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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة الوطنية لالس��تثمار، 
أمس الثالثاء، أن الفرص االستثمارية 
الت��ي س��تعرض في مؤمت��ر الكويت 
 157 س��تبلغ  للمانح��ن  الدول��ي 
مشروعا، من املشاريع الستراتيجية 

واملتوسطة.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إنها 
"س��تعرض خ��الل مؤمت��ر الكوي��ت 
الدولي العمار العراق الذي س��يعقد 
ف��ي الكويت للفترة م��ن 12 الى 14 
شباط 157 مشروعا جلميع قطاعات 

االقتصاد العراقي".
املش��اريع   " أن  الهيئ��ة،  وأضاف��ت 
املتوسطة،  او  الكبرى  الستراتيجية 
التي س��تعرض امام املؤمترين، وانها 
والنق��ل  والغ��از  النف��ط  تش��مل 

واإلسكان والزراعة".
وأش��ارت الهيئ��ة الى أن "أه��م ابرز 
املشاريع اإلستراتيجية الكبرى التي 
ستعرض لالستثمار، قطاع األسمدة 
والبتروكيمياويات وقطاع النقل من 
الس��كك احلديد واملط��ارات واألنفاق 
والطرق السريعة، إضافة الى قطاع 
السكن، في حن ستشمل املشاريع 
الصناع��ات  قط��اع  املتوس��طة 

والتعلي��م  والصح��ة  الهندس��ية 
الترفيه��ي  والس��ياحي  والزراع��ي 

والتجارة".
 وفي الشأن ذاته دعا وزير التخطيط 
س��لمان اجلميل��ي رج��ال األعم��ال 
االس��تفادة م��ن  إل��ى  الس��عودين 
الف��رص االس��تثمارية الكبي��رة في 
الع��راق، واملتمثل بعضه��ا في 157 
س��تراتيجياً  اس��تثمارياً  مش��روعاً 
في العراق، تتمت��ع جميعها بجدوى 
اقتصادية عالية، سيما في قطاعات 

الزراعة واملال واخلدمات.
وكان وف��د م��ن مجل��س التنس��يق 
العراقي الس��عودي برئاسة اجلميلي 
ق��د اج��رى ف��ي الس��عودية مؤخرا 
مباحث��ات بش��أن تطوي��ر العالقات 

الثنائية.
يذكر أنه كان قد تقرر ان يعقد مؤمتر 
الكويت الدولي للم��دة من 12 - 14 
من شباط املقبل وسيخصص اليوم 
األول منه لعرض الفرص االستثمارية 
ف��ي العراق، كما س��تخصص األيام 
األخ��رى جلمع مبل��غ 100 مليار دوالر 
إلعمار امل��دن احملررة وسيش��ارك في 
املؤمتر 70 دول��ة، فضال عن منظمات 

دولية منها البنك الدولي.
تفصيالت اخرى ص7

في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين..

العراق يعرض 157 مشروعا ستراتيجيا لالستثمار 

بأنتظار إعادة اإلعمار

أحزاب المعارضة تدعو الى إجراء انتخابات 
األمم المتحدة تواصل دعمها الفني2اإلقليم بالتزامن مع نظيرتها االتحادية

3للعراق في إجراء االنتخابات المقبلة

بغداد - وعد الشمري:
كشف حتالف القوى العراقية، أمس 
الثالثاء، عن ش��روعه بصياغة تعديل 
قان��ون يس��مح بتأجي��ل انتخاب��ات 
مجالس احملافظات إل��ى نهاية العام 
احلالي، مشيراً إلى أن ظروف االقتراع 
تس��توجب فصل االنتخاب��ات احمللية 
عن العامة، لك��ن التحالف الوطني 
استبعد حصول املقترح على موافقة 

الكتل السياس��ية، وأرج��ع ذلك إلى 
أسباب تتعلق باألعباء املالية.

وقال��ت النائب��ة ع��ن حتال��ف القوى 
العراقية انتصار اجلبوري في تصريح 
إل��ى "الصباح اجلدي��د"، إن "مقترحاً 
قدمت��ه الكتل الس��نّية في مجلس 
النّواب يقضي بعدم دمج االنتخابات 

العامة مع احمللية".
وأضاف��ت اجلب��وري أن "حتالف القوى 

في طور جمع التواقيع من أجل تعزيز 
موقف��ه؛ ألننا نعتقد ب��أن املواطن ال 
يس��تطيع أن يدلي بصوته ملرشحي 
مجلس الن��واب ومجالس احملافظات 

في اليوم ذاته".
وح��ّذرت م��ن "إرباك ق��د يحصل في 
عم��ل املفوضي��ة، وكذل��ك منه��اج 
الكتل السياسية املرشحة واألحزاب 
املش��اركة ف��ي االنتخابات؛ بس��بب 

توحيد موعد االنتخابات".
وأوضحت اجلب��وري أن "حتالف القوى 
يطال��ب بتأجي��ل موع��د انتخاب��ات 
مجالس احملافظ��ات إلى موعد الحق، 
االنتخاب��ات  بتأجي��ل  نأم��ل  وكن��ا 
العامة لك��ن قرار احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا بتثبت موعدها قطع الطريق 

علينا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ومنظم��ة  العم��ل  وزارة  اتفق��ت 
الطفولة العاملية )يونيسيف( على 
تخصي��ص وتفعي��ل خط س��اخن 
للتبليغ عن ح��االت العنف املوجه 
ض��د االطف��ال م��ن اجل تس��ريع 
معاجل��ة اي موقف يواج��ه الطفل 

فيه عنفا". 
وذكر وكيل الوزارة لش��ؤون العمل 
الدكتور عبد الكرمي عبد اهلل خالل 
قيامه بزي��ارة تفقدية الى س��جن 
االحداث في الطوبجي ولقائه وفدا 
من اليونيس��يف وممثل��ي منظمة 
)بواب��ة العدال��ة( ان الع��راق يفتقر 

ال��ى خدمة اخلط الس��اخن لالبالغ 
ع��ن ح��االت العنف ض��د االطفال 

، مؤك��دا ان اوضاع الع��راق احلالية 
تقتضي اس��تحداث ه��ذه اخلدمة 

س��يما بعد ان ولدت مرحلة داعش 
العديد  للبالد،  وتداعياتها  االرهابي 
من مظاه��ر العنف ومن��ه املوجه 
ضد االطفال ويحتاج الى معاجلات 
الس��يطرة  تت��م  حت��ى  س��ريعة 

عليه�ا .
وب��ن الوكي��ل عبد الك��رمي ملمثلي 
يونيسيف ومنظمة )بوابة العدالة( 
اهمي��ة االهتمام بحق��وق الطفل 
وكذل��ك ض��رورة توس��يع التعاون 
ب��ن ال��وزارة واملنظم��ات الدولي��ة 
ومنظمات اجملتم��ع املدني الفاعلة 
في مجال حقوق الطفولة من اجل 

الوصول الى االهداف املرسومة .

التحالف الوطني افترض أنه لن يلقى قبوال

"القوى العراقية" يبدأ صياغة تعديل
قانون لتأجيل االنتخابات المحلية

ألول مرة في العراق.. خط ساخن لمكافحة العنف ضد األطفال

نينوى.. 450 ألف نازحًا 
يعودون الى ديارهم

متابعة الصباح الجديد:
ق��ال صن��دوق النقد الدولي ف��ي تقرير 
أص��دره مؤخراً إن مس��تقبل االقتصاد 

العاملي يبعث على التفاؤل.
ويرى الصندوق النمو االقتصادي األخير 
مثَّل دفعة إيجابية على نطاق واس��ع، 

سيما في أوروبا وآسيا.
وم��ن املتوق��ع أن تس��هم االصالحات 
حتفي��ز  ف��ي  األميركي��ة  الضريبي��ة 
النش��اط االقتص��ادي، خصوص��ا ف��ي 

مجال استثمار الشركات.
لكن الصن��دوق خفض على نحو كبير 
توقعاته بشأن النمو في جنوب أفريقيا 

خالل العام احلالي واملقبل.
وس��جلت التوقعات العاملي��ة اجلديدة 
من��وا ق��دره 3.9 في املئ��ة له��ذا العام 
والعام املقبل، وهي زيادة قدرها 0.2 في 
املئة على أس��اس س��نوي، وتعد أسرع 
مقارنة بالعامن املاضين )3.7 في املئة 

عام 2017 و 3.2 في املئة عام 2016(.
وأشار التقرير إلى أن ثمة قفزة سجلت 
في 120 اقتصادا، أي ثالثة أرباع النشاط 
االقتصادي العاملي، خالل العام املاضي، 

املتقدم��ة  االقتص��ادات  تأث��رت  كم��ا 
والصاعدة بذلك.

ووصف صن��دوق النقد الدول��ي النمو 

بأنه أكب��ر منو عاملي متزام��ن منذ عام 
.2010

وتوضح مؤشرات الدراسات املتخصصة 

أن النشاط الصناعي سيظل قويا.
األداء  حتس��ن  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
االقتص��ادي حت��ى نهاي��ة الع��ام كان 

واس��ع النطاق، أكد التقرير على حتقق 
منو إيجابي "ملحوظ" في آسيا وأوروبا.

أن  الدول��ي  النق��د  صن��دوق  ويتوق��ع 
تس��هم االصالح��ات الضريبي��ة التي 
وافقت عليها الوالي��ات املتحدة العام 
املاضي في حتفي��ز االقتصاد األميركي. 
وأشار التقرير إلى تأثير ذلك على قطاع 
االس��تثمار كنتيج��ة خلف��ض ضرائب 

الشركات.
كما يتوق��ع التقرير أن يص��ل إجمالي 
األث��ر التراكمي إل��ى 1.2 في املئة حتى 

عام 2020.
بيد أن الصن��دوق يتوق��ع تباطؤ النمو 
خالل سنوات اعتبارا من عام 2022 ألن 
بعض قواعد اإلصالح الضريبي مؤقتة.

وقال موريس أوبس��تفيلد، كبير خبراء 
االقتصاد ف��ي صندوق النق��د الدولي، 
أثناء تقدمي التقرير خالل مؤمتر صحفي 
ف��ي داف��وس :"تعك��س ق��وة الدف��ع 
االقتصادي��ة احلالية التق��اء مجموعة 
م��ن العوامل م��ن املرجح أال تس��تمر 

لفترة طويلة".
تتمة ص3

النقد الدولي: االقتصاد العالمي يبعث على التفاؤل
أكبر نمو عالمي متزامن منذ عام 2010

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة عملي��ات نينوى يوم، 
أم��س الثالثاء، ع��ن مالحقة بعض 
فل��ول داعش ق��رب املناطق احمليطة 
مبط��ار املوصل بعد تدمي��ر 3 أنفاق 
عل��ى  واالس��تيالء  له��م  تابع��ة 
مس��تودع صغير لألس��لحة يضم 
اخلفيف��ة واملتوس��طة منه��ا ف��ي 
حن كش��فت قيادة شرطة نينوى، 
ع��ن تش��كيل فري��ق مش��ترك مع 

األمم املتح��دة واملنظم��ات الدولي��ة 
ووزارة  العس��كرية  والهندس��ة 
الصح��ة والبيئ��ة إلزال��ة األلغ��ام 
وبقايا مخلفات داعش من ساحلي 

املوصل األمين واأليسر. 
وأعلن مدير إعالم شرطة محافظة 
نين��وى ف��راس اجلب��وري إن "فريق��ا 
تش��كيله  مت  مؤخ��را  مش��تركا 
ف��ي املوص��ل يض��م األمم املتح��دة 
والهندس��ة  دولي��ة  ومنظم��ات 

العس��كرية والدفاع املدن��ي ووزارة 
الصح��ة إلزالة مخلفات داعش من 

جانبي املوصل األمين واأليسر . 
وأضاف اجلبوري لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان "األيام املقبلة ستشهد 
إزال��ة جمي��ع العب��وات الناس��فة 
ومخلفات داع��ش األخرى واخمللفات 
احلربية على جانبي املوصل األيس��ر 
واألمي��ن بالتع��اون أيض��ا مع بعض 
الفرق احمللية املوجودة داخل احملافظة 

، مش��يرا إلى إن" الق��وات األمنية 
تعمل على تطهير املنطقة الرابطة 
بن جزيرة البو سيف ومطار املوصل 

من فلول داعش اإلرهابي .
وفي س��ياق آخر قال مص��در امني 
رفيع املس��توى في قي��ادة عمليات 
نينوى في حدي��ث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن" قيادة عمليات 
نين��وى مبس��اعدة بعض م��ن قوات 
احملافظة  العش��ائري ف��ي  احلش��د 

الحق��ت بعض��ا م��ن فل��ول داعش 
بالقرب من املناط��ق احمليطة مبطار 
املوص��ل ، مش��يرا إل��ى إن" القوات 
 3 تدمي��ر  اس��تطاعت  األمني��ة 
أنفاق تابعة لهم واالس��تيالء على 
مس��تودع صغير لألس��لحة يضم 

اخلفيفة واملتوسطة منها .
وأضاف املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه أن" القوات األمنية مستمرة 
بالعملي��ات العس��كرية لتطهي��ر 

تلك املناطق ورفع العبوات الناسفة 
واخمللفات احلربية فيها .  

 وفي االنب��ار، ذكرت اللجنة االمنية 
جملل��س احملافظة ، أم��س الثالثاء ، أن 
الق��وات األمني��ة ش��رعت بحملة 
دهم وتفتيش اس��تهدفت مناطق 
جنوب وغرب مدين��ة الرمادي بحثاً 
عن املطلوبن واألش��خاص الذين ال 

ميلكون البطاقة األمنية. 
تتمة ص3

فريق من األمم المتحدة والجهات األمنية إلزالة األلغام في جانبي الموصل
بعد مالحقة فلول داعش قرب مطار المدينة

األسواق العاملية والتفاؤل االقتصادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در نفطي ف��ي كركوك، 
 bp ش��ركة  ب��أن  الثالث��اء،  أم��س 
بريتيش بترولي��وم البريطانية، قد 
بدأت بعمليات املس��ح اجليولوجي 
والفني في حقل كركوك النفطي
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي 
إن "الش��ركة البريطانية ش��رعت 
باملس��وحات على حق��ل كركوك 
اجرته��ا  دراس��ة  وف��ق  النفط��ي 
معتم��دة بذل��ك على الدراس��ات 

القدمية".
واوضح املصدر ان "عملية املس��ح 
اجليولوجي الذي تقوم به الشركة 

البريطاني��ة تش��ارك فيه مالكات 
هندسية عراقية من شركة نفط 

الشمال".
وبحس��ب املعني��ن ف��ي القطاع 
النفطي ف��ان حقل كركوك والذي 
وقعت وزارة النفط عقدا لتطويره 
مع شركة bp البريطانية، ميكن ان 
يص��ل االنت��اج منه ال��ى ٧٥٠ الف 
برمي��ل ف��ي الْي��وَم الواح��د بينما 
ينتج منه حالي��ا حوالي ٣٥٠-٤٠٠ 
الف برميل ف��ي اليوم الواحد كما 
توجد خطة نفطي��ة لرفع االنتاج 
من كركوك ال��ى ١٥٠٠٠٠٠  مليون 

وخمسمائة الف برميل .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أب��دى رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس الثالثاء، اس��تعداده ملناقش��ة 
جميع التفصيالت املتعلقة باملوازنة 
م��ع اللج��ان البرملاني��ة، وف��ي حن 
أب��دى أمله ب��أن "ال تضي��ع" املوازنة 
باخلالفات السياس��ية داخل البرملان، 
تعه��د  بتوفي��ر مناخ مالئ��م إلجراء 

االنتخابات وحتقيق نزاهتها.
وق��ال العبادي في املؤمت��ر الصحفي 
"الصب��اح  وتابعت��ه،  االس��بوعي 
اجلديد"، "مس��تعد ملناقشة جميع 
التفاصيل املتعلقة باملوازنة مع جلان 
البرملان لتمريرها بس��هولة"، مبينا 
"آم��ل ان ال تضي��ع املوازنة باخلالفات 

السياسية داخل البرملان".

واض��اف العبادي، "س��أتوجه حلضور 
مؤمتر دافوس وس��ألتقي الش��ركات 
الكبرى جلذبهم الى العراق"، مؤكدا 
"حريصون على توفير فرص عمل من 

خالل جذب االستثمارات".
يذك��ر أن مش��روع قان��ون املوازنة ما 
ي��زال يراوح مكانه حت��ت قبة البرملان 
رغم وصول��ه الى اجمللس ف��ي اواخر 
تش��رين الثاني املاض��ي، فيما اكدت 
مص��ادر نيابي��ة أن القان��ون لم يقرأ 
حت��ى ق��راءة اولية بس��بب اخلالفات 
الكبيرة بشأنه والتي تتلخص ابرزها 
في حقوق احملافظات املنتجة للنفط 
)البترودوالر( ونسبة اقليم كردستان، 

فضال عن اعمار املناطق احملررة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  ال��وزراء،  مجل��س  ص��ّوت 
قان��ون  عل��ى مش��روع  الثالث��اء، 
املش��روع ملالحقة  غير  الكس��ب 

الفاسدين.
الرس��مي عن  التلفزي��ون  ونق��ل 
مجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء 
صوت على مشروع قانون الكسب 
غير املشروع ملالحقة الفاسدين".

ووّجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
ف��ي وقت س��ابق، اجملل��س األعلى 

ملكافحة الفساد بحسم امللفات 
املعوق��ات  ورف��ع  بحوزت��ه  الت��ي 
الت��ي حت��ول دون حس��م الكثي��ر 
م��ن القضايا املتلكئة الس��ترداد 
االموال وتقدمي الفاسدين للقضاء، 
مشيراً إلى أهمية حسم ملفات 

الفساد الكبرى.
وكان العبادي أعلن، في )7 تشرين 
حكومت��ه  ع��زم   ،)2017 الثان��ي 
خوض "حرب" ض��د من وصفهم 

ب�"الفاسدين".

برتش بتروليوم تباشر 
المسوحات في حقل كركوك

العبادي مستعد لمناقشة الموازنة 
ويتعهد بتأمين نزاهة االنتخابات

الحكومة تصّوت على قانون 
الكسب غير المشروع

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين 
م��ن إع��ادة نح��و 450 أل��ف نازح 
ال��ى دياره��م ومناطقه��م احملررة 
ف��ي نين��وى، ف��ي وقت ق��ال فيه 
الوزير جاسم محمد اجلاف، أمس 
الثالث��اء، ان احملافظ��ة بحاجة الى 
"جهد اس��تثنائي" حلل مشكلة 

النازحن. 
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، إن 
" ان الوزير جاس��م محمد اجلاف، 
اورد هذا خالل اس��تقبال وفد من 
مؤسس��ة ران��د األميركي��ة ف��ي 
مق��ر ال��وزارة وان اجلانبن ناقش��ا 
ملف إع��ادة العائالت النازحة الى 

مناطقهم احملررة وإغاثتهم". 
ونق��ل البي��ان ع��ن الوزي��ر قوله 
أن "مل��ف اع��ادة النازح��ن ال��ى 
مدنه��م االصلي��ة يحت��اج ال��ى 
وق��ت وطويل وتنس��يق ع��ال مع 
كاف��ة اجلهات املعني��ة فضال عن 
اهمي��ة تأمن اع��ادة االس��تقرار 
وعودة احلي��اة الطبيعية الى تلك 

املدن"، مش��يراً الى "وجود بعض 
املشكالت اجملتمعية واالمنية في 
تلك املناطق التي تؤدي الى تأخير 
ع��ودة النازح��ن الى بع��ض تلك 

املناطق".
وأضاف اجلاف، أن "أوضاع النازحن 
ف��ي محافظ��ة نين��وى، أوضاع��اً 
استثنائية خاصة، بسبب التنوع 
األثن��ي واملذهب��ي والقبلي والذي 
بدوره يحتاج إلى جهد استثنائي 
اكب��ر لعملي��ة اع��ادة النازح��ن 
إليها خاص��ة أن العدد االكبر من 

النازحن هو من تلك احملافظة". 
وبي���ن وزي��ر الهج��رة، أن وزارت��ه 
"متكنت من إع��ادة نحو 450 ألف 
شخص من مجموع مليون وثالثة 
وخمس��ن أل��ف نازح م��ن نازحي 
احملافظة بعد عمليات التحرير إلى 

مدنهم األصلية"، وفقاً للبيان. 
وتعان��ي أغلب العائ��الت النازحة، 
جراء  معيش��ية صعب��اً،  اوضاعاً 
العيش داخل اخمليمات وعدم حسم 
ملفهم بعد حترير مناطقهم من 

سيطرة داعش.



شؤون عراقية2

السليمانية–ـ عباس كاريزي:

املفوضي��ة  مكت��ب  أعل��ن  بينم��ا 
العلي��ا املس��تقلة لالنتخاب��ات في 
االس��تعدادات  اتخاذ  الس��ليمانية 
الالزم��ة إلج��راء انتخاب��ات مجلس 
النواب العراقي في االقليم مبوعدها 
احملدد، عبرت احزاب وقوى سياس��ية 
معارض��ة عن التزامه��ا بالتوقيتات 
املعتمدة الجراء االنتخابات، متمنية 
اإلقلي��م  برمل��ان  انتخاب��ات  اج��راء 

بالتزامن مع نظيرتها في العراق. 
محافظ��ة  مكت��ب  مس��ؤول 
العلي��ا  الس��ليمانية للمفوضي��ة 
املس��تقلة لالنتخابات ف��ي العراق، 
ه��اوري توفي��ق اعل��ن ف��ي مؤمت��ر 
صحف��ي عق��ده امس الثالث��اء في 
مكتب املفوضية باحملافظة حضرته 
الصب��اح اجلدي��د، ان مكتبهم قام 
باتخاذ كافة التدابير الالزمة الجراء 
انتخاب��ات مجلس الن��واب العراقي 
مبحافظ��ة  احمل��دد  موعده��ا  ف��ي 

السليمانية.
واض��اف ان املفوضي��ة قامت خالل 
الفت��رة الس��ابقة بفت��ح ال��دورات 
الالزم��ة لتاهيل كواردها  التدريبية 
حول الية اجراء عملية التس��جيل 
)البايومت��ري(، وتوزي��ع  االلكترون��ي 
البطاق��ة الذكي��ة عل��ى الناخبني، 
عب��ر مراك��ز افتتحته��ا ف��ي اغلب 
املدن والقضية والنواحي لتسجيل 
وجتدي��د س��جالت الناخب��ني وتوزيع 

الكارت االلكتروني على املقترعني.
وتابع توفيق، ان عدد املواطنني الذين 
يحق له��م االقتراع ف��ي محافظة 
للتس��جيل  وفق��ا  الس��ليمانية، 
االولي يبل��غ مليون��ا وثالثمئة الف 
وتسعة وسبعون الف مصوت، قام 
ستمئة واثنان وتسعون الفاً منهم 
بتحديث اس��مائهم في التسجيل 

البايومتري للناخبني حلد االن.
واشار توفيق الى ان التسجيل املتبع 
الص��وات املقترع��ني ف��ي انتخابات 
البرملان العراقي، مت وفقا الحدث الية 
استخدمت خالله نظام التسجيل 
ف��ي حتديث س��جالت  االلكترون��ي 
املفوضي��ة  ان  مؤك��دا  الناخب��ني، 
اتبع��ت الدق��ة والنزاه��ة ف��ي تلك 

العملية.
واك��د توفي��ق ان س��جل الناخبني 

املعتمد النتخاب��ات مجلس النواب 
العراق��ي س��جل دقي��ق ونضي��ف 
وه��و  اي��ة مالحظ��ات،  والتش��وبه 
يختل��ف متاماً عن التس��جيل الذي 
اعتمد خالل االنتخابات الس��ابقة، 
الن��ه مت عبر التس��جيل االلكتروني، 
الذي متت خالله اخذ بصمات اصابع 
والذي  الشخصية،  املقترع وصورته 
من ش��انه ان يظهر بكل س��هولة 
التطابق او االخت��الف الكترونيا بني 
االوليات التي اخذتها املفوضية من 
املقت��رع الذي قام بتحديث س��جله 

الكترونيا.
والق��وى  االح��زاب  دع��ا  توفي��ق 
السياس��ية واملواطن��ني الذين كان 
لديه��م مالحظ��ات على س��جالت 
الناخب��ني، ال��ى التوجه ال��ى مراكز 
حتديث سجالت الناخبني، وتسجيل 
التس��جيل  اس��مائهم وفقا اللية 
االلكتروني، الذي من ش��انه منع اي 

تزوير او تكرار او تالعب.
وتاب��ع ان الية اجراء احتس��اب وفرز 
العملية  االصوات ستش��هد خالل 
االنتخابي��ة املقبل��ة، اختالفا نوعيا، 

النه مت اعتماد صندوق التكروني لعد 
وفرز االصوات خ��الل دقائق معدودة، 

واليتم عد وفرز االصوات يدوياً.
اخملص��ص  الصن��دوق  ان  مضيف��اً 
لعد وفرز االصوات مرتبط مباش��رة 
محلي��ة،  غي��ر  انترني��ت  بش��بكة 
عب��ر االقم��ار االصطناعي��ة ترتبط 
وال��ذي  الع��راق،  مناط��ق  بكاف��ة 
يرتبط مباش��رة باملركز الرئيس لعد 
واحتس��اب االصوات ف��ي بغداد، ما 
من ش��انه ان يس��هل نقل البيانات 
املعلومات اخلاصة باملركز االنتخابي 
ال��ى املركز الرئيس ف��ي بغداد خالل 
دقائ��ق معدودة، االمر الذي س��يؤدي 
الى اظهار النتائ��ج االولية لعملية 
االقتراع ف��ي العراق خالل س��اعات 
ومدة وجيزة، االمر الذي اعتبره تغييرا 
جوهريا في العملية االنتخابية في 

العراق واالقليم على حد سواء.
م��ن  العاش��ر  ان  توفي��ق  واوض��ح 
ش��هر ش��باط املقبل اخر مدة امام 
السياس��ية  والكيان��ات  االح��زاب 
لتقدمي قوائم اس��ماء مرش��حيهم 
النتخاب��ات مجلس النواب العراقي، 

وفقا للتعدي��ل اجلديد ال��ذي اجراه 
مجل��س النواب العراقي على قانون 
االنتخابات، والذي ينص كذلك على 
ان يكون املرشح حاصل على شهادة 

املاجستير او ما يعادلها.      
بدوره��ا وبينما عب��رت اطراف وقوى 
سياس��ية كردستانية عن حتفظها 
عل��ى حتدي��د 12 م��ن ايل��ول الجراء 
االنتخاب��ات ،رحب��ت اح��زاب وق��وى 
سياسية اخرى بحسم موعد اجراء 
االنتخاب��ات البرملاني��ة ف��ي العراق، 
للمش��اركة  اس��تعداها  مؤك��دة 

فيها.
وق��ال مس��ؤول غرف��ة االنتخاب��ات 
ف��ي حرك��ة التغيي��ر زمناكو جالل 
ف��ي تصري��ح للصب��اح اجلدي��د، ان 
حلزبه مالحظات جدية على س��جل 
الناخب��ني املعتمد في االقليم، على 
عك��س س��جل الناخب��ني املعتمد 
النتخابات مجل��س النواب العراقي 
التالع��ب  اك��د خل��وه م��ن  ال��ذي 

والتزوير.
واضاف جالل، ان االج��راءات املتبعة 
لتنفي��ذ االنتخاب��ات العراقي��ة في 

االقلي��م، الغب��ار عليه��ا، وان كتلة 
جلس��ات  خ��الل  اي��دت  التغيي��ر 
مجل��س الن��واب اج��راء االنتخابات 
البرملانية في موعدها احملدد، مؤكدا 
ان حرك��ة التغيي��ر ستش��ارك في 
انتخاب��ات مجلس الن��واب العراقي 
على صعي��د املناطق املتنازع عليها 
ضمن حتالف القائمة الوطنية الذي 
يضم )التغيير واجلماعة االسالمية 
وحتالف الدميقراطية والعدالة( وفي 

االقليم ستشارك بقائمة منفردة.
وبينما دع��ا جالل الى االس��راع في 
حتديد موع��د قريب الجراء انتخابات 
برملان كردستان، اشار الى ان التغيير 
ال مانع لديها م��ن اجراء االنتخابات 
البرملانية ف��ي االقليم، بالتزامن مع 

انتخابات مجلس النواب العراقي.
ول��م حتد حكومة اقليم كردس��تان 
حل��د االن موعدا الج��راء االنتخابات 
البرملاني��ة في��ه عل��ى العكس من 
نظيرتها في الع��راق، رغم مطالبة 
احزاب املعارض��ة باجرائها في اقرب 
فرص��ة ممكن��ة، ومطالباتها كذلك 
بتنقية وحتديث س��جالت الناخبني، 

الذي تش��وبه كثير م��ن املالحظات 
بوجود اسماء وهمية وتكرار واسماء 
وفيات لم يتم حذفها حلد االن وفقا 

ملفوضية انتخابات االقليم.
وكانت احزاب املعارضة في االقليم 
ق��د طالبت ف��ي وقت س��ابق بحل 
حكومة االقليم احلالية وتش��كيل 
املرحل��ة  انتقالي��ة الدارة  حكوم��ة 
االنتخاب��ات  اج��راء  حل��ني  املقبل��ة 
البرملاني��ة في االقليم، وهو ما قوبل 
برفض حزبا الس��لطة الدميقراطي 
واالحت��اد الوطن��ي، اللذان اي��دا بقاء 
حكومة االقليم احلالية، حلني انتهاء 
عم��ر برملان كردس��تان الذي قام في 
تشرين الثاني املنصرم بتمديد عمره 
ومع��ه حكوم��ة االقلي��م لفصلني 
تش��ريعيني والذي ينتهي مع نهاية 

شهر اب املقبل.   
بدوره اعلن رئيس حركة اجليل اجلديد 
في االقليم شاس��وار عب��د الواحد 
ع��ن مش��اركة حركته ف��ي حتالف 
كبير على مس��توى االقليم سيتم 
االع��الم عنه قريباً للمش��اركة في 

االنتخابات املقبلة. 

أحزاب المعارضة تدعو الى إجراء انتخابات اإلقليم
بالتزامن مع نظيرتها االتحادية

استعدادات النتخابات مجلس النّواب العراقي في اإلقليم د. علي شمخي

التح��دي االكب��ر ال��ذي تواجهه ال��دول الفتية 
ف��ي االنظم��ة الدميقراطي��ة يتمث��ل بقدرتها 
عل��ى مواجهة املش��كالت الناجم��ة عن آليات 
التطبيق لالنظم��ة والقوانني اجلديدة التي يراد 
له��ا ان تكون بديل��ة لقوانني وانظم��ة الدولة 
الش��مولية وعلى مدى اكثر من خمسة عشر 
عام��ا واج��ه  النظ��ام السياس��ي اجلدي��د في 
العراق مجموعة من الضغوطات شكلت حتديا 
واس��عا لتثبيت خصائص واسس دولة القانون  
م��ن بينه��ا التش��كيل املش��وه للمنظوم��ات 
السياس��ية والرس��مية التي تدير مؤسس��ات 
الدولة وركونها الى احملاصصة احلزبية وتس��يد 
مجموعة من االعراف  والنظم العشائرية التي 
حتكمت في كثير من امللفات وفرضت حضورها 
في حلحلة الكثير م��ن القضايا العالقة وبات 
املواط��ن العراقي ف��ي حيرة من ام��ره وهو يرى 
اش��كاال متعددة تسير الدولة العراقية فهناك 
من يس��تعني بحزب��ه وكتلته السياس��ية في 
تشريع قانون او رفض قانون وهناك من يحتمي 
بعش��يرته وقريته وهو يواجه ملفات الفس��اد 
التي ادين بها وهناك من يريد التمسك بالقانون 
في جميع آليات احلل��ول للقضايا العالقة وبني 
ه��ذا وذاك تضي��ع معال��م دولة القان��ون التي 
ينش��دها اجلميع وتتش��وه جترب��ة الدميقراطية 
والتعددية في العراق بس��بب هذه املمارس��ات 
وتضيع معها االمال والطموحات بتراكم اخلبرة 
لتثبيت اس��س الدولة القوية ولرمبا اس��همت 
االزمات السياسية وهجمات االرهاب الواسعة 
في ضعضع��ة االطر الصحيحة لبن��اء الدولة 
العراقية وعطلت الكثير من املقدرات واخلطط 
التي كانت ترمي لفس��ح اجمل��ال امام منظومة 
القوانني لتأخذ مس��ارها املعه��ود وهنا تكمن 
احلاج��ة الى حتقيق االس��تقرار واالم��ن في كل 
اجملاالت لوالدة نظام سياس��ي صحيح ومعافى 
التخترق��ه االنتهاكات واملمارس��ات التي تقدم 
عليه��ا احزاب او مجموعات اجتماعية متنفذة 
تفرض حضوره��ا بالترهيب وبغي��اب التطبيق 
الس��ليم للقان��ون وف��ي التفاصي��ل اليومية 
لالحداث في العراق مايش��ير الى هذا التشتت 
وهذا التعدد الذي اص��اب الدولة بالوهن وزعزع 
الثقة بقدرة احلكومة على فرض القانون فثمة 
انتهاكات واضحة وملفات  فاسدة تقف وراءها 
احزاب وشخصيات لم يتم معاجلتها وحسمها 
حتت وط��أة ضغ��وط مجموع��ات واف��راد لهم 
مصالح م��ن ورائها وبني حني وح��ني اخر يجري 
اطالق س��راح وتبرئة متهمني ضالعني باالجرام 
والس��رقة واالحتيال والتزوير اللشيء اال النهم 
يرتبط��ون بعناوي��ن بارزة وش��خوص قيادية في 
اعل��ى هرم الدول��ة او النهم يحتمون بعش��ائر 
او كيان��ات او اح��زاب يخش��اهم العاملون في 
القض��اء  وف��ي احي��ان اخرى  التتوف��ر الفرصة 
لتحقي��ق احلماي��ة الكافي��ة  لرج��ال العدالة 
لكي يقوموا بواجبهم وانزال العقاب مبن تثبت 
عليه��م ارت��كاب اجلرائ��م ..ومالم يت��م ترصني 
الدول��ة وتأصيل آلي��ات الق��رارات النافذة فيها 
ستبقى الهشاش��ة والضعف معالم واضحة 
فيها وس��يبقى العراقي��ون بعيدي��ن عن دولة 
القانون املنشودة من قبل اخمللصني لهذا الوطن 

.

ترصين الدولة

تقـرير

عمرو حمزاوي*

ح��ني تعم��د احلكومات إل��ى منع 
تداول املعلومات واحلقائق الكاملة 
بش��أن قضايا السياسة الداخلية 
واخلارجي��ة، حني يس��تخف احلكام 
بالرغب��ة املش��روعة للمواطن فى 
املعرف��ة ومتابع��ة األم��ور العامة 
وقضايا السياس��ة الت��ى تقع فى 
موقع القلب منها ويتحايلون على 
النص��وص الدس��تورية والقانونية 
التى تكفل احل��ق فى املعرفة، حني 
الرس��ميون  املس��ؤولون  يتالع��ب 
بعق��ول الن��اس ويخضعونهم من 
املعلومات  الترويج ألنص��اف  خالل 
م��ن  لصن��وف  احلقائ��ق  وأش��باه 
اخل��داع وتزيي��ف الوع��ى؛ عندها ال 
جت��د اجملتمع��ات من س��ند ملراقبة 
احل��كام  ومحاس��بة  احلكوم��ات 
وكف ي��د الرس��ميني ع��ن تزييف 
الوعى الع��ام غير وس��ائل اإلعالم 
احل��رة والصحاف��ة احل��رة. عنده��ا 
حتتفى اجملتمعات بذل��ك النفر من 
الذي��ن  والصحفي��ني  اإلعالمي��ني 
يواجهون غطرس��ة احلكام بكلمة 
احلق ويتمس��كون نيابة عن الناس 
بحري��ة تداول املعلوم��ات واحلقائق 
وحري��ة التعبير عن ال��رأى كأبطال 
أسطوريني تختزن الذاكرة اجلمعية 
كلماتهم ومواقفهم وشجاعتهم 
مثلم��ا تتأل��م بس��بب اإلج��راءات 
العقابية والقمعية التى كثيرا ما 

تنزلها بهم احلكومات.

الرس��الة  ه��ى  باختص��ار،  ه��ذه، 
املباش��رة  والسياس��ية  األخالقية 
للمخرج  اجلدي��د  الروائى  للفيل��م 
»البوس��ت«  س��بيلبرج  س��تيفن 
)The Post(. اإلطار الزمنى واملكانى 
ال��ذى تدور ب��ه أح��داث الفيلم هو 
بداية س��بعينيات القرن العشرين 
فى العاصمة األمريكية واشنطن. 
والس��ياق السياس��ى ه��و احل��رب 
األمريكي��ة على فيتنام التى كانت 
آنذاك فى عقده��ا الثالث. وقضية 
الفيلم هى صحيفة »الواش��نطن 
بوس��ت« )واس��م الفيل��م يش��ير 
إليه��ا(، وناش��رتها كاثرين جراهام 
التى جتس��د ش��خصيتها املمثلة 
ب��ن  ومحرره��ا  س��تريب،  ميري��ل 
برادلى ال��ذى يلعب دوره املمثل توم 

هانكس.
فى خمس��ينيات القرن العش��رين 
تورطت الواليات املتحدة األمريكية 
عس��كريا ف��ى الهن��د الصيني��ة، 
وأش��علت حت��ت يافط��ات »احتواء 
الشيوعية« حربا مدمرة على فيتنام 
الت��ى تصارع��ت عل��ى الس��يطرة 
عليها مجموعات ميينية ساندتها 
ش��يوعية  وح��ركات  واش��نطن 
دعمها احل��زب الش��يوعى احلاكم 
ف��ى الصني واالحت��اد الس��وفييتى 
إلى  الس��ابق. انقس��مت فيتن��ام 
جمهورية جنوبية خاضعة للنفوذ 
األمريكى وجمهورية شمالية يدير 
شأنها احلزب الشيوعى الفيتنامى 
التاريخى  ولسنوات طويلة زعيمه 
هو ش��ى من. تدريجيا، صار التورط 

العس��كرى للواليات املتحدة حربا 
مدمرة ووحشية ارتكبت بها جرائم 
مفزعة ضد اإلنس��انية وأسقطت 
مئات اآلالف م��ن الضحايا املدنيني 
والعس��كريني فى فيتنام اجلنوبية 
والش��مالية، وش��ارك به��ا مئ��ات 
اآلالف م��ن اجلنود األمريكيني الذين 
س��قط منه��م م��ا يقرب م��ن ٦٠ 
أل��ف قتيل، وأنفق��ت عليها باليني 
الدوالرات الت��ى كان ميكن للواليات 
الرش��ادة  م��ن  بش��ىء  املتح��دة 
واملسئولية أن توجهها إِما لإلنفاق 
الداخل��ى أو لإلنف��اق اخلارجى على 
جه��ود التنمية العاملي��ة، وانتهت 
الق��وات  بانس��حاب   ١٩٧٥ ف��ى 
جمهوري��ة  وانهي��ار  األمريكي��ة 
فيتنام اجلنوبية وتوحد فيتنام حتت 
حكم احلزب الشيوعى وجمهوريته 

االشتراكية.
بني خمس��ينيات القرن العش��رين 
عل��ى  تعاق��ب  وس��بعينياته، 
البي��ت األبيض رؤس��اء جمهوريون 
بش��دة  تفاوت��ت  ودميقراطي��ون 
توجهاتهم فى السياسة الداخلية 
واخلارجي��ة واش��تركوا ف��ى جرمية 
مواصلة احلرب املدمرة على فيتنام 
فى  املتصاع��د  الغض��ب  وجتاه��ل 
اجملتمع األمريك��ى واإلدانة العاملية 
الرؤس��اء  اش��ترك  الكاس��حة. 
أيزنه��اور  ودواي��ت  تروم��ان  ه��ارى 
وجون كينيدى وليندون جونس��ون 
ف��ى  أيض��ا  نيكس��ون  وريتش��ارد 
جرمية خداع ال��رأى العام األمريكى 
وتزيي��ف وعى الناس بش��أن احلرب 

عل��ى فيتنام إما مبن��ع التداول احلر 
للمعلوم��ات، أو بإخفاء احلقائق، أو 
بالترويج ألنصاف املعلومات وأشباه 
احلقائ��ق، أو بالتش��كيك فى الوالء 
الوطن��ى للسياس��يني واملثقف��ني 
واإلعالمي��ني والصحفي��ني الذي��ن 
عارض��وا احلرب ووجدوا أنفس��هم 
ف��ى خان��ات االته��ام بالتعاط��ف 
م��ع الش��يوعية، أو بتخوين وقمع 
حركات الرفض الشبابية والطالبية 
التى اكتسبت دفعا شعبيا كبيرا 
فى الستينيات والسبعينيات. فى 
الرؤس��اء وحكوماتهم  وجه خداع 
وقفت الصحافة احلرة فى الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة مدافع��ة عن 
واحلقائق  املعلوم��ات  ت��داول  حرية 
وع��ن حري��ة التعبي��ر ع��ن ال��رأى، 
املق��دس للصحافة  للدور  انتصارا 
كس��لطة رابع��ة تراقب وحتاس��ب 
الس��لطة التنفيذية باسم الناس 
ونيابة عنهم ودفاعا عن حق اجملتمع 
األمريك��ى فى معرفة ما يجرى فى 
فيتنام ومعارضة حرب ارتكبت بها 
جرائ��م مفزعة وس��قط بها مئات 
اآلالف من الضحايا وأنفقت عليها 

باليني الدوالرات.
من هن��ا تب��دأ احلكاي��ة الواقعية 
لفيلم »البوس��ت«، من مس��اعى 
صحيفة الواش��نطن بوست التى 
كان��ت آن��ذاك صحيف��ة صغي��رة 
ومح��دودة االنتش��ار احلصول على 
كان��ت  وتل��ك  البنتاج��ون«  »أوراق 
آالف الوثائ��ق الس��رية التى حوتها 
وزارة  أعدته��ا  مفصل��ة  دراس��ات 

الدفاع األمريكية فى الس��تينيات 
حول احلرب على فيتنام وكش��فت 
العس��كرية  اإلدارة  س��وء  ع��ن 
والسياس��ية للح��رب وانتهت إلى 
فش��ل الواليات املتحدة فى حتقيق 
أهدافه��ا وحتمي��ة إنه��اء الوجود 
العس��كرى األمريكى ف��ى فيتنام 
والهند الصينية. فى ١٩٧١، حققت 
تاميز س��بق  النيوي��ورك  صحيف��ة 
نشر بعض »أوراق البنتاجون« التى 
وثقت خ��داع الرؤس��اء األمريكيني 
املتعاقب��ني للرأى العام وكش��فت 
الكثي��ر من أس��رار احل��رب. غير أن 
ريتش��ارد  األس��بق  الرئي��س  إدارة 
نيكسون اس��تصدرت أمرا قضائيا 
بوقف النش��ر ف��ى التامي��ز بادعاء 
تهدي��د األم��ن القوم��ى واملصالح 
الوطنية، وامتثلت التاميز. فما كان 
من الواش��نطن بوست، لشجاعة 
ناش��رتها كاثرين جراه��ام / ميريل 
ستريب )وهى كانت السيدة األولى 
ناش��رة لصحيفة  التى أصبح��ت 
يومي��ة أمريكية( وج��راءة محررها 
ب��ن برادلى / ت��وم هانكس، س��وى 
أن واصل��ت النش��ر وواجه��ت إدارة 
ث��م  بنج��اح.  نيكس��ون قضائي��ا 
انضمت »البوست« إلى النيويورك 
تاميز فى دعوى قضائية أمام احملكمة 
الدس��تورية العليا للدفاع عن حق 
الصحف ف��ى مراقبة ومحاس��بة 
باس��م  وحكوماته��م  الرؤس��اء 
الناس وفى نش��ر ما يثبت ممارسات 
الفس��اد واخلداع وسوء اإلدارة التى 
قد يتورطون به��ا، وحلماية التداول 

احل��ر للمعلوم��ات واحلقائ��ق وغل 
ي��د احلكومات ع��ن منعه. حكمت 
األمريكي��ة  العلي��ا  الدس��تورية 
لصال��ح الصحيفت��ني وس��محت 
بنش��ر »أوراق البنتاجون«، ورفضت 
التحايل  نيكس��ون  إدارة  محاوالت 
على احلرية وعلى املراقبة واحملاسبة 
الش��عبية. شجاعة الناشرة، التى 
يلف��ت الفيلم ببراع��ة النظر إلى 
الصعوبات التى واجهتها كسيدة 
ف��ى  الرج��ال  بع��ض  وغطرس��ة 
التعامل معه��ا، وجراءة احملرر، الذى 
يعالج الفيلم من خالل شخصيته 
السياس��يني  اس��تغالل  خط��ورة 
والرسميني للصحافة وتزلفهم إلى 
احملررين والصحفي��ني أو تهديدهم 
والثب��ور لك��ى ينصرف��وا  بالوي��ل 
عن مراقبة ومحاس��بة الس��لطة؛ 
الش��جاعة واجل��راءة هات��ان دفعتا 
»البوس��ت«، بعد أن نشرت الوثائق 
الس��رية وأس��همت م��ع صح��ف 
أخرى وضمن عوام��ل أخرى أهمها 
املعارضة الشعبية املتصاعدة فى 
إنهاء احلرب األمريكية على فيتنام 
ف��ى ١٩٧٥، م��ن خان��ات الصحف 
الصغي��رة ومحدودة االنتش��ار إلى 
مصاف الصح��ف الكبيرة واملؤثرة 

أمريكيا وعامليا.
يحمل فيلم »البوس��ت«، وبه تبهر 
العظيمة ميريل ستريب بأداء بديع 
وتتلبس شخصياته الرئيسية روح 
الس��بعينيات املتحدية للسلطة، 
إس��قاطا سياس��يا واضح��ا على 
الوالي��ات  ف��ى  الراهن��ة  األوض��اع 

املتح��دة األمريكية الت��ى عاد بها 
إلى البيت األبي��ض رئيس منتخب 
ال يحت��رم حق املواط��ن فى املعرفة 
مت��ارس  أن  للصحاف��ة  يري��د  وال 
عملها بحري��ة وال يعتبر للمراقبة 
واحملاس��بة الش��عبية وال يتردد عن 
تخوي��ن معارضيه وادع��اء بطولته 
الفردي��ة. يظهر الفيلم التش��ابه 
العميق بني ريتش��ارد نيكسون فى 
سبعينيات القرن العشرين ودونالد 
ترامب فى ٢٠١٧ و٢٠١٨. »البوست« 
يذكر أمريكيا وعامليا، دون ش��بهة 
باملهم��ة  األمريك��ى،  االس��تعالء 
احلر  باإلع��الم  املنوط��ة  املقدس��ة 
والصحافة احل��رة، مهمة مواجهة 
باملعلوم��ة  واحلكوم��ات  احل��كام 
واحلقيق��ة وكلمة احل��ق دفاعا عن 
حق الناس فى املعرفة وحق اجملتمع 
فى مراقبة ومحاس��بة الس��لطة. 
وما أحوج اإلعالم احل��ر والصحافة 
احلرة فى مص��ر إلى تذكر مقومات 
وواجب��ات ه��ذه املهمة املقدس��ة، 
وتدبر س��بل تفعيلها ف��ى مرحلة 
حماي��ة  ضمان��ات  عنه��ا  تغي��ب 
املواط��ن والوع��ى العام من س��يل 
اخل��داع والزيف وتتعذر بها س��بل 

مراقبة ومحاسبة السلطة.

* ينش��ر هذا املق��ال باإلتفاق مع 
للس��ام  كارنيغ��ي  مؤسس��ة 
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الصحافة الحرة ومهمتها المقدسة

جانب من انتخابات اإلقليم »ارشيف«

إن المفوضية قامت خالل 
الفترة السابقة بفتح 

الدورات التدريبية الالزمة 
لتأهيل مالكاتها حول 

الية إجراء عملية التسجيل 
اإللكتروني )البايومتري(، 

وتوزيع البطاقة الذكية 
على الناخبين، عبر مراكز 
افتتحتها في أغلب المدن 

واألقضية والنواحي 
لتسجيل وتجديد سجالت 
الناخبين وتوزيع الكارت 

اإللكتروني على المقترعين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، 
ع��ن ضب��ط 300 معامل��ة ق��روض 
مخالف��ة للضوابط ف��ي محافظة 
املثنى، مبينة أن القروض تقّدر بأكثر 

من خمسة مليارات دينار.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
منه،  نس��خة  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
»وردت معلومات أفادت بقيام إحدى 
الش��ركات األهليَّة الت��ي لها فروع 

ة محافظاٍت بتس��لُّم قروض  في عدَّ
من مصرف الرشيد – فرع السماوة، 
موا  من دون علم أصحابها الذين قدَّ

طلباتهم عن طريق الشركة«.
وأضافت الهيئة، أن »الدائرة أوضحت 
ب��أنَّ مالكات مكت��ب حتقيق الهيئة 
نت من ضبط 300  ف��ي احملافظة متكَّ
ُمعاملة إقراٍض ملواطنني من مصرف 
الرشيد، ُصرَِف مبوجبها مبلٌغ مقدارُه 
دين��ارٍ«،  ملي��ارات   )5,480,000,000(

ُمش��يرًة إل��ى تنظيم فري��ق العمل 
ن جميع  حملضر ضبٍط أصول��يٍّ تضمَّ

املُبرزات اجلرميَّة املضبوطة«.
وكانت هيئ��ة النزاهة، أعلنت امس 
الثالثاء، عن ضبط عدد من األضابير 
اخلاص��ة بالق��روض الزراعي��ة والتي 
تق��در بأكث��ر م��ن ملي��ار دين��ار في 
محافظ��ة البصرة، مبين��ة أن تلك 
الق��روض ل��م تس��دد منذ س��بعة 

سنني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزي��ر التعليم العال��ي والبحث 
العلم��ي عبد الرزاق العيس��ى، أمس 
الثالثاء، أن وزارته تس��عى إلى تطبيق 
س��تراتيجيتها الرامي��ة إل��ى حتديث 
املناهج الدراس��ية ونظ��ام احلوكمة 
اإللكترونية، مش��يراً إلى ضرورة فتح 
آفاق جديدة لتعزيز العالقات األكادميية 

والثقافية مع الدول املتطورة.
وقال��ت وزارة التعليم العالي في بيان 

تلقت الس��ومرية نيوز نس��خة منه، 
إن »كلية لندن اجلامعة اس��تضافت 
الوزير عبد الرزاق العيسى حيث القى 
األخير محاض��رة عن التعليم العالي 
ومس��يرته ف��ي الع��راق«، مبين��ة أن 
»العيسى كرم مجموعة من الطلبة 
العراقي��ني املبتعث��ني الذي��ن نش��روا 
خمس بح��وث علمي��ة فأكثر وتقدمي 
شهادات تقديرية لألساتذة العراقيني 
املتح��دة  اململك��ة  ف��ي  املقيم��ني 

املتعاونني مع اجلامعات العراقية«.
ونقل��ت الوزارة عن العيس��ى تأكيده 
على »مض��ي وزارة التعلي��م العالي 
في تطبيق مشاريعها الستراتيجية 
الرامية إل��ى حتدي��ث إدارة اجلامعات، 
العلمي،  والبحث  الدراسية  واملناهج 
واحلوكم��ة االلكتروني��ة واإلفادة من 
وابتع��اث الطلب��ة  التوأم��ة  برام��ج 
العراقيني م��ن التخصص��ات النادرة 

والعلوم احلديثة«.

النزاهة تضبط معامالت قروض بنحو
خمسة مليارات دينار خالفًا للضوابط

»التعليم« تسعى لتحديث
المناهج وتطبيق نظام الحوكمة



بغداد – انفجار عبوة  
ذك��ر مص��در أمن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة أم��س الثالثاء، ب��أن جنديا 
قتل وأصيب اثنان آخران بتفجير عبوة 

ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة على جانب طريق في قضاء 
الطارمي��ة، انفجرت لدى م��رور دورية 
للجي��ش، م��ا ادى الى مقت��ل جندي 

واصابة 2 آخرين بجروح".
على صعي��د متصل اف��اد املصدر ان 
شخصني اثنني قتال بنيران مسلحني 
مجهولني جنوب��ي العاصمة بغداد ، 
مش��يرا الى ان "مسلحني مجهولني 
فتحوا نيران اسلحتهم الكامتة بأجتاه 
ش��خصني مبنطق��ة ال��دوامن جنوبي 
بغداد ما اسفر عن مقتلهم في احلال 

فيما الذ املسلحني بالفرار" .

ديالى – قذيفة هاون 
أكد مس��وؤل محلي ف��ي محافظة 
ديال��ى أمس الثالثاء، س��قوط قذيفة 
ه��اون ق��رب معم��ل للحص��ى ف��ي 

منطقة شروين شرقي ب عقوبة. 
وقال رئيس مجلس ناحية املنصورية 
)45ك��م ش��رق( راغ��ب العتبك��ي إن 
"قذيف��ة هاون س��قطت قرب معمل 
للحصى في منطقة شروين شمالي 
املنصوري��ة دون أي إصابات بش��رية"، 
مضيفا ان"مصدر إطالق القذيفة من 
منطقة الزور التي تنتش��ر بها خاليا 
داعش"، مش��يرا الى أن "قوات اجليش 

ردت على مصدر إطالق القذيفة". 

كركوك – عملية دهم 
أمن��ي ف��ي ش��رطة  أعل��ن مص��در 
محافظ��ة كركوك ام��س الثالثاء ان 

مفرزة امنية القت القبض على ثالثة 
عناصر إرهابية في احملافظة .

وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه ان مفرزة امنية 
متكنت من القبض على ثالثة ارهابيني 
ف��ي محافظة كرك��وك يعملون في 
االستشهاديني"  تيبة  داعش  صفوف 
، مضيفا لق��د مت العثور على حزامني 
ناس��فني"، مبينا ان "العملية نفذت 
من خ��الل فريق اس��تخباري مختص 
ومراقب��ة  االه��داف  متابع��ة  بع��د 
حتركاتهم، مت التحفظ عليهم واتخاذ 

اإلجراءات القانونية أصوليا" 

بابل – عمليات تفتيش 
اكد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة بابل امس الثالثاء ان مفرزة  
امني��ة الق��ت القبض عل��ى عدد من 
املتهم��ني واملطلوب��ني للقضاء خالل 

سلسلة عمليات تفتيش في اقضية 
ونواحي احملافظة. 

وأض��اف املص��در ان عملي��ة القبض 
اس��تخبارية  ملعلوم��ات  اس��تندت 
دقيق��ة ومذك��رات قب��ض قضائي��ة، 
مش��يراً ال��ى احال��ة املتهم��ني ال��ى 
اجلهات اخملتصة الس��تكمال إجراءات 

التحقيق معهم.

صالح الدين – ضبط الغام 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظة صالح الدي��ن امس الثالثاء 
ان هندس��ة امليدان التابعة للحش��د 
الش��عبي عث��ر عل��ى ك��دس ألغ��ام 
الصيني��ة  ف��ي جزي��رة  ومتفج��رات 

مبحافظة صالح الدين.
وذك��ر املص��در ان "هندس��ة املي��دان 
وخ��الل عمليات التطهير املس��تمرة 
عثرت على كدس لأللغام واملتفجرات 

في جزيرة الصينية".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة الديواني��ة امس الثالثاء ان 
الق��وات االمنية الق��ت القبض على 
17 متهم��ا بقضاي��ا مختلف��ة م��ن 

بينها جنائية في احملافظة .
وذك��ر املصدر االمني ان "تش��كيالت 
حمل��ة  ش��نت  الديواني��ة  ش��رطة 
واس��عة النطاق ملالحق��ة املطلوبني 
إلى القض��اء وذلك ف��ي مناطق عدة 
م��ن احملافظ��ة حي��ث متكن��ت مفارز 
مركز الوح��دة من إلقاء القبض على 
ش��خصني أحده��م مته��م بقضية 
جنائي��ة" ، مبين��ا ان "مف��ارز مرك��ز 
القت  والشافعية  الشنافية وسومر 
القب��ض أيضاً عل��ى 9 متهمني مبواد 

قانونية مختلفة".

ذي قار – عملية دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة ذي قار ام��س الثالثاء، بان 
االجهزة االمني��ة ألقت القبض على 
6 أشخاص بتهمة قتل احد مواطني 

قضاء الغراف.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "االجه��زة االمنية بقضاء 
الغراف ش��مالي ذي ق��ار، متكنت من 
القبض على 6 متهمني قتلوا مواطنا 
شرق القضاء بطريقة بشعة بسبب 
خالف عش��ائري س��ابق بني الطرفني 
)اجلن��اة واجملن��ى علي��ه(" ، الفت��ا الى 
ان "املتهم��ني االن قي��د التحقيق ومت 
ايقافهم على وفق املادة 406 من قانون 
العقوب��ات العراق��ي، القت��ل العمد، 
وبع��د اكم��ال اوراقه��م التحقيقية 
س��يتم احالتهم الى القضاء لينالوا 

جزاءهم العادل".

البصرة – اطالق نار 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة ام��س الثالثاء أن مس��لحني 
مجهول��ني أطلقوا الن��ار على مدني 
كان يق��ود س��يارة أج��رة وأردوه قتيالً 
في منطقة سكنية تقع ضمن مركز 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
مس��لحني  "ثالث��ة  إن  اس��مه  ع��ن 
مجهولني الحق��وا مدني��اً كان يقود 
س��يارة أجرة في منطق��ة دور النفط 
وأطلقوا عليه النار من بندقية كانت 
بحوزته��م"، مبيناً أن "احلادث أس��فر 
ع��ن مص��رع الش��اب على الف��ور" ، 
الفتا الى أن "قوات الش��رطة حضرت 
بس��رعة ال��ى محل احل��ادث وفتحت 

حتقيقاً لكشف مالبسات اجلرمية".

ضبط ألغام ومتفجرات في الصينية غربي صالح الدين * اعتقال 17 مطلوبًا في عدد من مناطق الديوانية 
انطالق سلسلة عمليات تفتيش ودهم في محافظة بابل * مسلحون يطلقون النار على مدني وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير العدل حيدر الزاملي إن الوزارة ستقدم 
املزيد من التس��هيالت الى املنظم��ات احمللية 
والدولية الرصينة واملعني��ة في مجال حقوق 
اإلنس��ان وال سيما بعد بسط األمن واالنتصار 

على عصابات داعش.
ورحب خالل اس��تقباله في مكتبه الرس��مي 
وف��د اللجن��ة الدولية للصلي��ب االحمر، بدور 
م��الكات اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحمر 
وس��عيها االنس��اني البارز في مج��ال املعونة 
واملس��اعدات للمهجرين والنازحني من بطش 

العصابات االرهابية.
ونقل بيان العالم الوزارة تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه ع��ن الزامل��ي قول��ه، ان "الوزارة 
مس��تعدة للتع��اون مع وفد اللجن��ة الدولية 
للصلي��ب االحمر ف��ي مجال حقوق االنس��ان 
املتعل��ق مبوضوع )االختفاء القس��ري( ومد يد 
العون في معرفة مصير االشخاص املفقودين 
باعتبارها من امللفات الهامة في اعادة السلم 
واملصاحلة اجملتمعية ومن اساس��يات ومعايير 

حقوق االنسان الدولية".
ب��دوره اب��دى رئي��س وف��د اللجن��ة الدولي��ة 
للصليب االحمر تفهمه لإلجراءات االحترازية 
التي اتخذتها الوزارة في مجال ادارة السجون 
بجمي��ع تفاصيله��ا كونه��ا تدخ��ل ضم��ن 

السياقات االمنية لعمل الوزارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا نائب رئي��س اجلمهوري��ة إياد ع��الوي، أمس 
الثالث��اء، الى عقد قم��ة عربية لتنقي��ة االجواء 
وحل اخلالف��ات العربية ب��روح اخوي��ة بعيدا عن 

التدخالت االجنبية.
واكد ع��الوي خالل اس��تقباله الوف��د االعالمي 
الكويت��ي أمس الثالث��اء ان "الكويت كانت على 
الدوام صاحبة مبادرات متميزة في تنقية االجواء 
العربية، مشيدا " مبواقف الكويت اميرا وحكومة 
وش��عبا، بهذا االجتاه ودعهما الالمحدود للعراق 
س��واء في احملاف��ل الدولية ومواقفه��ا االيجابية 
او اس��هاماتها في عمليات البن��اء واالعمار وفي 
اجلوانب اإلنس��انية، ودعا عالوي ال��ى عقد مؤمتر 

قمة عربية لتنقية األجواء وحل اخلالفات".
واش��ار ال��ى ان " لألعالم العرب��ي والكويتي منه 
بش��كل خاص الدور الريادي في حث العرب على 
حل خالفاتهم والعبور الى بر االمان إلعادة الروح 
العربية الى مس��ارات العمل العربي الصحيح، 
بعد ان فقدت العرب البوصلة الصحيحة في هذا 
املس��ار وبعد ان تراجعت القضية الفلسطينية 
لتصب��ح مس��الة ثانوية، وه��و ما ين��ذر بتراجع 
العرب عن ادراك ما ه��و مطلوب منهم في هذه 

املرحلة" .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس القضاء األعلى، فائق زيدان، 
ان اس��تقالل القضاء عامل مه��م في حفظ 
أمن و استقرار البالد ويعد من التجارب الرائدة 

في العالم.
وقال زيدان ف��ي كلمة له ام��س الثالثاء، اثناء 
انطالق فعاليات )ي��وم القضاء العراقي(، الذي 
يقيم��ه مجل��س القض��اء األعلى ف��ي بغداد 
بحض��ور ع��دد م��ن س��فراء العالم ورؤس��اء 
القضاء م��ن مختلف البلدان وجمع غفير من 
القضاة العراقي��ني، ان "القضاء كان و ما يزال 
األمني على حقوق الناس" مؤكدا ان "القضاء 
فق��د اس��تقالليته عندما وضعت��ه األنظمة 

السابقة داخل احلكومة".
وأش��ار ال��ى ان "مس��يرة اس��تقالل القضاء 
تكللت بتشريع قانونه في مثل هذا اليوم من 
الع��ام الس��ابق" معتبراً  " يوم تش��ريع قانون 
مجلس القضاء األعلى،يوم القضاء العراقي" 
مبيناً، ان "جتربة القضاء املس��تقل في العراق 

جتربة رائدة في العالم".
وأوضح زيدان ان "القضاء اس��تمر بعمله رغم 
كل الظ��روف حتى إبان احت��الل املدن من قبل 
االرهاب" الفتا الى ان "إمياننا باستقالل قضائنا 

هو ما حصننا لتحقيق العدالة".

"العدل" تبدي تعاونها 
مع الصليب األحمر 

بشأن المفقودين 

عالوي يدعو الى عقد قّمة 
عربية لتنقية األجواء

القضاء يعدُّ استقالله 
من التجارب الرائدة في 

العالم

الملف األمني

فريق من األمم املتحدة 
واجلهات األمنية إلزالة 

األلغام في جانبي املوصل
وق��ال رئي��س اللجن��ة نعي��م 
‘‘الصباح  الكع��ود لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن " الق��وات األمنية 
ش��رعت بحملة دهم وتفتيش 
اس��تهدفت  النطاق  واس��عة 
أحي��اء  ف��ي  املدني��ني  من��ازل 
التأميم  مختلفة من منطقة 
جنوب��ي الرم��ادي وص��وال إلى 
منطقة اخلمس��ة كيلو غربي 
ع��ن  بحث��ا  الرم��ادي  مدين��ة 
األش��خاص الذي��ن ال ميلك��ون 

البطاقة األمنية". 
ج��اءت  احلمل��ة  أن"  وأض��اف 
ورود معلومات  عل��ى خلفي��ة 
بوج��ود  تفي��د  اس��تخبارية 
مطلوبني تس��للوا مع األس��ر 
النازح��ة إل��ى تل��ك املناطق”, 
احلمل��ة  ان"  ال��ى  مش��يرا 
العتق��ال  مس��تمرة  مازال��ت 
البطاق��ة  ميتل��ك  ال  م��ن  كل 
احملاكم  إلى  وإحالتهم  األمنية 

اخملتصة".
 ، األمني��ة  الق��وات  ومتكن��ت 
أم��س الثالث��اء ، م��ن اعتق��ال 
ثالث��ة انتحاري��ني م��ن تنظيم 
داعش اإلجرامي أثناء تسللهم 
ال��ى مناط��ق ش��رقي قض��اء 

الفلوجة.
وقال��ت اللجن��ة األمني��ة في 
القضاء في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خه منه 

ان "الق��وات األمني��ة حاصرت 
الى  تس��للوا  انتحاريني  ثالث��ة 
منطق��ة الضابطي��ة ش��مال 
ش��رقي قضاء الكرمة شرقي 
مدين��ة الفلوج��ة ، مبينا ان " 
الق��وات األمنية القت القبض 

عليهم بعملية نوعية ”.
وأضاف��ت ان “الق��وات األمنية 
أغلقت م��كان احلادث بالكامل 
فيما استعدت قوة أمنية أخرى 
باقتحام االماك��ن القريبة من 

موقع احلادث بحثا عن آخرين .
وكان القائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة حيدر العب��ادي ، قد 
أعلن الس��بت )10 كانون األول 
2017(، "االنتصار النهائي على 
داعش واستعادة جميع األراضي 
العراقية من س��يطرته"، وقال 
العبادي آنذاك أن "حلم داعش 
انته��ى ويجب أن نُزيل كل آثاره 
بالعودة  لإلره��اب  وال نس��مح 

مرة أخرى".

العبادي مستعد ملناقشة 
املوازنة ويتعهد بتأمني نزاهة 

االنتخابات
وفي س��ياق أخر ق��ال العبادي 
"يج��ب متك��ني النازح��ني م��ن 
امر  باالنتخابات النه  املشاركة 
مشيرا  للحكومة"،  اساس��ي 
ال��ى ان "هناك م��ن اراد تأجيل 
عل��ى  للحف��اظ  االنتخاب��ات 
منصب��ه، واحملكم��ة االحتادي��ة 

قطعت الطريق عليه".

واضاف العبادي، أن "من واجب 
نتائ��ج  تضم��ن  ان  احلكوم��ة 
االنتخاب��ات، ونتعه��د بتوفي��ر 
من��اخ مالئم الجراء االنتخابات 

وحتقيق نزاهتها".
الن��واب صوت،  وكان مجل��س 
عل��ى  االثن��ني،  األول  ام��س 
اجراء االنتخاب��ات النيابية في 
موعده��ا املقرر بالثاني عش��ر 
م��ن آيار املقب��ل، بعد ان قضت 
احملددة  باملدة  التقيي��د  بوجوب 
في املادة السادسة واخلمسني 
من الدس��تور النتخاب أعضاء 
النواب اجلديد، مؤكدة  مجلس 

عدم جواز تغيير املوعد.

"القوى العراقية" يبدأ 
صياغة تعديل قانون لتأجيل 

االنتخابات احمللية
وفيما رحبت اجلبوري ب� "مقترح 
مت طرح��ه مؤخراً ف��ي مجلس 
االنتخاب��ات  بتأجي��ل  الن��واب 
احمللية إلى نهاية العام احلالي"، 
بينت ان "اجلهات اخملتصة عليها 
أن تفس��ح اجملال للمرش��حني 
من أج��ل اع��داد برامج خاصة 
تتم  ولك��ي  احمللي��ة،  ب��االدرات 
عملي��ة االقت��راع بنح��و هادئ 

وبعيداً عن التأثيرات".
وأوردت النائب عن حتالف القوى 
العراقي��ة أن "القان��ون النافذ 
ن��ص عل��ى اج��راء انتخاب��ات 
مجل��س الن��واب م��ع احمللي��ة، 
لكننا س��وف نق�دم مقترح�ا 

بتعديل��ه والدس��تور يس��مح 
لن��ا بذل���ك م��ن دون الع�ودة 
إل��ى احلكوم���ة ألن املوض�وع 
مالي���ة  التزام���ات  يرت���ب  ال 
جدي���دة غي��ر موج��ودة ف��ي 

املوازن�ة العام�ة".
وش��ددت على أن "الدستور لم 
ين��ص على موع��د االنتخابات 
احمللية، وبالتال��ي جمللس النواب 
تعديل��ه م��ن خ��الل مداخل��ة 

تشريعية".
وتوقع��ت اجلب��وري أن "تالق��ي 
من  قب��والً  التأجي���ل  دع��وات 
شتى الكت�ل السياسية سواء 
الكردس��تاني  التحال��ف  م��ن 
التحال���ف  اط���راف  ام 

القوطن�ي".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائب عن 
محم��د  الوطن��ي  التحال��ف 
س��عدون الصيهود أن "تأجيل 
االنتخاب��ات احمللي��ة وفصله��ا 
عن االنتخابات العامة سيؤدي 
إل��ى اعباء مالي��ة تفرض على 

احلكومة".
وأض��اف الصيهود ف��ي حديث 
أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى 
"مجل��س النواب ال يس��تطيع 
التف��رد باتخاذ هكذا ق��رار بل 
علي��ه الع��ودة إل��ى مجل��س 
ال��وزراء بوصفه املس��ؤول عن 
العام��ة  السياس��ية  رس��م 

واملالية للبلد".
حتال��ف  "مقت��رح  أن  وأوض��ح 
القوى العراقية لن يلقي قبوالً 

من الكتل السياسية ال سيما 
الوطني  التحالف  من اط��راف 

بجميع مكوناته".
ودعا الصيهود الكتل إلى "عدم 
تعطي��ل العملي��ة االنتخابية 
س��يما وأن املواطن يبحث عن 
التغيي��ر خدم��ة للمصلح��ة 

العامة".
وكان مجل��س الوزراء قد صوت 
على دم��ج االنتخاب��ات احمللية 
والعامة في يوم 12 من ش��هر 

آيار املقبل.

النقد الدولي: االقتصاد 
العاملي يبعث على التفاؤل

وأضاف أن��ه من املهم أن تتخذ 
احلكومات خطوات تفضي إلى 
مواجهة العقبات التي تعترض 
النم��و، جلعل��ه أكث��ر ش��موال 
وجعل االقتص��ادات أكثر قدرة 
االنكماش  التكيف خالل  على 

القادم.
بع��ض  التقري��ر  خف��ض  م��ا 
التوقعات بش��أن دول بعينها. 
بش��أن  التوقع��ات  وس��جلت 
جنوب أفريقيا أكبر تغير سلبي 
خالل عام 2019 بنسبة 0.7 في 
املئ��ة، ويعك��س االنخفاض ما 
نتيجة  بأنه  الصن��دوق  وصفه 
زيادة االضطرابات السياس��ية 
التي تلقي بظاللها على الثقة 

واالستثمار.
كما س��جلت التوقعات بشأن 
بريطاني��ا انخفاض��ا طفيف��ا 

0.1 ف��ي املئ��ة ع��ام  بنس��بة 
2019. ولم يفصح التقرير عن 

السبب.
تس��جيل  التقري��ر  ويتوق��ع 
بريطانيا منوا قدره 1.5 في املئة 
هذا الع��ام والعام املقبل. وحتل 
بريطاني��ا ف��ي مرتب��ة أفضل 
م��ن إيطالي��ا والياب��ان داخ��ل 
مجموع��ة ال��دول الصناعي��ة 
الس��بع، وفي مرتبة تلي بعض 

الدول األخرى في اجملموعة.
وأشار التقرير إلى أن مفاوضات 
خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد 
األوروب��ي تعد واح��دة من عدة 
مخاط��رة محتمل��ة تؤث��ر في 
أن  ذل��ك  ومث��ال  التوقع��ات. 
الدولية  التجاري��ة  االتفاق��ات 
طويل��ة األجل تخض��ع إلعادة 

تفاوض.
ويقول صندوق النقد الدولي إن 
زيادة العقبات التجارية وإعادة 
وض��ع التنظيم��ات، إذا أثمرت 
عملي��ة إع��ادة التف��اوض عن 
ذلك، رمبا يك��ون لها تأثير على 
االس��تثمار العامل��ي وخف��ض 

الكفاءة.
وحذر التقرير من أن "أي إخفاق 
في حتقيق منو ش��امل قد يزيد 
من الضغوط على "السياسات 
الت��ي ترك��ز عل��ى حتقي��ق منو 
التي  داخليا"، وه��ي الضغوط 
يصفه��ا الصن��دوق بعقب��ات 
يعتبرها تضر  جتاري��ة جدي��دة 

بالنمو االقتصادي.

تتمات ص1

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

أك��د مس��اعد األمني الع��ام لألمم 
السياس��ية  للش��ؤون  املتح��دة 
اس��تعداد  ينتش��ا  ميروس��الف 
األممي��ة في مس��اعدة  املنظم��ة 
الع��راق فيم��ا يخ��ص االنتخابات 
البرملاني��ة واحمللية املق��رر إجراؤها 
في 12 أي��ار/ 2018 والتطورات في 
العالق��ات بني احلكوم��ة االحتادية 
وحكومة إقليم كردس��تان وإعادة 
االستقرار واإلعمار ومؤمتر اإلعمار 

في الكويت وعمليات املصاحلة. 
وقال بيان ملكتب ممثل األمم املتحدة 
ف��ي الع��راق ان " مس��اعد األمني 
للش��ؤون  املتح��دة  ل��ألمم  الع��ام 
السياس��ية ميروس��الف ينتش��ا 
ق��ام بزي��ارًة إل��ى العراق تس��تمر 
لثالثة أيام. والتقى برئيس مجلس 
ال��وزراء الدكت��ور حي��در العبادي، 
ونائ��ب رئيس اجلمهورية أس��امة 
النجيف��ي، ورئيس مجلس النواب 
سليم اجلبوري، فضالً عن مجلس 
املفوضني االنتخابي املعني حديثاً. 
وجرت خ��الل اللقاءات مناقش��ة 
األمم  ملس��اهمة  الس��بل  أفض��ل 
املتحدة في العراق، وال سيما فيما 
يخص االنتخابات الوطنية واحمللية 
املق��رر إجراؤه��ا في 12 أي��ار/ مايو 
العالقات  والتط��ورات ف��ي   2018
ب��ني احلكومة االحتادي��ة وحكومة 
إقليم كردستان وإعادة االستقرار 
وإعادة اإلعمار ف��ي العراق ومؤمتر 
إعادة اإلعم��ار للعراق في الكويت 

وعمليات املصاحلة في العراق". 
زار  ينتش��ا   " ان  البي��ان  وأض��اف 
مدين��ة املوص��ل. اذ اطل��ع بنحو 
مباش��ر على قدرة سكان املدينة 
عل��ى الصم��ود وعزمه��م عل��ى 
االنط��الق وإع��ادة بن��اء حياته��م 

بع��د أكثر م��ن ثالث س��نوات من 
املعان��اة حتت حكم تنظيم داعش 
اإلرهابي. وزار األحي��اء املدمرة في 
املوصل، حيث ق��اد تنظيم داعش 
"اخلالف��ة".  بدول��ة  يس��مى  م��ا 
وقال: "لقد رأيت األس��واق احمللية 
وامل��دارس واملستش��فيات تعي��د 
فتح أبوابها، حيث يتنقل س��كان 
املدين��ة فيها بحرية واألس��ر في 
الش��وارع والس��يارات ف��ي طريق 
عودتهم إلى ديارهم من مخيمات 
الن��زوح حامل��ني معه��م األث��اث 
املنزل��ي واألغ��راض الش��خصية. 

وعلينا جميعا أن نعمل معا للبناء 
على ما مت إجنازه، وأال نس��مح أبدا 
بأن يكون لإلرهاب موطئ قدم مرة 
أخرى ف��ي ه��ذه األرض التاريخية 
العظيمة. ولن تّدخر األمم املتحدة 
املواطن��ني في  جه��دا ملس��اعدة 
بناء  وإع��ادة  اس��تعادة حياته��م 

مدنهم في سالم وازدهار."
والتق��ى ينتش��ا بحس��ب البيان 
مبس��ؤولني محلي��ني م��ن بينهم 
قائمق��ام قضاء املوص��ل للتأكيد 
عل��ى أن األمم املتح��دة تق��ف إلى 
وال  العراقي��ني،  جمي��ع  جان��ب 

س��يما مواطني نينوى، مبن فيهم 
املس��يحيون واأليزيديون والشبك 
وغيرهم من األقليات التي حتملت 
وطأة إرهاب تنظي��م داعش. وقال 
الس��يد ينتش��ا: "أن��ا هن��ا اليوم 
ألهن��ئ ش��عب نين��وى الفخ��ور 
وجميع العراقيني على انتصارهم 
التاريخي على داعش. هذا االنتصار 
ل��م يك��ن ليتحق��ق ب��دون وحدة 
شعب العراق. والوحدة هي شرط 
مسبق للمصاحلة والتعايش على 
جميع املستويات، ووهما بدورهما 
السالم  مبدآن أساسيان لكسب 

في العراق."
مجمع��ا  ينتش��ا  د  زار  كم��ا 
للمستشفيات في إحدى املناطق 
احمل��ررة، والذي كان واح��داً من آخر 
معاق��ل تنظيم داع��ش ومختبرا 
غي��ر  للمتفج��رات  ومصنع��ا 
النمطية. ويُعّد تطهير واستعادة 
هذا املبنى الض��روري للحياة أحد 
املش��اريع الكثي��رة الت��ي يعم��ل 
عليها كل من دائ��رة األمم املتحدة 
باأللغ��ام  املتعلق��ة  لألعم��ال 
اإلمنائ��ي،  املتح��دة  وبرنام��ج األمم 
لكي يتمك��ن الناس م��ن العودة 

إل��ى حياتهم اليومي��ة واحلصول 
الرعاي��ة الصحية  على خدم��ات 
األساسية. واختتم السيد ينتشا 
حديث��ه بعد زيارت��ه الي��وم قائالً: 
"لقد هالن��ي ما رأيت��ه اليوم في 
املوصل والقصص التي سمعتها 
ع��ن مدى صعوبة احلي��اة في ظل 
حك��م داع��ش، ولكنن��ي وج��دت 
العزاء عن ذل��ك من خالل التعبير 
عن األم��ل والع��زم الذي ملس��ته 
لدى نف��س أولئك املواطنني الذين 
يريدون العيش في سالم وكرامة، 

دون أي خوف أو ترهيب."

ينتشا زار مدينة 
الموصل. اذ اطلع 
بنحو مباشر على 
قدرة سكان المدينة 
على الصمود 
وعزمهم على 
االنطالق وإعادة بناء 
حياتهم بعد أكثر 
من ثالث سنوات 
من المعاناة تحت 
حكم تنظيم داعش 
اإلرهابي

ميروسالف ينتشا

أكدت سعيها لإلسهام في إعمار المدن المتضررة

األمم المتحدة تواصل دعمها الفني
للعراق في إجراء االنتخابات المقبلة
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يهدف الى دعم بلدان شرق المتوسط ومنها العراق

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

مثل وفد ل��وزارة الصحة العراق 
في االجتماع اخلاص بدول اقليم 
شرق املتوسط ملنظمة الصحة 
الدورة  العاملية للتحضير لعقد 
142 للمجلس التنفيذي ملنظمة 
الصحة العاملي��ة في العاصمة 
الي��وم  جني��ف  السويس��رية 
الوفدالدكتور  وت��رأس  األربع��اء، 

محمد جبر حويل.
وناق��ش االجتم��اع التحضي��ري 
الذي حض��ره مدير عام منظمة 
الدكت��ور  العاملي��ة  الصح��ة 
تي��دروس والدكتور ج��واد محور 
املدير اإلقليمي لشرق املتوسط 
ملنظمة الصح��ة العاملية عددا 
م��ن احمل��اور الت��ي تخ��ص وزارة 

الصحة العراقية .
خ��ال  العراق��ي  الوف��د  وأك��د 
االجتم��اع التحضي��ري أهمي��ة 
املتوس��ط  بل��دان ش��رق  دع��م 
ومنه��ا الع��راق كونه��ا تواج��ه 
وأهمي��ة  اس��تثنائية  ظروف��ا 
الش��املة  الصحية  التغطي��ة 
والط��وارئ  األزم��ات  ومواجه��ة 
جنبا إلى جنب مع تعزيز أهداف 
والتأكيد  املس��تدامة  التنمي��ة 
عل��ى برنام��ج العم��ل الثال��ث 
عشر وأهمية تقييم ما مت ضمن 
تطبيق برنامج الرعاية الصحية 
واألولويات اخلاصة بذلك  األولية 
بنظر  آخذين  البيئ��ي  والتحليل 
امليداني��ة  املتغي��رات  االعتب��ار 
للبل��دان ومواجهته��ا للظروف 
برنامج  تطبي��ق  وكذلك ضرورة 
العم��ل الثال��ث عش��ر وأهمية 
تقيي��م م��ا مت ضم��ن تطبي��ق 
برنامج الرعاية الصحية األولية 
واألولويات اخلاصة بذلك وتقوية 
دور بقي��ة القطاعات احلكومية 
وغير احلكومية ودور ومش��اركة 

البرام��ج  تنفي��ذ  ف��ي  اجملتم��ع 
الصحية واالس��هامات الفاعلة 
إجن��اح اخلط��ط ومكات��ب  ف��ي 
منظم��ة الصح��ة العاملية في 
البل��دان فيما يخص التخطيط 
للم��وارد  األمث��ل  واالس��تثمار 
املتاح��ة وكيفية تعزي��ز العمل 
مع بقي��ة االط��راف واملنظمات 
آخذي��ن  الداعم��ة  واجله��ات 
بنظ��ر االعتبار العمل بأس��لوب 
الفري��ق الواحد مع البلدان وفقا 
للمستجدات واملتغيرات البيئية 

في هذه البلدان .
كما أكد الوف��د العراقي ضرورة 

املال��ي  التخطي��ط  يأت��ي  ان 
مقدم��ة  ف��ي  واس��تثماراملوارد 
التمويل الصحيح والفاعل وفقا 
البلدان  لاولوي��ات واحتياج��ات 
وان يك��ون متكاما ب��ن جميع 
البرام��ج الصحية واالحتياجات 
تش��دد  إج��راءات  وج��ود  م��ع 
عل��ى إدارة اجلودة ف��ي التعامل 
وإمكانية دعم منظمة الصحة 
تق��دمي  ف��ي  البل��دان  العاملي��ة 
التغطية  خدماتها فيما يخص 
الصحية الشاملة ومتويل احلملة 
واخلدمات  الش��املة  الصحي��ة 
اخلاصة بالطوارىء وإدارة األزمات 

جنبا إلى جنب م��ع تطوير هذه 
اخلدم��ات باجت��اه حتقي��ق أهداف 
التنمية املستدامة ضمن حتقيق 
استراتيجية العمل الثالث عشر 

ملنظمة الصحة العاملية.
من جهته أثنى مدير عام منظمة 
العاملية على مداخات  الصحة 
العراق أعاه بخصوص التكامل 
بن دعم اخلدم��ات مركزين على 
الش��املة  الصحية  التغطي��ة 
ودعم اخلدمات الصحية املقدمة 
وتل��ك  والاجئ��ن  للنازح��ن 
اخلاص��ة بتطوير تل��ك اخلدمات 
باجت��اه حتقي��ق أه��داف التنمية 

املستدامة .
الوف��د  اس��تعرض  ذل��ك  بع��د 
العراقي دور مؤسس��ات اجملتمع 
املدني والقطاعات غير احلكومية 
وأهمية وجود تقدم بهذا االجتاه 
بع��د أن كان هنال��ك ق��رار م��ن 
منظمة الصح��ة العاملية بهذا 
االجت��اه وأهمي��ة دع��م منظمة 
الصح��ة العاملي��ة لذلك ضمن 
دع��م البرام��ج الصحي��ة ف��ي 
البل��دان آخذي��ن بنظ��ر االعتبار 
دور ه��ذه القطاعات في إس��ناد 
الط��وارئ واالزمات وبن��اء قدرات 
العاملن كفريق عمل واحد بن 

العاملن ف��ي البرامج الصحية 
ف��ي البل��دان م��ع العاملن في 
العاملي��ة  الصح��ة  منظم��ة 
التنفي��ذي  اجملل��س  ومنه��اج 
خصوص��ا ما يتعلق بدعم توريد 
وكذل��ك  واللقاح��ات  األدوي��ة 
التأكيد عل��ى ما اقترحه العراق 
ح��ول التكام��ل بن املؤش��رات 
الصحي��ة واملؤش��رات البيئي��ة 
الصح��ة  موض��وع  وتعزي��ز 
الصحة البيئية والتغير املناخي 
التقارير اخلاصة  والتأكيد عل��ى 
بالقض��اء عل��ى الس��ل ضم��ن 

إعان موسكو.

اليوم .. المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يعقد اجتماعاته في جنيف 

أكد المجتمعون 
على أهمية دعم 

بلدان شرق المتوسط 
ومنها العراق 

كونها تواجه ظروفا 
استثنائية وأهمية 
التغطية الصحية 

الشاملة ومواجهة 
األزمات والطوارئ 

اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية

ردود رسمية 

ورد ال��ى صحيفتنا رد رس��مي من دائ��رة العاقات 
واالع��ام ف��ي وزارة الداخلي��ة بالرق��م 414 ف��ي 
2018/1/23 بعنوان ) رصد صحفي ( ما يلي نصه : 
)) اش��ارة الى املناشدة املنش��ورة في صحيفتكم 
بعددها 3850 في 2018/1/3 وحتت عنوان مناش��دة 
.. امام انظار دولة رئيس الوزراء احملترم – معالي وزير 
الداخلية احملت��رم ( ، يرجى تزويدن��ا بتفاصيل اكثر 
دقة عن موضوع البحث اعاه ليتس��نى لنا توجيه 

اجراءاتنا (( .

اللواء الدكتور 
مدير دائرة العالقات واالعالم 

حمالت خدمية كبرى 
إلعادة الحياة في 

قضاء بيجي 
بغداد - الصباح الجديد: 

باش��رت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العامة بتنفيذ حم��ات خدمية 
كبرى إلع��ادة احلياة في قض��اء بيجي التابع 

حملافظة صاح الدين. 
وذك��ر املرك��ز االعام��ي لل��وزارة ان مديرية 
بلديات صاح الدين التابعة ملديرية البلديات 
العامة أحدى تشكيات الوزارة وبتوفير عدد 
كبير من اآلليات التخصصية باشرت بتفيذ 
حمات خدمية واسعة تضمنت رفع السواتر 
وتنظي��ف  والنفاي��ات  واألنق��اض  الترابي��ة 
الشوارع الرئيسة واألحياء السكنية بقضاء 
بيجي لإلسراع في عودة النازحن إلى مناطق 

سكناهم . 
ولسوف تس��تمر احلمات في الفترة املقبلة 
إلع��ادة احلياة وتقدمي أفضل اخلدمات لارتقاء 

بالواقع اخلدمي في محافظة صاح الدين .
عل��ى صعيد متص��ل اعلن��ت ال��وزارة اجناز 
فحص االس��تضاءة ملش��روع صيان��ة طريق 
)خانق��ن - نفط خانة( بط��ول )20( كم في 

محافظة ديالى.  
الوطن��ي  املرك��ز  ان  ال��وزارة  اع��ام  واورد 
للمختبرات االنشائية وبالتنسيق مع شركة 
اش��ور العامة التابعين للوزارة اجنز الفحص 
املوقع��ي لاصب��اغ احلرارية )ثرمو باس��تك( 
ملش��روع صيانة طريق )خانقن - نفط خانة( 
بط��ول )20( كم مبوجب متطلبات املوصفات 

العامة للطرق واجلسور املعتمدة .
وتاب��ع ان الفرق امليدانية في ش��عبة الطرق 
التابع��ة ال��ى مختبر بغ��داد املرك��زي اجنزت 
فحص االس��تضاءة )االنعكاسية ( لاصباغ 
املنف��ذة للخط املس��تمر في اجلان��ب االمين 
وااليس��ر ، فض��اً ع��ن اخلط��وط املتقطعة 
الوس��طية مبعدل )60( امنوذجاً مبا يتاءم مع 
التجدد املتواصل على وف��ق اخر التحديثات 

في مجال تلك الفحوصات.
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بغداد - الصباح الجديد:

ومنظم��ة  العم��ل  وزارة  اتفق��ت 
)يونيس��يف( على  العاملية  الطفولة 
وتفعي��ل خ��ط س��اخن  تخصي��ص 
)هات��ف( للتبليغ عن ح��االت العنف 
املوجه ضد االطفال من اجل تس��ريع 
معاجلة اي موقف يواجه الطفل فيه 

عنفا«. 
وذك��ر وكيل ال��وزارة لش��ؤون العمل 
الدكت��ور عبد الكرمي عب��د اهلل خال 
قيام��ه بزي��ارة تفقدي��ة الى س��جن 
االح��داث في الطوبج��ي ولقائه وفدا 
م��ن اليونيس��يف وممثل��ي منظم��ة 
)بوابة العدال��ة( ان العراق يفتقر الى 
خدم��ة اخل��ط الس��اخن لاب��اغ عن 
حاالت العنف ض��د االطفال ، مؤكدا 
ان اوض��اع الع��راق احلالي��ة تقتض��ي 
اس��تحداث هذه اخلدمة س��يما بعد 
ان ول��دت مرحل��ة داع��ش االرهاب��ي 
وتداعياتها للباد، العديد من مظاهر 

العن��ف ومن��ه املوجه ض��د االطفال 
ويحت��اج الى معاجلات س��ريعة حتى 

تتم السيطرة عليها .
وب��ن الوكي��ل عب��د الك��رمي ملمثلي 
يونيس��يف ومنظمة )بوابة العدالة( 
اهمي��ة االهتم��ام بحق��وق الطف��ل 
وكذلك ض��رورة توس��يع التعاون بن 
الوزارة واملنظمات الدولية ومنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي الفاعلة ف��ي مجال 
حقوق الطفولة من اجل الوصول الى 

االهداف املرسومة .
من جانبها ابدت منظمة يونيس��يف 
بالعمل  ووعدت  للموض��وع  تفهمها 
سريعا على اس��تحداث خط ساخن 
خاص بحاالت العن��ف ضد الطفولة 
بالتنس��يق مع الوزارات واملؤسس��ات 
املعنية واخملتصة، مطالبة وزارة العمل 
بتحديد اولويات احتياجاتها في ضوء 
املس��تجدات وانته��اء حقب��ة داعش 
الدراجها ضمن خطة املنظمة لعامي 
)-2018 2019(، مؤك��دة ان خططه��ا 
املس��تقبلية س��تكون داعمة للوزارة 

ف��ي مس��ارات دعم سياس��ة حماية 
الطف��ل وايض��ا تقدمي االستش��ارات 
القانونية وتقدمي الرعاية واعادة تاهيل 
س��لوك االحداث من اج��ل ادماجهم 

من جديد في اجملتمع. 
واش��ارت ممثل��ة يونيس��يف ال��ى ان 
املنظمة تعمل وبالتع��اون مع االحتاد 
االوروب��ي ومنظم��ات اجملتم��ع املدني 
الش��ركاء ف��ي عمله��ا عل��ى تنمية 
ق��درات العامل��ن في مج��ال اصاح 
احلماي��ة  توفي��ر  وكذل��ك  االح��داث 
القانوني��ة لاطفال املعنف��ن الذين 
وقع��وا ضحي��ة للنزاع��ات واجلرمي��ة 

املنظمة .
من جانبه طرح مديرعام دائرة اصاح 
االحداث اركان ثامر رؤيته واحتياجات 
الدائرة ف��ي املرحلة املقبلة ، موضحا 
ان الدائ��رة حتتاج مس��اعدة منظمة 
يونيس��يف ومنظمات اجملتمع املدني 
في تأهيل جزء من دار الرشاد من اجل 
اضافية  دراس��ية  استحداث صفوف 
نتيج��ة اكتظاظ صفوف املدرس��تن 

اخلاص��ة باعط��اء ال��دروس والتأهيل 
لاحداث بس��بب عدم امتاك الدائرة 
او ال��وزارة االم��وال املطلوب��ة لتنفيذ 

ذلك. 
هذا واجرى وكيل الوزارة وممثلو منظمة 
يونيس��يف ومنظمة )بوابة العدالة( 
جولة تفقدية في اقس��ام الس��جن 
االصاحي افتتح خالها الوكيل عبد 
الكرمي اجلناح الثاني في السجن الذي 
تكفلت اليونيسيف بترميمه ، واطلع 
الوكي��ل على اجراءات ادارة الس��جن 
في توفير الس��كن واملاكل املناس��ب 

للمودعن. 
وش��ارك الوكي��ل عبد الك��رمي مبعية 
ممثل��ي املنظم��ة الدولي��ة، االح��داث 
املودعن مأدبة غ��ذاء في مبادرة ابوية 
نال��ت استحس��ان املودع��ن الذي��ن 
قدموا بعض الفعاليات الفنية وألقوا 

االشعار الوطنية وأدوا حتية العلم.  
يذك��ر ان العراق كان م��ن الدول التي 
س��ارعت الى التوقيع عل��ى اتفاقية 

حقوق الطفل.

تقرير

خط ساخن لمكافحة العنف ضد األطفال
من أجل تسريع معالجة أي موقف يواجه الطفل فيه عنفا
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تخويل »تصنيع وتجارة 
الحبوب« باستيراد 

الحنطة للمطاحن األهلية 
بغداد - الصباح الجديد:

وافقت جلنة الشؤون االقتصادية الوزارية في 
مجلس الوزراء التي يترأس��ها وزيرالتخطيط 
/ وزيرالتجارة وكالة الدكتور سلمان اجلميلي 
على قيام الشركتن العامتن لتصنيع وجتارة 
احلبوب في الوزارة باس��تيراد احلنطة حلساب 

املطاحن االهلية النتاج الطحن الصفر .
أعلنت هذا وزارة التجارة في بيان لها اطلعت 
»الصباح اجلديد« على نسخة منه، وجاء فيه  
ان اس��تيراد احلنطة حلساب املطاحن االهلية 
س��يجري وفق آلية تعد من قبل الش��ركتن 
بالتنس��يق مع اصح��اب املطاحن ش��ريطة 
ضم��ان عدم تس��رب احلنطة املس��توردة إلى 
منافذ التسويق بالتنس��يق مع وزارة الزراعة 
عل��ى ان تت��م مراجع��ة التجربة كل س��تة 

اشهر.
وأورد البيان ان:« القرار يهدف إلى دعم القطاع 
اخل��اص وتوفي��ر االم��ن الغذائ��ي للمواط��ن 
االقتصادي��ة  السياس��ة  بواق��ع  والنه��وض 
الس��ليمة وتوفير العملة االجنبية وتشغيل 

االيدي العاملة » .

متابعة الصباح الجديد:
اختتم��ت وزارة الصناع��ة واملعادن 
االثنن اعمال الدورة الثالثة ملعرض 
صنع ف��ي العراق ال��ذي اقيم على 
ارض مع��رض بغداد الدولي وس��ط 
مش��اركة فاعلة ومتميزة من قبل 

جميع شركاتها العامة .
وقال مدي��ر مركز االعام والعاقات 
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان 
الشمري ان "شركات وزارة الصناعة 
واملعادن املش��اركة عق��دت لقاءات 
واجتماع��ات مع عدد من ش��ركات 
القطاع اخلاص ورجال االعمال وذلك 
في اطار س��عي تلك الشركات الى 
تكوي��ن اواص��ر تع��اون ثنائي��ة مع 
شركات معروفة ورصينة ومتمكنة 
لتطوي��ر الصناع��ة العراقي��ة من 
خال التعاقد الستقدام اخلبرات او 

الدخول في شراكات".
ال��دورة  ان ه��ذه  الش��مري  واك��د 
شهدت هذا العام حضورا جماهيريا 

كونها فرصة جيدة وخطوة مهمة 
واالع��ان  التروي��ج  خط��وات  م��ن 
ع��ن املنت��ج الوطني ، الفت��ا الى ان 
املع��رض حظي كذلك بزي��ارة وفود 
وش��خصيات  وحكومية  رس��مية 
سياسية اشادت واثنت على جهود 
وزارة الصناع��ة واملعادن في تطوير 
منتجاته��ا وفي الوق��ت ذاته دعت 
الى دعم املنتج الوطني وتشجيعه 
وحث مؤسسات الدولة على اقتناء 
هذه املنتجات التي متيزت بنوعياتها 
للبضائ��ع  ومنافس��تها  اجلي��دة 
والسلع الرائجة في السوق احمللية 

.
الوزي��ر  ان  ال��ى  الش��مري  واش��ار 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
اثنى عل��ى جهود ش��ركات الوزارة 
املش��اركة في املعرض وثمن دورها 
اجلدي��دة  منتجاته��ا  ع��رض  ف��ي 
والنمطية واالعان عن امكانياتها 
الائ��ق  بالش��كل  وانش��طتها 

ال��ذي يعكس  التنظي��م  وحس��ن 
هيبة وس��معة الصناعة العراقية 
وتاريخه��ا العريق ، موجها ش��كره 
الرس��مية  اجله��ات  جمي��ع  ال��ى 
وغير الرس��مية الت��ي قامت بزيارة 
اس��تعدادها  واعربت عن  املع��رض 
لتقدمي الدعم واالس��ناد للوزارة في 
مس��اعيها املتواصلة لبناء قاعدة 

صناعية في العراق .
يذك��ر ان وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
ش��اركت باكثر م��ن )32( ش��ركة 
صناعية الى جانب مشاركة عدد من 
شركات القطاعن اخلاص واخملتلط 
في معرض صنع في العراق بدورته 
متنوع��ة  وبتخصص��ات  احلالي��ة 
والكهربائي��ة  االلكتروني��ة  منه��ا 
واالنش��ائية والهندسية والدوائية 
اس��تعدادها  واعلن��ت  والغذائي��ة 
لتنفي��ذ جميع املش��اريع اخلدمية 
لتوف��ر البن��ى التحتي��ة واملاكات 

املؤهلة لتنفيذ هذه املشاريع .

بغداد _ الصباح الجديد:
للفحص  العام��ة  الش��ركة  ابرم��ت 
والتأهيل الهندس��ي احدى ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن عقودا لتنفيذ 
اعم��ال تأهي��ل وصيانة ف��ي محطة 
الدب��س الكهربائي��ة وتأهي��ل مخازن 
حفظ امل��واد الكيمياوية في ش��ركة 

مصافي الوسط.
وذك��ر مدير ع��ام الش��ركة املهندس 
عص��ام كاظ��م جب��ارة ف��ي تصريح 
للمركز االعامي في الوزارة ان شركته 
وقعت عقدا مع املديرية العامة النتاج 
الكهربائي��ة محطة كهرباء  الطاقة 
وصيان��ة  لتأهي��ل  الغازي��ة  الدب��س 
وتصليح احملول��ة الكهربائية نوع )63 
ام ف��ي أي ( بقيم��ة )290( مليون دينار 
وبفترة اجن��از تبلغ )120( يوما. واش��ار 
املدي��ر الع��ام الى ان امل��اكات الفنية 

في الش��ركة قام��ت بتنفيذ االعمال 
واس��تبدال  والكهربائية  امليكانيكية 
االج��زاء املتضررة واج��راء الفحوصات 
الهندسية الشاملة في موقع احملطة 
املذك��ورة والعم��ل متواصل حلن اجناز 

العقد بالكامل باملوعد احملدد .
واضاف بأن الش��ركة تعاق��دت ايضا 
مع ش��ركة مصافي الوسط التابعة 
ل��وزارة النف��ط العادة تأهي��ل مخازن 
حلف��ظ امل��واد الكيمياوية ع��دد اثنن 
مببل��غ للعق��د وق��دره )628( مليون��ا 
و)842( الف دينار مبدة اجناز )200( يوم ، 
الفتا الى انه قد متت املباش��رة باعمال 
اكساء االرضيات باخلرسانة املسلحة 
مع تغليف اجلدران والس��قوف بالواح 
الس��ندويج بن��ل اضافة ال��ى تنفيذ 
اعمال صيانة الكهربائيات والشبابيك 
بجه��ود م��اكات الش��ركة الفني��ة 

واشراف امهر املهندسن فيها .
في س��ياق اخ��ر قال جب��ارة بأنه قد مت 
عقد اجتم��اع املراجعة االدارية اخلاص 
 )ISO 17020 : 2012( باملواصف��ة 
اليوني��دو  منظم��ة  خبي��ر  بحض��ور 
الدولي��ة ، الفتا الى ان ه��ذا االجتماع 
يع��د اخ��ر متطل��ب م��ن متطلب��ات 
احلص��ول عل��ى االعتم��اد ف��ي مجال 
التفتي��ش الدولي على وفق املواصفة 
املذك��ورة حيث جرى خ��ال االجتماع 
مناقش��ة االجراءات االداري��ة والفنية 
التعدي��ات  واج��راء  اجل��ودة  ودلي��ل 
املطلوب��ة لنظام االدارة واس��تعراض 
متطلب��ات احلص��ول على الش��هادة 
والتفتيش الدول��ي على املعدات على 
وف��ق املواصفات القياس��ية لتصبح 
شهادات التفتيش للمعدات الصادرة 

عن الشركة معترف بها دوليا . 

عقود لصيانة محطة الدبس »صنع في العراق« يختتم أعمال دورته الثالثة 
الكهربائية ومخازن مصافي الوسط

 بغداد - الصباح الجديد:
أكد مدي��ر عام الش��ركة العامة 
لاتص��االت الدكت��ور ناظم لفته 
االتص��االت  وزارة  ان  خش��جوري 
بصدد رف��ع دعاوى مدنية وجزائية 
بحق الشركات التي يثبت تورطها 
بقضية تهريب سعات االنترنت . 

وب��ن املدي��ر الع��ام أن الش��ركة 
النزاه��ة  هيئ��ة  م��ع  وبالتع��اون 
اتخ��ذت اجراءات إدارية موس��عة 
جل��ان  تش��كيل  ضمنه��ا  م��ن 
حتقيقية ملتابع��ة التجاوزات على 
البن��ى التحتي��ة لضم��ان ع��دم 
تكراره��ا مس��تقبا« ، الفت��ا الى 

ان اللجان املش��كلة م��ن اجلهات 
الفنية والقانونية ستقوم بزيارات 
الكش��وفات  واج��راء  ميداني��ة 
لدوائ��ر  والتفتيش��ية  املوقعي��ة 

االتصاالت في بغداد واحملافظات .
م��ن جهته أوض��ح مع��اون مدير 
عام الش��ركة العامة لاتصاالت 

املهندس أركان ش��هاب أن الوزارة 
وبتوجي��ه مباش��ر من قب��ل وزير 
االتصاالت حس��ن كاظم الراشد 
قامت بتنفيذ حمات اس��تباقية 
إلزال��ة التجاوزات في عدة مناطق 
في الباد ومت إتخاذ جميع االجراءات 
القانونية بحق مرتكبيها ،  مبينا« 

ان ذلك يثب��ت للقاص��ي والداني 
أن إج��راءات ال��وزارة واضحه ضد 
التج��اوزات بحق بناه��ا التحتية 
وش��بكاتها ومنظوماتها وأيضا« 
احملافظة على املال العام والسعي 
ال��دؤوب من قبل ماكاتها لتقدمي 

أفضل اخلدمات للمواطنن . 

وأضاف شهاب بإستمرار التنسيق 
مع مكتب املفت��ش العام للوزارة 
به��دف احل��د والكش��ف ع��ن اي 
للس��عات   وتهريب  عمليات جتاوز 
والس��يطرة عل��ى تل��ك االعمال 
اخملالفة للقانون وإحالة املتجاوزين 
للقضاء لينالوا جزاؤهم العادل . 

»االتصاالت« تقاضي الشركات المتورطة بتهريب سعات االنترنيت  
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بغداد - الصباح الجديد:

االقتص��ادي  بغ��داد  منت��دى  نظ��م 
بالتنس��يق مع االمانة العامة جمللس 
الوزراء ورش��ته الثالث��ة ، حتت عنوان 
» الش��راكة ب��ن القطاع��ن الع��ام 
واخلاص وحتويل الشركات العامة الى 
مس��اهمة » متزامن��ة م��ع توجهات 
اصالحية لرئيس الوزراء من اجل تبني 
حل��ول واقعية بالتنس��يق مع البنك 
الدول��ي والوكالة االميركية للتنمية 
الدولية واملنظم��ات املهنية واجملتمع 

املدني . 
وقال رئيس منت��دى بغداد االقتصادي 
ف��ارس آل س��لمان ان االم��ن الوطني 
يق��وم على ثالثة مرتكزات اساس��ية 
متمثل��ة باالم��ن العس��كري واالمن 
االجتماعي واالم��ن االقتصادي، الذي 
يعم��ل على توفي�������ر االس��تقرار 
االقتص��ادي وتنمي��ة الصناع�����ات 
الوطني��ة ورف��ع الق��درة املعاش��ية 
للمواطن��ن وتوفيرجمي��ع متطلبات 
الشعب من املواد الغذائية واخلدمات 
والرفاهية  التق��دم  وتوفي���ر س��بل 
وحتقيق حالة من االكتفاء الذاتي من 
املوارد احمللي��ة، فضال عن تنمية املوارد 
البش��رية وخلق تنمي��ة اقتصادية و 

اجتماعية مستدامة«. 
واض��اف رئي��س املنت��دى انه س��يتم 
التركي��ز عل��ى الصناعة النه��ا توفر 
تكنولوجي��ا  وتنق��ل  عم��ل  ف��رص 
وتس��هم في رفع املستوى املعيشي 
للمواطن، ويج��ب ان ترتكز الصناعة 
عل��ى رؤوس ام��وال وطني��ة واجنبية 
عل��ى ان ال تصب��ح رهين��ة بي��د قوى 
اجنبية معادية. مع مراعاة اس��تبعاد 
راس امل��ال الطفيل��ي احمللي واالجنبي 
، كم��ا يج��ب عل��ى الدول��ة ان تنوع 
صناعته��ا مابن الصناع��ات املدنية 
النتاج س��لع لالس��تهالك الداخلي و 
العس��كرية  والصناعات  للتصدي��ر، 
بهدف حتقي��ق احلد االدن��ى في االقل 

من االعتماد على الذات« . 
وب��ن رئي��س املنت��دى ان »الش��راكة 
ب��ن القطاعن الع��ام و اخل��اص من 
وجهة نظرنا اذا ما احسن حكومتها 
تساعد على إنشاء بنية حتتية حديثة 
ومس��تدامة ته��دف لرف��ع معدالت 
النمو االقتص��ادي، وتوفر فرص عمل 
من خ��الل االس��تثمار ف��ي رأس املال 

البشري«.
من جانبه قدم املستشار االقتصادي 
ف��ي رئاس��ة ال��وزراء د. عبد احلس��ن 
العنبك��ي ش��رحا في بحث��ه اهمية 
عقود الش��راكة بن القطاعن العام 
واخلاص وقال: »الن البلد غير قادر على 
التمويل ملشاريع التنموية، وتخفيف 

الع��بء ع��ن موازن��ة الدول��ة وتنويع 
مص��ادر االي��رادات العام��ة وكذل��ك 
جتن��ب الس��قوط في ف��خ االقتراض، 
خاصة من اخلارج وامتصاص البطالة 
وخلق ف��رص عمل جدي��دة من خالل 
االستثمار في املشاريع والعمل على 
نق��ل التكنولوجي��ا مبا يضم��ن زيادة 
االنتاجي��ة والكف��اءة في التش��غيل 
وتوطينه��ا محلي��ا، واحلص��ول على 
مشروع جاهز في نهاية مدة االمتياز 
من دون حتمل اية اعباء وبقاء املشروع 
حتت س��يطرة احلكومة م��ن الناحية 
االس��تراتيجية، وحتول دور الدولة من 

ادارة املشاريع الى الرقابة عليها. 
وتناولت ممثلة البنك الدولي السيدة 
ي��ارا س��الم ف��ي ورقته��ا التحديات 
الت��ي تواج��ه دور الش��ركات العامة 
في الش��راكة بن القطاع��ن العام 
واالص��الح،  االداء  حتدي��ات  واخل��اص: 
وكذلك واقع االقتص��اد العراقي وانه 
الش��ركات  تعاني  مرك��زي  اقتص��اد 
العامة فيه من تكاليف انتاج عالية 
وفائض في االيدي العاملة ، فضال عن 
البطالة والتي تعد مش��كلة كبيرة 

في العراق. 
من جانب��ه قال رئيس معهد االصالح 
االقتص��ادي د. كم��ال البص��ري جتنبا 

التعاقدات  التي تواجهه��ا  للمخطر 
احلكومي��ة لق��د وجد ف��ي تصميم 
الع��ام  القط��اع  ش��راكة  »عق��ود 
للخ��اص« مخرج��ا لعديد م��ن هذه 
اخملاط��ر والت��ي يس��تطيع القط��اع 
اخلاص التعامل معها بكفاءة عالية، 
كم��ا ان الش��راكة هي أحد أش��كال 
التع��اون بن القطاعن العام واخلاص 
ويت��م م��ن خالله��ا وض��ع ترتيب��ات 
يس��تطيع مبقتضاه��ا القطاع العام 
العام��ة  واخلدم��ات  الس��لع  توفي��ر 
من خالل الس��ماح للقط��اع اخلاص 
بتقدميها بدال من أن يقدمها القطاع 
الع��ام بنفس��ه أي بصورة مباش��رة 
ف��ي ح��ن رك��زت وزارة الصناعة في 
الفني��ة  املس��وغات  عل��ى  ورقته��ا 
واالقتصادية لالس��تثمار واملش��اركة 
مع القطاع اخلاص والتي تس��هم في 
تطوي��ر املنتج والعمل بجدية وحرص 
عل��ى بقائ��ه في األس��واق م��ع زيادة 
اإلنت��اج من خ��الل الدخ��ول مبنتجات 
جدي��دة حتتاجه��ا الس��وق، واهمي��ة 
تطوير املواصفات الفنية واملس��الك 
الفرص��ة  وإتاح��ة  التكنولوجي��ة 
للش��ركات في الوصول ال��ى آخر ما 
توصل��ت إلي��ه التكنولوجي��ا، فضال 
عن تطوير الكف��اءات الفنية وتنمية 

قدراتهم، وتطوير آلية التس��ويق من 
خ��الل االنفتاح على األس��واق احمللية 

والعاملية وتلبية رغبات السوق. 
والف��رص  احلوكم��ة  مدي��ر  واش��ار 
االقتصادي��ة في الوكال��ة االميركية 
للتنمية الدولي��ة مايكل نيرباس في 
البحث الذي قدمه الى إن »الشراكة 
ب��ن القطاع��ن الع��ام واخل��اص هي 
ترتيب تعاقدي ب��ن جهة حكومية ) 
احتادية أو مرتبطة بالدولة أو محلية( 
والقط��اع اخل��اص، حي��ث تت��م عبر 
هذا االتفاق املش��اركة ف��ي املهارات 
واألص��ول لكل م��ن القطاعن العام 
واخلاص عن��د توفير خدم��ة أو مرفق 
الستعمال عامة اجلمهور، إضافة إلى 
تقاسم املوارد يتش��ارك الطرفان في 
اخملاط��ر واملكافآت احملتملة عند تقدمي 
اخلدم��ة أو املرفق« ، منبها الى ضرورة 
»وج��ود ركائ��ز للش��راكات الناجحة 
بن القطاعن الع��ام واخلاص اهمها 
م  البيئ��ة القانونية والهي��كل املنظَّ
للقط��اع الع��ام و خط��ة تفصيلية 
للعق��د او العمل التج��اري ، وكذلك 
مصدر إي��رادات محدد بوضوح و دعم 
األط��راف املعني��ة واختيار ش��ريكك 

بعناية«. 
كما اكد عضو الهيئة االدارية ملنتدى 

بغداد االقتصادي د. يعقوب شونيا في 
ورقته على »آفاق ومحددات املشاركة 
والتح��ول ال��ى ش��ركات مس��اهمة 
ومتطلبات ذلك بدءا من اليد العاملة 
التي تعد عامال مؤثرا جدا في تفعيل 
الع��ام  القطاع��ن  ب��ن  املش��اركة 
واخلاص في العراق، بس��بب التوس��ع 
الكبير ف��ي اعداد العامل��ن وارتفاع 
املدفوعة  واالج��ور  الرواتب  مع��دالت 
في شركات القطاع العام مما يتطلب 
اتخاذ اجراءات تصحيحية لتس��هيل 
عملي��ة املش��اركة، كم��ا ان التحول 
يتطل��ب تقيي��م املوج��ودات واالرض 
ومص��ادر توفير رأس��مال واملش��اريع 
اخلاص��ة والبرنام��ج الزمن��ي وحتديد 

االوليات«. 
وبن عض��و الهيئ��ة االداري��ة ملنتدى 
بغداد االقتص��ادي عماد القصاب في 
بحث��ه ان »عملية حتويل الش��ركات 
ش��ركات  ال��ى  للدول��ة  اململوك��ة 
مساهمة تعد احد اساليب الشراكة 
بن القطاع��ن العام واخل��اص وأحد 
أس��اليب اخلصخص��ة، وبرغ��م ذلك 
جند في األدبيات التي درست املوضوع 
هناك اختالفا في تعريف كل منهما، 
واس��تناداً الى تعري��ف البنك الدولي 
أص��ول  بي��ع  فه��ي  للخصخص��ة 

الشركات العامة الى القطاع اخلاص، 
أما التحول الى الشركات املساهمة 
فهو إن هيكل امللكية في الش��ركة 
باحتوائه  املتحولة س��يكون متعدداً 
عل��ى أط��راف م��ن خ��ارج القط��اع 
الع��ام كمالكن ألس��همها« ، فيما 
اكد عدن��ان القصاب عض��و املكتب 
التنفيذي لنقابات عم��ال العراق في 
ورقت��ه ب��ان النقابات لن تق��ف عثرة 
بوجه عملية االصالح االقتصادي وامنا 
تسعى الى الوصول مع احلكومة الى 

صيغة منصفة جلميع االطراف . 
وتن��اول املهن��دس احمد عب��د الرافع 
العريب��ي رئيس رابط��ة العاملن في 
القطاع اخملتلط في بحثه النجاحات 
الت��ي حققته��ا ش��ركات القط��اع 
اخملتل��ط و الس��لبيات الت��ي تعرق��ل 
مسيرتها في الوقت احلاضر ، وقدمت 
رلى فالح علي الصالح املدير املفوض 
الشركة العراقية للكفاالت املصرفية 
بحثا عن )الفرصة احملتملة ( . و اغنى 
احلاضرون اعمال الورشة مبداخالتهم 
و مشاركاتهم التي اضفت حالة من 
التفاعل البناء وفي اخلتام تش��كلت 
جلنة مش��تركة م��ن اخلب��راء لكتابة 
التوصي��ات ورفعها الحقا الى االمانة 

العامة جمللس الوزراء. 

بمشاركة البنك الدولي والوكالة األميركية للتنمية الدولية والمنظمات المهنية

منتدى بغداد االقتصادي ينّظم ورشته الثالثة عن الشراكة بين القّطاعين العام والخاص

يقوم األمن الوطني 
على ثالثة مرتكزات 
أساسية متمثلة باألمن 
العسكري واألمن 
االجتماعي واألمن 
االقتصادي، الذي 
يعمل على توفير 
االستقرار االقتصادي 
وتنمية الصناعات 
الوطنية

جانب من الورشة

توفر منتجات »اإلنشائية » 
في بغداد والمحافظات

ورشة حول برنامج مايكروسوفت 
بروجكت وتطبيقاته

نظم إلكترونية دقيقة 
للجباية في الموانئ

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة لتجارة املواد االنش��ائية عن 
توفير مواد انش��ائية متنوعة ف��ي جميع فروعها في 

بغداد واحملافظات من خالل مجموعة من املناقالت .
واوضح مدير عام االنش��ائية س��عيد حسن عايد ان 
ش��ركته قام��ت مبجموعة من املناق��الت لتوفير مواد 
البناء واكسس��واراتها في جميع فروعها اضافة الى 
تسهيل عملية البيع من مواد كاشي اجلدران وسيت 
حمام ديانا مش��جر وخالط الس��نك اللبناني بأنواعه 
واخل��الط التليفون��ي اضافة الى مواد انش��ائية اخرى 
تتعامل بها الش��ركة ويتم البيع املباشر جلميع املواد 

على وفق الضوابط والتعليمات املوضوعة .
من جانب اخر اش��ار حسن ان ش��ركته تتابع عملية 
ادخال بيانات اجلرد الس��نوي لع��ام 2017 جلميع املواد 
االنشائية التي تتعامل بها على وفق نظام الكتروني 
خاص حي��ث مت توجيه فري��ق عمل جلنة اجل��رد العليا 
لزيارة احملافظات اجلنوبية والتي تش��مل )البصرة , ذي 
قار, ميس��ان( بغية متابع��ة عمليات اجلرد الس��نوي 
للمواد االنش��ائية كاف��ة وابداء التوجيه��ات اخلاصة 

باخلزين االنشائي.

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت دائ��رة األعمار واملش��اريع ف��ي وزارة التعليم 
برنام��ج  ع��ن  ورش��ة  العلم��ي  والبح��ث  العال��ي 
مايكروس��وفت بروجكت وتطبيقاته على مش��اريع 

اخلطة االستثمارية.
وقال مدير عام دائرة االعمار واملشاريع الدكتور إيهاب 
ناجي، إن الهدف من الورش��ة، توظيف التكنولوجيا 
املتط��ورة ف��ي ادارة املش��اريع مبا ينس��جم وأهمية 
عملي��ات التخطي��ط واملتابع��ة والتنفيذ ف��ي وزارة 

التعليم العالي.
 وأضاف املدير العام ان مش��اريع اخلطة االستثمارية 
تطوير إمكانات املهندس��ن املقيم��ن العاملن في 
مش��اريع الوزارة، مبا يضمن اختص��ار الوقت واجلهد 
املبذولن بهدف الوصول الى تس��ليم تلك املش��اريع 

ضمن التوقيتات الزمنية احملددة.
وتضمنت الورش��ة مناقشة ثالثة محاور تناول احملور 
االول محاضرة للتدريسي بجامعة النهرين  الدكتور 
حسن موسى  قدم فيها مقدمة عامة عن البرنامج 
والي��ات اس��تعماله ودوره ف��ي تطوير امله��ارات في 
مجال ادارة املش��اريع ، فيما تناولت محاضرة القتها 
التدريس��ية في جامعة بغ��داد الدكتورة مرفت رزاق 
بينت فيه��ا أهمي��ة البرنامج ف��ي اص��دار التقارير 
اليومية واالس��بوعية التي توض��ح تقدم العمل في 

املشروع وصوال الى إكماله طبقا ملا مخطط له.
فيم��ا بحث احملور الثال��ث تطبيقا عملي��ا عن آليات 
اس��تعمال البرنام��ج وكيفية اس��تثمار ما يقدمه 
من معلومات في تصحي��ح االنحرافات التي حتصل 
خالل سير العمل إذ قدمه التدريسي بجامعة بغداد 

الدكتور عباس محمد برهان.

بغداد - الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر النقل الكاب��ن كاظم فنج��ان احلمامي 
ان الش��ركة العام��ة ملوان��ئ الع��راق، حول��ت نظام 
جبايتها من االساليب الروتينية املعقدة إلى النظم 

اإللكترونية الدقيقة.
وق��ال الوزير ف��ي ضوء توصي��ات املنظم��ة البحرية 
العاملي��ة، وتوصيات االحتاد الدول��ي للموانئ، وقرارات 
منظمة األس��كوا، التي أكدت ضرورة العمل بنظام 
الناف��ذة الواحدة، واعتماد اجلباي��ة االلكترونية ونبذ 
الطرق احلس��ابية اليدوية في اس��تيفاء اجور املوانئ 
وعوائدها، والقضاء على الفس��اد الذي تفش��ى في 
ترويج املعام��الت الورقية التقليدي��ة، حتولت املوانئ 
العراقية من األساليب الروتينية املعقدة الى النظم 
االلكترونية الدقيقة، فتعاظمت اإليرادات، وحتس��ن 

األداء نحو األفضل.
ولف��ت الوزي��ر احلمامي الى ان معظ��م االرصفة في 
مين��اء خ��ور الزبي��ر مخصص��ة لتصدير واس��تيراد 
املنتجات النفطية، وهي األرصفة التي حتمل األرقام 
من 1 الى 13 مبعنى ان وزارة النقل س��خرت ارصفتها 
التجارية في خور الزبير ألنشطة وزارة النفط من دون 
فرض اي قيود تعقيدية، مبينا ان التحول من أنظمة 
اجلباية الورقية الى أنظم��ة اجلباية االلكترونية ترك 
تداعيات��ه على اجله��ات التي كانت مس��تفيدة من 

ثغرات األنظمة احلسابية اليدوية. 

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن حتديدها يوم 
غد اخلمي��س موعدا اليقاف تس��ويق 
الفالح��ن  م��ن  الش��لب  محص��ول 

واملزارعن في املراكز التسويقية.
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيث��م جمي��ل اخلش��الي ان اللجن��ة 
العليا للتس��ويق قررت ايقاف تسويق 
محصول الشلب ملوسم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
ف��ي احملافظات الش��لبية كاف��ة بدءا 
من نهاي��ة الدوام الرس��مي ليوم غد 
اخلمي��س حيث ش��هد هذا املوس��م 
ارتفاعا في الكميات التي مت تسويقها 
اضافة ال��ى االرتفاع قياس��ا باالعوام 
الس��ابقة ف��ي كميات ش��لب العنبر 
املتسلمة والتي جتاوزت )٢١( الف طن.

واضاف املدير العام ان كميات الشلب 

الفالح��ن  م��ن  واملس��وقة  بانواع��ه 
واملزارع��ن بلغ��ت )١٠٣،٢٨٢( اطن��ان 
حي��ث توزع��ت تل��ك الكمي��ات على 
)٢١،٤٠٠( طنا من شلب العنبر وكمية 
) ٨١،٦٦٠( طنا ش��لب ياسمن اضافة 
الى )٢٢٢( طنا شلب من نوع عباسية 

وفرات.
واش��ار املدير العام ال��ى ان محافظة 
النجف االشرف احتلت املرتبى االولى 
م��ن بن احملافظ��ات الش��لبية االخرى 
حيث بلغ��ت الكميات املس��وقة من 
محصول الش��لب في سايلو الكرفة 
)٢٥،٠٤٧( طنا فيما بلغت في س��ايلو 
اب��و صخي��ر ) ٣٦،١٨٧( طن��ا وس��وق 
مجم��ع اخلورنق ) ٣،٤١١( طنا في حن 
سوق س��ايلو النجف االفقي ) ١،١٣٣( 

طنا ومركز القادسية ) ٢،٨٠٤( طنا .
محافظ��ة  ان  الع��ام  املدي��ر  وب��ن 
الثاني��ة  املرتب��ة  احتل��ت  الديواني��ة 
حيث بلغ��ت الكميات املس��وقة في 

س��ايلو الش��امية ٢٦٩٠٦ طنا ومركز 
االم��ن ١٨٢ طنا فيما س��وق س��ايلو 
ش��لب الديوانية ١٢٥٩ طن��ا واحتلت 
محافظ��ة باب��ل ثالثا حيث س��وقت 
)٥،٢٤٤( طنا في بنزات الشلب وكمية 
) ١٠٤( اطنان في مس��قفات الشلب 
واحتلت محافظ��ة املثنى رابعا حيث 
بلغت الكميات املسوقة )١،٠٢٠( طنا 

.
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
الش��ركة العام��ة لتصني��ع احلب��وب 
ف��ي وزارة التجارة عن تش��كيل فريق 
عل��ى  لالش��راف  متخص��ص  فن��ي 
تأهي��ل مطحنت��ي العم��ارة واالنب��ار 

احلكوميتن.
وقال مديرعام الش��ركة املهندس طه 
ياسن عباس ان الفريق الفني سيقوم 
باعم��ال التنصي��ب ملع��دات ومكائن 
املطحنتن واعادتهما الى العمل على 
وف��ق ج��دول زمني محدد مس��تفيدا 

م��ن اخلب��رة الفني��ة التي اكتس��بها 
مهندسو الشركة من خالل قيامهم 
بتصي��ب املطاحن احلكومي��ة التي مت 
تشيدها ضمن مشروع انشاء عشرين 

مطحنة .
واضاف مدير عام الش��ركة ان عملية 
نقل مع��دات املطحنت��ن )5 و 6( من 
مخازن الشركة في التاجي والنجف 
العم��ارة  مطحنت��ي  مواق��ع  ال��ى 
واالنبار س��تجري خ��الل االيام املقبلة 
لتباش��ر املالكات الفنية والهندسية 
بالتنصي��ب بعمله��ا حال  املكلف��ة 
وص��ول املع��دات الى مواق��ع العمل ، 
مشيراً ان املالك الفني بالشركة قام 
بعملية تنصي��ب املطاحن احلكومية 
املصنع��ة  الش��ركات  اعت��ذار  بع��د 
السويس��رية وااليطالية ع��ن تنفيذ 
اعم��ال النص��ب والتركي��ب بس��بب 
الوض��ع االمني انذاك بعد احداث عام 

2003 وما تالها .

فريق فني لإلشراف على تأهيل مطحنتي العمارة واألنبار 
تقرير

غدًا.. يتوقف تسويق الشلب للموسم الحالي 
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بغداد - الصباح الجديد:
نظمت الش��ركة العامة خلدمات 
الش��بكة الدولي��ة للمعلوم��ات 
احدى تش��كيالت وزارة االتصاالت 
محاض��رة تثقيفي��ة للتوعية من 
مخاط��ر اخمل��درات وتأثيراتها على 
املواط��ن واجملتمع صحيا وتثقيفيا 

واجتماعيا.
احملاض��رة الت��ي القاه��ا املهندس 
قس��م  م��ن  مجي��د  اس��امة 
التخطي��ط واملتابعة في ش��ركة 
للتوعية  االنترن��ت ضمن حمل��ة 
ع��ن مخاط��ر اخمل��درات وانواعه��ا 
وتأثيره��ا عل��ى االنس��ان ، اضافة 

ال��ى اس��تعراض ان��واع اخمل��درات 
كالطبيعية والصناعية وحاالتها 
والغازي��ة  والس��ائلة  الصلب��ة 
والتعريف بها واشكالها وتأثيرها 
عل��ى االنس��ان صحي��ا ونفس��يا 
االس��رة  وتاثيرها على  واجتماعيا 
واجملتم��ع والواق��ع الت��ي تؤثر فيه 
كظاه��رة طارئ��ة عل��ى اجملتم��ع 
واهمي��ة دور الوزارة ف��ي التوعية 
والتثقي��ف م��ن مخاط��ر اخملدرات 
ومواجهة وس��ائل االعالم ومواقع 
التواص��ل االجتماع��ي التي تدعو 

الى الترويج.
كم��ا اس��تعرض احملاضر اس��باب 

انتش��ار اخملدرات ودوافعها وتوعية 
والش��ركات  ال��وزارة  منتس��بي 
مخاطره��ا  م��ن  له��ا  التابع��ة 
بش��كل خاص بكونهم افرادا في 
وتوضيح  وتوعيتهم  اجملتم��ع  هذا 
مخاطرها ، والتأكيد على عدد من 
املالحظات والتوصيات ملهام تقوم 
بها وزارة االتص��االت ضمن مجال 
عملها من اهمها تش��كيل جلنة 
مش��تركة م��ن عدد من ال��وزارات 
واجله��ات ذات العالق��ة ك��وزارات 
الصحة والداخلي��ة والعدل ورفع 
مقترح بذلك ال��ى االمانة العامة 

جمللس الوزراء.

بغداد - الصباح الجديد:
وقعت الشركة العامة لصناعة 
اح��دى  واملع��دات  الس��يارات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
عقدا لتجهيز دي��وان محافظة 
ديال��ى بع��دد م��ن الش��احنات 

واالليات املتنوعة .
وق��ال مدير عام الش��ركة طالل 
حسن سلمان في تصريح ملركز 
االع��الم والعالق��ات العامة في 
ال��وزارة ان العقد  ال��ذي تتجاوز 
خمس��ة  االجمالي��ة  قيمت��ه 
ملي��ارات دين��ار يتضم��ن جتهيز 
بالقالب��ات  ديال��ى  محافظ��ة 

واحلوضيات والشفالت واحلادالت 
وكابسات  واملطاطية  الضلفية 
النفايات مع بوكلن حفار ونصب 
محط��ة وقود ثابت��ة ومتحركة  
الفني��ة  املواصف��ات  مبوج��ب 
املطلوبة من اجلهة املس��تفيدة 
وبفترة زمنية ال تتجاوز 180 يوما 
، مشيرا الى ان هذا العقد  الذي 
يأتي ضمن سلس��لة من عقود 
التعاون املش��ترك مع محافظة 
ديالى يتضمن ايضا تقدمي ضمان 
بااللي��ات مل��دة س��نة واحدة مع 

خدمات ما بعد البيع .
الش��ركة  مبيع��ات  ان  يذك��ر 

الس��يارات  لصناع��ة  العام��ة 
واملعدات بلغ خالل شهر تشرين 
 489 ملي��ارا  املاض��ي  الثان��ي 
ملي��ون دينار وذل��ك عن بيع عدد 
م��ن الش��احنات التخصصي��ة 
والرافعات الشوكية والشفالت 
متع��ددة االغ��راض والس��يارات 
والباصات  اب  والبي��ك  الصالون 

الصغيرة .
من جهة اخرى افتتحت الشركة 
منف��ذا جديدا  للبيع في مدينة 
احلل��ة مرك��ز محافظ��ة باب��ل 
للمواطنن من سكنة  تسهيال 

املدينة واملناطق القريبة منها .

صناعة السيارات تجّهز ديالى بالشاحنات واآلليات محاضرة تثقيفية للتوعية من مخاطر المخدرات

بغداد - الصباح الجديد:
اطل��ع وف��ًد م��ن وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن عل��ى س��ير العمل في 

محطت��ي كهرباء بيج��ي الغازية 
محط��ات  ومش��روع  واحلراري��ة 
كهرب��اء بيج��ي الغازي��ة التابعة 

النت��اج صالح  العامة  للمديري��ة 
الدين وما تعرضت له من تخريب 

ودمار نتيجة االعمال االرهابية.

و اطل��ع الوف��د الزائ��ر على وضع 
الوح��دات التوليدي��ة للمحطات 
واع��داد خطة  االض��رار  وتقيي��م 

ودراس��ة كامل��ة الع��ادة تأهي��ل 
واعم��ار احملط��ات التوليدي��ة من 
واملكائ��ن  الهندس��ية  املع��دات 

االج��زاء  وبقي��ة  والتورباين��ات 
الرئيس��ة في احملطات باالستفادة 
من الصناعات العراقية الرصينة.

خطة لتأهيل محطتي بيجي الغازية والحرارية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 

ح��ذرت احلكوم��ة األملاني��ة بريطانيا 
من اس��تمرار وجود بقايا تأثير للفترة 
السابقة ملفاوضات خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، والتي من املفترض أن 
تتفق عليها رئيسة الوزراء البريطانية 
تيري��زا م��اي، إذا أرادت التوص��ل إل��ى  
اتفاق نهائ��ي، وعلى الرغم من توقيع 
مفاوضي االحتاد األوروبي والبريطانيني 
على ن��ص االلتحاق ف��ي كانون األول 
املاض��ي بش��أن أيرلن��دا الش��مالية، 
وقان��ون الط��اق وحق��وق املواطنني، 
وحتقيقهم تقدًما كافًيا لانتقال إلى 
املرحل��ة املقبلة من احملادث��ات، وإنهاء 
اخلافات الكثيرة، قال املتحدث باسم 
أملانيا بخصوص خ��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، بيتر باتسيك، في بيان 
على مواقع التواص��ل االجتماعي، إن 

لدي��ه ملحوظة ودية لفريق التفاوض 
البريطاني.

وعلق باتسيك على ما يسمى »تقدم 
كاف« قائًا » لم نصل إلى هناك حتى 
اآلن، ونحت��اج مزيد من العمل إلجنازه، 
فالعدي��د من بقايا االتفاق س��تظهر 
عل��ى الس��طح حني تب��دأ املفوضية 
األوربية س��حب االتفاق، على سبيل 

املثال مشكلة أيرلندا«.
وأعادت سابني وايناد، الرئيس املفاوض 
واملس��ؤولة  األوروبي��ة  للمفوضي��ة 
الثاني��ة بع��د ميش��ال بارنيه، نش��ر 
البي��ان م��رة أخ��رى، مش��يرة إلى أن 
بروكس��ل تتفق مع برلني على نفس 

الرأي.
وحت��رص اململك��ة املتح��دة اآلن على 
التح��رك إلى احملادثات اخلاصة بالفترة 
االنتقالية، والتي س��تبدأ في غضون 
أس��بوع، وكذل��ك إط��ار عم��ل اتفاق 
التجارة الذي يقول االحتاد األوروبي إنه 

ميكن البدء فيه ف��ي آذار املقبل، وآخر 
موعد لانس��حاب الكامل لاتفاقية 
في تش��رين األول املقبل، وهو الوقت 
الزم  أن��ه  بروكس��ل  تعتق��د  ال��ذي 
ملؤسس��ات االحتاد األوروب��ي لفحص 

وتوقيع اخلطة.
ويعد هذا التدخل تذكرة بأن املفاوضني 
البريطانيني ميكنهم ترك »مخلفات« 
عل��ى مش��كات بالفع��ل توصل��ت 
التفاق لها، بينم��ا يحاولون التفاوض 

على التجارة والفترة االنتقالية.
وتتضمن احتمالية اخلسارة ملواطني 
االحتاد األوروب��ي والبريطاني��ني الذين 
حلقوقه��م،  اخل��ارج  ف��ي  يعيش��ون 
أيرلن��دا  ح��دود  مش��كلة  وكذل��ك 
الشمالية، على الرغم من أن املسودة 
األولى احتوت على ضمان من اململكة 
املتحدة لتجنب احل��دود الصعبة مع 
اجلمهورية األيرلندية بداًل من التوصل 
إلى ح��ل نهائي للمقاطع��ة، واقترح 

على  البق��اء  بالفع��ل  البريطاني��ون 
القوانني عبر اململكة املتحدة واالحتاد 

األوروبي بشأن السوق املوحدة.
وأضاف االحتاد األوروبي فحص إضافي 
عل��ى اتف��اق االنس��حاب ف��ي كانون 
األول املاض��ي، بع��د اقت��راح ديفي��د 
دافيس، وزير خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروب��ي ف��ي احلكوم��ة البريطانية، 
طلب عبور القناة، حيث أش��ار إلى أن 
االتفاق كان بياننا للنيات احملددة أكثر 
من كونه وثيق��ة إلزامية قانونية، ما 
دفع مفاوضي االحت��اد األوروبي لطلب 
حتويل��ه إلى وثيق��ة قانونية في أقرب 

وقت ممكن.
ويأت��ي التحذير األملاني وس��ط تقارير 
بأن احلكومة األملانية تريد من اململكة 
املتحدة املش��اركة في ميزانية االحتاد 
بريطاني��ا  ب��أن  كضم��ان  األوروب��ي 
س��تواصل االتصال مع السوق املالي 

األوروبي كجزء من اتفاق التجارة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت وزارة الطيران املدن��ي املصرية امس االول 
االثن��ني إن التقاري��ر ع��ن حظ��ر جدي��د جلمي��ع 
الش��حنات املتجه��ة إلى الوالي��ات املتحدة من 
مطار القاه��رة »قدمية وغير دقيقة« مضيفة أن 

احلظر قائم منذ 2015.
وأبلغت خمس��ة مص��ادر ف��ي مط��ار القاهرة 
وش��ركة مص��ر للطيران رويترز في وقت س��ابق 
أن الس��لطات األميركي��ة حظرت نق��ل جميع 
الش��حنات م��ن املط��ار الدول��ي إل��ى الواليات 

املتحدة.
وقالت ال��وزارة في بي��ان »هناك تع��اون إيجابي 
م��ع الس��لطات األميركية وفى تطور مس��تمر 
باإلضافة إلى أن مصر اآلن بصدد االش��تراك في 
برنامج املعلومات املقدمة عن الشحنات متهيدا 

لرفع احلظر نهائيا«.
وذكرت املصادر لرويترز أن الس��لطات األميركية 
علقت نقل الشحنات بس��بب غياب الثقة في 

إجراءات األمن مبطار القاهرة.
وقال��ت إدارة أم��ن النقل األميركي��ة امس االول 
االثنني إنها س��تطالب ست شركات طيران في 
الش��رق األوسط باملش��اركة في برنامج لتعزيز 
فحص الشحنات وذلك في إطار اجلهود الرامية 

لزيادة أمن الطيران العاملي.
وذكرت اإلدارة في بيان أن التعديل العاجل يشمل 
ناق��ات جوية في خم��س دول تطلق رحات من 
س��بعة مطارات وتركز على »آخر النقاط مبواقع 

املغادرة حيث يكون التهديد أكبر«.
عل��ى صعي��د مص��ر ايض��اً، أص��درت الق��وات 
املسلحة املصرية بيانا اتهمت فيه رئيس أركان 
اجليش السابق س��امي عنان بأنه أعلن ترشحه 
لانتخابات الرئاس��ية م��ن دون موافقة القوات 

املسلحة.
ونقلت »بوابة الش��روق« عن البي��ان أن »املذكور 
ارتك��ب وقائ��ع تزوير تش��ير إلى إنهائ��ه اخلدمة 
العس��كرية وإدراج��ه ف��ي كش��وف الناخب��ني 
دون وج��ه حك��م«، مضيفا أن عن��ان عمل على 

»الوقيعة« بني القوات املسلحة والشعب.
وأفاد املصدر بأن القيادة العامة للقوات املسلحة 
املصري��ة قررت اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية ضد 
الفري��ق س��امي عن��ان، رئي��س أركان الق��وات 

املسلحة السابق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت رئيس��ة تاي��وان تس��اي إينج وي��ن إنها ال 
تس��تبعد احتم��ال أن تهاج��م الص��ني اجلزيرة، 
وذلك في وقت يش��هد تزايدا في حدة التوتر بني 
اجلانبني وتكثيفا للتدريبات العسكرية الصينية 

قرب تايوان.
وتتخ��ذ بكني موقفا يزداد ع��داء إزاء تايوان، التي 
تعتبرها الصني إقليما مارقا، وذلك منذ انتخاب 
تساي زعيمة احلزب التقدمي الدميقراطي املؤيد 

لاستقال رئيسة قبل عامني.
وتظن الصني أن تس��اي تعمل باجتاه االستقال 
الرسمي، وهو خط أحمر بالنسبة لزعماء احلزب 
الشيوعي في بكني، رغم أن رئيسة تايوان قالت 
إنها تس��عى إلبق��اء الوضع الراه��ن على ما هو 

عليه وإنها ملتزمة باحلفاظ على السام.
وف��ي الش��هور األخي��رة كثف��ت الص��ني م��ن 
التدريب��ات العس��كرية ازاء تاي��وان مم��ا أثار قلق 
تايبه. وتقول الصني إن التدريبات روتينية لكنها 
لن تتس��اهل ف��ي أي محاولة م��ن جانب اجلزيرة 

إلعان االستقال.
وقالت تس��اي ف��ي مقابل��ة أذاعه��ا التلفزيون 
التايوان��ي ام��س االول االثن��ني حني س��ئلت عن 
احتمال ش��ن الصني هجوما على تايوان »ما من 
أحد ميكن أن يستبعد هذا االحتمال. نحتاج ألن 
ن��رى إن كان واضعو السياس��ات هناك عقاء أم 
ال«. وأضاف��ت »عندما تنظر إل��ى األمر )العاقة 
ب��ني البلدي��ن( من منظ��ور إقليمي، س��يتحتم 
على أي واضع سياس��ة عاق��ل أن يفكر بعناية 
ش��ديدة فيما إذا كان شن حرب خيارا من ضمن 

اخليارات«.
وتابع��ت »عندم��ا تواج��ه حكومتن��ا مقاوم��ة 
وضغط��ا م��ن الص��ني، فس��نجد طريقتنا في 

مقاومة هذا. هذا شيء مهم جدا«.
وفيما يتعلق بالدوريات الصينية التي جتوب املياه 
حول تايوان أو غيرها من األنش��طة العسكرية 
قال��ت »إن جيش��نا يرقب كل ش��اردة وواردة في 

نطاق متابعته«.

رئيسة تايوان ال 
تستبعد احتمال
 هجوم من الصين

مصر تنفي تقارير
حظر الشحنات من 

القاهرة ألميركا

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ب��ادرت ثاثون دولة امس الثاثاء في 
باريس في مؤمتر حضره وزير اخلارجية 
االميرك��ي ريك��س تيلرس��ون الى 
ماحقة املس��ؤولني عن الهجمات 
الكيميائية في س��وريا والرد بذلك 
عل��ى الفيت��و ال��ذي اس��تخدمته 
موسكو ضد مش��روع قانون بهذا 

الصدد امام االمم املتحدة.
ويأت��ي ه��ذا املؤمتر قبل اس��تئناف 
احملادثات حتت اش��راف االمم املتحدة 
غ��دا اخلمي��س ف��ي فيين��ا ومؤمتر 
الس��ام حول س��وريا الذي تطلقه 
روس��يا في 30 كانون الثاني احلالي 

في سوتشي.
ويعقد املؤمتر في باريس غداة اتهام 
نظام بشار االسد أمس االول االثنني 
بش��ن هجوم كيميائي جديد على 
مدينة دوما في الغوطة الش��رقية 
احملاص��رة ش��رق دمش��ق. وانتقدت 
واشنطن التأثير الضعيف ملوسكو 

على حليفتها السورية.
من املقرر ان يخوض تيلرسون الذي 
االميركي��ة  االس��تراتيجية  ح��دد 
في س��وريا في 17 كان��ون الثاني ، 
والوضع  محادثات عملية الس��ام 
عل��ى االرض بعد ب��دء هجوم تركي 
عل��ى االك��راد في ش��مال س��وريا 

السبت املاضي.
جولت��ه  اثن��اء  تيلرس��ون  وص��رح 
االوربية، في وق��ت متأخر من امس 
ازاء  قلق��ون  »نح��ن  االثن��ني  االول 
احلوادث التركية في شمال سوريا«، 
فيما دعا تركي��ا العضو في احللف 
االطلس��ي ال��ى »ضب��ط النفس« 

مجددا.
ج��ان  الفرنس��ي  نظي��ره  واج��رى 
اي��ف لودريان محادث��ات معه امس 
الثاث��اء قب��ل افتتاح املؤمت��ر الذي 
تصدى إلفات استخدام االسلحة 

الكيميائية من العقاب.
فيما تعهد ممثلو 29 دولة تقاس��م 
بأشخاص  لوائح  واقامة  معلومات 
متورطني في اس��تخدام اس��لحة 
كيميائي��ة ف��ي س��وريا وايضا في 
اماكن اخ��رى من العال��م ميكن ان 
تف��رض عليه��م عقوبات تش��مل 
جتميد اصول وحظر التأش��يرات او 
ماحق��ات قضائية على مس��توى 

الدول.
تأت��ي هذه املب��ادرة الت��ي اطلقتها 
باري��س بعد جل��وء روس��يا الى حق 
النق��ض مرت��ني العت��راض جتدي��د 
ح��ول  دولي��ني  خب��راء  تفوي��ض 
اس��تخدام االس��لحة الكيميائية 

في سوريا.

وقال��ت مصادر مقربة م��ن لودريان 
»الوض��ع عال��ق اليوم عل��ى اعلى 
مستوى في االس��رة الدولية«، في 

اشارة الى مجلس االمن الدولي.
وش��ددت هذه املصادر »على ضرورة 
ان يعل��م مس��تخدمو االس��لحة 
املمك��ن  م��ن  ان��ه  الكيميائي��ة 
نتركه��م  ل��ن  وانن��ا  ماحقته��م 

يفلتون«.
وم��ن املقرر ان تعلن فرنس��ا جتميد 
اص��ول نح��و 25 هيئ��ة ومس��ؤوال 
س��وريا وايضا م��ن فرنس��ا ولبنان 
والصني يشتبه في »مساهمتهم 
في برنامج االس��لحة الكيميائية 
الس��وري على صعي��د التخطيط 
املص��ادر  بحس��ب  والتنفي��ذ«، 

نفسها.
وتق��در فرنس��ا ش��ن 130 هجوما 
كيميائيا على االقل في سوريا بني 

2012 و2017.
املتح��دة  االمم  محقق��و  وتوص��ل 
االس��لحة  حظ��ر  ومنظم��ة 
الكيميائي��ة الى خاص��ة مفادها 
ان النظ��ام الس��وري مس��ؤول عن 
اربع��ة منه��ا م��ن بينه��م هجوم 
بغاز الس��ارين اوق��ع 80 قتيا على 
االقل في 4 نيس��ان 2017 في خان 

شيخون.
وتش��تبه االس��رة الدولي��ة ايض��ا 
ب��ان تنظي��م » داعش » اس��تعمل 
غ��از اخلردل في س��وريا وفي العراق، 
وف��ي ماليزي��ا مت اغتي��ال االخ غي��ر 

الشقيق للزعيم الكوري الشمالي 
كي��م جون��غ اون بغاز »ف��ي اكس« 

لألعصاب في شباط 2017.
عل��ى الصعي��د العس��كري، تبذل 
روسيا مساع من خال مبادرة سام 
تش��ارك فيها ايران وتركيا وتأمل ان 
تتكرس في سوتش��ي ف��ي الوقت 
الذي تراوح فيه احملادثات برعاية االمم 

املتحدة مكانها.
الوطن��ي  احل��وار  ويه��دف »مؤمت��ر 
الس��وري« الى اجلمع بني ممثلني من 
الس��لطة واملعارضة التي تدعمها 
تركيا. لكن قس��ما م��ن الفصائل 
املعارض��ة ل��م يتخ��ذ ق��راره بعد 

باملشاركة.
من جهتها، اعلنت الواليات املتحدة 

في 17 كانون الثاني انها س��تبقي 
على وجود عسكري لها في سوريا 
ال��ى ح��ني االنتص��ار الت��ام عل��ى 
التنظيم اجله��ادي وايضا للتصدي 
للنف��وذ االيران��ي واملس��اعدة ف��ي 

تنحية االسد من احلكم.
وتأمل فرنسا املس��اهم الثاني في 
التحالف الدولي بقيادة واش��نطن 
في سوريا بان تلعب دورا في عملية 

السام.
وص��رح لودريان ام��س االول االثنني 
»ال ميكن ان يتوصل الروس وحدهم 
الى تس��وية لازمة. يج��ب ان تتم 
اعادة بناء س��وريا يوما ووسائلهم 
انه��م  ال��ى  ملمح��ا  تكف��ي«،  ال 

سيكونون بحاجة الى الغربيني.

تزامنا مع هجوم تركي على االكراد 

مبادرة فرنسية لمالحقة المسؤولين 
عن هجمات كيميائية في سوريا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

مجلس االمن

تقـرير

الحكومة األلمانية تحذر بريطانيا بشأن خروجها من االتحاد األوروبي
مع حرص المملكة المتحدة على محادثات الفترة االنتقالية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
للرئي��س  األوروب��ي  االحت��اد  أك��د 
عب��اس  محم��ود  الفلس��طيني 
أن��ه يدع��م تطلع��ه ألن تك��ون 
عاصم��ة  الش��رقية  الق��دس 
لدول��ة فلس��طينية ف��ي أحدث 
حترك لاحتاد رفض��ا لقرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب باالعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وخال اجتماع في بروكس��ل مع 
األوروب��ي،  االحت��اد  خارجي��ة  وزراء 
ج��دد عب��اس دعوت��ه ألن تك��ون 
القدس الش��رقية عاصمة لدولة 
فلسطينية حث حكومات االحتاد 
على االعتراف بها على الفور قائا 
إن ذلك ل��ن يعرقل املفاوضات مع 
إسرائيل بش��أن تسوية لتحقيق 

السام في املنطقة.
وبينما لم يش��ر عب��اس إلى قرار 
ترامب بشأن القدس وال إلى زيارة 
نائب الرئيس األمريكي مايك بنس 
للمنطق��ة ام��س االول االثن��ني، 
استغل مسؤولون أوروبيون فرصة 
وجوده داخل مق��ر االحتاد األوروبي 
في بروكسل لتأكيد معارضتهم 
للق��رار ال��ذي اتخ��ذه ترامب في 
الس��ادس من كان��ون األول بنقل 

السفارة األمريكية إلى القدس.

موجيرين��ي  فيدري��كا  ودع��ت 
مسؤولة السياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي، فيما بدا أنه إشارة 
خفية إلى اعتراف ترامب بالقدس 
عاصم��ة إلس��رائيل، الضالع��ني 
في العملي��ة للحديث والتصرف 
»بحكمة« وإحساس باملسؤولية.

وقال��ت موجيريني »أود أن أطمئن 
الرئيس عباس إلى االلتزام القوي 
م��ن جان��ب االحت��اد األوروبي بحل 
الدولت��ني ال��ذي يش��مل القدس 

عاصمة مشتركة للدولتني«.
كان��ت  عب��اس  وص��ول  وقب��ل 
موجيريني تتحدث بإسهاب أكبر 
»بوضوح هناك مش��كلة  وقالت 
فيما يتعل��ق بالقدس. هذا تعبير 
دبلوماس��ي خفي��ف للغاية« في 

إشارة إلى موقف ترامب.
لكنها قال��ت إنها م��ا زالت تريد 
العمل مع الواليات املتحدة بشأن 
محادث��ات الس��ام ف��ي الش��رق 
ناقش��ت س��بل  وإنها  األوس��ط 
استئنافها في أواخر العام املاضي 
مع بنس ووزير اخلارجية األمريكي 

ريكس تيلرسون.
وهونت من شأن توقيت زيارة نائب 
الرئي��س إلس��رائيل عندم��ا كان 
عباس ف��ي بروكس��ل قائلة إنها 

مصادفة.
وأبل��غ ميش��ايل روث نائ��ب وزي��ر 
الصحفي��ني  األملان��ي  اخلارجي��ة 
أن ق��رار ترام��ب جع��ل مباحثات 
الس��ام أصع��ب لكنه ق��ال إنه 
ينبغ��ي جلمي��ع األط��راف العمل 
اإلس��رائيلي  الص��راع  على ح��ل 

الفلسطيني.
واس��تخدم عباس أيضا نبرة أكثر 
دبلوماسية من التي استخدمها 
في تصريحاته العلنية في اآلونة 
األخيرة، مبا ف��ي ذلك التصريحات 
الت��ي أدلى به��ا في وقت س��ابق 
من هذا الش��هر عندم��ا قال إنه 
س��يقبل فق��ط بلجنة واس��عة 
حتظى بدعم دولي للوس��اطة في 

أي مباحثات سام مع إسرائيل.
وق��ال عب��اس »قد حتص��ل بعض 
العقبات كالذي س��معناه مؤخرا 
هن��اك،  و  هن��ا  تصريح��ات  م��ن 
لك��ن ه��ذا ل��ن يثنين��ا أب��دا عن 
االس��تمرار باإلمي��ان ب��أن الطريق 
الوحيد للوصول إلى الس��ام هو 
املفاوض��ات، نحن مصممون على 
الوصول إلى مصاحلة فلسطينية 
من أجل إع��ادة الوحدة بني األرض 

والشعب الفلسطيني.
وف��ي إش��ارة أخرى عل��ى الدعم، 

ناقش وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
زيادة مس��اعدات االحتاد  إمكانية 
الفلسطينية  للسلطة  األوروبي 
بع��د أن قال��ت الوالي��ات املتحدة 
األس��بوع املاضي إنها ستحجب 
املبدئية  املس��اعدات  نحو نصف 
إعطاءه��ا  تن��وي  كان��ت  الت��ي 
ل��ألمم  التابع��ة  الوكال��ة  إل��ى 
املتح��دة املعنية بتق��دمي خدمات 
للفلسطينيني، ولم يتم اتخاذ أي 

قرارات.
لكن دبلوماس��يني قالوا إن دعوة 
عب��اس االحتاد األوروب��ي لاعتراف 
الرسمي والفوري بدولة فلسطني 
ل��م جتد دعما كبيرا خال اجتماع 

على الغداء.
وبينما تعترف تسع حكومات من 
االحتاد األوروبي، ومن بينها السويد 
وبولندا، بالفعل بفلسطني يقول 
االحتاد الذي يضم 28 دولة إن مثل 
هذا االعتراف يجب أن يكون ضمن 

تسوية سلمية.
كان��ت س��لوفينيا ه��ي الوحيدة 
التي أثارت احتمال االعتراف بدولة 
فلسطني في اآلونة األخيرة. ومن 
املق��رر أن تنظر جلن��ة برملانية في 
األمر ف��ي 31 كان��ون الثاني لكن 
ل��م يتضح بعد متى ق��د يعترف 

البرملان بفلسطني.
ويعكس ذلك ال��دور املزدوج الذي 
يلعب��ه االحت��اد األوروب��ي كأكب��ر 
جهة مانح��ة للمس��اعدات إلى 
ش��ريك  وأكب��ر  الفلس��طينيني 
جتاري إلس��رائيل، حت��ى إذا كانت 
ترفض  األوروبي  االحت��اد  حكومات 
املس��توطنات اإلس��رائيلية على 
األراض��ي الت��ي حتتلها إس��رائيل 
من��ذ ح��رب ع��ام 1967، مب��ا في 
ذل��ك الضف��ة الغربي��ة والقدس 

الشرقية وهضبة اجلوالن.
كم��ا يري��د االحت��اد األوروب��ي من 
يظل��وا  أن  الفلس��طينيني 
منفتح��ني عل��ى خطة الس��ام 
الت��ي تقوده��ا الوالي��ات املتحدة 
والتي من املتوقع أن يقدمها قريبا 
مبعوث ترامب للش��رق األوس��ط 
جيسون جرينبات وجاريد كوشنر 
صهر وكبير مستش��اري الرئيس 

األميركي.
»االعت��راف  عب��اس  وق��ال 
)بفلس��طني( لن يكون عقبة في 
الى  للوص��ول  املفاوضات  طري��ق 

سام«.
وبدال م��ن ذل��ك، تريد فرنس��ا أن 
تدفع االحت��اد األوروب��ي إلى عرض 
عاق��ات جتاري��ة أوث��ق م��ن خال 

ما يس��مى باتفاق املش��اركة في 
االحت��اد األوروب��ي، وه��و معاه��دة 
لاحت��اد تغطي الوص��ول إلى 500 
مليون عميل في التكتل دون قيود 
باإلضافة إلى املس��اعدات وتعزيز 

العاقات السياسية والثقافية.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان »نريد أن نقول لعباس 
إننا نريد أن نتح��رك، صوب اتفاق 
مشاركة وبدء العملية بالفعل«.

إن  يقول��ون  دبلوماس��يني  لك��ن 
عرض اتفاق مش��اركة مع االحتاد 
الفلس��طينيني  عل��ى  األوروب��ي 
حتيط ب��ه املصاعب أيض��ا، بينما 
عب��ر روث ع��ن بع��ض التحف��ظ 
خ��ال االجتماع املغلق في الوقت 
الذي قال فيه وزير خارجية أيرلندا 
ساميون كوفيني إن االحتاد األوروبي 
س��يكون بحاج��ة لعرض ش��يء 

مشابه على إسرائيل.
ووفق��ا لقواع��د االحت��اد األوروبي، 
الب��د أن تبرم االتفاقي��ات مع دول 
ذات سيادة. وجتادل فرنسا بأن لدى 
اتفاق مش��اركة  االحت��اد األوروبي 
م��ع كوس��وفو الت��ي ل��م يحظ 
استقالها باعتراف جميع الدول، 
مبا ف��ي ذلك إس��بانيا العضو في 

االحتاد األوروبي.

بشأن تسوية لتحقيق السالم في المنطقة

االتحاد األوروبي يؤكد دعمه لعاصمة فلسطينية بالقدس الشرقية

ويأتي هذا المؤتمر 
قبل استئناف 

المحادثات تحت 
اشراف االمم 
المتحدة غدا 

الخميس في فيينا 
ومؤتمر السالم 

حول سوريا



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

دعا وزير التخطيط سلمان اجلميلي 
رج��ال األعم��ال الس��عوديني إل��ى 
االستفادة من الفرص االستثمارية 
الكبي��رة ف��ي الع��راق، الفت��اً إل��ى 
اس��تثمارياً  157 مش��روعاً  وج��ود 
س��تراتيجياً ف��ي الع��راق، تتمت��ع 
جميعها بجدوى اقتصادية عالية، 
س��يما في قطاعات الزراعة واملال 

واخلدمات.
وزارة  بإس��م  الناط��ق  وق��ال 
التخطيط عبد الزه��رة الهنداوي، 
إن »العاصم��ة الس��عودية الرياض 
ش��هدت مباحث��ات مكثف��ة ب��ني 
والس��عودي،  العراق��ي  اجلانب��ني 
ناقشت قضايا وملفات مهمة في 
إطار نش��اطات مجلس التنس��يق 
العراقي– السعودي املشترك، خالل 
الزيارة التي ق��ام بها وفد حكومي 
عراقي رفيع املس��توى يرأس��ه وزير 

التخطيط سلمان اجلميلي«. 
وأض��اف أن »اجلانب��ني وقعا مذكرة 
تفاه��م عل��ى تش��كيل ع��دد من 
االقتصادي��ة  الفني��ة  اللج��ان 
م��ا  تنفي��ذ  ملتابع��ة  املش��تركة 
يت��م التوص��ل إليه م��ن تفاهمات 

واتفاقات بني البلدين«.
واس��تبعدت اخلبي��رة االقتصادي��ة 
االقتص��اد  جلن��ة  رئي��س  ونائ��ب 
ن��ورة  البرمل��ان  ف��ي  واالس��تثمار 
اململك��ة  »تتأخ��ر  أن  الس��الم، 
العربي��ة الس��عودية ف��ي دخ��ول 
الس��وق العراقية«، مشيرة إلى أن 
البلدين  ب��ني  األخيرة  »التح��ركات 
متضي ف��ي اجتاه رفع حجم التعاون 
االقتصادي بدرجة تف��وق أّي تعاون 
يرب��ط الع��راق ببلدان أخرى س��واء 

كانت إقليمية أو عاملية«.
وأضافت أن »القطاع االس��تثماري 
شهد مسيرة متعثرة طيلة ال�15 
س��نة املاضية، ومت إلغاء أو توقيف 
اتفاقات استثمار عدة مع شركات 
املالي��ة  األزم��ة  بس��بب  أجنبي��ة 
واألوض��اع األمني��ة«، مش��يرة إلى 
أن »االس��تثمار الوحي��د الذي نُفذ 

بش��كل فعل��ي كان ف��ي القطاع 
النفط��ي والتراخي��ص النفطية«. 
وبين��ت أن »دخول الس��عودية إلى 
س��وق االس��تثمار العراقي وتوقيع 
هذا الع��دد الكبير م��ن االتفاقات 
خ��الل أش��هر قليل��ة، واملش��اركة 
بأكب��ر عدد ش��ركات ف��ي معرض 
بغداد، وتنظيم مؤمتر دولي للطاقة 
في البصرة، مؤش��رات تؤكد رغبة 
اجلان��ب الس��عودي باالنفتاح على 
الع��راق اقتصادي��اً، وتفي��د بوجود 
توجه س��عودي لنقل اس��تثماراته 
املوزع��ة ف��ي العال��م ال��ى العراق 
لالستفادة من عامل السوق القادر 
على اس��تيعاب أي مشروع وفي أّي 

مجال كان«.

وأك��دت النائب��ة، ف��ي تصري��ح ل�  
»احلياة« الدولي��ة، وجود الكثير من 
املغري��ات في العراق، ال س��يما أنه 
ميل��ك ثاني أكب��ر احتياطي نفطي 
الغ��از  ف��ي مج��ال  واالول  عاملي��اً، 
فض��الً  والفوس��فات،  والكبري��ت 
عن وجود مس��احات شاسعة من 
االراضي الصاحل��ة للزراعة، إضافة 
إل��ى ق��درات س��ياحية وخدماتية، 
وقطاع مال واعد، ما يشجع الدول 
إليه«،  الدخول  واملس��تثمرين على 
الفتة إلى أن االس��تقرار األمني هو 
كل م��ا يحتاجه البل��د، وهو ما بدأ 
بالتحق��ق بعد القضاء على داعش 

اإلرهابي.
يُذكر أن الس��عودية والعراق اتفقا 

تأس��يس  عل��ى  املاض��ي،  الع��ام 
البلدين  ب��ني  التنس��يقي  اجملل��س 
خالل زيارة رس��مية لرئي��س الوزراء 
حيدر العب��ادي، إلى الرياض، بهدف 
تعزي��ز التواصل ب��ني البلدين على 
وتعميق  الس��تراتيجي،  املس��توى 
الثقة السياس��ية املتبادلة، وفتح 
آف��اق جدي��دة م��ن التع��اون ف��ي 
مختل��ف اجمل��االت، ف��ي مقدمه��ا 
والتنموي��ة  االقتصادي��ة  اجمل��االت 
واألمنية واالستثمارية والسياحية 
والثقافي��ة واإلعالمي��ة، فضالً عن 
تعزيز التعاون املشترك بني اجلانبني 
الدولي��ة واإلقليمية  في الش��ؤون 
املهمة، وحماية املصالح املشتركة، 
وتنمي��ة الش��راكة ب��ني القط��اع 

اخلاص في البلدين، وإتاحة الفرصة 
لرجال األعمال للتعرف على الفرص 
وتبن��ي  واالس��تثمارية،  التجاري��ة 
الوسائل الفاعلة التي تساهم في 

مساعدتهم على استغاللها.
ب��ني  التج��اري  التب��ادل  ويق��در 
الس��عودية والع��راق ب���23 ملي��ار 
ريال )نح��و 8 ملي��ارات دوالر( خالل 
زي��وت  األخي��ر، وتص��درت  العق��د 
النفط اخلام ومنتجاتها ومخاليط 
العصير واأللبان قائمة أهم السلع 
الس��عودية املص��درة إل��ى العراق، 
فيما تستورد السعودية من العراق 
األملني��وم، والصم��وغ، إضاف��ة إلى 

حاويات النقل.
وفي الس��ياق، س��بق لوزير التجارة 

ماج��د  الس��عودي  واالس��تثمار 
القصبي أن أكد، في حديث سابق، 
أن »املرحل��ة املقبلة م��ن العالقات 
اململكة  والتجارية بني  االقتصادية 
والع��راق ستش��هد تعاون��اً كبيراً 
يس��هم في زيادة التبادل التجاري، 
ف��ي  اس��تثمارية  فرص��اً  ويؤم��ن 
اجملاالت كافة، وفي مقدمها اجملاالت 

التجارية والزراعية والصناعية«.
ونوه أن اجمللس »سيعزز فرص التبادل 
التجاري والتعاون املشترك لالرتقاء 
بالعالق��ات بني البلدي��ن، ويعبر عن 
رغبة اململكة اجلادة وحرصها على 
فتح جمي��ع مج��االت التعاون مع 
الع��راق مبا يخدم مصال��ح البلدين 

الشقيقني«.

لتعزيز قّطاعات المال والزراعة والخدمات

العراق يدعو السعودية إلى االستثمار في 157 مشروعًا

العاصمة السعودية 
الرياض شهدت مباحثات 
مكثفة بين الجانبين 
العراقي والسعودي، 
ناقشت قضايا وملفات 
مهمة في إطار 
نشاطات مجلس التنسيق 
العراقي– السعودي 
المشترك، خالل الزيارة 
التي قام بها وفد 
حكومي عراقي رفيع 
المستوى يرأسه وزير 
التخطيط سلمان الجميلي

منفذ عرعر احلدودي بني العراق والسعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البنك املرك��زي العراقي من 
العمل��ة األجنبية خالل مزاد أم��س الثالثاء، إلى 
146.51 مليون دوالر، ف��ي مقابل 132.19 مليون 
دوالر مب��زاد األول م��ن أمس االثن��ني، بزيادة 14.32 

مليون دوالر، بحسب بيان للبنك.
وأضاف املركزي، في بيانه، أن س��عر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 

38 مصرفاً، و8 شركات للتحويل املالي.
ون��وه البنك بأن تل��ك املبيعات ه��ي نتائج املزاد 
املق��رر اليوم األربعاء، موضح��اً أن إجمالي البيع 
الكلي لهذا اليوم بلغ نحو 172.71 مليون دوالر.

وبل��غ حج��م املبال��غ املبيع��ة لتعزي��ز أرص��دة 
املصارف في اخلارج نحو 144.89 مليون دوالر، في 
ح��ني ُقدرت كميات البيع النقدي ب� 1.62 مليون 

دوالر.
وأوض��ح املركزي، في البيان، أن بيع املبالغ احملولة 
حلسابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190 
دين��اراً ل��كل دوالر، أما البيع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه.

طوكيو ـ رويترز:
ق��ال وزير االقتصاد الياباني أم��س الثالثاء إن 11 
دول��ة تهدف إلب��رام اتفاق جت��ارة بني دول آس��يا 
واحمليط الهادي، بعد انس��حاب الواليات املتحدة 
من اتفاق س��ابق، س��ُتجري مراسم التوقيع في 

تشيلي في آذار مبا ميثل نصرا كبيرا لطوكيو.
يجتم��ع مس��ؤولون جتاري��ون م��ن 11 دولة في 
طوكي��و حملاولة حل اخلالفات بش��أن إصرار كندا 
عل��ى حماي��ة القط��اع الثقاف��ي مث��ل األفالم 

والتلفزيون واملوسيقى.
وقال وزي��ر االقتصاد توشيميتس��و موتيجي إن 
االتفاق اجلديد س��يكون ”مح��ركا للتغلب على 
احلماية التجارية“ التي تطل برأس��ها في أجزاء 

في العالم.
وقال مس��ؤول جتاري إن اليابان ستشرح أهمية 
االتفاق لواشنطن على أمل إقناعها باالنضمام 

من جديد.
وعل��ى وافق وزراء من 11 دولة م��ن بينها اليابان 
واس��تراليا وكن��دا ف��ي تش��رين الثان��ي عل��ى 
العناص��ر األساس��ية للمض��ي قدما م��ن دون 
الوالي��ات املتح��دة لكن مطال��ب دول من بينها 
كندا بإجراءات لضمان أن يحمي االتفاق وظائف 

شكلت نقطة خالف في االتفاق النهائي.
وق��ال رئيس الوزراء االس��ترالي مالك��وم ترنبول 
األسبوع املاضي إن االتفاق اجلديد سيترك الباب 
مفتوحا ملش��اركة الواليات املتح��دة في نهاية 

املطاف.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار الذهب أمس الثالثاء في الوقت الذي 
ح��وم فيه الدوالر حول أدنى مس��توى في ثالثة أعوام 
لكن صعود األس��هم العاملية حد من املكاسب بعد 

استئناف األنشطة احلكومية في الواليات املتحدة.
وارتفع الذهب في التعام��الت الفورية 0.2 باملئة إلى 
1336.26 دوالر لألوقية محققا مكاس��ب للجلس��ة 

الثالثة على التوالي.
وصعد الذهب في العقود األميركية اآلجلة للتسليم 

في شباط 0.3 باملئة إلى 1335.70 دوالر لألوقية.
وصوت مجلس الش��يوخ األميركي ي��وم االثنني على 
خط��ة إنفاق مؤقت��ة حتى الثامن من ش��باط إلنهاء 

توقف األنشطة احلكومية.
ومن بني املعادن النفيس��ة األخرى، ارتفع البالتني 0.2 
باملئ��ة إلى 996.60 دوالر لألوقي��ة. وكان املعدن المس 
أعلى مس��توى في حني يزيد عن أربعة أش��هر خالل 

اجللسة السابقة.
وارتفعت الفضة 0.2 باملئة إل��ي 17.04 دوالر لألوقية 
ف��ي ح��ني ل��م يس��جل البالديوم تغي��را يذك��ر عند 

1097.97 دوالر لألوقية.

ارتفاع مبيعات 
المركزي العراقي

أميركا خارج اتفاق 
التجارة عبر الهادي

1336 دوالر ألوقية 
الذهب العالمي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال مدير صندوق االس��تثمار املباش��ر 
الروس��ي إن صناديق التقاعد الروسية 
تدرس االس��تثمار في ش��ركة النفط 
بع��د  أرامك��و  الس��عودية  الوطني��ة 
إدراجها بس��وق األس��هم ف��ي خطوة 
لتعزي��ز الش��راكة ب��ني أكب��ر دولت��ني 

تنتجان النفط في العالم.
وقال كيريل دميتريي��ف في مقابلة مع 
رويت��رز أم��س الثالثاء إن التنس��يق بني 
موسكو والرياض بخصوص سياسات 
النف��ط ينبغي أن يس��تمر لس��نوات 

عديدة.
وكان دميتريي��ف أول مس��ؤول روس��ي 
يقت��رح إمكاني��ة إب��رام اتفاق بش��أن 
إنتاج النفط مع أوبك قبل عامني وقال 
أم��س »ن��رى اهتمام��ا كبي��را بالطرح 
الع��ام األول��ي ألرامك��و م��ن صناديق 
التقاعد الروسية وكذلك من شركائنا 

الصينيني«.
لكنه قال إنه ال يستطيع الكشف عن 
أس��ماء الصناديق أو املبالغ التي تبدى 

استعدادا الستثمارها.
وفي العام املاضي قالت مصادر لرويترز 
إن ش��ركات نفط حكومية صينية تود 
أن تصبح مس��تثمرا رئيس��ا في طرح 

أرامك��و ال��ذي ق��د يصب��ح األكبر في 
العالم إذ قد يصل بقيمة الشركة إلى 
تريليون��ي دوالر وق��د يجم��ع الطرح ما 

يزيد عن 100 مليار دوالر.
وأض��اف أن »الصفق��ة ستس��هم في 

تعزيز التعاون املتنامي مع الرياض«.
وقادت روسيا والسعودية اتفاقا خلفض 
اإلنت��اج بواقع 1.8 ملي��ون برميل يوميا 
ما يع��ادل نحو اثنني باملئ��ة من اإلنتاج 
العاملي على م��دار عامي 2017 و2018 
في خطوة أس��همت في زيادة أس��عار 
النفط ملثليها من مستوياتها املتدينة 

في 2016 عند نحو 70 دوالرا للبرميل.
وق��ال دميتريي��ف ان »متدي��د مث��ل هذا 
مقبل��ة  عدي��دة  لس��نوات  التع��اون 
س��يكون مفيدا للغاية للس��وق. لقد 
ثبتت فعاليته عند اس��تهداف التوازن 
بني العرض والطلب وليس اس��تهداف 

سعر محدد للنفط«.
وذكرت أوبك أنها تريد أن تعود اخملزونات 
س��نوات  خم��س  ملتوس��ط  العاملي��ة 
وتوق��ع مس��ؤولون في املنظم��ة بلوغ 
ه��ذا الهدف في منتصف أو نهاية عام 

.2018
ولكن حت��ى في حال��ة بل��وغ الهدف، 
تص��ر أوبك على أن التخارج من االتفاق 
سيكون بالتدريج كي ال يُحدث صدمة 
ف��ي الس��وق. وأض��اف »ق��د تختل��ف 

واألدوات  للتعاون  املس��تقبلية  اآلليات 
املستخدمة«.

إي��رادات  حقق��وا  املنتج��ني  أن  وتاب��ع 

إضافية بقيمة 600 مليار دوالر بفضل 
التخفيضات وارتفاع األسعار على مدى 
الع��ام املاضي مما أتاح لهم اس��تئناف 

االستثمارات وضمان عدم حدوث نقص 
في اإلمدادات في املستقبل.

ومضى ال��ى الق��ول، إن »االتفاق أوجد 

عوامل للثقة بالنس��بة لالستثمارات 
والتع��اون السياس��ي.. لق��د أس��هم 
بالفع��ل في احلوار السياس��ي وأوضح 
أنه ميكن للس��عودية وروس��يا العمل 

سويا«.
وفي إش��ارة لزيارة العاهل الس��عودي 
امللك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في 
تشرين األول قال »لوال االتفاق ملا صارت 
زيارة العاهل الس��عودي لروسيا ممكنة 

وملا حققت هذا القدر من النجاح«.
ويشارك الصندوق الذي يقوده دميترييف 
في مشروعات مشتركة مع السعودية 
للتكنولوجي��ا  صن��دوق  بينه��ا  م��ن 
حجمه ملي��ار دوالر. وتوقع أن يزيد عدد 

املشروعات.
وأبلغ دميترييف رويترز أن على روسيا أن 
تش��رع في إصالحات مثل تقليص دور 
الدولة ف��ي االقتصاد بع��د االنتخابات 
الرئاس��ية في آذار التي م��ن املتوقع أن 
تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس احلالي 

فالدميير بوتني.
وق��ال »في بع��ض القطاعات يتخطى 
دور الدول��ة 70 باملئة وم��ن الواضح أن 
ه��ذا كثير ج��دا... م��ن وجه��ة النظر 
لإلص��الح  ن��رى حاج��ة  االس��تثمارية 
مث��ل بيع ش��ركات الدول��ة أصوال غير 
أساس��ية. ميك��ن أن يعزز ذل��ك النمو 

االقتصادي في روسيا«.

على صعي��د متصل، ارتفعت أس��عار 
النفط أمس الثالث��اء بدعم من النمو 
االقتصادي اجليد واستمرار تخفيضات 
اإلمدادات من جانب مجموعة من الدول 
املص��درة من بينه��ا منظم��ة البلدان 

املصدرة للبترول )أوبك( وروسيا.
وس��جلت العقود اآلجلة خلام القياس 
العاملي مزيج برنت 69.38 دوالر للبرميل 
بارتفاع قدره 35 سنتا، أو ما يعادل 0.5 
باملئة، مقارنة مع السعر في التسوية 
الس��ابقة وهو مس��توى ال يبعد كثيرا 
ع��ن األعلى ف��ي ث��الث س��نوات الذي 
سجله في 15 كانون الثاني عندما بلغ 

70.37 دوالر للبرميل.
وس��جلت العق��ود اآلجلة خل��ام غرب 
 63.93 تكس��اس الوس��يط األميركي 
دوالر للبرمي��ل بارتفاع قدره 36 س��نتا، 
أو م��ا يع��ادل 0.6 باملئة، عن التس��وية 
الس��ابقة. وارتف��ع اخل��ام إل��ى أعل��ى 
 2014 األول  مس��توياته من��ذ كان��ون 
ف��ي 16 كانون الثاني عن��د 64.89 دوالر 

للبرميل.
الدول��ي ع��دل  النق��د  وكان صن��دوق 
ي��وم االثنني صعودي��ا توقعات��ه للنمو 
االقتص��ادي العامل��ي في عام��ي 2018 
و2019 إل��ى 3.9 باملئة لكليهما، بزيادة 
قدره��ا 0.2 نقطة مئوية عن التحديث 

السابق في تشرين األول.

تقـرير

روسيا تعزز الروابط مع أوبك
مزيج برنت عند 69.38 دوالرًا للبرميل

منصة لتصدير النفط الروسي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
»دافوس«  منتدى  فعاليات  انطلقت 
االقتص��ادي أمس الثالثاء وتس��تمر 
حت��ى ي��وم اجلمعة مبش��اركة رجال 
أعمال وشخصيات رفيعة املستوى 
من مختلف الدول ملناقشة القضايا 

االقتصادية التي تؤرق العالم.
وميثل العراق ف��ي التظاهرة العاملية 
االقتصادية األهم رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي، ورئي��س حكوم��ة اقلي��م 

كردستان نيجيرف�ان بارزاني.

»داف��وس« منتدى تعق��ده منظمة 
مؤمت��ر االقتص��اد العامل��ي س��نويا، 
ويس��تضيف قيادات بارزة في  شتى 
والسياس��ية،  االقتصادية  القضايا 
ويناقش معظم القضايا الش��ائكة 

التي تواجه العالم.
ويحض��ر املنتدى ف��ي دورت��ه ال�48، 
قرابة 340 شخصية سياسية بارزة 
بينهم 70 رئيس دولة وحكومة، و38 

رئيس منظمة دولية.
»داف��وس« منتدى تعق��ده منظمة 

مؤمت��ر االقتص��اد العامل��ي س��نويا، 
ويستضيف قيادات بارزة في مختلف 
والسياس��ية،  االقتصادية  القضايا 
ويناقش معظم القضايا الش��ائكة 

التي تواجه العالم.
ويحض��ر املنتدى ف��ي دورت��ه ال�48، 
قرابة 340 شخصية سياسية بارزة 
بينهم 70 رئيس دولة وحكومة، و38 

رئيس منظمة دولية.
وتشارك روسيا في منتدى »دافوس« 
ه��ذا الع��ام بوف��د حكوم��ي كبير 

برئاس��ة نائب رئيس الوزراء الروسي 
أركادي دفوركوفيت��ش، يض��م وزي��ر 
الطاقة ألكس��ندر نوفاك وعددا من 
املس��ؤولني، إضاف��ة إل��ى ممثلني عن 

الشركات الروسية.
ومن بني احلض��ور الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب ورئي��س وزراء الهند 
نارينديرا مودي، وتيريزا ماي رئيس��ة 
ورئي��س  املتح��دة،  اململك��ة  وزراء 
املفوضية األوروبية جان كلود جونكر، 

ورئيس فرنسا إميانويل ماكرون.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حس��ن  اإليران��ي  الرئي��س  أعل��ن 
روحاني أن صادرات البالد من النفط 
النفطیة س��تبلغ  والس��لع غی��ر 
الع��ام احلالي نح��و 90 ملیار دوالر، 
ما س��يحقق فائضا جتاريا يسجله 

االقتصاد اإليراني.
وقال روحاني خالل مقابلة متلفزة، 
الع��ام  الب��الد خ��الل  إن ص��ادرات 
الفارس��ي احلالي، الذي ینتهي في 

 90 نح��و  س��تبلغ   ،2018 آذار   20
ملیار دوالر منها نحو 30 ملیار دوالر 
صادرات الس��لع غير النفطیة في 
حین، تتراوح قيمة الواردات ما بین 

70 و75 ملیار دوالر«.
وأضاف أن »اجلمهورية اإلس��المية 
س��تحقق فائضا جتاريا يتراوح بني 

15 و20 مليار دوالر«.
وأوض��ح أن »قيمة تهریب الس��لع 
إل��ى الب��الد انخفض��ت ف��ي ضوء 

اإلج��راءات املتخ��ذة م��ن 20 ملیار 
دوالر إل��ى 12 ملی��ارا، مش��يرا إلى 
عل��ى  العم��ل  مواصل��ة  ض��رورة 
مكافح��ة التهري��ب وخفضه إلى 

أدنى حد ممكن«.
وأك��د روحان��ي أن عائ��دات الب��الد 
املقومة بالعمالت األجنبية، تتجاوز 
األجنبي��ة،  بالعم��الت  نفقاته��ا 
العائدات س��ترتفع  ب��أن  مطمئنا 
أكثر فأكثر خالل العام الفارس��ي 

املقبل.
ف��ي الش��أن اإليراني أيضاً، أش��اد 
مساعد وزير النفط اإليراني حبيب 
اهلل بيطرف باحتياطيات بالده من 
النف��ط والغاز التي تصل إلى 27% 
م��ن احتياطي العال��م األمر الذي 
يجعلها حتظى بحصة ال بأس بها 

في إنتاج الطاقة في العالم.
وقال بيط��رف على هامش املعرض 
ال���14 للنف��ط والطاقة  الدول��ي 

املنعق��د في جزي��رة كيش جنوبي 
إي��ران: »بع��د النظ��ر إل��ى قط��اع 
صناع��ة النف��ط والغاز ف��ي إيران 
ميك��ن الق��ول إنن��ا منتل��ك %9 من 
م��ن  و18%  النف��ط  احتياطي��ات 

احتياطيات الغاز في العالم«.
وأشار إلى أن إنتاج بالده من النفط 
والغ��از يش��كل حص��ة ملحوظة 
من اإلنتاج العاملي، وبعد احتساب 
إجمال��ي إنتاج النفط والغاز فإنها 

حتتل املرتبة األولى عامليا.
التنموي��ة  اخلط��ة  أن  وأوض��ح 
السادسة، والتي تنتهي في 2021، 
تتضمن رفع إنتاج البالد من النفط 
إلى 4.5 مليون، والغاز الطبيعي إلى 

1100 مليون متر مكعب يوميا.
األه��داف  إن حتقي��ق ه��ذه  وق��ال 
بحاجة إلى اس��تثمارات تبلغ 200 
ملي��ار دوالر ف��ي صناع��ة النف��ط 

والغاز بالبالد.

بمشاركة العبادي وبارزاني.. انعقاد منتدى دافوس االقتصادي

20 مليار دوالر فائض الميزان التجاري اإليراني
منتدى دافوس االقتصادي



اعالن االربعاء 24 كانون الثاني 2018 العدد )3865(

Wed. 24 Jan . 2018 issue )3865( 8



صوت مجلس النواب في جلس��ة 22 كانون 
ثاني عل��ى تعديل قان��ون انتخابات مجلس 
الن��واب رق��م 45 لس��نة 2013، وخ��رج نص 
التعديل الذي اطلعنا عليه من خالل وسائل 
اعالمي��ة وال��ذي وض��ع بطريق��ة مصاحلّية 
ضيق��ة بعيدة عن الن��ص القانوني الرصني 
باالس��تقرار  يتص��ف  ان��ه  يفت��رض  ال��ذي 
والدميومة كقواعد قانونية مهمة وخطيرة 
تنظم العمل السياس��ي وتداول الس��لطة 
ونع��رض ادن��اه اه��م النصوص الت��ي جاءت 
بش��كل ال يس��تقيم مع التدوين القانوني 

الرصني:
اوالً:- جاء في ن��ص املادة االولى من التعديل 
)م��ادة - 1 – يع��دل البند ثانياً م��ن املادة )7( 
ويضاف بند جديد بتسلسل ) رابعاً ( ويكون 
كاالت��ي : ثاني��اً :- جت��ري انتخاب��ات مجلس 
النواب لل��دورة الرابعة ف��ي ) 2018/5/12 ( . 
رابعاً :- عل��ى اجلهات التنفيذي��ة القيام مبا 

يلي :
توفير البيئة االمنة إلجراء االنتخابات

عودة النازحني الى مناطقهم
يك��ون التصوي��ت اإللكترون��ي ف��ي جميع 

املناطق
ال تكون لألح��زاب التي تخ��وض االنتخابات 

اجنحه مسلحة
تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامني اجراءات 

العملية االنتخابية امنيا.(
يفت��رض  كان  حي��ث  الن��ص(  )انته��ى 
»باملش��رعني« ان يلغوا البن��د ثانياً من املادة 
)7( ال ان يعدل��وه الن اصل القانون في البند 
اوالً هذه املادة وهذا نصه )أوالً- يجب ان جترى 
انتخاب��ات مجلس النواب قب��ل 45 يوما من 
تاري��خ انتهاء ال��دورة االنتخابية الس��ابقة 
عل��ى االق��ل( ق��د حدد مب��ا ال يقب��ل التأويل 
الفت��رة الت��ي يج��ب ان يحدد فيه��ا موعد 
االنتخاب��ات، اضاف��ة ال��ى ان اص��ل القانون 
نص في البن��د ثالثاً وهذا نصه )ثالثاَ- يحدد 
موع��د االنتخابات بقرار م��ن مجلس الوزراء 
وبالتنس��يق مع املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب��ات ويصادق مجلس الن��واب عليه 
ويصدر مبرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل 
االعالم كافة قبل املوعد احملدد إلجرائها مبدة 
ال تق��ل عن 90 يوم��اً.( قد وض��ع الية حتديد 
املوعد الذي يصدر مبرس��وم جمهوري له قوة 

القان��ون بناًء عل��ى تصويت البرمل��ان عليه. 
كذل��ك فأن اضافة البند رابعاً اعاله في نص 
التعديل ال مبرر له لألسباب التالية وحسب 

تسلسل فقرات البند رابعاً:
ه��ذه الفقرة مكررة مع الفقرة )5( من نفس 
البن��د واصال ال موجب لوض��ع الفقرتني الن 
من املسلمات حسب الدستور توفير البيئة 
اآلمن��ة للمواطنني واملقيم��ني في مختلف 

الظروف الزمانية واملكانية.
وضع النازحني وضع طارئ يزول بزوال مبررات 
حصوله وبالتأكيد هو اح��د واجبات الدولة 
وخصوص��ا احلكومة في انه��اء وضع النزوح 
عند توفر الظروف املالئمة فال داعي ان يوضع 
نص مؤقت حتما سيزول في قاعدة قانونية 

تتصف بالدوام.
ايضاً ال موجب لوضع هذه الفقرة خصوصاً 
ان النص االصلي اشارة اليها في )مادة )43( 
: ف��ي ح��ال اعتم��اد التصوي��ت االلكتروني 
تعتمد التعليم��ات التي تصدرها املفوضية 
إلجراء عملية االقتراع والعد والفرز. ( وايضا 
افترض ان عط��الً ما اصاب اجهزة التصويت 
االليكترون��ي كلها او بعضه��ا ولم تتمكن 

املفوضية من اج��راء التصويت اإلليكتروني 
في كل او بعض الدوائر او مراكز االقتراع !

م��ادة زيادة ولغو ال مبرر له الن قانون االحزاب 
عالج هذه املسألة

ايض��ا هذه الفقرة ال مبرر لها خصوصاً انها 
توحي بانها صيغة بدوافع سياس��ية حيث 
حددت وزارة الدفاع والداخلية حصراً لتأمني 
اج��راء االنتخاب��ات أمنياً واس��تبعدت بقية 
اجه��زة الدولية األمنية األخ��رى  مثل جهاز 
االمن الوطني واخملاب��رات وغيرها، واصال هي 
فقرة ال موجب لها الن حماية امن االنتخابات 

من واجبات احلكومة بكل اجهزتها.
ثاني��اً:-  امل��ادة )2( من قان��ون التعديل وهذا 
نّصه��ا )مادة - -2 يعدل البن��ود )ثالثاً , رابعاً 
. سادس��اً ( ويضاف بند ) سابعاً( لنص املادة 
)8( لتق��رأ كاآلت��ي :- يش��ترط في املرش��ح 
لعضوي��ة مجل��س الن��واب اضاف��ة ما يلي 
:- ثالث��اً :- ان ال يك��ون محك��وم بجناي��ة او 
جنحة مخلة بالش��رف بحكم بات باحلبس 
او الس��جن . رابع��اً :- ان يك��ون حاصال على 
ش��هادة بكالوريوس او ما يعادلها. سادس��اً 
:- ان ال يك��ون م��ن اف��راد القوات املس��لحة 

او االجه��زة االمني��ة او من رؤس��اء الهيئات 
املستقلة عند ترشحه . سابعاً :- ان ال يكون 
من العاملني في املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب��ات مب��ا ف��ي ذل��ك عض��و مجلس 
املفوض��ني وش��اغلي املناص��ب العليا فيها 
ويس��تثنى من ذلك من انه��ى خدمته فيها 
قب��ل مدة ال تق��ل عن )2( س��نتني من تاريخ 
الترشيح( )انتهى النص( ايضا جاءت معيبة 
وال تتوافق مع الس��ياق العام والدستور في 
تعديلها للبند سادساً واضافة البند سابعاً 
للم��ادة )8( م��ن اصل القان��ون، حيث نصت 
على تعديل شروط املرشح بان منعت رؤساء 
الهيئات املس��تقلة باملطلق من الترش��يح 
لالنتخابات ودون اس��تثناء من انهى خدمته 
فيه��ا مثلم��ا اس��تثنت اعض��اء مفوضية 
االنتخابات في البند س��ابعاً املضاف للنص 
االصلي، ناهيك ان الهيئات املستقلة والتي 
حددها الدستور في الفصل الرابع من الباب 
الثالث وفي املواد من )102( الى )108( ليست 
جميعها تشترط االس��تقاللية السياسية 
كمؤسسة الشهداء ودواوين األوقاف وغيرها 

التي ال توجب االستقالل السياسي.

ثالث��اً:- امل��ادة )3( م��ن قان��ون التعديل التي 
نصت )م��ادة 3-- تض��اف الفق��رة )و( للبند 
ثاني��اً من املادة )11( لتقرأ كاالتي :- و- مكون 
الكرد الفيلني )1( مقعد واحد في محافظة 
واس��ط .( )انته��ى الن��ص( اغفل��ت حك��م 
احملكمة االحتادية بالرقم )11/ 2010( مبناسبة 
دع��وى أقيمت تخص مقاعد املكون اليزيدي 

في مجلس النواب.
رابع��اً:- امل��ادة الرابع��ة من قان��ون التعديل 
ونصها )املادة 4-- تعديل البند )اوالً( من املادة 
)14( لتقرأ كاالتي : يت��م توزيع املقاعد على 
القوائم املتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو 
املع��دل وكم��ا يل��ي: أوالً- تقس��م االصوات 
الصحيحة للقوائم املتنافسة على االعداد 
التسلسلية )1.7 – 3 – 5 – 9 -..... الخ( وبعدد 
املقاع��د اخملصصة للدائ��رة االنتخابية.( هي 
عبار على اصرار الكتل البرملانية على جتاهل 
املطالبات الشعبية بتوسيع دائرة املشاركة 
والغاء طريقة س��انت ليغو غير الدستورية 
ألنها حترم كيانات م��ن احلصول على مقعد 
او اكثر في مجلس النواب وهذا خالف مبادئ 

العدالة واالنصاف.
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مؤسسة سويس

دأب أهل االقتصاد احملترمون ملدة طويلة على 
اإلش��ارة إل��ى أن الناجت احملل��ي اإلجمالي يَُعد 
مقياس��ا غير مالئ��م للتنمي��ة االقتصادية 
والرفاهة االجتماعي��ة، وبالتالي ال ينبغي أن 
يكون محل تركيز صناع السياسات الوحيد. 
وم��ع ذلك، لم نقترب من إيجاد بديل معقول 

للناجت احمللي اإلجمالي. 
م��ن أوجه القصور املعروف��ة في الناجت احمللي 
اإلجمالي أنه يتجاهل قيمة األعمال املنزلية، 
مب��ا في ذل��ك رعاي��ة األطفال وأفراد األس��رة 
املس��نني. واألم��ر األكث��ر أهمي��ة أن حتدي��د 
قيم��ة نقدية ملثل هذه األنش��طة لن يعالج 
خلل أش��د عمقا في الناجت احمللي اإلجمالي: 
أو عجزه عن عكس التجرب��ة احلياتية ألفراد 
اجملتمع عل��ى النح��و املالئ��م. وأي تصحيح 
يعكس العمل املنزلي من ش��أنه أن يضخم 
الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي، في ح��ني ال يحدث 
أي ف��ارق حقيقي في مس��تويات املعيش��ة. 
وسوف تظل املرأة التي تشكل حصة غالبة 
م��ن األش��خاص الذي��ن يقوم��ون باألعمال 
املنزلية تُعاَمل كمتطوعة، وليس ُمساِهمة 

حقيقية في االقتصاد.
من العيوب األخرى التي تش��وب الناجت احمللي 
اإلجمالي أنه ال يعبر عن تدمير القيمة، كما 

يحدث عندما تس��يء الدول إدارة رأسمالها 
دميوغرافية  بحرم��ان مجموع��ات  البش��ري 
)س��كانية( بعينها من التعليم، أو استنزاف 
املوارد الطبيعية لتحقيق منفعة اقتصادية 
فوري��ة. فضال ع��ن ذل��ك، مييل الن��اجت احمللي 
اإلجمال��ي إلى قياس األص��ول على نحو غير 
دقي��ق، وع��دم قي��اس التزام��ات الدين على 

اإلطالق.
ولكن في حني لم يظهر أي إجماع دولي على 
بديل للناجت احمللي اإلجمالي، فقد حدث تقدم 
مشجع نحو طريقة أكثر حصافة في النظر 
إل��ى النش��اط االقتص��ادي. في ع��ام 1972، 
اقترح اخلبيران االقتصاديان ويليام نوردهوس 
وجيم��س توبني من جامعة ييل إطارا جديدا، 
أو »مقي��اس الرفاهة االقتصادي��ة«، للتعبير 
عن أنش��طة متع��ددة غير مدفوع��ة األجر. 
وف��ي وقت أق��رب إلى الزمن احلاضر، أنش��أت 
الصني مؤشر »التنمية اخلضراء«، الذي يضع 
ف��ي االعتبار األداء االقتصادي جنبا إلى جنب 

مع عوامل بيئية متنوعة.
صن��اع  ل��دى  أصب��ح  ذل��ك،  عل��ى  ع��الوة 
السياسات في القطاعني العام واخلاص اآلن 
أدوات تعينه��م على اتخاذ اختيارات معقدة 
ومتط��ورة أكثر من تلك الت��ي كانت متاحة 

له��م في املاضي. وعلى جانب املس��تثمرين، 
يس��جل الطل��ب عل��ى البيان��ات البيئي��ة 
واالجتماعي��ة والبيان��ات اخلاص��ة باحلك��م 
ارتفاع��ا ح��ادا. وفي القط��اع الع��ام، تبنت 
منظمات مثل البنك الدولي مقاييس أخرى 
غير الن��اجت احملل��ي اإلجمالي لتقيي��م جودة 
احلياة، مبا ف��ي ذلك متوس��ط العمر املتوقع 
عن��د ال��والدة والق��درة على احلص��ول على 

التعليم.
من ناحية أخرى، كانت املناقشة الدائرة حول 
الدخل الوطني اإلجمالي تكتسب املزيد من 
الزخم. وعلى الرغم من العناصر األساسية 
املشتركة بني الناجت احمللي اإلجمالي والدخل 
الوطن��ي اإلجمال��ي، ف��إن الدخ��ل الوطني 
اإلجمال��ي يَُع��د أكثر ِصل��ة بعصرن��ا الذي 
حتكمه العوملة، ألنه يتكيف مع الدخل الذي 
تولده الشركات اململوكة ألجانب واملقيمون 
األجانب. وعلى هذا، فف��ي دولة حيث متتلك 
ش��ركات أجنبية حصة كبيرة من التصنيع 
وغير ذلك م��ن األصول، يتضخم الناجت احمللي 
اإلجمالي، في ح��ني ال يُظِهر الدخل الوطني 
اإلجمالي إال الدخل ال��ذي حتتفظ به الدولة 

فعليا )انظر الرسم البياني(. 
تَُع��د أيرلندا مث��اال بارزا لكيفية اس��تعمال 

الدخل الوطني اإلجمالي لتصحيح تشوهات 
الناجت احمللي اإلجمالي. ففي عام 2015، ارتفع 
الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي األيرلندي بنس��بة 
مذهل��ة بلغ��ت %26.3. وكم��ا ذك��رت ورقة 
عمل صادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمي��ة ف��ي أكتوبر/تش��رين األول 2016، 
أث��ارت ه��ذه املس��ألة تس��اؤالت جدية حول 
»قدرة« اإلطار احملاسبي التخيلي املستخدم 
لتعريف الن��اجت احمللي اإلجمالي على التعبير 

عن الواقع االقتصادي على نحو مالئم«.
التع��اون  دراس��ة منظم��ة  وق��د خلص��ت 
االقتص��ادي والتنمي��ة إل��ى أن الن��اجت احمللي 
اإلجمالي ليس مؤش��را ميكن التعويل عليه 
للرفاه��ة املادية ألي بلد. وف��ي حالة أيرلندا، 
كان النمو املذهل الذي س��جله الناجت احمللي 
اإلجمالي لعام واحد راجعا إلى »نقل« بعض 
املكاس��ب االقتصادي��ة م��ن ِقَبل ش��ركات 
متعددة اجلنس��يات �� أو على وجه التحديد 
العائ��دات عل��ى امللكي��ة الفكري��ة �� على 
دفاترها احملاس��بية العامة. وملعاجلة التفاوت 
املتزاي��د ب��ني التنمية االقتصادي��ة الفعلية 
والناجت احمللي اإلجمالي املسجل، قدم املكتب 
املركزي لإلحصاء نسخة معدلة من الدخل 

الوطني اإلجمالي لعام 2016.

من املرجح أن تنغلق الفجوة بني الناجت احمللي 
اإلجمالي والدخل الوطني اإلجمالي قريبا في 
أماكن أخرى أيضا. في ورقة عمل حديثة، قام 
أوروج خان من كلية إدارة األعمال في جامعة 
كولومبي��ا، وس��وريش ناالريدي م��ن جامعة 
ديوك، وإيثان روان من كلية اإلدارة األعمال في 
جامعة هارفارد بتس��ليط الضوء على عدم 
التوائ��م بني »منو أرباح الش��ركات واالقتصاد 
األميرك��ي في عم��وم األمر« ف��ي الفترة من 
ع��ام 1975 إل��ى ع��ام 2013. وقد وج��دوا أن 
متوسط منو أرباح الش��ركات جتاوز منو الناجت 
احمللي اإلجمالي كلما جت��اوز معدل الضريبة 
احمللي��ة على دخ��ل الش��ركات نظرياتها في 
دول منظم��ة التعاون االقتص��ادي والتنمية 

األخرى.
في أواخ��ر ديس��مبر/كانون األول، عولج هذا 
االنفص��ال م��ع إق��رار قان��ون التخفيضات 
وم��ن   .2017 لع��ام  والوظائ��ف  الضريبي��ة 
خالل خف��ض معدل ضريبة الش��ركات إلى 
مستوى تنافسي عاملي ومنح شروط أفضل 
إلع��ادة األرب��اح إلى الوط��ن، م��ن املتوقع أن 
تعم��ل احلزم��ة الضريبية على حتوي��ل أرباح 
الش��ركات إلى الواليات املتحدة. ومن املرجح 
نتيج��ة له��ذا أن يضي��ق الفارق ب��ني الناجت 

احمللي اإلجمالي والدخ��ل الوطني اإلجمالي 
في كل من الوالي��ات املتحدة وأيرلندا، حيث 
كانت شركات أميركية كبرى عديدة حتتفظ 

بأموال نقدية.
بالنظر إلى املس��تقبل، أود أن أقترح أن يركز 
صن��اع السياس��ات على ثالث نق��اط. فأوال، 
كما هو مبني أعاله، يعمل أصحاب املصلحة 
املعني��ني بالفع��ل على معاجل��ة العديد من 
العي��وب في الناجت احملل��ي اإلجمالي، وهو أمر 
مش��جع. وثانيا، أصبح ل��دى صانعي القرار 
ف��ي القطاعني الع��ام واخل��اص اآلن العديد 
م��ن األدوات املتاحة للخ��روج بتقييم أفضل 
للتداعي��ات االجتماعي��ة والبيئي��ة املترتبة 

على تصرفاتهم.
ثالثا، في مجال األعم��ال، ال ينبغي للمرء أن 
يس��مح للمثالي ب��أن يصبح ع��دوا للجيد. 
صحي��ح أنن��ا ل��م نح��ل جمي��ع املش��اكل 
املرتبط��ة بالناجت احملل��ي اإلجمال��ي، ولكننا 
قطعن��ا ش��وطا طويال على طري��ق احلد من 
العديد من تش��وهاته. وبدال من البحث عن 
إطار جديد معطل للق��دمي لكي يحل محل 
البيان��ات واألس��اليب التحليلي��ة احلالي��ة، 
ينبغ��ي لن��ا أن نركز عل��ى إدخ��ال تغييرات 

تراكمية مدروسة على النظام القائم.

تصحيح الناتج المحلي اإلجمالي... وليس استبداله
PROJECT
SYNDICATE

عملية غصن الزيتون

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

ثقة مفرطة بالنفس..
أم غطرسة؟

صرنا نس��مع ونقرأ تصريح��ات لسياس��يني ووكالء لهم، 
انهم سيكتس��حون مقاعد برمل��ان 2018 وان على االخرين 
االسراع بأخذ مكانهم في القطار املندفع الى خط النهاية، 
فائ��زا، ومكلال بالورود والزغاري��د، فيما يفيض من لغة هذه 
الثقة املفرطة غطرسة نشبت اظفارها في سلوك زعماء 
اللعبة، عدا عن السؤال التفصيلي عن دالالت االنخراط في 
دعاية انتخابية مبكرة وانفعالية، ال تعني إال ش��يئا واحدا 

هو انعدام الثقة بالنفس، وغطرسة فاقعة.  
ال��ى ذلك ف��ان الغطرس��ة السياس��ية، عندم��ا تتحكم 
باالم��ور، تبدو كما لو انها عقوبة ل��المم التي لم تتعظ من 

دروس التاريخ.
في احلياة العامة، تظهر الغطرس��ة على ش��كل س��لوك 
طاووس��ي: اخليالء الفارغة. الزهو باملظهر. االس��تعراضية. 
االنف��ة. تصغي��ر االخرين، وإذا م��ا أمكن قهره��م، وحتفظ 
الذاكرة الش��عبية الفلوكلورية روايات كثيرة عن الفجائع 
واملفارق��ات واملع��ارك املس��رحية او الكارثية الت��ي ترتبط 

مبتغطرسني.
الغطرس��ة في بع��ض انحرافاتها خوٌف دف��ني، فليس غير 
اخلائف من يحت��اج الى الزعم بانه قوة التقهر، والتُكس��ر، 
والتب��ارى. الف��ارس يتح��دث االخ��رون والتاري��خ ع��ن مآثره 

وشجاعته وانتصاراته.
والغطرس��ة التع��رف التواض��ع، وال االعتراف بق��وة اآلخر، 
وال حت��ى بخذالنات صاحبه��ا. انها، في بعض ممارس��اتها، 
ذرائعية مقيتة، والتتورع عن تس��مية االش��ياء بنقائضها. 
الهزمي��ة انتصارا، مثال، وحني مُيرغ ان��ف املتغطرس بالتراب، 
اليش��عر بالع��ار. انها، من زاوي��ة معينة، قناع يتوس��ل به 

ضعاف النفوس الخفاء هوانهم واضطرابهم النفسي.
خارج السياس��ة تترك الغطرس��ة اثارا مؤذية محدودة قد 
تقتص��ر على صاحبها، او على دائ��رة من املضللني واالتباع، 
لكنها في السياس��ة قد تلحق االذى بدائرة اوس��ع. اوطان 
كثي��رة وامم دفع��ت ثم��ن غطرس��ة قادتها، فالسياس��ي 
املتغط��رس ع��دو للحس��ابات الواقعي��ة لالم��ور والقوى 
واحلج��وم. ع��دو للنصيح��ة والتبصير واالستش��ارة. عدو 

للحكمة ودروس االخرين وخبرتهم. 
السياس��ي املتغطرس يضي��ق بحكم التغي��رات وتقلبات 
االق��دار واجتاهات الري��اح فينزل منزلة »دون كيش��وت« في 
مقارعة االنواء بس��يف من خشب، ويخوض معاركه حتى 

نهايتها على الرغم من انها خاسرة. 
والسياسي املتغطرس مولع باخلطابات والتصريحات. انها 
توح��ي له بالقوة االس��طورية املاحقة ل�”الع��دو” واكثر ما 
يعنيه من ذلك ان يس��مع مديحا ملا يقول، ثم يتوهم ان ما 
يقوله يتحول الى نص س��احر، مقدس، س��رعان ما يدخل 

افئدة املاليني فتذعن له.
اع��داء السياس��ي املتغطرس هم )كم��ا يعرضهم( مجرد 
نش��ارة خش��ب، ال قيمة لهم، وه��و بخطاب واح��د، كما 
يتوهم، سيجعل كل واحد منهم حتت جنمة.. والنجوم بني 

يديه.
 **********
افالطون 

» م��ن يأبى الي��وم قبول النصيحة التي التكلفه ش��يئا 
فسوف يضطر في الغد إلى شراء األسف بأغلى سعر»



ثقافة10
دراسة

قصيدة

والطافحة  املتالحق��ة،  احداثه  ومس��ار 
على املكش��وف،  التي تلع��ب بها زوابع 
العواصف الصف��راء، التي جتمعت حول 
س��ماء العراق، انه ينطلق ف��ي معاناته 
واوجاعه، ليتخذ منها رؤيا وموقف واضح 
، ف��ي اميان صادق في ترب��ة العراق. لذلك 
يترك اثراً مثيراً في محفزات االثارة، عند 
القارئ او املتلقي . ليجد قصائد النوبات 
الشعرية، هي حاالت موجعة ومؤملة، من 
الت��أزم املأزوم . اننا امام حالة من قصائد 
ترق��ص بجراحها كالطير املذبوح، او هي 
نوتات من رقص��ة )زوربا( لترويض جراحه 
النازفة . هذه ه��ي الومضات التعبيرية 
ل��رؤى الواقع املتحرك��ة . ان دخول باحث 
مرموق في ال��رؤى الش��عر، متثل اضافة 
نوعي��ة لالبداع الش��عري بالن��وع وليس 
بالكم .  فأنه يجابه ثيمات الواقع ويقف 
باملرص��اد له��ا . كصوت ش��عري ملتزم 
بقضاي��ا الوطن، بالص��دق  الوفاء لتربة 
االرض، دون ان يبغي ش��يئاً سوى مرضاة 

اهلل تعالى والضمير، ال اكثر وال اقل .
ومن قصائده الوطنية . قصيدة )يا أغلى 

مستقر( يهفو بهواجس حنينه وشوقه 
الى محبة الوطن واهل الوطن، ويدعو ان 
يعم السالم روبوعه، وانسانه االستقرار، 
الن العراق مبثابة البيت االعز، الذي يرفرف 
بحروف��ه ف��ي خفق��ات قل��وب  االكرام 
والشرفاء الطيبني، هؤالء  يتماهون بزهو 

مبحبة الوطن، والدفاع عن حياضه
يرقى بزهوك

 كَل من عرفت أصائله
وطاف حول صرحك .. واعتمر

ً يا أيٌها املآلن كبرا
أيُها البيت االعز

ال زال أهلوك الكرام
يدفعون الضرَّ عنك

وال فخر
 أنَت العراق

 وفيَك
أغلى مستقر

وفي قصيدة )س��بايكر تس��تفيق( هذا 
اجلرح العراقي النازف في الغدر واجلرمية، 
في ارتكاب مجزرة دموية مروعة ، طالت 
1700 شباب في عمر الزهور، هذه اجلرمية 
البش��عة، التي ارتكبته��ا الوحوش من 
تنظيم داع��ش اجملرم، ظلم��اً،  وبدم بارد 
ذبحوا، يتع��رق له  جب��ني الضمير احلي، 
ان يصبحوا الش��باب قطيع لذبح، التي 
تركت جراحها الدامية على كل انس��ان 

يرفض نهج القتل والذبح الوحشي
سبايكر قفي

امسحي الدمع
 وانظريهم،

هناك في االفق البعيد
إنهم نالوا طيوف اهلل

أسرجوا كل االغاني واالماني،
وهل من دنيا حتملني
لقلب األم أغلى من

نزيف الشهيد ؟
 وفي قصيدة )رتل تواش��يح الهوى( عن 
س��قوط املوص��ل وغيرها م��ن االراضي 
العراقية، بيد الدواعش اجملرمني، واصبحوا 
يه��ددون بس��قوط بغداد، لذل��ك جاءت 
فت��وى اجله��اد الكفائ��ي، لتردعهم الى 
جحورهم مذعوري��ن كالفئران املذعورة،  
م��ن بس��الة العراقي الش��هم باالقدام 
والبطول��ة . حتى طه��ر االرض العراقية 
من رج��س داع��ش االوغاد، فق��د كتبت 
ح��روف النص��ر الكبي��ر بدم الش��هداء 
االبرار، وبس��الة العراقي اجلس��ور، وكان 

النصر املبني
يا ما حضاراٍت صنعت

وفيك تاريخ ثوى
خسئ الدواعش

إنهم كلب على قمر عوى
جيش العراق لم تزل

ذخراً مللعون غوى
قد أمرضوها حقبة

وأتيت للداء الدوا
النصٌر مجٌد االكرمني

الطيبني املنتوى
واالرض تبقى حرٌة

 وفي قصيدة )رس��الة الى ولدي( ليضع 
النق��اط على حروف اجل��راح النازفة، من 
ح��كام الع��راق، في جوره��م وظلمهم، 
وغي��اب العق��ل والرؤية البصي��رة، حتول 
ال��ى مش��اريع م��وت وخ��راب،  الع��راق 
مش��اريع فس��اد ولصوصي��ة م��ن ابناء 
الفس��اد والرذيلة، ينامون على وس��ائد 

احلرير وتخمة االس��راف اجملن��ون من املال 
املنهوب، والش��باب ينامون ف��وق الرماد، 
واجلي��اع في البطون اخلاوي��ة، تفتش عن 
اخلبز املر، وهم يكتن��زون الذهب والدوالر 
من السحت احلرام، حتى افقروا العراق .

يا ولدي
لرجاالت عهود العصف

 حكام اجلور االوغاد
مشروع
للموت

ضاري األحقاد
طعم
جسر

مجزرة
ظلم ببالدك يزداد !

عسف التاريخ

وف��ي قصيدة )يا واس��ط اخلي��ر والكرم( 
موجهة ال��ى مدينته واس��ط )الكوت(، 
التي احتضنته مبرها وحلوها، وعاش��رته 
في العهود املظلمة، وجترع فيها الويالت، 
وكذلك كان املوت على بعد منه اقل من 
خطوة واحدة ، في اخلطف الذي دام  ثالثة 
عشرة يوماً مظلما . لكن حبه وعشقه 
الى مدينته يتعمق باحلب والش��وق الى 
ناس��ها واهلها الكرام، الى املدينة التي 
جمع��ت القلوب م��ن ش��تى الطوائف 
واالعراق، وكانت )واس��ط( سيدة الدهور، 
عاشت في كل االزمنة الغابرة، ولم تنل 
من طيب��ة وكرم وش��هامة اهلها، فقد 
ضربوا مثاالً رائع��اً في التاريخ واحلضارة، 

واسط ياضحكة القباب واملنارة
واسط ياسيدة الدهور

 ياجميلة العصور
 بحضنها غفا التاريخ مُتكئاً

يسمع القصة األلف بعد األلف
متربصاً، متلصلصاً

يسرق من ثغرها ابتسامة،
ومن قوامها ووجهها الضحوك

ألف ألف عالمة،
ويفتخر مما يرى أمامه

وف��ي قصيدة )ل��و تدري( يطل��ق جوانح 
وجدانه احلزينة ، الى التي خطفت قلبه، 
وس��ارا في طريق احلياة مع��اً على احلب 
واحملبة، ف��ي رفقتهما احلياتي��ة برباطها 
املق��دس، ف��ي االف��راح واالح��زان، بحبل 
الوص��ل املتني، لذل��ك كان فراقها مؤلم 
وموجع يحترق بناره في الضلوع، فكانت 
س��اعة الرحيل مؤملة، جترع كأس املرارة ، 
بع��د العمر الطويل، لم يبق منه س��وى 
القه��ر والع��ذاب، بجم��رة احل��زن، فأنها 
ترك��ت بس��اتني بال زه��ر، لذل��ك تهفو 
خفقات القلب الى تلك البعيدة الراحلة 
، لتتفج��ر جراح��ات القل��ب، مس��كون 

بالقهر
لو تدري يا مبعث فخري

أني من ستني وأكثر
أهواك

من عمري أكثر
لكن الصبر شحيح
فأنا من جراء الهجر

ساعاٍت مثل اجلمر
 ساعاٍت مثل القبر

مسكون بالقهر
لم يبق من العمر  سوى سُور في قدح

وقطيراٍت في القعر
 وبساتني بال زهر

جمعة عبد اهلل
 

الس��ؤال ال��ذي يخط��ر عل��ى الب��ال، ما 
ال��ذي يدفع باحث��ا في الش��ؤون الدينية 
أن يقتحم التجربة الش��عرية، في ابداع 
مرم��وق ومتأل��ق ف��ي جماليت��ه. ما هذه 
الش��حنات امللتهبة التي تفور في دواخل 
الوج��دان، م��ن احاس��يس تس��تعر ف��ي 
نارها وعواطفه��ا باالنفعاالت الثائرة، من 
ارتدادات ش��رارات وش��ظايا الواقع، الذي 
تلع��ب ب��ه االه��وى ميين��اً وش��ماالً، واقع 
متعث��ر بالثغ��رات والفج��وات والهفوات 
القاتل��ة واملريرة، التي تذوب في هش��يم 
الن��ار، لتخل��ق نوب��ات في اعم��اق الذات، 
املتش��نجة ف��ي وجدانيتها  باالنفعاالت 
الغاضبة.ه��ذا االرجت��اج  الوجداني لزوابع 
الواقع ومش��اطره وش��راراته وش��ظاياه 
احلارق��ة، وترجمته��ا ف��ي دق��ة وامع��ان، 
وبص��دق وجدان��ي مؤل��م ف��ي اوجاع��ه، 
في اجملموعة الش��عرية )نوبات ش��عرية( 
لالستاذ الباحث / الشاعر صالح الطائي 
. ان قصائ��ده هي من فعل نار التنور، ومن 
رحم الواقع، في س��ياقها التعبيري الدال 
ف��ي مدلوليته، اي انها مت��ازج بني الصراع 
الداخل��ي وم��راراة الواقع امللم��وس ، في 
هيج��ان نوباتها الهائجة، التي جتعل املرء 
يخرج ع��ن طوره ف��ي هياج ص��ارخ ، من 
ضخامة اجلراح وثقل املعاناة القاهرة، في 
اس��تفزازها للذات في اثاراتها الساخنة، 
الت��ي تتفاعل على الواق��ع الفعلي، بكل 
تداعياتها . ان خوض املغامرة الش��عرية، 
ارجتاجاتها  ف��ي  الناضج��ة،  بخلفياته��ا 
الروحي��ة، تعاملت بامكاني��ة قديرة،  في 
تعاط��ي االبداع الش��عري ، وباملوضوعية 
الكاش��فة دون تزوي��ق او ديكور مكياجي 
مزخ��رف . ه��ذه املصداقي��ة الوجداني��ة 
ف��ي التعاطي الش��عري  . س��لطها  في  
محط��ات ضوئية كاش��فة، في وس��ائل 
التعبي��ر وااليح��اء، الت��ي تناغم��ت م��ع 
الفعل املوس��يقي، او موسيقى االنفعال 
الذاتي . والشيء املهم في ثراء القصائد، 
يؤكد الش��اعر بأن��ه ابن بيئت��ه ومدينته 
واهل��ه الكرام ، وقبل ذل��ك هو ابن العراق 
الوفي، املدافع ع��ن حياض الوطن بنزاهة 
يخف��ق لها القلب، وه��و يرصد الذبذبات 
الس��لبية حلرائق الواقع . والش��يء االخر 
ال��ذي اضافت��ه اجملموع��ة الش��عرية، ان 
جتربته الشعرية، تعاملت مع  الهواجس 
واالنفعاالت، بدراية واسعة جملريات الواقع،  

قراءة في نوبات شعرية
لصالح الطائي

إن دخول باحث مرموق 
في رؤى الشعر، تمثل 

إضافة نوعية لإلبداع 
الشعري بالنوع وليس 

بالكم .  فأنه يجابه 
ثيمات الواقع ويقف 

بالمرصاد لها . كصوت 
شعري ملتزم بقضايا 

الوطن، بالصدق  الوفاء 
لتربة األرض، دون ان يبغي 

شيئًا سوى مرضاة اهلل 
تعالى والضمير، ال أكثر 

وال أقل
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صالح الطائي

أحمد بخيت

رجٌل سواَي
يعيش حتَت ثيابي

فإلى متى "ستغازلنَي"
غيابي؟

 
ِعْنِدي ِمَن األلقاِب

ما يُغِريِك ِبي
فتخيَِّري ما ِشْئِت مْن ألقاِبي

 
أيُْقوَنَة األحزاِن
سلطاَن الرَُّؤى

مِلَك اخُلَرافِة
صائَد األلباِب

 
... ا عِن اسِمي اخلاصِّ أمَّ

لسُت أُِبيُحُه
إالَّ ألُنَْثى

الَ َتِيُء ِلَباِبي
 
 

 
أنا أشتهي األُنَثى

التي ال تَنَتهي
حتى أواجَه َصْحَوها

ِبَضَباِبي
 

الَ شأَن ِلي باحُلبِّ
ما شأِني ِبِه؟

أنا خارج ِمن َجنَِّة األحباِب
 

احُلبُّ
َلْن يأِتي إلى ِميَعاِدنا

ْعُر والشِّ
آِخُر صخرٍة ِلََتاِبي

 
ال تَرُْقِبي َمَطِري

فقبَل لقاِئَنا
أهرقُت في الصْحَراِء

صْفَو َسَحاِبي
 

قلبي الذي رقَصْت
على نبَضاِتِه
عشروَن أُنَثى

ُمغَلُق األبواِب

ودَّْعُت نصَف الُعْمِر
ِنْصَف متاَهِتي

َوَغَسْلُت َكفِّي منهما
وثيابي

 
احُلبُّ معرَكِتي التي ما ُخْضُتها

إالَّ ألخِسَر
كبرياَء َشبابي

 
الَ شأَن ِلي باحُلبِّ

ما شأِني ِبِه؟
أنا خارج ِمن َجنَِّة األحباِب

 
ال مجَد في الكلماِت

ال تتوقَِّعي
أن تدُخِلي التاريَخ َعْبَر ِكتاِبي

 
أََنا أَبَْتُر األحالِم

ال تاريَخ ِلي
ال شوَق

ال نسَياَن
في أهداِبي

 
فلنتُرِك القاموَس

ولنذهْب  مًعا
رجالً وأُنَثى

خارَج اإلعراِب
 

ْعُر أرمَلِتي التي ضاجعُتها الشِّ
عشريَن عاًما
دوَنَا إخصاِب

 
هذا الغناُء الَفذُّ كان َفِجيَعِتي

وجرميَِتي
أنِّي أضأُْت تَُراِبي

 
الَ شأَن ِلي باحُلبِّ

ما شأِني ِبِه؟
أنا خارج ِمن َجنَِّة األحباِب

 
هل تعرفنَي الذِّئَْب؟

هل قاَسْمِتِه
ليَل الفالِة

بُرْعِبها اخَلالَِّب؟
 
 

إنِّي أنا الذِّئُْب العجوزُ فحاِوِلي
أن تلَمِحي في بَسَمِتي أَنَْياِبي

 
أن تسمِعي َصْمِتي
ِسي ُلَغِتي وأَْن تتنفَّ

ِمي أسباِبي وأَْن تتفهَّ
 

أن تقرئي جَسِدي
بغيِر إداَنٍة

وتطاِلِعي رُوِحي
بغيِر ِعَقاِب

 
ال رْمَل في الصْحَراِء

ال ِنيٌل بواِدي النِّيِل
ال امرأٌَة بحجِم َعَذاِبي!!

 
الَ شأَن ِلي باحُلبِّ

ما شأِني ِبِه؟
أنا خارج ِمن َجنَِّة األحباِب

 
في عزلة الذئِب العميَقِة

َلْم أِجْد
ما يُشِبُه األصَحاَب في األصَحاِب

صادْقُت ِظلِّي
واتَّكأُت على َدِمي

وأكلُت ُجوِعي

واحتَمْيُت ِبَناِبي
 

األصِدَقاُء...
األصِدَقاُء تََعاَهُدوا
أْن يبدؤوا مياَلَدُهم

ِبَذَهاِبي
 

شربُوا نبيَذ احُلبِّ
فوَق مواِئِدي

لم يشُكُروا كأِْسي
وال أعَناِبي

أحبْبُتُهْم فرًحا
وا دمَعِتي أَحبُّ

فتركُتُهم يتناَهُبوَن
َسَراِبي

 
الَ شأَن ِلي باحُلبِّ

ما شأِني ِبِه؟
أنا خارج ِمن َجنَِّة األحباِب

 
َراُب أنا ُمْنُذ كاَشَفِني التُّ

ِبِسرِِّه
نَْيا أَتََقبَُّل الدُّ

بغيِر ِعَتاِب

 
أمشي على فرحي

بنشوِة واصٍل
وأقاِبُل األحزاَن

بالتَّرَْحاِب
 

ازِي ألقيُت ُقفَّ
ِبَوْجِه مشاِعِري

وشربُت فوَق رماِدَها أنَْخاِبي
 

للنَّاِس أُلَْفُتُهْم
ِّيَِّتي وِلي بَر

َهاُب إَِليَّ وِلَي الذَّ
ُدوَن إِيَاِب

 
ا قليٍل َعمَّ

سوَف أبلُغ موطِني
وأُضيُء محترًقا

كأَيِّ ِشَهاِب
 

الَ شأَن ِلي باحُلبِّ
ما شأِني ِبِه؟

أنا خارج ِمن َجنَِّة األحباِب

ْئِب ُعزلُة الذِّ

قصة قصيرة

الفيل��ق االول اوالده��ا، ول��ه ان يتس��كع في 
املقاهي، ويهرب الى ش��اطيء دجلة ليصطاد 
لنفسه فقط، فأذا طالبته بدفع اجور الكهرباء 
على االقل ، س��ترفع ستارة املس��رحية التي 
تس��مى )إجلبوا النفط( ليدلقه عليها ،ويزبد 

غضبا بانه سيحرقها قبل اهلل في الدنيا .
من��ذ س��نوات زواجهم االولى وه��و يقيم في 
بي��ت امها ويس��بهم ف��ي عقر داره��م، ذات 
ش��جار طردته امه��ا لتلقنه درس��ا في االدب 

فحط��م لها زج��اج البي��ت ورم��ى بدرية في 
الشارع مطلقة.

ماتت ام بدرية، وتقاس��م حق��د االخوة االرث، 
فحرم��وا بدرية ألنه��ا عار العائل��ة )ُمطلقة( 
والقان��ون ال يحمي املغف��الت، وعندما فتحت 
نص��ف فمها في البكاء عن��د الصالة، حطم 
اخوها تنور اخلبز، فصارت ارض اهلل مغلقة، بال 

جهات أربع، لتضيق أكثر.
بحث��ت ع��ن بي��ت زوجه��ا وتأكدت بان��ه غير 

موج��ود، طرق��ت الباب، قبلت االي��ادي وصاروا 
يخفونها حتت س��رير اختهم الكبرى في آخر 
غرفة من غرف الدار املستأجرة، في حي كانت 
البالوع��ة أنظف منه، فعن��د كل طرقة على 
الب��اب تقف��ز ارنوبة ال��ى بيتها حتت الس��رير 
كامت��ة انفاس��ها، حتبس ف��ي ليالي الش��تاء 
بولها كي ال تخرج من الغرفة فتقع بني يديه، 
أبشع ازماتها عندما اصيبت بالسعال فكانوا 
يكثرون من طي مناش��ف احلمام فوق وجهها 

كي ال يسمعها.
كلم��ا انش��غل االوالد عنها ته��رع، الى بيت 
اجلي��ران تتص��ل ب��ي، يأتين��ي صوته��ا احلزين 
لتطلب بع��ض املال لتفرحه��م بالفاكهة او 
احلل��وى، وكل ما تريده م��ن الدنيا، كيس حناء 
لضفائره��ا الت��ي هجره��ا اللي��ل، واعطاها 

جتاعيد وردية غائرة مبكرة.
بدري��ة س��قطت اس��نانها من ض��رب االهل، 
أوصتن��ي قبل ذهابي لبيت اهلل بزجاجة عطر، 

ع��دت من مك��ة العرف بانه امس��ك بها ذات 
صب��اح واحرقها ف��ي باب البيت، ق��ال اجليران 

بأنها كانت تنادي اطفالها وهي حتترق:
:-« قولوا للحاج��ة ان ترش العطر على قبري، 

فأنا لم أأخذ من كل الدنيا شيئا ».
* قص��ة قصيرة..اهديه��ا الم��رأة مظلوم��ة 

عرفتها
م��ن مجموعتي القصصي��ة االولى #دبان_

صغيران

سمرقند الجابري

بدري��ة حمام��ة ش��ارعنا زف��ت ال��ى غرابهم، 
لتتحول الى ارنبة بال منازع، واش��باه الرجال ال 
يفتحون بيوتا، بل يفتحون نحو جهنم االبواب 

على مصراعيها.... فماذا تفعل ارنوبة؟
انه��ا تعد اخلب��ز ألربعة مطاعم ف��ي يوم واحد 
،وترب��ي دجاجاتها ألجل حلمه��ا والبيض ألفراد 

بدرية *



في العام 1945 وجهت الدعوة حلضور 
حفل��ة اس��تقبال للمل��ك عب��د اهلل 
ب��ن احلس��ن والوص��ي عب��د االله من 
قب��ل بلدي��ة املوصل في به��و البلدية 
واذك��ر انن��ا نح��ن صغ��ار )الوجه��اء ( 
اجلدد اقتعدن��ا متحلقن طاولة قريبة 
م��ن الب��اب . ومضى اغل��ب الوقت واذ 
)مبحم��ود خال��ص ( يدخ��ل متلصصا 
ويجلس معن��ا وبالقرب مني مش��يرا 
ان ال ننهض ل��ه . اال ان عيني محافظ 
اللواء )عبد اهلل القصاب ( حملته فأقبل 
علي��ه وراح يعاتب��ه بقول��ه ." بحثن��ا 
عنك ليلة امس بطولها وجاللة امللك 
ينتظ��رك لتالعبه اش��واطا". وش��دد 
علي��ه بلزوم اجمليء تل��ك الليلة . اجاب 
)محمود خالص( :"اني لس��ت معتادا 
مجالس��ة امللوك ولن اتي مهما كلف 
االمر فتدبر االم��ر ", قال هذا وانصرف 

حاال . 
بقي��ت ه��ذه الواقع��ة تش��غل بال��ي 
س��نوات وبرغم عالقتي به وزيارتي له 
كلم��ا حط ب��ي الرحل في بغ��داد لم 
اجد ف��ي نفس��ي اجلرأة على س��ؤاله 
عن تفس��ير موقفه فق��د كان واحدا 
من اش��هر العبي الشطرجن في العراق 
. وكذلك ع��رف امللك عبد اهلل بأدمانه 
تل��ك اللعبة . ث��م وبعد م��رور ثماني 
س��نوات تقريبا القت بنا الصدف معا 
في مصيف صالح الدين , وكنا نلتقي 
يوميا صباح مس��اء . يأت��ي )الكازينو( 
متأبط��ا رقعة الش��طرجن مع صديقه 
احملام��ي عبد الرحم��ن زيور واق��دم انا 
بصحب��ة كتاب��ي فيتن��ازل ل��ي ع��ن 

)قلعتن ( ويالعبني فيغلبني دوما.
وف��ي خالل صحبتنا هذه س��نحت لي 
فرصة االستفسار منه عن موقفه في 
به��و البلدية من طل��ب امللك . وكانت 
دهش��ته عجيبة لبق��اء احلدث مالزما 
لي طوال املدة فق��ال بلغني عن امللك 
عبد اهلل انه ما كان يطيق ان يقر الحد 
بالغلبة عليه في لعبة الشطرجن وانه 
يعمد الى قل��ب رقعته بحركة يتعند 
ان تبدو غير ارادية , ما ان يلوح له تفوق 
خصم��ه وان اخلس��ارة محتومة عليه 
, فكره��ت ان اعرض نفس��ي الى مثل 

هذه املهانة . 
ال انس��ى ق��ط كي��ف كان حين��ذاك 
يجلس الي جلسة تلميذ ليتلقى عني 
كتابة االرقام بلغة عربية سليمة وهو 
م��ا يعرف في عل��م النح��و )بالتمييز 
داره  ان��ي قص��دت  . اذك��ر   ) الع��ددي 
املتواضعة القريبة م��ن نصب اجلندي 
اجمله��ول برفق��ة االخ جوه��ر دزئي احد 
اعضاء محكمته كما ذكرت وكان قد 
رقي حديثا للمنصب . وفي مجلس��ه 
كنت جت��د الوزي��ر الس��ابق والقاضي 
املتقاع��د الى جانب عدد من اس��اتذة 
لعبة الش��طرجن . كان مس��تغرقا في 
ش��وط مع وزير ملكي س��ابق . اال انه 
ت��رك الرقعة واقبل علي وجلس بقربي 
بكل تواضع ورقة يسألني عن احوالي 
ويش��جعني على االحتم��ال وكنت اذ 
ذاك معرضا لسخط النظام القاسمي 

ومالحقته. 
وق��د انتش��رت قصة خالف��ه مع عبد 
الكرمي قاسم وموقفه انتشارا واسعا 

وم��ع اني افتقر ال��ى تفاصيل معينة , 
لكني اس��تطيع التأكي��د انها كانت 
بس��بب حرص )محم��ود خالص( على 
استقالل القضاء في الفصل مبا ابقت 
له محاكم) قاسم (  االستثنائية من 
صالحي��ات ومما قيل ان ه��ذا الدكتاتور 
اس��تاء من ق��رارات معين��ة اصدرتها 
محكم��ة التمييز ومنه��ا حتديها قرار 
وزير الداخلية الذي رفض اجازة تشكيل 
حزب تق��دم به اصحابه بأس��م احلزب 
االس��المي – ومبوجب قانون اجلمعيات 
الذي اصدرت��ه احلكومة في ذلك احلن 
)1960( اس��تخدم املؤسسون حقهم 
ف��ي متيي��ز الق��رار فنقض��ت احملكمة 
قرار وزير الداخلية وقضت مبش��روعية 
تأليف��ه معلل��ة قراره��ا عل��ى اغلب 
ظني – ب��أن منهاج احل��زب ال يتعارض 
مع املب��ادئ الدميقراطية وانه لم يثبت 
ان ملؤسس��ي احل��زب عالقة ب��أي جهة 

خارجية .
كان ق��رارا قانوني��ا ال دخ��ل للعاطفة 
واملي��ول اخلاصة فيه بدي��ل ان احملكمة 
عينه��ا ايدت قرار وزير الداخلية برفض 
اجازة حزب اس��المي اخر بأسم )حزب 

التحرير(.
وكان��ت احلكومات امللكية الس��ابقة 
قد باشرت ببناء صرح حملكمة التمييز 
ف��ي االعظمية وق��د انته��ت البناية 
في الس��نة االول��ى من عهد قاس��م 
وس��لمت املفاتيح لرئيس احملكمة . اال 
ان )قاسما( لم يسمح باالنتقال اليها 
وكانت ث��م مقبلة ف��ي ختامها القى 
)محمود خالص( مفاتيح البناية على 

منضدة قاس��م قائال انه يستطيع ان 
يعقد جلس��ات هيئات محكمته بن 
بس��اتن النخيل او ف��ي الهواء الطلق 
لو تطل��ب االمر وق��ذف بوجهه كتاب 
اس��تقالة اع��ده . ولم يقدم )قاس��م( 
على شيء واثر االنتظار ليبلغ محمود 
خالص س��ن التقاعد . وهذا ما بلغني 
وهو قمن بأنس��ان مثل��ه ولم تتح لي 
الظروف لس��ؤاله عن��ه ورمبا كان لالخ 

جوهر اخلبر اليقن .
وف��ي العام 1970 ش��رفني بزي��ارة وانا 
مبكتبت��ي ف��ي صحيف��ة )التاخ��ي ( . 
وق��د حرصت على ارس��الها اليه كما 
حرص��ت على ان ابع��ث اليه بجريدتي 
املوصلية من قبل وبكل ما اصدره من 
كت��ب وبينها كتابان في القانون . وهو 
ميطرن��ي برس��ائل ش��كره ومتنياته وال 
يغفل مناسبة مهما صغرت للكتابة 
. جاء يخفره اثنان م��ن احملامن متوكأ 
عل��ى عص��ى . وغالبتن��ي العاطف��ة 
وعالني اخلجل الشديد فأسرعت اليه 
قب��ل ان يض��ع قدم��ا عل��ى اول درجة 
لكن��ه ابتدرني قائال :"جئت ارد زياراتك 
العدي��دة واهنئ��ك بالس��المة " وكان 

هذا اخر عهدي به. 

اجملال��س العرفي��ة العس��كرية ف��ي 
العهد امللكي 

س: قبل أن أطالبك باجلزء األخير. رمبا 
افدتنا بشيء عن جتربتك في اجملالس 
اقص��د  وال  العس��كرية  العرفي��ة 

محامياً بل متهما؟ 

واجهت ثالثة مجالس عرفية عسكرية 
متهما ال وكيل دفاع ولم اخش احدها 
قط بهذه الصفة املهنية . واولها كان 
في العهد امللكي فقط . واحلديث عنه 
يصل��ح تضمينه الس��ؤال . في العام 
1948 اعلن��ت االح��كام العس��كرية 

العرفية في جميع انحاء العراق .
صغي��رة  قطع��ات  س��وق  مبناس��بة 
م��ن اجلي��ش العراقي الى فلس��طن . 
وبحجة حماية ظه��ره في الوطن من 
عناص��ر التخريب وصيانة مؤخرته من 
اجلواس��يس والعم��الء . كان��ت حجة 
مثي��رة للس��خرية ومثارا للتن��در . اي 
شكل هذا هو اجليش الذي يحتاج الى 
محاكم حلمايته م��ن املواطنن الذين 
كان��وا مصدره ونواته ؟. اال ان الس��بب 
احلقيق��ي كان الج��ل الس��يطرة على 
نتائج االنتخابات النيابية وهي وقتذاك 
عل��ى درجتن . ف��ي ذلك احل��ن كانت 
رئاسة البوليس منوطة برجل تتجسم 
والطموح   والقس��وة  الغالظ��ة  في��ه 
ال��ى الترقية عن طري��ق تطبيق خطة 
احلكومة في اجناح مرش��حيها –كلها 
اجتمع��ت في��ه- لتجعل من��ه ضبعا 
كاسرا. اسرع فأخرج قائمة )املشبوهن 
( السياسين املعادين للسلطة الذين 
يخشى منهم التأثير على االنتخابات 
الثانوي��ة وبعث بها ال��ى قائد القوات 
العس��كرية في كركوك حيث اجمللس 
العرفي العس��كري واس��تحصل منه 
ام��را بتوقيفهم جميع��ا . وكان ال بد 
من بن��اء قضية واخت��راع تهمة لكل 
موق��وف ووجدت نفس��ي مح��اال الى 

اجملل��س العرفي العس��كري على وفق 
امل��ادة 89 أ . وكبس��ت داري وكان م��ن 
امل��واد اجلرمي��ة املضبوط��ة كتابان او 
ثالثة . وترجمة طلبها احد الناش��رين 
املؤل��ف  جيك��وف(  )انط��وان  لرواي��ة 
املس��رحي والق��اص الروس��ي الطائر 
الصيت املتوفى ف��ي 1904. الى جانب 
مجموع��ة م��ن الرس��ائل اخلاصة من 
القاص )ذو النون ايوب( تدور حول نقدي 
ملؤلفاته . وكان احد املرشحن للنيابة 
عل��ى قائمة املعارضة وقد جيء به من 
بغ��داد موقوفا وزج معنا في الس��جن 
محاال الى اجمللس العرفي العسكري . 
من بن عشرات بل مئات من املوقوفن 
كان هن��اك املرح��وم الصدي��ق صالح 
اليوس��في معتمد احلزب الدميقراطي 
الكوردس��تاني في املوصل وهو اذ ذاك 
بوظيف��ة الكاتب االول حملكمة املوصل 
الش��رعية . وفريق عقراوي العضو في 

احلزب وهو محام ناشئ. 
لم يجد مدير الش��رطة تهمة تبرر له 
القب��ض على هذي��ن االخيري��ن –كما 
يب��دو- فألص��ق به��ا تهمة ق��د تصل 
عقوبتها االعدام هي: )تهريب البنزين 
العراقي الى الصهاينة في فلس��طن 
( وكان م��ن حس��ن احل��ظ ان تغيي��را 
جوهري��ا ط��رأ عل��ى تش��كيل اجمللس 
الغرف��ي اخرج مبوجب��ه العضو املدني 
احلاقد وحل محله االستاذ رشاد عارف 
وه��و واح��د من اب��رز القض��اة واضنه 
ارتقى الى العضوية في محكمة متييز 
الع��راق عندما نصبه )قاس��م( عضوا 
ف��ي مجلس الس��يادة اثر وف��اة خالد 

النقش��بندي ف��ي 1961 . ومم��ا اذكره 
به��ذه املناس��بة انه وبعد ص��دور قرار 
البراءة بحقي, حلق بي االس��تاذ رشيد 
عارف . وقال لي قرأت ترجمتك للرواية 
واس��تمتعت به��ا س��نعيدها الي��ك. 
ثم طلب مني وثيق��ة تاريخية تتعلق 
بوقفي��ة احلاج حس��ن باش��ا اجلليلي 
وال��ى املوصل ف��ي 1743 . وق��د اثيرت 
قضايا عديدة حوله��ا اثر صدور قانون 
تصفية الوقف الذري وكان يدري بنحو 
ما بأني كنت واحدا من احملامين الكثر 
في هذه القضية الش��هيرة . وسقط 
)ذو الن��ون احلاج ايوب( من عيني عندما 
اعلن وهو موقوف خروجه من املعركة 

االنتخابية متخاذال . 
اج��ل كان قضاتنا يتح��دون احلكومة 
كلما يتيسر لهم ذلك وتقف احلكومة 
احيانا مكتوف��ة اليدين ازاء قراراتهم . 
واني الذك��ر جيدا قضية اح��د الزمالء 
احملامن محمد بابان ففي اخلمسينيات 
حب��س جواز س��فره وحي��ل بينه وبن 
الس��فر ال��ى اخل��ارج حلض��ور اجتماع 
سياس��ي فأقام الدع��وى املدنية على 
وزير الداخلية وجن��ح في احلصول على 
قرار يفرض عل��ى الوزير الى االنصياع . 
ما اظن امرا مثل هذا قد حصل او كان 
ميك��ن يحصل ف��ي تلك العه��ود التي 

سميت بعهود اجلمهورية .

*اجرى احلوارات السيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012
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جاسم محمد*

مؤثرات الغسيل الدماغي
تبقى الصور التي تنشرها التنظيمات 
رئيس��يا  دورا  له��ا  االنترني��ت  عل��ى 
في كس��ب مقاتل��ي جدد ال��ى هذه 
التنظيمات باالضافة الى اس��تخدام 
الس��معيات وفديوه��ات من ش��أنها 
حتدث تاثيرا على اجلمهور من الشباب. 
التنظيمات  ال��ى  احلش��د االعالم��ي 
"اجلهادية" تدار بنحو مركزي من قبل 
القيادة وتنزل الى القيادات التنفيذية 
الختيار نوع اخلبر واحلدث. بات معروفا 
بدئ��ت  العنكبوتي��ة  الش��بكة  ان 
تس��تغل جيدا من قب��ل التنظيمات 
القاعدي��ة بنش��ر دعايته��ا وكذل��ك 
بتقدمي ال��دروس اخلاص��ة بااللتحاق" 
باجله��اد" وصن��ع املتفج��رات وط��رق 
والتخل��ص  الش��خصية  احلماي��ة 
م��ن املراقب��ة. ورغ��م ذل��ك اي وجود 
تعليم��ات مركزية للنش��ر والدعاية 
لتحقيق  "اجلهادي��ة"  املواق��ع  عل��ى 
احلش��د العالمي، فقد اصبح االرهاب 
ف��ي املنطق��ة والعالم غي��ر مركزيا 
ورمبا ميثل داعش اقصى حاالت احلشد 
االعالمي "اجلهادي" مدعوم بالفتاوى 
"اجلهادي��ة" .وف��ي تقري��ر لصحيفة 
"الغارديان" حول عملية غس��ل دماغ 
ف��ي قضية تناولت الصحيفة قضية 
"ث��الث فتي��ات ت��راوح اعماره��ن بن 
15 و16 س��نة من ش��رق لندن غادرن 
منازلهن وذهنب الى سوريا لالنضمام 
ال��ى داعش  خالل ش��هر فبراير 2015 
نقال عن الباحثة "نوشن إقبال: ")...( 
" لقد تعرض��ت الفتي��ات اجلهاديات 
لعملي��ة غس��ل دم��اغ ايديولوجي��ة 

ه��ؤالء  ال��ى  بالنس��بة  خط��رة... 
املراهقات تبدو احل��رب التي يخوضها 
داعش أش��به بح��رب هوليوودية ومن 
املع��روف ان املراهق��ن يحبون العنف 
ولكن ما يصدم هو اجنذاب الش��ابات 
الي��ه". ام��ا املواق��ع "اجلهادية" فهي 
االنتحارية  توظف تصوير عملياته��ا 
من اجل استقطاب اكثر الى الشباب 
مم��ا يؤدي ال��ى انضمام اع��داد جديدة 
ال��ى تنظيماتها و نش��ر صور مروعة 
ترتكبه��ا الس��لطة من اج��ل حتقيق 
حش��د "جهادي" طائفي اوسع. لقد 
ذك��رت التحقيقلت وكذلك ما يصدر 
عل��ى ش��بكة االنترنيت على لس��ان 
املقاتلن الع��رب واالجانب، بأن الصور 
الت��ي تبثها التنظيم��ات "اجلهادية" 
عل��ى مواقعها كانت الهام وس��بب 
القت��ال.  ال��ى  لالنضم��ام  رئيس��ي 
"اجلهادي��ون" خي��ر من يوظ��ف لغة 
اخلطاب الديني وان يطرحوا انفسهم 
مجموع��ة دف��اع ع��ن املس��لمين او 
عن اح��د مكوناته ويوظ��ف اخلطاب 
"اجلهادي" االي��ات القرانية واالحاديث 
خلدمة منهجه  والتي ممكن اختصارها 

حتت عنوان الغسل االيدلوجي.
لك��ن الصحفي البريطان��ي اخملضرم  
 The صحيف��ة   م��ن  "كوكبي��رن" 
Independent  رمب��ا رأيه جاء مخالفا 
لذل��ك فه��و يق��ول: "بالنظ��ر إل��ى 
عينة مختارة م��ن الصور وامللصقات 
الت��ي وضعت عل��ى اإلنترنت، فهي ال 
تص��ور العنف أو الطائفي��ة، ولكنها 
تظهر حرفي��ة في الطريق��ة التي مت 
إنتاجها ،هذه اجلماعات اس��تخدامت 
التكنولوجي��ا ووظفته��ا لصاحله��ا. 
بات معروفا إن هذه اجلماعة اصبحت 

ان��زالق  وه��و  االع��الم  ال��ى  ممتهن��ة 
خطيرعن��د بعض الفني��ن العاملن 
في االنتاج التلفزيوني والس��ينمائي، 
فهنالك اجماع ان مواد انتاج التنظيم 
االعالمي��ة تدار من قبل مهندس��ين 
يظهرها  الت��ي  فالصور  محترفي��ن. 
هذا التنظيم الى بعض الشباب وهم 
مدججن باالسلحة واحلماية، دفعت 
اعداد من الشباب اللتحاق بالتنظيم 
واكث��ر م��ن ذل��ك ان عوائ��ل بع��ض 
باوالده��ا لالنضمام  الش��باب دفعت 
للتنظي��م م��ن اج��ل ذل��ك وحتقي��ق 
الصورة التي ي��روج لها التنظيم في 
الصورة  وتتعمق  "اجله��ادي".  اعالمه 
عن اولياء االمور عندما يفسر انضمام 
الشباب للتنظيم لتنفيذ "شرع اهلل 
واجلهاد". املناطق التركية عند احلدود 
السورية ش��هدت تدفق اعداد كبيرة 
من شباب صغار السن انعكاسا الى 
هذه الصور، التنظي��م احيانا يتعمد 
ارسال الش��باب الى زيارة اصدقائهم 
امتامه��م  بع��د  هن��اك  وعوائله��م 
ال��دورات التدريبي��ة وحصولهم على 
دور ميدان��ي قتال��ي مع داع��ش. هذه 
اجلماعات تظهر في ص��ورة مخالفة 
متام��ا ال��ى صورته��ا احلقيق��ة قب��ل 
مغادرته��ا قراها وااللتح��اق بتنظيم 
داع��ش، وتبق��ى التغي��رات البدني��ة 
وحتس��ن احلالة املادي��ة عليهم، صورة 
جديدة يس��تخدما التنظيم بكسب 

متطوعن جدد.

غسيل املخ قبل الزج في القتال
وتثي��ر اعترافات الش��اب الس��عودي 
امللق��ب بأب��ي الولي��د عب��د الرحمن 
التميم��ي) 18 عاما(  والت��ي تناولها 

موقع "السكينة" عن الدكتور محمد 
بن عبداهلل الع��وي  في اصدارها يوم 
15 س��بتمبر 2015 أس��ئلة ُم��رة عن 
أس��باب ودواعي وطريقة تأثر الشبان 
باألفكار اإلرهابية وأس��اليب جذبهم 
وطرائ��ق التواصل. يقول عبد الرحمن 
ف��ي اعترافت��ه  بأن��ه مت اس��تدراجه 
"بتزي��ن األفكار اإلرهابية وإلباس��ها 
لب��وس الدفاع ع��ن اإلس��الم واجلهاد 
ف��ي س��بيل اهلل والدف��اع ع��ن دي��ار 
املس��لمن ومحاربة الكفار واالنتقام 
من الطوائف التي تعادي املسلمن". 
ومن��ح  تنظيم داعش عب��د الرحمن 
لقب��ا جديدا ال يعرف إال ب��ه وهو "أبو 
الوليد اجلزراوي" وس��حب منه جوازه 
وأخف��ي أو أح��رق ليضم��ن التنظيم 
اس��تحالة عودته إلى بالده. ثم أدخل 
في دورات فكرية وعسكرية هي مبثابة 
غس��يل مخ يش��رف عليه��ا قيادات 
داع��ش، ليتخرج بعد ش��هرين وهو ال 
يعترف بأن له ماضيا ينتس��ب له، بل 
حاض��ر تكفيري يؤمن ويزهو به هكذا 
مت غس��يل مخه ثم زج به إلى جبهة 
القتال. فألتنظيم يجرد مقاتليه اجلدد 
من تأريخه��م وعقيدتهم وافكارهم 
وحتى اسمائهم، ويتقمص شخصية 
جديدة تكون اله تنفذ سياسة داعش 

دون ان يشعر بذلك.

  توظيف حالة الزهو
 عند التنظيم

أستتغل تنظيم داعش حالة التوسع 
العس��كري ف��ي العراق وس��وريا في 
اعق��اب اجتي��اح مدين��ة املوصل في 
يونيو 2014 وحالة الزهو في عمليات 
التجنيد والغسيل الدماعي، محاولة 

من��ه ليغرس فك��رة اقام��ة "الدولة 
االسالمية" جتمع شتات هذه اجلماعت 
االس��الموية و"اجلهادية" التي كانت 
تقب��ع في الكهوف وجب��ال )تورا بورا( 
واالصح��اري. الي��وم ه��ذه اجلماعات 
بدئ��ت تعي��ش داخ��ل قصورمترف��ة 
وتق��وم احلف��الت واملناس��بات وت��ردد 
اهازيجه��ا "مصورا الى مقاتليه والى 
انصاره حالة مخالفة لصورة القاعدة 
وطالبان في افغانس��تان ووزيرستان.  
لكن "توماس ش��ميدينغير" أس��تاذ 
العلوم السياس��ية في جامعة فيينا 
رمب��ا يخال��ف ذل��ك بقوله، إن��ه قبل 
اس��تيالء داعش عل��ى مدينة املوصل 
في الع��راق ف��ي يوني��و 2014، كانت 
الفصائ��ل األخرى في س��وريا جتتذب 
مجندين أوروبي��ن وقد جنح التنظيم 
بأستقطاب اجلماعات حتى اصبحت 
متث��ل حالة هج��رة منظم��ة من دول 
متعددة. تبدو هذه اخلطة ناجحة حتى 
اآلن، فآلي��ات االس��تقطاب والتجنيد 
التي تعتمدها داعش لتعزيز مواردها 
البش��رية ما تزال فعالة في كس��ب 

مقاتلين جدد.
يق��ول "امي��ل نخلة" احمللل الس��ابق 
في وكال��ة االس��تخبارات األميركية 
"س��ي آي إية" ان الفكرة الغالبة هي 
أن النج��اح ينتج جناح��ا وتعني فكرة 
واستيالئهم  الس��ريعة  انتصاراتهم 
على األراضي وأس��لحة وقواعد أنهم 
ال يحتاج��ون إلى ب��ذل جهد كبير في 
التجني��د. أض��اف "نخل��ة" أنه على 
مدار عقدي��ن، حتدث أس��امة بن الدن 
عن إعادة إقامة اخلالفة، لكنه لم يدع 
مطلقا أنه حقق ذلك. ويضيف نخلة 
قائ��ال :"ينظ��ر الش��باب إل��ى داعش 

ويقولون يا إلهي إنهم يقيمونها! أي  
اقامة "الدولة االسالمية" ويشاهدون 
مقاطع فيدي��و يظهر فيه��ا مقاتلو 
داع��ش على ظه��ور دبابات وي��رون أن 
داعش لديه املال." ه��ذه صورة الزهو 
التي يريد ان يروج لها تنظيم ابو بكر 
البغدادي التي جلب��ت له الكثير من 
املقاتلي��ن وعلى ش��كل مجموعات 
وعوائل من اسيا الوسطى ودول اخرى 

على غرار الهجرة املنظمة. 

احلوكمة عند داعش
وباالضاف��ة ال��ى حال��ة الزه��و حاول 
ف��ي  قدرت��ه  يظه��ر  ان  التنظي��م 
ادارة"دولته" فأظهر نوعا من احلوكمة 
في أدارة ش��ؤون املناط��ق واملدن التي 
وقعت حتت سيطرته واتخذ خطوات 
الس��يارات  ولوحة  العم��الت  باصدار 
وغيرها من االجرائات ليعكس حسن 

ادارته وتقدمي اخلدمات.
واظهرت ش��هادات من داخل املناطق 
الت��ي تقع حتت س��يطرة داع��ش بإن 
التنظي��م عندم��ا يس��يطر على اي 
منطق��ة جديدة يتعام��ل مع اجلميع 
بلطف ولم يجبر أحد على االنضمام 
إليه فهي محاولة لكس��ب اجلمهور. 
وكان عناص��ر التنظي��م يتنقلون من 
منزل إلى آخر يسألون عما يحتاجون، 
ويعرض��ون عليه��م خدم��ات، مث��ل 
التعليم وحرص التنظيم على تقدمي 
الصلوات،  بع��د  والندوات  احملاض��رات 
وكان أغل��ب املواضي��ع الت��ي تُناقش 
فيه��ا ع��ن" كيفية تطوي��ر اجملتمع" 
واألحادي��ث  الق��رآن  واس��تخدموا 
النبوية. أس��تغل داعش حالة القهر 
عن��د اجملتمع��ات خاص��ة في س��وريا 

والع��راق ووظف حالة الظلم وس��وء 
السياسات ليضع نفسه هو اخمللص 
املقاتلين  بع��ض  اجلماع��ات،  له��ذه 
الذي��ن انضموا ال��ى التنظيم وجدوا 
ضالته��م للثار من االنظم��ة او للثأر 
النفس��هم من حاالت قه��ر تعرضوا 
لها من قبل افراد وجماعات متسلطة 

في مجتمعاتهم.
الدعاية"اجلهادي��ة"  سياس��ة  إن 
ف��ي داع��ش تق��وم على اس��اس قوة 
التنظيم العسكرية والتوسع وحالة 
الزهو التي يعيش��ها الش��باب داخل 
التنظيم، اكثر من املعرفة ب "الفكر 
اجله��ادي" وه��و نقط��ة الضعف عن 
تنظيم داعش ومأخذ مقارنة بتنظيم 
الفك��ر  م��ن  ومنظريه��ا  القاع��دة 
الس��لفي "اجلهادي". فما تقوم عليه 
اس��س الغسيل الدماغي عند داعش 
هي نصوص مقتبسة وضعيفة يتم 
تفس��يرها وف��ق مايخ��دم التنظيم، 
اي ان ه��ذا التنظيم بات يعتمد على 
اقتباس نص��وص دينية البعض منها 
من القران الك��رمي والبعض االخر من 
احاديث الصحابة املفس��رة حس��ب 
طريقته دون وج��ود نتاج فكري لهذه 
اجلماع��ة وه��ذا يعن��ي ان عملي��ات 
اجلماعة  لتنظي��م  الدم��اغ  غس��يل 
تفتق��ر الى الظهي��ر "الفكري" الذي 
ممكن ان تس��تند عليه ال��ة التنظيم 

الدعائية.

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

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

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

الحلقة 39

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 6
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متابعة الصباح الجديد:
النساء  القاهرة: تستعمل جميع 
رمبا عل��ى االطالق مكواة الش��عر 
منه��ن  والبع��ض  لتس��ريحه 
تس��تعمله ف��ي كل ي��وم، ولكن 
من الطبيع��ي كثرة احل��رارة على 
الش��عر تسبب املش��كالت منها 
التقصف واجلف��اف والتلف ولكن 
بع��ض األحي��ان خطأ اس��تعمال 
املك��واة يزيد من اضرار احلرارة ومن 
األخطاء الشائعة اثناء استعمال 

املكواة:

ال تكوي الشعر وهو مبلل
من املعروف ان الشعر املبلل يكون 
في أضع��ف حاالت��ه واي قس��وة 
تعرضه للتلف واجلفاف والتكسر 
والتقص��ف والبد نظيفا وخال من 
الزي��وت حيث ان أكبر املش��كالت 
للتس��اقط  تعرض ش��عرك  التي 
والش��عر  املكواة  هوة اس��تخدام 

مبلل، احرصي على جتفيف الشعر 
قبل استعمال املكواة

ابتعدي عن درجة احلرارة العالية
الت��ي  احل��رارة  درج��ة  ان  تأك��دي 
يحتاجه��ا الش��عر اجملعد تختلف 
متام��ا عن الدرجة الت��ي يحتاجها 
عل��ى  تعرف��ي  الع��ادي،  ش��عرك 
نوعية شعرك قبل اختيار الدرجة 

املناس��بة له، واحرصي على عدم 
اس��تخدام درجة املك��واة العالية 

مهما كان نوع شعرك.

عدم استعمال فرشاة الشعر
يعد عدم استعمال فرشاة الشعر 
قبل بدء عملية التمليس يس��بب 
خط��ورة للش��عر. يج��ب علي��ِك 
متش��يط الش��عر بالفرش��اة قبل 

متليس��ه وذلك م��ن أج��ل فك أي 
تشابك بالشعر مما يعوق سالسة 
عملي��ة التملي��س. م��ن األفضل 
إس��تخدام فرش��اة فك التشابك 
اخملصصة لذلك حتى يتم متشيط 
الش��عر دون تقطيع أن تكسير أو 

تلف.

إهمال تقسيم الشعر إلى 
خصالت

لتتمكن��ي م��ن فرد الش��عر بكل 
سهولة عليِك أن تقسمي شعرِك 
إلى خص��الت صغيرة قب��ل البدء 
في متليس��ه فهذا األم��ر يجعلِك 
تفردين ش��عرك جي��داً دون اإلعادة 

عليه باحلرارة مرة أخرى. 
إحرص��ي عل��ى الب��دء م��ن اجل��زء 
اخللف��ي ثم اإلنتق��ال إلى األمامي 
بش��كل تدريج��ي حت��ى تتجنبي 
متري��ر املك��واة أكثر من م��رة على 

اخلصلة نفسها.
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أبناء كبيرات السن أذكى 
وأنجح

برغ��م حتذيرات األطباء للنس��اء من 
احلمل واإلجناب بعد األربعني، وربطه 
بالتوحد  مبخاط��ر إصاب��ة الطف��ل 
مع��دالت  وزي��ادة  دارون،  ومتالزم��ة 
دراسة حديثة  اإلجهاض، كش��فت 
أن أبن��اء األمه��ات املتقدم��ات ف��ي 
العم��ر أجنح وأكث��ر ذكاء م��ن أبناء 

صغيرات السن.
ووفقاً للدراس��ة التي أجراها معهد 
ماك��س بالن��ك األملاني ف��ي مدينة 
روس��توك، فإن أبن��اء األم املتقدمة 
ف��ي العمر، حققوا نتائج أفضل في 
االختب��ارات وزادت نس��بة دخولهم 
اجلامع��ات، نظ��را الرتف��اع معدالت 

ذكائهم. 
فيم��ا أدخل��ت نتائ��ج الدراس��ة، 
األملانيات  الى قل��وب  الطمأنين��ة 
ممن ارتفع متوس��ط أعمارهن عند 
إجناب الطفل األول، إذ تشير بيانات 
رابطة أطباء التوليد، إلى أن واحًدا 
م��ن كل س��تة مواليد ف��ي أملانيا 
حاليا، يولد ألم تخطت اخلامس��ة 

والثالثني.
التي نشرتها  الدراسة،  واستندت 
مجل��ة »بريغيت��ه« األملاني��ة، إلى 
تقيي��م بيان��ات نح��و 5.1 مليون 
ش��خص، ول��دوا ف��ي الفت��رة بني 
رك��زت على   .1991-1960 عام��ي 
عم��ر األم وق��ت ال��والدة، في حني 
رص��د باحث��ون وج��ود عالق��ة بني 
توقيت احلمل ومتوسط عمر األم، 
فمن أجننب في عمر متأخر، عش��ن 
لفت��رة أط��ول، لتمتعه��ا بتعليم 
جيد، ودخ��ل مرتف��ع، مكنها من 

تعليم أبنائها بنحو جيد. 
وعق��ب مش��رف الدراس��ة ميكو 
ميرس��كيال قائ��الً: »مزاي��ا الوالدة 
الفردية  املتأخ��رة، تف��وق اخملاط��ر 

للحمل املتأخر«.

الكتابة تزيد الرغبة في 
العطاء واإليثار لدى النساء

قالت دراسة جديدة اعتمدت تصوير 
أنش��طة الدم��اغ مبوج��ات الرن��ني 
املغناطيس��ي، إن التعبير عن الذات 
بالكتاب��ة يزيد الرغبة ف��ي العطاء 

واإليثار لدى النساء.
ورصدت األبحاث تغي��رات حتدث في 
منطق��ة معين��ة بالدماغ تس��ّمى 
قشرة الفص اجلبهي، وهي املنطقة 
التي تش��هد نش��اطاً عن��د التبرع 
ومساعدة اآلخرين، وتبني أنها تشهد 

النشاط نفسه أثناء الكتابة.

للوص��ول إلى هذه النتائج قام فريق 
بحث من جامعة أوريغون األمريكية 
بتصوي��ر أدمغة 33 ام��رأة في أثناء 
القي��ام بالتب��رع ألنش��طة خيري��ة 
للتع��ّرف عل��ى تأثير هذا الس��لوك 

على مناطق الدماغ.
ثم مت تقس��يم النساء املشاركات 
إل��ى مجموعت��ني، األول��ى: ُطلب 
منها الرد عن طريق اإلنترنت على 
أس��ئلة تتعّلق باالمتنان، والثانية: 
ُطل��ب منه��ا إجن��از مجل��ة على 
اإلنترن��ت موضوعاته��ا ال تتعل��ق 

باالمتنان.
إن  »فرونتي��ر  دوري��ة  وبحس��ب 
هيوم��ان نيوروس��اينس« تب��ني أن 
الكتابة تزيد األنش��طة العصبية 
بالدماغ املتعلق��ة باإليثار. ويعتزم 
التجرب��ة  تك��رار  البح��ث  فري��ق 
مبشاركة عدد أكبر من األشخاص 
من اجلنسني للتأكد من احتمالية 
وجود ف��روق بني الرج��ل واملرأة في 

عالقة التأثر بالكتابة.

رغبت في تطويل رموشها.. 
وكانت النتيجة »مؤذية«

تلجأ امل��رأة إلى عمليات التجميل 
لكسب االهتمام من قبل احمليطني 
بها، أو إلغراء شريكها في محاولة 
ملنعه من االعجاب بغيرها، اضافة 
ال��ى أن وفرة امل��ال، الت��رف ووقت 
البيئ��ة  وكذل��ك  الزائ��د  الف��راغ 
قد  االجتماعي��ة، كله��ا عوام��ل 
تدفع بعض السيدات إلى التوجه 
لعي��ادات التجميل والس��عي وراء 
الكمال، لكن املشكل أن السيدة 
أو الفتاة ال تقتنع بش��كلها حتى 
لو حظيت باإلعجاب، أو قد تعاني 

من مرض دائم.
وه��ذا ما ح��دث ملواطن��ة كندية 
رغبت في تطوي��ل رموش عينيها 
لكي تبدو أكثر جاذبية، لكنها لم 
تفلح في ذلك، وبعد يومني فقط، 
الحظت الت��ورم الواضح بس��بب 
احلساس��ية، وقال��ت للصحفيني، 
»كان��ت طفلت��ي نائم��ة بجواري 
لكن��ي لم أمتكن من رؤيتها وكنت 
أعان��ي م��ن صعوبة ف��ي االبتالع 

والتنفس«. 
وصرح��ت مالك��ة الصال��ون أن��ه 
نوع  الرموش، يس��تعمل  لتطويل 
جديد من املادة الالصقة للرموش 
تتحس��س منه��ا إيزابي��ل، لذلك 
يتع��ني على كل مرأة إجراء فحص 
أولي قبل إج��راء العملية للتأكد 
م��ن عدم وج��ود احلساس��ية لدى 

املقبلني عليها، 

استراحة

13المرأة
زينب الحسني

فضفضة نسوة 

بائعات الزهور
مج��االت ع��دة طرقتها اخلريج��ات بحثاً ع��ن فرصة 
عم��ل حقيقية، عامالت مبب��دأ » احب ما تعمل حتى 
تعم��ل ما حتب » فلم يقف أي عائق امام طموحاتهن 
اذ جندهن كالفراش��ات ينتقلن ف��ي مهن لم يتوقعن 
يوماً ان يخضنها فهناك من تعمل في معاهد دروس 
التقوية وفي املش��اتل وتزيني سيارات االعراس وقيادة 
س��يارة األجرة والوقوف على عرب��ات لبيع » العصائر 
واللبلب��ي »، والعمل كبائعات ف��ي احملال وبالرغم من 
حتصيله��ن الدراس��ي ال��ذي امضني أجمل س��نوات 

عمرهن في حتقيقه.
وقد نتفاجأ بأن أغلبهن ال متت تلك املهن لدراس��تهن 
بأي صلة من قريب او من بعيد، اال ان الرغبة في حتقيق 
ال��ذات واملس��اهمة بتحس��ني واقعه��ن االقتصادي 
واالعتماد على أنفس��هن لسد احتياجاتهن اليومية 
وعدم االعتماد عل��ى ذويهن الذين تكفلوا بهن طوال 

سنوات الدراسة.
س��نوياً تتخرج آالف الفتيات من شتى االختصاصات 
العلمي��ة واألدبية، وه��ن على يقني بأنهن س��يلقني 
مصي��ر اخواته��ن نفس��ه م��ن خريجات الس��نوات 
الس��ابقة في اجللوس على دك��ة العاطلني، إال ما ندر 
منه��ن فأم��ا ان يتزوجن او يجدن واس��طة من العيار 
الثقيل تسهل عملية تعيينهن في وزارة او مؤسسة 
حكومي��ة وهذا جل طموحهن اال ان النس��بة األكبر 
تظل ت��دور في حلقة مفرغة ف��ي البحث عن فرصة 

عمل تلبي الطموح او تناسب االختصاص.
ع��دم وجود خطة مركزية تناس��ب اع��داد اخلريجات 
ال��وزارات  او  الس��وق  احتياج��ات  م��ع  واخلريج��ني 
لالختصاص��ات املطلوب��ة والتي هي بحاج��ة اليها، 
انعكس بش��كل سلبي على اعداد العاطلني من كال 
اجلنس��ني والذين تتضاعف اعدادهم س��نوياً من دون 
ان يتم اإلفادة من تلك الطاقات الش��ابة ولو بشكل 
جزئي من خالل فتح أبواب جديدة الستثمار طاقاتهم 
من خالل مش��اريع تعود بالفائدة عليهم وعلى البلد 
، س��يما وان اغلبهم ميتلك من األفكار واملش��اريع ما 
يؤهلهم خلوض غمار العمل اخلاص وحتديداً » النساء 
» اللوات��ي برعن ف��ي العديد من اجمل��االت التي عملن 
فيها بعد ان تسلحن بالعلم ودخل اغلبهن دورات في 
مج��االت صيانة أجهزة احلاس��وب واملوبايل واخلياطة 
واحلالق��ة بل وحتى في مجال التأسيس��ات الصحية 
وه��ذا االم��ر يدل على م��دى رغبتهن ف��ي العمل اما 
ألس��باب اقتصادية او حلاجة فعلية لتحقيق حلم او 
هدف طامل��ا راودهن , ليضرب��ن أروع األمثلة في مدى 
الصب��ر واملثاب��رة ألجل الوص��ول الى اله��دف بإيجاد 
فرص��ة عمل تلبي الطم��وح والرغبة وتتناس��ب مع 
التحصيل الدراسي وحلني حتقيق هذا الهدف سيظل 
طابور العاطلني على امتداد ارض الوطن يشكل نهراً 
ثالثاً لطاقات تهدر واحالم تس��تباح وعمر يسرق في 

وضح النهار .

القانون العراقي يسمح بزيادة أو تخفيض المهر للزوجين 
بغداد - إيناس جبار: 

أك��د قض��اة متخصص��ون ف��ي 
محاك��م األح��وال الش��خصية 
إمكانية تغيي��ر قيمة املهر احملدد 
في عقد ال��زواج ف��ي حالة قيام 
الزوجية وذلك بزيادته أو نقصانه 
والتراض��ي بني  حس��ب االتف��اق 
الزوج��ني وحدد القان��ون العراقي 

شروطا لذلك.
وقال القاضي عبد كاظم الزيدي 
إن »امله��ر يع��د  م��ن اآلث��ار التي 
تترتب على عق��د الزواج وهو من 
احلقوق املالية للزوجة على زوجها 
وش��رعا هو ما أوجبته الشريعة 
االس��المية على الرج��ل، صيانة 
للم��رأة من أن متته��ن كرامتها«، 
الفت��ا الى أن »امله��ر في احلقيقة 
رم��ز يعبر ب��ه الرجل ع��ن رغبته 
واعت��زازه  بامل��رأة  االقت��ران  ف��ي 
بانسانيتها وملعاني سكنه إليها 
وس��كنها إليه إذ أن��ه ليس ثمنا 

لها«.
وردا عل��ى س��ؤال ح��ول إمكانية 
زي��ادة امله��ر أو تخفيض��ه أضاف 
الزيدي  ، أن »لل��زوج جواز أن يزيد 
امله��ر لزوجت��ه كم��ا للزوج��ة أن 
تخف��ض منه لزوجها بش��رط أن 
تك��ون الزيادة معلوم��ة ومعينة 
وقب��ول الزوجة وأن تك��ون الزيادة 
في حال قي��ام الزوجية )حقيقة( 
ويك��ون ذل��ك عل��ى وف��ق )حجة 
زيادة املهر أمام محكمة األحوال 
الش��خصية( وذلك بطلب يقدم 

م��ن قبل الزوج ويتم تأش��ير ذلك 
في سجل العقود«.

ويضي��ف الزي��دي ، »ق��د يتف��ق 
إنق��اص  عل��ى  أحيان��اً  الزوج��ان 
امله��ر املؤج��ل ويت��م عب��ر طلب 
أيض��ا«، ويوض��ح آلي��ة احملكم��ة 
»بعد التثبت م��ن اختيار الزوجة 
ورغبتهم��ا الكاملة في احلط من 
امله��ر وإنقاص��ه تتب��ع اإلجراءات 
نفس��ها وكذلك املستندات في 

حجة زيادة املهر«.
»الزي��ادة  أن  الزي��دي  ويؤك��د 
والنقص��ان تلحق بأص��ل العقد 
بش��رط أن يك��ون ال��زوج كام��ل 
األهلية وأن توافق الزوجة موافقة 
صريح��ة وتص��در احملكمة حجة 

شرعية بذلك«.
وي��روي الزي��دي ان��ه »ف��ي بعض 
األحيان جن��د أن اغل��ب املتزوجني 
غي��ر متفقني عل��ى املهر املعجل 
واملؤج��ل ويفاجأون عند الس��ؤال 
من قبل القاضي عن مقدار املهر 
وف��ي بع��ض األحي��ان يختلفون 
ويخرج��ون للتفاه��م بالرغم من 

أنهم حضروا أمام القاضي«.
من جانب��ه، يؤيد احم��د الصفار 
األح��وال  محكم��ة  قاض��ي 
الش��خصية ف��ي الزبي��ر الكالم 
األح��وال  »قان��ون  إن  ويق��ول 
رق��م  العراق��ي  الش��خصية 
188لسنة1959 أوجب على الزوج 
املهر املتفق عليه فقط واملهر املثل 
ولل��زوج أن يزيد املهر لزوجته كما 

للزوجة أن تنقص منه لزوجها إذا 
كانا كاملي األهلية غير محجوز 
على أحدهما لصغره أو لس��فه 
أو غفلة، وكذلك يج��وز للزوج أو 
ألبي��ه إن كان صغي��را الزيادة في 
املهر بع��د العق��د وكذلك يجوز 

لل��زوج أن كان بالغ��ا كم��ا مبني 
حسب شروط حددها القانون«.

ويفص��ل القاض��ي احل��االت التي 
حددها القانون ب�«أن تكون الزيادة 
معلومة، وأيض��ا أن تكون الزيادة 
ح��ال قيام الزوجي��ة فإذا حصلت 

الزي��ادة بعد الطالق البائن أو بعد 
انتهاء عدة الطالق الرجعي او بعد 
موت اح��د الزوجني هنا لم تصح 
الزيادة، ويش��ترط  كون الزوج من 
أهل التب��رع بالغا عاقال رش��يدا، 
ويشدد القانون ان تكون الزوجية 

قائمة حقيقية او حكما وان قيام 
الزوجي��ة حكما يك��ون إذا كانت 
الزوجة مطلق��ة طالقا رجعيا أي 
أنه��ا )مطلق��ة طلق��ة واحدة أو 

اثنتني ولم تنته عدته («.
م��ن جانبه ي��ورد القاض��ي حيدر 
عل��ي نوري عضو هيئة اإلش��راف 
القضائ��ي ،  أن »قرارا جمللس قيادة 
الث��ورة املنحل رقم 352  لس��نة 
ال��زوج  )إذا اتف��ق  1987 تضم��ن 
والزوجة على زيادة املهر املس��مى 
او املثب��ت ف��ي العقد املس��جل 
عليهم أن يدفع��وا نصف الزيادة 
للضريبة واحملكمة التي تس��جل 
ع��ن  مس��ؤولية  الزي��ادة  ه��ذه 
اس��تيفائه( أي أن الضريبة تأخذ 
نصف مبلغ الزي��ادة  من الزوجني 
كأن يك��ون امله��ر مليون��ا وطلب 
تغيي��ره إل��ى خم��س وعش��رين 
مليونا فان الزيادة احلاصلة مبقدار 
24 مليون س��يكون منها نصيب 
للضريب��ة وه��و النص��ف اي م��ا 

قيمته 12 مليون دينار«.
وخل��ص ن��وري ال��ى أن »الغ��رض 
من القرار ه��و لعدم تغيير قيمة 
امله��ر والتضيي��ق عل��ى الزوجني 
للحيلول��ة دون زيادت��ه، وضغ��ط 

احد األطراف على اآلخر«.
ويرى القاض��ي »لزوم وقفة جدية 
من اجلهات اخملتصة الن من شأنه 
أن يتدخل في األحوال الشخصية 
املتف��ق عليها بني الطرفني خالفا 

إلرادتهما«.

على أن تقدم الطلبات أمام المحاكم 

مطرقة العدالة

 متابعة الصباح الجديد: 
إن الص��ور العائلية التي تكتس��ح 
شبكات التواصل االجتماعي وتنال 
مق��دارا هائال من نق��رات االعجاب 
بس��بب م��ا يخي��ل للبع��ض انها 
مفعمة باأللف��ة والفرح، قد ال متت 
الى الواقع بصلة، إذ غالبا ما تخفي 
ه��ذه الص��ور مش��اعر من األس��ى 
واحل��زن إزاء العالقة غير الودية التي 

قد تصاحب الزوجني.
ويجم��ع علم��اء النف��س عل��ى ان 
واح��دة م��ن أب��رز املش��كالت التي 
النظ��رة  الزوج��ان ه��ي  يواجهه��ا 
املثالي��ة جتاه ال��زواج، فبعد انقضاء 
حفلة الزفاف ومرور بضعة أش��هر، 

تبدأ املشكالت.
وهن��ا جمعنا ع��دداً م��ن العناصر 
التي يج��ب ان يراعيها الزوجني في 
عالقتهما حتى وإن مر 50 عاًما على 

قرانهما ومنها.
  االحترام: يحل في املرتبة االولى، ال 
بل قد يسبق مسألة احلب والغرام. 
فاالحترام ق��ادر ان يجع��ل العالقة 
حتيا م��دى العمر ب��ني الزوجني، هذا 
الش��ريكني،  ينطبق على  الش��رط 
فكم��ا على الزوجة ان حتترم زوجها، 

عليه ايًضا ان يبادلها باملثل.
احلوار: العالقة التي غالباً ما تفشل، 
تفتق��ر الى احل��وار الس��ليم، احلوار 
يعن��ي النظ��رة املتس��اوية ولي��س 

الفوقية بني الشريكني .
 احلوار، يعني ان يجلس الش��ريكان 
معا ويناقش��ا به��دوء واحترام كل 
املس��ائل الت��ي تخ��ص حياتهم��ا 
معا، من مس��ائل البي��ت الى حياة 

االسرة.
احترام املواعيد: هذا الش��رط غالباً 
م��ا يحترمه امل��رء، إذا كان له عالقة 
بالعمل والصفقات املربحة، فلماذا 
يتخلى عنه كثي��رون عندما يخص 

احلياة الزوجية؟ 
تنفيذ الوعود: إذا وعدت زوجتك بأمر 
ما، فنّف��ذه ففي املقابل، إذا واصلت 
ع��دم احت��رام وع��ودك، ف��إن الثقة 

بينكما ستتزعزع.
العم��ل: نفه��م جي��ًدا ان العم��ل 
يلتهم س��اعات طويل��ة من يومك، 
لكن تذك��ر عزيزي الرجل ان العائلة 
والزوج��ة يس��تحقان ان تخص��ص 
لهم��ا الوقت املطل��وب. فبعد فترة 
ستدرك ان هذا هو الوقت االهم في 

حياتك.

 اخلصوصية: ال تعني كتم مس��ائل 
أساس��ية ع��ن الش��ريك او الكذب 
علي��ه، اخلصوصية تعني ان يحظى 
ومس��احة  بوق��ت  منكم��ا  كل 
منفردت��ني، لك��ي ينع��م باله��دوء 
ويتمك��ن م��ن التفكي��ر والتأمل او 

حتى من رؤية بعض االصدقاء.
الغ��زل: مهما تقدمتم في الس��ن، 
الغزل مادة اساس��ية فال تبخل به 

على زوجتك. عب��ر لها عن تقديرك 
بش��خصيتها  واعجاب��ك  اياه��ا 

ومبظهرها.
كيف تبهر زوجتك؟

 املظه��ر اخلارج��ي للرج��ال مه��م 
ويج��ب االعتن��اء به لذل��ك ال تظن 
ب��ان مظه��رك اخلارج��ي لي��س من 
األم��ور مهم��ة ألنك رج��ل بل على 
العكس متاماً وحاول دائماً أن حتتوي 

خزان��ة مالبس��ك عل��ى كل ان��واع 
املالبس سواء الرس��مية أو املريحة 
القصيرة،  والس��راويل  القماش��ية 
إضافة إلى الرسمية اخلفيفة فكل 
مناس��بة لها استعداداتها اخلاصة 

ويجب عليك أن تكون مستعداً.
العط��ر: إذا لم يك��ن لديك زجاجة 
فاخ��رة م��ن العطر تس��تعمل في 
املهم��ة  االجتماعي��ة  املناس��بات 
أو االجتماع��ات العملي��ة فس��وف 
حض��ورك  م��ن  الكثي��ر  تخس��ر 
وجاذبيت��ك فالنس��اء ال تس��تطيع 

مقاومة العطور الرجالية.
كي��ف تق��ف: عليك االنتب��اه جيداً 
إلى شكل جسدك وكيفية وقوفك 
فاحرض على أال يكون ظهرك محنياً 
وأكاتفك مائلة إلى األمام بل اجعل 
ظه��رك مس��تقيماً وكتفي��ك إلى 
ال��وراء وصدرك إلى األم��ام واحرص 

على أن يكون جسدك مشدوداً.
أو  الن��كات  بع��ض  الكوميدي��ا:   
الدعابات املناسبة بشكل مناسب 
وغي��ر مبال��غ في��ه س��وف جتعلك 
تقع حتت أنظار النس��اء من حولك 
فبش��كل عام تعجب املرأة بالرجل 

املرح الذي يستطيع إضحاكها.

الزواج الناجح يعتمد على خصال المرأة 
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الصباح الجديد - وكاالت: 
ال شك في أّن الالمباالة، التجريح 
واإلهان��ات التي تس��معها املرأة 
م��ن زوجه��ا تت��رك أث��راً عميقاً 
في نفس��ها غالباً م��ا يضاهي 
بنتائج��ه م��ا يس��ببه العن��ف 
اجلس��دي ال بل قد يك��ون أقوى. 
لكن ملاذا تس��كت املرأة عن هذا 
الن��وع م��ن العن��ف وتقب��ل به 
وكيف تستطيع تقوية نفسها 

لترفض هذا األمر؟

التفسير العلمي لسكوت 
املرأة

يفس��ر العل��م ع��دم اس��تنكار 
املرأة عن إهان��ة الزوج وال مباالته 

هو نتيجة لس��يطرة بعض اآلراء 
اخلاطئ��ة املوروثة عل��ى أفكارهن 
مثل زوجك س��يد عليك وبقاؤك 
مع رجل أفضل من بقائك وحيدة، 
مم��ا يجعل املرأة تس��كت عن كل 
ما يضايقها في حياتها الزوجية 
خشية ترك زوجها لها وحرمانها 
م��ن أوالدها. ق��د تس��كت أيضاً 
خوفاً من الش��جار. لكن السبب 
التجريح  به��ذا  لقبولها  األعمق 
هو جناح الزوج بكسر شخصيتها 
وتطوي��ع عقله��ا لتتقبل كل ما 
يفك��ر به هو ويق��رره هو ويحدده 
ه��و. إذ يك��ون ال��زوج ق��د عم��ل 
جاهداً لتطويع ال� »هي« ليصبح 
وجودها ش��كلي فقط فيتحقق 

ما يعرف ب� »قبول الضحية بكل 
ما ميارس ضدها«.

كيف تتخطى هذا الوضع؟
جدي نفس��ك، فكري بعمق من 

أن��ت؟ وم��اذا تريدي��ن؟ م��ا الذي 
يس��عدك؟ قد نعج��ز أحياناً عن 
تبديل األشخاص أو األشياء التي 
تضايقنا إال أننا حتماً ننجح في 
تقوي��ة ذاتن��ا وفي إحي��اء األمل 

بنفوسنا لنحقق ما نحب.
إعلمي أن سكوتك عن اإلهانة أمر 
مرفوض! مب��دأ الكلمات اجلارحة 
مرفوض ف��ي احلي��اة الزوجية بني 
الطرف��ني، ألن العالق��ة الزوجي��ة 
قائم��ة عل��ى االحت��رام املتب��ادل 
وتقدمي  املتبادلة  املش��اعر  وتقدير 
التن��ازالت ولي��س على التراش��ق 
اللفظ��ي والتجريح والتقليل من 
ش��أن اآلخر. لذا إبدئي من هنا: أنا 
متضايقة، أنا أقول إني متضايقة، 

أنا أرفض أن تضايقني
اس��تفيدي م��ن ه��دوء زوج��ك 
ونش��دد  بانزعاجك!  وصارحي��ه 
عل��ى أهمية هذا األم��ر ألنك إن 
لم تطالبي أنت باستعادة ذاتك 
فلن يفكر هو بنفسه مبا يرتكبه 

من أخطاء بحقك.
ان ك��رر اهانت��ه ل��ك إي��اك وان 
تقومي باملثل ب��دورك ألن األمور 
لن حتل به��ذه الطريقة بل على 

العكس.
أعرضي عليه أن تزورا اختصاصيا 
والعالق��ة  النف��س  ط��ب  ف��ي 
إذهب��ي  رف��ض  وإذا  الزوجي��ة 
مبف��ردك وطبقي ما يطلبه منك 

االختصاصي.

لماذا تسكت المرأة عن التجريح واإلهانات والالمباالة؟

تجنبي أخطاء استعمال مكواة الشعر

متابعة الصباح الجديد:
كش��فت دراس��ة حديثة أن النساء 
ميضني، في املتوس��ط، أربعة أشهر 
ف��ي التفكي��ر فيما يرتدين��ه طوال 
حياتهن العملية، وأشارت الدراسة 
إلى أن��ه في يوم العم��ل الطبيعي، 
تفكر املرأة ملدة ال تقل في املتوسط 
عن 14 دقيقة قبل اختيار ما ترتديه، 
وه��و ما يعادل يوم��ني والنصف يوم 
في الع��ام الواحد، وم��ع افتراض أن 
متوسط الفترة التي تعمل بها املرأة 
47 عام��ا، فهذا يعن��ي أنها تقضي 

119 يوما أمام خزانة املالبس.
ويدعي أكثر من ثلث النس��اء أنهن 
اختي��ار  عن��د  بالضغ��ط  يش��عرن 
 76% للعم��ل،  املناس��بة  املالب��س 
منهن يجدن باس��تمرار صعوبة في 

اختيار املالبس املناسبة.

واعترف أقل من نصف املش��اركات 
في االس��تطالع بأنه لي��س لديهن 
قانون إلزامي بش��أن مالبس العمل 
وه��و م��ا يجع��ل قراراته��ن أكث��ر 

صعوبة.
وق��ال ديفي��د كليفت، مدي��ر املوارد 
البش��رية في الدراسة التي شملت 
أكث��ر م��ن ألف��ي موظ��ف: »ه��ذه 
الدراس��ة تش��ير إل��ى ع��دم وجود 
قواعد حاكم��ة للمالبس في مكان 
العم��ل، وهو ما ي��ؤدي إلى قلق عدد 
أكب��ر من املوظفات حول ما يرتدينه 
وما قد يقال عنهن. ويش��ير تقريرنا 
إلى أن هؤالء العام��الت يتأثرن أكثر 
فيم��ا يتعلق بالغموض حول قواعد 
اللباس، وهن األكثر عرضة ملواجهة 
ضغ��وط غير ضروري��ة وغير مرغوب 

فيها أو تعليقات من الزمالء«.

النساء يقضين 4 أشهر 
في اختيار مالبسهن



سيدني ـ وكاالت:
اعت��رف الع��ب التن��س الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش بأنه ودع أول 
أمس بطولة أستراليا املفتوحة 
للتن��س، وه��و تعتريه مش��اعر 
القل��ق من حال��ة مرف��ق ذراعه 

اليمنى.
وق��ال املصنف األول على العالم 
أم��ام  الس��قوط  س��ابقا بع��د 
الك��وري اجلنوبي تش��وجن هيون، 
في دور الس��تة عش��ر للبطولة 
األس��ترالية: "عدم الشفاء بعد 

كل هذا الوقت أمر محبط".

وكش��ف الالع��ب الصرب��ي أنه 
ش��عر اليوم ببعض املتاعب في 
مرفق ال��ذراع خالل املب��اراة، بيد 
أنه لم يوضح ماهية املش��كلة 
حتديدا: "ال أع��رف، ال أعرف، علي 
أن أرى ماذا يحدث".. ومن املقرر أن 
يخضع ديوكوفيتش لفحوصات 
طبية ف��ي وقت الح��ق للوقوف 

على حقيقة إصابته.
وكانت إصابة مرفق الذراع سببا 
ف��ي ابتع��اد ديوكوفيت��ش ع��ن 
موسم البطوالت طوال النصف 
الثاني من عام .2017 وعاد الالعب 

الفائز ب��� 12 لقبا في البطوالت 
الكب��رى "جراند س��الم"،  األربع 
ال��ذي ل��م يخض أي منافس��ات 
رس��مية منذ ظهوره في بطولة 
وميبل��دون ف��ي متوز املاض��ي، من 
بعد  املفتوحة  أس��تراليا  خ��الل 
ستة أش��هر تقريبا من الغياب، 
ولك��ن أداءه خالل البطولة أثبت 
أنه لم يتعاف بالشكل الكامل.

املباراة  ديوكوفيتش بعد  وأضاف 
الت��ي ارتك��ب خالله��ا 9 أخطاء 
مزدوج��ة: "درجة األل��م لم تكن 
تل��ك التي تدفعني لالنس��حاب 

املباراة".وبرغم مش��كالته  م��ن 
البدنية، لم يقل��ل ديوكوفيتش 
الذي  م��ن مس��توى منافس��ه، 
حق��ق الي��وم أكبر مفاج��أة في 
مس��يرته وهو الالع��ب الذي لم 
يتخطى بع��د ال� 21 من العمر.. 
واستطرد ديوكوفيتش قائال: "ال 
أرغ��ب في التح��دث عن إصابتي 
ألنن��ي بذل��ك أقلل م��ن القيمة 
الت��ي يس��تحقها تش��وجن، لقد 
قدم أداء مذهال، كان أفضل مني 
في امللعب واستحق الفوز بدون 

شك".

العواصم ـ وكاالت:
للرياض��ة ف��ي  العام��ة  الهيئ��ة  قال��ت 
الس��عودية، إن اململك��ة ستس��تضيف 
بطولة س��باق األبطال للس��يارات، للمرة 
األولى في الش��رق األوسط، خالل شباط 

املقبل.
وس��تقام البطول��ة باس��تاد املل��ك فهد 
الدولي، يومي الثاني والثالث من ش��باط، 
مبش��اركة العديد من أبرز السائقني حول 
العال��م، من بينه��م الكولومب��ي، خوان 
بابلو مونتويا، س��ائق فورموال 1 الس��ابق، 
كولتهارد.وس��تكون  ديفيد  والبريطان��ي 
ه��ذه أول بطول��ة دولي��ة، تس��تضيفها 
الس��عودية ف��ي رياض��ة احمل��ركات، على 

اإلطالق.
وأصبحت الرياض بذلك املدينة التاسعة، 
التي تس��تضيف س��باق األبط��ال، الذي 

انطلق في 1988.
وقال فريدريك جونس��ون، رئيس البطولة: 
"س��باق األبط��ال ميلك تاريخ��ا طويال من 
اإلثارة واألحداث، وهذا العام لن يكون األمر 
مختلف��ا، بفضل تصمي��م احللبة اجلديد 
واملذه��ل ف��ي الرياض".واس��تضافت جزر 
الكناري الس��باق، من 1988 وحتى 2003، 

قبل أن ينتقل إلى باريس لثالث سنوات.
وأقيم السباق في لندن مرتني، وفي بكني 
مرة واحدة عام 2009، قبل أن ينتقل إلى 
دوس��لدورف بأملانيا، ف��ي 2010 و2011.
واس��تضافت بانكوك السباق في 2012 
و2013، ثم أقيم في جزيرة بربادوس، عام 
2014، وعاد إلى لندن في 2015.ومت إلغاء 
الس��باق ف��ي 2016، في ح��ني أقيم في 

ميامي االميركية، عام 2017.

ومتلك أملانيا الرقم القياس��ي، في الفوز 
ببطول��ة الف��رق، برصي��د س��بع مرات، 
فيم��ا ميل��ك الفرنس��ي ديديي��ه أوريل، 
الرقم القياس��ي للف��ردي، بأربع مرات.. 
وستشارك السعودية بفريق يضم يزيد 
الراجحي، سائق بطولة العالم للراليات، 
باإلضافة إلى سائق آخر، سيتم اإلعالن 

عنه الحقا.
وتق��ام بطولة س��باق األبط��ال بنظام 
الف��ردي، والف��رق من ال��دول أو املناطق، 
وللمرة األولى في هذا السباق، سيشارك 
االفتراضية.وفاز  السباقات  من  سائقان 
الهولن��دي رودي فان بورين، في تش��رين 
الثاني املاضي، بأول بطولة للس��باقات 

االفتراضية في فورموال 1، بأبوظبي.
واجتذبت السباقات االفتراضية اهتماما 
واس��عا، في العام املاض��ي، وحصل فان 

بورين على منصب سائق جهاز احملاكاة، 
في فريق مكالرين، البطل السابق.

كم��ا تش��ارك بريطاني��ا بفري��ق يضم 
كولته��ارد، والندو نوري��س، الفائز بلقب 
فورم��وال 3 األوروبي��ة، ف��ي 2017، فيما 
تش��ارك الواليات املتحدة بس��ائقني من 
سلس��لة ان��دي كار.وس��يتواجد أيًضا 
البرازيل��ي، هيليو كاس��ترونيفيز، الفائز 

بسباق اندي 500، ثالث مرات.
االس��كندنافية  املنطق��ة  وتش��ارك 
بيت��ر  النرويج��ي  بس��ائقني، األول ه��و 
سولبيرج، سائق بطولة العالم للراليات 
الس��ابق، وبطل بطولة العالم لراليات 
اخت��راق الضاحي��ة، ف��ي 2014 و2015، 
واآلخر هو الدمناركي، توم كريستنسني، 
بطل س��باق لوم��ان 24 س��اعة للقدرة 

والتحمل، تسع مرات.
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لندن ـ وكاالت:

س��لم االحت��اد اإلجنلي��زي لك��رة 
الع��ب  أفض��ل  جائ��زة  الق��دم، 
إجنلي��زي في ع��ام 2017 ملهاجم 

توتنهام هوتسبير، هاري كني.
وحص��ل ك��ني )24 عام��ا( عل��ى 
نسبة %75 من األصوات، ليخلف 
بذلك العب وس��ط ليفربول، آدم 
الالن��ا، ال��ذي حصد اجلائ��زة في 
املوس��م املاضي.وأكد كني عقب 
اس��تالم اجلائزة »متثيل بالدك أمر 
مميز للغاية، وش��رف كبير لي أن 
أك��ون أفضل الع��ب إجنليزي في 
2017، لقد عشت عاما مذهال«.

وأضاف »مساعدة منتخب بالدك 
على بلوغ كأس العالم هو حلم 
أي العب ش��اب، وأريد أن أش��كر 
جمي��ع زمالئي على مس��اعدتي 
لتحقيق هذا اإلجناز.. وتابع »كما 
أري��د توجيه ش��كر خاص جلميع 
جماهي��ر األس��ود الثالث��ة على 
دعمها س��واء في ملعب وميبلي 
أو ف��ي مالعب أوروب��ا التي لعبنا 
عليه��ا، اآلن نح��ن بصدد صيف 

مليء باآلمال في روسيا«.
كما سلم االحتاد احلارس الشاب 
املنض��م  بيكف��ورد،  ج��وردان 
لصفوف إيفرتون الصيف املاضي 
من س��ندرالند مقابل 30 مليون 
جني��ه إس��ترليني، جائزة أفضل 

العب إجنليزي دون 21 عاما.
أح��د  الش��اب  احل��ارس  وكان 
العناص��ر الرئيس��ية في وصول 
إل��ى نصف  منتخ��ب الش��باب 

نهائي بطولة أمم أوروبا في شهر 
حزيران املاضي، كما ش��ارك في 
أول مباراة له م��ع املنتخب األول 
أم��ام أملاني��ا في تش��رين الثاني 
املاض��ي وانتهت بتعادل س��لبي 

على ملعب وميبلي.
من جهة اخرى، كش��فت تقارير 

صحفي��ة أن ن��ادي ري��ال مدريد 
االس��باني يخطط لتقدمي عرض 
خيال��ي للتعاقد مع ه��اري كني 
هوتس��بير  توتنه��ام  مهاج��م 
اإلجنلي��زي خالل فت��رة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
ووفق��ا لصحيف��ة »ذا تاميز« فإن 

إدارة امللك��ي تن��وي تقدمي عرض 
ب�200 مليون جنيه إس��ترليني، 
للتعاق��د مع اله��داف االجنليزي، 
وهو املبلغ الذي سيكس��ر الرقم 
القياسي املسجل باسم صفقة 
انضمام البرازيل��ي نيمار جونيور 
جيرم��ان  س��ان  باري��س  لن��ادي 

الفرنس��ي مقاب��ل 198 ملي��ون 
جنيه إسترليني.

أش��ارت  أخ��رى،  ناحي��ة  م��ن 
الصحيفة ال��ى أن دانييل ليفي 
رئيس توتنهام ينوي تقدمي عرض 
مغر للبالغ م��ن العمر 24 عاما، 
إلقناع��ه بالبق��اء مع الس��بيرز 

براتب أسبوعي يقدر ب�200 ألف 
جنيه إسترليني.

إال أن الن��ادي اللندن��ي ق��د يجد 
صعوب��ة في حتمل ه��ذه األعباء 
املالية خاصة في حال فشله في 
إنهاء املوسم احلالي للبرمييرليج 
ضم��ن املراك��ز األربع��ة األول��ى 
املوس��م  األبطال  لدوري  املؤهلة 

املقبل.
وأنه��ى هاري كني الع��ام املاضي 
2017 ف��ي صدارة هدافي العالم 
برصي��د 56 هدف��ا متفوقا على 
وكريس��تيانو  ميس��ي  ليوني��ل 

رونالدو.
م��ن جانب اخر، كش��فت تقارير 
ن��ادي  اقت��راب  ع��ن  صحفي��ة، 
توتنه��ام اإلجنلي��زي، من خطف 
برازيلية، وس��ط اهتمام  موهبة 
نظي��ره آرس��نال، باحلصول على 

خدمات الالعب.
 ،UOL Esporte وقال��ت صحيفة
إن ن��ادي توتنهام اقترب من إنهاء 
صفق��ة البرازيل��ي مالك��وم دي 
أوليفي��را، مهاج��م فري��ق بوردو 
الصحيفة،  الفرنسي.وأوضحت 
أن توتنه��ام ق��د يحص��ل عل��ى 
الالعب، مقاب��ل 44 مليون جنيه 
سم  إسترليني، ومن املتوقع أن حتحُ
الصفق��ة، بحل��ول نهاية كانون 

ثان اجلاري.
وكان ن��ادي آرس��نال، ق��د حاول 
الالع��ب مالكوم  التعاق��د م��ع 
دي أوليفي��را، لتعوي��ض الرحيل 
أليكس��يس  للتش��يلي  احملتمل 
سانشيز إلى صفوف مانشستر 
يونايتد، خالل الساعات القادمة.

توتنهام يعتزم مقاومة عرض ريال مدريد الخرافي

هاري كين أفضل العب إنجليزي في عام 2017

هاري كني

سباقات الفورمال

روما ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي إنت��ر مي��الن اإليطالي، رس��مًيا ضم 
البرازيل��ي رافيني��ا ألكانت��ارا قادًم��ا م��ن صفوف 
برشلونة، على س��بيل اإلعارة، مع وجود بند مينح 

النيراتزوري حق شراء الالعب في نهاية املوسم.
وأص��در إنت��ر بيانًا عبر موقعه الرس��مي قال فيه: 
»توصل إنتر وبرشلونة التفاق حول استعارة رافينيا 
حتى 30 حزيران 2018«.وأضاف: »النيراتزوري لديه 
خيار لشراء الالعب مببلغ 35 مليون يورو باإلضافة 
إل��ى 3 مالي��ني أخ��رى تعتم��د عل��ى أداء الالعب، 
وه��ذا اخليار يجب أن يحُفّعل قبل نهاية املوس��م«.. 
وكان رافينيا قد ابتعد عن حس��ابات املدير الفني 
لبرشلونة إرنس��تو فالفيردي هذا املوسم بسبب 
بعض املش��كالت البدنية، ويأمل النجم البرازيلي 
صاح��ب ال���24 عاًما ف��ي اس��تعادة فاعليته مع 

النادي اإليطالي.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي العرب��ي القطري، التعاقد مع الغاني 
كاري��كاري، حت��ى نهاية املوس��م احلال��ي.. ومن 
املق��رر أن يت��م تس��جيل كاريكاري، ف��ي قائمة 
العرب��ي ب��دالً م��ن الس��وري م��ارك مارديكيان 
كالعب أجنبي على أن يتم حتويل العراقي سعد 
ناطق، إلى العب آس��يوي في القائمة.كان نادي 
املرخية، أنهى التعاقد م��ع كاريكاري بالتراضي 

بني الطرفني.
ولم يقدم املهاجم الغاني، املستوى املنتظر منه 
في مباريات الفريق بالدور األول، وفشل في قيادة 
هج��وم الفريق لتحقي��ق االنتص��ارات املرجوة.
ل املرخي��ة البرازيل��ي أوليفيرا، ب��دالً من  وس��جَّ
كاري��كاري في قائمة الفري��ق، وهو الالعب الذي 

تعاقد معه النادي حتى نهاية املوسم احلالي.
ولم يسجل املرخية في األسابيع ال�12 للدوري، 

سوى 8 أهداف، وهو أضعف الفرق هجومًيا.

لندن ـ وكاالت:
جنح مانشستر سيتي في اإلبقاء على جوهرته 
البلجيكية النفيسة، كيفن دي بروين، بتمديد 
عق��ده خلمس س��نوات مقبل��ة وحتدي��داً حتى 
عام 2023 بحس��ب ما أعل��ن النادي في موقعه 
الرسمي أول أمس.. ويعتبر جتديد عقد دي بروين 
بهذه املدة الطويلة نس��بياً ضربة قاسية لكل 
الطامعني في جلب »الفنان األشقر« الذي يعّد 

أحد أفضل صانعي األلعاب في العالم.

إنتر ميالن يتعاقد 
مع ألكانتارا

الغاني كاريكاري 
ينضم لنادي العربي

دي بروين يمّدد مع 
سيتي حتى 2023

Wed. 24 Jan. 2018 issue )3865)

9:00 مساًء

9:00 مساًء

11:30 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

األفيس ـ فالنسيا

التسيو ـ أودينيزي

ريال مدريد ـ ليجانيس

سامبدوريا ـ روما

كأس ملك إسبانيا

الدوري اإليطالي

السعودية تضّيف سباق األبطال 
ألول مرة في الشرق األوسط

ديوكوفيتش

لندن ـ وكاالت:
وّدع التشيلي أليكسيس سانشيز، 
املنتقل حديًثا لصفوف مانشستر 
برس��الة  آرس��نال  ن��ادي  يونايت��د، 
عاطفي��ة، مؤكًدا أن��ه منح 100% 
من مجهوده للن��ادي اللندني حتى 

آخر يوم.
وقال سانشيز في رسالة نشرها عبر 
حس��ابه على شبكة "انستجرام" 
مس��اء أول أم��س: "أري��د أن أتقدم 
الفني  العم��ل  بالش��كر لطاق��م 
والطب��ي، وجمي��ع الزم��الء الذي��ن 
تشاركت معهم أشياء لطيفة في 

الن��ادي وخاصة أولئك الذين ال يرون 
أنفسهم على األغلفة".

وأض��اف: "بدونهم ل��ن يكون هناك 
ش��يء ممكن، مثل مع��دي الطعام 
وم��ن يقوم��ون برعايتن��ا يوًما بعد 
ي��وم، أولئك الذي��ن يحافظون على 
أحذيتن��ا نظيف��ة، وعلى العش��ب 
في أفض��ل الظروف، ش��كرًا لكم 
على مساعدتنا على التحسن كل 
"هناك  يوم، ش��كرًا جزياًل".وتاب��ع: 
أش��خاص )العبو النادي السابقني( 
حتدث��وا برغ��م ع��دم معرفتهم ما 
وتس��ببوا  الن��ادي  داخ��ل  يح��دث 

بالكثي��ر م��ن الضرر، يج��ب القول 
%100 من مجهودي  بأنني أعطيت 
حت��ى الي��وم األخير".وأكمل: "لقد 
تذك��رت محادثة لي مع تيري هنري، 
العب آرسنال التاريخي، والذي ترك 

النادي لنفس السبب، وجاء دوري".
واختت��م: "ش��كرًا على كل ش��يء 
ي��ا جان��رز، عل��ى كل م��ا حققن��ا 
أعطيتها  الت��ي  اجليدة  واللحظات 
للن��ادي، أري��د أن أكرس كل ش��يء 
للجماهي��ر فه��ي األكث��ر أهمية، 
ش��كرًا ل��كل م��رة غنوا ل��ي فيها 

أليكسيس سانشيز الطفل".

نيويورك ـ وكاالت:
فجر فريق إنديانا بيس��رز، مفاجأة 
س��ان  مضيف��ه  عل��ى  وتغل��ب 
 ،86-97 أنطونيو س��بيرز، بنتيجة 
أمس األول، ضمن منافسات دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني.

ويدي��ن بيس��رز بفض��ل كبير في 
الف��وز لالعب��ه فيكت��ور أوالديبو، 
ال��ذي س��جل للفري��ق 19 نقطة، 
كما أضاف زميله دارين كوليسون 
الفري��ق  ليس��تعيد  نقط��ة،   15
توازنه بعد هزميتني متتاليتني.ورفع 
بيسرز عدد انتصاراته هذا املوسم 

حتى اآلن إلى 25 ف��وزًا، مقابل 22 
هزمية.

وأنهى أورالندو ماجيك، سلس��لة 
من 14 هزمية متتالية في بوسطن 
بف��وزه 103-95 على س��يلتكس، 
ف��ي دوري ك��رة الس��لة االميركي 
للمحترفني.. وتأل��ق إلفريد بايتون 
وأح��رز 22 نقط��ة، وأض��اف إيفان 
فورنييه 19 نقطة ليحقق أورالندو 
ف��وزه الثاني فقط في آخر عش��ر 
مباري��ات، والثال��ث ف��ي آخ��ر 20 
مباراة.كم��ا س��اهم آرون جوردون 
في انتصار ماجيك بتس��جيل 11 

نقطة، واالس��تحواذ على 13 كرة 
مرتدة.

وأح��رز كايري إيرفين��ج 40 نقطة، 
لكن��ه ل��م مين��ع بوس��طن م��ن 
اإلخف��اق ف��ي حتقيق أي ف��وز في 
أرضه.وس��جل  عل��ى  مباري��ات   3
إيرفينج 5 رميات ثالثية من س��بع 
محاوالت، كما استحوذ على سبع 
كرات مرتدة ومرر 5 كرات حاسمة 
ف��ي ع��ودة قوية بع��د الغياب عن 
مباراة واحدة بسبب شعوره بألم 
في كتفه، وأضاف جايلن براون 17 

نقطة.

سانشيز بعد انتقاله لمانشستر 
يونايتد: رحلت مثل هنري

بيسرز يهزم سان أنطونيو 
في دوري السلة األميركي

ديوكوفيتش محبط بعد تجدد إصابته.. ويشيد بتشونج



بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن االحت��اد املرك��زي للدراج��ات 
الناري��ة، عن تس��لم البط��ل عماد 
ح��ردان، احد عناصر فري��ق النخبة 
الوطن��ي، درع االب��داع االردن��ي من 
وفري��ق  األردن��ي  امللك��ي  الن��ادي 

النشامى وفريق الزرقاء.
ذكر ذلك، امني س��ر االحت��اد املركزي 
للدراج��ات الناري��ة، قتيبة حس��ني 
الطائي، واش��ار إلى ان حردان تلقى 
دع��وة م��ن اجلان��ب األردن��ي الذينب 
أحتفوا بالبط��ل الذي حقق مؤخراً 
إجن��ازاً فري��دأً من نوع��ه عندما قاد 
دراجت��ه وقوفاً في طري��ق البصرة/ 
الناصرية السريع ملسافة 311 كم.
وبني ان التك��رمي يعد خطوة مهمة 
تس��هم في تعزي��ز العالق��ات مع 
اجلانب األردني الش��قيق الذي يولي 
أهتماماً كبي��راً لبطوالت الدراجات 
النارية وفعالياته��ا، مبينا ان األردن 
وجهوا دع��وة حلردان ليش��ترك في 
احدى الفعاليات بالدراجات النارية.

كم��ا، اكد الطائ��ي، إل��ى ان احتاده 
يس��عى لتنظي��م فعالي��ة جديدة 
لتحطمي رقم قياسي ملسافة 500 
ك��م ايضاً للبطل عم��اد حردان في 
قي��ادة دراجته وقوف��اً، حيث هنالك 

ترتيبات على اقامة هذه الفعالية.
فيم��ا، اوض��ح ان احت��اد الدراجات 
كرنف��ال  تنظي��م  إل��ى  يتطل��ع 
مبش��اركة عربي��ة واس��عة اواخر 
شهر آذار او مطلع نيسان املقبلني، 

حيث سيكون كرنفاالً مهما يؤكد 
مقدرة العراق على تضييف كبرى 
الفعاليات مبش��اركة عربية، لكن 
الكرنفال ايض��ا يحتاج إلى تعاون 
م��ن اجله��ات املس��ؤولة عن ملف 
الرياضة كوزارة الشباب والرياضة 
واحلكوم��ة  االوملبي��ة  واللجن��ة 
العراقي��ة لكونه ل��ن يرتبط باحتاد 
الدراجات النارية فقط، بل بالعراق 

ورياضته عموما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأسست في منطقة سبع قصور، 
يوم 24 كانون األول املاضي رسميا، 
اكادميي��ة األوملبي لرعاي��ة املوهبة 
الكروي��ة/ بغداد الرصاف��ة،  بادارة 
صفاء قاس��م احلكم االحتادي في 
احتاد تنس ك��رة القدم حاليا، وقال 
مدي��ر اإلكادميية ان إدارة األكادميية 
تضم رجاء جاس��م نائبا وعضوية 
حمزة ش��اكر وري��اض عبد الواحد 
وعل��ي حميد واحمد عب��د الزهرة 

واحمد قاسم.
واش��ار إل��ى ان األكادميي��ة نال��ت 
مبارك��ة االحت��اد العراق��ي لك��رة 
القدم/ االكادميي��ات الكروية برقم 
139 ف��ي 24 كانون األول من العام 
ذل��ك  وس��بقت   ،2017 املاض��ي 
مس��يرة عمل وتدريب استمرت 4 
أشهر العداد وتهيئة جميع األمور 

اخلاصة باألكادميية الكروية.
وب��ني ان نح��و 70 العب��اً م��ن فئة 
االش��بال من مواليد  2006/2001  
ألتحقوا بالتدريبات التي جترى في 

امللعب األوملبي في منطقة س��بع 
قصور، حيث يعم��ل املدربون جواد 
معلى وري��اض عبد الواحد واحمد 
قاس��م وأمير مثن��ى وعلي حميد 
مدرب حراس املرمى، بجهود كبيرة 
من اج��ل تطوير ق��درات الالعبني 
بالش��كل  وحتضيرهم  الواعدي��ن 
االمثل أس��تعداداً للمشاركة في 
البطوالت التي تنظمها اكادمييات 
الكرة املعتمدة لدى االحتاد املركزي 

لكرة القدم.
واثن��ى قاس��م، عل��ى دور أهال��ي 
الالعبني ومتابعتهم وتشجيعهم 
على التفوق في التدريبات وااللتزام 
بالوح��دات التدريبي��ة الت��ي جترى 
في الس��اعة 1 � 3 عص��را ليومي 
اجلمعة والسبت أسبوعياً، مؤكداً 
ان هذه املتابعة تس��هم في تعزيز 
اجلانب املعنوي للمدربني العاملني 

في األكادميية.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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أنقذوا نادي الشرطة
رف��ض اس��تقالة رئي��س نادي الش��رطة اي��اد بنيان، 
باألجماع، تؤكد للعلن ان الن��ادي متراص الصفوف، 
ف��ي حني تبدو هنالك فجوة ف��ي اخلفاء بني أكثر من 
عض��و، واقع احلال ال يس��ر، النادي األخض��ر، مرحلة 
مخ��اض عس��يرة، مير فيه��ا الن��ادي رمبا تول��د إدارة 
جديدة، وال سيما بعد القرارات الصادرة من القضاء 
العراق��ي التي متنح الرئيس الس��ابق للن��ادي، رياض 

عبد العباس، حق العودة قانونياً.
الش��يء الالفت للنظر، تس��ارع الهجم��ات من هذا 
الط��رف عل��ى الط��رف االخر ف��ي مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي »الفيس بوك« بطريق��ة مخجلة، نرى، 
ط��رف يجن��د جيوش��ا ألكترونية، فيم��ا يظهر )س 
او ص( عب��ر شاش��ات التلف��زة التي تتح��ني بدورها 
الفرصة لتعزيز حضورها منطلقة من اإلثارة بكسب 
املش��اهدين، كما الحظن��ا من يطل��ق التصريحات 
الرنانة ويتعامل بلغ��ة التهديد والوعيد، حيث برزت 
بقوة تصاعد االتهامات بني طرفي املعادلة، سواء في 

إدارة نادي الشرطة احلالية، او السابقة.
املفروض ان يكون ل��وزارة الداخلية رأي مؤثر في هذا 
الشأن، فايقاف االحاديث من طرف إدارة النادي احلالية 
التي ترتبط بالوزارة، نقطة ضرورية لتفادي مشكالت 
جديدة، االتهامات والتشهير بهذا الطرف والتقليل 
م��ن حجمه، يع��د مخالفة يعاقب عليه��ا القانون، 
وكذلك من النقاط الس��لبية التي تسجل على اية 
ش��خصية س��واء كانت رياضية او قيادية مرتبطة 
بوزارة او دائرة حكومي��ة، كما ان الطرف االخر، ايضاً 

عليه ان يتحلى بحكمة أكثر، وال يتناسى نفسه.
نادي الش��رطة، بتأريخ��ه العريق الذي يع��ود للعام 
1932، ال��ذي يع��د ركنا م��ن أركان الك��رة العراقية 
وأنديته��ا اجلماهيرية، بفضل م��ا ميلكه من جمهور 
واس��ع وحتقيقه لنجاح��ات كبيرة ومؤث��رة وتقدميه 
لقائمة مبدعة من الالعبني س��واء في كرة القدم أو 
األلعاب األخرى، ال يستحق ما يحصل فيه حالياً، وال 
ميكن لنا الوقوف مع طرف على حساب الطرف االخر، 
لك��ن نؤمن بتطبي��ق القانون وحك��م القضاء الذي 
حتمأً س��يكون ل��ه الفصل في قضي��ة كبرى باتت 
حديث الش��ارع، الن نادي الشرطة له ثقله الواضح، 

واجلميع يتطلع لرؤيته بصورته اجلميلة دوماً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��فرت مب��اراة ام��س ب��ني فريق��ي الصناع��ات 
الكهربائي��ة وكرب��الء الت��ي اقيمت ضم��ن افتتاح 
اجلولة 11 من املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز  في 

ملعب الصناعة عن  تعادلهما سلباً.
من جانبه، قال مدير اللجنة، شهاب أحمد: تتواصل 
منافس��ات اجلولة اليوم االربع��اء بإقامة 4 مباريات، 
حيث جتم��ع االول��ى فريق��ي ال��زوراء وضيفه نفط 
الوس��ط على ملعب الش��عب الدولي، وفي ملعب 
املدينة الرياضية ف��ي محافظة البصرة يقام ديربي 
اجلن��وب الذي يجم��ع امليناء وضيفه نف��ط اجلنوب، 
ويحتضن ملع��ب الصناعة لقاء النف��ط والبحري، 
وفي ملعب امليمونة س��يكون لق��اء اهل الدار نفط 

ميسان وضيفه فريق الديوانية.
واض��اف: تس��تكمل املباريات، غٍد بإقام��ة مباراتني، 
فف��ي املب��اراة االولى س��يلتقي الكهرب��اء وضيفه 
الق��وة اجلوي��ة عل��ى ملعب التاج��ي، وف��ي الثانية 
يتقاب��ل فريقا امانة بغ��داد وزاخو على ملعب االول، 
فيما، تختت��م مباريات اجلولة يوم بع��د غٍد، بإقامة 
املباريات الث��الث املتبقية، إذ يواجه فريق الش��رطة 
ضيفه النجف في ملعب الشعب الدولي، ويتواجه 
فريقا احلس��ني وضيفه الطلبة على ملعب التاجي، 
ويشد فريق احلدود الرحال صوب محافظة السماوة 

مالقاة أهل الدار.

اليوم 4 لقاءات
 في ممتاز الكرة 

بغداد ـ قسم اإلعالم:

ق��رر وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، دعم اندية االم 
املقدس��ة  في محافظات كربالء 
والديواني��ة  االش��رف  والنج��ف 

والسماوة.
وقال مدير قسم االعالم واالتصال 
الش��باب  وزارة  ف��ي  احلكوم��ي 
ان  العطوان��ي،  عل��ي  والرياض��ة 
الوزي��ر قرر تق��دمي منح��ة مالية 
الندية كربالء والنجف والديوانية 
والسماوة وذلك لتسهيل مهمة 
مشاركتها في منافسات الدوري 
للموس��م  القدم  بك��رة  املمت��از 

احلالي 2018-2017.
ال��وزارة  ان  العطوان��ي  واض��اف 
لالندي��ة  دعمه��ا  س��تواصل 
للتخفي��ف ع��ن كاهله��ا ج��راء 
الظروف املادية الصعبة، ولتمكني 
االندية من املنافس��ة في الدوري 
املمت��از واجن��اح املوس��م الكروي 
وال��ذي س��ينعكس ايجاب��ا على 

مستوى اللعبة
تكفل وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، مبشاركة بطلة 
والس��هم فاطمة سعد  القوس 
التدريب��ي ف��ي بطولة  وكادره��ا 

العالم بأمريكا.
وقال عبطان خالل لقائه البطلة 
فاطمة س��عد ان الوزارة حريصة 
على دع��م االبط��ال ف��ي جميع 
اجلوانب سواء كانت فنية او ادارية 

من اجل تسهيل حصولهم على 
اجنازات ترفع اسم العراق عاليا.

واش��ار ال��ى انن��ا نح��رص عل��ى 
مش��اركة االحت��ادات واإلندية في 
اغلب البط��والت اخلارجية ونامل 
املثم��رة  االجن��ازات  تتحق��ق  ان 

لرياضتن��ا.. م��ن جانبه��ا قدمت 
الالعبة فاطمة س��عد ش��كرها 
وتقديرها الكبي��ر إلى الوزير على 
رعايته الدائمة لألبطال واملواهب 

الرياضية.
الش��باب  وزي��ر  خص��ص  كم��ا، 

والرياض��ة عبد احلس��ني عبطان، 
بحيرة املدينة الش��بابية في مقر 
ال��وزارة لالحت��اد العراق��ي املركزي 
للتجديف ملمارس��ة نش��اطاته.. 
وق��ال عبطان خ��الل لقائه رئيس 
احت��اد التجذيف ماج��د صالح ان 

الوزارة س��تواصل دع��م االحتادات 
واالندية الرياضية عن طريق توفير 
التي تسهم  الرياضية  املنش��أت 
ف��ي تطوي��ر الرياض��ة العراقي��ة 

وحتقيق االجنازات.
واض��اف ان ال��وزارة س��توفر كل 

التجذيف  املناسبة الحتاد  االجواء 
من بحيرة مائية وزوارق وكل االمور 
اللوجس��تية التي ترتق��ي بواقع 
اللعب��ة، مبينا ان الوزارة تس��عى 
بالتنسيق مع احتاد التجذيف الى 
إقام��ة بطول��ة دولية ف��ي بغداد 

باللعبة.
م��ن جانب��ه اش��اد رئي��س احت��اد 
التجذي��ف ماج��د صال��ح ب��دور 
ال��وزارة الكبير في دع��م احلركة 
الرياضي��ة وتطويره��ا في جميع 

املستويات.
م��ن جانب اخر، اكد وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان، 
ان��ه طل��ب م��ن اجلان��ب القطري 
تخصي��ص املنحة املالي��ة العمار 
املنش��أت الرياضي��ة ف��ي املناطق 
احملررة.. وقال عبطان في تصريح ل� 
) قسم االعالم واالتصال احلكومي( 
ان ال��وزارة فتحت آفاقا كبيرة على 
الصعيد اخلارجي س��واء مع االحتاد 
الدولي او االس��يوي من اجل دعم 
وخصوص��ا  العراقي��ة  الرياض��ة 
املنش��أت الرياضي��ة ف��ي املناطق 

احملررة التي تعد من أولوياتنا.
وإضاف ان قطر ستكون من الدول 
املانحة لدعم العراق وطلبنا منهم 
تخصي��ص ه��ذا الدع��م العم��ار 
املنشأت الرياضية للمناطق احملررة 
عند زيارتنا االخيرة لقطر من اجل 
اعادة احلياة الرياضية فيها.. ووقعت 
وزارة الش��باب والرياض��ة اتفاقية 
تع��اون مع نظيرته��ا القطرية في 

مجالي الشباب والرياضة.

»الشباب والرياضة« تدعم أندية كربالء والنجف والديوانية والسماوة
تتكفل بمشاركة فاطمة ببطولة العالم وتخصص »بحيرة« لتدريبات التجذيف

عبطان يتابع اجنازات بطلة القوس والسهم فاطمة سعد
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إعالم المركز الوطني

أجتمع املدير العام لدائرة شؤون األقاليم 
واحملافظ��ات طال��ب جاب��ر املوس��وي، مع 
مدي��ري املركز الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة 
الرياضي��ة ولكاف��ة األلع��اب الرياضي��ة 
وحض��ر األجتم��اع مع��اون  املدي��ر العام 
للدائ��رة س��والف حس��ن ومدي��ر املرك��ز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية بس��ام 
الرياضي��ة  املوهب��ة  مدي��ري  وكل  رؤوف 
أللعاب كرة القدم واليد والسلة والطائرة 
واملالكمة واملصارعة واألثقال والتايكواندو 

والسباحة والطاولة والساحة وامليدان.
وبع��د جملة م��ن املناقش��ات مت التوصل 
للعمل وفق مجموعة من النقاط املهمة 
التي تصمن الس��ير بالش��كل الصحيح 
،ومنها تك��رمي الالعبني من خريجي املركز 
الوطن��ي والذي��ن أنضم��وا للمنتخب��ات 
الوطني��ة في األعوام املاضية، وتأس��يس 
ن��ادي جدي��د للموهوب��ني وفص��ل عمل 
مديري املركز باالشرف على جميع مراكز 
العراق فنياً وأدارياً وتقليص عدد من الفرق 
الس��يما في احملافظات بالنسبة لأللعاب 

اجلماعية والفردية.

االقالي��م  دائ��رة ش��ؤون  عق��دت  كم��ا، 
لرؤوس��اء  تداوليا  اجتماع��ا  واحملافظ��ات 
االقسام والشعب فيها على قاعة املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية لكرة 
الطائرة ، ادار جدول اعماله رئيس قس��م 
املوهب��ة الرياضي��ة الكابنت بس��ام رؤوف 
ومس��ؤول القس��م االداري حام��د حنون 
ومسؤول قس��م اجلودة حس��ني صاحب 
وحي��د ، وبح��ث االجتم��اع ط��رق اعتماد 
النظ��ام االلكتروني مبعام��الت املوظفني 
ف��ي الدائ��رة متهيدا لرب��ط دوائ��ر الوزارة 
بنظام موحد خ��اص يعتمد على الترميز 
الرقم��ي الذي يوفر الدق��ة في املعلومات 

ويساهم في جتاوز االخطاء االدارية .
واكد مسؤول القسم االداري حامد حنون 
ان اعتماد البرنامج االلكتروني س��يكون 
اكث��ر دق��ة ف��ي تكوي��ن قاع��دة بيانات 
للموظفني الى جان��ب تخفيف الضغط 
عل��ى الدائ��رة االدارية حيث تس��اهم من 
نق��ل املعام��الت االداري��ة م��ن اوامر نقل 
وتنسيب واجازات من االدارية الى االقسام 
والش��عب من خالل رمز خاص لكل منها 
لترويج هذه املعامالت في دائرة الكترونية 
مفتوح��ة ، موجه��ا املوظف��ني االداري��ني 
ال��ى توخ��ي الدقة بش��ان حتري��ر الكتب 

االدارية وس��رعة الرد على الكتب االدارية 
ب��ني االقس��ام ، داعيا الى حتدي��ث بيانات 
املوظفني بش��كل دوري س��يما مبا يخص 

االجازات والتفريغ الدراسي .
مسؤول قسم اجلودة حسني صاحب بني ان 
الوزارة تسعى الى للحصول على شهادة 
اجل��ودة كوزارة منوذجية م��ن خالل تطبيق 
النظ��ام االلكترون��ي للربط ب��ني دوائرها 
والذي ميثل جزءا من احلوكمة االلكترونية 
، مشيرا الى ان اعتماد النظام االلكتروني 
في الش��ؤون االدارية تعد خطوة ايجابية 
تس��اهم في التقدم نح��و االفضل وجتاوز 
التل��كا االداري واالخطاء الت��ي قد ترافق 

الكتب واملعامالت االدارية.
م��ن جان��ب اخ��ر، وفي أط��ار دع��م وزارة 
والرياضني  للرياض��ة  والرياضة  الش��باب 
،حضر املدير العام لدائرة ش��ؤون األقاليم 
األس��تاذ طالب جابر املوس��وي محاضرة 
لل��دورة التدربية الدولي��ة star 1 ، والتي 
نظمه��ا األحت��اد العراقي املرك��زي للعبة 
بالتع��اون م��ع املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة 
وبأش��راف  للمالكمه  الرياضية  املوهب��ة 
احملاض��ر الدولي مكرم بن محمد القرامي 
،وقد أحتصن مركز املوهبة الرياضية كل 

محاصراتها التطبيقية والنظرية .

األقالي��م  لدائ��رة  الع��ام  املدي��ر  وذك��ر 
واحملافظ��ات طال��ب املوس��وي ع��ن دعم 
ال��وزارة ألقام��ة ه��ذه ال��دورات التدربية 
متمي��زه ملدربينا الش��باب والت��ي تعمل 
عل��ى تطوي��ر مهاراتهم الفنية بش��كل 
أفض��ل .. وأك��د ان أبواب املرك��ز الوطني 
مفترحًة عل��ى مصرعيه��ا ،ألقامة مثل 
هكذا مش��اريع تكون ذات م��ردو أيجابي 

على رياضية بالد الرافدين.
يش��ار إل��ى ان دائ��رة ش��ؤون األقالي��م 
وزارة  دوائ��ر  اح��دى  ه��ي  واحملافظ��ات 
الش��باب والرياضة، تق��وم بالعديد من 
املهم��ام ابرزها االش��راف على املالعب 
احلديثة سعة 20 ألف فاكثر في بغداد 
واحملافظات، وتضم العديد من األقسام 
والش��عب الت��ي يعمل فيه��ا كفاءات 
رياضية وإدارية لها خب��رات طويلة في 

العمل.
اش��رفت الدائرة ايضا على العديد من 
الفعاليات، واشتركت في ورش وندوات 
ومهرجان��ات، حي��ث أس��هم حضورها 
الفع��ال في حتقي��ق النجاح��ات لهذه 
امللتقيات الرياضية التي تهتم بالشباب 
والرياضة هذا القطاع احليوي الذي يعد 

ركيزة مهمة في بناء اجملتمع.

نقاط عدة تسهم في دعم النشء الجديد

»شؤون األقاليم« تبحث اعداد مراكز الموهبة الرياضية لخطة ٢٠١٨

تقرير

جانب من االجتماع 

مواهب أكادميية األوملبي لقطة من التكرمي

بغداد ـ إعالم األولمبية:
اتفقت اللجن��ة االوملبية الوطنية 
اللبناني��ة  ونظيرته��ا  العراقي��ة 
الش��باب  وزارة  م��ع  وبالتع��اون 
والرياض��ة على اقام��ة بطولة في 
العراق تتضمن عدد من الفعاليات 
الرياضية ومبشاركة عدد من الدول 

العربية خالل املدة املقبلة.
اعل��ن ذل��ك ام��ني ع��ام اللجن��ة 
االوملبية الوطني��ة العراقية حيدر 
حس��ني عل��ي ، مبين��ا ان اتفاق��ا 
االوملبي��ة  اللجن��ة  م��ع  حص��ل 
وزارة  م��ع  وبالتع��اون  اللبناني��ة 

الش��باب والرياضة على احتضان 
العراق بطولة دولية ودية تتضمن 
ع��دد م��ن الفعالي��ات الرياضي��ة 
اخملتلفة س��يتم االعالن عنها وعن 
موعد انطالقها ف��ي اقرب فرصة 
ممكن��ة، عل��ى ان تك��ون البطولة 
بضياف��ة وزارة الش��باب والرياضة 

واللجنة االوملبية الوطنية.
وأض��اف االم��ني الع��ام ان االتفاق 
املذك��ور حصل خالل لق��اء رئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة رعد 
حمودي مع الوفد اللبناني الشقيق  
في مقر وزارة الشباب والذي ترأسه 

وزير الش��باب والرياض��ة اللبناني 
محم��د فنيش والوف��د املرافق له 
املؤلف من مدير عام وزارة الشباب 
والرياض��ة اللبنان��ي زي��د خيامي، 
ورئيس اللجن��ة التنفيذية للجنة 
االوملبي��ة اللبناني��ة ج��ان هم��ام، 
ورئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم 

هاشم حيدر.
وكش��ف علي عن دعوة رس��مية 
وجه��ت من قب��ل الوف��د اللبناني 
الوطنية  االوملبي��ة  اللجن��ة  ال��ى 
لزي��ارة العاصمة بيروت خالل املدة 

املقبلة.

بغداد ـ هشام السلمان*
ق��ال رئي��س اللجن��ة الباراملبي��ة 
العراقي��ة الدكت��ور عقيل حميد 
ان الوفود املش��اركة ف��ي امللتقى 
الباراملبي العرب��ي الذي يعقد في 
العاصم��ة بغ��داد للم��دة من 25 
وحت��ى 30 كان��ون الثان��ي اجل��اري 
برعاي��ة وزارة الش��باب والرياض��ة 
وباسناد مباش��ر من سيادة الوزير 
عب��د احلس��ني عبط��ان س��تصل 
الى مط��ار بغداد الدول��ي يوم غد 

اخلميس.
دول  س��بع  ان  حمي��د  واض��اف 
عربية ستش��ارك في امللتقى هي 

الس��عودية ومصر واالردن واجلزائر 
وتون��س واملغ��رب وس��وريا اضافة 
الى العراق.. واوضح رئيس اللجنة 
العرب��ي  امللتق��ى  ان  الباراملبي��ة 
رؤس��اء  س��يحضره  الباراملب��ي 
جل��ان باراملبي��ة عربية وامناء س��ر 
واعالمي��ني متخصصني بالش��أن 

الباراملبي.
واكد على ان اله��دف من امللتقى 
الذي دعت اليه اللجنة الباراملبية 
العراقية هو املساهمة في جهود 
وزارة الش��باب والرياض��ة لعكس 
صورة ايجابية ع��ن الوضع االمني 
ف��ي الع��راق متهي��دا لرف��ع احلظر 

املفروض على مالعب العراق.
واش��ار الى ان عددا من النشاطات 
والفعاليات س��تعقد على هامش 
امللتقى الذي يستمر خمسة ايام 
ابرزه��ا اقام��ة االجتم��اع العربي 
االنتخاب��ات  واج��راء  الباراملب��ي 
التنفيذي للجنة  اخلاصة باملكتب 
الباراملبي��ة العراقي��ة واقامة دورة 
حتكيمية دولية برفع االثقال واجراء 
مب��اراة دولية ودية ب��ني املنتخبني 
العراق��ي واملص��ري بكرة الس��لة 

على الكراسي املتحركة.

*  مدير إعالم اللجنة الباراملبية

»األولمبية« تنظم بطولة بالتعاون مع 
»الشباب والرياضة« ونظيرتها اللبنانية

درع ابداع األردن للبطل عماد حردان 

غدًا.. وفود »بارالمبيات العربي« تصل إلى بغداد

تأسيس اكاديمية األولمبي في سبع قصور
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
عندما نخطط للسفر برحلة طويلة 
س��واء الى احملافظ��ات، او الى أي دولة 
أخ��رى، نب��دأ بالتفكي��ر بالش��خص 
اجملهول الذي س��يجلس ال��ى جانبنا 
في اثن��اء الرحلة، رج��ل ام امرأة، هل 
س��تكون بينن��ا حوارات، ام س��نظل 
صامت��ن ط��وال س��اعات الس��فر؟، 
سيكون ممال ام لطيفا؟، أسئلة كثيرة 
تراودن��ا ل��ن تنتهي اال مبوعد الس��فر 

وركوبنا الطائرة او الباص السفر. 
حس��ام حس��ن بكالوري��وس لغات 

وأحد منتسبي وزارة الداخلية:
- بعيداً عن املثاليات، أُفضل أن جتلس 
ال��ى جانبي امرأة جميلة، فالش��كل 
اجلمي��ل مريح لألعصاب حتى وان لم 
يفتح أي موضوع للحوار بينها وبيني، 
ُهناك الكثير م��ن التفاصيل التي ال 
تُّعد وال ُتص��ى، جتعلني أفضل املرأة 
على الرجل، تك��ون كافية لتجعلني 
أتغلب على ملل ط��ول الرحالت، مع 
احتفاظ��ي بتهذيب��ي معه��ا حت��ى 

بالنظرة التي ارمقها بها.
مرمي محمود موظفة: 

-أفض��ل ان يكون الكرس��ي بجانبي 
فارغ��ا، فأن��ا من الن��وع ال��ذي يحب 
ان يس��رح وينظ��ر ال��ى الطري��ق من 
دون كالم، وي��زداد ارتياح��ي إذا رافقت 
الرحل��ة أغ��ان جميلة، او موس��يقى 

هادئة وكالسيكية.
اشور البصراوي دكتوراه هندسة:

- ان كنت مبزاج سيء فأفضل ان أكون 
لوحدي والكرس��ي ال��ذي الى جانبي 
ف��ارغ، لكن بنح��و ع��ام ان كان رجل 
الى جانبي فأمتن��ى ان يتمتع بثقافة 
أس��تطيع معها ان ابني ح��وارا جادا 
ومفي��دا معه، وان كانت امرأة فأمتنى 
ان تكون مرح��ة، ولديها وعي وإدراك، 
ويكون هن��اك احترام متبادل، فالقدر 
وضعك��م جنبا الى جن��ب وليس اله 

احلب إيروس. 
ويروي امن كمال مدرس لغة عربية، 

حادثة قصيرة:
-في ع��ام 1965 كن��ت متوجها الى 

باري��س قادما م��ن لن��دن، وكنت في 
مقتب��ل العمر"25" س��نة، وفي اول 
حلظ��ة خط��ت قدم��ي ف��ي الطائرة 
كان��ت ل��دي امني��ة وه��ي ان جتلس 
ال��ى جانب��ي ام��رأة، وفع��ال ابصرت 

فت��اة جتلس لوحده��ا ق��رب النافذة، 
فأس��رعت وجلس��ت بجانبها وكلي 
فضول للتع��رف عليه��ا، ولكني لم 
التفت اليها، بل كنت في غاية األدب 
و اخلجل، ثم تعال��ى صوت محركات 

الطائ��رة إيذانا ببدء الرحل��ة، وفجأة 
التفت��ت ال��ي الفت��اة وقدم��ت ل��ي 
)حامض حلو(، اخذت احللوى، ونظرت 
اليه��ا ألش��كرها، وكان��ت الصدمة 
عندما وجدت انها مجرد طفلة بعمر 
عش��ر س��نوات او رمب��ا اق��ل، فندبت 
حظ��ي االس��ود وش��عرت باخلج��ل، 
ولكننا اصبحن��ا صديقن فيما بعد، 
وقمت مبس��اعدتها بحمل حقيبتها، 
و توجهنا س��وية الى حي��ث والديها 
في انتظاره��ا، وقد ش��كراني كثيرا 

ملرافقتي ابنتهما الصغيرة.
ويجي��ب امي��ن الكنع��ان موظف في 

شركة نفط البصرة بسرعة
-: امرأة، كي تكون الرحلة مثمرة من 
عدة نواحي ف��ان كانت محتاجة الى 
املال سأس��اعدها بكل م��ا لدي، وان 
كانت خائف��ة من مجهول س��أبذل 
جه��دي ك��ي اش��عرها باألم��ان، وان 
ضلت طريقها سأكون دليلها، فاملرأة 
مبجتمعن��ا تت��اج دوم��ا الى س��ند، 
وميكننا ايض��ا ان نتبادل األفكار فيما 

يخص اجملتمع والبيئة. 
دني��ا علي باحثة اجتماعية تخصص 

علم نفس، وتقيم في النرويج:
- أفض��ل ان يكون انس��ان انا احبه، 
ك��ي يك��ون الطريق ممتع��ا والوقت 
اقص��ر "تضحك" لك��ن تلك احلالة 
صعبة في مجتمعن��ا، إذن فال فرق 
لدي، املهم ان يكون شخص لطيف، 

ومحاور جيد.
مهن��دس نفط أص��ر عل��ى كتابة 
لقبه "مس��يو س��يكار" يقول: من 
دون كذب او تزويق، بال ش��ك أفضل 
أن تك��ون صبّية جميل��ة، في األقل 
س��أمتع نفس��ي باستنشاق عطر 
رائع، وش��كل جميل رمبا يُنس��يني 
متاعب الرحل��ة، ولو كانت الصبية 
"محاورة مميزة" فسيكون األمر أكثر 
روع��ة، وس��نقضي وقًت��ا ممتعا في 
ح��وارٍ مميز، واألهم م��ن كل هذا فأن 
أية صبية تكون جنبك فأنك سوف 
تكون مبأمن من األسئلة الفضولية 

التي يثيرها أغلب الرجال. 

امرأة أم رجل.. ذلك هو السؤال

فريال حسين

الع��راق بتاريخ��ه العري��ق، وثروت��ه الهائلة من 
الكفاءات، يس��تحق أفضل األنظم��ة وأكثرها 

رقياً.   
لكن املس��افة ب��ن احلقيق��ة الثابت��ة والواقع 
املتح��ول تبدو م��ن العمق والشس��اعة بحيث 

يصعب القفز عليها بالتمنيات.
لق��د تفاءلن��ا بع��راق جدي��د وق��د تخلص من 
الدكتاتوري��ة، ف��إذا باحل��كام اجلدد ينش��غلون 
مبصاحله��م اخلاص��ة، ويغرق��ون في مس��تنقع 

الفساد واللصوصية. 
ويبدو أن قراءة املستقبل ليست بتلك السهولة 
الت��ي تصورناها، فثم��ة فرق كبير ب��ن النبوءة 
الت��ي ال بد م��ن خضوعها الختب��ار الزمن، وبن 
املهارة في اإلمساك بخيوط السياسة املتقلبة 
ومح��اور االس��تراتيجيات املرس��ومة ف��ي دوائر 

سرية مغلقة.
العراقي��ون رواد احلض��ارة اإلنس��انية ب��ل ه��م 
مؤسسو احلضارة العقلية والعلمية مبا أنتجوه 
وحقق��وه وخاضوه من جت��ارب إبداعي��ة، لذلك 
س��عى األعداء القريبون منهم والبعيدون على 
تدميره وطناً وإنس��اناً، لك��ن يجب أن ال تهمش 
ه��ذه القناعة فكرة واضح��ة مفادها أن اإلبداع 
العراقي موجود دائم��اً لكنه محجوز في نفس 
الوقت، ودليلي على ذلك أن الكثير من الطاقات 
العراقي��ة ل��م تتح له��ا الفرص��ة للتعبير عن 
نفس��ها، ف��أن تصل عل��ى ثروة أم��ر مختلف 
عن كيفية اس��تثمارها والتمك��ن من تنميتها 
واحملافظ��ة عليه�ا، وه��ذه هي املش��كلة التي 
ضاعفت م��ن حجمها األنظم��ة التي تعاقبت 

على احلكم.
تضرني هنا حكاية اجلاس��وس في يوغسالفيا 
الس��ابقة عل��ى عهد رئيس��ها جوزي��ف تيتو، 
فعندم��ا أُلق��ي القب��ض على ذلك اجلاس��وس 
الذي كان مسؤوالً كبيراً سأله احملققون: ما هي 
نوعية اخلدم��ات التي كنت تقدمه��ا ألمريكا؟ 
أجاب: كنت أضع الش��خص غير املناس��ب في 

املكان املناسب. 
وانها لكارثة حقيقية أن يس��تمر هذا التخريب 
كل هذا الوقت، وأن تنحرف الكثير من األهداف 
عن مس��اراتها لغايات ومقاصد أخرى، وأن يظل 
العراقي يتحمل النتائ��ج الكارثية دون أن تلوح 
بارقة أمل، فيما يواصل العالم سيره االعتيادي 

حتى في مجاهل أفريقيا.
وال أدري ماذا يخبئ لنا اجملهول.. 

وهل سنبقى نضع أيدينا على قلوبنا الى األبد؟
لقد طالت محنة العراقين، ويبدو أننا لم نكن 
وحدنا اجلي��ل الضحي��ة فحتى أبناؤن��ا يعانون 
املعان��اة ذاته��ا، ورمبا أحفادنا أيضا �� ً.  فأية لعنة 

هذه التي تطاردنا دون هوادة؟
أخش��ى ما أخش��ى أن يك��ون حدي��ث التفاؤل 
بالعراق ال��ذي نريد ونتمنى، وبع��د هذه األعوام 
األربعة عش��ر م��ن األزمات والعي��وب واألخطاء 

الفادحة، أشبه باحلمل الكاذب.

ماذا يخبئ لنا المجهول؟

الباباراتزي  رصدت عدسات 
ص��ورا للنج��م العاملي بن 
أفليك مع حبيبته املنتجة 
ليندس��ي  التلفزيوني��ة 
ف��ي  وذل��ك  ش��يوكس، 
أثناء جتولهما في ش��وارع 
األميركية  نيوي��ورك  والية 
للتخطي��ط مع��ا لقضاء 
العطلة األسبوعية سوياً. 
أفلي��ك ظه��ر ف��ي الصور 
وهو يرت��دي مالبس أنيقة، 
ليندس��ي،  بأيدي  ممس��كاً 
ويقضي معها أوقاتا ممتعة 
ورومنس��ية. وعلى ما يبدو 
أن��ه رافقها لتناول القهوة 
صباحا، ليتوجها من بعدها 
الى أحد املطاعم الشهيرة 

من أجل تن��اول الغذاء مع 
أحد أصدقائهما. 

يش��ار ال��ى أّن أفليك كان 
ق��د تلق��ى عالج��ا مكثفا 
من إدم��ان الكحول، ولهذا 
الس��بب كان قد ش��وهد 
مؤخراً في أثناء خروجه من 
النفسية  املصحات  إحدى 

والعصبية.

تلّق��ى الفن��ان اللبنان��ي 
ف��ارس ك��رم، س��ْيال من 
مبناس��بة  املعاي��دات 
عيد مي��الده عب��ر مواقع 
االجتماع��ي  التواص��ل 
وأبرزها "تويتر" إلى جانب 
الهاتفي��ة  االتص��االت 
الت��ي وردت عل��ى هاتفه 
اخلاص، وذلك قبل س��فره 
إلى فرنس��ا إلحياء حفلة 

غنائية هناك.
املعلوم��ات  وتق��ول 
ش��ملت  التهان��ي  إن 

م��ن  كبي��رة  مجموع��ة 
ال�معجبن الذين أرس��ل 
بعضهم األزهار إلى منزل 
النجم الش��اب وبطاقات 

املعايدة.

الصحاف��ة  اتهم��ت 
النجم��ة  اإلس��بانية، 
العاملية ش��اكيرا بتهمة 
أخ��رى  م��ّرة  االحتي��ال 
والتهّرب من دفع الضرائب 

املستحقة.
اتهمتها  كثي��رة  تقاري��ر 
منذ عدة أشهر بإخفائها 
ال��دوالرات  مالي��ن 
أرس��لت  إذ  واليوروه��ات، 
مبال��غ مالية م��ن حقها 
كمؤلفة إلح��دى البنوك 
اخلفي��ة ف��ي مالط��ا، مما 
ق��د يعرضه��ا للس��جن، 
 La  " موق��ع  وحس��ب 
ف��إن   "  Vanguardia

التهرب  حاولت  ش��اكيرا 
وعدم دف��ع الضرائب في 

إسبانيا.
 "THE SUN " وأشار موقع
إل��ى أن الس��لطات ف��ي 
إس��بانيا تري��د التحقيق 
في أموال املغنية شاكيرا 

من 2011 وحتى 2014.

بن أفليك

شاكيرا

فارس كرم

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
استبعد منظمو مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل نحو 12 من 
اإلبل املشاركة في مسابقة املزاين لهذا العام ألن أصحابها 

استعملوا حقن البوتاكس جلعلها تبدو أكثر جماال.
ويهدف منظمو املهرجان، الذي ينظم سنويا ويستمر شهرا، 

على تأكيد اجلوانب التقليدية للتراث الثقافي السعودي. 
وتض��م أنش��طة املهرجان إلى جانب مس��ابقة جمال اإلبل 
سباقات ومسابقات اس��تعراض بجوائز مجمعة تبلغ نحو 

213 مليون ريال سعودي )نحو57 مليون دوالر(.
كم��ا يُقام مزاد على هامش املهرج��ان تباع فيه اإلبل النادرة 

باملالين. حسب رويترز.
وق��ال فواز املاضي رئيس جلنة احلكام في املهرجان، أن اجلمال 
النادرة ال يتنافس عليها إال من لديهم قدرة على دفع مبالغ 
عالية تصل ما بن خمس��ة إلى س��بعة مالين ريال أو أكثر 

بكثير، وكلما زاد جمال اإلبل زادت املنافسة والسعر.
وقال فهد الس��ميري، رئيس مؤسس��ة امللك عبد العزيز، 
"الهدف أن تفس��ح اجملال أمام املواطنن واملقيمن والزوار 
م��ن خ��ارج اململكة، ب��أن ينظ��روا إلى ش��يء قدمي-جديد 
عليه��م وهو عالم اإلبل، ثقافة اإلبل، وتراث اإلبل، ورياضة 

اإلبل".
حض��ر افتت��اح املهرجان بع��ض ال��زوار والدبلوماس��ين 
األجان��ب الذين اس��تمتعوا بإطعام اإلب��ل والتقاط صور 

ألنفسهم معها.

لإلبل نصيبها من 
البوتاكس المخرب

الصباح الجديد - وكاالت:
تُعرض حلقة النجمة صبا 
 SNL برنامج  ف��ي  مبارك 
املُذاع على قناة  بالعربي 
ON ent، اذ تؤدي النجمة 
االسكتشات  من  عدداً 
تق��وم  الكوميدي��ة 
فيه��ا ب��أداء أكث��ر من 
منه��ا  ش��خصية، 
العج��وز،  الس��يدة 

والعروسة، والذبابة.

وم��ن املرتقب طرح أح��دث أفالمها 
إس��طنبول"   – حل��ب  "مس��افر: 
وال��ذي مت تصويره في تركيا، ويتناول 
الت��ي يواجهها بعض  الصعوب��ات 
الالجئن الس��ورين ف��ي طريقهم 

ألملانيا.
 ومؤخ��راً ف��از فيلم مس��افر: حلب 
- إس��طنبول، ال��ذي أنتجته وتؤدي 
بطولته صبا مبارك، بجائزة أفضل 
فيلم روائ��ي طويل وجائ��زة أفضل 
مونت��اج ف��ي مهرجان البوس��فور 

بجائ��زة  ف��از  كم��ا  الس��ينمائي، 
اجلمهور في عرضه األول بتركيا في 

مهرجان أنطاليا السينمائي.
وحالي��اً تعم��ل صب��ا عل��ى تصوير 
"طاي��ع"  مسلس��ل  ف��ي  دوره��ا 
للمخرج عمرو س��المة، حيث تؤدي 
البطول��ة النس��ائية في��ه بعدم��ا 
تعاق��دت معها ش��ركة "ماجنوم" 
لإلنت��اج الفني )رامي إمام وهش��ام 
تس��ن(، على أن يُعرض املسلسل 

في رمضان 2018.

تقع معظم أحداث املسلس��ل في 
الصعيد، وتدور بن مدينتي األقصر، 
والقاه��رة، وإحدى ال��دول األجنبية. 
من إخ��راج عمرو س��المة، وتأليف 
البطولة  ويش��اركها  دياب،  محمد 
عم��رو عب��د اجللي��ل، وأحم��د عبد 
اهلل محمود، وس��لوى محمد علي، 
ومحمود الب��زاوي، والفنانة القديرة 
س��هير املرش��دي. ويع��د "طاي��ع" 
هو التعاون الثان��ي بن صبا وعمرو 

يوسف بعد فيلم الثمن، 

صبا مبارك تؤدي "اسكتشات" 
كوميدية في برنامج SNL بالعربي

الديوانية - الصباح الجديد:
ب��دأت أعمال مش��روع )أماك��ن ثقافية( 
ضمن توجه��ات قصر الثقاف��ة والفنون 
ف��ي الديواني��ة اح��د تش��كيالت دائ��رة 
العالق��ات الثقافي��ة في االنفت��اح على 
املؤسس��ات ذات الصلة بالشأن الثقافي 

في احملافظة
القص��ر  برئاس��ة مدي��ر  وف��د  وش��كل 
الثقافي صادق املرزوق، وعددا من النخبة 
لزي��ارة األمكن��ة املعني��ة والوقوف على 
تفاصيل العم��ل فيها، وإمكانية التبادل 
الثقاف��ي معها بنح��و دوري أس��بوعي. 
ومت تخصيص يوم األحد من كل أس��بوع 

إلقامة فعالية.
ابتدأ الوفد بزي��ارة كلية الفنون اجلميلة 
في جامعة القادس��ية، ولق��اء عميدها 
الدكتور كاظم نوير، وجتولوا في أقسامها 

لإلطالع على مهامها األكادميية.
 وعل��ى هامش الزيارة أهدى الوفد "200" 
كت��اب، وبع��ض اجمل��الت الثقافي��ة إل��ى 

مكتبة الكلية.
اختتمت الزيارة باالتفاق مع مدير قس��م 
املس��رح وأس��اتذته على مش��روع ورش 
وعروض مس��رحية ضم��ن مهرجان فني 

يقام في قاعة قصر الثقافة والفنون.

الصباح الجديد - وكاالت:
توقع��ت بلدي��ة ري��و دي جانيرو 
تواف��د نحو 1,5 مليون س��ائح 
م��ن العال��م أجم��ع، الش��هر 
املقبل إل��ى املدين��ة البرازيلية 
كرنفاله��ا  ف��ي  للمش��اركة 
أل��ف   400 بزي��ادة  الش��هير، أي 

شخص عن العام الفائت.
 وكش��ف رئيس البلدية مارس��يلو 
خالل مؤمت��ر صحفي "بذلن��ا جهودا 
كبيرة لتق��دمي كرنف��ال جميل جدا، 
ونأمل حصول ذل��ك في أجواء هادئة 

ومن دون عنف".
وأعلن��ت وكالة "ريوت��ور" البلدية 
للسياحة، أنها تأمل في أن يضخ 
هذا التدفق للزوار 3,5 مليارات 
ري���ال برازيل��ي )1,09 ملي��ار 
دوالر( ف��ي االقتص��اد احمللي 
ثالث��ة مليارات  في مقابل 
ري���ال ف��ي 2017، وتعول 

البلدية أيضا على نسبة إشغال في 
الفنادق تبلغ 90 %.

وأشار رئيس "ريوتور" مارسيلو الفيس 
إل��ى أن ريو دي جاني��رو "محتاجة ألن 
تكون هذه األح��داث الكبيرة ناجحة، 
لدر إيرادات جيدة، والس��تحداث فرص 

عمل".

ورش وعروض مسرحية
 في الديوانية

ريو دي جانيرو تتوقع 1,5 مليون 
زائر خالل كرنفالها المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق القائمون على تطبيق 
واتس آب الش��هير نسخة 
التطبي��ق،  م��ن  جدي��دة 
مخصصة لرج��ال األعمال 

واملراسالت التجارية.

ويفي��د اخلبراء بأن الفرق األساس��ي 
ب��ن نس��خة وات��س آب التقليدي��ة 
 ،"WhatsApp Business" ونس��خة
ه��و أن النس��خة اجلديدة تس��اعد 
األعمال،  رج��ال  من  مس��تخدميها 
أو املس��تثمرين وأصحاب الشركات 

واملصال��ح عل��ى تدي��د وجه��ة أو 
ن��وع اعمالهم في حس��ابهم على 
استعراض  التطبيق، حيث ميكنهم 
اخلدم��ات التي تقدمها ش��ركتهم، 
أرق��ام  وقائم��ة  للعناوي��ن  إضاف��ة 
الهواتف ووجه��ات االتصال اخلاصة 

بهم وبالشركة.
يؤكد مطوروه  التطبي��ق،  ولتفعيل 
عل��ى ضرورة أن يتطابق رقم الهاتف 
ال��ذي يدخله املس��تخدم للتفعيل، 
مع رقم الشركة التي ميلكها ويرغب 
بإنشاء احلساب باستعمال اسمها.

واتس آب تطلق نسخة جديدة للمراسالت التجارية
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