
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

715
العراق ُيؤّشر انتعاش 

االستثمارات منذ خفض
إنتاج النفط

فرانسوا حريري يضّيف 
اليوم »كالسيكو« العراق في 
نصف نهائي االتحاد اآلسيوي

211
االتحاد الوطني يعّول على 

الشراكة الحقيقية كضمان 
لبقاء العراق موحدًا

اياد عالوي: اإلصالح يكمن 
في إجراء انتخابات نزيهة

ولو بنسبة 65 % 

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Mon. 22 May 2017 issue (3701) االثنني 22 أيار 2017 العدد )3701(

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب 
الفري��ق أول ركن طالب ش��غاتي ، 
أمس األحد ، اكتمال محاور اجلهاز 

في أمين املوصل. 
وقال ش��غاتي خالل مؤمتر صحفي 
تابعته صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
جه��از  مح��اور  إكم��ال  مت   " إن��ه 
مكافح��ة اإلره��اب في الس��احل 
األمي��ن ملدين��ة املوصل ول��م يبقى 
إال حياً واح��داً ويتم إع��الن النصر 

النهائي . 
وأضاف أن" قادة وضباط ومنتسبي 
اجلهاز أثبتوا شجاعتهم وبسالتهم 
في حترير األراضي العراقية الواقعة 

حتت سيطرة مجرمي داعش". 
م��ن جانبه أعلن قائ��د قوات جهاز 
الركن  الفري��ق  اإلرهاب  مكافح��ة 
عبد الغني االس��دي عن حترير حي 
الربي��ع ف��ي اجلان��ب األمي��ن ملدينة 
املوصل من عناص��ر تنظيم داعش 

اإلرهابي. 
وق��ال االس��دي في حدي��ث خاص 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن  لصحيف��ة 
"ق��وات مكافح��ة اإلره��اب حررت 
حي الربيع في الس��احل األمين من 
املوصل من سيطرة عناصر تنظيم 

داعش اإلرهابي". 
وأض��اف أن "الق��وات رفعت العلم 
العراق��ي ف��وق مبان��ي احل��ي بعد 

تكبيد التنظيم خسائر كبيرة في 
االرواح واملعدات". 

م��ن جهته أعل��ن الناطق باس��م 
قيادة ق��وات العمليات املش��تركة 
العمي��د الركن يحيى رس��ول ، عن 
املتبقي��ة حتت س��يطرة  املناط��ق 
تنظيم داعش في اجلانب األمين من 

مدينة املوصل. 
‘‘الصباح  وقال رس��ول لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن "املناط��ق املتبقية في 
امي��ن املوصل حتت س��يطرة داعش 
ه��ي ، الش��فاء، الزجنل��ي، الصحة 
األول��ى، ب��اب س��نجار، رأس الكور، 

امليدان، الفاروق". 
إل��ى قس��م  وأض��اف "باإلضاف��ة 
من ب��اب الطوب وب��اب جديد وباب 

البيض". 
الى ذل��ك أف��ادت قيادة الش��رطة 
االحتادي��ة، أمس األحد، ب��أن قواتها 
فكك��ت س��بع عج��الت مفخخة 
وأجلت العش��رات من العوائل في 

الساحل األمين من مدينة املوصل.
وق��ال قائد الش��رطة الفري��ق رائد 
ش��اكر ج��ودت ف��ي بي��ان تلق��ت 
اجلديد‘‘ نسخة  ‘‘الصباح  صحيفة 
منه، إن "قطعات الشرطة االحتادية 
العوائ��ل  م��ن  العش��رات  أجل��ت 
احملاص��رة ف��ي ح��ي 17 مت��وز بأمين 
ال��ى مخيمات  ونقلتهم  املدين��ة، 

النازحني". 
"قطع��ات  أن  الفري��ق،  وأض��اف 
الشرطة متكنت من السيطرة على 

مضاف��ة للدواعش خ��الل تطهير 
جن��وب احلي"، الفتا إل��ى "تفكيك 

سبع عجالت مفخخة عثر عليها 
خالل عملي��ات تطهير حي 17 متوز 

من مخلفات داعش". 
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" ينهي مهامه في أيمن الموصل 
بتحرير حي الربيع ورفع العلم العراقي فوق مبانيه 

قوات مكافحة اإلرهاب في أحياء اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكي��م، م��ن اس��تبعاد أي دول��ة 
اقليمية عن احلوار ومؤمترات القمة، 
مبين��ا ان ذل��ك ي��ؤدي الى اتس��اع 
"فجوة االنقس��ام"، مشيرا الى ان 
العال��م في الوقت احلالي هو عالم 

العالقات املتوازنة مع اجلميع.
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، "جن��دد 
على تأكيد احترام املس��احات بني 
ال��دول اإلقليمية"، مبينا ان "حالة 
الصراع واملواجهة لن يقدم أي خير 
ألي بل��د ف��ي املنطقة وس��يصادر 

اإلرادة الوطنية ويسمح بالتدخالت 
الدولية".

واضاف احلكي��م، أن "العالم اليوم 
ه��و عال��م العالق��ات املتوازنة مع 
اجلمي��ع ولي��س عال��م الت��أزمي في 
العالق��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة"، 
مؤك��دا ان "اس��تبعاد أي دولة عن 
احل��وار ومؤمت��رات القم��ة س��يزيد 
في تعقي��د األوضاع ف��ي املنطقة 
فيها وس��يرتد  االنقس��ام  ويعمق 
س��لباً على اجلمي��ع وعلينا العمل 
بقوة على نزع فتيل األزمة واحلروب 

في املنطقة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الص��در، عن ق��رب اعالن��ه اجلهة 
الناش��طني"  ب�"خطف  املتورطة 

في بغداد.
وق��ال الصدر في رده على س��ؤال 
ل� "الس��ومرية نب��وز" خالل مؤمتر 
عق��ده ف��ي النج��ف بع��د لقائه 
"الناش��طني اخملتطف��ني"، "اعلن 
اس��تعدادي حلمايتهم بالتنسيق 
مع احلكومة"، معرباً عن ش��كره 

ل�"وزير الداخلية لتحريرهم".
وأض��اف "قريب��اً س��اعلن اجله��ة 
املتورط��ة بالتع��اون م��ع االجهزة 

االمنية حتى يعرفهم الشعب".

وتاب��ع الصدر "لس��ت م��ع الغاء 
احلشد ولكن دمج املنضبطني مع 

االجهزة االمنية".
والتقى الصدر، يوم االول من امس 
الس��بت، ب�"الناش��طني" الذي��ن 
اختطف��وا في منطق��ة البتاوين 

وسط بغداد.
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  وكان 
االعرجي، أعلن ف��ي )9 ايار 2017(، 
عن حترير "الناش��طني اخملتطفني" 
ف��ي بغ��داد. وكانت جلن��ة حقوق 
اإلنس��ان النيابي��ة طالبت، في )8 
ايار 2017(، بالكش��ف عن مصير 
ناش��طني اختطف��وا من منطقة 

البتاوين وسط بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مس��ؤول ب��وزارة الصناعة 
واملع��ادن العراقية، عن مفاوضات مع 
ش��ركة ش��ل الهولندي��ة العمالقة 
للطاق��ة لزي��ادة نس��بة مس��اهمة 
)نب��راس(  بانش��اء مش��روع  الع��راق 
الصناعات  االس��تثماري في مج��ال 

البتروكيمياوية.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة اطلع��ت عليه 
وزارة  "أج��رت  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الصناع��ة واملعادن جول��ة مباحثات 
جديدة مع ش��ركة ش��ل الهولندية 
تضمنت عدداً من املواضيع والقضايا 
الفنية واملالي��ة والقانونية املتعلقة 

)نبراس( االستثماري  بتنفيذ مشروع 
في مجال الصناعات البتروكيمياوية 
وأمكانية تهيئة عوام��ل النجاح له 
بحضور نائب رئيس جلنة أدارة املشروع 
في ال��وزارة عبد الك��رمي عبد الوهاب 
وع��دد م��ن اخملتص��ني فيها م��ع وفد 
ش��ركة ش��ل العاملية". ونقل البيان 
عن عبد الوهاب قول��ه أن "االجتماع 
ناق��ش املعوقات واملش��اكل احمليطة 
بتخصيص االرض وكلفة املواد االولية 
الالزم��ة لتش��غيل املش��روع وطرح 
الكفيل��ة  واملعاجل��ات  للمقترح��ات 

بتذليل هذه املعوقات وحلها".
تتمة ص3

الحكيم يدعو لعقد مؤتمر قّمة 
إقليمي لمناقشة القضايا الخالفية

مقتدى الصدر يكشف قريبًا عن الجهة 
المتورطة بـ"خطف الناشطين"

العراق يفاوض "شل" لزيادة مساهمتها 
بمشروع بتروكيمياويات عمالق

البيشمركة تطالب التحالف الدولي 
بتزويدها بالمروحيات لقتال »داعش«

9 آالف طالب جامعي موصلي
يناشدون بعدم ضياع سنة دراسية ثالثة 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
يقترب مجلس الن��واب من نهاية 
فصله التش��ريعي احلالي، وسط 
ترجيحات برملاني��ة بتمرير قانوني 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 
واالنتخاب��ات النيابية خالل الدورة 
احلالية، وترحيل "القوانني املهمة" 

إلى الدورة البرملانية املقبلة.  
ويقول عضو جلنة التعليم العالي 

البرملاني��ة-  العلم��ي  والبح��ث 
النائ��ب ع��ن كتلة األح��رار- علي 
األكث��ر  "القوان��ني  إن  الش��كري 
ال��دورة  إل��ى  س��ترحل  أهمي��ة 
البرملانية املقبل��ة"، مبيناً إن تلك 
االحتاد،  القوان��ني ه��ي "مجل��س 
واحملكمة االحتادية، وتوزيع الواردات 

االحتادية".
ويضيف الش��كري في حديث مع 

"الصباح اجلديد"، إن "تلك القوانني 
متس حياة املواطن العراقي، ونادت 
املرجعية الديني��ة العليا بإقرارها 
من��ذ ع��ام 2004، إال إنه��ا ما تزال 
تراوح ف��ي مكانها"، مش��يراً في 
إن "مجل��س  إل��ى  ذات��ه  الوق��ت 
النواب صوت على مش��روع قانون 
مجل��س اخلدمة االحت��ادي، غير إن 
حتديد أعضاء اجمللس لم يتم حتى 

اآلن )وقت إعداد التقرير(، بس��بب 
اعت��راض البرمل��ان على األس��ماء 

التي أرسلت من احلكومة".
من جانبها، كشفت جلنة النفط 
والطاقة البرملاني��ة عن "عزمها" 
تش��ريع قانون النفط والغاز خالل 
ال��دورة البرملانية احلالية، غير إنها 

أقّرت بصعوبة "تلك املهمة".
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ت كتل��ة االحرار، أم��س االحد، 
اخلاص��ة  التواقي��ع  اكماله��ا  ع��ن 
بطلب س��حب الثقة عن املفوضية 
املس��تقلة لالنتخابات، وفيما أكدت 
تقدميها إلى رئاس��ة البرمل��ان، بّينت 
أنها بانتظار درج املوضوع على جدول 

االعمال في اجللسات املقبلة.
يأت��ي ذلك ف��ي وقت ج��دد التحالف 

الوطن��ي رفضه لس��حب الثقة عن 
املفوضي��ة، معوالً عل��ى جلنة اخلبراء 
النيابي��ة باختيار بديل��ة عنها خالل 
الس��قف الزمن��ي احملدد قب��ل ايلول 

املقبل.
وقالت النائبة عن كتلة االحرار ماجدة 
التميمي في تصري��ح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "الدستور العراقي أوجب 
جم��ع املس��تجوب طلب خمس��ني 

نائباً لغرض عرض النتائج للتصويت 
أم��ا بإقال��ة الش��خص ال��ذي طاله 

االستجواب أو االبقاء عليه".
وتابعت التميمي أن "جهودي اثمرت 
عن جمع تواقيع سبعني نائباً، وقمت 
بإحالته��ا بكتاب رس��مي مع طلب 
ع��رض س��حب الثق��ة الى رئاس��ة 

البرملان منذ نهاية الشهر املاضي".
وأشارت إلى أن "الطلب موجود حالياً 

ف��ي رئاس��ة البرملان، ونح��ن بانتظار 
ادراج��ه ف��ي اجللس��ة املقبل��ة على 

جدول االعمال".
ق��د  "االس��تجواب  أن  واس��تطردت 
تضمن اسئلة اثبتت االتهامات التي 
اطلقته��ا ف��ي مواجه��ة املفوضية 
ب��أن عملها يش��وبه اخط��اء كبيرة 

تستدعي الوقوف عندها".
تتمة ص3

التحالف الوطني يؤيد استمرارها ويؤكد قرب انتهاء مهمة لجنة الخبراء أبرزها "النفط والغاز" و"مجلس االتحاد"و"المحكمة االتحادية"

األحرار: سلمنا طلب سحب الثقة عن
مفوضية االنتخابات وننتظر التصويت

ترجيحات برلمانية بترحيل "القوانين الدستورية" 
إلى الدورة البرلمانية المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دونال��د  الرئي��س األميرك��ي  رف��ع 
ترامب وامللك الس��عودي س��لمان 
ب��ن عب��د العزي��ز الس��يوف وهم 
أهازي��ج ش��عبية ف��ي  ينش��دون 
انسجام على أصوات قرع الطبول، 
وب��دا واضح��ا اس��تمتاع ترام��ب 
باحلف��ل وه��و يبتس��م ويتماي��ل، 
ف��ي خط��وة تضمن��ت صفق��ات 
الدفء  أع��ادت  ال��دوالرات  مبليارات 
للعالقات بني الطرفني.  وانطلقت 
في الري��اض، امس االح��د ، القمة 
اخلليجي��ة األميركية التي وصفت 
بينما  و"هامة"،  "تاريخي��ة"  بأنها 
اعتبره��ا مراقب��ون بأنه��ا تكريس 
فعلي لعودة التحالفات التقليدية 

بني الواليات املتحدة ودول اخلليج.
وحظي��ت زيارة ترامب للس��عودية 
بإب��رام صفقات متنوع��ة قيمتها 
أكث��ر م��ن 350 ملي��ار دوالر، ف��ي 

إع��ادة  املراقب��ون  يراه��ا  خط��وة 
لتعمي��ق العالق��ات ب��ني الواليات 
املتحدة والسعودية بعد فترة فتور 

شهدتها العالقات بني البلدين.
وش��ملت تلك االتفاقات، حس��ب 
تامي��ز"  "فانانش��يال  صحيف��ة 
البريطانية، صفقات شراء أسلحة 
بقيم��ة 110 ملي��ار دوالر أميركي، 
م��ن  واش��نطن  س��تقوم  والت��ي 
خاللها مبس��اعدة السعودية ودول 
اخلليج ف��ي مواجه��ة التهديدات 

اإليرانية واحلرب على اإلرهاب.
وي��رى املراقبون أن تل��ك الصفقات 
أعادت إحياء الش��راكة السعودية 
مبن��ح  تع��د  حي��ث  األمريكي��ة، 
استثمارات س��عودية في مشاريع 
البنية التحتي��ة اخلاصة ب الواليات 
املتحدة األمريكية مقابل صفقات 

عسكرية واقتصادية للمملكة. 
تفصيالت ص6

مليارات غير مسبوقة توثقها العشرات من الصفقات والعقود

قمة الرياض تكريس لعودة التحالفات األميركية
مع السعودية ودول الخليج

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ حقوقيون ف��ي البيت األبيض، 
بدراسة خطط مواجهة للرد على 
احتم��ال املباش��رة بإج��راءات عزل 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب من 

منصبه.
وأوردت قن��اة تلفزيونية أميركية ، 
خبرا مفاده أن حقوقيني في البيت 
األبي��ض بدأوا بإجراء دراس��ة حول 
احتم��ال ع��زل دونال��د ترامب من 

منصبه.

وقالت قناة "س��ي أن أن"، في خبر 
أوردته حول املوضوع إن مستشارين 
حقوقي��ني اثنني في البيت األبيض 
بدءا بإجراء الدراس��ة بهدف اتخاذ 
تدابي��ر احترازية ض��د عملية عزل 

محتملة.
وأضاف��ت أن ترامب ما يزال يحظى 
بدعم اجلمهوريني في الكونغرس، 
حت��ى إن الدميقراطي��ني يس��عون 
لوقف اجلدل الدائر حول العزل، ألن 

الوقت ما يزال مبكرا.

ولم يدل البيت األبيض بأي تصريح 
حول املوضوع، إال أن أحد املسؤولني 
قال في معرض تعليقه على اخلبر 
إن االدعاءات في هذا اخلصوص غير 

صحيحة.
وجتدر اإلشارة إلى أنه تتردد ادعاءات 
م��ن ح��ني آلخر، ح��ول دور روس��يا 
في التأثير عل��ى نتائج االنتخابات 
األميركية لصالح ترامب منذ فوزه 

في 8 تشرين الثاني املاضي.
تتمة ص3

حقوقيون في البيت األبيض يتهيأون 
لمواجهة إجراءات محتملة لعزل ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اللبنانية،  الس��لطات  أوقف��ت 
ش��خصاً عراقي��اً ل�"تواصل��ه" 
مع إس��رائيل وجم��ع معلومات 
املوق��وف  واعت��رف  لصاحله��ا، 
بتجني��ده في جهاز إس��رائيلي 
ينش��ط ف��ي مج��ال العمليات 
اخلارجية في دول عربية وتنفيذ 
االغتي��االت وتدري��ب املقاتل��ني، 
بحس��ب وكالة األنباء اللبنانية 

الرسمية.
الوطني��ة"  "الوكال��ة  وذك��رت 
الرسمية اللبنانية، أن "املديرية 
العام��ة لألم��ن الع��ام أوقفت 
العراق��ي )م.ي( بج��رم التواصل 
مع الع��دو اإلس��رائيلي، وجمع 
املعلوم��ات لصاحل��ه، بنتيج��ة 
املتابعة الدقيقة واملكثفة وبناء 
اخملتصة،  العامة  النيابة  إلشارة 
وف��ي إط��ار متابع��ة عملي��ات 

لصالح  التجس��س  مكافح��ة 
الع��دو اإلس��رائيلي، وتفكي��ك 
ف��ي  ل��ه  التابع��ة  الش��بكات 

الداخل اللبناني"
وأضاف��ت، "وبالتحقي��ق مع��ه 
)املوقوف(، إعترف مبا نسب إليه، 
وبأن��ه مت جتني��ده من قب��ل احد 
 TASA ELITE جه��از  ضب��اط 

التابع لوزارة حرب العدو.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مص��در أمني عراق��ي، ان قوات 
ح��رس احل��دود العراقي��ة احبط��ت 
هجوم��ا لتنظي��م "داع��ش" على 
جن��ود في إج��ازة على طري��ق دولي 
يربط العراق واألردن، خالل الساعات 

املاضية.
وق��ال ان قوات حرس احلدود العراقي 

أحبط��ت هجوم��ا وكمين��ا نصبه 
تنظي��م "داع��ش" عل��ى الطري��ق 
الس��ريع الدولي في ش��مال قضاء 
الرطبة احلدود م��ع األردن، في غربي 

األنبار.
يشار الى يوم الثالثاء املاضي شهد 
مقتل وإصابة أربعة من قوات حرس 
احلدود العراقي��ة إثر كمني لتنظيم 

"داع��ش" في منطق��ة حدودية بني 
األراضي العراقية واألردنية.

واستهدف تنظيم "داعش" املناطق 
الصحراوي��ة احملاذية لقضاء الرطبة 
احلدودي م��ع األردن، مرات عدة منها 
مس��تهدفا مقرا عس��كريا لسرية 
تابعة للجيش العراقي، على طريق 
منطق��ة عكاش��ات الفاصل��ة بني 

القضاء والقائم احلدودي مع سوريا، 
وأس��فرت احدى هذه الهجمات عن 
مقتل 10 جنود في30 أبريل املاضي.
وفي س��ياق آخ��ر أعلنت الش��رطة 
االحتادية، عن تفكيك سبع سيارات 
مفخخة خ��الل تطهير حي 17 متوز 

في الساحل االمين من املوصل.
االحتادي��ة  الش��رطة  قائ��د  وق��ال 

الفريق رائد ش��اكر ج��ودت في بيان 
اجلديد"،  "الصب��اح  اطلعت علي��ه 
إن "الش��رطة االحتادي��ة تف��كك 7 
عج��الت مفخخة من قب��ل كتيبة 
متفجرات خالل تطهير حي 17 متوز 

من مخلفات داعش".
وكان��ت قي��ادة عملي��ات "قادم��ون 
ي��ا نين��وى" أعلنت، اليوم الس��بت، 

ع��ن اكمال حتري��ر ح��ي 17 متوز في 
الس��احل االمين م��ن مدينة املوصل 

بشكل كامل.
م��ن جه��ة أخ��رى أعلن��ت مديرية 
االس��تخبارت العس��كرية، اعتقال 
"إرهاب��ي خطير" غرب��ي العاصمة 

بغداد.
تتمة ص3

قّوات عراقية تحبط هجومًا وكمينًا لداعش على حدود األردن

جانب من زيارة ترامب للسعودية

اعتقال عراقي في لبنان لتجسسه لصالح إسرائيل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اقليم كردس��تان  رئيس  اس��تثمر 
مس��عود بارزان��ي مش��اركته في 
منت��دى البح��ر املي��ت االقتصادي 
في األردن، ولقاءاته بالش��خصيات 
عل��ى  واإلقتصادي��ة  السياس��ية 
مستوى العالم ورؤساء ومسؤولني 
وممثلني عن الدول املشاركة لطرح 
قضية االس��تفتاء الت��ي يروج لها 
اقليم كردس��تان  املس��ؤولون في 
منذ فترة، حيث اش��ار عضو جلنة 
العالق��ات اخلارجي��ة ف��ي مجلس 
النواب عن احلزب الدميقراطي ريناس 
جانو انه يرى أن األردن ستكون من 
بني الدول التي ستعترف بإستقالل 
كردس��تان، النها تأتي في مقدمة 

الدول املؤيدة لكردستان.
بارزان��ي الذي التق��ى على هامش 
املنت��دى بش��خصيات سياس��ية 
لرئاس��ة  بي��ان  واقتصادي��ة ذك��ر 
االقلي��م تلق��ت الصب��اح اجلدي��د 
نس��خة منه انه إجتم��ع مع وزير 
برين��د،  ب��ورك  النروي��ج  خارجي��ة 
وبح��ث الطرف��ان العالق��ات ب��ني 
إقليم كردستان والنرويج، وسلطا 
الض��وء عل��ى مس��تجدات احلرب 
ضد إرهابي��ي داعش واملرحلة التي 
س��تلي دحر اإلرهابيني، إضافة إلى 
والالجئ��ني، وفي  النازحني  أوض��اع 
محور آخر من اللقاء تطرق اجلانبان 
ف��ي  السياس��ية  األوض��اع  إل��ى 

املنطقة وحتديداً في سوريا.
وتابع بيان رئاسة االقليم ان بارزاني 
التق��ى كذلك على هامش املنتدى، 
اإلقتص��ادي  املنت��دى  رئي��س  م��ع 
العاملي كالوس ش��واب، حيث ابدى 
رئيس املنتدى تقديره ملوقف شعب 
كردس��تان في إيواء عدد كبير جداً 
من النازحني والالجئني،  وأشاد بدور 
ق��وات البيش��مركة ف��ي القضاء 
عل��ى اإلرهابي��ني، وش��دد عل��ى أن 
هذه القوات إس��تطاعت بأسلحة 
وإمكاني��ات مح��دودة الصمود في 

وج��ه اإلرهابي��ني والقت��ال ضدهم 
بالنيابة عن العال��م وإنتصرت في 
ه��ذه املعرك��ة، وأع��رب أيض��اً عن 
سعادته لتطور العالقات بني إقليم 
اإلقتص��ادي  واملنت��دى  كردس��تان 
العامل��ي ف��ي الس��نوات القليل��ة 
املاضي��ة، وباملقاب��ل ق��دم بارزان��ي 
ملخص��اً حول احلرب ض��د إرهابيي 
داعش واإلنتص��ارات التي حققتها 
وموض��وع  البيش��مركة  ق��وات 
النازح��ني ,إضاف��ة إل��ى التحديات 
املنتظرة في مرحلة ما بعد داعش.

 واض��اف بي��ان رئاس��ة االقلي��م ان 
بارزان��ي اجتم��ع مع وزي��ر اخلارجية 
الهولن��دي بري��ت كوندي��رس، وزير 
الهولن��دي أكد س��عي  اخلارجي��ة 
ب��الده لتطوير العالق��ات مع إقليم 
ف��ي مجاالت  كردس��تان خصوصاً 

الطاقة والزراعة واملياه.
وبحث اجلانبان في س��ياق منفصل 
إقلي��م  ف��ي  السياس��ي  الوض��ع 

كردستان وأزمة الالجئني والنازحني 
واحل��رب ضد إرهابي��ي داعش، وأكد 
اإلندح��ار  ب��أن  بارزان��ي  الرئي��س 
املوصل  لإلرهابيني في  العس��كري 
ال يعن��ي نهاي��ة الفك��ر اإلرهاب��ي 
املتط��رف، وأن القض��اء عل��ى هذا 
الفكر يحتاج إلى جهود مشتركة 
ب��ني اجلمي��ع  للقضاء على  أس��س 

ومنابع الفكر اإلرهابي.
 وعل��ى هامش ه��ذا املنت��دى أيضاً 
إجتم��ع الرئي��س بارزاني م��ع عدد 
كلوب��ال  منظم��ة  أعض��اء  م��ن 
ش��يبرز العاملي��ة،  وه��ي منظم��ة 
عاملية تتألف من ع��دد من النخب 
العالم،  الش��بابية على مس��توى 
 وكانت زيارة منظمة كلوبال شيبرز 
العاملي��ة  تهدف إل��ى  اإلطالع على 
رأي الرئي��س بارزان��ي ح��ول الوضع 
الع��ام في كردس��تان واإلس��تفتاء 
واإلس��تقالل ، وق��د ق��دم الرئي��س 
بارزاني ملخصاً حول تاريخ ش��عب 

العراقية،  الدول��ة  كردس��تان م��ع 
املتفق  الش��راكة  والتجاوزات على 
عليها بني إقليم كردستان والعراق، 
 كم��ا س��لط بارزاني الض��وء على 
 العوام��ل واملقومات التي تش��جع 
شعب كردستان على تقرير مصيره 

باإلستفتاء على اإلستقالل.
جلن��ة  ف��ي  عض��و  ق��ال  وبينم��ا 
ف��ي مجلس  اخلارجي��ة  العالق��ات 
الن��واب العراقي ف��ي تصريح ملوقع 
تابع للح��زب الدميقراط��ي، ان زيارة 
رئيس اإلقليم مس��عود بارزاني إلى 
األردن مهمة، نظراً حملاذاته اململكة 
لكل من العراق وس��وريا وإسرائيل 
والس��عودية ولبنان، فض��الً عن ان 
القي��ادة األردني��ة تفه��م املعادلة 
وتعل��م أن هناك تغيي��رات مقبلة 
وتعرف نوع هذه التغييرات، متوقعاً 
أن تكون األردن من ب��ني الدول التي 
ستعترف بإستقالل كردستان، في 
غض��ون ذلك اش��ارت رئي��س كتلة 

االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني في 
مجلس النواب العراقي آال طالباني 
الى »وجود تخوف من طرح موضوع 
االس��تفتاء من دون ح��وار كردي، ما 
قد يؤدي الى الكثير من املش��كالت 
مع ش��ركائنا ف��ي الوط��ن واجلوار 

االقليمي.
وقالت طالباني في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد انه��ا تتمنى ان ترى 
دول��ة كردية، لكن الدول��ة الكردية 
التبنى عل��ى حكومة مديونة ملئات 
امللي��ارات، وجيش غير موحد وبرملان 

معطل.
واك��دت طالبان��ي ان«االس��تفتاء 
على اقليم كردستان مازال مبهماً 
والى االن لم توجد أي معلومات اين 
سيجرى االس��تفتاء؟ وما السؤال 
الذي س��نطرحه على املواطن في 
االس��تفتاء؟، وهل س��يكون هناك 
حق للك��ردي في املناط��ق املتنازع 

عليها بالتصويت؟«.

وتس��اءلت طالبان��ي »كيف نبني 
دول��ة كردي��ة م��ن دون مقوم��ات 
اقتصادية والديون الكبيرة نتيجة 
الهش��ة،  االقتصادية  السياس��ة 
فض��ال ع��ن االج��واء السياس��ية 
واالمنية التي ال تس��مح بذلك في 

الوقت احلالي.
يؤم��ن  »االحت��اد  ان  ال��ى  ولفت��ت 
الش��عب  ب��ني  اجلي��دة  بالعالق��ة 
الكردي والش��عوب االخرى، ويعّول 
عل��ى الش��راكة احلقيق��ة الت��ي 
بوجوده��ا س��يكون هن��اك ع��راق 
موح��د بجل��وس ش��ركائه عل��ى 

طاولة واحدة.
والغ��از  النف��ط  قان��ون  وبش��أن 
اش��ارت الى االن »الحكومة اقليم 
كردستان وال حكومة بغداد تريدان 
تش��ريع هذا القان��ون ووجود رغبة 
عند احلكومتني لبقاء الوضع على 
ماه��و عليه للتصرف كل حس��ب 

رغبته في ادارة املوارد.

االتحاد الوطني يعّول على الشراكة الحقيقية 
كضمان لبقاء العراق موحدًا

بارزاني يطرح مسألة االستفتاء على هامش مؤتمر األردن
طارق حرب

ي��وم 2017/5/19  وفي مقابل��ة تلفزيونية  الحدى 
الفضائي��ات العراقية اوضح معال��ي رئيس جلنة 
اخلبراء البرملانية انه وجه س��ؤاال الى ممثل مكتب 
االمم املتحدة في بغداد-يونامي والذي يش��ترك مع 
اللجن��ة في اجتماعاتها اخلاص��ة باختيار اعضاء 
مجل��س املفوض��ني ع��ن مصطل��ح املس��تقلة 
للمفوضي��ة وان ممث��ل يونام��ي اج��اب ان اعضاء 
املفوضي��ة ف��ي ال��دول االخ��رَى ميثل��ون االحزاب 
وان االح��زاب يج��ب ان يت��م متثيلها ف��ي مجلس 
املفوضي��ة وبعبارة اخ��رى ان ممث��ل يونامي يقول 
باحملاصص��ة السياس��ية واحلزبية ف��ي نفوضية 
االنتخاب��ات والصحي��ح ان ه��ذا رأي يبتع��د عن 
اح��كام القوان��ني العراقي��ة والدس��تور ذل��ك ان 
قان��ون املفوضية العلي��ا املس��تقلة لالنتخابات 
رق��م )١١( لس��نة ٢٠٠٧ اوجب االس��تقاللية في 
املفوضي��ة واملفوضني ذلك ان امل��ادة الثانية قررت 
ان املفوضي��ة هيئ��ة مهنية مس��تقلة ومحايدة 
وامل��ادة الثالث��ة من قان��ون املفوضية اش��ترطت 
ف��ي املرش��ح ملنصب مف��وض ف��ي املفوضية ان 
يكون مس��تقال من الناحية السياس��ية كذلك 
فان قانون االحزاب السياس��ية )٣٦( لسنة ٢٠١٥  
اش��ترط في املادة التاس��عة ان ال  يكون مؤسس 
احلزب من اعض��اء مفوضي��ة االنتخابات وكذلك 
اش��ترطت املادة العاش��رة في من ينتمي للحزب 
هذا الش��رط ايضا اي ان ال يكون عضو احلزب من 
اعضاء مفوضي��ة االنتخابات وعاقب القانون هذا 
م��ن يخالف ه��ذه االحكام وباالضاف��ة الى قانون 
املفوضي��ة وقان��ون االحزاب فان الدس��تور واضح 
في اثبات االس��تقاللية للمفوضي��ة وهذا واضح 
م��ن عنوان الفص��ل الرابع م��ن الدس��تور والذي 
كان الهيئات املس��تقلة وبعدها يسمي الدستور 
الهيئ��ات املس��تقلة والهيئ��ة االول��ى مفوضية 
العلي��ا  املفوضي��ة  والثاني��ة  االنس��ان  حق��وق 
املس��تقلة لالنتخاب��ات واالمر االخر الدس��توري 
الذي يقرر االس��تقاللية للمفوضي��ة ويؤكده هو 
اس��م املفوضية الذي اقترن مبصطلح املفوضية 
وهو مصطلح املس��تقلة وه��ذه صفة ملفوضية 
االنتخاب��ات فقط  لذلك ال جند صفة املس��تقلة 
للهيئات االخرى كمفوضية حقوق االنسان وهيئة 
النزاهة والبنك املركزي اذ لم يذكر الدستور هيئة 
النزاهة املس��تقلة وامنا اسم هيئة النزاهة فقط 
ولم يذكر الدس��تور املفوضية املس��تقلة حلقوق 
االنس��ان وامنا ذكر مفوضة حقوق االنس��ان فقط 
بدون مس��تقلة وهذا بالنس��بة جلمي��ع الهيئات 
االخرى وال ب��د ان وراء مصطلح املس��تقلة املقرر 
ملفوضية االنتخابات تأكيد الستقاللية مفوضية 
االنتخاب��ات وال نعلم هل ان مفوض يونامي اطلع 
على هذه االح��كاّم الدس��تورية والقانونية التي 
تقرر االس��تقاللية ملفوضية االنتخابات وانا على 
يق��ني ان هذا املوظ��ف الذي جتاهل ذل��ك وقال ان 
االس��تقاللية حتتاجها احلكومة فقط هو كغيره 
م��ن موظف��ي االمم املتح��دة الذين ش��اهدناهم 
ليس��وا خبراء قانون وال يعرفون شيئا عن القانون 
والدس��تور العراقي بالش��كل الذي ميكنهم من 
ابداء الرأي في ه��ذه املواضيع وفي جميع االحوال 
على جلنة اخلبراء تطبيق حكم الدستور والقانون 
وليس ما يقوله ممثل يونامي وان كان تفس��ير هذا 

هو ماتطمح اليه احملاصصة السياسية.

ممثل األمم المتحدة 
ومفوضية االنتخابات

تقـرير

نضال بيطاري وبسام بربندي*

ش��كل ملف األكراد في س��وريا نقطة 
خالف كبيرة بالنسبة للواليات املتحدة 
األميركي��ة وتركيا. فخ��الل فترة حكم 
الرئي��س األميركي باراك أوباما ش��كل 
االعتم��اد على الق��وى الكردي��ة احملدد 
األساس��ي الذي رس��م مالم��ح احلرب 
األميركي��ة ض��د تنظيم داع��ش. وقد 
ش��كل هذا االعتمام فيما بعد العامل 
احلكوم��ة  م��ع  للخ��الف  األساس��ي 
التركي��ة الت��ي رفضت أن تك��ون قوات 
س��وريا الدميقراطية )قسد( رأس احلربة 
في حترير مدينة الرقة الس��ورية. ويبدو 
أن تركيا فقدت متاما الثقة بالسياسة 
األميركية بعد أن رفض قس��د التراجع 
من منبج إلى ش��رقي نهر الفرات كما 
وع��د الرئيس أوبام��ا الرئي��س التركي 

رجب طيب أردوغان.
ل��م تتغي��ر السياس��ة األميركية جتاه 
األكراد في س��وريا كثيرا بعد تولي إدارة 
الرئي��س ترامب احلكم ف��ي مطلع هذا 
العام، إذ أن الرئيس املنتخب كان واضحا 
خالل حملته االنتخابية، بأن سياس��ته 
في احلرب ضد اإلرهاب وداعش سيكون 
عماده��ا األكراد وقواتهم التي تدعمها 

الواليات املتحدة األمريكية.
ف��ي الوق��ت نفس��ه، يتض��ح أن تركيا 

تستطيع أن تخلخل دعائم أي حل في 
منطقة اجلزيرة الس��ورية ال يتوافق مع 
ما تراه تركيا تهديداً ألمنها القومي، إذ 
متتلك تركيا في مدن اجلزيرة الس��ورية 
حلف��اء أقوي��اء بخلفي��ات أيديولوجية 
م��ع  تتقاط��ع  ال  مس��تقبلية  ورؤى 
طموح��ات ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي 
بإنش��اء »كردس��تان س��وريا«، وأن هذا 
اخل��الف قد يتط��ور ف��ي أي مرحلة إلى 
اخت��الف نتيجت��ه اش��تباكات كردية – 
كردي��ة قد متزق النس��يج الك��ردي في 

سوريا.
ويب��دو واضحاً من ردود األفعال التركية 
جتاه الدعم األميرك��ي للقوات الكردية 
في س��وريا أن تركيا مستعدة للذهاب 
إل��ى أبعد احل��دود للدفاع عم��ا تعتقد 
بأن��ه يه��دد أمنه��ا القوم��ي واملتمثل 
باحتم��ال قي��ام ش��كل م��ن أش��كال 
احلك��م ف��ي منطقة كردي��ة متتد على 
طول احلدود الس��ورية التركية. ويرجع 
تخوف تركيا إل��ى جتربتها الطويلة في 
الكردس��تاني  العم��ال  محاربة ح��زب 
الذي دعمه حافظ األسد كحزب كردى 
ماركس��ي ضد تركيا واستضاف قادته 
ف��ي س��ورية ولبنان وفتح له��م مراكز 
تدريب عسكرية لشن هجمات إرهابية 
ضد تركيا منذ ٣٠ عاما. وجتدر اإلش��ارة 
إلى أن حزب العمال الكردس��تاني األن 
قد أصبح مدرجا على قوائم املنظمات 

اإلرهابي��ة م��ن قب��ل تركي��ا والواليات 
املتحدة واالحتاد األوربي.  

حاولت الواليات املتحدة مراراً حل أزمة 
التدخ��ل الكردي من خالل إيجاد حلفاء 

عرب س��نة لتضمينهم في احلرب ضد 
»داعش«، إال أن أدوات ووس��ائل االختيار 
الت��ي اتبعته��ا اإلدارة األمريكي��ة ل��م 
تالئم التطلع��ات التركية التي حتتفظ 

لنفسها بتحالفات قوية مع قوى عربية 
ف��ي منطقة اجلزي��رة الس��ورية، وبنت 
احلكومة التركي��ة نظاماً في احلوكمة 
حاولت جعله منوذجاً للتجربة التركية 

ف��ي جرابل��س كمقاربة مل��ا تتطلع له 
احلكوم��ة التركية من الواليات املتحدة 

األميركية.
يبدو جلياً، أن��ه ال ميكن جتاهل املصالح 
التركية في سوريا وال جتاهل معاييرها 
ف��ي أمنه��ا القوم��ي، بنف��س الدرجة 
الت��ي ال تس��تطيع فيها تركي��ا جتاهل 
ال��دور األميركي في املنطق��ة واملعايير 
األميركي��ة ف��ي حتديد مصاحله��ا وما 
يهدد أمنها القوم��ي فيما وراء البحار، 
وبأن عدم التنس��يق التركي األميركي 
م��ن ش��أنه أن يض��ر مبصال��ح البلدين 

معاً.
وبالتالي يبدو أن احل��ل الوحيد هو قيام 
الواليات املتحدة بالضغط على األحزاب 
الكردية الس��ورية لف��ك ارتباطها مع 
حزب العمال الكردستاني حيث أثبتت 
جتربة القرى التي انسحبت منها قوات 
“قسد« أن الواليات املتحدة لديها القدرة 
للضغط على القوات الكردية. وبنفس 
الوقت عل��ى حزب االحت��اد الدميقراطي 
أن يقوم بخط��وات بناء ثقة مع اجملتمع 
الكردي والعربي ومع احلكومة التركية، 
وميك��ن حتقي��ق ذل��ك من خ��الل إطالق 
س��راح القيادات الكردية التي اعتقلها 
والس��ماح لقوات البشمركة السورية 
بالع��ودة إلى اجلزيرة والعمل معها ضد 
داعش وتوثي��ق الصلة م��ع اجليش احلر 
باملناط��ق القريب��ة من عفري��ن والرقة 

حملارب��ة داعش والنصرة وطرد كل القادة 
األجانب من جهازه العسكري وتفكيك 

آلياتهم العسكرية.
ويب��دو أن اجمللس الوطن��ي الكردي، ومن 
خالل زيارته األخيرة إلى واش��نطن، قد 
أصبح مدركاً لل��دور التركي ولصعوبة 
تخط��ي ه��ذا الدور ف��ي ح��ال تعارض 
املش��روع الكردي مع املصالح التركية، 
بالدرج��ة نفس��ها، يب��دو أن احلكومة 
التركي��ة ال تعارض قي��ام إقليم كردي 
في س��وريا في حال كان هذا اإلقليم ال 
يع��ادي الدولة التركي��ة. وهذا يعنى أن 
اإلقليم يجب أن يكون مس��تعداً لبناء 
عالق��ات مع تركيا على غ��رار العالقات 

التركية مع كردستان العراق.
إن من شأن ترش��يد الدعم العسكري 
األميركي إلى القوى الكردية في سوريا، 
أن يفتح باباً واسعاً للتغيير الدميقراطي 
في س��وريا، مبا يرض��ي معظم األطراف 
الدولية، وأن يجعل من النموذج الكردي 
»بتعاونه م��ع باقي مكونات الش��عب 
السوري »مفتاحاً حلل طويل األمد بدالً 
من يكون باباً حلرب داخلية جديدة أيضاً 

ستكون طويلة األمد.

*ع��ن منت��دى فك��رة ومب��ادرة ملعهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى.

بعد رسم مالمح الحرب ضد »داعش«

العالقات األميركية - التركية في سوريا

بارزاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت عضو جلنة التعلي��م العالي 
النيابي��ة ف��ردوس الع��وادي، الت��ي 
تراف��ق وفد اللجن��ة املتواجد حاليا 
في العاصمة البريطانية لندن، الى  
ض��رورة تذليل كل الصع��اب التي 
يواجهه��ا الطال��ب العراقي خارج 

البالد.
وقالت الع��وادي في بي��ان اطلعت 
علي��ه »الصباح اجلديد« ، ان »الوفد 
زار الس��فارة العراقي��ة ف��ي لندن 
للتع��رف  الثقافي��ة  وامللحقي��ة 

على وض��ع الط��الب العراقيني في 
اجلامع��ات البريطانية وق��د وجدنا 
تعاون��ا كبي��را م��ن قبل الس��فير 

وامللحق  الثقافي في لندن«.
واضاف��ت »قام الوفد بزيارة الطالب  
في عدد من اجلامع��ات البريطانية 
وهي جامعات لستر وشفيلد وردنك  
، مش��يرة الى ان »الوفد اس��تقبل 
الطلب��ة العراقي��ني ف��ي جامعتي 
اخرى  وجامعات  ونيوكاس��ل  كنت 
في منزل السفير، مبينة، ان الوفد 
سيزور جامعة سري في يوم االثنني 

الع��وادي  واس��تعرضت  املقب��ل«. 
اهم مش��اكل الطلب��ة العراقيني 
والتي متثلت »بالع��وز املالي نتيجة 
تخفيض مخصصات الطالب وغالء 
املعيشة في بريطانيا ، مشيرة الى 
، ان » هن��اك مطلب��ا عاما ان تكون 
الس��نة الرابع��ة براتب ت��ام وهذه 
مطالبة عادلة ليستطيع الطالب 
ان يص��رف عل��ى عائلته ونفس��ه 
األق��ل تفعي��ل مش��روع  أو عل��ى 
التس��ليف للطال��ب واس��تقطاع 

السلفة بعد عودته للعمل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن نائ��ب رئي��س أركان ق��وات 
البيشمركة ساالر محمد جباري 
، أن ق��وات البيش��مركة طالب��ت 
التحالف الدول��ي بقيادة الواليات 
بتزويده��ا  االمريكي��ة  املتح��دة 
بطائ��رات مروحي��ة لغ��رض قتال 
اإلرهابيني واس��تخدامها في نقل 
البيش��مركة من جبهات  جرحى 

القتال .
تصريح��ات  ف��ي  جب��اري  وق��ال 
صحفية، انه في  املشروع املشترك 

الذي أعدته قوات التحالف الدولي 
بالتنس��يق مع جلنة عليا في وزارة 
البيش��مركة، طلبت الوزارة تزويد 
مبروحي��ات  البيش��مركة  ق��وات 
قتالية وأخرى الغراض طبية ونقل 

اجلرحى من جبهات القتال.
واشار الى أن من املنتظر أن يصادق 
الكونغرس األمريكي على الطلب، 
الفتا الى أن كوردستان متضي نحو 
اإلس��تقالل لذاالفان تقويتها أمر 

مهم وضروري، حسب قوله.
من جهت��ه بنّي األمني العام لوزارة 

البيش��مركة الفريق جب��ار ياور ، 
ف��ي تصري��ح صحف��ي ان الدعم 
قس��ما  يش��كل  اللوجس��تي  
رئيسيا في مشروع إعادة تنظيم 
وزارة البيش��مركة ال��ذي قدم��ه 
وزارات  م��ن  عس��كريون  خب��راء 
الدف��اع االمريكي��ة والبريطاني��ة 
وزارة  م��ع  بالتع��اون  واالملاني��ة 
البيش��مركة ، مضيف��اً انه لهذا 
الغ��رض ومن ضمن املش��روع متت 
املطالب��ة بتوفير مروحيات لقوات 

البيشمركة.

لجنة التعليم العالي تؤشر »عوزًا« ماليا لدى 
الطالب المبتعثين الى الخارج

البيشمركة تطالب التحالف الدولي 
بتزويدها بالمروحيات لقتال »داعش«

تابع بيان رئاسة االقليم 
ان بارزاني التقى كذلك 
على هامش المنتدى، مع 
رئيس المنتدى اإلقتصادي 
العالمي كالوس شواب، 
حيث ابدى رئيس المنتدى 
تقديره لموقف شعب 
كردستان في إيواء عدد 
كبير جدًا من النازحين 
والالجئين

إحدى البارجات احلربية التركية 
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االحد ب��أن مدنيني 
اثن��ني اصيبا بانفجار عبوة ناس��فة 

في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال املصدر ان "عبوة ناسفة كانت 
موضوعة على جانب طريق الش��ط 
ف��ي قضاء الطارمية ش��مال بغداد، 
انفجرت مساء يوم السبت ما اسفر 

عن اصابة مدنيني اثنني بجروح".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
"ق��وة  ان  اس��مه،  ع��ن  الكش��ف 
امنية طوقت م��كان احلادث، ونقلت 
املصاب��ني ال��ى مستش��فى قري��ب 

لتلقي العالج". 

ديالى – تفكيك ملغمة 
اعل��ن قائ��د عمليات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزه��ر العزاوي ام��س األحد، 

عن إبط��ال مفعول س��يارة ملغمة 
مركون��ة على جانب طريق رئيس��ي 

شمال شرقي ديالى.
وق��ال الفري��ق الرك��ن الع��زاوي  إن 
املتفج��رات في  "مف��ارز مكافح��ة 
األجه��زة األمني��ة أبطل��ت مفعول 
س��يارة ملغمة كانت مركونة قرب 
تقاط��ع عب��د اهلل بن عل��ي، )9 كم 
بعقوب��ة(، ضم��ن  ش��مال ش��رقي 

منطقة السادة".
وأض��اف الفري��ق الركن الع��زاوي، أن 
"إبطال الس��يارة لم يس��فر عن أية 
إصابات نتيجة س��رعة حترك القوى 

األمنية". 

صالح الدين – قصف مدفعي 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اك��د مص��در 
محافظة صالح الدي��ن امس االحد 
ان قوات احلشد الشعبي قتلت عددا 
من عناصر عصابات داعش االرهابية 

في اس��تهداف جتمع لهم في جبال 
مكحول.

احلش��د  "ق��وات  ان  املص��در  وذك��ر 
الشعبي قصفت، جتمعا لداعش في 
جبال مكحول ش��مال صالح الدين 
وقتلت عددا م��ن عناصره ودمر عددا 

من االليات".
وب��ني املصدر ان “الل��واء 99 دمر ربية 
تابع��ة لعناصر داع��ش، بعد قصف 
باملدفعي��ة الثقيلة في مفرق الزوية 
بجبال مكحول”، مبينا ان “القصف 
اس��فر ع��ن قت��ل عناص��ر بداع��ش 

وتدمير نقطة تواجدهم بالكامل”. 

االنبار – مخلفات حربية 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظ��ة االنب��ار ام��س االح��د ان 
أهالي منطق��ة النعيمية ناش��دوا 
األجه��زة األمني��ة بتخليصهم من 
مخلفات "داع��ش"، مؤكدين مقتل 

واصاب��ة نحو 18 مدنيا بس��بب تلك 
اخمللفات .

وق��ال املص��در إن "مخلف��ات داعش 
من العبوات الناس��فة وااللغام متلئ 
منطقة النعيمية جنوبي الفلوجة"، 
مبين��ا أن "تل��ك األلغ��ام واخمللفات 
انفجرت للمرة الرابعة على املدنيني 

في املنطقة منذ عدة ايام".
وأض��اف املصدر أن "أهالي النعيمية 
خس��روا ثمانية مدني��ني قتلى و10 
اخرين جرحى نتيجة انفجار مخلفات 
داعش عليهم ف��ي املنطقة"، الفتا 
الى أن "تلك االنفجارات حدثت خالل 

االام القليلة املاضية". 

نينوى – تفكيك ملغمات 
كشف قائد الشرطة االحتادية امس 
االح��د عن تفكيك س��بع س��يارات 
ملغمة خالل تطهير حي 17 متوز في 

الساحل االمين من املوصل.

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر 
ج��ودت ف��ي بيان ل��ه إن "الش��رطة 
االحتادية فكك��ت 7 عجالت ملغمة 
من قب��ل كتيب��ة متفج��رات خالل 
تطهي��ر ح��ي 17 متوز م��ن مخلفات 

داعش". 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اعلن مدير شرطة محافظة ميسان 
موه��ي  ن��زار  العمي��د  واملنش��آت 
ألساعدي امس االحد عن متكن قوة 
من أقسام شرطة احملافظة من إلقاء 
القبض عل��ى )13( متهم��ا بجرائم 
تنوع��ت ماب��ني الس��رقات واخلطف 

واخملدرات ومواد قانونية أخرى.
وبني مدير الش��رطة ان عملية إلقاء 
القبض ج��اءت بعد جمع املعلومات 
والتحري والدق��ة في تنفيذ الواجب 
أس��همت في إلق��اء القب��ض على 
املتهمني في مركز وأقضية ونواحي 

إل��ى  توقي��ف  احملافظ��ة ، مش��يراً 
املتهمني إلكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهم. 

ذي قار – عملية امنية 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اك��د مص��در 
محافظة ذي قار امس االحد انه بناء 
دقيقة  على معلومات اس��تخبارية 
متكن��ت خلي��ة اس��تخبارات ف��وج 
الط��وارئ الراب��ع من تنفي��ذ عملية 
امن��ي بقض��اء الش��طرة  مت خاللها 
إلقاء القبض عل��ى متهم, والصادر 
بحقه حكما غيابيا باإلعدام ش��نقا 
الرتكاب��ه جرمية قتل اح��د املواطنني 

عمدا عام 2008.
واف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه انه مت تسليم 
املته��م الى مركز الش��رطة اخملتص 
القانونية بحقه  إلكمال اإلج��راءات 
ليعاد  اخملتصة  للمحكم��ة  وإحالته 

محاكمته حضوريا .   

البصرة – ارتفاع حصيلة 
اعلن الناطق الرس��مي باس��م وزارة 
الداخلي��ة ام��س االحد ارتف��اع عدد 
امللغومة  الس��يارة  أنفج��ار  ضحايا 

شمالي احملافظة .
وقال الناطق باس��م الوزارة العميد 
س��عد مع��ن في بي��ان ل��ه ان "عدد 
الضحاي��ا بل��غ 11 ش��هيداً واصابة 
أكثر من 30 آخرين غالبيتهم خرجوا 

املستشفى".
وكانت س��يارة ملغمة أنفجرت في 
سيطرة الرميلة الواقعة على طريق 
املرور السريع بني محافظتي البصرة 
وذي قار وأس��فرت عن وقوع ضحايا، 
كما انفجرت س��يارة ملغومة أخرى 
عل��ى الطري��ق التراب��ي القريب من 
الس��يطرة بعد محاصرتها من قبل 

األجهزة االمنية.

انفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد * إبطال مفعول سيارة ملغمة شمال شرقي ديالى 
تفكيك 7 سيارات ملغمة بالساحل األيمن من الموصل * اعتقال 13 مطلوبًا في عدد من مناطق ميسان 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مص��رف الرافدين امس االح��د عن توجيه 
فروع��ه في بغداد واحملافظات بتنظيم الصكوك 
املعتم��دة واصدار الس��فاجت للمواطنني في يوم 

واحد ودون اي تأخير .
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بياناطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، ان املصرف وبهدف جذب 
الكتل��ة النقدية ولكس��ب الزبائ��ن قرر تنظيم 
الصكوك املعتمدة واصدار السفاجت للمواطنني 
لغرض تسهيل معامالتهم في نفس يوم االيداع 

النقدي او عند توفر الرصيد في حساب الزبون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه وزي��ر التربي��ة محم��د إقب��ال، بفتح 47 
مدرس��ة في اجلانب األمين م��ن مدينة املوصل، 
مش��يرا إلى أن وزارته تواص��ل جهودها لتأهيل 

املباني املدرسية.
وق��ال إقبال في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إنه وجه "بفتح 47 مدرسة في اجلانب 
األمي��ن احملرر"، مبين��ا أن "ال��وزارة متواصلة في 
جه��د تأهيل املباني املدرس��ية لتك��ون جاهزة 

الحتضان تالميذنا األعزاء".
وأضاف أن "انتصار مقاتلينا البواسل الذي يزداد 
يوما بعد آخ��ر يقابله جهد اجلنود اجملهولني ممن 
يواصلون اللي��ل بالنهار إلعمار ما دمره اإلرهاب 
، ومواصلة مس��يرة العل��م واملعرفة التي كان 
املوصلي��ون ركنا أساس��يا فيها ضم��ن عراقنا 

العزيز".
تربي��ة نين��وى تدخل أمي��ن املوصل لتس��جيل 

مباشرات منتسبيها
وزير التربية يوجه بتطوير جهاز لكشف الغش 

في االمتحانات العامة
وكان��ت قي��ادة العملي��ات املش��تركة أعلنت، 
الثالث��اء )16 أي��ار 2017(، ع��ن مقت��ل 16 ألف��ا 
و467 عنص��را من تنظيم "داعش" منذ انطالق 
عملي��ات حترير املوصل، فيما أش��ارت إلى حترير 

%89,5 من مناطق الساحل األمين في املدينة.

الرافدين يوجه فروعه 
بتنظيم الصكوك 

المعتمدة

وزير التربية يوجه 
بفتح 47 مدرسة في 

أيمن الموصل

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" ينهي مهامه في 
أمين املوصل بتحرير حي الربيع ورفع 

العلم العراقي فوق مبانيه
االس��تخبارات  مديري��ة  وأعلن��ت 
العس��كرية ، أمس األحد، مقتل الوالي 
االداري لنينوى والرقة، بضربة جوية، في 

أمين املوصل. 
وقال��ت املديرية، ف��ي بيان له��ا ، تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
انه "مت تأكيد مقتل االرهابي القيادي في 
عصابات داعش )محمد مجبل اجلواري ( 
مسؤول تنسيق عمليات داعش ونصب 
موخ��راً والي الش��ؤون االداري��ة لنينوى 

والرقة". 
وأضاف��ت، ان العملي��ة مت��ت "بضرب��ة 
لطي��ران اجلي��ش في منطق��ة الزجنيلي 
في أمي��ن املوصل بن��اء عل��ى معلومات 

املديرية". 
وفي س��ياق متصل أفادت مديرية إعالم 
احلش��د الش��عبي، أمس األحد ، بتحرير 
قرية عني غزال ش��مال القي��روان، غرب 

املوصل. 
وقال��ت املديرية في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘  نسخة منه، إن "ألوية 
احلشد الش��عبي حررت قرية عني غزال 

شمال القيروان، غرب املوصل". 
وأضافت، أن "القطعات باشرت بعمليات 
تطهير القرية من املفخخات والعبوات 

التي زرعها العدو". 
وأك��دت إن "قوات اللواء 13 في احلش��د 
الش��عبي متكن��ت ايضا م��ن حترير قرى 
ثري االويس��ط والنيلية واملس��بس من 
سيطرة داعش  جنوب ناحية القيروان". 
وأض��اف البي��ان، أن "القطع��ات تواصل 

تقدمها نحو أهدافها املرسومة". 

قّوات عراقية حتبط هجوماً وكميناً 
لداعش على حدود األردن

وقال��ت املديرية في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "مف��ارز مديرية 
االستخبارات العس��كرية في اللواء 54 
الفرقة السادسة نفذت كمينا محكما 
في منطق��ة العامرية غرب��ي بغداد، ما 
أس��فر عن إلق��اء القبض عل��ى إرهابي 
خطير يتخذ من أحد املساكن وكرا له". 
وأضاف��ت، أن "املعتقل هو من املطلوبني 
للقضاء في محكمة التحقيق املركزية 
وفق امل��ادة 4 إره��اب لقيام��ه بعمليات 

إرهابية مختلفة".

احلكيم يدعو لعقد مؤمتر قّمة 
إقليمي ملناقشة القضايا اخلالفية

وجدد رئي��س التحالف الوطن��ي دعوته، 
ل�"عق��د مؤمتر قم��ة إقليمي ب��ني ايران 
والس��عودية وتركيا ومصر والعراق على 
ان يناقش كل القضايا اخلالفية بصراحة 
وصدق وان حتدد نقاط االلتقاء والتقاطع 
واالتف��اق على احترام املس��احات وحتديد 
االش��تباك  قواع��د  م��ن  االدن��ى  احل��د 

السياسي بني دول احملور في املنطقة".
وعبر احلكي��م، عن "امل��ه بحكمة قادة 
املنطقة ووعيهم وادراكهم بان املنطقة 
وعلى مر التاريخ لم تس��تفد من احلروب 
وامن��ا كان��ت تزدهر ف��ي فترات الس��الم 

والتفاهم واحلوار".

العراق يفاوض "شل" لزيادة 
مساهمتها مبشروع بتروكيمياويات 

عمالق
مؤك��دا على "ض��رورة االس��راع بأكمال 
االجراءات اخلاصة بارض املش��روع واعداد 

اخملطط الشبكي لها".

وأض��اف "كما مت بحث الس��بل الكفيلة 
بتخفي��ض كلف��ة املش��روع والتي تقدر 
قيمت��ه حوال��ي 8 ملي��ارات دوالر وزي��ادة 
مس��اهمة اجلانب العراقي في املش��روع 
حي��ث تبلغ نس��بة مس��اهمة ش��ركة 
ش��ل حوال��ي %76 فيم��ا تبل��غ نس��بة 
مس��اهمة وزارة الصناع��ة حوالي 24% 
بصفتها الشريك العراقي لشركة شل 

العاملية".
وب��ني عب��د الوه��اب ان "االتف��اق املب��رم 
مع الش��راكة ه��و النش��اء أكبر مجمع 
للبتروكيمياوي��ات في املنطق��ة وبفترة 
اجن��از تترواح ب��ني ٥ الى ٦ س��نوات الذي 
س��يجعل الع��راق م��ن اكب��ر املنتج��ني 
للبتروكيمياويات في الش��رق االوس��ط 
ويحقق ارباحا تقدر بحوالي 90 مليار دوالر 
على امتداد عمره التشغيلي البالغة 35 

عاماً ويوفر نحو 40 الف فرصة عمل".

ترجيحات برملانية بترحيل "القوانني 
الدستورية" إلى الدورة البرملانية 

املقبلة
وفي هذا الشأن يقول عضو جلنة النفط 
والطاق��ة البرملاني��ة- النائ��ب عن كتلة 
األح��رار- مازن املازن��ي إن "هناك مخاضاً 
عسيراً يخوضه قانون النفط والغاز قبل 
التصويت عليه في البرملان"، كاشفاً عن 
"وجود توجه لدى جلن��ة النفط والطاقة 
البرملانية ملساندة وزير النفط عبد اجلبار 
اللعيبي في تش��ريع ه��ذا القانون خالل 

الدورة البرملانية احلالية".
ويضيف املازني، في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "هناك نسختني من القانون 
وصلت��ا إل��ى مجل��س الن��واب"، مبين��اً 
إن "النس��خة األول��ى ج��اءت م��ن قبل 
احلكومة ومت��ت قراءتها قراءة أولى، فيما 

وصلت النسخة الثانية من وزارة النفط؛ 
وتتضم��ن الكثير من الفق��رات التي لم 

ترد في النسخة األولى".
ويتابع حديثه قائالً: "إن نس��خة القانون 
الت��ي جاءتنا م��ن احلكوم��ة تتكون من 
ثالثة أوراق فقط، في حني نسخة الوزارة 
تتضم��ن نحو 20 ورق��ة"، الفت��اً إلى  إن 
"اللجن��ة تعكف عل��ى إعداد مش��روع 
قان��ون ي��وازن ب��ني النس��ختني، متهي��داً 

لعرضه على التصويت في البرملان".
أم��ا اللجن��ة القانوني��ة البرملانية، فترى 
إمكانية تشريع ثالثة قوانني فقط خالل 
ال��دورة البرملاني��ة احلالي��ة، مس��تبعدة 
"القوان��ني  متري��ر  عين��ه  الوق��ت  ف��ي 

الدستورية".
ويقول عضو اللجن��ة- النائب عن كتلة 
التغيي��ر الكردس��تانية- أم��ني بك��ر إن 
"هن��اك الكثير م��ن القوان��ني التي من 
املنتظ��ر أن يت��م إقرارها خ��الل الفصل 
التش��ريعي احلال��ي، م��ن بينه��ا قوانني 
دس��تورية؛ كاحملكم��ة االحتادية ومجلس 

االحتاد وتشكيل الهيئات وغيرها".
ويضي��ف بك��ر في حديث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "مش��اريع القوانني املوجودة 
ف��ي مجلس الن��واب اآلن؛ ويت��م العمل 
على تش��ريعها؛ ه��ي قوان��ني انتخابات 
مجالس احملافظات واألقضية، وانتخابات 
مجلس النواب، إضافة إلى تعديل قانون 
العفو العام"، مستبعداً في الوقت ذاته 
"إقرار قانون النفط والغاز خالل الفصل 

التشريعي احلالي".
أما النائب عن ائتالف دولة القانون عباس 
البياتي، فيقول إن "الفصل التش��ريعي 
احلالي جملل��س النواب لم يب��ق من عمره 
س��وى نحو اسبوع، قبل أن يدخل اجمللس 
في عطلته التشريعية"، مستبعداً في 

الوق��ت ذاته إق��رار "البرملان أي مش��روع 
قانون خالل الفترة املذكورة".

ويش��ير البياتي في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إلى إنه "كلم��ا اقترب مجلس 
الن��واب م��ن موع��د اج��راء االنتخابات، 
تكون مهمته في تش��ريع القوانني أكثر 
تعقي��داً"، عازياً الس��بب إل��ى "صعوبة 
حتقيق توافق��ات وتفاهمات ب��ني الكتل 

السياسية، وارتفاع احلمى االنتخابية".

األحرار: سلمنا طلب سحب الثقة 
عن مفوضية االنتخابات وننتظر 

التصويت
ودعت التميمي "الن��واب إلى التصويت 
مبهنية على وفق القناعات الش��خصية 
ملا س��معوه م��ن اجوب��ة واالبتع��اد عن 
املواقف املستبقة أو قرارات رؤساء الكتل 

السياسية".
ب��دوره، ذكر النائب عن التحالف الوطني 
رس��ول راضي في تصري��ح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "موقفن��ا واض��ح هو بعدم 
االجن��رار وراء عملي��ة االقال��ة خوف��اً من 
حصول فراغ على صعيد مؤسسة تعني 

بتنظيم االنتخابات".
وتابع راضي ان "جلنة اخلبراء النيابية جادة 
ف��ي عملها، وه��ي تقوم باإلط��الع على 
املرش��حني واملتقدمني على وف��ق آليات 
مهني��ة ملعرفة م��ن هو الذي يس��تحق 
أن يتب��وأ منصباً في مجل��س املفوضية 

اجلديد".
وأردف أن "املتقدم��ني وصلوا إلى س��تني 
ش��خصاً بع��د غربل��ة العدي��د منه��م 
ومناقش��ة س��يرهم الذاتي��ة واملرحل��ة 
املقبلة س��يتم اختزال العدد إلى تسعة 
فق��ط لكي يتم التصويت عليهم داخل 

مجلس النواب".

الوطني��ة  ائت��الف  ع��ن  النائ��ب  لك��ن 
عب��د الك��رمي عبط��ان ي��رى ف��ي تعليق 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، أن "الفص��ل 
التش��ريعي احلالي لن يشهد التصويت 

على مفوضية االنتخابات".
وأضاف عبطان أن "هناك صفقات سرية 
وعلنية قد تخضع إليها عملية س��حب 
الثق��ة لكننا نع��ول إلى ضمي��ر النائب 
بأن يتحكم في ق��راره على وفق قناعاته 

ورؤيته وما وجده من نتائج".
وطال��ب عبط��ان "الكت��ل السياس��ية 
بتحمل مس��ؤوليتها ب��أن تدرك حقيقة 
ب��أن املفوضي��ة احلالي��ة ليس��ت نهاية 
املط��اف، وال بديل عنها ب��ل ميكن اختيار 
فري��ق جدي��د يكم��ل عملي��ة التهيئة 

لالنتخابات محلية كانت أم نيابية".
وعلى صعيد متص��ل، ذكرت النائبة عن 
الكردس��تاني أش��واق اجلاف  التحال��ف 
إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن "جلنة اخلبراء 
النيابي��ة املكلف��ة باختي��ار مفوضي��ة 
جديدة مستمرة في عملها وقد حققت 

تقدماً كبيراً".
وتابع��ت اجل��اف أن "موض��وع املفوضية 
احلالي��ة ما يزال رهن احل��وارات بني الكتل 
السياس��ية والنقاش��ات، ولم يس��تقر 

الفرقاء على رأي موحد".
ونّوهت إلى أن "حسم امللف ال يكون عبر 
القناعات ومدى املهني��ة، كون التجارب 
الس��ابقة اوضح��ت مبا ال يقبل الش��ك 
أن التصوي��ت على مصير االس��تجواب 
يخض��ع لالتفاق��ات السياس��ية ومزاج 

الكتل داخل البرملان".

اعتقال عراقي في لبنان لتجسسه 
لصالح إسرائيل

ال��ذي ينش��ط ف��ي مج��ال العملي��ات 

اخلارجي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة، وتنفيذ 
االغتي��االت، وتدري��ب املقاتل��ني، وطل��ب 
منه تزويده مبعلوم��ات أمنية عن اجليش 
اللبنان��ي، وش��خصيات في لبن��ان، إلى 
جان��ب محاول��ة جتنيد اش��خاص اخرين 
لتألي��ف ش��بكة تخريبية ف��ي الداخل 

اللبناني".
وتابعت، "كم��ا أقدم )املوقوف( على ربط 
له اإلسرائيلي بش��قيقه املوجود  مش��غِّ
في الع��راق بهدف جم��ع معلومات عن 
نشاط السلطات العراقية"، مؤكدًة أنه 
"بع��د إنتهاء التحقيق مع��ه، أحيل إلى 
القضاء اخملت��ص، والعمل ج��ار لتوقيف 
باق��ي اعضاء الش��بكة وس��وقهم إلى 

العدالة".

حقوقيون في البيت األبيض يتهيأون 
ملواجهة إجراءات محتملة لعزل 

ترامب
وجتد إدارة الرئيس األميركي نفس��ها في 
وضع صعب بسبب االدعاءات الدائرة حول 
عالقة كبار مس��ؤولي احلملة االنتخابية 
لترامب وعلى رأس��هم مستش��ار األمن 

القومي السابق مايكل فلني بروسيا.
ف��ي  الدائ��رة  النقاش��ات  وتعمق��ت 
واش��نطن حول روس��يا منذ ع��زل مدير 
الفيدرالي جيمس  التحقيق��ات  مكتب 
كوم��ي، بعد أن تس��ربت ادع��اءات حول 
مطالب��ة الرئيس األمريك��ي ل�"كومي" 
بوقف التحقيق��ات اجلارية حول ادعاءات 
لقاء "فلني" بسيرغي كسيالك، السفير 

الروسي في واشنطن.
وعل��ى خلفية ذل��ك قام��ت وزارة العدل 
بتعيني م��دع خاص بش��أن التحقيقات 
حول روس��يا، في خط��وة يتوقع أنها قد 

تصعب أكثر عملية عزل الرئيس.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

أق��دم ارهابيون اجان��ب في تنظيم 
 3 اع��دام  عل��ى  االرهاب��ي  داع��ش 
احمللي��ة  العناص��ر  م��ن  انتحاري��ني 
وترك مفخخاتهم  التخاذل  بتهمة 
م��ن دون تفجي��ر، االمر ال��ذي جدد 
اخلالفات بني الطرفني بامين املوصل، 
اجله��ات  ناش��طون  ناش��د  فيم��ا 
اخملتص��ة ب��وزارة التربي��ة والتعليم 
العالي النق��اذ مصير 9 االف طالب 
جامعي موصلي خشية ضياع عام 

دراسي ثالث منهم.
واملدني  الناش��ط احلقوق��ي  وق��ال 
املوصل��ي لقمان عم��ر الطائي الى 
"الصباح اجلدي��د" ان "اخلالفات بني 
االرهابيني االجانب والعرب من جهة، 
وبني الدواعش احمللي��ني في املناطق 
القليل��ة الباقي��ة بي��د التنظي��م 
املتطرف جتددت عل��ى وفق ما نقله 

الينا ناجون من تلك املناطق".
واضاف "أقدم ارهابيون اجانب على 
اعدام 3 م��ن االنتحاريني املفترضني 
م��ن العناص��ر احمللي��ة ف��ي املدينة 
القدمي��ة، بتهمة التخ��اذل والهرب 
وترك مفخخاتهم من دون تفجيرها 
على القوات االمنية او على املدنيني 

الهاربني".
ولف��ت املص��در ال��ى ان "الدواعش 
االجانب بات��وا ميثلون خط��راً كبيراً 
على املدني��ني احملاصرين وايضا على 
العناص��ر احمللي��ة املتورطة معهم، 
حيث ان عائ��الت االرهابيني االجانب 
ال يكادون يس��تقرون بحي س��كني 
يضط��رون  ث��م  ثالث��ة  او  ليوم��ني 
للتراجع نح��و عمق املدينة القدمية 

لالحتماء باملدنيني".
وتابع "بعد إدراك االرهابيني االجانب 
ان مصيره��م ومصي��ر عائالته��م 
يكتنفه الغموض، بعد قطع جميع 
مبنطق��ة  ومحاصرته��م  الط��رق 
تتض��اءل يوم��ا بعد يوم اخ��ر، باتت 
تصرفاته��م أكثر عدوانية ويهددون 
بتنفيذ اعدامات وتفجير أنفسهم 
بأحزمة ناسفة بني املدنيني في حال 

تخ��اذل العناصر احمللية واس��تمرار 
هربهم او اندساس��هم مع املدنيني 

الهاربني بصفة نازحني".
على صعيد موصلي آخر، يخش��ى 
9 االف طال��ب جامع��ي من أيس��ر 
عامه��م  ضي��اع  احمل��رر  املوص��ل 
التوال��ي  الثال��ث عل��ى  الدراس��ي 
بس��بب قرارات واج��راءات يعدونها 
غير منصفة وال تتطابق مع الوضع 
االمني املستقر في جامعة املوصل، 
مناشدين اجلهات اخملتصة لالهتمام 

مبطالبهم املشروعة.
عم��ار  املوصل��ي  الناش��ط  وق��ال 
مس��تعار(،  )اس��م  الع��زاوي  اي��اد 
اح��د العامل��ني ف��ي فري��ق مرصد 

ال��ى  حدي��ث  ف��ي  "موصلي��ون" 
"الصب��اح اجلديد" ان "نحو 14 الف 
طالب وطالبة ف��ي جامعة املوصل 
حت��رروا ف��ي املوصل خ��الل عمليات 
قادمون يا نين��وى، و ادوا االمتحانات 
التكميلية التي توقفت منذ احتالل 
داعش للمدينة ف��ي 2014/6/5، ثم 
اكملوا االمتحانات للعام الدراسي 
2013-2014 ف��ي 2017/2/15 بع��د 

التحرير".
واض��اف "ث��م صدر ق��رار م��ن وزارة 
التربي��ة باس��تئناف ع��ام دراس��ي 
جدي��د 2016-2017 ل��دوام طلب��ة 
الكليات االنس��انية )التربية اآلداب، 
االدارة واالقتص��اد، احلق��وق وغيرها 

بتقومي جامعي ب��دأ يوم 2017/3/11 
وينتهي ي��وم 2017/11/1 في موقع 
بديل مؤقت في مركز ناحية برطلة 

)35 كلم شرق املوصل(".
واس��تدرك الع��زاوي بالق��ول "لكن 
القرار اس��تثنى دوام طلبة الكليات 
الطبي��ة،  )الكلي��ات  العلمي��ة 
واوص��ى  العل��وم(  الهندس��ة، 
بالتريث حت��ى تأمني اجلامعة وازالة 
املفخخ��ات والعب��وات، علم��اً ان��ه 
بتاري��خ 2017/4/25 مت االع��الن ع��ن 
تأمني اجلامعة من االخطار احملتملة 
ومت تطهيره��ا من جمي��ع العبوات 
واالجسام غير املنفلقة، وصدر قرار 
ببدء تنظي��ف الكليات اس��تعداداً 

للعودة للدوام".
وتابع "قبل أيام صدر قرار جديد من 
الوزارة ببدء دوام الطلبة في جامعة 
املوص��ل وإلغاء موقع برطلة البديل 
ب��دءا م��ن ي��وم األح��د 2017/5/21، 
لك��ن عقب ذلك صدر ق��رار آخر من 
الوزارة وأطل السيد الوزير بتصريح 
القن��وات الفضائي��ة مفاده  عل��ى 
تأجي��ل دوام الكليات العلمية حتى 
العام الدراس��ي املقبل بحجة عدم 
جاهزي��ة اخملتب��رات العلمي��ة، االمر 
ال��ذي قوب��ل باحتجاج��ات من قبل 
طلب��ة الكليات العلمي��ة، كطلبة 
الط��ب وط��ب األس��نان والصيدلة 
والزراع��ة  والعل��وم  والهندس��ات 

واحلاس��بات، وطالبوا بالدوام أسوة 
بزمالئهم في الكليات االنسانية".

الع��زاوي ف��ان "الطلبة  وبحس��ب 
وعم��ادات  التدريس��يني  وبتأيي��د 
اخملتبرات  أك��دوا جاهزي��ة  الكليات 
العلمي��ة وكل ذلك موث��ق بالصور، 
وباإلم��كان بدء عام دراس��ي بتقومي 
جامع��ي ودوام مكث��ف يب��دأ ه��ذا 
الش��هر وينته��ي ش��هر 12، كي ال 
يضي��ع عام دراس��ي ثال��ث، اضافة 
للعامني الدراس��يني 2014-2015 و 
2015-2016 الضائع��ني إبان احتالل 
داع��ش، علم��اً ان نح��و 9000 م��ن 
طلبة الكليات العلمية يناش��دون 

بااللتحاق بالدوام".

الخالفات بين 
اإلرهابيين األجانب 
والعرب من جهة، 
وبين الدواعش 
المحليين في المناطق 
القليلة الباقية بيد 
التنظيم المتطرف 
تجددت على وفق ما 
نقله الينا ناجون من 
تلك المناطق

مدخل جامعة املوصل "ارشيف"

دواعش أجانب يعدمون 3 انتحاريين محليين لتركهم المفخخات بأيمن الموصل

9 آالف طالب جامعي موصلي يناشدون بعدم ضياع سنة دراسية ثالثة
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ميثم الالمي*

للتنمي��ة  العراق��ي  املرك��ز  عق��د 
النص��ف  اجتماع��ه  االعالمي��ة 
الش��هري والذي استضاف فيه وزير 
الداخلية قاس��م االعرجي بحضور 
نخبة م��ن االعالمي��ني واألكادمييني 
واملثقفني ورؤس��اء حتري��ر الصحف 
واملراك��ز البحثية. وافتتح االجتماع 
بكلم��ة للدكت��ور عدنان الس��راج 
رئي��س املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة 
االعالمية أكد فيها على دور االعالم 
في ترسيخ االمن الداخلي ال سيما 
بع��د حتري��ر االراض��ي العراقية من 
ارهابيي داعش ، مش��يراً في الوقت 
نفس��ه على اهمي��ة توحيد اجلهود 
في س��بيل اعادة االس��تقرار جلميع 

مناطق البالد
بعج ذلك مت تكرمي ع��دد من النخب 
االعالمية تثميناً جلهودهم ودورهم 
الرائد في االعالم العراقي  وهم كل  
م��ن الدكت��ور عبد االمير االس��دي 
عمي��د كلي��ة العلوم السياس��ية 
اجلامع��ة املس��تنصرية  والدكت��ور 
العل��وم  اس��تاذ  فاض��ل  حمي��د 
بغ��داد   ف��ي جامع��ة  السياس��ية 
والدكت��ور حس��ني ع��الوي اس��تاذ 
االمن القومي ف��ي جامعة النهرين  
واالستاذ باسم الشيخ رئيس حترير 
جري��دة الدس��تور واالس��تاذ عقيل 
عواد رئي��س حترير جريدة كل االخبار 
واملستشار االعالمي سالم مشكور 
، كما مت تكرمي الدكتور علي الش��اله 
مبناس��بة الذكرى اخلامس��ة عشرة 

النطالقة صحيفة الصباح .

بعدها ق��دم وزير الداخلية  ش��رحاً 
ع��ن اهم املش��اريع واخلط��ط التي 
تعم��ل عليه��ا وزارت��ه ف��ي ش��تى 
اجلوانب ، مش��يرا الى ان االستقرار 
االمني هو مسؤولية مشتركة بني 
املواط��ن والدول��ة وم��ن املهم جدا 
ان يك��ون هن��اك ثق��ة متبادلة بني 
الطرفيني للوص�ول ال��ى االه��داف 

املرج��وة.
وش��دد الوزي��ر على ان لألع��الم دورا 
مهما في املوض��وع عن طريق طرح 
هموم املواطنني االمنية عبر وسائل 
االع��الم بص��ورة مهني��ة ملعاجلتها 
بالش��كل الصحيح ووض��ع احللول 
املناس��بة لها  كم��ا تطرق الى عدد 
من القضاي��ا املهمة ومنها كيفية 
النهوض بواقع اسر شهداء الشرطة 
وكذل��ك االليات املناس��بة للقضاء 

على عمليات االبتزاز والفساد التي 
تقوم بها بعض العناصر احملس��وبة 

على وزارة الداخلية .
واكد االعرجي على ان��ه لن يتهاون 
في جرائ��م االختط��اف التي حتدث 
ف��ي بع��ض املناطق ، مش��ددا على 
انه  سيكش��ف عن اس��ماء جميع 
اجله��ات التي تقوم بها مهما كانت 

تسمياتها  .
مداخ����الت  اللق��اء  كم��ا ش��هد 
قيم����ة لعدد م��ن احلاضرين ركزت 
على اخلطط الت��ي وضعت��ها وزارة 
الداخلية وكيفية تطبيقها بصورة 
اجملتم���ع  طبيع��ة  م��ع  تتناس��ب 
العراقي  ليختتم االجتماع باالتفاق 
عل��ى اعداد التوصي��ات واملقترحات 
لتوثي��ق العالقة بني االع��الم ووزارة 

الداخلي�ة.

بالتنسيق مع نقابة المهندسين العراقيين 
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متابعة الصباح الجديد:

عق��دت وزارة الصناع��ة واملعادن 
ونقابة املهندسني العراقية ندوة 
خاصة ع��ن واق��ع الصناعة في 
العراق حتت عنوان) الصناعة بني 
تداعيات االزمات وآفاق النهوض) 
في مقر النقابة وذلك لتسليط 
الض��وء عل��ى واق��ع الصناع��ة 
واإلض��رار  واحلال��ي  الس��ابق 
التي حلق��ت به��ا ورؤية ال��وزارة 
للنهوض بها والس��بل الكفيلة 

بأنعاشها. 
الصناع��ة  وزي��ر  واس��تعرض 
واملعادن محمد شياع السوداني 
خ��الل كلمت��ه الت��ي القاها في 
الندوة واق��ع الصناعة العراقية 
ورؤي��ة الوزارة للنهوض بها خالل 
املرحلة املقبلة ، مش��يرا إلى ان 
هذه الندوة متثل فرصة حقيقية 
لتش��جيع الصناع��ة الوطني��ة 
واع��ادة الثق��ة باالنت��اج احملل��ي 
املبذول  وتعكس حج��م اجله��د 
من قب��ل هذه الوزارة ومس��توى 
االجن��ازات املتحققة خ��الل املدة 
القليلة املاضية وس��عيها البراز 
تطور الصناع��ة الوطنية ورغبة 
شركاتها وحرصها الشديد على 
نق��ل صورة مش��رقة ع��ن واقع 

الصناعة في العراق .
القط��اع  أن  الوزي��ر  واض��اف 
الصناعي يعد الركيزة االساسية 
في تنمية ومنو الناجت احمللي لشتى 
دول العال��م وق��د حرص��ت وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن عل��ى وضع 
استراتيجية صناعية كجزء من 
عملية االصالح لوضع االقتصاد 
واع��د  مس��ار  عل��ى  العراق��ي 
للتنمي��ة في االجلني املتوس��ط 
والبعيد من خ��الل النظر الى ما 
هو ابعد من االحتياجات الفورية 
اخلاص��ة بتحقي��ق االم��ن وبناء 
تأهيل  واع��ادة  التحتية  البني��ة 
اخلطوط االنتاجية في الشركات 
العام��ة عل��ى مدى اكث��ر من 5 

سنوات واضافة خطوط انتاجية 
التكنولوجي��ا  بأح��دث  جدي��دة 
واعدت برامجها واستراتيجياتها 
والبرنامج احلكومي  الصناعي��ة 
املعلن لتلبية حاجات اجملتمع من 
املنتجات الصناعية وحتقيق رؤية 
الوزارة في بل��وغ صناعة وطنية 
تعتمد  وعامليا  اقليميا  منافسة 
التميي��ز واالبداع وحتقق اقتصادا 
متنوعا يس��هم ف��ي خلق فرص 
مس��تعملة  اضافي��ة  عم��ل 
بفاعلية وكفاءة  املتاح��ة  املوارد 
ومسؤولية على وفق استراتيجية 
تتكامل مع استراتيجيات اخرى 
يكون للقط��اع اخلاص دور رئيس 
الوطني  االقتصاد  فيها وتدعيم 
ليك��ون متنوع��ا م��ن النواح��ي 

االقتصادية والبيئية.
وبني السوداني أن وزارة الصناعة 
واملع��ادن تبنت خطط��ا وبرامج 
اصالحية بغية تطوير النش��اط 
الصناع��ي ف��ي الع��راق وتعزي��ز 
القدرة التنافسية لالنتاج احمللي 
من خالل تنفيذ خطط االصالح 
ومكافح��ة  والفن��ي  االداري 
الفس��اد املستش��ري ف��ي دوائر 
وشركات الوزارة ودعم الشراكة 
مع القطاع اخلاص واس��تقطاب 
االس��تثمارات احمللي��ة واالجنبية 
ومراجع��ة واع��ادة تقييم عقود 
املبرمة  واالس��تثمار  املش��اركة 
واعداد  السابقة  السنوات  خالل 
لتنفيذ هذه  وتعليم��ات  اّلي��ات 
العق��ود مب��ا يؤم��ن الش��فافية 

والنزاه��ة في أجنازه��ا الى جانب 
تطبي��ق قوان��ني حماي��ة املنتج 

احمللي والتعرفة الكمركية .
ولفت الوزير الى ان الوزارة جنحت 
في احلصول عل��ى قرارات مهمة 
الصناع��ة  تدع��م  وش��جاعة 
الوطني��ة واملنت��ج احمللي س��واء 
في قانون املوازنة االحتادية للعام 
الش��ؤون  او م��ن جلن��ة  احلال��ي 
الن��واب  ومجل��س  االقتصادي��ة 
العراق��ي ، مش��يرا ال��ى افتتاح 
العدي��د من املش��اريع واخلطوط 
املؤسس��ات  لرف��د  االنتاجي��ة 
االمنية  واملؤسس��ات  احلكومية 
والتنس��يق  ماحتتاج��ه  ب��كل 
م��ع تل��ك املؤسس��ات لتأم��ني 
احتياجاته��ا من منتج��ات وزارة 

الصناعة واملعادن. 
من جانبه قال نقيب املهندسني 
ف��ي كلمة ل��ه خالل الن��دوة ان 
مكان��ة  العراق��ي  للمهن��دس 
خاص��ة داخ��ل الع��راق وخارجه 
اجملتم��ع  ف��ي  ل��دوره  واهمي��ة 
حي��ث يعم��ل من خ��الل خبراته 
االكادميية والعلمية على تطوير 
البلد وخدمته كم��ا ان املالكات 
مؤسس��ة  تع��د  الهندس��ية 
للبن��اء واالعمار ، مش��يرا الى ان 
ش��ركات ال��وزارة له��ا دور كبير 
في رفد اقتصاد البلد والنهوض 
بالواق��ع الصناع��ي وان املالكات 
الهندس��ية في ال��وزارة لها دور 
مهم وفاعل للنهوض بالصناعة 

العراقية . 

هذا وتخل��ل الندوة ع��رض فلم 
وثائق��ي ع��ن معامل وش��ركات 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
ومنتجاتها  اإلنتاجية  وخططها 
الوطني��ة واه��م املش��اريع التي 
قامت بتتفيذه��ا وكذلك عرض 
للمعام��ل واخلط��وط االنتاجية 
التي  املهمة  واملش��اريع  اجلديدة 
مت افتتاحها مؤخ��را وعرض فلم 
وثائق��ي اخ��ر يتح��دث ع��ن دور 
املهندس العراقي في بناء واعمار 

البلد . 
كم��ا تناولت الندوة مناقش��ات 
م��ن  ع��دد  ح��ول  ومداخ��الت 
التي تهم  املواضي��ع والقضاي��ا 
القطاع الصناعي العام واخلاص 

واخملتلط .

انعقاد ندوة عن تطوير واقع القّطاع الصناعي في العراق 

 تمثل الندوة فرصة 
حقيقية لتشجيع 

الصناعة الوطنية 
وإعادة الثقة 

باإلنتاج المحلي 
وتعكس حجم 
الجهد المبذول 

من قبل هذه 
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الماضية 
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احمد الصميدعي*

العناصر األساسية 
لتطوير البلدان 

والمسؤولية األجتماعية 
باتت املس��ؤولية واملناف��ع االجتماعية من 
العناصر األساس��ية واحملاور الرئيسة التي 
تن��ال اهتم��ام األوس��اط احمللي��ة والدولية 
نظراً ملردوداتها االقتصادية االيجابية سواًء 
في حتس��ني املس��توى املعاش��ي او االرتقاء 
بالرفاه االقتصادي واالجتماعي ملن يس��كن 
في مناطق االستكشاف واألنتاج النفطي 

والغازي التي تشملها هذه املنافع.
إن للمسؤولية واملنافع االجتماعية أهمية 
قصوى في خلق تنمية اقتصادية مستدامة 
للمناط��ق اجلغرافية واحملافظ��ات العراقية 
التي تعمل في أراضيها الشركات النفطية 
العامل��ة ف��ي القطاع االس��تخراجي، و ما 
ثُبت من بنود في عقود للشركات النفطية 
الت��ي وقعته��ا احلكوم��ة العراقي��ة والتي 
أخذت هذه املسؤولية واملنافع حيزا من تلك 
العقود والتي تضع الش��ركات أمام احلقوق 
املطلوبة جتاه اجملتمع��ات احمللية والذي يعد 
التزاما أخالقيا وقانونيا من قبل الشركات.

وهناك دول اوروبية وعربية منتجة لقطاعي 
النفط والغاز اس��تطاعت مزاوجة التنمية 
االقتصادي��ة املس��تدامة وتوظي��ف املوارد 
الطبيعية وتسخيرها، وفي ذات الوقت متتاز 
الشركات العاملة في بعض الدول باهتمام 
متزايد لتنفيذ بنود ومتطلبات املس��ؤولية 

واملنافع االجتماعية.
وكمثال عن هذا املوضوع هي ش��ركة شل 
الع��راق لتطوير البترول – املش��غل الرئيس 
حلقل مجن��ون النفطي، فقد اس��تطاعت 
الشركة تنفيذ عدة مشاريع في الفترة من 
-2014 2016 حت��ت اطار املنافع األجتماعية 
ف��ي محافظ��ة البصرة وه��ي بن��اء ثانوية 
للبن��ات ف��ي ناحي��ة النش��وة س��عة 300 
طالب��ة، أضاف��ة ال��ى إع��ادة تأهي��ل وبناء 
مدرسة اجلوادين في ناحية الدير وجتهيز 36 
مدرس��ة بوحدات معاجلة املي��اة، و يتم في 
الوقت احلالي وضع دراس��ة جدوى لعدد من 
مش��اريع املنافع األجتماعية في احملافظة. 
و ق��د متكنت الش��ركة من خ��الل التعاون 
املباش��ر م��ع محاف��ظ البص��رة ومجلس 
احملافظة وش��ركة نف��ط البص��رة بتنفيذ 
املش��اريع السابقة بأمت وجه مطلوب ووضع 
دراسة اجلدوى جلميع املشاريع املزمع عقدها 

في هذه السنة.
وتعد املش��اريع املذك��ورة ذات طابع ايجابي 
على اجملتمعات لدورها املهم في تش��جيع 
الطالب��ات عل��ى األنخ��راط ف��ي امل��دارس 
وممارسة تطور ملحوظ في اجملال التعليمي، 
اضاف��ة ال��ى توفي��ر املتطلب��ات الصحية 
م��ن املياه املعقمة للحف��اظ على الصحة 

البدنية للطالب والطالبات. 
وما ي��زال هنال��ك احتياج دائ��م في جميع 
اجملتمعات احمللية ال��ى تقدمي اخلدمات و هذا 
األم��ر يحت��اج ال��ى تضافر ف��ي اجلهود من 
اجلهات املعنية كافة ذات العالقة لتوفيرها 
والت��ي تش��مل الدوائ��ر احلكومي��ة احمللية 

بشتى مفاصلها.
ولذلك تُعد املسؤولية واملنافع األجتماعية 
للش��ركات ذات أهمي��ة قص��وى ف��ي خلق 
تنمية اقتصادية مستدامة لشتى املناطق 
اجلغرافية التي تعمل في ظلها الش��ركات 
العامل��ة في القطاع االس��تخراجي ولهذا 
يج��ب اإلفص��اح عنها مبا يخ��دم مصلحة 
س��كان املناطق احمليطة باحلق��ول املنتجة ، 
وكما يجب مراعاة الش��ركات العاملة في 
أداء املس��ؤولية واملناف��ع االجتماعي��ة، مبا 

يتوافق مع خطط التنمية االقتصادية.
وبالنهاي��ة يج��ب عل��ى احلكوم��ات وض��ع 
أستراتيجية ش��املة للمسؤولية واملنافع 
االجتماعية لتش��جيع حاالت التناغم بني 
السياس��ات العام��ة واملب��ادرات التي يتم 
وضعه��ا من قبل الش��ركات من أجل دعم 
التنمي��ة املس��تدامة والنم��و االقتص��ادي 
وتوفي��ر الوظائ��ف، وتعزي��ز اإلب��داع وريادة 
األعم��ال ف��ي التكنولوجي��ات واملنتج��ات 
واخلدمات املستدامة التي تلبي االحتياجات 

اجملتمعية.

*كاتب عراقي 

تقرير

وزير الداخلية يؤكد عدم التهاون مع مرتكبي جرائم االختطاف 
خالل استضافته في المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

جانب من االجتماع

بغداد ـ الصباح الجديد:
يب��ذل العامل��ون ف��ي مركز ماء 
احلسينية جهوداً كبيرة اليصال 
املياه الصاحلة للشرب الى اهالي 
املنطق��ة نتيج��ة ش��حتها في 
مثل ه��ذه االوقات وخصوصا مع 
بدء موس��م الصي��ف ، وخاصة 
احمللة )209) التي يعاني سكانها 
من نقص حاد في مياه االسالة .
م��اء  مرك��ز  مس��ؤول  ووج��ه 
احلس��ينية عل��ي صالح حس��ن 

جمي��ع العاملني ف��ي املركز الى 
ب��ذل اجله��ود الكبيرة م��ن اجل 
خدم��ة اهال��ي املدين��ة وخاصة 
انه��م بام��س احلاجة ال��ى هذه 

املادة الضرورية للحياة .
وقال س��ائق احلوضية مثنى عبد 
القادر س��عيد اخملصص��ة لنقل 
املي��اه ، ان��ه يق��وم يومي��اً بنقل 
املياه صباحاً ومس��اًء طيلة ايام 
االس��بوع خاصة انه يرى احلاجة 
املاسة للمياه لدى االهالي وهم 

مقبل��ون عل��ى موس��م صيف 
قائظ .

اهالي املنطقة يتوجهون بالدعاء 
والتقدير الى العاملني في مركز 
م��اء احلس��ينية ملا يبذل��ون من 
جهود كبيرة من اجل ايصال مياه 
الشرب الى االهالي ، وهم يدعون 
جمي��ع العاملني ف��ي مثل هذه 
املواقع ان يح��ذون حذو العاملني 
في هذا املركز خدمة للمواطنني 

في العراق اجلديد. 

ميسان - خاص: 
نف��ذت دائ��رة صحة ميس��ان / 
قطاع العم��ارة الثال��ث / مركز 
صحي قضاء علي الغربي حملة 
تطوعية للتضبيب املسائي في 

احياء القضاء .
الثال��ث   القط��اع  وذك��ر مدي��ر 
محمد رويس حس��ب توجيهات 
مدير ع��ام دائرة صحة ميس��ان 
، الدكت��ور علي محم��ود العالق 
واش��راف مدي��ر قس��م الصحة 

العام��ة الدكت��ور عل��ي نعم��ة 
الن��وري ، بضرورة تق��دمي افضل 
اخلدم��ات الصحي��ة والوقائي��ة 

للمواطنني .
وقال مدير القطاع ان مركز صحي 
نف����ذ حمل��ة  الغرب��ي  عل��ي 
املس��ائ��ي  للتضبيب  تطوعية 
القض���اء  أحي���اء  ش��ملت 
الكثاف��ات  تقلي��ل  لغ��رض   ،
لألم��راض  الناقل��ة  احلش��رية 
املعدي����ة الت��ي تش��مل حبة 

وغيرها  الس��وداء  واحلمى  بغداد 
م��ن االم��راض وحلماي��ة أهلن��ا 
ف����ي القض��اء م����ن انتق��ال 
االم����راض اخلطي��رة واالرتق��اء 
مبست��وى الصح��ة العامة الى 

اعلى املستويات.
وأض��اف مدير القط��اع ان االيام 
املقبلة ستش��هد استمرار هذه 
احلم��الت التطوعي��ة ف��ي بقية 
احي��اء القضاء والنواحي والقرى 

التابعة له. 

حوضيات مركز الحسينية توفر
 مياه الشرب ألهالي المنطقة 

حملة تطوعية للتضبيب
 المسائي في أحياء علي الغربي  

بغداد - الصباح الجديد:
قال وكيل وزارة العمل والشؤون 
العم��ل  لش��ؤون  االجتماعي��ة 
د. عب��د الك��رمي عبداهلل ش��الل 
ان ال��وزارة تتعام��ل م��ع فئ��ات 
مجتمعي��ة ضعيف��ة متنوع��ة 
 ، املعنف��ات  النس��اء  وخاص��ة 
مؤك��دا احلاجة الى برامج تأهيل 
له��ذه الفئ��ات واالس��تفادة من 
جترب��ة اقليم كردس��تان في هذا 

اجملال.

خ��الل  ال��وزارة  وكي��ل  وناق��ش 
اجتم��اع عق��ده م��ع وف��د م��ن 
صن��دوق االمم املتحدة للس��كان 
امكاني��ة الدع��م ال��ذي تقدمه 
املنظمة للوزارة ملساعدة الفئات 
الضعيف��ة وكذل��ك ف��ي مجال 
التدري��ب مل��الكات ال��وزارة م��ن 
الباحثني االجتماعيني ، الفتا الى 
ان املنظمة اس��همت في تدريب 
60 باحث��ا من ش��تى احملافظات 
وس��تقوم بتدري��ب آخري��ن هذا 

الع��ام لزيادة قدراتهم في مجال 
البحث االجتماعي.

واضاف وكيل الوزارة ان املنظمة 
ستس��هم في فت��ح مراكز في 
الساحل االيس��ر ملدينة املوصل 
لتأهيل النس��اء اللواتي تعرضن 
للعنف بواقع 10 مراكز في االقل 
، فض��ال عن دعم ال��وزارة بالفرق 
امليداني��ة لتق��دمي خدمة الدعم 
النفس��ي لالهالي ، مش��يرا الى 
االتفاق مع املنظمة على برنامج 

لتدريب املدربني )TOT) لالستفادة 
م��ن خبراتها في مج��االت عدة 
تخص برامج التأهيل النفس��ي 
املعنف��ات  النس��اء  ومس��اعدة 
والتدريب عل��ى مواجهة العنف 

القائم على النوع االجتماعي.
ورح��ب وكي��ل ال��وزارة لش��ؤون 
ب��ه  تقدم��ت  مبقت��رح  العم��ل 
املنظمة النشاء مراكز الستقبال 
النس��اء اللواتي تعرضن للعنف 
اجلنس��ي او اجلس��دي وتس��اءل 

عن كيفية توفي��ر الدعم املالي 
النش��اء مثل هكذا مراكز لكون 
احلكومة تواجه مشكالت مالية 
كبيرة وهي بالكاد تؤمن الرواتب 
للموازنة التش��غيلية ، في حني 
اك��دت املنظم��ة ان املقترح قيد 
الدراس��ة حاليا لتحديد املالذات 
االمن��ة او املكان الذي س��ينفذ 
فيه املش��روع والنس��اء اللواتي 
س��يدخلن ه��ذه املراك��ز ، فضال 
ع��ن دراس��ة للموظف��ني الذين 

س��يعملون فيه على ان يكونوا 
متخصص��ني ومؤهل��ني للعمل 
مبثل ه��ذه االماك��ن ذات الطابع 

اخلاص. 
واوضح وكيل الوزارة ان املنظمة 
لتدري��ب  اس��تعدادها  اب��دت 
مالكات الوزارة عل��ى نظام ادارة 
املعلومات واملساعدة في التعاون 
م��ع منظمة االمم املتحدة للمرأة 
لدع��م الوزارة ف��ي اق��رار قانون 
حماية املرأة من العنف املنزلي .

العمل والصندوق األممي للسكان يبحثان تقديم الدعم للنساء واألطفال 
الذين يتعرضون للعنف القائم على النوع االجتماعي 
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انقرة ـ أ ب ف:
س��يصبح الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب اردوغان 
من جديد رئيس��ا حل��زب العدال��ة والتنمية امس 
االح��د، منفذا بذلك تغييرا اساس��يا نصت عليه 
التعديالت الدستورية التي أقرت في استفتاء في 

16 نيسا/ابريل املاضي.
وافتت��ح املؤمت��ر وس��ط اج��راءات امنية مش��ددة 
بحضور عشرات اآلالف من االشخاص. وفي الوقت 
نفس��ه، اعلنت السلطات ان قوات االمن التركية 
قتلت رجلني يشتبه بانهما كانا يعدان اعتداء في 

انقرة حلساب تنظيم داعش .
باحل��زب  عالقت��ه  رس��ميا  قط��ع  اردوغ��ان  وكان 
االس��المي احملاف��ظ عندما انتخب رئيس��ا في آب 
2014، وفقا للدستور. لكنه عاد الى صفوف احلزب 
الذي شارك في تأسيس��ه في 2001 بفضل مادة 
اول��ى في التعديل الدس��توري. وقال في مراس��م 
عودته الى احلزب، وقد بدا عليه التأثر، »أعود اليوم 

الى حزبي، الى منزلي، الى حبي«.
وستس��مح ع��ودة اردوغ��ان ال��ى رئاس��ة احل��زب 
للرئيس التركي بانهاء اخلالفات الداخلية واالعداد 
لالنتخابات التش��ريعية والرئاسية املقبلة املقررة 

في الثالث من تشرين الثاني 2019.
ودعي 1470 مندوبا في حزب العدالة والتنمية الى 
املشاركة في املؤمتر االستثنائي في أنقرة النتخاب 
الرئي��س اجلديد للح��زب، كما ذك��رت وكالة انباء 
االناضول احلكومية. واردوغان هو املرش��ح الوحيد 

لهذا املنصب.

كاركاس ـ رويترز:
نّظمت املعارضة الفنزويلية، أمس االول الس��بت، 
ف��ي ك��راكاس ومدن أخ��رى، مظاهرات حاش��دة، 
أس��فرت عن س��قوط أكث��ر من 50 جريح��ا وفقا 

لتقارير وكالة رويترز.
وذكرت الوكالة أن مئات آالف األش��خاص شاركوا 
ف��ي املظاهرة في العاصم��ة، وذلك في أكبر جتمع 
منذ ب��دء االحتجاجات في فنزويال، قبل ش��هرين 
تقريبا، فيما ذكرت وكالة األنباء الفرنسية أن عدد 

املتظاهرين جتاوز 160 ألف شخص.
ونقل��ت الوكالة بيانا عن هنري��ك كابريليز، زعيم 
املعارضة واملرشح الرئاسي السابق في البالد، جاء 
فيه: »خمس��ون يوما من االحتجاجات وخمسون 
قتي��ال، وعل��ى الرغ��م من كل ش��يء، ف��ي اليوم 
اخلمسني ومع استخدام أشد أنواع القمع تصاعد 

أوار املقاومة والنضال من أجل فنزويال«.

بيونغيانغ ـ بي بي سي: 
قال اجلي��ش الكوري اجلنوبي، إن كوريا الش��مالية 
أطلقت صاروخ��ا جتريبيا جدي��دا، وذلك منتصف 
امس األح��د بالتوقيت احمللي. ويأتي إطالق الصارخ 
اجلديد، بعد إع��الن بيونغيانغ جتربتها ملا قالت إنه 
نوع جديد من الصواريخ الباليستية، التي ميكنها 

حمل رؤوس نووية من احلجم الكبير.
وكان مجل��س األم��ن دع��ا االثنني املاض��ي كوريا 
الش��مالية إلى وقف جتاربها الصاروخية من هذا 
الن��وع، والتي أث��ارت غضب الدول اجمل��اورة، خاصة 
كوري��ا جلنوبية والياب��ان، واعتبرته��ا األمم املتحدة 

حتديا للعقوبات املفروضة على بيونغيانغ.
وقال��ت س��يول إن التجرب��ة األخي��رة ج��رت ف��ي 
بوكش��انغ غرب��ي كوريا الش��مالية. وكان صاروخ 
انفجر بع��د زمن قصير من إطالق��ه من املنطقة 

ذاتها الشهر املاضي.
وقال��ت وس��ائل إعالمي��ة حكومي��ة ف��ي كوريا 
الش��مالية إن البالد ستستمر في جتريب أسلحة 

قادرة على ضرب في الواليات املتحدة.

أردوغان يعود إلى 
رئاسة حزب العدالة

50 جريحًا بمظاهرات 
المعارضة في فنزويال

كوريا الشمالية تطلق 
صاروخًا جديدًا

متابعة الصباح الجديد:

التع��اون  مجل��س  دول  وقع��ت 
اخلليجي الس��ت والواليات املتحدة 
ف��ي الرياض ام��س االح��د مذكرة 
تفاه��م ألنش��اء مرك��ز ملكافح��ة 
»متويل االرهاب«، خالل قمة جمعت 
بقادة  دونال��د  االميرك��ي  الرئي��س 
اخللي��ج، فيما وص��ل ال��ى الرياض 
355 رئيًس��ا وزعيًما عربًيا ومسلًما 
على األقل للمش��اركة في القمة، 
بينهم الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي والرئي��س العراقي فؤاد 
معص��وم، إضاف��ة إلى مس��ؤولني 
آخري��ن، وفًقا ملا أفادت وكالة األنباء 

السعودية الرسمية.
وس��عى الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب امس األح��د لبداية جديدة 
مع العالم اإلسالمي بعد هجومه 
املتكرر على املسلمني خالل حملته 
االنتخابية الع��ام املاضي ومحاولة 
ف��رض حظ��ر عل��ى س��فر الكثير 

منهم إلى الواليات املتحدة.
وتضم��ن خطاب ترام��ب بعد ظهر 
امس األح��د  أمام القم��ة العربية 
اإلس��المية األميركية مناش��دات 
للمس��لمني لتوحي��د صفوفه��م 
املتش��ددين  خلط��ر  للتص��دي 

اإلسالميني.
يأتي اخلطاب في وق��ت يحاول فيه 
ترام��ب التغلب على تداعيات قراره 
التحقيقات  بإقالة مدي��ر مكت��ب 
االحتادي جيمس كومي في التاسع 
من أيار وس��ط اتهامات بأن ترامب 
يحاول وقف حتقيق احتادي في روابط 

حملته االنتخابية .
خارجي��ة  زي��ارة  أول  ه��ي  وه��ذه 
لترامب بعد توليه الرئاس��ة، ومتثل 
السعودية احملطة األولى في جولة 
الرئي��س األميركي التي تس��تغرق 
تس��عة أيام في الش��رق األوس��ط 

وأوروبا.
باملقابل قال وزير املالية الس��عودي، 
محمد اجلدع��ان، إن االتفاقات التي 
وقعت مع الوالي��ات املتحدة، أمس 
السبت، س��تنعكس بصورة  االول 
إيجابي��ة عل��ى اقتص��اد اململك��ة 
وتتماش��ى م��ع رؤي��ة الس��عودية 

.2030
وكالة  اجلدع��ان، بحس��ب  وأوضح 
أن  »واس«،  الس��عودية  األنب��اء 
»االتفاقيات الت��ي وقعت اليوم مع 
اجلان��ب األميرك��ي تع��زز االقتصاد 
اجمل��االت  ش��تى  ف��ي  الس��عودي 
وتس��هم في إيجاد فرص وظيفية 

للشباب السعودي«.
ولف��ت الوزير الس��عودي إلى أنه مت 
توقي��ع اتفاقي��ة لتوط��ني صناعة 
األسلحة في اململكة مبا سيحقق 
رؤية اململكة 2030 لتوفير %50 من 
مش��تريات اململكة من األس��لحة 

في العام 2030«.

اجتماع مجلس التعاون اخلليجي 
التع��اون  مجل��س  دول  وقع��ت 
اخلليجي الس��ت والواليات املتحدة 
ف��ي الرياض ام��س االح��د مذكرة 
تفاه��م النش��اء مرك��ز ملكافح��ة 
»متويل االرهاب«، خالل قمة جمعت 
بقادة  دونال��د  االميرك��ي  الرئي��س 

اخلليج.
 - اخلليجي��ة  القم��ة  واختتم��ت 
األميركي��ة أعمالها، بعد جلس��ة 
مغلقة، ترأسها العاهل السعودي 
س��لمان بن عبد العزي��ز، والرئيس 
ترام��ب. وبحثت  األميرك��ي دونالد 
ه��ذه القمة عدة مس��ائل، أهمها 
والتدخ��الت  اإلره��اب،  مكافح��ة 

اإليرانية في املنطقة.
جلس��ة  القم��ة  س��بقت  وق��د 
تش��اورية حضرها العديد من قادة 
الدول اخلليجية برئاسة ولي العهد 

السعودي محمد بن نايف.

هذا شارك امللك س��لمان، وترامب، 
إس��المية- قم��ة  فعالي��ات  ف��ي 

أميركي��ة تل��ي القم��ة اخلليجي��ة 
األميركية مباش��رة، الذي حضرها 
أكث��ر م��ن 55 زعيما ل��دول عربية 

وإسالمية.
يذك��ر أن هاتني القمتني اخلليجية-
واإلسالمية-األميركية،  األميركية 
اللت��ان تأتيان في الي��وم الثاني من 
زي��ارة ترامب للري��اض، هما األولتان 

من نوعهما.

قمة عربية إسالمية أميركية في 
الرياض مبشاركة ترامب

وبحثت القمتان التعاون املش��ترك 
مع الوالي��ات املتح��دة، إضافة إلى 
محاربة اإلره��اب والتطرف وقضايا 
أمنية، وبحثت كذلك السياسيات 
اليم��ن  ف��ي  واألوض��اع  اإليراني��ة 
وسوريا والشرق األوسط، باإلضافة 

إلى قضايا اقتصادية.
ودع��ا الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترامب، وفًقا ملقتطفات من اخلطاب 
ال��ذي لقي ف��ي وقت الح��ق امس 
األحد، قادة الدول العربية واملسلمة 
اجملتمعني في الرياض، الى مكافحة 
انتظار  وعدم  االسالمي«  »التطرف 
الوالي��ات املتح��دة لتق��وم بهزمية 

»العدو« نيابة عنهم.
املقتطفات  ترامب، بحسب  ويقول 
التي نشرت، إن على الدول العربية 
التطرف  أزمة  »مواجهة  واملسلمة 
اإلرهابي��ة  واجلماع��ات  اإلس��المي 
»ال ميك��ن  ويضي��ف  اإلس��المية«، 
ل��دول الش��رق األوس��ط أن تنتظر 
الق��وة األميركي��ة لتقوم بس��حق 
العدو نيابة عنها، على دول الشرق 
األوسط أن تقرر طبيعة املستقبل 

الذي تريده«.
وجتنب  ترامب في خطابه استخدام 
عبارة »اإلرهاب اإلسالمي املتطرف«، 
التي تس��تفز الكثيرين في العالم 
اإلسالمي، والتي تكررت في معظم 

خطابات امللياردير املثير للجدل.
اخلارجي��ة  وزي��ر  مس��اعد  وق��ال 
السفير حس��ني هريدي  األس��بق، 
أن احل��دث األب��رز في زي��ارة الرئيس 
ترام��ب الى الس��عودية هي القمة 
األميركي��ة  اإلس��المية  العربي��ة 
وهي قم��ة غير مس��بوقة، وهناك 
آم��ال كبيرة معلقة عليها س��واء 
من اجلان��ب األميركي أو الدول التي 
ستش��ارك فيه��ا، ونأم��ل أن هذه 
القمة االس��تثنائية تصب ليست 
ف��ي صال��ح العالق��ات األميركية 
الس��عودية فقط، وإمن��ا في صالح 

املنطقة العربية بأكملها.
ترام��ب  زي��ارة  إن  هري��دي  واش��ار 
للس��عودية تأتي في إط��ار اجلولة 
اخلارجي��ة األول��ى للرئي��س ترامب، 
اله��دف منه��ا ه��و التأكي��د على 
التزام��ات الوالي��ات املتح��دة جت��اه 
حلفاءه��ا وش��ركائها س��واء ف��ي 

األطلنطي أو الشرق األوسط.
وأضاف السفير حسني هريدي في 
تصريح صحف��ي أن الهدف الثاني 
للجولة التي بدأها في السعودية، 
هو إثباته في داخل الواليات املتحدة 
أو للمس��لمني، أن إدارته ال تناصب 
العداء للمس��لمني واإلس��الم، إمنا 
تريد التوصل إلى شراكة جديدة مع 
العرب واملس��لمني حملاربة اجلماعات 
اإلرهابي��ة وبصف��ة خاصة تنظيم 
داعش، وكل اجلماعات التي تفرعت 
عن تنظي��م القاعدة، وم��ن ناحية 
أخرى التعاون من أجل القضاء على 
الفك��ر املتطرف واخلط��اب الديني 

التكفيري – هذا بصفة عامة.

لقاء رؤساء الدول العربية 
عق��د الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترام��ب، ام��س األحد ف��ي الرياض، 
اجتماع��ات منفصل��ة م��ع زعماء 
كل من البحرين وقطر ومصر، قبل 

قمة إسالمية-أميركية. 
وأكد ترامب إثر لقائه ملك البحرين 
حم��د ب��ن عيس��ى، عزم��ه تعزيز 
العالقة بني واشنطن واملنامة. وقال 
إن: »العالقات ب��ني بلدينا رائعة وإن 
كان قد شابها بعض التوتر.. لكن، 
لن يكون هناك توتر مع هذه اإلدارة.. 
س��نقيم عالقة طويلة املدى جدا. 
وأتطلع بش��دة إلى ه��ذا.. فهناك 

الكثير من القواسم املشتركة«.
كذل��ك، أج��رى الرئي��س األميركي 
مباحث��ات م��ع أمير قطر الش��يخ 
متيم بن حمد، والرئيس املصري عبد 

الفتاح السيسي.
خ��الل  السيس��ي  ترام��ب  ووع��د 
لقائهما بزيارة قريبة ملصر، قائال إنه 
»س��يدرج ذلك في ج��دول األعمال 

قريبا«.

صفقة االسلحة 
وأبرم��ت الوالي��ات املتح��دة ام��س 
االول السبت أكبر صفقة مبيعات 
أسلحة مع السعودية بقيمة 350 
ملي��ار دوالر على مدار 10 س��نوات، 
األضخ��م عل��ى  الصفق��ة  وه��ي 
اإلطالق في تاريخ الواليات املتحدة. 
وقال وزير اخلارجية األميركي ريكس 

تيلرسون. 

كابول ـ بي بي سي: 
قتل مس��لحون من حركة طالبان 
عل��ى  هج��وم  ف��ي  ش��رطيا   20
نقطة تفتيش بوالي��ة زابل جنوبي 

أفغانستان.
وأعل��ن املتح��دث باس��م الوالي��ة 

أن الهج��وم الذي وق��ع امس االول 
الس��بت أس��فر عن إصابة عشرة 
ضب��اط آخري��ن عل��ى األق��ل ف��ي 

الكمائن التي نصبها املسلحون.
وفي هجوم منفصل، قتل مسلحون 
امرأة أملانية وذبحوا حارسا أفغانيا 

في دار للضيافة بالعاصمة كابول.
واقتح��م املهاجم��ون دار الضيافة 
ال��ذي تديري��ه منظمة »أوبريش��ن 
ميرسي« السويدية غير احلكومية 
امس االول السبت، حسبما أعلنت 

وزارة الداخلية األفغانية.

وُفق��دت امرأة أخ��رى م��ن فنلندا، 
وم��ن احملتم��ل أن تك��ون تعرض��ت 

لالختطاف، وفقا لبيان الوزارة.
وتعاني أفغانستان من مترد مسلح 
اإلس��المية  تقوده حرك��ة طالبان 
احلرك��ة  واختطف��ت  املس��لحة، 

العديد من األجانب في الس��نوات 
األخيرة.

وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية 
جنيب دانيش إن جميع األش��خاص 
الذي��ن كان��وا بداخ��ل دار الضيافة 
الهج��وم موظف��ون  وق��ت وق��وع 

في منظمة »أوبريش��ن ميرس��ي« 
السويدية.

ول��م يص��در تعليق حت��ى اآلن من 
املنظمة التي تنش��ط ف��ي مجال 
»اوريبرو«  والتنمية ومقرها  اإلغاثة 

بالسويد.

مقتل 20 شرطيّا أفغانيا وامرأة ألمانية في هجومين بأفغانستان

انطالق القّمة اإلسالمية األميركية بحضور 55 زعيمًا

دول التعاون الخليجي تتفق مع واشنطن على 
تأسيس مـركز الستهـداف تمويل التطرف

يأتي الخطاب في وقت 
يحاول فيه ترامب التغلب 

على تداعيات قراره بإقالة 
مدير مكتب التحقيقات 

االتحادي جيمس كومي 
في التاسع من أيار وسط 

اتهامات بأن ترامب 
يحاول وقف تحقيق 

اتحادي في روابط حملته 
االنتخابية

ترامب
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت الهيئة الوطنية لالستثمار 
في العراق عن إن وتيرة االستثمارات 
احمللي��ة، ارتفعت، من��ذ دخول العراق 

اتفاق خفض إنتاج النفط اخلام.
وبرغم محاوالته الستثنائه من قرار 
خفض اإلنتاج، دخ��ل العراق االتفاق 
مع دول أعضاء في »أوبك«، و11 دولة 
مستقلة مطلع العام اجلاري، وأعلن 
ع��ن تقليص حج��م اإلنت��اج ب�210 

آالف برميل يومياً.
وقال سامي األعرجي، رئيس الهيئة، 
عل��ى هامش مش��اركته في أعمال 
املنت��دى االقتص��ادي العامل��ي ف��ي 
منطق��ة البحر امليت باألردن، إن قرار 
خفض إنت��اج النفط اخل��ام، زاد من 
س��عر البرميل وحس��ن من إيرادات 

البالد، وبالتالي االستثمارات.
ول��م يذك��ر نس��ب التحس��ن ف��ي 
مداخي��ل الب��الد بعد تنفي��ذ اتفاق 
خف��ض اإلنت��اج، أو الزي��ادة في قيم 

االستثمارات العراقية احمللية.
وأعلن��ت منظم��ة »أوب��ك« نهاي��ة 
تش��رين الثاني املاضي، أن أعضاءها 
توصل��وا إلى اتفاق بش��أن تخفيض 
اإلنتاج الكلي للمنظمة مبقدار 1.2 
ملي��ون برمي��ل ابتداء م��ن األول من 
كانون ثاني 2017 ملدة س��تة أشهر، 

ودخل االتفاق بالفعل حيز التنفيذ.
ويهدف القرار إلى إعادة االس��تقرار 
ألسواق النفط العاملية، بعد موجة 
هبوط في أس��عارها خ��الل العامني 
ونصف العام املاضية، نتيجة ارتفاع 

املعروض في السوق.
ومنذ االتفاق، صعدت أسعار النفط 
اخلام بنسبة 15 باملئة، إلى حدود 52 
دوالرا في الوق��ت احلالي، ارتفاعا من 

45 دوالرا قبل االتفاق.
وعان��ى الع��راق م��ن الهب��وط احلاد 

ألس��عار النفط اخلام منذ منتصف 
2014، نزوالً م��ن 120 دوالراً للبرميل 
إل��ى ح��دود 27 دوالرا مطل��ع العام 
املاض��ي، قبل أن تع��اود االرتفاع إلى 

حدود 52 دوالر في الوقت احلالي.
في س��ياق، متصل، أكد األعرجي أن 
العراق واألردن بدأتا املرحلة النهائية 
من التخطيط ملد خط أنبوب لنقل 
النفط، »هناك ش��قني من املشروع، 
األول البصرة والنج��ف، والثاني من 

النجف والعقبة األردنية«.
بش��أن  اجلمع��ة،  »تباحثن��ا  وتاب��ع 
كيفي��ة توزي��ع العمل عل��ى األرض 

بني األط��راف كافة«. وأكد أن العراق 
وصلت للمراح��ل القانونية والفنية 
األخي��رة إلعادة فتح معب��ر طريبيل 
م��ع األردن، والش��ارع الرئيس الرابط 

بني البلدين«.
وس��تتولى ش��ركة أمنية أميركية 
مه��ام تنظي��م العمل عل��ى معبر 
طريبيل، والش��ارع الرئيس وحمايته 

أمنياً من أية هجمات محتملة.
واخلمي��س، بح��ث مل��ك األردن عبد 
اهلل الثاني والرئي��س فؤاد معصوم، 
تأمني الطري��ق الدولي بني بلديهما، 
ومش��روع مد خط أنبوب النفط من 

جنوب العراق إلى العقبة.
ووقع األردن والعراق في التاس��ع من 
نيسان 2013، اتفاقية إطار ملد أنبوب 
يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط 
العراقي اخلام من البصرة إلى مرافئ 
التصدي��ر بالعقب��ة، وبكلفة تقارب 
نح��و 18 مليار دوالر وبس��عة مليون 

برميل يوميا.
يذك��ر أن الطري��ق الدولي الس��ريع 
بني بغداد وعم��ان املار في محافظة 
األنب��ار، تعرض لضرر كبي��ر، نتيجة 
العمليات العسكرية واإلرهابية من 

قبل عصابات داعش.

عل��ى صعي��د آخ��ر، ق��ال املتحدث 
باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن 
احلكومة ليست لديها سلطة على 
جميع احلقول النفطية في محافظة 
كرك��وك، وإن عملي��ة التصدير من 
تل��ك احلقول غي��ر واضحة، في حني 
أك��د مس��ؤول محل��ي أن كرك��وك 
النفط  محرومة م��ن مس��تحقات 

منذ أكثر من ثالث سنوات.
وأض��اف عاص��م ف��ي تصريح��ات 
صحافي��ة، أن »كرك��وك أصبح��ت 
قضي��ة معقدة وصعبة«، مش��يراً 
إلى عدم سيطرة احلكومة املركزية 

على جميع احلقول، ما أدى إلى عدم 
ال�«بت��رودوالر«  مس��تحقات  صرف 

لكركوك.
ال��وزارة،  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
ه��و  وعمله��ا  فني��ة،  »ال��وزارة  إن 
استكش��اف وإصدار وبي��ع النفط، 
واس��ترجاع املبال��غ النقدي��ة إل��ى 

احلكومة املركزية«.
رئي��س  العس��كري،  أحم��د  لك��ن 
جلن��ة الطاقة والنف��ط في مجلس 
محافظة كركوك قال إن »كركوك 
محرومة من مستحقات البترودوالر 
منذ أكثر من ثالث سنوات، في حني 
لدين��ا مش��اريع وخدم��ات وش��راء 
جميعه��ا  ومستش��فيات  طاق��ة 
بحاجة إلى أم��وال، ونفط كركوك 

من حق سكانها«.
وأضاف العس��كري، أن »إدارة نفط 
كرك��وك جتري بالش��راكة بني وزارة 
الث��روات  ووزارة  االحتادي��ة  النف��ط 
الطبيعي��ة ف��ي إقليم كردس��تان، 
حي��ث قامت ق��وات البيش��مركة 
بع��د  للحق��ول،  احلماي��ة  بتوفي��ر 
دخ��ول تنظيم داعش إل��ى مناطق 
جنوب غرب كرك��وك، وهو ما مكن 

كردستان من تأمني التصدير«.
وزادت أزمة امل��وارد املالية مع انهيار 
أس��عار النف��ط عاملي��اً بأكث��ر من 
 ،2014 منتص��ف  من��ذ  النص��ف 
وارتف��اع كلفة احلرب ض��د تنظيم 
داع��ش، ما أدى إلى عج��ز في املوارد 
املالية، لتتجلى األزمة بشكل أكبر 
في إقليم كردس��تان، الذي عجزت 
حكومته عن سداد رواتب املوظفني 
في القط��اع العام ف��ي مواعيدها 
واضط��ر إل��ى إج��راءات تقش��فية 

لتقليص العجز الذي يعانيه.

متابعة الصباح الجديد:
قال وزي��ر الطاقة الس��عودي خالد 
الفالح أمس األح��د إن متديد اتفاق 
احلالية  النف��ط  إنتاج  تخفيض��ات 
حتى آذار من العام املقبل وانضمام 
منت��ج أو اثنني من صغ��ار املنتجني 
لالتفاق س��يقلص اخملزونات بدرجة 

كافية.
اس��تمرار  أن  »نعتق��د  وتاب��ع 
نفس��ه  باملس��توى  التخفيض��ات 
وانضمام منت��ج أو اثنني من صغار 
املنتج��ني... س��يكون كافي��ا وزيادة 
للعودة إلى متوسط خمس سنوات 
 .»2018 م��ن  األول  الرب��ع  بنهاي��ة 
وتس��تهدف أوبك خف��ض اخملزونات 

خم��س  متوس��ط  إل��ى  العاملي��ة 
سنوات.

البل��دان املصدرة  وكانت منظم��ة 
للبترول وروس��يا ومنتج��ون آخرون 
قد اتفقوا عل��ى خفض اإلنتاج 1.8 
مليون برميل يوميا ملدة ستة أشهر 

اعتبارا من األول من كانون الثاني.
ولقيت األس��عار دعم��ا من خفض 
اإلنت��اج لك��ن اخملزون��ات املرتفع��ة 
وزيادة املع��روض م��ن املنتجني غير 
املشاركني في االتفاق مثل الواليات 
املتحدة حدا من صعود األس��عار مما 

عزز احلاجة لتمديد التخفيضات.
واتفقت الس��عودية وروسيا، وهما 
أكب��ر منتج��ني ف��ي العال��م، علي 

ض��رورة متديد اتف��اق خفض اإلنتاج 
ال��ذي ينتهي في حزي��ران حتى آذار 

.2018
وفي األس��بوع املاضي درست جلنة 
م��ن املنظمة تنظر ف��ي التصورات 
احملتملة الجتماع أوبك خيار تعميق 
ومتدي��د اتفاق خف��ض إنتاج النفط 
ف��ي مس��عى لتصري��ف اخملزون��ات 

ودعم األسعار.
اللجن��ة  مجل��س  يح��دد  وال 
ويسبق  أوبك.  االقتصادية سياسة 
اجتماع اجمللس اجتم��اع وزراء نفط 
ال��دول األعض��اء ف��ي أوب��ك وعدد 
م��ن املنتج��ني املس��تقلني في 25 
أي��ار التخاذ ق��رار بخص��وص متديد 

اتف��اق خفض إنتاج اخلام ملا بعد 30 
حزيران.

ول��م يتض��ح عل��ى الف��ور حج��م 
التخفيضات التي يبحثها مجلس 

اللجنة االقتصادية.
وقال��ت مص��ادر م��ن أوب��ك إن من 
املستبعد أن يخفض املشاركون في 
االتفاق احلالي اإلنتاج بكميات أكبر 
لكن قد جت��ري مناقش��ة مثل هذا 
اخلفض كم��ا أن تخفيضات اإلنتاج 
قد تتج��اوز 1.8 مليون برميل يوميا 
إذا انضم عدد أكبر من املنتجني من 

خارج أوبك لالتفاق.
وحت��ث أوبك املنتج��ني اآلخرين على 
االنضمام التفاق خفض اإلمدادات. 

تركمانس��تان  إن  مص��ادر  وقال��ت 
ومصر وس��احل العاج سيحضرون 
االجتماع ال��ذي يعقد يوم اخلميس 

املقبل.
عل��ى صعي��د متص��ل، ق��ال وزي��ر 
الطاقة القطري محمد السادة إنه 
متفائل ب��أن يؤدي متديد تخفيضات 
إنت��اج النفط العاملي��ة بعد حزيران 
إل��ى تعزي��ز اس��تقرار الس��وق وإن 
هن��اك فوائد ف��ي مواصلة اخلفض 

حتى آذار 2018.
»نح��ن  بي��ان  ف��ي  الس��ادة  وق��ال 
متفائلون بأن متديد العمل باالتفاق 
إل��ى النص��ف الثان��ي م��ن الع��ام 
احلالي سيؤدي إلى حتسني استقرار 

الس��وق، نظرا لالرتفاع املتوقع في 
الطلب في الربعني الثالث والرابع« 
بجانب التحسن التدريجي للوضع 

االقتصادي العاملي.
وأضاف »نرى أيض��ا فوائد في متديد 
العم��ل باالتف��اق إل��ى الرب��ع األول 
م��ن 2018 ح��ني ينخف��ض الطلب 

ألسباب موسمية«.
وذكر الس��ادة أن ع��ددا من منتجي 
لتمدي��د  دعمه��م  أب��دوا  النف��ط 
وأن  األخي��رة  األي��ام  ف��ي  االتف��اق 
عملية استعادة التوازن بني العرض 
ب��دأت تكتس��ب زخم��ا  والطل��ب 
بعد نحو ثالث س��نوات م��ن ارتفاع 

مخزونات النفط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العم��الت األجنبية  العراق��ي م��ن 
خالل مزاد أم��س األحد إلى 157.72 
ملي��ون دوالر، مقابل 159.55 مليون 
دوالر مبزاد يوم اخلمي��س، بإنخفاض 
بلغ 1.83 مليون دوالر بحس��ب بيان 

املركزي.
وأضاف املركزي في البيان، أن س��عر 
ل��كل  دين��اراً   1182 بل��غ  الص��رف 

دوالر ف��ي امل��زاد املنعقد مبش��اركة 
38 مصرف��اً و10 ش��ركة للتحويل 

املالي.
وأش��ار البن��ك ف��ي البي��ان، إلى أن 
حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املصارف في اخلارج بلغ 109.3 مليون 
دوالر، في حني كانت كمية املبيعات 

نقداً 48.42 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي في البي��ان، أن بيع 
املبال��غ احملول��ة حلس��ابات املصارف 

في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.
في ش��أن آخر، س��جل مؤشر سوق 
العراق لألوراق املالية تداول أس��هم 
بحجم بلغ خمس��ة مليار س��هم 

وبقيمة جتاوزت االربعة مليار دينار.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي للس��وق 
ط��ه أحمد عبد الس��الم في بيان 
صحافي، إن »س��وق العراق لألوراق 

االس��بوع  خ��الل  نظ��م  املالي��ة 
املنتهي في الثامن عش��ر من ايار 
اجل��اري خم��س جلس��ات للتداول 
في الس��وق النظامي و3 جلسات 
في الس��وق الثاني حيث كان عدد 
الشركات املدرجة في السوق 100 
ش��ركة مس��اهمة بع��د اكتمال 
اس��هم مص��رف  ادراج  اج��راءات 
التنمية الدولي، منها 71 ش��ركة 
مدرج��ة ف��ي الس��وق النظام��ي 

و29 ش��ركة مدرجة في الس��وق 
الثاني«.

وأض��اف عب��د الس��الم، أن »ع��دد 
لألس��بوع  املتداول��ة  االس��هم 
املاضي بلغ 5 مليار س��هم مقابل 
20 ملي��ار س��هم لألس��بوع الذي 
 71.33% بنس��بة  قبله منخفضا 
االس��هم  قيم��ة  بلغ��ت  فيم��ا 
املتداولة لألسبوع املاضي 4 مليار 
دين��ار في مقاب��ل 14 ملي��ار دينار 

لألس��بوع ال��ذي قبله ومس��جل 
ايضا انخفاضا بنسبة 71.33%«.

وب��ني املدي��ر التنفي��ذي، »أما عن 
عدد الصفقات املنفذة لألس��بوع 
2171 صفق��ة  فبلغ��ت  املاض��ي 
مقاب��ل 1745 صفق��ة لألس��بوع 
ال��ذي قبل��ه لينخف��ض مؤش��ر 
السوق ISX 60 بنسبة %3.60 عن 
اغالقه لألسبوع الذي قبله عندما 

اغلق على 619.80 نقطة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
س��حبت صنادي��ق ثروةس��يادية 
مبالغ بقيم��ة 18.4 ملي��ار دوالر 
من أس��واق األس��هم والسندات 
العاملية في الربع األول من العام 
اجل��اري، برغم املكاس��ب القوية 
لألس��هم، بحس��ب ما كشفت 
فس��تمنت  »إي  م��ن  بيان��ات 

للبحوث«.
وتتعرض صناديق الثروة السيادية 
املدعوم��ة بالنفط لضغوط منذ 
تهاوي أسعار اخلام عن مستويات 
ال��ذروة ملنتص��ف 2014 ، عندما 
كانت عند 115 دوالراً إلى نحو 52 
دوالراً للبرميل، مع قيام احلكومات 
بالس��حب من الصناديق لس��د 

عجز املوازنات.
»بريك��ني  م��ن  بيان��ات  وأف��ادت 
للبح��وث« الش��هر املاض��ي، بأن 
الس��يادية  الصنادي��ق  أص��ول 
العاملي��ة »اس��تقرت عن��د 6.59 

تريليون دوالر واألشهر ال�12 حتى 
آذار املاض��ي«، بس��بب مزيج من 
األداء الضعيف لألسواق وأسعار 
وحت��والت  املنخفض��ة  النف��ط 

السياسات احلكومية.
وأش��ارت أرقام »إي.فيس��تمنت« 
التي جتمع البيانات من نحو 4400 
ش��ركة تدي��ر األم��وال ملصلحة 
أن  املؤسسات،  املس��تثمرين من 
مبيع��ات الصنادي��ق الس��يادية 
»جت��ددت ف��ي الرب��ع األول بع��د 
مش��تريات صافي��ة متواضع��ة 
بلغ��ت 382.3 ملي��ون دوالر ف��ي 

الربع األخير من 2016«.
وس��حبت الصناديق نح��و 16.9 
مليار دوالر من صناديق األس��هم 
وس��ط بي��ع كثي��ف لألس��هم 
األميركية التي فقدت 9.5 مليار 
دوالر. ف��ي ح��ني فق��دت صناديق 
األس��هم العاملي��ة 490.6 مليون 

دوالر فقط.

صناديق ثروة سيادية تسحب 
18.5 مليار دوالر من األسواق

تقيلص مخزونات الخام مرهون بمواصلة الخفض وانضمام منتجين صغار

2 مليون دوالر قيمة تراجع مبيعات المركزي 

ثالثة أيام على اجتماع فيينا

تجدد األزمة بشأن صادرات خام كركوك

العراق ُيؤّشر انتعاش االستثمارات منذ خفض إنتاج النفط

أعلنت منظمة »أوبك« 
نهاية تشرين الثاني 
الماضي، أن أعضاءها 
توصلوا إلى اتفاق 
بشأن تخفيض اإلنتاج 
الكلي للمنظمة 
بمقدار 1.2 مليون 
برميل ابتداء من األول 
من كانون ثاني 2017 
لمدة ستة أشهر، 
ودخل االتفاق بالفعل 
حيز التنفيذ

إحدى احملطات النفطية في كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت احلكوم��ة احمللية مبحافظ��ة ذي قار، أمس 
االح��د، عن بلوغ كمي��ات حبوب احلنطة املسوقة 
م��ن احملافظ��ة لسايل��و الناصري��ة نحو 32 الف 
السادس  في  التسويق  عملية  انطالق  منذ  طن 

والعشرين من شهر نيسان املاضي.
وقال نائ��ب احملافظ، عادل الدخيل��ي، ان »الكميات 
املسوق��ة لسايلو الناصرية فق��ط بلغت 32 الف 
طن، فيم��ا سجل العام املاضي مبث��ل هذا الوقت 

تسويق 28 الف طن«.
وأض��اف ان »العام احلال��ي من املتوق��ع ان يشهد 
ارتفاعا كبيرا ع��ن العام املاضي بعمليات تسويق 
احملصول، بسبب توزي��ع مستحقات الفالحني مع 

عملية التسليم للمحصول«. 
وأشار نائب احملاف��ظ، الى ان »احملافظة فتحت باب 
التسوي��ق للفالحني من خ��ارج احملافظة، فيما لم 
يتم السماح لفالحي ذي قار بالتسويق خارجها«.

وتسع��ى احلكوم��ة االحتادي��ة الى االعتم��اد على 
منت��وج احلنطة احمللي لالستفادة منه في تغطية 
البطاق��ة التمويني��ة عوضا عن االستي��راد الذي 

يكلف اخلزينة امواال طائلة.

هانوي ـ رويترز:
ق��ال املمثل التج��اري األمريكي روب��رت اليتهايزر 
أم��س األحد إن الواليات املتح��دة لن تعود التفاق 
الش��راكة عبر احمليط اله��ادي بعد أن اتفقت 11 
دول متبقية في الش��راكة في وقت س��ابق على 

بحث سبل املضي قدما بدون واشنطن.
وص��رح اليتهايزر الذي يش��ارك في اجتماع وزاري 
ملنتدى التع��اون االقتصادي لدول آس��يا واحمليط 
اله��ادي )أب��ك( إن بل��ده تفضل اتفاق��ات جتارية 
ثنائية وليس متعددة األطراف مضيفا أنه يتوقع 

إبرام عدة اتفاقات في املنطقة.
وق��ال في مؤمت��ر صحافي ف��ي هان��وي بفيتنام 
»الواليات املتحدة انس��حبت من اتفاق الشراكة 
عب��ر احمليط الهادي ولن تغير قرارها. هذا ال يعني 

اننا لن نعمل في املنطقة«.
وتاب��ع »الرئيس أخذ قرارا، اتفق معه بكل تأكيد، 
بأن املفاوضات الثنائي��ة أفضل للواليات املتحدة 

من املفاوضات متعددة األطراف«.
وسئ��ل ع��ن سب��ب رف��ض الوالي��ات املتح��دة 
الستخ��دام لهجة معارض��ة للحماية التجارية 
فأجاب أن��ه يؤيد التج��ارة احلرة ولكن��ه يعارض 

التجارة غير العادلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقعت وزارة الكهرباء والطاق��ة اليمنية مذكرة 
تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي اخلليجي، في 
العاصمة الس��عودية الرياض، لدراسة إمكانية 

الربط الكهربائي بني اجلانبني.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية احلكومية »س��بأ« 
عن وزي��ر الكهرب��اء والطاقة اليمن��ي، عبداهلل 
األك��وع، أن توقيع املذكرة »يع��زز الطلب اليمني 

على الطاقة، ويوفر احتياجات مناسبة منها«.
وشدد الوزير اليمني على أن أن اخلطوة ستساهم 
في مواجهة مش��كلة فقدان القدرة على توليد 

الكهرباء محليا، في احلاالت الطارئة.
ب��دوره، أوضح رئي��س مجل��س إدارة هيئة الربط 
الكهربائ��ي اخلليجي ن��واف آل خليفة، أن توقيع 
املذك��رة يأتي ف��ي إطار خطط الهيئة لتوس��يع 
نطاق خدماتها لدول اجلوار، وصوال إلى ش��بكات 

الكهرباء العربية.
ويعان��ي اليم��ن م��ن ش��ح كبي��ر ف��ي الطاقة 
الكهربائي��ة، مع توقف محطة م��أرب للغاز عن 
العمل، منذ منتصف عام 2015، وتهالك احملطات 

األخرى أو توقفها متاما عن العمل.
وتسع��ى احلكوم��ة اليمنية في الفت��رة األخيرة 
إليج��اد حلول بديل��ة، وتوفير محط��ات جديدة، 
خصوصا في املناطق الساحلية، التي تعاني من 

ارتفاع كبير في درجات احلرارة.

ذي قار: 32 ألف طن 
كمية الحنطة المسوقة

واشنطن: العودة التفاق 
»عبر الهادي«

ربط اليمن بشبكة 
الكهرباء الخليجية
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طارق شفيق 
وأحمد موسى جياد

 
اقرمجل��س ال��وزراء مس��ودة القان��ون 
الوطني��ة  النف��ط  لش��ركة  اجلدي��د 
العراقية وارس��له ال��ى مجلس النواب 
التشريعية  األجراءات  وفق  لتش��ريعه 
والدس��تورية. وفعال متت القراءة األولى 
وأحيل��ت   2017 نيس��ان   27 بتاري��خ 
مس��ودة القانون الى اللجنة البرملانية 

املشرفة- جلنة النفط والطاقة.
م��ن الناحية الش��كلية فان املس��ودة 
مقتضبة للغاية، أما من ناحية اجلوهر 
واملضمون فانه��ا مخيبة،  مبهمة من 
ناحية الصياغة، غيرمتس��قة هيكليا 
ف��ان  وله��ذا  وظيفي��ا.  وغيرمح��ددة 
القانون املقترح بصيغت��ه احلالية غير 
قاب��ل للتطبيق الفعل��ي املثمر وعليه 
البد من اعادة النظرفيه بشكل جذري 
ضم��ن نظ��رة ش��مولية تاخ��ذ بنظر 
األعتبارالتغيرات األساس��ية املتعلقة 
باملوض��وع، وكم��ا موض��ح ف��ي ه��ذه 

املساهمة.
في البداية البد من الذكر بانه مت سابقا 
ع��رض واقت��راح العديد من املس��ودات 
الوطني��ة  النف��ط  ش��ركة  لقان��ون 
العراقية سواء كان ذلك بشكل مبادرة 
اوضمن  اوفردية(  )رس��مية  مس��تقلة 
املسودات العديدة لقانون النفط والغاز 
منذ عام 2007 وحلد األن. وان بعض من 
تلك املس��ودات متت قراءتها أألولى في 
البرملان وتوقف أألمر عند ذلك احلد. وقد 
سبق لنا، بشكل منفرد، املساهمة في 
هذا املوض��وع بطرق عدي��دة بضمنها 
نش��ر العديد من املق��االت التحليلية 
بشان جميع تلك احملاوالت والتعاون مع 

وزارة النفط بهذا الشان.
لقد دخل العراق مرحلة جديدة وخاصة 
بعد نفاذ الدس��توراحلالي الذي ارس��ى 
مب��دأ ان النف��ط والغازملك الش��عب 
العراقي وحدد،ولو بش��كل اليخلو من 
وصالحي��ات  مس��ؤوليات  الضبابي��ة، 
الس��لطات األحتادية وسلطات أألقليم 
واحملافظ��ات بضمنها ما يتعلق بقطاع 
النف��ط والغ��از. وتبقى م��وارد النفط 

واملواد الهيدروكاربونية ملكاً للشعب 
العراقي غير قابلًة لالنتقال اواملشاركة  
وحق��اً غي��ر قاب��ل للس��قوط بتقادم 

الزمن.
وكم��ا هو مع��روف ف��ان الع��راق غني 
وغي��ر  املكتش��فة  البت��رول  مبص��ادر 
املكتش��فة وان عوائد صادرات النفط 
متثل،حلد أآلن،أهم دعائ��م تطوير البالد 
وأألقتص��اد. وف��ي نف��س الوق��ت فان 
املص��ادر البترولي��ة الطبيعي��ة قابلة 

للنفاذ واألستنراف.
النف��ط  وزارة  متك��ن  أج��ل  وم��ن 
التركيزعل��ى دورها الرئيس��ي املتعلق 
بوضع السياس��ة النفطي��ة أألحتادية 
واملتابع��ة  وأألش��راف  والتخطي��ط 
وحتس��ن الكف��اءة التش��غيلية ف��ان 
ذلك يتطلب متتع الكيان��ات األنتاجية 
والتجارية والتقنية باستقاللية فاعلة 
في ادارة اعمالها ونش��اطاتها وانظمة 

عملها.
وضمن هذا التصور نرى ضرورة تاسيس 
ش��ركة النف��ط الوطني��ة العراقي��ة 
كش��ركة حكومي��ة وبراس��مال اولي 
حكوم��ي ولك��ن تتمتع باس��تقاللية 
تامة وفاعلة بكل مايتعلق بهيكليتها 
وأألدارية  املالي��ة  ونظمه��ا وش��ؤونها 
والتنفيذي��ة؛ تعم��ل في جمي��ع ارجاء 
الوطن الواح��د ومياهه أألقليمية وفي 

كل احملافظات وأألقليم.    
والب��د م��ن تش��جيع القط��اع اخلاص 
الوطني املرتبط بقط��اع النفط وذلك 
بدع��م وتعظيم »املكون أحمللي« بهدف 
نق��ل واحملافظ��ة عل��ى التكنولوجي��ا 
احلديث��ة  أألدارة  واس��اليب  واملعرف��ة 
وغيرها من خالل تفاعل القطاع اخلاص 
مع الش��ركات العاملية املتعاقد معها 
لتطويراحلقول النفطية والغازية.        

بعد القرائة املتأنية والتحليلية ملسودة 
القانون املقت��رح والقوانن أألخرى ذات 
العالقة وف��ي ضوءاخللفية ال�تأريخية 
للش��ركة ومايجب ان تك��ون عليه في 
الظروف احلالية واملس��تقبلية احمليطة 

بالصناعة النفطية نرى مايلي :
املقت��رح  القان��ون  مس��ودة   ان  اوال: 
مقتضبة للغاية من ناحية الش��كل/
تتضمن  واملضم��ون. حي��ث  الهي��كل 
املس��ودة تس��عة م��واد ه��ي أألخ��رى 

مقتضبة ايظا وخاصة مايتعلق مبجال 
)اس��تثمار( عمل الش��ركة )امل��ادة 5(. 
يضاف ال��ى ذلك وج��ود تناقض واضح 
في م��دى نش��اطات ومهام الش��ركة 
حيث تضمن��ت )الغاز( في الوقت الذي 
اقترحت فيه وزارة النفط مسودة قانون 
اخرلتش��كيل ش��ركة الغازالوطني��ة 

العراقية.
ان هذه الصيغة تخلق تناقضا وتداخال 
واضحا بن الش��ركتن في ح��ال اقرار 
قانونيهما اوانها تشير الى صرف النظر 
نهائيا او مرحليا عن مقترح تش��كيل 
ش��ركة الغاز الوطني��ة العراقية. وفي 
كلتا احلالتن فان هذا يشير الى انعدام 
الشمولية  النظرة  وفقدان  التنس��يق 
القانون  اقرارمس��ودة  املتكاملة عن��د 
احلالي م��ن قبل مجلس ال��وزراء وعدم 
متك��ن وزارة/ وزيرالنف��ط ف��ي توضيح 
األمرألعض��اء اجملل��س للحيلول��ة دون 

وقوع هذا اللغط القانوني.
ثانيا: قد يكون الس��بب في ما ذكر في 

الفقرة اعاله عائدا الى اعتماد القانون 
املقترح وبشكل كبير على قانون يعود 
الى حقبة الستينات من القرن املاضي 

والذي الزال ساري املفعول دستوريا.
تن��ص )امل���ادة 1-- ثاني��اً( م��ن القانون 
املقت��رح عل��ى مايل��ي« حتل الش��ركة 
املؤسس��ة مبوجب أحكام هذا القانون 
املؤسس��ة مبوج��ب  الش��ركة  مح��ل 
القانون رقم )123( لسنة 1967 وتسري 
أحكامه عليها مبا ال يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.«
ميكن تسجيل املالحظات التالية على 

النص اعاله:
أ- ان األش��ارة الى القان��ون رقم )123( 
لس��نة 1967 غي��ر دقيق��ة ويكتنفها 
الغموض وقد تسبب اشكالية قانونية 
تنفيذي��ه ألن هذا القانون قد مت تعديله 
ألربع مرات ب��ن أألع��وام 1968 و1976 
مبوج��ب قوانن معروفة رقم��ا وتاريخا، 
ولي��ه ف��أن التعدي��ل الراب��ع يش��كل 
الصيغ��ة القانوني��ة الت��ي يعمل بها 

وليس الصيغة أألولى لعام 1967.
أن تفسيرمثل هذا القصورفي أألشارة 
الى القان��ون رقم 123 قد يعود اما الى 
عدم معرف��ة مجل��س ال��وزراء ووزارة/

وزيرالنفظ بتلك التعديالت األربع على 
ذلك القان��ون )فرضية أخلط��أ: الناجم 
عن التس��رع اوأألهمال اوعدم الدراية( 
اوانه��م جتاهلوا عم��دا تلك التعديالت 
ودس��توريا  قانوني��ا  س��ريانها  رغ��م 
)فرضي��ة القصد املتعم��د(. وفي كلتا 
احلالتن فان هذا يشكل خطأ صياغيا 
في نص مسودة القانون ويشكل خطا 
اجرائيا ف��ي تفعيل القانون وعليه البد 
من معاجلت��ه لتجنب ماميكن ان يترتب 

عليه من اشكاالت تنفيذية.
  إننا نرجح فرضية أخلطأ على فرضية 
القص��د املتعم��د )ألن األخيرة تتطلب 
الغاء القوانن األربعة املعدلة للقانون 
رق��م 123 وهذا ل��م يحصل حل��د األن 
حسب علمنا( وعليه نرى من الضروري 
اع��ادة صياغ��ة ج��زء م��ن امل��ادة اعاله 

لتصبح كما يلي » مبوجب القانون رقم 
)123( لسنة 1967 املعدل«

ب- إن عب��ارة »وتس��ري أحكامه عليها 
مب��ا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون« 
حتتاج الى مزيد م��ن التوضيح وخاصة 
ب��ن  املق��ارن  التحلي��ل  مج��ال  ف��ي 

القانونن.
ان القان��ون رقم 123 املع��دل يتضمن 
25 مادة معضمها طويلة نسبيا وذات 
صياغة رصينة خاص��ة وانها خضعت 
الى ارب��ع تعدي��الت اقتضته��ا ضرورة 
التنفي��ذ خ��الل فترة عش��رة اع��وام. 
وه��ذا يعني ان كل مال��م يرد ذكره في 
القانون املقترح يسري عليه ماذكر في 
القانون رقم 123 املعدل. ولكن بسبب 
التباي��ن الزمني الواس��ع بن القانونن 
ذات  الظ��روف  ف��ي  والتغيراجلوه��ري 
العالقة يصبح من املس��تحيل اوالغير 
عملي تطبيق اوتفعي��ل بعض احكام 
القانون رقم 123 املع��دل في الظروف 
احلالي��ة اواملس��تقبلية. ان أألمثلة في 
هذا ألش��أن عديدة وذات فاعلية مؤثرة 
ف��ي عم��ل الش��ركة مث��ل دوررئي��س 
اجلمهورية، وكيل وزارة النفط واملعادن، 
صالحي��ات وزيرالنفط خاصة في حالة 
التع��ارض مع رئي��س الش��ركة، مبلغ 
أألقتراض الداخل��ي ، مهام وصالحيات 

رئيس ومجلس ادارة ألشركة، الخ.
النظ��ر  اع��ادة  تقتض��ي  الض��رورة  ان 
بالعدي��د من م��واد القان��ون رقم 123 
املع��دل جلعلها تتوائم م��ع متطلبات 
الظروف احلالية واملس��تقبلية املالئمة 
النف��ط  ش��ركة  ونش��اطات  لعم��ل 

الوطنية.
ثالث��ا: ان مبدأ اوحج��ة اومقولة »تغير 
ألظ��روف« املذك��وره انفا حتت��م ايضا 
النص��وص  او  أمل��واد  بع��ض  تضم��ن 
املتغي��رات  تعال��ج  الت��ي  القانوني��ة 
وألتطورات املهم��ة ذات العالقة والتي 
حصلت بعد/من��ذ التعديل الرابع عام  
1976 عل��ى القانون رق��م 123 املعدل. 
ويكون تضمن تلك أمل��واد اوالنصوص 
ألقانوني��ة اما ف��ي القان��ون رقم 123 

املعدل او هذا القانون املقترح.
ومن اهم أألمثلة التي يجب تضمينها 
او اخذها بنظر أألعتبار وبجدية ووضوح 
والتطورالنوعي  الكمي  التوس��ع  هي: 

في الش��ركات » اململوك��ة والتابعة« 
النف��ط  يش��ركة  س��ترتبط  الت��ي 
الوطني��ة،  قانون احلفاظ عل��ى الثروة 
الهيدروكاربونية رق��م 84 لعام 1985، 
عقود جوالت ألتراخيص، التاكيد على 
ض��رورة أأللتزام بقان��ون 97 لعام 1967 
)حيث اش��يرلهذا ألقانون في التعديل 
الراب��ع ع��ام 1976 على القان��ون رقم 
123( ، مراجع��ة وحتديد مهام ش��ركة 
النفط الوطنية وذلك لتجنب ش��مول 
النشاطات التي تقع حاليا خارج نطاق 
عمله��ا، أألهتم��ام باألم��ور املتعلق��ة 
بالصحة والس��المة والبيئ��ة وغيرها 
ضم��ن مب��دأ »املس��ؤلية أألجتماعية 
عل��ى  العم��ل  وكذل��ك  للش��ركات« 

تكثيف احملتوى احمللي ألخ.              
وعليه يصبح من الضروري جدا اظافة 
بع��ض امل��واد اجلديدة اما ال��ى القانون 
املقت��رح اوالقان��ون رق��م 123 املع��دل 
وذل��ك ملعاجل��ة املتغي��رات وألتطورات 
املهمة ذات العالقة والتي حصلت بعد 
التعديل الرابع عام 1976 على القانون 

رقم 123.
 رابعا: تضمن القانون املقترح أألش��ارة 
الى العديد من القوانن التي ستطبق 
على ومن قبل شركة النفط الوطنية 
العراقي��ة. ان ه��ذه القوان��ن اظاف��ة 
الى القوان��ن أألخرى املش��اراليها في 
القان��ون رقم 123 املع��دل قد تتعارض 
مع بعضها البعض مما  قد يخلق حالة 
»احللقة املفرغة« والتي تش��كل عائقا 
قانوني��ا يؤثرس��لبا على كف��اءة عمل 

الشركة. 
ومب��ا ان مجلس الوزراء س��يقوم باعداد 
نظ��ام لتحدي��د حواف��ز العاملن في 
الشركة فانه من الضروري دراسة كل 
تل��ك القوان��ن املذكورة بعم��ق ورويه 
للتاكد من س��المة وتناس��ق سريانها 
عل��ى الش��ركة والعمل عل��ى الغاء او 
حتييد التناقظات ب��ن تلك القوانن ان 

وجدت.
ض��رورة  ن��رى  اخلص��وص  ه��ذا  وف��ي 
تهيئة نظ��ام عمل وروات��ب وإمتيازات 
الش��ركة  واهمي��ة  وحوافزتتناس��ب 
لإلقتصاد العراقي ومقارنة بالشركات 
النفطية أألخرى ف��ي املنطقة؛ وليس 

بنظام اخلدمة لدوائر الدولة أألخرى.

لقمان عبد الرحيم الفيلي*

اليابان��ي  االهتم��ام  دالئ��ل  سادس��اً: 
بالعراق:

السياس��ي  الس��لوك  مظاه��ر  متّث��ل 
واالقتصادي دالئل واضحة على طبيعة 
توجه��ات ال��دول نحو بعضه��ا بعضاً، 
فهن��اك كثير م��ن املؤش��رات العملية 
واإلج��راءات السياس��ية واالقتصادي��ة 
التي قامت بها اليابان جتاه العراق تؤكد 
عل��ى اهتمامه��ا ببناء عالق��ات وثيقة 
مع بلدنا، وميكن إيض��اح ذلك من خالل 

اآلتي:
• اتخذت احلكومة اليابانية قرار إرس��ال 
ق��وات الدف��اع الذات��ي إلى الس��ماوة، 
في س��ابقة لم تعش��ها الياب��ان منذ 
انته��اء احلرب العاملي��ة الثانية، وحدوث 
االنعطاف الكبير في الواقع السياسي 
واالقتص��ادي الذي عاش��ته بعد احلرب. 
فعلى الرغم م��ن العوائق الكثيرة التي 
واجهته��ا تلك احلكومة، والتي منها ما 
هو دستوري )املادة التاسعة من الدستور 
الياباني التي حّترم إرس��ال قوات الدفاع 
الذاتي اليابانية ف��ي مهمات خارجية(، 
ومنه��ا ما ه��و سياس��ي )كاملظاهرات 
الت��ي نظمته��ا أحزاب املعارض��ة لقرار 
إرس��ال الق��وات اليابانية إل��ى العراق(، 
وحتى الش��عبي منه��ا، إال أن حكومة 
رئيس الوزراء األس��بق السيد كويزومي 
عمدت إلى استصدار قانون خاص ّصوت 
عليه البرملان الياباني ليجيز إرسال تلك 
الق��وات إلى الع��راق، وم��ع أن املراقبن 
يع��زون ذل��ك إل��ى ضغ��وط مارس��تها 
الوالي��ات املتح��دة في ذل��ك الوقت، إال 
أن املب��ادرة اليابانية جت��اه العراق كانت 

جديرة باالحترام والثناء.
• مس��توى الدع��م املال��ي الكبير الذي 
قدمت��ه الياب��ان إل��ى الع��راق واملتمثل 
بإطفاء الديون والقروض امليسرة واملنح 

املستمرة لغاية الوقت احلالي.
• احل��رص اليابان��ي عل��ى توقي��ع اتفاق 
الشراكة االس��تراتيجية مع العراق؛ إذ 
أوفدت اليابان في ش��هر كان��ون الثاني 
2009 رئيس وزرائها األسبق -وهو حالياً 
رئيس للوزراء- الس��يد ش��ينزو آبي إلى 
بغ��داد، كمبعوث ش��خصي من رئيس 
ال��وزراء الياباني الس��يد تارو آس��و في 
حينها، لتوقيع بيان الش��راكة؛ ليكون 
مبنزلة اإلطار القانوني لعمل الشركات 
الياباني��ة جتاه العراق، وقد س��بق توقيع 
االتفاق إنش��اء جلن��ة تخصصية عالية 
املستوى برئاسة وزير االقتصاد الياباني 

لتقيي��م العالق��ات مع العراق، ورس��م 
اخلط��وط العريض��ة لسياس��ة ب��الده 

االقتصادية جتاهه.
• اهتمامها بترس��يخ مب��ادئ املصاحلة 
الوطني��ة في الع��راق، من خ��الل دعوة 
رؤس��اء الكت��ل ف��ي مجل��س الن��واب 
العراق��ي لزي��ارة اليابان وعق��د حوارات 

متعددة برعاية يابانية.
• اهتمامها بعق��د منتديات اقتصادية 
ف��ي  الياباني��ة  الش��ركات  لتش��جيع 

االستثمار أو العمل في العراق.
• قي��ام وزارة اخلارجي��ة اليابانية بإصدار 
والتندي��د  للش��جب  دوري��ة  بيان��ات 
بالهجمات اإلرهابي��ة التي يتعرض لها 
العراق، ومناداته��ا بضرورة احلفاظ على 

وحدة الصف العراقي.
• م��ا تلمس��ته حينم��ا كنت س��فيراً 
جلمهورية العراق ل��دى طوكيو )٢٠١٠-

عال��ي  يابان��ي  اس��تعداد  م��ن   )٢٠١٣
للتعام��ل بإيجابية مع أي طلب مالي أو 

تقني عراقي.
• وضع العراق ضمن األولويات الُعليا في 
السياس��ة اخلارجية لليابان ودعمه في 

احملافل الدولية.
الع��راق  عالق��ة  ميي��ز  م��ا  س��ابعاً: 
االس��تراتيجية م��ع الياب��ان ع��ن بقية 

الدول املتقدمة:
ف��ي  • ع��دم وج��ود حواج��ز نفس��ية 
العالق��ات العراقية-اليابانية، كاملاضي 

االس��تعماري أو غي��ر ذلك م��ن الُعقد 
السياس��ية، وأن لليابان موقفاً واضحاً 
من القضايا العربية والش��رق أوسطية 
كم��ا هو احل��ال ف��ي موقفها املس��اند 
لقضية الشعب الفلسطيني، ووضوح 
ف��ي  الياباني��ة  اخلارجي��ة  السياس��ة 
التعامل م��ع دول العالم على أس��اس 

االحترام املتبادل.
• إن اليابان ال تض��ع حدوداً على تصدير 
التكنولوجي��ا املتط��ورة إل��ى الع��راق، 
لذا ف��إن التكنولوجيا املس��توردة منها 

ستكون على وفق أحدث املستويات.
• م��ن املمك��ن أن توف��ر الياب��ان للعراق 
مص��ادر مالي��ة جي��دة بهيئ��ة قروض 
ميّس��رة، تس��اعده عل��ى االس��تجابة 

لتكاليف مشاريع إعادة اإلعمار.
• تع��ّد س��وق الطاق��ة الياباني��ة م��ن 
األسواق املهمة، كونها تستهلك 4.25 
ملي��ون برميل يومياً مما تش��ّكل للعراق 

فرصة اقتصادية جديرة باالهتمام.
• اخلب��رة التي متتلكها اليابان في تنفيذ 
املش��اريع العراقي��ة، منذ س��بعينيات 
وثمانيني��ات الق��رن املاض��ي، يجعله��ا 
تنخرط بسالسة في املشاريع العراقية 

دون حواجز تذكر.
• هام��ش الثقة الكبي��ر الذي تتمتع به 
الشركات اليابانية على مستوى تنفيذ 
املش��اريع في العالم، فهي متتاز بالدقة 

واملتانة في التنفيذ.

• االحترام الشديد الذي يكنه اليابانيون 
للعراق وتأريخه.

ثامناً – حتليل سوات )SWOT( للعالقة:
أ – الضعف:

• ب��طء إجاب��ة اجله��ات العراقي��ة على 
مراس��الت الس��فارة اليابانية بس��بب 

البيروقراطية اإلدارية في داخل العراق.
• ضعف التنسيق بن الوزارات العراقية 
كم��ا ه��و احل��ال ب��ن وزارت��ي التج��ارة 
والصناع��ة وهيئ��ة االس��تثمار ووزارتي 

النفط والكهرباء.
• ع��دم وجود مختص باللغ��ة اليابانية 
في القسم لترجمة املقاالت والدراسات 

االقتصادية اليابانية.
• الوضع األمني غير املستقر في بعض 
امل��دن العراقية يصّعب عل��ى اليابانين 

الترويج لالستثمار في كل العراق.
• ع��دم تلمس اجلانب الياباني جدية من 
اجلان��ب العراق��ي لتنفيذ بن��ود االتفاق 

االستراتيجي.
• عدم وجود استراتيجية عراقية واضحة 

عن كل قطاع مشمول باالتفاق.
• غالب��اً م��ا يج��ري تبديل املس��ؤولن 
احلكومين القائمن على موضوع معن 
في امللف الياباني مبوظفن ومسؤولن 
جدد وخالل فترات قصيرة؛ مما ال يساعد 
على تراكم املعرفة وانعكاس ذلك على 

األداء.
• الفس��اد املالي واإلداري املتفش��ي في 

العراق.
• ع��دم وض��وح مب��دأ الدف��ع باآلج��ل 
العراقية؛ وبالتالي  بالنس��بة للجهات 

يصعب عرضها على اليابانين.
• ع��دم وضوح القطاع��ات االقتصادية 
الت��ي يركز عليها اجلانب العراقي جلذب 

اليابانين.
• اإلحب��اط اليابان��ي من ع��دم منح أي 
معاملة تفضيلية عراقية للش��ركات 
وقطاع األعم��ال في اليابان على الرغم 
من دعمهم املقدم للعراق وشعبه منذ 

العام 2003.
• عدم وجود قط��اع خاص عراقي يكون 
شريكاً مناس��باً يُعتمد عليه من قبل 

رجال األعمال اليابانين.
• ع��دم وض��وح أدوار اجله��ات العراقية 
احلكومي��ة ومس��ؤولياتها ف��ي مجال 
تنش��يط االس��تثمار وتس��هيله ف��ي 
الع��راق كم��ا ف��ي الهيئ��ة الوطني��ة 
والتج��ارة  املالي��ة  ووزارة  لالس��تثمار 
والتخطي��ط والتداخ��ل الكبي��ر ف��ي 
عملهن في هذا اجملال؛ مما يصّعب احلالة 
عل��ى الياباني��ن بتركيزهم على اجلهة 

الواجب حضورها لليابان.
• ع��دم وض��وح طبيع��ة الصالحي��ات 
احملافظ��ات  ف��ي  االس��تثمار  لهيئ��ات 
العراقي��ة؛ مم��ا يضعها ف��ي تداخل مع 
عمل الهيئة الوطنية لالس��تثمار ومن 
هو املسؤول األخير الذي يجب أن يعقد 

الصفقة مع املستثمر.
• عدم وج��ود ك��وادر متخصصة تقوم 
بالتروي��ج والتس��ويق لالس��تثمار في 

السوق العراقية.
• الوضع األمني غير املس��تقر في املدن 
العراقية، يبعد املس��تثمر األجنبي عن 

االستثمار في هذه املدن.
• اعتم��اد القان��ون العراق��ي كمرج��ع 
قانوني حل��ل املنازعات واخلالف��ات التي 
من املمكن أن تنش��ئ مع املس��تثمرين 
األجان��ب، والتي ال تعط��ي احلق لهؤالء 
بالقوان��ن  باالس��تعانة  املس��تثمرين 
الدولي��ة املعتم��دة في ح��ل النزاعات 

التجارية.
• قلة املعلوم��ات املتوافرة ع��ن البيئة 
االس��تثمارية في العراق مثل القوانن 
املتعلق��ة  واإلحصائي��ات  الناف��ذة 

باالقتصاد.
• ضع��ف القط��اع اخل��اص العراقي مما 
يصّعب على املس��تثمر األجنبي إيجاد 

شريك محلي في السوق العراقية.
• ع��دم وجود البن��ى التحتي��ة الالزمة 
الكافي��ة جلذب املس��تثمرين كالفنادق 
وط��رق املواص��الت وضع��ف االتصاالت 

السلكية وشبكات احملمول.
• صعوب��ة تطبيق الق��رارات والقوانن 
اخلاص��ة باالس��تثمار؛ بس��بب ضعف 
العراقي��ة  للمؤسس��ات  اإلداري  األداء 
في هذا الش��أن؛ نظ��راً ألن جتربة جذب 

االستثمارات والتعامل معها هي جتربة 
جديدة في العراق؛ مما يكلف املس��تثمر 
كثيراً م��ن الوقت وامل��ال ملتابعة األمور 
اللوجس��تية لتنفي��ذ مش��روعه ف��ي 
العراق، واحلصول على املوافقات الالزمة 

ومن عدة جهات حكومية عراقية.
• التقادم الزمني ألنابيب النفط والغاز 
املس��تخدمة ف��ي الع��راق، الت��ي عدا 
كونه��ا مص��دراً ملوث��اً للبيئ��ة فإنها 
تّش��كل مصدر قلق للمستثمرين من 
حتملهم لنفقات جديدة املتمثلة ببناء 
أنابيب جدي��دة لنقل النفط والغاز إلى 
املصاف��ي النفطية وم��ن هذه النقطة 
لنقل مش��تقات النفط إلى األس��واق 

احمللية وموانئ التصدير.
ب – التهديدات:

• إمكاني��ة تعرض ياباني��ن عاملن في 
العراق لالعتداء.

الياباني��ة  أولوي��ات احلكوم��ة  • تغّي��ر 
وتراجع ملف العراق.

• اقتصار الزيارة على اجلانب البروتوكولي 
فقط، وعدم وجود نتائج عملية مثمرة 
للجانبن مثل توقيع اتفاقيات أو االتفاق 

على إقامة مشاريع في العراق.
• اقتص��ار الوفد العراق��ي على اجلانب 
احلكوم��ي فقط وال وج��ود ملمثلن عن 

القطاع اخلاص.
• تهدي��د بع��ض العش��ائر ف��ي امل��دن 

العراقية لالستثمارات األجنبية.
• عدم املصادقة عل��ى القوانن املهمة 
فيما يخ��ّص االس��تثمار، مث��ل قانون 

النفط والغاز.
• ب��طء إج��راءات اجله��ات احلكومي��ة 
العراقية بش��أن تس��ديد مستحقات 
املس��تثمرين األجان��ب ف��ي الع��راق مما 
يؤدي إلى تأخير عمليات التسديد هذه، 
ويضع املستثمرين في صعوبات مالية.

• ملف��ات الفس��اد اإلداري متّثل تهديداً 
حقيقي��اً لالس��تثمار في الع��راق التي 
-عل��ى الرغ��م م��ن جه��ود احلكوم��ة 
ت��زال  ال  النزاه��ة-  وهيئ��ة  العراقي��ة 
تش��ّكل أرقاماً ال ميكن االس��تهانة بها 

أو بعواقبها.
• تده��ور الوض��ع األمني لبع��ض املدن 
مث��ل  نس��بياً  املس��تقرة  العراقي��ة 

التفجيرات اإلرهابية.
• تهدي��د بع��ض العش��ائر ف��ي امل��دن 

العراقية لالستثمارات األجنبية.
للسياس��ين  املس��تمر  التغيي��ر   •

العراقين املعنين مبلفات اليابان.

*السفير العراقي السابق في الواليات 
املتحدة األميركية.

من أجل قانون فاعل ومالئم لشركة النفط الوطنية العراقية

العالقات االقتصادية االستراتيجية للعراق مع اليابان
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س��بقت زيارة الرئي��س االميركي 
) دونال��د ترامب( الى الس��عودية، 
الكثير من التكهنات والتوقعات، 
حول اس��باب الزيارة، وعزمه على 
اع��ان حل��ف – عرب��ي- س��ني، 
ملواجهة ايران، او لتشكيل جبهة 
سياس��ية، او حلف استراتيجي، 
للغ��رض نفس��ه. الزي��ارة، الت��ي 
حظيت بتغطية اعامية، واسعة 
من قبل وس��ائل االعام العربية، 
بدت وكأنها رس��الة الى كل من 
ال يؤي��د سياس��ات الس��عودية، 
وال يس��ير خلفها ف��ي مواجهة 
اخلطر االيران��ي، ومحاربة االرهاب 
والتط��رف، لك��ن بالطريقة التي 
تريدها السعودية، ال بطريقة تلك 
الدول. محلل سعودي يظهر على 

وسائل االعام ليقول: من ال يقف 
م��ن الع��رب مع الس��عودية ضد 
إي��ران لم يفهم معن��ى العروبة. 
اجلدي��د،  العروب��ة  مفه��وم  اذن: 
ه��و الوق��وف خلف الس��عودية، 
ومحاربة الع��دو اجلديد: ايران. وال 
وج��ود للعدو التاريخ��ي، املتمثل 
ب� ) اس��رائيل( فهذه الدولة، يراد 
له��ا ان تك��ون حليفة وليس��ت 
ع��دوة. حليف��ة لل��دول العربية، 
الت��ي عليها ان تتكات��ف وتتحد 
ملواجه��ة اخلط��ر اجلدي��د. وف��ي 
مع��رض حدي��ث هذا احملل��ل، عن 
العراق، رأى ان��ه ال ميلك حكومة، 
بل ميلك سلطة تتبع ايران، مثلها 
مث��ل لبنان والس��عودية. وعليه، 
البد من انش��اء حلف عربي، وهو 

األم��ر الذي رأى مراقبون انه هدف 
ترام��ب الرئيس، كي يكون س��دا 
منيعا ضد ايران واحلكومات التي 
تتبعها. بهذا املنطق االستعائي، 
الطائفي، والذي يعبر عن املوقف 
الرس��مي للس��عودية، ي��راد من 
ال��دول العربي��ة، ان تكون بصف 
ع��دوة  فإنه��ا  واال  الس��عودية، 
ان  عليه��ا  وللع��رب.  للعروب��ة، 
تستعد ملواجهة مصيرها وحتمل 
تبع��ات خياراته��ا. زي��ارة ترامب، 
التي تعد تاريخية، ومهمة، بكل 
املقاييس، جاءت لترس��خ زعامة 
العربية،  للمنطقة  الس��عودية، 
ولتنصيبها كشرطي للمنطقة، 
لتوجه��ات  حامي��ا  ليك��ون 
واشنطن، وموازيا للنفوذ املتنامي 

الصفق��ات  فأخب��ار  لطه��ران. 
 300 جت��اوزت  الت��ي  الضخم��ة 
مليار دوالر، خصوص��ا في مجال 
االس��لحة. كما ان توقيت الزيارة 
ل��م يك��ن اعتباطي��ا، اذ تزامنت 
م��ع االنتخاب��ات االيراني��ة، التي 
االصاحيني،  فوز مرشح  شهدت 
حس��ن روحان��ي، بوالي��ة ثاني��ة. 
الت��ي حاولت  االنتخاب��ات  تل��ك 
الس��عودية عبر اعامها واالقام 
التي تدور في فلكها، تسفيهها، 
والني��ل منها. ه��ذه الزي��ارة، قد 
تضع الدول العربية، امام خيارين: 
اما الدوران في فلك الس��عودية، 
او االتهام بالس��ير خلف طهران! 
الت��ي  اجلدي��دة  املعادل��ة  ه��ذه 
عل��ى ال��دول العربي��ة، معرفتها 

واالختي��ار. وهذه الزيارة، قد تكون 
االعان الرسمي عن انتهاء حقبة 
اس��رائيل، بوصفها ع��دو العرب 
االول، وتدشني العدو اجلديد بنحو 
رسمي، حيث ش��هدت السنوات 
الس��ابقة، خصوص��ا تل��ك التي 
تلت الربي��ع العربي، حتول االنظار 
نح��و طه��ران، بوصفه��ا اخلطر 
األكبر عل��ى العروبة التي تتمثل 
بالرياض، وما يؤمن به امللك وولي 
عهده! وهذا االميان، دفع باململكة 
ال��ى حتوي��ل اليم��ن ال��ى خرب��ة 
كبي��رة،  بع��د ان كان بلدا، يعاني 
من مشكات  داخلية، مثله مثل 
اي بل��د آخ��ر. فبع��د ان قصفت 
املنشآت احليوية، وتهدمت البنى 
التحتية للبلد، ع��ادت الروح الى 

احياء  ومت  التقس��يم،  مح��اوالت 
اجلنوب والشمال نفسه، وهو أمر 
قد يكون مسألة وقت، حتى يتم 
اعان االنفص��ال. هذا كله، ألجل 
محاربة النفوذ االيراني ومنع متدده 
في اليمن. فم��اذا ميكن ان تفعل 
الس��عودية، مع الع��راق، ولبنان، 
حتى متن��ع متدد النف��وذ االيراني؟ 
رمب��ا تفعل ما فعلته مع س��وريا. 
هذه الزيارة، يجب ان تكون حافزا 
للحكومة العراقية، كي تخطط 
ميكنه��ا  خارجي��ة،  لسياس��ة 
اس��تيعاب التحوالت اجلديدة في 
املنطق��ة، والوقوف موقف��اً ثابتاً 
وواضح��اً، بعي��دا عن سياس��ات 
احمل��اور، او التبعي��ة. ان تخلق لها 
سياسة خاصة بها. وهذا ميكن ان 

يحصل، لو مت اس��تثمار العاقات 
م��ع واش��نطن، وكس��ب دعمها 
اخلارج��ي والداخل��ي، م��ع تثبيت 
األم��ن، ومحارب��ة االره��اب، الذي 
هو اس��اس أي حترك دبلوماس��ي 
عراقي. محاربة االرهاب، والقضاء 
على متويله، يجب ان تكون اولوية 
عراقي��ة ف��ي تعامله��ا اخلارجي. 
وه��ذا االس��اس، يج��ب ان يكون 
مقياس��اً ألي عاقة مع اي دولة. 
فمق��دار دعم ال��دول للعراق في 
حرب��ه مع داعش، يج��ب ان يكون 
دافع��ا نح��و حتس��ني العاق��ات 
معها. وهذا أمر ليس مستبعدا، 
بعد زيارة وزير اخلارجية السعودي 
ال��ى بغداد مؤخراً، زي��ارة العبادي 

الناجحة الى واشنطن بعدها. 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سالم مكي

كيفن الالند

كاتب عراقي

أستاذ في علم 
األحياء السلوكية 

والتطورية في 
جامعة سانت أندروز.

تُ��رى هل يوج��د تفس��ير تطوري 
ألكب��ر النجاحات الت��ي حققتها 
البش��رية ���� ف��ي التكنولوجيا، 
والعلوم، والفن��ون �� وميكن تتبع 
ج��ذوره إل��ى الس��لوك احليواني؟ 
طرحت هذا السؤال ألول مرة قبل 
ثاث��ني عام��ا، ومنذ ذل��ك الوقت 
كنت عاكف��ا عل��ى التوصل إلى 

إجابة عليه.
الواق��ع أن العديد م��ن احليوانات 
تستعمل األدوات، وتُصِدر إشارات، 
وتقل��د بعضها بعض��ا، وحتتفظ 
بذكريات من أح��داث من املاضي. 
حت��ى أن بع��ض احليوان��ات تطور 
تقالي��د ُمَتَعلَّم��ة تصاحب تناول 
أغذية بعينها أو إنشاد نوع بعينه 
من األغاني �� وهي أفعال تش��به 

إلى حد ما الثقافة البشرية.
بيد أن القدرة العقلية البش��رية 
تتجاوز ذلك بأشواط بعيدة. فنحن 
نعيش ف��ي مجتمع��ات معقدة 
ومنظمة حول قواعد، وأخاقيات، 
ومؤسس��ات اجتماعية يُرَمز لها 
اجملتمعات  ه��ذه  وتعتمد  لغوي��ا، 
بش��دة عل��ى التكنولوجيا. فقد 
ورقاق��ات  تطي��ر،  آالت  ابتكرن��ا 
إلكتروني��ة، ولقاحات. كما كتبنا 
القصص، واألغاني، والس��وناتات، 

ورقصنا في بحيرة البجع.

وقد أثبت علماء النفس التطوري 
أن امله��ارات اإلدراكي��ة واملعرفية 
التي ميتلكه��ا صغار األطفال من 
البش��ر متاثل تلك التي تتمتع بها 
واألوراجنوتان  الشمبانزي  حيوانات 
البالغ��ة، عندم��ا يتعل��ق األم��ر 
بالتعامل م��ع العالَم املادي )على 
س��بيل املث��ال الذاك��رة املكانية 
واستعمال األدوات(. أما إذا حتدثنا 
عن اإلدراك االجتماعي )مثل تقليد 
اآلخرين أو فهم النوايا واملقاصد(، 
فإن عقول ِصغار األطفال متطورة 

بنحو أكبر كثيرا.
وناحظ الفجوة نفسها في كل 
والتعاون.  االتص��ال  من مه��ارات 
الفح��ص  حت��ت  تصم��د  فل��م 
والتدقيق االدع��اءات املبالغ فيها 
حول إنت��اج الِق��رَدة العليا للغة: 
صحي��ح أن احليوانات ق��ادرة على 
تعلم معاني اإلشارات والربط بني 
تركيبات بس��يطة من الكلمات، 
ولكنها ال تس��تطيع إتق��ان بناء 
اجلملة. وتُظِهر التجارب أن الِقرَدة 
العليا تتعاون بقدر أقل كثيرا من 

السهولة مقارنة بالبشر.
وبفضل التق��دم في ِعلم اإلدراك 
املقارن، أصب��ح العلماء اآلن على 
يق��ني م��ن أن احليوان��ات األخ��رى 
ال متتل��ك ق��درات مس��تترة ف��ي 

التفكي��ر االس��تداللي والتعقيد 
اإلدراك��ي، وأن الفج��وة بني ذكاء 
البش��ر وذكاء احلي��وان حقيقية. 
كيف إذن نش��أ وتطور شيء بهذا 
القدر م��ن االس��تثنائية والتفرد 

الذي يحظى به العقل البشري؟
مؤخرا، جنحت جهود مضنية في 
تخصص��ات متعددة في التوصل 
إلى ح��ل له��ذا اللغ��ز التطوري 
الق��دمي ِق��َدم األزل. فق��د تبني أن 
اس��تثنائية  األكث��ر  اخلصائ��ص 
التي يتس��م بها نوعنا �� الذكاء، 
واللغة، والتع��اون، والتكنولوجيا 
�� لم تتطور بوصفها استجابات 
تكيفي��ة لظ��روف خارجي��ة. بل 
إن البش��ر مخلوق��ات م��ن ُصنع 
ذواته��ا، فهي تتمت��ع بعقول لم 
تنُّب للثقافة فحس��ب، بل وأيضا 
بالثقاف��ة. بعبارة أخ��رى، عملت 
الثقافة على حتويل هيئة العملية 

التطورية.
وقد استقينا أفكارا أساسية من 
الدراس��ات التي تناولت السلوك 
أن��ه  أظه��رت  والت��ي  احليوان��ي، 
على الرغ��م من انتش��ار عملية 
)التقلي��د(  التعل��م االجتماع��ي 
ف��ي الطبيع��ة، ف��إن احليوان��ات 
انتقائي��ة للغاية ف��ي اختيار ماذا 
وَم��ن تقلد. وال مينح التقليد ميزة 

تطوري��ة إال عندما يك��ون دقيقا 
وفّع��اال. وبالتالي، ينبغي لانتقاء 
الُبن��ى  يُحاب��ي  أن  الطبيع��ي 
والقدرات التي تع��زز دقة وكفاءة 

التعلم االجتماعي في الدماغ.
ومب��ا يتس��ق م��ع ه��ذا التكهن، 
تكشف األبحاث عن روابط قوية 
ب��ني التعقيد الس��لوكي وحجم 
الدماغ. فالرئيسيات ذات األدمغة 
س��لوكيات  تس��تحدث  الكبيرة 
جديدة، وتقلد إبداعات وابتكارات 
اآلخرين، وتس��تعمل األدوات أكثر 
األدمغة  ذات  بالرئيسيات  مقارنة 
الصغيرة. ويكاد يكون من املؤكد 
أن عملي��ة انتقاء ال��ذكاء املرتفع 
تس��تمد م��ن مص��ادر متع��ددة، 
ولك��ن دراس��ات حديث��ة تش��ير 
ال��ذكاء  انتق��اء  أن  إل��ى  ضمن��ا 
للتعامل مع البيئات االجتماعية 
والِق��رَدة  الِق��رَدة  ف��ي  املقع��دة 
العلي��ا أعقبه انتقاء أكثر تقييدا 
للذكاء الثقافي في الِقرَدة العليا 
وِق��رَدة  الكبوش��ي،  وس��عادين 

املكاك.
الغوري��ا  تخت��رع  ل��م  إذن  مل��اذا 
الفيس��بوك، أو مل��اذا ل��م تصنع 
مركب��ة  الكبوش��ي  س��عادين 
فض��اء؟ الواق��ع أن حتقي��ق مث��ل 
هذه املستويات العالية من األداء 

اإلدراكي املعرفي ال يتطلب الذكاء 
الثقاف��ي فحس��ب، بل يس��تلزم 
أيض��ا الثقاف��ة التراكمية، حيث 
تتراك��م التعديات مب��رور الوقت. 
املعلومات  نق��ل  يتطل��ب  وه��ذا 
بدرج��ة من الدق��ة ال يتمكن من 
بلوغه��ا س��وى البش��ر. وت��ؤدي 
الزيادات الطفيفة في دقة النقل 
االجتماع��ي إلى زيادات كبيرة في 
تن��وع وطول أم��د الثقافة، فضا 

عن الِبَدع، واملوضات، واملطابقة.
كان أس��افنا قادرين على حتقيق 
مث��ل هذا النق��ل العال��ي الدقة 
للمعلوم��ات ليس فقط بس��بب 
اللغة، بل وأيض��ا بفضل عملية 
التعلم �� وهي ممارس��ة نادرة في 
البشر  الطبيعة، ولكنها تشمل 
جميع��ا )مبج��رد التع��رف عل��ى 
األشكال الدقيقة التي تتخذها(. 
وتكش��ف التحليات احلس��ابية 
أنه على الرغم من صعوبة تطور 
عملي��ة التعلم ف��ي عموم األمر، 
ف��إن الثقاف��ة التراكمي��ة تعمل 
على تعزيز عملي��ة التعلم. وهذا 
يعني ضمن��ا أن التعلم والثقافة 
التراكمية يتطوران معا، فينتجان 
نوع��ا قادرا عل��ى تعلي��م أقربائه 

ضمن نطاق عريض من الظروف.
في هذا الس��ياق، ظه��رت اللغة. 

وتشير الدالئل إلى أن اللغة نشأت 
ف��ي األص��ل لتقلي��ل التكاليف، 
وزي��ادة الدقة، وتوس��يع مجاالت 
التعل��م. ويفس��ر ه��ذا التعليل 
اخلصائص العدي��دة التي حتملها 
اللغ��ة، مبا في ذلك التف��رد، وقوة 
التعميم، وحقيقة أنها ُمتَعلَّمة.
الواقع أن كل العناصر التي دعمت 
تط��ور الق��درات اإلدراكي��ة ل��دى 
البشر �� حجم الدماغ نسبة إلى 
حجم اجلس��م )الزيادة التطورية 
في حج��م الدماغ(، واس��تعمال 
 ���� واللغ��ة  والتعل��م،  األدوات، 
تش��ترك ف��ي ِس��مة أساس��ية: 
فقد عملت األنش��طة الثقافية 
عل��ى خلق الظ��روف التي دعمت 
تطور البشر من خال االسترجاع 
االنتقائي. وكما تشهد الدراسات 
واألنثروبولوجي��ة،  النظري��ة، 
واجليني��ة جميعه��ا، فقد دعمت 
الديناميكية التطورية املشتركة 
�� التي مبوجبه��ا عملت املهارات 
املنقول��ة اجتماعي��ا على توجيه 
عملي��ة االنتق��اء الطبيعي التي 
شكلت التركيب البنيوي البشري 
واإلدراك �� تطور البشر على مدار 

2.5 مليون سنة في األقل.
الش��ديد  كما عمل اس��تعدادنا 
واكتس��اب  والتعل��م  للتقلي��د 

اللغة على تش��جيع مس��تويات 
غي��ر مس��بوقة من التع��اون بني 
األف��راد، فضا عن خل��ق الظروف 
التع��اون  آلي��ات  ع��ززت  الت��ي 
الطويلة األمد مثل تبادل املنفعة 
والتعاضد، بل وأيضا توليد آليات 
العملي��ة،  ه��ذه  وف��ي  جدي��دة. 
خلق��ت ثقافة اجلين��ات والتطور 
البشر  س��يكولوجية  املش��ترك 
والتحدث،  للتعل��م،  الداف��ع   ����
والتقلي��د، واحمل��اكاة، واالتصال �� 
الت��ي تختلف مت��ام االختاف عن 

سيكولوجية احليوانات األخرى.
وق��د ألق��ى التحلي��ل التط��وري 
بعض الضوء على نش��وء الفنون 
أيضا. على س��بيل املثال، تش��رح 
لنا دراسات حديثة لتطور الرقص 
كي��ف يتح��رك البش��ر بش��كل 
موقوت مع املوس��يقى، وبالتزامن 
يتعلم��ون  وكي��ف  آخري��ن،  م��ع 

ساسل طويلة من احلركات.
الواقع أن الثقافة البش��رية متيزنا 
عن بقية أفراد اململكة احليوانية. 
ويس��اعدنا اس��تيعابنا لألساس 
العلمي الذي تقوم عليه الثقافة 
على إثراء فهمنا لتاريخنا �� وملاذا 
أصبحن��ا الن��وع ال��ذي أصبحن��ا 

عليه.

كيف تشكل الثقافة تطور اإلنسان
PROJECT
SYNDICATE

عبر العدسة المكبرة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ب��ني ايدينا بيان س��ابق جمللس االم��ن الدولي ص��ادر غداة 
انتخابات العام 2014 يثني فيه، بافراط، على دور مفوضية 
االنتخابات و«احترافية« االج��راءات التي اتخذتها، والثقة 
بدورها في املس��تقبل واالس��تعداد لتقدمي املساعدة  الى 
ما اس��ماه البيان ب�«املؤسس��ات الدميقراطية« مع االمل 
املعل��ق على »ايجاد عملية سياس��ية ش��املة متثل ارادة 
الش��عب« والبد، بعد ذلك، إذا ما أرادت البصيرة تس��جيل 
موقف تش��كر عليه االمم املتحدة وبعثتها في العراق في 
دور ش��رطي املرور الذي يعنيه ضمان انسياب السيارات، ال 

كقاءتها او محمموالتها. 
واليوم، إذ ينش��غل الرأي العام ومجلس النواب  والش��ارع 
السياس��ي ف��ي تدقي��ق اهلي��ة مفوضي��ة االنتخاب��ات 
وتركيبتها القائمة على احملاصصة والطعون الكثيرة في 
قواعد تش��كيل هذه الهيئة اخلطيرة واخلشية من تكرار 
التاعب والتزوير والصمت حي��ال االنتهاكات فان االنظار 
تتج��ه الى البعث��ة الدولية لتتدخل، او ف��ي االقل لتقول 
كلمتها ف��ي موضوع يدخ��ل ضمن مس��ؤوليتها احملددة 
في  قرار مجلس االم��ن 1546 )2004( الذي الزم بعثة األمم 
املتح��دة بتقدمي املس��اعدة إلى العراق ف��ي مجال »تعزيز 
حماية حق��وق اإلنس��ان واملصاحل��ة الوطني��ة واإلصاح 
القضائ��ي والقانوني م��ن أجل تعزيز س��يادة القانون في 
العراق« ف��ي وقت يجم��ع املراقبون واخملتص��ون بالقوانني 
وقضاي��ا احلق��وق املدني��ة واملمارس��ة الدميقراطي��ة على 
مفوضية االنتخاب��ات بهيكليتها احلالية تش��كل عائقا 
امام املس��ار االنتخابي الس��ليم وانه آن االوان لتش��كيل 
مفوضية مس��تقلة حقا من االختصاصيني واخلبراء وغير 
املوال��ني للكتل السياس��ية، غي��ر ان املرجعي��ة الدولية 
جتاهلت هذا امللف وكانها وضعت الطني قي اذن والعجني 

في اذن.
  واذا ش��ئنا الدق��ة، فان هذا املوق��ف ال يختلف كثيرا عن 
حال »التفرج« والشلل الذي انتهت اليه املرجعية الدولية 
على مستوى مش��كات العالم واحملن التي تعصف بدول 

كثيرة.   
  فل��م يس��بق ل��امم املتح��دة، من��ذ امينها الع��ام االول 
النرويجي تريغ��ف هالفان ل��ي)1946( ان وقفت متفرجة 
على ما يحدث في العالم من كوارث وانش��قاقات وحروب 
واعت��داءات كم��ا هي االن ف��ي عهد الك��وري الطيب بان 
ك��ي مون ال��ذي ال يتحم��ل، طبعا، وزر هذا املآل املؤس��ف 
للمرجعية الدولية، ومنذ حوالي عام احصى معهد غربي 
ما يزيد على مائة وستني مشكلة عصف باالقاليم والدول 
االعضاء)واش��ير الى مذابح نايجيريا( مما تدخل معاجلتها 
في مس��ؤولية املنظم��ة الدولية، لكنه��ا وقفت عاجزة 
عن تقدمي اية مس��اعدة لتلك االقاليم وال��دول، إما ألنها 
ال متلك ام��واال كافية، او ان احدا لم يطلب منها التدخل، 
او ان اط��راف االزمات ال يس��معون ما تقول��ه االمم املتحدة 

ويفضلون تدخل اعضاء اكثر هيبة وتأثيرا و«فلوسا«. 
 ***********

فولتير: 
»إحكم على الشخص من أسئلته ال من أجوبته«. 

أين األمم المتحدة؟
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ال ميكن عّد الثقافة مبعزل عن السلوك حتى لو كانت 
الثقافة هنا إنتاًجا أدبًيا ينفصل عن سلوك املنتج ذاته، 
إذا ما اعتبرنا معنى السلوك إنه التصّرف احلياتي الذي 
يسير عليه املثّقف.. وألن األمر منوٌط مبفهوم الثقافة 
لدى املتلّقي من إن��ه انعكاس رأي املنتج املثّقف على 
ما ينتجه من أفكارٍ ورؤًى ومحموالٍت فكريٍة يراد منها 
التأشير بش��كٍل إيجابيٍّ ملا هو واقٌع في احلياة. مبعنى 
إن اإلنت��اج الثقاف��ي يراد منه إح��داث تغييٍر مهمٍّ في 
املنظومة اجملتمعي��ة ألن الثقافة ه��ي احملمول األكبر 
املس��اهم في تعبئة الرأي اجلدي��د من جهة أو تأصيل 
ما هو قائٌم من جهٍة أخرى بهدف إيجاد س��بل جديدٍة 
لتقومي احلالة املراد األخذ بها للصعود معها الى درجات 
أخرى.. فالسلوك أحد أهّم مقومات الثقافة بوصفها 
محم��واًل واعًي��ا م��ن محم��والت املتغّي��رات الواقعة 
على اجملتمع س��واء منها م��ا هو إيجابيٌّ أم س��لبي..
وهذا االنعكاس سيكون س��لبًيا إذا ما كانت  اآلراء أو 
احملوالت الفكرية ناجتًة من شخصيٍة ثقافيٍة ازدواجية 
الطرح والعالقات والس��لوك، لن يك��ون هناك انتظاٌم 
لروابط النتاج النهائي ملا يتم طرحه..وهذا ما يشّكل 
خطرًا على الثقافة بشكٍل عام وعلى اإلنتاج الثقافي 
بش��كٍل خاص..وال ميكن تقّبل رأي مجموعٍة قليلٍة مبا 
يعطي شرعية بانفصال الفكر عن السلوك وإن النتاج 
الفكري والثقافي هو محصلة اجتهاداٍت عقليٍة غير 
خاضع��ٍة لس��لوك الف��رد. فيأتون بأمثل��ٍة على وجود 
ش��عراء متّردوا على الس��لوك االجتماعي وكانوا أقرب 
الى ما اصطلح عليهم الصعاليك رغم إن التسمية 
فيه��ا تش��بيٌه غير دقي��ٍق مع معن��ى الصعاليك في 
التاريخ الذين كان متّردهم ليس على السلوك بقدر ما 
كان مرتبًطا باملس��اعدة اإلجتماعي��ة وهو ما أدى الى 
شيوع هذه الثقافة، النهم قّدموا األمنوذج األقرب الى 
تعايش وتعاشق الس��لوك مع املنتج الثقافي املرافق 
للفعالي��ة املنفذة.. ولكن هذا الرأي الذي يقول بوجود 
انفصال ويقّدم االمنوذج ال  يبدو هو الرأي االغلب الذي 
يصل فيه الى عّده��ا ظاهرًة بقدر ما كانت تعد مناذج 
اجتماعي��ة أخذت حتّببها لدى الوس��ط الثقافي أكثر 
من��ه في الوس��ط االجتماع��ي أو املتلّق��ي العام. وأن 
مناصري ظاهرة انفصال الس��لوك عن الثقافة كانوا 
يرون أنفس��هم ف��ي مثل ه��ذه الش��خصيات لعدم 
قدرتهم على التمّرد.. وهذا البعض وليس كّل الوسط 
الثقاف��ي كان بحاجة الى أمن��وذٍج له لكي يكون بدياًل 
عنه فوج��د في أمنوذج املتمّرد الثقاف��ي على إنه تلك 
املنطق��ة الفاصلة بني اإلنتاج الثقافي والش��خصية 
الثقافية على اعتبار عن العقل منتٌج لهذه الفكرة أو 
تلك، متناسني إن هذه النماذج ناجحٌة في مجتمعها 
الضّيق أكثر م��ن جناحها في مجتمعها العام وهي ال 
تُذكر إاّل في مناس��بتها من قبل الباحثني عن األمنوذج 
نفس��ه ألنهم أصبحوا يبحثون عن أمنوذٍج ثاٍن وجديٍد 

ليكون البديل الناطق عن مترّدهم اخملفي.
إن الس��لوك الثقاف��ي لي��س مرتبًطا فق��ط في هذه  
الظاهرة من التمّرد لدى البعض بل يكون واس��ًعا في 
صدق املنتج وانتمائه ملا يكتبه وهو ما يجعل الثقافة 

انعكاساً لسلوٍك واٍع والعكس صحيح.

الثقافة بوصفها 
سلوكًا

علي لفته سعيد

علوان السلمان

فيا مديد الطول يانخل العراق 
ارح جفونك شهرزاد اخلوف

ادركها الصباح  
عبداجلبار السنوي

   االبداع..محاول��ة خللق عالم افتراضي 
م��واز للعال��م الواقعي بنس��ج لغوي 
ينس��ق مكونات��ه منت��ج بعي��د الرؤى 

املتخيلة..
  والتجرب��ة الس��ردية فعالي��ة ثقافية 
مبرمج��ة مبعايي��ر خالق��ة متفاعل��ة 
والتاريخي��ة  احلضاري��ة  واملعال��م 
والسايكولوجية لتشكيل رؤية ابداعية 
متس��مة باتس��اع خياالته��ا وجمالية 
تعابيرها املمتدة على فضائها النصي 
املفتوح على الرؤيا واالمتدادات الكونية 
القراءات  و)تع��دد  املس��افات  باختصار 

والتنوع( حسب روالن بارت..
   وليال��ي الناقد والش��اعر علي الفواز 
الت��ي انض��وت حت��ت عنوان)وجه ضالع 
الغ��اوون  دار  املرايا(..واس��همت  ف��ي 
وانتش��ارها/2009..كونها  نش��رها  في 
نص��وص س��ردية ميك��ن نس��بتها الى 
الس��رد التمثيلي املش��هدي والتصوير 
ع��ن  تكش��ف  بني��ة  م��ع  البص��ري 
غياب)شهرزاد(  بعد  اعترافات)شهريار( 
ع��ن القص)الليل��ة ازيح عن جس��دي 
اك��وام رموزه وافراط ش��هوته الواهمة 
وغفلت��ه ف��ي اخطائه..(..فه��و يعل��ن 
براءت��ه م��ن جس��ده املكابر..وما كتبه 
الف��واز يش��كل امت��دادا لليالي)االلف 
ليل��ة وليلة(الش��هرزادية ابت��داء م��ن 
الليل��ة الثاني��ة بع��د االل��ف وانته��اء 
بالليلة اخلامس��ة والعش��رين بعناصر 
التش��ويق واملغامرة..والت��ي تهدف الى 
صرف سلطة امللك باشتغاالت حدثية 
رغبة في ابعاد امللك)شهريار( عن حالته 
املزاجية.. املأس��اوية التي اختمرت في 
ذهنه)بعد خيانة زوجته له( متخذا من 
اخلاص عاما..باس��لوب يتميز بالوضوح 
واجلاذبية.. لذا فالنصوص تبدأ بشهريار 
وتنته��ي به وما بينهما يس��بح املنتج 
املضاف��ة.. الش��هرزادية  بحكايات��ه 
املتميزة مبعانيها التي تس��بق االلفاظ 
الى الذهن والصور تس��بق الوصف الى 
الذاكرة..والتش��ويق بعناص��ره يبع��ث 

اللذة ويثير االهتمام وينعش الذهن..

)أنا امللك الش��هريار أكت��ب اعترافاتي 
م��ا بع��د الليل��ة االلف..أكت��ب براءتي 
من جس��دي اخلائن..املكابر..املنطفيء..
امللق��ى بعده��ا على طاول��ة النعاس..

أعت��رف انها علمتني أال أكبر..وان أكون 
أكث��ر تهذيب��ا وأق��ل ملال..واالبهى في 
شيخوختي..أعترف ان موتاي هم الذين 
قتلوني وان الشهرزادات كن يغتصبنني 
كل ليلة..كن��ت ملكا بال بهجة..عاجزا 
عن اكتشاف فراش��ي واصابعي..كنت 
أتوهم لذتي..أقترح جسدا آخر..جسدا 
ال سرير له وال شواظ حتت جلده..جسدا 
وتتركه  باالس��تمناء  االكاذيب  تعرشه 
مغصوب��ا عند نوب��ة الهذيان..علمتني 
اك��ون  وان  باللغ��ة  الوق��ت  أخ��دع  ان 

صاحل��ا صاحيا مس��حورا عند ش��هوة 
الكالم..والكالم هنا هو ان أرى اغتصاب 
صمتي..وحدها علمتني أن أرحل بيقني 
كامل من فوض��ى االصابع الى هيجان 

الكالم...( ص8..
   فالكات��ب يبوح بوحا أق��رب الى حوار 
امل��كان  ويس��تنطق  الذات)املونوج��ي( 
بصفته دال اش��اري متشعب باحداثه 
الت��ي ش��كلت ب��ؤرة مركزي��ة جتتم��ع 
فيه��ا خيوط النص بصوت)ش��هريار(..

اخملاطب )ش��هرزاد( املرأة التي تكش��ف 
ع��ن كينون��ة االنث��ى املؤثرة..الصانعة 
الفاعل..امل��وازن  االنس��اني  للوج��ود 
ب��ني عواطف��ه وعقل��ه بع��د ان حتت��ل 
مكانتها في ذاته املستفزة بحكاياتها 

وحركاتها فش��كل وجودها حيزا مؤثرا 
متع��دد اجلوانب..متباي��ن االبع��اد التي 
كش��فت عنها)شهرزاد( في ليلته بعد 
الواح��دة وااللف التي قدمت نفس��ها 
لتنقذ بنات جنس��ها باحلكي واشغال 
)ش��هريار( ببدء ال��كالم حني)قالت لها 
اخته��ا: ب��اهلل عليك يا اخت��ي حدثينا 
حديثا نقطع به ليل س��هرتنا.. فقالت: 
حبا وكرامة ان اذن ل��ي  امللك ..(..فتبدأ 
احلكاي��ات ول��م تع��رف النهاي��ة حتى 
الليل��ة الواح��دة بع��د االل��ف واجن��اب 
ثالثة اوالد  كانوا مصدر الش��فاعة لها 
والعفو عنها  بع��د صمتها..حتى جاء 
اآلخ��ر لينس��ج خي��اال مضافا..بعد ان 
فرض��ت تأثيرها على االمت��داد الكوني 
فكت��ب غوت��ه بع��ض قصائ��ده متأثرا 
املرنيس��ي(  بعواله��ا وكتبت)فاطم��ة 
عبر كتابها)نساء على اجنحة احللم(..
الذي تكش��ف فيه عن كيفية مغازلة 
املراة للسلطة مع بداية الليلة الثانية 
بعد االلف حني صمتت )ش��هرزاد( عن 
الكالم..ام��ا عن��د االرجنتيني بورخيس 
فكان��ت مص��درا مهم��ا ال تخلو منها 
كتاباته او حواراته..حتى ان كتابه)سبع 
ليال( حمل احد لياليه عنوان)الف ليلة 
وليلة(.. كونها تكرس دالالت انس��انية 
عميق��ة فكان��ت امنوذجا وفع��ال ولغة 
اس��همت ف��ي تش��كيل ص��ورة املرأة 
املنتج��ة فكرا..الوج��ود املكتنز حكمة 
ودهاء.. استطاعت من خاللهما اقتالع 
ج��ذور الهمجي��ة الغاضب��ة..كان في 
نفسية)ش��هريار(  دواخ��ل  مقدمته��ا 
الذي اتخذ من اخل��اص عاما..هذا يعني 
ان العق��ل بإمكانه ج��ر االخر لالنفتاح 

على ذاته وتصحيح مسارها..
)خرجت أقش��ر الغب��ار ع��ن اصابعي..
أبح��ث في حقول��ي عن طي��ور القطا 
النافرة..أدث��ر روح��ي بجم��رات موقدك 
املتروك للب��رد والنعاس..أتوه في براريك 
البعيدة..أص��رخ وحيدا وض��اال..ال أبواق 
ل��ي..ال ينابي��ع تصعد نحو عطش��ي..
صوتك الوحيد ظل معلقا على احلائط 
كااليقون��ة يبادلن��ي صمت��ه وموت��ي..
كالم��ه املباح ه��رب من الناف��ذة مثل 
مراهق عصي..تركني أملل��م بقايا غبار 
طلع��ه عن االش��جار القريب��ة.. وحيدا 
عند زاوية الغرف��ة اململكة أرقب طبق 
البخ��ور وهو يصع��د مثل روح��ي عبر 
مس��امات اجلدران الى هوائك البعيد..(  

ص61..

  فالن��ص يتأث��ث م��ن تالح��ق الص��ور 
القابض��ة على حلظة االنفعال مما ميكن 
الكات��ب  االنفتاح على تقنيات الس��رد 
يتطل��ب  ال��ذي  البصري)املش��هدي( 
حضور املكان احلاضنة للفعل.. اضافة 
التداع��ي  يس��تثمر  الكات��ب  ان  ال��ى 
والتفاصي��ل اليومي��ة إلض��اءة بع��ض 
العوال��م املعتم��ة بلغ��ة محكية عبر 
خط��اب ال��ذات ومناخاته��ا للتعويض 
عن  االغت��راب الذات��ي والتخفيف من 
ح��دة املأس��اة)تأنيب الضمي��ر(.. وم��ن 
ث��م خلق حال��ة م��ن الت��وازن والوجود 
املوضوعي..وهذا ال يتحق��ق اال بامتالء 
اخمليلة باملعطيات احلسية التي يتفاعل 
معها الكاتب بوعي كلي..فيخلق نصا 
يتخذ مسارين متضادين)الرؤية والرؤيا( 
وهم��ا يعب��ران ع��ن احلالة النفس��ية 
زماني��ا ومكاني��ا باسترس��ال كلم��ي 
يغوص ف��ي اعماق الوج��ود التاريخي.. 
وينبث��ق م��ن موق��ف انفعال��ي يتكئ 
عل��ى حق��ول داللي��ة )زمانية/مكانية/ 
حدثي��ة/ ثنائي��ات ضدية..(..مع تكثيف 
العب��ارة وعم��ق املعنى جلن��وح الكاتب 
الى التركيز وااليجاز للتعبير عن حلظة 
ذات��ه(  م��ع  انفعالية)ص��راع ش��هريار 
بتوظيف نزع بالغية واس��تنطاق الرمز 

وصوره..
   وبذلك، كان الفواز ش��اهدا وكاش��فا 
عن محركات الس��رد املتمثلة ب� )شاه 
زمان( احملرك الفاعل في االحداث تتبعه 
دنيازاد شقيقة)ش��هرزاد(.. وبؤرة السرد 
متف��ردة  نصوص��ه  ش��هريار..فكانت 
بعالمت��ني متفاعلتني:اولهم��ا البني��ة 
الدرامية..وثانيهم��ا اللغ��ة املنطلق��ة 
من ضمير املتكل��م.. وهو يخترق عالم 
الش��خصية الداخلي ويتابع فعالياتها 
منس��جما  ج��وا  فيخل��ق  الذاتي��ة 
والتكوين الس��ايكولوجي للشخصية 
بلغ��ة مكثفة.. رام��زة ..مع تأكيد على 
املكان كوعاء فك��ري للذاكرة تدور فيه 
االحداث وتتحرك داخل اطاره الشخوص 
لتكش��ف عن حركة الزمن ومتغيرات 
االش��ياء.. بالتحك��م بجزئي��ات احملكي 
ووضعه��ا حتت س��لطة املتخي��ل الذي 
يبن��ي تصورات��ه على النس��ق القيمي 
الذي كشفت عنه )ش��هرزاد( احملتمية 
بانزميات السرد وعجائبه وانفتاحه على 
اللذة املتخيلة الت��ي حققها تفاعلها 
ف��ي شخصية)ش��هريار(..عبر حرك��ة 
درامية اسهمت في تطور شخصيته..

صمت شهرزاد وموت شهريار 
بعد خمس وعشرين ليلة

الذين رحلوا وتركوا بصم��ة في مجال الفن 
العراقي .

بعدها انطلقت فعاليات اجللسة الصباحية 
التي حضرها مدير عام دائرة الشؤون االدارية 
واملالية في وزارة الثقافة االستاذ رعد عالوي 
الدليمي واالمني العام جمللس محافظة بابل 
االس��تاذ عقيل الربيعي بعرض فلم وثائقي 
بعن��وان ) غري��د الف��رات ( من اع��داد البيت 
الثقافي البابلي تناول س��يرة حي��اة الفنان 
الراحل سعدي احللي ومشواره الفني بعدها 
قرأ الشاعر الكبير موفق محمد مقاطع من 
ديوان ) سعدي احللي في جنائنه ( ثم قدمت 
الفرق��ة الوطنية للفنون الش��عبية لوحات 

راقصة من التراث العراقي .
وف��ي جان��ب الغن��اء قدمت فرق��ة املتحف 
البغ��دادي بقي��ادة الفن��ان مكص��د احلل��ي 
ع��ددا من اغان��ي الفنان س��عدي احللي تاله 
تك��رمي حفيد الفنان س��عدي احلل��ي الفنان 
ذوالفق��ار خال��د ب��درع املهرج��ان قدمه له 
الس��يد االتروش��ي مع غنائه اح��دى اغاني 
جده ش��اكرا في كلمة موجزة وزارة الثقافة 
و البي��ت الثقاف��ي البابل��ي وادارة املهرجان 

الستذكارهم سيرة الفنان سعدي احللي .
فيما تضمنت اجللس��ة املسائية للمهرجان 
عق��د جلس��ة حوارية عن ) تطور اس��لوب و 
اطوار سعدي احللي ( ش��ارك فيها الباحثان 

عدي صاح��ب عبيد و صالح اللب��ان و ادارها 
الفن��ان فاض��ل ش��اكر ورافقهم ف��ي غناء 

عدد من اغاني س��عدي احللي الفنانان سعد 
العواد و علي البابلي .

و اختتمت فعاليات املهرجان بتكرمي الفنانني 
و االدباء و املشاركني في فعاليات املهرجان.

بابل ـ امير الجدوعي: 
برعاية وزير الثقافة و السياحة و االثار األستاذ 
فرياد راوندوزي اقام البيت الثقافي البابلي في 
دائرة العالقات الثقافية احدى تشكيالت وزارة 
الثقافة و السياحة و االثار مهرجان استذكار 
املطرب الكبير الراحل سعدي احللي في قاعة 
مردوخ في منتجع بابل الس��ياحي بجلستني 

صباحية و مسائية .
وق��رأ وكي��ل وزي��ر الثقاف��ة الش��اعر ف��وزي 
االتروش��ي كلم��ة معالي وزي��ر الثقافة التي 
اش��ار فيها ال��ى وج��وب اس��تذكار الفنانني 

وأش��اد فريديريك ميتران بال��دور الثقافي 
الكبير الذي تلعبه أبوظبي على مستوى 
العالم، وبأهمية برنامجي »شاعر املليون« 
و«أمي��ر الش��عراء« ودوره��م التثقيف��ي 
للجي��ل اجلدي��د واملس��اهمة ف��ي تعزيز 
االهتم��ام بالش��عر أح��د عناص��ر التراث 
الثقافي للبش��رية. فيما ب��ادرت جمعية 
الصحافة األوروبية ممثلة برئيسها نضال 
تذكاري��ة لس��فير  دروع  بإه��داء  ش��قير 

اإلمارات وللمشاركني في الندوة.
- كما ألقى السفير عبداهلل علي مصبح 
النعيم��ي من��دوب دولة اإلم��ارات الدائم 
لدى منظمة اليونس��كو كلمة ترحيبية 
باحلضور احمُلتفني بالثقافة اإلماراتية، حيث 
هنأ املنظم��ني على هذه املبادرة لالحتفاء 
بكبار مثقفي دولة اإلمارات. واستش��هد 
بعبارة الراحل الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان ق��ال فيه��ا »إّن اله��دف األول 
واألخير للمعركة احلضارية هو اإلنس��ان، 
والش��عر أح��د ه��ذه األس��لحة ملعانيه 
ودالالت��ه وجمالياته«، ولع��ّل هذه العبارة 
تفّس��ر األهمية القص��وى التي حتصدها 
برامجنا الثقافي��ة والفكرية التي بلورت 
دور اإلمارات في املش��هد املعرفي العربي 
والعامل��ي. ونح��ن عل��ى العه��د الثقافي 
باقون، نواجه التشّوه في الفكر وانسداد 
األفق بالتطرف ونبذ اآلخر، بالعلم والشعر 

والتنمية وريادة آفاق الرقي واحلداثة.
وق��ال د. علي ب��ن متيم مدير عام ش��ركة 
أبوظب��ي لإلع��الم وعض��و جلن��ة حتكيم 
برنام��ج »أمير الش��عراء«، إّن العالقة بني 
الش��عر واإلعالم، الس��يما ح��ني نتحدث 
ع��ن الش��عر العرب��ي، ليس��ت بالعالقة 
اجلدي��دة أو الطارئ��ة، ولعلن��ا نتوقف هنا 

عن��د ظاه��رة س��وق ع��كاظ واملعلق��ات 
الش��عرية ف��ي مرحلة ما قبل اإلس��الم. 
لقد كان الشعر في ذلك الوقت هو صانع 
اخلطاب الع��ام واملعّبر عن ضمير اجلماعة 
وأحوالها وثقافته��ا وتاريخها، وفي كثير 
م��ن األحيان كنا نرى الش��اعر يتنّكب دور 
حكيم القبيلة، وقد احتاج ذلك الش��اعر 
إلى منبر يوصل من خالله ش��عره، ويكون 
نقط��ة االنطالق إل��ى أماك��ن وفضاءات 
أوس��ع، بل إنه يب��دأ في اتخ��اذ حيزه في 

الذاكرة اجلمعية من خالل تلك املنابر.
فاملنبر الش��عري – كما ذكر د. علي - كان 
منذ القدم وعبر مختلف املراحل جزءاً من 
العملية الشعرية، ونلحظ أنه كان هناك 
دوم��اً منبران للش��عر في احلي��اة العربية 
العامة: منبر ش��عبي يتخ��ذ مكانه في 
األس��واق عل��ى وج��ه اخلص��وص، ومنبر 

نخب��وي يتجلى في مجالس األش��راف أو 
في بالطات امللوك. وفي احلالني برز شعراء 
اش��تهروا بقدرتهم على اإللق��اء والتأثير 
في اجلمهور وبات لهم حفظة لشعرهم 
يرافقونه��م ف��ي احملاف��ل واملناس��بات أو 
يجوب��ون اآلف��اق ويوصلون تلك األش��عار 
إلى األماكن البعيدة. وحتفل كتب التراث 
العرب��ي باألمثلة واملش��اهد عن ش��عراء 
يقفون ويلقون الش��عر بأوصاف تأخذ في 
احلسبان شكل الشاعر ومالبسه وطريقة 
وقوفه وقدرته اإللقائية على ملس شغاف 
القلوب والتأثير في احلاضرين، مبا يعني أن 
فن إلقاء الش��عر هو تاريخياً جزء تكويني 

من الشعر العربي.
ولعّل من املفي��د التوقف هنا عند الغناء 
بوصفه منبراً إضافياً أو وسيطاً أساسياً 
م��ن منابر ووس��ائط إيصال الش��عر في 

الت��راث العربي. ولي��س غريب��اً أن يحمل 
أح��د أمه��ات الكت��ب التراثي��ة العربية 
عن��وان »األغان��ي«، وهو حتفة أب��ي الفرج 
توص��ف  حي��ث  املعروف��ة،  األصفهان��ي 
األغني��ة بكلم��ة »ص��وت«، وهو االس��م 
الذي ظّل مس��تخدماً حتى مطلع القرن 
العش��رين، في عملية مت��اه بني القصيدة 
وإلقائها، فص��وت القصيدة في كثير من 
األحيان هو القصيدة نفس��ها، وفي كثير 
م��ن األحيان وجدنا أنه يكون أكثر حضوراً 

من القصيدة نفسها.
وما يستوقفني شخصياً في هذه املسألة 
ه��و تل��ك العالق��ة املبك��رة بني املرس��ل 
)الش��اعر( املتلق��ي، وك��م م��ن مؤلفات 
وضعت لشرح هذه العالقة وخصائصها 
وفنونه��ا وأدواتها، مبا يعكس ثقلها اجللي 

في الوعي العربي العام عبر العصور.

باريس ـ ميدل ايست أونالين:
اليونسكو اخلميس  اس��تضافت منظمة 
ن��دوة بعنوان »دور اإلعالم في عملية إحياء 
الش��عر«، بتنظيم من جمعية الصحافة 
األوروبي��ة للعالم العربي، وذلك مبش��اركة 
كل من الكاتب واخملرج فريديريك ميتران وزير 
الثقافة األسبق في اجلمهورية الفرنسية، 
ود. علي بن متيم مدير عام ش��ركة أبوظبي 
لإلع��الم واألمني العام جلائزة الش��يخ زايد 
للكتاب، وعيس��ى س��يف املزروع��ي نائب 
رئي��س جلن��ة إدارة املهرجان��ات والبرام��ج 
الثقافي��ة والتراثي��ة بأبوظبي، وس��لطان 
العميم��ي مدي��ر أكادميي��ة الش��عر ف��ي 
اللجنة، وأدار الندوة باس��كال ايرولت كبير 

صحافيي جريدة opinion الفرنسية.

خبر

وزارة الثقافة تقيم مهرجانا استذكاريا 
للفنان الراحل سعدي الحلي 
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ضي��ف معه��د التق��دم للسياس��ات 
االمنائي��ة نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة اياد 
عالوي الذي حتدث عن الواقع السياسي 
الراهن للعراق وافاق مستقبل العملية 
السياسية في ظل الظروف والتداعيات 
احمللي��ة واالقليمية واحلاج��ة إلى حلول 
سياس��ية ناجعة تأخذ بنظ��ر االعتبار 
القضاء على داعش والتخطيط لوضع 

اقتصادي واجتماعي افضل للعراق 
وادار الن��دوة النائ��ب الدكت��ور مه��دي 
احلاف��ظ الذي اك��د في مس��تهلها  ان 
املش��كلة ف��ي الع��راق تتمث��ل بع��دم 
االس��تقرار وغي��اب االم��ن واستش��راء 
الفس��اد وظه��ور املزي��د من املش��اكل 
متمثل��ة بداعش وازم��ة احلكم وقضايا 
كثي��رة يج��ب ان يت��م بحثه��ا بجدية 
ولس��عي اليجاد املعاجل��ات املوضوعية 
جلميع املشاكل التي يواجهها العراق .. 
مبينا ان ازمة احلكم في العراق بحاجة 
إل��ى ح��ل ومعاجل��ة اخللل ف��ي العمل 
الوطن��ي ومغادرة الصراع��ات العنيفة 
والبد ان يكون رأي العراقيني هو احلاسم 
في كل هذه التحديات لكي نتمكن من 

جتاوز احملنة التي مير بها البلد.
للعملي��ة  نقدن��ا  ان  احلاف��ظ  واك��د 
السياس��ية اليعن��ي رفضن��ا له��ا امنا 
املناس��ب  البدي��ل  اليج��اد  محاول��ة 
واالهتمام مبصالح الن��اس وتعزيز مبدأ 
املواطنة ورفض الطائفية ومتكني العراق 

في ان يكون دولة مستقلة . 
إل��ى ذلك حتدث نائب رئي��س اجلمهورية 
الدكتور اياد عالوي راسما صورة للوضع 
احلالي في العراق ومستنبطا ماستؤول 
الي��ه الظ��روف احمللي��ة واالقليمية مع 
وجود الكثير من املتغيرات املهمة على 
مستوى العالم في اجلانبني االقتصادي 
والسياس��ي  .. مشيرا إلى ان العراق مير 
اليوم بازمة خانقة ان لم تكن قاتلة ، ان 
لم نتمكن من معاجلتها باخوة وس��الم 
ووئام فان البلد سيس��ير نحو مشاكل 
يصع��ب التكهن مبدياته��ا ومخاطرها 
س��تعصف بالع��راق وكيان��ه .. مبين��ا 
ان املع��ارك م��ع داع��ش ب��دأت نهايتها 
تتض��ح وان املعرك��ة العس��كرية متثل 
ذراعا من اذرع السياس��ة ومالم تعالج 
االمور سياس��يا فان نتائ��ج االنصارات 
لن تكون كما نتمن��ى فاحللول يجب ان 
تكون سياسية وان تكون هناك شراكة 
حقيقية  .. مش��يرا إلى ان العراق خاض 
حربا ضروس مع اي��ران انتهت بانتصاره 
عس��كريا ، ولكن باملقابل انتصرت ايران 
سياس��يا واصبحت اق��وى فيما تعرض 
العراق للهزمية االقتصادية  واالجتماعية 
واس��تمرار الدكتاتوري��ة الت��ي حتكمت 
برقاب الشعب العراقي وهذا يقودنا إلى 
احلدي��ث عن مامنر به الي��وم حيث احلرب 
ض��د االرهاب  وه��ذا االنتص��ار يجب ان 
يكلل باداء سياس��ي  يرسخ املشاركة 
احلقيقية وبناء مؤسسات الدولة بعيدا 
ع��ن التهمي��ش واالقص��اء واحملاصصة 
والطائفي��ة السياس��ية ، وعكس ذلك 
سنفش��ل وتظه��ر داعش اخرى اش��د 
خطرا من داعش احلالية .. كاش��فا عن 
وجود معلومات مؤكدة بوجود حوار بني 
»داعش« و »القاع��دة » من خالل جيش 
اجملاهدي��ن ورمبا يتط��ور هذا احل��وار إلى 
تع��اون كامل بني الطرف��ني وقد تتحول 
داع��ش إلى اوكار وخاليا نائمة تتوزع في 
انح��اء العراق ، وه��ذه املعطيات تدعونا 
إل��ى ايجاد حلول سياس��ية لتحس��ني 
وتوحي��د اجملتم��ع ومغ��ادرة احملاصص��ة 
باجت��اه الع��راق الواح��د املتح��د وان لم 
يتحق��ق ه��ذا االمر فان االوضاع تس��ير 
نحو الس��وء وهذا يتطلب الوقوف بقوة 
اليق��اف حالة التدهور والتداعي اخلطير 
مبختلف االليات ولكن ليس من ضمنها 
اس��تخدام الس��الح بوجه احلكومة بل 
ينبغ��ي اعطائها فرص��ة للمعاجلة الن 
الوض��ع اليحتم��ل .. مش��ددا عل��ى ان 

االصالح ميكن ان يتحقق اذا ضمنا اجراء 
انتخاب��ات نزيه��ة بنس��بة %65 ، داعيا 
إلى تأجيل انتخابات مجالس احملافظات 
لتكون متزامنة مع االنتخابات البرملانية 
فنحن النريد املزيد م��ن الفوضى ، كما 
ينبغي ايضا تغيير مفوضية االنتخابات 
احلالية وس��ن قانون جدي��د لالنتخابات 
يس��تلهم وضع العراق وليس مستوردا 
من اخلارج .. مبينا ان اجلميع قد تعاطى 

ايجابيا مع توجهاتنا هذه 
ودع��ا ع��الوي إلى ض��رورة اش��راك دماء 
ش��ابة في قيادة العملية السياس��ية 
متثل جمي��ع العراقي��ني , واصفا جميع 
االنتخاب��ات التي ش��هدها الع��راق لم 
تكن تتم��ع بالنزاهة س��وى االنتخابات 
الت��ي جرت ف��ي عهده .. مح��ذرا من ان 
الفلتان الذي شهده العراق سينعكس 
على املنطقة برمتها .. مش��يدا مببادرة 
» االص��الح » التي قاده��ا مجموعة من 
النواب ولكنها لالس��ف مرت باجراءات 
متعبة ووعود كاذبة ولكنها افرزت قوى 
مهمة في مجلس النواب .. الفتا إلى ان 
من اخملاط��ر املتوقع حدوثها  بعد حتقيق 
النصر العسكري هو وجود ميليشيات 
كثي��رة وهذه يجب معاجلته��ا ، كما ان 
الع��راق الي��وم ميثل س��احة للصراعات 
االقليمي��ة والدولي��ة ، .. مش��ددا على 
الش��عبي  احلش��د  يك��ون  ان  ض��رورة 
ضم��ن اجلي��ش فالع��راق بحاج��ة إل��ى 
جي��ش  واحد .. محذرا م��ن خطر داهم 
يتمثل بغياب الش��فافية السيما فيما 
يتعلق باالستفادة من القروض الدولية 
املمنوحة للع��راق اذ ينبغي ان يدير هذا 

امللف شخصيات من ذوي الكفاءة ، 
واض��اف عالوي .. ان جمي��ع هذه اخملاطر 
دعتن��ا إلى التح��رك بقوة نح��و القوى 
السياسية لتثبيت رؤية والتفاهم على 
املش��تركات .. كاش��فا عن نيت��ه زيارة 
اقليم كردس��تان للتباحث مع مسعود 
برزاني بش��أن موقفه��م ازاء التحديات 
الت��ي يواجهه��ا الع��راق .. معرب��ا ع��ن 
ثقت��ه ان كل ما نس��معه ع��ن قضية 
االس��تفتاء واالنفص��ال لالقليم امنا هو 
نتاج س��وء العالق��ة بني بغ��داد واربيل 
وبالتال��ي ينبغي ان نلع��ب دور التقريب 
فاالقليم هو جزء من العراق . .. مش��يرا 
ان��ه اليبحث عن منصب ل��ه او لكتلته 
سواء كان هذا املنصب رئاسة الوزراء او 
وزي��را هنا او مديرا عاما هناك فاملناصب 
التعني شيء بقدر البحث عن النهوض 
بواقع الش��عب وحتقي��ق االس��تقرار .. 

واصفا العملية السياسية في وضعها 
احلالي باململة ومحبطة لكل العراقيني 
ولن ت��ؤدي بالعراق إلى الوص��ول إلى بر 
االم��ان الن التدخ��الت اخلارجية لم تعد 
حتتم��ل .. مبينا ان ه��ذه التدخالت هي 
التي تسببت بعدم توليه رئاسة الوزراء 
في االنتخابات الس��ابقة في 2010على 
الرغ��م من حصوله عل��ى العدد االكبر 
من االصوات .. مش��يرا إل��ى االنتخابات 
املقبل��ة تعد مفصلية في ظل االوضاع 
الدولية واالقليمي��ة املضطربة .. مبينا 
ان حتدث مع الس��فير االيراني بصراحة 
برفض التدخل االيراني بالشأن العراقي 
وهذا الكالم يش��مل جمي��ع دول اجلوار 

وال��دول االخرى .. داعيا إل��ى عقد مؤمتر 
اقليم��ي ع��ن االمن يق��وم عل��ى احلوار 

الصادق واالبتعاد عن املواربة .. 
وش��دد ع��الوي عل��ى وج��وب تعدي��ل 
العملية  السياسية  لتكون معبرة عن 
العراق الواحد املوح��د من دون تهميش 
او اقصاء والقضاء على الفس��اد بنحو 
كامل .. محمال الش��عب العراقي جزء 
من املس��ؤولية , موضحا ان كل عراقي 
يتحمل املسؤولية وعلى الشعب العراق 
ان يعبر عن صوته بوضوح فما نحن فيه 
اليشرف العراق واليشرف تاريخ الشعب 

العراقي . 
ط��رح  اجللس��ة  ش��هدت  ذل��ك  بع��د 
العديد من ال��رؤى واالفكار واملالحظات 
املهمة تناولت الش��أن العراقي بجميع 

تفاصيله .
ومن بني مامت طرحه ان العراق يسير نحو 
الهاوي��ة من مالمحها ان احد احملافظني 
مينع دخ��ول مواطن��ي  احملافظة االخرى 
فيرد عليه احملافظة تلك باملثل .. وهناك 
مجموعة اخرى من االخطاء التي ترافق 

االداء السياسي.. 
الدبلوماس��ي غال��ب فه��د العنبك��ي 
تس��اءل عن م��دى امكاني��ة االفادة من 
العالق��ات االيجابية للدكتور اياد عالوي 
م��ع ال��دول الش��قيقة والصديقة في 
دعم العملية السياس��ية .. متس��اءال 
ايضا ع��ن املش��تركات الوطني��ة التي 
جتمع ب��ني القائمة الوطني��ة العراقية 
والتي��ار الص��دري واحل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني فيم��ا يتعلق بتش��كيل 
ائت��الف او حتال��ف خل��وض االنتخاب��ات 
املقبل��ة ؟ .. مقترحا ان يتم التحول إلى 
النظام الرئاس��ي بدال من البرملاني بعد 
املش��اكل التي واجهها العراق بس��بب 

هذا النظم 
الس��يد احم��د ابراهيم املنس��ق العام 
للتي��ار الدميقراط��ي .. اك��د ان الوض��ع 
السياس��ي خطي��ر جدا وه��ذا يتطلب 
م��ن القوى السياس��ية الت��ي لم تكن 
طرفا ف��ي اخلراب إلى املزي��د من العمل 
في املرحلة املقبل��ة .. مؤكدا ان احلركة 
املدني��ة قوية جدا ومتكن��ت من احداث 
الكثي��ر م��ن التغيي��رات االيجابية في 

العراق مبساعدة قوى سياسية اخرى . 
وهنا علق ع��الوي بالقول ان��ه لن يقف 
ض��د احد وبالتالي نؤيد االس��تفادة من 
العالق��ات اخلارجي��ة في دع��م العراق .. 
مبينا ان لديه حتفظات على سياس��ات 
ترام��ب ازاء الع��راق وكذلك سياس��ات 

الرؤس��اء الس��ابقني وم��ا اتخ��ذوه من 
سياسات س��لبية في العراق .. مضيفا 
ان الوفاق والوطنية العراقية مش��اركة 
بقوة ف��ي احل��راك اجلماهي��ري .. معلنا 
استعداده ملواصلة احلراك من اجل اجراء 
عملي��ة التصحي��ح وحتقي��ق املصاحلة 
الوطنية احلقيقية .. مشددا بالقول انه 
اليتشرف ان يكون ضمن حكم منحرف 
اكرام  الدكت��ورة  االقتصادي��ة  اخلبي��رة 
عبدالعزي��ز .. اك��دت ان االقتص��اد ه��و 
 .. السياس��ية  املس��ارات  يح��دد  م��ن 
مبين��ة ان حجم املدينوي��ة بلغت 64% 
من الناجت احمللي االجمال��ي وهي تتجاوز 
س��قف االمان فضال عن توقف الزراعة 

والصناعة .
اخلبير االقتصادي باس��م جميل انطوان 
ب��ني ان قطاع��ات التنمي��ة مش��لولة 
وارتف��اع معدالت الفق��ر والبطالة ، مع 
بق��اء نفس الوجوه في قي��ادة العملية 
السياس��ية وبالتالي الأمل في ان يقدم 
هؤالء ش��يئا جديدا مع فقدان املواطنة 
وبالتال��ي الب��د م��ن البحث ع��ن حلول 

ومخارج اخرى للمشكلة العراقية 
الس��يد ع��ادل الالمي .. اكد ان اس��اس 
اصالح العملية السياسية هو الدستور 
وبالتالي ان الكثير من املعاجلات ينبغي 

ان تبدأ من تعديل الدستور 
النائ��ب عدنان اجلنابي ب��ني في مداخلة 
له ان خط الش��روع االصالح��ي ينبغي 
ان يقترن بوج��ود ارادة لالصالح فالعراق 
امن��ا  مالي��ة  مش��كلة  م��ن  اليعان��ي 
مشكلته هي س��وء االدارة .. فان موارد 
العراق احلالية هي اعلى من معظم دول 
العالم النفطية .. داعيا إلى اعادة احلياة 
جملل��س االعمار واخلصخصة وتأس��يس 
ش��ركة النفط الوطنية وهي خطوات 
مهم��ة كان��ت احلكومة في عه��د اياد 
ع��الوي قطع��ت اش��واطا مهم��ة في 

حتقيقها ولكن بعد ذلك مت تبديدها 
الس��يد ش��وقي عبداالمي��ر االعالم��ي 
العروف ، اشار إلى ان العراق خسر فرصة 
تاريخية عندما قبل اياد عالوي باقتسام 
الس��لطة مع نوري املالكي على الرغم 
التف��وق الرقمي ف��ي االنتخبات ولو لم 
يقبل عالوي هذه الش��راكة لكان وضع 
الع��راق افضل مما هو عليه االن .. واصفا 
ذل��ك باخلط��أ السياس��ي . وق��د جرى 

ايضاح هذه املسالة يتفصيل مقتع . 
الس��يد طارق االعظم��ي / وزير مفوض 
ف��ي وزارة اخلارجية تس��اءل عن طبيعة 
العالقة ب��ني اياد عالوي ون��وري املالكي 
والعالق��ة م��ع الس��عودية الت��ي بدأت 

حتشد ضد ايران 
السيد عزام بكر اسعد من هيئة االوراق 
املالي��ة  اش��ار إل��ى الوضع ف��ي العراق 
بائس ج��دا بعد جتربة االح��زاب والكتل 
السياس��ية وبالتالي فان الشعب يريد 
من ينقذه من هذه املأساة واملنقذ يجب 
ان يكون موضوعيا الطائفيا فيس��نده 
الش��عب وان يتبن��ى تطوي��ر التنمي��ة 
والقطاع  والصناعة  بالزراع��ة  املتمثلة 
اخملتل��ط وفقدان االم��ن وه��در االموال 

ومصاريف الرئاسات الثالث الباهضة. 
اخلبي��ر االستش��اري هش��ام املدفعي .. 
تس��اءل عن طبيعة االنتخابات املقبلة 

وكيفية اجرائها في ظل وجود اكثر من 
3 ماليني نازح 

االعالم��ي اس��ماعيل زاير رئي��س حترير 
جري��دة الصب��اح اجلدي��د ، لف��ت إل��ى 
ان التي��ار الدميقراط��ي يعان��ي الكثي��ر 
م��ن الصعوب��ات الن الق��وى املتحكمة 
باملش��هد العراقي الداخلية واخلارجية 
تقف بالضد م��ن البرنامج االصالحي .. 
داعيا إل��ى التفكير ببناء صورة واضحة 
للعم��ل الدميقراط��ي وتقلي��ص التأثير 
اخلارج��ي في الق��رار الع��راق وان الوقت 
م��ازال متاحا ملثل ه��ذا التوجه .. مبينا 
انه حتى في حال انتهى داعش ستظهر 
لن��ا قوى اخ��رى لذلك ينبغ��ي ان تكون 
الرؤي��ة واضح��ة وفق��ا لس��يناريوهات 
واقعية وعلمية حديث��ة ووضع برنامج 
اوس��ع من برنامج االصالح وفق خارطة 
طري��ق مثل حتويل الدس��تور إلى مؤقت 
لكي نبدأ باملعاجل��ة بالتدريج لتحقيق 
مس��تقبل افض��ل وعلين��ا ان نبدأ من 
االن بوض��ع برنام��ج اعالمي الس��تثمار 
االصوات الس��ائبة التي تص��ل إلى 12 

مليون ناخب 
الس��يد راغب رضا بليب��ل / رئيس احتاد 
رج��ال االعم��ال العراقي��ني حت��دث عن 
الوقائ��ع واجملري��ات الت��ي اعقب��ت عام 
2003  ش��ابتها الكثير من الس��لبيات 
ومنها ع��دم جدية س��لطة »برمير« في 
حتسني التنمية اعقب ذلك وجود طبقة 
سياس��ية فاس��دة .. داعيا إل��ى ايجاد 
حلول وطنية تنقذ العراق من املشاكل 
التي يواجهه��ا ويجب ان تك��ون حلوال 
جذرية ومفصلية تعيد للش��عب االمل 
ومنها تشكيل حكومة طواريء وايقاف 

املل بالدستور 
الس��يد اياد ع��الوي .. قال معقب��ا .. ان 
املش��هد العراق��ي االن يش��هد تغييرا 
احلكوم��ات  يرف��ض  ب��دأ  فالش��عب 
الطائفية واملرجعي��ات الدينية بجميع 
اش��كالها تنادي بالدول��ة املدنية وهذا 
لم يكن يحصل سابقا امنا كانت هناك 
سياس��ة تكمي��م االف��واه .. وان ه��ذه 
االرادة يج��ب ان تترج��م إل��ى انتخابات 
نزيهة وهذا املس��ار االول الخراج العراق 
من مش��اكله ام��ا املس��ار الثاني فهو 
ايق��اف تدخ��ل دول اجل��وار في الش��أن 
العراقي ، واملسار الثالث احترام اجملتمع 
الدولي لس��يادة العراق وع��دم التدخل 
في سياس��ة الع��راق وش��أنه الداخلي 
. عنده��ا س��يحل االمن والس��الم في 
العراق واملنطقة .. داعيا إلى عدم اليأس 
حت��ى في حال ع��دم جناح ه��ذه اجلهود 
فعلينا إلى نبحث ع��ن بدائل وان تكون 
النس��اء ممثلة بنحو صحيح في البرملان 
وان يك��ون هناك اس��تعداد لدى اجلميع 
خلوض غمار عملية التصحيح والتغيير 

االيجابي في العراق 
الدكت��ور حام��د خلف احمد املوس��وي 
اكد العراق بلد ولود وان العقل العراقي 
عق��ال مبدع��ا ولك��ن املش��كلة الت��ي 
نواجهها هي انن��ا النعمل بروح الفريق 
الواحد امنا نتقاطع لذلك تكون اخملرجات 
معدوم��ة وع��دم وجود الثق��ة بالنفس 

الدارة شؤوننا 
احملام��ي م��ازن الزيدي .. دع��ا إلى ضرورة 
وج��ود الش��باب وامل��رأة ف��ي العملي��ة 
السياس��ية السيما الش��باب والنساء 

املتميزات 
املهن��دس االستش��اري مازن الس��عد / 
مجلس االعمال العراقي – االردن اكد ان 
احسن طرقة لتحسني الواقع العراقي 
ه��ي ان جميع م��ن عمل ف��ي العملية 
الس��نوات  م��دى  عل��ى  السياس��ية 
الس��ابقة يجب ان يتخل��ي ويترك اجملال 
لرج��ال االعم��ال ف��ي قيادة دف��ة البلد 
فالقوة الي��وم هي لالقتص��اد .. واصفا 
الع��راق بالس��جني وبالتال��ي يج��ب ان 
نبحث عن فرصة الخراجه من الس��جن 
م��ن خالل االعتم��اد عل��ى التكنوقراط 

ورجال االعمال  . 

ان المعارك مع 
داعش بدأت نهايتها 
تتضح وأن المعركة 

العسكرية تمثل 
ذراعا من أذرع 

السياسة ومالم 
تعالج األمور سياسيا 
فأن نتائج االنتصارات 

لن تكون كما نتمنى 
فالحلول يجب أن 

تكون سياسية وأن 
تكون هناك شراكة 

حقيقية  .. وأن العراق 
خاض حربًا ضروس 

مع إيران انتهت 
بانتصاره عسكريًا

إن الوضع السياسي 
خطير جدًا وهذا 

يتطلب من القوى 
السياسية التي 

لم تكن طرفا في 
الخراب إلى المزيد 

من العمل في 
المرحلة المقبلة.. 

وأن الحركة المدنية 
قوية جدا وتمكنت 

من إحداث الكثير من 
التغييرات اإليجابية 

في العراق بمساعدة 
قوى سياسية اخرى

اياد عالوي: اإلصالح يكمن في إجراء انتخابات نزيهة
ولو بنسبة 65 % وإيقاف التدخل الخارجي

معهد التقدم للسياسات االنمائية يضّيف نائب رئيس الجمهورية ..

جانب من الحضور
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تطلق اللجنة الفنية والتطوير 
 C في احتاد الك��رة املركزي، دورة
اآلس��يوي للمدربني ف��ي االنبار 
ابتداء م��ن يوم 10 مت��وز املقبل، 
بحسب منسق اللجنة الفنية 
والتطوير، وس��ام جنيب صليوه، 
الذي اش��ار الى ان اللجنة أرتأت 
ان تقي��م دورة C اآلس��يوية في 

محافظة األنبار.
 وذل��ك ملن��ح مدرب��ي احملافظة 
الت�ي عانت الكثير الفرصة في 
تطوير قدراتهم الفنية في عالم 

التدري��ب وال س��يما ان االوضاع 
االمنية في احملافظة اس��تقرت 
بدرجة واضح��ة، ويحاضر فيها 

حميد مخيف.
كم��ا، اك��د، صلي��وه، ان جلنته، 
 B دورة  بغ��داد  ف��ي  س��تنظم 
اآلسيوية ويشارك فيها العديد 
من العبي املنتخب��ات الوطنية 

السابقني.
 حي��ث تبدأ يوم 2 من ش��هر آب 
املقبل، وس��يحاضر فيها رحيم 
الدكتور قاسم  حميد، باشراف 

لزام.
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العين يشهد لقاء 
الوطني وكوريا وديًا

أربع لقاءات 
في ممتاز الكرة

»السلة« يناقش مسيرة 
تحكيم المسدس الذهبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغ��ادر املنتخ��ب الوطن��ي إل��ى مدين��ة العني 
اإلماراتي��ة في الرابع من ش��هر حزي��ران املقبل 
خل��وض اللقاء التجريب��ي أمام منتخ��ب كوريا 
اجلنوبية اس��تعدادًا ملواجه��ة املنتخب الياباني 

في تصفيات كأس العالم.
وق��ال املدير اإلداري للمنتخب باس��ل كوركيس 
في تصريح��ات صحفي��ة، إن املنتخب الوطني 
س��يغادر إلى اإلمارات حتدي��ًدا إلى مدينة العني 
في الرابع من الش��هر املقبل ملواجهة منتخب 
كوري��ا اجلنوبي��ة في الس��ابع من ذات الش��هر 
اس��تعدادًا ملواجهة الياب��ان في تصفيات كأس 

العالم.
وأوضح أن جميع الالعبني احملترفني سيلتحقون 
باملباراة باس��تثناء الالعب جس��ن ميرام الذي 
اعتذر في وقت س��ابق عن خوض املباريات التي 
س��تقام في ايران ، وبالتالي وج��وده في املباراة 
التجريبية تك��ون دون فائدة للم��درب وبالتالي 

سيغيب عن تلك املباراة.
يذك��ر أن املنتخب العراقي يحت��ل املركز الرابع 

برصيد 4 نقاط، في ترتيب اجملموعة الثانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��تكمل اليوم االثنني بقية منافسات اجلولة 
الثالثة عش��رة من املرحلة الثانية لدوري الكرة 
املمتاز باقامة باجراء اربع مواجهات حيث يحل 
فريق النف��ط املتصدر ضيفاً على الكهرباء في 
ملع��ب الثاني، ويش��د فريق الس��ماوة الرحال 
ص��وب مدين��ة زاخو ملالق��اة فريقه��ا، ويضيف 
فريق نفط ميسان في ملعبه منافسه احلدود، 
وسيواجه نفط الوس��ط فريق امانة بغداد في 

ملعب الثاني.
وتختت��م يوم غ��د الثالث��اء منافس��ات اجلولة 
باملباراة التي س��يكون طرفاها فريق الش��رطة 
م��ع ضيفه كربالء، فيما اجل��ت مباراتا البحري 
م��ع ال��زوراء وفريق احلس��ني م��ع اجلوي��ة نظراً 
النش��غال ال��زوراء واجلوية في مس��ابقة كأس 
االحتاد االسيوي.. وس��تقام جميع املباريات عند 
الس��اعة اخلامس��ة اال ربعاً باس��تثناء مباراتي 
الطلبة مع الكرخ والش��رطة مع كربالء اللتني 

ستقامان عند الساعة السادسة عصراً.
يذكر ان النفط يقف ف��ي صدارة ترتيب الدوري 
ول��ه 64 نقطة، ف��ي حني للش��رطة 60 نقطة 
باملركز الثاني ولنفط الوسط 57 نقطة باملركز 

الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��دت جلن��ة احل��كام املركزي��ة في احت��اد كرة 
السلة، امس االول، اجتماعاً في مقر االحتاد مع 
احلكام الدوليني والدرجة االولى، كرس ملناقشة 
مسيرة التحكيم في مباريات املسدس الذهبي 
التي اختتمت مرحلتها االولى، وتتواصل حالياً 

مباريات املرحلة الثانية.
ومت��ت في االجتماع مناقش��ة بع��ض االخطاء 
التي حصلت في ادارة املباريات بهدف معاجلتها 

إلظهار املباريات املقبلة باملستوى االفضل.

بغداد ـ الصباح الجديد:

الس��تقبال  التحضي��رات  انته��ت 
القوة  ب��ني  اآلس��يوي  الكالس��يكو 
اجلوية وال��زوراء، والذي س��يقام  في 
مس��اء  م��ن  السادس��ة  الس��اعة 
الي��وم االثنني، على ملعب فرانس��و 
حري��ري في مدينة أربيل،  وهو األرض 
املفترضة  لفريق القوة اجلوية، ضمن 
ذه��اب نص��ف نهائ��ي غربي آس��يا 

بكأس االحتاد اآلسيوي.
 وس��عت إدارة نادي أربي��ل إلى توفير 
كل مس��تلزمات النجاح وتس��ليم 
 امللع��ب إل��ى ن��ادي الق��وة اجلوي��ة، 
اآلس��يوي  االحت��اد  م��ع  والتنس��يق 
إلقامة املباراة التي تعد  محط أنظار 
أكب��ر ع��دد م��ن احملط��ات الرياضية 
العربية ، كونها أول مباراة رس��مية 
بعد قرار  االحت��اد الدولي، برفع احلظر 

عن املالعب العراقية. 
 وبرغم أن املباراة س��تكون بإش��راف 
االحت��اد اآلس��يوي، إال أن احت��اد الكرة 
العراق��ي س��عى لتنظي��م حرك��ة 
الفاع��ل  ال��دور  وتأدي��ة   اجلماهي��ر، 
إلى  بانس��يابية  اجلمه��ور  لوص��ول 

مدينة أربيل.
 وب��دأت عملية بي��ع التذاك��ر التي 
تكفل بها صاحب األرض نادي القوة 
اجلوي��ة ، وحرجت من وزارة الش��باب 
والرياض��ة مب��ادرة لنق��ل اجلمه��ور 

 بشكل منتظم إلى امللعب. 
الصحف��ي  املؤمت��ر  أم��س،  وعق��د   
للمب��اراة بحضور مدرب��ي الفريقني 
والعبني منهما للحديث عن اللقاء، 
كم��ا عق��د االجتماع الفن��ي للقاء 
لالتفاق على جميع األمور الترتيبية 

للمواجهة.

ووصلت بعثة نادي القوة اجلوّية إلى 
مدين��ة اربيل وخاضت مس��اء أمس 
أول مران على ملعب فرانسو حريري 
اس��تعدادًا للقاء اليوم أم��ام الزوراء 
في ذه��اب نصف نهائي كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وقال م��درب الق��وة اجلوية، باس��م 
خاص��ة  تصريح��ات  ف��ي  قاس��م، 

صحفية: »الفريق سيفتقد خدمات 
بس��بب  س��عيد  س��امح  املداف��ع 
االيق��اف، بينما تعرض س��عد ناطق 
وبش��ار رس��ن الى اصاب��ات خفيفة 
وما زالت مش��اركتهما ف��ي املباراة 
غير محس��ومة وتقرير الطبيب هو 
من سيفصل في قرار املشاركة من 

عدمه«.

وتابع: »نأمل أن تكون املباراة بحجم 
عات��ق  عل��ى  امللق��اة  املس��ؤولية 
الفريقني فبعي��د عن نتيجتها نحن 
مطالب��ون بعكس ص��ورة حضارية 
عن ك��رة الق��دم العراقي��ة في كل 
شيء االنضباط وااللتزام ، الن املباراة 
ستكون اختبارًا حقيقًيا للعراق بعد 
قرار رفع احلظر اجلزئ��ي عن مالعبنا، 

وبالتال��ي اجلمي��ع يح��رص عل��ى أن 
تكون مباراة مميزة في كل شيء«.

وأوض��ح أن الفريق ف��ي أمت اجلاهزية، 
مضيًفا: »أكملنا حتضيراتنا ومباراة 
الش��رطة ف��ي الدوري كان��ت مبثابة 
بروفة أخي��رة، باملقابل الزوراء كذلك 
جاهز طامل��ا انه يخوض منافس��ات 
ال��دوري، أوراق الفريقني مكش��وفة 

، ونح��ن عازمون على املض��ي قدًما 
ف��ي البطول��ة والس��عي للحفاظ 
على لقبنا في النس��خة املاضية«.

يش��ار الى ان مباراة االياب س��تقام 
في التاس��ع والعش��رين من الشهر 
اجلاري ف��ي ملعب ن��ادي العربي في 
األرض  الدوحة  القطري��ة  العاصمة 

املفترضة لنادي الزوراء.
ه��ذا ويفك��ر احتاد ك��رة الق��دم في 
تعي��ني املدرب احمللي باس��م قاس��م 
املدي��ر الفن��ي لن��ادي الق��وة اجلوية 
لقيادة املنتخب في املباراتني الوديتني 
املقبلتني أمام األردن وكوريا اجلنوبية 
إل��ى جانب مب��اراة الياب��ان املرتقبة 
ف��ي تصفي��ات كأس العال��م 2018 

بروسيا.
ف��ي  الك��رة  باحت��اد  مص��در  وق��ال 
تصريحات صحفية »جلنة املنتخبات 
رش��حت عددا م��ن املدرب��ني بينهم 
مدرب نفط الوس��ط أيوب أوديش��و 
الذي أعتذر اكثر من مرة عن املهمة 
ومدرب القوة اجلوية باس��م قاسم، 
وكذلك مدرب النفط حس��ن أحمد، 

إال أن اخليار اآلن وقع على قاسم«.
أن االحت��اد س��يفاوض  إل��ى  وأش��ار 
باسم قاس��م في مدينة أربيل أثناء 
تواجده مع فريق��ه حاليا هناك قبل 
خ��وض مب��اراة نصف نهائ��ي كأس 
االحتاد اآلس��يوي، الفتا إلى أن االحتاد 
س��يعتمد امل��درب لقي��ادة املباريات 

الثالث املقبلة.
وأك��د املص��در أن امل��درب باس��م 
قاس��م س��يكون ضم��ن اجله��از 
الفني للمدرب األجنبي في حال مت 
التعاقد مع مدرب محترف لقيادة 
املنتخ��ب العراقي، مش��يرا إلى أن 
املفاوضات مع قاس��م بدأت أمس 

في مدينة آربيل.

باسم قاسم مرشحًا لقيادة أسود الرافدين مؤقتًا

فرانسوا حريري يضّيف اليوم »كالسيكو« العراق في نصف نهائي االتحاد اآلسيوي

لقاء سابق للجوية والزوراء

وسام جنيب
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العواصم � وكاالت:
يونايت��د  مانشس��تر  فريق��ا  يدخ��ل 
اإلجنليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، 
نهائي الدوري األوروبي، والذي يحتضنه 
ملع��ب »فريندز آرين��ا«، بآمال عريضة، 

من أجل الفوز البطولة.
ويس��عى النادي��ان إلى الف��وز ببطولة 
اليوروبا ليج أله��داف عديدة قد تكون 
أكث��ر م��ن مج��رد إضاف��ة لق��ب إلى 
خزينتهما.. ويرصد دوافع كال الفريقني 
للتتوي��ج بال��دوري األوروب��ي وخط��ف 
البطولة من قلب العاصمة السويدية 

»ستوكهولم« في التقرير اآلتي:
فقد كان موس��م مانشس��تر يونايتد 
ف��ي ال��دوري اإلجنليزي مخيًب��ا لآلمال، 
حي��ث يحتل الش��ياطني احلم��ر املركز 
البرميييرليج  الس��ادس بس��لم ترتيب 
برصيد 66 نقطة وبفارق 24 نقطة عن 
البطل تشيلسي قبل جولة من نهاية 

املسابقة.
كم��ا وّدع املاني��و بطول��ة كأس االحتاد 
اإلجنلي��زي من ربع النهائ��ي أمام البلوز 
أيًض��ا، م��ن دور نص��ف النهائ��ي بعد 

الهزمي��ة أمام رج��ال أنطوني��و كونتي، 
بهدف نظيف.

وبالتالي سيكون الفوز بالدوري األوروبي 
جيًدا ملوس��م جوزيه مورينيو األول في 
أولد ترافورد، فعلينا أال ننس��ى أنه توج 
م��ع اليونايتد ببطولتي ال��درع اخليرية 

وكأس رابطة احملترفني هذا املوسم.
وعلى اجلانب اآلخر، خس��ر أياكس لقب 
ال��دوري الهولندي رغم منافس��ته مع 
فين��ورد حتى الرم��ق األخي��ر من عمر 
املس��ابقة.. وأنهى أياك��س الدوري في 
املركز الثان��ي برصيد 81 نقطة وبفارق 
نقط��ة عن فين��ورد الذي ت��وج باللقب 
بعد غياب دام ل�18 عاًما.. ووّدع أياكس 
أيًضا بطولة كأس هولندا من دور ال�16 
بعدما خس��ر أم��ام منافس��ه كامبور 

بهدفني مقابل واحد.
كم��ا انتهت فرص مانشس��تر يونايتد 
في التأهل إلى دوري األبطال عبر بوابة 
البرميييرلي��ج متاًم��ا بعدم��ا ابتعد عن 

املنافسة على املراكز األربعة األولى.
وميلك مانشستر يونايتد فرصة ذهبية 
للتأه��ل إل��ى دوري األبط��ال املوس��م 
املقبل حال ف��وزه باليوروب��ا ليج، التي 

يضمن بطلها التواجد بدور اجملموعات 
بالتشامبيونز ليج في املوسم اجلديد، 
أما في حالة خسارته فلن تكون هناك 
أي فرص��ة للتأه��ل إل��ى دوري األبطال 

املوسم املقبل.
أياكس قد يحص��ل على فرصة أفضل 
للتواج��د ب��دوري األبطال في املوس��م 
اجلدي��د إذا ما متكن من الف��وز بالدوري 
األوروب��ي، فحيث س��يتواجد مباش��رة 
ف��ي دور اجملموعات بالتش��امبيونز في 

املوسم املقبل.
وف��ي حال��ة خس��ارة أياك��س اللقب، 
س��يكون عليه خوض غمار منافسات 
األدوار التمهيدي��ة للوص��ول إلى دوري 
اجملموعات بدوري األبطال في املوس��م 

اجلديد.
وميل��ك مانشس��تر دافًع��ا آخ��ر للفوز 
بال��دوري األوروب��ي، حي��ث لم يس��بق 
به��ذه  ت��وج  أن  اإلجنلي��زي،  للفري��ق 
باملس��ابقة في تاريخه سواء باملسمى 

اجلديد أو القدمي.
وعن ذلك قال مورينيو: »الدوري األوروبي، 
هي البطولة الوحيدة التي لم يفز بها 
مانشستر يونايتد أبًدا، سيكون الفوز 

بها أمرًا عظيًما، وس��نقول حال فوزنا 
أننا ربحنا كل البطوالت في عالم كرة 

القدم«.
ويواجه املانيو خطر خس��ارة 50 مليون 
جنيه إس��ترليني، حال خسارة الفريق 
لقب الدوري األوروبي أمام أياكس، حيث 
قال كليف باتي املدير املالي ملانشستر 
يونايت��د، إن عدم التأهل لدوري األبطال 
للموسم الثالث على التوالي، سيؤدي 
إلى تفعيل غرام��ة قيمتها 21 مليون 
استرليني، في عقد الفريق املمتد ل�10 

أعوام مع شركة مالبس رياضية.
ويأمل مانشس��تر يونايت��د، في ارتفاع 
أرب��اح الن��ادي الس��نوية ب���30 مليون 
إس��ترليني، من التغلب عل��ى أياكس 
في النهائي وبلوغ النسخة املقبلة من 

دوري األبطال.
كما أشار باتي في تقريره السنوي، إلى 
أن الفريق األحمر يحقق في »موس��م 
عادي« ما بني 40 و50 مليون إسترليني، 
نظي��ر تواجده ف��ي دوري األبط��ال، أما 
الظه��ور في ال��دوري األوروب��ي، يجلب 
للفريق مبلغ يتراوح بني 15 و20 مليون 

إسترليني فقط.

األربعاء .. لقاء النهائي في آرينا بالسويد
تقرير

الدوري األوروبي: مانشستر يونايتد وأياكس.. صراع لتعويض النكسة المحلية

الشياطني يتطلعون للقب األوروبي على حساب أياكس

مفكرة الصباح الجديد

6:00 مساًءالجوية ـ الزوراء
كأس االتحاد اآلسيوي

 

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*
اح��رز الع��ب منتخب الع��راق بالزور 
خان��ة جابر صبري الوس��ام الفضي 
ف��ي منافس��ات فعالية اجل��رخ تيز 
بعد ان سجل 311 نقطة فيما كان 
الوسام الذهبي لالعب من منتخب 
النحاس��ي  الوس��ام  وذه��ب  اي��ران 
لالعب من منتخب اذربيجان والعب 
اخر م��ن منتخب افغانس��تان وفي 
فعالية السنك احتل العب املنتخب 
الوطني زم��ان عبد محس��ن املركز 
الراب��ع بع��د ان جم��ع 241،5 نقطة 
فيما كان الوسام الذهبي من نصيب 
العب م��ن منتخب اذربيج��ان واحرز 
الوسام الفضي العب منتخب ايران 
وتقاس��م الوس��ام النحاسي العب 
من منتخب طاجيكستان واخر من 
منتخب افغانستان، وفي منافسات 
فعالي��ة املي��ل الب��ازي احت��ل العب 
ابراهيم  الوطن��ي عم��ار  منتخبن��ا 
املركز الرابع بعد ان حصل على 201 
نقط��ة واحت��ل العب م��ن منتخب 
ايران الوسام الذهبي وذهب الوسام 
الفضي لالعب من منتخب اذربيجان 
فيما احرز الوس��ام النحاسي العب 
م��ن منتخب افغانس��تان مع العب 
اخر م��ن منتخب باكس��تان، وبهذا 
الوسام الفضي ارتفع رصيد العراق 
الى 11 وساما منوعا وبواقع وسامني 
ذهبي��ني وخمس��ة اوس��مة فضية 

واربعة اوسمة نحاسية.
 وودع منتخ��ب الع��راق باملصارع��ة 
لفعالية احلرة منافس��ات املسابقة 
خال��ي الوف��اض وم��ن دون حتقي��ق 
اي وس��ام ف��ي املس��ابقة فبع��د ان 
 65 وزن  ودع كال م��ن ك��رم ش��اكر 

كغ��م وط��ه لطف��ي وزن 97 كغم 
املنافس��ات خالي��ي الوف��اض، خرج 
ي��وم امس األول املصارع��ان نزار جبر 
وزن 86 كغ��م واحمد صالح وزن 125 
كغم املنافس��ات كحال رفيقيهما 
الس��ابقني من دون احراز اي وس��ام ، 
فاملصارع نزار جبر خرج من املسابقة 
بع��د خس��ارته ف��ي اول مب��اراة له 
وكانت امام العب منتخب اذربيجان 
ش��ريف ش��اريفوف بنتيج��ة 0-10، 
فيما خسر زميله احمد صالح لقاءه 
االول ام��ام منافس��ه الطاجيك��ي 
فرخ��ود اناكولوف بالكت��ف بعد ان 
كان املص��ارع احمد ص��الح متقدما 
عل��ى خصمه الطاجيك��ي بنتيجة 
8-6 اال انه خسر اللقاء في اللحظات 
االخي��رة، وبه��ذه اخلس��ارات ينه��ي 
منتخب العراق باملصارعة لفعاليتي 
احلرة والرومانية مش��اركته في دورة 
العاب التضامن االس��المي بوس��ام 
نحاسي واحد حققه العب منتخب 
الرومانية طه ياس��ني في منافسات 

وزن 71 كغم.
 وجنح احلكمان االوملبي��ان العراقيان 
علي محم��د صيوان وهادي حس��ن 
اس��ماعيل في الظهور بصورة اكثر 
م��ن متمي��زة وبش��هادة اجلميع في 
قيادة منافسات دورة العاب التضامن 
االسالمي بنسختها الرابعة بعد ان 
مت اختيارهما في وقت سابق من قبل 
االحتاد الدولي للعب��ة الى جانب 30 

حكما اوملبيا ودوليا.
حكمنا االوملبي علي صيوان انيطت 
له قيادة منافس��ات ثمانية مباريات 
نهائي��ة حت��دد صاحبي  الوس��امني 
الذهب��ي والفض��ي واكث��ر املباريات 

التي قادها ش��هدت حض��ور رئيس 
الهام  الدكتور  اذربيج��ان  جمهورية 
عليي��ف، فيم��ا ق��اد زميل��ه احلكم 
االوملبي هادي حسن اسماعيل اربعة 
نهائيات مختلفة في فعاليتي احلرة 
والروماني��ة وكليهم��ا حص��ال على 
اشادة كبيرة نتيجة املستوى املتميز 
الذي ظه��را عليه اثناء املنافس��ات 
وخصوص��ا م��ن قب��ل املنتدبني من 
االحت��اد الدولي للمصارع��ة واللذين 
يحم��ل احدهما اجلنس��ية التركية 

ويحمل االخر اجلنسية التونسية. 
وواصلت الدول��ة املضيفة اذربيجان 
صدارته��ا جل��دول ترتيب االوس��مة 
بانتهاء منافسات اليوم التاسع )ما 
قبل االخير( وجمعت اذربيجان  134 
وس��اما منوعا بواق��ع 66 ذهبيا و39 
فضيا و29 نحاس��يا وج��اءت تركيا 
في املركز الثاني برصيد 172 وساما 
منوعا وبواق��ع 65 ذهبيا و58 فضيا 
و49 نحاسيا واحتفظت ايران باملركز 
الثالث بع��د ان جمعت 82 وس��اما 
منوعا وبواق��ع 24 ذهبيا و25 فضيا 
و33 نحاس��يا واحتلت اوزبكس��تان 
املركز الرابع برصيد 60 وساما منوعا 
وبواق��ع 15 ذهبي��ا و15 فضي��ا و30 
على  البحرين  وحافظ��ت  نحاس��يا 
املرك��ز اخلام��س برصيد 21 وس��اما 
منوعا وبواقع 12 ذهبيا و5 فضية و4 
نحاس��ية، وتراجع العراق الى املركز 
اخلام��س عش��ر في ج��دول الترتيب 
برصيد عشرة اوسمة منوعة وبواقع 
وس��امني ذهبي��ني واربع��ة فضي��ة 

واربعة اوسمة نحاسية.

* املنسق اإلعالمي للبعثة

بغداد ـ عدي صبار*
بخوض منتخب شباب العراق لكرة 
الص��االت، الي��وم اإلثن��ني مواجهة 
صعب��ة ف��ي مت��ام الس��اعة الثالثة 
ظه��را بتوقيت بغ��داد ) الس��ابعة 
مس��اء بتوقي��ت تايلن��د ( ، عندم��ا 
يقاب��ل نظي��ره الياباني ف��ي صالة 
»بانك��وك ارينا« في ال��دور النهائي 
 20 حت��ت  اس��يا  كاس  لبطول��ة 
س��نة املقامة حاليا ف��ي العاصمة 
التايلندي��ة »بانكوك«بعد أن تصدر 

فرق مجموعته بالعالمة الكاملة .
الش��بابي عل��ي  م��درب منتخبن��ا 
طال��ب محمد  وصف مب��اراة اليوم 
مبفت��رق طرق مؤك��دا تركي��زه على 
حتقي��ق الفوز وحتقي��ق احللم الكبير 
ال��ذي ينتظ��ره العراقي��ون بالتاهل 

الى املب��اراة النهائية وخطف إحدى 
بطاقات أوملبياد األرجنتني 2018 .

وق��ال طالب ف��ي املؤمت��ر الصحفي 
ال��ذي عقد صب��اح امس ف��ي فندق 
ويكن��س:  ان الف��رق الثماني��ة التي 
تاهلت للدور ربع النهائي تس��تحق 
التواج��د فيه واحصائي��ات تفوقها 
واضحة في كل اجلوانب وبرغم قصر 
املدة ب��ني مباراتن��ا ام��ام تايلند في 
دوري اجملموع��ات ومب��اراة اليوم امام 
اليابان  فاننا انتهجنا االستراتيجية 
التي متكننا من حتقيق النتيجة التي 
ننتظره��ا امام الفري��ق الياباني ولن 
يقلقنا اي شيء مبا في ذلك موضوع 
اللياق��ة البدنية، وأش��ار إلى فريقه 
جاه��ز بدنيا وفني��ا وخططيا خلوض 

املباراة .

املؤمتر الفني ملباراة منتخبنا الشبابي 
ونظي��ره الياباني والذي حضره مدير 
املنتخب عقيل عبد الزهرة ومشرف 
الفريق علي عيس��ى ، مت فيه االتفاق 
عل��ى الوان مالب��س املنتخبني حيث 
يرت��دي العبون��ا املالب��س البيض��اء 
الكامل��ة ويرت��دي احل��ارس األخضر 
الليمون��ي، فيم��ا يرت��دي املنتخ��ب 
اليابان��ي الل��ون االزرق الغامق ، كما 
أوضح��ت اللجن��ة املنظم��ة عل��ى 
والضوابط  بالقوانني  االلتزام  ضرورة 
التي وضعته��ا اللجنة بغية ظهور 
ه��ذه البطول��ة بنس��ختها األولى 

بأفضل صورة.

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

العراق يرفع رصيده إلى 11 وسامًا 
متنوعًا في »التضامن اإلسالمي«

اليوم.. »شباب الصاالت« يواجهون 
اليابان في ربع نهائي آسيا

»الفنية والتطوير« تطلق دورة C  في األنبار 
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ال مشكلة لدينا مع اللصوص

جمال جصاني

من خالل تتب��ع أبرز محطات تأريخنا الق��دمي واحلديث، وما 
جرى على تضاريس هذا الوطن القدمي، مع ش��تى القوافل 
واجلماع��ات والعصاب��ات، والتي ش��كلت ال��دول واإلمارات 
واإلقطاعيات السياس��ية واالجتماعية، وصوالً الى حقبة 
الفتح الدميقراطي املبني ربيع العام 2003 عندما استأصل 
لنا املش��رط اخلارجي أحد أبشع األورام "جمهورية اخلوف" 
والذي مث��ل كل ذلك التأري��خ من العبودي��ة واالنتهاكات 
واإلذالل، وص��والً ال��ى الس��كان اجلدد للمنطق��ة اخلضراء؛ 
نكتش��ف حقيقة لم يلتفت لها الكثير منا وس��ط هذه 
التخم��ة من ادع��اءات التقوى والفضيلة وبقية أس��اطير 
"خي��ر أمة" أال وهي أنن��ا ومبا يقّرب من اإلجم��اع الوطني؛ 
ال مش��كلة لدين��ا م��ع اللص��وص..! ليس هذا وحس��ب، 
ب��ل أن مناهجنا الدراس��ية ومنابرن��ا املتع��ددة الوظائف 
واألش��كال وما يتجحفل معها من وسائل إعالم تقليدية 
أو إلكترونية، حترص على تبجي��ل أباطرة اللصوصية على 
م��ر التأريخ، من دون وجع قل��ب أو عقل أو ضمير. مثل هذه 
املوروثات الضارة وجدت ب� )االقتصاد الريعي( وغنائم النفط 
والغاز وبقية الث��روات مجهولة املالك، بيئة مالئمة إلنتاج 
وتخصي��ب نوع من س��الالت احلرامية واللص��وص ال حدود 
لش��راهتهم املنفلتة، وهذا ما جربناه مع حثالة اجملتمعات 
التي بس��طت هيمنته��ا املطلقة على الع��راق، في وقت 
أتاحت فيه األوض��اع الدولية، الفرص لتق��دم غير القليل 
مم��ا كان يعرف بالدول النامية، لكن بهمة اجليل اجلديد من 
لصوص الستينيات والس��بعينيات، قفز العراق الى عصر 
القادسيات والذي انتهى بنا الى بيروسترويكا من نوع آخر؛ 
أعادت اس��ترداد الفردوس املفقود أي اخلالفة والتي حتققت 

على يد البغدادي أبو بكر وصحبه امليامني..!
أما إن شئنا اقتفاء أثر هذه املنظومة من القيم واملوروثات، 
والتي ال تقل فتكاً عن األس��لحة التي بددت جلان التفتيش 
الدولية وقته��ا وجهدها عبئاً في البحث عنها )أس��لحة 
الدمار الش��امل(؛ فسنكتش��ف ما يش��يب له الرأس، في 
حج��م التل��وث اجلمع��ي الذي أحدثت��ه، حيث من��ط إنتاج 
الثروات املادية والروحي��ة، مثقل بكل ما هو طارد للكفاءة 
والنزاهة واالبتكار واإلبداع. بعد أن سحقت احلروب العبثية 
ق��وى اإلنت��اج الصناع��ي والزراعي وما رافقها من س��حق 
للمهن ل��م يس��تثن التقليدية منها لصالح العس��كرة 
الش��املة للدول��ة واجملتمع، والتي لم جتد م��ن يردعها في 
ظ��ل النظام اجلدي��د "الدميقراطي" بع��د أن وجدت الكتل 
املتنف��ذة فيه، كل ما حتتاجه لبس��ط هيمنتها وس��لطة 

حيتانها السمان.
لم يعد س��راً حج��م الدي��ون اجلديدة الت��ي اقترضتها 
احلكومة العراقية، والتي لن تتوقف قريباً، ما دمنا حتى 
هذه اللحظة ال جند مش��كلة لدينا )رس��مياً وشعبياً( 
مع اللصوص من شتى "املكونات". وهي لن تتوقف مع 
هذا اجلي��ش العرمرم من املوظف��ني وأعدادهم املتزايدة 
واملتناغم��ة وعش��ق تل��ك الكت��ل لصنادي��ق االقتراع 
ومس��تلزمات اللعب��ة الدميقراطية. نظ��ام العمل هذا 
ومعاييره الشاذة، يجعلنا جميعاً ننضم لنادي اللصوص، 
شئنا أم أبينا، ومن يشك في ذلك ليدقق مبا يقبضه من 
أجور أو مرتبات، لقاء العمل الذي يقوم به لصالح الدولة، 
هل يس��تحق ذلك فعالً، أم هو نهب شرعي خلزائن )بيت 
املال( املوش��ك على إعالن إفالس��ه قريباً. مع مثل هذه 
املوروثات والتقاليد والشروط ومنط احلياة والعالقات غير 
السوية، هل مبقدورنا حقاً االنضمام ملواجهة جدية مع 
هذا الوباء العضال )اللصوصية(. ش��خصياً، ليس لدي 
أكث��ر مما قاله الن��واب بتصرف )إني في ش��ك من الفاو 

لزاخو(..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

خطف��ت النجمة العاملية 
األنظ��ار  راي"،  "ايش��واريا 
في مهرج��ان كان العاملي 
عل��ى  تألق��ت  حي��ث 
لعرض  احلمراء  الس��جادة 
 Battements  120 فيل��م 
Par Minute بفس��تان من 
الل��ون األحم��ر، حيث بدت 
بكامل جمالها ونعومتها، 
عب��ر  صوره��ا  وانتش��رت 
املواق��ع األجنبية العاملية، 
حي��ث حتدثوا عن اطاللتها 

املميزة.
حتيك��م  جلن��ة  ويت��رأس 

مهرجان كان الدولي اخملرج 
أملودوفار،  بيدرو  اإلس��باني 
فيما تضم اللجنة ثمانية 
أعضاء وهم جنما هوليوود 
جيس��يكا شاستني، وويل 

سميث.

السورية  املمثلة  أطلقت 
أغني��ة  عرف��ة  أم��ل 
مسلسل سايكو عبر أحد 
اإللكترونية،  التطبيقات 
وحتمل عنوان "ماله حل"، 
وه��ي من كلم��ات وأحلان 

وتوزيع فادي مارديني.
إجتماع��ي  املسلس��ل 
كومي��دي، وه��و اإلطاللة 
الوحي��دة لعرف��ة خ��الل 
كتب��ت  حي��ث  رمض��ان، 
مع  بالش��راكة  العم��ل، 
اخملرج زهير قنوع، في حني 

أخرجه كنان صيدناوي.
وتؤدي أم��ل عرفة خمس 
ش��خصيات متنوعة في 
املسلسل، إلى جانب عدد 

من جنوم الدراما السورية 
واللبنانية، ومنهم نظلي 
ياخور،  وباس��م  ال��رواس، 
وروال  باس��يل،  وماري��و 
ش��امية، ولي��ث املفت��ي، 
وأمين رض��ا، وفادي صبيح، 
اجل��راح،  خي��ر  ومحم��د 
وطوني عيس��ى، وحسام 

حتسني بيك،. 

نشر املمثل املصري عمرو 
صفحت��ه  عب��ر  يوس��ف 
اخلاصة على اح��د مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
ص��ورة ل��ه م��ن كواليس 
تس��جيل مسلس��ل توم 
وشيري، املقرر عرضه على 
في ش��هر  إنيرجي  رادي��و 
رمض��ان، وه��و أول عم��ل 
املمثلة  بزوجت��ه  يجمعه 
علوش،  كن��دة  الس��ورية 
بعد زواجهما مطلع العام 

احلالي.
وعّلق يوسف على الصورة، 

قائالً: "تسجيل املسلسل 
اإلذاعي اجلديد توم وشيري 
على إذاع��ة إنيرچى، إنتاج 
ش��ركة راديو وان، أنا توم، 
وكندة شيري، إن شاء اهلل 

ينال إعجابكم".

ايشواريا

عمرو يوسف

امل عرفة

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
عل��ى قاع��ة االحتف��االت ف��ي فن��دق 
الرش��يد، وبرعاية عدد من الش��ركات 
االهلي��ة واحلكومي��ة، وبحض��ور ممي��ز 
لرئيس الوزراء الدكت��ور حيدر العبادي، 
أقيمت فعاليات املؤمتر السابع ملنظمة 

.(TEDX Baghdad(
 ،)TEDX Baghdad( منظم��ة  تعن��ى 
بقصص النج��اح العاملية، حيث وقف 
على منصتها ع��دد كبير من املبدعني 
م��ن اجلنس��ني، والذي��ن كان��وا مث��اال 
للتحدي والنجاح على مس��توى االدب، 

والثقافة، والعلم.
 we((  حضر املؤمت��ر الذي حمل ش��عار
can we do، ع��دد كبير من االعالميني، 
واملبدع��ني في جميع مج��االت الطب، 
والفن، واالبتكارات من الش��باب، املؤمتر 
بدأ بكلمة لرئيس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي، الذي حت��دث عن روح التحدي، 
واملطاول��ة التي يتميز به��ا العراقيون، 
وبرغ��م التحديات التي واجهتهم منذ 
س��نوات، اال انهم اثبتوا للعالم اجمع، 

انه��م صناع حي��اة، مؤكدا عل��ى :" ان 
العمل واالمل والتحدي هم من يصنع 
املعجزات، والدليل اليوم، ونحن نحتفل 
بإبداع��ات الش��باب الذين ل��م يدخروا 
جه��دا للعم��ل والنج��اح، م��ن خالل 
قص��ص نفتخر بها، ونتمن��ى ان تكون 
مثاال لآلخرين، اليوم العالم كله يجمع 
عل��ى قوة العراق، وحتدي��ه في معاركه 
مع عصاب��ات داعش التي عجزت عنها 
ال��دول الكب��رى". وق��د ح��ث الدكتور 
العبادي ف��ي كلمته على التركيز على 
مشاهد احلياة، واجلمال، وبث األمل في 

روح العراقيني، واالبتعاد عن التشاؤم.
بعدها تق��دم الدكتور منج��د املدرس 
ليتح��دث ع��ن قص��ة جناح��ه، وحتديه 
للظ��روف التي جابهته في اثناء رحلته 
ف��ي العال��م واحلي��اة، وه��و واح��د من 
اش��هر جراحي تقومي العظام بالعالم، 
ال��ذي لم يدخ��ر جه��دا بالتعلم، فهو 
لي��س بالطبي��ب فحس��ب، ب��ل ه��و 
سفير الصليب االحمر ملنظمة العفو 
الدولي��ة، واملفوض الس��امي لدى االمم 

املتح��دة لش��ؤون الالجئ��ني، وهو قائد 
اسطول للقوة اجلوية االسترالية، حتول 
من الج��ئ هارب، ال��ى منقذ ل��الرواح، 
هو واحد من الذي��ن وقفوا بوجه الريح 
ولم يستسلموا لها، فكان مبدعا في 
عمله، ال��ذي جعل منه جراح��ا عامليا 

بامتياز.
ثم حتدثت الدكتورة سمر ثامر املفرجي 
عن قصة جناحها، وتفاصيل دراس��تها 
وتنقله��ا م��ا ب��ني الع��راق واالم��ارات، 
لتخلق من ذاته��ا امنوذجا رائعا للمرأة، 
ولتكون مثاال للم��رأة في العالم كله، 

وم��ا حصلت علي��ه من تكرمي��ات خير 
ش��اهد ودلي��ل عل��ى قص��ة جناحه��ا، 
فهي املدير التنفيذي لش��ركة العقود 
واملنتج��ات النفطي��ة، ومدي��رة تطوير 
مش��اريع ش��ركة اي ام اس، انتس��بت 
جمللس س��يدات االعمال ف��ي االمارات، 
ومجلس العمل العراقي، وفي مجلس 
العم��ل ف��ي بريطاني��ا، وحصلت على 
جائ��زة امل��رأة املثالية ع��ام 2010، وفي 
عام 2012 حصلت عل��ى جائزة افضل 
س��يدة اعمال في الشرق االوسط من 
قبل مؤسسة القادة العاملية، وسفيرة 
املرأة العراقية، بدأت كلمتها بالش��كر 
للقائمني على هذا املؤمتر: شكرا لهذه 
الفرص��ة للحدي��ث ع��ن جتربتي ضمن 
قصص النج��اح التي وقفت على هذه 
املنصة، من جميع دول العالم، قصتي 
قصة س��نوات م��ن الغرب��ة، وحتديات 

للظروف، واألوضاع، والعشيرة".
اجلدي��ر بالذك��ر ان فعالي��ات مؤمت��ر 
بغ��داد  ف��ي   )TEDX Baghdad(
قص��ص  مش��اركة  ال��ى  ته��دف 

النجاح واملعرفة م��ع العالم، واللقاء 
مبتحدثني عامليني، س��بق لهم حتقيق 
اجنازات عاملية، ايضا هو داعم لتطوير 
بعض من هذه االفكار خلدمة اجملتمع 
العراق��ي، وس��تعمل عل��ى تطوي��ر 
العراقي��ة، وجعلها معروفة  املواهب 
عل��ى الصعيد الدول��ي، وبنجاح هذه 

املواهب فستتحّفز مواهب اخرى.
 ومن بني اهداف هذا املؤمتر، تس��ليط 
الض��وء عل��ى املبدع��ني العراقي��ني، 
ليكونوا امام العالم بصورة رسمية، 
اضاف��ة ال��ى فت��ح قن��وات معرفية 
م��ع عراقيي اخل��ارج، واالس��هام في 
اع��ادة مكانة الع��راق كمركز للعلم 
واملعرفة، وس��بق لهذا البرنامج ان مت 
العمل به في ش��تى ال��دول العربية، 
وخالل عام 2010 عقدت 984 فعالية 
تيدإكس ب� 42 لغة في 96 دولة، ومن 
بني اب��رز املتحدثني ف��ي "تيد"، رئيس 
العمالق��ة  مايكروس��وفت  ش��ركة 
بيل غيت��س، ونائب الرئيس األميركي 

األسبق آل غور.

قصة نجاحات عراقية عالمية تعنى بشؤون اإلنسان
)TEDX Baghdad( المؤتمر السابع لمنظمة

جانب من الفعالية

قنبلة تثير الهلع في 
مهرجان "كان" بفرنسا

الصباح الجديد - وكاالت:
أدى الفزع من وجود قنبلة مزعومة، إلى إخالء مسرح ديبوسي 
مل��دة قصيرة ف��ي مهرج��ان "كان" قبل الع��رض األول لفيلم 
"املهيب"، للمخرج ميشيل هازنافيسيوس، وهو فيلم ينافس 

على جائزة السعفة الذهبية.
ومت توجيه من حضروا العرض، السبت، إلى اخلروج من املسرح 

في مدينة الريفيرا الفرنسية.
وأبل��غ الصحفيون بعد ذل��ك أن املادة املش��بوهة اتضح أنها 
ليست خطيرة. وبعد تأخير استغرق نحو نصف الساعة، متت 

إعادة فتح املسرح.
وتخضع فرنس��ا حلالة طوارئ منذ ع��ام 2015، عندما خلفت 

هجمات إرهابية 130 قتيال في ليلة واحدة في نوفمبر.

الصباح الجديد - وكاالت:
ي��ا  "باحل��الل  كلي��ب  جن��ح 
معل��م " للنجمة س��مية 
اخلش��اب، واملط��رب أحمد 
س��عد، في دخ��ول  قائمة 
"ترين��د" على يوتيوب، بعد 
طرحه بس��اعات، وملدة ثالثة 
أي��ام متواصل��ة، بع��د أن جتاوزت 

مشاهدته من ال�650 ألف متابعة. ومن 
املتوقع أن يتجاوز املليون األول خالل األيام 

القليلة املقبلة.
ويشهد هذا الديو أول تعاون بني النجمة 
سمية اخلش��اب، وأحمد سعد، كما أنه 
يعد األغنية الدعائية ملسلسل "احلالل"، 
الذي ستخوض من خالله سمية السباق 
الرمضاني لهذا العام، والذي س��يعرض 

حصريا على شاشة" أم بي سي مصر".
وقد عبرت سمية عن سعادتها بالنجاح 
امللف��ت للنظر ال��ذي حققت��ه األغنية، 
مؤكدة أن اختالفه��ا، وخفة ظلها، كانا 
س��بب حب اجلمهور له��ا، إضافة إلى أن 
وجود صوت قوي ومميز مثل أحمد س��عد، 

أسهم كثيرا في جناحها وانتشارها.
كم��ا عبر أيض��ا النجم أحمد س��عد 

عن س��عادته بنجاح األغني��ة، مؤكدا 
حرص��ه الدائ��م عل��ى تق��دمي نوعيات 
متج��ددة من األغنيات التي تتناس��ب 
م��ع أذواق اجلمهور املتنوع��ة، ومتمنيا 
أن حتقق األغني��ة النجاح الذي حققه 
مؤخ��را بأغني��ة "بحبك ي��ا صاحبي" 
الت��ي اقتربت من حاجز ال��� 60 مليون 

مشاهدة حتى اآلن.

سمية الخشاب وأحمد سعد يعيشان فرحة النجاح

الديوانية - الصباح الجديد:
احتض��ن قص��ر الثقاف��ة والفن��ون ف��ي 
الديوانية، مؤخرا، "مهرجان أقسام اللغة 
االجنليزي��ة األول"، لكلي��ة اإلمام الكاظم 

في الديوانية.
تخلل املهرج��ان مجموعة من الفعاليات 
املس��رحية، والكلمات الش��عرية، وكانت 
جميعها باللغة االجنليزية وهذا يعد إثبات 

للرصانة العلمية التي متتاز بها الكلية.
فيما أكد الفن��ان صادق مرزوق مدير قصر 
الثقافة والفنون في الديوانية بعد تكرميه 
من قبل عمادة الكلي��ة، وخالل كلمة له: 
أب��ارك لكلي��ة اإلمام الكاظ��م، وللعمادة 
املوقرة، واملالك التدريسي، هذا اإلجناز، وما 
رأيناه اليوم هو حقيقة يبعث الطمأنينة 
ف��ي النف��س، واإلمكاني��ات العالية التي 
يؤديها الطالب خالل املش��اهد املسرحية، 
واحل��وارات باللغ��ة االجنليزي��ة، دليل على 
إيص��ال  عل��ى  املوق��رة  العم��ادة  ح��رص 
املعلوم��ة الصحيحة، واملتابعة احلقيقية 

للطالب.
وتعهد مدير القص��ر الثقافي بفتح آفاق 
التع��اون مع جميع املؤسس��ات التربوية، 
واألكادميي��ة، من اج��ل النه��وض بالواقع 

التعليمي في احملافظة.
واش��اد الدكتور عدن��ان العطواني معاون 
عميد كلية اإلمام الكاظم في الديوانية، 
بجه��ود القصر الثقاف��ي، وما يقدمه من 
مس��احة ثقافية، خصوصا مع ش��ريحة 
الش��باب من طلب��ة الكلي��ات واملعاهد، 
وهذا دليل على جودة احلراك الثقافي لدى 
ادارة القص��ر بجميع وحداته ونش��اطاته 

املتنوعة.
وقد أثنى السيد صادق مرزوق على اجلهود 
املبذولة من قبل األس��تاذ محمد حسني، 
واألستاذ مهند عاجل في إجناح املهرجان، 

وقام بتسليمهم درع اإلبداع والتميز.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال العالم الفيزيائي الش��هير، س��تيفن 
هوكينغ، السبت، إن على البشرية البحث 
عن احلياة في كواكب أخرى حلماية اجلنس 
البش��ري من الفناء، معيدا طرح فرضيته 
بأن لدى البشرية 100 عام فقط للحفاظ 

على االستمرارية.
وج��اء تصري��ح هوكين��غ، خ��الل مؤمت��ر 
صحفي عقده ف��ي العاصمة البريطانية 
لن��دن، للحدي��ث عن االس��تعدادات ملؤمتر 
في  والفنون  للعل��وم  "س��تارموس" 
النرويج الشهر املقبل، على وفق 
ما أوردت صحيفة "إندبندنت"، 

السبت.
وعد العالم الفيزيائي الشهير 
أن��ه ليس الوحيد ال��ذي يدعو 
الكواك��ب  اس��تعمار  إل��ى 
األخرى، مؤكدا وجوب البدء 
باألمر فورا، حلماية البشرية 

من االنقراض.
وتابع" نحن نس��تنزف ما 
تبقى م��ن األرض، وعلينا 
التقني��ة  القي��ود  كس��ر 
الت��ي حتول دون البحث عن 

احلياة في كواكب أخرى".
ويعتقد العالم البريطاني أن ثمة أسباب 
تدف��ع إلى اخليار "االس��تعمار الفضائي"، 
منه��ا النمو الس��كاني، والتغير املناخي، 
وانتش��ار األوبئ��ة، فضال ع��ن ضربات من 
الكويكبات الصغيرة التي قد متحو احلياة 

على األرض.
وأعطى في نوفمبر املاضي مهلة 100 عام 

لبناء حياة جديدة للبشرية.

ألول مرة مهرجان باللغة 
اإلنجليزية في الديوانية

العاِلم هوكينغ يقترح حال وحيدًا 
لحماية البشرية من االنقراض

متابعة - سالم البغدادي:
لم يك��ن يتوقع رائ��د الفضاء في 
سفينة أبولو11- عام 1969والذي 
قام بوضع اول عينة من مواد على 
سطح القمر في حقيبة الظهر 
التي كان يحمله��ا، بأن األخيرة 
ميكن ان تباع يوما مببلغ خيالي.

فمن املتوقع ان يصل سعر احلقيبة التي 
كان يحمله��ا نيل ارمس��ترونغ وهو اول 
رائد فض��اء وضع قدمه على ارض القمر 
إلى أربعة ماليني دوالر في مزاد تقيمه دار 
سوذبيز للمزادات في نيويورك في يوليو 

املقبل.
ويوج��د ف��ي احلقيبة، التي اس��تعملها 

عينة من الت��راب "القمري" أخذت خالل 
رحلة أبولو11-. 

وم��ن املق��رر عق��د امل��زاد ي��وم 20 يوليو 
في الذك��رى الثامن��ة واألربعني لهبوط 
س��فينة الفضاء أبول��و11- على القمر، 
حسب تصريح جليم هول مدير املعارض 
والتح��ف ف��ي إدارة الطي��ران والفضاء 

األميركية )ناسا(
يذكر ان سفينة الفضاء أبولو11- بدأت 
رحلتها في 16 يولي��و 1969 وبعد أربعة 
أي��ام هب��ط أرمس��ترونغ برفق��ة إدوين 
ألدري��ن على س��طح القمر. وف��ي إطار 
تلك املهمة اس��تطاعا جمع عينات من 

القمر.

حقيبة ألول رائد فضاء "ارمسترونغ" تباع بماليين الدوالرات
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