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بغداد - أسامه نجاح:
كش��فت قيادة فرقة الرد الس��ريع 
التابعة لقوات الش��رطة االحتادية ، 
أمس األحد ، عن ان القوات األمنية 
التي قامت بتحري��ر مدينة املوصل 
ستشارك في عمليات حترير تلعفر 
واحلويجة حال بدء انطالق العمليات 
هناك ، فيما اشار مجلس محافظة 
نين��وى إلى ان ، حتري��ر قضاء تلعفر 

ميثل استقرارا كامال لنينوى . 
ق��ال قائد فرقة الرد الس��ريع اللواء 
ثام��ر احلس��يني في حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن" 
الق��وات األمني��ة وبع��د ان مت حترير 
املوصل تعي��د تنظيمها من جديد 
وه��و أم��ر طبيع��ي يحص��ل عند 
نهاية كل معركة وتقوم بعمليات 

استطالعية.
تتمة ص3

القّوات المشاركة في تحرير الموصل تستعد 
القتحام قضاء تلعفر قبل التوّجه إلى الحويجة  

بغداد ـ الصباح الجديد:
االيراني��ة  الدف��اع  وزارة  وقع��ت 
ونظيرته��ا العراقية، أم��س االحد، 
مذكرة تفاهم للتعاون العس��كري 
بني الطرفني في إطار جهود البلدين 

ملكافحة اإلرهاب.
وذكرت وكالة فارس االيرانية ان "من 
جملة احملاور التي تش��ملها املذكرة 
والتي وقعه��ا عن اجلان��ب االيراني 
وزيرا الدفاع اإليراني حسني دهقان، 
وعن اجلانب العراقي عرفان احليالي 

تطوير التعاون العسكري والدفاعي، 
وتبادل اخلبرات في مكافحة اإلرهاب 
والتطرف، وفي حماي��ة أمن احلدود 
والتقن��ي  اللوجيس��تي  والدع��م 

والعسكري".
وفي خت��ام مراس��م التوقيع، أكد 
الوزي��ران عل��ى "اهتم��ام بلديهما 
الدفاع��ي  التع��اون  بتعمي��ق 
وتطويره"، واعرب��ا عن أملهما "في 
أن متثل املذكرة انطالقة نحو تعاون 

أوسع بني اجلانبني".

العراق وإيران يوّقعان مذكرة 
تفاهم للتعاون العسكري

قوات الشرطة االحتادية في املوصل

The Republic of Iraq has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), one of the World Bank Group institutions, toward the cost of the Emergency Operation for 
Development Project (EODP), and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

The Emergency Operation for Development Project (EODP) is a US$ 350 million Operation for Iraq launched in 2015 with a development objective aimed at supporting the Government of Iraq (GoI) in the 
reconstruction of the damaged infrastructure and the restoration of public service delivery in targeted municipal areas (the cities of Tikrit, Dour, Al Dalooeyya and Al-Alam in the Salah Al-Din governorate, as 
well as the cities of Jalula, As-Sadiya and Al-Azeem in the Diyala governorate). EODP has the following five components: 

(i) Component 1: Restoring electricity infrastructure and connectivity;
(ii) Component 2: Restoring municipal waste, water and sanitation services;
(iii) Component 3: Restoring transport infrastructure and developing a housing reconstruction subsidy scheme;
(iv) Component 4: Restoring health services; and 
(v) Component 5: Technical assistance to constitute a platform for the identification and preparation of a range of potential sector investment projects which would be based on a continuous strategic, 
medium- to long- term needs assessment carried out by the World Bank (WB) and the GoI over the project implementation period. 

The GoI has expressed the need to review some of the components in order to expand the geographical and sector coverage of the project. The WB and the GoI have agreed to restructure the existing project to 
include needs arising from the evolving context. The additional financing is planned be used to scale-up EODP activities and expand them in terms of sectoral (adding irrigation and education) and geographical 
coverage as per the original design of EODP. Such expansion is critical to ensure project impacts are extended to new liberated cities in the Salah Al-Din and Diyala governorates, as well as in Kirkuk, Al-Anbar 
(including Ramadi), Ninewa (including Mosel) and the three Kurdistan Regional Government (KRG) governorates.
EDUCATION COMPONENT

Under the education component, EODP will be providing financing for school rehabilitation and equipment supply in targeted areas, as well as teacher training program in psychosocial and emotional related 
aspects to help better manage students affected by the conflict and violence.  

The main objective of the services, subject of this REOI is to conduct the detailed assessment and preparation of relevant bidding documents for rehabilitation, and equipment supply of schools in targeted 
areas based on a preliminary assessment conducted by the MOE, A consulting company will be selected to perform these tasks.

The school rehabilitation and equipment supply program will be implemented under the responsibility of a new Project Management Team (PMT) to be established at the Directorate for Public Buildings 
(DPB) at the Ministry of Construction, Housing, Municipalities and Public Works (MOCHMPW). Meanwhile the established Project Coordination Unit (PCU) in Reconstruction Fund For Areas Affected by 
Terroristic Operations (REFAATO) is responsible for the procurement, contracting and contract management.  However, as a main beneficiary of rehabilitated and equipped schools, the Ministry of Education 
(MOE) will be consulted and involved in the selection of schools to be rehabilitated and equipped as to align the implementation of teachers training program in priority to schools to be rehabilitated and 
equipped. The MOE will be responsible for developing and implementing teachers training programs in schools. 

The REFAATO/PCU now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have 
the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

The Consultant shall possess prior experience in social services infrastructure construction and/or rehabilitation in similar environments, as well as in conducting studies or audits related to social services 
infrastructure in similar contexts. Previous provision of services in Iraq shall be an added advantage.

The Consultant is expected to have staff with appropriate experience in managing similar services, including preparation of relevant designs and bidding documents. Experience in similar conditions is 
essential and regional experience would also be an advantage. The Consultant is encouraged to try to make use of local resources by association with local consulting firms/individuals, while still taking the 
full responsibility as the leader.

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications.
A consultant will be selected in accordance with the procedures Quality- and Cost-Based Selection (QCBS) method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World 

Bank Borrowers (January 2011 revised on July 2014).
Interested consultancies may obtain further information at the address below during office hours (09:00 to 14:00 hours) Baghdad local time.
Expressions of interest must be delivered to the address below by August 6, 2017 11:00 AM   Baghdad local time.

Contact information
Reconstruction Fund For Areas Affected 
Attention: Dr. Mustafa M. Amin M. Ali Alhiti
Title: Head of Reconstruction Fund
[Al Jaderyia, Ministres’ street No. 29, Ministerial Compound, villa no. 11]
[Baghdad, Iraq , Al Jaderyia post office, P.O. Box no. 2234]
Tel: [+9647729977233], : [+9647705350898]
E-mail: pmt.rf@refaato.iq, arrozy@yahoo.com 
Web site: www.refaato.iq

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
)CONSULTANING SERVICES – FIRM SELECTION(

Republic of Iraq
 Emergency Operation for
Development Project- EODP
Project ID No. P155732
Reference No: EODP – RF/C12

SCHOOL REHABILITATION AND EQUIPMENT SUPPLY ASSESSMENT
IN TARGETED AREAS
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اظهر احدث استطالع للرأي اجرته 
مؤسس��ة نالي��ا لالع��الم رف��ض 
الغالبية العظم��ى من املواطنني 
اقلي��م  ف��ي  االس��تفتاء  الج��راء 

كردستان، على شكله احلالي.
وبني االستطالع وهو اكبر استفتاء 
ان  اعالمي��ة،  مؤسس��ة  جتري��ه 
الغالبية العظمى من املش��اركني 
صوت��ت بال الجراء االس��تفتاء في 
25 من ايلول املقبل، بينما ايده 38 
باملئ��ة فقط من املش��اركني، وهي 
نسبة متدنية قد تؤدي الى افشال 
مسعى السلطات احلالية القامة 

دولة كردية.
وش��ارك في االس��تفتاء ١١٩ الف 
ش��خص صوت ٩٢ الفاً منهم اي 
قرابة %61 من املشاركني بال الجراء 
االستفتاء، بينما ايده 38 % ، وكان 
االس��تفتاء قد بدأ في العاشر من 
حزيران املنصرم وانتهى في العاشر 
م��ن ش��هر مت��ور اجل��اري، وتضمن 
س��ؤاال واحدا وهو » مباذا ستصوت 
في االس��تفتاء املزم��ع اجراؤه في 
اقليم كردس��تان » )نع��م( ام )ال( 

القامة دولة كردية؟. 
م��ن جهت��ه وتعقيبا عل��ى نتائج 
االس��تفتاء الذي اجرته مؤسسة 
نالي��ا لالع��الم، حم��ل قي��ادي في 
حرك��ة التغيي��ر رئي��س االقلي��م 
املنتهي��ة واليته مس��عود بارزاني 
مسؤولية تصويت املواطنني بكال 

الجراء االستفتاء.
واضاف عضو برملان كردس��تان عن 
حرك��ة التغيير اومي��د حمه علي 
في تصري��ح، ان تصوي��ت غالبية 
ش��عب كردس��تان بال لالستفتاء 
يعكس من جانب تصدي ش��عب 
كردستان للس��لطات وممارساتها 
غير الش��رعية، وهو كذلك مؤشر 
على تنامي الوعي السياسي لدى 

املواطنني جتاه القضايا املصيرية.
وتابع ان بارزاني وحزبه املس��ؤولني 
عن خلق االوضاع غير الدميقراطية 
املشوهة التي تفتقر الى املعاجلات 
اس��همت  والت��ي  الدميقراطي��ة، 
ومش��كالت  ازم��ات  بتعمي��ق 
بوقوفه��م  وتس��ببت  املواطن��ني 
بالض��د م��ن اي مش��روع وطن��ي 
وقومي، تتبناه السلطات احلالية. 

ف��ي غض��ون ذل��ك عق��د االحت��اد 
الوطن��ي الكردس��تاني اجتماع��اً 
احل��زب  م��ع  بامله��م  وص��ف 
لبحث   ، الكردستاني  الدميقراطي 
تفعيل البرملان وموق��ف إيران من 

اجراء االستفتاء في االقليم.
واش��ار بي��ان تس��لمت الصب��اح 
اجلديد نسخة منه الى ان اجلانبني 

بحثا اليوم األح��د، 23 متوز، 2017، 
زي��ارة االحت��اد األخي��رة  مضم��ون 
إلى إي��ران، وس��بل تفعي��ل برملان 

كردستان.
وكان االحتاد الوطني الكردستاني، 
بزعامة الرئيس جالل طالباني قد 
دش��ن جولة جيدة م��ن املباحثات 
مع القوى واالطراف الكردستانية 
عقب عودته من ايران، اس��تهلها 
بلق��اء اجلماع��ة االس��المية ف��ي 
الس��ليمانية واالحت��اد االس��المي 
وح��زب كادحي كردس��تان واحلزب 
الش��يوعي واحل��زب الدميقراط��ي 

امس االحد في اربيل. 
وذك��ر بي��ان للمكتب السياس��ي 
لالحتاد الوطني، ان اللقاءات تناولت 
اهم واحدث التطورات حول ملف 

االستفتاء، وبحث املوقف الرسمي 
للحكوم��ة اإليرانية من مس��الة 
جمي��ع  ان  مضيف��اً  االس��تفتاء، 
االط��راف اجمع��ت عل��ى ض��رورة 
تفعيل برمل��ان كردس��تان من دون 
ش��روط مسبقة كأس��اس الجراء 

االستفتاء في اطار قانوني.
م��ن جهت��ه طالب ح��زب كادحي 
اجتماع��ه مع  كردس��تان عق��ب 
وف��د املكت��ب السياس��ي لالحتاد 
الوطني مبنح مزيد من التطمينات 
ازاء  االس��المية،  للجمهوري��ة 
النتائج التي ميكن ان يفضي اليها 

اجراء االستفتاء في كردستان. 
وتاب��ع عض��و املكتب السياس��ي 
حل��زب كادحي كردس��تان س��عد 
خالد، ان ايران اعلنت صراحة لوفد 

االحتاد الوطن��ي معارضتها الجراء 
االس��تفتاء، مبيناً ان املدة القليلة 
املتبقية الجراء االستفتاء تتطلب 
العم��ل اجل��اد لتطبي��ع االوض��اع 
السياسية واعادة تفعيل البرملان، 
كبداية لتهيئة االرضية املناسبة 

الجراء االستفتاء. 
بدوره قال مس��ؤول دائرة العالقات 
اقلي��م  ف��ي حكوم��ة  اخلارجي��ة 
ف��ي  املس��ؤولني  ان  كردس��تان 
واشنطن أكدوا ان حتفظهم على 
قضية االس��تفتاء على استقالل 
اقلي��م كردس��تان، لن يؤث��ر على 

التحالف القائم بني اجلانبني.
واضاف فالح مصطفى في تصريح 
األميركي��ني  إن  واش��نطن  م��ن 
لي��س لديهم مش��كلة في إجراء 

االستفتاء، وأكدوا لنا أن التحفظ 
الوحيد هو بشأن توقيته، فلديهم 
خش��ية من أن تتأثر برامجهم في 

العراق به«.
واض��اف مصطفى ان وفد االقليم 
أج��رى خ��الل االس��بوع املنص��رم 
سلس��لة مباحثات مع مسؤولني 
والدف��اع،  اخلارجي��ة،  وزارة  ف��ي 
كما التق��ى بالعديد م��ن أعضاء 
وتاب��ع  االميرك��ي،  الكونغ��رس 
»أكدن��ا للطرف االميرك��ي إصرار 
كردس��تان على إجراء االس��تفتاء 

في موعده«.
الى ذلك اخفقت املفوضية العليا 
واالستفتاء  لالنتخابات  املستقلة 
في اقلي��م كردس��تان مجددا من 
االتف��اق عل��ى تأييد املوع��د الذي 
ح��دده بارزاني في احدث مرس��وم 
رئاس��ي، بعث به الجراء انتخابات 
برملان ورئاسة االقليم في االول من 

تشرين الثاني املقبل.
وضرب��ت اخلالفات مجددا اجتماعا 
عقده مجلس املفوضني في اربيل 
ام��س االح��د، ما ح��ال دون حتقيق 
التواف��ق لالجاب��ة على مرس��وم 
رئاسة االقليم، الذي ارسله بارزاني 
االربع��اء املنصرم ال��ى املفوضية، 
م��ن  االول  خالل��ه  ح��دد  وال��ذي 
ش��هر 11 من الع��ام احلالي 2017 
كموع��د الج��راء انتخاب��ات برملان 
ورئاس��ة اقليم كردستان، وذكرت 
مص��ادر مطلعة للصب��اح اجلديد 
ان مفوضي��ة االنتخاب��ات حتت��اج 
الى مزيد من الوقت والتحضيرات 
الج��راء االنتخابات البرملانية، نظرا 
لقلة املدة التي تبقى امامها بعد 
حتدي��د موع��د االس��تفتاء املزمع 
اج��راؤه ف��ي 25 م��ن ش��هر ايلول 
املقب��ل، اضافة ال��ى ان بارزاني لم 
يتشاور مع املفوضية قبيل حتديد 
موعد اج��راء االنتخاب��ات املقبلة، 
وهو ما قد يحول دون قدرتها على 
اج��راء انتخاب��ات برمل��ان ورئاس��ة 

االقليم في املوعد احملدد لذلك.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدم العراق شكره الى ايران لدعمها 
ومس��اعدتها ل��ه ف��ي حرب��ه ض��د 

عصابات داعش االرهابية.
وذكر بيان ل��وزارة اخلارجية العراقية 
اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد« ان 
إبراهيم  العراق�يَّ��ة  »وزير اخلارجيَّ��ة 
اجلعف��رّي اس��تقبل ببغداد حس��ني 
جابري أنصاري ُمساِعد وزير خارجيَّة 
اإليرانيَّ��ة  اإلس��الميَّة  اجلمهوريَّ��ة 

للُشُؤون العربيَّة، واألفريقيَّة، والوفد 
املُراِفق له، وج��رى خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائيَّة بني بغداد وطهران، 
وُس��ُبل تعزيزه��ا مبا يخ��دم مصالح 
الش��عبني اجلارين، كما متَّ استعراض 
االنتص��ارات الكبيرة الت��ي حققها 
العراق�يُّون في حربهم ضدَّ عصابات 
مته  داعش اإلرهابيَّة، والدعم الذي قدَّ
ال��دول الصديق��ة، وُمجَمل األوضاع 

في املنطقة، والعالم«.

م اجلعفريَّ بحسب البيان »شكر،  وقدَّ
وتقدي��ر الع��راق ملواق��ف اجلمهوريَّة 
الداعم��ة،  اإليرانيَّ��ة  اإلس��الميَّة 
ف��ي  مته��ا  قدَّ الت��ي  واملُس��اَعدات 
ُمختلِف اجملاالت ُخُصوصاً في مجال 
احلرب ضدَّ عصابات داعش اإلرهابيَّة، 
�يَّة فتح آفاق جديدة  ُمشيراً إلى أهمِّ
للتعاون بني البلدين، واملُساَهمة في 
مرحلة إعمار البنى التحت�يَّة للُمُدن 

العراقيَّة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا بطريرك الكل��دان في العراق 
لوي��س  البطري��رك  والعال��م 
رفائي��ل س��اكو، اجملتم��ع االوربي 
للمس��اهمة في عملي��ات إعمار 

محافظة نينوى.
وقال س��اكو ف��ي بي��ان اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، إن��ه 
»التق��ى الي��وم ببغ��داد في مقر 
البطريريكية الس��فير الفرنسي 

اجلدي��د لدى الع��راق برون��و اوبير 
برفقة مس��اعده«، مشيراً الى ان 
»اجلانبني بحث��ا الوضع العام في 
الب��الد بعد حتري��ر املوصل وبلدات 
س��هل نينوى من تنظيم داعش، 
واألقلي��ات  املس��يحيني  ووض��ع 

األخرى«.
وش��دد البطري��رك س��اكو على 
»أهمي��ة احت��رام حقوق س��كان 
املنطق��ة، وتوفي��ر احلماية لهم، 

لتس��هيل  بيوته��م  واعم���ار 
حياته��م  وممارس��ة  عودته��م 
الطبيعية«، مؤكدا على »أهمية 
اس��هام اجملتم��ع األوروب���ي ف��ي 
عملي��ة إع��ادة اإلعم��ار والبن��ى 

التحتية«.
يش��ار الى ان رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي اعلن في )10 متوز 2017( 
حترير مدينة املوصل بشكل كامل 

من سيطرة تنظيم »داعش«.

بطريرك الكلدان يطالب المجتمع األوروبي 
لإلسهام في إعمار نينوى

العراق يثّمن جهود إيران في دعمه بالحرب 
ضد داعش ويأمل مشاركتها باإلعمار

أكبر استطالع للرأي يظهر رفض غالبية 
شعب كردستان إجراء االستفتاء

شارك فيه أكثر من 119 ألف مواطن من اإلقليم
د.علي شمخي 

اذا كانت املدنية واحلض��ارة ميزة نوعية محددة 
للمجتمعات متيزهاعن البيئة احمليطة  جملتمعات 
اخ��رى تتخذ من الوحش��ية والبربري��ة منهجاً 
وس��بيال في حياتها  ف��ان اجملتمعات املتحضرة 
متن��ح وصفاً للدرج��ة العليا للتط��ور الثقافي 
االجتماع��ي في اية دولة ومنذ عصر التنوير في 
القرن التاسع عشر اجتهد الكثير من املفكرين 
في وضع اس��س التعامل احلضاري مع االحداث 
وحاولوا رس��م معالم خارط��ة طريق جتنب االمم 
والش��عوب مظاه��ر القتل والدمار واس��تبدال 
احل��روب كش��كل م��ن اش��كال تقري��ر املصير 
بصفقات الس��الم واحل��وار واالتفاق الس��لمي 
وصوال الى التداول الس��لمي للسلطة وبقيت 
نص��وص وكتاب��ات ه��ؤالء املفكري��ن املتنورين 
واملصلح��ني ودعاة الس��الم منارات يس��تضيء 
بها دع��اة احلري��ة والتحرر من بط��ش االنظمة 
املس��تبدة والفاس��دة وف��ي املقاب��ل حرص��ت 
االنظمة الديكتاتورية ودعاة التفرد واالستبداد 
على انتهاج الوحش��ية والرعب والتخويف في 
كب��ح جم��اح ح��ركات التغيير في ش��تى دول 
العالم واتس��اقا م��ع هذين االجتاه��ني متحورت 
التحالفات العاملية وظهرت لنا مجوعات دولية 
متحالفة تبع��ا اليدلوجيا وثقافة نظام احلكم 
فيها ونش��بت احلربان العامليتان االولى والثانية 
من دون ان تكون للش��عوب يد فيه��ا او دور في 
قرار اعالن احلرب فقد اسهمت فلسفة انظمة 
احلك��م انذاك في مصادرة اراء الش��عوب وجرى 
االجن��رار وراء ش��عارات التوظي��ف السياس��ي 
وحتري��ك الرأي العام في االجتاه��ات التي يريدها 
الق��ادة واحلكام ومن هنا تبرز اهمية االنس��الخ 
من عص��ر الديكتاتوري��ات واالنصهار في عصر 
والتآم��ر  االنقالب��ات  فمش��اهد  الدميقراطي��ة 
والقتل والغدر بقي��ت طوال قرون طويلة تغذي 
شهوات احلكم ونزوات الطامعني في السلطة 
وبرغم مرور عهود طويل��ة على مغادرة انظمة 
احلكم االس��تبدادية في اوروب��ا التي انتهت مع 
نهاية انظمة احلكم الش��وعي ف��ي بلدان اوربا 
الشرقية  وزوال االحتاد السوفيتي كقطب عاملي 
داع��م لهذه االنظم��ة اال ان مظاه��ر التكالب 
على العروش والكراس��ي مازالت ماثلة في دول 
الشرق االوسط ومازال خطر االقتتال بني االسر 
احلاكمة واجملموعات السياس��ية اخملتلفة قائما 
وفي العراق يس��تذكر العراقيون في هذه االيام 
من ش��هر متوز ثالث��ة انقالبات غيرت مس��ارات 
حياته��م  وس��يكون من الس��ابق الوانه القول 
ان التداول الس��لمي للس��لطة قد اخذ مجراه 
مع االنعتاق من النظام الديكتاتوري واالنصهار 
في الدميقراطية فمصطلح التداول الس��لمي 
هذا س��مع وقرئ عنه كثي��ر من العراقيني  منذ 
س��قوط النظام الس��ابق من دون ان يتعايشوا 
مع��ه عل��ى ارض الواقع فالتش��بث  باملناصب 
والتآم��ر والتخوي��ف والتخوين عناوي��ن  ماتزال 
عامل��ة  في االداء السياس��ي وه��ي اليوم لرمبا  
متث��ل بدي��ال ع��ن االنقالب��ات ومش��اهد القتل 
والسحل لرجاالت احلكم  في شوارع بغداد في 

العهود السابقة.

السلمي والالسلمي

تقـرير

بون ـ جاسم محمد*

ش��هدت املفوضي��ة االوروبي��ة ح��راكاً 
سياسياً واسعاً، منذ انطالق التحالف 
الدول��ي حملارب��ة االرهاب في س��بتمبر 
املفوضي��ة  خالله��ا  حاول��ت   ،2014
باصدار  اع��ادة سياس��اتها  االوروبي��ة، 
قوانني وانش��اء وحدات جدي��دة، تدعم 
دول االحتاد ملواجهة التهديدات االمنية، 
وموج��ات  االجان��ب  املقاتل��ني  ابرزه��ا 

الهجرة غير الشرعية.
اتخذ اعض��اء البرمل��ان االوروبي، مطلع 
ش��هر يولي��و 2017 � الش��هر اجل��اري، 
انش��اء جلن��ة مكافحة االره��اب داخل 
البرملان االوروب��ي، والتي تعد اعلى جلنة 
اللجن��ة اجلدي��دة  تش��ريعية. وتق��وم 
بالبحث فيم��ا هو مطلوب لتحس��ني 
التعاون بني الدول واملؤسسات االحتادية 
في مجال مكافح��ة التطرف واإلرهاب 

في االحتاد األوروبي.
وفي س��ياق مس��اعي تعزيز امن اوروبا، 
اعتم��د مجلس االحت��اد األوروبي، تعيني 
املفوض األوروبي جوليان كينغ مفوضاً 
للش��ؤون األمنية في اجلهاز التنفيذي، 
خالل شهر سبتمبر 2016، ويفترض ان  
يس��تمر في منصبه  حتى نهاية فترة 
عمل املفوضية احلالي��ة في 31 أكتوبر 

.2019

احتاد لألمن في أوروبا
وضعت املفوضية األوروبية خالل شهر 
مارس 2017، خارطة طريق إلقامة اتفاق 
احت��اد لألمن ف��ي أوروبا وحت��دد الوثيقة 

واألم��ن  اإلره��اب  مكافح��ة  أولوي��ات 
األوروبي التي توجب تبني التدابير التي 
أوصت به��ا املفوضية األوروبية. وقامت 
اإلجراءات  قائم��ة  بتنس��يق  املفوضية 
اللمطلوبة لتش��كيل احت��اد في مجال 
األمن في أوروب��ا. ويتم تبادل املعلومات 
ف��ي إطار نظ��ام »ش��نغن« املعلوماتي 
األوروب��ي  اإلره��اب  مكافح��ة  ومرك��ز 
االتف��اق  واصب��ح  لليوروب��ول.  التاب��ع 
مبنزلة النقطة األساس��ية التي حتصل 
منه��ا الهيئات األمني��ة األوروبية، على 
املعلومات االس��تخبارية. ويقوم املركز 
بتحلي��ل التهديدات وتقدمي املس��اعدة 
في وض��ع خط��ط ملكافح��ة اإلرهاب. 
ويضم بنك املعلومات أيضا املعلومات 
املتعلقة باألش��خاص الذين ال يحملون 

جنسيات دول االحتاد األوروبي.
قرر االحت��اد األوروبي، يوم 22 يونيو 2017 
،اتخاذ اجراءات جديدة ملكافحة اإلرهاب 
على منصات العالم االفتراضي، وإزالة 
احملتوي��ات التي تتضمن م��وادا إرهابية، 
واتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة في هذا 

اإلطار.

املنسق »جيل دو كيرشوف«  
تعتم��د املفوضي��ة االوروبي��ة جه��ود 
املنس��ق »جي��ل دو كيرش��وف« من��ذ 
ع��ام 2007، يذك��ر ان ه��ذا املنصب مت 
اس��تحداثه في املفوضية عام 2004، 
وتترك��ز مهامه التنس��يق م��ع الدول 
االعض��اء في االحت��اد االوروبي، لتنفيذ 
االج��راءات والسياس��ات اخلاص��ة في 
مكافحة االرهاب، وفي الوقت نفس��ه 
اعتماد اجراءات خاصة باملفوضية دون 
مشاركة الدول االعضاء في مكافحة 

املفوضيةاالوروبية  وعرف��ت  االره��اب، 
بدوره��ا ف��ي محارب��ة دعاي��ة تنظيم 
داع��ش واجلماع��ات املتطرف��ة عل��ى 
االنترنيت، وكذل��ك طلبها من خوادم 
االنترنيت ابرزها جوجل والفيس��بوك 
التواص��ل  وس��ائل  م��ن  وغيره��ا 
االجتماعي لتنفيذ سياس��ات اوروبية 
واعتم��اد« ميثاق عم��ل اوروبي«، هذه 
السياس��ات رمبا جائت اكلها نس��بيا 
ف��ي محاربة التط��رف ومكافحة ذراع 

داعش على االنترنيت.

موقع الكتروني جديد
اعتم��دت وكال��ة الش��رطة األوروبي��ة 
)يوروب��ول(، مطل��ع ع��ام 2016، موقعا 
الكترونيا جديدا ويهدف املوقع التعاون 
بني الش��رطة داخ��ل دول االحتاد ووكالة 
يوروبول، إلى مس��اعدة الس��لطات في 
العثور على الهاربني عن طريق تقاسم 
املعلوم��ات بش��أن اجملرم��ني املدانني، أو 
املش��تبه بهم الذي��ن اقترف��وا جرائم 
خطي��رة أو أعم��اال إرهابية ف��ي أوروبا. 
ويعمل اليوروبول، على تقدمي املساعدة 

ألجه��زة األمن ف��ي البل��دان االعضاء ، 
على مكافحة اجلرمية الدولية واإلرهاب. 
ومايه��دف الي��ه اليويوب��ول ه��و تعزيز 
التعاون االس��تخباري وتقاس��م وتبادل 
املعلوم��ات من اج��ل تعق��ب عمليات 

متويل االرهاب واالشخاص.
 21 تبن��ت املفوضي��ة األوروبي��ة، ي��وم 
ديس��مبر 2016، حزم��ة م��ن اإلجراءات 
ل�«تعزي��ز ق��درات االحت��اد األوروبي على 
مكافحة متويل اإلرهاب تتعلق مبكافحة 
اجلرمية املنظمة وغسل األموال والتركيز 

عل��ى »الش��ركات الوهمي��ة« واالجت��ار 
بالس��يارات وتهريب اخمل��درات ملصلحة 

منظمات ارهابية.
واتخذ البرملان االوروبي منتصف ش��هر 
مارس 29017 ضرورة زيادة اجلهود بتعزيز 
األمن ف��ي إطار مكافح��ة اإلرهاب، من 
اجل تس��ريع تبادل املعلومات بني الدول 
األعضاء، إلى جانب التش��غيل البيني 

لقواعد البيانات في االحتاد األوروبي.

النتائج
� ماتس��عى الي��ه املفوضي��ة االوروبية 
ه��و  االوروب��ي،  االحت��اد  دول  وكذل��ك 
للتهدي��دات  الس��ريعة  االس��تجابة 
االمنية، التي تتمثل باملقاتلني االجانب 
وموج��ات الهجرة الش��رعية، أكثر من 
بقية اجلماع��ات الراديكالية من اليمني 

املتطرف او اليسار في اوروبا.
� ب��ات متوقعا، ان اجراءات اكثر صرامة 
اتخاذه��ا مبراجع��ة معاهدات  س��يتم 
اوروبي��ة او اتفاق��ات داخ��ل دول االحتاد 
واملفوضي��ة االوروبي��ة، ابرزه��ا اتفاقية 
الشنغن وكذلك واتفاقية » دبلن«، من 
اج��ل اعتم��اد معايير جدي��دة ملواجهة 
تهدي��دات االمن القوم��ي االوروبي، من 
خالل مسك احلدود اخلارجية والداخلية، 
وتعق��ب املطلوب��ني، بضمنه��ا بيانات 

املسافرين.
� ادركت دول اوروبا، واملفوضية االوروبية 
ايض��ا، بض��رورة ايج��اد تع��اون تب��ادل 
املعلوم��ات ح��ول اجلماع��ات االرهابية، 
ابرزه��ا م��ع دول حوض البح��ر االبيض 
املتوس��ط، والدول التي تش��هد جهودا 
ف��ي محارب��ة التط��رف واالره��اب في 
معاقل��ه. ووصلت املفوضي��ة االوروبية 

الى حقيقة، ان اس��تمرار الفوضى في 
دول املنطق��ة ب��دا يض��رب بتداعيات��ه 
امن دول اوروب��ا. االرهاب لم يعد يتحدد 
في جغرافي��ة معينة، مس��تغال مزايا 
العوملة ووس��ائل التواصل االجتماعي، 
الذي باتت تهديداته التقل عن نش��اط 

هذه اجلماعات املتطرفة على االرض.
ماكشفت عنه معركة املوصل بهزمية 
التنظيم، وترك وراءه كنز من املعلومات 
والوثائ��ق، اضافة الى اع��داد من الذين 
وقع��وا باالس��ر، يعتبر واحدة م��ن ابرز 
املوضوع��ات التي حت��اول الوصول اليها 
دول اوروب��ا، خاصة مايتعل��ق باملقاتلني 
االجان��ب، وه��ذا ممك��ن ان يك��ون ورقة 
داعمة للحكوم��ة العراقية والتحالف 
الدولي، يايجاد اتفاقات امنية وتقاسم 

املعلومات من جديد.
� جه��ود املفوضي��ة االوروبي��ة، جائ��ت 
بنتائ��ج ايجابية نس��بيا، ف��ي موضوع 
تعزي��ز االم��ن الداخل��ي، برغ��م وج��ود 
اجماع ل��دى خبراء االم��ن، بأنه اليوجد 
امن مطل��ق، لك��ن س��جل العمليات 
االرهابي��ة التي ش��هدتها اوروبا خاصة 
بع��د تفجي��رات باريس نوفمب��ر 2015 
وتفجيرات مطار بروكس��ل 2016، تعد 
العملي��ات الباقية، عملي��ات محدودة، 
برغ��م انه��ا حصلت على اس��تقطاب 
اعالمي واس��ع. لكن برغ��م ذلك يبقى 
موضوع تقاس��م املعلومات داخل دول 
االحتاد حتتاج ال��ى تعزيز اكثر الى جانب 
تصعي��د التعاون م��ع دول املنطقة في 

مجال مكافحة االرهاب.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

وضعت خارطة طريق إلقامة اتحاد لألمن

المفوضية األوروبية تنشئ وحدات جديدة لمكافحة اإلرهاب والتطرف

أغلبية الشعب الكردي يرفضون االستفتاء
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االح��د أن ثالثة أش��خاص اصيبوا 
بانفجار عبوة ناسفة قرب ملعب شعبي 

جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة 
بالقرب من ملعب ش��عبي لك��رة القدم 
مبنطقة الرضوانية انفجرت ما اسفر عن 

إصابة ثالثة اشخاص بجروح .
عل��ى صعي��د متص��ل اف��اد املص��در إن 
"االستخبارات العسكرية بالتنسيق مع 
اس��تخبارات الل��واء 44 الفرقة 11 القت 
القبض على اثنني من االرهابيني احدهما 
قدم م��ن اربيل والقي القب��ض عليه في 
سيطرة الش��عب في حني القي القبض 

على االخر بس��يطرة اجلزيرة الس��ياحية 
في الراشدية شمالي بغداد".

ديالى – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امني ف��ي قيادة ش��رطة 
ديالى امس االحد عن اعتقال 11 مطلوباً 
بقضايا "ارهابي��ة" وجنائية في عمليات 

جرت مبناطق متفرقة من احملافظة.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "دوريات من أقس��ام املديريات 
ومفارز من االستخبارت ومكافحة االجرام 
اعتقل��ت 11 مطلوباً على قضايا ارهابية 

وجنائية في عدة مناطق من احملافظة . 

كركوك – قصف جوي
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االح��د أن ١٥عنصرا من 

تنظيم "داعش" قتلوا بقصف للتحالف 
الدول��ي جنوب غربي احملافظ��ة، فيما بني 
ان طي��ران التحالف زاد م��ن عدد طلعاته 

اجلوية في سماء احملافظة.
وق��ال املص��در  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "طيران التحالف الدولي قصف 
فجر يوم امس مواقع التنظيم قرب قضاء 
احلويجة )٥٥ كم جن��وب غربي كركوك(، 
ما اسفر عن مقتل ١٥ من داعش واصابة 

سبعة آخرين".

بابل – عملية امنية 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االحد عن اعتقال أخطر اخلاليا 
االرهابي��ة ش��مال باب��ل، مش��يرا الى ان 

احملافظة صمام أمن اجلنوب
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 

اسمه ان "جهدا كبيرا لألجهزة األمنية، 
وتنس��يقات عالية مع احلش��د الشعبي 
واألهالي، أفضت خالل الفترة املاضية إلى 
إعتقال خاليا إرهابية خطيرة جداً شمال 
باب��ل، واحب��اط العديد م��ن مخططات 
الس��كنية  التجمع��ات  اس��تهداف 

واملؤسسات بعمليات إرهابية"

صالح الدين – اشتباك مسلح 
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس االحد ان القوات االمنية 
اس��تعادت ، قرية امام غربي جنوب ناحية 
القي��ارة جنوبي املوصل بعد ان تس��للت 

لها عصابات داعش االرهابية.
واف��اد املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "قطعات اجليش واحلشد احمللي 
حملافظ��ة نينوى وص��الح الدين وش��رطة 

صالح الدين اس��تعادت الس��يطرة على 
قرية أم��ام غربي جنوب القي��ارة، وأعادت 

فتح طريق الشرقاط - القيارة القدمي".

االنبار – تفكيك ملغمة 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس االحد بأن قوة امنية ضبطت 
س��يارة ملغم��ة ف��ي س��يطرة 60 كيلو 

غربي الرمادي.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة امنية من طوارئ شرطة 
األنب��ار متكنت من ضبط س��يارة ملغمة 
في سيطرة 60 كيلو على الطريق الدولي 
"الق��وة  وأن  الرم��ادي".  الس��ريع غرب��ي 
متكنت من اعتقال سائق السيارة"، الفتا 
الى أن "القوة اس��تدعت ق��وة من اجلهد 
الهندس��ي لتفكيكه��ا او تفجيرها عن 

بعد". 

ذي قار – عمليات تفتيش 
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي قار ام��س االحد ان ق��وة امنية نفذت 
، عملية تفتيش بحث��اُ عن مطلوبني في 

قضاء الناصرية مركز محافظة ذي قار.
وذك��ر املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
عملي��ات  قي��ادة  "قطع��ات  ان  اس��مه 
الرافدين املتمثلة مبديرية ش��رطة ذي قار 
باشرت بعملية تفتيش قرية أم الشويج 
ف��ي قض��اء الناصري��ة إللق��اء القب��ض 
على املطلوب��ني قضائياً وتدقي��ق بيانات 
العج��الت وفرض  األش��خاص وتفتي��ش 
األمن واالس��تقرار ، وتأت��ي العملية بعد 
يومني من اعتقال شرطة ذي قار لسبعة 
من ارهابيي عصاب��ات داعش في قرية أم 

الشويج هربوا من مدينة املوصل احملررة. 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة امس األحد، بأن قوة امنية ألقت 
القب��ض على اثن��ني م��ن املطلوبني على 
وفق "امل��ادة الرابعة من قان��ون مكافحة 

اإلرهاب".
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "قوة من فوج طوارئ الشرطة 
الثان��ي التاب��ع ل مديرية ش��رطة البصرة 
واملش��ارك ضمن قاطع عمليات س��امراء 
ألق��ت القب��ض عل��ى مطلوب��ني عل��ى 
وف��ق امل��ادة الرابعة من قان��ون مكافحة 
اإلرهاب"، مبيناً أن "القوة قامت بتسليم 
املتهم��ني ال��ى قي��ادة عمليات س��امراء 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهما". 
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متابعة الصباح الجديد:
أعلنت هيئة س��ياحية إقليم كردس��تان، أمس 
األحد، أن اآلالف املواطنني من محافظات الوسط 
واجلنوب يتوجهون يوميا إلى املناطق السياحية 
بإقليم كردس��تان هربا من احلر الشديد والتمتع 

باألجواء الطبيعية املعتدلة.
وقال املتحدث باس��م الهيئة نادر روس��تايى في 
تصريح صحفي، إن "املناطق الس��ياحية بإقليم 
كردس��تان تس��تقبل يوميا وفودا س��ياحية من 
مختلف احملافظات العراقي��ة"، مبينا أن "ارتفاع 
درج��ات احلرارة العالي��ة تدفعه��م بالتوجه الى 
املناطق السياس��ية بكردستان للتمتع باألجواء 

الطبيعية واملناخ املعتدل". 
وأضاف روس��تاي، أن "إقليم كردستان يستقبل 
ماب��ني 8000 - 10000 س��ائح يوميا أغلبهم من 
محافظ الوس��ط واجلنوب العراق��ي"، مؤكدا أن 
"اجلهات املعنية تقدم جميع التسهيالت لدخول 

السياح الى إقليم كردستان". 
م��ن جهت��ه قال نائ��ب رئي��س رابط��ة املطاعم 
والفن��ادق ش��كر عزي��ز الش��يخ ف��ي حديث ل� 
الس��ومرية نيوز، إن "قدوم الس��ياح إلى اإلقليم 
س��اهم ف��ي تنش��يط حرك��ة عم��ل املطاعم 
والفنادق بشكل ملحوظ"، معتبرا أن "استمرار 
زيارة الس��ياح الى اإلقليم ستسهم في حتسني 

األوضاع االقتصادية". 
وتش��هد محافظات الوسطى واجلنوب تصاعدا 
ملحوظا في درجات احلرارة مما يدفع بأهاليها الى 
التوج��ه إلى مناطق أقل حرارة خالل أيام العطل 
واملناس��بات، وغالب��ا ما تك��ون وجهتهم إقليم 

كردستان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير الداخلية قاسم االعرجي، أمس االحد، 
بتش��كيل جلنة علي��ا للنظر بطلب��ات الضباط 

الذين لم يشملوا بجدول الترقية. 
وق��ال املكتب االعالمي لوزي��ر الداخلية في بيان 
ورد ال��ى "الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزي��ر الداخلية 
قاس��م االعرجي وجه بتشكل جلنة عليا للنظر 
في طلبات الضباط الذين لم يشملوا في جدول 

ترقية متوز احلالي".
واكد البيان ان الوزير "سيقوم بعرض نتائج هذه 
اللجن��ة بعد اجناز مهام عملها امام انظار رئيس 
الوزراء"، مش��يرا الى أن "الوزارة تس��عى لتوفير 
حق��وق ضباطها ومنتس��بيها مبا ي��الءم حجم 

التضحيات والواجبات التي قدموها".
وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 
حي��در العبادي، منتصف متوز احلالي، بترقية عدد 
من ضباط وزارة الداخلية وحس��ب االستحقاق، 
على أن يتول��ى وزير الداخلية مس��ؤولية تنفيذ 

الترقيات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن محاف��ظ ذي ق��ار يحي��ى الناص��ري، األحد، 
ع��ن اس��تنفار األجه��زة األمنية وتكثي��ف اجلهد 
االستخباري حلماية احملافظة من هجمات محتملة 
قال إن تنظيم "داعش" قد يشنها كرد فعل على 

هزميته في مدينة املوصل.
وقال الناصري في بي��ان ورد الى "الصباح اجلديد"، 
إن "احملافظة اس��تنفرت أجهزتها األمنية حتس��با 
ل��ردود أفع��ال اجملامي��ع اإلرهابي��ة بع��د حتقي��ق 
االنتص��ارات في مدين��ة املوصل"، مش��يرا إلى أن 
"املعلوم��ات االس��تخبارية وحتليلها م��ن أولويات 
األجهزة األمنية". وأضاف أن "اجلهد االس��تخباري 
والتعاون األمني أس��فر مؤخرا ع��ن إلقاء القبض 
على مجموعة إرهابية قادمة من مدينة املوصل"، 
الفتا إلى أن "حرب املعلومات واالس��تخبارات هي 
األس��اس في مرحلة ما بعد داعش لتأمني مرحلة 
االعمار املقبل��ة". وتابع أن "اللجنة األمنية العليا 
ف��ي احملافظة تضع اجلهد االس��تخباري واخملابراتي 
ف��ي أولوي��ات اخلطط األمني��ة، فضال ع��ن تعاون 

املواطنني في إيصال املعلومات األمنية".
يش��ار إلى أن القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العبادي أعلن، في )10 متوز 2017(، عن حترير مدينة 

املوصل من سيطرة تنظيم "داعش" بالكامل.

ارتفاع درجات الحرارة 
تنعش السياحة في 

إقليم كردستان

"الداخلية" تشكل 
لجنة عليا للنظر 
بترقيات الضباط

استنفار أمني في
ذي قار تحسبًا لهجمات 

محتملة

الملف األمني

القّوات املشاركة في حترير 
املوصل تستعد القتحام 

قضاء تلعفر قبل التوّجه إلى 
احلويجة

مش��يرا إلى أن" هذه اإلجراءات ال 
تع��د تأخيرا في حس��م املعركة 

وحترير تلعفر واحلويجة . 
وأضاف إن" القطعات العسكرية 
واألمنية التي اس��همت في حترير 
املوصل ستشارك في حترير تلعفر 
الوقت  واحلويج��ة وحتتاج بع��ض 
للب��دء بالعملي��ات العس��كرية 
أي  التوج��د  ان��ه"  إل��ى  الفت��ا   ,
ضغوط س��لبية حتول دون انطالق 

العمليات قريبا. 
ومن جانبه أعلن املتحدث باس��م 

وزارة الدف��اع محم��د اخلض��ري ، 
أم��س األح��د ، انط��الق عمليات 
حتري��ر قضاء تلعف��ر من عصابات 
داعش بشكل عملياتي من خالل 
الضرب��ات اجلوي��ة الت��ي ينفذها 
الطي��ران العراقي ، وفيما أش��اد 
بتعاون أهالي القضاء مع القوات 

األمنية . 
وقال اخلضري لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ انه"بعد انتهاء العمليات 
اخلاصة بتحري��ر املوصل توجهت 
بوصلة القيادات العس��كرية إلى 
قضاء تلعفر لتحريره من عصابات 
داعش ، مشيرا إلى إن" العمليات 
ق��د ب��دأت بش��كل عملياتي في 
القضاء من خ��الل الضربات التي 

ينفذها الطيران العراقي". 
وأض��اف إن"هنال��ك تعاون��ا م��ن 
قبل أهالي تلعف��ر مع القطعات 
العسكرية في اجملال أالستخباري 
وعل��ى ه��ذا  املعلوم��ات  وإب��داء 
األس��اس نفذت اغل��ب الضربات 
اجلوي��ة املوفق��ة”، الفت��ا إلى إن" 
احلس��م الكام��ل س��يكون عبر 

انطالق العمليات البرية". 
وتابع اخلضري ان"احلشد الشعبي 
يقوم بعمليات كبيرة منذ انطالق 
عمليات قادمون يانينوى وهو االن 
يحاص��ر القض��اء ومين��ع تس��لل 
والدع��م  اإلرهابي��ة  اجلماع��ات 
اللوجس��تي من��ه والي��ه ولك��ن 
التحري��ر  بعملي��ات  مش��اركته 

قائد عمليات قادمون  س��يقررها 
يانين��وى الفري��ق عب��د األمير يار 

اهلل".
م��ن جهت��ه أكد عض��و مجلس 
محافظ��ة نينوى حس��ام العبار، 
أمس األح��د، أن اخلروقات األمنية 
األخيرة والتي استهدفت مناطق 
غرب��ي املوص��ل مصدره��ا قضاء 

تلعفر . 
‘‘الصباح  وقال العبار لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن " اخلروق��ات األمني��ة 
األخي��رة الت��ي حصل��ت في حي 
التنك غربي املوصل كان مصدرها 
اإلرهابي��ني م��ن تلعف��ر  تس��لل 
اإلرهابي��ني  لنص��رة  وتوجهه��م 
الذي��ن قض��وا عل��ى ي��د القوات 

األمنية". 
وأض��اف أن"التنظي��م في تلعفر 
يس��عى دائما خللق ثغرة يتسلل 
منها إل��ى مناط��ق املوصل لكن 
الطوق األمني واحلصار العسكري 

على القضاء يحول دون ذلك”. 
وأوضح العبار أن" األسر الرافضة 
لداع��ش والفك��ر اإلرهاب��ي ق��د 
خرج��وا م��ن تلعفر عل��ى فترات 
متقطعة وبعضهم اضطر لدفع 
امل��ال مقاب��ل اله��رب وم��ا تبقى 
داخله��ا يقارب 25 ألف ش��خص 
وغالبيتهم م��ن الدواعش"، الفتا 
إلى ان "حترير تلعفر ميثل استقرارا 

كامال لنينوى". 
ووصف اللواء الركن معن السعدي 

قائ��د ق��وات النخب��ة الثانية في 
جه��از مكافحة اإلرهاب في وقت 
سابق ، الوضع األمني في مدينة 

املوصل باملستقر متاما. 
وقال السعدي ان" سكان املوصل 
بيوتهم  إلى  بالعودة  مس��تمرون 
أثن��اء  نزح��وا منه��ا ف��ي  الت��ي 

العمليات العسكرية. 
جت��ري  القطع��ات  أن  وأوض��ح 
عملي��ات تفتيش أمن��ي لألحياء 
الت��ي مت حتريرها مبا فيه��ا املدينة 

القدمية. 
وأش��ار إلى االس��تعداد لعمليات 
اس��تعادة احلويج��ة وتلعف��ر من 
قبض��ة داع��ش، ونفى وج��ود أي 

تأخير في هذه العمليات

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��عى عناصر ف��ي تنظيم داعش 
االرهاب��ي وبش��تى الط��رق، للهرب 
م��ن اجلرائم التي ارتكبوها في اثناء 
س��يطرة التنظي��م عل��ى مدين��ة 
املوصل، بضمنها محاولة االنضمام 
الى احلشود العشائرية كي حتميهم 
من املسائلة القانونية، فيما اطلق 
ناشطون موصليون حمالت مكثفة 
لالب��الغ ع��ن عناصر داع��ش، داعني 
االهالي الى "تكرار" االبالغات حتى 
وان مت اطالق س��راح املشتبه به ملرة 

او مرتني بسبب ضعف االدلة.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظة نين��وى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "معلومات عديدة تردنا 
م��ن مصادرن��ا ف��ي مرك��ز املوصل 
وفي اطرافه��ا، وخاصة في املناطق 
اجلنوبي��ة منها، تفيد بوج��ود نوايا 
ل��دى عناص��ر ف��ي تنظي��م داعش 
االرهاب��ي يس��عون لالنضم��ام الى 
تل��ك  ف��ي  العش��ائرية  احلش��ود 

املناطق".
الدواع��ش  "انضم��ام  واض��اف 
عش��ائري  حش��د  الي  الس��ابقني 
او فصي��ل مس��لح يحظ��ى بدعم 
حكوم��ي، لم ولن يحم��ي العنصر 
الداعشي من املس��اءلة القانونية، 
وال ميك��ن الي حش��د عش��ائري ان 
يس��مح لالرهابي��ني باالنخراط في 
صفوف��ه، عل��ى اعتب��ار ان هنالك 
وش��ائج اجتماعي��ة ب��ني س��كان 
تل��ك املناطق، الن جميع العش��ائر 
العربية ف��ي مناطق جنوب املوصل 
دفعت فاتورة باهظة الثمن بسبب 
جرائم داعش وعناص��ره الذين كان 
بضمنهم من ابناء تلك العشائر".

ان "هنال��ك  ال��ى  املص��در  ولف��ت 
معلومات تفيد بأن بعض املش��تبه 
بتورطهم ف��ي العمل م��ع داعش، 
)مص��ادر(  كان��وا  انه��م  يزعم��ون 
واجهزته��ا  االمني��ة  للق��وات 
االس��تخبارية، وفي حال ثبوت ذلك، 

وه��ذا ام��ر لي��س مس��تبعدا، الن 
االجه��زة االس��تخبارية جنحت في 
اختراق التنظيم وسمحت بتجنيد 
عناصرها ضمنه، فان هذا املشتبه 
به تسقط عنه االتهامات، في حال 
وج��ود ضباط وق��ادة امني��ني كبار 
يؤي��دون انه كان عينا لهم ومصدرا 

للمعلومات".
ومض��ى بالقول "ام��ا في حال زعم 
املش��تبه به انه كان مصدرا امنيا، 
ولم يستطع تقدمي ما يؤيد مزاعمه، 
فان عقوبته ستزداد بتهمة محاولة 
تضليل العدالة، وليس من السهل 
أي  يتمك��ن  ان  احل��ال  بطبيع��ة 

مش��تبه به من اثبات هكذا مزاعم 
من دون االستئناس بآراء كبار القادة 

والضباط االمنيني".
وبحس��ب املص��در فان "اس��اليب 
به��م  واملش��تبه  داع��ش  عناص��ر 
مكشوفة، وكل مساعيهم للهرب 
من التهم املنسوبة لهم ستفشل، 
الن هنالك قواعد بيانات، مت تعزيزها 
وحتديثها بع��د العثور على اعداد ال 
حتص��ى م��ن الوثائق الت��ي اصدرها 
التنظي��م االرهابي ووقع��ت بايدي 
االجه��زة االمنية وبعضها يتضمن 
اس��ماء رباعي��ة والقاب��ا وكني��ات 
وعناوي��ن ومرات��ب عناص��ره بنحو 

تفصيلي".
وبخص��وص حي��ازة بع��ض عناصر 
داعش على هويات مزورة وباس��ماء 
مس��تعارة، اف��اد املص��در بالق��ول 
"في زخم املع��ارك ميكن ان يتمكن 
بع��ض عناصر العدو م��ن التخفي 
النازحني، وحصلت  مع  واالندساس 
ح��االت فع��ال ان بع��ض املش��تبه 
بع��د  س��راحهم  إط��الق  مت  به��م 
اجراء حتقيق��ات معهم ولم تظهر 
اس��ماؤهم في قواعد البيانات الن 
هوياتهم كانت مزورة، لكن ابالغات 
االهالي والشهود كشفوا االسماء 
املزورة التي كان الدواعش يتسترون 

فيه��ا، ألنهم ابن��اء منطقة واحدة 
للجد  بعضه��م  اس��ماء  ويعرفون 

الرابع واخلامس ورمبا أكثر".
كث��ف  نفس��ه،  الصعي��د  عل��ى 
ناش��طون موصليون من حمالتهم 
ودعوة االهالي لالبالغ عن الدواعش 
احمل��ررة  االحي��اء  ف��ي  املتخف��ني 

باملدينة.
ودعوا املواطنني الى تكرار االبالغات 
ف��ي ح��ال كان��وا متأكدي��ن من ان 
املش��تبه ب��ه مت��ورط باالنضم��ام 
للتنظيم املتطرف، مبينني ان بعض 
املش��تبه بهم مت إطالق س��راحهم 
لضعف االدلة ضدهم في اول االمر، 

لكن تك��رار االبالغات حفز االجهزة 
االمني��ة عل��ى املزيد م��ن البحث، 
وبالتال��ي مت القبض على املش��تبه 
بهم، الفتني الى ان االجهزة االمنية 
تعم��ل ببطء لكنه��ا يوما بعد يوم 
آخ��ر تلق��ي القب��ض عل��ى عناصر 
التنظي��م املتخف��ني بع��د اثب��ات 

تورطهم بجرائمه االرهابية.
وح��ذر الناش��طون املوصلي��ون من 
ان التهاون في االبالغ عن املش��تبه 
بهم، يعني العودة الى ايام العبوات 
واالت��اوات،  واالغتي��االت  الناس��فة 
وبالتال��ي اع��ادة املدينة ال��ى املربع 

االول.

مصدر أمني: إن 
معلومات عديدة 
تردنا من مصادرنا 
في مركز الموصل 
وفي أطرافها، وال 
سيما في المناطق 
الجنوبية منها، تفيد 
بوجود نوايا لدى 
عناصر في تنظيم 
داعش اإلرهابي 
يسعون لالنضمام الى 
الحشود العشائرية 
في تلك المناطق

أحد ملصقات حمالت التبليغ عن عناصر داعش املتخفني

تحذيرات من انضمام عناصر التنظيم للحشود العشائرية بنينوى

توقعت عرض االسماء النهائية للتصويت منتصف الشهر المقبل

حمالت شعبية مكثفة لإلبالغ عن الدواعش المتخفين في الموصل

لجنة الخبراء تنجز اليوم مقابالت المرشحين لمفوضية االنتخابات
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بغداد - وعد الشمري:
م��ن املؤم��ل أن تنهي جلن��ة اخلبراء 
النيابية عملية مقابالت املرشحني 
لش��غل مقاعد مجل��س املفوضني 
في املفوضية املستقلة لالنتخابات 
الي��وم االثن��ني، فيما يؤك��د اعضاء 
فيها أنهم بصدد وضع الية الختيار 
واملطلوب، متوقعني  النهائي  العدد 
الش��هر  العملي��ة منتصف  اجن��از 
املقب��ل ورم��ي الك��رة ف��ي مجلس 
بالتصويت  املل��ف  النواب وحس��م 

ومنح الثقة.
وق��ال عض��و اللجنة زاه��ر العبادي 
في حدي��ث مع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "جلن��ة اخلب��راء النيابية ش��رعت 

املرش��حني  باج��راء مقاب��الت م��ع 
لش��غل عضوية مجلس املفوضني 
املس��تقلة  العليا  املفوضي��ة  ف��ي 

لالنتخابات".
ع��ن  النائ��ب  العب��ادي،  وأض��اف 
التحال��ف الوطن��ي، أن "املقاب��الت 
املباشرة طالت حتى االن نحو ثلثي 
املتقدم��ني، البالغ مجموعهم 116 

مرشحاً".
واش��ار إلى أن "عملية املقابالت من 
املؤم��ل أن تنهي الي��وم االثنني، في 
حال لم يحصل ش��يء جديد داخل 
اللجنة يجعلها متّدد اعمالها حتى 

وقت الحق".
وب��نّي العب��ادي أن "اللجن��ة وبع��د 

اجنازها املقابالت ستعمل على وضع 
آلية جديدة للتعامل مع املتقدمني 
الختي��ار تس��عة منه��م تعرضهم 
على مجلس الن��واب لينالوا الثقة 
اضافة إلى بعض مرش��حني آخرين 

سيحلمون صفة احتياط".
ولف��ت عضو جلن��ة اخلب��راء إلى أن 
"االس��ئلة التي وجهت للمرشحني 
متح��ورت ح��ول اخلب��رات، ومعرف��ة 

كفاءة كل منهم".
وأوّرد العب��ادي أن "املتقدم��ني ل��م 
يعرضوا علين��ا انتمائهم إلى كتل 
واح��زاب وجميعه��م حتدث��وا ع��ن 
أنهم مستقلون واصحاب خبرات"، 
ان "معلوماتن��ا تفي��د  مس��تدركاً 

بأن الكتل الكبيرة املس��يطرة على 
مجلس النواب تدعم بعضاً منهم، 
ف��ي حني ال متتلك االحزاب الصغيرة 

مرشحني".
ويأم��ل ب��أن "ننه��ي عملن��ا ب��كل 
شفافية الس��يما مع اقتراب موعد 
االنتخابات احمللية والنيابية بالتزامن 
مع انتهاء والية املفوضية احلالية".

إن  بالق��ول  العب��ادي  وأكم��ل 
"املعطيات االولية توّضح بأن عملية 
تقدمي املرشحني إلى مجلس النواب 
بح��دود منتص��ف الش��هر املقبل، 
لكي تنتق��ل العملي��ة بعدها إلى 
قناع��ة النواب بالتصويت وحس��م 

امللف".

ب��دوره ذك��ر عض��و اللجن��ة اآلخر، 
طال��ب املعم��اري في تصري��ح إلى 
"عملي��ة  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
املقابالت مازالت مس��تمرة ملعرفة 
االش��خاص املؤهلني ليكونوا داخل 

مجلس املفوضني".
وأض��اف املعماري، النائ��ب عن احتاد 
القوى العراقية، أن "اللجنة تسعى 
الختي��ار مرش��حني الينتم��ون إلى 
أي حزب أو كيان سياس��ي من أجل 
اضف��اء صف��ة االس��تقاللية على 

املفوضية املقبلة لالنتخابات".
اختي��ار  "عملي��ة  أن  إل��ى  ون��ّوه 
املفوضي��ة اجلدي��دة س��تكون على 
وفق االط��ر الزمنية املعدة س��لفاً، 

قب��ل انته��اء دورة املفوضية احلالية 
في ايلول املقبل".

وأوض��ح املعم��اري أن "ل��دى الكتل 
جلن��ة  باعم��ال  ثق��ة  السياس��ية 
اخلب��راء كونه��ا ممثل��ة ع��ن اطراف 
مجلس النواب كافة ومتارس عملها 

بشفافية وبعيداً عن الضغوط".
يذكر أن اتفاقاً بني الكتل السياسية 
املؤث��رة حص��ل بعدم اع��ادة أي من 
اعضاء املفوضية احلالية إلى مجلس 
املفوضني اجلدي��د وانتظارهم حتى 
انتهاء واليتهم وعدم سحب الثقة 
عنهم من خالل عملية االستجواب 
الت��ي تقوده��ا النائب��ة ع��ن كتلة 

االحرار ماجدة التميمي.



متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  عق��دت 
سلس��لة اجتماعات لبح��ث امكانية 
وسبل االس��تفادة من خبرات املالكات 
املتقدمة في الشركات العامة التابعة 
لها من اجل تطوير النشاط الصناعي 
الش��ركات  تل��ك  بواق��ع  والنه��وض 
ومناقش��ة املش��كالت واملعوقات التي 
املقترح��ة  واحلل��ول  عمله��م  تواج��ه 

بشأنها .
واوضح وكيل ال��وزارة الفني املهندس 
ع��ادل ك��رمي خ��الل ه��ذه االجتماعات 
بحضور املستش��ار العلم��ي الدكتور 
واملستش��ار لش��ؤون  حم��ودي عباس 
التنمي��ة املهن��دس عب��اس نص��راهلل 
وعدد من موظفي ش��ركات الوزارة من 
الدرج��ة الثانية فمافوق ممن يش��غلون 
مناصب قيادية في مب��ادرة هي االولى 
م��ن نوعه��ا أن الغاية االساس��ية من 
عقد هذه اللق��اءات واالجتماعات هي 
واالمكانيات  الطاق��ات  للوقوف عل��ى 
املتاحة في الشركات وسبل االستفادة 

منها وكيفية تطويرها 
واضاف الوكي��ل ان االجتماعات تهدف 
كذلك ال��ى نق��ل وجهة نظ��ر الوزارة 
وتوجهاتها وخططه��ا لتطوير العمل 

واالنتاج الصناعي ، مؤكدا على اهمية 
اعداد دراس��ات جدوى اقتصادية وفنية 
متكامل��ة للمش��اريع الصناعية قبل 
الدخ��ول باتفاقات وعقود مش��اركة ، 
مش��ددا ف��ي الوقت ذاته عل��ى ضرورة 
اختيار ش��ركات رصين��ة ومتخصصة 
لتحقيق النتائج املرجوة من تنفيذ هذه 
املشاريع في النهوض بواقع الشركات 

وحتسني وتنويع انتاجها الوطني .
وحث الوكيل الفني املالكات املتقدمة 
على ضرورة احلرص في ممارسة عملهم 
ضم��ن مراكزهم الوظيفية وتس��خير 
الطاق��ات املتاح��ة لديهم مبايس��هم 
ف��ي اجناح العم��ل ، داعيا ال��ى تكاتف 
اجلهود من اجلميع من خالل االستغالل 
االمثل للموارد وتنمية االعمال وتقليل 
الكلف االنتاجية بهدف االرتقاء بواقع 

الشركات .
وتضم��ن االجتم��اع اس��تعراضا م��ن 
قب��ل احلض��ور لالختصاص��ات واملراكز 
الوظيفي��ة التي يش��غلونها واخلبرات 
التي ميتلكونه��ا واالعمال املقدمة من 
قبلهم وطرح للمش��كالت واملعوقات 
التي تواج��ه عملهم واحللول املقترحة 
بصددها كما تطرق االجتماع الى اهم 
املش��كالت التي تعاني منها ش��ركات 
ال��وزارة ومنه��ا ارتف��اع كل��ف االنتاج 
ومعوق��ات التس��ويق ووض��ع احلل��ول 

املناسبة لها  .
وزي��ر  بح��ث  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
الصناع��ة واملع��ادن املهن��دس محمد 
شياع السوداني خالل لقائه وكيل وزير 

الصناع��ة والتجارة واملناج��م االيراني 
مس��ؤول منظمة ايدرو معظمي اوجه 
التع��اون املش��ترك وفرص االس��تثمار 
بحضور الوفد الرسمي املرافق له وعدد 

من املسؤولني في املنظمة وذلك خالل 
الزي��ارة التي ق��ام بها ال��ى اجلمهورية 
االس��المية االيراني��ة عل��ى رأس وف��د 
رس��مي ض��م ع��ددا م��ن املس��ؤولني 

واملدراء العامني في الوزارة وش��ركاتها 
ومس��ؤولي ش��ركات القط��اع اخلاص 

واخملتلط وبعض الصناعيني .
واش��اد الوزي��ر خ��الل اللق��اء مبوق��ف 
حكومة طهران الداعم للعراق ، معربا 
عن سروره بعبارات التهاني والتبريكات 
مبناس��بة حترير مدينة املوصل وحتقيق 
النص��ر الكبير على داع��ش االرهابي ، 
مؤكدا عل��ى ضرورة االرتقاء مبس��توى 
العالقات ب��ني بغداد وطه��ران في كل 
اجملاالت وعلى جميع الصعد السياسية 
واالمنية واالقتصادية لوجود مشتركات 

كثيرة بني البلدين اجلارين  .
واش��ار الوزير الس��وداني الى ان العراق 
واجه صعوبات وحتديات كبيرة بس��بب 
االزم��ة االقتصادي��ة نتيج��ة انخفاض 
توق��ف  ال��ى  النف��ط م��اادى  اس��عار 
اغلب املش��اريع الصناعي��ة ، الفتا في 
الوق��ت ذاته ال��ى ان احلكوم��ة متكنت 
م��ن مواجهة ه��ذه التحدي��ات واتخاذ 
خطوات من خالل اطالق االستراتيجية 
2030 للنهوض  الوطني��ة لغاية ع��ام 
دوره  وتفعي��ل  الصناع��ي  بالقط��اع 
في دع��م االقتصاد الوطن��ي  ، مؤكدا 
جدية اجلانب العراقي لتنفيذ مشاريع 
مش��تركة م��ع اجلان��ب االيران��ي م��ن 
خ��الل التأهي��ل والتحدي��ث والتطوير 

واالستثمار .

ال��وزارة  اس��تعداد  الس��وداني  واك��د 
الس��تقبال وفد فني من اجلانب االيراني 
لالطالع بشكل تفصيلي على الفرص 
الت��ي مت طرحها خالل اللقاء ، كما وجه 
بتزويدهم بفق��رات القانون الصادر من 
الهيئة العامة للضرائب والذي يتضمن 
فقرات االعفاء الضريبي للمستثمر في 

حال حصوله على اجازة االستثمار .
من جانب��ه اكد معظمي قوة العالقات 
االس��تراتيجية الت��ي ترب��ط البلدين ، 
مش��ددا في الوقت نفسه على ضرورة 
ايج��اد ارضية مش��تركة للتع��اون في 
اجملال الصناعي واملش��اركة ف��ي اعادة 
االعم��ار والبن��اء والعم��ل عل��ى زيادة 
مس��توى التعاون في املرحل��ة املقبلة 
ف��ي  لالس��هام  االس��تعداد  مبدي��ا   ،
تأهيل ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
العراقي��ة وتدري��ب امل��الكات والتمويل 
في مج��ال النقل والش��حن وس��كك 
احلدي��د وصناعة الس��يارات الى جانب 
االس��تعداد للتعاون في مجال صناعة 
ان  ال��ى  ، الفت��ا  الس��فن وصيانته��ا  
منظمة ايدرو تختص بشكل اساسي 
بتنمي��ة وحتدي��ث وتطوي��ر الصناعات 
االيرانية واعداد متطلبات ومستلزمات 
اس��س  عل��ى  الصناعي��ة  الش��ركات 
صحيحة ومبايضمن منافس��ة وحماية 

منتجاتها . 

حّذرت من ضعاف نفوس يّدعون وجود حج تجاري 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد: 

اعلن��ت الهيئ��ة العلي��ا للحج 
والعمرة عن البدء مبنح تأش��يرة 
احلج ) فيزا ( للمواطنني الفائزين 

بقرعة احلج لهذا العام. 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
الهيئة حسن فهد الكناني في 
بيان تسلمت » الصباح اجلديد« 
نسخة منه ان » سفارة اململكة 
العربي��ة الس��عودية ف��ي عمان 
باش��رت مبنح تأش��يرات الدخول 
الفائزي��ن  للمواطن��ني  )الفي��زا( 
بالذه��اب ال��ى الديار املقدس��ة 

الداء مناسك حج هذا العام«.
واش��ار الكناني ال��ى ان الهيئة 
ارسلت جوازات احلجاج الفائزين 
بقرع��ة هذا العام ال��ى اململكة 
االردنية الهاش��مية رفقة مالك 
تأش��يرات  باص��دار  متخص��ص 
احلج من اجل اجن��از عملية منح 
)الفيزا( لتس��هيل دخول احلجاج 
العراقيني ال��ى اململكة العربية 

السعودية بسهولة ويسر«. 
يذك��ر ان الهيئة حددت في وقت 
س��ابق ي��وم االربع��اء الثاني من 
الش��هر املقبل موع��دا النطالق 
اول الرح��الت م��ن مط��ار بغداد 
الدولي ال��ى مطار االمير محمد 
بن عبدالعزي��ز في املدينة املنورة 
، كما حددت يوم االحد املصادف 
الش��هر نفس��ه  الس��ادس من 
القواف��ل  اول  موع��دا النط��الق 
البرية م��ن احملافظات عبر منفذ 

عرعر احلدودي. 
على صعيد متصل حذرت الهيئة 
العلي��ا للحج والعمرة املواطنني 
من االجنرار خلف ضعاف النفوس 
الذين يدعون وجود احلج التجاري، 
مؤك��دة ان جمي��ع مقاعد احلج 
تذه��ب ملس��تحقيها الفائزي��ن 

بالقرعة االلكترونية. 
واكد الكناني في بيان ان »الهيئة 
غير مس��ؤولة عن الش��ركات او 

يروجون لوجود  الذين  االشخاص 
احل��ج التجاري ، محذرا املواطنني 
م��ن االجن��رار خل��ف م��ن يدعون 
وجوده ، كون الهيئة ال تخصص 
اي مقع��د م��ن حص��ة الع��راق 
للح��ج التج��اري وال تتعامل به 

نهائيا«. 
واش��ار الكناني ال��ى ان »الهيئة 
هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن 
توزيع مقاع��د احلج وليس لديها 
اي وكالء عدا مقرها الرئيس في 
بغداد ومكاتبه��ا في احملافظات، 
مشددا على ان الهيئة ستقاضي 
كل من يستعمل اسمها خلداع 

املواطنني باحلج التجاري«.
ال��ى ذلك عق��دت الهيئة العليا 

للحج والعمرة برعاية رئيس��ها 
الش��يخ الدكتور خالد العطية 
وحت��ت ش��عار )تفان��ي املتعه��د 
كتضحيةاملقات��ل  لقافلت��ه 
لوطنه( املؤمتر السنوي ملتعهدي 
قواف��ل احل��ج اجلوي��ة والبري��ة ، 
بحض��ور وكي��ل رئي��س الهيئة 
العامني  واملدراء  راضي احلسيني 

وجمع من املتعهدين.
العطي��ة خالل  الش��يخ  واك��د 
كلمته ف��ي املؤمت��ر  ان« الهيئة 
ال تأل��و جه��دا وال تبخل مبال من 
اج��ل توفي��ركل س��بل الراح��ة 
واالمان للحج��اج، وهي في هذه 
السنة أضافت ملا تقدمه ماليني 
الدوالرات لرفع مستوى اخلدمات 

وتوفيرالبيئة املناس��بة لضيوف 
الرحم��ن من��ذ انطالقهم حتى 
عودته��م ال��ى بلده��م س��املني 
غامن��ني، واع��دا بتقدمي مس��توى 
عال ومش��رف م��ن اخلدمات الى 

احلاج الكرمي«.
واض��اف ان »جه��ود الهيئة وما 
تقدم��ه م��ن خدم��ات ال ميك��ن 
ان تؤت��ي ثماره��ا اال بالتعاض��د 
الس��اندة  اجلهات  والتكامل بني 
للهيئة في عملها وعلى رأسها 
واملتعهدين  الدينيني  املرش��دين 
املبتغاة  الثم��رة  الذين يحققون 
من احل��ج، وه��ي ان ي��ؤدي احلاج 
صحيح��ة  بص��ورة  مناس��كه 
وارش��اده وتعليمه مناسك احلج 

واحكام��ه بحي��ث يضم��ن اداء 
العبادة بش��كل ش��رعي  ه��ذه 

صحيح«.
وتابع العطية ان »املتعهد يقوم 
ب��ادارة ش��ؤون احلجاج والس��هر 
عل��ى راحتهم وضم��ان ان يؤدوا 
الالئ��ق  بالش��كل  مناس��كهم 
الذراعان  هات��ان  وله��ذا  واملريح، 
تتكام��الن مع الهيئ��ة لتحقيق 

الثمرة املبغاة من هذه اجلهود«.
واوصى رئيس الهيئة »املتعهدين 
والسهر  املضاعفة  اجلهود  ببذل 
عل��ى راحة احلج��اج وتوجيههم 
وضواب��ط  بالقوان��ني  بااللت��زام 
وكذل��ك  الهيئ��ة،  وتعليم��ات 
بالقوان��ني واالنظم��ة الص��ادرة 

من قبل الس��لطات اخملتصة في 
اململك��ة العربية الس��عودية« ، 
مؤك��دا ان » بعثة احلج العراقية 
م��ن دون كل البعث��ات االخ��رى 
ل��م تس��جل ضده��ا مالحظة 
واحدة خالل الس��نتني املاضيتني 
ف��ي احملضر ال��ذي يت��م توقيعه 
س��نويا مع وزير احلج السعودي، 
ونحن نريد ان نس��تمر على هذا 

املنهج«.
وتخل��ل املؤمتر توزيع كتب ش��كر 
االوائل  املتعهدي��ن  ال��ى  وتقدي��ر 
الذي��ن متيزوا بتق��دمي اخلدمات الى 
احلجاج في الديار املقدسة وتقدمي 
النص��ح والتوصي��ات الى احلجاج 
قبل الذهاب الى بيت اهلل احلرام.  

هيئة الحج والعمرة تعلن البدء بمنح التأشيرة للفائزين بالقرعة 

 باشرت سفارة 
المملكة العربية 

السعودية في 
عمان بمنح تأشيرات 

سمات الدخول 
)الفيزا( للمواطنين 

الفائزين بالذهاب 
الى الديار المقدسة 

ألداء مناسك حج 
هذا العام

منح التأشيرة للفائزين بالقرعة

تجهيز المواطنين 
بمادة النفط األبيض 

بكمية 100 لتر

العراق يبحث مع سوريا 
توسيع آفاق التعاون 

االقتصادي والصناعي  

وصول شحنة من 
المحاليل والمغذيات 

الى مخازن الصحة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط ع��ن اطالق جتهيز مادة النفط 
االبيض على املواطنني ابتداء من يوم 20 متوز اجلاري 

في بغداد وعدد من احملافظات. 
وقال مدير عام ش��ركة توزي��ع املنتجات النفطية 
عل��ي املوس��وي ان مناف��ذ التجهي��ز ف��ي بغداد 
ومحافظات )نينوى وصالح الدي��ن واالنبار وديالى( 
س��تقوم بتجهيز املواطنني بكمي��ة 100 لتر لكل 
عائل��ة ، مضيفا ان آلية التوزيع في بغداد س��يتم 
فيها اعتماد قسيمة املعلومات للبطاقة الوقودية، 
وبالنس��بة للمحافظات س��يتم اعتم��اد االليات 

نفسها املتبعة سابقا في عمليات التجهيز.
يذك��ر ان الوزارة باش��رت بعملي��ات جتهيز النفط 
االبي��ض ف��ي الوق��ت احلاض��ر لتأمني خزي��ن جيد 
للمواطنني خالل فصل الش��تاء املقبل وهو سياق 

اتبعته الوزارة في االعوام السابقة. 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث العراق ممثال بوزي��ر الصناعة واملعادن وكالة 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني مع الس��فير 
السوري لدى العراق جهود مكافحة االرهاب وملف 

التعاون في اجملاالت االقتصادية والصناعية. 
وق��ال مص��در مخ��ول ان الس��وداني بح��ث م��ع 
الس��فير الس��وري لدى الع��راق صط��ام جدعان 
ف��ي مكتبه الرس��مي العالقات الثنائي��ة وتعزيز 
التع��اون االقتصادي ب��ني البلدين خاصة في اجملال 

الصناعي.
وقدم الس��فير الس��وري لوزي��ر الصناع��ة دعوة 
للمش��اركة ف��ي مع��رض دمش��ق للمنتج��ات 
الصناعي��ة ، مبدي��ا رغبته في مش��اركة العراق 
بص��ورة فاعلة به��ذا املعرض من خالل ش��ركاته 
الصناعي��ة وع��رض منتجاته��ا من خ��الل اجلناح 

اخملصص للعراق.
كم��ا ناق��ش الوزي��ر امكاني��ة عقد ش��راكة بني 
الش��ركات العراقية والس��ورية خاصة وان هناك 
قطاع��ات صناعية فاعل��ة ومتطورة في س��وريا 
برغم االزمة السياس��ية وظروف احلرب في البالد، 

بحسب ما اكده السفير السوري.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن وصول الش��حنة 
الثانية من احملالي��ل الوريدية واملغذيات والتي تبلغ 

23 شاحنة مبردة .
وأكد الصيدالني حسن صباح صيهود مدير قسم 
خزن وتوزيع األدوية في مخازن اإلس��كان الرئيسة 
التابع��ة للش��ركة العام��ة لتس��ويق واس��تيراد 
االدوية واملس��تلزمات الطبية إلعالم وزاره الصحة 
ان اس��تيراد ه��ذه احملالي��ل واملغذي��ات ج��اء بن��اء 
عل��ى العقد املب��رم مع احدى الش��ركات العاملية 
الرصين��ة وان ه��ذه الوجب��ة ه��ي الثاني��ة ضمن 
العقد املبرم بحس��ب خطة الوزارة لتوفير جميع 
املواد واملس��تلزمات الطبية في عموم مؤسساتنا 
الصحي��ة اذ س��يتم توزيعها وبحس��ب االحتياج 

على دوائر الصحة كافة في بغداد واحملافظات .
وذك��ر الصيدالني صيه��ود انه س��يتم خزن هذه 
الش��حنة وارس��ال مناذج منها للمختب��ر املركزي 
للكش��ف ع��ن م��دى مطابقته��ا وصالحيته��ا 
لالس��تعمال وبعده��ا يت��م توزيعها عل��ى جميع 
اخملازن التابعة للشركة العامة لتسويق واستيراد 

االدوية واملستلزمات الطبية.

تقرير

»الصناعة« تبحث االستفادة من خبرات المالكات المتقدمة في شركاتها 
في مبادرة تعّد األولى من نوعها لتطوير القّطاع 

املهندس محمد شياع السوداني
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بغداد - الصباح الجديد: 
أكد مستش��ار وزارة الزراعة لنشاط 
الثروة احليوانية الدكتور حسني علي 
سعود استمرار عمل الفرق البيطرية 
ف��ي الس��يطرة عل��ى مرض الس��ل 
البقري في محط��ة ابقار النصر في 

محافظة واسط . 
وش��دد املستش��ار على ان محافظة 
واسط شهدت وجود اصابات في ابقار 
احملطة مبرض السل البقري في قضاء 
الصوي��رة ، وعل��ى الفور مت تش��كيل 
جلن��ة متخصصة في احملافظة تضم 
ف��ي عضويته��ا كال م��ن محاف��ظ 
واس��ط ومدير املستشفى البيطري 
ومدير الشرطة ودائرة البيئة واجلهات 
الساندة االخرى مبوجب قانون الصحة 
احليوانية رقم 32 لسنة 2013, حيث 
مت فح��ص جميع االبق��ار وتبني وجود 

اصابات باملرض في هذه االبقار .
وبني املستش��ار ان��ه مت ع��زل االبقار 
املصاب��ة في حظائ��ر خاصة  حيث مت 
اعدام بعضها ذات االصابة الشديدة 

مبرض السل, فيما مت حجر بقية االبقار 
وفحصها للتأكد من عدم اصابتها ، 
مضيفا ان��ه تتم حاليا مرحلة احلجر 
على محط��ة النصر ف��ي محافظة 
واس��ط ، ومت من��ع انتق��ال احليوانات 
خارج احملط��ة او اس��تعمال حليبها 
لالس��تهالك البش��ري ، مشددا على 
عدم وجود اية اصابات بش��رية مبرض 
الس��ل الرئوي وع��دم انتق��ال املرض 
الى االنس��ان بني العاملني في احملطة 
حي��ث مت فحصهم من قب��ل اجلهات 
الصحي��ة في محافظة واس��ط وان 

الوضع حتت السيطرة التامة 
عل��ى صعيد متص��ل أب��دى الوكيل 
اإلداري ل��وزارة الزراعة الدكتور مهدي 
س��هر اجلب��وري تفاؤله باملس��تقبل 
خاص��ة بع��د النص��ر الكبي��ر الذي 
حتق��ق بتحرير مدين��ة املوصل ، فيما 
ش��دد على ضرورة التقيد باألنظمة 
والقوان��ني بصفته��ا امل��الذ الوحي��د 
واحلصانة التي متنح للمواطن ليكون 
في مأمن من املس��اءلة واإلشكاالت 

التي حتدث نتيجة بع��ض التجاوزات 
واخلاصة  العام��ة  املمتل��كات  عل��ى 
اململوكة  الزراعي��ة  األراض��ي  ومنها 
للدولة وااللتزام ببنود العقود املبرمة 

مع وزارة الزراعة .
جاء ذل��ك خ��الل اللقاء األس��بوعي 
في مكتبه م��ع املوظفني واملواطنني 
مم��ن لديه��م مقترح أو تظل��م أو أية 
شكوى ميكن أن تسهم وزارة الزراعة 
في إيجاد احللول له��ا وفقا للقوانني 
، وكان الوكي��ل االداري ق��د اس��تمع 
التي  جلمي��ع املقترحات والش��كاوى 
أدل��ى به��ا املواطنون أمام��ه ، ووجه 
بأتخاذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلتها .

م��ن جهتهم عب��ر املواطن��ون عن 
عظي��م امتنانه��م ال��ى الوكي��ل 
اهتم��ام  م��ن  ملس��وه  مل��ا  اإلداري 
باتخ��اذ  والتوجي��ه  بقضاياه��م 
واملقنع��ة  الصحيح��ة  اإلج��راءات 
حلل جميع القضاي��ا والتي متحورت 
التعيينات واإلش��كاالت على  حول 

األراضي الزراعية . 

متابعة الصباح الجديد:
اك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ني 
س��عي الوزارة وجهده��ا الدؤوب 
الجن��از متطلب��ات ما بع��د ادراج 
االهوار على الئحة التراث العاملي 
بع��د ان قطع��ت ش��وطا بعيدا 
الجناز هذا املش��روع ف��ي موعده 

احملدد في تشرين الثاني املقبل .
واشارت الوزيرة خالل كلمة لها 
ف��ي احتفالي��ة مرور ع��ام على 
ادراج االه��وار على الئحة التراث 
العاملي ملنظمة اليونس��كو في 
قاعه البه��و مبحافظة ذي قار ان 
االحتفاء بهذا املنجز يأتي تزامنا 
م��ع انتصارات قواتنا املس��لحة 
واالمنية وحشدنا املبارك بتحرير 
املوصل واس��قاط دول��ة اخلرافة 

الداعشية .
ان  حم��ود  الدكت��ورة  واك��دت 
ينتظ��رون  االه��وار  ف��ي  اهلن��ا 

واعدة وسنعمل  اقامة مشاريع 
اقامتها الس��يما  جاهدين على 
 ، الس��ياحي  باجلان��ب  منه��ا 
الفتة الى ض��رورة تضافر اجلهود 
والعم��ل ب��روح الفري��ق الواحد 
والش��راكة الفاعلة مع الوزارات 
الدارة  احمللية  واحلكومات  املعنية 
مل��ف االهوار وم��ا يتضمنه من 
ممتلكات على وف��ق خطة عمل 
مدروس��ة وهيك��ل تنظيم��ي 

فاع�ل.
بعد ذلك القي��ت كلمات رئيس 
مجل��س محافظة ذي قار حميد 
الغزي ومدير بيئة ذي قار محسن 
راج��ي ورئي��س جمعي��ة صيادي 
هور احلمار دعو فيها الى تضافر 
اجله��ود والعم��ل ال��دؤوب الجناز 
وتذليل  الواع��د  املش��روع  ه��ذا 

معوقاته.
واه��دى العمي��د ص��الح جب��ار 
مدير الدفاع املدني في احملافظة 

كتابني م��ن تأليفه ال��ى الوزيرة 
جتس��د تاري��خ االه��وار وتراثه��ا 
الكبي��ر وتقدمي الدروع التقديرية 
ال��ى املتميزين وافتت��اح معرض 

لتراث االهوار.
بعد ذلك افتتح��ت الوزيرة جدار 
االه��وار  التعريفي��ة  اللوح��ات 
جنوبي العراق في قضاء اجلبايش 

مبحافظة ذي قار .
االحتفالي��ة  خ��الل  مش��يرة   
التي رافقها فيه��ا النائب خالد 
رئي��س مجلس  ونائب  االس��دي 
محافظة ذي قار طعمه االسدي 
ال��ى ان هذه ال��دالالت واحد من 
متطلب��ات مل��ف ادراج االه��وار 
عل��ى الئحة الت��راث العاملي من 
قبل منظمة اليونسكو مؤكدة 
أن ال��وزارة س��تواصل جهوده��ا 
الكم��ال املل��ف خ��الل امل����دة 
الت����ي حددته����ا املنظم����ة 

العاملي�ة.

الزراعة تؤكد سيطرتها على
 مرض السل ألبقري في واسط 

وزيرة الصحة والبيئة: ملف األهوار 
سيتم إنجازه في تشرين الثاني المقبل 

في احتفالية مرور عام على إدراجها ضمن الئحة التراث العالمينفت إعدام ألف بقرة في محطة النصر 
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متابعة الصباح الجديد:

اكد مدير ع��ام دائرة صحة بغداد 
الرصاف��ة الدكت��ور عب��د الغني 
س��عدون الس��اعدي إن الدائ��رة 
تعمل على تقدمي افضل اخلدمات 
الطبي��ة والصحي��ة ف��ي  جانب  
الرصافة من خ��ال فتح  العديد 
م��ن املراك��ز والبي��وت الصحية 
ال��ى مناطق متع��ددة من جانب 
الرصافة في سبيل تقدمي خدمات 

الرعاية الصحية االولية . 
واض��اف املدير الع��ام خال لقائه 
عض��و مجلس محافظ��ة بغداد 
الس��ت امي��ان الش��يخ ان الدائرة 
تعم��ل عل��ى جعل مستش��فى 
الرشاد من املستشفيات املتميزة 
ف��ي جانب تق��دمي اخلدم��ات ، وان  
انطاقة  سيش��هد  املستشفى 
نوعي��ة ف��ي اخلدم��ات التأهيلية 

والفندقية . 
وب��ني املدي��ر العام ان ه��ذا العام 
هو عام متميز لهذا املستشفى 
من ن��واح عديدة منه��ا اخلدمات 
ب��دأت  الدائ��رة  وان  الفندقي��ة 
الصحيات  تأهيل جميع  بعملية 
اخلاص��ة باملرضى فضا عن توفير 
الغذاء  ونوعي��ة  التبريد  وس��ائل 
املقدمة وان الدائرة تعمل على ان 
يكون املستش��فى احسن  مركز 
لع��اج وتأهي��ل وتدري��ب طلب��ة 

الدكتوراه في الشرق االوسط . 
واش��ار الس��اعدي الى ان الدائرة 
بصدد بناء  ردهة امنوذجية  فضا 
ع��ن تأهي��ل الرده��ات م��ن اجل 
تق��دمي اخلدم��ة الفندقي��ة ال��ى 
ه��ؤالء املرضى ، وتاب��ع احلديث ان 
الدائرة تعم��ل على دفع اخلدمات 
الطبي��ة والصحية إل��ى مناطق 
اإلطراف من خ��ال عمل خفارات 
في املراك��ز الطرفي��ة فضا عن 
توفي��ر صال��ة والدة ف��ي بعضها 
من اجل تق��دمي اخلدمات الطبية 
والصحي��ة إل��ى اإلط��راف ، الفتا 
إلى إن الدائرة وضعت خططا من 

اجل االرتق��اء باخلدمات من خال 
منح مكافئات مالية الى األطباء 
في املراكز الصحية احلافرة فضا 
ع��ن فت��ح البي��وت الصحية في 
ه��ذه املناط��ق وتق��دمي اخلدمات 
في مج��ال اللقاحات  ورعاية إالم 

والطفل .
ولفت املدير الع��ام إلى إن الدائرة 
وضعت خط��ة للس��يطرة على 
اإلم��راض االنتقالي��ة ، الس��يما 
متابع��ة  خ��ال  م��ن  الكولي��را 
املطاع��م وتوعي��ة الن��اس حول 
مخاطر املرض  أو من خال فحص 
نس��بة املي��اه ومتابع��ة معامل 
املي��اه  تعبئ��ة  الثل��ج ومعام��ل 
وغيرها من اإلج��راءات االحترازية 

إضافة إلى توزي��ع حبوب تعقيم 
املياه . 

من جانبها أشارت عضو مجلس 
احملافظة  إن اجملل��س يراقب عمل 
الدائرة ويثني على اخلطوات التي 
تسهم في تقدمي اخلدمات الطبية 
إل��ى أهال��ي منطق��ة الرصاف��ة 
بالرغم من التحديات املالية التي 
تواجهه��ا  وغيرها م��ن اخلدمات 
املتمي��زة ، داعية إلى ب��ذل املزيد 
من اج��ل تقدمي أفض��ل اخلدمات 

الطبية إلى أهالي بغداد.
على صعيد متصل افاد الدكتور 
الس��اعدي ان الدائ��رة س��تعمل 
عل��ى فتح منافذ جدي��دة للجان 
الطبية ف��ي مناطق احلس��ينية 

واملدائن وذل��ك لتخفيف املعاناة 
عن االهالي . 

ج��اء ذلك خ��ال االجتم��اع الذي 
عقده م��ع اللجان الس��اندة الى 
العش��ائر  الصح��ة من ش��يوخ 
، مبين��ا اهمي��ة تق��دمي اخلدمات 
املواطنني  الى  والصحية  الطبية 
الس��اندة  اللج��ان  جه��ود  وان   ،
اس��همت ف��ي ح��ل الكثي��ر من 
املعوق��ات  وكان له��م الدور في 
معاجل��ة ظاه��رة االعت��داء على 
االطب��اء  وان ه��ذه الظاهرة التي 
اخذت باالتس��اع مما ولدت هجرة 
املاكات الطبية وان الدائرة تعمل 
االن ب���)%24( م��ن ه��ذه املاكات 
كما ان الدعم العشائري اسهم  

اس��هاما من خال عدم اتس��اع 
هذه الظاهرة. 

ولفت املدير الع��ام الى ان صحة 
الرصاف��ة حتت��اج ال��ى عش��رات 
املراك��ز  ومئ��ات  املستش��فيات 
اخلدمات  تك��ون  الصحية حت��ى 
الني تقدم خدمات طبية مثالية 
قياس��ية واس��وة باخلدمات التي 
تق��دم ف��ي البل��دان املتقدم��ة ، 
الت��ي  الصعوب��ات  كل  وبرغ��م 
تواج��ه الدائرة م��ن صعوبات في 
والصحي��ة  الطبي��ة  امل��اكات 
وكذل��ك الصعوب��ات املالية اذ ان 
الدائرة تعمل باق��ل من %10 من 
املوازن��ة ولك��ن حج��م اخلدمات 
باملقارنة الى امل��وارد املالية جيدة 

، ام��ا الصعوب��ات االخ��رى الت��ي 
نواجهه��ا ه��ي البن��ى التحتية 
التي هي حتتاج ال��ى االعمار ولذا 
نحتاج الى تضافر اجلهود من اجل 
تقدمي اخلدمات الطبية والصحية 

اجمليدة الى املواطنني . 
م��ن جانب��ه اش��ار الش��يخ جنم 
التكاتف  ال��ى اهمي��ة  الكعب��ي 
والعمل املشترك من اجل مساندة 
امل��اكات الطبي��ة والصحية في 

تقدمي اخلدمات الى املواطنني .
مناقش��ات   ج��رت  ذل��ك  بع��د 
مستفيضة خال اجتماع اللجان 
الس��اندة للقط��اع الصح��ي من 
اجل اخل��روج بتوصيات  التي تهم 

املواطن.  

دعا الى فتح منافذ جديدة للجان الطبية

مدير صحة الرصافة يؤكد على تقديم الخدمات المتميزة في المستشفيات  
اتصاالت البصرة تقوم 
باصالح القطوعات في 

الشبكة الهاتفية 

صحة البصرة تقرر 
فتح مركز متخصص 

لعالج االدمان 

امانة بغداد تنفذ 
خطتها باطالق الحمالت 
الخدمية في العاصمة 

البصرة - الصباح الجديد:
قام��ت مديري��ة اتص��االت البص��رة التابعة للش��ركة 
العامة لاتص��االت والبنى التحتية باص��اح العوارض 
والقطوع��ات الهاتفية ف��ي عدد من الب��داالت التابعة 
للمديرية في محافظة البصرة وضواحيها حيث مت اجناز 
اصاح كابينتني في منطقتي البراضعية والطويس��ة 
واصاح عارضة كابل بس��عة 900 زوج واخر بسعة 600 
زوج وتأهيل الكابينات التابعة لهما في بدالة العشار .

وف��ي بدالة االندلس مت اصاح كابينة وتأهيل تقاس��يم 
هاتفي��ة ، وفي بدالة باب الزبي��ر مت صيانة عارضة كابل 
بسعة 100 زوج وصيانة كابينة 17 واصاح كابل هوائي 

سعة 50 زوجا .

البصرة - الصباح الجديد:
ترأس املدير العام لدائرة صحة البصرة الدكتور رياض 
عب��د االمير اجتماعا موس��عا مع اعض��اء اللجنة 
العلي��ا ملكافح��ة اخمل��درات في احملافظة ملناقش��ة 
االلي��ات واالعدادات الفتتاح مركز تخصصي لعاج 

حاالت االدمان في البصرة .
واوضح الطبيب االستشاري الدكتور عقيل الصباغ 
احد اعضاء اللجنة قررنا برأس��ة املدير العام بفتح 
مرك��ز متخصص لعاج ح��االت االدمان ومتعاطي 
املواد اخملدرة في البص��رة وان الدائرة اكملت جميع 
االس��تعدادات للمركز املزمع افتتاحه مطلع شهر 

اب املقبل .
واش��ار الدكتور الصباغ الى ان اللجنة العليا الذي 
يترأس��ها املدي��ر الع��ام تتأل��ف من ممث��ل مجلس 
محافظ��ة البصرة الدكتورة صفاء مس��لم وقاض 
ومدي��ر ع��ام تربي��ة البص��رة والش��باب والرياضة 
ومكافحة اخملدرات في قيادة شرطة البصرة اضافة 
ال��ى مديرتي الوقف الس��ني والش��يعي وممثل عن 

وزارة التعليم العالي .

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت امان��ة بغ��داد حمل��ة خدمية ف��ي مناطق 
الصاحلي��ة والرحمانية والش��اجلية وش��ارع حيفا 

ضمن خطتها الشهرية .
وذكرت مديرية العاق��ات واالعام ان » بلدية مركز 
الك��رخ قام��ت بحم��ات مكثف��ة خ��ال خطتها 
الش��هرية ف��ي املناط��ق الواقعة ضم��ن قاطعها 
ش��ملت رف��ع )6( االف و429 طن��اً م��ن النفاي��ات 
واالنق��اض وغس��ل الش��وارع الرئيس��ة والفرعية  
ونصب حاويات جلمع النفايات للحد من انتش��ارها 

العشوائي في األماكن والساحات العامة« .

تعمل دائرة صحة 
الرصافة على جعل 
مستشفى الرشاد 
من المستشفيات 
المتميزة في جانب 
تقديم الخدمات ، 
وان  المستشفى 
سيشهد انطالقه 
نوعية في الخدمات 
التأهيلية والفندقية

جانب من الزيارة

اعالم المحافظة 
ت��رأس محافظ واس��ط مالك خلف 
وادي الدريع��ي اجتماع��ا لع��دد م��ن 
الدوائر املعنية ملناقش��ة آلية تنفيذ 
جس��ر الس��فحة على نهر الدجيلي 
ليرب��ط بني منطقة الس��فحة وحي 

احلوراء.
وأك��د احملاف��ظ عل��ى أهمي��ة تنفيذ 
امله��ام املوكلة ل��كل دائ��رة من تلك 
الدوائر بغية االسراع في تنفيذ اجلسر 
املذك��ور عل��ى وف��ق أدق املواصف��ات 
الفني��ة ملا له م��ن أهمية في عملية 

عبور املركبات من منطقة السفحة 
ال��ى مرك��ز املدين��ة عب��ر منطق��ة 

السفحة.
ويبلغ طول اجلس��ر 42 مت��راً وبعرض 
7 أمت��ار و20 س��نتمتراً وق��د وصلت 
معدات مؤخراً من محافظة البصرة 
ال��ى موق��ع العم��ل. وكان��ت الفترة 
املاضي��ة ش��هدت جه��وداً مكثف��ة 
بذله��ا احملافظ م��ع اجله��ات املعنية 
للحصول على جميع املوافقات على 
نصب جس��ر حدي��دي ف��ي املنطقة 

املذكورة للحاجة املاسة له. 

محافظ واسط يبحث آلية االسراع بتنفيذ جسر السفحة

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  اطلع��ت 
الدكتورة عديلة حمود حس��ني على 
وج��ودة  والبيئ��ي  الصح��ي  الواق��ع 
اخلدم��ات املقدم��ة للمواطن��ني في 
محافظ��ة ذي ق��ار . واك��دت الوزيرة 
خال لقائها مجموعة من املواطنني 
والعاملني باالجور اليومية وذوي املهن 
الصحية في مبنى دائرة صحة ذي قار 

في اط��ار زيارة ميداني��ة للمحافظة 
على راس وفد رفيع املستوى لاطاع 
والبيئ��ي  الصح��ي  واقعه��ا  عل��ى 
وجودة اخلدم��ات املقدمة للمواطنني 
. واش��ارت الوزي��رة خال اللق��اء الى 
حرص الوزارة وس��عيها ال��دؤوب الى 
ايجاد احللول املناسبة لتلك املعوقات 
م��ن خ��ال مفاحت��ة وزارة املالية حلل 
مشكلة التسكني والترقية اخلاصة.

وزيرة الصحة تؤكد على حل 
مشكالت العاملين باالجور اليومية 
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صنعاء ـ وكاالت:
أطلق املسلحون احلوثيون أمس صاروخا باليستيا 
بعي��د امل��دى عل��ى مصف��اة لتكري��ر النفط في 
محافظ��ة ينب��ع الس��عودية وأعل��ن احلوثيون أن 

الصاروخ أصاب هدفه وأحدث أضررا مادية بالغة.
ونقلت وكالة أنباء »س��بأ« عن مصدر عس��كري 
أمس االول السبت  ، أن »القوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشعبية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد 
امل��دى )بركان إتش 2( عل��ى مصافي تكرير النفط 

في محافظة ينبع السعودية«.
وأضاف املص��در أن »الصاروخ أصاب هدفه مخلفا 

خسائر كبيرة في املصافي«.
كم��ا أكد اس��تهداف بوابة املوس��م، ف��ي قطاع 
جيزان، بصاروخ )زلزال 1(: »املس��لحون استهدفوا 
بقص��ف مدفعي جتمع��ات للجنود الس��عوديني 

ومرتزقتهم في الطوال، بإصابات مباشرة«.
وحت��ى اللحظة لم تصدر قوات التحالف العربي، 

بقيادة السعودية أي تعليق حول ذلك.

واشنطن ـ وكاالت: 
أع��رب رئي��س هيئ��ة األركان املش��تركة للقوات 
املس��لحة األمريكي��ة جوزي��ف دانف��ورد، عن قلق 
واشنطن إزاء احتمال شراء تركيا منظومة "إس-

400" الصاروخية للدفاع اجلوي من روسيا.
وق��ال دانفورد في ندوة أمنية أمس االول الس��بت 
ردا على س��ؤال حول م��ا إذا كانت واش��نطن ترى 
مش��كلة ف��ي صفق��ة ش��راء تركي��ا للصواريخ 
الروس��ية: "تناقل��ت وس��ائل اإلعالم أنب��اء )بهذا 
الش��أن( تأكد أنها لم تكن صحيحة. )األتراك( لم 
يش��تروا منظومة "إس400-" للدف��اع اجلوي، ولو 
فعلوا ألثار ذل��ك قلقا لدينا. لكنه��م لم يفعلوا 
ذل��ك". وكان وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
قد صرح قبل أس��بوع، بأن نية أنقرة ش��راء "إس-

400" تعتبر قرارا سياديا لها.

القدس ـ بي بي سي: 
أعرب��ت إس��رائيل ع��ن اس��تعدادها للتفكير في 
بدائ��ل للبواب��ات اإللكترونية الت��ي نصبتها على 
مداخل املس��جد األقصى، حس��بما ذكر مسؤول 

إسرائيلي رفيع.
ودعا اللواء في اجليش اإلسرائيلي، يواف موردخاي، 

العالم اإلسالمي إلى تقدمي اقتراحات أخرى.
ونصبت إس��رائيل بوابات إلكترونية على مداخل 
املس��جد األقصى بالقدس الش��رقية بعدما ُقتل 
شرطيان إس��رائيليان بالقرب منه في وقت مبكر 
من هذا الشهر. وأش��علت القيود األمنية غضب 
الفلس��طينيني، الذين اتهموا إس��رائيل مبحاولة 

فرض السيطرة عن املسجد.
وزادت ح��دة التوترات في اليومني املاضيني بش��أن 
املوق��ع املقدس، الذي يُعرف لدى املس��لمني باحلرم 

الشريف ولدي اليهود بجبل الهيكل.
وقال موردخاي لبي بي س��ي: »نأمل في أن تتمكن 
األردن وغيره��ا من ال��دول العربية من تقدمي حلول 
أمني��ة أخ��رى لهذه )املش��كلة(«، في إش��ارة إلى 

البوابات اإلكترونية.

إسرائيل مستعدة 
للبحث عن بدائل للبوابات 
اإللكترونية حول األقصى

الحوثيون يستهدفون بالصواريخ 
منشآت نفطية سعودية

واشنطن قلقة من احتمال اقتناء 
تركيا صواريخ "إس400"

متابعة الصباح الجديد: 

وصل الرئيس الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان، امس األح��د،  إلى مدينة 
جدة »غرب الس��عودية«، وذلك في 
جول��ة خليجي��ة تس��تمر يومني، 
تش��مل كالً م��ن الكوي��ت وقطر، 
في محاولة جدي��دة لتبديد التوتر 
بني الدول األرب��ع الداعية ملكافحة 
التط��ّرف مع قطر، وإيجاد مس��اٍع 
لدعم الوس��اطة الكويتية، واحلوار 
بني اجلانبني، وسيعقد خادم احلرمني 
الش��ريفني، امللك س��لمان بن عبد 
العزي��ز، م��ع الرئيس أردوغ��ان، في 
محطته األول��ى، اجتماعاً لتباحث 
املوضوعات املشتركة بني البلدين، 
أهمها مل��ف األزمة القطرية، بعد 
اتهام كل من السعودية واإلمارات 
الدوح��ة بدعم  والبحري��ن ومصر، 
اإلرهاب ومتويله، واحتضان عدد من 

الشخصيات والكيانات اإلرهابية.
وتركيا هي خام��س دولة، بعد كل 
م��ن أملاني��ا، وبريطاني��ا، وأمي��ركا، 
وفرنس��ا، تس��عى إليج��اد مخرج 
لألزم��ة املمت��دة من��ذ اخلامس من 
يوني��و )حزي��ران( املاض��ي، عندم��ا 
قطع��ت ال��دول األرب��ع عالقاته��ا 

الدبلوماسية مع الدوحة. 
أردوغ��ان  زي��ارة  أن  أنق��رة  وأك��دت 
ليست للتوسط بني الطرفني، وإمنا 
لدع��م اجله��ود الكويتي��ة. وكانت 
الدوحة س��عت إلفشال الوساطة 
الكويتية، بعدم احترامها القواعد 
الدبلوماسية، عندما نشرت قائمة 

املطال��ب ال�13، بعد تس��لمها من 
الكويت، فأع��ادت األزمة من جديد 

إلى نقطة البداية. 
وغادر الرئي��س أردوغان امس االحد، 
إل��ى الكوي��ت وس��يلتقي خاللها 
الش��يخ صب��اح األحم��د الصباح، 
أمي��ر دولة الكوي��ت، لبحث جهود 
مساعي الوس��اطة، ثم يغادر غداً 
إل��ى قطر آخر محط��ة في جولته 

اخلليجية.

وقال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون 
اخلارجية، الدكتور أن��ور قرقاش، إن 
»املواقف القطري��ة باتت معروفة، 
وتكراره��ا يعّمق األزم��ة مع الدول 
األربع«، وذل��ك في رده على اخلطاب 
املتلفز، للش��يخ متيم آل ثاني، أمير 
دولة قط��ر، ال��ذي بث��ه التلفزيون 
القطري، مش��يرًا ف��ي تغريدة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي »تويتر«، 
إلى أنه كان يتمنى أن يكون خطاب 

الش��يخ متي��م »مب��ادرة مراجع��ة 
ودعوة للتواص��ل، وأّن احلوار ضروري 

ومطلوب ولكن عموده املراجعة«.
وأقّر أمير قطر، في خطابه املتلفز، 
هو األول من��ذ اندالع األزمة، بوجود 
التع��اون  مجل��س  م��ع  خالف��ات 
اخلليجي بش��أن سياسات الدوحة 
اخلارجية، مؤكداً أن الدوحة جاهزة 
للحوار م��ع الدول األربع لتس��وية 
كل القضايا، كما أقّر بحجم تأثير 

التي  املقاطع��ة واألل��م واملعان��اة 
سببها ما وصفه ب�«احلصار«، وقال 
»نختلف مع البعض بشأن مصادر 

اإلرهاب«
وبنّي وزير اخلارجية السعودي، عادل 
اجلبي��ر، أن ب��الده مس��تعدة لفتح 
صفح��ة جديدة م��ع قطر في حال 
التزامه��ا مبطالب ال��دول الداعية 
ملكافح��ة اإلره��اب، مؤك��داً أنهم 
يرون أن احل��ل يجب أن يكون »داخل 

التع��اون«، مش��يراً  إط��ار مجلس 
إلى أن الس��عودية ومصر واإلمارات 
والبحرين »طرحت مبادئ ترغب في 
تطبيقها ويتف��ق حولها اجلميع«، 
وأضاف أن كل ما »نطلبه ببساطة 
هو الت��زام الدوحة بهذه املبادئ وأن 
تطبقها، وأن ال��دول األربع أقدمت 
على ه��ذه اخلطوة ال به��دف إحلاق 
الض��رر بقط��ر ب��ل عل��ى العكس 

قامت بذلك عن ألم«.

دمشق ـ أ ب ف: 
تعرضت مناطق عدة في الغوطة 
معاق��ل  اب��رز  اخ��ر  الش��رقية، 
الفصائل املعارضة قرب دمش��ق، 
لغ��ارات جوية وقص��ف من قوات 
النظ��ام امس االح��د، رغم دخول 
القتالي��ة يومه  وق��ف االعم��ال 
الثان��ي، وف��ق م��ا اف��اد املرص��د 

السوري حلقوق االنسان.
وذكر املرصد ان »الطائرات احلربية 
التابعة لقوات النظام استهدفت 
اطراف بلدة عني ترما بست غارات 
على االقل منذ ساعات الصباح. 
كما نف��ذت غارتني على وس��ط 

واطراف مدينة دوما«.
وطال��ت قذيفة اطلقته��ا قوات 

النظ��ام ام��س االح��د بحس��ب 
املرص��د، اطراف مدينة جس��رين، 
غداة قذائف وصواريخ استهدفت 
الس��بت بع��د س��ريان الهدن��ة، 
مناط��ق ع��دة ابرزه��ا ع��ني ترما 

ومدينة حرستا.
وق��ال مدي��ر املرص��د رام��ي عبد 
الرحم��ن لوكالة فران��س برس ان 
»قصف ق��وات النظام يعد خرقاً 
لوقف اطالق الن��ار« نافياً »وجود 
اي م��ن الفصائ��ل اجلهادي��ة في 

املناطق التي طالها القصف«.
وبدأ امس االول الس��بت تطبيق 
ف��ي  القتالي��ة  لالعم��ال  وق��ف 
منطق��ة الغوطة الش��رقية في 
ري��ف دمش��ق، بعد س��اعات من 

اعالن روس��يا االتف��اق على آليات 
لتطبيق هذه الهدنة.

لكن اجليش السوري اعلن في بيان 
س��ريان وق��ف االعم��ال القتالية 
ف��ي »عدد م��ن مناط��ق الغوطة 
ان يس��مي  دون  الش��رقية« م��ن 

املناطق غير املشمولة بالهدنة.
وتخوض قوات النظام منذ اسابيع 
معارك على اطراف عني ترما التي 
عليها فصائل معارضة  تسيطر 
في محاولة للتقدم الى املنطقة 
الفاصل��ة بني البل��دة وحي جوبر 
في ش��رق دمش��ق، الذي يسيطر 

املقاتلون على اجزاء منه.
وحتاصر قوات النظ��ام وحلفاؤها 
منطقة الغوطة الش��رقية منذ 

اكثر م��ن ارب��ع س��نوات. وغالبا 
م��ا ش��كلت هدف��اً لعملياته��ا 

العسكرية.
واعلن��ت وزارة الدف��اع الروس��ية 
ف��ي بيان الس��بت »التوقيع على 
اتفاقات حول آلية عمل منطقة 
الغوطة  ف��ي  التصعيد  خف��ض 
عل��ى محادثات  بناء  الش��رقية« 
وضم��ت  القاه��رة  ف��ي  ج��رت 
الدف��اع  وزارة  م��ن  »مس��ؤولني 
الروس��ية واملعارض��ة الس��ورية 
اجلان��ب  رعاي��ة  حت��ت  املعتدل��ة 

املصري«.
ووقعت االطراف بحس��ب البيان 
»حتدي��د  مبوجبه��ا  مت  اتفاق��ات 
التصعيد  حدود مناطق خف��ض 

وكذلك مناطق االنتش��ار وحجم 
التصعيد«.  مراقبة خفض  قوات 
كم��ا وافقت عل��ى اعتماد »طرق 
اليصال املساعدات االنسانية الى 
الس��كان وتأمني حري��ة التحرك 

للمقيمني«.
ولم تعلن اي من الفصائل الكبرى 
الت��ي حتظى بنفوذ ف��ي الغوطة 
الش��رقية توقيع االتفاق، وابرزها 
جي��ش االس��الم، في وق��ت رحب 
فيلق الرحمن، احد ابرز الفصائل، 
التفاق  »امتداداً  واعتبره  باالتفاق. 
وق��ف اطالق النار في جنوب غرب 
س��وريا«، في اشارة الى هدنة بدأ 
تطبيقها في التاسع من الشهر 
درع��ا  محافظ��ات  ف��ي  احلال��ي 

والسويداء والقنيطرة.
الش��رقية  الغوط��ة  وتش��كل 
وجنوب سوريا منطقتني من اربع 
مناطق نص عليها اتفاق »خفض 
التصعيد« ال��ذي وقعته كل من 
النظام  واي��ران حليفت��ا  روس��يا 
للمعارضة في  الداعم��ة  وتركيا 

استانا في ايار.
رئيس��ي  االتفاق بش��كل  وينص 
على وقف االعم��ال القتالية بني 
قوات النظام والفصائل املعارضة 
الغ��ارات اجلوي��ة وادخال  ووق��ف 
مساعدات انسانية. اال ان اخلالف 
حول اجلهات التي ستراقب وقف 
اط��الق النار والي��ة عملها أخرت 

تطبيق االتفاق.

غارات لقوات النظام السوري على مناطق في الغوطة الشرقية
برغم دخول وقف األعمال القتالية يومه الثاني

في محاولة جديدة لتبديد التوتر بين الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب

الرئيس التركي رجب أردوغان يصل إلى جدة
لدعم الوساطة الكويتية في »أزمة الخليج«

غادر الرئيس أردوغان 
امس االحد، إلى الكويت 
وسيلتقي خاللها الشيخ 

صباح األحمد الصباح، 
أمير دولة الكويت، 

لبحث جهود مساعي 
الوساطة، ثم يغادر غدًا 

إلى قطر آخر محطة في 
جولته الخليجية

أردوغان في الكويت

تقـرير

واشنطن ـ أ ب ف:

يعمل روب��رت مولر احملقق املس��تقل 
الطويل القامة املكلف التحقيق في 
تدخل روسي محتمل في االنتخابات 
الرئاس��ية االميركي��ة منذ ش��هرين 
بهدوء تام في مكتب حكومي وسط 
واش��نطن في ح��ني يح��اول الرئيس 

دونالد ترامب حتصني دفاعاته.
ملكت��ب  الس��ابق  املدي��ر  ولك��ن 
التحقيق��ات الفيدرال��ي )اف بي آي( 
صاحب الش��خصية اجلادة البالغ من 
العمر 72 عاما واملتكتم يثير مخاوف 
قاطن��ي البيت األبي��ض الواقع على 
بع��د ثمانية مبان فق��ط، وخصوصا 
ترامب، بشأن املسار الذي ميضي فيه 

حتقيقه.
وش��كل مول��ر فريق��ا م��ن أكثر من 
عشرة محققني معروفني بحنكتهم، 
بينهم خبير في ممارسة ضغوط على 
الشهود في القضايا املتعلقة باملافيا 
إلى جان��ب اختصاصي في غس��يل 
األموال الحق مليارديرا فاسدا، إضافة 
إلى واحد من أكث��ر مرافعي احملكمة 

العليا خبرة.
وهؤالء الش��هود منذ اي��ار ويجمعون 
الوثائ��ق بهدف التوص��ل إلى معرفة 
م��ا اذا كان كبار أعض��اء فريق حملة 
ترام��ب، وأف��راد عائلت��ه، ورمب��ا حتى 
الرئيس نفس��ه، تورطوا في التدخل 

الروسي في انتخابات العام 2016.
وبعدم��ا كان وص��ف التحقيق طوال 
و«األخب��ار  ب�«الس��خيف«  أش��هر 

الزائفة«، تكش��فت مخ��اوف ترامب 
هذا األسبوع حيث انتقد وزير العدل 
جي��ف سيش��نز ال��ذي كان اخت��اره 

شخصيا، على خلفية التحقيق.
واس��تهدف مول��ر حتدي��دا حيث لم 
يخِف نيته محاولة تعطيل وتشويه 
س��معة الرج��ل ال��ذي ق��د يطي��ح 

برئاسته في نهاية املطاف.
وفي تصريح��ات لصحيفة »نيويورك 
تامي��ز«، اش��تكى ترامب م��ن أن مولر 
تولى مهمة التحقيق في الفضيحة 
املتعلقة بروسيا بعد يوم من مقابلة 
أجراه��ا مع��ه الرئي��س أثن��اء بحثه 
ع��ن بديل لرئيس »اف ب��ي آي« املُقال 

جيمس كومي.
وق��ال ترامب »في الي��وم التالي، يتم 
تعيينه كمدع خاص. تس��اءلت ماذا 

يجري؟ هل هذه خالفات؟«.
وأضاف »ل��م أرتكب أي خطأ. ما كان 
يج��ب أن يٌَع��نينَّ مدع خ��اص في هذه 

القضية في األساس«.
ويؤكد راندل س��امبورن، احملامي الذي 
ش��ارك في التحقيق الذي استهدف 
نائب الرئيس الس��ابق ديك تش��يني 
في العقد األول من األلفية الثالثة أن 
على أي مدع يتسلم ملفات مرتبطة 
ضغوط��ا  يتحم��ل  أن  بالرئاس��ة 

سياسية ضخمة.
ومول��ر العنصر الس��ابق ف��ي قوات 
املارين��ز ال��ذي أصي��ب خ��الل ح��رب 
فيتنام، متم��رس كذلك في القضايا 
القانونية الش��ائكة، مبا فيها قضية 
الرئي��س البنم��ي الس��ابق مانوي��ل 

نورييغا وزعيم املافيا جون غوتي.

وتولى رئاسة »اف بي آي« قبل أسبوع 
من وقوع هجمات 11 ايلول/سبتمبر، 
2001. وفي األعوام التي تلت، حولها 

إلى وكالة فعالة ملكافحة اإلرهاب.
وفي دفاع بات يعد اسطوريا عن حكم 
القان��ون، واج��ه مع كوم��ي الرئيس 
جورج بوش االبن عام 2004 اثر برنامج 

سري وغير قانوني للمراقبة محليا.
وكان ه��ذا النوع م��ن املواجهة الذي 

أكس��ب مول��ر تقدي��را م��ن كل من 
الدميوقراطيني واجلمهوريني لسنوات.

م��ن جهت��ه، يق��ول كيني��ث س��تار 
ال��ذي كاد حتقيق��ه املتعلق بفضائح 
بي��ل كلينتون اواخر التس��عينات أن 
يخرجه من البيت األبيض، »ال أعتقد 
أن هناك قلقا مش��روعا حيال روبرت 

مولر«.
كم��ا يق��ول املدع��ي الس��ابق اندرو 

ماكارثي من مجلة »ناشونال ريفيو« 
احملافظة ان »مولر من دعائم األوساط 
القانوني��ة والسياس��ية املتداخل��ة 

بشكل كبير في واشنطن«.
وفيما يس��تجوب فريق مولر، املكون 
م��ن مدعني يتمتعون بخب��رة كبيرة، 
ومحقق��ي »اف ب��ي آي«، ومالحق��ي 
مس��ارات  ومتتبع��ي  اجلواس��يس 
الش��هود بش��كل خف��ي  األم��وال، 

ويجمع��ون امللف��ات، تب��دو الطلبات 
االش��خاص  ال��ى  يرس��لونها  الت��ي 
االشارات  وكأنها  بالتحقيق  املعنيني 

الوحيدة عن عملهم.
ويب��دو أن التحقيق يتجاوز مس��ألة 
التعاون مع روس��يا حيث تفيد تقارير 
أن مول��ر ينظ��ر ف��ي أعم��ال ترامب 
التجارية السابقة وعائداته الضريبية 
وعمليات غس��ل أموال محتملة قد 
يكون أعض��اء فريق حملت��ه تورطوا 
فيه��ا، إضافة إل��ى عرقل��ة القضاء 

وغيرها من اجلرائم احملتملة.
مول��ر  حتقي��ق  رقع��ة  واتس��عت 
والتحقيقات املوازية التي جتريها جلان 
مجلسي الش��يوخ والنواب، لتشمل 
كذلك دائرة املقربني م��ن ترامب، مبن 
فيهم ابن��ه دونال��د ترام��ب جونيور 

وصهره جاريد كوشنر.
من جهته، يجند البيت األبيض الذي 
بات واضحا أنه فقد توازنه، فريقه من 
احملامني اخلبراء في القانون الدستوري 
والدف��اع اجلنائي إلى جان��ب حملته 

اإلعالمية املضادة.
واتهم��وا فريق مول��ر باالنحي��از إلى 
منافس��ة ترام��ب ف��ي االنتخاب��ات، 
هيالري كلينتون، وهاجموا التوس��ع 

في التحقيقات اجلارية.
وتفيد تقارير إعالمية أن فريق ترامب 
القانوني درس إمكانية قيامه بإصدار 
عف��و رئاس��ي حلماي��ة من بات��وا في 

مرمى مولر.
وف��ي تغري��دة عب��ر موق��ع »تويت��ر« 
ام��س االول الس��بت، تفاخ��ر ترامب 
ب�«الس��لطة الكاملة إلصدار عفو« 

التي ميلكها الرئيس األميركي.
ويش��ير محللون إلى زيادة املالحظات 
املقلقة قد تش��كل أساس��ا لفريق 

ترامب لكي يزيح مولر.
وفي هذا السياق، نقل موقع »لوفاير« 
عن بوب بوير، محامي البيت األبيض 
في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، 
قول��ه إن مقابلة ترامب مع »نيويورك 
تاميز« تعتبر إش��ارة إلى »النقاش��ات 
اجلاري��ة ف��ي البي��ت األبيض بش��أن 

احتمال إقالة روبرت مولر«.
ش��ارك  ال��ذي  س��امبورن،  ويؤك��د 
ف��ي التحقي��ق الذي كش��ف اس��م 
فاليري بالمي كعميلة س��رية لوكالة 
االس��تخبارات املركزي��ة ف��ي عه��د 
بوش االبن، أن ضغوطا من هذا النوع 

ليست مفاجئة.
وكان فريق��ه واج��ه تقاري��ر إعالمية 
مس��تمرة تهدف إلى ب��ث البلبة في 
صفوف فريق احملققني، سرب معظمها 
عل��ى األغلب محام��ون وغيرهم ممن 

استهدفتهم التحقيقات.
ويتذكر س��امبورن ال��ذي يتولى اآلن 
منصب��ا رفيعا في ش��ركة »ليفيك« 
اجل��و  »كان  العام��ة،  للعالق��ات 
،كانت  للغاية  السياسي مش��حونا 
انتق��ادات وتعليق��ات كثيرة  هن��اك 

توجب عليك جتاهلها«.
ولكن ما س��اعد حتقي��ق بالمي حينها 
هو أن بوش نفسه كان يريد التوصل 

إلى كشف أبعاد القضية.
وعل��ى العكس من ذل��ك، فإن ترامب 
وصف حتقيق مولر ب�«حملة مطاردة« 

ضده.

شكل فريقه أكثر من عشرة محققين معروفين بحنكتهم

مولر يواصل بهدوء التحقيق الخاص حول روسيا وترامب يحصن دفاعاته

مدير التحقيقات الفدرالية

االثنني 24 متوز 2017 العدد )3746(

Mon. 24 July. 2017 issue )3746(



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

قال��ت مص��ادر مطلع��ة إن جلن��ة 
املراقبة الوزارية املشتركة بني أوبك 
واملنتج��ني غير األعض��اء قد توصي 
بفرض سقف مش��روط على إنتاج 

النفط النيجيري والليبي.
نيجيري��ا  أن  املص��ادر  وأوضح��ت 
إذا  س��قف  لف��رض  مس��تعدة 
اس��تطاعت احملافظة عل��ى اإلنتاج 
مس��تقرا عن��د 1.8 ملي��ون برميل 

يوميا ملدة 90 يوما.
وق��ال مصدر إن من املعتقد أن ليبيا 
ال تس��تطيع احملافظة عل��ى اإلنتاج 
عند مس��توياته احلالي��ة التي تدور 
بني مليون و1.1 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن اللجنة الوزارية املشتركة 
قد تبحث تعميق التخفيضات لكن 

هناك حاجة ملزيد من الدراسات.
في الش��أن ذاته، وصف وزير النفط 
الكويتي عصام املرزوق التزام الدول 
األعضاء وغير األعضاء في منظمة 
أوبك بخفض اإلنتاج بأنه جيد وملح 
إل��ى إمكاني��ة حدوث خف��ض أكبر 

لإلنتاج.
ويجتمع وزراء م��ن منظمة البلدان 
املص��درة للبترول )أوب��ك( ومنتجون 
آخرون ليس��وا أعضاء باملنظمة في 
الروسية  مدينة س��ان بطرس��برج 
ملناقش��ة اتفاق خفض اإلنتاج الذي 
مت التوصل إليه في وقت س��ابق هذا 

العام.
وقال امل��رزوق أيض��ا للصحفيني إن 
جلنة فنية من دول أوبك والدول غير 
األعضاء تش��عر بالرضا إزاء التقارير 
وإن  ونيجيري��ا  ليبي��ا  م��ن  ال��واردة 

املناقشات ستستمر.
عل��ى مس��توى االس��عار، هبط��ت 
ه��ذه بنح��و 2.5 باملئة في تس��وية 
تعام��ات يوم اجلمع��ة بعد أن توقع 
ارتفاع  تقرير لش��ركة استش��ارية 
إنت��اج أوب��ك ف��ي مت��وز بالرغم من 

تعه��د املنظم��ة بكب��ح اإلنتاج مما 
جدد اخملاوف في السوق من استمرار 

تخمة املعروض من اخلام.
وجرت تس��وية العق��ود اآلجلة خلام 
القي��اس العاملي مزي��ج برنت على 
انخف��اض ق��دره 1.24 دوالر، أو م��ا 
يعادل 2.52 باملئة، إل��ى 48.06 دوالر 
للبرمي��ل بينما انخفض��ت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األمريك��ي 1.15 دوالر مبا يعادل 2.45 

باملئة إلى 45.77 دوالر للبرميل.
وس��جل اخلامان خس��ائر أسبوعية 
جتاوزت 1.6 باملئة بعد أن قالت بترو-

لوجيس��تكس التي ترصد توقعات 
معروض أوبك إن إنتاج املنظمة من 
اخلام س��يزيد 145 ألف برميل يوميا 
هذا الش��هر ليتج��اوز اإلجمالي 33 

مليون برميل يوميا.
وأضاف��ت أن زي��ادة املع��روض م��ن 
العربي��ة  واإلم��ارات  الس��عودية 
املتح��دة ونيجيري��ا س��تقود زيادات 

الشهر احلالي.
كان��ت أوب��ك وبع��ض ال��دول غي��ر 
األعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على 
خف��ض اإلنت��اج 1.8 ملي��ون برميل 
يوميا ب��ني كانون الثان��ي من العام 

احلالي ونهاية آذار 2018.
وقالت بيكر هي��وز خلدمات الطاقة 
يوم اجلمعة إن الشركات األمريكية 
احلف��ر  منص��ات  ع��دد  خفض��ت 
النفطي��ة بواقع حف��ارة واحدة في 
األس��بوع املنتهي ف��ي 21 متوز. بيد 
أن محللني أشاروا إلى أن االنخفاض 
ه��و على األرجح وقف��ة قصيرة في 
تعاف��ي أنش��طة احلف��ر ال��ذي من 
املتوقع أن يس��تمر حتى عام 2019 

على األقل.
على الصعيد ذات��ه، أعرب أمني عام 
»أوبك«، محمد باركيندو، عن رضاه 

بشأن نتائج اجتماع اللجنة الفنية 
ملراقب��ة تنفيذ اتفاق خف��ض إنتاج 
النف��ط اخل��ام، املنعقد في س��انت 

بطرسبورغ الروسية.
وأك��د باركين��دو، أن االجتماع »كان 
األكث��ر فعالية حت��ى اآلن«. ووصف 
مستوى تنفيذ اتفاق خفض اإلنتاج 

ب� »املمتاز«.
االتفاق  لتطبي��ق  االمتث��ال  ولرصد 
تعدي��ل  بش��أن  توصي��ات  وتق��دمي 
ش��روطه، مت إنش��اء جلن��ة متابع��ة 
ومراقب��ة وزاري��ة جتتم��ع م��رة كل 

شهرين.

وتض��م اللجنة اجملتمع��ة حاليا في 
اململكة  بطرس��بورغ، ممثل��ني م��ن 
وفنزوي��ا،  الس��عودية،  العربي��ة 
والكويت، واجلزائر، وس��لطنة عمان، 
وروس��يا. واتفق��ت منظم��ة الدول 
املصدرة للنفط »أوبك« مع منتجني 
مستقلني، على رأسهم روسيا، في 
أواخ��ر 2016 بفيين��ا، عل��ى خفض 
إنتاجها النفط��ي مبا مجموعه 1.8 
ملي��ون برميل يوميا عند مس��توى 
تش��رين الثان��ي، منه��ا 300 أل��ف 
برمي��ل يوميا حصة روس��يا، بهدف 

رفع أسعار النفط.

اإلمارات: تسارع النمو غير النفطي
الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقعت »ميريل لينش« أن يتسارع 
منو القطاع غير النفطي الفعلي 
في اإلمارات من %2.2 العام املاضي 
إل��ى %2.7 ف��ي 2017، ويتس��ارع 
مبعدل 3 إلى %3.5 سنوياً في املدى 
املتوسط مدفوعاً بتيسير عملية 
ضبط أوضاع املالية العامة وزيادة 
التحتية استعداداً  البنية  نشاط 

ملعرض اكس��بو 2020 مضيفاً أن 
مس��تويات الدين الع��ام في دبي 

استقرت ضمن الشروط العادية.
وأضاف تقرير حديث للمؤسس��ة 
أن إع��ادة متويل الكيانات املرتبطة 
باحلكوم��ة في دبي يبقى مدعوماً 
مبن��اخ متويل��ي مفضل وس��يولة 

محلية متحسنة.
وأوض��ح أن اإلم��ارات تط��ورت في 

فت��رة زمنية قصيرة م��ن بدايتها 
للتج��ارة  إقليمي��ة  كوجه��ة 
واقتص��اد يهيم��ن علي��ه صي��د 
اللؤلؤ واملنتج��ات الزراعية احمللية 
لتصب��ح اآلن ثاني أكب��ر اقتصاد 
في العالم العربي بعد السعودية 
بناجت محل��ي إجمالي نح��و 1.47 
تريليون درهم ما يعادل 402 مليار 
دوالر ف��ي 2015 بزي��ادة %4.6 ع��ن 

العام السابق.
وكان صندوق النقد توقع أن يناهز 
الناجت احمللي االسمي للدولة 1.481 

تريليون درهم في 2018.
ارتفع��ت   2016 مطل��ع  وف��ي 
مس��اهمة القطاع غير النفطي 
في الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي إلى 
%70 من خال ستراتيجية الدولة 

للتنويع االقتصادي.

إلى ذلك كش��ف التقرير نش��رته 
ش��ركة مون��داك ع��ن أن الدولة 
احلري��ة  مؤش��ر  ف��ي  حقق��ت 
االقتصادية الذي نشرته مؤسسة 
هيريتج بالتعاون مع وول ستريت 
جورنال 72.6 نقطة محتلة املركز 
25 عاملي��اً ف��ي 2016 لتقف��ز 17 
مرتبة ف��ي 2017 محتلة املركز 8 

مسجلًة 76.9 نقطة.

وأضاف التقري��ر أن احملصات زادت 
عاماً بعد عام مدفوعة بتحس��ن 
احلري��ة  إدارة  ف��ي  االس��تثمار 
االقتصادي��ة واإلنف��اق احلكوم��ي 
والتح��رر م��ن الفس��اد وقد حلت 
اإلمارات في املرك��ز الثاني بني 15 
دولة في الش��رق األوسط وشمال 
أفريقيا مسجلًة نقاطاً أعلى من 

املعدل العاملي واإلقليمي.

األردن ومصر تبحثان التعاون االقتصادي
الصباح الجديد ـ وكاالت:

تس��تضيف عّم��ان الي��وم وحت��ى 
27 من الش��هر اجل��اري، اجتماعات 
اللجن��ة العلي��ا األردنية-املصري��ة 
في دورتها ال�27، والتي س��تناقش 
مواضي��ع ع��دة تس��تهدف تعزي��ز 
التع��اون ب��ني البلدين ف��ي اجملاالت 
كافة ال سيما التعاون االقتصادي. 

وقال األمني الع��ام لوزارة الصناعة 
والتجارة والتموين يوسف الشمالي 
إن اجلانبني س��يعقدان االجتماعات 
الفنية برئاسته عن اجلانب األردني، 

في حني يرأسها عن اجلانب املصري 
الوكيل األول لوزارة التعاون الدولي 
لقط��اع التعاون العربي - اإلفريقي 

فتحي عبد العظيم.
الفني��ة  االجتماع��ات  وتل��ي 
التحضيري��ة الت��ي س��تعقد ف��ي 
24 و25 اجل��اري، اجتماعات اللجنة 
التحضيرية على املس��توى الوزاري 
برئاس��ة وزي��ر الصناع��ة والتجارة 
يعرب القض��اة، ووزيرة االس��تثمار 
والتع��اون الدول��ي املصرية س��حر 
نص��ر في 26 اجل��اري، على أن تعقد 

اجتماعات اللجنة العليا برئاس��ة 
رئيس الوزراء األردني ه���اني امللقي 
ونظيره املصري ش��ريف اسماعيل 

في 27 اجلاري.
»اللجن��ة  أن  الش��مالي  وأوض��ح 
س��تناقش س��بل تعزي��ز العاقات 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية 
ب��ني البلدين، خصوص��اً في مجال 
الصغي��رة  واملش��اريع  املع��ارض 
الص��ادرات  وتنمي��ة  واملتوس��طة 
وحماية اإلنتاج الوطني واملواصفات 
واالس��تثمار  واجلمارك  واملقايي��س 

واملشاريع املشتركة«.
وقال الس��فير املصري ل��دى األردن 
طارق ع��ادل: »م��ن املق��رر أن تتابع 
االجتماعات تنفيذ م��ا اتفق عليه 
خ��ال اجتماع��ات ال��دورة األخيرة 
الت��ي عقدت ف��ي القاه��رة في آب 

املاضي«.
مج��االت  اللجن��ة  وس��تناقش 
التعاون كافة، خصوصاً تس��جيل 
الدواء األردن��ي في مصر وزيادة عدد 
الرح��ات اجلوي��ة املتبادل��ة والي��د 
العاملة املصرية في األردن، إضافة 

إلى التعاون في اجمل��ال الزراعي وما 
يتعلق بتس��هيل دخ��ول املنتجات 
الزراعي��ة إلى البلدين. وس��تبحث 
اللجنة في التوس��ع وزيادة الطاقة 
والتنسيق  البلدين  الكهربائية بني 
الفوس��فات  إنت��اج  مج��ال  ف��ي 
الش��احنات  دخ��ول  وتس��هيل 
والبرادات إلى البلدين، والتعاون في 
مج��ال التروي��ج الس��ياحي ووضع 

البرامج السياحية املشتركة.
يذك��ر أن »اللجنة العلي��ا األردنية 
- املصري��ة« هي من أق��دم اللجان 

املش��تركة لألردن مع الدول األخرى 
وأهمها. ويعّول اجلانبان على نتائج 
هذه االجتماع��ات لتعزيز العاقات 
وتطوي��ر  واالقتصادي��ة  التجاري��ة 
والتنس��يق في  التع��اون  عاق��ات 
اجمل��االت كافة، كما يع��ّول القطاع 
اخلاص األردن��ي على ه��ذه اللجنة 
في التغلب عل��ى الصعوبات التي 
تواجه دخول الصادرات األردنية إلى 
السوق املصرية، وبحث اآلليات التي 
ستس��هم في رفع حج��م التبادل 

التجاري.

نتائج مرضية للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الخفض

أوبك تدرس قيودًا مشروطًة على إنتاج نفط نيجيريا وليبيا

على مستوى االسعار، 
هبطت هذه بنحو 
2.5 بالمئة في تسوية 
تعامالت يوم الجمعة 
بعد أن توقع تقرير 
لشركة استشارية 
ارتفاع إنتاج أوبك في 
تموز بالرغم من تعهد 
المنظمة بكبح اإلنتاج 
مما جدد المخاوف في 
السوق من استمرار 
تخمة المعروض من 
الخام

اجتماع سابق ألوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع��ت الش��ركة الوطني��ة للنف��ط االيرانية 33 
مذك��رة تفاهم مع 28 ش��ركة دولية وايرانية ذات 
كف��اءة في مج��ال تطوي��ر حقول النف��ط والغاز 
عقب تنفي��ذ خطة العمل املش��ترك الش��املة 

)االتفاق النووي( بنهاية 22 حزيران املاضي.
وق��د وقعت الش��ركة الوطنية للنف��ط االيرانية 
مذكرة تفاهم مع شركات توتال الفرنسية و<سي.

ان.بي.سي.آي< الصينية وبتروبارس االيرانية.
كم��ا وقعت هذه الش��ركة مذك��رات تفاهم مع 
ش��ركتي بتروب��ارس االيراني��ة وتويو الهندس��ية 
اليابانية لتحديث املنش��ات وزيادة انتاج الغاز في 

حقل سلمان ) جنوب(.
وحصلت روس��يا عل��ي اكبر حصة م��ن مذكرات 
التفاه��م الت��ي وقعته��ا الش��ركة االيرانية مع 
ش��ركات الدول االخري اذ س��تقوم ش��ركات لوك 
اوي��ل وزاروبج للنفط وتات نف��ط وغازبروم للنفط 
الروسية بدراسة حقول آب تيمور ومنصوري وآبان 
وبايدار غرب في دهلران وش��ادغان وجشمه خوش 

وجنغوله علي التوالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع��ت الصادرات التركية إلى قطر خال ش��هر 
حزيران املاضي بنسبة 51.5 في املائة، مقارنة بأيار 

املاضي.
وبلغ إجمال��ي املنتجات التركية املصدرة إلى قطر 
53.5 مليون دوالر، شكلت املواد الغذائية والفواكه 
واخلضروات واملنتجات احليوانية واملياه، اجلزء األكبر 
منها، حس��بما ذك��رت هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون 

.TRT  التركية الرسمية
ووفق��اً الحت��اد املقاول��ني األت��راك، فإن الش��ركات 
التركي��ة تولت إجن��از 128 مش��روعاً بقيمة 14.1 

مليار دوالر في قطر، ما بني عامي 2000 و2017.
وكان وزير االقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد قال 
منذ أيام، إن تركيا أرس��لت 197 طائرة ش��حن و16 
شاحنة وسفينة واحدة محملة مبختلف البضائع 
إل��ى قطر لتلبي��ة احتياجاته��ا منذ ان��دالع أزمة 
قطع اململكة العربية السعودية واإلمارات ومصر 
والبحرين العاقات الدبلوماسية واالقتصادية مع 
الدوحة الشهر املاضي، مضيفاً بأن دولته حصلت 
عل��ى إي��رادات جت��اوزت 20 مليون دوالر مم��ا صدرته 

لقطر.

لندن ـ رويترز: 
قفز الي��ورو إلى أعلى مس��توياته في نحو عامني 
في مقابل الدوالر، مع تغطية املستثمرين املراكز 
املدين��ة مدفوعني بانتعاش العمل��ة املوحدة هذا 

األسبوع.
وزاد اليورو 0.3 ف��ي املئة متجاوزاً 1.1650 دوالر في 
املعام��ات املبكرة، ما وضع املراهن��ني على تراجع 
العمل��ة إثر اجتماع »البنك املركزي األوروبي« أمام 

احتمال تكبد خسائر كبيرة.
ووف��ق احملللني، فإن الهدف التالي لليورو س��يكون 

ذروة آب 2015 البالغة 1.17150 دوالر.
وارتف��ع الي��ورو إل��ى 1.16765 دوالر م��ع مراهن��ة 
األسواق على أن »البنك املركزي األوروبي« سيغير 
سياس��ة التحفي��ز خ��ال اخلري��ف برغ��م حرص 
رئيسه ماريو دراغي على االقتصاد في التلميحات 
املتعلق��ة باخلطوة التالي��ة للبنك بع��د اجتماع 

اخلميس.
وق��ال آدم ك��ول، احمللل ل��دى »آر بي س��ي كابيتال 
ماركتس« في لن��دن »ال يوجد حقاً في تصريحات 
دراغ��ي ما يدعو إلى مثل هذه املراهنة على صعود 
اليورو، وقد ينتهي األمر باألسواق إلى خيبة األمل 

قريباً«.
ودفع��ت ق��وة الي��ورو مؤش��ر ال��دوالر إل��ى أدنى 

مستوياته في 11 شهراً عند 93.994.
واستقر الدوالر أمام الني مسجاً 111.79 ين بعدما 
المس الليلة املاضية 111.48، وهو أدنى مس��توى 
من��ذ 27 حزي��ران. وتتجه العمل��ة األميركية إلى 

ارتفاع نسبته 0.4 في املئة على مدى األسبوع.

إيران: مذكرات تفاهم 
في مجال النفط والغاز

ارتفاع صادرات تركيا 
إلى قطر

أعلى مستوى لليورو 
أمام الدوالر

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

كشف تقرير حديث إلحدى الشركات 
العاملة ف��ي مجال خدم��ات ذكاء 
األعمال، بعن��وان »الطاقة املتجددة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 2017 «، أن منطقة الش��رق 
األوسط وش��مال أفريقيا حتتاج إلى 
أكث��ر من 200 مليار دوالر لتوس��يع 
الشبكات القائمة وحتسينها وزيادة 
عدد مش��اريع الطاقة املتجددة في 
السنوات اخلمس املقبلة، تزامنا مع 
سعي احلكومات إلى تلبية الطلب 
الس��ريع م��ن خ��ال تنفي��ذ برامج 

طموحة خاصة بالطاقة املتجددة.
نظ��را  أن��ه  إل��ى  التقري��ر  وأش��ار 
الهيدروكربوني��ة  لاحتياطي��ات 
املهم��ة املتوافرة ف��ي املنطقة، فإن 
الواقع بدأ يشهد تبدال جذريا خال 

وبني  املاضي��ة.  اخلم��س  الس��نوات 
أنه ف��ي البلدان االثني عش��ر التي 
شملها التقرير بشكل معمق، بلغ 
ف��ي 2015 مجموع القدرة الفعلية 
 761.271 الطاق��ة  تولي��د  ملراف��ق 
ميغ��اواط، إذ كان م��ا يزيد على 7% 
منها م��ن الطاقة املتج��ددة، إال أن 
الغالبي��ة العظمى من هذه القدرة 
اإلنتاجي��ة هي طاق��ة كهرومائية، 
إذ أطل��ق املغ��رب، وأبو ظب��ي، ودبي 
مش��اريع طاق��ة شمس��ية تف��وق 

قدراتها اإلنتاجية 100 ميغاواط. 
وق��ال التقري��ر: »املتوق��ع أن يتغير 
ذلك بش��كل ملحوظ في السنوات 
املقبل��ة، مع التعريفات القياس��ية 
الطاق��ة  ملش��اريع  املنخفض��ة 
املتج��ددة عل��ى نط��اق املرافق في 
جمي��ع أنح��اء املنطق��ة؛ م��ا يبدل 
تص��ورات احلكوم��ات واملرافق حيال 
الطاق��ة املتجددة، ف��ي حني كانت 

الطاق��ة املتج��ددة غائب��ة تقريب��ا 
قبل 10 س��نوات، وبات ل��دى الدول 
االثنتي عشرة التي يتناولها التقرير 
شكل من أشكال الطاقة املتجددة 

املستهدفة«.
وأضاف: »من العوامل الرئيسة وراء 
احلث على تنويع الطاقة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا هو 
االرتفاع احلاد في الطلب على الغاز؛ 
بفض��ل كفاءت��ه املتزاي��دة ومعدل 
االنبعاث��ات األكثر انخفاضا مقارنة 
بأن��واع الوقود األحف��وري األخرى، إذ 
أصب��ح الغاز الوقود املفضل لتوليد 
الطاق��ة ف��ي املنطقة عل��ى مدى 
العقدي��ن املاضيني، ومع ذلك تواجه 
جميع دول مجلس التعاون اخلليجي 
س��وقا محدودة للغاز، ال سيما مع 
الطلبات املتنافس��ة م��ن قطاعات 

النفط والصناعة واملرافق«.
وتابع التقرير: »أما خارج دول مجلس 

التعاون، فقد عانى األردن من ارتفاع 
فاتورة استيراد الطاقة في السنوات 
األخيرة، إذ اضطر إلى زيادة استخدام 
النفط بسبب تراجع إمدادات ً الغاز 
الطبيعي من مص��ر، وحتولت مصر 
أيضا إلى اس��تيراد الغاز الطبيعي 
إط��اق  املغ��رب  ويعت��زم  املس��ال، 
مش��روع طموح لتوليد الطاقة من 
الغاز بقيمة 6.4 مليار دوالر؛ لتعزيز 

إمدادات الغاز وقدرات التوليد«. 
ون��وه ب��أن االنخف��اض في أس��عار 
النف��ط أدى إل��ى زي��ادة مش��اركة 
القط��اع اخلاص في أس��واق املرافق 
ف��ي املنطقة. وذك��ر أن هذا التوجه 
نح��و من��اذج املنتج��ني املس��تقلني 
املس��تقلني  واملنتج��ني  للطاق��ة، 
للمي��اه والطاق��ة قد مك��ن بعض 
أكب��ر املطورين الدولي��ني من تقدمي 
عروض تنافسية تشمل بعض أدنى 

األسعار في العالم.

في ضل االرتفاع الحاد بالطلب على الغاز

الشرق األوسط: 200 مليار دوالر للطاقة المتجددة
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آفاق 8

احمد موسى جياد

مت في االيام القليلة املاضية نشر بعض 
املعلوم��ات ع��ن وزارة النف��ط تتعل��ق 
مبوضوع��ني او مش��روعني مهمني كل 
منهم��ا له تأثي��ر مباش��ر وفاعل على 
االقتص��اد العراق��ي وعل��ى املصلح��ة 
الوطني��ة؛ حيث يتعل��ق االول باحلقول 
احلدودي��ة م��ع كل من اي��ران والكويت، 
الغ��از  باس��تغالل  يتعل��ق  والثان��ي 
الطبيع��ي املصاحب م��ن حقلي نفط 
الناصرية والغراف في محافظة ذي قار.  

وكانت مصادر هذه املعلومات هي
 -1بيان��ات املكت��ب االعالم��ي لل��وزارة 
ال��ى  النف��ط  وزي��ر  بزي��ارة  املتعلق��ة 

محافظة ميسان.
 -2 مقابل��ة مدير عام دائرة العقود في 
ال��وزارة عبد املهدي العميدي مع تقرير 
نفط الع��راق )اى او ار( ونش��رت بتاريخ 

10 متوز
 -3 بيان املكتب االعالمي للوزارة املؤرخ 

في 11 متوز
 -4 االع��الن املصحح للمديرية العامة 

للعقود في الوزارة املؤرخ 12 متوز
  -5 بي��ان املكت��ب االعالم��ي لل��وزارة 
املؤرخ في 13 متوز املتعلق مبوضوع الغاز 
املصاحب وغيرها من املصادر الرسمية 

التي يشار اليها في سياق البحث.
ورد  م��ا  عل��ى  وبدق��ة  االط��الع  بع��د 
ف��ي املص��ادر املذك��ورة اع��اله مت حتليل 
م��ا يتعل��ق بكل��ي املش��روعني وبي��ان 
النواق��ص  وتش��خيص  املالحظ��ات 
والعيوب والسلبيات وتقدمي املقترحات 
والبدائ��ل العملي��ة التي ام��ل ان تنال 
اهتمام الوزارة وخاصة تلك التي تتعلق 
باجله��د الوطن��ي ف��ي تطوي��ر احلقول 

احلدودي��ة وصيغة العق��ود ومكوناتها 
وعملي��ة التعاق��د. كما مت تش��خيص 
بوض��وح م��دى وانعكاس��ات انع��دام 
التنافس��ية والش��فافية والت��ي تقود 
بالض��رورة الى التش��كيك ف��ي نزاهة 
العملي��ة التعاقدية. والبد من التذكير 
ان الدس��تور العراقي  يؤكد على امرين 
اساسيني لهما عالقة مباشرة بهذين 
املشروعني: االول يتعلق بتحقيق »اعلى 
منفع��ة للش��عب العراق��ي« و الثاني 
اعتماد »احدث تقنيات مبادئ السوق«؛ 
وف��ي ض��وء م��ا مت عرض��ه وحتليله في 
ادن��اه يتضح ان ال��وزارة لم متتثل لهذه 

املتطلبات الدستورية امللزمة.
»الرق��ع  تطوي��ر  األول:  املوض��وع 

االستكشافية احلدودية »
حس��ب بيان الوزارة اعل��ن وزير النفط 
»اطالق مش��اريع الستكشاف وتأهيل 
الرق��ع  م��ن  تس��عة  انت��اج  وتطوي��ر 
النفطي��ة  واحلق��ول  االستكش��افية 
احلدودي��ة البرية والبحري��ة في جنوب 
ووس��ط العراق. وق��ال وزي��ر النفط ان 
عملية التطوير والتأهيل تشمل الرقع 
االستكش��افية ) خض��ر امل��اء وجب��ل 
س��نام وام قصر( التي تقع على احلدود 
العراقي��ة الكويتي��ة ، كما ستش��مل 
مشاريع التأهيل الرقع االستكشافية 
الواقع��ة على احلدود العراقية االيرانية 
وهي )رقع السندباد واحلويزة والشهابي 
وزرباطي��ة ونف��ط خانة(«،« ام��ا الرقع 
االستكش��افية البحرية فقد شملت 
رق��ع اخللي��ج العربي الت��ي تقع ضمن 

املياه االقليمية العراقية في اخلليج«
املضام��ني  تقيي��م  ف��ي  الب��دء  قب��ل 
االساس��ية في اعالن وتوجهات الوزارة 
به��ذا الش��أن ارى من الض��روري توفير 
خصوصي��ة  ح��ول  موج��زة  مقدم��ة 

واولوية تطوير احلقول احلدودية.
انني ادعم بش��دة قيام العراق بتطوير 
حقول��ه احلدودي��ة بغ��ض النظ��ر عن 
»اجل��دوى االقتصادي��ة املقارن��ة« التي 
حتدد اولوي��ات تطوير احلقول واملفاضلة 
بينها والتوقيت الزمني لها. والس��بب 
يعود في االس��اس الى مبدا او »قاعدة 
االستحواذ-رول اف كابتجر« الذي عادة 
ما يحك��م تطوي��ر مثل ه��ذه احلقول 
)ليس فقط بني الدول بل حتى بني الرقع 
االستكشافية واحلقول املشتركة في 
الدول��ة الواحدة( في حال��ة عدم وجود 
او االتف��اق عل��ى صيغ��ة »الوحدانية- 

يونيتايزشن«.
ومن املمارسات املعروفة دوليا ان اجلهة 
التي تقوم بتطوير احلقل املشترك قبل 
)او بدون التعاون مع( غيرها فان عملية 
التطوي��ر تس��تند على اس��تراتيجية 
)ماكسمايزيش��ن(  االنت��اج  تعاظ��م 
باقصر فترة زمنية مما يضمن استخراج 
اكب��ر كمي��ة م��ن االحتياط��ي املؤكد 
)بروفن رزيرف( دون اعتبار ملبادئ »نسبة 
الكف��اءة القص��وى-ام اي ار« و«االدارة 
او  البترولي��ة«   للمكام��ن  احلكيم��ة 
تعزيز »معامل االس��تخالص- ركوفري 
فاكتر« في املديني املتوس��ط والبعيد. 
كم��ا يتم اضافة الى ذل��ك اللجوء الى 
اس��لوب احلف��ر املائ��ل واحلف��ر االفقي 
للتوغل اكثر في املكمن لتسريع وتائر 
االنتاج وزيادت��ه.  ومن املنطقي ان تقود 
هذه االس��تراتيجية الى نتائج  سلبية 
على املكمن البترول��ي وخاصة ظاهرة 
»النضوب غي��ر الناج��ز او املبكر – بري 
متجور دبليشن« مما يعني بقاء كميات 
كبيرة من االحتياطي في املكمن ولكن 
ال ميك��ن اس��تخراجها اال باس��تخدام 
وبتكالي��ف  متقدم��ة  تكنولوجي��ا 

عالي��ة ج��دا مما ق��د يلغي اجل��دوى من 
استخراجها.

ولتجنب اخلس��ائر او النتائ��ج املترتبة 
عل��ى التطوير اح��ادي اجلانب للحقول 
املشتركة يتم اللجوء عادة الى البدائل 

التالية:
التطوير التنافس��ي املتبادل؛ اي تطوير 
اح��ادي اجلانب املتبادل )من قبل الطرف 
او االط��راف املعني��ة باحلقل املش��ترك 
او الرق��ع املتج��اورة ذات التراكي��ب او 
املش��تركة(.  اجليولوجي��ة  الطبق��ات 
ومبوجب هذا البديل فان كل طرف يتبنى 
استراتيجية تنافس��ية وما يترتب من 
نتائج عل��ى املكمن البترولي )كما ذكر 
اعاله(. وعادة ما تكون احلقول احلدودية 
املش��تركة اساس��ا للخالفات الدولية 
واالمثل��ة عل��ى ذلك عدي��دة ومنها ما 
حص��ل ب��ني الع��راق واي��ران والكويت. 
وفي حالة الرق��ع املتجاورة ضمن البلد 
الواحد يتم عادة اللجوء الى االجراءات 
القانونية ملعاجلة التجاوزات كما حصل 
ف��ي الهن��د في ش��هر تش��رين الثاني 
2016؛ حيث طلب��ت احلكومة الهندية 
من الش��ركات التي تطور احدى الرقع 
البحري��ة مبل��غ 1.55 بلي��ون دوالر عن 
»الغ��از الطبيعي ال��ذي هاجر الى هذه 

الرقعة من الرقع اجملاورة«. 
اي  املش��ترك؛  التعاون��ي  التطوي��ر 
موافقة االطراف املعنية على التطوير 
املشترك وخاصة من خالل تبني صيغة 
»الوحدانية- يونيتايزشن« والتي يعهد 
بهى الى ش��ركة نفطي��ة متخصصة 
يتف��ق عليها من الطرف��ني ووفق عقد 
ثالث��ي )على االق��ل( االط��راف. مبوجب 
هذا البديل يكون تطوير احلقل )فرضيا 
ومنطقيا( اكثر تناغما مع املمارس��ات 
السليمة في الصناعة االستخراجية. 

وفي حالة كون احلقل املشترك بني دول 
)متجاورة( يكون عقد التطوير بصيغة 
معق��دا  يونيتايزش��ن«  »الوحداني��ة- 
وطويال ويتطلب تغطية ثالثة اعتبارات 
و متطلب��ات اساس��ية: االول يتضمن 
اعتبارات القانون الدولي العام واملتعلقة 
واملعاه��دات  الس��يادية  باملس��ائل 
والعالقات الدولي��ة )الثنائية ومتعددة 
نوعي��ة  يتضم��ن  الثان��ي  االط��راف(؛ 
ومجم��ل اجلوان��ب التعاقدي��ة واملالية 
واالقتصادية والتنظيمية والعملياتية؛ 
ام��ا الثالث فيتضم��ن اجلوانب الفنية 
املتعلقة مبختلف  وخاصة اجليولوجية 
االبعاد واخلصائص اجليولوجية للحقل 
املعن��ي وتراكيبه. وقد يتطلب التوصل 
الى العق��د النهائي جه��ود  ومهارات 
تفاوضي��ة متكامل��ة ويس��تغرق وقتا 
طوي��ال. فمث��ال اس��تغرقت املفاوضات 
الروس��ية النرويجية اكثر من 40 عاما 
قب��ل ان تتوصال ) ف��ي 2010( الى اتفاق 
بش��ان البحث عن النفط والغاز وحفر 
االب��ار عل��ى حدودهما املش��تركة في 
القطب الش��مالي. ومن اجلدير بالذكر 
ان مكات��ب اخلبرة واحملام��اة الدولية قد 
طورت مناذج عقود متخصصة بصيغة 

»الوحدانية- يونيتايزشن«.
وبعد التق��دمي املوجز اع��اله وفي ضوء 
ما تقدم اعود ملناقش��ة اع��الن الوزارة 
املتعلق بتطوير الرقع االستكش��افية 

احلدودية

اوال: رق��ع استكش��افية ام حق��ول 
مكتشفة

م��ن الغري��ب ان يت��م تش��خص هذه 
املواقع على انها »رقع استكش��افية« 
وه��ي ليس��ت كذل��ك ويح��دد عددها 
بتس��عة وهي ليس��ت كذل��ك ايضا. 

االستكش��افية«  »الرق��ع  فجمي��ع 
باستثناء »الرقعة البحرية« هي حقول 
مكتشفة ومنذ س��نوات بل وبعضها 
منذ عق��ود عديدة وقس��م منها كان 

منتجا ً.
وف��ي ضوء املعلومات الرس��مية لوزارة 
النفط اخلاصة باالحتياطيات النفطية 
التي مت نش��رها في شهر تش��رين اول 
2010 نورد االمثلة التالية التي تدحض 
متام��ا ما طرح في االعالن. فحقل نفط 
خانة من احلقول املنتجة في منتصف 
القرن املاضي بحيث اصبح االحتياطي 
 1.5% املتبق��ي في��ه يش��كل نس��بة 
م��ن االحتياطي املؤك��د )بروفن رزيرف( 

ومبعامل استخالص قدره 49.3%.
اما حقل احلويزة فقد بوش��ر بحفر اول 
بئر في نهاية الس��بعينيات من القرن 
املاض��ي ولم يتم اكمال احلفر بس��بب 
احل��رب االيراني��ة العراقي��ة. وحس��ب 
املعلومات التي قدمها مدير عام شركة 
نفط ميس��ان عدنان نوش��ي س��اجن 
)حس��ب موق��ع وزارة النف��ط بتاريخ 5 
كان��ون اول 2016( ان االحتياطي املؤكد 
للحقل يقدر بحدود 219 مليون برميل 
مما يؤه��ل احلقل النتاج ما ب��ني 20 الى 
30 ال��ف برميل يوميا بعد اس��تكمال 
عملي��ات التطوير.)علم��ا ان معلومات 
الوزارة تشير الى ان االحتياطي املتبقي 
يقدر بحدود 480 مليون برميل ويشكل 
نس��بة %100 م��ن االحتياط��ي املؤكد 
)بروفن رزيرف( ومبعامل استخالص قدره 
%20.9 حي��ث الزال احلقل بك��را )كرين 

فيلد( لم يتم تطويره بعد.
حق��ل  عل��ى  ينطب��ق  االم��ر  ونف��س 
السندباد. فحس��ب ما صرح به  خالد 
حم��زة عباس معاون مدير عام ش��ؤون 
احلق��ول ف��ي ش��ركة نف��ط اجلن��وب 

)البصرة( في ش��هر شباط املاضي بانه 
مت حفر بئرين من مجموع خمس��ة ابار 
نفطي��ة واش��ار الى بدء االنت��اج بني 3 
الى 6 اشهر. )علما ان معلومات الوزارة 
لع��ام 2010 املش��ار اليه��ا اع��اله لم 

تتضمن هذا احلقل(.
وفبم��ا يتعلق بعدد »الرق��ع« فهو غير 
دقي��ق ايض��ا. حي��ث تش��ير معلومات 
دائرة العقود في الوزارة مثال ان »رقعة« 
احلويزة تتضمن حق��ل احلويزة وتركيب 
احلوي��زة اجلنوبي؛ و«رقع��ة« نفط خانة 
تتضم��ن تركي��ب نفط خان��ة اجلنوبي 
وحقول نفط خانة، ناودومان وتل غزال.

)علم��ا ان كل من حقل��ي ناودومان وتل 
غ��زال هي من احلقول البكر حيث يقدر 
االحتياط��ي املؤكد ل��الول 100 مليون 
برميل والثاني 10 مليون برميل ومبعامل 

استخالص قدره %15 لكل منهما(.
م��ا يه��م ف��ي ه��ذا االمر لي��س فقط 
ع��دم دق��ة املعلوم��ات باط��الق صفة 
»رق��ع استكش��افية« عل��ى »حق��ول 
مكتش��فة« اوعددها ب��ل االخطر هو 
التبع��ات املادي��ة )القانوني��ة للعق��ود 
حي��ث كما هو مع��روف ان عقود الرقع 
االستكش��افية تص��اغ على اس��اس 
ارتفاع مخاطر االعمال )بزنس رسكس( 
)انسرتنس��ي((  الاليق��ني  ومعام��ل 
االنطب��اع  تعط��ي  )الت��ي  واملعنوي��ة 
ب��ان الذي��ن ال يس��تطيعون التميي��ز 
ب��ني الرقع��ة االستكش��افية واحلقل 
املكتش��ف ال ميكنه��م فه��م العقود 
املعقدة والتي يت��م صياغتها من قبل 
تلك الش��ركات بشكل قانوني يضمن 
املصلحة القصوى للشركة االجنبية( 
خاصة بعد ان تطلع الشركات املعنية 
على حقيبة املعلومات التي ستهيئها 

املديرية العامة للعقود.

جرجيس كوليزادة *

املوضوعي��ة  بالق��راءات  استرش��ادا 
واالستنتاجات البديهية واملستخرجات 
املنطقي��ة نحل��ل م��ن منطل��ق الرؤية 
الت��ي  االس��تفتاء  مب��ادرة  العقالني��ة 
اطلقها السيد مس��عود البارزاني، ومنر 
مرورا هادئا بعني العقل على ما ترافقه 
من مقدمات وحتضيرات واس��تعدادات، 
ولك��ي يك��ون طرحن��ا ش��فافا ومبنيا 
عل��ى اس��تنتاجات منطقية س��نلجأ 
الى التحليل الواقعي املبني على قراءة 
االحداث واملستجدات كما هي ودون أي 
انحياز لكيي يتسم مقالنا باملوضوعية 
واحليادي��ة واملس��ؤولية، واس��تنادا الى 
هذا املنطلق سنتعرج الى املبادرة بعني 
الواقعي��ة لكي نكش��ف ع��ن مكامن 
اخللل والثغرات الكبي��رة التي تعتريها، 

وكالتالي:
)1( مبادرة االس��تفتاء ل��م تطرح بنحو 
مش��روع وطن��ي او ورق��ة سياس��ية او 
خطة عمل، وكذلك فكرة االس��تقالل 
لم تطرح بنحو مشروع متكامل مبني 
على رؤى شاملة ومنها البناء واالستناد 
الى خارطة طريق كاملة معدة بطريقة 
منطقي��ة وعقالنية وليس��ت بطريقة 
حماس��ية تق��رأ منها نوايا ش��خصية 

وحزبية وانفعالية.
)2( مبادرة االستفتاء لم تطرح على اية 
جهة تخصصية ان كانت سياس��ية او 
قانوني��ة او أكادميي��ة، محلية او عراقية 
او دولية من باب االستش��ارة والتحليل 
واالس��تنتاج والتقييم، ولم تطرح على 
أية جهة استش��ارية أجنبية مختصة 
بالقان��ون الدولي لدراس��تها وتقييمها 

واسناد مرجعيتها القانونية.
)3( غي��اب الرؤية والقراءة االستش��ارية 
م��ن  واالس��تقالل  االس��تفتاء  ملب��ادرة 
قب��ل األح��زاب الكردس��تانية بجمي��ع 
أنواعها ومذاهبها السياسية والدينية 
والقومية، وعدم اتاحة الفرصة والزمن 
الالزم أم��ام اي حزب الع��داد ورقة عمل 
او خارط��ة طريق خاصة بهلدراس��تها 
التحليالت  وف��ق  وتعديلها  وتقييمه��ا 
القانونية  التخصصية  واالستش��ارات 
احمللية والعراقي��ة والدولية، وثم توحيد 
كل االوراق احلزبي��ة بورقة وطنية واحدة 
وحتت عنوان واحد وهو "املشروع الوطني 
الستفتاء واستقالل اقليم كردستان".

)4( ط��رح املب��ادرة بطريقة ش��خصية 
وحزبي��ة وكأن ق��رار اج��راء االس��تفتاء 
قد خ��رج منغرفة أع��دت حزبي��ا بقرار 
م��ن البارزاني دون الع��ودة الى مرجعية 
ش��رعية وقانونية وهو برملان كردستان 
ال��ذي مت تعطلي��ه بأم��ر من��ه ضارب��ا 
اس��تحقاق الناخب��ني وس��يادة القانون 

والقيم الدميقراطية عرض احلائط.
)5( التهلي��ل األعمى البعيد عن املنطق 
والعقل والقان��ون من قبل أتباع وأنصار 
وأع��وان وحاش��ية البارزاني ع��ن مبادرة 

بش��تى  له��ا  والتس��ويق  االس��تفتاء 
الوس��ائل والط��رق البراغماتية وكأنها 
طوق النجاة والبس��اط االحمر املفروش 
بالورود خلالص الك��رد وانقاذهم القامة 

دولتهم املستقلة.
املالحظ��ات  مجم��ل  باختص��ار  ه��ذا 
والقانوني��ة  السياس��ية  الس��لبية 
التي  الكبي��رة  والتش��ريعية واالداري��ة 
يحيط بالعملية، وهي في حقيقة االمر 
بالغة النقص ألنها غيرمصانة وحاوية 
على ثغرات كبيرة وكثيرة مما يفتح اجملال 
لالخرين الطعن فيها بسهولة وخاصة 
م��ن قب��ل مجل��س الن��واب واحلكومة 
االحتادي��ة وكذلك م��ن قب��ل بعثة االمم 
املتحدة ف��ي بغداد، ولهذا هناك ش��ك 
كبير م��ن ان العملي��ة برمتها موجهة 
لتلبي��ة نوايا اخرى حزبية او ش��خصية 
ال تتعل��ق باالس��تقالل، وبالرغ��م م��ن 
املعارض��ة االقليمي��ة والدولي��ة الت��ي 

تتعرض لها.
وم��ن جانب آخ��ر عندما نل��ج في عمق 
مبادرة االس��تفتاء جن��د ان البارزاني لم 
يلجأ مطلقا الى التحوط االستراتيجي 
حلماية ش��عب االقليم ف��ي مرحلة ما 
قبل وما بعد االستفتاء، وذلك من خالل 
اتخاذ احتياطات حلماي��ة املواطنني من 

واملعيشية  واحلياتية  اجلوانباالقتصادية 
والغذائي��ة واملالية املرتبط��ة باحلاجات 
األساس��ية والرئيس��ية الدام��ة احلياة، 
وعل��ى اقل تقدي��ر تأمني ه��ذه احلماية 
لفترة ال تقل عن س��تة أش��هر أو سنة 
كاملة، وذلك على أساس احتمال اغالق 
احل��دود البرية واالج��واء اجلوية لالقليم 
من قبل الدول اجمل��اورة، وهذه احلالة هي 
ثغرة الضعف الرئيسية الهائلةملشروع 
االس��تفتاء، ولهذا من حقنا ان نقول ال 
يعقل ان يتم اتخ��اذ قرار مصيري بهذه 
األهمية والش��عب على أرضية هش��ة 
خاوي��ة ال حتميها اقتصاديات احتياطية 
وال موارد مخزون��ة وال أموال مدخرة في 
عاصي��ات الظ��روف، ولالس��تدالل على 

هذه احلقائق املرة، نورد ما يلي:
)1( تع��رض االقلي��م الى أول انتكاس��ة 
مالية من خالل تأخ��ر توزيع ربع الرواتب 
املتأخرة أصال عن مواعيدها واملس��مى 
باالدخار االجباري القمعي، وذلك ألسباب 
متعلق��ة بوضع اليد على أموال النفط 
الك��ردي من قبل احلكومة التركية كما 
ج��اء ف��ي تكهنن��ات اعالمية، بس��بب 
معارض��ة أنقرة لقرار االس��تفتاء، وهذا 
يعني ان البارزاني ومن معه من سلطة 
وحكوم��ة واحزاب حاكمة ل��م يفكروا 

في ضمان احتياط مالي تكفي لفترة ال 
تقل عن ثالثة أش��هر على األقل او على 

مدار نصف سنة كاملة.
)2( ع��دم وج��ود برنام��ج خزي��ن غذائي 
اطالقا لضمان قوت الش��عب من املواد 
الغذائية لفترة ال تقل عن ستة أشهر، 
وكذلك عدم احلس��اب لضمان أو تأمني 
محاصيل احلبوب من احلنطة والشعير 
وال��ذرة املنتج محليا، علم��ا من ناحية 
األم��ن الغذائ��ي لالقلي��م ف��ان حاجة 
املواطن��ني تتطل��ب ف��ي االق��ل لفترة 
نصف س��نة تخزين ربع مليون طن من 
احلنط��ة، وتخزي��ن كل من ال��رز والذرة 
والشعير بقدر نص ربع مليون طن لكل 
مادة، وذلك لضمان املواد األساسية من 
احلبوب، وكذل��ك فان عملي��ة التحوط 
الغذائ��ي تتطلب أيض��ا تخزين كميات 
كافية من مواد غذائية أساس��ية اخرى 

مثل الزيوت.
)3( بس��بب املوق��ع اجلغراف��ي لالقليم 
وم��رور ظروف��ه املناخي��ة بش��تاء ب��ارد 
وقارص وقاس فان حاجة حالة االحتياط 
املطلوب جملابهة ظروف املرحلة تتطلب 
تخزين مقدار كاف من وقود املنازل لكل 
االس��ر عل��ى االقل ف��ي موس��م البرد، 
ولكن ايض��ا هذا االحتي��اط ال وجود له 

في تفكير سلطة االقليم.
املواطن��ني  حي��اة  حماي��ة  ضم��ان   )4(
واس��تمرار تأمني القط��اع احليوي الهام 
الصحة، وه��ذه احلاجة تتطل��ب توفير 
املس��تلزمات  وتخزي��ن كام��ل جلمي��ع 
واالحتياج��ات م��ن االدوي��ة والعقاقي��ر 
واملواد الطبي��ة والصحية لفترة ال تقل 
عن س��تة أش��هر، ولك��ن ه��ذا اجلانب 
احليوي أيضا غائب عن تفكير السلطة. 
)5( احلف��اظ عل��ى اس��تمرارية قطاعي 
التربية والتعلي��م بالعمل للمحافظة 
عل��ى ادامة دراس��ة التالمي��ذ والطالب 
وف��ق البرنامج املعت��اد، وه��ذا يتطلب 
توفي��ر وتخزي��ن وتوفي��ر احتياطات من 
كافة املواد واالحتياجات واملس��تلزمات 
التربوية والتعليمية الكافية، ولكنهذا 

اجلانب أيضا لم يخطر ببال السلطة.
)6( ع��دم أخذ التهدي��دات الصادرة عن 
بجدية ومسؤولية  الكردي  االس��تفتاء 
كاملة خاص��ة من قبل دول��ة مجاورة، 
واحلاج��ة تتطلب في االقل االحتس��اب 
له��ذه املس��ألةواعداد خط��ط طواريء 
ميدانية مدروس��ة مهيئة لالحتماالت 
التهدي��دات  تل��ك  م��ن  للتقلي��ل 
وامتصاصه��ا بأقل ما ميك��ن في حالة 
اطالقه��ا. )7( ع��دم أخ��ذ االحتياط��ات 

املطلوبة في حال جلوء الدول اجملاورة الى 
قط��ع املياه عن االنهر التي متر باالقليم، 
االقتص��ادي  التعام��ل  يتطل��ب  وه��ذا 
الس��ليم مع املياه اخملزونة في الس��دود 
واملس��طحات املائي��ة، وال ش��ك ان هذا 
االم��ر يعتبر من أهم املس��ائل احلياتية 

لعالقتها مباشرة بحياة املواطنني.
)8( ع��دم االئتم��ان والثق��ة بالبارزان��ي 
االخ��ر،  احلاك��م  واحل��زب  وحزب��ه 
والتبدالتالسياس��ية احلاصلة ال يبعث 
عل��ى االطمئنان بدلي��ل انقالب املوقف 
من حرك��ة التغييروالتراج��ع عنه بعد 
س��نتني، وغياب وجود ضمانات محلية 
او عراقي��ة او دولية بش��أن االس��تفتاء 
عق��دت املس��ألة كثي��را، ومجهولي��ة 
الرهان الذي يلعب عليه انتجت مخاوفا 
كثيرة، وحسب واقع املشهد املطروح ال 
يلمس بوجود بديل مضمون عند فشل 

العمليةحتى ولو مت اجلواب بنعم.
)9( حتدي��د موعدي��ن الج��راء عمليت��ني 
البرملاني��ة  واالنتخاب��ات  لالس��تفتاء 
والرئاس��ية ف��ي االقلي��م خ��الل ثالثة 
اش��هر ترس��م ش��كوكا كبي��را عل��ى 
املعني��ة الجنازهم��ا،  املفوضي��ة  ق��درة 
والضغوطات اجلارية عليها ال تقرأ منها 
اال اج��راء اس��تفتاء ص��وري وانتخابات 

ودواف��ع  لنواي��ا  نزيه��ة  غي��ر  صوري��ة 
ش��خصية وحزبي��ة لصال��ح الرئي��س 

املنتهي واليته ولصالح احلزب احلاكم.
)10( االس��تخفاف واالحتق��ار بالع��راق 
وبالعراقي��ني واملعارض��ني الكرد خاصة 
من قبل الوجوه االعالمية والسياس��ية 
املروج��ة لالس��تفتاء واحملس��وبة عل��ى 
البارزان��ي، وال يعلم��ون ان سياس��تهم 
الرعناء س��تخلق اعداء جدي��دة للكرد، 
فطروح��ات هؤالء جتاوزتاحلدود وس��تؤثر 
بس��لبية كبيرة على س��معة االنسان 
الك��ردي ال��ذي يتمتع بصفات حس��نة 
وخصال حميدة واحت��رام واميان بالقيم 

االنسانية.
باختصار هذه مجموعة من احلقائق املرة 
والبعي��دة بتعمد عن تفكي��ر البارزاني 
وكبار الساس��ة واحلكومة والس��لطة، 
وكل م��ا يق��ال ويط��رح م��ن نق��اش او 
االس��تفتاء  ملب��ادرة  وتهلي��ل  تس��ويق 
مجرد كالم م��ن زرق ورق ال قيمة له الن 
العملية نفس��ها مبنية عل��ى أرضية 
هش��ة خاوية ال أس��اس لها وال دعائم، 
واالس��تعدادات اآلني��ة واملقبل��ة غائبة 
والتحضيرات العاجلة واآلجلة مفقودة 
والبدائ��ل  واالحتياط��ات  والتحوط��ات 
الوج��ود له��ا بالتم��ام، وكل ما يس��اق 
جهل في جهل، وتش��ويه في تش��ويه، 
وما يطرح اعالميا وسياس��يا بعيد عن 
املنطق والعقل والتفكير السليم، وهذا 
ف��ي حقيقة األم��ر اعتداء ص��ارخ على 
العق��ل الكردي الن م��ن غير املعقول ان 
ينظر له بهذه الس��ذاجة املاكرة وبهذا 
االستخفافلس��المة الفك��ر والتأم��ل 

والتحليل والتقييم واالستنتاج.
والغري��ب ان تلج��أ الس��لطة وأتباعها 
الى هذا االس��لوب البعي��د عن املنظور 
والرافض لألس��س  للحياة،  الطبيع��ي 
وللنظ��ام  للمجتم��ع  املنطقي��ة 
السياس��ي ف��ي اي بل��د، وكم��ا أكدنا 
ما جنده من تس��ويق هو ط��رح للجهل 
ورفض لالخ��ر وللمنط��ق وللعقل، وما 
هو اال عودة لتقاليد القبلية املتخلفة، 
والدكتاتوري��ة  للجاهلي��ة  وع��ودة 
الغاصبة التي متي��ت العقول في رؤوس 
اصحابه��ا وجتعله��ا كائنات مس��خة 
ال نب��ض للتفكي��ر واملنط��ق والعق��ل 
الس��ليم فيها، لهذا نق��ول ان طريقة 
االس��تفتاء  بح��ق  العم��ل  واس��لوب 
واالستقالل بالطريقة الساذجة اجلارية 
واعتداء  "الكوردايتي��ة"  اعت��داء عل��ى 
صارخ عل��ى املنظوم��ة احليوية للعقل 
واس��تهجان  واس��تخفاف  الك��ردي، 
بالعقول الكردستانية التي انبثق تبعد 
االنتفاضة والتي تروت باحلرية والكرامة 
والقيم االنسانية والدميقراطية، ولهذا 
ح��ان الكف ف��ورا ع��ن ه��ذه الطريقة 
السوقية الضاربة لكل مناهج املنطق 
تكفي��ه  واللبي��ب  العق��ل،  ومباه��ج 

االشارة، واهلل من وراء القصد.

* كاتب صحفي من إقليم كردستان.

تطوير الحقول الحدودية واستغالل الغاز الطبيعي في ذي قار

مشاريع مهمة ولكن العقود مبهمة وتفتقر الشفافية
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حس��ابية  عملي��ة  اجرين��ا  ل��و 
بس��يطة عن عدد املؤامرات التي 
تعرض لها الع��راق منذ االطاحة 
العام  الدكتاتوري ف��ي  بالنظ��ام 
2003 الس��تحق الع��راق ان يتبوأ 
مكان��ا ف��ي موس��وعة غني��س 

لالرقام القياسية.
لق��د ب��ات معلوم��ا للجميع انه 
بعدم��ا ق��ام احلاك��م االميرك��ي 
املدني »ب��ول برمير« بح��ل اجليش 
العراق��ي ب��كل صنوف��ه ص��ارت 
احل��دود العراقية م��ن دون نواطير 
اجل��راد م��ن  فاجتاح��ت اس��راب 
الس��فاحني من تنظيم القاعدة 
وت��رى انه وس��ط ه��ذه الفوضى 
ظهر املدعو  الزرقاوي ليجعل من 

نفسه زعيم تنظيم القاعدة في 
العراق فلج��أ الى اتباع اس��لوب 
شيطاني اراد منه ان يشعل حربا 
مرقدي  بتفجي��ر  فق��ام  طائفية 
االمامني العسكريني في سامراء 
فانفت��ح تبعا لذلك ب��اب جهنم 
امام العراق ادى الى اشتعال حرب 
اهلي��ة فأمت��أت املستش��فيات 
باجلث��ث مقطوعة الرؤوس بحيث 
ل��م يتمك��ن اه��ل الضحايا من 

معرفة ابنائهم .
وق��د ادى ذل��ك الى قي��ام تنظيم 
القاع��دة وبالتع��اون م��ن بعض 
الفصائ��ل احمللي��ة م��ن احت��الل 
ال��ى  االنب��ار وص��وال  محافظ��ة 
ديال��ى حتى متكن من االس��تيالء 

على محافظة نين��وى وبطبيعة 
احلال ليس��ت بنا رغبة في دخول 
تفاصيل هذه املأس��اة التي حلت 
بالع��راق وبالعراقي��ني فكان ال بد 
للحكوم��ة العراقية ان تلجأ الى 
ش��راء ش��تى صنوف االس��لحة 

للدفاع عن ارضها وشعبها.
وبالتأكي��د اصبح الع��راق نتيجة 
لذل��ك مثقال بالدي��ون بعدما جلأ 
ال��ى االقت��راض م��ن بن��ك النقد 
الدول��ي ومن البن��ك الدولي ومن 
ذلك اصبح اجمال��ي الدين العام 
االجنبي يف��وق املئة ملي��ار دوالر 
في العام املاض��ي وتتضمن تلك 
عل��ى  دوالر  ملي��ار    41 الدي��ون 
النظام الصدامي لدولة الكويت 

وبقي��ة دول اخللي��ج مم��ا ادى ذلك 
الى حدوث عجز كبير في املوازنة 

للعام احلالي .
وبالتأكي��د ان للحيت��ان الكبيرة 
ف��ي الداخل هيمن��ة كبيرة على 
واردات اجلم��ارك فضال عن تهريب 
النفط واالستيالء على الضرائب 
وااليرادات احلكومية االخرى فضال 
ع��ن اله��در املال��ي ف��ي املوازن��ة 
العام��ة واجلدي��ر بن��ا ان نذكر ان 
احلكومة العراقية اقترضت خالل 
ه��ذا العام نح��و ملي��ار ونصف 
امللي��ار دوالر م��ن صن��دوق النقد 
الدول��ي وتنتظر نح��و 4 مليارات 
اخ��رى ف��ي حالة ايفاء الش��روط 
اخلاص��ة بالقروض ومن الطبيعي 

مي��زان  يواج��ه  ان  لذل��ك  تبع��ا 
املدفوعات في الدولة مش��كالت 
بخاصة العجز ف��ي موازنة العام 
احلال��ي وم��ن الطبيع��ي ان هذا 
العجز ش��كل ضغطا هائال على 
البنك املركزي العراقي لعدم قدرة 
ادخال  العراقية عل��ى  احلكوم��ة 
عملة اجنبي��ة الى جانب االموال 

الواردة من استثمارات النفط .
وم��ن ذلك يتب��ني ان الع��راق بات 
يواج��ه خطرا ابش��ع م��ن خطر 
االرهابي��ة فكي��ف  التنظيم��ات 
الس��بيل للخروج من ه��ذا املأزق 
املال��ي ؟؟؟ م��ن دون ش��ك لي��س 
اال  العراقي��ة  احلكوم��ة  ام��ام 
اس��تثنائيا  اهتمام��ا  تول��ي  ان 

الى  بالقط��اع اخل��اص واللج��وء 
تشريع قوانني تشجع البرجوازية 
امواله��ا  الس��تثمار  العراقي��ة 
ف��ي اقام��ة مش��اريع صناعي��ة 
وزراعي��ة وس��ياحية وم��ن ذل��ك 
استثمار ضفتي نهر دجلة ودعوة 
الش��ركات م��ن بل��دان مجل��س 
التع��اون اخلليجي فضال عن ايران 
الس��تثمار االم��وال ف��ي اقام��ه 

املشاريع السياحية  
وال ري��ب فيه ان للقط��اع اخلاص 
دورا عظيما ف��ي عملية التنمية 
واعادة اعمار العراق ويعلم اجلميع 
ان القط��اع اخل��اص ف��ي ال��دول 
االوروبي��ة هو الذي حقق كل هذه 
االجن��ازات العلمي��ة واالقتصادية 

فيه��ا فمثال ان الوالي��ات املتحدة 
الت��ي تعد دولة حديث��ة التكوين 
احلض��ارات  ذات  بال��دول  قياس��ا 
القدمي��ة تط��ورت ه��ذا التط��ور 
الهائل فص��ارت من اقوى البلدان 
ونتيجة  واالقتصادية  العسكرية 
قي��ادة القطاع اخل��اص لالقتصاد 
االميركي حتت اش��راف احلكومة 

االحتادية في واشنطن 
واذا م��ا جلأت احلكوم��ة العراقية 
ال��ى فتح االب��واب ام��ام القطاع 
بالتأكيد س��ينهض  فانه  اخلاص 
مث��ل العنقاء من رم��اده برغم ان 
ذل��ك يتطلب جه��ودا وتضحيات 
كبي��رة م��ن الش��عب العراق��ي 

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

ّ
ّ

صادق باخان

كارل بيلدت

كاتب عراقي

رئيس الوزراء 
السويدي السابق

مضى عام على االنقالب الفاشل 
ف��ى تركيا، لك��ن ما زال��ت هناك 
تس��اؤالت كثيرة حول مس��تقبل 

البالد.
وكانت محاولة االنقالب في العام 
املاضي مثيرة جدا، حيث قصفت 
مقات��الت اف 16- املتمردة البرملان 
ش��خصا   249 وفق��د  الترك��ى، 
حياته��م.  لكن أخفق االنقالبيون 
في احتج��از الرئي��س رجب طيب 
أردوغان، الذي قام بعد ذلك بتعبئة 
مؤيديه وأفش��ل االنقالب. وإن لم 
يُفشل االنقالب في غضون ال 48 
س��اعة األولى، لكان م��ن احملتمل 
أن تس��قط تركيا في حرب أهلية 
مدم��رة وعنيف��ة، كان��ت آثاره��ا 

ستمتد إلى خارج حدودها. 
واليوم، من الصع��ب العثور على 
أي شخص في تركيا يشك في أن 
االنقالب كان مدبرا من قبل القوات 
املوالية لرجل الدين اإلسالمي في 
والية بنس��لفانيا فتح اهلل غولن. 
ويب��دو أن جمي��ع األدل��ة املتاحة 
تؤيد هذا االستنتاج. وعندما جاء 

أردوغان وح��زب العدالة والتنمية 
إلى الس��لطة دميوقراطيا في عام 
2002، انضمت القوات مع غولني 
إلرج��اع املؤسس��ة االس��تبدادية 
وتعزي��ز  تركي��ا،  ف��ي  القدمي��ة 
الدميقراطية التركية مع محاولة 

لالنضمام إلى االحتاد األوروبي.
لكن للغولينيني طموحات أعمق 
- وتقليد الس��رية الذي ورثوه عن 
عه��د الدكتاتوري��ة العس��كرية، 
م��ن  العدي��د  اضط��ر  عندم��ا 
النش��طاء الديني��ني إل��ى العمل 
في الس��رية. بعد عام 2002، كان 
تس��لل غولني للشرطة والقضاء 
واس��تعملوا  جي��دا،  معروف��ا 
محاكم��ات  بإج��راء  س��لطتهم 
عرضية وسجن خصومهم. وكان 
تسللهم أيضا إلى القوات اجلوية 

والدرك غير معروف جيدا.
في عام 2013، ب��دأ حزب العدالة 
والتنمي��ة و أتب��اع غول��ن بش��ن 
حرب أهلي��ة صامتة. وبالنظر إلى 
ليس  فإنه  املس��تمرة،  املواجه��ة 
من غي��ر املعقول أن نس��تنتج أن 

االنقالب الفاشل في العام املاضي 
كان جه��دا دراميا م��ن قبل أتباع 
غوليني لتولي الس��لطة قبل أن 

ميكن تطهيرهم من اجليش.
إن الدولة التركية، التي كان عليها 
منع أي تس��لل من قبل العناصر 
التخريبية ف��ي املقام األول، حتتاج 
ب��ال ش��ك إل��ى تطهير نفس��ها. 
ولكن إذا أريد لدميقراطية تركيا أن 
يكون لها مس��تقبل، فإن عملية 
إزالة التهدي��دات الداخلية يجب 
أن تلتزم بس��يادة القانون وحقوق 
اإلنس��ان، وأن حتظى بدعم واسع 

داخل اجملتمع التركي.
ومما يؤس��ف له أن رد أردوغان على 
محاولة االنقالب في العام املاضي 
أث��ار قلقا بالغا. وم��ن بني ال 100 
ألف ش��خص الذين مت اعتقالهم، 
مت حبس أكثر من 50 ألف شخص 
رس��ميا. ومن هؤالء ما ال يقل عن 
 7  000 و  وأدمي��راال،  جن��راال   169
عقيد وضابط بأدن��ى رتبة، و 800 
8 ضابط ش��رطة، و 24 من حكام 
احملافظ��ات، و 400 2 م��ن أعض��اء 

السلطة القضائية، و 000 31 من 
املشتبه بهم اآلخرين.

وفي الوقت نفسه، مت فصل عدد ال 
يحصى من الناس من وظائفهم، 
دون أي آف��اق للمس��تقبل. وقد مت 
إغالق العديد من وس��ائل اإلعالم 
أيضا، وفي األس��ابيع  املس��تقلة 
القليل��ة املاضي��ة، اعتق��ل دعاة 
بارزون في مجال حقوق اإلنس��ان 
- مبن فيه��م مدير منظمة العفو 
الدولي��ة ف��ي تركي��ا - لدعمهم 
»لإلره��اب«، وهي تهم��ة تتحدى 

العقل.
الفاش��ل،  االنقالب  أعق��اب  ف��ي 
احتد اجملتمع الترك��ي وراء أردوغان. 
لكن أعم��ال احلكوم��ة منذ ذلك 
بش��كل  الب��الد  قس��مت  احل��ني 
متزاي��د. وف��ي محاول��ة لتطهير 
حال��ة التهدي��دات األمني��ة ف��ي 
تركيا، جعلت احلكومة ش��باكها 
أوس��ع م��ن أي وقت مض��ى. وفي 
أبريل/  نيس��ان، عمدت إلى إجراء 
تغييرات دس��تورية في اس��تفتاء 
عارض��ه تقريبا نص��ف األتراك، مبا 

في ذلك معظم الناخبني الشباب 
ف��ي املناط��ق احلضري��ة. وعندما 
تصب��ح التغييرات نافذة املفعول، 
السياس��ي  النظ��ام  س��يتحول 
الترك��ي إل��ى نظ��ام يتمت��ع فيه 

الرئيس بقوة مركزة للغاية.
ويع��د ه��ذا التوج��ه خروج��ا عن 
الوالي��ة األول��ى من حك��م حزب 
العدالة والتنمي��ة، عندما قامت 
اقتصاده��ا،  بتحدي��ث  تركي��ا 
وتطوير مؤسساتها الدميقراطية، 
وانتقل��ت نح��و من��ح املواطن��ني 
األكراد حقوقهم املدنية الكاملة. 
وأدى التق��دم الكبير الذي أحرزته 
تركيا خالل هذه الفترة إلى تعزيز 

آفاق قبولها في االحتاد األوروبي.
ولكن اآلن أضحى املس��تقبل غير 
مؤك��د. واذا ل��م تب��دأ احلكوم��ة 
التركية فى احترام حقوق االنسان 
وس��يادة القانون ف��ى اوائل العام 
املقبل فان ما تبق��ى من محاولة 
االنضم��ام ال��ى االحت��اد االوروب��ى 
س��تبوء بالفش��ل. وكان��ت فرص 
ق��د اصطدمت  تركي��ا  عضوي��ة 

بالفعل مبحادثات الس��الم وإعادة 
الوحدة الفاش��لة مع قبرص، وهو 
فش��ل ال ميك��ن إلقاء الل��وم فيه 
على تركيا وحدها. وقد تعرض هذا 
اإليذاء اخلطابي إلى االحتاد األوروبي 
ألن تركيا قد جعلت نفس��ها غير 
مرغوب فيها سياسيا في العديد 
م��ن ال��دول األعض��اء ف��ي االحتاد 

األوروبي، وليس أملانيا وحدها.
وم��ن دون القوة السياس��ية التي 
توفره��ا عملي��ة االنضم��ام إل��ى 
االحت��اد األوروب��ي، ميك��ن لعملية 
التحدي��ث ف��ي تركي��ا أن تتراجع. 
وإذا حدث ذلك، ميكن سحب البالد 
بنحو مطرد وصوال الى مستنقع 
الش��رق األوس��ط. وتكافح تركيا 
بالفع��ل م��ن أج��ل اي��واء املاليني 
الفارين  من الالجئ��ني الس��وريني 
من الص��راع ال��ذي تش��ارك فيه 
القوات التركي��ة اآلن؛ وهي هدف 
ثاب��ت للهجم��ات اإلرهابية التي 
تشنها الدولة اإلسالمية. وعالوة 
عل��ى ذلك، قرر أردوغ��ان اآلن إدراج 
تركي��ا كوس��يط ف��ي اخلالف��ات 

الدبلوماس��ية اجلاري��ة ب��ني قطر 
ودول اخلليج األخرى.

إن مستقبل تركيا مهم جدا، حيث 
متتد إلى أوروبا والش��رق األوسط. 
وس��يصل ع��دد س��كانها قريب��ا 
إل��ى 100 مليون نس��مة، ولديها 
اقتصادي��ة ضخم��ة.  إمكاني��ات 
وال ميك��ن كتابة تاري��خ أوروبا من 
دون تركيا كم��ا أنه ال ميكن فصل 
مس��تقبل تركي��ا عن أوروب��ا. وإذا 
مت وضع تركيا على مس��ار موثوق 
نحو االندم��اج في االحتاد األوروبي، 
فإنه ميكن أن يس��اعد على إغناء 
احل��وار ب��ني  الثقاف��ات والتقاليد 

التي ميكن أن تهدد كل أوروبا.
لكن احلروب السياسية الداخلية 
ه��ذا  اآلن  تعرق��ل  تركي��ا  ف��ي 
املس��تقبل. بعد محاولة االنقالب 
كان من الضروري استتبات األمن 
واالستقرار. وبدال من ذلك، تعرض 
الب��الد حالة مثيرة من االنقس��ام 
اآلن. ينبغي اتخاذ مس��ار آخر قبل 

فوات األوان- ولكن الوقت ينفد.

عام االضطرابات في تركيا
PROJECT
SYNDICATE

أفراح لطيران
طارق حرب

ي��وم 2017/7/20 قرر البرملان تش��ريع قانون مجلس 
الدولة تطبيق��ا ألحكام املادة )١٠١( من الدس��تور 
وحسنا فعل البرملان بذلك  لكن الذي يؤاخذ  عليه 
ان البرمل��ان ق��رر في القان��ون اجلديد رب��ط محاكم 
القضاء االداري برئاس��ة اجلمهوري��ة عندما قرر في 
املادة االولى من هذا القانون  إعتبار احملاكم جزءا من 
تشكيالت مجلس الدولة وقرر في املادة الرابعة نقل 
احملاكم املرتبطة مبجل��س الدولة الى اجمللس اجلديد 
وهو مجل��س الدولة وربط مجل��س الدولة برئيس 
اجلمهوري��ة وهذا يعن��ي ان احملاك��م االدارية ترتبط 
برئي��س اجلمهوري��ة مادام انها جزء من تش��كيالت 
اجمللس اجلديد ال��ذي يرتبط برئيس اجلمهورية وذلك 
يعني ان احملاكم الثالث التي ترتبط مبجلس ش��ورى 
الدولة السابق ومجلس الدولة احلالي   وهي احملكمة 
االداري��ة العليا ومحكمة القضاء االداري ومحكمة 
قضاء املوظفني من محاكم الس��لطة التنفيذية 
الرتباطه��ا برئي��س اجلمهورية ولي��س من محاكم 
الس��لطة القضائي��ة وبعب��ارة اخرى  هي ليس��ت 
احملاكم التي حددها الدس��تور وال ترتبط بالسلطة 
الت��ي حدده��ا الدس��تور كمرج��ع جلمي��ع احملاكم 
وه��ي الس��لطة القضائي��ة وان ربط ه��ذه احملاكم 
الث��الث بالس��لطة التنفيذية وبرئي��س اجلمهورية 
يخالف احكام املادة )٤٧( من الدس��تور التي حددت 
السلطات وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية 
متارس اختصاصها على اس��اس مب��دأ الفصل بني 
الس��لطات فرب��ط احملاك��م بالس��لطة التنفيذية 
يخال��ف مبدأ الفص��ل بني الس��لطات الن احملاكم 
اختصاصه��ا قضائي مما يوجب ربطها بالس��لطة 
القضائية وليس السلطة التنفيذية ويخالف هذا 
االرتباط الفقرة اوال من املادة )١٩( من الدستور التي 
قررت ان القضاء مس��تقل مما يعن��ي عدم ارتباطه 
بالسلطة التنفيذية وتخالف احكام املادة )٧٣( من 
الدستور التي حددت سلطات واختصاصات رئيس 
اجلمهوري��ة وليس من بينها  ع��ّده املرجع  للقضاء 
االداري وللمحاكم الثالث ويخالف ايضا املادة )١٠١( 
من الدستور التي نظمت مجلس الدولة واالساس 
الدس��توري للمجلس حيث وردت في الفرع الثالث 
م��ن الفص��ل الثالث ال��ذي كان عنوانه الس��لطة 
القضائية اي ان الدستور بتحديده هذا املكان جمللس 
الدول��ة فأنه اعتبره جزءا من الس��لطة القضائية 
مب��ا فيها احملاك��م الثالث كما ان رب��ط احملاكم هذه 
برئاس��ة اجلمهورية يخالف احكام املواد )٩٠ و ٩١( 
التي ق��ررت ان مجلس القضاء االعل��ى يتولى ادارة 
الش��ؤون القضائية واالش��راف على القضاء وهذه 
احملاك��م تدخل حتت مصطلح القض��اء الذي يجب 
ان يتب��ع مجلس القضاء وليس رئاس��ة اجلمهورية  
وعدم تبعي��ة احملاكم الثالث للس��لطة القضائية 
ومجل��س القض��اء االعل��ى  يجعله��ا تدخل حتت 
املن��ع الوارد في امل��ادة )٩٥( اخلاصة باحملاكم اخلاصة 
واالس��تثنائية لذلك فأن عدم الدس��تورية واضحة 
في القانون اجلديد وال نعلم كيف وافق البرملان على 
نق��ل ثالث محاك��م من الوزارة الى الرئاس��ة مادام 
انهما من الس��لطة التنفيذية ونرجو ان ال يفس��ر 

هذا التصويب الدستوري تفسيرا آخر.

ارتباطات المحاكم 
اإلدارية 
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التاريخي��ة يوصفها ذات ثراء اس��تدعائي 
لفكرة انتهاك خصوبة اجلنس ، فس��رده 
يش��تط ال��ى العم��ق التاريخ��ي التراثي 
مس��تعيناً بخب��رات راوي��ه املوس��وعية 
الت��ي  تبني قدرته كق��اص على موضعة 
تل��ك اخلبرات كي تعط��ي الدالئل على إن 
البنيات االنثربولوجية تتكئ على السبر 
التاريخ��ي ملدينت��ه ) الناصري��ة (كما في 
قصته االول��ى) فرائس بثياب الفرج(حيث 
يثير فكرة مستنتجة إن اخليبة التي تنتاب 
الذكور و االناث هي لصيقة و منتجة من 
املكون��ات  االركيولوجية  ملدنهم ، خاصة 
خيب��ات االناث ،من نس��قية االمهات في 
الفعل االدائي للممارس��ات الطقس��ية 

للجنس ، و إن التش��ويش االرسالي الذي 
يطلق��ه القاص ..عل��ي الس��باعي.. في 
س��يل املعلومات و الهوام��ش هو مجرد 
عل��ى اثب��ات ان خيبة االمه��ات في اللذة 
اجلنس��ية بع��د التمت��ع الكاف��ي بفرادة 
العض��و الذك��ري قب��ال العض��و االنثوي 
ج��ر الويات على النظر لس��امة الفعل 
اجلنس��ي على اجلس��د االنثوي و اجلس��د 
املغاير ، لهذا وجد في العمق الاشعوري 
فكرة التش��به في نظ��رة الغيرية ، و مال 
الت��راث ) خاصة في احلكايات الش��عبية 
اللصيقة بالتكوين الكرونولوجي للمدن  
املكتظة بهذا النس��ق من احلكايات ( الى 
القاء تبع��ات تلك اخليب��ة االمهاتية  في 
رغبة التش��به ب��ني الذك��ر و االنثى على  
مس��ألة االداء اجلس��دي في فعل اجلنس 
مبا يس��مى امليل لكا اجلنس��ني الذي هو 
السلوك اجلنس��ي الذي يشير امليل لكا 
اجلنس��ني الى حالة ميكن ان يش��عر فيها 
اإلنس��ان باللذة من اقام��ة العاقات مع 
اف��راد اجلنس نفس��ه او من اف��راد اجلنس 
اآلخر)2( و ش��خصية ) عتودة ( التي متثل 
القوة الضاربة في حاجز التشبه االزيائي 
، و فت��ح ثغرة التنافذ بني اجلنس��ني على 
بعضهم��ا ، حينما اس��ندت  لها مهمة 
فض ب��كارة كل عذراء في ليلة زفافها مبا 
متتلكه من الطاقات الشبقية الانهائية 
ف��ي ) االس��تباحة االنثوي��ة(كادت تطيح 
بالنم��ط االمهات��ي الى الدرك االس��فل 
ل��وال املكر االنث��وي للم��رأة التي أخصت 
ذكورة ) عت��ودة ( و حرمته من فض بكارة 
عذراوات الناصرية ) بأفقها االنثربولوجي 
االجتماعي (لهذا كان اصرار ) عتودة( على 
فعل االداء اجلنسي مع العذراء التي قامت 
بتعطيل فعله اجلنس��ي بأخصاء عضوه 
الذك��ري و تدجني ذكورت��ه  في  طريقتني 
، أوالهما اس��تعانته بالراوي املراقب الذي 

اس��تدعاه م��ن انوي��ة احلاض��ر لغيبوبية 
ثانيهم��ا  و  الرف��ض(  الق��ى  و   ( االم��س 
اس��تبدال عضو بعضو آخر من اجلس��د ، 
فعتودة استعان بالفعل االدائي في فعل 
فض بكارة الع��ذراء برغم اخصائه بنقل 
الفع��ل اجلنس��ي من عض��وه اخملصي    ) 
العض��و الذك��ري ( ال��ى العض��و االدائي 
املنزوع من اللذة  ) االصابع( بانتقالها الى 

املضاهاة بعملية التشبه بني اجلنسني
2 - و في القصة الثانية ) سيوف خشبية 
( ب��دا االم��ر اكث��ر س��هولة ف��ي عملية 
التماهي بني القاص و الراوي ) في الوقوف 
على إنية احلدث( لكن على ارضية اجلسد، 
حي��ث يش��غل الق��اص خاصية اجلس��د 
االنثربولوج��ي مبضامينه االجتماعية من 
ناحية حياديته و اب��راز االخصاء الذكوري 
و االس��تباحة االنثوي��ة على انه��ا تبادل 
العطالة االدائية في العملية اجلنس��ية 
االنثربولوجي��ة  ..الح��ظ عزي��زي الق��ارئ  
فع��ل ) الطعنة( التي تتحجج بها املرأة و 
هي تواجه ضربات العضو الذكري للراوي 
�� خذي هذه الطعن��ة النجاء ، لم تتأوه 
لم تصرخ لم تصدر عنها س��وى ضحكة 
لذي��ذة لذي��ذة  فاض��ت عذوب��ة و لهب��ا 
صرخت متسائلة بصوت نبراته شحذتها 
السخرية  املرة �� أين ساحك يا عنني ؟ارتد 
س��يفي الى نحري هي تضحك بعذوبة و 
ان��ا اتلظ��ى.. قالت بصوت مكت��وم كأنه 
همس �� طعنت بسيوف كثيرة �� انك با 
س��يف ص 34  فعامة السيف اخلشبي 
لها داللتها القيمة في املوروث الش��عبي 
الكرنفالي ، فالسيف هو مصداق العضو 
الذك��ري بحيثياته  اخملصي��ة التي  تعمد 

الى االملاحات  اجلسدية املعطلة.

1و 2  اجلسد بني احلداثة و ما بعد احلداثة 
د سامية قدري

عبد الغفار العطوي
 

أص��در الق��اص العراق��ي علي الس��باعي 
)بن��ات اخلائبات(  و ه��و كتاب ضم قصتني 
قصيرت��ني هم��ا ) فرائ��س بثي��اب الفرح و 
)سيوف خش��بية( جاءتا حتت عنوان داللي 
و رم��زي ) بن��ات اخلائبات( الطبع��ة االولى 
2014 صفح��ات للدراس��ات و النش��ر ���� 
سوريا  العنوان اجلامع  الذي حرص القاص  
علي الس��باعي في االس��تعانة بإشاراته  
السس��يو انثربولوجية التي تؤكد   االطر 
املتداخل��ة ب��ني املضام��ني االجتماعي��ة و 
أنساقها الشعبية املترسخة في البنيات 
الاشعورية  التي يتفاعل بها اجملتمع كونه 
ابويا في إفرازاته الثقافية ، مؤسس��ياً في 
متثات��ه  اجملتمعية ، مص��ادرا حلريات الفرد 
جله��ة اجلماع��ة ، و بذل��ك يش��كل مهاداً 
و ارضي��ة خصب��ة ف��ي انتاج ما يس��مى 
بالكرنفالية ) االحتفال الصاخب( مبفهوم  
)باخت��ني( التي تعني في بعض أنس��اقها 
التداخ��ل املظهري بني اجلنس��ني ) الذكر و 
االنث��ى( و| او الرجل و امل��رأة في مصطلح 
التش��به الذي يعني وصف مجموعة من 
الس��لوكيات الت��ي تتضمن ارت��داء ) أزياء 
( اجلن��س اآلخر عل��ى الرغم م��ن التفاوت 
الكبي��ر في الدوافع التي تؤدي الى ذلك)1(، 
و خطة القاص علي السباعي التي تنحى  
نحو  التجريب في إثراء متعة القراء و إغناء 
تفاعاتهم عبر هدر القيمة االنثربولوجية 
لصالح الدرس السسيولوجي ، و استدعاء 
)اجلس��د( االجتماعي في متثاته السسيو 
انثربولوج��ي الذي يعني تقاس��م اجلس��د 
االنثوي واجلس��د املغاير )الرجولي( التشبه 

في كوميديات نسوية
1 - القاص يتعمد التحدث عبر شخصياته 
القرين��ة  مبنح��ى  االنثوي��ة  و  الذكوري��ة 

 التشّبه  بالجنس اآلخر تشّبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال

اإلخصاء الذكوري واالستباحة األنثوية في »بنات الخائبات«..

غالف الكتاب

دراسة

قصة قصيرة

حرص القاص  علي السباعي في 
االستعانة بإشاراته  السسيو 

انثربولوجية التي تؤكد   االطر 
المتداخلة بين المضامين االجتماعية 

و أنساقها الشعبية المترسخة في 
البنيات الالشعورية  التي يتفاعل بها 

المجتمع كونه ابويا في إفرازاته 
الثقافية ، مؤسسيًا في تمثالته  

المجتمعية ، مصادرا لحريات الفرد 
لجهة الجماعة ، و بذلك يشكل مهادًا 

و ارضية خصبة في انتاج ما يسمى 
بالكرنفالية »االحتفال الصاخب« 

بمفهوم  »باختين«

صدري، ولم أتردد في جلب املكسرات لكي 
أستمتع بالعرض كل يوم. وكأنني أشاهد 
ل. مثاً ،األقفاص  مس��رحية كوميدية ال متمُ
متتل��ئ برجال ونس��اء، ي��زأرون ت��ارة، وتارة 
يقفزون ويصرخون ويصفقون، ثم يتمددون 
على أرضية كل قفص وميرغون ظهورهم، 
ويحكون رؤوسهم باألرض ثم يجلب لهم 
صاح��ب احلديقة طش��وتا ممل��وءة بالطني 
والتنب، يهرولون صوب الطش��وت، يقفزون 
فيه��ا وميرغ��ون وجوهه��م وأجس��امهم 
بالط��ني، فرح��ني كأنهم في ع��رس. لقد 
كانوا ميارس��ون كل ش��يء حت��ى التزاوج.. 
وبع��د انته��اء طقس��هم ه��ذا، يخرجون 
م��ن األقفاص، ثم يغس��لون أجس��امهم 
في احلمامات، ويغ��ادرون احلديقة وهم في 
كامل أناقتهم.. لقد عرفت بعضاً منهم، 
كان ضابط ش��رطة شرساً تعرفه املدينة 
كلها م��ن ضمنهم، وزوجة العمدة، وتاجر 
كبير يركب س��يارة مظللة، وآخر موظف 
كبير في إح��دى الدوائر...نعم لقد تعرفت 
عليهم مباش��رة، ولكنني لم أتعرف على 
اآلخري��ن الذين كان��وا أكثر هيب��ة و وقاراً. 
ه��ذا بالطبع بعد خروجه��م من احلديقة، 
ألنه��م داخ��ل احلديقة يب��دون مضحكني 
جداً.. أما املساحة اخلضراء التي كانت في 

احلديق��ة، فتلك كانت ف��ي الهواء الطلق، 
يجتمع رّوادها فيها ليصنعوا دائرة كبيرة، 
من يدخ��ل الدائرة يتكال��ب عليه اآلخرون 
ويضربون��ه باألحذي��ة، وكان املتجمع��ون 
يسمون هذا الطقس )حفلة األحذية( ألن 
من يدخل الدائرة يش��بع أحذي��ة حتى أن 
بعضها يعلق في أفواه الزبائن، الغريب في 
األم��ر أن من يدخل الدائ��رة يظل يضحك، 
مع كل تلك الكمية الهائلة من الضربات 
املوجع��ة. زي��ادة عل��ى ه��ذا لق��د كان��ت 
حفلة األحذية غالية ج��داً، الدخول إليها 
يكل��ف الكثير، لهذا لم يك��ن يجرؤ على 
املش��اركة فيها سوى األثرياء جداً، وبعض 
الشخصيات الذين كنت أرى وجوههم في 
التلف��از. الغريب أنهم في تل��ك اللقاءات 
الرصينة يب��دون متزنني جداً، ولكنهم في 
حفلة األحذية يبدون كاألطفال، يتصارعون 
على الدخ��ول إلى الدائرة واملنافس��ة في 
حتم��ل الضرب��ات. ف��ي احلقيقة ل��م تكن 
تل��ك احلفل��ة وال األقف��اص تثيرن��ي كما 
تثيرن��ي البحيرة، طق��س البحيرة من نوع 
خاص، البحيرة سرير مائي ألجساد شتى، 
يتجمه��رون رجاالً ونس��اء ويدخل��ون إلى 
البحيرة، وهم  يرتدون جلودهم فقط. لقد 
كان رّواد البحي��رة من أكث��ر الزبائن ارتداء 

للمابس، ميلؤون أرض احلديقة مبابس��هم 
الكثي��رة، لعل تلك املاب��س الثقيلة التي 
كانوا يرتدونه��ا تثقل كاهله��م فيريدون 
التخل��ص م��ن ثقله��ا ف��ي الن��زول إل��ى 
البحيرة؟!. ل��م أفهم حقيقة، ألنني كنت 
أرى النساء حني يدخلن إلى احلديقة، يرمني 

عباءاتهن وأحجبتهن وينزلن إلى البحيرة، 
عاريات يضحك��ن ويتبادلن قذف املاء على 
الوج��وه. أما الرج��ال ،فيركضون متعثرين 
ببناطيله��م ودشاديش��هم، ث��م يقفزون 
ص��وب امل��اء لتمتلئ البحي��رة بكومة من 
اللحم البش��ري، عشرات األذرع والسيقان 

وال��رؤوس ف��ي مش��هد أتس��لى ب��ه وأنا 
أشاهده خلف شاشة املراقبة. ثم ينتهي 
طقس��هم املائ��ي، يخرجون م��ن البحيرة 
الصغيرة، ينش��فون أجس��ادهم ويرتدون 
مابس��هم الثقيلة احملتش��مة، ويخرجون 
من احلديقة بسرية تامة.. في النهاية وحني 
ينتهي دوامي اليوم��ي، أخرج إلى األماكن 
التي كان ميارس فيها الزبائن طقوس��هم، 
أج��ول ب��ني األقف��اص لك��ي أنظفها من 
بقايا الطني وأغس��ل األرضية مزياً عنها 
اللزوجة واألوس��اخ. ثم أذهب إلى العشب 
األخضر ألرتبه و أس��قيه وأنظفه وأساوي 
أعش��ابه. أفرغ ماء البحي��رة وأملؤها ماء 
نظيف��اً م��ن حنفي��ة قريب��ة. أن��ا حريص 
بش��دة عل��ى تنظيف امل��كان على أفضل 
وجه، لكي ال يش��مئز الزبائن ويس��تمرون 
في اجمل��يء، وهذا واحد من أس��باب احترام 
مالك احلديقة لي، لقد كان املالك معجباً 
بعملي وتفانيي.. وح��ني أنتهي من عملي  
يقف ينتظرني عند باب احلديقة، ثم يضع 
طوقاً ذا سلس��لة عل��ى رقبتي، ونعود إلى 
املن��زل معا، أس��ير أمام��ه  مس��روراً وهو 
يخاطبني خوف أن أنس��ى دائماً ) أوصيك 
دائماً... احملافظة على أسرار زبائننا أهم ما 

مييز عملنا(.

أنمار رحمة اهلل
 

ش��هر مضى على عملي في احلديقة، لم 
يكن العمل ش��اقاً، كنتمُ أراق��ب األقفاص 
التي يوضع فيها الزبائن، ومساحة خضراء 
وبحي��رة صغيرة. أهم ما في عملي أنه كان 
س��رياً، هذا م��ا أوصاني به مال��ك احلديقة 
حني باش��رت العمل) احملافظة على أس��رار 
زبائنن��ا أهم ما ميي��ز عملنا هن��ا، ومن دون 
ه��ذه الس��رية ستفش��ل احلديق��ة ول��ن 
يدخ��ل إليه��ا أح��د(. ه��ذه النصيحة كان 
مال��ك احلديق��ة يلقيها في أذن��ي، في كل 
م��رة نغادر فيها م��كان العمل . لهذا كنت 
كتوم��اً ول��م أفصح ع��ن طبيع��ة عملي، 
، فهو  م��ع أنه كان عماً بس��يطاً كما قلتمُ
يقتصر عل��ى املراقبة، وحتديد وقت الدخول 
واخل��روج، وإدامة امل��كان وتنظيف��ه، وإباغ  
املالك عن أي ش��يء غير مرغوب به. لكنني 
في أثناء عملي اكتش��فت أشياء عجيبة!. 
لق��د تعرف��تمُ عل��ى أش��خاص معروف��ني 
خ��ارج احلديقة، كان��وا يتس��للون إلى هذا 
املكان، ويدفعون الس��عر املطلوب ملمارسة 
تلك األفع��ال. كنت أجلس خلف شاش��ة 
املراقب��ة، وأقهق��ه حتى يس��يل ريقي إلى 

احل��س التش��كيلي للش��اعر مالكولم دو 
ش��ازال، قائا:« في العام 1976 عّبر الشاعر 
الس��نغالي ليوبولد س��ينغور عن أس��فه 
لنسيان املشرفني على جائزة نوبل مالكوم 
دو شازال. وفي نهاية األربعينيات من القرن 
املاضي كان أندريه بروتون يرى في املش��روع 
الشعري ملالكوم دو شازال امتداداً للمشروع 
الس��ريالي. ولم تكن حماس��ة فرنس��يس 
ب��وجن وجورج باتاي وأندري��ه جيد وجان بوالن 
وغيرهم أقل من حماسة زعيم السريالية.

عن دار أدب فن بإش��راف الناقد التشكيلي 
والش��اعر كرمي النجار، صدر كتاب )مالكولم 
دو ش��ازال.. شاعر الش��ذرات »قصائد« تليها 
مخت��ارات من احل��ّس التش��كيلي(، بترجمة 
وتقدمي لألس��تاذ عدن��ان محس��ن، اما لوحة 

الغاف فكانت من تصميم بيت موندريان.
يكت��ب الش��اعر واملترجم العراق��ي عدنان 
محس��ن، ف��ي مقدم��ة ه��ذا الكت��اب الذي 
يتناول )الش��ذرات( الشعرية اللماحة، كذلك 
نصوص��ا أخ��رى منتخب��ة من مخت��ارات من 

مجلة )املمُربي( نش��ر فيه��ا مقالتني إحداهما 
عن الف��ن التش��كيلي واألخرى ق��راءة لرواية 
الطيب صالح )موسم الهجرة إلى الشمال(. 
وبعد أدائ��ه للخدم��ة العس��كرية اإللزامية 
عمل أس��تاذاً في معهد املعلمني في كركوك 
ومديراً لعدة مدارس إعدادية، حاز على اجلائزة 
األولى لقص��ة احلرب س��نة 1983 عن قصته 
)عرانيس( واجلائزة التقديرية س��نة 1988 عن 
قصته )بطل في احملاق(. ثم نشر روايته )دابادا( 
الت��ي تعد قم��ة أعماله األدبية، أمُعدم ش��نقاً 
بتاريخ 1990/7/18 الس��اعة السابعة مساًء، 
الش��تراكه في محاولة لقلب نظ��ام احلكم. 

حيث راح يصف��ه بعض املثقفني إثر ذلك بأنه 
)ل��وركا العراقي(..«، انه االديب الراحل حس��ن 
مطلك، الذي استذكره االدباء واملثقفون على 
قاعة اجلواهري، يوم السبت 22متوز، في جلسة 

ادارها القاص محمد إسماعيل.
 شارك في اجللسة عدد من النقاد والباحثني 
الذي��ن حتدث��وا عن الراح��ل كأدي��ب ومناضل، 
ت��رك بصمته املمي��زة على الس��احة األدبية 
العراقي��ة، منهم الناقد عل��ي الفاوز، والناقد 
عب��اس لطيف، إذ رك��زوا ف��ي حيدثهم على 
رواية )دابادا( كونها من أهم الروايات العراقية 

التي ظهرت في نهاية القرن العشرين.

حذام يوسف
 

» كاتب ورسام وشاعر، من أهم األصوات األدبية 
احلداثي��ة التي ب��رزت في العراق ف��ي ثمانينيات 
الق��رن العش��رين. ول��د س��نة 1961 ف��ي قرية 
��ديرة التابعة ملدينة الش��رقاط في شمالي  سمُ
الع��راق. أنه��ى دراس��ته اجلامعية س��نة 1983 
حاصاً على ش��هادة البكالوري��وس في التربية 
و عل��م النفس م��ن كلية التربية ف��ي جامعة 
املوص��ل. أقام ع��دة معارض للفن التش��كيلي 
وأصدر مع مجموع��ة من أصدقائه في اجلامعة 

الحديقُة الّسرية

إصدار جديد لدار أدب فن للطباعة والنشر
في هولندا عن مالكولم دوشازال

اتحاد األدباء يستذكر المبدع األديب المناضل حسن مطلك على قاعة الجواهري

حسين نهابة 

أنا صوتمُ الراعي في واديِك اخلصيب
شمُ في سمائِك سر احلياة   أهمُ
وأتعكزمُ شفتيِك الناعستني 

وأن��شمُ بحرمان��ي عل��ى عصافي��ر 
الهجير 

روِم تتربصمُ بعريشِة الكمُ
غافية،

أقودمُ َقطعان ضفائرِِك 
قوِل الياسمني الى حمُ

وأغّني بصوِت الناي احلزين
أال ايتمُها املتختِمةمُ بالكواِكب

موس واجملرات والشمُ
ّلي، طمُ

أال ايتمُها الغافيةمُ

على شراِشف الفجرِ
لم واملمُتحِممةمُ بألِف حمُ

أِطّلي
ولّبي نداء عاشٍق
أحرم في عينيك،

فتمُّلبني وتمُطلني

من ملِح وجعي
من لمُهاِث روحي

من جتاعيِد السنني
وتبتسمني،

فتغتالني ِغصة
نذمُ األزل. نني ممُ تسكمُ

أشعرمُ بالضياع
ٌل هل تعرِفني أنني رجمُ

تستوطنهمُ العبرات
وتتنفسهمُ الزفرات،

ال يؤمنمُ بالعشق
إال المرأة مثلِك؟

انا راِع لم يمُصلِّ للعشب
إال حني وطأ أرضِك

انِت اللوح،
األرض والغيث
وكل السماء 

طّهريني بجسدِك يا آنية النور 
كي أعرِف أن رّبي اصطفاني

واخترت شعبي 
ووصلتمُ أرضي

وكي أعرِف ان أربعني التيه
قد أنقضت.

أربعين التيه 
شعر

لوحة للفنان جبر علوان
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حتديات تخطي��ط بغداد واملؤمتر االول 
ملنظمة املدن والعواصم العربية

لم يكن قانون التخطيط االساسي 
ملدين��ة بغ��داد ق��د ص��در بع��د ، بل 
اولية  مناطقية  وضعت تخطيطات 
ألراٍض مخصصة داخل حدود املدينة 
ملناط��ق جتاري��ة او احياٍء س��كنية او 
مناط��ق خض��راء ، وحتدي��د مح��اور 
الرئيسة واستعماالت االرض  الطرق 
بنحو عام . وكان مكتب االستشاري 
)بول س��يرفس( يعمل عل��ى اكمال 
املراح��ل االولي��ة لتخطي��ط مدينة 
بغداد . ولتحقيق استمرار منو املدينة 
والنش��اط العمران��ي فيه��ا ، فق��د 
اصبح م��ن الضروري حتدي��د مدى او 
مق��دار انس��جام طلب��ات البناء مع 
متطلبات التخطيط العام للمدينة 
. وكانت لدينا ثالث جهات مساعدة ،  

االولى هي جمع 
طلب��ات اج��ازة البن��اء وتقدميها الى 
خبي��ر مخط��ط مع��ني م��ن قب��ل 
االستش��اري بول س��يرفس ، للنظر 
في م��دى انس��جام ه��ذه الطلبات 
مع متطلبات التخطيط االس��اس ، 
وبالتال��ي اعطاء املوافق��ة او الرفض 
برئاس��ة  كان��ت  الثاني��ة  واجله��ة   .
املعماري االس��تاذ عبد اهلل احس��ان 
كام��ل ، وهي جلن��ة  للنظر في مدى 
انس��جام طلب��ات االبني��ة التجارية 
بدءا م��ن دكاكني البقال��ة الصغيرة 
في االحياء السكنية مع التخطيط 
املستقبلي للمدينة . واجلهة الثالثة 
هي وجود خبير تخطيط املدن من االمم 
املتحدة ، إلعطاء املش��ورة في االمور 

التخطيطية الرئيسية لبغداد . 
  وبرغ��م وج��ود هذه اجله��ات الثالث 
، فإنه��ا ل��م تقدم على مس��اعدتي 
اخلالفات  عل��ى حس��م  تخطيطي��اً 
م��ع اصحاب طلبات اج��ازات البناء . 
ومن جهتي لم اتدخ��ل في اعمالها 

التخطيطية على الدوام .
  رُف��ض الكثي��ر من طلب��ات البناء ، 
ووقف الكثير من املواطنني معارضني 
اجتاهات تخطيط املدينة .ونقلت هذه 
املفاهي��م بنحو او آخ��ر الى مجلس 
امانة العاصمة ، ومس��ؤولي الدولة 
. وذل��ك لغي��اب الوس��ائل االعالمية 
لبي��ان اهمية التخطيط ملس��تقبل 
املدين��ة وتطوره��ا . وبطبيع��ة احلال 
كانت ردود االفعال اخملتلفة السلبية 
تنق��ل ال��ّي بصفتي رئيس��ا للهيئة 
الفني��ة وعضو جلان تخطيط بغداد . 
ولم يكن امامي سوى اتخاذ القرارات 
املناس��بة مبوجب الضوابط املعمول 
بها ، او اقن��اع املقابل بانتظار انتهاء 
أعم��ال تخطي��ط املدين��ة . كان��ت 
مهمت��ي صعب��ة للغاي��ة ، ال ألن��ي 
ال اس��تطع القي��ام بتل��ك االعب��اء ، 
ولك��ن بس��بب عدم وض��وح املرحلة 
تخطيطي��ا يومئ��ذ . وق��د ول��د هذا 
االمر ش��عوراً بع��دم االرتي��اح او نوع 
من االح��راج . واتذكر عند تس��لمي 
منصب رئيس الهيئة الفنية ، جاءني 
صديقي االس��تاذ عبد اهلل احس��ان 
كام��ل لتهنئتي ، فوقف امامي قائال 
: ال ادري هل اهنئك على هذا املنصب 
الرفي��ع ام ال ؟! فق��د كان يدرك متاما 
ماهي صعوب��ات العمل في االعمال 
البلدية التي لها عالقة مباش��رة مع 

املواطنني .
  بعد مش��اورات عديدة حول تأليف 
منظمة للمدن والعواصم العربية ، 
وجهت الدعوة ملدين��ة بغداد حلضور 
املؤمتر االول لهذه املنظمة في بيروت 
. وتال��ف الوف��د العراق��ي م��ن امني 
العاصمة الس��يد مدحة احلاج سري 
، ومني بصفتي رئيس الهيئة الفنية 
، واثن��ني من مهندس��ي هيئتي هما 
حسام العباسي وعبد العزيز سعيد 
. وق��د تأخ��ر س��فر الوف��د العراقي 
بس��بب قيام حركة 17 مت��وز 1968 ، 
لكننا غادرنا في االس��بوع االخير من 
ش��هر متوز ، وفي اثن��اء انعقاد املؤمتر 
، وف��ي يوم 30 مت��وز س��معنا بوقوع 
احداث سياسية وحتركات عسكرية 
ببغداد ، اذ جرى تعديل وزاري كبير في 
حكومة 17 مت��وز التي لم تعمر اكثر 
م��ن ثالثة عش��ر يوما . وع��ني احمد 
حس��ن البكر رئيس��ا للوزراء اضافة 

الى منصب رئاسة اجلمهورية .
امل��دن  ملنظم��ة  االول  املؤمت��ر  اق��ر   
والعواصم العربية املبادئ الرئيسية 

التالية :

•  أق��ر املؤمت��ر تكوين منظم��ة املدن 
والعواص��م العربي��ة ويك��ون مق��ر 
املنظم��ة في مدين��ة الكويت ، بعد 

اقرار تشكيالت املنظمة  وادارتها .
•  اق��رار العدي��د م��ن م��واد النظام 
الداخل��ي للمنظم��ة مث��ل مواعيد 
اجتم��اع اللج��ان ومواعي��د انعق��اد 

مؤمترات املنظمة واهدافها .
•  اق��رار مب��دأ املؤاخ��اة ب��ني امل��دن 

العربية. 
•  مناقشة البحوث العلمية املقدمة 

للمؤمتر .

•  املوافقة عل��ى اصدار مجلة تعنى 
بتنمي��ة امل��دن العربية بلدي��ا وبيئيا 

واخبارها ونشاطات املنظمة .
  وقد س��عدنا باللق��اءات التي جرت 
ف��ي املؤمتر بني املس��ؤولني ع��ن ادارة 
املدن العربية ، وتبادلنا وجهات النظر 
للعدي��د م��ن القضايا الت��ي تخص 
تطوير املدن . وقد ساعدني ذلك على 
تفتح ذهني عل��ى العالقات الدولية 
والعربية منها بصورة خاصة . وما ان 
عدنا الى بغداد ، وباش��رنا بأعمالنا ، 
حتى صدر مرس��وم جمهوري بإحالة 
الس��يد مدح��ة احل��اج س��ري على 
التقاع��د ، وتعي��ني الس��يد ابراهيم 

اس��ماعيل امين��ا للعاصم��ة ، وهو 
م��ن العس��كريني املقرب��ني لرئي��س 

اجلمهورية احمد حسن البكر .
مؤمت��ر منظم��ة الصح��ة العاملي��ة  

WHO في موسكو 
اتص��ل ب��ّي م��رة االس��تاذ احس��ان 
وطل��ب   ، البلدي��ات  وزي��ر  ش��يرزاد 
من��ي ترش��يح اثنني من مهندس��ي 
امان��ة العاصمة ، للمش��اركة في ) 
 Travelling دراس��ية متنقل��ه  ندوة 
Seminar ( تعقدها منظمة الصحة 
العاملي��ة في العاصمة الس��وفيتية 

موس��كو ومدن اخ��رى ، حتت عنوان ) 
بتخطيط  العام��ة  الصح��ة  عالقة 
املدن ( . ويقوم املشاركون فيها بزيارة 
امل��دن الس��وفيتية لدراس��ة جتاربها 
وخبراتها وتبادل وجه��ات النظر في 
ه��ذا املوضوع . لم اتردد في ترش��يح 
اس��مي لهذه الندوة املهمة ، وكررت 
اسمي مرة اخرى عندما طلب ترشيح 
االس��م الثاني للندوة املذكورة ، فقد 
كنت ارغب بزيارة االحتاد الس��وفيتي 
واالط��الع على جتربته ف��ي تخطيط 

املدن وادارتها .
الت��ي   ، موس��كو  ال��ى  س��افرت   
عاصم��ة   35 ممثل��ي  اس��تضافت 

حض��رت املؤمت��ر . وكانت اجللس��ات 
الرئيسة تعقد في موسكو ، وتنتقل 
اجللسات االخرى الى مدن سوفيتية 
اخرى كمدينة ) س��وجي ( و ) باكو ( . 
وكان علينا نحن اعضاء املؤمتر دراسة 
ما ال يقل عن ثالثني بحثا مقدما في 
مواضيع مختلفة ح��ول عالقة تأثير 
تخطيط املدن على  صحة االنس��ان 
فيه��ا ، وتق��دمي مالحظاتن��ا وجتاربنا 
عند مناقشة البحوث املتعلقة مثالً 

بتأثير
 احلدائ��ق و الب��اركات على مخطط 

املدينة وتأثير حركة املرور ،
 والتوصل الى احللول املثلى العتمادها 
الصح��ة  منظم��ة  ادارة  وكان��ت   .
العاملية واملس��ؤولون ال��روس يديرون 
جلسات وجوالت املؤمتر . واشرف على 
اجلوانب الفنية والبحوث استشاريان 
عامليان ، احدهما يوغسالفي ، واالخر 

من الواليات املتحدة االمريكية .
لق��د كان له��ذه الندوة تأثي��ر كبير 
عل��ى مفاهيمي حي��ث ان خلفياتي 
الهندس��ية ه��ي اجت��اه الهندس��ة 
املدنية . ادركت بنحو واضح ما ميكن 
ان تقدم��ه املدين��ة تخطيطي��اً الى 
االنس��ان وما على املواطن ان يقدمه 

الى املدينة من واجبات.
حتديد املنطقة اخلضراء واغالقها 

ادركت بنحو واض��ح ، بعد مرور نحو 
السنة من العمل في امانة العاصمة 
، وف��ي ادق دوائره��ا ، مقدارعجز هذه 
الدائ��رة الكبيرة عن تلبية متطلبات 
مدينة بغداد اجلسيمة . وثبت لي ان 
البلدية  اخلدمات  النهوض مبس��توى 
ال يت��م اال بوج��ود منه��ج تفصيلي 
واضح وكامل ، يستند الى تخطيط 
واضح وقان��ون صارم ملدين��ة بغداد . 
لذا حصرت الكثي��ر من جهدي على 
اكمال ه��ذا التخطيط والعمل على 

اقراره .
في ظه��ر اح��د االي��ام ، دعاني امني 
العاصمة السيد ابراهيم اسماعيل 
اخلرائ��ط  احض��ار  من��ي  وطل��ب   ،
واخملططات ملنطق��ة كرادة مرمي التي 
تضم القصر اجلمهوري . وبعد االطالع 
عليه��ا ، ابلغن��ي بتوجيه��ات رئيس 
اجلمهوري��ة ، بإغ��الق الط��رق املؤدية 
الى القصر ، وهو شارع املنصور الذي 
مير من ام��ام دار االذاع��ة والتلفزيون 
بدء من س��احة الش��واف عند جسر 
اجلمهوري��ة الى س��احة 14 متوز عند 
اجلس��ر املعلق ووضع نقاط سيطرة، 
واغ��الق جمي��ع الش��وارع الفرعي��ة 
املؤدية ال��ى ذلك الش��ارع واملنطقة 

احمليطة بالقصر اجلمه��وري . هالني 
االم��ر اخملال��ف ملتطلب��ات تخطيط 
منطق��ة بغ��داد . وعندم��ا افهمت 
االم��ني بذلك ، اجابني : لو كان هناك 
تخطي��ط في هذا البل��د ملا حصلت 
الثورة ! . وقد فهمت ما يريده االمني 
، وادرك��ت ان اولويات العمل تختلف 

باختالف االشخاص و الظروف. 
مجل��س االمان��ة يرف��ض تخطي��ط 

بغداد واستقالتي من االمانة 
عرضُت على مجلس امانة العاصمة 
، وه��و الس��لطة العلي��ا ف��ي عمل 

االمانة ، اخلرائ��ط واخملططات االولية 
املقترح ملدين��ة لبغداد  للتخطي��ط 
واملقترح��ات  التخطيط��ات  وكل   ،
واملعلوم��ات التي وضع��ت او قدمت 
جاءت اس��تنادا الى العقد املبرم مع 
االستشاري بول س��يرفس الذي وقع 
بن��اًء عل��ى ق��رارات اجملل��س واجلهات 
العلي��ا . ولم اكن عل��ى اطالع كامل 
على املبادئ التصميمية للتخطيط 
لع��دم   ، للمجل��س  بين��ت  كم��ا 
مواكبتي لكل االعمال منذ املباشرة 
به��ا . ولكني ش��رحت للمجلس ما 
تطل��ب م��ن توضيح��ات ، واالهداف 
املس��تقبلية للتخطي��ط واجلوان��ب 

وبع��د  ب��ه.  امللحق��ة  التنظيمي��ة 
نقاش طويل واستفس��ار اجمللس عن 
كلف��ة تنفيذ هذا التخطيط , ورغم 
املدين��ة ال  ان تخطي��ط  توضيح��ي 
يكل��ف الدائرة مبالغ لتنفيذه بل هو 
منهج وتخطيطات توجه نش��اطات 
بن��اء وتطوير مدينة بغ��داد مبوجبه , 
رفض اجمللس املصادقة على اخملططات 
املقدمة ، واتخذ قرارا بإحالة املوضوع 
ال��ى مجل��س التخطي��ط للبت في 
االم��ر . وتس��اءلت مع نفس��ي ، هل 
مجل��س  مس��ؤولية  م��ن  ذل��ك  ان 

التخطيط ام ال ؟ وقد يس��تغرق ذلك 
فت��رات طويلة للنظر في��ه . وادركت 
من ذلك ان مجلس االمانة قد تهرب 
م��ن مس��ؤولياته في اق��رار ما وصل 
اليه خب��راء االمانة ومستش��اروها ، 
أجابنا مجلس التخطيط االقتصادي 
بأن تخطي��ط مدينة بغ��داد هو من 
مس��ؤوليات وصالحيات املدينة . وال 
أخف��ي انني ش��عرت بخيب��ة االمل 
واالحب��اط ، وتس��اءلت : كيف امتكن 
من القيام بعملي بنحو س��ليم من 

دون تخطيط ومنهج للعمل ؟
 تدارك امني العاصمة املوقف وبني لي 
انه بحث االمر مع رئيس اجلمهورية ، 

وان االخير سيطلب من بعض اعضاء 
القيادة احلضور الى االمانة لدراس��ة 
اخملتلف��ة  اوجه��ه  التخطي��ط م��ن 

واعطاء القرار بشأنه .
  واس��تعدادا لالجتماع مع القيادة ، 
هيأنا قاعة الع��رض ، واعددنا موجزا 
اليه��ا  اس��تند  الت��ي  للمعطي��ات 
تخطيطن��ا م��ن جمي��ع اجلوان��ب ، 
والفرضي��ات املس��تقبلية احملتملة ، 
ومالءمة التخطيط ال حدث النظريات 
للمجتمع  املناس��بة  التخطيطي��ة 
اس��تعداداتنا  كان��ت   . البغ��دادي 
لالجتم��اع كبي��رة ، يحدون��ا االم��ل 
ف��ي ان االجتماع س��يقر التخطيط 
وسيفتح امامنا الكثير من االعمال 
املس��تقبلية ، م��ن اكم��ال تفاصيل 
مخطط��ات مدين��ة بغ��داد ، وحتديد 
مس��ارات االعمال البلدية . كنت مع 
ام��ني العاصمة وجميع املهندس��ني 
واالستش��اريني وم��ن يعنيهم االمر 
ننتظ��ر على اح��ر من اجلم��ر وصول 
اعض��اء القي��ادة . ومن املؤس��ف ان 
يصب��ح املنا في مهب الريح ، لعدم 
حضور اي عضو من اعضاء القيادة .

  اشتد شعوري بعدم جناحي بعملي 
، لغياب اي تخطيط واضح يُس��تند 
الي��ه لتطوي��ر املدين��ة مبا يناس��ب 
س��كانها ، وتراءت امامي الصعوبات 
التي ستواجهني لو جرى لي لقاء او 
نقاش مع الناس. ولم يكن امامي اال 
واالبتعاد  بتقدمي استقالتي  التفكير 
ع��ن امان��ة العاصمة بأس��رع وقت . 
فبدأت بتهيئة جو العمل في االمانة 
لتقبل فكرة استقالتي . ولكن وكما 
توقع��ت ، لم يوافق ام��ني العاصمة 
عل��ى انفكاكي م��ن وظيفتي مالم 
ارش��ح له من يقوم بعملي . رشحت 
املهن��دس حس��ام الدين العباس��ي 
للقيام بعملي ، وكنت مطمئنا بأنه 
ش��خص ال يعطي رأياً حاسماً ابداً , 

وبأنه 
س��يقوم باملهم��ة بنح��و مقب��ول ، 
وبإمكان��ه التعاي��ش كموظ��ف مع 
ام��ني العاصم��ة ب��دون االلتف��ات او 
االهتم��ام بوجود خط��ط ومناهج او 

بعدم وجودها .
لق��د كان ي��وم انفكاكي م��ن امانة 
العاصمة يوما صعبا ولم اكن راغبا 
بتقبل الفش��ل ، لش��عوري املستمر 
الى اليوم بأن على االنس��ان ان يعمل 
م��ا ف��ي وس��عه خلدم��ة مجتمعه 

ومدينته . 
شاهد على العصر

وتقني��ات  نش��اطات  م��ن  ص��ور 
البن��اء بالطاب��وق في بغ��داد كمادة 
جمالي��ات  ذات  معم��رة  انش��ائية 
تختل��ف باختالف اس��اليب النقوش 
املعاصرون  اس��تعملها  الطابوقي��ة 
كما استعملتها احلضارات العراقية 
القدمي��ة ف��ي معابده��ا وزقوراته��ا 
وقصوره��ا اذكره��ا كش��اهد عل��ى 

العصر 
مقر أمانة العاصمة القدمي في محلة 
جديد حسن باشا حيث كان مكتبي 
بناي��ة  واجه��ة  في سنة 1968  
متصرفي��ة بغداد )محافظة بغداد( . 
احترق��ت البناية ولم يتب��َق منها اال 
هذه الواجهة التي يعود تاريخ بنائها 
الى عه��د والي بغداد االخير . وكانت 
ه��ذه البناي��ة مق��راً ملكت��ب والدي 

كمتصرف للواء بغداد .
فنون البناء بالطابوق في برج ساعة 
مجمع ابنية القشلة على  بغداد 
اليس��ار واالوقاف ذات القباب وامانة 
بغ��داد عل��ى اليمني . من��وذج جميل 

الستعمال الطابوق كمادة معمرة 
واجه��ة بناية القش��لة من الداخل . 
رم��ز األبهة والوقار باس��تعمال مواد 

مم��ر  بنائية محلية في البناء  
جميل لبناية القش��لة حيث احتوت 
دوائ��ر احلكومة على م��دى اكثر من 

قرن من الزمن
والبرتق��ال  الرم��ان  عصي��ر  باع��ة 
والش��لغم اي��ام اجلم��ع ام��ام بناية 
اضاف��ة  ويالح��ظ   2015 القش��لة 

الطابق اجلديد فوق البناء االصلي  
بائع عصير الرمان في ش��ارع املتنبي 

ايام اجلمع  2015
من��وذج حديث م��ن البن��اء بالطابوق 
خملتل��ف االس��تعماالت ف��ي القباب 
والزخ��ارف في مدينة ال��دور – صالح 
قب��ر محم��د ال��دري ف��ي  الدين 
مدين��ة ال��دور 2014 . يب��ني جمالية 

الزخارف الطابوقية املستعملة.

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

تدارك أمين العاصمة الموقف 
وبين لي أنه بحث األمر مع رئيس 
الجمهورية ، وأن األخير سيطلب 
من بعض أعضاء القيادة الحضور 
إلى األمانة لدراسة التخطيط من 
أوجهه المختلفة وإعطاء القرار 

بشأنه

لقد كان لهذه الندوة تأثير كبير 
على مفاهيمي حيث إن خلفياتي 

الهندسية هي اتجاه الهندسة 
المدنية . أدركت بنحو واضح 
ما يمكن أن تقدمه المدينة 

تخطيطيًا إلى اإلنسان وما على 
المواطن أن يقدمه الى المدينة 

من واجبات

االستاذ عبد اهلل احسان كامل ومدير االدارة في االمانة وداوود علي مدير القانونية

مع ممثل مدينة طوكيو

رئيسة الندوة في الوسط يحيط بها استشاري WHO وبعض اعضاء الندوة في موسكو

وبعض اعضاء الندوة  1969
ساعة بغداد 2015 . وبذلك يكون عمر 
بناء الساعة  يتجاوز )150( سنة

بعد قبول استقالتي . توديعي من 
قبل امني العاصمة اجلديد ابراهيم 
اسماعيل
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حاورته - أحالم يوسف:

عرفه اجلمهور في ثمانينيات القرن 
املاض��ي بأغنية »ال عل��ى بختك«، 
التي قدمها خ��ال حفلة للفرقة 
أص��وات  برنام��ج  ف��ي  النغمي��ة 
ش��ابة، والتي أشرف عليها امللحن 
فاروق هال، واختف��ى بعدها مثل 
الكثير من األسماء واالصوات التي 
قدمه��ا البرنام��ج، لك��ن االغنية 
ظل��ت عالقة في اذه��ان اجلمهور، 
وبسبب الش��به الكبير بني صوته 
وب��ني صوت الفنان الكبير قحطان 
العطار، فقد اس��تمرت الى يومنا 
ه��ذا لظنه��م انها اح��دى أغاني 

العطار.
الفن��ان صاح��ب الص��وت العذب 
س��عد الس��عد، التقته »الصباح 
اجلدي��د« لتتع��رف على ع��دد من 
جوانب حياته الفنية، وعلى قصة 
انس��اب االغني��ة للفن��ان الكبير 

قحطان العطار.

بداي��ة ع��ن ذكريات��ك   حدثن��ا 
وكي��ف  النغمي��ة؟  بالفرق��ة 

أصبحت ضمن فريقها؟
البداي��ة كانت مع فرقة الش��باب 
سنة 1981 والتي أسسها الفنان 
كرمي هميم، والفنان س��رور ماجد، 
والفن��ان جمال عبد العزيز، وكانت 
الفرق��ة تابعة إلى وزارة الش��باب، 
واالش��راف عليها من قب��ل الوزير 
آنذاك ك��رمي املا، وقدم��ت الفرقة 
العديد من الفعاليات املتميزة، ثم 
انضممت سنة 1982، إلى الفرقة 

النغمي��ة املركزية بقي��ادة الفنان 
الكبير ف��اروق هال، وفي الس��نة 
نفسها، قدمت اوراقي إلى معهد 
الدراس��ات النغمي��ة، ومت قبول��ي 

كطالب، على آلة اجلوزة،
اس��تمر نش��اطي ضم��ن الفرقة 
الكثي��ر م��ن  النغمي��ة، وقدمن��ا 
احلف��ات املوس��يقية والغنائي��ة، 

الفني،  بنضج��ي  اس��همت  التي 
إضافة إلى دراس��تي للموس��يقى 

في معهد الدراسات املوسيقية.

 في أي ع��ام قدمت احلفلة التي 
الشهيرة  االغنية  غنيت خاللها 
وم��ن كت��ب  بخت��ك«  عل��ى  »ال 

كلماتها ومن قام بتلحينها؟ 

ف��ي س��نة 1984 قدم��ت الفرقة 
النغمي��ة برنام��ج اصوات ش��ابة 
بإشراف وأعداد االستاذ فاروق هال، 
حيث أسهم هذا البرنامج بظهور 
اصوات غنائية كبي��رة واليوم لها 
ثقلها في الس��احة الفنية امثال 
كاظ��م الس��اهر، واحم��د نعمة، 
ومحم��ود أنور، وحس��ن بريس��م، 

وكرمي منصور، وعبد فلك، وأسماء 
كثي��رة يعرفه��ا املتاب��ع، وفي عام 
البرنام��ج  ضم��ن  قدم��ت   ،1985
»وح��دي س��اهر« كلمات  اغني��ة 
فال��ح حس��ون الدراج��ي، وأحل��ان 
قاس��م ماجد، و من ثم وفي سنة 
86 قدم��ت وف��ي حفلة مباش��رة 
عل��ى تلفزي��ون الع��راق اغنية »ال 

عل��ى بختك« وه��ي م��ن كلمات 
س��عد حس��ني، وأحل��ان ابراهي��م 
السيد، والتي نالت شهرة واسعة 
حتى وصلت إلى ان بثها التلفزيون 

املصري آنذاك.

 الكثير من اجلمهور العراقي كان 
يعتق��د ان االغنية هي لقحطان 
العطار بس��بب التشابه الكبير 
العط��ار،  وص��وت  صوت��ك  ب��ن 
يغف��ل  ان  يزعج��ك  كان  فه��ل 
اجلمهور اسمك، ام يسعدك هذا 

التشابه؟
قحط��ان العطار ص��وت كبير، وال 
ميك��ن ألي أحد ان يدانيه، لكن ثمة 
أماكن في أثن��اء الغناء تقترب من 
ص��وت قحط��ان العط��ار، ولي��س 
باملطلق، وبع��د انقطاعي لظروف 
م��رت ب��ي ظ��ن البع��ض الكثي��ر 
مم��ن ال يعرفن��ي أنه��ا لقحط��ان 
العطار، والس��بب ان أحد املنتجني 
السوريني جمع اغاني قحطان في 
كاسيت، ووضع هذه األغنية ضمن 
الكاسيت، لذا نس��بت لقحطان، 

ولم يكن األمر يزعجني أطاقاً.

 ماه��ي نش��اطاتك الي��وم وملاذا 
الس��احة  ع��ن  مختف��ي  ان��ت 
الغنائي��ة مع إنك ما زلت ش��ابًا، 

وما زال صوتك جميالً؟
انا االن في فرقة االنش��اد العراقية 
التابعة إلى دائرة الفنون املوسيقية، 
ولي مش��اركات في نشاط الفرقة 
سابقاً والحقاً، واحرص على تقدمي 
األغني��ة الرصينة كم��ا هو جيلي 

من املطربني.

»ال على بختك« علقت بأذهان الجمهور وسقط اسم مطربها سهوًا

سعد السعد: شاركت في برنامج أصوات شابة مع كاظم الساهر وعبد فلك

سعد السعد

موصليون هاربون من حجيم المعارك في الجانب األيمن »عدسة: زياد متي«لقطة

ترتب مفاجأة كبيرة للمشتركين 
تعمل فيس��بوك عل��ى تطوير جه��از إلكترون��ي متعدد 
الوظائف ميكن للمش��ترك أن يرّكب��ه كما يحلو له، على 
وفق طلب براءة أودع اخلميس املاضي غذى الشائعات حول 

احتمال أن تكون اجملموعة تصنع هاتفا ذكيا.
وبحس��ب املس��تند املتوفر على املوقع اإللكتروني خلدمة 
الب��راءات األميركية، ه��ذا اجلهاز هو عب��ارة عن »هيكل« 

ميكن إضافة قطع إليه.
ومن ثم »ميكن للمستعمل تغيير وظائف اجلهاز بحسب 
القطع التي يختار إدماجها فيه«، على ما جاء في املستند 

املؤرخ بتاريخ 20 متوز.
وم��ن بني الوظائ��ف املذكورة ف��ي الوثيقة له��ذا »اجلهاز 
التجميعي اإللكترومغنطيس��ي«، مكب��ر صوت ومذياع 
ونظام لتحديد املواقع وشاشة ولوحة ملس وحتى مقياس 

حرارة. 
وقد أش��ارت فيس��بوك في طلبها إل��ى »مجموعة« من 

الوظائف.
وتذكر هذه املبادرة مبش��روع غوغل لهاتف تركيبي اسمه 
»أرا« كان��ت اجملموعة تعتزم تس��ويقه هذه الس��نة قبل 

العدول عن قرارها.
وتسعى فيسبوك إلى تنويع أنش��طتها ومصادر دخلها، 
وهي خاضت مجال الذكاء االصطناعي والواقع املعزز في 

شركة أوكولوس التابعة لها.
وفي نيس��ان، أعرب��ت اجملموعة عن نيته��ا جعل كاميرات 
الهواتف الذكية مدخا لتقنية الواقع املعزز التي تسمح 

للمشترك بإدماج عناصر افتراضية في مشهد واقعي.
ومنذ س��نوات، تسري شائعات حول نية اجملموعة تسويق 
هاتف ذكي من صنعها، غير أن املدير التنفيذي للش��ركة 
وكبي��ر مؤسس��يها م��ارك زاكرب��رغ لطاملا دح��ض هذه 

الفرضية.

صفحات للمعجبين المخلصين
أطلق��ت فيس��بوك مي��زة جدي��دة موجهة للش��ركات 
والفنان��ني والصحف وغيرهم تس��مح ملديري الصفحات 
على الش��بكة االجتماعية بإنش��اء مجموع��ات فرعية 

ضمن الصفحات نفسها.
واخلاصية التي حتمل اسم »مجموعات للصفحات« تتيح 
للمس��تعملني ضمن الدردشة مع بعضهم البعض ومع 

مالكي الصفحة مباشرة.
لتوفير مس��احة ملناقش��ة مواضيع معينة، ويُش��بهها 
رئيس املنتجات لدى فيس��بوك كريس كوس، بأنها أشبه 

بنوادي املعجبني.
وق��ال كوس »إذا كن��ت فنانا أو ش��ركة أو عامة جتارية أو 
صحيف��ة، فيمكنك اآلن إنش��اء ن��وادي ومجموعات من 

املعجبني تتمحور حول املعجبني اخمللصني«.
واخلاصي��ة اس��تلهمها فيس��بوك بالفعل م��ن محررين 
من صحيفة واش��نطن بوس��ت اطلقاً مجموعة اتاحت 
للصحفي��ني التح��دث مباش��رة إلى القراء املتحمس��ني 

للصحيفة وشرح كيفية جمع القصص معاً.
ويش��به كوكس ذلك ب� »نسخة رقمية من الرسائل التي 
تُبع��ث إلى احمل��رر، ولكن مع مناقش��ات جتري ف��ي الوقت 

احلقيقي«.
وس��تتيح اخلاصي��ة للعام��ات التجاري��ة ايض��اً إنش��اء 
مجموع��ات خاص��ة بها م��ن دون احلاجة إلى اس��تعمال 
حس��ابات املوظفني الشخصية، مما يس��اعد على حماية 

خصوصياتهم.
وق��ال مؤس��س فيس��بوك ورئيس��ها التنفي��ذي م��ارك 
زوكربيرغ، إنه يأمل في أن تس��اعد امليزة اجلديدة املزيد من 

الناس على االنضمام إلى اجملتمعات ذات الهدف.

أن اول مدرسة متوسطة حكومية للبنات 
هي )أُن��اث رش��دية مكتبي( وتأسس��ت 
س��نة 1900 ، وكانت  اول مدرس��ة بنات 
حديث��ة ف��ي بغ��داد تض��م الدراس��تني 
اول  تعي��ني  ومت  واملتوس��طة  االبتدائي��ة 
سيدة كمعلمة لها وهي السيدة أمينة 
شكورة خامن وكانت هذه املدرسة رسمية 
حكومية وحصل ذلك س��نة  ١٩٠٠ ، وفي 
سنة ١٩٠٨، مت إفتاح ثاثة مدارس ابتدائية 
للبنات دفعة واحدة وقد مت افتتاح مدرسة  
أن��اث رش��دية مكتبي زم��ن الوالي نامق 
باش��ا الصغير الذي كان واليا على بغداد 
من سنة ١٨٩٩ حتى س��نة ١٩٠٢ ،والذي 
س��بق وان تول��ى منصب وال��ي طرابلس 
الغرب ومن وزراء الس��لطنة االجاء الذي 
له الكفاية التامة في كل مهمة قام بها 
وله مآثر حسنة تش��هد له باالستقامة 

وحسن السلوك .

وف��ي عه��ده ف��ي بغ��داد تول��ى افتت��اح 
مستش��فى الغرباء وتعديل طريق بغداد 
دمش��ق اس��طنبول واعاد تعمير جس��ر 
،اول   ١٩٠٠ مدرس��ة  كان��ت  وإذا  بغ��داد 
مدرس��ة حكومية رسمية في بغداد فأن 
بغداد ش��هدت تأس��يس املدارس االهلية 
غير احلكومية قبل هذاَ التاريخ بس��نوات 
حيث تول��ى البغداديون اليهود تأس��يس 
م��دارس قبل هذا التاريخ بكثير ومن هذه 
امل��دارس مدرس��ة)مدارش تلم��ود وتوراة( 
وهي اول مدرس��ة على النظام التعليمي 
احلديث مت تأسيس��ها سنة١٨٣٢  ،اي قبل 
املدرس��ة احلكومية بحدود سبعني سنة 
وهذه املدرس��ة كان��ت تعن��ي بالتعليم 
الدين��ي لكنه��ا كان��ت تتول��ى تدري��س 
اللغة الفرنس��ية مجانًا لتأهيل الطاب 
لدخ��ول املدارس الت��ي تتول��ى  التدريس 
باللغة الفرنسية ،وكذلك تولت الطائفة 

اليهودية تأسيس مدرسة االليانس سنة 
١٨٦٤ ،املش��هورة التي تخرج منها كثير 
من رجال الثقافة والعلم والس��لطة في 

بغداد .
 وكانت املدرس��ة تطبق املنهج الرسمي 
املقرر ومنه��ج تعليم اللغة الفرنس��ية 
ل��ذا فإن خرجيها يقبل��ون في االعداديات 
الفرنس��ية ومدرس��ة ) ل��ورا(  خض��وري 
االبتدائي��ة واملتوس��طة للبن��ات فقط ، 
وكانت حت��ت رعاية )الس��ير( إيل��ي الذي 
ينتس��ب الى عائلة خض��وري البغدادية 
اليهودي��ة صاحب��ة املال والش��ركات في 
جميع انحاء العالم والذي حصل ابناؤها 
عل��ى لق��ب )س��ير( وعضوي��ة مجل��س 
الل��وردات البريطان��ي وتول��ى اح��د ابناء 
العائل��ة منص��ب حاك��م )هون��غ كونغ( 
املقاطع��ة الصيني��ة التي كان��ت تابعة 
لبريطاني��ا وتولى الس��ير إيلي تخصيص 

عق��ار لهذه املدرس��ة وس��مى املدرس��ة 
مدرس��ة لورا تيمنا باسم زوجته الراحلة 
وهذه املدرسة تعد اول مدرسة على طراز 

التعليم احلديث في بغداد . 
 وقد تكامل النظام التدريسي والتعليمي 
احلكومي العراقي في بغداد س��نة ١٩٣٥ 
حيث بلغ ع��دد املدارس ف��ي العراق ٤٥٠، 
و١٨٠٨  وللطالب��ات  للط��اب  مدرس��ة 

معلمني.
وكانت في بغداد ٤٢ مدرسة للذكور و١٩ 
مدرس��ة للطالب��اًت وكان ع��دد املدارس 
املتوس��طة للبنات س��بعة مدارس وكان 
هنالك ٢٧ مدرس��ة انث��ى وكانت هنالك 
املركزية ومتوس��طة  البنات  متوس��طة 
الكرخ للبنات، وكانت هنالك دار املعلمات 
في بغ��داد وكان عدد الطالبات ٦٥ طالبة 
وكان��ت ناظ��رة اي مدي��رة دار املعلم��ات 

السيدة نضله احلكيم.

أول مدرسة متوسطة حكومية للبنات في بغداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد - الصباح الجديد: 
جس��د الفن��ان الياف��ع من ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة مرتض��ى 
ه��ادي معاناة الطف��ل العراقي 
خال مش��اركته ف��ي مهرجان 
أس��بوع النصر ال��ذي أقيم في 
احتف��اء  األطف��ال  ثقاف��ة  دار 
بانتصارات العراق على عصابات 

داعش اإلرهابية.
لوحات��ه  الفن��ان  ع��رض  وق��د 
العش��رة التي تنتمي لعدد من 
امل��دارس التش��كيلية الفني��ة 

ومتمي��زة  مختلف��ة  بطريق��ة 
بالرس��م كونه ميسك القلم أو 
الفرش��اة بيديه االثنتني بسبب 
التغلب  التي اس��تطاع  أعاقته 
عليها بحسه الفني واإلبداعي 
في جتس��يد تصوراته وموهبته 

بلوحات فنية جميلة.
وأكد الفنان : إن وضعه الصحي 
ال يش��كل حاجز بالنس��بة له، 
بل بالعك��س كان ميزة، ترك له 
بصمة خاصة في الرس��م ومن 
املمكن أن يرس��م لوحة بشكل 

املباش��ر، وان لوح��ة الفح��م أو 
تس��تغرق  أن  ممك��ن  الرص��اص 
خمس��ة أيام أو أكث��ر، في حني 
تس��تمر اللوح��ة الزيتية ألكثر 
من شهر حسب اإللهام، معبرا 
ع��ن مش��اركاته به��ذا املعرض 
لرغبته ف��ي ابراز معاناة الطفل 
العراقي في ظل احل��روب والتي 
امتزجت ب��راءة الطفولة بدماء 
احلروب والعنف، وانه ترك بصمة 
في كل لوحاته لتحاكي العالم 
بالطف��ل  االهتم��ام  بض��رورة 

العراق��ي ألن��ه بحاج��ة فعلية 
واقع  م��ن  وانتش��اله  لاهتمام 

العنف.
وبالرغ��م من ممارس��ته لتجربة 
الرس��م في كل امل��دارس أال انه 
ميي��ل إل��ى املدرس��ة الواقعية، 
الت��ي  ملوهبت��ه  مي��ا  وذل��ك 
اكتش��فتها عائلته ومنتها ولم 
تأتي عن دراس��ة ،وإمنا هي نعمة 

من نعم اهلل عز وجل. 
وم��ن امللف��ت إن مرتض��ى رغم 
ظروف��ه الصحية، إال انه يرفض 

بلوحاته  ويعتز  بالفن  التكسب 
مبيناَ ف��ي حواره »أنه��ا اللبنة 
ارفض  له��ذا  األول��ى ملوهبت��ي 
بيعها أو اس��تعمال األس��لوب 
الع��رض التجاري ،وان��وي أقامه 
معرض شخصي ثاني للوحاتي 
الت��ي اعتز بها ف��ي منزلي حلني 

تتكون لدي خزين فني كافي«.
وناش��د هادي وزارة الثقافة إلى 
احتواء موهبته في معرض داخل 
الوزارة أو مساعدته للمشاركة 

في معارض خارج العراق.

التشكيلي مرتضى هادي يجّسد معاناة الطفل العراقي في أسبوع النصر

البداية كانت مع فرقة الشباب سنة 
1981 والتي أسسها الفنان كريم 

هميم، والفنان سرور ماجد، والفنان 
جمال عبد العزيز، وكانت الفرقة تابعة 

إلى وزارة الشباب، واإلشراف عليها 
من قبل الوزير آنذاك كريم المال، 

وقدمت الفرقة العديد من الفعاليات 
المتميزة، ثم انضممت سنة 1982، 

إلى الفرقة النغمية المركزية بقيادة 
الفنان الكبير فاروق هالل، وفي 

السنة نفسها، قدمت أوراقي إلى 
معهد الدراسات النغمية، وتم قبولي 

كطالب، على آلة الجوزة

مرتضى هادي
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االسكندرية ـ ميثم الحسني*
يفتتح ممث��ل الك��رة العراقية في 
بطول��ة االندي��ة العربي��ة نف��ط 
الوس��ط مش��واره ف��ي بطول��ة 
االندي��ة العربي��ة الي��وم ف��ي متام 
الس��اعة السابعة مساء بتوقيت 
العاصم��ة بغ��داد مبالق��اة فري��ق 
الترجي التونس��ي والتي س��تقام 
ف��ي اس��تاد ب��رج العرب حلس��اب 
ال��دور االول من اجملموع��ة الثالثة 
اله��الل  مب��اراة  وس��تلحقها   ،
الس��وداني  واملري��خ  الس��عودي 
لنفس اجملموعة وعلى ذات امللعب 
في متام الساعة العاشرة بتوقيت 

بغداد.
وسمت اللجنة املنظمة للبطولة 
احلكم املوريتاني ملغيفري بو شعاب 
حكما اول للمباراة ويساعده كل 

م��ن محمود اب��و الرج��ال املصري 
لس��يمان  وخال��د  اول  مس��اعدا 
ابو اخلي��ر م��ن ليبيا حكم��ا ثانيا 
ومحم��ود رويش م��ن لبنان حكما 
رابع��ا ، س��يكون كل م��ن عام��ر 

حس��ن مراقبا للمب��اراة وعصام 
عبد الفتاح مقيما للحكام وهما 

من مصر.

* إعالم النادي

بغداد ـ عمر سامي*
اكد م��درب املنتخ��ب العراقي 
ان  راض��ي شنيش��ل  الس��ابق 
الطلب الرس��مي ال��ذي قدمه 
الى االحتاد العراقي لكرة القدم 
بناء على طلب االحتاد والذي يروم 
فيه تس��لم بقية مستحقاته 

املالية جوبه بالرفض.
   واش��ار محام��ي الدف��اع عن 

القضية س��ليم محمد حميد 
ال��ى ان طل��ب الس��يد راض��ي 
بعد  القاطع  بالرف��ض  جوب��ه 
مراجع��ة السيد عبد اخلال��ق 
م��ره  م��ن  الكث��ر  مس��ع��ود 
والتنصل عن دفع املس��تحقات 
بحج��ة ع��دم حتقي��ق النتائج 
املرج��وة منه، عل��ى الرغم من 
ع��دم ذكر هذه الفق��رة في بند 

العق��د، مؤك��دا عل��ى املضي 
قدم��ا خ��الل االي��ام القادم��ة 
ف��ي الس��ير بإج��راءات تق��دمي 
الطل��ب الى محكم��ة الكاس 
الدولية والتي م��ن املمكن من 
خاللها ان يحصل موكله على 

مستحقاته املالية.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ رحيم الدراجي*
وقع��ت اللجنة االوملبي��ة الوطنية 
م��ع  تع��اون  بروتوك��ول  العراقي��ة 
االوملبي��ة  اللجن��ة  نظيرته��ا 
البيالروسية جاء ذلك خالل استقبال 
النائب االول لرئيس اللجنة االوملبية 
البيالروسية ايجور روشكوفيسكي 
الس��يد رئيس اللجنة االوملبية رعد 

حمودي االسبوع املنصرم .
وأوضح رئيس اللجنة االوملبية رعد 
حمودي ان اجلانب البيالروسي تعهد 
وباقل  تدريبية  بتأمن معس��كرات 
الكل��ف خملتل��ف فعالي��ات االجن��از 
العالي  م��ن خالل برتوكول التعاون 
ال��ذي مت االتف��اق عليه مش��يرا الى 
اجلان��ب البيالروس��ي رح��ب به��ذا 
البروتك��ول عاده بذلك ب��ادرة جيدة 
ملواصلة اجلانبن العمل املستمر ملا 

فيه خدمة لرياضة البلدين .

وأشار رئيس اللجنة االوملبية الى ان 
الرياضة العراقي��ة اصبحت محط 
احترام وتقدير جميع دول العالم من 
خالل النتائج التي يحققها االبطال 
في جميع االس��تحقاقات اخلارجية 
على الرغم م��ن كل الصعاب التي 

مرت على بلدنا العزيز منوها الى ان 
الرياضة العراقية س��تبقى حاضرة 
املناس��بات  جمي��ع  ف��ي  وبتف��وق 

وبنجاح .

* إعالم اللجنة األوملبية
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جمال علي يعسكر في 
المجر مع الحمرية

»شباب الصدر« تنّظم 
»بسواعدنا ننتصر« للصاالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د مدرب ن��ادي احلمرية اإلماراتي، جم��ال علي، أن 
صف��وف الفري��ق اكتمل��ت، بع��د التعاقد بش��كل 
رس��مي مع محترف��ن اثنن من البرازي��ل.. وقال في 
تصريح��ات صحفية إن صف��وف الفري��ق اكتملت 
بع��د التعاق��د م��ع الالعب��ن البرازيلي��ن ماركوس 
فنيشيوس، وإريكو فرانشيسكو، مضيفا أن الفريق 
بدأ اإلعداد للموسم املقبل، منتصف الشهر اجلاري 

من خالل التدريبات اليومية.
وأوض��ح أن الفريق س��يدخل في معس��كر تدريبي 
خارج��ي، س��يقام ف��ي اجملر، يس��تمر مل��دة 16 يوما، 
يتخلل��ه إقام��ة 3 مباري��ات جتريبي��ة، الفت��ا إلى أن 
املعسكر س��يكون محطة مهمة لتحضير الفريق 
للدوري.. وتابع: »نحن بحاج��ة إلى اختبار إمكانيات 
الفريق، وخلق حالة من االنسجام بن الالعبن الذين 
مت انتدابهم، والعبي الفريق القدامى«.وأش��ار إلى أن 
طموح��ه أن يقود الفريق لتحقي��ق النتائج املرجوة، 

واملنافسة بقوة لتحقيق مركز متقدم في الدوري.
جدي��ر بالذكر، أن جمال علي، س��بق وأن ق��اد أندية 

الطلبة، الزوراء، النفط، دهوك وامليناء.

بغداد ـ كريمة الركابي*
ضم��ن اس��بوع النص��ر واالحتفال بتحري��ر املوصل 
اقام��ت مديري��ة ش��باب ورياض��ة مدين��ة الص��در 
وبالتعاون مع منظمة البش��ائر بطولة بس��واعدنا 
ننتصر بكرة الصاالت للنساء وعلى القاعة املغلقة 
ملنتدى شباب القدس مبشاركة اربع مديريات شباب 
ورياض��ة )ديال��ى، الكرخ،الرصاف��ة، مدين��ة الصدر( 

بنظام التسقيط الزوجي.
ش��هد االفتت��اح حضور مس��ؤولة وح��دة الرياضة 
النس��وية في مديرية ش��باب الصدر الست سهام 
كاط��ع ومدي��رة منظمة البش��ائر ليل��ى مهدي ومت 
توزيع التجهيزات على الفرق املشاركة وقد استمرت 
البطول��ة 3 اي��ام متتالية وكانت مب��اراة اخلتام بن 
مديرية ديالى مع املديرية املضيفة للبطولة مدينة 
الصدر والت��ي انتهت بفوز ديالى ب��ركالت الترجيح 
بنتيج��ه 6-4 بعد انته��اء الوقت االصل��ي للمباراة 
بتع��ادل الفريق��ن بنتيج��ة 4-4 فيما ح��ل الكرخ 
باملركز الثالث وفي اخلتام مت تتويج فريق ديالى بكأس 
البطولة باالضافة الى امليداليات لالعبات الفائزات، 
وتوزي��ع هدايا فردي��ة كأفضل ح��ارس والعب ضمن 

البطولة.

* إعالم شباب الصدر

»الطائرة« تواجه 
إيران آسيويًا

سورابايا ـ طه كمر*
يس��تهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الساعة 
الثاني��ة بعد ظهر الي��وم االثنن بتوقيت اندونيس��يا ، 
العاش��رة صباحا بتوقيت بغداد ، مش��واره في بطولة 
آس��يا بلقاء نظي��ره املنتخب االيراني ، حلس��اب اجلولة 

االولى لفرق اجملموعة الثانية.
منتخبنا أنهى حتضيرات��ه لهذه املباراة التي تعد أقوى 
مباريات��ه ، بإجراء آخ��ر وحدة تدريبية له مس��اء أمس 
األحد بقيادة مدربه التونس��ي نزار اشيكيلي ، وأفصح 
العبوه عن كل قدراتهم الفنية واملهارية عبر اندفاعهم 
العال��ي ف��ي التمري��ن ، وتطبي��ق كل مفرداته س��واء 
م��ع الكرة أو من دونه��ا ، ليعلن��وا جاهزيتهم العالية 
ملواجهة منافسهم االيراني فى مسعى خلطف نقاط 
املب��اراة التي س��تكون بوابة العبور الى ال��دور الثاني ، 
عل��ى اعتبار ان الفريق االيراني يعد أقوى فرق اجملموعة ، 
او البطولة كلها كونه حامل لقب النسخة املاضية ، 
وتفاعل العبينا جميعا خالل الوحدة التدريبية األخيرة 
ليرفعوا وتيرة االعداد للمباراة التي تعد بوابة االنطالق 
لهم نحو حتقيق احلل��م في التأهل الى املرحلة الثانية 
م��ن البطولة ، فالفوز على الفريق االيراني مبثابة قطع 

نصف الطريق املؤدي الى النهائيات.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

بغداد ـ قسم اإلعالم:

ق��ال وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان ان افتتاح ملعب 
ميسان االوملبي االسبوع احلالي في 
احتفالي��ة النصر بتحري��ر املوصل 
ياتي وفاء لدماء الشهداء واجلرحى 
من ابن��اء قواتنا االمنية وحش��دنا 
للتضحي��ات  وتثمين��ا  االبط��ال 
اجلس��ام التي بذلت م��ن اجل عراق 
ام��ن ننعم في��ه بالس��الم ونعمل 
في��ه باطمئن��ان ، مؤك��دا ان هذه 
البنى التحتية الكبيرة التي اجنزها 
اخوتكم في وزارة الشباب والرياضة 
بظروف صعب��ة للغاية في اجلانبن 
املادي واللوجس��تي عكست حالة 
املستوحاة  والتضحية  االنس��جام 
م��ن صالبة وعزمي��ة ابط��ال قواتنا 
االمنية وحشدنا املبارك وعوائلهم 
الكرمي��ة التي نفخر بس��داد الدين 

بجزء يسير لهم في هذا امليدان.
وب��ن عبط��ان ان والدة امللع��ب تلو 
امللع��ب واملنش��ات الرياضي��ة تلو 
االخ��رى يؤك��د للعالم اجم��ع اننا 
في مي��دان رحب يثب��ت العراقيون 
للعال��م انه��م بناة حض��ارة وامن 
وينشدون السالم والتطور ، مشيرا 
ال��ى ان املالعب الرياضي��ة الكبيرة 
الت��ي انتش��رت ف��ي محافظاتن��ا 
احلبيب��ة واخره��ا ميس��ان ومن ثم 
النجف وبغداد وبابل وغيرها تؤكد 
ان الع��راق اليوم من افض��ل بلدان 
املنطقة في ميدان البنى التحتية 
وم��ن ميتلك هذه الث��روة اجلبارة هو 
بالتاكي��د ق��ادر عل��ى ادارتها على 
الكف��اءات  بوج��ود  وج��ه  اكم��ل 
الش��بابية الطموحة ورجال العلم 
في جميع ارجاء الوطن وبذلك البد 
ان تك��ون هذه الرس��الة قد وصلت 

الى االحت��اد الدولي على فصاحتها 
وسيكون لها اعتبارات مهمة جدا 

في القريب العاجل.
وناش��د عبط��ان جماهير ميس��ان 
االصيلة الكرمية ان تكون كعهدها 
دائما منبعا للطيب واثبات ان هذه 
الش��هداء  بدماء  املكرمة  املدين��ة 
وتضحيات الشعب هي االقدر على 
صيانة املراف��ق الرياضية واالهتمام 
بها وحمايتها لتكون حتفة ميسان 
املعماري��ة الرياضية اضافة مهمة 
وجماهيره��ا  املدين��ة  ه��ذه  ال��ى 

والرياضين فيها.
فيم��ا، أك��د املدي��ر الع��ام لدائ��رة 
ش��ؤون األقاليم واحملافظات طالب 
ق��د  ال��وزارة  ك��وادر  أن  املوس��وي، 

أكملت جميع االستعدادات اإلدارية 
والفنية واخلدمية واألمنية الفتتاح 
ملع��ب ميس��ان االوملبي.. مش��يراً 
عل��ى املس��توى اإلداري عملية بيع 
التذاكر س��ارت بطريقة صحيحة 
وبأس��عار رمزي��ة م��ع تخصي��ص 
مقاعد للعوائل امليسانية ،وكذالك 
سيشهد حفل االفتتاح احتفالية 
جميلة تليق بهذه احملافظة العزيزة 
علي قلوب كل العراقين ، مع مباراة 
بن فريق��ي نفط ميس��ان والزوراء 
وكذالك عروض فنية جديدة تقدم 

ألًول مرة.
أما عل��ى اجلانب اخلدم��ي مت ئأهيل 
امللعب بالكام��ل من األرضية التي 
أصبح��ت بلونه��ا اخلط��ر اجلمي��ل 

ووفق الطراز األورب��ي ,مع املدرجات 
التي هيئ��ت بأبهى صورة باإلضافة 
التي  واملي��دان  الس��احة  املضم��ار 

خططت على أكمل وجه.
بخص��وص  أن  املوس��وي  وأض��اف 
اجلانب األمني ،فكانت لدينا لقاءت 
مكثفة مع قيادة عمليات ميس��ان 
التي مس��كت زم��ام األم��ور أمنياً 
بالتع��اون معنا ،وعل��ى وفق خطة 
مدروسة مت األتفاق عليها معاً تؤمن 
س��ير أحتفالي��ة االفتتاح بش��كل 
املطلوب ،فعناصر ش��رطة ميسان 
ستنتشر في بكل الطرقات املؤدية 
ال��ى امللعب وستش��ترك أيضا في 
احملي��ط اخلارجي كذال��ك ،في حن 
داخلياً س��تكون مهم��ة قوات أمن 

املالعب أملن ان تس��ير االحتفالية 
عل��ى وف��ق م��ا نتبتغ��ى ويبتغ��ي 

اجلميع.
م��ن جانب��ه، اش��اد رئي��س االحت��اد 
املرك��زي لك��رة القدم عب��د اخلالق 
الش��باب  وزارة  بجه��ود  مس��عود 
والرياضة في مجال البنى التحتية 
والس��يما افتت��اح ملعب ميس��ان 
االوملبي خ��الل االيام القادمة فضال 
عن تهيئة ملعب الش��عب الدولي 
الس��تقبال مباريات الدوري املمتاز ، 
امما اس��هم بشكل كبير في اخراج 
احلدث الكروي بصورة تؤكد احقية 
البط��والت  تنظي��م  ف��ي  الع��راق 

الدولية على ارضه وبن جماهيره.
واضاف مس��عود في تصريح خص 

به قسم االعالم واالتصال احلكومي 
ان عم��ل الوزارة واللجن��ة االوملبية 
الوطنية العراقي��ة واالحتاد املركزي 
لك��رة الق��دم ل��ه الداف��ع الكبير 
ف��ي دعم احلرك��ة الرياضي��ة وهي 
تطالب االحت��اد الدولي لكرة القدم 
)الفيف��ا( برفع احلظر ع��ن مالعبنا 
الكروي��ة ، مبين��ا ان افتتاح ملعب 
ميسان االوملبي يعد اضافة مهمة 
ونفخ��ر به��ذا املنجز الذي س��يرى 
الن��ور قريب��ا رغم حالة التقش��ف 
الت��ي مي��ر به��ا الع��راق، وان جهود 
والوزي��ر  والرياض��ة  الش��باب  وزارة 
الس��يد عبد احلسن عبطان كانت 
حاض��رة للتغلب عل��ى العديد من 
الصعوبات، وسيكون محطة بارزة 
الستقبال مباريات املوسم الكروي 
اجلدي��د، فض��ال عن تقدمين��ا طلب 
للفيف��ا بإضاف��ة ملعب ميس��ان 
ملالعب الع��راق الثالثة بقرارات رفع 

احلظر عن مالعبنا الكروية .
و أشار مسعود الى ان الوزارة تعمل 
مع االحتاد ب��روح الفريق الواحد وان 
مباريات رف��ع احلظر متت بالتعاضد 
واالتف��اق م��ع ال��وزارة واليوجد من 
يعمل مبف��رده فاجلمي��ع يعمل من 
اجل العراق والس��ير باجتاه استرداد 
البل��د حقه في اللع��ب على ارضه 
واحلص��ول عل��ى مبتغانا ف��ي رفع 

احلظر الكلي عن مالعبنا الكروية.
مؤك��دا ان مب��اراة االس��اطير التي 
س��تقام في ش��هر اب املقبل متت 
الراعي��ة  الش��ركة  م��ع  باالتف��اق 
للمب��اراة ووزارة الش��باب والرياضة 
والتي كانت وما زالت حريصة على 
ان تكون الراعية والداعمة لألحداث 
الرياضي��ة الت��ي س��تكون مبثاب��ة 
االرض اخلصب��ة في اجت��اه مطالب 
الع��راق باللعب بن جماهيره وعلى 

ارضه.

مباراة األساطير تّمت باالتفاق بين الشركة الراعية و«الشباب والرياضة«

عبطان: ملعب ميسان سيوّثق أن العراق األفضل في ميدان البنى التحتية
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ملعب ميسان األوملبي

اتفاقية تعاون جديدة

جانب من املؤمتر الصحفي عدسة محمد عامر

العواصم ـ وكاالت:

أعل��ن االحت��اد األوروب��ي لك��رة القدم 
»اليويف��ا«، أول أم��س هوي��ة حك��م 
مواجه��ة الس��وبر األوروبي ب��ن ريال 
مدريد اإلس��باني ومانشستر يونايتد 
اإلجنلي��زي، بطل��ي دوري أبط��ال أوروبا 
وال��دوري األوروبي، على الترتيب، يوم 8 
آب املقبل، على ملعب »فيليب الثاني 
أرينا«، بالعاصمة املقدونية سكوبيه.

وفي بيانه املنش��ور، ايضاً ذكر اليويفا 
أن احلك��م اإليطالي، جانل��وكا روكي 
)43 عاًم��ا(، الدولي منذ 2008، هو من 
سيدير املباراة بن الفريقن العريقن.

البي��ان  الق��اري ف��ي  االحت��اد  وأش��ار 
إل��ى أنه من��ذ ظهوره ف��ي البطوالت 
الدولي��ة، أدار روك��ي »72 مب��اراة في 
بطوالت اليويف��ا«.. وأوضح: »كما أدار 
تس��ع مواجهات في بط��والت األندية 
األوروبية موس��م )2016-17(، مبا فيها 
مب��اراة إياب ربع نهائ��ي دوري األبطال 
بن ليس��تر سيتي اإلجنليزي وأتلتيكو 
مدريد اإلس��باني، وإياب ثمن النهائي 

ب��ن موناكو الفرنس��ي ومانشس��تر 
سيتي اإلجنليزي«.

كم��ا أدار روك��ي ف��ي نفس املوس��م 
ذه��اب نصف نهائي ال��دوري األوروبي، 
ب��ن أياك��س أمس��تردام الهولن��دي 
الفرنس��ي.. وشارك  ليون  وأوليمبيك 
كحكم رابع في مواجهة نهائي الدوري 
الس��ويدية  العاصمة  ف��ي  األوروب��ي 
يونايت��د  م��ان  ب��ن  س��توكهولم، 
والفريق الهولندي، والتي انتهت بفوز 
»الشياطن احلمر« باللقب.. وسيعاون 
روكي في إدارة مواجهة الس��وبر كل 
من مواطني��ه، إيلينتيو دي ليبريتاوري 

وماورو تونوليني.
وأض��اف االحت��اد: »س��يكون احلكمان 
املساعدان اإلضافيان هما دافيد ماسا 
وماسيمليانو إيراتي، في حن سيكون 
احلك��م االحتياطي ه��و ري��كاردو دي 
فيوري، وسيكون الفرنسي كليمينت 

توربن هو احلكم الرابع«.
من جانب اخ��ر، قالت تقارير صحفية 
، إن البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو، 
س��يغيب عن مب��اراة كأس الس��وبر 
األوروب��ي، التي س��تجمع ب��ن فريقه 

ونظي��ره  اإلس��باني،  مدري��د  ري��ال 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي، يوم 8 آب 
املقبل.. وكش��فت صحيفة »ماركا« 

اإلسبانية، عن اس��تبعاد كريستيانو 
رونال��دو، من مباراة الس��وبر األوروبي، 
للعام الثاني على التوالي، بعدما غاب 

عن مواجهة إش��بيلية، العام املاضي 
بس��بب اس��تمرار عملية تعافيه من 
اإلصاب��ة، الت��ي أمل��ت به ف��ي نهائي 

بطولة يورو 2016.
وذك��رت الصحيفة أّن الفرنس��ي زين 
الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 
يرغب ف��ي منح كريس��تيانو رونالدو، 
ش��هرًا كاماًل للراحة ليعود في كامل 
لياقت��ه البدني��ة، إال أّن الالع��ب ب��دأ 
عطلت��ه متأخرًا بس��بب مش��اركته 
مع منتخ��ب بالده، ف��ي بطولة كأس 

العالم للقارات.
وأوضحت أّن رونالدو، س��ينضم لريال 
مدري��د، ف��ي مب��اراة ذه��اب الس��وبر 
اإلسباني أمام برش��لونة في »كامب 
نو«، كما سيخضع للكشف الطبي، 
قب��ل ذلك كإج��راء روتين��ي، يقوم به 

النادي قبل بداية كل موسم.
إّن كريس��تيانو  الصحيفة،  وتابع��ت 
رونال��دو س��يقضي ع��دة أي��ام م��ع 
عائلت��ه ف��ي العاصم��ة اإلس��بانية، 
قبل الس��فر لليابان للقيام بحمالت 
ترويجية لصالح الراعي، كما سُيدلي 
بش��هادته أمام احملكمة ي��وم 31 متوز 

بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي.
إلى ذلك، يش��عر جمهور مانشس��تر 
يونايت��د اإلجنلي��زي بالغض��ب، فب��ل 

مواجهة فريقه ض��د ريال مدريد، في 
الس��وبر األوروب��ي مبقدوني��ا.. وذكرت 
صحيفة »ميرور« البريطانية أّن بعض 
جماهي��ر مانشس��تر يونايتد حجزت 
غرف��ا ف��ي فن��دق قري��ب م��ن ملعب 
املب��اراة، قبل ع��دة أش��هر، على أمل 
فوز الش��ياطن احلمر ببطولة الدوري 

األوروبي، وهو ما حتقق بالفعل.
وأش��ارت الصحيفة إل��ى أّن اجلمهور 
فوج��ئ ب��أن أس��عار الغ��رف احملجوزة 
ارتفعت بص��ورة غريب��ة، كما طلبت 
مبال��غ  دف��ع  الفن��دق  إدارة  منه��م 
نهائًي��ا..  احلج��ز  إلغ��اء  أو  إضافي��ة 
وكان س��عر الغرفة قب��ل الزيادة 400 
جنيه إس��ترليني ف��ي الليلة، ليرتفع 
إل��ى 900 إس��ترليني، أي أكث��ر م��ن 
الضعف.. ونقل��ت الصحيفة غضب 
اجلماهير من أس��لوب تعامل الفندق، 
وإجباره��م على دفع مبال��غ إضافية، 
مع العلم بأّن مانشستر يونايتد يحق 
له اس��تقدام 10 آالف مشجع مللعب 
املب��اراة.. وحق��ق مانشس��تر يونايتد 
لقب ال��دوري األوروبي بعد الفوز على 

أياكس الهولندي بنتيجة 0-2.

صافرة إيطالية لقيادة السوبر األوروبي

مقدونيا تضّيف مواجهة ريال مدريد ومانشستر يونايتد .. 8 المقبل

تقرير

لقاء سابق بني ريال مدريد ومانشستر يونايتد

تونس ـ ارشد الساعدي* 
يخ��وض منتخبنا  للش��باب ثالث 
مباريات جتريبية ضمن معس��كره 
املقام في مدينة قرطاج التونسية، 
حتضيراً ملونديال العالم للناش��ئن 
والتي س��تقام ف��ي الهند ش��هر 

تشرين الثاني القادم.
الرافدي��ن  لي��وث  وس��يخوض   
الس��عودي  املنتخب  مباراتن م��ع 
للش��باب ع��ام، في حن س��تكون 
املب��اراة الثالث��ة مع ن��ادي الترجي 
التونسي حتت 19 عام، في املباريات 
التي س��تلعب على ملعب »رادس 

األوملب��ي« ال��ذي يتس��ع ل ٦٠ الف 
متفرج.

 وق��ال م��درب منتخبنا للش��باب 
قحط��ان جثي��ر ” ه��ذه املباري��ات  
س��تعود بالفائدة علين��ا والهدف 
منه��ا اش��راك  جمي��ع الالعب��ن، 
مس��توياتهم   عل��ى  للوق��وف 
ك��ون  للبطول��ة  وجاهزيته��م 
املباراتان الوديت��ان  التي خاضهما 
الش��بابي ضد ش��باب  منتخبن��ا 
االردن في مدينة أربد  لم يتم جتربة 
كل الالعبن بسبب االعتماد على 

تبديالت محدودة.

 من جانب اخر  قدم مدرب املنتخب 
قحط��ان جثي��ر  ش��كره وتقديره 
للجن��ة االوملبي��ة ممثلة برئيس��ها 
واعض��اء املكت��ب التنفي��ذي على 
تام��ن  ف��ي  املبذول��ة  جهوده��م 
املعس��كر التدريب��ي املق��ام حالياً 
ف��ي تونس والتش��ديد عل��ى دعم  
منتخبن��ا لتأهل��ه لنهائيات كاس 
العال��م بع��د اح��رازه كاس اس��يا 
للناشئن في الهند العام املاضي.

ملنتخ��ب  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشباب

»األولمبية« توّقع بروتوكول
 تعاون مع نظيرتها البيالروسية

ثالث مباريات للناشئة في معسكره بتونس 

نفط الوسط يالعب الترجي في أولى مبارياته عربيًا 

شنيشل يلجأ الى محكمة الكأس الدولية



بغداد- فالح المرسومي:
الثان��ي  الس��بت  ي��وم  مس��اء  ف��ي 
والعشرون من شهر متوز 2017 ، وكعادة 
املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة اإلعالمية 
بعقد ندوات��ه نصف الش��هرية فقد 
مت عق��د ندوت��ه الثانية لهذا الش��هر 
باس��تضافته وعلى قاعت��ه الدكتورة 
ذكرى عل���وش أمينة بغ����داد ، في 
جلسة أدارها كل من الدكتور حسني 

عالوي والدكتور واثق الهاشمي.
 ب��دأ الدكت��ور عدنان الس��راج رئيس 
املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة اإلعالمية 
كلمت��ه مرحب��اً بالضيف��ة الكرمي��ة 
وبضي��وف وأعض��اء املرك��ز ومؤك��داً 
فيها عل��ى أن اإلعالم ملّا كان ش��ريكاً 
أساس��ياً في سلطات الدولة واجملتمع 
وبكل ما يؤدي ويحقق األهداف املرجوة 
من مؤسس��ات الدولة خلدمة اجملتمع 
وإعادة بناء املؤسس��ات وبالتعاون مع 
املواط��ن تعاون��اً ارادياً وطوعي��اً وذلك 
من خالل التسويق اإلعالمي اإليجابي 

لكش��ف  الس��لبي  وغي��ر  الفاع��ل 
احلقائق لكل ما يتعلق باحلياة العامة 
ومبؤسسات الدولة وخاصة منها التي 
هي على متاس مباش��ر باجلمهور ومن 
كل جوانب ونواحي احلياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.
األمين��ة حديث��اً  الس��يدة  و حتدث��ت 
صريح��اً فيه ش��يء م��ن العتب على 
كل الدوائر التي تش��كل سلسلة من 
احللقات املترابط��ة وتختل حني تفقد 
لتحقي��ق هدف  املطل��وب  التواص��ل 
األمانة املنشود بأي حلقة من احللقات 
املّكملة األخ��رى وذكرت احللقات التي 
تّؤم��ن سلس��لة النج��اح ألداء كامل 
أه��داف وواجب��ات األمان��ة الوطني��ة 
واإلنس��انية على الس��واء وتؤدي الى 
تفعي��ل  العمل ودميومت��ه في األمانة 
وكل دوائرها البالغ��ة 14 دائرة موزعة 
ب��ني الرصاف��ة والك��رخ ومؤكدة على 
أهمي��ة اإلع��الم ودوره التوعي في كل 
ما ي��ؤدي الى ضم��ان تع��اون املواطن 

وكل احللق��ات األخرى الت��ي بوحدتها 
جميعاً م��ع األمانة متكنها من حتقيق 
أهدافها املنشودة في بغداد حضارية 
نظيفة خالية من التجاوز الذي أضاع 
كل مقدراتها التي صعب الس��يطرة 
عليه��ا لعش��وائية االس��تعمال في 

البن��اء غير النظام��ي والقان��وي وما 
تبعه من سوء استعمال ملياه الشرب 

وفي تصريف مياه اجملاري.
وأش��ارت الس��يدة األمينة أن احللقات 
الت��ي ميك��ن أن ت��ؤدي لبغ��داد أجمل 
وأكث��ر حضارة ف��ي مبانيه��ا وأزقتها 

ومجاريه��ا  ومياهه��ا  وش��وارعها 
وأبنيتها التراثية ومنها شارع الرشيد 
وم��ا في��ه م��ن مبان��ي تراثي��ة حترص 
وبالضغط  الوس��ائل  ب��كل  األمين��ة 
على جهات القرار األخرى في أن يبقى 
الرش��يد ش��ارع بغداد الذي م��ا يزول 
وأبنيت��ه التراثي��ة التي ولألس��ف لم 
ترق��ى باهتمام وتع��اون اجلهات العليا 
الستمالكها بحق مجزي يساعد على 
اعادتها لتراثها اجمليد مع احلاضر الذي 

نريده جميالً أحسن مما كان.
 وقد أعط��ت االمينة وع��داً وقطعت 
عه��داً على نفس��ها بااللت��زام بذلك 
وأكدت س��عيها ألن يكون عملها في 
األمان��ة عل��ى وفق تخطيط مس��بق 
وليس عل��ى وفق ما كان يجري العمل 
به من قب��ل، وقد بينت أن هناك خلط 
وع��دم فهم كامل ملهام األمانة والتي 
تنحصر بها وما عداه فأنه يرتبط بوزارة 
الصح��ة والبيئة والطرق واالس��كان 
وبهيئة املش��اريع والكهرباء  وغيرها، 

وأن مه��ام األمانة تنحص��ر باخلدمات 
مل��ا يتعل��ق بالنظاف��ة وامل��اء واجملاري 
وبعض م��ن أم��ور خدمية أخ��رى في 
واجباتها كاألرصف��ة ومنع التجاوزات 
في سكن أو بناء أو في استغالل أرض 
عامة ف��ي بغداد بنحو غير مش��روع. 
وكل ذلك يتطل��ب عند التجاوز الرفع 
وف��ي ه��ذه احلال��ة املس��تفحلة في 
بغداد تفتقد االمان��ة واجهزتها لقوة 
التنفيذ للقانون من اجلهات الس��اندة 
لرف��ع التجاوز، في اخلت��ام مت الرد على 
استفس��ارات ومداخ��الت العديد من 
احلض��ور ليت��م التأكيد عل��ى ما يأتي 
، العم��ل على ايجاد أحس��ن العالئق 
وب��ذل املزي��د م��ن اجله��ود ب��دًءا مني 
شخصياً )حس��ب قول األمينة ( ومع 
كل ما يؤدي الى حتقيق أهداف األمانة 
وأوله��ا مع كل وس��ائل اإلع��الم التي 
قدم��ت له الش��كر الكبي��ر والى هذا 
اللقاء في هذا املركز االعالمي لرئيسه 

وألعضائه وللعاملني. 

عمان ـ رياض عبد الكريم:
ثم��ة  املس��اء  س��اعات  ف��ي 
ش��ارع في عم��ان ، يب��دأ يومه 
بع��د ان يطرد صم��ت الصباح 
لصخب  اس��تعداداً  والظهيرة 
كل  فيهم��ا  تتداخ��ل  ومت��ازج 
الرغبات والتمنيات والهواجس 
كل  مكان��ه  ف��ي  وتختل��ط   ،
واالرواح  واالمزج��ة  االجن��اس 
، ليتح��ول وكأن��ه قيم��ة رمب��ا 
يكون مبنزل��ة احملتوى الذي يجد 
امل��رء في��ه قيمت��ه ووجدان��ه ، 
وهو يتطلع عب��ر كل مكوناته 
ال��ى التن��وع ف��ي كل ش��يء ، 
والتناغم مابني احلاضر واملاضي 
الت��ي تضمها  املقتنيات  عب��ر 
فضاءات العش��رات م��ن احملال 
التي تأسس البعض منها منذ 

خمسينيات القرن املاضي .
ذل��ك هو ش��ارع الرميب��و ، الذي 
يحتويه وس��ط البلد في عمان 
العاصمة االردنية وفي منطقة 
تع��د  والت��ي   ، عم��ان  جب��ل 
مركزعمان الق��دمي ، في الدوار 
االول ، بعد ان وصل عدد دوارات 

عمان اليوم الى ثمانية .
هذا الش��ارع غالبا ما يذكرني 
بأحي��اء وازقة بغ��داد القدمية ، 
ويشعرني في ذات الوقت باحلزن 
واالل��م ألن تلك االزق��ة لم تلق 
أي اهتم��ام وتقدير من العقول 
التي تس��يدت املس��ؤولية في 
امانة بغ��داد ، وه��م بالتأكيد 
لم يتحسس��وا قيم��ة التراث 
والتأريخ فأهمل��ت هذه اجلنبة 
املهم��ة والعظيم��ة وس��حق 
الزمن جمال وروعة هذه االحياء 
، لذلك في كل زيارة لي لعمان 
اش��عر بالراحة عندم��ا اتواجد 
في الرينبو مس��تعيضا بروحه 

عما فقدته في بغداد .
وبينم��ا كنت احتس��ي فنجان 
قهوة في اح��د مقاهي الرينبو 
قرأت في كتيب سياحي كانت 
موضوع على الطاولة ما يلي : 
شارع الرينبو أحد شوارع عّمان 
القدمية، وق��د مت حتديثه وعدت 
املنطقة الواقعة حوله منطقة 
محمي��ة كونها جزءا من تاريخ 
وتراث األردن، من أشهر املعالم 

فيه مبنى السفارة السعودية 
إل��ى  انتقل��ت  س��ابقا حي��ث 
مبناها اجلديد في عبدون واملركز 
واملق��ر  البريطان��ي  الثقاف��ي 
مصف��اة  لش��ركة  الرئيس��ي 
البترول األردنية ومس��رحا كان 
دارا للسينما. كما يحد الشارع 
من طرفيه أه��م بيوت التاريخ 
احلدي��ث ف��ي األردن مث��ل بيت 
امللك طالل وبيت الش��ريف زيد 
بن ش��اكر وبيت سعيد املفتي. 
كما يش��مل معرض مؤسسة 
نه��ر األردن. وجتري حوله الكثير 
من النش��اطات الثقافية مثل 
س��وق ج��ارا. وتق��ع في��ه عدة 
مراكز ثقافية وترفيهية ومقاه 

على الرصيف. 
خاصي��ة الرينب��و ال تنب��ع من 
م��ا  بق��در  وتاريخ��ه  عراقت��ه 
تنبع م��ن تأثيره على املش��هد 
الثقافي العماني، األردني بل وال 
جنازف إن قلنا أن لهذا املش��هد 
الثقاف��ي األردني، ال��ذي يكون 
هذا الشارع إحدى مراكزه، تأثير 
على ه��ذا الصنف من الثقافة 
في العال��م العربي أجمع، كل 
شيء في هذا الشارع له نكهة 
خاصة ، وحتى رواد الشارع فهم 
مجاميع من املثقفني والفنانني 
واالدباء وقلة من السياس��يني ، 
وحتى الش��باب الذي��ن يرتادون 
الشارع هم من فئات متحضرة 
 ، متمي��زة  اهتمام��ات  وذات 
البعض يقدم عرضا موسيقيا 

في الهواء الطلق البعض االخر 
يعرض رسوما ذات افكار خاصة 
، البع��ض الثال��ث يقدم عرضا 
راقصا من فن الهيب هوب ، بال 
وحتى السياح الذين يشكلون 
عالمة ب��ارزة في هذا الش��ارع 
لكث��رة اعدادهم فهم من منط 
اهتماماتهم  خاص من حي��ث 
وتعاش��قهم م��ع كل الوجود 
في الرينبو ، ه��و بعبارة دقيقة 
، محتوي تنصهر فيه الرغبات 
خلل��ق  واالجن��اس  واالمزج��ة 
فضاءات هادئة تس��توعب كل 

االفكار بكل مودة واحترام .
الضيق��ة  االزق��ة  اح��د  ف��ي 
املتفرع��ة م��ن الرينب��و ، ميت��د 
س��وق ج��ارا ملس��افة طويلة ، 
اذ تتجمع فيه مس��اء كل يوم 
العائالت  املئ��ات م��ن  جمع��ة 
وهم يعرضون منتجاتهم التي 
متتاز باالبت��كارات واخلصوصية 
العائلي��ة ، بل وتتمي��ز من بني 
ه��ذه املعروض��ات الصناع��ات 
في  تتج��اوز  الت��ي  الش��عبية 
اغلب االحيان التقليدية ، وهي 
تق��دم اف��كارا ومبتك��رات قد 
ال تتوف��ر في االماك��ن العامة 
، امللف��ت في هذا الس��وق هي 
تلك االبتس��امة ال��ودودة التي 
ترتسم على شفاه كل الباعة 
رج��اال ونس��اء ، وتل��ك اجلملة 
املصحوبة بنغمة عفوية وهي 
تنطق �� يعطي��ك العافية انا 

في خدمتك.

"الرينبو" داللة المكان وأيقونة
 عمان ومحتوى األجناس

في زمن تشحنه ذكريات الماضي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اإلنتاج يجمعنا

جمال جصاني

من��ذ أن كنا صغ��اراً حفظنا العبارات الت��ي متّجد الوحدة 
وحتّذرن��ا م��ن الفرقة والتش��رذم، فالوح��دة ترافقها القوة 
والهيب��ة واالزده��ار، وال جتل��ب التفرق��ة غي��ر الضع��ف 
واله��وان والذل. جتليات مثل تلك التعاليم ش��اهدناها في 
الكثي��ر من جت��ارب الش��عوب واألمم في عال��م اليوم، لكن 
الطريق الذي س��لكوه ال يش��به منهجنا املثقل باملواعظ 
واخلطب اإلنش��ائية، التي ال تكل وال مت��ل عن اجترار نفس 
اجلنجلوتيات الفارغة حول ذلك، من دون االلتفات الى س��ر 
كل تل��ك النجاحات التي حققتها األمم احلرة في هذا اجملال، 
أال وهو االقتصاد وإنتاج اخليرات املادية واملعنوية، ذلك احلقل 
الذي تك��رم فيه األمم أو تهان. ال نحت��اج الى هدر املزيد من 
الوقت واإلمكانات خلف فصول جديدة من االستعراضات 
واملواع��ظ اخلاوية حول الوحدة الوطنية والش��راكة، وغير 
ذلك من املش��اريع مقطوعة اجلذور، ألن منط اإلنتاج الريعي 
والطفيلي ال ينس��جم مع مثل تلك التطلعات املشروعة 
للح��اق باألمم الت��ي أكرمتها األقدار ب��ورش العمل واإلنتاج 
والتنمية واإلعمار. ميكن التأكد من هذه املفارقة القاسية، 
من املعادلة املقلوبة املهيمنة اليوم على املش��هد الراهن 
في مضاربنا املنكوبة، بصعود جنم شيوخ الدين والعشائر 
وبقية الش��رنقات االجتماعية الضيق��ة، بالضد مما حدث 
ف��ي البل��دان التي وصلت لس��ن التكليف احلض��اري؛ عبر 
إع��ادة رج��ال الدي��ن وممثل��ي ه��ذه الق��وى التقليدية الى 
مواقعها ووظائفها، وبالتالي احلد من ش��راهتها املنفلتة 
في الته��ام دور ووظائف اآلخرين، ووضع التش��ريعات التي 
حتمي الس��لطات املس��تقلة وتنتصر للتخصص واإلبداع 

واخللق واالبتكار.
نحت��اج الى الكثي��ر من احلكم��ة والتواضع واالس��تعداد 
للتعلم، كي ننتش��ل مش��حوفنا املش��ترك من مثل هذه 
املصائر التي عشناها برفقة زمرة احلمقى واملتبجحني وهذا 
الركام الهائل من س��رديات ومواعظ الدمار الشامل. ليس 
أمامنا غير إع��ادة الروح واالعتبار لورش اإلنتاج والنش��اط 
للمه��ن احلديثة منه��ا والتقليدية، وعندم��ا تتحرك هذه 
القاط��رة اجملربة ستتالش��ى كل مخلوقات التش��رذم حتت 
عجالتها املندفعة الى تخوم الهموم والتحديات الواقعية 
ال اخلرافي��ة املتبخت��رة الي��وم ف��ي كل تفصي��الت حياتنا 
الفردية واجلمعية. إن اختالف املذاهب والعقائد والثقافات 
والرطان��ات واألزياء، لم تعد تش��كل عقب��ة أو عائقاً أمام 
وح��دة األمم واجملتمع��ات وحس��ب ب��ل حتولت ف��ي النظم 
الدميقراطية املستندة على أساس وطيد من إنتاج اخليرات 
املادية وتراكم الث��روة وتوزيعها، الى ركيزة من ركائز القوة 
والثراء املادي واملعنوي لألمم والدول، وما "مللوم" أعظم دولة 
عرفها تاريخ البش��ر )الواليات املتحدة األميركية( إال مثال 
واض��ح على ذلك. لم يعد التنوع القومي واإلثني أو الديني 
واملذهبي وغير ذلك من الهويات الفرعية والتقليدية عامالً 
للفرقة والتش��رذم والهوان في اجملتمعات التي أدركت روح 
عصرها وهمومه الواقعية، هي كذلك فقط في اجملتمعات 
التي انقطع��ت واغتربت عن مواكبة تطورات عصرها، في 
اجملتمعات التي ما زالت عاجزة عن إنتاج "خامها وطعامها" 
وظل��ت عالة على ما يتصدق به الرزق الريعي عليها وعلى 
حيتانها املتخصصة في مجال االس��تثمار مبس��تنقعات 
األحق��اد والث��ارات الصدئ��ة. إن س��ر حيوية ه��ذه القوى 
والعقائ��د والش��خصيات عل��ى إعادة إنتاج نفس��ها بعد 
كل هذه الك��وارث التي حلت علينا، يجب البحث عنه في 
هذا االغتراب الهائل الذي تعيش��ه مجتمعاتنا عن مصدر 
ازدهار وتراص األمم )املعرفة واالقتصاد( واللذان يعيشان في 

مضاربنا املنحوسة ما يعرف ب� "أرذل العمر"...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أمينة بغداد: لإلعالم دور توعوي في أهمية تعاون المواطن معنا
في ضيافة المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��ارك أكثر من 400 امرأة ورجل تخطوا اخلامس��ة واخلمس��ني 
من العمر، في مسابقة بلباس البحر السبت، وهو حدث سنوي 
تنظمه مدينة تياجنني في ش��مال الص��ني. وتنظم جمعية خه 
تونغ لرعاية كبار الس��ن املس��ابقة للعام الثالث وتهدف لنشر 

نظرة إيجابية جتاه احلياة والتقدم في السن.
ووزع احملكم��ون في املس��ابقة نحو مئة جائزة على املش��اركني 
الذي��ن تهادوا مبالب��س البحر في املياه وعل��ى الرمال، وذلك على 
وف��ق معايير من بينها املظهر واالبتس��امة واإلمي��اءات. وكانت 
أكبر املش��اركات سنا ما جينغ )78 عاما( التي تعافت من مرض 

السرطان وارتدت لباس بحر من قطعتني أزرق اللون.

الصين تنّظم مسابقة 
لكبار السن بلباس البحر 

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعرب��ت الفنان��ة مادل��ني طب��ر، ع��ن 
أملها ف��ي انته��اء اخلالف امل��ادي مع 
املنتج والفنان تامر عبد املنعم قريبا، 
بش��أن مس��تحقاتها ع��ن دورها في 
مسلس��ل "الضاهر"، الفتة إلى أنها 
أنهت تصوير 99 % من مشاهدها في 
العمل، ولم حتصل على مستحقاتها 
املتف��ق عليه��ا. وقالت مادل��ني طبر: 
"إنني أح��رص دائما على احترام كافة 
تعاقدات��ي، وأداء عملي بنحو احترافي 
متق��ن وال أقص��ر في عمل��ي حتت أي 
ظرف، وال توجد أزمة أو خالف شخصي 
بيني وبني صناع العمل أو الفنان تامر 
عبد املنع��م، وحقيقة األمر أن اخلالف 
ه��و خالف م��ادي فقط، فل��م أحصل 

حتى الي��وم على باقي مس��تحقاتي 
نظير تصوير مش��اهدي ف��ي العمل، 
وأمتن��ى أن يت��م تفهم األم��ر من قبل 
جهة االنت��اج، بغض النظر عن توقف 

التصوير املسلسل أو تأجيله".
 م��ن جهة أخ��رى، عب��رت مادلني عن 
س��عادتها باملش��اركة ف��ي مهرجان 
وه��ران للفيلم العرب��ي، الذي تنطلق 
فعالياته خ��الل الفترة من 25 إلى 31 
يولي��و اجلاري، كعضو جلنة حتكيم في 
مس��ابقة األفالم القصيرة، وتكرميها 
خالل دورة املهرجان لهذا العام. وقالت 
مادلني: "ل��م أتردد ف��ي املوافقة على 
تلبية الدعوة للمشاركة في مهرجان 
وه��ران، ال��ذي يحتل مكان��ة متميزة 
العربية  املهرجان��ات  ب��ني  ومرموق��ة 

والدولي��ة، الفت��ة إلى أن 
مشاركتها في املهرجان 
مبثاب��ة تثقي��ف عين��ي 
لرؤية  وحس��ي كممثلة 

واالس��تفادة  األخرين  جت��ارب 
منها واحلكم عليها".

 وكانت مادلني قد شاركت 
مؤخ��را ف��ي أعم��ال مؤمتر 
القومي��ة  "املش��روعات 

املستدامة  التنمية  ش��ريان 
والس��ياحة في صعيد مصر" 
والذي أقيم بس��هل حش��يش 
مبدين��ة الغردق��ة، ومت تكرميه��ا 
خالل فعالياته، وناقش العديد 
االقتصادي��ة  القضاي��ا  م��ن 

املهمة.

مادلين طبر: سعيدة بمشاركتي بمهرجان وهران 
وأتمنى انتهاء الخالف مع تامر عبد المنعم

بغداد الصباح الجديد
لألسبوع الثاني على التوالي يواصل بيت 
الع��ود عرض اآلالت املوس��يقية و كذلك 
الكت��ب واالصدارات واجملالت املوس��يقية 
املتخصصة. ويأتي قرار اقامة املعرض كل 
يوم خميس ابتداء من الساعة السادسة 
مس��اء الط��الع املتخصص��ني والفنانني 
املوس��يقية  الدراس��ات  وطلب��ة معهد 
املتواجدين في املبنى نفسه على اخر ما 

يستجد في عالم املوسيقى.
يذك��ر ان املعه��د بادر ايض��ا بتخصيص 

قاع��ة للن��دوات والقاء احملاض��رات عن 
"علم اجلمال" بكاف��ة جوانبه وتلقي 
احملاضرات )د. ذكرى عبد الصاحب( في 
قاعة محمد فاضل اقدم صانع عود 
في العراق. وذلك مبعدل محاضرتني 

في االسبوع. 
ويجدر اإلش��ارة الى ان مدير ورشة 
تصلي��ح اآلالت املوس��يقية )بيت 
العود( وكادر الورشة يبذلون جهدا 

اضافي��ا لتفعي��ل ه��ذا املرفق 
الفني اجلميل واملهم

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د وزير النفط جبار عل��ي اللعيبي على 
أهمي��ة ال��دور الكبير الذي يلعب��ه الفنان  
العراقي في توعية وتثقيف وتغيير اجملتمع 
من خالل االعمال الفني��ة الرصينة . وقال 
وزير النفط   في رس��الة ش��فهية نقلها 
الوف��د الوزاري  الذي زار عائلة الفنان الرائد 
بدري حس��ون في اربي��ل ان احلكومة ووزارة 
النف��ط  تثمن  الدور الكبير والعطاء الثري 
الذي قدمه الفنان الكبير طيلة مس��يرته 
الفنية س��واء في املس��رح او الس��ينما او 

اإلذاع��ة والتلفزيون ، فضال ع��ن  التعليم 
االكادميي . واضاف انه س��يبقى جنما المعا 
ورمزا كبيرا في ذاكرة وتاريخ الفن العراقي 
والعربي.. متمنيا له الش��فاء العاجل. من 
جانبها ثّمنت الفنانة ابتسام فريد مبادرة 
وزير النفط جبار اللعيبي والتفاتته الكبيرة 
بإرس��ال وفد وزاري الى اربيل لتفقد احلالة 
الصحية للفنان الكبير وتفقد احتياجاته 
واملساهمة املالية من قبل الوزارة لتغطية 
جانبا م��ن عالجه، مما يترك ذل��ك اثرا طيبا 

في نفوسنا ويخفف من معاناتنا .

كم��ا اك��د املتحدث باس��م 
ان  جه��اد  عاص��م  ال��وزارة 
وفد وزاري��ا  زار منزل الفنان 
الكبير بدري حس��ون فريد 
في اربي��ل  حامال باقة ورد  
ومنح��ة مالي��ة باس��م 
السيد وزير النفط جبار 
اللعيب��ي فضال  عل��ي 
عن باقة ورد  اخرى من 
في  االعالمي  املكتب 

الوزارة .

معرض اآلالت الموسيقية في )بيت العود(

وزير النفط يرسل وفدًا لالطمئنان على 
حالة الفنان الكبير بدري حسون فريد
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