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وكاالت ـ الصباح الجديد:
"أرس��لوا ل��ي جماعاتك��م التي 
تت��وق ال��ى احلري��ة": ه��ذا القول 
احملف��ور على قاعدة متث��ال احلرية، 
تذك��ر بأمي��ركا ال يج��د دونال��د 
وتعي��د  فيه��ا،  نفس��ه  ترام��ب 
سياس��ته على صعي��د الهجرة 
ال��ى االذه��ان فترات س��ابقة من 
رف��ض  كان  األميرك��ي  التاري��خ 

الهجرة سمتها البارزة.
وخاف��ا الس��افه قب��ل عق��ود، 
تصدى الرئيس اجلمهوري للهجرة 
وعم��د ال��ى احل��د بش��كل كبير 
القانونية،  الدخ��ول  من عمليات 
معرب��ا عن االمل في إبعاد مايني 
االجانب، مجتذبا في اآلن نفسه 
االثرياء واملثقفني من بلدان اخرى، 
مشيرا الى انه يفضل ان يكونوا 

من االوروبيني البيض.
وذك��ر ع��دد كبي��ر م��ن وس��ائل 
اإلعام االميركية ان ترامب انتقد 
اخلميس خال اجتماع في البيت 
االبيض، الهجرة اآلتية من بلدان 

وصفها بأنها "حثالة". واعتبر ان 
على الواليات املتحدة ان تستقبل 

بالتالي رعايا من النروج.
ويعد ه��ذا املوقف حتوال بنس��بة 
180 درجة في بلد يتباهى بنجاح 

جتربته على صعيد االنصهار.

لك��ن مؤرخني يقول��ون ان ماضي 
الوالي��ات املتحدة ش��هد فصوال 
معادية للهجرة، واتسم بتناقض 
دائم بني االميركيني حول امكانية 

بقائها بلدا للهجرة.
اس��تاذة  غري��ن  جول��ي  وقال��ت 

التاري��خ ف��ي جامع��ة ماريان��د 
"عندم��ا تلقي نظ��رة على تاريخ 
الواليات املتح��دة، يتبني ان واحدا 
من ابرز جوانبه هو الطريقة التي 
الهجرة  اعتمدها نقاش موضوع 

حول االعراق".
وكان قانون التجنيس الصادر في 
1790 يهدف الى منع الس��ود من 
ان يصبح��وا مواطنني اميركيني. 
 1798 ع��ام  قان��ون  واس��تهدف 
الفرنس��يني، ومنع آخر في 1875 
العمال اآلس��يويني، فيما هاجم 
االوروبي��ني   1924 ع��ام  إص��اح 
الس��يما  والش��رقيني،  اجلنوبيني 

منهم الكاثوليك واليهود.
اس��تاذ  ليش��تمن،  آالن  واعل��ن 
األميركية،  اجلامع��ة  التاريخ في 
"ساد ش��عور قوي معاد للهجرة 
طوال القرن التاس��ع عشر. وفي 
مختلف فترات التاريخ االميركي، 
كان مختلف انواع الهجرة يعتبر 

تهديدا للواليات املتحدة".
تتمة ص3

دونالد ترامب

تقريـر

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
ل��م تل��َق الدعوات الت��ي اطلقها 
احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
القوى  الوطني ملش��اركة  واالحتاد 
واالحزاب السياسية الكردستانية 
في االنتخاب��ات البرملانية املقبلة 
بقائم��ة واحدة، جتاوب��اً من احزاب 
املعارضة، التي رفضت املش��اركة 
في اي حتال��ف انتخابي مقبل مع 
حزبي الس��لطة، وبينم��ا اعلنت 

بعضها عن حتالف انتخابي جديد، 
فضل��ت اخرى املش��اركة مبفردها 
في االنتخابات املقبلة وحتديدا في 

املناطق املتنازع عليها.
وقرر االحتاد اإلسامي الكردستاني، 
م��ن  تنظيمي��اً  يعان��ي  ال��ذي 
ب��ني  ال��رؤى  ف��ي  احل��اد  التباي��ن 
ك��وادره مبحافظات ده��وك واربيل 
والس��ليمانية وحلبج��ة، بش��أن 
موقف��ه م��ن حكوم��ة االقلي��م 

وحتك��م ح��زب الس��لطة مبقاليد 
االنتخاب��ات  خ��وض  احلك��م،    
بقائم��ة  املقبل��ة  البرملاني��ة 

منفصلة .
أعلن ه��ذا الناطق باس��مه هادي 
عل��ي، وال��ذي اك��د ف��ي تصريح 
الصباح  تابعت��ه  رووداو  لش��بكة 
االس��امي  االحت��اد  ان  اجلدي��د، 
كان يؤي��د خيار القائم��ة املوحدة 
لألط��راف الكردس��تانية، اال ان��ه 

الق��وى  توص��ل  لع��دم  ونتيج��ة 
الكردس��تانية الى رؤى مشتركة 
فان هذا اخليار لم يثمر، ولهذا قرر 
االحتاد اإلسامي خوض االنتخابات 

لوحده وبقائمة منفصلة".
بدوره وبهدف تفادي هدر االصوات 
دعا االحتاد الوطني الى مش��اركة 
الكرد في قائمة انتخابية موحدة 

باالنتخابات املقبلة في الباد.
تفصيات ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
االعلى،  القض��اء  اعلن مجل��س 
أم��س االحد، إحال��ة معاون مدير 
ع��ام اخلط��وط اجلوي��ة العراقية 
ال��ى محكم��ة اجلناي��ات، مبينا 
ان املته��م قام بابتزاز الش��ركات 
العربي��ة الراغب��ة باحلصول على 
اخلط��وط  تذاك��ر  لبي��ع  وكال��ة 

اجلوية.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
اجملل��س عبد الس��تار بيرقدار في 
بي��ان تلق��ت "الصب��اح اجلديد"، 
"محكم��ة  ان  من��ه  نس��خة 

التحقيق اخلاصة بقضايا النزاهة 
أحالت  الرصاف��ة  في اس��تئناف 
مع��اون مدير عام اخلطوط اجلوية 
العراقية ال��ى محكمة اجلنايات 
عق��ب  اعترافات��ه  تدوي��ن  بع��د 

اتهامه بفساد مالي".
وأض��اف بيرق��دار أن "املتهم كان 
يق��وم بابتزاز الش��ركات العربية 
الراغبة باحلصول على وكالة لبيع 
العراقية  تذاكر اخلطوط اجلوي��ة 
من خال مساومتهم على مبالغ 

مالية لقاء هذه الوكالة".
تتمة ص3

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن البن��ك املرك��زي العراقي، 
أمس األحد، ان السندات الوطنية 
مت البدء في تداولها بسوق العراق 
ل��ألوراق املالية منذ ش��هر كانون 

الثاني اجلاري.
وق��ال مدي��ر املكت��ب اإلعام��ي 
للبن��ك، أيس��ر جب��ار، ف��ي بيان، 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
منه، إنه مت البدء بتداول السندات 
الوطني��ة " االصداري��ة االول��ى" 
في س��وق العراق ل��ألوراق املالية، 
اعتب��ارا من بداية الش��هر اجلاري 

كان��ون الثان��ي 2018، وذلك بعد 
طرحها للتداول في منتصف آذار 

.2016
وأوض��ح جب��ار، ان اخلص��م لهذه 
السندات يبلغ %8، وهي تستحق 

الدفع في 2018/3/14.
اجلدي��ر بالذك��ر أن البنك املركزي 
العراقي، أصدر في مطلع ش��هر 
نيس��ان 2017، س��ندات وطني��ة 
نيابة ع��ن وزارة املالي��ة مقدارها 
ترليون دينار من أجل متويل العجز 
في موازنة العراق العامة نتيجة 

انخفاض أسعار النفط عامليا.

األحزاب الكردية رفضت خوض االنتخابات
المقبلة مع "الديمقراطي" و"الوطني"

إحالة معاون مدير عام الخطوط 
الجوية الى محكمة الجنايات

بدء تداول "السندات الوطنية" 
في سوق األوراق المالية

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د التحال��ف الدول��ي، أم��س 
االحد، تراجع خطر تنظيم داعش 
االرهابي في الع��راق إلى اقل من 
%2 عما كان عليه سابقا، معرباً 
عن ثقته بقدرة القوات العراقية 
ف��ي القضاء عليه، مبين��اً أن دور 
التحال��ف احلال��ي ينص��ب على 
التدريب والتأهيل ومتابعة اعادة 

اعمار املناطق احملررة.
وق��ال الكولوني��ل جون كنش��خ 
نائ��ب قائد التحال��ف الدولي في 
الس��ابقة  "اجله��ود  ان  الع��راق 
اسفرت عن القضاء على تنظيم 
داع��ش في الع��راق، لك��ن هناك 
بعض اجليوب لعناصره في اماكن 

متفرقة".
واضاف كنش��خ ف��ي تصريحات 
لوس��ائل اع��ام غربي��ة تابعتها 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان "الق��وات 
االمني��ة العراقي��ة بلغت درجات 
متقدمة م��ن التطور متّكنها من 
التعاون مع الس��كان احملليني من 

القضاء على تلك اجملاميع".
واش��ار ال��ى ان "عم��ا مس��تمر 
م��ع الق��وات العراقي��ة ملواجهة 
الفجوات، والنسبة التي مت االعان 
عنه��ا قبل ش��هر ب��ان التنظيم 

يس��يطر عل��ى ٢٪  م��ن االراضي 
تراجع مس��تمر،  العراقي��ة ف��ي 

بفضل الدعم والتنسيق".
واك��د كنش��خ ان "داع��ش اخذ 
موضع االنهزام بعد القضاء على 
اغلب عناص��ر تنظيمه وقياداته، 

سيما في معارك حترير املوصل".
واوضح نائب قائد قوات التحالف 
الدول��ي ان "ط��رق التواص��ل بني 
عناصر التنظيم اصبحت ضيقة 
للغاية، والعمل املشترك مستمر 
للقضاء عليه��م جميعاً"، ونفى 
باع��داد  "احصائي��ة  امتاك��ه  
املتبقني من التنظيم لكنهم في 

انحسار مستمر".
وب��ني ان "دورن��ا ينص��ب اضاف��ة 
ال��ى التدريب، في دعم مس��اعي 
البناء  ف��ي  العراقي��ة  احلكوم��ة 
واالعمار، ونس��اعد العراقيني في 
بعض املناط��ق املنكوب��ة العادة 
باده��م الى س��ابق عهدها على 
اجلان��ب االقتص��ادي واس��تعمال 

املوارد في محلها الصحيح".
"رئي��س  ان  كنش��خ  واس��تطرد 
مجل��س ال��وزراء العراق��ي يدرك 
جيدا كيف يس��يطر على حدود 

باده.
تتمة ص3

خطر داعش في العراق يتراجع الى أقل من 2 %

قّوات اجليش العراقي خالل عمليات حترير األرض من عصابات داعش "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
تشكيله ائتاف النصر، فيما اشار 
ال��ى ان االئت��اف س��يمضي قدما 

باحلفاظ على النصر.
وق��ال العب��ادي ف��ي بي��ان تلقت " 
الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة من��ه 
النص��ر"،  ائت��اف  تش��كيل  "مت 
داعي��ا الكيان��ات السياس��ية الى 
"االنضمام لائتاف الوطني العابر 

للطائفية".
واضاف العب��ادي ان "ائتاف النصر 
س��يمضي قدم��ا باحلف��اظ عل��ى 
الش��هداء  وتضحي��ات  النص��ر 
ومحارب��ة الفس��اد واحملاصص��ة"، 
مش��يرا ال��ى ان "ائت��اف النص��ر 
يعمل ل��كل العراقيني ويعزز وحدة 

الباد وسيادتها الوطنية".
يذكر ان ائتاف النصر الذي يترأسه 
رئيس ال��وزراء احلالي حيدر العبادي 
وائتاف الفتح الذي يترأسه االمني 
الع��ام ملنظمة بدر ه��ادي العامري 
ويض��م ) اجملل��س االعلى برئاس��ة 
همام حمودي وكتا أخرى (، حتالفا 
مساء امس االول ضمن ائتاف نصر 

العراق، خلوض االنتخابات املقبلة.
فيم��ا اك��د ائت��اف نص��ر العراق 
الع��زم  العب��ادي،  برئاس��ة حي��در 
عل��ى تصحي��ح مس��ار العملي��ة 
الفس��اد،  ومحارب��ة  السياس��ية 
مش��يرا الى انه منفتح على كافة 
الق��وى الوطني��ة اخلي��رة م��ن كل 

التوجهات.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د مستش��ار الش��ؤون املالية 
لرئاس��ة ال��وزراء، مظه��ر محمد 
صالح، أم��س االحد، ان اس��تمرار 
ارتف��اع اس��عار النف��ط العاملية، 
سيعوض ما خس��ره العراق خال 

االعوام االربعة املاضية.
وقال صالح ف��ي تصريح صحفي 
ان "استمرار ارتفاع اسعار النفط 
في العالم سيعوض مبالغ كبيرة 
للموازنة االحتادية، خسرتها نتيجة 
االنخف��اض الكبي��ر ف��ي اس��عار 
بحس��ب   ،"2014 من��ذ  النف��ط 

تعبيره.
واوضح قائا، ان "اسبابا اقتصادية 
وسياس��ية كثي��رة تكم��ن خلف 
التزايد املستمر في اسعار النفط 
اخل��ام في الس��وق العاملي��ة، وفي 
النفط  ادراك منتجي  مقدمته��ا، 
كاف��ة ب��ان اغ��راق الس��وق وف��ق 
السياسة السابقة التفاق االوبك، 
صب��ت ف��ي مصلح��ة الكثير من 
الدولية  السياس��ة  ف��ي  االضداد 
ومكن دوال عظمى من االستحواذ 

على الطاقة الرخيصة ".
تتمة ص3

المستشار المالي للعبادي: 
ارتفاع أسعار النفط يعوض ما 

خسرته الموازنة منذ 2014

العبادي يعلن تشكيل ائتالف 
النصر ويدعو لالنضمام إليه

»العمل« تطرح بدياًل للشمول
براتب الرعاية االجتماعية

األمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم 
الفني لالنتخابات البرلمانية المقبلة 23

ترامب يستغل الشعور المعادي في بلد االنصهار

فيما حصر التحاف الدولي دوره بالتدريب وإعمار المناطق المحررة..



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

لم تل��َق الدع��وات الت��ي اطلقها 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احل��زب 
واالحت��اد الوطني ملش��اركة القوى 
واالحزاب السياسية الكردستانية 
ف��ي االنتخابات البرملاني��ة املقبلة 
بقائم��ة واح��دة، جتاوباً م��ن احزاب 
املش��اركة  التي رفضت  املعارضة، 
ف��ي اي حتالف انتخاب��ي مقبل مع 
حزب��ي الس��لطة، وبينم��ا اعلنت 
بعضها عن حتالف انتخابي جديد، 
املش��اركة مبفردها  اخ��رى  فضلت 
ف��ي االنتخابات املقبلة وحتديدا في 

املناطق املتنازع عليها.
وقرر االحتاد اإلسالمي الكردستاني، 
م��ن  تنظيمي��اً  يعان��ي  ال��ذي 
ب��ن  ال��رؤى  ف��ي  احل��اد  التباي��ن 
ك��وادره مبحافظات ده��وك واربيل 
بش��أن  وحلبج��ة،  والس��ليمانية 
موقفه من حكومة االقليم وحتكم 
ح��زب الس��لطة مبقالي��د احلكم،    
خوض االنتخابات البرملانية املقبلة 

بقائمة منفصلة.
أعل��ن ه��ذا الناطق باس��مه هادي 
عل��ي، وال��ذي اك��د ف��ي تصري��ح 
لش��بكة رووداو تابعت��ه الصب��اح 
اجلدي��د، ان االحت��اد االس��المي كان 
يؤيد خيار القائمة املوحدة لألطراف 
الكردستانية، اال انه ونتيجة لعدم 
توص��ل الق��وى الكردس��تانية الى 
رؤى مش��تركة فان ه��ذا اخليار لم 
يثم��ر، ولهذا قرر االحتاد اإلس��المي 
خوض االنتخاب��ات لوحده وبقائمة 

منفصلة«.
بدوره وبه��دف تفادي هدر االصوات 
دع��ا االحتاد الوطني الى مش��اركة 
الكرد ف��ي قائمة انتخابية موحدة 

باالنتخابات املقبلة في البالد.
االحت��اد  باس��م  املتح��دث  واك��د 
الوطن��ي س��عدي احم��د بي��رة ان 
خوض االحزاب الكردية لالنتخابات 
البرملانية في العراق بقائمة واحدة 
سيكون عامالً لتفادي اضاعة وهدر 

االصوات. 
وق��ال بي��رة ان احلوار مس��تمر بن 
اط��راف اقلي��م كردس��تان بش��أن 

ف��ي  املش��اركة  الي��ة  مس��ألة 
العراقي��ة،  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
مش��يرا الى حرص االحت��اد الوطني 
لضم��ان عدم ه��در االص��وات من 

خالل مشروع وطني مشترك.
باح��زاب  يع��رف  ب��ات  م��ا  وكان 
املعارض��ة الكردي��ة وه��ي حرك��ة 
اإلس��المية،  اجلماع��ة  التغيي��ر، 
وحتالف الدميقراطية والعدالة الذي 
يتزعمه برهم صالح، قد حس��مت 
مشاركتها في االنتخابات العراقية 
املقبل��ة بقائم��ة موحدة س��ميت 
»القائم��ة الوطنية« وه��و ما عّده 
مراقبون مبنزلة املس��مار االخير في 
نع��ش املبادرة الت��ي اطلقها احلزب 
الدميقراطي، والرامية الى مشاركة 
الكردس��تانية  واالح��زاب  الق��وى 
بقائم��ة موح��دة ف��ي االنتخابات 
البرملاني��ة العراقية املق��رر ان جتري 

في 12 من ايار املقبل.
واخت��ارت االحزاب الثالث��ة الرئيس 
الس��ابق لبرملان كردستان، يوسف 

ف��ي  لقائمته��ا  رئيس��اً  محم��د 
املناطق املتنازع عليها، وهو ما أكده 
املتحدث باسم حتالف الدميقراطية 

والعدالة، ريبوار كرمي.
»القائم��ة  مش��اركة  وتقتص��ر 
االنتخاب��ات على  الوطني��ة« ف��ي 
كرك��وك واملناط��ق الكردس��تانية 

الواقعة خارج إدارة اإلقليم.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني ق��د طرح مبادرة 
الكردس��تانية  األطراف  ملش��اركة 
ف��ي االنتخابات العراقي��ة بقائمة 
موح��دة، وه��و م��ا قوب��ل برف��ض 
ش��ديد من قبل اط��راف املعارضة 
الوطني  االحت��اد  وك��وادر وجماهير 
الذي��ن وصف��و اي حتال��ف انتخابي 
ب��ن حزبه��م واحل��زب الدميقراطي 
املقبلة  االنتخابات  للمشاركة في 
بانه انتحار سياسي سيفضي الى 
تقطي��ع اخليوط الواهن��ة املتبقية 

للحزب باجلماهير. 
عضو مجلس الن��واب القيادي في 

حرك��ة التغيير هوش��يار عبداهلل 
اعلن أيض��ا في تصري��ح للصباح 
الوطني��ة(  القائم��ة   ( ان  اجلدي��د 
أخت��ارت يوس��ف محم��د ص��ادق 
رئيس��اً لها النه مع��روف بنزاهته 
وص��دق انتمائ��ه الوطني، س��يما 
بع��د أن أثب��ت ج��رأة اس��تثنائية 
مبنعه متديد والية مس��عود بارزاني 
عندما مت طرح املوضوع داخل برملان 
اإلقلي��م، إضاف��ة ال��ى تعامله مع 
جمي��ع القضاي��ا بحيادي��ة وحس 

وطني خالص«.
ولفت »انه من خالل هذا التحالف 
س��نطرح أنفس��نا ف��ي املناط��ق 
املتنازع عليها كبديل للسياسيات 
الدميقراط��ي  للح��زب  الس��ابقة 
الوطن��ي  واالحت��اد  الكردس��تاني 
الكردس��تاني، اللذين فش��ال على 
جميع الصعد بس��بب اعتمادهما 
القومية  املتاجرة بالشعارات  مبدأ 
وس��وء اس��تعمال الواردات وسوء 
التعام��ل لي��س فق��ط م��ع بقية 

املكون��ات بل م��ع املك��ون الكردي 
أيضا، وجعل االنتماء احلزبي معياراً 

للتعامل مع الناس«.
يذكر أن يوس��ف محمد صادق من 
مواليد 1978، حاصل على شهادة 
الدكتوراه في العلوم السياس��ية، 
برمل��ان  رئي��س  منص��ب  وش��غل 
كردس��تان وق��دم اس��تقالته من 

منصبه مؤخراً.
وكان هوش��يار عبداهلل ق��د اعلن 
في تصريح سابق للصباح اجلديد، 
ان حرك��ة التغيير غير مس��تعدة 
للمش��اركة في اي حتالف انتخابي 
او قائم��ة ينوي احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني تش��كيلها مع بقية 
خل��وض  الكردس��تانية،  االح��زاب 
االنتخاب��ات البرملاني��ة املقبلة في 
الع��راق بتحال��ف ك��ردي موح��د، 
احلرك��ة  رف��ض  ان  ال��ى  مش��يرا 
ال��رؤى  ناب��ع م��ن االخت��الف ف��ي 
والتوجهات السياس��ية لديها مع 
حزبي الس��لطة ف��ي االقليم حول 

ادارة الب��الد، موضح��ا »نح��ن نرى 
ان جتربته��م كان��ت خ��الل الفترة 
الس��ابقة فاش��لة عل��ى صعي��د 
االقليم، وان الوق��ت قد حان لتأتي 
تتص��دى  جدي��دة  وق��وى  اح��زاب 

لتحديات املرحلة.
وفي سياق التشتت الذي تشهده 
الساحة السياس��ية في االقليم، 
اعلن هرمي كمال آغا مسؤول مركز 
تنظيم��ات دهوك لالحت��اد الوطني 
الكردس��تاني ان حزب��ه قرر خوض 
االنتخاب��ات املقبل��ة ف��ي كركوك 
واملناط��ق املتن��ازع عليه��ا بقائمة 

منفصلة.
ونش��ر كم��ال اغ��ا ف��ي صفحته 
الش��خصية على موق��ع التواصل 
االحتاد  ان تنظيم��ات  االجتماع��ي، 
الوطن��ي في اربيل واملوصل ودهوك 
وش��نكال اجمعت على املشاركة 
خ��الل  منفصل��ة  قائم��ة  ف��ي 
االنتخاب��ات العراقي��ة املقبلة في 

املناطق املتنازع عليها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ط��رح 
االجتماعية محمد شياع السوداني 
الرعاي��ة  برات��ب  للش��مول  بدي��الً 
االجتماعي��ة« داعي��اً ال��ى »توفي��ر 
فرص العم��ل لتنش��يط االقتصاد 

وامتصاص البطالة«.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عمار 
منعم في بيان ل��ه تلقت »الصباح 
اجلديد« نس��خة منه ان الس��وداني 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  »دع��ا 
والبلدي��ات واحلكوم��ات احمللي��ة في 
بغ��داد واحملافظات ال��ى تفعيل فرز 
قطع االراضي الصناعية مبا يغطي 
املش��مولن بأحكام قانون اخلدمات 

الصناعية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٠ من 
حرفين واصح��اب املهن الصناعية 
مب��ا ي��ؤدي ال��ى خل��ق ف��رص عمل 
واس��تيعاب املزيد من الباحثن عن 
العمل في ظل الظروف االقتصادية 

التي مير بها البلد«.
الوزي��ر  »دع��وة  ان  منع��م،  وب��ن 
تهدف ال��ى التخفيف من املطالبة 
بالشمول براتب االعانة االجتماعية 
توف��ر  لع��دم  حالي��ا  املتوقف��ة 
تخصيصات مالي��ة اضافية، فضال 
عن تنش��يط القطاع اخلاص وإقامة 
املش��اريع الفردي��ة واجلماعية املدرة 
للدخ��ل الت��ي ستس��توعب اعدادا 
كبيرة من االي��ادي القادرة والباحثة 

عن العمل«.
وأضاف ان »قانون اخلدمات الصناعية 
يؤمن تس��هيالت ومحف��زات حيث 
يس��مح للدوائ��ر واملؤسس��ات ذات 
العالق��ة بف��رز قطع م��ن االراضي 
وتخصيصه��ا  له��ا  العائ��دة 
والعم��ل  الصناع��ي  لالس��تعمال 
على توفير اخلدمات الضرورية لها« 
مش��يرا ال��ى ان »القانون يس��مح 
ببدل إيجار ال يتج��اوز %3 من قيمة 
االرض املفرزة ومن دون مزايدة علنية 
ويعطي امتياز االعف��اء من ضريبة 
الدخل مل��دة ثالث س��نوات وخاصة 
اخلريج��ن من اجلامع��ات واملعاهد« 
موضحا ان »املؤجر صاحب املشروع 

ه��و م��ن يتول��ى تش��ييد املنش��أة 
الصناعية التي يرغب بها«.

واوضح منعم ان »القانون يركز على 
امله��ن ذات الطاب��ع االنتاجي ومهن 
التصليح والصيانة اخلاصة باملعدات 

وما يرتبط بها من اعمال«.
وأش��ار الى ان » الفترة املقبلة وبعد 
االنته��اء من صفح��ة ارهاب داعش 
تتطل��ب التوجه نح��و توفير فرص 
العم��ل للعاطل��ن والباحثن عنه 
من اجل اعادة االس��تقرار اجملتمعي 
وتوفير لقمة العيش الكرمية خاصة 
ألبن��اء املناطق التي حت��ررت بفضل 
س��واعد ابط��ال الق��وات االمني��ة 

ومتطوعي احلشد«.

بغداد- الصباح الجديد
ضبطت املفرزة التفتيشية اخلاصة مبكتب 
املفت��ش العام لوزارة الداخلية في مديرية 
اخلارجي��ة  والط��رق  الس��يطرات  ش��ؤون 
شحنة كبيرة من األدوية املهربة واملالبس 
غير املرسمة جمركياً، ضمن قاطع بغداد.

وذك��ر بيان للمفتش��ية تلق��ت »الصباح 
اجلديد« نس��خة منه الي��وم » متت عملية 
الضبط وفق معلومات مصادر املفتش��ية 
اخلاصة، حيث أوقفت املفرزة التفتيش��ية 
اخلاصة مبكتب تفتيش شؤون السيطرات 
والطرق اخلارجية ش��احنة نوع مرسيدس 

براد اكتروز وس��ائقها في منطقة الكرادة 
قادم��ة م��ن س��يطرة العدواني��ة جنوب 
بغداد وضبطت بداخلها أكثر من 50 ألف 
علبة أدوية مختلفة األن��واع مهربة وغير 
مرس��مة جمركياً وال حتمل أي أوراق تثبت 

دخولها العراق بطرق اصولية«.
واض��اف » نظم��ت املف��رزة التفتيش��ية 
محض��ر ضب��ط اصول��ي بامل��واد ودون��ت 
افادة السائق وش��خص ثاٍن كان معه في 
الى  والش��احنة  الش��احنة، وس��لمتهم 

اجلهات اخملتصة ».
واش��ار البي��ان الى ان��ه » بعملي��ة نوعية 

ثانية متكنت املفرزة التفتيشية أيضاً من 
ضبط ش��احنة اخرى قادمة من محافظة 
البص��رة ال��ى العاصم��ة بغ��داد محملة 
بكمية كبيرة من املالب��س املهربة واخملبأة 
داخل مفروش��ات مرسمة جمركياً إليهام 
السيطرات وايصال الشحنة دون ترسيم 
جمرك��ي خالف��اً للضواب��ط الى الس��وق 

احمللي«.
وبن » نظمت املفرزة التفتيش��ية محضر 
ضبط اصولي بالبضاعة املهربة وسلمت 
الس��ائق والش��احنة الى اجلهات اخملتصة 

التخاذ االجراءات القانونية الالزمة ».

ضبط شحنة كبيرة من األدوية المهربة»العمل« تطرح بدياًل للشمول براتب الرعاية االجتماعية
 وأخرى أللبسة غير مرسمة جمركيًا

األحزاب الكردية ترفض خوض االنتخابات المقبلة 
بقائمة موحدة مع الديمقراطي والوطني

بعد أن خسرا دعم الشارع وتأييد الجماهير لهما  د.علي شمخي

م��ن ب��ن اه��م االس��باب الت��ي ادت ال��ى تغلغل 
العصاب��ات االرهابي��ة داخل العراق ه��و االختالف 
والتن��ازع ب��ن االط��راف السياس��ية ف��ي العراق 
وانش��غالها بصراع املصالح وتكري��س االمتيازات 
وتنوعت اش��كال واجتاهات ه��ذا التنازع على مدى 
الس��نوات الت��ي اعقب��ت س��قوط النظ��ام املباد 
فهن��اك تن��ازع عربي - كردي وهناك تنازع س��ني - 
شيعي وهناك تنازع تركماني - كردي وهناك صراع 
على املكاسب السياسية بن الشيعة انفسهم 
وبن السنة انفس��هم وبن االكراد انفسهم وقد 
ش��كلت ه��ذه االختالف��ات والنزاع��ات الداخلية 
عبئ��ا مضافا على الدولة العراقية املثقلة بهموم 
ومخاطر امنية وسياسية واقتصادية وفي الوقت 
نفسه اسهم هذا التش��رذم في تكريس التدخل 
االقليمي والدولي في الش��ؤون العراقية وعزز من 
حضور بعض الدول ف��ي الداخل العراقي وحتكمه 
في بعض االحيان مبس��ارات وقرارات بعض االحزاب 
والكيان��ات وس��هل م��ن النش��اط االرهاب��ي في 
محافظ��ات العراق واذا كانت املعركة ضد االرهاب 
ق��د حس��مت واندحر اخلطر االكبر على الش��عب 
العراق��ي فان ج��ذور الفكر التكفي��ري وتطلعات 
تنظيم داع��ش للعودة الى البالد س��تظل قائمة 
تتح��ن الفرص��ة ملع��اودة نش��اطها التخريب��ي 
واالرهابي داخ��ل املدن العراقية ..م��ن هنا يتحتم 
عل��ى القوى السياس��ية ف��ي بغداد وف��ي اقليم 
كردس��تان ان تبقى متيقظة لهذا اخلطر املتربص 
بالعراق دولة وش��عبا وان متنع عودة اجواء اخلالفات 
والصراعات الى س��ابق عهده��ا وطبعا هناك فرق 
بن االختالف في وجهات النظر ضمن اطار العمل 
الدميقراطي وب��ن االمعان والتعمق في  ترس��يخ 
هذا االختالف وجعله خالفا مس��تدميا يتحول في 
النهاية الى صراع م��ن اجل النفوذ واحلصول على 
املكتس��بات على حس��اب الوطن وقد اس��همت 
اخلالفات املعقدة بن بغداد وكردس��تان والفش��ل 
في ايجاد حلول لها في تعريض العراق الى مخاطر 
جس��يمة على وف��ق هذه الرؤية يج��ب ان يجتهد 
املس��ؤولون ف��ي الدولة االحتادية في وضع اس��س 
متينة وصلبة حلل القضايا العالقة وتشكل زيارة 
وزير داخلية اقليم كردستان الى بغداد اليوم خطوة 
مهمة للش��روع بوض��ع حلول حاس��مة لقضايا 
املنافذ احلدودية واالشراف على املطارات ومواضيع 
اخرى تهم االمن الداخلي وسيادة الدولة العراقية 
على كل احلدود الدولية ومايهمنا جميعا ان تكون 
هن��اك حلول حاس��مة لكل امللف��ات العالقة بن 
االقليم وبغداد تنتهي بتصفير املشكالت والتوجه 
نحو البناء واالعمار وتودع حقبة اخلالفات الى االبد 
وتنه��ي امال االرهابين بالعثور على منفذ للعودة 

مجددا الى العراق .

التنازع مرفوض !

تقـرير

سايمون هندرسون*

ف��ي عه��د االحت��اد الس��وفيتي، كان 
اهتمام��اً  يول��ون  األجان��ب  احملّلل��ون 
كبيراً الصطفاف القيادة الش��يوعية 
على ضري��ح لينن في موس��كو في 
املناس��بات املهمة. فمن كان يحضر؟ 
وأين مت اصطفافهم بالنس��بة لألمن 
العام للحزب؟ كان يُطلق على هكذا 
تكهن��ات اس��م “الكرملينولوجي��ا”. 
وط��وال س��نوات، اعتم��د كاتب هذه 
الس��طور مقاربًة مماثل��ة حملاولة فهم 
الس��عودية، مْنكّباً  املالك��ة  العائلة 
على دراسة التقارير اإلخبارية والصور 
اجلديدة التي تنش��رها “وكالة األنباء 
الس��عودية” للحصول على أس��ماء 
األش��خاص الذين يسافرون مع امللك، 
أو ملعرف��ة م��ن يق��ف ف��ي صف��وف 
االس��تقبال للترحيب به أو من يوّدعه 
عندم��ا يس��افر. وأطلق��ُت على هذه 
الدراس��ة اسم “الرياضولوجيا”، وبدالً 
من أن يك��ون هذا تخصص��اً أكادميياً 
مقتص��راً عل��ى فئة مّعين��ة، أعتقد 
أّن��ه من الضروري فه��م ما يجري في 

اململكة العربية السعودية.
من امله��م أيضاً فهم تاري��خ العائلة 
املالكة الس��عودية، التي تُعرف أيضاً 

باس��م آل س��عود. إذ يتخّط��ى األمر 
مج��ّرد “بن ف��الن” و”بن ع��اّلن”. وعلى 
الرغم م��ن أن العائلة تتب��ع تاريخها 
إل��ى ع��ام 1745 عندما وّف��ر الزعيم 
القبل��ي محم��د ب��ن س��عود م��أوًى 
للواع��ظ اإلس��المي محم��د بن عبد 
الوه��اب، إاّل أن التاري��خ األكثر أهميًة 
هو تأسيس الدولة احلالية عام 1932. 
ففي ذلك الع��ام، أعلن عبد العزيز آل 
س��عود، حفيد حفيد حفي��د حفيد 
محم��د بن س��عود، نفس��ه مل��كاً، 
وانتقل العرش بع��د وفاته عام 1953 
إلى أولياء عه��ده. )وقد أجنب 44 ولداً 
م��ن 22 زوج��ة عل��ى الرغم م��ن أنه، 
وفقاً للتقاليد اإلس��المية، كان لديه 
أرب��ع زوجات فق��ط ف��ي أي وقت من 

األوقات(.
واملل��ك س��لمان، العاهل الس��عودي 
احلالي، هو أحد أبناء امللك عبد العزيز 
)املعروف غالباً باس��مه التاريخي، ابن 
سعود(. وولي العهد األمير محمد بن 
س��لمان هو أحد أبناء امللك س��لمان. 
وق��د أصبح س��لمان مل��كا ألنه، من 
حيث العم��ر واخلبرة، كان أفضل أمير 
مؤهل في ترتيب والية العرش عندما 
توفي أخ��اه غير الش��قيق امللك عبد 

اهلل في كانون الثاني/يناير 2015.
ولك��ن هنا تصب��ح األمور أكث��ر إثارًة 

لالهتمام، فاألمير محمد بن س��لمان 
حص��ل عل��ى منصب��ه ألّن��ه االب��ن 
املفّض��ل ل��دى أبيه. فعندم��ا أصبح 
وال��ده ملكاً، كان محمد بن س��لمان 
والعش��رين  التاس��عة  ف��ي  بال��كاد 
م��ن عم��ره، أي نص��ف عم��ر بع��ض 
من أخوت��ه غير األش��قاء. )وهو اإلبن 
الثالث��ة(.  س��لمان  لزوج��ة  األكب��ر 
فاليوم، وإلى جانب كونه ولياً للعهد، 
يتوّلى بن س��لمان أيضاً منصب نائب 
رئي��س ال��وزراء ووزي��ر الدف��اع ورئيس 
هيئَتن رئيس��يتن لصن��ع القرار في 
الس��عودية هم��ا “مجلس الش��ؤون 
و”مجل��س  واألمني��ة”  السياس��ية 
الش��ؤون االقتصادية والتنمية”، وهو 
بأم��ر الواقع حاك��م اململكة العربية 
الس��عودية. وكونه لم يتمّتع بخبرة 
قب��ل ث��الث س��نوات، إاّلّ أّن  بطاق��ة 
أدائ��ه تش��مل حّتى الي��وم احلرب في 
اليمن، واخلصام م��ع قطر، ومحاولته 
إع��ادة تنظيم الش��ؤون السياس��ية 
االقتصادي في  والتح��ّول  اللبناني��ة، 
اململكة املتمّثل ب� »رؤية الس��عودية 
2030«. وبطبيع��ة احلال، ف��إن اعتبار 
إجن��ازات  مبثاب��ة  التط��ورات[  ]ه��ذه 
يبق��ى أمراً قابالً للنق��اش. ورمبا يكون 
مصطلح “أعمال جارية ومس��تمرة” 

أكثر مالئمة.

فه��ل س��يصبح محمد بن س��لمان 
مل��كاً عندم��ا يتوّف��ى وال��ده ال��ذي 
سيبلغ من العمر 82 عاماً هذا العام؟ 
أم س��يتنّحى املل��ك س��لمان طوعاً 
عن الع��رش لصالح ابن��ه محمد بن 
سلمان؟ أم سُيجبر على التخّلي عن 
العرش ألسباب صّحية؟ ويعاني امللك 
من ذاك��رة ضعيف��ة قصي��رة األمد، 
لذل��ك غالب��اً ما يب��دو حائ��راً ويّتكل 
على عالمات تظهر على شاشات “آي 
پاد” بش��كل متحفظ. وم��ن الناحية 
النظري��ة، يتمّتع محمد بن س��لمان 
جملل��س  املس��بق  بالتأيي��د  بالفع��ل 
البيع��ة لكبار أمراء آل س��عود، لكن 
من يدري ما الذي سيحدث. فأسلوب 
محمد بن سلمان الصارخ املتهور قد 
أزعج ع��دداً كبيراً من األمراء من أبناء 
أعمام��ه ومن أعمام��ه املتبقن. كما 
أّن دفعه نحو احلداثة املتمّثل بافتتاح 
للم��رأة  والس��ماح  الس��ينما،  دور 
بالقيادة، رمبا يتعارض مع املؤسس��ة 
الديني��ة الس��عودية احملافظ��ة، التي 
سيتعّن عليها إعالنه قائداً إسالمياً 
وحام��الً مالئماً للق��ب “خادم احلرمن 

الشريَفن” ) مكة واملدينة املنورة(.
“املل��ك  أّن  إل��ى  البع��ض  ويش��ير 
املس��تقبلي” محمد بن س��لمان قد 
يقّل��ص أع��داد آل س��عود م��ن خالل 

جتاهله أوالد أعمام��ه من حيث والية 
العه��د، وحّتى أخوت��ه، لصالح أوالده 
الذي��ن ال يبلغ��ون اليوم س��وى بضع 
س��نوات م��ن العم��ر. )وإذا فعل ذلك، 
س��تصبح ش��جرة عائلة آل س��عود 
التي أَْعَتِبُرها إحدى ممتلكاتي الثمينة 
والت��ي يتعّدى طولها ال�13  قدماً أثراً 
تاريخي��اً(. إاّل أّن محم��د بن س��لمان 
يواجه معضل��ًة اليوم. فس��واء كان 
ول��ي العهد أو امللك، م��ا يزال بحاجة 
إل��ى دع��م العائل��ة املالكة األوس��ع 
التي يُق��ّدر عددها بآالف األش��خاص 
وفق تقديرات متفاوتة، ليمنح مركزه 
اخلاص الشرعية الالزمة. كما يحتاج 
أم��راء ليكون��وا ح��ّكام محافظ��ات 
أي  ل��ردع  اجلي��ش  ف��ي  ولينتش��روا 

محاوالت انقالب ممكنة. 
وفيم��ا يتعلق بذلك، وجد أحد عش��ر 
أمي��راً ثانوياً أنفس��هم في الس��جن 
خالل عطلة نهاية األسبوع املنصرم، 
بع��د احتجاجهم عل��ى اضطرارهم 
فج��أًة إل��ى دف��ع فواتي��ر الكهرب��اء 
اخلاصة بهم. وباس��م التقّش��ف، قد 
يغامر محمد بن س��لمان في خفض 
مخصص��ات األم��راء أيض��اً - فحّتى 
أصغر فرد من العائلة املالكة يتقاضى 
راتب��اً من عائدات اململك��ة النفطية، 
وذل��ك اس��تناداً إلى صيغ��ة معقدة 

مرتبطة بحجم األسرة ومدى قرابتها 
من خ��ط خالفة العرش- إاّل أّن إصالح 
هذا الترتيب، الذي تُقّدر تكلفته بعدة 
ملي��ارات م��ن ال��دوالرات س��نوياً، قد 

يكون له عواقب سياسية وخيمة.
وعلى الرغم م��ن اإلدعاء بأنها حملة 
ملكافحة الفس��اد، إال أنه يُنظر على 
نطاق واسع إلى اإلقامات اجلبرية التي 
مت فرضه��ا مؤخ��راً في فن��دق “الريتز 
كارلتون” في الرياض، والتي ش��ملت 
وفق��اً لبعض التقاري��ر أكثر من 200 
من األمراء ورجال األعمال واملسؤولن 
احلكومين اآلخرين، على أنها استيالء 
على الس��لطة م��ن خ��الل تهميش 
خص��وم محمد ب��ن س��لمان وأولئك 

الذين عارضوه في املاضي.
ويري��د امللك س��لمان أن يك��ون جنله 
محمد بن س��لمان مل��كاً. ويريد ولي 
العهد نفس��ه أن يكون مل��كاً. لكن 
م��ن الصعب تخّي��ل كيفي��ة انتقال 
الس��عودية م��ن هنا إلى هن��اك، وما 
إذا س��يكون حكم محمد بن سلمان 
“الرياضولوجيا”  وس��تبقى  مستقراً. 

مفتاحاً أساسياً لفهم ما يحصل.

*ساميون هندرسون هو زميل “بيكر” 
ومدي��ر برنام��ج اخلليج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن.

درٌس سريع في الرياضولوجيا”لفهم تعقيدات المملكة العربية السعودية

اجتماع سابق للكتل الكردية

في سياق التشتت 
الذي تشهده الساحة 
السياسية في االقليم، 
اعلن هريم كمال آغا 
مسؤول مركز تنظيمات 
دهوك لالتحاد الوطني 
الكردستاني ان حزبه 
قرر خوض االنتخابات 
المقبلة في كركوك 
والمناطق المتنازع 
عليها بقائمة منفصلة
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يريد الملك سلمان أن 
يكون نجله محمد بن 
سلمان ملكًا. ويريد 
ولي العهد نفسه أن 
يكون ملكًا. لكن من 
الصعب تخيّل كيفية 
انتقال السعودية من 
هنا إلى هناك، وما 
إذا سيكون حكم 
محمد بن سلمان 

مستقرًا. وستبقى 
“الرياضولوجيا” 
مفتاحًا أساسيًا 
لفهم ما يحصل



 
بغداد – هجوم مسلح 

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االحد ب��أن مدني��اً قت��ل بهجوم 
ش��مالي  للص��وت  كامت��ة  باس��لحة 

العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مس��لحني اطلقوا النار من 
اسلحة كامتة للصوت، مساء يوم امس 
جتاه مدني مبنطقة سبع البور، ما اسفر 
ع��ن مقتل��ه" ، مضيفا أن "ق��وة امنية 
وصلت ال��ى مكان احل��ادث ونقلت جثة 

القتيل الى دائرة الطب العدلي". 

كركوك – عملية امنية 
كشف مصدر امني في مديرية الشؤون 
الداخلية واألمن في محافظة كركوك 

ام��س األح��د ان مف��ارز امني��ة الق��ت 
القبض على متهم على وفق املادة 456 

من قانون العقوبات. 
وقال املص��در "بناء على توجيهات مدير 
ع��ام الش��ؤون الداخلية واألم��ن اللواء 
حس��ني عبد اله��ادي محبوبة، بش��أن 
متابعة وتنفيذ أوام��ر القبض الصادرة 
بح��ق اخملالف��ني وبأش��راف مباش��ر من 
قب��ل مدي��ر قس��م الش��ؤون الداخلية 
واألمن في كركوك العميد فهمي فؤاد 
احم��د، مت القبض عل��ى املتهم )م . أ . أ( 
واملطل��وب عل��ى وفق امل��ادة ٤٥٦ ق.ع" ، 
مضيف��ة أن "املتهم مطل��وب حملكمة 
اس��تئناف ص��اح الدي��ن ومت تس��ليمه 
الى اجلهات اخملتص��ة إلكمال االجراءات 

القانونية بحقه".

صالح الدين – ضبط عتاد
اك��د مص��در امني ف��ي قي��ادة عمليات 
س��امراء امس األح��د العثور على كدس 
كبير للعتاد يحتوي على 90 عبوة ناسفة 

في صحراء اجلزيرة، غربي احملافظة.
وقال املصدر االمني "استمراراً لعمليات 
البح��ث والتفتيش من قبل ابطال قيادة 
عمليات سامراء في منطقة مطيبيجة 
والق��رى اجمل��اورة له��ا، عث��ر ابط��ال لواء 
مغاوير القيادة، على جهازين لاتصاالت 
مع محمل و16 جه��ازا يدويا لاتصاالت 
مختلف األنواع و11 حاكية مناداة وثاثة 
اجهزة ش��حن نضائد كبيرة وثاثة دروع 
ومضافت��ني" ، مضيفا انه مت العثور على 
25 عبوة ناس��فة وأحزمة ناسفة ومواد 
تفجير زنة )10( كغ��م، وقنابر هاون 120 

ملم ".

النجف – عملية دهم 
اعلن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظة النج��ف امس االحد عن القاء 
القب��ض عل��ى مته��م يتاج��ر  باحلبوب  
واملؤث��رات عقلي��ة ف��ي منطق��ة الوفاء 

وسط احملافظة .
وقال املصدر ان مكت��ب مكافحة إجرام 
الوفاء القى القب��ض على متهم  يتاجر 
باحلب��وب وضبط��ت بحوزت��ه كمية من 
احلبوب اخملدرة واملؤثرات العقلية واعترف 
خ��ال التحقي��ق بتعاطي اخمل��درات  ومت 

احالته للقضاء.

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اف��اد مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة كرباء امس األح��د، ان مفارز 

امني��ة الق��ت القب��ض عل��ى ع��دد من 
املتهم��ني بقضايا جنائي��ة متنوعة في 

احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
متكن��ت  "تش��كياتنا  إن  اس��مه  ع��ن 
م��ن القب��ض على ع��دد م��ن املتهمني 
واملطلوب��ني للقض��اء العراقي على وفق 
 ، مختلف��ة"  وجنائي��ة  قانوني��ة  م��واد 
مضيفا أن "تش��كيات القي��ادة نفذت 
عملي��ات وممارس��ات امني��ة واحترازي��ة 
استعدادا للخطط االمنية املعدة لهذا 
العام ، من اجل دميومة االمن واالستقرار 
الدعاوى القضائية املس��جلة  وحس��م 

ضمن عام 2017".

نينوى – قصف جوي 
اعلن قائد ش��رطة نين��وى اللواء واثق 

احلمداني ام��س االحد عن مقتل عدد 
م��ن عناص��ر "داع��ش" بقصف جوي 

جنوبي احملافظة.
وقال احلمداني إن "قوات تابعة ملغاوير 
الفرق��ة 16 ومغاوي��ر ش��رطة نينوى 
نف��ذت، يوم امس عملية أمنية بدعم 
جوي من التحال��ف الدولي الذي نفذ 
غ��ارات أس��فرت ع��ن قت��ل ع��دد من 
إرهابي داع��ش" ، مضيفا أن "القوات 
األمنية طه��رت املنطقة ودمرت عددا 
م��ن املضاف��ات الت��ي كان التنظي��م 
عناص��ره"،  إلخف��اء  يس��تخدمها 
مبين��ا أن "العملية نف��ذت على وفق 

معلومات استخبارية دقيقة".

البصرة – انفجار صوتية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

البصرة امس االحد، بان عبوة صوتية 
انفج��رت ق��رب مكت��ب مرج��ع ديني 
دون ان تس��فر عن اصابات، فيما اشار 
الى ان عب��وة ثانية انفج��رت على دار 

سكنية تقع في حي احلسني.
وقال املصدر االمن��ي الذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه ان "مجهولني 
فجروا بعد منتص��ف الليلة املاضية 
عب��وة صوتي��ة ق��رب مكت��ب مرجع 
ديني يق��ع ف��ي منطقة الطويس��ة 
وس��ط البصرة"، مبين��ا ان "االنفجار 
لم يس��فر ع��ن اصاب��ات بش��رية" ، 
مضيفا ان "عبوة صوتية ثانية فجرها 
مجهولون عن��د منتصف الليل على 
دار س��كنة تقع في حي احلس��ني، ما 
ادى الى احلاق اضرار مادية بسيطة في 

واجهة الدار".

مقتل مدني بأسلحة كاتمة بسبع البور شمالي بغداد * ضبط كدس عتاد يحتوي على 90 عبوة غربي صالح الدين
مقتل عدد من عناصر "داعش" بقصف جوي  في نينوى * انفجار عبوتين صوتيتين في حيين سكنيين وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مدي��ر مفوضية انتخاب��ات ديالى أحمد 
مزب��ان الع��زاوي، أمس األحد، إلغ��اء الغرامات 
اخلاص��ة بالبطاقات املفق��ودة جلميع الناخبني 

في احملافظات.
إن  صحف��ي،  تصري��ح  ف��ي  الع��زاوي  وق��ال 
"املفوضي��ة العلي��ا لانتخاب��ات ق��ررت إلغاء 
الغرامات اخلاص��ة بالبطاقات املفقودة جلميع 

الناخبني في احملافظات".
وأض��اف الع��زاوي، أن "الق��رار ج��رى تعميمه 
لكافة مكات��ب املفوضي��ة باحملافظات، وجرى 
تطبيق��ه حرفيا ودعوة من فق��دوا بطاقاتهم 
االنتخابي��ة الى تس��لم بطاق��ات جديدة وفق 

االليات املعمول بها".
وكان��ت املفوضية فرضت غرام��ة مالية تبلغ 
25 أل��ف دين��ار ل��كل مواط��ن فق��د بطاقته 

االنتخابية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت احملكمة االحتادي��ة العليا، امس األحد، 
أن املقاع��د اخملصص��ة للمك��ون الصابئ��ي 
املندائي ينبغي ان تعطى على اساس الدائرة 

االنتخابية الواحدة.
وقال املتحدث بأسم احملكمة االحتادية العليا 
إي��اس الس��اموك، في بيان تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه أن��ه "مبناس��بة انباء 
مناقش��ة مجلس النواب لقانون االنتخابات 
ينبغي التذكير بأحد احكام احملكمة االحتادية 
العليا الص��ادرة في ع��ام 2010 التي تخص 

املكون الصابئي".
واض��اف ان "احملكمة قضت حينها باش��عار 
مجلس النواب لتشريع نص يتفق مع احكام 
املادت��ني )14( و )20( م��ن الدس��تور تتعلقان 
باملس��اواة ب��ني العراقي��ني، بجع��ل املقاعد 
اخملصصة للمك��ون الصابئي املندائي ضمن 
دائ��رة انتخابية واحدة، أس��وة لكوتا املكون 
املس��يحي، كون ذلك يتيح لهم فرصة اكبر 
ف��ي احلصول على مقعد أو اكثر في مجلس 
النواب، وعدم تش��تت اصواته��م بني الدوائر 

االنتخابية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التخطيط، أم��س األحد، إطاق 
نتائج مس��ح تنمي��ة الق��رى الريفية حملافظة 
البص��رة، مبين��ة أن حتقيق التنمي��ة الريفية 
س��يؤدي الى اس��تقرار س��كان القرى الريفية 

واحلفاظ على األراضي الزراعية وقلة الهجرة.
وقال وزي��ر التخطيط س��لمان اجلميلي خال 
احتفالي��ة أقيم��ت في مرك��ز ال��وزارة ببغداد 
"س��كان  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  وتابعته��ا 
الري��ف يش��كلون ج��زءا مهم��ا م��ن اجملتمع 
العراقي، إذ بلغت نس��بتهم %31 من س��كان 
العراق عام 2009"، مش��يرا الى أن "دعم هذه 
الشريحة املهمة يتطلب حتقيق تنمية ريفية 

متكاملة".
وأض��اف اجلميلي، أن "الوزارة س��عت الى وضع 
خطط وإس��تراتيجيات للتنمي��ة الريفية في 
عموم محافظ��ات العراق من خ��ال االعتماد 
على كوادرها وباالستعانة باحلكومات احمللية"، 
مؤكدا أن "حتقيق التنمية الريفية سيؤدي الى 
استقرار س��كان القرى الريفية واحلفاظ على 

األراضي الزراعية وقلة الهجرة".
وأش��ار اجلميلي الى أن "الوزارة نفذت مس��حا 
ش��اما للقرى بدأ في ثماني��ة محافظات في 
املرحلة األولى لألعوام 2016 - 2017 ليش��مل 
بع��د ذلك احملافظ��ات األخرى، وخاص��ة التي مت 
حتريرها مؤخرا"، مبينا أن "الهدف من وراء ذلك 
هو إيج��اد قاعدة بيانات متكامل��ة عن القرى 
الريفية من خال اس��تمارات اس��تبيان أعدت 
لهذا الغرض للقرى واألس��ر تش��مل عددا من 
املؤش��رات التنموية الس��كانية واالقتصادية 

والعمرانية واخلدمية".

إلغاء الغرامات الخاصة 
بالبطاقات المفقودة لجميع 

الناخبين بالمحافظات

"االتحادية": للمكون 
الصابئي دائرة 
انتخابية واحدة

"التخطيط" تطلق 
نتائج مسح تنمية 

القرى لمحافظة البصرة

الملف األمني

خطر داعش في العراق يتراجع الى 
أقل من 2 %

ونح��ن عل��ى تواصل مع املس��ؤولني 
العراقيني والقوات املسلحة من خال 
السيطرة  والتأهيل الحكام  التدريب 

على احلدود".
واع��رب كنش��خ ع��ن قناعت��ه ب��ان 
للحكومة  اجلي��دة  والقيادة  "تدريبنا 
العراقية سيفضي الى ضبط احلدود، 
وان حصلت هجمات فان اعدادها في 

تناقص مستمر".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عضو جلن��ة االمن 
والدف��اع  في مجلس الن��واب ماجد 
الغ��راوي ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلديد"، أن "القوات العراقية بشتى 
تش��كياتها قامت بواجبها على امت 
وجه، وانه��ت املواجهة العس��كرية 

ضد تنظيم داعش باالنتصار عليه".
وأض��اف الغ��راوي أن "جميع االراضي 
العراقي��ة باتت حتت الس��يطرة، وقد 
تك��ون هن��اك بع��ض اخلاي��ا تش��ن 
عملي��ات ب��ني فت��رة واخ��رى، لكنها 
ضعيف��ة للغاي��ة وال ميكن قياس��ها 
بالنش��اط االرهاب��ي ال��ذي كان قبل 

سنوات".
واوض��ح ان "املرحل��ة املقبلة تتطلب 
جه��دا اس��تخباريا ملتابع��ة جي��وب 
الع��دو، والوصول اليه��ا قبل قيامها 

باي خطر سيما ضد املدنيني".
وبنينّ الغ��راوي أن "املعركة ضد داعش 
ل��م تنت��ه بع��د، فهناك عم��ل على 

الصعي��د االجتماعي والثقافي يجب 
أن يحص��ل بنحو مينع ظه��ور الفكر 

املتطرف الى الساحة مجددا".

العبادي يعلن تشكيل ائتالف 
النصر ويدعو لالنضمام إليه

يذكر ان املؤمتر الوطني العراقي، اعلن 
ام��س األح��د، انضمامه إل��ى ائتاف 
النصر، استعداداً إلقامة االستحقاق 

االنتخابي.
وق��ال املؤمت��ر ف��ي بي��ان ل��ه تلق��ت 
من��ه،  نس��خة  اجلدي��د"  "الصب��اح 
"عل��ى وق��ع االس��تعدادات القائمة 
إلقامة االستحقاق االنتخابي، وتلبية 
أبناء  ملتطلب��ات املرحل��ة ومطام��ح 
ش��عبنا العزي��ز ، يُعلن ح��زب املؤمتر 
الوطنينّ العراقينّ ع��ن انضمامه إلى 

ائتاف النصر".
وتاب��ع ان��ه "يأمل ب��أن يش��كل هذا 
االئت��اف وق��واه السياس��ية نقطة 
ش��روع نحو احلفاظ على املكتسبات 
املقبل��ة،  املرحل��ة  ف��ي  الوطني��ة 
والقض��اء عل��ى الفس��اد ومحارب��ة 
احملاصص��ة واحلفاظ على وحدة الباد 

وصون سيادته".

املستشار املالي للعبادي: ارتفاع 
أسعار النفط يعوض ما خسرته 

املوازنة منذ 2014
واض��اف ان "التوازن��ات الس��عرية 
اجلدي��دة الت��ي اخترق��ت حاجز ٧٠ 

دوالرا للبرميل تعد من الضروريات 
إلع��ادة بن��اء الكلف��ة االنتاجي��ة 
لتعويض اخلس��ائر التي منيت بها 
النفطية، بسبب كلف  الشركات 
عوائ��د  ازاء  املرتفع��ة  االس��تثمار 
متدنية س��ببها السعر املنخفض 
للنفط املنتج في املدة الس��ابقة، 
س��يما مش��كات كلف��ة انت��اج 
النفط الصخري في شمال القارة 

االميركية".
وتابع قائا، "انه وبس��بب مؤشرات 
نقص اخملزون��ات من النف��ط اخلام 
واملنتج��ات النفطي��ة االميركي��ة 
فان اسواق املستقبليات في تداول 
النف��ط اخل��ام، ق��د انقلب��ت حقاً 
واخ��ذت تض��ارب على ما يس��مى 
باملراكز الطويلة التي تعني الشراء 
االن بس��عر منخف��ض، م��ن اجل 
البيع مس��تقباً بس��عر اعلى، ما 
يعن��ي تبدل املراكز من قصيرة الى 
طويلة وهو االمر الذي يس��هم في 
تعاظم اس��عار النفط وتصاعدها 
ج��راء املضاربة في اس��عار النفط 

اخلام في سوق املستقبليات ".
وكانت اسعار النفط ارتفعت الى 
70 دوالرا للبرمي��ل للم��رة األول��ى 
منذ العام 2014 في اسواق النفط 

خال االيام القليلة املاضية.
يذكر ان العراق مر بازمة اقتصادية 
خانقة من��ذ العام 2014 بس��بب 
انخفاض اسعار النفط ملا دون ال�40 

دوالرا، وكذل��ك بس��بب هجم��ات 
تنظي��م داعش عل��ى مناطق عدة 
في الباد، وحاجة العراق الى جهد 

عسكري ملواجهة التنظيم.

إحالة معاون مدير عام اخلطوط 
اجلوية الى محكمة اجلنايات

مشيرا الى ان "محكمة التحقيق 
النزاه��ة  بقضاي��ا  املتخصص��ة 
املته��م وفقاً  اعتراف��ات  صدق��ت 

للقرار 160لسنة 1983".
ال��ى  أحي��ل  "املته��م  ان  وتاب��ع 
محكم��ة اجلناي��ات املتخصص��ة 
بقضايا النزاه��ة بغية محاكمته 

عن اجلرمية التي ارتكبها".
وكان مصدر في هيئة النزاهة أفاد، 
اخلمي��س )28 كان��ون األول 2017(، 
بإلق��اء القبض على مع��اون املدير 
الع��ام لش��ركة اخلط��وط اجلوية 

العراقية.

ترامب يستغل الشعور املعادي 
في بلد االنصهار

قبل ترامب، جعل وارن هاردينغ من 
الهجرة املوضوع االساسي حلملته 

عام 1920.
وق��د وصل الى احلك��م في اعقاب 
طفرة اقتصادية اس��تمرت اربعني 
عام��ا تدف��ق خاله��ا 22 ملي��ون 
مهاج��ر، لك��ن األميركي��ني كانوا 
يتخوف��ون م��ن ان ت��ؤدي املوج��ة 

االخي��رة اآلتية من اوروب��ا اجلنوبية 
"اع��راق"  دخ��ول  ال��ى  والغربي��ة، 
تعتب��ر متدنية، وكذل��ك خوفا من 

البولشفية.
و"عل��ى غرار ترامب، كان يعرف عن 
نفس��ه بأن��ه رئيس امي��ركا اوال"، 

كما كشف ليشتمن.
ث��م ش��هدت الباد مؤش��رات اقل 
قس��وة، خال الرك��ود االقتصادي 
في الثاثينات، ضد املكس��يكيني، 
وغداة احلرب احلرب العاملية الثانية، 

للحد من الاجئني.
وألغي نظ��ام احلصص ف��ي 1965 
االش��خاص  مج��يء  لتش��جيع 
املؤهل��ني، ول��م ش��مل العائ��ات 
الذي وصفه ترام��ب بأنه "هجرات 
متسلس��لة". واقتص��رت الهجرة 
م��ن بقية انحاء الق��ارة االميركية 

على املرور.
الهجرة  النتيج��ة تضخم  وكانت 
الش��رعية حت��ى مليون ش��خص 
في الس��نة، القسم االكبر منهم 
آسيوي، وسجلت الهجرة السرية 
من املكس��يك طف��رة كبيرة منذ 

ذلك احلني.
وفي 1986، أعفى الرئيس اجلمهوري 
رونالد ريغان عن 3،2 مايني مهاجر 
غي��ر ش��رعي. وبعد اربع س��نوات، 
اراد ج��ورج دبليو بوش تنويع أصول 
املهاجرين من خ��ال اعتماد احلظ 

للحصول على البطاقة اخلضراء.

لك��ن الش��عور املع��ادي للهج��رة 
مس��تهل  ف��ي  زخم��ه  اس��تعاد 

سنوات 2000.
ايلول/س��بتمبر   11 فاعت��داءات 
2001 وجهت اخلوف نحو املسلمني 
خصوصا. وقلب��ت تغيرات عميقة 
ف��ي بني��ة االقتصاد االوض��اع في 
عدد كبير من مناطق الباد، وجعل 
التط��ور الدميوغرافي م��ن البيض 
اقلية بني عدد كبير من اجملموعات.

رئي��س  س��يلي،  ان��دري  وكش��ف 
"معه��د سياس��ات الهج��رة" ان 
"الزي��ادة الس��ريعة ج��دا للهجرة 

تؤدي أحيانا الى رد فعل عنيف".
وم��ع حوال��ى اثن��ي عش��ر مليون 
مهاجر غير شرعي في الباد، حاول 
الرئيس��ان اجلمهوري جورج دبليو. 
اوباما  ب��اراك  والدميوقراطي  ب��وش 
وق��ف التدف��ق من خ��ال محاولة 
فت��ح الطريق امام اقصى حد نحو 

املواطنة.
لكن املؤرخني الحظوا ان ايا منهما 
لم يجع��ل من الهجرة مش��كلة 
سياسية على غرار ترامب من خال 
توجهه الى البيض الذين يشعرون 
باالحب��اط م��ن ج��راء التط��ورات 

االقتصادية والدميوغرافية.
وق��ال ليش��تمن "لق��د اس��تفاد 
م��ن اقلي��ة تضم��ر ش��عورا قويا 
معاديا للهجرة. وهذا ليس شعور 

الغالبية".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أعلن��ت بعث��ة األمم املتح��دة ف��ي 
الع��راق، موقفه��ا م��ن االنتخابات 
املق��ررة ف��ي الباد ف��ي 12 من آيار 

املقبل وأبرز حتدياتها.
وذكر بيان للبعثة األممية )يونامي(، 
إن "املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة 
الع��راق تواج��ه  لانتخاب��ات ف��ي 
حتدي��اٍت كبيرة، إال أنها س��تتمكن 
م��ن التغلب على تل��ك التحديات 
انتخاب��اٍت وطني��ٍة نزيهٍة  وإج��راء 
وش��فافٍة وفي وقتها احملدد في 12 
دت مبواصلة  أيار/ مايو 2018، وتعهنّ
الدعم الفني لضمان إجراء عمليٍة 
فاعلٍة وذات مصداقيٍة حتظى بثقة 
والسياس��يني  العراقيني  الناخبني 

واجملتمع الدولي".
��ُد األمم املتحدة مبواصلة  وجاء تعهنّ
الدعم خال ورشة عمٍل استمرت 
ليوم��ني عقدتْه��ا املفوضي��ة في 
و12   11 يوم��ي  الس��ليمانية 
كان��ون الثاني/ يناي��ر لبدء األعمال 
التحضيرية في جميع أنحاء الباد 

لانتخابات.
وف��ي إطار اإلش��راف الع��ام جمللس 
املفوضني اجلُُدد، حضر احلدث املدراء 
ف��ي املفوضي��ة عل��ى املس��تويني 
وش��ملت  وامليدان��ي،  الوطن��ي 
املواضيع التخصصي��ة التي جرت 
التقنيات  اس��تخدام  مناقش��تها 
الش��املة  واملش��اركة  اجلدي��دة 
اخل��اص  والتصوي��ت  للنازح��ني 
والتوعي��ة العامة وآليات تس��وية 

املنازعات االنتخابية. 
واس��تعرض املدراء ف��ي احملافظات 
متطلباتهم التش��غيلية والفنية 
والتحدي��ات م��ن وجه��ة نظرهم 
م مجل��س  احمللي��ة، ف��ي ح��ني ق��دنّ
املس��توى  وامل��دراء على  املفوضني 
الوطني اخلط��ط واجلداول الزمنية 
والتدابي��ر ملعاجل��ة التحدي��ات من 

املنظور الوطني.
وفي ضوء أهمية ورشة العمل في 
إط��اق االس��تعدادات االنتخابي��ة 
وحلساسية البنود موضع املناقشة، 
املستقلة  العليا  املفوضية  طلبت 
لانتخابات م��ن األمم املتحدة تقدمي 
حي��ث  وحضوره��ا،  مس��اهماتها 
تبادلوا األفكار مع كبار املس��ؤولني 

في األمم املتحدة الذين حضروا، مبن 
فيه��م نائب املمث��ل اخلاص لألمني 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة ف��ي العراق 
للش��ؤون السياس��ية واالنتخابية 
أليس وولبول وفريٌق من كبار ممثلي 
مكتب املساعدة االنتخابية التابع 

ل�)يونامي(.
االنتخابي��ة  اإلدارة  رئي��س  وق��ال 
ف��ي  الب��دران  ري��اض  باملفوضي��ة 
كلمٍة ألقاها في ورش��ة العمل إن 
كاماً  إص��راراً  املفوضية "مص��رة 
ولديها اإلمكانات اإلجرائية والفنية 
واللوجستية إلجراء االنتخابات في 

موعدها احملدد".
وأع��رب رئي��س مجل��س املفوضية 
مع��ن الهيت��اوي ع��ن ثق��ٍة مماثلٍة، 
ق��د  املفوضي��ة  أن  إل��ى  مش��يراً 
ف��ي  صعب��ة  اختب��اراٍت  واجه��ت 
املاضي "ولكنن��ا نحن كمفوضية 
بامكانن��ا ان نخلق الظروف إلتاحة 
الفرصة إلجراء انتخاباٍت ناجحة." 
وحثنّ على زي��ادة دعم األمم املتحدة 

للوف��اء  باإلج��راءات  والتعجي��ل 
بالطلب��ات املقدمة إل��ى بعثة األمم 

املتحدة لتقييم االحتياجات.
وفي َمعرِض تس��ليط الضوء على 
الت��زام األمم املتحدة ودعمها إلجراء 
انتخاباٍت ناجحٍة وفي الوقت احملدد، 
قالت وولبول "إن فريقنا من اخلبراء 
الفنيني ما يزال مستعداً لدعمكم 

ومساعدتكم".
إال أن املس��ؤولية، وفق��ا لوولب��ول، 
تق��ع على عات��ق املفوضية، وقالت 
"س��تكون أدوارك��م حاس��مًة في 
تق��دمي عملي��ٍة انتخابي��ٍة مهنيٍة 
وذات مصداقية. ويتطلع الناخبون 
واجملتمع  والسياس��يون  العراقيون 
الدولي إل��ى املفوضي��ة، وإن درجة 
ثقته��م فيكم س��تحدد قبولهم 
لنتائ��ج االنتخابات، وس��يبقى من 
األهمية مب��كان أن تُبدي املفوضية 
لانتخاب��ات  املس��تقلة  العلي��ا 
اس��تعدادها لتقدمي عمليٍة رصينٍة 
الزمني��ة  األُُط��ر  ضم��ن  وفاعل��ٍة 

احلالية".
وأعرب��ت نائ��ب املمثل اخل��اص عن 
ثقتها باملفوضي��ة على الرغم من 
التحدي��ات الكبي��رة، ُمش��يرًة إلى 
ِس��جلنّ الع��راق الناجح ف��ي إجراء 
االنتخاب��ات ف��ي ظل ظ��روٍف غير 
مواتي��ٍة ف��ي املاض��ي، مث��ل وجود 
داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي أج��زاء م��ن 
دًة  الب��اد ف��ي ع��ام 2014، ومش��دنّ
التخطي��ط  إل��ى  احلاج��ة  عل��ى 
جلميع الظ��روف الطارئة عن طريق 
إج��راء اختبارٍ على مس��توى الباد 
إلجراءات التصويت قبل االنتخابات 
لتجنُّ��ِب أي مش��كات ثانوية في 

يوم االنتخابات".
املس��اعدة  مكت��ب  مدي��ر  وق��ال 
األمم  إن  عري��ن  أمي��ر  االنتخابي��ة 
م��ن  طلب��اٍت  ��ت  تلقنّ املتح��دة 
املفوضي��ة للحص��ول عل��ى مزيد 
م��ن الدع��م الفني، "ونح��ن على 
اس��تعدادٍ لذلك"، مضيف��اً أن من 
بني التحديات ف��ي انتخابات 2018 

ضماُن عمليٍة ال تش��وبها ش��ائبة 
للعدنّ اإللكتروني وإدارة النتائج في 
ي��وٍم واحٍد من أجل أم��ن العملية، 
وخاص��ًة أمن البرمجيات وإرس��ال 

النتائج".
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  وكان 
حي��در العب��ادي التق��ى ف��ي وقت 
س��ابق رئي��س املفوضي��ة العلي��ا 
لانتخابات وأعضاءها وجرى بحث 
اجلارية  والتحضيرات  االستعدادات 
وتلبية جوانبها  االنتخابات  إلقامة 
الفنية  واالدارية واملتطلبات  املالية 
واالجهزة واملعدات الازمة إلجرائها 
ف��ي مختل��ف مراحل التس��جيل 
واالقت��راع والف��رز وانته��اًء بآليات 
اعان النتائج ، واالجراءات املتعلقة 
مبش��اركة النازح��ني والعائدين في 
احملافظات احمل��ررة وتهيئ��ة االجواء 

املناسبة ملشاركتهم.
وأش��اد العبادي بجهود املفوضية، 
ودع��ا ال��ى ض��رورة العم��ل مبب��دأ 
واحلياد، مؤكدا على  االس��تقالية 

اهمي��ة حتدي��ث جمي��ع املواطنني 
ودع��وة  االنتخابي��ة  لس��جاتهم 
جمي��ع وس��ائل اإلع��ام الوطنية 
لتشجيع املواطنني للحصول على 
البطاق��ة االنتخابية وحثهم على 
التسجيل واملشاركة الواسعة في 

االنتخابات مبوعدها املقرر.
ف��ي س��ياق متصل وحس��ب بيان 
ملفوضية االنتخاب��ات عقب اللقاء 
اك��د العب��ادي على دعم��ه الجراء 
االنتخابات ف��ي موعدها املقرر في 
الثاني عش��ر من شهر ايار من هذا 
العام مع توفير جميع املستلزمات 
الضروري��ة التي تس��هم في اجراء 
االنتخاب��ات كم��ا ه��و مق��رر م��ع 
التأكيد على ضرورة الس��ير قدما 
ف��ي اجلدول الزمن��ي املعد من قبل 
اجراءاتها  الس��تكمال  املفوضي��ة 
العملياتي��ة واللوجس��تية الفت��ا 
الى ان مجلس الوزراء س��يوفر كل 
متطلبات العملية االنتخابية فيما 

يتعلق باالموال الازمة الجرائها .

المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات في العراق تواجه 
تحدياتٍ كبيرة، إال أنها 
ستتمكن من التغلب على تلك 
التحديات وإجراء انتخاباتٍ 
وطنيةٍ نزيهةٍ وشفافةٍ 
وفي وقتها المحدد في 12 
أيار/ مايو 2018، وتعهدت 
بمواصلة الدعم الفني 
لضمان إجراء عمليةٍ فاعلةٍ 
وذات مصداقيةٍ تحظى 
بثقة الناخبين العراقيين 
والسياسيين والمجتمع الدولي

جانب من عملية التصويت لالنتخابات السابقة في العراق

أكدت قدرة المفوضية على إجرائها في موعدها

األمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني 
لالنتخابات البرلمانية المقبلة
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مستفيدة من اإلخفاقات واألخطاء السابقة

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

دع��ت وزارة التجارة مالكاتها في 
اعداد  الى  ودوائرالوزارة  ش��ركات 
خطط وبرامج مدروس��ة لتقومي 
عمله��ا بغي��ة حتقي��ق االهداف 
الصال��ح  م��ع  تتناس��ب  الت��ي 
العام مس��تفيدة من االخفاقات 
املس��توحاة  والتجارب  واالخطاء 

من خططها السابقة.
واس��تعرض وكيل الوزارة االقدم 
ولي��د املوس��وي خ��الل ترؤس��ه 
االجتم��اع ال��دوري خللي��ة االزمة 
جملة من املواضيع املطروحة في 
جدول اعم��ال اللجنة وخصوصاً 
توفي��ر وجتهي��ز امل��واد الغذائي��ة 
للمناطق احملررة من داعش والتي 
توليه��ا اهمية خاص��ة لتحقيق 
االم��ن الغذائ��ي بع��د اس��تقرار 
الوض��ع االمني اضافة الى جتهيز 
امل��واد الغذائي��ة جلمي��ع مناطق 
الب��الد وكذل��ك التأكي��د عل��ى 
اس��تمرار اعم��ال التدقيق واجلرد 
خمليم��ات النازحني حلص��ر االعداد 

احلقيقية للعائالت .
واك��د الوكيل االقدم لل��وزارة ان 
تن��اول كذلك موضوع  االجتماع 
ف��ي  االدارة  مجال��س  تفعي��ل 
شركات الوزارة من خالل اخلطط 
والرؤى ومؤشرات املرحلة احلالية 
للنه��وض بواقعه��ا حيث حتتاج 
الى التقييم والتقومي في آن واحد 
اضاف��ة ال��ى مناقش��ة موضوع 
النق��ل املركزي لتجدي��د فاعلية 
اس��طول نقل ال��وزارة من خالل 
البح��ث والتف��اوض مع ش��ركة 
النقل البري للتعاقد واالستفادة 
برنام��ج  ف��ي  جتربته��م  م��ن 
النقل الس��طول  متابعة حركة 
الش��احنات GPS  لغ��رض اعداد 
العدة الس��تعماله خالل الستة 

اشهراملقبلة .
الغ��ذاء  ش��ركات  يخ��ص  ومب��ا 
واجلهات الساندة بحث االجتماع 
ض��رورة تفعيل دورها االساس��ي 

خ��الل  م��ن  للس��وق  للدخ��ول 
املنافس��ة حيث نوقشت مراحل 
مشروع جتربة انتاج الطحني من 
القطاع  خالل مشاركة مطاحن 
اخل��اص والذي تتبن��اه الوزارة عبر 
ش��ركتي تصنيع وجت��ارة احلبوب 
جلن��ة  مصادق��ة  بع��د  وذل��ك 
الش��ؤون االقتصادية في االمانة 
العامة جمللس الوزراء ليكون حيز 

التنفيذ.
ه��ذا وناق��ش االجتم��اع كذلك 
الت��ي  واملعوق��ات  املش��كالت 
تعت��رض عم��ل ش��ركات الغذاء 
ف��ي ايص��ال امل��واد الغذائية مع 
الس��يطرات والط��رق باملناط��ق 
احمل��ررة ومناط��ق الب��الد االخ��رى 
التخصيص��ات  قل��ة  وكذل��ك 

املالية واج��ور البنزين والتصليح 
للمطاحن  االنتاجي��ة  والطاقات 
احلكومية اضافة الى مناقش��ة 

اجلانب االمني في عمل الوزارة .
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان اعضاء 
مالحظاته��م  قدم��وا  اللجن��ة 
املؤشرة ازاء عملهم من معوقات 
اتخاذ االجراءات املطلوبة  لغرض 
للح��د منه��ا اضافة ال��ى طرح 
مالحظ��ات مكتب املفتش العام 
ودائ��رة الرقابة التجارية وقس��م 
لتوجي��ه  االمني��ة  التصاري��ح 
اجله��ات املعني��ة اليج��اد احللول 
املناس��بة لها ومبا يخدم الصالح 

العام . 
 عل��ى صعي��د متصل ناقش��ت 
الش��ركة العامة لتجارة احلبوب 

في وزارة التج��ارة موضوع جتهيز 
اجملارش االهلية مبادة الشلب التي 
استلمته مواقعها خالل املوسم 

التسويقي احلالي .
واكد مدير عام الشركة املهندس 
هيث��م اخلش��الي خالل ترؤس��ه 
اجللس��ة )٣٦( الجتم��اع اللجنة 
العلي��ا للتس��ويق عل��ى ضرورة 
االهتمام بعمل اجمل��ارش االهلية 
احلقيق��ي  الردي��ف  بصفته��ا 
للمج��ارش احلكومي��ة ، مضيفا 
ب��ان على ش��ركته االنتظار حلني 
انتهاء املوسم التسويقي ملعرفة 
اجمالي ماس��يتم تسلمه بغية 
حتديد الكميات املطلوب جتهيزها 

للمجارش االهلية .
من جانب اخر اشار اخلشالي الى 

استمرار مواقع  الشركة باعمال 
الصيانة واالدامة وتبديل املعدات 
الس��ايلوت  ف��ي  املس��تهلكة 
للحفاظ على دميوية واستمرارية 
العم��ل ، فيما اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتصني��ع احلب��وب ع��ن 
مباشرتها باجراءات نقل معدات 
املطحنت��ني )5 و 6( ال��ى موقعي 
مطحنة العمارة ومطحنة االنبار 

من اجل تأهيلهما للعمل.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ني عباس بأن ش��ركته 
وبعد استكمال جميع االجراءات 
واستحصال املوافقات االصولية 
العم��ار املطحنت��ني املذكورت��ني 
ستقوم خالل االيام املقبلة بنقل 
مع��دات املطحنتني م��ن مخازن 

والنجف  التاج��ي  الش��ركة في 
العمارة  الى مواق��ع مطحنت��ي 
واالنبار للمباشرة باعادة التأهيل 
الشركة  بايدي مالكات  واالعمار 

من املهندسني والفنيني.
واش��ار املدير العام انه س��يكون 
اعادتها  بعد  املذكورة  للمطاحن 
للعم��ل واالنت��اج دور كبي��ر في 
حتقي��ق م��وارد مالية للش��ركة 
 ، الوطن��ي  لالقتص��اد  ودع��م 
وأضاف ان مجلس ادارة الشركة 
يس��عى الى تعظيم مواردها من 
خالل اس��تثمار مبالغ احتياطي 
التوس��عات مبش��اريع لها عالقة 
بنشاط الش��ركة وتعزيز شعبة 
االس��تثمارية  اخلطة  حس��ابات 

مبالك تخصصي. 

التجارة تعّد خططا وبرامج لتقويم عملها في انطالقة جديدة

 دعت وزارة التجارة 
الى تفعيل مجالس 

االدارة في شركاتها 
من خالل الخطط 

والرؤى ومؤشرات 
المرحلة الحالية 

للنهوض بواقعها 
حيث تحتاج الى التقييم 
والتقويم في آن واحد 

جانب من االجتماع

النقل تبحث رفع الحظر 
األوروبي عن الخطوط العراقية

توزيع مستحقات المطاحن 
العاملة من األجور 

المخصصة للتموينية

إعادة تأهيل ثالثة مقرات 
للبلدية جنوبي محافظة نينوى

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني لوزارة النقل مدير عام سلطة 
الطي��ران املدن��ي عباس عم��ران مع س��فير بعثة 
االحتاد االوروب��ي في بغداد رام��ون بليكوا ملخص 
 EASA تقري��ر الوكالة االوروبية لس��المة الطيران
واملنظمة الدولي��ة للطيران املدني ICAO بش��أن 
تقييم واقع سلطة الطيران املدني العراقي وايضاً 
مناقش��ة ملف رفع احلظر االوروب��ي عن اخلطوط 

اجلوية العراقية. 
واوضح عمران  ان الوكالة االوروبية للطيران املدني 
EASA واملنظم��ة الدولية للطيران ICAO س��بق 
ان عق��دت اجتماعني مع س��لطة الطيران املدني 
العراقي ف��ي العاصمة االردنية عمان ومت خاللهما 
تقييم عمل واقع سلطة الطيران املدني العراقي 
وعل��ى اثرها مت عقد ه��ذا االجتم��اع، داعيا االحتاد 
االوروبي ال��ى التعاون مع س��لطة الطيران املدني 
العراق��ي من اجل عودة الطائ��ر االخضر التحليق 

فوق االجواء االوروبية.
م��ن اجلدير بالذك��ر ان االجواء العراقي��ة باتت ممرا 
مهما لش��ركات الطيران العربي��ة واالجنبية ومتر  

خاللها يوميا اكثر من 500 طائرة عابرة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب في وزارة 
التجارةعن مباش��رتها بتوزي��ع الوجبة االولى من 
مستحقات املطاحن الجور الطحن اخلاصة بانتاج 

طحني احلصة التموينية .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس��ني 
عباس ان القسم املالي في الشركة شرع بتنظيم 
الصكوك اخلاصة باجور الدعم للمطاحن العاملة 
ف��ي عموم البالد بعد اطالق الوجب��ة االولى ملبالغ 
اج��ور الطح��ن حيث قام��ت الش��ركة وبناء على 
توجيه وزير التجارة مبخاطبة وزارة املالية لالسراع 
باط��الق مس��تحقات املطاحن من مبال��غ الدعم 
اخلاصة باج��ور الطحن وانت��اج الطحني اخملصص 

الغراض البطاقة التموينية لعام 2017 
وقال املدير العام ان ش��ركته تقوم بتسديد جميع 
املستحقات للمطاحن والناقلني حال حتويل املبالغ 
اخملصصة له��ا من قبل وزارة املالي��ة ودخولها في 

حساب الشركة .
من جانب اخر اش��ار ياس��ني ان اس��طول شركته 
وبن��اء عل��ى التوجيه��ات املركزي��ة الص��ادرة من 
الوزارة اس��هم وبش��كل فاعل من خالل استنفار 
اس��طول الش��احنات للمش��اركة بعملي��ة نقل 
احلبوب وتوفيرها في بغداد واحملافظات الوس��طى 
الجناز جتهي��ز املطاحن العامل��ة بخلطات احلبوب 
املطلوب��ة النتاج وتوزي��ع احلصة املق��ررة من مادة 
الطحني ضمن مفردات البطاقة التموينية ، الفتا 
الى اسهام االسطول خالل الفترة املاضية مبناقلة 
احلبوب من س��ايلوات كركوك والطوز الى صوامع 
بغ��داد م��ن اج��ل جتهي��ز املطاحن لدع��م احلصة 

التموينية. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام��ة عن اع��ادة تأهي��ل ثالثة مق��رات للبلدية 

جنوبي محافظة نينوى.
وذك��ر املركز االعالمي لل��وزارة ان مديري��ة بلديات 
نين��وى التابع��ة ملديري��ة البلدي��ات العامة احدى 
تش��كيالت الوزارة اجن��زت اعمال تأهي��ل وصيانة  
ثالث بناي��ات تابعة للمؤسس��ات البلدية جنوبي 
احملافظة وهي ) بلدية حمام العليل – بلدية الشورة 
– وبلدية القيارة ( بع��د تعرضها إلى التفجير من 
قبل االرهاب ، مش��يرا الى ان اعمال التأهيل اجنزت 
ضم��ن اإلمكانيات واملوارد الذاتي��ة ملديرية بلديات 

نينوى واملؤسسات اخلدمية التابعة لها .
وتاب��ع املرك��ز أن االعم��ال ش��ملت أيض��ا تأهيل 
وافتت��اح البواب��ة اجلنوبي��ة ملدينة القي��ارة واملمر 
الثان��ي ملصف��ى النفط بطول أجمال��ي )1500( م 
م��ع تأهيل األرصف��ة مبس��احة )1000( م2 , فضالً 
عن أكس��اء وتبليط الش��وارع الرئيسة والفرعية 
في مركز نواحي حمام العليل والش��ورة والقيارة 
جن��وب احملافظة. يذكر ان هذه اإلعمال تأتي ضمن 
مش��اريع دعم االس��تقرار في احملافظ��ة من أجل 
النهوض بالواقع العمراني واخلدمي وتقدمي أفضل 

اخلدمات للمواطنني . 
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بغداد - الصباح الجديد:

وقع وزير النقل الكابنت كاظم فنجان 
احلمام��ي الس��بت ف��ي العاصم��ة 
االيراني��ة طه��ران، اتفاقي��ة النق��ل 

اجلوي مع اجلانب االيراني.
وقال الوزي��ر خالل مراس��م التوقيع 
ان هذه االتفاقية تعد »األولى« التي 
تبرم بني الدولتني الصديقتني ، مبينا 
انه��ا تأتي مكمل��ة لالتفاقيات التي 
أبرمه��ا الع��راق مع دول اجل��وار مببدأ 
الذي س��تنتهجه  باملثل«  »التعامل 
س��لطتي الطي��ران ب��ني البلدي��ن ، 
مضيفا: اننا س��عداء ان يكون هناك 
تواص��ل بش��تى اجمل��االت م��ع اجلارة 

ايران س��يما في قطاع النقل وآفاقه 
الواس��عة وبضمنها مج��ال النقل 
اجلوي والذي يعد اليوم فاعالً ونشطاً 

عبر الرحالت اجلوية بني البلدين.
م��ن جانب��ه اك��د الوف��د االيران��ي 
اس��تعداده لتذليل جميع املصاعب 
الت��ي تقف بوج��ه اخلط��وط اجلوية 
ف��ي  موقفه��ا  ودع��م  العراقي��ة 

منظمات الطيران العاملية. 
م��ن جان��ب آخ��ر، بحثت الش��ركة 
العام��ة إلدارة النق��ل اخل��اص م��ع 
واس��ط  احمللي��ة حملافظة  احلكوم��ة 
جدي��دة  خط��وط  فت��ح  إمكاني��ة 
ملركبات النقل اخلاص داخل احملافظة 

في فرع الكوت.
وق��ام مدي��ر ف��رع الك��وت محم��د 

العتب��ي  بزيارة ميدانية ملنطقة حي 
العسكري ) الكوت اجلديدة ( برفقة 
رئيس مجلس احملافظة مازن الزاملي 
لإلطالع ميداني��ا على إمكانية فتح 
خط نقل املواطن��ني منها الى مركز 

املدينة وبالعكس .
وبني العتب��ي انه س��يتم فتح خط 
في هذا املنطقة عبر مركبات النقل 
اخلاص��ة )األج��رة( لتس��هيل حركة 
املواطنني من الطلبة واملوظفني من 
أبن��اء املدينة خصوصا في مواس��م 

الدراسة او الدوام الرسمي .
يذكر ان هذه اإلس��تجابة السريعة 
لطلب��ات املواطن��ني تات��ي تنفي��ذا 
لتوجيهات وزير النقل بتطوير قطاع 
النقل واستيعابه للتوسع السكاني 

وتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني . 
وكانت الشركة العامة إلدارة النقل 
اخل��اص ق��د قام��ت بحمل��ة كبرى 
لتأهي��ل وأدامة املرائ��ب التابعة لها 

في بغداد واحملافظات.
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة قي��س 
امليال��ي ان ه��ذه احلملة ته��دف الى 
تطوي��ر قطاع النقل اخل��اص ، مبيناً 
انها بدأت األس��بوع املاض��ي مبرائب 
جانب��ي العاصمة )الكرخ والرصافة( 
، مضيف��ا ان ف��رع الش��ركة  ف��ي 
محافظة واس��ط نف��ذ حملة لرفع 
التج��اوزات وإدام��ة مرافق وأقس��ام 
مرائبها ، مش��يرا إل��ى ان هذا األمر 
سيش��مل ف��ي االيام املقبل��ة بقية 

احملافظات. 

تقرير
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اعالم المحافظة 
وجه محافظ واسط احلقوقي محمود 
عبد الرضا مال طالل بأنش��اء ساحة 
حتتضن صور الشهداء في حي اخلليج 
مقابل مديرية ش��هداء واس��ط، وقد 
زار احملاف��ظ موقع الس��احة املذكورة 
برفق��ة مدير ش��هداء واس��ط نصير 
عل��ي حس��ني ومدي��ر بلدي��ة الكوت 

املهندس سيف درع دهش .
واكد مال ط��الل على ان يكون العمل 
فيها مبواصفات ممت��ازة على أن تضم 
والنافورات  مجموع��ة م��ن احلدائ��ق 
أكرام��اً وأج��الالً لش��هداء محافظة 
أن  أهمي��ة  عل��ى  ، مؤك��داً  واس��ط 
حتتض��ن هذه الس��احة ص��ور جميع 

الش��هداء ب��دالً م��ن أن تك��ون هذه 
الصور في أماكن متفرقة والقس��م 

االكبر منها معلق بطريقة عشوائية 
وغير نظامية 

بغداد - الصباح الجديد:
تفقد الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
مشروع غابة كصيبة في منطقة 
سلمان باك التابعة لدائرة الغابات 

ومكافحة التصحر.
وجاءت ه��ذة الزيارة خ��الل اجلولة 
العلمية الت��ي اقامته��ا الدائرة ، 
حيث تعرف الوكي��ل الفني خالل 
جتواله ف��ي الغابة عل��ى انتاجية 
املكافح��ة  الش��تول  ونوعي��ة 
للتصح��ر املوج��ودة في املش��تل 

وكذل��ك االش��جار الن��ادرة فيها، 
كما تفقد محمية الغزالن وتربية 
النع��ام والدواجن والتي تعد جتربة 
ناجحة في مجال الثروة احليوانية  
واشار القيسي الى ان وزارة الزراعة 
املش��اريع  دع��م  ف��ي  مس��تمرة 
وتأهي��ل الغابات حي��ث مت االتفاق 
مع منظمة الف��او ان يكون هناك 
نشاط فيها الحياء التنوع البيئي 
والتكي��ف مع التغي��رات املناخية 
ومص��دات  بالنبات��ات  وتأهيله��ا 

الرياح  .

م��ن جانبها دعت مدي��ر عام دائرة 
الغاب��ات الى تنفيذ حقل االمهات 
الغ��راض بحثية ته��دف الى اكثار 
البذور ومراقبة اقلمتها للتعايش 
مع الظروف املناخية وتأهيل الظلة 
النتاج شتول االشجار  اضافة الى 
تهيئة االراضي وتعديلها الدخالها 
وال��ذرة  الش��عير  برام��ج  ضم��ن 
بالتنس��يق مع البح��وث  وتهيئة 
احليوان��ات لتس��ليط الضوء على 
التن��وع االحيائي وزيادته مبا يحقق 

أهداف التنمية املستدامة.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائرة تس��جيل الش��ركات 
ف��ي وزارة التجارة ان مالكات الدائرة 
 )251( تاس��يس  معام��الت  اجن��زت 
ش��ركة وطنية وتسجيل )17( فرعا 
لش��ركة اجنبية خالل شهر كانون 

االول املاضي .
وق��ال عبد العزيز جب��ار عبد العزيز 
مدي��ر عام الدائ��رة وكال��ة للمركز 
اخلب��ري ل��وزارة التج��ارة ان الدائرة 
اصدرت ع��دة قرارات تتعلق بتعديل 
عقود الش��ركات توزعت مابني زيادة 

راس مال و دمج حس��ابات ش��ركة 
وتصفية حسابات  شركة  .

واض��اف املدي��ر العام ان��ه مت كذلك 
توثيق 259 شركة مسجلة وتأشير 
احملاضر واحالة )443( شركة عراقية 
خملالفته��ا  العدل��ي  احملق��ق  ال��ى 
الضوابط والتعليمات ، مشيراً الى 
ان الدائرة قامت بدراس��ة احلسابات 
اخلتامية للشركات الوطنية البالغ 
عددها )1014( شركة وطنية اضافة 
الى دمج حسابات 35 شركة وزيادة 
)20( ش��ركة وتصفي��ة  راس م��ال 

حسابات )19( شركة وتعديل عقد 
ش��ركة واحدة ودراس��ة حس��ابات 
مكاتب وفروع الش��ركات االجنبية 
ل� )86( ش��ركة وتأش��ير احلجوزات 
احملج��وزة  االس��ماء  م��ن  والتأك��د 
امواله��م ل� )309( وتدقيق وصوالت 
ل�)3645 ( واجراء )123( كش��فا عن 

الشركات في بغداد واحملافظات .
ولف��ت املدير العام ال��ى قيام دائرته 
االجتماع��ات  محاض��ر  بتصدي��ق 
احمل��دودة  التاسيس��ية للش��ركات 

والبالغ عددها )237( محضرا. 

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح الدكتور صالح ن��وري خلف 
رئيس ديوان الرقاب��ة املالية االحتادي 
معرضاً للكتاب االكادميي والعلمي 
صب��اح ي��وم ام��س االحد ف��ي مقر 
الدي��وان ، بالتعاون م��ع دار الدكتور 

للعلوم.
واحتوى املعرض على مجموعة من 
الكتب القيمة في اجملاالت االكادميية 
والتدقيق  التخصصية كاحملاس��بة 
وكتب قانونية اضافة الى كتب في 
مجاالت االدب والتاريخ والفلس��فة 

وكتب ومطبوعات لالطفال.
ويأت��ي ه��ذا املع��رض ف��ي س��ياق 
املع��ارض الت��ي دأب الدي��وان عل��ى 

اقامته��ا س��نوياً وفتح اجمل��ال امام 
منتس��بيه القتناء الكتب. ويستمر 

املعرض لغاية )1/26( والدعوة عامة 
للجميع . 

محافظ واسط يوّجه بإنشاء 
ساحة تحتضن صور الشهداء

»القيسي« يتفقد غابة كصيبة
 التابعة لدائرة الغابات والتصحر

تأسيس 251 شركة وطنية وتسجيل 17 
فرعا أجنبيا الشهر الماضي 

رئيس ديوان الرقابة المالية
 يفتتح معرض الكتاب العلمي 
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البصرة - سعدي السند:

البصرة  دراس��ات  مرك��ز  يواص��ل 
واخلليج العرب��ي بجامعة البصرة 
عقد العديد من الندوات واحللقات 
م��ن  العدي��د  ف��ي  النقاش��ية 

املوضوعات .
وحت��دث مدير املرك��ز الدكتور فهد 
مزب��ان عن اه��م األنش��طة التي 
ش��هدها املركز خالل األس��بوعني 
املاضيني بحضور الزميل مس��ؤول 
املرك��ز عبداله��ادي معتوق  اعالم 
الركابي قائ��ال ، نظم مركزنا ندوة 
علمية عن العمل التطوعي وبناء 
الوط��ن بعد االنتصار على اإلرهاب 

مبشاركة باحثني ومتخصصني .
وتضمن��ت الن��دوة عدة مح��اور ، 
تن��اول احملور االول ال��ذي حتّدث فيه 
املق��ّدم احلقوقي محم��د حامت عن 
مش��روع )قانون العمل التطوعي 
في الع��راق( من أجل حتديد ماهية 
العمل التطوعي ومن هو املتطوع 
لتش��ريع  املوجب��ة  واألس��باب 

القانون. 
وق��ال احملاض��ر ان القان��ون يهدف 
ال��ى حماي��ة حق��وق املتطوع��ني 
م��ن األح��داث التي ق��د تقع لهم 
في أثناء أداء األعم��ال التطوعية، 
فيما بنّي الباحث علي عبد احلسن 
التطوعي  العمل  مدهوش أهمية 
التربوي��ة  وأهداف��ه  ومفهوم��ه 
اآلي��ات  م��ن  بالعدي��د  مس��تدالً 

القرآنية واألحاديث النبوية.
في حني تناول الباحث الدكتور آزر 
احلس��اني في ورقت��ه التي حملت 
 .. داع��ش  بع��د  »الع��راق  عن��وان 
العمل التطوعي امنوذجاً« ، أهمية 
األعم��ال التطوعي��ة الت��ي تع��ّد 
أحد املصادر املهم��ة للخير ، وقال 
ان العم��ل التطوع��ي يعد ظاهرة 
ايجابية ونش��اطاً انس��انياً مهما 
، وأح��د أهم املظاه��ر االجتماعية 
الس��ليمة ، فهو س��لوك حضاري 

يسهم في تعزيز قيم التعاون .
وأوص��ت الن��دوة، بض��رورة نش��ر 
الوعي ب��ني املواطنني للمبادرة في 
دع��م العم��ل التطوع��ي، وإقامة 
العدي��د من الندوات التي تبث روح 
التع��اون بني إفراد اجملتم��ع الواحد 
واملش��اركني  الباحث��ني  وح��ث   ،
البحوث  بإج��راء  االهتم��ام  عل��ى 
والدراس��ات ف��ي مج��ال العم��ل 
التطوع��ي بش��كل دوري والعمل 
على تطبي��ق نتائجها ، واختتمت 
الندوة بتكرمي العديد من املتميزين 

في املركز من تدريسيني وموظفني 
.

اخلصائص الهيكلية لسوق 
العمل في العراق

من جانبه اقام قس��م الدراس��ات 
االقتصادي��ة ف��ي مركز دراس��ات 
البصرة واخللي��ج العربي بجامعة 
البص��رة .. ن��دوة ع��ن اخلصائ��ص 
الهيكلي��ة لس��وق العم��ل ف��ي 

العراق. 
وحت��دث الباح��ث امل��درس اله��ام 
خزعل ناشور قائال :  تكتسب  هذه 
الدراس��ة أهميتها بسبب تفاقم 
مش��كلة اختالل هيكلية س��وق 
العم��ل العراق��ي )ع��رض العمل 
والطل��ب علي��ه( وقد س��بب هذا 
االختالل ظهور مش��كلة البطالة 
بأنواعه��ا اخملتلف��ة، ول��م تقتصر 
هذه املش��كلة في ارتفاع معدلها 
وتن��وع  باجتاهه��ا  ب��ل  فحس��ب 
أش��كالها، إذ ش��ملت مستويات 
اخلريج��ني  ب��ني  س��يما  ال  ع��دة 

والشباب.
ب��ّد  ال  بأن��ه  الباح��ث  وأوص��ى 
العم��ل  بس��وق  االهتم��ام  م��ن 

وحتس��ني أدائ��ه كذلك يج��ب بناء 
استراتيجية تنمية وطنية مالئمة 
السياسات  تكامل  بحيث تضمن 
واإلجراءات اخلاصة بس��وق العمل 
وترابط��ه م��ع القطاع��ات األخرى 

كافة .

فاعلّية باحث التخّصصات 
اإلنسانّية في املنّصات العاملّية،

وناقش��ت حلق��ة نقاش��ية ف��ي 
مركزنا فاعلّية باحث التخّصصات 
اإلنس��انّية في املنّص��ات العاملّية، 
أعط��ت  وق��د   ، ونتائ��ٌج  أس��باٌب 
احملاض��رة الت��ي ألقته��ا االس��تاذ 
املس��اعد الدكت��ورة هن��اء عب��د 
الرض��ا رحي��م الربيع��ي توضيحاً 
وافياً لشخصّية الباحث األكادميّي 
املتخّص��ص بالعل��وم اإلنس��انّية 
مقارن��ة بالتخّصص��ات العلمّية، 
وبّين��ت مدى فاعلّيته في املنّصات 
العاملّية، مع بي��ان مفهوم املنّصة 
العلمّي��ة ف��ي مواق��ع االنترن��ت، 
ونظ��ام العمل فيه��ا، وآلّيته وقد 
استعرضت الباحثة مجموعة من 
املنّص��ات العاملّية التي تس��تقبل 
االجنليزّية،  باللغة  الكاتبني  بحوث 

مثل: 
منّص��ة   ،  )  ORCID  ( منّص��ة 
 ( منّص��ة   ،  )  ReseaRChgate  (
 ، ) LInkeDIn( منّص��ة ، ) aCaDemIa

منّصة ) aRID ( املاليزّية للناطقني 
باللغة العربّية.

م��ع توضي��ح واٍف للخدمات التي 
تقّدمه��ا ه��ذه املنّص��ات للباحث 
، فضالً عن اس��تعراض  األكادمي��يّ
مبادرة الوص��ول العلمي املفتوح ) 
Oa ( OPen sCIenCe في الدول 
الغربّي��ة املتقّدم��ة وم��دى إف��ادة 

الباحثني منه عبر العالم.
الى املش��كالت  الباحثة  وتطرقت 
التي يعاني منها الباحث األكادميّي 
العراقّي خاّصة والعربّي عاّمة في 
عالقت��ه مع املؤّسس��ات العلمّية 
األجنبّية، وبيان األسباب احلقيقّية 
وراء تدني النظرة إلى التخّصصات 
اإلنسانّية قياساً إلى التخّصصات 
العلمّي��ة من قب��ل أصحاب القرار 
العراقّي  األكادمي��ّي  النظ��ام  ف��ي 
والعربّي، وإعطاء فكرة عن احللول 
التي من املمك��ن أن تنهض بواقع 
اإلنس��انّية  اجمل��االت  الباح��ث في 

وتطّور من فاعلّيته.

صناعة الكتاب العراقي 
وتسويقه :

ونظ��م املرك��ز ن��دوة علمي��ة ع��ن 
العراقي وتسويقه  الكتاب  صناعة 
مبشاركة باحثني ومتخصصني ، هما 
الدكتور لؤي حمزة عباس، و محمد 
ه��ادي مدير دار الرافدي��ن للطباعة 
والنش��ر والتوزيع ومقره��ا الرئيس 
في بي��روت فضال ع��ن فرعيها في 
الع��راق ، و صفاء ذياب - دار ومكتبة 
شهريار - في البصرة ، وقدم الندوة 
الدكتور قيس ناص��ر راهي الباحث 
في قس��م الدراس��ات السياسية 
و  مركزن��ا...  ف��ي  واالس��تراتيجية 
بدأت الندوة بكلمة املركز للترحيب 
باملش��اركني واحلضور القاها د. عالء 
عب��د الوه��اب الباحث في قس��م 
في  واألدبي��ة  اللغوي��ة  الدراس��ات 

مركزنا.
وتضمنت الندوة مناقشة محورين 
االول /معرف��ي ، يتلخ��ص بالق��ول 
ان صناع��ة الكتاب تعن��ي صناعة 
وليس��ت  الثقاف��ة  وان  الثقاف��ة، 
السياسة هي من حتدد جناح اجملتمع، 
اال ان هذا القول يحتاج الى دراس��ة 
ألن الثقاف��ة نفس��ها حتت��اج ال��ى 

سياسة اما احملور الثاني/ فقد عالج 
اجلان��ب التقني على وفق األس��ئلة 
التالية ، هل ميكن القول ان الكتاب 
اقتصادية تتضمن عمليات  سلعة 
االنتاج والتوزيع واالس��تهالك، وهل 
ميكن التعام��ل مع الكتاب بوصفه 
ظاه��رة م��ن ظواه��ر الس��وق؟ مع 
التأكي��د على التميي��ز بني الكتاب 

الربحي واألنواع االخرى.
وأوص��ت الن��دوة بض��رورة ان يكون 
للجامعة تواصل مع دور النشر من 
خالل تفعيل النش��ر املش��ترك مع 
دور النش��ر الرصينة ، والسيما بعد 
تأكيد قانون الترقيات األخير الصادر 
من وزارة التعلي��م العالي والبحث 
حص��ول  أهمي��ة  عل��ى  العلم��ي 
الكت��اب املنش��ور عل��ى الترقي��م 
الدولي أو ما يعرف بالردمك كذلك 
العمل على حث اجلهات احلكومية 
والس��يما اجلامعات على شراء عدد 
من مؤلفات منتس��بيها كأن يكون 
٥٠ نس��خة يزيد أو ينقص من أجل 
تش��جيعهم على النش��ر ، كذلك 
التثقي��ف عل��ى ضرورة مش��اركة 
املؤسسات غير احلكومية في دعم 

الكتاب .

يعالجها مركز دراسات البصرة والخليج العربي في ندوات :

مشكالت التخّصصات اإلنسانّية في المنّصات العالمّية وسوق العمل

يهدف قانون 
العمل التطوعي 
الى حماية 
المتطوعين من 
األحداث التي 
قد تقع لهم 
في أثناء أداء 
األعمال التطوعية 
للمحافظة 
على حقوقهم 
وحمايتهم

مراسل »الصباح اجلديد« في البصرة وحوار مع مدير مركز دراسات البصرة واخلليج العربي باجلامعة

قريبا إعادة خدمة 
االتصاالت واإلنترنت 
لمنفذ التنف الحدودي

بغداد - الصباح الجديد:
باشرت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصاالت 
االنبار بإش��راف املهندس حامت محمد احلسن بصيانه 
الكاب��ل الضوئي انطالقا« من مس��ار مفرق طريبيل 
باجتاه منفذ التنف إلع��ادة جميع خدمات اإلتصاالت 

واالنترنت للمنفذ احلدودي مع سوريا .
وس��يتم تزويد قيادة ق��وات احلدود والق��وات األمنية 
بجميع صنوفها بخدم��ة االتصاالت واإلنترنت ويبلغ 
طول املسار  )90( كم حيث تعرض الكابل لدمار كبير 
من قبل عصابات داعش اإلجرامية والعمل مس��تمر 

إلجنازه مبدة قياسية خدمة« للصالح العام  .
الفني��ة  امل��الكات  باش��رت  عل��ى صعي��د متص��ل 
والهندس��ية في مديرية اتصاالت االنبار في الشركة 
العامة لالتصاالت إحدى تش��كيالت وزارة االتصاالت 
وباش��راف مباش��ر من املهندس حامت محمد حس��ن 
مدي��ر املديرية بإعادة وصيانة مس��ار الكابل الضوئي 
انطالقا من مفرق طريبيل باجتاه منفذ التنف العراقي 

وفي عمق صحراء االنبار .
وبذل��ك تع��د دائرة االتص��االت من اولى املؤسس��ات 
احلكومي��ة ف��ي احملافظ��ة تق��وم بصيان��ة وتأهي��ل 
خدماته��ا ملنفذ التنف احلدودي مع اجلارة الش��قيقة 
س��وريا وتزوي��د قواتن��ا املس��لحة البطل��ة بجميع 
صنوفها بخدمة االتص��االت واالنترنيت ، وهذا بدوره 
يوف��ر إمكانية تأمني املعلومات وايصالها بالس��رعة 

املطلوبة وبخاصة لقوات احلدود العراقية.
علما ان طول هذا املس��ار يبل��غ )90( كم وقد تعرض 
لدمار كبير من قبل عصابات داعش في اثناء عمليات 
التحرير العس��كرية التي ش��هدتها احملافظة ، ومن 
املؤمل اجناز العمل بفترة قياسية متاشياً مع توجهات 
ال��وزارة ف��ي تق��دمي أفض��ل اخلدم��ات للم��دن احملررة 

وللقطاعني احلكومي واخلاص على حد سواء . 

اختتام فعاليات معرض 
صنع في سوريا

بغداد - الصباح الجديد:
اختتم��ت فعالي��ات مع��رض ) صن��ع ف��ي س��وريا 
( للمنتج��ات الزراعي��ة والغذائي��ة والكيميائي��ة 
والهندسية والنس��يجية والتقليدية والذي أقيم 
عل��ى أرض مع��رض بغ��داد الدولي مبش��اركة 200 

شركة سورية.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض واخلدمات 
التجارية العراقية املهندس هاشم محمد حامت بأن 
املعرض جذب أكثر من مليون وربع املليون زائر خالل 
فت��رة إقامته وش��هد جناحا منقط��ع النظير على 
مس��تويي التس��ويق وإبرام العقود مع الش��ركات 

العراقية.
واض��اف املدير الع��ام أن املعرض حق��ق ايضا جناحا 
باه��را في البيع املباش��ر وتس��ويق جميع بضائعه 
فيما وقعت الش��ركات السورية عش��رات العقود 
مع الش��ركات العراقية والتج��ار العراقيني لتوريد 
البضائع السورية على مدار العام إضافة إلى فتح 
العدي��د م��ن ال��وكاالت واملراكز التجاري��ة للعديد 
من الش��ركات الس��ورية ف��ي عدد م��ن احملافظات 

العراقية.
ولف��ت املدي��ر الع��ام للش��ركة الى أن م��ن املؤمل 
إقامة معرضني أخرين س��يقامان ف��ي بغداد خالل 
ش��هري شباط وآذار املقبلني ، كما أن االستعدادات 
جت��ري إلقامة أكثر من مع��رض في عدة محافظات 

عراقية.
وفي الس��ياق ذاته أكد أحد الصناعيني الس��وريني 
املش��اركني في املع��رض أن 200 ش��ركة صناعية 
وإنتاجية س��ورية عرضت منتجاتها على مساحة 
7 آالف مت��ر مربع وحظيت بإقب��ال جماهيري كبير 
، مش��يرا إل��ى أن املنت��ج الس��وري م��ا زال يحظى 
باهتم��ام الس��وق العراقية برغ��م انقطاعه عنها 

ألكثر من خمس سنوات.
واشار الى أن الش��حنة األولى من البضائع التي مت 
تسويقها خالل أيام املعرض نفدت في األيام األولى 
منه ما اضطر الش��ركات املشاركة إلى طلب عدة 
ش��حنات أخرى من مصانعها في سورية حتى بلغ 

مجموع البضائع املسوقة أكثر من 800 طن.

تأهيل نفق المشاة الرابط بين
 منطقة الكرادة بإتجاه ملعب الشعب 

خطة لزيادة إنتاجية السمنت العراقية 

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت امانة بغداد اعمال تأهيل 
نفق املش��اة الرابط ب��ني منطقة 
حي الوحدة ف��ي منطقة الكرادة 

بإجتاه ملعب الشعب .
وبينت مديري��ة العالقات واالعالم 
ان » دائرة بلدية الكرادة و بناًء على 
توجيهات  امين��ة بغداد الدكتورة 
أعم��ال  باش��رت  عل��وش  ذك��رى 

تأهيل وتطوير نفق مش��اة ملعب 
الش��عب وال��ذي يخ��دم اجلمهور 
الرياضي الوافد للملعب ومراجعي 

املستشفيات مبنطقة الكرادة » .
تضم��ن  العم��ل   « ان  واضاف��ت 
اصالح االسيجة احلديدية واجلدران 
وطالئه��ا  للنف��ق  الكونكريتي��ة 
واص��الح غواط��س تصري��ف مياه 
االمط��ار وتأهيل مقترب��ات النفق 

باحلجر ونص��ب منظومة  ورصفه 
انارة جديدة وسيكون جاهزا خالل 

االيام القليلة املقبلة ».
واش��ارت ال��ى ان » امان��ة بغ��داد 
وخالل العام املاض��ي قامت بفتح 
وتأهيل عدد م��ن األنفاق  في عدد 
م��ن القواطع البلدي��ة منها نفق 
التحرير لتس��هيل حركة الس��ير 

واملرور».

بغداد - الصباح الجديد:
وضعت الشركة العامة للسمنت 
العراقي��ة خط��ة لتحقي��ق زيادة 
املبيع��ات خالل  االنت��اج وتطوي��ر 

العام احلالي . 
واكد مدير عام الشركة املهندس 
حس��ني محس��ن اخلفاج��ي ف��ي 
تصريح بث��ه املرك��ز االعالمي في 
الوزارة ان شركته حققت في العام 
املاضي 2017 نس��بة تطور كبيرة 
في اإلنت��اج واملبيع��ات ملنتجاتها 
من مادة االس��منت والنورة والفلر 

بلغ��ت )27 (% مقارنة بالعام الذي 
سبقه 2016 ، مشيرا الى حصول 
طف��رة ف��ي نس��بة املبيع��ات اثر 
تنفي��ذ قرار منع اإلس��تيراد والذي 
دخل حيز التطبيق منذ بداية عام 
2016 ، الفتا الى ان هذا التطور جاء 
نتيج��ة التباع خطة عمل مكثفة 
من اج��ل زيادة الطاق��ة اإلنتاجية 
من خالل إدخال خط��وط إنتاجية 
جدي��دة وإع��ادة تأهي��ل وصيان��ة 
احمل��ررة  احملافظ��ات  ف��ي  املعام��ل 
تش��غيلها  مس��تلزمات  وتأم��ني 

باجلهود واإلمكانيات الذاتية وبأقل 
الكلف. 

وكش��ف املدي��ر العام ع��ن إعداد 
خطة للعام احلالي )2018( تهدف 
إلى حتقيق نس��بة تط��ور باإلنتاج 
واملبيع��ات تصل الى )165 (% على 
وفق ما معد له من قبل الش��ركة 
معامله��ا  معظ��م  إدخ��ال  ف��ي 
للخدمة ف��ي املناطق احملررة فضالً 
ع��ن أعم��ال التأهي��ل املس��تمرة 
وإستحداث اخلطوط اإلنتاجية في 

معامل االسمنت اجلنوبية. 
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واشنطن ـ ا ب ف:

اك��دت اي��ران مج��ددا رفضه��ا اي 
تعديل لالتف��اق النووي الذي ابرمته 
مع القوى الكبرى، ردا على اشتراط 
الرئي��س االميرك��ي دونال��د ف��رض 
اجراءات مش��ددة جدي��دة من اجل 

استمرار االتفاق.
االيراني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
ف��ي بي��ان ان اي��ران »لن تقب��ل باي 
تعدي��ل لهذا االتفاق ال اليوم وال في 
املستقبل، ولن نسمح بربط االتفاق 

النووي بقضايا اخرى«.
وحتظى ايران بدعم جميع املشاركني 
في توقيع االتفاق باستثناء الواليات 
املتحدة التي تلقت حتذيرا من روسيا 
ب��ان االنس��حاب س��يكون »خط��أ 

كبيرا«.
وصرح نائب وزير اخلارجية الروس��ي 
س��يرغي ريابكوف ف��ي مقابلة مع 
وكال��ة انترفاك��س »انن��ا نتوص��ل 
تدريج��ا الى خالصة مفادها ان قرارا 
داخلي��ا اميركيا اتُخذ باالنس��حاب 
من االتفاق النووي او بات على وشك 

أن يُتخذ«.
واض��اف »س��يكون ذلك اح��د اكبر 
االخط��اء عل��ى صعي��د سياس��ة 
واش��نطن اخلارجي��ة، وس��وء تقدير 

كبيرا«.

من جهتها ذّكرت فرنس��ا ب�«ضرورة 
ان يحت��رم جميع االط��راف« االتفاق 
النووي املوقع مع ايران، بعد مطالبة 
ترامب »باتفاق« مكّمل مع االوروبيني 
من اجل »سد الثغرات الكبيرة« في 

نص االتفاق النووي.
وكان ترام��ب ق��رر اجلمع��ة املاضية 
متديد تعلي��ق العقوبات االقتصادية 
املفروضة عل��ى ايران اس��تنادا الى 
االتفاق النووي »للمرة االخيرة«. وقال 
في بي��ان »انها املرة االخي��رة« التي 

يتم فيها متديد تعليق العقوبات.
وقال ترام��ب ان االتفاق اجلديد يجب 
الصاروخ��ي  البرنام��ج  يكب��ح  ان 
االيران��ي وان يف��رض قي��ودا دائم��ة 
على املفاعالت النووية االيرانية، وان 
يلغي مواعيد انتهاء العقوبات التي 

ينتهي مفعولها بعد عقد.
في املقاب��ل، يرى االط��راف اآلخرون 
املوقعون على االتف��اق، اي بريطانيا 
والص��ني وروس��يا وفرنس��ا واملانيا، 
ان االتفاق س��ار وان اي��ران تفي كليا 

بالتزاماتها.
واعلن��ت بريطاني��ا واملاني��ا اجلمعة 
املاضي��ة انهم��ا اخذتا علم��ا بقرار 
ترام��ب االخير وانهما ستتش��اوران 

مع فرنسا قبل اصدار اي رد.
ويتصاعد التشكيك واالستياء في 
اي��ران ازاء الضغوط التي متارس��ها 

الواليات املتحدة.

وقال فرش��اد علي��ان وهو طالب في 
كلي��ة احلق��وق يبل��غ 26 عام��ا »ال 
شيء تغير. نحن نخضع للعقوبات 

االميركية منذ 40 عاما«.
واضاف »قبل سنتني، كان لدينا امل 
كبير عندم��ا مت توقي��ع االتفاق. لم 

يعد لدينا ذلك االمل«.
تعتبر اي��ران ان العقوبات االميركية 
املس��تمرة التي تطال قطاعات غير 
نووية كحقوق االنسان واالختبارات 
من  منعته��ا عملي��ا  الصاروخي��ة 
االس��تفادة م��ن كثير م��ن الفوائد 

املالية الت��ي كان يتوق��ع ان جتنيها 
من االتفاق.

وقال وزير اخلارجي��ة االيراني محمد 
ج��واد ظري��ف ان املوق��ف العدائي 
لترامب ازاء االتفاق وازاء ايران عموما 
يشكل بدوره انتهاكا اللتزام يقضي 

ب«االبتعاد عن ممارس��ة اي سياسة 
تهدف الى التأثير بش��كل مباش��ر 
او س��لبا عل��ى التطبي��ع التجاري 
وتطبي��ع العالق��ات االقتصادية مع 

ايران« املنصوص عنها في االتفاق
ويقول اسفنديار بامتانقليج مؤسس 
منتدى اوروبا-ايران إن »ترامب تفادى 
مرة جديدة خيارا نوويا في ما يتعلق 
باالتفاق النووي. اال ان التردد الواضح 
الذي ابداه لدى ابقائه رفع العقوبات 
عن ايران سيلقي بظله على قطاع 

االعمال«.
واض��اف »اذا كان العق��الء انتصروا 
هذه امل��رة وحال��وا دون اتخاذ ترامب 
قرار اخلروج من االتفاق، تبقى اآلمال 
قائمة بان يتمكنوا من االنتصار في 

النهاية«.
وكان ظري��ف كتب في تغريدة على 
تويتر ردا على موقف ترامب اجلمعة 
املاضي��ة »بدال م��ن تك��رار اخلطاب 
املتعب، يجب على الواليات املتحدة 
ان تف��ي بالتزاماته��ا، متام��ا مث��ل 

ايران«.
وانتق��دت وزارة اخلارجي��ة االيراني��ة 
ف��ي بيانه��ا ام��س االول الس��بت 
العقوب��ات اجلدي��دة املفروضة على 
14 ش��خصية والت��ي اعلنتها وزارة 
اخلزان��ة االميركي��ة اجلمع��ة عل��ى 
خلفي��ة قضاي��ا متعلق��ة بحقوق 
الصاروخ��ي  والبرنام��ج  االنس��ان 

االيراني.
وح��ذر البي��ان م��ن ان ايران س��ترد 
»بعمل جدي« على القرار »العدائي 
وغي��ر القانون��ي لنظ��ام ترام��ب ، 
باضافة اس��م آية اهلل صادق آملي 
الريجاني رئيس السلطة القضائية 
للجمهورية االس��المية الى الئحة 
العقوبات االميركي��ة اجلديدة التي 
تتج��اوز اخلط��وط احلم��ر وتنته��ك 
القانون الدولي، وان حكومة الواليات 
مس��ؤولية  س��تتحمل  املتح��دة 

عواقب هذه اخلطوة العدائية«.
م��ن جهت��ه، ابل��غ رئي��س ال��وزراء 
االس��رائيلي بنيامني نتانياهو امس 
االول الس��بت الرئي��س الفرنس��ي 
اميانويل ماكرون ف��ي اتصال هاتفي 
بان تعديل االتف��اق النووي بني ايران 
والدول الكبرى من ش��أنه ان يبقيه 

قائما.
وقال نتانياهو ملاكرون ان »تصريحات 
ترامب يج��ب ان تؤخذ على محمل 
اجل��د، وان م��ن يري��د احلف��اظ على 
االتفاق عليه ان يصححه«، بحسب 
احلكوم��ة  رئاس��ة  اصدرت��ه  بي��ان 

االسرائيلية.
في املقاب��ل ذّكر ماك��رون »بأهمية 
احلفاظ على االتفاق النووي االيراني 
وبضرورة ان يحت��رم جميع االطراف 
تعهداتهم في اطار ه��ذا االتفاق«، 

بحسب بيان للرئاسة الفرنسية.

شؤون عربية ودولية6

طرابلس ـ وكاالت :
قالت وس��ائل إعالم ليبية إن مس��لحني قاموا 
باختطاف مندوبة املنظم��ة الدولية للهجرة، 
راني��ا خرمة، في مدينة س��بها جن��وب ليبيا، 

ونقلها إلى جهة مجهولة.
ونقل��ت »قناة ليبيا« عن رئيس قس��م التحري 
والضب��ط ف��ي مديرية األمن الوطني بس��بها 
يحي��ي ش��وايل، أن ثالث��ة أش��خاص تابع��ني 
للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة 

سبها.
وأوضح ش��وايل أن الثالثة اختفوا خارج احلدود 
اإلداري��ة للمدينة مبس��افة أربع��ني كيلو مترا 
تقريب��ا، مؤك��دا أن البعث��ة فتح��ت محضرا 
رس��ميا في الواقعة مبديرية أمن س��بها، التي 

باشرت بدورها البحث والتحري.
واملندوب��ة رانيا خرم��ة، من أصل فلس��طيني 
وحتمل اجلنس��ية اإلس��بانية، وق��د اختطفت 
عندم��ا كانت في الطري��ق الرابط بني مدينتي 
براك الشاطئ وس��بها جنوب ليبيا، ويرجح أن 
تكون دوافع االختط��اف مالية للحصول على 

الفدية.
ونقلت وسائل إعالم محلية تفاصيل ما تعرض 
له فري��ق املنظمة الدولية، عن الس��ائق الذي 
كان يرافقه��م، حي��ث كش��ف أن »مجموعة 
مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمني 
يس��تقلون س��يارتني، اعترضت طريق س��يارة 
فريق املنظمة التي كانت قادمة من العاصمة 
طرابل��س وذلك على مش��ارف مدينة س��بها، 
ومت اقتي��اده واخملتطف��ني إل��ى م��كان مجهول 
والتحقيق معهم، ليتم إطالق س��راحه برفقة 
صديق��ه الليب��ي فايز خي��ر اهلل ال��ذي يعمل 
ف��ي املنظمة، بع��د أن مت وضعهما في صندوق 
الس��يارة مقيدي��ن ومعصوب��ي األع��ني، ف��ي 
حني أبق��وا على رانيا واقتادوه��ا إلى جهة غير 

معلومة حيث ال تزال في قبضة اخلاطفني«.

بيروت ــ وكاالت :
أعلن اجلي��ش اللبنان��ي، امس األح��د، إصابة 
القيادي ف��ي حماس محمد حمدان أبو حمزة 
صاح��ب الس��يارة الت��ي انفجرت ف��ي صيدا 

بجروح أثناء قيامه بفتح بابها.
وقال��ت الوكالة الوطنية لإلعالم إن أبو حمزة 
كان يه��م بصع��ود الس��يارة ح��ني انفجرت، 
واش��تعلت النيران فيها، م��ا أدى إلى إصابته 
إصاب��ة طفيفة في قدمه، ومت نقله على وجه 

السرعة إلى املستشفى.
وقامت القوى األمنية بتطويق املكان، وحضرت 
فرق إطفاء بلدية صيدا وس��يارات اإلس��عاف، 
فيم��ا باش��رت الق��وى حتقيقاته��ا ملعرف��ة 
مالبسات وخلفية االنفجار الذي أحدث هلعا 

في صفوف أهالي املدينة ومخيماتها.
وأظه��رت لقطات تلفزيونية من صيدا عمودا 

من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء

اختطاف مندوبة 
المنظمة الدولية 

للهجرة في ليبيا

قيادي في حماس ينجو 
من اغتيال بمفخخة

في صيدا

متابعة ـ الصباح الجديد:

دع��ا املبع��وث األممي اخل��اص إلى 
ميس��تورا  دي  س��تيفان  س��وريا 
ال��ى إيج��اد ومعاقبة املس��ؤولني 
عن مقتل عض��و هيئة التفاوض 
السورية عن منصة القاهرة منير 
دروي��ش ،وكش��ف تقرير نش��رته 
صحيف��ة »ي��و إس إي��ه ت��وداي« 
األميركي��ة، أن مقاتل��ي »داعش« 
الفارين من سورية تركوا خلفهم 
بينه��ا  كبي��رة،  وث��روات  كن��وزًا 
تسجيالت ش��ملت تفاصيل عن 
الش��ؤون املالي��ة، ووثائ��ق خاصة 
ب��كل ف��رد م��ن عناص��ر اجلماعة 

املتطرفة.
وج��اء ف��ي بيان صدر ع��ن مكتب 
انه  »دي ميستورا  الدبلوماس��ي: 
عبر عن صدمته وأس��فه بش��أن 
وفاة منير درويش في مستشفى 
في دمش��ق بعد تعرضه للدهس 
من قب��ل مجه��ول ق��رب منزله. 
فيما دعا املبعوث اخلاص لتحديد 
أس��ماء املس��ؤولني ع��ن احل��ادث 

ومعاقبتهم«.
كان  دروي��ش  أن  البي��ان  وأض��اف 
الفني��ة  املناقش��ات  يت��رأس 
املشتركة مع األمم املتحدة باسم 
منص��ة القاهرة ف��ي حزيران، متوز 
عام 2017 وعرض مس��توى رفيعا 

من البراغماتية«.
وكان رئيس حركة العمل الوطني 
من أجل س��وريا، ورئي��س الدائرة 
اإلعالمي��ة في االئت��الف الوطني 
السورية،  واملعارضة  الثورة  لقوى 
أحم��د رمضان، اتهم الس��لطات 
الس��ورية بتصفي��ة دروي��ش في 
املش��فى، بسبب مش��اركته في 
اجلولة الس��ابقة م��ن مفاوضات 

جنيف.
طال��ب مستش��ار  م��ن جهت��ه 
الهيئة العليا للمفاوضات يحيى 
العريضي »اجلهات الدولية وعلى 
رأس��ها األمم املتح��دة ومنظمات 
بإج��راء حتقيق  اإلنس��ان  حق��وق 
جنائ��ي ش��فاف بحادث��ة اغتيال 

درويش«.
باملقاب��ل كش��ف تقرير نش��رته 
صحيف��ة »ي��و إس إي��ه ت��وداي« 
األميركي��ة، أن مقاتل��ي »داعش« 
الفارين من سورية تركوا خلفهم 
بينه��ا  كبي��رة،  وث��روات  كن��وزًا 
تسجيالت ش��ملت تفاصيل عن 
الش��ؤون املالي��ة، ووثائ��ق خاصة 
ب��كل ف��رد م��ن عناص��ر اجلماعة 

املتطرفة.
ونق��ل التقري��ر، عن مس��ؤول في 
قيادة فرقة مش��تركة للعمليات 
اخلاص��ة في العراق وس��ورية، في 
التحال��ف الدولي، قول��ه، إن »ما 

وج��د م��ن وثائ��ق تعد ف��ي غاية 
األهمي��ة«، مضيًفا: »تعرفنا على 
للجماعة  التنظيم��ي  الهي��كل 
التواص��ل  وكيفي��ة  املتطرف��ة، 
بينه��م، وكي��ف تت��م عملي��ات 
ومعلومات  والتموي��ل،  التوظيف 

وافرة عن كل فرد«.
ويق��ول اجلن��رال جيمس ج��ارارد، 
الذي يتول��ى قيادة فرق��ة العمل 
املش��تركة في التحالف الدولي، 
لصحيف��ة »ي��و إس إيه ت��وداي«: 
»إن حفظ الس��جالت لديهم مميز 
للغاي��ة«، لق��د احتف��ظ تنظيم 
»داعش« بسجالت دقيقة، مبا في 
ذلك التوجيهات واألوامر املمهورة 

باألختام الرسمية للتنظيم. 
الثالث��ة  األع��وام  م��دى  وعل��ى 
التحالف  ق��وات  املاضية، متكنت 
والق��وات احمللي��ة من االس��تيالء 
عل��ى مئات م��ن »تيراباي��ت« من 
البيانات من حواس��يب »داعش«، 
ووح��دات التخزي��ن ف��ي ش��مال 
س��ورية، حي��ث تنتش��ر الق��وات 
األميركي��ة العامل��ة، وفًق��ا إلى 
مقر قيادة ق��وات التحالف. وكل 
تيرابايت منها يحتفظ بأكثر من 
80 مليون صفحة من مستندات 
اجلنرال  وأكد  وورد،  مايكروسوفت 
جارارد: »لقد تعلمن��ا الكثير عن 
وكيفية  التنظيم��ي،  هيكله��م 
يتواصلون، وكيف س��هلوا  كانوا 
عل��ى  واحلص��ول  األف��راد  جتني��د 
تنظيم  »أن��ه  متابًعا  التموي��ل«، 

مه��ووس بالتفاصيل مع كميات 
هائل��ة م��ن املعلوم��ات ع��ن كل 
فرد«. وتتضمن الس��جالت قائمة 
باألفراد الذين انتقلوا إلى س��ورية 

والعراق.
وقد أتاحت هذه املعلومات لقوات 
التحالف اس��تهداف كب��ار قادة 
التنظيم، وأوض��ح اجلنرال جارارد: 
»إن أكثر األش��ياء التي استولينا 
الرواب��ط  كان��ت  قيم��ة  عليه��ا 
والصالت، وتفهم هيكل التنظيم 
حتى ميكنن��ا التركيز على جهود 

االستهداف لدينا«.
األميركية،  الدف��اع  وزارة  وأب��رزت 
أنه��ا متكنت من قت��ل الكثير من 
كبار املسؤولني بالتنظيم، رغم أن 
زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي 
ال ي��زال طليًق��ا، كما اس��تخدم 
املعلوم��ات  كذل��ك  احمللل��ون 
االس��تخباراتية في رس��م صورة 
تنظيم  لطريق��ة عم��ل  كبي��رة 
داعش، وفي ذروة التنظيم، حصل 
»داع��ش« عل��ى 50 ملي��ون دوالر 
في الش��هر م��ن إجمالي عائدات 
النف��ط، إضافة إل��ى 500 مليون 
دوالر أخرى س��رقها التنظيم من 
املصارف في املناطق التي سيطر 

عليها. 
وفي ع��ام 2014، اجتاح التنظيم 
مس��احات م��ن العراق وس��ورية، 
وس��يطر على مس��احات كبيرة 
م��ن األراضي، مبا ف��ي ذلك مدينة 
املوصل ثاني أكبر مدن البالد وفي 

الوقت الذي بدا التنظيم فيه أنه 
ال يُقهر، كان يجتذب املقاتلني من 
مختل��ف أرجاء العال��م للخدمة 
ف��ي صف��وف اخلالف��ة املزعوم��ة 
التي أقامها في س��ورية والعراق. 
والي��وم، فقد تنظي��م داعش 90 
في املئة من األراضي التي سيطر 
عليه��ا، وفًق��ا لق��وات التحالف، 
وفرت جيوب املقاتلني إلى املناطق 
النائية، مبا في ذلك القرى املتناثرة 
عل��ى طول وادي نهر الفرات، الذي 
ميتد بني العراق وس��ورية، وأسفر 
األم��ر عن نضوب العوائ��د املالية 

للتنظيم.
وأض��اف اجلن��رال ج��ارارد: »إنهم 
يكافحون م��ن أجل احلصول على 
األموال في بعض املناطق. وإنهم 
ال يخبرون الناس بهوياتهم عندما 
يطلبون منهم املال واملوارد«، وقال 
الذي يقود قوة العمليات اخلاصة 
العراق وس��ورية،  في  املش��تركة 
إن األمر س��وف يس��تغرق بضعة 
أسابيع أخرى على األقل لالنتهاء 

من إزالة اخلالفة املزعومة متاًما.
وأردف اجلن��رال يق��ول: »ال يعن��ي 
ه��ذا أن احلرب قد انته��ت. ال يزال 
علين��ا االس��تمرار ف��ي احملافظة 
عل��ى الضغ��وط احلالي��ة«. ولقد 
مت االس��تيالء على اجلان��ب األكبر 
االس��تخباراتية  البيان��ات  م��ن 
عندم��ا طردت الق��وات املدعومة 
م��ن الواليات املتحدة املس��لحني 
الرق��ة،  املتطرف��ني م��ن مدين��ة 

عاصمة خالفة »داعش« املزعومة 
ف��ي تش��رين األول املاض��ي، وكان 
التنظيم يخضع للس��يطرة من 
املدينة الواقعة في شمال شرقي 

سورية.
س��ورية  ق��وات  وس��لمت 
الدميقراطي��ة، وه��ي حتال��ف من 
الع��رب واألكراد تدعم��ه الواليات 
املتحدة، احلواسيب احملمولة، وغير 
ذلك من البيانات االس��تخباراتية 
احملتمل��ة إلى الق��وات األميركية 
احمللي��ة  الق��وات  تس��اند  الت��ي 
بالغ��ارات اجلوي��ة، وغي��ر ذلك من 
املتحدة  وللوالي��ات  املس��اعدات. 
نحو 2000 جندي منتش��رين في 
س��ورية، مبا في ذلك املستشارون 
وغيرهم من األفراد الذين يدعمون 
القوات احمللية، ووفًقا لوزارة الدفاع 

األميركية.
املعلوم��ات  ش��أن  وم��ن 
االس��تخباراتية املتحصل عليها 
اجلي��ش  تزوي��د  ف��ي  املس��اعدة 
األميرك��ي، وغي��ره م��ن الوكاالت 
احلكومي��ة األخ��رى باألدل��ة حول 
لالس��تمرار  »داع��ش«  خط��ط 
والصم��ود بع��د ط��رد عناص��ره 
بالكامل خارج األراضي التي كان 

يسيطر عليها.
جنيف��ر  أش��ارت  جهته��ا،  م��ن 
معه��د  ل��دى  احمللل��ة  كافاري��ال، 
الدراس��ات احلربي��ة: »ق��د متنحنا 
اإلط��ار أو النموذج ح��ول كيفية 
محاول��ة داعش الع��ودة للظهور 

مرة أخرى«. وتش��ير االستخبارات 
حت��ى اآلن إلى أن »داع��ش« يركز 
عل��ى محاول��ة البق��اء على قيد 
احلي��اة ول��م يُص��در أوام��ره حول 
اس��تراتيجيات  أو  تكتي��كات 
التح��ول، حتى ل��و جنحت اجليوب 
املتبقي��ة ف��ي النجاة، ف��إن إعادة 
إحياء التنظيم اإلرهابي لن يكون 

أمرًا سهاًل. 
وم��ع س��قوط اخلالف��ة املزعومة 
فقد التنظيم أيًضا البريق الالمع 
الذي اجتذب املقاتلني إلى صفوفه 
عندما كان يس��يطر عل��ى املدن 

الكبيرة وكان يزداد قوة ونفوذًا.
وب��نّي اجلنرال ج��ارارد: »ال��ذي أذاع 
صيت التنظيم في أرجاء العالم 
كان االس��م الذي اتخ��ذه واملوارد 
التي ميلكها. ولقد تضاءل االسم 
إل��ى حد كبير. وامل��وارد الضرورية 
ليس��ت هناك«. وم��ع ذلك، حتلت 
مث��ل  اإلرهابي��ة  التنظيم��ات 
القاعدة  و »داعش« باملقدرة على 
آيديولوجيتهم  وتبق��ى  الصمود، 

جذابة لدى اآلالف من الناس. 
إن  احمللل��ني:  بع��ض  يق��ول 
إس��تراتيجية الوالي��ات املتح��دة 
الت��ي  بالتركي��ز عل��ى األراض��ي 
سيطر عليها »داعش«، أو اخلالفة 
الطرف  تغ��ض  املادي��ة، جعله��ا 
عن مقدرة التنظي��م على إقامة 
شبكة غامضة تستطيع تنفيذ 
الهجم��ات اإلرهابي��ة ف��ي أنحاء 

العالم.

شملت تسجيالت سرية ومستندات شخصية لعناصر التنظيم

كنوز من المعلومات تركها مقاتلو »داعش« الفارين من سوريا

تعرفنا على 
الهيكل التنظيمي 

للجماعة المتطرفة، 
وكيفية التواصل 

بينهم، وكيف 
تتم عمليات 

التوظيف والتمويل، 
ومعلومات وافرة 

عن كل فرد

اجليش السوري خالل قتاله مع »داعش«

تقـرير
ردا على فرض الرئيس األميركي إجراءات مشددة

إيران ترفض أي تعديل لالتفاق النووي مع القوى الكبرى

لندن ــ رويترز
قال نايجل فاراج املؤيد خلروج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروبي  ام��س األحد إنه 
يشعر بقلق متزايد من أن تتغير نتيجة 
تصويت البريطانيني على االنس��حاب 
من االحتاد إلى رفض االنفصال نتيجة 
حترك مجموعة قوية من مؤيدي البقاء 

داخل االحتاد.

وق��ال ف��اراج الرئي��س الس��ابق حلزب 
االس��تقالل البريطان��ي ف��ي حدي��ث 
إن  البريطاني��ة  أوبزرف��ر  لصحيف��ة 
مجموع��ة جيدة التنظي��م والتمويل 
تريد البقاء داخل االحتاد األوروبي تطغى 

على أصوات من يريدون اخلروج منه.
وأضاف »الط��رف املؤيد للبقاء يتقدم. 
لديه��م أغلبية ف��ي البرمل��ان وما لم 

ننظم أنفس��نا فقد نخسر االنتصار 
التاريخي املتمثل في اخلروج من االحتاد 

األوروبي«.
وأب��دى فاراج األس��بوع املاض��ي تقبال 
عل��ى  ث��ان  تصوي��ت  إج��راء  لفك��رة 
عضوي��ة بريطانيا في االحت��اد األوروبي 
إلنهاء اجلدل - وهي فكرة اس��تبعدها 
مؤي��دون آخ��رون للخ��روج م��ن االحتاد 

حثوا احلكومة عل��ى املضي قدما في 
محادثات االنفصال.

وص��وت البريطاني��ون في ع��ام 2016 
لصالح إنه��اء عضوي��ة بريطانيا في 
االحت��اد األوروب��ي بأغلبي��ة 52 باملئ��ة. 
واستبعدت رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي 
إجراء اس��تفتاء آخر قائلة إن احلكومة 
تسعى إلى انفصال سلس عن االحتاد 

األوروب��ي يحم��ي االقتص��اد ويضمن 
لبريطانيا إبرام اتفاقات جتارية مع دول 

أخرى.
لكن بعض مؤيدي اخلروج يخشون من 
أن يكون أسلوبها قد أدى إلى تخفيف 
العديد من مطالبه��م ومنها القدرة 
عل��ى احلد م��ن املهاجرين واس��تعادة 
الس��يادة باخلروج من دائرة اختصاص 

محكمة العدل األوروبية.
ويق��ول العدي��د م��ن مؤي��دي االحت��اد 
األوروب��ي إن احلاج��ة الس��تفتاء آخ��ر 
أصبح��ت أكثر إحلاح��ا ألن الرأي العام 
يظهر بعض الدالئل على التحول عن 
فكرة اخلروج من االحتاد بعد أن اتضحت 

صعوبة مفاوضات اخلروج.
وأظه��ر اس��تطالع أجرته مؤسس��ة 

كومريس لصحيفة ديلي ميرور وشمل 
1049 بالغ��ا أنه رغ��م أن األغلبية )51 
باملئ��ة مقاب��ل 43 باملئ��ة( ت��رى أنه ال 
ينبغي إجراء اس��تفتاء آخ��ر فإنه في 
حال إجراء اس��تفتاء آخر سيختار 55 
باملئة من الناخبني البقاء داخل االحتاد 
األوروب��ي مقاب��ل 45 باملئ��ة يصوتون 

لصالح اخلروج منه.

التصويت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قد يرفض
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وزير اخلارجية االيراني محمد جواد ظريف



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

انضم العراق واإلم��ارات وقطر الى 
دع��وة احلف��اظ عل��ى تخفيض��ات 
النفط في مطالبة أوبك واملنتجني 
املتحالف��ني بااللت��زام مبوافقته��م 
عل��ى خفض إنت��اج البت��رول حتى 
نهاية العام بالرغم من املكاس��ب 

األخيرة فى األسعار.
وذك��رت وكال��ة بلومب��رغ نقال عن 
وزير النفط جبار اللعيبي في مؤمتر 
عق��د ف��ي أب��و ظب��ي، أن »خفض 
اإلنتاج م��ن جانب منظم��ة الدول 
املص��درة للنفط )أوب��ك( واألعضاء 
اآلخري��ن م��ن املنتجني أس��هم في 
استقرار سوق النفط«، مشيرا الى 
أن »الع��راق مع ق��رار أوبك باحلفاظ 

على سقف النفط«.
وس��اعد اتف��اق أوب��ك م��ع موردين 
آخرين في تشرين الثاني على كبح 
اإلنتاج حت��ى نهاية عام 2018 على 
رفع خام برنت لفترة وجيزة فوق 70 
دوالرا للبرميل في األسبوع املاضي.

وق��ال اللعيب��ي، إن »هن��اك بعض 
املص��ادر هن��ا وهناك تش��ير الى أن 
الس��وق تزدهر اآلن بفضل األسعار، 
لذل��ك دعون��ا نتح��دث ع��ن إنهاء 
أن »ه��ذا ه��و  التجمي��د«، مبين��ا 
احلك��م اخلاطئ، ونح��ن ال نتفق مع 

هذا املفهوم«.
وأض��اف اللعيب��ي، إنن��ا »نأم��ل أن 
الديناميكية كلها طوال  تس��تمر 
ع��ام 2018«، مؤك��دا القول »يجب 
أن تس��تمر الصفقة، الس��وق اآلن 
تس��تقر بطريقة أو بأخ��رى لكنها 

ليست مستقرة بعد«.
وكانت س��لطنة عمان اكبر منتج 
عرب��ي خ��ارج اوب��ك انضم��ت الى 
تخفيضات في حجم صادراتها من 
النفط اخلام، مؤكدة انه من السابق 

ألوان��ه مناقش��ة مس��ألة خفض 
التخفيض��ات قب��ل نهاي��ة الع��ام 
احلال��ي برغ��م اخملاوف م��ن احتمال 

ارتفاع أسعار النفط الصخري.
وأمس األول، قال وزي��ر النفط جبار 
اللعيب��ي، إن »الطاق��ة اإلنتاجي��ة 
للع��راق تقترب م��ن الوص��ول إلى 
خمس��ة ماليني برمي��ل يوميا لكن 
البالد س��تلتزم متاما مبعدل اإلنتاج 
املستهدف في إطار االتفاق العاملي 

خلفض اإلمدادات«.
وأكد اللعيبي، إن »إنتاج النفط من 
العراق بل��غ حاليا نح��و 4.3 مليون 

برميل يوميا«.
وأض��اف أن »اتفاق��ا خلف��ض إنتاج 
النفط ب��ني دول منتج��ة من أوبك 
وخارجها يجب أن يس��تمر بالرغم 
م��ن االرتف��اع الق��وي في أس��عار 
النف��ط«، مش��يرا إل��ى أن أس��واق 
النفط ال تزال حتتاج ملزيد من الوقت 

لتستقر.
في الش��أن ذاته، قال وزي��ر الطاقة 
والصناع��ة القط��ري محم��د ب��ن 
صالح السادة إن من السابق ألوانه 
العمل  إنهاء  مناقشة ستراتيجية 
باالتفاق الدولي خلفض املعروض من 

النفط في األسواق العاملية.
وأض��اف الس��ادة ف��ي مقابل��ة مع 
وكالة األنباء القطرية )قنا( أن بالده 

تؤيد استمرار العمل بهذا االتفاق.

وق��ال »إن دولة قط��ر تؤيد مواصلة 
العمل مبا مت االتفاق عليه في )إعالن 
التعاون( بني أعضاء منظمة الدول 
)أوبك( واملنتجني  املصدرة للبت��رول 
خارجها واملتعلق بخفض إنتاجهم 

من النفط«.
وأضاف، إنه إذا عاد مس��توى اخملزون 
النفطي إلى متوس��ط الس��نوات 
اخلم��س األخيرة يتع��ني حينئذ بدء 
تطبيق اتفاقية تتناسب مع ظروف 

السوق.
ومضى الس��ادة الى القول: »إذا عاد 
مستوى اخملزون النفطي إلى التوازن، 
أي إلى متوس��ط السنوات اخلمس 
األخيرة، سواء حتقق ذلك مع حلول 
موعد اجتماع منظمة أوبك املقبل 
في شهر حزيران 2018، أو في الوقت 
الذي حتدده تطورات السوق، حينئذ 
فقط ينبغي الش��روع في اتفاقية 

آمنة تتناسب مع ظروف السوق«.

وصول خام برنت إلى 70 دوالرًا يؤكد التزام المنتجين

العراق ينضم إلى اإلمارات وقطر
في دعوة استمرار خفض إنتاج النفط

اللعيبي: الطاقة 
اإلنتاجية للعراق 
تقترب من الوصول 
إلى خمسة ماليين 
برميل يوميا لكن 
البالد ستلتزم 
تماما بمعدل 
اإلنتاج المستهدف 
في إطار االتفاق 
العالمي لخفض 
اإلمدادات

تصدير النفط العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي العراق��ي من 
العمل��ة األجنبي��ة خ��الل م��زاد أمس األح��د، إلى 
149.29 مليون دوالر، في مقابل بيع 119.78 مليون 
دوالر مب��زاد اخلميس املاض��ي، بزي��ادة 29.51 مليون 

دوالر، بحسب بيان للبنك.
وأض��اف املركزي، ف��ي بيانه، أن س��عر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 

39 مصرفاً، و8 شركات للتحويل املالي.
ون��وه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
اليوم االثنني، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 

نحو 187.19 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبال��غ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
في اخلارج نحو 148.21 مليون دوالر، في حني ُقدرت 

كميات البيع النقدي ب� 1.08 مليون دوالر.
وأوض��ح املركزي، ف��ي البيان، أن بي��ع املبالغ احملولة 
حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون بس��عر 1190 
دين��اراً ل��كل دوالر، أم��ا البي��ع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بع��د تأجي��ل دام نص��ف س��نة، ق��ررت وزارة امل��ال 
واالقتص��اد املغربية بعد موافق��ة املصرف املركزي، 
اعتم��اد نظ��ام حترير )تعومي( س��عر ص��رف العملة 
املغربية الدرهم أمام العمالت الدولية، اعتباراً من 
اليوم اإلثنني. وتُعّد هذه اخلطوة انفتاحاً نقدياً ومالياً 
ال س��ابق له، من أهدافه زيادة تنافس��ية االقتصاد 
احمللي واندماجه في ذلك العاملي، واستقطاب مزيد 
م��ن التدفقات االس��تثمارية اخلارجية، ورفع حجم 

االحتياط من النقد األجنبي.
وأف��اد مص��در حكوم��ي، ب��أن حتري��ر س��عر صرف 
الدرهم املغربي »س��يحدد في مرحل��ة أولى داخل 
نطاق خمس��ة في املئة نس��بته زائد 2.5 في املئة 
صع��وداً، وزائد 2.5- في املئة هبوط��اً، بدالً من 0.3+ 
في املئة و0.3- في املئة حالياً. وس��يتدخل املصرف 
املركزي لتاأمني الس��يولة النقدي��ة، في حال جتاوز 
نظام الصرف الس��قف احملدد، القابل للتطوير وفق 

تطورات سوق صرف العملة املغربية«.
وق��دم وزير االقتصاد واملال محمد بوس��عيد عرضاً 
خالل مجلس حكومي بش��أن إصالح نظام س��عر 
الصرف، وتوقف عند احليثيات املرتبطة ب� »انخراط 

اململكة في نظام صرف أكثر مرونة«.
وكان البنك الدولي في تقريره الس��نوي بشأن آفاق 
االقتصاد العاملي 2018، نصح الرباط ب� »اإلس��راع 
ف��ي اعتماد زيادة نس��بة حتري��ر العمل��ة ملواجهة 
التقلب��ات الدولية في مجال أس��عار املواد األولية 

والفائدة املصرفية«.

واشنطن � أ ف ب: 
يصّوت الكونغرس األميرك��ي على موازنة فيديرالية 
موقت��ة األس��بوع املقبل، لتفادي توقف املؤسس��ات 
ع��ن العمل، على وفق ما أعل��ن رئيس مجلس النواب 
ب��ول راين، وذلك لتعذر التوصل إلى اتفاق طويل األمد 

بشأن اإلنفاق لهذه السنة.
وسيشكل متديد املوازنة موقتاً إلى ما بعد 19 كانون 
الثان��ي اجل��اري، املرة الرابع��ة التي يُعتم��د فيها هذا 
اإلج��راء الذي يُس��مى »القرار املتواص��ل« منذ أيلول 
املاضي، في إش��ارة إلى أن االخت��الف في املواقف بني 
احلزبني الرئيس��يني كبير جداً بش��أن مسائل املوازنة 

والهجرة، إذ ال ميكن التوصل إلى اتفاق هذه السنة.
وقال راين في منتدى سياسي في واليته ويسكونسن: 
»علينا القيام بشيء على األمد القصير«، مجيباً عن 
س��ؤال بش��أن ما إذا كان الكونغرس س��يتوصل الى 
اتف��اق قبل توقف املؤسس��ات ع��ن العمل منتصف 

ليل اجلمعة.
وأك��د أن األعض��اء ف��ي الكونغ��رس »لن يس��محوا 
بتوقف عمل املؤسس��ات الفيديرالي��ة، وال أعتقد أن 

احلكومة ستتوقف«.

ارتفاع مبيعات 
المركزي من الدوالر

المغرب يحّرر سعر 
صرف الدرهم

واشنطن تقّر
موازنة مؤقتة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

رجح رئيس االحتاد العام للجمعيات 
الفالحي��ة حيدر العب��ادي، التوقيع 
عل��ى مذك��رة تفاه��م م��ع نظيره 
القريب��ة  الفت��رة  خ��الل  الس��وري 
املقبل��ة، تتضمن مقايض��ة التمور 
الس��ورية  باحلمضي��ات  العراقي��ة 
وفقاً آللية متت دراس��تها من جانب 
اجلانب��ني ألهمية ه��ذه اخلطوة في 
تطوي��ر التعاون الزراعي املش��ترك، 
خصوص��اً على مس��توى تس��ويق 

املنتجات الزراعية في البلدين.
وقال العبادي في حديث صحافي، إن 
»االحتاد العام للجمعيات الفالحية 
وضع خطة ش��املة لتطوير قاعدة 
تس��ويق املنت��ج الزراع��ي الوطني، 
خصوصاً في األس��واق اجملاورة وفقاً 

ملبدأ املقايضة«. 
وأضاف أن »االحتاد العام للجمعيات 
الفالحي��ة في س��ورية أب��دى رغبة 
ف��ي التعاون والتنس��يق مع اجلانب 
العراقي لتس��ويق احلمضيات التي 
تعد م��ن أه��م املنتج��ات الزراعية 
السورية جلهة اجلودة وحجم اإلنتاج، 
وسهولة تسويقه في العراق لقرب 

املسافة بني البلدين«. 

ولف��ت إل��ى أن »اجلانب��ني ينتظران 
حالي��اً فتح املنف��ذ الب��ري بينهما 
تنفي��ذ  ف��ي  للمباش��رة  قريب��اً 
برنام��ج مقايضة التم��ور العراقية 
باحلمضيات الس��ورية«، مشيراً إلى 
أن »هذا البرنامج س��يكون البداية 
لتوس��يع التعاون الثنائي ليش��مل 

منتجات أخرى«.
وتوقع العبادي أن يشهد العام احلالي 
تط��وراً نوعياً في القط��اع الزراعي، 
خصوصاً بعد حتري��ر كامل األراضي 
العراقي��ة م��ن اإلره��اب، ووضع��ت 
خطط لزيادة اإلنتاج من خالل توفير 
املواد الالزمة مثل احلبوب واألسمدة، 

واعتماد طرق حديثة للري«. 
ولف��ت إلى وجود مش��كالت عديدة 
تواجه الف��الح العراقي، منها توافر 
املي��اه، م��ا أك��د أن »غالبي��ة الدول 
ش��رعت منذ س��نوات باللجوء إلى 
مس��تثمرين  وإدخ��ال  االس��تثمار 
وتوفي��ر أراض زراعي��ة كبي��رة بهذا 
إمكان��اً  هن��اك  أن  كم��ا  اله��دف. 
العتماد الشراكة في تطوير اإلنتاج 
ب��ني املس��تثمرين والقط��اع اخلاص 

والدعم احلكومي«. 
وأش��اد بخطوات احلكوم��ة األخيرة 
لتشجيع املزارعني والفالحني، والتي 
تتلخص بتوفير احلبوب واألس��مدة 

ومكافحة احلشرات وشراء احملاصيل 
الس��تراتيجية ودفع األم��وال بنحو 

أس��رع، م��ا يعطي دميوم��ة للزراعة 
واإلنت��اج. يذك��ر أن تنوي��ع اقتصاد 

الع��راق يتطل��ب االهتم��ام بقطاع 
الرئيس��ة  امل��ادة  ألنه��ا  التم��ور، 

للصادرات بعد النفط.
وق��ال املدير العام ل� »ش��ركة إنتاج 
وتسويق التمور« وارد جنم العكيلي، 
إن »املوس��م احلال��ي جي��د والتمور 
املنتجة قليل��ة اإلصابات. ومع ذلك، 
فإن ترتيب التمور العراقية بالنسبة 
للعاملي��ة تراجع إلى املركز الس��ابع 
أو الثام��ن«، الفت��اً إل��ى أن »التمور 
باملواصف��ات  ليس��ت  العراقي��ة 
املطلوبة عند التصدير جلهة التبخر 

واإلصابات«. 
واقت��رح »تطوي��ر أداء س��وق التمور 
العراقية عب��ر إعادة بورصة البصرة 
بدالً م��ن بورصة دبي حالياً«، مؤكداً 
أن »الش��ركة تصدر حالياً 250 ألف 
طن س��نوياً إل��ى دبي وهن��اك يعاد 
تصنيعه��ا وتصدر إل��ى دول العالم 

باسم دبي«.
وأوضح العكيلي، بحس��ب »احلياة« 
الدولي��ة، أن »س��عر الط��ن الواحد 
للتمر الزهدي يبلغ 700 دوالر، والذين 
قاموا بتخزين التمور تعرضوا خلسائر 
كبيرة بعد غزو املس��تورد األس��واق 
العراقية ألنه��ا تدخل بطريقة غير 

رسمية«. 
التم��ور كان��ت تش��كل  أن  يذك��ر 
الرئيس��ة للع��راق بعد  الص��ادرات 
النف��ط وكان��ت تس��هم بنس��بة 

كبي��رة في الناجت احملل��ي، ولكن بعد 
2003 تراج��ع ه��ذا القط��اع  ع��ام 
بشكل كبير بس��بب غياب الدعم 
احلكومي، ويقدر اإلنت��اج اآلن بنحو 

600 ألف طن سنوياً.
احلل��ول  معني��ة  أوس��اط  وع��دّت 
للنه��وض بواق��ع تصدي��ر التم��ور، 
تترك��ز بالدع��م احلكوم��ي متمثالً 
في الق��روض وتوفير الوقود لضمان 
اس��تمرار الكهرباء، كم��ا يجب أن 
يكون العامل مضموناً، وتفعيل هذا 
القطاع سيس��هم ف��ي امتصاص 
البطالة وتوفير ف��رص عمل كبيرة 
توج��ه املزارعني إلى زراع��ة النخيل 

في مزارع منوذجية.
وف��ي س��ياق متص��ل، دع��ا خب��راء 
إلى االس��تثمار في إنت��اج احملاصيل 
لتصديرها  متهي��داً  الس��تراتيجية 
أو بيعه��ا محلي��اً، مش��يرين إل��ى 
أن الزراع��ة ث��روة ال تنض��ب وميكن 
م��ن خالله��ا ج��ذب رؤوس األموال 
لالس��تثمار، م��ا ي��ؤدي إل��ى زي��ادة 

مداخيل خزينة الدولة. 
وأك��دوا، أن احلكومة ب��دأت بالفعل 
خط��وات جادة في ذل��ك، لكن األمر 
يحتاج إل��ى تعديالت ف��ي القوانني 
فضالً ع��ن أهمية اعتم��اد أصحاب 

الكفاءة واخلبرة في ذلك.

تقـرير

اتفاق عراقي - سوري متوقع لمقايضة التمور بالحمضيات
توسيع التعاون الثنائي ليشمل منتجات أخرى

احلمضيات السورية في األسواق العراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أوصى فريق استقصائي من دائرة 
الوقاية في هيئة النزاهة مبتابعة 
القروض الت��ي يقدمها املصرف 
الس��ترداد  والعم��ل  العق��اري، 
املتلكئة منها، واالس��تفادة من 
األم��الك العائ��دة للمص��رف مبا 
يحق�ق تعظيم م��وارده وميكنه 

من اإليفاء بالتزاماته.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، 
ان "الفريق الذي قام بإجراء زيارة 
ميداني��ة إلى املص��رف العقاري 
لالط��الع عل��ى مالم��ح العمل 
فيه، وتش��خيص أهم املعوقات 
التي تعترضه، ووضع املقترحات 
التي من ش��أنها االرتق��اء بأدائه 
تقدمي  بغي��ة  أفض��ل؛  ملس��توى 
أفض��ل اخلدم��ات للمواطن، دعا 
إلى ضرورة االس��تفادة اجلادة من 
األم��الك العائ��دة للمص��رف مبا 
يحق��ق تعظيم م��وارده، إضافًة 
إل��ى إش��راك موظف��ي ش��عب 
اجلاري والتوفير بدورات مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب".

وش��خص الفري��ق ف��ي تقريره، 
املرسلة نسخٌة منه إلى مكتب 
وزير املالية، اعتماد املصرف على 
االقت��راض من املص��ارف األخرى؛ 

لغرض متويل نشاطات اإلقراض، 
مع عدم زي��ادة رأس مال املصرف 
مب��ا يتناس��ب وحج��م األعمال، 
ملتطلب��ات  االس��تجابة  وع��دم 
البن��ك املركزي بخص��وص زيادة 
رأس مال املصارف؛ مما ترتب عليه 
وج��ود مبالغ بذم��ة املصرف لم 
تس��دد إل��ى مصرف��ي الرافدين 
والرشيد بعد نفاذ املدة القانونية  

للتسديد".
وبل��غ مجم��وع املبال��غ املترتبة 
بذمة املصرف للمصارف االخرى 
30 ملي��ار دين��ار، ف��ي حني رصد 
التقري��ر وج��ود دي��ون للمصرف 
الش��باب  وزارة  بذم��ة  مترتب��ة 
والرياضة للس��نوات الس��ابقة، 
بلغ مقدارها 67,172 مليار دينار.

وعلى وفق البيان، الحظ التقرير 
معام��الت  ف��ي  تلك��ؤ  وج��ود 
التس��ديد ف��ي الف��رع الرئيس، 
بالرغ��م م��ن أن تل��ك املعامالت 
 ،)2003  ،2002( لعام��ي  تع��ود 
اس��ترداد  نس��ب  وانخف��اض 
الق��روض في فرع��ي )الديوانية، 
اجلباي��ة  ملبال��غ  والبص��رة( 
الفعلية  الق��روض  وتس��ديدات 
)ال��وزارات،  بق��روض  اخلاص��ة 
الس��كني  واإلقراض  واملواطنني، 

اجلدي��د(، مش��خصا قي��ام دائرة 
التس��جيل العق��اري - الرصافة 
األول��ى برفع إش��ارة احلجز لعدد 
م��ن املعامالت من دون تس��ديد 
مبل��غ القرض برغ��م عدم وجود 

كتاب صادر عن املصرف.
وعن املش��اكل واملعوق��ات التي 
تعترض عمل املصرف، أشر تقرير 

فريق هيئ��ة النزاهة أم��ور عدة، 
من بينه��ا عدم تعويض املصرف 
ع��ن إطف��اء %50 م��ن القروض 
عام  قبل  للعسكريني  املمنوحة 
2004 اس��تناداً لق��رار مجل��س 
الوزراء املنح��ل املرقم 5861 في 
2001/7/9 بالرغ��م م��ن مفاحتة 

الدوائر املعنية.

وذك��ر البي��ان، أنه "إضاف��ًة إلى 
مبال��غ  اس��تحصال  صعوب��ة 
التعويضات من قبل وزارة املالية، 
حي��ث وص��ل مبل��غ التعوي��ض 
وتأخ��ر  دين��ار،  ملي��ار   23 إل���ى 
املس��تأجرون في تس��ديد بدالت 
احلاصل��ة  والتج��اوزات  اإليج��ار 
على األراضي والعقارات العائدة 
تس��ديد  وع��دم  للمص��رف، 
محافظات )نينوى، وصالح الدين، 
واألنبار(؛ نتيجة األوضاع األمنية 

التي مرت بها".
من جانبه��ا، أكدت إدارة املصرف 
ف��ي كت��اب موج��ه إل��ى هيئة 
النزاه��ة أن "وزارة املالية اعتذرت 
من عدم زي��ادة رأس مال املصرف 
من حساب االحتياطات"، مشيرًة 
إل��ى أن املصرف يقوم بتس��ديد 
فوائد القروض املس��تحقة على 
املتسلمة من مصرفي  القروض 
الرافدين والرش��يد أول بأول، أما 
الدفع��ات  لتس��ديد  بالنس��بة 
فيت��م حس��ب توفر الس��يولة 

النقدية.
االس��تجابة  اط��ار  واك��دت في 
ملالحظات وتوصيات تقرير هيئة 
النزاهة أش��ار املصرف إلى تولي 
القس��م القانوني ف��ي املصرف 

املتابع��ة املس��تمرة للمعامالت 
التي لم يتم تسديد أقساطها، 
في حني ع��زا أس��باب انخفاض 
نس��ب اس��ترداد مبال��غ اجلباية 
أو  الديواني��ة والبصرة،  لفرع��ي 
أي فرع آخر لتاخر ورود الصكوك 
م��ن الدوائر احلكومية املرس��لة 
ألقس��اط التس��ديد، ف��ي حني 
ترس��ل هيئ��ة التقاع��د العامة 
أقساط املتقاعدين كل شهرين، 
يك��ون  األحي��ان  بع��ض  وف��ي 
التس��ديد ع��ن طريق احل��واالت؛ 
لعدم وجود املقاصة اإللكترونية 

في بعض الفروع.
وأعل��ن املص��رف أن��ه س��يتخذ 
دائرة  بحق  القانوني��ة  اإلجراءات 
التس��جيل العق��اري - الرصافة 
األول��ى؛ لقيامه��ا برفع إش��ارة 
احلجز لع��دد م��ن املعامالت من 
الق��رض،  مبل��غ  تس��ديد  دون 
وكذلك بحق املقترضني الذين مت 
رفع إش��ارة احلجز عنهم من دون 
تس��ديدهم مبالغ الق��رض، أما 
بخصوص عدم استغالل البناية 
العق��اري-  للمص��رف  العائ��دة 
ف��رع الرصافة س��ابقاً منذ أكثر 
من س��نتني، أكد املص��رف أنه مت 

عرضها لالستثمار.

»النزاهة«: تلكؤ بتسديد القروض يقّدر بعشرات المليارات
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ش��رع قان��ون انضب��اط موظف��ي الدول��ة 
والقطاع العام رقم14 سنة 1991، ليساهم 
ف��ي انضب��اط موظف��ي الدول��ة، وحتدي��د 
مس��ؤولياتهم وواجباتهم، وبيان احملظورات 
واملمنوعات عليهم ف��ي حال كونهم على 
قيد الوظيف��ة. ذكرت املادة 4 م��ن القانون 
على سبيل احلصر واجبات املوظف وهي 12 
واجبا، على املوظف االلتزام بها مادام ميارس 
الوظيفة. وهذه الواجب��ات، تنظم العالقة 
ما ب��ن الرئيس واملرؤوس م��ن حيث ضرورة 
س��يادة االحت��رام واللياق��ة ف��ي التعامل، 
إضافة الى منح الوظيفة ذاتها حقوقا، عبر 
إلزام املوظ��ف باحترام وظيفت��ه من خالل 
االلت��زام باملظه��ر الالئق وانتق��اء العبارات 
املناسبة في احلديث واالبتعاد عن كل ما من 
ش��أنه املساس بها. وهذا الواجب ال يشمل 
أوقات الوظيفة فقط، بل ميتد الى خارجها. 
الفقرة تاسعا هي التي اشارت الى االمتناع 

عن اس��تغالل الوظيفة لتحقيق منفعة او 
أي ربح ش��خصي له او لغي��ره. اما املادة 5، 
فقد أش��ارت الى احملظورات التي يجب على 
املوظ��ف اجتنابها وه��ي14 فق��رة، تتعلق 
أغلبها بعالقته مع الوظيفة ومسؤولياته 
ف��ي اإلدارة، كع��دم اجلم��ع ب��ن وظيفتن 
وتأس��يس  التجاري��ة  االعم��ال  مزاول��ة  او 
الش��ركات وشراء األس��هم في الشركات 
املناقص��ات  ف��ي  واالش��تراك  املس��اهمة 
واالشتراك في املزايدات التي جتريها الدولة 
لبيع األموال املنقولة وغير املنقولة إذا كان 
مخوال بالتصديق على البيع.... واستعمال 
أدوات الوظيف��ة ألغراض ش��خصية وقبول 
هدية او منفعة م��ن املراجعن وغيرها من 
احملظ��ورات. وان امل��ادة 7 عاقب��ت اخملالف��ن 
للمادتن الرابعة واخلامسة بالعقوبات التي 
نص عليها هذا القانون، ويتم حتديدها عبر 

جلان حتقيقية مشكلة لهذا الغرض. 

العقوبات
نص��ت امل��ادة 8 على ع��دد م��ن العقوبات 
االنضباطي��ة الت��ي تف��رض عل��ى املوظف 
اخملالف ألحكام املادتن 5و4 من هذا القانون، 

وهي: 
لفت النظر: ويكون بإشعار املوظف حتريريا 
باخملالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحس��ن 
س��لوكه الوظيف��ي ويترت��ب عل��ى ه��ذه 
العقوب��ة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثالثة 

أشهر. 
اإلن��ذار: ويك��ون بإش��عار املوظ��ف حتريريا 
باخملالفة الت��ي ارتكبها وحتذيره من االخالل 
بواجب��ات وظيفته مس��تقبال ويترتب على 
هذه العقوبة تأخي��ر الترفيع او الزيادة مدة 

ستة أشهر. إضافة الى عقوبات: 
قط��ع الرات��ب، والتوبي��خ وإنق��اص الراتب 
وتنزي��ل الدرج��ة والفص��ل والع��زل. وهذه 
العقوب��ات، تترك آثارا على مس��توى ترفيع 

وترقية املوظف. 
اإلجراءات التحقيقية

لغرض ضمان حس��ن تطبيق هذا القانون، 
وضمان حال��ة الت��وازن بن حق��وق الدولة 
وحقوق األفراد، اش��ترط القانون تش��كيل 
جلنة حتقيقية لغرض التحقيق مع املوظف 
املته��م بارتكاب اح��دى اخملالفات التي نص 
عليه��ا ه��ذا القان��ون. وه��ذه اللجنة كما 
نصت املادة 10 أوال تتشكل بقرار من الوزير 
او رئي��س الدائ��رة وتتألف م��ن عضوين من 
ذوي اخلب��رة على ان يك��ون أحدهما حاصال 
على ش��هادة جامعية أولية ف��ي القانون. 
تتول��ى هذه اللجن��ة التحقيق مع املوظف 
احمل��ال عليها ولها س��ماع اق��وال املوظف 
وتدوي��ن أقوال��ه واالس��تماع الى الش��هود 
واالط��الع عل��ى البين��ات التي ت��رى ضرورة 
االط��الع عليها وحت��رر محض��را تثبت فيه 
م��ا قامت ب��ه، ومن ث��م تتخذ قراره��ا اما 

بغلق التحقيق وعدم مس��اءلة املوظف او 
بف��رض احدى العقوب��ات املنصوص عليها 
ف��ي هذا القانون ويرف��ع كل هذا الى اجلهة 
التي احال��ت املوظف عليه��ا. الفقرة ثالثا 
من املادة 10 تن��ص: إذا رأت اللجنة ان فعل 
املوظف احملال عليها يش��كل جرمية نشأت 
عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرس��مية 
فيجب عليها ان توصي بإحالته الى احملاكم 
اخملتص��ة. هذه الفق��رة مهمة ج��دا، وهي 
الفق��رة التي تس��تند عليه��ا كل مكاتب 
املفتش��ن العمومين في إحالة املوظفن 
الذي��ن يت��م التحقي��ق معه��م. ففي أحد 
محاضر التحقيق الت��ي قامت بها مفتش 
ع��ام اح��دى ال��وزارات، مت التوصي��ة بإحالة 
موظ��ف الى النزاهة اس��تنادا للفقرة ثالثا 
من امل��ادة 10 من قانون انضب��اط موظفي 
الدولة والقطاع العام، إضافة الى معاقبته 
بإحدى العقوب��ات االنضباطية. وهذا األمر 

مخالف للقانون، حي��ث ان اجلهة الوحيدة 
له��ا احلق في تطبي��ق الفقرة ثالثا املش��ار 
اليها أع��اله هي اللجنة املش��كلة مبوجب 
املادة 10 وهي مشكلة مبوجب قرار صادر من 
الوزي��ر او رئيس اجلهة غي��ر املرتبطة بوزارة. 
وال س��ند قانوني للمفتش العام، بأن يحل 
بدي��ال عن تلك اللجنة. حيث لم ينص األمر 
57 على ذل��ك. اذ نص القس��م 5 من األمر 
57 ف9 وهو القس��م اخلاص مبهام املفتش: 
إحالة األمور الى اجله��ات اإلدارية والنيابية 
املناسبة التخاذ اإلجراءات اإلضافية املدنية 
واجلنائية واإلدارية بش��أنها. وال ميكن اعتبار 
املفتش العام، مبثاب��ة اللجنة التحقيقية، 
ألن املفت��ش العام، ليس خاضعا لس��لطة 
الوزي��ر، حيث ان��ه جهة مس��تقلة، تتمتع 
بشخصية معنوية، كما ان اقالة املفتش او 
تعيينه أصبح بيد رئيس الوزراء بعد ان كان 
بيد الوزير. استنادا لألمر 19 لسنة 2005.  
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سالم مكي

ريتشارد هاس

كاتب عراقي 

مدير تخطيط 
السياسات السابق 
في وزارة الخارجية 

األميركية

لقد قي��ل أن هارولد براون وه��و وزير الدفاع 
االميرك��ي آبان فترة حك��م الرئيس جيمي 
كارتر قد وصف سباق التسلح بن الواليات 
املتحده واإلحتاد السوفياتي بهذه العبارات : 
»عندما نبني هم يبنون وعندما نتوقف عن 

البناء ، هم يبنون ». 
إن وض��ع العالقات احلالية مع الباكس��تان 
حسب املنظور االميركي يشبه ذلك القول 
إلى حد كبي��ر فعندما ندعم الباكس��تان 
، ه��م يقومون باش��ياء ال نحبه��ا وعندما 
نعاقب الباكس��تان ، هم يقومون بإشياء ال 

نحبها.
إن املاض��ي حس��ب املنظ��ور الباكس��تاني 
يتألف ف��ي معظمه من قص��ص اخليانات 
املتع��ددة حي��ث تق��وم الوالي��ات املتح��دة 
باإلقتراب من الباكس��تان لفترة ما ومن ثم 
تقطع املساعدات عنها عندما يحن الوقت 
املناس��ب حس��ب ما يراه القادة األمريكان 
فعلى س��بيل املثال قامت الواليات املتحدة 
االميركية بتس��ليح اجملاهدين الذين قاتلوا 
الس��وفيات ف��ي أفغانس��تان اجمل��اورة في 
الثمانيني��ات ولكنها تخل��ت عن املنطقة 
بع��د وق��ت قصير م��ن اخلروج العس��كري 
السوفياتي س��نة 1989 ولكن هذا الطرح 

أن  نقط��ة  إغف��ال  يتعم��د  الباكس��تاني 
تطوير الباكستان لإلسلحة النووية والذي 
شكل انتهاكا للقانون االميركي وهو الذي 

إستلزم سحب املساعدات.
املس��اعدات  معظ��م  إس��تئناف  مت  لق��د 
االميركي��ة في الس��نوات الالحق��ة ولكن 
إنع��دام الثق��ة املتب��ادل بق��ي وه��ذا يعود 
جزئي��ا إلى أن األب الروحي للبرنامج النووي 
الباكستاني )من احملتمل مبعرفة احلكومة)

عمل على مساعدة البرامج النووية لليبيا 
وكوريا الشمالية وإيران وتشجيعها.

لقد حتس��نت العالق��ات ب��ن البلدين بعد 
هجم��ات احلادي عش��ر من س��بتمبر حيث 
وجهت إدارة الرئيس جورج بوش اإلبن إنذارا 
نهائيا للحكومة الباكستانية وهو اإلختيار 
بن عالقتها مع الواليات املتحدة االميركية 
وعالقتها مع طالبان والتي فتحت األراضي 
األفغانية للقاعدة. لقد وعدت الباكستان 
بإن تكون ش��ريكة في احل��رب على اإلرهاب 
حي��ث متت مكافآته��ا س��نة 2004 عندما 
مت عدها » حليفا رئيس��يا م��ن خارج حلف 
النات��و » مم��ا أه��ل الباكس��تان للحص��ول 
عل��ى بعض من أكث��ر املع��دات والتقنيات 

العسكرية تطورا .

والي��وم هناك رئي��س اميركي أخر يش��عر 
باإلحباط من الباكس��تان ولكن عوضا عن 
إب��الغ الرس��الة خلف األب��واب املغلقة في 
واشنطن أو إسالم أباد ، إختار دونالد ترامب 
أن يقول وبشكل علني »أن الواليات املتحدة 
ق��د قدمت بغباء للباكس��تان أكثر من 33 
مليار دوالر اميركي على ش��كل مساعدات 
خالل الس��نوات اخلمس عش��رة املنصرمة 
ولم يقدموا لنا شيئا باملقابل سوى الكذب 
واخل��داع وكأنه��م يعتق��دون أن قادتنا هم 
مجموعة م��ن اإلغبياء . لق��د قدموا املالذ 
اآلمن لإلرهابين الذين نقوم مبطاردتهم في 
أفغانستان من دون مساعدة تذكر ، إن هذا 

يجب أن يتوقف.« 
لو س��ألوني –علم��ا أنه لم يتم س��ؤالي – 
لكنت قد أوصيت بنقل مثل هذه الرس��الة 
من خالل القنوات الدبلوماس��ية إلن النقد 
العلني واملش��حون س��يصعب األمر على 
الباكس��تان لتغيير مسار سياستها-على 
إفت��راض أن ذل��ك ه��و اله��دف االميركي- 
خش��ية من أن ينظر إليه��ا كدولة عميلة 
كم��ا لكنت عارضت كذلك قطع العالقات 
األمنية وأيدت ربط الدعم االميركي بإفعال 

باكستانية محددة.

إن اخلط��أ الكبي��ر ال��ذي إرتكبت��ه الواليات 
املتحدة االميركية بعد هجمات احلادي عشر 
من س��بتمبر هو التعامل مع الباكس��تان 
وكانها دوله حليفة إلنه مع الدول احلليفة 
فإن م��ن املمكن اإلفتراض أن��ه هناك درجة 
كبي��رة من تداخ��ل السياس��ات ولكن مع 

الباكستان ال يوجد مثل هذا اإلفتراض.
أس��رع  م��ن  واح��دة  الباكس��تان  متتل��ك 
الترس��انات النووية منوا وهي موطن بعض 
م��ن اكثر االرهابين خطورة على مس��توى 
العالم )مبا في ذلك ولبعض الوقت أس��امة 
بن الدن ) وكما ذك��ر ترامب فهي توفر املالذ 
لطالبان والتي تفعل ما بوس��عها لزعزعة 
اإلس��تقرار في أفغانس��تان . إن السياسة 
الباكس��تانية ال تهدد خمس��ة عشر عاما 
م��ن اجله��ود االميركي��ة ف��ي افغانس��تان 
فحس��ب ولك��ن أيض��ا حي��اة اآلف اجلنود 
االميركين الذين ما زالوا متمركزين هناك.

لك��ن حت��ى عالق��ة محس��وبة وتبادلي��ة 
بش��كل أكبر ل��ن تؤدي إلى جع��ل الواليات 
املتحدة االميركية أقرب للباكس��تان وهي 
دولة دميقراطية باإلس��م فقط وذلك نظرا 
للهيمنة السياس��ية لألجهزة العسكرية 
واإلس��تخباراتية فيها فالباكستان تريد أن 

تلعب طالبان دورا مهيمنا في افغانس��تان 
وه��ذا ش��يء ال تري��ده الوالي��ات املتح��دة 

االميركية إلسباب عديدة.
باإلضافة إلى ذلك قام��ت الواليات املتحدة 
االميركي��ة في الس��نوات األخي��ره بتعزيز 
عالقاتها مع املنافس الرئيسي للباكستان 
الهند علما أن الكثير من الزخم اإلقتصادي 
واإلس��تراتيجي اليوم يعزز من تلك العالقة 
. لق��د أصبح��ت الص��ن وبش��كل متزايد 
احلليف الطبيعي للباكستان وهي تستثمر 
بالفعل وبشكل مكثف في البنية التحتية 
الباكس��تانية كما أصبحت مصدرا رئيسا 
للمع��دات العس��كرية. إن الص��ن كذلك 
تش��عر بالقلق من الهند والتي س��تتفوق 
عليه��ا قريب��ا ف��ي حج��م الس��كان كما 
أصبحت منافس��ا إقتصاديا وإس��تراتيجيا 
لها علما أن هناك نزاعات حدودية بينهما.

لك��ن يج��ب أن ال تق��وم الوالي��ات املتحدة 
فاألوضاع  الباكستان  باستبعاد  االميركية 
والي��وم  س��وءا  ت��زداد  أن  ميك��ن  الس��يئة 
الباكس��تان هي دوله ضعيف��ة وغدا ميكن 
أن تصب��ح دولة فاش��لة وهذا قد يش��كل 
كابوس��ا إقليميا وعامليا وذلك نظرا لوجود 

األسلحة النووية واإلرهابين .

وهكذا يجب أن يس��تمر الدعم اإلقتصادي 
واإلنس��اني بالتدفق على الباكستان ولكن 
مبراقبة لصيقة لكي��ف تنفق تلك األموال 
فرمب��ا بعض التع��اون احملدود ف��ي مواجهة 
اإلرهاب ف��ي أفغانس��تان قد يك��ون ممكنا 
وحت��ى نقلل م��ن فرصة نش��وب حرب بن 
الهند والباكس��تان ، يتوجب على الواليات 
املتح��دة االميركية أن تس��تمر في العمل 
مع الهنود والباكستانين لتقوية عالقتهم 
)والت��ي ما تزال أق��ل تطورا بكثي��ر مقارنة 
بالعالقات االميركية الس��وفياتية في ذروة 

احلرب الباردة ).
بالنس��بة  املنطق��ي  م��ن  س��يكون  رمب��ا 
لباكس��تان أن تصب��ح ج��زءا إعتيادي��ا من 
فالواليات  الصيني��ة  االميركي��ة  االجن��دة 
تناقش��ان  والص��ن  االميركي��ة  املتح��دة 
س��يناريوهات مختلفة على ش��به اجلزيرة 
واالس��لحة  بقواتهم��ا  تتعل��ق  الكوري��ة 
النووية وانعدام االس��تقرار احمللي . إن إجراء 
محادثات تتعلق بكيفية جتنب حدوث أزمه 
تضم الباكس��تان وكيفي��ة إدارة مثل تلك 
األزمة في حال فش��لت الوقاي��ة هي أيضا 

مسألة ملحة كذلك.

معضلة الباكستان
PROJECT
SYNDICATE

انصار الشعبوية
إياس الساموك

الحاكم على التزام 
السلطات بالدستور

مع حاجة اجملتمعات إلى ضابط ينظم العالقة بن مكوناتها، 
ج��اءت الض��رورة اليجاد مجموع��ة قواعد يلت��زم بها اجلميع 
تنط��وي عل��ى حق��وق والتزام��ات، عرف��ت ف��ي وق��ت الحق 

بالتشريعات.
هذه التشريعات تشكل هرماً تستند الى قانون اعلى واسمى 
يطلق عليه الدس��تور، الذي ميثل مصدر ش��رعية السلطات 

في البلدان سواء كانت تشريعية أم تنفيذية او قضائية.
فالدس��تور ميثل ن��واة اختصاص��ات الس��لطات االحتادية في 
البلدان، لكن قبل ذلك هي ضمانة ملوضوعة احلقوق واحلريات، 
فله��ذا جند أن اغل��ب الدس��اتير تطرقت إلى ملف��ي احلريات 
واحلقوق بش��تى انواعه��ا قبل اخلوض في مه��ام واختصاص 

السلطات، وقد التزم الدستور العراقي لسنة 2005 بذلك.
م��ع ذل��ك، ق��د تنح��رف الس��لطات ع��ن االلت��زام بالقواعد 
الدس��تورية وتصدر قوانن واحكاما وق��رارات تخالف مبادئه، 
ومن هنا يأتي الس��ؤال: من هي اجلهة املسؤولة عن التصدي 

لهذه اخملالفة؟.
نحن هنا ال نتحدث عن اش��خاص يرتكبون جرائم أو موظفن 
يخطئ��ون في اداء مهامهم لكي تتم محاس��بتهم من قبل 
احملاك��م االعتيادي��ة أو اجله��ات االداري��ة اخملتص��ة، فاملوضوع 
مختلف وهو أن يصدر تش��ريع يخالف نصاً دس��تورياً، ويبدو 

ذلك خطيراً اذا كان يتعلق بحقوق وحريات املواطنن.
إذن يفت��رض ف��ي اجله��ة التي تفص��ل في التزام الس��لطات 
بالدس��تور احليادية واالس��تقالل، وهذه الصف��ات تلزم وجود 
جه��ة قضائية عليا تتش��كل من كبار القض��اة توصف تارة 

بأنها محكمة دستورية، واخرى مجلس دستوري.
لكي يفرض هذا التش��كيل القضائ��ي حكمه في ما يتخذه 
من احكام، فقد نصت املادة )94) من الدستور العراقي لسنة 
2005 على الزامية ما يصدر عن احملكمة االحتادية العليا -وهي 

احملكمة الدستورية املعنية في العراق- للسلطات كافة.
وقد اش��ارت بعض الدس��اتير الس��ابقة إلى وج��ود محكمة 
دس��تورية في العراق، لكنها لم تعقد  اال جلسة واحدة وفي 
مناس��بة واح��دة، وكان انعقادها ب��ارادة ملكية ف��ي العهد 

امللكي.
ف��أذا كان اعضاؤه��ا ال ميتلكون خيار انعقاد اجللس��ة، فكيف 
له��م احلرية في اص��دار االحكام من دون تدخالت الس��لطات 

االخرى؟.
وهكذا االمر بالنسبة للعهد اجلمهوري، فقد كان هناك نص 

على وجود محكمة دستورية لكنه بقي معطالً.
وبص��دور قان��ون )30) لس��نة 2005 ع��ن الس��لطة الوطنية 
وبال��ذات في حكومة الدكتور إياد عالوي ش��ّكلت في العراق 
اول محكمة دائمة معنية بالقضايا الدستورية حتت مسمى 
»احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا«، مت��ارس مهام متع��ددة مبوجب 
قانونه��ا ودس��تور 2005، الذي له العلوية ف��ي التطبيق على 
وفق اح��كام املادة )13) منه، مع االش��ارة إل��ى أن املادة )130( 
من الدس��تور تنص على استمرار نفاذ التش��ريعات الصادرة 
قبل نفاذ الدستور حلن الغائها أو تعديلها على وفق احكامه، 

ومنها قانون احملكمة االحتادية العليا.
اصدرت احملكمة طوال سنوات تشكيلها العديد من االحكام 
واس��همت في حفظ احلق��وق واحلريات الواردة في الدس��تور 
والغت تش��ريعات تخالف احكامه، وهي مس��تمرة في ذلك، 
بعد أن فتح الباب امام اجلميع في اللجوء اليها للتشكي من 
قانون يخالف الدس��تور متى تض��ررت مصاحلهم منه، وعلى 
س��بيل املثال حكمها ف��ي الدعوى رق��م )34/ احتادية/ 2008( 
ال��ذي جاء ف��ي نصه بأن الدس��تور كفل احلري��ة للعراقي في 
الس��فر والتنقل داخل العراق وخارجه من دون قيد أو ش��رط 

تطبيقاً الحكام املادة )44/ أوالً) من الدستور.
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يوسف عبود جويعد
تش��ير التحليالت النقدي��ة , أن هناك 
موجة م��ن الكتابات , وأقصد في ذلك 
االجن��اس االدبي��ة , الرواي��ة , القصة , 
الش��عر , س��وف تظهر ,بعد أن تضع 
احلرب اوزاره��ا , وبعد أن مير عليها حني 
من الده��ر , وهذه الكتابات , ليس��ت 
املسكوت عنها فقط , بل أنها كتابات 
ناضج��ة ,تتن��اول ثيمة احل��رب محوراً 
رئيس��اً لها , لكن ف��ي احداثها تكمن 
غراب��ة الط��رح , رواية ) ح��دود احللم ( 
للروائي ناظم جليل املوسوي ,تعد من 
تلك الروايات الت��ي تتناول ثيمة احلرب 
كم��ادة اساس��ية في س��ير العملية 
الس��ردية داخل املبنى الس��ردي , فقد 
استطاع الروائي أن يستحضر االدوات 
الس��ردية لفن صناعة الرواية بشكل 
ظاهر , وجعلها تتق��دم موازية حلركة 
احداث الرواية , حيث الزمان منذ حرب 
الثماني س��نوات مع اجلارة إيران وحتى 
س��قوط الطاغية , املكان قرية )طنب( 
في الديوانية , والس��اتر املوازي جلبهة 
القت��ال , وبغداد ,االح��داث هي امتداد 
حلياة الش��خصية خالل تلك احلقبة , 
والشخصية والتي سوف اقف عليها 
لكش��ف كناه��ا , فقد رس��م مالمح 
ش��خصية واضحة , مسلحة بالعلم 
واملعرف��ة , رافض��ة للح��رب , محب��ة 
للس��الم , لكن االنكس��ار النفس��ي 
الذي أحاق ببطل الرواية والش��خصية 
االساس��ية الت��ي نس��جت االحداث , 
لكن السارد العليم الذي يدير االحداث 
, واوكلت اليه مهمة تقدميها للمتلقي 
بلغة س��ردية مختزلة سلسة تنسج 
لنا بانس��يابية عالي��ة احلبكة الفنية 
حلرك��ة الس��رد والبن��اء الفني ملس��ار 

االحداث.
كان��ت مهم��ة الس��ارد رص��د ه��ذه 
الش��خصية ومتابعته��ا ونقل املبنى 
السردي من خاللها , ومتابعتها خطوة 
بخطوة , كون ان بط��ل الرواية يصاب 
بصدم��ة عاطفية ش��ديدة جداً , بعد 
ان كان عل��ى عالقة رومانس��ية حاملة 
شديدة التعلق مع معشوقته سعاد, 
الت��ي تركته فجأة للت��زوج , وهو الذي 
كان في القرية يطلقون عليه مجنون 
س��عادة , ه��ذا االحب��اط الكبير صار 
س��بباً رئيساً في االحساس باالكتئاب 
الش��ديد , وبس��ببه ق��ررأن يظل على 
الس��اتر , ويت��رك القري��ة والعائل��ة , 
وعش��يقته , ليعي��ش حزين��اً بائس��اً 
, فوق الس��اتر لفت��رة امت��دت الربعة 
اش��هر , لي��س حب��اً باحل��رب , او حمل 
السالح ,النه لم يطلق رصاصة واحدة 
, ولكنه��ا كانت حالة يأس كبير وصل 
فيه حد اجلن��ون للتخلص من حياته , 
ه��ذه البذرة االول��ى , والعتبة النصية 
الرئيس��ة للثيمة , هي أساس انطالق 
االحداث , حيث أن املتلقي س��وف يؤازر 
بط��ل الرواي��ة ويتعاط��ف مع��ه ,ألنه 
س��وف ينتظر حدوث أمر ما , فهل هو 
نحو االسوأ ؟, ام نحو االحسن, وفي هذا 
تكمن متع��ة املتابعة , وضخ االحداث 
التي سوف نكتشف انها حتمل معها 
من مفاجآت ما يصب في فائدة املبنى 
الس��ردي , فنش��عر بأهميته��ا ,وعدم 
تركها , فه��ذه الش��خصية احملورية , 

واقصد فيها بطل الرواية , سوف جترنا 
الحداث ,ل��م نكن نتوقعه��ا , او حتى 
تخط��ر ببالنا , االمر الذي خدم مس��ار 
النص , وشدها وتغلغل في متاسكها 
, اذ ان عل��ى الروائ��ي أن يك��ون صبوراً 
في ضخ االح��داث , وان اليزجها دفعة 
واحدة فتفقد قدرتها على االس��تمرار 
, وتكون ذات نفس قصير , ومكشوفة 

من الوهلة األولى.
نس��تطيع الق��ول عنه��ا , انه��ا رواية 
ش��خصية , كونن��ا ننتقل م��ع بطل 
الش��خصية في حله وترحاله , نرصد 
حركات��ه , ونتابع بش��غف , ما يحدث 
له , وهذا التوق��ع صحيح ,فعند زيارة 
قائد الفرقة للس��اتر , يقدم عبد اجلبار 

نفسه للقائد 
) - اجلن��دي املكلف عبد اجلبار حس��ن 

سالم , الفوج االول لواء املشاة 429 
وي��ؤدي التحي��ة بحماس��ة منقطعة 

النظير .
- هل متتعت بإجازة عن قريب ؟

- كال سيدي .
- منذ متى .

- منذ اربعة أشهر تقريباًَ

- ماذا تقول حدثني بصراحة ؟(ص 35 
هذا اجلزء اليس��ير املستقطع من منت 
النص , والذي يشكل حالة تغير كبيرة 
في حياة بطل الرواي��ة, كونها خطوة 
مدروس��ة مس��بقاً م��ن اج��ل تهيئة 
املتلقي لنقلة ثاني��ة اكثر إيغاالً لبؤرة 
االحداث , والتي ش��اء الروائي ان ندخل 
م��ن خاللها ال��ى صميم الن��ص , من 
دون معرفة مس��بقة ملا سوف يحدث 
بعده��ا , فمرور القائد وزيارته للس��اتر 
حال��ة جديدة له��ذه االنتقالة , وفيها 
تكون مهمة املتلق��ي االلتصاق بتلك 
الشخصية , ومتابعتها بكل اهتمام , 
وحدثت املفاجأة التي هي الثيمة التي 
حتدث��ت عنها في بداية ه��ذا التحليل 
, كوننا س��وف نتفاجأ بدخول مركبة 
فارهة من تلك التي خصصت للضباط 
الكب��ار , تصل الس��اتر , وتأخذ اجلندي 
عب��د اجلبار , ليركب معه��م , من دون 
ان يعلم الى أين , وهو أمر مشوق جداً 
, مبا أننا نتابع الش��خصية الرئيس��ة , 
وان عبد اجلبار ال يعل��م الى أين تأخذه 
ه��ذه املركبة التي ف��ي داخلها ضباط 
برتب عالي��ة , ومع تداعي��ات البطل , 

وخوف��ه من املصير اجملهول , حيث قاده 
تفكيره الى افكار سود , بأنهم اقتادوه 
ليعدم��وه , وان املش��نقة جاه��زة له , 
ويزداد هذا االحس��اس الذي يجتاحنا , 
اذ إنن��ا نعيش حياة البط��ل , وبعد أن 
يدخل قصراً كبيراً جداً اعد للرؤس��اء 
وامللوك , يكبر إحساسه بتلك النهاية, 
وس��بب ذلك يعود الى االهتمام املبالغ 
في��ه , حيث انه��م قدموا ل��ه طعاماً 
وش��راباً اليحل��م حتى برؤيت��ه , اال مر 
ال��ذي جعل��ه يح��س أن الذي س��وف 
يعدمونه يقدمون له كل ما يش��تهي 
, بعده��ا طلب��وا من��ه ان يذه��ب الى 
احلم��ام ليغتس��ل في حم��ام حتى ال 
يعرف كيف يس��تعمل , ثم يحضرون 
له مالبس جديدة , ويطلبون منه ايضاً 
ان يعقم يديه بسائل التعقيم , ليزج 
في قاعة فيها جمع غفير من الضباط 
ينتظرون بصمت رهيب , وفجأة يظهر 
صدام حس��ني ليقلد عبد اجلبار نوطي 
ش��جاعة , م��ع رتبة م��الزم اول , وهنا 
تكم��ن املفارقة , التي اعده��ا الروائي 
, والت��ي ال ميك��ن ان يذكره��ا في ذلك 
الوق��ت , كون عبد اجلب��ار , يكره احلرب 

, ول��م يطل��ق رصاصة واح��دة , وليس 
هو ش��جاعاً مقداماً , كم��ا توقع هذا 
الرئي��س ومنحه هذه الرتبة , فقد ظل 
بالس��اتر اربعة اشهر بس��بب احباط 
نفس��ي , وحالة كئابة املت به, وبطل 
الرواي��ة يعت��رف علن��اً بأنه ل��م يكن 
شجاعاً , ولم يواجه خصمه في سوح 
القتال , وهكذا جند تلك النقلة املوفقة 
قد أس��همت بزجنا وسط هذا النص , 
وايضاً س��وف ننتظر مع��اً , دورة ثانية 
للحركة الس��ردية , والت��ي فاقت في 
احداثها , ما مر علينا ضمن سياق منت 
النص , وقد اس��تغل الروائي , املعرفة 
واخلب��رة والش��هادة العالي��ة لبط��ل 
الرواية , ليوظفها ضمن مبنى النص , 
كون تل��ك املعارف التي حتلى بها بطل 
الشخصية , كانت س��بباً آخر لنقلة 
ثالثة مهمة داخل سير االحداث , فقد 
اهتم ف��ي بناء الش��خصية , ليجعل 
ذلك حالة من احلاالت التي تسهم في 

دورة االحداث.
 نالح��ظ ان عب��د اجلبار , بع��د ان تدرج 
في اخلدمة العسكرية الى رتبة نقيب 
, تض��ع احلرب اوزاره��ا ,تنتهي مهمته 

ف��ي اجلي��ش ,ليتح��ول ال��ى التدريس 
ف��ي القرية , وهناك يواجه ش��خصية 
متس��لطة عل��ى القرية , ش��خصية 
من احل��زب املباد , كان مس��يطراً على 
القري��ة , فيوجه له لكمة تطيح بكل 
اس��نانه, انا لس��ت بصدد نقل احداث 
الرواي��ة , وامنا اري��د ان اوضح للمتلقي 
عملي��ة بناء الش��خصية داخل النص 
, فيضطر للهرب ال��ى بغداد , ليعمل 
حّماالً في الش��ورجة , وم��ن هنا تبدأ 
مهم��ة اس��تغالل الروائ��ي للثقاف��ة 
واملعرفة واخلبرة التي يتحلى بها بطل 
النص , كون عبد اجلبار يستفيد منها 
في حياته داخل بغداد , فتكون س��بباً 
في تعلق صاحب العمل فيه ,نقله الى 
بيته , ليدمي حديقته , ثم انتقالة اخرى 
الى بستان كبير , وشراء ماشية وانتاج 
احلليب واللنب , وشي السمك ,وغيرها 
من االمور التي كان يعرفها بطل الرواية 
, وهي س��بب في حب الناس , وكذلك 
جني��ه الم��وال كثيرة , وجتدر االش��ارة 
هن��ا ال��ى أن االدوات الس��ردية في فن 
صناعة الرواية مسخرة مطواعة حتت 
امرة الروائي واذا ما اجاد اس��تعمالها , 

وجعلها تنمو مع حركة الس��رد , فأنه 
في ذلك حقق احلرفية العالية في هذا 
الف��ن , ومنو ش��خصية البط��ل داخل 
منت النص ,ش��أنها شأن بقية االدوات 
, لكن��ه جعله��ا احمل��ور الرئي��س الدارة 
دفة االح��داث, كما جن��د الثيمة تنمو 
ايض��اً وتتصاعد وتتضح , لنكتش��ف 
أن االنس��ان باملعرفة والثقافة والعلم 
, واالمانة الصدق واالخالص في عمله 
, يك��ون محط ح��ب واحت��رام اجلميع 
, وهك��ذا فق��د حتققت الغاي��ة , كون 
عبد اجلب��ار صار عنص��راً مهماً ضمن 
االس��رة الت��ي متتل��ك هذا البس��تان , 
ولكن اغتيال رب االس��رة , الذي يتضح 
فيما بعد برتبة ل��واء في اخملابرات , وال 
يعلم في امره احد, وتتصاعد االحداث 
وتتوات��ر لتنطل��ق نحو ال��ذروة , حيث 
يتهم عبد اجلب��ار باغتياله , فيتعرض 
لالعتقال والتعذيب , بعدها يظهر انه 
بريء , ومبا أنه واثق من انه صادق وامني 
ومخل��ص , فق��د كانت تل��ك احلادثة 
س��بباً آ خر في انكسار نفسي جديد , 
يضاف الى حاالت االحباط التي حدثت 
ضمن مس��ار الس��رد , لذا فأنه يهرب 
من البس��تان ثانية , ليجر عربة حمل 
داخل الش��ورجة , لكن التأثير الكبير 
الذي ترك��ه في نفس ثري��ة زوجة لواء 
اخملاب��رات , جعلتها تبح��ث عنه حتى 
جت��ده , ليعيش��ا قص��ة ح��ب صادقة 
نقية , ويعود الى قريته معها , ويلتقي 
اخي��راً بس��عادة الت��ي انته��ت نهاية 
مأس��اوية حزين��ة , ويذكرها مبا فعلت 
ب��ه , ويقررالزواج م��ن ثريا , بعد حدوث 
التغير وس��قوط الصن��م وعودته الى 
قريته . ) اسكتها وجاء دورها لتصمت 
وال ادري ه��ل اصبح��ت املواجهة تبادل 
ادوار الصم��ت لقد اطبقت اس��نانها 
إنفج��ر   , ل��الرض  رأس��ها  منكس��ة 
كالبركان وهذه املرة كان يعي ما يقول 
, يوبخه��ا كأنها لم تس��معه , يتجه 
لثريا ميس��كها من يدها ويأتي بها كي 
ترى وتسمع وهو يوخز سعاد بإصبعه 
بق��وة , يرجتز بني إمرأتني واحدة هجرته 
والثانية عشقته ومازالت جتدد له الوالء 
: سيدتي ثريا , هذه املرأة باألمس كانت 
مت��أل الدنيا غ��روراً , عندها مألت األرض 
جنون��اً قذفتني هجراً فرماني االطفال 
باحلجارة كي يؤججوا انفعاالت جنوني 
, مضت ألحضان رجل مخادع ألمضي 
كدمي��ة صماء في عدمها , عبد اجلبار 
ص��ار مثل العالمة الفارقة في قريتنا , 
كنت أرجتي منها ابتس��امة ولو جوفاء 
لتعل��و مناجات��ي  أش��واقي  تخال��ط 

فعظم جنوني!!( ص 118 
رواي��ة )ح��دود احلُل��م( للروائ��ي ناظم 
جليل املوسوي , تنتمي لتلك الروايات 
, الت��ي تنض��ج بع��د ان تض��ع احل��رب 
اوزاره��ا وتهدأ النف��وس , وهي خطوة 
اولى س��وف تلحقها خطوات في هذا 
اجلان��ب , وق��د تناوله��ا الروائ��ي بلغة 
سردية انس��جمت مع مسار االحداث 
, وبأس��لوب حداث��وي ين��م ع��ن عمق 
معرف��ة الروائي لهذه الصنعة املهمة 
, وهذا اجلنس الذي ساد كل االجناس , 
وبأسلوب ش��يق , وثيمة واضحة تنمو 
مع حرك��ة االحداث , وه��ي جديرة بأن 
تكون في مصاف الكتابات املهمة في 

هذا البلد .

البنية الشخصية داخل النص في .. ) حدود الُحلم (
دراسة
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الروائي ناظم املوسوي اثناء حفل توقيع روايته ) حدود احللم (

كناريا عصام
ال شكل

ال ادري
اني لم اعرفك من قبل

االشياء تتداعى عند النظر
كما لو اني استمع ملرورها

القلب دهر طويل
ماعدت

اسكن فيه
ال وردة

ابتسامة فقط
وال شكل للريح

خرير في الفضاء
اال استطيع البقاء؟

وانا مغمضة العينني
مغمضة العينني

كأنني اقبلك مجدداً
***

اتساع بقدر اللحظة
نعست السماء

التصق جسدها ككمشة اغصان..
غطني انا اتبلل باألسماء 

اخ��اف م��ن الن��اس ألنه��م يحدقون 
ً بوجهي كثيرا

انا من يبكي على االموات
ادوس على قلبي فيولد من ماء

االرض مخادعة
تش��اركني صنعه��م ث��م تس��تولي 

عليهم
مثل ريشة طير في زرقتي
الطيور كثيرة في سمائي

مث��ل خي��ال دمع��ة ل��م ت��ذرف بعد 
غيمتي

صفير دائم 
الس��ماء. تكذب هي س��تاره لكي ال 

نرى جسد الكون
عارياً كجسد انسان.

***
»ليس عندي ما أقولُُه عن احلرب »

 نكون جزءاً من جنون أحدهم
كم نحن خبثاء !
كم نحن ابرياء! 

كم العالم صغير
القهوُة في كّل املدن

الناُس يشربونها في كّل املقاهي
ويتحّدثون رمّبا عن الش��يء نفسه ما 

أدراني؟ 
أنا فقط منزعجة

أنا احلّب
***

أحّدُق بحياة يابسة 

ملاذا الشمُس تبدو قمراً على الغالف؟
والكاتُب يبدو أزرَق

ال أدري كم من الوقت أضعُت ألترجَم 
العنوان 

أع��رف فق��ط أّني سأش��رُب الش��اي 
وأسرُح طويال ألكتب

فأتذّكر أّمي قائلة لي:
ال تقاطعيني وأنا أكتب 

أعترف قد أتلفني اخلمول  
كأّني قصيدٌة نائية 
أقلعُت عن التدخني 

ال لشيء, 
فقط ,

لكتابة قصيدة سوداء 
أال أستطيُع الضحك؟

وأنا ال أستطيع النظر اليك.

أحالم يوسف
صدرت الطبع��ة األولى من اجملموعة 
القصصي��ة »ذات غفل��ة« للكات��ب 
والش��اعر مؤيد عبد الزه��رة عن دار 
نشر احمد املالكي، بقطع متوسط، 
 188 نح��و  بل��غ  صفح��ات  وع��دد 

صفحة.
تضمنت اجملموع��ة 24 قصة ابتدأت 
ب�«ذات غفل��ة« والتي اختارها عنواناً 
للمجموع��ة، والقصة تخاطب فينا 
االنسان املكبل بالهموم، واحملارب من 
قبل كل لوثات اجملتمع والسياس��ة، 
االنس��ان الطاه��ر ال��ذي يبحث عن 
ابتس��امة صافي��ة ال يش��وبها حزن 
او تنغصه��ا غص��ة، م��ع انن��ا نقرأ 
ف��ي بدايته��ا جم��ال توح��ي للقارئ 
بانه��ا دفع��ة أمل، او ع��ني ثالثة نرى 
م��ن خالله��ا اجلان��ب املش��رق الذي 
ضاع فيما بعد م��ع احداٍث موجعة، 
وخيب��ات ال تعد وال حتصى اختصرها 

الكاتب وفصلها في الوقت ذاته.
نق��رأ ف��ي اجملموعة قصة »س��كني 
يتذك��ر«  و«الس��كران  ومس��افات، 
التي يتطرق فيه��ا الى بغداد األمس 
والي��وم، واوجه التش��ابه التي جتمع 
الفقراء واملعدمني في كل االزمان مع 

اختالف املسميات.
قصة ال ع��ذر لكم ق��د تكون ضمن 
احلكاي��ا الت��ي فصلت كل األس��س 
املش��وهة التي بني عليه��ا حاضرنا 
األكث��ر تش��ويهاً، وبطريقة مكثفة 
وذكية حتى انه تطرق حلالة يشهدها 
وتنتقد  االجتماعي  التواص��ل  موقع 
يفضل��ون  رواده  ان  اذ  باس��تمرار، 
التعلي��ق عل��ى ص��ورة س��اذجة، او 
منش��ور أكث��ر س��ذاجة، عل��ى آخر 
يحمل وعياً تنويرياً الن األخير يحتاج 
الى اجهاد فك��ري، وهذا ما ال يجيده 

الكثير، واختص��ر تلك احلالة بجملة 
»ملواء قطة االف االعجابات، وحلكمة 

عالم عفطة عنز«.
والن احل��ب الب��د ان يك��ون له نصيب 
ف��ي كل حكاي��ة، كتب عب��د الزهرة 
قصة »مراهقة« الت��ي يحكي فيها 
قصة ش��اب خج��ول ال يج��رؤ على 

مخالط��ة الفتيات مث��ل اقرانه من 
املراهقني، واحساسه بنقص ما وهو 
يسمع أحاديثهم بشأن صديقاتهم، 
وهو الذي يخ��اف حتى من النظرة او 
التحي��ة ألي فتاة، فيضطر فيما بعد 
ال��ى اختالق قصة مع فت��اة يلتقيها 
ويصدق��ه  الب��اص،  مبحط��ة  ع��ادة 

األصدق��اء ويهلل��ون خلطوته اجلريئة 
املفترض��ة، ويقرر الش��اب بعدها ان 
يحي��ل الكذبة ال��ى حقيقة، فيلقي 
بالتحي��ة عل��ى تل��ك الفت��اة الت��ي 
تنس��ف برده��ا تفاصي��ل احلكاي��ة 

بجملة »هل انا اعرفك؟«.
كثي��رة هي القصص التي تس��تحق 
الق��راءة جلمال الص��ورة والتفاصيل، 
وطريقة الس��رد التي متيزه عن غيره 
كونه ش��اعراً، فال بد ّللغة والصورة 
الشعرية ان تكون حاضرة مع روايته 

لألحداث.
كت��ب   مؤيد عبد الزه��رة اهداًء في 
مقدمة الكتاب ق��ال فيه« ألصدقاء 
بطع��م احملب��ة، اراهم عناوي��ن فرح، 
واش��عاع الق، لش��عراء أجس��ادهم 
زال صوته��م  وم��ا  امل��رض  يأكله��ا 
يصدح أناش��يد حب لوطن، يحضنه 
الشهداء سارية مجد خفاقة عالياً، 
للعراقيات أمهات، وزوجات، وحبيبات، 

واخوات فاق صبرهن الصبر.
نق��رأ ضمن اجملموعة قص��ة الفارس 
واملزاج��ي  وبراع��م،  والع��روس، 
والس��لطة، وسمكة اجلمعة، والعم 
خلي��ل اجلايج��ي، واحم��د اجلاس��م 
ونه��ار عراق��ي، وهموم س��ائق الكيا 
الت��ي تطرق فيها الى هموم أصحاب 
س��يارات النق��ل اخلاص م��ع اختناق 
الشارع، ومع املسؤولني بشرطة املرور 
الذين يتعاملون أكثر األحيان حسب 

املزاج، وليس حسب اخملالفة.
 نقرأ أيضاً قص��ة خطابة، وجاكوج، 
ومشروع حلم، وانوار، وللبيوت اسرار، 
وجح��ود، ودجاج��ة، ومفق��ود، وامني 
ودي��ون الدائنني، ومع الس��عالة.. ذات 
جمع��ة، والرحيل، وش��يء ال يش��به 
ش��يء، وق��رار، وارك��ب حلم��ك، وأبو 
ياسني، وبني الذل واحلرية، والدينا صور 

األخيرة، ومعاجلة، وثقافة الطرشي.

قصيدة اصدار

يوم غد  ذات غفلة.. حكاية عشق ووطن

غالف الرواية

كانت مهمة السارد رصد هذه الشخصية ومتابعتها ونقل المبنى السردي من خاللها , ومتابعتها 
خطوة بخطوة , كون ان بطل الرواية يصاب بصدمة عاطفية شديدة جدًا , بعد ان كان على عالقة 

رومانسية حالمة شديدة التعلق مع معشوقته سعاد, التي تركته فجأة للتزوج , وهو الذي كان في 
القرية يطلقون عليه مجنون سعادة , هذا االحباط الكبير صار سببًا رئيسًا في االحساس باالكتئاب 
الشديد , وبسببه قررأن يظل على الساتر , ويترك القرية والعائلة , وعشيقته , ليعيش حزينًا بائسًا

من اعمال بتول الفكيكي



الفصل السادس عشر
    مشروع 300 و)أم املعارك(

التكليف ، تكوين الفرق التصميمية 
، ع��رض التصامي��م عل��ى الرئيس 
اجلمهوري��ة صدام حس��ن، املرحلة 
الثانية من املش��روع ، حرب الكويت 
ومغ��ادرة بغ��داد الى الس��ليمانية 
، ع��ودة قصيرة الى بغ��داد ، العودة 
من السليمانية الى بغداد , اختفاء 
وعودة نظام صدام ف��ي آذار 1992 , 

اكمال تصاميم مشروع 300 

التكليف
  ف��ي كان��ون االول 1989 ، بعد ايام 
من اطالق سراحي ، حضر شقيقي 
عص��ام لزيارتي . فحدثني عن » امر 
مهم » ي��ود نقله ال��ي ، وهو طلب 
رئي��س اجلمهوري��ة صدام حس��ن 
تكليف��ي بالقي��ام بعمل م��ا . قال 
عص��ام ان ص��دام طلب��ه لقض��اء 
بع��ض االعمال الت��ي تخصص بها 
وه��ي التصمي��م الداخل��ي ، وبعد 
االنته��اء مما يخص العمل ، س��أله 
ص��دام : ماذا يعمل هش��ام حاليا ؟ 
اجابه بانه يقضي وقته في البيت . 
فاجأه ص��دام بأن يبلغني انه يرغب 
بأن يقوم هش��ام بوض��ع تصاميم 
يس��توعب   ، رئاس��ي  ضياف��ة  دار 
اقام��ة اربعة رؤس��اء ، هم رؤس��اء 
دول مجلس التعاون العربي ، مصر 

واالردن واليمن والعراق .
  وق��د اض��اف ص��دام حس��ن الى 
الفكرة ، ان يتضمن املشروع بعض 
قاع��ات  م��ن  اخلاص��ة  املتطلب��ات 
لالجتم��اع وقاعات طع��ام وقاعات 
االجتماعي��ة  الفعالي��ات  لش��تى 
والبروتوكولية . اضافة الى اجنحة 
الس��كن وراحة الرؤس��اء االربعة . 
بن اخي عصام لصدام حس��ن ان 
هش��ام املدفع��ي ليس مهندس��ا 
مدن��ي  مهن��دس  ب��ل   ، معماري��ا 
استش��اري ، وان ش��قيقنا االكب��ر 
قحط��ان املقيم في اثين��ا باليونان 
هو املهندس املعماري. اجابه صدام 
: فليعمل معه قحطان ومعه ابنته 
غادة وابنة قحطان لينيا ، وان اتصل 
بالدائ��رة الهندس��ية ف��ي رئاس��ة 
اجلمهورية للحص��ول عل تفاصيل 
املوض��وع ، واج��راء ما يلزم حس��ب 

االصول املتبعة .
   ابلغ��ت ش��قيقي قحطان بذلك 
ف��ي  وش��رعت   ، الرئاس��ي  االم��ر 
التفكير في اخلطط الالزمة للقيام 
بهذه املهمة . مكتبن��ا دار العمارة 
كان مغلقا ومهندس��وه  مبختلف 
االختصاصات مش��تتون . لقد امر 
صدام حسن بايقاف عمل املكتب 
عام 1979 ملدة س��نتن كما مر في 
الفصول السابقة ، وتفرغت للعمل 
في امانة العاصمة منذ عام 1980 
الى منتصف عام 1986 ، وقضاء ما 
يقارب الثالثن ش��هرا في س��جون 
اخملاب��رات وزنزانة احملكومن باالعدام 
ث��م الس��جن املؤبد في س��جن ابو 
غريب .. ثم االفراج عني بامر صدام 

حسن .
   اذن ، م��ا ه��ذا التكلي��ف اجلديد ؟ 
هل ه��و اعت��ذار ؟ هل ه��و مكافأة 
للتعويض عما جرى لي ؟ ام هو بيان 

للسيطرة واجلبروت واالستغالل ؟
  الكثي��ر م��ن املهندس��ن يرغبون 
بالعم��ل م��ع الدائ��رة الهندس��ية 
في الرئاس��ة ، ملا فيه من امتيازات 
معنوية ومادية ، ولكن عندما يكون 
الطلب من صدام نفسه ، فهذا امر 
مختلف . وجدت نفس��ي بعد تلك 
التط��ورات التي مرت به��ا حياتي ، 
امام عمل هندس��ي كبي��ر ، يحتم 
عل��ي ان اقوم به ألس��باب عديدة ، 
اهمها اجلانب االعتباري لي وملكتبي 
دار العمارة . ام��ا اجلانب املادي فقد 
كان ملح��ا ملتطلبات��ي وعائلت��ي . 
وكان ص��در ق��رار مص��ادرة اموالي 
املنقولة وغي��ر املنقولة ، كجزء من 
احلكم الصادر من محكمة الثورة . 
  حضر قحطان الى بغداد ، وكعادتنا 
ف��ي بحث خط��ط تنفي��ذ االعمال 
الهندسية املعمارية واالستشارية ، 
بحثنا مليا واجباتنا واستراتيجيات 
تنفي��ذ االعمال ، وتقس��يم املهام 
التصميمي��ة ب��ن بغ��داد واثين��ا ، 
وتوقيتاتها ووسائل التنسيق . كما 
بحثنا افكار املكاتب االستش��ارية 
الت��ي ق��د تعم��ل معن��ا لتصميم 

امور اخلدم��ات واالمور التخصصية 
االخرى .

  قمنا بزيارة الدائرة الهندسية في 
الرئاس��ة ، والتقينا رئي��س الدائرة 
حس��ام خض��وري ، واملهندس معن 
سرس��م ال��ذي اصب��ح فيم��ا بعد 
وزيرا لالس��كان والتعمي��ر . بحثنا 
مع الدائرة تلك منهج العمل ، وما 
هو مطلوب بشكل تفصيلي ، وكل 
م��ا يتعل��ق باملش��روع ومتطلباته 
العام��ة  اخلط��وط  بحثن��ا  ث��م   .,
للعق��د الهندس��ي االستش��اري ، 
واساليب تنفيذ التصاميم االولية 
والتفصيلي��ة وما حتتاجه من بدائل 
. وخل��ص البحث ال��ى ان مدة اجناز 
التصامي��م س��تة اش��هر ، فضال 
ع��ن االج��ور الهندس��ية ومراح��ل 
تسديدها في العراق وخارجه . وقد 
حصلت موافق��ة رئيس اجلمهورية 
عل��ى جميع م��ا اتفق علي��ه لهذا 
املش��روع الذي اطلق عليه مشروع 
التس��ميات  غ��رار  عل��ى   ،  )  300(

املعتمدة في تلك الدائرة.
  مت توقي��ع العقد االستش��اري في 
اذار 1990 . وخ��الل تلك الفترة منذ 
مفاحتتي باملوضوع ، اعددت تفكيري 
ونفسي للعودة الى ممارسة العمل 
الهندس��ي التصميم��ي ، بع��د ان 
تركت��ه من��ذ تفرغ��ي ال��ى اعمال 
تطوير بغداد لس��نوات عديدة ، وما 
حصلت علي��ه من جت��ارب وخبرات 
كبي��رة م��ن العم��ل عل��ى توجيه 
االستش��ارين العاملين والشركات 
املقاول��ة العاملية الت��ي عملت في 
اعمال تطوير العاصمة . وش��عرت 
بأني استطيع توظيف هذه اخلبرات 
للقي��ام  الهندس��ية  وامكانيات��ي 
بالعمل اجلديد دون صعوبة . اشعر 
بذل��ك رغم ان املش��روع الرئاس��ي 
اجلدي��د يتضمن الكثي��ر من االمور 
التصميمي��ة اخلاص��ة ، ومنه��ا ما 
يختص باجلان��ب االمني ، وان موقع 
العمل سيكون فوق تل اصطناعي 
، ش��يد حديث��ا قب��ل زه��اء خمس 
س��نوات بقط��ر 100 مت��ر لدائرته 

العليا ، و220 متراً للسفلى .

تكوين الفرق التصميمية 
ملشروع )300( 

  انته��زت فترة تأخ��ر توقيع العقد 
لتهيئة نفسي لدراسة الكثير من 
اجلوانب التصميمي��ة التي يتوجب 

االخ��ذ بها ، عند تصميم مثل هذه 
املش��اريع ، ع��ن طريق دراس��اتي او 
تكليف مهندسن مختصن بذلك 
. منها انحدارات الطريق املؤدي الى 
االعلى وس��المته . ومنها مقاومة 
اجلدران والس��قوف ام��ام القذائف 
الصاروخي��ة واملدفعي��ة في حاالت 
احلرب . او مقدار الهبوط النس��بي 
في تربة التل ، وهو حديث االنش��اء 
. او تاثي��ر الهزات االرضي��ة والزالزل 
املتوقعة ، وغيرها من اجلوانب التي 

يجب اخذها بنظر االعتبار.
 ام��ا التصامي��م املعماري��ة ، فقد 
كان اخ��ي قحط��ان متفرغ��ا ف��ي 
اثينا ، لبل��ورة االف��كار واملقترحات 
التصميمية االولية ملش��روع مهم 
مثل مشروع 300 . وسبل استخدام 
اح��دث املواد املعماري��ة . فضال عن 
وض��ع تصامي��م داخلي��ة لتحقيق 

املستوى العالي من فن العمارة .
 بدأن��ا نعم��ل بج��د عل��ى وض��ع 
 ، للمش��روع  االولي��ة  التصامي��م 
وعليها يُعتمد الكثير من الدراسات 
الت��ي يجب القي��ام به��ا موقعيا ، 
لتوفير اخلدمات الالزمة للمشروع . 
وقد حضر قحطان الى بغداد ومعه 
ثالث��ة مقترحات تصميمي��ة اولية 
للمش��روع ، وجل��ب معه كراس��ا 
يحت��وي اف��كار تخطيطي��ة تصور 
االح��داث والوقائع والتصورات لكل 
جناح من االجنحة جل��دران املمرات 
وجدران وسقوف القاعات واملداخل 
الرئيس��ة . كما تضمن املقترحات 
االساس��ية  املعمارية  للمتطلبات 
ملكونات البن��اء من قاع��ات وممرات 
وص��االت مختلف��ة . اضاف��ة ال��ى 
اجنح��ة االقام��ة واملعيش��ة وم��ا 
تضمه من غرف نوم ومرافق كاملة 
القام��ة الرؤس��اء وعوائله��م م��ع 

مرافقيهم االكثر قربا منهم .
  تضم��ن الك��راس ال��ذي ج��اء به 
اف��كارا مختلفة لألعمال  قحطان 
الفني��ة املقترحة ، معبرة بش��كل 
جميل عن افكار قحطان للجوانب 
الفنية الرمزية في املمرات والقاعات 
. خطط قحطان افكارا العمال فنية 
مبا ينس��جم مع اس��تعماالت كل 
قاعة . وحملت تخطيطات االعمال 
الفني��ة املقترحة جلدران وس��قوف 
املم��رات املؤدية ال��ى القاعات رموزا 
فنية مس��توحاة من التراث الفني 
للرموز املس��تخدمة ف��ي القاعات 

. فت��رى قادة الفك��ر واالدب والعلم 
االس��المي  العرب��ي  التاري��خ  ف��ي 
مبالبسهم وحركاتهم وما الى ذلك 
. اما س��قوف القاعات فمرس��ومة 
ومخطط��ة لتعبر ع��ن الفعاليات 
ف��ي تل��ك القاع��ة بش��كل بهيج 
منس��جم ، ويرم��ز ال��ى احلضارات 

العراقية القدمية .

عرض التصاميم على الرئيس 
اجلمهورية صدام حسني

 بعد ايام اس��تدعينا ان��ا وقحطان 
وابنت��ي غ��ادة للحضور ال��ى بناية 
اجمللس الوطن��ي ، وهي البناية التي 
جعله��ا ص��دام موقع��ا للقاءات��ه 
االف��كار  ملناقش��ة   . واعمال��ه 
الهندس��ية اخلاص��ة  واملقترح��ات 
باملش��روع . حضرن��ا بالوق��ت احملدد 
وادخلن��ا القاع��ة الت��ي كان فيها 
ومعماري  الهندسية  الدائرة  رئيس 
الدائ��رة . وعرض��ت ام��ام املقاع��د 
جمي��ع اخملطط��ات الت��ي قدمناها 

ملناقشاتها . 
هيأت نفس��ي للقاء صدام حسن 
، الذي ل��م التقيه منذ خروجي من 
السجن . وعندما دخل مع عدد من 
مرافقيه الى القاعة ، توقف امامنا 
حي��ث كنا جنلس في اخل��ط الثالث 
م��ن مقاعد القاعة . فتقدمت اليه 
ومددت ي��دي اليمن��ى ملصافحته ، 
وش��كرته عل��ى انق��اذي من حكم 
االع��دام واص��داره بعدئ��ذ العف��و 
اخل��اص عني ، صافحن��ي وقال لي : 
دعن��ا ننس��ى ماح��دث ، الن هناك 
الكثير من اعم��ال البناء وعلينا ان 

نقوم بها ونعمل على هذا االجتاه .
 اجبته بأني مس��تعد خلدمة بلدي 
، ثم صاف��ح قحط��ان وابنتي غادة 

التي عرفها في لقاءات سابقة .
 ق��دم قحطان عرضاً كامالً للبدائل 
واجلوان��ب   ، املقترح��ة  املعماري��ة 
املعماري��ة التصميمي��ة لكل بديل 
. وقم��ت انا بالتحدث ع��ن اجلوانب 
املقترحة  األبنية  لعمارة  االنشائية 
املعتمدة  الهندس��ية  واالساليب   ،

في التصاميم االنشائية . 
املقت��رح االول يعتم��د عل��ى فكرة 
معماري��ة ، هي عبارة عن واجهات ، 
تعطي الناظر انطباعا كأنه يشاهد 
مدين��ة املوصل القدمي��ة من ضفة 
نه��ر دجلة الش��رقية ، حيث تظهر 
العم��ارة القدمي��ة م��ن شناش��يل 

وبالكونات ونوافذ ومظاهر معمارية 
اخرى . وال ش��ك انه مقترح جميل 
يعب��ر عن االعتزاز بالت��راث العراقي 

االصيل . 
 املقترح الثاني يقدم فكرة معمارية 
مس��توحاة م��ن العم��ارة البابلية 
القدمي��ة ، ومعب��رة ع��ن مفاهي��م 
الق��وة والعظم��ة ل��دى البابلي��ن 
مع التفاصي��ل املعمارية مبفرداتها 

اخملتلفة .
 اما املقترح الثال��ث فيقدم منوذجاً 
عراقي��ة  برم��وز  عراقي��ة  لعم��ارة 
عربية اس��المية ، تعكس املفاهيم 
املعماري��ة احلديث��ة في ف��ن البناء 
. متمثل��ة ف��ي األعم��دة اخلارجية 
واملساحات املس��قفة حول البناء ، 
واالقواس الهندس��ية. وتبرز الرموز 
املعماري��ة بوض��وح ف��ي املداخ��ل 
والواجه��ات اجلانبي��ة . فاملدخ��ل � 
عل��ى س��بيل املث��ال � مك��ون من 
س��احة مفتوحة ومغطاة بجسور 
كونكريتية انيقة ورشيقة بشكل 
دائري . علق صدام على هذا املدخل 

وقال هذا هو العقال العربي .
ارتف��اع قاع��ة الطع��ام 6 امت��ار ، 
 17 وعرضه��ا  مت��را   30 وطوله��ا 
مت��را ) اش��ارة ال��ى ث��ورة 17 � 30 
متوز ، وهي احلرك��ة التي اتت بحزب 
البعث للحك��م ( ، على خطن من 
االعم��دة ، كل خ��ط يض��م اربعة 
اعم��دة مغلفة بالكرس��تال البراق 
، ويؤل��ف كل عم��ود منه��ا نخل��ة 
من الكرس��تال يتفرع  من جذعها 
الس��عف املصنوع من الكرس��تال 
ايض��ا . هذه النخالت الثماني داخل 
القاعة تعط��ي انطباعا بان املائدة 
ممدودة داخل بس��تان جميل تتخله 
املعب��رة ع��ن  العراقي��ة  النخ��الت 

حضارة وادي الرافدين .
 مائ��دة الطع��ام مصنوع��ة م��ن 
الكونكريت املغل��ف باملرمر امللون ، 
ومواد اخرى منسجمة مع البستان 
. وعرضه��ا متران وطولها عش��رون 
مت��را ، ينس��اب وس��طها ج��دول 
متموج بعرض 30 س��م ، ينس��اب 
منه املاء بش��كل جمي��ل تنعكس 
علي��ه انارة القاع��ة . ومن الطريف 
ان صدام حس��ن مل��ا عرضت عليه 
التفاصيل االولية للمش��روع ، علق 
ضاح��كاً على تلك املائ��دة بقوله : 
»روحت علينا القوزي« . ويقصد هنا 
ان وضع صواني القوزي على املائدة 

سيكون صعبا ! 
  كان��ت اف��كار قحط��ان املدفعي 
اخلارجي��ة  للعم��ارة  املعماري��ة 
والقاع��ات  االجنح��ة  وتفصي��الت 
واملم��رات واملداخ��ل ، عمال معماريا 
باس��تضافة  يلي��ق   ، متمي��زا 
ش��خصيات على مستوى الرؤساء 
واملل��وك ، ف��ي بغ��داد عاصمة بلد 

احلضارات .
كان ص��دام مس��تمعا جي��دا مل��ا 
عرضناه ، ث��م بن اعجاب��ه بصورة 
عام��ة باالف��كار التصميمية التي 
قدمناها ، واب��دى بعض املالحظات 
واملقترح��ات البس��يطة التي رغب 
ف��ي ادخالها ف��ي التصامي��م . ثم 
ت��رك القاع��ة بعد ان ش��كرنا على 
اجله��د املعم��اري الهندس��ي الذي 
قدمناه . وقد اس��تغرقت اجللس��ة 

زهاء الساعتن .
  طل��ب املهن��دس مع��ن سرس��م 
املس��ؤول عن قس��م العم��ارة في 
الدائ��رة الهندس��ية ف��ي رئاس��ة 
اجلمهورية ، من قحطان اس��تعارة 
الكراس التخطيط��ي لعرضه مره 
اخرى على رئيس اجلمهورية واطالعه 
على اجلهد املعماري والفني الفريد 
من نوعه في العمارة العراقية ، ثم 

اعاده الى قحطان بعد فترة .
ونح��ن نه��م باخلروج م��ن القاعة ، 
طلب منا سكرتير اجمللس ان ننتظر 
لبع��ض الوقت لتس��لم تعليمات 
خاص��ة . بعد نحو  نصف س��اعة ، 
حضر احد مس��اعدي الرئيس وقدم 
الينا هدايا خاصة من صدام حسن 
مع شكر منه . كانت الهدايا عبارة 
عن س��اعات ذهبية ثمين��ة ، ُختم 

عليه شعار اجلمهورية العراقية . 
 بع��د اس��بوعن م��ن لق��اء رئيس 
اجلمهورية ، ابلغن��ا املهندس معن 
سرس��م ب��ان االختي��ار وق��ع على 
البديل الثالث م��ن املقترحات التي 
قدمناها ، وعلينا االستمرار بالعمل 

مبوجب هذا االختيار .

املرحلة الثانية من املشروع
بدأن��ا بأعم��ال املرحل��ة الثانية من 
العقد الهندس��ي ، وب��دأ قحطان 
من اثين��ا بالعمل على توجيه فريق 
البدي��ل  عم��ل معم��اري بتطوي��ر 
اخملتار ، ورس��م اخملططات املعمارية 
التفصيلي��ة . وق��د س��افرت ابنتي 
غادة ال��ى اثينا ملس��اعدة قحطان 

واملس��اهمة ف��ي ه��ذا املش��روع ، 
فالتحقت بالفريق املعماري هناك ، 
وقد ضم ايضا املهندسة املعمارية 
ليني��ا ابن��ة قحط��ان . واصبح��ت 
االنش��ائي  اجلان��ب  ع��ن  مس��ؤوال 
مس��ؤولية مباش��رة ف��ي بغ��داد ، 
باالضافة الى التنسيق بن االعمال 

والتخصصات االخرى.
  تشكل الفريق االنشائي املصمم 
من مهندس��ن انشائين كفوئن ، 
مشهود لهما باخلبرة واجلد ، يعمالن 
نهارا كأساتذة في كلية الهندسة 
النعيمي  وهما املهندس��ان عام��ر 
وس��الم ، وف��ي املس��اء متفرغ��ان 
للعم��ل ف��ي مكت��ب دار العمارة . 
ث��م انضم ال��ى الفريق االنش��ائي 
مهندسان مدنيان آخران ، احدهما 
عمل على وضع التصاميم لالعمال 
اخلارجية ف��ي املوقع احمليط بالبناء ، 
ضمن منطقة التل الذي سيش��يد 
عليه املش��روع . واالخر كان يحمل 
ش��هادة الدكتوراه في الهندس��ة 
املدني��ة ، ول��ه خب��رة في حس��اب 
الكميات ، ووضع املواصفات للمواد 

املستعملة والشروط التعاقدية .
 عه��دت اعم��ال تكيي��ف اله��واء 
واالعم��ال الكهربائي��ة الى مكتب 
غس��ان ، ال��ذي حل مب��كان مكتب 
الدكت��ور مثنى كب��ة ، الذي عملنا 
مع��ه ف��ي العديد م��ن املش��اريع 
االستشارية . اما االعمال الصحية 
وتصري��ف املي��اه ، وما يق��ع ضمن 
ه��ذا االختص��اص ، فق��د ق��ام به 
مكتب املهندس حازم رس��ام ، الذي 
عم��ل معن��ا بالعديد م��ن االعمال 

السابقة.
به��ذا  العم��ل  اس��تمر    وهك��ذا 
املش��روع ، وبجمي��ع االختصاصات 
بش��كل جيد بالتنس��يق مع فريق 

قحطان في اثينا .

حرب الكويت ومغادرة بغداد إلى 
السليمانية

  ترك��ت داري في الس��اعة الثامنة 
من صب��اح اخلمي��س الثاني من آب 
1990 ، متوجه��ا ال��ى مكت��ب دار 
العمارة في ش��ارع املغرب . وانا في 
الس��يارة ، انتبه��ت ال��ى ان اذاع��ة 
بغداد تقدم موس��يقى عس��كرية 
، خ��الف ما تقدم��ه عادة ف��ي هذا 
الوق��ت . وقبل ان اصل الى املكتب ، 
سمعت بعض البيانات العسكرية 
اخلطيرة . انقبضت نفسي وتشتت 
افكاري ، وصعقت ملا طرق س��معي 
من ان القوات العراقية دخلت دولة 

الكويت واحتلتها . 
  ل��م مي��ض عل��ى انته��اء احل��رب 
الضروس مع ايران س��وى س��نتن ، 
ولم ي��زل العراق ي��داوي جروح هذه 
احل��رب وعواقبها املدمرة . ولم تهدأ 
نف��وس العراقي��ن م��ن مآس��يها 
ونكباته��ا .  واذا بالقي��ادة لعراقية 
تزج ش��عبها في م��أزق جديد ، في 

ظروف اقتصادية حرجة .
  في دار العمارة بقينا نسمع البيانات 
والتوجيهات   ، العس��كرية اخملتلف��ة 
االحترازي��ة ، غل��ق احل��دود العراقية ، 
واغالق االج��واء العراقية امام املالحة 

، ومنع سفر العراقين.
  كيف سيؤثر احلدث اجلديد واجلسيم 
عل��ى اعم��ال مش��روع 300 ؟ كي��ف 
س��نتمكن من االتصال بقحطان في 
اثين��ا ، وش��بكات الهوات��ف لم تكن 
تعمل بش��كل طبيعي يوم��ذاك ؟ .. 
هل نوقف العم��ل بانتظار ما يحدث 
في االي��ام املقبلة ؟ وكيف ينس��جم 
هذا م��ع العقد املبرم مع الرئاس��ة ؟ 
. لقد ب��دأت دوائر الدولة تنش��غل مبا 
اس��تجد من احداث ، بع��د ان اصبح 
البلد مقبالً على حرب جديدة ، واجتاه 
دولي الى حشد اجليوش الخراج العراق 
بالقوة من الكويت .. لقد دخلنا حربا 

جديدة .
  كان علي ان اج��د طريقة مضمونة 
لتبادل اخلرائط واخملططات واملعلومات 
مع فريق اثينا ، لدميومة العمل وعدم 
توقف��ه بس��بب غياب التنس��يق بن 
االختصاصات الهندس��ية . لم يكن 
بوس��عي ان اثبت أي اتفاق مع الدائرة 
الهندس��ية ف��ي رئاس��ة اجلمهورية 
حول مدى تأثير االحداث على مسيرة 
عملنا ، واعلم جيدا ان هناك فقرة في 
العقد ااملوقع حت��دد الظروف الطارئة 

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 40

غادة في زيارة الحد القصور التاريخية في اثينا مدخل لدار الضيافة

عرض التصاميم على رئيس اجلمهورية صدام حسني غادة ولينيا أمام االكروبولس خالل فترة اشتراكهما مع دكتور قحطان في مرحلة التصاميم األولية
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بغداد ـ عبد الكريم ياسر:
بع��د انتهاء مباراة منتخبنا االوملبي 
بضم��ن  الس��عودي  نظي��ره  م��ع 
البطولة اآلسيوية حتت سن ٢٣ عام 
والتي انتهت بالتعادل السلبي كان 
للدكتور كاظ��م الربيعي األكادميي 
واملدرب السابق ملنتخباتنا الوطنية 
وبعض فرق األندية  تصريح خص به 

الصباح اجلديد قال فيه:
ان اله��دف ال��ذي دخ��ل ب��ه مدرب 
االوملبي السعودي االرجنتيني دانيال 
تيغيليا والذي حل محل املدرب احمللي 
صال��ح احملمدي بتوصية من اللجنة 
الفنية الس��عودية ملواملة اس��لوب  
االداء االولب��ي للفريق الوطني. وبدا 
واضحا انه خط��ط للتعادل بخطة 
دفاعي��ة والتفكير بنقاط مباراتهم 
مع املنتخب املاليزي لضمان التأهل 
بخمس��ة نقاط لذل��ك غلق املنافذ 

الدفاعي��ة واالعتم��اد على مهاجم 
واحد والهجمات املرتدة اخلجولة.

ف��ي ح��ن لع��ب فريقنا بتش��كيل 
جديد ولع��ب بخطة 4_5_1 حيث 

بقى ابراهيم باي��ش وحيدا وضائعا 
ف��ي االمام وخلفه خمس��ة العبن 
وس��ط مترك��زوا في وس��ط امللعب 
يتح��رك  اليس��ار  اجله��ة  وترك��وا 
به��ا وحي��دا ظهي��ر يس��ارنا حمزة 
عدنان عك��س واجباته في املباريات 
الس��ابقة التي لعب بها. اصبح في 
وسطنا 3 العبن يسقطون للخلف 
الس��تالم الكرة من الدف��اع »صفاء 
هادي وحس��ن علي وبش��ار رسن« 
واهملوا االس��ناد بالعمق البراهيم 
ال��ذي يلع��ب وحي��دا الول م��رة في 
مب��اراة مهمة وه��وا غالبا ما يلعب 
على االطراف وترك بشار  رسن جهة 
اليس��ار ول��م يتقاطع��وا ويعملوا 
ال��دوران عل��ى اجلناح فيم��ا بينهم 
وم��ع الظهي��ر. جنح العب��وا الفريق 
الس��عودي بالضغط عل��ى العبينا 

في الوسط والثلث الهجومي.
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السماح بخوض المباريات 
على ملعب ميسان

25 الجاري موعد النطالق 
دوري كرة القدم الشاطئية

بغداد ـ أثير الشويلي*
تنطلق منافسات دوري كرة القدم الشاطئية للموسم 
احلالي 2017 / 2018 يوم اخلامس والعشرين من الشهر 
اجل��اري التي كانت م��ن املؤمل ان تنطل��ق في اخلامس 
والعشرين من ش��هر كانون االول املاضي لكن توقفت 
جميع نش��اطات االحتادات بس��بب االزمة التي رافقت 
تداعي��ات ازم��ة اللجنة االوملبية، وج��رت يوم امس في 
مقر احتاد كرة القدم قرعة دوري كرة القدم الشاطئية 
جملموع��ة بغداد حيث سيش��ارك كل من ف��رق اجليش 
والدف��اع املدن��ي واملصاف��ي والنجدة والس��الم واليات 
الش��رطة، وسيلعبون بنظام املرحلتن الذهاب واالياب 
ويتاه��ل اربعة فرق الى التصفيات النهائية، الى جانب 

الفرق التي تتاهل من محافظتنا العزيزة.
حي��ث س��تكون مب��اراة االفتت��اح لل��دور االول يوم 25 
من الش��هر اجلاري بن فريقي الدف��اع املدني والنجدة 
التي س��يتحضنها ملعب نادي اجليش، وسيتبارى يوم 
الس��ادس والعش��رين في امللع��ب ذاته فريق��ي اليات 
الش��رطة واجلي��ش وس��يواجه فري��ق املصاف��ي فريق 
الس��الم في ملعب اللجنة خلف مقر احتاد كرة القدم 

في يوم 27 من هذا الشهر.

* املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

اليوم.. خمس مواجهات 
في ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل الي��وم األثن��ن مباريات اجلولة التاس��عة من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز باقامة 5 مواجهات، 
فيش��د نادي الش��رطة رحاله للقاء املين��اء في ملعب 
املدين��ة الرياضي��ة، وفي ملعب الصناع��ة جترى مباراة 
النفط والكهرباء، وفي ملعب الشعب الدولي يتواجه 
م��ن دون جمه��ور فريق��ي الق��وة اجلوي��ة والصناعات 
الكهربائي��ة. ملعب النجف يضي��ف ديربي نفطي بن 
فريقي نفط الوس��ط ونفط اجلنوب، وتقام في ملعب 
امليمون��ة مبحافظ��ة ميس��ان، مب��اراة نفط ميس��ان 
وضيفه كربالء،.. وجترى ي��وم غٍد الثالثاء، مباراتا، الزوراء 

واحلسن في ملعب التاجي.
وتقام ي��وم االربعاء املقب��ل، مباراة الطلب��ة وزاخو في 
ملع��ب الش��عب الدول��ي، وتختت��م مباري��ات اجلولة 
التاس��عة اخلميس املقبل، مبباراة احل��دود والنجف في 
ملع��ب التاجي.فيم��ا اس��فرت افتت��اح اجلول��ة امس 
ع��ن تعادل أمان��ة بغداد والبحري بهدف ملثله، س��جل 
للبحري وائل عبد احلس��ن من ركلة جزاء في الدقيقة 
3، فيما تع��ادل أمانة بغداد عن طري��ق مدافع البحري 

أحمد مصطفى باخلطأ في مرماه في الدقيقة 24.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قررت وزارة الشباب والرياضة، السماح بخوض مباريات 
الدوري املمتاز بكرة القدم على ملعب ميسان االوملبي 

30 الف متفرج.
وق��ال وزير الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ن عبطان 
ل�)قسم االعالم واالتصال احلكومي( ان الوزارة تسلمت 
تعهدات من مديرية ش��رطة ميسان بحفظ االمن في 
ملعب ميس��ان االوملبي وحماية اجلماهير واملمتلكات 
العام��ة على خلفية االحداث التي رافقت مباراة نفط 

ميسان والقوة اجلوية في الدوري املمتاز.

الصين ـ ضياء حسين*

عاود منتخبنا االوملبي لكرة القدم 
ام��س االح��د تدريبات��ه حتضي��را 
ملباراة اجلولة الثالثة واالخيرة امام 
نظي��ره االردن��ي  يوم غ��د الثالثاء 
ف��ي اط��ار منافس��ات اجملموع��ة 
الثالثة لكاس اسيا حتت 23 فيما 
غادر الي��وم منتخبنا الس��عودية 
وماليزيا مدينة تش��انغ ش��و الى 
مدين��ة ك��ون ش��ان الت��ي تبعد 
مسافة نصف ساعة فيما حضر 
اليوم الى املدينة منتخبا س��وريا 
وفيتن��ام ع��ن اجملموع��ة الرابع��ة 
حيث م��ن املقرر ان جت��ري يوم غد 
الثالث��اء مباراتا كوريا اجلنوبية مع 
استراليا وسوريا مع فيتنام ضمن 
اجملموعة الرابعة في توقيت واحد 
في الساعة احلادية عشرة صباحا 
فيم��ا يالق��ي منتخبن��ا نظي��ره 
االردني وتواجه ماليزيا السعودية 
في الساعة الثانية والنصف من 

بعد الظهر بتوقيت بغداد .
م��درب منتخبن��ا االوملب��ي عب��د 
الغني ش��هد اكد في كلمة قبل 
ب��دء الوح��دة التدريبي��ة لالعبيه 
ان حظ��وظ منتخبن��ا االوف��ر في 
ف��ي  الثماني��ة  دور  ال��ى  العب��ور 
بامكانية  الكامل��ة  ظل معرفته 
الالعبن وقدرته��م على التعامل 
مع اصع��ب الظ��روف الفت��ا الى 
ان منتخبن��ا هو الوحي��د بن فرق 
اجملموع��ة الذي س��يلعب بخياري 
الفوز او التع��ادل فيما املنتخبات 
الث��الث االخرى س��تلعب من اجل 
الف��وز للتاهل ، مبدي��ا عدم رضاه 
عل��ى اداء بع��ض الالعب��ن وعدم 
قدرته��م عل��ى تق��دمي اداء جي��د 
ف��ي مب��اراة الس��عودية ، وطالب 

مب��اراة  نس��يان  الالعبن  ش��هد 
السعودية والتفكير مبباراة االردن 
الت��ي س��نخوضها بخي��ار الفوز 
لضمان التاهل كاول عن اجملموعة 
كونه امر مينحن��ا افضلية البقاء 
باللعب في امللعب ذاته للقاء ثاني 

اجملموعة الرابعة .
خوضه��ا  مت  التدريبي��ة  الوح��دة 
عل��ى مجموعت��ن فبع��د احماء 
جماع��ي مل��درب اللياق��ة البدنية 
االسباني غونزالو مت عزل الالعبن 
الذي��ن خاض��وا مب��اراة اول امس 
امام الس��عودية ومجموعة متثل 

الالعب��ن الذين ل��م يلعب��وا اول 
ام��س او خاض��وا دقائ��ق قليل��ة 
كفرح��ان ش��كور وع��الء عب��اس 
حي��ث مت التركي��ز عل��ى اجملموعة 
طاب��ع  ذات  بتدريب��ات  الثاني��ة  
قريبن  هجوم��ي عل��ى مرمي��ن 
حي��ث حاول امل��درب ايصال بعض 
والتهدي��ف  التكتيكي��ة  االم��ور 
على املرمى من مختلف اجلهات ، 
م��ن جهته وعد يحيى زغير عضو 
احتاد اللعبة رئيس الوفد اجلمهور 
الرياض��ي بتحقي��ق الف��وز عل��ى 
املنتخ��ب االردني مؤكدا ان جميع 

من في الوفد لم يكن راضيا على 
اداء يوم ام��س وعدم ظهور بعض 
الالعب��ن الذي��ن يعتم��د عليهم 
املطلوب��ة  بالص��ورة  املنتخ��ب 
فض��ال عل��ى االس��لوب الدفاعي 
الذي اعتمده املنتخب الس��عودي 
وح��االت الس��قوط املتعمد لكن 
كل ماذكرت��ه اليعفي م��ن وجود 
اخطاء من املؤكد س��يتم جتاوزها 
امام االردن وص��وال لنتيجة طيبة 

تنقلنا الى دور الثمانية .
حققت فيتن��ام ف��وزا مثيرا على 
اس��تراليا 1-0 قل��ب االمور راس��ا 

عل��ى عقب في اجملموع��ة الرابعة 
في مباراة جرت امس االحد حيث 
رفع��ت فيتنام رصيده��ا الى ثالث 
نقاط م��ن مباراتن بع��د هزميتها 
ام��ام كوري��ا اجلنوبية ف��ي اجلولة 
االولى فيما جتمد رصيد استراليا 
عن��د ثالث نق��اط م��ن فوزها في 
اجلول��ة االول��ى على س��وريا 1-3 
ويتوجب على استراليا الفوز على 
كوري��ا اجلنوبية في اجلولة الثالثة  
يوم غد الثالث��اء وانتظار تعادل او 
خس��ارة فيتنام امام س��وريا في 
اجلولة ذاتها لضمان التاهل فيما 

تبدو ف��رص فيتن��ام افضل حيث 
حتتاج للفوز على س��وريا للتاهل 
بغض النظ��ر عن نتيج��ة املباراة 
االخ��رى فيم��ا س��يكون التعادل 
مؤه��ال لها ف��ي حال خس��ارة او 
تعادل استراليا في املباراة االخرى 
، وشهدت مباراة فيتنام واستراليا 
الواجب التحكيمي االول حلكمنا 
الدولي مهند قاس��م الذي قادها 
بنجاح كبيريتناسب مع ماحققه 
م��ن جناح في مختل��ف البطوالت 
االس��يوية على مس��توى االندية 

واملنتخبات .
وتنطلق اليوم  االثنن منافس��ات 
اجلول��ة الثالث��ة واالخي��رة لدوري 
اجملموع��ات ف��ي نهائي��ات اس��يا 
حت��ت 23 عام��ا حيث سيش��هد 
الي��وم  اقامة مبارات��ن جتريان في 
ان واحد جتمع��ان قطر مع الصن 
واوزبكس��تان مع سلطنة عمان ، 
املنتخب الصيني الذي خس��ر في 
اجلول��ة الثانية امام اوزبكس��تان 
عليه ان يفوز عل��ى قطر لضمان 
التاه��ل فيم��ا تب��دو ام��ام قطر 
خي��ارات عدي��دة منه��ا التع��ادل 
او الف��وز ام��ام الص��ن وانتظ��ار 
تعادل او خس��ارة اوزبكستان مع 
سلطنة عمان فيما سيكون لدى 
عمان فرصة ايضا امام الصن وان 
كانت تبدو صعبة برغم انه خسر 
مباراتيه الس��ابقتن امام الصن 
0-3 وام��ام قطر0-1 حيث يتوجب 
عليها الفوز باربع��ة اهداف على 
اوزبكستان وانتظار خسارة الصن 
باكثر من ثالثة اهداف لترافق قطر 
ال��ى دورالثمانية بش��كل يجعل 

كل االحتماالت واردة.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

»األولمبي« يعاود تدريباته تحضيرا للقاء الحسم أمام األردن
تألق الفت لحكمنا مهند قاسم

لندن ـ وكاالت:

خ��رج تشيلس��ي عل��ى أرض��ه وبن 
جماهي��ره بتعادل مخي��ب مع ضيفه 
ليس��تر س��يتي 0-0 أول ام��س ف��ي 
املرحلة 23 من الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة الق��دم.. وهو التعادل الس��لبي 
الثالث على التوالي لتشيلس��ي بعد 
نتيج��ة مماثلة ضد أرس��نال في ذهاب 
نص��ف نهائ��ي كأس رابط��ة األندية 
اإلجنليزي��ة احملترف��ة األربع��اء املاضي، 
وسقوطه في فخ التعادل مع نوريتش 
سيتي 0-0 في مسابقة كأس إنكلترا 
في مباراة ستعاد على ملعبه، وهو ما 

يحصل له للمرة األولى في تاريخه.
كم��ا أنه التعادل الراب��ع على التوالي 
مختل��ف  ف��ي  اللندن��ي  للفري��ق 
املس��ابقات بع��د تعادل��ه أيض��اً مع 
2-2  ف��ي ال��دوري )اجلول��ة  أرس��نال 
املاضية(.. وكان ليستر سيتي الطرف 
األفضل وسنحت له فرص باجلملة ال 
س��يما في الشوط األول بقيادة صانع 
ألعاب��ه اجلزائ��ري ري��اض مح��رز الذي 
تالعب بدفاع تشيلس��ي كما يش��اء 
وم��ّون زم��الءه بالعدي��د م��ن الكرات 
املتقن��ة لم يحس��نوا اس��تغاللها.. 

ف��ي  ليس��تر  أفضلي��ة  واس��تمرت 
الش��وط الثاني حتى طرد مدافعه بن 
ش��لويل حلصوله على بطاقة صفراء 
ثانية في الدقيقة 68 ليكمل الدقائق 

ال�22 األخيرة بعشرة العبن.
لكن على الرغم م��ن ذلك، لم ينجح 
تشيلسي في اس��تغالل هذا املوقف 
عل��ى الرغم م��ن أن مدرب��ه اإليطالي 
أنطوني��و كونتي لع��ب أكثر من ورقة 
هجومية في الدقائق األخيرة ليحسم 
النتيج��ة م��ن دون طائل.البل��وز صار 
رصيدهم 47 نقطة في املركز الثالث، 

أما ليستر ف�31 نقطة في املركز 8.
ودخ��ل وس��ت ه��ام منطق��ة األمان 
متام��اً بفوزه الس��احق خ��ارج ملعبه 
على هادرس��فيلد 4-1 بفضل ثنائية 
ملهاجمه األرجنتين��ي مانويل النزيني 
)56 و61( بع��د أن س��جل ل��ه قائ��ده 
مارك نوب��ل )25( والنمس��اوي ماركو 
أرناتوفيتش )46( الهدفن اآلخرين. أما 
هدف هادرسفيلد الوحيد فسجله جو 
لولي )40(.. وصار رصيد وست هام 25 
نقطة في املركز 11، أما هادرس��فيلد 
فتوقف عن��د النقط��ة 24 في املركز 
13.. وح��ذا ح��ذوه كريس��تال ب��االس 
بف��وزه عل��ى بيرنلي بهدف س��جله 

السنغالي باكاري ساكو )21(.

كريستال باالس بات ميلك من النقاط 
25 ف��ي املركز 12، أم��ا بيرنلي فوقف 
عن��د النقطة 34 في املركز الس��ابع.

وحق��ق وس��ت بروميتش البي��ون أول 
ف��وز له بقي��ادة مدرب��ه أآلن بارديو إثر 
تغلبه على برايتون بهدفن سجلهما 

مدافع��اه جون��ي إيفان��ز )4( وكري��غ 
داوسون )55(.

وأصبح في جعبة وست بروميتش 19 
نقطة ف��ي املركز 19 أيض��اً، في حن 
توق��ف برايتون عن��د النقطة 23 في 

املركز 15.

س��اوثمبتون  م��ع  واتف��ورد  وتع��ادل 
2-2. س��جل ل��أول اندري غ��راي )58( 
والفرنس��ي عبدال��الي دوكوريه )90(، 
بعد ان تق��دم الثاني بهدفن جليمس 
ورد براوس )20 و44(.. واتفورد في املركز 
العاش��ر )26 نقطة(، وساوثمبتون 16 

برصيد 21 نقطة.
وتعادل أيضاً نيوكاسل مع سوانسي 
س��يتي 1-1. س��جل لأول اإلسباني 
خوسيلو )68(، وللثاني الغاني جوردان 
ايوو )60(.. نيوكاس��ل في املركز الرابع 
عش��ر )23 نقط��ة(، وسوانس��ي في 

املركز العشرين واألخير )17 نقطة(.
ماوريس��يو  ق��ال  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
بوكيتينو مدرب توتنهام إن مهاجمه 
ه��اري كن في طريق��ه لتحطيم كل 
األرقام القياس��ية في ع��دد األهداف 
بال��دوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
بعد اس��تمرار تألق��ه.. وواصل املدرب 
األرجنتين��ي اإلش��ادة بك��ن بعدم��ا 
جتاوز رق��م تيدي ش��يرجنهام الهداف 
التاريخ��ي للن��ادي في ال��دوري املمتاز 
بتسجيله ثنائية اليوم، رفعت رصيده 
إلى 98 هدفا في مس��يرته باملسابقة 
وذلك خالل الفوز -4صفر على إيفرتون 

في استاد وميبلي.
وقال بوكيتينو حملطة )بي.تي سبورت( 
التليفزيوني��ة »إن��ه الع��ب موه��وب 
ومحترف ج��دا وأنا س��عيد من أجله 
فهو يستحق هذا اإلجناز وهذا املديح، 
وبهذه الطريقة سيحطم كل األرقام 
القياس��ية في ال��دوري املمت��از وفي 
إجنلترا«.وأض��اف »األمر اجلي��د أن رقم 

جيم��ي جريف��ز )اله��داف التاريخ��ي 
للنادي( ال يزال بعي��دا، لذا لن يحطم 

رقما كل أسبوع«.
وأنه��ى ك��ن ع��ام 2017 ف��ي صدارة 
ال��دوري اخلمس  هداف��ي مس��ابقات 
الكبرى في أوروب��ا، وبينما يقترب من 
هدفه ال���100 مع توتنهام في الدوري 
املمت��از، ف��إن الطري��ق ال ي��زال طويال 
أمام��ه لبلوغ رقم األس��طورة جريفز 
صاح��ب 220 هدفا.ويعتقد بوكيتينو 
أن ك��ن البالغ عم��ره 24 عاما، أمامه 
م��ن 10 إل��ى 12 عام��ا ف��ي املالعب، 
جتن��ب  إذا  األرق��ام  كل  وس��يحطم 

اإلصابات اخلطيرة.
وحت��دث ك��ن بتواض��ع معت��اد ع��ن 
إجنازه.وقال »هذا أم��ر يدعوني للفخر 
لكنها خط��وة تدفعني خلطوة أخرى، 
ه��ؤالء  قدم��ا،  املض��ي  وس��نواصل 
الشبان رائعون ويصنعون لي األهداف 
ومتكنا من حتقي��ق انتصارات متتالية 
وأمتنى أن أواصل التس��جيل«.ويتصدر 
كن ترتيب الهدافن برصيد 20 هدفا 
في الدوري هذا املوس��م بف��ارق ثالثة 
أه��داف عن املصري محمد صالح جنم 
ليفربول.وبش��كل ع��ام فقد س��جل 
كن 28 هدفا في 28 مباراة في جميع 

املسابقات هذا املوسم.

الظلم يدفع مدربي ساوثهامبتون وسوانزي لالستنجاد بالتكنولوجيا

تعادل آخر لتشيلسي يضرب به رقمًا سلبيًا في البريمييرليج

تقرير
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جانب من مباراة تشيلسي وليستر سيتي

الربيعي
11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان يونايتد ـ ستوك سيتي

ريال بيتيس ـ ليجانيس

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد وزير التعليم العالي والبحث 
ال��رزاق  عب��د  الدكت��ور  العلم��ي، 
العيس��ى، أمس الوح��دة التدريبية 
لفريق نادي الطلبة، وقام بجولة في 
الن��ادي من اجل البدء مبرحلة تأهيل 
ملرافق��ه، حي��ث رافق��ه ف��ي الزيارة 
التفقدية مدير اعمار وحدات الوزارة 

وكذل��ك مدي��ر اعمار وح��دات وزارة 
الشباب والرياضة.

م��ن جانب اخ��ر، ب��دأ أم��س املالك 
التدريب��ي لك��رة الطلب��ة بقي��ادة 
عصام حمد ومساعديه أحمد والي 
وصفوان عب��د الغني ومدرب حراس 
املرمى ليث أحمد مهمته في تدريب 
الفريق خلفاً للمدرب الروماني تيتا.

للن��ادي  اإلعالم��ي  املكت��ب  وكان 
الطالب��ي اعل��ن اول أمس ف��ي بيان 
رس��مي انه تعاقد م��ع املدرب عماد 
محم��د ومس��اعديه حي��در جب��ار 
وحس��ان ترك��ي، بي��د ان اختالفات 
ف��ي اللحظ��ات األخيرة أس��همت 
في تغيي��ر البوصل��ة واختيار مالك 

تدريبي جديد.

بغداد  ـ أحسان المرسومي*
 قررت جلن��ة املس��ابقات في احتاد 
كرة الس��لة نق��ل املباري��ات التي 
تق��ام في بغداد  لالدوار ) 5 ، 6 ، 7 ( 
من املرحل��ة الثانية للدوري املمتاز 
ال��ى قاعة ن��ادي الكرخ ب��دال من 
قاعة الش��عب ، بغية فسح اجملال 
للش��ركة املكلفة بتغيير ارضية 
قاعة الشعب  للعمل على اجنازها 
وتهيئته��ا  املطلوب��ة  بالس��رعة 
بص��ورة كامل��ة قبل اس��تضافة 
العراق منافس��ات بطول��ة اندية 
غرب اس��يا الت��ي ح��دد موعدها 

للفترة من 12 – 16 اذار املقبل .
واملباري��ات الت��ي س��يتم تغيي��ر 
مكانه��ا وموعده��ا ه��ي  ضم��ن 
منافسات الدور اخلامس للمرحلة 
الثانية بلقاء الش��رطة مع امليناء 

التي س��تجري يوم غد الثالثاء في 
الس��اعة اخلامسة مساء بدال من 
الرابعة ف��ي قاعة الكرخ ، ، وايضا 
مواجهتي اخلط��وط مع الناصرية 
والكهرب��اء م��ع الش��رطة املزمع 
اقامتهما في 21 من الشهر احلالي 
ضم��ن ال��دور الس��ادس  ، واخيرا 
مواجهت��ي النفط م��ع اخلطوط ، 
والش��رطة مع نفط اجلن��وب يوم 
اخلميس املصادف 25 من الش��هر 

ذاته ضمن الدور السابع.
واص��ل النف��ط تق��دمي مس��توى 
متميز بعد سلسلة من العروض 
غي��ر املقنع��ة خ��الل منافس��ات 
املرحلة االولى م��ن الدوري تعرض 
فيها الى خسارتن امام الكهرباء 
دوري  بط��ل  ان  اال   ، والش��رطة 
املوس��م املاضي النفط عاد بقوة 

خالل املرحلة الثاني��ة عبر بوابتي 
الكهرب��اء  واملتص��در  الش��رطة 
واالخير تغل��ب عليه بفارق نقطة 
واح��دة 78 – 77 ، ف��ي املباراة التي 
جرت امس االول في قاعة الشعب 
ببغداد وادارها احلكام مروان ماجد 

ومنير جرجيس ونائل طالب.
 افض��ل الع��ب ف��ي املب��اراة ه��و 
محترف الكهرباء اش��ايا مسجال 
41 نقط��ة يلية محت��رف النفط 
دي ماري��و ب 36 نقط��ة..  وبرغ��م 
خس��ارته اال ان الكهرب��اء م��ازال 
متص��درا لل��دوري املمت��از بف��ارق 
النقاط ع��ن النفط باملركز الثاني 
، ويحتل القيثارة املركز الثالث في 

جدول الترتيب.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ محمد حمدي*
اختتم��ت مس��اء امس عل��ى قاعة 
مرك��ز العلوي��ة التخصص��ي ف��ي 
بغ��داد بطول��ة منتخب��ات الع��راق 
للبليارد والسنوكر مبشاركة واسعة 
ملنتخبات خمس عش��رة محافظة 
واملتقدم��ن  الش��باب  ولفئت��ي 
بالع��اب البلي��ارد الكرة التاس��عة 
التي اس��تمرت الربعة  والس��نوكر 
ايام متتالي��ة  بحضور رئيس االحتاد 

وجميع االعضاء باالضافة الى ممثلي 
االحتادات الفرعية في احملافظات .

العراق��ي  االحت��اد  رئي��س  واش��اد 
للبليارد والس��نوكر شمس الدين 
عب��د الع��ال بجمي��ع املش��اركن 
ف��ي البطولة الت��ي تع��د باكورة 
البطوالت للموسم احلالي 2018 ، 
مذكرا بان جن��اح التجمع الرياضي 
الكبير بهذا احلجم هو جناح لالحتاد 
املركزي واالحتادات الفرعية وجميع 

التخصصي��ة  واملراك��ز  االندي��ة 
الت��ي قدمت مواه��ب كبيرة على 
مستوى الش��باب نتوقع ان يكون 
لهم حضورهم الفاعل في جميع 
املش��اركات اخلارجية التي ش��هد 
املوس��م املاض��ي حتقي��ق افض��ل 
النتائ��ج فيها على مس��توى قارة 

اسيا وبطولة العرب .

* املنسق اإلعالمي الحتاد البليارد

»العيسى« يتفّقد النادي لبدء حملة 
التأهيل.. وحمد يقود تدريبات الطلبة 

الربيعي يحدد نقاط ضعف األولمبي 

النفط يستعيد توازنه ويرد الدين للكهرباء سلويًا

بغداد والبصرة يهيمنان على المراكز 
المتقدمة  لبطولة منتخبات البليارد



ي��دق علماء البيئ��ة ناقوس 
احلرارة  اخلطر بسبب موجة 
املرتفعة في أس��تراليا، وما 
جنم عنها من موت جماعي 
ي��درج  الت��ي  للخفافي��ش 
بعضها في الكتاب األحمر 
مث��ل خفافي��ش "الثعالب 

الطائرة".
ري��ان،  كي��ت  وقال��ت   
مدي��رة عل��م البيئ��ة م��ن 
مدين��ة كامبلت��اون ملوق��ع 
"عندم��ا   :"LiveScience"
تص��ل درجة ح��رارة اجلو إلى 
44 مئوية، وهذا ما تش��هده 
أجواء وسط وجنوب أستراليا 
في أيام حارة، فإن دماغ اخلفاش 

ينطب��خ باملعنى احلرف��ي للكلمة، 
ويفق��ده ذل��ك التحك��م بال��ذات، 
وإمكاني��ة التعرف عل��ى االجتاهات 

واحلركة في األجواء".
 وأدل��ت اخلبي��رة ري��ان بقولها هذا، 
بعد أن وجد علماء البيئة والسكان 

مدين��ة  ضواح��ي  ف��ي  احمللي��ن 
كامبلت��اون جث��ث آالف اخلفافيش 
املرتفع��ة،  احل��رارة  قتلته��ا  الت��ي 
وخاصة صغيرة السن منها، والتي 
لم تتمكن بعد من التحكم بدرجة 

حرارة جسمها.

 وتق��ول اخلبي��رة أن موج��ة احلرارة 
قد تهدأ وتق��ل، ولكن ريثما يحدث 
ذلك س��وف "ينطب��خ" العديد من 
اخلفافي��ش احلية، واألخطر من ذلك 
أن تكرار حالة الطقس الشاذة، قد 
يعرض خفافيش "الثعالب الطائرة" 

األسترالية خلطر االنقراض.
وفي تعليق له ح��ول هذا املوضوع، 
إيغ��ور  الروس��ي  أش��ار األكادمي��ي 
موخ��وف إل��ى مثل ه��ذه الظواهر 
اجلوي��ة الش��اذة: موج��ات احل��رارة 
في الش��تاء والبرودة ف��ي الصيف 
وموجات احل��ر الش��ديدة واألمطار 
م��ن  وغيره��ا  واجلف��اف  الغزي��رة 
الظواه��ر املرتبط��ة بالطقس هي 
اح��دى نتائ��ج االحتب��اس احل��راري 

العاملي.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

البصرة - سعدي السند:
احتض��ن قص��ر الثقاف��ة والفن��ون ف��ي 
البص��رة، التابع لدائرة العالقات الثقافية 
العامة، تظاهرة فنية لعشرات املسرحين 
املبدع��ن م��ن جيل��ي ال��رواد والش��باب، 
لالحتفاء به��م وتكرميهم مبناس��بة يوم 

املسرح العربي.
استهل احلفل االستذكاري بكلمة اخملرج 
املس��رحي الدكت��ور عب��د الك��رمي عبود، 
التدريس��ي في كلية الفنون اجلميلة في 
البص��رة جاء فيه��ا: أننا ومن��ذ أن اخترنا 
املس��رح طريقا للحياة ع��ام 1971 قررنا 
أن نحتف��ل في كل عام، ب��ل في كل يوم، 
ألن املس��رح حياة وعطاء ورس��الة، وبدأنا 
منذ ذلك احلن وحلد اآلن نعيش األمنيات، 
ونحل��م لنبدع، وه��ا نحن نحتف��ي بيوم 
املس��رح العرب��ي، وأمنياتن��ا أن يكون لنا 
مهرج��ان مس��رحي في كل م��كان، في 
البص��رة، والفاو، والقرن��ة، وأبو اخلصيب، 

نريد أن تتحول كل أيامنا إلى مسرح.
ماه��ر  الدكت��ور  املس��رحي  الق��ى  ث��م 
الكتيبان��ي رس��الة يوم املس��رح العربي 
الت��ي كتبها الفن��ان والكاتب الس��وري 

فرحان بلبل، ج��اء فيها: لقد عرف العرب 
املس��رح منذ م��ا يزيد على ق��رن ونصف 
القرن، لكنه��م خالل هذه املدة القصيرة 
أتقنوه كتابة وإخراجاً ومتثيالً، كما أتقنوا 
بقية أش��غاله املتممة له، وما كاد القرن 
العش��رون ينتهي حتى كان املس��رح في 
ل في  جمي��ع األقط��ار العربي��ة ق��د توغَّ
فهم وناقش  حياة الن��اس، فأمتعهم وثقَّ

معه��م أخط��ر قضاياه��م، وكان��ت له 
م��دارس واجتاهات، حتى تبن أن املس��رح 
العربي صار واحداً من أغنى املس��ارح في 
العالم، لكنه منذ أواخر القرن العشرين 
حتى اليوم صار مضطرباً ضائعاً، ال يعرف 
ماذا يجب أن يقول، ويتخبط في أشكاله 
ف��ال يعرف كيف يتقنه��ا، وهذا ما جعله 
عاج��زاً ع��ن تأدي��ة مهمت��ه االجتماعية 

والفنية واجلمالية التي كان يقوم بها.
كما نقل متنياته على الش��عوب العربية 
ب��أن تق��ف م��ع الش��عب الس��وري في 
محنت��ه التي ينزف دَمه فيه��ا وهو الذي 
وق��ف معه��ا ف��ي ِمَحِنه��ا، إن ل��م يكن 
ذلك بداف��ع رد اجلميل، فبدافع أخوة الدم 
واللغة واملصير. وق��دم مبدعو مجموعة 
"شناش��يل" بقي��ادة الفن��ان عم��ر كرمي 
وصل��ة موس��يقية، أعقبه��ا محاض��رة 
الدكتور حسن النخيلة من كلية الفنون 
اجلميلة بجامعة البصرة بعنوان )املسرح 
العرب��ي .. جتليات في محاوالت اخلروج من 

املستهلك نظريا وتطبيقيا(.
وفي اخلتام مت توزيع الش��هادات التقديرية 
عل��ى الفنانن ال��رواد والش��باب، كما مت 
توزيع مئات املطبوعات املقدمة من قصر 
الثقاف��ة والفنون في البص��رة، وجماعة 
منظم��و  ق��دم  ث��م  املعاص��ر،  املس��رح 
االحتفالي��ة ش��كرهم وتقديرهم لقصر 
الثقاف��ة ف��ي البص��رة الحتضان��ه هذه 
الفعالية املهم��ة، ولتعاونه املتواصل مع 
اجلمي��ع بفتح أبوابه لش��تى األنش��طة 

والفعاليات اإلبداعية.

قصر الثقافة والفنون في البصرة يحتفي بيوم المسرح العربي

جانب من االحتفالية

فريال حسين

أق��رأ ف��ي املل��ف ال��ذي نش��رته "الصباح 
اجلدي��د"، اخلمي��س املاض��ي، حت��ت عنوان: 
"الزراع��ة .. مأس��اة م��ا فقدن��ا"، وأتذك��ر 
مدينتي ديالى، حن كانت أراضيها اخلصبة 
تزخ��ر مبختلف أن��واع الفواك��ه واملزروعات 
حتى تفيض ع��ن حاجة أهاليه��ا، فتغمر 
بعطائها م��ا يجاورها من مدن مبا في ذلك 

العاصمة بغداد.
األه��وار ل��م تتخل��ص بع��د م��ن محن��ة 

التجفيف..
والرقعة الزراعية تتقلص..

واالنتاج الزراعي ف��ي تراجع، وكذلك الثروة 
احليوانية..

ه��و  م��ا  عل��ى  يقتص��ر  ي��كاد  والس��وق 
مستورد.. 

باختصار شديد، نحن أمام مأساة حقيقة 
بل كارثة كبرى تهدد مس��تقبل العراقين 
كأمنا لم تكفهم معاناتهم من آثار حروب 
الديكتاتور، وم��ا يواجهونه من اضطرابات 
وحتديات سياس��ية وأمنية وأزم��ات أقلها 
أزم��ة الكهرباء التي تتفاق��م حدتها عاماً 

بعد آخر. 
وكانت منظم��ة األغذية والزراع��ة )الفاو( 
املتخصص��ة التابعة لألمم املتحدة قد دقت 
ج��رس اإلنذار من��ذ 2012 عندم��ا أصدرت 
تقريراً مفصالً عن الوضع الزراعي املتدهور 
في الع��راق نتيج��ة انخفاض مس��اهمة 
الزراع��ة ف��ي الن��اجت احمللي اإلجمال��ي، إلى 
جانب انخفاض نس��بة املساحات املزروعة 
م��ن 9 في املئة عام 2002 إلى 6.3 في املئة 

في 2009.
وأدى ه��ذا االنخف��اض إل��ى زي��ادة إعتماد 
االقتصاد العراقي على عائدات النفط، كما 
س��اهم في تدفق الس��كان من الفالحن 
واملزارع��ن إلى املدن بحث��اً عن العمل، عدا 
نزوح عش��رات آالف األس��ر الت��ي تتعاطى 

العمل الزراعي جراء العمليات اإلرهابية.
إن أخط��ر م��ا ميك��ن أن تواجه��ه دولة من 
الدول هو العجز عن حتقيق أمنها الغذائي، 
والع��راق الي��وم ف��ي مواجهة ه��ذا اخلطر 

املدمر.
ومم��ا يضاع��ف اخلطر فش��ل املؤسس��ات 
املعني��ة في حتم��ل مس��ؤولياتها، وتدهور 
اخلدم��ات األساس��ية، وتدن��ي املؤش��رات 
االجتماعي��ة ف��ي مج��االت حيوي��ة مثل 
الصحة والتعلي��م، واالرتف��اع الكبير في 
معدل البطالة. وقبل هذا وذاك، انش��غال 
السياسين مبصاحلهم ومصالح أحزابهم، 
وثمة منهم من يس��عى إلى إبقاء القطاع 
الزراع��ي متخلفاُ من أجل االس��تمرار في 

االعتماد على الواردات.
ترى، إلى أين نحن ذاهبون؟

إلى أين نحن ذاهبون؟

الترك��ي  النج��م  س��افر 
ب��وراك أوزجفي��ت برفقة 
فهرية  النجم��ة  زوجت��ه 
أفجن، لزيارة أسرتها في 

أملانيا.
عل��ى  الزوج��ان  وح��رص 
جمهورهم��ا  مش��اركة 
إجازتهم��ا هناك،  أج��واء 
س��عادتهما  وكش��فت 
باألجواء  وإس��تمتاعهما 
بالرغم من البرد القارس.

يُذكر أن ب��وراك أوزجفيت 
عل��ى  بزفاف��ه  احتف��ل 
فهرية أفجن في حزيران/

2017 بحفل كبير،  يونيو 
من  مجموع��ة  بحض��ور 
أهم جنوم تركيا، في قصر 
سعيد حليم باشا املطل 
على جسر البوسفور في 

إسطنبول.

الس��بعيني  النجم  أبدى 
التون جون رأي��ه بالفنانة 
كاميال كابيلو البالغة من 
العم��ر 20 عاماً اذ قال إنه 
يعتقد ان عامها سيكون 
جيداً ج��داً: فانا أجد أنها 
وتاب��ع:  مرح��ة،  إنس��انة 
انه��ا متتلك صوتاً عظيماً 

وسلوكاً عظيماً.
وأض��اف ج��ون ان��ه يحب 
كامي��ال، وإذا التقي��ا يوماً 
أنها جتعله  س��يقول لها 
جتعله  وأغنياتها  سعيداً، 
يبتس��م ويريد أن ينهض 
قائال  واس��تدرك  ويرقص. 
ان كامي��ال متتل��ك حيوية 

كبي��رة. وم��ن الطبيع��ي 
ان تفتخ��ر كامي��ال بكالم 
إلتون وعبرت عن ذلك عبر 
صفحتها على أحد مواقع 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
فقالت انه��ا ال تصدق أن 
إلتون يعرف اسمها حتى، 

فهي لم تتوقع ذلك.

العاملية  النجم��ة  حل��ت 
ليندس��ي لوه��ان ضيفًة 
 The برنام��ج   عل��ى 
  Wendy Williams Show
حديثها  خالل  وكش��فت 
عن مجموعة من املشاريع 
اجلديدة التي ستقوم بها 
وهي أنها ستطلق ماركة 
احم��ر ش��فاه جديدة في 
دبي، كما أنها تنوي القيام 
بتصمي��م جلزي��رة خاصة 
وستس��ميها  دب��ي  ف��ي 

"جزيرة لوهان".
إلفتتاح  لوه��ان  وتخطط 
جزيرة  ف��ي  ليلي  مله��ى 
اليوناني��ة  ميكون��وس 
"ملهى  عليه  وس��تطلق 

متتل��ك  وه��ي  لوه��ان"، 
مله��ى ليلي ف��ي اليونان 
وحتديدا في أثينا افتتحته 

العام املاضي.
وت��زور ليندس��ي املله��ى 
اخلاص بها في أثينا مرتن 
في الشهر قائلًة:" إنه أمر 
ممتع أن تش��اهد أشخاص 

يتسمون بالسخافة".

بوراك أوزجفيت

ليندسي لوهان

التون جون

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
ل��م يفت العاملن في متحف "مدام توس��و" للش��مع في 
لن��دن، فرصة إلغاء الرئي��س األميركي دونال��د ترامب زيارته 

للعاصمة البريطانية، ليجعلوا من احلادثة مصدرا للمرح.
فق��د جلب العاملون متثاال من الش��مع للرئي��س األميركي 
من املتحف الش��هير، ووضعوه أمام املقر اجلديد للس��فارة 
األميركية غربي لندن، وسمحوا للعامة بالتقاط صور معه 

خلفيتها املبنى اجلديد.
وذهب بع��ض الصحفين، الذين كانوا ف��ي املكان، أبعد من 
ذل��ك، إذ وجهوا كاميراتهم نح��و "الرئيس البديل" وطرحوا 
علي��ه بع��ض األس��ئلة بخص��وص الزي��ارة األولى ل��ه إلى 

بريطانيا.
وارتدى "ترامب البديل" بدلة سوداء، وقميصا أبيض، وربطة 
عن��ق طويلة حمراء. وبدا التمثال الش��معي يش��به ترامب 
إل��ى حد كبير ف��ي أدق التفاصيل، الس��يما نظرته وطريقة 

وقفته.
وأع��رب توم راينر، أحد املوظفن في الس��فارة األميركية في 
لندن: "نحن سعداء برؤيته". مضيفا أن "املوظفن يشعرون 
بالقلق من احتمال أن ينكسر التمثال الشمعي احلساس".

وغ��رد ترامب قب��ل يومن قائال إن "الس��بب وراء إلغاء زيارتي 
للن��دن هو إنني لس��ت معجبا بقيام إدارة الرئيس الس��ابق 
باراك أوباما ببيع الس��فارة التي كانت في أفضل موقع لقاء 
مبل��غ زهيد، وبناء س��فارة جديدة في موق��ع بعيد لقاء 1.2 

مليار دوالر".

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت صورة مس��ربة مواصف��ات هاتف "سامس��ونغ" 
املنتظر "غاالكس��ي إس 9"، الذي يعتقد أنه س��وف يشبه 
كثيرا اجليل الس��ابق "غاالكس��ي إس 8" من حيث الشكل، 

مع بعض االختالفات في األداء.
وحس��ب صورة علبة الهاتف املدون عليه��ا املواصفات، فإن 
الش��ركة الكورية اجلنوبية مس��تمرة ف��ي تطوير كاميرات 
هواتفه��ا بنحو ملح��وظ، فيما يبقى حج��م الهاتف مماثال 

للجيل السابق.
ويبلغ قياس الشاش��ة في الهاتف اجلدي��د 5.8 بوصة، مثل 
 X 1440 2960 إس 8"، وتعم��ل بتقني��ة "أمولد" ومق��اس"

بيكسل.
وكع��ادة هواتف "سامس��ونغ"، يتمتع "غاالكس��ي إس 9" 
مبيزات تصوير عالية، فالكاميرا األمامية بقياس 8 ميغابايت، 
واخللفي��ة بقياس 12 ميغابايت مع فتح��ة متغيرة بن "إف 

1.5 وإف 2.4"، مما يعطي صورا أفضل.
ويأت��ي الهات��ف م��ع إمكاني��ة التصوي��ر البط��يء ملقاطع 
الفيدي��و، لك��ن بنحو أفض��ل من "غاالكس��ي إس 8" الذي 
تعرض النتقادات كبيرة في هذه النقطة، كما ميكن ش��حن 
الهات��ف ال س��لكيا، لك��ن بتقنية أعلى بكثي��ر من هواتف 

"آيفون" األخيرة.

"ترامب البديل" يقوم بزيارة 
العاصمة البريطانية لندن

صورة مسربة تكشف 
مواصفات "غاالكسي إس 9"

باس��كال  طرح��ت 
جديدا  كليبا  مش��عالني 
ألغني��ة "ما بتف��رق معي" 
م��ن كلم��ات وائل األش��قر، 
وأحلان ملحم أبو شديد، وتوزيع 
عمر صّب��اغ، والكليب من إخراج 
نه��اد أوداباش��ي، ومت تصوي��ره في 

تركيا.
من ناحي��ة أخرى احتفل��ت الفنانة 
مش��عالني  باس��كال  اللبناني��ة 
بعيد مي��الد زوجها، امللح��ن واملوزع 
املوس��يقي ملح��م أبو ش��ديد في 

أجواء عائلية مبنزلهما.
باس��كال حرص��ت على مش��اركة 
محبيها أجواء احلفل مبقطع فيديو 

عفوي ظهرت فيه حتمل قالب كيك 
عيد امليالد، وتغني مع ابنها الوحيد 
"إيلي" لوالده أغنية عيد امليالد، في 
الوقت ال��ذي كان يعزف فيه ملحم 
عل��ى البيان��و، كما هن��أت الفنانة 
زوجه��ا بتعلي��ق رومانس��ي كتبت 
فيه: "عيد ميالد ملحم ابو شديد..

عقب��ال املي��ة بالصح��ة والنج��اح 

والسعادة. بحبك".
يُذكر أن باس��كال احتفلت بزفافها 
عل��ى ملحم أبو ش��ديد عام 2010، 
في حفل بسيط اقتصر على األهل 
واألصدق��اء بجزيرة قبرص، وقد أثمر 
زواجهم��ا ع��ن طف��ل واح��د يُدعى 
"إيلي" وضعته الفنانة باسكال في 

شهر كانون األول من عام 2011.

باسكال مشعالني تطرح كليب "ما بتفرق معي"
الصباح الجديد - وكاالت:

بابل - الصباح الجديد:
أقام البيت الثقافي في احملمودية أحد 
تش��كيالت دائرة العالقات الثقافية، 
)الكلم��ة  بعن��وان  ثقافي��ة  ن��دوة 
املفخخ��ة بعد داع��ش وتأثيرها على 
اجملتم��ع( حاض��ر فيها كل م��ن مدير 
البي��ت ضمير عزيز فال��ح، واألكادميي 
حس��ن لطي��ف، واألس��تاذة حن��ان 

نعمة.
تن��اول احملاضرون الكلم��ة من ناحية 
تأثيره��ا االيجاب��ي والس��لبي عل��ى 
اجملتمع ونسيجه الوطني، وخطورتها 
وتأثيره��ا كما وردت في القرآن الكرمي، 
الس��تعمالها  الكفيل��ة  والس��بل 
االيجاب��ي ف��ي توحي��د الن��اس ونبذ 
الطائفية واملذهبية، ورص الصفوف، 
وجوان��ب أخ��رى عدي��دة، تفاعل مع 

مضمونها احلضور.
ف��ي نهاية الندوة ش��كر مدير البيت 
الثقافي احملاضرين اللذين أسهما في 
طرح األف��كار واملعلوم��ات االيجابية 
التي تصب في صالح البناء الثقافي 

والفكري واالجتماعي واإلنساني.

الصباح الجديد - وكاالت:
نيوفك��ت  ش��ركة  كش��فت 
الكوري��ة املعروف��ة بإط��الق أدوات 
إع��ادة التأهي��ل، خ��الل مع��رض 
االس��تهالكية  االلكتروني��ات 
CES 2018 ع��ن قف��از روبوت��ي 
جدي��د يه��دف إلى مس��اعدة 
مرضى الش��لل، وم��ن يعانون 
من إصابة باحلبل الش��وكي 
على استعادة القدرة على 

استعمال ايديهم.
 Cnet ملوق��ع  ووفق��ا 
األميركي، استعرضت 
امنوذج��ا  الش��ركة 
جتريبياً م��ن القفاز، 
الذي اطلقت عليه 
 ،NeoMano اسم 

واملصن��وع من اجللد، ويب��دو قليال 
مثل قفاز الرماية، إذ يغطي فقط 

ثالثة أصابع.
التيتانيوم  بأس��الك  القفاز  ودعم 
التي ميكنها حتريك األصابع الثالثة 
ألداء مه��ام مثل التق��اط الزجاج، 
واس��تعمال فرش��اة األس��نان، أو 
زود  الب��اب، كم��ا  فت��ح مقب��ض 
القف��از بوحدة حتكم مع اثنن من 

اإلعدادات.
وس��يتم إط��الق القف��از الذك��ي 
التموي��ل  مبوق��ع   NeoMano
اجلماعي كيك س��تارتر للحصول 
عل��ى التموي��ل املطل��وب، خ��الل 
الربي��ع، وم��ن املتوق��ع أن يصب��ح 
متاحا للش��راء في وقت الحق من 

هذا العام.

الكلمة المفخخة بعد داعش 
وتأثيرها على المجتمع

قفاز إلكتروني 
لمرضى الشلل

مطبخ أستراليا يهدد الخفافيش
الصباح الجديد - وكاالت:
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