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ملحق "       " 
الزراعة.. مأساة ما فقدنا

بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، 
أمس االربعاء، أنها بصدد اكمال 
مقترحاته��ا واراء الكت��ل عل��ى 
العامة خالل  االنتخاب��ات  قانون 
يوم��ن، الفت��اً إل��ى أن مقت��رح 
التعديل س��يطرح عل��ى جدول 
اعم��ال مجل��س الن��واب مطلع 
االس��بوع املقبل، فيم��ا اتهمت 
ذل��ك  بعرقل��ة  معين��ة  احزاب��اً 
املقت��رح به��دف تأجي��ل عملية 

االقتراع.
وقال عضو اللجنة علي املرشدي 
"الصب��اح  إل��ى  تصري��ح  ف��ي 
اجلدي��د"، إن "مجلس النواب لم 
يتفق حتى االن على اجراء موعد 
االنتخاب��ات في موعدها املقترح 
من مجل��س ال��وزراء واملفوضية 
املستقلة لالنتخابات في 12 آيار 

املقبل".

وأضاف املرشدي، النائب عن كتلة 
بدر، أن "كثيراً من العقبات التي 
تعترض اجراء االنتخابات، اضافة 

إل��ى اعتراض��ات كت��ل معين��ة 
قدمت ذارئع يراها البعض أنها ال 

تستند إلى الدستور".

مجل��س  "رئاس��ة  أن  وأوض��ح 
الن��ّواب احال��ت موض��وع قانون 
االنتخاب��ات واعتراض��ات الكتل 

عليه إلى جلتنا"
"اللجن��ة  أن  املرش��دي  وب��ن 
القانونية تعمل االن على تسلم 
لغ��رض  والن��واب  الكت��ل  اراء 
مناقشتها وكذلك اعطاء رأيها.

م��ع  جمعن��ا  "لق��اًء  ان  وأورد 
املفوضية واس��تمعنا إلى رأيها 
االنتخاب��ات  اج��راء  بخص��وص 
وم��ا تتطلب��ه م��ن دع��م مالي 

ولوجستي الجناح مهمتها".
القانونية  اللجن��ة  ولفت عضو 
إل��ى أن "الوق��ت احمل��دد لن��ا في 
اللجن��ة ينته��ي خ��الل اليومن 
ارس��ال  أج��ل  م��ن  املقبل��ن، 
املقترح��ات م��ع رأي اللجنة إلى 

مجلس النواب".
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مجلس النواب 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
لدى  األميرك��ي  الس��فير  أك��د 
س��يليمان،  دوغ��الس  الع��راق، 
أمس األربع��اء، أن بالده مع إجراء 
االنتخابات العراقية في موعدها 
احملدد، مش��ددا ضرورة عودة أكبر 
عدد م��ن النازحن إل��ى ديارهم 

قبل االنتخابات املقبلة.
مؤمت��ر  ف��ي  س��يليمان،  وق��ال 
"الصب��اح  تابعت��ه  صحف��ي 
اجلديد" إن واش��نطن مس��تمرة 
بتش��جيع النقاشات اجلارية بن 

بغداد وإقليم كردس��تان وهناك 
تعاون بن الطرفن.

وافق��ا  اجلانب��ن  كال  ان  مبين��ا 
عل��ى التوازن حلل اخل��الف ونحن 
أه��م  بذل��ك، وم��ن  متفائل��ون 
أهداف الوالي��ات املتحدة هي ان 

تكون كردستان ضمن العراق.
وأكد أن قّوات التحالف متواجدة 
في قاع��دة "كي 1" في كركوك  
للتنس��يق بن القوات العراقية 
املتواج��دة فيها والبيش��مركة، 
مبين��ا ان هناك تنس��يقا كبيرا 

بن البيش��مركة وق��ّوات األمن 
العراقية.

املتح��دة  الوالي��ات  أن  وأض��اف 
مستمرة أيضا في دعم للعراق، 
إذ قدمت منحة بسبعن مليون 
دوالر وستمنح منحة أخرى قريبا 

بقيمة 75 مليون دوالر.
مؤمت��ر  هن��اك  ان  إل��ى  الفت��ا 
للمانح��ن ف��ي ش��هر ش��باط 
القادم ف��ي الكويت لتش��جيع 
االس��تثمار، وس��يكون للواليات 
املتح��دة األميركي��ة دور فاع��ل 

فيه حيث يتوقع مش��اركة نحو 
65 شركة اسثتمارية أميركية، 
كما ان هناك مانحن دولين من 
ضم��ن االحت��اد االورب��ي معنيون 
مبس��اعدة اجملتمع بعد استعادة 

االرض.
وفيما يتعلق بالوجود العسكري 
أك��د  الع��راق،  ف��ي  األميرك��ي 
س��يليمان، ان هناك الكثير من 
اإلره��اب  ملكافح��ة  اإلرش��ادات 

ونحن جادون في ذلك.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف مصدر سياسي مطلع عن 
اتفاق سري اجراه احلزب الدميقراطي 
بزعامة مس��عود بارزاني مع انقرة 
القامة منطق��ة عازلة على حدود 
االقلي��م مع تركيا، يتي��ح لالخيرة 
احل��د م��ن نش��اط ح��زب العمال 
تس��عى  ان  عل��ى  الكردس��تاني، 
انقرة للضغط عل��ى بغداد لفتح 
الباب امام حوار جديد مع حكومة 

االقليم. 
فض��ل  ال��ذي  املص��در  واض��اف 
ع��دم الكش��ف عن اس��مه نظرا 

للصب��اح  املوض��وع  حلساس��ية 
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  اجلدي��د، 
الكردس��تاني اجرى عب��ر ممثلن له 
مباحث��ات م��ع احلكوم��ة التركية 
لتطبي��ع عالقاتهم��ا الت��ي توترت 
مؤخرا عقب اجراء االس��تفتاء في 

اقليم كردستان.
وتاب��ع املص��در ان حكوم��ة ح��زب 
العدال��ة والتنمي��ة ربط��ت عودة 
العالقات م��ع احل��زب الدميقراطي 
وسعيها ملعاجلة اخلالفات بن اربيل 

وبغداد، بعدة شروط.
تفصيالت ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
للمؤمت��ر  الع��ام  األم��ن  ش��دد 
الوطن��ي العراق��ي آراس حبي��ب 
كرمي على ضرورة إجراء االنتخابات 

في وقتها احملدد.
وج��اء ذلك خ��الل لقائ��ه برئيس 
الس��يد  الوطني  احلكم��ة  تي��ار 
عمار احلكيم ف��ي مكتب األخير 

ببغداد.
واتفق الطرفان على ضرورة إجراء 
اإلنتخاب��ات ف��ي وقته��ا احمل��دد، 
مؤكدي��ن أن تأجيله��ا يعد خرقاً 
دس��تورياً ال يصب ف��ي مصلحة 

البالد.
كم��ا ج��رى خ��الل اللق��اء بحث 
واألمنية  السياس��ية  التطورات 
في الشارع العراقي وأهمية حل 
العالقة  واملش��كالت  النزاع��ات 
من أجل دخول اإلنتخابات بظرف 

مالئم.
الكت��ل  آراء  تختل��ف  وفيم��ا 
والتي��ارات السياس��ية العراقية 
بشأن مصير االنتخابات، بحسب 
ووف��ق  الكت��ل  تل��ك  مصال��ح 

حسابات الربح واخلسارة فيها.
تتمة ص3

أميركا حريصة على إجراء االنتخابات العراقية في موعدها 

منطقة عازلة في اإلقليم للحد
من نشاط " العمال الكردستاني "

آراس حبيب كريم: تأجيل االنتخابات 
خرق دستوي ال يصب في مصلحة البلد

بغدادـ الصباح الجديد:
العراقي��ة  النف��ط  وزارة  توّق��ع 
األس��بوع املقبل عقدا الستثمار 
الغاز املصاحب الستخراج النفط 
من حقل نهر بن عمر مع شركة 
أوري��ون األميركية، وقال الس��يد 
عاصم جهاد املتحدث الرس��مي 
ل��وزارة النف��ط إن ه��ذا احلق��ل 
ينتج يومي��ا أربعن ال��ف برميل 
من النف��ط اخلام باجلهد الوطني 
وأن كمي��ات الغ��از املنبعث��ة في 
أثناء عملية االستخراج تبلغ 25 

مليون قدم مكعب.
وأض��اف جهاد ان م��ن املؤّمل في 
القري��ب العاجل اس��تثمار الغاز 
ف��ي ثالث��ة مواق��ع ف��ي البصرة 
والناصرية وميسان جرت بشأنها 
اتفاقات مبدئية ومبا يعني إضافة 
الف مليون قدم مكعب من الغاز 
ال��ى اإلنت��اج الوطن��ي، وذك��ر ان 
شركة جنرال الكتريك األميركية 
من بن الش��ركات التي تقدمت 

لالستثمار في هذه املواقع.  
وكش��فت دراس��ة أعّدها اخلبير 
النفط��ي قيس الع��زاوي ان عدة 
شركات تسابقت للفوز باستثمار 
الغاز املصاحب الستخراج النفط 
الذي يحرق حاليا في الفضاء وان 
ه��ذه الش��ركات أعلن��ت خطة 

ثماني��ة  قيمته��ا  تبل��غ  عم��ل 
مليارات دوالر لض��خ كميات من 
الغاز تكفي العراق والدول اجملاورة 
وتلب��ي بع��ض الطل��ب األوروبي، 
فيما ابدت  كل من تركيا وسورية 
واألردن ومص��ر اهتمامها بالتزود 
بالغ��از العراقي وبدأت مفاوضات 

مع بغداد لتوقيع عقود غازية.
الش��ركات  إن  الع��زاوي  وق��ال 
ه��ي  الغ��از  عل��ى  املتنافس��ة 
بلغ��ار غاز البلغاري��ة وترانس غاز 
الرومانية، وأو أم في النمس��اوية 
غ��از  ودان��ه  اجملري��ة  أل  أو  وأم 
اإلماراتي��ة، وبوت��اش التركية وأر 

دبليو آي األملانية.
وأكد ان العراق يخس��ر يوميا ما 
قيمت��ه 80 ملي��ون دوالر نتيج��ة 
ح��رق الغاز الطبيع��ي املصاحب 
الذي ينبعث مع عملية استخراج 
ان االس��تثمارات  النفط، مؤكدا 
األجنبية في حقول الغاز العراقي 
الصناعة  مس��تقبل  سترس��م 
الغازي��ة في البل��د لتجعل منه 
أحد مصادر الغ��از على الصعيد 
احمللي واإلقليمي، وم��ورداً ال غنى 

عنه للسوق األوروبية.
وأض��اف الع��زاوي، ان "%70 م��ن 
غاز الع��راق الطبيعي ينبعث مع 
عملية اس��تخراج النفط ويحرق 

يومي��اً، ما يعني أن الهدر اليومي 
يكف��ي لتزوي��د األردن مثالً مرتن 
وتعبئ��ة  الكهربائي��ة  بالطاق��ة 
300 ألف قارورة غاز يومياً، لذلك 

يخس��ر الع��راق نح��و 80 مليون 
دوالر يومياً".

وم��ن املؤم��ل ان يس��هم الغ��از 
العراق��ي ف��ي تغذي��ة مش��روع 

خ��ط أنابي��ب الغ��از الطبيع��ي 
 3300 "نابوك��و" البال��غ طول��ه 
كيلومتر، والذي ينق��ل الغاز من 
بحر ق��زوين عب��ر تركيا وبلغاريا 

ورومانيا واجملر إلى النمسا إلمداد 
أوروبا للحّد م��ن اعتم�ادها على 

الغاز الروسي.
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ثمانية مليارات دوالر الستثمار الغاز العراقي

حقول الغاز العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
أمس األربعاء، انه��ا رفعت توصية 
إلى مجلس النّواب لتعديل مشروع 
قانون العطالت الرس��مية، واعتبار 
ي��وم االنتص��ار الكبي��ر وحترير أرض 

العراق من "داعش" عيداً وطنياً.
تلق��ت  لألمان��ة،  بي��ان  وبحس��ب 
منه  نس��خة  اجلدي��د"  "الصب��اح 
ف��أن التوصية التي تتضمن تعديل 
مش��روع قانون العطالت الرسمية 
تش��مل "ن��ص امل��ادة )1/ أوالً / ل( 
ليك��ون، يوم حتري��ر أرض العراق من 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي املوافق 
للعاش��ر م��ن كان��ون األول العيد 
الوطني جلمهوري��ة العراق وعطلة 

رسمية من كل عام".
وأضاف البيان أن "مش��روع القانون 
يأتي لغ��رض ابراز أهم املناس��بات 
املرتبطة بحياة ومش��اعر الشعب 
العراق��ي، وحتدي��د العي��د الوطني 
للعراق وتنظيم العطل الرس��مية 
وإلغ��اء بعض املناس��بات املرتبطة 

بالنظام السابق."
وكان عضو جلن��ة الثقافة واالعالم 
النيابية حيدر املولى، أفاد في وقت 
س��ابق، ان مش��روع قانون العطل 
واملناس��بات املقترح عل��ى البرملان 
أي��ام  ع��دد  تقلي��ص  س��يتضمن 
العط��ل بش��كل كبي��ر، مبينا أنه 
مت حتديد م��ا ال يتجاوز ع��ن 11 يوم 
عطلة رسمية فقط خالل السنة.

يوم االنتصار على
 "داعش" عيد وطني

السعودية تعمل على إعادة رسم معالم 
القّطاع القانوني بطرق عميقة

وزارة الصناعة تسعى لتأهيل
وتطوير الصناعات الحربية في العراق 23

اتهامات تطال كتاًل بعرقلة تمريره بغية تأجيل االقتراع

االنتهاء من جمع مقترحات قانون االنتخابات خالل يومين

شكر على تعزية"النفط" تتجه الستثمار ماليين األقدام المكعبة منه
يتقدم األستاذ إس��ماعيل زاير رئيس حترير 
جري��دة الصباح اجلدي��د بالش��كر اجلزيل 
الى السياسين واملس��ؤولن واحلكومين 
واألقارب واألصدقاء الذين أبرقوا وأرس��لوا 
إليه برقيات ورسائل تعزية بوفاة شقيقه 
أب��و ذر، وعّبر ع��ن امتنانه إل��ى كل الذين 
حض��روا مجلس فاحتة أخي��ه رحمه اهلل..
س��ائال املولى القدير أن يحفظ اجلميع من 
أي مكروه وأن يطيل في أعمارهم ويحفظ 

أهليهم وذويهم.

تراجع اإلنتاج واعتماد السوق على المستورد

األهوار العراقية: جريمة التجفيف ومحنة الجفاف

الواقع الزراعي في العراق.. مشكالت وحلول
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السليمانية ـ عباس كاريزي:  

كشف مصدر سياسي مطلع عن 
اتفاق سري أجراه احلزب الدميقراطي 
بزعامة مس��عود بارزاني مع أنقرة 
إلقامة منطق��ة عازلة على حدود 
اإلقلي��م مع تركيا، يتي��ح لألخيرة 
احل��د م��ن نش��اط ح��زب العمال 
تس��عى  ان  عل��ى  الكردس��تاني، 
أنقرة للضغط عل��ى بغداد لفتح 
الباب أمام حوار جديد مع حكومة 

اإلقليم. 
فض��ل  ال��ذي  املص��در  وأض��اف 
ع��دم الكش��ف عن اس��مه نظرا 
للصب��اح  املوض��وع  حلساس��ية 
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  اجلدي��د، 
الكردس��تاني اجرى عب��ر ممثلني له 
مباحث��ات م��ع احلكوم��ة التركية 
لتطبي��ع عالقاتهم��ا الت��ي توترت 
مؤخرا عقب اجراء االس��تفتاء في 

اقليم كردستان.
وتاب��ع املص��در ان حكوم��ة ح��زب 
العدال��ة والتنمي��ة ربط��ت عودة 
الدميقراطي  احل��زب  العالقات م��ع 
وس��عيها ملعاجل��ة اخلالف��ات ب��ني 
اربيل وبغداد، بعدة شروط يأتي في 
مقدمته��ا اقامة منطق��ة عازلة 
شمال العراق، وان يبذل الدميقراطي 
مزيدا من اجلهود للحد من نش��اط 
حزب العمال الكردستاني املعارض 
لتركي��ا، ال��ذي اعل��ن مؤخ��را عن 
اقامة منطقة حكم ذاتي في عدد 
من الق��رى والقصبات القريبة من 
جبال قنديل في املثلث احلدودي بني 

العراق وتركيا وايران.   
وتاب��ع املصدر ان تركيا تريد تطبيق 
س��يناريو جرابل��س ف��ي منطقة 
برادوست باقليم كردستان، لضرب 
اي حراك حل��زب العمال واذرعه في 
املنطقة، مش��يراً ال��ى ان حكومة 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة، تن��وي 
اضفاء الش��رعية عل��ى احتاللها 
االقلي��م،  ف��ي  واس��عة  ملناط��ق 
االحتاللية  مخططاتها  وتوس��يع 
الثقافي��ة  اجلوان��ب  لتش��مل 

واالس��تخباراتية  واالقتصادي��ة 
وليس عل��ى الصعيد العس��كري 

فحسب. 
وكان��ت صحيفة )واش��نطن تاميز( 
قد نش��رت خبرا مف��اده، ان احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني والدولة 
اتفاق،بانش��اء  الى  التركية توصال 
مناطق امنة على احلدود بني شمال 
وجنوب كردس��تان بهدف احلد من 
نش��اط واس��تهداف حزب العمال 

الكردستاني. 
بدوره عّد استاذ القانون في جامعة 
السليمانية شورش حسن االتفاق 
املزمع اجراؤه بني احلزب الدميقراطي 
واحلكومة التركية القامة منطقة 
عازل��ة داخل االقليم، س��يؤدي الى 
تعقيد العالقة بني االقليم وبغداد، 
الن توقي��ع مثل هك��ذا اتفاق يعد 

جتاوزا على سيادة العراق.
واوضح ش��ورش حسن في حديث 

ملوق��ع روز ني��وز تابعت��ه الصب��اح 
اجلدي��د، ان لتركيا احل��ق في اتخاذ 
االج��راءات املطلوبة داخل حدودها 
ملنع نشاطات العمال الكردستاني 
وال يحق له��ا وفقا للقانون الدولي 
الدخول الى اراضي العراق او اقليم 
كردس��تان، م��ن دون اذن او اتف��اق 

مسبق مع احلكومة العراقية.   
واش��ار حس��ن الى ان دخول اقليم 
كردستان في مثل هكذا اتفاقيات 
ل��ن تك��ون ف��ي مصلحت��ه، وه��و 
يق��ع ضمن الصالحي��ات احلصرية 
للحكومة االحتادية، وان من ش��أنه 
العالق��ة  التعقي��د ف��ي  يزي��د  ان 

املتوترة اصال بني اربيل وبغداد.   
بدوره قال الباحث السياس��ي نياز 
حام��د، ان احلكومة التركية، وبعد 
س��يطرة حزب العدال��ة والتنمية 
على مفاصله��ا كثفت اخملططات 
االحتاللي��ة، عل��ى جمي��ع الصعد 

االقتصادي��ة  و  االس��تخباراتية 
وج��ود  ع��ن  والثقافي��ة، كاش��فاً 
اكث��ر م��ن 20 قاع��دة عس��كرية 
اقلي��م  اراض��ي  داخ��ل  تركي��ة 
التركية  الدولة  قامت  كردس��تان، 
بتعزي��ز ه��ذه القواع��د باملزيد من 
واملع��دات  الثقيل��ة  االس��لحة 
والعت��اد  العس��كرية  والعرب��ات 
بذريعة التصدي لالس��تفتاء الذي 
جرى ف��ي 25 ايل��ول املنص��رم في 
االقلي��م، اضافة الى زيادة مراكزها 
االستخباراتية ايضاً، املنتشرة في 
ارجاء االقلي��م وحتديدا في مناطق 

نفوذ احلزب الدميقراطي.
وتاب��ع »ان الدول��ة التركي��ة تري��د 
الس��يطرة على منطقة برادوست 
واحتالله��ا عل��ى غرار الس��يناريو 
الذي طبقته في جرابلس السورية، 
واقام��ة قاعدة عس��كرية جديدة 
هن��اك به��دف، التصدي لنش��اط 

الكردس��تاني وكل  العم��ال  حزب 
حركة كردستانية في املنطقة.

وعل��ى صعيد ذي صل��ة أعلن وزير 
اخلارجي��ة التركي، مول��ود جاويش 
أوغل��و ام��س األربع��اء، تلقي بالده 
طلب��اً بالوس��اطة حل��ل اخلالف��ات 
ب��ني احلكوم��ة العراقي��ة وإقلي��م 
كردستان، مشيراً إلى أنه سيجري 
زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد 
في احلادي والعش��رين من الش��هر 

اجلاري.
اوغلو تابع »تلقينا طلباً للوساطة 
حلل اخلالف��ات ب��ني بغ��داد وأربيل، 
وسنبحث في بغداد التي سنزورها 
في 21 كان��ون الثاني اجلاري لبحث 
هذا األمر مع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي إلى جانب مناقش��ة 

قضايا ثنائية«.
واش��ار وزير اخلارجي��ة التركية إلى 
ض��رورة ان تتوص��ل بغ��داد وأربيل 

إلى اتفاق، يضم��ن إخضاع املنافذ 
احلكوم��ة  لس��يطرة  احلدودي��ة 
املركزي��ة، والتزام أربيل بالدس��تور 
العراق��ي، وقال »نس��اعد بكل ما 
ميك��ن لتقوي��ة مكانة الع��راق في 

املنطقة«.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد 
اشار الى ان اخراج القوات التركية 
العراقي��ة يحت��اج  االراض��ي  م��ن 
الى حل اس��تراتيجي، مش��يرا إلى 

استعداد احلكومة لذلك احلل.
مؤمت��ره  خ��الل  العب��ادي  واعل��ن 
الصحف��ي االس��بوعي امس االول 
الثالثاء اس��تعداد حكومته لبلورة 
حل��ول اس��تراتيجية م��ع اجلان��ب 
التركي، مضيفاً ان تركيا تقول بان  
لديهم مش��كلة احل��رب مع حزب 
العم��ال الكردس��تاني، وان العراق 
ال يريد ان يدخل حربا بالنيابة، وامنا 

يريد العيش بسالم.

الديمقراطي الكردستاني يتفق وتركيا سرا
إلقامة منطقة عازلة في اإلقليم

من شأنه أن يعّقد األمور أكثر بين اإلقليم والحكومة االتحادية طارق حرب

م��ا تناولت��ه بعض وس��ائل االع��الم من يوم 
2018/1/8 من ان العفو سيش��مل البغدادي 
بعد تعديله وه��ذا غير صحيح وغير قانوني 
وينم عن  تفس��ير بعيد عن الصواب وتأويل 
بعي��د عن الس��داد ذل��ك ان البغ��دادي غير 
مش��مول بالعفو في قانون العفو بش��كله 
االصل��ي وبش��كله بعد التعدي��ل الن قانون 
التعديل منع العف��و عمن ارتكب اية جرمية 
ارهابي��ة ب��أي ش��كل وأي صف��ة ف��ال يجوز 
الش��مول بالعفو مل��ن ارتك��ب االرهاب بعد 
2014/6/10  اي من ارتكب االرهاب زمن داعش 
ووصول داعش الى املوصل ال يش��مل بالعفو 
والبغدادي ارتكب االره��اب قبل هذا التاريخ 
وبع��د هذا التاري��خ وداعش ارتك��ب االرهاب 
خالل الفترة االولى قب��ل/6/10 وبعدها اي ال 
يوجد اي مجال قانوني ملنح العفو للداعشي 
بوج��ود  فالق��ول  واتباع��ه  البغ��دادي  االول 
بصي��ص امل للعف��و عن داع��ش واتباعه ال 
صحة له كما انه اس��تمر على االرهاب بعد 
التاريخ املذكور وبالتالي ال يشمله العفو اما 
ماورد في املادة )٤/ ثانياً( من قانون العفو رقم 
)٢٧( لسنة ٢٠١٦ وقانون تعديل قانون العفو 
فيتعلق بتخريب مؤسسات الدولة ومحاربة 
القوات املسلحة وكل جرمية ارهابية اسهم 
بارتكابها باملس��اعدة او التحريض او االتفاق 
فانه��ا كان��ت موج��ودة بقان��ون العفو قبل 
التعديل ولم ترد بع��د التعديل الن التعديل 
فرق بني ارهاب سابق يوم ١٠/٦ وارهاب بعد هذا 
التاري��خ مما لم يكن موجودا في قانون العفو 
قبل التعديًل وهذه لم ترد بقانون العفو )٨٠( 
لسنة ٢٠١٧ بعد تعديله وان كانت موجودة 
بقانون العفو قبل تعديله )٢٧( لسنة ٢٠١٦ 
اي انه��ا وردت في اجلريدة الرس��مية الوقائع 
العراقي��ة )٤٤١٧( لس��نة ٢٠١٦ ولم ترد في 
اجلريدة نفس��ها )٤٤٦٩( التي مت فيها نش��ر 
التعدي��ل وهذا س��ببه االضط��راب احلاصل 
في البرملان عند قراءة التعديل ش��أنه ش��أن 
القوانني اخلالفية او خطأ ارتكبه البرملان في 
كتابة املس��ودة او في رئاسة اجلمهورية عند 
ارس��اله للمصادقة او في وزارة العدل النها 
اجله��ة التي تتولى اصدار اجلريدة الرس��مية 
وفي جميع االحوال فاننا نقترح اجراء تعديل 
جدي��د يتضمن ما س��قط م��ن النص بعد 
التصويت علي��ه ذلك ان املوضوع دس��توري 
وقانون��ي وليس اداريا بوصفه خطأ بالنش��ر 
ف��ي الوقائ��ع يت��م تصحيحه ببي��ان طبقا 
لقانون النشر باجلريدة الرسمية كما يحصل 
ف��ي التصحيح��ات االخ��رى اي ان املطل��وب 
م��ن البرملان اع��داد مش��روع قان��ون تعديل 
جدي��د لقانون العفو واي��راد ذلك والتصويت 
على القانون اجلديد برملانيا بالش��كل املقرر 
دس��تورياً وال يكفي التصحيح او تش��كيل 

جلان ملعرفة اجلهة التي سببت ذلك .

العفو ال يشمل البغدادي 
أو غيره من اإلرهابيين

تقـرير

عبداهلل العودة/ ناثان براون*

نظراً إلى التغييرات املذهلة التي شهدها 
السعوديون مؤخراً، قّلة تنّبهت إلى اإلجراء 
التقن��ي في الظاهر ال��ذي ينظر فيه راهناً 
مجلس الشورى. وهو يتيح خلّريجي كليات 
احلقوق االنضمام إلى السلك القضائي في 
البالد، بعدما كان األمر حكراً، منذ تأسيس 
الب��الد، على خريجي كليات الش��ريعة. إال 
أن��ه من ش��أن ه��ذه اخلطوة أن تك��ون لها 
آثار بعيدة امل��دى، كما أنها تندرج في إطار 
سلس��لة أوس��ع من اخلط��وات للحّد من 
مجموعة التقاليد واملمارسات التي وّفرت، 
لوقت طويل، اس��تقاللية نسبية للقضاء 

السعودي.
ف��ي دول عربي��ة أخ��رى، يرّكز الناش��طون 
ف��ي الس��لك القضائ��ي عل��ى ضمان��ات 
االستقاللية الرسمية أكثر من الضمانات 
غير الرسمية: إلغاء احملاكم اخلاصة، إنهاء 
ح��االت الط��وارئ والتدابي��ر اخلارج��ة عن 
نطاق القانون، إضافًة إلى إنش��اء مجالس 
قضائية قوية متحّررة من تدّخل السلطة 
التنفيذي��ة، وقادرة على ضب��ط التوظيف 
القط��اع  ف��ي  والترقي��ات  والتعيين��ات 
القضائي، وميكنها بالتالي التمّتع بسلطة 

كاملة في مجالَي املوازنة واإلدارة.
ل��م تك��ن س��وى بع��ض ه��ذه الس��مات 
الرس��مية موض��ع نقاش في الس��عودية 
)التي ليست لديها حال طوارئ مثالً(. بدالً 
من ذلك، اعتمد الس��عوديون، طوال عقود، 
على اآلليات غير الرس��مية التي منحتهم 
اس��تقاللية ونفوذاً. لكن رمبا تختفي هذه 
اآلليات اآلن. فقد تؤّدي التغييرات اجلوهرية 
في األع��وام األخيرة، على غ��رار التغييرات 
األوسع نطاقاً التي يجري النظر فيها راهناً، 

إلى زوال مجموعة اآلليات غير الرسمية.
أّدت اآللي��ات التاريخية غير الرس��مية دوراً 
فّع��االً في جعل موقع احملاكم الس��عودية 
قّوي��اً. كانت االس��تقاللية إلى ح��د كبير 
وليدة أس��اليب تقليدية في التعّلم )مثل 

حلق��ات التعّلم( وفي التدريب، ماأفس��ح 
االجته��اد  اس��تقاللية  أم��ام  اجمل��ال  ف��ي 
القانون��ي والتقدي��رات القضائية. اجتمع 
التدريب واخللفية املتشابهان ملنح القضاة 
إحساساً قوياً باالنتماء إلى هوية جماعية. 
كان احل��ّكام الس��عوديون يظه��رون لهم 
احترام��اً كبي��راً ويُح��اذرون ف��ي التعاطي 

معهم.
مم��ا الش��ك في��ه أن األدوات لم تك��ن غير 
رس��مية بالكام��ل. كان للنظام القضائي 
أس��اٌس قانون��ي م��دوَّن. في الع��ام 1926، 
أصدر امللك عبد العزيز آل س��عود مرسوماً 
نّص على جعل املدرسة احلنبلية )وهي من 
املقاربات الس��عودية املس��يِطرة( التقليد 
الرس��مي الذي يج��ب تطبيقه في احملاكم 
الس��عودية. غالباً مايوَصف رجال القانون 
املدرَّبون في ه��ذه املدرس��ة ب�”الوّهابيني”، 
إمن��ا، وف��ي ش��كل ع��ام، لي��س م��ن قبل 
املنتم��ني إلى هذه املدرس��ة الذين ينعتون 
أنفسهم عموماً بالس��ّنة واحلنبليني. في 
ح��ني ي��درس ه��ؤالء اآلراء القانونية حملمد 
بن عب��د الوه��اب، يُعيرون ق��دراً موازياً من 
االهتم��ام ألس��الفهم احلنبلي��ني بص��ورة 
عامة. عادًة يقاوم احلنبليون، وعدد كبير من 
الفقهاء اإلسالميني املدرَّبني على العقائد 
الكالس��يكية في ش��كل عام، املأسس��ة 
الشاملة. والس��بب هو أن الفقهاء ارتابوا 
تقليدياً في أن ذلك ق��د ميّهد الطريق أمام 
س��يطرة الدول��ة )أو س��واها من أش��كال 

السيطرة اخلارجية( على الفقه والدين.
لك��ن عل��ى م��ر الس��نني، عم��دت الدولة 
الس��عودية إلى تعزيز العم��ل على إضفاء 
الطابع الرس��مي بط��رق أّدت تدريجياً إلى 
تقلي��ص دور القض��اء. مؤخ��راً، تس��ارعت 
الوتيرة عبر اس��تخدام ث��الث أدوات. متّثلت 
األداة األول��ى ف��ي االعتماد على املراس��يم 
امللَكية واحلكومية حول املسائل القانونية 
اجلوهري��ة – واملراس��يم ه��ي عب��ارة ع��ن 
تشريعات مدوَّنة تؤّدي إلى تقلُّص املساحة 
اخملّصص��ة للتفكي��ر املس��تقل التقليدي 
املعروف باالجتهاد، الذي ميارس��ه القضاة. 

وفي اآلونة األخيرة، حتّول س��يل املراس��يم 
املتقّطع إلى دفق مّطرد؛ ويخشى القضاة 

أن يصبح فيضاناً في وقت قريب.
محاك��م  تش��كيل  ه��ي  الثاني��ة  األداة 
قضائي��ة  ش��به  وهيئ��ات  متخّصص��ة 
مس��تندة بالكامل إلى مراسيم حكومية 
وتوجيه��ات إجرائية رس��مية أّدت تدريجياً 
إل��ى تقويض اختص��اص احملاك��م العامة. 
لقد أصبحت هذه اجملموعة من الهيكليات 
واس��عة جداً إلى درجة أن أحد القضاة في 
احملاك��م العامة وصفه��ا ب�”قضاء الظل”. 
لقد الح��ظ القضاة أن الش��ؤون املتعلقة 
بالضرائب والتأمني أصبحت في عهدة جلان 
ش��به قضائية. وباتت ه��ذه اللجان متتلك 
الكلم��ة الفص��ل في مج��ال تخّصصها، 
وتُص��در آراء لم يعد باإلمكان اس��تئنافها 
أم��ام احملاك��م العام��ة. أما بالنس��بة إلى 
القضاة ف��ي احملاكم العام��ة، فيعني هذا 
التغيي��ر أن قضاء الظل خرج بالكامل إلى 

الضوء.
الس��لطة  ممارس��ة  ه��ي  الثالث��ة  األداة 

التنفيذي��ة إش��رافاً أكب��ر عل��ى القطاع 
القضائ��ي. ف��ي الع��ام 2012، أصب��ح وزير 
الع��دل آن��ذاك محم��د العيس��ى أول من 
يتس��ّلم أعلى منص��ب قضائ��ي كرئيس 
مكّل��ف للمجل��س األعلى للقض��اء، من 
دون التخّل��ي ع��ن حقيبت��ه الوزارية. وفي 
حني اعتب��ر الوزير وأنصاره أن��ه أمٌر ضروري 
من أجل التعجيل ف��ي تطبيق اإلصالحات 
القانونية والقضائية، أبدى بعض القضاة 
امتعاضهم م��ن تضارب املصال��ح املتأّتي 
من تس��ّلم العيس��ى املنصَبني في الوقت 
نفس��ه. واعترضوا أيضاً على استخدامه 
لس��لطته القوية من أج��ل إدارة مختلف 
القضائية  بالش��ؤون  املتعلق��ة  املس��ائل 
وص��والً إلى التفاصيل الصغي��رة، واعتبروا 

أن سلوكه ثقيل الوطأة.
يبدو أن هناك أداتنَي أخريني قيد التحضير: 
تتعل��ق األول��ى بالتعليم والتدري��ب، ومن 
ش��أنها أن ت��ؤّدي إلى زي��ادة رقاب��ة الدولة 
وسيطرتها على املنظومة التعليمية التي 
تُ��درِّب القض��اة وتُخرِّجهم. يُش��ّكل ضم 

خّريجي كليات احلقوق إلى القضاء العادي، 
وفق��اً لالقت��راح ال��ذي يناقش��ه مجل��س 
الش��ورى، خط��وة مهّمة في ه��ذا االجتاه. 
صحيح أنه اليزال على هؤالء اخلّريجني إجناز 
برنامج في الش��ريعة ممتّد على عاَمني، إال 
أن هذه اخلطوة لن تؤّدي فقط إلى انحسار 
تدريب القضاة اس��تناداً إلى الشريعة، بل 
س��تؤّدي أيضاً إلى تعزيز مجهود قائم في 

األصل لتوسيع دائرة تعيني القضاة.
اخلط��وة الثانية التي يج��ري احلديث عنها 
ه��ي جم��ع األنظم��ة القضائي��ة وش��به 
القضائية اخملتلفة في مؤّسس��ة موّحدة. 
وم��ن ش��أن هاتَ��ني اخلطوت��ني، ف��ي ح��ال 
تنفيذهم��ا، أن تُس��فرا عن تراج��ع جذري 
ف��ي س��لطة احملاك��م العام��ة التقليدية 
واستقالليتها. وهذا سيحوِّل فعالً “قضاء 
الظ��ل” إلى القض��اء الع��ادي، كما حصل 
س��ابقاً في معظم ال��دول العربية، حيث 
إن محاكم الش��ريعة لم تع��د، منذ وقت 
طوي��ل، محاكم ذات اختصاص عام للنظر 

في القضايا القانونية غير الشخصية.

لقد حاول القضاة الس��عوديون استخدام 
حّس��هم غير الرس��مي باالنتماء اجلماعي 
م��ن أجل مقاومة ه��ذه التدابير. في العام 
2013، وّق��ع أكثر من مئَت��ي قاٍض عريضة 
تستهدف بكل وضوح العيسى، وتتضّمن 
انتق��ادات “لتأخي��ر تنفيذ مش��روع تطوير 
القضاء”. وقد أش��ار موقِّعو العريضة إلى 
“ماانتهجت��ه اإلدارة املذكورة ]وزارة العدل[ 
من تغليب الوع��ود املتتابعة والتصريحات 
اإلعالمي��ة على حس��اب احلقائ��ق املرجّوة 
واألفع��ال املطلوب��ة”. واعتب��روا أن ال��وزارة 
 – الوس��ائل  بش��تى   - مؤخ��راً  “س��عت 
وبش��كل ملفت للنظر إلى قم��ع وإخماد 
كل األص��وات الناصح��ة لدينها ووطنها”. 
وحتّدثت العريضة أيضاً عن “امتعاض غالب 
لدى القضاة” و”احتقان غير مسبوق” داخل 
الوس��ط العدلي. وطالب��ت بتغيير يضمن 
استقاللية القضاء واحترام القضاة. أخيراً، 
شجبت العريضة املضايقات التي يتعرض 
لها القضاة على أيدي السلطة التنفيذية، 
والظروف التي تقف خلف اس��تقالة عدد 
من القضاة الشباب املعروفني بصراحتهم 

في التعبير عن آرائهم.
ل��م يتأّخر العيس��ى ف��ي ال��رد. أوالً، وضع 
أنص��اره عريض��ة مض��اّدة جمع��ت عدداً 
أكبر حت��ى من التواقيع. ثاني��اً، ُفرض على 
موقِّعي العريض��ة األولى إجراءات عقابية. 
فجرى إحالة بعضهم إلى التحقيق، فيما 
مورِست ضغوط على بعضهم اآلخر وصوالً 
إلى دفعهم نحو تقدمي اس��تقالتهم. وقد 
طأطأ الباقون رؤوسهم خشية أن يواجهوا 

املصير نفسه.
وقد اس��تمّر منط الصم��ت العام. قبل أقل 
من ثالثة أش��هر، شّن جهاز أمن الدولة في 
اململكة هجوماً غير مسبوق على القضاء 
عب��ر توقي��ف بع��ض القضاة م��ن احملاكم 
املتخصصة )ف��ي مكافحة اإلره��اب(. لم 
��ه إليهم أية تهم، ولم تش��رح الدولة  تُوجَّ
مالبس��ات اخلطوة أو حتى تعلن عنها. لم 
يستقطب احتجاز القضاة بطريقة خارجة 
عن نطاق القض��اء، الكثير من التعليقات 

م��ن الرأي العام. غي��ر أن التوقيفات لم متر 
م��رور الك��رام: فقد أطل��ع أح��د القضاة، 
الش��هر املاض��ي، مؤلَف��ي هذا املق��ال أن 
القض��اة أصبحوا أكثر تش��كيكاً بالوعود 
الت��ي أُطلِق��ت مؤخراً لإلص��الح القانوني، 
وأش��ّد قلقاً بش��أن حصانته��م كقضاة، 
وأكث��ر ش��عوراً باخل��وف إب��ان التدّخل غير 
املسبوق للسلطة التنفيذية في الشؤون 

القضائية.
الميل��ك القض��اء الس��عودي الكثي��ر من 
الوسائل الرسمية ملقاومة هذه التحّديات 
املؤسسية، والسبب األساسي هو اعتماده 
في الس��ابق على الروح اجلماعية واألدوات 
غير الرسمية. ليس هناك من جهاز شبيه 
بنادي القضاة املصري، أو أية وس��يلة أخرى 
للتحّرك بصورة جماعية. حتى إن القضاة 
غي��ر  األدوات  اآلن  يخس��رون  الس��عوديني 
الرس��مية الت��ي كانوا ميتلكونه��ا حلماية 

أنفسهم من السيطرة والتعّسف.
ج��رى التروي��ج حلمل��ة االعتق��االت الت��ي 
أس��فرت عن توقي��ف أمراء ورج��ال أعمال 
سعوديني بارزين في تشرين الثاني/نوفمبر 
املاض��ي، بعد جولَتني م��ن التوقيفات التي 
طال��ت باحثني وقض��اة، على أنها مؤّش��ر 
ع��ن أن كب��ار الش��خصيات في أس��رة آل 
س��عود لم يعودوا خارج “القانون”. رمبا كان 
ذلك صحيحاً، غير أن تل��ك التوقيفات لم 
تشّكل خطوًة نحو سيادة القانون باملعنى 
الليبرال��ي للعبارة، بل كانت مؤش��راً على 
أن القي��ادة العلي��ا في الس��عودية تتعّلم 
القانوني��ة  األدوات  اس��تخدام  كيفي��ة 
لتحقيق أهدافها في السياس��ات وتثبيت 
موقعه��ا. واحلقيق��ة هي أنها تس��تخدم 
القضاة، الذين يُطلَب منهم اآلن التصّرف 
كموظف��ني ف��ي اخلدم��ة املدنية، س��الحاً 

جديداً في ترسانتها.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.org/sada

السعودية تعمل على إعادة رسم معالم القّطاع القانوني بطرق عميقة

لقاء سابق جمع بني بارزاني وأردوغان

حكومة حزب العدالة 
والتنمية ربطت عودة 
العالقات مع الحزب 

الديمقراطي وسعيها 
لمعالجة الخالفات 
بين اربيل وبغداد، 

بعدة شروط يأتي في 
مقدمتها اقامة منطقة 

عازلة شمال العراق

اخلميس 11 كانون الثاني 2018 العدد )3856(

Thu. 11 Jan. 2018 issue )3856(

بغداد ـ الصباح الجديد:
توضيح��اً  اخلارجي��ة،  وزارة  أص��درت 
بشأن مجموع ما مت صرفه من موازنة 
ال��وزارة في عام 2017 وعدد الدرجات 
اخلاصة في الوزارة ورواتب الس��فراء، 
فيم��ا أعلن��ت أنه��ا رفع��ت دع��وى 
قضائية ضد نائبة بسبب »تعمدها 

تضليل« الرأي العام و«التشهير«.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة أحمد 
محج��وب في بيان تلق��ت »الصباح 
تق��ّدر  »إذ  من��ه،  نس��خة  اجلدي��د« 
وزارة اخلارجية العراقي��ة عاليا الدور 

العراق��ي  الن��ّواب  جملل��س  الرقاب��ي 
وأعضائ��ه الكرام وحتترم ه��ذا الدور 
وجتده ضروريا وأساس��يا في تصويب 
وتوجي��ه العم��ل التنفي��ذي، فإنها 
تس��تغرب م��ن التصريح��ات الت��ي 
أطلقتها إحدى النائبات والتي جاءت 
في س��ياق معلوم��ات تفتقر للدقة 
واملوضوعي��ة ول��ذا فإننا جن��د أن من 
الض��روري أن نوضح لش��عبنا بعض 
املالبس��ات املتعلق��ة مب��دار حدي��ث 

النائبة«.
وأضاف محج��وب، أن »مالكات وزارة 

اخلارجية العراقية قدمت من سفراء 
وإداري��ني منوذجا مميزا  ودبلوماس��يني 
في متثي��ل العراق ومتكنت من حتقيق 
حتش��يد دول��ي وإقليم��ي منقط��ع 
املواجه��ة  مرحل��ة  خ��الل  النظي��ر 
مع داع��ش تس��تحق ال��وزارة عليه 
الش��كر والتقدي��ر ولي��س التجريح 

والتشهير«.
وأوض��ح، أن »مجم��وع م��ا مت صرفه 
م��ن موازنة ال��وزارة لم يتج��اوز 100 
ب��كل   2017 لس��نة  دوالر  ملي��ون 
التزامات  والتي تتضم��ن  تفاصيلها 

العراق ومساهماته الدولية وكذلك 
روات��ب جميع موظفي ال��وزارة داخل 
وخ��ارج العراق وبقي��ة أبواب الصرف 
وبضمنها رواتب السفراء احملددة وفق 
قانون روات��ب موظفي الدولة املوحد 
رقم 22 لس��نة 2008، وهي ثاني أقل 
موازن��ة في وزارات الدول��ة العراقية، 
بعد أن كانت موازنة الوزارة في 2013 

تبلغ حوالي 800 مليون دوالر«.
وأشار محجوب إلى أن »عدد الدرجات 
اخلاصة في الوزارة من وكالء وسفراء 
هو 55 درجة ولي��س 700 كما ذكرت 

النائب��ة«، ماضياً إلى القول إن »هذه 
املعلوم��ة معروف��ة جلمي��ع الن��واب 
وم��ن املس��تغرب أن يق��ع نائب ميثل 
السلطة التشريعية والرقابية بهذا 
اخلطأ املنهج��ي الكبي��ر، اال اذا كان 

الهدف هو تضليل الرأي العام«.
وتابع، أن »مبلغ رواتب الس��فراء في 
ال��وزارة ال يزي��د ع��ن نظرائه��م في 
مؤسس��ات الدول��ة االخ��رى كما أن 
س��كنهم باخل��ارج في بي��وت تعود 
ملكي��ة أغلبه��ا لل��وزارة، وظ��روف 
معيشتهم ضمن مس��توى حددته 

علي��ه  ومنص��وص  املتح��دة  األمم 
رات��ب  أن  ع��ن  واحلدي��ث  بالقان��ون، 
الس��فير هو 13 مليون يورو ما هو اال 
ضرب من اخلي��ال والتهويل ومحاولة 
خلط األوراق التي ال متت للمصداقية 

بصلة«.
وختم املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
البيان بالقول إن »الوزارة قامت برفع 
دعوى قضائية ضد النائبة لتعمدها 
والتش��هير  الع��ام  ال��رأي  تضلي��ل 
واإلدالء مبعلوم��ات مغلوطة لالعإلم 

بحق مؤسسة دولة«.

»الخارجية« تصدر توضيحًا بشأن عدد الدرجات الخاصة بالوزارة وتقاضي نائبة

تغييرات كبيرة تشهدها اململكة السعودية على األصعدة كافة



بغداد – حترير مختطفة 
اعلن مص��در امني في قيادة عمليات 
بغداد ام��س األربعاء، ع��ن حترير فتاة 
مختطفة والقبض على مختطفها 

شرقي العاصمة.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه ، إن "مفرزة من األمن الوطني 
ومكافح��ة اإلج��رام نف��ذت عملي��ة 
دهم وتفتيش ف��ي منطقة النهروان 
ش��رقي بغ��داد، أس��فرت ع��ن حترير 
فتاة مختطفة وإلق��اء القبض على 
مختطفها" ، مضيف��ا أن "العملية 
نف��ذت وفق معلومات اس��تخباراتية 

دقيقة".

ديالى – انفجار عبوة 
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
ديالى امس االربعاء، بأن مزارعا أصيب 

بج��روح بانفجار عبوة ناس��فة على 
طريق زراعي شمال شرقي ب عقوبة. 

وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة على طريق زراعي قرب قرية 
الرسالة في األطراف اجلنوبية لقضاء 
)35 ك��م ش��مال ش��رق  املقدادي��ة، 
بعقوبة(، انفجرت، صباح يوم امس ما 

اسفر عن اصابة مزارع بجروح"  .

بابل – سطو مسلح 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل ام��س االربع��اء أن مجموع��ة 
مس��لحة اقدمت على سرقة شركة 

للصيرفة جنوبي احللة.
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
اقدموا، مس��اء يوم ام��س االول على 
س��رقة شركة للصيرفة في منطقة 
احلم��زة الغربي جنوبي باب��ل"، مبينا 
دين��ار  ملي��ون   150 س��رقة  "مت  ان��ه 

عراق��ي و100 ال��ف دوالر  ، مضيفا ان 
"املس��لحني قام��وا بكس��ر االقفال 
اخلارجية والداخلية للشركة وتعطيل 

كاميرات املراقبة واجهزة اخلزن". 

كركوك – عملية عسكرية 
اعلن املتحدث باس��م محور الشمال 
للحش��د الش��عبي علي احلس��يني 
ام��س االربع��اء مقتل "مفت��ي والية 
كركوك" في تنظيم "داعش" بعملية 

عسكرية جنوبي احملافظة.
 وقال املتح��دث احلس��يني إن "اللواء 
السادس عش��ر في احلشد متكن من 
قتل ما يس��مى مبفتي والية كركوك 
في داعش، املدعو عب��د القادر العزي، 
مع ثالثة من مرافقيه ضمن عمليات 
ف��رض االمن ف��ي مناط��ق احملافظة"، 
مش��يرا الى أن "العملية نفذت قرب 
اح��دى الق��رى بقضاء داق��وق جنوب 

"احلش��د  أن  مضيف��ا   ، كرك��وك" 
والق��وات االمني��ة يواص��الن عملية 
مالحق��ة فل��ول داعش ف��ي احلويجة 

ومحيطها.

االنبار – عملية امنية 
كش��ف قائد عملي��ات األنب��ار اللواء 
الركن محمود الفالحي امس األربعاء، 
ع��ن تدمير أربعة عج��الت ومخيمات 

ل�"داعش" في احملافظة.
وق��ال الفالح��ي إن "ق��وة مش��تركة 
نف��ذت عملية ف��ي صح��راء جالبات 
صفاوي��ات  ومنطق��ة  ومعيل��ة 
وس��د األبيض ال��ى احل��دود العراقية 
الس��عودية غرب��ي األنب��ار"، مبينا أن 
"العملية متت مبساندة طيران اجليش 

والتحالف الدولي" ، 
اس��فرت  "العملي��ة  ان  مضيف��ا 
ع��ن تدمي��ر أربع��ة عج��الت لداعش 

واالس��تيالء على ثالث اخريات وتدمير 
أن  ال��ى  الفت��ا  مخيم��ات"،  أربع��ة 

"العملية مستمرة لغاية األن". 

الديوانية – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
بالق��اء  االربع��اء،  ام��س  الديواني��ة 
القب��ض عل��ى 4 مطلوب��ني للقضاء 
بعملي��ات ده��م متهم��ني بقضاي��ا 

جنائية مختلفة.
وذك��ر املص��در االمن��ي ان "س��يطرة 
عفك ش��رقي الديواني��ة متكنت من 
القاء القب��ض على احد املتهمني من 
س��كنة قضاء احلمزة الشرقي وذلك 
بعد تدقيق اس��مه ال��ذي وجد ضمن 
قوائم املطلوبني للقضاء بتهم حترير 
صك من دون رصيد" ، مضيفا واضافت 
ان��ه "مت توقيفه على الفور بعد عرض 

املوضوع على قاضي التحقيق".

البصرة – اطالق نار 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس االربعاء، بإصابة مواطن 
بطلق ن��اري واعتقال خمس��ة اخرين 
ش��مالي  مس��لح  عش��ائري  بن��زاع 

احملافظة.
ال��ذي رفض الكش��ف  وذكراملص��در 
عن اس��مه ان "نزاعا نشب، ظهر يوم 
ام��س ، مبنطقة الهارث��ة قرب احملطة 
الكهربائية ش��مالي البص��رة ما ادى 
ال��ى اصاب��ة اح��د املواطن��ني بطلق 
ناري ونقله الى مستش��فى الفيحاء 
للع��الج وس��ط املدين��ة"، مؤكدا ان 
"الشرطة متكنت من اعتقال خمسة 
من املتنازعني واودعتهم الس��جن" ، 
مضيف��ا ان "النزاع توقف حاليا فيما 
ش��رعت االجهزة االمني��ة بالتحقيق 
ف��ي الن��زاع وف��رض االم��ن ف��ي تلك 

املنطقة .

ميسان – اعتقال مطلوبني 
قي��ادة ش��رطة محافظ��ة  أعلن��ت 
ميس��ان امس االربعاء القاء القبض 
عل��ى }91{ متهما مطلوب��ا للقضاء 
ف��ي قضاي��ا مختلف��ة خ��الل األيام 

السبع املاضية في عموم احملافظة.
وق��ال قائ��د الش��رطة العمي��د نزار 
موهي ألس��اعدي أن" مف��ارز قيادته 
ومبتابعته امليداني��ة متكنت من إلقاء 
القب��ض عل��ى }91{ متهم اس��تناداً 
إلحكام قضائية في مناطق متفرقة 
باحملافظة خ��الل األس��بوع املاضي"، 
مش��يرا إل��ى أن��ه" من بينه��م }27{ 
متهم��اً بجرائ��م الش��روع والقت��ل 
العم��د ، و }8{ متهم��ني عل��ى وف��ق 
جرائم السرقات ، و}5{ آخرين بجرائم 
جت��ارة وتعاط��ي اخمل��درات واملؤث��رات 

العقلية" .

تحرير مختطفة واعتقال خاطفها بالنهروان شرقي بغداد * إلقاء القبض على }91{ متهما مطلوبا للقضاء قي ميسان
مقتل "مفتي والية كركوك"بعملية عسكرية جنوبي داقوق * تدمير أربع عجالت ومخيمات لـ"داعش" غربي االنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت األمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء، أمس 
االربعاء، اعداد خطة استثمارية شاملة لتمويل 
مش��اريع اعمار العراق مبش��اركة البنك الدولي 
وممثل��ني ع��ن اجله��ات احلكومي��ة واالقتصادية 

املعنية باملشاريع االستثمارية.
وقال مهدي العالق امني س��ر مجلس الوزراء في 
بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، ان 
" ورش��ة أقيمت وبحضور ممثل��ني للبنك الدولي 
ته��دف للوصول الى الية متويل مش��اريع اعمار 
الع��راق"، مبينا ان "املؤمتر الذي ستس��تضيفه 
الكوي��ت منتصف الش��هر املقبل، سيش��هد 
تقدمي خطة ش��املة لالس��تثمار بهدف االعمار 

والتنمية في العراق".
وأض��اف ان "احلكوم��ة لديه��ا خط��ة ش��املة 
إلعم��ار  املؤمت��ر  ف��ي  س��تقدمها  لالس��تثمار 
القطاع��ات الصناعية والزراعي��ة واالقتصادية، 
س��يما وان العراق س��يتعامل مع بنوك وجهات 

دولية".
احلاج��ات  ملل��ف  التموي��ل   " ان  الع��الق  وذك��ر 
اإلنس��انية إلدارة التمويل سيشارك فيه البنك 

الدولي واملصارف العاملة في العراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د مص��رف الرافدين، أم��س االربع��اء، ان دفع 
الرس��وم اجلمركي��ة للمواطن��ني ف��ي املناف��ذ 

احلدودية متاحة بالدوالر والدينار.
وذكر املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، " في حالة تس��لم 
الرس��وم اجلمركي��ة من املواطنني املس��تثمرين 
بالدف��ع بالدينار العراقي تك��ون الكلفة )5000( 
دينار لكل مائة الف دينار اي ) %5( وذلك لتغطية 
تكالي��ف عملية ع��د وفرز ونقل وتأم��ني املبالغ 
بالدينار العراقي حيث ستكون الكتلة النقدية 

كبيرة".
واضاف، انه "في حالة تسلم الرسوم اجلمركية 
والضريبي��ة م��ن املواط��ن بالدفع بال��دوالر يتم 
ايداعه��ا في الف��رع ف��ي حس��اب اوراق نقدية 
اجنبية حس��ب نش��رة البنك املركزي للش��راء 
وبس��عر 1182، ويجب ان يتم تس��جيل الفئات 
عل��ى ظهر مس��تند القيد مع قوائم االش��عار 
املرس��ل للخزينة ويتم قيد مبلغ الرسوم املقرر 
في حس��اب املراكز اجلمركية احلدودية وبالسعر 
الرس��مي للدوالر )1182( دينار لكل دوالر ويكون 

التقييم والتسجيل بنفس السعر".

خطة استثمارية 
شاملة إلعمار العراق 

بمشاركة البنك الدولي

دفع الرسوم الجمركية 
بالدينار والدوالر في 

المنافذ الحدودية

الملف األمني

ثمانية مليارات دوالر 
الستثمار الغاز العراقي

ويحت��ل الع��راق املرتب��ة 11 عاملياً في 
 131 البالغ��ة  الغازي��ة  احتياطات��ه 
تريلي��ون قدم مكعبة، ويُرجح إن يصل 
إلى املرتبة اخلامسة في حال استكمال 

االستكشافات اخلاصة بالغاز.
جب��ار  العراق��ي  النف��ط  وزي��ر  وكان 
اللعيب��ي قد اعلن ام��س األول الثالثاء 
ع��ن تصدي��ر 822 ألف طن م��ن الغاز 
خالل عام 2017، ، موضحاً أن التصدير 
مت م��ن املوانئ اجلنوبية ف��ي خور الزبير 

عبر شركة غاز البصرة.
ودخل العراق نادي الدول املصدرة للغاز 
في ع��ام 2016 محقق��اً طفرة نوعية 
ف��ي اس��تثمار الغاز الطبيع��ي اخلام، 
فيما اعلنت وزارة النفط العام املاضي 
ارتفاع معدل إنتاج الغاز الس��ائل إلى 
أكث��ر من 5300 طن يومي��اً، ومعدالت 
االس��تثمار في إنتاج الغ��از إلى 1300 
مليون ق��دم مكعبة يومي��اً، محققاً 
طموحات تأخرت كثيراً بس��بب احلرب 
مع إيران في ثمانينات القرن املاضي.  

وق��ال عضو اللجن��ة املالي��ة النيابية 
الع��راق  "دخ��ول  إن  العب��ادي،  جب��ار 

ن��ادي ال��دول املنتجة واملص��درة للغاز 
الطبيع��ي يعتبر مثابة ط��وق النجاة 
لالقتصاد الذي يحت��اج واردات جديدة 

إضافة إلى النفط اخلام".
النف��ط  تس��ويق  ش��ركة  وكان��ت  
"س��ومو" التابع��ة ل��وزارة النفط قد 
اكدت في بيان سابق، ان "اإليرادات من 
مبيع��ات النفط اخلام ف��ي عام 2017 
بلغت 59.552 ملياردوالر، مبعدل 4.962 
مليار دوالر ش��هرياً، بينم��ا بلغ معدل 
س��عر البيع الش��هري للنف��ط اخلام 
49 دوالراً للبرميل، مش��يرة إلى أن 44 
ش��ركة عاملية اش��ترت النف��ط اخلام 

العراقي.

آراس حبيب كرمي: تأجيل 
االنتخابات خرق دستوي ال يصب 

في مصلحة البلد
يب��دو التأجي��ل ب��ات خي��اراً يصعب 
حتقيق��ه ف��ي ظ��ل إص��رار احلكومة 
والعديد من التيارات السياسية على 
اجراءه��ا في موعدها احمل��دد وكذلك 

على وفق ما نص عليه الدستور.
وعندما أعلن مجلس الوزراء العراقي 
ع��ن حتدي��د ي��وم 12 مايو/أي��ار 2018 

موع��دا إلجراء االنتخاب��ات البرملانية 
واحمللي��ة، ح��ّدد لذل��ك جمل��ة م��ن 
الش��روط التي يجب توّفره��ا، أولها 
توفي��ر بيئ��ة آمن��ة لالقت��راع وإعادة 
الت��ي  مناطقه��م  إل��ى  النازح��ني 
هجروه��ا بعد اجتي��اح داعش ألجزاء 
واسعة من البالد صيف العام 2014، 
فضال عن إلزامية أن يكون التصويت 
إلكترونيا خالل االقتراع، على أن متنع 
األحزاب التي متتلك أجنحة مسلحة 

من الترشح.

أميركا حريصة على إجراء 
االنتخابات العراقية في موعدها 

مبينا ان هناك تواجد لبعض القّوات 
األميركي��ة ف��ي محافظ��ة االنب��ار 
وه��ي أع��داد قليل��ة وتواجدهم هو 
بالتنس��يق مع احلكومة  استشاري 

العراقية.
القادم��ة  األي��ام  أن  إل��ى  وأش��ار 
ستشهد انخفاضا في أعداد القّوات 
األميركية، وهي لم تستبدل بقّوات 

أخرى كما يشاع.
وأف��اد س��يليمان انه مت تق��دمي 112 
مليون دوالر إلزالة األلغام واملتفجرات 

من املناطق املس��تعادة م��ن داعش، 
وذلك لتس��هيل ع��ودة النازحني في 
تل��ك املناطق، كما ان هن��اك برامج 
املناط��ق  ف��ي  االطف��ال  ملس��اعدة 

املستعادة.
وأعل��ن أن��ه س��يتم اإلع��الن خالل 
مش��روع  ع��ن  املقب��ل،  األس��بوع 
اس��تثماري في جن��وب العراق يعنى 
بالغاز املصاحب، وهذا املش��روع لم 
يكل��ف العراق ديناراً واح��داً، كما ان 
هن��اك مش��اريع اس��تثمارية داخل 
العراق لش��ركات أميركية س��يبدأ 
تنفيذها قريبا، موضحا ان املش��اريع 
األميركية ال تكلف الدولة العراقية 
أية مبالغ، ألن هذا النوع  من املشاريع 
االميركية تنفذها الشركات مبراقبة 
م��ن  ملنعه��ا  األميرك��ي  القان��ون 

الفساد.

االنتهاء من جمع مقترحات قانون 
االنتخابات خالل يومني

وأكم��ل املرش��دي الق��ول إن "ج��دول 
اعم��ال االس��بوع املقب��ل سيش��هد 
درج مقت��رح تعديل قان��ون االنتخابات 
من أج��ل تش��ريعه والتصويت عليه 

بالس��رعة املمكن��ة ك��ون الوقت بدأ 
يزاحمن��ا ويج��ب أن ننته��ي م��ن هذا 

امللف قريباً".
واعربت عضو اللجنة االخرى ابتس��ام 
الهالل��ي ع��ن اس��فها ل� "اس��تمرار 
تأجيل تشريع تعديل قانون االنتخابات 
برغم وضعه على ج��دول اعمال اكثر 

من جلسة جمللس النواب".
وأضاف��ت الهاللي، النائبة على ائتالف 
دول��ة القان��ون، أن "اخلالف��ات ما زالت 
مس��تمرة في مقترح التعديل"، وترى 
أن "قسماً من العراقيل وضعت الغاية 
منها اجبار مجلس النواب على اتخاذ 

قرار بتأجيل االنتخابات لوقت الحق".
ونّوه��ت إل��ى ان "تأجي��ل االنتخابات 
لي��وم واح��د بخ��الف الدس��تور يعد 
مخالفة قانونية واضحة وخرق لهيبة 

الدستور".
وأك��دت الهالل��ي أن "الدس��تور وضع 
م��دداً مح��ددة ملوض��وع االنتخاب��ات 
من خ��الل حتديد عمر ال��دورة النيابية 
وضرورة أن يكون االقتراع قبل 45 يوماً 

من انتهائها".
وذك��رت أن "املفوضي��ة العلي��ا لديها 
عملي��ة  لتأم��ني  مالي��ة  احتياج��ات 

االنتخاب��ات، وبالتالي نحن امام امرين 
االول تشريعي يخص قانون االنتخابات 

واالخر مالي".
ومض��ت الهالل��ي إل��ى أن "حص��ول 
املفوضي��ة على االم��وال يعني انتهاء 
املوضوع كون الدستور يسمح بالعودة 
إل��ى القانون النافذ هو الذي مت مبوجبه 

انتخابات مجلس النواب السابقة".
يذك��ر ان مجل��س الن��ّواب اتفق على 
اعتماد قانون انتخابات مجلس النواب 
برق��م )45( لس��نة 2013، م��ع إج��راء 
بعض التعديالت عليه تخص القاسم 
االنتخابي وعمر املرش��ح وموضوعات 

اخرى.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية 
إل��ى  تصري��ح  ف��ي  املرش��دي  عل��ي 
"الصب��اح اجلديد"، إن "مجلس النواب 
ل��م يتفق حتى االن عل��ى اجراء موعد 
االنتخاب��ات في موعده��ا املقترح من 
مجلس الورزاء واملفوضية املس��تقلة 

لالنتخابات في 12 آيار املقبل".
 وكانت "الصباح اجلديد"، قد نش��رت 
قان��ون  عل��ى  املقترح��ة  التعدي��الت 
بالرق��م  الن��واب  انتخاب��ات مجل��س 
)٤٥( لس��نة ٢٠١٣، والت��ي نصت على 

تخفيض س��ن املرش��ح إلى ٢٨ عاماً، 
وإال يكون محكوماً بس��جن أو حبس 
وفق ق��رار قضائي بات، ومنع ترش��يح 
كل م��ن اف��راد الق��وات املس��لحة أو 
القضاة أو رؤس��اء الهيئات املستقلة، 
أو العامل��ني ف��ي املفوضية مبن فيهم 
املفوضني وش��اغلي املناص��ب العليا 
فيها، يستثنى منهم من انهى عمله 
في املفوضية قبل مدة ال تقل عن اربع 

سنوات من تاريخ الترشيح.
وكم��ا منع التعدي��ل وكالء ال��وزارات 
واملديرين العام��ني ومن هم بدرجتهم 
من الترش��ح في السلطة التنفيذية 
اال بعد تقدميهم اس��تقاالت قبل ثالث 
اش��هر من موعد االنتخابات على اقل 
تقدي��ر، ويس��تثنى م��ن ذل��ك اعضاء 

اجملالس املنتخبة.
الترش��يح مزدوج��ي  وش��مل حظ��ر 
اجلنس��ية، على ان تت��م عملية العد 
والفرز مبوجب التعديل س��تكون وفق 
وسائل علمية متطورة تظهر النتائج 
خ��الل ٢٤ س��اعة، ومنح��ت النقطة 
االخيرة ف��ي التعديل، احل��زب الدخول 
في اكث��ر قائمة ف��ي دائ��رة انتخابية 

واحدة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
عقدت وزارة الصناعة واملعادن ممثلة 
بش��ركة الصناعات احلربية العامة 
وبالتعاون مع احتاد الصناعات العراقي 
مؤمتره��ا الثاني للصناع��ات احلربية 
ليك��ون انطالقة وخط��وة حقيقية 
نحو توحيد الرؤى والتوجهات لدعم 
وتطوير الصناعات العس��كرية في 

العراق 
واكد الوزير محمد شياع السوداني 
في مس��تهل كلمته الت��ي القاها 
في املؤمتر أن االنتصار الساحق الذي 
الباس��لة  العراقية  القوات  حققته 
بشتى صنوفها وتش��كيالتها على 
"داعش" هو انتصار للشعب العراقي 
وتأكي��د لوحدته الوطني��ة لتتحول 
التحديات  اجلهود احلكومية ص��وب 
االخ��رى والت��ي تأتي ف��ي مقدمتها 
التحدي االقتصادي واخلدمي بوصفه 
التحدي االكبر واالهم في ظل أزمة 
أقتصادي��ة حتتاج الى عق��ول كبرى 
وإرادات واعية ومنهج وأستراتيجية 
أقتصادية واضحة املعالم واالهداف 
وتنويع  الدول��ة  لتطوي��ر قطاع��ات 

موارد املوازنة غير النفطية .
واش��ار الوزير ال��ى ان دع��وات اعادة 
تأهيل وتنش��يط الصناعات احلربية 
ش��كلت خط��وات ضاغطة وملحة 
عل��ى احلكوم��ة العراقي��ة للعم��ل 
بهذا االجتاه لتخفيف العبء الكبير 
عن املوازنة والتقليل من اس��تنزاف 
مبالغ طائلة من موارد البلد لتأمني 
االعت��دة الضروري��ة لدميوم��ة زخم 

املعركة على االرهاب.
وتاب��ع الس��وداني بالق��ول ان قطاع 
الميك��ن  العس��كرية  الصناع��ات 
القط��اع  ع��ن  مبع��زل  يص��ل  ان 
اخلاص مايس��توجب خلق ش��راكة 
استراتيجية بني القطاعني احلكومي 
واخل��اص الح��داث نقل��ة نوعية في 
الصناع��ات العس��كرية عل��ى وفق 
احلكوم��ة  حتدده��ا  ش��املة  رؤي��ة 
لتحقي��ق اهدافها ، الفتا الى انه قد 
مت اعداد ملفات استثمارية في جتهيز 
خطوط االعتدة واالسلحة اخلفيفة 
واملتوسطة وتوجيه دعوات مباشرة 
الى )36( ش��ركة عربية وعاملية من 
واملتخصصة  الرصين��ة  الش��ركات 

بهذا اجملال وعقد اجتماعات ولقاءات 
م��ع ه��ذه الش��ركات وم��ن املؤمل 
تس��لم العروض في الوقت القريب 

للمضي باجراءات االحالة .
ودعا الوزير الوزارات االمنية الى تبني 
برنامج العمليات املتقابلة بالتعاقد 
مع اجله��ات االجنبية لغ��رض اعادة 
احي��اء الصناعات احلربية في العراق 
م��ن خالل جتهي��ز خط��وط انتاجية 
وتش��غيل ايدي عراقية عاملة على 
ان تص��ار عائدية ه��ذه اخلطوط الى 
الدولة العراقية بعد فترة من الزمن 
وتك��ون ادارة تلك اخلطوط االنتاجية 
مش��تركة ب��ني الش��ركة االجنبية 
وش��ركة الصناعات احلربية العامة 
على وفق دراس��ة ج��دوى اقتصادية 
مش��تركة تع��د من قب��ل الطرفني 
ومبايضم��ن تطوير املالكات العراقية 
وكم��ا معم��ول ب��ه ف��ي دول اجلوار 

والدول العربية.
وش��دد الوزير على ضرورة االستفادة 
العاملي��ة  بالتج��ارب  واالس��تعانة 

الناجحة في االنتاج العس��كري من 
خالل القطاع اخلاص القادر على بناء 
منظومة متكامل��ة من الصناعات 
لالحتياج��ات  امللبي��ة  العس��كرية 
الداخلي��ة واحملقق��ة له��دف تن��وع 
االنت��اج وتوط��ني الصناع��ة ونق��ل 
التقنية وخلق م��وارد مالية جديدة 
، داعي��ا ف��ي الوق��ت ذات��ه جمي��ع 
والع��رب  العراقي��ني  املس��تثمرين 
واالجانب لالس��تثمار في الصناعات 
احلربية من خالل استحداث خطوط 
للتصنيع من شركات رصينة سواء 
عن طريق الش��راء املباش��ر من تلك 
الش��ركات او م��ن خ��الل من��ح حق 
االمتياز او الوكالة وحسب الضوابط 
والقوان��ني العراقية املعمول بها مع 
ضم��ان تس��ويق كل املنتج��ات الى 

اجلهات االمنية.
من جانبه ثمن رئيس احتاد الصناعات 
العراقي في كلمة له باملؤمتر اهتمام 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  وح��رص 
ودعمه املتواصل لقط��اع الصناعة 

والصناعي��ني ، مؤكدا عل��ى اهمية 
دعم واس��ناد القوات االمنية وتأمني 
احتياجاته��ا العس��كرية من خالل 
شركة الصناعات احلربية العامة ملا 
متتلكه من خبرات وامكانيات كبيرة 
بالتعاون مع شركات القطاع اخلاص 
احمللية واالجنبية الرصينة من خالل 
ابرام عقود شراكة واستثمار ناجحة 
وحقيقية ، مش��يرا الى اعداد خطة 
عمل تنس��جم مع االس��تراتيجية 
احلكومي��ة لتنظي��م الية ش��راكة 
طويلة بني القطاعني العام واخلاص 
، مؤك��دا ف��ي الوق��ت ذات��ه عل��ى 
ض��رورة وج��ود اس��تعداد حقيق��ي 
احلربية  املنتجات  لتس��ويق وش��راء 
من قب��ل وزارتي الدف��اع والداخلية 
واملؤسس��ات االمنية االخرى ، داعيا 
وزارات ومؤسس��ات الدول��ة كاف��ة 
الى دعم االنتاج الوطني متاش��يا مع 
للصناعة  الداعم  احلكومي  التوجه 

الوطنية.
ومن جهته اعل��ن وزير الداخلية في 

مؤمت��ر صحفي عن اس��تعداد وزارته 
لش��راء وتس��ويق جمي��ع منتجات 
ش��ركة الصناعات احلربي��ة العامة 
م��ن االعتدة اخلفيفية واملتوس��طة 
، الفت��ا الى ان وزي��ر الدفاع قد خوله 
بالغ��رض نفس��ه دعم��ا للصناعة 

الوطنية.
 و تناول املؤمتر استعراض االمكانيات 
والق��درات التصنيعي��ة التي تتمتع 
احلربي��ة  الصناع��ات  ش��ركة  به��ا 
العام��ة واملنتج��ات واخلب��رات التي 
متتلكها مصانعها ومعاملها كافة 
وط��رح للمقترح��ات واالراء وتب��ادل 
لالفكار ونقاش��ات مستفيضة بني 
اجلهات املعنية وقد متخض عنه عدد 
م��ن التوصي��ات اهمه��ا تخصيص 
نس��بة )10 ال��ى %15( من اي��رادات 
وزارتي الدفاع والداخلية واملؤسسات 
االمنية اخملصصة للذخائر واالسلحة 
اخلفيفة واملتوسطة لغرض التعاقد 
احلربي��ة  الصناع��ات  ش��ركة  م��ع 
الصناع��ات  احت��اد  م��ع  بالتع��اون 

العراق��ي النت��اج وجتهي��ز املنتجات 
احلربية بحس��ب الطاق��ات املتوفرة 
وااليعاز الى اجلهات االمنية الرس��ال 
االحتي��اج الفعلي لع��ام 2018 من 
تفعيل  وكذلك  واالعت��دة  املنتجات 
ق��رار مجلس ال��وزراء املتضمن قيام 
وهيئة  والداخلي��ة  الدف��اع  وزارت��ي 
احلش��د الش��عبي بش��راء وتأم��ني 
احتياجاتهم من االسلحة واملعدات 
العس��كرية التي باالمكان انتاجها 
احلربي��ة  الصناع��ات  ش��ركة  ف��ي 
العام��ة كم��ا اوصى املؤمت��ر باعفاء 
عق��ود االس��تثمار للقط��اع اخلاص 
احلربي��ة  الصناع��ات  ش��ركة  م��ع 
العام��ة م��ن الضرائ��ب فض��ال عن 
تفعي��ل القرارات اخلاصة بتس��هيل 
التعام��الت بني ش��ركة الصناعات 
احلربية ووزارات الدولة االخرى وعقود 
الش��راء والتجهيز املبرم��ة وغيرها 
ومبايس��هم  االخرى  التوصي��ات  من 
في بن��اء صناعة حربية متطورة في 

العراق.

شكلت اعادة تأهيل 
وتنشيط الصناعات 
الحربية خطوات 
ملحة على الحكومة 
لتخفيف العبء 
الكبير عن الموازنة 
لتأمين االعتدة 
الضرورية لديمومة 
زخم المعركة على 
االرهاب

شركة الصناعات احلربية العامة 

وزارة الصناعة تسعى لتأهيل
وتطوير الصناعات الحربية في العراق

بدعوة )36( شركة عربية وعالمية رصينة متخصصة 
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بعد اعداد الملحق الخاص بالدفعة السادسة واالخيرة للرواتب 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

عقدت هيئة احلماية االجتماعية 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االربع��اء  ام��س  االجتماعي��ة 
للم��اكات  تش��اوريا  اجتماع��ا 
املديرين  املتقدمة على مستوى 
نائ��ب  ترأس��ه  العام��ن فيه��ا 
رئي��س الهيئ��ة مدير ع��ام دائرة 
محس��ن  االجتماعية  احلماي��ة 
طعمة ملناقش��ة  االستعدادات 
النهائية إلطاق البيان السنوي 
االعانات  بروات��ب  للمش��مولن 
اخل��اص  وامللح��ق  االجتماعي��ة 
بالدفع��ة السادس��ة واالخي��رة 
لرواتب االعانة االجتماعية لعام 

 .2017
وق��ال املتح��دث باس��م هيئ��ة 
احلماية االجتماعية عمار منعم 
ان االجتماع تطرق الى آلية تنفيذ 
البي��ان الس��نوي للمش��مولن 
بروات��ب االعان��ات االجتماعي��ة 
النهائية  االس��تعدادات  ضم��ن 
توجيه��ات  وحس��ب  لتنفي��ذه 
وزي��ر العم��ل املهن��دس محمد 
ش��ياع السوداني ، مش��يرا الى 
ان عملية املسح امليداني للبيان 
السنوي سيتم اطاقها مطلع 
آذار املقب��ل جلميع املس��تفيدين 

من النساء والرجال. 
الباح��ث  ان  منع��م  واض��اف 
وبع��د اس��تكمال  االجتماع��ي 
اللوجس��تية  االج��راءات 
ومس��تلزمات العمل الرئيس��ة 
لعمل��ه  اضاف��ة  س��يقوم  ل��ه 
ف��ي البحث االجتماع��ي باجراء 
املس��ح امليداني للبيان السنوي 
لاس��ر املس��تفيدة املش��مولة 
بروات��ب االعان��ة االجتماعي��ة ، 
موضحا ان الهيئة اس��تكملت 
اللوجس��تية  االج��راءات 
ومس��تلزمات العمل الرئيس��ة 
لدعمه في  االجتماعي  للباحث 
القيام بعملية املس��ح امليداني، 
إذ مت توجي��ه اعم��ام ال��ى دائ��رة 
التدري��ب املهن��ي بفت��ح املراكز 

التدريبية في عم��وم احملافظات 
االجتماعي��ن  الباحث��ن  ام��ام 
البيان  ادخال معلوم��ات  لغرض 
الس��نوي على قاع��دة البيانات 
، مش��يرا ال��ى ان هن��اك بحدود 
تس��عة آالف مس��تفيد مم��ن مت 
ف��وق  لكونه��م  اس��تبعادهم 
مستوى خط الفقر ولم يقوموا 
اآلن  لغاي��ة  اعت��راض  بتق��دمي 
سيتم استبدالهم مبستفيدين 
آخري��ن حتت خ��ط الفق��ر. وبن 
منعم ان االجتم��اع ناقش ايضا 
القي��ود اخلاصة مبلح��ق الدفعة 
السادس��ة واالخيرة لعام 2017 
البالغ��ة بح��دود خمس��ة آالف 
قيد للمستفيدين الذين اوقفت 
رواتبه��م احترازيا لغرض تدقيق 
املعترض��ن  او  االس��رة  بيان��ات 

الذي��ن ص��در له��م ق��رار قاض 
باط��اق روات��ب االعان��ة له��م ، 
مش��يرا الى ان الهيئة ستطلق 
بعد  السادس��ة  الدفعة  ملحق 
االج��راءات  جمي��ع  اس��تكمال 

اخلاصة بالدفعة. 
على صعيد متصل عقدت هيئة 
احلماية االجتماعية ووفد البنك 
اجتماع��ات  سلس��لة  الدول��ي 
تناولت وضع اللمس��ات االخيرة 
وايجاد احللول لبعض املشكات 
وذل��ك قبي��ل انط��اق البرنامج 
النقدي��ة  لاعان��ات  التجريب��ي 
املش��روطة بالصح��ة والتعليم 
الذي تن��وي ال��وزارة تنفيذه في 
بالتع��اون مع  الص��در2  قض��اء 
البنك الدولي واش��تراك وزارات ) 
الصحة والتربية واملالية( فضا 

عن منظمة )يونيسيف( . 
وذك��ر املتح��دث باس��م هيئ��ة 
احلماية االجتماعية عمار منعم 
آخ��ر  تناول��ت  االجتماع��ات  ان 
خط��وات البرنام��ج االلكتروني 
املش��مولة  العائ��ات  ملتابع��ة 
بالبرنام��ج التجريب��ي لاعانات 
ال��ذي  املش��روطة  النقدي��ة 
س��يطبق في قض��اء الصدر2 ، 
مضيفا ان االجتماع تناول ايضا 
خطة التواصل االعامي اخلاصة 
بالبرنامج وكذلك الدعم املقدم 
م��ن املنظم��ة الدولية لل��وزارة 
م��ن اج��ل تنفي��ذ خططها في 
مساعدة واعانة االسر الفقيرة. 
وق��ال منع��م ان الوف��د الدولي 
خط��وات  آخ��ر  ال��ى  اس��تمع 
اس��تكمال اخلطوات حول البدء 

بأطاق البرنام��ج ، مبينا ان وفد 
هيئة احلماية االجتماعية تناول 
مع وفد البنك الدولي املقترحات 
اخلاص��ة بتعديل قان��ون احلماية 
االجتماعية ومبا يسهم بشكل 
اكثر فعالية في وصول االعانات 
االجتماعي��ة الى مس��تحقيها 
الفعلين ، مؤك��دا ان اجملتمعن 
ال��ى تفاهمات س��يتم  توصلوا 
التعدي��ات  ضم��ن  ادراجه��ا 
ال��ى  رفعه��ا  ليت��م  املقترح��ة 
اجلهات املس��ؤولة القرارها ومن 

ثم العمل بها. 
يذكر ان برنامج االعانات املشروطة 
س��يحفز رب االس��رة على ارسال 
ابنائه الى املدارس وستكون هناك 
متابعة وتدقيق مس��تمر لضمان 
اس��تمرار االبن��اء ف��ي مواصل��ة 

التعليم وكذلك س��تكون هناك 
متابع��ة صحي��ة حلال��ة الطلبة، 
فضا عن تشجيع النساء احلوامل 
على متابعة التلقيحات املطلوبة 
ومتابع��ة لقاح��ات االطف��ال وان 
البرنام��ج طبق اآلن ف��ي 55 دولة 
في العالم سيتيح االستثمار في 
رأس املال البش��ري وبالتحديد في 
مجالي الصحة والتعليم، لكسر 
حلقة توارث الفق��ر عبر االجيال، 
النقدية  التحوي��ات  إذ س��تقدم 
املش��روطة حوافز نقدية وعينية 
لاس��ر لضم��ان اس��تثمارها في 
وس��يتطلب  والتعليم،  الصح��ة 
ذلك تنسيقاً وثيقاً بن مؤسسات 
حكومي��ة ع��دة لضم��ان جترب��ة 
النقدي��ة  التحوي��ات  وتنفي��ذ 

املشروطة بصورة فعالة.

اطالق البيان السنوي للمشمولين باالعانة االجتماعية مطلع اذار 

تطرق االجتماع الى 
آلية تنفيذ البيان 

السنوي للمشمولين 
برواتب االعانات 

االجتماعية ضمن 
االستعدادات النهائية 

لتنفيذه وان عملية 
المسح الميداني 

للبيان السنوي سيتم 
اطالقها مطلع آذار 

المقبل

جانب من االجتماع

مناشدة 

امام انظار دولة رئيس الوزراء احملترم
بعد التحية :

اضع مش��كلتي هذه امام انظاركم من اجل رفع احليف 
عن��ي بعد ان ضاق��ت بي الس��بل لتحقيق ذل��ك ، فانا 
اطال��ب  بحقوق��ي كموظف ال اكثر وال اق��ل ، بعد ان مت 
رفع اسمي من مستش��فى ابن النفيس التعليمي الى 
دائ��رة صحة بغداد الرصافه بتاري��خ 2/3/2017 لترقيتي 
من الدرجة ثامنة سادس��ة الى س��ابعة اولى والى اآلن 
ونح��ن ف��ي تاري��خ 10/1/2018 وعلي��ه اطال��ب بجميع 

حقوقي للمدة املذكورة .
علما انه يتم اس��تقطاع مبلغ 50 ال��ف دينار من راتبي 
كل شهر كقطوعات احلشد والرعاية والضريبة وغيرها 
وانا معيل لعائلتن  ، وعليه أطالب دولة رئيس الوزراء ان 
يتم اصدار أمر بترقيتي ومعاجلة حالة الترقية من صدور 
االم��ر لكي يتم العمل بالترقية من تاريخ االس��تحقاق 
ولي��س م��ن تاريخ صدور االم��ر بترقيت��ي ، واهلل من وراء 

القصد . 

احمد حسني مطرود فرحان
 تقني اجهزة طبية

العراق يبحث اسهام الشركات 
الكندية في توريد الحبوب 

عمل تطوعي الصالح مضخات 
السقي والبزل في البصرة 

العيسى يؤكد التنسيق مع المنظمات 
الدولية لتطوير جودة التعليم 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت دائ��رة العاقات االقتصادي��ة واخلارجية في 
وزارة التج��ارة م��ع القائم باالعمال في الس��فارة 
الكندي��ة تطوير العاق��ات االقتصادي��ة وضرورة 
دخ��ول الش��ركات الكندية الى الس��وق العراقية 

لتوريد احلبوب .
واوضح مديرعام الدائرة عادل املسعودي ان الطرفن 
بحثا ضرورة  دخول الشركات الكندية الى السوق 
احمللي��ة لتوريد احلب��وب الى العراق م��ع تأطير هذا 
التع��اون من خ��ال مذكرة تفاهم مش��تركة بن 
الطرفن اضاف��ة الى امكانية احلصول على دورات 
تدريبي��ة مل��اك الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب 
ف��ي مجال احلبوب وتبادل اخلبرات واالس��تفادة من 
التج��ارب الكندي��ة في هذا اجملال م��ن جانبه اكد 
القائ��م باالعم��ال ف��ي الس��فارة الكندي��ة اندور 
تيرنر س��عي ب��اده لتطوير العاق��ات االقتصادية 
والتجاري��ة مع الع��راق وتوقيع مذك��رات التفاهم 
لتوريد احلبوب الكندية للس��وق العراقية ، مثمنا 
االنتصارات التي حققتها احلكومة العراقية على 
عصابات داعش االرهابية وحترير جميع اراضيه من 

قبضة هذه الزمر االجرامية. 

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ال وزير النق��ل الكابنت كاظم فنج��ان احلمامي 
الثاث��اء ب��ان مجموعة من مهندس��ي الوزارة في 
محافظ��ة البص��رة قام��وا بعم��ل تطوع��ي عبر 
توجهه��م الى امل��زارع العصرية امله��ددة باجلفاف 
شمال املدينة ، وذلك بسبب األعطال املستعصية 

التي تعرضت لها مضخات السقي والبزل. 
واضاف احلمامي ان النجاح كان حليف هذا العمل 
التطوع��ي اذ تكلل��ت جهوده��م بإص��اح خمس 
مضخ��ات وإعادته��ا للعم��ل وس��يقومون ايضا 
بإصاح بقية املضخات واجلرارات املعطوبة من دون 
مقابل مادي ، مثمنا هذه املبادرة الوطنية التي من 
ش��أنها ان تعزز العمل التطوعي ف��ي تقدمي تلك 

اخلدمة. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عبد ال��رزاق العيس��ى التنس��يق م��ع املنظمات 
الدولية لتطوير معايير ج��ودة التعليم واالعتماد 

االكادميي .
وق��ال الوزير ل��دى اس��تقباله وفدا م��ن منظمة 
طال اب��و غزالة الدولي��ة للخدم��ات املهنية انه 
بحث اطر التعاون والتنس��يق في حقول احملاسبة 
املهن��ي  والتدري��ب  التعليمي��ة  واالستش��ارات 
اإللكتروني��ة،  واحلكوم��ة  التوظي��ف،  وخدم��ات 
والتعليم اإللكتروني ، معربا عن اس��تعداد الوزارة 
واجلامعات العراقية للتعاون في مجال فتح نوافذ 
التنس��يق املش��ترك التي حتق��ق اجل��ودة وترتقي 

باالعتماد األكادميي للمؤسسات التعليمية.
على صعيد اخر وجه الوزير بتطوير آليات استقبال 
طلبات املواطنن عبر تطوير املنظومة  االلكترونية 

وتقليل حلقات الروتن .
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اعالم المديرية 

بتوجية من مدير عام توزيع كهرباء 
الصدر املهندس وفي محمد املياحي 
ومتابعة من قبل معاون املدير العام 
لش��ؤون التوزيع املهندس علي عبد 
النبي واش��راف مباش��ر م��ن مدير 
فرع الصدر اجلنوبي املهندس طالب 
ريحان  أس��تنفرت جمي��ع املاكات 
الفني��ة والهندس��ية ف��ي املديرية 
في حمات متكنت م��ن خالها من 
اس��تبدال 49 مح��والت معطوب��ة 
خدم��ة للصال��ح الع��ام ولتقلي��ل 

الضائعات.
على صعي��د متصل اتخذت الدائرة 
اجراءاته��ا حول الش��كوى املقدمة 
م��ن قب��ل أهال��ي محل��ة 771 إلى 

الوزارة بخصوص وجود جتاوز كابينات 
انترن��ت وقابلو ضوئي نصبت حديثاً 
بص��ورة غير رس��مية قرب الس��وق 
ومدرسة االستقامة قامت ماكتنا 
املتمثلة بلجنة التجاوزات برئاس��ة 
املهندس علي حسن حبيب وآليات 
واملهن��دس علي  العبي��دي  قط��اع 
خضي��ر مس��ؤول القط��اع الزال��ة 
التج��اوز املذكور املتمث��ل برفع تلك 

الكابينات .
وف��ي ضوء ذلك ش��دد املدي��ر العام 
عل��ى »أهمية البدء بإجراء الصيانة 
الدوري��ة للمحوالت واحملطات معلنا 
عن »تش��كيل جلان مختصة لذلك 
والنظ��ر مبواقع كل امل��اكات واعادة 
توظيفه��م مب��ا يخ��دم املصلح��ة 
إلى »مناقش��ة  العم��ل«، مش��يرا 
املبيعات وش��عب  هيكلية قس��م 

الق��راءة والتوزيع والدراس��ة التي مت 
اعداده��ا والتي تتضم��ن عمل هذه 
الش��عب من خال مناقش��ة نقاط 

القوة والضعف فيها«.
ولف��ت املدي��ر الع��ام إل��ى »ع��دم 
ملواجه��ة  احتياطي��ة  م��واد  توف��ر 
اي ط��ارئ بس��بب النم��و الس��ريع 
ملناطق العش��وائية وقل��ة املاكات 
الوظيفي، وقلة اجلباية بسبب عدم 
دفع املواطنن ما بذمتهم من اجور 

الكهرباء .
على صعيد متصل تواصل املاكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي املديرية 
العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء الرصافة 
التج��اوزات احلاصلة  برفع  حماتها 
على الش��بكة ضمن قطاعات فرع 
الرصاف��ة املركز في محات الكرادة 

والغدير.

واوضح املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
س��ري املدرس ان احلم��ات تضمنت 
رفع )663( حالة جتاوز ش��ملت الدور 
السكنية والبنايات التجارية بسبب 
الربط املباشر وتبادل التغذية ، مت من 
خاله��ا مصادرة أس��اك مختلفة 
االنواع واالحجام بطول )1133( متراً، 
مما وف��ر طاق��ة كهربائي��ة مجهزة 

بحدود )1370( كيلو واطا . 
م��ن جان��ب اخ��ر متكنت امل��اكات 
املذك��ورة م��ن صيان��ة ع��دد م��ن 
مصابي��ح االن��ارة ش��ملت ش��ارع 
بورس��عيد من تقاط��ع الظال إلى 
مخازن س��يمنس على مغذي )12( 
كياني، ومن تقاطع ش��ارع الظال 
إل��ى تقاطع ش��ارع املع��ارض على 

نفس املغذي. 

تقرير

كهرباء الصدر تواصل رفع التجاوزات والمحوالت المعطوبة 
تمكنت من استبدال 49 محولة
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بغداد - الصباح الجديد:
ناق��ش الدكتور صاح ن��وري خلف 
رئيس ديوان الرقاب��ة املالية االحتادي 
ام��س االربع��اء م��ع مجموعة من 
املفتش��ن العمومين في الوزارات 
املعوقات واملش��كات التي تعترض 
جتاوزه��ا  وط��رق  املفتش��ن  عم��ل 

وتذليلها.
واكد رئي��س الديوان خال االجتماع 
الذي حضره عدد من املدراء العامن 
على أهمية دور مكاتب املفتش��ن 
العمومين كركن أساس من أركان 

مكافحة الفساد .

بغداد - الصباح الجديد:
ص��در بي��ان م��ن دائ��رة الصحة 
الصح��ة   وزارة  ف��ي  العام��ة 
م��ادة  اس��تعمال  بخص��وص 
الس��كوة السامة من قبل بعض 
مح��ال ومكاتب العش��ابن غير 
الرسمين والدجالن في وصفها 

لعاج بعض امراض االطفال .
واتخذت الدائرة االجراءات املباشرة 
ملنع هذه الظاهرة اذ اوعز الدكتور 
احس��ان جعفر مدير الدائرة الى 
قس��م تعزيز الصحة في الوزارة 
وجميع شعب تعزيز الصحة في 

انحاء الباد وبالتعاون مع ش��عب 
االع��ام باتخاذ اج��راءات التوعية 
بخطورة ه��ذه املادة ومن ضمنها 
القي��ام بحمات توعية ش��املة 
لتنبي��ه املواطن��ن والعائات الى 
املادة ونتائجها  اضرار اس��تعمال 
اخلطيرة على اجلس��م اذ تس��بب 

في العديد من االحيان بالوفاة .
واشار الى ورود العديد من الباغات 
مؤخرا من مستشفيات االطفال 
التابعة لدوائر الصحة والتي تبن 
ح��دوث ح��االت تس��مم ووفيات 
بن االطفال من جراء اس��تخدام 

هذه امل��ادة والتي تدع��ى ايضا ب� 
)السقوة او الكوفة( حيث حتتوى 
تركيبة املادة الرصاص ومواد اخرى 

سامة وخطرة .
واكد جعفر عل��ى ضرورة التعاون 
والتنس��يق م��ع جمي��ع وس��ائل 
االع��ام واالتصاالت لدعم اجلهود 
بخط��ورة  التوعي��ة  واحلم��ات 
ال��وزارة  جه��ود  بجان��ب  امل��ادة 
ودوائر الصحة ف��ي متابعة احملال 
والعش��ابن الذين يتداولون املادة 
القانوني��ة  االج��راءات  واتخ��اذ 

املطلوبة بحقهم .

»خلف« يناقش معوقات
 عمل المفتشين العموميين

الصحة تحذر من خطورة استعمال 
»السكوة« بشكل مطلق

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت دائ��رة الصح��ة العامة - 
قس��م الرقابة الصحية في وزارة 
الصحة خلو الفراولة املس��توردة 
من اية مواد ضارة بصحة وسامة 
املواطن��ن، ويأت��ي تأكي��د الوزارة 
ه��ذا اثر ت��داول موق��ع التواصل 
االجتماعي )الفيس بوك ( مؤخرا 
فيديو بشأن هذه الفاكهة اوحى 
فيه معد الفيديو انها غير صاحلة 
لاستهاك البش��ري مستعما 
جه��ازا غي��ر مع��روف ومجهول 
املصدر ومن دون ان يفصح عن ما 
تعنيه األرقام الت��ي ظهرت على 

اجله��از، األم��ر الذي اث��ار مخاوف 
كثيرين.

الرقاب��ة  واوض��ح مدي��ر قس��م 
ال��وزارة الدكتور  الصحي��ة ف��ي 
حسن مسلم ان قس��م الرقابة 
الصحية كجهة صحية حكومية 
ومن مس��ؤولية مأمونية الغذاء 
وامل��اء وس��امة البيئ��ة يعتم��د 
الرس��مية والش��كاوي  املص��ادر 
املقدم��ة من قب��ل املواطنن من 
خ��ال وس��ائل االع��ام املتعددة 
واتخاذ  والتوضيح  االجاب��ة  ويتم 

االجراءات املطلوبة بصددها .
وقال مدير قسم الرقابة الصحية 

للم��واد  االس��تيراد  عملي��ة  ان 
الغذائية تت��م على وفق ضوابط 
مش��ددة م��ن وزارة الصحة عند 
احلدودية  املناف��ذ  عب��ر  دخوله��ا 
من خ��ال مراك��ز وجل��ان الرقابة 
الصحي��ة ف��ي املناف��ذ احلدودية 
مبوجب قرارالهيئة االستش��ارية 
رق��م )204( لس��نة 2016 وقانون 
الصحة العامة رقم )89( لس��نة 
1981  وال��ذي ينص ) اليتم دخول 
اية مادة غذائية اال باحلصول على 
اس��تيراد معززة بش��هادة  اجازة 
صحية للمواد الغذائية املستوردة 
وموادها االولي��ة تبن خلوها من 

التحوير اجليني او الكائنات احملورة 
وراثي��ا وانها صاحلة لاس��تهاك 
البش��ري وتس��تهلك ف��ي بل��د 
املنشا للغرض نفسه ( فضا عن 
نقل الفراولة بوسائط مبردة من 
البل��د املورد، كذلك وجود محاجر 
زراعية تؤكد س��امة املس��توردة 

عند املنافذ احلدودية.
واضاف الدكتور مسلم ان قسم 
الرقاب��ة الصحية اوع��ز الى قيام 
الفرق الصحية التابعة لش��عب 
الرقاب��ة الصحي��ة ف��ي دائرت��ي 
والرصافة  الك��رخ  بغ��داد  صحة 
فاكه��ة  م��ن  من��اذج  بس��حب 

الفراولة وارس��الها الى اخملتبرات 
املعتمدة )مختبر الصحة العامة 
املركزي ومعهد بح��وث التغذية 
( الغ��راض التح��ري وبي��ان مدى 
صاحيتها لاستهاك البشري ( 
، مش��يرا الى ان موضوع فاكهة 
الفراول��ة يرتب��ط ب��وزارة الزراعة 
العراقية والتي فندت هذه االنباء 
الت��ي حتدثت ع��ن دخ��ول فراولة 
مس��رطنة الى الب��اد ، مبينة ان 
ذل��ك بني عل��ى معلوم��ات غير 

علمية.
ومن جهته قال املتحدث باس��م 
الناي��ف  حمي��د  الزراع��ة  وزارة 

ف��ي تصريحات صحفية بش��أن 
العراق  ال��ى  الداخل��ة  الفراول��ة 
، ان��ه الصحة ملث��ل ه��ذه االنباء 
وامنا بنيت على دراس��ات اجنبية 
بخصوص وج��ود اثار مبيدات في 
الفراول��ة ، ودع��ا املواطن��ن الى 
توخ��ي الدقة في نق��ل املعلومة 
وعدم االخذ  ب��كل مايطرح على 
مواق��ع التواصل االجتماعي وفي 
حال��ة وجود اية مش��كلة تتعلق 
بالغ��ذاء او املاء وس��امة البيئة 
تقدمي شكاوي الى شعب الرقابة 
الصحي��ة في دوائ��ر الصحة في 

بغداد واحملافظات.

الصحة تنفي وجود مادة مسرطنة في فاكهة الفراولة
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الضفة الغربية - أ ب ف:
أعلن اجليش اإلسرائيلي أمس األربعاء إطالق عمليات 
بح��ث مكثف��ة وإقام��ة حواجز في ش��مال الضفة 
الغربي��ة احملتلة لتعق��ب منفذي إطالق ن��ار أدى الى 

مقتل مستوطن.
وقتل احلاخام رزيئيل ش��يبح ام��س االول الثالثاء اثر 
تعرض��ه الطالق نار بينما كان مارا بس��يارته بالقرب 
من مس��توطنة حاف��ات غيالد حيث يقي��م. وأوردت 
اذاع��ة اجليش االس��رائيلي انه مت العث��ور على 22 اثر 

رصاصة على سيارته.
وأعل��ن اجليش في بيان »تق��وم قوات االمن بدعم من 
القوات اخلاصة بعمليات بحث في منطقة الهجوم«. 
وتابع البيان ان الفلسطينيني الداخلني واخلارجني من 

القرى اجملاورة لنابلس يخضعون »لتدقيق امني«.
وقال��ت مصادر امنية فلس��طينية انه لم حتصل اي 
عملية توقيف حتى االن وان مستوطنني اسرائيليني 
رش��قوا حج��ارة على س��يارات الفلس��طينيني في 

مكان الهجوم.
وقبل نقل��ه للمستش��فى، متكن الرجل م��ن اجراء 
مكامل��ة هاتفي��ة، بحس��ب االذاع��ة احلكومية التي 
بثت االتص��ال. وقال »اصبت بالرص��اص قرب حافات 

غيالت«، قبل أن ينهار.
وأك��د الرئي��س اإلس��رائيلي رؤوفني ريفل��ني في بيان 
ثقته في أن »قوات األمن س��تتعقب اجلناة وحتيلهم 

للعدالة«.

تونس - أ ب ف:
وأوقف��ت  بج��روح  األش��خاص  أصي��ب عش��رات 
السلطات أكثر من مائتي شخص خالل مواجهات 
في ش��تى املدن بتونس، بحس��ب م��ا أعلنته وزارة 
الداخلية األربعاء غداة ليلة ثانية من االضطرابات 
على خلفية االحتجاجات على إجراءات التقشف.

وق��ال املتح��دث باس��م وزارة الداخلي��ة خليف��ة 
الش��يباني إن متج��را تابع��ا لسلس��لة »كارفور« 
تعرض للنهب في جنوب العاصمة، مضيفا ان 49 
شرطيا اصيبوا بجروح خالل صدامات في مختلف 
انحاء البالد بينما مت توقيف 206 اشخاص ضالعني 

في االضطرابات.
وانتش��ر عناصر من الش��رطة واجليش خالل امس 
االربعاء في العديد من املدن التونس��ية من بينها 
طبربة )30 كلم غرب العاصمة( حيث نزل ش��بان 
الى الش��وارع باملئات بعد تش��ييع رجل توفي في 
صدام��ات. ووقع��ت صدام��ات ايض��ا ف��ي قفصة 
)جنوب( والقصرين )وس��ط( وس��يدي بوزيد حيث 
انطلقت ش��رارة االحتجاجات التي شكلت بداية 

الربيع العربي في كانون االول 2010.

الجيش اإلسرائيلي يتعقب منّفذي 
هجوم أدى الى مقتل مستوطن

عشرات الجرحى وتوقيف 
200 شخص في تونس

متابعة - الصباح الجديد:

أعل��ن اجليش الروس��ي أم��س األربعاء 
ف��ي جريدت��ه الرس��مية أن الطائرات 
املسّيرة التي هاجمت األسبوع املاضي 
القواعد الروس��ية في سوريا انطلقت 
من محافظة إدلب حيث يشن النظام 
الس��وري هجوما أثار توترا بني روس��يا 
وتركي��ا وإي��ران، فيم��ا أعرب الس��فير 
الروس��ي ل��دى األمم املتحدة فاس��يلي 
نيبينزي��ا ع��ن أمل��ه ف��ي أن تش��ارك 
املنظم��ة الدولي��ة ف��ي مؤمت��ر احل��وار 
الوطن��ي الس��وري املزم��ع عق��ده في 
مدينة سوتش��ي الروسية في 29 و30 

يناير احلالي. 
وقال��ت وزارة الدفاع كم��ا نقلت عنها 
صحيفة كراسنايا زفيزدا امس االربعاء 
»لقد تبني ان الطائرات املسيرة اطلقت 
من بلدة امل��وزرة الواقع��ة جنوب غرب 
منطقة ادلب املشمولة باتفاق خفض 
واخلاضعة لسيطرة مجموعات  التوتر 

مسلحة من ،املعارضة املعتدلة،«.
وإث��ر الهج��وم توجه��ت وزارة الدف��اع 
الروس��ية لرئيس أركان اجليش ورئيس 
جه��از االس��تخبارات الترك��ي لتأكيد 
التزاماته��ا  أنق��رة  احت��رام  »ض��رورة 
الهادف��ة الى ضمان وق��ف إطالق النار 
ف��ي منطقة خفض التوت��ر في ادلب« 
ودعت تركيا الى »من��ع وقوع هجمات 
مماثلة من طائرات مس��يرة« بحس��ب 
م��ا اوردت صحيف��ة كراس��نايا زفيزدا 

الروسية.
واستدعت وزارة اخلارجية التركية امس 
االول الثالثاء س��فيري ايران وروسيا في 
انق��رة لالحتجاج على الهج��وم الذي 
يشنه النظام السوري على محافظة 
ادلب في ش��مال غرب سوريا، بحسب 

ما افادت مصادر دبلوماسية.
الس��وري  النظ��ام  تركي��ا  وتته��م 
املعارض��ة  مقاتل��ي  باس��تهداف 
العملي��ة  غط��اء  حت��ت  »املعتدل��ة« 
العس��كرية ض��د اجلهادي��ني معتبرة 
ان ه��ذه التطورات ميك��ن ان »تقوض« 

املساعي الهادفة إلنهاء النزاع.
ويأتي هجوم القوات السورية قبل ايام 
فقط من عقد اجتم��اع يومي 29 و30 
كان��ون الثاني احلالي يض��م ممثلني عن 
النظام واملعارضة في سوتش��ي، على 
امل التوصل الى حل للنزاع الذي أوقع 

أكثر من 340 ال��ف قتيل منذ اندالعه 
في 2011.

وبع��د أكث��ر م��ن عام��ني م��ن تدخل 
القوات الروس��ية لدعم نظام الرئيس 
بش��ار االس��د، اعلن الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني في منتصف كانون االول 
انس��حابا جزئيا للقوات املنتش��رة في 

سوريا.
لكن روسيا ال تزال حتتفظ بثالث كتائب 
م��ن الش��رطة العس��كرية وقاعدتي 

حميميم وطرطوس في غرب سوريا.
بدوره أعرب الس��فير الروسي لدى األمم 
املتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أمله في 
أن تش��ارك املنظمة الدولية في مؤمتر 
احلوار الوطني السوري املزمع عقده في 
مدينة سوتش��ي الروسية في 29 و30 

يناير احلالي.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح��ات نيبينزي��ا 
للصحفي��ني في خت��ام اجتماع مغلق 
عق��ده مجل��س األم��ن الدول��ي حول 

سوريا امس االول الثالثاء.
وردا عل��ى س��ؤال عم��ا إذا كان يتوقع 

مشاركة ممثلني أمميني في أعمال مؤمتر 
سوتش��ي، املزمع عقده، ق��ال نيبينزيا: 
»نأمل في ذلك. هذه املش��اركة تصب 
ف��ي مصلح��ة األمم املتح��دة. إن مؤمتر 
سوتش��ي لي��س حدثا منف��ردا، بل هو 
فعالية من ش��أنها دعم العملية التي 

تقودها املنظمة األممية«.
وش��دد نيبينزي��ا على أن��ه ليس هناك 
بديل عن جنيف، متس��ائال في الوقت 
ذات��ه: »لك��ن ه��ل مت إح��راز تق��دم في 

جنيف؟«.
وكانت اجلول��ة الثامنة م��ن محادثات 
جنيف ف��ي مطل��ع ديس��مبر املاضي 
فش��لت ف��ي حتقيق أي تقدم، بس��بب 
احلكومة  ب��ني  خالف��ات مس��تعصية 
أبرزها  واملعارضة الس��وريتني، تتعل��ق 

مبصير الرئيس بشار األسد.
العلي��ا  الهيئ��ة  اعتب��رت  بدوره��ا، 
للمفاوض��ات الس��ورية املعارض��ة، أن 
عملية »سوتش��ي« بصيغتها احلالية، 
حتم��ل »أخط��ارا«، مه��ددة بتقوي��ض 
عملي��ة الس��الم ف��ي جني��ف، وهدف 

االنتقال السياس��ي وفقا لبيان جنيف 
وقرار مجلس األمن 2254.

وس��بق أن أعلن��ت موس��كو أن مؤمتر 
يطل��ق  أن  يفت��رض  ال��ذي  سوتش��ي 
عملي��ة وضع دس��تور جديد لس��وريا، 
سيتيح منبرا جلميع األطراف السورية، 
مبا فيها احلكومة واملعارضات الداخلية 
واخلارجية واملسلحة، من دون أن تشارك 
في املناقشات الدول الضامنة للهدنة 

في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران.
املعارض��ة  وف��د  رئي��س  واعل��ن  ه��ذا 
الس��ورية نصر احلريري لوكالة فرانس 
ب��رس ان جول��ة جديدة م��ن املباحثات 
حول النزاع السوري ستعقد في احلادي 
والعشرين من كانون الثاني احلالي في 
جنيف حتت اش��راف االمم املتحدة، على 

ان تستمر لثالثة ايام.
وق��ال احلري��ري ان االمم املتح��دة تبق��ى 
الطرف املؤهل اكثر من غيره لألشراف 
على مس��اعي التوصل حلل سياس��ي 
ف��ي س��وريا، في اش��ارة ضمني��ة الى 
احملادث��ات الت��ي دعت اليها روس��يا في 

التاسع والعشرين والثالثني من الشهر 
احلالي في سوتشي.

وع��ن محادث��ات سوتش��ي ه��ذه قال 
احلري��ري »ل��م نتل��ق اي دعوة رس��مية 
وال نعرف ما هو اله��دف الفعلي الذي 
تسعى اليه روس��يا« من الدعوة لهذه 

احملادثات.
من جهته أعرب الس��فير الروسي لدى 
االمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا في ختام 
اجتم��اع مغل��ق عقده مجل��س االمن 
الدولي حول س��وريا امس االول الثالثاء 
ع��ن »أمله« ف��ي ان تش��ارك املنظمة 
سوتش��ي  محادث��ات  ف��ي  الدولي��ة 

املرتقبة.
وق��ال نيبينزيا »ليس هن��اك بديل عن 
جني��ف، ولكن ه��ل مت اح��راز تقدم في 
جنيف؟«، مش��ددا على ان الهدف من 
محادث��ات سوتش��ي هو »اعط��اء دفع 

ملسار جنيف نحو حل سياسي«.
وكانت اجلول��ة الثامنة م��ن محادثات 
جنيف في مطل��ع كانون االول املاضي 
فش��لت في حتقي��ق اي تق��دم. واكدت 

املعارضة انها تري��د البحث في مصير 
الرئيس الس��وري بش��ار االس��د خالل 
املفاوضات حول املرحلة االنتقالية االمر 
الذي ترفضه دمش��ق بش��كل كامل. 
وحّملت االمم املتحدة النظام مسؤولية 

فشل تلك اجلولة من املفاوضات.
وبحسب نصر احلريري فإن االمم املتحدة 
لم تتخذ بعد قرارا بش��أن مشاركتها 
ان  مضيف��ا  سوتش��ي،  مبحادث��ات 
املعارضة الس��ورية »ال تستبعد متاما« 
الذه��اب الى سوتش��ي، اال ان��ه اعتبر 
ان حتقي��ق تقدم ف��ي محادثات جنيف 
املقبل��ة يجع��ل لق��اء سوتش��ي ب��ال 

فائدة.
وتاب��ع احلري��ري ان »االمم املتح��دة ل��ن 
تشارك في سوتشي اال في حال دعمت 

محادثات روسيا عملية جنيف«.
واعلن احلريري انه التقى االثنني املاضي  
في نيوي��ورك االمني العام لالمم املتحدة 
الع��ام  واالم��ني  غوتيري��ش  انطوني��و 
املساعد للش��ؤون السياسية جيفري 

فيلتمان.
واك��د مكت��ب االتص��ال التاب��ع ل��المم 
املتح��دة حص��ول اللقاء ب��ني احلريري 
وغوتيري��ش مكتفيا بالق��ول ان االخير 
املعارض��ة  وف��د  باس��تعداد  »رح��ب« 
»للمش��اركة من دون ش��روط باجلولة 

القادمة من احملادثات في جنيف«.
وتاب��ع احلري��ري »ننتظ��ر تس��لم دعوة 
ف��ي  للمش��اركة  قريب��ا«  رس��مية 

محادثات جنيف.
االمم  احلري��ري ف��ان عل��ى  وبحس��ب 
املتحدة ان تقدم قريبا تفاصيل حول 
طريقة وضع الدستور اجلديد لسوريا 

وكيفية اجراء انتخابات.
ولم يتمكن احلريري من لقاء املندوبة 
االميركي��ة ل��دى االمم املتحدة نيكي 
هايلي بس��بب تضارب ف��ي املواعيد، 
س��وري  مص��در  اف��اد  م��ا  حس��ب 

معارض.
واوضح احلريري انه س��يعقد لقاءات 
الكونغ��رس  ف��ي  مس��ؤولني  م��ع 
االميرك��ي كما ينوي عق��د لقاء مع 
مستش��ار الرئيس االميركي لشؤون 
االمن القومي اجلن��رال هربرت رميوند 

ماكماستر.
وخت��م احلري��ري قائ��ال »نتوق��ع م��ن 
الوالي��ات املتحدة ان تق��وم بدور« في 
عملي��ة البح��ث عن حل سياس��ي 

لالزمة السورية.

موسكو تؤكد إطالق الطائرات المسّيرة من إدلب

محادثات جديدة بين طرفي النزاع في سوريا وسوتشي ليس بديال لجنيف  
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متابعة - الصباح الجديد:
التقى ق��ادة س��بع دول من جنوب 
االحتاد األوروبي مساء أمس في روما 
لتأكيد وحدة صفهم والبحث مرة 
جديدة في موض��وع الهجرة الذي 
يط��رح حتديا على العدي��د منهم، 
في وقت رفض��ت اإلدارة األميركية 
جتدي��د إذن موق��ت ممن��وح لنح��و 
200 أل��ف مهاجر من الس��لفادور، 
ميّكنه��م من اإلقام��ة والعمل في 
الواليات املتحدة منذ عام 2001، ما 
سيس��حب منهم ح��ق البقاء في 

الواليات املتحدة العام املقبل
ويش��ارك ق��ادة إيطالي��ا وفرنس��ا 
واليون��ان  والبرتغ��ال  وإس��بانيا 
وقبرص ومالطا في اجتماع قصير 
يلي��ه مؤمتر صحافي مش��ترك ثم 

عشاء عمل.
وهو رابع لقاء من نوعه بعد القمة 
املصغ��رة األولى الت��ي عقدت في 
أيلول 2016 مببادرة من رئيس الوزراء 
اليونان��ي ألكس��يس تس��يبراس، 
ف��ي   2017 ع��ام  قمت��ان  وتلته��ا 
لش��بونة في كانون الثاني ومدريد 

في نيسان.
ويأت��ي موضوع الهجرة في طليعة 
ج��دول أعم��ال قمة روم��ا، غير أنه 
يش��مل أيضا مس��تقبل منطقة 
اليورو، ونشر رؤية تقوم على حماية 
واالس��تثمارات،  والوظائف  النم��و 
األوروبية  لالنتخاب��ات  والتحضي��ر 
ع��ام 2019 من خالل وض��ع قوائم 
مش��تركة عبر ال��دول، ومش��روع 
الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون 

بإجراء استشارات شعبية.
إليطالي��ا   2017 الع��ام  وش��كل 
منعطف��ا إذ انتقل ه��ذا البلد من 
ف��ي  للمهاجري��ن  تدف��ق متزاي��د 
النص��ف األول إل��ى بداي��ات هجرة 
انتقائي��ة، وقد اضطر من أجل ذلك 
إل��ى عقد اتفاقات ف��ي ليبيا أثارت 
جدال غير أنها لقيت ترحيبا أوروبيا، 
وق��د حدت أعداد الوافدين إلى 119 
ألف مهاجر، بتراجع %35 عن العام 

.2017
أم��ا ف��ي إس��بانيا، فارتف��ع ع��دد 
املهاجري��ن الوافدين إلى س��واحل 
البالد مع انضمام جزائريني ومغاربة 
إليهم، ليص��ل إلى حوالى 23 ألف 
مهاج��ر ع��ام 2017 باملقارن��ة مع 

ستة آالف عام 2016.
وفي اليون��ان أدى االتفاق بني االحتاد 
األوروب��ي وتركي��ا إل��ى خفض عدد 
املهاجري��ن الوافدين إل��ى 28 ألف 
مهاج��ر، اي أدنى بس��ت مرات من 

العام 2016.
ومبوازاة ذل��ك، تراجع ع��دد القتلى 

واملفقودين من املهاجرين عبر البحر 
املتوس��ط من نحو خمس��ة آالف 
ع��ام 2016 إل��ى 3116 ع��ام 2017، 
قض��ى معظمهم قبالة س��واحل 
ليبي��ا حيث يبقى مع��دل الوفيات 
مس��تقرا نسبيا عند مهاجر واحد 

لكل أربعني.
لك��ن مبعزل عن جه��ود اإلغاثة في 
البح��ر، تواجه بعض ال��دول حتديا 
حقيقيا على صعي��د إدارة طلبات 
اللجوء من خ��الل اآلليات الطويلة 

والشاقة للنظر فيها.
وتع��د اليون��ان أكثر من خمس��ني 
أل��ف مهاج��ر والجئ يتك��دس 14 
ألفا منهم ف��ي اخمليمات املكتظة 

في جزر بحر إيجه.
وف��ي أيطاليا، توقفت الس��لطات 
ع��ن اإلع��الن ع��ن أع��داد طالب��ي 
اللج��وء الذين تؤويه��م في مراكز 

االستقبال على أراضيها.
وكان��ت آخر أع��داد متوافرة تقارب 
مئت��ي أل��ف مهاج��ر ف��ي الربيع، 
الهيئ��ات  انتش��ار  م��ن  وبالرغ��م 
الصغي��رة التي تش��جع االندماج، 
ال ي��زال عش��رات آالف األش��خاص 
يتكدس��ون ف��ي مراكز اس��تقبال 
كبي��رة، ما يؤج��ج مش��اعر احلذر 
ويع��زز حج��ج  املتبادل��ة  والريب��ة 
واليميني��ة  الش��عبوية  األح��زاب 
االنتخابات  اقت��راب  املتطرفة م��ع 

التشريعية في 4 آذار.
وف��ي إس��بانيا، ي��دور اجل��دل حول 
مراك��ز االحتج��از املتقادم��ة التي 
ينقل إليها املهاجرون في وضع غير 
قانوني قبل إبعادهم. ومع اكتظاظ 
ه��ذه املراكز، مت احتجاز حوالى 500 
ش��خص في س��جن في األندلس 
عث��ر فيه في 29 كان��ون األول على 

جزائري شنق نفسه في زنزانته.
وفي ظ��ل هذه الظروف، تتمس��ك 
دول جن��وب االحتاد األوروبي بالدعوة 
إلى توزي��ع أفضل ألعب��اء الهجرة 
داخل التكتل. وتطالب أثينا بشكل 
متكرر بض��م العراقي��ني واألفغان 

إلى إجراءات إعادة التوزيع.
وقال وزير املالية اإليطالي بير كارلو 
بادوان االثنني املاضي في بروكس��ل 
"لم يعد بوسع ايطاليا أن تستمر 
في دف��ع الثمن عن اجلميع، س��واء 
على الصعيد املالي أو على صعيد 

اجملهود السياسي".
م��ن جهت��ه ح��ذر وزي��ر الداخلية 
مارك��و مينيتي مهندس االتفاقات 
الليبية  املس��لحة  مع اجملموع��ات 
الرامي��ة إل��ى من��ع املهاجرين من 
اإلبحار من س��واحل هذا البلد، بأن 
على االحتاد األوروبي أن يشارك أيضا 

في الش��ق اإلنس��اني من سياسة 
الهجرة اإليطالية.

وقب��ل ثالثة أي��ام من عي��د امليالد، 
كان��ت إيطالي��ا أول بلد يس��تقبل 
مجموعة من 162 الجئا من اليمن 
والصوم��ال، وصل��وا في  وإثيوبي��ا 
طائرة مباشرة من ليبيا. ومن املقرر 
بحس��ب مينيتي أن تستقبل هذه 
الس��نة عش��رة آالف مهاج��ر آخر 
بش��رط أن يتم توزيعه��م بني دول 

االحتاد.
وم��ع االرتف��اع القياس��ي في عدد 
طالب��ات اللجوء في فرنس��ا أيضا، 
املوض��وع  يبق��ى  أن  املتوق��ع  م��ن 
أعم��ال  ج��دول  عل��ى  مطروح��ا 
اللقاءات الثنائية التي س��يعقدها 
ماك��رون اليوم اخلمي��س مع القادة 
اإليطالي��ني في روما حي��ث يعتزم 

متديد زيارته.
باملقابل انتهج البيت األبيض خًطا 
أكثر تش��ددًا في ملف الهجرة غير 
الش��رعية، إذ يس��تعد لطرد 200 
ألف س��لفادوري، كما ق��د يطاول 
املصير ذاته 8500 س��وري أواخر آذار 
اإلدارة األميركية  املقبل، ورفض��ت 
جتدي��د إذن موق��ت ممن��وح لنح��و 
200 أل��ف مهاجر من الس��لفادور، 
ميّكنه��م من اإلقام��ة والعمل في 
الواليات املتحدة منذ عام 2001، ما 
سيس��حب منهم ح��ق البقاء في 

الواليات املتحدة العام املقبل. 
وقد يط��اول ق��رار اإلدارة املهاجرين 
أذونات  تنته��ي  الذي��ن  الس��وريني 
بقائه��م أواخ��ر آذار، وآخري��ن م��ن 
هايت��ي ونيكاراغ��وا يقيم��ون بإذن 
موق��ت في الوالي��ات املتحدة حتى 

نهاية عام 2019، 
وف��ي غضون ذلك، دخ��ل التحقيق 
ف��ي  لروس��يا  محتم��ل  دور  ف��ي 
األميركي��ة  الرئاس��ة  انتخاب��ات 
مرحل��ة مهم��ة، مع ب��دء ترتيبات 
لقاء بني الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب واحملقق اخل��اص روبرت مولر، 
سيكون أساس��ًيا في معرفة هل 

"عرقل" الرئيس مسار العدالة.
وأكد محامو ترامب بدء مناقش��ة 
كيفي��ة حتديد معايي��ر أي مقابلة 
م��ع مولر، بناًء عل��ى جهود يبذلها 
الفريق القانوني منذ شهور. وبّثت 
ش��بكة "أن بي س��ي" أن احملادثات 
دخلت في ش��كل اللقاء وتوقيته، 
ف��ي ظ��ل مخ��اوف م��ن أن عفوية 
ترامب قد تورطه في "ذّلة لس��ان" 
أم��ام مول��ر وتوقعه ف��ي مصيدة 

القضاء. 
وم��ن هنا يُت��داول بإم��كان توجيه 
عنه��ا  يجي��ب  أس��ئلة مكتوب��ة 

الرئيس، أو تنظيم لقاء في حضور 
محامني.

وأشارت شبكة "س��ي أن أن"  إلى 
أن فريق ترام��ب يفاوض على اتفاق 
مس��بق، يحّدد أطر أي لقاء يجمع 
الرئيس مع مول��ر، علًما أن مصدرًا 
ق��ال إن الرئيس أع��رب عن حرصه 
على وضع حّد للتحقيق في أسرع 
وق��ت، فيما رّج��ح مص��در آخر أال 
يختتم فري��ق مول��ر التحقيق من 

دون مقابلة مع ترامب. 
وسيسعى مولر إلى توضيحات من 
ترامب في شأن أي اجتماع ُعقد مع 
ش��خصيات قريبة من روسيا خالل 
حملت��ه االنتخابية، واستكش��اف 
األس��باب احلقيقية لط��رده املدير 
التحقيق��ات  ملكت��ب  الس��ابق 
الفيدرال��ي "أف ب��ي آي" جيم��س 
كومي.ويراجع فريق الرئيس كيفية 
م��ع  الس��ابقة  اإلدارات  تعام��ل 
طلبات مشابهة، من أجل حمايته. 
ويطاول البح��ث درس مدى حاجته 
إلى اإلدالء بش��هادته حتت القسم، 
وهل يس��عه تقدمي إجابات خطية 
على أسئلة فريق مولر، أو االكتفاء 

بتسجيل شهادته. 
وبّثت "سي أن أن" أن محامي ترامب 
ال يريدون أن يجتم��ع موّكلهم مع 
فريق احملامني اخلاصني مبولر، والذين 
قد يحاولون تصّيد تصريحات منه.
بي��ل  الس��ابقان  الرئيس��ان  وكان 
كلينتون وج��ورج بوش االبن التقيا 
محققني خاصني، في شأن فضائح 
قضائي��ة خالل واليتيهم��ا، تتعّلق 
لوينس��كي خ��الل عهد  مبوني��كا 
كلينت��ون وكذبه ع��ن عالقته بها، 

وهذا ما كاد ينتهي بعزله. 
وأثناء حقبة ب��وش، التقى الرئيس 
عام 2004 محقًقا خاًصا في ش��أن 
كشف هوية عميلة االستخبارات 
آن��ذاك فالي��ري ب��المي. إل��ى ذل��ك، 
يخضع ترامب "71 عاًما" لفحوص 
طبية، غدا اجلمعة، في مستشفى 
عس��كري في ضاحية واش��نطن، 
تقتصر عل��ى الوزن وضغ��ط الدم 

ومستوى الكولسترول. 
ويتوق��ع أن يش��ارك ف��ي منت��دى 
الرئيس  املقب��ل، وكان  "داف��وس" 
"عبق��ري  ب���  نفس��ه  وص��ف 
مس��تقر"، بعد م��ا ورد في كتاب 
أع��ّده الصحاف��ي ماي��كل وولف 
ونُش��ر قبل أي��ام، أن طاقم البيت 
األبي��ض يبدي ش��كوًكا إزاء قدرة 
ترام��ب عل��ى احلكم. معل��وم أن 
الرئي��س األميرك��ي لي��س ملزًما 
كش��ف نتائج فحوص��ه الطبية، 

لكن ذلك حتّول تقليًدا.

قّمة مصّغرة لدول جنوب االتحاد األوروبي 
في روما لبحث موضوع الهجرة

أميركا تستعد لطرد أكثر من 8500 سوري أواخر آذار المقبل



الزراعة.. مأساة ما فقدنا
احسان ناجي

في صحيفتنا اليوم لزادها األس��بوعي، قد ال يكتفي 
القارئ الكرمي بقراءة »اس��تعراض« مشكالت الزراعة 
ف��ي الع��راق وس��بل معاجلته��ا التي طرحه��ا كّتاب 
امللحق من معنيني أو ذوي ش��أن.. ودراية كاملة، فوزارة 
الزراع��ة، على لس��ان وكيله��ا الفني تط��رح الطرح 
نفس��ه، للمش��كالت واحللول، الذي تناوله بإس��هاب 
متخصص��ون بالش��أن، ومهد إليه من��ذ العام 2003 
آخرون مين��وا النفس بس��ماع ما كتب��وه.. وما كتبوه 
يؤاخذ عليه املثالية في الطرح، فذلك ال يخطئ واقعاً 

كتب عليه ضرورة ارض��اء جمهور الفالحني واملزارعني 
احملليني قب��ل »املتحاصصني« الذين يدي��رون العملية 

الزراعية في العراق، بحلول ترقيعية.
عل��ى »انفجار« املطالب احمللية التي ُغفل عن حلولها 
اجلذرية لسنوات، يقف نواب يطالبون بايقاف استيراد 

الطماطة مثالً، في حني هم وذوي الشأن، لم 
يعلقوا على أن وزارة التجارة، ش��هرياً، تطرح 
مناقصة الستيراد احلنطة أو الرز!؛ يبدو أنهم 
ال يتابع��ون ما يتطل��ب متابعة آنية للوصول 

الى احللول الناجعة.

في زمان ما، كانت أرض العراق خصبة بفالحها احملترم؛ 
اجلمهوري��ة األول��ى ش��اهد لتاريخ ذاك االحت��رام يوم 
»س��لبت« األرض من الس��راكيل والتابعني الذين كان 
همهم دفع فديتها )األرض الزراعية املدرار( السيادهم 
االقطاعي��ني القابض��ني على س��لطة األري��اف.. في 
األقضي��ة والنواحي واملناط��ق الزراعية.. ومن يدفعون 
األتاوات الفصلية ملراجعهم. بيد أن من أطلق صالحية 
األرض لالستصالح أو ل� »لزمات« لم يِع أيضاً أن قراره 
ل��ن يُتابع ما دامت سياس��ة الب��الد ريعية هي األخرى 

ومتقلبة.

عل��ى ه��ذه األرض، أيض��اً، اجلمه��ور مخ��ّدر بالنفط، 
دولة البترول أس��همت في نزوح الفالحني وهجرتهم 
ألراضيه��م ودفعته��م ال��ى خان��ة ذوي الرواتب؛ هي 
مس��ألة ثقة م��ن عدمها بدول��ة ال تداوم عل��ى قرار 
وتنظي��م ن��ص ذاك القرار ال��ذي يلزم الف��الح بأرضه 

واملدني مبهنته.
محنة، مش��كلة عصية احلل عندما يقت��رب الريف، 
سياس��ياً، من املدينة، ويُختلق الفراغ الذي أس��همت 
به سياس��ات مارست العش��وائية بقصد دفع الريف 
ال��ى املدينة.. ورمبا العكس بقصد الثأر مبن الس��لطة 

القابلة أو املراهن عليها.
وملا حّل اخلراب باملاء الصالح لغسل الصحراء أو اعادة 
املتاخم��ات الى خضرتها، ها نحن ندفع أنفس��نا الى 
املربع األول: حتلية الصح��راء باملياه اجلوفية؛ ومن هذه 

مشروعات نزفت عليها وزارة الزراعة دمها الى وهم.
معادل��ة بس��يطة بش��أن »النفط في مقاب��ل املاء«: 
برمي��ل النفط يعادل 159 لت��راً ولنفترض أو نأمل أنه 
مبعدل س��عري، عاملياً، يبل��غ 70 دوالراً، ما نخلص الى 
رج��اء أن حتتس��بوا معنا س��عر لتر املاء في االس��واق 

العراقية، لنصل الى نتيجة املعادلة املأساوية!.

جرافيك واخراج : أحمد محمد العتابي

القطاع الزراعي وسبل النهوض الواقع الزراعي.. مشكالت وحلول
ب��ات م��ن املع��روف للجمي��ع الي��وم، أن هن��اك أزم��ة 
ومنه��ا  العال��م  دول  أغل��ب  تواج��ه   ، كبي��رة  عاملي��ة 
الع��راق وهي أزم��ة الغذاء، وإن هذه األزمة حس��ب مايرى 
اخملتص��ون ال ميكن أن تضاهيها أي��ة أزمة أخرى، ملا لها من 
متاس مباشر في حياة االنسان وألنها تهدد مباشرة بحدوث 

اجملاعة واملوت اجلماعي...

تراجع اإلنتاج واالعتماد على المستوردجريمة التجفيف ومحنة الجفاف
سمح تغيير نظام احلكم الصدامي في عام 2003 بتسليط الضوء 
على الكارثة اإلنسانية والبيئية التي حلت مبناطق األهوار وسكانها 
إثر جتفيفها املتعمد من قبل النظام وكش��ف هول اجلرمية، انسانيا 
وبيئيا واقتصاديا. لكن اخلراب الشامل للبالد وتدمير املدن واحلواضر 
واملوانئ واحملطات، وسنوات املقاطعة االقتصادية، وحجم التعسف 

واالنتهاكات واعداد القتلى في احلروب والسجون....

أصبحت الزراعة اآلن تعاني من عدة مشكالت وحتديات أدت الى تراجع 
اإلنتاج الزراعي في البلد إلى مس��تويات متدنية وأصبحت احملاصيل 

املستوردة تسيطر على األسواق بأسعارها وأنواعها.
“س��عد عدنان صالح” مزارع م��ن مدينة عكركوف صاحب ارض تقدر 
مس��احتها ب� )35( دومنا حتدث عن س��بب قلة املنتوج احمللي وقال بأن 

فشل الزراعة يرجع لسبب رئيس هو قلة املياه....
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تع��د الزراعة أحد النش��اطات االقتصادية الرئيس��ة التي تس��هم 
ف���ي االقتص��اد الوطني، ويرتب���ط األمن الغ�ذائي باألم��ن الوطني، 
وحتقيق األم�ن الغ�ذائي يعتمد بالدرجة األس��اس على توفير الغذاء 
من اإلنتاج الزراعي احمللي، ويس��هم نهوض القط��اع الزراعي بتنويع 
االقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وحتسني امليزان التجاري وحتقق حركة 

ملعظم القطاعات املرتبطة به بصورة مباشرة وغير مباشرة...

د. مهدي ضمد القيسي



من المفارقات 
المؤلمة في 

االهوار هذا 
العام، اضافة 

الى الضغوطات 
الهيدرولوجية 

والمناخية التي 
تتعرض لها، 

هي ان جفافها 
ناتج عن اجراءات 

تشغيلية 
وظروف قاسية 

يمر بها بلدنا، 
تزامنت فيها 

شحة االطالقات 
المائية من 

الجانب التركي 
منذ آذار 

الماضي، حيث 
اعلمنا الجانب 

التركي في 
اثناء زيارتنا الى 
انقرة في تموز 

الماضي، انه 
لجأ الى تقليل 

االطالقات على 
نهر الفرات 

نتيجة لخلل في 
توليد الطاقة 
الكهرومائية 

في سد كيبان 
بسبب خالفات 

مع الشركة 
المسؤولة

بعض المواطنين 
قالوا ان سبب 

شرائهم 
للبضاعة 

المستوردة، 
النها تتمتع 

بنوعيتها 
الممتازة 

ورخص سعرها 
وتحملها الخزن 

فترة أطول 
من البضاعة 

المحلية، وان 
البضاعة المحلية 

أسعارها 
مرتفعة وتعاني 
من سوء التخزين 

وعدم التناسق

الملف 8

د. حسن الجنابي* 

س��مح تغيير نظام احلك��م الصدامي 
في ع��ام 2003 بتس��ليط الضوء على 
الكارثة اإلنس��انية والبيئية التي حلت 
مبناطق األهوار وس��كانها إثر جتفيفها 
املتعمد من قبل النظام وكش��ف هول 
اجلرمي��ة، انس��انيا وبيئي��ا واقتصادي��ا. 
لكن اخل��راب الش��امل للب��اد وتدمير 
واحملط��ات،  واملوان��ئ  واحلواض��ر  امل��دن 
وسنوات املقاطعة االقتصادية، وحجم 
التعس��ف واالنتهاكات واعداد القتلى 
والتهجي��ر  والس��جون،  احل��روب  ف��ي 
الكيمياوي  الساح  استعمال  ومآسي 
ودرام��ا االحت��ال وغي��ر ذل��ك »خفف« 
من هول جرمية التجفي��ف، خاصة وان 
الس��لطة الس��ابقة كانت قد كثفت 
برامج امتهان انس��انية سكان االهوار 
من املعدان وحتشيد الرأي العام ضدهم، 
وتعم��دت اذالله��م ونعته��م باوصاف 
مهين��ة، خلق��ت معه��ا موقف��ا عاما 
هو، في احس��ن االح��وال، غير مكترث 
مبصي��ر االهوار وس��كانها، وقد ش��مل 
ع��دم االكت��راث والي��أس والعج��ز عن 
فعل اي شيء سكان االهوار انفسهم، 
واعتق��د ان االصدقاء، الذين رافقوني او 
استعنت بهم حينها في زيارة املناطق 
املنكوب��ة بالتجفي��ف، به��دف الب��دء 
مبش��اريع واجراءات اعادة انعاش االهوار 
ومراقب��ة االغم��ار، انن��ا كن��ا »غرباء« 
نتحدث بحماس��ة عن حطام واقع لم 

يعد يكترث به احد من ضحاياه.

محنة برامج االنعاش
بع��د اس��قاط النظ��ام الصدامي عام 
للحكوم��ة  الفرص��ة  اتيح��ت   2003
اجلدي��دة للعم��ل عل��ى اع��ادة انعاش 
االه��وار ومعاجلة آث��ار التجفيف، لكن 
الوض��ع  وهشاش��ة  الكارث��ة  ه��ول 
الع��ام، سياس��يا وامني��ا واقتصادي��ا 
واجتماعي��ا، مضاف��ا لها قل��ة املعرفة 
بعرقل��ة  وتش��تتها، اس��هم  واخلب��رة 
تطبي��ق النوايا الصادقة ل��دى النظام 
اجلدي��د وحتويله��ا ال��ى برام��ج انعاش 
حقيقي��ة لاه��وار، مبعن��ى اس��تعادة 
وضعها ش��به الطبيعي ق��در االمكان 
م��ع تقدمي خدم��ات تهدف ال��ى حتقيق 
حالة من االستقرار للسكان، وتشجيع 
االنشطة االقتصادية املرتبطة مباشرة 
بااله��وار، كالصي��د وااللب��ان واالنت��اج 
الضروري��ة  االولي��ة  وامل��واد  احليوان��ي 
للحياة وغيرها. فبعد حماسة العامني 
االول والثان��ي بع��د التغيي��ر، واللذي��ن 
ش��هدا عودة آالف النازح��ني والاجئني 
واملش��ردين ال��ى اماكنهم ف��ي االهوار 
علمي��ة  اس��س  ووض��ع  ومحيطه��ا، 
وتأسيس  واولويات ومشاريع مدروسة، 
مركز مخت��ص ملتابعة االنعاش، انتهى 
االمر ال��ى متاهات ووزارة دولة با رصيد 
معرف��ي او مهن��ي او فن��ي، وصراعات 
وخاف��ات وصرفيات في غي��ر محلها، 
ومش��اريع ثانوية ووجاه��ات وترضيات، 
ضاع��ت معها بوصل��ة العم��ل باجتاه 
واالجتماعية،  البيئي��ة  العدالة  حتقيق 
وبقي نظ��ام االهوار نظاما هش��ا غير 
قاب��ل لاس��تدامة، واعتم��دت قرارات 
مرجتلة ابقت االهوار حبيس��ة اجراءات 
تش��غيلية ال مت��ت بصلة ال��ى الوعي 
البيئ��ي املعاص��ر او التن��وع االحيائي، 

واهملت قضاي��ا مصيرية مثل حصول 
املواطن��ني على مايكفيهم من الغذاء، 
وتوفير مستلزمات معيشتهم واحترام 
تقاليده��م، وغي��ر ذل��ك م��ن اخلدمات 
الكبرى التي تقدمها االهوار لسكانها 
وس��كان املدن والقرى احمليطة بها، من 
دون ذك��ر االبعاد التاريخي��ة والثقافية 
والسوس��يولوجية  واالنثروبوجلي��ة 
وااليكولوجي��ة ملنطقة رطبة تغطيها 
املياه كانت مساحتها تبلغ مرة ونصف 
م��رة بقدر مس��احة لبن��ان، وتقع على 
اط��راف الصح��ارى الكبرى القاس��ية، 
وكانت قد شهدت نشوء اولى احلضارات 
االنسانية، ومازالت متثل محطة كبرى 
في طري��ق التطور االنس��اني املعاصر، 
خاصة في بواكيره االولى، كاالستقرار 
والهندس��ة والكتابة والصيد وتقاليد 
العبادة واملاحم وغيرها، وهي منطقة 
وال  وايكولوجيا  متف��ردة هيدرولوجي��ا 

مثيل لها في غرب القارة االسيوية.

ايرادات الفرات
ميكن وص��ف حال االه��وار الي��وم بأنه 
كارثي بكل ماتعني��ه هذه الكلمة من 
االنس��انية،  بجوانبه  معن��ى، خاص��ة 
فاجلف��اف دم��ر، ويدم��ر، وس��ائل عيش 
عش��رات اآلالف من العائ��ات. ألن املاء 
ه��و العنصر االوح��د الذي ي��دمي احلياة 
وينعش��ها في االهوار، ويحفظ كرامة 
التس��ول  م��ن  ومينعه��م  الس��كان، 
واجلوع والن��زوح، وقد اصبح ش��حيحا 
وبص��ورة مفاجئة، ومتثل هذه الش��حة 
تهديدا مباش��را لتجمعات س��كانية 
وقرى يس��كنها مواطنون فق��راء عزل 
من وس��ائل احلي��اة االخ��رى، ال ميلكون 
س��وى ارادتهم في احلياة وزوارق عتيقة 
وجوامي��س تبقيه��م على قي��د احلياة 
الكرمي��ة، يعيش��ون يومه��م ويرتب��ط 
مصيرهم بقرارات يتخذها غيرهم من 
دون علمهم، وم��ا هو اكثر حزنا واياما 

ف��ي وضعهم احلالي، انه البديل لديهم 
للنزوح اليه من اماكنهم احلالية، كما 
حص��ل ف��ي اثن��اء جتفيف االه��وار في 
ظ��ل النظام الس��ابق، حيث جل��أوا الى 
م��زارع ومبازل الرضوانية واالس��حاقي 
واليوس��فية وفروع وقنوات  واملس��يب 
املش��اريع االخرى املتفرع��ة من الفرات 
ودجلة. فاليوم اضافة الى خراب وجرائم 
االرهاب ف��ي تلك املناطق، ف��ان ايرادات 
نهر الفرات تقلصت الى حد قد ال تؤّمن 
معه مي��اه الش��رب في مقب��ل االيام، 
فض��ا عن اس��ناد املس��طحات املائية 
وااله��وار الت��ي متث��ل لهم خ��ط احلياة 
االوح��د. فالظروف املناخية القاس��ية 
واالحترار املناخي املتمثل بارتفاع معدل 
درجات ح��رارة س��طح االرض، والزحف 
الصح��راوي الس��رطاني الق��ادم ال��ى 
اعم��اق وادي الرافدين، بس��بب انعدام 
الفيضانات الربيعية املعهودة للنهرين، 
الن��اجت اساس��ا عن انش��اء سلس��لة 

الس��دود الكب��رى ف��ي تركيا وس��وريا 
والع��راق، وتقل��ص الغط��اء االخض��ر، 
اضاف��ة ال��ى انتش��ار الفق��ر وانعدام 
امكانيات املقاومة لدى السكان للبقاء 
في موطنهم، نتيج��ة انعدام البرامج 
االغاثية الساندة من مياه ومأوى ومأكل 
ورعاية صحية ومشاريع للحفاظ على 
الثروة احليوانية جعلت املنطقة برمتها 

حتتضر اقتصاديا.

إرباك في ادارة النظام املائي
االه��وار  ف��ي  املؤمل��ة  املفارق��ات  م��ن 
ه��ذا العام، اضاف��ة ال��ى الضغوطات 
الهيدرولوجي��ة واملناخية التي تتعرض 
لها، ه��ي ان جفافها ناجت ع��ن اجراءات 
تشغيلية وظروف قاسية مير بها بلدنا، 
تزامنت فيها ش��حة االطاقات املائية 
م��ن اجلانب الترك��ي من��ذ آذار املاضي، 
حي��ث اعلمنا اجلانب الترك��ي في اثناء 
زيارتن��ا ال��ى انقرة في مت��وز املاضي، انه 

جل��أ ال��ى تقلي��ل االطاقات عل��ى نهر 
الفرات نتيجة خلل��ل في توليد الطاقة 
الكهرومائية في س��د كيبان بس��بب 
خاف��ات مع الش��ركة املس��ؤولة، مع 
ظروف ضاغطة في نهر الفرات ادت الى 
افراغ خزين س��د حديثة، مضاف اليها 
س��يطرة داع��ش على س��دتي الرمادي 
والفلوج��ة التي اربك��ت االدارة املعتادة 

للنظام املائي في حوض الفرات.
الش��ك فان االكثر خطورة هو سيطرة 
داعش على سد الطبقة السوري على 
الفرات، وهو س��د يتس��ع لتخزين )12( 
مليار مت��ر مكعب، مما يعوق التأكد من 
وص��ول االطاقات املائي��ة التركية الى 
الع��راق، وهي التي وعدن��ا بها في اثناء 
زيارة وفدنا برئاسة السيد وزير اخلارجية 
العراقي حينها. لذلك اعتقد ان اسباب 
الش��حة الكارثية في الفرات، وبالتالي 
ف��ي االه��وار، هي اس��باب ناش��ئة عن 
قرارات اتخذت من قبل اشخاص وليس 
جفافا طبيعيا، بدليل ان السنة املائية 
هذا الع��ام تقترب، من حيث تس��اقط 
الثلوج واالمطار، من اي س��نة اعتيادية 

هيدرولوجيا.

معاجلة.. جلفاف مدمر
بالنسبة لاهوار فان املوسم الصيفي 
قات��ل م��ن دون ادن��ى ش��ك، وان كن��ا 
محظوظني فدعنا نأمل مبوسم شتوي 
رطب، ولك��ن علينا ان نعال��ج آثار هذا 
اجلفاف املدمر، وميكنني هنا ايراد بعض 
املقترح��ات التي اعتقد انها مناس��بة 
للتعاط��ي بنح��و عاج��ل م��ع كارث��ة 
اجلفاف في االهوار عس��ى ان يؤخذ بها 
وتستكمل مبقترحات اخرى، واوجزها مبا 

يلي:
� تكثي��ف اجله��د لتقدمي املس��اعدات 
االنس��انية لس��كان االهوار املتضررين 
عن طريق تفعي��ل برامج اغاثية هادفة 
ال��ى انقاذ الس��كان احمللي��ني وثروتهم 

احليوانية.
� تخصي��ص مس��اعدات اغاثية فورية 
االغذي��ة  تتضم��ن  االه��وار  لس��كان 
واملس��اعدات الطبي��ة ومياه الش��رب 

ووسائل االحتفاظ بالثروة احليوانية.
� اش��راك املنظم��ات الدولي��ة وخاصة 
برنامج االمم املتح��دة البيئي )اليونيب( 
وبرنام��ج االمم املتحدة االمنائي )يو ان دي 
ب��ي( ومنظم��ة االغذي��ة والزراعة لامم 
املتحدة )ف��او( وبرنامج االغذية العاملي 
)دبلي��و اف بي( على تقدمي املس��اعدات 

االنسانية واالغاثية للمنطقة.
� العم��ل الف��وري، وقدر االم��كان، من 
اجل تأمني ايرادات مائية كافية لاهوار 
ودع��م النقص في اي��رادات نهر الفرات 
من نه��ر دجلة ان امكن النق��اذ االهوار 
والثروة احليواني��ة والعمل على حماية 
استقرار القرى والتجمعات السكانية 

في منطقة االهوار.
� استمرار العمل والضغط على جيران 
العراق للمس��اعدة في  التخفيف من 
الوضع االنساني الكارثي السائد حاليا 
في االهوار، وتوضيح مس��ؤوليتهم في 
االمر من منطلق احل��رص على عاقات 

متكافئة بني البلدان املتشاطئة.

* وزير املوارد املائية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أصبح��ت الزراع��ة اآلن تعان��ي من عدة 
مشكات وحتديات أدت الى تراجع اإلنتاج 
الزراعي في البلد إلى مستويات متدنية 
وأصبحت احملاصيل املس��توردة تسيطر 

على األسواق بأسعارها وأنواعها.
“س��عد عدنان صالح” مزارع من مدينة 
عكركوف صاحب ارض تقدر مساحتها 
ب� )35( دومنا حتدث عن سبب قلة املنتوج 
احملل��ي وق��ال بأن فش��ل الزراع��ة يرجع 
لس��بب رئيس هو قل��ة املي��اه واعتماد 
املزارع في الوقت احلاضر على مياه االبار 
وهناك أس��باب أخرى غيرها مثا ارتفاع 
أس��عار البذور واألس��مدة إضافة لعدم 
وج��ود تقني��ات جدي��دة للزراع��ة تقلل 
م��ن تكلفة اإلنت��اج و تزيد م��ن كمية 

احلاصل.
“حس��ن جمعة” فاح ميل��ك من األرض 
الزراعية مساحة تقدر ب� 30 دومنا، ارجع 
س��بب تراجع الزراعة بالع��راق الى قلة 
الدع��م احلكومي للفاح من عدم توزيع 
األس��مدة او حتى عدم توفيرها بس��عر 
مناس��ب كما ال توفر الدولة البذور ذات 
اإلنتاجي��ة العالية كما ان ش��حة املياه 
دفع��ت املزارعني الى االعتماد على االبار 
وه��ي مي��اه تؤثر عل��ى كمي��ة احلاصل 
إضافة الى انها تعتب��ر تكلفة إضافية 
عل��ى امل��زارع م��ن خ��ال ش��راء الوقود 

لتش��غيل املكائ��ن للس��قي كل ه��ذا 
جعل أس��عار احملاصيل احمللية ال تنافس 

احملاصيل املستوردة.

األقبال على احملاصيل املستوردة
بعض املواطنني قالوا ان سبب شرائهم 
تتمت��ع  النه��ا  املس��توردة،  للبضاع��ة 
بنوعيته��ا املمت��ازة ورخ��ص س��عرها 
وحتمله��ا اخلزن فترة أطول من البضاعة 
احمللي��ة، وان البضاعة احمللية أس��عارها 
مرتفع��ة وتعان��ي م��ن س��وء التخزين 
وعدم التناس��ق باإلنت��اج على العكس 
م��ن البضاعة املس��توردة الت��ي تتمتع 
بالنظافة وحسن اخلزن لذلك نحن منيل 

الى شراء املستورد.

تراجع اإلنتاج الزراعي
الدكت��ور “مجاهد إس��ماعيل حمدان” 
باحث في مج��ال الزراعة، دائرة البحوث 
الزراعي��ة، اعت��رف ب��ان ظ��روف البيئة 
العراقية تعد مائمة وبنحو جيد إلنتاج 
اغل��ب احملاصيل االس��تراتيجية واحمللية 
مث��ل )احلنط��ة/ ال��رز/ ال��ذرة الصفراء 
والبيض��اء( ومتتعه��ا بالتباي��ن البيئ��ي 
املائ��م من الش��مال الى اجلن��وب ومن 

الشرق الى الغرب.
ولكن هن��اك تراجعاً ف��ي اإلنتاج احمللي 
الزراع��ي بنح��و كبير بس��بب الظروف 
الت��ي مي��ر به��ا الع��راق من ش��حة في 
م��واد اإلنتاج وقل��ة مياه ال��رأي وبعض 

العملي��ات الزراعية املهم��ة كتقنيات 
ال��راي وقلة األس��مدة فض��ا عن عدم 
الس��يطرة على احل��دود وضعف احلجر 
الزراع��ي أدى ذل��ك الى اعتم��اد العراق 
على املواد املس��توردة بنسبة %80 كون 
املنت��وج املس��تورد منافس كبي��ر جدا 
وق��د يغطي املنتوج احمللي بس��بب عدم 
فرض ضرائب على املس��تورد وقلة دعم 
املنتوج احمللي كما ان كثرة الطلب على 
املنتوج املس��تورد مقارنة باملنتوج احمللي 
فتح الب��اب بنحو واس��ع ام��ام التجار 
الس��تقدام محاصيل جديدة ومتنوعة 

تناسب اذواق املستهلكني.
كما ان مش��كلة عدم تنظيم عمليات 
التسويق وصعوبة إيصال املنتوج احمللي 
الى األس��واق العتماد امل��زارع او الفاح 
على امكانياته الضعيفة جعل التاجر 
املس��تورد للمنتوج احمللي يسيطر على 
عملية التس��ويق والبيع الذي يناس��ب 

التاجر.
بالكلف��ة  يتمي��ز  احملل��ي  املنت��وج  وان 
الرئيس��ي  املم��ول  النع��دام  العالي��ة 
)امل��اء/ األس��مدة/ البذور/  للمحص��ول 
الوق��ود/ الكهرب��اء( وقلة توف��ر االيادي 
العاملة مقارنة باملنتوج املستورد و قلة 
الوعي لدى املس��تهلك واملزارع اجتاه ما 
يدخل من محاصيل ملا حتويه من امراض 
او حشرات او بذور او ادغال قد متنح بيئة 
جدي��دة عند دخولها ال��ى العراق له اثر 
س��لبي على املنت��وج احمللي واملس��تورد 

نفس��ه على الرغم من اغلب احملاصيل 
املدخلة قد تكون معدلة وراثيا.

انعدام الدعم احلكومي
والسياسات اخلاطئة

غ��اب الدعم احلكوم��ي للمزارعني ورفع 
يدها عن تنس��يق وشراء وبيع احملاصيل، 
مقارنة باملس��تورد الذي متيز بانخفاض 
تكلفة اإلنتاج، اضافة الى اجلانب األمني 
املتدهور من اهم العوامل التي أدت الى 

قلة املنتوج احمللي.
اتب��اع سياس��ة فت��ح احلدود م��ع ايران 
م��ن دون ضواب��ط او قيود، تس��ببت في 
دخول املنتجات املس��توردة وسيطرتها 
على الس��وق، مع قلة املنتوج احمللي غير 
املدع��وم، مما أدى ال��ى قلة وضعف عمل 
املزارعني، وغرقهم في مشكات عديدة 

أدت الى ابتعادهم عن الزراعة.
اهمال حكومات االحتال املتعاقبة لهذا 
القطاع الذي ميث��ل عصب احلياة، كونه 
ركي��زة اقتصادي��ة ال ميكن االس��تغناء 
عنه��ا، فب��ه ميك��ن ان حت��ل مش��كلة 
البطال��ة بنح��و كامل ل��و مت االهتمام 
بالريف، وتوفير اخلدمات بشتى انواعها 
واالهتم��ام بالصح��ة وتعبي��د الط��رق 
وتوفي��ر الكهرباء، فا س��بيل للنهوض 
االقتصادي وحل جمي��ع االزمات املالية 
اال  املس��تفحلة  البطال��ة  ومش��كلة 

باتخاذ الزراعة حا استراتيجيا.
املصدر: وكالة يقني

األهوار العراقية: جريمة التجفيف ومحنة الجفاف

تدهور القطاع الزراعي..

تراجع اإلنتاج واعتماد السوق على المستورد
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يمكن وصف حال االهوار اليوم بأنه كارثي بكل ماتعنيه هذه 
الكلمة من معنى، خاصة بجوانبه االنسانية، فالجفاف دمر، 

ويدمر، وسائل عيش عشرات اآلالف من العائالت. ألن الماء هو 
العنصر االوحد الذي يديم الحياة وينعشها في االهوار، ويحفظ 

كرامة السكان، ويمنعهم من التسول والجوع والنزوح

األهوار جنوبي العراق

االنتاج احمللي يصارع املستورد
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هذه الحلول 
واالجراءات لو تم 
األخذ بها من 
قبل المؤسسات 
الحكومية 
المختصة في 
المجال الزراعي 
ولو تم االهتمام 
بهذا القطاع 
وبنحو مخطط 
ومدروس ألمكن 
النهوض بهذا 
القطاع الحيوي 
وألمكننا أن 
نوفر لشعبنا 
األمان الغذائي 
المنشود، ونكون 
قد وفرنا فرص 
عمل كبيرة 
تسهم في 
القضاء على 
أزمة البطالة 
المتفشية في 
العراق وخصوصًا 
في المناطق 
الريفية، إضافة 
إلى توفير رافد 
قوي من روافد 
االقتصاد العراقي 
الذي يجعل من 
العراق مصدرًا 
للمحاصيل 
الزراعية وألمكن 
تحويل البلد 
من مستورد 
للمحاصيل 
الزراعية الى منتج 
لها ولحققنا 
اإلكتفاء الذاتي 
وبسنوات قليلة

هذه المعضلـة 
ترتبـط بارتفـاع 
كلـف اإلنتـاج 
عندنـا من جهـة 
وضعـف الرقابـة 
علـى االستيـراد 
وعلـى ضوابط 
دخول المنتجـات 
الزراعيـة وعـدم 
االلتـزام بالتطبيـق 
القانوني للتعرفة 
الكمركية من 
جهة أخرى

رائد الهاشمي *

بات م��ن املع��روف للجميع الي��وم، أن 
هناك أزمة عاملية كبيرة ، تواجه أغلب 
دول العال��م ومنها الع��راق وهي أزمة 
الغ��ذاء، وإن هذه األزمة حس��ب مايرى 
اخملتصون ال ميكن أن تضاهيها أية أزمة 
أخرى، ملا لها من متاس مباشر في حياة 
االنس��ان وألنها تهدد مباشرة بحدوث 

اجملاعة واملوت اجلماعي.
وص��ار من املؤكد أيضاً، أن جميع الدول 
تس��عى إلى تأم��ن حاجات س��كانها 
من املواد الغذائية، بش��تى االس��اليب 
والوس��ائل املتاحة لديه��ا؛ حتى وصل 
احلال ببعضها، وبخاصة الدول الغنية 
بالبت��رول إل��ى اس��تغالل أراض صاحلة 
للزراع��ة ف��ي دول أخ��رى ع��ن طري��ق 
اس��تثمارها وتوفي��ر امل��واد املطلوب��ة 
للزراع��ة ك��ي توف��ر االكتف��اء الذاتي 
لس��كانها، وم��ن دون االعتم��اد عل��ى 
استيراد هذه املواد الزراعية األساسية 
م��ن مصادر أخ��رى ما يتس��بب بارهاق 

ميزانياتها.
وفي العراق يعاني القطاع الزراعي من 
وضع بائس ومت��رد خطير ويتطلب من 
اجله��ات احلكومي��ة االنتب��اه خلطورته 
واالسراع بدراس��ته بنحو علمي دقيق 
وحتدي��د االس��باب الت��ي أدت ال��ى هذا 
الت��ردي ووضع احلل��ول الناجع��ة التي 

حتاول انتشاله وايصاله الى بر االمان.
تش��كل الزراع��ة عنص��راً مهم��اً من 
عناصر النه��وض باالقتص��اد العراقي 
الذي يعان��ي من الكس��اد، الن عناصر 
)الزراع��ة  ف��ي  تتمح��ور  االقتص��اد 
والصناعة والتجارة( إضافة إلى اجلوانب 
األخ��رى، لكن الواقع ل��م يكن كما هو 
مف��روض ان يكون، فاالقتص��اد احلالي 
فردي التوجيه واعتمد بنحو أساس��ي 
على النفط ومت اهمال العناصر األخرى 
ولم يتم تفعيلها لتكون حالة إس��ناد 
ق��وي للنه��وض باالقتص��اد، فالواق��ع 
الزراع��ي دخ��ل ف��ي متاه��ات ودهاليز 
ضيق��ة نتيجة ظ��روف معق��دة مّرت 
على الع��راق جعلته في زاوية مظلمة 
وحت��ول على أث��ر ذلك البلد م��ن زراعي 
إلى مستورد جلميع املنتجات الزراعية، 
وهذا ما يُثقل كاهل االقتصاد العراقي 
ويجع��ل احلال��ة تس��تند عل��ى ه��ذا 
اإلطار وال بد أن تق��وم احلكومة بتوفير 
اإلمكاني��ات الت��ي تس��هم بالنهوض 
بالزراعة وس��نحاول في هذه الدراسة 
عل��ى  الض��وء  تس��ليط  املتواضع��ة 
األس��باب التي أدت إل��ى تدهور الزراعة 
من جهة والوسائل واحللول التي ميكن 
أن تعي��د للزراعة عافيتها وتنهض بها 

وتوفر غذاء الشعب من جهة ثانية 

أسباب ذاتية وأخرى قسرية
ال بد من االهتم��ام مبجمل األمور التي 
س��يكون له��ا تأثي��ر فّع��ال م��ن أجل 
النهوض بالواقع الزراعي وانتشاله من 
وضعه البائس وحتقي��ق نتائج ايجابية 
ف��ي ظل الوض��ع الراهن، وف��ي ما يلي 
أهم أسباب تخلف الواقع الزراعي في 

العراق:
� إعتماد االقتصاد العراقي على النفط 
كمص��در وحي��د للثروة وه��و خيار آني 
وليس اس��تراتيجيا وإهمال القطاعات 

األخرى ومنها القطاع الزراعي.
� ش��ح املي��اه وحال��ة التصح��ر التي 
ولدته��ا في مس��احات شاس��عة من 
األراضي نتيجة حال��ة املناخ والظروف 
اجلوية واالحتباس احلراري التي أسهمت 

في قلة تساقط األمطار.
� السياس��ة الس��لبية التي متارسها 
ال��دول اجمل��اورة الت��ي تنبع منه��ا مياه 
األنه��ار العراقية والدول الت��ي متر بها 
هذه األنه��ار حتى تصل ال��ى االراضي 
العراقية ما أثر بنحو كبير على كمية 

املياه الواصلة للعراق.
� كس��ل الف��الح العراق��ي وبحثه عن 
مهن أخرى أكثر راحة وحتوله من منتج 
الى مس��تهلك للمحاصي��ل الزراعية 
وه��ذا التوج��ه حصل نتيجة اس��باب 

عدي��دة اليتحمله��ا الف��الح وحده بل 
تتحملها أطراف عديدة.

� ع��دم توفر املكنن��ة الزراعية احلديثة 
التي تس��اند الف��الح في اس��تصالح 
عل��ى  واالعتم��اد  الزراعي��ة  األراض��ي 
الوس��ائل القدمية والبدائية في بعض 
األحي��ان مم��ا يؤثر عل��ى حج��م املردود 

االنتاجي لألرض ونوعيته.
الكيمياوي��ة  توفيراألس��مدة  ع��دم 
احلديثة م��ن قبل الدول��ة  للفالح، وان 
توف��رت فإّنها تعطى بأس��عار باهظة 

غير مدعومة. 
� عدم توفير البذوراجليدة للفالح والتي 
تسهم بنحو انسيابي في رفع انتاجية 

احملاصيل الزراعية كّماً ونوعاً.
� حتوي��ل أكث��ر األراض��ي الزراعية إلى 
دور سكن مما تس��بب في قلة األراضي 
الصاحل��ة للزراعة م��ع غي��اب الرقابة 
احلكومي��ة عل��ى هذا التص��رف وعدم 

اتخاذ أية اجراءات رادعة ملنع ذلك. 
� ع��دم احتضان الدول��ة للفالح وعدم 
رعايت��ه وتق��دمي الدع��م احلقيق��ي له 
بنحو صحيح وعدم االستماع إلى آرائه 
تس��بب ف��ي تعطيل عم��ل اجلمعيات 
الفالحية التي أصبح��ت مجرد عالقة 

وليس لها فعل يُذكر.
م��ن  املالي��ة  التخصيص��ات  قل��ة   �
احلكوم��ة املركزية واحلكوم��ات احمللية  
لدع��م القط��اع الزراع��ي ف��ي ش��تى 
تفاصيل��ه أدى الى التدهور احلاصل في 

هذا القطاع احليوي.
� اإلهمال الواضح للواقع الزراعي بنحو 
عام جع��ل العراق س��وقاً للمحاصيل 
الزراعي��ة املس��توردة م��ن دول اجلوار و 
جعل العراق مس��تهلكاً وليس منتجاً 
برغ��م توفر جميع املقوم��ات في البلد 

لكي يكتفي ذاتياً في هذا اجملال ويكون 
مصدراً  للمحاصيل الزراعية.

� عدم حماية املنتجات الزراعية احمللية 
من منافس��ة مثيالتها املس��توردة من 
دول اجل��وار وال��دول االخ��رى م��ا جعل 
مهن��ة  يترك��ون  الفالح��ن  معظ��م 
الزراع��ة بس��بب ه��ذا التناف��س الذي 

اليستطيعون مجاراته.
� قلة مالكات الهندس��ة الزراعية في 
الشعب الزراعية والعاملن في مجال 
اإلرش��اد احلقلي في معظم احملافظات 
ما يؤثر س��لباً على العملية االنتاجية 

الزراعية برمّتها.
� عدم تواف��ق القوانن احلالية وخاصة 
قوانن األراض��ي مع التطوي��ر الزراعي 
وباألخ��ص قوانن امللكية وقانون )177( 

وقانون التأجير.
� ع��دم تفعيل قان��ون حماي��ة اإلنتاج 
الزراعي في الوقت احلاضر ويرى معظم 
اخملتصن في هذا اجملال بأن من الضروري 
تفعيله بأس��رع وقت للحاجة املاس��ة 

اليه للنهوض بالقطاع الزراعي.
� عدم وصول اخلدمات الضرورية لكثير 
من القرى حيث تتركز اخلدمات املقدمة 
م��ن قبل اجملال��س البلدي��ة ومنظمات 
اجملتمع املدن��ي على بع��ض القرى من 
دون أخرى وحسب احملسوبية والعالقات 

اجلانبية. 
� عدم توفر ش��بكات املبازل النظامية 
التي تس��اعد على استصالح االراضي 
وتقليل نسبة امللوحة فيها، واالعتماد 
على الش��بكات القدمية التي التواكب 

التطور العلمي في هذا اجملال. 
� اس��تعمال الطرق القدمي��ة في الري 
للبس��اتن واحلقول مما أدى إلى ملوحة 

التربة وعدم كفاية املياه لها.

� الفس��اد االداري املتفشي في معظم 
مراف��ق مؤسس��ات الدول��ة والدوائ��ر 
الزراعي��ة الذي يُع��وق عملية النهوض 

بالقطاع الزراعي.
� ارتف��اع أس��عار الوقود وأج��ور النقل 
للمنتج��ات الزراعي��ة من الف��الح الى 
أسواق اجلملة ما يسبب بارتفاع أسعار 
احملاصيل الزراعية وهنا سيكون التأثير 

بجانبن هما:
1� إضافة عبء جديد على املستهلك 
ال��ذي س��يتحمل فرق الس��عر نتيجة 

ارتفاع اسعار الوقود.
ب��ن  املنافس��ة  نتيج��ة  2� س��تكون 
املنتجات احمللية واملستوردة في أسواق 
اجلملة لصالح األخي��رة نتيجة ارتفاع 
أسعارها وسيكون الفالح العراقي هو 

اخلاسر في هذه املنافسة.
ويؤك��د اخملتصون إن النه��وض بالواقع 
الزراعي يتطلب جهوداً استثنائية من 
قبل احلكوم��ة وق��رارات جريئة لغرض 
حتقي��ق ه��ذا اله��دف، ويج��ب اتخ��اذ 
خطوات حقيقية وجاّدة لتوفير جميع 
الوس��ائل الكفيلة له��ذا النهوض الن 
الزراعة عمود مهم من أعمدة االقتصاد 
العراقي الذي ال ميكن االس��تهانة به أو 

التقليل من أهميته.

ستراتيجية النهوض
ومقومات العالج

إذا حتقق��ت لدين��ا عناص��ر النه��وض 
ف��ان الزراعة س��تأخذ دوره��ا في دعم 
االقتص��اد العراق��ي واحلد م��ن ظاهرة 
االستيراد والتقليل من ظاهرة البطالة 
املتفش��ية ف��ي اجملتم��ع وخاص��ة بن 
العاملن بالقطاع الزراعي، ونرى ان من 
أهم مقومات النهوض بالواقع الزراعي 

وأهم االج��راءات الواج��ب اتخاذها من 
قبل احلكومة ما يلي :

� وضع خطط إس��تراتيجية ش��املة 
للنه��وض بالواقع الزراع��ي في العراق، 
وهي تق��ع بالدرجة االول��ى على عاتق 
وامل��وارد  والزراع��ة  التخطي��ط  وزارات 

املائية وبالتعاون مع احلكومات احمللية.
� إجراء مس��ح ميداني ش��امل جلميع 
األراضي الزراعية وحتديد الصاحلة منها 
للزراعة وحتديد املناطق املراد إصالحها 
لغرض وضع اخلطط العلمية للنهوض 

بها بصورة صحيحة ورفع انتاجيتها. 
� إدخ��ال التكنولوجي��ا احلديث��ة بنحو 
واس��ع في جميع حلقات اجملال الزراعي 
احلديث��ة   الزراعي��ة  املكنن��ة  وإدخ��ال 
لتوفير اجله��د واأليدي العاملة والوقت 
إضافة لضم��ان جودة احملصول الزراعي 

املُنَتج وزيادة كميته.
� العمل بنحو فعل��ي على حل جميع 
املش��كالت املتعلقة مبص��ادر املياه مع 
دول اجلوار س��واء عن طريق االتفاقيات 
املواثي��ق  طري��ق  ع��ن  أو  الثنائي��ة 
الدولي��ة واألمم املتح��دة وه��ذا يتطلب 
جهودا حثيث��ة خاصة عل��ى الصعيد 

الدبلوماسي.
� إدخ��ال البرامج احلديثة الس��تعمال 
املياه ف��ي الزراعة من خ��الل التنقيط 
احلديث ال��ذي يُحافظ عل��ى عدم هدر 
املي��اه ويضم��ن ايص��ال املي��اه  بنح��و 

صحيح للنباتات املزروعة.
� إقامة بعض الس��دود ومشاريع الري 
احلديث��ة م��ن اجل خ��زن املي��اه وعدم 
جعلها مياها ضائعة ألنها متثل دميومة 

الزراعة. 
املش��اكل  جمي��ع  بح��ل  اإلس��راع   �
بالنس��بة  امللكي��ة  بن��زع  املتعلق��ة 

عليه��ا  املتن��ازع  الزراعي��ة  لألراض��ي 
بواس��طة القضاء العراقي وهيئة نزاع 

امللكية.
� ان تعمل احلكوم��ة على توفير ودعم 
احلب��وب واألس��مدة الكيمياوي��ة م��ن 
النوعي��ات اجلي��دة وكل م��ا يحتاج��ه 
وزي��ادة  األرض  الس��تصالح  الف��الح 

انتاجيتها.
� دع��م اجلمعي��ات الفالحي��ة بصورة 
حقيقية وفتح اجمل��ال لها لتأخذ دورها 
املطلوب في احتض��ان الفالح ورعايته 
واس��تقطاب جمي��ع الفالح��ن الذين 
ترك��وا مهنته��م وحتول��وا ال��ى مهن 

اخرى.
� س��ّن القوانن والتشريعات الكفيلة 
بضم��ان حماي��ة املنتج��ات الزراعي��ة 
احمللية من املنافسة مع مثيالتها وذلك 
وتطبيق  اجلمركي��ة  الرس��وم  بف��رض 
نظ��ام احلص��ص املعم��ول ب��ه عاملي��اً 
لتش��جيع الفالح العراق��ي على زيادة 
االنت��اج، وميكن اس��تثناء احملاصيل غير 
املتوفرة في البلد أو ان انتاجها ال يكفي 

االحتياج احمللي منها.
� وضع أطلس زراعي اس��تراتيجي بعد 
عملية مسح كامل لألراضي الزراعية 
وحصر االحتي��اج الفعلي من احملاصيل 
الزراعي��ة وتوجي��ه الفالح��ن للزراعة 
حس��ب خطط مدروس��ة وليس بنحو 

كيفي وعشوائي.
� توفير اخلدمات األساسية بنحو عادل 
بن الق��رى حتى جنعل الف��الح واملزارع 
متمسك بأرضه من دون هجرها بسبب 

النقص في هذه اخلدمات.
� تفعي��ل نظ��ام التس��ليف الزراع��ي 
وتش��كيل جلن��ة ملتابعة ذل��ك لغرض 
توجيه الفالح حول املشاريع التي ميكن 
االس��تفادة منها وحسب كل منطقة 

وحسب االحتياج الفعلي .
الزراعي��ة  باحملاصي��ل  االهتم��ام   �
االس��تراتيجية كاحلنطة وال��رز والذرة 
وقصب الس��كر وغيرها م��ن احملاصيل 
املهم��ة األخ��رى وإعط��اء األولوية لها 
واالهتم��ام بأش��جار النخي��ل وزي��ادة 
عطائه��ا  غ��زارة  بس��بب  أعداده��ا 
ومس��اهمتها على توفير بيئة نظيفة 
وجميلة في نفس الوقت والعمل على 
ش��راء هذه احملاصيل بأسعار مدعومة 
م��ن قبل الدولة لضم��ان دميومة عمل 
الفالح وضمان سد احتياج املستهلك 

العراقي منها.
� اس��تقطاب املش��اريع االس��تثمارية 
احمللي��ة واألجنبي��ة واخلاص��ة بالقطاع 
الزراعي وخاصة في مجال اس��تصالح 
االراض��ي لزيادة رقعة االراضي الصاحلة 

للزراعة.
� اقامة مراك��ز بحثية متخصصة في 
مجال اس��تعمال تقنيات متطورة في 
الزراع��ة مثل )اس��تعمال الهندس��ة 
والتعدي��ل اجلين��ي لبع��ض  الوراثي��ة 
احملاصي��ل( مب��ا يس��اعد عل��ى تطوي��ر 

وحتسن احملاصيل الزراعية.
� وضع آلية من قب��ل الوزارات اخملتصة 
النق��ل  ووزارة  النف��ط  وزارة  وخاص��ة 
لتقدمي الدعم لتسهيل نقل املنتجات 
الزراعية من اماكن انتاجها الى أسواق 
اجلمل��ة وتوفي��ر الدعم املطل��وب في 

أسعار الوقود.
هذه احلل��ول واالجراءات لو مت األخذ بها 
من قبل املؤسسات احلكومية اخملتصة 
في اجمل��ال الزراعي ولو مت االهتمام بهذا 
القط��اع وبنح��و مخط��ط وم��دروس 
ألمكن النهوض به��ذا القطاع احليوي 
األم��ان  نوف��ر لش��عبنا  أن  وألمكنن��ا 
الغذائي املنشود، ونكون قد وفرنا فرص 
عمل كبيرة تس��هم في القضاء على 
أزم��ة البطالة املتفش��ية ف��ي العراق 
وخصوصاً في املناطق الريفية، إضافة 
إلى توفير رافد قوي من روافد االقتصاد 
العراقي الذي يجعل من العراق مصدراً 
الزراعي��ة وألمكن حتويل  للمحاصي��ل 
البلد من مستورد للمحاصيل الزراعية 
الى منتج لها وحلققنا اإلكتفاء الذاتي 

وبسنوات قليلة.

* عيين موقييع شييبكة االقتصادييين 
العراقين

زاهر نصرت 

يواج��ه القط�اع الزراع��ي في العراق 
مصاعب ال حصر لها وهي متراكمة 
من��ذ عق��ود ماضية والتي ش��هدت 
تبني��اً لسياس��ات تفتق��د للتفكير 
االستراتيجي وتطغي عليها إجراءات 
م��ا  ابع��د  ه��ي  ترقيعي��ة  ارجتالي��ة 
يكون عن الرس��م العلمي الس��ليم 
لسياس���ة تنموية مستدامة ونحن 
الي��وم نش��هد تده��وراً ف��ي الزراعة 
م��ن ع��دة جوان��ب أهمه��ا تقل��ص 
مجموع املس��احات الصاحلة للزراعة 
يقودنا  انتاجيته��ا وه�ذا  وانخف�اض 
إلى تأش��ير البدائية في طرق الزراعة 
والتخل���ف في اس��تخدام التقنيات 
احلديث��ة واالس��اليب الت��ي تعتم��د 
العلم واجنازات��ه الكبيرة وهناك واقع 

املي��اه وت��ردي نوعيته���ا فض��الً ع�ن 
التصح�ر واجلف���اف وازدي�اد ظاه�رة 
الغبار املصحوب بالعواصف الرملية 
واملشكالت البيئية األخ�رى، اما واقع 
الث��روة احليواني��ة فهو ال يقل س��وءاً 
عما يعانيه القط��اع الزراعي النباتي 
ويتجل��ى ذل��ك في صور ش��تى منها 
االنخفاض الكبير في إعداد املاش��ية 

وتدهور صناعة الدواجن.
إضافة الى ما ورد أنفاً فأن املش��كلة 
األكب��ر هي قضي��ة األرض وما يرتبط 
بها م��ن تش��ريعات وقوان��ن وهناك 
حاجة ملحة إلع���ادة النظر ببع�ض 
ه�ذه القواني�ن ومنه�ا مث�الً القان�ون 
35 لس��ن�ة 1983 جله���ة تش��جيع 
واس��تغالل  الزراعي��ة  االس��تثمارات 
وخصوص��اً  الش��اغرة  األراض��ي 
الصحراوية والدميي��ة منها لتحقيق 
أوس��ع قدر ممكن من اإلنت��اج الزراعي 

وهناك مش��كلة تدهور األرض فنحن 
نفقد أراض صاحلة للزراعة كل سنة 
والرقع��ة الزراعية تتقل��ص مع مرور 
الزمن بدالً من ان تتوسع وهذه قضية 
ف��ي غاي��ة اخلط��ورة وتش��كل حتدياً 
كبيراً امام أي مسعى فعلي لتحقيق 
تنمية زراعية حقيقية حيث تنتصب 
قضية تدن��ي إنتاجي��ة األرض كأحد 
التحديات الرئيسة في قطاع الزراعة 
وتل��ك أس��بابه�ا متنوع���ة ترتب�ط 
بتزاي���د ملوح�ة الترب���ة والتصح�ر 
وقل���ة األراض���ي الدميي��ة والتخلف 
ف��ي اس��تخدام املكنن��ة الزراعي���ة 
ومحدودي��ة املكافحة الزراعية وتدني 
عمليات تهيئة األرض وعدم االهتمام 
بالزراعة العضوي��ة وانعدام التكامل 

الزراعي – الصناعي.
ومشكل�ة أخ�رى ترتب�ط بفق�دان او 
ضع�ف التنس��ي�ق بي���ن اجله�ات او 

ال�وزارات املعني�ة بالقط�اع الزراعي، 
هذا التنس��ي�ق ال���ذي متليه احلاجة 
لتوحيد السياس��ات املتبعة في هذا 
اجمل��ال ل��كل م��ن وزارة الزراع��ة، وزارة 
املالي��ة، وزارة النق�ل، وزارة الكهرب�اء، 
وزارة امل���وارد املائي���ة، وزارة العل���وم 
وزارة  التج��ارة،  وزارة  والتكنولوجي��ا، 
الزراعي���ة ف��ي  اللجن���ة  النف���ط، 
مجل�س الن��واب ومجالس احملافظات 
وغيرها، فكل هذه اجلهات تعمل وتؤثر 
في القط�اع الزراع�ي لكنه�ا تفتقد 
التنس��يق فيم��ا بينه��ا، إضافة الى 
ذلك توجد معضل��ة أخرى تكمن في 
ضعف القدرة التنافسي�ة ملنتجاتن�ا 
الزراعي���ة باملقارن���ة مع م��ا يدخ�ل 
من بضائع ومنتج��ات زراعية أجنبية 

بطرق شتى.
بارتف�اع  ترتب���ط  املعضل���ة  وه��ذه 
كل���ف اإلنت���اج عندن�ا م��ن جه�ة 

وضع���ف الرقاب�ة عل�ى االس��تي�راد 
وعل���ى ضواب��ط دخ��ول املنتج���ات 
الزراعي�ة وع�دم االلت�زام بالتطبي�ق 
القانون��ي للتعرف��ة الكمركي��ة من 
جه��ة أخ��رى. وهن��اك واق��ع الري��ف 
الذي شهد ويش��هد اهماالً كبيراً مما 
سبب تدنياً مروعاً في البنى التحتية 

واخلدمية فيه.
مم���ا تق���دم وملواجه���ة املصاع���ب 
منه��ا  يعان���ي  الت���ي  واملش��كالت 
القطاع الزراعي في العراق علينا اوالً 
حتديد ه�ذه املشك�الت لبي�ان أسب�اب 
التعث�ر وخاصة ذات التأثير الس��لبي 
الكبير فالبيئة وواقع اإلنتاج ومن ثم 
إمكاني��ة وض�ع الس��ب�ل الكفيل�ة 
واحلل�ول املقترح�ة لتذليله�ا لغ�رض 
الش���روع ف�ي مب�ادرة اإلص�الح م�ن 
اج�ل ازال��ة العقبات الت��ي تعت�رض 
س��ي�ر العملي�ة الزراعي���ة برمته�ا 

ونس��تطي�ع م���ن خالله���ا ايض���اً 
ان نض���ع تص���وراً ورؤي���ة حقيقية 
والبيان�ات  باألرق���ام واالحصائي���ات 
الدقيق���ة بعي���داً ع���ن املبالغ���ة 
او اس��تخ�دام أس��ل�وب التوقع���ات 
واألرق�ام الوهمي�ة وان يتم دراسته�ا 
وإق���رار وتنفي�ذ األه�م منه�ا تباع�اً 
وعل�ى مراح��ل تتوافق م��ع الظروف 
واإلمكانات املس��تقبلي�ة كما ميكن 
بواس��طته�ا حتدي�د األه���داف التي 
تتوخاه��ا الزراع��ة الت��ي تتمث��ل في 
حتس��ن وزيادة اإلنتاج الزراعي وتوفير 
امل���واد األولي���ة املطلوب��ة وص���والً 
نح���و اش��ب�اع الف���رد م��ن حاجاته 
األس��اس مبا يوازي الزي��ادة املضطردة 
في اعداد الس��كان وبالتالي الس��ير 
بثبات ومبنحى متكام��ل نحو حتقيق 
االكتفاء الذاتي وتوفير االمن الغذائي 

للمواطن.

الواقع الزراعي في العراق.. مشكالت وحلول
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الرقعة الزراعية تتقلص والحل بالقوانين

من أسباب تردي الزراعة، عدم توفر المكننة الزراعية 
الحديثة التي تساند الفالح في استصالح األراضي الزراعية 

واالعتماد على الوسائل القديمة والبدائية في بعض 
األحيان مما يؤثر على حجم المردود االنتاجي لألرض 

ونوعيته

في غياب املكننة الزراعية



الملف 10

د. مهدي ضمد القيسي*

النش��اطات  أح��د  الزراع��ة  تع��د 
االقتصادي��ة الرئيس��ة التي تس��هم 
ف�ي االقتصاد الوطني، ويرتب�ط األمن 
الغ�ذائ��ي باألم��ن الوطن��ي، وحتقي��ق 
األم���ن الغ�ذائ��ي يعتم��د بالدرج��ة 
األساس على توفير الغذاء من اإلنتاج 
الزراعي احمللي، ويسهم نهوض القطاع 
الزراع��ي بتنوي��ع االقتص��اد وتخفيف 
وطأة الفقر وحتس��ن املي��زان التجاري 
وحتق��ق حرك��ة ملعظ��م القطاع��ات 
املرتبط��ة ب��ه بص��ورة مباش��رة وغير 

مباشرة.
بعبارة أخرى، يس��هم تط��ور القطاع 
الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص 
حجم االستيراد وتطور ونهوض اجملتمع 
وتعزي��ز االقتصاد الوطن��ي، فضالً عن 
أن املنت��ج احملل��ي يك��ون أكث��ر أمان��اً 
واطمئنان��اً عل��ى الس��المة الصحية 
للمس��تهلك مقارنة باملستورد، الذي 
ي��ؤدي إلى االهتمام بصح��ة الفرد ألن 
اغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء 
واالس��تهالك الغذائي، كم��ا ان تطور 
القطاع الزراعي ينعكس إيجابياً على 

حتسن الواقع البيئي.

خصوصيات القطاع الزراعي
1 - تعامل��ه م��ع كائ��ن ح��ي )نب��ات 
وحي��وان( وكالهم��ا يحتاج إل��ى مدد 
زمني��ة متفاوتة لكي يصل إلى العمر 

اإلنتاجي.
غي��ر  بيئي��ة  بظ��روف  ارتباط��ه   -  2
مضمونة تؤثر في اإلنت��اج واإلنتاجية 

بصور مباشرة.
3 - ارتباط��ه بنش��اطات وإنتاج اغلب 
وزارات الدول��ة وبص��ورة خاصة اجلانب 
الصناعة،  النف��ط،  الكهرباء،  األمني، 
التجارة، البيئة، املوارد املائية، التعليم 
العالي والبحث العلمي، املالية والنقل 

إضافة إلى القطاع اخلاص. 
4 - يحتاج إلى رأس مال كبير وان مدة 
منوه بطيئة جداً مقارن��ة بالقطاعات 

األخرى.
لذا ف��ان مجمل هذه العوامل تتداخل 
وتش��ترك ف��ي التأثير في من��و وتطور 
القطاع الزراعي بش��كل يختلف عن 

القطاعات األخرى.

تنمية القطاع اخلاص
في القطاع الزراعي

تس��عى وزارة الزراعة لتطوير القطاع 
الزراع��ي وحتقي��ق التنمي��ة الزراعي��ة 
بهدف حتس��ن دخل األس��ر الفالحية 
وزي��ادة اس��هام القط��اع الزراعي في 
تكوين الناجت احمللي اإلجمالي من خالل 
مهامها في إجراء البح��وث الزراعية، 
وتوفير املس��تلزمات، والقيام باإلرشاد، 
التشريعات،  وإعداد  الفالحن،  وتدريب 
ونق��ل التكنولوجيا، وتق��دمي اخلدمات 
اخل��اص،  القط��اع  يقدمه��ا  ال  الت��ي 
وتنفي��ذ املش��اريع التنموي��ة عب��ر ما 
يخص��ص لها من مبالغ ف��ي ميزانية 
الدولة، وتوفير الس��يولة النقدية من 
خ��الل صناديق اإلق��راض التخصصية 
للمب��ادرة الزراعي��ة، وتأهيل املوظفن 
والفنين العاملن في أنشطة الوزارة 

كافة.
ومعلوم إن مجمل العملية اإلنتاجية 
بي��د  ه��ي  ال�زراع��ي  القط��اع  ف���ي 
القطاع اخلاص من )ف�الحن، م�زارعن 
ومس��تثمرين(، ل�ذا فإن تطوير وإسناد 
القطاع اخلاص س��يكون راف��داً مهماً 
وكبيراً ومس��تداماً لتنوي��ع االقتصاد 
العراق��ي ألن هوي���ة البل��د زراعي���ة 

ومقومات النه��وض والتطوي�ر ميك�ن 
حتقيقها من خالل املساهمة الفاعلة 
لتنمي��ة القط��اع اخلاص وتش��جيعه 

للقيام بالنشاطات التالية:
الس��اندة  بالصناع��ات  الدخ��ول   -  1
للقطاع الزراعي مثل صناعة األسمدة 
واملبي��دات واملكنن��ة ومنظومات الري 
الزراعي  والنايل��ون  والتنقي��ط  بالرش 

والبيوت البالستيكية ... الخ.
2 - الدخ��ول بالصناعات الزراعية مثل 
صناع��ة التعلي��ب واأللب��ان ومعجون 
الطماطم وتعزيز صناعة وجتارة التمور 

واحلبوب وغيرها.
3 - التركيز على تقليل الفاقد ملا بعد 
احلصاد أو اجلني وصوالً إلى املستهلك 
من خ��الل تطوي��ر التس��ويق الزراعي 
بحلقاته كافة وبضمنها وسائل النقل 
املبردة واجملمدة لنقل احملاصيل الزراعية، 
وإنش��اء اخملازن احلديثة العادية واملبردة 
والتدريج  بالتعبئة  واالهتمام  واجملمدة 
والتخزين والتسويق والتصنيع حلماية 

املنتج واملستهلك.
كب��رى  محط��ات  إنش��اء  تبن��ي   -  4
لتربية أبق��ار احلليب ومصانع لألعالف 
بتكنولوجيا حديث��ة وصناعة األلبان؛ 
تأس��يس مجمع��ات  أخ��رى،  بعب��ارة 
الدورات  واس��تعمال  زراعية-صناعية، 
الزراعي��ة وتوس��يع رقعة املس��احات 

اخملصصة إلنتاج األعالف.
5 - تأسيس ش��ركات للتأمن الزراعي 

للعمل بنظام التأمن الزراعي.
6 - دعم تأسيس جمعيات تخصصية 
تعن��ى بنش��اطات القط��اع الزراع��ي 
اخملتلفة مثل املكننة، التسويق، النقل 

املتخصص وغيرها.
7 - املضي قدماً بتش��جيع االستثمار 
اخل��اص احملل��ي واألجنب��ي ف��ي البنى 

الزراعي  للقط��اع  الس��اندة  التحتية 
الزراعي��ة  املش��اريع  بع��ض  وتأهي��ل 
األبق��ار  محط��ات  مث��ل  الكب��رى 
واجلاموس والدواجن ومصانع األسمدة 
واملس��تلزمات البيطرية واخل��زن املبرد 
واملكنن��ة  الب��ذور  ومعام��ل  واجملم��د 
الزراعي��ة واجمل��ازر احلديث��ة للدواج��ن 
واملاعز  واألغن��ام  واجلام��وس  واألبق��ار 
والعمل على وضع خرائط استثمارية 
تعتمد على قواعد وأسس للمعلومات 

واإلحصاءات الزراعية.
8 - التوس��ع ف��ي الزراع��ة العضوية 
ونش��ر تقاناتها واس��تعمال وس��ائل 
وإنت��اج   )IPM( املتكامل��ة  املكافح��ة 

املفترسات اإلحيائية.
9 - وض��ع وتطبي��ق سياس��ة فاعل��ة 
لإلرش��اد الزراعي به��دف التوجه نحو 
الزراعة احلديثة واس��تعمال املبتكرات 
احلديث��ة والتطبي��ق الس��ليم لنتائج 
البح��وث اخلاص��ة باس��تعمال البذور 
احملسنة عالية اإلنتاجية وذات النوعية 
اجلي��دة واملقاوم��ة لظ��روف اجلف��اف 
واألمراض اخملتلفة، إضافة إلى التوجه 
نح��و االس��تعمال األمث��ل ملي��اه الري 
وإدارة مش��اريع البزل في احلقول وذلك 
باالس��تمرار بإنش��اء املراك��ز وامل��زارع 
اإلرشادية في مناطق األرياف الزراعية 
جميعها وتوجي��ه الفالحن واملزارعن 
نح��و التركيز على التوس��ع العمودي 
ف��ي الزراعة لرف��ع الكثاف��ة الزراعية 
واالرتق��اء بإنتاجي��ة األرض ف��ي وحدة 
املساحة ضمن احلصص املائية املتاحة 
جنباً إلى جنب مع التوسع األفقي في 
زراعة املس��احات الزراعية االقتصادية 

الصاحلة للزراعة فعالً.
10 - متث��ل مصادر الطاق��ة )الكهرباء 
واملشتقات النفطية( محوراً رئيساً في 

ارتف��اع كلف إنت��اج احملاصيل الزراعية 
)النباتية واحليوانية( واخلدمية، لذا نرى 
أن يخصص دعم اس��تثنائي ومستمر 
وتس��عيرة  النفطي��ة  للمش��تقات 
للفالح��ن  الكهربائي��ة  الوح��دة 
واملزارعن واملس��تثمرين ف��ي القطاع 
الزراع��ي للمس��اهمة ف��ي تخفيض 

كلف اإلنتاج الزراعي.
11 - إقام��ة معام��ل لتصنيع احلليب 
ومشتقاته األلبان، واللحوم واألسماك 
الس��تثمار املوارد الطبيعي��ة املتوفرة 
ف��ي األه��وار، إذ أن التصني��ع املوقعي 
يضم��ن التقليل من فرص تلف املنتج 
واس��تثماره بصورة أفضل مما يش��جع 
الس��كان على زي��ادة اس��تثمار الثروة 
احليوانية، وبالتالي زيادة دخل س��كان 

األهوار.
12 - معل��وم أن صناع��ة الورق تعتمد 
بالدرج��ة األس��اس عل��ى وف��رة املواد 
الس��يليلوزية وعل��ى هذا األس��اس مت 
إنشاء معملي ورق محافظتي البصرة 
وميس��ان ف��ي ه��ذه املواق��ع بس��بب 
قربها من منطقة األهوار، وأن جتفيف 
األهوار اثر سلبياً في توفر املادة األولية 
لصناع��ة ال��ورق. ل��ذا فاملطل��وب هو 
االهتمام بهذا اجلان��ب لتوفير طاقات 
إنتاجي��ة عالي��ة ملصان��ع ال��ورق ف��ي 
العراق، فضالً عن توفير فرص تؤدي إلى 
زيادة القدرة الش��رائية أو االقتصادية 
للفرد في هذه املناطق وبالتالي يعطي 
اس��تقراراً اقتصادي��اً واجتماعي��اً ومبا 
ينعكس ايجابياً على األصعدة كافة، 
علم��اً إن املقت��رح ه��و أيجاد وس��ائل 
ميكانيكي��ة حلص��اد وكب��س ونق��ل 
القصب من األهوار إلى مصنعي الورق 

في محافظتي البصرة وميسان.
احلرفي��ة  الصناع��ات  تنش��يط   -  13

م��ن خ��الل تأس��يس مراك��ز وطني��ة 
متخصص��ة لالس��تفادة من القصب 
والبردي وامل��وارد الطبيعية األخرى في 
بيئة األه��وار إلنتاج صناع��ات حرفية 

مدرَّة ومعززة لدخل أبناء األهوار.
14 - بناء شبكة طرق مواصالت قادرة 
على ربط مناط��ق األهوار مع بعضها 
وم��ع امل��دن والقصب��ات اجمل��اورة لها، 
لتس��هيل إيصال اخلدمات إلى سكان 
األه��وار واس��تثمار امل��وارد الطبيعية 
ونقله��ا إلى مراكز التس��ويق أو اخلزن 

في احملافظات.
15 - نتيجة لتراك��م القصب والبردي 
والنبات��ات املائي��ة األخ��رى ف��ي بيئة 
األه��وار ولعق��ود عديدة فق��د حتولت 
بفعل العوامل البيولوجية إلى سماد 
عضوي متحلل ميكن أن يكون مصدراً 
رئيس��اً إلمداد القط��اع الزراعي بهذا 
املصدر التغ��ذوي املهم، كم��ا ويكون 
عام��الً مثبتاً حلركة التربة في املناطق 
الصحراوية ويح��دُّ من رقعة التصحر 

في العراق.
16 - لغ��رض املس��اهمة الفاعلة في 
التع��رف عل��ى املش��كالت واملعوقات 
التطبيقية التي يعاني منها القطاع 
الزراع��ي يتطلب إش��راك باحثي وزارة 
الزراع��ة مبناقش��ة اخلط��ط البحثية 
ملراك��ز البح��وث الزراعي��ة ف��ي البلد 
وتعزيز التعاون ب��ن باحثي ومختصي 
وزارة الزراع��ة وخبراء مراك��ز البحوث 
الزراعية واجلامعات العراقية ملناقشة 
واملش��اريع، فض��الً  البح��وث  برام��ج 
ع��ن توجيه بح��وث طلبة الدراس��ات 
العليا ف��ي كلي��ات الزراع��ة وكليات 
الط��ب البيط��ري والكلي��ات التقنية 
لتكون مخرج��ات بحوثهم تطبيقية 
تس��تهدف حل املش��كالت واملعوقات 

احلقيقي��ة التي يعان��ي منها القطاع 
الزراعي في العراق.

املعلوم��ات  نظ��م  اس��تعمال   -  17
والبيانات حملطات األنواء اجلوية الزراعية 
في تنفي��ذ اخلطط الزراعي��ة النباتية 
واحليوانية املستحصل عليها من مركز 
األنواء اجلوية الزراعية في وزارة الزراعة، 
وكذلك االستفادة من خرائط مالئمة 
في  االس��تراتيجية  الزراعية  احملاصيل 
توزيع زراعة هذه احملاصيل على املناطق 
اجلغرافي��ة للعراق التي أجنزها قس��م 

اخلرائط البيئية. 

الرعاية احلكومية عامل نهوض 
يحت��اج القط��اع اخل��اص إل��ى رعاية 
حكومي��ة ج��ادة إلس��ناده م��ن أجل 
بالقط��اع  وتط��ور  نه��وض  حتقي���ق 

ال�زراعي من خالل ما يلي:
1 - تش��ديد الرقابة والس��يطرة على 
املناف��ذ احلدودي��ة ملن��ع دخ��ول امل��واد 
)نباتي��ة وحيواني��ة وأعالف  الزراعي��ة 
ومستلزمات زراعية وبيطرية مختلفة( 
والتقيي��د بإج��ازة االس��تيراد، وذل��ك 
إلعطاء حماية للمنتج احمللي من خالل 
التع��اون والتنس��يق مع اجله��ات ذات 
العالقة وخاص��ة وزارة املالية/ الهيئة 
العام��ة للكم��ارك، ووزارة الداخلي��ة/ 
املديري��ة العام��ة للمناف��ذ احلدودية، 
علم��اً أن وزارة الزراع��ة تعمل بخطة 
استيرادية سنوية للمواد املذكورة آنفاً 
وتأخذ بنظ��ر االعتبار كمي��ات املنتج 
احمللي لسد العجز من خالل االستيراد 

املقنن. 
-2    التأكي��د عل��ى تطبي��ق قان��ون 
احلج��ر الزراعي رقم 76 لس��نة 2012 
وقان��ون الصح��ة احليواني��ة رق��م 32 
لس��نة 2013 وقانون الب��ذور والتقاوي 

رقم 50 لس��نة 2012 وقانون تسجيل 
واعتم��اد وحماي��ة األصن��اف الزراعية 
رقم 15 لس��نة 2014 وقانون تسجيل 
واعتماد املبيدات رقم 47 لسنة 2012 
وقانون ت��داول امل��واد الزراعية رقم 46 
لسنة 2012، وعدم السماح أو إعطاء 
أي��ة اس��تثناءات خ��ارج ضوابط هذه 
القوانن وتعليماتها النافذة، والتأكيد 
على تطبيق هذه القوانن وتعليماتها 
النافذة عل��ى محافظات العراق كافة 

من دون استثناء.
-3    تفعي��ل العم��ل بالقوان��ن ذات 
العالقة بالقطاع الزراعي ألهميتها في 
حماية املنتج احملل��ي )قانون التعريفة 
اجلمركية، وقانون حماية املس��تهلك، 
وقان��ون حماي��ة املنتج��ات الزراعية(، 
واإلسراع بإصدار القوانن والتشريعات 

اخلاصة بالقطاع الزراعي. 
4 - تنمي��ة القط��اع املصرفي وإعطاء 
وجمركي��ة  مصرفي��ة  تس��هيالت 

لنشاطات القطاع اخلاص. 
5 - إعطاء دعم اس��تثنائي ومس��تمر 
وتس��عيرة  النفطي��ة  للمش��تقات 
للفالح��ن  الكهربائي��ة  الوح��دة 
واملزارعن واملس��تثمرين ف��ي القطاع 
واحليواني  النبات��ي  )اإلنت��اج  الزراع��ي 
واخلدمي( لالسهام في تخفيض كلف 

اإلنتاج الزراعي.
6 - حماي��ة املنت��ج احملل��ي م��ن خالل 
تش��ريع قان��ون لوض��ع رس��وم عل��ى 
الغذائية  وامل��واد  الزراعي��ة  احملاصي��ل 
املس��توردة توضع في صن��دوق خاص 
)نبات��ي  الزراعي��ن  املنتج��ن  لدع��م 

وحيواني(.
7 - النظ��ر بإم��كان العم��ل باإلعفاء 
الضريبي للمنتج��ن الزراعين )نباتي 
وحيوان��ي(، التي تق��ع ضمن صالحية 

وزارة املالية. 
8 - إلزام مستوردي حلوم الدواجن بشراء 
)تغطي��ة( نس��بة منها م��ن الدجاج 
احملل��ي )تب��دأ ب���� %10 م��ن مجم��وع 
اإلرس��الية(، وذلك لغرض إعطاء دعم 
ملربي الدواجن وكذلك تنش��يط عمل 
اجمل��ازر والعمالة احمللية، عل��ى أن ترفع 
النس��بة بزي��ادة الطاق��ات اإلنتاجية 
حلقول الدواج��ن احمللية إلى أن يتحقق 

الهدف بتنمية قطاع الدواجن.
9 - دع��م س��عر ش��راء احللي��ب اخلام 
املنتج من محط��ات األبقار واملنتجن 
احمللي��ن لغ��رض النه��وض بصناع��ة 
األلبان احمللية لتنافس املستورد منها، 
على أن تقوم وزارة الصناعة/ الشركة 
العامة ملنتج��ات األلبان بإع��داد آلية 

لهذا الغرض.
10 - التركي��ز عل��ى تقلي��ل الفاق��د 
ملا بع��د احلص��اد أو اجلني وص��والً إلى 
املس��تهلك من خالل تطوير التسويق 
الزراع��ي بحلقات��ه كاف��ة وبضمنها 
وس��ائل النق��ل املب��رد واجملم��د لنقل 
احملاصيل الزراعية، وإنشاء اخملازن املبردة 
والتدريج  بالتعبئة  واالهتمام  واجملمدة 
والتخزين والتسويق والتصنيع حلماية 

املنتج واملستهلك.
11 - توجيه االس��تثمار ف��ي احللقات 
الس��اندة لنش��اط القط��اع الزراعي 
)مدخالت اإلنتاج( مثل صناعة األسمدة 
واملبي��دات واملكنن��ة ومنظومات الري 
الزراعي  والنايل��ون  والتنقي��ط  بالرش 
والبيوت البالستيكية ... الخ، وكذلك 
)مخرج��ات  الزراعي��ة  الصناع��ات 
اإلنتاج( مثل صناعة التعليب واأللبان 
ومعج��ون الطماطة وتصني��ع وجتارة 

التمور واحلبوب وغيرها.

* الوكيل الفني/ وزارة الزراعة
شبكة االقتصاديني العراقيني

تنمية القطاع الخاص عامل أساس في تطويره..

القطاع الزراعي في العراق وسبل النهوض
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يسهم تطور القطاع الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص حجم 
االستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز االقتصاد الوطني، فضالً 

عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أماناً واطمئناناً على السالمة الصحية 
للمستهلك مقارنة بالمستورد

الزراعة العراقية الى أين ....؟

ضرورة حتديث منظومات الري



الفصل اخلامس عشر
أيام احملنة

اعتقال عبد الوهاب املفتي ، إشكالية 
مرمر نصب الش��هيد ، اعتقالي من 
قبل اخملابرات ، اعترافات عبد الوهاب 
املفتي ، الوقوف أمام محكمة الثورة 
واحلكم باإلع��دام ، في زنزانة اإلعدام 
، في الطريق لتنفي��ذ حكم اإلعدام 
، زنزان��ة اإلع��دام مرة أخرى ، س��جن 
األح��كام اخلاص��ة ، التحقي��ق م��رة 
أخرى والسجن االنفرادي ملدة سبعة 
اشهر، هشام املدفعي غير مشمول 
بالعف��و الع��ام عن األك��راد ، مغادرة 

سجن ابو غريب فوراً.
 كان احملقق��ون مصري��ن عل��ى ان��ي 
الش��خص املعني بهذه االم��ور ، وانا 
أعل��ل وأوضح بان العالق��ة لي بذلك 
تل��ك  ان كل  لس��بب بس��يط ه��و 
االعمال ليس��ت في دائرتي وال صلة 
ل��ي بها . كانت هن��اك حرب اعصاب 
مت��ارس ضدي  ال ادري س��ببها . كنت 
مس��تغربا م��ن غب��اء احملققني حني 
اتهمون��ي بذل��ك . ومهم��ا يكن من 
شيء ، فبعد اسبوعني من التحقيق 
معي ، ادرك احملقق��ون ان العالقة لي 
باالمر ، واعترف��وا لي بذلك . لكنهم 
طلبوا مني دراس��ة جمي��ع الفايالت 
اخلاص��ة بالقضي��ة والتع��رف عل��ى 
الش��خص الذي اش��ك بأن��ه املعني 
باالم��ر . ل��م اعمل وح��دي على تلك 
االضابي��ر ، ب��ل كان احملقق��ون معي 
.. س��ألوا عن مس��ؤولي االمانة ، من 
هم وطبيعة عم��ل كل واحد منهم 
. س��ألوا عن اصدقائ��ي العاملني في 
مش��اريع االمانة ورأي��ي فيهم . غير 
ان من كل تلك التحقيقات والبحث 
لم اصل الى اس��م ش��خص معني . 
اتضح ل��ي انهم كان��وا يبحثون عن 
شخصيات كبيرة في امانة العاصمة 
، ولم يتمكنوا من الوصول الى اسم 
مع��ني او على االقل لم يكش��ف لي 

عن اسم ذلك الشخص . 
  بعد نحو ش��هر من ب��دء التحقيق 
معي وأنا ف��ي زنزان��ة انفرادية، طرق 
بضاب��ط  واذا   ، لي��الً  زنزانت��ي  ب��اب 
التحقيق يسلمني جهاز راديو بسبع 
موجات قصي��رة ، وقال انه هدية من 
رئيس جهاز اخملاب��رات فاضل البراك ، 
ويقول انه يبلغك حتياته ، وبامكانك 
ان تطلب مواجهة اي شخص ترغب 
مبواجهت��ه ، كم��ا بامكانك طلب اي 
كت��اب والصحف واجمل��الت للقراءة . 
وميكنك طلب زي��ارة لعائلتك في اي 
ي��وم تريد . ش��كرت ضاب��ط اخملابرات 
وابلغت��ه حتياتي للب��راك ، وطلبت ان 
تزورني اسرتي كل اسبوع او اسبوعني 

وال اكثر من هذا .
 بقي��ت رهني زنزانة حاكمية اخملابرات 
انفرادي��اً واالي��ام متر منتظ��را نتيجة 
التحقي��ق . وكن��ت اق��رأ كتاب��اً كل 
اس��بوع ، حيث كنت اقضي نحو 12 
س��اعة للقراءة يوميا . ويصل الّي ما 
يكفيني من املالبس وانواع االطعمة 
، والتقي بعائلتي اسبوعيا . ومتتعت 
بقراءة م��ا اليقل عن عش��رين كتابا 
ف��ي مختلف فن��ون املعرف��ة . كنت 
اخ��رج للمش��ي ف��ي الس��طح مرة 
كل يوم��ني ، وامش��ي ف��ي زنزانت��ي 
التي طولها اربعة امت��ار ذهابا وايابا 
ملدة س��اعة صباحا وس��اعة مساء 
. في بعض االحي��ان يزورني الضباط 
اخلفر لالستفس��ار عني وعن االخبار 
العاملي��ة ، وكأنه��م ه��م احملروم��ون 
م��ن احلري��ة .. وهكذا بقيت س��بعة 
اشهر في زنزانتي ومبفردي ، ال اتكلم 
مع احد س��وى في ي��وم زيارة عائلتي 

االسبوعية .
 قررت ف��ي احدى االمس��يات ان اثير 
موضوع بقائي هن��اك . بدأت الكالم 
الضاب��ط  طالب��ا  مرتف��ع  بص��وت 
املسؤول . كلمته بقوة واستفسرت 
من��ه ع��ن بقائ��ي هن��ا . ف��ي الليل 
اقتادني الى احملقق القدم له شكواي 
عن س��بب بقائ��ي في تل��ك الزنزانة 
لهذه الفترة الطويل��ة . وعدني بانه 
س��يبحث القضية صب��اح الغد مع 
املس��ؤولني . اس��تدعيت ف��ي صباح 
الي��وم التالي ، فقال ل��ي احملقق : اننا 
ابقيناك هنا ، حلني انتهاء التحقيق و 
توضي��ح القضية التي حققنا معك 
حولها ، واالن س��تعود الى سجن ابو 
غري��ب عل��ى ش��رط ان التتكلم عن 

هذه القضية مطلقا .
اعادون��ي ال��ى س��جن اب��و غري��ب ، 

واستقبلت من قبل زمالئي السجناء 
بحفاوة ، وهم يستفسرون عن سبب 
غيابي الطويل . عدت الى حياتي في 
س��جن ابو غري��ب وانا فرح بش��كل 
او آخ��ر . وعدت الى مزاول��ة الرياضة 
ومتابع��ة قراءات��ي ، وتعرف��ت عل��ى 
زمالء جدد كانوا ق��د وصلوا الى هذا 
الس��جن البغيض . وبالطبع فرحت 
عائلتي لعودتي الى ابو غريب ، وكأمنا 
عدت الى حياتي معهم . لم ادرك ان 
حياتنا سجن كبير ، الكلمة ممنوعة 
وحري��ة ال��رأي مح��دودة ، واالعم��ال 
معين��ة  مصال��ح  جت��اه  موجه��ة 
واش��خاص معين��ني ، واحلصول على 
عم��ل مكف��ول باالنتم��اء الى جهة 
امنية ، والعمل حتت مظلة ش��خص 

معني من احملتكمني .
  م��رت االي��ام واالس��ابيع ونحن في 
القاع��ة نفس��ها ، الش��تاء القارس 
وتي��ارات اله��واء تنتقل م��ن املمرات 
ال��ى القاعات ، وعلين��ا االحتياط من 
املرض والعدوى ، حيث العالج صوري 
، وامل��رض العض��ال ال امل بش��فائه 
. االدوي��ة تطلبه��ا م��ن عائلتك ، فال 
توجد نصائح او مشورة طبية اال من 
بعض االطباء املسجونني معنا او ممن 

اصبحت له خبرة بهذا اجملال .
  ف��ي الصي��ف ال يوج��د اي تبري��د 
منتظم عدا مب��ردة واحدة في قاعة 
تض��م نحو اربعني مس��جونا . فكان 
علين��ا التأقل��م م��ع درج��ات احلرارة 
العالية داخل القاع��ة . التهوية عن 
العالية املفتوحة  طريق الش��بابيك 

دائم��ا ، الن القاعات لم تصمم لهذا 
العدد من النزالء الذين يزداد عددهم 
دائم��ا . كان��ت القاعة التي اس��جن 
فيها احسن حاال من القاعات االخرى 
التي كانت في وقت معني قبل صدور 
العف��و العام ع��ن االك��راد مكتظة 
بعدد كبير جدا من السجناء االكراد 

.
 جمي��ع النزالء يعرفون جيدا ان عفوا 
عاما يص��در بني فترة واخرى ، ويطلق 
. يص��در العف��و الع��ام  س��راحهم 
عن��د املناس��بات الوطني��ة الكبيرة 
واالح��داث املهم��ة . واحيانا بس��بب 
امتالء السجون . كما ان رؤوس الدولة 
تعلم جيدا ان االحكام الصادرة بحق 
نس��بة كبي��رة م��ن الس��جناء هي 
احكام اعتباطية ، خلقتها الظروف 
غي��ر الطبيعية واحلروب م��ن ناحية 
، واالزم��ات االقتصادي��ة م��ن ناحية 
اخرى . فضال عن تعسف السلطات 
االمني��ة التي اليناقش احد رأيها . ان 
اس��تعمال عبارة � بسبب املتطلبات 
االمني��ة � كثي��را م��ا اس��تخدمت 

تعسفا وظلما واعتداًء.
****

هشام املدفعي غير مشمول بالعفو 
العام عن األكراد

 دعت العالقات السياسية الداخلية 
بني الس��لطة واالحزاب الكردية الى 
اصدار عف��و عام عن جمي��ع االكراد 
ويطل��ق   ، واملوقوف��ني  املس��جونني 
س��راحهم ف��ورا ) اس��تثنى الق��رار 
الس��يد جالل الطالباني ( . كان اخلبر 

مفاجئا لنا ، وتاثيره بالغ في س��جن 
االح��كام اخلاصة ، ال��ذي يضم زهاء 
2350 سجينا كرديا ، كانت فرحتهم 
التوص��ف . واستبش��ر االخ��رون بأن 
تك��ون املرحل��ة التالي��ة ه��ي صدور 
العفو العام عن الس��جناء االخرين . 
شكلت على الفور جلنة عليا للنظر 
في تنفيذ العفو عن االكراد ، وتذليل 

العقبات ان وجدت .
 لم يكن االكراد معنا في هذا السجن 
م��ن السياس��يني فق��ط ، ب��ل كان 
منهم بنس��بة قليلة من احملكومني 
بقضاي��ا اخ��رى . لكنه��م جميع��ا 
مشمولولون بهذا العفو . احد هؤالء 
االكراد كان س��ائق سيارة ينتقل بني 
العراق واي��ران في املناط��ق اجلبلية . 
ذك��ر لي انه محك��وم بتهمة ايصال 
رسائل مس��جلة بني انصار اخلميني 
ف��ي العراق وايران ، اضافة الى قضايا 
اخ��رى اعتب��رت جرائم ض��د الدولة . 
وقد حكم عليه بحكمني منفصلني 
باالعدام ، لكن محكوميته خفضت 
ال��ى الس��جن املؤبد .. س��ألني : هل 
سيطلق س��راحي بعد تلك االحكام 
؟! اطلق سراحه على الفور في اليوم 
التالي ، وخرج مع من اطلق س��راحه 
م��ن االكراد . هنالك احكام مختلفة 
عن التهريب وقضايا امنية مختلفة 
، وقضايا الهروب من اجليش ، اضافة 
الى القضايا السياس��ية . ش��اهدنا 
خروج هؤالء احملكومني املعفو عنهم 
ال��ى عال��م احلري��ة ، واخذن��ا بتخيل 
ذلك العالم وما يشعر به اولئك هم 

وعوائلهم .
  في الليل��ة التالية من صدور القرار 
بالعفو عن االكراد ، وانا جالس خالل 
فت��رة ش��رب الش��اي ، تذك��رت بأني 
مس��جل في التعداد السكاني لعام 
1957 وبع��ده بأن��ي ك��ردي القومية 
، وذل��ك الن ج��دي من والدت��ي ، وهو 
الش��يخ نوري الش��يرواني من ناحية 
ش��يروان ونزح مع اخيه الشيخ طه 
من ناحية شيروان في اربيل في اوائل 
الق��رن العش��رين ، واس��تقر ببغداد 
وت��زوج من ام��رأة عربية م��ن بني عز 
. لم اك��ن وال احد من اف��راد عائلتي 
وقبلنا وال��دي قد ادعين��ا باننا اكراد 
او عرب ، اذ كنا نش��عر باننا عراقيون 
اوال واخي��را . ل��م يكن هناك س��ؤال 
عن قومية الش��خص او العائلة في 
حياتنا العملية او استمارات التعيني 
ف��ي دوائ��ر الدولة او هوي��ات االحوال 
املدنية او جوازات السفر . وقد ظهرت 
هذه التفاصيل في السنوات االخيرة 
، الس��باب سياس��ية غير راس��خة . 
وبهذا لم ادرك ان العفو يشملني اال 

بعد فترة من الزمن .
 ولك��ن .. كي��ف اثبت بأن��ي كردي ؟ 
وال اح��د يع��رف عن��ي وع��ن كرديتي 

اال القلي��ل . ه��ل ادع ه��ذه الفرصة 
الذهبية تفلت مني ؟

  هربت رسالة الى شقيقتي ميادة بان 
تذهب الى وكيل وزير التخطيط في 
حينه ) هش��ام العزي ( ، ليستفسر 
م��ن اجله��از املرك��زي لالحص��اء عن 
قوميتي مبوجب االحصاءات الرسمية 
للس��كان . كان جواب اجلهاز املركزي 
لالحصاء بان س��جالت املركز تش��ير 
الى ان هشام حسن فهمي املدفعي 
. اخ��ذت  مس��لم ك��ردي القومي��ة 
اختي ميادة هذه الش��هادة املهمة ، 
وقدمته��ا الى اللجنة العليا لتنفيذ 
العف��و الع��ام . وعن��د دراس��ة هذه 
الوثيقة ، ل��م يصدق احد بأني كردي 
االص��ل ، وطلبوا التحق��ق من االمر ، 
وبينوا انهم مرتابون حول ذلك . وفي 
اللقاء الثاني الختي مع جلنة العفو ، 
بينوا لها بانهم ينظرون الى املوضوع 
ه��ذا بصورة مختلف��ة . فالعفو عن 
هش��ام املدفع��ي يج��ب ان يص��در 
بأم��ر من صدام حس��ني . وان اجملتمع 
البغ��دادي والعراق��ي الميك��ن ان يرى 
هش��ام املدفعي طليق��ا يتجول في 
بغ��داد بحجة ان قوميته مس��جلة 
في الس��جالت الرس��مية على انها 

كردية .
 اخبرتن��ي مي��ادة بح��زن ع��ن ذلك . 
وش��عرت بأن��ي س��جنت مج��ددا ، 
بس��بب هذا الرأي الغري��ب من قبل 
اللجنة العليا .. وهكذا بقيت سجني 
سجن االحكام اخلاصة في ابو غريب 
. لم يستثِن قرار العفو السيد جالل 

الطالباني فقط ، بل هشام املدفعي 
ايضا .. يالها من مهزلة ال تصدق .

اس��تدعيت للحض��ور ام��ام مدي��ر 
الس��جن ظهر يوم 27 تشرين الثاني 
1988 . دخلت غرفته وهو يكلم احد 
االشخاص على التليفون قائال : نعم 
سيدي .. فورا .. ينفذ االمر حاال . بعد 
ان انهى املدي��ر املكاملة ، التفت الي ، 
وقال : هش��ام املدفع��ي .. لقد اصدر 
الرئيس القائد عفوا خاصا عنك ، ولذا 
عليك ان تخرج م��ع امتعتك ملغادرة 
السجن مع اخيك الي سيحضر بعد 

ساعة من االن .
  ال اقول اني لم اصدق ما س��معت ، 
ولكن ذهل��ت لهذا اخلبر املهم . عفو 
خ��اص ؟ ماذا يعن��ي ؟ وماهي اوليات 
هذا االمر ؟ بالطبع ال احد يعلم باالمر 
، النه بُلغ الى مدير الس��جن هاتفيا 
.عدت وانا فرح للغاية النتهاء محنتي 
. س��رت باملمر املؤدي ال��ى قاعتي وانا 
افكر بامور بس��يطة ، م��اذا آخذ من 
حاجيات��ي ، وماذا ات��رك ملن يحتاجها 
؟ ق��ررت ان احتف��ظ بكتب��ي واوراقي 
الش��خصية واالمتعة الش��خصية 
املهمة مع بعض االشياء البسيطة 
التي تذكرني بايام السجن القاسية 
. اعلم��ت زمالئ��ي الس��جناء بأن��ي 
س��اترك الس��جن لصدور امر خاص 
بالعف��و عن��ي . جتم��ع زمالئي حولي 
واخ��ذوا بتهنئت��ي ، بعضه��م طلب 
مني بعض ما يحتاجه من امتعتي . 
اعطيت كل ما الاحتاجه من مالبس 
وحاجي��ات مختلف��ة . احدهم طلب 

مني جهاز الراديو ، ولم استطع تلبية 
رغبت��ه الن الرادي��و هدية م��ن رئيس 
اخملاب��رات العامة ، ووزع��ت ما املكه 
م��ن مال على احملتاج��ني . ثم وضعت 
حاجيات��ي عل��ى عربة يدوي��ة قادها 
زميل��ي الس��جني فواز اح��د النزالء ، 

وودعت جميع من في القاعة.
 التقيت اخي عصام واختي ميادة في 
غرف��ة املدير عند باب املم��ر الطويل 
للسجن ، في حلظات انسانية رقيقة 
. جلس��نا ف��ي غرفة مدير الس��جن 
بانتظار االنتهاء من بعض االجراءات 
الروتيني��ة . خرجت ال��ى عالم احلرية 
، مس��تقبال احلي��اة من جدي��د ، فلم 
التف��ت ال��ى اخلل��ف ول��م ار ص��ورة 

السجن من اخلارج .
 وصلت داري في املنصور ، ولم اصدق 
اني عدت الى غرفة مكتبي ومكتبتي 
الغني��ة بالكت��ب ، بعد نح��و ثالثني 
ش��هرا من محنة ، اذك��ر تفاصيلها 
هن��ا للم��رة االول��ى ، اذ آث��رت ع��دم 
احلدي��ث عنه��ا ملا فيها م��ن ذكريات 
اليمة وقاسية ، اشعر كلما تذكرتها 

بشيء من االحباط والذهول .
****

ً مغادرة سجن ابو غريب فورا
كان اخي اله��ام املدفعي م��ن اوائل 
العاملني على تأس��يس نادي الصيد 
العراقي اواخر الس��تينيات . اس��س 
النادي في بيت صغير كان يس��كنه 
مدير نادي املنصور في العهد امللكي 
، وه��و بجوار ن��ادي الصي��د . فتحت 
جدران البيت وحور الى ناد صغير ، كان 
اله��ام يقيم فيه حفلة موس��يقية 
في مس��اء كل خمي��س . وطلب من 
الهام ان انتمي انا وشقيقي قحطان 
وسهام الى النادي . اما اخي الضابط 
عصام ، وهو متخصص بالتصاميم 
الداخلية لالبني��ة ، فقد دعي لوضع 
التصامي��م الداخلية لن��ادي الصيد 
. كنا نرى حضور قي��ادة حزب البعث 
احلاك��م بعد حركة 17 مت��وز 1968  ، 
ولم نعرف منهم االعضاء الرئيسيني 
للح��زب ، ولك��ن ادركن��ا ان ص��دام 
حسني هو عضو مهم في احلزب وله 
موق��ع كبي��ر فيه . ورمب��ا من حفالت 
نادي الصيد ونشاطاته االخرى ، عرف 
صدام حس��ني عائلتنا ومقام افرادها 
الوظيف��ي واالجتماع��ي ، وقد اس��ر 

الينا عدة مرات انه سأل عنا .
 توطدت عالقة ش��قيقي عصام مع 
صدام حس��ني من الناحي��ة الفنية 
، اذ كان ص��دام يقدر اعم��ال عصام 
ويش��يد بها . وبعد فترة احال عصام 
عل��ى التقاع��د وه��و برتب��ة عميد ، 
وطل��ب من��ه ان يعم��ل في رئاس��ة 
اجلمهورية ، مشرفا على التصاميم 
الداخلي العمال الدائرة الهندس��ية 
في الرئاس��ة . وكان يكلف بش��كل 
مباش��ر م��ن ص��دام حس��ني لوضع 

تصاميم ابنية رئاسية .
 لق��د كان الخي عصام دور مهم في 
تس��هيل زي��ارة ابنتي غ��ادة لصادم 
حسني ، وعرضها قضية توقيفي من 
قب��ل اخملابرات ، ومم��ا قاله صدام لها : 
انا اعرف اس��رة املدفع��ي وخلفياتها 
واجنازاتها ، وحالة مدحة علي مظلوم 
ف��ي مص��ر ، غي��ر ان��ي ال اس��تطيع 
التدخل االن في س��ير التحقيق ، وانا 
اوع��دك بعد انته��اء التحقيق ، عند 
احالته الى القضاء ، س��يكون االمر 

بيدي ، واوعدك خيرا .
وبذل��ك خف��ف حك��م االع��دام الى 
الس��جن املؤب��د ، القض��ي منه نحو 
ثالثني شهرا ، في التحقيق والسجن 
، وم��ا تخلل هذه الفت��رة من اهانات 
واعتداء على كرامتي وتقييد حلريتي 
وايق��اف خلدمت��ي ملدينت��ي احلبيب��ة 
بغداد . اس��تدعى صدام اخي عصام 
ح��ول بع��ض االعم��ال التصميمية 
، وف��ي نهاي��ة اللقاء ، س��أله صدام 
عني . اجابه بأن لم يزل س��جينا في 
س��جن ابي غريب . اس��تغرب صدام 
من هذا ، وكأن��ه كان يتوقع غير هذا 
اجل��واب ، فقال لعص��ام : تذهب الى 
س��جن ابوغري��ب اآلن وتأخ��ذ اخوك 
وتطلع . وقام مرافقو الرئيس بتبليغ 
املسؤولني هاتفيا بالعفو اخلاص عن 

هشام املدفعي . 
  نع��م .. هك��ذا خرج��ت ال��ى عالم 
احلرية ، وهكذا انتهت مرحلة قاسية 
ومدم��رة من عم��ري ، فترة س��نتني 
ونصف ، فيها من التجارب والعظات 

والدالالت الشيء الكثير .. 
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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

بقيت رهين زنزانة حاكمية المخابرات انفراديًا 
وااليام تمر منتظرا نتيجة التحقيق . وكنت اقرأ 

كتابًا كل أسبوع ، حيث كنت اقضي نحو 12 
ساعة للقراءة يوميا . ويصل اليّ ما يكفيني 

من المالبس وانواع االطعمة ، والتقي بعائلتي 
اسبوعيا . وتمتعت بقراءة ما اليقل عن عشرين 

كتابا في مختلف فنون المعرفة . كنت اخرج 
للمشي في السطح مرة كل يومين ، وامشي 
في زنزانتي التي طولها اربعة امتار ذهابا وايابا 

لمدة ساعة صباحا وساعة مساء

لقد كان الخي عصام دور مهم في 
تسهيل زيارة ابنتي غادة لصادم حسين ، 

وعرضها قضية توقيفي من قبل المخابرات 
، ومما قاله صدام لها : انا اعرف اسرة 

المدفعي وخلفياتها وانجازاتها ، وحالة 
مدحة علي مظلوم في مصر ، غير اني ال 

استطيع التدخل االن في سير التحقيق ، وانا 
اوعدك بعد انتهاء التحقيق ، عند احالته الى 
القضاء ، سيكون االمر بيدي ، واوعدك خيرا .

الحلقة 39

انا وسعاد واملهندس شهاب الصافي واملهندس فليح حسن

االجتماع السنوي 1956  لزماالت احتاد الصناعات البريطانية منوذج حديث من البناء بالطابوق خملتلف االستعماالت في القباب والزخارف

Lock Lomond املهندس رمزي وسعاد وانا في بحيرة ساعة بغداد
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عبد الغفار العطوي 
 

 new  يشير مصطلح )  الرجل اجلديد
man( الى الرجال الذين تأثر اس��لوب 
حياته��م بالنس��وية و الذين مينحون 
االيديولوجية النسوية تأييداً ضمنيا 
ف��ي االق��ل  ف��ي التص��دي لألمن��اط  
التقليدي��ة للس��لوكيات املنس��وية 
للرج��ل )2( عل��ى هذا االس��اس بنت 
الش��اعرة العراقي��ة ح��ذام يوس��ف 
طاهر صور التعامل مع الرجل تقريباً 
، مب��ا يقربها من مضم��ون املصطلح 
ال��ذي اطلقته النس��وية في معترك 
صراعه��ا ضد القمع الذكوري للرجل 
، مبا يعد ف��ي الغرب تطرفاً من قطاع 
واس��ع من الرج��ال ، و غي��اً و خروجا 
غير مأل��وف بالنس��بة للرج��ال هنا 
في ش��رقنا الذك��وري االب��وي ، لكن 
الش��اعرة هنا تض��ع تصورها ملالمح 

الرجل اجلديد  على وفق التالي: 
العتب��ة او العتبتان اللتان   1-
اس��تنطاق  ميكنهم��ا  وضعتهم��ا 
الغيرية التي نستش��ف من خاللها 
او  اجلدي��د  الرج��ل  مالم��ح  بع��ض  
الش��اكلة التي ترتضيها ل��ه  ، االب 
االجم��ل روحاً مع الش��كر و االمتنان 
و االعتذار ، ألن غيريته س��تكون ذات 
إملاح��ات تعاونية تزاوجي��ة بحضور ) 
االم( الت��ي تضف��ي عل��ى ابوية االب 
ص��ورة ) التدجني (مب��ا يعطي حلضور 
االم الفع��ل االطفائ��ي حلرائق االبوية 
، من هنا الش��اعرة ح��ذام تؤكد على 
لون و شاكلة الرجل اجلديد  التعاوني 
امل��ؤآزر و إن كان أبوي��اً لعالئق االنثى و 

رغبتها في تدجني االبوية ، و مصداق 
قوله��ا ) ال��ى روح الوال��د الك��رمي و 
املناضل يوس��ف طاهر ( النص الذي 
تشكل به  مالمح الرجل اجلديد التي 

تريده 
هل لي بروح مثل روحك ؟

يا سيد الكرماء
يا طاهر الروح 

و طاهر اسمك 
هل لي بلحظة ، هي حلمي 

 أبوح فيها ما تأخر من حروفي 
و تب��دو صورة االبوي��ة الصامتة) االب 
الراح��ل ( فاعل��ة في وعي الش��اعرة 
بني��ات  عب��ر  الالش��عوري  اجلمع��ي 
للمرأة  ترس��م  الش��عورية مهيمنة 
االنثى في عاملنا الشرقي صورة الرجل 
كانبع��اث لفاعلي��ة االب ، كرمه من 
كرم االب و فروسيته كفروسيته ، بيد 
إن العالم تغير و بدت تلك اليقينيات 
تضمحل و تت��وارى في حقبة ما بعد 
احلداثة الت��ي نعيش هزاتها  البعيدة 
، من هنا تبرز املرأة االنثى في نصوص 
االخ��رى( ص��ورة  أش��ياؤه  و  احل��ب   (
ميثولوجي��ة أش��به بش��خصيتي ) 
أنتيجون��ا( و | أو ) أوفيلي��ا( على وفق 
تطابق مالمح الرجل اجلديد و فاعلية 
االبوي��ة الصامتة من خ��الل االنتقام 
الرم��زي او اجلنون الرمزي االنتجوني و 

االوفيلي
االستس��الم  البداي��ة    2-
للواعج احلب ف��ي اتعامل مع الرجل  
في ترس��يم خطى الس��ير على وفق 
العالق��ة التي تبنيها امل��رأة في رؤية 
الش��اعرة ) و ه��ي تتقم��ص ش��كل 
االنثى بحرفية عالية( كما في ) احلب 

و اشياؤه االخرى ص 13(
أعلم إنك غادرت 
فمنذ الف وهم 
و انت ليس هنا 

تشكل حروفاً من الالمعنى 
ياااااااااأنت 

ستبحث عني 

و لن جتدني 
ستكتب عني كثيراً 

و لن تقرأني 
 و هي بداية تضع التالي من النصوص 
على وفق االنتقام اجلنوني  في فشل 
) الرج��ل اجلدي��د ( ال��ذي بش��رت به 
النس��وية في غربة االبوية الصامتة 

التي تبدأ ياجترار ال)ذكريات ص15(
تذكرت و هي تهز ذكرياتها 

انها تركت باب النسيان مفتوحاً 
تنحت االحرف جانباً 

لتطلق صوت النحيب 
فال تسمع صداه 

تذكرت عندما زرع قبلة بيديها 

و تظهر الشاعرة نحيب اوفيليا على 
ابيها املقت��ول رمزياً بي��د هاملتها  ) 
الرج��ل اجلديد( في ) ل��م يحن الوقت 

بعد   ص 16(
الى أي درب تدير وجهك ؟

كم انتظرت ايها املعذب روحاً 
كثيرون وصفوك نبياً للمحبة 

نبي الطفولة 
هل كنت تعلم يوم رحيلك ؟

هل كننت تخطط لرزم احالمك(
وألن فش��ل الرجل اجلديد في ان يحل 
محل أبويتها و هي تش��عر باالنتقال 
اجلسدي بينهما تدفع بال)لوم  ص18 

( كتعويض ) أنتيجونا( للثأر الرمزي 
أشعر باألسف
عندما اتذكر 

ان جسدي اشتاقك كثيراً 
و يداي سعتا إليك

لكن صوتا  بداخلي 
سحبني الى اخللف 

و تت��وزع أنثى الش��اعرة ب��ني جنون ) 
أوفيليا( و انتقام ) أنتيجونا( في محور 
طي��ف ) هاملت ( و هي تغرق )بس��م 
احل��ب ص 21( وصم��ت ) بينلوبي( في 

)عناد ص 23(
يا اهلل

ما بال خطواتي !
و انا اركض 

مابالي باسمي  اتعثر ؟
خطواتي تتعثر اكثر 

و اميل على ظلي االسمر 
÷ ÷ ÷ ÷    

اتنقل في زوايا ذاكرتي 
ذاكرتي التي تعاندني 

فتصرخ في وجهي بصورتك
وتدور  حولي 

لتمنعني  
لكن مالم��ح الرجل اجلديد جندها في 

)لقاء27(
في حلظة 

انتظرناها طويال 
حلم كان اللقاء 

حلظة 
لم تكن أكثر 

ومن دون مقدمات 
أفرغ عطره 

ف��ي )وداع ص 28( متوق��ع فالف��ارق 
واضح بني االب والفارس 

الشارع اخرس 
والضوء  اخرس

وحدها السيارات تزعق في الفضاء 
النخل اخرس! 

كل شيء يحيط به الذهول 
حتى االشجار توقفت عن الرقص 

ألن طي��ف احل��ب  ف��ي عال��م الرجل 
اجلدي��د مخي��ب لالبوي��ة الت��ي ت��ود 
النه��وض من جدي��د كأبوية ثانية  ي 

)لغز ص 31(
كل يحاول الوصول 

كل يحلم بالقبلة االولى 
كلما سجدنا حملراب احلب 

و سبحنا بآياته 
لكننا لم ندرك 

معنى ان اهلل محبة 
)1( احل��ب و اش��ياؤه االخ��رى  ح��ذام 
يوس��ف طاهر الطبعة االولى 2015 

دار سطور بغداد 
)2(  اجلس��د ب��ني احلداث��ة و م��ا بعد 

احلداثة  د سامية قدري 

»مكتب��ة  سلس��لة  ضم��ن  ص��درت 
األس��رة« )الهيئ��ة املصري��ة العام��ة 
للكت��اب(، أخي��راً طبع��ة جدي��دة من 
كت��اب »الغجر.. وأعم��ال أخرى«، الذي 
يض��م مختارات ش��عرية أللكس��ندر 
بوش��كني، مؤس��س احلداثة الشعرية 
واألدبية الروس��ية، م��ن ترجمة رفعت 
س��الم وتقدميه، ف��ي 300 صفحة من 

القطع املتوسط.
يتص��در الكت��اب مقال للش��اعر عبد 
احملس��ن يوس��ف »أرغف��ة بوش��كني 
املضيئة«، الذي يتناول الطبعة األولى 
م��ن الكت��اب: »ك��م كان حبر س��اّلم 
مدهش��ا، وهو يق��دم للق��ارئ العربي 
أرغف��ة بوش��كني الس��اخنة، ببراعة 
فنان ميلك عين��ني مغايرتني لعيني أي 
مترجم اعتي��ادي كل عدته تكمن في 
امتالك لس��ان اآلخر فحس��ب، فضال 
ع��ن كون س��اّلم ميلك قاموس��اً لغوياً 
ذا ثراء واض��ح، يؤهله الختي��ار املفردة 
والعبارة املالئمة ملا يترجمه من شعر، 
إضافة إلى ذلك اإلحساس البهي الذي 
ميلكه- وهو إحساس شاعر يرى في ما 
يترجم من نصوص ما ال يراه سواه من 
موظف��ي الترجمة! فتأت��ي النصوص 

املترجمة على يديه آسرة باذخة«.
ويع��رض رفعت س��الم- ف��ي املقدمة 
الش��املة الت��ي حتم��ل عن��وان »زمن 
للش��عر واجلرمي��ة«- لتفاصي��ل واقعة 

الت��ي  باملسدس��ات  األخي��رة  املب��ارزة 
أودت بحياة الش��اعر الروس��ي الكبير، 
ومالبس��اتها ومقدماته��ا املريب��ة؛ ثم 

يعود إلى رصد مالمح املناخ السياسي 
واالجتماع��ي والثقاف��ي ف��ي روس��يا 
القيصرية، في النصف األول من القرن 

التاسع عشر، وفصول السيرة الذاتية 
املؤسس  ودوره  لبوش��كني،  والشعرية 
للحداثة الشعرية واإلبداعية الروسية، 

ومالمح هذا الدور وأبعاده اخملتلفة.
وتقدم اخملتارات أهم قصائد بوش��كني 
الت��ي نقلت الش��عرية الروس��ية من 
الكالس��يكية إلى احلداثة، ومن بينها 
قصائد »األغنية الباخوسية«، »الَنبي«، 
العاش��رة«، »الّش��ياطني«،  »الوصي��ة 
»الص��دى«، »الفّن��ان«، »املغني«، »إلى 
شاعر«، »إلى اجلمال«، »األسير«؛ فضال 

عن »الفارس البرونزي« و«الغجر«.
وم��ن أعم��ال بوش��كني في املس��رح 
الشعري، تقدم اخملتارات التي تضمنها 
مس��رحيتيه- وكل منهم��ا ذات فصل 
واح��د- »م��وزار وس��الييري«، و«حورية 
املاء«. ويختتم س��الم الكت��اب بتقدمي 
إض��اءات تتعل��ق ببع��ض التفاصي��ل 
وقام��وس  بالقصائ��د،  اخلاص��ة 
ألع��الم حقبة بوش��كني م��ن الكتاب 
والشخصيات  والشعراء  والسياسيني 
أو  املقدم��ة  ف��ي  س��واء  وردت  الت��ي 

النصوص الشعرية.
وصدرت الطبعة األولى من الكتاب في 
منتصف ثمانينيات القرن املاضي، عن 
دار ابن خلدون البيروتية، وهي نس��خة 
مصغ��رة من الطبع��ة اجلدي��دة التي 
ومراجع��ات جعلت  إضافات  ش��هدت 

منها مبنزلة كتاب آخر.

صدر عن دار ومكتبة عدنان/ املتنبي-بغداد، كتاب 
جديد للدكتور إبراهيم احلي��دري بعنوان »الثابت 
واملتّحول في الش��خصّية العراقية«، وهو دراسُة 
سوس��يولوجية للتغيرات البنيوي��ة التي حدثت 
للش��خصّية العراقية خالل العقود األخيرة حتى 

عام 2003.
يرد في الكت��اب ان العراق عانى عل��ى مرِّ التاريخ 
الكثيرَ من التس��ّلط والظل��م واالضطهاد، األمر 
ال��ذي جعل الش��خصيَّة العراقيَّة في م��دٍّ وجزرٍ 
وتغّيٍر وتذبُذٍب، ومن أجِل ذلك يصُعَب احلديث عن 
السمات الثابتة للشخصّية العراقيَّة في جميع 
املراح��ل التاريخيَّ��ة. وعلى الرَّغم م��ن ذلك توجد 
خصائ��ص وس��مات أنثروبولوجّي��ة واجتماعيَّ��ة 
ونفس��ّية، تك��ون قاس��ماً مش��تركاً ب��ني أكث��ر 
العراقّي��ني، جتمع األَنَا والنحُن في وحدة تكامليَّة. 
وإذا لم تكن هذه الّس��مات َقطعّي��ة ونهائيَّة، ال 
مينعنا ذلك من اعمامها على أكثرّية أفراد اجملتمع 

العراقّي.
يحت��وي الكت��اب عل��ى مقدم��ة وثالث��ة فصول: 
يتضم��ن الفص��ل األول إش��كالية الثقاف��ة في 
العراق وعالقتها اجلدلّية بالشخصيَّة؛ ألهميتها 
االس��تثنائّية في هذه الظ��روف املعّقدة، التي ميّر 
به��ا العراق بعد ال��رِّدَّة احلضارّية، التي تعّرض لها 

في العقود األخيرة.
وفي موضوع الش��خصيَّة؛ قّدم املؤلف تعريفات 
عدي��دة ملفه��وم الش��خصيَّة، مرّك��زاً في أحدث 
النظري��ات االجتماعيَّ��ة والنفس��ّية املعاص��رة، 
مثل: نظرية فرويد وأدورن��و وأريش فروم وغيرهم. 
وكذل��ك على العالقة اجلدليَّة بني الوراثة واحمليط، 
وتأثيرهم��ا عل��ى ش��خصّية اإلنس��ان، وعن أهّم 

الدراس��ات والبحوث التي درس��ت الش��خصيَّة 
ما دراسات علّي الوردّي  العراقيَّة والعربّية، والس��يّ
وجمال حمدان، مؤكدين عل��ى دور النظام األبوي 
البطريرك��ي ف��ي تش��كيل العقلي��ة العراقي��ة 
املنقس��مة عل��ى ذاته��ا وكذل��ك عل��ى مفهوم 
الش��خصيَّة املتس��ّلطة كم��ا جاء عن��د أدورنو، 
وعلى مفهومي الس��ادّية واملازوش��ية كما عند 

أريش فروم.

مالمح الرجل الجديد في) الحب و أشياؤه األخرى(لحذام يوسف طاهر )1(
قراءة

اصدار

خبر
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الصباح الجديد ـ متابعات:
بعد جناحها في إص��دار 1001 عنوان باللغة 
العربي��ة ف��ي طبع��ة أول��ى، وطرحه��ا في 
األسواق في مرحلتها األولى التي امتدت بني 
س��نتي 2016 و2017، تس��تعد مبادرة “ألف 
عن��وان وعن��وان”، إحدى مب��ادرات “ثقافة بال 
ح��دود” التي تتخذ من إمارة الش��ارقة مقراً 
له��ا، إلطالق املرحلة الثانية من مش��روعها 
الثقاف��ي الرائد، الذي تس��تهدف من خالله 
إصدار 1001 عنوان��ا جديدا على مدى عامي 

2018 و2019.
وحتقيقا لهذا الهدف، نظمت املبادرة، مؤخراً، 
ورش��ة عمل بعن��وان “االبتكار في النش��ر” 
روب��رت  االس��تراتيجي  املستش��ار  قدمه��ا 
كاس��ترو، بحضور ممثلي دور النشر األعضاء 
في جمعية الناش��رين اإلماراتيني، وعدد من 

املؤلفني املشاركني في املبادرة.
وس��عت الورش��ة إل��ى إب��راز نق��اط القوة، 
والف��رص، والتطلعات، والنتائ��ج، للمؤلفني 
والناشرين، إضافة إلى تسليط الضوء على 
أدوارهم ومس��ؤولياتهم للنهوض بصناعة 
النشر، كما شَكلت الورشة منصة مثالية 
أتاح��ت للناش��رين تب��ادل اآلراء واخلبرات في 

هذه الصناعة احليوية.
وقال��ت مج��د الش��حي مدير مب��ادرة “ألف 

عن��وان وعنوان” إن “الهدف م��ن وراء تنظيم 
ه��ذه الورش��ة يتمث��ل ف��ي تزوي��د املؤلفني 
والناشرين املشاركني في املرحلة الثانية من 
املبادرة باملعرفة حول استراتيجيات التأليف 
والنش��ر واطالعهم على أفضل املمارس��ات 
العاملي��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال، من خ��الل حتليل 
اجتاهات س��وق النشر وسلوك املستهلكني، 
حيث متث��ل عناصر مهمة لالسترش��اد بها 

خالل عملية الكتابة واإلنتاج”.
وس��لطت الورشة الضوء على الطرق املثلى 

لتحديد الف��رص املتاحة في قطاع النش��ر 
بهدف حتس��ني الربحية واحلصة الس��وقية، 
وتعزي��ز الق��درة التنافس��ية، والتأكيد على 
أهمية استعمال أدوات القياس لتتبع مسار 

النجاح.
كم��ا مت التأكي��د خالل الورش��ة عل��ى الدور 
املهم الذي يلعبه الناش��رون في تطوير أداء 
املؤلف��ني وتعزي��ز إنتاجهم من خ��الل حتديد 
احتياجاته��م وحتفيزهم على تأليف الكتب 

النوعية.

الصباح الجديد ـ متابعات:
أوردت ادارة جائ��زة الطيب صال��ح العاملية 
لإلب��داع الكتاب��ي إنه��ا تلقت ف��ي دورتها 
الثامنة 626 عمال م��ن 28 دولة في محاور 
اجلائ��زة الثالثة للرواي��ة والقصة القصيرة 

والدراسات النقدية.
ونقل املوقع الرس��مي للجائزة التي تتخذ 
من الس��ودان مقراً عن مج��ذوب عيدروس 
األمني العام للجائ��زة قوله إن احملور الثالث 
للمنافس��ة ه��ذا الع��ام وه��و الدراس��ات 
النقدي��ة ح��ول أدب امل��كان »حق��ق قفزة 
عالية في عدد املشاركات مقارنة بالدورات 
السابقة حيث بلغ عدد املشاركات فيه 38 

عمال«.
وأضاف عيدروس أن اللجنة الفنية للجائزة 
»تواصل اجتماعاتها الدورية ملتابعة س��ير 
الدورة الثامنة والترتيبات املتعلقة باملراحل 
اخملتلفة حتى الفعاليات اخلتامية يومي 14 

و15 فبراير/شباط 2018 باخلرطوم«.
تأسس��ت جائ��زة الطي��ب صال��ح لإلبداع 
الكتاب��ي ف��ي 2010 بالتزامن م��ع الذكرى 
األول��ى لرحيل األدي��ب الس��وداني )1929-

2009( وتش��مل ثالثة مج��االت هي الرواية 
والقصة القصيرة ومجال ثالث من مجاالت 
اإلبداع الكتابي يختاره مجلس أمناء اجلائزة 

سنوياً.
وتقبل اجلائزة املش��اركات من جميع أنحاء 
العالم ش��ريطة أن تك��ون مقدمة باللغة 
العربي��ة. ويبل��غ إجمال��ي قيم��ة اجلائ��زة 

بفروعها الثالثة نحو 100 ألف دوالر.
وبجانب تكرمي الفائزين تقيم اجلائزة أنشطة 
ثقافي��ة مصاحب��ة منها الن��دوة العلمية 
التي س��تدور هذا العام حول )سرديات أدب 

الرحلة( ويش��ارك فيها أدباء كبار من داخل 
السودان وخارجها.

وم��ن ب��ني الفائزي��ن باجلائ��زة في ال��دورات 
الس��ابقة الس��وداني أمير صال��ح جبريل 
والس��ورية توفيقة خضور واألردني صبحي 
فحم��اوي واملغرب��ي هش��ام ب��ن الش��اوي 
واجلزائ��ري أحمد طيباوي والعراقي راس��م 

قاسم واملصري عمار علي حسن.

غالف الرواية

الثابت والمتحول
 في الشخصية العراقية

طبعة جديدة من مختارات للشاعر
 الروسي بوشكين بترجمة رفعت سالم

غالف الكتاب

غالف الكتاب

المرحلة الثانية من مبادرة
ألف عنوان وعنوان تنطلق قريبًا

الدراسات النقدية تتصدر مشاركات جائزة 
الطيب صالح بنسختها الثامنة

من أرشيف الدورة السابعة
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 بغداد - وداد إبراهيم: 

م��ا إن ب��دأت تباش��ير الش��تاء 
تدخ��ل األزقة والبي��وت ويظهر 
حض��وره اليوم��ي ف��ي أج��واء 
بغداد، نشأت حاجة البيوت الى 
املدفأة النفطية هذا ما يجعل 
ذل��ك الرجل املس��ن يخرج من 
بيته مبكرا متأمال أن هناك من 
سيكون في انتظاره متجها الى 
محل��ه الصغير ويفت��ح أبوابه 
التي أظهرت متردها بفعل البرد 
فكان��ت عصية علي��ه فتصدر 

أصوات العصيان.
 يفتح محل��ه الصغير املظلم 
الب��ارد  مثله مثل عدد من احملال 
الت��ي تواجه��ك وأن��ت تدخ��ل 
)إح��دى  الش��واكة  منطق��ة 
وهي  القدمي��ة(  بغ��داد  مناطق 
ب��اردة مظلمة  محال صغي��رة 
عل��ى الرغم م��ن وج��ود التيار 
الكهربائ��ي، ت��كاد تختفي بني 
اخلانات والبيوت القدمية لينتهي 

الزقاق الى علوة السمك. 
جلس ف��ي محله وق��د ازدحم 
باألدوات وأجهزة التدفئة وبعض 
األجهزة النفطية القدمية التي 
كان��ت تس��تعمل ف��ي البيوت 
حتى مرحل��ة الثمانينيات وقد 
تكون استقرت في البيوت حتى 
مرحلة التسعينيات من القرن 
املاضي، كان ف��ي انتظار مدفأة 
ق��د تأتي بها عج��وز من عجائز 
الشواكة أو رجل محب لألدوات 
إلص��الح  فيس��عى  القدمي��ة 
م��ا جار علي��ه الزمن، ال ش��يء 
وال جدي��د برغ��م ش��دة البرد، 
ينتصف النه��ار، ويفتح مدفأة 

قدمي��ة كان ق��د أصلحه��ا في 
وق��ت س��ابق  إال أن ال أحد جاء 
ليستردها، وملبة بيضاء كان قد 
أصلحها قبل أسبوع وهو يأمل 
أن يأت��ي م��ن يس��تردها ويأخذ 
هو ثمن م��ا أجنزه، مكان كل ما 
في��ه يوحي ب��أن احلي��اة طويلة 
وانك أمام قصة عليك أن تترك 
احلديث كله له��ذا الرجل الذي 
يع��د آخر مصل��ح للمدفأة في 
ش��ارع الشواكة وقد يكون آخر 
بغداد  ف��ي  للمدف��أة  مصل��ح 

حسن علوان عبود أبو كدر. وما 
أن سألته عن أبو كدر وطبيعة 

مهنته التي انقرضت فقال:
اس��مي يحم��ل كلم��ة القدر 
الذي يستعمل للطبخ وكنيت 
بهذا االس��م ألن به كانت تُعد 
وجب��ات م��ن الطع��ام للفقراء 
ومنظ��ر القدور عل��ى النار كان 
مألوف��ا فصار الن��اس يطلقون 
عليه ابو كدر والتصق االس��م 
بالعائلة حت��ى االن. وقد اخذت 
مهن��ة تصلي��ح املدف��أة ع��ن 

وال��دي والغريب ان��ي لم اعرف 
غير ه��ذه املهن��ة، وعملت بها 
من��ذ الس��تينيات م��ن الق��رن 
املاض��ي، دخلت الس��وق مدفأة 
العم��ل  تراج��ع  ل��ذا  الب��االت 
ف��ي املدف��أة التي حتمل اس��م 
باللهجة  عشتار والتي تسمى 
العامية)صوب��ه( وق��د مير اليوم 
بطول��ه م��ن دون ان يطرق بابي 

اي زبون.
اغل��ق محل��ي ح��ني يقت��رب   
العصر واقول اليوم يشتد البرد 

وغ��دا قد تك��ون امامي)صوبه( 
فأصلحها.

 هذه املهنة تشكل لدي متعة 
باألخص حني انتهي من اصالح 
مدفأة وأوقدها واجد ان لهيبها 
اصبح احمر ومن ث��م صار ازرق 
اي ان ال شوائب فيه، محصولي 
قد يصل الى خمسة آالف دينار 
او بع��ض االحيان ال ش��يء فال 
يوجد من ميتل��ك هذا النوع من 

مدفأة عشتار.
وفاجأني باإلجابة حني قلت له: 

هل توافقني بأن يعاد صنع هذا 
النوع من املدفأة؟

هن��اك  الن  طبع��ا  ال  ق��ال:  اذ 
اجه��زة  م��ن  كثي��رة  انواع��اً 
التدفئة الكهربائية والنفطية 
املنافس��ة له��ا مث��ل اليابانية 
وغيره��ا واملوج��ودة في س��وق 
الب��االت، وهذا يعن��ي انها تباع 
بس��عر رخيص والتي يفضلها 
املش��تري على االجهزة الغازية 
متتل��ك  النه��ا  والكهربائي��ة 

خاصية األمان.
ام��ا ع��ن عمل��ه فق��ال: كنت 
اعمل حت��ى الواحدة لي��ال وانا 
أشهر وأقدم من يصلح اجهزة 
التدفئة النفطية وهناك ايضا 
سلمان كبه باإلضافة الى ذلك 
فأنا اصلح )اللمبة( يش��ير الى 
جه��از نفط��ي خ��اص بالطبخ 
ويقول هذه الة نفطية للطبخ 
كانت تستخدم في كل البيوت 
تقريبا والى االن البعض ميتلكها 
وانا افضل م��ن يصلحها علما 
انه��ا انقرض��ت وغي��ر موجودة 
في اي مكان، يش��ير الى جهاز 

نفطي اخر)اجلوله(.
ويق��ول: ظه��ر هذا اجله��از في 
الثمانينيات وتراجع استخدامه 
خالل العشر سنوات االخيرة انا 

أفضل من يصلحه.
قلت له هذه املهنة ال تدر عليك 
مصروف ي��وم فلم��اذا تتواصل 

في العمل.
-ال اع��رف مهن��ة غيره��ا وان��ا 
به��ذه  ال��ذي يعم��ل  الوحي��د 
املهنة، هي مكسبي وحصادي 
وان��ا عل��ى اب��واب الثمانني من 
العم��ر فكيف ل��ي ان اعمل او 

اتعلم غيرها.  

في الثمانين ورزقه ال يتعدى خمسة آالف دينار

املصلح حسن علوان عبود أبو كدر

الدار العراقية لألزياء تنّظم حملًة للتبرع 
بالدم 

حتت ش��عار )جودك بقط��رة من دمك الزك��ي كرم منك 
بالدنيا وعظيم ثواب في اآلخرة( 

نظم��ت ال��دار العراقي��ة لألزي��اء وبالتعاون مع ش��عبة 
الس��المة املهني��ة التابعة لل��دار حملة التب��رع بالدم 
دعم��اً جلرحى ابط��ال رجال القوات االمني��ة البطلة من 
اجليش والشرطة واحلشد الشعبي، اضافة الى احملتاجني 
م��ن املرضى الراقدين ف��ي مستش��فياتنا الذين يعانون 
م��ن ح��االت النزف احل��اد وفقر ال��دم املزم��ن وخصوصاً 
التالس��يميا وسرطان الدم اللوكيميا واالمراض اخملتلفة 
األخرى،  وش��عوراً باملس��ؤولية العالية جتاه ابناء شعبنا 
الغي��ارى توافد ع��دد من موظفي ال��دار العراقية لألزياء 
يتقدمه��م املدير العام لل��دار العراقية لألزياء االس��تاذ 
عقي��ل املن��دالوي ومع��اون املدي��ر العام االس��تاذ صالح 
الفضل��ي وع��دد من اف��راد احلماية التابعة لل��دار الذين 
اسهموا بالتبرع بالدم امياناً منهم وتأكيداً على اللحمة 
الوطنية والنسيج االجتماعي للشعب العراقي الصابر 

بكل طوائفهم وانتماءاتهم.
                  

»حزام فوري« يحميك من السقوط
متكنت شركة فرنسية، من تطوير »حزام هوائي« ينتفخ 
بنحو تلقائي ليحمي الش��خص ال��ذي يرتديه، متى ما 

أحس أنه يوشك على السقوط.
وبحس��ب ما نقل��ت صحيفة »ديلي مي��ل« البريطانية، 
ف��إن احل��زام يتيح حماي��ة أكب��ر لكبار الس��ن ويقيهم 
م��ن التعرض لكس��ور خطيرة في منطق��ة الفخذ، إذا 

سقطوا أرضا.
ويعمل احلزام بسرعة فائقة كما يستجيب بنحو فوري، 
إذ ينتفخ في 80 جزًءا من ألف من الثانية بعد استشعار 

خطر السقوط.
وبحسب شركة »هيليب« فإن احلزام الهوائي يتيح جتنب 
80 في املئة من األضرار التي تنجم عن السقوط، ويرجح 

أن يصل ثمنه في األسواق إلى 790 دوالرا.
ونبه��ت دراس��ات س��ابقة إل��ى أن كب��ار الس��ن الذين 
يتعرض��ون لكس��ور في الفخ��ذ معرض��ون بأكثر من 3 

مرات للوفاة في السنة التالية، مقارنة بغيرهم.
وفي حال س��قط مرتدي اجلهاز الواقي، يتوجب عليه أن 
يشحن احلزام بغاز يكلف خمسني دوالرا، لكن الثمن قد 

يكون أقل بكثير من تداعيات وفاتورة الكسور.

فيسبوك ثغرة تهدد خصوصية ماليين 
المشتركين 

كش��ف موقع » » wired األميركي، ع��ن وجود ثغرة في 
موقع التواصل االجتماعي األش��هر عاملياً “فيس��بوك” 
هوات��ف  أرق��ام  عل��ى  باحلص��ول  للمعلن��ني  تس��مح 

املشتركني.
وق��ال املوق��ع: » إن أداوت اس��تهداف اإلعالن��ات اخلاصة 
بالش��ركة ميكنها الكش��ف ع��ن رقم الهات��ف احملمول 
ملس��تخدمي )فيس��بوك( م��ن خ��الل عن��وان بريده��م 

اإللكتروني«.
وأضاف: أدى اخللل نفس��ه إلى إعطاء أدوات اس��تهداف 
اإلعالن��ات إمكاني��ة جلمع أرق��ام هواتف مس��تخدمي 

)فيسبوك( الذين زاروا صفحة ويب معينة.
وتعد هذه الثغرة لدى »فيس��بوك« خط��راً كبيراً، نظراً 
ألنها تعرض بيانات مئات املاليني من املشتركني للخطر، 
وهذه البيانات تس��عى الش��ركة دائماً للحصول عليها 

مع وعد املستعملني باحلفاظ عليها.

متابعة الصباح الجديد:
بكعك��ة كبي��رة ُكت��ب عليه��ا 
»البص��رة حتتفل مب��رور 100 عام 
عل��ى إحدى أقدم الس��يارات في 
اخلاص��ة  وباألغني��ات  الع��راق«، 
بأعياد امليالد احتفى عراقيون في 
مدينة البصرة بسيارة قدمية طراز 
فورد م��ن إنتاج عام 1917 وكانت 
مملوكة يوما ما خلليل باش��ا آخر 

الوالة العثمانيني لبغداد.
والتقط ش��بان وأُسر صورا لهم، 

ولقطات س��يلفي مع الس��يارة 
القدمية، التي ُعرضت في س��وق 
مين��ي بص��رة التجاري ي��وم 29 

ديسمبر/كانون األول.
ومتكن محمد دحام، املالك احلالي 
للس��يارة، من الوص��ول لها عبر 
االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل 

وُعشاق السيارات القدمية.
الس��يارة  »ه��ذه  دح��ام  وق��ال 
موديل 1917 نوع ف��ورد ، صناعه 
أميركية، مر على صناعتها 100 

س��نة. حصلت عليها عن طريق 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، 

وهواة الكالسيك«.
وأوض��ح، أن س��يارته القدمية رمبا 
تك��ون مج��رد تذكرة ب��أن العمر 
مج��رد رق��م ألن حالته��ا جيدة 
ج��دا وتعم��ل بكف��اءة. مضيفاً 
ان الس��يارة أجريت عليها بعض 
الصيانة، مث��ل الصبغ أو غيرها. 

واحلمد هلل االن متام وشغالة.
وقد اش��ترى دحام هذه السيارة 

قبل خمس سنوات بشرط واحد 
أن يحتفظ بها داخل العراق.

وق��ال مواط��ن حض��ر االحتفال 
إلى أنه لم ير مثل هذه الس��يارة 

اللهم إال في األفالم القدمية.
وتعد محافظ��ة البصرة، الغنية 
بالنفط، املركز التجاري الرئيسي 
العراق��ي. وف��ي البص��رة امليناء 
الوحيد للبالد عل��ى اخلليج وبها 
والغاز  النفط  احتياطي��ات  أكبر 

العراقي.
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عبطان: رعاية الرواد 
واجب وطني

الجوية يرفض احتراف 
همام طارق في تركيا

صدور العدد 12 
من مجلة بارالمبياد

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكييد وزير الشييباب والرياضة عبد احلسيين عبطان 
ان رعاية شييريحة االبطال والييرواد الرياضين واجب 

وطني مقدس على جميع املؤسسات الرياضية .
وقييال عبطييان خييال اسييتقباله عييدداً ميين الرواد 
والرياضين االبطال ان الوزارة مسييتمرة بتقدمي كل 
الدعم املادي واملعنوي لهذه الشييريحة املهمة التي 
قدمت الكثير الى العراق من خال متثيله في احملافل 

الدولية ووقوفهم فوق منصات التتويج.
وشدد ان الوزارة سييتبذل جهودا كبيرة في السعي 
لتحقيق أمرين مهمن للشييريحة الييرواد واالبطال 
الرياضين وهما السييكن الائييق والرعاية الصحية 
فضييا عيين إدامة التواصييل معهييم وتكرميهم في 

جميع احملافل واملهرجانات الرياضية والشبابية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
متسييكت إدارة نييادي القييوة اجلوية العراقييي باعبها 
الدولييي همام طييارق، رافضة العييرض املقدم لاعب 
من نادي إيازيج سييبور أحد فرق دوري الدرجة الثانية 

التركي.
وقييال املنسييق اإلعامي لنييادي القوة اجلوية حسييام 
الدراجي في تصريحات صحفية، إن اجلهاز الفني أبلغ 
اإلدارة بحاجة الفريق املاسة لاعب همام طارق، كون 
الفريق ينافس هذا املوسم على لقب ثالث في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيييوي، وكذلك مطالبن بالعودة إلى 
املنافسيية فييي الدوري احمللي.وأشييار الدراجييي إلى أن 
القوة اجلوية يحتاج جلهود جميع العبيه دون التفريط 
بخدمات أي منهم، الفًتا إلى أن اإلدارة أعلنت في وقت 
سييابق، أنها ال تقف بوجييه أي العب يريييد االحتراف، 
لكيين العرض املقدم لهمام طارق ال يليق بإمكانياته.. 
وأوضح أن اللعب فييي الدرجة الثانية للدوري التركي 
بقياسييات إدارة النادي واجلهاز الفنييي، ال يليق باعب 
دولي وعنصر مؤثر بفريقه، وبالتالي قررت اإلدارة رفض 
العرض التركييي، مؤكدة بأن همام قييد يتلقى عرًضا 

أفضل من خال تألقه في البطولة اآلسيوية.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
صييدر العدد اجلديد ميين مجلة ) باراملبياد ( عن قسييم 
اإلعام في اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية والذي 

يحمل العدد 12.
وقال رئيس حترير اجمللة هشام السلمان إن العدد اجلديد 
تضمن نتائج االسييتفتاء اخليياص بالرياضين االفضل 
في العام املنتهييي 2017 واحصائية بنتائج منتخبات 
اللجنيية الباراملبية في املشيياركات اخلارجية والبالغة 
102 وسيياما ملونييا فضا عن تسييليط االضييواء عن 
املشاركة االخيرة في باراسياد اسيا الذي اقيم في دبي 
واراء المناء سيير االحتادات الرياضية باجنازات احتاداتهم 

في العام املنتهي.
واضيياف السييلمان ان العددتضمن ايضيياء لقاءات مع 
ابييرز الرياضين في اللجنيية الباراملبية  ومتابعات حول 
اهم االحداث التي شهدتها رياضة التحدي في العراق 
اضافة الى تسليط الضوء على اهم ما قالة جنم الكرة 
العراقية السييابق حسن سييعيد حول رياضة اللجنة 
الباراملبية العراقية وماذا مثل له نبأ رحيل االمن العام 
السييابق فاخر اجلمالي واشارت الى اجمللة الى رأي رئيس 
اللجنة الباراملبية االسيوية  االماراتي ماجد العصيمي 

مبشاركة العراق ببطولة باراسياد اسيا للشباب.

الصين  ـ ضياء حسين*

تغلييب منتخبنييا االوملبييي لكييرة 
القدم عل نظيييره املاليزي 4-1 في 
اولييى مبارياته في نهائيات اسيييا 
حتت 23 عاما التي تضيفها الصن 
لغاية السييابع والعشرين من هذا 
الشييهر فيما جتري اليييوم مباراتان 
حلسيياب اجملموعيية الرابعيية حيث 
تاعب سييوريا منتخب اسييتراليا 

وتواجه اليابان فلسطن .
مباراة منتخبنا االوملبي  التي قادها 
احلكييم االوزبكي فالنتن حلسيياب 
اجملموعة الثالثة  واحتضنها ملعب 
مدية نشانغ شييو انتهى شوطها  
بتقييدم منتخبنييا 2-0 سييجلهما 
محمييد جفييال وامجييد عطييوان 
واضاف عاء مهاوي وحسيين علي 
هدفن في الشييوط الثانييي فيما 
متكن املنتخب املاليزي ان يسييجل 
هدفييه الوحيد قبل نهاييية اللقاء 
بتسع دقائق ، واليكم ابرز تفاصيل 

املباراة .
 مثييل منتخبنييا االوملبييي  : احمد 
وعلييي  املرمييى(  )حلراسيية  باسييل 
وعيياء  جمعييه  وبرهييان  لطيييف 
مهيياوي) احمييد عبد الرضييا د83(  
وحمييزة عدنييان )للدفاع( وحسيين 
علي وصفاء هادي ومحمد جفال ) 
ابراهيم بايش د 70 ( وامجد عطوان 
)للوسط( وبشا رسيين ))c وفرحان 

شكور )علي رحيم د88( .
بييادر  فقييد  متوقعييا  كان  كمييا 
العبومنتخبنييا االوملبييي بالهجوم 
منييذ اللحظيية التييي اعليين فيها 
احلكييم االوزبكييي  فالنتيين بييدء 
احداث الشييوط االول حيث تسيد 
العبونا منطقة وسييط امللعب من 
خال  حتركات بشييار رسن وصفاء 
هادي ودخول حسيين علييي جناح 
اليمن الى وسط امللعب ولم متض 
سييوى خمييس دقائق فقييط ختى 
متكن منتخبنا من تسجيل الهدف 
االاول عن طريق محمد جفال  بعد 
ان تطاول براسييه لكرة بشار رسن 

اجلميلة من اجلانب االيسر ، الهدف 
املبكر جعل العبينا يتسرعون في 
الهجييوم فييي محاولة لتسييجيل 
هدف ثييان ينهييي االمور بسييرعة 
فاندفعوا للهجييوم مقابل اعتماد 
ماليزي على الكييرات املوتدة والتي 
لييم يتمكنوا من اسييتغال اثنتن 
منهييا حيييث خييرج احمد باسييل 
لواحدة منهييا وتكفل صفاء هادي 
بابعيياد الكرة الثانييية كما حتصل 
املاليزيييون على ركنيتن مع اندفاع 
مللعبنا فيما الغى احلكم باشييارة 
من مساعده هدفا ملنتخبنا بداعي 
التسييلل في الدقيقة 22 سييجله 
فرحان شييكور لكن امجد عطوان 
جنح باعادة الكرة واحلكم املساعد 
الى وسط امللعب مرة اخرى بعد ان 
متكن من اسييتغال ابعاد خاطيء 
الحد املدافعن مهيا كرة لنفسييه 

داخييل منطقيية اجلزاء ليسييددها 
قوية في الزاوييية اليمنى للحارس 
مسييجا هييدف منتخبنييا الثاني 
فييي الدقيقة 28 ، املنتخب املاليزي 
انفتح اكثر بعد الهدف لكن كراته 
برغييم وصولهييا للحييارس احمييد 
باسييل االانها كانت الحتمل معها 
اية خطورة فييي حن حاول العبونا 
زيييادة غلتهييم من االهييداف لكن 
ذلييك لم يتحقق بعييد ان انعدمت 
فرص الوصييول الى املرمى لينتهي 

الشوط االول بنتيجة الهدفن .
لم ينتظر منتخبنييا طويا ليهدد 
مرمييى املنتخب املاليييزي عندما رد 
احلارس كرتان مطلع هذا الشييوط 
االول تسييديدة فرحان شييكور من 
جهيية اليسييار والثانييية انفييرادة 
حسيين علي من جهة اليمن قبل 
ان يسييجل عاء مهاوي هدفا ثالثا 

ميين مناوليية جميليية ميين القائد 
بشار رسن جنح مهاوي في مراوغة 
املدافع وتسييديد كرة قوية بيسراه 
في الدقيقة 56 ، بعد الهدف ايقن 
املاليزيون ان اندفاعهم سيتسبب 
بخسييارتهم باهييداف اخييرى فلم 
يبييادروا للهجييوم في وقييت كثف 
العبونا من محاوالتهم لتسييجيل 
وصولهييم  وبييات  اخييرى  اهييداف 
وتاعب حسيين علي وبشييار رسن 
وامجييد عطوان  ومحمييد جفييال 
بالدفاع املاليزي حيث اضاع حسن 
علييي هدفييا محققا بعييد تصدي 
جميل من احلييارس املاليزي، وحاول 
مدرب منتخبنا عبد الغني شييهد 
زيادة الفاعلييية الهجومية عندما 
زج بابراهيييم بايش بدال من محمد 
جفال في الدقيقة 70 وعاد احلارس 
املاليزي لينقييذ فريقه من محاولة 

عراقية اخرى عندما تخلص حسن 
علييي ميين مدافييع اليسييار ولعب 
كييرة جميلة داخييل منطقة اجلزاء 
سددها بشييار قوية اعادها احلارس 
الييى امللعييب ، ومن هجميية مرتدة 
للفريق املاليزي جنح محمد صفاوي 
رشيد ان يقلص الفارق لفريقه من 
تسديدة يسارية من داخل منطقة 
اجلييزاء سييددها عى يسييار احلارس 
احمد باسل في الدقيقة 79  ،لكن 
املتالييق حسيين علي عاد ليوسييع 
الفييارق مجييددا بتسييجيله هدف 
منتخبنا الرابع بعد دقيقتن فقط 
من هدف املاليزين ، وكاد املاليزيون 
ان يضيفوا هدفا ثانيا في الدقيقة 
88 لكن حرسيينا احمد باسل جنح 
بردهييا وهييي علييى خييط املرمى ، 
واجييرى املييدرب عبد الغني شييهد 
اخر تغيير فييي الدقيقة 88 عندما 

اخرج املهاجم فرحان شييكور وزج 
باعب الوسييط علي رحيم قبل ان 
يضيع البديل ابراهيم بايش فرصة 
تسييجيل الهدف اخلامييس عندما 
لعييب الكييرة ميين جانييب القائم 
االيسر ملرمى ماليزيا برغم انه كان 

في موقع جيد للتسديد .
مدرب منتخبنا عبد الغني شييهد 
اسييتثناء  دون  ميين  الاعبيين  اداء 
حيث اضاعوا العديييد من الفرص 
املاليييزي  تالييق للحارسييش  بعييد 
مؤكييدا ان املنتخييب املاليزي ليس 
باخلصم السييهل واعتقييد انه لن 
يخسيير بهكذا نتيجيية امام االردن 
والسعودية النه فريق  منظم ولديه 
العبون جيدون ، واضاف شييهد في 
املؤمتر الصحفي الذي اعقب املباراة 
انه اشييرك امام ماليزيا تشييكيلة 
الهجومي  الطابييع  يغلب عليهييا 
وقد ادى الاعبون مامطلوب منهم 
بعييد ان  حققنا املطلييوب وتابع ان 
تفكيرنييا خطوة خطوة وان مامح 
الفييق املتاهلة لن تتحدد في مبارة 
واحدة ، وزاد ان لكل مباراة ظروفها 
وانييه علييى يقيين كامييل بقييدرة 
الاعبن على جتاوز السييعودية من 
خييال انتهاجنا لطريقيية تختلف 

بحسب املنتخب املنافس .
أما مدرب منتخب ماليزيا الكوري 
اجلنوبي اوجن كيم اشييار في املؤمتر 
تنقصهم  ان العبيييه  الصحفييي 
اخلبييرة الييى ان اثنيين ميين اهداف 
ميين  جيياءت  العراقييي  املنتخييب 
خطاين دفاعين لكن ذلك كله لن 
مينع من االشادة باملنتخب العراقي 
كونييه واحد ميين املنتخبييات التي 
سييتذهب بعيدا في هذه البطولة 
، الفتييا الى انه يتطلييع للمباراتن 
والسييعودية  االردن  امام  املقبلتن 
ميين اجييل تقييدمي اداء افضييل من 
مباراة العراق وانه على ثقة اكيدة 
بامكانييية حتقيق فريقييه مفاجاة 

في هذه اجملموعة.

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

»األولمبي«يهزم ماليزيا ويتطلع للفوز على السعودية.. السبت
شهد مطمئن ألداء الالعبين ويؤكد تصاعد المستوى في المباراة المقبلة

مدريد ـ وكاالت:

»ميياركا«  صحيفيية  كشييفت 
اإلسييبانية أن الفرنسييي زين الدين 
زيييدان مدرب ريال مدريد اإلسييباني 
، قييد عقد اجتماعا مييع العبيه دام 
ألكثر من نصف سيياعة قبل بداية 

احلصة التدريبية ليوم أول أمس.
وأوضحييت الصحيفيية ان االجتماع 
متحييور حول فتييرة الفييراغ التي مير 
بها الفريق في أعقاب التعادل أمام 
مضيفه سيلتا فيغو بنتجية هدفن 
ملثلهما في اجلولة التاسعة عشرة 
من بطولة الدوري اإلسباني ، وقبلها 
خسارته ملوقعة »الكاسيكو« على 

أرضه أمام غرميه الكتالوني.
و أكييدت الصحيفيية أن االجتميياع 
كان هاماً لزيييدان والاعبن ، بدليل 
انه يعتبر أطييول اجتماع عقده مع 
الاعبن ، منذ توليييه اجلهاز الفني 
للفريييق قبييل عامن فييي محاولة 
منه إلخراج أفييراد الفريق من حالة 
اإلحباط الشديدة التي تسود غرف 

مابس الاعبن.
وبحسييب ما أوردته الصحيفة فان 
زيدان فضل عدم حتميل املسييؤولية 

ألي طرف ، مفضا استخدام عبارة 
اجلميع مسؤول عما يحدث للفريق، 
من أجل تفادي أي ردود فعل سلبية 
من الاعبيين ، رغم األداء السييلبي 
لعدد كبير منهم ، وهو ما كان جلياً 
فييي مباراة ريال مدريد أمام سيييلتا 
فيغو ، رغم أن نييادي العاصمة كان 
متقدمييا في النتيجيية حتى الرمق 

األخير.
هذا وحيياول زيدان اسييتغال احلالة 
النفسية السيئة لاعبن من اجل 
اسييتفزازهم وحتفيزهم على تقدمي 
مجهودات اكبر في املرحلة القادمة 
واسييتعادة  الفريق  لتحسيين وجه 
بريقييه ، إذ قييال لهييم حرفييياً :« أن 
عما مضنيا ينتظرنا »، فكان ردهم 
إيجابييياً معبرين عن اسييتعدادهم 

لبلوغ أعلى مستوياتهم.
كما سييعى زيييدان إلى االسييتماع 
لاعبيين ، لتشييخيص الوضع الذي 
مير بييه الفريييق ، وطييرح املقترحات 
املناسييية للخييروج ميين األزمة في 
أسرع وقت ممكن قبل اقتراب موعد 
مبيياراة الفريييق أمييام باريس سييان 
جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
القيييام  زيييدان  رفييض  أن  يبييدو  و 

بتعاقييدات خييال فتييرة االنتقاالت 
الشتوية اجلارية حالياً ، يدخل ضمن 
خطته لرفع معنويات العبيه الذين 
يعتمييد و يراهن عليهييم لتحقيق 
إرتفاعاً فييي األداء و النتائج ، إلنهاء 
املوسييم بأفضييل حصيليية ممكنة 

في محاوليية منه لتكرار سيييناريو 
موسييم )2015-2016( عندمييا جنح 
مع ذات الاعبن تقريباً في التتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما ضاع 
منييه بطولتي كأس امللييك والدوري 

اإلسباني.

و فييي موضييوع ذو صليية كشييفت 
صحيفيية »سييبورت« الصييادرة من 
العاقيية  أن  كالتالونيييا،  إقليييم 
بيين رئيس النييادي فلورنتينييو بيريز 
ومييدرب الفريق زين الدين زيدان ، قد 
أصبحييت على صفيح سيياخن و أن 

النتائييج املتواضعة التي سييجلها 
الفريييق هذا املوسييم ، قييد أحدثت 
شييرخا بينهما قد يبدأ في اإلتساع 
مسييتقباً، ممييا يجبر صانييع القرار 
املدريدي على إقالة زيدان مثلما إقال 

قبله اإليطالي كارلو انشيلوتي .
و وفقييا ملييا كتبتييه الصحيفة فان 
النتائييج الهزيليية التييي سييجلها 
الفريييق املدريدي لم تكن السييبب 
الوحيد في حدوث هذا الشييرخ ، بل 
هنيياك أيضا خاف قائم بن الرئيس 
واملييدرب بخصوص تدعيييم الفريق 
في فترة االنتقاالت الشتوية احلالية 
، إذ يرفض الفني الفرنسي إجراء أي 
تعاقدات في وقت يعاني فيه الفريق 
، وهو األمر الذي لم يستطيع رئيس 

النادي أن يتفهمه .
كما أشييار التقرير عن تراجع زيدان 
عن إتفاقييه املبدئي مييع فلورنتينو 
بيريز ، بشييأن التعاقد مع اإلسباني 
أتلتيييك  حييارس  أريزاباالغييا  كيبييا 
بيلبيياو، الذي كان يتوقييع أن ينضم 
إلى صفييوف ريال مدريد في شييهر 
يناير اجلاري ، مع اسييتمرار االعتماد 
على الكوسييتاريكي كايلور نافاس 
كحييارس أساسييي للفريييق ، قبل 
أن يفاجييئ املييدرب رئيييس النييادي ، 

برفضييه التعاقييد مييع أي العييب و 
تأجيل احلديث عن التعاقدات لغاية 

الصيف املقبل.
و امام هذه املعطيات التي ال تخدم 
زيييدان ، فانه أصبييح لألخير فرصة 
واحدة للحفيياظ على منصبه ، من 
خال إحراز لقبي كأس امللك و دوري 

أبطال أوروبا .
ميين جانب اخر، أكد الفرنسييي زين 
الدين زيدان، مدرب ريال مدريد حامل 
لقب الدوري االسييباني لكرة القدم، 
لى الرغبة »باثبييات قدرتي ان اكون 
مدربا جيدا في خضم الصعوبات«، 
في ظييل الفتييرة السيييئة التي مير 

فيها الفريق امللكي في الليغا.
وأتييت تصريحات زيييدان في حديث 
جمللة فرانس فوتبول الفرنسية، التي 
اختارته كأفضل مدرب فرنسي لعام 

2017، للمرة الثانية على التوالي.
وقال زيدان الذي مني فريقه بهزمية 
موجعة أمام ضيفه وغرميه برشلونة 
صفيير3- في 23 كانون األول املاضي، 
»نعييم، اخلطر حاضيير اآلن، لكن لن 
أغييير. أنا مييدرك أن أمامييي أبطال 
عظميياء يسييتمعون إلييي. نعييرف 
كيف نلعب كرة القييدم، لذا األمور 

ستترتب في النهاية«.

»فرانس فوتبول« تختاره أفضل مدرب فرنسي لعام 2017

زيدان يعقد اجتماعًا مطواًل بالعبي ريال مدريد بعد التعثر أمام سيلتا فيغو

تقرير

محمد جفال ينطلق فرحا بالهدف األول »عدسة: كرمي جعفر«

زيدان
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كأس آسيا تحت 23 عاما

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريييق نادي أمانيية بغداد 
فوزأً ثمينأً عليت مضيفه فريق 
كرباء بهدف ميين دون رد أحرزه 
الاعب هييوزان إسييماعيل في 
الدقيقيية 45 في املبيياراة التي 
اقيمييت أمييس حلسيياب اجلولة 
الثامنيية ميين املرحليية االولييى 

لدوري الكرة املمتاز.
وبذلييك يعييوض فريييق بغييداد 
خسييارته السييابقة امام فريق 

الكهرباء بهدف من دون رد.
فيمييا تعييادل فريقا السييماوة 
وضيفييه البحري بهييدف ملثله، 
سجل للسماوة حسن سلمان 
فييي الدقيقة 7، وعييادل الكفة 
للبحري الاعب سامي جبر في 

الدقيقة 78.
ميين جانب اخر، قييال مدير جلنة 
املسييابقات في االحتيياد املركزي 
لكرة القدم، شييهاب أحمد، ان 
اليوم اخلميس سيشهد اقامة 
خمس مباريات االولى ستجمع 
والصناعييات  اجلنييوب  نفييط 

الكهربائييية في ملعييب الزبير، 
فيما يحتضن ملعب الشييعب 
الدولي لقاء القمة بن الشرطة 
الوسييط، وفي مبيياراة  ونفييط 
اخييرى يلتقييي النفييط والقوة 
اجلوييية فييي ملعييب الصناعة، 
فيمييا يضيييف ملعييب املدينة 
واحلسن،  امليناء  لقاء  الرياضية 
فيما تقام املباراة اخلامسيية بن 
الكهربيياء ونفييط ميسييان في 

ملعب التاجي.
واشييار الى ان يوم غييد اجلمعة 
سيشييهد مباراتيين االولى في 
ملعييب الشييعب بيين الييزوراء 
واحلييدود، والثانييية فييي ملعب 
عفك جتمييع الديوانية وضيفه 

الطلبة.
وتختتييم اجلوليية يوم السييبت 
باقاميية مباراة واحييدة بن زاخو 
والنجف في ملعب دالل مبدينة 

زاخو.
فيما اشار أحمد، إلى ان اجلولة 
التاسييعة سييتبدأ يييوم األحد 
املقبييل، باقامة مبيياراة واحدة، 

حيييث يلتقي أمانيية بغداد في 
ملعبييه بفريق البحييري، وجترى 
يوم األثنيين 5 مباريات، فيلتقي 
في ملعييب النجف فريقا نفط 
الوسييط وضيفه نفط اجلنوب، 
ويلتقييي فييي ملعب الشييعب 
فريقييا  جمهييور،  بييا  الدولييي 
الكهربائية،  اجلوية والصناعات 
ويتواجه في ملعييب الصناعة، 

فريقي النفط والكهرباء.
وفي ملعب ميسان الدولي، جترى 
مبيياراة نفط ميسييان وكرباء، 
وفييي ملعب املدينيية  الرياضية 

يلعب امليناء والشرطة.
وفي يييوم الثاثاء جترى مباراتن، 
حيث يلعب السماوة والديوانية 
في ملعب األول، ويتواجه فريقا 
احلسيين والييزوراء فييي ملعييب 

التاجي.
وتقييام االربعاء مبيياراة الطلبة 
وزاخييو فييي ملعييب الشييعب 
الدولي، وتختتم اجلولة اخلميس 
املقبل بلقاء احلدود والنجف في 

ملعب التاجي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ودع االحتيياد املركزي للبولنغ، امن 
سيير االحتاد، ندمي أصطيفان، الذي 
رحل صباح أمس اثر عارض صحي 
لم ميهله طويا، وبحسب العبة 
املنتخييب الوطني، منى خوشييو 
بولييص، فييان رحيييل أصطيفان، 
يعد خسييارة لرياضة البولنغ ملا 
ميثله من ثقل كبييير في اللعبة، 
ونشيير احتاد البولنييغ، على موقع 
التواصل االجتماعي، ان مراسيم 
قداس صيياة اجلنازة على الراحل 
الثامنة  السيياعة  سييتجرى في 
اليييوم  صبيياح  ميين  والنصييف 

اخلميس في كنيسة مار بطرس 
وبولييص للسييريان األرثوذكييس/ 
شييارع الصناعيية، ثييم دفنه في 
األرثوذكييس  السييريان  مقبييرة 
علييى طريق ديالى القييدمي.. فيما 
سيييقام مجلس تأبن في قاعة 
الكنيسيية ذاتها من الساعة 10 
صباحييا ولغاية 1 ميين ظهر يوم 

غٍد اجلمعة.
تشاطر  اجلديد«  أسييرة«الصباح 
االحتاد املركزي أحزانه لوفاة أمن 
سر اللعبة، وتتقدم ألهله وذويه 
ومحبيييه بالصبر والسييلوان، أنا 

هلل وأنا إليه راجعون.

مدريد ـ وكاالت:
سييّدد الكرواتي لوكا مودريتش العب 
وسط ريال مدريد اإلسييباني، املتهم 
باالحتيييال الضريبييي، نحييو مليييون 
يورو ملصلحيية الضرائب اإلسييبانية، 
بحسييب ما ذكر مصييدر قضائي أول 
أمس. ويشييتبه القضاء بييأّن الاعب 
الكرواتي تهرب من دفع 870,728 يورو 

)1,04 مليييون دوالر( من إيرادات حقوق 
بيييع حقوق الصييورة العائييدة له في 
2013 و2014، عبر شركة أنشئت في 
لوكسييمبورغ.. وقييدم مودريتش إلى 
محكمة في ألكوبنداس قرب مدريد، 
دلياَ على تسييديده نحو مليون يورو 
ملصلحيية الضرائييب فييي الرابييع من 
كانون الثانييناير، وهييو املبلغ املتهم 

بالتهييرب ميين دفعييه، إضافيية الييى 
الفوائييد. وقال املصدر القضائي الذي 
رفض الكشييف عن اسييمه لفرانس 
برس إّن مودريتش دفع املبلغ »طوعاً«.

ويلعب مودريتييش )32 عاماً( في ريال 
مدريد منذ انضمامه إليه عام 2012 
من توتنهام اإلنكليزي مقابل نحو 40 

مليون دوالر.

مليون يورو ضرائب ضد مودريتش

»بغداد« يعود بفوز ثمين واليوم
 خمس مواجهات في ممتاز الكرة

»الصباح الجديد« تشارك أسرة 
»البولنغ« أحزانها بوداع نديم أصطيفان

األحد.. بدء الجولة التاسعة بإقامة مباراة واحدة



بغداد-الصباح الجديد:
وان��ت تس��ير ف��ي ش��ارع املتنب��ي 
يلف��ت انتباهك العديد م��ن الزوايا 
والتفاصي��ل حي��ث الكت��ب الت��ي 
والش��ارع  األرصف��ة  افترش��ت 
واملكتب��ات عل��ى جانب��ي الطري��ق 
أنواعه��ا  بجمي��ع  والقرطاس��ية 

واشكالها.
س��وق الس��راي واح��د م��ن أجمل 
تفرع��ات ش��ارع املتنب��ي، فبرغ��م 
املسافة احملدودة جدا والتي ال تتعدى 
الثالث��ة أمتار لدخوله، اال ان هذا لم 
يثن أحدا من الرجال وحتى النس��اء 
على دخول عامله اخلاص، الذي يحوي 
كل م��ا يحتاج��ه الف��رد العراق��ي 
بجميع ثقافاته، الطالب، والباحث، 

واملفكر، والفنان.
عل��ى جانب��ي ه��ذا الس��وق الواقع 
ضم��ن محلة جديد حس��ن باش��ا، 
تتج��اور احمل��ال التي تتك��دس فيها 
أنواع القرطاسية التي حتتاجها كل 

الثقافات.
 ويع��د س��وق الس��راي م��ن أق��دم 
األسواق في بغداد، ولقد تزامن بناؤه 
مع بناء جامع الوزير حسن باشا، ابن 

الوزير محمد باشا عام 1660م.  
س��وق  الس��راي  س��وق  ويج��اور 
تس��ميته  وكان��ت  الس��راجني، 
مقترن��ة بوظيفت��ه اجلغرافية، ولم 
يك��ن حت��ى ذاك الوقت ق��د امتلك 
شخصية سوق املكتبات والوراقني، 
ب��ل كان معنيا باخلدم��ات املرتبطة 
بأعمال املوظفني، واملراجعني لدوائر 

احلكوم��ة، ومنها مبن��ى متصرفية 
لواء بغداد مقابل القشلة.

وكان ق��د عرف قبل ذل��ك في القرن 
بس��وق  املي��الدي  عش��ر  اخلام��س 
مهن��ة  أصح��اب  أي  اجلبقجي��ة، 
)صناع��ة آل��ة التدخ��ني( وأصحاب 
احلرف واملهن اجللدية و"الساعجية" 
وغيره��ا م��ن املهن، ويالصق س��وق 

الس��راي م��ن جه��ة النه��ر مبنى 
العس��كرية  اإلعدادي��ة  املدرس��ة 
ف��ي عهد الدول��ة العثماني��ة التي 
ش��غلت فيما بعد من قبل احملاكم 
املدني��ة، ومن ثم مبن��ى متصرفية 
لواء بغداد، والتي يقابلها في شارع 
الس��راي مبنى القشلة التي كانت 
مق��را للحكومة العراقية إلى عقد 
العش��رين،  القرن  الس��تينيات من 
وكان يوجد في مدخل سوق السراي 
مخاب��ز للصمون في عه��د الدولة 
العثماني��ة تس��مى )األكمكخانة( 
مقابل مقهى الشابندر، ومن أشهر 
م��ا كان يب��اع في��ه كب��ة الس��راي 
التي تعد م��ن الذ األكالت العراقية 

وأشهرها.
س��وق الس��راي أحد معالم مدينة 
بغداد وأحد معالم شارع املتنبي لم 
يحتج يوما اال الى نََفس زوار املتنبي، 
وما زال يتنفس بهم، برغم الزحمة 
الت��ي تص��ل أحيان��ا ح��د االختناق 
ف��ي أي��ام الصي��ف احل��ارة، لكن��ه 
مثل أي ش��بر م��ن ارض العراق، حتيا 
باإلنس��ان احلر، الباحث ع�ن احلي�اة 

احلقيقي�ة.

أحالم يوسف:
صدر ع��ن دار الكتب والوثائق 
في بغداد كت��اب عن الفنانة 
جمي��ل  حي��اة  التش��كيلية 
حاف��ظ أع��ده وقدم��ه عل��ي 
إبراهيم الدليمي مدير املتحف 

طن���ي  ل����و لل�فن ا
احلديث.

تضمن 
ب  لكت���ا ا
ع��دة أبواب، 
وت��ق����دمي 
عن  للمع��د 
ذك��ري���اته 
م����ع حي��اة 
جمي��ل حافظ 

االنس��انة والفنان��ة، فكت��ب م��ن 
جمل��ة ما كتب في املقدمة "حياة 
جميل حاف��ظ.. قد اختلطت ألوان 
الطبيع��ة م��ع صبغة ل��ون دمها 
الذي يجري في ش��رايني جس��دها، 
كونه��ا فتح��ت عينيه��ا وهي بني 
أحض��ان الطبيعة نفس��ها، وأول 
مناغ��اة نطقتها بلغته��ا اخلاصة 
والض��وء  لل��ون  مناجاته��ا  ه��ي 
والطبيع��ة، فكان��ت له��ا الزواي��ا 
املتمي��زة الت��ي تنهل وتس��تلهم 
منها أجمل لوحاتها التي قدمتها 

على مدى مسيرتها الفنية.
وم��ن دلي��ل معرضها الراب��ع، نقل 
الكتاب ما كتب��ه الروائي واملترجم 
جبرا إبراهيم جب��را " لقد حققت 
حي��اة جمي��ل حافظ مبا رس��مت 
طوال هذه الس��نني أسلوبا يوحي 
ببهج��ة الع��ني وبهج��ة القل��ب، 
جاعلة م��ن لوحاتها اغ��ان للفرح 

كاالنطباعي��ني  فه��ي  والتف��اؤل، 
األوائ��ل ال تغت��رف اصباغها اال من 
نور الشمس، وترفض اية ظلمة قد 

تغزو عينها، او ريشتها.
نقل الكت��اب اراء عدد من الفنانني 
والكت��اب منهم القاصة س��افرة 

والتشكيلي شاكر  جميل حافظ، 
حس��ن آل س��عيد الذي كتب في 
األول  معرضه��ا  دلي��ل  مقدم��ة 
"يخي��ل الي ان حياة ف��ي تقنيتها 
صيغ��ة  ع��ن  تبح��ث  واس��لوبها 
ه��ي أكث��ر واقعية من قب��ل، حتى 
من خ��الل نس��غها احلض��اري في 
اس��تلهام البيئ��ة احمللي��ة كتراث 
له أثره على رؤي��ة الفنان، من اجل 
اإلنس��اني  رصيدها  عل��ى  احلفاظ 

املعاصر في التعبير.
كم��ا وث��ق الكت��اب ع��ددا م��ن 
املق��االت الت��ي تناولته��ا عنه��ا 
الصح��ف احمللي��ة آن��ذاك، وعددا 
كبير م��ن الص��ور الفوتوغرافية 
اخلاص��ة، وص��ورا ع��ن لوحاته��ا 
اتس��مت  كالت��ي  التش��كيلية 
بجمالية اللون واحلرص على نقل 
الطبيعة النقية برؤية فنية تزيد 

من روعتها.

منحت بهي��ة أبو احمد 
إمن��اء  جمعي��ة  رئيس��ة 
ف��ي  العرب��ي  للش��عر 
مؤخ��را،  اس��تراليا 
تقديرية  ش��هادة 

إلى املهندسة املعمارية العراقية 
املتوفاة زها حدي��د بعد اختيارها 
ضمن مجموعة من الشخصيات 
العربية والثقافية من قبل برملان 

والية نيو ساوث ويلز لتكرميهم.
وقد نالت زها حديد وهي معمارية 

العدي��د من  بريطاني��ة  عراقي��ة 
وامليدالي��ات  الرفيع��ة  اجلوائ��ز 
واأللق��اب الش��رفية ف��ي فن��ون 
العمارة، وكانت من أوائل النساء 
اللوات��ي نل��ن جائ��زة بريتزكر في 
الهندس��ة املعمارية ع��ام 2004، 

وه��ي تعادل ف��ي قيمته��ا جائزة 
وجائ��زة  الهندس��ة،  ف��ي  نوب��ل 
ستيرلينج في مناسبتني، وحازت 
وس��ام اإلمبراطوري��ة البريطانية 
الياباني  اإلمبراط��وري  والوس��ام 

عام 2012. 

عندم��ا كنا نس��تمع ف��ي مرحلة 
واحلكايات  القصص  الى  الطفولة 
أو  اآلب��اء  لن��ا  يرويه��ا  كان  الت��ي 
األمه��ات أو اجل��دات أو اخل��االت أو 
العم��ات كان��ت نهاياته��ا.. دائما 
س��عيدة حيث ينتص��ر فيها احلق 
عل��ى الباطل وبط��ل القصة على 
أعدائ��ه.. وكان��ت تخت��م القصة 
من قبل ال��رواة  بالعبارة أو اجلملة 
الش��هيرة الت��ي مازال��ت عالق��ة 
"وعاشوا..عيش��ة  أذهانن��ا  ف��ي 
س��عيدة"أو "عاش��وا ف��ي ثب��ات 
ونب��ات وخلف��وا صبيان وبن��ات" .. 
كما يرويها أو يرددها األش��قاء في 

مصر !
ه��ذا احلال أو الش��عور ظل يالزمنا 
ونحن نبح��ر في ِس��فر احلياة عبر 
مراحله��ا العمرية الت��ي تبدأ من 
الطفولة ال��ى املراهقة وما بعدها 
في رحلة قط��ار العمر التي متضي 
بنا بسرعة الصاروخ العابر للقارات. 
عش��نا مرحلة احلكايات ثم قراءة 
القصص ومجالت وكتب األطفال 
ث��م مرحلة األف��الم الس��ينمائية 
التي كانت نهاياتها ال تختلف عن 
احلكاي��ات التي كنا نس��معها من 
األقربني.. إذكان��ت تنتهي بانتصار 
البط��ل بعد القض��اء على أعدائه 
وعودته الى حبيبت��ه التي تنتظره 
بف��ارغ الصب��ر... فيختم��ان قصة 
الفل��م.. بقبل��ة رومانس��ية أمام 
الكاميرا.. لتظه��ر بعدها.. كلمة 
التصفي��ق  تزامناًم��ع  "النهاي��ة" 
"احلار" من اجلمهور الذي يخرج من 
صالة الس��ينما منتعشاً منتشياً 
، تغمره��م الس��عادة .. ألن بط��ل 
الفل��م ل��م يخذله وانتص��ر على 
األش��رار.. وعاش��وا – هو وحبيته - 

عيشة سعيدة! 
أف��الم ش��ارلي  كان��ت سلس��لة 
ش��ابلن تلق��ى ص��دى طيب��اً عند 
ألنه��ا كانت  املش��اهدين  جمهور 
تتصدى وتتناول القضايا اإلنسانية 
الفق��ر  وح��االت  واالجتماعي��ة 
والب��ؤس وغيره��ا وأنتص��ار اخلي��ر 
على الش��ر، فضالً عن أفالم طرزان 
وروبن هود وجيم��س بوند والكثير 
على ش��اكلتها، ف��ي اجلانب اآلخر 
الهندية  االف��الم  كانت سلس��لة 
والعجيب��ة   الغريب��ة  وحكايته��ا 

واالفالم العربي��ة ومجموعة أفالم 
الفن��ان الراحل أنور وج��دي وفيروز 
الصغي��رة أو سلس��لة أفالم فريد 
شوقي والصراع األزلي مع محمود 
املليج��ي وتوفي��ق الدق��ن وغيرها 
الكثي��ر م��ن األفالم الس��ينمائية 
كان��ت تلق��ى جتاوب��اً كبي��راً م��ن 
العرب��ي ألنه��ا حتاك��ي  اجلمه��ور 
ميول اجلمه��ور وأه��واءه وأحالمه 
ومش��اعره ألن ختامها على طول 
اخلط  "مسك" ونهاياتها سعيدة. 
املاضي��ة  التجرب��ة  خ��الل  م��ن 
وعل��ى س��بيل املث��ال الاحلصر فإن 
يك��ن  ل��م  اجلمهورالس��ينمائي 
يحتمل مش��اهدة "بط��ل الفلم" 
وه��و يتع��رض للض��رب أو اإلهانة 
بحس��ب مجري��ات قص��ة الفلم 
أو الرواي��ة.. وق��د ش��هدت صاالت 
الس��ينما في حقبة اخلمس��ينات 
والس��تينات م��ن الق��رن املاض��ي 
حوادث إط��الق الرص��اص من قبل 
لع��دم حتّملهم  اجلمه��ور  بع��ض 
االعتداء الس��افر على بطل الفلم 
أو املساس بحبيبته، ويُذكر أن أحد 
املواطن��ني نهض م��ن مقعده في 
إحدى ص��االت الس��ينما املظلمة 
ف��ي بغ��داد  وص��اح "أن��ا أخوك" 
باجتاه شاش��ة  وصّوب مسدس��ه 

العرض ليطلق عدة رصاصات في 
محاولة من��ه إلنقاذ 

بط��ل الفلم بعد 
محاصرت��ه م��ن 
األش��رار..  قب��ل 
صاحبن��ا  لك��ن 

وب��دالً م��ن إنق��اذ 
أع��داء  م��ن  البط��ل 
األمة.. تسبب باندالع 
السينما  في  النيران 
الى  اجلمه��ور  ليهرع 

الش��ارع فزع��اً بدالً من 
إكمال قصة الفلم !

أبط��ال أدوار الش��ر ف��ي 
السينما كان لهم نصيب 

كبير من اعتداءات وش��تائم 
اعتق��اد  بس��بب  اجلمه��ور 
البعض من اجلمه��ور بأن هذا 
املمث��ل أو ذاك كان س��بباً في 

إيذاء "بطل الفلم".
كنا ومازلنا نحلم بصورة احلياة 

اجلميل��ة الت��ي تنته��ي حكايتها 

والقب��الت  والس��عادة  بالف��رح 
العق��ل  الدافئ��ة، وأن  واألحض��ان 
الباطن للجمهور كان مييل دائماً الى 
النهايات السعيدة بحكم الفطرة 
اإلنس��انية والتربية األسرية فضالً 
عن العادات والتقاليد وما تعلمناه 
من الكتب والرس��االت السماوية، 
إال أن الواق��ع كان ليس كذلك،ولم 
تات��ي الرياح مبا تش��تهي الس��فن 
.. فظ��ل املواطن ينش��د النهايات 
الس��عيدة لألحداث والوقائع التي 
كانت تعيش��ها البالد عبر احلقب 
والعق��ود املاضي��ة.. رغ��م مرارتها 
وقس��وتها لكن "ما كل ما يتمنى 
امل��رء يدركه".. فكان��ت النهايات.. 

حزينة وتعيسة ودموية! 
وم��ع كل ما عش��ناه م��ن ظروف 
قاس��ية وقصص مأساوية.. نبقى 
نؤمن بالسعادة واالمل ..ونردد على 
ط��ول اخلط  أغني��ة "الدنيا ربيع .. 

واجلو بديع .. " . 
وبع��د نهاية كل قصة من قصص 
و"التكنوق��راط   " "الدميقراطي��ة 
" هل س��نتمكن من تردي��د عبارة 
عيش��ة  وعاش��وا..   " جمل��ة  أو 

سعيدة"..!

• ضوء
هن��اك من يصن��ع النهايات 
..وهناك  السعيدة 
يح��اول  م��ن 

إجهاضها !

وعاشوا.. عيشة سعيدة !

عاصم جهاد

األمين العام لحزب المؤتمر 
الوطني  العراقي  يهنئ 

بمناسبة عيد الشرطة
نستعيد في ذكرى عيد الشرطة العراقية الدور 
احلي��وي الذي لعبته ه��ذه املؤسس��ة وكل قوى 
األم��ن الداخلي على إمتداد تاريخها الذي يقترب 

من عمر الدولة العراقية.
ه��ذا الدور الذي متثل في احلفاظ على أمن الوطن 
واملواط��ن مبا يجعل��ه آمن��اً مطمئن��اً من خالل 

تطبيق القانون.
وفي الوقت ال��ذي أتقدم فيه بأح��ر التهاني إلى 
الرجال الس��اهرين من أبناء هذه املؤسسة التي 
هي محل إفتخارنا وعزنا فإنني البد أن أقف بكل 
املودة واإلحترام لدورهم الرائع كش��رطة إحتادية 
أو محلي��ة ف��ي محاربة اإلره��اب والقضاء عليه 
مع إخوتهم أبناء املؤسس��ة العسكرية من كل 

التشكيالت.
يتقدم اجلمي��ع في التحية الش��هداء األبرار من 
أبنائها واجلرح��ى وعوائلهم التي لوال معنوياتها 
وصبرها ملا متكنا من طرد تنظيم داعش الظالمي 

من بالدنا.
وفقه��م اهلل مل��ا فيه خير الب��الد وكل عام وقوى 

أمننا الداخلي بألف خير”.

آراس حبيب كرمي
أمني عام املؤمتر الوطني العراقي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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من لإلعمار واالزدهار؟

جمال جصاني

لم يفارقنا يوماً، ول��م نكل حلظة عن هدهدة حلم إعادة 
إعمار العراق، ومنح س��كانه من شتى الرطانات واألزياء؛ 
فرص��ة العيش كبقي��ة األمم الت��ي أكرمته��ا العقالنية 
واألقدار بأمن وكرامة وس��الم. كنا ندرك متاماً نوع وحجم 
اخلراب املادي والقيمي الذي س��يخلفه النظام املباد بعد 
زوال��ه، وكذلك صعوب��ة مهمة النهوض ب��ه مجدداً مع 
م��ا تبقى لنا من إمكانات محلي��ة محدودة جداً. لكن ما 
حصل بع��د "التغيير" من انحدار س��ريع الى احلضيض، 
قد ص��دم ال ما نس��جته مخيلة املتفائلني وحس��ب بل 
جتاوز حدود ما رس��مته سوداوية املتشائمني أيضاً، عندما 
انطلقت احلش��ود الى نبش ملفات ال مت��ت بصلة حلاضر 
ومس��تقبل هذا الوطن املنكوب بالث��ارات الصدئة. بعد 
عقد ونصف من كوارث ما بعد "التغيير" وبعد انكس��ار 
رأس رمح عصابات الدولة اإلس��المية في العراق والشام 
)داعش( عسكرياً، والغعالن عن حترير كامل التراب الوطني 
م��ن دنس هذه الش��راذم، ع��اد احلديث مج��دداً عن حلم 
إعادة البناء واإلعمار، وفي كلمته مبناسبة عيد الشرطة 
العراقية يعيد السيد العبادي هدهدة ذلك احللم بقوله: 
)إن البالد مقبلة على ازدهار اقتصادي..( وهو بذلك يذكرنا 
بعب��ارة الروائي الس��وري الراحل س��عد اهلل ونوس )نحن 
محكومون باألمل(. لكن مثل هذه التطلعات املش��روعة 
"االزده��ار" و "األمل" بحاجة كي تتحول من إمكانية الى 
واقع، حلزمة من الش��روط على رأسها املالكات املسكونة 
مبثل هذه التطلعات واملش��اريع الواقعية واملعللة علمياً 

وغير ذلك من اخلطوات والقرارات املؤملة والشجاعة.
عندما نتصفح قليالً ف��ي التجارب القريبة التي خاضت 
غمار مثل هذه املواجه��ات، إلعادة بناء بلدانها والنهوض 
بها من ب��ني أنقاض احلروب والتج��ارب التوليتارية، جندها 
جميعه��ا وم��ن دون اس��تثناء ل��م تعتم��د لصوصه��ا 
هذياناته��ا  وعطاب��ات  ومتحذلقيه��ا  ومتخلفيه��ا 
وهلوس��اتها ف��ي مث��ل ه��ذه املهم��ات واالنعطاف��ات 
التاريخي��ة، بل على العكس انبرى له��ا أفضل ما أجنبته 
تل��ك البل��دان من كوادر وم��الكات ميزتها األس��اس روح 
اإليثار املقرونة بالعقالنية واملس��ؤولية واحلكمة والوعي 
العمي��ق حلاجات وحتدي��ات عصرها، وهذا م��ا لم يحصل 
عندنا حتى ه��ذه اللحظة، حيث ما زالت قضايا اإلصالح 
والتغيير ومحاربة ش��بكات الفساد األخطبوطية، مجرد 
مانشيتات عريضة لم تغادر حدود احلبر والورق وكرنفاالت 
تبادل االدوار بني اخمللوقات واجلماعات التي تلقفت مقاليد 
عراق ما بعد الفتح الدميقراطي املبني. من دون أدنى ش��ك 
أود من كل قلبي مش��اركة الس��يد رئيس مجلس الوزراء 
احملترم )السيد حيدر العبادي( كل هذا الدفق من مشاعر 
التف��اؤل بأن بالدن��ا "مقبلة على ازده��ار اقتصادي" لكن 
كيف س��نواجه كل ه��ذه املعطيات واحلقائ��ق املتنافرة 
وأبسط ش��روط هذا التفاؤل واألمل، وحيث يقبع العراق 
حالياً ضمن البلدان العشرة األكثر فساداً في عالم اليوم 
وفق��اً لتقارير منظمة الش��فافية الدولية. نعم كل هذا 
ميكن جتاوزه مع انطالق حراك واس��ع ومنظم للمواجهة 
م��ع حيتان االنحط��اط والفس��اد، ولكن ه��ل هناك من 
يدلني على أدنى عالمة تش��ير ملثل هذه العافية شعبياً 

ورسمياً..؟
بع��د ش��هر م��ن اآلن أي في ي��وم 12 من الش��هر املقبل، 
س��يعقد في الكويت املؤمتر الدول��ي إلعادة إعمار العراق، 
ال��ذي س��يحضره ممثلني ع��ن 70 دولة فضال ع��ن البنك 
الدولي، ومن املفترض أن يجمع املؤمتر مبلغاً مقداره 100 
مليار دوالر ملساعدة العراق في هذه املهمة، وهي مناسبة 
تدعو العراق كي يتجرأ على حتس��س مش��وار األلف ميل 
عل��ى طريق عزل الفاس��دين واملتخلف��ني واللصوص عن 

مقاليد السلطة والثروة وأسالب املنطقة اخلضراء..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

سوق السراي بين األمس واليوم.. يحتضن العراق

جانب من االحتفالية

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
ق��ال رائد فض��اء يابان��ي إن طوله زاد مبقدار تس��عة 
س��نتيمترات بعد قضائه ثالثة أس��ابيع في محطة 
الفض��اء الدولية، في ظاهرة مرتبطة بالس��فر إلى 

مناطق انعدام اجلاذبية.
وكت��ب نوريش��يغي كاناي 41 عاما ال��ذي يقوم بأول 
رحلة له إل��ى الفضاء، على "تويت��ر": "قمنا بقياس 
أطوالنا بع��د وصولنا. لقد زاد طولي مبقدار تس��عة 
س��نتيمترات. أن��ا أمن��و كالنباتات في ثالثة أس��ابيع 

فقط".
وتاب��ع كاناي مازحا، في تغري��دة من محطة الفضاء 
الدولي��ة الت��ي تق��ع على بع��د نح��و 400 كيلومتر 
ف��وق األرض: "لم أكبر بهذا الش��كل منذ كنت في 
املدرس��ة. أنا قلق قلي��ال ألن مقعدي قد ال يناس��ب 

طولي في رحلة العودة"، املقررة في حزيران املقبل.
وعادة ما تزيد أطوال رواد الفضاء مبقدار سنتيمترين 
إلى خمسة سنتيمترات خالل رحالتهم خارج األرض 
بس��بب انعدام اجلاذبية، مما يس��مح لفقرات العمود 
الفق��ري التم��دد بنس��بة قليل��ة. ومبج��رد الوصول 
إل��ى األرض، تعود أجس��اد رواد الفض��اء إلى طولها 

الطبيعي.

رحلة رائد فضاء تتسبب 
بزيادة طوله بمقدار 
تسعة سنتيمترات

الفنان��ة  كش��فت 
الش��ابة ياسمني صبري، 
أنها س��عيدة مبا حققته 
من جناحات ملموس��ة في 
العام املاضي سواء في الفن 
أنها  الرياض��ة، موضح��ة  أو 
تتطل��ع إل��ى حتقي��ق جناحات 
جدي��دة ف��ي الع��ام اجلديد في 

السينما والتليفزيون.
أنه��ا  ال��ى  صب��ري  وأش��ارت 
ش��خصية متفائلة بطبيعتها، 
ودائم��ا مؤمنة بأن غ��ًدا أفضل، 
ومنّوهة إلى أّن حب الناس الذي 

غمره��ا ف��ي الع��ام املاض��ي، خاصة 
بع��د فوزه��ا ببطولة األس��اتذة في 
الس��باحة، جع��ل اجلمه��ور يدفعها 

للتقدم أكثر.
أنه��ا  صب��ري،  ياس��مني  وأوضح��ت 
قاربت على االنتهاء من تصوير فيلم 
الدي��زل مع الفن��ان محم��د رمضان 
وقال��ت: رمض��ان من الفنان��ني الذين 
يتعلمون بس��رعة، ويح��اول أن يغير 
جلده باس��تمرار. وأفادت بأنه إذا كان 
محم��د هنيدي هو ال��ذي فتح الباب 
لتقدمي مجموع��ة من النجوم اجلديد 
في الس��ينما في فترة التسعينيات، 
فس��يكون محمد رمض��ان هو الذي 

يفتح الباب لتطوير أداء جنوم جيله.
وع��ن تكوينه��ا ثنائ��ي م��ع محم��د 
رمضان رأت صبري أن العمل هو الذي 
يفرض نفس��ه على الفنان، مش��يرة 
إل��ى أنها قدمت م��ع محمد رمضان 
مسلس��ل "األس��طورة" منذ عامني 
وبعدها فيلم "الديزل"، موضحة أنها 
ال متانع ف��ي عمل ثنائي م��ع أي فنان 
طامل��ا  أن األدوار مكتوب��ة بعناية، وأن 
هن��اك مجموعة م��ن الثنائيات التي 
جنحت وخلدت أسمها في تاريخ الفن 
املصري مث��ل جنالء فتح��ي ومحمود 
ي��س، وميرفت أم��ني ونور الش��ريف، 

ومثل فاتن حمامة وعمر الشريف .

ياسمين صبري تشكل ثنائيًا 
مع محمد رمضان في "الديزل"

الطبيعة واللون والضوء بعيون حياة جميل حافظ

تكريم المهندسة المعمارية زها حديد

الصباح الجديد - وكاالت:
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