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بغداد - أسامة نجاح:
أكدت قيادة الرد الس��ريع التابعة 
أن  االحتادي��ة  الش��رطة  لق��وات 
لوض��ع  جاري��ة  االس��تعدادات 
اخلط��ط اخلاصة للب��دء بعمليات 
حتري��ر قض��اء تلعفر قريب��ا، فيما 
كش��فت مصادر أمنية عن إعدام 
عصابات داعش اإلجرامية ألربعة 
من عناصرها وسط قضاء تلعفر 
بس��بب محاولتهم الهرب خارج 
القضاء مع قرب انطالق العمليات 

العسكرية فيه. 
وقال الناطق باس��م قي��ادة قوات 
ال��رد الس��ريع املقدم عب��د األمير 
يتواصل  التنس��يق  أن"  احملمداوي 
مع القوات األخرى التي ستشارك 
ف��ي عملي��ة حتري��ر القض��اء من 

مجاميع داعش اإلرهابية . 
وأضاف احملمداوي في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن" 
قض��اء تلعف��ر كبير ج��دا لذلك 
يحت��اج إل��ى تنس��يق عال��ي بني 
األجهزة األمنية التي ستش��ارك 
إن"  إل��ى  ، مش��يرا  حتري��ره  ف��ي 
العملي��ات املش��تركة ف��ي صدد 
إعداد خطط نوعية وقياسية في 
آن واحد لتحرير القضاء وللحفاظ 

على أرواح املدنيني فيه . 
وكش��ف، عن وجود أع��داد كبيرة 
من ش��بكات األنفاق واخملابئ التي 

داعش يستعملونها  إرهابيو  كان 
في اجلانب األمين للموصل. 

من جانبه كش��ف مص��در امني 
ف��ي قيادة عملي��ات نينوى ، أمس 
األحد ، عن إعدام عصابات داعش 
اإلجرامي��ة أربع��ة م��ن عناصرها 

وسط قضاء تلعفر . 
وق��ال املص��در ملراس��ل صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "مجموعة 
م��ن داع��ش اقت��ادت أربع��ة م��ن 
عناصرها وسط ساحة عامة قرب 
احد مساجد القضاء وأعدموهم 
رميا بالرصاص بسبب محاولتهم 
اله��رب خ��ارج القضاء م��ع قرب 

انطالق املعارك". 
وأضاف املصدر الذي لم يكش��ف 
عن أسمه ان" مواجهات وصراعات 
داع��ش  مجموع��ات  تش��هدها 
بس��بب غي��اب القيادة وتش��تت 
قراراته��م ما أدى إل��ى نفور إعداد 

هائلة منهم خالل هذه األيام". 
من جه��ة أخرى أعلن القيادي في 
حشد محافظة االنبار واملتحدث 
باس��مهم عي��د عم��اش ، أم��س 
األحد ، ع��ن قيام قيادات عصابات 
داع��ش اإلجرامية بقط��ع صيوان 
إذن 23 من عناصرها على خلفية 
هربهم م��ن معارك املوصل باجتاه 

قضاء القائم غربي االنبار.
وقال عم��اش لصحيفة ‘‘الصباح 

داع��ش  "قي��ادات  اجلدي��د‘‘ان 
اإلجرامي��ة أص��درت أم��را بقطع 
صيوان إذن 23 من قادة وعناصرها 

الفارين م��ن معارك املوصل باجتاه 
منطق��ة قض��اء القائ��م غرب��ي 

االنبار". 

داع��ش  قي��ادات  إن"  وأض��اف 
اإلجرامي��ة ألزم��ت جميع عناصر 
التنظيم مبش��اهدة عملية قطع 

األذن وس��ط س��احة عام��ة ف��ي 
قضاء القائم غربي االنبار".
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استعدادات عسكرية واسعة وخطط 
استراتيجية للبدء بتحرير قضاء تلعفر

جانب من استعدادات القعطات العسكرية ملعركة تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي��ة خالل  أعلن��ت احلكوم��ة 
اجتم��اع عق��د ف��ي البص��رة اتخاذ 
اج��راءات جديدة ملعاجلة أزمة ش��ح 
املياه ف��ي احملافظة خالل أيام قليلة، 
املائي��ة  امل��وارد  وزارة  أك��دت  فيم��ا 
زي��ادة االطالقات املائي��ة التي تغذي 
ش��ط العرب للتخفيف من ملوحة 

مياهه.
ماج��د  البص��رة  محاف��ظ  وق��ال 
النص��راوي خ��الل مؤمت��ر صحف��ي 
مش��ترك تابعته "الصب��اح اجلديد" 
إن "اجتماعاً طارئاً عقد في البصرة 
بحض��ور وزير امل��وارد املائية حس��ن 
واإلس��كان  االعمار  ووزي��رة  اجلنابي، 
والبلديات آن نافع أوس��ي للنظر في 
مشكلة ش��ح املياه في احملافظة"، 
موضح��اً أن "االجتم��اع متخض عن 
حل��ول آني��ة وأخ��رى مس��تقبلية، 
وف��ي غض��ون أي��ام س��وف يتحقق 

التحسن".
م��ن جهته، ق��ال وزير امل��وارد املائية 
حس��ن اجلناب��ي إن "ال��وزارة لديها 
مشكلة حقيقية في البصرة ألنها 
تقع في ذنائب النهرين، وهناك أزمة 
تتكرر ف��ي كل فصل صيف"، مبيناً 
أن��ه "فيم��ا يتعل��ق بقن��اة البدعة 
فهي تواجه مشكالت وضعنا اليوم 
احللول لها، وكذلك ناقشنا مشكلة 

ملوحة مياه ش��ط الع��رب، والوزارة 
متكنت خالل الع��ام احلالي من زيادة 

اإلطالقات املائية".
وأشار اجلنابي الى أن "الوزارة الحظت 
منذ الشهر الس��ادس ارتفاع نسب 
امللوحة في مياه الشط، واملد العالي 
يدفع املياه املاحلة باجتاه البصرة، ومن 
أس��باب ذلك عدم فتح نهر الكارون 
على الش��ط، وهذه القضية سوف 
نس��عى ال��ى حلها م��ع اجلمهورية 
اإلس��المية في إيران، حيث يجب أن 

تناقش بروح االخوة ملعاجلتها".
بدورها، قالت وزير االعمار واإلسكان 
والبلديات آن نافع أوسي إن " رئاسة 
الوزراء ش��كلت جلنة إليج��اد حلول 
للقضاء على مش��كلة ش��ح املياه 
خالل فصل الصيف"، مضيفة أن " 
في العام املقبل س��تكون املشكلة 
أقل بس��بب تش��غيل مش��روع ماء 
البص��رة الكبي��ر الذي س��وف يزود 
مرك��ز احملافظ��ة وناحي��ة الهارث��ة 
باملياه العذبة، وبذلك يحل املشكلة 

بنسبة 80%".
وتواجه مناطق كثيرة في محافظة 
البصرة منذ أيام أزمة في توفر املياه، 
حيث أنها ال تصل الى بعض املناطق 
إال لس��اعات قليلة بع��د منتصف 

الليل.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة االعم��ار واإلس��كان 
والبلديات،ام��س األحد، أنها تعمل 
بالتعاون مع البنك الدولي لتنفيذ 
مش��اريع تقضي بتأهيل اجلس��ور 
املدمرة في احملافظات احملررة، ومنها 
محافظ��ة نينوى، فضالً عن تنفيذ 

مشاريع لتوفير املياه.
وقال��ت وزي��ر االعم��ار واإلس��كان 
والبلدي��ات آن ناف��ع أوس��ي خالل 
مؤمت��ر صحافي تابعت��ه "الصباح 
اجلدي��د" إن "ال��وزارة م��ن واجبها 
إعادة اخلدمات ال��ى املناطق احملررة، 
األنقاض  رف��ع  وم��ن مس��ؤوليتنا 
وفتح الش��وارع وتوصي��ل املاء الى 
املواطنني"، مبين��ة أن "النازحني ال 
يرجعون ال��ى بيوتهم قب��ل توفير 
امل��اء له��م، واملاء أهم م��ن خدمة 

الكهرباء".
ولفتت أوسي الى أن "الوزارة تعمل 
بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل 
اجلس��ور املدم��رة ف��ي محافظات 
وديال��ى"،  واألنب��ار  الدي��ن  ص��الح 
مضيفة أن "هناك خطة متكاملة 
لتأهيل اجلسور في مدينة املوصل، 
حي��ث س��وف يت��م تأهي��ل بعض 
اجلسور على املدى القريب، ومن ثم 
جميع اجلسور على املدى البعيد".

ق��ام  )داع��ش(  تنظي��م  أن  يذك��ر 
بنس��ف عدد غير قليل من اجلسور 
احليوي��ة ف��ي محافظ��ات نين��وى 
واألنبار وصالح الدين خالل األعوام 
الثالث��ة املاضية ف��ي محاولة منه 
لع��زل املناطق التي كان يس��يطر 
عليه��ا ومنع الق��وات األمنية من 

حتريرها.

اجتماع وزاري طارئ في البصرة 
لمعالجة أزمة المياه

تأهيل الجسور في المحافظات 
المحررة بالتعاون مع البنك الدولي

مصادر مطلعة: الواليات المتحدة ستطالب 
بارزاني رسميا تأجيل االستفتاء

انتشال 23 مدنيًا من تحت األنقاض بعد بقائهم 
3 أسابيع في سرداب بالموصل القديمة 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
النزاهة،ام��س  هيئ��ة  أعلن��ت 
االحد، عن ص��دور حكم غيابي 
بح��ق وزي��رة الزراع��ة األس��بق 
سوس��ن عل��ي ماج��د يقضي 
بالس��جن مدة س��بع س��نواٍت 
 340 امل��ادَّة  ألح��كام  اس��تناداً 

عقوبات.
وقال��ت دائ��رة التحقيق��ات في 
الهيئة، ف��ي بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "امل��دان 

اقدمت على إحداث ضر متعمد 
ف��ي مصلحة اجلهة التي كانت 
تعم��ل فيه��ا؛ وذلك م��ن خالل 
للحف��ارات  عق��داً  توقيعه��ا 
الزراع��ة  وزارة  ب��ني  ل��ة  املُتنقِّ

."GWE وشركة
واشارت الى أن "شعبة التدقيق 
اخلارج��ي ف��ي هيئ��ة النزاه��ة 
قدرت قيم��ة العقد الذي يفوق 
واطلع��ت  الوزي��ر،  صالحيَّ���ات 
وإجراءات  العق��د  أوليَّ��ات  على 

ال��وزارة واألوامر اإلداريَّة الصادرة 
بحج��ز  ُموصي��ًة  بخصوص��ه، 
أم��وال املُتَّهم��ة املنقولة وغير 

املنقولة ومنع السفر".
واوضح��ت ان" احملكم��ة، بع��د 
اطالعها عل��ى توصيات الهيئة 
وأق��وال املُمثِّل القانونيِّ للوزارة، 
فض��الً عن قرينة ه��روب املدانة 
عن وج��ه العدال��ة، وصلت إلى 
بتجرميه��ا  الكامل��ة  القناع��ة 
اس��تناداً إلى مقتضي��ات املادَّة 

احلكميَّ��ة فقرَّرت احلكم عليها، 
وأعطت احل��قَّ للجهة املُتضرِّرة 
بطلب التعويض حال اكتساب 

القرار الدرجة القطعيَّة".
��ن ق��رار احلك��م الصادر  وتضمَّ
بح��قِّ املدانة، إضاف��ة إلى فقرة 
احلكم بالس��جن فقرتي احلجز 
عل��ى أمواله��ا املنقول��ة وغير 
املنقولة، وإصدار أمر قبٍض بحقِّ 
احملكوم عليها وفق أحكام املادَّة 

احلكميَّة.

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، 
أم��س االح��د، عن تقدميه��ا طلب 
االحت��اد  مجل��س  مش��روع  ادراج 
للق��راءة الثانية، الفت��ة إلى وجود 
مسودتني له االولى قدمتها رئاسة 
اجلمهورية والثانية من نائب رئيس 

مجلس النواب همام حمودي.
يأتي ذلك،بان  كشفت جلنة صياغة 
الدستور عن مالبسات عدم ادراج 
مهام مجلس االحتاد في الدستور، 

وأق��رت بارتكابها خطأ فادحاً حني 
جتاهل��ت اختصاصات جهة لديها 
عّم��ا  اهمي��ة  تف��وق  صالحي��ات 

ميتلكه مجلس النواب.
وق��ال عض��و اللجن��ة القانوني��ة 
النيابي��ة زانا س��عيد ف��ي حديث 
مع "الصباح اجلديد"، إن "مشروع 
قان��ون مجلس االحت��اد املقدم من 
رئاس��ة اجلمهورية قد متت قراءته 
االول��ى داخل مجلس النواب وذلك 
منذ الس��نة االولى له��ذه الدورة 

النيابية".
وتابع س��عيد أن "القانون يعّد من 
اهم التش��ريعات الدستورية وهو 
اس��تكمال للنظ��ام الفيدرال��ي، 
واالقاليم  للمحافظ��ات  وضم��ان 
وحلف��ظ حقوقه��ا ومصاحلها من 

دون تهميش".
ويحذر من عدم تش��كيل مجلس 
االحت��اد، مبين��اً أن "اهمال��ه يع��ّد 
النظ��ام  ع��ن  التراج��ع  مبنزل��ة 
السياس��ي االحت��ادي وه��و خ��رق 

للدس��تور كونه ين��ص على وجود 
التشريعية  للس��لطة  مجلسني 
والثان��ي  الن��واب  مجل��س  االول 

مجلس االحتاد".
وأش��ار س��عيد إل��ى أن "اللجنة 
القانونية النيابية عقدت اجتماعاً 
مؤخ��راً وناقش��ت في��ه القان��ون، 
وتش��كيل هذا اجمللس وطلبنا من 
رئاس��ة البرملان أن تعرض املشروع 

للقراءة الثانية".
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القانونية النيابية تجدد مساعي تشكيل مجلس االتحاد قريبًاالسجن سبع سنوات بحق وزيرة الزراعة السابقة
عبد اللطيف يكشف مالبسات عدم ذكر مهامه في الدستور.. ويؤكد: ارتكبنا خطأ فادحًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
قتل شخصان وأصيب آخرون 
في إطالق نار في ملهى ليلي 

بجنوب غرب أملانيا.
زوار  م��ن  أحدهما  والقتي��الن 
منف��ذ  ه��و  واآلخ��ر  املله��ى 
الهج��وم، ال��ذي تب��ادل م��ع 
الش��رطة إطالق الرصاص في 
أثن��اء خروجه م��ن امللهى، ثم 
مات الحقا في املستش��فى، 

متأثرا بجراحه.
رج��ال  إن  الش��رطة  وقال��ت 
يبل��غ م��ن العم��ر 34 عام��ا 
فت��ح الن��ار في مله��ى ليلي 
مبدين��ة كونس��تانس بجنوب 
غرب أملانيا في س��اعة مبكرة 
م��ن فج��ر امس األح��د وقتل 
ش��خصا وأصاب ثالثة آخرين 
بج��روح بالغ��ة، كم��ا أصاب 

شرطيا آخر خارج امللهى.
وأصيب املش��تبه به بإصابات 
بليغ��ة خ��الل تب��ادل إلطالق 
النار خ��ارج املله��ى مع رجال 
الش��رطة الذي��ن هرع��وا إلى 

امل��كان بعد وق��ت قصير من 
الس��اعة  الواقع��ة  ح��دوث 
صباح��ا  والنص��ف  الرابع��ة 

)الثاني��ة  أملاني��ا،  بتوقي��ت 
بتوقي��ت غرينتش(،  والنصف 
ومت نقل��ه إل��ى املستش��فى، 

حي��ث لف��ظ أنفاس��ه الحقا 
متأثرا بجراحه.

وذكرت الش��رطة على موقع 

توتي��ر أن األم��ور بات��ت حت��ت 
السيطرة والتحقيقات أخذت 
مجراه��ا، في وق��ت لم يعرف 
في��ه بع��د دوافع الهج��وم أو 
م��ا إذا كان منفذه قد تصرف 

مبفرده، أم كان له شركاء. 
وأخب��ر مس��ؤول من ش��رطة 
فريت��ز  كوس��تانز،  مدين��ة 
بيزيكوف��ر، CNN، أن املهاجم 
كان عراق��ي اجلنس��ية وعاش 
لفت��رة طويل��ة،  أملاني��ا  ف��ي 
للتحقيقات  مضيفاً: "وفق��اً 
فإن الواقعة ال تتعلق باإلرهاب، 
إال إذا أصبح املسلح متطرفاً 

خالل األيام الثالثة املاضية".
الوقت  بيزيكوف��ر: "في  وتابع 
الراهن، نعتقد أن��ه قد يكون 

لديه دوافع بديلة".
مدين��ة  ش��رطة  ونش��رت 
عل��ى  تغري��دة  كونس��تانز 
حسابها الرسمي، قالت فيها: 
"بعد إطالق نار في كونستانز، 
ال يوجد خطر حالياً! وقد بدأت 

الشرطة التحقيق".

هجوم مسلح على ملهى ليلي في ألمانيا والمنّفذ عراقي الجنسية
تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��لم القيادي الب��ارز في تنظيم 
القاع��دة ف��ي اليم��ن "خالد عبد 
النب��ي" نفس��ه، لق��وات احل��زام 
األمن��ي في منطق��ة يافع، جنوب 

اليمن.
وق��ال ج��الل الربيعي، قائ��د قوات 
الطوارئ ف��ي املنطقة في احاديث 
صحفي��ة، إن القي��ادي الب��ارز في 
التنظيم، خالد عبد النبي، س��لم 
نفس��ه طواعية لق��وات الطوارئ 

في املنطقة.
وأض��اف أن الق��وات ف��ي املنطقة 
تسليمه  عليه وس��يتم  تتحفظ 

للجهات اخملتصة التخاذ اإلجراءات 
املطلوبة.

ودعا الربيعي بقية قادة التنظيم 
إل��ى تس��ليم أنفس��هم لق��وات 
احملافظ��ات  ف��ي  واألم��ن  اجلي��ش 

احملررة.
ويع��د القي��ادي خالد عب��د النبي 
أحد أبرز ق��ادة التنظيم إبان احلرب 
ف��ي أب��ني، خ��الل العام��ني 2011 
والقاع��دة  اجلي��ش  ب��ني  و2012، 
بعد س��يطرتها على م��دن جعار 
وزجنب��ار، كما يعد أح��د املطلوبني 

للمخابرات األميركية.
تتمة ص3

زعيم القاعدة في اليمن يسّلم نفسه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب العاه��ل األردني عبد اهلل 
الثاني، ع��ن تفاؤله بفتح املعبر 
احلدودي لبالده مع والعراق خالل 
الع��ام احلال��ي، فيما أش��ار إلى 
وجود "بوادر إيجابية" بالنس��بة 

للوضعني العراقي والسوري.

وقال امللك عبد اهلل، خالل لقاء 
مع ممثلي وس��ائل اإلعالم احمللية 
ف��ي عمان "اليوم ب��دأت تتضح 
مالمح الطريق بالنسبة ل سوريا 

والعراق، وهناك بوادر إيجابية".
وأعرب عن تفاؤله بشأن األوضاع 
في العراق، وفتح املعبر احلدودي 

ب��ني األردن والعراق خ��الل العام 
احلالي.

اجلي��ش  أركان  رئي��س  وكان 
العراقي عثم��ان الغامني ناقش، 
ف��ي )19 مت��وز 2017(، مع نظيره 
األردن��ي فت��ح الطري��ق الدولي 

السريع بني البلدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اإلتص��االت إنطالق 
العراق��ي  الوطن��ي  املش��روع 
لإلنترن��ت بهدف حتس��ني جودة 

هذه اخلدمة في البالد.
اطلع��ت  لل��وزارة  بي��ان  وذك��ر 

ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
خلدم��ات  العام��ة  "الش��ركة 
الش��بكة الدولي��ة للمعلومات 
ف��ي ال��وزارة قامت بعق��د مؤمتر 
م��ع  بالتع��اون  عن��ه  لإلع��الن 
ش��ركتي )ايرث لنك وسمفوني( 

وإح��داث ث��ورة لتحس��ني واق��ع 
اإلنترن��ت واإلتص��االت ومواكبة 
آخ��ر التط��ورات التكنولوجي��ة 
ف��ي العال��م بجه��ود متواصلة 

إستثنائية".
وأشار البيان الى ان "كوادر الوزارة 

استطاعت بالتعاون مع الشركاء 
باملشروع بربط العراق بالكيبالت 
الدولية من أرب��ع منافذ حدودية 
م��ع إنش��اء بواب��ة نف��اذ دولية 
لتأمني وحماية البيانات وبإشراف 
مباش��ر من قبل مالكات الوزارة 

الفني��ة املتخصصة م��ن خالل 
رب��ط العراق بالش��بكة الدولية 
العاملي��ة  الضوئ��ي(  )الكيب��ل 
وبإجه��زة ومع��دات هي األفضل 

عامليا".
وأض��اف "كما س��يحقق العراق 

عوائد مالية كبيرة و فرص عمل 
كثيرة ويكون العراق بلد اترانزيت 
دولي وسيساهم بتنمية القطاع 
اإلقتص��ادي الع��ام واخلاص كما 
ي��ؤدي دور متميز في حفظ األمن 

القومي العراقي و العاملي".

إطالق المشروع الوطني لتحسين اإلنترنت في العراق

الشرطة االملانية تطوق مكان احلادث اإلرهابي

 اإلرهابي خالد عبد النبي

العاهل األردني يأمل بفتح المعبر الحدودي خالل العام الحالي

"داعش" يعدم عناصره لمحاولتهم الهرب من القضاء
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

فيما اكد اجمللس االعلى لالستفتاء 
عقب اجتماع��ه الثالث الذي عقده 
ف��ي اربي��ل برئاس��ة بارزان��ي عل��ى 
العمل لتفعيل برملان كردستان في 
موعد اقصاه العشر من اب املقبل ، 
ذكرت مصادر سياس��ية مطلعة ان 
الواليات املتح��دة االميركية ابلغت 
االط��راف الكردي��ة صراحة مبوقفها 
الراف��ض الج��راء االس��تفتاء عل��ى 
استقالل االقليم، ومتسكها بوحدة 
العراق والعمل على حتقيق املصاحلة 

بني مكوناته.
واص��در اجملل��س االعلى لالس��تفتاء 
في االقلي��م بالغا للراي العام عقب 
اجتم��اع عقده ف��ي مصيف صالح 
الدي��ن ج��دد خالله متس��كه مبوعد 
ال 25 م��ن ايلول الجراء االس��تفتاء، 
كما اكد توافق االطراف املش��اركة 
على اعادة تفعيل برملان كردس��تان 
املعط��ل منذ س��نتني خ��الل االيام 
القليل��ة املقبل��ة، وارس��ال وفد من 
مختل��ف االط��راف الكردي��ة لزيارة 
حق��وق  ح��ول  والتباح��ث  بغ��داد 
الك��رد والعمل عل��ى تهيئة االجواء 
والتباح��ث م��ع احلكوم��ة االحتادية 

حول املسائل والقضايا املشتركة.
في غض��ون ذلك اوضح��ت مصادر 
مطلعة التي رفضت الكش��ف عن 
هويتها للصباح اجلديد، ان الواليات 
املتحدة وبريطانيا ابلغت املسؤولني 
الك��رد رفضه��ا اج��راء االس��تفتاء 
في الوق��ت الراه��ن، وحثتهم على 
حتقيق نوع من التعاون مع احلكومة 
االحتادي��ة والتف��رغ حملارب��ة داع��ش 
وتطهي��ر املناطق التبقي��ة بحوزته 
بالتع��اون بني البيش��مركة واجليش 

والقوات االمنية العراقية االخرى.
واش��ارت املص��ادر ال��ى ان الواليات 
املتح��دة س��تبلغ مس��عود بارزاني 
رئيس االقليم املنتهي��ة واليته عبر 

ممثليه��ا، معارضتها رس��ميا اجراء 
االس��تفتاء ف��ي اقليم كردس��تان، 
املزمع ارائه في 25 من ايلول املقبل، 
وانه��ا س��تمنح ضمان��ات لالقليم 
بانها ستتدخل لصاحله مع احلكومة 

العراقية. 
وبين��ت املص��ادر ان��ه نظ��را لضيق 
الوقت املتبقي وعدم اتخاذ االجراءات 
والتحضيرات اللوجس��تية الالزمة، 
م��ن قب��ل مفوضي��ة االنتخاب��ات، 
فض��الً ع��ن ع��دم تهيئ��ة االرضية 
السياس��ية الالزمة ف��ي ظل وجود 
االط��راف  ب��ني  عميق��ة  خالف��ات 
ال��ى االزمات  السياس��ية، اضاف��ة 
واملش��اكل االقتصادية واملالية التي 
تواجه االقلي��م، كل ذلك مينع اجراء 
االس��تفتاء ما من ش��انه ان يحمل 
االقليم وش��عبه تبع��ات وتداعيات 

سلبية خطيرة.    

وكان بارزاني قد اس��تقبل اخلميس 
املنص��رم الس��فير األمريك��ي لدى 
الع��راق دوكالس س��وليمان، وبحث 
معه الوضع السياس��ي في العراق 
وكردس��تان، وتطرق��ا إل��ى الوض��ع 
العس��كري واحلرب ض��د اإلرهابيني، 
ومت التأكي��د عل��ى ض��رورة مواصلة 
التنس��يق والتع��اون ب��ني الطرفني 

للقضاء على اإلرهابيني.
 وأكد اجلانبان وفقا لبيان من رئاسة 
االقليم، ب��أن عملي��ة القضاء على 
إرهابيي داع��ش في املوصل ال تعني 
نهاية اإلرهاب، وأن احلرب ضد اإلرهاب 
بحاج��ة ال��ى مزي��د من التنس��يق 

والتعاون بني جميع األطراف.
ال��ى ذل��ك ج��ددت حرك��ة التغيير 
واالحت��اد الوطن��ي مطالب��ة احل��زب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني بتاجيل 
االس��تفتاء ع��ام او اكث��ر، والعمل 

خالل تلك املدة على تطبيع االوضاع 
االوض��اع  وحتس��ني  السياس��ية 
املعيشية الصعبة ومعاجلة االزمات 

في االقليم.
واورد موق��ع ش��ار بريس خب��را جاء 
في��ه ان مص��ادر مطلع��ة اكدت له 
بان حركة التغيي��ر واالحتاد الوطني 
واجلماعة االسالمية قدمت مقترحاً 
ال��ى احلزب الدميقراط��ي، يهدف الى 

تأجيل موعد اجراء االستفتاء. 
وقال��ت املص��ادر ان االحت��اد الوطني 
الذي عقد سلسلة من اللقاءات مع 
السياس��ية  واالطراف  القوى  كافة 
الكردس��تانية، اقت��رح ام��ا تأجي��ل 
االس��تفتاء او اجرائه��ا بالتزامن مع 
انتخاب��ات برمل��ان ورئاس��ة االقليم، 
وفس��ح املزي��د م��ن الوق��ت ام��ام 
مفوضي��ة االنتخابات ف��ي االقليم 

التخاذا التحضيرات الالزمة.

وكان االحت��اد الوطني الكردس��تاني 
عق��ده  اجتم��اع  عق��ب  دع��ا  ق��د 
مجلس��ه القيادي لعقد اجتماعات 
رس��مية ب��ني أربي��ل وبغداد بش��أن 
االستقالل، مؤكدا ضرورة  استفتاء 
ان يزور وفد رفيع املستوى من إقليم 
كردس��تان بغ��داد لنقل احل��وار بني 
االقلي��م واحلكوم��ة االحتادي��ة، من 
اإلعالم إلى االجتماعات الرس��مية، 
مطالباً بإعداد مشروع شامل حول 
تطلعات ش��عب كردس��تان، يضم 
احلقوق املش��روعة وف��ي مقدمتها 
االقلي��م  ف��ي  االس��تفتاء  اج��راء 
واملناط��ق املس��تقطعة م��ن اج��ل 

االستقالل.
املصدري��ن  احت��اد  ق��ال  ذل��ك  ال��ى 
واملس��توردين ف��ي االقلي��م ان جت��ار 
كردس��تان قاموا باس��تيراد كميات 
كبي��رة من امل��واد الغذائي��ة وصلت 

قسم منها وس��يصل الباقي خالل 
االي��ام القليلة املقبلة، حتس��با الية 
تط��ورات قد تق��وم به��ا دول اجلوار 
منه��ا اغالق احلدود ك��رد فعل منها 

على اجراء االستفتاء.
مصطف��ى  الش��يخ  واض��اف 
عبدالرحمن رئيس احتاد مس��توردي 
ومصدري كردس��تان انه��م طالبوا 
التجار باس��تيراد كميات كبيرة من 
املواد الغذائية والسلع االستهالكية 
الى االقليم، لكي ال حتصل ازمة في 
املواد الغذائية وال ترتفع اس��عارها، 
فضال عن حتقيق التوازن واالستقرار 

في اسواق االقليم.
واشار الشيخ مصطفى الى وصول 
كميات كبيرة من املواد الغذائية الى 
اسواق االقليم عبر املنافذ احلدودية 
املاضية، مؤكدا  باالس��ابيع  مقارنة 

سعيهم الستيراد كميات اكبر.

مصادر مطلعة: الواليات المتحدة ستطالب 
بارزاني رسميا تأجيل االستفتاء

اللجنة العليا تقرر تفعيل برلمان اإلقليم خالل أسبوعين
د.علي شمخي

 تتهي��أ النخب السياس��ية في الع��راق خلوض 
انتخاب��ات جدي��دة ف��ي دورة انتخابي��ة يتوق��ع 
اخلارط��ة  تتغي��ر فيه��ا مالم��ح  ان  الكثي��رون 
السياس��ية بنحو جذري انعكاس��ا للتطورات 
واالح��داث التي رافق��ت العراقيني خ��الل االربع 
س��نوات املاضي��ة وتتج��ه االنظ��ار نح��و التيار 
املدن��ي في العراق ويتس��اءل كثي��رون عن مدى 
ق��درة هذا التيار على اس��تثمار فش��ل االحزاب 
االس��المية ف��ي االنتق��ال بالع��راق ال��ى آمال 
وتطلعات الشعب العراقي في بناء دولة جديدة 
وواق��ع جديد ينهي معاناة املاليني الذين انتظروا 
ومايزال��ون ينتظرون رؤية وط��ن معافى وانطواء 
صفحات احلروب والفس��اد والن��زوح والتهميش 
وعل��ى الرغم من مرور عق��د ونصف العقد من 
الس��نني على االطاح��ة بالنظ��ام الديكتاتوري 
لم تس��تطع االح��زاب والكيانات السياس��ية 
في العراق اس��تثمار فرص كثي��رة من اجل بناء 
دول��ة مدني��ة يحظى فيه��ا اجلمي��ع بالكرامة 
ويس��ود فيها التعايش وتتس��اوى فيها احلقوق 
والواجبات وعمدت جهات داخلية وخارجية على 
تش��ويه هذه التوجهات والدعوات لظهور مثل 
هذه الدولة وجرى اس��تالب الكثير من املفاهيم 
حتت طائل��ة النزعات الطائفي��ة والقومية ولم 
تعر ه��ذه االح��زاب والكيان��ات أي اهتمام الول 
دع��وة لبناء مثل ه��ذه الدولة ن��ادى بها املرجع 
الدين��ي االعلى اية اهلل العظمى الس��يد علي 
واس��تقرأ  استش��رف  ان  بع��د  السيس��تاني 
دع��وات مضادة الحل��اق العراق مبح��اور اقليمية 
تذوب فيها معالم اس��تقالله وتفرده عن الدول 
اجمل��اورة االخرى بتنوع قوميات��ه ومذاهبه وتوحد 
مكونات��ه في صنع حضارة ودول��ة بقيت تقاوم 
كل اش��كال االحتالل والتبعية على مدى قرون 
طويلة وقد اثبتت االي��ام مدى صحة ودقة مثل 
هذا التوجه فالس��لوك السياس��ي للتحالفات 
والكتل السياسية الكثر من دورة انتخابية بقي 
قاصرا واس��يرا حتت خيمة التجاذبات الطائفية 
وال��والءات االقليمي��ة وغاب��ت في��ه املصال��ح 
الوطنية العلي��ا وحضرت فيه املصالح الفئوية 
وعم��دت هذه التحالفات عل��ى تضييق الفرص 
ام��ام الدعوات لبن��اء الدولة املدني��ة وحوصرت 
كل مظاه��ر هذه الدعوات وج��رى التنكيل بها 
وتش��ويهها ضمن اجن��دة  اعالمية مدروس��ة 
وممنهجة واسهم تشتت التيارات املدنية وغياب 
التخطي��ط والتنس��يق فيه��ا في بعث��رة اوراق 
التيار املدني وتبدو اليوم الفرصة كبيرة ومؤاتية 
نحو بناء تيار مدني عريض ينش��د الوصول الى 
الدول��ة املدني��ة واولى اخلط��وات لتحقيق ذلك 
هو تقدم ش��خصيات وطنية لتمثيل هذا التيار 
ام��ام اجلمهور واالفص��اح عن مش��اريعه بقوة 
ووضوح واالس��راع في تق��دمي برام��ج انتخابية 
قادرة على اقن��اع الرأي العام بق��درة هذا التيار 
على اصالح مامت تخريبه في العراق وملء الفراغ 
الكبير املتمثل بصدود اجلمهورعن ممثلي الكتل 
والكيانات الت��ي حتكمت مبقالي��د االمور طوال 
السنوات السابقة وفقدان الثقة بني اتباع هذه 
الكيانات وزعاماتها وعدم االستسالم الساليب 
التي��ارات االخرى في حتجيمه��ا وتغييبها للتيار 
املدن��ي .واالجته��اد بعق��د حتالفات م��ع تيارات 
اخ��رى تؤم��ن ببن��اء الدول��ة املدني��ة وتنبذ كل 
اشكال السلطات القهرية التي مورست بحق 

العراقيني واسهمت بتشتتهم وتفرقهم .

تغييب التيار
المدني

تقـرير

لوري بلوتكين بوغارت*

يصادف يوم 2 آب/أغسطس، الذكرى 
والعش��رين القتحام قوات  السابعة 
صدام حس��ني حدود العراق اجلنوبية 
واضع��ًة نص��ب أعينها ه��دف ضّم 
جارته��ا الصغيرة احلج��م، الكويت، 
إلى أراضيها. وعندما أُْجِبر العراقيون 
على االنس��حاب من قب��ل التحالف 
الدول��ي بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة، 
قاموا بإشعال النار فى 700 بئر نفط 
كويت��ي، مما أدى ال��ى تدمير اقتصادي 

وبيئي هائل.
وما ي��زال الغزو واالحت��الل العراقينْي 
1991-1990 يشكالن عنصراً  للفترة 
أساسياً من الوعي الوطني الكويتي. 
فق��د أظه��رت ه��ذه التجرب��ة أكثر 
م��ن أي ح��دث آخر ف��ي تاري��خ البالد 
احلدي��ث الضعف الهائ��ل في كونها 
دولة صغيرة غني��ة باملوارد ومحاطة 
بجيران أكبر وأكث��ر قوة في منطقة 
متقلبة. كما رس��مت طريقة تفكير 
عائلة آل صباح احلاكمة في الكويت، 
والنخب السياس��ية األخرى، وعامة 
الشعب حيال األمن اإلقليمي. وحتّدد 

هذه التجربة التاريخية إطار مقاربة 
الكوي��ت جتاه أزم��ة اخللي��ج احلالية 
الت��ي تؤّل��ب ث��الث دول خليجية هي 
اململكة العربية السعودية واإلمارات 
باإلضافة  والبحرين،  املتحدة  العربية 
إلى مصر، عل��ى دولة خليجية رابعة 

صغيرة هي قطر.
ويتمث��ل نهج الكويت األس��مى جتاه 
اخل��الف مع قطر ف��ي االضطالع بدور 
الوس��يط احلذر بل الفعال. وحظيت 
الكويت بتأيي��د دولي كبي��ر لدورها، 
األمر الذي وّفر ب��دوره املزيد من األمن 
للب��الد خ��الل ه��ذه الفت��رة املتوترة. 
ويُعتبر أمير الكويت الذي يقود جهود 
الوس��اطة، الش��يخ صب��اح األحمد 
اجلاب��ر الصب��اح، أحد الش��خصيات 
املنطقة.  واملتمرس��ة ف��ي  احلكيمة 
فق��د أمض��ى عق��ود كدبلوماس��ي 
ووسيط، من بينها قبل بضع سنوات 
فقط حول نفس القضايا األساسية 
مع معظم اجلهات الفاعلة نفس��ها 

كما في األزمة احلالية.
وفي ح��ني تع��ود تقاليد الوس��اطة 
ف��ي الكويت إلى عق��ود مضت، فقد 
كان له��ا معنى خاص في الس��نوات 
التي أعقبت حترير الب��الد من العراق. 

وكما وصفت األس��تاذة في “جامعة 
اخللي��ج للعل��وم والتكنولوجيا” في 
الكويت، م��رمي الكاظم��ي، أن “ذكرى 
الغزو العراقي يش��كل حاف��زاً قوياً”. 
وكان األمير نفسه ش��خصية رائدة 
في إعادة الكويت إلى ما كانت عليه 

بعد حتريرها.
وفي هذا الس��ياق، تس��ّلط الكويت 
إل��ى  احلاج��ة  عل��ى  الض��وء  أيض��اً 
االس��تقرار، والعالقات السلمية بني 
اخلليج��ي«،  التع��اون  دول »مجل��س 
وس��المة الهيئ��ة اإلقليمي��ة. وف��ي 
خط��ب رئيس��ية منذ بداي��ة األزمة، 
أع��رب أمي��ر البالد ع��ن ]ش��عوره ب� 
بالتطورات  البال��غ”  “امل��رارة”[ و”تأثره 
“غي��ر املس��بوقة” ]الت��ي يش��هدها 
“البي��ت اخلليجي”[، ودع��ا إلى وحدة 
“رأب  و  اخلليج��ي  املوق��ف  ومتاس��ك 

الصدع باحلوار ]والتواصل[”. 
ويتعني عل��ى هذه الدول��ة الصغيرة 
أيضاً الس��ير بحذر إلقام��ة توازن بني 
احلف��اظ عل��ى نهجه��ا السياس��ي 
املستقل وبني س��يادتها، مع احلفاظ 
ف��ي الوق��ت نفس��ه عل��ى حتالفها 
العربي��ة  اململك��ة  م��ع  األمن��ي 
الس��عودية - مركز الثقل السياسي 

في ش��به اجلزي��رة العربي��ة. وهناك 
قلق��اً في الكويت حول م��ا إذا كانت 
البل��دان الت��ي وقف��ت عل��ى احلي��اد 
ف��ي األزم��ة اخلليجية، كم��ا فعلت 
الكويت وُعمان، ستكون التالية التي 
ستخضع للضغوط من أجل إحداث 

تعديالت كبيرة على سياستها. 
وتشّكل جماعة »اإلخوان املسلمني« 
مث��االً على مقارب��ة الكويت اخملتلفة 
في سياق األزمة الراهنة. إذ إّن حركة 
“ح��دس”، وه��ي الف��رع السياس��ي 
ل��� »اجلماع��ة«  في الكوي��ت، تعمل 
عل��ى  تتناف��س  قانوني��ة  كرابط��ة 
مقاعد في البرملان الكويتي الناشط 
املع��روف ب��� “مجل��س األم��ة”. ومن 
ناحي��ة أخرى، أعلنت الدول املقاِطعة 
أن جماعة »اإلخوان املس��لمني« هي 
منظم��ة إرهابية )مع قي��ام البحرين 
بتوفي��ر الفرص جلماع��ات »اإلخوان« 
االجتماعي��ة والسياس��ية اخلاص��ة 
باجلزي��رة الت��ي تخلت ع��ن عالقاتها 
اخلارجية(. ول��دى الكويت أيضاً تاريخ 
طويل من التس��امح م��ع الصحافة 
املتنوع��ة مع حريات لي��س لها مثيل 
ف��ي دول »مجلس التعاون اخلليجي«. 
السياس��ات  مناقش��ة  وتُعتب��ر 

الداخلية واخلارجية في الكويت أمراً 
طبيعياً، وم��رة أخرى خالف��اً ألماكن 
أخرى في اخلليج. ومن املهم مالحظة  
الطبيعة النس��بية التي تطبع هذه 
احلري��ات. فف��ي الس��نوات األخي��رة، 
اتخذت الكويت أيضاً تدابير قاس��ية 
ض��د أش��كال التعبي��ر السياس��ي 
واالحتجاج��ات تخط��ت ف��ي بعض 
األحيان خطوطاً حمراء غير واضحة.

وم��ن وجه��ة نظ��ر الكويت، ف��إن ما 
يحدث مع قطر يحمل تداعيات على 
الكوي��ت ]أيضاً[. وكما ق��ال لي أحد 
الناشطني الكويتيني، لو تعمل الدول 
املقاِطعة على إجبار قطر على تغيير 
قيادتها، أو تفرض بالقوة على القيادة 
احلالي��ة ف��ي الدوح��ة إع��ادة توجيه 
سياس��تها اخلارجي��ة بالكامل، فإن 
ذلك سيش��كل تهديداً لالس��تقالل 

السياسي الكويتي أيضاً.
لق��د أّدى موقف الكويت األساس��ي 
ال��ذي م��ا زال ضعيف��اً م��ن اخل��الف 
اخلليجي إل��ى إحداث وح��دًة وطنية 
كبيرة. ويبدو واضحاً أن األمير يحظى 
بتأييد واسع بني الكويتيني لدوره في 
هذه األزم��ة. وقال لي حم��د الُثنيان: 
“ميكنني القول بسهولة إن الغالبية 

الس��احقة تؤي��د اجلهود املس��تمرة 
التي يبذلها األمير”. وأضاف، “يبدو أن 
مبعاجلة  الكويتيني فخ��ورون  معظم 
األمير لألزمة ومّتحدون خلفه بصورة 
ل��م نراه��ا ف��ي الس��نوات األخيرة”. 
وأوضح لي عب��د اهلل اخلنيني، باحث 
مساعد في “معهد الرأي للدراسات 
والبحوث االستراتيجية” في الكويت: 
“نح��ن جميع��اً نثن��ي عل��ى هوي��ة 

‘وسيطنا’ “.
وحت��ى يب��دو أن هناك نزع��ة قومية 
الكوي��ت  تس��تعيد نش��اطها ف��ي 
مرتبطة بتأييد الكثيرين ملوقف دولة 
قطر الصغي��رة. فقد قالت الدكتورة 
الكاظم��ي: “إن األزمات السياس��ية 
اإلم��دادات  ته��دد  الت��ي  املفاجئ��ة 
الغذائي��ة تثير ذكريات راس��خة في 
أذهان الكويتيني الذين عاش��وا خالل 
احلرب العراقية”. وفي وقٍت حتّظر فيه 
الس��عودية واإلم��ارات أي انتق��ادات 
لسياستهما جتاه قطر، يشعر الكثير 
من الكويتيني باالمتنان إزاء املساحة 
األوسع نطاقاً للجدال السياسي في 
بلدهم. وفي هذا اإلطار، قال عبد اهلل 
اخلنين��ي: “إن قدرتنا على مش��اركة 
رأينا حول هذه القضية عبر وس��ائل 

اإلعالم، ومتابعة املناقش��ات الرامية 
ملعاجلة القضية عبر وسائل التواصل 
قيم��ة  أدرك  جتعلن��ي  االجتماع��ي 

دستورنا”.
ولق��د ب��رزت مؤش��رات عل��ى إقدام 
الدول الرئيس��ة الت��ي قاطعت قطر 
على ممارس��ة ضغوط عل��ى الكويت 
لتح��ذو حذوه��ا. ويتمث��ل التح��دي 
الذي يواجهه أمير الكويت في إيجاد 
ح��ل لألزمة يعالج أس��باب امتعاض 
الدول اجملاورة م��ن دون خلق تصّور بأن 
قطر تفقد اس��تقالليتها في خضم 
العملي��ة. ويدع��م ش��ركاء الكويت 
األمريكي��ون دور األمي��ر، كما اتضح 
عندما اتخ��ذ وزير اخلارجية األمريكي 
ريكس تيلرس��ون من الكويت قاعدة 
املكوكية” في  “دبلوماس��يته  إلجراء 
اخلليج في متوز/يوليو. وس��يكون من 
احلكمة أن تواصل واش��نطن العمل 
مع الكويتيني للمس��اعدة في تعزيز 
موقفه��م وحمايتهم م��ن العواقب 

السلبية لدورهم املتوازن.

*ل��وري بلوتكني بوغ��ارت هي زميلة 
“بارب��ارا كاي فاميل��ي” ف��ي معهد 

واشنطن.

مع االضطالع بدور الوسيط الحذر والفعال

كيف تواجه الكويت رياح األزمة الخليجية؟

بارزاني

بينت المصادر انه نظرا 
لضيق الوقت المتبقي 
وعدم اتخاذ االجراءات 
والتحضيرات اللوجستية 
الالزمة، من قبل مفوضية 
االنتخابات، فضاًل عن 
عدم تهيئة االرضية 
السياسية الالزمة في ظل 
وجود خالفات عميقة بين 
االطراف السياسية

مقتل 15 عنصرًا من »داعش« 
وتدمير أربع عجالت مفخخة

مجلس الوزارء يوافق على مشروع قانون 
الكسب غير المشروع

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد عمليات اجلزيرة اللواء 
الركن قاسم احملمدي،امس االحد، 
عن مقتل 15 عنصرا من تنظيم 
»داع��ش« وتدمي��ر أرب��ع عجالت 
مفخخة غربي محافظة األنبار.

وقال احملمدي في حديث صحفي، 
إن »قوة امنية ومبساندة العشائر 
نفذوا، فجر امس، عملية نوعية 
في عم��ق الصح��راء مبنطقة ام 
الوز ش��مال غرب مدينة حديثة، 
) 160كم غرب الرم��ادي«، مبينا 
طي��ران  بأس��ناد  »العملي��ة  أن 

التحالف الدولي«.
وأض��اف احملم��دي، أن »العملي��ة 
اس��فرت عن مقت��ل 15 عنصرا 
م��ن داعش وتدمي��ر أربع عجالت 
مفخخة واحلاقهم خسائر مادية 

وبشرية كبيرة في صفوف العدو 
اإلرهابي«.

األمني��ة  الق��وات  أن  يذك��ر 
عملياته��ا  تواص��ل  والعش��ائر 
في مط��اردة عناص��ر داعش في 

الصح��راء الهارب��ني م��ن امل��دن 
احمل��ررة ف��ي األنب��ار، وغالب��ا م��ا 
تقتل تلك القوات اعداد ليس��ت 
بالقليل��ة من عناص��ر التنظيم 

في الصحراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة، ام��س 
االحد، عن موافقة مجلس الوزراء 
على مشروع قانون الكسب غير 
املش��روع ال��ذي اقترحت��ه، فيما 
بينت أن مش��روع القانون أُحْيَل 
إلى مجلس شورى الدولة؛ لغرض 

التدقيق حسب األصول.
وقال��ت الهيئة، في بيان اطلعت 
إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
»مش��روع القانون ستتمُّ إعادته 
بع��د تدقيقه من قب��ل مجلس 
ة  شورى الدولة إلى األمانة العامَّ
جملل��س ال��وزراء الذي س��يحيله 
بدوره إلى مجل��س النوَّاب؛ بغية 
عرضه للتصويت«، الفتة إلى أنَّ 
»اقتراح مشروع هذا القانون كان 
لبيان اخملالفات واألفعال اجلرميَّة 

��ة املاليَّة  املرتبط��ة بإق��رار الذمَّ
الواجب الذي  للُمكلَّ�فني به��ذا 
ده قانون الهي��أة النافذ رقم  ح��دَّ

30 لسنة 2011«.
واشارات الى أن »مشروع القانون 
ال��ذي وضعت ُمس��وَّدته الهيئة 
إزاء  عقوب��اٍت  أو  ج��زاءات  د  ح��دَّ
كّل فع��ٍل أو ج��رٍم أو مخالف��ٍة 
تُرتََكب من قبل املكلَّفني بواجب 
��ة املاليَّ��ة،  اإلفص��اح ع��ن الذمَّ
فيم��ا عمد إلى توس��يع الفئات 
املشمولة به ليشمل عددا أكبر 
من املكلَّف��ني رأت الهيأة أهميَّة 
ش��مولهم به، كما وض��ع مددا 
دة لتقدمي  زمنيَّة واضحة وُمح��دَّ
ة  املُكلَّف اس��تمارة كشف الذمَّ

املاليَّة للهيئة«.
ونقلت الهيئة بحس��ب بيان ما 

ت عليه املادَّة 8 من مش��روع  نصَّ
القانون املقترح وهي:

ة ال تقلُّ عن  » يُعاَقُب باحلبس مدَّ
د  س��نٍة واح��دٍة كلُّ ُمكلٍَّف تعمَّ
إخف��اء معلوم��اٍت مطلوبٍة في 
م معلوماٍت كاذبة  االستمارة قدَّ
ثبت أنَّ�ها لها عالقة كسٍب غير 
ت املادة 11/  مش��روٍع«. فيما نصَّ
أوال على أن » حُترَّك دعوى جزائية 
من قب��ل الهيأة ضدَّ كّل ُمتَّ�هٍم 
بارتكاب أح��د اجلرائم املنصوص 

عليها في هذا القانون«.
فيما أشارت أسبابه املوجبة إلى 
أنَّ�ه جاء » م��ن أجل حماية املال 
الذين يستغلون  العاّم، وإخضاع 
مناصبه��م الوظيفيَّة في اإلثراء 
املس��اءلة  إل��ى  املش��روع  غي��ر 

القانونيَّة«.
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بغداد – سطو مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقية امس األحد، بأن قوة أمنية 
اعتقلت ثالثة أش��خاص يش��كلون 
عصابة للس��طو املس��لح وسرقة 

العجالت شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر االمني الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اسمه إن "قوة أمنية 
اعتقلت ثالثة أش��خاص يش��كلون 
عصابة للس��طو املس��لح وسرقة 
العجالت في حي س��ومر ش��مالي 

بغداد"
على صعي��د متصل اش��ار املصدر 
الى إن " مسلحني مجهولني فتحوا 
الن��ار، صباح يوم امس من اس��لحة 
خفيفة بحوزته��م جتاه مدني يقود 
عجل��ة مدني��ة ف��ي قرية الش��يخ 
عامر، ش��مالي بغداد، ما اسفر عن 

مقتله في احلال".

ديالى – هجوم مسلح 
افاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
ديالى امس االحد ب��ان احد مقاتلي 
بهج��وم  قت��ل  الش��عبي  احلش��د 
مس��لح على نقطة مرابطة امنية 

شمال شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در  ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "نقط��ة 
مرابط��ة للحش��د الش��عبي ف��ي 
اطراف منطقة ام��ام ويس )55كم 
شمال شرق ب عقوبة( تعرضت، فجر 
ي��وم امس لهجوم مس��لح ش��نه 
تنظيم داعش، ما اس��فر عن مقتل 
احد منتس��بي النقطة" ، مضيفا 
أن "افراد النقطة ردوا بقوة وبسالة 
على مس��لحي داع��ش وارغموهم 

على الهروب". 

كركوك – عملية امنية 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة كركوك ام��س االحد بأن 
تنظي��م "داع��ش" ف��رض اإلقام��ة 
اجلبري��ة على عائالت ق��ادة وعناصر 
بالتنظيم في قضاء احلويجة جنوب 

غربي احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "تنظيم 
داع��ش ف��ي احلويجة جن��وب غربي 
كركوك ف��رض اإلقامة اجلبرية على 
نحو 40 من عائالت قادة ومس��لحي 
داع��ش فيما يس��مى بوالي��ة ديالى 

على وفق املعلومات املتوفرة".

واسط – خط ساخن 
أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة واس��ط، امس االحد عودة 
خطها الساخن بعد توقف دام فترة 

ليست بالقليلة.
وأف��اد املص��در االمن��ي ان" خدم��ة 
اخل��ط اجملاني الس��اخن }104{ عادت 

الى احملافظة، وبإمكان املواطنني في 
احملافظة االتص��ال قي أي وقت على 

مدار الساعة".
وكانت مديرية ش��رطة واس��ط قد 
أعلنت ف��ي وقت س��ابق عن توقف 
خدمة اخلط اجملاني الساخن السباب 

فنية.انتهى 

االنبار – عملية نوعية 
كش��ف قائد عمليات اجلزيرة اللواء 
الركن قاس��م احملمدي امس االحد، 
عن مقت��ل 15 عنصرا م��ن تنظيم 
"داعش" وتدمير أربع عجالت ملغمة 

غربي محافظة األنبار.
وقال اللواء الرك��ن احملمدي إن "قوة 
امني��ة ومبس��اندة العش��ائر نفذوا، 
فجر ي��وم امس عملي��ة نوعية في 
عم��ق الصح��راء مبنطق��ة ام ال��وز 
شمال غرب مدينة حديثة، ) 160كم 
غرب الرمادي"، مبين��ا أن "العملية 

الدولي".،  التحالف  بأس��ناد طيران 
مضيف��ا أن "العملية اس��فرت عن 
مقتل 15 عنصرا من داعش وتدمير 
أرب��ع عج��الت ملغم��ة واحلاقه��م 
خس��ائر مادية وبش��رية كبيرة في 

صفوف العدو اإلرهابي". 

كربالء – عملية امنية 
اعل��ن مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة كربالء ان قوات احلش��د 
محاول��ة  احبط��ت  الش��عبي 
الستهداف املدينة بصهريج ملغوم 

.
وافاد املصدر االمني ان "اللواء 19 نفذ 
كميناً محكماً على وفق معلومات 
استخباراتية دقيقة ومراقبة جوية 
بالطائرات املس��يرة للسيطرة على 
الصهري��ج بعد قتل س��ائقه واحد 
مرافقيه". مبينا ان "الصهريج كان 
محم��الً باعداد هائلة م��ن الذخيرة 

واالس��لحة اخلفيف��ة واملتوس��طة 
والثقيل��ة، اضافة ال��ى كميات من 
و30  االنفج��ار،  C4 ش��ديدة  م��ادة 

حزاما ناسفا".

ذي قار – مخلفات حربية 
افاد النائب األول حملافظ ذي قار عادل 
الدخيل��ي باملوافقة على تخصيص 
إلنش��اء  الناصري��ة  جن��وب  أرض 
اخمللفات  وات��الف  محط��ة ملعاجل��ة 
الكيمياوي��ة والبايولوجية واحلربية 

باحملافظة.
وذك��ر الدخيل��ي ف��ي بي��ان ل��ه أن 
"احملافظ��ة وضع��ت خط��ة خاصة 
إلت��الف اخمللفات وامل��واد الكيمياوية 
باحملافظ��ة  واحلربي��ة  والبايلوجي��ة 
عل��ى وف��ق التعليم��ات واحمل��ددات 
البيئي��ة املعتمدة ف��ي وزارة العلوم 

والتكنولوجيا". 

نينوى – انفجار ناسفة 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س االحد بأن 
ثالثة مدنيني قتلوا وأصيب س��بعة 
آخ��رون بانفج��ار عبوة ناس��فة في 
ش��رقي  جن��وب  النم��رود  ناحي��ة 

احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
إن "ثالث��ة  الكش��ف ع��ن اس��مه 
مدنيني قتلوا وأصيب سبعة آخرون 
بينهم ثالث نس��اء من عائلة واحدة 
بانفجار عبوة ناس��فة مس��اء يوم 
امس ، قرب منزلهم في حاوي قرية 
الكص��ر في ناحية النمرود، )35 كم 
جنوب ش��رقي املوص��ل( ". مضيفا 
أن االنفج��ار يحمل بصمات تنظيم 
" داع��ش" االرهاب��ي ، مبيناً أن "قوة 
أمنية س��ارعت ملوقع احلادث ونقلت 
اجلثث للطب العدلي واملصابني الى 

مستشفيات قريبة" 

ضبط عصابة للسطو في حي سومر شمالي بغداد * استهداف نقطة مرابطة للحشد الشعبي شرقي بعقوبة
مقتل 15 إرهابيًا وتدمير 4 ملغمات غربي األنبار * انفجار عبوة ناسفة في ناحية النمرود جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��فت هيئ��ة النزاهة ع��ن إص��دار محكمة 
��ة بقضاي��ا النزاهة ف��ي بغداد  تصَّ اجلناي��ات اخملخُ
ة عش��ر  حكم��اً غيابي��اً يقض��ي بالس��جن ملدَّ
سنوات على زبوني مصرف الرافدين؛ لسرقتهما 

)1,244,875,000( مليار دينار.
واف��ادت دائ��رةخُ التحقيقات في الهيئ��ة في بياٍن 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، مبعرض حديثها 
عن تفاصيل القضيَّة احملالة إلى احملكمة عن طريق 
ت��صِّ بقضاي��ا النزاهة، بأنَّ  قاض��ي التحقيق اخملخُ
املدان الهارب )هادي صاحب علوان الفرطوس��ي( 
قام بتحرير الصكِّ ألمر املس��تفيد املدان الهارب 
)وسام محمد جنم( من مصرف الشمال، وصرفه 
��ة اإللكترونيَّة بالرغم من عدم  عن طريق املقاصَّ

ي املبلغ. وجود رصيٍد كاٍف يخُ�غطِّ
لعت عل��ى أقوال املخُمثِّ�ل  وتابع��ت أنَّ احملكمة اطَّ
القانون��يِّ ملص��رف الرافدي��ن واملخُمثِّ��ل القانونيِّ 
ملصرف الش��مال للتمويل واالس��تثمار، فوجدت 
نتيج��ة املخُتوفِّ��ر لديها م��ن أدلٍة وقرين��ة هروب 
قنع��ًة  املدان��ني م��ن وج��ه العدال��ة كافي��ًة ومخُ
لتجرميهما على وف��ق أحكام امل��ادَّة )444/حادي 
عش��ر( من قانون العقوب��ات، فحكمت عليهما 

مبقتضاها.
ن إص��دار أمر  ولفت��ت إل��ى أنَّ قرار احلك��م تضمَّ
القبض بحقِّ املدانني، وتأييد احلجز على أموالهما 
املنقول��ة وغير املنقول��ة، وإعطاء احل��قِّ للجهة 
املخُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتس��اب القرار 

الدرجة القطعيَّة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت هيئ��ة االن��واء اجلوية، ام��س االحد، أن 
تتع��دى درجات احل��رارة نص��ف درج��ة الغليان 
ي��وم االربعاء املقب��ل في املنطقتني الوس��طى 

واجلنوبية.
وقال��ت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "تأثي��ر املنخف��ض اجل��وي احل��راري 
املوس��مي سيس��تمر ليك��ون الطق��س ف��ي 
املناط��ق كاف��ة صح��وا ح��ارا، فيما س��ترتفع 
درج��ات احل��رارة قليال ف��ي املنطقة الوس��طى 
ومقارب��ة للمنطقت��ني الش��مالية واجلنوبي��ة 
لليوم السابق"، مبينة ان "درجات احلرارة ببغداد 

ستكون 47 درجة مئوية".
واضاف��ت الهيئ��ة ان "تأثي��ر املنخف��ض اجلوي 
احلراري املوسمي سيس��تمر ايضا ليوم الثالثاء 
ليكون الطقس ف��ي املناطق كافة صحوا حارا، 
فيما س��ترتفع درجات احلرارة ليوم غد قليال عن 

اليوم السابق" .
واش��ارت الهيئة ال��ى ان "تأثير املنخفض اجلوي 
احلراري املوس��مي س��يزداد ليوم االربعاء املقبل 
ليكون الطقس ف��ي املناطق كافة صحوا حارا، 
فيما س��ترتفع درج��ات احلرارة قلي��ال عن اليوم 
السابق لتس��جل درجات احلرارة العظمى أعلى 

من 50 ْم في املنطقتني الوسطى واجلنوبية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مكت��ب زعي��م التي��ار الص��دري مقتدى 
الصدر، امس األحد، عن توجه األخير إلى اململكة 
العربية السعودية، مش��يرا إلى أن الزيارة جاءت 

تلبية لدعوة رسمية من الرياض.
وق��ال مكتب الصدر في بي��ان مقتضب اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلديد"، إن "س��ماحة الس��يد 
القائ��د مقت��دى الصدر اع��زه اهلل توج��ه لزيارة 

اململكة العربية السعودية".
وأض��اف مكتب الصدر أن الزي��ارة جاءت "بدعوة 

رسمية منها".
يشار إلى أن الصدر دعا، في )15 أيار 2017(، إيران 
والس��عودية إلى ضبط النف��س وترك التصعيد 
جانب��ا، فيم��ا أش��ار إلى أن احل��وار اجل��اد والنافع 
بينهما سيقي املنطقة باألمن واألمان وسيكون 

بداية النتهاء احلرب الطائفية.

سرقة أكثر من
مليار دينار من مصرٍف 

حكومي

الحرارة تتعدى الـ 50 
األربعاء المقبل

مقتدى الصدر يتوجه 
إلى السعودية بدعوة 

من الرياض

الملف األمني

استعدادات عسكرية واسعة 
وخطط استراتيجية للبدء 

بتحرير قضاء تلعفر
مبين��ا إن" حال��ة م��ن اخل��وف 
صف��وف  تس��ود  واالنكس��ار 
إرهابيي داعش في مناطق االنبار 

الغربية". 
وف��ي س��ياق منفصل كش��ف 
مص��در امن��ي ف��ي محافظ��ة 
كرك��وك ، أم��س األح��د ، م��ن 
تس��لل عناصر عصابات داعش 
من قض��اء احلويج��ة مبحافظة 
كرك��وك إلى مناط��ق في ديالى 
وص��الح الدي��ن باس��تعمالهم 
الصامتة  الكهربائية  الدراجات 
، فيما أش��ار إلى إن داعش حتاول 
إع��ادة تنظي��م صفوفه��ا ف��ي 
هاتني احملافظت��ني وتكوين خاليا 

إرهابية نائمة. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن "ع��دداً م��ن عناصر 
عصاب��ات داع��ش تس��للوا من 
قض��اء احلويج��ة جن��وب غ��رب 
كرك��وك ال��ى منطق��ة والي��ة 
اجلبل ش��مال شرق ديالى وجبال 
الدراج��ات  بواس��طة  حمري��ن 
الصامت��ة الت��ي تعم��ل بطاقة 
البطاري��ات"، داعي��ا " احلكومة 

احليطة  األمني��ة ألخذ  واجلهات 
واحلذر وإيقاف تلك اخلروقات". 

وأضاف املصدر الذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه أن" ه��ذه العناصر 
ومنذ مدة زمنية حتاول التس��لل 
إلى مناطق مطيبيجة واملناهلة 
ف��ي محافظ��ة ص��الح الدين”، 
الفتا إل��ى ان" عصاب��ات داعش 
حتاول إعادة تنظيم صفوفها في 
املناطق احمل��ررة مبحافظة صالح 
الدين عقب اخلس��ائر اجلسيمة 
التي تكبدتها في املوصل وبقية 
املناط��ق وتكوين خالي��ا إرهابية 
نائمة تهدد األمن متى شاءت". 

وتكبدت عصابات داعش خسائر 
جس��يمة ف��ي مع��ارك املوصل 
أدى إل��ى قت��ل اغل��ب قياداتها 
وعناصرها ، فيما حتاول تعويض 
خس��ائرها ف��ي كس��ر الط��وق 
األمن��ي ال��ذي تفرض��ه القوات 
األمنية واحلش��د الشعبي على 
قضائي تلعفر واحلويجة وتهريب 
القي��ادات واحلصول على الدعم 

اللوجيستي.

اجتماع وزاري طارئ في 
البصرة ملعاجلة أزمة املياه

وف��ي ناحي��ة أم قص��ر ال تصل 

ف��ي  يوم��ني  بواق��ع  إال  املي��اه 
االسبوع، وتعزو احلكومة احمللية 
األزمة الى ح��دوث توقفات في 
محطات الضخ املتصلة بقناة 
البدعة من جراء عدم جتهيزها 

بالتيار الكهربائي بانتظام.

القانونية النيابية جتدد 
مساعي تشكيل مجلس 

االحتاد قريباً
وكش��ف عن "وجود مسودتني 
للقان��ون االول��ى تقدم��ت بها 
رئاس��ة اجلمهورية منذ الدورة 
الس��ابقة، والثاني��ة مقدم��ة 
حالياً من النائ��ب االول لرئيس 
مجلس النواب همام حمودي".

ولفت س��عيد إلى أن "القراءة 
االولى طالت مش��روع رئاس��ة 
اجلمهورية لكن ميكن أن تضاف 
عليه��ا تعدي��الت م��ن مقترح 
هم��ام حم��ودي ش��رط أن يتم 
تبني هذا املقت��رح من اللجنة 
م��ن  أو  النيابي��ة،  القانوني��ة 
عش��رة نواب وفقاً للس��ياقات 

الدستورية".
ويدعو إلى "االس��راع في اقراره 
النيابية  ال��دورة  انته��اء  قب��ل 
احلالي��ة، ك��ون القان��ون يع��د 

سياسياً بامتياز وفيه نقاشات 
ويتحمل رأيني".

وأوضح عضو اللجنة القانونية 
النيابية أن "الرأي االول مع منح 
اجمللس صالحيات واس��عة، أما 
االخر فيرى ع��دم وجود اهمية 
له بحجة أن الدستور مر عليه 
بنحو مقتضب وال ميكن سحب 
صالحيات من البرملان ومنحها 
ل��ه؛ ألنن��ا س��وف نك��ون أمام 
مخالف��ة دس��تورية بحس��ب 
وجه��ة نظ��ر الذي��ن يعّطلون 

تشكيله".
املوقف��ني  هذي��ن  ازاء  لكن��ه 
اهمية تش��كيل  يش��دد على 
مجلس االحتاد ب� "نحو متساو 
م��ن االعض��اء يت��م اختيارهم 
م��ن مجالس احملافظ��ات وهذه 
الفلسفة موجودة في الواليات 

املتحدة االميركية".
"اهميت��ه  أن  س��عيد  ويج��د 
تكون ف��ي أنه الغرف��ة الثانية 
للتش��ريع، فجميع القوانني متر 
عليه ونطل��ب مبنحه صالحية 
النق��ض واع��ادة القان��ون الى 
مجل��س النواب لغرض تعديله 
مل��رة واحدة فقط، أم��ا في املرة 
الثانية فليس له حق االعتراض 

عليه".
م��ن جانب��ه، ذكر عض��و جلنة 
صياغ��ة الدس��تور وائ��ل عبد 
إل��ى  ف��ي تصري��ح  اللطي��ف 
"الصب��اح اجلديد"، أن "مجلس 
االحتاد هو مبركز قانوني واحد مع 
مجلس الن��واب ويكاد أن تكون 

صالحياته اكثر  فعالية".
أن  اللطي��ف  عب��د  وأض��اف 
"مجل��س النواب يخش��ى من 
تش��كيل مجلس االحت��اد كون 
االخير س��وف ميارس صالحيات 
واس��عة مبوجب الدستور فهو 

يخاف على دوره التشريعي".
ويرد عبد اللطيف على مزاعم 
ب��أن مجلس االحتاد ج��اء بنحو 
مقتضب بالدس��تور، بأن "عند 
كتابتن��ا الدس��تور ف��ي ع��ام 
2005 ل��م يك��ن لدين��ا وق��ت 
اختصاص��ات  لتفصي��ل  كاف 
مجلس االحتاد وبسبب طبيعة 
املرحلة ذهبنا إلى أن صالحياته 
يت��م ذكرها بقان��ون"، ويقّر بأن 
"ذلك خطأ كبير ارتكبته جلنة 

صياغة الدستور في وقتها".
"تش��كيل  أن  إل��ى  ومض��ى 
مجل��س االحت��اد ه��و اق��ل من 
اعداد البرملان، فهو يكون بنحو 

احملافظات  ممثل��ي  متس��او من 
فقد يك��ون بعضوي��ن أو ثالثة 

لكل محافظة".
اللطي��ف  عب��د  وأس��تطرد 
اجملل��س  ه��ذا  "اعض��اء  أن 
يج��ب أن ميتلك��وا خب��رات في 
ك��وزراء  السياس��ي  العم��ل 
ونواب س��ابقني أو سياس��يني 
لديه��م باع طويل ف��ي العمل 

احلكومي".
وتن��ص املادة 48 من الدس��تور 
على أن الس��لطة التشريعية 
تتك��ون م��ن مجلس الن��واب، 
ومجلس االحتاد واالخير لم يتم 

تشكيله حتى االن.

زعيم القاعدة في اليمن 
يسّلم نفسه

النب��ي،  عب��د  خال��د  وحك��م 
الشهير ب�"أبو بصير اليزيدي"، 
إمارة جعار، وهو أحد "اجلهاديني" 
الذين ش��اركوا في احلرب التي 
ش��نها حتالف الرئيس اليمني 
الس��ابق علي عبد اهلل صالح 
واإلخوان املسلمني على اجلنوب 
اليمني ف��ي صيف 1994، ودعا 
إلى قت��ل املس��ؤولني في عدن 

بوصفهم اشتراكيني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

مع اقتراب العام الدراسي اجلديد، 
البس��يط لعجلة  ال��دوران  وم��ع 
احلياة ف��ي مدينة املوص��ل احملررة، 
اجلس��ور  اعم��ار  مس��ألة  تبق��ى 
اخلمسة فيها حجر الزاوية العادة 

اعمارها.
وق��ال الناش��ط املوصل��ي املدني 
اياد حس��ني احليالي الى "الصباح 
اجلديد" ان "عملي��ة اعمار مدينة 
ملرافقها  احلي��اة  واع��ادة  املوص��ل 
احلكومية بشتى تسمياتها تبقى 
ناقصة وغي��ر مكتملة ما لم يتم 
اصالح اجلسور اخلمسة التي تربط 

جانبي املدينة".
واض��اف "لم يبق س��وى اس��ابيع 
قليلة عل��ى بدء العام الدراس��ي 
اجلديد 2017 / 2018 وهذا يعني ان 
بضعة االف من طلبتنا سيكونون 
مضطري��ن لعبور جس��ور املدينة 
ذهاب��ا واياب��ا يوميا للوص��ول الى 
كلياته��م، التي تق��ع اغلبها في 
اجلان��ب االيس��ر، وهنال��ك كليات 
أخ��رى تقع في اجلانب االمين، فضال 
ع��ن ان آالف املوظف��ني مجب��رون 
لاللتح��اق  ايض��ا  عبوره��ا  عل��ى 
بالدوام الرس��مي اليومي، اضافة 
الى اصح��اب احلرف ف��ي القطاع 

اخلاص".
واش��ار احليال��ي ال��ى ان "عمليات 
العب��ور تت��م حاليا من جس��رين 
مؤقت��ني، االول في اط��راف ناحية 
بادوش )25 كلم ش��مالي املوصل( 
واالخر ف��ي ناحية حم��ام العليل 
)30 كلم جنوبي املوصل(، وهذا امر 
شاق جدا ومتعب ملن يروم التنقل 
يوميا ذهابا واياب��ا، علما ان بعض 
اصحاب احلرف يستعملون الزوارق 

لعبور نهر دجلة".
وتابع بالقول "اعمار أي جس��ر في 
وس��ط املوصل يعد اجن��ازا مهما، 
وينبغي ربط جس��رين ف��ي االقل 
ب��ني ش��طري املدين��ة، ول��و بنحو 

مؤق��ت، وهذا امر لي��س بالصعب 
الن املالكات الهندس��ية العراقية 
لديه��ا  املوصلي��ة  وبضمنه��ا 
الكفاءات الق��ادرة على اجناز ذلك، 
لك��ن رمبا املس��ألة ترتبط بالدعم 
املالي، ل��ذا على احلكومة االحتادية 
ان تعط��ي االولوية لرب��ط جانبي 
املدينة قبيل بدء العام الدراس��ي 

املقبل".
وكان املهندس جنم سعيد محمد 
مدير طرق و جسور نينوى، قد قام 
بزي��ارة واج��رى الكش��ف املوقعي 
لالطالع على االضرار التي اصابت 
اجلسر اخلامس، جراء القصف الذي 

اس��تهدفه في اثناء بدء عمليات 
حترير املوصل و ال��ذي يربط جانبي 

املدينة االمين و االيسر.
و ق��ال املهندس جنم ف��ي تصريح 
ال��ى  مرك��ز نين��وى االعالمي " ان 
حجم االضرار التي حلقت باجلس��ر 
كبيرة متمثلة بالفضاء الوسطي 
النه��ري بطول 56 متراً و مقتربات 
متمثل��ة  االيس��ر  اجلان��ب  ف��ي 
بفضاءي��ن كل فض��اء بط��ول 24 

مترا ".
عل��ى  قائ��م  العم��ل  "ان  مبين��ا 
اع��ادة اعم��ار اجلس��ور املتض��ررة 
في املس��تقبل القريب باس��تثناء 

اجلسر الثالث حلني وصول التمويل 
املطلوب".

ويش��ار الى ان اجلس��ور اخلمس��ة 
اس��تهدافها  مت  املوص��ل  مبدين��ة 
اضرارا  احلق��ت  دقيق��ة  بضرب��ات 
جزئي��ة فيه��ا وقطعته��ا قبي��ل 
االنته��اء من حترير اجلانب االيس��ر، 
الن تنظيم داعش كان يستعملها 
لنقل تعزيزات��ه حينها، فضال عن 
قي��ام التنظي��م بتفجير اجلس��ر 
القدمي )العتيق( الذي يربط ايس��ر 
املدين��ة مبعقله الرئي��س باملدينة 

القدمية.

انتشال 23 مدنياً
من حتت االنقاض

متكن��ت ف��رق الدف��اع املدن��ي م��ن 
انتش��ال 23 مدنيا من حتت االنقاض 
في املدين��ة القدمي��ة باملوصل، بعد 
بقائه��م في احد الس��راديب ملدة 3 

اسابيع حتتها.
وقام احد املواطنني بابالغ فرق الدفاع 
املدن��ي ع��ن وج��ود اقرباء ل��ه حتت 
انق��اض احد املن��ازل، مبينا انه على 
تواص��ل معه��م عبر املوباي��ل، وقاد 
فريق االنقاذ الى موقع املنزل املدمر، 
وم��ع ب��دء العمل مت س��ماع اصوات 
م��ن حتت االنق��اض تطل��ب النجدة 

والعون، فتس��ارع العمل ومت العثور 
عل��ى 23 مواطن��ا اغلبه��م اقرب��اء 
بضمنهم اطفال ونساء ومت انقاذهم 
املستشفيات الجراء  ونقلهم الحد 

الفحوصات الطبية لهم.
ويع��د انقاذ هذا الع��دد من املدنيني 
العالق��ني ببارق��ة ام��ل للعديد من 
اهالي املوصل الذي��ن فقدوا ذويهم 
اغل��ب  ان  علم��ا  املع��ارك،  ج��راء 
العائ��الت املوصلي��ة ف��ي املنطقة 
القدمي��ة حتصن��ت ف��ي الس��راديب 
واختزن��ت ما اس��تطاعت عليه من 
م��واد غذائية ومي��اه، خاصة التمور 

ومادة الطحني.

لم يبق سوى أسابيع 
قليلة على بدء العام 
الدراسي الجديد 2017 
/ 2018 وهذا يعني أن 
بضعة آالف من طلبتنا 
سيكونون مضطرين 
لعبور جسور المدينة 
ذهابا وإيابا يوميا 
للوصول إلى كلياتهم، 
التي تقع أغلبها في 
الجانب األيسر، وهنالك 
كليات أخرى تقع في 
الجانب األيمن، فضال 
عن أن آالف الموظفين 
مجبرون على عبورها 
أيضا لاللتحاق بالدوام 
الرسمي اليومي

من اجلسور املقطوعة في املوصل

جسور المدينة المقطوعة.. "حجر الزاوية" إلعمارها

انتشال 23 مدنيًا من تحت األنقاض بعد بقائهم
3 أسابيع في سرداب بالموصل القديمة
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ميسان - خاص:

برعاية وزير املوارد املائية الدكتور حسن 
اجلنابي افتتح محافظ ميس��ان  علي 
دواي الزم اعمال املؤمتر العلمي الثالث 
املقام حت��ت ش��عار  )االدارة املتكاملة 
للم��وارد املائي��ة لتحقي��ق التنمي��ة 
املس��تدامة واالمن املائ��ي في العراق( 
بحض��ور وزير امل��وارد املائي��ة الدكتور 
حس��ن اجلنابي وامل��اك املتق��دم في 
الوزارة والدكتور مهدي احلافظ رئيس 
معه��د التقدم للسياس��ات االمنائية 
والدكتور عبد اللطيف جمال رش��يد 

عضو الهيئة الدولية للري والبزل. 
والق��ى احملاف��ظ خ��ال حف��ل افتتاح 
املؤمت��ر كلم��ة دع��ا فيها ال��ى ضرورة 

دع��م جه��ود ال��وزارة ودع��وة جمي��ع 
املعني��ن ف��ي الدولة العراقي��ة أفرادا 
ومؤسسات للتعامل مع املوارد املائية 
بش��كل مس��ؤول وذلك الهمي��ة املاء 
في االستعماالت واالستخدام االمثل 

للمياه .
واكد احملافظ ف��ي تصريح ل�«الصباح 
اجلديد« على ض��رورة دعوة وزارة املوارد 
املائية للعمل آنيا ومس��تقبليا الجناز 
املشاريع االستراتيجية املهمة ومنها 
مش��روع ري العمارة الكبير الذي يتم 
ارواء) 580( الف دومن في حال مت اكتمال 
اجنازه وكذلك اكمال املش��اريع االخرى 
مثل س��د الطي��ب ودويريج وتوس��يع 
قن��اة اخلمس وتوفي��ر احلص��ة املائية 

لاهوار .
واوض��ح احملافظ في كلمت��ه ان ادراج 

االه��وار ضمن الئحة الت��راث العاملي ) 
اليونسكو ( يعد احد التزامات العراق 
في ه��ذا امللف وتوفير احلص��ة املائية 
الكامل��ة للمحافظ��ة الت��ي تغطي 
الزراعية  الفعلية للخط��ط  احلاج��ة 
واملاء الصالح للش��رب وكذلك االخذ 
بنظ��ر االعتب��ار حاجة م��زارع قصب 
الس��كر حلصة مائي��ة للحفاظ على 
اصناف قصب السكر ودميومة زراعتها 

وقضايا اخرى . 
واك��د احملاف��ظ عل��ى ض��رورة اخلروج 
بتوصيات مهمة داعم��ة مللف املوارد 
املائي��ة س��واء م��ن خ��ال املطالب��ة 
باحلصة املائية للعراق والتي ضمنتها 
القوان��ن الدولي��ة او التوزي��ع العادل 
للحصص املائية داخل العراق وكذلك 
النه��وض باملش��اريع االس��تراتيجية 

املهمة كالس��دود والقنوات االروائية 
وط��رق تخزين املياه وغير ذلك في هذا 

اجملال .
كما اش��اد احملافظ بجهود وزارة املوارد 
املائية في توفي��ر احلصص املائية في 
الفترة االخيرة ش��اكرا القائمن على 
املؤمت��ر وف��ي مقدمته��م وزي��ر املوارد 
املائي��ة عل��ى اقام��ة ه��ذا املؤمتر في 
محافظة ميسان ، مشيرا الى الدعم 
الكبي��ر الذي تولي��ه احلكومة احمللية 
في ميس��ان ملديرية املوارد املائية في 
احملافظ��ة من خ��ال تنفيذ املش��اريع 
او ح��ل املش��كات ورف��ع املعوق��ات 
واالس��هام في مكافحة نب��ات زهرة 
الني��ل وغير ذل��ك متمني��ا للجميع 
النج��اح والتوفي��ق خدم��ة للع��راق 

احلبيب.

إنجاز 60 % من أعمال مشروع خط النفط الخام بزركان - فاو

محليات 4

هدى فرحان / ناصر عبد*

العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
املش��اريع   وتنفي��ذ  للتصمي��م 
أحدى تشكيات وزارة الصناعة 
واملع��ادن  عن اس��تئناف العمل 
/123 مبشروع احملطة التحويلية 

K.V 400  الواقع��ة في منطفة 
النه��روان ش��رق الرصاف��ة في 
محافظ��ة بغ��داد ، فيم��ا ابدت 
الش��ركة اس��تعدادها الع��ادة 
االعمار وتنفيذ مش��اريع البنى 

التحتية للمناطق احملررة.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
هادي جلوب العبودي في تصريح 
ملركز أألع��ام والعاقات العامة 
في مق��ر الوزارة أن��ه وبعد توفر 
السيولة النقدية املطلوبة متت 
املباش��رة بالعم��ل الكمال هذا 
املش��روع ال��ذي يش��مل تنفيذ 
االعم��ال املدنية لبناي��ة كبيرة 
للمحولة KV 400 وبناية كبيرة 
اخرى للمحولة KV 123  أضافة 
الى بنايات للسيطرة والتشغيل 

والورشة وبناية للمولدات .
واشار املدير العام  الى ان تنفيذ 
ه��ذا املش��روع يتضم��ن كذلك 
أنش��اء أس��س لابراج وسواقي 
القابل��وات ومنظوم��ة تصريف 
مياه االمطار وأعمال الش��وارع 
الداخلي��ة واخلارجية واالرصفة ، 
الفتا الى ان هذا العقد الذي ابرم 
مع وزارة الكهرباء يشمل انشاء 
)10( محط��ات حتويلي��ة اخ��رى 
بغ��داد وخارجها س��يتم  داخل 

تنفيذها من قبل الشركة .
واكد املدير العام في الوقت ذاته 
بأن مشاريع وأعماال مماثلة تقوم 
بتنفيذها الشركة لصالح وزارة 
القدس  الكهرباء منها محطة 
احلرارية ومحطة كهرباء املسيب 
احلرارية وتوسيع محطة كهرباء 
النجيبية في البصرة ومحطات 

للطاقة  بغ��داد  ديزالت ش��مال 
الى محطة  اضافة  الكهربائية 

ديزالت حديثة واعمال اخرى .
م��ن جهه ثانية كش��ف جلوب 
وتهيئ��ة  الش��ركة  اس��تعداد 
الفني��ة  ماكاته��ا  جمي��ع 
والهندسية لغرض االسهام في 
احلمل��ة الوطنية الع��ادة اعمار 
املناط��ق احمل��ررة والت��ي تضررت 
بناها التحتية نتيجة س��يطرة 
عصابات داعش االجرامي عليها 
وتدميره��ا الس��يما ف��ي مجال 
التصفي��ة  ومحط��ات  املبان��ي 
ومش��اريع البن��ى التحتي��ة ملا 
الهندس��ية  ماكاتها  متتلك��ه 

من خب��رات متراكمة من خال 
املش��اريع  لعش��رات  تنفيذه��ا 
م��دن  ش��تى  ف��ي  املتنوع��ة 

محافظات العراق .
اجن��زت  عل��ى صعي��د متص��ل 
للفح��ص  العام��ة  الش��ركة 
اح��دى  الهندس��ي  والتأهي��ل 
شركات وزارة الصناعة واملعادن 
اعم��ال  م��ن   60% مانس��بته 
الكاثودية خلط  مشروع احلماية 
النفط اخلام بزركان – فاو بطول 
)293( كيلومت��ر مبوجب عقدها 
املبرم مع مركز البحث والتطوير 

النفطي .
م��ن  مخ��ول  مص��در  واوض��ح 

الش��ركة في تصري��ح للمركز 
ب��أن  ال��وزارة  ف��ي  االعام��ي 
الشركة متكنت من اجناز املسح 
الش��امل للمنطقة املمتدة من 
حقل ب��زركان الى الف��او واجراء 
الفحوص��ات احلامضية للتربة ، 
مؤكدا على ان العمل متواصل 
م��ن اجل اكم��ال املش��روع في 
موع��ده احمل��دد بكف��اءة م��اك 
املهندس��ن  م��ن  الش��ركة 
العامل��ن  وجمي��ع  والفني��ن 

فيها.
في س��ياق متصل اعلن املصدر 
عن انتاج الش��ركة من املصاعد 
الكهربائي��ة بنوعيها االعتيادي 

واحلمل  لاش��خاص  والبانوراما 
اضافة الى مصاعد املستشفيات 
، مبينا بأن لدى الش��ركة قسم 
متكام��ل هو االول من نوعه في 
وانتاج كابينات  العراق لتصنيع 
املصاعد بنسبة %100 بنوعيها 
الع��ادي والبانورام��ا اضافة الى 
امليكانيكي��ة  االج��زاء  جمي��ع 
الش��اصي  م��ن  والكهربائي��ة 
والب��ورد  واالب��واب  والثق��ال 
يتم  والبراكيتات وغيره��ا فيما 
اس��تيراد بقية االج��زاء كاحملرك 
واحلبال والس��كك من مناش��ئ 
عاملي��ة ومعترف بها دوليا لعدم 

وجود جدوى من تصنيعها .

واك��د املص��در عل��ى ان العمل 
يت��م بأي��دي ماكات الش��ركة 
املتمكنة والتي متتلك اخلبرة في 
انتاج ونصب وتش��غيل وصيانة 
ش��تى انواع املصاعد الى جانب 
توف��ر االمكانية الجراء الفحص 
ال��دوري الذي حتتاج��ه املصاعد 
ومنح شهادة معتمدة للفحص 
والت��ي م��ن خالها يت��م حتديد 
مدة صاحية املصعد للعمل او 
عزله عن اخلدمة وحس��ب توفر 
متطلب��ات وش��روط الس��امة 

واالمان .

*اعالم الصناعة    

»التصميم« تعلن استئناف العمل في مشروع المحطة التحويلية لشرق الرصافة 

بعد توافر السيولة 
النقدية المطلوبة 

تمت المباشرة 
بالعمل إلكمال 
هذا المشروع 

الذي يشمل تنفيذ 
األعمال المدنية 

لبناية كبيرة 
 KV 400 للمحولة

وبناية كبيرة أخرى 
  KV 123 للمحولة

الشركة العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع  

محافظ ميسان يدعو الى 
تقديم أفضل الخدمات 
الصحية للمواطنين 

»التحقيق القضائي« 
ينجز 17 ألف قضية 

الشهر الماضي

الرقابة تتلف 36 
طنا من اللحم الهندي 
غير صالح لالستهالك 

ميسان - خاص:
تدارس محافظ ميس��ان عل��ي دواي الزم  مع 
مدي��ر ع��ام دائرة صحة ميس��ان آلية  س��ير 
العم��ل وتق��دمي افض��ل اخلدم��ات الصحية 

للمواطنن املرضى .
وقال احملافظ في تصريح« للصباح اجلديد«  ان 
احملافظة تس��عي لارتق��اء بالقطاع الصحي 
ف��ي جميع املناط��ق لتقدمي أفض��ل اخلدمات 
النوعي��ة واملتميزة للمواطنن في ميس��ان ، 
اضافة الى مناقش��ة عدة من املواضيع التي 

تتعلق بقطاع الصحة في ميسان . 
من جانبه قال مدير عام دائرة صحة ميس��ان  
الدكت��ور علي  الع��اق اننا نعم��ل بالتعاون 
مع محافظ ميس��ان واحلكوم��ة احمللية على 
إثراء القطاع الصحي ف��ي احملافظة واالرتقاء 
مبس��توى تقدمي اخلدمات الطبي��ة والعاجية 
برغ��م الظ��روف اإلقتصادية واألزم��ة املالية 
الن تقدمي اخلدم��ات الصحية للمواطنن هي 

مسؤولية اجلميع. 

اعالم القضاء
أعلن مجلس القضاء األعل��ى عن اجناز مكاتب 
التحقي��ق القضائي في عم��وم الباد )16( الفا 
و776 قضي��ة خال الش��هر املاضي من مجمل 
القضايا الواردة اليه��ا والبالغة )17( الفا و681 

قضية. 
وقال املتحدث الرس��مي جملل��س القضاء األعلى 
القاض��ي عبد الس��تار بيرق��دار إن »إحصائيات 
الش��هر املاضي بين��ت اجناز مكات��ب التحقيق 
رئاس��ات االس��تئناف  القضائ��ي ف��ي عم��وم 
ال�)ستة عشر(  )16776( قضية وتدوير )11565( 
أخرى الى الش��هر اجل��اري »، مبينا ان »املدور من 
االشهر السابقة واملعروض أمامها بلغ )28341( 

قضية«.
واض��اف بيرقدار أن »مكاتب التحقيق القضائي 
ف��ي باب��ل تص��درت ع��دد القضاي��ا املعروضة 
أمامه��ا ب�)6391( حس��م منه��ا )4197( دعوى، 
تلتها مكاتب حتقيق واس��ط االحتادية ب�)4256( 
دعوى حس��م منها ) 3115( ومن ثم تلتها بقية 

املكاتب بنسب املعروض واحملسوم«.
واوضح املتح��دث الرس��مي ان »مكاتب حتقيق 
النجف احتلت املرتب��ة االولى في عدد القضايا 
احملسومة وبنس��بة بلغت )%100( ويليه مكتب 
حتقيق الفهود التابع الس��تئناف ذي قار ومكتب 
حتقي��ق العم��ارة التاب��ع الس��تئناف ميس��ان 

االحتادية وبالنسبة ذاتها«. 

اعالم صحة الكرخ
تواصل  ش��عبة الرقابة الصحية / قسم الصحة 
العامة وبالتعاون مع ش��عبة الرقابة في قطاعات 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة حماته��ا الرقابي��ة 
الصحي��ة من اجل ضمان وس��امة املواطن حيث 
قام��ت بإت��اف 36 طنا من حلم اجلام��وس الهندي 

غير صالح لاستهاك البشري.
وأوضح مدير عام الدائرة الدكتور جاس��ب لطيف 
احلجامي ان املاكات الصحية في ش��عبة الرقابة 
الصحية  قام��ت باتاف 36 طنا من حلم اجلاموس 
الهندي غير صالح لاس��تهاك البش��ري ، مبينا 
وخ��ال حديثه ألعام الدائرة لقد  مت ذلك حس��ب 
الفح��ص ال��ذي اج��ري علي��ه في معه��د بحوث 
التغذية حيث مت اإلت��اف بحضور صاحب العاقة 
في اح��د اخمل��ازن في منطق��ة التاجي بواس��طة 

حرقها . 
وأش��ار احلجام��ي أن م��اكات الش��عب الرقابية 
وفرقه��ا الصحي��ة متواصلة في عمله��ا الرقابي 
وفي جميع مناطق بغداد وعلى املعامل واملطاعم 

واحملال واألسواق  كافة  لضمان صحة املواطن .

تقرير
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جانب من املؤمتر

بغداد - الصباح الجديد:
نظ��م اجملل��س الثقاف��ي البريطان��ي 
برنامج ورش��ة عمل لتطوير التعليم 
والتدريب التقن��ي واملهني في العراق 
لبن��اء ق��درات املعلم��ن واملدربن في 
التعلي��م املهن��ي اس��تمرت 5 اي��ام 
وضمت 12 مشاركا من وزارات التعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي والتربية 

والعمل والشؤون االجتماعية. 
وقد أديرت الورشة من قبل اختصاصي 
دولي من اجملل��س الثقافي البريطاني 
املدرس��ن  ه��ؤالء  س��يمكن  حي��ث 
واملدرب��ن ليصبح��وا مدرب��ن ممتازين 
 .)Super Trainer( او ما يع��رف ب
سيس��اعد ه��ؤالء املدرب��ن الفائقن 
على زيادة جغرافي��ة البرنامج اجلديد 
لتدري��ب املعلم��ن للحص��ول عل��ى 
اكبر عدد من الش��باب القادرين على 
التدري��ب والتعليم التقن��ي واملهني 
العالي اجلودة. وقالت املديرة االقليمية 
للتعلي��م والتدريب التقن��ي واملهني 

في اجملل��س الثقاف��ي البريطاني في 
الش��رق االوس��ط وش��مال افريقي��ا 
مياني ريلتون ان االلتزام وروح الفريق 
الت��ي اظهره��ا املعلم��ون واملدرب��ون 
الذين شاركوا في هذه الورشة هو ما 

سيجعل هذا البرنامج ناجحا. 
واضاف��ت مياني ان املعل��م او املدرب 
اجليد يترك اثرا قويا في حياة الشباب 
حي��ث نتذك��ر جميعنا ذل��ك املعلم 
املله��م الذي جعل ال��درس مختلفا ، 
وقالت ايضا " ان هذا البرنامج يهدف 
الى تطوير قدرات 1100 مدرس ومدرب 
ليكونوا امنوذج الهام والذي س��يلعب 
دورا مهما خللق تأثير طويل االمد على 

شبابنا اليوم".
وعلق احد املدرس��ن املش��اركن في 
الورشة " من الس��هل احلصول على 
املعرف��ة العاملي��ة من خ��ال الكتب 
لكن يجب ان تكون ممزوجة مع تدريس 
املهارات الفعلي الذي له الدور االكبر" 
، واضاف مدرس اخر " كانت الورش��ة 

جيدة جدا وممتعة وليس��ت مملة وقد 
حقق��ت العديد من االه��داف اهمها 
اكتس��اب مه��ارات تدري��س جديدة" 
مضيفا انها افضل ورشة عمل سبق 

ان اشترك بها.
وم��ن امله��م االش��ارة ال��ى ان هؤالء 
واملدربن س��يتم دعمهم  املدرس��ن 
الكمال مش��روع التدري��ب اجلديد في 
جمي��ع انح��اء الب��اد حيث س��يتم 
االعتم��اد عل��ى املهارات املكتس��بة 
حديث��ا لديه��م وكذل��ك م��ن خال 

شبكات الدعم املهني.
ان املعلم��ن لديهم تأثي��ر كبير جدا 
على طابهم وعلى مدى احلياة حيث 
ان رؤية البرنامج هو استعمال مهارات 
املعلم��ن واملدربن ه��ؤالء في تطوير 
التعلي��م والتدريب التقن��ي واملهني 
ضمن مقاييس العص��ر احلديث التي 
س��تزود الطلبة مبؤهات تس��اعدهم 
على تأمن وظيف��ة ذات دخل مقبول 

وفرص وظيفية اكبر في املستقبل.

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ا األم��ن العام للمؤمت��ر الوطني 
العراقي آراس حبيب امس الس��بت، 
إلى إيجاد تفكير بديل وحلول جذرية 
ملعاجلة مش��كلة اخلدم��ات ، ومنها 

مشكلة شحة املياه.
وأكد حبيب ف��ي بيان صحفي وزعه 
املكت��ب اإلعامي للمؤمت��ر، اطلعت 
» الصب��اح اجلدي��د« عل��ى نس��خة 
من��ه ضرورة ع��دم تكرار سياس��ات 
معاجل��ة  ف��ي  الس��ابق  النظ��ام 
إياها  املش��كات اخلدمية ، واصف��اً 

»بالترقيعية«. 

وأوض��ح املكت��ب اإلعام��ي للمؤمتر 
الوطني ان »دع��وة أمينه العام تأتي 
ف��ي الوقت ال��ذي تش��هد فيه عدد 
من احملافظ��ات واملناطق احتجاجات 
شعبية بسبب تردي الواقع اخلدمي.

عل��ى صعيد متصل ح��ذر حبيب إَن 
حتول عمليات االختطاف أو االغتيال 
إلى ما يش��به الظاه��رة ومثار قلق 
الن��اس يوج��ب البح��ث ع��ن حلول 
غير تقليدية ، مش��يراً إلى إنه ليس 
مبق��دور الدولة تخصي��ص رجل أمن 

لكل طبيب أو عالم . 
وأضاف حبيب في بيان صحفي وزعه 

املكتب اإلعامي للمؤمتر تسلمت » 
الصباح اجلديد« نسخة منه أن على 
احلكوم��ة تطبيق القوان��ن النافذة 
بق��وة عل��ى اجلمي��ع ، لنص��ل إل��ى 
مقاربة يتقدم فيها شعورنا بأهمية 
احلف��اظ على األمن الع��ام على كل 

شيء . 
وأوض��ح املؤمتر الوطن��ي العراقي ان 
»موقف أمينه العام يأتي في الوقت 
الذي ش��هدت فيه العاصمة بغداد 
تنامي��اً حلاالت االختط��اف واالغتيال 
بح��ق ع��دد م��ن امل��اكات العلمية 

والعناصر األمنية.

بغداد - الصباح الجديد:
والضم��ان  التقاع��د  دائ��رة  اص��درت 
االجتماع��ي للعم��ال التابع��ة ل��وزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعية )1674( 
قرار ش��مول للمش��اريع اجلديدة خال 
النص��ف االول م��ن ع��ام 2017، فضا 
عن منح )338( قرار ش��مول للمشاريع 
بالتبعية )اذ مين��ح صاحب العمل رقم 
تسجيل يتم مبوجبه التسديد ملشروع 
ثان في حال امتاكه ملش��روع مشمول 
س��ابقا(.  وقال مدير ع��ام الدائرة علي 
جعف��ر احللو ان هذه الق��رارات اصدرت 
ف��ي ضوء الزيارات امليدانية التي جتريها 
جلان التفتيش اخملتصة في الدائرة وفقا 

لقانون التقاع��د والضمان االجتماعي 
للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعدياته 
، مبينا قي��ام الدائرة مبنح )4534( تأييد 
بالقانون  املش��مولن  للعم��ال  خدمة 
املذكور آنفاً للذين عملوا في الشركات 
والتعاوني  اخل��اص  للقطاعات  التابعة 
واخملتلط لغرض احتساب مكافأة نهاية 

اخلدمة او عند االحالة الى التقاعد. 
كم��ا اوض��ح احلل��و ان ع��دد طلبات 
للمش��اريع  التفتيش��ية  الزي��ارات 
 )3446( بل��غ  واجلدي��دة  املضمون��ة 
طل��ب زي��ارة مت تنفيذه��ا م��ن قب��ل 
قسم تفتيش العمل التابعة لدائرة 
التشغيل والقروض، مش��يرا الى ان 

القسم مس��تمر باصدار كتب براءة 
الذمة للمشاريع املسددة ما بذمتها 
من اش��تراكات وارس��الها للجهات 
املعنية لتأييد سامة موقفها، الفتا 
الى تسليم وتدقيق )23745( استمارة 
تس��ديد لاش��تراكات الت��ي يق��وم 
صاحب العمل بتس��ديدها ش��هريا. 
يذك��ر ان دائ��رة التقاع��د والضم��ان 
االجتماع��ي للعم��ال مس��تمرة في 
عل��ى  القضائي��ة  الدع��اوى  اقام��ة 
ف��ي  العق��ارات  عل��ى  املتجاوزي��ن 
محافظ��ة بغ��داد ومتابع��ة ادخ��ال 
املعلوم��ات اخلاصة بالعق��ارات على 

نظام االرشفة االلكترونية. 

اعالم المديرية 
اعل��ن  املهندس خالد غ��زاي عطية 
مدي��ر ع��ام املديري��ة العام��ة لنقل 
ملنطق��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
الف��رات االعل��ى عن متك��ن ماكاتنا 
الهندس��ية والفني��ة العامل��ة في 

مديرية شبكة نقل الطاقة حملافظة 
ديالى من اجناز ونصب ثاث محطات 
ثانوي��ة متنقل��ة ومحول��ة واح��دة 
ف��ي احملافظة والواصل��ة من القرض 
الطارئ لصندوق البنك الدولي لفك 
االختناق��ات احلاصلة في الش��بكة 

الوطنية للمحافظة ..
واشار املدير العام الى نصب متنقلة 
33/132 ك.ف سعة M.V.a 31,5 في 
منطقة دل��ي عباس ونصب متنقلة 
 31,5 س��عة  ك.ف   33/132 جل��والء 

M.V.a بدل املتنقلة املتقادمة .

»الثقافي البريطاني« ينّظم برنامجا 
لتطوير التعليم التقني في العراق  

»حبيب » يدعو الحكومة إلى إيجاد حلول 
جذرية لمعالجة مشكلة الخدمات 

شمول 2012 مشروعا بقانون الضمان االجتماعي 

»الفرات األعلى« تنصب محطات متنقلة في ديالى وصالح الدين

أكد على ضرورة تطبيق القوانين بقوة على الجميع لتأهيل وتدريب أكبر عدد من الشباب 
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سارة كريم اللهيبي*

بغداد - الصباح الجديد:

اعل��ن املهندس عل��ي القصاب 
املدي��ر الع��ام للش��ركة العامة 
الدولي��ة  الش��بكة  خلدم��ات 
ل��وزارة  التابع��ة  للمعلوم��ات 
ع��ن   االح��د  ام��س  االتص��االت 
اجن��از%93 من املش��روع الوطني 
لالنترن��ت  بأيدي وخب��رات فنية 

عراقية .
واش��اد املدير العام القصاب في 
مؤمت��ر صحف��ي عقد ف��ي مقر 
ال��وزارة   بالتع��اون م��ع اجلهات 
االتص��االت  وزارة  ف��ي  املعني��ة 
وش��ركة س��يمفوني – ايرثلنك 
حضرته » الصباح اجلديد« وعدد 
كبي��ر م��ن القن��وات الفضائية 
قواتن��ا  بانتص��ارات  واالذاعي��ة  
صنوفه��ا  بش��تى  املس��لحة 
واحلش��د  الش��عبي  واحلش��د 
العشائري والبيشمركة ، مثمناً 
دور االع��الم ف��ي حتقي��ق ه��ذه 
االنتصارات مس��تعرضا اسباب 
انشاء املشروع واهدافه وفوائده 
وتأثيره على اقتصاد البلد وتأثيره 
الكبير في حفظ االمن القومي 

والعاملي .
وق��ال املدي��ر العام ان املش��روع  
بدءاً من احصائيات االمم املتحدة  
حول برامج احلكومة االلكترونية 
املنف��ذة ف��ي الع��راق وكيفي��ة 
تعامل املواطن العراقي معها ثم 
عّرج على مراحل تنفيذ املشروع 
م��ن م��د الكاب��ل الضوئ��ي في 
العزيز  بلدنا  جميع محافظ��ات 
مبا فيها االقضي��ة والنواحي ثم 
ربط هذه الشبكة مع دول اجلوار 

عبر املنافذ احلدودية .
وبني املهندس القصاب ان نسبة 
اجناز املشروع وصلت الى %93 ولم 
يتبق اال القليل الكماله مضيفا 
انه ميكننا الق��ول وبكل فخر ان 

املش��روع الوطن��ي لالنترنت في 
العراق الذي ه��و ثمرة تعاون بني 
القطاع احلكومي واخلاص والذي 
تبنت��ه وزارة االتص��االت متمثلة 
خلدم��ات  العام��ة  بالش��ركة 
الش��بكة الدولي��ة للمعلومات 
والذي مت تنفي��ذه بأيدي وخبرات 
املش��اريع  م��ن  يع��د  عراقي��ة 
س��وف  ال��ذي  االس��تراتيجية 
يكون له االث��ر الكبير على واقع 
االنترن��ت وخدم��ات تكنلوجي��ا 
املعلومات في املستقبل القريب 
. وأش��ار القصاب الى ان »كوادر 
بالتع��اون  اس��تطاعت  ال��وزارة 

م��ع الش��ركاء باملش��روع بربط 
الدولي��ة  بالكيب��الت  الع��راق 
م��ن أرب��ع مناف��ذ حدودي��ة مع 
إنش��اء بوابة نفاذ دولية لتأمني 
وبإش��راف  البيان��ات  وحماي��ة 
مباش��ر من قبل مالكات الوزارة 
الفني��ة املتخصص��ة من خالل 
الدولية  بالش��بكة  العراق  ربط 
العاملي��ة  الضوئ��ي«  »الكيب��ل 
وبإجهزة ومع��دات هي األفضل 

عامليا«.
»كم��ا  الع��ام  املدي��ر  وأض��اف 
س��يحقق العراق عوائ��د مالية 
كبي��رة و ف��رص عم��ل كثي��رة 

ويكون العراق بلد اترانزيت دولي 
القط��اع  بتنمي��ة  وسيس��هم 
اإلقتص��ادي الع��ام واخلاص كما 
يؤدي دور متميز في حفظ األمن 

القومي العراقي و العاملي«. 
من جهته اش��ار املدي��ر التنفيذي 
ملشروع الشبكة الوطنية الدكتور 
عالء موس��ى عن اكتمال املشروع 
نهاي��ة العام احلال��ي 2017، فيما 
أكد أن االش��تراك الشهري سوف 

لن يتجاوز ال�43 الف دينار. 
وقال موسى في املؤمتر الصحفي، 
تواج��ه  معرق��الت  “هن��اك  إن 
عم��ل الكوادر املنفذة للمش��روع 

بس��بب اطالق اكاذيب واش��اعات 
ي��راد منه��ا اوه��ام املواطنني عن 
مساوئ املشروع لعرقلته”، مبينا 
أن “االشتراك الش��هري باالنترنت 
س��يكون 35 الف دينار، فيما يبلغ 
 43 املقدم��ة  اخلدم��ات  اجمال��ي 
الف دينار التي تش��مل مشاهدة 
التلفزيوني��ة كم��ا هو  القن��وات 
موج��ود ف��ي دول االحت��اد االوروبي 

والواليات املتحدة”. 
وأضاف موسى، أن “الوزارة وضعت 
بدائ��ل في ح��ال وج��ود قطوعات 
ف��ي االنترنت متكن من اس��تمرار 
اخلدمة بش��كل طوارئ فضال عن 

ان املش��روع س��يصل الى جميع 
 ، احلال��ي  الع��ام  نهاي��ة  املن��ازل 
مش��يرا الى  أن “الرخصة الرابعة 
للمش��روع س��حبت من ال��وزارة 

بقرار من مجلس الوزراء”. 
وحضراملؤمتر الصحفي الذي عقد 
في مبن��ى وزارة االتص��االت مدير 
ع��ام الدائرة االدارية واملالية ومدير 
ع��ام دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
ومدير عام دائرة العالقات اخلارجية 
االتص��االت  وزارة  ف��ي  واالع��الم 
ومعاون مدير عام شركة االنترنت 
م��ن  وع��دد  الفني��ة  للش��ؤون 

املوظفني ذوي االختصاص . 

نّفذ بأيدي وخبرات فنية عراقية

» الحريُة حق مسلوب أم االتصاالت تنجز 93 % من المشروع الوطني لإلنترنت
طلب غير مرغوب«   2/2

هناك أمور كثيرة لس��نا احراراً بها وال في اختيارها 
وخاص��ًة – إذا كان ه��ذا الفع��ُل هو إي��ذاًء للنفس 
واإلس��اءُة لن��ا وألش��خاص مقرب��ني من��ا ملتزمني 
ومرتبطني بنا ولهم حق علينا وال يحُق لنا جتاهلها 
او االنسالخ منها فقد وجدنا انفسنا منها وعليها 
مثل – الدين – الوطن – النسب – األهل – )الخ( ليس 

من حريتنا وال من اختيارنا. 
لكن الذي هو قرارنا هي سلوكياتنا أفكارنا وأخالقنا 
واختالفن��ا وُمس��تقبلنا الذي هو ن��اجت أفعالنا كل 
ه��ذه تق��ع من ضم��ن احلرية فهي جوهر وليس��ت 
مظه��را فاحلرية ليس��ت حت��ررا م��ن كل الضوابط 
العرفية والدينية او التجردُ من مبادئنا واالستهانة 
بسلوكياتنا أو االستهزاء بالغير من دون حق ونزعم 
بأنها احلرية لكني أجزم بأن ممارس��تنا هذه للحرية 
غي��ر احلقيقية بأنها بحد ذاتها قيوداً تكبل عقولنا 
فيجُب أن تكون احلري��ة في ظل الضوابط واالعتزاز 
باملب��دأ والدين فدينن��ا هو حر وكرم اهلل اإلنس��ان 
اعطاُه حق احلرية ونهى أيضاً االسالم عن استعباد 

الناس او وانتهاك حلرياتهم » .
يقول سيدنا عمر بن اخلطاب: متى استعبدمت الناس 
وقد ولدته��م امهاتهم احراراً » وقال س��يدنا علي 
رض��ي اهلل عنه » ال تكن عب��داً لغيرك وقد خلقك 
اهلل ح��راً« فنستش��هد من خاللهما بأن االس��الم 
ال يح��د من حرياتنا بل ألزمن��ا بها لكن بظل الدين 
ويتوج��ب علينا اليوم قبل ان منارس��ها ان نفرق بني 

احلرية – التحرر- فالبعض كاد ال يجزم بينهم .
والفرق شاس��ع جداً بينهما وال يلتقيان ابداً كما ال 
يلتقي الليل بالنهارُ لذلك يجُب وأن نس��عى لننال 
حقنا باحلرية لنجعلها ُسلما نبلغ بِه املعالي وليس 
طريق��ا يقودنا ال��ى التهلكة ويضلنا عن انفس��نا 
وعن اخطائنا وأن تكون لنا نوراً يضيُء دربنا في زمن 
س��اد بِه جهل عق��ول البعض فتعتمه ب��ِه حريتنا 
وتاهت في ُسبل بعيدة عنا لذلك االختيار هو لكم 

بأن تكونوا أحراراً أو تتحرروا

*كاتبة عراقية  

متابعة الصباح الجديد:
أكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود 
حس��ني ال��دور احملوري ال��ذي يؤديه مجل��س النواب 
لدعم وإسناد جهود الوزارة لالرتقاء بأداء املؤسسات 
الصحية ومتكينها من تقدمي خدمات وقائية وطبية 

وعالجية كفوءة ألبناء شعبنا العزيز.
 وبينت خ��الل لقائها عب��د اجلبار رهي��ف العبودي 
عضو جلن��ة االمن والدفاع النيابية اهمية تش��ريع 
وإقرار القوانني التي متنح الوزارة املرونة واالنسيابية 
في تنفيذ برامجها وخططها الرامية الى النهوض 
بالواق��ع الصح��ي ف��ي عم��وم الب��الد واالرتقاء به 
والتأكيد على الش��راكة الفاعلة بني الس��لطتني 

التشريعية والتنفيذية . 
على صعيد متصل ترأس��ت الوزي��رة اجتماعا ضم 
الوكيل االداري للوزارة الدكتور زامل شياع العريبي 
واملهندس ثائر جعفر مدير دائرة املشاريع واخلدمات 
الهندس��ية في مرك��ز ال��وزارة تدارس��ت فيه مع 
مدير شركة يونيفرس��ال اجارسان التركية سليم 
اجارس��ان نس��ب ومس��تويات االجناز في مش��اريع 
املستشفيات سعة 400 سرير التي تقوم الشركة 
التركي��ة بتنفيذها ف��ي محافظات باب��ل وكربالء 

وميسان والبصرة وذي قار.

وزيرة الصحة تبحث 
تعزيز الخدمات الطبية 
والعالجية في عموم البالد

إن المشروع  بدأ 
من إحصائيات االمم 
المتحدة  حول برامج 
الحكومة اإللكترونية 
المنفذة في العراق 
وكيفية تعامل 
المواطن العراقي 
معها ثم عرّج 
على مراحل تنفيذ 
المشروع

جانب من املؤمتر الصحفي

دبي - الصباح الجديد: 

للمجل��س  العام��ة  األمان��ة  أعلن��ت 
التنفيذي إلمارة دب��ي عن توقيع مذكرة 
تفاه��م م��ع ش��ركة ه��واوي العاملية، 
يض��اف مبوجبه��ا »خط دب��ي« إلى باقة 
اخلطوط الرئيس��ة عل��ى أجهزة هواتف 
»هواوي« ضمن التحديث اجلديد ألنظمة 
أندرويد الذي س��يكون متاحاً قبل نهاية 
العام اجلاري وذلك بدءاً مبنطقة الش��رق 
األوس��ط وأفريقيا، على أن يتاح حتميله 
الع��ام املقبل في جميع أنح��اء العالم، 
ف��ي خطوة ته��دف إل��ى جتس��يد رؤية 
القي��ادة الرش��يدة الرامية إل��ى حتقيق 
الريادة ومتاش��ياً مع س��عي دبي الدؤوب 
ف��ي مج��ال االبت��كار عل��ى الصعيدين 
اإلقليم��ي والدول��ي حي��ث تأت��ي ه��ذه 
الشراكة االستراتيجية لتؤكد البصمة 
العاملية التي وضعته��ا دبي في العالم 

الرقمي.
وحض��ر توقيع االتفاقية املهندس أحمد 
امله��ري مس��اعد األمني الع��ام لقطاع 
شؤون اجمللس التنفيذي واألمانة العامة 
إلم��ارة دب��ي ومدير مش��روع خ��ط دبي، 
والس��يد جني جي��او رئي��س »مجموعة 
ف��ي  املس��تهلكني«  ألعم��ال  ه��واوي 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وعدد 
من املس��ؤولني من الطرف��ني وذلك في 
مقر األمانة العامة للمجلس التنفيذي 

في أبراج اإلمارات .
وبه��ذه املناس��بة أش��ار س��عادة عب��د 
اهلل الش��يباني األمني الع��ام للمجلس 
التنفيذي إلمارة دبي إلى السعي الدائم 
للمجل��س التنفي��ذي إلم��ارة دب��ي إلى 
حتقي��ق رؤية صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجل��س ال��وزراء حاكم 
توجيه��ات  وجتس��يد  اهلل،  رع��اه  دب��ي 
س��مو الش��يخ حم��دان ب��ن محمد بن 
راش��د آل مكتوم ولي عه��د دبي رئيس 
اجملل��س التنفيذي إلمارة دبي، بترس��يخ 
مكان��ة دبي ف��ي مج��االت تكنولوجيا 
العال��م الرقم��ي، وإب��راز ش��خصيتها 
املتميزة، والت��ي اقترنت مبفاهيم اإلبداع 
واالبت��كار في ش��تى اجمل��االت، ومن هنا 
جاء إطالق »خط دبي« في نهاية نيسان 
/ أبري��ل املاض��ي بالتع��اون مع ش��ركة 
مايكروس��وفت ليصبح األول من نوعه 
في العال��م الذي يتم تطوي��ره من قبل 
مدينة ويحمل اسمها، مثمناً الشراكة 
ش��ركة  م��ع  املهم��ة  األس��تراتيجية 
»ه��واوي« العاملي��ة ف��ي اعتم��اد »خط 
دبي« ليكون ضمن اخلطوط األساس��ية 
لهواتفه��ا الذكية ح��ول العالم، األمر 
الذي سيس��هم بال شك في تعزيز جناح 
ه��ذه املبادرة املبتكرة، وإيصال رس��ائلنا 

اإليجابية إلى العالم.
وق��ال عبد اهلل الش��يباني: »جاءت هذه 
االتفاقي��ة لتؤكد ال��دور احمل��وري إلمارة 
دبي كمدينة س��ّباقة ف��ي تبني األفكار 
االبتكارية واخلالقة ومواكبة املستجدات 
الرقمي��ة والذكي��ة، وتعكس رس��التها 
احلضاري��ة ف��ي االنفت��اح والتواصل مع 
مختل��ف دول العال��م، وس��يكون لهذا 
التع��اون أثره الواضح ف��ي وضع بصمة 
جدي��دة وممي��زة لدب��ي، ضم��ن التط��ور 
الس��ريع ال��ذي يش��هده العال��م ف��ي 

مجاالت تطبيقات الهواتف الذكية ».
وأضاف األمني العام للمجلس التنفيذي 
إلم��ارة دبي »ين��درج »خط دب��ي« ضمن 
جهودنا املتواصلة لتجسيد رؤية القيادة 

الرش��يدة في بلوغ املرتب��ة األولى عاملياً 
في مختل��ف القطاعات واجمل��االت، وهو 
جتس��يد جملموعة قيمن��ا األصيلة، التي 
نعتز ونفخر بها في دولة اإلمارات، حيث 
ال يعد »خط دبي« مجرد وس��يلة رقمية 
للكتابة فحس��ب، بل هو أداة من أدوات 
التواصل، التي تسمح لألفراد في شتى 
أنح��اء العال��م بالتعبير عن أنفس��هم 

وآرائهم ومشاعرهم«.
من جانب��ه قال املهن��دس أحمد املهري 
مس��اعد األمني الع��ام لقطاع ش��ؤون 
اجمللس التنفيذي واألمانة العامة إلمارة 
دبي ومدير مش��روع خط دبي: »تش��كل 
ه��ذه الش��راكة االس��تراتيجية إضافة 
االس��تراتيجي  نوعية س��تدعم هدفنا 
في وصول خط دبي إلى العالم، جتسيداً 

الت��ي  الرش��يدة  القي��ادة  لتطلع��ات 
ترمي إل��ى الريادة في مج��االت االبتكار 
واملعرفة والتكنولوجي��ا الرقمية، حيث 
س��يتيح التع��اون مع ش��ركة »هواوي« 
العاملية دعم هذه املبادرة املبتكرة، كما 
سيس��هم في وض��ع بصم��ة إماراتية 
واضحة على مستوى العالم، في مجال 
الهواتف الذكي��ة، لنترجم الدور احملوري 
ال��ذي تلعب��ه دولتن��ا احلبيب��ة في دعم 
مب��ادئ التس��امح وتناغ��م العيش بني 
جميع الشعوب، وهو جوهر هذه املبادرة 
املتمثل ب��أن يكون خط دب��ي هدية دبي 

إلى العالم في عام اخلير«.
وأض��اف امله��ري: »يتمي��ز »خ��ط دبي« 
بتبنيه ألحدث املعايير العاملية في عالم 
اخلط��وط الرقمية. كما يش��تمل على 

عدد من اخلواص الفريدة التي ش��جعت 
تبنيه وتطبيقه فوراً لدى ش��تى اجلهات 
احلكومي��ة واخلاص��ة إضاف��ة إل��ى رواد 
ومصنعي األجهزة الذكية حول العالم 
ليكون ضمن اخلط��وط األكثر رواجاً في 
الوق��ت احلالي عل��ى املس��توى العاملي، 
حي��ث يه��دف اخل��ط إل��ى التش��جيع 
على الق��راءة والتعبير ع��ن الذات، فقد 
مت تصميم��ه بش��كل متقن لتجس��ير 
الفج��وة الت��ي دائم��اً ما تعي��ق حتقيق 
التناغ��م التام ب��ني النص��وص العربية 
والالتيني��ة، في س��بيل توفي��ر خطوط 
رقمية متناغمة حتقق االندماج السلس 
ب��ني هذه األح��رف واألش��كال الكتابية 

باختالف اللغات املستخدمة«.
وف��ي مع��رض تعليق��ه عل��ى توقي��ع 

مذكرة التفاهم، ق��ال جني جياو رئيس 
»مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني« 
في منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا: 
»يسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع اجمللس 
التنفيذي إلمارة دبي، لنكون إحدى أوائل 
الش��ركات املصنعة لألجه��زة الذكية 
والت��ي تقدم »خط دبي« ملس��تعمليها 
ضم��ن إصداراته��ا احملدث��ة. فنحن في 
»هواوي« نتش��ارك نف��س الرؤية إلمارة 
دب��ي في حتقي��ق الريادة وتعزي��ز ثقافة 
االبت��كار بش��كل متواصل. كم��ا أننا 
نس��عى إلى خلق خدمات تكنولوجية 
متقدمة، من شأنها أن متكننا من تزويد 
عمالئنا بتجربة مثالية أثناء استخدام 
أجهزتن��ا، وذل��ك اعتماداً عل��ى قدراتنا 
الهائلة في البحث والتطوير والوصول 

إلى األسواق العاملية«.
يش��ار إلى أن »خط دبي« ه��و أول خط 
في العالم يتم تطويره من ِقبل مدينة 
ويحمل اس��مها، بالتعاون مع ش��ركة 
ألعلى  وفق��اً  العاملية،  مايكروس��وفت 
املعايير التقنية املس��تخدمة في هذا 
اجمل��ال، ويتميز ع��ن غيره م��ن اخلطوط 
الرقمي��ة، بأن��ه يحم��ل ف��ي جوه��ره 
املقوم��ات الت��ي جعلت من إم��ارة دبي 
رم��زاً وأيقون��ة للنجاح والتس��امح، إذ 
صم��م باللغت��ني العربي��ة واإلجنليزية 
في آن واحد، لتحقيق التناغم املنشود 
بينهم��ا، باإلضافة إل��ى 21 لغة أخرى 

ضمن نطاق املشروع.
ألعم��ال  ه��واوي  »مجموع��ة  وتلت��زم 
ث��الث  م��ن  واح��دة  املس��تهلكني«، 
لش��ركة  تابع��ة  أعم��ال  مجموع��ات 
»هواوي«، بالس��عي لترسيخ مكانتها 
كعالمة جتاري��ة تكنولوجي��ة وثقافية 
رائ��دة لعمالئه��ا ف��ي مختل��ف أنحاء 

العال��م. ووفقاً لعدد م��ن اإلحصائيات 
الس��وقية اجمل��راة م��ن ش��ركة أبحاث 
الس��وق ’آي دي س��ي‘ و’إس ايه‘ و’ترانس 
ف��ورس‘، احتلت »هواوي« املرتبة الثالثة 
من ناحية احلصة الس��وقية في س��وق 
الهوات��ف الذكية العاملي��ة خالل الربع 
األول م��ن الع��ام 2017، واملرتبة األولى 

في الصني. 
كم��ا حتتل عالم��ة »ه��واوي« التجارية 
مكان��ة مرموق��ة ل��دى العدي��د م��ن 
الوكاالت العاملية الرس��مية. إذ أش��ار 
تصني��ف قائم��ة ’فورتش��ن 500‘ الذي 
صدر ف��ي 20 يوليو، إلى ارتقاء »هواوي« 
إلى املرتب��ة 83 في التصنيف، محققة 
قفزًة كبيرًة بعد احتاللها للمركز 129 
ضمن قائمة الع��ام املاضي، مع إيرادات 
بلغت 78.51 ملي��ار دوالر أمريكي، األمر 
ال��ذي خولها الوصول إل��ى قائمة أهم 
100 ش��ركة عاملية حس��ب ’فورتش��ن 
املرتب��ة  ع��ن احتالله��ا  ‘. فض��الً   500
49 ضمن قائم��ة ’بران��دز‘ ألفضل 100 
عالمة جتاري��ة عاملية، واملرتبة 40 ضمن 
قائم��ة أكث��ر 500 عالم��ة جتارية قيمة 
في العالم لع��ام 2017، والتي تصدرها 

مؤسسة ’براند فاينانس‘.  
وانطالق��اً من كونها ش��ركة رائدة في 
مجال التكنولوجيا، تخصص »هواوي« 
قس��ماً كبي��راً م��ن عائ��دات املبيعات 
الس��نوية لالستثمار في جهود البحث 
والتطوير، إذ قامت الش��ركة بتأسيس 
16 مرك��ز أبح��اث ف��ي ش��تى أنح��اء 
العال��م. وخ��الل ع��ام 2016، واصل��ت 
»هواوي« االس��تثمار ف��ي التكنولوجيا 
املس��تقبلية، ليبل��غ مق��دار إنفاقه��ا 
السنوي على ش��ؤون البحث والتطوير 

11 مليار دوالر أميركي. 

في خطوة تؤكد البصمة العالمية لدبي في العالم الرقمي
تقرير

مذكرة تفاهم العتماد »خط دبي« ضمن باقة الخطوط الرئيسة على هواتف »هواوي« 

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية مدير عام توزيع كهرباء الكرخ 
املهندس بهاء زي��د خلف عقدت يوم 
ام��س االحد ندوة بعن��وان "العدادات 
الذكية" من قبل ش��ركة كرس��تال 
اح��دى الش��ركات احلائ��زة على عقد 
اخلدم��ة واجلباي��ة في جان��ب الكرخ 
بالتعاون مع ش��ركة هواوي الصينية 
. وقد اناب معاون املدير العام لشؤون 

التوزي��ع املهندس عل��ي عبدالرحمن 
مدير املشروع عن املدير العام وبحضور 
ع��دد من م��دراء القطاع��ات التابعة 
للمديري��ة العامة ، فيم��ا قدم خبراء 
الش��ركة الصيني��ة ش��رحا مفصال 
عن كيفي��ة عمل الع��دادات الذكية 
واهميته��ا في احل��د م��ن التجاوزات 

احلاصلة وتقليل الضائعات .
م��ن جانبه اضاف املهندس رامي ممثال 

عن ش��ركة كرس��تال عزم الشركة 
عل��ى نصب الع��دادات وتقدمي افضل 
اخلدم��ات للمواطن��ني ، فيم��ا تخلل 
الندوة عرض مرئي ميثل نبذة تعريفية 
عن شركة هواوي وااللية املتبعة في 
صناع��ة العداد الذكي وانواعة وطرق 
التعام��ل مع��ه في الض��روف اجلوية 
ارتف��اع درجاة  الصعب��ة وخصوص��ا 

احلرارة العالية .

بغداد - الصباح الجديد: 
انطلق��ت اول قافل��ة بري��ة تض��م 
امل��الك االداري للهيئة العليا للحج 
والعمرة متوجهة الى املدينة املنورة 

عبر منفذ عرعر احلدودي. 
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
الهيئ��ة حس��ن فه��د الكناني في 
تصريح صحفي ان« الهيئة اوفدت 
اول قافلة برية تض��م )83( موظفا 
م��ن مالكه��ا االداري الذي س��يهئ 
واللوجس��تية قبل  الفنية  االم��ور 

ال��ى  العراقي��ني  احلج��اج  وص��ول 
املدينة املنورة، ومنها سكن احلجاج 

والطعام والنقل وبقية اخلدمات«. 
واضاف املتحدث باس��م الهيئة ان 
»يوم اول امس السبت شهد انطالق 
اول رحل��ة جوي��ة من مط��ار بغداد 
الدول��ي ال��ى مطار االمي��ر محمد 
بن عب��د العزيز في املدين��ة املنورة 
تق��ل موظفني م��ن الهيئة وبعض 
اجلهات الس��اندة لعمل بعثة احلج 
االس��تعدادات  جميع  الس��تكمال 

للحج��اج الذين س��يتوجهون الى 
الديار املقدس��ة بدءا م��ن بعد غد 

االربعاء . 
وكان رئي��س هيئ��ة احل��ج والعمرة 
الش��يخ الدكت��ور خال��د العطية 
اعل��ن في وق��ت س��ابق حتديد بعد 
غد االربعاء املقب��ل موعدا النطالق 
اول رحلة جوية للحجاج العراقيني 
واليوم الس��ادس من الش��هر ذاته 
النط��الق اول قوافل احلج البرية من 
احملافظات عبر منفذ عرعر احلدودي.

كهرباء الكرخ تعقد ندوًة عن العدادات الذكية 
انطالق أول قافلة برية ببعثة الحج عبر منفذ عرعر بالتنسيق مع كرستال وخبراء هواوي الفنية

اعالم الصناعة 
استعرضت  ش��ركة الزوراء العامة 
التابعة ل��وزارة الصناع��ة واملعادن 
انتاجه��ا من اللوح��ات الكهربائية 
وتدعو اجله��ات احلكومية الى دعم 

االنتاج الوطني.
وق��ال املهندس مهند جب��ار علوان 
مدي��ر التصامي��م الهندس��ية في 
الش��ركة ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة ان مصنع اللوحات 

الكهربائية التابع للشركة تتضمن 
اعمال��ه تصني��ع جمي��ع اللوحات 
انوعها واصنافها  الكهربائية بكل 
التي باجله��د الواطىء واملتوس��ط 
بطاق��ة تش��غيلية م��ن )12( كيلو 

فولت الى )36( كيلو فولت السيما 
وان املصنع ميتلك رخصة تصنيعية 
االملاني��ة  س��يمنس  ش��ركة  م��ن 

لتصنيع تلك املعدات .
واضاف مدير التصاميم الهندسية 

ان الش��ركة حت��رص عل��ى ان يكون 
انتاجها ضمن املواصفات القياسية 
العاملي��ة ، داعياً اجله��ات احلكومية 
حماي��ة ودعم االنت��اج الوطني من 
احمللي��ة  الس��وق  اغ��راق  سياس��ة 

بالبضائع والسلع االجنبية الرديئة 
ليكون منافس��اً حقيقي��اً للمنتج 
االجنبي لتحقي��ق االكتفاء الذاتي 
من هذه املادة احليوية وارضاء الزبون 

العراقي.

»الزوراء« تدعو الوزارات الى اقتناء منتجاتها من اللوحات الكهربائية 
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سدني ـ بي بي سي: 
قالت الشرطة األسترالية إنها متكنت من إحباط 
»مخط��ط إرهاب��ي محتم��ل« إلس��قاط طائ��رة 

مدنية.
وأعلن رئيس ال��وزراء مالكولم تيرنبول أن اخملطط 
قد أحبط بعد وقت قصير من اعتقال 4 أشخاص 
في حملة أمنية موس��عة ش��نتها الشرطة في 

عدد من أحياء سيدني.
وأكدت الش��رطة االحتادية االسترالية أنها كثفت 
إجراءاته��ا األمنية ف��ي مختلف مط��ارات البالد، 
ومتكن��ت من مص��ادرة عدة م��واد كان من املمكن 
استخدامها لصنع قنبلة تكفي إلسقاط طائرة.

وأكد متحدث باس��م الش��رطة االحتادية لوكالة 
رويترز لألنباء أن املعتقلني األربعة لم توجه إليهم 
أي اتهامات حتى الس��اعات األولى من صباح يوم 

األحد بالتوقيت احمللي.
أما رئيس الش��رطة االحتادية أن��درو كولفني فقال 
خ��الل مؤمتر صحفي حتدث فيه رئيس الوزراء: »في 
األي��ام األخيرة وردتن��ا معلومات تفي��د بأن بعض 
األشخاص في سيدني يخططون لهجوم إرهابي 

باستخدام قنبلة منزلية الصنع«.
وتاب��ع قائ��ال »ليس��ت لدين��ا حالي��ا أي تفاصيل 
ع��ن موقع الهج��وم احملتمل أو تاريخ��ه وأتوقع أن 

تستغرق التحقيقات وقتا طويال«.

كراكاس ـ رويترز:
ص��وت الناخبون ف��ي فنزويال ام��س األحد الختيار 
أعض��اء جمعية تأسيس��ية من املتوق��ع أن متنح 
مس��ؤولي احل��زب االش��تراكي احلاكم س��لطات 
كاس��حة وقد مت��دد حكم احلزب ال��ذي ال يحظى 

بشعبية في البلد العضو في أوبك.
وتعهد الرئي��س نيكوالس م��ادورو، الذي تراجعت 
ش��عبيته جراء االنهيار االقتصادي الذي شهدته 
الب��الد خالل فت��رة حكمه، ب��أن تعم��ل اجلمعية 
التأسيسية على إرساء السالم بعد أربعة شهور 
من احتجاجات املعارضة التي سقط خاللها أكثر 

من 115 قتيال.
وتقاطع أح��زاب املعارضة التصويت الذي وصفته 
بأنه اقتراع مزور ويعت��زم أنصار املعارضة ونظمت 
مظاه��رات في أنحاء البالد ام��س االحد خالل  مما 
يثي��ر إمكانية وقوع اش��تباكات عنيفة مع قوات 

األمن.
التأسيس��ية  اجلمعي��ة  إن  معارض��ون  ويق��ول 
ستس��مح ملادورو بح��ل الكوجنرس ال��ذي تهيمن 
عليه املعارض��ة وتأجيل االنتخابات املس��تقبلية 
وإع��ادة كتابة القواعد االنتخابي��ة للحيلولة دون 

هزمية االشتراكيني في االنتخابات.
ويأت��ي التصويت بع��د تأجيل االنتخاب��ات احمللية 

ورفض مادورو املتكرر لاللتزام بقرارات الكوجنرس.
وأث��ار التصويت إدان��ة عاملية إذ فرض��ت الواليات 
املتحدة وهي أكبر سوق للنفط الفنزويلي عقوبات 
األسبوع املاضي على 13 قياديا باحلزب االشتراكي 
وأرجع��ت ذل��ك جزئي��ا للتصويت. وتوع��دت إدارة 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب باتخ��اذ إجراءات 

اقتصادية إضافية إذا جرى التصويت.

بيروت ـ وكاالت: 
أفاد مراس��لنا في لبنان امس األحد، بأن حزب اهلل 
سلم 9 جثث ملقاتلي تنظيم »جبهة فتح الشام« 
)النصرة س��ابقا( إلى األمن الع��ام اللبناني، الذي 

يشرف على عملية التبادل بني احلزب والنصرة.
وب��دأ ح��زب اهلل وتنظي��م »جبهة فتح الش��ام« 
اإلرهابي امس األح��د تطبيق اتفاق خروج مقاتلي 
النص��رة من جرود عرس��ال ش��رق لبن��ان، احملاذية 

للحدود السورية.
ونق��ال ع��ن مص��ادر أمنية إن تب��ادل اجلث��ث يأتي 
كمرحل��ة أولى من االتف��اق، الذي يش��مل خروج 

مقاتلي جبهة النصرة من املنطقة.
وذك��رت قناة املن��ار أنه س��يتم تس��ليم 9 جثث 
للنص��رة، مقابل اس��تالم 5 جث��ث ملقاتلي احلزب 

قضوا في املعارك األخيرة.
وأكدت املص��ادر أن اإلجراءات اللوجس��تية خلروج 
جبه��ة النص��رة من ج��رود عرس��ال أصبحت في 
مراحله��ا األخي��رة. وس��يتولى الصلي��ب األحمر، 
بحسب مصادر أمنية، نقل جثامني مقاتلي حزب 

اهلل من اجلرود.

أستراليا تعلن إحباطها 
محاولة إسقاط طائرة

فنزويال تنتخب جمعية 
تأسيسية جديدة

حزب اهلل والنصرة يتبادالن 
جثث المقاتلين

متابعة الصباح الجديد: 

مص��ر  خارجي��ة  وزراء  اجتم��ع 
واإلمارات،  والبحرين  والسعودية 
ام��س األحد 30 ، ف��ي العاصمة 
لبح��ث  املنام��ة،  البحريني��ة 
اخلط��وات الت��ي ميك��ن اتخاذها 
على خلفية األزم��ة اخلليجية – 

القطرية.
وفرضت ال��دول االربعة  عقوبات 
اقتصادي��ة جدي��دة عل��ى قطر 
خ��الل اجتماع ل��وزراء خارجيتها 
املنامة  البحريني��ة  بالعاصم��ة 
ام��س األح��د، حس��بما ذك��رت 

صحيفة »احلياة« .
وقطعت ال��دول العربي��ة األربع 
عالقاتها مع قط��ر في 5 حزيران 
بدعم  إياه��ا  املاض��ي، متهم��ة 
اجلماعات اإلرهابية واحلفاظ على 
عالق��ات طيب��ة مع إي��ران، إال أن 

الدوحة تنفي هذه االتهامات.
وم��ن املتوقع أن تؤث��ر العقوبات 
الت��ي س��يفرضها وزراء خارجية 
البل��دان األربع��ة تدريجي��ا على 
االقتصاد القطري، وفقا ملا ذكرت 
صحيف��ة »احلي��اة« ، نق��ال ع��ن 
مصادر لم تس��مها في اخلليج، 

دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
ف��ي  االربع��ة  ال��دول  وفرض��ت 
اجتم��اع ام��س االح��د  حس��ب 
صحيفة »عاجل« الس��عودية 3 
عقوبات جديدة ضد قطر، وهي: 
عضويته��ا  لش��طب  الس��عي 
من مجل��س التع��اون اخلليجي، 
وس��حب الودائ��ع العربي��ة م��ن 
بنوك الدوحة، ومناقشة مسألة 
الضغط على الشركات العاملية 

لقطع عالقتها مع قطر.
وأعل��ن وزير اخلارجي��ة البحريني 
الش��يخ خالد آل خليفة مؤخرا 
أنه »ال تراجع عن املطالب«. وأكد 
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في 
مجلس الشورى السعودي زهير 

احلارثي ل�«احلياة«، أنه »ال يبدو أن 
هناك مؤشرات انفراج في األزمة 
مع قطر، ال س��يما م��ع التعنت 

احلاصل من الدوحة«. 
وأضاف: »أتص��ور أن هناك مزيداً 
م��ن اإلج��راءات جلع��ل الدوح��ة 
تفكر بجدي��ة ف��ي التوقف عن 
سياس��تها الداعم��ة اإلره��اب، 
وأش��عر ب��أن األزم��ة ق��د تطول 
لفترة أبعد مم��ا نتصوره في ظل 
املكابرة القطري��ة، وال أتصور أن 
تتراجع الدول األربع، التي اتخذت 
والقافل��ة  احلاس��مة،  قراراته��ا 
اخلليجية ستسير إلى األمام من 

دون قطر«.
ووضع��ت الدول األربعة قائمة ب� 
13 مطلب��ا لع��ودة العالقات مع 

قط��ر، على رأس��ها إع��الن قطر 
خفض التمثيل الدبلوماسي مع 
إيران وإغالق ملحقياتها ومغادرة 
واملرتبط��ة  التابع��ة  العناص��ر 
باحلرس الث��وري اإليراني األراضي 
القطرية واالقتصار على التعاون 
التج��اري مبا ال يخ��ل بالعقوبات 
املفروض��ة دولًيا على إيران ومبا ال 
يخل بأمن مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربي��ة وقطع أي تعاون 
عس��كري أو اس��تخباراتي م��ع 

طهران. 
والقنوات  اجلزي��رة  قنوات  وإغالق 
التابع��ة له��ا، وكذل��ك إغ��الق 
القاع��دة العس��كرية التركي��ة 
ووقف  إنش��اؤها حالي��اً  اجل��اري 
أي تع��اون عس��كري م��ع تركيا 

داخل األراض��ي القطرية، وإعالن 
قط��ر قطع عالقاته��ا مع جميع 
التنظيمات اإلرهابية والطائفية 
واإليديولوجية وعلى رأسها تلك 
التي ته��دد مملكة  التنظيم��ات 
البحري��ن وغيرها م��ن منظمات 
وردت في قائم��ة املنظمات التي 
تدعمه��ا قطر املعل��ن عنها من 
ال��دول األربع، ومن أبرزها جماعة 
وتنظي��م  املس��لمني  اإلخ��وان 
داع��ش والقاعدة وفتح الش��ام 

)جبهة النصرة سابقا(.
ولفت أستاذ العلوم السياسية 
في اإلمارات عبداخلالق عبداهلل، 
إلى أن اجتماع املنامة »س��يؤكد 
ضرورة تنفيذ قطر املطالب ال�١٣ 
املبادئ  والتزامها  تنفيذاً حرفي��اً 

الس��تة ق��والً وفع��الً وبضم��ان 
أمريكي ودولي«.

وفش��لت اجلهود الدبلوماس��ية 
والتي  الكوي��ت،  تقوده��ا  الت��ي 
تش��ارك فيها الوالي��ات املتحدة 
وتركيا في إنهاء اخل��الف، وإعادة 
املي��اه إل��ى مجاريه��ا ب��ني قطر 
وال��دول األربع، مم��ا أدى إلى تبادل 
اتهام��ات لفظي��ة قاس��ية عبر 

وسائل اإلعالم.
وكانت الس��عودية ق��د أغلقت 
حدودها البرية مع قطر في حني 
قطعت جميع الدول األربع ممراتها 
البحري��ة واجلوي��ة م��ع الدوحة، 
مطالب��ني ه��ذه اإلم��ارة الغنية 
بالغ��از الطبيع��ي باتخ��اذ عدة 

تدابير تظهر تغيير سياساتها.

وتنافست تركيا وإيران على توفير 
املنتج��ات الطازج��ة والدواج��ن 
ومنتجات األلب��ان إلى قطر بدالً 
من اململكة العربية الس��عودية 
واإلم��ارات العربي��ة املتحدة، مع 
توفي��ر منافذ بديل��ة لتلك التي 
ف��ي اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

وسلطنة عمان.
وكان��ت الدول األرب��ع قد ضمت 
مؤخرًا 18 من الكيانات والعناصر 
املتطرف��ة األخرى إل��ى الئحتها 
القدمي��ة الت��ي كان��ت حددته��ا 
قبل أس��ابيع عن الش��خصيات 
»اإلرهابي��ة«  واملؤسس��ات 
املدعوم��ة أو املتعاون��ة مع قطر 
والت��ي كانت تضم 12 كيانًا و59 

فردًا.

صنعاء ـ أ ب ف: 
قت��ل أكثر من 40 جندي��ا ومتمردا 
خ��الل ع��دة أي��ام م��ن املواجهات 
ب��ني اجلي��ش اليمني املدع��وم من 
الس��عودية واملتمردين قرب ميناء 
اخمل��ا املطل عل��ى البح��ر األحمر، 
بحس��ب ما أعلن مسؤولون امس 

األحد.
وتصاعدت حدة املعارك في محيط 

قاع��دة خالد بن الوليد ش��رق اخملا 
منذ استعادتها القوات احلكومية 
املدعومة من التحالف العسكري 
بقيادة الس��عودية م��ن املتمردين 

احلوثيني األسبوع املاضي.
وأفاد مسؤولون عسكريون وشهود 
في مستش��فيات في املنطقة أن 
16 متم��ردا حوثيا وس��بعة جنود 
قتلوا في االشتباكات امس األحد 

ش��رق اخمل��ا، املمر املائي الرئيس��ي 
الدولية والذي  بالنس��بة للتجارة 

يسيطر عليه اجليش حاليا.
وف��ي محافظ��ة تع��ز، حوالي 40 
كلم شرق اخملا، قتل 20 جنديا مينيا 
في هجوم شنه املتمردون اخلميس 
عل��ى قاع��دة خالد العس��كرية، 
بحس��ب مس��ؤول عس��كري في 

املنطقة.

أن  الس��بت  التحال��ف  وأف��اد 
املتمردين احلوثي��ني هاجموا ميناء 
اخملا بقارب مفخخ مت التحكم فيه 
عن بعد. ولم يسفر الهجوم، الذي 
أعلن املتمردون أنه ضرب س��فينة 
حربية إماراتية، عن اصابات. وكان 
التحال��ف العربي أعل��ن اخلميس 
عن اعتراض صاروخ بالس��تي قرب 
مكة املكرم��ة اطلق��ه املتمردون 

احلوثيون قبل انطالق موسم احلج 
الشهر القادم.

ويش��هد اليمن من��ذ 2014 نزاعاً 
احلوثي��ني  املتمردي��ن  ب��ني  دامي��اً 
والق��وات احلكومي��ة، وس��قطت 
أي��دي  ف��ي  صنع��اء  العاصم��ة 
املتمردي��ن ف��ي أيل��ول م��ن العام 

نفسه.
وش��هد الن��زاع تصعي��داً مع بدء 

التدخل السعودي على رأس حتالف 
عس��كري ف��ي آذار 2015 لدع��م 
القوات احلكومية املوالية للرئيس 
عبد ربه منصور هادي، بعدما متّكن 
احلوثيون من السيطرة على أجزاء 

كبيرة من البلد الفقير.
 8000 مبقت��ل  احل��رب  وتس��ببت 
ش��خص ونزوح املالي��ني، فيما بات 

اليمن على حافة اجملاعة.

القدس ـ أ ب ف: 
عس��كرية  محكم��ة  تص��در 
اس��رائيلية امس االحد قرارها في 
اس��تئناف احلك��م بالس��جن 18 
شهرا الصادر بحق جندي اسرائيلي 
الدانت��ه بالقتل غير العمد بعد أن 
أجه��ز عل��ى فلس��طيني جريح، 

ويطالب الدفاع بتبرئته.
ويص��در القضاة ق��رارا في قضية 
اجلن��دي ايل��ور عزري��ا ال��ذي قدم 
اس��تئنافا ض��د حكم بالس��جن 

صدر بحق��ه في ش��باط املاضي، 
بينما يطالب االدعاء العس��كري 
بزي��ادة مدة احلكم بع��د ان طالب 
في البداية بسجنه لفترة تتراوح 

بني 3 و 5 سنوات.
ووص��ل عزري��ا ام��س االح��د الى 
احملكمة العس��كرية في تل ابيب، 
قبل بدء اجللسة في التوقيت احملدد 

عند الساعة الواحدة ظهرا.
الذي  وق��ام اجلن��دي االس��رائيلي 
الفرنس��ية  اجلنس��ية  يحم��ل 

ايضا، باالجهاز عل��ى عبد الفتاح 
الش��ريف برصاصة في الرأس في 
24 آذار 2016 ف��ي مدين��ة اخلليل 
بينم��ا كان مم��ددا ارض��ا ومصابا 
بجروح خطرة من دون ان يش��كل 
خطرا ظاهرا، بعد تنفيذه هجوما 

بسكني على جنود اسرائيليني.
ش��اب  م��ع  الش��ريف  واق��دم 
قتل��ه  قب��ل  اخ��ر  فلس��طيني 
عل��ى طع��ن جن��دي م��ا ادى الى 
اصابت��ه بج��روح طفيف��ة. وقتل 

الفلس��طيني االخر ويدعى رمزي 
القصراوي بالرصاص.

وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة 
عل��ى رأس الش��ريف ف��ي مدينة 
الفيديو  وانتش��ر ش��ريط  اخلليل 
االنترن��ت  واس��ع عل��ى  بش��كل 
التلفزي��ون  قن��وات  وعرضت��ه 

االسرائيلية اخلاصة واحلكومية.
وأثار احلكم خيب��ة أمل املدافعني 
ع��ن حق��وق االنس��ان وصرح��ت 
منظمة العفو الدولية ان القضاة 

أصدروا »إش��ارة خطي��رة مفادها 
أن منف��ذي أعم��ال خطي��رة ضد 
بحماية  يتمتعون  الفلسطينيني 

النظام«.
طل��ب  ف��ي  االدع��اء  واعتب��ر 
االس��تئناف ال��ذي حصلت وكالة 
فرانس برس على نسخة منه »ان 
العقوب��ة املفروض��ة على املدعى 
علي��ه متس��امحة للغاي��ة وغير 
متناسقة مع مس��توى العقوبة 

املقبولة ألفعاله«.

أث��ارت قضية عزريا انقس��اما في 
الرأي الع��ام في الدول��ة العبرية، 
بني من يؤيد التزام اجليش بشكل 
ص��ارم باملعايي��ر األخالقي��ة، ومن 
مس��اندة  وج��وب  عل��ى  يش��دد 
الهجم��ات  وج��ه  ف��ي  اجلن��ود 

الفلسطينية.
ويؤيد سياس��يون م��ن اليمني في 
ال��وزراء  رئيس  بينه��م  اس��رائيل 
االسرائيلي بنيامني نتانياهو منح 

العفو لعزريا.

مقتل 40 جنديًا يمنيًا ومتمردًا في اشتباكات قرب ميناء المخا

محكمة عسكرية إسرائيلية تبت في استئناف الحكم على فلسطيني
طالب االدعاء العسكري بزيادة مدة الحكم

ضرورة تنفيذ قطر المطالب الـ ١٣ بنحو حرفي

الدول األربع تفرض ثالث عقوبات جديدة 
على قطر باجتماع المنامة

من المتوقع أن 
تؤثر العقوبات التي 

سيفرضها وزراء خارجية 
البلدان األربعة تدريجيا 

على االقتصاد القطري، 
وفقا لما ذكرت صحيفة 

»الحياة« ، نقال عن 
مصادر لم تسمها في 

الخليج، من دون إعطاء أي 
تفصيالت أخرى

فرض عقوبات جديدة على قطر
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
أم��س ، ع��ن التوصل مع اي��ران الى 
اتف��اق »مبدئ��ي« عل��ى االس��تثمار 
املشترك حلقلي نفط في محافظتي 

ديالى والبصرة.
وقال اللعيبي في صدر عقب انتهاء 
جولة املباحثات التي جرت بني وفدي 
البلدي��ن ف��ي طه��ران، »مت االتف��اق 
والتطوير  االس��تثمار  عل��ى  مبدئيا 
املش��ترك حلقل��ي نف��ط خان��ه في 
محافظ��ة ديال��ى والس��ندباد ف��ي 
محافظة البصرة«، معبرا عن أمله 
»بتوقع االتف��اق النهائي ف��ي الربع 

األول من العام املقبل«.
وأض��اف اللعيب��ي، أن »ه��ذا االتفاق 
له��ذه  االس��تثمار  باجت��اه  خط��وة 
احلقول ومب��ا يضمن ح��ق كل طرف 
الدولية  املعايي��ر واالتفاق��ات  وف��ق 

املماثلة«.
ومضى ال��ى الق��ول، أن اتفاقا جرى 
مش��تركة  جلن��ة  تش��كيل  عل��ى 
لدراسة إمكانية تصدير كميات من 
النفط اخلام من حقول كركوك الى 
مصفى في إيران عبر شبكة أنابيب 

يتم إنشاؤها لهذا الغرض«.
م��ن جانب��ه، ق��ال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عاص��م جه��اد، إن »البلدين 
اتفق��ا على بحث ودراس��ة إمكانية 
قيام اجلانب اإليراني باس��تثمار الغاز 
النفطية من  املصاحب للعملي��ات 
بعض احلقول النفطية الصغيرة في 

جن��وب العراق به��دف انتاج كميات 
من الغاز اجلاف والس��ائل واملكثفات 

لتغطية احلاجة احمللية«.
وأوضح أن »املباحثات شملت التعاون 
في مجاالت االستثمار املشترك بني 
الش��ركات النفطية ل��كال البلدين 
الش��ركات  ب��أداء  االرتق��اء  به��دف 

اس��تمرار  ع��ن  فض��ال  الوطني��ة، 
التعاون في مجاالت التدريب والبنى 
التحتية وتوريد الغاز حملطات الطاقة 

الكهربائية«.
وكان��ت ش��ركة »اوي��ك« االيراني��ة 
هندس��ة  مج��ال  ف��ي  الناش��طة 
وانش��اء الصناعات النفطية ابرمت 

م��ع ش��ركة »غازب��روم« النفطي��ة 
الروس��ية، مذكرة تفاهم تنص على 
تعاون اجلانبني في تطوير حقلي »آذر« 

و«جنغوله« للنفط )غربي ايران(.
وتاتي هذه املذكرة في س��ياق جهود 
الش��ركتني اويك وغازبروم، )االيرانية 
والروسية( ملواصلة تعاونهما الهادف 

في اطار الصيغ اجلديدة لالتفاقيات 
النفطية املعتمدة في ايران. 

)اوي��ك  الش��ركتني  مدي��را  وق��ام 
وغازبروم( بتوقي��ع الوثيقة هذه في 
27 متوز احلالي مبدينة سن بطرسبورغ 

الروسية.
وتعد ش��ركة اويك ضمن الشركات 

االيراني��ة البارزة في مج��ال تنقيب 
وانت��اج النفط اخلام داخل البالد. في 
حني تعّد ش��ركة غازبروم الروس��ية 
ضمن الشركات املدرجة على قائمة 
الش��ركات الدولي��ة املعتم��دة لدى 
ش��ركة النفط الوطني��ة )االيرانية( 
للمس��اهمة ف��ي تنفيذ املش��اريع 
االمنائية لدى احلقوق الهيدروكربوية 

)النفط والغاز( في ايران. 
على صعيد متصل، كشف مساعد 
وزي��ر النف��ط اإليران��ي حمي��د رضا 
عراق��ي عن وص��ول حجم ص��ادرات 
الغاز إلى العراق للمس��توى املتفق 
عليه في العق��د املبرم بني البلدين، 
في حني أش��ار إل��ى أن بغداد طلبت 

زيادة الواردات من الغاز اإليراني.
اإليراني��ة  األنب��اء  وكال��ة  ونقل��ت 
الرس��مية »إرن��ا« عن عراق��ي قوله، 
إن »حج��م ص��ادرات الغ��از اإليراني 
إلى العراق يبل��غ اآلن ما بني 7 إلى 8 
مالي��ني متر مكعب يومي��ا«، مؤكدا 
»وص��ول حجم صادرات للمس��توى 
املتف��ق علي��ه في العق��د املبرم بني 

البلدين«.
اآلن  نق��وم  »أنن��ا  عراق��ي  وأض��اف 
بتصدي��ر الغاز وفق��ا للعقد املبرم«، 
الفت��ا إل��ى أن »الع��راق طل��ب زيادة 

حجم الغاز املصدر إليه«.
وأوض��ح أن »زي��ادة إنت��اج الغاز في 
حقل ب��ارس اجلنوبي يوف��ر إمكانية 
زيادة الص��ادرات«، مبينا أن »صادرات 
الغاز اإليراني إلى العراق اس��تؤنفت 
قبل أكثر من ش��هر بع��د توقف دام 

عدة أعوام«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع��ت مبيع��ات البن��ك املركزي 
العراقي من العمالت األجنبية خالل 
مزاد أمس األحد لنحو 122.09 مليون 
دوالر، في مقابل 125.59 مليون دوالر 
مبزاد يوم اخلميس بانخفاض قدره 3.5 
مليون دوالر، بحسب بيان للمركزي.

وأضاف املركزي، في البيان، أن س��عر 
الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر في 
املزاد املنعقد مبش��اركة 40 مصرفاً، 

و10 شركات للتحويل املالي.
ون��وه البن��ك، ف��ي بيان��ه، ب��أن تلك 
املبيعات هي نتائج املزاد املقرر االثنني 

31 متوز اجلاري.

وبلغ حج��م املبالغ املبيع��ة لتعزيز 
أرص��دة املص��ارف ف��ي اخل��ارج نحو 
120.57 ملي��ون دوالر، في حني ُقدرت 
كمي��ة النقد املبيعة ب� 1.52 مليون 

دوالر.
وأوض��ح املركزي، في البي��ان، أن بيع 
املبالغ احملولة حلسابات املصارف في 

اخلارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل 
دوالر، أم��ا البيع النقدي فس��يكون 

بالسعر ذاته.
عل��ى صعي��د آخ��ر، اعل��ن مصرف 
الرافدي��ن، أم��س االحد، ع��ن اطالق 
روات��ب موظف��ي جامعت��ي االنب��ار 
واحلمدانية، مش��يرا ال��ى ان التوزيع 

الدف��ع  ادوات  اح��دى  طري��ق  ع��ن 
االلكتروني.

وقال املكتب االعالمي للمصرف في 
بي��ان صحاف��ي، إن »املص��رف اطلق 
رئاس��تي جامعة  روات��ب موظف��ي 
االنب��ار وجامع��ة احلمداني��ة احدى 
تش��كيالت وزارة التعلي��م العال��ي 

والبحث العلمي«.
واض��اف املصرف ان »املصرف ش��رع 
بتوزيع رواتب موظفي تلك اجلامعات 
اخلاص��ة  الصك��وك  وص��ول  بع��د 
مببالغهم من دوائرهم، مش��يرا الى 
ان التوزيع مت ع��ن طريق احدى ادوات 

الدفع االلكتروني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تُهيم��ن جه��ات نافذة عل��ى جتارة 
الع��راق  ف��ي  الرئيس��ة  األغذي��ة 
خصوصاً الطحني األبيض، إذ تصل 
كلفة االس��تيراد الس��نوي إلى 1.3 
ملي��ار دوالر، ف��ي ح��ني ال تتخطى 
كلف��ة تصنيع��ه محلياً رب��ع هذا 
املبلغ، وفقاً ملا كش��فه رئيس جلنة 
النيابي��ة  واالس��تثمار  االقتص��اد 

السابق جواد البوالني.
الت��ي  املعلوم��ات  إل��ى  واس��تناداً 
تواف��رت ل��دى اللجن��ة البرملاني��ة، 
ف��إن تركي��ا »نصب��ت مطحنت��ني 
ف��ي مدينة مرس��ني تنتج ألف طن 
يومياً، وتس��تورد احلنطة الروس��ية 
بع��د موس��مها بس��عر 100 دوالر 
للط��ن، وتصّنعه وتص��دره للعراق 

ب�600 دوالر للطن«.

وأش��ار البوالني، إلى أن »آليات وزارة 
التجارة التي تقضي بإجبار املطاحن 
األهلية على حصر إنتاجها بالوزارة 
فقط، ترف��ع قيمة الطحني إلى 27 
دوالراً للكيس زن��ة 50 كيلوغراماً«، 
ناهي��ك ب� »وجود فس��اد واضح في 
عملية تس��ويق محص��ول احلنطة 
الذي تس��بب بهدر امل��ال العام«. إذ 
تقّيد احلنطة في ال��وزارة بصفتها 
»درجة أولى«، ف��ي حني أن نوعيتها 
»رديئة جداً«، فضالً عن »وجود فارق 
كبير في السعر بني الصنفني يصل 

إلى 400 دوالر للطن«.
وأوضح أن »احلاجة الكّلية للس��وق 
العراقية من الطحني األبيض درجة 
أول��ى، تص��ل إل��ى 2.5 ملي��ون طن 

سنوياً، بكلفة 1.25 مليار دوالر«.
وسأل »ملاذا ال يُستغل هذا املبلغ في 

إنتاج طحني الصفر داخلياً بالتعاون 
م��ع القط��اع اخل��اص، خصوصاً أن 
ال��دول املنتجة للحنط��ة املصّنفة 
محصوله��ا  تبي��ع  أول��ى  درج��ة 
بع��د املوس��م ب���100 دوالر للطن، 
لتستوردها املطاحن التركية وتبيع 
منتجه��ا للعراق بس��عر 600 دوالر 
للطن، وهو ما ميكن املصنع العراقي 

القيام به«. 
وأكد أن »حاجات العراق الس��نوية 
م��ن م��ادة الطح��ني تص��ل إلى 6 
مالي��ني ط��ن«، في ح��ني »ال يتجاوز 
معدل اإلنتاج احملل��ي من احلنطة 3 

ماليني طن سنوياً«.
وكش��ف البوالن��ي ع��ن أن اللجنة 
»تعم��ل على إص��دار قرار يس��مح 
باس��تحداث  اخل��اص  للقط��اع 
الصوامع اخملصصة لتخزين احلبوب 

وإنت��اج الطحني األبي��ض، بدالً من 
اإلبق��اء عل��ى عملي��ة االس��تيراد 
م��ن تركي��ا بثالثة أضعاف الس��عر 

احلقيقي«.
ه��ذه  عل��ى  ال��رد  مع��رض  وف��ي 
التصريح��ات، أعل��ن وزي��ر التجارة 
س��لمان اجلميلي، أن »الوزارة تواجه 
واملطاحن،  باحلبوب  ترتبط  مشاكل 
إذ يق��ع معظم اخملازن ف��ي املناطق 
الشمالية، ويصعب إنشاء صوامع 
ف��ي ش��كل س��ريع ف��ي املناط��ق 

الوسطى واجلنوبية«. 
ولف��ت إل��ى أن تل��ك »املوج��ودة ال 
الع��راق،  إنت��اج  لنص��ف  تكف��ي 
وعملي��ة التعاق��د لتأم��ني احلبوب 
مقّيدة بش��روط يجب االلتزام بها، 

ما يربك عملنا«.
وأوضح في تصري��ح صحافي على 

هامش اجتماع��ه بلجنة االقتصاد 
اخملصص��ات  »ن��درة  أن  البرملاني��ة، 
االلت��زام  عل��ى  جتبرن��ا  الس��نوية 
مبح��ددات أس��عار دولي��ة«، علم��اً 
أن ال��وزارة »ل��م تس��تلم حتى اآلن 
مخصصاتها السنوية، وكل عملنا 
هذه الس��نة يع��ود من امل��دّور من 
السنوات املاضية، ما يُلزمنا بتقنني 

الشراء«.
وبالنس��بة إلى جت��ارة احلب��وب فإن 
»املش��كلة أكبر، إذ يحت��اج العراق 
س��نوياً إلى ملي��ون و100 ألف طن، 
فيم��ا ال يتخط��ى إنتاجنا احمللي 40 
ألف ط��ن«، معتب��راً أن »الس��ماح 
للمطاحن األهلية باستيراد احلنطة 
البيض��اء وإنتاج الطح��ني األبيض، 
يحتاج إلى ق��رار من مجلس الوزراء 

ومصادقة مجلس النواب«. 

وقال: »حت��ى لو اس��توردنا كوزارة، 
وزودنا املطاحن باحلنطة فسيحصل 

تسريب للمنتج«.
وأش��ار اجلميلي، إلى وجود »فش��ل 
في التعاقد بسبب عزوف الشركات 
الرصين��ة عن التعاق��د، إذ ال تبحث 
ه��ذه الش��ركات ع��ن مس��تهلك 
نظراً إلى أن اإلنتاج العاملي محدود، 
ل��ذا تريد من املس��تهلك أن يذهب 
إليه��ا«. وأك��د »الس��عي إلى حل 
هذه املشكلة، واتُخذ قرار بالذهاب 
إلى هذه الش��ركات«. ولفت إلى أن 
»خط��ة وزارة الزراع��ة في املوس��م 
احلال��ي تقض��ي بزراع��ة مس��احة 
كافي��ة إلنت��اج 6 مالي��ني ط��ن من 
األم��وال  تزي��د  ال  فيم��ا  احلنط��ة، 
املرصودة الستالم احلنطة على 2.3 

مليون طن«.

تراجع مبيعات المركزي 3.5 مليون دوالر

البوالني: جهات نافذة تحتكر التجارة الخارجية
1.3 مليار دوالر كلفة استيراد الطحين السنوية

في ديالى والبصرة

اتفاق عراقي ـ إيراني على استثمار مشترك لحقلين نفطيين

البلدين اتفقا على 
بحث ودراسة إمكانية 
قيام الجانب اإليراني 
باستثمار الغاز المصاحب 
للعمليات النفطية من 
بعض الحقول النفطية 
الصغيرة في جنوب 
العراق بهدف انتاج 
كميات من الغاز الجاف 
والسائل والمكثفات 
لتغطية الحاجة المحلية

أحد احلقول النفطية في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اإلتصاالت متمثلة بالش��ركة العامة 
خلدمات الشبكة الدولية للمعلومات أمس األحد 
ع��ن إطالق املش��روع الوطن��ي العراق��ي لإلنترنت 
بهدف حتسني خدمة االنترنت في البالد، وذلك بعد 

ربط العراق بشبكة الكيبل الضوئي العاملية.
وقال��ت الوزارة ف��ي بي��ان صحافي، إن��ه مت اطالق 
املش��روع بالتع��اون م��ع ش��ركتي )اي��رث لن��ك 
وس��مفوني( بهدف إح��داث ثورة لتحس��ني واقع 
اإلنترن��ت واإلتص��االت ومواكب��ة آخ��ر التطورات 

التكنولوجية في العالم.
وأضافت أن ك��وادر الوزارة بالتعاون مع الش��ركاء 
باملش��روع متكن��ت م��ن رب��ط الع��راق بالكيبالت 
الدولية من اربعة منافذ حدودية مع إنش��اء بوابة 
نف��اذ دولي��ة لتأمني وحماي��ة البيانات وبإش��راف 
مباشر من قبل مالكات الوزارة الفنية املتخصصة 
من خالل ربط العراق بالش��بكة الدولية )الكيبل 
الضوئي( العاملي��ة وبإجهزة ومعدات هي األفضل 

عامليا« .  
وتابع��ت أن »العراق س��يحقق عوائد مالية كبيرة 
وفرص عمل كثيرة ويكون العراق بلد ترانزيت دولي 
وسيس��اهم بتنمي��ة  القطاع اإلقتص��ادي العام 
واخل��اص كما ي��ؤدي دورا متميزا ف��ي حفظ األمن 

القومي العراقي والعاملي«.

نيويورك ـ رويترز:
صع��دت أس��عار النف��ط إل��ى أعلى مس��توياتها 
ف��ي ش��هرين وس��جل اخلام��ان القياس��يان أكبر 
مكاسبهما األس��بوعية هذا العام بينما يستمر 
املستثمرون في استيعاب بوادر على انحسار وفرة 

املعروض.
وقال��ت احلكوم��ة األمريكي��ة إن مخزون��ات اخلام 
والبنزين في الواليات املتحدة سجلت هبوطا حادا 
ف��اق التوقع��ات األس��بوع املاضي. وبلغ متوس��ط 
تكري��ر اخلام ف��ي مصافي النف��ط األمريكية نحو 
17.3 ملي��ون برميل يوميا األس��بوع املاضي بزيادة 
قدرها 620 ألف برميل يوميا عن االس��بوع نفسه 
في 2016 . وقالت الس��عودية، أكبر مصدر للنفط 
ف��ي العالم، انها س��تجري مزيدا م��ن اخلفض في 

انتاجها في أب.
وأنه��ت عقود خ��ام القي��اس العاملي مزي��ج برنت 
ألقرب اس��تحقاق جلس��ة الت��داول مرتفعة 1.03 
دوالر أو 2.00 باملئة لتبلغ عند التسوية 52.52 دوالر 
للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من اجللسة 

أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دوالر.

القاهرة ـ رويترز:
ق��ال وزي��ر املالية املص��ري أمس األح��د إنه تقرر 
تخفيض سعر الدوالر اجلمركي إلى 16.25 جنيه 

من 16.5 جنيه ملدة شهر من أول آب.
يس��تخدم ال��دوالر اجلمركي في حس��اب قيمة 
الرس��وم التي يدفعها املستورد بالعملة احمللية 

نظير اإلفراج اجلمركي عن البضائع املستوردة.
وأضاف الوزير عمرو اجلارح��ي في اتصال هاتفي 
مع رويترز أن قرار تخفيض سعر الدوالر اجلمركي 
جاء »اتس��اقا مع حترك سعر العملة نزوال خالل 
الفترة املاضية. »الدوالر اجلمركي يكون عند نحو 

90 باملئة من سعر العملة في السوق«.
وه��ذا أول تخفيض للدوالر اجلمركي بعد تثبيته 

ملدة أربعة أشهر.
ودار س��عر تداول الدوالر في البنوك املصرية بني 
17.90 17.95 جنيه في األسابيع القليلة املاضية 

نزوال من 18.10 و18.15 جنيه قبلها.

االتصاالت: ربط العراق 
بالكيبل الضوئي

52.5 دوالر 
لبرميل »برنت«

مصر تخفض الدوالر 
الجمركي

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ع��ّد رئي��س »صن��دوق إع��ادة اإلعم��ار 
أن  الهيت��ي،  مصطف��ى  العراق��ي« 
الق��روض واملن��ح الدولي��ة اخملصص��ة 
إلعادة إعمار املناطق احملررة من »داعش«، 
هي الوس��يلة األس��رع لتنفيذ برامج 
اإلعم��ار، متحّفطاً ع��ن القروض ألنها 
»تضع البلد حتت طائلة الدين والفوائد 
املترتبة عليه«. وأش��ار إلى أن »غالبية 
املنح الدولية تشرف على ترجمتها إلى 
مشاريع السفارة األملانية واألمم املتحدة، 
وهي أموال ال تقّيد ضمن سجالت وزارة 
املال أو التخطيط، وتُصرف بالتنس��يق 

مع احلكومات احمللية للمحافظات«.
وقال الهيتي، »توجد جلنتان شكلتهما 
احلكومة لإلش��راف على عملية إعادة 
إعم��ار املناط��ق احمل��ررة، األول��ى خلية 
األزم��ة برئاس��ة األم��ني الع��ام جمللس 
الوزراء مهدي الع��الق، والثانية مؤلفة 
من الفري��ق االستش��اري األعلى الذي 
يرأس��ه رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
وعضوية ال��وزراء املعني��ني وممثلني عن 
اإلقليم واحملافظات والقادة العسكريني، 

مهمته��ا تأم��ني متطلب��ات النازحني 
وعودتهم واستقرارهم في مناطقهم 

األصلية«.
وعن آليات التنسيق مع اجلهات الدولية 
املانح��ة، أوض��ح أن »ه��ذا التنس��يق 
موجود فعالً، ودُمج��ت اجلهود الدولية 
في خلي��ة األزمة وعق��دت اجتماعات 
مع س��فراء الدول األوروبية للنظر في 
حاج��ات ال��وزارات املعني��ة، في حني ال 
يوجد حت��ى اآلن قان��ون إلدارة الكوارث 

في العراق«. 
ولف��ت، ف��ي حدي��ث نقلت��ه “احلي��اة” 
االلكتروني،  الدولي��ة عل��ى موقعه��ا 
إلى »بروز مش��اكل منها إزالة األلغام، 
إذ كان يج��ب فك االش��تباك بني إعادة 
االس��تقرار وإعادة اإلعم��ار«، معتبراً أن 
»إعادة االستقرار تتطلب فترات قصيرة 
ال تتج��اوز 90 يوم��اً، ف��ي ح��ني يحتاج 

اإلعمار إلى 10 سنوات على األقل«. 
وذكر أن صندوق إعادة األعمار »تأس��س 
ع��ام 2016 ب���148 ملي��ار دين��ار )127 
مليون دوالر(، إلى جانب القروض واملنح 
والق��روض البالغ��ة 350 ملي��ون دوالر 

لإلعمار«.
وأكد أن »على الس��لطة التش��ريعية 

س��ّن قانون للصندوق ليس��هل علينا 
التعامل مع الدول املانحة وإضفاء طابع 

الرصانة في تعامالته مع الدول«. 
ورأى أن »التركي��ز ينص��ب حالي��اً على 

محافظ��ة نين��وى حي��ث ل��م يتحقق 
االستقرار فيها بعد، في مقابل استقرار 

األوضاع تقريباً في األنبار وصالح الدين 
ويُفترض ب��دء مرحلة األعمار، وذلك من 
ضم��ن مهمات اخللية الت��ي تبدأ إعادة 

اخلدمات األساس إلى املناطق احملررة«.
واعت��رف الهيت��ي بوج��ود »تداخل بني 
اجلهات احمللي��ة والدولية، لكن أي جهة 
متل��ك التمويل ال��الزم س��توكل إليها 
مهم��ة إجن��از املش��روع، م��ع األخذ في 

االعتبار أولوياته«. 
وأعلن أن »اللجن��ة العليا أنفقت أكثر 
من 20 ملي��ار دينار لألنبار وصالح الدين 
ع��ام 2016، ف��ي حني صرف��ت منظمة 
»ي��و أن دبي بي« 300 مليون دوالر إلعادة 
االس��تقرار الذي بدأ ف��ي آب 2015 بعد 

حترير تكريت«. 
وبدأت األموال تأت��ي إلى صندوق خاص 
تدي��ره س��فيرة أملانيا في الع��راق اليزا 
كراند، وال توجه إلى احلكومة العراقية، 
لكنه��ا تأخ��ذ األوام��ر م��ن احلكومات 

احمللية.
وقبل انتهاء عمليات حترير نينوى بأكثر 
من شهرين، بدأت مش��اريع االستقرار 
واملنح الدولية، إذ قدمت »يو أن دي بي« 
25 ملي��ون دوالر لتمويل 27 مش��روعاً، 
وبعده��ا بأيام أُقّر 25 مش��روعاً إضافياً 

بتموي��ل م��ن اجملتم��ع الدول��ي لدعم 
االستقرار والتربية والصحة والكهرباء 

والصرف الصحي.
ولم يس��تبعد الهيتي »حدوث تالعب 
في عمليات تنفيذ املش��اريع، ألن »لدى 
اجله��ات املنف��ذة عش��رات الوس��ائل 
للتحايل، مثل اس��تخدام آليات قدمية 
وغيرها، ل��ذا كان يجب إيج��اد طريقة 
لإلشراف على تنفيذ العقود من جانب 

جهات متخصصة«. 
إعم��ار  إع��ادة  أن »صن��دوق  وكش��ف 
العراق يضم جلنة هندسية وحسابية 
متكامل��ة قادرة عل��ى التحقق من أي 
مش��روع، ومعرفة الكلف��ة احلقيقية 
ومنع هدر األموال، وضمان صرفها على 
عدد أكبر من املش��اريع، حتى لو كانت 
منح��اً دولي��ة فه��ي محس��وبة على 
الع��راق، وعلينا البحث ع��ن مصلحة 

بلدنا وفائدة أبناء املناطق املتضررة«.
وأوضح أن »الصندوق نفذ في محافظة 
األنبار 113 مش��روعاً، وفي سنجار 13، 
إلى جانب عدد من املشاريع في مناطق 
أخ��رى، ليبلغ ما أجنزناه خالل ش��هرين 
152 مش��روعاً، وأعدنا احلي��اة إلى عدد 

من اجلامعات واملستشفيات«. 

الحكومات المحلية تدير العملية

الصندوق” العراقي: االستقرار شرط لبدء إعادة اإلعمار
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بدعوة من الس��يد وزير املوارد املائية 
ش��ارك  اجلناب��ي  حس��ن  الدكت��ور 
الدكت��ور مه��دي احلاف��ظ والدكتور 
عبد اللطيف جمال رش��يد مع عدد 
م��ن الضي��وف ف��ي املؤمت��ر العلمي 
الثان��ي ال��ذي انعقد ف��ي محافظة 

ميسان.  2017-7-26
وقدمت في املؤمتر العديد من البحوث 
تناول��ت معاجلات  التي  والدراس��ات 
االش��كاالت التي توجه املوارد املائية 

في العراق
الصب��اح اجلديد تنش��ر ورقة العمل 
التي قدمها النائب املستقل الدكتور 
مهدي احلافظ , وكلمة الدكتور عبد 
اللطي��ف جمال رش��يد املستش��ار 

االقدم لرئيس اجلمهورية
ورقة العمل التي قدمها

الدكتور مهدي احلافظ
القسم االول

يس��رني غاية السرور ، ان اشارك في 
هذا اللقاء االقتصادي املهم املكرس 
لبح��ث معضالت واحتم��االت تطور 
امل��وارد املائية في الع��راق في املؤمتر 

العلمي الثاني هذا
واود ف��ي البداية ان اتق��دم بالتحية 
والتقدير للس��يد وزير امل��وارد املائية 
الدكت��ور حس��ن اجلناب��ي وجمي��ع 
اللقاء  له��ذا  واملدعوين  املش��اركني 

املميز .
فالع��راق اليوم يقف صام��دا بوجه 
جمي��ع التحديات واعطى املثل على 
الصمود والكف��اح املتواصل لتحرير 
االراضي احملتلة ودح��ر االرهاب وفتح 
طري��ق جدي��د للتنمي��ة والتحري��ر 
الكام��ل . فاملوارد املائي��ة هي محور 
الطاقة واحلي��اة في الع��راق وكانت 
ومازال��ت مح��ط االم��ال الوطني��ة 
لتحقي��ق االهداف املرج��وة في هذا 

القطاع االمنائي املهم.
دعوني اوال ان اتناول عددا من القضايا 
االهمي��ة  ذات  االقتصادي��ة  واحمل��اور 
اجلوهرية ملس��تقبل الع��راق وتطوره 
االقتصادي وذات التأثير املباشر على 
من��و وازدهار هذا القط��اع احليوي في 

العراق  .

طابع االقتصاد العراقي
كما كان م��ن قبل ، مايزال االقتصاد 
العراقي اقتصادا ريعيا مشوها وغير 

متوازن .
بفض��ل  االس��اس  ه��و  النف��ط 
االحتياط��ي الكبي��ر ال��ذي ميتلك��ه 
البلد .) اكثر م��ن 153 مليار برميل ( 
بحيث يحتل ثالث موقع في اخلارطة 
العاملي��ة الحتياط��ات النف��ط بعد 
الس��عودية وكن��دا . ثم يأت��ي الغاز 
وهو م��ادة رائجة ه��ذه االيام ويحتل 
العراق عاشر أو ثاني عشر موقع في 

اخلارطة العاملية للغاز.
وال��ى جان��ب ذل��ك ، التوج��د رؤي��ة 
اقتصادي��ة وال  سياس��ة اقتصادية 
وطنية ثابت��ة تغطي الع��راق ككل 
التنمي��ة  خط��ط  بات��ت  بحي��ث   .
املعلن��ة التل��زم الدول��ة ككل ، ب��ل 
هي مؤش��رات نظرية التبشر مبا هو 
مطلوب في هذه الفترة على صعيد 
التنمي��ة احلقة . ث��م هنالك ظاهرة 
خطي��رة اخ��رى ، هي ضع��ف االدارة 
العامة للدولة او ما يسمى بضعف 
احلوكم��ة االقتصادية . قب��ل اربعة 
عش��ر س��نة ، عند التغيي��ر الكبير 
ف��ي 2003 ، كان ال��رأي الس��ائد هو 
ان يع��اد هيكلة االقتص��اد ويعطى 
القطاع اخلاص واالس��تثمار االولوية 
في سلم السياس��ات االقتصادية . 
اال ان النتائج لالسف لم تكن كذلك 
. واليوم مطلوب منا ان نعالج جذريا 
يعاد  بحي��ث  االقتص��ادي  الهي��كل 
النظر بهيمنة القطاع العام ومتكني 
القط��اع اخلاص م��ن ان يلع��ب دورا 
ريادي��ا في جمي��ع القطاعات ومنها 
القط��اع املالي والنق��دي واملصرفي 
. وهن��ا نش��ير الى ان اع��ادة هيكلة 
املنتج��ة  املؤسس��ات غي��ر  بع��ض 
العام س��يحرر  والتابع��ة للقط��اع 
املوازنة من عبء كبير يبلغ اكثر من 
ثالث ملي��ارات دوالر . كما ان الترهل 
» التضخم » في جهاز الدولة جعل 
الع��راق اول دول��ة من حيث نس��بة 
املوظفني الى مجموع السكان وهي 
حال��ة تضعف االس��تثمار االنتاجي 
في الدولة فيوجد االن نحو س��بعة 
مالي��ني  موظف ومتقاعد االمر الذي 
يجعل االتكال على نفقات الدولة مبا 
فيهم العائالت  نحو ثمانية وعشرين 
ملي��ون ش��خصا ف��ي بلد س��كانه 
يبلغ نحو ) 36 ( مليون نس��مة ، مع 
االفتراض بأن كل موظف يعيل نحو 

اربعة اشخاص كمتوسط .
ان انتشار الفساد والبطالة وضعف 
عواق��ب  ه��ي  والرقاب��ة  االنتاجي��ة 
االقتصادية  احلي��اة  ملحوظ��ة ف��ي 
وحتت��اج الى ع��الج ج��ذري . فالميكن 

لقطاع واسع من املواطنني والسيما 
الشباب ان يستمروا اسرى للحاجة 

والبطالة والفقر .
ان ريعية االقتصاد واخلضوع لهيمنة 
النف��ط كان��ت وما زال��ت عقبة في 
طريق تطوير االقتصاد الوطني على 
اس��اس التنويع والت��وازن . فالزراعة 
مج��االت  والس��ياحة  والصناع��ة 
مهمة يجب االهتمام بها واعطائها 
موقع��ا كبيرا في خل��ق الناجت احمللي 
االجمال��ي  وتخليصه��ا م��ن حالة 

التخلف الكبير.
لعل االس��تمرار في اخلضوع للنفط 
، سيؤدي الى اتس��اع ما يسمى ب� » 
نقمة امل��وارد » او » تناقص الكثرة » 
االمر ال��ذي يلقي مس��ؤولية كبيرة 
عل��ى الدول��ة لت��دارك ه��ذه احلالة 
مستفيدة من جتارب البلدان االخرى 

التي شهدت حاالت مماثلة .
والواقع ان مجموعة م��ن االجراءات 
يجب ان تناقش ومنه��ا ازالة القيود 
االس��تثمار وحتس��ني  عل��ى عملية 
كفاءة وانتاجية القطاعات والسيما 
الكهرباء واخلدمات ونشر الشفافية 
في اس��تعمال امل��وارد واع��ادة توزيع 
الثروة على اس��س س��ليمة وتقوية 
ونب��ذ  للدول��ة  املؤسس��ي  العم��ل 
التحكم��ات الطائفي��ة ، وصياغ��ة 

سياسة اقتصادية وطنية فعالة .
يقال االن عن العراق بأنه يس��ير في 
خ��ط تنم��وي ملت��وي . ومطلوب ان 
يعاد النظر مبقومات ووجهة التنمية 
املقبل��ة ، بحي��ث يت��م االنتقال من 
االقتصاد الريع��ي الى اقتصاد امنائي 

متوازن ومتنوع .

التنمية املتوازنة
قب��ل عدة س��نوات ، صدرت دراس��ة 
ل��المم  االمنائ��ي  للبرنام��ج  عميق��ة 
التداعي��ات  ف��ي  تبح��ث  املتح��دة 
االقتصادي��ة الناجمة عما يس��مى 
» بالربي��ع العرب��ي » . وتخل��ص الى 
الدع��وة لالنتق��ال م��ن » االقتص��اد 
السياس��ي للدول��ة الريعي��ة » الى 
النم��وذج التنم��وي اجلدي��د الهادف 
واحلري��ة  االجتماعي��ة  للعدال��ة 
واالقتص��اد  االنس��انية  والكرام��ة 

بقيادة القطاع اخلاص .
اذ جرى التأكيد على احلاجة لكس��ر 
احللق��ة املفرغ��ة املمي��زة لالنظمة 
الس��ائدة في العالم العربي ومنها 
الع��راق واملعتم��دة عل��ى االنصياع 
للدولة ومتكينها من التصرف بشؤون 
اجملتم��ع واالقتص��اد بح��دود كبي��رة 
مم��ا خلق حالة ملحوظ��ة ومهيمنة 
م��ن تزاوج » الس��لطة » و » الثروة » 
. وم��ا يصاحبها غالبا من ممارس��ات 
س��يئة فيما يتعلق بهدر املال العام 
والفس��اد واحملس��وبية وخلق تفاوت 

مريع في االحوال املعيشية للناس.
ان النجاح الكبير في اجملال السياسي 
وميالد س��لطات سياس��ية جديدة 
ليس كافيا مالم يقترن ذلك بتحول 
اقتصادي س��ليم يصون املكاس��ب 
الدميوقراطية ويدفع اجملتمع الى مزيد 
من االجن��ازات ، لذلك يجري االهتمام 

بخل��ق من��ط جدي��د م��ن التعاق��د 
 ) Social contract (      االجتماع��ي
يتجاوب واحلاجات التنموية املقترحة 
ويتمثل مبا يس��مى    ب� » املس��ائلة 
املتبادلة » بني الدولة واجملتمع . وهي 
تدور اساسا حول االلتزامات املتقابلة 
بني املواطنني من ناحية والسلطات 

احلاكمة من ناحية اخرى .
فاألنظم��ة احلديث��ة تنه��ض عل��ى 
قاع��دة النظ��ام الضرائب��ي كالتزام 
مباش��ر م��ن اف��راد اجملتم��ع مقابل 
التزام من جانب الس��لطة في توفير 
واحترام احلريات واالس��س الشرعية 
لنظ��ام احلك��م وت��داول الس��لطة 

بصورة دميوقراطية .
لق��د اصب��ح ه��ذا املوض��وع مثيرا 
الي��وم   يش��غل  بحي��ث  لالهتم��ام 
اجل��دل  م��ن  واس��عة  مس��احة 

محلي��ة  ن��دوات  ف��ي  واملناقش��ات 
واجنبية . والسبب يعود ليس فقط 
للجانب االقتصادي واالجتماعي على 
اهميت��ه الفائقة ، ب��ل وكذلك الى 
االرتباك والعجز الذي ميزا الس��يرة 
االمنائي��ة للعراق فضال ع��ن االرتباك 
امللح��وظ ف��ي الرؤي��ة االقتصادي��ة 

الرسمية .
ليس غريبا ان تثار هذه املعضلة االن 
بل ان التباطؤ املستمر في معاجلتها 
حتول الى عب��أً ثقيل على اداء الدولة 
ككل وكشف بوضوح حالة االتكال 
الكامل على مورد ريعي واحد معرض 
للنضوب ، وهو النفط . فالنفط االن 
هو خب��ز احلي��اة لغالبي��ة املواطنني 
والقطاعات االقتصادية ومؤسسات 
الدول��ة ورجال االعم��ال . هذه حالة 
محدودة الوج��ود ، اال في عدد معني 

م��ن الدول الريعية ذات املوارد االخرى 
الضئيلة.

دور القطاع اخلاص
والواق��ع كان الس��ؤال الب��ارز دوم��ا 
في معاجل��ة احلال��ة االقتصادية في 
الع��راق ، كيف ميكننا توصيف حالة 
القطاع اخلاص في العراق ، من حيث 
دوره في عملية النم��و وموقعه في 
الهي��كل االقتص��ادي وحصت��ه من 
الناجت احمللي وغير ذلك من الس��مات 
اجلوهرية للتنمية الوطنية . ذلك ان 
اداء القطاع اخل��اص في اجملاالت هذه 
، يش��كل عامال حاس��ما في تقييم 

مكانته االقتصادية .
وميك��ن ادراج ع��دد من اخل��واص هنا 
لتأكيد طابعه الراه��ن في التنمية 

الوطنية .

1. لقد اصبح القطاع اخلاص مقاوال 
) للقطاع العام للدولة ( ، ش��أنه في 
ذلك ش��أن املقاولني االخرين ، احملليني 
واالجان��ب . اي ان��ه يتوخى الربح من 
الدولة        ) من عوائد النفط ( لقاء 
خدمات معينة ينجزها وفق اتفاقات 

وعقود مع املؤسسات الرسمية .
2. ان حتلي��ل فاعليات القطاع اخلاص 
تكش��ف ع��ن ان��ه سيس��تمر في 
االنش��طة ذات الربح السريع وترتكز 
عل��ى العم��ل الف��ردي ، اي يتص��ف 

بكثافة العمل وقلة رأس املال .
3. يشغل القطاع اخلاص موقعا تابعا 
وهامش��يا االن بسبب اعتماده على 
االنفاق احلكومي مما يحٌد من ظاهرة 
املنافس��ة جت��اه الس��لع واخلدم��ات 
املستوردة . وهذه الظاهرة ملحوظة 
بوضوح في االسواق احمللية العراقية 

على نطاق واسع .
4. يواج��ه القط��اع اخل��اص ورج��ال 
االعمال العراقيون معوقات ضخمة 
س��واء بس��بب بيروقراطية االجهزة 
قوان��ني  اس��تمرار  او  احلكومي��ة 
يتجاوز  وتش��ريعات قدمية ومعرقلة 
عدده��ا االالف . وه��ي بحاج��ة ال��ى 

اعادة نظر واصالح جذري.

تقرير البنك الدولي
اضافة الى ذلك يجدر ان نش��ير الى 
تقري��ر البن��ك الدول��ي ح��ول احلالة 
املالي��ة ف��ي الع��راق فق��د  توجهت 
» وزارة املالي��ة » و » البن��ك املرك��زي 
العراق��ي » بطلب الى البنك الدولي 
الج��راء كش��ف كام��ل ع��ن احلالة 
املالية والنقدي��ة في العراق . وحتقق 
ذل��ك وص��در تقري��ر مه��م للغاي��ة 
ف��ي ع��ام 2011، يعالج ه��ذه احلالة 
ويدعو ال��ى مجموعة من التوصيات 
واالستنتاجات . وجرت مناقشة هذه 
النتائ��ج في ضوء التقرير الرس��مي 
الصادر عن   » البنك الدولي » ويحمل 
توقيعي وزير املالية ومحافظ البنك 
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تكم��ن  التقري��ر  ه��ذا  اهمي��ة  ان 
لي��س فقط في جوانب��ه التحليلية 
العميق��ة حملاور احلالة الس��ائدة في 
الع��راق ، س��واء كانت ف��ي القطاع 
املصرف��ي ) احلكوم��ي واالهل��ي ( وال 
في عرض املعوقات واملعضالت التي 
تقف في وج��ه اي تطور ايجابي ، بل 
ايضا في بلورة مجموعة مهمة من 
االس��تنتاجات والتوصي��ات الداعية 
لتجاوز االزمات املوجودة ووضع البالد 

على بوابة التقدم املنشود .
وم��ن ه��ذه االس��تنتاجات الب��ارزة ، 
اعتب��ار اوض��اع القط��اع املصرف��ي 
الثغ��رة االكب��ر ف��ي احلال��ة املالي��ة 
والنقدية . وكذلك الدعوة الى اعادة 
هيكل��ة مصرفي » الرافدي��ن » و  » 
الرش��يد » اللذين يس��تحوذان على 
اكث��ر م��ن ) 90 ( باملئ��ة م��ن الودائع 
املصرفي��ة احلكومية. وهي مس��ألة 
ليست جديدة ، بل جرى بحثها عدة 
مرات على صعيد الهيئات املسؤولة 
ابت��داء م��ن » مجلس احلك��م » في 

2003 - 2004 وال��وزارات  املتعاقب��ة 
والى املذكرة املشتركة لوزارة املالية 

والبنك املركزي الصادرة في 2006 .
ان التباع��د امللح��وظ ب��ني املصارف 
احلكومي��ة ) وهي س��تة مص��ارف ( 
واملصارف االهلي��ة التي جتاوز عددها 
االربعني تقريبا ويشرف عليها البنك 
املرك��زي يدع��و ال��ى التفكي��ر اجلاد 

والبحث املوضوعي .
فاملص��ارف االهلية كان��ت وما زالت 
مح��دودة االهمية م��ن حيث احلجم 
املال��ي واالداء اليومي ، غير انها متثل 
اجتاه��ا كبيرا لدع��م القطاع اخلاص 
وتوفي��ر اجلو املطلوب لالس��تثمارات 
اخلاص��ة احمللية واالجنبي��ة  او حرية 
املنافس��ة والتط��ور الواع��د لبن��اء 
جترب��ة اقتصادية جدي��دة في العراق 
، ه��ذا املبدأ ال��ذي يتكرر باس��تمرار 
والهيئ��ات  احلكوم��ة  ادبي��ات  ف��ي 
االقتصادي��ة اخملتلفة . له��ذا جتد ان 
تقري��ر » البنك الدول��ي » ينتقد هذا 
التف��اوت في رعاية املص��ارف ويدعو 
الى مساندة املصارف االهلية وتوفير 
بيئة متشابهة لكال اجملموعتني على 
صعيد االمتيازات والرقابة الرسمية 
ب��ل يبني ام��اال كبي��رة عل��ى الدور 
احملتمل واملتق��دم للمصارف االهلية 
ومتكينها من املشاركة الفعالة في 

قيادة االقتصاد الوطني.
ان الع��ودة لتقري��ر » البنك الدولي » 
، هو ام��ر تفرضه احلاجة االقتصادية 
للب��الد كما انه اس��تجابة س��ليمة 
لاللتزام الذي متثل مبوقف وزارة املالية 
والبن��ك املركزي وال��ذي انعكس في 
توقيعهم��ا املش��ترك عل��ى التقرير 
ذات��ه . والواق��ع ان معاجل��ة ح��االت 
القط��اع  ف��ي  واالرتب��اك  االخت��الل 
املالي والنق��دي تتطلب درجة عالية 
من اله��دوء واملوضوعية والش��عور 
واالف��ادة  الوطني��ة  باملس��ؤولية 
النزيه��ة م��ن التج��ارب االقتصادية 
للبل��دان االخرى ضم��ن آفق عصري 
متطور وهادف لتعزي��ز موارد العراق 
املالية واس��تثمارها بشكل صحيح 

ومثمر .

اهمية التمويل اخلارجي: 
IMF العالقة مع

م��ن الض��روري ان نلقي ض��وء على 
ازاء  العراقي��ة  احلكوم��ة  التزام��ات 
صندوق النقد الدولي IMF . فبسبب 
زيادة االنفاق العس��كري ومواجهة » 
داعش » الذي سيطر على حوال ثلث 
االراضي العراقية كذلك االنخفاض 
املريع الس��عار النفط ب��رزت احلاجة 
الى تنظيم العالقة مع املؤسس��ات 
املالي��ة العاملي��ة والس��يما صندوق 
النقد الدولي والبن��ك الدولي وعدد 
من املؤسس��ات الدولية االقليمية . 
فصدر من احلكوم��ة العراقية اتفاق 
رس��مي تضم��ن » خط��اب نواي��ا » 
ومذكرة سياسات اقتصادية ومالية 
، للحكومة العراقية. وسميت هذه 
الفترة باملرحلة االمنائية في السياق 

العام للعالقات املالية اخلارجية .
مذك��رة  ماتضمنت��ه  اه��م  ان 

السياسات مايلي :
1. توصي��ف احلال��ة املالية في عامي 
2015 والصورة احملتملة لعام 2016 .

2. اصالح السياسة النقدية واالدارة 
املالية العامة وضب��ط الرقابة على 

النشاط املصرفي .
وكان من نتائ��ج ذلك مراجعة نقاط 
الضع��ف ف��ي مؤسس��ات الدول��ة 
والبحث عن حل ملشكلة غياب االمن 
واالس��تقرار وتثبيت مب��دأ املصاحلة 

وتكافؤ الفرص بني املواطنني .
لقد ب��رزت مؤخ��را احلاج��ة للموارد 
اخلارجية واهميتها ف��ي دعم احلالة 
االقتصادية في العراق . وانعكس��ت 
في املفاوض��ات اجلارية م��ع صندوق 
النق��د الدولي IMF والبن��ك الدولي 
WB . فف��ي كان��ون االول 2016 جرى 
العراقي��ة  احلكوم��ة  ب��ني  االتف��اق 
عل��ى  الدول��ي  النق��د  وصن��دوق 
مايس��مى ب� ترتيبات نقدية جديدة 
SBA وتتضم��ن حزمة م��ن القروض 
امليس��رة  Soft Loans للعراق وتبلغ 
5,3 ملي��ار دوالر ملدة ثالث س��نوات . 
وقد دف��ع منها للع��راق 618 مليون 

دوالر كقسط اول .
اما البن��ك الدولي فقد عرض حزمة 
مس��اعدات Aid Pachage  مبق��دار 
1,48 ملي��ار. ومنه��ا 372 مليون من 
اململك��ة املتح��دة و 72 ملي��ون من 

كندا .
ان التمويل اخلارجي كان له دور ايضا 
في تغطية عجز املوازنة لعام 2017 
مما يؤكد اهميت��ه االقتصادية للبالد 
. فهذا النوع من التمويل ينش��أ عن 
دواف��ع مالية صرف��ة ، ويلبي حاجة 

وطنية دون شك.

المؤتمر العلمي الثاني لوزارة الموارد المائية

التداعيات االقتصادية واآلفاق المحتملة

من أجواء املؤمتر
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في 2016/10/28 وقبل انعقاد الدورة 
العامة  للهيئ��ة  الس��نوية  نص��ف 
كتب��ت االفتتاحي��ة ادن��اه وعنوانها 
»اجملل��س االعل��ى، رصي��د للش��عب 
اساس��اً، ولي��س لنفس��ه فق��ط«. 
اعتذرت ع��ن احلضور انس��جاماً مع 
موقفي بتجميد نش��اطاتي. لكنني 
وم��ن ب��اب املس��ؤولية م��ع اخواني 
واخواتي وازاء تي��ار عملت فيه خالل 
)االفتتاحي��ة(،  35 عام��اً، ضّمنته��ا 
ما يس��اعد الفض��ل املمكن��ات في 
الوحدة وسالمة املباني. اعيد نشرها 
عسى ان تس��اعد في اتخاذ املوقف 
املناسب لكل صاحب عالقة، ولفهم 
التط��ورات احلالية ومنها اعالن »تيار 

احلكمة«:
]»يحتل »اجملل��س االعل��ى« دوراً بارزاً 

ف��ي احلرك��ة االس��المية والوطنية 
العراقي��ة. ان��ه ليس الوحي��د، لكن 
م��ا ميتلكه قد ال ميتلك��ه غيره. قوى 
اخرى قد متتلك مس��احات اوسع في 
الس��لطات.. وعالقات افض��ل بهذا 
املك��ون وتلك القوة او تل��ك الدولة.. 
وحض��وراً اكثر في الش��ارع والعمل 
املس��لح واعالمي��اً.. وعل��ى صعي��د 
الكبار والش��باب، والرجال والنساء.. 
او عل��ى صعيد املؤسس��ات والعمل 
واحلزب��ي  والتي��اري،  املؤسس��اتي، 
والتنظيم��ي، وق��س على ذل��ك. ما 
ميتلكه »اجمللس« هو معدل جيد يفوق 
املتوسط لهذه االمور وغيرها. بل هو 
يتقدم على غيره ف��ي العديد منها. 
فه��و مت��وازن، متع��ادل، برهن على 
قدرته العي��ش في ظروف مختلفة.. 

والتعامل مع حاالت عديدة.. والعمل 
ف��ي س��احات متباين��ة. لذل��ك هو 
وتنظي��م،  كتي��ار  االول  بالتعري��ف 
تش��كيل متق��دم، ووطني وش��امل 
يعد من املرتكزات االساسية للعمل 
السياسي االسالمي والوطني. وهذا 
امنوذج، يتطور باس��تمرار.. ويجب ان 
يحرص ابناء التيار ومنتس��بوه على 
تطوي��ره.. كم��ا يجب عل��ى كل من 
يهمه تشكيل وعي سياسي متقدم، 
وممارس��ات  متط��ورة،  وتش��كيالت 
توحيدية وطنية ترتقي بسياس��ات 
البالد لالم��ام، ان يعمل على تقدمه 
وجناحه. فالقوى السياس��ية، ومنها 
»اجملل��س« جزء من الرصي��د الوطني 
لالمة والش��عب، وانعكاس لروحها 
تضحياته��ا  وراف��دة  ومطامحه��ا، 

وبذله��ا، ومحف��زة حراكه��ا وادوات 
عملها االساسية.

ليس س��راً ان هن��اك تدافع��ات في 
صفوف »اجمللس« بني جيل الش��باب 
والشيوخ.. واملتش��ددين واملعتدلني.. 
ومؤيدي التوجه س��ريعاً للس��لطة، 
ومؤيدي بناء مرتكزات متجذرة للعمل 
السياسي واالجتماعي.. وبني تيارات 
مختلفة دينياً او وطنياً او فلس��فياً، 
وغيرها. وقد يرى البعض ذلك تفككاً 
او ضعف��اً، بينما ق��د تبرهن االيام ان 
ه��ذا دليل حل��راك واص��الح. اذ بغض 
النظ��ر ع��ن التوجه��ات الصحيحة 
التدافعات،  داخ��ل ه��ذه  واخلاطئ��ة 
لكن مجرد وجودها هو دليل احليوية 
والس��عي حلل االش��كاالت والتقدم 
ال��ى االم��ام. فالتش��كيالت التي ال 

تش��هد تدافعات هي تشكيالت اما 
حديدية متكلس��ة، س��تنفجر يوماً 
برغم وحدتها الشكلية.. او ان احلياة 
توقف��ت فيه��ا، فتصاب بالس��كون 

واملوت.
ارس��ت قي��ادة اجملل��س وتش��كيالته 
برئاسة »ش��هيد احملراب« قدس سره 
اس��س التي��ار وانتماءات��ه وبناءات��ه 
االساس��ية.  والفلس��فية  الفكرية 
فاس��تطاعت السير مبشروع متعدد 
اجلوانب، لتحقيق امرين اساس��يني: 
تغيي��ر النظ��ام الس��ابق، واالنتقال 
باالغلبي��ة املظلوم��ة م��ن اس��فل 
الس��لم ال��ى اعاليه. واس��تطاعت 
قي��ادة اجمللس وتش��كيالته برئاس��ة 
»عزي��ز العراق« ط��اب ث��راه ان تضع 
»اجملل��س« ف��ي طري��ق االنتق��ال من 

مرحلة املعارضة الى مرحلة الدولة، 
ف��كان ش��ريكاً اساس��ياً ف��ي بناء 
اللبن��ات االولى للحياة الدس��تورية 
ولتشكيل مالمح مؤسسات الوضع 
اجلديد. اما اليوم، فقد تقع على قيادة 
السيد  برئاسة  وتش��كيالته  اجمللس 
عمار احلكيم مهم��ة كبرى في اجناز 
 Society مهمة اع��ادة بناء اجملتم��ع
building والدولة State building مبا 
يتناغم مع مطامح ورغبات الشعب 
العراقي في اطار اوضاعه االقليمية 

والدولية املعاصرة.
اذا كان »اجملل��س االعل��ى« ه��و فعالً 
متوسطا ناجحا لكٍم كبير وايجابي 
م��ن االم��ور املتع��ددة واملتش��عبة، 
ف��ان عل��ى النقاش��ات والتقيم��ات 
م��ن خارجه ان ترى ما ل��ه وما عليه. 

فتنصفه ف��ي ايجابيات��ه وتنصحه 
ف��ي س��لبياته ونواقص��ه. باملقابل، 
البد لنقاش��اته الداخلي��ة ان تنجح 
في صن��ع توازناتها وكيميائها بنحو 
ينج��ح في اعط��اء املنت��ج الناجح، 
له��ذا الظ��رف ولهذه املرحل��ة.. فال 
يغ��رق ف��ي املاض��ي م��ن دون النظر 
للمس��تقبل.. وال يغلب شريحة من 
دون موازنته��ا بش��رائح مكملة.. وال 
ينظر لساحة او قوة من دون ارتكازها 
لبقية الساحات والقوى.. وال يحتكر 
موقع��اً فتحرم عليه بقي��ة املواقع.. 
وال يحبس نفسه في فكرة او حلظة، 
فيخس��ر املنهج والزم��ان.. وال يبني 
امنوذج��اً وس��لوكيات ينتق��د غي��ره 
عليها.. وال يبحث ع��ن الزبد، بل عن 

ما ميكث في االرض.«
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

جيفري فرانكل

وزير النفط السابق

أستاذ في كلية 
كينيدي الحكومية 

بجامعة هارفارد

منذ إصدار قان��ون الرعاية الصحية 
الوالي��ات  ف��ي  معقول��ة  بأس��عار 
يس��مى  م��ا  أو   –  )ACA( املتح��دة 
»بأوباماكي��ر« - في ع��ام 2010، وعد 
واس��تبداله«.  »بإلغائه  اجلمهوريون 
الرئاسة  انتخابات  وبعدما س��لمت 
والكوجن��رس ف��ي ع��ام 2016 جميع 
ف��روع احلكوم��ة األميركي��ة الثالثة 
إلى احلزب، فمن املؤكد أن هذا الوعد 
س��يتحقق اآلن. وم��ع ذل��ك، فق��د 
تعرضت حمل��ة مكافحة أوباماكير 
لتوه��ا لضرب��ة س��احقة، بس��بب 
رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ 
لصال��ح  التصوي��ت  اجلمهوري��ني 

تشريعات االستبدال.
وبع��د فش��لهم، يل��وم اجلمهوريون 
التع��اون  الدميقراطي��ني لرفضه��م 
على ذلك. لكن ملاذا يجب أن يساعد 
الدميقراطيون على تفكيك أكبر إجناز 
تش��ريعي له��م في العق��د املاضي 
)إن لم يكن ملدة أط��ول(؟ إن العيوب 
الرئيس��ة ف��ي أوباماكي��ر ليس��ت، 
كما قي��ل، عواق��ب غي��ر مقصودة 
لسياسة سيئة التصميم، وبالتالي 
يجب اس��تبدالها؛ بل إنها تنبع من 

املطالب اجلمهورية. 
وعلى أية حال، فاجلمهوريون لديهم 
أغلبي��ة ف��ي كال اجمللس��ني، لذل��ك 
هم ف��ي الواقع يحتاج��ون إلى دعم 
الدميقراطي��ني لتمرير التش��ريعات. 
وباملثل، فإنه ال ميكن لوم غياب خبرة 
ترامب  دونال��د  للرئي��س  مس��بوقة 
وع��دم كفاءته العام��ة، ألنه ال غنى 

عنه إللغاء العملية واستبدالها.
واحلقيق��ة ه��ي أن الل��وم يقع على 
عات��ق اجلمهوري��ني ف��ي الكوجنرس. 
فمنذ عام 2010، صوتوا أكثر من 50 
مرة إللغاء قان��ون الرعاية الصحية. 
وق��د تك��ون ه��ذه األص��وات رمزية 
فقط، نظرا حل��ق الفيتو لدى أوباما؛ 
ومع ذلك، ف��إن احلقيقة املذهلة هي 
أن اجلمهوريني لم يحاولوا قط إيجاد 
بديل في ح��ال أصب��ح واحد منهم 

رئيسا يوما ما.
وفي الواقع، لم يتمكنوا من صياغة 
بدي��ل عملي ألوباماكي��ر، ألن بعضا 
القوان��ني  منه��م يرفض��ون قب��ول 
ووفق��ا  للحس��اب.  األساس��ية 
للتقدي��رات الت��ي أصدره��ا مكتب 
ال��ذي  الكونغ��رس،  ف��ي  امليزاني��ة 

يحظى بسجل مس��ار اٍيجابي، فإن 
التش��ريع املقترح للرعاية الصحية 
ف��ي  تس��بب  ق��د  للجمهوري��ني 
فقدان أكثر م��ن 20 مليون أميركي 
العديد  للتغطي��ة الصحية. لك��ن 
من اجلمهوريون ما زالوا يصرون على 
أنهم يس��تطيعون تقليص اإلنفاق 
بنحو م��ا والقض��اء عل��ى القواعد 
واملتطلبات، مبا ف��ي ذلك »التفويض 
الف��ردي« )ش��رط أن يك��ون جلمي��ع 
األميركي��ني تأم��ني صح��ي( ال��ذي 
يدعم أوباماكير من دون التأثير على 

مستويات التغطية احلالية.
ومن املؤكد أن هناك جمهوريني يقرون 
بالوقائ��ع. فالدعم يلغي ويس��تبدل 
على أي حال: السيناتور املتحرر راند 
بول من كنتاكي، على س��بيل املثال، 
يعتق��د أن فوائد تقليل دور احلكومة 
ف��ي الرعاية الصحية تفوق بطريقة 
أو بأخ��رى تكالي��ف األميركي��ني من 
ذوي الدخ��ل املنخفض واملتوس��ط. 
وي��درك آخ��رون أن التكالي��ف غي��ر 
مقبولة - وهذا هو السبب في رفض 
االستبدال املقترح من اجلمهوريني - 
ولكنهم لم يتمكن��وا من تقدمي أي 

بديل ذي مصداقية.
منطقي��ا، يج��ب أن تك��ون هن��اك 
مجموع��ة ثالث��ة م��ن اجلمهوري��ني 
املعتدلني الذين يعترفون باحلس��اب، 
ويجدون��ه غي��ر مقب��ول، ويلتزم��ون 
س��واء بإص��الح أوباماكي��ر أو وضع 
بعض اخلطط الواقعية األخرى التي 
ميك��ن أن توفر تأم��ني صحي أفضل 
لع��دد أكبر من األميركيني. ولس��وء 
احل��ظ، ال يوجد أحد ف��ي هذه الفئة، 
رمبا هناك الس��يناتور سوزان كولينز 

من والية ماين.
ولكن يوجد س��بب آخر أهم يجعل 
اجلمهوري��ني غير قادري��ن على إيجاد 
بدي��ل ألوباماكير: إن قان��ون الرعاية 
بأس��عار معقولة يرتكز بنحو كبير 
على أفكارهم اخلاصة. وعلى سبيل 
املث��ال، ف��إن الوالي��ة الفردي��ة التي 
ينتق��دون اآلن قد وضع��ت أصال من 
احملافظة  الفك��ر  قب��ل مؤسس��ات 
التي تس��عى إلى وضع نظام عملي 
للتأم��ني الصحي الوطني مع أصغر 
دور ممك��ن للحكوم��ة. وكان هذا هو 
محور إصالح الرعاي��ة الصحية في 
ماساتشوس��تس ال��ذي وقعه ميت 

رومني ف��ي ع��ام 2006، عندما كان 
حاكما للوالية.

إن الوالي��ة الفردي��ة ضروري��ة ملن��ع 
ش��ركات التأم��ني م��ن التمييز بني 
أولئك الذين لديهم شروط مسبوقة 
- وه��و بند حتى معارض��و أوباماكار 
يريدون االحتفاظ به. من غير املمكن 
من الناحية املالية لشركات التأمني 
اخلاصة تأمني األش��خاص الذين هم 
بالفع��ل مرض��ى أو معرضون خلطر 
كبي��ر، إذا كان أولئك الذين ما يزالون 
في صحة جيدة ال يحتاجون الرعاية  

على الفور.
ه��ذا ال يعن��ي أن الوالي��ات املتحدة 
حتت��اج إل��ى نظ��ام كام��ل للرعاية 
حي��ث   ، االجتماعي��ة  الصحي��ة 
الرعاية  مباش��رة  احلكوم��ة  تق��دم 
الصحية للجمي��ع )على الرغم من 
بالتأكيد  مرتبط��ون  البريطانيني  أن 
باخلدمة الصحي��ة الوطنية اخلاصة 
بهم(. وبالفع��ل، ال أحد في الواليات 

املتحدة يدعو إلى ذلك.
وق��د اقت��رح بعض أعض��اء مجلس 
الش��يوخ - منهم فيرمون��ت بيرني 
ساندرز- نظام دفع واحد. وفي كندا، 

يوف��ر نظ��ام تأمني حكوم��ي وتوفير 
خدمات خاصة مماث��ل نتائج صحية 
قوية ف��ي ج��زء صغير م��ن تكلفة 
النظ��ام األميرك��ي. ومع ذل��ك، في 
ح��ني أن ع��دد كبير م��ن األميركيني 
ق��د يدعمون مثل ه��ذا النظام، فإن 
برنام��ج دف��ع واحد يواج��ه مقاومة 
قوية م��ن ث��الث مجموع��ات قوية: 
صناعة التأمني، واملستهلكني الذين 
ه��م س��عداء بخططه��م احلالي��ة 
املدفوع��ة من ط��رف مش��غليهم، 

واجلمهوريون بنحو عام.
ولك��ن النظام الذي يصف��ه الكثير 
م��ن اجلمهوري��ني - وه��و مخط��ط 
يس��تند بالكام��ل الى »املس��ؤولية 
الشخصية« - غير ممكن. إن النظام 
ال��ذي كانت عليه الوالي��ات املتحدة 
قب��ل أوباماكي��ر ل��م يس��توف هذا 
املعيار، حيث لم يف��رض غير املؤمن 
عليهم التكاليف فحسب، بل أيضا 
ُفرض على األميركيني اآلخرين. ومن 
غير املرج��ح أن يعان��ي أولئك الذين 
لي��س لديه��م تأم��ني م��ن أع��راض 
مثل الس��منة واإلدمان، والس��ماح 
بتده��ور صحته��م قب��ل التم��اس 

العناي��ة الطبي��ة. قب��ل أوباماكير، 
كانت املستش��فيات مترر التكاليف 

الباهظة ملعاجلة املرضى اآلخرين.
املس��ؤولية  نظ��ام  ويقتض��ي 
الشخصية احلقيقية أال توفر مهنة 
الطب الرعاي��ة وهي مجبرة أخالقيا 
على تقدميها. ولكنني لم أقابل بعد 
محافظا في السوق احلرة يحبذ حقا 
قانون��ا احتادي��ا جديدا يلزم س��يارات 
اإلسعاف بترك ضحايا احلوادث على 
جان��ب الطريق ما ل��م يتمكنوا من 

إثبات التأمني لديهم.
الرعاي��ة  ويكم��ن احل��ل ملش��كالت 
الصحي��ة ف��ي أمي��ركا ف��ي الطب 
االجتماعي وعدم التدخل. لكن ليس 
هناك شك في أنه يجب أن يتضمن 
ركائز ثالث��ا مثل أوباماكي��ر: الوالية 
الفردية، وحماي��ة أولئك الذين ميرون 
بظروف صعبة، ووس��يلة لدفع ثمن 
كل شيء. وعلى الرغم من أن بعض 
اجلمهوريني يظن��ون خالف ذلك، فأي 
حل يقلل م��ن دور احلكومة إال ويزيد 
م��ن صفوف غي��ر املؤم��ن عليهم - 
وبالتالي يرفع م��ن إجمالي تكاليف 

الرعاية الصحية.

لَم بقي برنامج أوباماكير على قيد الحياة؟  
PROJECT
SYNDICATE

فوز اوباما كير

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

تقت��رب االنتخاب��ات فيه��رع السياس��يون الطائفي��ون 
الكب��ار، ومهّرجوهم، الى وس��ائل تخويف ابناء »املكّون« 
من مؤام��رة )عاملية واقليمية وداخلي��ة( تهدد وجودهم، 
وأحيانا، يتحدثون )للدعاية( ع��ن مؤامرة تهدد العراق، او 
مؤام��رة »تفتح ابواب جهنم علينا« وكلها تعني ش��يئا 

واحدا: انتخبونا لُنفشل املؤامرة وننقذ البالد والعباد. 
رْف��ض نظرية املؤام��رة، في االقل بالنس��بة لي، ال يعني 
االعتقاد بعدم وجود مؤامرات وراء الكثير من االحداث، او 
ال وجود لسياسيني وفئات وقيادات وزعامات دول يتآمرون 
علين��ا، وعلى بعضهم البعض، فاملؤامرة وس��يلة قدمية 
لكس��ر شوكة اخلصوم منذ تكّونت اجملتمعات، وثمة في 
عم��ق املوروثات واألخيل��ة والروايات التاريخي��ة والدينية 
اش��ارات وفي��رة الى »املؤام��رة«: قابيل تآم��ر لقتل اخيه 

هابيل.
يولي��وس قيص��ر في مس��رحية شكس��بير ص��رخ وهو 
يحتض��ر: حتى انت يابروتس، وهي ش��كوى تُردد من تآمر 

االقربني. 
لق��د تطورت ادوات تنفي��ذ املؤامرة من حج��ر قابيل الى 
خنجر بروت��س، عبر احلربة والس��يف والس��هم واصابع 
اليدين والنار واحلبال والس��كني، ومن التآمر بالس��م الى 
اح��دث تقنيات القت��ل واالغتيال واحت��الل الدول وفرض 

االقدار. 
املؤامرة في االصطالح املدرس��ي هي »مكيدة« وهى من 
اصل الفعل »أَمرَ« وتأتى مبعنى التش��اور و«االمارة« وأمرَ 
محمد فالنا مبعني كّلفه بش��يء، والقول )القاموس��ي( 
انهم تآمروا، يعني انهم تشاوروا حول أحدهم، أي اتفقوا 
عل��ى ايذائه، وفعل االيذاء يعطي للتش��اور صفة التآمر، 
مس��بوقة بايح��اءات مَطْمئن��ة للضحية )ش��خصا أو 
جماعة( تؤدي به الى الغفلة، وكلما كان الضحية قليل 
الَتَحّسب واحلذر واليقظة كان اسهل للوقوع في شباك 

املؤامرة.
ام��ا نظري��ة املؤام��رة فهي اصط��الح حديث ف��ي علوم 
السياس��ة، وقد دخل في االستعمال منذ العقد الثالث 
م��ن الق��رن املاضي على هامش االنش��قاق ف��ي النظام 
الدولي بتأس��يس االحت��اد الس��وفيتي ومنظومة الدول 
االشتراكية، وانتشار اعمال االغتيال والتدخل والتجسس 
وتراجع الفكر املوضوعي والتحليلي املستقل، وقد اصبح 
هذا املصطلح معبرا لتفس��ير االحداث مع صعود احلرب 
الباردة، وخّصه »قاموس اوكسفورد« بسطور ضافية عن 
محاوالت تسبيب االحداث على انها »أسرار« وغالبا  »ما 

يحال احلدث الى عصبة متأمرة«. 
الى ذل��ك، قدمت نظرية املؤامرة )كل حدث وراءه اس��رار 
ومؤامرة( خدمات جليل��ة للذين اختلطت عليهم االمور 
وصُعب عليهم البحث الصب��ور الواعي واملوضوعي في 
خلفي��ات االحداث، أو الذي��ن ولعوا في تولي��ف الروايات 
وجم��ع النت��ف العابرة م��ن االحداث واالق��وال لتقدميها 
كحقائ��ق خافي��ة، كم��ا اس��تعمالها مس��ؤولون ع��ن 
االخفاق��ات والفش��ل والكوارث لرفع الل��وم عن النفس 
وإبراء الذمة عما حصل وإلقاء املس��ؤولية عن ذلك على 
متآمري��ن مفترضني، ثم اش��اعة الهلع ب��ني الناس لنزع 
ارادته��م  باعتب��ار ان املؤام��رة اكبر منه��م، وهم صغار، 
ال ح��ول لهم وال قوة، س��وى الل��وذ بُحماته��م من هذه 

املؤامرة.
 *********** 

ابو متام: 
لئيم الفعل من قوم ٍ كراٍم ... 

له من بينهْم أبداً عواء

َمْن يتآمر على َمْن ؟
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ُتفاحة الُخلد
 حسين نّهابة 

دراسة

قصة قصيرة

ال ميكن ألحد أن ينكر تأثير عملية االغتراب عن البلد 
بالنس��بة للروائي وكذلك عل��ى احلركة االنتاجية 
وإبداعه��ا وطرق تبنيها، ألنه أي املغترب س��يكون 
أمام مساحاٍت أوسع من املعرفة واكتسابها ومن 
التجربة ومرانها وم��ن التأمل واالغتراف منه ومن 
االحتكاك وصقل املوهبة.. إن هذا األمر ال مفّر من 
التأكيد عليه ألنه حقيقٌة مس��ّلٌم بها من ناحية 
االط��الع على جتارب العالم من خالل اللغة اإلم إذا 
ما عرفنا إن الترجم��ة قد تكون خائنًة في توصيل 
أه��داف العمل الى األديب ال��ذي ظّل في بلده ولم 
يغترب.. ولكن هل ميكن لنا القول إن النتاج الروائي 
لألديب املغترب ستكون محلّيا بالدرجة ذاتها إلنتاج 
الرواي��ة  لألديب في الداخل؟ وه��ل ميكن أن يحّقق 
األديب املغترب تلك الهوي��ة التي متّيز هذه الرواية 
ع��ن تلك جمل��رد إنه متّك��ن من االط��الع واالحتكاك 
واملعرفة واملران ؟ إن اإلجابة ستنقس��م الى رأيني.. 
األول منه��ا أن املغترب س��يكون نتاج��ه رمبا أكثر 
ج��ودٍة ومهارٍة من نتاج األديب في الداخل العراقي 
وإن��ه س��يكون بإنتاجه الروائي أق��رب الى املدارس 
األوروبي��ة.. ولكنه لن يحّقق الهوية العراقية التي 
ميكن أن تش��ير له خارج التسمية التعريفية التي 
ميك��ن لو مت تغييرها الى هويٍة أخرى لن يكون بذاك 
احملم��ول املراد منه.. والثاني��ة إن األديب في الداخل 
هو ال��ذي يحمل هويته احمللية ألن��ه يأتي مبحمول 
الواقعي��ة التي ال تغادر اخمليل��ة ويأتي باخمليلة التي 
ال تغادر واقعيتها وس��يكون نتاج��ه أكثر التصاقاً 
باألف��كار املتواردة، وإن ال كتاب��ة إبداعية ال تنطلق 

من محليتها.
أن مث��ل هك��ذا آراء  تبقى كونها ت��دور في حلقة 
الص��راع ذاته ما ب��ني رؤيتني تس��عيان الى املكوث 
في اإلب��داع.. وألن اإلجابة املؤّك��دة التي يحتاجها 
املتلّقي أساساً إنه يحتاج الى نّص أدبّي يأخذه الى 
حي��ث يريد من امتاٍع ودهش��ٍة وقدرٍة على الغوص 
في تالبي��ب اخمليل��ة واالتي��ان باألس��ئلة الفكرية 
واحملموالت الفلسفية والقدرة على إنتاج قصديٍة 
جديدٍة وفهٍم جديٍد لعناصر التأويل.. مثلما تبقى 
اإلجابة تقع على عاتق النقد كونه املرّشح ملاهية 
هذا الن��ّص إذا كان مغ��ادراً حملليته، أو فاش��الً في 
استلهام هذه العناصر، س��واء عن طريق الذاكرة 
أو املعايش��ة، ألنه أّي الن��ّص واملنتج يتّبعان اخمليلة 
التي يجب توافرها في العناصر اإلبداعية املّتخذة 
م��ن هذه اللحظ��ة اخلارقة س��بيالً له��ا، لتكوين 
عناصرها وقدرة املب��دع على اإلدارة وتبّني أفكارها 

ورؤاها هي املنطقة األحق باملتابعة.
إن األس��ئلة املثارة لم جت��د لها جواباً ألن النقد لم 
يتمّكن من الوصول الى عملية التفاضل والتقارب 
في تعري��ف االنتاج الروائي، ولهذا س��يظّل هناك 
ن��وٌع م��ن الصراع في االنتس��اب املكان��ي املّتصل 
برس��م الهوية وس��يكون هناك تأخي��ٌر في النقد 
ورصده ال��ذي يُعطي لهذا الصراع هويته التي رمبا 
تتصاع��د حّدته أو تبقى مش��تعلًة حت��ت الرماد., 
ويبق��ى الص��راع يحم��ل صراعه معه وم��ا يترّتب 
عليه من استخالص أو تبويب املكانة بني اجلانبني.. 
فمن ي��رى إن هن��اك فوقيًة في الترتي��ب واالطالع 
واألحقي��ة، ومن يرى عملي��ة التباهي باالطالع من 
جه��ٍة والتفاخر بعدم اخلروج من احمللية ألنها التي 
تعطي الثمار. والس��ؤال: هل النّص األدبي خاضٌع 
مليزان احمللية فقط؟ وهل القدرة على االنتاج حتتاج 
الى مخيلٍة ال تستند فقط الى الواقع وحتتاج الى 
اطالع.؟ وهل أديب الداخل ال ميكن له االطالع إاّل إذا 
غادر.؟  وه��ل االطالع واالحتكاك والعيش في بيئة 
مس��تقرة رمبا قادرة على انتاج نصٍّ جيٍد ميتلك كل 
مفاتي��ح اإلب��داع والتمايز وأن يك��ون مائزاً ؟ هناك 
الكثير من األسئلة التي تنطوي جميعها رمبا على 
إجاب��ٍة واحدٍة.. إنه��ا اخمليلة التي تنج��ب نصوصاً 
محّملًة بالدهشة وهي وحدها أينما تكون تصنع 

اإلبداع.

األدب العراقي 
ومحنة الوصف

علي لفته سعيد

علوان السلمان
 

  النص الشعري..اش��تغال لغوي تتساوق 
في جمل��ه العناص��ر املعبرة ع��ن اجلمال 
وكوام��ن الوج��د عبر ص��ور مت��ازج ما بني 
اخليالي والواقعي في سياق حسي مقترن 
باحلياة بذهني��ة متحفزة تش��كل رؤيتها 

بنزوع انساني..
  وبتفكي��ك الن��ص الشعري)س��الم على 
بغداد( الذي نس��جت عوامل��ه احلاملة انامل 
الشاعر قيس مجيد علي الذي يندرج حتت 
اط��ار البنى االس��لوبية الفراهيدية مبنى 
ومعنى..م��ع اس��تثمار الطاق��ة الصورية 
الشعرية على اساس فني وفكري يعتمد 
عل��ى ترابط كلي بني الوحدات الش��عرية 
التي ش��كلت البناء النص��ي بخيط رفيع 
يحقق وحدته املوضوعية ويخلق املمكنات 

اجلمالية..
سالٌم على بغدادَ مهد طفولتي        

                         سالم على اهلي وصحبي 
وجيرتي

سالم على اجلسر احلديِد ورمزِه   
                          سالم على الفتيان يرجون 

عودتي
سالم على النهر الذي ظل ماؤه    

                         ال��ى اآلن عذب��اً رغ��م بعدي 
وحيرتي

سالم على الشمس الرقيقِة تنثني    
                          عل��ى وج����ه اط��ف��اٍل 

ك��راٍم اع��زِة
سالم على تلك الليالي وسحرِها   

                            وكأٍس ب��كل الذكري��ات 
شريكتي  /ص32

   فالن��ص تهيم��ن علي��ه الذاك��رة التي 
تزي��ح الرؤي��ة البصري��ة لصال��ح الرؤي��ة 
الذهنية بس��لوك املنتج)الشاعر( املغامرة 
واالغت��راب داخ��ل عوالم النص الش��عري 
ليضمن س��اعيا نتائجهما املؤثرة باتقانه 
واخلارجي)الذات��ي  الداخل��ي  لتكوينهم��ا 
واملوضوعي(..مع قدرة في توظيف الطاقة 
اللغوي��ة املتفجرة..الكاش��فة عن قدرته 
في شحن االلفاظ بدالالت غير مألوفة من 
اج��ل التحليق في افق الصورة الش��عرية 
عبر بنية نصية تعتمد التكثيف وااليجاز 
والرمز واسلوب السرد الشعري..ابتداء من 
العن��وان االيقونة الداللي��ة املانحة للنص 
 leoهويت��ه التي ح��دد دوره��ا) ليو ه��وك
hok( .في)االستثارة والتنبيه واالختزال..(..

كون��ه يش��كل العتب��ة الرئيس��ة جل��واز 
الدخول الس��تقراء عوالم النص ومؤثثاته 

واستجالء مكامنه..
سالم على احلب الذي عاش صحوًة    

                         يغال��ب من��ي ال��قل��َب في 
ك��ل حل��ظِة

فمن اين يا بغدادُ آتي بدجلٍة    
                            وم�ن اي�ن آت�ي الغ��ترابي 

ب�ق��درِة
فهذي عيوُن الناِس ترنو ملَْنَظرِ   

                            وع��ين��اي تب��ك��ي 
باش��تياٍق وله��فِة

فما من خيول الصبر تنفع ُمبَعدا   
                          وال م��ن مجي��ب الص��وِت 

يكسُر وحدتي
أرى الناس أشباَه الطيورِ وال أرى   

                          لطي��رِك فيه ما يُش��جع 
رغبتي/ص33 � ص34

   فالش��اعر يتخط��ى احلس��يات الى أفق 
الرؤي��ا مبخاطب��ة االس��تثناء)بغداد( بلغة 
التش��ظي فيحاول مللمة اجلزئيات اخلالقة 
لصورها عب��ر جمل��ه اجملازية..مع توظيف 
سايكولوجية التواصل الشعري في سياق 
حسي مقترن باحلياة بكل موجوداتها عبر 
ذهنية متحفزة تسعى لتقدمي رؤية شعرية 
تلخص الواقع واشياءه ببوح وجداني ونزوع 
انساني مأزوم.. كونه يشتغل على استقراء 
العواط��ف ورصد التق��ارب  الوجداني من 
خ��الل نصه بتالحق ص��وره القابضة على 
حلظ��ة االنفع��ال والش��وق..مما ميكنه من 
االنفت��اح عل��ى تقني��ات الس��رد البصري 
الذي يتطلب حضور املكان احلاضن لفعله 
تقانة  توظي��ف  ال��ى  وانفعاالته..اضاف��ة 
التكرار االس��لوب التوكيدي الذي يضفي 
على النص موس��قة مضاف��ة.. فضال عن 
االس��تغناء عن التفاصي��ل بتوظيف اجملاز 
والرمز واالستعارة اللفظية املضفية على 

النص عمقاً فكرياً وجمالياً..
تباعدِت بغدادُ اجلميلة  عنوًة     

                          واني الى عينيك اس��عى 
مبهجتي

لقد كان في شوقي لهيٌب وما درى    
                             بكل انتزاِع الدمِع يقتُل 

بسمتي
فيا نازعاِت البعِد أين تسلسلي      

                         وأي��ن ال��ذي يُفض��ي ال��ى 
وجه مكتي

أال أسعفي احليراَن ليلَة خلوٍة     
                          ف��ق��د م��ات ح��زن��اً 

وال��حياُة بغف��لِة     /ص35
  فالن��ص ميث��ل ذاك��رة باعتم��اد احل��وار 
الذاتي)املونولوج��ي( املتميز بانعكاس��ات 
اللحظة والذوبان في مش��هدية دينامية 
بعضها ذهني يس��هم ف��ي توليد الصور 
احملف��زة للذاكرة ويحقق البناء املش��هدي 
موضوعي��اً بتتاب��ع مختزل يتمي��ز بعمق 
املعن��ى واملبن��ى والدالل��ة عبر مس��ارات 
متنامي��ة حاول��ت تأطي��ر احل��دث بأط��ر 
حكائي��ة مع تعاق��ب االفعال وانس��يابها 

واسترسالها وانثياالتها..
    وبذل��ك قدم الش��اعر نص��اً يعزز اللغة 
اجملازي��ة املتكئة على الص��ورة الفنية ذات 
الظالل املش��بعة بالرم��ز املكاني والداللة 
للح��واس  احملرك��ة  باجوائه��ا  املوحي��ة 
والتناغ��م  اجلم��ل  وائت��الف  الش��عورية 
الصوري وااليقاعي الذي يأخذ نس��قه من 

عاطفة الذات الغارقة في الوجد احلالم..

الصورة القابضة على لحظة االغتراب
)سالم على بغداد أنموذجا(

غالف الكتاب

محمد زكي ابراهيم
- "ما الذي جاء بك إلى هنا؟"

صاح الشرطي ذو الهندام املهلهل 
وهو يتطلع إلى الصبي بازدراء.

- "جئت ألرى أبي"
- "ارحل من هنا على الفور"!

امتثل الصبي لألمر، وهرع المتطاء 
دراجته. كان قد أسندها الى جذع 
الش��جرة الضخ��م، القري��ب من 
امل��كان. ألق��ى نظرة أخي��رة على 
الشرطي، ففهم األخير ما بداخل 

الصبي من احتقار.
- "بسرعة"!

لكن��ه ل��م يس��تجب لصراخ��ه، 
دون  م��ن  طريق��ه  ف��ي  ومض��ى 

اكتراث.

ثمة أمور ال ميكن للمرء إال أن يقف 
حيالها حائراً، وال يعرف ملاذا حدثت 
بالفع��ل. كان الصبي الذي صرف 
بقوة ع��ن رغبته بلقاء أبيه، عاجزاً 
عن إدراك س��ر امتعاض الشرطي 

منه.
وحينم��ا وصل إل��ى البي��ت أمال 
دراجت��ه ص��وب اجل��دار، ث��م دخل 
غرفته م��ن دون أن يلق��ي التحية 
عل��ى أم��ه. كان أخوت��ه الصغ��ار 
يلعب��ون في فناء الدار، فأس��رعوا 
لالجتم��اع حول��ه، أما ه��و فبقي 
صامتاً. شعر أحدهم باحلزن، لكنه 
لم يستس��لم لألمر. ظن أن أخاه 
رمب��ا تضايق من��ه لعبث��ه بكتبه، 

فقال معتذراً.
- " لم أمزق أي ورقة اليوم".

لم يس��تطع الصب��ي أن يتمالك 
دموعه، فأقبل عليه بحنو:

- "ال عليك. لم يزعجني هذا".
ثم أردف :

- "ميكنك أن تعبث حيثما تشاء".
احتج الصغير:

- "ال. لن أعبث بشئ بعد اليوم".
حينم��ا أقبل��ت األم، كان الوجوم 
يخيم على الوج��وه. لم حتتج إلى 

ذكاء شديد لتعرف السبب.
- "هل منعوك؟"

هز رأس��ه موافقاً، وأطرق برأس��ه 
نح��و األرض، فل��م حت��ر األم جواباً، 
وغرقت هي ايضاً في التفكير. كان 

غياب زوجها يعني لها الكثير.
- "س��يذهب رجل ما الس��تطالع 

األمر، فأنت ماتزال صغيراً".
صرخ الصبي :

- " ليس كما تظنني. كان الشرطي 
فظاً للغاية".

- " ال تهتم كثيراً، سنتدبر األمر".

سأل أحد الصغار:
- " هل سيعود أبي؟"

ش��عرت أنها تكذب عل��ى أبنائها 
من دون مبرر. فلم تكن في داخلها 
تصدق أنه س��يعود سريعاً، بل رمبا 
كان��ت تعتقد أنه لن يع��ود باملرة. 
تصنعت االبتس��ام ونظ��رت إليه 

مبحبة، ثم قالت:
- "من دون شك يا عزيزي".

كان��ت األم تع��رف أن كثيرين مثل 
زوجه��ا ذهبوا ولم يع��ودوا إال بعد 
أع��وام طويل��ة. هالها مث��ل هذا 
ماذا  بالفجيع��ة.  األمر، وش��عرت 
ل��و صدق��ت ظنونه��ا ه��ذه املرة. 
كي��ف س��تتدبر أمرها م��ع أربعة 
أبناء أكبرهم في الثانية عش��رة. 
بح��زن،  الس��ماء  إل��ى  تطلع��ت 
ومتتم��ت بكلمات غي��ر مفهومة، 

ثم انهمرت الدموع من عينيها:

- "ملاذا تبكني يا أمي؟"
سأل أحد الصغار:

- " ال تل��ق باالً. تهي��أ أنت وأخوتك 
للغداء".

رمبا كانت تظن أن أبناءها يجهلون 
ماذا سيحدث لهم، لو طال غياب 

األب إلى ما النهاية.
- " هل سيعود حقاً؟"

- " بالطبع يا صغيري. بالطبع".
انش��غلت بتحضي��ر الغ��داء، في 
ما كان الصبي ميس��ح التراب عن 
دراجته. ثمة أمور ينبغي له القيام 
بها، فق��د يحظى بش��رطي آخر، 
ييسر له فرصة اللقاء بأبيه. عول 
على ذلك كثيراً، لكنه لم يفصح 
عنه، وعزم على احملاولة من جديد.

غرق في موجة من التفكير، وأدرك 
أن��ه مقبل على مغامرة جديدة، ال 
يعرف إن كان س��يحالفها النجاح 

أم ال.
بعد الظهر، امتطى دراجته وهرع 
صوب املكان. حاول أن يجد وسيلة 
ما حتقق له مراده. نظر إلى البوابة 
فألف��ى رج��الً آخ��ر يق��وم مبهمة 
احلراس��ة. آثر أن يج��ازف باالقتراب 
منه ويلقى عليه السالم. هش له 
الشرطي وس��أله ماذا يريد، فروى 

له الصبي القصة بأسى بالغ.
قال الشرطي:

- "س��أخبر أباك باألم��ر. ولكني ال 
أنصحك باجملئ هنا دائماً".

انفرج��ت أس��اريره قلي��الً، وغ��ادر 
املكان. ولم ينس أن يرمق الشرطي 
بنظ��رة محبة، ويرفع ي��ده مودعاً. 
لكن الرجل لم يرد التحية، ومضى 
ي��ذرع األرض جيئة وذهاباً، ويداعب 
سالحه ذات اليمني وذات الشمال. 

من دون أن يبدو عليه أي اكتراث.

هـمـوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

اعلن مؤخراً عن نتائج مس��ابقة اس��الميات التي 
اطلقه��ا احت��اد املصورين العرب مبناس��بة رمضان 
املبارك وعيد الفطر السعيد بتاريخ 9 يونيو 2017 
.. إذ حصل عل��ى املركز االول مصطفى اجلندي من 
االم��ارات، اما املركز الثاني ف��كان من نصيب فاتن 
حسن آل هزمي من السعودية، وحصل املركز الثالث 
س��امة بكري من مص��ر، فيما حص��ل على املركز 
الراب��ع ن��ور الدين مس��عودي من املغ��رب، وحصل 
عل��ى املرك��ز اخلام��س علي العب��ادي م��ن العراق. 
وكانت املس��ابقة التي اعلن عنه��ا احتاد املصورين 
العرب بالشروط واالحكام التالية بحسب اإلعالن 

املنشور 
خص��ص االحت��اد جوائز للفائزي��ن باملرات��ب الثالث 
االول��ى وهي عب��ارة ع��ن ميدالي��ة االحت��اد .. كما 
خصص خمس��ة اجهزة تابلت مقدمة من شركة 
يا هال العاملي��ة للتكنلوجيا-دولة االمارات العربية 

املتحدة .. وخلمسة فائزين
يقول املصور والناقد عبد الرس��ول اجلابري املشرف 
العام: املسابقة ش��ارك فيها اكثر200 من  مصور 
.. مبع��دل صورت��ني لكّل مص��ور .. ص��ور لعدد من 
الفنان��ني من جميع الدول العربي��ة ودول املهجر .. 
وبع��د اجراء الف��رز دخلت الى التحكي��م أكثر من 

250 صورة. 
وأضاف: اجرَي التحكي��م بصورة الكترونية .. على 
مرحلتني وكتب كل محكم وهم كل من االساتذة: 

جالل املس��رى من مصر رئيساً للجنة التحكيم .. 
وعضوية سقراط قاحوش من االردن / جالل شيخو 
من س��ورية / رس��ول بابل من الع��راق / عال خلف-

جائ��زة حمدان / محمد بش��ير من الس��ودان / نور 
الدين الغماري من املغرب، تقييمه منفرداً وبصورة 
س��رية تامة، كما ان هذا احلراك بدأ منذ عام 2013 
مبعدل مس��ابقة واحدة كل ش��هرين .. اضافة إلى 
اجلوائز املركزية املتمثلة بجائزة الش��ارقة للصورة 
العربية التي تطلق س��نوياً .. إذ اتخذت الصفحة 
الرسمية الحتاد املصورين العرب على عاتقها إجراء 
مسابقات دورية الغرض منها التشجيع والتطوير، 
وتعد مبنزلة ورش تعليمية؛ لفهم محاور التصوير 
اخملتلفة والتنويع والتجدي��د .. موجهاً دعوته لهم 

بتكثيف املشاركة في هذه املسابقات.

حذام يوسف
 

ع��ن الرابط��ة العربية ل��آداب والثقافة، صدرت 
رواية ) احلشر(الكاتب أحمد عواد اخلزاعي، بإخراج 
فني ل��دار امل اجلدي��دة، مبئة وثماٍن وخمس��ني 
صفح��ة، يبدأ الكات��ب روايته بتقدمي :« احلش��ر 
هو أقدارنا التي تس��ير بنا الى نهايات مجهولة 
املعالم، غير انها تتيح لنا أن ختار أسوأها، رحلة 

خطرة تس��توقفنا محطاتها مرغمني، لتصبح 
بعدها وشماً في هامش الذاكرة..«.

الرواي��ة تدخ��ل ف��ي تفاصي��ل احلياة لس��كان 
االه��وار، ومعاناتهم مع االقطاع وعبيدهم، عبر 
الوقوف على أكثر م��ن حكاية، فيتنقل الكاتب 
مبه��ارة بني الذاكرة والواقع، عبر قصص ريس��ان 
وهربه من )احلش��ر(، وقسوة الشيوخ واتباعهم، 
وقص��ة حربي أب��و ظفيرة، وحتدي��ه للواقع املرير 
الذي يعيش��ونه، هي حكايات لهم اش��ترك به 

اهل االهوار، واهل اجلن��وب عموماً، ومحاوالتهم 
للهج��رة الى بغداد، برغم املصي��ر اجملهول الذي 

ينتظرهم.
أحمد اخلزاعي، كاتب مقال مميز، كتب العديد من 
الدراس��ات النقدية األدبية ف��ي صحف عراقية 
وعربي��ة، وهو عض��و الرابط��ة العربي��ة لآداب 
والثقافة، أيضاً هو كاتب قصة ماهر في اصطياد 
املش��هد، وصدرت مجموعته القصصية األولى 

عام 2015 حملت عنوان ) العائد الى الغربة(.

العراق يحرز المركز الخامس في مسابقة إسالميات
التي أطلقها اتحاد المصورين العرب

»الحشر«.. رواية للكاتب أحمد عواد الخزاعي حكاية من قلب الهور
اصدار

قصيدة

 فجٌر آخر يطّل على نافذتي
وليس غير برد ُغربتي

على السرير،
عبثاً أُهُز في الفراِغ يدي
ُمحاولٌة أخيرٌة للنهوض
ألعي اني لم أُك ِمسخاً

وإني ما زِلُت أنا،
هذا الكائن صغير اجلُثة

كبير األحالم،
ولم أُفلِح

كنت أبعد مما أتخيل 
أضعف مما تتوقعني

لكنِك ما فتئِت معي
خيطاً رفيعاً يفصُل

ما بيني وبيني
وأفقُت عليِك،

كحبلي الِسري
عالٌق في رحم أمي،

وال رحم أنتمي اليه ُسواِك
أنا الغارُِق في ابدِك

اتقّصى ِسري
من أقصى نبِض اهلل، 

وحتى قلبِك 
ألعرِف من هي قاتلتي

ومن هي قابلتي.
كم أحتاُجِك اآلن،

ليتك تقتربني أكثر
احتاجِك لو ُكنِت اخلسف    

ولو كنِت الُطوفان
احتاجِك حتى لو كنِت النار 

لو يحترُق سعفي ويصيُر فحماً  
ال يصلُح إال لرسِم غمازتيِك

وكتابة اسمِك
اقتربي يا يوُسفي 

يردُ عني عماي
اقتربي،

يا جبهة الرب املُعلقة
على الصليب

مبِسمار
اقتربي،

كي أعّف عن تُفاحة اخلُلد،
فال شجرة تُغريني ُسواِك

اقتربي،
كي أكّفر عن ذنبي

وأعلُن واِلدتي بغيرِ خطيئة 
في رحِم عينيِك.

husseiny10@yahoo.com

لوحة للفنان الراحل أحمد الربيعي
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ش��دد وزير التعلي��م العالي والبحث 
العيسى  الدكتور عبدالرزاق  العلمي 
عل��ى ض��رورة ابع��اد اجلامع��ات عن 
التأثيرات السياس��ية، اذ ان اجلامعة 
متث��ل واحة للعل��م واملعرف��ة والبناء 
وبالتالي يجب ان تك��ون مبنآى عن أي 
تأثيرات سياسية ، عازيا التدهور الذي 
اص��اب التعلي��م العالي ف��ي العراق 
خالل عقد الثمانينيات والتسعينيات 
إل��ى زج عناصر غير كفوءة وهي متثل 

قيادات احلزب احلاكم آنذاك 
 ..

جاء ذل��ك خالل الن��دوة التي عقدها 
»معهد التقدم للسياسات االمنائية« 
وضّيف خ��الل وزير التعلي��م العالي 
وش��ارك فيه��ا نخب��ة م��ن اخلب��راء 
والباحثني ورؤساء اجلامعات واالساتذة 
ومناقش��ة  ط��رح  خالله��ا  وج��رى 
اس��تراتيجية ال��وزارة لتطوير قطاع 

التعليم في العراق 
ادار الن��دوة النائ��ب الدكت��ور مهدي 
احلاف��ظ ال��ذي عّب��ر ع��ن س��عادته 
باس��تضافة العيس��ى ليتحدث عن 
مس��تقبل التعليم العالي في البالد 
.ه��ذه قضي��ة محورية في الس��ياق 
مبين��اً  املنش��ود...  للتط��ور  الع��ام 
ان  التعلي��م عموم��ا كان االب��رز في 
ميادين التطور قبل اكثر من خمسة 
وعش��رين س��نة . هذا م��ا اعترف به 
العال��م ومؤسس��اته الثقافية . ثم 
ب��دأ التراجع بنحو ملحوظ على عدة 
اصعدة والسيما في السنوات االخيرة 
بعد انتش��ار االرهاب واحت��الل اجزاء 
عدي��دة من البالد على ي��ٌد » داعش » 
... متس��ائال : كيف ميكن ان نستعيد 
الصورة السابقة وتطورها في محاور 
عدة آخذي��ن بنظر االعتب��ار احلاجات 
الوطنية وروح العصر والتقدم العاملي 
.. مش��يراً إل��ى ان  نوعي��ة التعلي��م 
تب��رز في املقدمة .ف��ال ميكن ان يكون 
مس��ار التعلي��م العال��ي صوريا بل 
ينبغ��ي ان يعكس تط��ورا اصيال في 
جمي��ع امليادين .. مضيف��ا ان هنالك 
التوس��ع في التعليم . فهل ميكن ان 
يعاد النظر بهدف ان تبرز النوعية اوال 
ويحل املفهوم العلمي السليم على 
بقية االعتبارات . فهذا البلد مير اليوم 
في ازمة ثقافية كبي��رة وهو بحاجة 
ال��ى قفزة تعليمية حق��ا . فالرصانة 
ينبغي ان تكون الس��مة املميزة الية 

سياسة جادة في املستقبل .
واضاف احلاف��ظ ان الكثير منا يدعون 
ال��ى االفادة من التفاع��ل مع العالم 
اخلارجي املتقدم . فهل ميكن للس��يد 
الوزير ان يخط��و خطوة كبيرة لفتح 
االب��واب ام��ام التعلي��م اخلارجي في 
الع��راق اس��وة مب��ا ه��و حاص��ل في 
توج��د  حي��ث   ، مث��ال  الس��ليمانية 
جامع��ة امريكي��ة ناجح��ة . ومل��اذا 
النفكر مبشروع مماثل في بغداد . هذه 
مسألة ليس��ت استثمارية فقط بل 
هي ثقافية بالدرجة االولى ... مشيراً 
إلى قرار الوزير مبنع العمل السياسي 
ف��ي اجلامع��ات وجتنب االحت��راب بني 
الطلبة ميثل خطوة كبيرة وينبغي ان  
تع��زز وتنعكس على مس��ارات احلياة 
اجلامعية وتخل��ق مناخ��ا تربويا بناًء 
جدي��داً . كما ان الدع��وة اللغاء وزارة 
التعليم العالي . وهي مساله مهمة 
وجديرة باملناقش��ة ايضا ..متس��ائال 
م��رة اخ��رى ،  هل  ان الع��راق بحاجة 
له��ذه الوزارة في الظ��روف الراهنة ؟ 
وهل ينبغي للدولة ان تس��تمر غطاًء 
ثقيال عل��ى حرية البحث والدراس��ة 
ف��ي اجلامع��ات ؟ه��ذا س��ؤال مهم 
للمناقشة .. مشيراً إلى ان سقوط » 
داعش » طرح ويطرح اهمية مناقشة 
مس��تقبل التعليم في العراق. وهل 
هنالك اج��راءات معينة ملعاجلة هذه 

احلال��ة ، في الوقت الذي يش��هد فيه 
العالم  الدعوة ملا يس��مى باملواطنة 
العاملي��ة Global Citizenshep فهل 
ميكن للع��راق ان يتخلص من مخاطر 
ل��روح  االب��واب  ويفت��ح  الطائفي��ة 
عصرية جديدة اس��وة بعدد كبير من 

بلدان العالم .
بعد ذلك حتدث وزي��ر التعليم العالي 
والبحث العلم��ي الدكتور عبدالرزاق 
العيسى .. داعياً في مستهل حديثه 
إلى ابع��اد اجلامعات عن السياس��ة 
م��ع االحت��رام للعقول السياس��ية 
السياس��ية ولكن  التوجه��ات  وكل 
ان التدخل ه��ذه التوجهات إلى احلرم 
اجلامع��ي ..داعي��اً وزارة التربي��ة إل��ى 
تول��ي دوره��ا التربوي ولك��ن هذا لم 
يتحقق بلحظة ان مخرجات التربية 
ليست مبستوى التأهيل الذي ينبغي 
ان يك��ون عليه املتخ��رج من مدارس 
التربي��ة .. مش��ددا عل��ى ض��رورة ان 
يك��ون اختصاص الوزي��ر يتطابق مع 
اختص��اص ال��وزارة ولي��س منصب��ا 
سياس��يا ، وله��ذا الس��بب اعتذرت 
ع��ن اكمال مهمتي ف��ي وزارة املالية 
النه��ا التتطابق مع توجهاتي املهنية 
.. معرب��ا ع��ن امله في يك��ون جميع 
ال��وزراء مهنيني في املراح��ل املقبلة 
وهناك الكثير م��ن العقول العراقية 
الكبيرة الق��ادرة عل��ى ادارة الوزارات 

بحسب اختصاصها 
واضاف العيسى ، ان التعليم العالي 
يتشكل من خمسة عناصر اساسية 
ه��ي الطال��ب والتدريس��ي والبحث 
العلمي واملنهج ولكادر االداري بجميع 
مس��توياته .. مبيناً ان الوزارة ضعت 
اس��تراتيجية لتطوي��ر التعليم بدئا 
من الطال��ب من خالل تأهيله ليكون 
ضم��ن احتياج الس��وق واس��تحداث 
بحس��ب  العلمي��ة  التخصص��ات 
حاجة س��وق العمل .. اما التدريسي 
، فهو يش��كل العنص��ر الفاعل في 
اجلامعات ، معربا عن اسفه ان عقدي 
شهدت  والتس��عينيات  الثمانينيات 
اجلامع��ات العراقي��ة زج تدريس��يني 
غي��ر مؤهل��ني م��ا ادى إل��ى تراج��ع 
مس��توى التعليم بنحو عام .. ولكن 
االن نعم��ل على تصحيح املس��ارات 
اخلاطئة من خالل تأهيل التدريس��ي 
باتخاذ اجراءات تتمثل باختيار االوائل 
ليكونوا  تدريسيني واختيار الكفاءات 
البتعاثها إلى إلى اخلارج وفقا لضوابط 
علمية .. وفي مجال البحث العلمي 
خاطبن��ا جمي��ع وزارات الدولة لتبني 
املش��كالت الت��ي يواجهه��ا اجملتمع 
ليت��م اعتماده��ا من قب��ل اجلامعات 
لالستفادة منها في الدراسات .. وفي 
مجال املناهج اتخذنا خطوات مهمة 
متثلت باستيراد املصادر وإقرار وحتديد 
املناهج في التخصصات االنس��انية 
واالسالمية والتاريخ واكتملت جميع 
املناه��ج ف��ي اط��ار ال��رؤى االولي��ة ، 
والطم��وح هو ان التكون هناك حتديد 
للمناه��ج م��ن قب��ل ه��ذه اجلهة او 
تلك ، امنا يفت��رض ان تقوم اجلامعات 
باع��داد املناهج بحس��ب تخصصها 
بنس��بة  االس��تاذ مس��احة  ومن��ح 
10-%15 لتغيي��ر املناه��ج عل��ى وفق 
الرؤية العلمي��ة  والتطورات العاملية 
.. وفي مجال تطوي��ر االدارة من خالل 
دورات التطويري��ة عل��ى وفق ضوابط 

وتعليمات وقوانني .. 
واش��ار العيس��ي إلى ان الوزارة بدأت 
في التفكير في رس��م السياس��ات 
ضم��ن احملاور اخلمس��ة املش��ار اليها 
انفا ومت وضع 25 استراتيجية لتغيير 
والتعليم��ات  واالنظم��ة  القوان��ني 
القدمي��ة وف��ي مقدمته��ا تعليمات 
اداء  العلمي��ة مب��ا يالئ��م  الترقي��ات 
التدريس��ي وارس��لت إل��ى مجل��س 
شورى الدولة ، كما نعمل على تطوير  

قان��ون وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي.وتعليم��ات الترقية العلمية 
تعليم��ات تقييم الش��هادات . فضال 
عن تطوير تعليم��ات قانون التعليم 
االهل��ي والعم��ل عل��ى دراس��ة عن 
اس��تراتيجية االبتعاث واعادة النظر 
بدراس��ة لنظام املقررات الدراسية... 
مش��يراً  العم��ل ج��ار الجن��از احمل��اور  
يتطلب  لالس��تراتيجية  االساس��ية 
اوال تعديل القوانني التي تنظم عمل 
الوزارة وبهذا الصدد اجنزت مش��اريع 
عدد م��ن القوانني والتعليمات ومنها 
حتقيق تعلي��م عال اكث��ر كفاءة من 
خالل وض��ع  هدف اس��تراتيجي لها 
لتحسني جودة التعليم العالي ورفع 
كفائت��ه وذلك مبعد اط��الق معايير 
وطني��ة جل��ودة مؤسس��ات التعليم 
العال��ي مكون م��ن 8 معايير.، فضال 
ع��ن اط��الق معايي��ر ج��ودة اخملتبرات 

التعليمية في اجلامعات العراقية. 
النتائ��ج املتحقق��ة وادراج مجل��س 
العراقي��ة  الط��ب  كلي��ات  اعتم��اد 
في مؤسس��ة »فامير« ضم��ن قائمة 
مجال��س االعتم��اد الدولي��ة. . الفتا 
إل��ى وج��ود معوق��ات تواج��ه تطوير 
واق��ع التعليم في الع��راق من بينها 
عدم حصول التدريسيني على جوائز 
نوبل واوس��مة فيلدز في الرياضيات. 
وكذلك عدم انظمام اجملالت العراقية 
لقواع��د بيان��ات sوكذل��ك ، فض��ال 
التدريس��يني  تس��جيل  ع��دم  ع��ن 
الذي��ن لديه��م بح��وث ف��ي قاع��دة 
بيانات س��كوبس على موقع لتوثيق 
بحوثه��م واملش��اركة ف��ي اجملامي��ع 
االف��كار  و  االداء  لتب��ادل  البحثي��ة 
التدريسيني  اشتراك  وعدم  البحثية. 
الس��يرة  ف��ي   RG وتثبي��ت  مبوق��ع 
الذاتي��ة له. وع��دم اش��تراك اغلبية 
 google scholar التدريس��يني مبوقع
لزيادة عدد االستشهادات لكلياتهم 
وجامعاته��م. ,,ع��دم حتدي��ث القيود 
للتدريس��يني الذين كانو يعملون في 
جامعات غي��ر عراقية وذل��ك بادخال 

اس��ماء جامعاته��م احلالي��ة لك��ي 
تضاف اس��مائهم له��ذه اجلامعات. 
,وصعوبة اس��تضافة اساتذة اجانب 
من ذوي الس��معة العلمية املرموقة 
للعم��ل ف��ي جامعاتن��ا . وصعوب��ة 
اس��تضافة طلب��ة اجانب للدراس��ة 
في جامعاتن��ا.. متحدثا ع��ن احللول 
واملعاجلات لهذه املشكالت التي تقوم 
عل��ى تطوي��ر مه��ارات التدريس��يني 
وحثهم  االنكليزية  باللغ��ة  للكتابة 
على النش��ر العاملي والذي س��يعود 
بالفائدة على التدريسيني واجلامعات. 
وع��دم اعتماد البحوث املنش��ورة في 
مجالت وهمية غير رصينة واالعتماد 
فقط عل��ى قواع��د بيان��ات وضرورة 
التركيز على نتاجات طلبة الدراسات 
العلي��ا وخصوصا الدكت��وراه كونها 
بح��وث اصيل��ة وضرورة نش��رها في 
مجالت رصينة. وتشكيل جلان االمانة 
العلمية ف��ي جميع اجلامعات وميكن 
االستعانة باجلامعات التي لها خبرة 
ف��ي ه��ذا اجمل��ال وتوجي��ه اجلامعات 
باالش��تراك في التصنيفات العاملية 
واخ��ذ مواق��ع متقدم��ة ف��ي ه��ذا 
اكادميية  واس��تحداث  التصنيف��ات. 
وطني��ة للباحثني العراقيني تش��مل 
 H كل الباحث��ني الذي��ن لهم مؤش��ر
يس��اوي 10 فم��ا ف��وق ويق��دم لهم 

الدعم احلكومي. 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
عبدالرزاق العيس��ى اشار في حديثه 
إل��ى ان وزارت��ه اتخ��ذت جمل��ة م��ن 
االج��راءات م��ن ش��أنها الف��ادة م��ن 
البح��ث العلمي في خدم��ة اجملتمع  
من خالل اعتماد البحوث التطبيقية 
حلل املش��كالت في اجملتم��ع من قبل 
طلب��ة الدراس��ات العلي��ا والباحثني 
والعل��وم  العال��ي  التعلي��م  ف��ي 
املش��اريع  تفعيل  والتكنولوجيا عبر 
وطرحه��ا  والزراعي��ة  الصناعي��ة 
الوطني  لالقتصاد  دعما  لالس��تثمار 
.. كاش��فا عن اخلط��وات املتخذة في 
هذا الس��ياق بهدف حتسني مستوى 
البح��ث العلم��ي ابت��داء م��ن ع��ام 
2015 وتألي��ف ونش��ر  كتيب رصانة 
اجمل��الت والنش��ر العلم��ي ، اضاف��ة 
إلى تصمي��م وإلق��اء محاضرات عن 
معايير النشر الرصني في 9 جامعات  
ونش��ر مل��ف أكس��ل عل��ى املوق��ع 
االلكتروني يحتوي عناوين وتخصص 
34000 مجل��ة ضمن قواع��د بيانات 
س��كوبس ، وكذلك نش��ر احملاضرات 
على املواقع االلكترونية لالس��تفادة 
منها وحتدي��ث بيانات الباحثني ضمن 
قاعدة س��كوبس ، ومنع التدريسيني 
م��ن النش��ر ف��ي اجمل��الت املزيفة مع 
رابط بعناوين هذه اجملالت وتش��كيل 
مجاميع بحثية والعمل بروح الفريق 
الواح��د ، م��ع ض��رورة قي��ام طلب��ة 
الدكتوراه بنش��ر بحوثهم في قواعد 

سكوبس وثومسن رويترز 
وع��ن التق��دم احملرز ال��ذي حصل في 
محور البحث العلمي أدى الى حتسن 
تصني��ف جامعت��ي بغ��داد والكوفة 
ضمن تصني��ف QS لعام 2017 الذي 
يعتمد قاعدة بيانات سكوبس ، اعلن 
العيس��ى عن تق��دم جامع��ة بغداد 
مئة موقع ضم��ن تصنيف QS حيث 
أصبحت ضم��ن أفضل 501 إلى 550 
جامع��ة ، وتقدمت جامع��ة الكوفة 
مئ��ة موقع ضمن التصنيف نفس��ه 
وأصبح��ت ضم��ن أفض��ل 601 إل��ى 
650 جامع��ة ، وكان ع��دد اجلامع��ات 
املش��اركة بالتصنيف يق��ارب 4000 
جامع��ة من أغل��ب دول العالم... اما 
التقدم الذي حصل في محور البحث 
العلمي فقد  أدى الى حتسن تصنيف 
جامع��ات باب��ل ، املوص��ل ، اجلامعة 
 SIR التكنولوجي��ة ضم��ن تصنيف 
SCImago Institute Ranking((  لعام 

2017 )م��ن مجم��وع 5250 جامعة( 
الذي يعتمد قاعدة بيانات س��كوبس 
، فق��د تقدم��ت جامعة باب��ل 1027 
موقع حي��ث تقدمت م��ن 4927 إلى 
3900 وتقدم��ت جامعة املوصل 567 
موقع )م��ن 4892 إل��ى 4325( ، فيما 
تقدمت اجلامع��ة التكنولوجية 439 

موقع )من 4836 إلى 4397( 
واضاف العيس��ى ان ال��وزارة متكنت 
وف��ي مجال حتديث املناه��ج من اجناز 
مناه��ج  وحتدي��ث  تطوي��ر  مش��روع 
لتخصصات اإلعالم، علم االجتماع ، 
الفلسفة ،العلوم التربوية والنفسية 
والقانون والعلوم السياس��ية ،اللغة 
العربية ،اللغة االنكليزية واجلغرافية 
والتاريخ، العل��وم االدارية واالقتصاد، 
التخطي��ط احلضري واالقليمي.. كما 
شكلت جلان جديدة لتحديث مناهج 
االثار وحقوق االنس��ان والدميقراطية 
واللغ��ات .. كما عملت ال��وزارة على 
رف��ع كف��اءة امل��وارد البش��رية بع��د 
املباش��رة بتحديث مناه��ج التعليم 
التقني الس��تحداث مهارات جديدة 
الس��وق.  تتناس��ب م��ع متطلب��ات 
واطالق 100 بعثة لدراسة الدكتوراه 
الن��ادرة ضم��ن  ف��ي االختصاص��ات 

برنامج: بكالوريوس – دكتوراه. 
ولف��ت العيس��ى إل��ى ال��وزارة ف��ي 
طريقها إلى منح اجلامعات العراقية 
االس��تقالل احلقيق��ي ف��ي عمله��ا 
وزارة  بالغ��اء  مس��تقبال  والتفكي��ر 
التعليم العالي  واالس��تعاضة عنها 
مبجل��س التعلي��م ومن��ح اجلامعات 
االس��تقاللية ف��ي رس��م سياس��ة 
التعليم والتاكيد والعمل على منح 
احلري��ات االكادميي��ة ، وق��د مت اختي��ار 
أول مؤسسة  التكنولوجية  اجلامعة 
جترب��ة  فيه��ا  س��تطبق  جامعي��ة 
االستقالل األكادميي والعلمي واالداري 
.وعن نظام املقررات  ، اوضح العيسى 
ان ه��ذا النظ��ام يعد  م��ن االنظمة 
التعليمي��ة الواس��عة التطبيق في 
العديد من املؤسسات واجلامعات في 

العالم.، يتميز باملرونة العالية وحرية 
اختي��ار الطال��ب للموضوع��ات م��ع 
وجود جهة اش��رافية تع��ني الطالب 
على حتقيق ما يصبو اليه... كاش��فا 
ع��ن قي��ام  ال��وزارة بعق��د ع��دد من 
ورش العم��ل للمعنيني في اجلامعات 
العراقية للتمهي��د وتهيئة الظروف 
واملس��تلزمات للتح��ول ال��ى نظ��ام 

املقررات. 
إلى ذلك ش��هدت الن��دوة جولة من 
املناقش��ات طرح خالله��ا املتحدثون 
العديد من الرؤى واملالحظات املتعلقة 
بواقع التعليم العالي وسبل تطويره 

في العراق 
فق��د دعت الدكت��ورة فوزية العطية 
اس��تاذة عل��م االجتم��اع إل��ى وضع 
االعتبار  بنظ��ر  تأخ��ذ  اس��تراتيجية 
الظروف التي مير بها العراق واملنطقة 
.. مطالبة بع��دم الغاء وزارة التعليم 
العال��ي الن هذه اخلطوة من ش��أنها 
فس��ح اجملال امام التحكم الطائفي 
والعش��ائري ف��ي ظ��ل وج��ود انهيار 
ف��ي الثقاف��ة االجتماعي��ة العام��ة 
.. واقترح��ت العطي��ة تش��كيل جلان 
متخصص��ة تق��وم باجراء دراس��ات 
ميداني��ة ف��ي اجملتم��ع ف��ي بغ��داد 
واحملافظات واخلروج من هذه الدراسات 
بخطة اس��تراتيجية نختار مبوجبها 
السبيل لتطوير التعليم العالي في 
العراق ، كما دعت إل��ى اعادة العمل 
باسلوب االس��تاذ الزائر في اجلامعات 
العط��اء االس��تاذ اجلامع��ي فرص��ة 
لتطوي��ر قدرات��ه في اخل��ارج وكذلك 
تطبيق مبدأ التفرغ العلمي س��نويا 

لالساتذة . 
املهندس االستشاري هشام املدفعي 
، دع��ا إلى االهتمام بدراس��ات التراث 
و النخي��ل والتم��ور عل��ى اعتب��ار ان 
العراق بلد احلضارة والتراث  والنخيل 
رق��م 1 في العال��م .. مبيناً ان العراق 
الي��وم يعد متخلفا في دراس��ات من 
هذا النوع .. ف��ي الوقت الذي بامكان 
اجلامع��ات العراقي��ة القي��ام به��ذه 

الدراسات 
املستش��ار االداري االردني عبداحلميد 
الس��عيد ، تس��اءل عن الشراكة مع 
العال��م اخلارجي في مج��ال التعليم 
العالي الس��يما في نقل التكنلوجيا 
احلديثة للجامعات العراقية ..مضيفا 
، هل لدى وزارة التعليم العالي القدرة 
عل��ى املض��ي قدم��ا في ه��ذا االجتاه 

بعيدا عن البيروقراطية والروتني ؟ 
الدكتور محم��د احلاج حمود الوكيل 
االسبق لوزارة اخلارجية .. لفت إلى ان 
قيام وزارة التعليم العالي إلى تعيني 
االوائ��ل م��ن اخلريج��ني تع��د خطوة 
جي��دة ولكن ه��ؤالء االوائ��ل بحاجة 
إلى تطوير س��واء كان في الداخل او 
في اخل��ارج الن مؤهالتهم بس��يطة 
ولذل��ك ضرورة ان يتم ارس��الهم إلى 
اخل��ارج الكم��ال مؤهالته��م ، ولكن 
هذا االم��ر فيه مح��ذور واحد يتمثل 
باحتمال عدم عودة هؤالء إلى العراق 
بع��د حصوله��م على فرص��ة عمل 
في اخلارج لذل��ك ينبغي التفكير في 
كيفي��ة عودته��م وه��ذا يتحقق من 

خالل اصالح العراق .. 
الدكتور عبداللطيف رشيد وزير املوارد 
املائية االسبق طالب ان تكون االبحاث 
والش��هادات حس��ب حاج��ة اجملتمع 
وهذا االمر يحتاج إلى دراسة معمقة 
، فهناك بعض الكليات يتخرج منها 
االف الطالب ولكن النتيجة ان التوجد 
فائدة من هؤالء اخلريجني .. مضيفا ان 
التعيين��ات للخريجني يجب ان تأخذ 
بنظ��ر االعتبار وع��دم تركهم ملصير 
مجه��ول .. مبيناً ان هناك الكثير من 
االساتذة العراقيني في اخلارج لديهم 
االس��تعداد للمجيء إل��ى العراق من 
دون مقاب��ل يحتاج��ون فق��ط توفير 

الس��كن ومتكينهم من الوصول إلى 
اجلامعات وميكن االستفادة منهم في 
تنظيم املناهج وتطوير واقع التعليم 

في العراق . 
اخلبير االقتصادي باسم جميل انطوان 
، اعرب عن خش��يته من وجود  رؤوس 
اموال  مجهولة املصدر  تستثمر في 
اجلامعات  وخصوص��ا االهلية وميكن 
لهذه االموال ان تبتلع التعليم وحترفه 
عن مس��اراته الصحيحة .. داعياً إلى 
التأكد من هذه االم��ر ووضع املعايير 
املناس��بة لذلك ، . مبيناً ان التعليم 
العال��ي يض��م نخبة وقي��ادة اجملتمع 
، داعياً االس��تفادة من ه��ذه القدرات 
والكف��اءات وتطوير القطاع اخلاص .. 
وع��ن التعليم املهني دعا انطوان إلى 
رفد سوق العمل باملالكات الوسطية 
السيما في املناطق احملررة التي حتتاج 

إلى عمالة فنية ماهرة 
اخلبي��رة االقتصادي��ة الدكت��ور اكرام 
عبدالعزيز دعت إلى استثمارالعوائد 
في التعلي��م العالي ف��ي اجتاه منح 
ق��روض صغي��رة للطلبة واالس��اتذة 
بدال من ذهابها إل��ى املكافآت .. كما 
دعت ايضا إلى االس��تفادة من حملة 

براءات االختراع 
اخلبير االقتصادي عبداهلل البندر دعا 
االهتم��ام بنوعية البعث��ات العلمية 
إلى اخلارج .. ووضع االليات املناس��بة 
لع��دودة املبتعث��ني .. الفت��ا إل��ى ان 
عناوين االطاريح العلمية الحتمل إلى 
اثارة ميكن ان تدفع باجتاه اس��تثمارها 
في معاجلة مش��اكل اجملتم��ع .. كما 
دعا إل��ى توثي��ق التعاون ب��ني وزارتي 
التربي��ة والتعليم وض��رورة االهتمام 
االعداديات  التدريس��ية في  باملناهج 
فاملناه��ج الس��يما اللغ��ة العربي��ة 
واالنكليزية حتت��اج إلى اعتماد مبادئ 

ومعايير علمية 
الدكت��ور عقي��ل مهدي /  تدريس��ي 
في اجلامعة املس��تنصرية .. دعا إلى 
توس��يع مهمام التعليم العالي في 
عملي��ات البح��ث العلمي لتش��مل 
مفاصل اخرى مهمة تتعلق بالصحة 

والبيئة وغيرها . 
االعالم��ي ولي��د محم��د ، اوض��ح ان 
هناك فيتو على الدراسات االنسانية 
فيما يتعلق باملبتعثني للماجس��تير 
والدكت��وراه .. مبيناً إل��ى احلاجة ملثل 

هذه االختصاصات 
 / العنبك��ي  فه��د  غال��ب  الس��يد 
دبلوماسي سابق تساءل عن االساتذة 
اجلامعيني املنس��بني إلى دوائر الدولة 
العس��كرية  الدوائ��ر  وخصوص��ا 
يعتم��د  ه��ؤالء  فبع��ض  واالمني��ة 
االس��اليب العش��ائرية في التمديد 
والتجدي��د وه��ي ط��رق غي��ر مهنية 
وينغمسون في انش��طة التنسجم 
مع اختصاصه��م .. داعياً إلى اصدار 

تعليمات تنظم هذا اجلانب 
اخلبي��ر االقتصادي واملالي عبيد محل 
فري��ح .. ب��ني ان��ه م��ن ح��ق الطالب 
في اختي��ار البحث ال��ذي يضمن له 
احلصول عل��ى الش��هادة ، ولكن في 
املقابل من حق اجملتمع ايضا ان يعنى 
ه��ذا البحث ف��ي معاجلة مش��كلة 
قائم��ة ، .. داعياً إلى اغراء الطلبة في 
تقدمي بحوث تتناول قضايا ومعاجلات 
مهمة ويكون هذا االغراء اما من خالل 
التعيني او ش��راء البحث من الطالب 

بثمن مغري وكأنه براءة اختراع .. 
اس��تاذ   / العاب��دي  ن��دى  الدكت��ورة 
مس��اعد في كلية العلوم ، تساءلت 
عن جدوى النشر في اجملالت العلمية 
داخ��ل الع��راق في ظ��ل توج��ه وزارة 
التعلي��م إل��ى النش��ر ف��ي مجالت 
علمية خارجية ، فاذا كان النش��ر في 
اجمل��الت احمللية المتنح االس��تاذ فرصة 
للترقي��ة العلمي��ة فما اجل��دوى من 

وجود هذه اجملالت ؟

إن التعليم العالي 
يتشكل من خمسة 
عناصر أساسية هي 
الطالب والتدريسي 

والبحث العلمي 
والمنهج والكادر 

اإلداري بجميع 
مستوياته.. وأن الوزارة 

وضعت استراتيجية 
لتطوير التعليم بدءًا 

من الطالب من 
خالل تأهيله ليكون 
ضمن احتياج السوق 

واستحداث التخصصات 
العلمية بحسب حاجة 

سوق العمل .. أما 
التدريسي ، فهو 

يشكل العنصر الفاعل 
في الجامعات

وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي 

عبدالرزاق العيسى 
أشار في حديثه إلى أن 

وزارته اتخذت جملة من 
اإلجراءات من شأنها 
اإل من البحث العلمي 
في خدمة المجتمع  

من خالل اعتماد 
البحوث التطبيقية لحل 

المشكالت في المجتمع 
من قبل طلبة الدراسات 

العليا والباحثين في 
التعليم العالي والعلوم 
والتكنولوجيا عبر تفعيل 

المشاريع الصناعية 
والزراعية وطرحها 

لالستثمار دعما 
لالقتصاد الوطني

وزير التعليم يكشف عن وجود توجهات
إللغاء الوزارة ومنح الجامعات استقاللية كاملة

في معهد التّقدم للسياسات اإلنمائية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أثب��ت احلك��م الدولي املس��اعد، 
نخبة آس��يا، واثق مدلل، حضوره 
املتمي��ز في مش��اركته  الفن��ي 
ب��إدارة مب��اراة منتخب��ي س��وريا 
اجملموعة  وتركمانستان حلس��اب 
الثالث��ة في تصفيات آس��يا حتت 
23 عاماً التي ضيفتها العاصمة 
القطرية الدوحة، وتضم اجملموعة 

البلد املضيف، والهند.
وانتهت املباراة بالتعادل السلبي، 
حي��ث كان مدل��ل ب��ن طاق��م 
حتكيمي من ماليزيا بقيادة روشا، 
الراب��ع من س��ريالنكا،  واحلك��م 
فيما اش��رف على املباراة اليمني 
مختار صالح، حي��ث كان مختار 
الصادق  مهيوب  والفلس��طيني 

مقومان حلكام مباريات اجملموعة.
وبن مدلل ان��ه كان بن 9 حكام 
مس��اعدين  ح��كام   5 منه��م 
مباري��ات  إدارة  ف��ي  اش��تركوا 
منه��ا  تأه��ل  الت��ي  اجملموع��ة 
القطري متص��دراً، تاله  املنتخب 
املنتخ��ب الس��وري، حي��ث بلغا 

نهائيات آسيا في الصن 2019.
وقال ان التجربة ضاعفت خبراته 
في التحكي��م، فهي االولى التي 
يش��ترك فيه��ا بإدارة مب��اراة مع 
طاق��م حتكي��م م��ن دول أخ��رى، 
فسبق له إدارة مباريات في شتى 
البطوالت ضم��ن طواقم حتكيم 
عراقية ضمن نخبة آسيا، منوهاً 
إل��ى ان رصيده حالياً من املباريات 

الدولية بلغ 11 مباراة.

بغداد ـ رافد البدري*
احرز نادي االتص��االت بطولتي اندية 
العراق للشباب والناشئن بالشطرجن 
، والت��ي اختتم��ت منافس��اتها يوم 
ام��س االول عل��ى قاعة فن��دق برج 
الس��الم ببغ��داد، وقال نائ��ب رئيس 
االحت��اد فرح��ان نصي��ر الوائلي نظم 
احتادنا بطولة اندية العراق للشباب 
مبش��اركة 6 اندية مثلت االتصاالت 
والبيش��مركة وخ��ان زاد والس��نية 
م��ن الديواني��ة ون��ادي اجلماهير من 
كربالء املقدس��ة ون��ادي بعقوبة من 
ديال��ى ، وش��هدت منافس��ات قوية 

ب��ن اندية االتصاالت والبيش��مركة 
نتيجًة تق��ارب مس��تويات الالعبن 
في هذين النادي��ن الذي يضم خيرة 
العب��ي املنتخب��ات العراقية، ومتكن 
نادي االتصاالت من حس��م النتيجة 
بفارق نقاط الطاوالت بعد ان تساوى 
النادين بالنقاط حيث جمع كالهما 
منافس��ات  ان  مضيف��اً  نق��اط،   9
نادي��ي  ب��ن  انحص��رت  الناش��ئن 
االتصاالت واليقظ��ة املوصلي الذي 
عاد للمش��اركة بعد حترير احملافظة 
من دنس االرهاب الداعشي، وحصدوا 
بها املركز الثاني بعد عودة ميمونة،  

مش��يراً ال��ى ان االندية الش��مالية 
وخان  البيش��مركة  بناديي  املتمثلة 
زاد انف��ردت بحضور ممي��ز بنخبة من 
الالعب��ن الذي��ن اظه��روا مه��ارات 
رائع��ة متكن��وا م��ن خالله��ا حصد 
املراكز االولى، واكد الوائلي ان نظام 
البطولة نص عل��ى لعب املتبارين 5 
ج��والت وبطريقة ال��دوري العام اي ) 
الكل ضد الكل( من مرحلة واحدة ، 
زمن اجلولة 70 دقيقة مع اضافة 30 

ثانية لكل نقلة منجزة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن
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شمران ينتقد التحكيم  
في البطولة العربية

تأجيل انتخابات
 نادي الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أثنى هاتف  ش��مران املدير الفني لنادي نفط الوس��ط 
العراقي على أداء العبيه مؤكدا أنهم عكس��وا صورة 
طيبة عن الكرة العراقية، ومش��يرا في الوقت نفسه 
إل��ى أن التحكي��م وقف حائ��ال دون تأه��ل الفريق إلى 

نصف نهائي البطولة.
وقال ش��مران في املؤمت��ر الصحفي قبل مب��اراة املريخ 
السوداني في اجلولة األخيرة من دور اجملموعات: »احلديث 
عن جتربتن��ا في البطولة العربية س��يكن حزيًنا، لكن 
ما يسعدنا هو إنصاف اإلعالم واحملللن لفريقنا بعدما 
أش��اروا للظل��م التحكيمي الذي تس��بب ف��ي إبعاد 

الفريق عن التاهل إلى الدور الثاني من البطولة«.
وأض��اف: »مباراة الغد أمام املري��خ حتصيل حاصل بعد 
أن خرجنا رس��ميا من البطولة، لكن فريقنا عازم على 
مواصلة الع��روض الطيبة وكذلك نس��عى للحصول 
على املركز الثاني في اجملموعة«، الفتا إلى أنه س��يريح 
بع��ض الالعبن الذي��ن تعرض��وا لضغط كبي��ر جراء 

املباريات املتالحقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة تأجيل االنتخابات 
الت��ي كان مق��ررًا لها أن تق��ام أول أمس، ملدة أس��بوع 
كام��ل بناء على رغبة وزير الداخلية قاس��م األعرجي.. 
وقال مصدر من داخل املؤمت��ر االنتخابي في تصريحات 
صحفي��ة »الهيئة اإلدارية احترمت رغب��ة معالي وزير 
الداخلية قاس��م األعرجي، الذي أصدر خطابًا بضرورة 
حل بعض اإلشكاالت بن اإلدارات املتعاقبة على النادي، 

وطلب مهلة أسبوعا كامال إلنهاء تلك التداخالت«.
وأض��اف: »إدارة الن��ادي قررت تأجي��ل االنتخابات مع أن 
هن��اك رغبة للهيئة العامة بإقام��ة االنتخابات وإنهاء 
اجلدل الذي أثر كثيرا على اس��تقرار النادي، لكن اإلدارة 
ق��ررت تأجيل املؤمت��ر االنتخابي رغم اكتم��ال النصاب 

بحضور 489 عضوا من أصل 548«.
وأش��ار إلى أن اإلدارة بررت التأجي��ل التزاما بتوجيهات 
الوزي��ر واحترام��ا لتدخل��ه بح��ل جمي��ع اإلش��كاالت 
ولتفوي��ت الفرص��ة على من يس��عى خللق ش��رخ بن 

أعضاء النادي.

»وطني الطائرة« 
يهزم السعودية 

سورابايا ـ طه كمر*  
حقق منتخبنا الوطني للكرة لطائرة فوزا مس��تحقا 
على نظيره املنتخب الس��عودي بثالثة أشواط من دون 
رد ، ف��ي املب��اراة التي ج��رت بينهما ضمن منافس��ات 

بطولة آسيا مبشاركة 16 دولة.
متك��ن العبونا من تأكي��د حضوره��م لينتفضوا على 
واق��ع حالهم اث��ر تعثرهم بداي��ة املش��وار ، ويلحقوا 
الهزمية باملنتخب الس��عودي بثالثة أش��واط نظيفة ، 
انتهى الشوط األول بنتيجة 25-20 نقطة ، فيما أنهوا 
العبونا الش��وط الثاني بالفوز بنتيجة 25-19 نقطة ، 
ليوس��عوا الفارق في الش��وط الثالث الى ثمان نقاط 

حيث انتهى بفوز العراق بنتيجة 25-17 نقطة.
م��ن جانبه أكد رئي��س املنتخب��ات الس��عودية تركي 
مدخل��ي رئيس الوف��د الس��عودي ، ان منتخب العراق 
قدم أداء عالي املستوى ومتكن من الظفر بنقاط املباراة 
برغ��م اعدادنا ملنتخبنا مبس��توى عال له��ذه البطولة 
، كم��ا اعرب عن اس��تغرابه ملس��توى العب��ي منتخب 
العراق بادئ االمر حيث تعثروا كثيرا وكان مس��تواهم 
فوق الوس��ط ، على عكس الصورة التي كنا نتوقعها 
من��ه في البطولة ، اال انهم متكنوا من العودة تدريجيا 
بتصاعد مس��توى االداء من مباراة الى أخرى ليتمكنوا 
من الوق��وف بوجه تطلع��ات العبينا ويحقق��وا الفوز 

بجدارة.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

بغداد ـ قسم اإلعالم:

اطلق��ت وزارة الش��باب والرياضة 
رسميا اعمال الدورة الثالثة لبرملان 
الش��باب بحضور رسمي وشبابي 
كبير تقدمه رئيس مجلس الوزراء 
الدكت��ور حي��در العب��ادي وممثلن 
ع��ن رئاس��ة اجلمهوري��ة والبرملان 
الرس��مية  واملنظمات  والهيئ��ات 
الع��راق  ف��ي  العامل��ة  واملدني��ة 
باحتفالي��ة رس��مية اقيمت على 
قاع��ة فندق الرش��يد ف��ي بغداد 

صباح اليوم السبت .
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  وعب��ر 
عبد احلس��ن عبطان عن شعوره 
بالفخ��ر وه��و ي��رى نتاج��ات في 
غاي��ة االهمية واحلض��ور واملكانة 
تتجس��د كل يوم م��ن وحي ابداع 
برملان  ومنه��ا  وتالقهم  الش��باب 
الش��باب الذي ينبثق اليوم بدورته 
الثالثة في حالة من الزهو والفخر 
والتكاتف الذي ع��ززه نصر ابطال 
قواتنا املسلحة وحشدنا الشعبي 
والعش��ائري االبط��ال ، مؤكدا ان 
جمي��ع االجن��ازات م��ا كان لها ان 
اجلس��ام  التضحيات  لوال  تتحقق 
لش��بابنا االبطال وهم يردون كيد 
االره��اب الداعش��ي ع��ن وطنن��ا 

ومدننا االمنة.
واشار عبطان الى ان برملان الشباب 
جترب��ة فريدة م��ن نوعه��ا خالقة 
تس��تند ال��ى النجاح��ات وحتييد 
الفش��ل واالخفاق فالدورة الثالثة 
دورة تختلف عن س��ابقاتها حيث 
مس��اواة العدد بالع��دد احلقيقي 
جمللس الن��واب العراق��ي عبر الية 
القائمون على  انتخاب اعتمده��ا 
برمل��ان الش��باب وانتخ��ب من بن 

املرش��حن هيئ��ة رئاس��ة ورئيس 
لبرملان الش��باب الربع س��نوات ال 
لسنتن كما في الدورات السابقة 
، منوه��ا ان برملان الش��باب منهج 
وتطلع وطريق يحت��اج الدعم من 
اجلميع لي��س من احلكوم��ة التي 
يع��ول عليه��ا الكثير ف��ي الفترة 
احلالية ولكنه مسؤولية مشتركة 
اجملتمعية على  املؤسسات  جلميع 
اختالف مسمياتها مبا يوازي حجم 

الشباب وثقلهم.
ق��دم بع��د ذل��ك وزي��ر الش��باب 
والرياض��ة الس��يد رئيس مجلس 
ال��وزراء الدكتور حيدر العبادي الى 
املنصة اللقاء كلمة باملناس��بة ، 
بارك فيها انط��الق العمل لبرملان 
الش��باب بنس��خته الثالثة التي 
تتزامن م��ع انتص��ارات العراقين 
وقواته��م االمنية عل��ى عصابات 
التكفير واجلرمية الداعش��ية هذا 

النصر الذي تع��زز بتحرير املوصل 
م��ن دنس االج��رام ودول��ة اخلرافة 
مذك��را ان الع��راق الي��وم بحاجة 
ال��ى روح وطنية وايثار كتلك التي 
حتل��ى بها قادة قواتن��ا االمنية في 
مع��ارك دح��ر االرهاب ه��ذه الروح 
التي نحتاجها في البناء اجملتمعي 

واالعمار بجميع مدن العراق.
واش��اد العبادي بدور وزارة الشباب 
الكبي��ر ف��ي حتص��ن  والرياض��ة 

ش��باب الع��راق بالعل��م واملعرفة 
بابداع الش��باب  التطور  ومواكبة 
الت��ي كانت  وافكاره��م اخلالق��ة 
تالمس امال الوطن وتطلعاته في 
جمي��ع امليادين مبا يجعل ش��عبنا 
واثق��ا ومتاك��دا من قدرة ش��بابه 
على النهوض باعباء كثيرة وعمل 
الراهنة  املرحل��ة  ش��اق تتطلب��ه 
بجميع اخطارها ، وبرملان الشباب 
ه��و احد ه��ذه التحدي��ات املهمة 

الت��ي ينتظره��ا دور كبي��ر ومهام 
صميمي��ة لرب��ط امال الش��باب 
وتطلعاته��م على ط��ول خارطة 

الوطن الواحد.
كما اش��اد ممثال رئيس اجلمهورية 
بالتجرب��ة  البرمل��ان  ورئي��س 
الدميقراطي��ة الت��ي رعته��ا وزارة 
الش��باب والرياضة بهم��ة عالية 
وجنحت في احتواء اطياف شعبنا 
الكرمي فيه��ا من حرص وعمل جاد 
متخض عن انط��الق الدورة احلالية 
لبرملان الش��باب داعن في الوقت 
ذات��ه ال��ى تعزيز ق��درات ش��بابنا 
انتمائهم  للتعبي��ر بص��دق ع��ن 
ووطنيتهم التي جتلت في اصعب 
االره��اب االعمى  الظ��روف وحت��د 

بارادة التلن.
رئيس برملان الشباب يوسف احملسن 
عبر ع��ن امتنانه وجمي��ع اعضاء 
ال��دورة احلالي��ة للبرملان لرئاس��ة 
اجلمهوري��ة والبرملان ورئيس الوزراء 
ووزارة الشباب والرياضة التي رعت 
وبارك��ت االنطالقة اجلديدة كونها 
تعزيز حي��وي مه��م للدميقراطية 
التي ننش��دها وتس��هم في بناء 
االنس��ان والتعبي��ر ع��ن تطلعاته 
بص��ورة حضارية معاه��دا اجلميع 
بان يكون للش��باب دورهم الفاعل 
الذي كان واليزال عند حس��ن ظن 

شعبنا واملهم بشباب العراق.
الش��هادات  بتوزيع  واختتم احلفل 
التقديرية على اللجنة التحضيرية 
للبرمل��ان كم��ا اقيم عل��ى هامش 
احلفل معرضا للصور الفوتوغرافية 
لقسم االعالم واالتصال احلكومي 
جسد جانبا من انشطة ومبادرات 
وزارة الش��باب والرياضة في البناء 
واالعم��ار واجلهد الس��اند لقواتنا 

االمنية واحلشد الشعبي.

رئيس الوزراء يبارك انطالق الدورة الثالثة

»البرلمان الجديد« خطوة فعالة لالرتقاء بعمل المنظومة الشبابية
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نيويورك ـ وكاالت:

حقق برش��لونة فوزا مثيرا ومستحقا 
عل��ى غرميه ريال مدري��د بثالثة أهداف 
لهدف��ن، صب��اح أول أم��س، مبدين��ة 
ميامي األمريكية، في أول كالس��يكو 
للم��درب إرنس��تو فالفي��ردي، ضم��ن 

بطولة الكأس الدولية لألبطال.
تقدم برش��لونة أوال بهدفن عن طريق 
ليونيل ميس��ي في الدقيقة الثالثة، 
الدقيق��ة  ف��ي  راكيتيت��ش  وإيف��ان 
الس��ابعة، ث��م ع��ادل بط��ل الليج��ا 
بهدف��ن ملاتيو كوفاس��يتش، وماركو 
أسينس��يو ف��ي الدقيقت��ن 14، و36 
على الترتيب، فيما أحرز جيرارد بيكيه 
ه��دف الفوز للجان��ب الكتالوني عند 

الدقيقة 50.
وتوج البارس��ا بلقب نس��خة أمريكا 
الشمالية من بطولة الكأس الدولية، 
بعدما تصدر ب�9 نقاط، إذ حقق الفوز 
يونايتد،  ومانشس��تر  يوفنتوس،  على 
وريال مدريد، بينما سقط امللكي في 3 
مناسبات أمام فريق الشياطن احلمر، 

ومانشستر سيتي، وأخيرا برشلونة.
ويعتب��ر اللق��اء، الذي انته��ى بنفس 
األخي��رة  الفريق��ن  مب��اراة  نتيج��ة 
بالليجا، جترب��ة ودية مفيدة للجانبن، 

النس��خة  ف��ي  مواجهتهم��ا  قب��ل 
الرس��مية م��ن الكالس��يكو ب��كأس 
الس��وبر اإلسباني، حيث يقام الذهاب 
ي��وم 13 آب املقب��ل في »كام��ب نو«، 
عل��ى أن يك��ون الع��ودة ي��وم 16 م��ن 
نفس الش��هر على أرض »س��انتياجو 

بيرنابيو«.
ل��م تكن هناك دالالت عل��ى أن املباراة 
ودي��ة، وإمن��ا اتخذت الطابع الرس��مي 
حتى قبل أن تبدأ، والدليل أن الفريقن 
دخال اللقاء بتشكيلتهما األساسية، 
باستثناء غياب كريستيانو رونالدو عن 
اجلانب املدريدي، وأندريه تير ش��تيجن 
حارس العرين الكتالون��ي.. ومنح زين 
الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 
وفالفيردي، نظيره في البارسا، فرصة 
الظه��ور للصفق��ات اجلدي��دة خ��الل 

الشوط الثاني من املباراة.
وبرغم الهزمية، إال أن زيدان اطمئن على 
الصفق��ات اجلديدة الت��ي أبرمها هذا 
الصي��ف، خصوصا داني س��يبايوس، 
ال��ذي تأل��ق وأطل��ق ك��رة صاروخي��ة 
جت��اه املرم��ى، أعل��ن بها عن نفس��ه، 
فيم��ا أغلق الواف��د الكتالوني اجلديد 
نيسلون سيميدو األبواب أمام هجوم 

ريال مدريد بنجاح.
إل��ى ذلك، أبدى الفرنس��ي زي��ن الدين 
زي��دان، مدرب ري��ال مدريد اإلس��باني، 

سعادته بالتش��كيلة احلالية للفريق، 
مقل��ال م��ن أهمي��ة خس��ارته أم��ام 
غرميه برش��لونة، في ال��كأس الدولية 

لألبطال.
 وق��ال زيدان ف��ي تصريح��ات نقلتها 
»بدأن��ا  اإلس��بانية:  أس«  صحيف��ة« 

املب��اراة بصورة س��يئة للغاي��ة، دخل 
مرمان��ا هدف��ان ف��ي 7 دقائ��ق، ه��ذه 
مشكلة تركيز، ال ميكننا التفكير في 

سبب آخر«.
 وتابع: »بعد مرور أول 10 دقائق، دخلنا 
ف��ي أجواء املب��اراة، ولعبن��ا بطريقتنا 

املعتادة ، كانت هناك بعض اللحظات 
اجليدة بالنس��بة لن��ا، ولك��ن إجماال 
ال ميكنن��ا الق��ول بأنها حلظ��ة جيدة 

بالنسبة لنا«.
 وفي رده على س��ؤال بشأن ما إذا كان 
يحاول عدم الكش��ف عن كل أوراقه، 

أض��اف: »ال، حاولنا القيام باألمور على 
نح��و جي��د، س��نواجه برش��لونة في 
غضون أي��ام قليلة، وهذا واقع، ولكننا 
ل��م نخف ش��يئا، كان هن��اك وجهان 
للمباراة، بدأنا بصورة س��يئة وبعدها 
دخلن��ا في أجواء املباراة، وفقدنا الكرة 
بس��هولة ش��ديدة، لي��س ه��ذا م��ن 

شيمنا«.
 وع��ن النتائج الس��يئة التي حققها 
الري��ال، بعدما تكبد الهزمي��ة الثالثة 
ف��ي الكأس الدولي��ة لألبطال، أوضح: 
»ال زلنا نستعد للموسم اجلديد، بكل 
تأكي��د لم نحق��ق النتائ��ج املتوقعة، 
ولكن ه��ذا لن يغير ش��يئا، األهم هو 
االستعداد ملواجهة الثامن من الشهر 

املقبل، هذا هو األهم«.
 وأردف مدرب الريال: »كانت هناك أمور 
جيدة، وأخرى س��يئة، يج��ب التحلي 
بالصب��ر والعمل واالس��تعداد خلوض 
أول لق��اء رس��مي، ف��ي الثام��ن م��ن 

أغسطس«.
 وع��ن الصفق��ات الت��ي ي��ود إبرامها 
خالل فترة االنتقاالت احلالية، قال: »لن 
أرد على الس��ؤال، ألنه نفس الس��ؤال 
الذي يوجه لي في أخر عشرة أيام،  أنا 
أعمل م��ع الفريق احلال��ي، وبعدها إذا 
طرأ تغيير فسنرى، أنا سعيد بالفريق 

احلالي«.

 وفي رده على س��ؤال بشأن ما إذا كان 
يفض��ل عدم مواجهة برش��لونة وديا، 
قب��ل املواجه��ة املرتقب��ة بينهما في 
كأس الس��وبر اإلس��بانية، قال: »ال، ال 
تهمني هذه اخلس��ارة كثيرا، اخلسارة 
دائما ما تؤلم، ولكنها ليس��ت األهم 

في الوقت احلالي«.
 وواص��ل: »يج��ب علينا أن نق��دم أداء 
أفض��ل، وس��نعمل على ذل��ك، ولكن 
لم أك��ن ألغير ش��يئا، ه��ذا أمر جيد 
بالنسبة لكل اجلماهير، يكون الوضع 
أس��وأ بعض الشيء للخاسر، خسارة 
الودي��ات والفوز بعده��ا بكل األلقاب؟ 

أمتنى«.
 وعم��ا إذا كان يتخوف من عدم وصول 
فريق��ه للمس��توى الذي ينش��ده في 
كأس الس��وبر، قال: »ال، نعمل بصورة 
جي��دة للغاي��ة، عملنا وفق��ا للخطة 
املوضوع��ة، وقمن��ا مب��ا كان الفري��ق 
يحتاجه، سنلعب في شيكاغو املباراة 
األخيرة، وبعدها سنفكر في مواجهة 
الثامن من آب )كأس الس��وبر األوروبي 

أمام مانشستر يونايتد(.
واختتم تصريحاته، قائال: »قمنا ببعض 
األم��ور اجليدة أيض��ا، ال يجب أن نكون 
متشائمن، بالطبع النتائج هي األهم 
ف��ي نهاية املط��اف، وليس��ت أفضل 

حلظاتنا على مستوى النتائج«.

في كالسيكو األهداف الخمسة

برشلونة يسقط ريال مدريد ويتّوج بالكأس الدولية لألبطال

تقرير

برشلونة يتوج بكأس األبطال

واثق مدلل

بغداد ـ الصباح الجديد:
انف��رد فريق القوة اجلوي��ة، بصدارة 
الدوري املمتاز، بف��وزه الصعب أول 
أمس، على مضيفه السماوة، بثالثة 
أه��داف لهدفن، ضمن منافس��ات 

اجلولة ال� 16 من املسابقة.
 ومتك��ن فري��ق الق��وة اجلوي��ة، من 
عب��ر   ،15 الدقيق��ة  ف��ي  التق��دم 
املهاجم أمجد راضي، لكن سرعان 
م��ا تعادل  الس��ماوة، عب��ر الالعب 
حس��ن عاش��ور، في الدقيقة  28، 
لينته��ي الش��وط األول بالتع��ادل 

االيجابي بهدف لكل فريق.
 وعاد أمجد راضي، ليس��جل هدفه 
الثان��ي ف��ي الدقيق��ة 55، قبل أن 
يسجل كرار حسن، هدف التعادل، 

في الدقيق��ة 74 من املباراة، وعانى 
فريق القوة اجلوي��ة، حتى الدقيقة 
األولى من الوقت بدل الضائع، لكن 
حمادي أحمد، حسم املباراة بهدف 
ثال��ث. وبه��ذا الف��وز انف��رد القوة 
اجلوي��ة، بص��دارة الترتي��ب برصيد 
74 نقطة، مس��تغال تعث��ر النفط 
بتعادل��ه أم��ام كرب��الء، فيما جتمد 
رصيد الس��ماوة، عن��د النقطة 18 

وباملركز ال� 18.
وفرط النفط، في فرصته للضغط 
على املتص��در، الق��وة اجلوية، بعد 
تعادل��ه أول أم��س، أم��ام مضيفه 
كرب��الء، بهدف لكل فري��ق. وتقدم 
فري��ق كربالء، ف��ي الدقيقة 26 من 
املباراة، وكاد أن يخطف ال� 3 نقاط، 

إال أن مهاجم النفط الشاب، محمد 
داود، أدرك التع��ادل في الدقيقة 87 
من املباراة، ليعود النفط من كربالء 

بنقطة واحدة.
 وفقد النفط وصافة الدوري، وتنازل 
عنها لفريق الشرطة، الذي كان قد 
رفع رصيده إل��ى النقطة 72 ، بعد 
فوزه أمس عل��ى أمانة بغداد، فيما 
رف��ع النفط رصيده بعد تعادله مع 
كربالء، إلى النقط��ة 71 في املركز 

الثالث.
كما حقق فريق الطلبة، فوزا مثيرا، 
عل��ى مضيفه فريق النجف، بثالثة 
أه��داف مقابل هدفن، ف��ي املباراة 
التي جرت مبلعب النجف، حلس��اب 

اجلولة ال� 16 من الدوري.

عّمان ـ عباس هندي*  
يلتقي منتخبنا الوطني للناش��ئن 
بالك��رة الطائ��رة ، الي��وم االثن��ن ، 
منافس��ه املنتخ��ب االمارات��ي ف��ي 
ضم��ن  ظه��را  الثالث��ة  الس��اعة 
م��ن  الثالث��ة  اجلول��ة  منافس��ات 
البطولة العربي��ة املقامة حاليا في 

العاصمة االردنية عّمان.
ش��عار  الرافدي��ن  ابن��اء  وس��يرفع 
الفوز برغم ان نظ��ام البطولة مينح 

منتخب��ات اجملموعتن فرصة اللعب 
في الدور ربع النهائي ، اذ س��يالعب 
اول اجملموع��ة االولى راب��ع اجملموعة 
الثاني��ة وبالعك��س ويلتق��ي الثاني 

بالثالث من كل مجموعة.
وتش��هد منافسات البطولة حضور 
مميز للحكم الدولي هشام بكر الذي 
ادار مباراة فلس��طن وقطر حلساب 
اجملموع��ة االولى الت��ي انتهت بفوز 
املنتخ��ب القط��ري بثالثة اش��واط 

لواح��د . وس��بق للحك��م الدول��ي 
هش��ام بك��ر وج��وده ف��ي العدي��د 
من البط��والت العربية واالس��يوية 
واخرها بطولة اس��يا للشباب التي 
جرت احداثها في الصن تايبه العام 
املاضي والتي ش��هدت تالقه وقيادة 

الكثر من 6 مباريات فيها.

* موف��د االحتاد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

في البطولة العربية للناشئين بالطائرةالجوية ينفرد بصدارة الدوري الممتاز بكرة القدم

اليوم.. ليوث الرافدين بمواجهة األبيض اإلماراتي

راية مدلل تحصد النجاح في المهمة 11 آسيويًا
االتصاالت يحرز لقبي شطرنج الشباب والناشئين



بغداد - الصباح الجديد:
اقامت جمعية املصورين العراقيني، 
ــنوي الـ"43" مبناسبة  املعرض الس
ــي قاعة  ــور العراقي، ف ــد املص عي

كولبنكيان وسط بغداد.
ــد افتتح املعرض مدير عام دائرة  وق
الفنون التشكيلية شفيق املهدي، 
بحضور امني سر نقابة الصحفيني 
ــن، ورئيس  ــعد محس العراقيني س
ــرع العراق  ــاد املصورين العرب ف احت
ــي، ومديرة القسم  صباح اجلماس
ــن،  عبداحملس ــن  تضام ــي  االعالم
ــر عام دائرة العالقات  ممثلة عن مدي
الثقافية العامة، اضافة الى رؤساء 
فروع اجلمعية في احملافظات، وجمع 
والفنانني،  ــن،  املصوري ــن  ــر م غفي

واملهتمني.
ــاركة  ــرض الصور املش ــم املع وض
ــابقة التي اقامتها اجلمعية،  باملس
ــن "150"  ــا اكثر م ــغ عدده والبال
صورة في شتى احملاور التي شملت 
ــادي اللون،  ــر، وامللون، واح ــور احل احمل

ومحور اخلطوط.

ــاح التي  ــة االفتت ــي كلم ــاء ف وج
ــة املصورين  ــس جمعي ــا رئي القاه
هادي النجار مهنئا اجليش العراقي، 
ــلحة، النتصاراتهم  ــوات املس والق
ــا  ــاب. موضح ــش االره ــى داع عل
ــا  اتخذته ــي  الت ــتراتيجية  االس
ــال  االعم ــع  جم ــي  ف ــة  اجلمعي
ــر  عب ــابقة،  املس ــي  ف ــاركة  املش
ــتحدث  املوقع اإللكتروني الذي اس
ــة، كتغيير  للجمعي ــاص  بنحو خ
ــي في عملها، جلعل معارضها  نوع
ــة، وهذه هي  ــدم بطريقة حديث تق
ــي يقام بها معرض  املرة االولى الت
ــلم املشاركات فيه عبر  ويكون تس
ــدا على ان  ــع الكتروني، مؤك موق
ــت مذهلة، وبرغم قلة  النتائج كان
ــات املادية، اال انهم بجهود  االمكان
ــة، متكنوا من  ــق العمل اخمللص فري

اجناح املعرض.
ــار النجار الى ان اجلمعية  كما أش
ــركاء  الش ــذب  ج ــي  ف ــت  جنح
ــط الثقافة  ــاطاتها، ورب لدعم نش
باالقتصاد على وفق املعايير احلديثة 

ــة والثقافة، وهي تصب في  للتنمي
ــتطيع  مصلحة الطرفني، وبذا تس
ــاطاتها،  نش ــة  مواصل ــة  اجلمعي
ــكر  ــا كلمته بتوجيه الش مختتم

الى املصورين املشاركني.
ــور الرائد  ــح املص ــن جانبه اوض م
ــزازه  اعت ــدى  م ــي  العان ــف  لطي

مبشاركته االحتفالية، مؤكدا على 
ــة منذ بدايات  ــه مع اجلمعي تواصل
ــا حتمله  ــام 1972، مل ــها ع تأسيس
من اهداف تنموية للذائقة الفنية. 
ــاركات  ــزازه باملش ــن اعت ــرا ع معب
ــن حياة  ــي عبرت ع ــبابية الت الش

العراقيني ويومياتهم.

ــن العرب فرع  ــاد املصوري رئيس احت
ــال:  ق ــي  اجلماس ــاح  صب ــراق  الع
املعرض رائع واروع ما فيه الشباب، 
جميعهم يحملون كاميرات وهذا 
شرف لنا، وبهذه املناسبة ال يسعنا 
ــن لها الوّد  ــماء نك اال ان نذكر اس
ــرام، وهم املرحوم  ــر واالحت والتقدي
اهلل  ــد  وعب ــراوي،  النص ــامي  س
ــيمة البدري، وزهير  ــون، وقس حس
ــني اجلبوري،  ــعوني، وعلّية حس ش
ــي،  القاض ــؤي  ول ــم،  سرس وداود 
ــيخلي،  الش رضا  احمد  واملهندس 
ــفيق العاني،  واالستاذ سعدون ش

ــد  ــهيل محم وس
فهمي.

ــه  ــن رأي وع
ــي  ف

ض  ــر ملع ا
ـــــار  اش
اجلماسي 
ان  الـــى 
ــون  الـعي
أ  تــقـــر

ــة يقرأها  ــيء، والصورة لغ كل ش
ــد منا لديه  ــم، وكل واح كل العال
ــر  ــاً ان التصوي ــر، مبين ــة نظ وجه
ــر  ــي العراق يبش ــي ف الفوتوغراف
بخير، اذا انبثق التصوير من العراق 
الى دول اخلليج العربي، وكل االمراء 

في اخلليج مصوريهم من العراق.
ــام احلفل توزيع الواح  وجرى في خت
األوائل،  ــة  االربع للفائزين  ــداع  االب
ــك  وكذل ــاركة،  املش ــات  وميدالي
ــال  لألعم ــة  التقديري ــهادات  الش

املميزة.
ــم  ــرة القس ــني مدي ــاء ب ــي لق وف
ــات  العالق ــرة  دائ ــي  ف ــي  االعالم
عبد  تضامن  ــة  العام ــة  الثقافي
ــة  جمعي ــس  ورئي ــن،  احملس
ــادي  ــني ه ــن العراقي املصوري
ــه  توجي ــب  وحس ــار،  النج
ــرة العالقات  ــام دائ ــر ع مدي
ــاكر، جرى  ــن ش فالح حس
االتفاق على عمل تعاوني 
بني  ــترك  مش مستقبلي 

الطرفني.

 لعل مبادرة السيد عمار احلكيم 
ــة الوطني  ــيس تيار احلكم بتأس
ــرز مامتخض عنه  ــت من اب ،  كان
ــي الذي شهدته  احلراك السياس
ــاحة السياسية في العراق ،  الس
ــادرة بني طياتها  وحملت هذه املب
ــدالالت  ــي وال ــن املعان ــر م الكثي
ــا  ــآت كونه ــى املفاج ــل وحت ، ب
ــئلة  االس ــن  ــر م الكثي ــت  حرك
ــزت بقية  ــارات ، وحف واالستفس
القوى السياسية الن تعيد النظر 
ــا وبرامجها ، وهذا  ــي توجهاته ف
ماتؤشره العديد من التصريحات 
ــول ماميكن  ــي تلمح الى حص الت
ــميه انشقاقات او تكتالت  ان نس
ــزاب والكيانات  ــض االح ــي بع ف

السياسية .
وبرغم اهمية انطالق هذه املبادرة 

ــرة وفي  ــاءت متأخ ــا ج ــو انه ، ول
ــرها البعض  ــت ميكن ان يفس وق
ــا  ــة النه انتخابي ــادرة  ــا مب بأنه
ــتعدادات التي  ــع االس ــن م تتزام
تتهيأ لها كل القوى السياسية 
ــتبقى هي  ــا بالتأكيد س ، لكنه
ــادة انتاج  ــال اع ــدة في مج الرائ
العملية السياسية التي عجزت 
ــية من  معظم االطراف السياس
ــي مرحلة لم  خوض غمارها ، وف
ــا وخطورتها  ــس اهميته تتحس

تلك االطراف .
ــن ، وانطالقا من روح التجديد  لك
ــي حتلت بها هذه املبادرة ، ثمة  الت
ــن طرحها  ــاؤالت ميك افكار وتس
ــات  توجه ــاج  وانض ــق  لتعمي
ــي ، والدفع  ــة الوطن ــار احلكم تي
ــروع  التوجه لتحقيق املش بأجتاه 

ــي  ــي اطاره السياس ــي ف الوطن
ــمية التيار  ــاء في تس ــا ج ، فكم
ــذا يعني خلوه من  باحلكمة ، فه
ــات الدينية  ــاءات والتوجه االنتم
ــالمية البل وحتى املذهبية  واالس
ــا نعتقد ان التيار  ، وهذا ماجعلن
ــى كل املكونات  ــح عل ــو منفت ه
ــن الدين واملذهب  بغض النظر ع
والقومية وحتى املناطقية ، برغم 
ــاللة  من ان زعيم التيار هو من س
عائلة دينية ومرجعية ، اال ان ذلك 
ــون افكاره وتوجهاته  المينع ان تك
ــة وعراقية مع احلفاظ على  وطني
ــي واملذهبي ، وهذا  املعتقد الدين
ــواب واحلكمة ، ألن  ــني الص هو ع
ــر العمل  ــي غي ــل السياس العم
ــب  ــذه نقطة حتس ــي ، وه الدين
ــيد احلكيم ، اذا صح  لصالح الس

ذلك االعتقاد .
ــارات واضحة  املبادرة تضمنت اش
ــباب ،  ــز على دور الش ــل التركي ب
ــألة غاية في االهمية  وهذه مس
واخلطورة في الوقت نفسه ، ذلك 
ــباب يجعلنا  ــاء دور للش ان اعط
نشعر بالثقة واألمل ألننا نحتاج 
ــات متجددة في العطاء  الى طاق
ــى قيادة  ــن عل ــز ، لك ــي املنج وف
التيار ان تتعامل مع الشباب على 
ــاءة والتخصص  وفق اركان الكف
والشهادة والتجربة ، يسبق ذلك 
ــل مبرمجة تصقل  ــة تأهي عملي
ــاءات ، وان  ــرز الكف ــب وتف املواه
ــار مبوجب  ــة االختي ــري عملي الجت
ــل هي  ــوالءات ، ب ــات وال احملاصص
فرصة كبيرة امام السيد احلكيم 
ان  ــى  عل ــل  بالفع ــن  يبره ألن 

امزجة  الى  ــع  االختيارات التخض
ــطية ،  ــادات الوس ــات القي ورغب
ــير على وفق  ــي ان تس وامنا ينبغ
ــا تقدمي  ــددة هدفه ــط مح ضواب
ــــماء  االس ال  ــرة  النيـ ــول  العق

الشخصيـة.
ــو  ــادرة ، ه ــي املب ــاورد ف ــا م ايض
ــي  ــط العرب ــى احملي ــاح عل االنفت
ــة غاية  ــي ، وهذه قضي واالقليم
ــس املهم مع  ــة ، فلي في االهمي
ــار ، االهم  ــذا التي ــن يتعامل ه م
ــي التعامل  ــه ف ــون خيارات ان تك
متوازنة وتستند الى احلفاظ على 
ــعبية  ــة والش ــح الوطني املصال
ــة ، وان اليرمتي  ــيادة العراقي والس
في احضان هذه الدولة او تلك الي 
سبب كان ، املهم جداً ان اليلبس 
التيار عباءة الغير ، واليتخلى عن 

ــا ومهما  ــة النه ــه العراقي عباءت
ــوف تبقى هي  كانت الظروف س
ــرور بل  ــن كل الش ــن حتميه م م

وحتى من االوهام والوعود. 
ــا يعد التيار  ــارة اخيرة ، عندم اش
ــده ان  ــي ، نري ــه السياس برنامج
ــن بقية  ــاً كلياً ع ــون مختلف يك
البرامج السياسية التي طرحتها 
ــدم أي  ــم تق ــا ل ــزاب ، النه االح
ــابهت في الطروحات  جديد وتش
ــخت  استنس ــل  ب ــات  والتوجه
ــالت  ــع تعدي ــج م البرام ــض  بع
ــيطة وقدمت كمنهاج عمل  بس
ــي لهذا احلزب او ذاك ، مع  سياس
ــاح القضايا  ــى ايض ــد عل التأكي
مبسمياتها احلقيقية ، ال ان تترك 
ــتنتاجات  ــة وتخضع لالس معوم

واالجتهادات .

 أفكار وتساؤالت حول تيار الحكمة الوطني

رياض عبد الكريم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التنمية والعسكرة 
ضدان ال يلتقيان

جمال جصاني

ــي تأريخنا احلديث  ــان، وف ــة ال يتناطح عليها كبش حقيق
ــيما بعد احلرب  غير القليل من التجارب التي أكدتها، ال س
ــن نهوض وحتوالت جذرية  ــهدناه م العاملية الثانية، وما ش
ــرت تلك احلرب، ومتكنت الحقاً  ــتها البلدان التي خس عاش
ــع، لتلوذ  ــكرة الدولة واجملتم ــاء عس ــر التخلص من وب عب
ــتى احلقول املادية والقيمية،  ــبل التنمية اجملربة في ش بس
ــا واليابان، اللتان  ــوح تام في جتربتي أملاني ــذا ما برز بوض وه
ــية وفتكاً بني األمم في  ــخ العسكرة وحش عرفتا أكثر نس
ــت مثل تلك  التأريخ احلديث. لقد ودعت البلدان التي عاش
ــاص والبارود واخلنادق  ــية، كل ما يتعلق بالرص احملن القاس
ــن العقائد  ــلح، ومتعلقاتها م ــات التس ــة وماراثون النتن
والتشريعات واخلطابات املتخصصة بكراهية اآلخر اخملتلف 
ــع اجلرائم واالنتهاكات في الطريق  ــيطنته وتبرير أبش وش
ــوالت هذه قد متت حتت  ــك. صحيح أن غالبية التح الى ذل
ــرة( والتي فرضت  ــي )القوى املنتص ــط العامل اخلارج ضغ
برنامجاً شامالً لنزع السالح وجتفيف كل منابع العسكرة 
عند الطرف اآلخر، إال أن حيوية مجتمعاتها قد حولت تلك 

الهزائم الى معبر صوب األمن واالستقرار واالزدهار.
ــة وجتربتنا احمللية  ــارب العاملي ــارن بني تلك التج ــا نق عندم
ــواراً أطول  ــد أننا قد قطعنا مش ــكرة، جن في مجال العس
ــارب األخرى، ال  ــل مع التج ــر أثقل مما حص ــا فواتي وكلفتن
ــة عما جرى قبل  ــيما بعد ولوجنا الى نفق ال يقل عتم س
ــامل إلعادة  ــس احلاجة الى برنامج ش ــر". كنا بأم "التغيي
ــال وطننا من بني األنقاض التي خلفتها أربعة عقود  انتش
ــخ املنطقة احلديث،  ــع جتربة توليتارية عرفها تأري من أبش
ــاريع للتنمية وإعادة بناء مؤسساته االقتصادية  عبر مش
ــق اجلديدة  ــي احلرائ ــر أن طرف ــة، غي ــية واملعرفي والسياس
ــراهة  )فلول النظام املباد بواجهاته املتعددة من جهة وش
ــي تلقفت زمام األمور  ــية الت وضيق أفق الطبقة السياس
ــاً لكل ما ميت  ــا رأي مغاير متام ــر"( كان لهم ــد "التغيي بع
ــروعة في العيش كبقية األمم  بصلة لتلك التطلعات املش
ــالم اجملتمعي وبالتالي  ــدار باألمن والس التي أكرمتها األق
ــتقرار واالزدهار. لقد أصبح احلال وبعد أكثر من أربعة  االس
عشر عاماً مما يفترض أنه مرحلة للعدالة االنتقالية صوب 
ــلة  ــلمي؛ أكثر تعقيداً بعد سلس البناء الدميقراطي والس
ــيل  ــة التي نفذت خلف س ــة واإلرهابي ــول اإلجرامي الفص
ــات القاتلة" وصرنا أكثر بعداً  مكثف من خطابات "الهوي
ــية زوال الدكتاتورية،  ــي مخيالتنا عش ــا نهدده ف عما كن
ــس  ــا الصدئة، من أس ــمومها وثاراته ــت بس حيث عمق

التشرذم الطائفي واإلثني املوجودة أصالً.
علينا الكف عن اقتفاء أثر النعامة في مواجهة ما يواجهنا 
من حتديات، واالعتراف بحقيقة فشلنا جميعاً في النهوض 
ــا بعيداً عن روحها أي  ــات املرحلة االنتقالية، واجنرافن مبهم
ــكرة( وما  ــتقرار( الى ضدها النوعي )العس )التنمية واالس
رافقها من كوارث ومحن تعّد انتصاراً لقوى الردة والفساد 
ــام األمور ووضع  ــة امتالك زم ــا أهدرنا فرص ــاب. كم واإلره
قواعد اللعبة لصالح جتار ومشعلي احلرائق واحلروب، علينا 
ــترداد املبادرة عبر توجهات وقرارات مسؤولة وشجاعة  اس
تكبح من جماح عسكرة الدولة واجملتمع، لصالح معركة 
ــاص واملتاريس العفنة والثكنات  أخرى ال وجود فيها للرص
ــرذم واخلراب،  ــر فيها متاريس التش ــا، معركة نطم وقيمه
ــعوب هذا الوطن القدمي تقدمي أفضل ما لديهم  وتتيح لش
ــة التنمية  ــات مرحل ــم تتناغم ومتطلب ــال وقي من خص

والسالم..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

جانب من االحتفالية

جمعية المصورين العراقيين تقيم احتفالية بمناسبة عيد المصور العراقي

أربيل - الصباح الجديد:
ــاعرة، أقام البيت الثقافي في  ــاعرا وش ــاركة 17 ش مبش
ــكل العراقيني(  ــة داعش نصر ل ــعار )هزمي اربيل، وحتت ش
مهرجان النصر الشعري، ومتيز املهرجان مبشاركة شعرية 

للشعراء الرواد والشباب ومن كال اجلنسني. 
ــي أربيل،  ــت الثقافي ف ــان بكلمة البي ــتهل املهرج واس
ــؤولة العالقات فيه حمدية جبر، والتي أكدت  ألقتها مس
ــذي يؤكد  ــعارنا ال ــا بش ــان نختزله ــني املهرج أن مضام
بالتطبيق العملي، إن االنتصار في املوصل، وهزمية داعش، 

هو نصر وفرحة لكل العراقيني من دون استثناء.
ــاركة قوية للشعراء الرواد  ــهد املهرجان حضور ومش وش
ــمري، وعبد  ــهدي، وحياة الش ــم، الدكتور هادي مش منه
ــان ومقدمه  ــف املهرج ــوري، فضالً عن عري ــو ح ــرزاق أب ال
ــى فقرات  ــوري، والذي أغن ــي اجلب ــز فهم ــاعر املتمي الش

املهرجان بأبيات الشعر الفصيح والشعبي.
ــعرية باللغتني  ــارزاً من خالل أبيات ش ــرأة دورا ب وكان للم
ــاء  ــني، وضمي ــآب أم ــاعرات، م ــة للش ــة والكردي العربي
ــم، فضالً عن قصيدة ملسؤولة  ــلتي، وبسمة باس ملكش
ــي اربيل هدى  ــت الثقافي ف ــي البي ــة ف ــدة الثقافي الوح

العاني.
ــرات متثلت في قصائد  ــعر الكردي حضورا وفق وكان للش
الشعراء، الدكتور جنم الوندي، وأمير بولس، وشنو محمد، 

وهناء اجللبي.

البيت الثقافي في أربيل 
ينظم مهرجان النصر الشعري

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن 
ــل "حالوة الدنيا"،  سعادته لنجاح مسلس
الذي شارك به في شهر رمضان املاضي مع 

الفنانة هند صبري .
وأوضح ظافر أن العمل رومانسي اجتماعي، 
ــة، كما أنه  ــة قوية للغاي ــه حبكة درامي ول
ــرطان،  ــي قصص واقعية ملرضى الس يحاك
ــن أجل حتدي  ــون الصعاب م ــف يواجه وكي
ــة إيجابية كبيرة  املرض، ويعطي لهم طاق
ــرض، وعدم  ــل هذا امل ــة من أجل تقب للغاي

االستسالم للموت.
وعن أصعب املشاهد التي قدمها في العمل 
أكد العابدين أن معظم مشاهده في العمل 
ــت صعبة للغاية، وكان عليه أن يجلس  كان
ــها، أو جتارب  مع مرضى مروا بالتجربة نفس
مشابهه من أجل جتسيد تلك املعاناة بنحو 
ــاهد التي جاءت بعد  واقعي، وأضاف أن املش
ــورم من املخ،  ــتئصال ال إجراؤه لعملية اس
ــي طريقة النطق، ألنه  كانت بها صعوبة ف
ــر بإجراء العملية،  ــن املفترض أنه تأث كان م

وأثرت على طريقة نطقه وحديثه.

وحول اقتباس العمل من مسلسل 
ــيكي قال : "ما املانع، جميع  مكس
ــا  بعضه ــن  م ــس  تقتب ــدان  البل
ــاح في تقدمي  ــض، ولكن النج البع
سيناريو قوي مبا يتناسب مع البلد 
ــيناريو  ــذي يُقدم به العمل، وس ال
ــالوة الدنيا" ليس  ــل "ح مسلس
به استنساخ، ومكتوب بحرفيه 
البيئة  ــب  كبيرة للغاية، ويناس

ــى ما تردد  ــة، كما نف املصري
ــود خالف بينه وبني  عن وج
الفنانة هند صبري، وقال 
ــعداء  ــني س ــن االثن "نح
ــل،  العم ــذا  ه ــاح  بنج
ــن  ــد م ــه العدي وحتقيق
ــة،  االيجابي ــل  الفع ردود 

ــب فيما  وال ميكن أن ينش
بيننا أي خالف، الن هند صبري 
صديقة عزيزة اعتز بها كثيرًا، 
ــة مختلفة  ــا فنان ــا أنه كم
ومتميزة جدا، وأمتنى أن نكرر 

العمل مًعا في املستقبل .

ظافر العابدين يكشف أصعب 
مشاهده في "حالوة الدنيا"

الصباح الجديد - وكاالت:
ــف بأنها  ــرطة محافظة النج  أفادت ش
ــرأة كبيرة  ــوم االحد على جثة ام عثرت ي
في السن، متوفاة مبنطقة املشراق داخل 

املدينة القدمية، وبحوزتها أموال طائلة.
ــد ورود  ــان: بع ــي بي ــرطة ف ــت الش وقال
استخبار عن وجود امرأة كبيرة في السن 
متوفاة قضاء وقدر، في منزلها املؤجر في 
محلة املشراق داخل املدينة القدمية، والتي 
ــول، توجهت االجهزة  ــت متتهن التس كان
ــن قبل قائد  ــر م ــة وبحضور مباش األمني
ــرطة الغري،  ــف، ومفارز ش ــرطة النج ش
واالدلة اجلنائية حسب االختصاص، وعند 

ــى أموال عراقية،  ــش املنزل عثروا عل تفتي
وعمالت اجنبية".

ــرطة، "خالل تفتيش منزل  وأضافت الش
ــغ مالية كبيرة،  ــولة عثر على مبال املتس
ومخشالت ذهبية، كانت ملفوفة بأكياس 
من النايلون، وعند عدها وفرزها وجدوا ٧٢ 
ــون و٣٢٢ ألف دينار عراقي، و٥٦٢ دوالر  ملي

أميركي، وتسعني ريال سعودي، 
ــورو، و٣٠٠ دينار  ــرة لبنانية، و١٠ ي و١١٩ لي
كويتي، و٤٤٠ تومان إيراني، وسبعني روبية 
ــع  ــتانية،  م ــة باكس ــي، و٣٢٠ روبي أفغان
عمالت نقدية هندية، وأخرى غير معروفة، 
فضال عن العثور على مخشالت ذهبية".

بغداد - الصباح الجديد:
ــة للصليب  ــة الدولي ــن اللجن ــد م زار وف
االحمر، املتحف العراقي لالطالع على ما 
ــن اثار تعود الى حضارة  يضمه املتحف م

وادي الرافدين.
وقالت السيدة هدايا رسالن عضو اللجنة 
ــي االولى لنا،  ــة: ان زيارة املتحف ه الدولي
نحن سعيدين جداً بالزيارة، واملتحف زاخر 
مبعلومات عن تاريخ العراق العريق، تعرفنا 
ــة الغنية، لكن  ــارات العراقي ــى احلض عل

ــاهدة االثار العراقية تدمر  ــفنا مش يؤس
ــتكون  ــل العصابات اإلرهابية، وس من قب
ــف العراقي الحقا،  لنا زيارة اخرى للمتح
ــتقبال الوفد  ــف الس ــكر إدارة املتح وأش

وتعاونه معنا.
كما زار وفد من برملان جمهورية التشيك 
ــف، ورأس الوفد نائب رئيس مجلس  املتح
ــيك، برفقة السيناتور  النواب يان بارتوش
ــكا النائب االول لرئيس  ــة هروس ميلوش
ــيكي  ــفير التش ــيوخ، والس مجلس الش

ــفير  في العراق يان فيچتال، بصحبة الس
ــيك وليد  ــي جمهورية التش ــي ف العراق
ــلتاخ، وجتول الوفد في قاعات املتحف  ش
العراقي، وذلك ضمن زيارة للعراق تستمر 

خمسة ايام.
ــيكي  ــارة الوفد البرملاني التش ــت زي وكان
ــل التعرف عن  ــف العراقي من اج للمتح
قرب على حضارة العراق، وتاريخه القدمي، 
ــاب والعصور التي مرت على تاريخ  واألحق

العراق منذ احلضارات االولى.

متسولة تترك وراءها ثروًة في النجف

وفدان من الصليب األحمر وبرلمان التشيك يزوران المتحف العراقي
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