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متابعة ـ الصباح الجديد:
العراقي��ة  العالق��ات  ب��دأت 
 ، تتوضح مالمحها  الس��عودية 
وتتج��ه نحو االنف��راج واالنفتاح 
وذل��ك م��ن خ��الل زي��ارة زعي��م 
التيار الص��دري مقتدى الصدر ، 
والدع��وات املوجهة لنائب رئيس 
الوزراء اي��اد ع��الوي ، وزعيم تيار 

احلكمة الوطني عمار احلكيم .
وأفادت وكالة االنباء السعودية، 
بأن نائب امللك السعودي محمد 
بن س��لمان التقى زعي��م التيار 
الص��دري مقت��دى الص��در ف��ي 

جدة.
وقال��ت الوكالة في خبر اطلعت 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
الش��ريفني  احلرمني  "نائب خادم 
امللك��ي األمير  صاحب الس��مو 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود التقى في جدة زعيم 

التي��ار الصدري الس��يد مقتدى 
الصدر".

ش��هد  "اللق��اء  أن  وأضاف��ت 
اس��تعراض العالقات السعودية 
العراقية، وعدد من املسائل ذات 

االهتمام املشترك".
 من جانب آخركشفت صحيفة 
"الشرق االوسط" السعودية، أن 
وزير الدولة لشؤون اخلليج العربي 
بوزارة اخلارجية الس��عودية ثامر 

السبهان اس��تقبل زعيم التيار 
الص��دري مقت��دى الص��در ف��ي 

جدة.
ف��ي خب��ر  الصحيف��ة  وقال��ت 
تابعته "الصباح اجلديد"، "وصل 
الى مدينة ج��دة مقتدى الصدر 
الزعي��م الدين��ي العراق��ي بعد 
لزيارة الس��عودية  تلقيه دع��وة 
ثام��ر  اس��تقباله  ف��ي  وكان 
الدولة لش��ؤون  وزير  الس��بهان 
اخللي��ج العربي ب��وزارة اخلارجية 

السعودية".
ونقل��ت الصحيفة ع��ن مكتب 
الصدر قوله، "استبش��رنا خيرا 
فيما وجدن��ا انفراجا ايجابيا في 
العالق��ات الس��عودية العراقية 
االنكف��اء  بداي��ة  انه��ا  ونأم��ل 
وتقهق��ر احل��دة الطائفي��ة في 

املنطقة العربية االسالمية".
تتمة ص3

مقتدى الصدر مع محمد بن سلمان 

ضمن مساعيها لتمتين العالقات مع العراق

بعد زيارة الصدر.. الرياض توّجه دعوات رسمية لعالوي والحكيم

تقريـر

متابعة  الصباح الجديد: 
ب��دأ وص��ول احلاف��الت الت��ي من 
املقرر أن تنقل مس��لحي "جبهة 
النص��رة" م��ن جرود عرس��ال في 
لبنان إلى سوريا، في إطار املرحلة 
الثاني��ة من اتفاق بني "حزب اهلل" 
و"النصرة"، فيما يس��تعد اجليش 
اللبناني خلوض معركة حترير جرود 
الق��اع ورأس بعلبك م��ن إرهابيي 
"داعش" خالل األي��ام املقبلة، مع 
انتهاء املرحلة األولى من التسوية 

وتبادل اجلثامني، أمس االول االحد ، 
واكتمال التحضيرات اللوجستية 

للمرحلة الثانية اليوم.
ونقال عن مصادر أمنية أنه سوف 
يت��م جتمي��ع مس��لحي "جبه��ة 
مراكز  ف��ي  وعائالتهم  النص��رة" 
اجلي��ش اللبنان��ي ف��ي عرس��ال، 
متهي��دا لنقله��م إل��ى األراض��ي 
الس��ورية الواقعة حتت س��يطرة 

املعارضة.
تتمث��ل  إع��الم  لوس��ائل  ووفق��ا 

املرحلة الثانية في نقل مسلحي 
"النصرة"، إلى األراضي الس��ورية 
عل��ى 5 دفعات يتزام��ن كل منها 
مع إطالق عنصر من عناصر "حزب 
"النص��رة"،  ل��دى  اهلل" األس��رى 
وستش��مل كذلك انتقال عائالت 

املسلحني وغيرهم من النازحني.
وكانت املرحلة األول��ى من تنفيذ 
و"جبه��ة  اهلل"  "ح��زب  اتف��اق 
النصرة" )فتح الشام( بدأت، أمس 
االول األحد، بتبادل جثث املقاتلني 

بني الطرفني بإش��راف مدير األمن 
عب��اس  الل��واء  اللبنان��ي  الع��ام 

إبراهيم.
ومت تب��ادل اجلثث في بل��دة اللبوة 
البقاعي��ة الواقعة عل��ى الطريق 
إلى عرس��ال، حتت إشراف اجليش 
اللبناني، حيث مقر اللواء التاسع 
الذي انتقل إليه املدير العام لألمن 
العام عب��اس إبراهي��م، مع فريق 

العمليات اللوجستية.
تفصيالت ص6

بغداد - محمد عادل:
ف��ي  املالي��ة  اللجن��ة  طالب��ت 
االثنني،  أم��س  الن��واب،  مجلس 
احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا ب��رد 
جزء من الطع��ون املقدمة على 
املوازنة كون مت��ت معاجلتها في 
تعديل للقان��ون، الفتة إلى أنها 
اخذت بوجهة نظر احلكومة في 
التي اجريت االس��بوع  املناقالت 
التخصيص��ات  عل��ى  املاض��ي 
أو  للروات��ب  س��واء  املالي��ة 
الشعبي  احلش��د  مس��تحقات 
والنازح��ني فضالً عن مبالغ وزارة 

الصحة.

وق��ال عض��و اللجنة مس��عود 
حيدر ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اجتماع��اً مت عقده 
املوازن��ة  تعدي��الت  اق��رار  قب��ل 
ضم اعضاء ف��ي اللجنة املالية 
والقانونيني ف��ي االمانة العامة 

جمللس الوزراء".
وأض��اف حي��در أن "طلبن��ا كان 
بأن ننتظر نتيجة ق��رار احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا ومنضي بعدها 
االمانة  ممثلي  لك��ن  بالتعديالت 
العام��ة اص��روا عل��ى متريره��ا 

بحجة أنها ال تتقاطع معها".
وأوض��ح أن "اللجنة اخذت برأي 

احلكومة في هذا اجلانب ومضت 
مهم��ة  كونه��ا  بالتعدي��الت 
ومستعجلة وال ميكن تأخيرها".

ولف��ت حي��در إل��ى أن "مجلس 
الن��واب ابدى مرونة ومس��اعدة 
للحكومة ف��ي التعديالت التي 
اقرت االس��بوع املاضي، حيث أن 

املوضوع ميس شرائح مهمة".
وش��دد على أن "احلكومة كانت 
في مواجهة الش��ارع بخصوص 
روات��ب املوظف��ني واملتقاعدي��ن 
والنازح��ني  الش��عبي  احلش��د 
ذات  موضوع��ات  وكذل��ك 

خصوصية عالية".

ودعا حيدر احملكمة االحتادية إلى 
أن "تأخذ بنظر االعتبار تعديالت 
املوازن��ة"، محذراً م��ن "حصول 
التباس ق��د يؤثر على الهيكلية 
القانوني��ة للموازن��ة ف��ي حال 
مت نق��ض جميع امل��واد املطعون 
بعدم دس��توريتها السيما املادة 

."59
ولفت إل��ى أن "مناق��الت اطلع 
ال��وزراء قب��ل  عليه��ا مجل��س 
اجرائها من قبل البرملان وكذلك 
احلال بالنس��بة لالنفاق الذي زاد 
مبعدل 6,7 تريليون دينار عراقي".
تتمة ص3

الجيش اللبناني يستعد لخوض معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك

المالية النيابية تطالب برد طعن الموازنة بعد معالجته في التعديل

مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق "حزب اهلل" و"النصرة"

أكدت استجابتها لرغبة الحكومة في مناقالت الحشد والصحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه اجمللس الوزاري لالمن الوطني 
عق��ب اجتماع له، برئاس��ة رئيس 
بوض��ع  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء 
واملناطق"  "بالتأري��خ  زمني  جدول 
الع��ادة النازح��ني ال��ى مناطقهم 
ف��ي املوص��ل، فيم��ا بحث س��بل 
ف��ي  االمن��ي  الوض��ع  اس��تقرار 
بغ��داد، واملب��ادرة الروس��ية لقمع 
و"تعاقدات  الكيمياوي"،  "االرهاب 

التجهيزات العسكرية". 
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئي��س 
ال��وزراء، ف��ي بي��ان اطلع��ت عليه 
"رئي��س  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الع��ام  القائ��د  ال��وزراء  مجل��س 
للقوات املس��لحة حي��در العبادي 
ترأس، مس��اء ي��وم االول من امس 
االحد، اجتماع��ا للمجلس الوزاري 

لالمن الوطني".
ناق��ش  "اجملل��س  أن  وأض��اف 
ماتبق��ى  لتحري��ر  االس��تعدادات 
م��ن املناط��ق املغتصب��ة وادام��ة 
زخ��م االنتص��ارات املتحققة بعد 
حتري��ر املوص��ل، اضاف��ة الى بحث 
سبل اس��تقرار الوضع االمني في 

العاصمة بغداد".
وأوضح البيان أن "اجمللس وجه بوضع 
ج��دول زمن��ي بالتأري��خ واملناطق 
الع��ادة النازح��ني ال��ى مناطقهم 
في جنوب غ��رب املوص��ل"، مبينا 

أنه "متت مناقشة املبادرة الروسية 
لقمع االره��اب الكيمياوي، اضافة 
الى مناقشة تعاقدات التجهيزات 
العس��كرية والتأكي��د على تعزيز 
الشفافية في تلك التعاقدات مع 

الشركات العاملية الرصينة".
وكان مكتب رئيس مجلس النواب 
العراقي، سليم اجلبوري، قد اصدر 
في وقت س��ابق بيانًا، ، أوضح فيه 
ملبع��وث الرئي��س األمريك��ي ف��ي 
التحالف الدولي ضد داعش، بريت 
ماكغورك، أن "إعادة النازحني تعد 
أولى خطوات تهيئة مناخ مناسب 

لالستقرار". 
وأضاف البيان أن، "اجلبوري استقبل، 
الي��وم الس��بت، مبع��وث الرئيس 
األمريكي لشؤون التحالف الدولي 
السفير  وبحضور  بريت ماكغورك 

دوغالس سيليمان". 
اجلب��وري  مكت��ب  بي��ان  وأكم��ل 
أن��ه، "ج��رى خ��الل اللق��اء بحث 
املس��تجدات األمنية والسياسية 
وس��بل  العراق��ي،  املش��هد  ف��ي 
تعزيز التعاون املشترك بني العراق 
األمريكي��ة  املتح��دة  والوالي��ات 
والتطرف،  اإلره��اب  في مواجه��ة 
وكذل��ك ف��ي اجملال��ني االقتصادي 

واالستثماري". 
كما أش��ار البيان إلى أن" الطرفني 
اتفقا عل��ى أهمية تعمي��ق احلوار 

املثمر واعتماده حلل كافة املشاكل 
وتذليل كل العقبات، وزيادة التوتر 
والش��حناء س��تضيع كل ف��رص 

االستقرار". 

املتح��دة  "الوالي��ات  أن،  مؤك��ًدا 
األميركية مس��تمرة في مساندة 
الع��راق ف��ي حرب��ه ض��د اإلرهاب، 
وداعمة لكل اجله��ود الرامية نحو 

تفعيل التعاون االقتصادي إقليميا 
ودوليا". 

كما ش��دد البيان على أن، "نهاية 
داعش باتت وش��يكة وهي خطوة 

مهم��ة عل��ى طري��ق االس��تقرار، 
لكنه��ا ال تعن��ي انته��اء قضي��ة 

اإلرهاب بنحو تام".
تتمة ص3

"األمن الوطني" يوّجه بوضع جدول زمني إلعادة النازحين

جانب من اجتماع العبادي مبجلس األمن الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة، 
ف��ي  العراقي��ة  الس��فارة  تع��رض 
العاصم��ة االفغاني��ة كاب��ل ال��ى 

هجوم ارهابي، صباح امس األثنني.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
ال��وزارة أحم��د جمال ف��ي بيان له 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" أن 
"وزارة اخلارجي��ة تتابع م��ع اجلهات 
الدول  وبعض  املس��ؤولة  االفغانية 
كادر  انق��اذ  اج��راءات  الصديق��ة 

السفارة".
م��ن  القريب��ة  املنطق��ة  وكان��ت 
السفارة العراقية في كابل شهدت 
امس هجمات مسلحة بعد تفجير 

انتحاري نفسه مبدخل السفارة.
واش��تبكت قوات األم��ن األفغانية 
مع مس��لحني بالق��رب من مجمع 

للشرطة والسفارة القريبة منه.
ول��م يتضح ال��ى االن اله��دف من 
الهج��وم، لكن قوات األمن قالت إن 
املهاجمني احتموا على ما يبدو في 
مبنى الس��فارة الت��ي تقع في حي 

جتاري بكابول.
وأوضح��ت وكال��ة "خام��ا ب��رس" 
االفغاني��ة، أن "التفجي��ر وق��ع في 
منطقة ش��هر ن��و"، فيم��ا حتدثت 
"رويترز" عن وجود نقطة للشرطة 

في املنطقة نفسها.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب�"نقل��ة  االتص��االت،  وزارة  وع��دت 
كبيرة في نوعية اخلدمات" املقدمة 

في قطاع االتصاالت في العراق.
ونقل بي��ان لل��وزارة اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد" عن مدير عام دائرة 
التخطيط واملتابعة باسم األسدي 
رئي��س مش��روع الق��رض اليابان��ي 
)FTTH( ف��ي وزارة اإلتصاالت تأكيده 
ب��ان "قط��اع االتصاالت سيش��هد 
نقل��ة كبيرة بنوعي��ة اخلدمات التي 
س��توفرها الوزارة بع��د اإلنتهاء من 
األعم��ال اخلاص��ة بإجن��از املش��روع 
ولم يتبق س��وى مرحلة التش��غيل 
والتس��ويق بع��د اكم��ال إج��راءات 
التعاقد مع أي شركة من الشركات 
الرصين��ة واملتخصصة ف��ي مجال 

اإلتصاالت و تكنولوجيا املعلومات".
وأضاف األس��دي "س��وف تش��كل 
 )FTTH( مبش��روع  خاص��ة  مديري��ة 
وتك��ون تابع��ة للش��ركة العام��ة 
الدولي��ة  الش��بكة  خلدم��ات 
للمعلوم��ات و ه��ي املس��ؤولة عن 
صيان��ة الكاب��ل الضوئ��ي بك��وادر 
هندس��ية وفنية من م��الكات وزارة 

اإلتصاالت".
من جانبه أوضح مس��ؤول ش��بكة 
النف��اذ الضوئ��ي للق��رض الياباني 
محمد فهد إن "الش��بكة اخلارجية 
أجن��زت بالكام��ل في س��ت مناطق 
موزعة على جانبي الكرخ والرصافة 
وبسعة )150 ألف مشترك( وجاهزة 

لتقدمي أفضل اخلدمات للمواطن".
تتمة ص3

السفارة العراقية في أفغانستان 
تتعرض لهجوم إرهابي

وزارة االتصاالت تعد "بنقلة 
كبيرة في نوعية الخدمات"

49 منظمة تمهل حكومة اإلقليم شهرًا إللغاء 
االدخار اإلجباري وإعادة الرواتب المستقطعة 

األطفال التائهون.. صفحة من
تداعيات معركة الموصل 23

ناقش االستعدادات لتحرير ما تبقى من المناطق المغتصبة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

هددت عشرات املنظمات ونشطاء 
اجملتمع املدني جتمع��وا امام مبنى 
مجلس الوزراء في اربيل مبقاطعة 
البرملانية  واالنتخابات  االس��تفتاء 
املقبلة، اذا لم تقم اجلهات املعنية 
في االقلي��م بالغاء نظ��ام االدخار 
املوظف��ن  روات��ب  االجب��اري ف��ي 
املعيش��ية  االوض��اع  وحتس��ن 

للمواطنن في االقليم.
وطالبت 49 منظمة اجملتمع املدني 
بالغ��اء نظ��ام االدخ��ار االجب��اري 
وتعديل س��لم رواتب املوظفن في 
االقلي��م، بعد االجراء التعس��في 
ال��ذي اتخذت��ه حكوم��ة االقليم 
عام 2015، الذي متثل باس��تقطاع 
رواتب املوظفن بنسب وصلت الى 
75 باملئ��ة وه��و ما ادى الى ش��لل 
االسواق وتردي الواقع االقتصادي. 

وق��را يعقوب كاكل وه��و ممثل 49 
منظم��ة مجتمع مدن��ي انضوت 
حتت عن��وان »حملة الغ��اء االدخار 
االجب��اري ف��ي روات��ب  املوظفن« 
وذك��ر بيان ملنظم��ي احلملة عقب 
جتم��ع احتجاج��ي قاموا ب��ه امام 
مبن��ى مجل��س الوزراء ف��ي اربيل، 
امس االثنن ان االوضاع املعيشية 
االقليم  للمواطن��ن في  الصعبة 
تلزم حكومة  املوظفن  وخصوصا 
االقليم باالس��راع في الغاء نظام 
االدخ��ار االجب��اري، واع��ادة احلقوق 
املالي��ة  املوظف��ن  ومس��تحقات 
املس��تقطعة م��ن دون وج��ه حق، 
وتعديل سلم الرواتب مبا ينسجم 
واالوض��اع  الراه��ن  الواق��ع  م��ع 
االقتصادية مبا يضمن كرامة واعادة 

احلقوق املسلوبة للموظفن. 
كم��ا دع��ا بي��ان املنظم��ات برملان 
االقلي��م ال��ى العم��ل ف��ور اعادة 
تفعيله العمل على حتسن اوضاع 
املوظفن وان اليكون البرملان منبرا 

للمزاي��دة وجم��ع االص��وات على 
حساب قوت الشعب. 

حكوم��ة  املنظم��ات  وامهل��ت 
الع��ادة  واح��دا  ش��هرا  االقلي��م 
النظ��ر وتنفي��ذ مطالبه��ا بالغاء 
االدخار االجباري وحتس��ن االوضاع 
املعاشية واملعيش��ية للمواطنن 
وبخالفه قالت »سنقوم مبقاطعة 
اية عملية انتخابية جتريها اجلهات 
الرس��مية ف��ي كردس��تان منه��ا 
البرملانية  واالنتخابات  االس��تفتاء 

املقبلة.
ف��ي غض��ون ذل��ك وبينم��ا ذكرت 
تقاري��ر ع��ن انخف��اض مس��توى 
دخل الفرد في كردس��تان بنسبة 
%50 اعل��ن مراقب��ون ع��ن ارتفاع 
مس��تويات البطال��ة الى %50 في 

بعض املناطق واملدن في االقليم.
اخلبي��ر  صم��د  محم��د  وذك��ر 

االقتص��ادي في تصري��ح للصباح 
اجلديد، ان السياس��ة االقتصادية 
املهني��ة  غي��ر  واالدارة  الفاش��لة 
الفاشلة واالجراءات اخلاطئة التي 
اتخذته��ا حكوم��ة االقليم خالل 
االع��وام الثالثة املاضي��ة ادت الى 
تردي الواقع املعيش��ي للمواطنن 

وحتديدا املوظفن.
وكان مركز كردستان للمعلومات 
واالس��تراتيجيات االقتصادي��ة قد 
اعلن في تقرير انخفاض مس��توى 
دخل الف��رد الكردي ال��ى اكثر من 
%50 خالل العامن املاضين، اضافة 
الى ارتفاع مستوى البطالة بنحو 
كبير وص��ل في بعض املناطق الى 

خمسن باملئة.
الصب��اح اجلدي��د وفي جول��ة لها 
الس��ليمانية  محافظة  باس��واق 
اس��تطلعت اراء بع��ض املواطنن 

يفترش��ون  كانوا  الذين  والعم��ال 
االرض بانتظار فرصة لعمل يومي 
يؤمن لهم قوت اطفالهم، س��ألنا 
احلاج سعيد خضر الذي كان واقفا 
بجانب الرصيف مع عشرات اخرين 
من رفاقه العمال، في شارع مولوي 
وس��ط س��وق الس��راي مبحافظة 
السليمانية، بانتظار فرصة عمل، 
س��ألناه ع��ن اوضاعه املعيش��ية 
وحال العمال االن في احملافظة، فرد 
قائالً » نح��ن اوضاعنا صعبة جدا 
انا اليوم ولليوم الرابع على التوالي 
ل��م احصل على عم��ل يومي، كي 
اؤمن منه املال لتأمن قوت عائلتي، 
فكيف ميكن ان اعيش في ظل هذه 
الظروف املعيشية الصعبة، فبعد 
ان كنا نعيش في نعيم ورخاء نحن 
االن فقراء نحتاج الى من ميد لنا يد 
العون، متسائال، هل يعقل ان تدار 

شؤون البالد والعباد بهذا الشكل 
من قب��ل حكومة االقليم الغافلة 
عن ام��ور ومعيش��ة املواطنن، ال 
روات��ب وال ماء وال كهرباء يعطوننا 
نفط الش��تاء في فصل الصيف، 
ه��م يعيش��ون ف��ي نعي��م ورخاء 
واليعرف��ون احلاج��ة واجل��وع ونحن 
اخلدم��ات  ابس��ط  ال��ى  نفتق��ر 

واساسيات العيش املطلوبة.
املواطن اس��و رحيم وهو مهندس 
زراع��ي يقول بدوره للصباح اجلديد 
ان ما فعله هؤالء ويقصد االحزاب 
املتنف��ذة لم يفعله احد بش��عب 
كردستان لقد جتاوزوا في تعاملهم 
مع الش��عب جميع احملذورات وكل 
القيم، سرقوا قوت الشعب وباعوا 
ثرواته الى تركيا من دون ان يرف لهم 
جفن وه��م االن يتاجرون بالنضال 
والتضحيات كي يستمروا بسرقة 

قوت الشعب حتت مسمى حتقيق 
االس��تقالل االقتصادي وتاس��يس 
دولة كردس��تان، فهل تبنى الدولة 
من قبل مجموع��ة من اللصوص 
وس��راق امل��ال العام والفاس��دين، 

وذلك حسب قوله.         
وكان املواطنون في اقليم كردستان 
يعش��يون ف��ي اوضاع معيش��ية 
كرمية خالل اعوام 2012 13--14 أي 
قبل بدء حكومة االقليم بتصدير 
نفطها الى اخلارج بنحو مستقل، 
وه��و م��ا ادى ال��ى قط��ع ميزانية 
االقليم وتردي االوضاع املعيش��ية 
نتيجة للخالفات واملشكالت التي 
ب��رزت بن حكومتي بغ��داد واربيل 
بحج��ة التج��اوز عل��ى الدس��تور 

وعدم االعتراف بحق املقابل.  

49 منظمة تمهل حكومة اإلقليم شهرًا إللغاء االدخار 
اإلجباري وإعادة رواتب الموظفين المستقطعة 

هددت بمقاطعة االستفتاء واالنتخابات المقبلة في حال عدم التجاوب مع مطالبها
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

ملفات مهم��ة نامت طويال  فوق رفوف النس��يان 
العالي��ة ، وق��د يأت��ي زمان يح��ار في��ه الناس في 
معرفة عدد الس��نن التي لبثت فيها تلك امللفات 
في كه��وف التأجيل !! . . ولعل من امللفات املهمة 
املؤجل��ة دوما هي ملف قانون النف��ط والغاز الذي 
ُولد ع��ام ٢٠٠٧ ولكنه ُولد خديج��ا ليبقى حبيس 
االج��واء الترابي��ة !! .. اما املل��ف الثاني فهو ملف 
اختي��ار رئي��س وأعضاء مجل��س اخلدم��ة العامة 
االحت��ادي الذي ُش��ّرع قانونه في ع��ام ٢٠٠٩ ، ومنذ 
ذلك احل��ن وبالرغم من انقضاء ثالث دورات برملانية 
اال ان كل تل��ك ال��دورات لم تفلح ف��ي اختيار ادارة 
للمجلس ليبقى القانون مجرد حبر على ورق ، وهو 
الذي يؤكد – القانون-  ان تأس��يس هذا اجمللس جاء 
من اجل تنظيم ش��ؤون الوظيفة العامة وحتريرها 
من التس��ييس  والتح��زب وبناء دولة املؤسس��ات  
وتش��كيل مؤسس��ة مهمتها تطوي��ر العمل في 
دوائر الدولة وبلورة القواعد  واألس��س  الس��ليمة 
وتأمن العدالة واحليادية وضم��ان معايير الكفاءة 

في التعين .
املشكلة ان احلاجة الى مجلس اخلدمة االحتادي رمبا 
لم تعد بذات االهمية  عندما مت اصدار القانون عام 
٢٠٠٩ ، ففي تلك املرحلة كانت سياس��ة احلكومة 
تقوم على اساس املزيد من التعين في مؤسسات 
الدولة بهدف خفض نسبة البطالة املرتفعة جدا 
، وكان التعي��ن يج��ري من دون اعتم��اد أي معايير 
ميك��ن من خالله��ا تطبيق مبدأ »الرجل املناس��ب 
في املكان املناس��ب« ، فغصت مؤسس��ات الدولة 
باملوظفن  وترهل اجلسد احلكومي بنحو لم يسبق 
له مثيل  ، وكان ذلك في زمن البحبوحة النفطية ، 
اما اليوم وبعد الظروف االقتصادية التي مر ومير بها 
العراق فقد اختلفت التوجهات العامة للحكومة 
، فالتعيينات قد توقفت بنحو شبه كامل منذ عام 
٢٠١٥  ، وبالتالي ف��ان دور مجلس اخلدمة االحتادي ، 
لو ُقّدر له ان يرى شمس آب اللهاب ،  لم يعد مهما 
كم��ا لو كان ف��ي عام ٢٠٠٩ ..ولك��ن االدهى واألّمر 
من ه��ذا كله ، وعل��ى الرغم م��ن ان قانون اجمللس 
يؤك��د على حترير الوظيفة العامة من التس��ييس 
- وهنا تس��قط. ألعبرات - ف��أن املعلومات املتواترة  
تفي��د ، ان مجل��س النواب لم  يص��وت على رئيس 
وأعضاء مجل��س اخلدمة  ليس ألنه��م غير اكفاء 
، فبعضه��م - وأن��ا أعرفه��م - يتمتع��ون بكفاءة 
وخب��رة ونزاهة متكنهم م��ن اداء مهامهم بنجاح ، 
امنا ألنهم مستقلون وال ميثلون الكتل والطوائف !! 
بل واالنكى من هذا وذاك ان س��بب عدم التصويت 
على السيدة التي رُش��حت ملنصب رئيس اجمللس ، 
كان النه��ا : )ام��رآة ومن طائفة غي��ر التي يجب ان 
يك��ون الرئيس منها بحس��ب تقس��يم احلصص 
، فض��ال عن كونه��ا مس��تقلة( !!! .. فكيف لنا ان 
ننتظر م��ن مؤسس��ة مهمتها اخ��راج الوظيفة 
العام��ة م��ن التس��ييس والتح��زب وإدارته��ا يتم 
اختياره��ا على وف��ق مبدأ التس��ييس واحملاصصة 
؟؟!!.. لذلك قرر مجلس النواب عدم التصويت على 
األسماء املرش��حة من قبل مجلس الوزراء  وطلب 
اع��ادة  النظر باملرش��حن و«وج��وب« ان يراعى في 
االختي��ار متثيل الكتل والطوائ��ف !! .. ووفقاً لهذه 
املعطيات فإننا لسنا محتاجن الى وجود مثل هذا 
اجمللس الذي سيولد مسيسا محصحصاً ، كما ان 
االمور »ماش��ية«  ببركة احملاصص��ة واهلها ، .. اما 
اليوم وبعد مرور  ثماني س��نوات على صدور قانون 
مجلس اخلدمة العامة االحتادي ، اجد من املناس��ب 
احال��ة هذا القان��ون الى التقاع��د ومنحه مكافأة 
نهاي��ة اخلدمة وبنح��و مضاعف النه عان��ى كثيراً 
نتيجة االنتظار الطويل وشبع ترابا حتى اكفهرت 

مالمحه وفقد صالحيته !

ملفات في
كهوف النسيان !

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

اصدر “بي��ت االعالم العراق��ي” تقريره 
الثالث��ن ح��ول خط��اب الكراهية في 
التواص��ل  ومواق��ع  اإلع��الم  وس��ائل 
االجتماع��ي وش��بكة االنترن��ت حت��ت 
عن��وان “قام��وس الكراهي��ة” يتن��اول 
مف��ردات ومصطلح��ات كراهية باتت 
متداول��ة على نح��و خطي��ر لتصبح 
جزءا من الثقافة الش��عبية في تبادل 
احل��وارات والنقاش��ات ح��ول القضايا 

السياسية واألمنية واالجتماعية.
ضم��ن  الكراهي��ة”  “قام��وس  ويأت��ي 
سلس��لة اهتمام��ات “بي��ت اإلع��الم 
العراق��ي” ف��ي رص��د فح��وى خطاب 
الكراهي��ة في الع��راق باعتب��اره أحد 
اخملاط��ر الت��ي ته��دد الس��لم واألم��ن 
اجملتمعي��ن خالل الس��نوات العش��رة 
املاضية، وشّكلت وسائل اإلعالم عامال 
مس��اهما في تنامي ه��ذا اخلطاب في 
ظل غياب منظوم��ة قانونية ومواثيق 

مهنية تضع حدا لذلك.
ويش��مل “قاموس الكراهي��ة” عبارات 
ومصطلحات ضد الطوائف والقوميات 
واجملموع��ات البش��رية ذات طابع ديني 

وسياس��ي ب��دأت تتغلغل ف��ي اللغة 
الش��عبية العراقي��ة تطل��ق بقص��د 
الكراهي��ة والتهك��م والتحقي��ر ضد 
مجموع��ات اجتماعية ودينية وعرقية 
بالعم��وم، مس��تغلة غياب  وقومي��ة 
الرادع القانوني والذاتي، ويس��جل بيت 
اإلعالم في ه��ذا الصدد بأن اس��تمرار 
ذلك يش��كل سابقة خطيرة حتول دون 
حتقيق الس��لم واألم��ن اجملتمعي، كما 
أن معاجل��ة ذلك يتطلب جه��دا ووقتا 
كبيري��ن، واألهم الش��روع في املعاجلة 
بأس��رع وقت، ويأمل بيت اإلعالم في أن 
يكون ه��ذا الرصد مناس��بة لالنطالق 

في حتقيق ذلك.
ودع��ا “بيت االعالم العراق��ي” اجلمهور 
القام��وس  رف��د  ال��ى  للمس��اهمة 
مبصطلح��ات اخ��رى تقع حتت س��ياق 
وضوابط تقري��ر الرصد، وجع��ل تقرير 
“قام��وس الكراهي��ة” قاب��ل للتعديل 
واالضاف��ة واش��راك أكب��ر ق��در م��ن 
اخملتص��ن والنخ��ب والعام��ة للخروج 
بقام��وس ه��و األول م��ن نوع��ه يرصد 
عبارات الكراهية ليكون عنصرا مهما 

امام دراسات مستقبلية اوسع.
غالبي��ة  إن  ال��ى  الرص��د  وتوص��ل 
مصطلح��ات الكراهي��ة محور الرصد 

تس��تمد جذورها من أح��كام فقهية 
ديني��ة متطرف��ة أو أح��كام مجتزئ��ة 
أو أح��كام ديني��ة مجهول��ة املص��در 
تكتسب قوتها وانتش��ارها إثر تبنيها 

من قبل ش��خصيات دينية وسياسية 
واجتماعية عام��ة أوصلتها إلى الرأي 
الع��ام عب��ر مناب��ر إعالمي��ة ومواق��ع 

التواصل االجتماعي واالنترنيت.

واش��ار الى أن هذه العبارات باتت متثل 
قاموس��ا في نقاش��ات العام��ة على 
مواق��ع التواصل االجتماعي، وغالبا ما 
تكون هذه النقاشات مطوله وتستمر 

ألي��ام عل��ى ش��كل حم��الت وحمالت 
مضادة يشارك فيها مئات األشخاص 
عب��ر مش��اركة املنش��ورات ودعمه��ا 

بهدف تسقيط اآلخر.
ويلفت الرصد الى أن تزايد اس��تخدام 
عب��ارات الكراهي��ة غالب��ا م��ا يك��ون 
متزامن��ا مع أزمات سياس��ية وحوادث 
ويس��تمر  بالب��الد،  تعص��ف  أمني��ة 
استخدام هذه العبارات ألسابيع األمر 
ال��ذي جع��ل ه��ذه العب��ارات متداولة 
وش��ائعة لتصب��ح ج��زءا م��ن اللغة 

والثقافة العامة.
واوص��ى تقري��ر الرصد بتفعي��ل مواد 
دس��تورية وقانوني��ة س��ارية خاص��ة 
بالتحري��ض تش��مل مرتكبيه��ا م��ن 
امل��ادة  وأبرزه��ا  واملؤسس��ات،  األف��راد 
الس��ابعة أوال من الدس��تور العراقي، 
يتبن��ى  نه��ج  أو  كي��ان  كل  “يحظ��ر 
العنصري��ة أو اإلره��اب أو التكفي��ر أو 
التطهير الطائف��ي، أو يحرض أو ميهد 
أو ميجد أو يروج أو يبرر له”، وأيضاً قانون 
العقوب��ات في مادت��ه )٤٧( التي تنص، 
“أن م��ن يق��وم بدفع ش��خص ما على 
ارت��كاب جرمية مبثاب��ة الفاعل األصلي 
ويعاق��ب بالعقوب��ة الت��ي يعاقب بها 
مرتكب اجلرمية بن��اء على دفع  احملرض، 

ووفق ذلك يعد فاعال للجرمية”، والعمل 
على سن تشريعات جديدة تتناغم مع 
التط��ورات االجتماعية والتكنولوجية 
خصوص��ا تل��ك املتعلق��ة باإلنترن��ت 

ومواقع التواصل االجتماعي.
ويدعو التقرير، االدع��اء العام العراقي 
الى التحرك س��ريعا، ضم��ن الواجبات 
املناط��ة به، والواردة ف��ي قانون االدعاء 
العام، الذي أقره البرملان في الثامن من 
تش��رين الثاني/ نوفمبر 2016، إذ تنص 
املادة اخلامس��ة منه، على أن من مهام 
االدعاء العام: أوال “إقامة الدعوى باحلق 
الع��ام وقضايا الفس��اد املالي واإلداري 

ومتابعتها”.
القانوني��ة،  للمناف��ذ  واس��تكماال 
اوص��ى التقرير بضرورة إط��الق حملة 
واس��عة للضغ��ط على املؤسس��ات 
اإلعالمي��ة م��ن أج��ل تنظي��م “ميثاق 
مل��زم”، بالتعاون مع جلان ذات صلة في 
مجل��س الن��واب، ومؤسس��ات مدنية 
مهتمة، يحّرم نش��ر أو بث أي منتجات 
إعالمية تدعو إلى الكراهية أو تشجع 
على العنصرية في ش��تى أش��كالها، 
كما ينص عل��ى احترام هوية األقليات 
واجلماعات اإلثنية أو العرقية الصغيرة 

في اخلطاب اإلعالمي.

يتناول مفردات ومصطلحات كراهية باتت متداولة على نحو خطير 

قاموس الكراهية.. مصطلحات تضرب السلم المجتمعي في العراق

جانب من جتمع منظمات ونشطاء اجملتمع املدني

أعلن مركز كردستان 
للمعلومات واالستراتيجيات 
االقتصادية انخفاض 
مستوى دخل الفرد 
الكردي إلى أكثر من 50% 
خالل العامين الماضيين، 
فضال عن ارتفاع مستوى 
البطالة بنحو كبير وصل 
في بعض المناطق الى 
خمسين بالمئة

الزبيدي يكشف بعضًا من تفصيالت خروج 
الحكيم من المجلس االعلى

الجبوري يؤكد السعى لتطوير
الدبلوماسية البرلمانية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��د القي��ادي ف��ي اجملل��س األعلى 
باق��ر جبر الزبي��دي، أن القي��ادة في 
اجمللس بعد خروج عمار احلكيم منه 
س��تكون عبر أمانة عامة جماعية، 
الفتا ال��ى أن ما وصف��ه ب�«التفرد« 
ليس هو سبب ما وصل إليه اجمللس 

وإمنا »أشياء أخرى وأمور غريبة«. 
وق��ال الزبي��دي ف��ي حدي��ث متلفز 
تابعته »الصباح اجلديد«، »لم أرشح 
األعلى«،  اجملل��س  لزعام��ة  نفس��ي 
مبين��ا أن »األمر حس��م ب��أن تكون 
هناك أمانة عامة للمجلس األعلى 
فيها أمن��اء ومجموعة م��ن األفراد 
تتوزع على الهيئة القيادية وأعضاء 
مجلس املكتب السياسي«.  وأضاف، 
ومت  حس��مت،  امللف��ات  »أغل��ب  أن 
االتفاق عل��ى أمانة عامة للمجلس، 

وإذا تس��اوت األص��وات يكون األمن 
العام هو صاحب الصوت املرجح«. 

وبشأن ما حصل في اجمللس األعلى، 
قال الزبيدي، »بدأت تتش��كل لدينا 
مالحظ��ات منذ ع��ام 2013«، مبينا 
أن »ه��ذه املالحظ��ات ترك��ز عل��ى 
اإلنف��راد في اتخ��اذ الق��رار من قبل 
عم��ار احلكيم وبعض األحيان نفاجأ 
مبش��روع يطرح ف��ي التلفزيون ولم 

نناقشه في الهيئة القيادية«.
وأشار الزبيدي الى أن »احلكيم قالها 
صراح��ة، فهو يرى في نفس��ه قادراً 
عل��ى القي��ادة وهو قائ��د وال يحتاج 
حتى مستشارين«، مبينا أن »وصية 
ل عزيز العراق يشير فيها الى أن عمار 
احلكيم هو الذي يكمل املشوار وفق 
اخلطب��ة الت��ي ألقيت ف��ي الصحن 
احلي��دري، وهو لم يل��ق هذا اجلزء من 

الوصي��ة إمن��ا ش��خص آخ��ر من آل 
احلكيم«. 

ومضى الزبيدي الى القول، إن »قضية 
التفرد بالقرار ليس��ت هي الوحيدة، 
حيث كنا قادري��ن على امتصاصها 
ق��در اإلمكان وطرحها ف��ي القيادة، 
لكن أضيف��ت لها أش��ياء أخرى، ال 
اس��تطيع احلديث عنه��ا، ألن ليس 
كل ما يع��رف يقال«.  وتابع الزبيدي، 
»حصل��ت ملفات ف��ي طبيعة إدارة 
الوزارة وشؤون الدولة، وهذه املسائل 
غريب��ة عن اجمللس األعلى«، مش��يرا 
الى »تش��كيل فرس��ان األمل بدون 
استش��ارة القي��ادة، وعندما س��ئل 
احلكي��م، أجاب ب��أن ه��ذا التنظيم 
خ��اص به وه��و ال��ذي يدي��ره وبقي 
كذلك وهذا ترك أثره الس��لبي لدى 

القيادة وطبيعة األداء«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري، ام��س االثن��ن، أن اجمللس 
يس��عى الى تطوير الدبلوماس��ية 
البرملاني��ة، وفيم��ا أع��رب وفد من 
اجلمهوري��ة التش��يكية عن حرص 
حكوم��ة وبرمل��ان بالده عل��ى دعم 
العراق في جميع اجملاالت إلعادة الى 

ممارسة دوره احليوي.
وقال املكت��ب االعالم��ي للجبوري 
في بي��ان اطلعت علي��ه »الصباح 
اجلديد«، إن األخير »استقبل، امس، 
وف��دا م��ن اجلمهورية التش��يكية 
يتضمن نائب رئيس مجلس النواب 
يان بارتوشك ونائبة رئيس مجلس 
الشعب ملوشا هورسكا بحضور 
سفراء البلدين«، مبيناً أن »اجلانبن 
الثنائية بن  العالقات  اس��تعراضا 

البلدين وس��بل تعزيزها، فضالً عن 
ض��رورة ب��ذل كل اجله��ود من اجل 
ادام��ة التعام��ل املش��ترك وعل��ى 

كافة املستويات«.
ونق��ل البي��ان ع��ن اجلب��وري قوله، 
أن »الع��راق مقب��ل عل��ى مرحل��ة 
مهم��ة بع��د زوال تنظي��م داعش 
االرهاب��ي تتطلب مزيد من التعاون 
والتنسيق مع الدول الصديقة ومبا 
يخدم مصلحة البالد العليا«، الفتاً 
ال��ى أن »البرملان يتطل��ع الى مزيد 
م��ن التعاون للنهوض مبؤسس��ته 
التشريعية باعتبارها ممثالً للشعب 
م��ن خ��الل التش��ريعات والقوانن 

التي تسهم في استقرار البالد«.
وأض��اف، أن »اجملل��س يس��عى الى 
تطوير الدبلوماس��ية البرملانية من 
خ��الل فتح اف��اق التع��اون مع دول 

املنطق��ة والعال��م«، مؤك��داً على 
»اهمي��ة تهيئ��ة كاف��ة الظ��روف 
املناس��بة من اجل دع��م املصالح 
املش��تركة من خالل تبادل اخلبرات 

بن البلدين«.
ومن جهته، اعرب الوفد الزائر »عن 
ح��رص حكوم��ة وبرملان التش��يك 
على دعم العراق في جميع اجملاالت 
وبالصورة التي تعيده الى ممارس��ة 
دوره احليوي في املنطقة والعالم«.

التش��يكي  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
لوبومي��ر زورالي��ك أعل��ن في وقت 
س��ابق خالل زيارته ال��ى العراق أن 
ب��الده وف��رت األس��لحة والذخائ��ر 
حلكومتي بغداد واربيل وستستمر 
بذل��ك، مش��يراً ال��ى أنه��ا عضو 
فاعل في حتالف دولي واسع حملاربة 

تنظيم«داعش«.
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بغداد – مقتل ارهابي 
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد امس 
االثنني أن ما يس��مى باملفتي الشرعي 
لوالية ش��مالي بغداد فجر نفسه بعد 

محاصرته من قبل القوات األمنية. 
وقال��ت القيادة في بي��ان لها اطلعت " 
الصب��اح اجلديد" على نس��خة منه إن 
"قوة مش��تركة م��ن الل��واء 22 جيش 
عراقي ومفرزة لألم��ن الوطني متكنت، 
صباح ي��وم امس من محاصرة اإلرهابي 
املكنى )أبو نونه( املفتي الشرعي لوالية 
ش��مال بغداد في أحد الدور السكنية 
ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف��ت، أن "اإلرهابي بعد يأس��ه من 
اإلف��ات م��ن قبض��ة قواتن��ا األمني��ة 
ق��ام بتفجي��ر نفس��ه دون ح��دوث أية 

خسائر". 

ديالى – قصف جوي 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االثنني، بان مركبة لتنظيم 
"داعش" دمرت بقصف جوي قرب احلدود 

الفاصلة بني احملافظة وصاح الدين.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكش��ف عن اس��مه إن "قصفا جويا 
اس��تهدف مركبة لداعش في محيط 
قري��ة البو ع��واد قرب احل��دود الفاصلة 
ب��ني ديالى وصاح الدين من جهة حاوي 
العظيم )90كم شمال ب عقوبة( ما ادى 
ال��ى تدميرها بالكام��ل وقتل من فيها 

على وفق املعلومات املتوفرة".

كركوك – مقتل ارهابي 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثن��ني، بأن مس��ؤول 
ش��رطة "داعش" ف��ي احلويجة جنوب 

غرب��ي احملافظ��ة قت��ل بضرب��ة جوي��ة 
استهدفت مضافة للتنظيم االرهابي 

.
وق��ال املص��در إن "مس��ؤول م��ا تعرف 
قض��اء  ف��ي  اإلس��امية  بالش��رطة 
احلويجة جن��وب غربي كركوك قتل مع 
اح��د مرافقي��ه وأصيب آخ��رون بضربة 
جوية اس��تهدفت مضاف��ة للتنظيم 

االرهابي في أطراف القضاء".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، أن "القتيل يعد من قيادات 
اخلط الثاني في كركوك والتي تدار من 

احلويجة منذ حزيران 2014". 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي بقض��اء طوز 
الدي��ن  ص��اح  مبحافظ��ة  خورمات��و 
امس االثنني بأن اشتباكات "عنيفة" 

مس��لحة اندلعت بني عناصر تنظيم 
"داعش" االرهابي وقوات البيشمركة 
غرب القضاء، فيما اكد سقوط قتلى 

وجرحى من اجلانبني.
داع��ش  "عناص��ر  إن  املص��در  وق��ال 
هاجم��وا فج��ر يوم امس باالس��لحة 
والقناص��ني  واملتوس��طة  اخلفيف��ة 
مواقع البيش��مركة من محور الزركة 
غ��رب قض��اء طوزخورمات��و )٤٠ كم 
غرب الطوز(، ودارت اشتباكات عنيفة 
مس��لحة مازال��ت مس��تمرة حت��ى 

االن".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه، ان "االشتباكات 
العنيفة اسفرت عن مقتل عنصرين 
من البيش��مركة واصابة اثنني آخرين، 
فيم��ا قت��ل اربعة م��ن تنظيم داعش 

االرهابي واصيب خمسة اخرون". 

االنبار – ضربة جوية  
اعل��ن قائ��د عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن قاس��م احملمدي ام��س االثنني، 
عن قتل سبعة "إرهابيني" من تنظيم 
"داع��ش" االرهاب��ي وتدمي��ر عجلتني 
اثنني للتنظيم بقصف جوي ش��مال 

قضاء راوه في محافظة االنبار .
وق��ال قائ��د عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الركن احملم��دي إن "طي��ران التحالف 
الدولي متكن من قصف جتمع لداعش 
في ش��مال مدينة راوه )230كم غرب 
الرمادي( ، مضيفا أن "القصف اسفر 
عن مقتل 7 إرهابيني وتدمير عجلتني 

اثنني للتنظيم االرهابي ". 

نينوى – انفجار عبوات
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 

نينوى امس االثنني بأن سبعة مدنيني 
س��قطوا بني قتيل وجريح غالبيتهم 
نساء واطفال بانفجار عبوات ناسفة 
في حي راس اجلادة شمال غربي مدينة 

املوصل.
وق��ال املصدر االمني إن "ثاثة مدنيني 
قتلوا واصيب اربعة اخرون غالبيتهم 
نساء واطفال بانفجار عبوات ناسفة، 
صباح ي��وم امس في ح��ي راس اجلادة 
)١٠ش��مال غربي املوص��ل("، موضحاً 
أن "العب��وات زرعه��ا تنظي��م داعش 

االرهابي في احياء املوصل".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "قوة امنية 
س��ارعت ملوقع احل��ادث ونقلت اجلثث 
ال��ى  واملصاب��ني  العدل��ي  للط��ب 

مستشفيات قريبة". 

البصرة – نزاع مسلح 
كش��ف مص��در أمن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س االثنني بأن 
تب��ادالً كثيفاً إلط��اق النار حصل في 
ناحية الدير الواقعة ش��مال احملافظة 
من جراء اندالع ن�زاع عشائري مسلح، 
مبين��اً أن القوات األمنية توجهت الى 

املنطقة لف�ض الن�زاع.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "تب��ادالً كثيفاً الطاق 
النار حصل في إح��دى مناطق ناحية 
الدي��ر ضمن قض��اء القرنة مبحافظة 
البصرة ما أدى ال��ى قطع أحد الطرق 
احليوي��ة بش��كل مؤق��ت"، مبين��اً أن 
"ق��وة أمنية قام��ت بتطوي��ق موقع 
الن��زاع اس��تعداداً للتدخ��ل من أجل 
فض النزاع العش��ائري املسلح وإلقاء 

القبض على املشاركني فيه". 

إرهابي يفّجر نفسه في قضاء الطارمية شمالي بغداد * الطيران يستهدف مضافة في الحويجة غربي كركوك
مقتل 7 إرهابيين بقصف جوي غربي الرمادي * انفجار عبوات ناسفة في رأس الجادة شمالي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن عض��و مجل��س محافظة األنب��ار محمد 
ياسني،امس االثنني، عن وصول السفير األمريكي 
ال��ى الفلوجة بهدف االطاع عل��ى واقع املدينة 

ومشاريع األمم املتحدة املنجزة فيها.
وقال ياس��ني ف��ي حديث صحفي، إن "الس��فير 
األمريكي ل��دى بغداد دوكاص س��ليمان، وصل، 
ام��س، ال��ى مدين��ة الفلوج��ة، ) 40كم ش��رق 

الرمادي(".
وأضاف ياسني، ان "الهدف من الزيارة االطاع على 
واقع املدينة اخلدمي واملش��اريع املنجزة ملنظمة 

undp، التابعة لألمم املتحدة في الفلوجة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائممقام قضاء الرمادي ب محافظة األنبار 
إبراهيم اجلنابي،امس االثنني، عن املباشرة بصرف 
اجل��وازات الهال��ي احملافظة خال األي��ام القليلة 

القادمة من القضاء.
وقال اجلناب��ي في حديث صحف��ي، إن "حكومة 
االنبار احمللية طالبت ألكثر من مرة وزارة الداخلية 
بإع��ادة العمل بنظام صرف اجل��وازات من مدينة 

الرمادي، بعد توقف دام اكثر من ثاث سنوات".
وأض��اف اجلناب��ي، أن "املوافق��ة حصل��ت عل��ى 
صرف اجلوازات الهالي األنبار خال األيام القليلة 
القادمة بعد اكمال جتهيز منظومة اجلوازات من 

قبل احلكومة احمللية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��رر اجملل��س االعل��ى لاس��تفتاء ف��ي اقلي��م 
كردس��تان، في خت��ام اجتماعه باش��راف رئيس 
االقلي��م مس��عود بارزان��ي وبحض��ور االح��زاب 
السياس��ية واملكونات القومية والدينية االخرى 
في مصيف صاح الدين تشكيل وفد للحوار مع 

بغداد وتفعيل برملان االقليم.
وجاء في الباغ اخلتامي "تكليف مسعود بارزاني 
وكوس��رت رس��ول علي بتش��كيل وف��د كوردي 
للح��وار مع بغ��داد حول االس��تفتاء، اضافة الى 
اقرار تفعيل برملان كردستان خال اسبوعني حلل 

املشاكل ودعم مشروع االستفتاء".
وج��اء ف��ي الب��اغ ايض��ا ان" اجملل��س االعل��ى 
لاس��تفتاء ق��ام باب��داء ارائ��ه ومقترحاته حول 

املبادئ االساسية لاستفتاء".

السفير األميركي
يطلع على المشاريع 

في الفلوجة

المباشرة بصرف 
الجوازات في األنبار

وفد من كردستان 
للتفاوض مع بغداد

الملف األمني

"األمن الوطني" يوّجه بوضع
جدول زمني إلعادة النازحني

مسترساً: "لذا فنحن نؤكد أن أمامنا 
عمل يتعلق بالتأهيل الفكري وهو ال 

يقل أهمية عن التحرير اجلغرافي". 
وأش��ار البيان إلى أن اجلبوري ثمن في 
الوقت ذاته "جه��ود الواليات املتحدة 
األمريكية في مس��اندة العراق خال 
حربه ضد عصابات داعش اإلرهابية".

وانته��ى البي��ان بأن: "أول��ى اخلطوات 
الت��ي ميكن أن تس��اعدنا ف��ي تهيئة 
مناخ مناس��ب لاس��تقرار هو إعادة 
النازحني وإنه��اء معاناتهم، والتركيز 
عل��ى تطوي��ر الواقع اخلدم��ي للمدن 

املتضررة من اإلرهاب".

السفارة العراقية في أفغانستان 
تتعرض لهجوم إرهابي

ولم تتوفر حتى اآلن أنباء عن سقوط 
قتلى أو مصابني ج��راء التفجير، ولم 
تعل��ن أي جهة عن مس��ؤوليتها عن 

الهجوم.
وزارة  أعلن��ت   ، الح��ق  تط��ور  وف��ي 
الداخلية االفغانية، عن نقل موظفي 
الس��فارة العراقي��ة في كاب��ول الى 

مكان آمن بعد الهجوم االنتحاري. 
وقالت وكالة األنباء األفغانية، في خبر 
له��ا، إن "اربعة مهاجم��ني متورطون 
ف��ي الهج��وم ومقاومته��م لق��وات 

االم��ن"، مش��يرة ال��ى "نش��ر قوات 
خاصة اضافية لوقف الهجوم".

وبحسب الوكالة فأن "التقارير االولية 
تشير الى ان حارس امن السفارة لقي 
مصرعه واصيب اخرون في الهجوم".
وفي خبر عاج��ل أكدت وزارة اخلارجية 
العراقية، مس��اء امس االثنني، انتهاء 
الهجوم على السفارة في العاصمة 
االفغاني��ة كابول، مش��يرة الى اجاء 
املوظفني اللذي��ن قاوما داخلها وهما 

"بصحة جيدة".

وزارة االتصاالت تعد "بنقلة كبيرة 
في نوعية اخلدمات"

وكان��ت وزارة اإلتص��االت أعلن��ت يوم 
االول من أمس األحد إنطاق املشروع 
الوطني لإلنترنت بهدف حتسني جودة 
هذه اخلدمة في الع��راق بالتعاون مع 

شركتي )ايرث لنك وسمفوني(.

املالية النيابية تطالب برد طعن 
املوازنة بعد معاجلته في التعديل

وأكم��ل حي��در بالق��ول إن "اجراءاتنا 
طال��ت ايضاً وزارة الصحة التي نقلنا 
اليه��ا بنحو 400 تريليون دينار لغرض 
ش��راء االدوية وعلى احلكومة أن تنفق 

هذه املبالغ في مجالها الصحيح".
م��ن جانبه، افاد عض��و اللجنة االخر 
سرحان أحمد سرحان في تصريح إلى 

"الصب��اح اجلديد"، بأن "املوازنة كانت 
حتتاج إلى اجراء تعديات مهمة".

واضاف س��رحان أن "مجل��س النواب 
جنح في اقرار هذه التعديات في وقت 
قياس��ي كوننا على اعتب��ار التزامات 

مالية مهمة ينبغي االخذ بها".
ويرى أن "احملكمة االحتادية العليا يقع 
عل��ى عاتقها ان تأخذ بع��ني االعتبار 
به��ذه التعدي��ات في اتخ��اذ قراراها 
بخص��وص الطع��ن احلكوم��ي على 

فقرات املوازنة".
ولف��ت س��رحان أن "اللجن��ة املالية 
النيابية حتترم ق��رار القضاء العراقي 
ممث��ًا باحملكمة االحتادي��ة لكنها تأمل 
بأن يصدر على وفق مصلحة الشعب 

العراقي".
يذك��ر أن دع��وى الطع��ن باملوازنة قد 
خب��راء  خمس��ة  النتخ��اب  تأجل��ت 
يجيبون على اسئلة من ضمنها مدى 
تأثير التعدي��ات اجلديدة في الطعن، 
فيما سيحدد موعد للجلسة املقبلة 
في ضوء املدة الت��ي يحتاجها اخلبراء 
ف��ي اجن��از تقريره��م ال��ذي يتضمن 

اجلوانب الفنية ملوضوع الدعوى

بعد زيارة الصدر.. الرياض توّجه 
دعوات رسمية لعالوي واحلكيم

وأعل��ن مكتب الصدر، ي��وم االول من 
امس األح��د، ع��ن توجه األخي��ر إلى 

اململكة العربية الس��عودية، مشيرا 
إل��ى أن الزي��ارة ج��اءت تلبي��ة لدعوة 

رسمية من الرياض.
وفي س��ياق متصل وجه��ت اململكة 
العربية السعودية،امس االثنني، دعوة 
رسمية لكل من نائب الرئيس العراقي 
اياد عاوي وزعيم تيار احلكمة الوطني 

عمار احلكيم لزيارتها تباعاً.
“الع��رب  صحيف��ة  وكش��فت 
اللندنية”،ام��س االثن��ني، ع��ن توجيه 
الري��اض الدع��وة إل��ى كل م��ن نائب 
رئي��س اجلمهورية اياد ع��اوي، ورئيس 
تي��ار احلكمة الس��يد عم��ار احلكيم، 
ورئيس ال��وزراء حيدر العب��ادي، لزيارة 
الس��عودية تباع��ا، مش��يرة ال��ى ان 
احلكيم رمبا س��يكون هو أول من يلبي 

الدعوة
مص��ادر  ع��ن  الصحيف��ة  ونقل��ت 
حكومية سعودية قولها إن “الرياض 
وجهت الدعوة إلى كل من إياد عاوي 
نائب رئيس اجلمهورية، وعمار احلكيم 
زعيم تي��ار احلكمة، وحي��در العبادي 
رئيس الوزراء، لزيارة السعودية تباعا”.

وأضاف��ت املص��ادر أن “احلكي��م رمب��ا 
سيكون هو أول من يلبي الدعوة.

ونف��ى مص��در ف��ي مكت��ب العبادي 
للصحيف��ة ان يك��ون “رئي��س الوزراء 
حّمل الصدر رس��الة إلى السعودية”، 

مؤكاد أن “العبادي لديه إشعار بها”.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

انفصل آالف األطف��ال عن آبائهم 
ف��ي املعركة التي دارت رحاها على 
مدار تسعة أشهر لتحرير املوصل 
والس��نوات الت��ي س��بقتها م��ن 
حك��م تنظيم الدولة اإلس��امية 

في شمال العراق.
ُعثر على البعض تائهني يتجولون 
وحدهم وسط الركام وقد انتابهم 
اخل��وف بينم��ا انض��م آخ��رون إلى 
النازح��ني عن  الاجئ��ني  صف��وف 

املدينة التي حاق بها الدمار.
امل��وت  كان  احل��االت  بع��ض  ف��ي 
مصي��ر اآلب��اء. وتفرق أفراد األس��ر 
خ��ال فرارهم من حرب الش��وارع 
والضرب��ات اجلوية أو من قمع رجال 
التنظي��م. وق��د أصي��ب كثي��رون 
بالصدمة من ش��دة األهوال التي 

مروا بها.
وأصبح��ت حماي��ة الصغ��ار ولم 
شملهم مع أسرهم مهمة عاجلة 

أمام منظمات العمل اإلنساني.
قال مرميبياي مارياس��يلفام خبير 
األمم  مبنظم��ة  الطف��ل  حماي��ة 
املتح��دة للطفول��ة )يونيس��يف( 
للخطر  األطفال معرضون  "هؤالء 
الش��ديد. وأغلبه��م م��ر بتجارب 

مؤملة للغاية".
ذات يوم من أيام شهر تشرين األول 
املاض��ي تركت مرمي ابنة التس��عة 
أعوام أسرتها لتزور جدتها في غرب 
املوصل التي كان��ت تخضع آنذاك 
حلكم تنظيم الدولة اإلس��امية. 
العراقي��ة  الق��وات  وب��دأ هج��وم 
الستعادة املدينة فاضطرت للبقاء 

هناك.
كان  إن��ه  حس��ن  والده��ا  وق��ال 
شرطيا واستقال من عمله عندما 
اس��تولى اإلس��اميون املتطرفون 
عل��ى املوص��ل عام 2014 خش��ية 
استهدافه. وراح يتنقل هو وزوجته 
الثاني��ة مع م��رمي وأخواتها الثاثة 

من مسكن آلخر.
وف��ي بي��ت مهج��ور ل��م يكتمل 
بن��اؤه تعي��ش فيه األس��رة بوضع 
اليد اآلن في الش��طر الشرقي من 
املوصل قال حسن "كنا نعيش في 
أماكن كثي��رة مختلف��ة ونتنقل. 
وبقيت مرمي مع جدتها لكن عندما 
أغلقت اجلس��ور لم أستطع عبور 

النهر لرؤيتها".
وف��ي النهاي��ة ف��رت األس��رة إلى 
مخيم حس��ن شام للنازحني لكن 

مرمي ظلت حبيسة الشطر الغربي 
من املدينة.

وبعد اس��تعادة القوات احلكومية 
الس��يطرة عل��ى احلي ف��ي يونيو 
حزيران اس��تطاعت م��رمي وجدتها 
الوصول إلى مخي��م اخلازر. وطلب 
والدها من يونيس��يف مساعدته 
املنظم��ة  مس��ؤولو  واس��تطاع 
التوصل إل��ى ابنته. وفي الش��هر 
نفس��ه التأم ش��مل األس��رة في 

مخيم حسن شام.
وقال األب "كنت أس��مع القصف 
والقتل كل ي��وم. ولم أصدق أنهم 

سيعثرون عليها".
وما زالت احلياة صعبة على األسرة. 
فقد رحلت عن اخملي��م للعودة إلى 
املدينة مبا لديها من أمتعة قليلة. 
غير أن صاحب البيت يريد طردهم. 
ويدب��ر حس��ن نفق��ات املعيش��ة 
بال��كاد بالعمل يوما بي��وم. لكنه 
قال وهو يحتضن ابنته إن األس��رة 

التأم شملها على األقل.
براقت��ني  بعين��ني  م��رمي  وقال��ت 
تري��د  إنه��ا  خجول��ة  وابتس��امة 

الذهاب للمدرسة.
وأضافت "لم أذهب أبدا للمدرسة. 
أري��د أن تكون عندي كتب وحقيبة 
ظه��ر وأن أتعلم احل��روف. هذا هو 

حلمي".
تق��ول منظم��ة يونيس��يف إن��ه 
مت العث��ور عل��ى أطفال ف��ي حالة 
صدمة وس��ط الركام أو في أنفاق 
في املوصل. بعضهم فقد عائلته 
أثناء الفرار إلى األمان غير أن بعض 
اآلباء اضط��روا أحيانا إلى التخلي 

عن أطفالهم أو تركهم آلخرين.
وأضاف��ت في بي��ان إن كثيرين من 
األطف��ال أرغم��وا عل��ى القتال أو 
ارتكاب أعمال عن��ف. كما تعرض 

أطفال لاستغال اجلنسي.
وقال مارياسيلفام من املنظمة في 
أربيل إن عدد األطفال اخلارجني من 
املوصل ازداد في األش��هر القليلة 

املاضية مع بلوغ املعركة ذروتها.
األطف��ال  ب��ني  الف��ارق  وش��رح 
املنفصل��ني عن ذويه��م وأصحاب 
الوالي��ة القانونية عليهم لكنهم 
يعيشون مع أصدقاء أو أقارب وبني 

األطف��ال الذين أصبح��وا وحدهم 
با مرافق أو رعاية أو أوصياء.

وأض��اف أن من الصع��ب ذكر رقم 
دقيق لكنه ق��ال إن وكاالت حماية 
الطفل س��جلت أكثر م��ن 3000 
حال��ة لانفصال ع��ن األهل وأكثر 
من 800 حالة ألطف��ال با مرافق. 
والفئ��ة الثاني��ة ه��ي الت��ي متثل 

رعايتها أولوية.
وتبدأ مهمة إنق��اذ هؤالء األطفال 
والتع��رف عليهم في امليدان حيث 
تكل��ف به��ا ف��رق وكاالت اإلغاثة 
املواقع االستراتيجية  العاملة في 
التي تش��هد ف��رار الن��اس. وتقام 
ف��رق  وت��زور  التس��جيل.  نق��اط 
متنقل��ة متخصصة ف��ي حماية 
األطف��ال البيوت. ثم تبدأ منظمة 
يونيسيف وش��ركاؤها احملليون في 
اقتف��اء أثر األوصي��اء القانونيني أو 

األقارب.
"تركيزن��ا  مارياس��يلفام  وق��ال 
رعايته��م  عل��ى  األساس��ي 
وحمايته��م. فنحاول أن نتأكد من 

حصولهم على الرعاية الفورية".

وفي اخمليمات يتم تسكني األطفال 
ف��ي العادة مع أس��ر على أس��اس 
مؤقت. وإذا تعذر التوصل إلى اآلباء 
أو أقارب آخرين تبدأ عملية قانونية 
لنقلهم إلى بي��وت رعاية مبوافقة 

حكومية.
وإذا أخفقت كل اجلهود يتم اللجوء 

إلى برنامج للتبني.
األطف��ال  يحت��اج  البداي��ة  وم��ن 
إل��ى خدم��ات متخصص��ة مث��ل 
االستش��ارات النفس��ية. ويحتاج 
البعض لرعاية صحية نفسية غير 
أن مارياس��يلفام ق��ال إن احلكومة 
العراقية تفتقر إلى املوارد والبنية 
التحتي��ة الكافي��ة ملواجه��ة هذا 

التحدي.
م��ن  مجموع��ة  ظه��رت  وق��د 
املش��اكل اخلاصة في املوصل التي 
كان��ت عاصم��ة لدول��ة اخلاف��ة 
التي أعلنها التنظيم في س��وريا 
والعراق قب��ل ثاث س��نوات. فقد 
تابعت يونيسيف واحلكومة حاالت 
للتأكد من أن األطفال سلموا من 
س��وء املعامل��ة واالس��تغال بعد 

عودتهم للمجتمع.
وق��ال مارياس��يلفام "الوضع كما 
نراه أن بع��ض األطفال ال يقبلهم 
انتماءاته��م"  بس��بب  اجملتم��ع 
مشيرا إلى أطفال مقاتلي الدولة 

اإلسامية وأنصارها.
وأضاف أن بع��ض الصغار يجوبون 
شوارع املدينة وأن بعضهم يُستغل 
في تش��غيل األطف��ال. وأضاف أن 
األس��ر التي فق��دت بيوتها أو فرت 
م��ن القتال ال تس��تطيع مواجهة 

األعباء في بعض األحيان.
وتابع "سيتطلب األمر وقتا طويا 
واخلدم��ات  امل��وارد  م��ن  والكثي��ر 
املتخصص��ة له��م إلع��ادة بن��اء 
حياته��م مب��ا ف��ي ذل��ك إعادتهم 

للمدارس".
ومن املنتظ��ر ظهور موجة جديدة 
من األطفال التائهني مع استمرار 
احل��رب وتقهق��ر تنظي��م الدول��ة 
هج��وم  ض��وء  وف��ي  اإلس��امية 
حكوم��ي يتوقع قريبا الس��تعادة 
بل��دة تلعفر التي يس��يطر عليها 

التنظيم.

اليونيسيف: تم 
العثور على أطفال 
في حالة صدمة 
وسط الركام أو في 
أنفاق في الموصل. 
بعضهم فقد 
عائلته أثناء الفرار 
إلى األمان غير أن 
بعض اآلباء اضطروا 
أحيانا إلى التخلي 
عن أطفالهم أو 
تركهم آلخرين

عائلة موصلية هاربة من املعارك

وسط الدمار والركام بعد فقد اآلباء

األطفال التائهون .. صفحة من تداعيات معركة الموصل
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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة العملي��ات املش��تركة 
،أم��س االثن��ني ، عن مقت��ل 20 عنصراً 
من مجرمي داعش وتدمير أربع عجات 
أمنية اس��تباقية  مفخخ��ة بحمل��ة 
غربي االنبار ، فيما أعلنت خلية اإلعام 
احلرب��ي ،عن انط��اق عملي��ة تفتيش 
واس��عة ملاحقة فل��ول اإلرهابيني في 

محافظتي ديالى واالنبار . 
وقال مص��در امني رفيع املس��توى في 
قيادة العمليات املش��تركة في حديث 
خ��اص لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  
إن" الق��وات األمنية ومبس��اندة طيران 
اجليش, متكن��وا من قتل 20 عنصراً من 
مجاميع داعش اإلجرامية بينهم ثاثة 
قي��ادات ب��ارزة في التنظي��م اإلجرامي 
بحملة أمنية اس��تباقية اس��تهدفت 
جتمعا لهم في صح��راء منطقة وادي 

ام الوز بقضاء عنه غربي االنبار". 
وأض��اف املصدر الذي لم يكش��ف عن 
أسمه ان" القوات األمنية متكنت أيضا 
من تدمير أربع عجات مفخخة فضا 
عن إحراق س��بع خيم لعناصر مجرمي 
داعش ومقتل م��ن فيها بقصف جوي 
واالس��تياء على أس��لحة مختلفة"، 
املتفجرات  ان"وح��دة معاجل��ة  مبين��ا 

غي��ر املنفلقة أبطلت مفع��ول املباني 
الرئيس��ة والفرعية  املفخخة والطرق 
م��ن دون وقوع أي إصاب��ات في صفوف 

القوات األمنية . 
م��ن جانبه كش��ف مص��در أمني في 
قيادة عمليات االنبار يوم ، أمس االثنني 
عن تفكيك 97 عبوة ناس��فة باملناطق 

احملررة من احملافظة. 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
اجلدي��د‘‘ إن"قوة م��ن الفرق��ة الثامنة 
باجليش متكنت من العثور على 52 عبوة 
ناسفة في مناطق الشراع والبوطيبان 
والطاش ب الرمادي بعد العثور عليها". 

وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه أن" قوة من فرقة املش��اة 
اآللية العاشرة متكنت من العثور على 
45 عبوة ناس��فة في مناطق البوبالي 
والبوشهاب شرق الرمادي ومناطق حي 
البك��ر في هيت ومنطقة الطرابش��ة 
ش��مال الرمادي"، الفتا إل��ى أن"القوة 

قامت بتفكيك تلك العبوات".
وم��ن جهته��ا أعلن��ت خلي��ة اإلعام 
احلربي ، أمس االثنني ،عن انطاق عملية 
تفتيش واسعة ملاحقة فلول اإلرهابيني 

في محافظتي ديالى واالنبار. 
وقالت اخللية ف��ي بيان تلقت صحيفة 

‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ان "قيادة 
عمليات دجلة باشرت بعملية مداهمة 
و تفتيش قرى العس��اكرة - حافة نهر 
ديالى- تل سليمة - غابات بحيرة حوض 
حمرين- مش��روع ماء السعدية - قرية 
عويش��ة- محاذة نهر ديالى - مرجانة - 
قرية بني ويس - قري��ة ربيعة - تقاطع 

سكة احلديد". 
وأضاف��ت إن "قي��ادة عملي��ات االنب��ار 
باشرت بواجب تفتيش مناطق احلصي 

– البوهوى". 
ونف��ذت ق��وة محمولة جواً م��ن قيادة 
عمليات اجلزيرة والبادية ، أمس االثنني، 
عملية خاطفة في وادي السهلة غربي 

االنبار. 
وقال��ت خلي��ة اإلعام احلرب��ي في بيان 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  تلق��ت صحيف��ة 
نس��خة منه ان "قيادة عمليات اجلزيرة 
نف��ذت واج��ب بق��وة محمول��ة ج��واً 
من فوج اس��تطاع الفرقة الس��ابعة  
أس��فرت العملي��ة عن تدمي��ر وكرين  
إحدهم��ا يحت��وي على م��واد متفجرة 
ومول��دة كهربائية متروك��ة تابعة الى 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابي��ة ف��ي وادي 
الس��هلة - ش��مال غرب قض��اء هيت 

غربي االنبار". 

القّوات المشتركة تقتل 20 عنصرًا من داعش
غربي األنبار وتدّمر أربع عجالت مفخخة  



متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
مبكتبه م��ع الس��فير الياباني لدى 
الع��راق فوميو ايواي اوجه ومجاالت 
التع��اون الصناع��ي ب��ن البلدي��ن 
ومناقش��ة النتائ��ج املتحققة في 
مش��روع التأهيل ملصنع األس��مدة 
ف��ي البص��رة م��ن خ��ال الق��رض 
اليابان��ي وعدد م��ن القضاي��ا ذات 

االهتمام املشترك. 
وثم��ن الوزي��ر في مس��تهل اللقاء 
الدور الكبير حلكومة وشعب اليابان 
ف��ي دعم العراق سياس��يا واحلرص 
اجلاد على متتن العاقات املشتركة 
، مؤكدا دعم وزارة الصناعة ملبادرة 
اجلانب الياباني في تنفيذ مش��روع 
التأهي��ل لش��ركة األس��مدة ف��ي 
البص��رة من اج��ل رفع مس��تواها 
الصناعي واالقتصادي وحتويلها الى 
شركة منتجة ورابحة السيما بعد 
تشغيل اخلط االنتاجي الثاني حيث 
أصب��ح باالم��كان س��د احتياجات 

وزارة الزراعة خال هذا العام .
واش��ار الوزي��ر في الوق��ت ذاته إلى 
الش��ركة  ابرمت��ه  ال��ذي  العق��د 
املذكورة م��ع وزارة الزراعة لتجهيز 
األخيرة ب�)300( الف طن من سماد 
اليوريا في خطوة فريدة حتصل الول 
مرة بن وزارتي الصناعة والزراعة ومبا 
يغطي اجلزء االكبر م��ن احتياجات 
احلج��ج  ويفن��د  الزراع��ة  وزارة 
واملب��ررات للج��وء إلى االس��تيراد ، 
مبينا ب��أن العمل مس��تمر الجراء 
البحوث والدراس��ات النتاج س��ماد 
الفوس��اد من خال استثمار ونقل 
الفوس��فات املوجود في محافظة 
االنبار لتغطية احتياج وزارة الزراعة 

من هذا املنتج ...
واوضح السوداني بأن العراق قد مر 
بوضع اقتصادي صعب جدا ويحتاج 
الى من يس��هم في رفع مس��توى 
اقتصاده والنهوض به السيما وانه 
ميتلك بنية حتتي��ة كبيرة ولديه من 
االمكانيات البش��رية ذات الكفاءة 
والق��درات املتنامي��ة أضاف��ة ال��ى 
امل��وارد الطبيعة والت��ي ماتزال غير 
الصحي��ح  بالش��كل  مس��تغلة 

مبايعود بالفائدة على الباد ، مؤكدا 
متتل��ك  الصناع��ة  وزارة  ان  عل��ى 
أستراتيجية صناعية وطنية يجري 
العم��ل بها كونها خط��وة مهمة 
لتصحيح الوضع احلالي ، الفتا الى 
التجرب��ة الياباني��ة في خصخصة 

الش��ركات وأن��ه من املؤم��ل اتخاذ 
قرار حاسم بهيكلة مجموعة من 
الش��ركات لغرض تصحيح املسار 

فيها..
كم��ا تطرق الوزير الس��وداني خال 
اللق��اء الى موض��وع حماية املنتج 

كون��ه م��ن املواضيع املهم��ة التي 
حتظى مبتابعة مس��تمرة من قبله 
ت��كاد تكون يومي��ة وتوجيه جميع 
لتنفيذ  الشركات بشكل رس��مي 
القان��ون اخلاص بحماي��ة املنتجات 
الوطنية ، الفتا الى اصدار وتطبيق 

عدد من القرارات من مجلس الوزراء 
به��ذا الش��أن حلماية اكث��ر من 51 
العراقية  منتج��ا ك��ون احلكوم��ة 
حريصة عل��ى تنفيذ ه��ذا القانون 
مع االخذ بنظر االعتبار كل املعايير 
والقوانن الدولية بهذا اخلصوص ..

واع��رب الوزي��ر عن امله ب��أن يكون 
هن��اك تعاون مش��ترك م��ع اجلانب 
الياباني في جوانب متعددة لغرض 
تطوي��ر كف��اءة وقابلي��ة العاملن 
ف��ي وزارة الصناع��ة وش��ركاتها ، 
داعيا الشركات اليابانية الستثمار 
ب��ن  املتبادل��ة  والثق��ة  العاق��ات 
الش��عبن قبل احلكوم��ات ليكون 
ناف��ذة لدخولها بش��راكات  مبثابة 
فاعلة مع الش��ركات التي س��يتم 
هيكلتها الى القطاع اخلاص او مع 
ش��ركات وزارة الصناع��ة على وفق 
قانون الشركات او قانون االستثمار 
وبحسب حاجة االسواق للمنتجات 
، مضيف��ا ب��ان الع��راق م��اض في 
تطبيق قوانن حماية املنتج وحماية 
املس��تهلك و التعرف��ة الكمركية 
وه��ي قوان��ن اساس��ية وداعم��ه 
للصناعة الوطنية ووزارة الصناعة 

ج��ادة ف��ي ه��ذا العم��ل لتحقيق 
االهداف املرسومة في حتويل من 10 
إلى 15 ش��ركة الى رابحة والعمل 

يسير على وفق مامخطط له . 
من جانب��ه أبدى الس��فير الياباني 
رغب��ة ب��اده بالتع��اون والعمل مع 
العراق واالس��تعداد لاس��هام في 
تطوير القطاع الصناعي العراقي ، 
مؤكدا على ان العمل متواصل في 
مشروع تأهيل شركة االسمدة في 
البص��رة لتحقيق املزيد من النجاح 
والتقدم فيه ، واش��ار الى مش��روع 
مي��اه البصرة ال��ذي تق��وم اليابان 
بتنفي��ذه تلبي��ة لرغب��ة احلكومة 

العراقية .
ولفت الس��فير في الوقت نفس��ه 
ال��ى ان العم��ل به متوق��ف حاليا 
وحلن اكم��ال املوافقات الرس��مية 
بن وزارة املالية ووزارة الصناعة كون 
املعدات واالليات املقرر استعمالها 
في املش��روع كمنتجات التتعارض 
م��ع قانون حماية املنتج ، مناش��دا 
ف��ي  باالس��راع  الصناع��ة  وزارة 
االج��راءات اخلاصة بها للمباش��رة 

بتنفيذ املشروع . 

بالتعاون مع منظمة UNEP لتحديد مصادر التلوث 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:
 

والبيئ��ة  الصح��ة  وزارة  اعلن��ت 
الشامل  املسح  اعدادها مشروع 
عن بدائل املواد املستنفدة لاوزون 
ومتابعة تنفيذ مش��اريع االوزون 

في العراق .
وق��ال الوكي��ل الفني ف��ي وزارة 
الدكتور جاسم  والبيئة  الصحة 
الفاح��ي خ��ال اجتماع��ه م��ع 
املتح��دة  االمم  برنام��ج  ممثل��ي 
للبيئة ش��بكة غرب اسيا ، انه مت 
مناقشة ومتابعة تنفيذ مشاريع 
االوزون والت��ي تنفذها الش��عبة 
ل��اوزون على مش��روع  الوطنية 
خط��ة االزال��ة الش��املة للمواد 
 HPMP كاربون  هيدروكلوروفلورو 
املرحل��ة االولى واملرحل��ة الثانية 
ومش��روع املس��ح الش��امل عن 

بدائل املواد املستنفدة لاوزون .
واض��اف الدكت��ور الفاحي خال 
االجتم��اع الذي حضره املنس��ق 
الوطني��ة  للش��عبة  الوطن��ي 
العاملون  واملهندس��ون  ل��اوزون 
في مسح بدائل املواد املستنفدة 
دلي��ل  تق��دمي  مت  ان��ه   ، ل��اوزون 
املعايي��ر ملس��تويات التأهيل في 
ورش التبري��د والتكييف لتوعية 
العامل��ن ، وال��ذي مت تاليفها من 
قب��ل جلنة علمي��ة من اس��اتذة 
اجلامعات وكراس اجن��ازات الوزارة 
في اتفاقي��ة االوزون وما مت طبعه 
م��ن فول��درات وم��واد توعية عن 
املواد املس��تنفدة لطبقة االوزون 
واملعدة من قبل الشعبة الوطنية 

لاوزون .
وف��ي الس��ياق ذات��ه اش��اد ممثلو 
للبيئ��ة  املتح��دة  االمم  برنام��ج 
تبذله��ا  الت��ي  باجله��ود   UNEP
وزارة الصحة والبيئة / الش��عبة 
الوطنية لاوزون مب��ا حققته من 
اجنازات في تنفيذ مشاريع االوزون 
وعن تنفيذ التزاماته في اتفاقية 
االوزون عادي��ن العراق م��ن الدول 
املتمي��زة ف��ي تنفي��ذ التزامات��ه 

االوزون  اتفاقي��ة  ف��ي  الدولي��ة 
الوطنية .

عل��ى صعيد متصل اتفقت وزارة 
الصح��ة والبيئ��ة وبرنام��ج االمم 
 UNEP املتح��دة حلماي��ة البيئ��ة
على اعداد آلية عمل وتش��كيل 
فرق بيئية بالتع��اون مع الوزارات 
املعني��ة لتحديد مص��ادر التلوث 
ف��ي املواقع وكمياتها في املراحل 
الزمنية السابقة واحلالية وجميع 
التغي��رات والتط��ورات التي مرت 
به��ا هذه املص��ادر وتقيي��م االثر 
الض��ار لهذه امللوثات على البيئة 

وصحة االنسان .
وق��ال الدكت��ور الفاح��ي انه مت 
اعداد برنامج عمل مش��ترك مع 
 UNEP اجله��ات املعنية ومنظمة

مس��ؤول وحدة ما بعد النزاعات، 
وتش��كيل ف��رق بيئي��ة بالتعاون 
م��ع ال��وزارات املعني��ة لتقيي��م 
ان��واع وكميات وتراكي��ز امللوثات 
في املواقع ومس��احات انتشارها 
وحتديد مصادرها وتقييم مستوى 
امت��داد التلوث للبيئة اجملاورة وما 
هو التوقع املس��تقبلي لس��لوك 

امللوثات وآليات انتشاره .
واض��اف الدكت��ور الفاحي خال 
ترؤس��ه اجتماعاً لتقييم املواقع 
امللوث��ة ف��ي املناط��ق احمل��ررة مع 
الوزارات  وممثل��ي   UNEP منظمة 
الت��ي متتل��ك مؤسس��ات ودوائر 
ومنش��أت ف��ي املناطق احمل��ررة ، 
ان املنظم��ة الدولية اس��تجابت 
العراقي��ة  احلكوم��ة  لطل��ب 

متمثل��ة بوزارة الصح��ة والبيئة 
الع��داد مقترح ملس��اعدة العراق 
امللوث��ة  املواق��ع  تقيي��م  ف��ي 
وحتديدها في املناطق احملررة عامة 
ومحافظة نينوى بصورة خاصة .

خ��ال  الفن��ي  الوكي��ل  واك��د 
ال��وزارة  جه��ود  ان  االجتم��اع 
التل��وث  م��ن  للح��د  مس��تمرة 
والس��يطرة عليه وأزالته وادارته 
بصورة صحيحة خاصة وان هناك 
مواقع تعرضت للحرق ) ابار نفط 
/ جبال الكبريت / معمل املشراق 
غمام��ات  تصاع��د  ال��ى  ادت   )
غازية كبيرة مملوءة باجلس��يمات 
امل��واد  ح��رق  نتيج��ة  العالق��ة 
الهيدروكربوني��ة البع��ض منها 
مت تقييمها م��ن قبل برنامج االمم 

املتحدة للبيئ��ة عام 2016 واجلزء 
االكبر ل��م يتم تقييمه بس��بب 
العملي��ات االرهابية واالس��اليب 
التي اس��تعملها داعش  اخلبيثة 
ف��ي الع��راق وكذل��ك عملي��ات 

التحرير للمناطق .
من جهته استعرض ممثل برنامج 
 UNEP االمم املتحدة حلماية البيئة
ع��ن املواق��ع التي تعرض��ت الى 
التلوث من قبل داعش في العراق 
وم��ا انتجته من اث��ار بيئية خال 
النزاعات او العمليات العسكرية 
وما ه��و احلل الس��ليم في نهج 
التقييم املقت��رح وما هي املواقع 
اخلط��رة املثي��رة للقل��ق وكيفية 
إدارة احلطام الناجت واإلدارة البيئية 
الصحي��ة فيه��ا ، مش��يداً بدور 

الوزارة في متابعة وتقييم املواقع 
امللوثة خ��ال العمليات او بعدها 
وعل��ى التنس��يق ودع��وة بقي��ة 
متتلك  الت��ي  واجله��ات  ال��وزارات 

منشأت في تلك املناطق.
تق��دمي  االجتم��اع  خ��ال  ومت 
املش��اركة اس��تعراضا  ال��وزارت 
ع��ن مؤسس��اتها ودوائره��ا في 
محافظة نين��وى والتي تعرضت 
منش��آتها الى التخريب والنهب 
لتل��ك املواداخلط��رة الت��ي كانت 
متتلكه��ا بصورة مباش��رة او غير 
مباشرة نتيجة عمليات التحرير ، 
مبينة حجم الدمار الذي اصابها 
وال��ذي رمى بظال��ه على االرض 
والس��كان والتل��وث ال��ذي نت��ج 

عنها . 

»الصحة والبيئة« تعّد مشروعا للمسح الشامل عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

 تم إعداد آلية عمل 
وتشكيل فرق 

بيئية بالتعاون مع 
الوزارات المعنية 

لتحديد مصادر 
التلوث في المواقع 

وكمياتها في 
المراحل الزمنية 

السابقة والحالية 
وجميع التغيرات 
والتطورات التي 

مرت بها

الوكيل الفني في وزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم الفالحي

العراق يبحث مع 
فرنسا تنفيذ مشروع 

مركز االتصاالت

اتصاالت الرصافة 
تطلق حملة لصيانة 

الكابل الضوئي

وزيرالموارد المائية 
يّطلع على المشاريع 
اإلروائية في واسط  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفن��ي االقدم لوزارة االتصاالت 
امير خضر البياتي مع مدير ش��ركة تايتكس 
الفرنس��ية بحضور ممثلن م��ن وزارتي املالية 
والتخطيط اس��تكمال  املناقشات التي متت 
في االجتماع الذي عقد بداية شهر متوز اجلاري 
مع شركتي cs و tHalEs الفرنسيتن حول 
مش��روع مركز بيانات االتصاالت الذي سيتم 

متويله من قبل احلكومة الفرنسية . 
وتع��د هذ الش��ركة م��ن الش��ركات املهمة 
التي تقدم اخلدمات االستش��ارية للحكومة 
الفرنس��ية وهي متخصصة باالم��ور املالية 
والق��روض الدولي��ة حيث حت��دث البياتي عن 
اهمية املش��روع واالجراءات املتخذة من قبل 
احلكوم��ة العراقي��ة واجلهود الت��ي بذلت من 
قب��ل اللجنة برئاس��ة االمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء ، مبينا دور ال��وزارة في توفي��ر البنية 
التحتية االساسية لتنفيذ املشروع ومراعاة 
املتطلبات االساس��ية لوضع البلد وحتديد اي 
جزء من املش��روع يتم الب��دء بتنفيذه اضافة 
الى حتديد املبلغ املطلوب من اجلانب الفرنسي 

لتمويل املشروع وآلية الدفع. 

بغداد - الصباح الجديد:
متكن��ت م��اكات هيئ��ة القابل��و الضوئي في 
مديرية اتصاالت الرصافة التابعة الى الشركة 
العامة لاتص��االت والبنى التحتية من تنظيم 
الش��عيرات الضوئية ملش��روع هواوي داخل ال ) 
ODF الضوئي لبدالة الرشيد ( ضمن املسار بن 
OMc وبدالة املأم��ون حيث تقوم الهيئة ضمن 
الرقع��ة اجلغرافية باصاح الع��وارض واألعطال 
بصورة دورية ومستمرة من اجل تأمن التراسل 

الضوئي وخدمة االنترنت .
م��ن جان��ب اخر اجن��زت هيئ��ة صيان��ة القابلو 
 OMc الضوئي ف��ي مديرية اتص��االت الرصافة
بعم��ل أغطية مناهي��ل خاصة ملس��ار الكابل 
الضوئي ) باجتاه الشرقي ( ابتداء من بدالة سبع 
أب��كار وصوال الى الس��يطرة القدمي��ة ملنطقة 
الش��عب وان العمل مس��تمر الكم��ال جميع 

األغطية ضمن هذا املسار . 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر امل��وارد املائية مع محافظ واس��ط 
مال��ك خلف وم��دراء دوائر ال��وزارة في احملافظة 
الواقع املائي وسير االعمال اجلارية في املشاريع 
االروائية واعمال مكافحة زه��رة النيل وكذلك 
االط��اع على وضع االطاقات املائية من س��دة 
الكوت وناظم الغراف باجتاه محافظات البصرة 

وميسان وذي قار ومنطقة االهوار.
واكد الوزير على اهمية تضافر اجلهود والتعاون 
املش��ترك بن ال��وزارة واحلكوم��ات احمللية الزالة 
التجاوزات على املشاريع االروائية لضمان توزيع 

عادل للمياه بن املستفيدين
على صعيد متصل تواصل مديرية املوارد املائية 
في االسحاقي /شعبة ري بلد أعمالها بتطهير  
اجل��داول واالنهر به��دف تأمن احلص��ص املائية 
لاراض��ي الزراعية الواقعة ف��ي ذنائب القنوات 
، والتنظيف جلدول الش��وملي بطول) 8,5( كم 
بهدف تأمن احلص��ص املائية لاراضي الزراعية 

املستفيدة وأيصال املياه لذنائب اجلدول.

تقرير

العراق يبحث مع اليابان توسيع مجاالت التعاون الصناعي 
دعا الى الدخول بشراكات فاعلة مع نظيراتها الوطنية 
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املهندس محمد شياع السوداني مع السفير الياباني

بغداد - الصباح الجديد:
 اعل��ن وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيبي عن  التوصل مع جمهورية 
ايران االس��امية الى اتفاق مبدئي 
على االس��تثمار  املش��ترك حلقلي 
نف��ط خانه ف��ي محافظ��ة ديالى 
البصرة  والس��ندباد في محافظة 
. ج��اء ذل��ك بع��د انته��اء جول��ة 
املباحث��ات الت��ي جرت ب��ن وفدي 

البلدين في طهران .
وق��ال وزي��ر النف��ط ان��ه مت االتفاق 
مبدئي��ا على االس��تثماروالتطوير 
املش��ترك لهذه احلقول معبرا عن 
امله التوقيع على االتفاق النهائي 
ف��ي الربع االول م��ن العام املقبل  ، 
مضيفا ان هذا االتفاق يعد خطوة 
باجتاه االس��تثمار لهذه احلقول ومبا 
يضم��ن ح��ق كل طرف عل��ى وفق 
املعايير واالتفاقات الدولية املماثلة 
، متابع��ا بالقول انه مت االتفاق على 
تش��كيل جلنة مش��تركة لدراسة 
م��ن  كمي��ات  تصدي��ر  إمكاني��ة 

النفط اخل��ام من حق��ول كركوك 
الى مصفى في ايران عبر ش��بكة 
انابيب يتم إنشاؤها لهذا الغرض .

م��ن جانبه ق��ال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عاص��م جه��اد ان البلدين 
اتفقا على بحث ودراس��ة إمكانية 
قيام اجلانب اإليراني باستثمار الغاز 
النفطية من  للعمليات  املصاحب 
بعض احلق��ول النفطية الصغيرة  
ف��ي جنوبي الع��راق به��دف انتاج  

كمي��ات من الغاز اجلاف والس��ائل 
واملكثفات لتغطية احلاجة احمللية. 
 واضاف جهاد ان املباحثات شملت 
التع��اون ف��ي مجاالت االس��تثمار 
املشترك بن الش��ركات النفطية  
لكا البلدين به��دف االرتقاء باداء 
الش��ركات الوطني��ة ، فض��ا عن 
اس��تمرار التع��اون ف��ي مج��االت 
وتوريد  التحتي��ة  والبنى  التدري��ب 
الغاز حملطات الطاقة الكهربائية . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اس��تعرض وزير التربي��ة الدكتور 
محمد اقبال عم��ر الصيدلي مع 
العربية  الكشفية  امن اجلمعية 
الدكتور عاطف عبد اجمليد وعضو 
العاملي��ة  الكش��فية  اجلمعي��ة 
ديفيد بيرج عودة العراق الستئناف 
انشطته الكش��فية بعد عودته 

رسميا الى املنظمة العاملية .
واض��اف الوزير في بي��ان صادر عن 
املكت��ب االعامي اخل��اص ملكتبه 
ان��ه تلقى دعوة رس��مية لتمثيل 
العراق في املؤمتر الكشفي العاملي 
، وال��ذي س��يقام ف��ي العاصم��ة 
اب   ١٢ ي��وم  باك��و  االذربيجاني��ة 
اجلاري واستئناف نشاطات العراق 
بع��د عودته الرس��مية عضوا في 
املنظمة الكش��فية العاملية بعد 

انقطاع 27 عاما .
واس��تعرض الدكتور اقبال جهود 
وزارة التربية ، والتي تكللت مؤخرا 
باعادة العراق ال��ى احملافل الدولية 

، بع��د مرور س��نوات م��ن انقطاع 
العالم  العراقية ع��ن  الكش��افة 
العرب��ي والدول��ي ، ناهي��ك ع��ن 
االس��هامات اجلادة ف��ي دعم هذا 

القطاع احليوي واملهم  .
وناقش إقبال مع الوفد الزائر الواقع 
والتطلعات  الكش��في  العراق��ي 
الوطنية في هذا امللف ومعوقاتها 
، مطلعا على جتربة الوفد العربية 
والعاملية في بلدهم العراق واملؤمتر 
الكشفي الذي اقيم في محافظة 

واسط جنوبي العراق .
وبارك الوفد الكش��في تأس��يس 
الدستور الكشفي العراقي والذي 
اقر مبا يتاءم مع املسودة الكشفية 
العربية والعاملية ، مؤكدا اهميته 
ف��ي التطوي��ر واالرتق��اء بالواق��ع 

الكشفي العراقي .
وزي��ر  اخ��ر بح��ث  عل��ى صعي��د 
التربي��ة مع نقيب املعلمن عباس 
الس��وداني والوفد املرافق التحرك 
الواسع من اجل اقرار قانون حماية 

املعلم واملدرس واحلفاظ على هذا 
وزارة  ان  مبين��ا   ، العظي��م  اإلرث 
التربية بجمي��ع مفاصلها داعمة 
له��ذا القان��ون وس��تبذل اقصى 

اجلهود من اجل اقراره .
وبن اقب��ال ان النقاش تطرق ايضا 
الى واقع املدارس ،  واملشاريع التي 
حتت��اج إل��ى حت��ركات القرارها  في 
مجلس الن��واب ومجل��س الوزراء 
من اجل تاهيل وتغيير واقع االبنية 
املدرس��ية ف��ي الع��راق ، مؤك��دا 
ضرورة التواصل ب��ن وزراة التربية 
ونقابة املعلمن  م��ن اجل خدمة 

العملية التربوية .
وتعهد الوزير انه ل��ن يدخر جهدا 
للضغط عل��ى مجلس الوزراء من 
اجل اقرار قان��ون حماية املعلمن 
واملدرس��ن مبا يحف��ظ للماكات 
ودعم��ه   ، مكانته��م  التربوي��ة 
لعمل النقابة مبا يحفظ العملية 
التربوي��ة ويرتق��ي به��ا ف��ي اقرار 

القانون  .

وزير النفط: اتفاق مبدئي لتطوير
 حقلي نفط خانة والسندباد الحدوديين

العراق يستأنف نشاطاته رسميًا
 في المنظمة الكشفية العالمية 

تلقى دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي  بعد انتهاء جولة المباحثات في طهران
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عادل عبد المهدي

فالح المرسومي* 

نّظ��م املرك��ز العراق��ي للتنمية 
ن��دوة ع��ن » ثقاف��ة  اإلعالمي��ة 
تطبيق��ه��ا  والي����ات  النزاه��ة 
عم����ار  مؤسس����ة  برعاي��ة   «
أمس�����ية  ف����ي  اخلي��ري��ة 
اس��تثنائية وكانت بحضور الفت 
لنخبة من اإلعالميني واألكادمييني 
واملثقف��ني ورؤس��اء حترير صحف 

ومراكز بحثية .
وافتتحت اجللسة بكلمة للدكتور 
عدنان الس��راج رئيس املركز أشار 
فيه��ا الى ض��رورة حتصني اجملتمع 
واملوظ��ف الع��ام م��ن منزلق��ات 
الفس��اد ال س��يما ف��ي الظروف 

احلالية التي مير بها البلد .
بعده��ا قدم الدكت��ور علي ناصر 
رئي��س مؤسس��ة عم��ار اخليرية 
منظمت��ه  نش��اط  ع��ن  عرض��اً 
اإلنس����انية منذ  اجلوان��ب  ف��ي 
تأسيس��ها ع��ام 1991 ليتحدث 
بعده الدكتور علي الشاله رئيس 
شبكة اإلعالم العراقية داعياً الى 
اإلعالم  عدم اس��تعمال وس��ائل 
كوس��يلة لنش��ر ثقافة الفساد 
م��ن خ��الل اس��تعمال أس��لوب 
االعمام والتأكيد على إستقاللية 

املؤسسات القضائية والرقابية .
واعلن ان » ثورة شعبية حقيقية » 
ملقاطعة الفاس���د ألن الدولة أو 
أية منظمة لوحدهما غير قادرين 
على مواجهة هذه الظاهرة التي 
استش��رت واس��تفحلت والت��ي 
اصبح احل��ل فيها الي��وم معقداً 
وشائكاً وأن الدولة بحاجة كبيرة 
ال��ى ق��رارات وجهود اس��تثنائية 
ال ب��د لها من حتجيم��ه والقضاء 
عليه وأن يش��ترك ب��ه اجلمي���ع 
يرافق��ه وباخالص انش��اء ثقافة 
مجتمعية تخيف حتى الساكت 
عن الفاس��د والفاس��دين ليقف 
ومي��ارس مب��ا ميتلك��ه من وس��ائل 
ملواجهت��ه  اإلمي��ان  بأضع��ف  وإن 

وفضحه .
وكان حدي��ث ف��ي ه��ذا املوضوع 
لهيئ��ة النزاهة من خ��الل كلمة 
حملمود س����امي اجلب����وري مدير 

عام العالقات م��ع املنظمات غير 
احلكومي��ة في هيئ��ة النزاه���ة 
قدم فيها للحضور ش��رحاً وافياً 
عن مهام الهيئة وواجباتها بهذا 
الش��أن والتكليف القانوني وفي 
مح��اور أربع��ة وقد أش��ار الى أن 
التقري��ر نصف الس��نوي للهيئة 
له��ذا الع��ام 2017 قي��د الطبع 
معرج��اً على تقري��ر الهيئة لعام 
2016 شارحاً فيه وباالرقام جتاوزات 
الفساد املالي في مرافق الدولة ، 
مبيناً أن عدد االبالغات كان 2001 
حس��مت جميعه��ا واإلخب��ارات 
كان��ت بعدد 4202 حس��م منها 
3243 إخب��ارا والقضاي��ا اجلزائية 
كانت بعدد 11325 قضية حسم 
منها 8316 قضية أي بنسبة اجناز 

لكل ماحسم بحدود 78% .
وكان��ت اص��دارات القبض 5548 
اص��دارا منفذ من��ه 3372 قبض 

منه��ا بح��ق 50 أمر قب��ض بحق 
وزراء  واملنف��ذ من��ه 38 أم��ا عدد 
اص��دارات القب��ض بح��ق م��دراء 
عام��ني ودرجات خاصة فكان 512 
أمر قبض منف��ذ منها 351 أمرا ، 
وذكر أن من ش��ملوا بالعفو كان 
عدده��م 193 ف��ي قضايا فس��اد 
متنوعة ، مشيرا الى أن املتهمني 
احملال��ني بقضاي��ا الفس��اد 2512 
منهم 16 وزيراً وعدداً من أصحاب 
الدرج��ات اخلاصة ، وأن األس��ماء 
معلنة في موق��ع هيئة النزاهة ، 
مؤكداً أن 70 ملفاً مت فيه استرداد 
امل��ال العام امله��رب وأرقام��اً عن 
املبالغ املستردة الى خزينة الدولة 
والتي قاربت من الترليونني دينار .

بعده حت��دث الدكتور جابر اجلابري 
الوكي��ل األق��دم ل��وزارة الثقافة 
مذكراً أن الفس��اد ليست ظاهرة 
حديث��ة حي��ث أنه��ا وج��دت مع 

وج��ود االنس��ان األول على األرض 
ومبين��اً بالدلي��ل عل��ى ذلك في 
آي��ات من كتاب اهلل العزيز عليها 
ومح��ذراً منها س��بحانه وواعداً 
فيها بالعقاب والعذاب الش��ديد 
للمفسدين في األرض وأن الفساد 
موج��ود ف��ي كل نواح��ي احلي��اة 
وف��ي كل املؤسس��ات م��ن أعلى 
اله��رم فيها الى أدن��اه  ، ومن هنا 
جن��د أن املرجعية الديني��ة العليا 
وكل تصورات وأفكار املؤسس��ات 
اجملتمعية تؤكد على أن الفس��اد 
أش��د خط��ورة وفتكاً ف��ي تدمير 
اجملتمع وأنها مع شدة وقسوة ما 
تعرضنا له من داعش فان الفساد 

أشد خطراً منها .
واش��ار الدكتور اجلابري الى فساد 
ال��رأس وضعف االج��راء القانوني 
حملارب��ة الفس��اد وأن على النخب 
مس��ؤولية عظيمة في دق جرس 

اخلطورة ومن أعلى وأوس��ع املنابر  
وبأعل��ى األص��وات لغ��رض حتفيز 
وجتني��د اجلمي��ع كل م��ن موقعه 
ليكون له شرف القاء الفاسدين 
خ��ارج مؤسس��ات الدولة ألنهم 
نخ��روا جس��د الدول��ة وال بد من 
ومالحقته��م  تش��خيصهم 
وعزله��م ورميهم في الس��جون 
واحقاق احلق الشرعي والقضائي 
في إعادة املال العام واس��ترجاعة 

ألهله في خزينة املال العام .
وأجمع املتحدثون في تعقيباتهم 
واغلبهم من نخ��ب الصف األول 
في مؤسس��ات الدول��ة في مهن 
وانتماءات ش��تى الى أن الفس��اد 
اب��واب  ألوس��ع  مفت��اح  االداري 
الفس��اد املالي وعندم��ا تتضارب 
املصالح في السلطات واملقدرات 
فيه��ا  واملتنفذي��ن  للمهيمن��ني 
أف��راداً أو منظم��ات أو مكونات أو 

أحزاب��ا مهيمنة وذهبوا بعيداً في 
الفس��اد  ألوجه  تش��خيصاتهم 
املؤسس��ات  أداء  أضع��ف  ال��ذي 
وذلك من خالل تعيني األقارب في 
الداخل واخلارج م��ن دون االعتماد 
عل��ى م��ن ه��و األكف��أ ف��ي اداء 
وظيفته وحت��ى في اختيار ممثلني 
البل��د في اخلارج لتك��ون الصورة 
ف��ي املنظور احملل��ي والعاملي كما 
يوصف به عراقنا اليوم ولألس��ف 
بأنه األس��وأ من بلدان العالم في 

الفساد .
وأك��د اجلميع عل��ى توحيد جهة 
القض��اء ودور املدعي الع��ام بدالً 
من تشتت وتعدد احملاكم وجهات 
التفتي��ش الع��ام الذي ب��ات في 
الغال��ب قاص��راً ف��ي أداء مهامه 
موضوعي��ة  متع��ددة  الس��باب 
وذاتية وصار يش��كل عبئ��اً على 

الدولة وخزينتها . 

ثقافة النزاهة وآليات تطبيقها 

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يعقد ندوًة عن ثقافة النزاهة 

زيارة السيد مقتدى 
الصدر للسعودية!

كثيرون سيهاجمون الس��يد مقتدى على زيارته للسعودية، 
ويعتبرونه��ا تأت��ي بع��د زي��ارة »ترام��ب« واحملوري��ات اجلديدة 
املطلوب تأسيس��ها ضد ايران وحزب اهلل واالخوان املسلمني 
وغيره��م.. او يعتبرونه��ا تزكية للجماع��ات التكفيرية التي 
لها مواقف متشددة من الش��يعة والعراق، ومركزاً اساسياً 
للدعم االعالمي واملالي والسياس��ي الظاه��ر والباطن الذي 
حظ��ى ويحظى به االرهاب. لكن الزيارة واالس��تقبال واللقاء 
بكبار القادة، قد تكون على العكس، مبادرة ش��جاعة لكسر 
ذلك كله، وخطوة ايجابية باالجتاه الصحيح، وتخلياً عن نهج 
انكف��اء كل منا عل��ى داخله ومبانيه، بينم��ا الرياح املتضادة 

تعصف بنا جميعاً.
فاخلروج وليس االنكفاء، واالنفتاح وليس العزلة، واحلوار وليس 
التراش��ق، وفهم االخ��ر وما يقابله، والبناء على املش��تركات 
لتطوي��ق اخلالفي��ات، والتخلي ع��ن منهج االدان��ات املتبادلة 
والت��ي لن تنفع بيننا كدول وش��عوب.. بل ل��ن تنفعنا وطنياً 
مهما تكلمنا عن املصاحلة والتس��وية والتصالح االجتماعي 
وغي��ره. فمجتمعنا متنوع ومتعدد وله امتدادات وروابط. فيه 
الش��يعي والسني، واملس��لم واملس��يحي، والعربي والكردي 
والتركمان��ي واالي��زدي والش��بكي والفيل��ي والصابئي، فيه 
القومي والش��يوعي واالسالمي واملتدين وغير املتدين.. ولكل 
هؤالء امتدادات مع اخلارج واجلوار.. وان احدى مفاتيح العالقات 
االيجابية الداخلية هي بحسن العالقات االيجابية اخلارجية.

لذلك ان يزور داعية اسالمي كاملالكي دولة علمانية كروسيا 
هو امر ايجابي.. وان تزور عمائم ش��يعية كالصدر او احلكيم 
دوالً س��نية كالس��عودية ومصر واالردن هو ام��ر ايجابي.. وان 
ي��زور قيادي س��ني كاجلب��وري دولة ش��يعية كاي��ران هو امر 
ايجاب��ي.. وان يزور زعماء تركم��ان او اكراد بلداً كتركيا هو امر 
ايجاب��ي. فاالهم في ذلك كله مضامني ومباني اللقاءات، وان 
ننقل معاناة ش��عبنا وظروفه وان نتفهم حساس��يات وقلق 
االخري��ن.. وان نش��رح اهمية حتقيق الس��لم االهلي وتعايش 
اجلميع، والذي لن يتم ما لم يتحقق تعايش اقليمي وبني دول 
اجلوار، بل بني العراق العالم قاطبة. فاالهم ان تكون املضامني 
واملباني صحيحة، وال ف��رق بعدها ان كانت في الداخل او في 
اخلارج، او مع من يشاركنا الهوية واجلنسية او يختلف فيهما 

عنا.
االنتق��ادات مبفرده��ا ل��ن تصنع وقائ��ع، لك��ن الوقائع تصنع 
بالض��رورة انتقادات.. ويج��ب احلرص ان نبني وقائ��ع ايجابية 
وبناءة، عندها س��نبرهن ان االنتقادات لم تكن سوى مبالغة 
ف��ي اخلوف او في احلرص او مجرد احاديث ليس اال.. بخالفه ان 
كنا نخش��ى صناعة الوقائع االيجابية، او نتلذذ )كالساديني 
واملازوش��ينيني( بالبق��اء ف��ي دوائ��ر جل��د الذات والش��ركاء، 
والصراع��ات الداخلي��ة، والب��ؤس والفقر والتبعي��ة واجلهل 
وامل��رض والتخلف والوقائع الس��لبية، فاننا س��ندين وننتقد 
انفس��نا قبل ان يديننا وينتقدنا االخ��رون. فلقد واجهنا هذا 
االمر بزيارة الس��يد احلكيم لواشنطن قبل التغيير.. وواجهنا 
ونواج��ه انتقادات مس��تمرة في التص��دي لالرهاب والتطرف 
بقواتنا املس��لحة وبحش��دنا وبيش��مركتنا، وم��ن اجل بناء 
حياة دس��تورية ودول��ة املواطن بعيداً عن االس��تبداد والتفرد 
واحملاصصة والفساد والطائفية والكراهية.. وهذه االنتقادات 
س��تذهب ادراج الري��ح، ان كان��ت الوقائ��ع الت��ي تترت��ب عن 
املبادرات س��ليمة ومبدئية وتؤسس ملس��ارات ايجابية تخرج 
البالد -ول��و مبخاضات وصعوبات وانتكاس��ات- من اختناقات 

وازمات، وتدخلها في حلول واوضاع منفتحة جديدة.
لذل��ك ن��رى بان زيارة الس��يد مقت��دى للس��عودية، ان كانت 
ستس��اعد –ول��و جزئياً او بع��د حني- على ح��ل االوضاع في 
العراق وسوريا، وفتح افاق جديدة فيهما.. وان تطور العالقات 
االيجابية التي برزت بانتخاب الرئيس عون في لبنان واملدعوم 
من ح��زب اهلل والتي كانت مقدمة لقي��ام حكومة احلريري.. 
وتس��اعد ف��ي حل االزم��ة اخلليجي��ة القطرية، وف��ي ايقاف 
احل��رب في اليمن، وفي انه��اء االزمة في البحرين، وفي حماية 
الش��يعة اينما كانوا، والس��نة اينما كانوا، وفي عز وس��ؤدد 
واستقالل ش��عوبنا ومواطنينا بكل هوياتهم وانتماءاتهم.. 
وفي حتسني العالقات االيرانية/السعودية/اخلليجية/العربية/
االسالمية، او على االقل فتح املسارات بهذه االجتاهات كلها 
او بعضها على االقل، فانها ستكون زيارة في وقتها وظرفها. 
وتب��ني ان الع��راق ينهض من جديد.. ويأخذ زم��ام االمور بيده، 
ويخرج من شرنقته السابقة.. ويدخل عهداً جديداً قد يكون 
صعباً رؤيته، االن.. لكن س��تتجلى تدريجي��اً ابعاده ومعانيه 

واثاره االمنية والسياسية واالقتصادية.

أكدت الندوة على 
ضرورة قيام »ثورة 
شعبية حقيقية » 
لمقاطعة الفاسد 
ألن الدولة غير 
قادرة على مواجهة 
هذه الظاهرة 
التي استشرت 
واستفحلت والتي 
أصبح الحل فيها 
اليوم معقدًا 
وشائكًا 

جانب من  ندوة املركز العراقي للتنمية اإلعالمية

متابعة الصباح الجديد:
ت��رأس وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
اجتماعا موسعا للجنة املشرفة 
الش��ركات  إع��ادة هيكلة  على 
العامة اململوكة للدولة لبحث 
في  املدرجة  املواضيع  ومناقشة 
جدول أعمال اللجنة واإلجراءات 
املتخذة من قبل الوزارات املعنية 

واخلاصة بإعادة الهيكلة . 
وأكد الوزير خالل االجتماع على 
ضرورة اتخ��اذ القرارات املطلوبة 
لتطوير  واحلاس��مة  واملناس��بة 
وحلحل��ة  الش��ركات  عم��ل 
املش��كالت الت��ي تعان��ي منها 

مبا يحق��ق الغاي��ة والهدف من 
عقد ه��ذه االجتماع��ات ، الفتا 
إل��ى أهمي��ة ه��ذه االجتماعات 
توج��ه  تدع��م  كونه��ا  ف��ي 
احلكومة والوزارة نحو تش��جيع 
ودع��م وتفعيل القط��اع اخلاص 
حقيقي��ا  ش��ريكا  ليك��ون 
وداعم��ا اس��تراتيجيا لقط��اع 

احلكوم�ي. 
وأوض��ح الس��وداني ب��أن هناك 
ش��ركات  لتأس��يس  إمكاني��ة 
رابحة وهذا مره��ون مبدى التزام 

احلكومة ومؤسساتها.
مش��ددا ف��ي الوقت ذات��ه على 

ض��رورة التع��اون والعم��ل بروح 
الفري��ق الواحد م��ن قبل جميع 
املعني��ة  واالط��راف  اجله��ات 
من أج��ل الوص��ول إل��ى ه��ذا 
اله��دف ، واوعز باخلروج بنتائج 
وتوصيات لغ��رض تقدمي التقرير 
النهائ��ي ألعم��ال اللجن��ة إلى 
مجلس الوزراء خالل املدة احملددة 
والبالغة ش��هرين فقط ، داعيا 
إع��ادة  تق��دمي مقترح��ات  إل��ى 
الهيكلة للوزارات املعنية لغرض 
دراس��تها من قبل تل��ك الوزارة 
واتخاذ القرارات املناسبة بها مبا 

يحقق املنفعة والتطوي�ر. 

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلديات واالشغال العامة تواصل 
العم��ل ف��ي مش��روع بناي��ة اجلهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 

النوعية في محافظة واسط.
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان 
اح��دى  العام��ة  املنص��ور  ش��ركة 
تشكيالت الوزارة تواصل العمل في 
مش��روع بناية التقييس والسيطرة 
النوعي��ة لصال��ح وزارة التخطيط 
من اجل تسهيل دخول البضائع الى 
العراق عب��ر املنافذ احلدودية التابعة 

حملافظة واسط.
وتاب��ع املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان 
املش��روع يقع على ارض مساحتها 

7540م2 حيث يحده الطريق الرابط 
بني الكوت والناصرية ويتكون املبنى 
م��ن ثالث كت��ل منفصل��ة وظيفياً 
ومتصلة مع بعض لتش��كل كتلة 

بنائية واحدة متداخلة ومتكاملة .
واش��ار املركز الى ان وظيفة الكتلة 
االول��ى ه��ي للمصوغ��ات ومبن��ى 
الكتل��ة  ام��ا  املقايي��س بطابق��ني 
الثاني��ة فتض��م مبنى اداري��اً يضم 
ثالثة طوابق والكتلة الثالثة خملتبرات 
التقييس املتعددة وبطابقني اضافة 
الى االبنية اخلدمية مثل غرفة حرس 
وغرف��ة اخلدم��ات الصحي��ة وغرفة 
اخلدمات الكهربائية وغرفة للتسلم 

والتسليم ومواقف للسيارات .
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت وزيرة 

االعمار د. املهندس��ة آن نافع اوسي 
ان الوزارة شارفت على اجناز مشروع 
ش��بكات مجاري احلر في محافظة 
كربالء املقدس��ة بنسبة اجناز بلغت 

.95%
وذكرت الوزي��رة ان املديري��ة العامة 
للمج��اري احدى تش��كيالت الوزارة 
حقق��ت نس��ب اجن��از متقدمة في 
مش��روع ش��بكات مجاري احلر الذي 
يعد من املش��اريع املهم��ة واحليوية 
الت��ي تنفذها ال��وزارة ، حيث يخدم 
املشروع اكثر من ) 186( الف نسمة 
، وتبلغ طاقته التصميمية ) 42780 
( م3 / ي��وم ، مش��يرًة الى ان الكلفة 
االجمالي��ة تص��ل ال��ى نح��و ) 34 ( 

مليار دينار . 

السوداني يوصي باتخاذ القرارات الحاسمة 
إلنجاح عمل المؤسسات الحكومية  

تواصل العمل في إنجاز بناية الجهاز 
المركزي للتقييس في واسط 

ترأس اجتماعا للجنة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
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لندن ـ رويترز:
قال املتحدث باس��م رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 
تيريزا ماي امس االثن��ني إن حرية انتقال األفراد بني 
بريطانيا واالحتاد األوروبي س��تنتهي في مارس آذار 

عام 2019 عندما تنفصل بريطانيا عن االحتاد.
وكان وزي��ر املالي��ة فيلي��ب هاموند قال االس��بوع 
املاضي إنه ل��ن يكون يكون هن��اك أي تغيير فوري 
ف��ي قواعد الهج��رة عندما تغ��ادر بريطانيا االحتاد 

األوروبي.
وقال املتحدث للصحفيني »حرية احلركة ستنتهي 
ف��ي م��ارس 2019« وأض��اف أن احلكوم��ة صاغت 
بالفع��ل بعض التفاصيل التي تش��مل اقتراحات 
بشأن حقوق مواطني االحتاد األوروبي في حقبة ما 

بعد االنفصال البريطاني.
وقال »س��تناقش العناصر األخ��رى لنظام الهجرة 
بعد االنفصال البريطاني في وقت الحق، ومن اخلطأ 
التكهن مبا قد تبدو علي��ه هذه العناصر أو اقتراح 

استمرار حرية احلركة مثلما هو احلال اآلن«.
وأش��ار املتحدث أيضا إل��ى أن موقف احلكومة من 
االنفصال عن بريطانيا ما يزال كما حددته رئيسة 
ال��وزراء في يناير كانون الثان��ي وذلك بعدما بدا أن 
هناك خالفا بني أعضاء فريق معاوني ماي في األيام 
املاضية بشأن خطط احلكومة للخروج من االحتاد.

بروكسل ـ رويترز:
ن��دد االحت��اد األوروب��ي ام��س االثن��ني مب��ا وصفه 
باالس��تخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن 
في فنزويال واس��تبعد االعتراف بنتائج االنتخابات 
التي أجريت يوم األحد وشابتها اشتباكات عنيفة 

سقط فيها قتلى.
وكان األح��د أح��د أكث��ر األي��ام دموي��ة من��ذ بدء 
احتجاج��ات ضخم��ة ف��ي مطلع نيس��ان حيث 
قاط��ع الناخب��ون عل��ى نط��اق واس��ع التصويت 
الختي��ار أعض��اء جمعية تأسيس��ية دع��ا إليها 
الرئيس اليس��اري نيكوالس مادورو الذي ال يتمتع 

بشعبية.
وقال رئي��س البرملان األوروبي أنطوني��و تاياني »لن 
نعت��رف به��ذه االنتخاب��ات. من الواض��ح متاما أن 
النظام احلالي يتش��بث بالس��لطة. إرادة الشعب 
هي تغيير النظام. وم��ن الضروري إجراء انتخابات 

اآلن«.
وقالت الس��لطات الفنزويلية إن عشرة أشخاص 
قتل��وا ف��ي اش��تباكات بني محتج��ني مناهضني 

ملادورو وقوات األمن.
وقال��ت املفوضية األوروبية في بيانها »فنزويال بها 
مؤسس��ات ش��رعية ومنتخبة دميقراطي��ا دورها 
التع��اون وإيجاد ح��ل عن طريق التف��اوض لألزمة 
الراهن��ة. وجمعية تأسيس��ية انتخبت في أجواء 
يس��ودها العنف والشكوك ال ميكن أن تكون جزءا 

من احلل«.
ولم يذكر البيان م��ا إذا كان االحتاد األوروبي يدرس 
ف��رض املزي��د م��ن العقوبات عل��ى فنزوي��ال مثل 

الواليات املتحدة.

القاهرة – رويترز:
قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض املصرية 
أيدت امس االثنني براءة محمد الظواهري ش��قيق 
زعي��م تنظي��م القاعدة من تهم تأس��يس خلية 
متش��ددة والتخطيط ملهاجمة وتدمير منش��آت 
عامة، في حني خفف��ت أحكاما باإلعدام على 10 

آخرين حوكموا معه إلى السجن املؤبد.
وكان��ت محكم��ة جناي��ات القاه��رة ق��د ب��رأت 
الظواهري و16 آخرين في 2015 في القضية التي 
عرفت إعالميا باس��م )خلي��ة الظواهري( وقضت 
باإلع��دام ش��نقا عل��ى عش��رة والس��جن املؤبد 

واملشدد 15 سنة على 32 آخرين.
وطع��ن احملكوم عليهم على احلكم أمام محكمة 
النق��ض، أعل��ى محكم��ة مدنية مصري��ة، كما 
طعن��ت النيابة العامة على براءة الس��تة عش��ر 

متهما.
وقال مصدر إن النقض صححت احلكم بأن قضت 
بالس��جن املؤب��د على احملك��وم عليه��م باإلعدام 
وأيدت الس��جن املؤبد واملش��دد 15 سنة على 32 

وبراءة الظواهري و16 آخرين.

حرية الحركة بين بريطانيا 
واالتحاد األوروبي تنتهي 

في مارس 2019

االتحاد األوروبي يندد 
»باالستخدام المفرط للقوة« 

ضد محتجين في فنزويال

أعلى محكمة مصرية تؤيد 
براءة شقيق زعيم القاعدة

متابعة الصباح الجديد:

بدأت وصول احلافالت التي من املقرر 
أن تنقل مسلحي »جبهة النصرة« 
م��ن ج��رود عرس��ال في لبن��ان إلى 
سوريا، في إطار املرحلة الثانية من 

اتفاق بني »حزب اهلل« و«النصرة«.
ونق��ال عن مصادر أمنية أنه س��وف 
»جبه��ة  مس��لحي  جتمي��ع  يت��م 
النص��رة« وعائالته��م ف��ي مراك��ز 
اجليش اللبناني في عرسال، متهيدا 
الس��ورية  األراضي  إل��ى  لنقله��م 

الواقعة حتت سيطرة املعارضة.
ووفقا لوسائل إعالم تتمثل املرحلة 
الثانية في نقل مسلحي »النصرة«، 
إلى األراضي السورية على 5 دفعات 
يتزامن كل منه��ا مع إطالق عنصر 
م��ن عناصر »ح��زب اهلل« األس��رى 
لدى »النصرة«، وستش��مل كذلك 
انتقال عائالت املس��لحني وغيرهم 

من النازحني.
وكان��ت املرحل��ة األولى م��ن تنفيذ 
اتفاق »حزب اهلل« و«جبهة النصرة« 
)فت��ح الش��ام( ب��دأت، أم��س االول 
األح��د، بتب��ادل جث��ث املقاتلني بني 
الطرفني بإش��راف مدير األمن العام 

اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

ومت تب��ادل اجلث��ث ف��ي بل��دة اللبوة 
البقاعي��ة الواقع��ة عل��ى الطريق 
إل��ى عرس��ال، حتت إش��راف اجليش 
اللبناني، حيث مقر اللواء التاس��ع 
الذي انتق��ل إليه املدير العام لألمن 
الع��ام عب��اس إبراهي��م، م��ع فريق 

العمليات اللوجستية.
وقد توص��ل »ح��زب اهلل« اللبناني 
إل��ى اتفاق م��ع »جبه��ة النصرة«، 
لوقف إطالق النار، واخلروج من جرود 
عرسال، إلى األراضي السورية التي 

تسيطر عليها املعارضة.
ودخل اتف��اق وقف إط��الق النار بني 
»حزب اهلل« و«جبهة النصرة« حيز 
التنفيذ، صب��اح اخلميس 27 يوليو/

متوز.
اللبنان��ي خلوض  اجلي��ش  يس��تعد 
معرك��ة حتري��ر ج��رود الق��اع ورأس 
بعلبك م��ن إرهابيي »داعش« خالل 
األي��ام املقبل��ة، مع انته��اء املرحلة 
األولى من التسوية وتبادل اجلثامني، 
واكتم��ال   ، االح��د  االول  أم��س 
للمرحلة  اللوجستية  التحضيرات 

الثانية اليوم.
أيام قليلة، وينطلق اجليش اللبناني 
بعملي��ة حتري��ر ج��رود رأس بعلبك 
وبل��دة القاع الت��ي يحتّلها تنظيم 
الشرقية  السلسلة  على  »داعش« 
بني لبنان وس��وريا، في اس��تكماٍل 
مل��ا قامت ب��ه املقاومة خ��الل األيام 
العش��رة األخي��رة عب��ر العملي��ة 
العس��كرية اخلاطفة التي أدت إلى 
استس��الم »جبه��ة النص��رة« في 
جرود عرس��ال، وبدء تنفيذ تس��وية 

خروج مسّلحيها إلى إدلب.
خالل األيام املاضية، بدا واضحاً وجود 
قرار سياس��ي وتش��جيٍع من رئيس 
اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون لتنفيذ 

اجليش عملية حاسمة ضد إرهابيي 
»داعش« في السلس��لة الشرقية. 
الداخلي  السياس��ي  الغطاء  وهذا 
يتبعه غطاء دول��ي من كال احملورين 
املتصارعني في املنطق��ة، في إطار 
»مكافحة اإلرهاب« واملساهمة في 
التنظي��م اإلرهابي.  القضاء عل��ى 
أما ف��ي املي��دان، فقد ق��ام اجليش 
خ��الل األيام املاضي��ة بجهٍد حثيث 
العملي��ة  لش��ّن  التحضي��ر  ف��ي 
»كاب��وس«  وإنه��اء  العس��كرية، 
إرهابي��ي »داع«« وتهديده��م لألمن 
بالس��يارات  والس��وري  اللبنان��ي 
انطالق��اً  واالنتحاري��ني،  املفخخ��ة 
م��ن البقع��ة الت��ي يحتلونها في 
السلسلة الش��رقية. وميكن القول 
إن حتضي��رات امليدان ش��ارفت على 
النهاية، م��ن إعداد الق��وات البرية 
املدفعي��ة  إل��ى أس��لحة  الالزم��ة 
وراجم��ات الصواري��خ، فض��الً ع��ن 
عمليات االس��تطالع اجلّوي والبّري، 
باإلضافة إل��ى اخلطط احلربية التي 
من املؤّكد أن سالح الطيران سيؤّدي 

دوراً مهّماً فيها.
وفيم��ا تتكّتم املصادر العس��كرية 
عن املوع��د احمل��ّدد لب��دء العملية، 
مع تأكيده��ا أن انطالقها لن يكون 
بعي��داً ع��ن موعد االحتف��ال بعيد 
اجلي��ش، إاّل أن كل املؤش��رات ت��دّل 
عل��ى اقترابه��ا مع إكم��ال اجليش 
حتضيراته للقضاء على حوالى 700 
إرهابي من »داع««، بحسب تقديرات 

املؤسسة العسكرية. 
االس��تطالع،  عملي��ات  وبحس��ب 
يس��يطر »داع��ش« على مس��احة 
تق��ّدر بحوالى 200 كل��م مرّبع من 
األراض��ي اللبنانية والس��ورية، في 
جغرافي��ا صعب��ة للغاي��ة تتمّي��ز 

باملغاور والتالل العالية واألودية. 

ويس��يطر التنظيم على حوالى 32 
موقعاً مشرفاً في اجلرود، غالبيتها 
محّصنة حتصيناً ممتازاً، إّما طبيعّياً 
أو ج��راء التحضي��ر ال��ذي اعتمده 
التنظي��م لس��نوات، ف��ي انتظ��ار 

هكذا نوٍع من املعارك. 
وفيم��ا يقّل��ل كثي��رون م��ن ش��أن 
لكس��ر  محاول��ة  ف��ي  العملي��ة 
معنوي��ات اجلي��ش، إاّل أن املعرك��ة 
ل��ن تك��ون س��هلة، وخصوص��اً أن 
أي وس��اطة غي��ر موج��ودة الي��وم 
م��ع »الدواعش«، الذي��ن يدركون أن 
اخلياري��ن الوحيدي��ن املتاح��ني هما 
إما امل��وت أو االستس��الم للجيش 

اللبناني أو السوري أو حزب اهلل. 
ومن هذا املنطل��ق، ال تضع املصادر 
معّين��اً  زمني��اً  أفق��اً  العس��كرية 
للعملي��ة، إذ إن اجلغرافي��ا معّقدة 
فق��ط  برّي��ان  مس��لكان  وهن��اك 
خب��روا  »داع««  وعناص��ر  جتاهه��ا، 
املغاور وتضاريس املنطقة على مدى 
السنوات املاضية، ما قد يحّتم على 
اجليش القيام بعمليات إنزال جوّية 

»خلف خطوط العد«. 
ف��إن عملية  املعلومات،  وبحس��ب 
»اإلطب��اق« الت��ي نفذت األس��بوع 
املاضي ض��ّد مس��لحي »النصرة«، 
حيث انقّض رجال اجليش الس��وري 
واملقاومة على »النصرة« من الشرق 
واجلن��وب، وق��ام اجلي��ش اللبنان��ي 
بتشكيل درع لعرس��ال من الغرب، 
س��يعاد تنفيذها ف��ي املعركة ضد 

»الدواعش«. 
لن يكون اجليش اللبناني وحيداً في 
املعركة. فاملس��احة الت��ي يحتلها 
تنظي��م »داع��ش« متوزع��ة عل��ى 
جانب��ي احل��دود )نحو 60 ف��ي املئة 
داخ��ل األراضي الس��ورية، ونحو 40 

في املئة داخل األراضي اللبنانية(. 

وفت��ح جهة ضد اإلرهابيني من قبل 
اجليش الس��وري وح��زب اهلل داخل 
الش��رق  )م��ن  الس��ورية  األراض��ي 
والش��مال(، في الوقت الذي ينقّض 
فيه اجليش اللبناني على اإلرهابيني 
سيش��تت  الغربي��ة،  اجله��ة  م��ن 
مسّلحي التنظيم، ويخفف العبء 
)اجليش��ان  الثالث��ة  األط��راف  ع��ن 
اهلل(.  وح��زب  واللبنان��ي  الس��وري 
وانخ��راط الس��وريني واملقاومة في 

املعركة، يبدو أمراً »إلزامياً«. 
م اجليش اللبنان��ي في اجلرود  فتق��دُّ
س��يدفع »داع��ش« إل��ى التراج��ع 
شرقاً، باجتاه مناطق سيطرة اجليش 
الس��وري ال��ذي لن يق��ف مكتوف 

األيدي.
العملية العسكرية  تُّوجت  وأمس، 
اخلاطف��ة الت��ي قادته��ا املقاوم��ة 
لتحرير جرود عرس��ال من عصابات 
األي��ام  خ��الل  النص��رة«  »جبه��ة 
املاضي��ة، بتنفيذ املرحلة األولى من 
تس��وية خروج إرهابي��ي  »اجلبهة« 
اهلل  ح��زب  وتس��ّلم  إدل��ب  إل��ى 
جثام��ني خمس��ة م��ن ش��هدائه. 
ي��وٌم طويٌل بني جرود عرس��ال ومقّر 
اللواء التاس��ع في اجليش اللبناني 
ف��ي اللب��وة، انته��ى عل��ى  »خير« 
بتحقيق األهداف املرس��ومة له من 
قب��ل املقاومة ورعاية جه��از األمن 
العام، على رغ��م بعض الصعوبات 
اللوجس��تية، أبرزه��ا البحث عن 3 
جثام��ني لش��هداء من ح��زب اهلل 
دفنتهم »النصر« سابقاً في اجلرود 
الت��ي بات��ت الي��وم حتت س��يطرة 

املقاومة.
ف��ي تفاصيل العملي��ة التي رعاها 
األم��ن الع��ام اللبنان��ي، تس��ّلمت 
»النص��رة« تس��عة م��ن جثام��ني 
مسّلحيها، كان حزب اهلل يحتفظ 

بها، باإلضاف��ة إلى املدع��ّوة ميادة 
عي��وش وابنه��ا، وه��ي موقوفة في 
سجن رومية لدورها في نقل أموال 
ل�«النصر«  وعلى األرجح زوجة أحد 
مس��ؤولي »اجلبه��ة«، ول��م يصدر 
بحّقه��ا أي حكم قضائي في لبنان 

بعد. 
اهلل  ح��زب  تس��ّلم  املقاب��ل،  ف��ي 
جثامني خمسة من شهدائه، اثنان 
منهم س��قطا في املعارك األخيرة، 
هم��ا: أحمد احلاج حس��ن وقاس��م 
وثالثة جثامني لش��هداء  عجم��ي، 
دفن��ت »النص��ر« اثن��ني منهم في 
ثال��ث  وجثم��ان  عرس��ال،  ج��رود 
لش��هيد حتتفظ به جماعة مقّربة 

من »سرايا أهل الشام«. 
وفيما كان من املفت��رض أن تنتهي 
عملية التبادل باك��راً، تأخر حتضير 
»النصرة« جلثامني الش��هداء الذين 
دفن��وا ف��ي مناطق كانت تس��يطر 
عليها »النصرة« وخس��رتها أخيراً، 
م��ا اضط��ر األم��ن العام إل��ى نقل 
وس��يط/ دليل إلى اجلرود ملس��اعدة 
املقاومة على اكتش��اف مكان دفن 
اجلثمانني في منطق��ة وادي اخليل، 
والحق��اً انتظار فحوص��ات احلمض 
قب��ل  إليهم��ا،  للتع��رف  الن��ووي 
أما  التس��ليم.  اس��تكمال عملية 
اجلثمان الثالث، فجرى العثور عليه 
حوالى الس��اعة السادسة مساًء، 
وبع��د التأكد من »احلم��ض النوو«، 
س��لكت جث��ث »النص��ر«  طريقاً 
فرعي��اً إلى مدخل عرس��ال، ثم إلى 

وادي حميد.
وم��ع انته��اء املرحل��ة األول��ى من 
العملية، من املتوق��ع أن تبدأ اليوم 
املقاومة  الثانية لتس��ّلم  املرحل��ة 
»النص��رة«،  ل��دى  أس��راها  8 م��ن 
خمسة منهم أسروا في ريف حلب 

الش��مالي، وثالثة ضّل��وا طريقهم 
خالل املع��ارك األخيرة، ف��ي مقابل 
ف��ي  مقي��م   9000 حوال��ى  نق��ل 
اخملّيمات في عرس��ال، من ضمنهم 
إل��ى  »النص��ر«  مس��لحي  مئ��ات 

الداخل السوري، وصوالً إلى إدلب. 
املعلوم��ات، ف��إن ع��دداً كبي��راً من 
الباص��ات ب��دأت تتجّم��ع منذ بعد 
ظهر أمس ف��ي منطقة فليطا من 
الناحي��ة الس��ورية، عل��ى أن تقوم 
بنقل الراغبني باخلروج من عرس��ال 
مع مسلحي النصرة إلى إدلب عبر 

بلدة فليطا. 
واعتم��اد فليط��ا اختير م��ن ثالثة 
الراغب��ني  لنق��ل  أّوالً  احتم��االت، 
باخلروج عبر املصنع، ثّم من دمشق 
إلى إدلب، أو عبر القصير �� حمص، 
ثم حماه وإدلب، إاّل أن العدد الكبير 
للباصات وصعوب��ة حماية القافلة 
ورف��ض الس��لطات اللبنانية عبور 
مس��ّلحي »النصرة« بأس��لحتهم 
الفردية داخ��ل األراض��ي اللبنانية، 
حّتم اختيار فليطا، مع إصرار املدعو 
أبو مال��ك التلي »أمير النصرة« في 
اجل��رود عل��ى احتفاظ��ه ومقاتليه 
ومطالبت��ه  الف��ردي،  بس��الحهم 
بباص��ات محجوبة الرؤي��ة. كذلك 
فإن مس��لحي »سرايا أهل الشام » 
س��ينتقل جزٌء منهم إلى القلمون 
وآخرون إلى منطقة الرحيبة، إاّل أن 
األولوية اآلن بالنسبة إلى املفاوضني 

هي إخراج »النصرة« أوالً.
وعلى طري��ق إدلب ف��ي ريف حماه 
س��لحب،  بل��دة  ق��رب  الش��مالي 
س��يقوم اجليش الس��وري بتفتيش 
أس��مائهم في  وتسجيل  اخلارجني 
لوائح اس��مية، كجزء من التسوية 
الت��ي وافق��ت عليه��ا الس��لطات 

السورية، قبل انتقالهم إلى إدلب.

الضفة الغربية - رويترز:
ق��ال ن��ادي األس��ير ام��س األثنني 
إن الق��وات اإلس��رائيلية اعتقلت 
امس االول األحد 42 فلس��طينيا 
منه��م 30 مواطن��ا م��ن مدين��ة 
القدس واآلخرون من جنني واخلليل 

بالضفة الغربية.
وأض��اف النادي ف��ي بيان ل��ه »أن 
حمل��ة اعتق��االت ش��نتها قوات 

اإلحت��الل عل��ى ع��دة أحي��اء في 
مواطن��ا   30 طال��ت  الق��دس 
غالبيتهم من ح��ي الطور«. لكن 
اس��رائيل قالت إن عدد املعتقلني 

في القدس بلغ 33 شخصا.
االعتق��االت  حمل��ة  أن  وأوض��ح 
شملت ما يقارب 400 مواطن من 
القدس خالل االسبوعني املاضيني 
أف��رج عن غالبيته��م إما بكفالة 

أو بش��رط احلبس املنزلي أو اإلبعاد 
عن األقصى.

اإلسرائيلية  الش��رطة  وأوضحت 
أن ه��ذه االعتق��االت تأت��ي عل��ى 
التي  خلفي��ة األح��داث األخي��رة 
الق��دس بعد  ش��هدتها مدين��ة 
مقتل شرطيني إسرائيليني وثالثة 
فلسطينيني من سكان إسرائيل 
في اشتباك مس��لح في محيط 

املسجد األقصى.
وقال��ت لوب��ا الس��مري املتحدثة 
اإلس��رائيلية  الش��رطة  بإس��م 
ف��ي بي��ان »قامت خالل س��اعات 
الليلة قوات معززة من الش��رطة 
وإعتق��االت  مداهم��ة  بحمل��ة 
واسعة مكثفة طالت أحياء وادي 
اجلوز ورأس العامود والعيس��اوية 
والبلدة القدمية ومخيم شعفاط 

وبي��ت حنينا واعتقلت مجمل 33 
مشتبها مقدسيا )من بينهم( 7 

قاصرين«.
وأضاف��ت أن املعتقل��ني متهمني 
»بأعمال اإلخالل بالنظام وتشكيل 
خطر على حياة وس��المة القوات 
والعامة ومت حتويلهم للتحقيقات 

اجلارية«.
الق��دس  مدين��ة  وش��هدت 

األس��بوعني  خ��الل  وضواحيه��ا 
املاضي��ني مواجهات ب��ني املصلني 
الذي��ن كانوا ي��ؤدون الصالة خارج 
أب��واب املس��جد قبل أن تس��مح 
املرجعي��ات الدينية بالدخول إليه 
ي��وم اخلمي��س املاضي بع��د إزالة 
إس��رائيل كاف��ة اإلج��راءات التي 
اتخذته��ا بع��د الرابع عش��ر من 

الشهر اجلاري.

إسرائيل تعتقل 42 فلسطينيًا في األراضي الفلسطينية

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق جرود عرسال

الجيش اللبناني يستعد لخوض معركة تحرير جرود القاع 
ورأس بعلبك من إرهابيي »داعش« خالل األيام المقبلة
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موسكو ـ أ ب ف:

اعل��ن الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني 
ام��س االول االحد أّنه ينبغ��ي على 755 
االراضي  اميركي��ا مغ��ادرة  دبلوماس��يا 
الروسية ردا على فرض عقوبات اميركية 
جديدة على موسكو، مستبعدا تطورات 
ايجابية في العالقة مع واش��نطن "في 

وقت قريب".
وق��ال بوتني في مقابلة نش��رت مقاطع 
منه��ا قن��اة "روس��يا 24" العامة "لقد 
انتظرنا طويال على أمل ان يتغير الوضع 
نحو االفضل ، لك��ن يبدو انه حتى لو ان 
الوضع س��يتغير، فل��ن يحصل ذلك في 

وقت قريب".
ويأت��ي تصريح بوتني بعيد اعالن روس��يا 
اجلمعة قرب خفض عدد الدبلوماسيني 
االميركي��ني العامل��ني ف��ي روس��يا، ردا 
على قيام الكونغ��رس االميركي بفرض 

عقوبات جديدة على موس��كو لتدخلها 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  ف��ي  احملتم��ل 

االميركية االخيرة.
وقال بوتني "رأيت انه ال بد لنا من التأكيد 
اننا لن نترك اي ش��يء م��ن دون رد ، بعد 
االجراء ال��ذي اتخذه الط��رف االميركي 

والذي ال اساس له من الصحة".
وتاب��ع بوت��ني ان عل��ى 755 دبلوماس��يا 
اميركيا مغادرة روس��يا بعد القرار الذي 
اعلنته اجلمعة وزارة اخلارجية الروس��ية 
بخفض عدد العاملني في السفارة وفي 
القنصلي��ات االميركي��ة عل��ى االراضي 
الروس��ية الى 455 دبلوماسيا ابتداء من 

االول من ايلول/سبتمبر.
واضاف بوتني "ان اكثر من الف ش��خص 
-- دبلوماس��يون وعاملون تقنيون كانوا 
يعملون وال يزالون يعملون" في املمثليات 

الدبلوماسية االميركية في روسيا.
وه��ذا اخلفض ف��ي عدد الدبلوماس��يني 
االميركي��ني في روس��يا، يجعل عددهم 

موازي��ا للع��دد احلال��ي للدبلوماس��يني 
ال��روس العاملني في الوالي��ات املتحدة، 
بحس��ب ما اوضحت اخلارجية الروسية، 

التي علقت ايضا اس��تخدام الس��فارة 
اط��راف  عل��ى  يق��ع  ملق��ر  االميركي��ة 

العاصمة الروسية، اضافة الى مخازن.

وأعلن��ت وزارة اخلارجية األميركية األحد 
في بي��ان أّن الواليات املتحدة "تأس��ف" 
لقرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيني 

األميركيني العاملني في روسيا.
وقالت الوزارة إّن قرار موس��كو "مؤسف 
وغير مب��ّرر"، مضيفًة "نح��ن نُقّيم أثر" 

هذه اخلطوة "وطريقة الرّد عليها".
بام��كان  ان  الروس��ي  الرئي��س  وتاب��ع 
روس��يا "املضي في خفض النش��اطات 
املش��تركة احلساس��ة بالنس��بة ال��ى 

اجلانب االميركي".
واوض��ح بوت��ني انه في ح��ال ازداد الضرر 
الناج��م "ع��ن مح��اوالت الضغط على 
روس��يا ميكن ان ندرس مجاالت رد اخرى. 

لكنني آمل باال نضطر للقيام بذلك".
وتابع "انا ف��ي الوقت احلاضر ضد" اتخاذ 

اجراءات رد اضافية.
وكان مجل��س الش��يوخ اق��ر اخلمي��س 
بش��به اجم��اع )98 مقابل 2( مش��روع 
قان��ون يف��رض عقوب��ات جدي��دة عل��ى 
موس��كو، االمر الذي دفع االحتاد االوروبي 
الى انتقاده النه لم يتم التنس��يق معه 
قبل اقراره، والنه ميكن ان يؤثر على عمل 

شركات اوروبية في روسيا.
والهدف م��ن هذا القان��ون، الذي يفرض 
ايضا ف��ي الوقت نفس��ه عقوبات على 
ايران وكوريا الشمالية، معاقبة موسكو 
على تدخله��ا املفترض ف��ي االنتخابات 

الرئاسية االميركية االخيرة.
واضاف بوتني "اقترحنا مرارا على الطرف 
االميرك��ي اقام��ة تع��اون" ف��ي مج��ال 
االمن االلكترون��ي، خصوصا ان قراصنة 
معلوماتية روسا اتهموا بخرق حواسيب 
احلزب الدميوقراطي في الواليات املتحدة 

العام املاضي.
وتدارك بوتني "لكن وبدال من العمل معا 
بش��كل بناء، ال نسمع سوى اتهامات ال 
اساس لها من الصحة بشأن تدخل في 

الشؤون الداخلية للواليات املتحدة".
ورف��ع قان��ون العقوب��ات ال��ى الرئي��س 
االميركي دونال��د ترام��ب، واعلن البيت 
االبيض اجلمعة ان االخير يعتزم توقيعه 

ليصبح ساري املفعول.

ردا على عقوبات واشنطن

بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيًا أميركيًا األراضي الروسية

السفارة االميركية في موسكو



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

خفض محللون في أسواق النفط 
توقعاتهم ألس��عار اخلام للش��هر 
الس��ادس عل��ى التوالي ف��ي متوز 
مس��تندين إل��ى مخ��اوف بش��أن 
م��دى االلتزام باتف��اق أوبك خلفض 
اإلم��دادات العاملي��ة مب��ا ق��د يضر 
مبحاوالت السوق استعادة التوازن.

واتفقت منظم��ة البلدان املصدرة 
للبت��رول )أوبك( وش��ركاء لها من 
بينهم روسيا على تقليص اإلنتاج 
1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 

آذار 2018.
وق��ال ابهيش��يك كوم��ار محل��ل 
الطاق��ة ل��دى انترفاك��س إنرجيز 
جلوبال ج��اس أناليتكس في لندن 
»من املتوقع أن تس��تمر الضغوط 
على مس��توى امتث��ال أوبك خالل 
تنام��ي  م��ع  املقبل��ة  الش��هور 
الشكوك بشأن وتيرة إعادة التوازن 
للسوق بالرغم من اإلجراءات التي 
تبنتها املنظمة وعدد من املنتجني 

املستقلني«.
وبل��غ مس��توى االلت��زام باالتف��اق 
مس��تويات مرتفعة ف��ي النصف 
األول من الع��ام ولكن أحدث تقرير 
لوكالة الطاق��ة الدولية أظهر أن 
نس��بة االمتثال نزل��ت إلى 78 في 
املئة في حزيران من 95 في املئة في 
أيار مع ضخ عدد من الدول كميات 

نفط أكثر مما هو متفق عليه.
وحتملت السعودية وأجنوال والكويت 

العبء األكبر للتخفيضات.
وأعلن��ت اإلك��وادور عض��و أوب��ك 
أنها ل��م تعد متث��ل التفاق خفض 
اإلم��دادات وإنها س��ترفع إنتاجها 
تدريجي��ا. واتف��ق احمللل��ون على أن 
أثر القرار على اإلمدادات س��يكون 
بس��يطا عل��ى األرج��ح ولكنه قد 

يضر باملعنويات في السوق.
وق��ال كارس��ن فريت��ش احمللل في 
»كلم��ا ظل��ت  بن��ك  كوميرت��س 
األس��عار منخفضة لفت��رة أطول 
زاد خطر عدم امتثال بعض أعضاء 
أوب��ك بتخفيض��ات اإلنتاج بنفس 
القوة التي التزموا بها حتى اآلن«.

وعق��ب إع��الن اإلك��وادور، تعهدت 
الس��عودية بخفض الصادرات في 
أغسطس آب إذ يقترب االستهالك 

احملل��ي في هذا الش��هر م��ن أعلى 
مستوياته.

وق��ال جيورج��وس بيلري��س احمللل 
في تومس��ون رويترز أويل ريسيرش 
آند فوركاس��تس »س��ارعت أوبك 
لتأكيد التزامها باتفاق اإلنتاج بعد 
إعالن اإلك��وادور. تعهدت اجملموعة 
االمتث��ال  لنس��بة  بالتص��دي 
الضعيفة بني األعض��اء ولكن لم 

يتضح كيف سيحدث ذلك«.
وأظهر املس��ح الذي شمل 33 من 
احملللني وخبراء االقتصاد أن متوسط 
سعر خام برنت من املتوقع أن يبلغ 
52.45 دوالر للبرمي��ل في 2017، مبا 
يقل ع��ن 53.96 دوالر للبرميل في 

حزيران.
وتوقع االستطالع أن يبلغ متوسط 
س��عر اخلام األمريك��ي 50.08 دوالر 
للبرمي��ل ف��ي 2017 انخفاضا من 
51.92 دوالر للبرمي��ل ف��ي توقعات 

حزيران.
كم��ا خف��ض احمللل��ون توقعاتهم 

لألسعار في عام 2018.
وم��ن املتوق��ع اآلن أن يبل��غ س��عر 

خ��ام القياس العامل��ي مزيج برنت 
54.51 دوالر للبرميل في املتوس��ط 
انخفاضا من 57.37 دوالر للبرميل 
في استطالع حزيران. ومن املتوقع 
أن يبلغ متوسط خام غرب تكساس 
دوالر   51.88 األمريك��ي  الوس��يط 
للبرميل انخفاضا من 55.20 دوالر 

للبرميل في حزيران.
وبينما من املتوق��ع منو الطلب في 
النص��ف الثاني من الع��ام احلالي 
بفض��ل النمو االقتص��ادي العاملي 
القوي تظل الص��ورة غير واضحة 
بالنس��بة لإلم��دادات بالرغ��م من 
الس��حب من اخملزون��ات األمريكية 

في اآلونة األخيرة.
اخملاط��ر  إن  محلل��ون  وق��ال 
اجليوسياسية في الشرق األوسط 
وعدم االستقرار في ليبيا واحتدام 
األزم��ة ف��ي فنزوي��ال، مبا ف��ي ذلك 
العقوب��ات احملتم��ل فرضه��ا م��ن 
جانب الوالي��ات املتحدة، من ضمن 
العوام��ل الت��ي تؤثر على الس��وق 

العام اجلاري.
وقال احمللل هاري تش��يلينجويريان 

م��ن بي.إن.ب��ي باريبا »ف��ي الواقع 
احلقيقة يجب أن تقبل السعودية 
وروس��يا حقيقة أن منو اإلنتاج من 
جهودهم��ا  يضع��ف  أخ��رى  دول 
خلف��ض اإلمدادات. النف��ط الليبي 
األمريكي  والنيجي��ري والصخ��ري 
يأت��ي في ص��دارة )العوام��ل التي( 

تضعف أثر جهود أوبك«.
وتوق��ع عدد قلي��ل م��ن احملللني أن 
يش��هد الس��وق نقص��ا بس��يطا 
بحلول نهاي��ة العام إذا متس��كت 
أوب��ك باتف��اق خف��ض اإلم��دادات 
وعمل منتجو النفط الصخري في 
الواليات املتحدة على تهدئة وتيرة 
احلفر بينم��ا يعتقد آخرون أن عودة 

التوازن قد تتأجل للعام املقبل.
على مستوى األسعار ارتفعت هذه 
ألعلى مس��توى في شهرين أمس 
االثنني، بدعم م��ن تراجع اخملزونات 
بف��رض  والتهدي��د  األمريكي��ة 
عقوب��ات على فنزوي��ال العضو في 

منظمة أوبك.
وقفزت أس��عار العقود اآلجلة خلام 
األمريكي  الوسيط  غرب تكساس 

فوق 50 دوالرا للبرميل لفترة وجيزة 
ي��وم االثن��ني وبلغ��ت 49.97 دوالر 
للبرميل، لتظل مرتفعة 25 سنتا 
أو م��ا يعادل 0.5 ف��ي املئة عن آخر 

سعر إغالق.
وبلغ��ت العقود اآلجل��ة خلام برنت 
مرتفع��ة  للبرمي��ل  دوالر   52.85
33 س��نتا أو م��ا يع��ادل 0.6 ف��ي 
 52.90 األس��عار  وبلغ��ت  املئ��ة. 
دوالر للبرميل في وقت س��ابق من 
اجللس��ة وهو أعلى مس��توى لها 

منذ 25 أيار.
وم��ع الزي��ادة ف��ي األس��عار يتجه 
للجلس��ة  لالرتف��اع  العق��دان 

السادسة على التوالي.
وارتفعت األسعار نحو عشرة باملئة 
منذ آخر اجتماع ألعضاء بارزين في 
منظمة البل��دان املصدرة للبترول 
)أوب��ك( ومنتجني كب��ار آخرين من 
بينه��م روس��يا، وبح��ث االجتماع 
لتخفي��ض  محتمل��ة  إج��راءات 

املعروض في أسواق النفط.
وت��درس الوالي��ات املتح��دة ف��رض 
عقوب��ات على قطاع النفط احليوي 

انتخاب��ات  عل��ى  ردا  فنزوي��ال  ف��ي 
أجريت يوم األح��د الختيار جمعية 

تأسيسية انتقدتها واشنطن.
لك��ن متعاملني يقول��ون إن الدعم 
األكبر لألسعار يأتي حاليا من تراجع 

اخملزونات في الواليات املتحدة.
النف��ط  مخزون��ات  وانخفض��ت 
األمريكي عشرة في املئة من ذروتها 

في آذار إلى 483.4 مليون برميل.
وعل��ى صعي��د اإلنت��اج انخف��ض 
اإلنت��اج األمريك��ي 0.2 ف��ي املئ��ة 
إل��ى 9.41 مليون برمي��ل يوميا في 
األس��بوع املنتهي ف��ي 21 متوز بعد 
أن زاد أكثر من عش��رة في املئة منذ 

منتصف 2016.
في الش��أن ذاته، قال مس��ؤول في 
وزارة االقتص��اد والتجارة والصناعة 
الياباني��ة إن بيان��ات ال��وزارة تظهر 
انخف��اض واردات اليابان من النفط 
في حزيران 10.4 باملئة عن مستواها 
قب��ل عام إل��ى 2.81 ملي��ون برميل 
يوميا وهو أقل مستوى للشهر في 

29 عاما على األقل.
وأظه��رت بيانات من الوزارة أمس أن 
مبيعات النفط احمللي��ة في اليابان 
 2.70 إل��ى  باملئ��ة   0.7 انخفض��ت 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا ف��ي حزيران 
مقارن��ة م��ع مس��تواها قب��ل عام 
لتسجل أيضا أقل مستوى للشهر 

في 29 عاما.
وينخف��ض الطلب على النفط في 
ثالث أكبر اقتصاد بالعالم تدريجيا 
منذ أكثر من عش��ر س��نوات نظرا 
لتراج��ع ع��دد الس��كان والتح��ول 
صوب سيارات ومعدات أكثر كفاءة 

في استهالك الطاقة.
وق��ال مس��ؤول وزارة االقتص��اد إن 
اليابان اس��توردت مزيج خام محلي 
أمريكي منخف��ض الكبريت للمرة 
األولى الشهر املاضي في حني جرى 
اس��تيراد خام الريان القطري للمرة 

األولى منذ آب 2014.
ال��ى ذلك، قال مص��در مطلع أمس 
إن أرامكو الس��عودية رفعت سعر 
خامه��ا العربي اخلفي��ف في أيلول 
إل��ى زبائنها ف��ي آس��يا 0.20 دوالر 

للبرميل مقارنة مع سعر آب.
وبذل��ك يكون س��عر البيع بخصم 
0.25 دوالر للبرمي��ل عن متوس��ط 
س��عر خامي س��لطنة عمان ودبي، 

وهي زيادة أكبر قليال من املتوقعة.

أعلى مستوى لـ »برنت« في شهرين

محللو أسواق النفط: توقعات بتراجع أسعار الخام

ابهيشيك كومار: من 
المتوقع أن تستمر 
الضغوط على مستوى 
امتثال أوبك خالل 
الشهور المقبلة مع 
تنامي الشكوك بشأن 
وتيرة إعادة التوازن 
للسوق بالرغم من 
اإلجراءات التي تبنتها 
المنظمة وعدد من 
المنتجين المستقلين

أحد احلقول النفطية في اجلنوب

واشنطن ـ رويترز:
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ت��درس فرض بع��ض العقوب��ات على 
قطاع النفط في فنزويال ردا على انتخابات يوم 
األح��د الختيار جمعية تأسيس��ية انتقدتها 

واشنطن بالفعل.
وقال مس��ؤولون لرويترز إن اإلجراءات من غير 
املتوق��ع أن تش��مل حظ��ر ش��حنات النفط 
الفنزويل��ي إل��ى الواليات املتح��دة لكنها قد 
تش��مل حظر بيع اخل��ام األمريك��ي احلفيف 
ال��ذي تخلطه فنزويال م��ع خامها الثقيل ثم 

تصدره.

أنقرة ـ رويترز:
أظه��رت بيانات معهد اإلحصاء التركي أمس 
االثنني أن العج��ز التجاري في البالد انخفض 
9.1 في املئة علي أس��اس س��نوي في حزيران 

إلى 6.01 مليار دوالر.
وكان العجز التجاري في تركيا س��جل أعلى 
مس��توى في عامي���ن ونص���ف الع�ام ف�ي 

أي�ار.
وأظه��رت البيانات أن الص��ادرات زادت 2.3 في 
املئ��ة في ح��ني تراجع��ت ال��واردات 1.5 ف�ي 

املئ�ة.

بنجالورو ـ رويترز:
اس��تقرت أس��عار الذهب أم��س االثنني قرب 
أعل��ى مس��توى ف��ي نحو س��بعة أس��ابيع 
بفعل التوترات في ش��به اجلزي��رة الكورية مما 
ع��زز الطلب على املعدن األصف��ر كمالذ آمن 
ف��ي الوقت الذي يحوم في��ه الدوالر حول أقل 

مستوياته في عدة أشهر.
وحلق��ت قاذفت��ان أمريكيتان من ط��راز )بي-
1بي( األس��رع من الصوت فوق ش��به اجلزيرة 
الكورية في استعراض للقوة يوم األحد وقال 
السفير األمريكي لدى األمم املتحدة إن الصني 
واليابان وكوري��ا اجلنوبية بحاجة لفعل املزيد 
بعد أحدث االختبارات الصاروخية التي جتريها 

بيوجنياجن.
وسجل الذهب أعلى مستوى منذ 14 حزيران 
ف��ي املعامالت الفوري��ة عن��د 1270.98 دوالر 
لألوقي��ة )األونص��ة( ف��ي التعام��الت املبكرة 
وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش نزل 

0.1 في املئة إلى 1267.93 دوالر لألوقية.
وكان املعدن األصفر ارتفع بنحو 1.1 في املئة 
األس��بوع املاضي ليسجل مكاسب لألسبوع 

الثالث على التوالي.
ونزل الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 0.1 

في املئة إلى 1267.60 دوالر لألوقية.
وم��ن ب��ني املع��ادن النفيس��ة األخ��رى، زادت 
الفضة 0.3 في املئة إلى 16.71 دوالر لألوقية. 
وارتف��ع املع��دن 1.2 ف��ي املئة في األس��بوع 
املاضي مس��جال مكاسب لألس��بوع الثالث 

على التوالي أيضا.
وصع��د البالت��ني 0.7 ف��ي املئة إل��ى 935.25 
دوالر لألوقي��ة بعد أن نزل بنح��و 0.5 في املئة 
األس��بوع املاضي. وزاد البالدي��وم 1.1 في املئة 
إلى 886.72 دوالر لألوقية بعد أن ارتفع 3.8 في 

املئة األسبوع املاضي.

واشنطن: عقوبات 
نفطية على فنزويال

تراجع العجز 
التجاري التركي

1267 دوالرًا 
ألوقية الذهب

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

في وق��ت أعلن في��ه أعلن صندوق 
اعمار املناط��ق املتضررة متكنه من 
اس��تحصال وع��ود حقيقي��ة من 
60 دول��ة للمش��اركة ف��ي حملة 
اعادة االعمار، كش��ف وزير العمل 
محم��د  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
شياع الس��وداني عن اطالق قروض 
املش��اريع الصغيرة امل��درة للدخل 
للمناط��ق احمل��ررة ف��ي محافظ��ة 
نين��وى، داعيا اهالي تل��ك املناطق 
للتقدمي على القروض امليسرة التي 
تتراوح بني )8-3( مالي��ني دينار ومن 

دون فوائد.
وقال السوداني خالل مؤمتر صحافي 
مش��ترك ع��ن منجزات وانش��طة 
الوزارة في املناطق احملررة مع جلنتي 
العم��ل واملرأة البرملانيتني في أمس 
االثن��ني، ان اولوية العم��ل للوزارات 
ومؤسس��ات الدول��ة ودوائره��ا هو 
االس��تمرار ف��ي تق��دمي اخلدم��ات 
حتقي��ق  بع��د  احمل��ررة  للمناط��ق 
االس��تقرار فيها من تهيئة االجواء 
االمني��ة وتنظي��ف وتأهي��ل املدن، 
مش��يرا الى ان الوزارة بادرت باطالق 
القروض الهالي تلك املناطق كونها 
موضوع��اً حيوي��اً حملافظة تعرضت 

تعاني  واخل��راب واصبحت  للتدمير 
م��ن البطال��ة وقلة ف��رص العمل 
وبامكانه��م التق��دمي عل��ى املوقع 

االلكتروني لوزارة العمل.
واض��اف ان “ال��وزارة عمل��ت عل��ى 
احلفاظ على حصة محافظة نينوى 
من الق��روض امليس��رة التي تصل 
الى 24 مليار دينار وبادرت بتخفيف 
بالتق��دمي على  اخلاصة  الضواب��ط 
القروض من ناحية الكفيل وضمان 
العقار واالكتفاء بضمانة ش��ركة 
كف��االت مصرفي��ة وذل��ك ملراعاة 
الظروف واالوضاع الصعبة التي مير 

بها ابناء محافظة نينوى”.
وفيم��ا يتعل��ق بتأهي��ل دور الدولة 
ف��ي املناط��ق احمل��ررة، اوض��ح وزير 
العم��ل ان االح��داث واجلرائم التي 
ارتكبتها عصابات داعش االرهابية 
بحق ابناء الش��عب خلفت ظواهر 
مأساوية اهمها األطفال مجهولو 
النس��ب وآخ��رون م��ن ذوي االعاقة 
والذي��ن فق��دوا ذويهم او اس��رهم 
او  العس��كرية  العملي��ات  اثن��اء 
القتل او التهجير وهم بحاجة الى 
مأوى ودور الحتوائهم، إذ اس��تلمت 
ال��وزارة بح��دود 16 طفال بعضهم 
من جنسيات اجنبية وهذه احلاالت 

حتتاج ملعاجلات قانونية.
ولفت ال��ى ان بعض دور الدولة في 

تلك املناط��ق تعرضت للتدمير في 
حني ال تزال اخرى مؤهلة الستقبال 
تل��ك احل��االت اال ان��ه مع االس��ف 
بعض الدوائر واملؤسس��ات التابعة 
جملل��س احملافظة قامت باس��تغالل 

تلك الدور.

ودع��ا جميع مؤسس��ات الدولة او 
التابع��ة للمحافظة ف��ي املناطق 
ال��دور  تل��ك  اخ��الء  ال��ى  احمل��ررة 
العم��ل  وزارة  لدوائ��ر  وتس��ليمها 
وخاصة ان هن��اك اتفاقاً مع بعض 
وتأهيل  الدولي��ة العمار  املنظمات 

تلك الدور.
وفيما يخص االنشطة التي تقدمها 
دوائ��ر احلماي��ة االجتماعية ف��ي وزارة 
العم��ل، ق��ال الس��وداني ان “ال��وزارة 
حافظت على صرف االعانات النقدية 
للمستفيدين في املناطق احملررة منذ 

سقوط املوصل في 10/6/2014 برغم 
الظرف املال��ي الصعب للبالد وموجة 

النزوح”.
وأضاف ان “الوزارة وضمن االمكانيات 
املتوف��رة له��ا حاول��ت تنفي��ذ قانون 
احلماي��ة االجتماعي��ة باآللية اجلديدة 
والبح��ث  التدقي��ق  تتضم��ن  الت��ي 
االجتماعي ومتكنت من ش��مول اسر 
اخ��رى فقي��رة بالقانون وه��ي بحدود 
140 اس��رة من محافظ��ة نينوى و68 
اس��رة من االنبار و61 اسرة من صالح 

الدين”.
في ش��أن متصل، أعلن رئيس صندوق 
اعم��ار املناطق املتض��ررة من االرهاب 
مصطف��ى الهيتي، ع��ن التمكن من 
اس��تحصال وع��ود حقيقي��ة من 60 
دول��ة للمش��اركة في حمل��ة اعادة 

االعمار.
وق��ال الهيت��ي في حدي��ث صحافي، 
اس��تعدادها  اعلن��ت  “الكوي��ت  إن 
لتضييف مؤمت��ر املانحني على ارضها 
بعد مباحثات ثنائية”، مبينا ان “املؤمتر 
يأتي بعد انتص��ارات القوات األمنية، 
اذ ان وفداً كويتياً س��يزور العراق قريباً 
متوجه��ا ال��ى املوصل لالط��الع على 
حج��م الدم��ار الذي حص��ل في هذه 

املدينة”.
واوض��ح ان “الصندوق لب��ى دعوة من 
البنك الدولي ملناقش��ة اع��ادة اعمار 

املناط��ق املتض��ررة م��ن االره��اب في 
العاصم��ة االميركية واش��نطن في 
العاشر من هذا الش��هر، بحضور ما 

يقارب 35 دولة”.
وأش��ار الى ان “الصندوق ق��ارب على 
اكم��ال القرض االول من البنك البالغ 
350 ملي��ون دوالر وبفائدة قليلة جدا 
تدف��ع بعد 15 عام��ا، وكان هناك حتد 
القن��اع اجملتم��ع الدولي بزي��ادة مبلغ 
الق��رض م��ن خ��الل ع��رض االعمال 
املباش��رة الت��ي اجنزه��ا الصندوق في 
املرحلة املاضي��ة بالقرض االول والتي 
بلغت 152 مش��روعا والتنس��يق بني 
دوائ��ر الدول��ة واجلهة املانح��ة وآلية 
العم��ل، اذ وافق��ت الدول عل��ى زيادة 
القرض الى 500 مليون دوالر، ليشمل 
نينوى بع��د حتريرها من براثن االرهاب، 
بع��د ان كان الق��رض االول مخصصاً 
حملافظتي صالح الدين وديالى، اضافة 
ال��ى رف��ع ش��عار )التحال��ف الدولي 

العادة اعمار العراق”.
وب��ني ان “الصن��دوق ق��ادر عل��ى ادارة 
االموال واالش��راف عليها، وقد بلغت 
االن نح��و ملي��ار و200 ملي��ون دوالر، 
بعد اضاف��ة مبلغ املوازنة احلكومية”، 
مؤكدا”استعداد نحو 60 دولة العادة 
اعمار العراق، باختالف نوع املش��اركة 
سواء كانت باالموال او دخول شركات 

وغيرها”.

60 دولًة تشارك في إعمار المناطق المتضررة

إطالق قروض المشاريع الصغيرة في نينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت »رابطة املص��ارف اخلاصة 
التعدي��الت  أهمي��ة  العراقي��ة« 
األخي��رة التي أدخل��ت على قانون 
البنك املركزي العراقي بالنس��بة 
إلى القطاع املصرفي الذي يتطلع 
إل��ى مزيد من الف��رص التي تتيح 
له املساهمة في تنمية االقتصاد 
الوطني وتعزيز دوره في سوق املال 

العراقية.
وق��ال رئي��س الرابطة ودي��ع نوري 
احلنظ��ل: »وج��دت في زي��ادة عدد 
األعضاء في مجل��س إدارة البنك 
املرك��زي من خ��ارج البنك، خطوة 
مهم��ة س��تنعكس إيجاب��اً على 

مس��توى القرارات الت��ي يتخذها 
البن��ك، إذ رُفع الع��دد من 3 إلى 5 
أعضاء ف��ي اجمللس املؤل��ف من 9 
أعض��اء، ما يعني أن هناك غالبية 
من خارج البنك، ما س��يدفع نحو 
االس��تفادة أكثر من الدعم الذي 
يوفره البنك للمصارف في توسيع 
مساحة مساهمتها في التنمية 

املستدامة واالستثمار«.
ولف��ت إل��ى أن »تعدي��الت البنك 
املرك��زي األخيرة عكس��ت رغبته 
ف��ي تطوير عم��ل القط��اع وآلية 
املس��تجدات  م��ع  التعام��الت 
ف��ي العال��م، إلى جان��ب معاجلة 
بالنش��اط  املتعلق��ة  املش��اكل 

وبش��كل  واإلقراض��ي  التمويل��ي 
يُفض��ي إلى تبس��يط اإلج��راءات 

املتعلقة به«.
واعتبر أن »زيادة رأس��مال املركزي 
إل��ى تريلي��ون دين��ار )850 مليون 
دوالر( يؤك��د الرغب��ة ف��ي تفعيل 
دوره على مستوى استثمار أمواله 
وعزمه على إيجاد منافذ واس��عة 
في احلصول على منتجات جديدة 
احتياج��ات  االعتب��ار  ف��ي  تأخ��ذ 
قطاع��ات االس��تثمار والتنمية«، 
مش��يراً، ف��ي حديثه ل��� "احلياة" 
ح��ال  »واق��ع  أن  إل��ى  الدولي��ة، 
املصارف اخلاص��ة يحتاج إلى رؤية 
عل��ى  تس��اعدها  وس��تراتيجية 

تلم��س واق��ع جديد يطم��ح إليه 
القطاع في التواصل مع األهداف 
املهمة التي تضمنتها التعديالت 

األخيرة للمركزي«.
ويذكر أن »صندوق النقد الدولي« 
كان دعا العراق إلى إجراء تعديالت 
جوهرية في قطاعاته االقتصادية 
قط��اع  رأس��ها  عل��ى  واملالي��ة، 
املصارف ال��ذي يحتاج إل��ى إعادة 
هيكلة وسياس��ات جديدة تتالءم 
م��ع اإلصالحات الت��ي يدعو إليها 
الصندوق كش��رط لتقدمي الدعم 

للعراق«.
ويعم��ل مجلس��ا ال��وزراء والنواب 
قان��ون  عل��ى  تعدي��الت  إلدخ��ال 

»املركزي« تهدف إلى زيادة رأس ماله 
ومواكبة التطور االقتصادي العاملي، 
ومنح صالحي��ات للبنك وزيادة عدد 
األعضاء في مجلس اإلدارة من خارج 
البنك وتشكيل جلنة تدقيق وفرض 
الفوائد على القروض املمنوحة من 
البنك للمصارف التجارية واحلفاظ 
على أمواله م��ن احلجوزات الصادرة 

بقرارات قضائية.
ويس��مح القانون اجلديد بأن يعقد 
املص��رف صفق��ات عل��ى األص��ول 
الرسمي  االحتياط  وإدارة  األجنبية، 
م��ن النق��د األجنبي للدول��ة وفقاً 
ألفضل املمارسات الدولية وأهداف 
السياس��ة النقدي��ة، كم��ا يج��وز 

للمجلس اس��تثمار هذا االحتياط 
ف��ي الذه��ب والعم��الت النقدي��ة 
واملعدني��ة األجنبي��ة الت���ي عادة 
ما تس��تخدم في تأدية احلس��ابات 
الدولية التي ميسكها »املركزي« أو 
حلس��ابه، واألرصدة الدائنة الواجبة 
واجب��ة  أو  الطل��ب  عن��د  الدف��ع 
التس��ديد بعد أجل قصي��ر بالنقد 
األجنب��ي، الذي عادة ما يس��تخدم 
في تأدي��ة احلس��ابات الدولية التي 
يحتفظ بها املصرف في حس��ابات 
لدي��ه أو تل��ك الت��ي تس��تثمر عبر 
اتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء 
الثابت��ة آلج��ال  والودائ��ع  املقاب��ل 

متعددة.

المصارف ترّحب بالتعديالت على قانون »المركزي« 
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هيمنة عوائد النفط والقطاع العام
ان النفط س��يد املوق��ف االقتصادي 
في العراق . فالعوائد تشكل اكثر من 
)60( باملئة م��ن الناجت احمللي االجمالي 
كم��ا انها تس��هم بأكثر م��ن ) 90 ( 
باملئة في امل��وارد املالية للدولة فضال 
عن انها تغطي كلفة اجلزء االكبر في 

صادرات العراق .
مازال��ت املش��كلة قائم��ة  في امناط 
االس��تثمار النفط��ي ف��ي الع��راق . 
فاالنقس��ام القائم االن بني احلكومة 
االحتادية واقليم كردستان يثير الكثير 
م��ن القلق واخل��وف على مس��تقبل 
العالق��ة ب��ني اجلهت��ني . فاملصلحة 
الوطني��ة تقتض��ي ان يجري التوصل 
الى حل معقول وعملي واعادة الثروة 
النفطي��ة كمل��ك للدول��ة الوطنية 
بص��ورة مش��تركة وان تتوح��د امناط 
االس��تثمار مبا يؤمن املصالح العامة 

دون متيز .
ان االمر يبدو واضحا في سعة املنشآت 
اخلاضعة  االقتصادي��ة  واملؤسس��ات 
للدولة وهي كثيرة كاملوانئ والكهرباء 
والطيران واملاء واخلدمات ) معظمها ( 
فضال عن املؤسسات احلكومية التي 
تدي��ر فعاليات اقتصادي��ة مهمة في 
النفط والصناعة والتجارة والسياحة 

والزراعة وسواهم .
في احصائية عن الناجت احمللي االجمالي 
يتضح بأن حصة القطاع العام تبلغ 
نح��و    ) 66 ( باملئ��ة والقطاع اخلاص 
تبل��غ نح��و ) 34 ( باملئة وهذا مؤش��ر 
اقتصادي مهم يجب ان يحس��ب له 
حساب في ادارة الفعاليات االمنائية . 
ويذكر ف��ي » خطة التنمية الوطنية 
»> للسنوات القادمة ) 2017 – 2013 
( بأنه : على الرغم من وجود القوانني 
الداعم��ة إلش��راك القط��اع اخل��اص 
ف��ي تأهيل الش��ركات اخلاصة وتبني 
خطة س��نوية لإلعالن عن الشركات 
الت��ي تروم الدولة تأهيلها اال ان درجة 
االقب��ال عليه��ا من قبل مس��تثمري 
القط��اع اخل��اص كان ضعيف��ا ج��دا 

بسبب قدم تلك الشركات  .
والواقع ان اصالح الهيكل االقتصادي 
للدول��ة كان مهم��ة اساس��ية ف��ي 
اخلط االقتص��ادي اجلديد  منذ ان ازيل 
النظام الس��ابق 2003 ، وطرحت في 
االط��ار اجلدي��د للهيكل��ة ، ويتضمن 
اع��ادة النظ��ر بالكثير من املنش��آت 
اململوكة  االقتصادي��ة  واملؤسس��ات 
للدولة بهدف جعله��ا اكثر انتاجية 
وربحية ومتالئمة مع قواعد االقتصاد 
اجلديد . فمن املعروف ان كلفة بعض 
املنشآت االقتصادية املشمولة بأعادة 
الهيكلة التقل عن ثالثة مليارات دوالر 
س��نويا وتقوم املوازنة العامة للدولة 
بتغطيته��ا م��ن دون احلص��ول على 
عائد مهم اقتصاديا . وهذا ما اكدته 
مؤسسة ) لويس بيركر ( في تقريرها 
االخي��ر ع��ن االولوي��ات االقتصادي��ة 

للعراق الصادر قبل عدة سنوات  .
الشراكة بني القطاع العام واخلاص

ان خط��ة التنمية الوطني��ة لالعوام 
2017 – 2013 ترتكز على حشد جميع 
امكان��ات الدولة وطاقاته��ا مبا فيها 
احملافظات في القطاع العام والقطاع 
اخل��اص وتس��عى لبن��اء مش��اركات 
مؤسس��ية وتتولى انش��اء وتشغيل 
مش��اريع مختلفة . لذا فأن اس��لوب 
الشراكة الفاعلة بني القطاعني العام 
واخلاص بصيغ مختلفة مثل ترتيبات 
مؤسسية حتت ادارة القطاع العام او 
القط��اع اخلاص او ان تظه��ر ترتيبات 
اخرى تتوزع فيها االدوار واملس��اهمات 
بني الطرفني . وميكن ايجاز الشراكات 

على النحو التالي :
1 - الش��راكة التعاوني��ة . تتركز في 
ادارة وتنظيم الش��راكة بني القطاع 
الع��ام والقط��اع اخل��اص . وتتص��ف 

بعالقة افقية بني اجلهتني .
2 - الش��راكة التعاقدي��ة . وتك��ون 
العالق��ة عمودية بني القط��اع العام 
والقط��اع اخلاص . وتترك��ز في تقدمي 
اخلدمات حتت مرجعي��ة واحدة متارس 
الرقابة والس��يطرة على النشاطات 

واطراف الشراكة .
ان الش��راكة ب��ني القطاع��ني العام 
واخلاص تعتبر منوذجا متطورا ألنشطة 
االعم��ال الت��ي تس��اعد عل��ى زيادة 
اس��تثمارات القطاع اخلاص في كافة 
اجملاالت من اج��ل الوف��اء بأحتياجات 
اجملتمع من السلع واخلدمات بأساليب 

حديثة . ومن اسباب ذلك هو :
الفني��ة  التغي��رات  س��رعة   – أ 
عل��ى  تس��اعد  الت��ي  واالقتصادي��ة 

خفض الكلفة .
ب – اش��تداد املنافس��ة عل��ى وف��ق 

معايير العدالة التجارية .
د - زيادة دور اخلدمات املقدمة من قبل 

احلكومة .
ه��� - ازدياد الفاعلي��ة واالعتماد على 

مزايا املقارنة وتقسيم العمل .
و – س��رعة اتخ��اذ الق��رارات ألغراض 

اخلدمة العامة .
خالل املناقش��ات في فترات سابقة ، 
ظه��رت آراء مهمة بش��أن التحديات 
التي تواجه الش��راكة بني القطاعني 

العام واخلاص ومنها :
1 - عدم توفر برامج الصالح الشركات 
اململوك��ة للدول��ة ، الس��باب عديدة 
منها غي��اب اهداف واضح��ة ووجود 
قيادات في مجالس االدارة غير مهنية 

وسواها .
2 - غي��اب قوانني وتش��ريعات معززة 
ل��دور القط��اع اخل��اص اضاف��ة الى 

سلوك اداري معرقل في الدولة.
املصرف��ي  القط��اع  ضع��ف   -  3
اخل��اص وتخلف��ه عن دعم النش��اط 
االستثماري . وبذلك تعذر وجود منبع 

مهم لالستثمار .
4 - االخت��الل ف��ي سياس��ات الدولة 
النف��ط  عل��ى  اساس��ا  واعتماده��ا 
االم��ر الذي قطع الطري��ق نحو تعزيز 
القطاع��ات االنتاجي��ة االخ��رى التي 

تسهم في دعم القطاع اخلاص .
5 - ضع��ف البنى التحتي��ة كالبنية 
املالي��ة والكهرب��اء مم��ا عرق��ل قيام 
ب��دوره كمس��تثمر  اخلاص  القط��اع 
محل��ي الرتف��اع الكلف��ة وانخفاض 

االرباح .
6 - ع��دم مش��اركة منظم��ات رجال 
االعمال في صنع القرارات االقتصادية 
واهمالها في الكثي��ر من الفعاليات 
. فض��ال ع��ن غي��اب بيئ��ة متكيني��ة 

لتشجيع النشاطات اخلاصة .
7 -  غي��اب االندم��اج م��ع التطورات 
تكنلوجي��ا  مي��دان  ف��ي  العاملي��ة 

املعلومات والقواعد املالية احلديثة .
أما االهداف االساسية ، التي تتوخى 
فتكم��ن   ، الش��راكة  رؤي��ة  تطوي��ر 
دون ش��ك ف��ي تعزي��ز مب��دأ القدرة 
االنتاجي��ة  والكف��اءة  التنافس��ية 
واملي��زات التصديرية الت��ي تؤدي الى 
تعزي��ز عملي��ة التحول ال��ى اقتصاد 

السوق بأقل الكلف .
ه��ذه باختص��ار اه��م االف��كار الوارد 
الهي��كل  إلع��ادة  كأدوات  بحثه��ا 
الش��راكات  ومتك��ني  االقتص��ادي 

املنشودة بني القطاع العام واخلاص.
السياسة املالية والنقدية

تصاع��دت مؤخ��را املناقش��ات حول 
صواب السياسة النقدية واملالية في 
العراق . وهو أمر جدير باالهتمام طاملا 
ان التعث��ر امللحوظ في السياس��ات 
ه��ذه كان وماي��زال عام��ال معرق��ال 
للتنمية واالصالح االقتصادي املنشود 
وحتسني مس��توى املعيشة للسكان 
. ف��ال يص��ح االت��كال عل��ى عوائ��د 
النف��ط فق��ط مدخال لغ��ض النظر 
عن املعضالت الكبي��رة التي تعترض 
االقتصادية  للحياة  الس��ليم  السير 

بجميع فروعها .
لقد اث��ارت الدع��وة لإلصالحات التي 
مت��ت خالل اح��دى اجتماع��ات البنك 
الدولي وصن��دوق النق��د الدولي في 
واعتباره��ا مهم��ة متزايدة  امري��كا 
االهمي��ة للخ��روج من امل��أزق الراهن 
في احلال��ة املالية والنقدية العراقية. 
ويجدر هنا ان اش��ير ال��ى ماجاء بهذا 

الشأن من اقوال مختصني في الشأن 
االقتصادي العاملي :

• السياس��ة النقدية ف��ي العراق ما 
زال��ت مضطربة وتعاني من تلكؤ في 

جميع جوانبها .
• القطاع املالي يعد ابرز احلواجز امام 
حتقيق معدالت اعلى للنمو املستدام 

بشكل عام .
• انتق��اد هيمنة املص��ارف احلكومية 
على مجمل التعامالت املالية وحصر 
تعامالت البنوك اخلاصة بأمور صغيرة 

ال ترتقي لعمل املصارف العاملية .
ف��ي  القوان��ني  تص��ادم  انتق��اد   •
املؤسس��ات املذكورة وعدم مقدرتها 
م��ن حتقيق مع��دالت منو اكث��ر مما هو 

معمول به في املنطقة .
ان هذه التصريح��ات املهمة ، اضافة 
الى اجلدل املثار داخليا ، حول السياسة 

النقدية في الع��راق ، تفرض التذكير 
بأه��م احلقائق واملعايي��ر االقتصادية 
التي تولدت وتطورت في سياق الفكر 
االقتص��ادي العامل��ي . فم��ا ه��ي اوال 
السياسة النقدية ؟ وما هي انواعها 

ومعاملها االساسية ؟ .
فالسياسة املالية تختص بعدة أمور 
أهمها : جمع الضرائب على انواعها 
واالنفاق احلكومي والقروض او الديون 

ذات العالقة .
أما السياس��ة النقدية فهي تبحث 
ف��ي ع��رض النقود ف��ي االقتص��اد . 
وغالبا ما تس��تهدف اس��عار الفائدة 
  Rates of interest  وكيفية أدارته��ا
. وذلك بهدف تعزيز االستقرار والنمو 
االقتصادي . اي ان االهداف الرس��مية 
للسياس��ة النقدية تتركز في تأمني 
اسعار مس��تقرة وبطالة منخفضة. 

ويالح��ظ هنا ان ثم��ة ترابط وثيق بني 
السياسة النقدية واالهداف االمنائية 
كمكافح��ة البطالة ورفع مس��توى 
املعيشة . أي أن هنالك حاجة ماسة 
النقدية لتحقيق  لتوجيه السياسة 
التنمي��ة وزي��ادة النم��و االقتص��ادي 

وتوفير فرص عمل وما اشبه .
نلق��ي ض��وًء عل��ى  ان  يتع��ني  واالن 
السياس��ة  ف��ي  التط��ور  مجري��ات 
النقدي��ة العراقية . فاملعروف ان هذه 
السياس��ة ، قد اس��تحدثت في عام 
2003 في اط��ار مجلس احلكم  الذي 
كان يس��اهم في رس��م السياسات 
العامة واع��ادة النظر بعدد غير قليل 
من القوانني والتش��ريعات العراقية . 
وكان ممثلو » س��لطة االئتالف املؤقتة 
» يلعب��ون دورا اساس��يا ف��ي اق��رار 
التعديالت اجلديدة , ومنها اس��تبدال 

السياس��ة النقدي��ة واع��ادة هيكلة 
البن��ك املركزي العراقي على أس��س 
جدي��دة . وكان ف��ي املقدم��ة منهم 
  Devid Oliver الس��يد ديفيد أوليفر
مس��ؤول املوازن��ة وكذل��ك الس��يد 
ميكفرسون Mekferson   املستشار 
االقتص��ادي ملدير » س��لطة االئتالف 

املؤقتة » .
من املفارق��ات ان نروي هنا ما جاء في 
كتاب الدكتور علي عالوي      املوسوم 
احل��رب  رب��ح   : الع��راق  احت��الل   «   :
وخسارة الس��الم » والذي كان آنذاك 
وزيرا للتجارة حيث يقول » بأن السيد 
ديفي��د اوليفر قدم وصف��ا مختصرا 
ملالية الدول��ة العراقية جمللس احلكم 
وذل��ك في أوائل آب 2003 . ثم يضيف 
د . ع��الوي ب��أن » الس��لطة االئتالف 
املعلوم��ات  حجب��ت  »ق��د  املؤقت��ة 
الضرورية عن »  مجلس احلكم » الذي 
كان م��ن املف��روض ان يعتمده��ا في 
دراس��ة وصياغة املوازنة لتلك الفترة 
. فمع التغيير السياسي الكبير الذي 
نشأ في عام 2003 ، كان االجتاه العام 
ملس��ار هذا التغيير ، هو التخلص من 
السياسات اخملتلفة القدمية ، للنظام 
السابق ، واحالل اقتصاد السوق محل 
االقتصاد املوجه والش��مولي السائد 
ف��ي تلك املرحلة . وكانت السياس��ة 
النقدي��ة واملالي��ة تقعان ف��ي محور 
االج��راءات والتدابي��ر اجلدي��دة . وكان 
هنالك حرص شديد ومعلن عن دعم 
القطاع اخلاص بجميع فروعه ومتكينه 
الن يلع��ب دورا مباش��را ورئيس��ا في 
عمليات التغيير هذه واقامة اقتصاد 
جدي��د . ولعل اهم االس��س واملبادئ 
املنهجية التي كان ينبغي ان تعتمد 
هي خواص االقتص��اد الوطني آنذاك 
، والت��ي تنعكس باستش��راء ظاهرة 
التضخم بسبب االندفاع االهوج في 
اص��دار العملة الورقية وتدهور قيمة 
العمل��ة في س��ياق احلص��ار الدولي 
والعقوب��ات املفروضة عل��ى العراق ، 
وكذلك بوجود اقتصاد مش��وه ريعي 
و اح��ادي اجلان��ب ، وغي��اب التنوع بني 
الفعالي��ات االقتصادي��ة . اضافة الى 
هيمن��ة القطاع العام هيمنة كاملة 
تقريبا على نش��اطات وهيكل الدولة 
ككل . اما البنك املركزي العراقي فقد 
فقد اي نوع من االس��تقاللية ، وكان 
جزءا تابعا من املؤسس��ات احلكومية 

املؤمترة بأمر القيادة في البالد .
وكانت تبعية البن��ك املركزي لقيادة 
الدولة احدى املعالم البارزة لالقتصاد 
االم��ر ال��ذي كان يتوج��ب معاجلت��ه 
بس��رعة وبصورة جدي��ة كجزء مهم 
م��ن تدابي��ر التح��ول الكبي��ر اجلاري 
العمل بها القامة اقتصاد حر ومتحرر 
م��ن ظاه��رة التضخ��م . وكان اولى 
التدابير هو اصدار قانون جديد للبنك 
املركزي ، وتأكيد استقالليته واعتماد 
سياس��ة نقدية تتالءم مع الس��مات 
اجلدي��دة لالقتص��اد واس��تراتيجيته 

املعلنة آنذاك .
الشك ان خفض التضخم كان وما زال 
عامال اساس��يا في اختيار السياسة 
النقدي��ة املالئم��ة ، كأن تكون احدى 

السياس��تني التي ذكرناها من قبل ) 
السياسة التوسعية او االنكماشية 
( . ان ثب��ات او تغير اي منهما يتوقف 
عل��ى تط��ور احلال��ة االقتصادية في 

البالد ،
ث��م يثار س��ؤال مهم أخ��ر ، حول دور 
ومساهمة املصارف اخلاصة ) االهلية 
( في عملية عرض النقود ) السياسة 
النقدية ( وهل هي باملستوى املطلوب 
؟ فالكثير من رجال املصارف واملعنيني 
بش��ؤون القطاع املصرف��ي يعتقدون 
 . بالكام��ل  الص��ورة  بأنه��م خ��ارج 
فهنالك االن نحو ) 36 ( مصرف اهلي 
الى جان��ب ) 6 ( مصارف حكومية مبا 
فيها » الرافدين » و » الرشيد » . وتفيد 
االحص��اءات املتوف��رة ، بأن نحو ) 90 ( 
باملئة من الودائع املصرفية احلكومية 
تس��تقر في ايدي املصارف احلكومية 
، وهي اخملول��ة رس��ميا بالتعامل مع 

التمويالت النقدية احلكومية .
في نهاية 2003 ، عقد لقاء تش��اوري 
كبي��ر مع رج��ال االعم��ال العراقيني 
ف��ي دبي ، وذل��ك مبناس��بة االجتماع 
الس��نوي للبن��ك الدول��ي وصن��دوق 
النق��د الدول��ي . وتس��نى لع��دد من 
ال��وزراء العراقي��ني وان��ا بينه��م ، ان 
يحض��روا اللق��اء التش��اوري وكانت 
اهم قضية في املناقش��ة الدائرة هو 
التأكيد على مصال��ح رجال االعمال 
العراقيني واالهتمام بالقطاع اخلاص. 
حيث جاء في توصيات ذلك اللقاء ما 

يلي :-
اليصح وضع املس��تثمرين العراقيني 
واالجان��ب على قدم املس��اواة . فهذا 
يض��ر اجلان��ب العراق��ي  . فالقط��اع 
اخلاص كان من حقه ان يتعافى كثيرا 
وراء ج��دران عالي��ة م��ن التعريف��ات 
االس��تيراد  واج��ازات  الكمركي��ة 

واالسواق املفتوحة .
ه��ذا هو املنطل��ق املبدئ��ي والعملي 
لنهض��ة االقتصاد الوطن��ي ، وتقومي 
السياس��ات املالية والنقدية و وضع 
العراق على املسار الصحيح للحرية 
بني  والتنويع  واملنافس��ة  االقتصادية 

الفعاليات اخملتلفة .
 – 2018( خط��ة التنمي��ة الوطني��ة 

) 2022
في جزء اساسي من افاق تطور احلالة 
االقتصادية يعتمد املش��روع املنتظر 
خلطة التنمي��ة للفترة 2018 – 2022 
وه��ي اخلطة التي يفت��رض ان تغطي 
واالهتم��ام  الوطن��ي  االنت��اج  زي��ادة 
والصحي��ة  االجتماعي��ة  باألح��وال 
والثقافية . وقد جاء في االوراق االولية 
له��ذا املش��روع على تأكيد » ارس��اء 
دول��ة تنموية فاعلة ذات مس��ؤولية 
اجتماعية » اي خيار » ما بعد التعافي 

» كما ذكرت االوراق هذه .
لقد جرى حتديد االهداف االستراتيجية 

للخطة على النحو التالي :
االهداف االستراتيجية للخطة :

1 - ارساء اسس احلوكمة الرشيدة .
2 - تفعيل الدور التنموي للدولة عبر 
سياس��ات وبرامج مستجيبة البعاد 

التنمية املستدامة .
3 - حتقيق االصالح االقتصادي بكافة 
ابع��اده املال��ي والنق��دي واملصرف��ي 

والتجاري .
العام��ة  االص��ول  ادارة  حتس��ني   -  4

االنتاجية واخلدمية .
5 - ارس��اء اس��س الالمركزية املعززة 

للتنمية املكانية .
6 - تنمي��ة ريفية مس��تدامة داعمة 
الهداف التنمية املكانية وسياس��ات 

احلد من الفقر .
7 - امن انس��اني ممكن للفئات االكثر 

فقرا وهشاشة.
-8 تعافي اجملتمعات املتضررة بسبب 

ازمة النزوح وفقدان االمن االنساني.
9 - تكامل ابعاد التنمية املس��تدامة 
في عمليات اتخاذ القرارات االقتصادية 

على املستوى اجلزئي والكلي .
10 – توفي��ر متطلب��ات بيئة متكينية 

لالستثمار بكافة اشكاله .
11 – رف��ع مع��دل النم��و االقتصادي 
مبا ينس��جم مع امكانات ومتطلبات 

االقتصاد العراقي .
الف��رد  دخ��ل  زي��ادة متوس��ط   –  12

احلقيقي.
البطال��ة  مع��دالت  –خف��ض   13

والعمالة الناقصة.
التنمي��ة  مبؤش��رات  االرتق��اء   –  14

البشرية املستدامة.
15 – املوائم��ة ما ب��ني االطار التنموي 
الع��ام والهياكل احلضرية املس��تندة 
ال��ى اس��س التخطي��ط العمران��ي 

وامليزات النسبية املكانية.
الشك ان هذا التوجه املهم ، سيفتح 
الطري��ق ملزي��د م��ن املكاس��ب على 
الصعي��د االقتص��ادي ويوف��ر مناخا 
افضل لعملي��ة التخطيط في البالد 
. وهذه االهداف متثل الطموح الكبير 
للمجتم��ع للنهوض بالب��الد من دون 

تردد.
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الف��رص  أن  التاري��خ  يعلمن��ا 
تؤات��ي  م��ا  ع��ادًة  السياس��ية 
الش��عوب ف��ي ظ��روف معين��ة 
ومفصلية ميكن اإلستفادة منها 
في خلق مجتمع��ات ودول يكون 
له��ا دور وتأثير في حركة التاريخ. 
ولك��ن املش��كلة العس��يرة في 
ه��ذه الفرص أنه��ا ال تأتي بوتيرة 
إرادات  أومتس��اوقة م��ع  مالئمة 
ونهضة هذه الشعوب أو قدرتها 
في التعبير عن ذاتها. بل قد تأتي 
أحياناً بعد أن سلبت منها اإلرادة 
أو أختطف منها القرار املصيري.

يصدق ما تقدم على حال الشعب 
العراقي وعلى الكرد حتديداً؛ فقد 
أضاع��ت أو ُضّيع��ت - ولألس��ف 
الش��ديد- العدي��د م��ن الفرص 
التاريخية التي مرت خالل فترات 

عدة من الزمن.
نع��م، لق��د اس��تفاد الك��رد من 
فرص��ة تغيي��ر نظ��ام احلكم في 
الع��راق. وجتل��ى ذلك ف��ي كتابة 
وتثبي��ت الدس��تور، إضاف��ة الى 
الش��راكة في احلكم وفي أجهزة 
الدول��ة التنفيذية والتش��ريعية 

وأخذ مس��ؤوليات كبرى مبا فيها 
رئاس��ة اجلمهوري��ة، فض��الً عن 
إعمار املناطق الكردية وتطويرها 
الى املستوى الذي أصبحت عليه 

اليوم.
نع��م لق��د إس��تفدنا م��ن حتول 
العراق من بلد دكتاتوري متعسف 
الى بلد بنظام دميقراطي تعددي. 
وه��ذه كله��ا منج��زات حتس��ب 
بجمي��ع  والعراقي��ن  للع��راق 
أطيافهم وقومياتهم. مع هذا ال 
يجب أن ننس��ى أو نتناسى وجود 
واقتص�ادية  مشكالت سياسية 
حقيقي��ة حتت���اج ال��ى حل���ول 
استراتيجي�ة تضطلع بها الدولة 

العراقية من 
خالل إقامة إدراة قوية تعمل على 
حتس��ن األوضاع في عموم البالد، 
وميك��ن الق��ول أن أول وأهم هذه 
املش��كالت محاربة الفساد بكل 
أشكاله، وهذه مسؤولية اجلميع 
السياس��ية،  واألطراف  احلكومة 
وهي ذات املشكالت املزمنة التي 

يعاني منها إقليم كردستان.
أق��ول يجب أن نعي ب��أن ما حتقق 

م��ن منج��زات ميك��ن أن يذه��ب 
أو  أه��واء  بس��بب  الري��اح  أدراج 
رغب��ات بعض السياس��ين. لقد 
عانينا جميعاً من مآسي اإلرهاب 
وجرائمه ونهاي��ة مجرمي داعش 
باتت وشيكة. وبداهًة فإن اندحار 
اإلرهاب يعد أيضاً فرصة تاريخية 
جديدة ينبغي أن نس��تفيد منها 
في التوجه نحو اإلعمار والتطوير 
وإقامة املش��اريع االس��تراتيجية 
واقع��ه  م��ن  الع��راق  وانتش��ال 
اإلقتصادي املتردي والسير بالبالد 
نحو التنمية والبناء. كما ينبغي 
علينا العمل على ترميم عالقاتنا 
الداخلية واخلارجية  السياس��ية 

مع محيطنا اإلقليمي والدولي. 
م��ن  »البع��ض«  ي��رى  وق��د 
السياسين أن في هزمية اإلرهاب 
فرصة للحصول على مكاس��ب 
جديدة أو حتقيق منجزات أكبر من 
خالل تنظيم استفتاء في اقليم 
كردس��تان لتقرير حق املصير. إن 
تقري��ر املصير حق ال غب��ار عليه 
وه��و ح��ق مش��روع ال ش��ك في 
ذلك. ولك��ن اتخاذ القرار بتحديد 

يوم لإلس��تفتاء بدون الرجوع الى 
الش��عب، أي الى نواب الش��عب 
وه��و برملان كردس��تان، هو تأكيد 
على أن القضي��ة برمتها حزبية 
ال تس��تند الى األصول والقواعد 
اتخ��اذ  ف��ي  عليه��ا  املتع��ارف 
القرارت الكبرى واملصيرية كقرار 
اإلس��تفتاء ومن ثم اإلس��تقالل، 
فضالً ع��ن أن الق��رار مبهم لدى 
أغلب فئات الشعب الكردي إن لم 
نقل جميعها باإلضافة الى بقية 
العراقية  السياس��ية  األط��راف 
األخرى. سيما وأن القرار مت اتخاذه 
حتى من دون تقدمي برنامج يوضح 
اآلليات التي ستطبق عند ظهور 

نتائج اإلستفتاء.
ما يدعو لإلس��تغراب حقاً هو أن 
الدعوة الى اإلس��تفتاء جرت في 
فت��رة مت فيها تعطيل الس��لطة 
التش��ريعية ف��ي كردس��تان من 
وقط��ع  اإلقلي��م،  رئاس��ة  قب��ل 
روات��ب الن��اس والتعمي��ة عل��ى 
واردات اإلقلي��م من بي��ع النفط، 
إذ ال ش��فافية وال محاس��بة، وال 
شيء سوى قرارت فردية أدت الى 

عهد متش��نج من العالقات بن 
حكومة املركز ورئاس��ة اإلقليم، 
تق��وم  بات��ت  األخي��رة  أن  حت��ى 
بزيارات خارجية بدون تنس��يق او 
السياسية  األطراف  مشاورة مع 
داخ��ل اإلقليم فضالً عن االطراف 

العراقية األخرى.
نؤكد مرًة أخرى أن اإلستفتاء هو 
حٌق للشعب الكردي - كما لغيره 
من الش��عوب - ف��ي التعبير عن 
طموح�اته املش��روعة. ليس هذا 

محل خالف. اخلالف 
هو حول مرجعية اتخاذ هذا القرار، 
وهو الش��عب ونوابه املمثلون في 
برملان إقليم كردستان. إذ يفترض 
أن تكون اإلرادة ش��عبية خالصة 

وليست حزبية أو فئوية.
إن األحقي��ة القانوني��ة تعود الى 
برمل��ان كردس��تان وح��ده التخاذ 
قرار إجراء اإلستفتاء بعد دراسة 
املوضوع مع األطراف ذات العالقة. 
التواف��ق م��ع جمي��ع ه��ذه  وأن 
االطراف واحلصول على موافقتها 
هو الس��بيل األمثل إلجناح جتربة 
كاإلس��تقالل.  وتاريخية  كبي��رة 

إذ يجب أن تك��ون جميع النتائج 
املترتب��ة عل��ى اإلس��تفتاء ف��ي 
صالح الشعب الكردي وحده من 
خالل توفير الظ��روف املوضوعية 
لتحقيق هدف كبير كهذا. فال بُّد 
من مش��اورة اجلهات السياسية 
في بغ��داد واإلتف��اق معها على 
رس��م خارط��ة طري��ق واضح��ة 
تضم��ن حق��وق اجلمي��ع. وال بُ��ّد 
كذلك من مراع��اة موقف الدول 

اجملاورة واجملتمع الدولي.
ه��م  الك��ردي  الش��عب  ممثل��و 
وحدهم أصح��اب الدور احلقيقي 
م��دروس  برنام��ج  وض��ع  ف��ي 
وش��فاف، مت��ر من خالل��ه قضية 
الطبيعية  مبراحلها  اإلس��تقالل 
من الفدرالي��ة الى الكونفدرالية 
الى اإلس��تقالل التام وفق ظروف 
سياس��ية واقتصادي��ة طبيعية 
وتواف��ق دول��ي يش��جع ويضمن 
الشرعية  ومينحها  التجربة  جناح 

واملقبولية من قبل اجلميع.
والتسرع في اتخاذ القرارات، كل 
الق��رارات وخاصة املصيرية منها 
ق��د يأتي بنتائج عكس��ية وعلى 

غير ما تش��تهي األنف��س. وبدون 
االس��تعداد الكامل من النواحي 
االقتصادي��ة ومن دون اإلس��تقرار 
وتأيي��د  واألمن��ي  السياس��ي 
اجلماهي��ر ال ميك��ن اإلقب��ال على 
مث��ل هك��ذا خط��وات مصيرية. 
واحل��ل يكمن في تفعيل دور نواب 
الش��عب ف��ي برمل��ان كردس��تان 
والع��ودة الى ممارس��ة واجباتهم 
في ج��وٍّ دميقراطي وح��ر، إضافة 
الى اعتماد مبدأ الش��فافية في 
اإليرادات املتحصلة عن بيع نفط 
كردستان واملباشرة بدفع الرواتب 
املقطوع��ة م��ن قب��ل حكوم��ة 
االقليم والعم��ل اجلّدي على حل 
املش��اكل العالقة ب��ن حكومة 

اإلقليم وحكومة املركز.
ال ينبغ��ي إضاعة فرصة تاريخية 
أخرى بدون أخذ األسباب الضامنة 
للوصول الى ما يتمناه الش��عب 
الك��ردي من��ذ أم��ٍد بعي��د جمل��رد 
حتقيق أمجاد حزبية أو طموحات 
شخصية لفرد أو مجموعة على 
حساب شعب كردستان وحلمه 

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

ّ
ّ

د.عبد اللطيف جمال رشيد

مارتن فلدشتين

مستشار رئيس 
الجمهورية

أستاذ االقتصاد في 
جامعة هارفارد

يَُع��د إص��الح الرعاي��ة الصحية 
الرئيس��ة  السياس��ية  القضية 
الت��ي تس��ترعي االهتم��ام ف��ي 
الوالي��ات املتحدة. ومن الس��مات 
احلاسمة لهذه املناقشة التقدير 
الذي��ن  الرس��مي لع��دد األف��راد 
الصح��ي  تأمينه��م  يخس��رون 
مبوجب اخلطط العديدة املقترحة 
إللغ��اء وإح��الل قان��ون الرعاي��ة 
امليس��رة القائم )املعروف باس��م 

»أوباما كير«(.
إن مج��رد تص��ور أن إلغ��اء قانون 
أوباما كير من ش��أنه أن يؤدي إلى 
خسارة أكثر من 20 مليون شخص 
تغطيتهم التأمينية الرس��مية، 
وفق��ا لتقديرات مكت��ب امليزانية 
ف��ي الكوجن��رس، م��ن املفهوم أن 
يش��كل حاج��زا حقيقي��ا يحول 
دون تقدم التشريع. ومن األهمية 
مب��كان له��ذا الس��بب أن نفهم 

ماذا قد يعني ذلك في املمارس��ة 
العملي��ة، وإل��ى أي حد ق��د يؤثر 
فعلي��ا على صحة أولئ��ك الذين 

يخسرون تأمينهم الرسمي. 
يتلخص الس��بب الرئيس��ي وراء 
املقترحات  ف��ي  التأمن  خس��ارة 
بش��أن إلغاء وإحالل قانون أوباما 
كي��ر ف��ي االنح��دار املتوق��ع في 
تغطية برنامج ميديكيد )الرعاية 
الصحي��ة للفق��راء(. وهو برنامج 
الرعاي��ة الصحية املش��ترك بن 
وحكومات  الفيدرالي��ة  احلكومة 
الوالي��ات، وال��ذي مبوجب��ه حت��دد 
احلكوم��ة الفيدرالي��ة َمن املؤهل 
الفوائد  لالس��تفادة، وتنص على 
التي يجب تقدميه��ا، ومتويل تلك 
الفوائد استنادا إلى صيغة حتصل 
الدخ��ل  ذات  الوالي��ات  مبوجبه��ا 
املنخف��ض على حص��ة أكبر من 

التمويل الفيدرالي.

املؤهل��ون  األش��خاص  ويحص��ل 
لبرنام��ج ميديكي��د عل��ى ق��در 
أكبر م��ن الرعاية الطبية مقارنة 
بأولئ��ك الذي��ن ال يحصلون على 
تأمن رس��مي �� املزيد من زيارات 
الطبي��ة،  والوصف��ات  األطب��اء، 
والقب��ول في املستش��فيات، إلى 
آخر ذل��ك. وهم يتحمل��ون أيضا 
تكاليف طبي��ة من جيوبهم أقل 
كثي��را من تل��ك الت��ي يتحملها 
غي��ر املؤمن عليهم، مب��ا في ذلك 
الش��خصية  التكالي��ف  إزال��ة 
»الكارثي��ة«. ونتيج��ة له��ذا فإن 
قدرتهم على تخطي سداد فواتير 
أخرى أو إرس��ال فواتير غير طبية 
للتحصي��ل تصبح أق��ل ترجيحا 

بسبب الديون الطبية.
وإذا قلل التشريع اإلصالحي فوائد 
برنامج ميديكيد، فسوف يستمر 
األفراد الذين يخسرون الفوائد في 

تلقي الرعاية اجملانية في أقس��ام 
العيادات اخلارجية، وغرف الطوارئ، 
املستش��فيات.  داخ��ل  وكن��زالء 
وفي عموم األم��ر، تتولى الواليات 
تغطي��ة هذه التكاليف من خالل 
برامج »الرعاي��ة اجملانية«. ويفهم 
األف��راد الذي��ن يدفع��ون فواتي��ر 
اخلدم��ة  مقدم��ي  أن  اخلدم��ات 
عموما ال يحاولون التحصيل من 
املرضى من ذوي الدخل املنخفض. 
وعالوة على ذلك، فإن أولئك الذين 
لم يعد بوس��عهم االستمرار في 
برنام��ج ميديكي��د ال يخس��رون 
الرعاي��ة من العديد م��ن األطباء 
الذين يرفضون اآلن تقدمي اخلدمة 
ملرضى برنامج ميديكيد بس��بب 
الرسوم املنخفضة املسموح بها 

في البرنامج.
والتي  أهمي��ة  األكث��ر  احلقيق��ة 
يج��ب وضعه��ا ف��ي االعتبار هي 

أن امللتحق��ن ببرنامج ميديكيد 
ال يُظِه��رون أي حتس��ن ملم��وس 
ف��ي النتائ��ج الصحي��ة البدنية 
ه��ي  ه��ذه  وكان��ت  الس��ريرية. 
النتيجة الرئيس��ية املترتبة على 
»جتربة طبيعية« كبيرة مدعومة 

من احلكومة الفيدرالية.
التجرب��ة عندم��ا  حدث��ت ه��ذه 
فتحت والية أوريجون باب االلتحاق 
ببرنامج ميديكيد في عام 2008، 
بع��د إغ��الق الفرص��ة لس��نوات 
عديدة. وألن الوالية لم تكن متلك 
القدر الكافي من التمويل لقبول 
90 ألف ف��رد راغبن في االلتحاق، 
فقد أج��رت يانصيبا الختيار نحو 
30 ألف فرد أعطيت لهم الفرصة 
ببرنامج  االلتحاق  بطلب  للتقدم 

ميديكيد.
وقام فري��ق بحثي مم��ول فيدراليا 
يتألف من أطب��اء وخبراء اقتصاد 

ف��ي مج��ال الرعاي��ة الصحي��ة 
املستشفيات  س��جالت  بفحص 
وغير ذلك من املعلومات السريرية، 
كما حتدث م��ع امللتحق��ن وغير 
املقبولن. وخلص الباحثون إلى أن 
الصحة العامة وحاالت االكتئاب 
املبلغ عنها ش��خصيا بن أولئك 
الذين التحقوا ببرنامج ميديكيد 
حتس��نت، وأن هن��اك زي��ادة ف��ي 
تش��خيص وعالج مرض السكري 
ب��ن أفراد ه��ذه اجملموع��ة. ولكن 
لم يطرأ حتس��ن كبير في النتائج 
البدني��ة الس��ريرية ب��ن احلاالت 
التي تتضمن ارتفاع ضغط الدم، 
ارتفاع مستوى الكوليسترول،  أو 

أو مرض السكري.
وبرغ��م أن األدل��ة تش��ير إل��ى أن 
التخفيضات احملتملة في األموال 
لبرنامج  اخملصص��ة  الفيدرالي��ة 
الض��رر  تلح��ق  ل��ن  ميديكي��د 

البدني��ة ألولئك فقدوا  بالصحة 
تغطيتهم، فإن اخلفض من شأنه 
أن يرغم الواليات على زيادة اإلنفاق 
على برامجه��ا للرعاي��ة اجملانية. 
وس��وف تزي��د التخفيضات أيضا 
م��ن التكالي��ف الت��ي تتحملها 
املستش��فيات التي توفر الرعاية 

غير املسددة.
لي��س م��ن املس��تغرب أن ي��ؤدي 
احتم��ال إضافة ه��ذه التكاليف 
اخلاص��ة بعش��رات املالي��ن م��ن 
املرض��ى إل��ى ميزاني��ات الواليات 
إل��ى  املستش��فيات  وتكالي��ف 
الوالي��ات ومدي��ري  دف��ع ح��كام 
االحتج��اج  إل��ى  املستش��فيات 
عندما يقت��رح الكوجنرس خفض 
برنام��ج ميديكي��د. ولك��ن م��ن 
األهمية مب��كان أن يفه��م عامة 
الناس وأعضاء الكوجنرس السبب 

احلقيقي ملعارضتهم.

كيف يؤثر إصالح الرعاية الصحية على صحة المرضى؟
PROJECT
SYNDICATE

مأزق ترامب في كوريا الشمالية
طارق حرب

بعد املطالبات بالعودة الى الدستور والقانون الدولي 
وق��رارات مجلس االمن الدولي املؤكدة لوحدة العراق 
وسيادته، وبعد ان مت جتاهل تهديدات دول اجلوار كإيران 
وتركيا، وبعد عدم االكتراث مبوقف اسمى مجموعة 
دولي��ة في عال��م اليوم وه��ي االحتاد األوروب��ي، وبعد 
اظهار االزدراء لدعوات تي��ار كردي كبير بالتوقف عن 
مغام��رة االس��تفتاء واالنفصال ولو ال��ى حن، وبعد 
لقاء مكتب االمم املتحدة ألصحاب الش��أن في اربيل 
وكركوك بشأن االس��تفتاء واالنفصال فأن التعويل 
واالعتماد على كل ما تقدم وعلى غيره اضحى نفخاً 
رَّ م��ن رآه وخاب  ف��ي قربة  مثقوبة، واصبح س��رابا غَّ
من متناه وأخلف من رجاه وهذا يتطلب االلتزام بقول 
الش��اعر وليس السياس��ي حيث يق��ول » أال أخذت 

لهذا اليوم أُهبتُه من قبل ان تصبح االفراح احزانا«
نع��م الب��د للحكوم��ة العراقي��ة  واقص��د مجلس 
ال��وزراء وليس مجلس الن��واب ذل��ك ان البرملان كان 
م��ن املتجاهلن مل��ا يحدث وي��دور حول االس��تفتاء 
واالنفص��ال فلم يناقش هذا املوض��وع حتى وان كان 
اص��دار قرار من مجلس النواب حول هذا املوضوع الن 
معالي النواب منشغلون بأمور اهم من وحدة العراق 
وس��يادته ومواضيع اخطر من االنفصال وهم ونحن 
ادرى بشغفهم واهتمامهم  فالوليمة وليمة عميان 
والذين لهم عيون يعرفون االكل اللذيذ معروفون فال 
مين دس��توري يقرر في املادة اخلمس��ن من الدستور 
والتي رددوها قبل اول جلس��ة من ان النائب )يحافظ 
على استقالل العراق وسيادته والسهر على سالمة 
ارضه وس��مائه(  واين هذا القس��م واحللف واليمن 
بشأن وحدة العراق وسيادته وانشغال معالي النواب 
بأم��ور اعتق��د  بأنه��ا غير خافي��ة وان كان��ت اقوال 
تدعمه��ا الوثائق قد يش��وبها عدم الصح��ة احيانا 
واالص��ل براءة الذمة واملتهم ب��ريء لكن الذي نقوله 
هو ان يكون موضوع االنفصال محل جلس��ة قليلة 
وقتا لبي��ان موقف االغلبية من النواب اما س��كوت 
البرمل��ان ع��ن موقف مطل��وب يعني تطبي��ق قاعدة  

السكوت من الرضا
واالم��ر ال يقتص��ر على موق��ف البرمل��ان وامنا موقف 
رئاس��ة اجلمهوري��ة فامل��ادة )٦٧( من الدس��تور تقرر 
ان رئي��س اجلمهوري��ة هو رم��ز وحدة الوطن وس��هر 
على وحدته وس��المة أراضي��ه وبالتالي املطلوب من 
فخامت��ه موقفا رس��ميا وليس مج��اراة البرملان في 
موقفه احلالي بالس��كوت وال��ذي نقوله للحكومة 
اللج��وء ال��ى مجل��س االم��ن الدول��ي واحلصول من 
اجملل��س عل��ى تصريح وليس ق��رارا ملزم��ا على وفق 
الفصل الس��ابع فهذا التصري��ح كاف اوال ومن بعد 
ذلك ملنظمة التعاون االسالمي واجلامعة العربية مع 
اتخاذ ما يلزم بش��أن االم��وال املنقولة وغير املنقولة 
والوثائ��ق والس��جالت اخلاص��ة باجلهات الرس��مية 
وعموم اجلمهور إلثبات احلقوق واالبتعاد عن املطالبات 

فيما بعد ذلك.

مجلس النواب وموقفه 
من قرار استفتاء اإلقليم 
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 ال شأَن لي بالصخِب املشتعِل خلَفُه
ِ تُؤنسني موسيقى نبِض التكوين 

)1)
حيُث اتكأُت

دافئاً كاَن
أسبُح في فضاءاتِه كوكباً

أضاَء مدارَه ُحرفان
ال شأَن لي بالصخِب املشتعِل خلَفُه

تُؤنسني موسيقى نبِض التكوين ِ
ِ حتى تالقفتني أكفُّ اللهفة 

غادرني الدفُء
مع صرختَي األولى

ى أحرَف اسمي وأنا أتهجَّ
املرسومَة فوَق جدارِه

 
)2)

في أزقِتها ...
اجلدارُ أٌب رحيٌم

يُحني ظهرَُه لنصعَد
عالياً فوَق الشرفاِت

ونحُن نُحصي فراخ َ الدهشِة
أو نتأمُل حدائَقها اجملاورَة ...

 
)3)

حنَي ارتقيتُه
متلمساً خشونَة ملحِه،

جتاويَف صدرِه ِالغائرِ بالطعناِت،
ِظالَل كفوِف الوقِت،

بقايا اخلبزِ املتساقِط،
تعاويَذ قدمية ً،

ورَق اآلياِت املتساقطِة من شجرِ اهلل ِ،
حروفاً كتمتها قطراُت املطرِ،

لتنبَت من بنِي حجارتِة
كٌف حتملُني خلَف اجلدران !!! .

....  .....
أكانت كفُّ أبي ... ؟؟

 

)4)
اجلدراُن  املتهرئُة

املكسوُة بالطحلِب
الواقفة ُعلى أصبِع قدٍم واحدة ٍ

ال تعرُف إال العتمَة  مرآًة
ستكسُرها  » األشناُت »

املتهامسة ُ
كبيضٍة مبقعة ٍ سقطت

على حجرِ الوقت ِ..
 

)5)
كلما عدونا

ارتفعْت جدراُن الوقِت
َ مشهرًة يَدها احلجرية 
امللّوحَة برايِتها احلمراِء

- املضاميُر مفتوحٌة ؟؟ !
لَِم تُوقُفنا

املصابيُح التي تكسرْت
مياسُمها

على قارعِة الصباح ِ؟
 

)6)
الدائرة ُ ستغلُق

آخرَ نوافِذها....
تكفُّ عن الدوراِن

و جميُع اجلدران ِستنهارُ
إال  )... ....  ...  ( .

أنت َ جدارٌ ساكٌن
وليَس لَك سوى سقٍف

سيغمُض  جفَنُه
قبلَّ أْن تُدرَك

معناَك ...

جدران
د. سعد ياسين يوسف

شعر

قصة قصيرة

ونحن نتفحص واجهات احملال التجارية باحثني 
عن ) براكيتة ( ) وهي قاعدة ملصباح كهربائي 
وفيه��ا تصامي��م مختلف��ة ( وه��ذا حس��ب 
طلب ولدي البكر الذي يروم ش��راء عدد منها 
لواجه��ة دارنا ال��ذي بنيناه مؤخ��راً فهو يكره 
الظالم وعتم��ة املنازل ....لقد جنح في اقناعي 
ان مدين��ة احلل��ة فيها احمل��ال املتع��ددة التي 
تع��رض انواعاً مختلفة من بضاعتها وهذا مما 
ال يتوفر في مدينتنا ) املس��يب ( حيث نسكن 
....كان يحدونا االمل ان نعود ببضاعة نتباهى 
بجودتها وأناقتها ....ان املس��افة بني املسيب 
ومدينة احللة تقدر بثالث��ني _كم_ تقريباً ....

احت��دم النقاش بين��ي وبني ول��دي خالل تلك 
املسافة بالنسبة لعدد البراكيتات وحجمها 

ولونها ...الخ
حني وصلنا الى حي االمام في مدخل املدينة 
كانت املفاجأة في انتظارنا حيث أغلق الشارع 
قرب مجس��ر احلس��نني ....فق��د كانت هناك 
جموع غفي��رة من املتظاهرين تهز االرض حتت 
اقدامها حتركن��ا نحو اجلهة االخرى فوجدناها 

مغلقة هي ايضاً.
أعجبني حماستهم وأهازيجهم التي كانوا 
يرددونها فق��د تغلغلت في أعم��اق روحي ....

كان ش��عوري يلهمني ان مشاعرهم النبيلة 
واعدة بإيصال صوتهم كأنهم يس��تعطفون 
الش��مس ان تب��ث ومض س��ناها ف��ي ارجاء 
الوط��ن ويتس��اءلون ان كان قان��ون مندل في 
الوراث��ة واجلين��ات ق��د اختص بتوري��ث عهود 
احملنة وربط االحزم��ة في هذه البقعة من دون 

سواها ....
كان االم��ام علي )عليه الس��الم ( يتوس��ط 
ه��ذه احلش��ود بأريج عدالت��ه وجلباب��ه الذي 

يرقعه بيديه ....
كأن قلوب احلشود تستحضر روحه الطاهرة 
فخلت��ه بينه��م رافع��ا ي��ده يوم��ئ بالهدوء 

والصبر ....
فكرن��ا بطريق��ة تخلصنا من امل��أزق فكان 
اقت��راح ولدي ان ندخل س��يراً على االقدام من 
احد الطرق الفرعية وان كانت أبعد مس��افة 

عن احملل الذي نروم زيارته ...
 فاض��ت بي رغب��ة ملحة ان أس��مع أهازيج 
املتظاهرين وأرى ترتي��ب أماكنهم فقد كانوا 
عل��ى نحو متسلس��ل م��ن اجملموع��ات وكل 
مجموع��ة تكمل اهزوجة م��ا قبلها دفعتني 
مشاعر غريبة ان أتصدر احدى هذه اجملموعات 
ثم انتابني احساس بالزهو فقد انضمت معي 

بعض النسوة من شتى االعمار .
ازداد العدد من كال اجلنسني حتى ال يكاد املرء 
ان يجد طريقه فيما اذا قرر ان ينضم الينا ....

انع��دم حس��اب الزم��ن ف��ي تل��ك البقعة 
النابضة باحلياة .. كانت رؤوس��هم مش��رئبة 
كأنهم ف��ي حفلة ع��رس فخمة .. املش��هد 
يشدني ساعة بعد س��اعة، ولكن سرعان ما 
تناهى الى س��معنا آذان العصر وال بد لنا من 
الع��ودة .. صعدن��ا الى مح��ل البراكيتات في 
الطابق الثاني حيث تطل ش��رفته الزجاجية 
عل��ى حش��ود املتظاهري��ن... فوجدن��ا هناك 
انواعاً غريبة الطراز م��ن البراكيتات فتحيرنا 

أي منه��ا أجمل من االخرى....وأي منها نختاره 
.. والطري��ف ف��ي االم��ر ان احمل��ل كان فارغ��اً 
...ضحكن��ا كثي��راً ألنن��ا نبحث ع��ن براكيتة 
في مثل هذه االجواء املش��حونة باحلماسة .. 
وفي غمرة تصاعد اصوات املتظاهرين نس��ينا 
ما جئن��ا من اجله م��رة أخرى وأخذن��ا نراقب 
االحداث من خالل الواجهة الزجاجية، وغرقنا 
بنش��وة الفرح باحلرية التي ميتلكها املتظاهر 
بع��د ان تخلصن��ا م��ن عه��ود الدكتاتوريات 

الظاملة ....

ولك��ن مه��ال .. فق��د ح��دث اضط��راب في 
صفوف املتظاهرين وس��معنا االفواه تتصايح 
م��ن كل جه��ة م��ن دون معرفة االس��باب ....
وعن بعد أبصرنا ظهور س��يارات س��ود كبيرة 
املتظاهري��ن  وه��ي تش��ق صف��وف  احلج��م 
وترش��قهم بخراطيم املياه املسيلة للدموع 
وم��ا هي س��وى حلظ��ات حت��ى ف��رت اجلموع 
احملتش��دة نح��و االرصف��ة تالحقه��ا قعقعة 
البن��ادق ووابل الرص��اص كأنه املط��ر ...انزوت 
النس��وة داخل احمل��ال التجارية .. تس��رب قلق 

غي��ر متوق��ع ألعماق روح��ي وتوقع��ت أحداثاً 
غير مريح��ة عندم��ا تعالى هدير الس��يارات 
الس��ود وأيقنت اننا س��نواجه موقفاً س��يئاً 
لكن موقف املتظاهرين ش��دني من جديد .... 
....فما ان تبتعد الس��يارات السود قليال حتى 
يعود املتظاهرون الى ساحة التظاهر بطريقة 
أقوى من الس��ابق .. صعد الى داخل احملل الذي 
نتواجد فيه ما يقارب من اخلمسني شاباً وهم 
يلهث��ون ....كان��ت عيونهم محتقن��ة وقانية 
بشكل غريب كانوا ينبطحون على وجوههم 
فوق ارضي��ة احملل وهم يصرخ��ون ....من لديه 

ماء....؟؟
في ه��ذه اللحظ��ة فاجأتني نظ��رات امرأة 
في مطالع االربعيني��ات وهي تضع يدها فوق 
صدرها وقلبها يخفق خفقاناً س��ريعاً فأبدت 
عدم رضاها واستياءها بحشرجة مؤملة ...وهي 
تتس��اءل عن حرية التظاهر موجهة كالمها 
ألح��د الرجال .... وي��ا للمصادفة الغريبة فقد 
كان هذا الرجل هو أحد الضباط الذي أنيطت 
به مس��ؤولية احلفاظ على ه��دوء املوقف .....
غضبه الش��ديد من كالمه��ا جعلها تعتقد 
ان هن��اك فئتني في س��احة التظاه��ر ....)مع 
... أو ض��د( ...اقتربت املرأة من��ي بوصفي املرأة 
الوحي��دة داخل احملل، ث��م همس��ت بأذني..... 
)االخ��ت ...م��ن أي فئ��ة( نظ��رت اليه��ا نظرة 
منطوية عل��ى التغابي ث��م ضحكُت بصوت 
مس��موع وقل��ت لها .. انا من فئ��ة البراكيتة 
جحظ��ت عيناها وتس��مرت ف��ي مكانها ثم 

راحت تبتعد عني وجلة..

سنية عبد عون

تكاد الش��مس ان تتوسط كبد السماء وهي 
تغ��ازل نه��ر الفرات كم��ا تغ��ازل احالمي التي 
س��ئمت االنتظار ...انتظار حلم يراود مخيلتي 
منذ س��نني .. ان تغفو جفون��ي مطمئنة حتت 
أفياء ش��جرتي الت��ني والزيتون ... متش��ابكات 
بحن��ان وتودد بينما تتباهى أعذاق النخيل وهي 
متيل باكتناز أعذاقها وليت حراس��ها يبتكرون 
فكرة يتصدون خاللها ألس��راب العابثني الذين 

يحومون حولها ..
 كن��ت في انتظار عزف ش��جي دافئ يطمئن 
روح��ي التي تكتب قصائدها بال حبر ... مبعثرة 
فوق حزمة الوان قوس قزح )أو س��يف اهلل كما 

تسميه أمي(
في رب��ى احالم��ي أح��ن لفجر جديد يش��ق 
صمت ليلي الطويل كط��ول ليل أمرؤ القيس 
... باألم��س حلمت اني أضح��ك ملء فمي ..!!! 
وحلمت ان جمل الصحراء كان انس��اناً ...أو ان 

االنسان كان جمال في احلقيقة .....!!!
القصة ....

هناك عند ش��اطئ املدينة ينبعث من اعماق 
ذاكرت��ي صدى حلن ألغنية قدمية.. )عّد وآنه اعد 
ونش��وف ياهو أكثر هموم( ..كان الصدى ميتزج 
بعب��ق الزه��ور عند مدخ��ل مدين��ة احللة ذات 
التاريخ اجلليل تفيض حرارة الشمس بال هوادة 

في سماء ايلول ....
 كانت س��يارتنا جتتاز الش��ارع ببطء ش��ديد 

براكيتة ..

لوحة للفنان الراحل أحمد الربيعي

مايش��به بطالت روايات��ه بالفنانات إذ يقرب 
لك صورة شخصية نادية في )البلداجلميل( 
بأنه��ا مثل الفنانة املصري��ة مديحة كامل. 
يذك��ُر أن ليل حميد كلما تظهر في س��ياق 
الرواي��ة تعط��ي زخم��اً وفعالي��ًة للوقائ��ع 
واألحداث ومَتُُد علي بالطاقة بحيُث يخرج من 
متاهاته. هكذا ينتهي الفصل األول من دون 
أن تعرف س��بب وجود الشخصية الرئيسة 
التي يسنُد إليها دور الراوي في السجن،غير 
أن املتلق��ي يتعرف على تركيبة ش��خصية 
عل��ي ناج��ي فهو ش��خص إنطوائ��ي عرف 
وسط أصدقائه بأنه نبي،ومن ثُم يتضح لك 
مازج ب)عل��ي( إلى الس��جن فاألخير يراعي 
جمعي��ة املنتحري��ن الت��ي تضم ع��ددا من 
الش��بان الذين ق��رروا أن ينتحروا  في مطلع 
ألفي��ة جديدة،وبعدم��ا يخرُج من الس��جن 
بفعل سقوط النظام في 2003يشتغُل في 
احملطات اإلذاعية ويتزوج شاناز الكردية جدير 
باإلش��ارة أن حض��ور القومي��ات األُخرى في 
روايات أحمد س��عداوي وتلميح إلى األحياء 

واألماك��ن التي  يقيُم فيه��ا غير العرب في 
بغداد أصبح عنصراً ثابتاً.

قاريء التعاويذ
تبدأُ حلقة أُخرى من حياة )علي ناجي( عندما 
ينتق��ُل إل��ى إذاع��ة املوقف لتق��دمي برنامج 
تتس��ع دائرة متابعي��ه كون املق��دُم ناطقاً 
بلهجة الذعة ضد السياسيني وذلك ما  يؤدي  
إلى تعاظ��م نقمة أصحاب النف��وذ لدرجة 
تلقى تهديدات باملقابل س��اند راعي اإلذاعة 
املقيم بديتروت )علي( وحثه على التمس��ك 
بنهجه الهجائي.لكن بعدما يتسلم )علي( 
الدفت��ر الذي يض��م التعويذات الس��بع من 
الدكتور واصف عب��د احلي عالم متخصص 
في اآلثار الس��ومرية، يتح��ول برنامجه إلى 
منبر لقراءة تلك التعاويذ،وهي تكون مبنزلة 
املنت في اللعبة الس��ردية يت��درج الراوي في 
توظيفها إذ إكتش��ف الدكتور واصف هذه 
التعاويذ منقوش��ة بخطوط بس��مارية في 
جرِة مكس��ورة وهذا ن��وع من تقني��ة ميتا 
الس��رد التي جلأُ إليها أحمد السعداوي في 
عمله الس��ابق )أنَّ��ه يحلُم ويلع��ب وميوت(.

قراءة التعاويذ عبر أثير اإلذاعة توصله بليلى 
حميد من جديد، لكن اإلنصراف عن الس��ب 
والش��تم اليبعُد اخلطر عن عل��ي بل يطلق 
مجهوُل الن��ار عليه ومن هنا يتغير مس��ار 
الرواي��ة حني يك��ون بطله واقعاً ب��ني احلياة 
وامل��وت إذ يل��ُف الغموُض حول ه��ذا احلادث 
حيُث تكث��ُر اإلفتراضات ح��ول هوية القاتل 
والتنجلي الضبابية بالنسبة للمتلقي إلى 
أن ينتقُل خيط السرد إلى شقيق أمير داغر 
الذي سبق أن إلتقى ب)علي( وإعترف لألخير 

بأنه كان يبحث عنه ليأخذ منه ثأر أخيه.

بني منزلتني
يدخ��ُل ف��ي حال��ة الغيبوب��ة وبهذا تنش��أ 
عوال��م جديدة يصحُب��ك فيها ال��راوي إلى 
مايج��ري فيه��ا من األح��داث الكابوس��ية 
إذ ت��زول الفواص��ل بني األزمنة وتس��تحضر 
الش��خصيات في أش��كال مختلفة تتوالي 
الصور واملش��اهُد واحل��وارات على شاش��ة 
الالوعي ويلتبس األمر ح��ول دور الراوي الذي 
اليش��عُر به الق��ارىء إال كمنظ��م لوحدات 
س��ردية،مع أنه في البداي��ة نتعرف على من 
يق��وم بوظيف��ة الس��ارد )محمد س��خان( 
فاألخي��ر من أس��رى احلرب ممرض ف��ي املبنى 
ال��ذي يرقُد فيه علي لكن س��رعان مايغيبه 

تتغي��ر  األُخ��رى،إذ  الش��خصيات  إحتش��اد 
املعادالُت ف��ي العوال��م املتراكمة وتختلف 
اإلفتراض��ات من عال��م إلى عال��م آخر تارة 
تس��مع ع��ن إج��راء اإلصالح��ات ف��ي بنية 
النظام الس��ابق ما جنبه من السقوط كما 
هن��اك تلميح مل��ا وقع بعد س��نة 2003تارة 
أخرى مع حتوير ف��ي التواريخ،فضال عن ذلك 
يجنُح السردُ إلى حقل اخليال العلمي وذلك 

حينما جتُد تفسيراً آخر ملا نسميه األساطير 
ضمن تيار الس��رد وفي ه��ذا اإلطار تردُ جمل 
وملفوظ��ات تعي��دك إل��ى عتب��ة العن��وان 
والنصوص اإلس��تهاللية مثل اإلش��ارة إلى 
ديوان جوزيف برودسكي إذ تتضح لك عالقة 
الق��ول املُْقَتَب��س من ه��ذا الش��اعر بأجواء 
الرواية التي هي عبارة عن طبقات من عوالم 
غرائبية،جانُب آخر من هذه الرحلة الغرائبية 

يتمثُل في تس��نم ش��خصية عبدالعظيم 
منص��ب ئاس��ة اجلمهوري��ة ويك��ون عل��ي 
مستش��اره اخل��اص يتوس��ط ب��ني الزعيم 
وزوجته ليلى.إضاف��ة إلى ذلك هناك تهكم 
بالعملية السياس��ية في العراق ومحاولة 
عرض الوضع السياس��ي مغلف��اً بكوميديا 
سوداء يصُل سوُء األحوال لدرجة يتم إنشاء 
حكومة ف��ي املنف��ي تُهيمنُي عل��ى العراق 
وتنف��ردُ ب��إدارة قط��اع النفط ويك��وُن علي  
أحد موظفي احلكومة اجلديدة,كما تستمُر 
اللق��اءات بني الدكت��ور واص��ف وعلي ومن 
ثُ��مَّ يُخَبُر علي بأن الدكتور ه��و وراء اخلرائب 
واإلقتت��ال الدائ��ر ب��ني الفرق��اء العراقي��ني، 
بجان��ب ذل��ك هن��اك إش��اراُت إل��ى ظهور 
تنظي��م داعش وس��يطرته على مس��احات 
واس��عة في وس��ط العراق هك��ذا ما إنفك 
علي يتجوُل في عوالم متنافرة ،إلى أن يجد 
أخوه عمار نفس��ه في مفترق الطرق إما أن 
يبقى علي حيا محيطاً باألجهزة الطبية أو 
ينزع األس��الك مجازفاً عما إذا كان يعيُش أو 
يلفُظ أنفاس��ه األخيرة مع اإلبانة ملا يعتمُل 

في أعماق األخ الصغير.

توظيف امليثولوجيا
هن��اك مي��ُل ش��ديد لتوظي��ف األس��اطير 
احلض��ارات  م��ن  املتوارث��ة  ،والنص��وص 
الس��حيقة ف��ي املؤلفات الروائي��ة الصادرة 
مؤخ��راً وتبدو هذه الرغب��ة أكثر وضوحاً في 
الروايات العراقية الت��ي تتناثر في أعطافها 
املُقتبس��ات واإلستش��هادات م��ن املالحم 
وامليثولوجي��ا احلضاري��ة، اليكتف��ي أحم��د 
س��عداوي بتضفير األقوال املتكوبة باللغة 
السومرية أو مايوهم بإنه نصوص مترجمة 
اللغ��ة املس��مارية ب��ل يجم��ع مايَُش��ِكُل 
خريط��ة الع��راق العقائدي��ة واملذهبي��ة إذ 
يل��وذ عم��ار باألدعية الش��يعية والس��نية 
واللجوء إلى شعائر األديان وامللل األخرى من 
املسيحية والصابئة واإليزيدية وغيرها طلباً 
لشفاء أخيه فعالً يستعيُد علي وعيه ويريُد 
أن يتأكد مما ش��اهده ف��ي رحلته العجائبية 
وفي هذا ما يحيلك إلى إميان املتصوفة كما 
يذكرك برواية أم قنديل وبطلها الذي اليخرُج 
من أزمته إال بعدما يقتنع بضرورة اجلمع بني 
إميان الش��رق وعلم الغرب، هذا العمل موزع 
بني واح��د وعش��رين فص��الً ومايغلب على 
الرواية هو نفس الالمعقول الذي صار سمًة 

غالبًة في الروايات العراقية .

كه يالن محمد
 

ب��اب الطباش��ير أول عمل للروائ��ي العراقي 
أحمد س��عداوي بعد روايته )فرنكشتاين في 
بغداد( التي ذاع صيته��ا ونالت جائزة البوكر 
العربية لسنة 2014وذلك بقدر مايكون دعماً 
لكاتبها يش��كُل حتدياً له في الوقت نفس��ه 
مايل��ي بعده يج��ُب أن يك��وَن إضافة جديدة 
لتجربت��ه اإلبداعية واليكون مماثالً ملا حجز له 
موقع��اً في صف الُكت��اب املميزين، قد تكون 
هن��اك فك��رة مبثوثة ف��ي نس��يج األعمال 
الروائية مُتثُل رؤية الكاتب ويُبني عليها عامله 
اإلبداع��ي وما يجنبُه من التك��رار هو القدرة 
على إجتراح التش��كيالت السردية والتأثيث 
ملناخ��ات روائية جدي��دة إذ يجُب أن يكون هذا 
األم��ُر ج��زءاً م��ن إس��تراتيجية الكتابة لدى 
الروائي حتى اليهوى في مزالق التكرار وإعادة 
إنتاج صور ُمتش��ابهة ونحن نقول ذلك نؤكُد 
عل��ى أّن إختالف البيئ��ات واحلاضنة املكانية 
وتركيب��ة الش��خصيات ليس من مؤش��رات 
القدرة عل��ى معاجلات جديدة لثيمات وأفكار 
س��بق أنَّ إش��تغل عليها كثيُرم��ن الروائيني 
بقدر ما أنَّ املس��ألة متوقفة على أس��اليب 
العرض وآلية بناء وحدات الرواية وهذا مايشُد 
املتلق��ي إلى متابع��ة العمل،يوظف صاحب 
)البل��د اجلميل( ف��ي روايته اجلدي��دة الصادرة 
م��ن دار اجلم��ل 2017تقني��ات ُمختلفة،كما 
تتس��ع )ب��اب الطباش��ير( إلصوات س��ردية 
ُمتع��ددة إذ ت��رى األح��داث من وجه��ات نظر 
ُمتباينة،األكثرم��ن ذل��ك ميتُد اخل��ُط الزمني 
للرواية على مدار عقدين وخمس سنوات من 
تاريخ العراق إذ جتُد إحاالت لتحوالت سياسية 
وإجتماعية قد ش��هدها البلُد إذ أن كل ذلك 
له متثالت في شخصية الفرد العراقي، يتجاور 
في هذا العمل النمط الكابوسي والهذياني 
والفنتازي املنبثق من األس��اطير مع الواقعي 
والتاريخي تنطلق حركة السردِ مبايرويه علي 
ناجي عن نفس��ه وجتاربه العاطفية ملرافقيه 
ويذكر أس��ماء بعض زمالئه في كلية الفنون 
كما يس��تعيد تفاصيل اليوم الذي رافق فيه 
زم��الءه ال��ى مدين��ة األلعاب حي��ُث جمعته 
بليلى حميد غرميته في الفكر كابينة واحدة 
داخل لعبة األخطبوط احلديدية حيث طوقه 
س��حر لي��ل الت��ي تذك��ره متوجات ش��عرها 
بتسريحة ش��عر الفنانة هند كامل،يُبدو أنَّ 
أحمد س��عداوي متابع للسينما لذلك كثيراً 

العربي��ة واألملانية والفرنس��ية والروس��ية 
واالس��بانية .. تناولت فيها ال��دار وتاريخها 
وأقس��امها وفعالياتها ونتاجاتها. موضحاً: 
أحبب��ت تعري��ف الق��ارئ واملتلق��ي الغربي 
برجاالت الع��راق وتاريخه وتراث��ه وحضارته 
وجمال��ه باللغ��ة اإلجنليزي��ة .. جمعت فيه 
مق��االت مطبوعة ف��ي دار املأمون لعدد من 
كتاب الدار مطبوع��ة في مجلة كلكامش 
باللغت��ني  العراق��ي  واملترج��م  االجنليزي��ة 
العربي��ة واالجنليزية .. وعل��ى مدار ما يقارب 
الش��هرين من العمل أخ��ذت املقاالت بعد 

اختيارها على أساس إبراز جمال العراق.
وتابع: املقاالت أخضعتها إلى التنقيح لرفع 
مستواها الفني واللغوي وجتميلها بتصاوير 
جميلة تبهج القارئ واملتلقي الغربي، وكان 
اختي��ار الصور من مصدري��ن األول اعتمدت 
عل��ى أجمل الصور املوجودة ف��ي دار املأمون 
أي مع كل مقال صورة، إضافة إلى اعتمادي 
على أرشيفي اخلاص الذي يضم آالف الصور، 
فضال عن صور م��ن االنترنيت بعد تعديلها 

وتنقيحها ومعاجلتها فنياً.

ص��در حديثاً، عن ش��ركة ياس��ني للطباعة 
في والية فرجيني��ا، كتاب بعنوان )ماذا تعرف 
ع��ن دار املأمون ف��ي وزارة الثقافة( .. للدكتور 
ياس��ني اجلب��وري .. بواق��ع 480 صفح��ة من 

القطع الكبير.
يقول اجلب��وري: أول م��رة أخطو مث��ل هكذا 
خطوة وبعد 32 سنة من غربتي خارج العراق 
ف��ي الواليات املتحدة األميريكية .. أحببت أن 
أقدم هدية إلى دار املأمون للترجمة والنش��ر 
في وزارة الثقافة، خاصًة .. والى العراق عامة 
.. فالكت��اب عبارة عن دليل س��ياحي للوطن 
يبني جماله وأهل��ه وتنوع الطوائف واألعراف 

واملناطق والتراث والفن واحلضارة.
وأض��اف الكات��ب: أحببت أن أق��دم دعماً إلى 
العاملني والكّتاب ف��ي دار املأمون .. إذ غطى 
الكتاب جميع أقس��ام دار املأم��ون للترجمة 
الفوتوغرافية  بالص��ور  والنش��ر مش��فوعاً 
ملوظفي كل قسم من أقسام الدار اخلمسة.
وعن فكرة الكتاب بني اجلبوري: كتبت سابقاً 
مق��االً في جري��دة املترجم العراق��ي باللغة 
االجنليزي��ة .. فترجم��ت املقالة إل��ى اللغات: 

باب الطباشير.. تجليات االنتظار

غالف الرواية

قراءة

تبدُأ حلقة ُأخرى من حياة )علي ناجي( 
عندما ينتقُل إلى إذاعة الموقف 

لتقديم برنامج تتسع دائرة متابعيه 
كون المقدمُ ناطقًا بلهجة الذعة 

ضد السياسيين وذلك ما  يؤدي  إلى 
تعاظم نقمة أصحاب النفوذ لدرجة 

تلقى تهديدات بالمقابل ساند راعي 
اإلذاعة المقيم بديتروت )علي( وحثه 

على التمسك بنهجه الهجائي.لكن 
بعدما يتسلم )علي( الدفتر الذي يضم 

التعويذات السبع من الدكتور واصف 
عبد الحي عالم متخصص في اآلثار 

السومرية، يتحول برنامجه إلى منبر 
لقراءة تلك التعاويذ

»ماذا تعرف عن دار المأمون
في وزارة الثقافة ..« 
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٤. مستقبل االمير
كان االميريتح��دث م��ع املؤلف بني 
حني وآخر عما يريده من مستقبله 
وكان يق��ول ان��ه ربى جالل��ة امللك 
مل��دة ١٤ س��نة تربية حس��نة الى 
ان تولى العرش، وانه يس��اعده في 
حتمل مس��ؤولياته ال��ى ان يتم له 
االملام بجميع االمور بشكل واسع، 
وان��ه ينوي ان يتقاعد ويغادر العراق، 
وكان يقول انه يريد ان يس��تقر في 
اس��طنبول حيث كان محبا لطراز 
احلياة التركية دون ان يتولى منصبا 
رئيس��اً، م��ا يدحض االقاوي��ل التي 
كان��ت رائجة بأن االمي��ر له طموح 

في عرش سوريا.
من املقترح��ات التي قدمت لالمير� 
جاء بها الى اسطنبول حيث كانت 
العائلة متضي اجازتها الصيفية عام 
١٩٥٧  وكن��ت مرافقا لهم الدكتور 
محمد فاضل اجلمالي رئيس الوزراء 
االسبق، ،وكان من جملة املقترحات 
التي قدمت ان يتولى االمير منصب 
س��فير العراق في لن��دن لكنه لم 
يظهر حماس��ة لهذا العرض اذ لم 
يك��ن يريد ان يزيح عم��ه االمير زيد 
بن احلس��ني ال��ذي كان محبا لذلك 
املصب بالذات وال راغبا في منصب 
س��فير الع��راق في واش��نطن. في 
ذلك االجتماع مع الدكتور اجلمالي 
ع��رض ه��ذا االخير اقتراح��ا جديدا 
يتلخص بانش��اء منظمة للشباب 
يتول��ى االمي��ر رئاس��تها، بي��د ان 
االمي��ر عرض اقتراح��ا آخرمفاده ان 
يس��تحدث منص��ب جديد بأس��م 
“مفتش اجلي��ش” وقال االمير انه اذا 
قرر البقاء في بغ��داد فإن مثل هذا 
العمل هو اق��رب االعمال الى قلبه 
النه يح��ب اجلي��ش وتربطه صالت 
وثيقة بأبرز رجاله وقد س��اهم في 
بنائه ويريد ان يس��تمر في االشراف 
عل��ى تطوي��ره وتس��ليحه واع��الء 

شأنه. ) ص 58 – 59 (
٥. الصيام في شهر رمضان

م��ن االم��ور التي لم ت��رد في خاطر 
املؤل��ف هو صيام االمير في ش��هر 
الش��هر  ح��ل  فعندم��ا  رمض��ان 
الفضي��ل ع��ام ١٩٥٧ ق��ال االمي��ر 
انه س��يصوم في تلك الس��نة في 
احلبانية واس��صحبني معه برفقة 
قاع��دة  كان��ت  مرافقي��ه.  بع��ض 
احلباني��ة اجلوي��ة ومنش��آتها ق��د 
انتقل��ت من ي��د البريطاني��ني الى 

العراق س��نة ١٩٥٥)أس��وة بقاعدة 
الشعيبة التي انتقلت الى السيادة 
العراقي��ة ع��ام ١٩٥٤( واتض��ح لي 
في تلك املناس��بة ان االمير يصوم 
رمض��ان س��نويا، وتذكرت م��ا كنا 
نعتق��ده في ش��بابنا عندم��ا كنا 
نسمع ان الوصي غادر الى سرسنك 
ليصوم رمضان فنرميه بكل ما حرم 
اهلل من اش��اعات مغرض��ة كانت 
تروج ف��ي املقاه��ي رواج��ا عجيبا. 
م��ا ان وصلنا احلباني��ة كان اول من 
س��أل عنه االمير هو قائد القاعدة 
اجلوي��ة هناك، قائال: اي��ن هو عارف؟ 
اي الطي��ار عارف عبدال��رزاق ) الذي 
اصبح رئيس��ا للوزراء ع��ام ١٩٦٥(، 
مرافقة وطياره اخلاص س��ابقا، وقد 
جاء الرجل مساء فاحتفى به االمير 
كثيرا وعاتبه قائ��ال “ملاذا انقطعت 
عنا واالهل يس��ألون عنك؟” فأجاب 
مغتذرا بكثرة اشغاله في القاعدة 
وكان واضحا ان كليهما يظهر الود 

لآلخر.
كانت االس��رة املالكة، ملكا واميرا، 
ملكة واميرات، تتفقد من عمل في 
كنفها من الضباط برعاية صادقة 
وتس��أل عن ناجي طال��ب وغيرهم 
من املرافقني السابقني وكلهم من 
اجنب الرجال واكفأ الضباط . بيد ان 
هؤالء الرجال االجن��اب ادارو للعائلة 
املالكة ظهر اجمل��ن صبيحة يوم ١٤ 

متوز الدامي . )ص 80 – 81 (
٦. امل��ال الع��ام: كن��ت عص��ر احد 
االيام م��ع االمير ف��ي ربيعه االخير 
في قص��ر الرحاب , فج��اءه زائر لم 
اعرفه .... واختل��ى به بعض الوقت 
, ث��م خ��رج فودع��ه واجت��ه االمي��ر 
نحوي , وقال ل��ي وهو منفعل ذلك 
االنفع��ال ال��ذي رايته علي��ه مرارا 
اذ يحتق��ن وج��ه وتلتم��ع عيناه مبا 
يش��به ترقرق الدموع : هل عرفته ؟ 
قلت : ال . قال : هذا شقيق الشريف 
حسني ) الش��ريف احلسني هو زوج 
االمي��ره بديعه ش��قيقة عبداالله 
الصغ��رى وهو والد الش��ريف علي 
راعي احلرك��ة امللكيه الدس��توريه 
ف��ي العراق حاليا ( وه��و مقيم في 
مصر ويدي��ر امالكهم هناك , وجاء 
ينصحن��ي ويقول لي اذا س��محتم 
دعون��ي اودع ف��ي اخلارج ش��يئا من 
اموالك��م . جلس االمير الى جانبي 
ف��ي رك��ن االنتظ��ار وق��ال تخنقه 
العبرة : نحن نودع اموالنا في اخلارج 

؟ وماهي اموالنا ؟ قال لي الش��ريف 
والوض��ع  اجمله��ول  املس��تقبل  ان 
متفجر في املنطقه . فقلت له : اذا 
كان اليريدونا هنا فنحن نذهب كما 
جئن��ا . نذه��ب بانفس��نا ال نحمل 
ش��يئا . وق��د م��ّن اهلل علين��ا هنا 
باملل��ك وس��عت العي��ش . وخدمنا 

البلد حسب اجتهادنا وطاقتنا واذا 
كان اليردون��ا نذهب وانا اس��تطيع 
ان اعم��ل ولو كحم��ال لكي اعيش 
بكرامة . ثم اش��ار بي��ده الي اعلى 
اجل��دار ال��ذي يواج��ه الداخ��ل الي 
القصر وق��ال : أنا مومن بكالم اهلل 
هذا فنظرت الي حيث اش��ار وقرات 

االي��ة من س��ورة ال عم��ران : " قل 
اللهم مالك املل��ك توتي امللك من 
تش��اء وتنزع امللك ممن تش��اء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلير 

انك على كل شي قدير " 
قراته��ا م��ع نفس��ي وق��د خطت 
بالقاش��اني عل��ى امت��داد اجل��دار 

باس��تقامه واحده وشعرت كانني 
اراه��ا الول م��ره هناك وق��د امتلئ 
كياني باخلش��وع . وصار من عادتي 
كلما دخل��ت القص��ر ان انظر الي 
ذلك اخل��ط اجلميل وامتل��ى املعاني 
الغيبي��ة في تل��ك االي��ة القرانيه 
واتذك��ر وقفة االمير امامها وكانت 
وقف��ة موم��ن ب��اهلل مستس��لما 
الرادته الربانية وقد اس��تغرقه هما 

عظيم ) ص 94 ( 
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:
لم تكن الدعاية في النظام امللكي 
باملستوى املطلوب ولم تتمكن من 
مقارع��ة او مج��اراة دعاية  "صوت  
الع��رب " والوق��وف بوج��ه" احمد 
س��عيد " ال��ذي م��ا أنف��ك ينق��ل 
االكاذيب ويبث السموم واالشاعات 

عن االمير بالذات . 
كن��ت احت��دث م��ع االمي��ر كلم��ا 
ع��ن  املناس��بة  الفرص��ة  وج��دت 
كيفية اس��تخدام وس��ائل االعالم 
على وج��ه  علم��ي واالمير يصغي 
باهتمام ثم قال بش��يئا من االسى 
والش��عور بالتح��رج " م��اذا نفعل 
والباشا اليقبل بغير خليل ابراهيم 
للدعاي��ة " وق��د خلفه بع��د فترة 
العميد الركن محسن محمد علي 
مديرا عاما للدعاية . ومضت االيام 
واعلنت الوحدة بني مصر وس��وريا ) 
شباط 1958 ( وذات صباح كنت في 
مكتب االمير في البالط فس��الني 
: ماه��و انطب��اع الناس ع��ن اذائتنا 
االن ) كانت ق��د ادخل عليها بعض 
التغيرات وطعمت بعناصر جديده ( 
فقلت له بهدوء الناس اليسمعون 
" اذاع��ة بغداد " به��ت وقال : ملاذا ؟ 
قلت : النها التذكر االحداث العامليه 
. ق��ال : كي��ف ؟ قل��ت من��ذ اعالن 
الوح��ده املصرية الس��وريه واذعتنا 
التذكر هذا اخلبر ولو مجرد ذكر وهو 
حدث عاملي مهم , لذلك يس��تمع 
الناس الي اذاعات اخرى . وفي احلال 
رفع االمير س��ماعة التلفون وطلب 
مدي��ر الدعاي��ه . ق��ال له محس��ن 
, اس��الك ل��و ان " الباش��ا " , نوري 
الس��عيد قتل اال تذيعن اخلبر ! لم 
اس��مع جواب ولك��ن االمير اضاف 
يسال : اذا ملاذا اليذاع خبر الوحدة . 

)ص 91 - 93 (
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رافق��ت االمي��ر ف��ي خري��ف 1957 

بزيارته الرس��مية ل��كل من الصني 
الوطنية ) فروم��زا ( واليابان وكانت 
س��فرة طويلة توقفن��ا خاللها في 
م��دن متعدده في الش��رق االقصى 
ف��ي الذه��اب واالي��اب . ورافقنا في 
الطائرة س��فر الصني الوطنية في 
العراق . كان هذا السفير قد اقترح 
عن��د الع��ودة من الياب��ان الي هوجن 
كوجن الن��زول لبضعة اي��ام ضيوفا 
عليه في قصر يلمكه عديله هناك 

, وقبل طلبه . 
توقفن��ا في طري��ق الع��ودة في هوجن 
كوجن كما ه��و مقرر لقضاء ثالثة ايام 
في تلك املدينة الصاخبة لالستراحه 
. في مس��اء الي��وم التالي اقام  عديل 
الس��فير حفلة عش��اء على ش��رف 
االمي��ر والوف��د املرافق له ف��ي إحدى 
قاع��ات املدينة الكب��رى. اعتذرت من 
االمير عن عدم حض��وري تلك احلفلة 
بس��بب وعكة املت ب��ي . ذهب االمير 
بحلت��ه الرس��مية الباه��ره وبقي��ت 
لوح��دي ثم أوبت الي الف��راش واذا انا 
ب��ني الن��وم واليقظة س��معت طرقاً 
عش��وائياً على باب حجرت��ي , ثم اذا 
باحد املرافق��ني يداهمها وهو يصيح 
: انه��ض انه��ض , اجم��ع اغراضك . 
فظنن��ت ف��ي الوهلة االول��ى اني في 
حل��م يتطور ال��ي كابوس ؟ ق��ال قرر 
س��مو االمير ان نغادر هذا املكان فورا 
. اجم��ع اغراض��ك . فذهبت من فوري 
بالبيجاما , الي جناح االمير , ووجدته 
وحده ف��ارع القامة وس��يم الطلعه 
تزهو ب��ه اوس��مته ويحتق��ن وجهه 
وتلتمع في عيني��ه الدموع كانه وهو 
منحوت بحزن خرافي ينبض بالتمرد . 
وقبل ان اس��اله قال : تصور انا حفيد 
احلسني ياخذوني الي هناك وال يقولو 
ل��ي ان اليهود بني احلاضرين . وخنقته 
العبرات . فدخ��ل علينا احمد مختار 
باب��ان فق��ال لالمير يح��اول تخفيف 
عليه من الصدمه : ياس��يدي ,هؤالء 
اليهود من العراقيني وقد هاجروا الي 
هنا ال الي اسرائيل وقد جاءك صاحب 
الدع��وة بالكامي��رات واح��رق االفالم 
امام��ك . ياس��يدي اس��تر علينا من 
الفضيحة . فصاح االمير : الفضيحة 
: انت تقول هذا يامختار ! اية فضيحة 
. انا ال اخشى من الدعاية ولكن اجلرح 
عمي��ق ف��ي قلب��ي نحن من س��اللة 
الرس��ول ونعام��ل هك��ذا . نخرج من 

هذا البيت االن !
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األمير عبداإلله.. صورة قلمية

جاسم محمد*

عقد استخبارات دول اوروبا
 االنترنيت

كتبت صحيفة "نيويورك تاميز" في 
افتتاحيته��ا  ي��وم 17 يناير 2015 ان 
القادة في اوروبا يحاولون معرفة ما 
يجب ان يقوموا به ملنع وقوع هجمات 
مثل هجوم باريس. وترى الصحيفة 
ان اقت��راح بعض السياس��يني نوعا 
م��ن الرقابة عل��ى االنترنت واملراقبة 
لن تقدم الكثير حلماية مواطنيهم 
ولكنها س��تفعل الكثي��ر النتهاك 
احلريات املدنية. واش��ارت الصحيفة 
الى ان م��زودي خدمة االنترنت ليس 
لديهم العم��ال او املهارة التي حتدد 
احملت��وى الذي قد ي��ؤدي الى هجمات 
ارهابية ولهذا الس��بب فان تفويضا 
املتعلقة  املعلومات  ش��امال ملراقبة 
مب��ا يس��مى اإلرهاب ميك��ن ان يجبر 
ه��ذه الش��ركات عل��ى الوق��وع في 
اخلطأ بدافع احل��ذر وتزيل معلومات 
ق��د تكون عدوانية لكنه��ا لن تقود 

الى هجوم وشيك.
في اعق��اب فضيحة برنامج “بريزم” 
الذي وضعته وكال��ة االمن القومي 
االميركي ملراقبة املكاملات الهاتفية 
واملعلومات الش��خصية في اميركا 
والعالم، خرجت اصوات ضمن االحتاد 
االوروبي تطالب بجهاز استخباراتي 
الفكرة  له��ذه  الداعم��ون  اوروب��ي. 
يؤكدون على اهمية ايجاد سياسة 
امني��ة دفاعي��ة مش��تركة بني دول 
االحت��اد. اما املعارض��ون لها فيعّدون 
ان دور هذه الوكالة سيكون مراقبة 
الناس والتعدي على خصوصياتهم. 
كما يرفضون تأم��ني التمويل الالزم 

 THE NETWORK لها. وان برنام��ج
الق��ى الض��وء عل��ى ه��ذه التيارات 
املتعارض��ة من خالل حوار مع بعض 

اعضاء البرملان االوروبي.
وفي ه��ذا الس��ياق اص��در مجلس 
عموم اوروبا لتنظي��م البيانات عام 
2014  على لس��ان رئيسه "هيرمان 
فان رومباي" امل��ادة رقم 29 اجلديدة، 
بش��أن كيفية التعامل م��ع املواقع 
االلكتروني��ة واملعلن��ني، اضافة الى 
املس��تخدمني  ��ب  تعقُّ امكاني��ة 
واالذون��ات التي يحتاج��ون اليها من 
ِقب��ل الش��ركات، وتقتض��ي امل��ادة 
البصم��ات  جه��از  عل��ى  اجلدي��دة 
جم��ع  عملي��ات  اح��دى  بوصفه��ا 
املعلومات حول بصمة املس��تخدم، 
وتتطلب املستوى نفسه من موافقة 
التي  واالرتب��اط  التعري��ف  ملف��ات 
يس��تخدمها لتعقب املستخدمني 
عب��ر االنترنت وهذا يعن��ي انَّ بعض 
املواقع، مبا في ذل��ك "جوجل وفيس 
بوك، وش��ركة مايكروسوفت" التي 
البديلة  التقنية  تستخدم عمليات 
يج��ب عليها اظه��ار االخط��ار الى 

مجلس اوروبا  بعد كل شيء.
وخ��الل اجتماع دول االحت��اد االوروبي 
في بروكسل خالل شهر مايو 2014 
بحض��ور تركي��ا والوالي��ات املتحدة 
واالردن وتون��س ودول اخ��رى معنية، 
مت االتف��اق البدء ادارياً ف��ي مطالبة 
موف��ري خدم��ة االنترن��ت بحج��ب 
املواق��ع الت��ي حت��رض عل��ى االفكار 
املتشددة. ان ابرز املواضع احلساسة 
االخ��رى التي تناوله��ا االجتماع هو 
تب��ادل املعلومات بش��أن االتصاالت 
التي قامت بها االجهزة االمنية لعدة 
دول اوروبي��ة مع اخملابرات الس��ورية 

لتعقب "اجلهاديني" ومت التكتم على 
هذه االتصاالت ألسباب سياسية.

ومتثل قدرة املتطرفني على التواصل 
ونش��ر دعاية بش��أن التجنيد على 
االنترن��ت حتدي��ا للس��لطات. وعبر 
اجتم��اع  ف��ي  وكامي��رون  اوبام��ا 
ع��ن   2015 يناي��ر   16 واش��نطن 
مخاوفهم��ا بش��أن املواد املش��فرة 
الت��ي ميك��ن ان متن��ع احلكومات من 
تعق��ب متطرفني يعتزم��ون تنفيذ 
انن��ا ال  هجم��ات. وق��ال كامي��رون 
نسعى لألبواب اخللفية للوصول الى 
االتص��االت االلكترونية. ما تأتي من 
تصريحات على لسان الدبلوماسية 
ف��ي واش��نطن او ف��ي دول اوروبا، ال 
متثل اهداف ووسائل واساليب عمل 
االس��تخبارات، فما يعنيه  كاميرون 
واوبام��ا  بفت��ح اب��واب خلفية، هو 
فت��ح قنوات س��رية م��ع احلكومات 
واالنظمة ورمب��ا جماعات "جهادية" 
واخ��رى مس��لحة، للحص��ول على 
املعلوم��ات مقابل الدع��م وهذا ما 
حصل في ازمة سوريا، عندما فتحت 
ابواب خلفية مع احلكومة السورية 
وكذلك مع جماعات "جهادية" في 
سوريا والعراق. هذا يعني ان املرحلة 
احلالية سوف تشهد املنطقة حراك 
وغربية،  اوروبي��ة  ل��دول  مخابرات��ي 
لك��ن هذه املرة س��وف تك��ون اكثر 
اندفاعا بالتحرك االس��تخباري ورمبا 

سياسيا.

 اتفاقية الشينغن
منفصل��ة  تصريح��ات  اش��ارت 
لوزي��ر الداخلية الفرنس��ي ونظيره 
االسباني الى ان تداعيات الهجمات 
في باريس � صحيفة ش��ارلي ابدو 7 

يناير، س��تصيب "اتفاقية ش��نغن" 
في محاولة للحد من حترك العائدين 
ال��ى اوروبا. واك��د الوزير االس��باني، 
دي��از، لصحيفة  فرنانديز  خورخي��ه 
"ال باييس" انه س��يدافع عن فكرة 
تعديل "اتفاقية ش��نغن" للسماح 
مبراقب��ة احل��دود الداخلي��ة لالحت��اد 
االوروبي. وقال "س��ندافع عن فكرة 
مراقبة احلدود ومن احملتمل ان نضطر 
بالتالي الى تعديل اتفاقية شنغن" 
التي تن��ص على حرية التنقل داخل 
"فضاء ش��نغن" الذي يض��م حالياً 
26 بل��دا في اوروبا. اما وزير الداخلية 
الفرنس��ي "برنار كازنوف" فقد اكد 
عقب اجتماع م��ع وزراء داخلية دول 
اوروبي��ة ف��ي باري��س، عل��ى ضرورة 
العمل على "تعديل اتفاقية شنغن 

لفرض اجراءات مراقبة على احلدود.
يذكر ان اتفاقية "الشينغن"وّقعها 
بع��ض البل��دان االوروبية وتس��مح 
بالغاء عملي��ات املراقبة على احلدود 
بني البلدان املش��اركة كما تتضمن 
احكاما بش��أن سياس��ة مشتركة 
بشأن الدخول املؤقت لالشخاص مبا 
فيها تاشيرة شينغن، مبواءمه مبراقبة 
احل��دود اخلارجي��ة، والش��رطة عب��ر 
احلدود. مبقترنها معاهدة امستردام، 
واالتف��اق نفس��ه وجمي��ع املقررات 
التي سن على اساسها مت تنفيذها 
ف��ي قانون االحتاد االوروبي. وتس��مى 
على اس��م ش��ينغن، لوكسمبرغ. 
وقع��ت على االتف��اق مجموعة من 
30 دولة، مبا فيه��ا جميع دول االحتاد 
االوروب��ي وثالثة اعضاء غير االعضاء 
في االحتاد االوروبي ايسلندا والنرويج 

وسويسرا وتنفذه 15 حتى االن.
االتفاقية وقعت ف��ي االصل في 14 

يوني��و 1985، من خ��الل خمس دول 
اوروبية  وهي بلجيكا، فرنسا، املانيا 
الغربية، لكسمبرغ، وهولندا وثيقة 
اضافي��ة، واملعروفة باس��م اتفاقيه 
ش��ينغني، وضع��ت االتف��اق موضع 
التنفيذ وه��ي الوثيقة الثانية حلت 
محل االول��ى. وبرغ��م ان التوقيع مت 
على االتفاق في 14يونيو 1985، كان 
ال ب��د م��ن االنتظار حتى بع��د مرور 
عقد من الزمن تقريبا، في 26 مارس 
1995، واصبحت  بلجيكا، فرنس��ا، 
املانيا، الس��ويد، هولن��دا، البرتغال، 
اس��بانيا، اول ال��دول لتنفي��ذ هذه 

اخلطة.

بوابة تركيا
وفي اطار التوصل الى حّل مش��ترك 
للتعام��ل م��ع تهدي��د "اجلهاديني" 
الذين يس��افرون الى س��وريا  بهدف 
القت��ال، دعت بلجيكي��ا  خالل عام 
2014 الى عدة اجتماعات اولها كان 
في مايو يدعو في��ه  الدول االوروبية 
التس��ع املعنية مبل��ف "اجلهاديني" 
االجانب في س��وريا  وبحضور ممثلني 
عن الواليات املتحدة و تركيا و تونس 
و املغ��رب و االردن  وفي هذا الس��ياق 
، اف��ادت الداخلي��ة البلجيكي��ة، اّن 
التعام��ل م��ع مل��ف العائدين من 
املقاتلني في س��وريا ، يش��كل احد 
اهم املش��اغل احلالية ، مشيرة الى 
اّن وج��ود مرتكز لتنظي��م القاعدة 
على اب��واب اوروب��ا � اي تركيا � يعّد 
مش��كلة جديدة طرحها النزاع في 

سوريا .
وصرح مس��ؤولون اتراك ب��ان، حياة 
بومدين، ش��ريكة "كوليبالي" الذي 
اقتحم املتجر اليهودي شرق باريس 

بالتزام��ن مع عملية ش��ارلي البدو 
7 يناي��ر 2015 كانت ف��ي تركيا قبل 
خمس��ة ايام  هذا التاري��خ. ونقلت 
وكال��ة انب��اء االناض��ول ع��ن وزي��ر 
اخلارجي��ة مولود جاويش اوغلو قوله 
ف��ي مقابلة ان بومدي��ن وصلت الى 
اس��طنبول قادم��ة م��ن مدريد في 
الثاني من يناير 2015 ولم تتلق تركيا 
اي طل��ب م��ن باريس مبن��ع دخولها 
واضاف "توجد صورة لها في املطار. 
بعد ذلك اقامت مع شخص اخرفي 
فندق وعبرت الى س��وريا في الثامن 
من يناير 2015. نس��تطيع قول ذلك 

بناء على تسجيالت هاتفية."  
الس��ؤال، ان ل��م تك��ن تركي��ا ق��د 
استلمت مذكرة حول حياة بومدين، 
وال تع��رف انه��ا متابع��ة ومتورطة 
تابعته��ا  مل��اذا  ارهابي��ة،  بأعم��ال 
التركية واخضعتها  االس��تخبارات 
والهاتفي��ة؟  البش��رية  للمراقب��ة 
وكيف تركت االستخبارات التركية 
اب��و مدين تدخ��ل احلدود الس��ورية 
عب��ر تركيا بنحو غير ش��رعي؟ هذه 
االسئلة تثير الكثير من التساؤالت، 
حول الدور التركي املزدوج، الن تكون 
بوابة وجسر "للجهاديني" بني سوريا 
واوروب��ا، وكأنها سياس��ة ل��ي اذرع 
اوروبا ألس��باب سياس��ية وتاريخية 
تتعلق برفض اوروب��ا انضمام تركيا 

لالحتاد االوروبي.
ان االج��راءات التركي��ة ض��د حي��اة 
بومدين رمبا تأخذ االحتماالت التالية، 

برغم انها في حدود التحليالت:
التركي��ة،  االس��تخبارات  ان   •
القت القب��ض على حي��اة بومدين 
وبصحب��ة مرافقها، بع��د خروجها 
م��ن املط��ار واقامتها ف��ي الفندق، 

ول��م تعل��ن االس��تخبارات التركية 
نبا اعتقاالله��ا، ورمبا يعود الى خوف 
تركيا من رود فعل داخلية  الى خاليا 
" جهادية" داعمة الى حياة بومدين 
ومرافقه��ا، وهذا من ش��أنه يعرض 
ام��ن تركي��ا الى مزي��د م��ن التوتر. 
ان اعتق��ال حياة بومدي��ن، ممكن ان 
تكون مس��تقبال ورقة للتفاوض مع 

جماعات "جهادية"
• ان السلطات التركيا هي من عبرت 
حي��اة بومدين الى س��وريا، وما يرجح 
ذل��ك، ان احلكومة اعلن��ت ذلك برغم 
انها س��لكت طريق غي��ر قانوني من 
تركيا الى سوريا، وهي ادانة للسلطات 
التركية ان تراقب اشخاص وتتركهم 
يعب��رون الى س��وريا. ورمب��ا يأتي هذا 
ضم��ن صفق��ة وتعاون ما ب��ني تركيا 
ودولة داع��ش، وهذا ما يخ��دم تركيا، 
بانها تنأى بنفسها من تعاظم ومتدد 
قضية "ش��ارلي ابيدو" الى اراضيها، 

وتخلق ازمة سياسية.
كشفت التطورات  حتديدا شأن االمن 
واالس��تخبارات في اوروب��ا واملنطقة، 
حقيق��ة الدور التركي ف��ي املنطقة، 
وعرت اساليب ووسائل عملها بدعم 
"دولة داع��ش" واجلماعات "اجلهادية" 
ضم��ن مش��روع ترك��ي يص��ب ف��ي 
اضع��اف دول احلزام الترك��ي ولي ذراع 
اوروبا، من اجل وتقوية تركيا سياسيا 

واقتصاديا. 

* باح��ث عراقي، مقي��م في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزي��ع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

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

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

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

كتاب األمير عبداإلله، صورة قلمية، بقلم عطا عبدالوهاب، 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس، عمان ٢٠١٧، 

الطبعة الثانية الموسعة. عدد الصفحات : 133 من القطع 
الصغير 

عرض له: نجله لهب عطا عبدالوهاب في ندوة الثالثاء

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 24

الحلقة 2
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كتب ـ عبد العليم البناء:

تواصل جمعي��ة كهرمانة للفنون 
حضوره��ا الفاع��ل ف��ي املش��هد 
بفعالي��ات  العراق��ي  الثقاف��ي 
م��ع  تتناغ��م  نوعي��ة  وانش��طة 
واملصيري��ة   الوطني��ة  القضاي��ا 
لعراقن��ا الغالي وفي هذ الس��ياق 
وابتهاج��ا باالنتصار على عصابات 
املوصل  االرهابي��ة وحتري��ر  داع��ش 
احلدباء من براثنها على ايدي ابنائنا 
من قواتنا املسلحة واالمنية بشتى  
صنوفها مبا فيها احلشد الشعبي 
وكما هو عهدها في حتقيق الكثير 
الطبيع��ة  ذات  الفعالي��ات  م��ن 
االبداعية املتنوعة شكال ومضمونا 
وبالتعاون مع االحتاد العربي للمرأة 
املتخصصة التاب��ع جمللس الوحدة 
االقتصادي��ة ف��ي جامع��ة ال��دول 
العربي��ة )قط��اع الثقاف��ة( ودائرة 
وزارة  ف��ي  التش��كيلية  الفن��ون 
اقامت  واالثار  والس��ياحة  الثقافة 
جمعية كهرمانة للفنون مهرجانا 
للمشاركني في مس��ابقتها التي 
س��بق ان اعلنت عنها للتعبير عن 
املش��اركة الفاعل��ة الت��ي يتمتع 
بها فنان��و اجلمعي��ة وغيرهم جتاه 
الغالي وقضاي��اه املصيرية  عراقنا 
املقدسة  وفي مقدمتها معركتنا 
ضدا داعش االرهابي تضمن افتتاح 
معرض للملصق السياسي شارك 
فيه 80 فناناً وفنانة وشمل لوحات 
وملصق��ات وص��ورا فوتوغرافية و 
اعماال كاريكاتيري��ة وحمل عنوان 
)النص��ر عل��ى داع��ش ف��ي عيون 

الفنانني (.
وقالت الفنانة مالك جميل رئيسة 
جمعي��ة كهرمانة رئيس��ة قطاع 
الثقاف��ة في االحت��اد املذك��ور فرع 
العراق :  املهرج��ان اقيم في قاعة 
كولبنكي��ان للفنون وش��ارك فيه 
مجموعة من ابرز فناني التشكيل 
العراقي والعربي ، فضاًل عن أعضاء 
اجلمعية بينهم : س��امي الربيعي 

األمي��ر  وعب��د  جرجي��س  وأك��رم 
املالك��ي وم��الك جمي��ل ومه��دي 
املعلم والتشكيلي املغربي سعيد 
والتونس��ي جني��ب ركباني  ازارايب 
ومصطفى س��الم ومليع��ة اجلواري 
احلاي��ك  وم��روة  طال��ب  وأش��واق 
وحم��ودي عذاب وهند الس��امرائي 
وشيماء احلسني وغيرهم الكثير .

وأكدت جميل إميانا بالدور الوطني 

لفنان��ي الع��راق ف��ي الوق��وف مع 
قواتنا املس��لحة واحلشد الشعبي 
املع��رض  ه��ذا  ج��اء  والعش��ائري 
للملصق السياس��ي ليسهم في 
توثيق االنتصار العظيم على فلول 
)داعش( واالره��اب  والظالم  الش��ر 

اجملرم تس��جيال لتل��ك التضحيات 
واملآثر اخلالدة التي س��طرها ابناؤنا 
البواس��ل  واجملاه��دون  املقاتل��ون 

بدمائهم الزاكية التي عطرت تلك 
االرض العصية عل��ى قوى الظالم 
أرض االنبي��اء واالولياء والش��هداء 
والصديقني ،حيث ميثل امللصق لغة 
بصري��ة عابرة للح��دود وهو وثيقة 
تس��جل تل��ك اللحظ��ات اخلالدة 
كونها فخ��ر وعز ل��كل العراقيني 
فطوبى للشهداء االبرار الذين روت 
دماؤه��م أرض الع��راق وللجرح��ى 

االبطال االوس��مة التي نباهي بها 
بهذا  ولنحتف��ي جميع��ا  الك��ون 

النصر العظيم .
وأضاف��ت جميل : لقد مت تش��كيل  
جلن��ة حتكيم دولية ضم��ت فنانني 
من داخل وخارج العراق وهم :الفنان 
بش��ير)العراق(  ع��الء  د.  الكبي��ر  
وموريس ماثيو )فرنس��ا( وكارلوس 
ركصون��ي )فرنس��ا( وق��د اختارت  
اللجنة امللصق ال��ذي اجنزه الفنان 
زهير البعش��يقي ومت في املهرجان 
منح��ه ق��الدة الف��وز الت��ي كانت 
من فكرة وتصميم الس��يد جورج 
بوس��ن ممث��ل االم��ني الع��ام لالمم 
املتحدة في العراق مشكورا حيث 
كان��ت الفك��رة جميل��ة ومبتكرة 
وتش��ير ال��ى وح��دة العراق��ي في 
مقاتل��ة وط��رد داع��ش م��ن ب��الد 
،وه��ي م��ن تصميم��ي  الرافدي��ن 
وتنفي��ذي حي��ث تضم��ن اجلان��ب 
االمي��ن من الق��الدة امل��دن الواقعة 
على نهر دجلة أما اجلانب االيس��ر 
فتضم��ن املدن الواقع��ة على نهر 
الف��رات وص��وال الى ش��ط العرب  
حي��ث يلتقي��ان عند القرن��ة الذي 
تقع على ضفافه البصرة الفيحاء 
ثغر العراق الباسم وكتبت اسماء 
املدن باللغة العربية من جهة ومن 

اجلهة االخرى باللغة االجنليزية .
 كما سيتمتع الفنان الفائز بسفرة 
ملدة اس��بوع واحد في شهر كانون 
االول م��ن ه��ذا العام عل��ى نفقة 
ف��رع جمعية كهرمانة للفنون في 
باريس وهذا يحص��ل للمرة االولى 
ف��ي تاريخ املع��ارض التش��كيلية 

واملهرجانات في العراق.

من بين 80 مشاركًا عراقيين وعربًا فاز الفنان زهير البعشيقي

 جمعية كهرمانة للفنون تقيم مهرجان »النصر على داعش في عيون الفنانين »

جانب من فعاليات املهرجان

شريط ملون
المهرجان الـ 14 لرابطة

السينما والمسرح في البصرة
أقامت رابطة السينما والتلفزيون في البصرة مهرجانها 
الرابع عشر، دورة الفنانة، بريفان كردي، لألفالم السينمائية 
القصي��رة وألول مرة في مدين��ة خانقني مبحافظة ديالى، 
أستمر على مدى يومني، أعلن ذلك علي املالكي، املشرف 
الفني على احلفل، وقال: مت ع��رض 20 فلماً عراقياً وعربياً 
وإيرانياً، تنوع��ت األفالم بقصص متنوع��ة أخذت اجلانب 
الوطني واألنس��اني والواقع املرير، وتخلل املهرجان إقامة 
حفل غنائي تنوع بني العربي والكردي والتركماني وسط 
اج��واء رائع��ة ومحب��ة وألفة اجمع��ت البص��رة وقضاء 

خانقني بحضور جمهور كبير.
واضاف: ختام املهرجان ش��هد تك��رمي الفنانة احملتفى بها 

وعدد من الفنانني واإلعالمني واملساهمني.

»العمل« توضح استقدام مدبرة
منزل باستثناء اندونيسيا

أوضحت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية آلية وشروط 
طلب استقدام مدبرة منزل في العراق.

وذكر املتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان »قسم العرب 
واالجانب التابع لدائرة التشغيل والقروض في الوزارة لديه 
آلية وشروط لطلب استقدام مدبرة منزل من جميع دول 
العالم باس��تثناء اندونيس��يا لتلبية طلب حاجة بعض 

املواطنني للعمالة املنزلية النسائية«.
وب��ني منع��م ان:«الش��روط املنصوص��ة في االس��تمارة 
االلكتروني��ة والت��ي ميك��ن احلص��ول عليه��ا مجانا من 
القس��م انف الذكر تتلخص باس��تمارة طلب استقدام 
لئ من قبل صاحب الطلب العراقي او من  مدبرة من��زل تمُ
ين��وب عنه بالوكالة مصدقة م��ن دائرة كاتب العدل، مع 
التزام صاحب العمل بتطبيق احكام قانون العمل اجلديد 

رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وتعليمات رقم )١٨( لسنة ١٩٨٧«.
وأك��د: »يتعهد صاحب العمل مبراجعة قس��م التفتيش 
لغرض ش��مول االجنب��ي بالضمان االجتماع��ي للعمال 
خالل فترة ال تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ استالم االجازة، كما 
يتعهد صاح��ب العمل مبراجعة قس��م العرب واالجانب 
في دائرة التش��غيل والقروض في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة قبل 30 يوماً من انتهاء اجازة العمل لغرض 

جتديدها وبخالفه يتحمل جميع االجراءات القانونية«.
                      

نجاح عملية معقدة
في النخاع الشوكي لفتاة

جن��ح فري��ق اجلراح��ة العصبية مستش��فى اإلم��ام زين 
العابدين عليه السالم التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
بإج��راء عملية جراحي��ة لرفع ورم من النخاع الش��وكي 

ملريضة تعاني من »ألم رضي«.
وأف��اد إعالم املستش��فى في بيان صحف��ي: ان« املريضة 
راجعت املستش��فى وهي تعاني من ألم رضي مع ضعف 
وتشنج األطراف العلوية والس��فلية، وعدم القدرة على 

املشي«.
وأضاف » بعد إجراء الفحوصات لها تبني وجود ورم ضمن 
النخاع الش��وكي، اجريت لها العملية ومت رفع الورم عبر 
مدخل خلف��ي في النخاع الش��وكي باس��تعمال اجملهر 

االلكتروني«.
وأوضح: ان« املريضة خرجت من العملية اجلراحية بصحة 
جيدة، ومت حتويلها الى العالج الفيزيائي«، مش��يرا الى ان« 
 ))Ependymoma نتائج حتليل عينة الورم أثبتت انه من نوع

الذي يعرف ب� )ورم البطانة العصبية(«.

اي  املعاه��دات  اش��هر  ان 
االتفاقيات التي عقدتها بغداد 
ف��ي زم��ن الدولة العباس��ية 
وكما  نشرها القلقشندي في 
كتابه صبح االعش��ا ويالحظ 
ان ه��ذه املعاه��دة مت عقده��ا 
زمن اخلليفة العباسي الطائع 
هلل العباسي وقد تولى كتابة 
هذه االتفاقي��ة من قبل كاتب 
مشهور في الدولة العباسية 
هو ابو اس��حاق الصابي حيث 
كان كاتب��اً في زمن حكم هذا 
اخلليف��ة الذي حكم بغداد من 
٣٦٣ هجرية  الى ٣٨١ هجرية ، 
وقد رعيت الشروط اخلاصة في 
عقد املعاهدات في هذه األيام 
فمثالً ذكر ف��ي بداية املعاهدة 
ان الكات��ب كت��ب بالنيابة عن 
صمام الدولة بأمر من اخلليفة 
الطائع اخلليفة العباسي ذلك 
ان صمام هذا تول��ى امللك في 
بغداد وكان صاحب الس��لطة 
احلقيقية بعد وفاة ابيه عضد 
الدولة عام ٣٧٢ هجرية   وهم 
م��ن البويهي��ني الذي��ن ابت��دأ  
س��يطرتهم من ٣٣٤ الى ٤٦٧ 

هجرية.
 وق��د مت عقد هذه املعاهدة مع  
مل��ك الروم ل��وردس ب��ن بينير 
املعروف بسفالروس ملك الروم  
وبش��هادة اخيه قس��طنطني 
وردس  ب��ن  ارمان��وس  وابن��ه 
حي��ث ذك��رت املعاه��دة انهم 
اشهدوا كل واحد منهم على 
نفوس��هم بالرضا به طائعني 
غير مكرهني وال مجبرين ال علة 
به��م من م��رض وال غيره بعد 
ان ق��رأه عليهم وفس��ره لهم 
وخاطبهم باللغة الرومية من 
وث��ق به وفهموا عن��ه وفقهوا 
معن��ى لفظه واحاط��وا علما 

ومعرف��ة ل��ه بع��د ان ملك��وا 
عل��ى  وتصرف��وا  نفوس��هم 
اختياره��م ويالح��ظ دقة هذه 
املعاه��دة بالتأكيد على حرية 
احكامه��ا  ومعرف��ة  عقده��ا 
وجري��ا عل��ى ع��ادة املعاهدات 
ف��ي هذه االي��ام مت حتديد تاريخ 
املعاهدة وعدد نسخها  حيث 
ورد في نهايتها انها مت عقدها 
في شهر شعبان من عام ستة 
وس��بعني وثالثمائة اي س��نة 
٩٨٦ ميالدي��ة وكتبت املعاهدة 
على ثالث نس��خ متس��اويات 
ّل��دت اثنت��ان منه��ا بدواوين  خمُ
مدينة السالم اي لدى حكومة 
بغ��داد وس��لمت الثالث��ة الى 
وردس ب��ن بيني��ر مل��ك ال��روم 

واخيه وابنه.
وقد ذمُك��ر في بداي��ة املعاهدة 
بأن يك��ون اي ملك ال��روم ولياً 
لوليهم وعدوا لعدوهم وسلما 

لس��لمهم وحرب��ا حلربهم وان 
يك��ون موقف امللك ه��ذا جتاه 
جمي��ع الن��اس عل��ى اختالف 
احوالهم واديانهم واجناسهم 
واجيالهم ومغارهم واوطانهم 
بذك��ر  املعاه��دة  وتس��تمر 
التزام��ات املل��ك  فتقول -  فال 
تصال��ح لن��ا ض��دا مباينا وال 
تواطئ علينا عدوا مخالفا فال 
تَط��رمُق الثغور واالعم��ال التي 
في ايدينا واي��دي الداخلني في 
طاعتن��ا ف��ال جتهز جيش��ا وال 
حتاول لها غ��زوا وال تبدأ اهلها 
مبنازع��ة وال تش��رع له��م في 
مقارع��ة وال تناوله��م مبكيدة 
ظاه��رة وال باطنة وال تقابلهم 
بأذية جلية وال خفية- وتستمر 
املعاهدة بذك��ر التزامات ملك 
الروم جت��اه الدولة العباس��ية 
تس��ليمه س��بعة  وجوب  من 
من احلصون وتت كتابة اس��م 

احلصون التي يجب تس��ليمها 
وبعد ذلك تنتقل املعاهدة الى 
ذكر التزامات الدولة العباسية 
جتاه ملك الروم بتنفيذ الدولة 
لاللتزام��ات الت��ي اش��ترطها 
لصاحله مقابل االلتزامات التي 

التزم بها .
املعاه��دة:-  تذك��ر  حي��ث 
واش��ترطت علين��ا بع��د الذي 
شرطته من ذلك التخلية عن 
طريقك وطريق م��ن تضمنته 
علي��ه  واش��تملت  جملت��ك 
رفقتك م��ن طبقات االصحاب 
واالتب��اع ف��ي جمي��ع اعمالنا  
وال نؤث��ر عليك اح��دا ناؤك في 
ونازع س��لطان بالدك  اعمالك 
ودافع��ك  وناصب��ك الع��داوة 
من س��ائر االمم املضادة لك وال 
نوقع مع��ه صلًح��ا عليك وال 
موافقة على م��ا يعود بثلمك 
او ق��دح ف��ي امرك وال رس��الة 
مراس��ل فيما خالف ش��رائط 
هذا الكت��اب او إع��الل وثيقة 
من وثائق��ه اي ال تقبل الدولة 
العباس��ية م��ا يخال��ف هذه 
املعاه��دة  وتض��ي  املعاه��دة 
فتق��ول ومتى وف��د الينا احد 
من اض��دادك راغبا في ش��يء 
يخال��ف ما انعقد بيننا وبينك 
امتنعن��ا م��ن اجابت��ه وتذكر 
االلت��زام ببق��اء اه��ل احلصون 
اراضيهم   املعاهدة ف��ي  محل 
اموالهم وس��وى ذلك  وحفظ 
وااللتزام��ات  الواجب��ات  م��ن 
املقررة على الدولة العباس��ية 
جت��اه دولة ال��روم وبنحو يوافق 
املعاه��دات ف��ي زمنن��ا احلالي 
وكأنه��ا عق��دت ه��ذه االي��ام 
وهكذا كان��ت احلضارة والرقي 
ف��ي بغداد قبل اكث��ر من الف 

سنة .

أشهر المعاهدات التي عقدتها
بغداد في زمن الدولة العباسية

طارق حرب
تراثيات

بغداد ـ فالح الناصر:
رس��امي  جمعي��ة  اختتم��ت 
الكاريكاتي��ر ف��ي الع��راق أول دورة 
 21 مبش��اركة  اجل��دد،  للرس��امني 
مش��اركاً ومش��اركة، م��ن ش��تى 
رئي��س  بحس��ب  التخصص��ات، 
اجلمعية، حم��ودي عذاب، الذي قال 
ل� » الصباح اجلدي��د« على هامش 
توزيع شهادات التخرج للمشاركني: 
اعتمدن��ا القاء محاض��رات نظرية 
وعملية عل��ى املش��اركني في اول 
دورة م��ن نوعها في العراق لرس��م 

وغير  »املباشر  بنوعيه  الكاريكاتير 
املباش��ر«، فيم��ا كان��ت االرجحية 
م��ن احملاض��رات وال��دروس للجانب 
العمل��ي ال��ذي تب��رز في��ه موهبة 

املشاركة بنحو واضح.
وق��ال: اقيم��ت احملاض��رات بواق��ع 
ساعتني كل يوم س��بت، استمرت 
ملدة شهر، اي أربع محاضرات كانت 
كافية لبروز طاقات ميكن ان تسجل 
حضوراً الفتاً في املهرجانات املقبلة، 
فقد مت مشاركة أصغر رسام واعد، 
هو علي احمد 14 س��نة، مبينا انه 

سيتم اش��راك الرسامني اجلدد في 
مهرجان��ات باملناس��بات الوطنية، 
فض��ال على اعتماده��م لالنضمام 
رسمياً الحتاد الصحفيني العراقيني 
برئاس��ة عبد اجمليد احملمداوي الذي 
واكب الدورة وقام بتوزيع ش��هادات 

التخرج في اليوم اخلتامي.
فيما قدم عذاب ش��كره إلى رئيس 
للثقاف��ة  الش��بكة  مؤسس��ة 
واإلع��الم الدكت��ور يعق��وب العبد 
اهلل، حي��ث ب��ادر االخير إل��ى تبني 
فت��ح قناة تعاون ب��ني اجلمعية ودار 

ثقاف��ة االطفال ف��ي وزارة الثقافة 
دعماً للنشء اجلديد، وامياناً بتنمية 
قدرات��ه االبداعي��ة في مج��ال فن 

الرسم.
واضاف عذاب: من املقرر ان تقام في 
املدة املقبل��ة دورة اخرى إثر النجاح 
الكبير الذي حتقق في الدورة االولى، 
حيث نال��ت اهتمام��اً إعالمياً بعد 
تغطيتها من وسائل عدة مبا فيها 
صحيف��ة الصباح اجلدي��د، ووكالة 
م��رآة احلياة برئاس��ة الزميلة حنان 
الشمري والصحفي كرمي العبودي.

تخّرج 21 مشتركًا في أول دورة لرسم الكاريكاتير

أصغر مشارك في الدورة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تس��عى الي��وم لتحقي��ق بع��ض األه��داف 
خاصة ف��ي مجال العمل. ال تضيع وقتك في 
التفكير مب��ا حققته بالفعل، بل من األفضل 
أن تفكر اآلن فيما ل��م حتققه بعد. ابدأ على 

الفوراخلطوة األولى.

رمبا تنس��ى اليوم أهم خط��وات اخلطة التي 
وضعته��ا من أجل تنفيذ مش��اريعك الفترة 
املقبل��ة. اليوم مناس��ب ج��دا ملراجعة هذه 
اخلط��وات والتعامل مع أي تفاصيل دقيقة أو 

مشكلة كبيرة.

كن على اتصال ببعض األشخاص الذين تراهم 
من وجهة نظرك ضعفاء وبحاجة إلي مساعدة. 
ال تتظاه��ر بصفات ليس��ت في ش��خصيتك. 
أنت ش��خص يحبك من حولك دون التصنع أو 

التظاهر بأفعال تلفت أنظار اآلخرين.

ستس��ير األم��ور الي��وم كلها جي��دا لطاملا 
حافظت عل��ى هدوئك. تس��تطيع تغيير أي 
شيء أو تعديل أي قرار بسهولة جدا، لذلك ال 
داع للقلق من أي ش��يء. لديك سرعة بديهة 

وذكاء ال مثيل له.

ال تتحدث عن أي ش��خص بأس��لوب حقير أو 
س��ييء بدون علمه، خاص��ة إذا كنت متأكدا 
أن م��ا تقول��ه عنه ف��ي غيابه لن تس��تطيع 
أن تقوله وهذا الش��خص أمامك يس��معك 

ويراك.

ي��وم ممت��از للتفكي��ر بوض��وح ف��ي وضع��ك 
العاطفي. عبر عن مش��اعرك ملن حتب بصدق. 
كن إيجابيا وال تكن سلبيا. استفد من املواقف 
التي تر بها اليوم. لديك اليوم طاقة تساعدك 

على حتيق أهدافك واحلصول على ما تريد.

قلبك وعقلك متفقان ولذلك من املستحيل 
أن يحدث أي صراع بينهم��ا اليوم. كل األمور 
ستس��ير كما خطط��ت له��ا بالضبط.كن 
دائم��ا واثق��ا ف��ي نفس��ك. لديك ح��ل لكل 

مشكلة تواجهك اليوم فال تكن قلقا.

انفت��ح على العال��م من حول��ك وعامل من 
حول��ك بوضوح. ال داع للتجم��ل أو للتظاهر. 
كلما كنت راغبا في مشاركة من حولك في 
أعمالهم وأنشتطهم، ازداد شعورك بالراحة 

واالنسجام. 

لدي��ك ق��درة مذهلة عل��ى التعام��ل مع أي 
موقف وفهم كافة تفاصيله.استخدم نقدك 
البن��اء اليوم حتى ال تنف��ر اآلخرين منك. رمبا 
تكون مضطرا اليوم ألن تشرح لكل شخص 

مشاعرك حتى ال يتعجب من تصرفاتك.

إذا فك��رت الي��وم في اتخاذ قرار م��ا، افعل ما 
ت��راه لصاحلك عل��ى امل��دى البعي��د. ال تندم 
عل��ى ما فعلته في املاضي. الش��عور بالذنب 
ل��ن يفيدك اآلن بل س��يضرك. يجب أن تلتزم 

بكافة قراراتك وعهودك اليوم. 

ح��ان الوق��ت اآلن للمش��اركة في بع��ض املهام 
السريعة التي ال حتتاج إلى وقت طويل في إجنازها. 
اهت��م جدا بالتفاصيل الت��ي تتعلق بهذه املهام. 
استمتع بوقت فراغك. ال تنزعج إذا شعرت أن من 

حولك يتعاملون معك بطريقة عدوانية.

الدلو الحوتالجدي

قم بعمل قائم��ة مفصلة مبا يفترض عليك 
القيام به اليوم م��ن مهام وأعمال وواجبات. 
رتب هذه املهام حس��ب األولوية.حان الوقت 
اآلن لتنظم وقتك وتتخ��ذ خطوات إيجابية 

جديدة لتطوير مشاريعك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أقس��ى املواد ف��ي الطبيعة o يرق 

ويتقبل التغيير
2. أرق أنواع احلرير o في أقدام اخليل

3. أعلنت للمأل o خيرات يهبها اخلالق 
خمللوقه ويزيدها

4. ليث )معكوسة( o ثلثا واد
5. نعمل عمال o عكس

6. بقايا زائدة ف��ي آخر الطعام o من 
أطراف االنسان

7. ثلثا ج��اد o رمز الكبريت ء o تقوى 
ومراقبة احكام الدين

8. تقال للموافقة o اسناد o دافع
9. أميرة ويلز الراحلة o يعتليه امللك

10. مش��تقات احللي��ب )م( o واض��ع 
نظرية التطور

1. في الفم o نوع صغير من اجلراد
2. قارب مبحرك o من أوزان الشعر

3. معلمات o غفا )معكوسة(
4. العودة عن رأي خاطئ

5. من صف��ات النظم الدكتاتورية 
والعنصرية واحملتلة

6. ود شديد
7. عنصر مشع

8. وزن )معكوس��ة( o م��ن جواهر 
البحر o ثلثا عون

9. يجتم��ع للمناقش��ة لتحقي��ق 
أكبر كسب o حديث وفيه سمات 

االعصر
10. نزوره ونتردد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل شيء جديد

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقي��ة بياناً اس��تنكرت فيه 
محاوالت التأثي��ر على قراراتها، 
وج��اء في البي��ان الذي حصلت 
"الصباح اجلديد" على نس��خة 
االوملبية  اللجنة  منه: تستنكر 
وبش��دة  العراقي��ة  الوطني��ة 
احملاولة الفاشلة من البعض من 
أج��ل التأثير على القرار االوملبي 
بش��أن قضي��ة انتخاب��ات نادي 
الشرطة الرياضي   وتود اللجنة 
االوملبية أن تؤكد مرة أخرى إنها  
لن حتيد عن قراراتها التي تراعى 
فيه��ا املصلح��ة الرياضية في 
البلد واملنس��جمة مع القوانني 
الناف��ذة واملتناغمة  الرياضي��ة 
مع  القوان��ني الدولية املعروفة 
الرياض��ة  جتني��ب   أج��ل  م��ن 
العراقية الوقوع في أية مطبات 
أو ت��رك ثغ��رات تلح��ق الض��رر 
بها م��ن املؤسس��ات الرياضية 
الدولية س��يما وأن كل اجلهود 
واألمكان��ات مس��خرة من أجل 
قضي��ة رفع احلظ��ر الدولي عن 

املالعب العراقية.
من جانبها اس��تنكرت  اللجنة 
العراقية  الوطني��ة  الباراملبي��ة 
بجميع منتس��بيها من العبني 
ومدربني واداريني وفي مقدمتهم 
للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب 
الباراملبي��ة العراقي��ة برئاس��ة 
الدكتور عقي��ل حميد االعتداء 
والتهدي��د الذي ط��ال  الكابنت 
رع��د حم��ودي رئي��س اللجن��ة 

االوملبية الوطنية العراقية.

ونقل بيان عن املكتب التنفيذي 
نقله قسم االعالم في  اللجنة 
العراقي��ة جاء فيه  الباراملبي��ة 
:  ان اللجنة تس��تنكر وبش��دة 
االعتداء على الرياضة العراقية 
واملتمثل��ة ف��ي الكاب��نت رع��د 
حمودي وتهدي��ده  وال تعد هذا 
العمل اال محاولة فاشلة المتت 
الس��امية  واخالقها  للرياض��ة 

بشيء.
للجنة  التنفيذي  املكتب  وجدد 
العراقية  الوطني��ة  الباراملبي��ة 
دعمه ومس��اندته للكابنت رعد 
حم��ودي ف��ي قي��ادة الرياض��ة 
العراقي��ة م��ن خ��الل رئاس��ته 
للجن��ة الباراملبي��ة وع��د ه��ذا 
االعت��داء عل��ى ان��ه يأت��ي في 
وق��ت تتطل��ع في��ه اجلماهي��ر 
الرياضية الى رفع احلظر الكلي 
ع��ن املالعب العراقي��ة من قبل 

االحتاد الدول��ي للعبة ) الفيفا ( 
وايق��اف عجلة العمل الرياضي 

في البالد.
ذات��ه  الوق��ت  ف��ي  متمن��ني   
الس��المة للكابنت رعد حمودي 
ال��ذي ميثل رمزا كبي��را من رموز 
الرياض��ة العراقي��ة منذ حمله 
لش��ارة كابنت املنتخب الوطني 
مل��دة  الق��دم  بك��رة  العراق��ي 
عش��رة اع��وام وقيادته ملنتخب 
العراق  في مش��اركته ببطولة 
كأس العالم في املكسيك عام 

.1986
وطالب املكتب التنفيذي للجنة 
اجله��ات  العراقي��ة  الباراملبي��ة 
االمنية ووزارة الداخلية البحث 
االعت��داء  ع��ن مرتكب��ي ه��ذا 
وتس��ليمهم للعدال��ة حفاظا 
على شرعية الرياضة العراقية 

ودميوميتها.

عّمان ـ عباس هندي*
تعرض منتخبنا الوطني للناشئني 
اول امس االحد الى خس��ارة ثانية 
ام��ام املنتخ��ب الُعمان��ي بثالث��ة 
اش��واط الثنني ضمن منافس��ات 
الدور التمهيدي للبطولة العربية 
املقامة حاليا في العاصمة االردنية 
املب��اراة ماراثونية  عّمان.. وكان��ت 
استمرت لساعتني ونصف  انتهت 
اش��واطها على النحو االتي » 25-
و   «  21-25  « و   «  26-24  « و   «  23
والت��ي   «  -18 16  « و   «  -25 19 «
لم يوف��ق الطاقم التحكيمي في 

قيادتها الى بر االمان.
اعتم��د امل��درب التونس��ي عام��ر 

نص��راوي على االس��ماء التالية » 
ياس��ر لفتة وعل��ي صاحب وعلي 
جب��ار ومصطف��ى اس��عد وناصر 
وعب��اس  حي��در  واحم��د  جمي��ل 
عبدالك��رمي » اذ ل��م تختل��ف عن 
زج  باس��تثناء  الس��ابقة  املب��اراة 
مصطفى اس��عد بدال م��ن ماهر 

عدنان.
واب��دى مدرب منتخبنا التونس��ي 
لفقدان  امتعاضه  عامر نص��راوي 
املباراة التي كانت في متناول اليد 
عازما عل��ى تصحيح كل االخطاء 
في املباريات املقبلة.. وقال نصراوي: 
ان له��ذه املباراة حس��ابات كبيرة 
تص��ل بن��ا ال��ى مبتغان��ا اال انها 

خرج��ت من قبض��ة الي��د بارادتنا 
وسنعمل جاهدين على تقدمي كل 
ما منلك.. واض��اف: ان فترة االعداد 
ل��م تكن ف��ي املس��توى املطلوب 
ول��و عملنا بع��ض املقارن��ات مع 
املنتخبات االخرى س��نجد ان اقل 
فترة هي التي حضي بها منتخبنا 
وم��ع ذلك فأننا جارين��ا املنتخبات 
وكنا االفصل اداًء.. واختتم احلديث: 
سنقدم مابوسعنا من اجل الظفر 
بأحد االوس��مة في البطولة التي 

جئنا من اجلها.

* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

الجزائر ـ وكاالت:
توج منتخب إس��بانيا لك��رة اليد، 
بلقب بطولة العالم للشباب التي 
احتضنتها اجلزائر للمرة األولى في 
تاريخه، بعدما تغلب بشق األنفس 
في املباراة النهائية أول امس، على 
نظي��ره الدمنارك��ي بنتيج��ة )39 - 

.)38
واتسمت املباراة بالندية واإلثارة بني 
وانتهى  املنتخبني عبر ش��وطيها، 
نصفها األول بتقدم إسبانيا بفارق 

هدفني )18 - 16(.
ول��م يختلف احل��ال في الش��وط 

الثاني الذي ش��هد تقلبات عديدة 
بني الفريقني حتى انتهى بالتعادل 

.)34-34(
وخ��الل الوق��ت اإلضاف��ي، تب��ادل 
املنتخبان التقدم في النتيجة حتى 
جاءت الدقيقة األخيرة التي حملت 
كل فصول اإلث��ارة، بعدما تقدمت 
الدمن��ارك )38 - 37(، إال أن إس��بانيا 
متكنت م��ن التعادل مباش��رة، ثم 
تصدى احلارس اإلسباني خوان ليدو 
لهجم��ة دمناركي��ة، لترت��د بهدف 

قاتل للفريق اإلسباني.
وبعدم��ا اكتف��ت إس��بانيا مبرك��ز 

الوصاف��ة 5 مرات من قب��ل أعوام 
و2001  و1995  و1989   1987(
و2013(، اس��تطاعت ه��ذه املرة أن 
تعان��ق الذه��ب للم��رة األولى في 

تاريخها.
في املقابل، ظل رصيد الدمنارك عند 
3 ألق��اب في ه��ذه البطولة أعوام 
)1997 و1999 و2005( لتبق��ى على 
بعد لقب��ني من صاح��ب الصدارة 
االحتاد السوفيتي.. يذكر أن فرنسا 
أكملت منص��ة التتويج وحصدت 
البرونزية بتغلبها في مباراة حتديد 
املركز الثالث على أملانيا )23 - 22(.
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»وطني الطائرة« 
يحرز المركز 13 قاريًا

»كمبش« في لجنة نساء 
ألعاب القوى العربية

سورابايا  ـ طه كمر *
اختتم منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مشواره 
ببطولة آسيا في مدينة سورابايا االندونيسية 
، بحصوله على املرك��ز 13 اثر فوزه األخير على 
منتخب سريالنكا بثالثة أشواط مقابل شوط 
واحد، ف��ي مباراة حتديد املركزين الثالث عش��ر 

والرابع عشر.
من جانب��ه أكد مدرب منتخبنا التونس��ي نزار 
اش��كيلي ان ما حصل في املباريات االخيرة من 
خ��الل تفوق العبي منتخبنا على منافس��يهم 
وحتقيقه��م ثالثة انتصارات يع��د أمرا طبيعيا، 
بعد اس��تقرار مس��توى االداء جلمي��ع الالعبني 
وخروجهم م��ن حالة الضغط النفس��ي الذي 
تول��د لديه��م بداي��ة املش��وار ، خصوص��ا في 
املباراتني االولى ام��ام ايران والثانية امام الصني 
تايبي��ه ملعرفته��م انهم يواجه��وا بطل القارة 
االس��يوية وما يحمل معه هذا اللقب من هول 
وهال��ة اعالمية ، فضال ع��ن ان البطولة جاءت 
بوقت قريب جدا على بطولة االندية االس��يوية 
الت��ي اختتمت في فيتنام وحصل فريق البحري 
ال��ذي مثله نفس العبي منتخبنا الوطني على 
املركز اخلامس ، لتلقي تلك املش��اركة بضاللها 
عل��ى اداء العبينا خالل املباري��ات االولى النهم 

كانوا مجهدين من تلك املشاركة.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ازت عض��وة احت��اد ألع��اب الق��وى املرك��زي، 
الدكتورة أسماء حميد كمبش، بعضوية جلنة 
نس��اء احتاد ألعاب الق��وى العرب��ي، وذلك بعد 
تشكيل اللجنة بإشراف االحتاد العربي أللعاب 
القوى على هامش البطولة العربية بنسختها 

ال� 20 التي اقيمت في تونس مؤخراً.
 وش��كلت اللجنة برئاس��ة اجلزائرية س��كينة 
بوطم��ني وعضوي��ة الدكت��ورة أس��ماء حميد 
كمبش من العراق، وسارة محمد الطويبي من 
تونس وإس��الم ج��اه النبي من الس��ودان، ورزان 
حس��ني مقبل من األردن ورقية منصور الغشرة 
م��ن البحرين، وماري��ا واروج��ان كيفوركيان من 

لبنان.
 ه��ذا وبدأت اللجن��ة عملها منذ ي��وم 18 متوز 
املاض��ي، بع��د مصادق��ة احت��اد الع��اب القوى 
العرب��ي على تش��كيل اللجنة التي س��يكون 
عمل�ها دعماً للجانب النسوي والع�مل عل�ى 

تطوي�ره.

درع نادي الخطوط 
لمحافظ بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وف��د نادي اخلطوط اجلوية الرياضي برئاس��ة 
فيص��ل فارس رئيس النادي عط��وان العطواني 
محافظ بغداد وقدم��ت إدارة النادي درع االبداع 
للمحافظ، ومت في الزيارة مناقشة واقع العمل 
الرياض��ي  ف��ي الن��ادي، ووعد محاف��ظ بغداد 
بتذلي��ل املعوق��ات الت��ي تواج��ه عم��ل النادي 
وفرق��ه الرياضي��ة. يذكر ان ن��ادي اخلطوط ميثل 
وزارة النقل وش��ركة اخلط��وط اجلوية العراقية 
ومتارس به عشرة العاب ومن اهمها كرة القدم 
والتجذيف والقوس والس��هم واملالكمة اذ كان 
اخلطوط رافدا مهم��ا للمنتخبات الوطنية في 

شتى الفعاليات الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكر م��درب منتخبنا الوطني بكرة 
الق��دم باس��م قاس��م ان تغيي��را 
طال منهاج اعداده ملباراة املنتخب 
املقبلة في اجلولة قبل االخيرة من 
تصفيات كاس العالم امام تايلند 
في احل��ادي والثالثني من ش��هر اب 
اجل��اري، على خلفية الغ��اء واحدة 
اللت��ني تضمنهما  املبارات��ني  م��ن 
منهاج��ه واالكتفاء مبب��اراة واحدة 

امام سوريا.
وق��ال في تصريح��ات صحفية: ان 
عدم اتفاق احتاد اللعبة على مباراة 
ثاني��ة واالكتفاء مبباراة س��وريا في 
الس��ادس والعش��رين من الشهر 
اجل��اري ف��ي ماليزيا جعل��ه يجري 
تغييرا على منهاج اعداد املنتخب 
الوطن��ي ملبارات��ه ام��ام تايلند في 
احل��ادي والثالثني من الش��هر ذاته، 
حيث من املق��رر جتمع املنتخب في 
العش��رين من الشهر اجلاري، حيث 
نتدرب ملدة يومني قبل الس��فر الى 
ماليزيا في الثاني والعشرين منه، 
والتدريب ليومي الرابع والعش��رين 
واخلامس والعش��رين واللعب امام 
س��وريا والس��فر في اليوم التالي 
تايلن��د. واوض��ح قاس��م ان  ال��ى 
منهاج��ه لن يتاثر بق��رار احتاد كرة 
الق��دم اس��تكمال بطول��ة كاس 
الع��راق التي اعل��ن االحتاد في وقت 
س��ابق اقامتها ما بني الثاني عشر 
والثال��ث والعش��رين من الش��هر 

اجل��اري، وزاد ان��ه اوضح وجهة نظر 
امل��الك التدريب��ي للمنتخ��ب م��ن 
البطول��ة وامكانية اس��تكمالها 
م��ن دون العبي املنتخ��ب الوطني 

وهو امر متروك لالحتاد.

وع��ن امكاني��ة بقائ��ه م��ع فريق 
الق��وة اجلوي��ة في املوس��م املقبل 
من عدمه اشار قاسم الى ان االمر 
سابق الوانه الس��يما ان النادي مير 
بفترة حاس��مة من املنافسة على 

لقب بطولة ال��دوري، حيث يحتاج 
الى خم��س نقاط فق��ط من ثالث 
مباريات الح��رازه بعد اخر مرة احرز 
فيها اللقب موس��م 2005-2004، 
فضال على عدم معرفة موقف احتاد 

كرة القدم من امكانية اس��تمراره 
مع املنتخب الوطني بعقد دائم.

م��ن جهة اخ��رى نفى عض��و احتاد 
الكرة فالح موس��ى وجود اي طرح 
من مجل��س ادارة اإلحت��اد لتحديد 

س��قف مالي محدد لعقود العبي 
دوري الكرة املمتاز، سيما ان املوضوع 
املذكور لي��س من صالحيات االحتاد 
عل��ى وفق ق��رارات ولوائح االحتادين 

الدولي والقاري.
وقال موس��ى: س��بق لالحت��اد قبل 
عام��ني ان ف��احت نظيريه االس��يوي 
الصالحي��ة  ملعرف��ة  والدول��ي 
القانوني��ة لالحت��اد الوطني لوضع 
لعق��ود  مح��دد  مال��ي  س��قف 
الالعب��ني، حيث اوضحا ان ذلك من 
غي��ر املمك��ن وليس م��ن صالحية 
مجال��س ادارات االحتادات الوطنية.

واض��اف: احلال��ة الوحي��دة لتنفيذ 
املوض��وع املذك��ور على وف��ق رؤية 
االحتادي��ن االس��يوي والدولي توجد 
خ��ارج اروقة احت��اد الكرة, مش��يراً 
ال��ى ان اجله��ات الداعم��ة مادي��اً 
لالندي��ة م��ن وزارات و مؤسس��ات 
هي الوحيدة التي متتلك الشرعية 
ف��ي اتخاذ مثل ه��ذا الق��رار، كما 
هو احلال ف��ي الدوريني الس��عودي 
واالمارات��ي ك��ون اجله��ة املمول��ة 
لالندي��ة هي احلكوم��ات لذا وضعا 
سقفاً مالياً محدداً مت االعالن عنه 
مؤخراً. واختتم حديثه قائالً: االمور 
املالي��ة بني الالع��ب وادارة النادي ال 
ميك��ن الية جه��ة التحك��م بها او 
الس��يطرة عليه��ا، اال ف��ي بوابات 
املؤسسة الداعمة النشطة النادي 
املالية على وفق السياسة املتبعة 
وس��قف الطموحات في املنافسة 
وامور اخ��رى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

بالشق املذكور.

ضمن الجولة ما قبل األخيرة لتصفيات المونديال

20 الجاري.. الوطني يتجمع تحضيرًا لمواجهة تايلند
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فرحة مهند عبد الرحيم في اللقاء األول امام تايلند

مشاركة سابقة للعراق في األوملبياد

الرباط ـ وكاالت:

ت��ّوج باريس س��ان جيرم��ان بكأس 
الس��وبر الفرنسية للمرة اخلامسة 
توالياً والس��ابعة في تاريخه عقب 
ف��وزه أول امس عل��ى موناكو، بطل 
ال��دوري، بنتيجة )2-1( ف��ي مدينة 

طنجة املغربية.
وهذا هو لقب كأس الس��وبر احمللية 
الس��ابع لس��ان جيرمان علم��اً بأن 
الفريق مسيطر على أولى بطوالت 
ف��ي  متام��اً  الفرنس��ية  املوس��م 
السنوات األخيرة، حيث فاز باللقب 
اخلام��س على التوالي بع��د أعوام ) 

.)2016 – 2015 – 2014 – 2013
وعقب املباراة أّكد اإلس��باني »أوناي 
إميري« مدرب باريس سان جيرمان أّن 
فريَقه اس��تحق الفوز على موناكو 
مش��يراً إلى أّن التركيز كان س��الح 
فريق�ِه للعودة في املباراة بعد تقّدم 

املنافس بهدف الّسبق.
م��ن جان��ب اخ��ر،  تلوح ف��ي األفق 
صفق��ة تبادلي��ة، بني باريس س��ان 
جيرم��ان الفرنس��ي، وإنت��ر مي��الن 
اإليطال��ي، خ��الل فت��رة االنتقاالت 

الصيفية اجلارية.
 وذك��رت صحيفة »توتو س��بورت« 

اإليطالي��ة، أن إنت��ر ميالن، يس��عى 
للتعاق��د م��ع اإليف��واري س��يرجي 
أوريي��ه، ظهي��ر أمي��ن باريس س��ان 
جيرم��ان، الذي باتت فرصه ضعيفة 
في االس��تمرار مع الفريق، في ظل 
مونيي��ه،  توم��اس  الثنائ��ي  وج��ود 

والوافد اجلديد داني ألفيس.
 وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن إدارة 
النادي اإليطال��ي تعرضت لصدمة، 
بعدما علمت بنية النادي الباريسي 

ببيع أورييه، مقابل 25 مليون يورو.
 لذا فإن مسؤولي إنتر ميالن، حتركوا 
في أكث��ر من اجتاه لتقلي��ل املقابل 
امل��ادي للصفق��ة، بإب��رام صفق��ة 
تبادلية، حيث مت عرض العب الوسط 
البرتغالي جواو ماري��و، على النادي 
الباريسي، في انتظار موافقة أوناي 

إميري، املدير الفني للفريق.
وغ��اب س��يرجي أورييه، ع��ن جولة 
باريس س��ان جيرمان، ف��ي الواليات 
املتحدة األمريكية، واملباريات الودية 
استعدادًا للموسم اجلديد، وكذلك 
لقاء الس��وبر أم��ام موناكو، لتبقى 
أيام��ه معدودة داخل ج��دران النادي 

الفرنسي.
غل��ى ذلك، يخطط نادي س��تاد رين 
الفرنس��ي، تدعي��م صفوفه خالل 
فت��رة االنتقاالت الصيفي��ة اجلارية، 

بضم ح��ارس مرمى جديد.. وأش��ار 
موق��ع )le 10sporT( الفرنس��ي 
إل��ى أن كريس��تيان جوركوف املدير 
الفني لرين، يس��عى لضم ألفونس 
أري��وال ح��ارس مرم��ى باريس س��ان 
احلارس  رحي��ل  لتعويض  جيرم��ان.، 
بن��وا كوس��تيل، ال��ذي انتق��ل إلى 

صفوف بوردو هذا الصيف.
ولفت إلى أن أريوال )24 عاًما( شارك 
في تتويج الفريق الباريس��ي بلقب 
عل��ى  الف��وز  بع��د  الس��وبر  كأس 
موناك��و بنتيجة 2-1 مبلعب طنجة 
في املغرب.. وخس��ر ح��ارس املرمى 
الفرنس��ي مكانه في التش��كيلة 
املاضي، لصالح  املوسم  األساسية 
زميل��ه األملان��ي كيفن ت��راب، حيث 
ش��ارك ألفونس أريوال في 27 مباراة 
ب��كل البطوالت، وس��كن مرماه 21 
هدًفا، وحافظ على نظافة ش��باكه 

13 مرة.
يذكر أن ألفونس أريوال، من ناش��ئي 
إعارت��ه  ومت��ت  الباريس��ي،  الن��ادي 
3 م��رات، ألندي��ة الن��س، وباس��تيا، 

وفياريال اإلسباني.
من جانب اخر، قرر رئيس احتاد الكرة 
املغربي، ف��وزي لقجع، حتويل إيرادات 
مب��اراة الس��وبر الفرنس��ي، الت��ي 
انته��ت بتتوي��ج نادي باريس س��ان 

جيرم��ان، واحتضنها ملعب طنجة 
الكبير، لفائدة عائلة الالعب الراحل 

عبد اجمليد الظلمي.
وناهزت اإليرادات املالية التي حولها 
احت��اد الك��رة لعائلة الفقي��د، 300 
ألف دوالر، في وقت قرر فوزي لقجع، 
مقابل��ة أرمل��ة الراح��ل، لدراس��ة 
كيفية اس��تثمار ه��ذه اإليرادات مبا 

يخدم مصلحتها.
وكان أكث��ر من 36 ألف متفرجا، قد 
حضروا مباراة باريس س��ان جيرمان 
طنج��ة  ملع��ب  عل��ى  وموناك��و، 

الدولي.
وأعلن االحت��اد املغربي عب��ر موقعه 
الرس��مي، أن هذه اخلط��وة تأتي من 
أج��ل دعم ومس��اندة عائلة الراحل 
الظلمي، نظير العطاء الكبير الذي 
قدم��ه للك��رة احمللية.وترك��ت وفاة 
املرحوم الظلم��ي، حزنا عميقا لدى 
املغارب��ة، لألخالق الكبيرة التي كان 

يتمتع بها.
يش��ار إل��ى أن الظلمي أح��رز كأس 
أمم أفريقي��ا ع��ام 1976 مع املنتخب 
املغربي، كما ش��ارك أيضا في كأس 
باملكس��يك.وأحرز   1986 العال��م 
الظلم��ي، جائ��رة اللع��ب النظيف 
الت��ي متنحها منظمة اليونس��كو، 

وذلك عام 1992.

أيمري: فريقنا أستحق اللقب

سان جيرمان  يفوز بـ »سوبر جديد« على حساب موناكو

تقرير

لقب جديد لباريس سان جيرمان

»األولمبية« و«البارالمبية« تستنكران 
التأثير على القرار الرياضي

طائرة الناشئين تتعرض إلى مطب 
ُعماني في البطولة العربية

إسبانيا تفك العقدة وتتوج بمونديال 
اليد للشباب في الجزائر



الصباح الجديد - وكاالت:
جنت عائل��ة عراقية من امل��وت بأعجوبة، 
بعدما ظل��ت عالقة حتت األنقاض لواحد 
وعش��رين يوما، في مدين��ة املوصل، جراء 
تعذر إنقاذها، بس��بب ضراوة املعارك بني 
الق��وات احلكومي��ة ومتطرف��ي تنظيم 
داعش. وتعرض البيت الذي كانت تسكنه 
العائل��ة للته��دمي بس��بب غ��ارة نفذها 
التحال��ف الدول��ي حملاربة داع��ش، وظلت 
األس��رة من��ذ ذلك احل��ني عالقة وس��ط 
الدم��ار، عل��ى وفق م��ا نقل��ت صحيفة 

"تلغراف" البريطانية.
وكان رب العائل��ة، ولي��د إبراهي��م خليل، 
ف��ي مدخل ب��اب البيت ف��ي أثناء قصف 
املدين��ة القدمي��ة باملوصل، ف��ي 30 يونيو 
املاض��ي، مما قذف به بعيدا، في حني ظلت 
زوجته عالقة مع اثنني من أصهاره وثالثة 

أطفال، وحفيدين حتت األنقاض.
وظل خلي��ل، البالغ من العم��ر 46 عاما، 
يرج��و فرق اإلنقاذ يومي��ا، مطالبهم 
مبس��اعدته عل��ى إنق��اذ عائلته، 
لكن وجود قناصة لداعش في 
املنطقة جعل العملية غير 

ممكن��ة. ودأب الرج��ل على حم��ل أكياس 
بالس��تيكية، في كل صب��اح، على رجاء 
اس��تخراج جثامني عائلت��ه ودفنها، ظنا 

منه أن جميع أفراد العائلة قد ماتوا.
لك��ن املفاج��أة التي ل��م يتوقعها خليل 
ه��ي أن األفراد الثماني��ة الذين طمرتهم 
األنق��اض، ظلوا جميعا عل��ى قيد احلياة، 

بخالف ما كان متوقعا.
وقال��ت زوج��ة خلي��ل: "لم نص��رخ طلبا 
للمس��اعدة، ألنن��ا كن��ا نخش��ى وجود 
عناص��ر تنظي��م داع��ش ف��ي اخل��ارج"، 
وأضاف��ت "اعتقدن��ا أن ال��كل ق��د مات، 
السيما أننا لم نسمع صوتا في أي وقت، 

فيما فاحت رائحة اجلثامني".

وعاش��ت العائل��ة عل��ى األرز الذي قامت 
بتخزين��ه، ف��ي وقت س��ابق، وق��ال "كنا 
نطبخ��ه عل��ى موق��د غ��ازي، ول��م يكن 
الواحد من��ا يحصل على أكث��ر من ثالث 
مالع��ق في اليوم الواحد. ال أس��تطيع أن 

أصف لكم اجلوع الذي شعرنا به".
أم��ا قواري��ر امل��اء الت��ي حصل��ت عليها 
العائلة من البئر، فكانت قذرة، واضطرت 
إل��ى خلطه��ا بالكلوري��ن، حت��ى تصبح 

قابلة للشرب.
وكان الض��وء يتس��لل إل��ى البي��ت عبر 
نافذة صغيرة، وبذلت العائلة جهدا حتى 
تتدبر بني األنقاض مكانا للنوم، الس��يما 

لألطفال الصغار.
ومم��ا زاد م��ن معان��اة العائل��ة العراقية، 
ارتفاع احلرارة بالصيف، في مدينة املوصل 
ش��مال العراق، إلى نحو خمس��ني درجة 

مئوية.
ويقول األب عن اللحظة التي انتزع فيها 
ابنه من حت��ت األنقاض: رأيت ابني محمد 
ألول وهل��ة، لم أص��دق عيني، س��حبته 
إل��ي، ثم ضممته إلى ص��دري ولم أتركه 

بعدها".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

رصدت عدس��ات البابارازي 
األميركي��ة  الفنان��ة 
بيونس��يه، وزوجها الفنان 
بعضهم��ا  م��ع  زي  ج��اي 
دورة  إل��ى  طريقه��ا  ف��ي 
سولس��يكل ف��ي س��انتا 
مونيكا بوالية كاليفورنيا، 
وذلك ي��وم اجلمعة املاضي 
28 يوليو. وقد ظهر الثنائي 
وهما يقبالن بعضهما، وقد 
ب��دت بيونس��يه من خالل 
الصور، انها بدأت تستعيد 
رشاقتها بعد والدة توأمها 

رومي، وسير، والتي نشرت 
حس��ابها  على  صورتهما 
على اح��د مواقع التواصل 
االجتماعي بعد شهر على 

والدتهما.

 نفت الفنانة منة شلبي 
نيته��ا تقدمي ج��زء جديد 
"األصليني"،  فيل��م  م��ن 
الذي  الكبير  النجاح  بعد 
حققه العمل، وأكدت أن 
الفيل��م مكون م��ن جزء 
لُصن��اع  ني��ة  وال  واح��د، 
ج��زء  لتق��دمي  الفيل��م 
جديد، حيث تقول إن هذا 
األمر واضح منذ أن ُعرض 
عليه��ا العمل، وأش��ارت 
إلى أنه��ا ال متيل لألعمال 
التي حتتوي على أكثر من 
تنفيذ  حُت��ب  وأنها  ج��زء، 
أفكار خارج الصندوق، من 
دون أي استغالل للنجاح، 
كم��ا أك��دت أن اجلمهور 
غالًبا ماال يستهوي دراما، 

أو أفالم األجزاء.

 وأعربت منة عن سعادتها 
"األصليني"  فيلم  بنجاح 
وأكدت على أن فلس��فة 
العم��ل، واختالف��ه ع��ن 
املوجودة  األخ��رى  األفكار 
في السوق، واعتماده على 
من  التكنولوجيا،  نظرية 
أهم أسباب جناحه، فضاًل 
ع��ن وج��ود اخملرج م��روان 
حام��د، واملؤل��ف أحم��د 

مراد، ونخبة من النجوم.

م��ارك أنتون��ي يعود إلى 
املس��رح للم��رة األول��ى 

منذ أن وفاة والدته.
فقد أدى وصل��ة غنائية 
خ��الل وقت االس��تراحة 
الودي��ة  املب��اراة  خ��الل 
برش��لونة  جمعت  التي 
ضم��ن  مدري��د،  وري��ال 
ابط��ال  كأس  بطول��ة 
اوروب��ا الدولي، وذلك يوم 
الس��بت املاضي 29 متوز 
ف��ي ملعب هارد روك في 

ميامي بوالية فلوريدا.
وفي وقت سابق من ذلك 

الفنانة  نش��رت  الي��وم، 
جينيف��ر لوبي��ز طليقة 
مارك ص��ورة جميلة له، 
باحلب"  "محاط��اً  وه��و 
أوالده  يحتض��ن  وه��و 

اخلمسة.

بيونسيه

مارك أنتوني

منة شلبي

أخبــارهــــــــــم

إحدى املناطق في املوصل

عائلة عراقية تعود إلى الحياة بعد 21 يومًا تحت األنقاض

بغداد - الصباح الجديد:
التقى وزير الثقافة والس��ياحة واآلث��ار فرياد رواندزي، مبكتبه 
الرسمي الفنان ورسام الكاريكاتير الشاب أياد صبري، مبديا 
دعم��ه الكام��ل للفنانني الش��باب، ملا يقدمون��ه من أعمال 
فنية تس��هم في حتريك املش��هد الثقافي ف��ي البالد، وحث 
الفنان على االستمرار بعمله واكد استعداده لتقدمي الدعم 

املستمر له.
وقال وزي��ر الثقافة، إن فن الكاريكاتير م��ن الفنون اإلبداعية 
املهم��ة حي��ث ال تخلوا الصح��ف العريقة من��ه، ومضمون 
الكاريكاتي��ر له أبعاد متنوعة، وذات رؤية فنية س��اخرة جتاه 

العديد من القضايا.
والفنان أياد صبري هو أحد الفنانني الشباب الذي أبدع في فن 
الكاريكاتير، وقدم الكثير من الوجوه لعشرات الشخصيات 

العراقية، والعربية، والعاملية في لوحات رائعة.

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت ش��ركات، تتيح لألف��راد جتنب مرش��حات اإلنترنت 
احلكومية، أن ش��ركة أبل األميركي��ة قامت، بالتعاون مع 
الس��لطات الصيني��ة، بإزالة برامجها م��ن متجر أبل في 

الصني.
ونش��رت إحدى الش��ركات، وهي إكس��بريس )في بي إن)، 
على موقعها رسالة من أبل تقول فيها إن برنامجها غير 

مرخص في الصني.
لك��ن ش��ركة البرمجي��ات، الت��ي تتخذ من ج��زر فيرجن 
البريطاني��ة مق��را له��ا، قال��ت إن جمي��ع التطبيق��ات 
الرئيس��ة للش��بكة اخلاصة االفتراضية، أزيلت من متجر 
أبل في الصني، واتهمت الش��ركة "بدع��م جهود الرقابة 

في الصني".
وقالت ش��ركة "ستار فني" إنها تلقت أيضا إشعارا بإزالة 
برنامجها، وذلك فيما يب��دو أن الصني جنحت في القضاء 
على البرمجيات التي متكن من مش��اهدة مواقع اإلنترنت 
غي��ر اخلاضعة للرقاب��ة، على وفق ما نقلت "أسوش��يتد 

برس".
م��ن جانبها، أوضحت ش��ركة أب��ل في بيانه��ا أن الصني 
طلب��ت ه��ذا الع��ام م��ن مط��وري الش��بكات اخلاص��ة 
االفتراضية، احلصول على رخصة حكومية، مضيفة أنها 
أزال��ت التطبيقات "التي ال تتماش��ى مع اللوائح اجلديدة 

في الصني".

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��بب مس��افر أميركي، بتأخي��ر رحلة طي��ران داخلية في 
ب��الده، جراء قيامه بخلع كامل الثياب التي كان يرتديها، ولم 

يتمكن الربان من اإلقالع، إال بعد إبعاده خارج الناقلة.
وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فإن الراكب خلع جميع ثيابه، 
ف��ي أثناء اس��تعداد الطائرة لإلقالع في مط��ار الس فيغاس، 

على نحو الساعة 11:30 بالتوقيت احمللي.
وكان��ت الرحلة متجهة إلى أوكالند، وتدخلت الش��رطة من 
أجل إبعاد الراكب املزعج من رحلة الطائرة التابعة لش��ركة 

"سبيريت".
وأوضحت الشرطة أن ما حصل كان بدوافع صحية، قائلة إن 

الشخص الذي جرى إبعاده في حاجة إلى العالج.

الصباح الجديد - وكاالت:
فرضت الس��لطات األميركية ف��ي مدين��ة هونولولو بجزر 
ه��اواي، غرامة تص��ل إل��ى 99 دوالر على األش��خاص الذين 
يس��تعملون هواتفهم الذكية إلرس��ال رس��ائل خالل عبور 

الطريق.
وأقرت الوالية قانونا ينص على أن "املشاة الذين يستعملون 
األجهزة الذكية خالل عبور الشارع، أو الطريق السريع يجب 

تغرميهم". 
وستكون غرامة اخملالفني للمرة األولى بقيمة تتراوح بني 15 
إل��ى 35 دوالرا بكونها "س��ابقة أولى"، على وفق ما نش��رت 

صحيفة "الصن".
ومن املقرر أن يدخل القانون حيز النفيذ في 25 أكتوبر املقبل، 

لكنه يستثني املكاملات العاجلة إلى خدمات الطوارئ.
وفي املقابل، اعترض س��كان بش��دة على مش��روع القانون 

اجلديد، واتهموا احلكومة مبضاعفة األعباء على املواطنني.
ويأت��ي هذا القانون بعد أن أظهرت إحصائيات حديثة إصابة 

أكثر من 11 ألف شخص في الواليات املتحدة، 
ب��ني عام��ي 2000 و2011 نتيجة حلوادث 

"املشي املش��تت"، وفقا جمللس األمن 
الوطني األميركي.

وزير الثقافة يبدي 
دعمه للفنانين الشباب

أبل تزيل "برامج 
الخصوصية" في الصين

"الراكب العاري" يؤخر 
إقالع طائرة أميركية

أول مدينة تفرض "مخالفة 
إلكترونية" على المارة

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��ف مديرو أعمال جوني ديب، أن النجم 
يعاني من مش��كالت مادية كثيرة، بسبب 

إنفاقه نحو مليوني دوالر شهريا.
ووفقا ملوق��عBusiness Insider، أنفق ديب 
نحو 75 مليون دوالر على اقتناء وجتديد 14 
منزال حول العال��م، أبرزها قصر في جنوب 
فرنسا بقيمة 13.5 مليون دوالر، وسلسلة 
من اجلزر ف��ي الباهاماس، وع��دد من املنازل 
في هولي��وود، ولديه أيض��ا مزرعة أحصنة 
في كنتاكي، وكل منزل يديره عدد كبير من 

املوظفني.
كما أنفق املاليني على 45 سيارة فاخرة من 
بيها س��يارة كورفيت صّممت عام 1959، 
يصرف دي��ب نحو 18 ملي��ون دوالر على 

يخت فاخر بطول 150 قدما.
طائ��رة  يس��تعمل  أن  دي��ب  ويرف��ض 
اعتيادي��ة، ويفّض��ل اس��تعمال طائ��رة
Gulfstream GV اخلاصة، بنحو 200 ألف 

دوالر شهريا.
كم��ا ميتل��ك دي��ب مجموع��ة 
غيت��ارا،  م��ن70  مكون��ة 
القط��ع  م��ن  ومجموع��ة 

باهظة الثمن من اجملوهرات العاملية.
في ح��ني أنف��ق النجم مالي��ني ال��دوالرات على 
مقتنيات هوليوود النادرة والباهظة الثمن، مثل 
قط��ع ملارلني مون��رو، ومارلون براندو، ويس��تأجر 
12 مخزن حلف��ظ جميع هذه القطع ب�500 ألف 

دوالر.
وأنف��ق املالي��ني عل��ى األعم��ال الفني��ة باهظة 
الثم��ن، والت��ي تتكون من أكثر م��ن 200 قطعة 
تعود لفنان��ني عامليني مثل أن��دي، وارهول، وجان 

ميشال باسكيات.
كما ان لديه 40 موظف��ا بدوام كامل في جميع 
أنحاء العالم، من ضمنهم حارس ش��خصي له 
وألسرته، ويصرف عليهم 300 ألف دوالر شهريا.

وأنفق ديب نحو مليون دوالر على جزيرته اخلاصة 
في الباهاماس.

وعل��ى مر الس��نني صرف10 مالي��ني دوالر لدعم 
األصدقاء، واألس��رة، وبعض املوظف��ني، وأنفق 7 
 Keeping Up آالف دوالر لشراء أريكة من برنامج
With the Kardashians إلهدائه��ا البنت��ه ليلي 

روز.
وقي��ل إنه أنف��ق املالي��ني لتوظي��ف "جيش من 
احملامني" إلنقاذه من العديد من األزمات القانونية 

مثل طالقه من النجمة آمبر هيرد.

جوني ديب ينفق مليوني 
دوالر في الشهر الواحد

دار  ع��ن  ص��در 
الثقافية  الش��ؤون 
وزارة  ف��ي  العام��ة 
الثقافة والسياحة واآلثار، 
كتاب احلي��اة اليومية في 
بابل  "بالد  الق��دمي  العراق 
الدكتور  تألي��ف  وآش��ور"، 
ه��اري  و.ف.س��اكز، وترجمة 
بواقع  الدين،  كاظم س��عد 

320 صفحة.
يتضم��ن   

تناول  الكت��اب تس��عة فص��ول، 
فيها تاري��خ احلضارة ف��ي العراق 
الق��دمي، تناوالَ علمي��اَ أوضح فيه 
أصالة ه��ذه احلضارة في نش��وء 
احلكم، واختراع الكتابة، واملدارس، 
وإدارة شؤون الدولة والدفاع عنها، 
وم��ا ت��داول الناس م��ن صناعات، 
وما احترفوا من مهن، وما س��ّنوا 
من ش��رائع، وما هي معتقداتهم 
ف��ي احلياة وفي الدي��ن، وغير ذلك 
م��ن األم��ور الت��ي تب��ني عظمة 
هذه البالد، ف��ي الوقت الذي كان 
معظ��م البش��رية يعي��ش حياة 

البهائم.
تط��رق املؤلف إل��ى طريقة احلياة 
الت��ي ازده��رت ط��وال ألف��ي عام 
لتاريخ  التكويني��ة  م��ن احلقب��ة 
البش��رية، وهدفه أقن��اع الكثير 
من يهتمون اآلن بالعالم القدمي، 
أن حضارة بابل وآش��ور ليستا 
عل��ى حضارتنا،  غريبة متام��اَ 
ظل مطم��وراَ طوال أكثر من 

ألفي عام، وكاد أن يكون منس��ياَ، 
حتت ارض بالد نعرفها اليوم باسم 

)ما بني النهرين قدمياَ).
يذك��ر أن مؤل��ف الكتاب س��اكز 
أستاذ اللغة السامية في كاريف، 

الدراسات  وعضو مالك مدرس��ة 
الش��رقية واإلفريقية في جامعة 
لن��دن، و كان عض��واَ ف��ي البعثة 
التنقيبية ع��ن اآلثار ف��ي العراق 
التي اش��تعلت في النم��رود، وتل 
الرم��اح، وعمل س��نتني أس��تاذا 
في قس��م اآلثار في كلية اآلداب/ 
جامعة بغداد، وكتابه هذا "احلياة 
اليومية في بابل وآش��ور"، 1965، 
يختلف عن كتاب جورج كونتينو 
الذي يحمل العنوان نفسه، والذي 
ترج��م إلى اللغ��ة العربية، حيث 
انه يختل��ف في مادت��ه وطريقه 

بحثه.
صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة 
تس��عى إلى تقدمي دراسات، حتاول 
الكش��ف عن موضوعات مهمة، 
وتستحق الوقوف عندها، واإلفادة 
من التاري��خ العراقي القدمي، كما 
في ه��ذا الكتاب، والذي يش��كل 
للمكتب��ة  معرفي��ة  إضاف��ة 
العراقية في تاريخ العراق القدمي.

الحياة اليومية في العراق القديم )بالد بابل وآشور(
بغداد - رجاء حميد:
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