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

615
تغريدات ترامب تقلق أعضاء 

بالكونجرس األميركي من 
الديمقراطيين والجمهوريين 

الشرطة يتصدر دوري 
الكرة الممتاز بالفوز 

الثمين على زاخو 

27
بعد مرور سبعين عامًا على 
قرار التقسيم.. إسرائيل تصرُّ 

على توسيع االستيطان

»إكسون موبيل« تدرس 
استكشاف النفط والغاز 

قبالة سواحل مصر

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Tue. 5 Dec. 2017 issue (3831) الثالثاء 5 كانون األول 2017 العدد )3831(

بغداد ـ أسامة نجاح:
علمت "الصباح اجلديد" من  مصادر 
وثيق��ة الصل��ة باملل��ف األمن��ي ان 
القائ��د الع��ام للق��وات املس��لحة 
حيدر العبادي طالب القادة األمنيني 
بتطهي��ر البادي��ة الغربي��ة وص��والً 
للحدود العراقية الس��ورية في مدة 
التتج��اوز 72 س��اعة من ي��وم امس 
قب��ل اع��الن القض��اء النهائي على 

"داعش".
الق��وات  ان  املص��ادر  وأضاف��ت 
املش��تركة في طريقها الى حس��م 
تواجد "داعش" خ��الل هذه املدة مع 
مراعاة ع��دم تعرض قاطن��ي القرى 
املتناث��رة ف��ي تل��ك املنطق��ة ال��ى 

مخاطر عسكرية او أمنية
وفيم��ا نفت هذه املص��ادر أي تباطؤ 
ف��ي العملي��ات الت��ي متض��ي وفق 
الس��ياقات املرس��ومة لها، أضافت 
ب��ان رئي��س ال��وزراء رف��ض اإلع��الن 
النهائ��ي في القضاء على " داعش" 
حتى االنتهاء من عمليات التطهير 

الناجزة.
يذك��ر ان تقاري��ر القي��ادات األمنية 
ج��اءت متطابق��ة مع ما م��ا أوردته 
تل��ك املصادر، اذ أعلن��ت قيادة قوات 
عملي��ات االنبار ، أم��س االثنني ، عن 
ق��رب انتهاء تأمني احل��دود العراقية 
مجل��س  أش��ار  فيم��ا   ، الس��ورية 

محافظ��ة االنب��ار ال��ى ان ، القوات 
االمنية املشاركة في عملية تطهير 
معاق��ل عصاب��ات داعش ش��مالي 
قضاء راوة حققت التحاما عسكريا 
بني القاطع الغربي وصوال الى نقطة 
التقاء القطعات العسكرية التابعة 

لقيادة عمليات صالح الدين .
وق��ال قائ��د عملي��ات االنب��ار اللواء 
الركن محم��ود الفالحي في حديث 
خ��اص لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
ان "االيام القلية املقبلة ستش��هد 
اع��الن االنته��اء م��ن تأم��ني احلدود 

العراقية ألسورية".
وأضاف ان "من ضمن عملية التأمني 
هذه، نش��ر اب��راج مراقبة على طول 
الشريط ملنع تسلل االرهابيني باجتاه 

احلدود العراقية".
وم��ن جانب��ه اعل��ن عض��و مجلس 
عبي��د  ع��ذال  االنب��ار  محافظ��ة 
العيس��اوي يوم أم��س ، أالثنني ، عن 
التالحم العس��كري  القوات  حتقيق 
ب��ني القاط��ع الغرب��ي للمحافظة 
وص��وال الى املناطق اخلاضعة لقيادة 

عمليات صالح الدين.
وأض��اف أنه " لم يبق س��وى جيوب 
قليل��ة يت��م معاجلته��ا م��ن قب��ل 
الق��وات االمني��ة ومبس��اندة طيران 
اجليش بحسب اخلطة املرسومة لها 
من قب��ل القادة االمنيني املش��رفني 

عل��ى عمليات تطهير صحراء االنبار 
الغربية م��ن اخلالي��ا النائمة جملرمي 

داعش".

وأوضح أن " االلتحام الذي حتقق يوفر 
قوس��اً ناري��اً مينع وق��وع أي عمليات 
تس��لل باجتاه املناطق احملررة "، مبينا 

ان " الق��وات االمني��ة متكن��ت م��ن 
ابطال مفع��ول العديد من العبوات 
املفخخ��ة  واألجس��ام  الناس��فة 

دون وق��وع أي اصاب��ات بش��رية في 
صفوفها".

تتمة ص3

قيادة عمليات األنبار تعلن قريبا تأمين الحدود العراقية ـ السورية

72 ساعة لتطهير البادية الغربية من "داعش" 
والعبادي قريب من إعالن النصر الناجز

قطعات اجليش العراقي في صحراء األنبار

مرشح حركة التغيير هفال أبو بكر
اختتام اجتماعات اللجنة العراقية النمساوية 2يباشر مهامه محافظًا جديدًا للسليمانية

3للتعاون االقتصادي واالستثماري في فيينا

بغداد - وعد الشمري:
يق��ف مجلس الن��واب أم��ام أربعة 
قان��ون  مل��ف  حلس��م  خي��ارات 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 
ترجح  املتعلق��ة بكرك��وك، فيم��ا 
اللجن��ة القانوني��ة الذه��اب إل��ى 
اخلي��ار احلكوم��ي م��ن خ��الل توزيع 
املناصب فيها على اس��اس النسب 
الس��كانية بع��د تدقيقه��ا، لك��ن 
يعت��رض  الكردس��تاني  التحال��ف 
على عرض املشروع للتصويت قبل 

التوافق عليه.
وقال النائب ع��ن التحالف الوطني 
عب��اس البيات��ي ف��ي تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "امللف الوحيد 
الذي يعرقل عملية التصويت على 
قان��ون انتخابات مجالس احملافظات 

يتعلق فقط مبحافظة كركوك".
وأض��اف البيات��ي أن "أربعة خيارات 
موج��ودة حالياً ف��ي مجلس النواب 
م��ن أج��ل تس��وية مل��ف كركوك 

والتصويت على القانون برمته".

وأوض��ح أن "اخلي��ار األول املقدم من 
احلكوم��ة يعتم��د القي��ام بتدقيق 
توزيع  بغي��ة  واإلحصاء  الس��جالت 
املناص��ب عل��ى مكون��ات احملافظة 

وفقاً للنسب السكانية".
وأش��ار البياتي إلى أن "اخليار الثاني 
وهو املقدم من اجلانب الكردي ينص 
على عدم وضع خصوصية لكركوك 
وجع��ل  احملافظ��ات  بقي��ة  عل��ى 

االنتخابات فيها أسوة بغيرها".
وأردف النائب عن التحالف الوطني 

أن "اخلي��ار الثال��ث املتضمن س��ن 
انتخاب��ات يخ��ص كركوك  قان��ون 
يختل��ف ع��ن ذل��ك املعن��ي ببقية 

احملافظات"،
وبنينّ أن "اخلي��ار الرابع واألخير قدمه 
ع��دد م��ن الن��واب بتوزي��ع أعضاء 
مجل��س احملافظة لكل م��ن العرب 
والكرد والتركمان نسبة %32، على 
أن مين��ح م��ا نس��بته %4 للمك��ون 

املسيحي".
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أربعة خيارات لحل أزمة انتخابات كركوك أرجحها المقّدم من الحكومة
يتضمن توزيع المناصب على وفق النسب السكانية بعد تدقيقها

متابعة ـ الصباح الجديد:
تستكمل الكويت اإلعداد للقمة 
اخلليجية ال���)38( املقرر ان تقام 
اليوم وتستمر حتى الغد، بعد أن 
متكن��ت من تذليل العقبات التي 
تعي��ق انعقادها في ظ��ل األزمة 
اخلليجي��ة. فيم��ا ب��دأت اللجان 
الوزاري��ة لقاءاتها ام��س االثنني 

استعداداً لعقد القمة.
وقبيل يوم��ني من املوعد املرتقب 
للقم��ة، وه��ي السادس��ة التي 
تس��تضيفها الكويت منذ قيام 
مجلس التعاون اخلليجي في 25 
)أي��ار( 1981. التقى أمير الكويت 
اجلابر  األحم��د  الش��يخ صب��اح 
الصب��اح ف��ي قصر بي��ان األمني 
التع��اون اخلليجي  العام جملل��س 
عبد اللطيف الزياني، يرافقه وزير 
اخلارجية الكويتي الشيخ صباح 
اخلال��د الصب��اح، حي��ث أطلع��ا 
األمير عل��ى التحضيرات اجلارية 

ألعمال القمة اخلليجية.
القم��ة، حرص  انعقاد  وعش��ية 

أمير الكوي��ت على الوقوف على 
كافة التجهيزات الالزمة، ولهذه 
الغاي��ة قام بجول��ة يرافقه ولي 

العهد، الشيخ نواف األحمد، في 
مبن��ى قاعة التحرير بقصر بيان، 
التحضيرات  اطل��ع عل��ى  حيث 

اس��تعدادا  اجلاري��ة  والترتيب��ات 
مجل��س  دول  ق��ادة  الس��تقبال 

التعاون اخلليجي. 

الكوي��ت  وزي��ر خارجي��ة  وأك��د 
الش��يخ صباح اخلالد، استعداد 
القم��ة  الس��تضافة  ب��الده 
لدول  ال�38  الس��نوية  اخلليجية 
التع��اون اخلليجي، رغم  مجلس 
أزم��ة قط��ر، وق��ال الوزي��ر ف��ي 
تصريح��ات صحافية إن الكويت 
تفتح قلبها وذراعيها الستقبال 
القادة )اخلليجيني( يومي الثالثاء 

واألربعاء. 
ل��وزراء  اجتماع��اً  أن  وأض��اف 
خارجي��ة ال��دول األعض��اء ف��ي 
اخلليجي عقد  التع��اون  مجلس 
امس االثن��ني في الكويت متهيداً 

للقمة.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، أعل��ن وزير 
اخلارجية القطري الشيخ محمد 
ب��ن عب��د الرحم��ن آل ثان��ي، أن 
الش��يخ متي��م بن حم��د آل ثاني 
أمي��ر قطر سيش��ارك ف��ي قمة 
مجل��س التع��اون اخلليج��ي في 

الكويت هذا األسبوع. 
تفصيالت ص6

انعقاد القّمة الـ 38 لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم
توّقعات بنهاية أزمة قطر في أول اجتماع لوزرائه

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
أمس االثن��ني، ان هناك طبقة من 
اجملتمع س��ارت في طريق الفساد 
بس��بب س��وء التوجيه، فيما دعا 

الى ان تشمل مناهج الدراسة في 
جوان��ب التربية الدينية والوطنية 

مختلف االفكار من دون متييز.
وقال العبادي في تصريحات نقلها 
وتابعته��ا  الرس��مي  التلفزي��ون 

بجهود  اجلديد"، "جنحنا  "الصباح 
القوات االمنية واحلش��د الشعبي 
عل��ى  بالقض��اء  والعش��ائري 
االرهاب"، مش��يرا ال��ى ان "هناك 
طبقة من اجملتمع سارت في طريق 

الفس��اد بس��بب س��وء التوجيه، 
واجملتم��ع بحاجة االن ال��ى ثقافة 

تشجع على رفض الفساد". 
واض��اف العب��ادي، أن��ه "يجب ان 
تك��ون هن��اك عدال��ة ف��ي توزيع 

املناص��ب ونح��ن بحاج��ة الى ان 
يش��عر املواط��ن بانتمائه الى هذا 
الوط��ن"، داعي��ا الى ان "تش��مل 
جوان��ب  ف��ي  الدراس��ة  مناه��ج 
التربية الدينية والوطنية مختلف 

االفكار دون متييز".
وشدد رئيس الوزراء، على "العدالة 
في توزيع املناصب والثروة ويجب ان 

تكون هي السائدة في اجملتمع".
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العبادي يدعو لالنفتاح في المناهج الدراسية من دون تمييز بين االتجاهات واألفكار
أكد وجود طبقة من المجتمع سارت في طريق الفساد بسبب سوء التوجيه

مجلس التعاون اخلليجي "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت صادرات العراق من النفط 
اخلام خ��الل الش��هر املاض��ي، إلى 
بإي��رادات  برمي��ل،  ملي��ون   105.51
وف��ق  دوالر،  ملي��ار   6.83 بلغ��ت 
إحصائية أصدرتها شركة "سومو 

النفطية".
وبحس��ب احصائية "سومو" ليوم 

أم��س االثن��ني،  تابعته��ا "الصباح 
اجلديد"، فان "معدل سعر البرميل 

الواحد بلغ 57.194 دوالر".
واش��ارت س��ومو الى ان "مجموع 
الكمي��ات املصدرة من النفط اخلام 
لش��هر نوفمبر املاضي من احلقول 
النفطية في وسط وجنوب العراق 
بلغ أكثر من 105.51 مليون برميل، 

مبعدل يومي للص��ادرات بلغ 3.502 
مليون برميل". 

وأضاف��ت، أن "حق��ول كركوك لم 
تس��جل تصدير كميات من النفط 

خالل نوفمبر املاضي". 
يذكر ان وزارة النفط تخطط لزيادة 
طاقة إنتاج اخلام إلى 5 ماليني برميل 

يومياً قبل نهاية العام اجلاري .

وكاالت ـ الصباح الجديد:
النف��ط،  أس��عار  انخفض��ت 
امس االثنني، بعدم��ا زاد خبراء 
احلفر الصخري في أميركا عدد 
منصات احلفر، األسبوع املاضي، 
إال أن األس��عار لم تكن بعيدة 
ع��ن أعل��ى مس��توياتها من��ذ 
منتصف ع��ام 2015، مدعومة 
باتفاق التخفيضات اإلنتاجية.

وش��هد مطلع األسبوع احلالي 
ارتفاعاً في أس��عار النفط بعد 
اتفاٍق على خف��ض اإلنتاج من 
قبل منظمة أوبك وروس��يا من 

جانب آخر.
وانخف��ض س��عر خ��ام غ��رب 
تكس��اس الوس��يط مبقدار 21 
سنتا أو 0.3 في املئة، عند 58.15 
دوالر للبرمي��ل عن��د الس��اعة 

01:12 بتوقيت غرينتش.
كم��ا ن��زل س��عر عق��ود برنت 
اآلجلة 22 س��نتا أو 0.4 باملئة، 

أقل عند 63.51 دوالر للبرميل.
وذكرت رويت��رز أن عدد احلفارات 
ارتفع  املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي 
ارتفاعا حادا الى 477، وهو عدد 

احلفارات النشطة منذ عام.

ومنتج��ون  أوب��ك  واتفق��ت 
غي��ر أعض��اء باملنظم��ة، ف��ي 
مقدمتهم روس��يا، على متديد 
اإلنتاجية  التخفيض��ات  اتفاق 

حتى نهاية 2018.
ينته��ي  أن  املق��رر  م��ن  وكان 
املقب��ل،  اذار  بنهاي��ة  االتف��اق 
الس��عودي  الطاقة  وزي��ر  لكن 
خالد الفال��ح أبلغ الصحفيني 
اإلنتاجي��ة  التخفيض��ات  أن 
أش��هر  لتس��عة  ستس��تمر 
نقلت��ه  مل��ا  وفق��ا  إضافي��ة، 

"رويترز".

ارتفاع اإليرادات النفطية للعراق
الى 6.83 مليار دوالر للشهر الماضي

أميركا تقوض اتفاق أوبك وتتسبب بانخفاض أسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  ش��دد 
معصوم ونائبه نوري املالكي، أمس 
االثنني، على االسراع بإقرار املوازنة 
واعادة النازحني الى املناطق احملررة. 
وقال مكتب نائب رئيس اجلمهورية 
ف��ي بيان تلقت، "الصباح اجلديد"، 
نسخة منه، إن "املالكي استقبل، 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  ام��س، 
معصوم والوف��د املرافق له، وجرى 
خ��الل اللق��اء بح��ث التط��ورات 
واملستجدات السياسية واالمنية 

في البالد واملنطقة".
"اجلانب��ني  ان  املكت��ب،  واض��اف 
أكدا على ض��رورة توحيد اخلطاب 
عل��ى جتاوز  والعم��ل  السياس��ي 
املش��اكل واخلالف��ات س��يما م��ا 
يتعل��ق باحلكومة االحتادية وإقليم 
كردس��تان، واإلس��راع ف��ي اق��رار 
املوازنة االحتادية، واحترام التوقيتات 
الزمنية إلج��راء االنتخابات وتوفير 
األجواء املناس��بة إلعادة النازحني 

الى املناطق احملررة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني،  التحال��ف  رئي��س  قال 
عم��ار احلكيم، ان فت��وى اجلهاد 
الدينية،  للمرجعي��ة  الكفائ��ي 
قلبت املوازين على من راهَن على 
داعش إلح��داِث املتغيرات، فيما 
أك��د ان توفي��ر اخلدم��ات وإعادة 
اعم��ار امل��دن احمل��ررة ه��ي اهم 

التحديات في املرحلة املقبلة.
بيان  واوض��ح احلكيم بحس��ب 
ملكتبه تلق��ت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه خالَل لقائه مبقاتلي 
ل��واء عل��ي األكب��ر في احلش��ِد 
الش��عبينّ ان "فت��وى املرجعي��ة 

الدواع��ش  وباعت��راِف  الديني��ة 
بعث��رْت جميع اخلط��ط اخلاصة 
وحوَّلته��م إلى حال��ِة التقهقر 
وفق��داِن األرض ش��يئاً فش��يئاً 
م��ن أط��راِف بغ��داد وحزاِمه��ا 
إل��ى القائ��ِم واحلدودِ الس��وريِة 

العراقيِة".
وأضاف ان "االستجابَة السريعة 
لفت��وى املرجعية الدينية العليا 
من قبل اجلماهي��ر جاءْت تعبيراً 
ع��ن التحام اجلماهي��ر بقيادتِها 
وهذِه أهُم مقوماِت االنتصار في 

أيِّ مواجهة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
باش��ر خبراء املس��فن البحري 
بحملتهم الكبرى إلعادة اعمار 
البحري��ة  الوح��دات  وتأهي��ل 
بتوجيه من وزي��ر النقل فنجان 
احلمام��ي ومتابع��ة مدي��ر عام 

الشركة العامة ملوانئ العراق.
وبني مدير عام الش��ركة رياض 
سوادي في بيان صحفي تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه 
وتأهي��ل  اعم��ار  عملي��ة   " ان 
كان��ت  البحري��ة  الوح��دات 
ثم��رة اخمللص��ني العامل��ني في 
بذل��وه  مل��ا  العراقي��ة  املوان��ئ 
من جه��ود ذاتي��ة واالمكانيات 
احملدودة واخلبرة الواس��عة التي 

ميتلكونه��ا مم��ا مكنه��م م��ن 
تأهيل احل��وض العائم اجنادين 
وذل��ك برف��ع وتبدي��ل مقاط��ع 
واملس��تهلك  املتآكل  الصفيح 
حتت سطح املاء باالعتماد على 

وحدة الصفائح واللحام" .
واكد سوادي ان " احلملة تستمر 
لثالثة أش��هر مقبلة ويعد هذا 
وقتا قياس��يا في االنتاج وذلك 
حلجم العم��ل الكبير في اجزاء 

احلوض". 
يذكر ان املوانئ العراقية لديها 
حوض��ني عائمني هما )اجنادين( 
و)حط��ني( وانضم إليهما اخيرا 
بالتنس��يق مع الق��وة البحرية 

احلوض العائم )بحر العرب(.

معصوم والمالكي يشددان على اإلسراع 
بإقرار الموازنة وإعادة النازحين

الحكيم: إعادة إعمار المدن المحررة 
والخدمات أهم تحديات المرحلة المقبلة

"الموانئ" تباشر بحملة كبيرة 
لتأهيل الوحدات البحرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الس��وداني  ش��ياع  محم��د  أعل��ن 
وزير الصناع��ة واملع��ادن وكالة، أنه 
كش��ف عن عملية فس��اد وتالعب 
كبير في أموال الدولة بعد مراجعة 
املبرم  وتدقي��ق العقد االس��تثماري 
العام��ة لألس��مدة  ب��ني الش��ركة 
الشمالية والشركة االولى العاملية 

املستثمرة.
وذك��ر الس��وداني في تدوين��ة على 
صفحته الش��خيصة في فيسبوك 
، أم��س االثنني أن "عقد االس��تثمار 

جرى توقيعه في ش��هر نيس��ان من 
ع��ام 2009 ب��ني الش��ركة العام��ة 
لالسمدة الشمالية وشركة الهجرة 
للتج��ارة والتي نقلت بدورها احلقوق 
وااللتزام��ات ال��ى الش��ركة االول��ى 
العاملية مبوجب قانون الشركات رقم 

)21( لسنة 1996".
املس��تثمر  "التزام��ات  أن  وأض��اف 
مبوجب العقد تتضمن تأهيل وحتديث 
وتطوي��ر خط��وط االنت��اج واملكائن 
واألجهزة واآلالت واخلدمات بالشكل 
الذي يحق��ق الطاق��ة التصميمية 

خالل امل��دة احملددة وفق خطة العمل 
التشغيلية وإدارة وتشغيل أنشطة 
املعم��ل اإلدارية والفني��ة واخلدمية 
مع جتهيز ونقل املواد األولية وكذلك 
تش��غيل كافة العاملني في املعمل 
ومخصصاته��م  رواتبه��م  ودف��ع 

وتدريبهم حسب االختصاص".
وتابع أن "مدة العقد بلغت )15( عاما 
ومتدد مبق��دار التأخير الناجت في حالة 
ظه��ور العيوب غي��ر الظاهرة خالل 
فترة التأهيل باالضافة إلى أن العقد 
ال��زم املس��تثمر بتجهيز الش��ركة 

العامة لألسمدة بنسبة )38.5(% من 
الطاقة اإلنتاجية التي ستحقق في 
املرحلة األولى وعند اإلنتاج بالطاقة 
الف   )525( والبالغ��ة  التصميمي��ة 
طن من األس��مدة النتروجينية وفي 
حال الوصول إلى اتفاق بني الطرفني 
عند حتقي��ق الطاق��ة القصوى فإن 
حصة الش��ركة العامة لألس��مدة 
من اإلنتاج س��تكون )38.5% + 15%( 
م��ن الف��رق ب��ني الطاق��ة القصوى 

والطاقة التصميمية".
تفصيالت ص6

"الصناعة" تكشف تفصيالت عملية كبرى
للتالعب بالمال العام



ديفيد ماكوفسكي*

في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/
نوفمبر، ذهب نائ��ب الرئيس األميركي 
مايك بن��س إلى متح��ف »كوينز« في 
نيويورك إلحياء ذكرى املوقع القدمي لألمم 
املتح��دة، ال��ذي صّوت في 29 تش��رين 
الثاني/نوفمبر عام 1947 على تقسيم 

األرض وإقامة دولتني عربية ويهودية.
وبعد مرور س��بعني عاماً، فإن السؤال 
الذي يطرح نفس��ه هو: هل تقس��يم 
ممكن��اً؟  ي��زال  م��ا  الغربي��ة  الضف��ة 
كان��ت  إذا  عم��ا  احمللل��ون  ويتس��اءل 
مختلف اجله��ات، كالرئيس األمريكي 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام��ني نتنياه��و ورئيس »الس��لطة 
عب��اس،  محم��ود  الفلس��طينية« 
مستعدًة للمباش��رة بنجاح مبثل هذا 
اجلهد - أو م��ا إذا كانت أفضل اخلطط 
املوضوع��ة س��تصبح عالقًة بس��بب 

االفتقار إلى العزم السياسي.
وبص��رف النظ��ر ع��ن مس��ألة اإلرادة 
السياس��ية، يقول عدد من األشخاص 
م��ن كل من اليمني واليس��ار إنه ليس 
هناك سبيٍل لتسوية مسألة األراضي، 
املس��توطنات  تزاي��د  إل��ى  مش��يرين 
ف��ي الضف��ة الغربي��ة. ويري��د النّقاد 
م��ن اليم��ني أن تُلح��ق إس��رائيل جزءاً 
كبي��راً من الضف��ة الغربي��ة، لكنهم 
ال يأخ��ذون في عني االعتب��ار رد الفعل 

الدول��ي عل��ى ه��ذه اخلط��وة األحادية 
اجلانب. ومن اليس��ار، يريد النّقاد حتى 
اس��تبدال إس��رائيل بكاملها لتصبح 
دولة إس��رائيلية- فلس��طينية ثنائية 
القومية. وكال املقاربتني خياليتان. فلن 
تُق��ِدم إس��رائيل على ارت��كاب عملية 

انتحار وطنية.
ونظ��راً لقل��ة اخليارات املتاح��ة، ما زال 
التقس��يم ممكن��اً. وبالفع��ل، تش��ير 
أح��دث البيانات إل��ى أن الُبعد املتعلق 
ويس��عى  للح��ل.  قاب��ل  باألراض��ي 
أطلق��ه  جدي��د  إلكترون��ي  موق��ع 
معهد واش��نطن لسياس��ة الش��رق 
األدن��ى ويُدع��ى املس��توطنات واحللول 
  SettlementS and SolutionS
إلى اس��تخدام ص��ور مدني��ة مأخوذة 
باألقمار الصناعية لتوفير فهم أفضل 

الجتاهات املستوطنني.
إن تفاع��ل اجلغرافي��ا والدميوغرافيا في 
الضفة الغربية له أهميته - إذ يساعد 
عل��ى معاجلة مس��ألة م��ا إذا كان قد 
لإلس��رائيليني  بالنس��بة  األوان  ف��ات 
والفلس��طينيني لك��ي يتوصل��وا إلى 
حل توفيقي بش��أن املس��ائل املتعلقة 
باألراض��ي، فض��الً ع��ن قضاي��ا األمن 

والالجئني ومصير القدس.
املتعلق��ة  احلل��ول  حتلي��ل  أردن��ا  وإذا 
باألراض��ي، علين��ا رس��م احل��دود ب��ني 
ألن  املس��توطنني،  م��ن  مجموعت��ني 
تداعياتهم��ا مختلفة ج��ّداً حلل النزاع 
اإلس��رائيلي- الفلس��طيني. وتعي��ش 
كلت��ا اجملموعتني خ��ارج اخلط األخضر، 

1967؛  قب��ل ح��رب س��نة  احل��دود  أي 
وتعيش إح��دى اجملموعتني غرب احلاجز 
األمن��ي اإلس��رائيلي )أو داخل��ه( )وقد 
بنت هذا احلاجز احلكومة اإلس��رائيلية 
خ��الل االنتفاض��ة الثانية ب��ني عامْي 
2000 و2005 لعرقلة تدفق االنتحاريني 
الفلس��طينيني من الضف��ة الغربية(. 
وتعيش اجملموع��ة الثانية خارج احلاجز 

األمن��ي أو ش��رقه. ووفق��اً ل��� »دائ��رة 
اإلحصاء املركزية اإلسرائيلية«، يعيش 
حوال��ي 85 في املائة من اإلس��رائيليني 
الذي��ن يُقيمون ش��رق اخل��ط األخضر، 
ولك��ن داخ��ل املنطقة املرس��ومة من 
احلاجز األمني، في حوالي 8 في املائة من 
الضفة الغربية، ف��ي مناطق متاخمة 
ج��ّداً للمناطق احلضرية اإلس��رائيلية. 

وه��ذا يعن��ي أن أق��ل م��ن 556 أل��ف 
إس��رائيلي بقليل يعي��ش داخل احلاجز 
األمني اإلس��رائيلي أو غربه، وأكثر من 

97 ألف يعيشون خارج احلاجز.
وال يش��ير م��ا ورد أع��اله إل��ى غي��اب 
التهدي��دات الدميوغرافي��ة الت��ي ق��د 
تُنهي خي��ار الدولتنْي. ففي حني بقيت 
نس��بة 85 في املائ��ة في 8 ف��ي املائة 

من األراضي ثابتة إل��ى حد كبير، فقد 
ازداد عدد املستوطنني. وفي عام 2009، 
كان يعي��ش 70 ألف مس��توطٍن خارج 
احلاجز - وابتداًء من حزيران/يونيو 2017، 
ارتفع هذا العدد ب� 27 ألف مستوطن. 
ولو تواف��ر في حل الدولت��ني اتفاٌق بني 
والفلس��طينيني بشأن  اإلس��رائيليني 
نقل هؤالء املس��توطنني إل��ى مناطق 
أخ��رى، ف��إن احتم��ال إع��ادة التوطني 
سيزداد صعوبة. فعلى سبيل املثال، مت 
ترحيل ما يقرب من 8 آالف مس��توطن 
خالل االنس��حاب من غزة ع��ام 2005. 
وبالطب��ع، كان م��ن املمك��ن أن يتفق 
الطرفان في مفاوض��اٍت على أن يبقى 

املستوطنون لفترة من الوقت.
وتس��ّلط األرق��ام أيض��اً الض��وء على 
الطبيعة املتغيرة حلركة االس��تيطان. 
فهن��اك مس��توطنتان م��ن أصل 139 
مس��توطنة متّثل حالّياً حوالي 30 في 
املائ��ة م��ن كافة مس��توطني الضفة 
الغربية و46 ف��ي املائة من النمو خالل 
الع��ام املاض��ي. أم��ا املَْوقع��ان فهم��ا 
مستوطنتان أرثوذكسيتان متطرفتان، 
األمر الذي يشير إلى حدوث تغيير منذ 
إط��الق حركة االس��تيطان ف��ي أواخر 
س��تينيات القرن املاض��ي، وخاصًة من 
قبل صهاينة متدين��ني رأوا أن الضفة 
واعتب��روا  تورات��ي  إرث  ه��ي  الغربي��ة 
أنفس��هم محارب��ني سياس��يني ف��ي 
النض��ال من أجل االحتف��اظ بالضفة 
الغربية كجزٍء من دولة إس��رائيل. وفي 
املقاب��ل، فإن األمر الذي يش��ّكل دافعاً 

األرثوذكس��يني  إلى  بالنس��بة  كبي��راً 
املتطرفني ه��ي الهواجس االجتماعية 
بأسعار  السكن  وخاصًة  واالقتصادية، 
معقول��ة. وه��ذا مطل��ٌب مه��مٌّ جّداً 
بالنس��بة إلى مجتمعه��م حيث يبلغ 
متوسط معدل الوالدات نسبًة مذهلًة 

تساوي 6.9 لكل أسرة.
وال بّد إلس��رائيل أن جتعل سياس��تها 
االس��تيطانية تتماش��ى م��ع مقاربة 
الدولتني التي تسمح بالتوصل إلى حل 
وسط بني اإلسرائيليني والفلسطينيني. 
وسيشّكل ذلك عالمًة قويًة ملناهضة 
املعتقد ال��ذي جتلى في اس��تطالعات 
الرأي الفلس��طينية، بأن إسرائيل تريد 
الضف��ة الغربي��ة بأكملها. وال يش��ير 
أيٌّ م��ن ذل��ك إل��ى أن احلاجز س��يكون 
بالض��رورة احل��دود ف��ي اتف��اٍق الوضع 
النهائي. فهذه احلدود ستبقى موضوع 

نقاٍش يُجريه الفريقان.
ول��م يُف��ت األوان بعد. فأولئ��ك الذين 
يس��ارعون م��ن اليمني واليس��ار على 
ح��د س��واء إل��ى إع��الن نهاي��ة ح��ل 
الدولتني بس��بب النمو الس��كاني في 
املس��توطنات يبدو أنهم متش��ائمون 
ويعتق��دون أن األم��ر مق��ّدرٌ. وال يكفي 
أن يك��ون املرء متأكداً م��ن وجود اإلرادة 
السياس��ية لك��ي يتحقق ه��ذا احلل، 
لكن بعد سبعني عاماً ثمة سبيل له، 

على األقل حتى اآلن.

*ديفيد ماكوفسكي هو زميل »زيغلر« 
املميز في معهد واشنطن

شؤون عراقية2

السليمانية ـ–عباس كاريزي:

محاف��ظ  بك��ر  اب��و  هف��ال  ق��ال 
الس��ليمانية اجلديد انه  س��يعمل 
على ازالة التمييز الذي كان س��ائدا 
وتثبيت  االقلي��م  ب��ني محافظ��ات 
نظ��ام الالمركزي��ة االداري��ة وتقدمي 
اخلدمات للمواطن��ني في محافظة 

السليمانية.
ج��اء ه��ذا اثن��اء  تس��لم مهام��ه 
ام��س االثن��ني بع��د ازم��ة اداري��ة 
عان��ت منها املدين��ة، كما اعلن في 
مؤمت��ر صحف��ي عق��ده ف��ي مبنى 
محافظة الس��ليمانية عن مالمح 
خطت��ه إلدارة احملافظ��ة، الت��ي قال 
انها مس��تمدة م��ن برنامج كتلته 
داخل مجل��س احملافظة، والتي تركز 
عل��ى تثبي��ت صيغ��ة الالمركزي��ة 
اإلداري��ة عل��ى مس��توى احملافظ��ة، 
ونق��ل الصالحي��ات املمكن��ة ال��ى 
القائممقام��ني، مش��يرا ال��ى ان��ه 
س��يعمل على توزيع جزء كبير من 
صالحيات احملافظ إلى القائمقامني 
ومدراء النواحي، كي يتم تثبيت هذه 
الصيغة في إدارة شؤون احملافظات، 
وتابع »كما س��نعمل على إش��راك 
أكبر ع��دد ممكن م��ن املواطنني من 
وأس��اتذة  واخلب��رة  الكف��اءات  ذوي 
اجلامعات واملثقفني، ليساعدونا في 
تنفي��ذ خططنا الرامي��ة إلى جعل 

السلطة هي سلطة املواطنني«.
ال��ذي  بك��ر  أب��و  هف��ال  واض��اف 
تس��لم منصب��ه محافظ��ا جديدا 
للس��ليمانية بع��د ث��الث س��نوات 
من ف��وزه ف��ي انتخاب��ات مجالس 
احملافظات، انه س��يعمل على فرض 
س��يادة القان��ون وحتقي��ق العدالة 
الوقت  االجتماعي��ة، مش��يرا ف��ي 
ذاته الى الكثير م��ن العقبات التي 
ستواجه خططه للنهوض بالواقع 
اخلدمي في احملافظة، وفي مقدمتها 

األزمة املالية.
وتعه��د ابو بكر ف��ي اليوم االول من 
توليه مهام احملافظة انه س��يعمل 
بش��فافية للكش��ف ع��ن ث��روات 

وواردات احملافظة، وتوزيعها بش��كل 
عادل عل��ى تنمية البن��ى التحتية 
وتوفي��ر اخلدم��ات، ومعاجل��ة ازمات 
الكهرب��اء واحملروق��ات الت��ي تعاني 
منها احملافظة، وتوفير فرص العمل 

وتشجيع االستثمار.
تعام��ل محافظة  امكاني��ة  وع��ن 
الس��ليمانية بصيغ��ة منفردة مع 
بغداد، اشار ابو بكر الى ان القضية 

حتل وفقا للس��ياقات القانونية، وان 
احملافظة تعمل وفقا لقانون رقم )3( 
جملالس محافظات االقليم، معربا عن 
امله في ان تفضي احلوارات املرتقبة 
ب��ني حكومت��ي االقلي��م واالحتادية 
الى معاجلة املس��ائل العالقة، وفقا 
حلوار بناء بني اجلانبني، مطالبا بعدم 
جع��ل املواطنني ضحاي��ا للخالفات 

بني الطرفني.

وكش��ف ابو بكر عن ذمت��ه املالية 
لهيئ��ة النزاه��ة ف��ي االقلي��م فور 
حصول��ه عل��ى منص��ب احملاف��ظ، 
مش��ددا عل��ى ان��ه س��يعمل على 
محارب��ة الفس��اد واحملس��وبية، في 

احملافظة ودوائرها اخلدمية.
يذكر أن تنحي مس��عود بارزاني عن 
رئاس��ة االقلي��م وتوزي��ع صالحيات 
املنص��ب، فت��ح الباب أمام تس��لم 

حرك��ة التغيي��ر منص��ب محافظ 
تأسس��ت  ان  بع��د  الس��ليمانية، 
ع��ام 2009على ي��د الزعيم الكردي 
الراحل نوشيروان مصطفى ، حيث 
شكل االعتراض على شرعية والية 
بارزان��ي عقب��ة أمام تس��لم حركة 
ان  اذا  احملاف��ظ،  منص��ب  التغيي��ر 
تسلم مرشح احلركة هفال ابو بكر 
ملنصب احملافظ وفقا لالتفاق الثنائي 

املبرم بني التغيي��ر و االحتاد الوطني 
الكردس��تاني، على تقاس��م الدورة 
س��نتني لكل منهما، كان يقتضي 
إص��دار مرس��وم اقليمي م��ن قبل 
بارزان��ي لتعيني مرش��حها وهو ما 
كانت ترفض��ه حركة التغيير، نظرا 
النتهاء م��دة والية بارزان��ي الثالثة 
س��ند  دون  املنص��ب  ف��ي  وبقائ��ه 

قانوني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبيئ��ة،  الصح��ة  وزارة  وجه��ت 
ام��س االثن��ني، إن��ذارا ال��ى ع��دد 
م��ن املستش��فيات واملؤسس��ات 
الصحي��ة األهلية ف��ي العاصمة 
بغداد بسبب مخالفاتها الضوابط، 
فيم��ا أك��دت أنه��ا س��تغلق تلك 
املؤسسات إن لم تلتزم بالضوابط 

خالل املدة القانونية احملددة.
وقال مدير عام دائرة االعالم والتوعية 
امير علي احلس��ون في بيان تلقت 
»الصباح اجلديد » نس��خة منه، إن 
»الفرق الفنية التابعة ملديرية بيئة 
محافظة بغداد وجهت إنذارا لعدد 
من املؤسس��ات الصحية االهلية 

بس��بب مخالفتها للقوانني التي 
وضعته��ا وزارة الصح��ة والبيئة«، 
انته��اء امل��دة  أن��ه »بع��د  مبين��ا 
القانونية س��يتم غلق املؤسسات 
الصحية بحس��ب قان��ون حماية 
وحتس��ني البيئة رقم )27( لس��نة 

.»2009
واوضح احلس��ون أن »املؤسس��ات 
)مستش��فى  ش��ملت  اخملالف��ة 
الده��وي،  مستش��فى  احلارثي��ة، 
مستشفى  اجليبجي،  مستشفى 
احلارثي��ة،  منطق��ة  ف��ي  الزه��ور 
مستش��فى اخلي��ال، مستش��فى 
االلوس��ي، مستش��فى الوزيري��ة، 
املغرب،  الوزيرية شارع  مستشفى 

مستش��فى العرب��ي في س��احة 
عقبة، مستشفى التاج في ساحة 
العامل��ي  مستش��فى  االندل��س، 
ف��ي ش��ارع فلس��طني( باالضافة 
الى اج��راء الكش��ف البيئي على 
مستشفى ابن النفيس في ساحة 
االندلس ومستش��فى الزعفرانية 
العام ومستشفى الطفل املركزي 

في االسكان«.
واشار الى ان »اإلجراءات القانونية 
املشددة بحق املؤسسات الصحية 
اخملالفة للضواب��ط البيئية تهدف 
ال��ى تعزي��ز الوض��ع البيئ��ي لدى 
العام��ة  الصحي��ة  املؤسس��ات 

واخلاصة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  االحتادي��ة،  احملكم��ة  ق��ررت 
االثنني، تأجيل النظر بدعوى أقامها 
رئي��س هيئ��ة النزاهة عل��ى رئيس 
البرمل��ان، مؤكدة ضرورة االس��تماع 
ألقوال رئيس االدعاء العام في هذه 

القضية. 
وقال املتحدث باسم احملكمة إياس 
الساموك في بيان تلقت »الصباح 
اجلديد« نس��خة منه، إن »جلس��ة 
الي��وم للمحكمة االحتادي��ة العليا 
ش��هدت دعوى أقامها رئيس هيئة 
النزاهة، إضافة لوظيفته على رئيس 
مجلس الن��واب، إضافة لوظيفته، 

بطلب احلكم بعدم دس��تورية نص 
البند )الثاني عش��ر، والثالث عشر، 
والرابع عشر( من املادة )5( من قانون 
االدعاء العام رقم )49( لسنة 2017 
املتعلق��ة بتعيني مدع��ي عام في 
مراك��ز الوزارات بداع��ي مخالفتها 

املادة )102( من الدستور«. 
وأض��اف، أن »رئيس هيئ��ة النزاهة 
بع��دم  املطع��ون  امل��ادة  أن  أدع��ى 
عملي��ات  تعرق��ل  دس��توريتها 
التحقيق في قضايا الفساد املالي 
واإلداري، الت��ي تق��وم به��ا الهيئة 
حي��ث أن ذلك االختص��اص يخص 
هيئة النزاهة وليس أعضاء االدعاء 

العام«. 
وأوض��ح، أن »رئيس االدع��اء العام، 
إضاف��ة لوظيفته، أدخل ش��خصاً 
ثالث��اً ف��ي الدع��وى للوق��وف منه 
عل��ى م��ا يل��زم حلس��مها، وتق��رر 
تأجيل النظر ف��ي الدعوى إلى يوم 
22 من ش��هر كان��ون الثاني املقبل 
باالس��تماع إلى أقوال رئيس االدعاء 

العام«.
يذكر أن احملكمة االحتادية تعلن بني 
احل��ني واآلخ��ر صدور أحكام بش��أن 
عدة قضاي��ا تفصل به��ا، في حني 
تؤجل أخرى ألسباب تتعلق بجوانب 

قانونية.

الصحة تنذر مستشفيات أهلية
في بغداد وتهددها باإلغالق

»االتحادية« تؤجل النظر بدعوى أقامتها 
النزاهة على رئيس البرلمان

مرّشح حركة التغيير هفال أبو بكر
يباشر مهامه محافظًا جديدًا للسليمانية

واضعا الالمركزية اإلدارية في مقدمة أولوياته 

عندم��ا ق��رر اخلليفة العباس��ي أبو جعف��ر املنصور  
االنتقال ال��ى بغداد. واتخاذها عاصم��ة لدولته ، أمر 
املهندس��ني والُبناة ، بأن تكون عاصمة اخلالفة مدّورة 
ومس��ّورة حلمايته��ا من طم��ع الطامع��ني ، فكانت 
محاط��ة بس��ور يص��ل ارتفاعه ال��ى نح��و ٣٥ ذراعا 
وجعل��وا له��ا اربع��ة اب��واب خارجية وثماني��ة اخرى 
داخلي��ة ، ونتيجة لهذه التحصينات الش��ديدة فقد 
اطل��ق املنصور على عاصمته اجلديدة اس��م »مدينة 

السالم« 
وبطبيعة احلال وبس��بب تطور اس��اليب احلروب ، لم 
تع��د تلك االس��وار ذات فائدة ، فاملنجنيق والس��يف 
والرم��ح واحلصان قد تالش��ت متام��ا ، لتحل محلها 
االس��لحة احلديثة التي ال ميكن تص��ور حجم الدمار 
الذي تس��ببه تلك االسلحة ، ومعنى هذا ان االسوار 
لم تعد مفيدة في حماية املدينة وأهلها ، فكان البد 
من البح��ث عن اس��اليب جديدة ميكن م��ن خاللها  
مواجهة االس��لحة الفتاكة التي تأتي من اجلو والبر 
والبحر حتى ليشعر االنسان ان زلزاال ضرب املنطقة 
، وله��ذا الس��بب لم يتص��ور الكثيرون من��ا للوهلة 
االولى ان ما تعرضت له بغداد ليلة ١٢ تشرين الثاني 
٢٠١٧ ه��و هزة ارضية بل قالوا ان تفجيرا نوويا قامت 
به اح�دى دول اجل�وار ليتس��بب بك���ل ذلك الرع�ب 

للناس !! ..
وبع��د عام ٢٠٠٣ ونتيجة الش��تداد املوجات االرهابية 
التي تس��تهدف ابن��اء بغداد ، جلأت اجله��ات االمنية 
الى عزل مناطق العاصمة عن بعضها االخر بجدران 
كونكريتية اكثر ارتفاعا وحصانة من س��ور اخلليفة 
املنصور ، وبال  شك ان االسوار اجلديدة تسببت بخنق 
اجلمال االخاذ للعاصمة ولم يعد بإمكاننا االستمتاع 
بدجلة اخلير وبس��اتينها ألنها اصبحت خلف اجلدران 
، كما ش��عر الناس باالختناق وبات��وا غير قادرين على 
رؤية » وج��ه اهلل« كما كانت تعبر جدت��ي !.. ولعلنا 
نعطي احلق للحكومة في اتخاذ اي اجراء من ش��أنه 
حماية الناس وإفشال اخملططات االرهابية ، على ان ال 
يستمر احلال كما هو عليه ، فاإلرهاب هو ايضا يعمل 
عل��ى تطوير اس��اليبه في االس��تهداف التي متكنه 
م��ن حتييد اجلدران والوصول الى اهدافه الس��يما في 
املناطق الرخوة مثل االس��واق وامل��دارس والتجمعات 
الس��كانية  ، كما تس��ببت تلك اجلدران بخلق ازمة 
س��ير مس��تمرة في ش��وارع العاصمة نتيجة  غلق 
ش��وارع وس��احات مهمة ، مع ع��دم ايج��اد البديل 
املناس��ب ، واس��تمر هذا احلال لس��نوات ، الى ان بدأ 
الوضع االمني بالتحس��ن التدريجي ، ليتم الش��روع 
بفتح بع��ض من الش��وارع املغلقة ، وه��ي اجراءات 
مهم��ة وان لم تس��هم في حل املش��كلة إال بحدود 
بس��يطة ، فيما بقيت اجلدران الكونكريتية شامخة 
في الكثي��ر من مناطق بغ��داد وإحيائها ، وخصوصا 
امام املباني احلكومية واملراكز املهمة ، مع االستمرار  
في تطبيق  اس��لوب القطع املفاجئ للطرق ونش��ر 
السيطرات بنحو  غير مدروس احيانا ، وهذا االسلوب 
ه��و ايضا لطاملا تس��بب في ازع��اج املواطنني وعلى 
وجه اخلصوص ف��ي فصل الصيف اذ احل��رارة تتجاوز 

نصف درجة الغليان !..
لهذا نق��ول ، االن وق��د حتررت ارضن��ا بفضل بطولة 
العراقي��ني وانتهى داعش في العراق ومع االس��تقرار 
امللحوظ الذي تشهده بغداد وبقية محافظات العراق 
، أم��ا آن االوان لرف��ع جميع اجلدران لتع��ود عاصمتنا 
تزهو بجمالها االخ��اذ ?، اذ يفترض عدم االبقاء على 
اي طري��ق مغلق، ورفع االس��وار التي حتي��ط باملباني 
احلكومي��ة واالس��تعاضة  عنها بجهد اس��تخباري 
فاع��ل ، فليس عدال ان يختن��ق كل هذا اجلمال خلف 
أس��وار لم تعد ذات جدوى ، كما اننا اش��تقنا لدجلة 
ونري��د ان نحييه عن قرب وليس من وراء اجلدران او من 

بعيد كما فعل  اجلواهري  الكبير.
بغ��داد تعاني من االختن��اق الدائم نتيجة اس��وارها 
وتضخ��م  س��كانها ، فهي تريد ان تناجي س��ماءها  
وليلها  والقمر وشطآنها  من دون حجاب ، فاسمعوا 

صوتها وحققوا امنيتها.

بغداد .. النهر والجدران

بعد مرور سبعين عامًا على قرار التقسيم.. إسرائيل تصرُّ على توسيع االستيطان
تقـرير

هفال ابو بكر

الضفة الغربية

وتعهد ابو بكر في 
اليوم االول من توليه 
مهام المحافظة 
انه سيعمل بشفافية 
للكشف عن ثروات 
وواردات المحافظة، 
وتوزيعها بشكل 
عادل على تنمية 
البنى التحتية وتوفير 
الخدمات، ومعالجة 
ازمات الكهرباء 
والمحروقات 
التي تعاني منها 
المحافظة، وتوفير 
فرص العمل وتشجيع 
االستثمار.
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بغداد - انفجار عبوات 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس االثن��ن مقتل عنصر 
في احلشد العش��ائري وإصابة ستة 
أش��خاص ف��ي حادث��ن منفصل��ن 

بالعاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه  إن "عبوة ناسفة موضوعة 
على جانب طريق منطقة املش��اهدة 
ف��ي الطارمي��ة انفجرت صب��اح يوم 
ام��س مس��تهدفة عجل��ة بداخلها 
ثالثة من عناصر احلش��د العش��ائري 
ما أس��فر عن مقتل أحدهم وإصابة 
اثن��ن آخري��ن" ، مضيف��ا  أن "عبوة 
ناس��فة انفج��رت بالق��رب من احلي 
الصناعي في منطقة كسرة وعطش 
شرقي بغداد، ما أدى إلى إصابة أربعة 

أشخاص". 

ديالى – عملية نوعية 
اعلن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الركن مزهر العزاوي امس االثنن، عن 
قتل انتحاري واعتقال ثالثة اخرين من 
جنس��يات اجنبية في عملية نوعية 

جرت شرق احملافظة.
وقال الفريق الركن العزاوي  ان "مفارز 
اس��تخبارات ومكافح��ة االرهاب في 
ش��رطة ديالى جنحت بعملية نوعية 
من قتل انتحاري واعتقال ثالثة اخرين 
من جنسيات اجنبية في عملية جرت 
ف��ي عمق تالل حمرين )55كم ش��رق 
بعقوب��ة(" ، مضيف��ا ان "العملي��ة 
تؤكد قدرة االجهزة االستخبارية في 
رصد ومتابعة االرهابين واالنقضاض 

عليهم ".

كركوك – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

كركوك امس االثن��ن، بأن قوة امنية 
اعتقلت مدير املتابعة بكلية العلوم 
ف��ي جامعة كرك��وك عل��ى خلفية 
مشاجرة جرت بن طالب بشأن انزال 

العلم العراقي.
وقال املصدر  إن "قوة امنية اعتقلت، 
ظهر يوم ام��س مدير املتابعة بكلية 
العل��وم ف��ي جامعة كرك��وك على 
خلفية مش��اجرة حصلت بن طالب 
بشأن انزال العلم العراقي في الكلية 

وعدم اتخاذ اي اجراء من قبله".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
"الق��وة  أن  الكش��ف ع��ن اس��مه، 
اعتقلت مدي��ر املتابع��ة املذكور من 
محل سكنه في احملافظة"، دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.

صالح الدين – اعتقال ارهابي 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 

محافظة ص��الح الدين امس االثنن 
ان ق��وة أمني��ة الق��ت القبض على 
ارهاب��ي مطلوب ف��ي مدينة تكريت 

مركز محافظة صالح الدين.
وذكر املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه ان "اس��تخبارات قيادة 
عمليات صالح الدين ووفق منهجها 
القائم على االس��تمرار في مطاردة 
وتعق��ب اإلرهابين واخلاليا اإلرهابية، 
وبعملية نوعية ومعلومات ومتابعة 
دقيق��ة ألق��ت القب��ض عل��ى احد 
اإلرهابين الذين اتخذوا من الش��قق 
الس��كنية في تكريت مالذا آمنا في 
محاول��ة منه للتخف��ي والهرب عن 

أعن األجهزة األمنية .

االنبار – تفجير عبوات 
اعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة  االنبار ام��س االثنن، بأن 

اجله��د الهندس��ي للجي��ش فج��ر 
الس��يطرة  حت��ت  ناس��فة  عب��وات 

شمالي الرمادي.
ال��ذي طل��ب ع��دم  وق��ال املص��در 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "اجله��د 
الهندس��ي للجي��ش فج��ر، صب��اح 
اليوم، أكداس عبوات ناسفة بشكل 
مس��يطر عليه في منطق��ة الثرثار 
أن  موضح��ا   ، الرم��ادي"  ش��مالي 
"العبوات جمعت م��ن املناطق التي 
جرى تطهيرها ش��مالي الرمادي، ومت 

التخلص منها متاماً". 

الديوانية – حادث سير
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االثنن 
ان ش��خصا قت��ل واصيب خمس��ة 
اش��خاص بح��ادث س��ير م��روع في 

احملافظة .

وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان حادث سير 
وق��ع عل��ى طري��ق البدي��ر - ديوانية 
واملسمى ب�طريق املوت راح ضحيته 
ثالث اش��خاص وج��رح طفالن وهما 

بحالة خطرة".

ذي قار – عملية امنية 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اك��د مص��در 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س االثنن ان 
مفارز امنية متكنت من القاء القبض 
على مطلوبن وضبط مواد منتهية 

الصالحية  في احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه انه " من خالل 
املس��تمر ملديرية  امليدان��ي  العم��ل 
اخلارجية  والطرق  السيطرات  شؤون 
لتنفي��ذ أوامر القب��ض الصادرة من 
قبل  القضاء العراقي لبسط سلطة 

القان��ون وف��رض األم��ن باالعتم��اد 
عل��ى التفتي��ش الدقي��ق وتدقي��ق 
باس��تخدام قواعد  املستمس��كات 
 بيانات املطلوبن احململة على أجهزة 

حاسوب واحملدثة بصورة دورية".  

البصرة – اطالق نار 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  أف��اد مص��در 
محافظة البصرة ام��س االثنن، بان 
مس��لحن مجهولن اقدم��وا على 

قتل مواطن شمال مركز املدينة.
وقال املصدر  ان "مسلحن مجهولن 
يس��تقلون س��يارة مدني��ة أطلقوا 
النار على احد االشخاص في ناحية 
الكرمة شمال مركز املدينة"، مبينا 
ان "اجملن��ي علي��ه اصي��ب برص��اص 
املسلحن ونقل الى املستشفى في 
حالة حرجة جدا حيث توفي على اثر 

ذلك".

انفجار عبوتين في كسرة وعطش والطارمية شمالي بغداد * مقتل انتحاري واعتقال 3 آخرين شرقي ديالى 
اعتقال إرهابي مطلوب في تكريت مركز صالح الدين * تفجير عبوات ناسفة تحت السيطرة شمالي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت جلنة الرعاي��ة االجتماعية في مجلس 
محافظ��ة بغداد، ع��ن حاجة 5 مالي��ن مواطن 
لروات��ب الرعاي��ة االجتماعي��ة، مش��يرة إلى أن 
ذلك الع��دد بحاجة إلى دعم م��ن قبل احلكومة 

االحتادية.
وقالت رئيس اللجنة ه��دى العبودي في تصريح 
صحفي:" بحسب الدراس��ات والبيانات اخلاصة 
مبنظمة اليونس��يف، تب��ن حاجة م��ا يقارب 5 
مالين مواطن في احملافظة، لرواتب الرعاية ورفع 
املس��توى االقتصادي واملعيش��ي له��م من قبل 

احلكومة االحتادية".
وأضاف��ت أن "هن��اك الكثير م��ن العائالت التي 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  قب��ل  م��ن  دعمه��ا  مت 
االجتماعية من خالل ش��مولهم برواتب الرعاية 
االجتماعية، إال ان هذه ال�مالين اخلمسة  مالين 

من املواطنن حتتاج رواتب من احلكومة".
وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية اعلنت 
في وقت س��ابق توزيع رواتب الرعاية االجتماعية 
كل ش��هرين بدال من ثالثة اشهر ابتداء من االول 

من حزيران 2016.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب آراس حبيب كرمي األمن العام حلزب املؤمتر 
الوطن��ي العراقي ، امس االثن��ن، مبلء النواقص 
في الشواغر الدبلوماسية، سيما في العواصم 
املهم��ة التي ترتبط مع بغداد بعالقات ومصالح 

متبادلة.
وقال ك��رمي في بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة من��ه، إن " مل��ف العالق��ات اخلارجي��ة 
مس��ألة أساسية البد من االهتمام بها "، مبينا 
أنه "بع��د مرحل��ة اخلالف��ات والتجاذب��ات التي 
صبغ��ت الس��نوات املاضي��ة نس��تطيع القول 
أن الع��راق بات يتعام��ل مع اخلارج م��ن منطلق 

مصاحله الوطنية".
وأض��اف ك��رمي أن "مختل��ف دول العال��م، وف��ي 
املقدم��ة منه��ا دول الق��رار املؤثر ف��ي املنطقة 
والعال��م، تتعامل معن��ا طبقا له��ذه القاعدة، 
حي��ث بات وطنن��ا وجه��ة أساس��ية ومنطلقا 

لرسم السياسات الدولية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير خارجي��ة إيطاليا، أجنيلين��و ألفانو، خالل 
لقائ��ه بوزير اخلارجية العراقي��ة إبراهيم اجلعفري، 
ام��س االثن��ن، اس��تعداد ب��الده لتأهي��ل القوات 

العراقية، مبينا انه سيزور بغداد قريبا.
وقال مكت��ب اجلعفري ف��ي بيان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، إن "وزير اخلارجي��ة إبراهيم 
اجلعف��ري، اختت��م مش��اركته ف��ي منت��دى حوار 
املتوس��ط "روما-ميد 2017" بلقاء أجنيلينو ألفانو 
وزير خارجية إيطاليا، فيما جرى خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بن بغ��داد وروما، والتأكيد على 
أهم�ية تعزيز التعاون املشترك في اجملاالت كافة".

وأضاف اجلعفري بحس��ب البيان "لق��د خرجنا تواً 
م��ن معركة عاملية مصيرية جتس��دت باحلرب ضد 
عصابات داعش اإلرهابي��ة، وحققنا النصر بجهود 
وح��دة مكونات الش��عب العراقي، ودع��م اجملتَمع 
الدول��ي"، مبين��ا "انن��ا نتطل�ع الس��تمرار وقفة 
الدول الصديقة إلى جانبنا ليستعيد العراق أمنه، 

واستقراره، وازدهاره".
ودع��ا اجلعف��ري إلى "تفعي��ل اللجنة املش��ترَكة 
العراق�ية-اإليطالي��ة، واس��تمرار تدري��ب القوات 
العراق�ي��ة، وح��ث الش��ركات اإليطالي��ة، عل��ى 
املُس��اَهمة في إعادة إعمار البنى التحت�ية للمدن 
العراق�ي��ة، وتب��ادل اخلب��رات على صعي��د تدريب 
الك��وادر الدبلوماس��ية"، موّجهاً الدع��وة ل�"وزير 
خارجي��ة إيطالي��ا لزي��ارة الع��راق في إط��ار تعزيز 

التعاون املشترَك بن البلدين".
من جانبه قدم وزير خارجية إيطاليا أجنيلينو ألفانو 
"تهاني بالده للش��عب العراق��ي باالنتصارات التي 

حققها في حربه ضد اإلرهاب".

5 ماليين مواطن في 
بغداد بحاجة للرعاية 

االجتماعية

المؤتمر الوطني يؤكد 
ضرورة ملء الشواغر 

الدبلوماسية

إيطاليا تبدي 
استعدادها لتأهيل 

القّوات العراقية

الملف األمني

72 ساعة لتطهير البادية الغربية 
من " داعش" والعبادي قريب من 

إعالن النصر الناجز
ومن جهته اعلن القيادي في احلشد 
الش��عبي جواد الطليب��اوي، االثنن، 
اس��تعداداتها  اكمل��ت  قوات��ه  ان 
العس��كرية وتنتظر اع��الن انطالق 
املرحل��ة الثانية من عملي��ات حترير 
وتطهي��ر ما تبقى من جزيرة املوصل 
وبادية االنبار ووادي حوارن وصوال الى 

احلدود السورية . 
العملي��ات   " ان  الطليب��اوي  وق��ال 
املقبل��ة لق��وات احلش��د الش��عبي 
ستش��مل حتري��ر وتطهي��ر جزي��رة 
املوص��ل وص��الح الدين وص��وال الى 
احل��دود الس��ورية ، مش��يرا الى ان" 
داع��ش انته��ى عس��كريا ف��ي هذه 
املناطق وليس له وجود اطالقا ، الفتا 
الى ان" عناصر داعش انسحبت الى 
عمق اجلزيرة والى احلدود السورية ".

وتابع ان "عمليات الصفحة الثانية 
لتطهي��ر ما تبق��ى م��ن داعش من 
مفخخات وقد ال تتضمن مواجهات 
عس��كرية م��ع التنظي��م االرهابي 
الن غالبي��ة عناصره انس��حبت الى 
عمق الصحراء والى احلدود السورية 
وس��تجري مطاردتها الى اخر ش��بر 

في العراق".
وال��ى ذل��ك أف��اد مص��در أمني في 
عملي��ات اجلزي��رة والبادي��ة ، أم��س 

االثن��ن، عن قي��ام الق��وات األمنية 
بتفجير مخلفات لداعش في جزيرة 
الرم��ادي مرك��ز محافظ��ة االنب��ار 

بشكل مسيطر عليه.
م��ن  "العدي��د  إن  املص��در  وق��ال 
االنفج��ارات جت��ري االن ف��ي جزي��رة 
الرمادي، "مشيرا الى أن" االنفجارات 

مسيطر عليها".
وأض��اف املصدر الذي لم يفصح عن 
أس��مه أن "االنفجارات هي لعبوات 
ناس��فة من مخلفات داعش تركها 

في املنطقة".
الوطن��ي  األم��ن  مستش��ار  وكان 
العراقي ورئيس هيئة احلش��د فالح 
املاضي،  الفياض كش��ف اخلمي��س 
أن العمليات العسكرية اجلارية في 
الصحراء وبادية اجلزيرة متهد ملس��ك 
احلدود، مش��يرا إلى وجود تفاهمات 

مع سوريا بهذا الصدد
وجتري القطعات العسكرية معارك 
ض��د عناص��ر داع��ش ف��ي مناط��ق 
اعالي الف��رات اخر معقل للتنظيم 
إلعالن السيطرة على كافة االراضي 
بالكامل  واعالنها مطهرة  العراقية 

من أي مجاميع إرهابية .

العبادي يدعو لالنفتاح في 
املناهج الدراسية من دون متييز 

بني االجتاهات واألفكار
وق��ال العب��ادي خ��الل كلمت��ه في 

افتتاح اعمال اجملل��س املركزي الحتاد 
املعلمن العرب ال��ذي تقيمه نقابة 
املعلمن العراقين، "على اهمية دور 
املعلم ف��ي اجملتمع وخطة احلكومة 
لالهتمام بهذه الش��ريحة املهمة" 
الفتا ال��ى ان "دور املعلم في اجملتمع 
ميثل قدوة لآلخرين لرسم مستقبل 

أفضل لشعوبنا".
مجموع��ة  نواج��ه  "انن��ا  واض��اف 
م��ن التحدي��ات ومنها الغ��اء اآلخر 
عب��ر الفك��ر املتط��رف واالرهاب��ي، 
ومن امله��م جدا القض��اء على هذا 
الفك��ر،" مش��يرا الى "انن��ا جنحنا 
بقواتن��ا البطلة ف��ي االنتصار على 
االره��اب عس��كريا وحتري��ر اراضينا، 
ويجب العمل على استئصال فكره 

املنحرف".
كما أش��ار العبادي ال��ى ان "اول ما 
نق��وم به بع��د حترير امل��دن هو فتح 
املدارس ألهميتها القصوى واهمية 

التعليم".
واك��د ان "التح��دي اآلخ��ر يتمث��ل 
بتح��دي الفس��اد ال��ذي يح��اول ان 
يسرق االمل من شبابنا، موضحاً ان 
من املعيب اس��تغالل السلطة من 
اجل الفس��اد، وان متت��د اليد للمال 
العام، مبين��ا اهمية ان تكون هناك 
ثقاف��ة مجتمعي��ة تتمث��ل برفض 

الفساد". 
وش��دد رئيس الوزراء عل��ى "أهمية 

العمل الطوعي وتربية االجيال على 
هذا العمل االساسي، مؤكدا اهمية 
العدالة واإلنصاف ف��ي توزيع الثروة 
والتعيينات واملناص��ب، الن العدالة 
واإلنص��اف أم��ر أساس��ي وجوهري 

للمجتمع ومن دونهما لن نتقدم"
وكان العب��ادي أعلن، في )7 تش��رين 
الثان��ي 2017(، ع��ن ع��زم حكومته 
خ��وض "ح��رب" ضد م��ن وصفهم 

ب�"الفاسدين".

معصوم واملالكي يشددان على 
اإلسراع بإقرار املوازنة وإعادة 

النازحني
وكان رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
في )18 تشرين الثاني 2017(، واثناء 
تس��لمه بطاق��ة الناخ��ب من أحد 
املراك��ز ف��ي بغ��داد، أن االنتخاب��ات 

ستجري في موعدها الدستوري.

احلكيم: إعادة إعمار املدن احملررة 
واخلدمات أهم حتديات املرحلة 

املقبلة
وأش��ار احلكيم ال��ى ان "االنتصاراِت 
العس��كرية الكبي��رة، واالنتصاراِت 
السياس��يِة الت��ي حتقق��ْت بوحدِة 
الع��راق ومواجه��ة حتدي��ات الوحدة 
كان��ْت س��بباً بع��ودِة الع��راق إل��ى 

مكانتِه اإلقليميِة والدوليِة".
وأكد أنَّ "العراَق أمامُه حتدياٍت كثيرة 

منها التحدي األمن��ّي حيُث يحاوُل 
اإلرهاب أْن يس��تغَل أيَّ ثغرٍة لينفَذ 
منها في حن يبقى التحدي اخلدمّي 
وإعمار مدن احملررين واملدن احملررة أهَم 

حتدياِت املرحلة املقبلة".

أربعة خيارات حلل أزمة انتخابات 
كركوك أرجحها املقّدم من 

احلكومة
ومض��ى البيات��ي إل��ى أن "اللجنة 
الن��واب  مجل��س  ف��ي  القانوني��ة 
ستأخذ املقترحات جميعها لغرض 

مناقشتها واختيار األنسب منها".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و اللجن��ة 
القانونية النيابية س��ليم ش��وقي 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"اخليار احلكومي هو األقرب للتطبيق 
وقد نفضله على بقية املقترحات".

"الس��ياقات  ان  ش��وقي  وأض��اف 
النواب  الدس��تورية متن��ع مجل��س 
م��ن التصويت عل��ى القوانن خالل 
كونه��ا  االس��تثنائية  اجللس��ات 

مخصصة فقط للنقاشات".
وأورد أن "التصوي��ت عل��ى القان��ون 
-بع��د االتف��اق عليه- يك��ون خالل 
الس��نة  م��ن  الثان��ي  الفص��ل 
التش��ريعية األخي��رة بداي��ة العام 

املقبل".
وزاد شوقي أن "املفوضية املستقلة 
لالنتخاب��ات طلبت من��ا التصويت 

على القانون قبل يوم 20 من الشهر 
اجلاري وأن هذا التأخير سيؤثر سلبياً 
على موعد االنتخابات منتصف آيار 

من العام املقبل".
وأوض��ح أن "اخل��الف األخي��ر يخص 
القان��ون  م��ن   )52( و   )37( املادت��ن 
اللتن تخص��ان محافظة كركوك، 
وأن ممثليه��ا في مجل��س النواب لم 

يتفقوا على إيجاد حل".
وأكمل شوقي بالقول إن "التصويت 
على القانون يجب أن يسبقه جلسة 
لق��ادة الكتل، ومن ث��م الذهاب إلى 

البرملان لغرض متريره".
من جانبه، يأمل النائب عن التحالف 
الكردستاني فرهاد قادر ب� "االسراع 
في االتفاق على بنود قانون انتخابات 

مجالس احملافظات".
وأضاف قادر في تعليق إلى "الصباح 
اجلدي��د"،  أن "املش��روع موجود في 
ادراج الس��لطة التش��ريعية من��ذ 
مدة ليست بالقليلة لكن اخلالفات 

عطلت حسمه".
وأش��ار إلى أن "النقاشات مستمرة 
على املادتن اخلالفيت��ن بن الفرقاء 
أم��الً بايج��اد ح��ل لتباي��ن وجهات 

النظر بصددهما".
وأكد قادر أن "الكتل الكردس��تانية 
طالب��ت الكتل داخ��ل البرملان بعدم 
قب��ل  للتصوي��ت  القان��ون  ع��رض 

التوافق على نصوصه".

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:
الس��وداني  أعلن محمد ش��ياع 
وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن وكالة، 
أنه كش��ف ع��ن عملية فس��اد 
وتالع��ب كبير في أم��وال الدولة 
العقد  وتدقي��ق  بع��د مراجع��ة 
الشركة  بن  املبرم  االس��تثماري 
الش��مالية  لألس��مدة  العام��ة 
العاملي��ة  االول��ى  والش��ركة 

املستثمرة.
تدوين��ة  ف��ي  الس��وداني  وذك��ر 
عل��ى صفحته الش��خيصة في 
فيسبوك ، أمس االثنن أن "عقد 
االستثمار جرى توقيعه في شهر 
نيسان من عام 2009 بن الشركة 
الش��مالية  لالس��مدة  العام��ة 
وش��ركة الهجرة للتجارة والتي 
نقلت بدورها احلقوق وااللتزامات 
ال��ى الش��ركة االول��ى العاملي��ة 
مبوجب قانون الشركات رقم )21( 

لسنة 1996".
وأض��اف أن "التزامات املس��تثمر 
مبوج��ب العق��د تتضم��ن تأهيل 
وحتديث وتطوي��ر خطوط االنتاج 
واآلالت  واألجه��زة  واملكائ��ن 
واخلدمات بالش��كل الذي يحقق 
خ��الل  التصميمي��ة  الطاق��ة 
املدة احمل��ددة وفق خط��ة العمل 
وتش��غيل  وإدارة  التش��غيلية 
أنش��طة املعمل اإلدارية والفنية 
ونق��ل  جتهي��ز  م��ع  واخلدمي��ة 
امل��واد األولي��ة وكذلك تش��غيل 
املعم��ل  ف��ي  العامل��ن  كاف��ة 
رواتبه��م ومخصصاتهم  ودف��ع 

وتدريبهم حسب االختصاص".
وتاب��ع أن "مدة العقد بلغت )15( 
عاما ومتدد مبق��دار التأخير الناجت 
في حال��ة ظه��ور العي��وب غير 
الظاه��رة خ��الل فت��رة التأهي��ل 
باالضاف��ة إل��ى أن العق��د ال��زم 
الش��ركة  بتجهي��ز  املس��تثمر 
العامة لألسمدة بنسبة )38.5(% 
الت��ي  اإلنتاجي��ة  الطاق��ة  م��ن 
ستحقق في املرحلة األولى وعند 
اإلنت��اج بالطاق��ة التصميمي��ة 
والبالغ��ة )525( ال��ف ط��ن م��ن 
األس��مدة النتروجينية وفي حال 
الوصول إلى اتف��اق بن الطرفن 

عند حتقيق الطاقة القصوى فإن 
حصة الشركة العامة لألسمدة 
م��ن اإلنت��اج س��تكون )38.5% + 
%15( م��ن الف��رق ب��ن الطاق��ة 
القصوى والطاقة التصميمية".

واض��اف الس��وداني أن " صياغة 
بنود عقد االستثمار لم تعد بنحو 
رصن ولم حتفظ حقوق الشركة 
الش��ركة  العق��د  فق��د حم��ل 
اخلس��ائر  لألس��مدة  العام��ة 
واألض��رار التي حلقت بالش��ركة 
انقط��اع  نتيج��ة  املس��تثمرة 
الغ��از رغم أن عملي��ة االنقطاع 
خ��ارج إرادة الوزارة وع��دم حتديد 
مدة ملعاجل��ة العي��وب الظاهرة، 
وكذلك عدم وجود شروط جزائية 
تفرض على املس��تثمر في حالة 
مخالفت��ه لبنود العق��د اضافة 
العام��ة  الش��ركة  حتم��ل  ال��ى 
لالسمدة الشمالية دفع الرواتب 
ملدة س��تة اشهر رغم عدم وجود 
ذلك في امللف االستثماري فضال 
عن عدم تقدمي املستثمر خطابات 

الضمان".
واش��ار إلى أن "الشركة توقفت 
عن اإلنتاج للفترة من 4/1 ولغاية 
2013/6/1 بسبب أعمال الصيانة 
وبقيت متوقفة بعد هذا التاريخ 
جراء أمرين يتمث��ل األول بتوقف 
إمداد الغاز بسبب )21( مليار دينار 
متثل مس��تحقات على الشركة 
حلساب ش��ركة خطوط األنابيب 
والثاني اس��تيالء عصابات داعش 
عل��ى الش��ركة  للفت��رة ما بن 
أواس��ط نيسان عام 2014 وحتى 
تش��رين األول من السنة التالية 
2015، م��ع األخذ باالعتب��ار انها 
مازالت غير مهيأة للتشغيل في 

الوقت احلاضر".
وأك��د الس��وداني  أن��ه "وبع��د 
مراجعة وتدقيق عقود االستثمار 
الوزارة  أبرمتها  التي  واملش��اركة 
خالل الس��نوات السابقة ضمن 
اخلطط اإلصالحي��ة التي تبنتها 
وإج��راء التحقيق��ات الالزمة من 
قبل مكتب املفتش العام بش��أن 

اخملالف��ات احلاصل��ة ف��ي العقد 
الشركة  بن  املبرم  االس��تثماري 
الش��مالية  لألس��مدة  العام��ة 
العاملي��ة  االول��ى  والش��ركة 
املستثمرة وتشخيص حالة عدم 
القانونية السليمة  الطرق  اتباع 
ف��ي اس��تحصال حقوقه��ا من 
الش��ركة املس��تثمرة وهدر تلك 
احلق��وق ف��ي الق��رار القضائ��ي 
واملكتس��ب  لصاحله��ا  الص��ادر 
الدرج��ة القطعي��ة إضاف��ة إلى 
تس��جيل حالة ع��دم الدقة في 
احتس��اب الدي��ون املترتبة بذمة 
ماتسبب  املس��تثمرة  الش��ركة 

بهدر لألموال".
وبن أن "املس��تثمر سبق وان قام 
برفع دعوى قضائي��ة في احملاكم 
املترتبة  للمطالبة مبس��تحقاته 
حص��ل  وق��د  الش��ركة  بذم��ة 
بص��رف  قضائ��ي  حك��م  عل��ى 
)110( ملي��ارات دين��ار م��ن ه��ذه 

املستحقات".
وذكر السوداني أنه "وحال مباشرة 

لألس��مدة  العام��ة  الش��ركة 
الشمالية بصرف الدفعة األولى 
من هذه املستحقات والبالغة )4( 
مليارات دينار استنادا إلى احلكم 
القضائي الصادر وبعد تشخيص 
حاالت تالعب وشبهات فساد في 
العق��د االس��تثماري فقد أصدر 
بإيق��اف الص��رف للدفعة  أم��راً 
االولى وإحالة املوضوع برمته الى 
مكتب املفت��ش العام في الوزارة 
وهيئ��ة النزاهة لغ��رض التدقيق 

وإجراء التحقيقات الالزمة".
"التحقيق��ات  أن  ال��ى  ولف��ت 
واج��راءات التدقي��ق الت��ي جرت 
تالع��ب  عملي��ة  وج��ود  أثبت��ت 
وش��بهات فس��اد وتواط��ؤ ب��ن 
الشركتن، اذ توصلت التحقيقات 
الى احتس��اب مبلغ )418( مليار 
دين��ار كمس��تحقات للش��ركة 
الش��مالية  لألس��مدة  العام��ة 
مترتبة بذمة املس��تثمر ، مؤكدا 
في الوقت ذاته عل��ى أن إجراءات 
للعق��د  والتدقي��ق  املراجع��ة 

الشركة  بن  املبرم  االس��تثماري 
األس��مدة  لصناع��ة  العام��ة 
الش��مالية والش��ركة العاملي��ة 
املس��تثمرة حال��ت دون حص��ول 
عمليات تالعب وهدر باملال العام 
القضاء  إل��ى  املتورطن  وإحال��ة 
القبض وحجز  مبوجب مذك��رات 
األموال الصادرة بحق املس��تثمر 
صهيب محمد عب��داهلل العاني 
ورئي��س وأعض��اء مجل��س إدارة 
لألس��مدة  العام��ة  الش��ركة 

الشمالية".
وشدد السوداني على أن "الوزارة 
واجراءاتها  بخططه��ا  ماضي��ة 
والتصحيحي��ة  اإلصالحي��ة 
لكش��ف ح��االت الفس��اد ف��ي 
العق��ود املبرمة س��ابقا والعمل 
عل��ى الغاء هذه العق��ود وإحالة 
ووضع  القض��اء  إلى  املفس��دين 
ضواب��ط واضحة وش��فافة عند 
إب��رام عق��ود جدي��دة للحد من 
هدر املال العام ومحاربة الفساد 

واملفسدين".

التزامات المستثمر 
بموجب العقد تتضمن 
تأهيل وتحديث وتطوير 
خطوط االنتاج والمكائن 
واألجهزة واآلالت 
والخدمات بالشكل 
الذي يحقق الطاقة 
التصميمية خالل 
المدة المحددة وفق 
خطة العمل التشغيلية 
وإدارة وتشغيل أنشطة 
المعمل اإلدارية والفنية 
والخدمية

وزير الصناعة السوداني

أكدت مضيها باإلصالحات وكشف الفساد

"الصناعة" تكشف تفصيالت عملية كبرى للتالعب بالمال العام
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اعالم المحافظة 
اطلع احلقوق��ي محمود عب��د الرضا 
مال طالل محافظ واسط على أعمال 

االكساء اجلارية في الطريق العام 
) ك��وت � بغ��داد ( واملتمثل��ة مبعاجلة 
واملطب��ات  املتض��ررة  للمم��رات 
بالقرب  وباالخص  والتخس��فات فيه 

من حدود ناحية الدبوني .
وتضمنت احلملة الت��ي اطلق عليها 
حمل��ة ) الوف��اء ( وتنف��ذ ف��ي عموم 
مناطق احملافظة خاصة بتطويروتأهيل 
اخلدم��ات وإص��الح ومعاجل��ة الطرق 
اجله��ود  عل��ى  باالعتم��اد  اخلارجي��ة 
الذاتي��ة لدوائر البلديات والطرق واملاء 

واجملاري واجلهد الهندسي .
على صعيد متص��ل يتابع محافظ 
واس��ط ميداني��اً أعمال االكس��اء 

لطري��ق برينج في قض��اء العزيزية 
وال��ذي ينفذ ضمن حمل��ة ) الوفاء( 
لتطوي��ر وتأهيل اخلدمات في عموم 
أقضي��ة ونواحي احملافظة باالعتماد 
عل��ى االمكاني��ات املتاح��ة للدوائر 
ورافق  الهندس��ي،  واجلهد  اخلدمية 

احملافظ خ��الل اجلولة عضو مجلس 
واس��ط الش��يخ ع��ادل التميم��ي 
ومع��اون احملاف��ظ للش��ؤون الفنية 
املهندس رحمن يسر ناهي، املشرف 
على أعمال القطاع الش��مالي من 

احملافظة .

تحت شعار« استعمال نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد«

محليات 4

يتق��دم الزميل محم��ود خيون بالش��كر 
واالمتن��ان العامل��ن ف��ي ش��عبة طوارئ 
التعليمي منهم  اليرم��وك  مستش��فى 
رئي��س ممرضن صح��ي اقدم عب��د الكرمي 
احمد ورئيس ممرضن قاس��م نور ملا بذلوه 
من جهد كبير وعناية فائقة واشراف جم 
على رعايتهم له بع��د تعرضه الى حادث 

مروري . 

 شكر وتقدير

بغداد - الصباح الجديد:

ش��ارك املستش��ار االق��دم لرئيس 
املائي��ة  امل��وارد  وزي��ر  اجلمهوري��ة 
عبداللطي��ف  الدكت��ور  االس��بق 
رش��يد في اعمال الندوة النقاشية 
الت��ي نظمته��ا ادارة امل��وارد املائية 
ع��ن اس��تعمال نظ��م املعلوم��ات 

اجلغرافية واالستشعار عن بعد. 
والق��ى الدكت��ور رش��يد كلمة في 
الن��دوة عب��ر فيه��ا ع��ن امتنان��ه 
عق��د  ف��ي  اخمللص��ة  للمس��اعي 
الن��دوات واملؤمت��رات العلمي��ة في 
ظل ظ��روف سياس��ية واقتصادية 
نع��رف جميعاً م��دى صعوبتها من 
أجل إيجاد احللول التي من ش��أنها 
تخفيف الضرر الناحت عن شح املياه 
إن ل��م يكن القض��اء علي��ه متاماً. 
فنحن كبلد مهم من بلدان الشرق 
اقتصادية  ارتباط��ات  لنا  األوس��ط 
وسياس��ية وحتى مائية متشابكة 
مع أغلب دول اجلوار. وقد ألقت هذه 
االرتباطات بظاللها الس��لبية على 
واقع املياه في العراق وبالتالي على 
دورة احلي��اة في الزراع��ة والصناعة 

واملعيشة املتعلقة بحياة الناس.
واضاف الدكتور رشيد لكننا اليوم 
وف��ي ظ��ل املعطي��ات القدمي��ة - 
اجلديدة من منو س��كاني مطرد ومنو 
الصناعة وازدياد املساحات الزراعية 
فضالً  الشخصية،  واإلستخدامات 
ع��ن سياس��ات دول اجل��وار كبن��اء 
التخزيني��ة  واملنش��آت  الس��دود 
اإلروائية وبن��اء احملطات  واملش��اريع 
الكهربائي��ة، وتغيرات املن��اخ التي 
سببت احتباس األمطار، أصبح من 
الالزم التفكير والعمل بجدية أكثر 
من قبل اجلميع، وأقصد هنا الدولة 
واملدني��ة  احلكومي��ة  واملنظم��ات 
واملثقفن وحتى املواطنن العادين، 
يج��ب عل��ى اجلميع املش��اركة في 
عمل وطني واس��ع يدف��ع أي خطر 

محتمل جّراء نقص املياه املتوقع.
واش��ار وزير امل��وارد املائية االس��بق 

انن��ي ارى ش��خصياً ان هناك ثالثة 
عوامل رئيسة كان لها الدور األكبر 
في مشكلة ش��ح املياه أو فاقمت 
تأثيراته الس��لبية من دون أن نهمل 
الكثير من العوامل الثانوية األخرى 
التي تتناول املناخ والطبيعة: حيث 
تغيراً  املاضية  الس��نوات  ش��هدت 
جذري��اً ف��ي ارتف��اع درج��ات احلرارة 
فوق معدالته��ا الطبيعي��ة وازدياد 
مس��احات التصحر نتيجة اجلفاف 
ف��ي  الكبي��ر  والنق��ص  املس��تمر 

مستويات األمطار والثلوج.
كم��ا تناولت مس��ار جري��ان األنهر 
والروافد م��ن دول املصب الى داخل 
العراق: وهو متعلق بعوامل داخلية 
وتصرف��ات هذه  ودولية  وإقليمي��ة 

ه��ذا  عل��ى  املس��يطرة  األط��راف 
املسار وبالتالي التأثير املباشر على 
واقعن��ا املائي، فيج��ب )كما أكدنا 
م��راراً(  الدخ��ول مع ال��دول اجملاورة 
لن��ا في ح��وارات ج��ادة وس��لمية 
لتحقي��ق اتفاقات لتقاس��م املياه 
طويلة األم��د على أس��اس حتقيق 
املصلحة املشتركة جلميع االطراف، 
وتب��ادل املعلومات ح��ول اإلجراءات 
وزي��ادة  للس��دود  التش��غيلية 
إطالق��ات مع��دالت املياه ال��ى دول 
املصب، واش��عار العراق عن اخلطة 
التش��غيلية ملوارد املائي��ة من دول 
اجلوار من أج��ل ضمان حصة مائية 

عادلة للعراق.
وكش��فت إدارة امل��وارد املائي��ة في 

اإلدارة  مس��توى  إن  ع��ن  الع��راق 
املتحق��ق حلد اآلن هو دون ما نتمناه 
– على الرغم م��ن معرفتنا بحجم 
املعوق��ات – ولكن يج��ب أن تنهض 
)ب��كل مفاصله��ا( به��ذا  الدول��ة 
القط��اع احلي��وي وتدعمه بش��كل 
ج��اد يرتقي وأه��داف ال��وزارة التي 
تتعل��ق بحي��اة الفرد مباش��رة من 

خالل حتقيق األمن املائي والغذائي.
املائي��ة  امل��وارد  إدارة  إعتم��اد  إن 
العراق على مجموعة من األس��س 
السياس��ية  والتنظيمية والفنية 
واالجتماعية سيكون الفاعل األهم 
في تخطي املش��كلة احلالية ، ومن 
الناحي��ة السياس��ية والتنظيمية 
يكمن في تش��كيل هيئ��ة عليا أو 

مجل��س أعل��ى للمي��اه يكون حتت 
قيادة رئاس��ة ال��وزارء أو وزارة املوارد 
املائي��ة، يعم��ل على إتخ��اذ قرارات 
ستراتيجية نتفاوض على أساسها 
مع الدول املتشاركة معنا في األنهر 
وفق خطة مدروسة تخدم مصلحة 
الفني��ة  الناحي��ة  وم��ن   ، الع��راق 
الهندس��ية  الدراس��ة  س��تكون 
والعلمية األرضي��ة اخلصبة لبلورة 
قي��ادات مهنية مؤهل��ة تعمل في 
حقل امل��وارد املائية ، واجتماعيا في 
تثقي��ف املزارع��ن بع��دم اإلعتماد 
على طرق الري التقليدية في املقام 
األول والتي تس��بب هدراً كبيراً في 
ال��واردات املائية، وم��ن الطبيعي أن 
يؤث��ر انخف��اض امل��وارد املائية على 

األم��ن الغذائ��ي بصورة مباش��رة، 
وخاص��ة امل��واد الغذائي��ة املنتجة 
محلي��اً. ما يدف��ع باالعتم��اد على 

اإلستيراد اخلارجي.  
الدكت��ور رش��يد كلمته  واختت��م 
أمامك��م  أس��جل  انن��ي  بالق��ول 
امل��وارد  وزي��ر  بتصري��ح  إعجاب��ي 
املائي��ة د.حس��ن اجلناب��ي حن قال 
م��ا معناه )كان العراقي��ون تاريخياً 
كان��وا يتوافرون عل��ى ثقافة حفظ 
املياه وابتكار أس��اليب حفظ املياه، 
أم��ا الي��وم فالثقاف��ة االجتماعية 
معكوس��ة متاماً وهي العمل على 
هدر املياه من قبل األفراد واجلماعات 
فضالً عن اله��در في جميع اجملاالت 

األخ�رى(.

إدارة الموارد المائية تعقد ندوًة نقاشيًة عن واقع المياه في العراق 

تهدف الندوة الى 
تخفيف الضرر الناتح 
عن شح المياه إن لم 

يكن القضاء عليه 
تمامًا. فنحن كبلد 

مهم من بلدان الشرق 
األوسط لنا ارتباطات 
اقتصادية وسياسية 

وحتى مائية متشابكة 
مع دول الجوار

جانب من الندوة

مدينة الطب تحتضن 
امتحانات البورد العربي 

للتخصصات الجراحية

حملة تطوعية لتنظيف محطات 
سكك حديد المنطقة الشمالية 

اتصاالت واسط تقوم بتأهيل 
شبكة كابالت مجّمع تاج الدين

بغداد - الصباح الجديد:
احتضنت دائرة مدينة الطب امتحانات طلبة البورد 
العربي التي يقيمها اجمللس العربي لالختصاصات 
الطبية اجلراحية على قاعة الشهيد درب املوسوي 

للمؤمترات العلمية وبواقع 173 ممتحنا .
واوضح املشرف على االمتحان الدكتور حيدر عبد 
احلسن احمد رئيس اجمللس العراقي لالختصاصات 
الطبي��ة ان االمتحان جاء من ش��تى مراكز العراق 
وبش��تى التخصصات اجلراحي��ة ) اجلراحة العامة 
، اجلراح��ة البولي��ة ، اجلراح��ة العصبي��ة ، جراحة 
العظ��ام والكس��ور ، جراح��ة االطف��ال ، اجلراحة 
التجميلي��ة والصدرية ( ومبراقب��ة ومتابعة نخبة 

من االساتذة واألطباء االختصاصين .
يذكر ان اللجنة التنظيمية لالمتحان ضمت ثالثة 
اعضاء هم كل من الدكتور صادق عباس وضمياء 

صادق وأمين نعيم.

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت مجموعة من منتسبي سكك املوصل 
بتنظيف اروق��ة احملطة ورفع االنقاض من مبنى 

احملطة والوحدات التابعة لها. 
وقال مدير عام الش��ركة العامة لسكك حديد 
العراق املهندس س��الم جبر ان محطة س��كك 
املوصل ش��هدت تواص��ل اجلهود االس��تثنائية 
ملنتس��بيها الذي��ن س��ارعوا بتهيئ��ة االرضية 
املناسبة للشروع باالعمال االدارية والتشغيلية 
والقانوني��ة واملالية والت��ي متثل صفحة مهمة 
م��ن العم��ل ال��ذي س��يعيد حملط��ة املوص��ل 
كام��ل جهوزيته��ا ف��ي تقدمي افض��ل اخلدمات 

للمواطنن.
واض��اف املدير الع��ام ان مدير س��كك املنطقة 
الش��مالية ومدراء الش��عب والوحدات باشروا 
بأعم��ال التنضي��ف ورف��ع كميات كبي��رة من 
االنق��اض م��ن اج��ل اع��ادة احلي��اة للمنطق��ة 
واس��تئناف خدماتها وانس��يابية قطاراتها في 

القريب العاجل . 

واسط - الصباح الجديد: 
قام��ت امل��الكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي مجمع 
اتصاالت تاج الدين التابعة ملديرية اتصاالت واس��ط 
باع��ادة تس��ليك وتاهي��ل ش��بكة كاب��الت القدرة 
الكهربائي��ة وصيان��ة املول��دات الكهربائية لتامن 
تزويد اجملمع املذك��ور بالطاق��ة الكهربائية وتضمن 
العم��ل ايضا تس��ليك كاب��الت االتص��االت اخلاصة 
بالبدالة في اجملم��ع املذكور وكذلك مت القيام ببعض 
االعم��ال املدنية ف��ي اجملمع كبناء الس��ياج اخلارجي 

لبناية املزرعة .
وفي س��ياق اخر تقوم املديرية املذكورة بانشاء قاعة 
بناي��ة التراس��ل في املديري��ة ومت الش��روع باالعمال 
املدنية واعمال احلدل وصب االساس��ات اخلرس��انية 
وقواع��د الدعام��ات الكونكريتي��ة وتهيئ��ة القاعة 
حسب املعايير اخلاصة بالتراسل وحسب املواصفات 
املطلوبة وبلغت نسبة اجنازها %40 والعمل مستمر 

لغاية اجناز القاعة بالكامل .
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جهزت ش��ركة ديال��ى العامة احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن وزارة 
الكهرباء وعدد من دوائر الدولة االخرى 
والقطاع اخل��اص بنحو )193( محولة 
كهربائية بش��تى االنواع والس��عات 
و)375( مقياس��ا كهربائي��ا متع��دد 
االن��واع واالط��وار خالل ش��هر ايلول 
فيما قامت بتجهيز )31( محولة و)8( 
مقاييس كهربائية في ش��هر تشرين 

االول املاضي .
وق��ال مع��اون مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهندس زيد شاكر ناصر في تصريح 
ان  ال��وزارة  ف��ي  االعالم��ي  للمرك��ز 
ش��ركته جهزت خ��الل ش��هر ايلول 
املاضي كال من املديرية العامة لتوزيع 
كهرباء الفرات االوسط مبحولة قدرة 
واحدة واملديرية العامة لتوزيع كهرباء 
توزي��ع  محول��ة  ب����)158(  الوس��ط 
بس��عات متع��ددة و)320( مقياس��ا 

كهروميكانيكيا بثالثة اطوار .
واش��ار معاون املدير الع��ام الى جتهيز 

مديري��ة توزيع كهرباء كرب��الء ب�)25( 
الس��عات  توزي��ع متع��ددة  محول��ة 
و)50( مقياسا الكترونيا بثالثة اطوار 
وكذلك جتهيز مديري��ة توزيع كهرباء 
ديال��ى مبحولتي توزيع فقط ، مضيفا 
ب��أن الش��ركة جهزت خالل الش��هر 
نفس��ه عددا م��ن ش��ركات القطاع 
اخلاص بالعديد من احملوالت واملقاييس 
الكهربائية بشتى سعاتها واطوارها 
م��ن بينها ش��ركة االبتداء وش��ركة 
ماب��ن النهرين وش��ركة وادي الذهب 
وش��ركة نور السنا وش��ركة االجيال 
وغيره��ا اضاف��ة ال��ى البيع املباش��ر 
وش��معات  واملقايي��س  للمح��والت 
الق��دح والهيت��رات وس��خانات امل��اء 
واملدافئ اجلداري��ة لعدد من املواطنن 
من خالل مراكز البيع املباشر العائدة 

للشركة .
وتابع مع��اون املدير الع��ام بالقول ان 
الش��ركة جهزت في ش��هر تش��رين 
االول املاض��ي االمان��ة العام��ة جمللس 
الوزراء ب��)58( كيلومت��را من القابلو 
الضوئ��ي لصال��ح الش��ركة العامة 
لالتص��االت ، فيم��ا جهزت ع��ددا من 

مديريات وزارة الكهرباء وجهات اخرى 
ب�)31( محولة توزيع متعددة السعات 
و)8( مقاييس كهربائية بشتى االنواع 
واالط��وار اضاف��ة الى بي��ع منتجات 
اخرى شملت )12800( شمعة قدح و 
)8( مقاييس كهربائية و)10( مقاييس 
ماء و)5( مدافئ جدارية مع )2( سخان 
ماء 2000 واط لعدد من املواطنن عبر 

منافذها التسويقية .
على صعيد اخر كشف وزير الصناعة 
ش��ياع  محم��د  وكال��ة  واملع��ادن 
الس��وداني عن اعادة تشغيل معمل 
احلديد والصلب الع��ام املقبل اضافة 
الى البدء بالتوقيتات الزمنية لتأهيل 

معمل البتروكيمياويات في البصرة.
وقال الس��وداني في تصريح خص به 
املربد ان معمل احلديد والصلب شارف 
عل��ى االنتهاء م��ن عملي��ات تاهيله 
وسيستانف العمل في العام املقبل 
بطرح كميات من احلديد والصلب الى 
االس��واق ، مضيفا انه قد مت احلصول 
عل��ى قرض يق��رب من ال��� 7 مليارات 
ونص��ف امللي��ار دين��ار الع��ادة تأهيل 
الوح��دات املتوقف��ة ، مبين��ا ان مدير 

املعمل ق��ام بتحديد س��قوف زمنية 
قريبة للبدء بتش��غيل احدى خطوط 

االنتاج املتوقفة بعد اعادة تأهيلها.
م��ن جهته اك��د مدير عام الش��ركة 
خال��د  للبتروكيمياوي��ات  العام��ة 
كاظم ان عددا من اخلطوط االنتاجية 
سيتم تش��غيلها خالل املدة املقبلة 
منها تش��غيل املولدات الغازية االربع 
بالتتاب��ع خ��الل ش��هر كان��ون االول 
وتش��غيل بقي��ة املول��دات االربع في 
ش��هر كانون الثاني من العام املقبل ، 
مبينا ان خط االنتاج الرئيس للمعمل 
وه��و )خط انتاج احلبيبات( يحتاج الى 
اكثر من س��بعة اش��هر ال��ى ثمانية 
لتش��غيله اال انهم سيختزلون املدة 
من 3 الى 4 اش��هر مع تزامن عمليات 

التاهيل للمعمل.
واشار مدير عام الشركة الى تشكيل 
غرفة عملي��ات جلميع وحدات املعمل 
باجتماعات يومي��ة مع االدارة العامة 
الروت��ن وتذلي��ل  للمعم��ل لتج��اوز 
العقب��ات التي تواجه اكمال عمليات 
تأهي��ل املعم��ل وتش��غيل وحدات��ه 

االنتاجية.

تقرير

»ديالى« تجّهز القّطاعين العام والخاص بالمحوالت والمقاييس والقابلو الضوئي 
العام المقبل..تشغيل معمل الحديد والصلب في البصرة 

شركة ديالى العامة

احملافظ يطلع على إحدى احلمالت اخلاصة بإكساء الطرق

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائ��رة البيئة على ضرورة ايالء 
البنى التحتية ف��ي احملافظات احملررة 
اولويات اعمال شؤون االلغام عموما 
، ومتويله��ا ضمن مهام صندوق اعادة 
م��ن  املتض��ررة  للمناط��ق  االعم��ار 

االرهاب .
وش��ددت الدائرة في اجتماعها الذي 
جاء تلبي��ة لتوجيهات رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور حي��در العبادي رئيس 
اللجنة الوطنية العليا لشؤون االلغام 
وحضره وزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي وممثل��ون ع��ن وزارات النفط 
ومستش��ارية  والداخلي��ة  والدف��اع 
االمن الوطني على ضرورة ادراج متويل 
اعم��ال ش��ؤون االلغام ضم��ن مهام 

وتعليمات صندوق اعادة االعمار

مبينة الى ان اجتماعها قرر تشكيل 
جلنة مشتركة برئاسة مدير عامردائرة 
وعضويًةمديري��ة  االلغ��ام  ش��ؤون 
ومديري��ة  العس��كرية  الهندس��ة 
الدفاع املدني العامة ومدير مكافحة 
املتفج��رات وممثلن ع��ن وزارة النفط 
لكي تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا مراجعة 
وثيق��ة االدوار واملس��ؤوليات املبرم��ة 
مابن وزارة الصحة والبيئة من جهة 
ووزارت��ي الدف��اع والداخلية من جهة 

اخرى .
من جانبه أوضح مدير عام دائرة شؤون 
االلغام خالد رش��اد ال��ى ان القرارات 
ايض��اً كان��ت تضمنت ال��زام اجلهات 
التخصيص��ات  بتوفي��ر  املس��تفيدة 
احلكومي  اجله��د  ال��ى  اللوجس��تية 
واملتمث��ل بوزارتي الدف��اع والداخلية 

في حال اعترضت املشاريع اي مناطق 
او اي مساحات ملوثة بااللغام .

واوض��ح مدي��رة ع��ام الدائ��رة انه قد 
تقرر كذلك استحداث غرفة عمليات 
مشتركة في محافظة البصرة تضم 
جمي��ع الش��ركاء ذات العالقة وتأخذ 
على عاتقه��ا اعمال ش��ؤون االلغام 
ف��ي الش��ريط احل��دودي فض��الً ع��ن 
املشاريع النفطية التي قد تعترضها 

مساحات ملوثة.
 رش��اد لف��ت ال��ى ان��ه قد تق��رر من 
جهة اخ��رى الزام دائرت��ه بتزويد دائرة 
املنظمات غير احلكومي��ة بأعتمادية 
التعه��د القانون��ي املقدم م��ن فروع 
املنظمات االجنبية خالل مدة أقصاها 
)٣٠( يوماً من تاريخ قبول التأس��يس 

وبخالفه يعد الطلب مرفوضاً .

محافظ واسط يطلع على أعمال
 إكساء طريق ) كوت ـ بغداد ( 

»البيئة« تدرج تمويل إزالة األلغام 
ضمن مهام صندوق إعادة اإلعمار

البصرة - الصباح الجديد:
اغالق عدد من العي��ادات واجملمعات 
الطبية مخالفة للضوابط االدارية 

والقانونية في قضاء الزبير.
وقال مدير قسم التفتيش الدكتور 
ابراهيم العبادي بعد ورود معلومات 

بوجود عيادات ومجمعات طبية غير 
مجازة في الزبير مت التوجه بالتنسيق 
مع االم��ن الوطني واجلهات االمنية 
الساندة وتبن بوجود احلالة حيث مت 
غلق ٣ مجمعات طبية غير قانونية 
م��ع طبيب��ة اس��نان س��ورية غير 

مجازة ومت اتخاذ االجراءات القانونية 
بحقها.

التفتيش��ية  احلملة  العبادي  واكد 
املؤسس��ات  ملتابع��ة  مس��تمرة 
الصحية غير احلكومية والس��عي 
ملنع املتجاوزين واخملالفن كونها قد 

تتس��بب بضرر للمرض��ى املترددين 
على هذه العيادات.

وأسفرت حمالت تفتيشية نفذتها 
دائ��رة صح��ة البص��رة ع��ن ضبط 
مخالفات في عيادة أسنان لطبيبة 
س��ورية مخالفة للضواب��ط وغير 

مج��ازة اضاف��ة لثالث��ة مجمعات 
طبية وعيادات تزاول عملها من دون 
احلصول على تس��جيل من اجلهات 
اخملتصة، إضافة إلى بعض اخملالفات 
التي تض��ر بصحة املرضى املترددين 
على هذه املراكز واجملمعات ، وكشف 

مدير قسم التفتيش ستقوم دائرة 
صحة البصرة بالتنسيق مع االمن 
الوطن��ي واألمن االقتص��ادي بااليام 
املقبلة بحملة تفتيش��ية واسعة 
النطاق على املؤسس��ات العالجية 

اخلاصة واخملالفة .

إغالق عيادات ومجّمعات طبية مخالفة للضوابط في الزبير
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إنخف��اض  الصح��ة  وزارة  اعلن��ت 
ع��دد اإلصابات مبرض الت��درًن مقارنة 
باألع��وام الس��ابقة ، رداً عل��ى م��ا مت 
تداوله على شاش��ة إح��دى القنوات 
الفضائية حول زي��ادة امراض التدرن 

في جانب الكرخ.
واوضح مدير مركز االمراض الصدرية 
الدكت��ور  ال��وزارة  والتنفس��ية ف��ي 
سامر عبد الستار في مؤمتر صحفي 
الصح��ة  منظم��ة  ممث��ل  حض��ره 
العاملية الدكتور ثام��ر احللفي ومدير 
املرك��ز الوطن��ي لالم��راض الصدرية 
والتنفس��ية الدكت��ور س��امر عب��د 
الستار واملتحدث الرسمي بإسم وزارة 
الصحة الدكتور س��يف البدر ان عدد 
املصابني ف��ي العراق وضمن البرنامج 
الوطن��ي للقضاء عل��ى التدرن املتبع 
من قبل الوزارة سجل انخفاضاً كبيراً 

في نسبة عدد املصابني بالتدرن .
االصاب��ات  ان  املرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
انخفض��ت ال��ى 6 االف نهاية 2016 
من 12 ال��ف خالل ع��ام 2003 فضال 
ع��ن انخف��اض واض��ح وكبي��ر ف��ي 
نس��بة االصابات بالت��درن في الكرخ 
مقارن��ة بالعام الس��ابق اذ كانت في 
الع��ام املاضي تُق��رب 850 اصابة في 
ح��ني بلغ��ت ه��ذا الع��ام 620 حالة 
فق��ط وما زالت املؤش��رات تس��جل 
إنخفاضاً كبيراً خالل هذا العام ويأتي 
ذل��ك للدعم ال��وزاري والدعم املقّدم 
م��ن األمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء 

واملنظمات العاملية.
واضاف مدير مركز االمراض الصدرية 
والتنفسية ان تغير النظرة اجملتمعية 
ملريض التدرن ش��جع اكث��ر املصابني 
عل��ى الع��الج خصوص��ا بع��د تغير 
اس��م املرك��ز م��ن مركز الت��درن الى 
املرك��ز الوطن��ي لالم��راض الصدرية 

والتنفس��ية ، موضحا ان املركز يتابع 
جمي��ع فعاليات البرنام��ج في بغداد 
واحملافظ��ات حي��ث يتوف��ر 19 عيادة 
استش��ارية 17 منها ف��ي احملافظات 
و2 ف��ي بغداد ويوجد 131 منس��قية 
تدرن في عموم العراق وهذه لفحص 
وكش��ف ومعاجلة ومتابع��ة مرضى 
التدرن وتكون بصورة بنايات مستقلة 
والبع��ض االخ��ر في املستش��فيات 
وهن��اك 1938 مركزا صحي��ا ملتابعة 
وتش��خيص احلاالت املش��تبه بها اذ 

تخصص %10 لالمراض الصدرية في 
املراكز الصحية .

وق��د حص��ل الع��راق عل��ى منح من 
املنظمات االميركي��ة منها 44 جهاز 
جني اكسبرت والذي يشخص املرض 
خالل س��اعة او س��اعتني مما يسهم 
بس��رعة الكش��ف فضال ع��ن توفير 
ال��وزارة لالدوية من مناش��يء عاملية 

رصينة وذات الفعالية العالية.
واش��ار مدي��ر املركز الى مش��اركات 
ال��وزارة في ال��ورش واع��داد البحوث 

وعلى مس��توى عاملي اس��همت في 
تطوي��ر اخلب��رات وامله��ارات الطبي��ة 
بهذا اجملال. من جانبه اش��اد الدكتور 
البريطاني بون لون نائب رئيس االحتاد 
خبراء منظمة الصحة العاملية خالل 
زيارته لالطالع على عمل البرنامج ومت 
تقيم البرنامج لدوله العراق بالدرجة 

. A One األولى
اجلدي��ر بالذك��ر ان العراق ش��ارك في 
فعاليات مؤمتر موس��كو خ��الل هذا 
الش��هر واخلاص بانتهاء مرض السل 

نهائيا من دول العالم.
من جهته اك��د الدكتور ثامر احللفي 
ممث��ل منظم��ة الصح��ة العاملية ان 
ال��ى االنخفاض  االحصائيات تش��ير 
قياس��ا لبقية الدول فضال عن توفير 
العالجات للوزارة داعياً وسائل االعالم 
ال��ى اخ��ذ املعلوم��ات الدقيق��ة من 
مصادرها املوثوقة حفاظا على االمن 

الصحي في البالد.
عل��ى صعيد متص��ل قام��ت الفرق 
اجلوالة في العي��ادة الطبية املتنقلة 

التابع��ة لقط��اع البلدي��ات الثان��ي 
الرصاف��ة  بغ��داد  التابع��ًة لصح��ة 
وبتوجيه وإشراف مباشر من الدكتور 
عبد الغني س��عدون الساعدي مدير 
ع��ام الدائرة بتنفي��ذ حمالت صحية 
عب��ر تغطيته��ا ألبع��د نقط��ة ف��ي 
املناطق النائي��ة ضمن احلدود املعنية 
بالقط��اع لتق��دمي افض��ل اخلدم��ات 
الطبية والعالجية اذ ش��ملت اجلولة 
الي��وم املنطق��ة النائي��ة ) قطاع 5( 

ضمن املعامل . 

إحصائيات أجرتها منظمة الصحة العالمية

الصحة تعلن إنخفاضا كبيرًا في نسبة اإلصابات بمرض التدّرن الرئوي

انخفضت نسبة 
اإلصابة بالتدرن من 
12 ألفًا خالل عام 
2003 الى 6 آالف 
نهاية 2016 فضال 
عن انخفاض واضح 
وكبير في نسبة 
اإلصابات بالتدرن في 
الكرخ مقارنة بالعام 
السابق

أحد املستشفيات في البالد

العيادات الشعبية 
تشغل مشروع خدمات نقل 
الدم بعد الدوام الرسمي 

العراق يبحث مع مدير 
التحكيم الدولي اعتماد 

الوثائق القياسية للمناقصات 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائرة العيادات الطبية الش��عبية عن تش��غيل 
مشروع خدمات نقل الدم الذي يهدف الى االعتماد على 
املواصف��ات العاملية ف��ي فحص الدم وتوزيع��ه وانتاجه 
بعد الدوام الرسمي وعلى وفق قانونها بعد استحصال 

موافقة وزارة الصحة .
وذكر مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق اجلميلي 
تقرر تش��غيل مش��روع خدم��ات نقل ال��دم في مصرف 
ال��دم الوطني العراقي وش��عبة خدمات نق��ل الدم في 
دوائر الصح��ة في احملافظات بعد الدوام الرس��مي على 
وف��ق قانون الدائ��رة رق��م 89 لس��نة 1986 املعدل بعد 
اس��تحصال موافقة وزارة الصحة عل��ى وفق بيان دائرة 

التخطيط وتنمية املوارد .
وذك��ر مدير ع��ام الدائرة ان املش��روع يه��دف الى تقدمي 
اخلدم��ة الطبية اخلاصة بنقل الدم على وفق املواصفات 
والضواب��ط العاملي��ة بانت��اج ال��دم وفحص��ه وتوزيعه 
والتدريب واالشراف على مصارف الدم في املستشفيات 

االهلية واحلكومية .

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وكيل الوزارة املهندس استبرق ابراهيم الشوك في 
مركز ال��وزارة مع املدير االقليمي لف��رع مركز التحكيم 
الدولي في العراق املستش��ار حسني حاشوش عبد اهلل 
س��بل نش��ر ثقافة التحكيم في االوس��اط الهندسية 

والقانونية .
وذكر الوكيل انه مت خالل اللقاء مناقشة سبل نشر ثقافة 
التحكيم في االوساط الهندسية والقانونية، سيما ان 
وزارة التخطيط اعتمدت الوثائق القياسية للمناقصات 
بدي��الً عن الش��روط العامة ملقاوالت اعمال الهندس��ة 
املدنية وهندس��ة اخلدمات ومت خ��الل اللقاء االتفاق على 
قيام املركز الدولي بتنظيم محاضرة يحضرها اخملتصون 
من املهندسني والقانونيني للتعريف مبوضوع التحكيم 
بصفتها احد اس��اليب فض النزاعات ب��دل اللجوء الى 

القضاء الذي يستغرق وقتاً طويالً للفصل به.
وب��ني الوكيل ان��ه مت كذلك ت��دارس امكانية مش��اركة 
مالكات الوزارة وعلى نفقتهم اخلاصة بدورات التحكيم 
الهندسي والتجاري االولية والتخصصية للحصول على 
ش��هادات تؤهلهم ملمارس��ة اعمال التحكيم والفصل 
في النزاعات س��واء لعقود تنفيذ املشاريع االستثمارية 

اوعقود االستثمار. 

إنجاز 75 % من مشروع 
تأهيل جسر الموصل 

الرابع في نينوى
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات واالش��غال 
العامة  اجناز %75 من مشروع تأهيل جسر املوصل الرابع 
في محافظ��ة نينوى ، بتمويل من ق��رض البنك الدولي 
الط��ارئ آلعادة اعمار املناطق احمل��ررة وبكلفة  مليار و44 

مليون دينار .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املش��روع ينفذ بأش��راف 
دائ��رة الط��رق واجلس��ور من قبل ش��ركة الف��او العامة 
التابعتني للوزارة ، مبيناً ان العمل يتضمن تكسير ورفع 
اجزاء م��ن الفضاءات املتضررة للتمكن من دفن الفضاء 
االول من جهة الساحل االمين من املوصل ودق الركائز في 
منطق��ة الفضاءين الثاني والثالث م��ع تنظيف حوض 
النه��ر من االنقاض ف��ي املناطق التي تع��وق دق الركائز 
للدعامات الوسطية مع تنفيذ ونصب مجسر حديدي.

واش��ار املركز االعالمي للوزارة الى انه سيتم استعمال 
مجس��رات حديدية ع��دد )3( وبط��ول )42,5( م للفضاء 
الواح��د مع رمبات بطول )12( م تنقل من مخازن مديرية 

املرور السريع في محافظة البصرة.

اعالم الصناعة 
بدأت شركة الفرات العامة للصناعات 
احدى ش��ركات  واملبيدات  الكيمياوية 
وزارة الصناع��ة واملع��ادن بالتش��غيل 
التجريب��ي خلط انت��اج مبي��دات املواد 
الصلبة ) الب��اودر ( بعد ايص��ال التيار 

الكهربائي.
وقال مدير عام الشركة املهندس علي 
قاس��م الش��مري ف��ي تصري��ح ملركز 
االع��الم والعالقات العامة ف��ي الوزارة 
ان امل��الكات الفني��ة والهندس��ية في 
املصن��ع متكنت من البدء بالتش��غيل 
التجريب��ي خلط انت��اج مبي��دات املواد 
الصلبة االس��باني املنشأ واملتخصص 
كان  الباودروال��ذي  مبي��دات  بأنت��اج 

ينتج قبل عملي��ات االرهاب والتخريب 
مبي��دات تعفي��ر البذور لصال��ح وزارة 
الزراع��ة وان��واع اخ��رى م��ن املبي��دات 
وبطاق��ة انتاجية تقدر ب���) 500 ( طن 

سنويا .
واوضح مدير عام الشركة بأن الشركة 
باش��رت بحمل��ة اعادة اعم��ار وتأهيل 
التحتية للمصن��ع وخطوطه  البن��ى 
االنتاجي��ة من��ذ ش��هر اب املاضي وان 
اعمال التأهيل شملت ومنذ انطالقها 
البنى التحتية خلدمات املاء والكهرباء 
فضال ع��ن اعمال بناء وترميم البنايات 
واملس��قفات ومعاجلة االجزاء املتضررة 
االخرى في املصنع كاش��فا عن االعالن 
عن فرصة اس��تثمارية الع��ادة تأهيل 

وتش��غيل مصن��ع الط��ارق للمبيدات 
بصيغة عقد تأهي��ل للوصول باالنتاج 

الى )2500( طن في السنة .
بذكر ان مصن��ع الطارق للمبيدات في 
محافظ��ة االنبار ينفرد بأنتاج املبيدات 
الزراعي��ة لتلبية حاج��ة وزارة الزراعة 
ف��ي تعقير الب��ذور ومكافح��ة االفات 
الزراعية وحشرة الدوباس التي تصيب 
النخيل ومبيدات مكافحة االدغال في 
املس��طحات املائي��ة ويتك��ون املصنع 
من ث��الث خط��وط انتاجي��ة هي خط 
انتاج القناني البالس��تيكية الرباعية 
الطبقات ذو منش��أ صيني وحط انتاج 
املبيدات الزراعية السائلة ) احلشرية ( 

وخط انتاج مبيدات الباودر .

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر التج��ارة وكال��ة الدكتور 
سلمان اجلميلي مع السفير التونسي 
ف��ي بغ��داد ابراهي��م الرزق��ي س��بل 
تعزي��ز التعاون املش��ترك ب��ني البلدين 
الش��قيقني ف��ي اجمل��االت االقتصادية 

واالستثمارية .
واك��د الوزير خالل اللق��اء ان العالقات 
العراقي��ة – التونس��ية عالقات عريقة 
ومتميزة وهن��اك الكثير من املعطيات 
الت��ي ميك��ن توظيفه��ا لتعزي��ز هذه 
العالقات وتطويرها مبا يحقق مصلحة 
ش��عبي البلدين ، مشيرا إلى امكانية 
زي��ادة حج��م التب��ادل التج��اري وفتح 
،داعيا الش��ركات  االف��اق الس��ياحية 

التونسية إلى االس��تفادة من الفرص 
االس��تثمارية املتاح��ة ف��ي العراق في 
ظل توجه احلكومة العراقية إلى تعزيز 
االس��تثمار الس��يما في مج��ال اعادة 

االعمار للمناطق احملررة .
واض��اف الوزير ان هن��اك فرصة لتعزيز 
م��ن خ��الل  البلدي��ن  ب��ني  العالق��ات 
اللقاءات املش��تركة بني رجال االعمال 
واملس��تثمرين من كال البلدين واقامة 
املعارض املشتركة بهدف االطالع على 
االمكان��ات والفرص املتاحة في العراق 

وتونس .
م��ن جانب��ه اكد الس��فير التونس��ي 
ابراهي��م الرزق��ي على اهمي��ة تطوير 
ف��ي  وخصوص��ا  الثنائي��ة  العالق��ات 

مجال زيادة حجم التبادل التجاري بني 
البلدين وهن��اك الكثير م��ن البضائع 
والس��لع التي ميكنها ان تشكل ميزانا 
متمي��زا للتبادل التج��اري ،  معربا عن 
رغبة واستعداد الش��ركات التونسية 
إلى الدخول واالس��تثمار في الس��وق 
م��ن  متتلك��ه  مل��ا  بالنظ��ر  العراقي��ة 
امكان��ات جي��دة ف��ي مج��ال النفط 

والبنى التحتية .
تفعي��ل  ض��رورة  إل��ى  الرزق��ي  ودع��ا 
عم��ل اللجن��ة التونس��ية – العراقية 
املش��تركة برئاس��ة وزيري التجارة في 
كال البلدين  الن عمل هذه اللجنة من 
ش��أنه ان يفتح افاقا جدي��دة للتعاون 

املشترك.

بدء التشغيل التجريبي لخط 
إنتاج مبيدات المواد الصلبة

العراق يبحث مع تونس زيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين

بغداد - الصباح الجديد:
لالسمنت  العامة  الش��ركة  حققت 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  العراقي��ة 
الصناعة واملعادن نسب اجناز متقدمة 
في تنفيذ اعمال تأهيل معاملها في 
مجمع اسمنت بادوش في محافظة 
نينوى وصلت إلى اكثر من %80 لغرض 

اعادة تشغيل هذه املعامل واستئناف 
االنت��اج فيه��ا وذل��ك بع��د تعرضها 
للض��رر والتدمي��ر من قب��ل عصابات 

داعش االجرامية بنسبة 70% .
وب��ني مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
اخلفاج��ي  عبي��د  محس��ن  حس��ني 
ف��ي تصري��ح خ��اص ملرك��ز االع��الم 

والعالق��ات العام��ة في ال��وزارة بانه 
وبعد افتتاح معملي اس��منت حمام 
العليل واسمنت احلدباء وتشغيلهما 
االس��منت  اخلدمة النتاج  وادخالهما 
ملعامل  واملعه��ودة  اجلي��دة  بالنوعية 
االسمنت الشمالية في السوق احمللي 
فقد ج��رى متابع��ة اعم��ال التأهيل 

املس��تمرة في مجمع اسمنت بادوش 
والتي مت الش��روع بها مطلع شهر آب 

املاضي.
ويضم اجملمع معمل بادوش التوسيع 
بطاق��ة )320( طن��ا يومي��ا ومعمل 
ب��اودش اجلدي��د بطاق��ة )1500( طن 
يومي��ا ومعم��ل الرافدي��ن بخط��ني 

انتاجيني بطاقة إجمالية تبلغ ) 600( 
ط��ن يومي��ا ، مضيف��ا بأن��ه قد متت 
املباش��رة بأعمال التأهيل بعد وضع 
اخلطط والدراس��ات املطلوبة العادة 
تأهيل وصيانة ه��ذه املعامل املهمة 
، مش��يرا ال��ى ان العم��ل متواص��ل 
وبجه��ود ذاتية مضاعف��ة ومضنية 

من قبل مالكات املعامل والش��ركة 
وبدعم ومتابعة واشراف مباشر من 
قب��ل وزي��ر الصناع��ة ، مفصحا عن 
حتقيق نس��ب اجن��از متقدمة وصلت 
الى اكثر م��ن %80 ومن املؤمل البدء 
بالتش��غيل واالنت��اج مطل��ع العام 

املقبل .

إنجاز مراحل متقدمة بتأهيل معامل مجّمع اسمنت بادوش

بغداد - الصباح الجديد:
الندوة اخلاصة  اختتمت اعمال 
عن )دور اإلع��الم والتواصل في 
توس��عة الش��مول بالضم��ان 
العاصم��ة  ف��ي  االجتماع��ي( 
مبش��اركة  بي��روت  اللبناني��ة 
العراق والتي نظمتها اجلمعية 
العربي��ة للضم��ان االجتماعي 
بالتع��اون مع منظم��ة العمل 

العربية .
واستعرض املشاركون في الندوة 
دور االعالم وما يش��كله من دور 
مهم في حياتنا وال ميكن للفرد 
او اجملتم��ع ان يعيش معزوال عن 
تأثي��رات اجهزة االع��الم املرئية 
واملكتوبة واملس��موعة وكذلك 
وسائل وسبل ش��مولية نظم 
االجتماعية جلميع  التأمين��ات 
 ، العامل��ة  الق��وى  قطاع��ات 

اضافة الى التعرف على االفاق 
اجلديدة للحماي��ة االجتماعية 
ف��ي املتغيرات التي تش��هدها 
املنطق��ة العربي��ة ، فضال عن 
دوره بشتى وسائله ومستوياته 
ومجاالت��ه ف��ي التأثي��ر بوعي 
اجملتمع لالنضم��ام الى النظم 

االجتماعية.
وقدم الوفد العراقي ممثال بوزارة 
االجتماعية  والش��ؤون  العمل 
الوزارة ورقة عمل حول جتربتها 
التأم��ني  ثقاف��ة  تعزي��ز  ف��ي 
االجتماع��ي ل��دى اجملتم��ع إلى 
جان��ب إب��راز التحدي��ات الت��ي 
تواجهه��ا في نش��ر الرس��الة 
التغل��ب  وآلي��ة  اإلعالمي��ة 
عليه��ا، كم��ا ق��دم ورقة عمل 
خاصة باس��تراتيجية اعالمية 
بالتأمين��ات  مس��تقبلية 

االجتماعية كما ش��ارك الوفد 
العراق��ي ف��ي جلن��ة صياغ��ة 

توصيات الندوة .
واق��رت اللجنة ع��دة توصيات 
منها دعوة مؤسسات الضمان 
الى  االجتماعي��ة  والتأمين��ات 
تبن��ي اس��تراتيجيتها اخلاصة 
تس��تهدف  والتواصل  باالعالم 
الوع��ي  نش��ر  خالله��ا  م��ن 
بقضاي��ا  اجملتم��ع  وتثقي��ف 
الضم��ان االجتماع��ي والعمل 
على انشاء موسوعة مرجعية 
وتوحيد  التجارب  تشمل كافة 
عل��ى  واحل��رص  املصطلح��ات 
تعريب املواق��ع وجميع الوثائق 
التفاعلية مع  املواق��ع  واعمام 
االخ��ذ بع��ني االعتبار ض��رورة 
املتعلق��ة  املعلوم��ات  تب��ادل 

بأنظمة التأمينات .

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس وزير الزراع��ة املهندس 
فالح حس��ن زي��دان اللهيبي 
التوجيهية  اللجن��ة  اجتماع 
للبرامج االمنائية التي أقرتها 
الوكي��ل  وبحض��ور  ال��وزارة، 
الفن��ي الدكتور مهدي ضمد 

القيس��ي وع��دد من امل��دراء 
وش��ركات  لدوائ��ر  العام��ني 
البرام��ج  وم��دراء  ال��وزارة 

اإلمنائية .
وذكر اع��الم ال��وزارة انه جرى 
خالل االجتماع مناقشة عدد 
من احملاور منها متابعة س��ير 

عم��ل البرام��ج االمنائية التي 
اقرتها ال��وزارة وهي البرنامج 
الوطن��ي للش��عير، وتتمث��ل 
مهمة ه��ذا البرنامج مبتابعة 
نف��ذت  الت��ي  النش��اطات 
خالل��ه والنجاحات املتحققة 

واملعوقات لغرض تالفيها. 

اختتام ندوة دور اإلعالم في توسعة 
الشمول بالضمان االجتماعي 

وزير الزراعة يترأس اجتماع لجنة 
البرامج اإلنمائية في العراق



واشنطن ـ وكاالت:

التغري��دات م��ن  أث��ارت سلس��لة م��ن 
جانب الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب 
ع��ن التحقي��ق في ص��ات ب��ن حملته 
االنتخابية عام 2016 وروسيا قلق أعضاء 
بالكوجنرس األميرك��ي من الدميقراطين 
واجلمهوري��ن ام��س االول األح��د وق��ال 
الس��ناتور اجلمه��وري لين��زي جراهام إن 
ترامب رمبا يدخل منطقة اخلطر بتعليقه 

على التحقيق.
وقال جراهام في برنامج )فيس ذا نيشن( 
الذي تبثه قناة )سي.بي.إس( التلفزيونية 
أق��ول للرئي��س: هن��اك حتقي��ق  أن  »أود 

جنائي«.
وأضاف »تعرضك التغريدات والتعليقات 

على حتقيقات جنائية جارية للخطر«.
ادع��اء محام��ي دونال��د ترام��ب بقوله » 
كتب��ت تغريدة إدانة مب��ا يعني أن الرئيس 
كان يع��رف أن ماي��كل فلن ك��ذب على 
مكت��ب التحقيقات الفدرالي«، وتش��ير 
األميرك��ي،  الرئي��س  أن  إل��ى  التغري��دة 
كان يع��رف أن ماي��كل فلن ك��ذب، على 

مكتب التحقيقات الفدرالي عندما قام 
بفضله.

قالت مصادر مقربة من اإلدارة في شكل 
تصريح: »أن تغري��دة الرئيس ترامب التي 
تلمح أن دونالد ترامب علم أن مستشاره 
لألمن القوم��ي، مايكل فل��ن، قد كذب 
على مكتب التحقيقات الفيدرالية عند 
قام بفصله ، قد مت��ت صياغتها بالفعل 

من قبل محاميه«.
وأوضح��ت التغريدة الت��ي وضعت على 
حساب الرئيس األميركي ، »اضطررت إلى 
فصل اجلن��رال فلن، ألنه كذب على نائب 
الرئيس ومكت��ب التحقيقات الفيدرالي 
)FBI(، »ع��ارٌ علي��ه، كان��ت أفعاله خال 
املرحل��ة االنتقالية مش��روعة، ولم يكن 

هناك شيء يخفيه!«
وكش��فت مص��ادر جلري��دة »واش��نطن 
بوس��ت« ف��ي عددها، أن ج��ون دود، كبير 
محام��ي الرئيس، قد كتب هذه التغريدة 
على »تويتر«، وباستشهاده بالكذب على 
مكت��ب التحقيقات الفدرالي كس��بب 
لفص��ل ، فلن، تش��ير التغري��دة إلى أن 
ترام��ب في ذل��ك الوق��ت أن ، فل��ن قام 

بشيء ما خرق القانون.
إن الك��ذب عل��ى مكت��ب التحقيق��ات 

الفدرال��ي يُعد جرمي��ة ، وهو ما اعترف به 
فلن اجلمع��ة املاضية من خال االعتراف 
بالذنب وواف��ق على التع��اون مع حتقيق 
روبرت مولر اخلاص في روس��يا، غادر فلن 

البيت األبيض في ش��باط، لكنه اعترف 
فق��ط بأنه قدم ص��ورة غي��ر كاملة إلى 
نائب الرئيس مايك بينس عن حديثه مع 

السفير الروسي سيرغي كيسياك.

بع��د فترة وجيزة من إجب��ار ترامب ، فلن 
على اخلروج بالقوة، طلب من مدير مكتب 
آن��ذاك جيمس  التحقيق��ات الفدرال��ي 
كوم��ي إنه��اء حتقي��ق املكتب ف��ي هذه 

املسألة، قائاً أنه يأمل أن يكون بإمكانه 
»الس��ماح لهذا الرجل بالذه��اب«، وفًقا 

كومي.
وق��ال خب��راء قانوني��ون وبع��ض أعضاء 
الكوجنرس م��ن الدميقراطين إنه إذا كان 
ترامب قد علم أن فلن كذب على مكتب 
التحقيق��ات االحت��ادي ث��م ضغ��ط على 
كومي كي ال يحقق معه فس��يعزز ذلك 

اتهامه بإعاقة العدالة.
وقال جون داود محامي ترامب لرويترز في 
مقابل��ة يوم األحد إنه صاغ التغريدة يوم 

السبت و«أخطأ« في كتابتها.
وق��ال »كان يجب أن أضع عب��ارة الكذب 
االحت��ادي  التحقيق��ات  مكت��ب  عل��ى 
في س��طر منفصل وأش��ير إل��ى إقراره 
)بالك��ذب(... ب��دال من ذل��ك وضعته في 

نفس السطر وهو ما أثاركم«.
وأوض��ح داود أن امل��رة األول��ى الت��ي علم 
فيه��ا ترامب بك��ذب فلن عل��ى مكتب 
التحقيق��ات االحت��ادي كان��ت عندم��ا مت 

توجيه االتهام له.
وأش��ار داود إل��ى أن هذه كان��ت أول وآخر 
مرة يصيغ فيها تغريدة للرئيس مضيفا 
»أحتمل املسؤولية... أنا آسف ألني ضللت 

الناس«.

ج��اءت سلس��لة التغريدات بع��د حتول 
كبير ف��ي األحداث ي��وم اجلمعة  املاضي 
عندم��ا أقر فلن بأنه ك��ذب على مكتب 
التحقيقات االحتادي بش��أن اتصاالته في 
كان��ون األول املاضي بالس��فير الروس��ي 
لدى واشنطن آنذاك سيرجي كيسلياك 
قب��ل أس��ابيع فقط م��ن دخ��ول ترامب 

البيت األبيض.
ووافق فلن أيضا على التعاون مع اإلدعاء 
فيما يتعلق باتصاالت الدائرة املقربة من 
ترامب بروسيا قبل تولي ترامب الرئاسة.

وقالت السناتور دايان فاينستاين رئيسة 
اللجنة القضائية مبجلس الش��يوخ إنها 
تعتقد أن قائمة االتهامات في التحقيق 
حت��ى اآلن و«التغري��دات املس��تمرة« من 
جانب ترامب تشير إلى تعطيل العدالة.

وق��ال آدم ش��يف العض��و الدميقراط��ي 
الكبير ف��ي جلنة االس��تخبارات مبجلس 
الن��واب لبرنام��ج )ذا وي��ك( بقن��اة )إيه.
بي.ٍس��ي( التلفزيونية »علم الرئيس أنه 
)فل��ن( كذب عل��ى مكت��ب التحقيقات 
االحت��ادي وهو ما يعني أن��ه عندما حتدث 
م��ع مدير املكت��ب وطلب منه إس��قاط 
القضية كان يعلم أن فلن ارتكب جرمية 

احتادية«.

شؤون عربية ودولية6

كاتالونيا ـ أ ب ف:
مث��ل رئي��س اقلي��م كاتالوني��ا املق��ال كارلي��س 
بوتش��يمون واربع��ة اعض��اء آخري��ن س��ابقن في 
س��لطته التنفيذي��ة ام��س االثن��ن مج��ددا ف��ي 
بروكس��ل امام القضاء البلجيك��ي الذي ينظر في 
مذك��رات توقيف دولية بحقهم اصدرتها اس��بانيا 
بعد اعانهم اس��تقال املنطقة في نهاية تشرين 

االول املاضي.
وتزامنت اجللسة مع مرحلة قضائية اخرى منتظرة 
ج��دا في اس��بانيا حيث يفت��رض ان يعلن القاضي 
املكل��ف امللف م��ا اذا كان س��يفرج او ال بش��روط 
عن عشرة قادة اس��تقالين اوقفوا البقائهم على 
االستفتاء الذي حظرته مدريد في االول من تشرين 

االول.
وعقدت جلس��ة امس االثنن املغلقة في بروكسل. 
ومث��ل الق��ادة الكاتالونيون اخلمس��ة ام��ام قاضي 
محكمة البداية الناطقة بالهولندية في بروكسل 

الذي سيبت في مصيرهم.
وكان رئيس كاتالونيا الس��ابق جل��أ الى بلجيكا مع 
اربع��ة م��ن وزرائه بع��د ان وضعت حكوم��ة مدريد 
كاتالوني��ا حتت وصايتها على اثر اعان االس��تقال 

من جانب واحد في 28 تشرين االول 2017.

واشنطن ـ وكاالت :
انطلق��ت من��اورات مش��تركة أميركي��ة كورية، 
مبشاركة 12 ألف عسكري، ونحو 230 طائرة حربية 
أميركي��ة، بعد أي��ام على إطاق كوريا الش��مالية 

أحدث صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
وأف��ادت وزارة الدف��اع ف��ي كوريا اجلنوبي��ة، بأن 12 
طائرة ش��بح أميركية من طرازي »إف 22 وإف 35« 
وصلت الباد للمش��اركة في مناورات عس��كرية 

ضخمة مع القوات الكورية اجلنوبية.
وب��دأت املناورات »فيغيانت أيس 18« امس االثنن، 
وملدة 5 أيام، وهو ما من ش��أنه استعراض قوتهما 

اجلوية املشتركة ضد كوريا الشمالية.
وذكر ساح اجلو السابع في كوريا، في بيان نشرته 
وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية، أن »هذه املناورات 
القتالية اجلوية حقيقية تس��تهدف تعزيز قابلية 
التش��غيل البيني ب��ن الق��وات األميركية وقوات 
جمهوري��ة كوريا وزي��ادة الفعالي��ة القتالية لكا 
البلدي��ن«. وقال مس��ؤولون عس��كريون من كوريا 
اجلنوبية إن الواليات املتحدة تخطط إلرسال ست 
طائ��رات مقاتلة ش��بح م��ن ط��راز إف — 22 رابتور 
للمش��اركة في املناورات الت��ي يعتقد أنها تهدف 
ملمارس��ة أقصى الضغوط العسكرية امللموسة 
على كوريا الش��مالية. ومن احملتمل أن تنضم ثاث 

أو أربع طائرات من طراز إف35- أيه أيضا.

دمشق ـ وكاالت:
اقت��رح عض��و الكونغ��رس األميرك��ي ع��ن والية 
بنس��يلفانيا برين��دان بوي��ل بح��ث احتم��ال بناء 

املاجئ احملصنة حتت األرض في سوريا.
وقال إن س��وريا شهدت في السنوات ال�6 األخيرة 
أكثر من 400 هجوم على املستشفيات واملنشآت 
املدني��ة، وأس��فرت ع��ن إصابة نح��و 800 طبيب. 
ويقضي مشروع قرار بناء اخملابئ حتت األرض حلماية 

األطباء واملتطوعن بالذات.
ول��م يذك��ر عض��و الكونغ��رس املس��ؤولن ع��ن 
الهجمات على املنشآت املدنية، متهما في الوقت 
نفسه روسيا وس��وريا باستهداف األطباء. دون أن 
يقدم ف��ي وثيقته أي وقائع ت��دل على صحة هذه 

االتهامات.
م��ن جهت��ه عبر باف��ل بودليس��ني، مدي��ر مركز 
العاق��ات الروس��ية األميركي��ة ملعه��د الواليات 
املتحدة وكندا التابع ألكادميية العلوم الروس��ية، 
ع��ن اعتقاده أن هذه املبادرة ميكن اعتبارها تهديدا 

للتسوية السورية. 

رئيس كاتالونيا 
المقال يمثل مجددا

 امام القضاء البلجيكي

واشنطن وسيئول 
تطلقان أكبر مناورات 

جوية مشتركة 

الكونغرس األميركي 
يقترح بناء مالجئ 
محصنة في سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد:

تس��تكمل الكويت اإلعداد للقمة 
اخلليجي��ة ال���)38( املق��رر ان تقام 
اليوم وتس��تمر حتى الغد، بعد أن 
متكنت م��ن تذليل العقب��ات التي 
تعي��ق انعقاده��ا في ظ��ل األزمة 
اخلليجي��ة. فيم��ا ب��دأت اللج��ان 
الوزاري��ة لقاءاته��ا ام��س االثن��ن 

استعداداً لعقد القمة.
وقبي��ل يومن من املوع��د املرتقب 
الت��ي  السادس��ة  للقم��ة، وه��ي 
قيام  من��ذ  الكويت  تس��تضيفها 
مجل��س التع��اون اخلليجي في 25 
)أي��ار( 1981. التقى أمي��ر الكويت 
اجلاب��ر  األحم��د  صب��اح  الش��يخ 
الصب��اح ف��ي قص��ر بي��ان األمن 
الع��ام جملل��س التع��اون اخلليج��ي 
عبد اللطي��ف الزياني، يرافقه وزير 
الش��يخ صباح  الكويتي  اخلارجية 
اخلالد الصباح، حيث أطلعا األمير 
عل��ى التحضي��رات اجلارية ألعمال 

القمة اخلليجية.
وعشية انعقاد القمة، حرص أمير 
الكوي��ت على الوق��وف على كافة 
التجهي��زات الازمة، ولهذه الغاية 
ق��ام بجول��ة يرافقه ول��ي العهد، 
الش��يخ نواف األحمد، ف��ي مبنى 
قاع��ة التحرير بقصر بي��ان، حيث 
اطلع على التحضيرات والترتيبات 
اجلارية اس��تعدادا الس��تقبال قادة 

دول مجلس التعاون اخلليجي. 
الكوي��ت  خارجي��ة  وزي��ر  وأك��د 
الش��يخ صب��اح اخلالد، اس��تعداد 
باده الس��تضافة القمة اخلليجية 
الس��نوية ال���38 ل��دول مجل��س 
التعاون اخلليج��ي، رغم أزمة قطر، 
وقال الوزير في تصريحات صحافية 
إن الكويت تفت��ح قلبها وذراعيها 

الستقبال القادة )اخلليجين( يومي 
الثاثاء واألربعاء. 

وأض��اف أن اجتماعاً لوزراء خارجية 
الدول األعضاء في مجلس التعاون 
اخلليج��ي عق��د ام��س االثنن في 

الكويت متهيداً للقمة.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، أعل��ن وزي��ر 
اخلارجية القطري الش��يخ محمد 
أن  ثان��ي،  آل  الرحم��ن  عب��د  ب��ن 
الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني أمير 
قطر سيش��ارك ف��ي قمة مجلس 
التع��اون اخلليجي في الكويت هذا 

األسبوع. 
وقال: »سأشارك في اجمللس الوزاري، 

وس��يحضر األمير القمة. وتوقفت 
مصادر كويتية ع��ن التعليق على 
اآللية التي ستتعامل معها القمة 
فيم��ا يتعل��ق باألزم��ة القطري��ة 
وخاص��ة أن ث��اث دول خليجية قد 
قطعت عاقاتها الدبلوماسية مع 
الدوحة عش��ية ان��دالع األزمة في 
)حزي��ران( املاضي. وس��ط اتهامات 
للدولة اخلليجية بأنها تسهم في 
دعم اإلرهاب وزعزعة االستقرار في 

املنطقة.
وتأم��ل الكويت أن حتاف��ظ القمة 
على متثيل الق��ادة اخلليجين، كما 
تأم��ل أن يجري جت��اوز عقبة األزمة 

الراهن��ة بن الس��عودية واإلمارات 
والبحرين، من جهة وقطر من جهة 
أخرى، وفي حال تعثر جهود تسوية 
هذه األزمة، أو دعوة القادة ملناقشة 
هذا امللف خلف أبواب مغلقة، فإن 
الكويت ترغب ف��ي أن يجري حتييد 

هذه األزمة عن أعمال القمة.
وتزينت شوارع الكويت بأعام دول 
مجل��س التعاون الس��ت، في حن 
أعلن��ت الداخلي��ة الكويتي��ة عن 
إغاق الشوارع التي تؤدي إلى قصر 
بيان حيث تعق��د القمة اخلليجية 
هن��اك. وأوضح��ت اإلدارة العام��ة 
إغاق  األمن��ي  واإلعام  للعاق��ات 

بع��ض الط��رق الثاث��اء مبناس��بة 
انعق��اد مؤمت��ر القم��ة اخلليج��ي 
ال�)38( لق��ادة دول مجلس التعاون 
املواطن��ن  وناش��دت  اخلليج��ي، 
واملقيمن ضرورة التعاون مع رجال 

األمن.
الكويتي��ة  الدف��اع  وزارة  وأعلن��ت 
وص��ول وزير الدف��اع ف��ي الواليات 
املتحدة األميركية جيمس ماتيس 
إلى الكويت، ضمن جولة إقليمية 
تشمل باإلضافة للكويت كا من: 
مص��ر واألردن وباكس��تان. وكانت 
أعلن��ت  األميركي��ة  الدف��اع  وزارة 
اجلمع��ة املاضي��ة  أن جدول أعمال 

جولة ماتيس إلى املنطقة يتضمن 
إج��راء مباحثات مع زعم��اء الدول 
املذك��ورة لتأكيد متس��ك الواليات 
املتح��دة بالتزامها بالش��راكة في 

الشرق األوسط وجنوب آسيا.
ه��ذا  انعق��اد  أن  مراقب��ون  وي��رى 
االجتم��اع لن يكون ل��ه تأثير كبير 
على مقاطع��ة قطر، فكل الدالئل 
تش��ير إل��ى أن املواقف ل��م تتغير 
بعد، والتصريحات املتبادلة ال تزال 
على حالها، فيم��ا يتوقع مراقبون 
آخ��رون ان تنهي هذه القمة األزمة 
قب��ل  انفج��رت  الت��ي  القطري��ة 

اشهر.

توّقعات بنهاية أزمة قطر في أول اجتماع لوزرائه

انعقاد القّمة الـ 38 لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم

امتناع مصادر 
كويتية عن 

التعليق على 
اآللية التي 

ستتعامل معها 
القمة فيما 

يتعلق باألزمة 
القطرية

حتضير اجتماع القمة العربية
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مقتل علي عبد اهلل صالح على يد الحوثيين

تحذيرات عربية لترامب من مغبة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

صنعاء ـ وكاالت:
التابع��ة  الداخلي��ة  وزارة  أعلن��ت 
للحوثي��ن، ام��س االثن��ن، مقت��ل 
الرئي��س اليمني الس��ابق علي عبد 

اهلل صالح وانتهاء »أزمة صنعاء«.
التابع��ة  وأص��درت وزارة الداخلي��ة 
للحوثي��ن ام��س االثن��ن، بيانا متت 
تاوت��ه عبر قناة »املس��يرة« التابعة 

جلماعة »أنصار اهلل« بهذا الشأن.
ق��وات  الداخلي��ة  وزارة  واتهم��ت 
الرئي��س اليمن��ي الس��ابق »بقت��ل 
املواطن��ن وقط��ع الطرق��ات وإثارة 
الفوض��ى وإقاق الس��كينة العامة 
والتواط��ؤ املباش��ر والعلني مع دول 
الع��دوان، ومحاول��ة قط��ع مداخل 
امل��دن بالتزامن مع قص��ف مكثف 
لطي��ران الع��دوان ال��ذي كث��ف من 

غارات��ه لتمري��ر مخط��ط الفتن��ة 
واالقتت��ال الداخلي، وه��و ما أوجب 
على وزارة الداخلية س��رعة التحرك 

وحسم املوقف«.
وأكد حزب »املؤمتر الش��عبي العام« 
عبر حس��ابه في موقع »فيسبوك« 

مقتل زعيمه صالح.
ويأتي ذلك بعد تض��ارب األنباء حول 
مصي��ر صالح بعد تفجي��ر جماعة 
احلوث��ي منزل��ه وس��ط العاصم��ة 
صنع��اء، وس��يطرتهم عل��ى مق��ر 
املؤمت��ر  حل��زب  الدائم��ة  اللجن��ة 

الشعبي.
إن  إيراني��ة  إع��ام  وقال��ت وس��ائل 
الرئيس اليمني السابق قتل في مقر 
اللجن��ة الدائمة للح��زب، ثم أفادت 
مصادر أخرى بأنه لقي مصرعه وهو 

في طريقه إلى محافظة مأرب، األمر 
ال��ذي نفته مصادر من ح��زب املؤمتر 

الشعبي، مؤكدة أن صالح بخير.
وتش��هد صنعاء معارك ب��ن قوات 
واملسلحن  السابق  اليمني  الرئيس 
أن  بع��د  وتيرته��ا  ازدادت  احلوثي��ن، 
دع��ا صال��ح الش��عب اليمن��ي إلى 
االنتفاض��ة ض��د احلوثي��ن مؤك��دا 
استعداده لفتح صفحة جديدة مع 
دول اجلوار، ووضع حد للحرب األهلية 

في الباد
هذا وحث األمن العام لألمم املتحدة 
االول   ام��س  جوتيريت��ش  أنطوني��و 
األحد األط��راف املتحاربة في اليمن 
على وقف جمي��ع الهجمات البرية 
واجلوي��ة ودعا إلى اس��تئناف جميع 
ال��واردات التجاري��ة إل��ى الب��اد ألن 

»ماي��ن األطفال والنس��اء والرجال 
يواجهون خطر اجملاعة واملرض واملوت 

بأعداد كبيرة«.
باملقاب��ل تفي��د األنب��اء ال��واردة من 
اليمن بأن مس��لحن حوثين فجروا 
منزل الرئيس السابق علي عبد اهلل 

صالح.
ونقل��ت رويت��رز عن ش��هود عيان أن 
احلوثي��ن اس��تهدفوا من��زل صالح 
وأن مكان��ه غي��ر  وس��ط صنع��اء، 

معلوم إلى اآلن.
عل��ى  اجلوي��ة  الغ��ارات  وتواصل��ت 
صنعاء ام��س االثنن، مع اس��تمرار 
صال��ح  أنص��ار  ب��ن  االش��تباكات 
واحلوثي��ن، وانتش��ارها إل��ى خ��ارج 
العاصم��ة. وكان��ت مص��ادر قبلية 
أف��ادت ب��أن معارك ضاري��ة تدور في 

رأس  مس��قط  س��نحان  منطق��ة 
صالح ب��ن احلوثين وق��وات الرئيس 

اليمني السابق.
وس��مع ش��هود عيان دوي انفجارات 
متتابع��ة بالقرب م��ن مطار صنعاء 
الدولي ومق��ر وزارة اخلارجية اللذين 
يس��يطر عليهم��ا عناص��ر حرك��ة 
أنصار اهلل )احلوثي��ن( املدعومة من 

ايران.
ولم يعلق الناطق باس��م التحالف 
الذي تقوده الس��عودية ف��ي اليمن 

بشأن شن غارات االثنن.
وذك��ر مص��در ف��ي مط��ار صنع��اء 
لفرانس برس أن الغارات استهدفت 
قواع��د للحوثين بالقرب من املطار، 
مؤك��دا أن »املط��ار بح��د ذات��ه لم 

يقصف«.

وكان مس��ؤولون باألمم املتحدة قالوا 
إن املنظمة الدولي��ة حتاول إجاء ما 
ال يقل ع��ن 140 موظ��ف إغاثة من 
العاصم��ة اليمني��ة، لكنه��م ف��ي 
انتظار موافقة التحالف الذي تقوده 

السعودية.
وكان صالح قال يوم السبت املاضي 
إنه مستعد لفتح »صفحة جديدة« 
في العاقات مع التحالف إذا أوقف 
الهجم��ات عل��ى باده، ف��ي خطوة 
قد متهد الطريق إلنه��اء احلرب التي 

استمرت قرابة ثاث سنوات.
وجاء هذا التغير الواضح في املوقف 
في الوقت الذي اش��تبك فيه أنصار 
صالح م��ع مقاتلن حوثين في حي 
»حدة« بجنوب صنعاء حيث يعيش 

أفراد من عائلة صالح.

القدس ـ بي بي سي :
ح��ذر وزير اخلارجي��ة األردني الواليات 
املتح��دة م��ن »عواقب خطي��رة« لو 
اعترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل.

وق��ال أمين الصفدي إن��ه أبلغ نظيره 
ب��أن  تليرس��ون  األميرك��ي ريك��س 
أي إع��ان بهذا الش��أن س��وف يثير 
غضب��ا عارما ف��ي العامل��ن العربي 

واإلسامي.
الرئي��س  ب��أن  التكهن��ات  وتتزاي��د 
األميركي دونالد ترامب سوف يعلن 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

ف��ي القري��ب العاجل، وف��اء بتعهد 
قطع��ه خ��ال حمتل��ه االنتخابية 

العام املاضي.
وقال الصفدي في تغريدة على تويتر 
»حتدث��ت هاتفي��ا مع وزي��ر اخلارجية 
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون حول 
التداعي��ات اخلطرة لق��رار االعتراف 
إن  إلس��رائيل  عاصم��ة  بالق��دس 
اتخذ، وتبعات مث��ل هذا القرار التي 
س��تتبدى غضبا عارما على امتداد 
العامل��ن العربي واإلس��امي ومزيدا 
من التوت��ر وتقويضا جله��ود حتقيق 

السام«.
ولم يص��در أي تعليق عام من جانب 
وزارة اخلارجي��ة األمريك��ي عل��ى ما 

قاله الوزير األردني.
ويس��عى محم��ود عب��اس، رئي��س 
حلش��د  الفلس��طينية  الس��لطة 
التأيي��د الدول��ي القن��اع ترامب بأال 

يصدر هذا اإلعان.
وق��ال مكتب��ه إن��ه أج��رى اتصاالت 
هاتفي��ة ام��س االول األح��د بزعماء 
الرئيس��ان  بينه��م  وم��ن  العال��م 
الفرنس��ي مانويل ماكرون والتركي 

رجب طيب أردوغان.
تبع��ات مثل ه��ذا القرار س��تتبدى 
غضبا عارم��ا على امت��داد العاملن 
العربي واإلسامي ومزيدا من التوتر 

وتقويضا جلهود حتقيق السام
ونقلت وكالة فرانس برس عن مجدي 
اخلالدي، مسش��ار عباس، إن الرئيس 
الفلس��طيني أراد »توضيح مخاطر 
أي قرار بنق��ل الس��فارة األميركية 
إل��ى القدس أو االعت��راف )بالقدس( 

عاصمة إلسرائيل«.
ق��د  الفلس��طينيون  الق��ادة  وكان 

حذروا سابقا من أن مثل هذه اخلطوة 
سوف تهدد حل الدولتن.

وكانت إس��رائيل قد احتلت القدس 
الش��رقية خال حرب عام 1967 في 
الش��رق األوس��ط. وفي ع��ام 1980 
ضمت إس��رائيل القدس الش��رقية 
واعتبرتها أراض إسرائيلية خالصة.

وترى احلكومات األميركية املتعاقبة 
منذ عام 1948 أن وضع القدس يجب 
أن يتقرر عبر املفاوضات، وقالت إنها 
لن متارس أي أعمال قد تُرى على أنها 

استباق لنتائج هذه املفاوضات.

وخ��ال حمل��ة انتخابات الرئاس��ة 
األميركية العام املاضي، عبر ترامب 
عن دعمه القوي إلسرائيل ووعد بأن 
يأم��ر بنقل الس��فارة األميركية من 
تل أبيب إل��ى القدس في أول يوم له 

في الرئاسة.
وخال كلمة أم��ام مركز بحثي في 
واش��نطن ام��س االول األح��د رفض 
كوش��نر، أح��د مستش��اري ترامب 
الرئيس��ين، االجنرار ملناقش��ة األمر 
وقال إن الرئيس سوف يعلن نيته في 

الوقت املناسب.

مايكل فلن
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متابعة الصباح الجديد:

اختتمت في العاصمة النمساوية 
 - العراقي��ة  اللجن��ة  اجتماع��ات 
النمس��اوية املش��تركة للتع��اون 
االقتصادي واالستثماري امس االول 
مت خالله��ا التوقيع عل��ى محضر 
االتفاقي��ة العاش��رة ب��ن البلدين 
والت��ي اول��ت اهتمام��ا خاصا في 
اجمل��االت الصناعية والتكنولوجية 

املتنوعة .
وت��رأس الوفد العراقي مستش��ار 
وزارة النفط لشؤون الطاقة ضياء 
جعفر املوسوي بحضور ممثل وزارة 
الصناعة واملع��ادن املهندس جالل 
عباس حس��ن مدير عام الشركة 
الفوالذي��ة  للصناع��ات  العام��ة 
وممثلن عن وزارات الدولة االخرى . 

وجرى خالل االجتماع الذي حضره 
االجنب��ي  االقتص��اد  وزي��ر  نائ��ب 
م��ن  وفري��ق  والبح��وث  والعل��وم 
ووح��دة  االقتصادي��ة  العالق��ات 
واالس��كان  التكنولوجيا  تصدي��ر 
واخلارجي��ة  والطاق��ة  والتعدي��ن 
وامللحقية النمس��اوية في العراق 
واعضاء الوف��د العراقي مباحثات 
م��ن  العدي��د  ومناقش��ات ح��ول 
املش��تركة  والقضاي��ا  املواضي��ع 
وتوقيع محضر االتفاقية العاشرة 
بن الع��راق والنمس��ا والتي اولت 
اجمل��االت  ف��ي  خاص��ا  اهتمام��ا 
الصناعية منها تصميم وتصنيع 
الهياكل الفوالذية واالستثمار في 
صناعة العارضات اجلسرية وحواجز 
الطرق الس��ريعة وااللواح العازلة 
وأبراج نق��ل الطاق��ة الكهربائية 
واالعم��دة االنبوبي��ة والش��بكية 
ومجال السباكة الثقيلة واحلدادة 
احلرة واملغلقة والدوارة واملصبوبات 
اخلاصة إلنتاج السالسل الفوالذية 
واغطي��ة فتح��ات اجمل��اري واب��دان 
مضخات الري واحملركات والسباكة 
املستمرة والدرفلة إلنتاج املقاطع 

الفوالذية بشتى القياسات 

كم��ا اول��ت االتفاقي��ة العاش��رة 
كبي��را  اهتمام��ا  البلدي��ن  ب��ن 
ف��ي مج��االت صناعة الس��يارات 
بأنواعها والقوارب وصناعة األحبار 
والعزل احل��راري إضافة إلى التلوث 
البيئي واخمللفات الصناعية وجتهيز 
املضخات ومعدات معاجلة اخمللفات 
املعدنية وإنت��اج احملركات وتصنيع 
الزراعية  وجتميع اجلرارات واملعدات 
الري  ومضخات ومرش��ات انظمة 
والقابل��وات  األس��الك  وتصني��ع 
احل��راري  والطاب��وق  الكهربائي��ة 

وصناعة النحاس وسبائكه .
االهتم��ام  كم��ا تضم��ن احملض��ر 
بجوان��ب تبادل البح��وث العلمية 
ونق��ل  التدري��ب  ف��رص  وتوفي��ر 

التكنولوجيا في شتى القطاعات 
اجلان��ب  ق��دم  الصناعي��ة حي��ث 
ف��رص  لتوفي��ر  طلب��ا  العراق��ي 
للتدري��ب وزماالت دراس��ية لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ف��ي جمي��ع 

القطاعات الصناعية . 
من جهته ابدى اجلانب النمساوي 
رغبته بالتعاون مع اجلانب العراقي 
ف��ي مج��ال إحصائي��ات التعدين 
والفوالذ  احلدي��د  ومجال صناع��ة 
كالقطع املس��تعملة في اجلسور 
واحل��دادة  والس��باكة  واالل��واح 
احل��ار  بنوعيه��ا  الف��والذ  ودرفل��ة 
والب��ارد وف��ي مجال مع��دات نقل 
النقل  الكهربائية كابراج  الطاقة 
والقابل��وات  واحمل��والت  واالعم��دة 

البيئي��ة  التقني��ات  ع��ن  فض��ال 
وتش��مل الطاقة املائي��ة وتقنيات 
املستدامة  والطاقة  اخمللفات  إدارة 
ومي��اه الصرف الصح��ي واملعدات 
الزراعي��ة ومحطات توليد الطاقة 

الكهربائية . 
وفي ختام االجتماع اتفق الطرفان 
املقب��ل  االجتم��اع  عق��د  عل��ى 
احلادي عش��ر للجن��ة االقتصادية 
املش��تركة في بغداد بع��د حتديد 
املوع��د بالتنس��يق ب��ن القنوات 

الدبلوماسية في البلدين . 
وعل��ى هام��ش االجتماع ش��ارك 
الوفد العراقي في فعاليات املنتدى 
العربي النمس��اوي ال��ذي إقامته 
غرفة التجارة العربية النمساوية 

مبش��اركة كثير من املسؤولن في 
والنمس��ا وحضر  العربية  ال��دول 
ع��ن اجلان��ب العراقي وف��د العراق 
املش��ارك في اجتماع��ات اللجنة 
ورئي��س  النمس��اوية  العراقي��ة 
صندوق إعم��ار املناط��ق املتضررة 
الدكتور مصطفى الهيتي وسفير 
العراق ف��ي فيينا بحضور عدد من 
الش��ركات النمس��اوية ، اذ تخلل 
املنت��دى مناقش��ات وتب��ادل لآلراء 
ووجه��ات النظر حول االس��تثمار 

في العراق والدول العربية . 
كما جرى عقد لقاء مش��تركا مع 
ع��دد من الش��ركات النمس��اوية 
بالتنسيق بن امللحقية النمساوية 
والس��فارة العراقية في النمس��ا 

وغرفة جتارة العراق للتباحث حول 
س��بل تعزي��ز التع��اون املش��ترك 
ومتت��ن العالق��ات االقتصادية بن 
العراق والنمس��ا ، فقد دعا الوفد 
العراق��ي الش��ركات النمس��اوية 
والدخ��ول  الع��راق  ف��ي  للعم��ل 
واس��تثمار  في عق��ود مش��اركة 
خصوصا بعد االنتصارات الكبيرة 
الت��ي حققتها الق��وات العراقية 
األمنية وحتس��ن الوضع في العراق 
التوجه  م��ع  ومتاش��يا  انس��جاما 
نحو  العراقية  للحكوم��ة  الع��ام 
االستثمار لتنفيذ مشاريع حيوية 
اس��تراتيجية مشتركة واالسهام 
في حم��الت إعادة البن��اء واألعمار 

في البالد .

بمشاركة وزارة الصناعة والمعادن 

اختتام اجتماعات اللجنة العراقية النمساوية
للتعاون االقتصادي واالستثماري في فيينا

 أولت االتفاقية
 العاشرة بين
 البلدين اهتماما
 كبيرا في مجاالت
 صناعة السيارات
 بأنواعها والقوارب
 وصناعة األحبار
 والعزل الحراري
 فضال عن التلوث
 البيئي والمخلفات
الصناعية

من أروقة االجتماعات املقامة في فيينا

عمان - أ ف ب:
وق��ع االردن والوالي��ات املتحدة الي��وم )االحد(، في 
عمان اتفاق تقدم مبوجبه واشنطن مساعدة تبلغ 
قيمتها 475 مليون دوالر لدعم املوازنة العامة، من 
ضمن املس��اعدات األميركي��ة اإلجمالية البالغة 

قيمتها 812 مليون دوالر للعام احلالي.
وج��اء بيان حكوم��ي ان وزي��ر التخطي��ط االردني 
عماد الفاخوري، ومدير بعث��ة »الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية« )يو أس إيد( جيم بارنهارت وقعا 
في عمان على اتفاق منحة الدعم النقدي املباشر 
للخزين��ة بقيم��ة 475 ملي��ون دوالر ضمن برنامج 

املساعدات األميركية االقتصادية للعام 2017.
ونق��ل البي��ان ع��ن الفاخ��وري قوله انه »س��يتم 
املس��اعدات  م��ن  املتبق��ي  املبل��غ  اس��تخدام 
دوالر  337 ملي��ون  بقيم��ة حوال��ى  االقتصادي��ة، 
لدعم التنمية االقتصادية وحتس��ن جودة القطاع 

االجتماعي وتعزيز املساءلة الدميوقراطية«.
واوضح ان��ه »بذلك يصب��ح إجمالي املس��اعدات 
االقتصادي��ة )غير العس��كرية( املقدمة لالردن من 
الواليات املتح��دة األميركية للع��ام 2017 حوالى 
812 مليون دوالر أميركي«، مؤكداً أن »لهذا الدعم 
أثر واضح في مس��يرة األردن التنموية في مختلف 

القطاعات«.

سنغافورة ـ رويترز: 
تراجعت أس��عار الذهب في املعامالت اآلس��يوية 
ام��س اإلثنن مع ارتف��اع الدوالر بفع��ل التوقعات 
ب��أن ينمو اقتصاد الواليات املتحدة أكثر بعد أن أقر 
مجلس الش��يوخ مش��روع قانون إلصالح النظام 

الضريبي.
وبحل��ول الس��اعة 07:35 بتوقي��ت غرينتش كان 
الس��عر الفوري للذه��ب منخفض��اً 0.6 في املئة 
إلى 1272.91 دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن ارتفع 
مالمساً 1289.50 دوالر اجلمعة املاضي ، فيما نزلت 
عق��ود الذهب األميركية اآلجل��ة 0.5 في املئة إلى 

1275.80 دوالر لألوقية. 
وانخفض��ت الفض��ة بنس��بة 0.7 ف��ي املئ��ة في 
املعامالت الفورية إلى 16.32 دوالر لألوقية ، وهبط 
البالت��ن بنس��بة 0.4 ف��ي املئة إل��ى 933.50 دوالر 
لألوقية حن اس��تقر البالديوم م��ن دون تغير يذكر 

عند 1019.40 دوالر لألوقية. 

الرياض ـ وكاالت: 
أكد األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 
ح��رص اململكة عل��ى اس��تقرار أس��واق الطاقة، 
وتوفيرها لألس��واق العاملية بصورة مستدامة، مبا 

فيه مصالح املنتجن واملستهلكن.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(، أن 
بن سلمان قال ذلك خالل اجتماعه مع وزير الطاقة 
األمريكي، ري��ك بيري في العاصمة الرياض، مبينة 
أن الطرفن بحثا خالل االجتماع »أهمية الشراكة 
اإلس��تراتيجية بن البلدين ف��ي مختلف اجملاالت، 
خاصة في قطاع��ات الطاقة والبيئ��ة والصناعة 
واالستثمارات املش��تركة بن البلدين وبالذات في 
مج��ال الصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية 

والطاقة مبصادرها كافة«.
وبحس��ب الوكال��ة، حضر االجتماع وزي��ر الطاقة 
والصناعة والثروة املعدنية السعودي خالد الفالح، 

وعدد من املسؤولن في وزارة الطاقة األمريكية.
واتفقت منظمة الدول املص��درة للبترول »أوبك«، 
اخلمي��س املاضي، على متديد خف��ض إنتاج النفط 
لتس��عة أش��هر إضافية تنتهي ف��ي كانون األول 

.2018
وب��دأ األعضاء ف��ي »أوبك« ومنتجون مس��تقلون 
بقيادة روس��يا، مطلع 2017، خفض اإلنتاج بنحو 

1.8 مليون برميل يوميا، ملدة 6 شهور.

األردن يتلقى دعمًا أميركيا 
لموازنته بـ 475 مليون 

دوالر

اإلصالحات الضريبية 
األميركية تدعم 
األسهم األوروبية

السعودية تؤكد حرصها 
على استقرار األسواق 

العالمية للطاقة

لندن، فيينا ـ رويترز :

ق��ال مس��ؤولون ومصادر ف��ي قطاع 
الطاقة إن ش��ركة »إكسون موبيل« 
ت��درس استكش��اف النف��ط والغاز 
قبال��ة الس��واحل املصري��ة س��عياً 
لتك��رار جناح منافس��يها ف��ي البالد 

وتعزيز احتياطاتها.
وق��ال وزير النفط املص��ري طارق املال 
إن مسؤولن في أكبر شركة مدرجة 
إلنت��اج النف��ط ف��ي العال��م أج��روا 
محادثات ف��ي اآلونة األخيرة مع وزارة 
النف��ط ملناقش��ة اس��تثمارات ف��ي 
إنتاج النفط والغاز املعروفة باس��م 

»عمليات املنبع«.
وق��ال الوزي��ر عل��ى هام��ش اجتماع 
»منظم��ة ال��دول املص��درة للنفط« 
)أوبك( في فيينا » كنا نناقش معهم 
ونزورهم وقاموا بزيارتنا ، ونستكشف 
كل الفرص جلذب املزيد من الشركات 
العاملة ف��ي قطاع املنبع إلى مصر« 
، مضيفا يس��عدني أن يكونوا معنا 
، مش��يراً إلى أنه لم يت��م اتخاذ قرار 

حتى اآلن.
وامتنع��ت »إكس��ون موبي��ل« ع��ن 
التعلي��ق. وال جت��ري الش��ركة الت��ي 
تتخذ من والية تكس��اس األميركية 
مق��راً له��ا أي عملي��ات ف��ي قطاع 
املنب��ع ف��ي مص��ر حالي��اً، بحس��ب 
موقعه��ا اإللكتروني ، وذكرت مصادر 
ف��ي القط��اع أن »إكس��ون موبيل« 
ت��درس استكش��اف ح��وض ش��رق 
البحر املتوس��ط ، ومن املقرر أن تبدأ 
شركة »إيني« اإليطالية هذا الشهر 
إنت��اج الغاز من حقل ُظهر في البحر 
املتوس��ط وهو من أكبر االكتشافات 

خالل السنوات العشر األخيرة.
وأبلغ��ت مصادر مطلعة في القطاع 
بأن »إكس��ون« تدرس أيضاً فرصا في 
البحر األحم��ر، إذ تعد القاهرة لطرح 
مناطق امتياز للتنقيب في عطاءات 
، وتشير املراجعة اإلحصائية للطاقة 
العاملي��ة الت��ي جتريها »ب��ي بي« إلى 
أن احتياط��ات مصر بلغت 3.5 بليون 
برمي��ل من النف��ط و1.8 تريليون متر 

مكعب من الغاز في 2016.
وكثف��ت مص��ر جهودها ف��ي اآلونة 

األجنبية  االستثمارات  األخيرة جلذب 
لدع��م  النفط��ي  قطاعه��ا  إل��ى 
جان��ب  وإل��ى   ، املتعث��ر  اقتصاده��ا 
»إيني«، جتري »بي ب��ي« و»رويال داتش 
شل« أيضاً عمليات كبيرة في مصر 
في مجال إنتاج الغ��از البحري، الذي 
يستهلك محلياً على رغم أن القاهرة 

تهدف ألن تصبح مصدراً للغاز.
وخفضت »إكس��ون« ش��أنها ش��أن 
اإلنف��اق  املنافس��ن  م��ن  العدي��د 
لتج��اوز تداعيات انخف��اض حاد في 
 ،  2014 منتص��ف  النف��ط  أس��عار 
ومع انخف��اض احتياطاته��ا، يبحث 
الرئيس التنفيذي ل�»إكس��ون« دارين 
وودز ال��ذي تول��ي منصبه ف��ي بداية 
العام، عن ف��رص جديدة ، وأنفق وودز 
أو أش��رف على استثمارات تزيد على 
عش��رة بالين دوالر في حوض برميان 
أكبر حقل نفط أميركي وفي حقول 

بحرية في جيانا.
وفي تش��رين الثاني )نوفمبر( املاضي 
وقعت »إكسون« و»إنبكس« اليابانية 
اتفاق��اً مع »ش��ركة نف��ط أبو ظبي 
الطاقة  لزي��ادة  )أدن��وك(  الوطني��ة« 

اإلنتاجية حلقل زاكوم العلوي البحري 
رابع أكبر حق��ل في العالم ، وتقترب 
»إكسون« من توقيع اتفاق للتنقيب 
عن النف��ط والغ��از قبالة س��واحل 
موريتاني��ا، حس��بما قاله مس��ؤول 
كبي��ر في قط��اع الطاقة ف��ي البالد 

األربعاء املاضي.
إجمال��ي  تراج��ع   ،2016 وف��ي 
االحتياط��ات املؤك��دة م��ن النف��ط 
ل�»إكسون« أربعة في املئة إلى 7.75 
بليون برميل ، إضاف��ة إلى ذلك، يقع 
نفط محفظتها ف��ي أماكن صعبة 
االس��تخراج أو عالي��ة الكلفة مثل 

روسيا وكندا.
منافس��تها  متكن��ت  وباملقارن��ة، 
»ش��يفرون« م��ن زي��ادة احتياطاتها 
املؤك��دة م��ن النف��ط حوال��ى واحد 
ف��ي املئ��ة من��ذ 2014 عبر التوس��ع 
ف��ي ح��وض برمي��ان وكازاخس��تان ، 
وبلغ إنت��اج »إكس��ون« بنهاية الربع 
الثالث 3.9 مليون برميل من املكافئ 
النفط��ي يومي��اً منخفض��اً حوالى 
س��تة في املئ��ة باملقارنة م��ع نهاية 

 .2016

سعيًا لتكرار نجاح منافسيها في البالد وتعزيز احتياطياتهاتقـرير

»إكسون موبيل« تدرس استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل مصر

احد مقرات »إكسون موبيل« في مصر

أبوظبي ـ وكاالت: 
أعده��ا  دراس��ة جدي��دة  أظه��رت 
»البنك املركزي األردني« و »الوكالة 
األملاني��ة للتنمي��ة«، أن أكث��ر م��ن 
ثل��ث األردني��ن البالغ��ن )33 ف��ي 
املئة( ميتلكون حس��ابات مصرفية، 
م��ن بينهم 27 ف��ي املئة فقط من 

النساء.
وأش��اد »صندوق النقد العربي« في 
إط��ار تنظيمه »منتدى سياس��ات 
الش��مول املالي« ال��ذي يقام اليوم 

ف��ي عّم��ان بالتع��اون م��ع »البنك 
»الوكال��ة  و  األردن��ي«  املرك��زي 
و »التحال��ف  األملاني��ة للتنمي��ة« 
العاملي للشمول املالي«، بتشكيل 
التوجيهي��ة  الوطني��ة  اللجن��ة 
للش��مول املال��ي خالل ع��ام 2015 
برئاس��ة البنك املرك��زي األردني، إذ 
غطى البنك وش��ركاؤه في عملية 
صياغ��ة االس��تراتيجية الوطني��ة 
لتعزيز الش��مول املال��ي، كل فئات 
اجملتم��ع مع التركيز بش��كل خاص 

على الش��باب والنس��اء والالجئن 
وأصحاب املداخيل املتدنية«.

االس��تراتيجية  »إط��الق  أن  وأك��د 
خط��وة مهم��ة ف��ي تعزي��ز النمو 
االقتصادي املس��تدام والشامل، إذ 
تساهم في تعزيز النمو االقتصادي 
اجملتمع كافة  واالجتماعي لشرائح 
من خ��الل تأم��ن اخلدم��ات املالية 
الذي��ن يفتقرون  املناس��بة ألولئك 
لها«. ولفت إلى »أهمية الش��مول 
املال��ي ودوره الرئي��س ف��ي حتقي��ق 

وإيجاد فرص  االقتصادي��ة  التنمية 
العم��ل وتقلي��ص أوج��ه التفاوت 
االقتص��ادي واالجتماعي مبا يتوافق 
م��ع مجموع��ة أه��داف التنمي��ة 

املستدامة لألمم املتحدة«.
وس��بق للبن��ك املرك��زي األردني أن 
أعلن الع��ام املاضي، التزامه بإعالن 
»مايا« الذي يتمثل بتحقيق أهداف 
وطني��ة منها زيادة نس��بة حصول 
البالغ��ن عل��ى اخلدم��ات املالي��ة 

وتضييق الفجوة بن اجلنسن.

مهم��ة  نقط��ة  املنت��دى  ويع��د 
للمش��اركن وصناع القرار إلحداث 
التغيير في مجال تعزيز الش��مول 
يناق��ش  أن��ه  خصوص��اً  املال��ي، 
االس��تراتيجية الوطني��ة األردني��ة 
للشمول املالي وأهم اخلطط التي 
تس��اهم في تعزيز الشمول املالي 
للمرأة ولألشخاص املهجرين قسراً 
من بالده��م. ويناق��ش املنتدى آخر 
بالش��مول  املتعلقة  املس��تجدات 
املالي ضمن س��تة محاور أساسية 

تش��مل اخلدم��ات املالي��ة الرقمية 
والش��ركات  األصغ��ر  والتموي��ل 
وحماي��ة  واملتوس��طة  الصغي��رة 
ع��ن  فض��الً  املال��ي،  املس��تهلك 
الثقاف��ة والقدرات املالية والبيانات 
والبحث. كما سيتيح املنتدى الذي 
يحض��ره أكثر م��ن 300 مش��ارك، 
الفرصة لتبادل اخلبرات واملعلومات 
مع صّناع السياسات والقرارات في 
القطاع��ن العام واخل��اص وهيئات 
ومنظمات دولية من أنحاء العالم. 

بروكسل - اف ب:
ينتخ��ب وزراء مالية ال��دول ال19 
االعضاء ف��ي مجموعة اليورو في 
بروكس��ل رئيس��هم املقبل الذي 
سيكلف املهمة الشاقة املتمثلة 

باصالح منطقة اليورو.
اح��د  امل��ال  وزراء  وس��يختار 
اربع��ة مرش��حن له��ذا املنصب 
املؤسس��ات  ف��ي  االس��تراتيجي 
االوروبية ه��م البرتغالي ذو امليول 

االش��تراكية ماريو س��نتانو الذي 
يب��دو االوفر حظا للفوز، والالتفية 
الت��ي تنتم��ي ال��ى مين الوس��ط 
دان��ا ريزنيس اوزوال، والس��لوفاكي 
بيت��ر  الدميوقراط��ي  االش��تراكي 
كازميي��ر والليبرالي��ة الق��ادم من 

لوكسمبورغ بيار غرامينيا.
ال��ذي  رئي��س اجملموع��ة  ويتول��ى 
ينتخ��ب لوالي��ة مدتها س��نتن، 
االجتماعات الشهري للوزراء التي 

تهدف بشكل رئيسي الى ضمان 
تنس��يق السياس��ات االقتصادية 

الوطنية.
وه��و واح��د م��ن اهم املس��ؤولن 
ف��ي بروكس��ل الى جانب رؤس��اء 
املؤسس��ات الكبرى الثالث لالحتاد 
يونك��ر  كل��ود  ج��ان   - االوروب��ي 
ودونال��د  االوروبي��ة(  )املفوضي��ة 
توسك )اجمللس االوروبي( وانطونيو 
تاجان��ي )البرمل��ان االوروب��ي( - الى 

االحت��اد  خارجي��ة  وزي��رة  جان��ب 
فيديريكا موغيريني.

ويتمتع كل وزير بصوت واحد خالل 
التصويت في كل دورة. واملرش��ح 
ال��ذي حصل على عش��رة اصوات 

من اصل 19 يفوز في االقتراع.
وق��ال مص��در اوروب��ي »اتوق��ع ان 
يجري التصويت في دورتن او ثالث 
دورات«، اذ ان كل مرش��ح يتمت��ع 
بحرية االنسحاب حسب االصوات 

التي يحصل عليها.
ف��ي  البرتغال��ي  املرش��ح  ويب��دو 
موقع جيد ليتولى الرئاسة خلفا 
للرئي��س احلالي الهولن��دي يورون 
دايسبلوم الذي اضطر للتخلي عن 
منصبه بعد واليتن بسبب هزمية 
حزبه في االنتخابات التش��ريعية 

في هولندا.
وقالت مصادر في محيط وزير املال 
الفرنسي برونو لومير »من الواضح 

انه احد املرشحن الذين يحققون 
)...( املعايير التي حددناها«.

وس��نتانو الذي دخل الى احلكومة 
البرتغالية للمرة االولى في 2015، 
اس��تاذ اقتصاد يبلغ من العمر 50 
عاما وال ينتم��ي الى اي حزب. وقد 
اصبح بسرعة من اهم شخصيات 
الس��لطة التنفيذية مبس��اهمته 
ف��ي اخراج ب��الده م��ن الصعوبات 

التي كانت تواجهها. 

صندوق النقد العربي يشيد بإطالق استراتيجية الشمول المالي

وزير فنزويلي األوفر حظا لرئاسة مجموعة اليورو األوروبية 

الثالثاء 5 كانون األول 2017 العدد )3831(

Tue. 5 Dec. 2017 issue )3831(



اعالن الثالثاء 5 كانون االول 2017 العدد )3831(

Tue.5 Dec. 2017 issue )3831( 8



تكّدس��ت بني أيدي السعوديني في 
العام 1979 ث��روة تفوق اخليال. وهذا 
يتضح باملقارنة بني موازنة احلكومة 
ف��ي س��نوات 1969� 1974، البالغة 
9.2 ملي��ار دوالر، وموازنة بلغت 142 
ملي��ار دوالر ف��ي الس��نوات اخلمس 
التالية. هذا الصعود املالي املفاجئ 
غير مس��بوق في التاري��خ، وقد جنم 
ال ع��ن زراعة، وصناع��ة، أو فتوحات 
اس��تعمارية، بل عن بي��ع مادة خام 
في ج��وف الصح��راء. الصحيح أن 
دماء اجلنود املصريني والسوريني في 
حرب أكتوب��ر 1973 كان��ت الفاعل 
الرئيس، ولكن أح��داً ال يتوقف هذه 

األيام أمام حقيقة كهذه.
انخ��راط  حلظ��ة  أن  وامله��م، 
الس��عوديني، إلى جانب األميركيني، 
ف��ي آخر مع��ارك احلرب الب��اردة، في 
أفغانس��تان، تزامن��ت م��ع الث��روة 
الهائل��ة، التي لم يكن ال في الواقع، 
وال حتى ف��ي اخليال، م��ا يكفي من 
املش��اريع إلنفاقها ف��ي فترة زمنية 

قصيرة. ومع ذلك، لم يفشل صّناع 
السياس��ة األميركية والغربية في 
ابتكار وسائل جديدة لالستفادة من 
ثروة كهذه. فع��الوة على املقاوالت، 
واألس��واق، والتس��ليح، واالستثمار 
التحتي��ة،  البني��ة  مش��اريع  ف��ي 
والتالع��ب في أس��عار النفط، ُوضع 
متويل العمليات الس��رية، في احلرب 

الباردة، على جدول األعمال. 
كانت ف��ي رصيد الس��عوديني، قبل 
الوصول إلى اللحظة األفغانية في 
العام 1979، سلس��لة حمالت، في 
عالم الظ��الل، لم تتض��ح معاملها 
بصورة كافية بعد. فهناك ش��ذرات 
باإلخ��وان  عالقته��م  ع��ن  كثي��رة 
املس��لمني في عقدي اخلمسينيات 
والستينيات، ولكن الوثائق املطلوبة 
لكتابة تاريخ شامل لم تتوفر حتى 
اآلن، فليست لديهم قوانني لإلفراج 
ع��ن الوثائق بع��د مرور م��ّدة زمنية 
معّينة. ولن ينتظر عاقل من اإلخوان 
أن يكتب��وا بنزاهة تاري��خ عالقتهم 

بالسعوديني.
واملفارق��ة أن الكثي��ر مم��ا كان ط��ي 
الكتم��ان عن احلرب ف��ي اليمن ضد 
عب��د الناصر، ما ب��ني 1962� 1967، 
توّف��ر في الس��نوات األخيرة، خاصة 
وأن بع��ض املرتزق��ة الغربيني، الذين 
ش��اركوا في احلرب، ودّرب��وا امللكيني 
اليمني��ني، ونقلوا األس��لحة، كتبوا 
مذك��رات في ه��ذا الش��أن، واتضح 
فيه��ا، أيضاً، ما كان لإلس��رائيليني 
م��ن دور. وبقدر ما يتعّل��ق األمر بنب 
الدن، ال��ذي س��يرد الكثي��ر عنه في 
معاجلات الحق��ة، ف��إن إمبراطورية 
املقاوالت التي بناها أبوه بدأت فعلياً 
بأنش��اء حتصينات وبني��ة حتتية في 
املناطق احلدودي��ة احملاذية لليمن في 

تلك السنوات.
وم��ع ذلك، كان االنخ��راط في العام 
1976، ف��ي ما ُع��رف الحقاً باس��م 
»نادي الس��فاري«، الذي ضمهم إلى 
جانب املغرب، ومصر، وإيران، وفرنسا 
)مببادرة من األخيرة( نقلة في سياق 

إخراج النش��اط من إطاره اإلقليمي 
الضّي��ق إلى نطاق أوس��ع يش��مل 
القاّرة األفريقية، ويستهدف مالحقة 
هناك.  الشيوعي  النفوذ  ومكافحة 
وفي السياق الزمني نفسه، استفاد 
األميركي��ون م��ن ثروة الس��عوديني 
ف��ي  أنش��طة  لتموي��ل  املفاجئ��ة 
أمي��ركا الالتينية بع��د القيود التي 
فرضها الكونغ��رس على العمليات 
االس��تخبارات  لوكال��ة  اخلاص��ة 

املركزية األميركية.
مبعنى آخر، لم يصل السعوديون إلى 
اللحظة األفغانية بال خبرة سابقة، 
وإن تكن ق��د اقتصرت ف��ي الغالب 
على التمويل. ولكن االكتفاء بقراءة 
اللحظة املعنية على خلفية الثروة 
املفاجئة ال يف��ي بالغرض. فالواقع، 
ف��ي كل األحوال، أكث��ر تعقيداً، وال 
يفّس��ره عنصر واح��د حتى وإن كان 

حاسماً في حينه.
كّنا قد أش��رنا في معاجلات سبقت 
الس��عوديني  حلظ��ة  تزام��ن  إل��ى 

اإليراني��ة،  الث��ورة  م��ع  األفغاني��ة 
ومحاول��ة جهيمان االس��تيالء على 
احل��رم، وما حلدثني به��ذا احلجم من 
نف��وذ عل��ى خي��ارات السياس��تني 
م��ا  وثم��ة  واخلارجي��ة.  الداخلي��ة 
يس��تدعي، اآلن، وض��ع هذا كله في 
إطار أوسع يتمثل في حقيقة أنهم 
لم يصلوا آخر أعوام الس��بعينيات 
بثروة هائلة، ومخ��اوف ال تقل عنها 
هوالً وحس��ب، بل ووصلوا بإحساس 

الفائز في صراع البقاء، أيضاً.
فف��ي الفترة م��ا ب��ني 1952� 1967 
جابه��وا حتدياً وجودي��اً مزدوجاً جتلى 
في القومي��ة العربي��ة الراديكالية 
وفي  والبعثي،  الناص��ري،  بقناعيها 
كأيديولوجي��ا،  الس��وفياتي  امل��د 
وتنظيمات سرية وعلنية، في العالم 
األوس��ط عموماً،  والش��رق  العربي 
وم��ا أث��اره اليس��اريون م��ن صخب 
حول صراع الطبقات، واالشتراكية، 
والرجعية والتقدم. وقد كان القاسم 
الراديكاليني  القوميني  املشترك بني 

واليساريني في ذلك الوقت مناصبة 
ما أس��موه باألنظم��ة الرجعية في 
العالم العرب��ي، وأغلبها يتكّون من 

ملكيات، العداء. 
وج��ود  الوض��ع  تفاق��م  م��ن  وزاد 
تلك األنظم��ة، في عالم ينقس��م 
م��ن  ويعان��ي  معس��كرين،  إل��ى 
االس��تقطاب احل��اد، في معس��كر 
الغ��رب. وَم��ْن ع��اش تل��ك الفترة، 
العس��كريني،  انقالب��ات  وش��هد 
يع��رف أن األنظم��ة املعني��ة كانت 
في وضع ال حتس��د عليه، خاصة وأن 
املناخ العام، والثقافة الس��ائدة، في 
احلواض��ر العربي��ة، كانا إل��ى جانب 

الراديكاليني.
كان��ت  للس��عوديني  وبالنس��بة 
التح��دي وجودي��اً عل��ى أكث��ر م��ن 
صعيد، فدولته��م ُولدت من حتالف 
فريد ب��ني الدين والسياس��ة، ومنه 
اس��تمدت مص��در ش��رعيتها. ولم 
يك��ن لديها ف��ي مع��رض مجابهة 
وداخلية حقيقية  حتديات خارجي��ة 

ومتّوهمة من سالح أشد مضاء من 
األيديولوجي��ا الديني��ة، التي حتّولت 
إلى مك��ّون رئيس في السياس��تني 
الداخلي��ة واخلارجية. ورمب��ا في هذا 
كل��ه، إل��ى جان��ب قناع��ات ديني��ة 
راس��خة، باملعن��ى الش��خصي، ما 
يفّس��ر كراهية تكاد تكون عضوية 
متام��اً للش��يوعية، وحتفظات جدية 
وحقيقية إزاء القومية كأيديولوجيا 

اجتماعية وسياسية.
ولكن ماركسية العالم العربي، كما 
قوميته، دخال طور الغروب مع هزمية 
عب��د الناصر في الع��ام 1967 وغرق 
الفلس��طينيني،  الفدائيني  حرك��ة 
التي ب��دت لوهلة أولى وكأنها طوق 
النجاة، في وحل أكثر من حرب أهلية. 
في العام 1979، كانت الناصرية في 
حكم املاضي، وكان البعث العراقي 
والس��وري على طريق إنشاء أنظمة 
استبدادية، وس��الالت حاكمة. وفي 
س��اعة الغروب تلك، وم��ن رحمها، 

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

ّ
ّ

حسن خضر

نبيل فهمي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

وزير الخارجية 
المصري السابق

كش��فت سلس��لة م��ن األح��داث 
املروعة التي شهدها نوفمبر/تشرين 
الثان��ي عن احلال املزري��ة التي انتهى 
إليه��ا العالَ��م العربي. فق��د أعلن 
رئي��س ال��وزراء اللبناني اس��تقالته 
من خ��ارج لبنان، ولكن��ه تراجع عن 
تصريح��ه في وقت الحق. كما أُطلِق 
صاروخ م��ن اليم��ن باجت��اه الرياض، 
عاصمة اململكة العربية السعودية. 
ونف��ذت القي��ادة الس��عودية حملة 
كبرى ملكافحة الفس��اد والتي أثرت 
البارزة.  الش��خصيات  على عشرات 
وفي الوقت نفس��ه، ش��هدت ِمصر 
أس��وأ هج��وم إرهاب��ي ف��ي الذاكرة 
احلية، والذي أس��فر ع��ن مقتل أكثر 
م��ن 300 مدني فضال عن عش��رات 
َدت مقاط��ع الفيديو  املصاب��ني. وأكَّ
ملزادات بيع العبيد املزعومة في ليبيا 
على الفوضى املستمرة هناك وسط 

انهيار كامل للدولة الليبية. 
لم تفع��ل االنتصارات العس��كرية 
اإلس��المية  الدول��ة  تنظي��م  ض��د 
والتقارب بني الفصائل الفلسطينية 
ف��ي غ��زة والضف��ة الغربية ش��يئا 
يُذَك��ر لتخفي��ف الش��عور اجلمعي 

بالقلق في املنطقة. ولم تُلِهم هذه 
التط��ورات اإليجابية الثقة في قدرة 
العالَم العربي على س��حب نفسه 
عل��ى نحو أو آخ��ر بعيدا ع��ن حافة 
الهاوية. فقد أصبح التدخل األجنبي 
ممارس��ة روتيني��ة في س��وريا ولبنان 
املناقش��ات  وتأتي  واليمن.  والع��راق 
الهوي��ة  سياس��ات  ح��ول  اجلاري��ة 
واحل��دود في ب��الد الش��ام كمقدمة 
لتحدي��ات جوهرية بالغ��ة اخلطورة 

في املستقبل.
الواقع أن الوضع القائم في الش��رق 
األوس��ط اآلن لي��س مفاجئ��ا. ففي 
الس��نوات األخيرة، لم تُقِدم أي دولة 
عربي��ة عل��ى قي��ادة أي محاولة حلل 
الصراعات اجلارية في ليبيا وس��وريا 
واليمن، ناهيك عن معاجلة القضية 
وكان  اإلس��رائيلية.  الفلس��طينية 
تأثي��ر األجانب عل��ى الكثير من هذه 
الصراع��ات أعظ��م كثيرا م��ن تأثير 

العرب عليها.
تاريخي��ا، كان��ت منطق��ة الش��رق 
األوس��ط هدفا للعديد من الغزوات 
األجنبية، من احلمالت الصليبية إلى 
اغُتِصَبت  وقد  األوروبي.  االس��تعمار 

م��وارد املنطق��ة الطبيعي��ة ب��كل 
ش��راهة وجش��ع، وكانت مس��رحا 
حل��روب بالوكال��ة خالل فت��رة احلرب 
الب��اردة. وحت��ى يومنا ه��ذا، ما تزال 

أراض عربية حتت االحتالل.
ولك��ن عل��ى الرغ��م من األس��باب 
الوفي��رة التي تبرر إلق��اء اللوم على 
قوى أجنبية عن األوضاع اخلطيرة في 
املنطقة، فإن إلقاء اللوم على آخرين 
���� أو حتى تب��ادل االتهام��ات �� لن 
يحل أي شيء. ذلك أن العالَم العربي 
يعان��ي من مش��اكل عديدة محلية 
املنش��أ أيضا، مبا ذلك احلكم العاجز 
الش��ريرة،  والتحالف��ات  العقي��م، 

والقدرات الوطنية غير املستثمرة.
تقبع الكوارث في انتظار أي منطقة 
عاج��زة عن تش��كيل مس��تقبلها 
أغلبي��ة  يش��عر  حي��ث  بنفس��ها، 
باحلرمان م��ن حقوقهم.  املواطن��ني 
وبرغ��م أن العالَ��م العربي يش��تهر 
تقليديا بأن��ه محافظ، فإن ما يقرب 
م��ن %70 م��ن مواطني��ه دون س��ن 
اخلامس��ة والثالثني، ويعاني الشباب 
من أعلى معدالت البطالة في أغلب 
الدول. وال تَُعد هذه احلال إهدارا هائال 

للموارد فحس��ب، ب��ل وتفرض أيضا 
مشكلة اجتماعية سياسية طويلة 
األجل وبالغة اخلط��ورة. ولكنها مع 
ذلك ليس��ت س��وى أحد التحديات 
احمللية العديدة التي تواجه املنطقة. 
أن يتحمل��وا  الع��رب  يتع��ني عل��ى 
أجندته��م  إدارة  ع��ن  املس��ؤولية 
الق��وة  يصبح��وا  وأن  بأنفس��هم، 
التي حتدد مستقبلهم  األساس��ية 
ومس��تقبل أوطانهم. وينبغي لهم 
بطبيع��ة احل��ال أن يواصل��وا العمل 
مع العالَم اخلارجي وتعزيز عالقاتهم 
ولكن  االس��تراتيجية.  وحتالفاته��م 
يتع��ني عليه��م أيض��ا أن يحدوا من 

اعتمادهم على آخرين.
ب��دء، حتت��اج حكوم��ات  ذي  فب��ادئ 
املنطق��ة إل��ى تطوي��ر قدراتها في 
مج��ال األم��ن الوطن��ي، للدفاع عن 
نفس��ها ضد تهديدات غير وجودية 
والتوس��عية املهيمنة. وه��ذا بدوره 
كفي��ل بتعزيز نفوذهم السياس��ي 
األدوات  م��ن  املزي��د  ومنحه��م 
الدبلوماس��ية ملعاجل��ة املش��كالت 
الصراع��ات  ومن��ع  اإلقليمي��ة 

العسكرية.

عالوة على ذلك، يتع��ني على العرب 
أن يدافع��وا عن هوياته��م الوطنية. 
صحيح أن نظام الدولة القومية في 
الشرق األوسط ليس مثاليا، ولكنه 
أفض��ل م��ن الطائفي��ة الديني��ة أو 
الِعرقية، التي تهدد باملزيد من زعزعة 
االستقرار في املنطقة. ولتجنب هذه 
النتيجة، حتتاج ال��دول القومية في 
املنطقة إلى مؤسسات قوية لتوفير 
احلك��م الصالح الفّعال والش��مول 
االجتماع��ي. ولكن من املؤس��ف أن 
أغلب املؤسسات في الدول العربية 
ال تقترب حتى من القدرة على الوفاء 

بهذه الضرورة احلتمية.
ينبغ��ي  للمس��تقبل،  استش��رافا 
للعرب أن يدركوا أن اإلصالح الداخلي 
ه��و أفض��ل وس��يلة ملن��ع التدخل 
املصال��ح  ع��ن  والدف��اع  األجنب��ي 
الصحوات  الوطنية. فقد كش��فت 
العربية على مدار السنوات القليلة 
متوس��طة  ع��ن طبقة  املنصرم��ة 
ذات توجه��ات وس��طية وتت��وق إلى 
التغيير. وقد حاولت أحزاب انتهازية 
االس��تفادة م��ن البيئ��ة املضطربة 
الناجمة عن التغيير الفجائي. ولكن 

هذا ال ينفي حقيقة مفادها أن هذه 
احل��ركات كان��ت اس��تجابة حلك��م 
أبدي رديء وفش��ل القادة العرب في 

مالحقة اإلصالح التدريجي.
يحت��اج الع��رب أيض��ا إل��ى إعطاء 
م��ن  أكب��ر  مجموع��ة  أنفس��هم 
والسياس��ية  االقتصادية  اخلي��ارات 
له��م  يتس��نى  حت��ى  واألمني��ة، 
التكيف مع الظ��روف املتغيرة. فلم 
يَُعد العالَم مكانا ثنائي القطبية أو 
أوروبي التوجه. الواقع أن حتى نظام 
دولة ويس��تفاليا ذات��ه، وليس فقط 
النموذج اجليوسياسي الذي ساد في 
فت��رة ما بعد احلرب، هو الذي يخضع 
اآلن لالختب��ار في مواجه��ة تغيرات 
تكنولوجي��ة واقتصادية واجتماعية 

سريعة.
أخيرا، يتع��ني على العالَم العربي أن 
يواج��ه مواقف الهيمن��ة اإلقليمية 
واالحت��الل غي��ر املش��روع لألراض��ي 
العربي��ة. والب��د أن يحت��رم أي ح��ل 
الناس  تطلعات  احلالية  للمشكالت 
الس��تقالل الدول��ة وس��يادتها، في 
ح��ني يتجاوز األس��اليب التكتيكية 
أو القائمة عل��ى الصفقات والتي ال 

توفر س��وى انفراجات قصيرة األمد. 
وفي نهاي��ة املطاف، ل��ن تتمكن أي 
سياسة تتقاعس عن حماية احلقوق 

األساسية من إحراز النجاح.
الواق��ع أن ال��دول العربي��ة، ف��رادى 
ومجتمعة، حتتاج إلى اس��تراتيجية 
ملواجه��ة  بالكام��ل  مصمم��ة 
واحمللي��ة  األجنبي��ة  التهدي��دات 
الوجودي��ة لس��يادتها وأمنه��ا ف��ي 
الس��نوات املقبلة. فقد آن األوان ألن 
يضع القادة العرب اخلطوط العريضة 
لرؤية واضحة للعالقات العربية في 
املس��تقبل، وأن يخططوا للتواصل 
م��ع جيرانهم من غير العرب بش��أن 
الفرص والتحديات اإلقليمية. وأخيرا 
وليس آخرا، يتعني على القادة العرب 
أن يوضح��وا كيف يعتزم��ون توفير 

إدارة محلية أفضل لشعوبهم.
إذا كان العالَ��م العرب��ي راغب��ا ف��ي 
اإلدالء بدل��وه في صياغة وتش��كيل 
مستقبله، فال يجوز له أن يظل على 
استس��المه حلالة الرض��ا عن الذات 
ف��ي الوق��ت احلاض��ر. ويتع��ني على 
الق��ادة والش��عوب أن يش��رعوا في 

التخطيط اآلن.

كيف يتجنب العاَلم العربي السقوط في الهاوية؟
PROJECT
SYNDICATE

اإلصالح الضريبي األميركي
طارق حرب 

ما ص��رح به احد قادة الكتل السياس��ية التي نكن لها 
التقدي��ر العالي  من ان حملة مكافحة الفس��اد جاءت 
ألغراض انتخابية وال نعلم هل ان هذا السياسي يقصد 
الوقوف امام احلرب التي اعلنت على الفساد ويبغي منع 
ه��ذه احلرب ام انه يقصد من كالمه ان ال وجود للفس��اد 
ف��ي الع��راق وبالتالي فان احلدي��ث عن الفس��اد والقيام 
بح��رب ضده هو لتحقيق مكاس��ب انتخابية او ان االمر 
ابعد من  ذلك بحيث يفسر هذا القول بانه يقصد ايقاف 
احلرب ضد الفساد الجل التغطية على الفاسدين ومنع 
اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ورفض معاقبتهم وعدم 
استرداد االموال العامة التي استولى عليها الفاسدون.

 اذ ميكن ان يدخل هذا القول مع اقوال اخرى كذكر اسماء 
أبعد ما تكون قد اقترفت فسادا او ذكر اسماء كثيرة هذا 
املس��لك والسبيل الذي يستهدف خلط االوراق بحيث ال 
يكون الفاس��دون لوحدهم وامنا يتصورون ان اجلميع هم 
فاس��دون لكن هذه االشكال من الوسائل وغيرها سوف 
لن تقف ام��ام دولة رئيس الوزراء والقل��ة اخمللصة للبالد 
والعب��اد واملؤمنة بالوطن واملواطن  التي ستش��ارك في 
احل��رب الدس��تورية القانونية ضد الفس��اد واس��تغالل 
الوظيفة وإساءة اس��تعمال السلطة واالستحواذ على  

املال العام .
وال��ذي نرج��و ان ال يتأث��ر قائد ه��ذه احلرب باق��وال الذين 
يحاولون ثنيه عن القيام بهذه احلرب وايقاف اندفاعه عن 
الس��ير مبش��روعه الوطني العراقي والذي نأمل ان يكون 
االندف��اع به باالندفاع نفس��ه الذي ش��اهدناه في حرب 
داعش والتي تكللت بالنصر السريع والباهر الذي انقطع 
مثيل��ه وافرد نظي��ره الن هذه احلملة ه��ي تنفيذ اللتزام 
دس��توري وواج��ب قانوني اذ وردت النصوص الدس��تورية 

الكثيرة تؤكد ذلك.
 ان املادة )٢٧( تقرر ان لالموال حرمة وحمايتها واجب على 
كل مواطن وامل��ادة )٥٠( تقرر احلفاظ عل��ى ثروات العراق 
وامل��ادة )٦٨( توج��ب النزاهة وامل��ادة )١٠٢( انش��اء هيئة 
النزاهة لتتولى مهمة مكافحة الفساد واملادة )١٠٣( تقرر 
انشاء ديوان الرقابة املالية لهذا الغرض واملادة )١٢٧( متنع 
استغالل نفوذ الوظيفة واالمر ذاته يقال عن القانون رقم 
)٣٠( لس��نة ٢٠١١ قانون هيئة النزاهة وقانون املفتشني 
العمومي��ني رقم )٥٧( لس��نة ٢٠٠٤ وقانون االدعاء العام 
رقم )٤٩( لس��نة ٢٠١٧ الذي قرر انش��اء مكاتب االموال 
العام��ة ومكافحة الفس��اد ف��ي كل وزارة ودائرة وقانون 
مكافحة غس��ل االموال رقم )٣٩( لس��نة ٢٠١٥ وقانون 
البنك املركزي )٥٦( لس��نة ٢٠٠٤ وقان��ون العقوبات رقم 
)١١١( لس��نة ١٩٦٩ خاص��ة ما يتعلق بتج��اوز املوظفني 
حلدود وظيفتهم والرش��وة والسرقة واالختالس والتزوير 
والعديد م��ن التش��ريعات التي تعاقب جرائم الفس��اد 
املالي واالداري واس��اءة اس��تعمال الس��لطة واستغالل 
نفوذ الوظيفة واي فعل او امتناع من ش��أنه االستحواذ 
على املال الع��ام او االضرار باملال عمدا  و اهماال او تبديد 
او أي ش��كل او ن��وع م��ن اش��كال وانواع الفس��اد وهي 
حرب س��تكتب لصالح العبادي كما كت��ب له االنتصار 
في احل��رب ضد داعش واحل��رب ضد الفس��اد اصعب من 
احل��رب ضد داعش الس��باب كثيرة منها م��ا اورده القائد 

السياسي الذي ذكرناه في بداية كلمتنا هذه .

مكافحة الفساد
التزام دستوري 
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مداخل��ة  ف��ي  ش��اركت  الت��ي  بورت��ر، 
بين��ت م��ن خالله��ا، انها كان��ت تعمل 
باملتح��ف العراقي قبل تأسيس��ه، وهي 
مول��ودة باألربعيني��ات، م��ن ام عراقية، 
واب بريطان��ي، لكنها متي��ل الى جذورها 
العراقية اكثر، واليوم تقود حملة كبيرة 
إلص��دار، قانون تدع��و به ال��ى احملافظة 
على االثار العراقية، الغريب ان 90 باملئة 
من املوقع��ن هم بريطاني��ون، وقلة من 

العراقين.

وكان للدكتور عل��ي الفكيكي مداخلة 
ايض��ا، اختصره��ا بس��ؤال: ه��ل وص��ل 
املاجدي الى اليأس االنيق؟ على اس��اس 
م��ا ذك��ره املاجدي ف��ي محاضرت��ه »ان 
احلض��ارة العراقية ال ميك��ن ان تبعث من 
جديد .. وهناك كبرياء غريب مستند الى 

شبح احلضارة«.
     املوض��وع الثان��ي ال��ذي طرح��ه ف��ي 
احملاضرة، ه��و ان هناك حض��ارات وفتات 
حضارات، او كسرة حضارات، فسأله عن 
مفردة »املعدان«، ألنه ذكر في محاضرته 
ان »املعدان« بقايا حضارة، وان هناك من 
يقول ان املعدان بقايا السومرين، ولكن 

احلقيقة انهم بقايا حلضارة اخرى.
حت��دث املاجدي ع��ن امر مه��م بقوله:« 
ان هن��اك نوعاً من املص��ادرة  التاريخية 
للحضارة العراقية، او ان االس��الم اصل 
العروب��ة، وه��ذا غي��ر صحي��ح، ان اصل 
العروبة هم احلضر، وان العرب موجودون 
في العراق، عندما كنت احضر للدكتوراه، 
دخل��ت ال��ى املكتبة املوج��ودة باملتحف 
العراقي، وهناك قس��م يسمى املكتبة 
املسمارية، بحثت عن مصادر الطروحتي، 
فوج��دت كتاب��ا ملؤل��ف بريطان��ي ف��ي 
االربعينيات بعنوان )االصول الس��ومرية 
للحض��ارة الفرعوني��ة( فاستنس��خت 
الكتاب بعد احلاح من��ي )ممنوع ان يخرج 
الكت��اب خ��ارج املكتبة(، يق��ول الكتاب 
ان الس��اللة االول��ى للفراعن��ة هم من 
الس��ومرين، ويش��رح باألدل��ة عل��ى ان 
الس��ومرين هم املس��ؤولون عن تكوين 

احلضارة املصرية.
تخلل��ت احملاض��رة مداخ��الت كثيرة من 
قب��ل احلض��ور، تعلق��ت بتاري��خ العراق، 
واحلضارة السومرية، اضافة الى موضوع 

الطوفان. 
والن احملاض��رة وموضوعه��ا كان��ا غاي��ة 
باألهمي��ة، اقت��رح بعض احلض��ور على 
الدكت��ور الضي��ف )املاج��دي( ان يكمل 
املوضوع مبحاضرة اخرى، مع دعوة الكاتبة 
ام��ل بورت��ر للحديث عن موض��وع االثار 
العراقي��ة، وحملتها من اج��ل حمايتها 

دوليا، وإيقاف االجتار بها دولياً. 
اجلدير بالذكر ان الدكتور خزعل املاجدي 

ه��و باح��ث ف��ي عل��م وتاري��خ األدي��ان، 
واحلض��ارات القدمي��ة، وش��اعر، وكات��ب 
مسرحي عراقّي، ولد في كركوك 1951، 

أكمل دراس��ته في بغ��داد، وحصل على 
شهادة الدكتوراه في التاريخ القدمي من 
معهد التاريخ العربي للدراس��ات العليا 

في بغداد عام 1996.
عمل ف��ي وزارة الثقاف��ة العراقية/دائرة 
الس��ينما واملس��رح لغاية 1998، وعمل 
م��ا بن عام��ي 1973-1996 ف��ي اإلذاعة 
والتلفزيون، واجملالت، والصحف العراقية، 
واحتاد األدب��اء والكتاب، ودائرة الس��ينما 
واملسرح. ثم أستاذاً جامعياً في جامعة 
درنة ف��ي ليبيا للمدة م��ن 2003-1998 
مدرس���اً للتاري�خ الق��دمي وتاريخ الفن. 
وم��ا ب��ن عام��ي 1996-1998 عمل في 

األردن ونشر كتبه الفكرية األولى.
ع���اد إل��ى الع��راق ف��ي آب 2003 وعمل 
مدي��راً للمركز العراقي حل��وار احلضارات 
واألديان في العراق. وما بن عامي 2007-
2014 حاضر في جامعة اليدن، وعمل في 
عدد من اجلامعات املفتوحة في هولندا، 
وأوروب��ا، وه��و ي��درِّس تاري��خ احلض��ارات 

واألديان القدمية. 
عض��و ف��ي احت��اد األدب��اء والكت��اب في 
الع��راق، واحت��اد الكت��اب الع��رب، واحتاد 
املسرحين العراقين، ونقابة الصحفين 
العراقين، واحتاد املؤرخن العرب، وعضو 
في األكادميية العاملية للشرق – غرب في 

رومانيا.
مؤل��ف مس��رحّي، إضاف���ة إل��ى كونه 
مؤلف��اً ألكث��ر من خمس��ن كتاب��اً في 
امليثولوجي��ا، والتاري��خ الق��دمي، واألديان 
وتاري��خ  واملس��رح،  والش��عر،  القدمي��ة، 

األديان، وعلم وتاريخ احلضارات.
ام��ا الدكت��ورة ام��ل بورتر، فه��ي كاتبة 
ومترجم��ة، والدها كان م��ن افراد اجليش 
البريطاني الذي احت��ل العراق، فما كان 
م��ن والدتها العراقية، اال ان احتلت قلب 
والدها)حسب تعبيرها(، مهتمة بالشأن 
اآلثاري العراقي، تعمل على حملة بجمع 
١٠٠ ال��ف توقيع لطل��ب قانون حترمي بيع 
االث��ار ببريطاني��ا، إليق��اف تهري��ب اث��ار 
الع��راق باألخص. وحلد االن جمعت ٣٠٠٠ 
توقي��ع معظمهم بريطاني��ون، للتوقيع 

على هذه احلملة.

بيروت ـ حذام يوسف:
 

بحض��ور حش��د م��ن االدب��اء واملثقفن 
العراقي��ن والعرب، ضّيف��ت دار الرافدين 
بش��ارع احلمراء في العاصم��ة اللبنانية 
بي��روت، الدكت��ور خزعل املاج��دي، والذي 
تناول حديثا ش��يقا لم يخل من مفاجآت 

حول احلضارة العراقية.
حت��دث املاجدي عن عراق م��ا قبل التاريخ، 
ضم��ن سلس��لة يعم��ل عليه��ا بعنوان 
)العراق طولوجيا(، وبن في محاضرته، ان 

العراق مجموعة حضارات.
 اذ يتبنى فكرة ان العراق ليس��ت حضارة 
واح��دة، ب��ل ه��و مجموع��ة حض��ارات، 
والسلس��لة التي حت��دث عنه��ا، تتكون 
من خمس��ة وعش��رين كتاب��اً، على وفق 

التقسيمات التي رسم لها تخطيطا.
    تضمن��ت احملاضرة مجموعة اس��ئلة، 
خالصته��ا ان الع��راق بلد غري��ب، يحوي 
ان  بس��بب  لغ��زا،  اصبح��ت  حض��ارة 
املكتشف من االرقام الطينية العراقية، 
تش��كل ثالثة باملئة، و97 باملئة مازال حتت 

األرض.
يع��د الدكت��ور املاج��دي ان االمورين هم 
عباقرة التاريخ، ضمن الشعوب السامية، 
وهو م��ن ش��كل احلض��ارات، معرجا عن 
احلضارة الس��ومرية، واحلضارة االشورية، 

والبابلية.
املعلوم��ة اجلدي��دة، ان ال��كل يركز على 
امليزوبوتامي��ا، وه��و يتح��دث ع��ن االب��ي 
بوتاميا، عن املناطق التي تقع على اطراف 
النهري��ن ع��ن العيالمين، وع��ن املناذرة، 
ويقول: ان احلضارة العراقية مع االس��ف 
ان  واندث��رت، بس��بب  انته��ت  الش��ديد 
العيالمين قضوا على السومرين، اضافة 
ال��ى االحتالالت الكثيرة، وبس��بب تدخل 
ااالمبراطوري��ات التركي��ة والعثمانية، مت 
القضاء بالكامل على احلضارة العراقية، 
احلض��ارة  ان  نعت��رف  ان  يج��ب  وتاب��ع:« 
العراقي��ة انته��ت، وال ميك��ن بعثه��ا من 
جدي��د، لكن علينا ان نحافظ على ثقافة 

احلضارة العراقية، وتعليمها لآلخرين..«.
م��ن ب��ن احلض��ور كان��ت الكاتب��ة امل 

الساللة األولى للفراعنة هم من السومريين
خزعل الماجدي يتحدث عن الحضارات العراقية من قاعة دار الرافدين

املاجدي خالل محاضرته في معرض بيروت للكتاب

الكل يركز على 
الميزوبوتاميا، وهو 

يتحدث عن االبي بوتاميا، 
عن المناطق التي تقع 

على أطراف النهرين عن 
العيالميين، وعن المناذرة، 

ويقول: إن الحضارة 
العراقية مع األسف الشديد 

انتهت واندثرت، بسبب 
أن العيالميين قضوا على 

السومريين، فضال عن 
االحتالالت الكثيرة، وبسبب 

تدخل ااالمبراطوريات 
التركية والعثمانية، تم 

القضاء بالكامل على 
الحضارة العراقية

حوار

حاورته - أحالم يوسف:

ب��دأ بكتاب��ة القص��ة من��ذ ع��ام 2003، ل��ه 
مجموع��ة قصصي��ة حت��ت عن��وان )ص��دى 
الرحيل( بطبعتن، كتب العديد من القصص 

القصيرة والقصيرة جدا.
 نش��ر في أكثر م��ن صحيفة عراقي��ة منها 
)الزم��ان، الصب��اح، الصب��اح اجلدي��د، طري��ق 
الش��عب، التآخي. ناش��ط مدني، ش��ارك في 
ع��دد كبير م��ن النش��اطات املدني��ة اخلاصة 
باحلراك املدني، وحمالت التبرع بالدم، نائب اول 
ملنظمة ضوء الثقافية، وعضو منظمة ريتاج 
للتنمية البشرية، وعضو في املنتدى الثقافي 

احلر.
الق��اص محمد عواد مير الي��وم مبرحلة جديدة 
ف��ي حياته األدبية، حي��ث أعلن عن مجموعة 
قصصية مش��تركة، مع الشاعرة واإلعالمية 
حذام يوس��ف، في خطوة جديدة ونادرة على 
الس��احة األدبي��ة، فمن خاللها، ترف��ع االثنان 
عن الهوي��ة، لينتجا مع��ا مجموعة قصص، 

وضعا اس��ميهما على عن��وان الكتاب الذي 
جمعهما.

التقينا عواد ليحدثنا ع��ن بداياته مع عالم 
القص��ة، وعن تفاصيل هذا املش��روع، وقال: 
في عام 84 وانا في املرحلة اإلعدادية، وقعت 
بغ��رام فتاة، ما زلت اذكر اس��مها »ش��ذى« 
وكنت حينها ل��م افكر حتى مبوضوع كتابة 
القص��ة لكني كن��ت اقرأ رواي��ات من االدب 
اإلجنلي��زي، والروس��ي، وق��ررت بعده��ا جتربة 
كتابة القصة، واسميتها »شذى«، تتمحور 
حول طال��ب يعج��ب بطالبة، فكن��ت اروي 
حكايت��ي بنحو مع��ن، لكن��ي وضعت لها 
نهاية مأساوية، حيث متوت البطلة في حادث 
س��يارة، احتفظت بها مدة، لكن ال أدري اين 
انتهى بها املطاف، لكني عرضتها على أحد 
اس��اتذتي، وهو األس��تاذ امن، وطلبت منه 
قراءته��ا واب��داء رأيه، فأجابني بع��د قراءتها 

انها أقرب الى التقرير منها الى القصة.
    عن أس��ماء الروائي��ن والقاصن العاملين 
الذين تأثر بهم، ومن يجد ان أس��لوبه قريب 
منهم قال عواد: على مستوى االدب العربي 

هناك العمالق��ان »حنا مينا«، وعبد الرحمن 
مني��ف، وهما األقرب الي، وعامليا هناك رواية 
ما زالت عالقة بذاكرتي، هي رواية الس��اعة 
اخلامس��ة والعش��رون، ورواية مائ��ة عام من 
العزلة، ملاركيز الذي أعّده هرما، اس��عى الن 

اصل الى أولى درجاته.
  

 في أي ع��ام بدأت بكتابة القصة بصورة 
احترافية؟

2003 اس��ميتها  بع��د  اول قص��ة، كان��ت 
»قف��ص احلمام«، وارس��لتها في ذلك الوقت 
الى جري��دة الصب��اح، وكانت تل��ك اخلطوة 
مبنزلة اختب��ار لتقييم االخرين لها، وفاجأني 
أح��د أصدقائي بأن س��أل »هل هذا اس��مك 
حتت عنوان قصة »اريكة االحلان« فأخبرته: ال، 
الن قصتي اسمها »قفص احلمام«، وعندما 
قرأتها عرفت انه��ا بالفعل قصتي، لكنهم 
اس��تبدلوا العن��وان بجمل��ة ذكرتها خالل 
القص��ة، اما قبل ذلك كنت اقرأ فقط، وهذا 
ما ولد لدي خزينا معرفيا، وادبيا، ولغويا، فال 
ميك��ن الح��د ان يحترف الكتابة، م��ن دون ان 

يكون قارئا نهما.

 م��ا هو العامل املش��ترك ف��ي القصص 
التي تكتبها؟

املوت.. ألني أجد ان املوت هو ما جتتمع به كل 
األفكار، االحلاد، والتدين، و، و، و، وهو بالنسبة 
لي هاجس. وفي اجملموعة القصصية »صدى 
الرحيل« هناك قصة واح��دة فقط لم تنته 

باملوت.

 هل يعني ذلك انك سوداوي بنظرتك الى 
احلياة؟

انا لس��ت س��وداويا، لكن في الع��راق، وبعد 
2003 وقبله��ا ايض��ا، ال اعتق��د ان العراقي 
ميكن ان يفكر بشيء غير املوت، واالنفجارات، 
واملفخخات، واملس��اومات، والفس��اد. انا حلد 
االن أح��اول ان اكت��ب قص��ة ميلؤه��ا االمل، 

والسعادة، والفرح.

 لكن احل��زن وااللم ال يعن��ي بالضرورة ان 
تكون س��وداويا فماركيز مث��ال كتب رواية 

احلب ف��ي زم��ن الكولي��را، ومضمونها ان 
االنس��ان في اش��د االزمات، حتى مع وباء 
الكولي��را الفتاك، يبقى احلب هو أس��اس 

حياته اال تتفق معي بذلك؟
 ب��كل األح��وال فرواي��ة »احل��ب ف��ي زم��ن 
الكولي��را« احسس��تها غريبة ع��ن ماركيز، 
وبعيدة عن أس��لوبه، بعد ان ق��رأت له مائة 
ع��ام من العزلة، وقصة موت معلن، وغيرها، 
برغ��م ان��ه أب��دع فيه��ا، لكنه مع��روف بان 
أس��لوبه س��وداوي، وتلك قد تكون محاولة 
منه للخروج من تل��ك احلالة، اما في العراق 
فال أجد شيئا مفرحا يستحق الكتابة عنه.

مجموعت��ك  والدة  تنتظ��ر  االن  ان��ت   
الش��اعرة  م��ع  املش��تركة  القصصي��ة 
واإلعالمي��ة حذام، والتي ه��ي حتت الطبع 
االن، اود ان اس��ال، من هو صاحب االقتراح 

لتلك اجملموعة؟ 
ال أستطيع ان أش��خص، لكنها تولدت بعد 
اكثر من عمل مش��ترك، األول كان عن فكرة 
راودتني قبل م��دة، بطلتها فتاة تبيع اطواق 

الياس��من، وطرحت الفكرة على حذام في 
ح��وار لي معها بوصفها صديقة، ثم تبادلنا 
األفكار بش��أن تفاصيل احداثها، وفي نهاية 
املطاف كتبناها بصورة مشتركة، وهي عنوان 
اجملموعة املش��تركة »قصة حب مفخخة«، 
ومن بعدها كانت »مظلة اس��منتية«، لكن 
هذه املرة كانت الفكرة حلذام، وانا ش��اركت 
بها، و«وأد ابتسامة« أيضا، وبعد ان اكتملت 
تلك القصص، تول��دت الفكرة عن اجملموعة 
القصصية املش��تركة، وتلك حالة نادرة في 

العراق.

 وكي��ف تعاملت��م م��ع موض��وع عنونة 
القصص باالسم؟

 لم نضع اسما حتت أي قصة، لنترك للقاري 
إط��الق عنان اف��كاره ملعرفة اس��م كاتبها، 
مع إني أجد ان الش��اعر عندما يكتب قصة، 
يتفوق على القاص نفس��ه، ألنه سيكتبها 
بطريق��ة ش��عرية نثرية، فقد تك��ون احدى 
الط��رق التي يس��تطيع الق��اريء بها ان مييز 

صاحب كل قصة في هذه اجملموعة. 

القاص محمد عواد في حوار مع »الصباح الجديد«:

العامل المشترك في قصصي.. الموت الذي يوّحد البشر

قصيدة

جاسم العبيدي

إنني اسمع صوت املغني
عندما  يستكن إلى نفسه

تسائله الناس عن شوقه للبالد
بالدي التي ضعت فيها

- لم جئت تطرد
من غير اسم إلى املقصلة

- هل تراه يرد اجلواب؟
وتسكن أوجاعه القاتلة

- سيدي : كم تكرر هذا السؤال
وانتم تعدون أنفاسنا في القتال

وبن الدروب
وعند احملطات

وفي عتبات اخليام
وحن نصلي وحن ننام

ولي امرأة عند بيارة العشق تنتظر القافلة
- أأن��ت الغري��ب ال��ذي م��أوا رأس��ه باألناش��يد 

واألخيلة
ظل درب املسير

وراح يرد على األسئلة
- وأنت التي تتبعن قفاه

- أكنت مع الراحلن
- أأنت التي قد اباحوا دماها هوى

بال هدف تركضن وراء الضباب
ولدي

ولدي كنت اناغيه
) دللول يالولد يبني دللول 

ميه عدوك عليل وساكن اجلول(
ولدي مزقته الرياح

مزقته القذائف
تصرخ

" يجيب الصدى "
) ميه انه يحكلي الصير دلي

واهلل الطلك الدنيا واولي
ميه على مصيبتي من دون خلي(

- عراقية
خرجت من سواد القذائف

تسير على قدمن متعبتن
لها وطن ضيعته احلروب

- والى أين أنت يا امرأة راحلة ؟
- تظنن أن غريباً سيأوي غريب

هههههههههه
ضحكت

ثم راحت حتدق في وجهه قائلة
وتكتم في القلب

- ما اجهله
)ميه أهلنه حمولة اش��غرة منه��م      تره جيت 

أسال غراب البن عنهم(
وراحت تعدد للجند أعباءها

ومتسح عن وجه أبنائها األتربة
وشظايا حرائقها والرماد

هاهي اآلن ترنو بعينن ذابلتن

تعدد أسماءنا في املالجئ
جتلس في جوفنا متعبة

تقول لنا
- اسكتوا إنها احلرب

- * ايتها احلرب هل تهدئن
حن يختصر احلزن أعمارنا *

وها نحن نشهق
تشهق أوجاعنا في احملطات

مابن من يحتسي خوفنا
ويحصد في املوت أنفاسنا

- حلمي قامت ما أرى
إنني اسمع صوت املغني

يلوك على الشرفات بأحالمنا
حن ميأ أنفاسنا الياسمن

تلوذ احلواري بنا
آه ...يازمنا ضيعت فيه أعمارنا

- أين منضي
وما من بالد ترد السالم ألجيالنا

•
أيها اجلند ال توقفونا على احلد

ال تنبشوا خوفنا
وها نحن شردنا اخلوف واجلوع

لم يبق في جوفنا وطن كي نبوح له
أتعبتنا املسافات وهي تنحت أجزاءنا

في العراء تركنا جثثا للصغار
أكلتها الصواريخ

في جوفنا غصة  من أمانينا القاحلة

وحن هربنا
لم نعد نعرف اخلوف غير ارتباكاتنا

غير أجسادنا جثثا
متال األرض عارية

وغير دم من جراحاتنا املوغلة
•

في احملطات
يعرفنا العابرون

كانت بالدي على كل وجه تلوح
بأناملها يرقص الغادرون

وصلة للسهارى

وصلة للسكارى
وهم يطعموننا القمامة

•
من رأى وطنا

بجناحن مقطوعن
من رأى امرأة الجتيد اجلواب على األسئلة

وال حتبذ ان حتفظ األمثلة
من رأى رجال ذبحوه على أرضه واستباحوا دمه

من رأى طفلة من بالدي تسير على وجع األزمنة
ها هنا الكل ميضي عرايا

نلف الدروب

نبحث عن وطن مزقته الصراعات
من رآنا نلف الشوارع

يفاجئنا املوت
أنى رحلنا

وتقتلنا األسئلة
وعند احلدود

تروج أجسادنا في املزاد
وبن اإلجابة والرد
يبيعوننا كاخلراف
نبحث عن شاهد

ونقضي معا ليلنا صامتن
نفيض بأرواحنا  كاجملانن

ال نعرف السائرين
- قفوا أيها الضائعون بال وطن

في دروب التشرد
ان العروبة لم تبق فينا هوى نرجتيه

ونحن جنر بأسمالنا للخريف
فال بردى يحضن اليوم أجسادنا

وال للفرات نبث مراراتنا
)ميه متنيت طارشهم يجيني

ميه وتسايله وتنام عيني
ميه وتسايله ويبطل ونيني (

انه املوت يجمعنا
وجتمع أشالءنا اآلخرة

وها انا اسمع صوت املغني
انه املوت يجمعنا

وجتمع أشالءنا اآلخرة

إنني اسمع صوت المغني

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



الفصل الثاني عشر
من مشاريع تطوير بغداد

جزيرة بغداد السياحية
 اود ان احتدث هنا عن جتارب هندسية 
جدي��دة بالنس��بة ل��ي ، ولفائ��دة 
زمالئ��ي املهندس��ن كم��ا اعتقد . 
وه��ذا ما يدعو للحدي��ث عن جتربة 

جزيرة بغداد السياحية . 
   ومن مشاريع أمانة العاصمة التي 
مت توقيع عقدها في سنة 1980 هي 
هذه اجلزيرة تقع جزيرة بغداد شمال 
مدينة بغداد ، وهي ترسبات طينية 
ورملي��ة مما يحمله نه��ر دجلة . لذا 

فإن 
تربتها تتعرض الى الهبوط السريع 
عن��د حتميلها باثقال كبي��رة . وقد 
ُوضعت تصاميم املش��روع من قبل 
 ) Design build( الشركة نفس��ها
اما اعم��ال البناء فقد متت من قبل 
ش��ركة YIT الفنلندي��ة . ومل��ا كان 
مس��توى االعم��ال االنش��ائية في 
الدول االس��كندنافية ذا مس��توًى 
عاٍل، ومواصفات جي��دة جدا ، فقد 
كنا نراقب تلك النوعية من االعمال 

بكل اهتمام وتامل .
اله��دف من جزيرة بغ��داد هو توفير 
مرف��ق س��ياحي عل��ى نه��ر دجلة 
شمال بغداد .مساحة اجلزيرة تقرب 
م��ن 1.5  كم2 يتكون املش��روع من 
ترفيهية  وابني��ة  مرافق س��ياحية 
ومطاع��م تلت��ف جميعه��ا ح��ول 
بحي��رة لوح��ظ ف��ي ان يك��ون املاء 
فيها مقطراً ومصفى لدرجة متاثل 
املسابح املغلقة . تتوفر في اجلزيرة 
مطاعم مختلفة مبستويات عديدة 
منه��ا مطع��م فخ��م لالحتفاالت 
الرس��مية ومطعم لالسماك على 
النه��ر وكازينو ومقه��ى في اجلانب 
اجلنوب��ي م��ن اجلزيرة . كم��ا حتتوي 
اجلزيرة على بناي��ة خاصة بااللعاب 
الرياضية اجلمناستيكية والبولنك 
حتاط بس��احات ميكن التجول فيها 
عل��ى اطراف البحي��رة , كما حتتوي 
اجلزيرة على مسرح صيفي مفتوح 
وقاعة مؤمت��رات . لوحظ عند وضع 
تصامي��م جزي��رة بغ��داد ان يك��ون 
مستوى االعمال اخلتامية واخلدمات 
املتوفرة مبستوى عال يليق بزوارها. 

  لتف��ادي التش��ققات الت��ي ق��د 
حت��دث نتيجة هطول ترب��ة اجلزيرة ، 
عملت الشركة على حتقيق شيئن 

رئيسين :
وضع جميع تصاميم اجزاء الهياكل 
االنش��ائية لألعم��ال الكونكريتية 
لتكون مس��بقة الصن��ع ، بدءا من 
الرابطة واجلسور  االعمدة واجلسور 
العليا والس��قوف املقوسة لتقبل 
حرك��ة امل��واد عن��د ح��دوث هبوط 
ف��ي التربة حتت االس��س . درس��ت 
مش��اكل املفاصل وربطها بشكل 
جيد لكي ال تظه��ر للعيان اال عند 
الضرورة . ومت تنفيذ جميع االعمال 
عل��ى هذا املب��دأ ومت اجناز املش��روع 

مبستو عال جدا . 
املش��روع  ترب��ة  هب��وط  ومعاجل��ة 
بطريق��ة علمي��ة دقيق��ة ، وذل��ك 
االعم��ال  كان��ت  ال��ذي  بالوق��ت 
مس��تمرة بتنفيذ اخلدمات بوش��ر 
بتحمي��ل جمي��ع مواق��ع االبني��ة 
باالثق��ال لفترة نحو س��تة اش��هر 
، للحص��ول على الهب��وط املتوقع 
لألس��س قب��ل املباش��رة بالعمل . 
في الوق��ت الذي كان��ت تنفذ فيه 
بع��ض االعم��ال التحضيرية ، حدد 
مهندس��و املق��اول مواق��ع االبنية 

باشكال مربعة او 
مس��احة  حس��ب  او  مس��تطيلة 
البن��اء . ث��م نظف��ت مواق��ع هذه 
االبنية . وباش��ر املق��اول بتكديس 
تربة م��ن نفس اجلزيرة ف��وق مواقع 
هذه االبنية بنفس االثقال املطلوبة 
البناي��ة  وزن  ف��اذا كان مجم��وع   .
)أ( مث��ال ه��و 2000 ط��ن، وان حتمل 
االس��س س��يكون مبقدار ) 10 طن 
/ م2 ( ف��ان املقاول وض��ع من التربة 
وكون تال او مرتفعا ليعرض طبقات 
التربة حتت البناي��ة )أ( الى  10 طن 
/ م2  قبل املباش��رة بالعمل . وبعد 
قياس مقدار الهبوط على مستوى 
االس��س لتلك البناي��ة ، وبعد زهاء 
س��تة اش��هر ، مت رفع التربة كاملة 
واملباش��رة بوض��ع االس��س مبوجب 
وبه��ذا   . املوضوع��ة  التصامي��م 

تكون االس��س قد هبطت باملقدار 
املطلوب وعدم تعرض البناء اجلديد 
الى هط��ول اكثر من 10���� 5 % مما 
مطل��وب مس��تقبال . والش��ك ان 
هذه طريقة ذكي��ة وعلمية جديرة 
بتعلمه��ا واالس��تفادة منه��ا في 

املستقبل . 
أما طريقة انشاء خزان املاء العالي 
، فق��د جاءت جدي��دة ايضا . ُصمم 
اخل��زان ليكون من معال��م اجلزيرة ، 
بارتفاع 70 مترا ، ومتكون من عمود 
اس��طواني على قاعدة واسس من 
الركائ��ز . قطره ثالثة امتار ويحتوي 
مصعدا وس��لما وخدم��ات اخرى . 
وفوق هذا العمود االسطواني وضع 
خزان املاء الكونكريتي على ش��كل 
مخ��روط مقل��وب ، ويكون جس��م 
اخملروط هو خزان املاء. وقاعدة اخملروط 
في االعلى منصة للزوار تس��قفها 
مظلة كونكريتية ، تس��هل وقوف 
ال��زوار مش��اهدة غاب��ات النخي��ل 

احمليطة باجلزيرة .
 ُشيد العمود االسطواني بطريقة 
 ( املنزلق��ة  القوال��ب  اس��تعمال 
sliding forms( حت��ى قاعدة اخلزان 
. ام��ا اخلزان فقد ُش��يد على االرض 
بعم��ل القوالب واعمال التس��ليح 
واالعم��ال   ، الكونكري��ت  وص��ب 
اخلتامي��ة مبس��توى صفر . وش��يد 
هيكل حدي��دي مؤقت فوق العمود 
االسطواني ، وعلقت عليه ) بكرات 
( تُس��حب منه��ا اس��الك حديدية 
لترب��ط على قاع��دة الهرم املقلوب 
. وبع��د ان تصل��ب كونكريت اخلزان 
على  اخملتبرية  الفح��وص  واجري��ت 
صالبت��ه وعدم ترش��يحه امل��اء ، مت 
سحب اخلزان الى االعلى عن طريق 
س��حب االس��الك ، ومتت العملية 
خ��الل يوم��ن ، حي��ث رُف��ع اخلزان 
باكمله وتثبيته ف��ي موقعه احملدد 
ع��ن طريق االس��اليب الهندس��ية 

املعتادة .
  هذه الطريقة وفرت جهودا كبيرة ، 
ولم يلجأ املقاول الى انشاء هياكل 
عالي��ة لص��ب الكونكري��ت لعمل 
اخلزان عل��ى ذلك االرتف��اع . وبهذه 
الطريقة الهندسية الفريدة امكن 
افتتاح عم��ل متميز وباقل كلفة .. 

ببراعة املهندسن .
  ل��دى زيارت��ي احد ابنية املش��روع 
عن��د تنفيذه ،عرف��ُت طريقة توزيع 
االعمال لدى املقاولن الفنلندين . 
الحظت ورقة اوامر عمل معلقة في 
وس��ط الغرفة ، وعند االستفسار 
عنها تبن انها االوامر اليومية التي 
تصدر من مدير املش��روع عن طريق 
البرمجة االلكترونية ) احلاس��وب(, 
الى فري��ق العمل في تل��ك البناية 
خالل فترة املس��اء ه��ي متطلبات 
االجناز في اليوم التالي ، ويلتزم جميع 
العامل��ن بتنفيذها يومي��اً. وبهذا 
املقاولن  له��ؤالء  امكن  االس��لوب 
القادم��ن من ش��مال اوربا من اجناز 
املش��روع بالش��كل اجلمي��ل الذي 
ظهر به . اما نحن فقد اس��تطعنا 
عن طريق حس��ن ادارتنا للمشروع 
ان ننج��ز ما اوكل الين��ا من تدقيق 
النوعيات وحساب كميات االعمال 
، وتسلم اجزاء املش��روع ، وتسديد 
مستحقات املقاولن بشكل كامل 

صيانة الدور التراثية 
ونحن نقترب من اجناز ش��ارع حيفا 
, لف��ت انتباهي وج��ود بعض الدور 
التراثية في ش��ارع حيفا ومنطقة 
باب الش��يخ الت��ي ل��م تدخل في 
رفع��ه  وان كان  التطوي��ر  مناه��ج 
اجلادرج��ي قد اج��رى لها دراس��ات 
مس��وح س��ابقة , اال ان حقيق��ة 
توقف الصرف بال��دوالر قد ادى الى 
اعم��ال مش��روعن مهمن  توقف 

هما مشروع 
سكن حول املرقدين في الكاظمية 
واالخ��ر ح��ول احلض��رة الكيالني��ة 

وضعت تصاميمها من قبل 
وارن«  »ج��ون  الت��راث  استش��اري 
الس��راديب  اعم��ال  منها  ونف��ذت 
االرض  مبس��توى  العم��ل  وتوق��ف 

الطبيعية . 
فاحتت امن العاصمة بهذا املوضوع 
, وانتب��ه ال��ى ض��رورة معاجلة هذه 
الدور بش��كل او اخر. طلبت منه ان 
يفاحت رئاس��ة اجلمهورية للموافقة 
عل��ى تخصيص مبالغ لهذا العمل 
,اال ان��ه ت��ردد في موض��وع املفاحتة 
. ونح��ن نتج��ول ف��ي ش��ارع حيفا 

مبوجب جوالتنا االعتيادية  ومراقبة  
تقدم االعمال . طلب مني ان نباشر 
بالعمل على الدور التراثية ونكملها 

من احتياطيات شارع حيفا.
فك��رة جتديد ال��دور التراثية تعتمد 
علي��ى مبدا احلف��اظ عل��ى التراث 
واحلف��اظ عل��ى معالم احلي��اة في 
بغداد خالل حقبات احلكم الوطني 
وم��ا قبله ولتكون ه��ذه الدور مناذج 
يقت��دى بها االخ��رون ف��ي احلفاظ 
على التراث وان تكون دروس لطالب 
العم��ارة والهندس��ة لالطالع على 
امل��واد االنش��ائية املس��تعملة في 
البن��اء خ��الل تل��ك احلقب��ات م��ن 

الزمن.

وجهنا دعوة الى املقاولني ومت 
اختيار الشركة 

البنغالية التي عملت معنا سابقاً. 
وعن��د طلب��ي م��ن مدير ع��ام هذه 
الش��ركة تخفيض اسعاره نوعا ما 
... قال ...سيدي ..اني مستعد لذلك 
ولك��ن اب��ن ان العم��ال البنغالين 
سعيدون جداً في العمل على الدور 
التراثية ف��ي باب الش��يخ وحيفا , 
النهم يعتبرون وجودهم في القرب 
م��ن ضريح الكيالني ه��و امر اقرب 
الى القدس��ية وانهم مس��تعدون 
للعم��ل ب��دون اج��ر , وان ش��ركتنا 
ق��ررت ان نعمل على هذا املش��روع 
وعن��د حتقيق اي ربح ف��ي النتيجة 
نقوم بالتبرع به الى مؤسسة وقف 
الكيالني. لذا وقعنا العقد وباش��ر 

املقاول بالعمل.
ب��دأ املق��اول بالعم��ل عل��ى الدور 
التراثية في منطقة جامع الكيالني 
في باب الشيخ وشارع حيفا .باشر 
املق��اول بتفكيك جمي��ع مكونات 
الدور من ابواب وشبابيك وحمامات 
التي  ومرافق وكهربائيات واالجهزة 

امكن تفكيكها .
بتنظيف االخش��اب  العم��ال  وبدأ 
القدمي��ة  االل��وان   ورف��ع  واحلدي��د 
وتصليحه��ا وجتديده��ا ان تطل��ب 
ذلك او ابدال بنفس الشكل والنوع 
وباالش��كال  املطلوب��ة  لألج��زاء 
التراثية نفسها , مت تبديل الكاشي 
املتص��دع بصناعه كاش��ي بنفس 

االلوان والنوعيات االصلية .لم تبق 
من ال��دور التراثية اي قطعة او جزء 
ق��دمي لم يت��م صيانت��ه وجتديده او 

تبديله بنوع متشابه .
ثم قام املقاول بتجميع كل االجزاء 
املفككة وتبديل اخلدمات بنوعيات 
التراثي��ة  ال��دور  تناس��ب  حديث��ة 
واالس��تعمال .فحص��ت ش��بكات 
اخلدمات واجنزت االعمال خالل فترة 
)9( اش��هر تنس��جم مع فترة اجناز 

وافتتاح شارع حيفا .
الميك��ن ان تنته��ي اعم��ال صيانة 
وجتديد الدور التراثية , دون ان نفكر 
باش��غالها واجلهة التي تس��تفيد 
منها وحتافظ عليها . وبعد التذاكر 
م��ع ام��ن العاصم��ة مت تخصيص 
مرك��زاً  ليك��ون  الس��ويدي  بي��ت 
للمخطوطات القدمية وبيت توفيق 
محم��ود ليك��ون املرك��ز العراق��ي 
االيطالي لصيان��ة االثار وخصصنا 
دور الظاه��ر ليك��ون احده��ا لنادي 
العم��ارة واالخ��ر الي هيئ��ة صيانة 
االثار ف��ي اجلامع��ة العربي��ة التي 
يرأس��ها د.ط��ارق مظل��وم , كما مت 
تخصيص بعض الدور الستعماالت 
رئاس��ة اجلمهوري��ة . وهكذا بقيت 
ه��ذه ال��دور التراثية رم��وزاً جميلة 
متث��ل عدداً م��ن االف��كار واملفاهيم 

املعمارية في العراق .
االستش��اري  م��ع  بعدئ��ذ  قمن��ا 
»ج��ون وارن« بإصدار كتاب باس��م 
امان��ة العاصم��ة يتضم��ن جميع 
خرائط وتفاصيل هذه الدور ليكون 
مرجعاً لط��الب العلم واملعرفة من 

املهتمن.

 تطوير شارع ابي نؤاس
  حتدث الكثيرون عن مشروع تطوير 
ش��ارع ابي نؤاس ، وال اريد ان احتدث 
عن االفكار املعمارية وفنون العمارة 
التي يزخر بها الش��ارع . غير اني اود 
ان ابن ان االستشاري املصمم لهذا 
املش��روع ه��و املعم��اري الدمناركي 
 ) Skaarup & Jesperson( املشهور
باالشتراك مع املعمارين العراقين 
 )Planar( عباد الراض��ي ونزار عثمان
. ام��ا املق��اول العامل��ي ال��ذي نفذ 
املش��روع فهو ش��ركة ) هايلت اند 

ورنر ( االملانية . وتولى استش��اريون 
العاصم��ة  امان��ة  م��ن  معين��ون 
االشراف على تنفيذ اعمال املشروع 

.
  يتأل��ف املش��روع من 278 ش��قة 
س��كنية م��ن غرفتن وث��الث واربع 
غ��رف نوم م��ع مرافقها ، مبس��توًى 
ع��اٍل م��ن جمي��ع اجلوان��ب . نُفذت 
االعمال املعمارية مبوجب اخملططات 
التصميمية ، كم��ا نفذت االعمال 
اخلتامي��ة باس��تعمال م��واد عالية 
اجلودة . اما ش��بكات اخلدمات فقد 
كان��ت مبس��توى ال يقل ع��ن ذلك . 
رشح هذا املشروع جلائزة عاملية من 

 )Aqa Khan( قبل منظمة
  م��ن اجلدير ذكره ، وق��د يكون الول 
م��رة في تاريخ العراق ، منذ ان بدأت 
احلضارة العراقي��ة الغارقة بالقدم 
واملعروف��ة بصناع��ة الطاب��وق ، ان 
باس��تعمال  املواصف��ات  ح��ددت 
طابوق سميك ) 6 سم ( عوضا عن 
الطاب��وق العراق��ي التقليدي الذي 
هو بس��مك 7,5 س��م ، اما االبعاد 
االخرى فل��م تتغير . ولتحقيق ذلك 
ومواكبة العم��ل ، اتخذنا خطوتن 
مهمتن هما اس��تيراد كميات من 
الطاب��وق م��ن الدنيم��ارك يكف��ي 
لبناء نصف االبنية ، والثانية انشاء 
معمل طابوق س��مك 6سم النتاج 
30 مليون طابوقة الكمال النصف 
الباق��ي من عمارات املش��روع ، وقد 
اطلقن��ا علي��ه معمل اب��ي نواس . 
ثم نس��بُت املهندس ) روفا ( ليكون 
مس��ؤوال عن املش��روع ، بع��د ان مت 
تنسيبه الى امانة العاصمة لكونه 
من فوج ما س��مي ب� ) املتخاذلن ( 
وه��م املوظفون الذي��ن بينوا رأيهم 
بان خدمة اجملهود احلربي من موقعه 
الوظيفي تع��ادل خدمة اجلندي في 
جبهات القتال ، فتمت معاقبتهم 

بطرق ادارية مختلفة .
  بدأ العمل بانتاج الطابوق املذكور 
واكملنا ب��ه االعمال . ام��ا طريقة 
البن��اء به��ذا الطابوق فق��د كانت 
فريدة ف��ي بابها ولم تت��م جتربتها 
في الع��راق س��ابقاً ، اذ اس��تعمل 
العم��ال الفليبيني��ون خي��وط بناء 
الطابوق افقي��ا وعموديا في الوقت 

نفسه لكي تكون مفاصل الطابوق 
مبسافات دقيقة، بينما كان التقليد 
الس��ائد عندنا وضع اخليط بشكل 
افقي فقط , جاءت النتائج متميزة 
ج��دا ، واعطتنا دروس��ا جديدة في 
طرق بناء الطابوق مبا نسميه ) جف 

قيم ( .
  نُصب��ت اجه��زة التكيي��ف له��ذه 
الوح��دات وفق نظام جتمي��ع الطاقة 
متطلب��ات  وض��ع  ومت   . الشمس��ية 
املعم��اري  قب��ل  م��ن  التصمي��م 
االستش��اري ، وق��ام املق��اول بوض��ع 
التصامي��م التفصيلي��ة ع��ن طريق 
ش��ركة يابانية متخصص��ة . تعمل 
مجمع��ات  طري��ق  ع��ن  املنظوم��ة 
م��ن   )%  60  –  50( توف��ر   collectors
واجه��زة حتويل  الشمس��ية  الطاقة 
الطاق��ة الشمس��ية ال��ى كهرب��اء 
و متطلب��ات التكيي��ف م��ع اجه��زة 
 energy  ( مس��اعدة  طاق��ة  توفي��ر 
back up equipment ( عن��د احلاج��ة 
في حالة حدوث ظ��روف مناخية غير 
اعتيادية . وقد كلف��ت جميع اجهزة 
ش��بكات الطاقة لكل الشقق البالغ 
عدده��ا 278 ش��قة مبلغ��ا اليتجاوز 
600 ال��ف دينارمن العق��د في حينه 
. بينم��ا كانت دوائر مجل��س البحث 
العلم��ي وضع��ت تصاميم النش��اء 
ش��بكة تكييف باس��تعمال الطاقة 
الشمسية بكلفة مليون دينار لبنايه 
واحدة فقط متعددة الطوابق مما يبن 
التباين الكبير باألسعار وبالتالي كما 
اعتقدت عملت دوائر البحث العلمي 
عل��ى ب��ث فكرة فش��ل مش��روعنا . 
بدأن��ا نس��مع اعتراض��ات وانتقادات 
مجلس البحث العامي على االجهزة 
املس��تعملة من قبلنا ، علماً اننا لم 
نُبلغ بأي اعتراض رس��مي على املبادئ 
التصميمي��ة للمعدات املس��تعملة 

من قبلنا.
 طلب��ُت من املق��اول ان نقوم بتجربة 
كاملة على عمل احد االجهزة لعمارة 
كامل��ة ، فتم وضع اجملس��ات واجهزة 
وس��رعة  والرطوب��ة  احل��رارة  قي��اس 
الهواء وم��ا يتطلب من ام��ور اخرى ، 
وقمنا بتش��غيل االجهزة ملدة اسبوع 
، وس��جلت جميع االعمال والنتائج . 
كانت نتائج االرقام املس��جلة ناجحة 
التصميمية  للمتطلب��ات  ومطابقة 
املوضوع��ة لتل��ك االجه��زة . لذا لم 
اهتم كثي��را بالتعليقات واالنتقادات 
املذكورة ، النها لم تقدم الينا بشكل 
رس��مي ، وكانت نتائج التجربة التي 
اجريناه��ا خي��ر رد عل��ى االنتق��ادات 

والفرق الكبير بالكلفة.
  بع��د فترة طويل��ة ، وبع��د خروجي 
ان  ، علم��ُت  العاصم��ة  امان��ة  م��ن 
مجل��س البحث العلم��ي قد اعترض 
رس��ميا على كفاءة االجهزة ، وحاول 
التصميمية  الفرضي��ات  اثبات خطأ 
مت  وبالتال��ي   ، اليابان��ي  للمصم��م 
اس��تقطاع مبالغ تل��ك االعمال من 
املق��اول . رأيُت ان تل��ك االجراءات غير 
صحيح��ة ، وكان عل��ى خبراء البحث 
العلمي ان يلتقوا خبراء اجملهز الياباني 
لبحث االمر وتقييم التصميم ان كان 

هناك خلل في ذلك.
  بحثن��ا موضوع توزيع تلك الش��قق 
واملؤهلن للسكن فيها . لعب اجلانب 
االمني دورا مهما ف��ي ذلك ، اذ كانت 
الش��قق مطلة عل��ى دجل��ة وقبالة 
القص��ر اجلمهوري م��ن اجلهة االخرى 
، اي انه��ا تق��ع مبواجه��ة املنطق��ة 
الرئاس��ية مباش��رة . تذاك��رت م��ع 
ام��ن العاصمة س��مير الش��يخلي 
ح��ول املوضوع ، وأرس��ل الى رئاس��ة 
املوافق��ة  الس��تحصال  اجلمهوري��ة 
علي��ه . يتلخص املقت��رح املقدم من 
قبلي ب��ان تخص��ص تلك الش��قق ، 
وبحك��م موقعه��ا املتمي��ز ونوعي��ة 
البناء اجليد ، على الش��خصيات التي 
قدمت خدمة متمي��زة الى اجملتمع او 
الدولة من سياس��ين وش��عراء كبار 
وادباء و علماء او اطباء او مهندس��ن 
او ضباط كبار تكرميا لهم وجلهودهم 
ماداموا هم على قيد احلياة وتخصص 
ال��ى مثله��م بعدهم بع��د جتديدها 
وهك��ذا. لم يقب��ل املقت��رح من قبل 
الرئاسة وقد يكون لم يفهم ، ووزعت 
الس��كنية على  والوحدات  الش��قق 
صغار العامل��ن واملوظفن في ديوان 
رئاسة اجلمهورية ، ورمبا ُملّكت اليهم 
فيما بع��د ، ولم يكن ذلك من اهداف 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 30

YIT عند زيارة املشروع مع نوري املوسوي ومهندسي مدير عام YIT وبحضور وكيل امانة العاصمة عبد احلسني الشيخ علي في جزيرة بغداد

مطعم درجة اولى في البحيرة  وهو من اجمل مطاعم بغدادمنظر جميل ليالً يبني خزان املاء واملسرح الصيفي واملشروعاحد النصب الذي كلف بعمله النحات علي اجلابري
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 بغداد ـ احمد فاضل*
حق��ق منتخ��ب الع��راق بتن��س 
الطاولة 6 اوسمة في اليوم االول 
لبطولة العالم املقامة حالياً في 
لش��بونة  البرتغالية  العاصم��ة 
/ مقاطع��ة ف��ارو.. وقالت وس��ن 
عبد الرضا عض��و االحتاد العرقي 
للعبة و رئي��س الوفد ان املنتخب 
العراق��ي حقق 6 اوس��مة ملونة 
في اليوم االول للبطولة مبشاركة 

13 العباً.
واضاف��ت ان االوس��مة الذهبي��ة 
املتحقق��ة كان��ت م��ن نصي��ب 
الالعبني س��عيد موس��ى وعادل 
خال��د ومنتظ��ر ف��اروق ، في حني 
عب��د  س��هير  الالعب��ة  اح��رزت 
وكان  الفض��ي  الوس��ام  االمي��ر 
نصي��ب الالعب خضي��ر عباس و 
زميلتِه هديل علي على الوس��ام 
البرون��زي ل��كل منهم��ا.. وُعدت 
نتائج املنتخ��ب العراقي مفاجأة 
في البطولة بعد املس��توى املميز 

الذي ظهر بِه.
وج��اءت نتائج املنتخ��ب العراقي 

بع��د معان��اة طويل��ة للحصول 
على تأش��يرة الدخول التي اجنزت 
ُقبيل انطالق البطولة بأيام قليلة 
حي��ث بذل رئيس االحت��اد العراقي 
للعبة سمير علي لطيف جهوداً 
كبيرة مع وزارة اخلارجية العراقية  
بشخص وكيل الوزارة الذي بدورُه 
كلف مستشارُه اخلاص لالتصال 
بالس��فارة العراقية في لشبونة 
لتسهيل مشاركة الوفد العراقي 
ف��ي البطولة عل��ى اعتبار تواجد 

الالعبني العراقي��ني في البطولة 
يع��د مهماً في ظل الظروف التي 

مير بها بلدنا.
وب��دورِه قدم رئيس االحتاد العراقي 
بتنس الطاولة للمعاقني ش��كرُه 
وتقديرُه للجه��ود التي بُذلت من 
ِقبل وزارة اخلارجية العراقية التي 
اسهمت في تواجد الوفد العراقي 

في هذه البطولة املهمة.

* إعالم اللجنة الباراملبية
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إحالة قاعة 5 آالف متفرج 
بالسيدية إلى االستثمار

»دّراج عراقي« ينال لقب 
»المقاتل« في منافسات العرب

»مفتش عام الشباب والرياضة« 
ينّظم حملًة للتبرع بالدم 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الشباب والرياضة، إحالة قاعة اإلعالم في 
السيدية سعة ٥ آالف متفرج الى االستثمار والتباحث 
مع الشركة املنفذة إلكمال قاعة ال� ٧ آالف متفرج في 

مقر الوزارة. 
وقال وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ني عبطان في 
تصريح ل� ) قسم االعالم واالتصال احلكومي( ان الوزارة 
بذلت جه��ودا كبيرة بع��د متابعات عديدة اس��تمرت 
لفترة طويلة من اجل إحالة قاعة ال� 5 آالف متفرج في 
السيدية الى الى اإلستثمار فضال عن اعادة العمل في 
قاعة ال�7 آالف في مقر ال��وزارة دعماً لأللعاب الفردية 

لتكون متاحة امام الشباب الرياضيني.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اكد العب املنتخب الوطن��ي للدراجات، علي عبد اخلضر، 
احلاصل على الوسام البرونزي بفعالية فردي ضد الساعة 
ف��ي البطول��ة العربية الت��ي اختتمت في مدينة ش��رم 
الشيخ املصرية: انه كان قربيا من خطف الوسام الذهبي 

لوال عامل احلظ الذي وقف ضده .
وق��ال  العب املنتخ��ب الوطني: ان احل��ظ وقف ضده في 
منافس��ات الفردي العام ملس��افة 150كم عندما تعمد 
بعض املنافسني اسقاطه في الدورة االخيرة من السباق. 
مش��يرا الى: ان ذل��ك الفعل ل��م مينعه من الع��ودة الى 
املنافس��ة والتعال��ي عل��ى االصابة التي حلق��ت به جراء 
هذا االمر ومتكن من التنافس مجددا لوال فارق الوقت في 
ه��ذه الفعالية ليحل سادس��ا . وكش��ف اخلضر  عن: ان 
املش��رفني على البطولة منحوني لق��ب ) الدراج املقاتل 
( والول م��رة يك��رم االحت��اد العرب��ي العب��ا ويطل��ق عليه 
هذه التس��مية، وبسبب الس��قوط املتعمد وعودتي الى 
السابق برغم حسم النتيجة كون السباق لم يتبق منه 
اال الدورة االخيرة، ولكن اصراري وعودتي الى الس��باق كان 

محط احترام وتقدير وتصفيق جميع احلاضرين .

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم مكتب املفتش العام، في وزارة الشباب والرياضة، 
أمس، حملة تبرع بالدم دعما لقواتنا االمنية واحلش��د 
الش��عبي.  وقالت مس��ؤولة احلملة سهيلة أحمد، ان 
مكتب املفتش العام مس��تمر باقام��ة حمالت التبرع 
بالدع��م دعم��ا لقواتنا االمنية وحش��دنا الش��عبي، 
مبينة ان هذه احلمالت اقل ش��ئ يتم تقدميه البطالنا 
وهم يقدمون الغال��ي والنفيس من اجل القضاء على 

عصابات داعش االرهابي.
واضافت، ان هذه احلملة حتمل الرقم 15 التي ينظمها 
املكتب املفت��ش ووصل عدد املتبرع��ني بالدم الى اكثر 

من 1500 متبرع.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تصدر فريق نادي الش��رطة بكرة 
القدم منافس��ات ال��دوري املمتاز 
بعد فوزه الثمني على زاخو بهدف 
س��جله أمين حس��ني أم��س في 
ملعب الش��عب الدولي حلس��اب 
اجلول��ة الرابعة من املرحلة االولى 
رافع��ا رصي��ده إل��ى 12 نقط��ة، 
بف��ارق  ال��زوراء  عل��ى  متفوق��اً 
األهداف، فيما فاز نفط الوس��ط 
على الديواني��ة بهدفني نظيفني 
تعاق��ب عل��ى تس��جيلهما عالء 
عب��اس في الدقيق��ة 30 ومحمد 
قاس��م ف��ي الدقيق��ة 36، وقدم 
بعد اخلسارة مدرب كرة الديوانية 
سامي بحت أستقالته من تدريب 
الفري��ق، فيما تعادل نفط اجلنوب 
ونفط ميسان سلبا، وتعادل أمانة 
بهدفني  النف��ط  بغ��داد وضيفه 

ملثلهما.
الي��وم  اخ��ر، جت��رى  جان��ب  م��ن 
الثالث��اء مباراتان من اجلولة ذاتها، 
الصناع��ات  فري��ق  س��يقابل  اذ 
الكهربائية منافس��ه الس��ماوة 
ف��ي ملع��ب الصناع��ة، في حني 
التاجي مباراة  سيحتضن ملعب 

الكهرباء مع ضيفه النجف.
وتس��تكمل مباري��ات ال��دور غد 
االربعاء باجراء مباراة واحدة فقط 
حيث س��يواجه فريق احلدود فريق 
احلسني في ملعب التاجي... وتقام 
جميع مباريات الدور عند الساعة 

الثانية والنصف بعد الظهر.
إل��ى ذل��ك، اك��د وزي��ر الش��باب 

والرياضة عبد احلسني عبطان ان 
على االندي��ة اعادة اعمار وصيانة 
مالعبه��ا وف��ق املعايي��ر الدولية 
التي حددها االحتاد االسيوي لكرة 

القدم.
وق��ال عبط��ان خالل اس��تقباله 
رؤس��اء اندي��ة ال��زوراء والطلب��ة 
واجلوية والشرطة ان االحتاد الدولي 

لكرة القدم وضع شروطا محددة 
للس��ماح لالندية باملشاركة في 
الدوري املمتاز ومنها وجود مالعب 
كرة قدم نظامية وجاهزة، مضيفا 
انه بس��بب عدم امت��الك االندية 
للمالع��ب وحرص وزارة الش��باب 
والرياضة على استمرارية الدوري 
املمت��از قام��ت بتأجي��ر مالعبها 

لالندية وملوسم واحد فقط.
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  وب��ني 
ان االندي��ة ل��و اهتم��ت مبالعبها 
ملوس��م واحد فقط الصبح لكل 
ن��ادي ملعب��ا خاص��ا ب��ه ولك��ن 
االندي��ة اعتم��دت عل��ى ملع��ب 
الش��عب وانفق��ت اموالها على 
التعاقدات ومببالغ خيالية، مؤكدا 

ان عدم اعمار املالعب في املوسم 
املقب��ل يعني حرم��ان االندية من 

املشاركة بالدوري املمتاز.
من جان��ب اخ��ر، كش��ف االحتاد 
املركزي لكرة القدم عن االلية التي 
س��تحدد ممثلي املدربني والالعبني 
الدولي��ني الس��ابقني اضافة الى 
احلكام واندية الدرجة الثانية في 

الهيئة العامة لالحتاد.
وق��ال رئي��س االحت��اد عبداخلال��ق 
مس��عود : بعد انته��اء صالحية 
ممثل��ي املدربني والالعب��ني اضافة 
الى احلكام واندية الدرجة الثانية 
س��يصار ال��ى اج��راء انتخاب��ات 
جدي��دة للفئات املذكورة لتحديد 
االسماء التي س��تمثلهم ضمن 
الكرة..  احت��اد  اعض��اء عمومي��ة 
واض��اف: ان مجل��س ادارة االحتاد 
س��يصّدق على نتائج االنتخابات 
من اج��ل اعتم��اد الفائزين ضمن 
اعض��اء الهيئ��ة العام��ة الت��ي 
س��تصوت على افراز اعضاء جدد 
في الدورة االنتخابية املقبلة التي 

تفصلنا عنها ستة اشهر.
وح��ول حظوظه ف��ي االنتخابات 
املقبلة اكد مسعود انه سيرشح 
نفس��ه ملنص��ب رئاس��ة االحت��اد 
مجددا ومس��ألة الفوز من عدمه 
ام��ر مت��روك ال��ى ممثل��ي الهيئة 
العام��ة التي ت��درك العمل الذي 
احلالي��ة..  ال��دورة  خ��الل  قدم��ه 
مش��يرا في الوقت ذات��ه الى انه 
في ظ��ل الظ��روف الصعبة التي 
م��ر بها العراق بص��ورة عامة فان 
م��ا توصل اليه االحت��اد يعّد جناحا 
مقارنة بالعديد من الدول اجملاورة 

االخرى.
اجلدير بالذكر ان الدورة االنتخابية 
املاضي��ة ش��هدت متثي��ل ناظ��م 
ش��اكر ممث��ال للمدرب��ني واحم��د 
راضي ممث��ال عن الالعبني الدوليني 
الس��ابقني وط��ارق احم��د ممث��ال 
للح��كام وخلي��ل ياس��ني ممث��ال 

الندية الدرجة الثانية.
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نادي الشرطة

منتخبنا بالطاولة

الشرطة يتصدر دوري الكرة الممتاز بالفوز الثمين على زاخو 
عبطان يجدد دعوة األندية لالهتمام بمالعبها 

العواصم ـ وكاالت:

يطمح 14 فريقا حلجز املقاعد الثمانية 
املتبقية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
في اجلولة األخيرة من دور اجملموعات التي 

تقام اليوم الثالثاء وغٍد األربعاء .
وال تزال فرصة التأهل لدور ال�16 ممكنة 
امام أتلتيك��و مدريد وإش��بيلية وبازل 
واليبزيج  ويوفنتوس  وسسكا موسكو 
وليفربول ومانشس��تر يونايتد ونابولي 
دونيتس��ك  وش��اختار  وروم��ا  وبورت��و 
وس��بورتنج  موس��كو  وس��بارتاك 

لشبونة.
الت��ي  األخ��رى  الثماني��ة  الف��رق  أم��ا 
ضمنت التأهل بالفعل فهي برشلونة 
وبشكتاش ومانشستر سيتي وتوتنهام 
وباي��رن ميونيخ وباريس س��ان جيرمان 

وتشيلسي وريال مدريد حامل اللقب.
أندية برش��لونة وبش��كتاش  وضمنت 
ومانشس��تر س��يتي وتوتنهام التأهل 
على رأس مجموعاتها، في حني تتطلع 
فرق بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان 
وتشيلس��ي ألن تس��فر اجلولة األخيرة 
عن تأهلها من القم��ة، أما ريال مدريد 
فيبل��غ ثمن النهائ��ي وصيفا جملموعته 

في كل األحوال.
ويح��ل أتلتيك��و مدري��د ضيف��ا عل��ى 
تشيلس��ي الي��وم الثالثاء وه��و يحتل 

املركز الثالث في اجملموعة الثالثة بست 
نقاط وفي حاج��ة للفوز في لندن أمام 
منافس يلعب على احلفاظ على صدارة 

اجملموعة التي يحتلها بعشر نقاط.
وال يكفي أتلتيكو أن يحقق الفوز فقط 
فهو ف��ي حاجة أيض��ا ألن يفوز كارباج 
اآلذري متذيل اجملموع��ة بنقطتني على 
ملع��ب روم��ا الوصيف بثمان��ي نقاط 
وال��ذي س��يبلغ دور ال���16 إذا انتصر أو 
لم يف��ز أتلتيكو.. كما ميك��ن لروما أن 
يتأه��ل في صدارة اجملموع��ة إذا لم يفز 

تشيلسي على أتلتيكو.
واملهم��ة أس��هل أمام إش��بيلية الذي 
يحل غ��ٍد األربعاء ضيفا عل��ى ماريبور 
األندلسي يحتل  فالفريق  السلوفيني، 
وصاف��ة اجملموع��ة اخلامس��ة بثمان��ي 
نق��اط ويكفي��ه التع��ادل للتأهل إلى 
ثمن النهائي أو إذا لم يحقق س��بارتاك 
موسكو الثالث بست نقاط الفوز على 
ليفربول املتصدر بتس��ع نق��اط والذي 
يحتاج للفوز ليحاف��ظ على الصدارة، 
علم��ا بأن الفري��ق الس��لوفيني يتذيل 

اجملموعة بنقطتني.
 وتع��د أكثر املواجهات إثارة هذه اجلولة 
ه��ي تلك التي جتمع باي��رن ميونيخ مع 
باريس س��ان جيرمان الثالثاء في »أليانز 
أرينا« ال س��يما وأن كليهما يبحث عن 
صدارة اجملموعة الثانية التي يتصدرها 
فريق العاصمة الفرنس��ية حاليا ب�15 

نقطة متقدما بثالث نقاط على الفريق 
البافاري صاحب الوصافة.

وكان باريس س��ان جيرم��ان قد فاز 0-3 
عل��ى بايرن ميونيخ في فرنس��ا ويصب 
فارق األهداف في صاحل��ه، لذا فيحتاج 
الفري��ق البافاري للف��وز بأربعة أهداف 

ليتصدر اجملموعة.
وفي اجملموعة األولى يحتاج مانشستر 
يونايت��د، الذي ضم��ن تأهل��ه، لنقطة 
ليحاف��ظ على الص��دارة التي يحتلها 

ب�12 نقطة.
ويس��تقبل مان يونايتد اليوم،  سسكا 

موس��كو الثالث بتس��ع نق��اط بفارق 
األه��داف خلف ب��ازل الوصيف بتس��ع 
نقاط،ويحتاج سس��كا للف��وز وينتظر 
س��قوط بازل امام بنفي��كا املتذيل بال 

رصيد.
وفي اجملموعة الرابعة، يتطلع يوفنتوس 

وس��بورتنج لش��بونة حلج��ز البطاقة 
املتبقي��ة ل��دور ال���16 بعدم��ا اقتنص 

برشلونة بالفعل البطاقة األولى.
ويحل يوفنتوس الوصيف بثماني نقاط 
ضيفا اليوم ايض��ا، على أوليمبياكوس 
اليونان��ي املتذي��ل بنقط��ة.. ويحت��اج 
س��بورتنج لش��بونة الذي يح��ل ثالثا 
بف��ارق نقطة خل��ف يوفنت��وس للفوز 
أمام برش��لونة نفس اليوم بش��رط أال 

ينتصر اليوفي.
يتنافس شاختار  السادسة  وباجملموعة 
دونيتس��ك ونابولي عل��ى التأهل لدور 
ال�16 بعدما ضمن مانشس��تر سيتي 

الصعود في صدارة اجملموعة.
ويس��تضيف ش��اختار غٍد مان سيتي 
ويحت��اج حلصد نقطة واح��دة للتأهل، 
فيما يتحتم على نابولي الثالث بست 
نقاط الفوز على فينورد متذيل الترتيب 
ب��ال رصي��د وانتظ��ار خس��ارة الفري��ق 

األوكراني.
ويبحث بورتو واليبزي��ج عن التأهل من 
املرك��ز الثاني ف��ي اجملموعة الس��ابعة 
بعدما ضم��ن بش��كتاش الصعود من 

القمة.
ويح��ل بورتو ضيفا على موناكو متذيل 
الترتيب بنقطتني، ويستضيف اليبزيج 
نظي��ره بش��كتاش، علما ب��أن الفريق 
البرتغال��ي يحت��ل وصاف��ة اجملموع��ة 
بسبع نقاط بفارق األهداف أمام الفريق 

البرتغالي.
 أما اجملموعة الثامنة فهي محسومة، 
بضمان تأه��ل توتنهام أوال وريال مدريد 
ثانيا، ويح��ل دورمتوند ضيفا على الريال 
غ��ٍد، ف��ي ح��ني ي��زور أبويل نيقوس��يا 

توتنهام.
الع��اب  صان��ع  س��يغيب  ذل��ك،  إل��ى 
برشلونة االسباني اندريس اينيستا عن 
مباراة فريقه ضد س��بورتينغ لشبونة 
البرتغال��ي، مس��اء الي��وم الثالثاء في 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بسبب 
االصابة، بحس��ب م��ا ذك��ر فريقه أول 

أمس.
وطل��ب اينيس��تا تبديله الس��بت في 
مباراة س��لتا فيغ��و )2-2( ف��ي الدوري 
احملل��ي، لكن��ه ق��د يع��ود ال��ى الفريق 
الكاتالون��ي خل��وض مواجه��ة فياريال 

االسبوع املقبل.
وقال برشلونة في بيان »أكدت الفحوص 
اصابة اندريس اينيستا باجهاد في ربلة 
س��اقه اليس��رى«.. وكان قل��ب الدفاع 
الفرنس��ي صاموي��ل اومتيت��ي اصيب 
بتمزق عضلي ف��ي املباراة عينها ايضا، 
وسيغيب شهرين عن فريقه، من بينها 
مواجهة الكالس��يكو ضد ريال مدريد 

في 23 كانون األول.
ويتوقع ان يجري املدرب ارنستو فالفيردي 
تغيي��رات عدة اليوم، بعد ضمان صدارة 

مجموعته والتأهل الى دور ال�16.

إنييستا يغيب عن مواجهة سبورتينغ

منافسة بين 14 فريقًا لحجز 8 بطاقات بثمن نهائي أبطال أوروبا

تقرير

جانب من مباراة سابقة لبرشلونة ولشبونة

مفكرة الصباح الجديد

10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء
10:45 مساًء

مان يونايتد ـ موسكو

تشيلسي ـ أتليتكو مدريد
ميونيخ ـ سان جيرمان

روما ـ أغدام
برشلونة ـ لشبونة

أولمبياكوس ـ يوفنتوس

دوري أبطال اوروبا

مينسك ـ حيدر العتابي*
حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي لق��وة 
الرمي )١٨( وس��اما ملونا في ختام 
منافس��ات بطول��ة العال��م لقوة 
الرم��ي الت��ي أختتمت الي��وم في 
البيالروس��ية مينسك،  العاصمة 
حي��ث حق��ق منتخبن��ا الوطن��ي 
)٧( ميدالي��ات ذهبي��ة ع��ن طريق 
)صالح حس��ن، منتظر قاسم، زين 
العابدين هاش��م، عيسى سالم( 
في فعالية الفول باور، فيما حقق 
كل م��ن )محمد س��عيد ، منتظر 
قاسم وطه سامر( ذهبية فعالية 

الاليت باور.
هذا وحق��ق منتخبنا الوطني أربع 
فضي��ات موزع��ة بني )مهن��د داود 
وحماده صكر( في الفول باور و)كرار 
حميد وعيس��ى سالم( في الاليت 
ب��اور، ومتك��ن العبينا )طه س��امر 
وامنار عبد الق��ادر ومحمد محمود 
احلصول  م��ن  عل��ي(  ومصطف��ى 
عل��ى برونزية الفول باور ،و قاس��م 
س��لمان ومصطفى علي ومحمد 

قاسم من برونزية الاليت باور.

وب��ارك اللجنة األوملبي��ة الوطنية 
العراقي��ة عب��ر أمينه��ا األمال��ي 
الس��يد س��رمد عبد اإلل��ه األجناز 
الكبي��ر ال��ذي حقق��ه منتخبن��ا 
الوطن��ي لق��وة الرم��ي وحصوله 
على املركز )الثاني( فرقيا ، مشيدا 
بال��دور الكبير ال��ذي يقدمه أحتاد 
أمكاني��ات  تطوي��ر  ف��ي  اللعب��ة 

الالعبني.
وأص��اف عب��د اإلل��ه ف��ي أتصاله 
لألحت��اد:  األعالم��ي  املنس��ق  م��ع 
داعم��ة  األوملبي��ة  اللجن��ة  ان 
وراعي��ة حقيقي��ة جلني��ع األلعاب 
املنضوي��ة حت��ت خيمته��ا ومنها 
الكيوكوشنكاي و)جلنة( قوة  أحتاد 
الرمي التابعة له، مؤكدا ان الدعم 
والتكرمي سيكون حاضرا جلميع من 

يحقق أجنازات لعراقنا الغالي.
وأش��اد رئيس األحت��اد الدولي لقوة 
الرم��ي اللبنان��ي الدكت��ور ولي��د 
الكبي��ر  باملس��توى  القص��اص 
واملتط��ور لألعبينا في منافس��ات 
البطول��ة، مبين��ا ان الع��راق كان 
وم��ازال رقم��ا كبي��را ف��ي عال��م 

ال��ى  منوه��ا  القتالي��ة،  الفن��ون 
ان الدع��م الكبي��ر من قب��ل أحتاد 
الدكتور  برئاسة  الكيوكوشنكاي 
عم��ار عدن��ان وهي��ب جع��ل قوة 
الرمي رقم��ا مهم��ا ومتطورا في 
املنافس��ات بقيادة امل��درب الدولي 
الكاب��ن أحمد جميل عباس الذي 
كان ش��علة من النشاط واحليوية 

في البطولة.
كما حصل العب منتخبنا الوطني 
لفئ��ة املاس��ترز الكاب��ن قاس��م 
س��لمان على امليدالي��ة البرونزية 
بع��د تقدمي��ه أداء ممت��ع أش��اد به 
جمي��ع من حض��ر للبطولة برغم 
جتاوز عمره اخلمسني عاما وأصابته 
في الكتف، اال انه اعطى انطباعا 
جميال عل��ى حب وتعل��ق العبينا 
في الفنون القتالية وكس��ر حاجز 
العمر وتقدم الرغبة واألصرار على 
املشاركة في حد ذاته انتصار كبير 

لسلمان وجلميع الالعبني.

ألحت��اد  األعالم��ي  الناط��ق   *
الكيوكوشنكاي

»طاولة البارالمبية« يحقق 6 أوسمة 
ملونة في منافسات العالم 

»األولمبية« تبارك فوز أبطالنا بسبعة 
أوسمة ذهبية في بطولة العالم لقوة الرمي 

بغداد ـ  رحيم الدراجي*
تنطلق ف��ي العاصمة بغداد، يوم 
غ��د الثالث��اء، ال��دورة التدريبي��ة 
يقيمهم��ا  الت��ي  والتحكيمي��ة 
والس��هم  العربي للقوس  االحتاد 

التخصصي  على مركز فاطم��ة 
باخملي��م الكش��في ف��ي املنصور  
وتستمر لغاية الثامن من الشهر 

اجلاري .
وقال رئيس االحتاد العراقي للقوس 

املش��هداني:  س��عد  والس��هم، 
ان االحت��اد العرب��ي اق��ر باالجماع 
اقام��ة دورة تدريبي��ة وحتكيمي��ة 
العاصمة  ف��ي  العربي��ة  لل��دول 
بغداد. مبين��ا: ان اول الوفود التي 

وصلت هي الوفد السوداني، فيما 
سيصل مساء اليوم االثنني جميع 
ممثل��ي االحتادات العربية. مش��يرا 
ال��ى: ان احملاضر املص��ري الدكتور 
احمد قوره الذي سيش��رف على 

الدورة حك��م نهائ��ي اوملبياد ريو 
دي جانيرو قد وص��ل صباح اليوم 

االثنني .
واض��اف رئيس احت��اد اللعب��ة: ان 
ه��ذه ال��دورة العربية الت��ي تقام 

في العاصمة احلبيبة بغداد تأتي 
ضمن اطار رفع احلظر عن الرياضة 

العراقية. 

* إعالم اللجنة األوملبية

»عربي القوس والسهم« يشرف اليوم على الدورة التدريبية التحكيمية



سالمات
تتقدم اس�رة " الصب�اح اجلديد" 
بواف�ر الته�اين للزمي�ل حمم�ود 
خي�ون لنجاته من ح�ادث مروري 
اىل  وأدى  ل�ه  تع�رض  مؤس�ف 
إصابته.. ندعو له بالشفاء العاجل 

، واهلل املوفق .

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بعوض الفساد ومستنقعاته

جمال جصاني

ـــ )احلرب ضد  ــرف اليوم ب ــع مجريات ما يع ــا نتاب عندم
ــيد العبادي بخوضها تزامناً  ــاد( التي تعهد الس الفس
واالنتصارات العسكرية التي حققتها القوات احلكومية 
ــش(؛ جندها لم  ــح اإلرهاب )داع ــا ضد رأس رم وحلفاؤه
ــة الفزعات  ــار بقي ــذه اللحظة عن مس ــرج حتى ه تخ
على هذا الطريق، أي مطاردة البعوض وأسرابه املنفلتة 
ــتنقعاته  هنا وهناك، من دون أية بادرة مارقة صوب مس
ــتى تفصيالت  ــى ش ــان عل ــة واطمئن ــتلقية بثق املس
ــة زوال النظام املباد  ــا املادية والقيمية. منذ حلظ حياتن
ــاد، الذي جتلى  قرعنا أجراس احلذر من بواكير ذلك الفس
بشكل فاضح في هروالت "أولي األمر اجلدد" الى أسالب 
ــراء، حيث لم مير وقت طويل حتى حتولت  املنطقة اخلض
ــتى  ــاد من ش ــتنقعات الفس ــتودع ملس الى أكبر مس
ــا مجريات  ــام. لقد تابعن ــكال واألحج الوظائف واألش
ــاد( قبل زوال النظام املباد بزمن  تطور هذا الوباء )الفس
ــن الطويلة،  ــة الركود والتعف ــبب من حال طويل، وبس
ــبكاته االخطبوطية الى كل مجاالت  ــللت ش فقد تس
حياتنا داخل الوطن وخارجه، ومن دون أخذ هذه احلقائق 
بنظر االعتبار ال ميكن انتظار أية خطوات جادة في احلرب 

ضده. 
ــهد احلالي لم تلوح لنا إشارات جادة على هذا  في املش
ــا زالت محدودة  ــيما وأن هذه "احلرب" م ــق، ال س الطري
ــاط  ــن االدعاءات احلكومية، أي مبعزل عن وعي ونش ضم
ــعبي منظم داعم لها )وهنا ال نحتاج للتطرق لواقع  ش
ــمى مبنظمات  حال النقابات واجلمعيات املهنية وما يس
ــا جزءا من  ــكل الكثير منه ــي، والتي يش ــع املدن اجملتم
ــاد(، كما أن امليدان األهم في مثل هذه  ــكر الفس معس
ــاً ألدواته  ــا زال مطمئن ــر واإلعالم( م ــات )الفك املواجه
ــا انحدرنا اليه في  ــؤولة عم ومنظومته ومالكاته املس
ــة عمل للعدالة  مرحلة كان من املفترض أن تكون ورش
ــراق الدميقراطي االحتادي  ــة والتحول صوب الع االنتقالي
ــات والعاملني  اجلديد، حيث ال ميكن تبرئة هذه املؤسس
ــاد وبعده. لم  ــل زوال النظام املب ــا قب ــا مما جرى لن فيه
ــب وادعاءات "التغيير" و "اإلصالح"  يحصل حتول يتناس
ــي مضاربنا املنكوبة من  ــر ذلك من يافطات ترفع ف وغي

دون أدنى وجع من عقل وضمير.
ــدرك حقيقة أن زمام  ــرء الى جهد كبير كي ي ــاج امل ال يحت
ــاد وحيتانه، وميكن  ــت تصرف قوى الفس ــادرة ما زال حت املب
ـــ )حربه  ــن أن نطلق عليه ب ــر ما ميك ــد من ذلك عب التأك
ــرب من ضفاف  ــعى للتق ــتباقية( إلجهاض كل مس االس
ــراب  ــكل محنك الى حيث أس ــه بش ــتنقعاته ودفع مس
ــادة تدوير  ــات، وما إع ــل هذه الفزع ــه اخملصصة ملث بعوض
ــتقلة لالنتخابات( على أساس  أهم مفوضية حالية )املس
ــرذم؛ إال  ــة الطائفية واإلثنية وبقية معايير التش احملاصص
ــن قوة واقتدار  ــا ميتلكه هذا الوباء م ــاال واضحا على م مث
ــم هذا  ــؤولة لفك طالس ودهاء. إن أية محاولة جادة ومس
ــل إال عبر بوابة  ــرع بالعم ــال، ال ميكن أن تش ــاء العض الوب
ــعبياً  ــائد اليوم منهما )ش ــا هو س ــر، وم ــة والفك الثقاف
ــاد، فمن  ــمياً( يتنافر متاماً واحلرب املزعومة ضد الفس ورس
ــكونون بهموم  تلقف مقاليد عراق ما بعد "التغيير" مس
ــل املغفور له كوبرنيكوس،  واهتمامات وثارات عصر ما قب
وهذا ما نضح عن هرم أولوياتهم وسياساتهم طوال أكثر 
من 14 عاماً من "التغيير". لذلك ستكتفي الفزعة املقبلة 
بعدد من القرابني واألحجام اخملتلفة من البعوض بعيداً عن 
ــا ومنظوماتها العقائدية  ــتنقعاتها وكتلها وأحزابه مس
املسؤولة عن ترشح كل هذه )املالكات- البعوض( الى هرم 

السلطات ومستوياته األخرى...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ــار حول  ــداول أخب ــد ت بع
ــراد بيت  ــة النجم ب عالق
ــرة  باألمي ــة  العاطفي
ــيراجي،  كاس ــارلوت  ش
ــرين  ــي تصغره بعش والت
عاًما، عادت أخبار كل من 
ــت والنجمة  النجمني، بي
العاملية أجنلينا جولي الى 

الواجهة مرة أخرى.
ــراد  ــار أن ب ــرت االخب وذك
بيت يستعد للعيش في 
لندن مطلع العام اجلديد 
ــى قريًبا  ــل أن يبق من أج
ــى جوار  ــو، إل ــن موناك م
ــيراجي،  كاس ــارلوت  ش

ــا، إذ  ــم أجنلين ــردد إس فت
ــع  املواق ــض  بع ــرت  ذك
ــتعد  تس أنها  ــة  األجنبي
ــارة  للعيش بلندن في إش
ــق حبيبها  أنها تالح الى 
السابق بعد خبر عالقته 

العاطفية اجلديدة.

ــة العاملية  ــّودت الفنان ع
بيونسيه جمهورها على 
اجلديدة  واألفكار  الغرابة، 
ــا ان كان من  ــي طاّلته ف
ناحية املالبس، او حتى في 
ان  اال  واملاكياج،  ــعر،  الش
ــا اجلديدة هذه املرة  طلته
اجلمهور،  استغراب  اثارت 
أخضر  اردت فستاناً  فقد 
ان  اال  ــال،  ــيطا وجمي بس
ــعرها هو الذي حصل  ش
ــى اهتمام املتابعني اذا  عل
ــى ركبتيها  ــغ طوله ال بل

ــراء  خب ــد  واك ــاً.  تقريب
ــذا ليس  ان ه ــل  التجمي
شعر بيونسية، امنا شعر 
ــر  ــن املظه ــتعار لك مس

يبقى غريباً.

ــارق  ط ــان  الفن ــف  كش
ــتعد  يس ــه  أن ــي،  لطف
ــي  ف دوره  ــر  لتصوي
الصفر"  "حتت  مسلسل 
ــه كان  ــي أن ــد لطف وأك
ــرض  ع ــأن  بش ــا  قلق
عاملني"،  "بني  ــل  مسلس
ــون الدرامي،  ــارج املاراث خ
ــات عمل مع  وعقد جلس
إليجاد  ــه  علي ــني  القائم
ــل لعرضه في رمضان،  ح
ــه  أن ــدوا  وج ــم  أنه إال 
أن  للغاية، خاصة  صعب 
ــاج  يحت كان  ــل  املسلس
ــة  مدين ــي  ف ــر  للتصوي

الغردقة ملدة طويلة.
وأوضح لطفي: أن العرض 

خارج رمضان حقق جناًحا 
ــع،  ــا توق ــر مم ــر بكثي أكب
ــل  مسلس أن  ــف  وكش
يختلف عن  "بني عاملني" 
ألن  ــابقة،  الس ــه  أعمال
ــش موضوًعا  العمل يناق
ــرة  فك ــول  ح ــانًيا،  انس
ــي يواجهها  ــار الت االختي

اإلنسان طول الوقت.

إنجيلينا جولي

طارق لطفي

بيونسيه

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
أقامت منظمة البصرة الثقافية، احتفالية 
ــرج العراقي صالح كرم، بقالدة  تكرمي للمخ

)صادق العلي لإلبداع( في دورتها الثانية.
 وجرت دعوة عدد من الفنانني الرواد والشباب 
ــنا معهم  ــن ألفناهم، وأحببناهم، وعش مم
ــرح،  ــم يقدمون لنا إبداعاتهم عبر املس وه
ليبحروا  ــون،  والتلفزي واإلذاعة  ــينما،  والس
في رحلة بحرية على ظهر "باخرة السالم" 
ــو على ضفاف شط العرب. وهي  التي ترس

تنطلق مبن عليها من املبدعني.
ــت  ــط، وكان ــط الش ــرت وس ــرة ابح الباخ
ــد للعراق  ــيقية تنش أصوات الفرقة املوس
ــه، وحلشده الشعبي، ولكل األبطال  وجليش
ــلة، وتقدم  ــكيالت املقاتلة الباس في التش
ــري اجلميل، التي  ــن التراث البص أغنيات م

تفاعل معها احلضور البهي.
ــدع محمد  ــان املب ــد ذلك الفن ــى بع  أعتل
ــامي منصة املسرح، ليقدم مجموعة  الش

من أغانيه اجلميلة.
ــيرته اإلبداعية  ــرمي كرم تقديرا ملس جاء تك
ــة، بوصفه  ــنني طويل ــي امتدت الى س الت

مخرجا ومنتجا. 
ــي دولة  ــم ف ــد 1942 يقي ــن موالي ــرم م ك

ــدة، وحاصل على  ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــراج واإلنتاج  ــي اإلخ ــص ف ــهادة تخص ش
ــم االعالم اجمللس الثقافي  التلفزيوني/ قس
ــهادة تخصص في  ــي – لندن، وش البريطان
ــة، واللغة اإلجنليزية من  العلوم االجتماعي
ــات االجنليزية( في  ــورد للدراس )معهد بدف

بريطانيا. 
ــركة اخلليج  ــك ( لش ــوض )ومال ــر مف مدي
ــينمائي والتلفزيوني العراقية  لإلنتاج الس
منذ عام 1992 وحلد اآلن، منتج )شريك( في 

ــالت الدرامية  أنتاج مجموعة من املسلس
ــاج التلفزيوني  ــود لإلنت ــركة العن ــع ش م
ــم األردنية.  ــاد فيل ــة أجن األردنية، ومؤسس
ــركة الوركاء لإلنتاج  شريك ومدير عام لش
التلفزيوني دبي/ االمارات العربية املتحدة. 

ــيناريوهات لعدد  كتب اخملرج صالح كرم س
من األفالم التلفزيونية، الروائية والوثائقية، 
وأيضا املسلسالت التلفزيونية  .اعد واخرج 
البرامج التلفزيونية، كما تولى ادارة وتقدمي 

عدة ندوات ولقاءات تلفزيونية. 

ــن اجلوائز  ــر م ــى عدد كبي ــرم عل حصل ك
ــزة  اجلائ ــا   منه ــة،  التقديري ــهادات  والش
ــي الثالث ألفالم  ــة للمهرجان الدول الذهبي
ــال الدرامية،  ــطني، عن االعم وبرامج فلس
ــه عن  ــن املهرجان نفس ــهادة تقدير م وش

البرامج التلفزيونية الوثائقية .
ــرا جلهوده  ــا تقدي ــهادات ناله ــبعة ش  س
ــون  ــرة التلفزي ــي دائ ــزة ف ــه املتمي وأعمال
ــني العراقيني. نال  ــة الفنان ــي، ونقاب العراق
ــن  ــر م ــهادة تقدي ــة وش ــة الذهبي امليدالي
ــادس لإلذاعة  مهرجان القاهرة الدولي الس
ــال  ــل )رج ــن مسلس ــون 1997 ع والتلفزي

الظل(.
ــداع الذهبية، وجائزة  حصل على جائزة االب
ــان الذهبية ملهرجان القاهرة الدولي  املهرج
لإلذاعة والتلفزيون التاسع عام 2000 م عن 
ــذا الزمان (  ــي )حدث في ه ــم الوثائق الفيل

كتابة سيناريو، وأخراج.
ــام التميز ألفضل  ــا على وس  وحصل أيض
ــي 1990  ــد املاض ــي للعق ــرج تلفزيون مخ
2000- من مهرجان دائرة اإلذاعة والتلفزيون 
العراقية، وجائزة املهرجان البرونزية ملهرجان 
ــة والتلفزيون عام  ــي لإلذاع ــرة الدول القاه

2002 عن مسلسل )ابو جعفر املنصور(.

منظمة البصرة الثقافية تكّرم المخرج العراقي صالح كرم

اخملرج صالح كرم

لندن - رويترز: 
ــبوك" مقرها اجلديد في لندن  ــركة "فيس افتتح ش
ــيوفر 800  ــت إنه س ــذي قال ــس االثنني، وال ــوم أم ي
فرصة عمل، لتؤكد الشركة التزامها جتاه بريطانيا، 
ــن االحتاد  ــه للخروج م ــتعد في ــي الوقت الذي تس ف

األوروبي.
ــس ألوروبا،  ــب الرئي ــون نائ ــوال منديلس ــت نيك وقال
ــبوك ملتزمة  ــط، وأفريقيا: "إن فيس والشرق األوس
ــدة، وبدعم منو  ــة املتح ــل باململك ــن ذي قب ــر م أكث

الشركات الناشئة في البالد".
ــركة إن عدد الوظائف اجلديدة، التي تأتي  وقالت الش
ــركة ألول مكتب  ــنني من افتتاح الش ــر س بعد عش
ــيزيد عدد العاملني البريطانيني في  لها في لندن، س

الشركة إلى أكثر من 2300 بنهاية 2018.
ــن االحتاد األوروبي قد  ــحاب بريطانيا م وكان قرار انس
ــرى في مجال  ــركات عمالقة أخ ــبوك، وش دفع فيس
ــل، وأمازون، إلى  ــا الرقمية، بينها جوج التكنولوجي

اإلحجام عن التوسع في لندن.
ــبوك في وست إند  ــيضم املكتب اجلديد لفيس وس
بالعاصمة لندن، والذي صممه املعماري فرانك جيري، 

مهندسني، ومطورين، وفرق تسويق ومبيعات.

فيسبوك يوفر 800 
فرصة عمل في العاصمة 

البريطانية لندن

الصباح الجديد - وكاالت:
ــى علوي تصوير  تواصل النجمة ليل
ــد  اجلدي ــم  الفيل ــي  ف ــاهدها  مش
ــر" في أحد  ــري لكوث ــخ الس "التاري
ــاركة  مبش ــة،  اخلارجي ــورات  الديك
ــن  ــة، والنجم محس ــني "زين الفنان
ــامت، وإيناس  ــي الدين، وأحمد ح محي
ــعيد، وعبدالرحيم  كامل، وفراس س

حسن".
ــراج محمد  ــن تأليف وإخ الفيلم م
ــروان صابر،  ــر التصوير م أمني، ومدي
ــن، وإنتاج  ــي حس ــي عل ــج فن واملنت
حتالف "املاسة" لهشام عبد اخلالق، 
ــكاي" للدكتور وليد مصطفى  و"س
ــحاق إبراهيم، وتنفيذ  و"رمياس" إلس

اإلنتاج لـ"سكاي".

 فيلم "التاريخ السري لكوثر"، يأتي 
ــينمائية  ــال س ــورة أعم ــن باك ضم
ــع بني التحالف،  ودرامية مقبلة جتم
ــالً عنها بالنيابة في  والتي حضر ممث
ــم دكتور وليد  ــام تصوير الفيل أول أي

مصطفى.
ــوم ان ليلى علوي ولدت من  من املعل
أب مصري، وأم يونانية، بدأت شوطها 

ــابعة  ــي في الس ــي وه الفن
ــتراك في  ــا، باالش من عمره
برامج اإلذاعة والتلفزيون مع 
شقيقتها ملياء، وفي اخلامسة 
ــا ظهرت  ــن عمره ــرة م عش
ــرة من  ــرح ألول م ــى املس عل
خالل مسرحية "ثماني ستات 

"للمخرج جالل الشرقاوي. 

ليلى علوي تواصل تصوير مشاهدها
 في "التأريخ السري لكوثر"

بغداد - وسام قصي:
ــرف والفنون  ــد احل ــى معه احتف
ــرة الفنون  ــعبية التابع لدائ الش
ــة  الثقاف وزارة  ــي  ف ــة  العام
الطلبة  بتكرمي  واالثار،  والسياحة 
ــي  ــرة االوائل للعام الدراس العش
2016-2017، على مسرح املعهد.

ــون  ــرة الفن ــام دائ ــر ع وكان ملدي
ــفيق املهدي  ــة الدكتور ش العام
كلمة قال فيها: اشعر بالسعادة 
ــد  ــي معه دخول ــدى  ل ــرة  الغام
ــعبي، واعتقد ان ذلك  التراث الش
ــاتذة، الذين  ــل اإلدارة، واألس بفض
تقدموا تقدماً ملحوظاً برغم كل 

املعوقات.
من جانبه قال مدير معهد احلرف 
ــعبية عدنان صدام:  والفنون الش
ــرمي جلميع  ــرمي اليوم هو تك ان تك
طلبة املعهد، ألنه ملك للجميع، 
إذ عملنا حتت شعار )املعهد بيتنا( 
والعشرة االوائل ميثلون )82( طالباً 

ــور بالعمل مع  ــًة، وانا فخ وطالب
ــون نواة العراق  طالبي، الذين ميثل
القيمة  ــو  ه ــب  فالطال ــد،  اجلدي

العليا في املعهد.
ــهادات  الش ــام  الع ــر  املدي ووزع 
ــة األوائل،  ــة على الطلب التقديري
وهم كل من )ضحى عامر، وسماح 
فالح، وحوراء ياسر، وفاطمة عدي، 
ــب محمد،  ــنني صباح، وزين وحس
ــان، وهناء  ومحيي منير، ومها غس

عبد احلليم، وسرى علي(.
ــرض  ــة بع ــت اإلحتفالي  اختتم
ــي  تراث ــي-  درام ــرحي-  مس
ــاهبندر( التي  بعنوان )بنت الش
ــي فترة  ــم 3 فصول، يحاك تض
املاضي،  القرن  ــتينيات من  الس
احلوار،  وتلقائية  األداء،  ببساطة 
ــور  ــن الفلكل ــص م ــه قص وفي
ــل،  اجلمي ــدادي  البغ ــعبي  الش
ــعبية، التي  املطرز باألمثال الش

ال تخلو من احلكمة والعبرة.

معهد الحرف والفنون 
الشعبية يكّرم الطلبة األوائل

متابعة - الصباح الجديد:
ــون  ــام مجهول ــة ق ــرة الثاني للم
ــال اخلاص بالعب  بتحطيم التمث
كرة القدم ليونيل مسي املوجود 
في العاصمة األرجنتينية بوينس 

آيرس بالقرب من نهر البالتا.
ــال  متث ــى  عل ــرطة  الش ــرت  وعث
األرض  ــى  عل ــى  ملق ــي  مس
ــم تتمكن  ــاقني، ول ومقطع الس
ــن حتديد هوية  ــرطة م قوات الش

الفاعل.
ــة، التي  ــرة الثاني ــذه امل ــد ه وتع
يتعرض فيها متثال ميسي ألعمال 
ــتار عنه  ــب منذ إزاحة الس تخري
ــو 2016.  ــهر حزيران/ يوني في ش

ــرة األولى  ــني في امل لكن اخملرب
ــزع رأس التمثال  ــوا بن قام

واالذرع.
ــي  ــال مس ان متث ــر  يذك
ــوار متاثيل  ــود الى ج موج

الرياضة  ــاهير  ملش ــرى  أخ
ــب  الع ــال  أمث ــة  العاملي

إميانويل  األرجنتيني  ــلة  الس
ــس  التن ــال  وبط ــي،  خينوبيل

ــالس  فيــ ــو  غويرمـ
ــال  بـــريــ وغــا

ساباتيني.

تحطيم تمثال ليونيل مسي في 
العاصمة األرجنتينية للمرة الثانية

الصباح الجديد - وكاالت:
ــيان  ــكلة نس ــر من مرة مش ــه في أكث نواج
ــل هواتفنا، وألن  ــح قف ــرية لفت الكلمة الس
ــة" على  ــف "غير آمن ــترجاع الهات ــرق اس ط
ــونغ  حد قول موقع "إينغادجت"، فإن سامس

اخترع ميزة أكثر أمانا.
ــونغ ستطلق  ــركة سامس وذكر املوقع أن ش
ميزة "غير مسبوقة" لفتح قفل الهاتف في 
ــرية، وهي االعتماد  ــيان الكلمة الس حال نس
ــي فتح قفل  ــف اليد( ف ــد )ك ــى راحة الي عل
ــركة براءة اختراع لهذه  الهاتف. وطلبت الش
ــأنها  ــن نوعها، والتي من ش ــزة الفريدة م املي

اخلطوط  ــرأ  تق أن 
كف  على  املوجودة 

ــتعملها  وتس اليد، 
ــك  املال ــة  ملعرف

احلقيقي للهاتف.
ــروف إلى  ــر املع ــن غي وم

ــف  كي ــاعة،  الس ــدود  ح
ــيتم استعمال هذه امليزة،  س

أن  ــع  توق ــت"  "إينغادج أن  إال 
تعتمد على "عمق االستشعار عن 

بعد، أو تقنية مماثلة ملنع أي شخص آخر 
من فتح الهاتف".

ميزة "غير مسبوقة" لفتح 
قفل هواتف سامسونغ
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