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بغداد - وعد الشمري:
اكد مجلس الوزراء، أمس االربعاء، 
رفضه اخلوض في خطوط االنفاق 
العريض��ة ومعدل توزي��ع الثروات 
احملافظ��ات  ب��ن  والتخصيص��ات 
ف��ي املوازن��ة، وفيما أش��ار إلى أن 
عائ��دات مؤمتر دعم الع��راق املقرر 
عقده في الكويت لن تدخل ضمن 
ابواب صرف هذه املوازنة، كش��ف 
عن تش��كيل جلنة فني��ة في وزارة 
املالي��ة مهمته��ا التف��اوض م��ع 
مجلس النواب على بعض النقاط 

التفصيلية لها.
وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب 
االعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد 
احلديثي في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن " احلكوم��ة ال متل��ي 
على مجلس النواب رأياً بخصوص 

التصويت على املوازنة".
وأضاف ان "املشروع سبق وارسلته 
احلكوم��ة إلى مجلس النواب قبل 
التصويت  شهرين وكان باالمكان 

عليه خالل تلك املدة".
وأش��ار احلديث��ي إلى ان "ش��عوراً 
تولد بأن قس��ماً م��ن االعتراضات 
ج��اء لغاي��ات دعائي��ة انتخابي��ة 

وليس لدوافع فنية خالصة".
ولف��ت إل��ى ان "رئي��س مجل��س 

ال��وزراء حيدر العب��ادي اتفق على 
تش��كيل جلن��ة متخصص��ة من 
وزارة املالي��ة مهمته��ا احلوار على 

نقاط تفصيلية فنية".
وأوض��ح املتحدث باس��م املكتب 
االعالمي جمللس الوزراء ان "اخلطوط 
العريضة للقانون ال ميكن التفاوض 
بشأنها ألنها متثل سقف االنفاق 

وفق الطاقة احلالية".
وبش��أن مطالب اقليم كردستان 
وم��ا ج��رى تداول��ه بش��أن زي��ادة 
حصت��ه، نف��ى احلديث��ي امكانية 
اتف��اق  "اي  أن  متابع��اً  ذل��ك، 
يتناف��ى م��ع التوزيع الع��ادل في 
الثروات وموارد التدخل واملس��اواة 
ب��ن العراقي��ن مرف��وض جمل��ة 
وتفصيالً"، مبيناً ان "املساواة بن 
العراقين مبدأ دس��توري، وهو امر 

ال ميكن تخطيه".
ويأمل احلديثي ب�" اقرار املوازنة في 
أس��رع وقت ممكن ألن هناك متاسا 
مباش��را ب��ن القانون واملس��توى 

االقتصادي".
ونوه إلى "رف��ض احلكومة مقترح 
ربط اقرار قانون املوازنة مبؤمتر دعم 
العراقي املق��رر عقده في الكويت 

قريباً".
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انطالقا من: المساواة بين العراقيين مبدأ دستوري ال يمكن تخطيه

الحكومة تجدد رفضها زيادة نسبة
اقليم كردستان في الموازنة

جلسة سابقة جمللس النواب

حكومة االقليم تفشل في تحديد
ترامب يأمر بإجراء عرض عسكري2موعد قريب الجراء انتخابات برلمانها

6إلبراز قوة الواليات المتحدة

بغداد - الصباح الجديد:
أكد مجلس ال��وزراء، امس االربعاء، 
اس��تمرار احلاج��ة إل��ى قس��م من 
املدربني واملستش��ارين الدوليني في 
القوات املس��لحة، س��يما  تأهي��ل 
عناص��ر االم��ن منه��ا ف��ي احل��دود 
واملناط��ق احمل��ررة، متوقع��اً بقاءهم 
حلني االنتهاء من املعارك في سوريا، 
فيم��ا لفت إلى املض��ي بخفضهم 

تدريجياً.
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
س��عد  ال��وزراء  جملل��س  االعالم��ي 
احلديث��ي في تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "العراق حق��ق انتصاراً 
العس��كري ض��د  املس��توى  عل��ى 
تنظيم داعش االرهابي وحرر اراضيه 
حتى ابعد نقطة من احلدود مع دول 

اجلوار".

عس��كرياً  "دعم��اً  أن  واض��اف 
حتص��ل عليه الع��راق خ��الل احلرب، 
م��ن دول مختلف��ة ف��ي مقدمتها 
الواليات املتح��دة االميركية لغرض 
والدع��م  واملش��ورة  اخلب��رة  تق��دمي 

اللوجستي".
وأشار إلى ان "خمسة االف مستشار 
اميركي عملوا في السابق، ولم يعد 
هناك ما يسوغ اس��تمرارهم، كون 

الدعم كان عس��كرياً والعراق طوى 
مرحلة املواجهة املباشرة".

ولف��ت احلديث��ي إل��ى ان "الدول��ة 
انتقل��ت االن إلى الدعم االمني، من 
خالل استكمال بناء القدرات للقوات 
تش��كيالتها،  بجمي��ع  املس��لحة 
مواجه��ة  عل��ى  ق��ادرة  وجعله��ا 

التحديات املقبلة أن حصلت".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي 
والهندس��ية  الفني��ة  الف��رق  ان 
للتش��كيالت النفطية متكنت من  
إعادة تأهيل حقل عجيل النفطي 
مبحافظ��ة ص��الح الدي��ن والب��دء 
بعملي��ات اس��تثمار وإنت��اج الغاز 
النفطي��ة  املصاح��ب للعملي��ات 
ومبع��دالت تت��راوح ب��ني ) 50 70- ) 
مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

واوض��ح وزي��ر النف��ط ف��ي برقية 
رفعها الى رئيس ال��وزرا ء الدكتور 

حيدر العبادي ان هذه الفرق جنحت 
ف��ي اس��تكمال عملي��ات إيصال 
الغاز الى مجمع غاز الشمال بزمن 
قياس��ي وبأق��ل التكالي��ف ، كما 
تضمن��ت مجموعة م��ن اإلجنازات 
املتميزة التي حققها اجملاهدون في 
القطاع النفطي م��ن أبناء العراق 
الغيارى، بعد مخاض عس��ير وفي 
ظروف عمل اس��تثنائية وقاسية، 
فضال ع��ن التحديات الكبيرة التي 
أفرزتها األوض��اع العامة بعد حترير 
احلق��ول واملنش��ات النفطي��ة من 

اإلرهابية،  داع��ش  براثن عصاب��ات 
وهي إجنازات ما كان لها أن تتحقق 
لوال اندفاع هؤالء العاملني اجملاهدين 
بكل  والتحديات  الظروف  ملواجهة 
صالبة وشجاعة وعطاء وتضحية 
وإخ��الص وتف��اٍن ف��ي زم��ن اجلهاد 

والتحدي واالنتصار.
واوضح وزير النفط إن هذا املشروع 
يضي��ف كمي��ة كبيرة م��ن الغاز 
ال��ى اإلنت��اج الوطني، فض��الً عن 
توفير كميات جي��دة من الغاز الى 
الكهربائية، ما  الطاق��ة  محطات 

يعن��ي االس��تغناء عن اس��تعمال 
املنتج��ات النفطي��ة األخ��رى في 
توليد الطاقة والتي تكلف اخلزينة 
االحتادي��ة مبال��غ طائل��ة بالعملة 
الصعب��ة، فيم��ا يتواص��ل العمل 
من أج��ل إع��ادة تأهيل وتش��غيل 
منظوم��ة محطات ض��خ النفط 
اخل��ام م��ن احلق��ل املذك��ور بهدف 
اإلس��راع ف��ي عمليات اس��تئناف 
القليل��ة  الفت��رة  خ��الل  اإلنت��اج 

املقبلة .
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الحكومة تؤكد الحاجة لهم في التأهيل األمني

بعض المستشارين العسكريين سيبقون
في العراق حتى انتهاء معارك سوريا

تاهيل حقل عجيل واستثمار ) 50-70 مقمق يوميا( من الغاز المصاحب
تحقيق ايرادات مالية غير مسبوقة من تصديره

الصباح الجديد ـ وكاالت :

قال الرئيس اإليراني حس��ن روحاني، أن 
سطراً لن يُبّدل في االتفاق النووي الذي 
أبرمته ب��الده مع الدول الس��ت، وأبدى 
ضمن��اً اس��تعداداً حل��وار م��ع الواليات 

املتحدة في شأن ملفات املنطقة.
وأعرب عن ارتياحه ألن الرئيس األميركي 
دونال��د ترام��ب "ل��م يتمّك��ن بعد من 
حتقيق هدفه في متزي��ق االتفاق النووي 
ال��ذي ب��ات متين��اً، إلى حد أن��ه يقاوم 
جيداً أمام أميركا"، مضيفاً: "لن نكون 
البادئ��ني بنقض االتف��اق. رغبة ترامب 
هي شأنه اخلاص، ولكن لن يُضاف إليه 

سطر ولن ينقص منه سطر".
وتابع خ��الل مؤمتر صحافي في طهران، 
في الذكرى ال�39 للثورة في إيران: "كان 
األميركيون وال يزالون يهدفون إلى فرض 
عقوبات و)ممارس��ة( ضغوط اقتصادية 
عل��ى إيران. مفتاح حّل املش��كالت بني 
طهران وواش��نطن، في أيدي واشنطن 
)على األميركيني( أن يوقفوا تهديداتهم 

وسيتحّس��ن  والضغوط،  والعقوب��ات 
الوضع تلقائياً وسنتمكن من التفكير 

مبستقبلنا". 

االحت��اد  م��ع  اآلن  "عالقاتن��ا  وأض��اف: 
األوروب��ي بات��ت أفض��ل م��ن أي وقت، 
وحتس��نت مقارن��ة مع ما قب��ل 2005. 

كما أن عالقاتنا مع روسيا باتت أفضل 
من أي وقت، ونتمتع بعالقات جيدة مع 

الصني وغالبية بلدان املنطقة".

وأش��ار روحان��ي إل��ى أن��ه "ال ي��رى أي 
عالمات على نشوب مشكلة سياسية 
إقليمية جدي��دة خالل الع��ام 2018"، 
معتب��راً أن "احل��ّل الوحي��د لتس��وية 
معض��الت منطقة معق��دة ميكن في 
احلّل السياس��ي، خصوصاً م��ع الدول 

اإلقليمية". 
أي  تواج��ه  ل��ن  "إي��ران  أن  واس��تدرك 
مش��كلة ف��ي إجراء ح��وار م��ع بلدان 
ليس��ت إقليمية"، في إش��ارة ضمنية 

إلى الواليات املتحدة.
وتطّرق إل��ى امللف الصاروخي لطهران، 
قائ��الً: "لن نتفاوض مع أحد في ش��أن 
أس��لحتنا. الصواري��خ الت��ي تصنعها 
إي��ران لم تكن هجومية أبداً، ولن تكون 
كذل��ك. إنها محض دفاعية وليس��ت 
مصّممة لتحمل أسلحة دمار شامل، 

إذ ال منتلك أياً من تلك األسلحة".
إلى ذلك اعتبر اجلنرال حسني سالمي، 
نائ��ب قائد "احل��رس الث��وري" اإليراني، 
احل��رب  "أغلق��ت كل ط��رق  ب��الده  إن 

العسكرية للعدو".
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روحاني يلوح باستعداد ايران للحوار مع أميركا بشأن المنطقة
اكد توطيد العالقات مع االتحاد األوروبي وروسيا والصين

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قيادة ق��وات الرد الس��ريع 
التابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة , أمس 
الت��الل  كاف��ة  تطهي��ر  األربع��اء، 
احمليطة بقضاء طوزخورماتو شرقي 
صالح الدين والسيطرة على ثالثة 

اس��تمرار  نفطي��ة، مؤك��دة  آب��ار 
العمليات العسكرية إلنهاء تواجد 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة وأصح��اب 

الرايات البيض في املنطقة.
احلش��د  ق��وات  قي��ادة  وكش��فت 
الش��عبي ، فجر أمس األربعاء ، عن 

انطالق عمليات عسكرية واسعة 
لتطهي��ر وتأم��ن مناط��ق ش��رق 
قض��اء طوزخورمات��و م��ن اجملاميع 
اإلرهابية وأصحاب )الرايات البيض( 

وغالبيتهم من األكراد .
 وص��رح النقي��ب فراس ك��رمي  في 

إعالم قوات الرد السريع  في حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
إن "ق��وات الرد الس��ريع واحلش��د 
الش��عبي متكنت من حتري��ر كافة 
التالل احمليط��ة بقضاء طوزخرماتو 

شمالي صالح الدين".

 وأض��اف أن " العملي��ة أس��فرت 
عن حتري��ر ثالثة آب��ار نفطية كانت 
تس��يطر عليها جماع��ات الرايات 
البي��ض فض��ال عن تفكي��ك نحو 
60 عبوة ناس��فة وتدمير عش��رات 
اإلنفاق واملغارات كانت تس��تخدم 

من فلول داعش اإلجرامي وأصحاب 
الرايات البيض”، مؤكدا " استمرار 
إلنه��اء  العس��كرية  العملي��ات 
تواج��د التنظيم��ات اإلرهابية في 

املنطقة".
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القوات األمنية تدحر الرايات البيض وتستعيد ثالثة آبار نفطية في صالح الدين
تطهير التالل المحيطة بقضاء طوزخورماتو بمشاركة الحشد الشعبي

الرئيس اإليراني حسن روحاني 

 بغداد - الصباح الجديد:
كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر 
ألعب��ادي ، تفاصي��ل جديدة تخص 
االستقطاعات في رواتب املوظفن 
مجل��س  إن  وق��ال   ، واملتقاعدي��ن 
النواب أصر على إدراج االستقطاع 
ف��ي موازن��ة 2017 رغ��م معارضة 
احلكومة ، مش��يرا الى ان ، البرملان 
له صالحي��ة رفعه وعدم العمل به 

.
وقال ألعبادي خالل املؤمتر الصحفي 
األس��بوعي والذي تابعته ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "االستقطاع احلالي من 
البالغ  واملتقاعدين  املوظفن  رواتب 
3.8 كان مقترح��ا من قبل مجلس 
النواب في ع��ام 2016 ومت تطبيقه 

في موازنة عام 2017".
وأضاف أن "احلكوم��ة رفضت هذه 
االستقطاعات لكن أعضاء مجلس 
النواب أصروا عل��ى إدراجها"، الفتا 
إل��ى أن "مجل��س النواب ل��ه احلق 
برفعها م��ن املوازنة ش��ريطة رفع 
اإليرادات املتأتية منه��ا في املوازنة 

وهذا اإلجراء من صالحياته".
وأكدت اللجنة املالية النيابية يوم ، 
أمس األربعاء ، ان نسبة االستقطاع 

املوظف��ن  روات��ب  م��ن  الش��هري 
البالغة %3,8 س��ترفع من مسودة 
املوازن��ة املالية لع��ام 2018 النتفاء 
حاجة احلكوم��ة التي فرضتها في 
عام 2016 عند نزول أس��عار النفط 

في األسواق العاملية.
وقال عضو اللجن��ة هيثم اجلبوري 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
اللجن��ة  إن"  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
إلغ��اء  املالي��ة س��تقدم مش��روع 
االستقطاعات الشهرية من رواتب 
املوظفن متهيدا إللغاء هذه الفقرة 
من مس��ودة املوازنة عند التصويت 

عليها في اجللسات املقبلة".
وأض��اف إن " احلكومة كانت تعاني 
من العجز احلاصل في املوازنة عند 
هب��وط أس��عار النف��ط إل��ى 28$ 
مؤكدا استقرار سعر برميل النفط 

على $56 خالل الفترة املاضية".
إلغ��اء  ان��ه " ف��ي ح��ال  وأوض��ح 
االس��تقطاع فان��ه يتوج��ب عل��ى 
احلكومة إرجاع مبالغ االس��تقطاع 
إل��ى املوظفن واملتقاعدي��ن ابتداء 
من ش��هر كانون الثان��ي من العام 

اجلاري".
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 الصباح الجديد-وكاالت
أعل��ن محاف��ظ البص��رة اس��عد 
العيداني، ام��س األربعاء، موافقة 
رئيس ال��وزراء القائد العام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي عل��ى 
إرس��ال ق��وة أمني��ة مدرب��ة حل��ل 
العش��ائرية،  النزاع��ات  قضي��ة 
مؤكدا أن ذلك سيكون “حالً أخيراً” 

الضطراب املناطق.
ف��ي  “احلي��اة”  صحيف��ة  ونقل��ت 
س��ياق تقرير ع��ن العيداني قوله، 
إن “مكت��ب القائد الع��ام للقوات 
املسلحة وافق على طلب احملافظة 
إرسال قوة أمنية مدّربة على فض 
االش��تباكات داخل املدن، مع زيادة 

تدريبها قبل إرسالها”.
وأض��اف العيدان��ي، أن “تلك القوة 
س��تكون ح��الً أخي��راً الضط��راب 

نزاع��ات  تش��هد  الت��ي  املناط��ق 
مسلحة بن عشائر في احملافظة”.

وكان العبادي شدد خالل استقباله 
احلالي  بداية االس��بوع  العيدان��ي 
على اهم�ي���ة ان�ج�از ال�خ�ط�ة 
االم�نية اخلاصة بجمع االس��لحة 
الدول��ة، وتطبيق  بي��د  وحصره��ا 
اخملالف��ن  عل��ى  القان��ون  ف��رض 
واملثيرين للنزاعات العش��ائرية في 

احملافظة.
يذكر ان البصرة تش��هد باستمرار 
نزاعات عش��ائرية تستعمل فيها 
األس��لحة الت��ي ي��روح ضحيتها 
أبري��اء جراء تل��ك النزاع��ات، األمر 
ال��ذي اضط��ر مجل��س محافظة 
البصرة الى طلب قوة امنية مدربة 
التدخ��ل الس��ريع، مهمتها  على 

فض هذه النزاعات.

المالية النيابية تعتزم 
الغاء االستقطاعات الشهرية 

من رواتب الموظفين

قوة امنية مدربة لفض 
النزاعات العشائرية في البصرة

متابعة الصباح الجديد:
تتج��ه دائرة املش��اريع واخلدمات 
الهندس��ية ف��ي وزارة الصح��ة 
مش��اريع  اجن��از  ال��ى  والبيئ��ة 
املستشفيات س��عة 400 سرير 
في بغداد واحملافظات التي اقرت 
س��ابقا، فيما تسعى الوزارة الى 
احال��ة تكمل��ة مش��اريع كانت 
تعاق��دت على تنفيذها ش��ركة 
استرالية سابقا، الى االستثمار 
او اس��لوب التنفيذ باملش��اركة 
بعد سحب رخص العمل منها.

وق��ال مدير ع��ام دائرة املش��اريع 
رئي��س  الهندس��ية  واخلدم��ات 
ثائ��ر جعفر  االقدم  املهندس��ني 
عب��اس ان لدى الوزارة مش��روعا 
استراتيجيا مهما مت توقيع عقده 
خالل العام 2008 ويشمل انشاء 
س��رير   400 مستش��فيات   10
موزع��ة ف��ي بغ��داد واحملافظات 

من قبل ش��ركات املانية وتركية 
واسترالية.

ولفت املدير الع��ام الى ان العام 
ه��ذه  اجن��از  احلال��ي سيش��هد 
املستشفيات بالكامل ودخولها 
الى اخلدمة ، مبينا ان الشركات 
في  اجنزت مستش��فى  التركية 
محافظة بابل ومت افتتاحه خالل 
ايل��ول املاضي في ح��ني وصلت 
نس��ب االجناز في مستش��فيات 
محافظات كربالء وميس��ان وذي 
قار والبصرة الى مراحل متقدمة 
، مضيف��ا ان كلف��ة املش��اريع 
الش��ركات  املنف��ذة م��ن قب��ل 
التركي��ة 164 ملي��ون دوالر لكل 
القيمة  تبلغ  مستش��فى فيما 
للمستش��فيات  االجمالي��ة 
املتبقي��ة االخرى اكث��ر من 822 

مليون دوالر .
تفصيالت أوسع ص3

10 مستشفيات بمساحة
65 الف متر مربع تنفذ 

هذه السنة في البالد

عن قوانين قطاع الصناعة والمعادن

ورقة عمل الصناعة في العراق
الصناعة الوطنية: إهمال وتهميش ومنافسة المستورد

الرمق األخير للصناعة في العراق



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

اخفقت حكومة اقليم كردس��تان 
مج��ددا ف��ي حتدي��د موع��د قريب 
الج��راء االنتخاب��ات البرملاني��ة في 
اقليم كردس��تان تس��بق نظيرتها 
في الع��راق عقب اجتم��اع عقدته 
مع هيئة رئاسة البرملان واملفوضية 

العليا النتخابات كردستان.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني في مؤمتر صحفي 
عق��ب انته��اء اجتم��اع عقد امس 
إالقلي��م  حكوم��ة  ب��ن  االربع��اء 
وهيئ��ة رئاس��ة برمل��ان كردس��تان 
ومفوضي��ة االنتخاب��ات، »أن حتديد 
موعد دقيق الج��راء االنتخابات في 
إقلي��م كردس��تان، يتطل��ب إجراء 
السياس��ية  األطراف  مباحثات مع 

في اإلقليم« .
واض��اف بارزاني، ان حكومة االقليم 
عقدت اجتماعاً مشتركاً مع برملان 
كردستان ومفوضية االنتخابات في 
االقلي��م، بحثا خالل��ه حتديد موعد 
مناس��ب إلج��راء االنتخاب��ات ف��ي 
إالقليم، مش��يرا ال��ى ان االجتماع 
لم يتوصل الى موعد محدد إلجراء 
يتطل��ب  ذل��ك  »ألن  االنتخاب��ات، 

التشاور مع األطراف السياسية«.
وأوضح بارزاني، أن املفوضية قدمت 
به��ذا  تقريره��ا  االجتم��اع  خ��الل 
الش��أن واخلطوات املتخذة في هذا 
اجلان��ب، وفيم��ا تطرق البرمل��ان الى 
املسائل القانونية، قدمت احلكومة 
االجراءات التي اتخذتها اس��تعدادا 

إلجراء االنتخابات في االقليم«.
وفي معرض رده على س��ؤال بشأن 
العراقي��ل الت��ي حت��ول دون إج��راء 
االنتخاب��ات، قال بارزان��ي »ال توجد 
أي معرق��الت تذك��ر، لك��ن هن��اك 
بعض املس��ائل الفنية، التي يجب 

معاجلتها«.
وبخص��وص صرف روات��ب موظفي 
إقليم كردس��تان وارسال احلكومة 
إل��ى  دين��ار  ملي��ار   250 االحتادي��ة 
اإلقليم، ق��ال بارزاني »حل��د االن لم 
تصل االقليم أي��ة مبالغ مالية من 
بغ��داد بغية توزي��ع رواتب موظفي 
اإلقليم«، مبين��اً ان املبلغ املذكور » 
مت إيداعه في حساب بفرع أربيل من 

البنك املركزي العراق��ي، ولم تعلن 
احلكوم��ة االحتادية حل��د االن الغاية 

من ارساله«.
وش��ارك ف��ي االجتماع ال��ذي بحث 
اج��راء  تواج��ه  الت��ي  املعوق��ات 
االنتخاب��ات وآلية حتديث س��جالت 
البرملانية،  الكتل  رؤس��اء  الناخبن، 
واب��دت ق��وى  ال��وزراء،  وع��دد م��ن 
املعارضة خالل االجتماع مالحظات 
جدي��ة بش��أنها، وطالب��ت بتنقية 
س��جالت الناخب��ن م��ن االس��ماء 
الوهمي��ة والتك��رار والوفيات التي 
اج��راء  قب��ل  االالف،  مبئ��ات  تق��در 

االنتخابات.

وكانت املفوضية العليا لالنتخابات 
املس��تقلة ق��د اعلنت مش��اركة ) 
٢٠٥( كيان سياسي وتشكيل )٢٧( 
البرملانية  االنتخاب��ات  حتالف��ا ف��ي 

املقبلة.
على صعيد ذي صلة وبهدف حتقيق 
احلد االدنى من التوافق بن االطراف 
السياسية الكردية للمشاركة في 
االنتخاب��ات البرملاني��ة ف��ي العراق، 
ومنع اه��دار اصوات الك��رد، بحثت 
القوى السياس��ية تشكيل حتالف 
وجبه��ة موحدة خل��وض االنتخابات 

في املناطق املتنازع عليها.  
واضاف بلن عبد اهلل عضو الهيئة 

القيادية في حزب كادحي كردستان، 
ان االحزاب الكردستانية االساسية 
اتفق��ت مبدئي��ا عل��ى املش��اركة 
باالنتخاب��ات  موح��دة  بقائم��ة 
البرملانية العراقية في مناطق املادة 
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تصري��ح  ف��ي  اهلل  عب��د  واض��اف 
للصب��اح اجلدي��د عق��ب االجتماع 
الذي عق��د امس االربع��اء في مقر 
ح��زب الكادح��ن باربي��ل، ان القوى 
ف��ي  ش��اركت  الت��ي  السياس��ية 
االجتماع وهي ) حركة التغيير، احلزب 
الدميقراطي، االحتاد الوطني، اجلماعة 
االسالمية، االحتاد االسالمي، حتالف 

اتفق��ت  والعدال��ة(  الدميقراطي��ة 
مبدئي��ا عل��ى تش��كيل حتالف في 

كركوك واملناطق املتنازع عليها.   
االط��راف  اجتماع��ات  ان  وتاب��ع 
لتحقيق  ستس��تمر  الكردستانية 
التحال��ف املنش��ود في ظ��ل عدم 
عل��ى  اعتراض��ه  ط��رف  اي  اب��داء 
املش��اركة ف��ي حتالف ميث��ل الكرد 
في املناطق املتن��ازع عليها، مؤكدا 
احلزبي��ة  االنتخاب��ات  مكات��ب  ان 
لالطراف االساس��ية التي شاركت 
في االجتماع س��تعقد اجتماعاتها 
الي��وم اخلمي��س لتحدي��د الية كل 
التحال��ف  ف��ي  سياس��ية  جه��ة 

للمشاركة في االنتخابات البرملانية 
العراقية في تلك املناطق.

وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني 
بزعامة مس��عود بارزان��ي، قد اعلن 
ف��ي وقت س��ابق رفضه املش��اركة 
العراقية  البرملانية  في االنتخاب��ات 
انها  مبحافظ��ة كرك��وك، بحج��ة 
محتلة من قبل القوات العسكرية 
التابعة للحكومة االحتادية، بتواطؤ 
م��ن ش��خصيات ب��ارزة ف��ي االحتاد 
وه��و م��ا  الكردس��تاني،  الوطن��ي 
يعكس تناقضا واضحا في مواقف 
وتوجه��ات هذا احلزب جت��اه االوضاع 

في املناطق املتنازع عليها. 

حكومة االقليم تفشل في تحديد
موعد قريب الجراء انتخابات برلمانها

متذرعة بالحاجة الى مباحثات مسبقة مع األطراف السياسية  د.علي شمخي 

يواجه مؤمتر اعمار العراق املزمع عقده في الكويت 
خالل االيام املقبلة حملة من التشويش والتضليل 
تدعمها بعض القن��وات االعالمية املأجورة وتقف 
خلفه��ا مجموعات سياس��ية تريد م��ن وراء هذه 
احلملة خف��ض الدعم الدولي وس��عي احلكومات 
العربية واالجنبية للمش��اركة في مشاريع اعمار 
املدن العراقية احملررة وتتركز عناوين حملة التشويه 
ه��ذه على بث اخمل��اوف بن صفوف املش��اركن في 
مؤمت��ر الكويت بش��أن توظيف واس��تثمار االموال 
التي ستقدم للعراق وتسويق التوقعات واالتهامات 
بوقوع تلك االموال بايدي الفاس��دين وعدم ضمان 
ذهابها الى مس��تحقيها والى االماكن التي ميكن 
االس��تفادة منها في مش��اريع االعم��ار وقد دأبت 
بعض القن��وات الفضائية العربية والعراقية التي 
تتبن��ى مثل ه��ذه احلملة على ب��ث تقارير تتحدث 
ع��ن ت��ردد الكثير م��ن احلكوم��ات واجله��ات التي 
كان��ت تنوي تقدمي الدعم للع��راق في هذا املؤمتر او 
خفضها لقيمة املس��اعدات التي ستقدم ويعلن 
عنها ف��ي املؤمتر وبرأينا املتواضع ف��ان ملف اعمار 
املناطق احملررة في العراق هو اكبر من مؤمتر الكويت 
وسبق لنا ان اش��رنا من على هذا املنبر الى اهمية 
اضطالع احلكومة العراقية بدور اكبر وواس��ع في 
هذا اجمل��ال وتقع على عات��ق وزارة اخلارجي��ة ووزارة 
التخطي��ط واالمانة العامة جمللس ال��وزراء مهمة 
تنش��يط التحركات الدبلوماسية مع دول العالم 
اخملتلفة واج��راء االتصاالت باجتاه التعريف باملعاناة 
الكبيرة التي يعانيها سكان هذه املناطق والتذكير 
بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات االمنية 
العراقي��ة من اجل حترير ه��ذه املناطق وطرد اخلطر 
الداعش��ي م��ن اماك��ن تواجده ف��ي املناطق التي 
احتله��ا وانه��اء اخمل��اوف الكبيرة من توس��ع هذا 
التنظيم ف��ي دول اخرى مجاورة للع��راق وبالتالي 
فان هذا االجناز الكبير يتطلب دعما دوليا مس��اندا 
للعراق حكومة وشعبا وتأكيدا للوعود التي اعلن 
عنه��ا في مؤمت��رات التحالف الدول��ي التي كانت 
تعقد بنحو منتظم ف��ي بعض العواصم العربية 
واالجنبية وليس مقبوال ان يتم االيحاء او التسويق 
ب��ان العراق بلد يس��تجدي ذلك الدع��م واملوضوع 
برمت��ه بحاجة الى خطاب سياس��ي قوي ومقتدر 
يكشف بنحو جلي احقية العراق بهذا الدعم النه 
ومثلما اعل��ن الكثير من االش��قاء واالصدقاء بان 
العراقي��ن  كانوا يقاتلون نياب��ة عن العالم اجمع 
وان التضحي��ات الكبيرة الت��ي قدموها حتتاج الى 
دعم ومس��اندة لتخفيف معاناة النازحن والذين 
تض��ررت مدنه��م ومنازله��م بس��بب العملي��ات 
العس��كرية واملواجهات مع العصاب��ات االرهابية 
والبد م��ن حملة اعالمية وطنية تهيء ملؤمتر اعمار 
الكويت ومؤمترات اخرى تع��ري مايقلوه ومايفعله 

احلاقدون واخلائفون من عودة العراق قويا معافى.

رسائل اطمئنان !

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

 أصدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
) يونيس��يف ( تقري��را خاص��ا باألطفال 
الذين يعانون املرض واحلاجة الى اخلدمات 
الصحي��ة من ضحاي��ا تنظي��م داعش 
اإلرهابي، وجاء في التقرير الذي صدر في 
وق��ت متأخر امس األول، وتلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه امس:«  نحو 750,000 
طف��ل ف��ي املوص��ل واملناط��ق احمليطة 
بها يكافحون للحص��ول على اخلدمات 
الصحية األساسية. وبالرغم من تراجع 
العملي��ات القتالية، فإن أقل من 10 في 
املائة من مجم��وع املرافق الصحية في 
محافظة نينوى تعمل بكامل طاقتها، 
فيما تُس��َتنزف طاق��ات تل��ك القليلة 

العاملة الى أقصى احلدو«.. 
وأورد التقري��ر ان الس��نوات الثالث التي 

استغرقها القتال الشديد ضد داعش:« 
أدت ال��ى تدمي��ر املراف��ق الصحي��ة في 
العراق. فقد تع��رض أكثر من 60 مرفقاً 
صحياً للهجوم مراراً منذ تصاعد العنف 
في عام 2014، مما أدى إلى حدوث انقطاٍع 
حاد وواسع في إيصال اخلدمات الصحية 
األساس��ية لألطفال واألس��ر.، وإن وضع 
نظام الرعاية الصحية الراهن في العراق 
مروع. فمن السهولة أن تتفاقم احلاالت 
التي ميك��ن الوقاية منها ومعاجلتها بن 
النساء احلوامل واملواليد اجلدد واألطفال 
لتتصاع��د بس��رعة وتصب��ح مس��ألة 
حي��اة وموت«، كم��ا قال بيت��ر هوكينز، 
ممثل اليونيس��ف في العراق، الذي أكمل 
لتوه زيارة إلى مستش��فى اخلنساء في 
املوص��ل. ووالذي أضاف »تعم��ل املرافق 
الصحية والطبي��ة فوق طاقتها وهناك 

نقص حاد في االدوية املنقذة للحياة«.
كما جاء في التقرير:« قامت اليونيسف 
بتكثيف جهود دعمها الى مرافق الرعاية 

الصحي��ة األولي��ة ملس��اعدة حكوم��ة 
الع��راق ف��ي توفي��ر اخلدم��ات الصحية 
الضرورية ليتمكن األطفال واألسر، التي 
عانت األمرين ج��راء العنف والنزوح، من 
استئناف حياتهم، ففي املوصل، قامت 
اليونيسف بإعادة تأهيل ردهات األطفال 
اثن��ن،  مستش��فين  ف��ي  والتغذي��ة 
وجه��زت الثالج��ات لتخزي��ن اللقاحات 
الكافي��ة لنح��و 250,000 طف��ل. كما 
وف��رت الدع��م إلجراء حم��الت التلقيح 
جلميع األطفال دون اخلامسة من العمر. 
كما استأنفت معظم املراكز الصحية 
في احملافظة نش��اطها بتق��دمي خدمات 

التحصن لألطفال«. 
ويق��ول هوكين��ز: »فيم��ا يب��دأ الن��اس 
بالعودة إلى ديارهم، من الضروري ضمان 
توفي��ر اخلدم��ات األساس��ية لهم مثل 
الصحة والتعليم والرعاية املتخصصة 

لألطفال املتأثرين بالعنف«. 
واكد ان مؤمتر إع��ادة إعمار العراق، الذي 

تس��تضيفه دول��ة الكوي��ت األس��بوع 
املقب��ل:« يوف��ر فرص��ة فري��دة حلكومة 
الع��راق واجملتمع الدولي ليوضع األطفال 
في صمي��م عملية إع��ادة اإلعمار ومن 
ضمنها زي��ادة تخصيصات امليزانية الى 

اخلدمات املقدمة لألطفال«.
 و أض��اف مش��يدا بامل��الكات الصحية 
ف��ي  رأيت��ه  »م��ا  التقري��ر:  حس��ب 
املستش��فيات في املوص��ل، أمر محزن 
لكن��ه يدفعنا للعم��ل. إن إبداع وتفاني 
الكوادر الصحية امللتزمة واحلريصة على 
توفي��ر أفضل بداية ممكنة في احلياة الى 
املواليد اجلدد في ظ��ل أصعب الظروف، 
هو أم��ٌر رائٌع حقاً. كم��ا أن هذه الكوادر 
بحاجٍة الى املزيد من الدعم كي تواصل 

أعمال إنقاذ األرواح ».
واختت��م التقرير مبناش��دة اليونيس��ف 
اجله��ات املانح��ة توفير 17 ملي��ون دوالر 
لدع��م إع��ادة بن��اء املراف��ق الصحي��ة 

لألطفال في العراق خالل عام 2018.

اليونيسيف تناشد المانحين توفير 17 مليون دوالر لهم

750,000 طفل في الموصل يكافحون من أجل الحياة

برملان االقليم

شارك في االجتماع 
الذي بحث المعوقات 
التي تواجه اجراء 
االنتخابات وآلية 
تحديث سجالت 
الناخبين، رؤساء الكتل 
البرلمانية، وعدد من 
الوزراء، وابدت قوى 
المعارضة خالل 
االجتماع مالحظات 
جدية بشأنها، وطالبت 
بتنقية سجالت الناخبين 
من االسماء الوهمية 
والتكرار والوفيات التي 
تقدر بمئات االالف، قبل 
اجراء االنتخابات
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افتتحت 14 معمال وخطا انتاجيا في شركاتها

الصناعة تعتزم تنفيذ مصانع
جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص 

بغداد ـ الصباح الجديد
كش��فت وزارة الصناعة واملعادن عن 
اقام��ة وانش��اء الكثير من املش��اريع 
واملصانع واخلطوط االنتاجية اجلديدة 
خ��الل العام املاض��ي ومطل��ع العام 
احلالي في عدد من ش��ركات ومصانع 
الوزارة املنتش��رة في عموم احملافظات 
مختلف��ة  صناعي��ة  مج��االت  ف��ي 
كاالنشائية والهندسية والكيمياوية 

والنسيجية واجللدية والكهربائية .
واك��د مدير مركز االع��الم والعالقات 
العامة في ال��وزارة عبدالواحد علوان 
الشمري ان انش��اء املصانع واملعامل 
واخلط��وط االنتاجي��ة اجلدي��دة ج��اء 

نتاج للخطط والرؤى الس��ليمة التي 
تبنته��ا الوزارة خالل الفت��رة املاضية 
بعد تس��لم املهندس محمد ش��ياع 
السوداني مهامها من خالل االنفتاح 
والتوجه نحو القطاع اخلاص الرصن 
املتمك��ن مادي��ا وفنيا واع��ادة النظر 
بعقود املش��اركة واالستثمار وعقود 
اخلط��ة االس��تثمارية الت��ي ابرمتها 
ال��وزارة طيلة الس��نوات الس��ابقة ، 
الفتا الى ان هذه املش��اريع اس��همت 
ف��ي اضافة وط��رح منتج��ات جديدة 
بقيمة مضافة تت��راوح بن )%25 الى 
%100( مبا يلبي احتياجات مؤسسات 
العراقية  الس��وق  ومتطلبات  الدولة 

الى جانب تش��غيل االي��دي العاملة 
وتعظي��م العوائ��د املالي��ة وتطوي��ر 
الصناعي لشركات  واالداء  النش��اط 
ه��ذه  بع��ض  ، مس��تعرضا  ال��وزارة 
املش��اريع والتي منها مشروع جتميع 
االنارة الذكية بتقنية اللد في شركة 
ال��زوراء العام��ة ومعمل��ي س��منت 
حمام العلي��ل وس��منت احلدباء في 
محافظ��ة نينوى التابعن للش��ركة 
العامة للس��منت العراقية ومعملي 
انتاج الش��ب والكبري��ت الزراعي في 
الش��ركة العام��ة لكبريت املش��راق 
ومعمل بالس��تك بغداد في الشركة 
االنش��ائية  للصناع��ات  العام��ة 

ومصنع الص��وف الصخري وخطوط 
انت��اج االس��فلت البوليم��ري املطور 
ومصبوب��ات االملني��وم في الش��ركة 
التعديني��ة  للصناع��ات  العام��ة 
وخطوط جتميع وانتاج الشاحنات في 
الش��ركة العامة لصناعة السيارات 
واملع��دات اضاف��ة ال��ى خ��ط انت��اج 
احل��ذاء العس��كري )البس��طال( في 
معمل احلقن املباشر التابع للشركة 
العام��ة لصناعات النس��يج واجللود 
ومصنع فوكس العراق النتاج الزيوت 
الصناعي��ة ومصن��ع بغ��داد للتبوغ 
العام��ة  الش��ركة  ف��ي  والس��كائر 

للمنتوجات الغذائية وغيرها .

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل، وببالغ احلزن واألس��ى ينعى رئي��س وأعضاء مجلس إدارة مصرف اخلليج 
التجاري واإلدارة التنفيذية وجميع العاملن في املصرف والد األس��تاذ س��عد عاصم اجلنابي رئيس 

حزب التجمع اجلمهوري العراقي الذي وافاه األجل يوم االثنن 2018/2/5
داعن اهلل للفقيد الغالي علينا جميعا باملغفرة والرحمة، ولنا ولذويه وأحبته الصبر والسلون...

إنا هلل وإنا إليه راجعون
رئيس مجلس إدارة مصرف اخلليج التجاري
محمد صالح فرج

نعي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

)يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(

صدق اهلل العظيم



بغداد – سطو مسلح
الش��رطة  ف��ي  أمن��ي  ذك��ر مص��در 
العراقية أمس األربعاء، بأن مس��لحني 
اقتحموا منزالً شمالي بغداد وسرقوا 

مبلغاً مالياً ومصوغات ذهبية.
وقال املصدر إن "مس��لحني مجهولني 
اقتحم��وا منزالً في منطقة الش��عب 
ومصوغ��ات  مالي��اً  مبلغ��اً  وس��رقوا 
ذهبي��ة"، مضيفا أن "املس��لحني الذوا 

بالفرار إلى جهة مجهولة".

ديالى – ضبط صواريخ 
اف��اد مصدر امن��ي في قيادة ش��رطة 

محافظ��ة ديالى امس االربعاء بضبط 
ثالثة صواريخ كاتيوش��ا داخل بستان 

شمال شرقي احملافظة. 
وقال املصدر إن "قوة أمنية من قس��م 
ش��رطة ناحية العبارة)15كم ش��مال 
ش��رق ب عقوبة( ضبطت ثالثة صواريخ 
كاتيوش��ا مع اس��الك تفجير في أحد 
بساتني الناحية" ، الفتا الى أنه "مت رفع 
الصواري��خ املضبوطة م��ن قبل خبير 

املتفجرات بدون حادث". 

كركوك – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة كرك��وك ام��س االربعاء 

مقتل استاذ جامعي بهجوم مسلح 
وسط احملافظة.

وق��ال املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اس��مه ان "مجموعة 
مس��لحة اطلق��ت النار ظه��ر يوم 
امس على استاذ جامعي لدى مروره 
على طريق بغداد وسط كركوك، ما 
اسفر عن مقتله في احلال" ، مضيفا 
ان "ق��وة امنية اخل��ت اجلثة للطب 

العدلي وفتحت حتقيقاً باحلادثة"

بابل – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي قيادة 
ام��س  باب��ل  محافظ��ة  ش��رطة 

االربع��اء عن الق��اء القبض على 44 
مطلوب��اً متهم��ا بارت��كاب جرائ��م 
جنائي��ة ومخالف��ات قانونية خالل 
الس��اعات ال� 24 املاضية بعمليات 
دهم وتفتيش في ع��دد من املناطق 

باحملافظة . 
وقال الناطق باس��م القيادة العقيد 
عادل احلس��يني ان عملي��ات أمنية 
موس��عة ش��ملت مناطق متفرقة 
احملافظ��ة،  ونواح��ي  اقضي��ة  م��ن 
واس��تهدفت البحث ع��ن مطلوبني 
قضائياً, اس��فرت ع��ن القبض على 
44 متهم��ا بارت��كاب جرائم جنائية 
 ، متنوع��ة"  قانوني��ة  ومخالف��ات 

مضيف��ا ان "العمليات نفذت خالل 
ال��� 24 س��اعة املاضية, واس��تندت 
على معلومات اس��تخبارية دقيقة 
ومذكرات أمر قب��ض وحتري اصولية 

صادرة من احملاكم اخملتصة".

نينوى – ضبط اسلحة 
اك��د قائد ش��رطة محافظة نينوى 
اللواء الرك��ن حمد نام��س اجلبوري 
ام��س االربع��اء العث��ور على كدس 
يحتوي عل��ى قنابر ه��اون وصواريخ 
تفجي��ر في  كاتيوش��ا وصمام��ات 

ناحية القيارة جنوبي احملافظة.
وقال اللواء الركن اجلبوري، إن "شرطة 

القي��ارة عثرت على ك��دس يحتوي 
على 31 قنب��رة هاون 120 ملم عدد، 
وقنبرة هاون 60 مل��م، وأربع صاروخ 
كاتيوش��ا، و20 صم��ام تفجي��ر في 
احدى مضافات تنظي��م داعش في 

مركز ناحية القيارة جنوب نينوى".
وأض��اف اجلب��وري ف��ي حدي��ث ل��� 
السومرية نيوز، أن "العملية نفذت 
على خلفية معلومات اس��تخبارية 

قادت إلى العثور على املتفجرات". 

البصرة – عملية عسكرية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي قيادة 
عملي��ات محافظ��ة البص��رة امس 

عس��كرية  عملي��ة  ع��ن  االربع��اء 
مرتقب��ة ف��ي احملافظة خ��الل االيام 

القليلة املقبلة .
وأف��اد املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "قوات إس��تطالعية 
من اجليش والق��وات اخلاصة وصلت 
ال��ى البص��رة لتحديد أماك��ن إيواء 
ف��ي  الت��ي ستش��ارك  القطع��ات 
عملي��ة ف��رض األمن ف��ي احملافظة 
خالل االيام القليلة املقبلة" ، يش��ار 
ال��ى ان محافظ��ة البصرة تش��هد 
النزاع��ات  ف��ي  ملحوظ��اً  إرتفاع��اً 
املناطق  العش��ائرية الس��يما ف��ي 

الشمالية منها.

سطو مسّلح في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد * ضبط 3 صواريخ كاتيوشا داخل بستان شرقي ديالى 
مقتل أستاذ جامعي بهجوم مسلح وسط مدينة كركوك * اعتقال 44 مطلوبا بعمليات دهم بعدد من مناطق بابل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مستش��ار في رابطة املصارف العراقية 
س��مير النصي��ري الثالثاء عن ثالثة أس��باب أدت 
الى ايقاف صرف القروض الصغيرة واملتوس��طة 

للعاطلني عن العمل.
وقال النصي��ري ان" موضوعة القروض الصغيرة 
واملتوس��طة هي مبادرة للبن��ك املركزي العراقي 
وهي ليس��ت م��ن واجبات��ه األساس��ية بهدف 
تنش��يط ال��دورة االقتصادي��ة وحتقي��ق الهدف 
االقتص��ادي ولتحريك االقتص��اد الذي يعاني من 
الركود في العراق إضافة الى تش��غيل العاطلني 

عن العمل". 
وأضاف مستش��ار رابط��ة املص��ارف ان" مبادرة 
البنك املرك��زي بلغت 6 ترليونات دينار خمس��ة 
منه��ا للقط��اع الزراعي والصناع��ي والتجاري"، 
مؤك��دا ان��ه" مت تخصي��ص ترلي��ون دين��ار واحد 
فق��ط لتمويل املش��اريع الصغيرة واملتوس��طة 
للمواطن��ني" ، مش��يرا ال��ى ان" الواح��د ترليون 
دين��ار ل��م يصرف من��ه س��وى 39 ملي��ون دينار 
فقط"، عازيا اسباب ذلك الى" الروتني القاتل في 
بع��ض املصارف وعدم الت��زام املواطن بالضوابط 
والتعليم��ات فيم��ا يخ��ص تقدمي��ه مش��روعا 

اقتصاديا وتقدمي الضمانات".

بغداد ـ الصباح الجديد:            
نصب��ت أمان��ة بغ��داد أكث��ر م��ن )5( آالف عالمة 
مرورية على الشوارع الرئيسة في العاصمة بغداد 

لتسهيل تنظيم حركة السير واملرور فيها.
وبين��ت مديري��ة العالق��ات واالع��الم ان قس��م 
االضوي��ة املروري��ة وتأثيث الطرق احد تش��كيالت 
دائرة املشاريع نفذ إصالح اإلشارات املرورية ل)87( 
تقاطع��ا بجانب��ي الك��رخ والرصاف��ة والصيانة 
الدورية التي تشمل فحص ومد كيبالت التغذية 
الوطني��ة ونص��ب اجه��زة التحك��م باإلش��ارات 

املرورية .
واضاف��ت ان ش��عبة العالم��ات املروري��ة قام��ت 
بصيان��ة ونصب اكث��ر من )5000( م��ن العالمات 
املروري��ة وط��الء القال��ب اجلانبي واالش��راف على 
اعمال التخطيط احلراري في الش��وارع الرئيس��ة 
بجانبي الكرخ والرصافة فضال عن نصب عدد من 

املطبات الصناعية .
واش��ارت الى ان شعبة االس��يجة الواقية نفذت 
اعمال نصب عدد من االسيجة الواقية لعدد كبير 
من الطرق الداخلية وطرق املرور الس��ريع في عدد 
من مناط��ق العاصمة فضال عن اعمالها الدورية 
برفع االجزاء املتضررة من االس��يجة الواقية جراء 

احلوادث املرورية . 

رابطة المصارف 
العراقية تكشف أسباب 

توقف القروض

نصب 5 آالف عالمة 
مرورية في شوارع بغداد

الملف األمني

احلكومة جتدد رفضها زيادة نسبة
اقليم كردستان في املوازنة

مضيفا القول "قد نحصل من خالل هذا املؤمتر 
على دعم أو استثمارات أو منح مالية، ولكنها 
لن تك��ون ضمن ابواب االنفاق ف��ي املوازنة، إمنا 

تخصص البواب اخرى".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائب ع��ن حتال��ف القوى 
العراقي��ة عبد القهار الس��امرائي في تصريح 
إل��ى "الصباح اجلديد"، أن "احل��وارات مع رئيس 
الوزراء كانت ايجابية للتفاهم على العديد من 

الفقرات بنحو قانوني".
وأضاف الس��امرائي ان "تعديالت س��وف تطال 
بعض امل��واد، ويت��م املصادقة عليه��ا من قبل 
العبادي من أجل التصويت عليها مباشرة من 
دون تأخي��ر، وهذا االنطب��اع االيجابي امتد اثره 
لنواب احملافظ��ات النفطية واخلالف بقى فقط 

من قبل التحالف الكردستاني".
وأكد السامرائي ان "استكمال القراءة الثانية 
للقانون س��تكون االسبوع املقبل بغض النظر 
عن موقف التحالف الكردس��تاني لكننا نأمل 

بحصول نصاب كامل".
ونّوه إلى ان "التقش��ف في قان��ون املوازنة جاء 
تلبية لطلبات اجملتمع الدولي من أجل احلصول 
على مس��اعدات من خالل مؤمترات ومن بينها 

ما سيعقد قريباً في الكويت".
ومتنى الس��امرائي من "العبادي أن يتعاون اكثر 
عل��ى صعيد طلبات احملافظ��ات، ولكن باجململ 
هناك ش��به اتفاق وهو مؤش��ر ايجابي فاالمور 

اختلفت عما كانت عليه قبل اسبوع".
يش��ار إلى أن املوازنة ما زال��ت بانتظار القراءة 
الثاني��ة ملش��روعها ف��ي مجلس الن��واب، في 
وق��ت يتخوف البعض من تأخير اقرارها ملا بعد 

االنتخابات النابية.

القوات األمنية تدحر الرايات البيض 
وتستعيد ثالثة آبار نفطية في صالح الدين

ومن جانبها كش��فت قيادة احلشد الشعبي في 

احملور الش��مالي , أمس األربع��اء , عن ابرز أهداف 
عملي��ات تطهير ت��الل الطوز وإط��راف كركوك 
من اجملاميع اإلرهابية , مش��يرة إلى أن ، العملية 
تس��تهدف تطهير نحو 150 كم من بقايا داعش 
اإلجرامي ومجاميع الرايات البيض التي تتشكل 

في غالبيتها من األكراد .
 وق��ال املتح��دث باس��م احمل��ور علي احلس��يني 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن "عمليات فرض 
األمن انطلقت لتطهير إطراف محافظة كركوك 
والت��الل احمليطة بقض��اء طوز خورماتو ش��رقي 
ص��الح الدين وصوال لناحي��ة العظيم في ديالى 
من بقايا داعش واجملاميع اإلرهابية االنفصالية".

 وأض��اف أن " العملي��ة تس��تهدف تطهير نحو 
150 ك��م من بقاي��ا داعش اإلجرام��ي ومجاميع 
الرايات البيض االنفصالية" ، مبينا أن " العملية 
بدأت بقصف مدفعي مكثف على أوكار جماعة 
الراي��ات البيض في تالل الط��وز وتقدم قوات من 

اجليش والشرطة االحتادية".
 وأوضح أن " الفرقة املدرعة التاسعة من اجليش 
وقوات من الشرطة االحتادية والرد السريع فضال 
عن قوات من احلشد الشعبي وبإسناد من طيران 

اجليش تشترك في العملية".
وبش��أن الوض��ع األمني ف��ي طوزخرمات��و، أكد 
احلسيني أن "الوضع األمني في القضاء واملناطق 
التابع��ة ل��ه جي��د ج��داً وال توجد أي��ة خروقات 
وخاصة بعد توغل القوات العس��كرية واألمنية 

فيها ".
وتابع ان" العمليات مستمرة وهناك تقدم كبير 
على كافة احملاور وال توجد خس��ائر حتى أالن من 

القطعات العسكرية.
ومن جانبه كش��ف رئي��س جلنة األم��ن والدفاع 
النيابي��ة، حاك��م الزاملي في وقت س��ابق ، عن 
دعم جهات وصفها ب�"االنفصالية" تقف خلف 
تنظيم الراي��ات البيض ، وفيما ب��ني أن ، عناصر 
م��ن تنظيم داع��ش اإلرهابي انخرط��ت في هذا 
التنظي��م ، اك��د وضع خط��ة أمني��ة محكمة 

للقضاء عليه.
وبني اخلبير في الشؤون األمنية هاشم الهاشمي 
في وقت س��ابق لصحيفة "الصباح اجلديد" ان” 

طرق قت��ال جماعة الرايات البيضاء وش��عاراتها 
وأس��اليبها بعيدة جدا ع��ن اجلماعات األصولية 
واإلرهابي��ة وه��ي باحملصل��ة مجموع��ة كردي��ة 
متم��ردة تق��وم بعملي��ات بالضد م��ن احلكومة 
العراقي��ة واملناطق التي يس��يطر عليها االحتاد 
الوطني الكردستاني بعد ان استرجعت كركوك 
واملناط��ق املتن��ازع عليها وعادت حتت س��يطرة 

احلكومة االحتادية.

املالية النيابية تعتزم الغاء االستقطاعات 
الشهرية من رواتب املوظفني

وب��ني إن" أعضاء اللجنة ابدوا عدم املوافقة على 
مقترح احلكوم��ة بإيقاف الترفيع��ات والعالوات 
بس��بب ارتفاع و اس��تقرار أس��عار بي��ع النفط 
العراق��ي و انته��اء احلرب على داع��ش اإلجرامي 
فض��ال ع��ن إعادة اغل��ب العوائ��ل النازح��ة إلى 

محافظاتهم".
إل��ى  كتاب��اً  العراقي��ة  املالي��ة  وزارة  ووجه��ت 
الوزارات واحملافظ��ات كافة، طالبتها فيه بإيقاف 
التعيين��ات وإيقاف احتس��اب خدم��ة احملاميني 
واخلدم��ة الصحفية، وكذلك النقل بني الوزارات، 

ابتداء من 2018/1/1.
وطالب��ت ، الوزارة أيض��اً باالس��تمرار في إيقاف 
التعيينات بكافة الوزارات واجلهات غير املرتبطة 
بوزارة، واحملافظات ومجالس��ها كافة واالستمرار 
بأس��تقطاعات في رواتب املوظفني واملتقاعدين 
والبالغ��ة 3.8، عل��ى أن يُنظ��ر فيه��ا الحقاً بعد 

تشريع قانون املوازنة العامة االحتادية 2018.
وعدت اجلن��ة املالي��ة النيابية ، في وقت س��ابق 
، االس��تمرار باس��تقطاعات روات��ب املوظف��ني 
واملتقاعدي��ن بأن��ه )غي��ر قانوني(، داعي��ة ، وزارة 
املالية إلى إيقافها فورا وإرجاع ما قطع من رواتب 

املوظفني بكانون الثاني املاضي.
وذك��ر نائب رئي��س اللجنة املالية فالح الس��اري 
في وثيقة ص��ادرة عن اللجنة وموجهة إلى وزارة 
املالية في وقت سابق حصلت "الصباح اجلديد‘‘ 
عل��ى نس��خة منه��ا إن “االس��تقطاعات جرت 
بنسبة 3,8 من رواتب املوظفني واملتقاعدين وفق 
لقانون موازنة 2017 وتذهب للحش��د الشعبي 

ودع��م النازحني وأمور أخرى ، موضحا ، بحس��ب 
الوثيقة ان االس��تمرار باستقطاع نسبة 3.8 من 
رواتب املوظفني في 2018غير قانوني وال يس��تند 
إلى ش��رعية دستورية أو قانونية ومخالف إلدارة 

قانون املوازنة العامة"
وكانت انباء قد توات��رت امس بأن مجلس الوزراء 
ارس��ل مش��روع موازنة معدل يتضمن استمرار 
االستقطاعات من رواتب املوظفني واملتقاعدين، 

الذين يرون بدورهم ان احلاجة انتفت اليه

بعض املستشارين العسكريني سيبقون
في العراق حتى انتهاء معارك سوريا

ون��وه املتحدث باس��م املكت��ب االعالمي جمللس 
ال��وزراء إل��ى ان "تفاهم��ات جت��رى حالي��اً م��ن 
أجل خف��ض تدريج��ي ومرحلي للمستش��ارين 

األميركان".
وأوضح ان "ذلك س��يكون بحس��ب ما تقتضيه 
احلاجة في امليدان، وتوصيات القادة العس��كريني 
العراقي��ني الذين ه��م اعرف مبقدار م��ا تتطلبه 

قواتنا من دعم وخبرات".
وزاد إن "الع��راق ل��ن يتخلى عن دع��م اصدقائه، 
كونه بحاجة اليه على مستوى تنظيم وتأهيل، 
وتدري��ب الش��رطة احمللي��ة ف��ي املناط��ق احملررة 

واحلدود".
وتوقع "استمرار الدعم لغاية االنتهاء من املعارك 
في سوريا لوجود جيوب ممتدة لداعش في العراق 

وهذا ما يتطلب مالحقتها والقضاء عليها".
وأكم��ل احلديثي الق��ول إن "ه��ذه التحديات قد 
تتطلب تس��يير طائرات من دون طيار، أو طلعات 
اس��تطالع وغيرها م��ن االمور الت��ي تقع ضمن 

مفهوم العمل االمني".
م��ن جانبه، ذكر اخلبي��ر االمني واثق الهاش��مي 
ف��ي حديث إلى "الصب��اح اجلدي��د"، ان "القوات 
املوج��ودة في التحال��ف كانت برغب��ة احلكومة 
العراقي��ة التي طلبت تخفيضه��ا مقابل رغبة 

اميركية".
وأضاف الهاش��مي أن "اخلطة وضعت منذ نحو 
شهرين بعد االعالن عن االنتصار النهائي، واليوم 

بدأ انسحاب االسلحة الثقيلة"

وأوض��ح أن "ال��دور ينص��ب حالياً عل��ى املدربني 
واملستش��ارين بحس��ب حاجة اجلانب العراقي"، 
متوقع��اً "عق��د اتف��اق مع حل��ف النات��و على 

الصعيد ذاته".
وأك��د الهاش��مي أن "بغ��داد ال تري��د قطع��ات 
عس��كرية اميركية متس��ك االرض وهو موقفها 
منذ انطلقت عملي��ات التحرير، بل أنها رفضت 
عرض��اً لدول��ة عربي��ة ارادت اع��ارة طائراتها في 

املعارك ضد تنظيم داعش االرهابي".
وبني الهاش��مي أن "الدعم الدول��ي لم يقتصر 
عل��ى اجلانب االميرك��ي، وقد حص��ل باملدفعية 

والطيران اخلبرات".
يش��ار إلى أن العراق خاض معركة شرس��ة ضد 
تنظي��م داع��ش االرهابي من��ذ ع��ام 2014، وقد 
جن��ح في حتري��ر أراضيه العام املاض��ي بدعم من 

التحالف الدولي.

تاهيل حقل عجيل واستثمار ) 50-70 مقمق 
يوميا( من الغاز املصاحب

واض��اف وزير النف��ط اللعيبي ان الف��رق الفنية 
والهندسية للتشكيالت النفطية وبزمن وجهد 
قياس��يني جنح��ت ف��ي إع��ادة تأهيل وتش��غيل 
مستودعات وخزانات ومحطات الغاز السائل في 
حمام العليل مبحافظة نينوى، حيث مت تش��غيل 
أربعة معام��ل حكومية لتعبئة الغاز الس��ائل 
وافتتاح وتش��غيل 26 معمالً أهلياً لتعبئة الغاز 
الس��ائل، وه��ذا ما يس��هم في تغطي��ة حاجة 
احملافظة من وق��ود الغاز الس��ائل مبعدل 43-40 
ألف اس��طوانة بالي��وم وهو أعل��ى من معدالت 
اإلنت��اج قبل اح��داث املوصل ، ويات��ي ذلك ضمن 
حمل��ة الوزارة  إلعادة تأهيل وإعمار وبناء املناطق 

احملررة.
واش��ار الوزير الى ان الوزارة حققت في عام 2017 
إيراداً مالياً غير مس��بوق بلغ 252 مليون دوالرعن 
تصدي��ر )80( ش��حنة ال��ى االس��واق اخلارجية ، 
بفضل زي��ادة اإلنتاج الوطني من الغاز الس��ائل 
وتصدي��ر الفائض من��ه الى األس��واق اخلارجية ، 
وه��ذا ما يس��هم ف��ي تعزيز االقتص��اد الوطني 
وتنميته من خالل إضافة إيرادات مالية الى جانب 

اإليرادات املتحققة من النفط، ، مؤكدا الس��عي 
ال��ى مضاعفة اإليرادات املالي��ة في العام احلالي 
من تصدير الغاز، بفضل اخلطط الطموحة التي 

وضعتها الوزارة خدمة لالقتصاد الوطني.
وقال الوزير في البرقية إن اإلجنازات املذكورة جاءت 
بفضل العناية اإللهي��ة للجهود اخليرة اخمللصة 
إلبن��اء الع��راق الغي��ارى، وبفض��ل متابعتك��م 
وتش��جيعكم جلمي��ع املبادرات واخلط��وات التي 
نقوم به��ا وتقدميك��م الدع��م امل��ادي واملعنوي 
للعامل��ني في القطاع النفط��ي الذين يحملون 
أمانة ومس��ؤولية احلفاظ عل��ى الثروة النفطية 
والغازي��ة والعم��ل على تطويره��ا وتنميتها من 

أجل تعزيز االقتصاد الوطني.

روحاني يلوح باستعداد ايران للحوار مع 
أميركا بشأن املنطقة

متحدث��اً ع��ن "تفوقها ف��ي اختيار األس��اليب 
العس��كرية في التغلب عل��ى املصالح احليوية 

للعدو".
 وتابع: "نس��تطيع اآلن إطالق صاروخ يستهدف 
القطع املتحركة بدقة تامة، بصاروخ باليس��تي 
ال بص��اروخ كروز، وبس��رعة تع��ادل ثماني مرات 
س��رعة الصوت، في وقت كانت كل أبواب العلم 

والتقنية ُمغلقة أمام إيران".
ف��ي غضون ذلك، رفضت احملكمة العليا اإليرانية 
طلب��اً ملراجعة حكم بإع��دام األكادميي اجلامعي 
أحمد رضا جاللي، بتهمة التخابر مع إس��رائيل. 
وقال��ت احملامية زين��ب طاهري: "رف��ض القاضي 
طلبنا في أقل من س��اعة. س��نرفع طلباً جديداً 
أم��ام احملكمة العليا، للمطالب��ة مبراجعة ملفه 

نظراً إلى حساسية القضية".
وجالل��ي اختصاص��ي في ط��ب الط��وارئ، كان 
يقيم في الس��ويد وأوقف في طهران في نيسان 
)أبريل( 2016. ودين بنقل معلومات عن مسؤولنَي 
ف��ي املل��ف الن��ووي، إلى أجه��زة االس��تخبارات 
اإلسرائيلية )موس��اد(، ما ساهم في اغتيالهما 
بني عاَمي 2010 و2012. لكن جاللي يعزو توقيفه 
وإدانته إل��ى رفضه التجس��س ملصلحة أجهزة 

االستخبارات اإليرانية

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

تس��عى دائ��رة املش��اريع واخلدمات 
الصح��ة  وزارة  ف��ي  الهندس��ية 
مش��اريع  جمي��ع  الجن��از  والبيئ��ة 
املستش��فيات س��عة 400 س��رير 
في بغداد واحملافظات ، فيما تتوجه 
ال��وزارة الحال��ة تكمل��ة مش��اريع 
التي كانت  االس��ترالية  الش��ركة 
تنف��ذ س��ابقا ال��ى االس��تثمار او 
بعد  باملش��اركة  التنفيذ  اس��لوب 

سحب رخص العمل منها.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة املش��اريع 
رئي��س  الهندس��ية  واخلدم��ات 
املهندسني االقدم ثائر جعفر عباس 
ان لدى الوزارة مشروعا استراتيجيا 
خ��الل  عق��ده  توقي��ع  مت  مهم��ا 
الع��ام 2008 ويش��مل انش��اء 10 
مستشفيات 400 سرير موزعة في 
بغداد واحملافظات من قبل ش��ركات 

املانية وتركية واسترالية.
ولف��ت املدير الع��ام ال��ى ان العام 
ه��ذه  اجن��از  سيش��هد  احلال��ي 
املستش��فيات بالكام��ل ودخولها 
ال��ى اخلدم��ة ، مبينا ان الش��ركات 
التركي��ة اجن��زت مستش��فى ف��ي 
محافظ��ة باب��ل ومت افتتاحه خالل 
ايلول املاضي في حني وصلت نسب 
االجناز في مستشفيات محافظات 
كربالء وميس��ان وذي ق��ار والبصرة 
ال��ى مراحل متقدم��ة ، مضيفا ان 
كلف��ة املش��اريع املنف��ذة من قبل 
الشركات التركية 164 مليون دوالر 
لكل مستشفى فيما تبلغ القيمة 
االجمالية للمستشفيات املتبقية 

االخرى اكثر من 822 مليون دوالر .
واوض��ح مدير ع��ام دائرة املش��اريع 
تنف��ذ  االملاني��ة  الش��ركات  ان 
النج��ف  االول ف��ي  مستش��فيني 
االش��رف حيث جتاوزت نسبة اجنازه 
90 باملئ��ة فض��ال عن مستش��فى 
املوص��ل بلغ��ت نس��بته 33 باملئة 
وتوق��ف بس��بب احت��الل عصابات 
داعش االجرامية للمدينة س��ابقا، 
اال ان ال��وزارة تعكف عل��ى العمل 

في��ه بعد انتهاء االج��راءات الفنية 
واالدارية، مردفا ان القيمة االجمالية 
للمشاريع املنفذة من قبل الشركة 

االملانية تبلغ 148 مليون دوالر. 
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان جميع 
املستشفيات املذكورة تضم مراكز 
لعالج االورام السرطانية و16 صالة 
عمليات س��تجهز بأحدث االجهزة 
للتوس��ع  قابل��ة  وه��ي  واملع��دات 
والزيادة بحسب التصاميم املنفذة 
مستش��فى  ل��كل  املس��احة  الن 
تتجاوز 65 الف متر مربع وحتتاج الى 
ثالثة االف موظف لكل منها ما بني 

طبيب وممرض وصحي واداري ,
ال��وزارة  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 

م��ن  العم��ل  رخ��ص  س��حبت 
الش��ركات االسترالية س��ابقا الن 
اجنازه��ا متلك��ىء وتت��راوح بني 10 
للمستش��فيات  باملئ��ة   13 ال��ى 
املوكل��ة ف��ي تنفيذها ف��ي بغداد 
وديال��ى والديواني��ة ، كاش��فا عن 
توج��ه ال��وزارة لتنفيذها عن طريق 
االس��تثمار او ف��ي اط��ار مش��روع 
تبنته االمان��ة العامة جمللس الوزراء 
القطاع  بطريق��ة املش��اركة م��ع 

اخلاص .
من جهة اخرى عقدت دائرة العيادات 
الطبية الشعبية احدى تشكيالت 
وزارة الصحة اجتماعا موس��عا مع 
مدراء ش��عب االجنحة اخلاصة في 

الدوائر الصحية ببغداد واحملافظات 
ملناقشة اهم املشكالت واملعوقات 

في العمل وايجاد احللول لها .
وق��ال مع��اون مدي��ر ع��ام الدائ��رة 
للش��ؤون الفنية الدكتور ش��هاب 
احم��د جاس��م ان الدائ��رة عقدت 
اجتماعا موس��عا مع مدراء شعب 
الدوائ��ر  ف��ي  اخلاص��ة  االجنح��ة 
الصحي��ة اضاف��ة ال��ى ع��دد من 
احملاس��بني واالداريني ملناقش��ة اهم 
املش��كالت واملعوقات ف��ي العمل 
وايج��اد احللول له��ا ، مش��يرا الى 
اله��دف االساس��ي لالجتم��اع  ان 
ملناقشة تطوير اخلدمات الفندقية 
االجنح��ة  رده��ات  ف��ي  املقدم��ة 

اخلاصة واالهتمام بها بشكل اكبر 
االهلية  املستش��فيات  لتضاه��ي 
وتك��ون ذات ج��ودة عالي��ة بحي��ث 
يش��عر املري��ض الراقد ف��ي اجلناح 
اخل��اص في املستش��فى احلكومي 
بالراحة واالطمئنان وعدم وجود اي 

نقص . 
واكد معاون املدي��ر العام ان الدائرة 
س��تقوم بتقييم رده��ات االجنحة 
اخلاص��ة والعامل��ني فيها من خالل 
القي��ام بزي��ارات تفتيش��ية لتلك 
باالعتبار  االخ��ذ  الردهات وس��يتم 
الفندقي��ة  اخلدم��ات  مس��توى 
املقدم��ة فيه��ا وقد نضط��ر لغلق 
اجلناح في حالة تردي تلك اخلدمات 

فيه ، مشيرا الى نية الدائرة تدريب 
الفندقي��ة  اخلدم��ات  مس��ؤولي 
ف��ي االجنح��ة اخلاص��ة م��ن خالل 
اش��راكهم في عدة دورات ليكونوا 

مؤهلني لتلك املسؤولية .
ولف��ت الدكت��ور جاس��م ال��ى ان 
االجتم��اع تط��رق ايضا ال��ى وجبة 
الطعام املقدم��ة في اجلناح اخلاص 
، مؤك��دا  على ض��رورة االهتمام به 
وجعل��ه مميزا اضافة الى مناقش��ة 
مواضي��ع اخرى تصب في مصلحة 
االساس��ي  فاله��دف  املواط��ن 
لالجنحة هو تقدمي خدمات متميزة 
ومنافس��ة مل��ا يقدم ف��ي القطاع 

اخلاص بل تفوق عليها .

تنّفذ وزارة الصحة 
مشروعا استراتيجيا 
مهما تم توقيع 
عقده خالل العام 
2008 ويشمل إنشاء 
10 مستشفيات 400 
سرير موزعة في 
بغداد والمحافظات 
من قبل شركات 
ألمانية وتركية 
وأسترالية

احدى املستشفات قيد االنشاء

بحاجة الى 3 آالف تمريضي وإداري لكل منها

10 مستشفيات بمساحة 65 ألف متر مربع
تنّفذ هذه السنة في البالد
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محليات 4
تجهيز السكر وزيت الطعام في 7 محافظات

متابعة الصباح الجديد:

اكد وزير التجارة وكالة الدكتور 
سلللمان اجلميلللي خللال زيارته 
لشللركة جتللارة احلبللوب حللرص 
وسللعي الوزارة علللى دعم عمل 
الشللركة في توفيللر بيئة أمنة 
وصحيللة علللى وفللق سللياقات 
العمل الصحيحة ومبا يتناسب 
مع االجراءات القانونية واالدارية 
حتقيللق  فللي  تسللهم  التللي 
العامللة ومعاجلة كل  املصلحة 
القضايا واملشللكات واملعوقات 
التللي تعترض عملها وسللتقف 
بوجه كل مللن يتجاوز على املال 
العام ونحمي الكفاءات املهنية 

والنزيهة .
ودعا الوزيللر خال الزيللارة رفقة 
وكاء الللوزارة واملفتللش العللام 
فللي  املتقللدم  املللاك  ولقائلله 
الللى ضللرورة عللرض  الشللركة 
الشللركة الفرص االسللتثمارية 
وفللق  علللى  لتطويرعملهللا 
للشللركة  املتاحللة  االمكانللات 
وخصوصللاً مبللا يتعلللق برصيف 
الشركة في ميناء ام قصر واعادة 
تأهيله للعمل والذي سيسهم 
بوصللول البضائع الماكن النقل 
بصورة مباشرة اضافة الى توفير 

اموال للشركة .
واشللار اجلميلللي الللى ان الوزارة 
ستعالج جميع القضايا لتطوير 
عمل الشركة من خال تسهيل 
االجللراءات القانونيللة واالداريللة 
السللتعمال االمتتللة واحلوكمللة 
االلكترونية للسايلوات والبنزات 
ملتابعللة رصيد احلبللوب وحركة 
اخلزيللن ومبللا يقلللل مللن الروتني 
والفسللاد ويحافللظ علللى املال 
العللام ، الفتللاً الللى دعللم ادارة 
الشللركة مللن قيللادات الللوزارة 
التي  القرارات الشجاعة  باتخاذ 
تخللدم الصالح العللام والعمل 

بروح الفريق الواحد .

مللن جانبة اكللد وكيل الللوزارة 
االقدم وليد املوسوي على ضرورة 
توجيه مدراء الفللروع بالتواصل 
فللي  احملليللة  احلكومللات  مللع 
املعنية  واجلهللات  محافظاتهم 
لتحسني صورة الشركة وعملها 
لبيان اهمية عمل الشركة التي 
لها متاس مللع املواطن في توفير 
املادة االساسللية لقوت املواطن 
من مادة احلنطللة والتواصل مع 
اجلهللات املعنية لدفللع ما بذمة 
مالية  الشركة من مستحقات 

للمزارعني والفاحني .
وقال وكيللل الللوزارة االقتصادي 
ان  املهنللدس هيثللم اخلشللالي 
الشركة ساعية حلل املشكات 

االمتتة  باسللتعمال  واالجللراءات 
التاعللب واحلصللول على  ملنللع 
العاملية في خطوة  الشللهادات 
متقدمللة حلل هذه املشللكات 
خللال هللذا العللام  ، فيمللا اكد 
املفتللش العللام للللوزارة مؤيللد 
الساعدي على ضرورة االستفادة 
مللن التجللارب السللابقة حلللل 
املعاجلللات  وايجللاد  املشللكات 
االسللتباقية  االجللراءات  واتخاذ 
للتدقيق والفحص واالسللتعانة 
بجهات من وزارة الصحة واجلهاز 
املركللزي للسلليطرة النوعييللة 
والتي تكفلهللا القانون والعمل 
بشفافية ومهنية بالتعامل مع 

مراجعات املواطنني اخلدمية.

باشللرت  علللى صعيللد متصل 
الشللركة العامة لتجللارة املواد 
بتجهيللز  الثاثللاء،  الغذائيللة 
البطاقللة  مبفللردات  الللوكاء 
التموينية في سبع محافظات.

وقال مدير عام الشللركة قاسم 
حمود منصور، في بيان صحفي 
اجلديد«  »الصباح  اطلعت عليه 
ان »مجمللع مخللازن بازوايللا في 
بتسلللم وجتهيز  باشللر  املوصل 
مفللردات البطاقللة التموينيللة 
للمواطنني حيث مت جتهيز مناطق 
والكرامللة  واألندلللس  الوحللدة 
ومخمور والكوير وقراج والكلك 
والفللاروق  وقصللران  وفايللدة 
واملوصللل  واحلدبللاء  وحميللدات 

اجلديدة واحمللبية والرفاعي، مبادة 
زيت الطعام«.

واضللاف املديللر العللام ان »فروع 
مسللتمرة  الشللركة  ومواقللع 
بإيصال وجتهيز مفردات البطاقة 
التموينيللة للمواطنللني، حيللث 
قام فرع الشللركة في محافظة 
زيللت  مللادة  بتجهيللز  البصللرة 
الطعللام بواقللع )2657( طنللا ، 
اضافة الى جتهيز مادة السللكر 
بواقع )2983( طنا »، مشيرا الى 
ان »فرع الشللركة في محافظة 
ذي قار كذلللك قام بتجهيز مادة 
الرفاعي  ملناطللق  الطعللام  زيت 
وقلعللة سللكر والفجللر بواقللع 

)264( طنا«.

وتابللع بللأن »فللرع الشللركة في 
املثنى باشللر بتسلم  محافظة 
وجتهيللز املواطنللني مبللادة زيللت 
طللن«،   )600( بواقللع  الطعللام 
مضيفا انلله »مت جتهيللز الوكاء 
في محافظللة ديالى مبللادة زيت 

الطعام بنسبة 97%« .
 الفتللا الللى ان »فللرع الشللركة 
في محافظة كربللاء، قام ايضا 
بتجهيز مادة زيت الطعام بواقع 
)1162( طنللا، فضا عللن جتهيز 
 )2553( بواقللع  السللكر  مللادة 
طنللا«، مبينا ان »فرع الشللركة 
جهللز  االنبللار  محافظللة  فللي 
الللوكاء مبادتي السللكلر وزيلت 

الطعلام«.

التجارة تحرص على تحقيق األمن الغذائي للمواطنين بالسياقات الصحيحة 
 

دعا الجميلي الى 
ضرورة عرض 

الشركة الفرص 
االستثمارية 

لتطويرعملها على 
وفق اإلمكانات 

المتاحة للشركة 
وال سيما بما يتعلق 

برصيف الشركة في 
ميناء أم قصر وإعادة 

تأهيله للعمل

إحدى املزارع في العراق

اخلميس 8 شباط 2018 العدد )3876(

بغداد – الصباح الجديد:

خلدمللات  العامللة  الشللركة  اجنللزت 
الشللبكة الدولية للمعلومات احدى 
تشللكيات وزارة االتصللاالت بالتعاون 
مع شركة هواوي الصينية ) الشركة 
املنفذة للمشللروع ( اجناز اعمال نصب 
وتشغيل اجهزة مشروع انشاء البنى 
التحتية ملشاريع احلكومة االلكترونية 
) LTE 4G ( للمواقللع احملددة مواقعها 

مسبقاً وبواقع 75 موقعاً .
وتأتي هللذه االعمللال ضمللن املرحلة 
الثانيللة والثالثللة للمشللروع ، حيث 
تضمنت املرحلة الثانية انشاء املوقع 
الرئيس للمشللروع في بغداد ، اضافة 
الللى نصللب وتشللغيل االجهللزة في 
سللبعة مواقع اخرى سللتة منها في 
بغداد والسابع في محافظة البصرة ، 
ليشمل بعد ذلك املشروع في املرحلة 
الثالثللة محافظللات ) بابللل ،كرباء ، 
النجللف، البصرة ، ميسللان ، الكوت، 
الديوانية ،ذي قار، والسللماوة ( وبواقع 
68 موقعللاً .ومما يذكر ان املشللروع من 
شأنه ربط وزارات ودوائر الدولة بشبكة 

انترانللت مؤمنللة بهللدف انشللاء بنى 
حتتية تتيللح امكانية تبادل املعلومات 
وانشللاء التطبيقات احلديثة التي من 
شأنها تغيير واقع اخلدمات احلكومية 
املقدمللة للمواطنللني نحو مسللتوى 
الطموح، مبللا في ذلللك تقليل الزخم 
علللى دوائر الدولللة لتصبح املعامات 
الكترونية اسللوة بالدول املتقدمة في 

مجال تكنولوجيا املعلومات .
علللى صعيد متصللل متكنللت الفرق 
الفنيللة فللي هيئللة صيانللة الكابللل 
اتصاالت  التابعللة ملديريللة  الضوئللي 
الرصافللة بإصللاح عارضللة الكابللل 
الضوئي سللعة ) 24 شللعيرة ( ضمن 
مسللار بدالة احلسللينية  والذي يبعد 
مسللافة 995 مترا عللن البدالة حيث 
وإعللادة  الضوئللي  اللحللام  إجللراء  مت 

اخلدمات.
وعلللى صعيد متصللل قامللت هيئة 
الكابل  بتأمني  شعيرات ضوئية عدد 
2 كمسار اصلي وآخر احتياط ملشروع 
اجلللوازات بللني املقر الرئيسللي للدائرة 
واملوقللع البديل في مطللار بغداد عبر 
بللداالت العلويللة واجلادرية والرشلليد 
وبالتنسلليق مع املللاكات الفنية في 

إتصاالت الكرخ .
كمللا متللت متابعللة األعمللال الفنية 

اخلاصللة بتنظيم الشللبكة الضوئية 
ملواقع تراسل الرصافة وحجز شعيرات 

ضوئيللة عللدد 2 علللى مسللارالكابل 
الضوئللي بللني بدالللة اجلادريللة ومقر 

شللركة آسياسلليل واملنفللذ من قبل 
شركة ) IQ ( لإلتصاالت ، ويأتي اجلهد 
الهندسي والفني تنفيذا« لتوجيهات 
الشللركة العامة لإلتصللاالت بتقدمي 
أفضل اخلدمات اإلتصاالتية واإلنترنت 

للمواطنني واملؤسسات احلكومية . 
الى ذلك عقد فللي محافظة كركوك 
اجتمللاع ضللم احملافظ راكان سللعيد 
اجلبللوري واملعللاون الفتللي للمحافظ 
املهندس علي حمادي ومدير إتصاالت 
كركللوك املهنللدس جندت خورشلليد 
ومديللر األنترنللت واألجهللزة األمنيللة 
اخملتصللة لبحللث مسللتوى خدمللات 
األنترنللت فللي كركللوك والعمل على 

تلبية  إحتياجات املواطنني.
وأكد احملافللظ على ضرورة التنسلليق 
مللع وزارة اإلتصاالت لتحسللني جودة 
اخلدمات االتصاالتية واالنترنت وطالب 
بإرسال جلنة فنية مختصة من الوزارة 
لاطاع على عمل منظومات اإلنترنت 
والوقللوف على اسللباب تللردي اخلدمة  
لضمان توفير افضل وأحسن اخلدمات 

للمواطن الكركوكلي . 
من جانب أخر تفقد مدير اتصاالت ذي 
قار املهندس حسني محمد بركات في 

جولللة ميدانية مقر مشللروع البدالة 
الاسلللكية ومركز خدمة الزبائن في 
مجمللع إتصاالت الكرمللة في االهوار 
وهي من املناطق املشمولة بالتغطية 
الاسلللكية لإلطللاع علللى املراحللل 

النهائيه إلجناز املشروع . 
وفللي السللياق ذاتلله نظمت شللركة 
ZTE  الصينيللة املنفللذة للمشللروع 
دورة تدريبيللة للمهندسللني والفنيني 
العاملني مبشللروع البدالة والذي يعد 
من املشللاريع اإلسللتراتيجية ،  وينفذ 
بتمويللل من احملافظة ضمن مشللاريع 
بلغللت  وبكلفللة  االقاليللم  تنميللة 
خمسة مليارات دينار ، وتعمل املديرية 
على اسللتحصال املوافقات االصولية 
والقانونية لكي تشمل جميع مناطق 
احملافظة باخلدمات الاسلللكية والتي 
لصالللح  ماليللة  إيللرادات  سللتحقق 
الشللركة العامة لإلتصاالت وتسعى 
الللوزارة جاهدة مللن خللال ماكاتها 
الهندسللية والفنيللة وبالتعللاون مع 
الشللركات  الشللريكة معها بتقدمي 
كل مللا يخللدم املواطن واملؤسسللات 
احلكومية على وفللق أحدث التقنيات 

العاملية . 

تقرير

نصب وتشغيل 75 موقعا في مشروع البنى التحتية للحكومة اإللكترونية
إصالح عوارض لدائرة جوازات الرصافة

»اللعيبي« يبحث مع 
»لوك أويل« تطوير 

القّطاع النفطي في العراق

 العمل تحث على مضاعفة 
الجهود لتحقيق األمن االجتماعي

بغداد - الصباح الجديد:
بحللث وزير النفط جبار علي حسللني اللعيبي 
مع املدير املفوض لشللركة لوك اويل النفطية 
الروسية كاتي اجلبوري والوفد املرافق له سبل 

تطوير القطاع النفطي في الباد .
واكللد الوزير خللال اللقاء على ضللرورة تعزيز 
التعاون املشللترك مللن اجل حتقيللق االهداف 
املرجوة، مشلليرا الى اسللتعداد الوزراة لتقدمي 

جميع التسهيات بهذا الشأن.
من جانبه أشللاد املدير املفوض لشللركة لوك 
اويل النفطية الروسللية بحللرص الوزارة على 
التعاون مع الشللركات العاملية وتوفير ظروف 
العمللل املناسللبة التي تسللاعد علللى تنفيذ 
اخلطط املوضوعة من قبل االدارات املشللتركة 
للحقول النفطية، مؤكدا رغبة شللركته في 

تطوير قطاع النفط والغاز في العراق .

بغداد - الصباح الجديد:
تفقللد الوكيللل االقدم لللوزارة العمل والشللؤون 
االجتماعية املهندس فالح العامري اقسام هيئة 
احلمايللة االجتماعية ودائرة حمايللة املرأة التابعة 
للوزارة لاطللاع على مراحللل العمل وخصوصا 
االقسام التي هي في متاس مباشر مع املواطنني. 
وحث الوكيل االقدم خللال الزيارة املوظفني على 
اهميللة مضاعفللة اجلهود في سللبيل تسللهيل 
اجنللاز معامات املراجعني واختزال احللقات الزائدة 
وتسللهيل االجللراءات انطاقا من مبللدأ العدالة 

واملساواة في حتقيق االمن االجتماعي. 
واوضح الوكيل الفني ان العمل في مجال اخلدمة 
االجتماعيللة عمل مميز ويتطلللب جهدا اكبر في 
التعامللل مع الشللرائح الفقيرة واملسللتضعفة 
في اجملتمللع لكون العمل امليداني ممزوجاً باخلدمة 
الوظيفية. داعيا الى وضع آلية للتنسيق ومعاجلة 
وازالللة العوائللق امام اجناز عمل االقسللام لغرض 
تقدمي افضل اخلدمات للمواطنني وخاصة الفئات 
الفقيللرة واحملتاجللة ، مطالبللا باختللزال احللقات 
الزائدة واالبتعاد عللن الروتني في العمل ومعاجلة 
احلاالت التللي حتتاج الللى االستشللارة القانونية 

بالسرعة املمكنة.

العيسى يبحث آليات 
التنسيق مع مفوضية 
حقوق اإلنسان في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
بحللث وزير التعليللم العالي والبحللث العلمي 
الدكتللور عبللد الللرزاق العيسللى مللع وفد من 
املفوضيللة العليا حلقوق االنسللان فللي العراق 
وضع آليات التنسلليق بللني الللوزارة ومنظمات 

اجملتمع املدني.
وقللال العيسللى إن الوزارة تتجه نحو تنشلليط 
عاقة مؤسساتها التعليمية مبفوضية حقوق 
االنسان ومنظمات اجملتمع املدني مبا يؤمن وضع 
االليات املناسللبة للتنسلليق املشللترك، مبينا 
أن هنللاك رؤيللة اكادمييللة نحو تطويللر مفردات 
مادة حقوق االنسللان التي تللدرس في اجلامعات 
وجعلها باملسللتوى الذي يتماشللى ومتطلبات 

املرحلة واجملتمع.
وأضاف وزير التعليللم أن تلك املنظمات لها دور 
فاعللل في حتديللث اجملتمع من خللال  منظومة 
عمل مشتركة مع مؤسسات الدولة العراقية 
ومنهللا اجلامعللات واملعاهللد الفتا الللى ان وزارة 
التعليللم تعمل طبقا لسياسللة االنفتاح التي 

تؤمن شراكة وطنية جملتمع واع ومزدهر.
مللن جانبلله اعللرب وفللد حقللوق االنسللان عن 
سللعيهم الى تطوير برامج العمل التي تتواءم 

وطبيعة عمل مؤسسات الدولة العراقية . 
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بغداد - الصباح الجديد:
بحللث وزيللر الصناعللة واملعادن 
شللياع  محمللد  املهنللدس 
السللوداني مللع رئيللس واعضاء 
جمعيللة مصنعللي االسللمنت 
في العللراق بحضور رئيس هيئة 
العامة  االمانة  في  املستشارين 
جمللللس الللوزراء وذلللك للبحللث 
في سللبل دعم واسللناد صناعة 

االسمنت في العراق.
واكللد الوزيللر خال اللقللاء على 
اهميللة دعللم وتطويللر قطللاع 
صناعة االسمنت ملاله من اهمية 
كبيرة في اعادة البناء واالعمار ، 
مشيرا الى ان احلكومة العراقية 
قدمللت دعمها واسللنادها لهذا 
القطاع احليللوي من خال اصدار 
قرار منع استيراد االسمنت بعد 
تقللدمي الضمانللات مللن معامل 
بتلبية  واخلاص  العام  القطاعني 
كامللل احلاجللة احمللية مللن هذا 
املنتللج بنوعيات جيدة واسللعار 
والتعاون  وبالتنسلليق  منافسة 
مللع وزارات الدولة االخرى ومنها 
وزارة النفللط التي تقوم بتجهيز 

هللذه املعامللل بكميللات الوقود 
املطلوبة باسعار مدعومة .

وجللدد الوزيللر اسللتعداد الوزارة 
معامللل  الللى  الدعللم  لتقللدمي 
القطللاع اخلللاص كونه شللريكا 
احلكومي  للقطاع  اسللتراتيجيا 
والتدخللل لغرض ايجللاد احللول 
للمشللكات واملعوقات التي قد 

تعترض هذه الصناعة.
من جانبهم اعرب رئيس واعضاء 
جمعية مصنعي االسمنت عن 
شكرهم وامتنانهم الوزير على 
جهوده ودعمه املستمر للصناعة 
الوطنية ، مجددين استعدادهم 
بتحقيق  بالتزاماتهللم  لايفللاء 
االكتفاء الذاتي ملادة االسللمنت 
وتلبية احتياجات مشاريع اعادة 
االعمار والبنللاء للمناطق احملررة 
من االسللمنت العراقللي املتميز 

باملواصفة واجلودة العالية .
بحللث  متصللل  صعيللد  علللى 
واعضللاء  رئيللس  مللع  الوزيللر  
الثرمسللتون  رابطللة مصنعلي 
والطابللوق اجليري فللللي العراق 
بتقللللدمي  الكفيلللة  السللبل 

واالسللللناد لصناعللة  الدعللم 
احللللول  وايجللاد  الثرمسللتللون 
للمشكات التلي حتيلط بعلمل 

مصانلع الثرمستلون.
وتنللاول اللقاء اسللتعراض واقع 
العمللل واالنتللاج فللي مصانللع 
الثرمسللتون والطابللوق اجليللري 
وابللرز املشللكات التللي تواجلله 
اسللتمرار هذه الصناعللة والتي 
االغللراق  ظاهللرة  اهمهللا  مللن 
بالثرمسللتون  احملليللة  للسللوق 
املسللتورد ما ادى الللى انخفاض 
لهللذه  االنتاجيللة  الطاقللات 
املصانع حيث تعمل مبايقارب من 
%40 مللن طاقتهللا التصميمية 
اضافة الى مشللكلة رفع اسعار 
الوقود املسللتعمل في تشغيل 
هللذه املصانع بحللدود )%50( من 
اسللعاره االعتياديللة فضللا عن 
املواد  اخرى كاسللعار  مشكات 
الضريبية  واالعفللاءات  االوليللة 
وتقادير حاجللة هذه املصانع من 
الوقللود وغيرهللا من االجللراءات 
الفنيللة والتنظيميللة املتعلقة 

بسير العمل واالنتاج فيها .

بغداد - الصباح الجديد:
االعمللار  وزارة  وكيللل  بحللث 
واالسللكان والبلديات واالشغال 
اسللتبرق  املهنللدس  العامللة 
ابراهيللم الشللوك مع ابللو علي 
التنفيللذي  املديللر  الكوفللي 
مجللاالت  الشللعبي  للحشللد 
التعللاون املشللترك لاسللتعانة 
باجلهد املدني للحشد الشعبي 
في تنفيذ واكمال املشللاريع في 
احملافظللات وخاصة في قطاعات 
الطرق واجلسور والبنى التحتية 
مثل مشللاريع الصرف الصحي 
واملاء بهدف اسللتفادة املواطنني 

منها بأسرع وقت ممكن.
ومبوجللب  بأنلله  الوكيللل  وبللني 
توجيهات رئيللس مجلس الوزراء 
مللن  االسللتفادة  املتضمنللة 
امكانيات احلشد الشعبي لرفد 
اجلهللد املدني في تقدمي اخلدمات 
التللي يحتاجهللا املواطنللون في 
مناطقهم كافللة ، اذ مت التعرف 
علللى اجلهللد الهندسللي لللدى 
احلشد الشللعبي واالعمال التي 
قام بها فللي احملافظللات لتوفير 

وكيفية  للمواطنللني  اخلدمللات 
التنسلليق بللني الوزارة واحلشللد 
الشعبي لتحديد املشاريع التي 
ميكن له الدخول الجنازها وخاصة 
املشللاريع املتوقفة بسبب عدم 
املاليللة  التخصيصللات  توفللر 

لتنفيذها.
واضللاف الوكيللل بأنلله سلليتم 
حتديللد عدد مللن هذه املشللاريع 

وحسب االسبقيات في التنفيذ 
وخاصة املشاريع التي ليس فيها 
متعلقللات قانونيللة او اجلديللدة 

التي لم يباشر بها.
يذكللر ان االمانللة العامة جمللس 
الوزراء قد أبلغت جميع الوزارات 
بتوجيهات السيد رئيس مجلس 
الللوزراء واوعزت بأخذ ما يقتضي 

كل حسب اختصاصه. 

السوداني يجدد دعمه لصناعة 
االسمنت والثرمستون والطابوق الجيري

»اإلعمار« تدعو الى االستعانة
بالجهد المدني في إكمال المشاريع 



5 اخلميس 8 شباط 2018 العدد )3876(اعالن

Thu. 8 Feb . 2018 issue )3876(



الصباح الجديد - وكاالت:

أعل��ن البي��ت االبي��ض ام��س االول 
الثالثاء ان الرئيس دونالد ترامب أمر 
البنتاغون بتنظيم عرض عس��كري 
الظهار القوة العس��كرية للواليات 
املتحدة، في قرار يس��عى من خالله 
ايض��ا الى اب��راز دوره كقائ��د أعلى 

للقوات املسلحة.
وترام��ب الذي راودت��ه فكرة تنظيم 
عرض عس��كري في واشنطن حتى 
قب��ل أدائ��ه قس��م اليمني رئيس��ا 
للوالي��ات املتح��دة مطل��ع الع��ام 
املاضي، طلب رسميا من البنتاغون 
تنظيم اس��تعراض عس��كري، وقد 
ب��دأ بالفع��ل ضب��اط وزارة الدف��اع 

بدراسة املوعد االمثل إلجرائه.
البي��ت  باس��م  املتحدث��ة  وقال��ت 
االبيض س��ارة س��اندرز ان »الرئيس 
ترامب يدعم بالكامل افراد القوات 
املسلحة العظماء الذين يخاطرون 
بحياته��م كل يوم للحف��اظ على 
ام��ن بالدن��ا، وق��د طل��ب م��ن وزارة 
الدف��اع النظر ف��ي تنظيم احتفال 
ميكن خالل��ه جلمي��ع االميركيني ان 

يعربوا فيه عن امتنانهم«.
وأك��دت وزارة الدف��اع انه��ا »بصدد 
حتدي��د التفاصيل« الالزمة لتنظيم 
ه��ذه الفعالي��ة غير املعه��ودة في 

الواليات املتحدة.
وكان ترام��ب أع��رب ع��ن انبه��اره 
بالعرض العسكري الذي حضره في 
باريس في 14 متوز املاضي مبناس��بة 

اليوم الوطني الفرنس��ي بدعوة من 
نظيره اميانويل ماكرون الذي خصص 
في حينه للرئيس الضيف استقباال 
كبي��را. ويومها ط��رح ترامب فكرة 
تنظيم ح��دث مماثل في واش��نطن 

مبناسبة العيد الوطني في 4 متوز.
وما ان اعل��ن البيت االبيض عن قرار 
ترامب تنظيم استعراض عسكري 
حتى انهالت االنتق��ادات من جانب 
معارضي الرئيس امللياردير الذين لم 
يتوان بعضهم عن تشبيه سلوكه 

بسلوك زعيم نظام ديكتاتوري.
وق��ال النائ��ب الدميوقراط��ي حي��م 
ماكغاف��رن »يا له م��ن تبديد عبثي 
للم��ال. ترامب يتص��رف كديكتاتور 

اكثر منه كرئيس«.
فيما أعلن نائ��ب الرئيس االميركي 
ان  االربع��اء،  ام��س  بن��س،  ماي��ك 
واش��نطن تس��تعد للكش��ف عن 
»أش��د« عقوب��ات اقتصادية تفرض 

على كوريا الشمالية حتى اآلن.
وق��ال بنس الذي ي��زور اليابان حالياً، 
خالل مؤمت��ر صحفي مش��ترك مع 
رئيس ال��وزراء الياباني ش��ينزو آبي، 
في خت��ام محادثات ح��ول التهديد 
الكوري الش��مالي، »اعل��ن اليوم ان 
قريبا  املتحدة ستكش��ف  الواليات 
عن العقوب��ات االقتصادية االش��د 
واالكث��ر قوة التي تفرض على كوريا 
الشمالية«، بحسب وكالة »فرانس 

برس«.
واض��اف »ليدرك العال��م هذا االمر، 
سنواصل تكثيف اقصى ضغوطنا 
ال��ى ان تتخ��ذ كوري��ا الش��مالية 

خطوات ملموسة نحو نزع اسلحة 
كامل ميكن التحقق منه وغير قابل 

للعودة عنه«.
كم��ا ح��ذر بن��س م��ن ان »كوري��ا 
الش��مالية الت��ي ستش��ارك ف��ي 
االلع��اب االوملبي��ة الش��توية ه��ذا 
الشهر ضمن وفد مشترك مع كوريا 
اجلنوبية، لن يس��مح لها بالهيمنة 

على احلدث عبر دعايتها«.
اخلي��ارات  »كل  ان  عل��ى  وش��دد 
مطروحة عل��ى الطاولة«، متعهدا 

بان »تواصل واشنطن نشر معداتها 
العسكرية االكثر تطورا في اليابان 
واملنطق��ة حلمايته��ا م��ن التهديد 

الذي تشكله كوريا الشمالية«.
من جهته، قال آبي الذي س��يتوجه 
على غرار بنس ال��ى كوريا اجلنوبية 
حلض��ور االلعاب االوملبية الش��توية 
ف��ي بيون��غ تش��انغ، انه ابل��غ نائب 
الرئي��س االميرك��ي بان��ه ال ميك��ن 
القبول »بامتالك كوريا الش��مالية 

االسلحة النووية«.

وفي غضون ذلك يسعى الكونغرس 
األميركي هذا األس��بوع إل��ى إقرار 
اخلامس��ة،  للم��رة  موق��ت  متوي��ل 
الدول��ة  لضم��ان اس��تمرار عم��ل 
الفيديرالي��ة ف��ي حال تع��ذر على 
الغالبية اجلمهورية في مجلس��يه 
التوص��ل إل��ى اتفاق م��ع املعارضة 
الدميوقراطية في شأن موازنة العام 

.2018
ويعجز البرملانيون منذ بدء الس��نة 
املالي��ة ف��ي األول من تش��رين األول 

االتف��اق  ع��ن  املاض��ي،  )أكتوب��ر( 
على قيم��ة النفق��ات الفيديرالية 
ويعمد  وتوزيعه��ا.  الس��نة  لكامل 
الكونغ��رس من��ذ ذل��ك احل��ني إلى 
إصدار قوان��ني إنفاق موقتة لتمويل 
دفع��ات  عل��ى  الفيديرالي��ة  اإلدارة 
لبضعة أس��ابيع ف��ي كل مرة، من 
غير أن يتوصل إلى إقرار اإلصالحات 
البنيوي��ة الت��ي تطالب به��ا اإلدارة 

اجلديدة.
للموافقة  الدميوقراطيون  ويشترط 
عل��ى الزي��ادة الكبيرة ف��ي موازنة 
الدف��اع، إقرار زي��ادة موازي��ة لباقي 
النفقات الداخلية. كما يس��تغلون 
ه��ذا االس��تحقاق الداه��م حملاولة 
انتزاع تنازل يتعلق بتش��ريع أوضاع 
مئ��ات آالف الش��بان املقيم��ني في 
غي��ر  بصف��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
قانونية، غي��ر أنهم لم ينجحوا في 

مساعيهم حتى اآلن.
ومتل��ك املعارضة وس��يلة ضغط، إذ 
تتمتع بأقلي��ة معطلة في مجلس 
إق��رار  يتطل��ب  حي��ث  الش��يوخ، 
القوان��ني غالبية 60 صوتاً من أصل 
مئ��ة، في حني ال ميل��ك اجلمهوريون 

سوى 51 مقعداً.
وف��ي حال ل��م يتوص��ل الكونغرس 
إلى التصويت على تخصيص أموال 
للدولة الفيديرالية، سيتحتم عليه 
»إغالق« خدماتها وتسريح املوظفني 
غي��ر األساس��يني، وهو م��ا حصل 
لثالثة أيام في كان��ون الثاني )يناير( 

وألكثر من أسبوعني عام 2013.
ويحال النص بعد ذلك على مجلس 

الش��يوخ حي��ث يتوق��ع أن تطالب 
مج��دداً  الدميوقراطي��ة  الغالبي��ة 
بإق��رار األم��وال نفس��ها اخملصصة 
للبنتاغون، لباقي املوازنة. وس��يؤدي 
ذل��ك إلى إعادة النص مج��دداً أمام 
مجلس النواب قبل رده إلى مجلس 
الش��يوخ سعياً إلى التوصل التفاق 
الي��وم  احمل��دد  االس��تحقاق  قب��ل 

اخلميس.
وفي ذلك االثناء ح��ذر وزير اخلارجية 
األميرك��ي ريكس تيلرس��ون، امس 
االربعاء، روس��يا م��ن مغبة التدخل 
في االنتخابات املرحلية املقبلة في 
الكونغرس املقررة في تشرين الثاني 

.2018
وأكد تيلرسون في تعليق ل�«فوكس 
ني��وز« االمريكية، وتابعته »الصباح 
اجلدي��د »، ان »مث��ل ه��ذا التدخ��ل 
س��يؤدي إلى بع��ض »العواقب« إذا 
ما ح��دث«، الفتاً إلى ان »هناك طرق 
متعددة ميكن للروس عبرها التدخل 
ف��ي االنتخاب��ات وقد يس��تخدمون 

أدوات مختلفة لتحقيق ذلك«.
وأضاف ان��ه »أعتقد أن��ه من املهم 
االس��تمرار في التأكي��د للروس أنه 
إذا كنت��م تعتق��دون أنن��ا ال نرى ما 
تفعلون��ه، فأنتم عل��ى خطأ، نحن 
نرى كل ذلك ويجب عليكم التوقف، 
وإذا لم تتوقفوا عن ذلك، سيستمر 

تساقط العواقب على رؤوسكم«.
أك��د  والوعي��د،  التهدي��د  ورغ��م 
تيلرس��ون أنه سيكون من الصعب 
جدا منع التدخل الروسي، إذا قررت 

موسكو ذلك.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدت وس��ائط الدف��اع اجلوية الس��ورية امس 
االربع��اء لضربات جوية ش��نتها اس��رائيل على 
مواقع عس��كرية للجيش السوري بريف دمشق، 
وفق ما اعلنت قيادة اجليش في بيان نشرته وكالة 

االنباء الرسمية )سانا(.
وذك��ر بيان ص��ادر عن القي��ادة العام��ة للجيش 
والقوات املسلحة »أقدم طيران العدو االسرائيلي 
ام��س االربعاء على إطالق صواريخ عدة من داخل 
االراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية 
بري��ف دمش��ق، وتص��دت له��ا وس��ائط دفاعنا 

اجلوي«.
ومن��ذ بدء النزاع في س��وريا ف��ي 2011، قصفت 
اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري 

أو أخرى حلزب اهلل في سوريا.
وأفادت مراس��لة وكالة فرانس برس في دمش��ق 
بس��ماع دوي انفجارات ضخمة عند الفجر امس 

االربعاء.
وذكر املرصد الس��وري حلقوق االنس��ان »ان بعض 
الصواريخ االس��رائيلية أصابت أهدافا عسكرية 

قرب دمشق«.
وأوض��ح مدير املرصد رامي عب��د الرحمن لوكالة 
فران��س ب��رس ان »نظ��ام الدفاع اجلوي الس��وري 
تص��دى لبع��ض الصواري��خ لكن أخ��رى اصابت 

مستودعات للذخيرة بالقرب من جمرايا«.
وتبع��د جمراي��ا نح��و 10 كم ش��مال العاصمة 
دمش��ق وتضم مركزاً للبح��وث العلمية يرتبط 
بوزارة الدفاع ومستودعات أسلحة لقوات النظام 

وحلفائه.
وكان قصف اسرائيلي استهدف موقعا عسكريا 
ف��ي منطق��ة جمرايا ف��ي كان��ون االول املاضي، 
ومواقع عسكرية قرب منطقة الكسوة في ريف 
دمشق اجلنوبي الغربي، بينها مستودع أسلحة.

كم��ا اس��تهدفت مرات ع��دة مواق��ع قريبة من 
مطار دمش��ق الدولي. ونادرا ما تتحدث اسرائيل 
عن ه��ذه العمليات، لكنها كررت م��رارا انها لن 
تس��مح بأن تكون حلزب اهلل أس��لحة في سوريا 

من شأنها أن تهدد أمن اسرائيل.

الصباح الجديد - وكاالت:
بينت صحيف��ة بريطانية، امس االربعاء، ان الهند 
وباكس��تان تتجهان نحو احلرب بس��بب النزاعات 
احلدودي��ة، التي أدى آخرها إل��ى مقتل أربعة جنود 

هنود قبل أيام.
وقال��ت صحيفة »ديلي إكس��بريس« البريطانية، 
ف��ي تقرير له��ا اطلعت عليه »الصب��اح اجلديد »، 
إن »الهند وباكس��تان تتجهان نحو احلرب بسبب 
النزاعات احلدودي��ة التي تش��هدها الدولتان منذ 

عقود«.
ولفت��ت الصحيف��ة إل��ى قول ف��اروق عب��د اهلل، 
كبي��ر وزراء جامو وكش��مير الس��ابق، إن »الهند 
وباكس��تان في وضع يشبه احلرب«، مشيرا إلى أن 
»كال البلدين مسؤول عن التصعيد، الذي ميكن أن 
يكون مدمرا، ألن كال اجلانبان يفكر في اس��تخدام 
القوة العس��كرية بينما يكون احلوار هو السبيل 

الوحيد للحل«.
وتزاي��دت ح��دة التوترات ب��ني البلدين ف��ي اآلونة 
األخيرة بس��بب النزاعات احلدودية، خاصة بعدما 
قتلت القوات الباكس��تانية أربعة جنود هنود في 
منطقة جامو، وفقا للصحيفة، التي أش��ارت إلى 
أن 12 ش��خصا آخرين قتلوا، الش��هر املاضي، من 

الطرفني في تلك النزاعات.

دمشق تعلن تصديها 
لضربة جوية إسرائيلية 

قرب العاصمة

الهند وباكستان 
على حافة الحرب

الصباح الجديد - وكاالت:

ج��ّدد االحت��اد األوروبي مس��اندة 
لبنان في املؤمت��رات الثالثة املقرر 
عقدها ف��ي روما نهاية ش��باط 
األوض��اع  ف��ي  للبح��ث  اجل��اري 
األمنية، وفي نيس��ان املقبل في 
باري��س لع��رض س��بل النهوض 
بروكس��يل  وف��ي  باالقتص��اد، 
األزم��ة  انعكاس��ات  ملناقش��ة 

السورية.
وعّبرت عن هذا املوقف، س��فيرة 
االحت��اد ف��ي لبن��ان كريس��تينا 
الس��ن مؤكدة، في مؤمتر نّظمه 
)االحت��اد( أم��س االول الثالثاء في 
بيروت لعرض خطته لالستثمار 
اخلارجي في لبنان، معتبرًة أن هذه 
اخلطة »أكثر من مجرد أداة متويل 
أخرى من أدوات االحت��اد األوروبي، 
وش��كل تقدميها ام��س االربعاء 
في بيروت إش��ارة قوي��ة جداً من 
املؤمتر على ثقة االحتاد في طاقة 
هذا البلد. كما يثبت وقوفنا إلى 
جان��ب لبنان على مس��ار النمو 

االقتصادي املستدام«.
»استعداد  وشددت الس��ن على 
اقتصادية  رؤي��ة  االحت��اد لدع��م 
طويل��ة األج��ل باالش��تراك مع 
إلرس��اء  األساس��يني،  الفرق��اء 
ومال��ي،  اقتص��ادي  اس��تقرار 
والتق��دم ف��ي اإلص��الح وإعطاء 
األولوية خلطة متويل، تس��تجيب 
احلاجات الراهنة وتطوير احلوكمة 

ومحاربة الفساد«.
االقتص��ادي  املستش��ار  وأك��د 
لرئيس مجلس الوزراء ندمي املنال، 
أن لبنان »يريد تس��هيالت ومتويالً 
ميّس��راً، كي يتمك��ن من تنفيذ 
مش��اريع أكثر م��ردوداً وجدوى«. 
ول��م يغف��ل أن لبن��ان »يواج��ه 
مشكلتني أساس��يتني، تتمثالن 

بنم��و بطيء وبطال��ة«، موضحاً 
أن »عل��ى أي مش��روع اقتصادي 

تصحيح هاتني املشكلتني«. 
وش��دد على »احلاجة إلى إنشاء 
بنية حتتية متكنن��ا من حل هذه 
املش��اكل على املدي��ني القصير 
واملتوسط، وقدم لبنان إلى مؤمتر 
»باري��س 4 » خط��ة كلفتها 16 
بلي��ون دوالر تت��راوح مدتها بني 5 
و10 س��نوات، وتش��مل مشاريع 
طاقة ومياه ونقل وطرق ومرافئ 
ومطارات وصرف صحي ومعاجلة 

النفايات الصلبة«.
وأعل��ن أن »ف��ي إم��كان االحت��اد 
متوي��ل  ف��ي  لبن��ان  مس��اعدة 

ه��ذه املش��اريع من خ��الل »بنك 
األوروبي«، على رغم  االس��تثمار 
لألخط��ار«.  املرتف��ع  املس��توى 
وطالب ب� »خفض كلفة التمويل 
وحتس��ني ش��روطه«، إذ اعتبر أن 
خط��ة التمويل اخلارجي األوروبي 
»فرص��ة للبن��ان للحصول على 

متويل ميّسر«.
احلكوم��ة  رئي��س  نائ��ب  وق��ال 
وزي��ر الصح��ة العام��ة غس��ان 
حاصباني، »ال ي��زال لبنان يحتل 
مراتب دنيا في النمو قياس��اً إلى 
دول العال��م، ويس��جل معدالت 
مرتفعة ف��ي الديْن الع��ام وفي 
عج��ز املوازن��ة ونوعي��ة متدنية 

في بنيت��ه التحتي��ة«، الفتاً إلى 
أنه »يلي ثالث أس��وأ دولة عاملياً 
ف��ي تأمني الكهرب��اء بعد اليمن 

ونيجيريا وهايتي«.
وذك��ر أن »حتويالت املغتربني التي 
تتراوح بني 6 باليني دوالر س��نوياً 
و7 باليني، تض��ع لبنان بني الدول 
الدخل،  املرتفعة  إلى  املتوسطة 
وه��و مصّنف الدول��ة األولى في 
العالم العربي في اجملال الصحي 
وال���32 عاملي��اً، وف��ي املرتبة 27 
العال��ي  التعلي��م  ف��ي مج��ال 
واملرتبة ال���52 عاملياً في االبتكار 
واألعمال«. وع��زا »هذا التناقض 
إلى قدرة الش��عب اللبناني على 

التعاف��ي والتكي��ف ومؤهالت��ه 
الفردي��ة، فيما هو يواجه حتديات 
كثي��رة منها اس��تضافته أعلى 
نس��بة من الالجئني قياس��اً إلى 
عدد س��كانه، إذ تراوحت بني 30 
و40 في املئة من عدد الس��كان، 
إضافة إلى ما يحوطه من نزاعات 
مؤسس��اته  وضع��ف  وأخط��ار 
العام��ة التي ل��م يَُعد إصالحها 

وتعزيزها بعد احلرب«.
وأك��د حاصبان��ي أن »ال إم��كان 
اخلاص��ة  االس��تثمارات  جل��ذب 
م��ا ل��م نخص��ص القطاع��ات 
األساس��ية، وال ميكنن��ا تطوي��ر 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

ما لم نوائم قوانيننا ونظمنا مع 
متطلبات تش��جيع رواد األعمال 
منتجاته��م  نوعي��ة  وحتس��ني 
لتمكينه��ا من دخول األس��واق 

األوروبية«.
وخلُ��ص إلى أن لبن��ان »ال ميكنه 
اإلف��ادة من االس��تثمارات ما لم 
نس��تأصل الفس��اد، الذي يُعتبر 
ثان��ي أكبر مع��ّوق لألعمال بعد 
وأوصى  احلكوم��ي«.  االس��تقرار 
بتأليف جلن��ة »واضحة األهداف 
لوض��ع خط��ة أولوي��ات، تك��ون 
لبن��ان  مس��اعدة  عل��ى  ق��ادرة 
على التخطيط لنمو مس��تدام 

وإجنازه«.

يواجه مشكلتين أساسيتين، تتمثالن بنمو بطيء وبطالة

االتحـاد األوروبـي يجـدد مساندتـه للبنـان 

خطة كلفتها 
16 بليون دوالر 
تشمل مشاريع 

طاقة ومياه ونقل 
وطرق ومرافئ 

ومطارات

االحتاد األوروبي

تقـرير
واشنطن ستعلن عن أشد عقوبات اقتصادية لـ« كوريا الشمالية«
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الصباح الجديد - وكاالت:
نفى مستش��ار السياسة اخلارجية 
دونالد  األميرك��ي  الرئي��س  حلمل��ة 
ترام��ب، كارت��ر بي��دج، وال��ذي يقع 
حت��ت مراقب��ة مكت��ب التحقيقات 
الفيدرال��ي، تلقي��ه مس��اعدة من 
 Good" لبرنام��ج  ق��ال  إذ  روس��يا، 
الوثائ��ق  إن   "Morning America
التي قدمها لشخص روسي متهم 
بالتجس��س في 2013 كانت األوراق 
نفس��ها التي مررها عل��ى الطالب 
في دورة الكلية التي كان يدرس بها، 
ولم يكن هناك ش��يء ش��ائن حول 
تبادله��ا، مضيفا "يبدو األمر أس��وأ 
كثيرا من الواقع ولكن هذا الواقع".

وأك��د كارت��ر بي��دج أن��ه كان على 
وع��ي بأنه مستش��ار غير رس��مي 
للكرملني، موضحا أنه كان يساعد 
ف��ي التحضي��ر لقم��ة العش��رين، 
وكش��ف بي��دج ف��ي املقابل��ة أنه 
لم يتح��دث مطلقا حت��ى لدونالد 

ترام��ب، رغ��م تصنيفه كمش��ارك 
للرئيس ألن��ه كان يعمل مع حملة 

أعضاء احلزب اجلمهوري.
ووض��ع مش��رعو احل��زب اجلمهوري 
مذك��رة جمعوها بالكامل، وصدرت 
اجلمع��ة املاضي��ة تتضم��ن اس��م 
بي��دج كونه موض��ع مراقبة ملكتب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي في 2016، 
مكت��ب  أن  اجلمهوري��ون  ويزع��م 
على  اعتمد  الفيدرالي  التحقيقات 
ملف لم يتم التحق��ق منه لبحث 
مع��ارض لترامب، حني تقدم املكتب 
بطل��ب للحصول على أم��ر مراقبة 
للتجس��س عل��ى بي��دج ، ومت متويل 
املل��ف م��ن اجلاس��وس البريطان��ي 
السابق كريستوفر س��تيل، حملة 
هي��الري  الدميقراطي��ة  املرش��حة 
كلينت��ون، وفي مت��وز 2016، س��افر 
بوصف��ه  موس��كو  إل��ى  بي��دج 
مستش��ارا للطاق��ة، ولكن عالقته 
بحملة ترامب جعلت منه هدفا في 

وزارة العدل للتحقيق معه للتدخل 
الروسي في االنتخابات.

كارتر بي��دج ينفي عالقت��ه بدونالد 
ترامب والتجّس��س لصالح روس��يا 
يذك��ر أن بيدج حت��ت مراقبة مكتب 
التحقيق��ات الفيدرالي منذ 2013، 
منذ اس��تهداف جاس��ويان روسيان 
له، وهم��ا فيكتور بودوبن��ي وإيغور 
سبوريش��يف،  حي��ث التقى بيدج 
بودوبن��ي ف��ي ن��دوة ف��ي نيويورك، 
وأعطاه وثائق بشأن شركة الطاقة 
األميركي��ة، أثار ذلك اهتمام مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، وأجرى معه 

مقابلة في حزيران 2013.
األوراق التي أعطها بيدج للرجل غير 
مسجلة في احملكمة، وبصرف النظر 
عن توصيفها فقد كانت عن أعمال 
الطاق��ة، وأكد بي��دج أن هذه اللغة 
الغامضة س��محت بتس��يير فهم 
دوره في عملية التسلل، قائال "هذا 
نوع من الدوران، كنت أدرس دورة في 

جامعة نيوي��ورك، وأعطيت الطالب 
بعض املالحظات والوثائق، ويبدو أنه 
حني تقول إنك أعطيت وثائق يتحول 
هذا إلى جتس��س، وأخبرت الروس ما 

أخبرت به طالبي".
وبعد لقائه مع مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، ف��ي أيلول 2013، ظهرت 
االدع��اءات بأن��ه يعمل م��ع الروس. 
وكت��ب بي��دج ف��ي رس��الة" عل��ى 
مدى نصف الع��ام املاضي، كان لي 
الش��رف ألعم��ل كمستش��ار غير 
رسمي للكرملني اس��تعدادا لقمة 
العش��رين، حي��ث قضاي��ا الطاقة 
الت��ي س��تكون نقط��ة ب��ارزة على 
ج��دول األعم��ال"، ولكن��ه أك��د أن 
هذه الرس��الة أخ��ذت متام��ا خارج 
الس��ياق، مؤك��دا أن املش��ورة التي 
قدمها لروسيا كانت مرتبطة مبؤمتر 
مجموعة العش��رين الذي عقد في 

سان بطرسبرغ في ذلك الشهر.
اجلمهوري��ة  املذك��رة  ض��وء  وف��ي 

التي كش��فت عن مراقب��ة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي املستمر له، 
اته��م بي��دج وزارة الع��دل بانتهاك 
التعدي��ل األول وحقوق��ه القانونية 
الواجبة، مؤكدا أن ما يحدث يعرقل 
العدالة، ويش��كل عقب��ة حقيقية 
أمامها، موضحا أنه حني قرأ املذكرة 
اجلمهورية اس��توعب أن األمر أسوأ 

مما كان ميكن تخيله.
وق��ال بي��دج إن الرئي��س ترامب لم 
يكن حتت املراقبة ألنهما لم يتحدثا 
مطلق��ا إل��ى بعضه��م البع��ض، 
موضح��ا " ل��م أحت��دث مع��ه أبدا 
طيلة حياتي، ويشمل هذا الرسائل 
املكتوبة مثل البريد اإلليكتروني أو 

الرسائل النصية".
وفع��ل دونال��د ترامب االب��ن الكثير 
إلبعاد حمل��ة والده بق��در اإلمكان 
عن بيدج، وظهر مس��اء يون األثنني 
املاض��ي عل��ى قن��اة فوك��س ني��وز 
ف��ي برنام��ج تاكر كارلس��ون، وقال 

"الس��تخدام ذلك مجددا، كأساس 
املنتخب،  الرئي��س  حملاولة مهاجمة 
تفع��ل ذل��ك حني يكون الش��خص 
ال ينتم��ي أبدا للحمل��ة، كل هؤالء 
يحاول��ون احلص��ول عل��ى صفق��ة 
لكتاب، يري��دون أن يكونوا جزءا من 
شيء ما، ولذلك يحاولون االستفادة 

من هذا الشخص".
واعت��رف بي��دج بأنه بالكاد س��اعد 
ف��ي حمل��ة الرئي��س ترام��ب، نظرا 
لعالقت��ه بالكرمل��ني والت��ي تقيده 
اآلن، موضحا: "كان من املس��تحيل 
حقا مساعدته على أي حال، بسبب 
الهجم��ات التي بدأت عل��ى الفور، 
فأي ش��خص ل��ه عالقة س��لبية أو 
إيجابية مع روس��يا كان هدفا أووليا 

للهجوم".
وأك��د بي��دج أن��ه ل��م يلت��ِق إيغور 
يستش��ني، املس��ؤول الروسي الذي 
الروس��ية  النف��ط  ش��ركة  يدي��ر 

روزنفيت اململوكة للدولة.

كارتر بيدج ينفي عالقته بدونالد ترامب والتجّسس لصالح روسيا
َعِمل مستشاًرا لمساعدة موسكو في التحضير لقّمة العشرين



ورقة عمل الصناعة في العراق
إحسان ناجي

تس��تعرض »الصب��اح اجلديد«، في زادها األس��بوعي 
الي��وم، ورقة الصناع��ة العراقية املغيبة، وإذ ينس��ج 
كتاب ومعنيون وذوو شأن املشكالت واحللول على نحو 
الساعني للخروج بصاع لأليدي الطولى العراقية على 
مستوى خام الكفاءات الصناعية، املواد األولية التي 

تزخر بها األرض القدمية، واملنشآت التي صارت تتآكل 
من فرض »املس��تورد« بضربيها املؤسساتي والفردي، 
فان الصناعة في البالد ما زالت رهن حيرة بني خروجها 
من املألوف املؤسساتي الذي تسّلط بكامل قواه على 
قوة العمل واالنت��اج فأنتج ما أنتج من ترهل وبطالة 

مرهقة، وبني غياب الدعم للتخطيط االستراتيجي.
الدع��م احلكوم��ي للقط��اع الصناع��ي العراقي لم 

يخ��رج من خانة مراقبة اجلهات الداعمة غير املؤهلة، 
الى نحو ما، أو التي تعاني سوء تدابيرها للمشروعات 
التي تخصص لها أموال طائلة »ترقيعية« باحلسابات 
االقتصادي��ة؛ والع��ود غير أحم��د ل��وزارة التخطيط 
املسؤولة األولى عن واقع البالد االقتصادي والتجاري.

م��ن اجلهد، م��ا عنى ويعنى ب��ه الصناع��ي العراقي، 
مؤسس��ة كان املعن��ّي أو فرداً: غي��اب امللمح املهني، 

حكايا قوانني االس��تيراد واجلمارك، الضرائب الواجب 
فرضها بس��قفها العالي على »ش��هادات األصول«، 
وفن االس��تثمار الواجب تقب��ل جتاربه من دول خرجت 
م��ن واقع مرير عل��ى الغرار وأخ��رى حتققت خططها 
الصناعي��ة بوقت وجي��ز للمعطيات »احمللي��ة« التي 
حملته��ا عل��ى عاتقها م��ن دواعي الش��رف املهني 

الوطني.

وعل��ى غرار ال��دول التي س��عت، ذاتياً أو اس��تثمارياً، 
جاه��دة لنهض��ة قطاعاتها الصناعية ف��ان ما على 
القيادات العليا في الدولة العراقية، أن تطلق العنان 
لبصيرته��ا: إم��ا أن حتدد منطه��ا اقتصاداً رأس��مالياً 
أو »اع��ادة تدوي��ر« املؤسس��ة أو الف��رد القّطاع��ي أو 
العق��ل الصناعي العراقي باملعنى االش��تراكي »غير 

الضبابي«.

جرافيك: أحمد محمد العتابي

الرمق األخير للصناعة في العراق القطاع الصناعي وفرص النهوض
أحلق النمط الريعي في التنمية والتمويل اختالالت هيكلية خطيرة 
طال��ت معظ��م القطاع��ات االقتصادية ف��ي البلد ورهن��ت االفاق 
االقتصادية للنمو واالس��تقرار بتذبذبات اسعار النفط في االسواق 
العاملي��ة والعوام��ل املتحكمة فيها. وفي هذا الس��ياق، عطل تيار 
الوف��رة النفطية القط��اع الصناعي في الع��راق بعدما حتول البلد 

ملصدر للدوالر النفطي ومستورد صافي ملعظم احتياجاته...

الصناعة الوطنية ومنافسة المستوردالقطاع الصناعي واقعه ومشكالته
تهدف هذه »الورقة« إلى تش��خيص واقع القطاع الصناعي وحتديد 
أبرز مش��كالته واملعوقات التي تقف بوج��ه تطوره ومنوه مع اقتراح 

سبل النهوض به، وذلك في إطار االقتصاد العراقي الكلي.
وتركز الورقة على السياس��ات واالج��راءات العامة من دون الدخول 
في التفاصيل ألنها ليس��ت من اختصاص ورقة العمل هذه. ومبا ان 

القطاع الصناعي أحد القطاعات االقتصادية الوطنية...

جمي��ع دول وبل��دان العالم تفتخ��ر بصناعتها الوطني��ة، اذ تفتخر 
بريطاني��ا بانها مفجرة الثورة الصناعي��ة في العالم وتفتخر اليابان 
بان جميع بلدان العالم تس��تعمل منتجاته��ا وال يختلف اثنان لوال 
منتج��ات الصني ملا اس��تطاع احد ش��راء اي منتج��ات كهربائية او 
صناعي��ة او الع��اب االطفال وذل��ك لرخص ثمنها وجمال ش��كلها 

وخالل  مشاهدتنا اليران كيف استطاعت ان تقف بوجه احلصار...
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10

يتفق اجلميع على ان العراق امتلك صناعات مش��هورة وذات سمعة 
جيدة حظيت باملقبولية لدى املس��تهلك العراقي، وكان التخطيط 
حينها ينصب على بلوغ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية الى 
%30 من الناجت احمللي االجمالي حسب أهداف منظمة )اليونيدو( التي 
تعد ذلك من اهدافها املتعلقة بال��دول النامية ومنها العراق. ومثل 

عقد السبعينيات من القرن املنصرم نقطة حتول ...

د. عبد الكريم جابر العيساوي



إن انفتاح السوق 
العراقية على 

مصراعيها 
وبشكل فوضوي 

وغير مسؤول 
لكل انواع 

السلع ومن 
دون ضوابط او 
فرض الرسوم 

الجمركية او 
رقابة على 

الجودة والنوعية 
وبأسعار متدنية 

وذلك منذ 2003 
مما ادى إلى 

توقف العديد 
من المصانع 

عن االنتاج لعدم 
قدرتها على 

المنافسة 
وتصريف انتاجها

ان الفوضى 
االقتصادية 

التي سادت في 
اعقاب 2003 

تعود في جزء 
منها إلى حقيقة 

ان المعرفة 
الخاصة بالوضع 

العراقي والتحليل 
االقتصادي كانتا 

منعدمتين 
لدى سلطة 

االحتالل ولهذا 
فإن السياسات 
التي اتبعت في 

حينها كانت 
وصفة جاهزة 

النموذج االقتصاد 
الرأسمالي 

)المنفلت( وال 
تعكس واقع 

االقتصاد العراقي 
ولهذا فقد فتحت 
باب االستيراد على 

مصراعيه لكل 
شيء حتى الماء، 
ومن دون رسوم 

جمركية تذكر 
)باستثناء الـ 5% 

إلعادة االعمار(

الملف 8

د. مدحت كاظم القريشي

تهدف ه��ذه »الورقة« إلى تش��خيص 
واق��ع القط��اع الصناعي وحتدي��د أبرز 
مش��كالته واملعوقات التي تقف بوجه 
تطوره ومنوه مع اقتراح س��بل النهوض 
به، وذل��ك في إطار االقتص��اد العراقي 

الكلي.
السياس��ات  عل��ى  الورق��ة  وترك��ز 
واالجراءات العامة من دون الدخول في 
التفاصيل ألنها ليست من اختصاص 
ورق��ة العم��ل ه��ذه. ومب��ا ان القط��اع 
الصناعي أح��د القطاعات االقتصادية 
الوطني��ة ف��ال ب��د ان��ه يتأث��ر ببقي��ة 
القطاعات االقتصادية ويؤثر فيها. ومن 
هنا ال بد م��ن التطرق إلى بعض االمور 
املتعلقة ببقية القطاعات بقدر تعلق 
األم��ر بعالقته��ا بالقط��اع الصناعي. 
وقد حاولت الورق��ة التطرق إلى بعض 
اجلوانب الواردة في نقاط البحث احملددة 

قدر تعلقها بالصناعة.

الرؤية الكلية لالقتصاد العراقي
بكون��ه  العراق��ي  االقتص��اد  يتس��م 
اقتص��اداً ريعي��اً يعتم��د عل��ى انت��اج 
وتصدي��ر النفط اخلام ف��ي توليد الناجت 
احملل��ي االجمال��ي وف��ي متوي��ل املوازنة 
العامة ومص��دراً للعم��الت االجنبية. 
وبذلك فإن االقتص��اد العراقي اقتصاد 
وحي��د اجلان��ب ويعان��ي م��ن اختالالت 
هيكلي��ة كبي��رة في ظل غياب ش��به 
كامل للقطاعات االنتاجية الس��لعية 
مث��ل الصناع��ة والزراع��ة. وه��و بهذا 
املعن��ى اقتصاد مكش��وف على اخلارج 
ويتأثر بالتقلب��ات االقتصادية الدولية. 
ان مغ��زى ذل��ك ان اي تقلب��ات حت��دث 
في اس��عار النفط العاملي��ة ينعكس 
بش��كل مباش��ر على مجمل االوضاع 
االقتصادي��ة احمللية. كم��ا ان التغيرات 
في اس��عار السلع املستوردة إلى البلد 
تنعكس بش��كل مباش��ر أيض��اً على 
املستوى العام لألسعار وعلى التضخم 

النقدي )التضخم املستورد(.
ان مثل هذا الواقع يتطلب العمل على 
الهيكلية  معاجل��ة ه��ذه االخت��الالت 
لتحقيق التنويع في الهيكل االقتصادي 
وارسائه على اسس صحيحة لالنطالق 
نح��و التنمية االقتصادية املس��تدامة 
لتحقيق االهداف املنشودة ضمن إطار 
اس��تراتيجية تنموية تتبنى منظومة 
من السياس��ات االقتصادي��ة واالدوات 
واالج��راءات الت��ي تتناغ��م م��ع تل��ك 

االستراتيجية.

قطاع الصناعة
عب��ر  العراقي��ة  الصناع��ة  واجه��ت 
مراحله��ا اخملتلف��ة نكس��ات وضربات 
موجع��ة ومتتالية تركت آثارها املدمرة 
عل��ى واقع وتطور النش��اط الصناعي، 
ابتداء من عملية التأميم غير املدروسة 
للعديد م��ن املصانع االهلي��ة في عام 
1964، ث��م احل��رب العراقي��ة االيراني��ة 
التي دام��ت ثماني س��نوات، فالعدوان 
األميرك��ي على العراق ف��ي عام 1991 
ومروراً باحلصار الش��امل وغير املسبوق 
عاملي��اً وال��ذي امتد ألثني عش��ر عاماً، 
وانتهاًء بالغزو األميركي للعراق في عام 
2003 واالطاحة بالنظام االس��تبدادي، 
ب��ل واالطاح��ة مبؤسس��ات الدولة وما 
تبعه م��ن تدمير وحرق وس��لب ونهب 
ملؤسس��ات الدولة واملصانع واملصارف 
احلكومي��ة، ولم تس��لم حتى املتاحف 
واملكتب��ات. وله��ذه االس��باب انهارت 
وتوقف��ت جمي��ع او معظ��م املصانع 
ع��ن العم��ل واالنت��اج، أم��ا املصان��ع 
الت��ي اس��تطاعت معاجل��ة اوضاعها 
ومع��اودة النش��اط فإنه��ا تعان��ي من 
ظروف ومش��كالت عديدة مثل انعدام 
اخلدم��ات االساس��ية وف��ي مقدمتها 
ومس��تلزمات  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
االنتاج وارتفاع تكاليف االنتاج وخاصة 
اج��ور النقل واجور العم��ل وغيرها من 
االمور التي ليست في صالح النشاط 

االنتاجي.
واضاف��ة إل��ى م��ا تق��دم ف��إن انفتاح 
الس��وق العراقي��ة عل��ى مصراعيه��ا 
وبش��كل فوضوي وغير مس��ؤول لكل 
انواع الس��لع ومن دون ضوابط او فرض 
الرس��وم اجلمركية او رقابة على اجلودة 
والنوعية وبأس��عار متدنية وذلك منذ 
2003 مم��ا ادى إل��ى توق��ف العديد من 
املصانع ع��ن االنتاج لعدم قدرتها على 
املنافسة وتصريف انتاجها. ان معظم 
الس��لع الداخلة إلى السوق العراقية 
رديئ��ة النوعية وتباع بأس��عار متدنية، 
ورمبا دون مس��توى تكلفة انتاجها في 
بلدانه��ا االصلية مم��ا يثير الش��كوك 
بش��أن وجود حال��ة االغ��راق، في ضوء 
االقتصادية  السياس��ات  حالة غي��اب 
والرقاب��ة واملتابع��ة وغي��اب اي��ة رؤية 

اقتصادية واستراتيجية تنموية.
ان الفوض��ى االقتصادية التي س��ادت 
ف��ي اعقاب 2003 تعود ف��ي جزء منها 
إلى حقيقة ان املعرفة اخلاصة بالوضع 
العراق��ي والتحليل االقتص��ادي كانتا 
منعدمتني لدى سلطة االحتالل ولهذا 
فإن السياسات التي اتبعت في حينها 
كانت وصفة جاه��زة المنوذج االقتصاد 
تعك��س  وال  )املنفل��ت(  الرأس��مالي 
واق��ع االقتص��اد العراق��ي. ولهذا فقد 
فتحت باب االس��تيراد على مصراعيه 
لكل ش��يء حتى املاء، ومن دون رس��وم 
 5% ال���  )باس��تثناء  تذك��ر  جمركي��ة 

إلعادة االعمار(. وق��د ادى ذلك إلى قتل 
كل نش��اط انتاجي في البلد يس��بب 
املنافس��ة غير العادلة وغير املتكافئة. 
وقد استمر احلال على هذا املنوال حتى 

بعد تأسيس احلكومات املتعاقبة.

أبرز املشكالت واملعوقات 
1.    تدمي��ر وتوق��ف اغل��ب املصان��ع 
احلكومي��ة واالهلي��ة ج��راء عملي��ات 
الس��لب والنه��ب بع��د 2003، فض��الً 
ع��ن تقادم اخلط��وط االنتاجية ملعظم 

املصانع.
2.    ع��دم توف��ر الطاق��ة الكهربائية 
انتظ��ام  وع��دم  لإلنت��اج  املطلوب��ة 

التجهيز.
3.    عدم توفر البيئة املالئمة للنشاط 
وارتف��اع  والصناع��ي،  االس��تثماري 

تكاليف اإلنتاج.
4.    انفت��اح الس��وق العراقي��ة عل��ى 
الس��لع  ان��واع  لش��تى  مصراعيه��ا 
واملنتجات مبا فيها ذات النوعية الرديئة 
املطابق��ة  وغي��ر  املتدني��ة  واألس��عار 
للمواصفات والتي تش��كل منافس��ة 

غير عادلة للمنتجات احمللية.
5.    عدم وجود وسائل الدعم واحلماية 
للمنتج��ات الصناعي��ة احمللية، مقابل 
الدعم واحلماي��ة للعديد من املنتجات 
األجنبية املص��درة للعراق، وخاصة من 

إيران وتركيا وغيرها.
6.    صعوب��ة احلص��ول عل��ى التمويل 
األج��ل،  وطوي��ل  متوس��ط  امليس��ر، 
للمصان��ع احمللي��ة الس��تيراد املكائ��ن 
واملعدات الرأسمالية املطلوبة لتطوير 
اخلطوط اإلنتاجية وحتديثها، سيما وان 
املصارف التجارية تقدم التمويل قصير 
األجل فقط وبضمانات واس��عار فائدة 

غير ميسرة.
7.    ه��رب رأس امل��ال الوطن��ي إلى دول 

السياس��ي  الوض��ع  بس��بب  اجل��وار 
واألمني غير املس��تقر وانعدام وسائل 
الدعم واحلماية لالس��تثمار الصناعي 

وغياب البنى التحتية واخلدمات.
8.    وق��وف املصال��ح التجاري��ة احمللية 
واألجنبية بالضد من مصلحة النشاط 
بع��ض  ومس��اندة  احملل��ي  الصناع��ي 
السياس��يني املتنفذين لتلك املصالح 
التجاري��ة الت��ي تق��ف بوج��ه تأهيل 
وتش��جيع املنتجات الصناعية احمللية. 
وه��ذا الوضع قد ش��جع دخ��ول حتى 
الس��لع التي تعد باملعن��ى االقتصادي 
غي��ر قابلة للمتاجرة مثل م��واد البناء 
والطابوق، وذلك الرتفاع تكاليف نقلها 
عبر احلدود، فضالً عن حالة االس��منت 
ال��ذي يغزو األس��واق العراقية وخاصة 
االن��واع الرديئة وبأس��عار رخيصة إلى 
احل��د الذي يعي��ق تصريف االس��منت 
العراق��ي ذي املواصفات اجلي��دة، األمر 
ال��ذي اضطر مصانع االس��منت احمللي 
إلى تخفيض اسعار السمنت العراقي 
لتصريف االنتاج املتك��دس في اخملازن. 
كما ان ارتفاع اس��عار الوق��ود ملعامل 
الطاب��وق دفعها إلى االغالق وتس��ريح 

العاملني فيها.
9.    عدم التزام الوزارات اخملتلفة بشراء 
إل��ى  وتوجهه��ا  العراقي��ة  املنتج��ات 

االستيراد ألسباب مختلفة.
10.    ع��دم الت��زام اإلقلي��م بتطبيقه 
واملالي��ة  االقتصادي��ة  السياس��ات 
والضريبي��ة املتبعة في الع��راق والتي 
تؤدي إل��ى خلق املش��كالت واملعوقات 
للصناع��ة احمللية ولالقتص��اد الوطني 

بشكل عام.

التحديات واملشكالت 
واملعوق��ات  املش��كالت  إل��ى  اضاف��ة 
املذك��ورة انف��اً هناك حتديات رئيس��ة 

وكبي��رة تؤثر على النش��اط الصناعي 
وكذل��ك عل��ى النش��اط االقتص��ادي 
بشكل عام وتعرقل امكانيته بتحقيق 

االهداف املنشودة وأهمها:
 أ.    نظام احملاصصة السياسية احلزبية 
والفئوية واالثنية واملذهبية التي تعمل 
على ابعاد الشخص املناسب عن املكان 
الكفوئني  استقاللية  بسبب  املناسب 
والنزيهني وع��دم انتمائهم إلى الكتل 
السياس��ية اخملتلفة األم��ر الذي يؤدي 
إلى اش��غال الوزارات والوظائف العليا 
واحلساسة واملهمة من قبل الفاشلني 
والفاس��دين وم��زوري الش��هادات وممن 
لي��س لديهم أي��ة خبرة أو ممارس��ة ما 

ينعكس سلباً على االداء االقتصادي.
 ب.    انتش��ار الفساد اإلداري واملالي في 
اجهزة الدولة اخملتلفة وضعف احملاسبة 

والعقاب.

السياسات واالستراتيجيات.. 
لالصالح الهيكلي 

ان متطلبات اصالح الوضع االقتصادي 
حتتم تبن��ي اس��تراتيجية تنموية ذات 
اهداف متفق عليها لتصحيح الوضع 
الهيكل��ي لالقتصاد الوطني من خالل 
القطاعات  وتطوي��ر مختل��ف  تنوي��ع 
االقتصادية ورفع نس��بة مس��اهمتها 
في الن��اجت احملل��ي االجمال��ي )وخاصة 
القطاعات الس��لعية( وذل��ك لتقليل 
االعتماد على قطاع النفط اخلام وحتقيق 
االستقرار االقتصادي واستدامة النمو 
باالعتم��اد عل��ى مش��اركة القطاعني 
العام واخلاص، إلى جانب تطوير وتوسيع 
القطاع اخملتلط، مع امليل إلى االعتماد 
أكثر فأكث��ر على القط��اع اخلاص في 
مضمار التنمي��ة. وبخصوص القطاع 
الصناعي فإن االستراتيجية التنموية 
الف��روع  تنوي��ع  تتطل��ب  الصناعي��ة 

وتنميتها لتحقيق  الصناعية اخملتلفة 
التغي��رات الهيكلي��ة املرغوب��ة ضمن 
القط��اع الصناع��ي وحتقيق ن��وع من 
الت��وازن املطلوب في ف��روع الصناعات 
االنتاجية  والوس��يطة  االس��تهالكية 
لتعظيم الترابط واالعتماد املتبادل بني 

هذه الفروع الصناعية الثالثة.
ان مث��ل ه��ذا املس��ار يتطل��ب رس��م 
سياس��ات اقتصادي��ة لتطوي��ر ورف��ع 
كف��اءة قط��اع انتاج النفط ليس��هم 
في متويل التنمي��ة، وحتفيز منو وتطوير 
القطاع الصناعي من خالل االستثمار 
والدعم واجلباي��ة وتعزيز قطاع الزراعة 
ليساند النش��اط الصناعي في توفير 
مستلزمات االنتاج الصناعي من جهة 
وتصري��ف انت��اج الصناعة م��ن جهة 
اخرى، فضالً عن انتهاج سياسات مالية 

وجتارية مساندة للقطاع الصناعي.

السياسات الداعمة للنشاط 
الصناعي تتركز في التالي:

1. تش��جيع االس��تثمار الصناعي في 
القطاعات الثالثة كافة.

2. تس��هيل توفير التموي��ل الصناعي 
امليّسر املتوسط والطويل االمل.

3. اس��تعمال االنواع املالئم��ة للدعم 
واحلماية للمنتوج الصناعي على اسس 

انتقائية ولفترات زمنية محددة.
4. تهيئ��ة البيئ��ة التنموي��ة املطلوبة 
للنش��اط  االساس��ية  واخلدم��ات 
الصناع��ي مبا فيه��ا امل��دن الصناعية 

واخلدمات اخملتلفة.
االقتصادي��ة  التش��ريعات  اص��دار   .5
ودع��م  وتنمي��ة  لتنظي��م  الالزم��ة 

الصناعة الوطنية.
6. رس��م سياس��ة جتاري��ة تتناغم مع 
اه��داف الصناع��ة الوطني��ة وضب��ط 
االس��تيراد وتوفير مس��تلزمات االنتاج 

الصناع��ي واحلد من اس��تيراد الس��لع 
غير الضرورية.

التقيي��س  بنش��اط  االهتم��ام   .7
والس��يطرة النوعي��ة لإلنت��اج احملل��ي 

والسلع املستوردة.
8. إل��زام اإلقليم بتطبيق السياس��ات 
واملالي��ة  االقتصادي��ة  واالج��راءات 
والضريبية املتبعة م��ن قبل احلكومة 
االحتادي��ة لتحقي��ق التناغ��م بدال من 
التض��ارب ال��ذي ينعكس س��لباً على 
االداء االقتصادي وعل��ى مصالح البالد 

العليا.

الرؤية االستراتيجية
للقطاع اخلاص

دس��تورها  مبوج��ب  الدول��ة  أعلن��ت 
اقتص��اد  تبن��ي  العام��ة  وتوجهاته��ا 
السوق واالبتعاد عن التخطيط املركزي 
وع��ن االعتم��اد عل��ى القط��اع العام 
حصراً، كما كان الوضع سابقاً. وطبقاً 
لذل��ك ينبغي االهتم��ام والتركيز على 
القطاع اخل��اص وايالئه االهمية االكبر 
في النش��اط الصناعي ورفع مستوى 
الكف��اءة واالنتاجية فيه وتش��جيعه 
للدخول في شراكة مع القطاع العام 
ومع الش��ركات االجنبية. ولتس��هيل 
ذلك ينبغي اصدار التشريعات املطلوبة 
واص��الح اجلهاز املصرف��ي ومتكينه من 
املس��اهمة بش��كل أكب��ر ف��ي دع��م 

وتنمية االستثمار واالنتاج.

الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص

ان الش��راكة ب��ني القطاع��ني الع��ام 
واخلاص تعد الوسيلة الناجحة لتعزيز 
االس��تثمار واالنتاج والنم��و للصناعة 
العراقية، اذ انها تعمل على اس��تثمار 
نقاط القوة ف��ي كال القطاعني وجني 
ثم��ار ذل��ك للتعاون في توس��يع فرص 
االس��تثمار واالنت��اج والعمالة. وميكن 
حتقيق هذه الشراكة من خالل التالي:

اقام��ة مصان��ع خاص��ة إلنت��اج   أ.    
مس��تلزمات االنت��اج للقط��اع الع��ام 
وضم��ان تس��ويق منتج��ات القط��اع 

اخلاص.
 ب. ان الشراكة والتعاون بني القطاعني 
تتع��زز أيضاً من خالل دعم وتش��جيع 
وتوسيع القطاع اخملتلط والذي يسهم 

فيه القطاعان معاً.
 ج. ضرورة اقامة مجالس خاصة يتمثل 
فيه��ا القطاع��ان الع��ام واخل��اص مع 
اخلب��راء واخملتصني واألكادمييني لرس��م 
املطلوبة  االجراءات  واتخاذ  السياسات 

لدعم وتشجيع وخدمة الصناعة.
 د.    تش��جيع الش��ركات املس��اهمة 
اخلاصة والعامة لزج امل��الكات اإلدارية 
والفني��ة ورأس املال اخل��اص في االنتاج 

واالستثمار.

م��ن  املنش��ودة  االه��داف  ولتحقي��ق 
االص��الح في مجال الصناع��ة وتذليل 
املعوقات الت��ي تق��ف بوجهها يتعني 

اتخاذ جملة من االجراءات وأهمها:
1. تأس��يس مجلس اقتص��ادي يرتبط 
بأعل��ى هرم ف��ي الدولة يقي��م ويوجه 
تعزي��ز  او  االقتصادي��ة،  السياس��ات 
دور هيئة املستش��ارين ف��ي هذا اجملال 
لكي يلع��ب الدور الرئيس في دراس��ة 
وحتليل وتوجيه السياسات االقتصادية 

والصناعية.
2. اعادة النظر بالسياس��ات الضريبية 
مبا يخدم العملي��ة االنتاجية وتنظيم 

وتوجيه االستيراد.
3. ف��ي حال��ة االقت��راض اخلارج��ي او 
الداخلي يجب ربط ذلك باملش��روعات 

االستثمارية حصراً.
4. رفع نس��بة الفائدة عل��ى املدخرات 
لتشجيع االفراد على االدخار وتوجيهها 

نحو االستثمار املنتج.
5. مكافحة ح��االت االغراق التي يثبت 

وجودها في السوق العراقية.
6.  محارب��ة الفس��اد ب��كل اش��كاله 
بشكل جدي ورفع كفاءة اجلهاز اإلداري 

للدولة وكذلك كفاءة اجهزة النزاهة.
7. العم��ل على حتس��ني السياس��ات 
املالية وتطوير مصادر التمويل الدائمة 
وجتنب اللجوء إلى االحتياطي االجنبي 
لتموي��ل العج��ز املزم��ن ف��ي املوازنة 

العامة.
8. اعتماد سياس��ات الدع��م اخملتلفة 
واحلماي��ة مب��ا فيه��ا االعان��ات املالي��ة 
واالعف��اءات الضريبية وتقدمي اخلدمات 
اجملانية للصناعة فضالً عن اس��تعمال 
الضرائ��ب اجلمركي��ة وحت��ى القي��ود 
الكمية ف��ي بعض احل��االت ان تطلب 
األم��ر وذلك دعماً للنش��اط الصناعي 

في هذه املرحلة التاريخية.
9. إل��زام ال��وزارات بتش��جيع املنتجات 
الش��ركات  م��ع  والتعاق��د  احمللي��ة 
الصناعي��ة لش��راء منتجاته��ا وذلك 
ضمن ضوابط معينة في مجال السعر 

والنوعية.
10. العم��ل على إلزام اإلقليم بتطبيق 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة  السياس��ات 
والضريبية املتبعة م��ن قبل احلكومة 
االحتادية لتجنب التعارض معها وخلق 

املشكالت من جراء ذلك.
11.  االس��تفادة من اسلوب املشاركة 
م��ع املس��تثمرين االجانب س��واء في 
مجال التمويل او تق��دمي التكنولوجيا 

احلديثة واإلدارة.

* خبي��ر اقتص��ادي واس��تاذ جامعي/ 
شبكة االقتصاديني العراقيني

القّطاع الصناعي: واقعه ومشكالته وسبل النهوض به

يتسم االقتصاد العراقي بكونه اقتصادًا ريعيًا يعتمد على إنتاج 
وتصدير النفط الخام في توليد الناتج المحلي اإلجمالي وفي 

تمويل الموازنة العامة ومصدرًا للعمالت األجنبية. وبذلك فإن 
االقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب ويعاني من اختالالت 

هيكلية كبيرة في ظل غياب شبه كامل للقطاعات اإلنتاجية 
السلعية مثل الصناعة والزراعة
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برغم كل هذه 
الظروف وغيرها 
التي مرت على 
العراق اال ان عجلة 
الصناعة العراقية 
تدور وآالت المصانع 
الحكومية والقطاع 
الخاص تعمل وتنتج 
السلع والبضائع 
ومنتجات االلبان 
والمعلبات التي 
تحمل جودة كبيرة 
و ضمن المواصفات 
العالمية التي 
وضعت من قبل 
الجهاز المركزي 
للتقييس 
والسيطرة النوعية.
والسؤال الذي يطرح 
نفسه ونبحث عن 
اجابته هو لماذا 
اصبحت الدولة 
العراقية و جميع 
قطاعاتها و 
وزاراتها مستهلكة 
و ليست منتجة 
و لماذا اصبحت 
عالة على االقتصاد 
العراقي وعلى 
الموازنة

ضعف مساهمة 
القطاع الصناعي 
كمولد لفرص 
العمل وتشغيل 
االيدي العاملة 
في العراق، اذا 
يقدر اجمالي 
االيدي العاملة 
المنخرطة في 
هذا القطاع 
)عام، مختلط، 
خاص( قرابة 
500 الف 
عامل. فضال 
على اعتماد 
قرابة %40 من 
الشركات العامة 
على المعونات 
الحكومية في 
تسديد رواتب 
العاملين لديها، 
كونها شركات 
خاسرة

د. حيدر حسين آل طعمة
 

أحل��ق النم��ط الريع��ي ف��ي التنمي��ة 
والتموي��ل اختالالت هيكلي��ة خطيرة 
طالت معظ��م القطاعات االقتصادية 
ف��ي البلد ورهن��ت االف��اق االقتصادية 
للنم��و واالس��تقرار بتذبذبات اس��عار 
النفط في االس��واق العاملية والعوامل 
املتحكم��ة فيه��ا. وفي هذا الس��ياق، 
عط��ل تيار الوف��رة النفطي��ة القطاع 
الصناعي في العراق بعدما حتول البلد 
النفط��ي ومس��تورد  لل��دوالر  ملص��در 
صاف��ي ملعظم احتياجاته من الس��لع 
واخلدمات على حساب تهاوي مساهمة 
القطاعات االنتاجي��ة كافة وخصوصا 

الصناعي منها. 

تشخيص املنظومة الصناعية
تتسم املنظومة الصناعية في العراق 
بجملة م��ن اخلصائص الت��ي خلفتها 
عقود من س��وء االدارة واحلروب واالدمان 
املف��رط على النفط في متوي��ل املوازنة 
وتلبي��ة حاج��ات البل��د م��ن الس��لع 
واخلدم��ات االجنبي��ة، وم��ن اب��رز هذه 

اخلصائص:
الوح��دات  حج��م  ارتف��اع  برغ��م   -  1
اخلاص  للقط��اع  التابع��ة  الصناعي��ة 
17752 منش��أة( متث��ل 98.3%  )قراب��ة 
مقاب��ل %1.5 مملوكة للدولة و%0.2 ذات 
ملكية مش��تركة. اال ان انتاج شركات 
القطاع العام في العراق يشكل قرابة 
%90 م��ن اجمالي االنتاج الصناعي في 

البلد.
التكنلوج��ي  املس��توى  عل��ى   -  2
تصن��ف %56 م��ن معامل الش��ركات 
العام��ة بانها منتجة ملنتج��ات عالية 
ومتوس��طة املكون التكنلوجي مقابل 
%28 منخفض��ة املك��ون التكنلوج��ي 
و%16 معتم��دة على امل��واد اخلام. اال ان 
واق��ع القط��اع الصناع��ي يفصح عن 
قدم املكائ��ن واملعدات وضعف مواكبة 

التكنلوجي��ة  التط��ورات  واس��تخدام 
الس��يطرة  احلديث��ة في  واملنظوم��ات 

والتشغيل.
3 - تق��در نس��بة مس��اهمة القط��اع 
الصناع��ي ف��ي الناجت احملل��ي االجمالي 
قرابة %2، فضالً على انخفاض القيمة 
املضاف��ة لتص��ل الى قيم س��البة في 
بعض ش��ركات القطاع الع��ام. ويقدر 
حجم الش��ركات العامة املتوقفة عن 

العمل قرابة %30 حتى العام 2011.
4 - انخف��اض معدالت االنتاجية وتزايد 
معدالت الطاق��ات االنتاجية العاطلة، 
حي��ث تعم��ل قرابة %70 من ش��ركات 
القط��اع الع��ام بقراب��ة 30-%50 م��ن 
طاقاته��ا التصميمة. فضال على تدني 
مس��تويات اجلودة والنوعية الناجم عن 
ضعف االلتزام باملواصفات القياس��ية 

لإلنتاج. 
5 - ضعف مساهمة القطاع الصناعي 
كمولد لفرص العمل وتش��غيل االيدي 
العاملة ف��ي العراق، اذا يق��در اجمالي 
االي��دي العامل��ة املنخرط��ة ف��ي هذا 
القطاع )ع��ام، مختلط، خ��اص( قرابة 
500 ال��ف عام��ل. فضال عل��ى اعتماد 
العام��ة  الش��ركات  م��ن   40% قراب��ة 
على املعون��ات احلكومية في تس��ديد 
رواتب العاملني لديها، كونها ش��ركات 

خاسرة.
6 - ضعف االداء االس��تثماري لشركات 
القطاع الع��ام، وخصوصا فيما يتعلق 
واعتم��اد  جدي��دة  ش��ركات  بإنش��اء 
التكنولوجي��ا املتطورة، وذل��ك نتيجة 
لتركيز التخصيصات املالية احلكومية 
املش��روعات  تش��غيل  اعم��ال  عل��ى 
احلكومية القائمة ومعاجلة االخفاقات 

فيها.
7 - اهمال التأثيرات البيئية الس��لبية 
لألنشطة الصناعية الناجتة عن امللوثات 
الصناعية فضال على وجود هدر واضح 

في استخدام املوارد والطاقة واملياه.
وإضاف��ة ال��ى التحديات الفني��ة التي 
تع��وق تط��ور الصناع��ة ف��ي الع��راق 

هن��اك العديد م��ن التحديات اخلارجية 
ومنه��ا ضعف بيئ��ة االعم��ال وغياب 
االستقرار السياسي واالمني واالنهيار 
ش��به الكامل في البني��ة التحتية من 
حيث توافر الطاق��ة الكهربائية وطرق 
البني��ة  واملواص��الت وضع��ف  النق��ل 
التحتية املعرفية من ش��بكات اتصال 
وتكنولوجي��ا معلوم��ات فض��ال عل��ى 
غياب ابسط اس��س احلوكمة وتفشي 
البيروقراطي��ة والفس��اد املالي واالداري 
بنح��و مرع��ب ف��ي معظ��م احللق��ات 

االدارية لشركات القطاع العام.

سياسات الدعم واالسناد
منذ اطالق االستراتيجية الصناعية في 
العراق في متوز 2013، واحلكومة تسعى 
النع��اش القط��اع الصناع��ي ليك��ون 
دعام��ة لبرام��ج التنوي��ع االقتص��ادي 
وفك االرتباط باملورد النفطي وتخليص 
االقتصاد الوطني من االحادية النفطية 
التي وس��مت االقتصاد منذ عقود. مع 
ذلك، تسبب انهيار اسعار النفط وغياب 

االستقرار السياس��ي واالمني واخفاق 
احلكوم��ة ف��ي ادارة املل��ف االقتصادي 
ف��ي ضياع ف��رص تفعي��ل واصالح هذا 
القطاع ليكون قاط��رة للنمو ومحركا 
لتولي��د ف��رص العم��ل وناف��ذة اخرى 
لتدف��ق العمل��ة االجنبية ال��ى البلد. 
التحدي��ات والعقب��ات  وبرغ��م تع��دد 
التي تكب��ح عجلة التط��ور واالنطالق 
الصناع��ي في الع��راق ف��ان تبني عدد 
من السياسات قد يكون مالئما إلعادة 
احلياة للصناعة العراقية، خصوصا مع 
ما تفرضه الضائقة املالية من ضغوط 
على احلكومة لتفعيل املوارد احلكومية 

البديلة للنفط.
ومن ابرز تلك السياسات: 

1 - يتوج��ب ان يك��ون دع��م الصناعة 
الوطنية على وفق استراتيجية جديدة 
الداخلية  التحديات  تس��توعب جميع 
واخلارجي��ة التي تع��وق انطالق القطاع 
الصناع��ي ف��ي البل��د، ويتوج��ب بهذا 
اخلصوص تشكيل جلان عمل مشتركة 
تضم خبراء وممثل��ني عن القطاع العام 

واخلاص. 
2 - االسراع بسن القوانني والتشريعات 
الس��اندة لنهضة القط��اع الصناعي 
ومنها تعديل قانون االستثمار املعدني 
)رق��م 91 لع��ام 1988( وتعدي��ل قانون 
االس��تثمار الصناع��ي )رق��م 20 لعام 
1998( وتعدي��ل قان��ون دعم املش��اريع 
الصغي��رة وامل��درة للدخ��ل رق��م )10( 
لس��نة 2012 وقانون امل��دن الصناعية 
وقان��ون الطاقة املتج��دد. وتوجيه وزارة 
املالي��ة واجلهات ذات العالق��ة بتفعيل 
العم��ل بالنص��وص الواردة ف��ي قانون 
التعرفة اجلمركية رقم )22( لعام 2010 
وتعديل الرس��وم ومبا يس��هم في رفع 
املقدرة التنافس��ية للمنت��ج العراقي 
واحل��د م��ن اغ��راق االس��واق العراقية 
مبنتج��ات اجنبية تكب��ح فرص نهوض 

القطاع الصناعي في البلد.
3 - تذلي��ل االجراءات الت��ي تعوق تدفق 
كمدخ��الت  املطلوب��ة  االولي��ة  امل��واد 

للقطاع الصناعي من خالل تسهيالت 
الدخول اجلمركي واالعفاء من الضرائب 
وغيرها م��ن الوس��ائل، والعم��ل على 
تهيئة بنية حتتية مناس��بة ملمارس��ة 

االعمال.
4 - ال��زام ال��وزارات وش��ركات القطاع 
العام وغيرها من املؤسسات احلكومية 
بالتعاقد م��ع وزارة الصناعة في توفير 
املس��تلزمات والس��لع الضروري��ة، مع 
ض��رورة رف��ع مس��تويات ج��ودة املنتج 

وخضوعه ملقاييس نوعية عالية.
5 - توجي��ه ش��ركات وزارة الصناع��ة 
واملع��ادن بالس��عي لتخفي��ض كل��ف 
االنتاج في مصانع القطاع العام لدعم 
س��عر املنتج احمللي بالتزام��ن مع الزام 
ه��ذه الش��ركات بتطبي��ق املواصفات 
والتس��ويق  االنت��اج  ف��ي  القياس��ية 

ومتابعة حتديثها.
االجنبي��ة  باخلب��رات  االس��تعانة   -  6
واستقطاب الشركات الدولية لتطوير 
القاع��دة الصناعي��ة من خ��الل عقود 
التقان��ة  وادخ��ال  واالدارة  املش��اركة 
الش��ركات  اصن��اف  جلمي��ع  العالي��ة 
واملؤسس��ات احلكومي��ة املنتج��ة في 
البلد، فضال على تدريب وتأهيل الكادر 

البشري املنخرط في هذا القطاع.
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  قي��ام   -  7
الوطني��ة  الهيئ��ة  م��ع  وبالتنس��يق 
لالستثمار واملراكز البحثية ذات العالقة 
برسم اس��تراتيجية وطنية لتشجيع 
االس��تثمار ف��ي القطاع��ات االنتاجية 
ومبا يعزز من االستغالل االمثل للموارد 

احمللية وزيادة االنتاج الوطني .
8 - تبني شبكة االعالم العراقي ووسائل 
مب��ادرة  اخملتلف��ة  الرس��مية  االع��الم 
وطنية مستمرة إلطالق حملة اعالنات 
ترويجي��ة محترف��ة داعم��ة للمنت��ج 
الوطن��ي وبالتنس��يق مع املؤسس��ات 
االنتاجي��ة في القطاع الع��ام واخملتلط 
واخلاص لزيادة اقبال املس��تهلكني على 

املنتجات الوطنية.

بهاء عبد الصاحب كريم*

تفتخ��ر  العال��م  وبل��دان  دول  جمي��ع 
بصناعتها الوطنية، اذ تفتخر بريطانيا 
بانه��ا مفج��رة الث��ورة الصناعية في 
العالم وتفتخر اليابان بان جميع بلدان 
العالم تستعمل منتجاتها وال يختلف 
اثنان لوال منتجات الصني ملا اس��تطاع 
كهربائي��ة  منتج��ات  اي  ش��راء  اح��د 
او صناعي��ة او الع��اب االطف��ال وذلك 
لرخص ثمنها وجمال ش��كلها وخالل  
مش��اهدتنا اليران كيف استطاعت ان 
تقف بوجه احلصار الذي فرضته عليها 
امي��ركا وال��دول الكبرى واس��تطاعت 
ان تكس��ر احلصار االقتصادي املفروض 
عليها باعتمادها عل��ى املنتج الوطني 
ف��ي الصناع��ة والزراع��ة وكذل��ك في 
مج��ال التس��ليح وغيرها ف��ي جميع 
اجملاالت، بينما يعان��ي في العراق قطاع 
الصناعة بعد ع��ام 2003 واقعا مترديا 
في جميع مفاصله وش��لال ش��به تام 
جلميع املنش��ئات الصناعي��ة واملصانع 
الكبي��رة واملعامل الصغيرة للقطاعني 
كان��ت  ان  بع��د  اخل��اص  و  احلكوم��ي 
صناعتنا الوطني��ة مزدهرة ومتطورة و 
مواكب��ة الخر التط��ورات التكنلوجية 
بالرغ��م من احل��روب وس��نوات احلصار 
الطويل��ة والسياس��ات اخلاطئ��ة التي 

ادخلنا فيها النظام السابق.
ولكن برغم كل ه��ذه الظروف وغيرها 
الت��ي م��رت عل��ى الع��راق اال ان عجلة 
الصناعة العراقي��ة تدور وآالت املصانع 
احلكومية والقطاع اخلاص تعمل وتنتج 
االلبان  والبضائ��ع ومنتج��ات  الس��لع 
واملعلب��ات الت��ي حتمل ج��ودة كبيرة و 
ضمن املواصفات العاملية التي وضعت 
م��ن قب��ل اجله��از املرك��زي للتقيي��س 

والسيطرة النوعية.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه ونبحث 
ع��ن اجابته هو مل��اذا اصبح��ت الدولة 
العراقية و جمي��ع قطاعاتها و وزاراتها 
مس��تهلكة و ليس��ت منتج��ة و ملاذا 
اصبحت عالة عل��ى االقتصاد العراقي 
وعل��ى املوازن��ة وملاذا اصب��ح اآلالف من 
منتسبي املعامل واملؤسسات تتسلم 
رواتبه��ا م��ن وزارة املالية على ش��كل 
قروض حتتسب على وزارة الصناعة بعد 
ان كان��ت وزارة الصناع��ة تكتفي ذاتيا 
وتس��هم برفد ميزاني��ة الدولة العامة 
بايرادات مالية كبيرة ومنتجاتها تس��د 

السوق احمللية.
التحقي��ق س��نبحث ع��ن  ف��ي ه��ذا 
التي  والعراقيل  واملس��ببات  االس��باب 
تواجه الصناع��ة العراقية وايجاد طرق 
للحلول الناجحة من اجل بناء صناعة 

وطنية متميزة ونفتخر ونتباهى بها.
الدكت��ور )ع��ادل االس��دي( اس��تاذ في 
االقتص��اد الدول��ي يق��ول: ان من اهم 
اسباب فشل قطاع الصناعة الوطنية 
ه��و تدمي��ر البن��ى التحتي��ة للقطاع 
الصناعي و باالخص املنشآت العمالقة 

واملصان��ع الكبي��رة بل وحت��ى املصانع 
املتوس��طة والصغي��رة وكذل��ك تدمر 
ما يس��مى بهيئة التصنيع العسكري 
التي كان م��ن املمكن حتويل مصانعها 
من الصناعة العسكرية الى الصناعة 
املدنية والعامة، ما أدى الى جعل العراق 

وصناعته الوطنية ضعيفة وتابعة.
وأض��اف: ل��م جند خط��ة او دراس��ة او 
بوادر النع��اش الصناع��ة الوطنية من 
قبل صناع الق��رار العراقي و لكننا جند 
حل��وال و قتية و ترقيعي��ة و كأن العراق 
ال ميتلك طاقات بشرية وعلمية وخبراء 
لرس��م اس��تراتيجية لبن��اء الصناعة 
الوطنية واالعتماد على املنتج الوطني 

واالكتفاء الذاتي.
من جانبه، قال املهندس هشام محمد 
حس��ني: كان العراق ومن��ذ ايام احلكم 
امللكي وتأسيس الدولة العراقية يعتمد 
على الصناعة واملنتجات الوطنية حيث 
ب��دأ ببن��اء املعامل الكبي��رة في جميع 
محافظ��ات العراق مث��ل معمل الورق 
الس��كر ومصانع االس��منت  ومعامل 
ومصان��ع املنتج��ات اجللدي��ة ومعامل 
الزيوت ومس��احيق الغسيل و مصانع 
تعلي��ب املنتج��ات الغذائي��ة و االلبان 
ومعام��ل الغزل والنس��يج وغيرها من 
املعامل واملصانع وجميعها أنشئت في 

اربعينيات وخمسينيات القرن املاضي.
وأضاف: أما اآلن فأحد أهم االسباب هو 
تبؤ املس��ؤولني واملدراء وبعض القيادات 
غي��ر الكفؤة على رأس صناع القرار في 
القط��اع الصناعي وذلك بس��بب مبدأ 
احملاصص��ة الت��ي جتري على اساس��ها 
العملية السياسية في البالد والتي مت 
تطبيقها في جميع مفاصل املؤسسات 
احلكومي��ة والتي وصل��ت الى املناصب 
الصغيرة و كذلك اس��تبعاد الكفاءات 
العلمية التي متتلك اخلبرة الطويلة في 
مجال الصناع��ة و تهميش دورهم في 
اعداد خطط حقيقية النقاذ الصناعة 
الوطنية والذي ادى ال��ى هجرتهم الى 

خارج البلد.
وق��ال احملام��ي أمي��ر محم��د عل��ي: ان 
ف��ي جمي��ع  واملال��ي  االداري  الفس��اد 
مؤسسات الدولة ومنها وزارة الصناعة 
وغي��اب ال��رادع القانون��ي واالج��راءات 
الصارمة حملاربة املفس��دين واملتورطني 
السياس��ية  واجملامالت  احملاباة  بس��بب 
ب��ني جميع الكتل واالحزاب املش��تركة 
وكذل��ك  السياس��ية  العملي��ة  ف��ي 
اس��تهداف الكف��اءات العلمية والتي 
تتمت��ع باخلب��رات العلمية ف��ي مجال 
الصناعة واهمال املنش��آت الصناعية 
الكبيرة واملصانع واملعامل التي اصابها 

التدمي��ر، كل ه��ذا أس��هم ف��ي تردي 
الواقع الصناعي في العراق.

س��عاد اجلبوري حرفي��ة صناعي، تقول: 
ان من اهم مس��ببات ضعف الصناعة 
الوطنية في الع��راق هو عدم االهتمام 
مبجال البحوث العلمية والذي يعد من 
اهم العوامل التي ت��ؤدي الى النهوض 
بالقط��اع الصناع��ي وتطوي��ره عل��ى 
وف��ق اح��دث التط��ورات التكنلوجي��ة 
في العالم وعدم وض��ع التخصيصات 
املالية للبح��ث العلمي وعدم احتضان 
الكفاءات العلمي��ة املتميزة وحمايتها 
م��ن االغ��راءات اخلارجي��ة وكذلك عدم 
حماي��ة الصناعة الوطني��ة واملنتجات 
احمللي��ة م��ن املنافس��ة م��ع مثيالته��ا 
املس��توردة وفت��ح اب��واب احل��دود على 
مصراعيها امام االس��تيراد العشوائي 
جلميع انواع الس��لع واملنتجات الرديئة 
في ظل شبه غياب لدور اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية والرقابة 
وغي��اب القوان��ني والتش��ريعات الت��ي 

تنظم عملية االستيراد في البلد.
بدوره يقول سعد حسام الدين، مستثمر 
وصاحب معمل النتاج املطابخ احلديثة: 
لم جند سياس��ة اس��تثمارية حقيقة 
ف��ي البالد م��ا أدى ذلك ال��ى ضعف دور 
االس��تثمار في اجلانب الصناعي وعدم 

وج��ود تخطي��ط اس��تثماري حقيقي 
للنهوض به��ذا القطاع امله��م و الذي 
يس��اهم في اقتصاد البلد بشكل عام 
و القط��اع الصناع��ي بش��كل خ��اص 
وذلك بسبب الصراعات السياسية بني 
الكت��ل واالحزاب وعدم وج��ود اصحاب 
اخلبرة واالختص��اص في اغلب مفاصل 
الدولة التشريعية والتنفيذية وكذلك 
االهم��ال احلكوم��ي الواض��ح للقطاع 
اخلاص في الب��الد وباالخص اخملتص في 
مج��ال الصناع��ة وعدم تق��دمي الدعم 
وع��دم  واالس��تثماري  والفن��ي  املال��ي 
التعام��ل م��ع ه��ذا القطاع كش��ريك 
اساس��ي مع القطاع الع��ام للنهوض 

بالواقع املتردي للصناعة الوطنية.
املواط��ن عل��ي عب��د الس��الم، يق��ول: 
غ��ادرت العراق بعد الع��ام 2003. كنت 
املك بع��ض املال وعندم��ا وصلت الى 
مص��ر واردت ان افتح مش��روعا وجدت 
هن��اك الكثي��ر م��ن الترحي��ب حي��ث 
قدمت ل��ي النصائ��ح واخلطط وقمت 
بفتح مش��روعي وه��و معم��ل النتاج 
االحذية واحلقائ��ب النها كانت مهنتي 
ف��ي العراق كن��ت صاح��ب معمل في 
منطق��ة حاف��ظ القاضي ف��ي بغداد 
والفرق بني الع��راق ومصر هو ان العراق 
اكتفى باالستيراد مع عدم وجود حماية 

للمنتج احمللي بينما في مصر جند هناك 
حماي��ة للمنتج احمللي ووج��ود ضرائب 
على االستيراد، فاستيراد يقتصر فقط 
على املنتجات التي ال توجد في السوق 

املصرية.
وأضاف: هناك تشجيع كبير لالستثمار 
من خالل تقدمي تس��هيالت كبيرة لهم 
لك��ون االس��تثمار والذي يس��هم في 
تطوي��ر الصناعة في البل��د ويحد من 
البطالة لكون اغل��ب العمال من ابناء 
البل��د وكذلك توفير االم��وال الصعبة 
للبل��د ويس��هم ف��ي دع��م ميزاني��ة 

الدولة.
ف��ي اخلتام لو اردنا بن��اء صناعة وطنية 
دول��ة  ونك��ون  ومحترم��ة  امنوذجي��ة 
وليس��ت مس��تهلكة علينا  صناعية 
اتخاذ بعض احللول املهمة منها اختيار 
الكفاءات العلمية ومن اصحاب اخلبرة 
الطويلة في اجمل��ال الصناعي ووضعها 
في املناصب القيادية الدارة هذا القطاع 
احليوي واملهم وكذلك االس��راع بوضع 
خط��ط تنموي��ة عل��ى اس��اس علمي 
س��ليم للنهوض بالقط��اع الصناعي 
وعلى املدى القصير واملتوسط والطويل 
االم��د، والعمل احلقيق��ي العادة تأهيل 
املنش��آت واملعامل احلكومي��ة ورفدها 
بااليدي العاملة )العاطلني عن العمل( 
من خالل اقامة دورات تدريبية وتاهيلية 
له��م والعم��ل عل��ى القض��اء عل��ى 
جميع حلقات الفس��اد االداري والروتني 
ف��ي الدولة و تش��ريع قوان��ني التعرفة 
اجلمركية وبنحو علمي ومدروس ودعم 
القطاع اخلاص والتعامل معه كشريك 
الدع��م  وتق��دمي  كمناف��س  لي��س  و 
والتسهيالت العلمية والفنية واملالية 
له ووضع خطط اس��تثمارية حقيقية 
جلمي��ع محافظ��ات العراق و تش��جيع 
التس��هيالت  خ��الل  م��ن  االس��تثمار 
املقدمة للشركات املستثمرة والتعاون 
ب��ني الس��لطة التنفيذي��ة )احلكومة( 
مع السلطة التش��ريعية )البرملان( من 
اجل اص��دار تش��ريعات مهم��ة تفيد 
الوض��ع  وحتس��ني  الصناع��ي  الواق��ع 
الشركات املستثمرة  االمني لتشجيع 
واس��تقطاب  الع��راق  ف��ي  للعم��ل 
االستثمارات االجنبية والعربية لغرض 
تنفيذ املش��اريع االس��تثمارية الكبيرة 
حتق��ق  الت��ي  الصناعي��ة  باالخ��ص  و 
تنمية مس��تدامة لالقتصاد العراقي و 
اصدار التعليمات للوزارة واملؤسس��ات 
احلكومية و تلزمها بش��راء احتياجاتها 
م��ن الس��لع و البضائ��ع م��ن املصادر 
الوطنية وعدم السماح لها باالستيراد 
من خ��ارج العراق الي س��لعة موجودة 
في البالد و االهتم��ام احلقيقي بجانب 
البح��ث العلم��ي و رعاي��ة الكفاءات و 
العقول العلمي��ة و تقدمي الدعم املادي 
و املعن��وي وتوفي��ر جميع مس��تلزمات 
البح��ث العلمي من اج��ل بناء صناعة 
وطني��ة عراقية متطورة و ارجاع العراق 

الى مكانته الصناعية املتقدمة.

* وكاالت

القطاع الصناعي وفرص النهوض

الصناعة الوطنية: إهمال وتهميش ومنافسة المستورد

صناعة السيارات في العراق
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صناعة الزيوت النباتية في العراق



الملف 10

د. عبد الكريم جابر العيساوي

يتف��ق اجلمي��ع عل��ى ان الع��راق امتلك 
صناعات مش��هورة وذات سمعة جيدة 
حظي��ت باملقبولي��ة ل��دى املس��تهلك 
حينه��ا  التخطي��ط  وكان  العراق��ي، 
ينص��ب عل��ى بلوغ نس��بة مس��اهمة 
الصناع��ات التحويلي��ة ال��ى %30 م��ن 
الن��اجت احملل��ي االجمالي حس��ب أهداف 
منظم��ة )اليوني��دو( الت��ي تع��د ذل��ك 
من اهدافه��ا املتعلقة بال��دول النامية 
ومنها العراق. ومثل عقد الس��بعينيات 
م��ن الق��رن املنص��رم نقطة حت��ول في 
هيكل االقتص��اد العراقي، اذ قفز قطاع 
الصناعات االس��تخراجية على حساب 
القطاعات االخرى في نسبة مساهمته 
ف��ي القطاعات الس��لعية ف��ي تكوين 
الناجت احملل��ي االجمالي العراقي من 67% 
ف��ي امل��دة )1973-1976( ال��ى %76 في 
امل��دة )1977-1980( ف��ي مقاب��ل تراجع 
نسبة مس��اهمة الصناعات التحويلية 
من %10 الى %8 للمدد الزمنية نفسها 

على التوالي.
تغير نسبة املس��اهمة في الثمانينيات 
حلس��اب الصناع��ات التحويلي��ة بع��د 
تراجع الصناعات االس��تخراجية نتيجة 
احل��رب )العراقية � االيراني��ة( وانخفاض 
اس��عار النف��ط اخل��ام الى اق��ل من 10 
دوالرات للبرمي��ل الواح��د م��ن النفط، 

احلال نفس��ه اس��تمر في التسعينيات 
بس��بب توقف الصادرات النفطية متاما 
نتيج��ة العقوبات الدولية وباألخص في 
املدة )1991-1995(، وفي الوقت نفس��ه 
تصاعدت االهمية النس��بية الى قطاع 
الزراع��ة والغابات والصيد وس��جل هذا 
القطاع نسبة تبلغ %73 من الناجت احمللي 
نتيجة الدعم الذي كان يقوم به النظام 
السابق  ملواجهة تلك العقوبات، وتراجع 
هذا املعدل بع��د تطبيق برنامج النفط 
مقابل الغذاء )Oil For Food(. ونستنتج 
ان القطاعات الس��لعية ومس��اهمتها 
في الناجت احمللي لم تأخذ املسار الطبيعي 
ف��ي النمو، بل ارتبطت تلك املس��اهمة 
بالظ��روف الت��ي كان العراق يعيش��ها 

خالل املدة )1973 – 2003(.
وبعد ع��ام 2003 كان هي��كل االقتصاد 
العراق��ي عل��ى موعد اخر م��ن التدمير 
واخل��راب، بعد ان نهب��ت املعدات واآلالت، 
والبعض منها هرب��ت الى الدول اجملاورة، 
ب��ل منه��ا وص��ل الى دول ش��رق اس��يا 

)بيعت خردة(.
فك��رة  منل��ك  ل��م   2003 الع��ام  بع��د 
ع��ن الطري��ق الصحي��ح ال��ى االصالح 
االقتصادي، وتعامل على وفق فلس��فة 
االجتماعي��ة  االث��ار  ت��درك  صحيح��ة 
الس��لبية للتدمير املمنهج للصناعات 
التحويلي��ة العراقي��ة، والدلي��ل واضح 
على ذلك ان أغلب الوزارات والتشكيالت 
ترك��ت حتت��رق وتتع��رض ال��ى النه��ب 

والتدمير.

سياسة الباب املفتوح
وفي ظ��ل احلاك��م املدني للع��راق )بول 
برمي��ر( اتخذت مجموعة م��ن العمليات 
االنعاشية والبدء في صفحة التغيير في 
النظام االقتصادي القائم على املركزية 
ف��ي التخطيط ال��ى فلس��فة اقتصاد 
الس��وق، وتبع��ا لذل��ك ش��كلت هيئة 
لدراسة خصخصة املنشآت الصناعية 
ف��ي العراق منتصف ع��ام 2004 إال انها 
تراجعت ع��ن ذلك بعد حتذي��رات البنك 
الدولي من االثار االجتماعية خلصخصة 
نحو )159( منش��أة صناعية حكومية. 
وف��ي اعتقادنا ل��و مت ذلك ل��كان افضل 
بكثي��ر للع��راق من عدمها، اذ ش��هدت 
ه��ذه املرحلة ع��ودة االالف من املوظفني 
والعم��ال الذي��ن ترك��وا مي��دان العمل 
بع��د تدني االج��ور والرواتب خ��الل املدة 
)-1991 2002(. وم��ن املع��روف ان عنصر 
االنتاج عندما يترك من دون تشغيل ملدة 
م��ن الزمن يخس��ر الكثير م��ن كفاءته 
االنتاجي��ة، ويحتاج ال��ى التدريب وإعادة 
التأهيل وهذا ل��م يحصل، اذ كان ينظر 
الى العودة للوظيف��ة فرصة للحصول 
عل��ى اج��ور مالي��ة م��ن دون تق��دمي أي 
جه��د، ويأت��ي أيض��ا ذلك ضمن س��ياق 
خلق الوالءات الى الس��لطة السياسية 
اجلدي��دة، وبالطب��ع كان��ت احلكوم��ات 
العراقي��ة املتعاقب��ة ال ت��درك اخملاط��ر 
املس��تقبلية عل��ى مس��توى الكف��اءة 
االنتاجية، ونتيجة توف��ر العوائد املالية 

النفطي��ة كان��ت ق��ادرة عل��ى تغطية 
الرواتب واألجور، على اثر حتس��ن اس��عار 
النف��ط اخلام عامليا، وفي الوقت نفس��ه 
ل��م تض��ع اخلط��ط لتطوي��ر املنش��آت 

الصناعية او انشاء صناعات جديدة.
وأس��همت عوام��ل اخ��رى ف��ي تده��ور 
الصناع��ة العراقي��ة بع��د اعتماد نهج 
سياس��ة الب��اب املفت��وح عل��ى صعيد 
التج��ارة اخلارجية، وما ترت��ب على ذلك 
من اغراق الس��وق العراقية بالسلع من 
ش��تى دول العالم وأحيانا من مناش��ئ 
غي��ر معروف��ة م��ن دون مراع��اة حماية 
االنتاج احمللي او املستهلك العراقي، وقد 
ادت هذه العشوائية الى بلوغ الصناعات 
التحويلية رمقها االخير، ومن ثم جاءت 
القش��ه التي قصمت ظهر البعير بعد 
االنخفاض الكبير في سعر النفط اخلام 
ف��ي الربع االخير من العام 2014، ناهيك 
عن استفحال الفساد االداري واملالي في 
ال��وزارات العراقية كافة، وفقدان موازنة 
ع��ام 2014، والت��ي ل��م يتج��رأ احلديث 
عنه��ا حل��د االن، وبلغ األم��ر خطورة في 
اللغز احملير هل مت تخصيص أجور ورواتب 
الى العاملني واملوظفني أم ال في ش��تى 

الصناعات في موازنة عام 2014.

املشهد املأساوي
م��ن  ذل��ك  معن��ى  ش��ك  دون  وم��ن 
الناحي��ة االقتصادي��ة دخ��ول الصناعة 
العراقية مرحل��ة الالوفورات في احلجم 
والت��ي   ،)Diseconomies Of Scale(

تعن��ي الزي��ادة ف��ي التكالي��ف الكلية 
كما ف��ي الش��كل البيان��ي، ومنذ زمن 
طويل بعد ان بدأ العراق يخسر مالكاته 
املاهرة في احلروب او الهجرة او املضايقة 
الى الكفاءات في ش��تى االختصاصات 
والى اصحاب رؤوس االموال من القطاع 
اخلاص او قلة الدعم املادي، هذا املشهد 
في  التحويلي��ة  للصناع��ات  املأس��اوي 
العراق. ميكن تلخيص أسبابه مبا يلي:                                            
� تزاي��د أعداد الق��وى العامل��ة ما بعد 
ع��ام 2003 بالش��كل ال��ذي اصبح من 
املس��تحيل ان تتفوق االي��رادات الكلية 
التكالي��ف  عل��ى   )Total Revenue(
الكلية )Total Cost( او حتى ان يتساوى 

.)TC=TR(
� صعوب��ة معاجل��ة املش��كالت االدارية 
والتخصصي��ة او ع��دم ق��درة املنش��أة 
ب��ني  بالتنس��يق  القي��ام  الصناعي��ة 

العمليات االنتاجية في املنشأة.
� ضع��ف االوام��ر االداري��ة واإلنتاجي��ة 

والرقابية نتيجة الترهل الوظيفي.
� في ظ��ل الوفرة ف��ي اع��داد العاملني 
اصبح��ت الش��ائعات ف��ي الع��راق هي 
املص��در االول��ي للمعلوم��ات، مما جعل 
العاملني وامل��دراء ال يعطون اهمية الى 
التعليم��ات، األم��ر ال��ذي أنعكس على 

كفاءة املنشأة.            
� انتشار البيروقراطية في ادارة املنشآت 
بس��بب احملاصص��ة السياس��ية، وتنوع 
ال��والءات السياس��ية داخ��ل املنش��أة 

الواحدة.

� تقادم رأس املال املادي الصناعي، نتيجة 
احل��روب والعقوبات الدولي��ة وما تال من 
التدمير والسرقات املنظمة للمنشاءات 

وخصوصا العسكرية منها.

ما العمل؟
ان أمام القائمني على الصناعة العراقية 
مه��ام ثقيل��ة إلنق��اذ  ما ميك��ن انقاذه 
من الصناع��ة، بعد تزاي��د االحتجاجات 
العمالي��ة املطالب��ة برواتبه��ا وأجورها 
الشهرية املتأخرة.  حتى تستطيع الدولة 
أعادة االمور الى مسارها الصحيح، بعد 
بلوغ مرحل��ة الغلة املتناقص��ة للدوال 
االنتاجيي��ة للصناع��ات العراقية، ميكن 

ادراج بعض التوصيات في هذا االجتاه:
� أحالة نسبة من العمالة الى التقاعد 
املبكر وخصوص��ا العمالة غي��ر املاهرة 
والتي ال تستطيع ان تضيف إيرادا حديا 
)Marginal Revenue )MR( مساويا الى 
 )Marginal Cost )MC( التكلف��ة احلدية
وميث��ل ه��ؤالء اع��دادا كبيرة م��ن حجم 

العمالة في الصناعة العراقية.
الصناع��ات  الب��دء ف��ي خصخص��ة   �
الناجح��ة ملن��ع انتق��ال الع��دوى ال��ى 
هذه الصناع��ات، وتعط��ى األولوية في 
ه��ذه العملية ال��ى العامل��ني في هذه 

ألصناعات.
� للتخلص من الضغوطات الهائلة التي 
تتع��رض لها الصناع��ة العراقية، البدء 
في جتزئ��ة الوحدات االنتاجي��ة القائمة 
الى وحدات ذات س��رعات انتاجية كبيرة 

تق��وم بالعملي��ات نفس��ها قبل ظهور 
حالة الالوفورات.

� تطوي��ر وتدري��ب امل��الكات املاهرة في 
داخل العراق وخارجه جمل��اراة التطور في 

التكنولوجيا احلديثة في العالم.
� دراسة امكانية دمج بعض الصناعات 
العراقي��ة مع مثيالتها في الدول االخرى 
لنق��ل التكنولوجيا الى هذه الصناعات 
التي يفتقر لها العراق من جهة، وهناك 
أمكانية في الس��وق احمللية الستيعاب 

السلع املنتجة من جهة اخرى.
� حماية الصناعة العراقية من املنافسة 
األجنبية من خالل تفعيل قوانني حماية 
املنتج واملنتوج كذلك مكافحة االغراق 
املتعمد ف��ي الس��وق العراقية من قبل 

جميع الدول اجملاورة بال أستثناء.
أل��زام ال��وزارات واملؤسس��ات احلكومية 
بش��راء املنت��ج احملل��ي فهن��اك بع��ض 
املنتج��ات احمللي��ة تضاهي ما يس��تورد 
من اخلارج، والتخلص من الفس��اد الذي 

يشوب هذه العملية.
� اشراك املواطن العراقي في دعم املنتج 
احملل��ي )صنع في الع��راق( على اعتبار ان 
احل��س الوطني ميث��ل واح��داً من حجج 
احلماي��ة التجارية، على ان يبدأ تطبيقه 
من قبل العاملني انفسهم في الصناعة 
العراقي��ة، وحبذا لو يتم تعريف الطلبة 
بأهمية ذلك للتنمية االقتصادية للبلد 

وفي شتى املراحل الدراسية.

* شبكة االقتصاديني العراقيني

الرمق األخير للصناعة في العراق
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يعد القطاع الصناعي في العراق احد 
ابرز مكون��ات االقتصاد غير النفطي، 
وتعد وزارة الصناعة واملعادن الركيزة 
الصناعي��ة  للسياس��ة  االساس��ية 
في الع��راق وتعتمد اس��تراتيجياتها 
االس��تثمار  وتعزي��ز  لتش��جيع 
الت��ي وضعها  االرش��ادية  للخطوط 
قانون االس��تثمار لع��ام 2006 املعدل 
كم��ا انها تدير الش��ركات احلكومية 
وتس��عى لتطويره��ا بالتع��اون م��ع 
اجلهات الراغبة باالستثمار بغية رفع 
كفاءة اداءها وقد حددت عدة مشاريع 
ترغب عن طريقها جذب االستثمارات 
االجنبية اليها الس��يما وان لدى هذه 
الوزارة مجموع من القواعد واالنظمة 

االستثمارية.
يرك��ز القان��ون رقم 22 لس��نة 1997 
اخل��اص بالش��ركات احلكومي��ة على 
القائم��ه  املصان��ع  تأهي��ل  اع��ادة 
واملس��تخدمة ل��رأس امل��ال واخلبرات 
خاصة ويس��مح القانون للش��ركات 
احلكومي��ة بالدخ��ول باتفاقي��ات مع 
مس��تثمرين اجانب مبوجب اتفاقيات 
تقاس��م االنتاج جنبا ال��ى جنب مع 
قانون االس��تثمار رقم 13 لعام 2006 
من حيث تشجيع االستثمار كما انه 
يحمي االستثمارات االجنبية في هذا 
القط��اع من القطاع��ات االقتصادية 

االخرى.
لقد انطلقت وزارة الصناعة واملعادن 
في ع��ام 2005 ببرنام��ج طموح ملنح 
التراخيص والبدء بتأس��يس مشاريع 

مش��تركة واتفاقيات تقاسم االنتاج 
لتشجيع االستثمار في هذا القطاع 
حيث يتولى املستثمر جميع عمليات 
اعادة التأهيل وادارة وتشغيل املصنع 
على نفقته اخلاصة في اطار مفهوم 
االس��تثمار املطروح من قب��ل الوزارة 
مقابل حص��ة من االنت��اج الذي يتم 
اجن��ازه خالل فترة مح��ددة من 15الى 
20 س��نة ولدى املس��تثمر احلرية في 
اقت��راح اع��ادة تأهي��ل املصان��ع ع��ن 
طري��ق اص��الح املع��دات املوج��ودة او 
تركيب مع��دات جدي��دة حيث تكون 
ال��وزارة ش��ريكا فاعال وتق��وم بتزويد 
املس��تثمرين بالبيانات املتاحة فضال 
عن مس��اعدتها في ترتيب تأشيرات 
الدخ��ول للف��رق الفنية ال��ى مواقع 

احملطات.
وق��د تضمنت التط��ورات ف��ي اجملال 
املذكور تقييما للمقترحات للحد من 
حج��م الواردات وذل��ك لتعزيز االنتاج 
احمللي وضمان حزم��ة من االصالحات 
الشاملة التي تكفل حماية مصالح 
املستثمرين بنحو اكبر وتساعد على 
صيان��ة اطار لالس��تثمار املس��تدام 
للمؤسس��ات احلكومية ومن املتوقع 
ان مجموع��ة املقترح��ات املتعقل��ة 
باص��الح القطاع الصناع��ي لن تؤدي 
فقط الى اعادة تأهيل هذا القطاع بل 
سينتج عنها طاقات انتاجية جديده 

وتعزيز االحكام القانونية املوجودة.
وميتلك العراق حالياً صناعات متنوعة 
خفيفة وثقيلة مثل معامل السجاد 
وجتميع العج��الت وكذلك الصناعات 

الدوائية والبتروكيمياوية واالس��مدة 
والعديد غيرها وم��ن املؤمل ان تلعب 
املش��اريع اململوكة للدولة دوراً مهما 
في جتهيز كال من احلكومة والصناعة 
اخلاصة باملنتجات واخلدمات املطلوبة 
م��ن  سلس��لة  اج��راء  ض��وء  ف��ي 

االصالحات ذات الطابع الفني واالداري 
والتوجه��ات االس��تثمارية لالرتق��اء 

مبستوى ادائها وانتاجها.
ومتتلك وزارة الصناع��ة واملعادن اكثر 
م��ن 72 ش��ركة عام��ة تت��وزع على 
مختلف القطاعات وحس��ب التالي: 

قطاع الهندس��ية 28 شركة، قطاع 
قط��اع   ،18 والغذائي��ة  الكمياوي��ة 
االنش��ائية 6، قط��اع النس��يجية 7، 
قط��اع اخلدم��ات 4، اخ��رى 9، اجملموع 
72 ش��ركة، وان اغلب هذه الشركات 
تعم��ل بطاق��ة متدني��ة لالس��باب 

التالية:
� ق��دم املكائ��ن واملع��دات واخلطوط 
االنتاجية، حي��ث ان اغلبها يعود الى 
فترة الس��بعينيات والثمانينيات من 
القرن املاض��ي، وتعم��ل بتكنولوجيا 
قدمي��ة ال تواكب التق��دم احلاصل في 

القطاع الصناعي .
� عدم قدرة الش��بكة الوطنية على 
تزويد الكثر م��ن املعامل في الطاقة 

الكهربائية.
� انفتاح السوق احمللي على املنتوجات 
املس��توردة مم��ا كان له االث��ر في عدم 
منافسة املنتوجات الوطنية بأسعار 

السوق وكذلك النوعية .
وبناء على ذلك تبن��ت وزارة الصناعة 
واملعادن خط��ة لتأهيل وتطوير اغلب 
هذه الشركات من خالل املشاركة مع 

القطاع اخلاص العربي واالجنبي .

دور احلكومة في القطاع الصناعي
تتجه وزارة الصناعة واملعادن لتأهيل 
ش��ركاتها او حتويله��ا الى ش��ركات 
مساهمة عامة او خاصة وقد عرضت 
مجموعة ملفات استثمارية لبعض 
املس��تثمرين  عل��ى  الش��ركات  هذه 
منه��ا م��ا أحي��ل بالفعل عل��ى عدد 
تأهيله��ا  الع��ادة  املس��تثمرين  م��ن 
وتشغيلها وقد أس��هم صدور قانون 
 2006 لس��نة   13 رق��م  االس��تثمار 

املعدل في تعزيز هذا االجتاه.
وميكن ان نلخص االطر القانونية التي 
حتكم عملية اعادة تأهيل الش��ركات 
العامة اململوك��ة للدولة اضافة الى 

قانون االستثمار بالقوانني االتية :
1� قان��ون الش��ركات العامة رقم 22 

لسنة 1997 املُعدل:
ينظ��م هذا القانون عمل الش��ركات 
حي��ث  للدول��ة  اململوك��ة  العام��ة 
تس��مح املادة )3/15( منه للش��ركة 
العامة اململوكة للدولة باملشاركة او 
الشراكة مع ش��ركة اجنبية لتنفيذ 
عمل ضمن أنش��طتها داخل العراق 
باالعتم��اد عل��ى االس��اس القانوني 
قان��ون  ضم��ن  مش��اركة  لعق��ود 
الش��ركات العامة ال��ذي اعطى احلق 
للش��ركات للمشاركة مع الشركات 
واالجنبي��ة  العربي��ة  واملؤسس��ات 
لتنفي��ذ اعم��ال ذات عالق��ة باهداف 

الشركة داخل العراق.
ومت ش��مول مش��اريع القط��اع العام 
املتعاق��د على تأهيلها او تش��غيلها 
م��ع القطاع اخل��اص واخملتلط بجميع 
املزاي��ا والضمانات ال��واردة في قانون 
االس��تثمار رق��م )13( لس��نة 2006 
لقان��ون  االول  التعدي��ل  )قان��ون 
االستثمار رقم 13 لسنة 2006 )املادة 
6/ب( والت��ي أضيفت ال��ى نص )املادة 
32( والقان��ون يس��ري على املش��اريع 
الت��ي مت التعاقد عليها قبل نفاذ هذا 

القانون.
2� قانون الش��ركات رقم 21 لس��نة 

1997 املُعدل:
يتي��ح ه��ذا القان��ون ف��ي امل��ادة )8( 
للشركات احملدودة املسؤولية تشكيل 
مشاريع تسهم فيها الدولة بأقل من 

%25 من أسهم رأس املال.

عن قوانين قطاع الصناعة والمعادن

مجلس النواب العراقي

صناعة املنسوجات في العراق »ارشيف«
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ثقافة12
تشكيل

قراءة اصدار

قصيدةقصة قصيرة

ترجمان

الصباح الجديد ـ متابعات:
مبحثيين  ميثييان  واحلركيية  الزميين 
رئيسييين فييي الفنييون البصرييية 
بشييكل عام، سييواء أكانييت ثنائية 
األبعيياد أو ثاثييية األبعيياد، أو حتى 
الفنييون احلركييية، كالرقييص  فييي 
والدراما واملسرح. وبعكس املفهوم 
الكاسيييكي لفيين التصوييير الذي 
ميثل جتميد حلظة معينة من الزمن 
داخل اللوحة، أصبح تفكيك احلركة 
والزمن أحد أهييم أفكار احلداثة وما 
بعدها في الفن التشييكيلي، بداية 
ميين لوحات تيرنر، رائييد االنطباعية 
الكاسيييكية، الذي اهتم بتصوير 
الرييياح واألمواج الثائييرة، عن طريق  
اإليقاع احلركي للييون داخل اللوحة 
الواحييدة، أو في أكثر من لوحة مثل 

متتالية لوحات مونيييه لكاتدرائية 
رودان، وألكوام التنب، محاوال القبض 
على تأثير الوقت في األشييياء على 
مدار يوم كامل. كما ميكننا استعادة 
ليونييل  األميركييي  الفنييان  لوحيية 
فايننغر زوارق شييراعية- 1929 التي 
حاول فيهييا نقل الشييعور بالفراغ 
واحلركيية، عن طريق رسييم طبقات 
متتالييية ميين املثلثات بشييفافيات 

مختلفة وألوان متداخلة.
الفنان التشييكيلي املصري سييمير 
فؤاد واحد من أهم الفنانن املصرين 
مبفهييوم  املنشييغلن  املعاصرييين 
احلركيية والزميين، في شييكلهما ما 
بعييد احلداثييي، منذ معرضييه األول 
عييام 2002 بعييد أن اسييتقال ميين 
للبرمجيات، وتفرغ  عمله مهندساً 
بشييكل كامييل للرسييم. حتييى أن 
املتابع ألعماله منييذ معرضه األول 

يسييتطيع إدراك جوهر مبحث فؤاد 
الفني الذي يتبلور حاليا في معرض 
اسييتعادي كبييير بقاعيية أفييق في 
القاهرة، ويسييتمر حتييى 15 فبراير/ 

شباط احلالي.
املتأمل للوحات سمير فؤاد سيكون 
بحاجة إلى بعض اليقظة واحلضور 
الذهني، حتى يقبض على مقصده 
باحلركيية داخل لوحيية، والتي تعتبر 
اللوحيية  ملعنييى  التييام  النقيييض 
الكاسيييكة القائييم علييى جتميد 
حلظة معينيية داخل إطييار اللوحة. 
يعمييل فييؤاد علييى إظهييار عنصر 
الزمن، وتأثيره على احلركة والفيغرز 
أو العناصيير داخييل اللوحيية، فهييو 
يحاول عن طريييق اخلط واللون نقل 
حركة اجلسييم الذي يتغير موضعه 

من نقطة ألخرى مع جريان الزمن.
في أعمال فؤاد يعتبر اخلط، املصدر 

األول إلظهار احلركة ومجالها األوسع 
إلى جانب التييدرج اللوني الضبابي، 
والتشويه املقصود لألشكال واجتاه 
اخلط واللون باعتبارهما من عوامل 
تأكيد احلركة داخل اللوحات ثنائية 
األبعاد، عن طريق عمل إيقاع حركي 
داخل اللوحة، ليستعيد فؤاد بعض 
سمات املفهوم الفلسفي للحركة، 
كحاليية مراوحيية بيين االنتقال من 
وجود إلى وجود آخر، كأن تكون هنا، 
ثم تصبييح هناك، بييكل ما يحمله 
الزميين الفاصييل بيين هنييا وهناك 
من حتييوالت داخلييية وخارجية على 
اإلنسييان أو حتييى علييى الطبيعة 
واملوجييودات،  والزهييور  الصامتيية 
ويحيياول  الثبييات  فكييرة  ليتجيياوز 
تعميق مفهوم احلركة كسلسييلة 
متتالية من األوضاع التي تستغرق 

زمنا معينا.

صالح حسن

ميين منافييع العومليية ورمبا ميين مخاطرهييا أيضا 
تفكيييك الكيانييات الكبيييرة القييارة ذات البنى 
املغلقة والنبش في جذورها من أجل الوصول إلى 
تلك اإلثنيات الصغيرة املغيبة التي بدأت هوياتها 
تتمييزَّق أو تختفييي في ظييل الهيمنيية القومية 
والدينية للمجتمعات التقليدية ومجتمعات ما 
قبل احلداثة. النتائييج املترتبة عن هذا التفكيك 
هو إعادة االعتبار لهوية هذه األقليات والكشف 
عيين ثقافاتهييا التي طمسييت العتبييارات دينية 

وأيديولوجية ولغوية.
ميين جانب آخر وجلهيية اخملاطر التييي تفرزها هذه 
التحوالت بدأ الكثير من اجلماعات املهيمنة التي 
ينتظم حتت سطوتها عدد كبير من األقليات بدق 
ك الذي عصف من قبل بدول  ناقوس خطر التفكُّ
ل قطباً في املعادلة  كبرى كانت، ذات يوم، تشييكِّ

العاملية، ونقصد به االحتاد السوفييتي السابق.
ن مبا سييوف يجري في  ليييس مبقدور املرء إن يتكهَّ
األيييام القادميية، ولكن مبقييدوره أن يتصوَّر حجم 
احلرائييق التي سييوف تنتج من جرَّاء الشييرر الذي 
بييدأ يتطاير هنييا أو هناك، خصوصاً فييي العالم 
العربييي والشييرق األوسييط الذي بييدأت حرائقه 
فعيياً تنطلق ميين العييراق وسييورية وليبيا الذي 
يتحول إلى محرقة يوماً بعد يوم. التجليات بدأت 
تظهر في على شييكل مؤمترات تقيمها األقليات 
برعاية دول أوروبية تؤمن بتعدد الثقافات واألديان 
واللغات. وقد حدث فعاً وإن أقيم مؤمتر لألقباط 
في زيييورخ، وتبعه آخيير لألقليات فييي العاصمة 
البلجيكية بروكسييل، وسييوف تتبعييه مؤمترات 
كثيرة طاملا كانت مطالب هذه األقليات معقولة. 

ولكن هل هذه املطالييب معقولة في نظر الدول 
الشمولية؟
تاريخ الريف

األمازيييغ أو سييكان الريف املغاربي ميين األقليات 
الكبيييرة في املغييرب العربي لكيين ال أحد يعرف 
شيييئا مهما عن الثقافة األمازيغية في الثقافة 
العربية، باسييتثناء كونهم مسييلمن وساهموا 
بفتح إسبانيا عن طريق القائد األمازيغي طارق بن 
زياد أو )لذريق(. أما في الثقافات األخرى، واألوروبية 
منها حتديداً، فإنهم يعانون من املشكلة ذاتها؛ إذ 
يوجد على سييبيل املثال في هولندا وحدها أكثر 
من ربع مليون أمازيغي وفق عمدة الهاي السيييد 
ميية الكتاب، معظمهم  ديتمان، الذي كتب مقدِّ
ال يعرفون شيييئاً عن هويتهم الثقافية، والنظرة 
الغالبيية عنهم من قبييل الهولندين أنهم عرب 
مسييلمون من املغرب. وقد بدأوا يتعرضون ببطء 
إلى األسييلمة والتعريييب مما يجعلهييم يتخلَّون 
عن هويتهم األمازيغية. لكيين صدور آيث ورياغر 
املغربييي( لألنثروبولوجييي  الريييف  )قبيليية ميين 
األميركييي دافيييد مونتغمري هييارت املترجم من 
اإلنكليزية إلى الهولندية، سيييحدث انقاباً في 
حييياة اجليليين األمازيغييين الثانييي والثالث في 
ر آبيياء الثقافة األمازيغية في  هولنييدا كما يتصوَّ

األراضي املنخفضة.
فقييد كلَّفت جمعية الدميقراطييين املغاربة كاً 
من الصحافية سيسييك دي بييور )املقيمة حالياً 
باحلسيمة( والسيدة كريستن فرانكن )مترجمة 
في مجال األنثروبولوجيا الثقافية(، بترجمة هذه 

الدراسة املهمة من اإلنكليزية إلى الهولندية.
أجنز هارت دراسييته هييذه في فترة حاسييمة من 
تاريخ األمازيغ ي الريفين ي مستفيداً من عاقته 

اجليييدة مييع الريفييين واألسييبان، معتمييداً، في 
ذلك، على معطيييات ميدانية موثوق بها، ووثائق 
نه من اللغات  مهمة، ومراجع قيميية بفضل متكُّ
والفرنسية.  األمازيغية واإلنكليزية واإلسييبانية 
ولعييلَّ ما جعييل هذه الدراسيية حتظييى بالتميز، 
باإلضافة إلى العوامل السييابقة، هو تخصيص 
املؤلِّييف أطول فتييرة ممكنيية للدراسيية امليدانية 

احترافيتييه كأنثروبولوجييي متمييرِّس،  فيياً  موظِّ
ومتبنياً حياداً قلَّ نظيره في مثل هذه الدراسات. 
هذا عاوة على ندرة الدراسييات واألبحاث القيمة  

املنجزة حول املنطقة وشعوبها.
تعد هييذه الدراسيية ذات قيمة علمييية وأهمية 
قصوى بالنسبة للدارسن املتخصصن أو عموم 
القييراء، أمازيغييين أو غيرهييم، واملقيمن منهم 
باملغرب أو خارجه. وتكفي اإلشارة بهذا اخلصوص 
إلى مييا قاله في حييق الكتاب وصاحبييه العديد 
من الدارسيين املرموقيين. إذ وصف جرمان عياش 
)دايفيييد هارت( بأنه أفضل خبييير باحلياة الريفية 
األمازيغية. واعتبر أرنسييت كيلنر دراسييته على 
أنها الوصف األكثر شييمولية ودقة املتوفر اليوم 
حول التنظيم االجتماعييي للريفين وثقافتهم. 
وصنَّفها هنري مونسييون ضمن أجود الدراسات 
اإلثنوغرافييية التييي أجنييزت إلى يومنييا هذا حول 

أمازيغيي املناطق اجلبلية باملغرب.
من جهته، وسمها بول رابينو كمساهمة هامة 
في مجييال اإلثنوغرافيا املغربية، ودراسيية غنية 
معييززة بالوثائييق واملعطيييات امليدانييية، معتبراً 
البحييث بحق من الكتب النييادرة في عهدنا هذا، 
مضيفييا أنه ><سيييبقى من املراجع األساسييية 
لكل املهتمن بالدراسييات حول املغرب والقبلية 
بشييكل عام<<. وتوج كارلتون فييي تقييمه لهذا 
املؤلَّييف الضخم بالقييول: إنه عبييارة عن وصف 
وحتليل شيياملن للثقافة الريفية كما تتجسييد 
في آيييث ورياغر كفضيياء وزمييان ومجموعة. وال 
غييرو، فمن الصعوبيية مبكان العثور على دراسيية 
إثنوغرافييية أكثيير دقيية وتفصييياً كهييذه حول 
مجموعة أخرى في أفريقيا إن لم نقل في العالم 

برمته.

معرض للتشكيلي المصري سمير فؤاد:

التوحش االستهالكي وسيطرة الرأسمالية

اخلميس 8 شباط 2018 العدد )3876(

Thu. 8 Feb. 2018 issue )3876(

»آيث ورياغر«: كتاب عن تاريخ األمازيغ

رياض الغريب
تقول السيدة 

التي علقت داخل الدار
فقدت قدرتي على احلركة 
أصبحت كرسيا متحركا

مجرد كرسي
يصطدم جدار

يوم رحلت 
لم يبق منك 

سوى تلك الصورة 
على جدار آيل للسقوط 

في أي حلظة 
الصور التكفي

ملامسة هذا اجلسد 
شاخ وجتعد بعدك

ماالذي افعله سوى االنتظار

تقول السيدة
الفراغ يؤملني

هل ميكن لك ان متر
لنحكي قليا

احتاج لفنجان قهوة
لسكارة أدخنها معك

احتاج
ملراقبة قدميك

وهي تقودني لظل الشجرة
هناك

لم اصل
تقول السيدة

حتملت ثقل السؤال
مابيني وبينك

يد
وقبلة طعهما هنا

على كتف ترهل
هل عشت

تقول السيدة

اشهد انك تتنفسني
حن كنت

أتنفس َمن بعد
اليحملني اليك

هو مجرد كرسي متحرك
وأنت دائرة بعيدة

تدور لوحدك

خلصني من وحشته
في الليل

يؤملني هذا اجلسد
خلصني

من دورانك
في دمي

إليزابيث بيشوب
ترجمة آمال نّوار

ليس اخلسراُن فنًّا صعَب اإلتقان؛
أشياُء كثيرٌة لَتبُدو مفطورًة ألَْجلِه

وفقدانُها إذًا ليس بكارثة.
اخسرْ شيًئا كلَّ يوم، وال تأبْه،

أَباٌب هو ضاعْت مفاتيُحه
أم ساعٌة من الوقت أُهِدرَْت عبًثا،

سيَّان
ليس اخلسراُن فنًّا صعَب اإلتقان.

ولتييروِِّض النَّْفييَس علييى َمزيييٍد من 
اخلِسارة

وبأسرع ممَّا كان:
ألماكَن وأسماَء ولِِوْجَهٍة كنَت

حَتَْسُبها املَآل،
ال شيء من ذلك سُيوِقُع كارثة. 
ي. وتصوَّر! لقد أضعُت ساعَة أُمِّ

حّتى بيتي األخير، أو ما قبل األخير،
من بن بيوتي الثاثة احلميمة

هو اآلخر زال،
ليس اخلسراُن فنًّا صعَب اإلتقان.

لقد أضعييُت مدينَتييْن بهيََّتْن، وما 

هو أْجَسم؛
بضَع مَمالَك ُحزْتُها، ونهرَيْن وقارة.

لََكْم أَتوُق إليهييا، ولكْن، لم حتّل بي 
كارثة.  

وحّتى في خسييرانَك أنييَت )الصوُت 
املُداعُب،

أسلوٌب أعشييُقه( ما كان يجدرُ بي 
الكذب.

جَلليٌّ أنَّ اخلسراَن فنٌّ
ليس عصيَّ اإلتقان

وإْن يبدو شبيًها )دَوِّنْها!(
شبيًها بكارثة.

كرسي متحرك
غربة

فـنٌّ وحـيد

محمد عواد

الزلت ابحث عن منفى لقلبي املتسييربل 
بوحشيية الليل، لقلبي الييذي ماتت كل 
امانيييه إال حلييم الرحيييل عيين مدينتي 
املوبييوءة باملوت، أضع قدمييي في خاصرة 
احملطيية املتربيية وقضبانهييا الصدئة وانا 
اتسيياءل :هييل وشييمت ذاكرتييي ببؤس 
تعييرف  ال  األرض  هييذه  أن  ؟أم  األماكيين 
النسيان؟ اال يرتوي جفافها من كل هذه 
الدموع املشييبعة بالهزمية؟ أال تشييعرك 
بالتخمة كل تلييك الوجوه الكئيبة قبل 
القتييل؟، ارمتييي بأعوامييي الثاثيين على 
مقعييد بييارد برغم هييذا القيييظ، اندس 
بوجعي كعصفور مبلول يبحث عن دفء 
املييكان، حقيبتييي ال تفارقنييي، يحملها 
كتييف متعييب، قييد أكون أخطييأت لكن 
هذا قييراري االخير خارج زمن االنكسييار، 
رحيلي سيييكون هجرة أغادر بها الدروب 
التي اشبعتني احزانا ومسرات، ووجوها 
ادمنتهييا ودروبييا تصييرخ بطفولتي التي 
لم اشييبعها بعييد، أي محطة هذه التي 
لييم متهلني فسييحة اذرف فيهييا دموعا 
نقييية أو اتنهد بعد اختنيياق مميت؟ أعلم 
أن هذا القطار سيييحمل صدى صرخاتي 
بالراحلن قسرا إلى عالم الاعودة، تاركا 
وحشييية السييفاحن، ألشيياطر نفسي 
الثكلى مرارة الفقدان، واكذوبة االنتظار 

لغائب لن يعود.
صوت القطييار يوقظ ذاكرتي املوحشيية 
بالوجييوه تنادينييي: هييل الرحيييل عيياج 
لروحييك الثكلييى؟ ابييي، اخييي، وجوه لم 
تودعني، ولم تترك لي وصية، لم أدرك أن 
أحدهم يشيياركني املكان، كتلة سييوداء 
لم يظهر منها غير عينن مسييكونتن 
ببحر ميين الكحل، حائرة لم حتمل معها 

شيييء، مييدت يدهييا وهي ترتعييش حتى 
تثقييب بطاقتها، ال ادري مليياذا وقع نظري 
وانييا أتصفح رواية )السيياعة اخلامسيية 
والعشييرون( على هييذه الكلمات :أن كل 
مييا أريده منييك هو أن حتتفييظ بنظارتي، 
لن استعملها بعد اليوم، وال أريد أن تقع 
في ايد غريبيية، لقد تطلعييات بفضلها 
إلى العديد من األشييياء في حياتي، لقد 

نظرت خالهما إلى زوجتي اول مرة (.
-ماذا تقرأ. 

ارفييع بصري ال اعرف مصدر الصوت، انها 
هي التي تشاركني املكان:

-وهل تفهمن ما اقرأ. 
-ال ولكنييه التطفل لطريييق ال ينتهي إال 

بعد ساعات طويلة.
-انها رواية اسييمها السيياعة اخلامسيية 

والعشرون.
-وهل توجد مثل هذه الساعة في عاملنا؟ 

أم أنها ساعة خيالية ؟
-ال سيدتي انت اخليالية بهيئتك هذه.

-سيييدي ليست هذه من شدة اإلميان، بل 
اختفاء من أعن ال أريد أن تراني راحلة. 

-وهييل تعرفينني حتى تسييتمري بوضع 
هذا اخلمار على وجهك؟

-ال سييأرفعه ولكن أعطني سيكارة قبل 
ذلك، ثم رفعت نقابها لتفصح عن وجه 
ابيض وعينين سييوداوين، سألتها :- لم 
الرحيييل حتييت جنح الليل سيييدتي؟ هل 
انييت مذنبة؟ وميياذا ينتظرك فييي نهاية 

الرحلة؟
-أحييد البيييوت التييي تعرفهييا سيييدي، 
ومذنبة بزواج لم يرى النور من شيخ لف 
العماميية زيفييا على عش قمييل، اغراني 

مبكان ونقود وجنة بعد املوت.
وحتت وطأة سييكون الليل الذي تعبث به 
صفارة القطار، بييدأت تنزف حكايات من 
عاملها املشبع بالرذيلة والهزمية والضياع. 

آه لييو كان للسييرير وحلواشييي اجلييدران 
صييوت لنطقييت من كثيير ما تشييبعت 
باألنفيياس اآلثميية .كنت الزلييت احتفظ 
بضفائييري. واسييمع تأوهييات وضحكات 
النسيياء الداعرة بجوار غرفتي، لقد كان 
ألمي منزل للدعييارة، لم تنتظر أن تقص 
ضفائري فأدخلت زبائنها بعد أن ربطتني 
إلى جسيير السييرير ووقفت خلف الباب 
تسييمع صرخات بكارتييي، ودم اجلرمية لم 
ينقطييع ..فحولتني جسييدا غضا للذين 
تورمت جيوبهم، زوجييي كان أحد زبائني 
قبل أن ارتبط به، وقبل أن يضع العمامة 
! تزوجني سييرا، واقنعنييي أن اهرب معه، 
واسييكنني غرفة في بيييت يعرف أهلها، 
لم أجييد غيره يقبلني علييى هذا النحو، 
كان يأتيني بن احلن واآلخر، يقضي معي 

ليليية يعطيني النقييود ويختفي، بعدها 
علمييت ،عندما لم يأت .إنييه ترك املدينة 

وخلف وراءه ست نساء حوامل. 
أشييعلت سييكارتن، اعطيتهييا واحييدة 
ارتشييفت نصفها بعد أن زمت شفتيها 
بقييوة قبييل أن تنبعييث سييحابة دخييان 

كثيفة، شعرت أنها تريد أن تنام فقلت:
إذا اردت النييوم متييددي علييى  -سيييدتي 
مقعدك واتركي جسدك يرتاح قليا فأنا 

مثلك أريد أن أغفو. 
-نعم سيدي رمبا انام ال اعرف األمان. .....

ارخيييت ظهييري على مقعييدي واطبقت 
جفونييي على ذات الكابوس الذي يراودني 
منييذ أشييهر. ..محطيية القطييار متلؤها 
األعشيياب اجلافيية، واملسييافرون يجوبون 
املكان بييا رؤوس، والنقود تتسيياقط من 
جيوبهييم، يبحثييون عن رؤوسييهم التي 
تدحرجت في مكب النفايات، وانا امشي 
في زحام األجسيياد وكل حلظة احتسييس 
رأسييي وابحييث عميين يدلنييي إلييى باب 

اخلروج.....
لييم أعرف كم من الوقت منت، لكن صوتا 

اجشا أيقظني:
-لقد اقتربنا من النهاية )نهاية الرحلة(.

نهضت ألجد عينيهييا تراقبني...اعتدلت 
في جلستي وسمعتها تقول.

-سيييدي لم تخبرني حكايتك وقد أزفت 
الساعة لنهاية الرحلة.

-سيييدتي، حكايتييي قصيييرة جييدا، انييا 
منبييوذ من مدينتييي وأهلها، أسييير إلى 
اجملهول ألبحث عن منفى ألحامي، فهل 

ترافقيني؟ 
-نهييم  واجابييت:  وجههييا،  استبشيير 
سأرافقك، فقد تكون أنت احللم الذي لم 

يراودني بعد،
ترجلت ميين القطييار وانا ممسييك بيدها 

الدافئة.

املتوسييط،  منشييورات  عيين  صييدر 
الثاثييية الروائييية "جزيييرة الييورد"، 
للروائييي املصييري إبراهيييم فرغلي. 
وتتشكل هذه الثاثية من الروايات: 
ابتسييامات القديسيين، وجّنّية في 

قارورة، ومفتاح احلياة.
تييدور وقائع هييذه الثاثييية بن مدن 
وباريييس  واإلسييكندرية  املنصييورة 
ودبييي. لكيين املنصورة تعييد املوضع 
الرئيسييي لألحييداث، وأبرزهييا قصة 
احلب بن رامي وكريسييتن، املسلم 
وإجنابهما  وزواجهمييا  واملسيييحية، 
هييذه  وبسييبب  حنيين.  ابنتهمييا 
القصة الرومانسية، تتحول احلياة، 
رغميياً عن أطراف كثيرة، إلى دراما 
تتابييع هذه الثاثييية تفاصيلها، 
عبر مصائر جيل األب، واألم التي 
اختفت من غييير أن يعرف أحد 
أين ذهبت. حتى يفهم القارئ 
أخيييراً هذا السيير فييي اجلزء 

الثالث "مفتاح احلياة". 
الظاهييري  البعييد  يخييدع 
للرواييية القييارئ املتعجييل، 
تتناول  رواييية  أنهييا  فتبدو 
عاقة املسلمن باألقباط، 
وظاهييرة العنييف الديني 
في مصيير، عبيير صعود 
التكفييير  جماعييات 
واإلخييوان، وكافة صور 
االجتماعييي  التغييير 
الدينييي، عيين طريييق 

بالتدين  اجملتمعييي،  التأثيير 

الشكلي املسييتورد من خارج مصر 
منييذ منتصف السييبعينيات. لكن 
الرواييية فييي احلقيقة تتأمييل ما هو 
أبعد من ذلك؛ حرية املرأة واحترامها 
لنفسييها ضمن الصييراع األبدي بن 
الغييرب املتفتح والشييرق التقليدي، 
املنضبط أخاقييياً ودينياً، وتخّبطها 
أمييام عالييم ظالييم وقيياس ال يتيح 
للمرء أن يعيش حياتييه كما وهبها 
اهلل له، بل تقييده بقوانن قاسييية 
تنحدر به إلى سييوداوية ال مهرب 

منها.

جزيرة الورد 
وحكاية عن المنصورة

من اعمال جبر علوان

التشكيلي سمير فؤاد

غالف الكتاب
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بغداد ـ سلمى الُجميلي*
نادية عل��ي العبة منتخ��ب املبارزة 
س��ابقاً, وعضو باملكتب النس��وي 
حالياً, امتهن��ت العمل مبجال ذوي 
االحتياجات من��ذ ثمانينيات القرن 
املاض��ي حيث عاص��رت فئة الصم 
وبفض��ل احتاكه��ا معهم متكنت 
م��ن إج��ادة أج��ادت لغة اإلش��ارة, 
ف��كان اس��تقرارها مبرك��ز التأهيل 
املهن��ي لهذه الفئة بصفة معلمة 
مل��ادة الرياضة، تق��ول نادية: دخولي 
للرياضة كان ع��ام 2004 عن طريق 
زميلتي الرياضية الس��ابقة ميسر 
عبد الصاح��ب, انضمم��ت للعبة 
املب��ارزة وكنت إحدى مؤسس��اتها 
مع زميلتي س��لمى حس��ن ووفاء 
جذول, بأشراف املدرب جمال حسن 
ال��ذي يُع��د أول من رس��م خطوط 
باملب��ارزة, ومبرور  النس��وي  املنتخب 
الوقت اتسعت قاعدة الالعبات ومت 
استقطاب الكثير بهذه اللعبة في 
بغداد واللج��ان الفرعية.. واملدربون 
الذين اش��رفوا عل��ى تدريبي، هم : 

جمال حس��ن, دكتور عب��د الهادي, 
ليث س��لمان, رحيم فالح, حس��ن 

ثابت والكابنت فرج حسب.
وع��ن اه��م إجنازاتها، قال��ت: املركز 
الس��ادس ببطولة العالم للمبارزة 
ف��ي تاي��وان 2007 بفعالية س��يف 
املب��ارزة للفئة A, لك��ن حلمي كان 
نيل وسام باللعبة لكن الظروف لم 
حتالفني. أما محليا فكنت بتنافس 
مع زميالتي عل��ى املراكز املتقدمة, 
ون��ادي وس��ام اجملد أول��ى محطاتي 

بعده كان نادي الذرى.
كل    ..2015 ع��ام  م��ن  وتضي��ف: 
عضو تكون مش��رفة عل��ى إحدى 
األلعاب, وان مهمتي هي اإلش��راف 
على العبات القوس والس��هم, لذا 
احرص على التواجد باس��تمرار في 
التدريبية ألك��ون قريبة  الوح��دات 
منهن وأقدم الدعم الذي حتتاج إليه 
الالعبة, وان صادفتها أي مش��كلة 
ومن أي نوع أحاول تقدمي املس��اعدة 
حللها وهذا ما حدث بالفعل بإحدى 
امل��رات مبس��اعدة الس��يدة كوث��ر 

حسن رئيس املكتب النسوي.
أمتن��ى ل��و تك��ون جلس��ات خاصة 
تض��م كل الالعبات وبوجود أعضاء 
املكتب النس��وي لفتح الباب أمام 
الالعب��ات بطرح أفكاره��ن وآراءهن 
ب��كل ما يتعل��ق باجلان��ب الرياضي 
سواء على الصعيد اإلداري أو الفني، 

فتطوي��ر الالعب��ة ال يقتص��ر على 
الوحدات  التدريبية خ��الل  اجلرعات 
والعامل  االهتمام  إمنا  األس��بوعية 

النفسي له التأثير الكبير أيضا.
وع��ن املثل األعل��ى له��ا، اوضحت 
بالق��ول: كل رياضيينا يس��تحقون 
التقدي��ر مل��ا يقدمونه م��ن اجنازات, 

لكن املبارز عمار هادي فعال يستحق 
أن يك��ون املثل األعل��ى، وتقول عن 
اصح��اب الفض��ل عليه��ا: أهل��ي 
باملركز األول أكيد, فبتش��جيعهم 
ودعمه��م منحوني الثقة بالنفس, 
كذلك األشخاص الذين صادفتهم 
مبجال��ي العمل��ي والرياض��ي فكل 
أتعلم  شخص اقتبس منه ش��يئاً 
من��ه. فض��ال ع��ن الراح��ل فاخ��ر 
والدكت��ور  اهلل(  )رحم��ه  اجلمال��ي 
عقيل حميد الذي��ن كانوا يدعمون 
العنصر النس��وي على ال��دوام وال 
أنس��ى فض��ل زميلتي وس��ن عبد 

الرضا ملا قدمته لي.
وتختتم نادي��ة علي حديثها قائلة: 
كلمتي األخيرة هي ش��كري إلعالم 
ملتابعته لشؤون  الباراملبية  اللجنة 
رياضيين��ا ب��كل اللج��ان الفرعية, 
وأهنئه��م على الذكرى الس��نوية 
األول��ى لص��دور مجل��ة باراملبي��اد 

متمنية لهم دوام التألق والنجاح.

* إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��مى االحت��اد اآلس��يوي لكرة 
عب��د  ع��الء  الدكت��ور  الق��دم، 
الق��ادر مقيم��اً حل��كام مب��اراة 
فريقي الهالل السعودي والعن 
اإلمارات��ي الت��ي س��تجرى ف��ي 
اس��تاد األمي��ر فيصل ب��ن فهد 
)امللز( في الرياض يوم 13 شباط 
اجلاري ضمن اجلولة االولى لفرق 
أبطال  ل��دوري  الرابعة  اجملموعة 

آسيا.
وق��ال عب��د الق��ادر، ان املب��اراة 

حتكيم��ي  طاق��م  س��يقودها 
عمان��ي من نخبة آس��يا بقيادة 
احم��د الكاف��ي، مبين��ا إلى ان 
اجملموع��ة الرابع��ة تض��م أيضا 
فريقي الريان القطري وأستقالل 

طهران اإليراني.
واوضح، ان��ه بدأ أم��س األربعاء 
مبقيم��ي  اخل��اص  الك��ورس 
حكام قارة آس��يا الذي تضيفه 
كواالملبور  املاليزي��ة  العاصم��ة 
ع��ودة   كاظ��م  زميل��ه  برفق��ة 

ويستمر ملدة 4 ايام.
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البطولة الرباعية 
نهاية آذار

»صاالت الوطني« 
يالقي لبنان في ربع 
نهائي آسيا.. اليوم 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحت��اد العراقي لك��رة الق��دم، نهاية آذار 
املقب��ل، موع��ًدا إلقام��ة البطول��ة الرباعي��ة، 
مبشاركة 4 منتخبات.. وقال رئيس االحتاد احمللي، 
عبد اخلالق مس��عود، ف��ي تصريحات صحفية 
»املنتخبات املش��اركة في البطولة، هي العراق 

وقطر والكويت وسوريا«.
 وأوضح مسعود، أن منافسات البطولة ستقام 
في مدينتي كربالء والنجف، منوًها أن املباريات 
قد تلعب في املدينة الرياضية بالبصرة.وأش��ار 
مسعود إلى أن احتاد الكرة يبذل جهودا حثيثة، 
م��ن أجل جل��ب املنتخبات واألندي��ة للعب في 

العراق.
وتابع »أجرينا عدة اتصاالت مكثفة مع االحتادين 
اللبناني والس��وري، من أجل إقناعهما باللعب 
في العراق، ضمن بطولة كأس االحتاد اآلس��يوي 

مع فريق الزوراء«.

الصين تايبيه ـ عدي صبار* 
يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصاالت ، اليوم 
اخلمي��س في مت��ام الس��اعة الرابع��ة بتوقيت 
تايوان ) احلادية عش��ر صباح��ا بتوقيت بغداد ( 
،  مواجهة مهمة أمام منتخب لبنان ، برس��م 
الدور ربع النهائي لنهائيات كأس آسيا املقامة 
حاليا ف��ي الص��ن تايبيه ، وس��تكون صالة » 
جامعة تايوان » مس��رحا للقاء الذي سيتكفل 
اجتي��ازه في انتقال أس��ود الرافدين  إلى نصف 

نهائي كأس اسيا .
املدي��ر الفن��ي للمنتخب هيثم عب��اس بعيوي 
، أك��د إن هذه املواجهة تعتبر مس��ألة حياة او 
موت كون النتيجة ال تقبل القسمة على اثنن 
، مبينا أن اجلميع داخل املنتخب يس��عون حلفر 
اس��مائهم بقوة في قائمة املنتخبات املتأهلة 
إل��ى دور نص��ف النهائي وه��و األم��ر الذي لم 

يحصل في البطوالت السابقة .

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:

ش��دد فريق نادي ال��زوراء قبضته 
على صدارة ال��دوري املمتاز بفوزه 
أمس عل��ى فري��ق النجف ضمن 
اجلول��ة 14 م��ن املرحل��ة االول��ى 
ل��دوري الكرة املمتاز  ف��ي املباراة 
الت��ي ضيفه��ا ملعب الش��عب 
الدول��ي، بهدف��ن مقاب��ل هدف 
واحد، سجل الزوراء هدف السبق 
ع��ن طري��ق البوركين��ي احملت��رف 
عبد الرزاق فس��تون في الدقيقة 
التاس��عة، ثم ع��زز مهن��د عبد 
الرحي��م تقدم الن��وارس بالهدف 
الثاني ف��ي الدقيق��ة 28، وقلص 
رع��د  س��جاد  الالع��ب  الف��ارق 
بتس��جيله هدف النجف الوحيد 

في الدقيقة 77.
بالفوز رف��ع الزوراء رصيده إلى 38 
نقطة في ص��دارة الترتيب، فيما 
جتمد رصيد النجف عند النقطة 

ال� 20 باملركز السادس.
ويش��هد اليوم اخلمي��س اجراء 3 
مباري��ات، اذ يلعب نف��ط اجلنوب 
وكربالء في ملعب الزبير، املضيف 
تاسع الترتيب وله 19 نقطة، فيما 
لكربالء 3 نقاط باملركز االخير في 
الترتيب، ويش��يف ملعب التاجي 
لق��اء الكهرب��اء والبح��ري، األول 
ميلك 22 نقطة باملركز الرابع، فيما 
للثاني 10 نقاط باملركز السادس 
عشر، ويتقابل في ملعب الشعب 
الدولي الش��رطة وأمان��ة بغداد، 
القيثارة ميلك��ون 33 نقطة مبركز 
 20 العاصمة  الوصيف، وألس��ود 

نقطة باملركز الثامن.
وتقام غٍد  4 مباريات، ففي ملعب 
الش��عب يلتقي الطلبة وامليناء، 
األني��ق ميل��ك 18 نقط��ة باملركز 
العاشر، اما السفانة فرصيدهم 
13 نقط��ة باملرك��ز الرابع عش��ر، 
ويضيف السماوة في ملعبه فريق 
نفط الوسط، اهل الدار يتطلعون 
لتعزيز رصيدهم البالغ 15 نقطة 

بالترتي��ب 13، اما الضيوف فلهم 
17 نقطة بالترتيب احلادي عش��ر، 
وتق��ام مب��اراة زاخ��و والصناعات 

الكهربائية في ملعب دالل،
ويلتقي ف��ي ملعب التاجي فريقا 
احلسن ونفط ميس��ان، األول له 
9 نقاط باملركز الثامن عش��ر، اما 
الثاني فيمل��ك 20 نقطة باملركز 
السابع،  وتختتم مباريات اجلولة 

السبت، بلقاء احلدود والنفط في 
ملع��ب التاج��ي، احل��دود ميلكون 
16 نقط��ة باملركز الثاني عش��ر، 
ام��ا النفط، فرصي��ده 24 نقطة 

باملركز الثالث.
من جانبها، اطلقت وزارة الشباب 
امانة  بالتع��اون م��ع  والرياض��ة، 
بغداد حملة خدمية جملمع ملعب 
امللعب  الدولي ش��ملت  الشعب 

واملناطق احمليطة بامللعب، وحملت 
عنوان )بغدادنا اجمل(.

وق��ال مدير ع��ام دائ��رة العالقات 
والتعاون الدولي احمد املوسوي ان 
هذه احلملة تعد االولى من نوعها 
التي يش��ارك فيها الرياضين من 
اج��ل نظاف��ة العاصم��ة بغداد، 
ونس��عى ان نس��هم ول��و بج��زء 
بس��يط حت��ى تك��ون العاصمة 

بأبه��ى ص��ورة، مؤك��دا ان ه��ذه 
احلملة ستكون بشكل اسبوعي 
ول��ن تقتص��ر على بغ��داد فقط 
احملافظات،  بل ستش��مل كاف��ة 

ومبشاركة متطوعن شباب.
ش��هدت  احلمل��ة  ان  واض��اف 
مش��اركة واس��عة م��ن ش��باب 
البط��ل  ومدرس��ة  متطوع��ن 
الكروية وقسم االعالم واالتصال 
العالقات وقسم  ودائرة  احلكومي 
العم��ل التطوع��ي فض��ال ع��ن 
اندي��ة امان��ة بغ��داد  مش��اركة 
والكهرب��اء والش��رطة وعدد من 

رواد الكرة العراقية.
واش��اد الالع��ب الس��ابق والرائد 
الرياض��ي احم��د صبح��ي بهذه 
املبادرة والتي وصفها باالحتفالية، 
احلملة  بهذه  معتبرا مش��اركته 
ج��زء م��ن رد الدين للع��راق الذي 
يس��تحق من��ا ان نق��دم ل��ه كل 
ش��يء ف��ي س��بيل نش��ر الوعي 
والتوعية على النظافة املستمرة 
ال نها جزء من مسؤوليتنا جميعا 
اجت��اه  وكمواطن��ن  كرياضي��ن 

عاصمتنا احلبيبة بغداد. 
وش��ارك في احلملة العميد عمار 
ولي��د م��ن اع��الم مديري��ة املرور 
العام��ة، مثنين��ا عل��ى دور وزارة 
الشباب والرياضة في اطالق مثل 
هك��ذا مب��ادرات والت��ي وصفها 
باخلطوة املمتازة التي جتسد مبدأ 
التع��اون وهي مس��ؤولية اجلميع 
في احلفاظ على البيئة والصحة 
العام��ة وان ه��ذه احلمالت تهدف 
الى حتسن صورة العاصمة بغداد 

وتضمن بيئة نظيفة صحية.

الزوراء يشدد قبضته على صدارة الدوري الممتاز بالفوز على النجف
»الشباب والرياضة« تطلق حملة خدمية لمجمع ملعب الشعب الدولي 

جانب من مباراة أمس بني الزوراء والنجف »عدسة: قحطان سليم«

نادية علي

عالء عبد القادر

لندن ـ وكاالت:

حقق املهاجم املصري املتألق محمد 
صالح إجنازاً شخصياً بصم من خالله 
على أحرف من ذهب ف��ي تاريخ ناديه 
العري��ق ليفربول خالل املواجهة التي 
توتنهام هوتس��بير  جمعته بضيفه 
في قم��ة مباريات اجلولة السادس��ة 
ال��دوري  بطول��ة  م��ن  والعش��رين 

اإلجنليزي املمتاز.
وس��جل ص��الح هدف��ي فريق��ه في 
املباراة الت��ي تعادل فيها ليفربول مع 
توتنهام ، ليرفع رصيده اإلجمالي من 
األهداف التي س��جلها في موسمه 
األول ف��ي قلع��ة »اآلنفيل��د رود« إلى 
20 هدف��اً بعدم��ا لع��ب 25 مب��اراة 
ليصبح أس��رع العب يص��ل إلى هذا 
الرصيد التهديفي متفوًقا على كبار 
األساطير من املهاجمن الذين ارتدوا 

قميص ليفربول قبله.

وبحس��ب تقري��ر صحيف��ة »ذا صن« 
البريطاني��ة ، ف��إن املهاج��م املصري 
محم��د ص��الح تف��وق عل��ى زميل��ه 
اإلنكلي��زي دانيي��ل س��توريدج وعلى 
املهاجم اإلس��باني فرنان��دو توريس ، 
بعدما احت��اج كل منهما إلى خوض 

27 مباراة لتسجيل 20 هدفاً .
كم��ا تف��وق ص��الح على معش��وق 
»الري��دز« اإلجنلي��زي روب��ي فاولر الذي 
احت��اج إلى 37 مب��اراة ليحرز أهدافه 
العش��رين ، رغم ان��ه يُعد م��ن أبناء 
النادي و هداف الفري��ق التاريخي في 
مس��ابقة »البرمييرليغ« ، شأنه شأن 
اجلن��اح اإلجنلي��زي مايكل أوي��ن الذي 
احتاج إل��ى خوض 39 مباراة لتحقيق 

هذا الرصيد التهديفي.
وأثبت صالح علو كعبه ، بعدما تفوق 
على اإلجنليزي س��تان كوليمور الذي 
لم يس��جل هدفه العشرين إال خالل 
املباراة السادس��ة واألربع��ن ، بينما 
األوروغوياني لويس  اله��داف  احت��اج 

س��واريز )مهاج��م برش��لونة حالي��اً 
وليفربول سابقاً( إلى خوض 50 مباراة 
ليس��جل 20 هدف��اً ، بينم��ا تطل��ب 
األم��ر من الويلزي إيان راش أس��طورة 
»الليفر« إلى خوض 55 مباراة ليحقق 

ذات اإلجناز .
أما زمي��ل محمد صالح ف��ي الفريق 
حالياً البرازيلي روبرت��و فيرمينو فقد 
سجل هدفه العش��رين بعدما لعب 
61 مب��اراة ، فيما لعب اإلجنليزي إمييل 
هيس��كي 71 مب��اراة ليصل إلى هذا 

الرصيد.
و يؤكد اإليقاع التهديفي الذي يسير 
علي��ه محم��د ص��الح م��ع »الريدز« 
إل��ى انه أصبح مرش��ًحا لتس��جيل 
أرق��ام قياس��ية جدي��دة ف��ي تاري��خ 
ن��ادي ليفربول ، خاص��ة رقم الهداف 
التاريخي للفريق ، كما بات مرش��حاً 
الس��تعادة جائ��زة »احل��ذاء الذهبي« 
احمللي بعدما متكن من تقليص الفارق 
الذي يفصله عن هاري كن إلى هدف 

واحد فقط.
من جانب اخر، أشاد باتريك كلويفرت، 
أس��طورة ن��ادي برش��لونة ومنتخب 
هولن��دا الس��ابق، باملص��ري محم��د 
صالح، جن��م ليفرب��ول اإلجنليزي، بعد 
أدائ��ه أمام توتنهام، ف��ي املباراة التي 
جمعتهم��ا األحد، ضمن منافس��ات 

اجلولة ال�26 من عمر البرميييرليج.
وتألق صالح بش��كل الفت حيث سجل 
هدفي الري��دز في املب��اراة التي انتهت 
بتعادل مثير، بهدفن ل��كل فريق.وقال 
كلويف��رت، عبر حس��ابه، عل��ى موقع 
التواص��ل االجتماع��ي »تويت��ر«: »ف��ي 
مباراة أمس بن ليفربول وتوتنهام، كان 

محمد صالح البارز الوحيد«.
وأضاف: »هذا التألق ليس وليد اللحظة 
فقط، ي��ا له من الع��ب، تهانينا جلميع 
جماهير ليفربول«.ويحتل محمد صالح 
وصاف��ة هداف��ي البرميييرلي��ج برصيد 
21 هدًف��ا، بفارق هدف ع��ن هاري كن، 

مهاجم السبيرز.

متفوقا على كبار األساطير من المهاجمين في البرييميرليج

محمد صالح أسرع العب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا خالل موسم واحد

تقرير

محمد صالح
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مفكرة اليوم

فالنسيا ـ برشلونة
كأس ملك إسبانيا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان، على اهمي��ة دور 
املنظم��ات الدولية في دعم وتنمية 
العراق��ي.. وقال  مواه��ب الش��باب 
الوزي��ر خ��الل اس��تقباله نائب ممثل 
منظم��ة الطفول��ة )UNICEF ( في 
العراق حمي��دة رمضاني واخصائية 
تنمي��ة اليافع��ن في فري��ق حماية 
الطفولة كلوري��ا كابيريا، ان الوزارة 
عمل��ت عل��ى فت��ح اف��اق التع��اون 
م��ع املنظم��ات الدولي��ة وان هناك 

ش��راكات حقيقية معها ابرزها مع 
البن��ك الدول��ي وصندوق الس��كان 
واليونس��كو واليونس��يف والعديد 
م��ن املنظم��ات االخ��رى، وان الوزارة 
األول  الداع��م  تك��ون  الن  تس��عى 
ف��ي  املنظم��ات  له��ذه  واملس��اند 
مش��اريعها احلقيقي��ة التي تهدف 
لتطوير الشباب العراقي ورعايتهم.

وابدى الوزير استعداد الوزارة الكامل 
للتع��اون م��ع منظمة اليونس��يف 
لتطبي��ق البرنام��ج اجلدي��د ال��ذي 
الش��باب  وتنمية  اطلقت��ه لدع��م 

في العراق والذي يس��تهدف الفئات 
األكث��ر فقرا والعاطل��ن عن العمل 

وقليلي التعليم.
من جانبها قدمت رمضاني شكرها 
وتقديره��ا إل��ى الوزير عل��ى تعاونه 
لتطبي��ق  املنظم��ة  م��ع  الكام��ل 
برامجها في العراق، مؤكدة ان وزارة 
الش��باب والرياضة من اكثر اجلهات 
احلكومي��ة تعاون��ا م��ع املنظم��ات 
الدولية ف��ي العراق وانه��ا حريصة 
على متابعة وتنفيذ جميع البرامج 

التي قدمتها املنظمة.

عبطان يبحث مع ممثل منظمة اليونسيف 
دعم وتنمية المواهب الشبابية

عالء عبد القادر مقيما لحكام مباراة 
الهالل والعين بدوري األبطال

نادية علي: المكتب النسوي يعزز عمل اللجنة البارالمبية



رمبا يُعد "الدارمي " أحد أهم الفنون 
والكتابات األدبية الشعبية التي متيزت 
وأنفرد في تناوملوضوع "الش��ماتة " 
و"الش��امتون " و"الش��مات " حيث 
تضمن��ت "الدارمي��ات " بالغ��ة في 
املعنى وجمال ف��ي الصورة امتزجت 
فيها مش��اعر احل��ب وااللم والعذاب 
والعت��اب واملعان��اة واحل��زن ، لكنها 
كانت التخل��و في مناس��بات أخرى 
من الطراف��ة والس��خرية من خالل 
أستخدام مفردات وادوات أحتياطية 
وُعدد يدوية ومنزلية .. يتم توظيفها 
في البناء الدرامي للصورة الشعرية 

املراد ايصالها للمتلقي .
هن��ا يقول أحد ضحايا "الش��مات " 
الذي وظف مفردة "حزام " البنطلون 
في هذا الدارمي قائالً : " امسمر بيه 
ش��امت تدري ش��يكول... هذا حزام 

ظهرك جلدطبيعي لوعادي...؟

بينم��ا جن��د هن��ا أن "عاش��قا" آخر 
وظف احلديد والبس��امير .. ملواجهة 

"الشامتون "
في الدارمي الذي يقول :

خلهم لو حجوا شعلينه بالشمات 
حديد اطباعنه شنهي البسامير!

او قوله في موضع آخر :
كل ساعه الش��ماته تصيح ماجاك 

صرت جنار من كثر البسامير!
وعاش��ق آخر وظف مفردة "الطبل " 

ملواجهة شماتة االعداء بالقول :
كعدت على حس الطبل حس��بالي 

.. رمضان
طلع ش��امت ي��دك ويصي��ح باعك 

اخلالن  !
وم��ن املتعارف عليه ب��إن "الدارمي " 
حينم��ا يقال اليحتاج ال��ي بيت آخر 
ليكم��ل معناه كم��ا يحدث فيامناط 
الشعر الش��عبي االخرى وهو مبثابة 

قصيدة كاملة .
رمبا كان الدارمي الش��هير " شماتي 
مو ش��مات "  احد اه��م "الدارميات 
" التي اشتهرت في اوساط الشباب 
والعشاق واملهتمني باالدب الشعبي 
.. حيث يترجم فيها الشاعرالعاشق 
"اجملهول " في هذا"الدارمي"  حجم 
املرارة وااللم الذي يشعر به منتصيبه 
"ش��ماتة " االعداء واالقرباء على حد 

سواء...فيقول :
ش��م�اتي  ش���مات  م��و  ش��م�اتي 

شمات
بالًكبر ويسأل�ون حي بعده لو م�ات
شم�اتي مو شم�ات شماتي تسعه

والعاشر إزغيرون يأشر باصبع�ه
شماتي ألفني ومضاعف إعداي
أبَق أبعزم دوم بس كونك أوياي

من املؤكد ان "الشماتة"  هي ليست 
ولي��دة اليوموالصدف��ة .. وال هي من 

ابتكارات وامراضوأكتشافات العصر 
.الكتبواملصادرالتاريخي��ة  احلدي��ث 
تش��ير الى أنه��ا رافقت االنس��امننذ 
اس��تيطانه أقدم امل��دن واحلضارات ، 
بينما يذهببعض العلماء والباحثني 
ال��ى أنه��ا جزء م��ن طبائعاألنس��ان 
وس��لكوياته املتأصل��ة ف��ي اعم��اق 
النفس البشرية لكن بدرجات ونسب 
متفاوته ، بل ذهبالبعض الى وصفه 
بإن��ه مرض عضال يول��د معصاحبه 

ويكبر معه .
قيل للنب��ي أيوب عليه الس��الم: أي 
ش��يء كان عليكف��ي بالئَك أش��ّد؟. 

قال: شماتة األعداء.
��ماتُة � كم��ا قال أه��ل اللغة  فالشَّ
� معناه��ا: ف��رُح العُدّوببّلي��ٍة تن��زُل 

مبعاديِه .
َماتَُة بِالنَّاِس : أَِي الَْفرَُح وَاالْغِتَباُط  الشَّ

بَِبلِيَِّةاآلَخرِيَن أَوْ بِاألَْعَداِء !

َش��َماتَُة النَّ��اِس : أَْن تَْت��ُرَك النَّ��اَس 
يَْشَمُتوَن بَِك!

شَمَت ب� يَش��ُمت ويَشِمت ، َشماتًة 
شاِمٌتواجلمع  فهو   ،
اٌت  ُش��مَّ  :
وُه��نَّ   ،
شَواِمُت 

الشامتون ..!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
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إنفلونزا الشهادات

جمال جصاني

ه��ذا الوباء القيم��ي واملعرفي )إنفلونزا الش��هادات) ال يقل 
فتكاً عن بقية انواع اإلنفلونزا التي تصيب البش��ر وأصناف 
من احليوان��ات. وكل من ما زال بعيدا عن ح��دود هذا الوباء، 
مبقدوره التعرف على العالقة الوثيقة بني انتش��اره الواسع 
وحجم الفس��اد والفش��ل الذي اتس��مت به حقبة ما بعد 
"الفت��ح الدميقراطي املب��ني". لقد ش��اهدنا جميعاً فزعة 
غير القليل من ممثلي هذه الطبقة السياس��ية، للحصول 
على الش��هادات اجلامعي��ة األولية وما بعده��ا، وهم على 
سنام السلطات التش��ريعية والسياسية واألمنية العليا 
في البلد، ش��راهة وهروالت ل��م نقرأ عنها في كل التجارب 
السياس��ية واالنتقالي��ة للمجتمعات وال��دول. مخلوقات 
تبي��ح لنفس��ها التس��لل ال��ى أعلى س��لطة تش��ريعية 
وسياس��ية في البلد )عضوية البرمل��ان) ثم تتذكر حاجتها 
لش��هادة جامعية أولية )البكلوري��وس) ...! ما الذي يعنيه 
هذا الس��لوك؟ وهل له عالقة باحلرص على تطوير مالكاته 
املعرفي��ة..؟ قائد عس��كري بأعلى رتبة عس��كرية، مكلف 
مبهم��ة أمنية خطي��رة وفي مرحل��ة غاية ف��ي احلراجة مير 
بها البلد، يظهر في وس��ائل اإلع��الم وهو يناقش اطروحته 
للحصول عل��ى الدكتوراه ف��ي العلوم السياس��ية..! هذا 
وغي��ره الكثير م��ن األعراض املرضية التي تؤكد انتش��ار ما 
أطلقن��ا عليه ب��� )إنفلونزا الش��هادات) الت��ي احتفى بها 
مجلس نّوابنا املوّقر ومحكمتنا االحتادية العليا والكثير من 
فرسان وجنوم هذه احلقبة العجيبة في تاريخنا احلديث؛ بعد 
التعدي��الت األخيرة التي أجراه��ا مجلس النّواب على قانون 
االنتخاب��ات والتي رفع بها ش��رط الترّش��ح لعضويته الى 

شهادة البكلوريوس فما فوق.
ي��ا جماعة نقوله��ا لكم وم��ن دون لف ودوران؛ ل��و رفعتم 
شرط الترّشح ملثل هذه البرملانات، الى درجة البروفيسورية 
ل��ن تزداد إال فس��اداً وعجزاً، وميكنكم التأك��د من ذلك عبر 
تصّف��ح القوائ��م الص��ادرة عن هيئ��ة النزاه��ة والهيئات 
القضائي��ة وغيرها من املؤسس��ات الرقابي��ة، حيث يحتل 
أصحاب الش��هادات اجلامعية وما فوقها من أصحاب ال� )د) 
قس��مها األعظم. ال بل أصبح الدافع لنيل هذه الشهادات 
دليالً على املقاصد الفعلي��ة لصاحبها، والتي ال تخرج عن 
احلاج��ة لقضم أكب��ر عدد ممكن م��ن الدرج��ات الوظيفية 
واملواقع الس��يادية وما يتجحفل معه��ا من درجات خاصة، 
وغي��ر ذلك م��ن األورام التي وضعتنا بكل ج��دارة بني الدول 

العشرة األكثر فساداً في عالم اليوم.
مش��كلتنا ال عالقة لها بهذه املعايير املعاقة )الش��هادات) 
والتي ولدت من رحم الدولة الريعية امللوث، مش��كلتنا أننا 
جزء من مجتمع ومؤسسات فقدت الصلة بكل ما له عالقة 
بورش إنتاج اخليرات املادي��ة وقيمها االجتماعية واألخالقية 
والسياس��ية الراقية. وما هذه الطبقة السياسية وكتلها 
وأحزابها وزعاماتها البائس��ة إال انع��كاس لهذا احلضيض 
الذي انحدرنا اليه برفقة جمهورية اخلوف وما خلفته وراءها 
من فضالت وس��كراب مؤسس��ات وإرث وتقالي��د ومعايير. 
إننا بحاجة الى تش��ريعات ال تقودنا الى املزيد من التشرذم 
والضياع )تعديل قانون االنتخابات األخير على سبيل املثال ال 
احلصر) الى قوانني حتمي اجملتمع من آفة التشرذم والتخندق 
الطائفي واإلثني، قوانني تردع هذه اجلماعات والكتل التي ال 
متت بصلة للحزب السياس��ي احلديث ومتطلبات العملية 
الدميقراطي��ة وإعادة صناعة املش��روع الوطن��ي واحلضاري، 
والذي انقطع قبل أكثر من نصف قرن. ذلك املش��روع العابر 
ملس��تنقعات "هوياتك��م القاتلة" لن ننتظ��ره منكم ومن 
حذلقاتكم التشريعية التي ال تضمر سوى املآرب والعقارب 
ملش��هد ي��زداد غرائبية وعتمة م��ع كل اقت��راب من موعد 

انطالق الغزوات والصوالت على الصناديق..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح االمني العام جمللس الوزراء د.مهدي 
العالق ام��س االربعاء في مق��ر الهيئة 
الوطنية لالس��تثمار وبحضور الدكتور 
سامي االعرجي رئيس الهيئة الوطنية 
لالستثمار واالستاذ عبد الكرمي الفيصل 
واملستش��ار  املستش��ارين  رئيس هيئة 
العلمي لرئيس الوزراء املعرض التجريبي 
املق��رر  االس��تثمارية  للف��رص  الثان��ي 
عرضها في مؤمتر الكويت الدولي العادة 
اعمار العراق والذي س��يقام يوم االثنني 
املقبل الثاني عش��ر من الش��هر اجلاري 

ويستمر الى الرابع عشر منه .
وق��دم االمني الع��ام بع��د أطالعه على 
الترويجية اخملتلف��ة للفرص  االش��كال 
االس��تثمارية املق��رر عرضها ع��دداً من 
املالحظ��ات املهم��ة لضمان مش��اركة 
عراقية فاعلة مش��يراً الى وجود قاعدة 
بيانات ش��املة على املوق��ع االلكتروني 
الرس��مي لالمانة العام��ة جمللس الوزراء 
تضم كل املعلوم��ات املتعلقة بالفرص 

االس��تثمارية الت��ي س��تعرض هن��اك 
شاكراً الهيئة الوطنية لالستثمار على 

جهودها املبذولة في هذا السياق .
كم��ا ناق��ش الدكتور س��امي االعرجي 
رئيس الهيئة مع ممثلي الش��ركات عدداً 
من القضايا املتعلقة بتفاصيل الفرص 
االستثمارية واشكال االستثمار املتاحة 

فيها مع القضايا اللوجس��تية اخلاصة 
باملشاركة وقدم شكره وتقديره العالي 
للجهود املبذولة من السفارة الكويتية 
والس��فارة  الكويتي��ة  اخلارجي��ة  ووزارة 
العراقية في الكويت ولكافة الشركات 

املساهمة في املعرض.
وش��ارك ف��ي املع��رض ال��ذي نظمت��ه 

الهيئة ضمن استعداداتها للمشاركة 
في املؤمت��ر الدولي عدداً من الش��ركات 
واخل��اص م��ن  الع��ام  القطاع��ني  ف��ي 
ابرزها  ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
الكهربائي��ة   ، )الس��منت  لصناع��ات 
 ، الثقيل��ة  الهندس��ية   ، الفوالذي��ة   ،
التعديني��ة وغيره��ا ) كما ش��ارك عدد 
من رجال االعمال و مؤسس��ات القطاع 
اخل��اص منه��ا احت��اد املقاول��ني وجتم��ع 
واجملموع��ة   ، العراقي��ني  االقتصادي��ني 
القابضة ومجموعة س��ردار  الوطني��ة 
التجارية ومجل��س االعمال  لل��وكاالت 
الوطن��ي ، فض��ال عن ش��ركات املس��ار 

للمقاوالت والتضامن للتامني .
ومن املؤمل ان تش��ارك في املؤمتر 2300 
شركة عربية وعاملية من سبعني دولى، 
ومنظمات عدة م��ن بينها األمم املتحدة 
والبنك الدولي وصن��دوق النقد الدولي، 
ويرجح حسبما رش��حت اخبار ان يؤمن 
املؤمت��ر مائة ملي��ار دوالر العمار املناطق 

احملررة.

معرض للفرص االستثمارية المعنية بمؤتمر الكويت لدعم العراق
استعدادًا للمشاركة فيه 

جانب من املؤمتر

ASSABAH ALJADEED

احمد لفتة
ال يس��تعمل علماء املوسيقى كلمة ) عود ) للداللة 
عل��ى الع��ود العرب��ي فقط ف��ي الوق��ت احلاضر، بل 
يس��تعملونها عل��ى مجموع��ة أوس��ع م��ن اآلالت 

الوترية . 
وكان اقدم ظهور للعود في العراق في العصر األكدي 
قبل ٤٣٥٠ س��نة، وتشير الش��واهد االثرية الكبيرة 
الى ان العود كان منتش��راً في جمي��ع انحاء العراق، 
وكان اآللة املفضلة في احلياة املوسيقية في العصر 

البابلي القدمي قبل ٤٠٠٠ سنة .
ومما يذكر شكل العود الذي ساد منذ العصر الِكشي 
هو نفس��ه الذي اقتبس��ته مصر، كم��ا ان عدد اوتار 
العود العراق��ي للعصر املذكور هو ع��دد اوتار العود 

املصري نفسه، وطريقة امساك العود نفسها.
 وتعود أق��دم اثار للعود في مصر الى عصر االس��رة 
الثامنة عشر قبل ٣٥٨٠ سنة، أي بعد أكثر من ٧٠٠ 
س��نة تقريبا على ظهوره في العراق اول مرة. وهناك 
اثر عثر علي��ه في ديالى أبطل الرأي الفارس��ي الذي 
يتبج��ح بأن العرب ق��د اخذوا العود م��ن الفرس مع 
كلمة دس��اتني الفارس��ية، في حني اتضح من خالل 
م��ا وجد من االث��ار بأن اول ظهور ل��آالت الوترية في 
العالم القدمي وهي الكن��ارة واجلنك والعود، كان في 

العراق قبل غيره من حضارات العالم القدمي .

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ديزني عن سلس��لة جديدة من أفالم )س��تار 
وورز) أو ح��رب النج��وم الش��هيرة وحتمل ه��ذه املرة 
توقيع مؤلفي املسلس��ل التلفزيوني الناجح )جيم 

أوف ثرونز).
وقالت ش��ركة والت ديزني في بيان إن ديفيد بنيوف، 
ودي.بي وايس، سيكتبان وينتجان السلسلة اجلديدة 
التي س��تكون منفصلة عن ملحمة "سكاي ووكر" 
وكذلك عن الثالثي��ة التي أعلن عنها مؤخرا بتوقيع 

اخملرج رايان جونسون.
وقالت كاثلني كنيدي رئيس��ة شركة لوكاس فيلم 
ف��ي بيان: إن متك��ن بنيوف ووايس من الش��خصيات 
املعق��دة وعمق وث��راء امليثولوجيا س��يضيف أبعادا 
جديدة، وس��يدفع س��تار وورز قدما بطريقة أرى أنها 

ستكون مثيرة للغاية.
وكان��ت ديزني قد أعلنت في نوفمبر تش��رين الثاني 
املاض��ي، أن جونس��ون، مخ��رج فيلم )س��تار وورز: ذا 
الس��ت جيداي)، س��يكتب ويخرج أول أف��الم ثالثية 
جدي��دة ضمن سلس��لة اخلي��ال العلم��ي الناجحة 
وسيدخل ش��خصيات جديدة، ويستكشف عوالم 

لم تظهر على الشاشة من قبل.

العود والموسيقى
 في العراق القديم

سلسلة جديدة من 
أفالم حرب النجوم

بشار األعرجي
ش��هد اجملتمع العراق��ي في اآلونة 
األخيرة تفش��ي ظواهر اجتماعية 
ش��تى، كالعنف األسري، وتعنيف 
املرأة واألطفال والتس��ول، وتدخني 
األراكيل وتعاطي حبوب الهلوسة 
وغيرها من مظاه��ر اإلدمان والتي 
أخذت تتسع بنحو يدعو الى اتخاذ 
مواقف جادة ضدها، س��يما وانها 

أمراض تفتك ببنية هذا اجملتمع.
 وم��ن آليات هذه املعاجلات، العيادة 
املس��رحية التي تتخذ من املرضى 
ممثلني، ومن الظاهرة نصا مسرحيا 
مرجتال، وضعت خطوطها الرئيسة 
مس��بقا كجزء من املعاجلة في ما 
ميكن تس��ميته ب�) السايكودراما ) 
لكن العيادة املس��رحية اشتملت 
وادق  موس��ع  بنح��و  ذل��ك  عل��ى 
م��ن حي��ث التعامل م��ع األمراض 

املتراكمة  في دواخل النفس .
 - املس��رحية  العي��ادة  اش��تغلت 
ابتكره��ا الفن��ان الدكت��ور جب��ار 
خم��اط ال��ذي عم��ل أس��تاذا في 
كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة بجامعة 
بغ��داد - عل��ى كش��ف اخلبايا في 
نفس املري��ض، ومحاولة فتح اجملال 
امام��ه للب��وح بحري��ة ع��ن هذه 
اخلبايا املس��ببة للمرض من خالل 
آليات متعددة ع��ن طريق التنفس 
والتحك��م به م��ن ش��هيق وزفير 
ببطئه وسرعته، وكذلك من خالل 
التح��دث  او  الب��كاء،  او  الص��راخ 
كال��راوي ع��ن قصت��ه وغيرها من 

اآلليات.
ومن املشاريع التي اجنزتها العيادة 
املس��رحية وجنحت فيها،  معاجلة 
مجموع��ة من االطف��ال املصابني 
وكذل��ك مجموعة  التوحد،  مبرض 

القص��ف  ف��ي  املصاب��ني  م��ن 
الكيمي��اوي على مدين��ة حلبجة، 
خم��اط  الدكت��ور  اس��تطاع  اذ 
آالمه��م،  وتخفي��ف  معاجلته��م 
كجزء م��ن جتارب اخرى قام بها في 

هذه العيادة. 
ندعو احلكومة العراقية ومنظمات 
اجملتم��ع املدني وكل م��ن له عالقة 
بش��ؤون التنمي��ة البش��رية ال��ى 
التعاون مع الدكت��ور جبار خماط، 
وتبني مش��روع العيادة املسرحية، 
لتكون احد سبل النهوض باجملتمع 
ومعاجل��ة مش��كالته، س��يما في 
املناط��ق احملررة م��ن تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي، جراء معان��اة مواطنيها 
من تعنيف نفس��ي وجس��دي ادى 
الى امراض من الضروري معاجلتها 
وبأسرع وقت ممكن خلطورتها على 

الفرد واجملتمع   بأكمله .

العيادة المسرحية أسلوب
 مبتكر للعالج المجتمعي
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