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بغداد - وعد الشمري:
دعت احلكوم��ة االحتادية، أمس 
التصوي��ت على  إل��ى  االثن��ن، 
مش��روع املوازنة قبل املشاركة 
في مؤمت��ر الكوي��ت للمانحن، 
مشيرة إلى أن تقاعس مجلس 
الن��واب ع��ن التصوي��ت عل��ى 
القان��ون م��ن ش��أنه أن يت��رك 
انطباعات س��لبية ل��دى الدول 

املشاركة.
يأتي ذلك في وق��ت أكد حتالف 

املوازن��ة  أن  العراقي��ة،  الق��وى 
دوالر  ملي��ون   400 خّصص��ت 
إلعادة أعمار جمي��ع احملافظات 
املبال��غ  تل��ك  أن  ورأى  احمل��ررة، 
ليست كافية، مطالباً بزيادتها 

شرطاً لتصويته على القانون.
ف��ي  املال��ي  املستش��ار  وق��ال 
ال��وزراء مظهر محمد  مجلس 
صالح في حديث إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "املوازن��ة تش��كل 
خطة مالية للع��راق على مدار 

عام كامل".
واض��اف صال��ح أن "النفق��ات 
املق��رة ف��ي مش��روع قانونه��ا 
تش��ّكل )%45( من الناجت احمللي 
االجمالي للع��راق، ومن ثَم فأن 
جل اإلنفاق العام يتمحور حول 

املوازنة والتخطيط لها".
وأوضح أن "تأخير إقرار املشروع 
من ش��أنه تعطيل العديد من 
اخلدمات ويعطي إشارة سلبية 
للمستثمرين، بوصفه برنامجا 

ميس حياة املواطنن".
وح��ذر صال��ح م��ن "تقلي��ص 
مساحة االستقرار والتنبؤ بنمو 
اقتص��ادي الس��يما وأن العراق 
مقبل على املشاركة في مؤمتر 

الكويت للمانحن".
ودع��ا املستش��ار املال��ي جمللس 
ال��وزراء إلى "إق��رار املوازنة قبل 
املضي ال��ى املؤمتر لك��ي نكّون 

خطة مالية للشعب.
تتمة ص3

تقريـر

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
ش��ارفت اللجان الفني��ة اخملتصة 
التابعة للحكوم��ة االحتادية على 
انهاء التدقي��ق في قوائم مالكات 
وروات��ب موظفي وزارت��ي الصحة 
والتربي��ة ف��ي اقلي��م كردس��تان 
لص��رف رواتبه��م الت��ي عج��زت 
االقلي��م عنه��ا خ��الل  حكوم��ة 

الفترة املاضية. 
واعل��ن مق��رر اللجن��ة املالية في 
مجل��س الن��واب العراق��ي احمد 
حاجي رشيد في تصريح للصباح 

اجلديد، ان مصدرا مقربا من رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي اك��د له 
موافقة رئيس ال��وزراء على صرف 
روات��ب وزارت��ي التربي��ة والصحة 
ف��ي إقليم كردس��تان، قبل نهاية 
الش��هر اجلاري او مع بداية ش��هر 

شباط املقبل.
واوض��ح حاجي رش��يد، أن املصدر 
املق��رب من رئي��س ال��وزراء، ابلغه 
خ��الل اجتم��اع عقدت��ه اللجن��ة 
املالية في بغداد، بأن العبادي وافق 
على ص��رف رواتب وزارت��ي التربية 

والصحة في إقليم كردستان خالل 
األي��ام األخيرة من الش��هر اجلاري، 
او م��ع مطلع الش��هر املقبل، في 
حال انهت اللجان الفنية اخملتصة 
في  التدقيق  مرحل��ة  اس��تكمال 
وزارتي الصحة  س��جالت مالكات 

والتربية في االقليم.
وعلى صعيد ذي صلة اشار حاجي 
رش��يد، الى ان احلكوم��ة االحتادية 
وضع��ت مبل��غ 450 ملي��ار دين��ار 
حلكومة االقليم في حس��اب لدى 
املرك��زي باس��م االقليم،  البن��ك 

متوقع��اً ان يتم اطالق��ه بأمر من 
رئيس الوزراء قريبا.

وكان وفد فني مختص من وزارتي 
الصح��ة والتربي��ة ف��ي احلكومة 
االحتادية وديوان الرقابة املالية، قد 
وصل الى اربيل صباح امس االثنن، 
وبدأ فور وصوله بتدقيق س��جالت 
وزارت��ي التربية والصح��ة، للتأكد 
م��ن س��المة س��جالت م��الكات 
الوزارت��ن، وفقا الح��دث احصائية 

قدمتها السلطات في االقليم.
تفصيالت ص2

الحكومة االتحادية تخصص 450 مليار دينار إلقليم كردستان

مجلس الوزراء يسمح لدور النشر بتصدير مطبوعاتها

بغداد - أسامة نجاح:
ص��ادق مجل��س الن��واب، أم��س 
االثنن، عل��ى اج��راء االنتخابات 
النيابي��ة ف��ي موعده��ا املق��رر 

بالثاني عشر من آيار املقبل.
وق��ال النائب فال��ح اخلزعلي من 
ألتحال��ف الوطن��ي ف��ي حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة   خ��اص 
اجلديد‘‘ إن "مجلس النواب صادق 
على موعد االنتخابات باالجماع، 
بع��د ان قررت احملكم��ة االحتادية 
العليا عدم جواز تغيير موعدها 
املقرر في الثاني عش��ر من شهر 
أيار املقب��ل " واوضح ان " اجمللس 
صوت أيضا عل��ى التعديل األول 
لقانون انتخابات مجلس النواب 
العراقي رقم )٤٥( لس��نة ٢٠١٣ 
املتكون من أربع مواد قانونية ". 

وبن اخلزعل��ي إن "البرملان صوت 
خ��الل جلس��ته االعتيادية التي 
عقدت ي��وم امس االثن��ن، على 
املادة األولى من قانون االنتخابات 
اج��راء  تتضم��ن  والت��ي  الت��ي 
االنتخاب��ات لل��دورة الرابعة في 
موع��د اقصاه 12 آي��ار من العام 
اجل��اري وال��زام احلكوم��ة بتوفير 
البيئة االمن��ة إلجراء االنتخابات 
واعادة النازح��ن الى مناطقهم 

وان يك��ون التصوي��ت الكترونيا 
ف��ي جمي��ع املناط��ق وال تك��ون 
لألحزاب التي تخوض االنتخابات 
اجنحة مسلحة.كما صوت على 
املادة الثاني��ة وتتضمن ان يكون 
املرشح لعضوية مجلس النواب 
غي��ر محكوم بجناي��ة او جنحة 
مخلة بالشرف وان يكون حاصال 
عل��ى ش��هادة البكالوري��وس او 
ما يعادله��ا وان اليكون من افراد 
الق��وات املس��لحة وال العاملن 

في مفوضية االنتخابات".
 " ش��مل  التصوي��ت  ان  وأورد 
امل��ادة الثالث��ة الت��ي تنص على 
تخصي��ص مقع��د واح��د ف��ي 
محافظة واس��ط ملك��ون الكرد 
الفيلين وامل��ادة الرابعة اخلاصة 
بتوزيع املقاعد وفق نظام سانت 
ليغ��و ١,٧ ورفع اجمللس جلس��ته 
االعتيادي��ة إل��ى ي��وم االحد من 

األسبوع املقبل".
من جانبه أك��د ائتالف الوطنية، 
التزام��ه بقرار احملكم��ة االحتادية 
القاضي بعدم جواز تغيير موعد 
االنتخاب��ات املقرر في أيار املقبل، 
داعيا القضاء إلى اإلشراف على 

العملية االنتخابية.
تتمة ص3

"النّواب": اجراء االنتخابات في موعدها

جلسة تصويت جمللس النواب "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي 
للمدير اإلقليمي لعمليات اللجنة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر ف��ي 
الش��رق االوس��ط روبرت مارديني، 
النازح��ن  ع��ودة  عل��ى  االثن��ن، 
واالس��تعدادات إلجراء االنتخابات 
ف��ي وقتها، فيم��ا ق��دم ماريدني 
خطة عم��ل لع��ام 2018 لتقدمي 
املس��اعدات واخلب��رات املطلوب��ة 

للعراق.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء في بيان تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن األخير 
استقبل "املدير اإلقليمي لعمليات 

اللجن��ة الدولية للصليب األحمر 
ف��ي منطق��ة الش��رق االوس��ط 

روبرت مارديني".
وأض��اف البي��ان، أنه "ج��رى خالل 
اللقاء مناقش��ة السبل الكفيلة 
بتسهيل مهمة الصليب األحمر 
ف��ي الع��راق، حيث ق��دم مارديني 
خطة عملهم لعام 2018 لتقدمي 
املس��اعدات واخلب��رات املطلوب��ة 

للعراق".
للبي��ان،  وفق��اً  العب��ادي،  وأك��د 
عل��ى "مس��ألة ع��ودة النازح��ن 
واالس��تعدادات لالنتخاب��ات ف��ي 

وقتها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتف��ق الع��راق م��ع ش��ركة أوري��ون 
األميركية أمس االثنن على معاجلة 
الغاز املس��تخرج من حق��ل نهر بن 

عمر النفطي العمالق.
وتتي��ح مذك��رة التفاه��م املوقع��ة 
في بغ��داد ب��ن ممثل��ي وزارة النفط 
والش��ركة األميركية ببناء منشآت 
لتجميع الغ��از من احلقل الواقع في 
جنوب العراق وحتويله إلى وقود قابل 

لالستعمال.
وينتج احلقل الذي تديره شركة نفط 
البص��رة أكثر م��ن 40 أل��ف برميل 
يوميا م��ن النف��ط و25 مليون قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانت وزارة النف��ط، قد أعلنت في 
وقت س��ابق، عن حتقيق زي��ادة "غير 
مسبوقة" في اس��تثمار الغاز اخلام 
ف��ي مش��روع ش��ركة غ��از البصرة 
بنسبة %80، مع حتقيق استثمار230 
)مقمق( من حقول اجلنوب وميسان. 
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي ، 
إن "العراق حقق زيادة غير مسبوقة 
في اس��تثمار الغاز اخل��ام املصاحب 
للعمليات النفطية في مشروع غاز 
البصرة بنس��بة تصل الى %80 في 
مطلع شهر كانون الثاني من العام 
اجلديد 2018 مقارنة بنفس الش��هر 

من العام 2017".
تتمة ص3

"النفط" توقع اتفاقا مع أوريون 
األميركية لمعالجة الغاز من 

حقل بن عمر 

العبادي يؤكد عودة النازحين 
واالستعداد لالنتخابات المقبلة

في مرحلة ما بعد داعش:
شباب الموصل يترشحون في االنتخابات

تركيا تواصل هجومها في سوريا
ودول كبرى تطالبها بضبط النفس 36

تأخير الموازنة يقّلص مساحة االستقرار والنمو االقتصادي
يعطي إشارات سلبية للدول المشاركة في مؤتمر المانحين

بعد ان الزمتهم المحكمة االتحادية وحسمت مناكفاتهم

في هذا العدد  "مفاوضات سحب القوّات األميركية من العراق" ا لحلقة 1

تنش��ر " الصباح الجدي��د " اعتبارا من الي��وم الثالثاء مقاطع 
أساسية من كتاب " مفاوضات سحب القوات االمريكية من 
العراق عام 2008" لمؤلفه محمد الحاج حمود، وكيل وزارة 
الخارجية السابق وكبير مفاوضي الوفد العراقي الذي واجه 

وفد االحتالل األميركي في حينه بشأن االنسحاب.
يتن��اول هذا الكت��اب التفاصي��ل الحقيقية الت��ي دارت اثناء 
التفاوض على انسحاب القوات األميركية من العراق ويسلط 
الض��وء على المهمة الش��اقة والمعقدة الت��ي حمل عبأها 
الوف��د العراقي، للوصول الى احس��ن الش��روط المناس��بة 

للوطن 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت جلنة الش��ؤون االقتصادية 
ب مجل��س ال��وزراء جمل��ة ق��رارات 
بينها السماح لدور النشر بتصدير 
مطبوعاتهم للخارج من دون إجازة 
ومتويل مش��روع كاسر األمواج في 

ميناء الفاو.
وقالت اللجن��ة في بيان لها تلقت 

"الصباح اجلديد" نسخة منه انها 
"اتخذت خ��الل جلس��تها الثانية 
قرارا يس��مح لدور النشر العراقية 
ومؤلفي الكتب في العراق بتصدير 
مطبوعاتهم من دون احلصول على 

اجازة التصدير".
واضاف��ت ان " م��ن ب��ن الق��رارات 
االخرى الت��ي جرت املوافقة عليها، 

االم��واج  كاس��ر  متوي��ل مش��روع 
الغربي مليناء الف��او الكبير لكونه 
من املشاريع االستراتيجية املهمة، 
اضاف��ة ال��ى املوافق��ة عل��ى قيام 
الشركتن العامتن لتصنيع وجتارة 
احلبوب في وزارة التجارة باس��تيراد 
احلنطة حلس��اب املطاحن االهلية 
إلنت��اج الطحن الصف��ر على وفق 

الي��ة تع��د م��ن قب��ل الش��ركتن 
بالتنس��يق مع اصح��اب املطاحن 
شريطة ضمان عدم تسرب احلنطة 
املس��توردة ال��ى منافذ التس��ويق 
بالتنس��يق م��ع وزارة الزراعة على 
ان جتري مراجعة التجربة كل ستة 

اشهر".
تتمة ص3



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

الفنية اخملتصة  اللجان  شارفت 
االحتادي��ة  للحكوم��ة  التابع��ة 
عل��ى إنهاء التدقي��ق في قوائم 
مالكات وروات��ب موظفي وزارتي 
إقليم  ف��ي  والتربي��ة  الصح��ة 
كردس��تان لصرف رواتبهم التي 
عج��زت حكوم��ة االقليم عنها 

خالل الفترة املاضية. 
واعل��ن مق��رر اللجن��ة املالي��ة 
الن��واب العراقي  ف��ي مجل��س 
احمد حاجي رش��يد في تصريح 
للصباح اجلديد، ان مصدرا مقربا 
من رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
اكد ل��ه موافقة رئي��س الوزراء 
على صرف رواتب وزارتي التربية 
والصحة في إقليم كردس��تان، 
قبل نهاية الش��هر اجلاري او مع 

بداية شهر شباط املقبل.
واوضح حاجي رشيد، أن املصدر 
املقرب من رئيس ال��وزراء، ابلغه 
خ��الل اجتماع عقدت��ه اللجنة 
املالية ف��ي بغداد، ب��أن العبادي 
وافق عل��ى صرف روات��ب وزارتي 
إقليم  ف��ي  والصح��ة  التربي��ة 
كردس��تان خالل األي��ام األخيرة 
م��ع  او  اجل��اري،  الش��هر  م��ن 
مطلع الش��هر املقبل، في حال 
انه��ت اللجان الفني��ة اخملتصة 
اس��تكمال مرحلة التدقيق في 
سجالت مالكات وزارتي الصحة 

والتربية في االقليم.
وعل��ى صعي��د ذي صلة اش��ار 
حاجي رش��يد، ال��ى ان احلكومة 
 450 مبل��غ  وضع��ت  االحتادي��ة 
ملي��ار دين��ار حلكوم��ة االقليم 
في حس��اب لدى البنك املركزي 
باس��م االقليم، متوقعاً ان يتم 
اطالق��ه بأمر من رئي��س الوزراء 

قريبا.

وكان وف��د فن��ي مخت��ص م��ن 
والتربي��ة في  وزارت��ي الصح��ة 
احلكومة االحتادية وديوان الرقابة 
املالية، قد وصل الى اربيل صباح 
ام��س االثنني، وبدأ ف��ور وصوله 
بتدقيق س��جالت وزارتي التربية 
والصح��ة، للتأكد من س��المة 
الوزارت��ني،  م��الكات  س��جالت 
وفقا الح��دث احصائية قدمتها 

السلطات في االقليم. 
بدوره اكد يوس��ف عثمان مدير 
عام التخطيط في وزارة التربية 
الفني��ة  اللجن��ة  ان  باالقلي��م، 
املكلف��ة م��ن قب��ل احلكوم��ة 
االحتادي��ة لتدقيق قوائم مرتبات 
والتربي��ة في  وزارت��ي الصح��ة 
وصل��ت  االقلي��م،  حكوم��ة 

االثنني ال��ى االقليم والتي تضم 
مختص��ني م��ن دي��وان الرقاب��ة 

املالية.
مؤمت��ر  ف��ي  عثم��ان  واض��اف 
صحف��ي عق��ده صب��اح ام��س 
االثن��ني ف��ي اربي��ل، ان اللجنة 
بدأت ف��ور وصولها اجتماعا مع 
املس��ؤولني في االقليم والعمل 
وزارتي  لتدقيق قوائ��م موظفي 
الصح��ة والتربي��ة، مؤكدا انها 
توزعت على عدة فرق، وستجري 
مراجعة ملالكات بعض املديريات 

والدوائر. 
وتابع »اننا وضعنا كل االمكانات 
واالحتياجات املطلوبة لتسهيل 
تتأل��ف  الت��ي  اللجن��ة  عم��ل 
وفقا لیوس��ف عثم��ان، من 13 

عضوا« مؤكدا ان اللجنة متتلك 
صالحية زي��ارة اية دائرة او مركز 
تاب��ع لوزارتي الصح��ة والتربية 
في االقلي��م للتأكد م��ن اعداد 
املوظف��ني وطبيع��ة عمله��م، 
روات��ب  توزي��ع  موع��د  وح��ول 
املذكورتني،  الوزارت��ني  موظف��ي 
نفى عثمان علم��ه بالتوقيتات، 
مبيناً ان اللجنة الفنية مختصة 
بتدقيق سجالت قوائم الوزارتني، 
غير معنية بتحديد موعد منح 

رواتب موظفي االقليم.
وعلم��ت الصب��اح اجلدي��د م��ن 
مص��ادر ان جلن��ة اخ��رى فني��ة 
مختص��ة من س��لطة الطيران 
املدن��ي العراق��ي ووزارة النق��ل 
س��تصل  االحتادية  واملواص��الت 

االقليم اليوم الثالثاء، لدراس��ة 
الية االش��راف واع��ادة الرحالت 
اربي��ل  مط��اري  ال��ى  الدولي��ة 

والسليمانية.  
واضاف��ت املص��ادر، ان اللجن��ة 
االس��تعدادات  س��تطلع عل��ى 
س��لطات  قب��ل  م��ن  املتخ��ذة 
االقليم، متوقعة ان تبدأ الرحالت 
مط��ارات  وال��ى  م��ن  الدولي��ة 
االقليم، يوم اخلميس املقبل 25 

من شهر كانون الثاني اجلاري.
جمي��ع  ان  املص��ادر  وأضاف��ت 
العقب��ات ام��ام ع��ودة الرحالت 
الدولية قد ازيل��ت، عقب اتفاق 
بغ��داد واربيل على آلي��ة االدارة 
واالشراف على املطارات واملنافذ 
احلدودي��ة، وان اللجن��ة اخملتصة 

م��ن س��لطة الطي��ران املدن��ي 
العراق��ي الت��ي س��تصل ال��ى 
االقلي��م، س��تحدد موع��د بدء 
الرحالت الدولية بالتنس��يق مع 
الس��لطات ف��ي مط��اري اربيل 

والسليمانية.
يش��ار الى ان العالق��ة بني اربيل 
وبغ��داد ش��هدت تط��ورا نوعياً 
واخذت منحى ايجابيا في االونة 
االخي��رة، وحتديدا بع��د موافقة 
مب��واد  االلت��زام  عل��ى  االقلي��م 
املسائل  الدستور، كاساس حلل 
صالحي��ات  وحتدي��د  العالق��ة 
االحتادي��ة،  واحلكوم��ة  االقلي��م 
بالثروات  التص��رف  فيما يخص 
املالي��ة  وال��واردات  الطبيعي��ة 

لالقليم وآلية توزيعها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در ف��ي وزارة اإلعم��ار واإلس��كان 
والبلديات واألشغال العامة، أمس االثنني، بأن 
الوزارة طالبت، مديرياتها في بغداد واحملافظات 
كافة، بتخصيص قطع أراض س��كنية لذوي 

الشهداء والسجناء السياسيني.
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي إن »مكتب 
محافظ��ة  ف��ي  املديري��ات  طال��ب  الوزي��ر 
بغ��داد واحملافظ��ات كاف��ة، بتخصيص قطع 
أراض س��كنية لذوي الش��هداء والس��جناء 
السياس��يني في مناطق جديدة، استناداً إلى 
نص امل��ادة )46( من قان��ون املوازن��ة االحتادية 

لسنة 2017«.
وأضاف، أن »امل��ادة املذك��ورة تضمنت تهيئة 
قط��ع أراضي س��كنية مبس��احة )200م(، في 

مواق��ع جديدة داخل ح��دود البلدية، لعائالت 
الش��هداء الذي��ن استش��هدوا ف��ي معارك 
مواجه��ة اإلره��اب، ومع��ارك التحري��ر م��ن 
الق��وات األمني��ة بكاف��ة صنوفها واحلش��د 
الش��عبي، واملتطوعني من احلشد العشائري 
والبيشمركة واملعاقني الذين شاركوا في تلك 

املعارك، ممن أصبحوا عاجزين عن العمل«.
وفيما يخص تخصيص قط��ع األراضي لبناء 
مجمعات سكنية لذوي الشهداء، بني املصدر، 
أن »ق��رار مجلس الوزراء )252( لس��نة 2017، 
ش��جع الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة، 
لتخصي��ص قط��ع أراض��ي لبن��اء مجمعات 
س��كنية عليها عن طريق االس��تثمار، وفقاً 
لالس��تعماالت احملددة بالتصاميم األساسية 

للمدن«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طال��ب إئت��الف الوطني��ة بزعامة نائب 
رئي��س اجلمهوري��ة إي��اد ع��الوي، أمس 
االثنني، رئاسة مجلس القضاء االعلى، 
االنتخاب��ات  عل��ى  قضائ��ي  باش��راف 
املقبلة املزمع إجراؤها في الثاني عش��ر 

من شهر ايار املقبل.
 وعب��ر االئتالف في بيان تلقت »الصباح 
اجلدي��د« نس��خة من��ه ع��ن احترام��ه 
والتزام��ه التام بق��رار احملكمة االحتادية 
وبي��ان ال��رأي الذي ص��در عنها بش��أن 
تفس��ير املادة الدس��تورية التي تخص 
حتدي��د موعد االنتخابات، داعيا رئاس��ة 
مجلس القض��اء االعلى لوض��ع اليات 
»بالتشاور مع رئاس��ة مجلس النواب« 

عل��ى  القض��اء  اش��راف  بخص��وص 
االنتخابات.

وأض��اف البي��ان أن��ه »ف��ي ذات الوقت 
يدع��و االئت��الف رئيس مجل��س الوزراء 
وااللتزامات  بالتعه��دات  االيف��اء  ال��ى 
االرب��ع التي أقرها اجمللس في جلس��ته 
االعتيادية الثانية واالربعني التي عقدت 
بتاريخ احلادي والثالثني من شهر اكتوبر 
املاض��ي والت��ي تخ��ص توفي��ر البيئة 
واعتم��اد  االنتخاب��ات  االمن��ة الج��راء 
النازحني  التصويت االلكترون��ي واعادة 
الى مناطقهم باالضافة الى عدم وجود 
أجنحة مسلحة لألحزاب التي تخوض 
االنتخابات، وتقدمي تقرير مفصل جمللس 
النواب عن نس��ب النجاح التي حتققت 

في تطبيق تلك الفقرات.
كما دع��ا االئتالف مفوضية االنتخابات 
الى االسراع باس��تكمال اجراءاتها في 
املناطق املستعادة وااليفاء بالوعود التي 
قطعت للنازح��ني، خصوصا ما يتعلق 
بتوزي��ع بطاق��ة الناخ��ب االلكتروني��ة 
واتخ��اذ االج��راءات التي تضم��ن إجراء 
معايي��ر  وف��ق  االنتخابي��ة  العملي��ة 

التكافؤ والنزاهة واالستقاللية.
وتابع البي��ان أن مجلس النواب مطالب 
هو اآلخر بس��ن قان��ون انتخابات عادل 
يحفظ اصوات الناخب��ني ويراعي مبدأ 
التكاف��ؤ ب��ني جميع الكتل املش��اركة 
في االنتخابات، وهو ما يستدعي حراكاً 

عاجالً يضع املصلحة العامة اوالً.

اإلسكان تطالب بتخصيص أراض سكنية 
لذوي الشهداء والسجناء السياسيين

ائتالف الوطنية يطالب بإشراف 
قضائي على االنتخابات

الحكومة االتحادية تخصص
450 مليار دينار إلقليم كردستان

إرسال رواتب »الصحة« و«التربية« نهاية الشهر الجاري عبدالزهرة محمد الهنداوي 

واضح ان ما يس��ود املشهد السياسي العراقي هذه االيام 
يش��ير  بوضوح إل��ى  ان االنتخابات التش��ريعية  املقبلة 
س��تكون االكث��ر تعقي��دا باملقارنة مع س��ابقاتها ، وذلك 
بسبب التشابك والتقاطع بني الكتل والكيانات واألحزاب 
التي اعدت عدتها خلوض االنتخابات ، واجلميع يسعى نحو 
كرس��ي رئيس مجلس الوزراء ..فضال عن اش��كالية دمج 

االنتخابات احمللية معها 
ويب��دو واضحا ايض��ا ان اخت��الط اوراق التحالف��ات وعدم 
وضوحه��ا يحيلن��ا ال��ى ان حم��الت الدعاي��ة االنتخابية 
ستكون حامية الوطيس ، وسترتفع سخونتها إلى درجة 
الغليان خالل االس��ابيع املقبلة بعد ان حس��مت احملكمة 
االحتادي��ة قضي��ة ع��دم دس��تورية وال قانوني��ة اي تأجيل 
لالنتخاب��ات ، واضعة بذلك حدا حملاوالت الكثير من الكتل 
السياسية الساعية إلى التأجيل سواء بنحو علني او من 

حتت الطاوالت  .. 
ولكن في ظل هذا الصراع واملناكفة  الذي يطبع املش��هد 
االنتخابي العراقي ، ثمة سؤال يطرح ، مفاده ، هل انتجت 
لنا املرحلة الس��ابقة وحتدياتها  وم��ا افرزته من حتالفات ، 
كتل��ة او كياناً عابرا للطائفية كم��ا يتحدث الكثيرون ؟ ، 
وان ُوجدت مثل هذه الكتل��ة املفترضة ، ما مدى التزامها 
بالوطني��ة ، فلي��س كافي��ا ان يكون املرء ناب��ذا للطائفية 
بصورتها املرضية ، ليكون وطنيا ؟ .. ثم يأتي السؤال االخر 
، اذا  افترضن��ا تواف��ر الوطنية مع نب��ذ الطائفية من قبل 
هذه االئتالفات ، ما هو مدى عمرها الزمني ؟ هل ستصمد 

فعال ، ام انها تتهاوى في اليوم الثاني بعد االنتخابات ؟ 
فيما يتعلق بالس��ؤال االول ، اعتق��د ان  اغلب التحالفات 
الت��ي ول��دت ف��ي الس��اعات االخيرة قب��ل نهاي��ة موعد 
التس��جيل في مفوضي��ة االنتخابات ، ه��ي حتالفات غير 
متجانس��ة وال متفاهمة على املش��تركات االساس��ية ، 
امن��ا هي حتالف��ات عابرة ملرحل��ة االنتخابات ولي��س عابرة 
للطائفي��ة ، وم��ن املؤكد ل��و اعلنت املفوضي��ة عن متديد 
موعد تس��جيل االئتالفات لتغيرت اخلارطة بنحو كبير ان 
لم يكن ش��امال ، الن كثيرا من هذه التحالفات ولدت حتت 
ضغ��ط املهلة الزمني��ة ، حتى ان بعضها اس��تفز جهات 
سياس��ية اخرى رمبا كانت تفكر بالتحالف مع هذه اجلهة 
او تل��ك ، ولكنها حني رأت بوصلة تل��ك التحالفات تتجه 
نح��و جهة اخرى غير اجلهة التي كانت تفكر بها ، وجهت 
انتق��ادات ش��ديدة لتلك التحالفات واصفة اياها بش��تى 
االوصاف .. وفعال فقد ش��هدت الس��اعات التي س��بقت 
انته��اء مهلة التس��جيل  انفض��اض ش��راكات ائتالفية 
بعد اقل من اربع وعش��رين س��اعة من اعالن تش��كيلها ، 
فثمة ش��روط فرضته��ا الكتل القوية ف��ي االقل قوة ، ما 
دفع االخيرة إلى العودة إلى قواعدها لضمان احلصول على 
ش��يء في االنتخاب��ات التي تفصلنا عنه��ا اقل من اربعة 

اشهر .
ومن املتوقع ان تش��هد االئتالف��ات االخرى التي ذوبت اكثر 
من 200 كيان س��جلت لدى مفوضية االنتخابات في اقل 
م��ن اربع��ني ائتالفا حاالت التش��ظي  في اي حلظ��ة ، وان 
صمدت االن ، فإنها ستتعرض ملثل هذه الهزات بعد اجراء 
االنتخاب��ات ، وال��كل يعلم  صعوبة مهم��ة اختيار رئيس 
مجلس الوزراء وتشكيل احلكومة وفقا لنتائج االنتخابات 
، فه��ل س��تكون حكومة اغلبي��ة سياس��ية ، او وطنية 
؟ .. ب��ال ش��ك ان  مثل هذا االم��ر  حتدده نتائ��ج الصناديق 
وطبيع��ة ائتالف��ات ما بع��د االنتخاب��ات ، فكلم��ا كانت 
التحالفات قائمة على ارضية صلبة ولديها برنامج وطني 
واضح ومتتلك كاس��ر امواج قوي ميكنها من مواجهة املد 
الطائفي والعبور إلى ضفة الوطنية ، كان طريقها اسهل 
صوب  تشكيل حكومة قوية  .. ما نتمناه فعال ان تتحقق 
احالمنا ونرى كتال عابرة للطائفية ذات افق وطني واس��ع 
لنتمك��ن من جتاوز الصعوبات واملطب��ات التي عرقلت كل 

شيء في البالد على مدى اكثر من عقد من الزمان . 

التحالفات الجديدة 
.. ومحاوالت العبور

تقـرير

بين فيشمان*

أثار التقرير الذي بثته ش��بكة “سي أن 
أن” حول مزادات “العبيد” في ليبيا منذ 
عرضه موجة غضب دولية. فقد احتج 
فنان��ون أفارق��ة وش��خصيات رياضية 
ب��ارزة في أوروبا خ��الل تقدمي عروضهم 
األم��ر،  ه��ذا  عل��ى  املباري��ات  وخ��الل 
واندلعت التظاهرات أمام الس��فارات 
الليبية في بروكس��ل ولن��دن وباريس 
وغيره��ا م��ن امل��دن. وفي 21 تش��رين 
الثاني/ نوفمبر، ق��ال األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس إنه “ش��عر 
بالرعب” ملش��اهدة اللقطات السرية، 
داعي��اً “جميع الس��لطات املعنية إلى 
التحقي��ق في هذه األنش��طة من دون 
تأخي��ر وتقدمي اجلناة الى العدالة”. ومن 
جهتها، دعت فرنسا إلى اجتماع طارئ 
جمللس األمن الدول��ي؛ وخالل االجتماع 
ال��ذي ٌعق��د ف��ي 28 تش��رين الثاني/
نوفمب��ر، س��ّلط املس��ؤولون الض��وء 
عل��ى احلاجة إلى فرض عقوبات واتخاذ 
تدابي��ر صارم��ة أخرى بح��ق املتاجرين 
بالبش��ر إلى جانب تعزي��ز التعاون مع 
الس��لطات الليبية. وق��د طغت هذه 
املس��ألة أيضاً على القمة الس��نوية 
لالحتاد األفريقي- االحت��اد األوروبي التي 
ُعق��دت ف��ي 29 و30 تش��رين الثان��ي/

نوفمبر، حيث اقترح الرئيس الفرنسي 
إميانوي��ل ماكرون إع��ادة املهاجرين إلى 
بالدهم ونشر قوات أمن أوروبية ملعاجلة 
األزمة. بدورها، وعدت احلكومة الليبية 

بالتحقيق بتقارير بيع “العبيد” لكنها 
طلب��ت املزيد من املس��اعدات الدولية 
للتعام��ل مع التحديات التي تطرحها 

مشكلة الهجرة.
وناهي��ك عن موج��ة الغض��ب، أثارت 
األزم��ة توت��رات عل��ى صعي��د أهداف 
االحتاد األوروب��ي اخملصصة لليبيا. فمن 
جهة، يدعم األوروبي��ون عملية إحالل 
الس��الم الت��ي تقوده��ا األمم املتح��دة 
السياسي  االنتقال  الستئناف عملية 
في البالد، ويوافقون على أن اس��تقرار 
ليبي��ا يصّب ف��ي مصلحته��م. ومن 
جه��ة أخرى، غالباً ما تس��عى إيطاليا 
وفرنس��ا وغيرهما من ال��دول إلى احلّد 
من تدفق املهاجرين من خالل إبقائهم 
في ليبيا، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم 
اإلجرامي��ة مثل  املؤسس��ات  وتعزي��ز 
“أس��واق العبيد” السرية. وستتواصل 
على األرج��ح اجلهود القصي��رة األمد 
اإلنس��انية،  األزم��ة  للتخفي��ف م��ن 
ولكن من دون وجود حكومة مستقرة 
وعملي��ة ترمي إلى دمج امليليش��يات 
ضمن العمل الشرعي حلماية الدولة، 
ستستمر ظاهرة “استعباد” املهاجرين 

واستغاللهم.

العمالة القسرية وأزمة الهجرة
ف��ي نيس��ان/ أبري��ل املنص��رم، ب��دأت 
“املنظمة الدولية للهجرة” بدق ناقوس 
اخلط��ر بش��أن العمالة القس��رية في 
ليبيا بعد إجراء مقابالت مع مهاجرين 
فاري��ن. فالفارون في ليبيا والنيجر رووا 
قصصاً متش��ابهة ج��داً: قام مهربون 

كانوا قد دفعوا لهم املال لنقلهم إلى 
الس��احل ببيعهم أو ُخطفوا على يد 
املتاجرين بالبش��ر على طول الطريق. 
وتع��ّرض الكثي��رون لالبت��زاز من أجل 
دفع مبالغ إضافي��ة لقاء حريتهم؛ أما 
آخرون فأُس��روا مجدداً بعد فرارهم أو 
حتريرهم من قب��ل جماعات مختلفة. 
وخ��الل فت��رة احتجازه��م، غالب��اً ما 
تعرضوا لسوء املعاملة وسوء التغذية 
واالعت��داء اجلنس��ي. وقد ص��ّور تقرير 
“س��ي أن أن” هذا اإلج��رام على أفضل 
وجه. وإذ ادع��ت الصحافية من أصول 
صومالية أنها مهاجرة تبحث عن أحد 
أقاربها، متّكنت مع منتجها س��راً من 
تس��جيل م��زاد لبيع البش��ر وحملت 

معها الدليل على ذلك.
يش��ار إل��ى أن��ه يصعب حتدي��د نطاق 
هذه املش��كلة، لكن يُقدر أن يكون 20 
ألف مهاجر يعيشون حالياً في مراكز 
اعتق��ال تابع��ة للدولة ف��ي ليبيا، مبن 
فيهم أف��راد ب��اءت محاوالتهم لعبور 
البح��ر املتوس��ط بالفش��ل أو أُلق��ي 
القب��ض عليهم قب��ل أن يتمكنوا من 
اإلبحار. وتش��ير بع��ض التقديرات إلى 
أن مئات آالف من املهاجرين اآلخرين قد 
هربوا من االحتج��از وال يزالون يبحثون 
عن طرق ملغادرة البالد. وفي هذا اإلطار، 
صّرح املفوض الس��امي ل��ألمم املتحدة 
حلقوق اإلنس��ان زيد رعد احلس��ني بعد 
عدة زيارات قام به��ا فريقه إلى املراكز 
الليبية في تش��رين الثاني/نوفمبر بأن 
“العديد من احملتجزين سبق أن تعرضوا 
لالجتار واخلطف والتعذيب واالغتصاب 

وأش��كال أخ��رى من العنف اجلنس��ي 
واالس��تغالل  القس��رية  والعمال��ة 
والتجوي��ع  احل��اد  اجلس��دي  والعن��ف 
والفظائع األخرى خ��الل رحالتهم عبر 

ليبيا.

األسباب اجلذرية
يب��دو أن تنامي ظاهرة االجتار بالبش��ر 
في ليبيا واستغالل املهاجرين األفارقة 
عموماً ينتجان عن عاملني أساسيني. 
أوالً، يق��وم ع��دد كبي��ر م��ن املتاجرين 
باستغالل يأس املهاجرين للوصول إلى 
أوروبا، فينصبون لهم األفخاخ ليعلقوا 
في ليبيا، ويعمدون إلى ابتزاز أس��رهم 
للحصول عل��ى املزيد من األموال وإلى 
بيعهم ك�”عبيد” أو اس��تغاللهم في 
جتارة اجلنس إذا لم يقبضوا املال. ولدى 
هؤالء املهربني ُمطلق العنان في ليبيا، 
مستغلني غياب القانون في البالد، متاماً 
كما فعل تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
بني عامي 2015 و2016 عندما سيطر 
على س��رت. ويتداخل املهرب��ون وأفراد 
العصاب��ات مع مش��هد امليليش��يات 
السائد، مما يجعل من الصعب للغاية 
تقليص أنش��طة إحدى اجلماعات من 

دون التأثير على مجمل األرباح.
فعلى س��بيل املثال، بعدما متّ تكليف 
ميليش��يا ودف��ع أجره��ا للح��ّد م��ن 
املهاجري��ن ف��ي صبراتة، الت��ي تعتبر 
نقط��ة انط��الق مهم��ة إل��ى أوروب��ا، 
تعرض��ت لهج��وم من قبل ميليش��يا 
منافسة اس��تاءت من تراجع عائداتها 
من عمليات التهريب نتيجة ذلك. وقد 

دفع العن��ف املتأتي بحوال��ي 13 ألف 
مهاجر لالنضم��ام إلى نظام االحتجاز 
املكت��ظ أساس��اً في أيلول/س��بتمبر 

وحده. 
العوام��ل  معاجل��ة  تت��ّم  ل��م  ثاني��اً، 
الرئيس��ية التي تدف��ع باملهاجرين إلى 
اخملاط��رة وخ��وض ه��ذه الرح��الت غير 
اآلمن��ة - أي الفقر وغي��اب الفرص في 
بلدانهم األصلية - بش��كل مناسب. 
وفي عام 2015، أنش��أ االحت��اد األوروبي 
صندوق ائتمان للطوارئ برأسمال قدره 
3.2 ملي��ار يورو من أجل تس��هيل إدارة 
الهجرة عند نقطة املنشأ في أفريقيا. 
وقد متت املوافقة حتى اآلن على برامج 
تنمي��ة اقتصادي��ة وأخ��رى ترّكز على 
الهج��رة بقيمة 1.9 مليار ي��ورو، لكن 
نظراً إل��ى الفق��ر والق��درات املتدنية 
للغاي��ة الت��ي ال ت��زال تس��ود ال��دول 
املس��تهدفة، ال بّد من توس��يع املبادرة 
التي يقوده��ا االحتاد األوروبي بش��كل 
كبي��ر وإال س��يكون مصير املس��اعي 
الرامي��ة إل��ى احل��ّد م��ن الهج��رة إما 
الفشل أو التس��ّبب بازدياد انتهاكات 

حقوق اإلنسان داخل دول مثل ليبيا.
وخ��الل قمة االحت��اد األفريق��ي- االحتاد 
األوروب��ي، انضّمت فرنس��ا وأملانيا إلى 
عدد من ال��دول األفريقية في املوافقة 
الطوعي��ة  اإلع��ادة  تس��هيل  عل��ى 
للمهاجرين األفارقة إلى بالدهم الذين 
اخت��اروا ليبيا منص��ة انطالقهم إلى 

أوروبا.
أم��ا بالنس��بة القت��راح ماك��رون بأن 
اللج��وء إل��ى خط��وة عس��كرية ق��د 

يكون ضرورياً ملكافح��ة املهربني، فهو 
لم يَخض في تفاصيل��ه بعد. وحالياً، 
يشارك نحو 4 آالف جندي فرنسي في 
جهود مكافحة اإلرهاب في الساحل. 
كما تدعم باريس املبادرة املشتركة بني 
بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا 
والنيجر )املعروفة باسم الدول اخلمس 
ف��ي الس��احل األفريق��ي( الرامية إلى 
تعزيز جهود أمن احل��دود في املنطقة. 
وقد يس��عى ماكرون إل��ى متديد رقعة 
انتشار هذه اجلهود من أجل استهداف 
االجتار بالبش��ر في الصح��راء اجلنوبية 
ف��ي ليبيا. لك��ن أي تواجد عس��كري 
فرنسي على الساحل الليبي سيكون 
أكثر صعوبة في التنفيذ من الناحيتني 
السياس��ية واللوجس��تية، وسيعّقد 
عل��ى األرجح مس��اعي الس��الم التي 
يقوده��ا املمث��ل اخلاص ل��ألمم املتحدة 

غسان سالمة.  

معاجلة األزمة
يسّلط الكش��ف عن “أسواق العبيد” 
ف��ي ليبيا الض��وء على الطاب��ع امللح 
خلط��ة س��المة الرامي��ة إل��ى إع��ادة 
مس��اره  إل��ى  السياس��ي  االنتق��ال 
الصحي��ح وترس��يخ حكوم��ة وحدة 
متف��ق عليه��ا. وحت��ى اآلن، أَبل��غ عن 
التق��دم احمل��رز ف��ي تعدي��ل “االتف��اق 
السياس��ي الليبي”، ويجري مفاوضات 
ناش��طة بش��أن ش��روط هذا االتفاق 
بني “مجلس الن��واب” و”اجمللس األعلى 
للدولة”، غير أن االنقسامات الداخلية 
ضمن كل فصيل منافس قد اتسعت 

خالل ه��ذه العملية. ويكتس��ي احلوار 
العس��كري ب��ني اجلماعات املس��لحة 
أهميًة مماثلة، حيث يجب أن يتطرق إلى 
خطوات مشتركة ملواجهة العصابات 
واملتاجرين بالبشر. وال بّد من إيجاد حل 
لعناصر امليليشيا الذين يشاركون في 
هذا االجتار - س��واء من خالل عفو عام 
مقابل التخلي عن السالح والتسريح 

الواضحني أو احملاكمات اجلنائية.  
وعل��ى الرغم م��ن أن أزم��ة املهاجرين 
ليست ملحًة كثيراً بالنسبة للواليات 
املتح��دة، يتع��ني عل��ى واش��نطن أن 
تضطل��ع ب��دور مهم يتمث��ل بضمان 
أن تكّم��ل اجله��ود األوروبي��ة املتعلقة 
بالهجرة اجلهود السياسية التي يقوم 
بها سالمة بدالً من معارضتها. ويؤدي 
ذلك إلى حوار وثيق أمريكي- فرنس��ي 
حول نطاق أفكار ماكرون العسكرية. 
فالواليات املتحدة تدعم أساساً اجلهود 
العس��كرية الفرنس��ية في املنطقة 
ومتّدها بوس��ائل النقل والتزود بالوقود 
وميك��ن  االس��تخبارية،  واملس��اعدات 
توس��يع ه��ذا الدعم لتمك��ني اجلهود 
الرامي��ة إل��ى مكافح��ة  الفرنس��ية 
االجت��ار بالبش��ر واإلره��اب ف��ي جنوب 
ليبي��ا الشاس��ع. وإذا س��عت باري��س 
إلى توس��يع عملياتها نحو الساحل، 
س��يتوجب عل��ى واش��نطن ضمان أن 
تكون املهمة مكّملة ملصالح الواليات 

املتحدة واألمم املتحدة.  

*ب��ن فيش��مان، زميل مش��ارك في 
معهد واشنطن.

“العبودية” في ليبيا: أزمة المهاجرين تبلغ مستويات جديدة

اجتماع اللجنة املالية في مجلس النواب

اعلن مقرر اللجنة المالية 
في مجلس النواب احمد 
حاجي رشيد في تصريح 
للصباح الجديد، ان مصدرا 
مقربا من رئيس الوزراء 
حيدر العبادي اكد له 
موافقة رئيس الوزراء 
على صرف رواتب وزارتي 
التربية والصحة في إقليم 
كردستان، قبل نهاية 
الشهر الجاري او مع بداية 
شهر شباط المقبل
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بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقية امس االثنني، مقتل مدني 
في هجوم مسلح مبنطقة املعامل 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
فتح��وا ني��ران اس��لحتهم الكامتة 
باجت��اه مدن��ي بأحد ازق��ة منطقة 
املعامل شرقي بغداد، ما اسفر عن 
مقتله في احلال" ، مضيفا أن "قوة 
امنية نقلت جثة القتيل الى الطب 

العدلي وفتحت حتقيقا باحلادثة".

ديالى – استهداف دورية 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديالى ام��س االثنني، بأن 

عبوتني ناسفتني انفجرتا بالتعاقب 
ش��رقي  للجي��ش  دوري��ات  عل��ى 

احملافظة.
وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه إن "عبوتني 
ناس��فتني موضوعت��ني على طريق 
زراع��ي ف��ي اط��راف قري��ة اخلمائل 
شرقي ناحية مندلي، )90كم شرق 
ب عقوب��ة(، انفجرتا بالتعاقب صباح 
ي��وم ام��س ، على دوري��ات للجيش، 
م��ا اس��فر ع��ن اض��رار مادي��ة دون 
اي اصاب��ات بش��رية" ، مضيف��ا ان 
"االجه��زة االمنية فتح��ت حتقيقا 

باحلادث".

بابل – ضبط حزام ناسف 
كش��فت قيادة ش��رطة محافظة 

باب��ل امس االثنني، عن متكن القوات 
األمني��ة ف��ي احملافظ��ة ومبعلومات 
اس��تخبارية الس��يطرة على حزام 
الس��ريع  الطري��ق  ق��رب  ناس��ف 
م��ع بغ��داد ضم��ن قاطع ش��مالي 

احملافظة.
باس��م  الرس��مي  الناط��ق  وق��ال 
القي��ادة العقي��د احلقوق��ي ع��ادل 
احلس��يني إن "مفارز مشتركة من 
ش��رطة االس��كندرية ومكافح��ة 
املتفجرات عثرت على حزام ناس��ف 
مع��د للتفجي��ر كان مخبأ في أحد 
األماكن قرب جسر 18 على الطريق 
املرور السريع الرابط بني بابل وبغداد 
باجتاه محافظات الوسط واجلنوب ، 
مس��اء يوم امس األحد ، في ناحية 

االسكندرية، شمالي احللة". 

صالح الدين – مقتل انتحاري
اعل��ن مص��در امن��ي في ش��رطة 
ام���س  الدي��ن  ص��اح  محافظ��ة 
احلش��د  م���ن  ق���وة  ان  االثني���ن 
ف��ي  انتحاري��اً  قتل��ت  الش��عبي 
عصاب���ات داع��ش االرهابية، خال 
عملي��ة امني��ة جنوب��ي محافظة 

صاح الدين.
وذك��ر املص��در ان "قوة من احلش��د 
اللواء  م��ع  وبالتنس��يق  الش��عبي 
السابع عش��ر/ الش��رطة االحتادية 
قتلت انتحارياً شرقي قضاء سامراء 
بعد تلقيهم معلومات استخبارية" 
، مضيف��ا ان التنس��يق العالي بني 
احلش��د الش��عبي والقوات األمنية 
يع��ود بنتائج جي��دة بالقضاء على 

فلول وبقايا داعش االرهابية ". 

االنبار – انفجار عبوة 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
االثن��ني  ام��س  االنب��ار  محافظ��ة 
أن اربع��ة اطف��ال اصيب��وا بجروح 
احده��م حالته "خط��رة" بانفجار 
مخلف��ات  م��ن  ناس��فة  عب��وة 

تنظيم"داعش"غربي الرمادي.
وق��ال املص���در  إن "ارب���ع اطف��ال 
بينهم طف��ل بحالة خطرة اصيبوا 
ناس��فة م��ن مخلف��ات  بانفج��ار 
داع��ش مبنطق��ة تل اس��ود بجزيرة 
هيت ش��مال قضاء هي��ت )70 كم 
غرب الرمادي ("، مضيفا أن "القوات 
االمنية توجهت ال��ى مكان احلادث 
ال��ى  املصاب��ني  االطف��ال  ونقل��ت 
العاج  لتلق��ي  قريب  مسنش��فى 

املطلوب ".

املثنى – عملية امنية 
أعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
االثن��ني  ام��س  املثن��ى  محافظ��ة 
عن الق��اء القبض عل��ى مجموعة 
مكون��ة م��ن  ثاث��ة أش��خاص في 
مدينة الس��ماوة متهمة مبمارسة 

التسليب.
وذك��ر املص��در إن " ه��ذه اجملموعة 
قامت بتس��ليب احد املواطنني في 
منطق��ة ال معالي " ، مش��يرا إلى 
ان " مديرية مكافحة االجرام قامت 
بتش��كيل فريق للتحقيق في هذه 
القضي��ة والتمك��ن بع��د جمع��ة 
األدلة م��ن إلق�اء القبض على هذه 
اجملموعة التي اعترف��ت باجلرمية ومت 
إحالته��م أوراقه��م إل��ى احملكم��ة 

اخملتصة". 

البصرة  - حملة دهم 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة ام��س االثنني، 
عن مصادرة اس��لحة خفيفة خال 
حملة دهم وتفتيش ملنازل مواطنني 

وسط احملافظة.
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "ش��رطة البص��رة 
صادرت اس��لحة خفيفة من منازل 
مواطنني خال حملة دهم وتفتيش 
نفذته��ا، فج��ر يوم امس باش��راف 
قائد الش��رطة اللواء، عب��د الكرمي 
مصطف��ى املياح��ي"، مضيف��ا ان 
"احلملة نفذت مبنطقة حي الزيتون 
املرك��زي  الس��جن  م��ن  القريب��ة 
للمحافظ��ة الواق��ع عل��ى طري��ق 

البصرة – فاو".

القبض على ثالثة متهمين بالتسليب في المثنى  * إصابة 4 أطفال بجروح بانفجار عبوة غربي الرمادي
مقتل انتحاري بعملية أمنية جنوبي صالح الدين  * مصادرة أسلحة خفيفة خالل حملة دهم وسط البصرة

3 شؤون عراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
بعي��د  النيابي��ة  القانوني��ة  اللجن��ة  أك��دت 
التصويت على تعدي��ل قانون االنتخابات امس 
، أن القان��ون الذي صوت علي��ه مجلس النواب 
اليوم فيه "الكثير من اجلوانب غير القانونية"، 
داعي��ة املعترضني عل��ى القان��ون اللجوء إلى 

احملكمة االحتادية.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤمتر 
صحفي عقده في مبن��ى البرملان، إن "اللجنة 
القانونية من واجبها تش��ريع القوانني وإعداد 
صياغتها، لكن قانون االنتخابات البرملانية كان 
فيه جانب أو صبغة سياس��ية وكل كتلة تريد 
تشريعه حسب مصلحتها"، مبيناً أنه "حسب 
اتفاق اللجنة مع الكتل السياس��ية وحس��ب 
االجتماع األخير الذي حضره رئيس الوزراء، فقد 

مت على ستة تعديات على القانون".
القانوني��ة  "اللجن��ة  أن  الس��عدون  وأض��اف 
قدم��ت بع��ض املقترح��ات والتعدي��ات وهي 
جلنة مختصة لك��ن مت رفضها من قبل النواب 
ومنه��ا اعتم��اد الش��هادة اإلعدادي��ة كح��د 
ادنى، والدس��تور واضح وهو لم يش��رط وجوب 
شهادة للمرشح"، موضحاً أن "مجلس النواب 
ومجال��س احملافظ��ات أعضاءه��ا منتخبون وال 
يجوز فرض شيء على الناخب، بل هو له حرية 
االختيار، ففرض شهادة املرشح بالبكالوريوس 
بدل اإلعدادية مخالفة دس��تورية ارتكبها من 
خال��ف مقترح اللجن��ة القانونية وصوت على 

مقترح الكتل السياسية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً باإلعدام 
ش��نقاً حتى امل��وت بحق أح��د عناصر تنظيم 
القاعدة اإلرهابي شارك بعدة عمليات ارهابية 

ابرزها قتل 47 مواطنا في عام 2006.
وقال املتحدث الرس��مي جمللس القضاء االعلى 
القاضي عبد الس��تار بيرقدار ف��ي بيان تلقت 
" الصب��اح اجلديد" نس��خة من��ه، إن "املتهم 
اش��ترك مع اف��راد من تنظي��م القاعدة خال 
الع��ام 2006 بنص��ب س��يطرة وهمي��ة وقتل 
47 مواطن��ا في منطقة بزاي��ز كنعان � طريق 
النهروان"، الفتاً الى ان "املتهم ش��ارك عناصر 

تنظيم القاعدة بعدة عمليات ارهابية".
وأش��ار بيرقدار الى ان "ق��رار احملكمة باإلعدام 
ش��نقا حتى املوت ص��در وفقاً ألح��كام املادة 

الرابعة /1 من قانون مكافحة االرهاب".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت أمان��ة بغداد، ع��ن اتفاق مع ش��ركة 
)maurer se( األملاني��ة العاملي��ة املتخصص��ة 
مبس��اند االرت��كاز لصيان��ة مجس��ر محم��د 

القاسم للمرور السريع.
وذكر بي��ان لألمان��ة تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة من��ه ان "الش��ركة عقدت ن��دوة في 
مبنى أمانة بغداد للتعريف بأهم االعمال التي 
اجنزتها والطرائق احلديثة التي ستس��تعملها 
لصيان��ة طري��ق محم��د القاس��م بحض��ور 
وكيلي أمانة بغداد للش��ؤون البلدية واالدارية 
والفنية ومدير عام العاقات واإلعام وعدد من 

املتخصصني".
uma )وبني، ان "الش��ركة اتفقت مع ش��ركة 

rer se( األملانية اخملتصة مبس��اند االرتكاز التي 
متتلك فروعا في أوروبا وافريقيا وآسيا وامريكا 

وشاركت في بناء أغلب اجلسور في العالم.
 وأوض��ح البيان، أن "ش��ركة )maurer se( هي 
إحدى أهم واقدم الشركات في هذا اجملال وقد 
أسس��ت في مدينة ميونخ األملانية عام 1876 
وقدم��ت خدماتها في أكثر م��ن 50 دولة حول 

العالم".
وأض��اف، ان "الش��ركة س��تعمل على نصب 
مس��اند االرت��كاز وصيان��ة الوس��ائد اخلاصة 
باجملس��ر التي تعرضت للزحف بس��بب انتهاء 

عمرها االفتراضي والعوامل البيئية".

اللجنة النيابية: جوانب 
غير قانونية في قانون 

االنتخابات المعدل

حكم اإلعدام إلرهابي 
اشترك بقتل 47 مواطنًا 

بسيطرة وهمية

االتفاق مع شركة
ألمانية لصيانة سريع 

محمد القاسم

الملف األمني

"النّواب": اجراء االنتخابات
في موعدها

من جهته��ا أكدت عضو اللجنة 
القانونية، ابتسام الهالي، أمس 
االثنني، أن مجل��س النواب ماض 
بالتصويت على قانون االنتخابات 
احمللي��ة خ��ال االس��بوع القادم ، 
فيما كش��فت عن رغبة عدد من 
الكتل بتأجيل انتخابات مجالس 
احملافظ��ات ال��ى نهاي��ة الس��نة 

احلالية .
لصحيف��ة  الهال��ي  وقال��ت 
هن��اك   ” ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
تخوفات من تاجيل حضور بعض 
الكت��ل خال جلس��ة التصويت 
على اج��راء االنتخابات احمللية في 

موعدها احملدد .
وعق��د مجل��س الن��واب، ام��س 
االثن��ني، جلس��ته الس��ابعة من 
احلال��ي  التش��ريعي  الفص��ل 
برئاس��ة رئي��س اجملل��س س��ليم 
اجلبوري وحض��ور 171 نائبا، فيما 
اشار مصدر برملاني الى أن اجمللس 
اخلاص��ة  االج��راءات  س��يناقش 
االج��واء  وتهيئ��ة  باالنتخاب��ات 

املناسبة لها.

العبادي يؤكد عودة النازحني 
واالستعداد لالنتخابات 

املقبلة
االحتادي��ة  احملكم��ة  وأص��درت 

العليا، أم��س االول األحد، قراراً 
 /56( امل��ادة  تفس��يرياً ألحكام 
ثاني��اً( من الدس��تور بناء على 
الطل��ب ال��وارد م��ن مجل��س 
الن��واب بتاري��خ 21/ 1/ 2018، 
التقييد  بوج��وب  في��ه  قضت 
باملدة احملددة في املادة املذكورة 
النتخاب أعضاء مجلس النواب 
اجلديد، مؤكدة عدم جواز تغيير 

املوعد.
وص��ادق مجلس الن��ّواب، امس 
االثنني، على إج��راء االنتخابات 
النيابي��ة ف��ي موعده��ا املقرر 

بالثاني عشر من آيار املقبل.

"النفط" توقع اتفاقا مع 
أوريون األميركية ملعاجلة 

الغاز من حقل بن عمر
مبينا أن "القدرات االستثمارية 
لهذا املشروع وصل الى معدل 
ق��دم مكع��ب  )مقم��ق(   900

قياسي باليوم".
أيض��ا  "مت  اللعيب��ي،  وأض��اف 
حتقيق زيادة أخرى في استثمار 
الغاز اخلام من حقول شركة غاز 
اجلنوب وش��ركة نفط ميسان 
تصل ال��ى معدل 230 )مقمق( 
مليون ق��دم مكعب قياس��ي 
باليوم"، مش��يرا الى أن "اإلجناز 
الكبي��ر س��يعزز م��ن ق��درات 

الباد في تصدير الغاز السائل 
والغازولني الطبيعي وسيعظم 
من التنمية املس��تدامة ويزيد 
من ثقة املس��تثمرين ملشاريع 
واألس��مدة  البتروكيماوي��ات 
لوجود اس��تقرار في وفرة املادة 
اخل��ام له��ذه الصناع��ات وهو 

الغاز املكرر".
األولي��ة  التقدي��رات  وتفي��د 
الع��راق  ب��أن  النف��ط  ل��وزارة 
بنحو  يق��در  احتياطياً  ميتل��ك 
132 تريليون ق��دم مكعب من 
الغ��از، حيث أن نح��و %70 من 
الغاز العراقي هو غاز مصاحب 
ملعاجلته،  النف��ط  الس��تخراج 
ويح��ل الع��راق املرتب��ة احلادية 
عش��ر بني دول العال��م الغنية 
بالغاز الطبيع��ي بعد كل من 
روسيا وإيران وقطر والسعودية 
ونيجري��ا  وأمي��ركا  واإلم��ارات 

وفنزويا واجلزائر.

مجلس الوزراء يسمح لدور 
النشر بتصدير مطبوعاتها

واشارت اللجنة الى انها "قررت 
ايض��ا تبن��ي سياس��ة دع��م 
الصناع��ة الوطنية وتش��غيل 
بتش��جيع  احمللي��ة  العمال��ة 
الص��ادرات من خال الس��ماح 
بتصدير عدد من املواد تش��مل 

احلج��ر   ، اجللم��ود  احلص��ى،   "
املكس��رة ،اضاف��ة ال��ى القير 
والرمل ، مع حث القطاع اخلاص 
املصنعة  التم��ور  على تصدير 
منافسة  ش��ركات  وتأس��يس 
وتش��جيع  التم��ور  لتصدي��ر 

الصناعات الغذائية".
وبين��ت اللجنة انه��ا "وافقت 
اس��تكمال مبنى  ايضا عل��ى 
ف��ي  النعم��ان  مستش��فى 
االرتق��اء  به��دف  االعظمي��ة 
املقدم��ة  الطبي��ة  باخلدم��ات 
الواق��ع  وتطوي��ر  للمواطن��ني 
الصحي في العاصمة وتدريب 

االطباء".
اجلدير بالذكر ان جلنة الش��ؤون 
االقتصادي��ة الوزارية تضم في 
عضويتها وزراء املالية والنفط 
والزراعة  واملع��ادن  والصناع��ة 
، فض��ا ع��ن محاف��ظ البنك 
املركزي ورئيس هيئة االستثمار 
الوطنية واملستشار االقتصادي 
لرئي��س ال��وزراء ووكاء وزارتي 

التخطيط والتجارة .

تأخير املوازنة يقّلص 
مساحة االستقرار والنمو 

االقتصادي
وبخاف��ه ف��أن العراق س��وف 
طيب��ة  غي��ر  إش��ارة  يعط��ي 

للمجتم��ع الدولي ال��ذي يروم 
مساعدته، وكذلك املستثمرين 

فيه".
ونص��ح الكتل السياس��ية ب� 
املوازنة ألسباب  "عدم تعطيل 
تتعل��ق باملناكف��ات"، ووجد أن 
عل��ى  املوج��ودة  "املاحظ��ات 

القانون ال ترتقي لتعطيله".
"اس��تمرار  أن  صال��ح  وب��ني 
اخلاف��ات من ش��أنه املس��اس 
س��لباً بجميع املرافق املتعلقة 
باجلانب الوظيفي وتأخير اطاق 

الدرجات".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائب عن 
احت��اد الق��وى ب��در الفحل في 
إلى "الصباح اجلديد"،  تصريح 
إن "موض��وع قانون املوازنة غير 
مرتبط بق��رار احملكمة االحتادية 
العلي��ا ف��ي ما يخ��ص تثبيت 
موعد االنتخابات جمللس النواب 

في آيار املقبل".
"قبولن��ا  أن  الفح��ل  واض��اف 
مبوع��د االنتخاب��ات عل��ى وفق 
القرار القضائ��ي، ال يعني أننا 
س��وف نص��وت عل��ى قان��ون 
املوازنة، ورفضن��ا إزاء األخير ما 

زال مستمراً".
ل��م  "احلكوم��ة  أن  وأوض��ح 
تس��تمع الى مناشدتنا بشأن 
وضع تخصيصات مالية إلعادة 

أعم��ار املناط��ق احملررة، س��يما 
تنظيم  دمره��ا  التي  املناط��ق 
داع��ش بالكامل مث��ل اقضية 
بيج��ي وح��زام بلد وس��ليمان 

بيك".
وافاد الفحل بأن "املوازنة تخلو 
م��ن مبال��غ كبي��رة ملناطقنا، 
س��وى 400 ملي��ون دوالر لكل 
احملافظات التي احتلها تنظيم 

داعش االرهابي".
وبني الفح��ل أن "تل��ك املبالغ 
قليلة جداً"، معوالً على "مؤمتر 
املانح��ني ف��ي الكوي��ت إلعادة 
املناط��ق احمل��ررة لعلنا  إعم��ار 
نخرج م��ن خاله مببالغ تكفي 
لتأهيله��ا بغية عودة النازحني 

إليها".
وبحسب مراقبني فانه من املقرر 
أن يس��فر مؤمت��ر إع��ادة إعمار 
العراق عن إنشاء صندوق إعمار 
املدن املدمرة تض��ع فيه الدول 
منحه��ا املتوقعة، حيث تعتزم 
الكوي��ت تصدر قيم��ة املبالغ 
الت��ي س��تخصص لصن��دوق 
الس��عودية  ومعه��ا  اإلعم��ار 
واإلم��ارات وقطر فضا عن دول 
تترقب ش��ركات  غربي��ة فيما 
عاملية الفرص��ة للفوز بحصة 
ف��ي اإلعم��ار منه��ا ش��ركات 

عربية على رأسها مصر.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

م��ا إن س��كتت البن��ادق وأعلن��ت 
احلكومة العراقية استعادة مدينة 
املوصل من سيطرة "داعش"، حتى 
هرع الش��باب إلى تنفيذ نشاطات 
تطوعي��ة، لكنهم الي��وم يقدمون 
عل��ى خط��وة جريئة أخ��رى، نحو 
اقتحام معترك العمل السياسي.

 حت��ت أش��جار الكاليبت��وس ف��ي 
غاب��ات املوص��ل، اجتم��ع أكثر من 
)150( ش��ابا، وعلى غي��ر العادة لم 
تك��ن تل��ك نزه��ة او حفل م��ا، بل 
ملتقى سياس��ي نظمه وش��ارك 
فيه ش��بان موصليون من مختلف 

االنتماءات.
عل��ى منص��ة املتحدث��ني تن��اوب 
يرتدون  بضع��ة ش��باب متأنق��ني 
بدالت رسمية وربطات عنق جميلة، 
إللقاء اخلطب عل��ى جمهور ليس 
بينهم رؤوس بشعر ابيض، الكلمة 
االرجتالية ألقاها شاب بالكاد دخل 
عامه الثاث��ني، وهو الذي اثار جدال 

واسعا في الشهرين املاضيني.
الش��اب يدعى د. علي اغوان أستاذ 
العاق��ات الدولية في جامعة بيان 
مبدين��ة أربي��ل، وق��د قدم نفس��ه 
مرش��حا ملنصب محاف��ظ نينوى 

عندما خا املنصب مؤقتا.
يق��ول اغ��وان وهو يقط��ع املنصة 
انتب��اه  ليضم��ن  وذهاب��ا  جيئ��ة 
احلاضرين، ان الفرصة باتت مناسبة 
لتولي الش��باب مناصب سياسية 
في املوصل، بعد التجربة الناجحة 
التي قدمها الشباب على مستوى 
العمل التطوعي بعد حترير املدينة 
من تنظيم "داعش"، وجهود إعادة 
احلياة اليها بعدما وقفت احلكومة 
عاج��زة في مناس��بات كثيرة منذ 

استعادة السيطرة على املوصل.
موضوعي��ة  أخ��رى  دواف��ع  ثم��ة 
تتمثل بالثورة على الفشل الذريع 
احملافظ��ة  ف��ي  الق��رار  ألصح��اب 
واحلكوم��ة املركزي��ة ف��ي معاجلة 
املدينة  تواجهه��ا  الت��ي  الكارث��ة 
بسبب الدمار الكبير الذي خلفته 

احلرب على "داعش".
تتعل��ق  أخ��رى،  عوام��ل  وهن��اك 
بالوض��ع األمني، فاحملاذي��ر األمنية 
التي كانت أثناء وجود التنظيمات 

املسلحة املتطرفة السيما تنظيم 
"داع��ش" لم تعد موج��ودة، وباتت 
هناك مس��احة من احلري��ة لعقد 
والتحرك  واملؤمت��رات  االجتماع��ات 
م��ن دون اخل��وف من أعم��ال عنف 

واالغتيال.
هذه املبررات ساقها اغوان لتفسير 
سبب االندفاع الكبير للشباب جتاه 

صناديق االقتراع.
االنتخاب��ات البرملاني��ة م��ن املقرر 
إجراؤه��ا في 12 أي��ار )مايو( 2018، 
بينم��ا أعلن��ت املفوضي��ة العليا 
العراق تس��جيل  في  لانتخاب��ات 
خل��وض  سياس��ية  أح��زاب   )143(
االنتخابات، فيما بلغت التحالفات 
االنتخابي��ة )27( حتالف��ا حس��بما 
أعل��ن عض��و مجل��س املفوض��ني 
ف��ي املفوضي��ة العليا املس��تقلة 

لانتخابات، معتمد نعمة.
وس��ط ه��ذا الرق��م الكبي��ر م��ن 
األحزاب التي خّيم عدد منها على 
املشهد السياسي في العراق بعد 

2003، واحتكر املناصب السياسية 
واإلداري��ة املهمة ف��ي الدولة، يبدو 
اجتماع الش��بان املوصليني خطوة 

أولى على طريق األلف ميل.
عم��ر الس��الم )31 عام��ا( أطل��ق 
مبادرة اجتماع الشباب املتحمسني 
للعمل السياسي الذي حمل اسم 

)ملتقى شباب نينوى السياسي(.
"بعدما وج��دُت ان ثم��ة توجهات 
عدة لدى الش��باب نح��و االنخراط 
التش��جيع  أو  االنتخاب��ات  ف��ي 
عل��ى املش��اركة فيه��ا، اقترح��ت 
عقد امللتقى عب��ر موقع التواصل 
والق��ت  )فيس��بوك(،  االجتماع��ي 
الفك��رة تفاع��ا فت��م تنفيذها"، 

يقول.
ش��رف  ميث��اق  لدين��ا  وس��يكون 
أخاق��ي يت��م توقيع��ه م��ن قبل 
الشباب املرش��حني الذين سنقوم 

بدعمهم في االنتخابات املقبلة.
الش��باب  هن��اك مح��اوالت جلمع 
في قائمة واحدة، وفي املس��تقبل 

نفكر أن نح��ّول امللتقى إلى تكتل 
سياس��ي مدني، بعد أربع سنوات، 
وان يصب��ح ل��دى الش��باب لوب��ي 
ومنبر قوي يعبر ع��ن طموحاتهم 
باعتباره��م قوة مؤث��رة برزت على 
الس��احة باندفاع كبي��ر بعد حترير 

املوصل.
فهد اليوس��ف ناشط مدني واحد 
الشباب الذين يخططون للترشح 
ف��ي االنتخاب��ات، حت��دث بصراحة 
ش��ديدة، "ال نحتاج الى ش��عارات 
كتلك التي يكررها السياس��يون، 
وقد أصبحت بضاعة مس��تهلكة 
تطرح في احلمات االنتخابية، نريد 
خط��وات عملي��ة إذا أردن��ا أن نأتي 

بالتغيير".
"إن اجتماعن��ا يعد خطوة مهمة، 
فنحن نتحمل مس��ؤولية ما جرى 
في محافظ��ة نينوى، وم��ن الرائع 
أننا انتقلنا من مجرد الكتابة على 
فيسبوك وانتقاد الوضع السياسي 
واإلداري، إل��ى حتقيق ه��ذا امللتقى 

الذي هو خط��وة عملية، ألنه يعبر 
ع��ن رغب��ة حقيقية ل��دى الكثير 
من الش��باب إلح��داث التغيير في 

احملافظة".
وختم اليوسف: "دعونا نتفق على 
األه��داف وان اختلفنا في وس��ائل 

حتقيقها".
انطاق املاراثون االنتخابي س��يثير 
غب��ارا كثيفا بأق��دام الفيلة التي 
تتصدر سباق العملية السياسية 
من��ذ عام 2003، ما يجعل الوصول 
الى خط النهاي��ة مهمة عصيبة 
على الشباب الذين هم اآلن الطرف 
األضعف واألقل خبرة، لكن يبدو أن 
علي وعمر وفهد ورفاقهم يدركون 
الظروف احمليطة وف��رص جناحهم. 
منتل��ك  ال  ضعف��اء،  اآلن  "نح��ن 
التمويل واخلب��رة، لكن من ال يقف 
معنا اآلن لن نحتاج إليه فيما بعد، 
عندما نصب��ح أقوي��اء"، قال عمر 

مخاطبا جمهور الشباب.
األط��راف السياس��ية الب��ارزة في 

نينوى حاليا هي احلزب اإلس��امي 
ومشتقاته وتكتل النجيفي )نائب 
رئيس اجلمهورية أسامة النجيفي 
الس��ابق(  احملافظ  اثيل  وش��قيقه 
الس��ابق  الدف��اع  وزي��ر  وتكت��ل 
خال��د العبيدي واحلزب��ان الكرديان 
)الدميقراطي الكردستاني واالحتادي 
الكردستاني(، وغيرها، ومن املتوقع 
ان يندس املرش��حون الش��باب في 
ورمب��ا س��يكون  التكت��ات،  ه��ذه 
بعضهم م��ن مخرج��ات )ملتقى 

شباب نينوى السياسي(.
عندما انتهت اعمال امللتقى وقبل 
ان ينف��ّض اجلمي��ع، اجتم��ع عمر 
ورفاقه لي��س فقط اللتقاط صورة 
جماعي��ة لتوثي��ق ه��ذه اللحظة 
البع��ض مصيري��ة  عّده��ا  الت��ي 
بالنسبة للش��باب، وإمنا أيضا من 
اجل التبرع طوعا مببالغ بس��يطة 
م��ن املش��اركني لتس��ديد نفقات 

امللتقى.
*عن موقع نقاش

وسط هذا الرقم 
الكبير من األحزاب 
التي خيم عدد منها 
على المشهد 
السياسي في العراق 
بعد 2003، واحتكر 
المناصب السياسية 
واإلدارية المهمة في 
الدولة، يبدو اجتماع 
الشبان الموصليين 
خطوة أولى على 
طريق األلف ميل

شباب املوصل املرشحني في االنتخابات

في مرحلة ما بعد داعش:

شباب الموصل يترّشحون في االنتخابات
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وفقًا للمعايير الوطنية والدولية وطلبات أهالي البصرة

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أك��دت وزارة الصح��ة والبيئ��ة 
ضرورة ايج��اد االليات والس��بل 
املناط��ق  لتطهي��ر  الكفيل��ة 
امللوثة بااللغام واخمللفات احلربية 

في محافظة البصرة.
ودعا مدير عام دائرة شؤون االلغام 
خالد رش��اد خالل اجتماع  عقد 
ف��ي مجلس محافظ��ة البصرة 
مع رئيس اللجنة االمنية ومدير 
الدفاع املدني في احملافظة فضالً 
ع��ن ممثلي ش��ركة نفط اجلنوب 
ومدير عام الدائرة القانونية في 
املرك��ز االقليمي  ال��وزارة ومدير 
الى  االلغ��ام  اجلنوب��ي لش��ؤون 
ضرورة إيج��اد االليات والس��بل 
الكفيل��ة الزال��ة ه��ذا التل��وث 
ضمن البرنامج الوطني لشؤون 
االلغام ووفقاً للمعايير الوطنية 
أهالي  وتلبي��ة طلبات  والدولية 
تطهي��ر  واملتضمن��ة  البص��رة 

املناطق امللوثة في احملافظة.
ق��دم  الع��ام:«  املدي��ر  واض��اف 
ع��رض مفصل م��ن قب��ل مدير 
املركز االقليمي اجلنوبي لشؤون 
االلغام ع��ن مواق��ع التلوث في 
املطهرة  واملس��احات  احملافظ��ة 
منها خ��الل الفترات الس��ابقة 
، مش��يرا الى ان الدائرة تش��رف 
والتطهير  االزال��ة  اعم��ال  على 
املنف��ذة من قب��ل عناصر اجلهد 
الوطني واملنظمات والش��ركات 
االهلي��ة العاملة ف��ي هذا اجملال 
بغي��ة تقييمه��ا واجازته��ا من 
الناحي��ة الرس��مية وذلك على 
وفق ضوابط ومح��ددات علمية 

معترف بها وطنيا ودوليا .
يذك��ر ان وزارة الصح��ة والبيئة 
بدأت بتطبيق مش��اريع املس��ح 
غي��ر التقني لتقلي��ص األراضي 
امللوث��ة باملتفجرات ونوعها كأن 

تكون عنقودية او مقذوفات غير 
منفلقة او الغاما وكذلك الغاء 
املناطق اخلطرة من قاعدة بيانات 
دائرة ش��ؤون االلغ��ام للمناطق 
الت��ي نظف��ت من قب��ل مديرية 

الدفاع املدني في احملافظات .
ش��رعت  آخ��ر  صعي��د  عل��ى 
وزارة الصح��ة والبيئ��ة باع��داد 
برنام��ج عمل لتنفيذ مش��روع 
احل��زام األخضر وتأهي��ل احلدائق 
واملتنزه��ات ف��ي قض��اء املناذرة 

مبحافظة النجف االشرف .
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة التوعية 
عل��ي  امي��ر  البيئ��ي  واالع��الم 

احلس��ون ان��ه وضم��ن خط��ط 
التصحر  املعدة حملارب��ة  ال��وزارة 
وزيادة املساحات اخلضر ، وضعت 
اللجنة اخلاصة مرتسماً النشاء 
احلزام األخضر والشروع باجراءاته 
وتأهي��ل احلدائ��ق واملتنزهات في 
قض��اء املن��اذرة والتأكي��د على 
ضرورة متابعة املشروع األضخم 
البيئ��ي  املس��توى  لتحس��ن 
مبعمل��ي  احمليط��ة  للمناط��ق 
والنج��ف  الكوف��ة  اس��منت 

وتنقية األجواء في القضاء ...
م��ن جانبه اوضح ف��راس فاضل 
مدير بيئ��ة النج��ف ان اللجنة 

اخلاصة وخالل اجتماعها  قدمت 
لتش��جير  تنفيذي��اً  مرتس��ماً 
وإنشاء حزام اخضر حول شركة 
مبعمليه��ا  اجلنوبي��ة  اس��منت 
وتأهي��ل   ) والنج��ف  )الكوف��ة 
احلدائق والس��احات ف��ي قضاء 
املناذرة واملكلفة مبوجب محاضر 
جلسات مجلس حماية وحتسن 
البيئ��ة ف��ي محافظ��ة النجف 

الذي عقدت مؤخرا .
واش��ار فاض��ل الى ان��ه مت خالل 
االجتماع حتديد مساحة املشروع 
واملنطق��ة املقترحة لش��مولها 
واملس��احات  األش��جار  بزراع��ة 

املياه  اخلض��ر وإيص��ال مص��ادر 
املتمثلة من ش��ط الكوفة الذي 
يبع��د تقريب��ا 4ك��م م��ن خالل 
م��د أنب��وب يت��راوح حجمه بن 
-8 12 اجن��ا متفرعا إل��ى انابيب 
فرعية من اجل السقي وكما مت 
االتفاق على قيام ش��عبة نظم 
املعلوم��ات اجلغرافية في بلدية 
املناذرة بأخذ القياسات الدقيقة 
برنامج  باس��تعمال  للمش��روع 
تزوي��د  ومت  الدول��ي    GIS ال����� 
اجملتمع��ن بالص��ور الفضائي��ة 
مثب��ت عليها اخلريط��ة اإلدارية 

لقضاء املناذرة . 

وض��م االجتم��اع الثالث للجنة  
رئيس��ا  النجف  بلدي��ات  مدي��ر 
لالجتم��اع ورئي��س مهندس��ن 
اق��دم ومع��اون مدير ع��ام دائرة 
حماية وحتسن البيئة في الفرات 
األوسط واملهندس االقدم فراس 
فاضل حسن مدير بيئة النجف 
الهندس��ية  املالكات  وعددا من 
واملس��احن  والزراعية  والفني��ة 
من مديرية بلدية املناذرة وممثلن 
ع��ن معم��ل اس��منت اجلنوبية 
اجله��ة املكلفة بتوفي��ر الكلف 
املالية إلنشاء املشروع األضخم 

على مستوى قضاء املناذرة.

تطهير المناطق الملوثة باأللغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة

 دعت الى إيجاد اآلليات 
والسبل الكفيلة 

إلزالة التلوث ضمن 
البرنامج الوطني 

لشؤون األلغام ووفقًا 
للمعايير الوطنية 

والدولية وتلبية 
طلبات أهالي البصرة 

والمتضمنة تطهير 
المناطق الملوثة

تطهير املناطق امللوثة بااللغام

تعاون عراقي تونسي 
في مجاالت النقل

»الزراعة« تناشد 
المنظمات الدولية لدعمها  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني ل��وزارة النقل ومدير عام 
سلطة الطيران املدني العراقي عباس عمران 
االح��د ، مع الس��فير التونس��ي املعتمد  في 
الع��راق ابراهيم رزق��ي  توس��يع وتطوير افاق 
التعاون بن البلدين في اجملاالت اجلوية والبرية 

والبحرية .
وق��ال الوكيل خالل اللقاء ال��ذي حضره مدير 
ع��ام النقل الب��ري عماد االس��دي ومدير عام 
النق��ل البح��ري املهندس عب��د الكرمي كنهل 
والسفير العراقي في تونس ماجد عبد الرضا 
حس��ن ، هناك رغب��ة واصرار من قب��ل الوزارة 
بجمي��ع تش��كيالتها على التع��اون في عدة 
مجاالت مع اجلمهورية التونس��ية وفتح افاق 
التع��اون الواس��عة والت��ي من ش��أنها تعزيز 

العالقات األخوية بن الشعبن الشقيقن.
واك��د املدير العام عمران على اهمية االنفتاح 
والتواصل مع ش��تى دول العال��م ، حيث يعد 
الع��راق اليوم بيئة جاذبة لش��تى الش��ركات 
العاملية وشركات القطاع اخلاص التي لها دور 
كبير في تعزيز التنمية االقتصادية في اوسع 

مجاالتها والتي تلقي بالفائدة للجميع . 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك وزير الزراعة املهندس فالح حسن زيدان 
اللهيب��ي في املنتدى العامل��ي لالغذية والزراعة 
2018، واجتماع وزراء الزراعة العاش��ر في برلن، 
وبرعاي��ة احلكوم��ة االملانية ومنظم��ات الفاو، 
ومنظمة الصحة احليواني��ة ومنظمة التجارة 

العاملية، وبحضور 68 دولة.
وجرى خ��الل املنتدى مناقش��ة عدد م��ن احملاور 
منها مس��تقبل انتاج الثروة احليوانية، وحتسن 
االمن الغذائي للوصول الى االكتفاء الذاتي في 
عام 2030، ودور االنتاج احليواني في توفير الغذاء 
خصوصا اللحم واحلليب والبيض، وضرورة دعم 
هذا القطاع من خالل محاربة االمراض، ومراعاة 
اس��تعمال االدوية واملضادات احليوي��ة، وضرورة 

تربية املاشية.  
والقى الوزير كلمة في املنتدى اكد فيها ضرورة 
دعم املنظمات الدولية لقطاع االنتاج احليواني 
ف��ي الع��راق ، مبين��ا ان ه��ذا القط��اع تعرض 
للتدمي��ر نتيج��ة االره��اب االعم��ى لعصابات 
داعش االجرامية وادى الى نقص كبير في اعداد 
احليوان��ات وتض��رر املزارع��ن واملربن، وانتش��ار 
االم��راض واالوبئ��ة نتيج��ة فتح احل��دود وعدم 

سيطرة احملاجرالبيطرية خالل الفترة املاضية.
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منى خضير عباس* 

تسعى الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
من خالل جهود مالكاتها املوزعة على 
اغلب احملافظات ال��ى حفر العديد من 
االب��ار املائية لتوفير املي��اه للمواطنن 
لغ��رض االس��تفادة من��ه في ش��تى 
مجاالت احلي��اة ومحارب��ة اجلفاف في 
عدد م��ن املناط��ق البعيدة ع��ن املياه 
الس��طحية والتي تعاني من ش��حة 

املياه .
واك��د املصدر االعالمي ف��ي الهيئة ان 
عدد االب��ار املنجزة خالل ش��هر كانون 
االول املاضي )118( بئ��را مائية اضافة 
ال��ى فحص )95( بئ��را مائية مع نصب 
)11( طواقم وصيانة )3( طواقم ضخ ، 
فف��ي العاصمة بغداد مت اجناز حفر)11( 
بئرا م��ن اجل النهوض بالواقع االروائي 
وسد احتياجات احملافظة للمياه وتأمن 
احلص��ص املائي��ة لالراض��ي الزراعي��ة 
حيث ش��ملت مواقع وقرى عدة منها 
بئ��ر دائرة االص��الح س��جن كروبر وبئر 

البحوث البيطري��ة اضافة الى فحص 
)32( ونصب )8( طواقم ضخ .

وملعاجل��ة ش��حة املياه ف��ي محافظة 
ذي ق��ار وم��ن اج��ل النه��وض بالواقع 
الزراعي للمحافظة وتأمن توفير املياه 
لالس��تعماالت اليومية االخرى مت اجناز 
حف��ر )72( بئرا ش��ملت مواق��ع وقرى 
ع��دة منها ابار قرية ال ازيرج وابار قرية 
الفرهة اضافة الى فحص )27( بئرا في 

احملافظة .
ام��ا ف��ي محافظ��ة ميس��ان فقد مت 
اجناز حف��ر )10( ابار تلبي��ًة الحتياجات 
للق��رى  وتوفيره��ا  للمي��اه  احملافظ��ة 
البعيدة عن املياه الس��طحية وقضاء 
على ظاهرة شحة املياه منها بئرقرية 
البيضة وبئر قرية الصخرة اضافة الى 

فحص )6( ابار في احملافظة .
وفي محافظة النجف االشرف مت اجناز 
حفر )5( ابار لس��د احتياجات احملافظة 
للمي��اه  ودعم النش��اط الرياضي في 
احملافظة منها بئر مديرية زراعة النجف 
/ شعبة البستنة والغابات وبئر ملعب 
فريق االمل الرياضي مع فحص )3( ابار 

فيه��ا اضافة الى اجنازحف��ر بئر جندل 
عبد احلس��ن س��عدون في محافظة 

الديوانية .
ف��ي ارض كرب��الء مت اجناز حف��ر )3( ابار 

في موقع عدة م��ن احملافظة منها بئر 
جزرة مدخل النجف مقابل اخملازن وبئر 

حديق��ة املعلم��ن مع فح��ص )3( ابار 
ونص��ب )2( طاقم ضخ ف��ي احملافظة 
اضاف��ة ال��ى اجن��از حف��ر بئري��ن ف��ي 

محافظة بابل .
وحتدي��اً للظروف االمني��ة الصعبة في 
محافظة صالح الدين فقد مت اجناز حفر 
)6( ابارفيه��ا من اجل النهوض بالواقع 
االروائ��ي وس��د احتياج��ات احملافظ��ة 
للمياه حيث ش��ملت مواقع ومناطق 
ع��دة منها بئر جامع��ة تكريت /كلية 
احلقوق وبئ��ر كلية الطب البيطري مع 
فحص )5( ابار في احملافظة ، فيما اجنزت 
الهيئة حفر بئرين في محافظة ديالى  
اضاف��ة الى بئر هندس��ة املي��دان في 
محافظة االنبار ، وفي محافظة املثنى 
مت اجناز حفر )4( ابار في مواقع مختلفة 
م��ن احملافظ��ة منها بئر ش��ركة جنمة 
السماوة اضافة الى نصب )3( طواقم 
ضخ فيها واخيراً في محافظة واسط 

مت اجناز حفر بئر ابحاث الدبوني . 
ب��ان  االعالم��ي  املص��در  اك��د  كم��ا 
والتحري��ات  الدراس��ات  قس��م 
الهيدروجيولوجية في الهيئة العامة 

للمي��اه اجلوفي��ة مس��تمر ف��ي عمل 
دراس��ات متقدم��ة من اج��ل التعرف 
على اه��م التطورات الت��ي تطرأ على 

واقع املياه اجلوفية في عموم العراق. 
بن��ك وحتلي��ل  فق��د قام��ت ش��عبة 
املعلومات باالس��تمراربتحديث قاعدة 
بيان��ات بنك املعلومات مع تزويد طلبة 
الدراس��ات العلي��ا باملعلوم��ات لالبار 
احملفورة ضمن مناطق دراس��تهم ، اما 
ش��عبة نظ��م املعلوم��ات اجلغرافية 
فقد قامت مبعاجلة بيانات االبار لغرض 
رسم خرائط مناس��يب للمحافظات 
واعداد خارطة موقعي��ة وتزويد طلبة 
الدراس��ات العلي��ا ببيان��ات االبار مع 
محافظ��ة  بيان��ات  قاع��دة  حتدي��ث 
املثنى واملباش��رة باعداد قاعدة بيانات 
للمحافظ��ات االخ��رى ، فيم��ا قامت 
باملتابعة  والتحريات  الدراسات  شعبة 
الدورية واملس��تمرة في حتديث قراءات 
التذبذب البار املراقبة في عموم العراق 
اقلي��م كردس��تان وكل م��ن  ماع��دا 
محافظ��ة  )موص��ل – ص��الح الدين – 

ديالى – االنبار (. 

تقرير

الجوفية تنجز حفر )118( بئرا مائية الشهر الماضي
لتوفير المياه ومحاربة الجفاف 
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مطار الناصرية الدولي 
يسجل زيادة في رحالت 

الناقل الوطني
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت الش��ركة العامة للخط��وط اجلوية 
العراقية، تس��جيلها زيادة ملحوظة في عدد 
رحالته��ا املغ��ادرة والقادمة م��ن والى مطار 

الناصرية الدولي .
وقال مدير عام الشركة املهندس ميران فريد 
انه وبعد االهتمام الكبير املتابعة املس��تمرة 
م��ن قبل وزي��ر النقل الكاب��ن كاظم فنجان 
احلمام��ي لتطوير وحتس��ن اخلدمات املقدمة 
مبطار الناصرية الذي يخدم مس��افري جنوبي 
الع��راق، متكنت الش��ركة من حتقيق نس��ب 
امتالء واس��عة لطائراتها واستحداث رحالت 
جديدة لعدة قطاع��ات جعلت واقع الرحالت 
يزي��د ع��ن خمس��ة اس��بوعياً ، موضح��ا ان 
الرح��الت تش��مل انط��الق رحل��ة مثبتة من 
مطار الناصري��ة الى مطار مش��هد االربعاء 
ورحلة اخ��رى من مطار الناصري��ة الى مطار 
طهران وبواق��ع رحلتن يومي االحد و اجلمعة 
ورحالت أخرى من مط��ار الناصرية الى مطار 
اربيل يوم االثنن وكذلك رحلة اخرى من مطار 
الناصرية الى مطار  بغداد  الدولي يوم االحد 

واجلمعة . 

اعالم التجارة
بحثت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب ف��ي وزارة التج��ارة مطالب 
الت��ي  املطاح��ن  اصح��اب  بع��ض 
تس��ديد  ف��ي  االس��راع  تضمن��ت 
مس��تحقاتهم املالية وتأجيل دفع 
املبالغ املترتبة بذمة املطاحن اضافة 

الى الية اجلرد وتوزيع احلبوب .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ن عب��اس خ��الل اجتماع 
لهيئ��ة املديري��ن ان��ه مت مناقش��ة 
تل��ك الطلب��ات حي��ث مت تش��كيل 
جلن��ة للنظ��ر باملطالب املش��روعة 
م��ن الناحية القانوني��ة كما تناول 
االجتم��اع موض��وع ج��رد املطاحن 
والتأكيد على عدم الشروع بعملية 
اجل��رد اال بع��د اجن��از طح��ن كمية 

احلبوب اجملهزة للمطحنة بالكامل.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان االجتماع 
ش��دد عل��ى ض��رورة توزي��ع احلبوب 
بنسب متس��اوية جلميع احملافظات 
ومفاحتة شركة جتارة احلبوب بذلك 
اضاف��ة ال��ى مناقش��ة الي��ة بي��ع 
النخال��ة والتوجيه باعتماد طريقة 
الناف��ذة الواح��دة بعملي��ات البيع 
كم��ا مت توجي��ه االقس��ام بضرورة 
االلت��زام بتوصي��ات خلي��ة االزم��ة 
الزمني��ة في  التوقيت��ات  واحت��رام 

اجابة اخملاطبات الرسمية .
وفي س��ياق اخر اشار ياسن الى ان 
فرع الش��ركة ف��ي محافظة ديالى 
باشر بتجهيز الوكالء مبادة الطحن 
وحلصة ش��هر كان��ون الثاني والتي 
مت انت��اج تل��ك الكميات بواس��طة 

مطحن��ة ديال��ى احلكومي��ة حيث 
ان عملي��ة االنت��اج والتوزي��ع جرت 
باش��راف ومتابعة ميدانية من قبل 

اللجان الرقابية املشتركة .
ياس��ن  اض��اف  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
ف��ي  مش��تركة  رقابي��ة  جلن��ة  ان 
نف��ذت  الديواني��ة  محافظ��ة 
ع��دة زي��ارات للمطاح��ن العامل��ة 
باحملافظ��ة ملتابع��ة عملي��ة انت��اج 
وتوزيع الطح��ن اخملصص للبطاقة 
التمويني��ة واالط��الع عل��ى نوعية 
اخللط��ة املس��تعملة م��ن احلبوب 
والطح��ن املنت��ج حيث مت س��حب 
النماذج الغ��راض الفحص اخملتبري 
كما اش��رفت اللجنة عل��ى اخلبازة 
املوقعية في عدد من املطاحن التي 

متت زيارتها.

بغداد - الصباح الجديد:
وجه��ت امن بغ��داد الدكتورة ذكرى 
عل��وش بتأهي��ل وصيان��ة )5( أنفاق 
مرورية بجانب الكرخ متهيداً لفتحها 
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد«.
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم 
امل��الك  وجه��ت  بغ��داد  ام��ن  ان« 
املتق��دم ف��ي دائ��رة بلدي��ة املنصور 
خالل جولة ميداني��ة بإجراء حمالت 
تأهيل وصيان��ة لألنفاق املوجودة في 
ش��ارعي صالح الدين والشيخ ضاري 
إلعادة فتحها امام حركة السيارات 
ف��ي اقرب وقت بالتنس��يق مع قيادة 
عمليات بغ��داد لتخفيف الزحامات 

املرورية في تلك املناطق«.
واضاف��ت ان« ام��ن بغ��داد وجه��ت 
ايضا برفع الكت��ل الكونكريتية من 

ام��ام مستش��فى اليرم��وك وإعادة 
تأهيل الش��ريط الزراع��ي في اجلزرة 
الوسطية على وفق تصاميم حديثة 
باإلعتماد على اجلهود الذاتية للدائرة 

البلدية«. 
على صعيد اخر باشرت امانة بغداد 
حملة لتأهيل مشروع ماء شرق دجلة 
لضمان عمله بطاقته القصوى في 

فصل الصيف املقبل«.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« 
امل��الكات املتخصصة ف��ي دائرة ماء 
بغ��داد باإلعتماد على اجلهود الذاتية 
باشرت حملة لصيانة جميع فقرات 
مش��روع م��اء ش��رق دجل��ة لضمان 
عمل��ه بطاقته القص��وى في فصل 
الصي��ف املقب��ل وضم��ان عملي��ة 
ايصال امل��اء الصافي ال��ى املواطنن 

من دون انقطاع«.
واضافت ان« احلملة ش��ملت ادامة 
محطة املاء اخلام واس��تبدال اجزاء 
عدي��دة منه��ا وتنظي��ف اح��واض 
الترسيب وتأهيل منظومة )الفالتر( 
)الش��ب  الكيمياوي��ة  واحملط��ات 
والكلور( واملضخات« ، مش��يرة الى 
ان« دائ��رة م��اء بغ��داد تعم��ل على 
اس��تغالل فصل الش��تاء في ادامة 
مش��اريع امل��اء الصاف��ي واخلزانات 
االرضية واستبدال االجزاء املتضررة 
في محطات امل��اء اخلام او محطات 
امل��واد االحتياطية  الضخ وتهيئ��ة 
وكميات كافية م��ن مادتي )الكلور 
والشب( في عموم املشاريع التابعة 
له��ا لتهيئته��ا لفص��ل الصي��ف 

املقبل«.

التجارة تبحث مطالب أصحاب
 المطاحن وتسديد مستحقاتهم 

تأهيل أنفاق مرورية
 تمهيدا الفتتاحها قريبا  

اعالم المحافظة 
تفق��د محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال ط��الل 
االعم��ال اجلاري��ة لتطوي��ر وتأهيل 
أرصف��ة ش��ارع الضف��اف ضم��ن 
املنطق��ة املمت��دة ماب��ن املفت��اح 
واملسبح االوملبي حيث، جتري هناك 
حملة واس��عة الكس��اء الش��ارع 

وتأهي��ل وتطوي��ر االرصف��ة ضمن 
حملة الوفاء الت��ي تقوم بها بلدية 

الكوت.
وراف��ق احملافظ خ��الل اجلولة معاون 
احملافظ لش��ؤون اخلدمات املهندس 
نبي��ل ش��مه ومدير بلدي��ة الكوت 
املهندس سيف درع، حيث مت التأكيد 
واملعايير  املواصف��ات  على مراع��اة 

الفنية املعتمدة وكذلك اس��تغالل 
عامل الزمن بشكل صحيح لتقدمي 
نس��ب جي��دة ف��ي العم��ل يومياً 

وضمن كل فقرة من فقراته.
التج��اوزات  ان  احملاف��ظ  واوض��ح 
املوج��ودة عل��ى جانب��ي الرصي��ف 
الميكن ابقاؤها ابدا وال بد من رفعها 
ومن ميتنع البد من تطبيق االجراءات 

القانوني��ة بحق��ه ، مش��يراً الى أن 
شارع الضفاف ميثل املدخل احليوي 
ملدينة الكوت والبد من االهتمام به 
وإظهارُه بش��كل الئ��ق وجميل من 
خ��الل غرس االش��جار على جانبيه 
وحتديد بعض االج��زاء من الرصيف 
لغ��رس ال��ورود والش��تالت االخرى 

اجلميلة.

محافظ واسط يتابع ميدانيًا تأهيل شارع الضفاف



5تقارير محلية الثالثاء 23 كانون الثاني 2018 العدد )3864(

بغداد - الصباح الجديد:

متكنت الفرق الهندسية والفنية 
في مديرية إتصاالت البصرة من 
إصالح عارض��ة الكابل الضوئي 
مس��ار ) أبي اخلصي��ب - أندلس 
( والذي يغذي مش��روع البطاقة 
الوطني��ة املوحدة في قضاء أبي 

اخلصيب وناحية السيبة .
كما ق��ام مدير إتصاالت البصرة 
برفق��ة امل��الكات الفني��ة ف��ي 
الفاو  بزي��ارة محط��ة  املديري��ة 
عمله��ا  ملتابع��ة  البحري��ة 
وكذل��ك محط��ة مايكرووي��ف 
الس��يبة اخلاصة مبشروع ) ربط 
للوق��وف   ) الكوي��ت   - الع��راق 
املطلوب��ة  االحتياج��ات  عل��ى 
اس��تعدادا« إلدخاله��ا اخلدم��ة 
الش��ركة  م��الكات  قب��ل  م��ن 
العامة لإلتص��االت ، وتأتي هذه 
لتوجيه��ات  تنفي��ذا  الزي��ارات 
متابعة  اإلتصاالت بضرورة  وزارة 
وتذلي��ل  امليداني��ة  األعم��ال 
املعوق��ات لتقدمي أفض��ل وأجود 
اخلدم��ات في مج��ال اإلتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات . 
على صعيد متصل مت تش��غيل 
مجمع اتص��االت حديثة باالنبار 
واص��الح ع��وارض ف��ي الرصافة 
بعد ان اكتحلت عيون العراقيني 
بتحرير اراض��ي محافظة االنبار 
من دنس ارهاب داعش التكفيري 
الهندس��ية  امل��الكات  متكن��ت 
اتصاالت  والفنية ف��ي مديري��ة 
مجم��ع  تش��غيل  م��ن  االنب��ار 
اتصاالت حديثة م��ن خالل ربط 
مدينة حديثة ببقية محافظات 
منظوم��ة  بواس��طة  الب��الد 
اعادة  الضوئي وكذلك  التراسل 
تشغيل منظومة الدفع املسبق 

للهواتف االرضية.
االنب��ار  اتص��االت  واك��د مدي��ر 
املهن��دس حامت محمد احلس��ن 
ع��ودة االتص��االت الوطنية بدءاً 

من حديثة مرورا بالرمادي وصوال 
الى بغداد وتش��غيل االتصاالت 
احمللي��ة م��ع بقية الب��داالت في 
الب��الد  ومحافظ��ات  احملافظ��ة 
االخ��رى اضاف��ة ال��ى تش��غيل 
املس��بق  الدف��ع  منظوم��ة 
للهوات��ف االرضية ، مضيفا اننا 
نعمل على اعادة تاهيل مشروع 
ش��بكة النفاذ الضوئي للمنازل 
في قضاء حديثة ليقدم خدماته 

لالهالي .
هذا وقد اشاد قائممقام حديثة 
باجله��ود الت��ي تبذله��ا مديرية 

اتص��االت االنبار وم��الك مجمع 
اع��ادة  ف��ي  حديث��ة  اتص��االت 
اخلدم��ات واص��الح القطوع��ات 
وتاهي��ل الش��بكات الهاتفي��ة 
داعش  الت��ي خربتها عصاب��ات 

االرهابية .
يذك��ر ان امل��الكات الفني��ة في 
اتص��االت االنبار ق��د متكنت من 
اعادة تش��غيل وربط االتصاالت 
ف��ي معظ��م ب��داالت احملافظة 
وص��وال ال��ى مجم��ع طريبي��ل 

احلدودي .
من جان��ب اخر باش��رت هيئات 

صيان��ة الكاب��ل ف��ي الب��داالت 
اتص��االت  ملديري��ة  التابع��ة 
الع��وارض  باص��الح  الرصاف��ة 
الهاتفية،  الش��بكات  وصيان��ة 
كما في بدال��ة العلوية حيث مت 
اصالح عارضة كابل رئيس سعة 
1800 زوج يغ��ذي محلة ) 902 ، 
904 ( ومت حف��ر مس��ار الكاب��ل 
املتضرر بط��ول 10م وبعمق 2،5 
م بالتنس��يق مع بلدية الكرادة 
الدوائر االمنية  وبحضور ممثل��ي 
اضافة الى اصالح عارضة كابل 
بدال��ة  زوج ف��ي   1200 بس��عة 

اجلادرية تغ��ذي جامعة النهرين 
ومت العمل بالتنسيق مع الدوائر 
الرقعة  والبلدي��ة ضمن  املدنية 
اجلغرافي��ة ، كم��ا متكنت هيئة 
الكاب��ل باص��الح عارض��ة كابل 
رئيس في محلة 308 واستبدال 
اجلزء املتضرر م��ن الكابل بطول 
70م وربط عقدتني بسعة 1800 

زوج في بدالة االعظمية. 
إتص��االت  مديري��ة  ومتكن��ت 
األنبار التابعة للش��ركة العامة 
لإلتص��االت من خ��الل مالكاتها 
الهندس��ية والفني��ه وبالتعاون 

مع هيئة صيانة الكابل الضوئي 
في س��بع ابكار ببغداد واإلنتهاء 
من نص��ب محط��ة ضوئية في 
وذل��ك بهدف  البغدادي  ناحي��ة 
تزويد جميع دوائر الدولة االمنية 
واخلدمي��ة بخدم��ات اإلتصاالت 
ونق��ل البيان��ات واالنترن��ت  في 
وربطها  احمل��ررة  املناطق  جمي��ع 
ويأت��ي هذا  بالعاصم��ة بغ��داد 
وزير  لتوجيهات  تنفي��ذا«  اإلجناز 
اإلتصاالت بإعادة جميع اخلدمات 
التي توفرها الوزارة عبر الكابالت 

الضوئية .

تشغيل مجّمع اتصاالت حديثة وتحديث عوارض في الرصافة

إصالح عارضة للكابل الضوئي في البصرة ومتابعة عمل محطة الفاو البحرية 

قام مدير إتصاالت 
البصرة برفقة 
المالكات الفنية 
في المديرية بزيارة 
محطة الفاو البحرية 
لمتابعة عملها 
وكذلك محطة 
مايكروويف السيبة 
الخاصة بمشروع 
)ربط العراق - 
الكويت( للوقوف على 
االحتياجات المطلوبة

اصالح الكابل الضوئي 

االتصاالت والداخلية تبحثان 
تنفيذ عقد البطاقة الموحدة  

حفر آبار في مقرات حرس الحدود 
لتوفير المياه للمقاتلين 

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تعرض مدير ع��ام الش��ركة العام��ة لالتصاالت 
الدكت��ور ناظ��م لفتة خش��جوري ف��ي مكتبه مبقر 
الش��ركة مع مدير البطاقة الوطنية املوحدة العميد 
نشأت ابراهيم شالل، اخر املستجدات ومراحل تنفيذ 
عقد البطاقة الوطنية املوحدة الذي تنفذه الش��ركة 

لصالح مديرية اجلنسية واالحوال املدنية العامة .
كم��ا تناول اللقاء اهم االجن��ازات املتحققة في مجال 
الرب��ط والتش��غيل وجتاوز املش��كالت والعقبات التي 
تواج��ه التنفيذ ف��ي بعض املواق��ع الفرعية هذا وقد 
نف��ذت الش��ركة قراب��ة 161 موقعا والعم��ل مايزال 
متواصال لربط وتش��غيل بقي��ة املواقع في احملافظات 
مع املوق��ع الرئي��س للمديري��ة املذك��ورة الكائن في 

بغداد.
واكد خش��جوري عم��ق العالقات املتين��ة التي تربط 
الش��ركة العام��ة لالتص��االت مع مديرية اجلنس��ية 
واالحوال املدنية العامة ومش��روع البطاقة الوطنية 
املوحدة حيث ان الش��ركة تنف��ذ هذا العقد منذ عام 
2014 لرب��ط املوق��ع الرئي��س باملواق��ع الفرعي��ة عبر 
ش��بكة متط��ورة وامنة م��ع جتهيز خدم��ة االنترنت 

بشكل متواصل .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير امل��وارد املائية الدكتور حس��ن اجلنابي مع 
قائد قوات حرس احلدود الفريق حامد احلسيني وعدد 
م��ن الضب��اط اركان القيادة موضوع االس��تمرار في 
تق��دمي الدعم من خالل حفر االب��ار املائية في مقرات 
ح��رس احل��دود البعيدة عن مص��ادر املي��اه وتوفيرها 

للمقاتلني.
وكانت ال��وزارة قامت في وقت س��ابق بحفر العديد 
من االب��ار املائية حلس��اب قيادة قوات احل��دود لدعم 
واس��ناد املقاتلني في احلفاظ على ام��ن حدود البالد 
، اضاف��ة الى تقدمي اخلبرة والتدري��ب في مجال حفر 

االبار املائية .
على صعي��د متصل اجنزت مديرية صيانة مش��اريع 
الري والبزل في ديالى بالتنسيق مع شعبة ري بلدروز 
تطهي��ر مبزل )MD( وبطول )19 كم ( بهدف احلصول 
على انس��يابية عالية للمي��اه باعتباره مجمعا ملياه 

املبازل الفرعية االخرى.
وتضم��ن العم��ل أزال��ة كل االوس��اخ والترس��بات 
االلي��ات  أس��تعملت  حي��ث  املتراكم��ة  الطيني��ة 
املتخصصة اضافة الى االليات الس��ان د ة لها ، هذا 
وم��ن اجلدير بالذكر أن ال��وزارة تعمل جاهدة من أجل 

تطوير واقع املياه في احملافظات كافة.
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الصباح الجديد - وكاالت:

أجمع عدد من دول العالم على رفض 
العملي��ة العس��كرية التركي��ة في 
عفرين السورية، والتي أطلقت عليها 
تركيا اس��م »غصن الزيتون«، ووصل 
األمر إل��ى تهديد فرنس��ي بتصعيد 
املسألة إلى األمم املتحدة، وهو ما ردت 
عليه تركيا باعتب��اره »اصطفاف مع 

اإلرهاب«.
كم��ا س��جلت اش��تباكات عنيف��ة 
ب��ن الق��وات التركية وقوات س��وريا 
بالي��ة  ف��ي منطق��ة  الدميقراطي��ة 
التابع��ة لناحي��ة بلبلة عل��ى احلدود 
الش��مالية لعفري��ن، أعقبها هجوم 
ب��ري تركي جدي��د ام��س االثنن من 
داخ��ل األراضي الس��ورية وم��ن إعزاز 

حتديدا.
ودع��ت تركي��ا أعضاء حلف ش��مال 
االطلس��ي )الناتو( إل��ى دعم احلملة 
العسكرية التي تقول إنها أطلقتها 
ضد مقاتلن أكراد في عفرين شمال 

سوريا.
وقال من��دوب تركيا لدى الناتو أحمد 
برات كونكار لبي بي س��ي إنه يتعن 
واحللف��اء  املتح��دة  الوالي��ات  عل��ى 
االخري��ن اعادة تقييم عضويتهم في 
التحال��ف العس��كري اذا اعترض��وا 
على أعمال تركيا التي وصفها بأنها 

شرعية.
وتوغلت ق��وات برية تابع��ة للجيش 

التركي امس االول األحد في منطقة 
عفرين في إطار حملة تركية مستمرة 
منذ يومن فتحت بها جبهة جديدة 

في احلرب األهلية بسوريا.
وتقول أنقرة إن العملية العس��كرية 
تس��تهدف مواق��ع تابع��ة لوح��دات 
حماية الشعب الكردي التي تعتبرها 
ويق��ول  إرهابي��ة،  منظم��ة  أنق��رة 
املسلحون األكراد إن احلملة أسقطت 
قتلى وجرحى بن املدنين، مؤكدة إن 
وحدات الشعب الكردي فرع من حزب 
العمال الكردس��تاني احملظ��ور، الذي 
يقود مت��ردا على احلكومة ف��ي أنقرة 

منذ 1984.
وأض��اف من��دوب تركي��ا ل��دى الناتو 
أن دع��م واش��نطن لوح��دات حماية 
ض��د  كحلي��ف  الكردي��ة  الش��عب 
تنظيم » داع��ش » أدى إلى أن تصبح 

امليليشيا تهديدا مباشرا لتركيا.
تبق��ى  ان  املتح��دة  الوالي��ات  وتري��د 
العملية العسكرية التركية محدودة 
امل��دة والنط��اق، وحثت عل��ى »ضبط 
النفس« حفاظا على حياة املدنين. .

وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
األميركي��ة هيذر ن��اورت »نحث تركيا 
عل��ى التحلي بضبط النفس وضمان 
بقاء عملياتها العس��كرية محدودة 
ف��ي نطاقه��ا ومدتها واحل��رص على 
جتن��ب ح��دوث خس��ائر ف��ي صفوف 

املدنين«.
وم��ن املق��رر أن يعقد مجل��س االمن 
الدولي ام��س األثنن جلس��ة طارئة 

ملناقشة العملية التركية.
م��ن جانبه��ا، قال��ت وح��دات حماية 
الش��عب إنه��ا أُطلق��ت صواريخ من 
داخل س��وريا عل��ى بلدت��ن تركيتن 

على احلدود ردا على الهجوم.
وكان وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جي��م 
ماتيس أكد امس االول األحد أن تركيا 
أبلغ��ت الواليات املتحدة قبل حتركها، 
مش��يرا إلى أن واشنطن تتواصل مع 

أنقرة بشأن تطورات األوضاع.

وق��ال الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب 
اردوغ��ان »أقلع��ت طائراتنا وبدأت في 
القصف. واآلن العملية البرية جارية. 
اآلن ن��رى كيف تف��ر وح��دات حماية 

الشعب، في عفرين«.
للعملي��ة  الرافض��ة  الفع��ل  ردود   •

العسكرية التركية 
وتابعت »الصباح اجلديد« ردود الفعل 
الرافضة للتصرفات التركية، اذ دعت 
وزارة اخلارجي��ة اإليراني��ة، امس االول 

األحد، الس��لطات التركية إلى إنهاء 
العملي��ة العس��كرية ف��ي عفري��ن 
واالمتناع عن التصعي��د، محذرة من 
أن »اس��تمرار األزم��ة ق��د ي��ؤدي إلى 
تقوي��ة اجلماع��ات اإلرهابي��ة مجددًا 
ف��ي املناطق الش��مالية في س��ورية 
وإش��عال نيران احلرب والدمار مجددًا 
في ه��ذا البل��د«، فيما أعلن��ت وزارة 
اخلارجية املصرية، ام��س االول األحد، 
رفض مص��ر للعمليات العس��كرية 

التي تق��وم بها الق��وات التركية في 
مدين��ة عفري��ن، معتبرة أنه��ا »متثل 
الس��ورية،  للس��يادة  انتهاًكا جديًدا 
وتق��وض جه��ود احللول السياس��ية 
القائم��ة وجه��ود مكافح��ة اإلرهاب 
في س��ورية«، مؤكدة ف��ي بيان، على 
»موقف مصر الثابت الرافض للحلول 
العس��كرية، مل��ا تؤدي إليه م��ن زيادة 
الشقيق«،  الس��وري  الشعب  معاناة 
ودع��ت إل��ى »انخراط جمي��ع أطياف 
الشعب السوري في مفاوضات جادة 
في إط��ار عملية سياس��ية تتس��م 
بالش��مولية واملوضوعية دون إقصاء 
ألي ط��رف، مع ض��رورة احلف��اظ على 
س��يادة ووح��دة األراض��ي الس��ورية، 
األميركي��ة،  اخلارجي��ة  وزارة  وأوردت 
امس االول األحد، أن الواليات املتحدة 
»قلق��ة ج��ًدا بش��أن الوضع ش��مال 
غرب س��ورية، وقالت املتحدثة باسم 
اخلارجي��ة األميركية، هيذر نويرت، في 
بي��ان: »نحن نتابع دعمنا في مواجهة 
اخمل��اوف األمني��ة املش��روعة لتركي��ا 
كحليف للناتو وشريك هام في جهود 
إحل��اق الهزمية بداع��ش، ولكننا نحث 
تركي��ا على ممارس��ة ضب��ط النفس، 
وضمان بق��اء عملياتها العس��كرية 
الزمني��ة،  النط��اق وامل��دة  مح��دودة 
وأن تك��ون دقيقة في جتنب اخلس��ائر 

املدنية«.
وكان مص��دران ف��ي اجليش األميركي 
قاال، في تصريحات ل�CNN، إن القوات 
األميركية التي تقوم بدوريات مراقبة 

في منبج قد تك��ون معرضة للخطر 
إذ دخل��ت تركيا، مضيف��ان أن مهمة 
ه��ذه الق��وات هي منع االش��تباكات 
ولكنه��ا رغ��م ذلك تتعرض بش��كل 
متكرر إلطالق نار من مقاتلن سورين 
مدعومن من تركيا، وفي روس��يا قال 
فران��ز كلينتس��فيتش، عض��و جلنة 
األم��ن في مجل��س االحتاد الروس��ي، 
إن ب��الده س��تدعم املوقف الس��وري 
من العمليات الت��ي يقوم بها اجليش 
التركي، على الصعيد الدبلوماس��ي 
في األمم املتح��دة، وأض��اف: »في األمم 
املتح��دة، ل��ن تطالب س��ورية فقط 
بإنه��اء ه��ذه العملية، بل س��تدعم 
روسيا هذه املطالب وتقدم املساعدة 
بحس��ب  لس��ورية«،  الدبلوماس��ية 
ما نقلت��ه وكالة أنباء ريا نوفوس��تي 

الروسية.
م��ن جانب��ه، اعتب��ر وزي��ر اخلارجي��ة 
الروس��ي، سيرغي الفروف، أن األعمال 
أحادي��ة اجلانب للوالي��ات املتحدة في 
س��ورية »ق��ادت تركيا إل��ى الغضب 
الش��ديد«، وفًقا ملا نقلته وكالة أنباء 

»سبوتنيك« الروسية الرسمية.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة الفرنس��ي جان 
إيف لودريان، اعلن أن بالده طلبت عقد 
جلس��ة طارئ��ة جمللس األم��ن الدولي 
ملناقشة التطورات اجلارية في عفرين 
وإدل��ب والغوطة، داعًيا عبر حس��ابه 
على »تويتر:، إلى وقف إطالق النار في 
جميع أنحاء س��ورية والس��ماح مبرور 

املساعدات اإلنسانية.
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الصباح الجديد - وكاالت:
افتت��ح رئي��س ال��وزراء الياباني ش��ينزو آب��ي الدورة 
البرملاني��ة اجلديدة امس االثن��ن بالتعهدات املعتادة 
بإصالح االقتصاد وتعزيز الدفاع إال أنه لم يضع جدوال 
زمني��ا لتحقيق هدفه وه��و مراجعة دس��تور البالد 
الس��لمي. تأتي مس��اعي آبي الطموحة في الوقت 
الذي تتزايد فيه اخملاوف بشأن برامج كوريا الشمالية 
النووي��ة والصاروخي��ة. ويعكس حذر آب��ي من وضع 
جدول زمني حساسية مهمة تعديل املادة التاسعة 

من دستور البالد التي حتظر تشكيل جيش.
وفسرت احلكومات املتتالية املادة التاسعة على أنها 

تسمح بوجود قوات فقط للدفاع عن النفس.
إال أن آبي يس��عى لبن��اء إرث دائم م��ع دخوله عامه 
الس��ادس كرئي��س لل��وزراء بإضاف��ة بن��د يوضح أن 

تشكيل جيش أمر دستوري.
وقال في كلمت��ه للبرملان »أمتن��ى أن يقدم كل حزب 
مقترحات محددة للبرمل��ان وتعميق النقاش واملضي 

قدما«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن��ت وزارة الدفاع الروس��ية أن وحدات من اجليش 
الس��وري بدأت تطهير ش��رقي إدلب من مس��لحي 
»جبه��ة النص��رة« احملاصرين بعد أن ح��ررت 24 قرية 

وتقدمت بعمق 6 كم شمالي مطار أبو الضهور.
وج��اء في بيان ع��ن الدفاع الروس��ية: »بدأت وحدات 
من اجليش الس��وري والق��وات الرديفة اليوم تصفية 
مسلحي تنظيم »جبهة النصرة« اإلرهابي احملاصرين 
ش��رقي إدل��ب، والبال��غ عددهم أكثر م��ن 1500 فرد 
مزودي��ن بالدباب��ات واملدرع��ات واملدفعي��ة وقذائف 

الهاون«.
»كم��ا تقدم��ت وحدات م��ن اجليش الس��وري بعمق 
ستة كيلومترات إلى الشمال من مطار أبو الضهور 

واستطاعت تطهير 24 قرية من املسلحن«.
وذكرت أن اجليش السوري استعاد مطار أبو الضهور 
بالكام��ل، وأجب��ر مس��لحي »النصرة« عل��ى الفرار 
م��ن أراضي املطار ال��ذي قبع حتت س��يطرتهم منذ 

سبتمبر 2015.

الصباح الجديد - وكاالت:
طلب��ت النيابة العامة في اس��بانيا امس االثنن من 
القاض��ي ال��ذي يتول��ى التحقيق ف��ي قضية رئيس 
إقلي��م كاتالونيا املُقال كارليس بوتش��يمون تفعيل 
مذكرة التوقيف األوروبية بحقه حسبما اورد مصدر 

قضائي بعيد وصوله الى الدامنارك.
ووصل بوتش��يمون إلى كوبنهاغ��ن امس االثنن في 
حتد ملدري��د. وبث��ت محطة »ت��ي ف��ي2« الدمناركية 
لبوتش��يمون  االلكترون��ي  موقعه��ا  عب��ر  ص��ورة 
محاط��ا بالصحافين بعد هب��وط طائرته في مطار 

كوبنهاغن.
وأعلن��ت النيابة العامة ف��ي احملكمة العليا في بيان 
أنه��ا »طلب��ت من قاض��ي التحقيق ارس��ال مذكرة 
توقي��ف اوروبي��ة ال��ى الس��لطات الدامناركية بحق 

كارليس بوتشيمون بتهمة التمرد و/أو العصيان«.
لكن القاضي غير ملزم باالمتثال لطلب النيابة الذي 
جاء بعد وصول رئيس اإلقليم االس��باني السابق إلى 
كوبنهاغ��ن من منفاه في بلجي��كا. ويالحق القضاء 
في مدريد بوتش��يمون بتهم »العصيان« و«التمرد« 

و«اختالس األموال«.
لكن في الوق��ت احلالي، تتم مالحقته في اس��بانيا 
فقط بناء على مذكرة توقيف بعد أن تراجع القاضي 
بابل��و الرينا في أوائل كان��ون األول عن طلب توقيفه 

في بلجيكا.

شينزو يتفادى وضع جدول زمني 
لتعديل الدستور السلمي

الجيش السوري يحرر 24 قرية 
ويتقدم 6 كم شمالي أبو الضهور

تفعيل مذكرة التوقيف 
األوروبية بحق بوتشيمون

متابعة - الصباح الجديد:

»اس��تقبال  إس��رائيل  أع��دت 
أبطال« لنائب الرئيس األميركي 
ماي��ك بنس الذي وص��ل إلى تل 
أبي��ب أم��س االول األح��د، قادماً 
من عّم��ان حيث ح��ّذره العاهل 
األردن��ي املل��ك عب��داهلل الثاني 
»م��ن أي قرار أميركي في ش��أن 
القدس يأتي خارج إطار تس��وية 
الفلس��طيني-  للنزاع  ش��املة 
اإلس��رائيلي«، في حن قال بنس 
إنه والعاهل األردني »اتفقا على 
أال يتفق��ا« ف��ي ش��أن االعتراف 
األميرك��ي بالق��دس »عاصم��ة 
إلس��رائيل«، في وقت ألقى هذا 
املوضوع بظالل قامتة على الزيارة 

التي قاطعها الفلسطينيون.
عل��ى  عب��داهلل  املل��ك  وش��دد 
الفلس��طيني-  »الص��راع  أن 
إلينا، في  اإلسرائيلي بالنس��بة 
األردن واملنطق��ة، يُع��د مص��دراً 
رئيس��اً يهدد االس��تقرار، ولهذا 
الس��بب كنا متفائل��ن مبا كان 
أب��داه الرئي��س )األميرك��ي( من 
الت��زام مبك��ر بإيجاد ح��ل لهذا 

الصراع املستمر منذ عقود«. 
وأكد أن »القدس مفتاح السالم 
ف��ي املنطق��ة«. كم��ا أك��د أن 
»أمامنا اليوم حتدياً كبيراً يتمثل 
بالتغلب على اإلحباط املتزايد«.

وق��ال: »أنا واثق ب��أن زيارتك هذه 
هي من أج��ل إعادة بن��اء الثقة 
ح��ول  فق��ط  لي��س  وااللت��زام، 
كيفي��ة املض��ي قدم��اً في حل 
الدولت��ن عل��ى خط��وط الرابع 
1967، وأن تك��ون  م��ن حزي��ران 
القدس الشرقية عاصمة لدولة 
ولكن  فلس��طينية مس��تقلة، 
أيضاً م��ن أجل أن نعي��ش جنباً 
إلى جن��ب م��ع إس��رائيل آمنة 
ومعت��رف به��ا وفق��اً للقوان��ن 

الدولية ومبادرة السالم«. 

التحدي��ات،  »نفه��م  وأض��اف: 
الوالي��ات  تص��ل  ب��أن  ونأم��ل 
املتحدة وجت��د الطريق الصحيح 
للمضي قدماً في هذه الظروف 
الصعب��ة«، مش��يراً إل��ى وجود 
فرصة لتحقيق ذلك. كما تطرق 
إلى الدور ال��ذي تقوم به »وكالة 
وتش��غيل  املتح��دة إلغاثة  األمم 
الالجئن« )أونروا(، ما يس��تدعي 

ضمان توفير الدعم الالزم لها.
وأش��ار بنس ني��ة الرئيس دونالد 
لالس��تمرار  الصادق��ة  ترام��ب 
مبحاوالت ح��ل الصراع وبطريقة 
عادل��ة، عل��ى رغ��م االختالفات 
في املواق��ف.، مؤكدا عدم وجود 
صوت ذي صدقي��ة في املنطقة 
مثل ص��وت األردن، الفت��اً إلى أن 

الواليات املتحدة ملتزمة ازدهاره 
واس��تقراره، إذ ال ي��زال العم��ل 
جارياً عل��ى إنهاء مذكرة تفاهم 
مل��دة خم��س س��نوات لدعم��ه 
تقديراً لدوره احملوري في املنطقة 

والعالم. 
وقال للملك األردني: »كأصدقاء، 
أتطلع إلى سماع وجهة نظركم 
مجدداً بش��أن عملية الس��الم، 
ترامب  الرئيس  مضيفاً: »اتخ��ذ 
باالعتراف بالقدس  تاريخياً  قراراً 
عاصمة إلس��رائيل، لكنه أيضاً 
أوضح ف��ي الق��رار نفس��ه أننا 
ملتزمون االس��تمرار باحترام دور 
األردن ووصايت��ه عل��ى األماك��ن 
املقدس��ة في الق��دس، وأننا لم 
نتخذ موقفاً حول احلدود والوضع 

أم��ور خاضعة  النهائ��ي، فهذه 
للمفاوضات«. 

وتابع: »ال ت��زال الواليات املتحدة 
ملتزم��ة حل الدولت��ن ووفق ما 
يتف��ق علي��ه الطرف��ان، ونح��ن 
إط��الق عملية  إعادة  ملتزم��ون 
األردن  لع��ب  ولطامل��ا  الس��الم، 
دوراً مركزي��اً ف��ي توفير الظروف 

الداعمة للسالم في املنطقة«.
وغ��ادر بن��س األردن متوجهاً إلى 
إس��رائيل ف��ي مس��تهل زي��ارة 
تستغرق ثالثة أيام، يلقي خاللها 
كلم��ة في الكنيس��ت، ويلتقي 
الرئي��س رؤوف��ن ريفل��ن، ويزور 
حائ��ط املبك��ى ونص��ب ضحايا 

احملرقة في القدس.
وفي استقباله، أش��ادت الدولة 

العبرية بوقوف بن��س وعدد من 
»صق��ور« اإلدارة األميركي��ة وراء 
»عاصم��ة  بالق��دس  االعت��راف 

إلسرائيل«. 
وق��ال رئي��س احلكوم��ة بنيامن 
نتانياهو في اجللسة األسبوعية 
للمجلس ال��وزاري: » وصل امس 
االول االحد إلى إس��رائيل صديق 
عظيم لدولة إس��رائيل، صديق 
حقيق��ي،  حيث ناقش��ا جهود 
إدارة ترام��ب لكب��ح العدواني��ة 
الن��ووي،  والبرنام��ج  اإليراني��ة 
وطبع��اً الدفع باألمن والس��الم 

في املنطقة«.
يس��عى  م��ن  »كل  وأض��اف:   
فع��الً إلى حتقيق ه��ذه األهداف 
يدرك أن��ه ال يوجد بديل للقيادة 

خط��ط  ووص��ف  األميركي��ة«. 
النواب الع��رب ملقاطعة خطاب 
بنس في الكنيس��ت ب��� »العار، 
هن��اك،  جميعن��ا  س��نكون 
وس��نقدم ل��ه االحت��رام الكبير 

الذي يستحقه«.
وهاج��م وزي��ر الدف��اع أفيغدور 
ليبرمان بعن��ف الرئيس محمود 
عباس على قراره عدم استقبال 
بن��س، وق��ال لإلذاع��ة العبرية: 
»ال أرى أي إم��كان للتوص��ل إلى 
تس��وية مع )عب��اس( أب��و مازن، 
وهذا موقفي منذ س��نوات. إنه 
لي��س معنياً بأي تس��وية دائمة 
مع إسرائيل، ودائماً تذرع بحجج 
مختلفة ليتهرب من مفاوضات 

حقيقية«.

عّمان تحّذر من أي قرار بشأن القدس خارج نطاق التسوية الشاملة

بنس يتعهد لملك األردن بحل الدولتين قبل زيارة إسرائيل 

ال يزال العمل جاريًا 
على إنهاء مذكرة 

تفاهم لمدة خمس 
سنوات لدعمه 
تقديرًا لدوره 
المحوري في 

المنطقة والعالم

استقبال حار بنس في اسرائيل

تقـرير
توسيع الزحف على عفرين من اعزاز

تركيا تواصل هجومها في سوريا ودول كبرى تطالبها بضبط النفس

اجماع دولي برفض العمليات العسكرية التركية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافق احلزب االش��تراكي الدميوقراطي 
األملان��ي أم��س االول االح��د بغالبية 
ضئيلة، على بدء مفاوضات رس��مية 
م��ع احل��زب املس��يحي الدميوقراطي 
بزعام��ة املستش��ارة اجني��ال ميركل، 

لتشكيل ائتالف حكومي. 
للح��زب  مندوب��اً   642 أص��ل  وم��ن 
اجتمع��وا في ب��ون، واف��ق 362 على 
بدء املفاوضات الت��ي يتوقع أن تنهي 
األزم��ة السياس��ية التي تش��هدها 
أملاني��ا، منذ االنتخابات التش��ريعية 

في أيلول املاضي.
االش��تراكي  احل��زب  مندوب��و  وكان 
الدميوقراط��ي في أملانيا عقدوا مؤمتراً 
استثنائياً أمس للتصويت على قبول 
أو رفض املشاركة، للمرة الثالثة على 
التوال��ي، ف��ي حتالف حكوم��ي كبير 
مع حزبَي االئتالف املس��يحي بقيادة 

أجني��ال ميركل، وس��ط  املستش��ارة 
انقس��ام واض��ح داخل احل��زب حيال 
ه��ذه اخلط��وة.  وعرض رئي��س احلزب 
مارتن ش��ولتز النق��اط التي حققها 
مفاوض��و احل��زب في ورق��ة التفاهم 
الت��ي أقرت م��ع مفاوض��ي االئتالف. 
وب��دأ خطابه من الباب األوروبي، الذي 
غ��اب ع��ن ورق��ة التفاهم ألس��باب 
تقنية، فلفت إلى أن أنظار أملانيا ودول 
أوروبية متجهة إلى مدينة بون حيث 
يُعقد املؤمتر.  وأش��ار إل��ى أن الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون أكد له، في 
اتص��ال هاتفي، "أهمية دور أملانيا في 
أوروبا وضرورة إنهاء األزمة احلكومية 
باإلجماع  فيها". وأضاف: "التصويت 
ف��ي ه��ذا املؤمت��ر س��يعّزز موقفن��ا 
االئتالف،  ف��ي مفاوض��ات تش��كيل 
وس��ُيظهر أن احل��زب االش��تراكي ال 
يزال قادراً على االضطالع باملسؤولية 

وصوغ سياسة جيدة لبالدنا". 
وتاب��ع ش��ولتز أن "ال خي��ار أمامن��ا 
سوى احلكومة املشتركة، أو تنظيم 
انتخاب��ات جدي��دة ق��د ال يس��تفيد 
منها س��وى ح��زب البدي��ل من أجل 
أملانيا" اليميني املتطرف، منبهاً إلى 
تصاع��د نفوذ اليمن الش��عبوي في 
النمسا وبولندا وهنغاريا ودول أخرى، 
وضرورة مواجهته. كما شدد على أن 
قيادة احلزب "ستعمل لتحديد مسار 
احلكوم��ة املقبلة"، وزاد: "لن ندع هذا 

األمر لغيرنا". 
في  االش��تراكية  الش��بيبة  وتتزعم 
احل��زب، بزعامة كيفن كونارت، حملة 
رفض ورقة التفاهم والبقاء في صف 
املعارض��ة. وي��رى جناح اليس��ار في 
الدميوقراطين  املس��يحين  أن  احلزب 
قطفوا غالبية الثمار من احلكومتن 
الس��ابقتن، فيما تراجعت ش��عبية 

احلزب االش��تراكي إلى أدنى مستوى 
في تاريخ��ه، في االنتخاب��ات العامة 

التي نُظمت اخلريف املاضي.
وش��دد قياديون اش��تراكيون على أن 
املوافقة على التحالف مع املسيحين 
املس��ؤولية  م��ن  "انطالق��اً  يأت��ي 
السياس��ية جتاه أملانيا وأوروبا واحلزب 
االشتراكي الدميوقراطي" فيما تنتظر 
بروكسيل وفرنسا ودول أوروبية أخرى 
تس��وية س��ريعة لألزمة السياسية 
غير املعه��ودة في أملاني��ا. معلوم أن 
شولتز رفض، بعد نتيجة االنتخابات 
اخمليب��ة آلم��ال حزب��ه، الدخ��ول في 
ائت��الف حكومي مع مي��ركل، لكنه 
تراجع بعد فشل مفاوضات تشكيل 
"ائت��الف جاماي��كا" الرباع��ي، وإث��ر 
ضغ��وط ش��ديدة مارس��ها الرئيس 
األملان��ي )االش��تراكي( فران��ك فالتر 

شتاينماير.

بدء مفاوضات تشكيل الحكومة في ألمانيا
الصباح الجديد - وكاالت:

تواج��ه  الت��ي  الس��عودية  أعلن��ت 
انتق��ادات لتدخلها العس��كري في 
اليمن، امس االثنن عن »مس��اعدة 
انس��انية جدي��دة« تبل��غ 1,5 مليار 
دوالر وع��ن عملية لزيادة قدرة مرافئ 
هذا البلد الذي يشهد حربا ويخضع 

حلصار.
وتأتي املس��اعدة االنس��انية االخيرة 
بعد اسبوع من اعالن اململكة ايداع 
ملي��اري دوالر ف��ي املص��رف املركزي 
اليمني، ووسط ازمة كبرى تشهدها 
البالد من احلرب الى الكوليرا واجملاعة 
م��ا ادى ال��ى مقت��ل اآلالف وتعريض 

حياة املالين للخطر.
وقال البيان ان التحالف سيقدم 1,5 
مليار دوالر من املساعدات االنسانية 
سيتم توزيعها بواسطة وكاالت االمم 
املتحدة واملنظمات الدولية لإلغاثة.

واض��اف ان اجله��ود »لفت��ح املعاب��ر 
واجلوية »ستسمح  والبحرية  البرية 
باس��تيراد 1,4 ملي��ون ط��ن مت��ري 
ش��هريا مقابل 1,1 مليون طن متري 

شهريا العام املاضي.
وتاب��ع ان زيادة قدرة املرافئ »للواردات 
س��تكلف  والتجاري��ة«  االنس��انية 
اربع��ن ملي��ون دوالر وس��يتم انفاق 
ثالثن ملي��ون خلفض كلف��ة النقل 

البري عبر حتسن الطرق.
كذلك اعلن التحالف انه س��يقيم 
17 ممرا آمنا انطالقا من »ست نقاط 
دخ��ول« لضم��ان مقل املس��اعدات 
»ب��كل ام��ان« ال��ى »منظم��ات غي 

حكومية تعمل داخل اليمن«.
وقال املتحدث باسم التحالف تركي 
املالكي إن التحالف يضع امكانياته 
العس��كرية بتصرف هذه العمليات 

االنسانية الواسعة النطاق.

السعودية..1.5 مليار دوالر 
مساعدة جديدة الى اليمن

توّقعات بإنهاء األزمة السياسية التي تشهدها برلين



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

بغ��داد  »منت��دى  رئي��س  أك��د 
االقتصادي« فارس آل س��لمان، أن 
»الش��راكة بن القطاع��ن العام 
واخلاص تس��اعد على إنشاء بنية 
تهدف  ومس��تدامة  حتتية حديثة 
إل��ى رفع مع��دالت النم��و وتخلق 
فرص عم��ل من خالل االس��تثمار 

في رأس املال البشري«.
وق��ال خالل ورش��ة عم��ل نظمها 
املنت��دى بالش��راكة م��ع األمان��ة 
العامة جمللس ال��وزراء العراقي، إن 
»الورشة تأتي استجابة لتوجيهات 
إصالحي��ة تتبن��ى حل��والً واقعية 
مبش��اركة حكومية فاعلة وخبراء 
االقتص��اد العاملن في القطاعن 
الع��ام واخل��اص، والبن��ك الدول��ي 
للتنمي��ة  األميركي��ة  والوكال��ة 
»التركي��ز  أن  وأوض��ح  الدولي��ة«. 
يتمت��ع  الصناع��ة  قط��اع  عل��ى 
بخصوصية ألنه يؤمن فرص عمل 
ونق��ل التكنولوجيا ويس��هم في 
رفع املس��توى املعيشي للمواطن، 
كم��ا يج��ب أن ترتك��ز الصناع��ة 
عل��ى رؤوس أموال وطنية وأجنبية 
وال تكون رهينة بي��د قوى أجنبية 
معادية، مع مراعاة اس��تبعاد رأس 
امل��ال الطفيل��ي احملل��ي واألجنبي، 
وعل��ى الدولة تنوي��ع صناعتها ما 
ب��ن صناعات مدنية إلنتاج س��لع 
وللتصدير،  الداخلي  لالس��تهالك 
وصناعات عسكرية بهدف حتقيق 
احل��د األدن��ى م��ن االعتم��اد على 

الذات«.
وع��ن احلاجة إل��ى عقود ش��راكة 
بن القطاعن الع��ام واخلاص، قال 
رئاسة  االقتصادي في  املستش��ار 
ال��وزراء عبد احلس��ن العنبكي، إن 
»البل��د عاجز عن متويل املش��اريع 
التنموي��ة وتخفي��ف الع��بء عن 
موازن��ة الدول��ة وتنوي��ع مص��ادر 
اإلي��رادات العام��ة، ولك��ن يج��ب 
جتنب الس��قوط في فخ االقتراض، 
خصوص��اً من اخل��ارج، وامتصاص 
البطال��ة وخل��ق ف��رص عمل من 

خالل االستثمار في املشاريع«.
وأض��اف، ان »العم��ل عل��ى نق��ل 
التكنولوجي��ا هو م��ا يضمن زيادة 
التشغيل  في  والكفاءة  اإلنتاجية 
واحلص��ول  محلي��اً،  وتوطينه��ا 

عل��ى مش��روع جاه��ز م��ع نهاية 
م��دة االمتياز م��ن دون حتمل أعباء 
حت��ت  املش��روع  وبق��اء  إضافي��ة، 
س��يطرة احلكوم��ة م��ن الناحية 

الستراتيجية«.
ولف��ت العنبك��ي إل��ى أن »تبن��ي 
تعزي��ز  هدف��ه  الش��راكة  عق��ود 
ن��وع اخلدمات املقدم��ة للجمهور 
وخف��ض كلفته��ا، وتوطن رؤوس 
األم��وال احمللي��ة وتوس��يع نط��اق 
إل��ى جان��ب ج��ذب  اس��تغاللها، 
االس��تثمارات األجنبية في مجال 
املشاريع الكبيرة وخفض الكلفة 
واملدة لتعزيز اخلدمات، وإيجاد فرص 
متويل جيدة لألس��واق واملؤسسات 

املالية احمللية«.
م��ن جانبها، أش��ارت ممث��ل البنك 
الدول��ي ي��ارا س��الم ف��ي ورقتها 
خالل الورشة، إلى التحديات التي 

تواج��ه دور الش��ركات العامة في 
الش��راكة ب��ن القطاع��ن العام 
واخلاص، حتدي��داً في مج��ال األداء 
واإلص��الح، كما تطرق��ت إلى واقع 
االقتصاد العراقي الذي تعاني فيه 
الش��ركات العام��ة م��ن تكاليف 
إنت��اج عالي��ة وفائض ف��ي األيدي 
العامل��ة، إذ يعمل أكث��ر من 600 
أل��ف موظف نح��و 60 ف��ي املئة 

منهم من الفائضن.
وقالت أن »البطالة تعد مش��كلة 
كبي��رة وبالتالي فإن وج��ود أعداد 
كبيرة أكث��ر مما يجب من العاملن 
في الش��ركات العامة، يعد عائقاً 
رئيس��اً يعت��رض اإلص��الح وإعادة 
الهيكل��ة«. وق��ال رئي��س »معهد 
كم��ال  االقتص��ادي«  اإلص��الح 
التي  لألخط��ار  البص��ري: »جتنب��اً 
تواجهه��ا التعاق��دات احلكومية، 

تضّم��ن تصمي��م عقود ش��راكة 
الع��ام واخلاص مخرجاً  القطاعن 
يتي��ح للقط��اع اخل��اص التعامل 
معه��ا بكف��اءة عالي��ة، كم��ا أن 
الشراكة هي أحد أشكال التعاون 
بن القطاعن العام واخلاص ويتم 
من خاللها وضع ترتيبات يستطيع 
من خالله��ا القطاع الع��ام تأمن 
السلع واخلدمات العامة، من خالل 
السماح للقطاع اخلاص بتقدميها 
ب��دالً من أن يقدمها القطاع العام 

مباشرة«.
وأك��د مدي��ر احلوكم��ة والف��رص 
»الوكال��ة  ف��ي  االقتصادي��ة 
الدولي��ة«  للتنمي��ة  األميركي��ة 
مايكل نيرباس، أن »الش��راكة بن 
ترتيب  العام واخل��اص  القطاع��ن 
حكومي��ة  جه��ة  ب��ن  تعاق��دي 
أو  بالدول��ة  مرتبط��ة  أو  احتادي��ة 

محلية، وجهة من القطاع اخلاص، 
حيث تتم املش��اركة ف��ي املهارات 
واألصول عند توفير خدمة أو مرفق 

يستخدمه اجلمهور«.
بغ��داد  »منت��دى  عض��و  وش��دد 
االقتصادي« يعقوب ش��ونيا، على 
»آفاق ومحددات املشاركة والتحول 
إلى شركات مساهمة ومتطلبات 
ذل��ك، ب��دءاً م��ن الي��د العامل��ة 
الت��ي تعد عام��الً مؤثراً ج��داً في 
تفعيل املش��اركة بسبب التوسع 
الكبير في أع��داد األيدي العاملة، 
وارتف��اع مع��دالت الرواتب واألجور 
املدفوع��ة ف��ي القطاع الع��ام، ما 
يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية 
لتس��هيل عملية املشاركة، كما 
توج��د متطلبات أخرى للش��راكة 
منها تعديل القوانن والتعليمات 
املعمول بها حالياً، والتنس��يق مع 

منظمات رجال األعمال العراقين 
في إدارة برنامج املشاركة والتحول 
إلدارة  املؤهل��ة  الك��وادر  واختي��ار 

البرنامج ومتابعة التنفيذ«.
ولفت اخلبير االقتصادي عبدالعزيز 
حس��ون ف��ي تصريح ل��� »احلياة« 
الدولي��ة، إلى »أهمي��ة الطروحات 
الت��ي قدمها ممثلو البن��ك الدولي 
للتنمي��ة  األميركي��ة  والوكال��ة 
الدولي��ة خ��الل الورش��ة، والت��ي 
أس��همت في تشخيص الشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص، والتي 
أث��ارت احتج��اج بعض مس��ؤولي 
وزارة الصناعة احلاضرين من خالل 
م��ا قدموه من أرق��ام تؤكد ضرورة 
وق��ف اعتم��اد اإلج��راءات التي ال 
تتواف��ق م��ع متطلب��ات احلداث��ة 
ف��ي الصناع��ة وإداراته��ا من قبل 

احلكومات أو القطاع اخلاص«.

ممثل البنك الدولي: 600 ألف موظف عراقي نصفهم فائضين

تشديد دولي على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عبد الحسن 
العنبكي:البلد عاجز 
عن تمويل المشاريع 
التنموية وتخفيف 
العبء عن موازنة 
الدولة وتنويع مصادر 
اإليرادات العامة، ولكن 
يجب تجنب السقوط 
في فخ االقتراض، 
خصوصًا من الخارج، 
وامتصاص البطالة 
وخلق فرص عمل من 
خالل االستثمار في 
المشاريع

600 ألف موظف نصفهم فائضن

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفعت أس��عار النفط بعد تصريحات صدرت عن 
الس��عودية وأفادت بأن التعاون بن منتجي النفط 
الذين يقلصون اإلنتاج في محاولة لتعزيز الس��وق 

سيستمر إلى ما بعد 2018.
وقال جتار إن تراجعا في نش��اط التنقيب واحلفر عن 
النفط في الواليات املتحدة والقتال في س��وريا بن 
القوات التركية واملقاتلن األكراد دعم أيضا النفط 

اخلام.
وبلغ��ت أس��عار التعاق��دات اآلجلة خل��ام القياس 
الدول��ي برنت 68.81 دوالر مرتفعا 20 س��نتا أو 0.3 
في املئة عن إغالقه الس��ابق. ووص��ل برنت في 15 
كانون الثاني إلى أعلى مستوى له منذ كانون األول 

2014 مسجال 70.37 دوالر للبرميل.
وبلغت أسعار التعاقدات اآلجلة خلام غرب تكساس 
األمريكي الوسيط 63.55 دوالر للبرميل مرتفعا 18 

سنتا أو 0.3 في املئة عن سعر إغالقه السابق.
وقالت الس��عودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
والزعيمة الفعلية ألوبك يوم األحد إن هناك توافقا 
بن منتجي النفط الرئيسين على ضرورة استمرار 
التعاون بشأن اإلنتاج بعد انتهاء أجل االتفاق احلالي 

خلفض اإلمدادات في نهاية هذا العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت صحيفة ال��راي الكويتية إن بن��ك الكويت 
املرك��زي يخط��ط إلص��دار نس��خة م��ن العمل��ة 
الرقمي��ة املش��فرة الع��ام املقب��ل عل��ى أن تكون 
مرتبط��ة بالدينار، مبينة أن الفك��رة لم حتظ بعد 

مبوافقة مجلس إدارة البنك.
ونس��بت الصحيفة ملصادر لم تس��مها القول إنه 
”مت االنتهاء تقريبا من جتهيز البنية التحتية الالزمة 

إلصدار هذه العملة“.
وأوضحت أنه ”في حال طرحت الكويت عملة رقمية 
خاص��ة بها س��يحدث تغيي��ر ثوري ف��ي املعامالت 
املالية احمللية“، حيث إنه س��يكون بوس��ع العمالء 
احمللين اس��تخدام العملة الرقمي��ة الكويتية في 
شراء األغراض واحلاجيات العادية وحجز التذاكر أو 
حتى اقتناء العقارات بكل سهولة وغيرها من دون 

حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.
وقالت املص��ادر للصحيفة إن بنك الكويت املركزي 
”ليس الوحيد خليجيا“ الذي يخطط إلصدار عملة 
رقمي��ة خاص��ة إذ أب��دت كل من مؤسس��ة النقد 
العربي الس��عودي )س��اما( ومصرف قطر املركزي 

رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توق��ع وزير املوارد املائية حس��ن اجلناب��ي قدوم جفاف 
ق��اس على الع��راق، مؤكدا على ان الريف س��يتضرر 
كثيرا، وعدم متكن مناطق جنوب بغداد والناصرية من 

احلصول على ماء للشرب في فترة الصيف املقبل.
وق��ال اجلناب��ي في تصري��ح  صحافي ل��ه، ان »جميع 
املؤش��رات احلالية تش��ير الى وقوع جف��اف قاس في 
العراق، وس��يكون اكثر قس��وة في الصي��ف املقبل، 
بس��بب ارتفاع درج��ات احلرارة وزيادة نس��ب التبخر«، 
الفت��ا الى ان الريف العراقي بش��كل عام س��يتضرر 
كثيرا، وبالتالي فان الزراعة ستتضرر ايضا، الى جانب 

االهوار.
واش��ار الى ان »املناطق الواقعة في اجلنوب من بغداد 
س��تتضرر بش��كل كبي��ر«، مبين��اً ان مناطق جنوب 
بغ��داد والناصرية ل��ن تتمكن من احلص��ول على ماء 

للشرب في فترة الصيف املقبل.
وكان رئي��س الوزراء الترك��ي بينالي يلدرم  قد قرر في 
وق��ت س��ابق تأجيل ملء س��د اليس��و التركي حتى 
شهر حزيران بدال من شهر آذار، مع االمل بان يتحسن 

املوسم املائي لتجاوز شح املياه املتوقع في العراق.
جدي��ر بالذك��ر ان من املتوق��ع ان ينخف��ض وارد نهر 
دجلة الطبيعي من املياه عند احلدود التركية والبالغ 
نحو 20.93 بليون متر مكعب س��نويا، عند ملء سد 
أليس��و باملياه إلى 9.7 بليون متر مكعب س��نويا من 
املياه، كما أن الس��د س��يحرم 696 أل��ف هكتار من 

األراضي الزراعية العراقية من املياه.

68.81 دوالر
لبرميل »برنت«

عملة كويتية رقمية 
مشفرة مرتبطة بالدينار

»الموارد المائية« تتوقع 
قدوم جفاف قاس على البالد

متابعة الصباح الجديد:

في وقت بلغت في��ه التجارة اخلارجية 
اليران م��ع دول العالم 180 مليار دوالر، 
الفس��اد ومحس��وبية املصارف  ف��ان 
االسالمية  اجلمهورية  اقتصاد  تهددان 
بالفش��ل الذي تش��هده مؤسساتها 

املالية.
وتعد نسبة ال�25 % الفائدة التي كان 
يوفره��ا بنك »كاس��بيان« في طهران 
األعلى عل��ى اإلط��الق، وبعدها توقف 
عن دفع الفائدة، وفي أيار، أغلق أبوابه، 
ليصبح واحداً من املؤسس��ات املالية 
اإليرانية التي كشفت عن فساد خطير 
وأس��همت في إش��عال االحتجاجات 
املناهض��ة للحكوم��ة والتي اجتاحت 

البالد في أواخر العام املاضي.
ويرى خبراء االقتصاد أن الفش��ل الذي 
تش��هده املؤسس��ات املالية في إيران 
ال يع��د ناجتاً ع��ن ممارس��ات مصرفية 
محفوفة باخملاطر، ولكنه أيضا نتيجة 
للفس��اد املتفش��ي في البالد. وألقى 
بالالئمة  اإليراني��ن  بعض املس��ؤولن 
عل��ى ضحايا ه��ذا الفش��ل املصرفي، 
وذل��ك بدع��وى ع��دم توخيه��م احلذر 
إزاء أموالهم ومدخراتهم. وس��محت 
م��ن  للكثي��ر  اإليراني��ة  الس��لطات 

املؤسس��ات املالية، مبا فيها تلك التي 
اندمج��ت ف��ي 2016 لتش��كيل بنك 
كاس��بيان، وس��محت له��ا باملقامرة 
بالودائ��ع أو االعتماد على »مخططات 
بونزي« االحتيالية - نس��بة إلى احملتال 
الش��هير »تش��ارلز بونزي«، الذي ظهر 
ف��ي أوائل القرن العش��رين- وذلك من 

دون عقاب لسنوات.
ويعود سماح السلطات اإليرانية لهذه 
العمليات  به��ذه  للقيام  املؤسس��ات 
فيه��ا  مب��ا  للنخب��ة،  مملوك��ة  ألنه��ا 
املؤسس��ات الديني��ة واحل��رس الثوري 
اإليران��ي أو صناديق االس��تثمار ش��به 
الرس��مية األخ��رى في الب��الد. وهناك 
مئات اآلالف في إي��ران فقدوا أموالهم 
ومدخراته��م ف��ي ظ��ل فش��ل ه��ذه 
املؤسس��ات املالية وانهيارها، وس��ط 
تفاقم مش��كالت العمل املصرفي في 
البالد، برغم احملاوالت الرسمية إلصالح 

حاله.
ويقدر«بيج��ان خاجب��ور« وه��و خبي��ر 
إن  فيين��ا،  إيران��ي ومق��ره  اقتص��ادي 
مئ��ات اآلالف م��ن األش��خاص فقدوا 
املال بس��بب انهيار املؤسسات املالية. 
فاإليراني��ون لديه��م مصطل��ح لفئة 
متزاي��دة م��ن الضحاي��ا: »اخلاس��رين 
باللغة  أو »مال-باختيغان«  امللكي��ة«، 

الفارسية.

وقد غرق��ت الكثي��ر من املؤسس��ات 
الفاش��لة  ف��ي املضاربة بامل��ال خالل 
الودائع  وأقرض��وا  العق��ارات،  فقاع��ة 
ألصدق��اء متصل��ن بش��كل جي��د أو 
فرضت أسعار فائدة ضارة للمقترضن 
بطريقة بائس��ة. واآلن، وجه املنظمون 
به��دوء الكثي��ر م��ن الش��ركات إل��ى 
عمليات اندم��اج مع بنوك أكبر حملاولة 
اس��تيعاب خس��ائرها، ولكن ذلك أدى 
إلى تفاقم مش��كلة القروض السيئة 
واألص��ول املبالغ��ة ف��ي قيمته��ا في 

جميع أنحاء النظام املصرفي.
ويق��ول االقتصاديون إن م��ا يصل إلى 
40 % م��ن الق��روض املودعة ف��ى دفاتر 
البنوك اإليرانية قد تكون متأخرة. وقال 
»بورغان ن. نراجاباد«، اخلبير االقتصادي 
في واش��نطن ال��ذي درس النظام »إن 
النظام املالي في ايران في حالة هشة 
للغاي��ة«. وق��د ح��ذر صن��دوق النقد 
الدولي الش��هر املاضي من أن البنوك 
واملقرضن اإليرانين »بحاجة إلى إعادة 
هيكل��ة عاجلة«، ودعا إل��ى تخفيض 
قيمة األص��ول املفرطة والقضاء على 
الق��روض الضخمة. وأش��ار الصندوق 
إل��ى أن ه��ذه املش��كلة من��ت إلى حد 
كبي��ر، مؤك��دة أن األم��وال املطلوب��ة 
لدعم البنوك ستؤدي إلى زيادة الديون 
احلكومية والفوائ��د املركبة على نحو 

كبير«.
على صعيد متص��ل، أكد وزير التجارة 
والصناعة واملناجم االيراني أن التجارة 
اخلارجية الي��ران م��ع دول العالم تبلغ 

180 مليار دوالر بالوقت الراهن.
ج��اء ذلك ل��دى افتتاح الوزي��ر محمد 
ش��ريعتمداري دورة اعم��ال االجتم��اع 
االقتصادي��ة  للجن��ة  عش��ر  الراب��ع 
االيرانية البيالروسية في طهران امس 

االثنن.
واش��ار الوزي��ر ش��ريعتمداري ال��ى أن 
التع��اون التجاري مع بيالروس��يا يبلغ 
160 ملي��ون دوالر، معرب��ا عن امله بان 
تتمكن اللجنة املشتركة من صياغة 
اجراءات مؤثرة باجت��اه تطوير العالقات 

الثنائية.  
وب��ّن أن االجتماع الرابع عش��ر للجنة 
طري��ق  خارط��ة  يعتم��د  املش��تركة 
للتعاون الثنائي ميتد لسنوات، مشيرا 
الى انه مت صياغ��ة خارطة لالعوام من 
2018 ال��ى 2020 وتش��مل مختل��ف 
أوجه التعاون السياسي واالستثماري 
والتجاري فضال عن الصناعة والشحن 
والنق��ل والزراع��ة والصح��ة والعالج 
والتقني��ات والطاقة، كما  والتعلي��م 
انه��ا تؤكد على ضرورة التئام س��نوي 
للمجموعات اخملتصة بالتعاون ملتابعة 

املواضيع ذات االهتمام املشترك.

180 مليار دوالر حجم التجارة الخارجية للجمهورية االسالميةتقـرير

الفساد ومحسوبية المصارف يهزان االقتصاد اإليراني

الفساد يهدد اقتصاد ايران
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الصباح الجديد-وكاالت:
هبطت معظم أس��واق األسهم في 
البورصة  األوسط وس��جلت  الشرق 
الس��عودية مزي��دا م��ن التراجع من 
مس��توى مقاومة رئيس، لكن صعود 
س��هم أدن��وك للتوزيع ع��زز بورصة 

أبوظبي.
وانخف��ض املؤش��ر الرئيس للس��وق 
الس��عودية 0.3 في املئ��ة إلى 7513 
نقطة، متراجعا من ذروة متوز البالغة 

7586 نفطة.
وهبط س��هم املراع��ي 1.2 في املئة 
بعدما سجلت شركة األلبان صافي 
ربح في الربع األخير من العام املاضي 
بل��غ 513 ملي��ون ري��ال )137 مليون 
دوالر(، انخفاض��ا من 536 مليون ريال 
قبل ع��ام، ومن دون توقعات س��يكو 
البحرين واألهل��ي كابيتال عند 549 

مليون و531 مليون ريال على الترتيب. 
وعزت املراع��ي انخفاض اإليرادات 2.6 
في املئ��ة إلى فقد مبيع��ات في دول 
خليجية وأس��واق تصدير، في إشارة 
واضحة إلى املقاطعة املفروضة على 

قطر.
وانخفض س��هم مجموعة صافوال، 
أكب��ر ش��ركة صناع��ات غذائية في 
اململكة ومساهم رئيس في املراعي، 
2.2 في املئة. وهبط سهم السعودية 
ملنتجات األلبان واألغذية )س��دافكو( 
1.6 في املئة، بعدما سجلت الشركة 
انخفاضا بل��غ 14 في املئة في الربح 
الفصل��ي، م��ع هب��وط طفي��ف في 

املبيعات.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.5 في املئة 
مع ن��زول أس��هم معظم ش��ركات 
التطوي��ر العق��اري. وهب��ط س��هم 

داماك العقارية 1.7 في املئة.
االحت��اد  س��هم  زاد  ذل��ك،  وبرغ��م 
العقارية 0.4 ف��ي املئة، بعدما قالت 
الش��ركة إنها باعت كامل حصتها 
ف��ي إمييكول املتخصص��ة في تبريد 
املناط��ق إلى دب��ي لالس��تثمار، التي 
متلك بالفعل ف��ي إمييكول حصة 50 
في املئ��ة، مقاب��ل 500 مليون درهم 
)136 مليون دوالر(. وانخفض س��هم 

دبي لالستثمار 0.4 في املئة.
وارتفع املؤش��ر العام لسوق أبوظبي 
0.2 في املئة مدعوما بصعود س��هم 
أدنوك للتوزيع ثالثة في املئة إلى 2.73 
دره��م. وبدأ بنك جولدمان س��اكس 
يوم اخلميس تغطيته لس��هم أدنوك 
للتوزي��ع بتوصية ”بالش��راء“ محددا 
سعره املستهدف إلثني عشر شهرا 

عند 3.31 درهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��رر األردن تش��كيل وح��دة خاصة 
حلماية االستثمار، كوحدة مستقلة 
تعنى بتنفيذ وتأم��ن وتلبية كافة 
أش��كال احلماية والتغطية األمنية 

لالستثمار واملستثمرين.
وبحس��ب بيان م��ن مديري��ة األمن 
الع��ام، فإن تأس��يس الوح��دة يأتي 
وتش��جيعه  االس��تثمار  »حلماي��ة 
احلماي��ة  أش��كال  كاف��ة  وتوفي��ر 
األمني��ة ل��ه وإتاحة البيئ��ة اجلاذبة 
له كونه عص��ب االقتصاد والركيزة 
األساس��ية ف��ي عملي��ة اإلص��الح 

االقتصادي والتنمية«.
وأضاف البيان: »تشكيل هذه الوحدة 
يهدف للتعامل املباشر واملتخصص 
والصارم ف��ي الش��كاوى والقضايا 
الت��ي ت��رد من بع��ض املس��تثمرين 

حول قيام بعض األشخاص مبحاولة 
استغاللهم والكسب غير املشروع، 
وطلب مبالغ مالية منهم دون وجه 
ح��ق وتهديدهم بتعطيل أعمالهم 

في حال لم تلّب طلباتهم«.
ووفقا للبيان، فس��يرتكز عمل تلك 
الوح��دة عل��ى اجلان��ب العمليات��ي 
من خالل نش��ر دوري��ات أمنية ثابتة 
ومتحركة في التجمعات الصناعية 
وحولها بحسب املقتضيات األمنية، 
إضافة إل��ى اجلانب االس��تخباراتي 
ال��ذي س��يوكل إلى ش��عبتن من 
األمن الوقائي والبحث اجلنائي داخل 
الوحدة، ويرك��ز عملهم على جمع 
املعلومات األمنية واالس��تخباراتية 
منه��ا  والتأك��د  الط��رق  وبكاف��ة 
والتحقي��ق فيها واتخ��اذ اإلجراءات 
إل��ى  إضاف��ة  حوله��ا،  املباش��رة 

دوره��م ف��ي التواصل املباش��ر مع 
ملشاكلهم  واالستماع  املستثمرين 
ومالحظاتهم مهم��ا كانت واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة حيالها.
وكما ستكون الوحدة مبثابة حلقة 
الوص��ل ب��ن املس��تثمرين واجلهات 
األمني��ة واإلدارية األخرى لتنس��يق 
اجله��ود وتنفي��ذ كاف��ة الواجب��ات 
يحتاجه��ا  الت��ي  واملتطلب��ات 
املس��تثمر، إضاف��ة إل��ى دورها في 
التواص��ل م��ع وزارة الداخلية ووزارة 
الصناعة والتجارة وهيئة تش��جيع 
االستثمار وغرف الصناعة والتجارة 
ف��ي مختل��ف احملافظ��ات والعمل 
معه��م كفري��ق واح��د م��ن أج��ل 
إزال��ة جمي��ع أش��كال املضايق��ات 
واإلش��كاالت واملعيق��ات الت��ي قد 

تواجه املستثمرين.   

هبوط معظم بورصات
 الشرق األوسط

األردن: إجراء غير مسبوق 
لجذب االستثمار
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نّظ��م قان��ون انتخاب��ات مجل��س النواب 
رقم )45( لس��نة 2013، موض��وع الدعاية 
االنتخابي��ة في عش��ر م��واد، وه��ي املواد 
املوج��ودة ذاته��ا ف��ي التعدي��ل على وفق 

التسريبات.
ولعل متوي��ل احلملة يعّد م��ن املوضوعات 
املهمة الت��ي تخص الدعاي��ة االنتخابية 
ويرتك��ز عليه��ا املعت��رك االنتخابي، لكن 
الغري��ب أن املش��رع العراقي ف��ي القانون 
املش��ار اليه اعاله لم يتناول التمويل الذي 
يخ��ص الدعاي��ة االنتخابية إال ف��ي مادة 
واحدة وهي املادة )29( منه بالنص )يحظر 
اإلنفاق على الدعاي��ة االنتخابية من املال 
الع��ام أو م��ن موازن��ة ال��وزارات أو أم��وال 

الوقف أو من أموال الدعم اخلارجي(.
ويعتق��د البعض ان ه��ذا النص، يعد نصاً 
عاماً ميكن االلتفاف عليه باي شكل، كونه 
لم يضع ضابطاً محدداً ملوضوع التمويل، 

فقد تتم العملية مصحوبة بضبابية ازاء 
مصادر االنفاق على الدعاية االنتخابية.

وفي هذا االطار، س��وف استعرض جتربتني 
مهمت��ني ف��ي ه��ذا اجمل��ال ملص��ر وتونس، 
مح��اوالً التركي��ز على بعض م��ن احكام 
احلمل��ة االنتخابي��ة ومتويلها، ك��ون املواد 
الت��ي نظمتها كلتا الدولت��ني كثيرة جداً 
وحتت��اج إلى بح��ث مطّول، فيم��ا اكتفى 
املش��رع العراقي كم��ا قلنا س��ابقاً مبادة 

واحدة فقط.
فف��ي مصر حيث اح��ال قان��ون انتخابات 
مجلس الن��واب موضوع متوي��ل الدعايات 
االنتخابية إلى قانون خاص يسمى بقانون 
السياس��ية  احلق��وق  مباش��رة  تنظي��م 
بالرقم )45( لس��نة 2014، ولعل الس��بب 
في هذا التوجه اضفاء نوع من االس��تقرار 
تخ��ص  موضوع��ات  عل��ى  والش��رعية 
العملية االنتخابية، ومن ضمنها الدعاية 

االنتخابية لك��ي ال تتأثر مع كل تعليمات 
أو منشورات تصدر بهذا اخلصوص.

ويض��ع القانون املصري ح��داً إلنفاق الفرد 
عل��ى دعايت��ه االنتخابية ب���� )500( الف 
جنيه مص��ري، و )200( الف جنيه مصري 
إذا م��ا مت��ت اع��ادة االنتخاب��ات، عل��ى ان 
يضاع��ف املبلغ في حال تواج��د أكثر من 

)15( مرشحاً في قائمة واحدة.
كم��ا عالج القانون ذاته حج��م التبرعات 
التي يتلقاها املرش��ح سواء كانت نقدية 
ام عينية من أي ش��خص طبيعي مصري 
أو ح��زب مص��ري ش��رط أن ال يزي��د ذل��ك 
التبرع عن )%5( من احلد املصرح به لإلنفاق 
على الدعاية االنتخابي��ة، حيث مينع زيادة 
تل��ك التبرع��ات، كم��ا على املترش��ح أن 
يبلغ اجلهة اخملتص��ة -وهي اللجنة العليا 
لالنتخابات- بهوية اجلهة املتبرعة ومقدار 

ما تبرعت به.

اضافة الى ذلك، فان قانون ممارسة احلقوق 
السياس��ية أوجب على املرش��ح أن يفتح 
حس��اباً بالعملة احمللية ف��ي احد البنوك 
احملددة رس��مياً ي��ودع فيه ام��وال حملته 
االنتخابي��ة والتبرع��ات والقيمة النقدية 
للتبرع��ات العيني��ة، وعلى اجله��ة املودع 
لديه��ا أن تبلغ اجلهات اخملتصة أوال باول مبا 
مت ايداع��ه، وكذلك يجب على املرش��ح أن 
يعطي اشعاراً مستمراً بعمليات الصرف، 
حي��ث ال يج��وز االنف��اق عل��ى احلملة من 

خارج ذلك احلساب.
وأكث��ر من ذل��ك، ف��أن الواج��ب مفروض 
عل��ى اللجنة العلي��ا لالنتخابات املصرية 
مراجع��ة احلس��ابات اخلتامي��ة للدعاي��ة 

االنتخابية للتأكد من وجود اي خرق.
وبرغ��م أن املش��رع التونس��ي ل��م يضع 
سقفاً موحداً لتمويل الدعاية االنتخابية، 
واخضع ذلك إلى حجم الدائرة االنتخابية، 

لكنه فّصل في القانون رقم )16( لس��نة 
2014 ع��دداً من املواد الت��ي تضبط ايقاع 
تلك العملي��ة لتالفي أي خرق قد يحصل، 
فقد ال��زم القانون فتح حس��اب مصرفي 
للمرش��ح، ومن��ح محكم��ة احملاس��بات 
التونس��ية مهم��ة الرقاب��ة عل��ى م��واد 
ومصارف كل )قائمة مرش��حة أو مرشح 
أو ح��زب( ومخصصة للحملة االنتخابية، 
وتكون هذه الرقابة مس��تندية أو ميدانية 
أو شاملة أو انتقائية أو متزامنة مع احلملة  
والقوائ��م  املرش��حني  جلمي��ع  ووجوبي��ة 
املترش��حة، وأوج��ب القان��ون التونس��ي 
اتخاذ االجراءات الكفيلة للتأكد من وجود 
حس��اب مصرفي واحد لتموي��ل العملية 
االنتخابي��ة، وَفرَض عقوبات مالية صارمة 
ملن ال يودع حس��اب مالي خ��اص بالدعاية 
بع��د التنبيه علي��ه، وملن يتجاوز س��قف 
االنف��اق وتك��ون العقوبة حس��ب كمية 

الزيادة.
الدعاي��ة  متوي��ل  اللتزام��ات  وبالنظ��ر 
االنتخابي��ة ف��ي كل م��ن مص��ر وتون��س 
فن��رى أن يقتف��ي املش��رع العراق��ي، وهو 
االن يناق��ش تعديل قانون االنتخابات لكي 
يواكب التجارب املتط��ورة وال يبقي الباب 
مفتوح��اً ام��ام التموي��ل غي��ر الش��رعي 
للحمالت، او ان تصدر مفوضية االنتخابات 
ضم��ن صالحياتها املنص��وص عليها في 
قانونه��ا رق��م )١١( لس��نة ٢٠٠٧ ، وقانون 
انتخابات مجلس الن��واب نظاماً للحملة 
االنتخابية يثبت فيه موضوع االنفاق على 
احلمالت وكميته ومعرف��ة مصادره، علما 
ان املفوضية وخالل االنتخابات الس��ابقة 
اصدرت هكذا نظام فقد ورد فيه نص، يعّد 
تكرارا ملا موجود في امل��ادة )٢٩( من قانون 
االنتخابات انف��ة الذكر، وهو الوحيد الذي 
يتحدث عن موضوع االنفاق على احلمالت.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

إياس الساموك

لوسي ماركوس

كاتب عراقي

المؤسسة والرئيسة 
التنفيذية لشركة 
ماركوس فينشر 

لالستشارات 
المحدودة

ال أحد يريد مناقش��ة السياسة. فعندما 
ألقي كلمة تتناول السياس��ة أو متس��ها 
كتابات��ي، كثيرا ما يُطلَ��ب مني أن أجتنب 
املوض��وع متاما وأن أركز فق��ط على زاوية 
األعمال. ونظرا لتركيبة تتألف من احلرمان 
من القدرة على إحداث أي تأثير، واإلحباط، 
واإلجهاد الذي يستش��عره كثيرون بِفعل 
األخبار عموم��ا، فرمبا يكون ه��ذا الطلب 
مفهوم��ا، ولك��ن م��ن املس��تحيل أيضا 

املوافقة عليه. 
في عالَم حيث مير األس��بوع وكأنه شهر، 
يُصِبح من الصعب سبر أغوار حالة عدم 
االس��تقرار التي أحدثها دونالد ترامب في 
الوالي��ات املتحدة والعالَ��م. ففي غضون 
عام واحد فقط منذ تولى رئاسة الواليات 
املتحدة، َس��َخر ترامب بطريقة طفولية 
من زعماء العالم، ونشر على موقع تويتر، 
على س��بيل املثال، مش��اركة يقول فيها 
»إن زره النووي أكبر وأقوى كثيرا من نظيره 
لدى زعي��م كوريا الش��مالية كيم جوجن 
أون«. كما حتدى حتالف��ات قائمة منذ أمد 
بعي��د، مبا في ذلك منظمة حلف ش��مال 
األطلس��ي، وعم��ل على تفكي��ك قواعد 
تنظيمية بالغة األهمية، وانس��حب من 

اتفاقيات دولية.
وتتوالى الضربات. ففي األس��بوع املاضي، 

أق��دم ترامب ب��كل فظاظة عل��ى إهانة 
مواطن��ي هايت��ي، والس��لفادور، وال��دول 
األفريقي��ة، وأعرب عن أس��فه، كما أوردت 
التقارير، عن اضطرار الواليات املتحدة إلى 
قب��ول املهاجرين من هذه »الدول القذرة«. 
ال ينبغي لنا أن نندهش إذن عندما نعلم أن 
معدالت قبول ترامب شعبيا هي األضعف 
ب��ني كل الرؤس��اء عند ه��ذه املرحلة من 
واليته، على الرغم م��ن النمو االقتصادي 
الق��وي، وارتفاع س��وق البورصة إلى عنان 

السماء، وانخفاض معدل البطالة.
ولم تك��ن السياس��ة األميركي��ة فقط 
هي الت��ي أصبحت أش��به بالقدر احملتوم. 
فقد تسبب التصويت لصالح اخلروج من 
االحتاد األوروبي في يونيو/حزيران 2016 في 
إلقاء اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي إلى 
دوامة محيرة، األمر الذي اضطر الشركات 
إلى تخم��ني ما قد يح��دث الحقا �� وفي 
العدي��د من احل��االت، حفزه��ا على حتويل 

عملياتها إلى دول أخرى.
األنظم��ة  كان��ت  أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
االس��تبدادية في ارتفاع، م��ن تركيا التي 
كانت ذات يوم منارة الدميقراطية للعالَم 
اإلس��المي، إل��ى بولندا الت��ي كانت يوما 
م��ا محبوبة أوروبا بعد الش��يوعية. وجنح 
الرئي��س الصين��ي ش��ي ج��ني بينج في 

ترسيخ نفسه بوصفه الزعيم األكثر قوة 
منذ ماو تس��ي توجن، وش��ن حملة صارمة 
عل��ى أي مظهر م��ن مظاه��ر املعارضة. 
وغ��رس الرئي��س الروس��ي فالدميي��ر بوتن 
أصابع��ه ف��ي ع��دد متزايد م��ن الفطائر 
اجليوسياس��ية �� مب��ا في ذل��ك الواليات 

املتحدة كما تشير أدلة متزايدة القوة.
إذا كنا تعلمنا أي شيء في العام املنصرم، 
فه��و أن عالَم السياس��ة وعالَم األعمال 
مترابط��ان بش��دة. فاألعم��ال تس��اهم 
بصورة مباش��ر في تش��كيل السياسة، 
حي��ث تصب الصناع��ات األموال صبا في 
احلم��الت االنتخابية ف��ي محاولة لتعزيز 
مصاحلها اخلاصة، وبش��كل غير مباش��ر، 
م��ن خ��الل اإلبداع��ات التي تدف��ع حدود 

القواعد التنظيمية.
التط��ورات  تخل��ف  مماث��ل،  نح��و  عل��ى 
السياس��ية تأثي��را كبيرا عل��ى األعمال. 
ف��ال يس��تطيع امل��رء أن يقي��م األس��واق 
املالي��ة دون أن يض��ع في االعتب��ار اخملاطر 
أو  النقدي��ة،  والسياس��ات  السياس��ية 
يقي��م اس��تراتيجية التجزئ��ة دون تقدير 
ثق��ة املس��تهلكني، الت��ي تتأث��ر بالبيئة 
السياسية. )بعد االنتخابات العامة التي 
عقدته��ا اململك��ة املتحدة ف��ي الصيف 
املاضي، هبطت ثقة املس��تهلك إلى أدنى 

مستوياتها منذ االس��تفتاء على اخلروج 
من االحتاد األوروبي(. وتش��كل سياس��ات 
الهج��رة أهمي��ة جوهري��ة ألداء أس��واق 
العمل. وتَُعد اس��تراتيجيات االس��تثمار 
العام، وخاصة عندما يتعلق األمر بترقية 
وحتديث البنية األساس��ية، جزءا ال يتجزأ 
من الكيفية التي تخطط بها الشركات 

الستثماراتها. والقائمة تطول.
وألن كل ق��رار تتخ��ذه حكوماتن��ا يؤث��ر 
عل��ى  للقي��اس  وقاب��ل  مباش��ر  بنح��و 
أعمالن��ا وحياتن��ا كمس��تهلكني، فم��ن 
غي��ر املنطق��ي وال املعق��ول أن ندافع عن 
االعتقاد بأننا قادرون على جتنب السياسة 
ببس��اطة، وأن األخبار الس��يئة أو القيادة 
غير املس��ؤولة قد متر مرور الكرام. الواقع 
أن اخلي��ار احلقيق��ي الوحي��د يتلخص في 
القيام بالعكس: إذ يتعني علينا أن نعمل 
عل��ى اكتس��اب فه��م أفض��ل للقضايا 
املهمة، وكثير منها معقد ومترابط. كما 
يتع��ني علينا أن تكون أكث��ر ثباتا ومثابرة 
في محاولة تشكيل النتائج السياسية، 
وأكثر حزما في ضمان عدم إرباك األعمال 

التجارية بالسياسات الرديئة.
واألمر يع��ود إلينا جميعا ���� ليس فقط 
املنظرين االس��تراتيجيني في الش��ركات 
املواطن��ني  وأيض��ا  ب��ل  واملش��رعني، 

واملستهلكني �� لتعميق فهمنا للروابط 
والعالقات بني األعمال والسياسة. وبهذا 
فقط يُصِبح بوس��عنا أن نضمن استناد 
املناقشات والقرارات املتعلقة بالسياسات 
إل��ى احلقائ��ق، وأننا مجه��زون بنحو جيد 
للحك��م عل��ى أولئ��ك الذي��ن يتخ��ذون 
القرارات، ومشاركتهم، ومساءلتهم في 
نهاية املط��اف. والبديل ه��و التخلي عن 

قدرتنا على الدفاع عن مصاحلنا.
كان��ت احلوكمة الرديئة للش��ركات، كما 
زعم��ت، م��ن أكب��ر اخملاطر الت��ي واجهت 
األعم��ال في ع��ام 2017. وعل��ى أكثر من 
نحو، يظ��ل هذا يش��كل مص��درا كبيرا 
للقل��ق. ولكن��ه اآلن تفاق��م بِفعل حالة 

شديدة من عدم اليقني السياسي.
اس��تجابة  كيفي��ة  تش��كل  وس��وف 
الش��ركات لهذه اخملاطر كل مس��تقبلنا. 
ففي الواليات املتحدة على س��بيل املثال 
جند إغ��راء االس��تفادة م��ن حمل��ة إزالة 
القي��ود التنظيمي��ة الت��ي تقوده��ا إدارة 
ترامب في مجاالت تشمل احلفر والتنقيب 
عن النفط، وحماية املستهلك، والهجرة، 
والسياسة التجارية، والضمانات البيئية. 
ولكن ما قد يبدو وكأنه نعمة للش��ركات 
واألعم��ال في األم��د القريب رمب��ا يُفضي 
إلى إحداث أضرار طويل��ة األجل وال ميكن 

إصالحها ف��ي األمد البعيد، ولن يس��لم 
م��ن العواق��ب أي قط��اع أو مس��تثمر أو 

مستهلك.
واملس��ؤولية تقع عل��ى عات��ق اجلميع �� 
من أعض��اء مجالس اإلدارة واملس��همني 
إل��ى املوظفني واملس��تهلكني ���� إلرغام 
ش��ركات األعمال على النظ��ر إلى ما هو 
أبعد م��ن األرباح القصي��رة األجل وحتمل 
مس��ؤولياتها املؤسس��ية األوسع. ونحن 
ال منلك ترف التراخ��ي واألمل في األفضل 

ببساطة.
ولك��ي تبل��غ أصواتن��ا مس��امع اجلميع، 
ينبغي لنا أن نس��تلهم من جهود حديثة 
لتحفي��ز التغيي��ر. فبفض��ل حمل��ة مي 
ت��و )#MeToo( دََفع كثي��رون من مرتكبي 
جرائ��م االعتداء اجلنس��ي الثم��ن. وكان 
ربي��ع املس��همني مبنزلة تصعي��د جلهود 
التدقي��ق م��ن ِقَبل املس��تثمرين في حزم 
املكافآت التي يحصل عليها املس��ؤولون 
التنفيذيون. وجرى تس��ليط الضوء على 
حاالت ظ��روف العم��ل اجلائرة والفس��اد 
الواسع النطاق، مما أدى إلى تغيير حقيقي 
في بع��ض املناط��ق غير املتوقع��ة )مثل 

الفيفا(.
لن يحل جتاهل السياس��ة مشكالتنا، بل 

رمبا يكون احلل في املشاركة البّناءة.

لنتحدث عن السياسة
PROJECT
SYNDICATE

ترامب ونصب الحرية
القاضي جعفر كاظم المالكي

متطلبات سن 
التشريعات الحديثة
منذ فجر احلضارات رسمت التشريعات املسار الصحيح 
في تنظي��م حياة االنس��ان. وق��د تركت حض��ارة وادي 
الرافدين العديد من التش��ريعات التي ضربت مثال حيا 

على ذلك،  ورمبا ابرزها كانت شريعة حمورابي.
 اال ان مسألة س��ن التشريع ليس باألمر السهل،  اذ ان 
وضع نص ميكن اعتماده في حتديد حق او اجراء او تنظيم 
حالة او صفة يحتاج الى دقة متناهية ومضامني عديدة 
تعتمد بالدرجة االس��اس عل��ى اإلمكانيات التي يتمتع 
بها واضعو النصوص وكذلك الغاية من تش��ريع النص 
والطريقة التي يتم من خاللها كتابة هذا التش��ريع اذ 
ان كثيراً من النصوص ولألس��ف تولد ميتة الستحالة 
تطبيقيها بالش��كل املطلوب او لتعارضها مع نصوص 

اخرى او لسوء صياغتها.
وبالنتيج��ة فان املش��رع يحتاج دائما ال��ى تهذيب هذه 
النصوص من خ��الل الغائها او تعديله��ا،  لكن عميلة 
االلغاء او التعديل هي االخرى تكون مبنزلة تشريع جديد 
يولد من ذات الرحم الذي ولدت منه النصوص السابقة 
وقد متر هي االخرى مبخاض عس��ير لكي ترى النور،  اذ ان 
الغاية التي دعت الى سن او كتابة التشريع تتغير بتغير 
متطلبات احلياة وان كتابة التشريع الوضعي حتتاج الى 
مراجعة وادراك متزايد يحتاج الى بلورة االفكار من وقت 
آلخ��ر وبذلك نحن نحتاج الى اهتم��ام في عملية اتقان 
صياغة التش��ريع لكي ال نضطر الى الغاء التش��ريع او 
تعديل��ه بوقت مبكر،  كما ان عملية االلغاء هي االخرى 
تتطلب فهماً واس��عاً ألنها متثل إنهاء لقاعدة قانونية 
اعت��اد االفراد عل��ى التعامل به��ا اال ان متطلبات احلال 

اقتضت هذا االلغاء،
  وق��د تت��رك عملية الغاء التش��ريع آث��اراً قانونية على 
الوقائ��ع الس��ابقة او الوقائ��ع الالحق��ة مم��ا يقتض��ي 
تس��ليط الضوء على فك��رة االلغاء ملا له��ا من اهمية 
ف��ي الواقع العملي وحتتاج م��ن املعنيني فحص وتدارك 
ومتابع��ة حرك��ة التش��ريع وبنحو دائ��م، خصوصا وان 
تعدد التش��ريعات وتنوعها يجعل ذل��ك من الصعوبة 
مبكان بحيث حتتاج ال��ى الكثير من اجلهد للتعرف على 
التش��ريع الس��اري او التش��ريع امللغ��ي. حيث الحظت 
من خالل مس��يرتي القضائية ان التشريع هو الدعامة 
االساس��ية التي تقوم عليها احلقوق واجد في كثير من 
االحيان انها عاجزة عن تلبية متطلبات الواقع بس��بب 
العيوب او الغموض التي تش��وبها خصوصا وان العراق 
في حتول تش��ريعي متواصل في ظل الظروف الراهنة اذ 
ان عملي��ة اصالح النصوص التش��ريعية املعيبة حتتاج 
ال��ى معاجلة دقيقة بحيث ميكنه��ا النهوض مبتطلبات 
املرحلة. حيث الحظت ان الكثير من التش��ريعات التي 
صدرت في اآلونة االخيرة كانت س��ببا في إرباك الوضع 
الراهن بدالً من معاجلته واجد ان الطريق االساس��ي في 
عملي��ة اصالح النص��وص هو الغاء النص��وص املعيبة 
واعتق��د ان الع��راق في أٌمس احلاجة ف��ي الوقت احلاضر 
للقيام مبراجعة حقيقية للقوانني النافذة خصوصاً وان 
الكثير منها اصبح يحتاج الى إلغاء. واجد ان السلطة 
القضائية هي اكثر الس��لطات املعنية بتفس��ير هذه 
النص��وص او تطبيقها بنحو مباش��ر،  ل��ذا البد من ان 
يك��ون للقضاء كلمة ق��ول قبل اصدار التش��ريع الذي 
مي��س حق��وق األفراد او الت��ي يكون للقض��اء هو املعني 

بتطبيقها.
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اصدارخبر

جميع القراء مثل هذا القارئ االستثنائي، 
خاصة وه��م بعيدون عن جترب��ة )االنصار( 
أجي��ال  م��ن  وأغلبه��م  كردس��تان،  ف��ي 
الحق��ة يجهلون متام اجلهل م��ا حدث في 
الس��بعينيات ومجازر االعدامات ثم احلرب 
الشاملة على س��كان ومقاتلي كردستان 
وحلبج��ة واالنف��ال، ه��ذه مج��رد عناوين 
ش��اخصة لسلس��لة طويلة من البطش 

البعثي.
 هنا تبرز معضلة الكتابة بكل مشكالتها: 
في كيفية ما نقدم للقراء من طبق سردي 
ملون وش��هي يحوي كل م��ا لذ وطاب من 
احلب والع��ذاب، هنا تدخل ف��ي محتويات 
الطبق الرئيس��ي ح��وادث الرواية املتمثلة 
في تلك الس��نني الدموية وفي ذاك املكان 
املبتور من الذاكرة البشرية بحيث ال يجدها 
الق��ارئ االعتيادي غريب��ة عليه ومالمحها 
نائي��ة في وجوه التاريخ. هنا تكمن اس��رار 
لعبة السرد في توريط القارئ وسحبه الى 
هذا امل��كان � مكان حوادث الرواية� وربطه 
ف��ي تاريخه ال��ذي يجهل عنه كل ش��يء 
وزج��ه ف��ي ماضي��ه القريب ال��ذي يحاول 
جاهداً نس��يانه واخلالص من التشبث به. 
مش��كلة الس��رد هنا ومعضلته : هي في 
كيفية جر القارئ وربط احلاضر وما يحدث 
االن وهنا مع ح��وادث وتفاصيل ذاك املكان 
وذاك الزمن.)بعد حني مشطوا أشجار اجلوز 
العمالقة بوابل من االسلحة اخلفيفة، لم 

ترد عليهم االشجار. ص 340( 

)املزاج الثقافي(
ومن يومي��ات القارئ االس��تثنائي معرفة 
كل ما حصل عن ظهر قلب للش��يوعيني 
واليس��اريني بش��كل عام، هذا القارئ من 
تلك االجي��ال القدمية التي ع��اش اغلبها 
خارج أقفاص االحزاب وخاصة من لم يتلوث 
بوح��ل البع��ث, ه��ذا القارئ يع��رف تاريخ 
البعث واحلروب واجلرائم، لكن املصيبة في 

االجي��ال الالحقة واجلديدة التي تش��كك 
حتى في مقابرنا اجلماعية، وتريد منا تقدمي 
االدل��ة والبراهني عن كل جرمي��ة وعن كل 
ش��خص معدوم. ثم هناك املزاج الثقافي 
ل��كل جي��ل، اذ تتلون خلط��ة البيئة جليل 
تختلف عن كل خلطات االجيال السابقة 
والالحقة، مثال خلطة جيل اخلمس��ينيات 
والس��تينيات ال تتكرر أبداً مثل استحالة 
الس��باحة في النهر مرتني. واأللم الكبير 
واحملنة الس��وداء ف��ي تلمس م��زاج أجيال 
الي��وم حيث الالمب��االت واحتق��ار الوطن، 
والبحث عن الغنى الس��ريع واللذة العابرة 
واله��رب م��ن الب��الد ألتفه االس��باب، فأنا 
اجزم ان جميع من هربوا في الس��بعينيات 
والثمانيني��ات كان��وا مضطري��ن بعدم��ا 
أصبح��ت البالد س��احة إع��دام وطوامير 
سجون وحقول ألغام، لذلك هربوا للنجاة 
من االعدام ومن االغتيال والس��جن أو في 

حفظ النفس من التلوث بالبعث.
ومن امل��زاج الثقافي لالجي��ال اجلديدة: هو 
التكال��ب على عظم��ة النجومي��ة ونيل 
الش��هرة حتى لو كان ثمن��ه بيع الضمير 
كما حصل في رواية )قتلة( لضياء اخلالدي 
حني برأ البعثيني واالس��الميني من االرهاب 
واجلرمي��ة املنظم��ة وأته��م الش��يوعيني. 
كذل��ك هو بيع الضمير في التزوير وخيانة 
الضحي��ة ف��ي رواي��ة )فرانكش��تاين في 
بغ��داد( ألحمد س��عداوي ح��ني وضع وجه 
الذب��اح واالنتح��اري مح��ل وج��ه املقتول 
واملغ��دور والضحي��ة بحي��ث ل��م جند في 
س��طورها أي إش��ارة للس��عودية واخلليج 
والع��رب ف��ي صناع��ة االرهاب، ب��ل جعل 
االرهابيني أجان��ب وعراقيني فقط. وكذلك 
التزوير للشخصيات واالحداث في أسطرة 
وتألي��ه اجل��رذ )ص��دام حس��ني( ف��ي رواية 
)سفاستيكا( لعلي غدير، الذي اعاد كتابة 
رواية )االيام الطويل��ة( لعبد االمير معلة، 
ولكن بنس��خة جديدة يسرد فيها بطولة 
ج��رذ احلف��رة )صدام حس��ني( ف��ي صعود 

املشنقة.
إذا كان املثقف ضمير االمة بهذا املستوى 
الضحل وهو يبيع نفسه واخوته وامه واباه 
لكي يفوز بجائزة بوكر السعودية وغيرها 
من اجلوائ��ز اخلليجية املش��بوهة، فكيف 
حال القراء البس��طاء الذي��ن ال مييزون بني 

الناقة واجلمل ؟
هذا امل��زاج الثقافي اجلدي��د يتصادم بقوة 
وعن��ف مع م��زاج تل��ك االجي��ال القدمية 
م��ن غي��ر البعثي��ني واالس��الميني، أجيال 
ترب��ت على املدنية وح��ب الوطن واالنحياز 

لالنسانية واحلضارة.
لكل ه��ذه االس��باب واالمزج��ة الثقافية 
علينا الربط س��ردياً بني م��ا يحصل اليوم 
هن��ا وبني م��ا حص��ل باألمس هن��اك في 
كردستان مثال، وفرز قيمة وجتربة )االنصار( 
والعب��رة منها ف��ي حياتن��ا املعاصرة وهل 
التأثي��رات مفيدة كانت أم مض��رة وملاذا ؟ 
لكن الس��ؤال الغاش��م يقول : ك��م قارئاً 

استثنائياً موجود في هذه االيام ؟

)غواية الكتب(
كل عم��ل ابداعي فيه مش��كالت مرئية 
وخفية ورمبا لم ينتبه لها الكاتب نفسه 
وكذلك الق��راء ورمب��ا حتى النق��اد، لكن 
بعض ه��ذه املش��كالت ميكن تلمس��ها 
من دون عبقرية ونظ��رة خبير ثاقبة، مثل 
الشعور في اثناء القراءة بأن بداية الرواية 
)حص��ار العنكب��وت( ونهايته��ا ليس��ت 
مبس��توى الفعل الدرام��ي لبقية فصول 
الرواي��ة، كان��ت البداية ط��اردة للتواصل 
واالستمرار بدفق القراءة إذ ينسى الروائي 
دائما بأنه حكواتي وس��ارد ومس��ولفجي 
لك��ي يب��دأ كتاب��ه بحكاي��ة ولنفت��رض 
حكاية هرب )حسام وروزا وحياة( أو عندما 
يح��رق ) فؤاد( الفنان التش��كيلي لوحاته 
واحدة بعد االخرى وكأنه يحرق أطفاله، أو 
يبدأ احلكاية بأي مقطع توتر عالي التأثير 

خاصة وان الرواية تغص مبثل تلك املقاطع 
التي تسرد حكاية يسمعها القارئ للمرة 
االولى، هي التي سوف تبحر به الى نهاية 

الكتاب.
البد من س��ؤال أي كاتب لنفس��ه : كيف 
يغري قارئ اليوم املزدح��م بإغراءات ال أول 
له��ا وال آخر من أفالم الس��ينما والفيديو 
ومواق��ع االنترني��ت والفيس��بوك وتويتر 
أضافة  االكتروني��ة،  وااللع��اب  واملوباي��ل 
الى روايات مكتوبة على ش��كل اجس��اد 
عاه��رات خبيرات بش��ؤون غري��زة القارئ، 
تعرف كيف تسحبه بني أحضانها الورقية 
والوصول الى الذروة الشبقية حتى قذف 
س��طور الورقة االخيرة. طبعا مع إغراءات 
ابداعي��ة اخرى أدبية وفني��ة كثيرة كلها 
تغوي وتستقطب املتسوق ثم تستدرجه 
للشراء والقراءة واملشاهدة. والسؤال هنا 
:كي��ف جنعل القارئ يت��رك كل هذا الكم 
الهائل م��ن اإلغراءات وينحني ليش��تري 

الرواية؟ 
هن��اك اقتراحات نافلة ال تق��دم وال فائدة 
منه��ا مث��ل ك��ون اج��واء رواي��ة )حصار 
العنكب��وت( للروائي ك��رمي كطافة، أجواء 
خ��ارج املدن بعيدة عن مكان القارئ، الذي 
سوف يجد نفسه غريبا وسط مناخ سرد 

الرواي��ة، من��اخ رمبا ال يس��تطيع التكيف 
االجي��ال  مع��ه بس��هولة خاص��ة م��ن 
الالحق��ة. م��اذا لو ندخ��ل الي��ه وهو في 
مكانه ف��ي املدينة ونخرج��ه خطوة بعد 
خطوة الى خ��ارج املدن ونهربه الى اجلبال 
والودي��ان واش��جار اجل��وز، وهناك س��وف  
يتع��رف عل��ى )مي ران��ي( وعل��ى اخلليط 
العجيب من عرب الوسط واجلنوب واكراد 
من )البارتي( و) االكتي( وعلي املسيحيني 
من طوائف شتى وعلى اليزيدي والصابئي 
وكثي��ر م��ن عراقي��ني ال نصادفه��م ف��ي 
حياتن��ا. وهن��اك ايض��ا يكتش��ف معنى 
الوح��دة والعزل��ة واحملنة، التي ال تش��به 
اخواتها في جميع ق��ارات العالم.. هكذا 
نس��حب القارئ ونستدرجه ملكان الرواية 
بانس��يابية من دون ان يش��عر حتى يجد 
نفس��ه واحدا م��ن )االنص��ار(. وعلى ذكر 
مفردة )االنصار( االس��المية التراثية التي 
اجده نشاز في قاموس حزب أممي تقدمي 
اش��تراكي وغيره��ا الكثي��ر يحيلينا الى 
امة العرب واالس��الم، وكذلك اس��تعمال 
املصطلح��ات العس��كرية ذاته��ا لنظام 
البع��ث. مع اس��تعمال الروائ��ي ملفردات 
بذاتها عشرات املرات حتى صارت مزعجة 
مث��ل مفردة )يداور، م��داورة، تدوير وتداور(، 

ولكن القارئ ينس��اها ويفقد حس النقد  
فتضيع وت��ذوب وحتترق في ذل��ك الدخان 
الغرائب��ي املن��وع واخللي��ط الذي يش��مه 
احملاص��رون، هو دخان عمره��م وذكرياتهم 
واحالمهم، دخان حياتهم التي حتترق أمام 
عيونه��م املتورمة بدم��وع ترفض النزول. 
مثلما قلت هو مج��رد اقتراح نافل لكنه 
رمبا يفي��د باالعمال القادم��ة. نحن دائماً 
نحت��اج للجمهور حتى ف��ي موتنا، هناك 
دائم��اً كاميرا تص��ور الطي��ر اجلريح وهو 
يزحف ويختبأ بعيداً عن العيون في مكان 
نائي ليموت، حس��ب تعبير الشاعر عمر 
اخليام. ومع كل هذا تبقى مأساة االحداث 
وانهي��ار احلي��اة س��ر مخبوء حت��ت كومة 
أكداس ثقيلة من االس��رار التي تنوء حتت 
ثقل أس��رار اضخم وطالسم أكبر منها، 
تنبت فوقها أعشاب وطحالب ودغل مأٍس 
جديدة، تلك املأس��اة االولى وحدها حتتاج 
الى جيش من السرديني، حيث دائماً يتكرر 
مش��هد األرجل املبتورة ترقص مدماة في 
دبكة كردية فوق س��ماء النسيان. وتبقى 
أفدح اخلس��ائر هي انكس��ار ال��روح على 

صخرة األمل.
  2017/4/12

نصيف فلك
     

جميع م��ن توغل في ق��راءة رواي��ة )حصار 
العنكبوت( للروائي ك��رمي كطافة الصادرة 
عن دار اجلم��ل بصفحاته��ا )367( الغاصة 
بجمال اخلس��ارات، اقول جمي��ع من يقرأها 
سوف تدمع عيناه على طول امتداد سطور 
اجلب��ال ومنحني��ات التالل ووع��ورة الوديان، 
واملصيبة ال يعرف الق��ارئ: هل تدمع عيناه 
من دخان القرى احملترقة والبيوت املش��تعلة 
والبشر والذكريات واالحالم وجذور العيش، 
ام تدمع العيون من هول املأس��اة العراقية 
الت��ي يعرفها قليل من الن��اس بتفاصيلها 
الدموي��ة، أم تدم��ع عيون القراء من ش��دة 
الضحك عل��ى النفس وعلى حالهم وعلى 
املصير الذي بات من ش��دة الرعب والنزيف 
يشبه النكتة املتداولة بني املفجوعني؟ هي 
مأساة تسردها اجلبال، هي الشاهد الوحيد 
عل��ى محنة هؤالء البش��ر، جب��ال عمالقة 
تنظ��ر من ف��وق الى دم��ار الق��رى والبيوت 
والبشر، وكذلك االشجار هي شاهد آخر ملا 
يحصل من طمس آلث��ار الدم ودفن للجثث 
حتت غطاء صمت الضمير العاملي. االشجار 
شاهد عيان على اجلرمية والغيوم والضباب 
وقطرات امل��اء التي عرفت أه��وال العطش 
ف��ي ش��فاه االطف��ال والنس��اء احملاصرين 
بني ش��وارب صدام حس��ني البعثية. كلما 
ينتهي فص��ل من الرواية ن��رى هناك دبكة 
كردية ف��وق الرماد حتت الدخ��ان، دبكة من 
أرجل مبتورة االجساد، أرجل وحدها تضرب 
اقدامها فوق نار الرم��اد، وهناك أيٍد وحدها 
بال اجس��اد تلوح في اله��واء امللوث برائحة 

التفاح الكيمياوي.

)القارئ االستثنائي(
يعيش القارئ االس��تثنائي بنش��وة السرد 
املل��ون والبلي��غ لرواية )حص��ار العنكبوت( 
وهو يس��تعيد ما حدث هناك بني ش��عاب 
جبال كردس��تان بتفاصيلها املروعة برغم 
اجلم��ال االخاذ، خاصة ح��ني يصغي القارئ 
االس��تثنائي له��ذا اجلب��ل وه��و يس��ولف 
ل��ه كل م��ا رأه س��ابقاً ويراه حالي��اً لكونه 
الش��اهد احملاي��د لتاريخ هذا امل��كان وحياة 
الناس، ال تفوته مجزرة الفراش��ات والنحل 
التي س��قطت فوق جثث االطفال والنساء 
في حلبجة، كما ال يفوته موت س��خلة أو 
والدة عج��ل، هذا اجلبل يعرف حتى أس��ماء 
املقاتلني)االنص��ار( واح��داً واح��داً ويكتن��ز 
آهاته��م وحس��راتهم التي تش��به براكني 
صغي��رة تثور من أفواهه��م، كما يضم بني 
صخوره قصص حبهم واس��ماء العش��اق 
ورعش��ات القبل��ة االولى، هو يس��مع كل 
م��ا ميور ف��ي صدوره��م من حكاي��ات املدن 
البعي��دة في وس��ط وجنوبي الب��الد. وألنه 
شاهد ال يس��تطيع التدخل في املصائر بل 
يكتفي بتس��جيل االح��داث، ويوفر احلماية 
دائم��اً لكل من يلوذ ب��ه ويحتمي بتجاويف 
أضالع��ه وكهوف��ه ومغ��اوره، يوف��ر له��م 
التغطي��ة من عيون الرصاص وش��راهة نار 
الطائرات. يس��مع القارئ سرد شجرة اجلوز 
العجوز الت��ي حتكي قصص عش��اق البلد 
املقتول��ني، وحتكي قصص احل��ب النادرة في 
لهيب الوجع لصغار العش��اق الذين حفروا 
أس��ماءهم عل��ى حلائه��ا املتجع��د بآالف 
الليالي املرعبة، الش��جرة حتكي وتبكي عن 
س��يول الدم املشع حتت الش��مس، وكيف 
رفضت الصخور ش��ربه وه��ي تبعده عنها 
لكي تراه الس��ماء العاطلة عن رؤية الوجع 
االرضي. هكذا كان القارئ االستثنائي يقرأ 
اح��داث الرواي��ة مبتعة من ع��اش احملنة وجنا 
من اجمل��زرة لكي يرويها لكل العالم ش��براً 
إثر ش��بر ملنطقة احلصار وهو يش��م رائحة 
خبز القرى وماء الينابيع، ويرى املشهد ذاته 
ألرجل بال اجس��اد ترقص ف��ي دبكة كردية 

هناك في دخان القرى احملترقة.
لك��ن الس��ؤال الكلب ابن الكل��ب : هل ان 

وبن��اء جي��ل إعالم��ي متس��لح بخزين 
ثقاف��ي لنش��ر ثقاف��ة املعرف��ة واآلداب 
والفنون بوصفه��ا أهم مقومات ثقافة 
الطلب��ة ويضم املعرض إص��دارات الدار 
جلميع السالس��ل التي تصدرها إضافة 
إلى اإلص��دارات الدورية من املوس��وعة 
واألق��الم،  امل��ورد،  ومج��الت  الثقافي��ة، 
والتراث الش��عبي، ومجلة آف��اق أدبية، 

والثقافة األجنبية، والثقافة التركمانية، 
ويأتي املعرض في أطار خطة دار الشؤون 
مع��ارض  إلقام��ة  العام��ة  الثقافي��ة 
الكتاب في اجلامعات العراقية للطلبة 
واألساتذة بأسعار مخفضة وخصومات 
خاص��ة لدعمه��م وتش��جيعهم على 
الق��راءة واقتن��اء املص��ادر والدراس��ات 

والبحوث.

أحالم يوسف
ص��درت الطبع��ة األولى لديوان ش��عر 
للش��اعر والكات��ب مؤيد عب��د الزهرة 
بعن��وان للجدران كراهية للغيم اظافر 
ع��ن دار امل��ن للطباع��ة والتصمي��م 
وضم��ت مجموع��ة نصوص ش��عرية 

بلغت ال� 86 نصاً.
كتب��ت في املقدمة الكاتبة الس��ورية 
م��رام العطية من س��وريا: لنصوصك 
الغنية باملعان��ي اجلميلة والداعية الى 
الكرمية،  واملناق��ب  باألخ��الق  التحل��ي 
مائدتان م��ن الفرح ولق��اءان من املودة 
مع األحبة، أحدهما على ضفاف دجلة، 
واآلخر على ضف��اف الفرات، حتت ظالل 
النخي��ل، ورحيق الزه��ر يكمل مهمته 
بعن��اق النحل واجتماع األحبة مع بزوغ 
فجر احلرية وبناء العراق احلضاري املزدهر، 
ولبغداد القلب والتاريخ واحلضارة آيات 
العرفان ولنبض بابل واكد واشور نبض 

الفؤاد واماني السالم.
نقرأ في هذه اجملموع��ة قصيدة جدران 

للكراهية:
للكراهية جدران

للمناطق هويات عرجاء
ترسم اخلصومة

بال حدود فاصلة
متاماً بينها

وحدها الشوارع مختلطة
هديرها

البد ان تسقط اجلدران
البد

فه��ي قصيدة ترس��م مالم��ح العراق 
بع��د 2003، حي��ث املناط��ق املعزول��ة 
قس��راً ورغم��اً ع��ن أبنائه��ا، واحلواجز 
الكونكريتي��ة الت��ي صنع��ت اس��واراً 

وحدوداً داخل سور الوطن الواحد.
وقد تك��ن قصيدة »الس��لطة حيوان« 
تكملة لس��رد حكاية الوط��ن املتأزمة 
فنت��اج حيونة الس��لطة ازمة ش��عب 
وانكس��ار خاط��ر وبن��اء حواج��ز يقول 

الشاعر في هذه القصيدة:
السلطة حيوان مفترس

تبتلع احالمنا
لم تكن يوماً ناصحة

حكيمة
ودودة

مشحونة دوماً بالكراهية
تقيم السجون

تهد املدارس
وطنها امتيازات وسالل

أكاذيب.
نقرأ أيضا في اجملموعة قصيدة »مالعب 
املقدس«، و«صانع البهجة«، معاً نعانق 
احللم«، حلم يتس��كع، للفجر فم، قال 
لنا العراف، حروب ليس��ت منا، وغيرها 
العش��رات من القصائ��د التي تنوعت 
ما بني حلم ازل��ي وواقع يجهضه قبل 

اكتماله.

طالب كريم
ضمن احتف��االت املؤسس��ات الثقافية 
بغ��داد  اختي��ار  مبناس��بة  واإلعالمي��ة 
دار  أقام��ت  العرب��ي  اإلع��الم  عاصم��ة 
لش��ؤون الثقافية العام��ة بالتعاون مع 
كلية اإلعالم اجلامع��ة العراقية معرضاً 

للكتاب الشامل على أروقة الكلية.
افتتح املعرض األستاذ الدكتور عبد اهلل 
حس��ن احلديثي عميد الكلي��ة بحضور 
األس��تاذ الدكت��ور إيث��ار ط��ارق خلي��ل 
املع��اون اإلداري وكوكب��ة من األس��اتذة 
والتدريس��يني وطلبة الدراس��ات العليا 

وجمهور غفير من طلبة الكلية.
ويأت��ي املع��رض جلعل كلي��ة اإلعالم في 
اجلامعة العراقية مركز أش��عاع حضاري 
للعم��ل الثقاف��ي واإلعالم��ي ولتكريس 
الدور الثقافي واملعرفي الذي تقوم به دار 
الش��ؤون الثقافية العامة لعرض املنجز 
واحلض��اري  الثقاف��ي  واإلرث  اإلبداع��ي 
وحرصها على تواصل االساتذة والطلبة 
مع أحدث اإلصدارات في ش��تى الصنوف 
اإلبداعية وس��عياً لتأصي��ل حب القراءة 

دخان السرد في رواية )حصار العنكبوت(

من يوميات القارئ 
االستثنائي معرفة كل 

ما حصل عن ظهر قلب 
للشيوعيين واليساريين 

بشكل عام، هذا القارئ 
من تلك االجيال القديمة 

التي عاش اغلبها خارج 
أقفاص االحزاب وخاصة 

من لم يتلوث بوحل البعث, 
هذا القارئ يعرف تاريخ 

البعث والحروب والجرائم، 
لكن المصيبة في االجيال 

الالحقة والجديدة التي 
تشكك حتى في مقابرنا 

الجماعية، وتريد منا 
تقديم االدلة والبراهين عن 

كل جريمة وعن كل شخص 
معدوم
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متهيد
احتل النظام السابق في العراق اراضي 
دولة الكويت فجر يوم الثاني من ش��هر 
آب 1990 بنح��و مفاج��ئ ومن دون علم 
السلطات اخملتصة لذلك النظام ، االمر 
ال��ذي فاج��أ العال��م واصاب��ه بالذهول 
باعتب��ار ه��ذا التص��رف ينض��وي حتت 
عن��وان الع��دوان ف��ي القان��ون الدولي 
ومخالف��ة صريحة للم��ادة الثانية من 
ميث��اق االمم املتحدة ، مما يش��كل جرمية 
من جرائ��م القان��ون الدول��ي ، وكان رد 
اجملتم��ع الدولي س��ريعا. فق��د اجتمع 
مجل��س األمن في اليوم نفس��ه ليدين 
ه��ذا العدوان ويطال��ب حكومة العراق 
بس��حب قواتها من األراضي الكويتية 
ف��ورا. وتوالت بعد ذلك ق��رارات مجلس 
االم��ن حول املوض��وع ، حتى بلغت )87( 
ق��رارا ، فيه��ا الكثي��ر م��ن االلتزام��ات 
الت��ي فرضت عل��ى الع��راق و التي لها 
مساس مباشر بسيادته وحملته أعباًء 
مالي��ة واقتصادي��ة باهظ��ة وحرمت��ه 
م��ن التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي 
وفرضت علي��ه عزلة دولي��ة. وقد عانى 
الشعبان العراقي والكويتي الكثير من 
املآسي وقدما تضحيات جليلة باالفراد 
واالم��وال. وتعرضت اراضيهما لالحتالل 
العس��كري من قب��ل ق��وات التحالف 

الدولي.
وف��ي ع��ام 2010 ، و نتيج��ة للجه��ود 
املضنية التي بذلتها احلكومة العراقية 
ممثلة بوزارة اخلارجي��ة بوزيرها وكوادرها 
اخملتلف��ة واصدقاء العراق ف��ي العالم ، 
توصلت الى اقناع مجلس االمن الصدار 
ف��ي  و1958  و1957   1956 الق��رارات 
2010/12/15 التي انهت االلتزامات التي 
فرضت عل��ى العراق على وف��ق أحكام 
الفصل الس��ابع بنحو كامل باستثناء 
املتبقي من التعويض��ات وبعض االمور 
مع الكويت التي يعمل مع العراق على 
اجنازها. وتأتي اهمي��ة هذه القرارات من 
كونه��ا تعزز س��يادة الع��راق من حيث 
انهاء القيود على بناء قدراته الدفاعية 
والوصاي��ة الدولية عل��ى امواله وعلى 
االستفادة من العلوم والتقدم العلمي. 
وبذل��ك متك��ن الع��راق من الع��ودة الى 
الس��ابقة  الدولي��ة  مكانت��ه  احت��الل 
والتخل��ص من قي��ود اح��كام الفصل 

السابع.
ادرك كل م��ن الع��راق والواليات املتحدة 
ضرورة انهاء الوضع الش��اذ الذي خلفه 
االحتالل العس��كري في س��نة 2003 ، 
وانطالقا من ذلك االدراك سعى الطرفان 
ال��ى ايجاد الي��ة قانونية تؤط��ر عملية 
االنسحاب التدريجي للقوات االميركية 
من العراق بعد ان انس��حبت منه اغلب 
الق��وات االجنبي��ة الت��ي ش��اركت في 
التحالف الدول��ي الذي دخل العراق في 

18/ اذار/ 2003.
وكانت فكرة تنس��يق هذا االنس��حاب 
وتنظيم��ه م��ن خ��الل اتفاقي��ة ثنائية 
ب��ني الطرفني ه��ي الفكرة االق��رب الى 
التطبيق لتلبية حاجات اجلانب العراقي 
ف��ي ضرورة ايج��اد جدول زمن��ي محدد 
النس��حاب تل��ك الق��وات وف��ي الوقت 
ذاته استكمال تسليح وتدريب القوات 
االمنية العراقي��ة لتكون مؤهلة لتحل 
محل القوات االميركية املنسحبة من 

العراق مع نهاية سنة 2011.
ودخ��ل اجلانب��ان في مفاوض��ات طويلة 
اس��تمرت لعدة جوالت ش��ملت اجلولة 
الواح��دة منه��ا عدة جلس��ات تش��اور 
فيه��ا اجلانبان على ش��تى املس��تويات 
وش��ارك فيها ممثلون ع��ن الدولتني في 
ش��تى اجمل��االت املتعلقة بهذا الش��أن ، 
وش��هدت تل��ك املفاوضات فت��رات من 
السبات )ان صح التعبير( بسبب اصرار 
اح��د الطرف��ني على موق��ف معني يرى 
في��ه مصلحة بلده ، وهذا امر مش��روع 

في املفاوضات الثنائية.
واس��تمرت املفاوضات حت��ى مت التوصل 
الى صيغة اولية مقبولة لكال الطرفني 
بعد مفاوضات عس��يرة شملت جميع 
اجلوان��ب ، الفني��ة العس��كرية منه��ا 
والعملياتية.  واالقتصادية  والسياسية 
وبع��د استش��ارات برملاني��ة وحكومية 
)غير مباشرة( لضمان مترير هذا االتفاق ، 
قدر االمكان ، دون معارضة من السلطة 

التشريعية في كال البلدين.
 16 مت التوقي��ع عل��ى االتف��اق بتاري��خ 
تش��رين الثاني 2008 في بغداد باس��م 
البلدي��ن )جمهوري��ة الع��راق والواليات 
ع��ن  ووقعه��ا   ، االميركي��ة(  املتح��دة 

جمهورية العراق وزير اخلارجية الس��يد 
هوش��يار زيباري بناء عل��ى تفويض من 
مجل��س الن��واب ، ووقعها ع��ن اجلانب 
االميرك��ي الس��فير اي��ان كروك��ر بناء 
عل��ى تفويض م��ن حكومت��ه. على ان 
يدخل ه��ذا االتف��اق حي��ز التنفيذ في 
االول م��ن كانون/ 2009 وذلك بعد تبادل 
الطرفني للمذكرات الدبلوماسية التي 
تفيد باس��تكمال االج��راءات القانونية 
املطلوب��ة ل��كل منهما لتنفي��ذه وفقا 
لالجراءات الدس��تورية املرعية فيهما ، 
ومت حتري��ر هذا االتف��اق باللغتني العربية 
واالنكليزية ول��كال النصني ذات احلجية 

القانونية عند االختالف.
ان اه��م ما ج��اء به هذا االتف��اق هو ما 
نصت عليه املادة )24( منه بشأن وجوب 
انس��حاب جميع قوات الواليات املتحدة 
م��ن جمي��ع االراض��ي واملي��اه واالجواء 
العراقي��ة في موعد ال يتعدى 31 كانون 
االول/ 2011 ، وانس��حاب جمي��ع قوات 
الوالي��ات املتح��دة املقاتل��ة م��ن املدن 
والقرى والقصب��ات العراقية في موعد 

ال يتعدى 30/ حزيران/ 2009.
لقد جلب النظام السابق الويالت على 
الع��راق. ومنها م��ا ترتب عل��ى احتالل 
الكوي��ت ع��ام 1990. فقد س��بب هذا 
االحت��الل الكثي��ر م��ن الوي��الت ومكن 
الدول الطامعة في العراق من استغالل 
الفرصة لفرض العديد من القيود عليه 

وتقييد حريته واالنتقاص من سيادته.
ومن��ذ مجيء احلكم اجلدي��د في العراق 
بذل��ت احلكوم��ات العراقي��ة املتعاقبة 
اجله��ود املمكن��ة لتخلي��ص البالد من 
تبعات ذل��ك االحتالل. وبرغ��م الظروف 
الصعبة التي واجه��ت تلك احلكومات 
اال انها بذل��ت وما تزال اجله��ود الخراج 
الع��راق م��ن تبع��ات اخلض��وع الحكام 
الفصل الس��ابع من ميثاق االمم املتحدة 
وقد حقق��ت تقدما ملموس��ا في هذا 
االجت��اه وانته��ت م��ن اغل��ب امللف��ات 
املتعلقة بهذا املوضوع ولم يبق امامها 

اال االنتهاء من ملف الكويت.
لق��د كان��ت جتربة املفاوضات لس��حب 
الفوات االميركية من العراق جتربة غنية 
بالعب��ر والدروس وفيه��ا خدمة وطنية 
جليل��ة للع��راق. وق��د كان اختياري من 
قبل اجمللس السياس��ي باالجماع لهذه 
املهمة تش��ريفا لي وتعبي��را عن الثقة 
الت��ي اعتز به��ا. وقد اجنزنا ان��ا وزمالئي 

في الوفد املفاوض املهمة على احس��ن 
صورة ممكنة. وهذا ما اكده الس��يد وزير 
اخلارجي��ة في جلس��ة مجل��س النواب 
التي عقدت بتاريخ 2008/11/19 بالقول 
"وهذه سابقة كبيرة يوم امس وأول يوم 
امس كن��ا في بعض اللق��اءات وأتصور 
العديد من الدول التي وقعت اتفاقيات 
لتنظيم القوات االميركية في بلدانها 
ممكن انها ستراجع مع اميركا وتطالب 
باملكاس��ب واألمور نفسها التي حصل 
عليها العراق او الوفد املفاوض العراقي 
م��ن اجلان��ب األميرك��ي وهذه ش��هادة 

سمعنا من اناس اصحاب اختصاص.
اس��تمرت املفاوض��ات قراب��ة الثمانية 
اش��هر م��ن ع��ام 2008 تخللتها بعض 
التوقفات ملراجعة الوفدين حلكومتيهما 
او لغرض دراسة االتفاقيات التي ابرمتها 
الواليات املتحدة مع الدول االخرى والبد 
من االش��ادة هن��ا باجله��د الكبير الذي 
بذل��ه الوف��د املف��اوض ووزارة اخلارجية 
لتحقيق ه��ذا االجناز مبعاون��ة القيادات 

السياسية العراقية االخرى.
لقد اس��تمرت املفاوض��ات خلف ابواب 
مغلقة نظرا خلطورتها ولدقة املواضيع 
التي كانت موضع النقاش بني الوفدين 
املتفاوضني ولكن بعد االنتهاء من اعداد 
الن��ص النهائ��ي وموافقة الس��لطات 
اخملتص��ة عل��ى م��ا ورد فيه وج��دت من 
املناسب االن كشف غطاء السرية وان 
اعرض على اخملتصني وعلى أبناء العراق 
صورة عن تل��ك املفاوضات وما واجهته 
من صعوبات فلم يعد األمر مخفيا عن 

احد بعد ان نشر االتفاق.
لق��د ارتأينا ان نبدأ ه��ذا املؤلف بفصل 
اول بعن��وان "العراق والفصل الس��ابع 
من ميث��اق االمم املتحدة". اس��تعرضنا 
فيه موقف مجل��س االمن الوطني من 
احلكم في العراق منذ احتالله للكويت 
حتى صدور ق��رارات اجمللس االخيرة التي 
ح��ررت العراق من القي��ود التي فرضها 
علي��ه اجملل��س بس��بب ذل��ك االحتالل 
ليكون متهيدا لبيان العوامل واالسباب 
الت��ي ادت الى دخ��ول ق��وات التحالف 
الى العراق والس��يما وان اتفاق س��حب 
القوات قد اش��ار ف��ي املادة اخلامس��ة 
والعش��رين الى التزام الواليات املتحدة 
مبس��اعدة الع��راق للخروج م��ن طائلة 
احكام الفصل الس��ابع من ميثاق االمم 

املتحدة.

ثم جاء الفص��ل الثاني مكمال للفصل 
األول في بيان مبررات االحتالل الرسمية 
املس��ؤولني  دفع��ت  الت��ي  واالس��باب 
للتفكير بس��حب القوات األجنبية من 
الع��راق والوثائ��ق املهمة الت��ي مهدت 
الع��داد النص��وص التفاوضية وكيفية 
اتخاذ قرار البدء باملفاوضات وفي فصلني 
اخري��ن تطرقن��ا ال��ى س��ير املباحثات 
والعقبات التي واجهناها ونقاط اخلالف 
بني الوفدين وكيفية التوصل الى حلول 
له��ا. ثم تطرقن��ا الى موق��ف مجلس 
النواب العراق عند عرض االتفاقية عليه 
مع اش��ارة الى اه��م املداخ��الت واآلراء 
واخي��را. افردنا فصال خاص��ا الراء بعض 
السياس��يني في االتفاقية ث��م ختمنا 
البح��ث برأين��ا ف��ي عملي��ة التفاوض 

والنتائج التي توصلنا اليها.
والبد لي أخي��راً من ان أتقدم بالش��كر 
واالمتنان الى اعضاء اجمللس السياسي 
الكرام والى رئيس مجلس الوزراء السيد 
ن��وري كامل املالكي والى اعضاء اجمللس 
واخص منه��م وزير اخلارجية هوش��يار 
للوف��د  املس��تمرة  ملس��اندته  زيب��اري 
املفاوض وال��ذي كان له الفضل الكبير 
في جناحنا في املفاوضات وملس��اهمته 
اجلليل��ة في اع��داد ه��ذا املؤل��ف كما 
اتقدم بالش��كر العضاء الوفد العراقي 
املف��اوض ف��ي تش��كيلته االول��ى وفي 
تش��كيلته الثانية كما اخص بالشكر 
اعضاء مكتبنا الذي��ن بذلوا كل اجلهد 

الخراج هذا العمل الى حيز الوجود.
ومن اهلل التوفيق 

الدكتور محمد احلاج حمود
بغداد في شهر آذار 2016

*****

الفصل األول 
العراق والفصل السابع
من ميثاق األمم املتحدة

يرتبط العراق مبيثاق األمم املتحدة بحكم 
عضويت��ه ف��ي املنظمة الدولي��ة التي 
تع��ود إلى تاري��خ تأسيس��ها . والعراق 
به��ذه الصف��ة مل��زم بأح��كام امليثاق 
كغي��ره م��ن ال��دول األعض��اء . ولك��ن 
تطبيق الفصل السابع من امليثاق على 
الع��راق وما ج��ره ذلك من ك��وارث كان 
نتيجة لقيام النظام الس��ابق باحتالل 
الكويت ، الدولة املستقلة ذات السيادة 
واملعترف بها من قبل العراق وبقية دول 

العالم .
فما هي الطبيعة القانونية ألحكام هذا 
الفص��ل ؟ وما هي النتائ��ج التي ترتبت 
عل��ى تطبيق��ه ؟وكيف ميك��ن للعراق 
اخل��روج من طائلة تل��ك األحكام ؟ هذه 

املواضيع سنبحثها في هذا الفصل.

املبحث األول
الطبيعة القانونية

ألحكام الفصل السابع
يتكون الفصل الس��ابع من ميثاق األمم 
املتحدة من ثالث عش��رة مادة)من املادة 
39 إلى املادة51( وتنصب هذه املواد على 
حتدي��د س��لطات مجلس األم��ن التابع 
ملنظم��ة األمم املتحدة في حاالت تهديد 
الس��لم واألم��ن الدولي��ني وحالة وقوع 
الع��دوان في اجملتم��ع الدول��ي إذ تخول 
هذه املواد اجملل��س اتخاذ تدابير قمع في 
حاالت تهديد الس��لم واألم��ن وارتكاب 
أعمال العدوان . وبحق للمجلس مبوجب 
أحكام هذا الفصل اتخاذ قرارات ملزمة 
تفرض على الدول كافة ، مبا فيها أطراف 
النزاع وال يخضع هذا االختصاص لقيد 
االختص��اص الداخلي ال��وارد في البند 

الثاني من املادة السابعة من امليثاق.
ويعّد النظام ال��ذي أتى به هذا الفصل 
جوهر نظام األمن اجلماعي الذي أتى به 
ميثاق األمم املتحدة مقارنة مبا كان عليه 
عهد عصبة األمم .فقد عهد امليثاق إلى 
الدول دائمة العضوية في مجلس األمن 
املسؤولية األساسية في حفظ السلم 
الدولي مبنحة إمكانيات عمل واس��عة 
املس��ؤولية  ه��ذه  تتمث��ل  وحتكمي��ة. 
األساس��ية في س��لطة مجلس األمن 
املنفردة في تقرير وجود تهديد للس��لم 
أو إخالل به أو وقوع عدوان .ثم بعد ذلك 
يس��تطيع اتخاذ ما يراه مناس��باً وفقاً 
للمادتني )41،42( من امليثاق لغرض إعادة 
الس��لم واألمن الدوليني إلى نصابهما 
وقبل ذلك ميكنه اتخاذ إجراءات حتوطيه 
لق��رارات مجلس األمن اتخ��ذه مبوجب 
أحكام الفصل الس��ابع صف��ة ملزمة 
جلمي��ع أعضاء املنظم��ة الدولية )املادة 

25 من امليثاق(.
وبرغم الصف��ة االنفرادية لدور مجلس 
األمن في هذا اخلصوص، إال أن للجمعية 
العام��ة دور، ول��و محدود ف��ي التدخل 
هنا، فاجلمعي��ة العامة متارس مثل هذا 
االختصاص ،ولك��ن بحدود ضيقة وفقاً 

لقرار)االحتاد من أجل السالم( الذي صدر 
حتت رقم 377 )7(ع��ن اجلمعية العامة، 
برغ��م أن الصالحي��ة التي اكتس��بتها 
اجلمعية العامة من هذا القرار ال تتعدى 
وليس��ت  تقديري��ة  صالحي��ة  كونه��ا 
تنفيذي��ة متنح لصاحلها س��لطة اتخاذ 

اإلجراءات.
وميكن تقس��يم سلطات مجلس األمن 
التي يتمتع بها عل��ى وفق هذا الفصل 
إل��ى عدة درجات ولكن جمللس األمن قبل 
أن يختار اإلجراءات الذي ينوي اتخاذه، أن 
يقرر فيما إذا كان التصرف ميثل تهديداً 
للس��لم أو إخالالً به أو عمالً من أعمال 
العدوان.؟ فامل��ادة )39(تعطي للمجلس 
كامل الصالحية والس��لطة التقديرية 
في تقدمي التوصيات إلى الدولة أو الدول 
املعني��ة في اتخاذ الس��لوك املناس��ب 
إلزالة ذلك التهديد أو اإلخالل بالسلم. 
وله أيضاً، إن ش��عر أن تل��ك التوصيات 
غير كافية، أن يتخ��ذ التدابير املطلوبة 
األخ��رى إلعادة الس��لم واألمن الدوليني 
إل��ى نصابهما وفقاً للمادت��ني )41و42( 

من امليثاق.
   وقب��ل اتخ��اذ أي إجراء عل��ى وفق هذا 
الفص��ل، عل��ى اجمللس أن يق��رر وجود أو 
عدم وجود واحدة من هذه احلاالت، وميكن 
أن يك��ون ه��ذا القرار صريح��اً ومذكوراً 
فيه احلالة وبص��ور مختلفة ،أو ضمنياً 
يستش��ف من طبيعة اإلجراءات املنوي 

اتخاذها.
إن اس��تعمال تعبي��ر )تهديد الس��لم(
ج��اء بصيغة عامة وواس��عة وميكن أن 
متتد إلى حاالت عديدة تؤدي إلى توسيع 
صالحي��ات مجل��س األم��ن فيمكن أن 
تشمل النزاع بني الدول،كما قد تشمل 
حالة أزمة داخلية ميكن أن تكون لها آثار 
دولي��ة .وقد توصف احلال��ة أنها مهددة 

للسلم بنحو خطير أو بنحو قائم .
أما تعبير )اإلخالل بالس��لم( فأنه تعبير 
عام ايضاً ميكن استعماله حتى من دون 
حتديد مسؤولية دولة بعينها .ومع ذلك 
لم يس��تعمل هذا املفه��وم كثيراً من 
قبل مجلس األم��ن أو اجلمعية العامة 
،وق��د جلأ اجملل��س إلى ه��ذا املفهوم في 
بعض احل��االت كاحل��رب الكورية وحرب 

الفوكالند.
وبالنسبة لتعبير )العدوان( فقد حاولت 
اجلمعي��ة العامة بقراره��ا املرقم 3314 
)92( املتخذ في 14 كانون األول 1974 أن 

تضع تعريفاً للعدوان ، بعد بحث طويل 
يعود إل��ى عصبة األمم فج��اء بالقرار أن 
..س��بب الع��دوان هو الش��كل األخطر 
واألشد لالستعمال غير املشروع للقوة 
مؤك��دة إلى أن ذل��ك ينصرف فقط إلى 
اس��تعمال القوة املسلحة ، مستبعدة 
العدوان االقتصادي والفكري . ووضعت 
امل��ادة الثالثة م��ن القرار قائمة ش��به 
كامل��ة تغط��ي كل ح��االت الهج��وم 
املس��لح تقريب��اً . وقد اس��تثنى القرار 
ح��االت الدف��اع املش��روع ع��ن النفس 
، وبذل��ك قي��د التطبي��ق امليكانيك��ي 
للحاالت الواردة ف��ي تلك القائمة التي 
أوردته��ا امل��ادة الثالث��ة . كم��ا أن املادة 
السابعة اعترفت بش��رعية استعمال 
القوة في حالة تقرير املصير وش��جعت 
النضال املسلح ملقاومة قوى االستغفار 

.
وبرغ��م أهمية ه��ذا الق��رار، إال أنه من 
الناحي��ة القانوني��ة ال يتع��دى كون��ه 
وثيقة إرش��ادية جمللس األم��ن ومع ذلك 
،أعطت املادة الرابعة للمجلس إمكانية 
تكملة قائمة املادة الثالثة ، أو التصرف 
بإمكانية تكيي��ف احلاالت الواردة فيها.
أي أن القرار يعطي جمللس األمن سلطة 
حتكمي��ة في تقرير وج��ود أو عدم وجود 

حالة العدوان.
إن احل��رب العدوانية ال تع��د جرمية ضد 
السالم فحس��ب حسب قانون نورنبرغ، 
وإمن��ا تعد جرمي��ة دولية أيض��اً، كما ورد 
ف��ي مش��روع جلن��ة القان��ون الدولي ، 
وتس��توجب قي��ام املس��ؤولية املدني��ة 

واملسؤولية اجلنائية للفرد وللدولة .
إن تقرير وجود حالة العدوان يس��توجب 
عل��ى مجلس األم��ن أن يق��رر عقوبات 
إلزامية وميكن تقس��يم اإلجراءات التي 
يتخذها مجلس األمن على وفق الفصل 
الس��ابع إلى إجراءات مؤقت��ه وإجراءات 

عسكرية .
أوالً :اإلجراءات املؤقتة

هي إجراءات حتوطية يتخذها اجمللس ملنع 
التفاه��م املؤقت واحليلول��ة دون تطوره 
إلى نزاع مس��لح ميكن أن يهدد السلم 
واألمن الدوليني بنحو مباش��ر .وال تخل 
ه��ذه التدابير بحقوق األطراف املتنازعة 
ومبطالبها ومبركزها القانوني أو الدولي 
. وميتلك مجلس األمن س��لطة واسعة 
في اختيار اإلج��راءات املؤقتة التي يراها 
مناس��بة ، وتتلخص ه��ذه التدابير في 
دع��وة األطراف إلى وقف إط��الق النار أو 
سحب القوات املتحاربة أو عقد الهدنة 
وال��ى عدم تصعيد املوق��ف أو دعوتهم 
إلى س��لوك تس��وية النزاع بالوس��ائل 
السلمية التي حددها امليثاق أو الدعوة 
إلى عدم زي��ادة التجنيد أو إلى االمتناع 
عن تكديس األسلحة أو أي إجراء مؤقت 
آخ��ر يراه مناس��باً .ولك��ن للمجلس أن 
يس��حب لع��دم أخ��ذ التنازع��ني بهذه 
التدابير املؤقتة حس��ابه في املستقبل 
عن��د اتخاذ ق��رارات أخرى اش��د ملعاجلة 
احلال��ة .وف��ي ه��ذا احلك��م تنبي��ه إلى 
أطراف الن��زاع إلى أن عدم االلتزام بتلك 
التوصي��ات يت��رك آثار خطي��رة عليهم 

برغم أنها توصيات غير ملزمة.
ويوج��د مجل��س األمن ه��ذه اإلجراءات 
اعتيادي��ة مباش��رة إلى أط��راف النزاع 
باستعمال عبارات واضحة موجهة إلى 
"األطراف" آو إلى "احلكومات املعنية "أو 
" احلكومات ذات العالقة املباشرة أو إلى 
كل األط��راف أو كل احلكوم��ات املعنية 
أو موجهة باالس��م إلى دولة أو حكومة 
بعينها ، وعندما تكون األطراف املعنية 
باحلال��ة ه��ي اجلماعات املس��لحة التي 
حتمل السالح داخل الدولة ، فإن اجمللس 
ق��د يخاط��ب تل��ك اجلماع��ات بعب��ارة 

"األطراف املعنية".
أن م��ا تتصف به ه��ذه اإلج��راءات هي 
أنها أوالً مؤقتة من حيث الزمان تنتهي 
ب��زوال اخلط��ر ال��ذي متثله احلال��ة على 
الس��لم الدولي ،وإنها ثانياً حتويطيه ال 
تؤثر على حقوق وادعاءات ومراكز أطراف 
النزاع ،وإنها أخيراً محايدة بنحو كامل 
بالنس��بة ألط��راف الن��زاع وللموق��ف 
القانوني والسياس��ي لكل منهم وفي 
هذه املرحلة ال يحدد اجمللس مس��ؤولية 
أط��راف الن��زاع وال يدخ��ل ف��ي تقييم 

حججهم وادعاءاتهم.
وبرغم الصفة احملاي��دة لهذه اإلجراءات 
إال أن الواقع يس��ير على خالف ذلك في 
كثير من احلاالت ،خاصة ما يتعلق منها 
بوقف إطالق النار أو س��حب القوات من 

إراضي أحد األطراف.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
ــروط  ــن الش ــة للوصول الى احس ــة والعاملي احمللي

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 1

"د. محمد الحاج حمود" كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

جانب من عمليات انسحاب القوات األميريكة من األراضي العراقية
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متابعة الصباح الجديد: 

ذات يوم قال س��تيف جوب��ز مبتكر 
»آبل« عن صنع شيٍء جيد: »الطريق 
الوحي��د إلجن��از عم��ٍل جي��د، هي أن 
تفعل ما حتّب«، ولعل خير مثال على 
ذل��ك هو جوبز نفس��ه، ال��ذي رفض 
بتصميم  وب��دأ  األكادميي  التعلي��م 
وصناع��ة أول حاس��وب ف��ي م��رآب 

صغير بوالية »كاليفورنيا«.
ومثلم��ا انتبه رائد حاس��وب هاتف 
آب��ل لتل��ك النقط��ة، كذل��ك فعل 
التوظي��ف  خب��راء  م��ن  العدي��د 
واملس��يرة املهنية، وحاولوا جاهدين 
اإلش��ارة مثلاً إلى اس��تثمار كل ما 
يفعله اإلنس��ان بدافع الش��غف أو 
الهواية، وجعله مهنة أساس��ية أو 
فرعية لكس��ب الربح، وبالرغم من 
تباين ش��غف البشر وهواياتهم من 
ا  شخٍص إلى شخص آخر هناك دائماً
طرق ونصائح يس��تطيع من خللها 
اإلنس��ان أن يحوِّل هوايته إلى مسار 

مهني مربح.

التواصل االجتماعي
مع االنتش��ار الواسع والرواج الكبير 
ال��ذي تش��هده وس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ي، كثي��راًا م��ا ن��رى اليوم 
لصناع��ة  متخصص��ة  صفح��ات 
التحضي��ر،  س��ريعة  األطعم��ة 
األطعمة  لوصفات  أخرى  وصفحات 

وتذوقها من كل أنحاء العالم. 
ميكنك أن تختار من بني عدة خيارات 
مث��ل بي��ع الطع��ام املُع��د منزلياً��ا 
والتروي��ج له م��ن خ��لل صفحتك 
الش��خصية على منصات التواصل 

ا صناعة  االجتماع��ي، وميكن��ك أيضاً
إل��ى  وتوصيله��ا  األطعم��ة  تل��ك 
املناطق القريبة من سكنك، أو حتى 
في نطاق محدد عن طريق تطبيقات 
إنش��اؤها  ميكن��ك  متخصص��ة 

والترويج لها.

التصوير الفوتوغرافي
التصوير الفوتوغرافي هو أحد أكثر 
الهوايات التي تثير شغف الكثير من 
األشخاص منذ فترات طويلة، اليوم 
بع��د أن وصلنا إلى عص��ر التصوير 
الرقم��ي صار احت��راف التصوير أمراًا 
ا، ليس بتل��ك الصعوبة  ُمس��تطاعاً
كما كان األمر مع التصوير التناظري 

املعتمد على  »التقلي��دي   »analog
األفلم.

ميكن��ك الربح من احت��راف التصوير 
من خلل خي��ارات متع��ددة، أهمها 
ا يس��اعدك على  صاً أن تخت��ار تخصُّ
تركي��ز اهتمامك في فئ��ٍة بعينها، 
ا هي  وم��ن أكثر تل��ك الفئ��ات رواجاً
تصوير حفلت الزفاف، والتي تنافس 
فيها العديد من املصورين من جميع 
أنحاء العالم للخروج بأكثر جلسات 
التصوي��ر ابتكاراًا وطراف��ة، وميكنك 
البدء بإنشاء صفحتك اخلاصة على 
منصات التواصل االجتماعي وعمل 
بع��ض جلس��ات تصوي��ر جتريبي��ة 
مجاني��ة ف��ي البداية على س��بيل 

الدعاية.

الكتابة وصناعة احملتوى
الكتابة هواية تنصّب في املقام األول 
على االبتكار وإنت��اج احملتوى املقروء، 
يعتقدون  األش��خاص  م��ن  والكثير 
يك��ون  ق��د  الكتاب��ة  احت��راف  أن 
لذوي املواه��ب في الكتاب��ة األدبية 
والقصصية، ورمبا العمل الصحفي، 
ولكن مرة أخرى نشير لعصرنا احلالي 
ا  بأنه واحد من أكث��ر األوقات انفتاحاً
وتط��وراًا عبر التاري��خ، ونتج عن هذا 
ظه��ور العدي��د م��ن املتطلبات في 
أس��واق العمل التي تتعلق بالدرجة 
األول��ى بصناعة احملت��وى بنحو عام، 

واملقروء بنحو خاص.
الوس��ائل املتط��ورة ف��ي مج��االت 
التس��ويق والدعاي��ة واإلع��لن مثلاً 
واح��دة م��ن أكث��ر اجمل��االت تطلباً��ا 
ميكن��ك  ال��ذي  املق��روء  للمحت��وى 
أن تتعل��م الكثي��ر عن��ه م��ن خلل 
القراءات املتعمقة والتصفح الغزير 
على شبكة اإلنترنت، بعدها ميكنك 
التس��ويقية،  الكتاب��ة  حتت��رف  أن 
م��ن  الصحفي��ة  أو  املعرفي��ة،  أو 
خ��لل ع��رض خدمات��ك الكتابي��ة 
على منص��ات العمل احل��ر العربية 
واألجنبي��ة، والت��ي يعد م��ن أهمها 
منصات »مس��تقل« ،و»خمس��ات« 

،و»فريلنسر«.

هوس التكنولوجيا
ا من هواة التكنولوجيا  إذا كنت واحداً
وأدواته��ا فلبد وأنَّك تع��رف الكثير 
مم��ا ال يعرف��ه اآلخ��رون، س��واء كان 
عن املنتج��ات املتعلقة باحلاس��وب 
وأدوات��ه ومكونات��ه الصلب��ة، أو رمبا 
تع��رف الكثير ع��ن خصائص عمل 
والهوات��ف  اخملتلف��ة،  البرمجي��ات 

الذكية.
كل تلك اخليارات املعرفية التي تتبع 
آخر حتديثاتها وتبحث عنها وتنتظر 
كل ما ه��و جديد حوله��ا تتيح لك 
ا، حيث  مس��اراًا مهنياًا متميزاًا وفريداً
عل��ى نقيض ما ذكرن��اه من معرفة 
هن��اك الكثير من الن��اس ال يعرفون 
تل��ك اخلصائ��ص واملعلوم��ات ع��ن 
األجهزة واألدوات التي يستعملونها، 
وه��ذا م��ا يوف��ر ل��ك نقط��ة تفوق 
تستطيع من خللها تقدمي خدماتك 
املبسطة، أو املُركبة عبر العديد من 

منصات العمل احلر.
كما ميكنك إنش��اء قنات��ك اخلاصة 
أو صفحت��ك اخلاص��ة عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي وتخصصها 
وأدواته��ا،  التكنولوجي��ا  ملراجع��ات 
وه��ذا مُيكنك م��ن جن��ي الربح من 
خلل ع��دد املش��اهدات والق��راءات 
قن��اة  مث��ل  للمراجع��ات  العالي��ة 
يوتيوب MKBHD الش��هيرة اخلاصة 
مبراجع��ات الهوات��ف الذكي��ة، التي 
أنشأها األميركي »ماركوس براونلي« 
والتي يش��ترك به��ا ما يزي��د عن 5 
ملي��ني مش��ترك، وتت��راوح أرباحها 
التقريبي��ة من 5 آالف إل��ى 90 ألف 
دوالر ش��هرياًا وتصل إلى مليون دوالر 
ا ملوقع  أرباح س��نوية تقريبي��ة طبقاً
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هوايات يمكنك أن تحولها إلى مسار مهني مربح
اإليصاالت والفواتير تنشر
 العقم بين مستعمليها 

أظه��ر بحث علمي جدي��د أن أكثر من 90 % من 
اإليصاالت والفواتير حتتوي مواد كيميائية ترتبط 

بالعقم والتوحد ومرض السكري من النوع 2.
ووج��دت دراس��ة أميركية أن املرك��ب العضوي 
 ،)BPS( وبديله الصحي ،)BPA( »بيس��فينول أ«
يُضاف��ان إلى 93 % من اإليصاالت في املتاجر، مع 
وج��ود 2 % منه��ا فقط من دون ط��لء كيميائي 

على اإلطلق.
ويقول الباحث��ون : إنَّ املوظفني الذين يتعاملون 
م��ع اإليصاالت، معّرضون بنح��و خاص لتأثيرات 

املواد الكيميائية، وفقا لروسيا اليوم.
يتفاع��ل م��ع هرم��ون  ال��ذي   »BPA« وارتب��ط 
األستروجني ومستقبلت هرمون الغدة الدرقية، 
بالعقم والتوحد والس��منة والسكري النوع 2، 

وكذلك الوالدات املبكرة والبلوغ قبل األوان.
وأّدت اخمل��اوف الصحية إلى اس��تبدال »BPA« ب� 
»BPS«. ومع ذلك، تش��ير األدلة إل��ى أنَّ املركب 

البديل يعطل منو الرضع في الرحم.
وتوجد هذه املركبات، التي تُضاف إلى اإليصاالت 
جلعل الكتاب��ات قامتة اللون من دون اس��تعمال 
احلبر، في زجاجات املياه البلس��تيكية وحاويات 

ا. املواد الغذائية أيضاً
األميركي��ة  واألدوي��ة  األغذي��ة  إدارة  وحظ��رت 
اس��تعمال »BPA« في زجاجات األطفال، بينما 
حتظر املفوضية األوروبية إضافة املادة الكيميائية 

إلى اإليصاالت، ابتداءاً من عام 2020.
موظف��ي  أن  الس��ابقة  البح��وث  وتكش��ف 
احلس��ابات يتعاملون مع أكثر من 30 إيصاالاً في 
الساعة، ما يزيد مستويات »BPA« و«BPS« في 

الدم والبول اخلاص بهم.

ضع عملة معدنية
 في الثالجة قبل السفر

حيلة ذكية نش��رها موقع »هيلث الين« الطبي 
األميركي، تضمن التأكد من س��لمة األطعمة 
احملفوظة في الثلجة، في حال السفر لعدة أيام 
متواصلة، وذلك تفاديااً لتعرض األسرة للتسمم 

الغذائي.
وتتلخ��ص احليلة في وض��ع عملة معدنية على 
س��طح كوب م��اء مجمد، ف��ي فري��زر األغذية 

اجملمدة كاللحوم والدواجن.
وبعد العودة من الس��فر، نراقب مس��توى متركز 
القطع��ة املعدني��ة، فإذا كانت أس��فل الكوب، 
يجب رمي األطعمة على الف��ور، ألنها تعّرضت 
للذوب��ان وق��ت الغي��اب ع��ن املنزل، إم��ا لقطع 

الكهرباء أو أسباب أخرى.
وفي حال وجدت القطعة املعدنية أعلى الكوب 
أو وس��طه، فمعنى ه��ذا أن األطعم��ة ما زالت 

صاحلة للستهلك.

ملونشريط
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أصُل ه��ذا املثل على ما حكْت��ه العرُب: أنَّ 
أخَوي��ن كانا لهما إب��ٍل ، فأجدبْت بلدُهما، 
وكان بالُق��رب منهم��ا وادٍ خصي��ب، وفيه 

َحيَّة حتميه من كلِّ أحٍد.
فق��ال أحُدهم��ا لآلخ��ر: يا ف��لن، ل��و أنِّي 
أتي��ُت هذا الوادي امل��كأل، فرعيُت فيه إبلي 
وأصلحُته��ا. فق��ال ل��ه أخوه: إن��ي أخاف 

ا ال يهبط هذا  عليك احْلَيَّة، أال ت��رى أن أحداً
الوادي إالَّ أهلكْته؟

، فهبط الوادي ورََعى به  قال: واهلل ألفعل��نَّ
إبلَه زماناًا، ثم نهشْته احليَّة فقتلْته.

فقال أخ��وه: واهلل ما في احلي��اة بعد أخي 
َّ احليَّة وألقتلنَّه��ا، أو ألتْبعنَّ  خير، فألطل���َ
أخي. فهبط ال��وادي وطلب احليَّة ليقتلَها، 

فقال��ِت احليَّة: ألس��َت ترى أنِّي ق��د قتلُت 
لح، فأَدَعك بهذا  أخ��اك؟! فهل لك في الصُّ
الوادي تكون في��ه، وأعطيك كلَّ يوٍم ديناراًا 

ما بقيَت؟
قال: أو فاعلة أنِت؟

قالْت: نعم.
قال: إني أفعُل.

فحلف له��ا وأعطاها املواثي��ق أال يضرَّها، 
وجعلْت تعطيه كلَّ يوٍم ديناراًا، فَكُثر ماله، 
حتى صارَ من أحس��ِن الن��اس حاالاً، ثم إنه 

ر أخاه. تذكَّ
فقال: كيف ينفعني العيُش وأنا أنظُر إلى 

قاتل أخي؟ 
فعَم��َد إل��ى ف��أٍْس فأخَذها، ثم قَع��َد لها 

فمرَّْت ب��ه، فتبَعه��ا فَضرَبه��ا، فأخطأها 
ودخلْت اجلُحر، ووقع��ِت الفأس باجلبل فوق 
ا رأْت م��ا فَعَل،  ُجحره��ا، فأثَّرْت في��ه، فلمَّ
قطعْت عنه الدينار، فخاف الرجل ش��رَّها 
ونِدَم، فق��ال: هل لِك ف��ي أن نتواثَق ونعودَ 
إل��ى ما كنَّا عليه؟  فقال��ْت: كيف أعاودك 

وهذا أَثَُر فأِْسك؟!

قصة »كيف أعاوُدك وهذا أَثُر فْأِسك«؟
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صاالت أسود الرافدين يكسبون 
ودية ماليزيا بخماسية

تعادل الطلبة 
والحدود إيجابًا

بيروت ـ عدي صبار*
كس��ب منتخبنا الوطن��ي لكرة الص��االت مباراته 
الودية  امام منتخب ماليزيا بنتيجة خمسة اهداف 
له��دف واحد ف��ي لقاء ق��وي بني الطرفني س��جل 
اهداف املنتخب الالعبون مصطفى بجاي وحس��ن 
دخيل ووليد خالد ) ثالثة أهداف ( . يأتي ذلك في إطار 
املعس��كر اخلارجي الذي يقيمه املنتخ��ب العراقي  
ف��ي العاصم��ة اللبنانية » بي��روت »ضمن برنامجه 
اإلعدادي للمش��اركة في نهائيات كأس آسيا، التي 

تقام في الصني تايبيه بداية الشهر املقبل.
املدي��ر الفني ملنتخبنا »هيثم بعيوي » أبدى ارتياحة 
للمس��توى الفني الذي قدم��ه الالعبني والتزامهم 
بتطبيق مفردات الواجب��ات التي كلفوا بها ، والتي 

أسفرت عن هذه النتيجة .
»وذك��ر بعي��وي » ف��ي تصري��ح خ��اص للمنس��ق 
اإلعالمي : أمامنا مش��وار طويل م��ن أجل الوصول 
إلى اجلاهزية التامة للمنتخب والذي نبغي من خالل 
مش��اركتنا في نهائيات آسيا ،  حتقيق نتائج طيبة 
لكرة الصاالت العراقية.. وعن معس��كر لبنان »قال 
املدير الفني ملنتخبنا« : أن هذا املعسكر يأتي ضمن 
املنه��اج التدريبي الذي وضعناه لغرض اإلس��تعداد 
األمثل له��ذه البطولة القارية واخلروج منها بنتائج 
مش��رفة للع��راق،  »واض��اف« تنتظرنا مب��اراة وديه 
ثاني��ة أمام املنتخب اللبناني في ال 26 من الش��هر 
اجلاري ، حيث نس��عى إلى االستفادة القصوى منها 
، باعتبار منتخب لبنان من املنتخبات القوية ويقودة 
مدرب ايراني ، اس��تطاع أن يطور كثيرا من اس��لوب 
لعب��ه، وأثنى »بعيوي« على ال��روح املعنوية العالية 
الت��ي يتمتع بها منتخبنا الوطني ودرجة األنضباط 
الكبي��رة وروح التع��اون العالي بني جمي��ع الكوادر 
لعاملة مع الفريق، ابتداءآ من الكادر الفني واإلداري 

والطبي.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
تع��ادل فريقا الطلبة واحلدود بهدف ملثله في اجلولة 
العاش��رة ملباري��ات املرحل��ة االول��ى ل��دوري الكرة، 
ام��س في املب��اراة التي اقيمت في ملع��ب التاجي، 
م��ن جانب اخر، ح��ددت جلنة املس��ابقات في االحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم، الي��وم الثالثاء موع��داً لبدء 
مباريات اجلولة احلادية عش��رة من املس��ابقة احمللية 
بلقاء فريقي الصناعات الكهربائية وضيفه كربالء 
على ملعب الصناعة.. وقال مدير اللجنة، ش��هاب 
أحمد، تتواصل منافسات اجلولة غٍد االربعاء بإقامة 
4 مباري��ات، حيث جتمع االولى فريقي الزوراء وضيفه 
نفط الوس��ط على ملع��ب الش��عب الدولي، وفي 
ملع��ب املدين��ة الرياضية ف��ي محافظ��ة البصرة 
يق��ام ديربي اجلنوب الذي يجمع امليناء وضيفه نفط 
اجلن��وب، ويحتضن ملع��ب الصناعة لق��اء النفط 
والبحري، وف��ي ملعب امليمونة س��يكون لقاء اهل 

الدار نفط ميسان وضيفه فريق الديوانية.
واضاف: تستكمل املباريات بعد غٍد اخلميس بإقامة 
مبارات��ني، ففي املب��اراة االولى س��يلتقي الكهرباء 
وضيف��ه الق��وة اجلوية عل��ى ملعب التاج��ي، وفي 
الثانية يتقابل فريقا امانة بغداد وزاخو على ملعب 
االول، فيم��ا، تختت��م مباري��ات اجلولة ي��وم اجلمعة 
املقب��ل بإقامة املباري��ات الثالث املتبقي��ة، إذ يواجه 
فريق الش��رطة ضيفه النجف في ملعب الش��عب 
الدولي، ويتواجه فريقا احلسني وضيفه الطلبة على 
ملع��ب التاجي، ويش��د فريق احل��دود الرحال صوب 

محافظة السماوة ملالقاة الفريق السماوي.

الدوحة ـ ضياء حسين*

ع��اد وفد منتخبن��ا االوملبي لكرة 
الق��دم  ام��س االثنني ال��ى بغداد 
والنج��ف بع��د مش��اركته ف��ي 
 23 حت��ت  اس��يا  كاس  بطول��ة 
منافس��اتها  املتواص��ة  عام��ا 
لغاي��ة الس��ابع والعش��رين من 
هذا الش��هر وخروجه م��ن الدور 
رب��ع النهائ��ي على ي��د املنتخب 
الفيتنامي ب��ركالت الترجيح من 
عالمة اجلزاء 3-5 بعد التعادل في 

الوقتني االصلي واالضافي 3-3 .
الوف��د العائ��د الى بغ��داد امس 
االثن��ني م��ن الدوحة وص��ل على 
وجبتني بس��بب حجوزات السفر 
حي��ث ع��ادت الوجب��ة االولى في 
والنص��ف  العاش��رة  الس��اعة 

وضمت غالبية الوفد.
 فيما وصل��ت الوجبة الثانية في 
الس��اعة الثالثة من بعد الظهر 
من  اش��خاص  وضم��ت س��بعة 
بينه��م موف��د االحت��اد العراق��ي 
لالعالم الرياضي ومساعد املدرب 
عباس عبيد ومدرب حراس املرمى 
عب��د الك��رمي ناعم وق��د منحتنا 
فرصة االنتظار الطويلة في مطار 
الدوح��ة فرص��ة  في اع��داد هذه 
الرس��الة االخي��رة ع��ن البطولة 
وماميكن ان نقدمه من مقترحات 

الصحاب الشأن.
ع��دم الرضا وعالمات احل��زن كانا 
مرس��ومني عل��ى وج��وه اجلميع 
عقب اخلس��ارة امام فيتنام والتي 
توج��ب فيها على الوف��د مغادرة 
الصني ف��ي الي��وم التال��ي وكان 
الطريق من مدينة تش��انغ ش��و 
حت��ى مط��ار مدين��ة ش��نغهاي 
بالس��يارة وال��ذي اس��تمر مل��دة 
تق��ارب الثالث س��اعات وماتبعه 
من س��فر جوي ال��ى الدوحة ملدة 
عش��ر س��اعات متواصل��ة ثقيال 
وكئيبا  ولم نكن بحاجة لفراسة 
كبي��رة لنعلم حج��م االلم الذي 
يعتص��ر قل��وب الوف��د ومايت��م 
تداوله من احاديث حول اس��باب 
اخلس��ارة وتداعياته��ا املري��رة في 

الش��ارع العراقي ال��ذي كان ميني 
النف��س باجن��از ينس��يه اخف��اق 
خليجي 23 في الكويت قبل أقل 
من ثالثة اس��ابيع  وماترتب عليه  
من وداع للدور نصف النهائي بعد 
ان كان مرشحا ساخنا للفوز، بيد 
اننا شربنا من الكاس نفسه في 
الصني فكما خرجنا امام االمارات 
بركالت الترجيح من عالمة اجلزاء 
فق��د ودعنا كاس اس��يا حتت 23 
عاما بذات الس��الح لنعود بخفي 
حنني في مش��اركة لم نكس��ب 
لقب��ا كنا نحس��به ف��ي متناول 
الي��د والمتكنا م��ن خالله��ا بناء 
جيل ميكن ان يكون نواة حقيقية 
للنهائي��ات املقبل��ة املق��ررة  في 
مثل هذا الش��هر م��ن عام 2020 
والتي س��تكون مؤهل��ة الوملبياد 
طوكي��و ف��ي العام ذات��ه من دون 
ان نغفل ان ه��ذه البطولة كانت 
مفيدة لعدد م��ن الالعبني الذين 
لتمثي��ل  تولداته��م  تخدمه��م 

املنتخب في تصفي��ات ونهائيات 
النسخة املقبلة.

رئي��س الوفد عضو احت��اد اللعبة 
يحي��ى زغير قدم باس��مه ونيابة 
ع��ن اعض��اء االحت��اد اعتذاره��م 
للش��عب العراق��ي عل��ى نتيجة 
اخلس��ارة ام��ام فيتن��ام ، مؤكدا 
ان اجلميع احت��اد ومدربني والعبني 
م��ع  املس��ؤولية  يتقاس��مون 
االش��ارة الى ان هنالك نسب بني 
جه��ة واخرى ، موضح��ا ان االحتاد 
وفر كل مايحتاجه الوفد من امور 
لوجس��تية الجناح املهمة مقابل 
عدم التدخل في اخليارات الفنية 
للمالك التدريبي وهو نهج س��رنا 
علي��ه مع كل مدرب��ي املنتخبات 
الوطني��ة ، فيما حمل زغير املالك 
التدريبي جزء من املس��ؤولية في 
ع��دم دقة اختيار بعض االس��ماء 
الت��ي ل��م تثب��ت حضوره��ا في 
البطولة وكانت سببا في االهداف 
التي هزت شباكنا من دون ان يذكر 

اس��ماء كما حمل زغير الالعبني 
اجل��زء االكبر من املس��ؤولية بعد 
ان تسببت االخطاء الفردية التي 
ارتكبه��ا عدد منهم وعدم ظهور 
البعض االخر بشكل جيد من بني 
االس��باب الرئيس��ة التي جعلت 
املنتخ��ب اليق��دم االداء املرض��ي 
ال��ذي يبحث علي��ه اجلميع جنبا 
ال��ى جنب م��ع النتائ��ج ، واضاف 
زغير انه سيقدم تقريرا متكامال 
ع��ن املش��اركة ب��ادق تفاصيلها 
الجل مناقش��تها ف��ي االجتماع 
املقب��ل لالحت��اد الفت��ا ال��ى ان��ه 
س��يقدم بع��ص املقترحات الجل 
دراس��تها واتخاذ مايل��زم ازاء كل 
منها الس��يما وان اخلسارة يجب 
ان تكون ايذانا ببداية جديدة يامل 
اجلميع ان تخدم مستقبل الكرة 

العراقية في املدة املقبلة.
في الساعات التي سبقت مباراتنا 
امام فيتنام حضر الى مقر  الوفد 
احمد مؤيد العزاوي  سكرتير اول 

ممثل وزارة اخلارجية في الس��فارة 
العراقي��ة في بك��ني حيث التقى 
بالوفد وحتدث لالعبني مثنيا على 
ماحققوه من جناح  مبديا اعتذاره 
عما حصل من تاخير مشيرا الى 
ان هنالك اجراءات روتينية تتعلق 
باخملاطبات الرسمية بني السفارة 
العراقية في بكني ووزارة اخلارجية 
مؤكدا ان الس��فارة ل��م تتلق أي 
اش��عار حول وج��ود املنتخب في 
الص��ني وانه��م ب��ادروا لالتص��ال 
ب��وزارة اخلارجي��ة الت��ي وجه��ت 
بزي��ارة الوفد واالطمئن��ان عليه، 
كما قدم الع��زاوي هدايا تقديرية 
لالعبني والوفدي��ن االداري والفني 
وحض��ر مباراة منتخبن��ا االوملبي 
مع فيتنام  فيما قدم رئيس الوفد 
يحي��ى زغير درع احت��اد كرة القدم 
للعزاوي شاكرا زيارته التي برغم 
انها جاءت متأخرة اال انها افضل 

من ان ال تأتي.
اب��اء  ل��ه  الف��وز  يقول��ون  كم��ا 

كثي��رون والهزمي��ة له��ا اب واحد 
ه��و امل��درب ال��ذي ميث��ل امل��الك 
التدريبي للمنتخب بقيادة املدرب 
عبدالغني ش��هد وقد اعلن بعد 
مباراة فيتنام انه يتحملها لوحده، 
لكن نقولها من دون اية مجاملة 
ان الرج��ل عمل باملمك��ن وكانت 
فترة جتمع املنتخب الوحيدة التي 
حص��ل عليها هي التي س��بقت 
انط��الق البطول��ة ف��ي الص��ني 
حيث جتم��ع املنتخب ف��ي مطار 
الدوحة وحينه��ا واجهنا صعوبة 
كبيرة في اقناع ش��هد بالصعود 
ال��ى الطائرة حتى قب��ل اقالعها 
بدقائ��ق  بعد ان وصل الى مرحلة 
الي��أس من ج��راء املش��اكل التي 
والزوراء  الش��رطة  اندي��ة  اثارتها 
والنجف والتي مت اس��تدعاء اكثر 
من 3 العبني م��ن صفوفها فكل 
يوم نس��مع تصريح��ا وكل عضو 
ف��ي ادارة تلك االندي��ة  لديه رؤية 
خاص��ة وقرار وكان ش��هد حازما 
ف��ي اعادة العب واح��د من الزوراء 
واخ��ر م��ن الش��رطة واث��ن من 
النج��ف لك��ن االندية ل��م تقبل 
النها لن تضمن ردة فعل العبيها 
وفي م��رة اخرى تطال��ب بتأجيل 
مبارياته��ا،  ب��ل انه��ا اش��علت 
ازمة بينه وب��ني علي جبار النائب 
الثاني لرئيس االحت��اد رئيس جلنة 
املسابقات ، وقد حاول ومنذ اليوم 
االول لوصولنا الى الصني التركيز 
على حتس��ني قدرات خ��ط الدفاع 
بعد عودة املداف��ع رعد فنر وعدم 
قناعة امل��الك التدري��ي بجاهزية 
املدافع احمد عبد الرضا الذي كان 
اكبر اخلاسرين في  هذه املشاركة 
عندما ) اضاع املش��يتني( فهو لم 
يلعب م��ع الوطني ف��ي خليجي 
23 ولم يش��ارك اساس��يا سوى 
ف��ي مب��اراة الس��عودية في ظل 
عدم قناعة املدرب مبردوده البدني 
وتفضيل��ه اللع��ب بعلي لطيف 
وبره��ان جمعة املنس��جمني في 

املباريات التجريبيّة.!!

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

يحيى زغير يحمل الجميع المسؤولية ويعتذر عن النتيجة
بعد عودة وفد األولمبي من الصين

العبو منتخبنا األوملبي
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مدريد ـ وكاالت:

اكتس��ح فريق برش��لونة مضيفه ريال 
بيتيس، بخماسية نظيفة، على أرضية 
ميدان بينيتو فيامارين، ضمن اجلولة 20 

من الليجا اإلسبانية.
وبه��ذا الف��وز، عزز برش��لونة مركزه في 
ص��دارة الليجا برصي��د 54 نقطة، على 
بعد 11 نقطة عن الثاني أتلتيكو مدريد، 
في حني جتم��د رصيد ري��ال بيتيس عند 
27 نقطة في املركز العاش��ر.. وس��جل 
أهداف برشلونة كل من الكرواتي إيفان 
راكيتيت��ش )ق 59(، واألرجنتيني ليونيل 
ميس��ي )ق 64، 80(، واألوروجوياني لويس 

سواريز )ق 69، 89(.
العاملي��ة  »أوبت��ا«  ش��بكة  وقال��ت 
لإلحصائيات إن ميسي أصبح أول العب 
من الليجا يس��جل 25 هدًفا أو أكثر في 
آخر 10 مواسم في مختلف املسابقات.

وأحرز ميس��ي هدفني في مب��اراة اليوم، 
ليواصل تربعه على عرش صدارة هدافي 

الليجا هذا املوسم برصيد 19 هدًفا.

وأكد احلساب ذاته أن ميسي صنع هدًفا 
للمب��اراة اخلامس��ة عل��ى التوال��ي في 
الليجا، وهذه هي املرة األولى التي يحقق 
فيها البرغوث األرجنتيني هذا الرقم في 

مسيرته االحترافية.
وفي مب��اراة اخرى، س��حق ري��ال مدريد 
ضيفه ديبورتيفو الكورونيا بنتيجة 1-7، 
في املباراة الت��ي جمعتهما على ملعب 
س��انتياجو برنابي��و، ضم��ن منافس��ات 

اجلولة ال�20 من الليجا.
ل��درب  بذل��ك  امللك��ي  الفري��ق  وع��اد 
االنتصارات مج��ددًا في الليج��ا، بعدما 
فش��ل في حتقي��ق الف��وز خ��الل آخر 3 
جوالت، حيث خسر أمام برشلونة )0-3( 
وفياريال )1-0(، وتعادل أمام سيلتا فيجو 

.)2-2(
أحرز لريال مدريد كل من ناتشو فرنانديز 
في الدقيقت��ني 32 و88، وجاريث بيل في 
الدقيقت��ني 42 و58، ولوكا مودريتش في 
الدقيق��ة 68، وكريس��تيانو رونالدو في 
الدقيقت��ني 78 و84، فيما س��جل أدريان 
لوبي��ز هدف الديبور الوحيد في الدقيقة 
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وارتفع رصي��د الفريق امللكي بهذا الفوز 
الكبي��ر للنقط��ة 35، ليصع��د للمركز 
الرابع وله مباراة مؤجلة أمام ليجانيس، 
في حني جتمد رصيد ديبورتيفو الكورونيا 

عند النقطة 16 في املركز ال� 18.
وتع��رض الالعب البرتغالي كريس��تيانو 
رونالدو، إلصابة خطيرة في وجهه، بعدما 
سجل الهدف الثاني له في املباراة التي 
خاضها فريقه أمام ديبورتيفو الكورونيا.

وس��جل كريس��تيانو الهدف الس��ادس 
لفريق��ه أمام الديبور، وتعرض مباش��رة 
إلصاب��ة م��ن مداف��ع فري��ق ديبورتيف��و 
الكوروني��ا ال��ذي وض��ع قدمه ف��ي وجه 
الالعب البرتغالي، حلظة تس��ديد الكرة 

برأسه.
ونزف الالعب البرتغالي الدماء من وجهه 
بعد تس��جيله الهدف مباش��رة، ودخل 
الطاقم الطبي للن��ادي ملعاينة حالته.. 
واس��تخدم كريستيانو هاتفا نقاال ألحد 
أف��راد الطاقم الطب��ي للفريق، من أجل 
رؤية اجلرح الذي تع��رض له خالل املباراة، 

ليغادر امللعب بعدها.
من جانبه، كش��ف الفرنسي زين الدين 

زي��دان، املدي��ر الفن��ي لري��ال مدري��د، أن 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يتمكن 
من إنهاء مباراة الفري��ق أمام ديبورتيفو 
ال كوروني��ا، والت��ي انتهت بف��وز عريض 
بنتيج��ة )7-1( للفري��ق امللكي، س��جل 
منها رونالدو ثنائية، بعد أن تلقى ضربة 

قوية في الوجه.
وأوض��ح املدرب أن إصاب��ة رونالدو دفعت 
األطباء لقطب حاجبه األيسر ب�«غرزتني 

أو ثالثة«.
وقب��ل 6 دقائق من نهاي��ة اللقاء، تعرض 
النج��م البرتغال��ي لضرب��ة قوي��ة ف��ي 
الوج��ه إث��ر كرة مش��تركة م��ع مدافع 
الفريق الضيف، السويسري فابيان شار، 
ليس��قط النجم البرتغالي على األرض 
والدماء تسيل من وجهه ويغادر امللعب.. 
واضط��ر أطباء الن��ادي امللك��ي لقطب 
حاجب رونال��دو داخل غرف خلع املالبس، 
م��ن أجل وقف تدف��ق الدماء من حاجبه 

األيسر.
وق��ال زيزو في هذا الص��دد »لقد قطبوا 
حاجب��ه بغرزتني أو ثالث��ة وحالته جيدة.. 

األمر بسيط«.

بركان الملكي ينفجر.. وإصابة دامية للدون

برشلونة يكتسح ريال بيتيس ويبتعد بصدارة الليجا

تقرير

رونالدو يشاهد إصابته في هاتف احد املسعفني

 11:00 صباحًا
 2:30 ظهرًا

 11:30 مساًء

مفكرة اليوم

أوزبكستان ـ كوريا ج
قطر ـ فيتنام 

إشبيلية ـ أتليتكو مدريد

نصف نهائي كأس آسيا

كأس ملك إسبانيا

بغداد ـ عبد الكريم ياسر:
بتصريح خاص جلريدة الصباح اجلديد 
قال رئيس جلنة االنضباط في االحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم السيد 
طه عب��د حالتة بخص��وص احداث 
جرت ف��ي ملع��ب زاخو أثن��اء وبعد 
انتهاء مباراة فريقي زاخو والسماوة 
ق��رارات  اتخ��اذ  يتوج��ب م��ن  وم��ا 
انضباطية لكل من اساء سواء كان 
العب أو من اجلمهور حسب ما نشر 
في مواقع التواصل االجتماعي وقيل 
عب��ر بعض الفضائي��ات قال نحن ال 
نتخ��ذ قراراتن��ا بناء على ما ينش��ر 

ويقال ب��ل نعتمد على التقارير التي 
تصلنا من مش��رف املب��اراة ومقيم 
احلكام واملعنيني االخ��رون وعليه ما 
وصلنا به��ذه التقارير مخالف متاما 
ملا نشر وقيل وكما عرف في الوسط 
الرياض��ي ان جمه��ور زاخ��و اس��اء 
ويج��ب معاقبته حي��ث ان التقارير 
الرس��مية تؤكد أن من بدأ باإلساءة 
هو أحد إداريني نادي  الس��ماوة وهذا 

ما أثير الطرف اآلخر.
لذا البد من جلسة موسعة مع كل 
األط��راف املعني��ة ومعرف��ة خلفية 
وأس��باب احل��دث ومن هو املس��يء 

ومن ثم اتخ��اذ القرار بعد عرض كل 
ما وصلنا من فدي��وات وتقارير .. اما 
الش��خص احملس��وب  فيم��ا يخص 
على جمهور زاخو الذي اثبت الفديو 
بالصوت والصورة اساءته لشخوص 
مهمة وملذهب وطائفة معينة كما 
ب��ث ف��ي شاش��ات التلف��از اعتقد 
هذا األم��ر أكبر من نتخ��ذ به إجراء 
حيث انه يعتبر أم��ر امني والبد من 
اجله��ات األمني��ة ان تلق��ي القبض 
علي��ه وإحالت��ه للقض��اء حي��ث ان 
ه��ذا وامثال��ه يريدون ش��ق الصف 

العراقي.

بغداد ـ  رحيم الدراجي*
للجن��ة  الع��ام  االم��ني  طال��ب  
االوملبية، حيدر حسني علي، جميع 
االحت��ادات املركزي��ة الت��ي اعلنت 
االلع��اب  دورة  ف��ي  مش��اركتها 
االسيوية التي حتتضنها عاصمة 
اندونيس��يا جاكارتا مابني ال� 18 
من ش��هر اب لغاية 2 من ش��هر 
ايل��ول املقبلني، بض��رورة االلتزام 
االمانة  اعلنته��ا  التي  باملواعي��د 
العامة اخلاصة بلقاء جلنة اخلبراء 
وجمع مستمس��كات املشاركني 
وبرنامج االعداد الفني للرياضيني 

ونتائجهم على املستويني العربي 
واالسيوي.

وقال االمني العام ، خالل االجتماع 
الذي عق��ده مع جلن��ة اخلبراء في 
ان  علين��ا  ان  االوملبي��ة:  اللجن��ة 
اس��راع الزم��ن واخت��زال الوق��ت 
االلعاب.  ل��دورة  املتبقي  الضي��ق 
مؤك��دا ض��رورة ان تس��ارع جلنة 
اخلبراء بلقاءتها مع رؤساء وممثلي 
االحت��ادات املركزي��ة الت��ي اعلنت 
االلع��اب  دورة  ف��ي  مش��اركتها 
االس��يوية لغ��رض تق��دمي جلن��ة 
اخلب��راء تقريرا نهائيا عن االحتادات 

الرياضي��ة وم��ا حتققه ف��ي تلك 
الدورة املهمة على طاولة املكتب 

التنفيذي للجنة االوملبية.
وأضاف عل��ي: ان اللجنة االوملبية 
تض��ع ثقته��ا املطلق��ة بلجن��ة 
اخلب��راء الت��ي لديها خب��رة وافية 
لتاريخهم الطويل برياضة االجناز 
العال��ي، وكانت بصمات خبرتهم 
واضح��ة ف��ي مش��اركة احتاداتنا 
املركزي��ة ف��ي الدورات االس��يوية 

االخيرة. 

* إعالم اللجنة األوملبية

أنضباط اتحاد الكرة: إداري السماوة
بدأ االساءة وأثار جمهور زاخو

»األولمبية« تدعو اتحاداتها لتقديم 
برامج اعدادها لدورة األلعاب اآلسيوية

بغداد ـ رافد البدري*
املقب��ل  اجلمع��ة  ي��وم  يغادرن��ا 
وفد منتخ��ب الفئ��ات العمرية 
بالش��طرجن  واملتقدم��ني 
للمش��اركة في بطول��ة العرب 
التي حتتضنها مدينة الش��ارقة 
االماراتية للمدة من 26 من شهر 
كانون الثاني اجلاري ولغاية الرابع 
من شهر شباط املقبل، تعقبها 
بطول��ة االندي��ة العربي��ة التي 

تنطلق منافس��اتها للفترة من 
5 ولغاية 14 من الش��هر املقبل 
وميثلنا فيها نادي االتصاالت بطل 

العراق للموسم املنصرم،
وقال عضو احت��اد اللعبة ورئيس 
الوف��د العراق��ي املش��ارك ف��ي 
البطولة محمد مهدي احلكيم: 
الوطن��ي  سيش��ارك منتخبن��ا 
ف��ي ه��ذه البطول��ة مبنتخب��ني 
احدهم��ا للفئ��ات العمرية، وقد 

 3 عل��ى  مش��اركتنا  اقتص��رت 
العبني ملنتخب الفئات العمرية، 
والعب��ني اثن��ني للمتقدمني بعد 
ان مت تقليص عدد الوفد بس��بب 
االمتحان��ات،اذ ان اغل��ب العبني 
املنتخ��ب هم م��ن الطلبة الذي 
نص��ف  امتحان��ات  تنتظره��م 
الس��نة للعام الدراس��ي احلالي 
وامتحانات الكورس االول، وبذلك 
نكون ق��د حرمنا من مش��اركة 

-10-8( العمرية  الفئ��ات  العبي 
يبلغ  وال��ذي   )20-18-16-14-12
عددهم 24 العباً،  واقتصر العدد 
عل��ى ثالث��ة العبني ه��م : احمد 
ج��زا لفئ��ة 14 عاماً وزي��د عالء 
جاس��ب لفئ��ة 12 عام��اً وريتاج 
سعد محسن لفئة 8 اعوام،اما 
بالنسبة للمتقدمني فسيمثلنا 
كل من عل��ي ليث وكارين كمال 
جالل الدين، مضيفاً ان البطولة 

س��تنطلق يوم الس��بت املقبل 
االولى،  اجلولة  باقامة منافسات 
والت��ي نام��ل ان يحق��ق فيه��ا 
العبونا نتائج جيدة وكما تعودنا 
في البط��والت الس��ابقة حيث 
ينافس العبونا على املراكز االولى 

وحصد اوسمة التفوق،
وأش��ار ال��ى ان بطول��ة االندية 
العربية والتي س��تعقب بطولة 
العرب مباش��رًة، ويش��ارك فيها 

العراق  االتص��االت بط��ل  ن��ادي 
للموس��م املاضي، وال��ذي انهى 
جميع االمور االدارية التي تخص 
موافق��ة  وبانتظ��ار  املش��اركة 
معال��ي وزي��ر االتصاالت حس��ن 
بدعمه  املع��روف  راش��د  كاظم 
الرياضي املتواصل الندية الوزارة.

الحت��اد  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشطرجن

وفد الشطرنج للمتقدمين والفئات العمرية يغادر إلى اإلمارات



الصباح الجديد - وكاالت:
التنفيذي  الرئي��س  اعت��رف 
"تي��م كوك"  أبل  لش��ركة 
بأنه يخش��ى كثيرا م��ن آثار 
والش��بكات  التكنولوجي��ا 

االجتماعية على األطفال.

 وذكرت صحيفة "اجلارديان" البريطانية، 
أن "كوك" كان يتحدث إلى الطالب في 
كلية "هارلو" باململكة املتحدة عندما 
ق��ال: "ال أؤمن باإلفراط في اس��تعمال 
التكنولوجيا، فأنا لست شخصاً يقول 
إننا حققنا النجاح بسبب استعمالنا 

للتكنلوجيا طوال الوقت.
وتأتى ه��ذه التصريحات عقب مطالبة 
املس��اهمني م��ن أب��ل بب��ذل املزيد من 
اجلهد للحد من إدمان التكنولوجيا بني 
الشباب، وردت الشركة بأنها ستعرض 

املزيد من أدوات الرقابة األبوية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الخرجية العامة

جمال جصاني

الشهر األول من السنة املالية للعام 2018 يقترب من نهايته 
ولم يوفق )اإلخوة- األعداء( في مجلس النّواب العراقي في 
إقرار قان��ون املوازنة العامة، الذي م��ن املفترض إقراره قبل 
أش��هر استعداداً للعام اجلديد. ومن األهمية مبكان اإلشارة 
الى أن البرملان احلالي لم يتبق من عمره إال القليل )أقل من 
أربعة أش��هر( وم��ن املمكن أن يقتفي أثر البرملان الس��ابق، 
وال��ذي ترك هذه املهمة لورثته احلاليني الذين أكملوا العام 
2014 م��ن دون موازنة، أي أن يصبح ذل��ك تقليداً لكل دورة 
انتخابي��ة جتعل من ذلك تتويجاً ملش��وارها في قيادة أعلى 
س��لطة تش��ريعية ورقابية في البل��د. وزارة املالية وألجل 
تف��ادي عواق��ب ذلك أص��درت إعمام��اً يقض��ي بصالحية 
الصرف بنسبة 1/12 للشهر  هذا اإلعمام ميكن أن يستمر 
مع األشهر املقبلة بوصفه عطابة مجربة ملثل هذه احلاالت. 
من خالل متابعة ما يجري مع قانون املوازنة العامة كل عام 
تقريباً، وكيفية تعاطي الكتل السياسية املتنفذة مع هذا 
القانون، الذي يرسم مالمح احلياة في الدولة واجملتمع؛ ميكن 
التعرف على بعض من طالسم املشهد الراهن. غالبيتهم 
ينظ��رون الى املوازن��ة العامة بوصفه��ا "خرجية" لتمويل 
مش��اريعهم الفئوي��ة و"املكوناتي��ة" الضيق��ة، وهذا ما 
نلمسه بشكل واضح، من خالل خطاباتهم وذرائعهم في 
إعادة مشروع قانون املوازنة وتعطيل إقراره بشكل متكرر، 
عبر تقنية "انعدام النصاب" وغيرها من الطرائق والسبل، 
التي تؤمن لهم، عند نهاية املاراثون؛ حصصهم من غنائم 
الرزق الريعي. إن حتول أحد أهم القوانني الذي يرسم مصائر 
ال��دول )املوازنة العام��ة(؛ الى مجرد "خرجي��ة" لتصريف 
أم��ور وحاجات ورغبات الكتل املتنف��ذة؛ يؤكد على ضرورة 
البحث عن حلول ومعاجلات جذرية بعيداً عن هذه الطبقة 
السياسية وش��راهتها التي حولت أجمل ما هدهدنا من 
مشاريع وتطلعات للحاضر واملستقبل الى سلسلة ممتدة 
من الكوابيس. يقول الس��يد عادل عبداملهدي وزير النفط 
الس��ابق؛ "إن موازنات العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم 
بلغت م��ا مق��داره 850 ملي��ار دوالر، لكن الفس��اد جعل 
مهمة االستفادة منها مهمة شبه مستحيلة". لم يتم 
التفري��ط بكل ه��ذه الثروات الهائلة وحس��ب، بل أوجدت 
هذه الطبقة السياس��ية من شتى الرطانات والهلوسات 
واألزي��اء؛ أوضاعاً غاية في التعقي��د لألجيال املقبلة، حيث 
جعل��ت م��ن مهمة النه��وض بأوضاعها عس��يرة جداً، ال 
س��يما بعد أن أثقل��ت مؤسس��ات الدولة بأع��داد هائلة 
م��ن املوظف��ني ال على أس��اس احلاج��ة واملعايي��ر املهنية 
للتوظيف، بل ألس��باب سياس��ية وعقائدي��ة وانتخابية 
وانتهازية؛ جعلت منها معيقاً ش��ديد الفاعلية إلجهاض 
أية محاولة إلعادة الروح والعافية للدولة واجملتمع. من دون 
أدنى ش��ك وضمن املناخات واالصطفافات احلالية؛ ال ميكن 
انتظار أدنى حتول نوعي في مجال السياس��ة االقتصادية 
وقانونها األساس )املوازنة العامة(. ومن خالل تتبع خارطة 
التحالفات السياسية واجليش اجلرار من األحزاب املشاركة 
في االنتخابات املقبلة )املقرر إجراؤها في 12/ آيار من العام 
اجلاري( فإن "اخلرجية العامة" ستس��تمر في التدحرج الى 
حيث املنخفضات احملددة لها سلفاً. لقد عّبر سكان مدينة 
الس��ليمانية وعدد م��ن مدن إقليم كوردس��تان؛ عن وعي 
متقدم ف��ي احتجاجاتهم األخيرة، عندم��ا طالبوا بإنهاء 
26 عاماً م��ن اللصوصية ونهب املوازن��ات، فمن دون إبعاد 
الفاس��دين واملتخلفني واللصوص عن الثروة والس��لطة، 
ال ف��ي أربي��ل والس��ليمانية وحس��ب بل ف��ي العاصمة 
االحتادية بغ��داد وبقية املدن واملناط��ق العراقية املنكوبة؛ 
لن نحظى مبوازنة تلتفت آلم�ال العراقيي�ن وتطلعاته�م 

املشروع�ة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

البصرة - سعدي السند:
اقام قص��ر الثقافة بالبص��رة التابع 
لدائ��رة العالق��ات الثقافي��ة العامة 
ب��وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واآلث��ار 
س��كينة  للتش��كيلية  معرض��ا 
املسعود بالتعاون مع رابطة املبدعني 
ف��رع  اجلميل��ة  للفن��ون  العراقي��ني 

البصرة.
 افتتح املعرض الشاعر عامر السعد، 
وقد ضم 28 لوحة، توزعتها مضامني 
الواق��ع العراقي الذي نعيش��ه، لنرى 
فرحا بلوح��ة معينة، وحزن��ا بلوحة 
أخرى، فيما كان االنتصار العراقي على 
الدواعش واضحا  املارق��ني  اإلرهابيني 
جدا من خالل عدد من اللوحات التي 

وثقت هذه االنتصارات.
جاءت س��كينة في معرضها اجلديد 
بلوحات أكثر ارتباطا بالواقع وباملوروث، 
وبلمس��ة فنية جديدة، فيها تكريس 
للوع��ي الوطن��ي واالنس��اني وقراءة 
للواق��ع بلغ��ة تش��كيلية معاصرة، 
والتخل��و لوحاته��ا من مي��ل واضح 

للرمزية الواقعية.
بلوحاته��ا  )س��كينة(  جن��د  ل��م   
محسوبة على هذه اجلماعة الفنية، 
او تلك، فهي حتمل خصوصية الطرح 
التش��كيلي، مبضام��ني متش��ابهة، 
لكنه��ا حتمل القضي��ة االجتماعية 
ذاتها. س��كينة جددت نفسها كثيرا 
في ه��ذا املعرض، وه��ي فرصة قالت 

عنها في حديثها معنا: 
عمل��ت ف��ي معرضي اجلدي��د بكثير 
من التأمل واملعايش��ة احلقيقية مع 
اللوحة، إليجاد آليات اشتغال جديدة 
لالرتقاء باملستوى الفني الذي اطمح 
الي��ه، وبتعاملي الدقي��ق مع قدراتي 
بأيصال  الفردي��ة، ألس��هم  الفني��ة 
رس��التي عبر التشكيل، وهو طموح 
مش��روع البد ان اكون مندفعة اليه، 
مستفيدة من جتارب كبار فنانينا عبر 
تأملي للوحاتهم وأساليبها ودراستي 
له��ا لتك��ون دروس��ا تش��كيلية لي 
انفذ من خالل تأثري بها الى الرس��م 

ومحاولة األبداع.

 وتابعت سكينة حديثها: ان التفاعل 
مع التج��ارب الفني��ة الكبيرة لكبار 
الفنانني بتعابيرها وتقنياتها، يعطي 
نتائج مش��رفة لعش��اق التش��كيل 
ومحبيه ومريدي��ه واملتعاملني معه، 

وان ه��ذا التفاعل ف��ي بعض األحيان 
يعطي للتش��كيلي املبت��دئ فرصة 
للتعبير عن اخلصوصية التشكيلية 
الت��ي يريدها لنفس��ه، وم��ن خاللها 
يوص��ل فن��ه ال��ى املتلق��ي، واحاول 

بهذا ان اجل��ب االنتباه ألحصل على 
انطباعات اآلخرين ألتعرف على نقاط 

القوة والضعف في لوحاتي.
املع��ارض  ش��تى  اتاب��ع  وأضاف��ت:   
واحضره��ا، او اتابعها عبر الوس��ائل 
املتاحة، والتي ارى فيها امتزاج جتارب 
الفن التشكيلي العراقي املعاصر مع 

التجارب الفنية العاملية والعربية.
 وأوضحت سكينة "ان جتارب الفنانني 
التشكيليني العراقيني متميزة جدا، 
والت��ي طال��ت معارضه��م الكثي��ر 
من قاع��ات العرض عاملي��اً وبحضور 
مش��رف، فقد أدت الثورة االتصاالتية 
واملعلوماتي��ة اجلدي��دة مب��ا فيها من 
تط��ور، إلى إبت��كار اس��اليب وأفكار 
جدي��دة أغنت التجربة التش��كيلية 
ف��ي العراق، وهذا مجال جيد وصحي 
للجمي��ع كي يتفاعل��وا ويبدعوا من 
أج��ل التواص��ل م��ع اجملتم��ع، وهذا 
هو املطلوب م��ن فنانين��ا اليوم عبر 

خطابهم اإلنساني والروحي.
ال��ى  بالس��ؤال  توجه��ت  وعندم��ا 

الدكتور عامر الس��عد بعد افتتاحه 
ملعرض س��كينة ومشاهدة لوحاتها 
ق��ال: وجدن��ا ف��ي لوح��ات املبدع��ة 
واقعي��ة واضح��ة بط��رق  س��كينة 
جميل��ة، تألقت فيه��ا اللوحة بنحو 
متمي��ز، ووجدنا في بع��ض لوحاتها 
البؤس، وكما يعرف اجلميع ان البؤس 
يخلق صورا، وتوجد جدلية بني الرؤية 
والرؤي��ا، وبني العني والظالل، وهذا هو 

سر االبداع.
وتعقيب��ا عل��ى انطباع��ات الدكتور 
عام��ر نضي��ف أيضا: كم م��ن لوحة 
تش��كيلية ألهمت أديب��ا نصا، وكم 
من قصي��دة، أو قصة، أو رواية، أوحت 
لفنان تشكيلي بلوحة وهذا هو سر 

تكامل الوظيفة اجلمالية.
التش��كيلية س��كينة أجنزت رس��م 
لوح��ات معرضه��ا الثان��ي باألل��وان 
الزيتية واقالم الفحم األسود والفحم 
األبي��ض وغيرها، وه��ي حاصلة على 
التربي��ة  كلي��ة  م��ن  البكلوري��وس 

بجامعة البصرة مبادة الكيمياء.

التشكيلية سكينة المسعود ترسم ظاللها الملونة بلوحات واقعية

احملرر مع التشكيلية سكينة املسعود

الفرنس��ي  النجم  توق��ع 
أنه  ديل��ون  آالن  الش��هير 
س��يرحل هذا الع��ام عن 
إنه س��يرحل  قائالً  الدنيا 
غير آس��ف على ترك هذا 

العالم.
البال��غ  النج��م  وأض��اف 
82 عاماً أن هذا الش��عور 
ال��ذي ينتاب��ه ف��ي أواخر 
حياته، يرج��ع إلى التغير 
العالم  ف��ي  الذي ح��دث 
من "فس��اد وع��دم وجود 
الت��ي  واجلرائ��م  احت��رام 

حتدث يوميا".
جاء هذا الكالم في سياق 
حديث املمث��ل عن عودته 
الفني��ة،  الس��احة  إل��ى 

العائلية،  املصاع��ب  وعن 
والنس��اء الالت��ي أحّبهن، 
واألصدقاء الذين فقدهم: 
تقريب��ا"،  ال��كّل  "م��ات 
مبديًا تأثره مبوت صديقته 
"ميراي دارك" قبل أشهر، 
والتي ع��اش معها قصة 
حب في العقد السبعيني 

من القرن املاضي.

كش��فت الفنان��ة راني��ا 
أّنه��ا  ش��وقي،  فري��د 
مسلسل  في  اش��تركت 
"أبو العروسة"، ألنه عمل 
يحم��ل اغل��ب النواح��ي 
التي  والروح  االجتماعية، 
افتقده��ا اجملتم��ع ه��ذه 
األي��ام بس��بب الضغوط 
املادية واحلياتية، مش��يرة 
إلى أّن أهم ما ميز العمل، 
هو أّنه بالرغم من ضغوط 
الن��اس  يبح��ث  احلي��اة، 
ع��ن فرح��ة أو ابتس��امة 

تخرجهم من ضغوطهم 
تلك، وموضحة أن العمل 
ألق��ى الضوء عل��ى أزمة 
الت��ي  العم��ر  منتص��ف 

تواجه الزوجني.

م��ي  الفنان��ة  كش��فت 
س��عادتها  ع��ن  س��ليم 
باالنضمام إلى أسرة فيلم 

"قرمط بيتمرمط".
وأضافت مي سليم، خالل 
تصريح خاص لها مع احد 
"أجّس��د  الفنية:  املواقع 
مش��هورة  مذيع��ة  دور 
ابنها بسبب  يتم خطف 
السياس��ي،  موقفه��ا 
وتتوالى األحداث في هذا 

النطاق.
فيلم "قرمط بيتمرمط" 
من تأليف الراحل عبداهلل 
حسن، وإخراج أسد فوالد 
أحمد  في��ه  ويق��ّدم  كار، 

آدم شخصية القرموطي 
الش��هيرة من جديد بعد 
حتقيق��ه جناح��ات كبيرة، 
دينا  البطولة  وتش��اركه 
فؤاد، ووليد فواز، وإنتصار، 
وبيوم��ي ف��ؤاد، ومحم��د 
ث��روت، والفيلم من إنتاج 

أحمد السبكي. 

االن ديلون

مي سليم

رانيا فريد شوقي

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

النجف - الصباح الجديد:
افتت��ح متح��ف للش��مع في مبن��ى محافظ��ة النجف 
االشرف، وضم قرابة 55 شخصية دينية وأدبية وسياسية 

وصحفية وكبار الشعراء.
ش��كلت وصنعت تلك التماثي��ل خارج الع��راق من مادة 
الش��مع القابل على حتمل الظ��روف اجلوية للبلد، إضافة 
إلى عدد من اللوحات الفني��ة والتاريخية، صمم املتحف 
على غرار متحف "مدام توس��و" في لندن والذي يعد من 

اشهر متاحف الشمع في العالم.
حض��ر االفتت��اح محافظ النجف االش��رف الس��يد لؤي 
الياس��ري، ووف��د اجلمعي��ة العراقية االس��بانية اخملتصة 
باآلثار في العالم، ورئيس جلنة السياحة واآلثار في مجلس 

محافظة النجف السيدة أسيل الطالقاني.

افتتاح متحف الشمع 
في النجف األشرف

الصباح الجديد - وكاالت:
رمي  الفنان��ة  أك��دت 
الب��ارودي أنها منش��غلة 
في  دورها  بتصوي��ر  حالًيا 
م��ع  "الس��ر"  مسلس��ل 
العديد م��ن النجوم، على 
حس��ني  الفنان  رأس��هم 
فهمي، ونضال ش��افعي، 
اخملرج  ووف��اء عام��ر، م��ع 

محمد حمدي.
وذكرت البارودي أن العمل 
أخ��ذ وقًت��ا ف��ي التصوير 
أبطاله  انش��غال  بس��بب 

بالعديد م��ن األعمال، مبينة أن 
الش��هر  العمل س��يعرض في 
املقب��ل، حي��ث قال��ت إن جن��وم 
معس��كرًا  يقيم��ون  العم��ل 
داخل "لوكيش��ن" التصوير من 
أجل االنته��اء منه ف�ي الوق�ت 

احمل�دد.
 وأشارت البارودي، إلى أن العمل 
من إنتاج شركة املنتج الدكتور 
محمد ف��وزي: وهو يتابع العمل 
دائًم��ا ويق��دم ل��كل الفنان��ني 
املشاركني الدعم والراحة، ويعد 
م��ن املنتج��ني احملب��ني ألبط��ال 

أعمالهم.
 وع��ن الرياضة التي متارس��ها، 
لفتت الب��ارودي إلى أنه ال يوجد 
وقت ملمارسة الرياضة، ولكنها 
في وقت فراغها متارس السباحة 
واجلري، منوهة بأن سبب تألقها 
خ��الل املدة املاضي��ة، وظهورها 
بش��كل أحب��ه اجلمه��ور أنه��ا 
نفس��ها كثي��رًا  عل��ى  رك��زت 
ورك��زت ف��ي عمله��ا، وأنه��ا ال 
حتمل أي كراهية ألحد، وتتمنى 

اخلير للجميع.
وبينت البارودي أنها بعد انتهاء 

س��تقرأ  "الس��ر"  مسلس��ل 
سيناريو عمل جديد.

وأشارت البارودي إلى أن كل عمل 
قامت ب��ه هو نقط��ة حتول في 
حياتها منذ "حدائق الشيطان"، 
ومسلس��ل "الرحايا"، ثم "ولي 
تس��تطيع  ال  وأنه��ا  العه��د"، 
ن��ور  الفن��ان  نصائ��ح  نس��يان 
الش��ريف لها في أثن��اء تصوير 
"الرحايا" وه��ي اختيار األعمال 
بعناية وعدم الوقوع في مرحلة 
االنتش��ار حتى ال يح��رق الفنان 

احلقيقي.

ريم البارودي: "السر" شكل جديد للدراما المصرية

الصباح الجديد - وكاالت:
 welcome :احتف��ظ فيلم )جوماجن��ي
to the jugle( بصدارة إيرادات السينما 
في أميركا الشمالية لألسبوع الثالث 
محققا إي��رادات بلغت 20 مليون دوالر. 
والفيلم بطولة دوين جونس��ون، وجاك 
لبالك، وكيفني هارت، ومن إخراج جيك 

كاسدين.
وج��اء ف��ي املرك��ز الثاني فيل��م احلرب 
والدرام��ا اجلديد )12 س��تروجن( بإيرادات 
والفيل��م  دوالر.  ملي��ون   16.5 بلغ��ت 
بطول��ة كريس هيمس��وورث، ومايكل 
شانون، ومن إخراج نيكوالي فوجلزيج.

واحت��ل املرك��ز الثال��ث فيل��م احلركة 
واإلث��ارة اجلديد )دين أوفثيف��ز( بإيرادات 
بلغت 15.3 مليون دوالر. والفيلم بطولة 
جيرارد بتلر و50 س��نت، وإيف��ان جونز، 

ومن إخراج كريستيان جوديجاست.
بوس��ت(  )ذا  الدرام��ا  فيل��م  وتراج��ع 
م��ن املرك��ز الثاني إل��ى املرك��ز الرابع 
ه��ذا األس��بوع محققا إي��رادات بلغت 
والفيل��م بطول��ة  دوالر.  12.2 ملي��ون 

س��تريب،  وميري��ل  هانك��س،  ت��وم 
وس��ارة بولس��ون، ومن إخراج ستيفن 

سبيلبرغ.
وتراج��ع أيض��ا الفيلم املوس��يقي )ذا 
جريتست شومان( من املركز الرابع إلى 
املرك��ز اخلامس هذا األس��بوع بإيرادات 
بلغت 11 مليون دوالر. والفيلم بطولة 
هيو جاكم��ان، وميش��يل وليامز، ومن 

إخراج مايكل غراسي.

الصباح الجديد - وكاالت:
ج��رت إقالة "رجل آل��ي" يعمل 
في س��وبر ماركت في بريطانيا، 
بعد أن فش��ل في اجتياز "مدة 

االختبار" املهنية.
وكانت جامع��ة هيريوت وات 
طلبت من متج��ر "مارغيوتا" 
األس��كتلندي استعمال وجتربة 
رجل آلي، يدع��ى "فابيو"، 
لصحيف��ة  وفق��ا 

"تليغراف.
برمج��ة  ومت��ت 
لتنفي��ذ  "فابي��و" 
املهمات  من  العديد 
الرئيس  املتج��ر  في 
مبدين��ة إدنبره، من 
اس��تقبال  بينه��ا 
بعب��ارة  الزب��ون 
أيه��ا  "مرحب��ا 
املميز" ومعانقته.
إيلين��ا  وقال��ت 
الت��ي  مارغيوت��ا، 

تدي��ر سلس��لة م��ن احمل��ال التجاري��ة 
"مارغيوتا" في أسكتلندا "كنا نعتقد 
أن الروبوت��ات س��تكون إضاف��ة كبيرة 
للمتج��ر.. حت��ى نظه��ر للعم��الء أننا 
دائم��ا نريد أن نقدم لهم ش��يئا جديدا 

ومثيرا".
لك��ن في غضون بضعة أي��ام فقط، مت 
ط��رد الروبوت بعد فش��له عل��ى عدة 
مس��تويات، من بينها تقدمي معلومات 
غير مفيدة، حيث يسأله بعض الزبائن 
ع��ن بضائ��ع معين��ة فيعط��ي أجوبة 
عمومية كأن يس��أله أحده��م في أي 
رك��ن أج��د اجلع��ة، فيجي��ب "إنها في 

قسم اخلمور".
كم��ا كان يب��ذل جه��ودا فائق��ة وغير 
موفق��ة لفه��م طلب��ات املتس��وقني 

بسبب الضجيج املوجود في املتجر.
وعق��د املتج��ر مقارن��ة ب��ني املوظفني 
البش��ريني والروبوت، فوجد أن البش��ر 
جنح��وا ف��ي ج��ذب 15 زبون��ا لتجرب��ة 
اللح��وم، في ح��ني متك��ن "فابيو" من 

إقناع اثنني فقط بالتجريب.

"جومانجي" يواصل تصدر 
إيرادات السينما

طرد موظف روبوت يعمل
 في سوبر ماركت 

رئيس شركة أبل يمنع ابن شقيقه من مواقع التواصل



غـدنـا
ملحق أسبوعي يصدر عن المؤتمر الوطني العراقي

Tue. 23 Jan. 2018الثالثاء 23 كانون الثاني 2018

إلتق��ى األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي 
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي برئيس 
تيار احلكمة الوطني السيد عمار احلكيم 

وذلك مبكتب األخير ببغداد.

إج��راء  ض��رورة  عل��ى  الطرف��ان  واتف��ق 
اإلنتخاب��ات في وقتها احمل��دد، مؤكدين أن 
تأجيله��ا يعد خرقاً دس��تورياً ال يصب في 

مصلحة البالد.

وكما ج��رى خالل اللقاء بح��ث التطورات 
السياس��ية واألمنية في الشارع العراقي 
وأهمية حل النزاعات واملش��اكل العالقة 

من أجل دخول اإلنتخابات بظرف مالئم.

إلتقى األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهندس آراس حبيب كرمي، و يرافقه عضو 
األمان��ة العامة للمؤمت��ر الوطني الدكتور 
حس��نن معله، األربعاء 2018/1/10، زعيم 
إئتالف الوطني��ة الدكتور أياد عالوي وذلك 

في مكتبه الرسمي في بغداد.
وبح��ث الطرفان الش��كل الع��ام للوضع 
السياس��ي و إمكاني��ة إج��راء اإلنتخابات 
املقبل��ة في وقته��ا احمل��دد، مؤكدين على 
أهمية متابعة س��ير العملية اإلنتخابية 

ومنع التزوير أو التأجيل.
ه��ذا وأبدى اجلانبان دعمهما جلميع اجلهود 
الرامي��ة إلجراء إنتخابات نزيهة وش��فافة 
وف��ي أجواء مناس��بة متنح اجلمي��ع فرصاً 

متكافئة للمشاركة فيها.

األمين العام يشدد على أن  تأجيل االنتخابات
خرق دستوي ال يصب في مصلحة البلد

األمين العام يلتقي الدكتور عالوي
لبحث ملف االنتخابات المقبلة

أعل��ن األمني الع��ام للمؤمتر الوطن��ي العراقي املهندس 
آراس حبيب كرمي، األحد، عن إنضمام حزب املؤمتر الوطني 

إلى إئتالف النصر برئاسة الدكتور حيدر العبادي.
وقال الس��يد حبيب “حني إخترنا إئت��الف النصر خلوض 
اإلنتخاب��ات ألننا وجدن��ا فيه اخليار األفض��ل إلمكانية 
حتقيق ما عاهدنا علي��ه جمهورنا من أهداف ومبادئ لن 

نساوم عليها”.
مبيناً أن “اإلنتخابات بالنس��بة لنا ليست هدفاً نبحث 
م��ن خالله عن واجهة أو وجاهة بل نس��عى من خاللها 
إل��ى تطبيق برنامجن��ا الطموح الذي يس��تند إلى رؤية 
واضحة لبناء البلد عبر إستثمار موارده وثرواته وطاقات 

أبنائه وبخاصة الشباب منهم”.
وأضاف األمني العام “وألن النصر حتقق بفضل تضحيات 
أبنائنا في القوات األمنية واحلش��د الش��عبي فإن األفق 
الق��ادم الذي يجب أن نتحرك مبوجبه هو كيفية احلفاظ 
على ثمار هذا النصر عبر بناء دولة املؤسسات التي حتارب 

الفساد وتستثمر الكفاءات وحتقق األمن واإلستقرار”.
ه��ذا وغّرد األمني العام املهن��دس آراس حبيب كرمي على 
حسابه الرس��مي في تويتر تغريدة جاء فيها “حسمنا 
خيارنا مع إئتالف النصر بوصفه جتسيداً صادقاً لفضاء 
وطني عاب��ر لإلنتماءات الفرعي��ة واملناطقية، رائدنا في 

ذلك بناء دولة العدالة”.

الـنـصـر.. خـيـارنـا
أمين عام المؤتمر 
الوطني العراقي 

يعلن االنضمام 
إلئتالف النصر

خالل لقائه برئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم



إن حزب المؤتمر 
الوطني  بعهده 
الجديد ودماءه 

الخضراء 
يستطيع 

بيان وجهة 
نظره بقوة 

وأن الشعارات 
والمبادئ التي 
نادى بها حزبنا 
تفرض نفسها 

على الشارع 
وبقوة حتى 
بات أصحاب 
التوجهات 

األخرى يتغنى 
بها ويروج لهاز 

لهذا فال خوف 
على برنامجنا 
وهدفنا في 

إقامة الدولة 
المدنية 

العادلة أي كان 
موقغ تحالف 

حزبنا ونحن 
مستمرون في 

عملنا أيً كانت 
الوجهة وال 

يعزنا إال التوفيق 
والمؤازرة

يأخذنا حديث 
السيد اراس الى 
) ضرورة إقامة 

االنتخابات في 
ظل إشاعة 

ثقافة الحوار 
واالعتراف بحق 

االختالف في 
البيئة السياسية 
فالديمقراطية 
سلوك قبل اي 
شيء ( ثقافة 

الحوار واالعتراف 
باالخر وحقه يراه 

البعض صار من 
امانينا الضالة 
التي يالحقها 

المواطن 
في الواقع 

واحالم اليقظة 
والديمقراطية 

سلوك قبل 
اي شيء هو 

الحاجة الفعلية 
والمحسوس 

من مجمل 
الكالم خاصة 

في ظل تشييع 
هذا السلوك 
الديمقراطي 

بين العامة 
والنخبة وانصهار 
السلوك المدني 
العابر للعشائرية 

والقبلة الضيقة
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الننكر ان الجهود 
التي بذلك على يد 
الحكومة مؤخرا 
، اشير لها بالبنان 
والترحاب ، بعد 
تذويب الجسم 
الطائفي الجاثم 
على رقعة التغيير 
، ولكن اصواتا 
تعالت في االونة 
االخيرة تطالب 
بدور اكبر للشباب 
وتغيير من اخذ 
دوره واخفق ، هذ 
الصوت سمعته 
على لسان اعلى 
قيادات حزب 
المؤتمر الوطني 
في اعطاء دور 
للشباب ، االمنية 
تترجم الى فعل 
ونعقد العزم 
التفعيل ، اما 
التمني ومجالسة 
البيت والشتم 
والتشهير دون 
ادنى حل ، فيشبه 
بحاله المثل الذي 
يقول ) تنابلة 
السلطان او تنبل 
ابو رطبة ( ولمن 
اليعرف المثل 
فأن احد التنابل اي 
الكسالى والذي 
اليقدرون على 
فعل اي شيء

األمين العام 
“يفترض أن 
ينحصر الهم 
األكبر للهيئة 
التشريعية العليا 
في البلد وهي 
البرلمان بالتركيز 
على كيفية 
ضمان نمو الثروة 
الوطنية من 
منافذ متعددة 
بحيث نبني 
الوطن والمواطن 
معًا دون أن نجد 
أنفسنا يومًا 
عاجزين عن 
تقديم أبسط 
خدمة بينما 
التعوزنا ال الموارد 
الطبيعية وال 
القدرات البشرية

غـدنـا
 .Tue. 23 Janالثالثاء 23 كانون الثاني 2018

غسان ابو رغيف 

كي��ف ميكن ان نض��ع اهدافنا ورؤانا 
حيز التطبيقهل نستطيع؟

كي��ف ميكن ان نض��ع اهدافنا ورؤانا 
حي��ز التطبي��ق وس��ط بح��ر هائج 
من التكت��الت واملواقف واملس��ارات 

السياسية؟
كيف جنعل وس��ط قائم��ة عريضة 
مليئ��ة بالتوجه��ات موط��ئ منب��ر 
لص��وت الناخبن الذي س��يضعون 
ثقته��م بن��ا  ونحن ن��درك  كم من 
فيتو سيوضع أمام مشاريع قد تروق 

لهذا الطرف أو ذاك؟
وه��ل نح��ن ملتزم��ون أو ملزم��ون 
بالض��رورة أن نتناغ��م م��ع جمي��ع 
الت��ي  الكتل��ة  مكون��ات  مواق��ف 

ائتلفنا معها؟

للمس��يرة  متتب��ع  كل  إن  أواًل: 
الع��راق  املعتل��ة ف��ي  السياس��ية 
يدرك أن حتالفات ما قبل االنتخابات 
ليست زواًجا كاثلوكًيا إمنا هي حاجة 
تفرضه��ا املرحل��ة ف��ي التجاذب��ات 

والتقاربات السياسية.
فال يشرع أن يرمتي حزب ما بأحضان 
قائم��ة ل��م تق��م معي��ارًا منصًفا  
بحج��ة رصيد أعضاءها املظلم أقل 

شهرة من القائمة األخرى!

نعم يحق ملعت��رض أن يعترض على 
تل��ك  أو  القائم��ة  له��ذه  انتماءن��ا 
ولكنه لم يعش اخمل��اض التفاوضي 
العس��ير  بكل تفاصيله ولم ينظر 

إلى املقدمات من زوايا أخرى.
إن ما مييز حتالفن��ا في قائمة النصر 

هو عدة نقاط نذكر منها بإيجاز.

1 -  جان��ب التنوع احلقيقي في هذه 
القائمة ومتثيله أوسع شرائح ممكنة 

من الشعب العراقي.
يخل��و س��جله  القائم��ة  رأس   -  2
مم��ا ش��اب س��جل رؤوس القوائ��م 

األخرى...
3 -  ه��ذه القائمة هي أوس��ع وأكبر 
قائمة من حيث التنوع والش��عبية 

على اإلطالق.
بالتأيي��د  حتظ��ى  القائم��ة   -  4
احملل��ي واإلقليمي ولدول��ي واجلهات 
السياس��ية والدينية م��ا لم يحظ 

بها قائمة أخرى.
5 -  احلكوم��ة احلالية ممثلة في هذه 
القائمة والتي يعد سجل اجنازها وإن 
كان متواضعا وال يخلو من الفساد. 
ه��و األفض��ل ف��ي تأري��خ العملية 

السياسية بعد التغيير.
6 -  إن فرص��ة اإلص��الح ومس��احة 
العمل في هذه القائمة أكبر بكثيير 
من غيرها لقلة الضجيج والصخب 
اإلعالمي رموزها مما يعطي دورًا أكبر 
للمنط��ق واملوضوعي��ة ف��ي قوائم 

أخرى.
7 -  إن اإلش��كاالت التي أثيرت حول 
القائم��ة بوج��ود فاس��دين فيها ال 
الش��خصيات  وحج��م  يتناس��ب 
واملمثلن الذي كانت لهم أدوار مميزة 

نسبيا عن غيرهم.
8 -  ال يعن��ي وج��ود أح��زاب تنطوي 
على إيديولوجيات تختلف مع توجه 
حزب املؤمتر الوطني أن ال توجد نقاط 
مشتركة فيما بينها وال يعني ذوبان 
األه��داف الت��ي نادى به��ا حزبنا من 

بواكير نشأته.
9 -  إن ح��زب املؤمتر الوطني  بعهده 
اجلدي��د ودم��اءه اخلضراء يس��تطيع 
بيان وجهة نظره بقوة وأن الشعارات 
واملبادئ الت��ي نادى بها حزبنا تفرض 
نفس��ها على الش��ارع وبقوة حتى 
ب��ات أصح��اب التوجه��ات األخ��رى 
يتغنى بها ويروج لهاز لهذا فال خوف 
عل��ى برنامجن��ا وهدفنا ف��ي إقامة 
الدولة املدنية العادلة أي كان موقغ 
حتال��ف حزبنا ونحن مس��تمرون في 
عملنا أًي كانت الوجهة وال يعزنا إال 
التوفيق واملؤازرة. فمزيد من النشاط 
والعمل لنسير خطوات   على طريق 
اإلصالح رغم صعوبة الطريق وكثرة 
الفساد وتخبط الالعبن لكن األمل 
يحدون��ا بغد األفضل ولع��ل القادم 
خيرًا. قولوا آمن. وس��ط بحر هائج 
من التكت��الت واملواقف واملس��ارات 

السياسية؟

كيف جنعل وس��ط قائم��ة عريضة 
مليئ��ة بالتوجه��ات موط��ئ منب��ر 
لص��وت الناخبن الذي س��يضعون 
ثقته��م بن��ا  ونحن ن��درك  كم من 
فيتو سيوضع أمام مشاريع قد تروق 

لهذا الطرف أو ذاك؟
وه��ل نح��ن ملتزم��ون أو ملزم��ون 
بالض��رورة أن نتناغ��م م��ع جمي��ع 
الت��ي  الكتل��ة  مكون��ات  مواق��ف 

ائتلفنا معها؟

للمس��يرة  متتب��ع  كل  إن  أواًل: 
الع��راق  املعتل��ة ف��ي  السياس��ية 
يدرك أن حتالفات ما قبل االنتخابات 
ليست زواًجا كاثلوكًيا إمنا هي حاجة 
تفرضه��ا املرحل��ة ف��ي التجاذب��ات 

والتقاربات السياسية.
فال يشرع أن يرمتي حزب ما بأحضان 
قائم��ة ل��م تق��م معي��ارًا منصًفا  
بحج��ة رصيد أعضاءها املظلم أقل 

شهرة من القائمة األخرى!
نعم يحق ملعت��رض أن يعترض على 
تل��ك  أو  القائم��ة  له��ذه  انتماءن��ا 
ولكنه لم يعش اخمل��اض التفاوضي 
العس��ير  بكل تفاصيله ولم ينظر 

إلى املقدمات من زوايا أخرى.
إن ما مييز حتالفن��ا في قائمة النصر 

هو عدة نقاط نذكر منها بإيجاز.

1 -  جان��ب التنوع احلقيقي في هذه 
القائمة ومتثيله أوسع شرائح ممكنة 

من الشعب العراقي.
2 -  رأس القائم��ة يخل��و س��جله 
مم��ا ش��اب س��جل رؤوس القوائ��م 

األخرى...
3 -  ه��ذه القائمة هي أوس��ع وأكبر 
قائمة من حيث التنوع والش��عبية 

على اإلطالق.
بالتأيي��د  حتظ��ى  القائم��ة    -  4
احملل��ي واإلقليمي ولدول��ي واجلهات 
السياس��ية والدينية م��ا لم يحظ 

بها قائمة أخرى.
5 -  احلكوم��ة احلالية ممثلة في هذه 
القائمة والتي يعد سجل اجنازها وإن 
كان متواضعا وال يخلو من الفساد. 
ه��و األفض��ل ف��ي تأري��خ العملية 

السياسية بعد التغيير.
6 -  إن فرص��ة اإلص��الح ومس��احة 
العمل في هذه القائمة أكبر بكثيير 
من غيرها لقلة الضجيج والصخب 
اإلعالمي رموزها مما يعطي دورًا أكبر 
للمنط��ق واملوضوعي��ة ف��ي قوائم 

أخرى.
7 -  إن اإلش��كاالت التي أثيرت حول 
القائم��ة بوج��ود فاس��دين فيها ال 
الش��خصيات  وحج��م  يتناس��ب 
واملمثلن الذي كانت لهم أدوار مميزة 

نسبيا عن غيرهم.
8 -  ال يعن��ي وج��ود أح��زاب تنطوي 
على إيديولوجيات تختلف مع توجه 
حزب املؤمتر الوطني أن ال توجد نقاط 
مشتركة فيما بينها وال يعني ذوبان 

األه��داف الت��ي نادى به��ا حزبنا من 
بواكير نشأته.

9 -  إن ح��زب املؤمتر الوطني  بعهده 
اجلدي��د ودم��اءه اخلضراء يس��تطيع 
بيان وجهة نظره بقوة وأن الشعارات 
واملبادئ الت��ي نادى بها حزبنا تفرض 
نفس��ها على الش��ارع وبقوة حتى 
ب��ات أصح��اب التوجه��ات األخ��رى 
يتغنى بها ويروج لهاز لهذا فال خوف 
عل��ى برنامجن��ا وهدفنا ف��ي إقامة 
الدولة املدنية العادلة أي كان موقغ 
حتال��ف حزبنا ونحن مس��تمرون في 
عملنا أًي كانت الوجهة وال يعزنا إال 
التوفيق واملؤازرة. فمزيد من النشاط 
والعمل لنسير خطوات   على طريق 
اإلصالح رغم صعوبة الطريق وكثرة 
الفساد وتخبط الالعبن لكن األمل 
يحدون��ا بغد األفضل ولع��ل القادم 

خيرًا. قولوا آمن.

باسم السامرائي

ليس احلدي��ث تهكميا عن الرجل 
ال��ذي نظرت��ه لالفق السياس��ي 
ت��كاد تك��ون م��ن املمي��زات في 
عصرن��ا السياس��ي املغلق على 
الفساد .. بقدر ماهو التمعن في 
منشور قرأته لألمن العام للمؤمتر 
الوطني العراقي آراس حبيب كرمي 
والذي س��امعن في تلخيصه له 
بصورة كبيرة م��ن اجل التحليل 
والتلخي��ص للق��ارئ ع��ن مميزات 
هذا اخلطاب وايضاح الصالح من 

الطالح ان وجد االخير .
امام��ي  م��ر  ال��ذي  فاملنش��ور 
اس��توقفني ملالحظ��ات بعضها 
واب��دأ  ذك��رت  واالخ��رى  جدي��دة 
ب��اول امللخص��ات حي��ث يق��ول ) 
االنتخابات املقبلة من ش��أنها ان 
تضع العراق على س��كة التطور 
وصن��دوق  والرفاهي��ة  والبن��اء 
االنتخاب��ات ه��و مفت��اح التغيير 
وهذا ليس مجرد ش��عار يعبر عن 

طموح بل هو ام��ل ووعد ورؤية .. 
من هن��ا ننطلق ف��ي احلديث بأن 
التصري��ح هو دع��وة خالصة من 
اجل انتخاب االصل��ح الذي جرب 
او لم يجرب بعد واالكثر من ذلك 
ه��و التركيز على البن��اء واالعمار 
بجانب التغيير وهو املقصد الذي 
تالحق له الس��يد اراس في البناء 
االنس��اني والفكري وليس احلصر 

على املادية دون االنسانية .
ونستمر في تلخيصنا هذا اذ يقول 
الس��يد اراس ) علينا االبتعاد عن 
فاحملاصصة  والتخندق  احملاصصة 
واملذهبية  والعرقية  السياس��ية 
املؤسس��ة  اصاب��ة  ال��ى  ادت 
التشريعية بالشلل في كثير من 
االحيان ( ومن هنا البد من تذكير 
الك��رة  ان  اراس حبي��ب  الس��يد 
ف��ي ملعبكم املزدح��م باملطالب 
انت��م السياس��ين ولس��نا نحن 
الناخبن املتأملن ملستقبل واعد 
وباعتب��ار ماذك��ر اعاله ه��و دعوة 
لكل سياس��ي على عب��ور ضيق 
واملؤسس��اتي  احلزب��ي  التفكي��ر 

الذي اصاب الكثير من سياس��ي 
الزمن احلالي .

ونس��تمر في رحلتن��ا ونصل الى 
الش��باب  زج   ( احلدي��ث  عص��ب 
باملعادل��ة السياس��ية أمر مهم 
لكن في س��ياق منحه��م فرصا 
لتسلم املس��ؤولية وليس لغاية 
حلص��د  حطب��ا  اس��تخدامهم 
االص��وات حت��ى ينع��م غيره��م 
مبواق��ع الس��تحقونها ( ومن هنا 
تبدأ احلكاية على مقولة اخواننا 
املصرين في الدراما الشيقة وفي 
حديثه الش��يق يوج��ه البوصلة 
السيد اراس نحو عماد املستقبل 

وامل االجيال انهم الشباب .
حي��ث مت التلميح في ماذكر على 
بالش��كل  ض��رورة اس��تثمارهم 
املتناهي  احلط��ب  ولي��س  االمثل 
ال��ذي يش��به رج��ل الثل��ج ف��ي 
تكوين��ه وعند ذوبانه اليتبقى من 

االثر سوى املاء .
ويستمر الكالم عن محور اخر وهو 
) احلديث عن اجراء االنتخابات في 
موعدها الدستوري فقط لم يعد 

كافيا فاملطلوب االسراع بتشريع 
قانون االنتخاب��ات واقرار املوازنة ( 
ونلتمس من ه��ذا التلميح رغبة 
حقيق��ة في التغيير التش��ريعي 
ونبذ الشعارات واالهمال السائد 
ف��ي مفاص��ل الدول��ة الفتية بل 
واالكث��ر م��ن ذلك تش��ريع قانون 
م��ن  يق��ن  وال��ذي  االنتخاب��ات 
الترهل املالي للعديد من االحزاب 
واحلركات السياس��ية التي متلك 
ماال يقدر مبوازن��ة دول افريقية او 
اس��يوية ضعيف��ة باالضافة الى 
اق��رار املوازن��ة والتي بات��ت اليوم 
نصب اعن املواطن املغلوب على 

امره .
ويتجه القول الى محور اخر حيث 
) ض��رورة إقامة إنتخاب��ات نزيهة 
وش��فافة وف��ي أجواء مناس��بة 
متن��ح اجلمي��ع فرص��ا ً متكافئة 
للمشاركة فيها ( وهذا االمر بات 
اليوم من املس��لمات التي يس��ير 
عليها الناخ��ب وجتاوزت االمنيات 
السياس��ية  الوردي��ة ف��ي عالم 
والتي على السياس��ي املتنفذ ان 

يهي��أ االمر برمته ام��ام الناخبن 
الجن��اح الع��رس الديقراطي كما 
بتس��ميت�ه  للبع��ض  يحل��و 
والبعض االخر يطلق عليه املأت�م 

االنتقام�ي.
اراس  الس��يد  حدي��ث  ويأخذن��ا 
ال��ى ) ض��رورة إقام��ة االنتخابات 
ف��ي ظ��ل إش��اعة ثقاف��ة احلوار 
االخت��الف في  بح��ق  واالعت��راف 
فالدميقراطية  السياسية  البيئة 
س��لوك قب��ل اي ش��يء ( ثقافة 
احلوار واالعتراف باالخر وحقه يراه 
البعض صار م��ن امانينا الضالة 
الت��ي يالحقها املواطن في الواقع 
واح��الم اليقظ��ة والدميقراطي��ة 
سلوك قبل اي ش��يء هو احلاجة 
الفعلي��ة واحملس��وس من مجمل 
الكالم خاصة في ظل تشييع هذا 
الس��لوك الدميقراطي بن العامة 
الس��لوك  وانصه��ار  والنخب��ة 
املدني العابر للعشائرية والقبلة 

الضيقة.
ويقف احلديث عند )  ندعو الى اجناز 
االس��تحقاق الدميقراطي واختيار 

االكف��أ واالق��در عل��ى مواجه��ة 
متطلب��ات املرحل��ة اجلدي��دة في 
ظ��ل حتدي��ات الت��زال ماثل��ة في 
ميادين ومجاالت مختلفة داخليا 
املرحل��ة  متطلب��ات   ) وخارجي��ا 
اجلدي��دة تكمن في محاربة مازرع 
من غ��رس اولي للفك��ر املتطرف 
وال��ذي فرخ في حاضن��ة املناطق 
الت��ي اس��تولى عليه��ا ومن ثم 
اشاعة الس��الم بن ابناء املناطق 
احملررة والتي الزال ابناؤها يخافون 
انتقام ش��ركاء الوطن متطلبات 
ايضا  اجلدي��دة تش��مل  املرحل��ة 
حل كل مجموعة حتمل س��الحا 
والتنصاع للدولة واالكثر من ذلك 
علين��ا ان نفهم ب��ان املقبل ليس 

هينا وال مستحيال .
وفي نهاية القول املس��هب اذكر 
الس��يد اراس ب��ان ماذك��ر اع��اله 
حينما يطبق من سياسي ميتلك 
السلطة في املس��تقبل القريب 
واالنتخاب��ات عل��ى االب��واب فأنه 
افلح في عمل��ه ونتاجه ولكن ان 

صدق !

مهدي الخزرجي 

يحق لنا االختيار وال حتق لنا املغامرة 
، وهن��ا نحت��اج الى وقفة لش��رح 
اجلمل��ة الفضفاض��ة التفس��ير ، 
الكل يشاهد ويسمع ويتحاور هذه 
االيام ، عن االنتخابات ومايسبقها 
ومن حتالفات وما تالها ، وهذا حتالف 
مع ذاك والقائمة تلك انشقت عن 

اخرى .
ليبقى احلديث له عامله ، اما الواقع 
فه��و عالم اليقبل القس��مة على 
نفسه لعظم االمر وحجر املوقف 
ورجاح��ة احلكم��ة والتعق��ل ف��ي 

االختيار .
التحليل  ولك��ي النتش��ظى ف��ي 
فأن ماحل��ق بتحالف املؤمتر الوطني 
مع قائم��ة النصر والتي يرأس��ها 
الدكت��ور حي��در العب��ادي مج��ردا 
م��ن منصبه ، فأن له��ذا التحالف 
مي��زات ومبررات ف��ي اخلطوة التي 
مي��زت املؤمت��ر الوطني ع��ن اقرانه 

باعتباره خطط وحلل واقر خطوته 
املباركة .

ماهي��ة  ع��ن  يتس��اءل  البع��ض 
التحال��ف ، م��ع امكاني��ة ترجيح 
االنشطار مس��تقبال ملا للتحالف 
من نظرة ضبابية في املس��تقبل ) 
واحلديث للمتشائمن ( بعد خروج 
قائمة ) فتح ( من التحالف املذكور 

.
ال��كالم يأخذ محاور ع��دة ومنها ، 
البداية كانت من دراس��ة الساحة 
بالهم��وم  املثقل��ة  السياس��ية 
والتقاطع��ات ومتخم��ة بال��كالم 

وليس االفعال الصائبة .
وبدأ التحاور داخ��ل املؤمتر الوطني 
عن إمكانية االش��تراك في حتالف 
يكون صوب اعن الناظر أي الناخب 
، وم��ا كان اال التحال��ف مع قائمة 

السيد العبادي ولكن ملاذا .

النصر 
قائم��ة نصر هي اس��م اوله صدق 
في اجن��از النصر املنج��ز واملتحقق 

على يد سياس��ي عمل بجد وثابر 
م��ن اجل لم الش��تات والتش��رئم 
الذي حلق بجيش��نا وقواتنا االمنية 
بسبب السياسات الكارثية والتي 

اوصلتنا الى مانحن عليه .
حتري��ر االرض املغتصب��ة من داعش 
، وان كان رغب��ة ف��ي ب��ادئ االمر اال 
ان الصعاب عل��ى ارض الواقع كان 
جم��ة وجس��يمة ، اوله��ا جي��ش 
منهار وق��وات امنية ثلثها فضائي 

واجهزة استخبارية نائمة .
اال ان ش��حذ الهم��م ورص الصف 
املرجعية عوامل س��اهمت  ودعوة 
في ارجاعنا للص��واب والواقع بعد 
ان غفون��ا ف��ي رده��ة التخدير غير 
ابهن مبا يجري ، ليتحقق بعد ذلك 
النصر املبن وبأكثر مما كان متوقعا 

.
كل ماتق��دم في ه��ذه اجلزئية كان 
لها الترجيح ف��ي االلتقاء بنقطة 
واحدة جمعت احملاورين واملتشاورين 

وهي االحتاق بقائمة النصر .

الدعوة الى االصالح
وكشف املفسدين    

خطوة اخرى اثارت االنتباه مسبقا 
وسارت على ذات نهجنها ودعواتنا 
السابقة منذ عهد الراحل الدكتور 
احمد اجللبي ، والى يومنا هذا بعهد 
الس��يد اراس ك��رمي ، والذي اليخلو 
حديثه من أي جملة أو قول اال ودعا 
فيه ال��ى االصالح وكش��ف وجوه 

الفساد بانتماءاتها ومسمياتها .
كل ماتق��دم ف��ي ه��ذه اخلط��وة 
جعل املتحاورين يؤكدون حتالفهم 

واالصرار على ذلك .

عابرة للطائفية
واملسميات الضيقة

نس��ير ف��ي ذات الطري��ق وان كن��ا 
متجانبن ومتجاورين ، فاحلديث عن 
جتاوز الطائفية هو ش��عار انتهجه 
املؤمتر الوطني منذ تأسيس��ه ، هو 
محت��رم لكل توج��ه ديني عقائدي 
وليبرالي الصميم وعابر حملاصصة 

أو متييز عرقي وإثني .

كل ماتق��دم ف��ي ه��ذه اخلط��وة 
جعل املتحاورين يؤكدون حتالفهم 

واالصرار على ذلك .

برنامج حكومي واضح املعالم
بال ش��ك فأن اخلبرة نت��اج التجارب 
، والن السياس��ة ليس��ت س��احة 
للتجريب ، اال ان واقعنا مختلف ملا 
عهدناه من جو سياسي ديقراطي 
غير س��ائد وطرق باب امل��زاج العام 
بايدلوجي��ات  واملغل��ف  املغل��ق 
ش��مولية التعت��رف باالخ��ر ، فأن 
ولي��دة  الدميقراطي��ة  التجرب��ة 
وقته��ا بعد االلف��ن وثالثة نتجت 
عنها جمل��ة التغتفر من االخطاء 
ادراك  ع��دم  اهمه��ا   ، والهف��وات 
نية االخ��ر برغم بهرجت��ه وادعائه 
بحرص��ه عل��ى الوط��ن وخيرات��ه 

وماخفي كان اجرم وليس اعظم .
والنن��ا خضن��ا ع��دة جت��ارب منها 
الوطني  التحالف  بقائمة  الدخول 
مل��رات ع��دة والتوج��ه ال��ى قائمة 
املواطن في اخر دورة انتخابية اال ان 

امللحوظ ومن خالل النتاج املتحصل 
أن التمحيص والتدقيق في شكل 
التحال��ف املقب��ل الب��د ان يبن��ى 
على مفاهيم جدي��دة مع تقديرنا 
للمس��بق ، لذا ف��أن التخمن في 
امكانية احلص��ول على املرجتى من 
النتائ��ج التي تص��ب في مصلحة 
الفرد واجملتمع والشعب هي االرجع 
عل��ى نتائجنا املس��تقبلية ، ورأينا 
االم��ر بوضوح أن النج��اح الفعلي 
في تنفيذ كل برنامجنا االنتخابي 
سيتحقق على االكثر في التحالف 

مع قائمة النصر .
خالص��ة الق��ول أن الواق��ع احلالي 
يش��ير الى ان الناخب فاقد للثقة 
مبعظم من يقود السياسة ويدعي 
باالمانة ، لذل��ك وان اردنا ان ننجح 
ف��ي حتقيق اجل��زء االكب��ر علينا ان 
نع��رف مع م��ن نتحال��ف وهذا قد 
حدث ، وكيف س��ندير املس��تقبل 
وه��ذا من��اط باالي��ام واملس��تقبل 
ال��وردي على االرج��ح وملقبل االيام 

كالم الفصل .

سنان باسم

بالفعل لهم الغد ، بكل االحوال 
وبوضعن��ا هذا ، الذي بات مضربا 
االمث��ل  الغ��د  له��م   ، للمث��ل 
والقصد هنا نحو اجيال ستلحق 
بن��ا ، او له��م غ��د المحالة من 
خسارته الى افراد اشتروا املتعة 
الدنيوي��ة ميلؤهم حقد س��نوات 
عجاف مروا به��ا ، بتاريخ وعراقة 

هذا البلد .
والكالم دون التخصيص يش��مل 
من لطخ يده بكعكة السياسة 
السائحة ، والكالم دون تخصيص 
عن بش��ع مقامر يش��به حياتنا 
بأنه��ا ورق لعب عل��ى طاولة بال 

مباالة من خسارة او ربح .

مقدمتي هذه تخ��رج من بطانة 
اجلزع ، بعدم��ا انتظرنا غودو ولم 
يعد ، لنقص عليه حكاية الصبر 
والنظر دون ح��راك ،  وفي القلب 
غصة والميلئ الصدر سوى جملة 
واحدة ، م��اذا جنيناه من هجمة 

غرباء .
نحن الش��باب لنا الغ��د ، اي غد 
ه��ذا الذي جتذر في مخيلتنا منذ 
ان كن��ا صغارا ف��ي حرب طاحنة 
ونعان��ق االمني��ات بانتهاء حرب 
الخاس��ر فيها وال او رابح ، لنعلن 
وجودن��ا االدم��ي ولنكت��ب ام��ال 

جديدا في احلياة والبناء .
ولكن الس��نوات م��رت وانتظرنا 
ومرت وتعب فالن وجاعت فالنة ، 
ولم يأتي غودو ولم يطر العصفور 
وزالت االلوان ، واستبدل املشهد 

بقتل ودمار وتخريب .
ليم��ر ذات املش��هد علين��ا ف��ي 
كل ع��ام ، وع��ود وتك��رار وعود ، 
برغم وجود البع��ض والقلة من 
اصحاب الضمي��ر ، اال ان الغلبة 
دائما للش��رير كم��ا عهدنا ذلك 

في افالم الكاوبوي او االكشن .
االمل يتج��دد هذه املرة على اقل 
تقدير ، هو قابل للتطبيق وليس 
شعارا او امنية تتالطمها االعن 

في مخيلة التهدأ .
يتج��دد حينم��ا نصن��ع  االم��ل 
باالفضل وننتخب  ونأتي  التغيير 
االكف��أ ليمثلك وميثلن��ي ، وميثل 
حس��ن وعم��ر واحم��د وهيف��اء 

وسلمى .
كل االصوات صارت اليوم تصيح 
ب��وزن واح��د ، وه��و ن��ادر احلدوث 

مع معطيات احلي��اة ، لكن احلال 
مختلف في بالدن��ا ، فالصرخات 
تش��ابهت في ال��وزن واملضمون ، 
وال��كل تطالب بالتغيي��ر والغاء 
اهم مبدأ خرب لوحة الدميقراطية 

، احملاصصة املقيتة .
الننكر ان اجلهود التي بذلك على 
ي��د احلكومة مؤخرا ، اش��ير لها 
بالبن��ان والترح��اب ، بعد تذويب 
اجلس��م الطائف��ي اجلاث��م على 
رقع��ة التغيي��ر ، ولك��ن اصواتا 
تعالت في االونة االخيرة تطالب 
بدور اكب��ر للش��باب وتغيير من 
اخ��ذ دوره واخفق ، ه��ذ الصوت 
سمعته على لسان اعلى قيادات 
ح��زب املؤمتر الوطن��ي في اعطاء 
دور للش��باب ، االمني��ة تترج��م 
الى فع��ل ونعقد العزم التفعيل 

، ام��ا التمني ومجالس��ة البيت 
والش��تم والتش��هير دون ادن��ى 
حل ، فيش��به بحال��ه املثل الذي 
يقول ) تنابلة الس��لطان او تنبل 
اب��و رطبة ( وملن اليعرف املثل فأن 
احد التنابل اي الكس��الى والذي 
اليق��درون على فعل اي ش��يء ، 
كان مستلقيا حتت احدى اشجار 
النخيل لالس��تظالل وكان ميني 
النف��س بأن يس��قط الرطب في 
فم��ه مباش��رة واليكل��ف ي��ده 

بحملها من االرض .
 القص��د والغاية في نهاية االمر 
يتقاس��مه اثنان ، صاحب الشأن 
) الشباب ( ، واملسؤول عن النداء 
بالتغيي��ر ) السياس��ي ( ، اعطوا 
لنا املساحة في العمل والتنفيذ 
وس��نبني غ��دا افض��ل الجي��ال 

مقبلة .
التلومون��ا عل��ى مافعلت��م بنا ، 
اذا اخفقن��ا في حتقي��ق االمثل ، 
ول��ن نلومكم اذا ل��م حتققوا لنا 
مانتمن��اه ، الن االصبع الذي جاء 
بكم الى الس��لطة هو املسؤول 

عن تكرار اخلطا .

هل نستطيع ؟

آراس حبيب.. أفلحوا إن صدقوا معه

النصر.. خيارنا

نحن الشباب .. لهم الغد

ذكر األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبي��ب ك��رمي ، أن وكاالت 
األنباء تبش��رنا بأن أسعار النفط تخطت 
حاج��ز ال� 70 دوالر للبرميل الواحد، مبيناً 
أن هذا أعلى معدل للسعر منذ إنخفاضه 

عام 2014.
وتاب��ع الس��يد حبي��ب “نتذكر أن س��عر 
النفط هبط إلى مادون الثالثن دوالراً في 
وقتها مما أوقعنا في أزمة حقيقية مازلنا 
نعاني نتائجها حتى اآلن، ثم بدأت األسعار 
باإلرتف��اع التدريجي مما جعلنا نتجاوز مع 
القروض واملس��اعدات وإحتياطي العملة 
عن��ق الزجاج��ة، يجب أن نعت��رف أننا لم 
نستفد من الفورة النفطية حن تخطت 

األسعار حاجز ال� 120 دوالر للبرميل”.
مبين��اً أن ” أم��واالً ضخمة ق��د تراكمت 
لك��ن القس��م األكبر منه��ا دخل جيوب 
الفاس��دين فيما ت��وزع القس��م الباقي 
بن مش��اريع إما متلكئ��ة أو لم تخضع 

لتخطيط علمي سليم”.
وإستطرد األمن العام “اليوم حيث بدأت 
األس��عار ترتفع ثانية إل��ى رقم يعد جيداً 
بكل املعايير الس��يما إننا وضعنا املوازنة 
بواق��ع 44 دوالر للبرميل فإن من اخلطورة 
على أصح��اب القرار أن يكون كل همهم 
هو كيفي��ة خف��ض العجز ف��ي املوازنة 

بطريقة تقليدية”.
موضح��اً أننا “يج��ب أن نفك��ر بطريقة 
اإلستثمار التي تؤدي إلى خلق فرص عمل 

منتجة حتول النفط إلى سلع وخدمات ال 
مجرد وظائ��ف تضيف أعباء جديدة على 

امليزانية”.
فيم��ا غ��ّرد األمن الع��ام على حس��ابه 
الرس��مي ف��ي تويت��ر تغريدة ج��اء فيها 

“إرتفاع أسعار النفط يضاعف مسؤولية 
صاح��ب الق��رار ف��ي كيفي��ة توظي��ف 
العائدات اجلديدة في ميادين اإلس��تثمار 
الصحيح ال��ذي يوفر فرص عمل إنتاجية 

ال وظائف إستهالكية”.

بن األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب كرمي 
، أن طبيعة اله��دف الذي يركز عليه 
اإلرهابيون في الغالب هو العزف على 
الوترين الطائفي واإلقتصادي، مشيراً 
أنن��ا “النريد اللجوء إل��ى صيغ اإلدانة 
التقليدي��ة للتفجي��ر اإلجرام��ي في 

ساحة الطيران”.
وقال الس��يد حبيب “الشهداء الذين 
س��قطوا هم في الغال��ب من عمال 
املس��اطر الذي��ن تدفعه��م احلاج��ة 
بس��بب ع��دم وجود ف��رص عمل إلى 

البح��ث ع��ن لقم��ة عي��ش صعبة. 
وهذه الس��احة كثيراً ما كانت هدفاً 

لإلرهابين”.
وتاب��ع األمن الع��ام “باإلضاف��ة إلى 
اجلهد اإلستخباري وأهميته الكبيرة 
يجب البدء بص��ورة واضحة وعملية 
ف��ي بن��اء قاع��دة عم��ل إقتص��ادي 
وإستثماري صحيح يؤدي إلى تقليص 
الف��وارق الطبقية وإيجاد فرص عمل 
إنتاجية غير مرتبطة بتقلبات أسعار 

النفط”.
مبيناً أن “هذا لن يتحقق مالم نعمل 

نحن السياس��ين مم��ن أكملنا ملف 
حتالفاتن��ا على تنفي��ذ وعودنا للناس 
وهي ليست مستحيلة إذا ما صدقت 

النوايا وإمتلكنا اإلرادة احلقيقية”.
فيما غّرد األمن العام على حس��ابه 
الرس��مي في تويتر تغريدة جاء فيها 
” تفجير س��احة الطيران وقبله عدن 
يؤش��ر إس��تمرار اخملاطر والتحديات، 
فاإلرهاب ومن يقف خلفه يسيئه بدء 
تعافي العراق سياس��ياً عبر حس��م 
بإنتظار  الدميقراطي وإقتصادياً  اخليار 

أجندة مؤمتر الكويت”.

األمين العام: ارتفاع أسعار النفط يضاعف 
مسؤولية صاحب القرار في كيفية توظيف 

العائدات الجديدة في ميادين االستثمار

األمين العام: التفجيرات اإلرهابية تؤشر 
استمرار المخاطر والتحديات ال سيما مع بداية 

تعافي العراق

لف��ت األمن الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب كرمي، 
إلى أن كل األنظم��ة التي توالت على 
الع��راق رمب��ا بإس��تثناء بع��ض فترات 
العه��د امللك��ي ركزت عل��ى اخلدمات 
بس��بب فائض أموال النفط وأهملت 
بش��روطها  املس��تدامة  التنمي��ة 

الصحيحة.
مبين��اً أن “ل��و وضعن��ا أم��ام أعينن��ا 
األولوي��ات الضاغط��ة لوجدن��ا إنه��ا 

التتعدى التنمية املستدامة”.
وقال السيد حبيب ” كان النفط يسد 
النقص ويغطي اخللل دون أن يحس��ب 
صناع القرار أن هذه سلعة تخضع في 

النهاية لقوانن العرض والطلب”.
وتابع األمن العام “يفترض أن ينحصر 
اله��م األكب��ر للهيئ��ة التش��ريعية 
العليا في البلد وهي البرملان بالتركيز 
على كيفية ضمان منو الثروة الوطنية 
من منافذ متعددة بحيث نبني الوطن 

واملواط��ن مع��اً دون أن جن��د أنفس��نا 
يوماً عاجزين عن تقدمي أبس��ط خدمة 
بينما التعوزنا ال امل��وارد الطبيعية وال 

القدرات البشرية”.
فيما غ��ّرد األمن العام على حس��ابه 
الرس��مي في تويتر تغري��دة جاء فيها 
“مؤلم جداً أن نرى مواطناً عراقياً بدون 
ضمان إجتماعي يوفر له ولعائلته ولو 
احلد األدنى من العيش في بلد يفترض 

أن يعم اخلير فيه على اجلميع”.

ق��ال األمن الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهندس آراس حبيب كرمي،  
“ل��م تكن رؤيتن��ا للم��رأة ودورها في 
احلي��اة بدًء من األس��رة حت��ى أعلى 
املواقع واألدوار محكومة مبجرد نظرة 
تعاطف في سياق ما تتعرض له من 
تهمي��ش مجتمع��ي لدين��ا. بل هي 
محكوم��ة بنظرة أوس��ع حتى على 

املستوى العاملي”.
وأضاف الس��يد حبيب “مؤمتر دافوس 
العاملي على  النخب��وي  اإلقتص��ادي 
سبيل املثال و الذي يحضره معظم 
ق��ادة العالم ورجال اخل��ط األول فيه 
سياس��ياً وفكريًا وإقتصادياً قرر في 
دورته احلالية التي ستبدأ قريباً دعم 
قضية املرأة ورفع نسبة مشاركتها 
في��ه حي��ث الت��زال متدنية )نس��بة 

.”)17%
وتاب��ع األم��ن الع��ام “وجله��ة تعزيز 
مش��اركتها بوصفها قضية عاملية 
ال محلية تتعلق مبس��تويات العنف 
األس��ري وغيره فقد تقرر أن تترأس 7 

سيدات جلسات املؤمتر”.
مبين��اً أن “م��ن هن��ا تب��دو نظرتن��ا 

إل��ى امل��رأة وجهوده��ا ف��ي تعميم 
مش��اركتها في كل مفاصل العمل 
امليداني والسياسي ورؤيتنا ملا ينبغي 
أن تك��ون عليه م��ن دور مرتبط مبناخ 
عاملي عام جلعل املرأة رائدة في احلياة 
مبختل��ف مفاصله��ا وهي بال ش��ك 
تس��تحق ذلك ألنها ه��ي من تصنع 

اجملتمع”.

فيما غّرد األمن العام على حس��ابه 
الرس��مي في تويتر تغريدة جاء فيها 
“ح��ن يرف��ع مؤمت��ر داف��وس العاملي 
نس��بة مش��اركة امل��رأة  ف��ي دورته 
هذا الع��ام فإن ذلك يع��زز رؤيتنا في 
تقدمي كل أش��كال الدعم للنس��اء 
العراقي��ات في كل امليادي��ن واملواقع 

واملسؤوليات”.

األمين العام: على البرلمان التركيز على
تنمية الثروة الوطنية لإلسهام في بناء

الوطن والمواطن
األمين العام: ترأس سبع سيدات لمؤتمر

»دافوس« الدولي يدفعنا لتقديم كل الدعم 
للنساء العراقيات في كل الميادين والمواقع



غـدنـا

سالم مكي

ال أح��د ينكر ال��دور الكبي��ر الذي 
لعبه حزب املؤمتر الوطني برئاس��ة 
الراح��ل . أحمد اجللب��ي في توحيد 
العراقي��ة  املعارض��ة  صف��وف 
وبل��ورة موقف عراق��ي موحد قبل 
الس��قوط، في وقت، كانت اجلهود 
ال  مفكك��ة،  واألح��زاب  مش��تتة 
تس��تطيع اتخاذ أي قرار سياسي، 
يه��م مس��تقبل الع��راق. فج��اء 
املؤمت��ر الوطن��ي، ال��ذي حت��ول الى 
خيمة كبيرة، أظّل��ت كل األحزاب 
التي كانت  السياس��ية  واحلركات 
متارس دور املعارض��ة آنذاك. لكنها 
كان��ت معارضة ب��ال تنظيم. وكان 
الراحل د. اجللبي صاحب مش��روع، 
كان يري��د ان ينف��ذه، مهم��ا كان 

العراقي��ة  الدول��ة  ف��ي  موقع��ه 
اجلدي��دة، وفعال اس��تطاع ان يقوم 
بالكثي��ر، رغم انه لم يتس��نم أي 
منصب س��وى نائب رئي��س الوزراء 
في احلكوم��ة االنتقالية برئاس��ة 
إبراهي��م  احلال��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر 
اجلعفري. وبعد وفاته، ترددت الكثير 
من األخبار ان املؤمتر الوطني انتهى 
برحيل مؤسس��ه. لك��ن ما حدث 
ل��م يك��ن متوقع��ا، حي��ث انبرى 
رجال��ه ليأخ��ذوا عل��ى عاتقه��م 
اكمال مسيرة الراحل اجللبي، عبر 
التأس��يس لدولة املواطنة، الدولة 
الت��ي يحلم به��ا العراقيون. اليوم 
ينتظ��ر من املؤمت��ر ان يقدم الكثير 
ألبناء الش��عب العراقي، خصوصا 
وان��ه املس��اهم األب��رز واألكبر في 
الدكتاتوري��ة.  م��ن  تخلصيه��م 
ينتظر من��ه ان يس��ير على طريق 

الكف��اح  يواص��ل  وان  مؤسس��ه، 
السياس��ي، للخ��الص م��ن أه��م 
مش��كلة تواجه النام السياس��ي 
وهي احملاصص��ة والطائفية. حيث 
ان هذه املشكلة، هي ام املشاكل، 
واساس بالء العراق. لكنه باملقابل، 
ينتظر من العراقين، منحه الثقة 
في الوصول الى أماكن املسؤولية 
ليبره��ن على ص��دق وع��وده، وانه 
على قدر من املسؤولية في تنفيذ 
أهداف��ه وبرامج��ه الت��ي وعد بها 
جمهوره والعراقين بش��كل عام. 
املؤمتر الوطن��ي، يختلف كثيرا عن 
باقي األحزاب، فهو لم يأخذ كامل 
فرصت��ه ف��ي تقدمي ما عن��ده، ولم 
يتس��ن له ان مي��ارس دورا فعاال في 
احلياة السياسية، كباقي األحزاب، 
لذلك يفترض ان تتم جتربته ومنحه 
الثق��ة الكافي��ة الت��ي تؤهله ألن 

يفي بوعوده. ان املراهنة على املؤمتر 
الوطني، تس��تدعي منا أوال منحه 
الثقة، والفرصة كي يقدم ما عنده 
من خب��رات طاملا كانت الس��باقة 
في تقدمي كل امكانياتها، أيام كان 
املرحوم اجللبي نائبا لرئيس الوزراء. 
احلراك الذي يش��هده احل��زب، ممثال 
وتأسيس منتديات  الشباب  بدعم 
ومكات��ب تعنى بش��ؤونهم، وتوفر 
له��م ما يحتاجونه من نش��اطات 
ثقافي��ة، واكس��ابهم خب��رات في 
العملي��ة، هي نش��اطات،  احلي��اة 
نابعة من اميان املؤمتر، بدور الشباب 
في صناعة املس��تقبل، واميانه بأن 
الشباب هو الذي سيقود البلد في 
املستقبل القريب. وميكن القول ان 
قي��ادة املؤمتر، تراهن على الش��باب 
في الوصول الى موقع املس��ؤولية 
وحتقي��ق أه��داف احل��زب. ان األيام 

القادمة، كفيلة بأن تكش��ف عن 
مدى ثقة العراقين، باملؤمتر، ومدى 
قدرت��ه عل��ى ان يكون أه��ال لتلك 
الثقة، عبر صنادي��ق االقتراع، التي 
ناض��ل احلزب كثي��را، م��ن اجل ان 
تكون امليدان ال��ذي من خالله يتم 

تبادل السلطة. 

المؤتمر الوطني.. النافذة األولى للمدنية

إلتقى األمن العام للمؤمتر الوطني 
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي، 
مبجموع��ة من الفرق الش��عبية من 
مناطق حي النصر والعبيدي والبتول 
والرش��اد واملناطق اجمل��اورة وذلك في 
قاع��ة املؤمت��ر الوطن��ي العراقي في 

بغداد.
وأرتك��ز اللق��اء الذي مت بالتنس��يق 
م��ع عض��و املكتب السياس��ي في 
املؤمت��ر الوطن��ي العراق��ي األس��تاذ 
مناقش��ة  عل��ى  الفريج��ي  عل��ي 
املش��اكل الت��ي يواجهها الش��باب 
وهم الش��ريحة األكبر ف��ي اجملتمع 
وال س��يَّما الرياضي��ن الذين ميثلون 
فئة واسعة االنتشار، وذلك من قلة 
املس��تلزمات الرياضية وع��دم توفر 
مالعب مهيئة ملمارس��ة النش��اط 

الرياضي.
وعب��ر األم��ن الع��ام عن س��عادته 
بلق��اء هؤالء الش��باب، قائالً “العراق 
دائماً ما ينتصر م��ن خالل الرياضة، 
فف��ي أقس��ى املواقف كان��ت دائماً 
م��ا توحد الش��عب” مش��يراً إلى أن 
“تركيزن��ا دائماً ما كان على الرياضة 
وعملنا اكثر من مشروع في مناطق 
مختلف��ة من أج��ل دعم الش��باب 
ومواصة ممارسة هواياتهم املفضلة 
الق��دم واملالكم��ة والكيك  كك��رة 

بوكسنينغ وغيرها من الرياضات”.
مؤك��داً “لدينا مش��اريع اخرى بهذا 
اجمل��ال، حي��ث نعم��ل عل��ى حتضير 
بطولة على مس��توى الع��راق بكرة 

القدم وس��نوفر جميع املستلزمات 
من أجل إجناحها ومشاركة أكثر عدد 
من الفرق الش��عبية” وأضاف ” نحن 
اليوم بصدد إكمال ملعب في ناحية 
الوحدة كشيء بسيط لشباب هذه 

املنطقة احملبن لكرة القدم”.
وم��ن جانبه أش��ار الس��يد محمد 
هادي مس��ؤول الفرق الشعبية إلى 
أن “معاناتنا دائماً ما كانت بسيطة 

جداً ولكنها تقف عائقاً في مواصلة 
املس��تلزمات  كقل��ة  نش��اطاتنا، 
الرياضية وعدم وجود مالعب كافية 
ومهيئة ملمارسة اللعبة، ناهيك عن 

قلة الدعم املعنوي”.
وفي ذات الس��ياق قال االستاذ علي 
الفريج��ي أن “املؤمتر الوطني وأمينه 
الع��ام دائماً م��ا يرك��زون على هذه 
الفئ��ة من اجملتمع أال وهي الش��باب 

حيث هم من ميثلون احلاضر وبيدهم 
تغيي��ر املس��تقبل نحو واق��ع يليق 

بطموحاتهم”
وفي نهاية اللق��اء أكد االمن العام 
حرصه على توفير ما يحتاجه هؤالء 
الش��باب كما مت توزيع هدايا لالعبن 
احلاضري��ن عب��ارة عن مس��تلزمات 

رياضية.
يذكر أن األم��ن العام دائماً ما يضع 

للرياضة إهتمام خاص حيث س��بق 
وأن رعى بطولة أبطال العام للكيك 
بوكس��ينغ واملواي ت��اي للمحترفن 
والش��رق  الع��راق  ف��ي  م��رة  وألول 
األوس��ط والت��ي جرت عل��ى ملعب 
الش��عب الدولي، كم��ا رعى بطولة 
للمالكم��ة ف��ي محافظة واس��ط، 
ورع��ى تأهيل ملعب ك��روي في حي 

األمانة.

حتت ش��عار “املرأة وت��د اجملتمع” وبرعاية 
األم��ن العام للمؤمت��ر الوطني العراقي 
املهندس آراس حبيب كرمي، أقيم مساء 
الثالث��اء  ندوة حوارية بعن��وان “تعنيف 
وذل��ك على  واحلل��ول”،  املرأة..الظاه��رة 
قاعة الصياد في ن��ادي الصيد العراقي 

ببغداد.
الن��دوة تأت��ي إلس��تعراض املش��كالت 
اإلجتماعي��ة الت��ي تخت��ص بتعني��ف 
وتهميش حقوق املرأة إضافًة إلى احملاولة 
اجل��ادة إليج��اد احللول احلقيقي��ة لتلك 
الظواه��ر، ال س��يما وأن احلض��ور كانوا 
من اخملتصن في هذا اجملال من ش��رطة 
مجتمعية وباحثون باإلضافة إلى نخب 

إجتماعية وأكادميية.
أنطلق��ت أعم��ال الندوة والت��ي جاءت 
بالتنس��يق مع عض��و األمان��ة العامة 
للمؤمتر الوطني العراقي الس��يدة نوال 
املوس��وي بق��راءة النش��يد الوطن��ي و 

الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح 
شهداء العراق والعالم.

م��ن ثم ألقى الدكت��ور خالد اليعقوبي 
عض��و املكت��ب السياس��ي ف��ي املؤمتر 
الوطن��ي وال��ذي حضر ممث��الً عن األمن 
الع��ام كلم��ًة ج��اء فيه��ا “احلديث عن 
امل��رأة يط��ول كونه��ا الزوج��ة والبنت 
واألم، ب��ال ش��ك أن امل��رأة العراقية هي 
إمرأة إس��تثنائية كونها عاش��ت ويالت 
من احل��روب وحتملت الكثي��ر من العناء 

واملآسي”.
اليعقوب��ي “هنال��ك  الس��يد  وأض��اف 
الكثير من التحديات التي واجهت املرأة 
العراقي��ة، مبيناً إنه��ا بعزمها وصبرها 
برهن��ت أنه��ا ق��ادرة عل��ى جت��اوز تلك 

التحديات”.
هذا وأش��اد الدكت��ور خال��د اليعقوبي 
الش��رطة  و  الداخلي��ة  وزارة  ب��دور 
اجملتمعية والتي أعدها أحدى التطورات 

احلاصلة بالنس��بة لوجود جهاز شرطة 
متخصص بهذا اجملال.

وتابع مؤكداً على أن “التواصل عن قرب 
وتالقح األفكار س��يعزز من تقارب الرؤى 
وبالتال��ي إيج��اد حلول لتل��ك الظواهر 

التي نعاني منها اليوم”.
فيم��ا ذك��ر الل��واء س��عد مع��ن “هذا 
املوضوع يعتبر م��ن املواضيع العميقة 
والتي حتتاج حللول إس��تراتيجية وليس 
آنية، مبيناً أن لوزارة الداخلية باع طويل 
في هذه القضية ولديها حلوالً حقيقة 

للحد من هذه الظواهر”.
مش��يراً إل��ى أن “للوزارة قس��م للمرأة 
وه��و يعم��ل بش��كل دؤوب وف��ق رؤى 
وخطط إليجاد مختلف احللول لظواهر 

إجتماعية متعددة”.
أما مدير الش��رطة اجملتمعي��ة العميد 
خالد احملن��ا فقد أكد عل��ى أن “تعنيف 
امل��رأة ال يقتص��ر عل��ى تعني��ف الرجل 

للم��رأة فق��ط ب��ل يتع��دى لتعني��ف 
حقيقي من قبل اجملتمع نفس��ه للمرأة 
وهذا ما نعانيه اليوم”، مش��يراً إلى أن ” 
الضعف في توفير فرص العمل لبعض 
النس��اء يقودهن لإلنح��راف، لذا متكن 

املرأة من املواضيع املهمة والضرورية”.
وتابع الس��يد العميد “لدينا العديد من 
حاالت اإلبتزاز اإللكتروني وخطورة هذه 
اجلرائ��م تكمن في ع��دم إفصاح اجملني 
عليها لألجهزة املعنية “، مردفاً “درسنا 
جتارب العديد من الدول اجملاورة وسنقوم 
وعاداتن��ا  جملتمعن��ا  وفق��اً  بتطبيقه��ا 

وتقاليدنا”.
فيم��ا ذك��رت امل��الزم الرا من الش��رطة 
اجملتمعية “لدينا دوريات مهمتها توعية 
البنات وحتذيرهن من اإلبتزاز اإللكتروني 
وغي��ره، مؤك��دًة على أن “دور الش��رطة 
اجملتمعية يحاول إيجاد احللول املناسبة 
لتل��ك الظواه��ر واملش��اكل وبس��رية 

خصوص��اً وإنن��ا ف��ي مجتم��ع حتكمه 
العادات والتقاليد”.

تل��ى ذلك الب��دء في أعم��ال الندوة من 
قب��ل االس��تاذ س��عد اخلال��دي مدي��ر 
مركز التف��اوض العراق��ي بالتعاون مع 
رج��ل القانون اجملتمع��ي احملامي محمد 

جمعة.
والت��ي نوق��ش خاللها آلي��ات التخلص 
من وس��ائل التعنيف الت��ي باتت متارس 
على الفتيات إضافة إلى بعض أساليب 
التربي��ة اخلاطئ��ة والت��ي قي��دت املرأة 

وصادرت حرياتها.
كم��ا تطرق��وا إل��ى مش��كلة الطالق 
ونس��ب الطالق والتي أخ��ذت تتصاعد 
بشكل مستمر مؤكدين على أن األسر 
غير املس��تقرة أصبحت بيئة مناس��بة 

لوالدة املشردين.
ومت فيم��ا بع��د فتح ب��اب النق��اش مع 

احلاضرين ملشاركة األفكار و احللول.

األمين العام لشباب الفرق الشعبية:
العراق دائمًا ما ينتصر من خالل الرياضة

برعاية األمين العام انعقاد ندوة حوارية حول 
تعنيف المرأة .. الظاهرة والحلول

بحضور رسمي ومشاركة نخبة من الناشطين االجتماعيين
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