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بغداد ـ الصباح الجديد:   
العام��ة  األمان��ة  اعلن��ت 
انته��اء جميع  ال��وزراء،  جملل��س 
مبؤمت��ر  اخلاص��ة  التحضي��رات 
اعمار  الدولي إلع��ادة  الكوي��ت 
العراق، الذي س��تنطلق اعماله 
ي��وم غ��د االثن��ن ومل��دة ثالث��ة 
أي��ام، ويرعاه كل م��ن أمير دولة 
الكويت الش��يخ صباح األحمد 
اجلاب��ر ورئي��س مجلس ال��وزراء 
الدكتور حيدر العبادي، بحضور 
االمن العام لألمم املتحدة ورئيس 
البن��ك الدولي ومنس��ق االحتاد 

األوروبي.
وب��ن مكتب االع��الم واالتصال 
احلكوم��ي، ان اجندة املؤمتر التي 
سيحملها وفد العراق الرسمي 
ال��ذي يضم ع��دداً  م��ن الوزراء 
ذات  واملس��ؤولن ف��ي اجله��ات 
العالقة من احلكوم��ة االحتادية 
وإقلي��م كردس��تان إضافة الى 
احملافظ��ن كاف��ة ، س��تتضمن 
ثالث��ة مح��اور أساس��ية )إعادة 
ودع��م  االعمار،االس��تثمار  
االستقرار والتعايش السلمي(.

وأض��اف املكت��ب اإلعالم��ي  ان 
احلكومة اعتمدت في محاورها 
ااملذك��ورة عل��ى مجموعة من 
فم��ن  واالج��راءات،  الدراس��ات 
املق��رر ان يتضم��ن الي��وم األول 
طرح ومناقش��ة دراس��ة مسح 

االض��رار واالحتياج��ات، فض��الً 
ع��ن مش��اريع دعم االس��تقرار 
واملصاحل��ة اجملتمعية والتعايش 
الس��لمي، فيما سيتناول اليوم 
الثاني مناقش��ة دراس��ة  اخرى 
تضمنت عرض )212( مش��روعا 
قطاع��ات  جلمي��ع  اس��تثماريا 
االقتص��اد العراق��ي مب��ا فيه��ا 
مش��اريع في إقليم كردس��تان 
وتبن اإلجراءات اخلاصة بتهيئة 
البيئ��ة املناس��بة لالس��تثمار، 
املش��اريع  كل  وس��تعلن 
الثاني  اليوم  االستثمارية خالل 
للمؤمت��ر بعن��وان )اس��تثمر في 

العراق(.
 وس��يخصص الي��وم  اخلتامي 
للمؤمتر لإلعالن عن الدعم الذي 
س��تقدمه الدول املشاركة الى 

العراق.
وأش��ار مكتب االعالم واالتصال 
احلكومي ال��ى ان ثالثة مؤمترات 
فت��رة  س��تتخلل  متخصص��ة 
انعقاد مؤمت��ر دعم العراق، األول 
يخص اعادة االعمار وتعرض في 
جلساته تفاصيل الوثائق اخلاصة 
باألضرار املباشرة وغير املباشرة، 
للنه��وض  املطلوب��ة  واجله��ود 
بالوض��ع االقتص��ادي واخلدمي، 
اخلبراء  املؤمت��ر مئ��ات  ويحض��ر 
الدولين وممثلو الوزارات واجلهات 
االخرى ذات العالقة، وس��يبحث 

املؤمت��ر الثان��ي دعم االس��تقرار 
لالحتياج��ات  واالس��تجابة 
اآلني��ة، بحضور ع��دد كبير من 

ومنظمات  اخليري��ة  اجلمعي��ات 
اجملتمع املدني العراقية والعربية 
والدولية وعدد من ممثلي اجلهات 

الرسمية.
أم��ا املؤمتر الثالث فس��يحضره 
ممثلو مئات الشركات. وستقيم 

الهيئ��ة الوطني��ة لالس��تثمار 
معرض��ا نوعي��ا كبيرا يش��ارك 
فيه ع��دد كبير من الش��ركات 

العامة التابعة لوزارة الصناعة 
واجله��ات  وال��وزارات  واملع��ادن 
املوفدون من  االخرى، وس��يقوم 
هذه الش��ركات واجلهات بطرح 
العروض االستثمارية امام مئات 

الشركات.
وفي السياق ذاته رجحت مصادر 
سياس��ية عراقية ان يقوم وزير 
اخلارجية ريكس تليرسون بزيارة 
بغداد قبل مؤمتر املانحن وإعادة 
اعم��ار العراق املزم��ع عقده في 

12 شباط اجلاري في الكويت .
وذكرت مصادر صحفية ان زيارة 
بغداد س��تتحدد في الس��اعات 
املؤم��ل  م��ن  حي��ث  املقبل��ة 
يلتق��ي مبس��ؤولن عراقين في 
مقدمتهم رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ووزير اخلارجية إبراهيم 
اجلعفري ، وذلك قبل ان يعطف 
الى الكويت حيث س��يرأس وفد 
الواليات املتحدة في مؤمتر إعادة 

اعمار العراق .
اجن��دة  ان  اك��دت  املص��ادر 
تليرسون ستتضمن " االجتماع 
باملسؤولن العراقين قبل مؤمتر 
املانح��ن ف��ي الكوي��ت ، لك��ن 
م��كان االجتماع س��يتحدد في 
الس��اعات املقبلة وما اذا كانت 
بغ��داد محط��ة ل��ه او الكويت 

على هامش اعمال املؤمتر.
وكان��ت هي��ذر ن��اورت املتحدثة 

باسم وزارة اخلارجية األميركية 
قد قالت ان تيلرسون "سيشارك 
ايضا في االحداث التي تس��لط 
الضوء على فرص القطاع اخلاص 
إلع��ادة بن��اء البني��ة التحتي��ة 
القطاعات  وحتدي��ث  العراقي��ة 
لتحسن  القتصادها  الرئيسية 

حياة الشعب العراقي".
واضافت "س��تكون هذه فرصة 
العراق��ي  الش��عب  لدع��م 
واملس��اعدة على ب��ث الثقة بان 

العراق مفتوح االن للعمل".
تيلرس��ون  ان  ال��ى  واش��ارت 
"س��يجتمع مع كبار املسؤولن 
ونظرائه��م على هام��ش املؤمتر 
ال��وزاري ومؤمت��ر إع��ادة اعم��ار 

العراق".
العراقي��ة،  احلكوم��ة  وثمن��ت 
مبادرة سمو امير دولة الكويت 
الحتضان��ه املؤمتر وتبنيه تهيئة 
متطلب��ات انعق��اده كافة ومن 
الوف��ود  اس��تضافة  ضمنه��ا 
الدولي��ة املش��اركة وتكالي��ف 
استضافة الوفد العراقي خالل 
الدعم  وتقدمي  املذك��ورة  الفترة 

اللوجستي للجهات كافة.
يذك��ر ان الكويت ستس��تقبل 
املؤمت��رات  انعق��اد  أي��ام  خ��الل 
األربع��ة قرابة األلفي مش��اركا 
م��ن دول العال��م، م��ن اكثر من 

سبعن دولة

يتضمن 212 مشروعا استثماريا

مؤتمر الكويت لدعم العراق ينعقد غدًا
بمشاركة الفي شخصية من سبعين دولة

 حيدر العبادي يترأس اجتماع اللجنة العليا لالستثمار واإلعمار  

المحافظات المحرّرة تنتظر مخرجات 
توزيع الجنوب تنجز الصيانة االستباقية2مؤتمر الكويت

3لمغذياتها برفع التجاوزات

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اس��تبعدت جلنة الطاق��ة والثروات 
الطبيعي��ة ف��ي برمل��ان كردس��تان 
حكومت��ي  ب��ن  اتف��اق  حص��ول 
تس��ليم  عل��ى  واملرك��ز  االقلي��م 
النف��ط ال��ى بغ��داد مقاب��ل دف��ع 

االقلي��م  وميزاني��ة  مس��تحقات 
من املوازنة الس��نوية، س��يما بعد 
رفضها  االحتادي��ة  احلكوم��ة  اعالن 
دفع الدي��ون الهائل��ة املترتبة على 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، جراء 
عقود نفطية طويلة االجل وقعتها 

األخيرة مع شركات نفط عاملية.
واك��د نائ��ب رئي��س جلن��ة الطاقة 
برمل��ان  الطبيعي��ة ف��ي  والث��روات 
ان  عل��ي حم��ه صال��ح،  االقلي��م 
واحلكوم��ة  االقلي��م  حكوم��ة 
االحتادي��ة، ال ميك��ن ان تتفق��ا على 

تس��ليم ملف النفط، نظرا لوقوع 
االقليم حت��ت طائلة مبال��غ هائلة 
وديون كبيرة ومبالغ هائلة لشركات 
النفط العاملية ترفض بغداد حتمل 

تبعاتها.
تفصيالت أوسع ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
املص��در  النف��ط  إي��رادات  بلغ��ت 
للش��هر املاضي كان��ون الثاني من 
العراق )6( مليارات و)847 ( مليونا  و 
(136( الف دوالر، عن تصدير ما يربو 
على 108 مليون برميل من النفط 
اخل��ام، فيم��ا وقع��ت وزارة النفط 
النفط،  استثماريا لتصفية  عقداً 
اس��تثمارية  لعقود  يعد مقدم��ة 

للتصفية في محافظات أخرى من 
الب��الد، فبحضور الوزي��ر جبار علي 
اللعيبي، وقعت النفط مع شركة 
راني��ة الدولي��ة عقدا اس��تثماريا 
النشاء مصفى كركوك بطاقة 70  

ألف برميل يوميا.
واك��د الس��يد الوزي��ر ان "انش��اء 
مصفى كركوك ميثل اخلطوة االولى 
التصفية  لالس��تثمار في قط��اع 

للوص��ول ال��ى طاق��ة انتاجية من 
املشتقات النفطية تغطي احلاجة 
احمللي��ة ف��ي احملافظ��ة واحملافظات 

اجملاورة" . 
واضاف ان "هذا املشروع ياتي ضمن 
خط��ط وبرام��ج ال��وزارة لتغطية 
املش��تقات  م��ن  احمللي��ة  احلاج��ة 
النفطية في الب��الد والعمل على 
تصدير الفائض من خالل مشاريع 

املصافي االستثمارية ".
من جهة أخرى وفي اجراء ش��هري 
الط��الع املواطن��ن عل��ى عمليات 
واالي��رادات  النفطي��ة  التصدي��ر 
وزارة  أعلن��ت  منه��ا،  املتحقق��ة 
واإليرادات  الصادرات  النفط معدل 
املتحقق��ة لش��هر كان��ون الثاني  

املاضي.
تفصيالت أوسع ص7

ديون شركات النفط العالمية تحول دون االتفاق مع بغداد

لجنة الطاقة في برلمان كردستان تطالب بغداد
بمالحقة سراق نفط اإلقليم قانونيا  

6 مليارات و847 مليون دوالر إيرادات العراق الشهر الماضي
وزارة النفط توقع عقدا استثماريا لتصفية النفط في كركوك 

الصباح الجديد ـ وكاالت :

يستعد وزير اخلارجية االميركي ريكس 
تيلرس��ون الجراء محادث��ات "صعبة" 
هذا االس��بوع في انق��رة حليفة بالده 
في ش��مال االطلس��ي، وبخاصة في 
ما يتعلق بالنزاع في س��وريا، على ما 

افادت اوساطه.
وقبيل زيارة تيلرسون للشرق االوسط 
وتركيا، قال مس��ؤول كبي��ر في وزارة 
اخلارجية االميركي��ة للصحافين في 
وقت مبكر من ي��وم امس "نحضهم 
)االت��راك( عل��ى ضب��ط النف��س في 
عملياته��م في عفري��ن وعلى ضبط 
النف��س على طول احلدود في ش��مال 

سوريا".
واضاف املسؤول ان االمَثل هو "انهاء" 
تلك العمليات "في اسرع وقت ممكن"، 
الفتا الى انه س��تكون هناك رس��الة 

"حازمة" في هذا الصدد.
وتش��ن تركيا وفصائل سورية موالية 

لها من��ذ 20 كان��ون الثان��ي هجوما 
تقول انه يس��تهدف وح��دات حماية 
الشعب الكردية في منطقة عفرين.

ويتصدى املقاتلون االكراد الذين اثبتوا 
كفاءة عس��كرية كبيرة في مواجهة 
تنظي��م " داعش" ، للهج��وم، لكنها 

امل��رة االول��ى الت��ي يتعرض��ون فيها 
لعملية كبيرة به��ذا احلجم تتضمن 

قصفا جويا ومدفعيا كثيفا.

وتتهم تركي��ا الواليات املتحدة بدعم 
املقاتلن األكراد السورين في "وحدات 
حماي��ة الش��عب" والذي��ن تعتبرهم 

انقرة "ارهابين".
وتابع املس��ؤول االميرك��ي الذي طلب 
عدم ذكر اسمه "يجب طبعا ان نعمل 
م��ع االت��راك لفهم افض��ل لنواياهم 
على امل��دى الطويل" ومن اجل "ايجاد 
طريقة، إذا أمكن، للعمل معهم على 
معاجلة مخاوفهم االمنية املشروعة، 
م��ع التقليل ف��ي الوقت نفس��ه من 
)اعداد( الضحايا املدني��ن، من دون أن 
تغيب عن البال املعركة ضد تنظيم " 

داعش" التي لم تنته بعد".
وأقّر املس��ؤول االميركي بأّن "النقاش 
س��يكون بالتالي صعبا"، الفتا الى ان 
"اخلطاب التركي ح��ول هذه القضية 

كان ناريا جدا".
وذّك��ر ب��أّن انق��رة "حلي��ف مهم في 
حلف ش��مال األطلس��ي، وأحد أهم 
حلفائنا ف�ي العال���م وبالتأكيد في 

املنطقة".
تفصيالت أوسع ص6

تيلرسون يخوض محادثات "صعبة" مع تركيا هذا األسبوع
بعد اتهام اميركا بمساندة االكراد

تقرير

تقريـر

تيلرسون مع اردوغان

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت هيئة النزاهة جنسية 
الطائ��رة الت��ي حمل��ت كميات 
هائل��ة م��ن احلبوب اخمل��درة جرى 
ضبطها في مطار بغداد اخلميس 
املاض��ي، قائل��ة ان ه��ذه الطائرة  
اجلوي��ة  اخلط��وط  ال��ى  تابع��ة 
التركي��ة وانها هبطت في املطار 

مرورا )ترانزيت(. 
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة 
بي��ان تس��لمت "الصب��اح  ف��ي 
اجلدي��د" نس��خة منه ام��س، إن 
"مالكاته��ا وبالتعاون مع مكتب 
املُفتِّش الع��امِّ في جهاز اخملابرات 
ضب��ط  م��ن  متكن��ت  الوطن��يِّ 
ش��حنة مخدراٍت دخل��ت العراق 
"، مشيرة الى  عبر الشحن اجلويِّ
َذت مبوجب  أن "عمليَّة الضبط نُفِّ

رٍة قضائيٍَّة". ُمذكَّ
وأضاف��ت أنَّ "م��الكات مديريَّ��ة 
حتقيق بغداد ضبطت )7.387.760( 
حبة مخدرة نوع )آرتن( في مطار 

بغداد الدوليِّ - الشحن اجلوّي- "، 
مبين��ًة أنَّ الش��حنة املضبوطة 
 ، دخلت العراق عبر الشحن اجلويَّ
على منت طائرة تابعة للخطوط 
اجلويَّة التركيَّ��ة قادمة )ترانزيت( 

من الصن."
واشارت الى أن "التحرِّيات األوليَّة 
التي أجرته��ا م��الكات املديريَّ�ة 
قادت إلى أنَّ الشحنة املضبوطة 
دخلت العراق عبر الشحن اجلوّي 
على أنَّها )إكسسوارات موبايالت( 
- كما مثبت في وثيقة الش��حن 
التي ضبطته��ا"، الفتة الى أن " 
دت تنظي��م مالكات  أكَّ الدائ��رُة 
املديريَّ��ة حملض��ر ضب��ٍط أصوليٍّ 
ن، إضاف��ة إلى التحقيقات  تضمَّ
األوليَّ��ة، جميع املُب��رزات اجلرميَّة 
احملض��ر  ع��رض  ومتَّ  املضبوط��ة، 
؛  اخمُلتصِّ التحقي��ق  على قاض��ي 
بغية اتِّخاذ اإلج��راءات القانونيَّة 

الالزمة". 
تتمة ص3

النزاهة تكشف ان الطائرة التي حملتها تركية

ضبط 7 ماليين 388 الف 
حبة مخدرة في مطار بغداد

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أك��د قائ��د عمليات البص��رة الفريق 
الركن جميل الشمري أّن "القطعات 
األمني��ة بانتظار أوام��ر القائد العام 
حي��در العب��ادي لالنط��الق بعملي��ة 
فرض األمن باحملافظة"، مش��يرا إلى 
أن كاف��ة القطعات جاه��زة لتنفيذ 
االهداف املوكل��ة إليها. ويطلق على 
العملية األمنية املنتظرة في البصرة 

اسم "صولة املطرقة".
وكان محاف��ظ ومجل��س محافظة 
البصرة ناش��دا رئيس الوزراء ارس��ال 

وح��دات عس��كرية مدرب��ة لف��ض 
التزاع��ات العش��ائرية ف��ي البصرة 
األمنية  اخلروق��ات  والس��يطرة على 
والتج��اوزات الت��ي حت��دث فيها، وفي 
ه��ذا الصدد حتدث محاف��ظ البصرة 
اس��عد عبد االمي��ر العيداني، امس 
عن تنس��يق تام بن الق��وات االمنية 
خلي��ة الصقور واجلهد االس��تخباري 
ف��ي العملي��ة املرتقب��ة، اث��ر دخول 
قطعات عسكرية محافظة البصرة 

بعد حتركها من بغداد.
تتمة ص3

تحشيدات عسكرية بانتظار أوامر العبادي 
لتنفيذ صولة المطرقة في البصرة

بغداد - أسامة نجاح:
اعلنت قيادة العمليات املشتركة ، 
أمس السبت ، قتل تسعة إرهابين 
خالل عمليات دهم وتفتيش ل� 17 
قرية في قضاء طوزخورماتو ، فيما 
أش��ارت ال��ى ، تدمي��ر العديد من 

وأوكارا إلرهابيي داعش  املضاف��ات 
وم��ا يس��مى باصح��اب )الراي��ات 
البيض��اء( ، الفتة ال��ى ان عمليات 
التفتي��ش للقطعات العس��كرية 
ستس��تمر حت��ى الس��يطرة على 

جميع االبار النفطية .

وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
قيادة العمليات املش��تركة رسول 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان" العملي��ات 
االمني��ة املتمثل��ة بال��رد الس��ريع 
وقوات احلش��د الش��عبي العاملة 

معها قامت بتفتيش خمسة قرى 
في قضاء الطوز مبسافة 150 كيلو 
متر مربع والفرقة املدرعة مبساعدة 
قوات احلشد الشعبي ايضا متكنت 
من تفتيش 12 قرية مبس��افة 600 

كيلو متر مربع .

وأضاف ان" القوات االمنية متكنت 
وتفكي��ك  ارهابي��ن   9 قت��ل  م��ن 
7 عب��وات ناس��فة والعث��ور عل��ى 
مضاف��ة تض��م عب��وات ناس��فة 
وس��الحا  مفخخ��ة  وعجل��ة 
عس��كرية  وجتهي��زات  متوس��طا 

وثالثة احزمة ناس��فة , مشيراً الى 
ان" الفرقة التاسعة وقوات احلشد 
الش��عبي متكنتا م��ن العثور على 
عجلة مفخخ��ة مت تفجيرها حتت 

السيطرة".
تتمة ص3

مقتل 25 إرهابيا وتدمير مضافات عدة لداعش والرايات البيض في طوزخورماتو 



شؤون عراقية2

بغداد - وعد الشمري:

تنتظر احملافظات احملررة بفارغ الصبر 
مؤمت��ر الكويت بأمل احلصول على 
اموال تكفي الع��ادة اعمار مدنها 
والعمليات  االره��اب  املتضررة من 
العس��كرية، واعدت خططاً الجناز 
مشاريعها اخملتلفة سواء املعطلة 
واجلدي��دة منه��ا، مبش��اركة فروع 
هيئة االس��تثمار الوطنية، بعد أن 
قدرت حج��م املبالغ التي حتتاجها 

كل محافظة.
وقال رئي��س جلنة االس��تثمار في 
مجل��س محافظ��ة االنب��ار أركان 
خلف الطرم��وز ف��ي تصريح إلى 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »مس��حاً 
ميداني��اً اجريناه��ا ملق��دار حاجة 
احملافظة لعودة احلي��اة اليها على 
مختلف القطاعات تبني أنه بقدر 

10 مليار دوالر«.
وأض��اف الطرموز أن »االدارة احمللية 
في االنبار تع��ّول كثيراً على مؤمتر 
الكويت من أجل اعمار مدننا التي 
تهدمت بسبب االرهاب، سيما وأن 
معلوماتن��ا تفيد مبش��اركة أكثر 
من 70 دولة وأكثر من الف شركة 

عاملية وبدعم البنك الدولي«.
ونّوه إل��ى أن »اتفاق��اً حصل على 
اعده��ا  األول��ى  ورقت��ني،  اع��داد 
احملافظ محمد ريكان احللبوسي مت 
ارس��الها إلى الهيئة التنسيقية 
مجل��س  ورئي��س  للمحافظ��ات 
والورقة  العب��ادي،  ال��وزراء حي��در 
االخ��رى اعدتها هيئة االس��تثمار 
ف��ي احملافظ��ة ومت ارس��الها إل��ى 
لالس��تثمار«،  الوطني��ة  الهيئ��ة 
مبيناً أن »االدارة احمللية تطمح من 
خ��الل املؤمتر احلصول عل��ى اموال 
من أجل اع��ادة االنبار إلى س��ابق 
عهدها كونها تستحق ذلك فهي 
مدينة قاتلت ضد االرهاب وقدمت 

التضحيات البشرية واملادية«.
ومض��ى الطرموز إلى أن »الورقتني 

املتوف��رة على  الف��رص  تضمنت��ا 
واملنتجعات  االس��كان  مستويات 
واخلدمي��ة  الصحي��ة  واجلوان��ب 
التربي��ة  إل��ى قطاع��ات  اضاف��ة 

والكهرباء«.
م��ن جانب��ه، ذك��ر نائ��ب محافظ 
ص��الح الدي��ن اس��ماعيل خضير 
الهلوب في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »عدداً من االجتماعات 
عقدته��ا االدارة احمللي��ة م��ن أجل 
الكويت  مناقش��ة موضوع مؤمتر 

العادة اعمار العراق«.
وأضاف أن »ص��الح الدين تعّد من 
التركيز  الت��ي يج��ري  احملافظ��ات 
عليه��ا في موض��وع املؤمتر«، الفتاً 

إلى ان »خط��ة احملافظة تضمنت 
قسمني االول، املش��اريع املتوقفة 
بس��بب ع��دم وج��ود تخصي��ص 
مالي والثاني املشاريع التي تتعلق 
بالفرص االس��تثمارية، ومت التركيز 
عل��ى قطاع��ي الزراع��ة والطاقة 
واالس��كان والنقل اضافة للتربية 

والتعليم«.
ولفت الهلوب إلى أن »االدارة احمللية 
استمعت إلى عروض الدوائر فيما 
االس��تثمارية«،  الف��رص  يخ��ص 
مبين��اً أن »تعاط��ي الدوائ��ر معنا 
لم يكن باملس��توى املطلوب وكان 

املنا بشيء اكبر«.
»قطاع��ي  أن  الهل��وب  وأوض��ح 

الكهرباء والتعلي��م العالي قدما 
عروض��اً وعطاًء افض��ل من بقية 

القطاعات في احملافظة«.
وفي عض��ون ذلك، اف��ادت النائبة 
ع��ن نين��وى ف��رح الس��راج ف��ي 
حديث إلى »الصب��اح اجلديد«، بأن 
»دراس��ة اجريناها حلجم مشاريع 
االستثمارات التي سوف تعرض في 
مؤمتر الكوي��ت للمانحني، فوجدنا 
أن م��ا مخصص للمحافظة يقدر 

ب� 22%«.
»اخلط��ة  أن  الس��راج  وتابع��ت 
املوضوع��ة ل��م ت��أت الذك��ر على 
املدين��ة القدمي��ة، ف��ي وق��ت كنا 
ننتظر املؤمتر بفارغ الصبر ونعد به 

املواطنني بوصفه حال ويسهم في 
ازالة االنقاض املتراكمة«.

ونوه��ت بأن »املؤش��رات تدل على 
عدم تخصيص مش��روع للمدينة 
القدمي��ة التي يبلغ عدد س��كانها 
100 الف نس��مة، وهذه مشكلة 

حقيقية«.
وأوضحت أن »متثي��ل احملافظة في 
املؤمتر سيكون من ثالث شخصيات 
بينه��م احملاف��ظ نوف��ل العاكوب 
ورئي��س جلن��ة اجله��ود احلكومية، 
والثال��ث ميث��ل منظم��ات اجملتمع 
املدن��ي، ف��ي ح��ني أن محافظات 
اخ��رى ضم وفدها رئيس��اً لناحية 
لديه كلم��ة في املؤمت��ر مع متثيل 

أكبر«.
واب��دت الس��راج اعتراض��اً عل��ى 
مستوى متثيل احملافظة في املؤمتر 
قائلة انه«ال يتناس��ب مع وضعها 
ف��ي العراق وهي خارج��ة للتو من 
مع��ارك شرس��ة للتخل��ص م��ن 

تنظيم داعش االرهابي«.
الكوي��ت  مؤمت��ر  أن  إل��ى  يش��ار 
قريباً  ينعق��د  للمانح��ني س��وف 
مبشاركة 70 دولة ومئات الشركات 
العاملية الغرض منه عرض الفرص 
وكذلك  العراق  في  لالس��تثمارية 
احلصول على منح العمار املناطق 
لبق��ة  اخلدم��ات  وتق��دمي  احمل��ررة 

احملافظات.

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
الدمنارك  ساهمت حكومة مملكة 
مببل��غ إضاف��ي ق��دره 21.4 مليون 
دوالر أمريك��ي )135 مليون كرونة 
دمناركية( ملشروع إعادة االستقرار 
املتح��دة  األمم  لبرنام��ج  التاب��ع 
املب��ادرات  مي��ول  ال��ذي  اإلمنائ��ي 
الس��ريعة إلعادة االس��تقرار إلى 
املناطق احملررة من تنظيم »الدولة 
اإلسالمية«. وبذلك يصل مجموع 
مساهمة الدمنارك منذ عام 2015 

إلى 38.1 مليون دوالر أمريكي.
وقال��ت املمثلة املقيم��ة لبرنامج 

األمم املتح��دة اإلمنائي ف��ي العراق 
السيدة ليز غراندي في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نس��خة منه: »إنه 
أم��ر مثي��ر لإلعجاب حق��اً أن نرى 
التقدم الذي يُحرز اآلن في املناطق 
احمل��ررة حديث��اً. لقد ع��اد أكثر من 
نص��ف من فروا م��ن بيوتهم أثناء 
النزاع والبالغ عددهم ستة ماليني 
تقريباً. إن تسريع إعادة االستقرار 
لتمكني 2.6 مليون ش��خص نازح 
حتى االن م��ن العودة إلى بيوتهم 
وإعادة بناء حياتهم هو من احدى 

أولويات العراق القصوى«.

وقال السفير الدمناركي في العراق 
جيرت ماينكه: »إن الدمنارك تهنئ 
الش��عب العراق��ي وق��وات األمن 
العراقي��ة على النجاح املس��تمر 
في حترير العراق من تنظيم الدولة 
اإلس��المية بدعم م��ن التحالف 
الدولي. وتبقى إعادة تأهيل البنى 
التحتية احليوي��ة وإعادة اخلدمات 
العامة أمراً بالغ األهمية لتمكني 
م��ن  النزاع��ات  ج��راء  النازح��ني 
الع��ودة إلى دياره��م. وتظهر هذه 
املنح��ة اإلضافي��ة ملش��روع إعادة 

االستقرار.

بغداد - الصباح الجديد:
اخلارجي��ة  وزي��ر  اس��تبعد 
بيت��رز،  وينس��تون  النيوزلن��دي 
امس السبت، اي متديد النتشار 
ق��وات بالده ف��ي الع��راق والتي 
من املقرر ان تنتهي في تش��رين 
الثاني املقبل، مشترطا موافقة 
احلكومة العراقية على أي تغيير 

محتمل.
ه��ب  “ني��وز  موق��ع  ونق��ل 
النيوزلن��دي” في خب��ر عن بيترز 
قوله خالل مناقش��تة الثنائية 
م��ع نظيرته االس��ترالية جولي 

بيش��وب إنه “لم يت��م اتخاذ اي 
قرار لتجديد تفويض اس��تمرار 
بق��اء القوات حتى اج��راء املزيد 
االتص��االت م��ع احلكومة  م��ن 

العراقية”.
واضاف أن “هذه االتصاالت ميكن 
أن تت��م ف��ي اق��رب وق��ت ممكن 
هذا االس��بوع حينما سيحضر 
اخلارجي��ة من  مس��ؤولون ف��ي 
ونيوزلن��دا  اس��تراليا  م��ن  كال 
الكوي��ت  مؤمت��ر  اجتماع��ات 
م��ع اتخ��اذ ق��رار واض��ح بهذا 
الش��أن بعد زيارة رئيسة الوزراء 

النيوزلندي��ة جاكنيدا اردرن الى 
استراليا في شهر آذار املقبل”.

وتاب��ع بيت��رز أنه “الحاج��ة الى 
التس��رع في اتخاذ القرار ، حيث 
يقوم وزير الدفاع النيوزلندي رون 
مارك حاليا بجول��ة بحثية في 
اخلارج سيقدم بعدها تقريرا الى 

احلكومة بهذا اخلصوص”.
يذك��ر أن 110 من العس��كريني 
النيوزلنديني يقومون الى جانب 
القوات االسترالية بتدريب قوات 
االم��ن العراقي��ة في معس��كر 

التاجي شمال بغداد.

المحافظات المحّررة تنتظر مخرجات مؤتمر الكويت
بعد أن اجرت مسحًا شاماًل للمشاريع والفرص االستثمارية د. علي شمخي

اجترار احلروب واالزمات واالحداث املفجعة وماحل 
ف��ي الع��راق من احت��الل وع��دوان وس��فك دماء 
واضطه��اد وحرمان وتهميش ترك اثاره  الس��يئة 
عل��ى حياة الناس في هذه الب��الد وفي كل حقبة 
م��ن التاري��خ كان الثمن هو دفعة من الش��هداء 
واملضح��ني.. ومامن بيت عراقي اال وجتد فيه قصة 
حزين��ة  لفقد عزيز او مقع��د او جريح او متضرر 
باملال والعيال واملمتلكات ناله الضرر من االحداث 
الدامية التي كان��ت ومازالت تترى على ربوع هذا 
الوطن ولم تعد تس��ع الصفحات لتدوين اسماء 
ه��ؤالء وتباين��ت درج��ات التضحي��ة ب��ني عراقي 
واخر ولس��نا هنا مبحل التفصي��ل في هذا امللف 
ولكن القضية االهم بالنس��بة للعراقني جميعا 
ه��ي النظر بع��ني العدالة واالنص��اف ملن ضحوا 
بانفس��هم ومل��ن حرموا م��ن حقهم ف��ي احلياة 
واحلصول عل��ى احلد االدنى من املكتس��بات التي 
حتدث عنها الدس��تور طويال.. واجل��دل يدور اليوم 
ع��ن من هو يس��تحق التعويض ومن اليس��تحق 
وخالف��ا ملا حصل في دول اخ��رى عانت من احلروب 
وتعامل��ت م��ع الضحاي��ا مبي��زان احلق م��ن خالل 
التطبيق السليم والش��فاف للعدالة االنتقالية 
والقصاص من اجملرمني وانصاف املتضررين يشهد 
الع��راق تدافعا وتزاحما على احلقوق وتش��يع فيه 
انته��اكات وممارس��ات خاطئة لتطبي��ق العدالة 
االنتقالي��ة حيث خضع��ت الكثير م��ن القوانني 
والتش��ريعات الجتهادات فردية فرضتها مصالح 
االحزاب احيانا وفي احي��ان اخرى تصاغ مثل هذه 
القوانني بدوافع االنتقام من دون االلتفات لضررها 
العام على فئات اخرى من الش��عب ووس��ط هذا 
التضارب واالختالف في التفس��ير صدرت قرارات 
مس��تعجلة ومرجتل��ة ن��ال م��ن خالله��ا املاليني 
مم��ن  اليس��تحقون االمتي��ازات الكبي��رة او كانوا 
يس��تحقون االقل منها بكثير وحرم منها ماليني 
اخرون قدموا ومايزال ابناؤهم يقدمون الكثير من 
التضحي��ات في س��بيل الوطن فالض��رر لم يعد 
محصورا مبن تضرروا من النظام السابق فاالحداث 
التي رافقت س��قوط ه��ذا النظ��ام واحلرب على 
االرهاب وتض��رر العراقيني من الهجمات الدموية 
للعمليات االرهابية وغيره��ا من االحداث االخرى 
الت��ي رافق��ت احتالل داعش لعدد م��ن احملافظات 
العراقية ومن ثم حتريرها انتجت ضحايا جددا لم 
تلتفت لها القوانني والتش��ريعات التي س��نتها 
احلكومة كما ان فئات اخرى محرومة ومهمش��ة 
منذ عش��رات الس��نني لم يجر تذكرهم في مثل 
ه��ذه القوان��ني وتغف��ل احلكوم��ة او تتغافل عن 
حقوقهم بدوافع مختلفة ومن املؤلم ان يكرم من 
غادر العراق لبضع سنوات ويغدق عليه االمتيازات 
حتت مسمى ضحايا النظام السابق ويترك  اخرون 
داخل��ه أصابهم القه��ر واختطفت احلروب اجمل 
سنني حياتهم  وفي جانب اخر يجري اهمال ابناء 
الشهداء ممن استش��هدوا في حروب التحرير من 
دنس االحتالل الداعشي  ويتركون من دون مأوى او 
سكن ويعاني ذووهم املتاعب في سبيل احلصول 
على فتات من رواتب ش��هرية التكفي اطعامهم 
..وقد جاء التوجيه االخير للسيد علي السيستاني 
قب��ل ايام والذي خطه بيده  )ان لش��هداء الدفاع 
الكفائي حقا عظيما علينا ( ليقرع ناقوس��ا كي 
تلتف��ت احلكومة وحتس بالتهمي��ش الذي يالقيه 
ه��ؤالء املضح��ون وف��ي الوق��ت نفس��ه البد من 
توجيه الدع��وة لهذه احلكوم��ة ومجلس النواب  
ك��ي تعمل في الفترة املقبلة عل��ى  اعادة النظر 
باالمتي��ازات التي متنحها الدول��ة العراقية وافراز 
من يستحقها فعال واس��تبعاد من اليستحقها 

والغاء التمايز بني املضحني من دون وجه حق . 

ضحايا جدد!

تقـرير

 
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اس��تبعدت جلنة الطاق��ة والثروات 
برملان كردس��تان  الطبيعي��ة ف��ي 
حكومت��ي  ب��ني  اتف��اق  حص��ول 
تس��ليم  عل��ى  واملرك��ز  االقلي��م 
النف��ط ال��ى بغ��داد مقاب��ل دفع 
االقلي��م  وميزاني��ة  مس��تحقات 
من املوازنة الس��نوية، س��يما بعد 
اع��الن احلكومة االحتادي��ة رفضها 
دف��ع الديون الهائل��ة املترتبة على 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، جراء 
عقود نفطية طويلة االجل وقعتها 

األخيرة مع شركات نفط عاملية.
واك��د نائ��ب رئي��س جلن��ة الطاقة 
والث��روات الطبيعي��ة ف��ي برمل��ان 
ان  االقلي��م عل��ي حم��ه صال��ح، 
واحلكوم��ة  االقلي��م  حكوم��ة 
االحتادي��ة، ال ميك��ن ان تتفق��ا على 
تس��ليم ملف النفط، نظرا لوقوع 
االقليم حت��ت طائلة مبال��غ هائلة 
وديون كبيرة ومبالغ هائلة لشركات 
النفط العاملية ترفض بغداد حتمل 

تبعاتها.
وكشف صالح في تصريح للصباح 
اجلدي��د، ع��ن مخاطر جم��ة حتدق 
باالقليم خالل املرحل��ة املقبلة، اذا 
ل��م تتمكن م��ن حتقي��ق تقدم مع 
بغ��داد، الن حكوم��ة االقلي��م مت��ر 
مبنعطف اقتص��ادي ومالي خطير، 

مضيفاً “ان االقليم يصدر االن قرابة 
262 الف برمي��ل من النفط يومياً، 
يذهب قس��م كبي��ر م��ن ايراداتها 
لتسديد القروض املترتبة لشركات 
النف��ط العاملي��ة بذم��ة االقلي��م، 
اضافة ال��ى ان املبل��غ املتبقي غير 
كاف لدفع الديون وتس��ديد رواتب 
املوظف��ني وتقدمي اخلدم��ات، واردف 
“ل��ذا فان��ه في ح��ال ع��دم توصل 
حكوم��ة االقلي��م ال��ى اتف��اق مع 
بغداد، فان ازم��ة اقتصادية خانقة 

ستواجه اإلقليم”.
واس��تبعد صال��ح ق��درة حكومة 
االقلي��م عل��ى تس��ليم نفطه��ا 
ال��ى العراق، نظرا لعدم اس��تعداد 
احلكوم��ة االحتادي��ة لدف��ع الديون 
املترتبة على االقليم، التي تقدر ب 
24 مليار دوالر وال يعرف حلد االن اين 

ذهبت تلك االموال.
واض��اف ان تلك الدي��ون تتنوع بني 
قروض لش��ركات النف��ط العاملية 
وفق��ا لتقرير ش��ركة ديلويت الذي 
يثبت استالم االقليم مبالغ كبيرة 
من شركات النفط، لقاء تسليمها 
حصص من نف��ط االقليم املصدر، 
وتاب��ع ان االقلي��م اقت��رض مبل��غ 
مليار و250 مليون دوالر من ش��ركة 
روس��نفت الروسية، في الربع االول 
من ع��ام 2017 املنص��رم، وهي غير 
مدرج��ة في اي��ة حس��ابات داخل 
االقلي��م، فض��ال عن دي��ون البنوك 

احمللية واملواطنني واملوظفني”.
واش��ار حمه صالح ال��ى ان انعدام 
الش��فافية في ملف نفط االقليم 
واختفاء وارداته ميلي على احلكومة 
املس��ؤولني  مالحق��ة  االحتادي��ة 
املستشري  الفساد  احلقيقيني عن 
مطالب��اً  القض��اء،  عب��ر  قانوني��اً 

احلكوم��ة االحتادي��ة ع��دم حتمي��ل 
املوظف��ني واملواطنني ف��ي االقليم 
تبعات سياس��ة االقليم النفطية، 
املل��ف  ه��ذا  وحلحل��ة  ومعاجل��ة 
الشائك مع رئيس حكومة االقليم 
ونائب��ه قانوني��ا، وعدم اس��تخدام 
روات��ب املوظفني كورق��ة للضغط 

على اإلقليم”.
وتابع حمه صال��ح ان رئيس الوزراء 
حيدر العب��ادي قالها صراحة لوفد 
االقلي��م ال��ذي التق��اه ف��ي بغداد 
ودافوس مؤخرا، “اذا كنتم قد بعتم 
النفط خالل االعوام املاضية فلماذا 
انت��م مديني��ون به��ذه املبالغ واين 

ذهبت تلك االموال”.
املتح��دث  احلديث��ي  س��عد  وكان 
باسم رئيس الوزراء، قد اعلن رفض 
احلكوم��ة االحتادي��ة االلت��زام بدفع 
مستحقات العقود النفطية التي 
ابرمتها حكومة اقليم كردس��تان 
مع الش��ركات النفطية، دون علم 

احلكومة االحتادية.
وقال احلديثي، ف��ي تصريح تابعته 
الصباح اجلدي��د، إن��ه “عندما يتم 
تفعيل اتفاق اخضاع نفط االقليم 
االحتادي��ة،  احلكوم��ة  لس��يطرة 
ستتكفل بغداد بدفع مستحقات 
الش��ركات النفطي��ة التي تتعاقد 

معها بغداد فقط”.
وأض��اف احلديث��ي، أن “العقود التي 
ابرمت م��ن قبل حكوم��ة االقليم 
لسنا مس��ؤولني عنها، بل نتحدث 
ع��ن العق��ود الت��ي تبرم م��ن قبل 
احلكوم��ة االحتادي��ة أو بعلمها، اما 
القضاي��ا التي ليس لنا علم بها ال 

شأن لنا بها”.
وكان احلديث��ي ق��د اعل��ن موافقة 
إقلي��م كردس��تان على  حكوم��ة 
اخضاع نفط االقليم الى احلكومة 
املب��ادئ  “اح��د  واردف  االحتادي��ة، 
االساس��ية التي مت االتف��اق عليها 
ب��ني اربي��ل وبغ��داد، ه��و تس��ليم 
االقلي��م للنف��ط لي��دار م��ن قبل 
احلكوم��ة املركزية، مبوجب ما ينص 

عليه الدستور العراقي”.

“التج��ارة  أن  احلديث��ي  وأض��اف 
اخلارجي��ة م��ن صالحي��ة احلكومة 
االحتادي��ة، وأن احلكوم��ة االحتادي��ة 
تنتظ��ر االن ترجمة ه��ذا االتفاقات 
املبدئية على ارض الواقع من خالل 
الفرق الفنية املتخصصة في وزارة 
واجلهات اخملتصة  االحتادي��ة  النفط 
ف��ي كردس��تان، به��دف اخض��اع 

صادرات نفط االقليم إلشرافها”.
يذك��ر ان ح��دة التوت��ر ب��ني بغداد 
إج��راء  وأربي��ل، تصاع��دت عق��ب 
االس��تفتاء ف��ي 25 أيل��ول 2017، 
لتتراجع معها مس��توى العالقات، 
التي ش��هدت انفراجاً جزئياً عقب 
لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مع 
رئيس حكومة القلي��م ونيجيرفان 
بارزاني، عل��ى هامش الدورة 48 من 
منت��دى داف��وس االقتص��ادي، وهو 
الثان��ي م��ن نوع��ه بعد لق��اء بني 
اجلانب��ني في العاصم��ة بغداد، في 
مؤش��ر على كس��ر اجلمود وحتقيق 

تقارب ملموس بني اجلانبني.
االحتادية  ه��ذا وتف��رض احلكوم��ة 
حظرا عل��ى الرح��الت الدولية من 
وإل��ى مطاري أربيل والس��ليمانية، 
اضاف��ة إلى ايقاف حص��ة االقليم 
من املوازنة االحتادية، التي خفضتها 
احلكوم��ة االحتادي��ة ف��ي مش��روع 
موازنة الع��ام احلالي 2018، الى 12 
باملئ��ة، بع��د ان كان��ت س��ابقاً 17 

باملئة من املوازنة االحتادية.

لجنة الطاقة في برلمان كردستان تطالب بغداد بمالحقة سراق نفط اإلقليم قانونيا  
ديون شركات النفط العالمية تحول دون االتفاق مع بغداد

من آثار الدمار في املناطق احملررة »ارشيف«

رئيس لجنة االستثمار 
في االنبار: مسحًا 

ميدانيًا اجريناها 
لمقدار حاجة 

المحافظة لعودة 
الحياة اليها على 

مختلف القطاعات 
تبين أنه بقدر 10 

مليار دوالر
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نيوزلندا ترهن استمرار نشر قواتها بموافقة بغداد21.4 مليون دوالر من الدنمارك لدعم العراق

شاحنات تهريب النفط في اقليم كردستان »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذرت محافظ��ة بغ��داد م��ن مغبة 
انتش��ار ح��االت االصابة مب��رض العوز 
املناع��ي ) االيدز( بالعاصمة، مش��يرة 
الى رصد عدد من احلاالت املصابة بهذا 

املرض في العاصمة.

وقال��ت احملافظ��ة ف��ي بيان تس��لمت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه امس 
ان "دائرة صحة بغداد الكرخ س��جلت 
عددا من احل��االت املصابة مبرض العوز 
املناعي مع بداية هذا العام"، موضحة 
ان��ه "في العام املاضي مت رصد عدد من 

احلاالت جرى تطويقها".
واضاف��ت احملافظ��ة ان "دائ��رة صحة 
بغداد الكرخ اكدت خالل زيارة تفقدية 
ال��ى احد مراكز فح��ص العوز املناعي 
للوافدين واالجانب وجود س��تة حاالت 
مصابة مبرض العوز املناعي ثالثة منها 

مت تأكيده��ا في املركز ب��وزارة الصحة 
والثالث االخرى بانتظار نتائج الفحص 
النهائي"، مشيرة الى ان "هذه احلاالت 
كان م��ن بينها اربعة عراقي��ني واثنان 

اجانب".
وتابعت ان "رصد مثل هذه احلاالت يعد 

مؤش��را خطير لتزايد احلاالت بش��كل 
سريع"، الفتة الى "ضرورة متابعة هذه 
احل��االت واالهتمام بها بش��كل كبير 
للحد منها ومنع انتش��ارها ورعايتها 
من قبل اجلهات العليا وذات العالقة".

يذك��ر ان محافظ��ة بغ��داد س��بق ان 

أرسلت كتابا لعمليات بغداد يتضمن 
غلق اكثر من عش��رين مركز مس��اج 
ال حتم��ل تراخي��ص، وعددا آخ��ر منها 
باج��ازات م��زورة، فيما دع��ت االجهزة 
االمني��ة الى التح��ري عنها بش��كل 

دقيق.

تحذيرات من تزايد حاالت األصابة بمرض األيدز في بغداد



بغداد – انفجار ناسفة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الس��بت، ب��أن اثنني 
من عناصر احلش��د العشائري أصيبا 
جنوب��ي  ناس��فة  عب��وة  بانفج��ار 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب الطريق في 
منطق��ة ع��رب جب��ور التابع��ة الى 
منطق��ة ال��دورة، جنوب��ي العاصمة 
بغداد، انفجرت، ظه��ر يوم امس لدى 
مرور دورية تابعة للحشد للعشائري، 
ما اسفر عن اصابة اثنني من عناصرها 
بج��روح مختلف��ة" ، الفت��ا ال��ى ان 
"عناصر الدورية قاموا بنقل املصابني 
الى مستشفى قريب لتلقي العالج .

ديالى – هجوم ارهابي
كش��ف عض��و اللجن��ة االمنية في 
مجل��س ديالى عب��د اخلال��ق العزاوي 
ام��س الس��بت، ع��ن احب��اط هجوم 
لتنظيم "داعش" على نقطة مرابطة 
للحشد العش��ائري في محيط قرية 
البو بكر احملررة ش��مال شرقي قضاء 

ب عقوبة.
وقال العزاوي إن "تنظيم داعش حاول 
الهجوم على نقاط مرابطة للحشد 
العش��ائري في محيط قرية البو بكر 
في ري��ف ناحي��ة العظي��م، )60 كم 
شمال ش��رقي قضاء بعقوبة(، إال ان 
احلشد العش��ائري، وباسناد من قوات 
الفرق��ة اخلامس��ة، رصدت ع��ن بعد 
تقدم الداعش ومت ايقاعهم في كمني" 
، مضيفا أن "احلش��د العشائري جنح 
في ضبط احدى عجالت داعش، والتي 

عث��ر بداخلها على بقع دم��اء كثيرة، 
ما يدلل على وقوع اصابات مباش��رة 
في صفوف مسلحي التنظيم الذين 

هربوا باجتاه تالل حمرين .

كركوك – اعتقال ارهابي 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس السبت، بإلقاء القبض 
على "املع��اون االمني لوالي��ة االنبار" 
في تنظيم "داع��ش" خالل محاولته 

الدخول الى احملافظة .
وقال املصدر إن "قوة من االمن الوطني 
في كركوك متكن��ت، صباح يوم امس 
من إلقاء القبض على املعاون االمني 
في والية االنبار بتنظيم داعش، والذي 
ق��ام باله��روب الى س��وريا ومتكن من 
بعده��ا الذه��اب الى تركيا ليش��رف 

على عالج العناصر االرهابية هناك.

صالح الدين – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��الح الدين امس الس��بت ان قوات 
احلشد الشعبي نفذت عملية امنية 
طه��رت خاللها ع��دة مناطق ش��رق 
قضاء الطوز من العبوات الناس��فة، 
فيم��ا عث��رت عل��ى أس��لحة وإعتدة 

مختلفة فيها.
وق��ال املصدر ان "احلش��د الش��عبي/ 
اللواء 16 اكم��ل تطهير طريق التالل 
من نوج��ول قادر ك��رم وقرية قلخاني 
الصغير وقلخاني الكبير وتالل احملادية 
للق��رى" ، مضيف��ا ان "ق��وات اللواء 
عثرت على اعتدة وأسلحة متوسطة 

وخفيفة في تلك املناطق ". 

االنبار – هجوم مسلح
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اعل��ن مص��در 

محافظ��ة األنب��ار امس الس��بت، أن 
الق��وات األمني��ة أحبط��ت هجوم��ا 
ملس��لحني عل��ى مقر فوج لش��رطة 
األنبار واعتقلت ثالثة منهم ش��مالي 

الرمادي.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "مسلحني هاجموا في 
س��اعة متأخرة من ليل��ة امس االول 
، بقاذفات اربي جي س��فن واس��لحة 
مختلف��ة عل��ى مقر الفوج التاس��ع 
لش��رطة االنبار في ش��ارع 40 احلولي 
الش��مالي ملدينة الرم��ادي"، مبينا أن 

"القوة ردت على املهاجمني".

ميسان – عمليات دهم 
اك��دت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة 
ميسان امس السبت ان مفارز امنية 
الق��ت القب��ض على اربع��ة متهمن 

ف��ي ميس��ان ضم��ن عملي��ة نوعية 
واحالتهم  للقضاء. 

وقال قائد ش��رطة محافظة ميسان 
ظاف��ر  احلقوق��ي  الل��واء  واملنش��آت 
عب��د راض��ي دواي ف��ي تصريح خاص 
للصب��اح اجلديد لقد مت تنفيذ عملية 
نوعية استندت إلى معلومات دقيقة  
أس��فرت عن القبض عل��ى متهمني   
اثنني متخصصني بجرائم الس��رقات 
في احملافظة وأخ��ر مطلوب على وفق 
املادة )59( أصول وش��خص يشتبه به 
خ��الل عملية القبض نفذه��ا  مفارز 
م��ن ش��رطة مكافح��ة  مش��تركة 
األجرام وس��رية س��وات ومت احالتهم 

للقضاء. 

ذي قار – عمليات دهم 
اعلن قائد عملي��ات الرافدين اللواء 

علي ابراهيم دبعون امس الس��بت 
ع��ن اعتق��ال خمس��ة مطلوب��ني 
ف��ي  "االره��اب"  بته��م  للقض��اء 

محافظتي ذي قار وواسط.
وق��ال الل��واء دبع��ون إن��ه "نتيجة 
لتعاون املواطن��ني وتبادل املعلومات 
الدائ��م  والتنس��يق  االس��تخبارية 
بني اس��تطالع الرافدي��ن والوكاالت 
االمني��ة ضم��ن قاط��ع عملياتن��ا 
ومتابعة احلركات الدينية املشبوهة 
واملتطرفة مت وبالتع��اون مع مديرية 
اس��تخبارات ومكافح��ة ارهاب ذي 
قار م��ن الق��اء القبض عل��ى ثالثة 
متهم��ني مطلوبني للقض��اء على 
وفق املادة 4 اره��اب اثنان منهم من 
س��كنة ناحية الدواية والثالث من 
س��كنة قضاء قلعة س��كر شمال 

الناصرية".

استهداف دورية بعبوة في عرب جبور جنوبي بغداد * احباط هجوم إرهابي في قرية البو بكر شرقي بعقوبة
اعتقال ارهابي خالل محاولته الدخول الى كركوك * أحباط هجوم لمسلحين واعتقال 3 منهم شمالي الرمادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت كتلة التغيير النيابي��ة، عدم صحة 
مقاطعة الكرد لالنتخابات، مؤكدة عدم اتفاق 
الكتل الكردية على مثل هذا االجراءات في حال 

التصويت على املوازنة من دون موافقتهم.
وقال��ت النائب ع��ن الكتلة تافك��ة احمد في 
تصريح صحف��ي إن “الكتل الكردية لم تتفق 
على مقاطعة االنتخابات في حال مت التصويت 
عل��ى املوازنة م��ن دون موافقته��ا”، مبينة أن 
“احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني ق��رر عدم 
مشاركته في االنتخابات احمللية في محافظة 

كركوك وطوزخورماتو”.
وأوضحت أحمد، أن “مامت تداوله من انباء بشأن 
عدم مش��اركة الكرد في االنتخابات، في حال 
التصويت على املوازنة دون موافقتهم، امر عارٍ 

عن الصحة”.
وكان��ت بع��ض االنباء قد اش��ارت ال��ى تلويح 
االكراد مبقاطعة االنتخابات التي تقرر اجراؤها 
في ايار املقبل، في حال التصويت على املوازنة 

دون موافقتهم.

بغداد - الصباح الجديد:
زارت الس��يدة اليس وولبول نائ��ب املمثل اخلاص 
لأمني العام ل��أمم املتحدة في العراق للش��ؤون 
السياس��ية واالنتخابية عدداً من األسر النازحة 
املتواج��دة ف��ي قضاء أب��و غريب )ف��ي مخيمات 
األمل واألهالي والشمس للنازحني( في محافظة 

بغداد.
وأورد بي��ان لبعثة األمم املتحدة ملس��اعدة العراق 
تلقت الصباح اجلديد نس��خة منه:" ش��ارك في 
تنظي��م هذه الزي��ارة كلٌّ من بعث��ة األمم املتحدة 
ملس��اعدة الع��راق )يونام��ي( واملنظم��ة الدولية 
للهج��رة، وترّك��زت الزي��ارة حول االس��تعدادات 
لتمك��ني النازحني من التصوي��ت في االنتخابات 
املقبل��ة في أي��ار/ مايو. وناقش��ت نائ��ب املمثل 
اخل��اص وولبول خالل الزيارة ع��دداً من التحديات 
الرئيس��ية واملس��تمرة التي تواج��ه مجتمعات 
النازح��ني، وتس��ّنى له��ا االّطالع مباش��رًة على 

الظروف التي ال زالوا يعيشون فيها".
وقال��ت الس��يدة وولب��ول: "من واجبن��ا أن نقدم 
الدعم مل��ن فقدوا منازلهم وص��اروا بعيدين عن 
مجتمعاتهم، وينبغي على وجه التحديد متكني 
أولئك الذين اسُتضعفوا حتت سيطرة داعش من 
إيص��ال أصواتهم من عبر العملي��ة االنتخابية، 
فاملش��اركُة ف��ي ه��ذه االنتخاباِت ه��ي حقهم 

الدستوري."
وأض��اف البيان ان الس��يدة وولب��ول "حتدثت إلى 
النساء والشباب في اخمليمات "، واصفًة التجربة 

بأنها مؤثرٌة جداً. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اك��دت 
انه��ا اس��تقبلت العدي��د من اطف��ال الدواعش 
م��ن اليتام��ى وس��عت اليوائهم ف��ي دور الدولة 

االيوائية.
وق��ال معاون مدي��ر دائرة رعاي��ة ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة د. عام��ر خزع��ل املوس��وي ان دور وزارة 
العمل مهيأة الس��تقبال االطف��ال من عمر يوم 
واح��د الى ما بعد 18 س��نة في ال��دور االيوائية ، 
الفتا الى وجود دور حسب الفئات العمرية لإلناث 
والذكور في بغ��داد واحملافظات. واض��اف ان وزارة 
العمل سعت اليواء اطفال الدواعش من اليتامى 
جراء  العمليات العسكرية في دور الدولة وتقدمي 
الرعاي��ة له��م مس��اواة باالطف��ال العراقي��ني ، 
مش��يرا الى وج��ود اكثر من 50 طف��ال حاليا وان 
هناك تنسيقا مع اجلهات الرسمية للتعرف على 
ذويهم من خالل الفحوص اخملتبرية DNA. واوضح 
ان اطفال الدواعش مت دمجهم في الدور استنادا 
الى أوامر قضائية  كما أرس��لت الوزارة فرقا الى 
مدينة املوصل الس��تقبال االطفال والعمل على 
إعادة تأهيل الدور ف��ي احملافظة ، مبينا ان الوزارة 
كلفت باحثني اجتماعيني بدراسة حاالت اطفال 
الدواعش واس��تطاعت احلد من التأثير الس��لبي 
الذي غرس��ه هذا التنظيم االرهاب��ي في عقول 

هؤالء االطفال.  

التغيير تنفي نية 
الكرد مقاطعة 

االنتخابات المقبلة

نائب الممثل األممي تشجع 
النازحين على االنتخابات

العمل تستقبل اطفال 
داعش وتؤويهم في دور 

الدولة

الملف األمني

مقتل 25 إرهابيا وتدمير 
مضافات عدة لداعش والرايات 

البيض في طوزخورماتو
التفتيش  وأوضح ب��ان" عملي��ات 
للقطع��ات العس��كرية م��ا تزال 
تتواصل حتى  ولس��وف  مستمرة 
الس��يطرة عل��ى جمي��ع احلقول 
النفطية ، وس��وف نعل��ن النتائج 

كافة بعد انتهاء العملية".
وم��ن جانبه��ا أعلن��ت ق��وات الرد 
الس��ريع التابعة ل��وزارة الداخلية 
انته��اء  ع��ن   , الس��بت  أم��س   ,
اجلاري��ة  العس��كرية  العملي��ات 
في محي��ط قض��اء طوزخورماتو 
ش��رقي صالح الدين , مشيرة الى 
ان ، كتيبة املعاجل��ة التابعة للواء 
التابعة  العس��كرية  والهندس��ة 
للحش��د الش��عبي تعم��ل على 
تفكي��ك جميع العب��وات في تالل 

الطوز.

وق��ال مدي��ر إع��الم الل��واء عم��ار 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  املوس��وي 
اجلديد‘‘ إن "القوات املش��تركة من 
الش��رطة االحتادية واجلي��ش والرد 
الس��ريع واحلشد الش��عبي أنهت 
عمليتها األمني��ة والتي انطلقت 
ملالحق��ة  مح��اور  خمس��ة  م��ن 
جماعة الرايات البيض في اطراف 

الطوز شرقي صالح الدين".
متش��يط  "عملي��ات  أن  وأض��اف 
وتفتيش وتدقيق ب��دأت بعد حترير 
الت��الل احمليط��ة بقض��اء  كام��ل 
طوزخورماتو واس��تعادة خمس��ة 
وتفكيك عش��رات  نفطي��ة  آب��ار 
العبوات الناسفة وتدمير عشرات 
األوكار واملغ��ارات جلماعات الرايات 

البيض".
وب��ني أن " العملية لم تس��فر عن 
اي إصاب��ات ف��ي صف��وف قواتن��ا 
املس��لحة”، مؤك��دا ، تأمني طريق  

بغداد كرك��وك وأطراف الطوز من 
أي اعتداءات إرهابية”.

ومن جهته كش��ف مص��در رفيع 
الش��عبي  احلش��د  املس��توى في 
، أم��س الس��بت ، ع��ن مقتل 16 
ارهابيا من جماعة الرايات البيضاء 
في قض��اء طوزخورماتو بكركوك 
ارب��ع عج��الت مفخخة  وضب��ط 
وعشرات العبوات الناسفة اخملزونة 

واملنصوبة وصواريخ كاتيوشا.
‘‘الصباح  وقال املصدر لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ ان " العمليات العسكرية 
الت��ي انطلق��ت لتطهي��ر املثلث 
الواق��ع ب��ني ديالى وص��الح الدين 
وكركوك والبالغة مس��احته 100 
ك��م ادت الى قت��ل 16 ارهابيا من 
جماعة ما يعرف بالرايات البيضاء 
وضب��ط أرب��ع س��يارات مفخخة 
وعشرات العبوات الناسفة اخملزونة 

واملنصوبة وصواريخ الكاتيوشا".

وأض��اف املصدر ال��ذي لم يفصح 
عن أس��مه ان " هذه املنطقة لم 
تطأه��ا القوات االمني��ة منذ عام 
2003 وكانت حتت��وي على العديد 
م��ن االوكار التابع��ة للمجامي��ع 

اإلرهابية ”.
عس��كرية  عملي��ة  ان  ويذك��ر 
انطلق��ت نهاية األس��بوع املاضي 
مبش��اركة الفرق��ة التاس��عة من 
اجليش العراقي وقوات الرد السريع 
واحلشد الش��عبي ، ملطاردة فلول 
داعش وجماع��ة "الرايات البيض" 
االرهابي��ة املتواج��دة ف��ي مناطق 

قضاء طوزخورماتو .

حتشيدات عسكرية بانتظار 
أوامر العبادي لتنفيذ صولة 

املطرقة في البصرة
وقال العيداني ان "س��بب دخول 
ه��ذه الق��وات الى البص��رة جاء 

بس��بب نق��ص الع��دة والع��دد 
املتواجدة في  االمني��ة  للق��وات 
احملافظ��ة وكثرة اخلروق��ات التي 
إّن  مؤخ��راً"، مضيف��ا  حصل��ت 
"مهمة هذه القوات، حفظ  االمن 
واالستقرار والقضاء على عناصر 
اجلرمي��ة بالتنس��يق م��ع خلي��ة 

الصقور واجلهد االستخباراتي".
بدوره دعا قائد العمليات اخلاصة 
الثالث��ة ف��ي جه��از مكافح��ة 
االره��اب الفري��ق الركن س��امي 
الى  البص��رة  اهال��ي  العارض��ي 
التعاون مع القطعات العسكرية 
التي ستنفذ عملية فرض األمن 
أنه في  مبحافظته��م، مضيف��ا 
ح��ال ل��م يت��م ف��رض القان��ون 
بالبصرة باألس��اليب الس��لمية 
فستلجأ تلك القوات إلى فرضه 

بالقوة.
كما اكد ان العملية العسكرية 

املرتقب��ة ته��دف ال��ى وضع حد 
للش��خصيات الت��ي ته��دد امن 
احملافظة والتي ق��ال بأنها متتلك 
غايات ومنافع شخصية تسعى 
لتحقيقه��ا من خ��الل خروجها 
ع��ن القان�ون واضراره��ا  باألمن 

العام.

ضبط 7 ماليني 388 الف حبة 
مخدرة في مطار بغداد

باس��م مجلس  املتح��دث  وكان 
القض��اء االعل��ى عب��د الس��تار 
بيرق��دار قال في بيان له مس��اء 
اخلميس، إن "الس��لطات األمنية 
في مطار بغداد الدولي ضبطت 
كمية كبيرة م��ن احلبوب اخملدرة 
في مطار بغداد الدولي"، مبينا أن 
كمياتها تقرب من سبعة ماليني 
ونصف امللي��ون حبة مخدرة من 

نوع ارتني". 

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أجنزت املالكات الهندسية والفنية 
في مديرية توزيع كهرباء ميس��ان 
التابعة للمديري��ة العامة لتوزيع 
كهرب��اء اجلنوب أعم��ال الصيانة 
االس��تباقية ملغذي نهاوند )11 ك. 

ف ( شمال مدينة العمارة  .
واوضح املتحدث الرس��مي باسم 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصعب 
س��ري املدرس ان احلمالت تضمنت 
رفع )160( حالة جتاوز على الشبكة 
منطق��ة  ش��ملت  الكهربائي��ة 
الس��يد, وشارع  اجلمعيات )شارع 
التربية (, الى جان��ب تنظيم )30( 
اش��تراكاُ جديداً للمواطنني على 

النظام االصولي .
كما متكنت املالكات الهندس��ية 
والفني��ة في مديرية توزيع كهرباء 
ميس��ان من ادخال محطة ثانوية 
جدي��دة 11/33 ك.ف للعم��ل في 
قضاء علي الغربي ش��مال مدينة 
العمارة, وتضمنت االعمال نصب 
قواعد حمل��والت القدرة الرئيس��ية 
بعدد )2( ذات سعة )31.5 أم . في . 
أي ( مع قاعة الس��يطرة من حيث 
اجلدران والس��قوف لغرف املراقبني 
م��ع ملحقاته��ا ونص��ب جمي��ع 
املعدات الكهربائية اخلاصة فيها ، 
مضيفاً ، بان احملطة سيخرج منها 

)14( مغذي )11 ( ك.ف.
واضاف امل��درس ان احملطة س��وف 
تغذي ه��ذه احملطة مغذي��ات )11( 
ك.ف األمي��ر ، املدين��ة ، الص��در ، 
منه��ا ، فيما س��يتم تغذي��ة )3( 
 « ه��ي  الت��ي  و  أخ��رى  مغذي��ات 
أجلواه��ري ، الفهادي��ه ، احلكيم » 
في األيام القادمة, وان الهدف من 
نص��ب احملط��ة لضمان اس��تقرار 
التيار الكهربائي ف��ي قضاء علي 
الغربي, فضالً عن رفع )418( حالة 
جتاوز مصنفة ) 338( منزلي و)37( 

جتاري و )43( زراعي. 
وف��ي س��ياق ذي صل��ة, تواص��ل 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 

ف��ي مديرية توزيع ذي ق��ار التابعة 
للمديرية العامة ملذكورة حمالتها 
لرف��ع التج��اوزات احلاصل��ة على 
الش��بكة الكهربائي��ة, اذ مت رف��ع 
)1665( حالة جتاوز مصنفة )1415(
حالة جت��اوز منزل��ي و )188( جتاري 
و)62( زراعي, الى جانب اخذ )1256( 
تعه��داً خطي��اً عل��ى املواطن��ني 
املتجاوزين وتنظيم )386( اشتراكاً 
أصولي��اً للمتجاوزين من س��كنة 

املناطق العشوائية .
واشار الى إن الهدف من تنفيذ هذه 
احلم��الت هو  للقضاء على ظاهرة 
التجاوز على الشبكة الكهربائية 

الضائع��ات  نس��بة  لتقلي��ص 
الطاق��ة  ف��ي  احلاص��ل  واله��در 
وتنظي��م عملية االس��تهالك مبا 
يؤمن التوزيع الع��ادل للطاقة بني 
اس��تمرارية  ويضم��ن  املواطن��ني 

التيار الكهربائي. 
اعل��ن ذل��ك املتح��دث الرس��مي 
باس��م وزارة الكهرب��اء الدكت��ور 
مصعب س��ري امل��درس, مبيناً, ان 
االعم��ال تضمنت نص��ب محولة 
س��عة )400 ك.ف( ع��دد )2(, ال��ى 
جان��ب نص��ب )6( اعم��دة ضغط 
عالي مختلفة االنواع, ومد سلك 
أملنيوم )120 ملم(  مبس��افة )400 

م(, اضاف��ة الى نص��ب )6( جنالت 
حدي��د بط��ول)1,20 م و 1,40م  (, 
وكذلك مد س��لك نحاس  حجم ) 
50ملم ( بطول  )70 م( مع سحب 

أألسالك املتدلية .
كم��ا تواص��ل امل��الكات املذكورة 
حمالتها برفع التجاوزات احلاصلة 
عل��ى الش��بكة الكهربائي��ة اذ مت 
رف��ع )361( حال��ة جت��اوز مصنفة 
عل��ى )172( منزلي متج��اوز على 
خ��ط واح��د و )54( منزلي متجاوز 
على اكثر من خ��ط و)58( متجاوز 
منزل��ي نظام��ي و )77( حالة جتاوز 
موزعة بني جتاري وزراعي وصناعي, 

فضالً ع��ن تنظيم )47( اش��تراكاً  
للممتجاوزين على خط واحد من 
الصنف املنزلي, واخذ )5( تعهدات 

للمتجاوزين على اكثر من خط . 
تواص��ل  نفس��ة  الس��ياق  وف��ي 
الهندس��ية والفنية في  املالكات 
مديري��ة توزي��ع كهرب��اء البص��رة 
العامة ملذكورة  التابعة للمديرية 
حمالتها برفع التجاوزات احلاصلة 
اذ  الكهربائي��ة,  الش��بكة  عل��ى 
مت رف��ع )200( حال��ة جت��اوز عل��ى 
الشبكة الكهربائية في منطقة 
اجلمعيات, الى جانب تنظيم )25( 
معاملة جدي��دة للمواطنني على 

النظام االصولي, اضافة الى نصب 
ع��دد م��ن املقايي��س الكهربائية 

واستبدال التالف منها . 
وقال امل��درس ان االعمال تضمنت 
تنظي��ف  و   )12( احمل��رك  صيان��ة 
الش��احن التوربين��ي, ال��ى جانب 
فتح الس��لندرهيد للمحرك األول 
وعزل قاطع الدورة الواطئ وفحص 
وتنظي��ف احمل��ركات الكهربائي��ة, 
اضافة الى استبدال االورنك وعزل 
وستس��هم  املس��اعدة,  احملول��ة 
هذه االعمال بزي��ادة انتاج الطاقة 
التي��ار  اس��تقرار  و  الكهربائي��ة 

الكهربائي.  

تمكنت المالكات 
الهندسية والفنية في 
مديرية توزيع كهرباء 
ميسان من ادخال محطة 
ثانوية جديدة 11/33 
ك.ف للعمل في قضاء 
علي الغربي شمال مدينة 
العمارة, وتضمنت االعمال 
نصب قواعد لمحوالت 
القدرة الرئيسية بعدد )2( 
ذات سعة )31.5 أم . في 
. أي ( مع قاعة السيطرة 
من حيث الجدران والسقوف 
لغرف المراقبين مع 
ملحقاتها ونصب جميع 
المعدات الكهربائية 
الخاصة فيها

جانب من عمليات صيانة املغذيات 

كهرباء البصرة تواصل تأهيل محطـة ديزالت القرنة

توزيع الجنوب تنجز الصيانة االستباقية
لمغذياتها برفع التجاوزات
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Sun. 11 Feb. 2018 issue )3877(

بغداد - الصباح الجديد:
توقعت هيئة األنواء اجلوية، السبت، 
ان تشهد املناطق الوسطى طقس 
غائم مع تساقط االمطار ابتداء من 

يوم الثالثاء املقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها تسلمت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه ان 
"الطقس س��يكون ي��وم غد االحد، 

غائ��م فيما ترتف��ع درج��ات احلرارة 
قلي��ال عن الي��وم الس��ابق"، مبينة 
ان "املنطقة الش��مالية ستشهد 
طق��س غائم م��ع تس��اقط امطار 
ليلية ف��ي اماك��ن متع��ددة منها 

تكون رعدية احيانا".
واضاف��ت ان "الطقس في املنطقة 
اجلنوبية س��يكون غائ��م جزئي مع 

ارتف��اع لدرج��ات احلرارة"، مش��يرة 
الى ان "الطقس ليوم االثنني سوف 
لن يط��رأ عليه اي تغيي��ر عن اليوم 
السابق في جميع مناطق العراق".

وأضاف��ت الهيئ��ة ان "الطقس يوم 
الوس��طى  املنطقة  الثالث��اء، ف��ي 
س��يكون غائم مع تس��اقط امطار 
في اماك��ن متع��ددة منه��ا تكون 

رعدي��ة احيان��ا، كما س��تنخفض 
درجات احلرارة بضع درجات عن اليوم 
الس��ابق"، مش��يرة الى ان "الرياح 
ستكون جنوبية ش��رقية معتدلة 
الس��رعة مس��ببة تصاع��د الغبار 
فيه��ا تتحول بعد الظهر ابتداء من 
االقسام الغربية الى شمالية غربية 

خفيفة الى معتدلة السرعة".

وتابع��ت الهيئ��ة ان "الطق��س في 
املنطقة الش��مالية سيكون غائم 
م��ع تس��اقط امطار رعدي��ة تكون 
غزيرة ف��ي اماكن متع��ددة منها"، 
الفتة الى ان "الطقس في املنطقة 
اجلنوبية سيكون غائم مع تساقط 
امط��ار ف��ي اماكن متفرق��ة منها 

وتصاعد للغبار".

وتابعت الهيئ��ة ان "الطقس ليوم 
االربع��اء س��وف لن يط��رأ عليه أي 
تغيير عن اليوم السابق مع استمرار 

بتساقط االمطار".
يذكر ان موسم الش��تاء احلالي لم 
يشهد تساقط امطار، حيث اقتصر 
تس��اقط االمطار وبنحو قليل على 

املناطق الشمالية من البالد.

األنواء: طقس غائم وتساقط إمطار ابتداء من الثالثاء المقبل



محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التج��ارة ترؤس وزير 
التجارة الدكتور سلمان اجلميلي 
اجتماعات الدورة االعتيادية 101 
االقتصادي  للمجل��س  املقبل��ة 
واالجتماعي للمس��توى الوزاري 
اختتمت  وال��ذي  القاه��رة  ف��ي 
اجتماع��ات دورت��ه املائ��ة امس 
جمهوري��ة  برئاس��ة  الس��بت 

السودان
الدكت��ور  وزيرالتج��ارة  وق��ال 
سلمان اجلميلي ان جدول اعمال 
االجتماع على املس��توى الوزاري 
تضمن 20 بنًدا ما بني اقتصادي 
واجتماعي وتقري��ر األمني العام 
للجامعة العربية بشأن متابعة 
تنفي��ذ ق��رارات ال��دورة ال���100 
األمان��ة  ونش��اط  للمجل��س 

العامة بني الدورتني .
واضاف الوزير ان االجتماع تضمن 
ايضا مناقشة امللف االقتصادي 
واالجتماع��ي للقم��ة العربي��ة 
االعتيادية ال�29 املقررة اقامتها 
املقب��ل  اذار  ف��ي  الري��اض  ف��ي 
للقم��ة  والتحضي��ر  واإلع��داد 
العربي��ة التنموي��ة االقتصادية 
الرابعة  دورتها  واالجتماعية في 
عام 2019 ومتابعة تنفيذ قرارات 
االقتصادية واالجتماعية للقمة 
العربي��ة االفريقي��ة الرابعة في 
»ماالبو« 2016 إلى جانب متابعة 
تنفي��ذ إعالن الرياض الصادر عن 
القم��ة الرابعة لل��دول العربية 
ودول أميركا اجلنوبية عام 2015، 
واإلعداد لهذه القمة في دورتها 
اخلامسة في فنزويال خالل العام 
احلال��ي ، اضاف��ة ال��ى ان جدول 
االعمال تضم��ن كذلك بنًدا عن 
اجلامعة  التعاون بني منظومتي 

العربية واألمم املتحدة.
واوض��ح الوزير أن مح��ور أعمال 
ال��دورة الرئيس��ة ه��و منطقة 
التج��ارة احلرة العربي��ة الكبرى 
وتطورات االحتاد اجلمركي العربي 
حي��ث مت التوقيع عل��ى اتفاقية 
التعاون اجلمركي العربي من قبل 
اململكة العربية السعودية وهي 
اول دولة وقع��ت على االتفاقية 
وحثت بقية الدول على توقيعها 
للسيطرة على التهرب الضريبي 
واجلرائم اجلمركية وتسهم هذه 

اخلطوة لدخول الدول في االحتاد 
اجلمركي العربي للسيطرة على 
االج��راءات اجلمركي��ة العربي��ة 
بشكل اوس��ع واكبر اضافة الى 
مناقش��ة بن��د االس��تثمار في 
ميثاق  ومش��روع  العربية  الدول 
عربي لتطوير قطاع املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة.
ولف��ت الوزي��ر ال��ى ان االجتماع 
ناقش بن��داً مقدًما م��ن العراق 
واألردن ح��ول األعباء االقتصادية 
عل��ى  املترتب��ة  واالجتماعي��ة 

اس��تضافة الالجئني الس��وريني 
العربي��ة  ال��دول  عل��ى  وأثره��ا 
وموض��وع  له��م  املس��تضيفة 
التع��اون العرب��ي الدول��ي ف��ي 
والتنموية  االجتماعي��ة  اجملاالت 
اضافة الى امللف��ات االقتصادية 
تناوله��ا  الت��ي  واالجتماعي��ة 
اجمللس على مس��توى  اجتم��اع 
كبار املسؤولني واملواضيع االخرى 
املق��ررة ضم��ن ج��دول االعمال 
، مش��يراً ال��ى انه وج��ه الدعوة 
في  للمش��اركة  العربية  للدول 

مؤمتر املانحني الذي سيعقد يوم 
غد االثن��ني في الكوي��ت لدعم 
العراق في اعم��ار املناطق احملررة 

من عصابات داعش االرهابية . 
املس��اعد  الع��ام  األم��ني  وكان 
لدى جامعة ال��دول العربية بدر 
الدي��ن عاللي الق��ى كلمة امام 
اجللس��ة الت��ي عقدت برئاس��ة 
الس��ودان  اش��ار فيه��ا ال��ى ان 
االجتم��اع ناقش عددا من البنود 
يأتي ف��ي صدارتها حتضير امللف 
جمللس  واالجتماعي  االقتص��ادي 

اجلامع��ة على مس��توى القمة 
في دورته )29( املقررة في مارس / 

اذار املقبل بالسعودية”.
كم��ا ناق��ش االجتم��اع االعداد 
العربي��ة  للقم��ة  والتحضي��ر 
االقتصادي��ة  التنموي��ة 
الرابعة  دورتها  واالجتماعية في 
اضاف��ة الى مقت��رح أردني حول 
انش��اء اجمللس األعلى للس��كان 
العربية  ال��دول  والتنمي��ة ف��ي 
ال��دول  ال��ى  احالت��ه  وال��ذي مت 

العربية ملزيد من الدراسة.

العراق يشارك في اجتماعات المجلس
 االقتصادي العربي في القاهرة 

 

ناقش االجتماع 
الملف االقتصادي 

واالجتماعي للقمة 
العربية المقررة 

اقامتها في الرياض 
في اذار المقبل 

واإلعداد والتحضير 
للقمة العربية 

التنموية االقتصادية 
واالجتماعية عام 

 2019

جانب من اجتماع مجلس االقتصادي العربي
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متابعة الصباح الجديد:

ش��اركت وزارة الصح��ة ف��ي املؤمتر 
العلم��ي الواح��د واألربع��ني وال��ذي 
إقامت��ه نقابة أطباء الع��راق برعاية 
رئاس��ة جمهورية العراق حتت شعار 
))ي��دا بيد مع من ح��رر االرض نضمد 

اجلراح ونرتقي بالطب(( .
والقى الوكيل االداري لوزارة الصحة 
ف��ي املؤمتر كلم��ة نيابة ع��ن الوزيرة 
أك��د فيها ان هذا الي��وم يلتئم فيه 
ش��مل العائلة الطبية حلضور مؤمتر 
نقاب��ة األطب��اء ، مبين��ا ان حج��م 
التحدي��ات الت��ي تواجهها االس��رة 
الطبية والصحية في بلدنا ال سيما 
في أماكن عملهم داخل املؤسسات 
االعتداءات  الصحية حي��ث مثل��ت 
املتك��ررة عل��ى مقدم��ي اخلدم��ات 
الطبية والصحية والتي متثل ظاهرة 
خطيرة وذات ابعاد سلبية على البلد 
له��ذا يتطلب منا تضافر اجلهود بني 
كل الوزارات واملؤسس��ات وال سيما 

األمنية منها .
ل��وزارة  االداري  الوكي��ل  واوض��ح 
الصح��ة ان الزمالء املنتخبون لتولي 
مس��ؤوليات النقاب��ة األث��ر البال��غ 
ف��ي تقوي��ة جس��ور التواص��ل بني 
وزارة الصحة ونقاب��ة األطباء وزيادة 
أفق التع��اون ألجل تطوير املس��يرة 
الفني��ة  واالمكاني��ات  العلمي��ة 
لألطباء ف��ي العراق ووض��ع خارطة 
الطريق لتحديث األنظمة والقوانني 
لتحس��ني الواقع الصح��ي والطبي 
وص��وال ال��ى تق��دمي خدم��ات طبية 

افضل .
وأش��ار الوكيل االداري الى ان الوزارًة 
لطاملا داب��ت على انتهاج سياس��ة 
احلوار واالس��تماع لكل ما من شأنه 
النه��وض بواق��ع األطباء ف��ي بلدنا 
العزي��ز، مثني��ا على جه��ود وحرص 
نقابة األطباء ف��ي وضع التفاهمات 
التنفي��ذ للوصول  الثنائي��ة موضع 

الى مستوى الرقي والطموح .
وأختتم الوكيل االداري كلمة الوزيرة 
بتهنئ��ة أطب��اء الع��راق بجهودهم 

املبذول��ة في خدم��ة بلدن��ا الغالي 
وحقهم بان يفتخ��روا ونفتخر بهم 
مبا قدموه م��ن خدمات البناء بلدهم 
في س��احات القتال واسترخاصهم 
ارواحه��م في س��بيل العيش الكرمي 

لكل أبناء الوطن .
كما القيت في املؤمتر كلمات لنقيب 
األطباء وممثل رئيس اجلمهورية نصير 
العان��ي والدكتور نزار احلس��ني من 
رواد جراحة األوعية الدموية والقلب 
والدكت��ور راف��د اس��ماعيل رئي��س 
اجلمعي��ة الطبي��ة ف��ي بريطاني��ا ، 
فيما تضمن فعاليات متنوعة منها 
ع��رض فلم خ��اص ب��دورات النقابة 

ومؤسسيها .
وِف��ي خت��ام املؤمت��ر مت توزي��ع الدروع 
والش��هادات اإلبداعية ملستحقيها 
من األطب��اء وأعضاء جل��ان الصحة 
والبيئة ومنها مت تك��رمي الوزيرة بدرع 

للعطاء واالبداع . 
عل��ى صعيد متصل بحث��ت الوزيرة 
والوف��د املرافق لها خ��الل االجتماع 
اخلاص بنظ��ام التمويل الصحي مع 

رئيس هيئة الضمان الصحي التركي 
والوفد املرافق له امكانية االستفادة 
م��ن جتربة الهيئة في تقدمي اخلدمات 
الطبي��ة لفئات معين��ة من اجملتمع 

وتغطية النفقات بدال عنهم.
االجتماع  الوزي��رة خ��الل  واطلع��ت 
ع��رض  عل��ى  الهيئ��ة  رئي��س  م��ع 
التنظيمي  الهيكي��ل  تفصيلي عن 
والتش��كيالت التابعة لهذه الهيئة 
وكيفية تقدميها للخدمات وتغطية 
نفق��ات بع��ض اخلدم��ات الصحية 
حي��ث ان ه��ذه الهيئ��ة مس��تقلة 
بذاتها تقوم بتقدمي خدمات الضمان 
الصحي لفئات معينة من الشعب 
التركي وحس��ب قان��ون خاص بتلك 

الهيئة.
ويأتي هذا االجتماع على هامش زيارة 
الوزيرة الى تركيا ، فيما اعرب اجلانب 
التركي عن استعداده لتقدمي جميع 
االستش��ارات واملس��اعدة للجان��ب 
العراقي في اجملال اضافة الى اخلبرات 
التي تس��اعد في النه��وض باجلانب 

الصحي. 

تقرير

وزيرة الصحة ترعى فعاليات المؤتمر العلمي 41 لنقابة أطباء العراق
بحثت مع رئيس هيئة الضمان التركي االستفادة من تجربة الهيئة

تحديد ضوابط وتصاميم 
الدعايات االنتخابية 

عملية انتشال الغوارق شرقي 
شط العرب تجاوزت 90 %

بغداد - الصباح الجديد:
حددت امانة بغداد ضوابط وتصاميم الدعايات 
االنتخابية للكيانات والكتل السياسية التي 

ستشارك في االنتخابات املقبلة .
وذك��رت مديري��ة العالقات واالع��الم ان » دائرة 
التصاميم اعدت تصميماً جديداً إلستعماله 
في الدعايات االنتخابية للمرش��حني بشكل 
تركي��ب ميكانيك��ي ميك��ن نصب��ه وازالت��ه 
للش��وارع  اض��رار  اي  يس��بب  وال  بس��هولة 

واالرصفة » .
واضاف��ت ان » أمان��ة بغ��داد هيأت مس��احة 
تقدر ب���)500( أل��ف متر مرب��ع تغطي عموم 
الدعاي��ات االنتخابية للمرش��حني في جميع 
مناط��ق العاصم��ة ، مح��ددة ضوابط نصب 
الدعايات االنتخابية في الش��وارع التي ال يقل 
رصيفها عن )3( أمتار واجلزرات الوسطية التي 
اليق��ل عرضها ع��ن )3( أمتار » ، مش��يرة الى 
ان » هناك تنس��يقاً مش��تركاً م��ع املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات إلعداد الضوابط 
اخلاصة بالدعايات االنتخابية واتخاذ االجراءات 
القانوني��ة بحق اخملالفني مبا يس��هم في منع 

تشويه مظهر العاصمة » .

بغداد - الصباح الجديد:
اعل��ن مدير ع��ام الش��ركة العامة ملوان��ئ العراق 
املهندس عزيز هاش��م العبيدي عن وصول اعمال 
انتش��ال الغ��وارق من الضفة الش��رقية لش��ط 

العرب بنسبة  جتاوزت 90% .
وقال املدير العام للش��ركة ان هذه العمليات تاتي 
الس��تثمار الضفة الش��رقية لقناة ش��ط العرب 
وتنظيفه��ا من جميع الوح��دات البحرية الغارقة 
وتهيئتها النش��اء مطاعم وكازينوه��ات وأماكن 
س��ياحية ف��ي املنطق��ة الواقع��ة ما بني جس��ر 
الش��هيد محم��د باقر الصدر وجس��ر الش��هيد 

الكنعان .
واض��اف مدي��ر عام الش��ركة  العبي��دي » ان تلك 
االعمال تاتي للحفاظ على البيئة وايالءها اهمية 
كبرى سواء كانت بيئة املدينة او البيئة السمكية 
وكذلك لتوفير اماكن سياحية وترفيهية للعائالت 

البصرية لقضاء فيها اجمل االوقات ،

فتح التقديم على 
القروض الصغيرة 

الخميس المقبل
بغداد - الصباح الجديد:

تباشر وزارة العمل والشؤون االجتماعية باعادة 
فت��ح التقدمي على ق��روض املش��اريع الصغيرة 
املدرة للدخ��ل في بغداد واحملافظ��ات عن طريق 

موقعها االلكتروني اخلميس املقبل. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان 
التقدمي على القروض سيكون ملدة شهر بدءا من 
تاريخ التقدمي 15منتصف الش��هر اجلاري ، داعيا 
الباحث��ني عن العمل من املس��جلني في قاعدة 
بيانات دائرة التشغيل والقروض ولديهم الرغبة 
باحلصول على قروض الى التقدمي الكترونيا على 

موقع الوزارة. 
واوض��ح ان احل��د االعل��ى للق��رض الواح��د من 
صندوق دعم املش��اريع الصغي��رة املدرة للدخل 
يص��ل الى 12 مليون دينار تس��دد على ش��كل 
اقساط على مدى خمس سنوات مع منح سنة 
واحدة مدة س��ماح وم��ن دون فوائد تترتب على 
اص��ل املبل��غ، فيما اكد ان نس��بة ال���)%3( هي 
اجور ادارية وضعت ضمن الضوابط والش��روط 

اخلاصة مبنح القروض. 
يذكر ان دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل 
ح��ددت جملة ضواب��ط للتقدمي عل��ى القروض 
الت��ي متنح للباحثني عن العمل املس��جلني في 
قاعدة البيانات بحس��ب اس��بقية التسجيل ، 
منه��ا ان يكون عمر الباح��ث عن العمل ال يقل 
ع��ن 18 س��نة وال يزيد على 45 س��نة وان يقوم 
املقترض نفسه بادارة املشروع ، وان الباحث عن 

العمل ال يحق له تسلم اكثر من قرض واحد. 
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بغداد - الصباح الجديد:
ناق��ش وف��دان م��ن وزارت��ي العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة والصناعة 
واملعادن خطوات التعاون املش��ترك 
وتس��ريع خط��وات تنفيذ م��ا اتفق 
علي��ه من فق��رات ف��ي اجتماعات 

سابقة .
وذك��ر وكي��ل وزارة العمل لش��ؤون 
العمل الدكتور عبد الكرمي عبد اهلل 
ان ج��دول اعم��ال االجتماع تضمن 
مراجعة فقرات االجتماع الس��ابق 
واس��تعراض ما قدمته دوائر العمل 
من مقترحات اليج��اد آلية للتعاون 
، فض��ال  الوزارت��ني  ب��ني  املش��ترك 
ع��ن مناقش��ة كيفية االس��تفادة 
من خب��رات الطرفني ف��ي مجاالت 
التدريب وكذلك مناقشة التسريع 
بفت��ح املنفذ التس��ويقي ملنتجات 
وزارة الصناعة اخلاص مبوظفي وزارة 

العمل. 
وب��ني الوكيل عب��د الك��رمي ان وفد 

الصناعة طالب بتأجيل تنفيذ قرار 
مجلس ال��وزراء القاضي بزيادة احلد 
االدنى لراتب العامل الى )350( الف 
دينار ملدة ستة اشهر او عام بسبب 
الوض��ع املال��ي الصعب لش��ركات 
الصناع��ة وايضا لعدم اقرار املوازنة 
العام��ة للدولة  ، الفت��ا الى ان رؤية 
وزارة العمل تلخصت بايجاد حلول 
وآليات لتنفيذ الق��رار كونه اصبح 
ملزم��ا وان ال��وزارة منفتح��ة على 
اي طلب م��ن الصناع��ة ومبا يخدم 

الصالح العام في هذا اجملال. 
واش��ار الوكي��ل االق��دم ال��ى ان��ه 
ج��دول  وض��ع  عل��ى  االتف��اق  مت 
باحتياج��ات وزارة العم��ل ومنهاج 
للتدري��ب املش��ترك ب��ني الوزارت��ني 
باق��ل التكالي��ف وايض��ا مت االتفاق 
على اختيار دائرة التقاعد والضمان 
التجريبي  بالعم��ل  للبدء  العمالي 
مبنظومة توليد الطاقة الشمسية 
ترشيدا الستهالك الطاقة وحسب 

توجيه��ات االمان��ة العام��ة جمللس 
الوزراء. وعن تسريع خطوات افتتاح 
املنف��ذ التس��ويقي ملنتج��ات وزارة 
الصناع��ة اخلاص مبوظف��ي العمل 
جرى االتفاق على املباش��رة باسرع 
وقت بالتنفيذ وخاصة ان املوافقات 

االصولية استكملت .
ولفت الوكيل الى ان وفد الصناعة 
قدم ايضاحا عن استثناء  العاملني 
من املناط��ق احملررة من دفع رس��وم 
القاه��ر  الظ��رف  خ��الل  الضم��ان 
بسبب داعش االرهابي. وجرى خالل 
االجتم��اع ال��ذي حض��ره املدي��ران 
العام��ان لدائ��رة املش��اريع واملركز 
الوطني للصحة والسالمة املهنية 
وممثل عن دائ��رة التدريب املهني في 
وزارة العم��ل االتف��اق عل��ى الب��دء 
بفحص السالمة املهنية للعاملني 
في مصانع شركات وزارة الصناعة 
الب��دء بخط��وات الضمان  وكذلك 

الصحي للعاملني . 

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت هيئ��ة ال��رأي ف��ي وزارة 
اجتماعه��ا  اخلمي��س  الزراع��ة 
الدوري ملناقش��ة تطوير القطاع 
النبات��ي  بش��قيه  الزراع��ي 

واحليواني .
واناب وزي��ر الزراعة في االجتماع 
الوكي��ل الفني لل��وزارة الدكتور 
مهدي ضمد القيسي ، بحضور 
الوكيل االداري للوزارة ومستشار 
الوزارة لنش��اط الثروة احليوانية 
ال��وزارة  ف��ي  الع��ام  املفت��ش  و 
ورئيس االحت��اد العام للجمعيات 
الفالحية واملدراء العامني للدوائر 

والشركات في الوزارة.
وجرى خالل االجتماع مناقش��ة 
الفق��رات املدرج��ة عل��ى جدول 
األعم��ال س��يما بح��ث س��بل 
النهوض بالعمل الزراعي وتطوير 
العم��ل الوقائي والبيطري ، كما 
أق��ر اجتماع هيئ��ة ال��رأي زيادة 

حص��ة الش��عير العلفي املقدم 
ملربي االس��ماك مبق��دار %25 من 
لالب��ل،  و)25(كغ��م  العليق��ة، 
وزيادته��ا ملرب��ي االغن��ام واملاعز 
ال��ى )8( كيلو غرام��ات بداًل من 
)5( للرأس بدءا م��ن تاريخ صدور 

القرار ومن دون اثر رجعي.
كم��ا مت التصوي��ت على ش��تى 
القضاي��ا وامللف��ات الت��ي تخدم 
تنمية االنتاج الزراعي والتخفيف 
ع��ن كاه��ل الفالح��ني فق��د مت 
اعفاء مرب��ي الثروة احليوانية في 
احملافظات املتضررة ) صالح الدين 
، نين��وى ، االنبار ( من االجور بدءا 
م��ن 2015 وحتى نهاي��ة 2017 ، 
كما س��يتم النظر ف��ي ملفات 
اخرى خالل االجتماعات الالحقة 
بعد استكمال االجراءات االدارية 
واملالي��ة مثل تطوي��ر عمل دائرة 
الوقاية بخصوص احملاجر وحماية 
االصابات  م��ن  الزراع��ي  املنت��ج 

البحث��ي  العم��ل  وتفعي��ل 
واالرشادي. 

عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
وزارة الزراع��ة ع��ن اعف��اء مربي 
الثروة احليواني��ة في محافظات 
)االنبار،ص��الح الدين،نين��وى( من 
اجور جتديد اجازات ممارسة املهنة 
واالس��ماك  الدواج��ن  ملش��اريع 
اضافة الى املاش��ية للس��نوات 

.2017� 2014
وج��اء القرار نتيج��ة تعرض تلك 
احملافظ��ات ال��ى ظ��روف امني��ة 
وعمليات عسكرية ضد تنظيم 
داعش اإلرهابي مما أدى الى توقف 
هذه املشاريع الزراعية ، فيما متت 
املوافق��ة ايضا على اس��تحداث 
ف��ي محافظة  بحثية  محط��ة 
اج��راء  ف��ي  حلاجته��م  ديال��ى 
الت��ي ستس��هم في  البح��وث 
حل مش��كالت القطاع الزراعي 

بشقيه النباتي واحليواني.

العمل والصناعة تنفذان مشروع 
توليد الطاقة الشمسية 

الزراعة تناقش تطوير
 قطاعيها النباتي والحيواني 

بغداد - الصباح الجديد:
كشفت الش��ركة العامة لسكك 
حدي��د الع��راق اخلميس ع��ن قيام 
والهندس��ية   الفني��ة  مالكاته��ا 
كف��اءة  لرف��ع  موس��عة  بحمل��ة 

خطوط الس��كك احلدي��د العاملة 
ومنها خط) بغداد - البصرة ( .

وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
سالم جبر سلوم "بتوجيه من وزير 
النق��ل اثمرت جه��ود العاملني عن 

حتقي��ق نتائج متقدم��ة في مجال 
رف��ع س��رعة القط��ارات الصاعدة 
والنازلة والتي تنطلق من العاصمة 
باجتاه محافظات الوسط واجلنوب ،

واض��اف س��لوم" ان تل��ك احلمل��ة 

متخض��ت ع��ن تبدي��ل 8 ع��وارض 
كونكريتي��ة قد تعرضت للكس��ر 
ن��وع eclip ضمن قط��اع محطات 
) محمودية - إس��كندرية ( اضافة 
الى استعمال احلش��وات املصنعة 

محلي��ا داخ��ل معامل الش��اجلية 
وق��د مت موخ��را تصني��ع اكث��ر من 
50 حش��وة والت��ي اثب��ت جناحه��ا 
عل��ى خ��ط س��كة  واس��تعملت 
محمودية - إسكندرية ، وستشهد 

س��ائر القطاعات االخرى هذا النوع 
من العمليات وان العمل فيها  جار 
من قب��ل العاملني ف��ي القطاعات 
االختصاصية  االليات  باس��تعمال 

العلمية . 

السكك الحديد تقوم بحملة لرفع كفاءة خطوطها العاملة 

جانب من املؤمتر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

قّدم موظفان ف��ي البيت األبيض 
على التوالي اس��تقالتيهما هذا 
االسبوع نتيجة اتهامات بالعنف 
األسري، في فضيحة جديدة تثير 
تس��اؤالت ح��ول ق��رارات الرئيس 
دونال��د ترام��ب وتلط��خ الدائ��رة 
املقرب��ة من��ه وال س��يما كبي��ر 
املوظفني جون كيلي ومساعدته 

هوب هيكس.
واس��تقال كات��ب اخلطاب��ات في 
البي��ت االبيض ديفيد سورنس��ن 
نافي��ا اتهامات زوجته له بالعنف 
االس��ري، وذلك بعد ساعات على 
توجيه انتق��ادات لترامب لتمنيه 
لسكرتير موظفي البيت االبيض 
روب بورتر »مس��يرة رائعة« عقب 

استقالته وسط اتهامات مماثلة.
وبورتر الذي ينفي اتهامات زوجتيه 
السابقتني، إحداهما نشرت صورة 
لها وحول عينها كدمة، عمل في 
قلب البيت االبيض خالل الس��نة 
االولى م��ن إدارة ترامب، رغم عدم 
أمن��ي  حصول��ه عل��ى تصري��ح 

كامل.
واستقال من منصبه األربعاء بعد 

أن أصبحت االتهامات علنية.
ب��دوره مبضايقات  املتهم  وترامب 
او اعتداءات جنسية من اكثر من 

عش��رين امرأة، أج��ج الفضيحة 
بعد ان أشاد ببورتر وقال إن أمامه 

مستقبال مشرقا.
م��ن  توبيخ��ا  ذل��ك  واس��تدعى 
دميوقراطي��ني مث��ل العض��و في 
مجلس الشيوخ نيديا فيالسكيز 
الت��ي هاجم��ت »ثقاف��ة كراهية 

النساء« في البيت االبيض.
بدوره، أشاد كبير موظفي البيت 
االبي��ض ج��ون كيلي ال��ذي كان 
على عل��م باالتهامات، بس��لوك 
بورتر في البيت االبيض مؤكدا أن 
»كل ش��خص له حق الدفاع عن 

سمعته«.
أما املساعدة هوب هيكس، أكثر 
املقربني من ترام��ب على االرجح، 
فق��د س��اعدت في صياغ��ة الرد 
على الفضيح��ة بصفتها مديرة 
االتص��ال، رغ��م ارتباطها بعالقة 

غرامية ببورتر.
وقال نائب املتحدث باس��م البيت 
االبيض راج شاه ان البيت االبيض 
ل��م يك��ن يعل��م حت��ى س��اعة 
متأخ��رة اخلميس باالتهامات ضد 

سورنسن.
وقال ش��اه »واجهنا املوظف على 
الف��ور، نف��ى املزاع��م واس��تقال 

اليوم«.
وقالت زوجة سورنس��ن السابقة 
لصحيف��ة  كورب��ت  جيس��يكا 
واش��نطن بوس��ت إنه خالل فترة 

زواجهما قاد السيارة فوق قدمها 
واطفأ سيجارة في يدها ودفعها 
على حائط وامسكها من شعرها 
لكنها لم تبل��غ عن تلك احلوادث 
نظرا لعالقة زوجها آنذاك بأجهزة 

تطبيق القانون.
منص��ب  يتطل��ب  ل��م  وفيم��ا 
سورنسن ككاتب خطابات جمللس 
اجل��ودة البيئي��ة تصريح��ا أمنيا، 
قالت كوربت انها وصفت سلوكه 
ملكتب التحقيقات الفدرالي )اف 
ب��ي آي( اثن��اء حتق��ق املكتب من 

خلفية سورنسن في اخلريف.
قال��ت النائب��ة الدميوقراطي��ة آن 
ماكلني كاستر أن »بقاء روب بورتر 
في موقع يتمتع بنفوذ أمر يبعث 
عل��ى القلق ... حتى بعد كش��ف 
االنباء عن العنف االسري على ما 

يبدو بني كبار موظفي ترامب«.
ووجه كوري ليواندوسكي املقرب 
من ترامب واملدير السابق حلملته، 
وال��ذي كان س��ابقا عل��ى عالقة 
إل��ى  الل��وم  بهيك��س،  غرامي��ة 
كيلي، اجلنرال الس��ابق في مشاة 

البحرية االميركية.
لش��بكة  ليواندوس��كي  وق��ال 
فوك��س ني��وز »اجلن��رال موج��ود 
السياس��ات  لتطبي��ق  هن��اك 
والعملي��ات واالجراءات. وفي هذه 
احلال��ة ل��م تنفع تل��ك ويتعني ان 

نعرف السبب«.

وذك��رت صحيفة نيويورك تاميز ان 
ترام��ب »والعديد« م��ن موظفي 
البيت االبي��ض انزعجوا من دعم 
كيل��ي لبورتر واص��راره على نحو 
كاذب بأنه سعى بشدة الى طرده 
بع��د تكش��ف اتهام��ات العنف 

االسري.
بع��د  رئيس��ا  ترام��ب  انتخ��ب 
حملة وعد فيه��ا بجلب »أفضل 
»لتجفي��ف  مع��ه  االش��خاص« 

املستنقع« في واشنطن.
وفي احلقيق��ة، بذل ترامب جهودا 
كبي��رة الحض��ار موظف��ني م��ن 
ن��أى  فيم��ا  رفيع��ة،  مس��تويات 
العدي��د م��ن احملترف��ني واصحاب 

اخلبرة بأنفسهم.
»كان  للصحافي��ني  ش��اه  وق��ال 
مبقدور الكثير من��ا القيام بعمل 
أفضل« وذلك ف��ي تعبير نادر عن 
األس��ف من البي��ت االبيض منذ 

وصول ترامب.
ورفض شاه اخلوض في التفاصيل 
حول كي��ف ومتى أصب��ح كيلي 
عل��ى معرف��ة باملزاع��م، أو حول 
دور هيكس ف��ي صياغة رد البيت 

االبيض.
وحت��ى الس��اعات القليل��ة التي 
سورنس��ن  مغ��ادرة  س��بقت 
االبي��ض  البي��ت  كان  منصب��ه، 
يشيد به ويصفه باملوظف املتميز 

واملتكامل.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أص��درت القي��ادة العام��ة للقّوات املس��لحة في 
مص��ر، بيانها الثالث بش��أن العملية الش��املة 
سيناء 2018، أكدت فيه أن القّوات اجلوية واصلت 
أمس األول اجلمعة تنفيذ ضرباتها ضد اإلرهابيني 

بسيناء.
وج��اء ف��ي البي��ان أن العملي��ة »اس��تمرت حتى 
الساعات األولى من صباح امس السبت، بتوجيه 
ضربات قوية استهدفت مخازن األسلحة والذخائر 
وامل��واد املتفج��رة ومناط��ق الدعم اللوجيس��تي 
املكتشفة، مع االستمرار في تنفيذ أعمال التأمني 
اجل��وي للمناط��ق احلدودية على كاف��ة االجتاهات 

االستراتيجية.
وف��ي الوقت ذاته قامت القوات املداهمة مدعومة 
بالق��وات اخلاص��ة وقوات حرس احلدود والش��رطة 
بتنفيذ ع��دة عمليات على مختل��ف احملاور داخل 
املدن بش��مال ووس��ط س��يناء ملطاردة اجلماعات 
الهاربة والقض��اء عليها، وتدمير األهداف التابعة 

لإلرهابيني.
وأضاف البي��ان أن القوات اخلاص��ة البحرية تقوم 
بتنفي��ذ أعمال التأمني لس��احل البح��ر من رفح 
وحت��ى غ��رب العري��ش لقطع ط��رق اإلم��داد عن 
اإلرهابي��ني، باإلضاف��ة إلى االس��تمرار في حماية 
األه��داف االقتصادية بالبحر وأعمال التمش��يط 
على طول الساحل لتضييق احلصار على اجلماعات 
اإلرهابي��ة ومنعها من الهروب عب��ر البحر، ومرور 
الدوريات البحرية لتأمني منطقة الساحل املمتد 

من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املبع��وث األممي إلى اليم��ن، املنتهية واليته، 
إس��ماعيل ول��د الش��يخ أحم��د، أن خليفته في 
املنص��ب س��يقوم بالتحضير جلول��ة جديدة من 

املفاوضات اليمنية، تستضيفها سلطنة عمان.
وأش��ار ولد الش��يخ، في حديث��ه لوكال��ة األنباء 
العماني��ة، أمس االول  اجلمعة، إلى أن املش��اورات 
املزمع��ة ب��ني جماع��ة »أنص��ار اهلل« )احلوثيون(، 
و«حزب املؤمتر الش��عبي العام«، ستركز على احلل 
السلمي والسياس��ي بني األطراف، وضرورة تقدمي 

تنازالت من الطرفني، من أجل تسوية سلمية.
ودعا الشعب اليمني وكافة األطراف السياسية، 
إل��ى طاول��ة  والع��ودة  الس��لمي  احل��ل  لقب��ول 

املباحثات.
وثّم��ن ولد الش��يخ اجلهود التي تبذلها مس��قط 
م��ن أجل إنه��اء احلرب ف��ي اليم��ن، والتوصل إلى 
حتقيق تس��وية س��لمية ش��املة للصراع، وقال: 
»خالل فترة عملي كمبع��وث لألمم املتحدة، طوال 
الس��نوات الثالث املاضية، ملس��ت دور الس��لطنة 

املهم واملعتدل في املنطقة«.
ووص��ف دور س��لطنة عمان ف��ي الن��زاع اليمني 
ب�«احليادي واإليجابي«، الفتا إلى أنه ال ميكن تقييم 
فترة عمل��ه في منصبه احلال��ي ب�«غير ناجحة«، 
موضحا بأن »دور املبعوث هو التوفيق بني األطراف، 
فإذا كان��ت مقتنعة بالتوصل إلى الس��الم، فقد 
تص��ل، وإذا كان العك��س، فل��ن حتق��ق أي نتيجة 
ول��ن تصل حل��ل، واملبعوث اجلديد س��يجد خارطة 
طريق مبل��ورة وواضحة، وهي مبنية على أس��س 

محددة«.

بيان ثالث للجيش 
المصري بشأن العملية 
الشاملة »سيناء 2018«

المبعوث األممي 
يعلن جولة جديدة من 
المفاوضات اليمنية 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

أنظم��ة  تص��دي  دمش��ق  أعلن��ت 
دفاعه��ا اجلوي لضربات إس��رائيلية 
في ري��ف دمش��ق، ه��ي الثانية من 
نوعها أمس السبت بعد استهداف 
قاعدة عس��كرية في وسط سوريا، 
فيما قال اجليش اإلسرائيلي إن نيران 
س��ورية مضادة للطائرات أسقطت 
إحدى طائراته أمس الس��بت بعدما 
اعترضت إسرائيل طائرة إيرانية دون 

طيار انطلقت من سوريا.
الس��ورية  األنب��اء  وكال��ة  وأوردت 
»الدفاع��ات  أن  الرس��مية »س��انا« 
اجلوية ف��ي اجليش العربي الس��وري 
تصدت لعدوان اسرائيلي جديد على 

ريف دمشق«.
وقال مدي��ر املرصد الس��وري حلقوق 
االنس��ان رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس ان القصف االسرائيلي 
اس��تهدف »قواع��د للدف��اع اجلوي 
السوري موجودة في منطقة جبلية 
على احلدود اإلدارية بني ريف دمش��ق 

ومحافظة درعا« في جنوب البالد.
ويأت��ي ه��ذا االس��تهداف بعد وقت 
ع��ن  دمش��ق  اع��الن  م��ن  قصي��ر 
»ع��دوان جديد على اح��دى القواعد 
الب��الد  وس��ط  ف��ي  العس��كرية« 
»تصدت ل��ه وس��ائط دفاعنا اجلوي 

وأصابت أكثر من طائرة«.
وأعلن اجليش االس��رائيلي قبل ذلك 
س��قوط مقاتلة من طراز إف16 في 
إس��رائيل فيم��ا كان اجليش يش��ن 
هجمات على »أه��داف إيرانية« في 
سوريا، بعد اعتراض طائرة بدون طيار 

انطلقت من األراضي السورية.
وه��ذا أح��د أخط��ر احل��وادث الت��ي 
تشمل إس��رائيل وإيران وسوريا منذ 
بدء احلرب األهلية السورية قبل نحو 

ثمانية أعوام.
وق��ال اجلي��ش ف��ي بي��ان »اعترضت 
طائ��رة هليكوبت��ر مقاتل��ة بنجاح 
طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من 

سوريا وتسللت إلى إسرائيل«.
اجلي��ش  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
كولوني��ل  اللفتنان��ت  اإلس��رائيلي 
جوناث��ان كونريك��وس عل��ى تويت��ر 

الدف��اع  )ق��وات  »اس��تهدفت 
اإلسرائيلية( نظم حتكم إيرانية في 
سوريا أرس��لت طائرة دون طيار إلى 
اجملال اجلوي اإلسرائيلي. نيران سورية 
كثيفة مض��ادة للطائ��رات وحتطم 
طائ��رة إف16- ف��ي إس��رائيل وجناة 

الطيارين«.
ام��س  اإلس��رائيلي  اجلي��ش  وق��ال 
الس��بت إن طائرة واح��دة فقط من 
طائراته أصيبت أثناء مهمة لقصف 
منش��أة إيراني��ة كانت ق��د أطلقت 

طائرة بال طيار من سوريا.
وأض��اف كونريك��وس أن الطائ��رات 
»عادت كلها بسالم باستثناء واحدة 

حتطمت في إسرائيل«.
وبحس��ب املرص��د الس��وري، طالت 
الضرب��ات االس��رائيلية فج��ر امس 
الس��بت »مواقع عس��كرية لقوات 
النظ��ام وحلفائه��ا موج��ودة ف��ي 
املنطق��ة املمتدة من أط��راف مطار 

تيفور إلى منطقة البيارات«.
وتتواجد ف��ي تلك املنطق��ة »قوات 
اهلل  ح��زب  م��ن  وعناص��ر  ايراني��ة 
اللبناني باالضافة الى قوات النظام 
السوري« بحس��ب املرصد الذي افاد 

عن سقوط عدد من اجلرحى.
ومن��ذ ب��دء الن��زاع ف��ي س��وريا في 
2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً 
عس��كرية للجيش السوري أو أخرى 
حلزب اهلل في س��وريا. واس��تهدفت 
مرات ع��دة مواقع قريب��ة من مطار 

دمشق الدولي.
ونادرا ما تتحدث اس��رائيل عن هذه 
العمليات، لكنها كررت مرارا انها لن 
تسمح بأن تكون حلزب اهلل أسلحة 
في س��وريا من ش��أنها أن تهدد أمن 

اسرائيل.
بدوره أكد الس��فير اإلسرائيلي لدى 
روس��يا هاري كورين، امس الس��بت، 
عل��ى ض��رورة تعزي��ز التنس��يق مع 

روسيا عس��كريا وسياس��يا لوقف 
التصعيد في املنطقة.

تصريح��ات الس��فير ج��اءت عقب 
إس��قاط مقاتلة إس��رائيلية بنيران 
مواق��ع  قصفه��ا  بع��د  س��ورية 

عسكرية في سوريا.
وأك��د كوري��ن ف��ي حديث��ه لوكالة 
»إنترفاكس«، أن بالده ستعرقل عند 
اإليرانية  العسكرية  احلاجة اخلطط 
في األراض��ي الس��ورية ولبنان التي 

تستهدف إسرائيل.
وأضاف: »إن النظام اإليراني بالتعاون 
بش��كل  مس��لح  ش��ركائه  م��ع 
جي��د ج��دا. وإذا حتدث ع��ن اخلطط 
العسكرية اجلديدة ضدنا فال ميكننا 
إالّ منعه��ا. نح��ن جاه��زون التخ��اذ 
إج��راءات طارئة عن��د احلاجة. لكننا 

نأمل بأال نضطر لذلك«.
كم��ا عبر ع��ن اعتقاده بأن »روس��يا 
هيه��ات أن تس��مح إلي��ران بنش��ر 

قواتها البحرية بالقرب من القواعد 
الروس��ية في س��وريا ف��ي الالذقية 

وطرطوس«.
االم��ن  مجل��س  ي��درس  باملقاب��ل 
الدولي مش��روع قرار يطالب بوقف 
اطالق النار ملدة 30 يوما في س��وريا 
مس��اعدات  بتس��ليم  للس��ماح 
انس��انية، بحس��ب ما جاء في نص 
املش��روع الذي اطلعت عليه وكالة 

فرانس برس امس االول اجلمعة.
والكويت مشروع  الس��ويد  وقدمت 
القرار هذا الذي يطلب أيضا االنهاء 
الفوري للحص��ار، مبا في ذلك حصار 
الغوطة الش��رقية حيث أدت حملة 
قصف تش��نها الق��وات النظامية 
الس��ورية إلى مقتل أكث��ر من 240 

مدنيا خالل خمسة أيام.
ويُلزم مشروع القرار جميع األطراف 
بعملي��ات  بالس��ماح  ف��ي س��وريا 
 48 غض��ون  ف��ي  الطب��ي  اإلج��الء 

س��اعة من دخول الهدنة اإلنسانية 
التنفي��ذ، والس��ماح لقوافل  حي��ز 
املس��اعدة التابع��ة ل��ألمم املتح��دة 
بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيني 

احملتاجني.
كذلك، يدعو مش��روع القرار جميع 
األط��راف إلى »رفع احلص��ار فورا في 
املناطق املأهولة بالسكان« و »وقف 
حرمان املدني��ني من األغذية واألدوية 

الضرورية لبقائهم« احياء.
واته��م مس��ؤولون ب��األمم املتح��دة 
تعرقل  بانها  الس��ورية  الس��لطات 
جميع قوافل املس��اعدات االنسانية 
ال��ى املناط��ق احملاصرة من��ذ كانون 

الثاني.
ويُعرب مش��روع القرار عن »الغضب 
إزاء مستوى العنف غير املقبول الذي 
يش��تد في أجزاء كثي��رة من البالد«، 
وبخاص��ة ف��ي الغوطة الش��رقية، 

وإدلب شمال غرب سوريا.

تنسيق إسرائيلي روسي لوقف التصعيد في المنطقة

مشروع قرار بهدنة لـ30 يوما في سوريا

هذا أحد أخطر 
الحوادث التي 

تشمل إسرائيل 
وإيران وسوريا 
منذ بدء الحرب 

األهلية السورية 
قبل نحو ثمانية 

أعوام

تقـرير

في فضيحة جديدة تثير تساؤالت بشأن قرارات ترامب

قضية عنف أسري تهز البيت األبيض 
بعد استقالة »سورنسن وبورتر«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يس��تعد وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
ريكس تيلرس��ون إلج��راء محادثات 
»صعبة« األس��بوع املقبل في أنقرة 
حليفة بالده في ش��مال األطلسي، 
وال س��يما في ما يتعلق بالنزاع في 

سوريا، على ما أفادت أوساطه.
للش��رق  تيلرس��ون  زي��ارة  وقبي��ل 
مس��ؤول  ق��ال  وتركي��ا،  االوس��ط 
كبير ف��ي وزارة اخلارجية االميركية 
للصحافي��ني ام��س االول اجلمع��ة 
»نحضه��م )االت��راك( عل��ى ضبط 
النف��س في عملياته��م في عفرين 
وعل��ى ضب��ط النف��س عل��ى طول 

احلدود في شمال سوريا«.
واض��اف املس��ؤول ان االمَث��ل ه��و 

»انهاء« تلك العمليات »في اس��رع 
وقت ممكن«، الفتا الى انه س��تكون 
هن��اك رس��الة »حازم��ة« ف��ي هذا 

الصدد.
وتشن تركيا وفصائل سورية موالية 
له��ا منذ 20 كان��ون الثاني هجوما 
تقول انه يس��تهدف وحدات حماية 
منطق��ة  ف��ي  الكردي��ة  الش��عب 

عفرين.
ويتص��دى املقاتل��ون االك��راد الذين 
اثبت��وا كف��اءة عس��كرية كبي��رة 
ف��ي مواجه��ة تنظي��م » داعش« ، 
للهج��وم، لكنها امل��رة االولى التي 
يتعرض��ون فيه��ا لعملي��ة كبي��رة 
به��ذا احلجم تتضم��ن قصفا جويا 

ومدفعيا كثيفا.

وتته��م تركي��ا الوالي��ات املتح��دة 
بدعم املقاتلني األكراد السوريني في 
»وح��دات حماية الش��عب« والذين 

تعتبرهم انقرة »ارهابيني«.
وتابع املسؤول االميركي الذي طلب 
ع��دم ذكر اس��مه »يج��ب طبعا ان 
نعمل م��ع االت��راك لفه��م افضل 
لنواياهم على امل��دى الطويل« ومن 
اجل »ايجاد طريقة، إذا أمكن، للعمل 
معه��م عل��ى معاجل��ة مخاوفهم 
االمنية املش��روعة، مع التقليل في 
الوقت نفس��ه من )اعداد( الضحايا 
املدنيني، م��ن دون أن تغيب عن البال 
املعركة ضد تنظيم » داعش« التي 

لم تنته بعد«.
وأقّر املسؤول االميركي بأّن »النقاش 

سيكون بالتالي صعبا«، الفتا الى ان 
»اخلطاب التركي حول هذه القضية 

كان ناريا جدا«.
وذّكر ب��أّن انقرة »حلي��ف مهم في 
حلف ش��مال األطلسي، وأحد أهم 
حلفائن��ا في العال��م وبالتأكيد في 
املنطقة«، مضيفا »حت��ى إذا مررنا 
ف��ي مرحلة س��يئة، علينا مواجهة 

القضايا التي حتتاج الى معاجلة«.
وباإلضافة الى ذل��ك، هناك العديد 
م��ن القضايا الش��ائكة التي حتتاج 
إل��ى معاجلة خ��الل زيارة تيلرس��ون 
النق��رة، مبا في ذلك حقوق االنس��ان 
الوالي��ات  رأت  الت��ي  واالعتق��االت 
املتح��دة انها »تعّس��فية« في ظل 
حال الطوارئ التي مت ارس��اؤها بعد 

االنقالب الفاش��ل في صيف العام 
.2016

واعُتقل نحو 55 الف ش��خص فيما 
اقي��ل 140 الف موظف في القطاع 
العام التركي لالش��تباه بارتباطهم 
بحركة الداعية املقيم في الواليات 
ال��ذي  املتح��دة فت��ح اهلل غول��ن، 
تتهمه انقرة بتدبير محاولة انقالب 

متوز 2016.
وبني املعتقلني ايضا، رئيس منظمة 
العف��و الدولي��ة ف��ي تركي��ا تان��ر 
كيليت��ش وموظف��ون محليون في 
البعث��ات الدبلوماس��ية االميركية 

في تركيا.
وف��ي م��ا يتعل��ق باملوظف��ني ف��ي 
البعثات االميركية، قال مسؤول ثان 

في وزارة اخلارجي��ة االميركية »لقد 
طلبن��ا علنا من االت��راك االفراج عن 
هؤالء االش��خاص، وقد كنا حازمني 

جدا في مراسالتنا اخلاصة«.
واقّر بان العالقات االميركية التركية 
مت��ر في مرحل��ة »صعب��ة«، قائال اّن 

»االتراك غاضبون«.
وأردف املس��ؤول االميرك��ي »لكننا 
نعتق��د أن��ه ال تزال هن��اك مصالح 
مش��تركة أساس��ية تق��وم عليها 
عالقاتن��ا مع األت��راك، مبا ف��ي ذلك 
االس��تقرار ف��ي س��وريا، واملعرك��ة 
ض��د تنظي��م » داع��ش » او ض��د 
االنفصاليني االكراد في حزب العمال 
الكردس��تاني وما يتعلق ب�«التوازن 

اإلقليمي« على حد قوله.

تيلرسون يستعد إلجراء محادثات »صعبة« مع تركيا



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

املص��در  النف��ط  إي��رادات  بلغ��ت 
للش��هر املاضي كان��ون الثاني من 
العراق )6( مليارات و)847 ( مليونا  و 
)136( الف دوالر، عن تصدير ما يربو 
عل��ى 108 ماليني برميل من النفط 
اخل��ام، فيم��ا وقع��ت وزارة النف��ط 
عقداً اس��تثماريا لتصفية النفط، 
يع��د مقدم��ة لعقود اس��تثمارية 
للتصفي��ة ف��ي محافظ��ات أخرى 
م��ن البالد، فبحض��ور الوزير وقعت 
النف��ط مع ش��ركة راني��ة الدولية 
عقدا اس��تثماريا النش��اء مصفى 
كرك��وك بطاق��ة 70  أل��ف برميل 

يوميا.
واك��د الوزي��ر ان »انش��اء مصف��ى 
االول��ى  اخلط��وة  ميث��ل  كرك��وك 
لالس��تثمار ف��ي قط��اع التصفية 
للوص��ول ال��ى طاق��ة انتاجية من 
املشتقات النفطية تغطي احلاجة 
واحملافظات  احملافظ��ة  احمللي��ة ف��ي 
اجملاورة« ، مضيفا ان »هذا املش��روع 
يات��ي ضمن خطط وبرام��ج الوزارة 
لتغطية احلاجة احمللية من املشتقات 
النفطي��ة في الب��الد والعمل على 
تصدير الفائض من خالل مش��اريع 

املصافي االستثمارية ».
واشار اللعيبي الى ان »توقيع العقد 
يات��ي بالتزامن م��ع جه��ود الوزارة 
لالرتق��اء بالصناع��ة النفطية في 
محافظة كركوك وتنفيذ عدد من 
املشاريع التطويرية وإعادة التاهيل 
للحقول واملنشآت النفطية والبنى 
التحتي��ة وم��د ش��بكات االنابيب 

النفطية ».
وقال مستشار الوزارة ضياء جعفر 
ان »الوزارة وضعت اليوم لبنة جديدة 
لالستثمار في قطاع التصفية  الذي 
سيعظم  معدالت االنتاج الوطني 
من املش��تقات النفطية من خالل 
الس��تراتيجية  واخلطط  املش��اريع 
اخلاصة بانش��اء عدد م��ن املصافي 
نينوى  االستثمارية في محافظات 

واالنبار وذي ق��ار و مصاف اخرى، مما 
س��يعزز من االيرادات املالية خلزينة 

الدولة العراقية ».
واوض��ح مديرعام ش��ركة مصافي 
الش��مال قاس��م عبدالرحم��ن ان 
»مصفى كركوك يتميز مبواصفات 
متط��ورة وجمي��ع مراح��ل االعداد 
لهذا املش��روع متت وفق املواصفات 
العاملية احلديثة ، وسيؤمن املصفى 
النفطي��ة مبواصف��ات  املش��تقات 
اجل��ودة  كالبنزي��ن عال��ي  عالي��ة 

االوكتاين واملشتقات األخرى«. 
وقال مدير ش��ركة رانية جالل حاج 
احمد ان«الش��ركة س��تعمل على 
انش��اء املصف��ى وف��ق املواصفات 
باملواعي��د  وس��تلتزم  العاملي��ة 

لتشغيل املصفى« .
من جهة أخرى وفي اجراء ش��هري 
الط��الع املواطن��ني عل��ى عمليات 
واالي��رادات  النفطي��ة  التصدي��ر 
وزارة  أعلن��ت  منه��ا،  املتحقق��ة 
النفط معدل الص��ادرات واإليرادات 
الثاني   املتحقق��ة لش��هر كان��ون 
املاضي ، بحسب االحصائية االولية 
الصادرة عن شركة تسويق النفط 
العراقية »س��ومو« ، وقال املتحدث 
باس��م ال��وزارة عاصم جه��اد ان » 
املص��درة من  الكمي��ات  مجم��وع 
النفط اخلام لش��هر كان��ون الثاني  
املاضي م��ن احلق��ول النفطية في 
وس��ط وجنوب العراق  بلغت اكثر 
الف��ا   )190( و  مليون��ا   )108( م��ن 

و)68( برمي��ال  ، بإيرادات بلغت اكثر 
م��ن  )6( ملي��ارات و)847 ( مليونا  و 
)136( الف دوالر ، فيما لم تس��جل 
االحصائي��ة ص��ادرات م��ن حق��ول 
كرك��وك« ، مش��يرا ال��ى ان املعدل 
اليوم��ي للصادرات بل��غ )3( ماليني 
و)490( الف برميل. وأضاف جهاد ان 
»معدل س��عر البرميل الواحد بلغ  

)63,288( دوالرا« . 
على صعيد متصل اكد وزير النفط 
ح��رص العراق عل��ى توفي��ر البيئة 
االستثمارات   الس��تقطاب  املثالية 
العاملية في قطاع النفط والطاقة 
ويعم��ل عل��ى التع��اون املثالي مع 
ه��ذه الش��ركات به��دف النهوض 
بهذه الصناعة واالس��تثمار االمثل 

لهذه الثروة الوطنية . 
وق��ال الوزير خالل لقائه وزير الدولة 
لش��ؤون الشرق االوس��ط في وزارة 
الدولية  التنمي��ة  ووزارة  اخلارجي��ة 
البريطانية » أليس��تر بي��رت » ، ان 
العراق يعمل عل��ى التعاون املثالي 
م��ع الش��ركات العاملي��ة العاملة 
منه��ا   ، النفط��ي  القط��اع  ف��ي 
حتوي��ل الغاز الذي يح��رق الى طاقة 
مفي��دة  ، فضال عن زيادة مش��اريع 
النهوض بالبنى التحتية في أنحاء 
الب��الد كاف��ة ، وق��د حققن��ا خالل 
الفترة املنصرمة ، وعلى الرغم من 
التحدي��ات االقتصادي��ة واألمنية ، 
تقدم��ا كبي��را على صعي��د تنفيذ 
املش��اريع وزيادة االنتاج من النفط 

والغاز .
واض��اف اللعيبي ان ال��وزارة اعلنت 
عن العديد من املش��اريع النفطية 
في قطاعات االستخراج والتصفية 
وم��د ش��بكات  الغ��از  واس��تثمار 
االنابيب ، ودعت الشركات العاملية  
ومنه��ا الش��ركات البريطانية الى 

املشاركة فيها.
الدول��ة  وزي��ر  اك��د  جانب��ه  م��ن 
لش��ؤون الشرق االوس��ط في وزارة 
الدولية  التنمي��ة  ووزارة  اخلارجي��ة 
البريطانية »اليس��تر بيرت« حرص 
ب��الده والش��ركات البريطانية على 
تعزيز افاق التعاون وتوس��يع حجم 
مشاركة الشركات البريطانية في 

قطاع النفط والطاقة العراقي .

6 مليارات و847 مليون دوالر إيرادات العراق الشهر الماضي
النفط توقع عقدا استثماريا للتصفية في كركوك

يمثل انشاء 
مصفى كركوك 
الخطوة االولى 
لالستثمار في قطاع 
التصفية للوصول 
الى طاقة انتاجية 
من المشتقات 
النفطية تغطي 
الحاجة المحلية 
في المحافظة 
والمحافظات 
المجاورة

احدى آبار النفط جنوبي العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدم��ات 
التجاري��ة ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن اقام��ة معارض 
تخصصية عديدة عل��ى ارض معرض بغداد الدولي 
خالل شهري شباط واذار اضافة الى اقامة معارض 
اخرى تخصيصة في محافظات البصرة وميس��ان 

وواسط.
وقال مدير عام الش��ركة املهندس هاش��م محمد 
ح��امت ان اقام��ة هذه املع��ارض تات��ي ضمن خطط 
الش��ركة للنهوض بالنشاط املعرض ودوره الفاعل 
واملؤث��ر للنه��وض بالواق��ع االقتص��ادي والتنم��وي 
باالضافة الى كونه احد وس��ائل التواصل واملواكبة 

للتطورات واملستجدات بالعالم .
واض��اف املدير العام ان املعارض التي س��تقام على 
ارض معرض بغداد الدولي خالل شباط هي معرض 
خان احلرير ) صنع في س��ورية ( املق��ام حاليا لغاية 
احلادي عش��ر من هذا الش��هر ومع��رض اجلمهورية 
ال��ذي  الراب��ع  االيراني��ة التخصص��ي  االس��المية 
ينطلق في الثاني عش��ر من الش��هر اجلاري كذلك 
ومعرض االمن والدفاع والصناعات احلربية العراقية 
ومع��رض مؤمت��ر اخلدم��ات الصحي��ة التخصصية 
ومعرض الزراعة العاش��ر لالنتاج الزراعي واحليواني 
ومعرض سوق السفر العراق واملعرض الوطني االول 
للخدمات اجلامعية ومع��رض االزياء واجلمال املدني 

وكل هذه ستقام خالل شهر اذار املقبل. 
الفت��ا ال��ى ان مع��ارض تخصصية اخرى س��تقام 
في احملافظ��ات منها معرض البصرة بيلد الس��ابع 
لالعمار والبناء والبني��ة التحتية واملكائن واملعدات 
واعم��ار احملافظات املتض��ررة ومؤمترالنف��ط والغاز 
ومهرجان البص��رة الدولي للتس��وق باالضافة الى 
مع��رض ومؤمتر ميس��ان ومع��رض واس��ط الدولي 
الثال��ث للطاق��ة واالعم��ار واالس��تثمار على ارض 
محافظة واس��ط وكلها ستنطلق خالل شهر اذار 

املقبل . 

الصباح الجديد - وكاالت: 
هبطت األس��هم األوروبي��ة إلى أدنى مس��توياتها 
في حوالى س��تة أش��هر عند اإلغالق بعد أس��بوع 
مضطرب ش��هد زيادة تاريخية في التقلبات بفعل 
مخاوف من أن ي��ؤدي ارتفاع التضخم إلى تس��ريع 

اخلطى للتحول إلى تشديد السياسات النقدية.
أن  بيان��ات م��ن خدم��ة »إي.ب��ي.إف.آر«  وأظه��رت 
التدفق��ات اخلارجة من صناديق األس��هم األوروبية 
بلغ��ت أعلى مس��توى في 80 أس��بوعاً، في الوقت 
الذي أنهى فيه املؤش��ر »س��توكس 600« األوروبي 
تعامالته عند 368.61 نقطة منخفضاً 1.5 في املئة 
اليوم وخمسة في املئة هذا األسبوع وهو أسوأ أداء 

أسبوعي في عامني.
وارتفع مؤش��ر يرصد التقلبات ف��ي منطقة اليورو 
خالل اليوم ألعلى مستوياته منذ التصويت لصالح 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وجاءت موجة مبيعات األس��هم هذا األسبوع بعد 
صدور تقرير للوظائ��ف األميركية أقوى من املتوقع 
في وقت س��ابق هذا الش��هر أذكى اخملاوف في شأن 
التضخم ومن أن يرفع »مجلس االحتياط االحتادي« 
)البنك املركزي األميركي( أس��عار الفائدة في أكبر 

اقتصاد في العالم بوتيرة أسرع من املتوقع.
وق��ال بنك انكلت��را املركزي إن من املرج��ح أن يرفع 
أس��عار الفائدة في موعد أق��رب مما كان يعتقد من 

قبل.
وأنهى مؤش��ر قط��اع البنوك، الذي تس��تفيد فيه 
أنشطة اإلقراض من ارتفاع أسعار الفائدة، األسبوع 
منخفض��اً 4.6 ف��ي املئ��ة مبا يتماش��ي مع ضعف 

السوق بصفة عامة بعد أداء قوي في بداية العام.
وزادت أسهم بنك االستثمار اإليطالي »ميديوبنكا« 
0.7 ف��ي املئ��ة الي��وم بعدما رف��ع البن��ك توقعاته 
لتوزيع��ات األرباح وف��اق ربحه الفصل��ي التوقعات 

بدعم ارتفاع صافي الدخل من الفائدة والرسوم.
وتراجعت أسهم ش��ركات الطاقة في الوقت الذي 
انخفض فيه النفط لليوم الس��ادس بعدما أعلنت 
إيران خططاً لزيادة اإلنتاج وبلغ إنتاج اخلام األميركي 

مستويات قياسية مرتفعة.
وخس��ر مؤشر قطاع النفط والغاز 1.9 في املئة مع 
هبوط أس��هم »رويال داتش شل« و»بي.بي« مبا يزيد 

على اثنني في املئة.

بغداد تشهد اقامة 
معارض تخصصية في 

شباط واذار

أسهم أوروبا في أدنى 
مستوى خالل 6 أشهر

 
بغداد ـ احسان ناجي: 

تسعى شركة بتروناس املاليزية العاملة 
ف��ي حقل الغراف النفطي الى اس��تمرار 
برامجه��ا الداعمة لنظ��ام التعليم في 
محافظ��ة ذي ق��ار جنوبي الب��الد نتيجة 
ل��ردود االفع��ال احمللي��ة املش��جعة، ف��ي 
وق��ت تقوم فيه الش��ركة بحملة توعية 
للم��دارس تش��مل التعري��ف مبفاهي��م 

الصحة والسالمة والبيئة.
وقالت الش��ركة، في بيان لها، أن »احلملة 
)حملة العقل والقلب للصحة والسالمة 
والبيئ��ة( ته��دف ال��ى مس��اعدة ادارات 
املدارس في الغراف واملناطق املتاخمة لها 
على تأهيل الطالب في مجال الس��المة 
والصحة م��ن أجل تطوير امله��ارات التي 

يحتاجونها إلدارة اخملاطر اليومية«.
واضافت الش��ركة ان »احلملة تستهدف 
نح��و 3600 طالب مدرس��ة في منطقة 

عمليات احلقل«. 
وت��رى الش��ركة التي تعمل عل��ى تطوير 

وتأهيل حقل الغراف النفطي، بحسب 
البيان،  أن »املس��ؤوليات املتعلقة بإدارة 
الصح��ة والس��المة اخلاص��ة مبنطقة 
احلق��ل تع��د م��ن أولوياتها الرئيس��ة 
ف��ي م��كان عملها«، عادة أن »س��المة 
األف��راد الذين يقطن��ون منطقة احلقل 
ومتاخماته��ا من األم��ور التي تعطيها 
األولوية، ما يجب التعامل معه بشكل 

خالق«.
وأكدت، ان »على مدى الش��هر املاضي 
)كانون الثاني 2018(، يعمل متطوعون 
من الش��ركة، متحمل��ني البرد القارس 
في منطقة احلق��ل واملناطق احملاذية له 
للوص��ول إل��ى ما مجموع��ه 9 مدارس 

مشمولة باحلملة«.
نهاية  الفصلي��ة،  االمتحانات  ولق��رب 
تش��ارك   ،2018 ع��ام  الثان��ي  كان��ون 
شركة بتروناس تالميذ وطالب منطقة 
لالمتحان��ات،  اس��تعدادهم  الغ��راف 
وعلى هذا االس��اس فان متطوعني من 
الشركة يقومون بتس��ليم قرطاسية 
لالطفال ع��الوة على نقل املعرفة لهم 

وللمستفيدين من احلملة عموماً.
وبينت الش��ركة، أن »امل��دارس حتتاج إلى 
أمن موظفيها والتالميذ والزوار على حد 
س��واء«، مؤك��دة أن »التالميذ، بوصفهم 
مواطن��ي الغ��د، فإنه��م يحتاج��ون ألن 
يتثقفوا بش��أن اخملاط��ر البيئية من مبدأ 
)التدري��س بأم��ان( و)س��المة التعلي��م( 
اللذين يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب في 

حياة الطالب املدرسية«.
ال��ى ذل��ك، أوض��ح س��حيمي عب��د اهلل 
الرئي��س التنفي��ذي لعملي��ات الغ��راف، 
أن »اله��دف الرئي��س م��ن وج��ود برنامج 
بيتروس��ينز ف��ي الغراف ه��و إيجاد طرق 
خالقة من خالل أس��اليب تفاعلية ممتعة 
لتحسني أس��اليب التدريس في املدارس 
وإضف��اء الفائدة، ب��ني الطالب، م��ن وراء 

التعلم«.
وأض��اف أن »هذه اجلهود هي جزء ال يتجزأ 
م��ن اخلط��ط الت��ي نس��عى له��ا جلعل 
مجتمع الغراف احمللي أقرب إلى بتروناس.. 
ولزيادة الوعي بعمليات الشركة وكيفية 
اس��هامها اجملتمعي ف��ي منطقة احلقل 

واملناطق احمليطة به«.
اجلدير بالذكر، أن مدير التعليم احمللي في 
محافظة ذي قار مدير قسم تربية الرفاعي 
احمد خليل وس��الم وحيد مدير قس��م 
تربي��ة قلعة س��كر، كان��ا حريصني على 
حضور برنامج بتروناس )بيتروس��اينز( ما 
أعطى زخماً مضافاً للمشروع بوصفهما 
أن إلتزام بتروناس مثمر وس��اعي لتطوير 

اجملتمع احمللي بعد املشاركة فيه.
وكان��ت ردود أفع��ال الط��الب واملعلم��ني 
غام��رة أزاء م��ا تقدم��ه بترون��اس، إذ لم 
يتمك��ن جمي��ع املش��اركني املتدربني من 
وصف حج��م اس��تفادتهم أم��ام جتربة 
برامج بيتروس��ينز املثمرة وما اكتس��بوه 

من بتروناس عموماً.
يذكر ان حمل��ة )العقل والقلب للصحة 
والس��المة والبيئ��ة( ل��� »بترون��اس« في 
الغراف ه��ي جزء من برنامج االس��تثمار 
االجتماعي للشركة التي لها جذور يعود 
تاريخه��ا إلى ع��ام 2013، وهي اس��تمرار 
لبرامج الش��ركة التي تهدف الى تطوير 

اجملتمع احمللي في منطقة احلقل. 

تقـرير

بتروناس الغراف: تستهدف تأهيل
3600 طالب في مجال الصحة والسالمة

حملة »القلب والعقل للصحة والسالمة المهنية » 

جانب من حملة بتروناس لدعم التعليم في العراق

الصباح الجديد - وكاالت:
دع��ت املدي��رة العامة ل��� »صندوق 
النق��د الدول��ي« كريس��تني الغارد 
امس الس��بت ال��دول العربية إلى 
خفض رواتب القطاع العام والدعم 
احلكوم��ي، من أجل ضب��ط االنفاق 
وحتقيق منو قابل لالس��تمرار وخلق 

وظائف.
ورحبت الغ��ارد، التي كانت تتحدث 
في »منتدى املالية العامة في الدول 
العربية« الذي يس��تمر يوماً واحداً 
ف��ي دب��ي، باإلصالح��ات »الواعدة« 
التي تبنتها بعض ال��دول العربية، 
مشددة على وجوب اتخاذ املزيد من 
اخلط��وات للتغلب على مش��كالت 

اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤث��ر أس��عار النف��ط املنخفضة 
بش��كل مباش��ر على املوارد املالية 
ملصدري النفط العرب، فيما يواجه 
املرتفعة  الديون  النفط  مس��توردو 
والبطالة والنزاعات واإلرهاب وتدفق 

الالجئني، وفق الغارد.
ورصدت الدول العربية كافة تقريبا 
موازنات عجز في السنوات القليلة 
االقتصادات  املاضية، فيما سجلت 
العربية منواً لم يتجاوز 1.9 في املئة 
العام املاضي، نصف املعدل العاملي، 

وفق »صندوق النق��د العربي« الذي 
نظ��م الفعالية مع »صندوق النقد 

الدولي«.
وال يزال االنفاق العربي مرتفعا جدا 
خصوصا ف��ي دول اخللي��ج الغنية 
بالنف��ط، حي��ث االنف��اق احلكومي 
يتع��دى 55 في املئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي، وفق الغارد.
وقال��ت إن »الكثير م��ن احلكومات 
العربي��ة اتخذت خط��وات الحتواء 
االنفاق، لكن تلك االج��راءات غالبا 
ما اتت موقتة وغير دائمة«، مؤكدة 
»اصالح اإلنف��اق احلكومي يجب ان 
يركز عل��ى خفض الدعم احلكومي 
املكلف ورواتب القط��اع العام، مع 
تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة 

والتعليم واالستثمارات العامة«.
وأضافت الغارد »ليس هناك حقيقة 
أي مب��رر ملواصل��ة اس��تخدام دعم 
الطاق��ة«، موضح��ة »أن��ه مكلف 
ج��داً، ميثل ما معدل��ه 4.5 في املئة 
من الناجت احمللي االجمالي في الدول 
املص��درة للنف��ط، وثالثة ف��ي املئة 

لدى مستوردي النفط«.
مجل��س  دول  جمي��ع  وخفض��ت 
التع��اون اخلليجي الس��ت والكثير 
من ال��دول العربية االخ��رى الدعم 

على الطاقة في السنوات االخيرة، 
لكن الكلفة ال تزال مرتفعة.

وق��ال املدي��ر العام رئي��س مجلس 
ادارة »صندوق النق��د العربي« عبد 
الرحمن احلميدي، إن »قيمة الدعم 
العربي للطاقة انخفضت من 117 
بلي��ون دوالر في 2015 إلى 98 بليون 
دوالر الع��ام املاض��ي«، وفق دراس��ة 

للصندوق.
وش��ددت الغارد على أهمية تطبيق 
اصالحات صارمة ومعدل منو أعلى، 
من أج��ل خل��ق وظائف للش��باب 

العرب.
وتابع��ت »إن البطالة بني الش��باب 
هي األعلى في العالم، معدلها 25 
ف��ي املئة وتتعدى30  ف��ي املئة في 
تس��ع دول«، مؤكدة »أكث��ر من 27 
مليون شاب طامح سينضمون الى 
س��وق العمل في السنوات اخلمس 

املقبلة«.
وأض��اف احلمي��دي أن »االقتصادات 
مبع��دل  تنم��و  ان  يج��ب  العربي��ة 
خمس��ة الى س��تة ف��ي املئة خللق 
الوظائ��ف الضروري��ة«، متابع��اً ان 
»نص��ف عدد الس��كان ف��ي الدول 
العربية البالغ 400 مليون نس��مة 

هم دون ال� 25 من العمر«.

الصباح الجديد - وكاالت:   
تعافت أس��عار النفط بشكل كبير 
من اخلسائر التي تكبدتها في وقت 
س��ابق أمس، في وق��ت وازن توقف 
خط أنابيب في بحر الشمال وواردات 
خ��ام قياس��ية للص��ني إث��ر ارتفاع 
وال��ذي تخطى  اإلنت��اج األميرك��ي 
العشرة ماليني برميل يومياً. وبلغت 
العقود اآلجلة خل��ام »برنت« 65.51 
دوالر للبرمي��ل م��ن دون تغي��ر يذكر 
عن س��عر اإلغالق السابق ومرتفعة 
من أدنى مستوى هذه السنة البالغ 
65.12 دوالر للبرميل والذي سجلته 

في وقت سابق من اجللسة.
وبلغ��ت العق��ود اآلجلة خل��ام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 61.73 
ثالث��ة  بانخف��اض  للبرمي��ل  دوالر 
سنتات عن سعر آخر تسوية لكنها 
تعافت من أدنى مستوى في اجللسة 

البالغ 61.33 دوالر للبرميل.
وتلقى النفط دعم��اً اليوم من ثاني 
توق��ف لش��بكة خط��وط األنابيب 
»فورتي��س« البالغ��ة طاقته��ا 450 
أل��ف برميل يومياً، وه��ي األكبر في 
بريطاني��ا وتورد معظ��م اخلام الذي 
يدع��م عقود »برنت«، لكن ش��ركة 
»إينيوس« املش��غلة خل��ط األنابيب 

املرج��ح اس��تئناف  إن م��ن  قال��ت 
تشغيل اخلط في اليوم ذاته.

ال��واردات  إن  متعامل��ون  ويق��ول 
الصينية القياس��ية م��ن اخلام في 
كانون الثاني )يناي��ر( والبالغة 9.57 
ملي��ون برمي��ل يومياً قدم��ت أيضاً 
الدعم لألس��عار. لكن زي��ادة إنتاج 
اخل��ام األميركي الذي جتاوز عش��رة 
ماليني برميل يومياً األسبوع املاضي 
إل��ى 10.25 ملي��ون برمي��ل يومي��اً 
تلقي بظاللها على أس��واق النفط 

العاملية.
في اجلزائر، أعل��ن الرئيس التنفيذي 
لش��ركة الطاقة الوطنية اجلزائرية 
»سوناطراك« عبد املؤمن ولد قدور، 
إن الش��ركة ستس��تثمر 56 بليون 
2022. وق��ال  2018 إل��ى  دوالر م��ن 
خالل زيارة حلقل الغاز حاسي الرمل: 
»سنقدم مزيداً من التفاصيل قريباً 
ج��داً«. وكان ولد ق��دور يتحدث بعد 
تدشني خط أنابيب غاز جديد لنقل 
إنتاج حقول في ش��مال غرب البالد 
من بينها »رقان ش��مال« و »توات« و 
»تيميم��ون« بطاق��ة 8.8 بليون متر 

مكعب سنوياً.
وتأثرت اجلزائر عضو »أوبك« بش��دة 
النف��ط  أس��عار  انخف��اض  ج��راء 

ف��ي  صعوب��ات  وتواج��ه  العاملي��ة 
جذب اس��تثمارات بقط��اع الطاقة 
للمساعدة في تطوير حقول جديدة 
وزي��ادة اإلنتاج احلال��ي. واجلزائر مورد 

كبير للغاز إلى أوروبا.
وفي كانون األول أشارت سوناطراك 
إلى أنه��ا تخطط للعمل بش��كل 
أوثق م��ع »توت��ال« الفرنس��ية في 
وبتروكيماوي��ة  بحري��ة  مش��اريع 
الشمس��ية  الطاق��ة  ومش��اريع 
والتنقي��ب ع��ن النف��ط الصخري، 
بعد تس��وية خالفات بشأن تقاسم 

األرباح في عقود للنفط والغاز.
وتظل اجلزائ��ر تعتمد عل��ى إيرادات 
النفط والغاز التي توفر 60 في املئة 
من موازنة الدولة، وأداء »سوناطراك« 

حيوي لقوة االقتصاد.
وتعك��ف اجلزائ��ر على وض��ع قانون 
جديد للطاقة سيقدم حوافز أفضل 
للش��ركات األجنبي��ة الت��ي تثنيها 

الشروط احلالية عن املشاركة.
لك��ن ما زال��ت هناك وجه��ات نظر 
مختلف��ة داخ��ل النخ��ب احلاكمة 
ف��ي اجلزائ��ر بش��أن مدى الس��عي 
وراء االس��تثمار األجنب��ي وإص��الح 
االقتص��اد احملل��ي لتعزيز اإلي��رادات 

وحتفيز النمو.

»الغارد« تدعو الدول العربية
إلى تحقيق النمو بخفض اإلنفاق

سوناطراك تستثمر 56 بليون دوالر
في قطاع النفط
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مراح��ل  وص��ل  واملال��ي،  اإلداري  الفس��اد 
متقدمة، وانتش��ر في جسد الدولة اإلداري 
والسياس��ي، بش��كل لم تع��د العالجات 
احلالي��ة تنفع معه، وهو م��ا يقوله الواقع، 
حيث ان األجه��زة الرقابي��ة والقوانني ذات 
الصلة، ما عادت جتدي نفعا في ظل تنامي 
ظاهرة الفس��اد، وحتوله الى ثقافة، لدرجة 
ان الفساد أصبح من البديهيات في بعض 
الدوائر وال��وزارات. العالج املق��دم من قبل 
الدولة، يتمثل باستحداث أجهزة ملكافحة 
ذلك املرض، واس��نادها بقوانني جديدة، مع 
االحتف��اظ بالقوانني الت��ي تخص اجلوانب 
اإلجرائي��ة والعقوبات الت��ي تخص املدانني 
بجرائم الفس��اد. الفس��اد يتط��ور وينمو، 
وعالجه باق على حاله، أحد اهم اركان ذلك 
العالج وهو قانون العقوبات، شرع قبل عقد 
من الزمن، وال نية للمشرع بتعديله ليالئم 

الوضع اجلديد، وحتى القوانني التي شرعت 
بعد التغيير، فهي بحاجة الى تعديل أكثر 
من حاج��ة قانون العقوب��ات. املطلوب من 
احلكومة العراقية والبرملان، وفي مثل هذه 
الظروف، تشديد اإلجراءات القانونية بحق 
الفاسدين، وفرض إجراءات اشبه بالطوارئ، 
ذلك ان اتباع أس��اليب الوض��ع الطبيعي، 
يس��اهم بزيادة الفس��اد واتس��اع حجمه. 
عل��ى اعتبار ان الفاس��د مطمئن من عدم 
معاقبت��ه. لك��ن م��ا ح��دث ويح��دث هو 
العكس متاما، حي��ث ان احلكومة والبرملان، 
وف��ي ظل تنام��ي خطر الفس��اد وتهديده 
النظ��ام السياس��ي ككل، ش��رعوا قانون 
العفو العام، ليشمل جرائم الفساد املالي 
واإلداري، ولقد س��اهم هذا القانون، بخروج 
الكثير من الفاسدين ومعاودتهم الفساد 
مجددا. قانون العفو العام رقم 27 لس��نة 

2016 تضم��ن 16 مادة قانونية. وان املادة 4 
منه اس��تثنت بعض اجلرائم من الشمول 
بالقان��ون ومنها جرمية االختالس وس��رقة 
أم��وال الدولة وإهدار امل��ال العام عمدا، ما 
لم يس��دد ما بذمته من أموال قبل إطالق 
س��راحه. فالقان��ون، لم يش��مل مرتكبي 
جرائم: االختالس، واهدار املال العام، بشرط 
ان يكون فعل اإلهدار عمدا، واال فمن يهدر 
امل��ال العام بص��ورة غير عمدية مش��مول 
بالعفو، وس��رقة أموال الدول��ة. وهنا نأتي: 
ه��ل ان املش��رع أغف��ل ذكر جرائ��م أخرى 
تخ��ص املال العام؟ ان قان��ون هيأة النزاهة 
ع��رف قضية الفس��اد على انه��ا الدعوى 
الت��ي يج��ري التحقيق فيها بش��أن جرمية 
م��ن اجلرائم اخمللة بواجب��ات الوظيفة وهي 
الرش��وة واالختالس وجتاوز املوظفني حدود 
وظائفهم، وأية جرمية من اجلرائم املنصوص 

عليها في املواد 233،234،271،272،275،27
6،290،293،296 من قانون العقوبات املعدل 
وأي جرمية أخرى يتوف��ر فيها أحد الظروف 
املش��ددة املنص��وص عليها ف��ي الفقرات 
5و6و7من املادة135 من قان��ون العقوبات.. 
فه��ذا يعن��ي ان جرائ��م الرش��وة وجت��اوز 
املوظف حدود وظيفته والتوس��ط والتزوير 
واجلرائم املنصوص عليه��ا في املواد أعاله، 
تكون مش��مولة بالعفو، بإمكان املوظف 
املدان بارتكاب إح��دى تلك اجلرائم ان يقدم 
طلب��ا لش��موله بالعفو، خصوص��ا إذا لم 
تكن هنال��ك أموال بذمت��ه للدولة. وبهذا 
يكون املش��رع، قد اعتبر ان جرمية الرش��وة 
والتزوي��ر وجتاوز املوظفني ح��دود وظائفهم 
وغيرها الكثير من اجلرائ��م اخمللة بواجبات 
الوظيفة، أمورا مباحة ومرتكبها مشمول 

بقانون العفو. 

تعديل القانون: 
رغ��م التس��هيالت الكثيرة الت��ي منحها 
املشرع، للمتهمني بالفساد وغيرهم، وجد 
ان هنال��ك بع��ض الثغرات التي ال تتس��ع 
مل��رور متهم��ني بأحجام كبي��رة، لذلك قرر 
املش��رع تعديل القان��ون، ليصحح خطأه 
في عدم ش��مول فئات أوس��ع من الفئات 
األول، فق��رر تعديل القان��ون. وفيما يتعلق 
بقضايا الفساد، فقد جعل املشرع العبرة 
بش��مول امل��دان بالقانون، هو م��دى تضرر 
الدولة م��ن فعله، فإذا لم تك��ن متضررة، 
ولم يكن هنالك ه��در في املال. وقد نصت 
املادة األولى من التعديل: يش��ترط لتنفيذ 

أحكام املادتني )1و2( من قانون العفو: 
ثانيا: ال يش��ترط تنازل املمثل القانوني عن 

احلق العام اذا ثبت ما يلي: 
تس��ديد ما ترتب بذمة املشمولني بأحكام 

قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم 
في اجلرائ��م الواردة في الب��اب اخلامس من 
قان��ون العقوبات رقم )111( لس��نة 1969 
املعدل اخمللة بالثقة العامة الواردة في املواد 
 ،290 ،288 ،287 ،286 ،279 ،277 ،276 ،274(
 ،298 ،297 ،296 ،295 ، 294 ،293 ،292 ،291
299( واجلرائ��م الواردة في الباب الس��ادس 
من اجلرائم اخمللة بواجبات الوظيفة العامة 
. حيث ان التعديل لم يشترط تنازل املمثل 
القانوني ف��ي حالة عدم وج��ود متعلقات 
مالية بذمة امل��دان. وأبقى التعديل اجلديد 
على شمول جرمية الرشوة، حيث ان اجلرائم 
املتعلق��ة بالوظيفة وحس��ب النص بدأت 
م��ن امل��ادة315 وه��ي جرمي��ة االختالس ومت 
جتاوز جرمية الرشوة. ولكنه باملقابل، شمل 
جرمية التزوي��ر التي لم يش��ملها القانون 

السابق. 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سالم مكي

كينيث روجوف

كاتب عراقي

كبير االقتصاديين 
السابقين في 
صندوق النقد 

الدولي، وأستاذ 
االقتصاد والسياسة 
العامة في جامعة 

هارفارد.

في أوائل التس��عينيات، ح��ني طلع فجر 
عص��ر اإلنترن��ت كنا على وش��ك حدوث 
قف��زة نوعية ف��ي اإلنتاجي��ة األكادميية. 
لكن هذه القفزة النوعية لم حتصل بعد. 
وبدال من ذلك، استمرت تقنيات التدريس 
داخ��ل الكليات واجلامع��ات، التي عادة ما 
تفخ��ر بإطالق أفكار إبداعي��ة قادرة على 
تغيير باقي اجملتم��ع وعلى إحداث التطور 

بوتيرة بطيئة للغاية.
وبطبيع��ة احل��ال، فق��د حل��ت العروض 
التقدميي��ة مح��ل الس��بورات، وغالبا ما 
»ال��دورات  ب  امللتحق��ني  ع��دد  يتج��اوز 
 100.000 اإلنترن��ت«  عل��ى  املفتوح��ة 
طالب )عل��ى الرغم من أن ع��دد الطالب 
املشاركني أقل بكثير(، كما حتل »الفصول 
االلكترونية« محل الواجبات املنزلية من 
خالل مش��اهدة احملاضرات املسجلة، في 
ح��ني يخصص وق��ت الفصل الدراس��ي 
ملناقش��ة التمارين املنزلي��ة. ولكن نظرا 
إل��ى ال��دور املركزي للتعليم ف��ي رفع منو 
اإلنتاجي��ة، أال ینبغ��ي أن ترک��ز ال��جھود 
الرامی��ة إلی إعادة تنش��یط االقتصادات 
الغربی��ة التقليدي��ة احلالية عل��ی إعادة 

اتطوير التعلیم العالي؟

من السهل أن نفهم ملاذا يحدث التغيير 
ف��ي التعلي��م االبتدائي والثان��وي، حيث 
يتعني على امل��رء أن يتعام��ل مع عقبات 
بب��طء  هائل��ة،  وسياس��ية  اجتماعي��ة 
ش��ديد. ولكن الكليات واجلامعات لديها 
قدرة أكب��ر بكثير عل��ى التجربة؛ بل في 

الواقع، هذا هو سبب وجودها.  
على س��بيل املث��ال، ما س��بب تقدمي كل 
جامع��ة ف��ي الوالي��ات املتح��دة دوراتها 
اخلاصة للغاية في مواضيع رئيسية مثل 
الرياضيات في الس��نة األول��ى، االقتصاد 
أو التاري��خ األمريكي؟ في فصول غالبا ما 
تتأل��ف من 500 طالب أو أكثر؟ في بعض 
األحيان تعتبر هذه الفصول الكبيرة أمرا 
جيدا، ولكن أي ش��خص درس في الكلية 
س��يقول هذا ليس هو احل��ال في معظم 

الوقت.
وبالنس��بة للدورات التمهيدية الواسعة 
النطاق، ملاذا ال يسمح للطالب من جميع 
املسجلة  الدورات  املؤسسات مبش��اهدة 
م��ن ِقب��ل أفض��ل األس��اتذة واحملاضرين 
ف��ي العالم، كم��ا نفعل مع املوس��يقى 
والرياض��ة، والترفي��ه؟ وال يتعل��ق األم��ر 
بتدريس تعليم واحد يناس��ب اجلميع، إذ 

ميكن أن تكون هناك س��وقا تنافس��ية - 
كم��ا هو احلال بالفعل بالنس��بة للكتب 
املدرس��ية - التي رمبا يسيطر عليها اثني 

عشر مدرسا أو نحو ذلك.
وميكن أيضا اس��تخدام أشرطة الفيديو 
هذه في وحدات، حيث تتمكن املؤسسة 
من اس��تخدام حزمة لتعليم اجلزء األول 
م��ن الدورة، ثم مجموع��ة مختلفة متاما 
لتعليم اجلزء الثاني. ميكن لألساتذة مزج 
محاض��رات حية عن املواضي��ع املفضلة 
لديه��م، ولك��ن كمتعة، ولي��س كروتني 

ل. ممُ
يع��د االنتقال إل��ى احملاضرات املس��جلة 
تطوي��ر  آف��اق  إن  واح��د.  مث��ال  مج��رد 
البرمجي��ات والتطبيق��ات املتخصص��ة 
لتحسني نوعية التعليم العالي ال نهاية 
لها. وقد أجري��ت بالفعل بعض التجارب 
باس��تخدام التطبيقات التي تس��اعدنا 
على فهم املش��اكل والصعوبات الفردية 
للط��الب م��ا ميك��ن املعلمني م��ن تزويد 
طالبهم مبعلومات بناءة للغاية. ومع ذلك، 

ما يزال عدد هذه املبادرات قليال جدا.
ولع��ل التغي��رات ف��ي التعلي��م العالي 
بطيئة ج��دا ألن التعلم عبارة عن تفاعل 

عميق بني األشخاص، ما يجعل املعلمني 
البش��ريني ال غنى عنهم. لكن أليس من 
األهم بالنس��بة ألعض��اء هيئة التدريس 
أن يقض��وا معظ��م وقته��م التعليمي 
ف��ي مس��اعدة الط��الب عل��ى االنخراط 
في التَعلم النش��ط من خالل املناقش��ة 
واملمارس��ة بدال من احملاضرات التي تكون 

في بعض األحيان أفضل؟
نع��م، هن��اك بع��ض االبت��كارات املثيرة 
ج��دا لالهتمام خ��ارج مبان��ي اجلامعات 
التقليدي��ة. وتق��دم أكادميية خ��ان دورات 
عالية اجل��ودة تغطي مجموعة واس��عة 
م��ن املواضيع، وخاص��ة ف��ي الرياضيات 
األساس��ية. على الرغم م��ن أن اجلمهور 
املس��تهدف الرئيس��ي هو طالب املدارس 
الثانوي��ة املتقدم��ني، هن��اك العديد من 
امل��واد املفي��دة  لطالب اجلامع��ات )أو ألي 

شخص(.
وباإلضافة إلى ذل��ك، هناك بعض املواقع 
االلكتروني��ة اجلي��دة، مب��ا في ذل��ك دورة 
Ted-( و تيد-إد   )Crash Course ( ك��راش
Ed( ، التي تغطي مجموعة واس��عة من 
أش��رطة الفيديو التعليمية التمهيدية 
اخملتصرة ح��ول مواضي��ع مختلفة، مثل 

الفلس��فة وعلم األحياء والتاريخ. ولكن 
ف��ي ح��ني أن ع��ددا قلي��ال من األس��اتذة 
ماثلة  أس��اليب  املبتكرين يس��تخدمون 
لتحس��ني مناهجهم، يواجهون مقاومة 
قوية من املدرس��ني اآلخري��ن، ما يحد من 
حجم السوق، وفي الوقت نفسه يجعل 
من الصعب تبرير االس��تثمارات املطلوبة 

إلحداث تغيير أسرع.
لنواجه األمر: فاألساتذة اجلامعيون، مثل 
اجملموع��ات األخرى، ال يري��دون أن حترمهم 
التكنولوجيا من وظائفهم. وعلى عكس 
معظ��م عم��ال املصانع، يتمتع أس��اتذة 
اجلامع��ات بس��لطة هائلة عل��ى اإلدارة. 
ومن احملتم��ل أن يفق��د أي رئيس جامعة 
يح��اول تخطيهم وظيفته قبل أي عضو 

من أعضاء هيئة التدريس.
بطبيع��ة احل��ال، مع مرور الوقت، س��وف 
حتدث تغييرات حتما، وس��يكون لها تأثير 
كبير عل��ى النم��و االقتص��ادي والرعاية 
االجتماعية. ومن الصعب قياس القيمة 
النقدية احمل��ددة، ألن األم��وال التي تنفق 
عل��ى التعلي��م، كما هو احلال بالنس��بة 
للعديد من األشياء في عالم التكنولوجيا 
احلديثة، ال يكون لها أثرا اجتماعيا واسعا. 

كما تش��ير التقديرات األكثر حتفظا إلى 
إمكاناتها الهائلة. وفي الواليات املتحدة، 
ميث��ل التعليم العالي أكث��ر من ٪2.5 من 
الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي )أي حوالي 500 
مليار دوالر(، كم��ا أن معظم هذا اإلنفاق 
يت��م بطريقة غير فعال��ة للغاية. بيد أن 
التكلف��ة احلقيقية ليس��ت ه��ي إهدار 
املال العام، ولكن ش��باب الي��وم ميكن أن 

يتعلموا أكثر بكثير ما يتعلمونه اآلن.
أس��اس  والكلي��ات  اجلامع��ات  وتع��د 
مس��تقبل مجتمعاتنا. ولكن، نظرا إلى 
التق��دم الرائع الذي يتم إحرازه في مجال 
االصطناع��ي،  وال��ذكاء  التكنولوجي��ا 
س��يكون من الصعب عليها االس��تمرار 
ف��ي لع��ب هذا ال��دور إذا ل��م تتغير على 
مدى العقدين املقبلني. ومن شأن االبتكار 
ف��ي التعلي��م أن يق��وض ف��رص العمل 
األكادمي��ي، ولكن فوائ��د التوظيف في أي 
قطاع آخر ميكن أن تكون هائلة. وإذا كانت 
هناك املزيد م��ن االضطرابات داخل البرج 
العاجي، فإن االقتصادات ميكن أن تصبح 
أكث��ر قدرة على الصمود أم��ام تلك التي 

حتدث خارجه.

متى ستطور التكنولوجيا التعليم العالي؟
PROJECT
SYNDICATE

إياس الساموك *

دور القضاء الدستوري 
في استقالل شبكة 

اإلعالم العراقي
بع��د التغيير الذي حص��ل في العراق ع��ام 2003، حصلت 
انتقال��ة كبيرة ف��ي مجال االعالم الرس��مي، بإلغ��اء وزارة 
االعالم، واستحداث شبكة االعالم العراقي بوصفها جهة 
رس��مية حتت عن��وان )هيئة مس��تقلة(، بجميع أجنحتها 
املعروفة لدى ال��رأي العام مثل )قن��وات العراقية- وجريدة 

الصباح- ومجلة الشبكة(.
لع��ل هذه التجربة لم تكن س��هلة كما ه��و حال العديد 
م��ن الهيئات املس��تقلة في العراق، لكن لش��بكة االعالم 
خصوصي��ة بأنه��ا تعرض��ت إلى س��هام انتق��اد مبجاملة 
طرف على حس��اب االخر، وبغض النظر ع��ن حقيقة تلك 
االتهامات م��ا يهمنا اليوم هو كيفية تأمينها من التدخل 

بنصوص قانونية.
كم��ا وضع القض��اء الدس��توري -مثالً باحملكم��ة االحتادية 
العليا- مبادئ للعديد من االساسات القانونية للمؤسسات 
العراقي��ة وتصويبها بالنح��و الصحيح، بلغ اثره ش��بكة 
االعالم العراقي عندما عرضت على احملكمة دعوى للطعن 

ببعض مواد قانونها رقم )26( لسنة 2015.
وحم��ل حكم احملكم��ة املرق��م )90 وموحداته��ا 99/ 107/ 
2015( ضماناً لالستقالل وتعزيزا له، حيث صدر على شكل 
اجابات عن جهة ارتباط الشبكة وكيفية تعيني اعضائها 
وهذان الركننت هما األساس��يان في ضمان حيادها، اضافة 

إلى عامل اساسي هو العامل املالي.
في البداية، ذكر القرار أن استحداث شبكة اإلعالم العراقي 
بالقان��ون )26( لس��نة 2015، ج��اء مطابقاً ومتس��قاً مع 
الدستور، كونه أجاز اس��تحداث هيئات مستقلة بحسب 

احلاجة والضرورة.
أما ع��ن االرتب��اط، حتدثت احملكمة عن س��كوت الدس��تور 
في جميع م��واده عن ذلك، لكنها ذهبت إلى ربط ش��بكة 
اإلعالم مبجل��س النواب، وعللت موقفها بأن ذلك يؤمن لها 
اس��تقالال أكبر وفضاء أوس��ع لتنفيذ اهدافها في التنوع 

والتميز وعكس القيم العراقية بجميع انواعها.
وقد استندت في توجهها ملفهوم االستقاللية، إلى تعريف 
س��ابق في الدعوى رقم )88/ احتادية/ 2010( والصادر احلكم 
فيها بتاريخ )18/ 1/ 2011(  بأنه يقتصر على رسم السياسة 
العام��ة للهيئة دون التدخل في اجلهة التي ترتبط بها في 
قراراتها وإجراءاتها وش��ؤونها املعنية؛ الن الدستور منحها 
اس��تقالال مالي��ا وإداريا لضم��ان تلك االس��تقاللية، وهذا 
االس��تقالل املالي ميكن اعتباره ضامناً مهما متى طبق من 

اجلهات ذات العالقة بالشكل الصحيح.
في ح��ني ذكرت احملكمة أن الترش��يح لعضوية الش��بكة 
يك��ون من مجلس ال��وزراء بحكم درايت��ه التنفيذية، على 
أن تك��ون املصادق��ة والتعيني من مجلس الن��واب تطبيقاً 
ألحكام املادة )47( من الدس��تور، وذل��ك لتأمني التوازن بني 

السلطتني التنفيذية والتشريعية في هذا اجملال.
اما عن س��ن الترشيح لرئيس الشبكة فقد أكدت احملكمة 
أن وضع��ه يع��ّد خياراً تش��ريعياً جمللس الن��واب وال يخالف 
الدس��تور، ويدخل في صميم عمل مجلس النواب في سن 

القوانني. 
وبعد هذا االساس القانوني الرصني في تأمني االستقاللية، 
يأتي الدور على اجلهة املطّبقة لنصوص الدس��تور وحكم 
احملكمة االحتادية العليا، وهو اثر ملسه املتابع لعمل الشبكة 

مؤخراً ومت التعبير عنه في مناسبات عديدة. 
* كاتب في الشؤون القانونية



ثقافة10
دراسة

اصدار

ه��ذه اجملموعة مدار العالقة االجتماعّية 
والروابط اإلنسانية كالصداقة والزمالة 
اجليرة بني العديد من األفراد و« الوسيط 
االجتماع��ّي« األنس��ب لتب��ادل األفكار 

واخلواطر واحلّب.
ف��ي ه��ذه اجملموع��ة كان العال��م قرية 
فنّي��ة خضراء وعامل��ا » افتراضّيا« حبرّيا 
نافس ف��ي الظرفي��ة الزمنية للقصص 
) أقدمه��ا كتبت س��نة 2007( وس��ائط 
التواصل االجتماعّي -  رغم أّنه قد »غزت 
االنترنيت البيوت والهواتف« - في جعل 
العالم بورخيس��ّيا بامتي��از، يتمّثل في 
كونه مكتبة كبيرة يتحّول فيها الكون 
إل��ى قرية صغيرة منش��أة م��ن كلمات 
وصور واس��تعارات، مداره ليس الش��ات 
والسنابش��ات والتدوين��ات واجلمجمات 
وصور الس��يلفي واألخب��ار الطائرة على 
أجنحة اللحظات املتسارعة، بل الكتب 
من أرجاء العال��م والكّتاب من مختلف 
اجلنسيات والتوجهات األدبية والفكرّية 
واألق��وال واالقتباس��ات الت��ي تعّبر في 
مجملها عّما هو عليه القارئ أو الكاتب 
ف��ي عني ذاته وفي ع��ني اآلخر في آن، وما 
يجعل صورته الّش��خصية أو الس��لفي 
اخلاص به صورة ش��خصية فعال متفّردة 

ال تق��ع حت��ت طائ��ل الظاه��ري املبتذل 
قص��ة  فف��ي  بالفوتوش��وب.  واملع��ّدل 
»ش��جرة البل��وط« تعم��ل رواي��ة »مرمي 
احلكاي��ا« لعلوي��ة صب��ح دور الوس��يط 
اللغوي بني الكهل األرمل العّم س��عيد  
و«م��رمي املطّلق��ة« للتعبير عن هوس��ه 
بهذه الش��ابة اجلميل��ة، ويّتخذ جارهما 
الش��اب بش��ير دور » تاكس��ي الغ��رام« 
الذي يحمل »مرس��ول احلب« منه إليها، 
قب��ل أن يس��تغّل كالهما مرمي وبش��ير 
الفرص��ة للتواص��ل العاطف��ي وتب��ادل 
لوع��ة الش��وق عب��ر التوّس��ط مبقاطع 
مختلفة من الرواية نفسها في ذهابها 
وإيابها بينهما. ويتكّرر األمر في أكثر من 
قصة يكون فيه��ا الكتاب مدار العالقة 
العاطفي��ة التي جتمع ب��ني احملّبني أو بني 
األصدقاء سواء بفعل القراءة أو بتشارك  
اآلراء ف��ي  بتب��ادل  أو  الرواي��ات خاّص��ة 
بعضها توافقا واختالفا، إال أّن هذا خلق 
في رأينا إيقاع��ا فنيا وحركّيا رتيبا داخل 
اجملموعة ال نشهد فيه اختالفا كبيرا في 
بُنية الش��خصيات النفسية والفكرية 
واالجتماعي��ة أو تنّوعا في األمكنة التي 
تتك��ّرر بدوره��ا ف��ي إحالة عل��ى ارتباط 
القص��ص بعضه��ا ببعض ف��ي املكان 
والزمان والقّصة،  فأغلب الش��خصيات 
رجالية أّوال وش��بابّية ثاني��ا وبال فروقات 
شخصّية جوهرية ملحوظة مبا جعلها 
في رأين��ا تنويع��ات على قّص��ة أصلية 
واحدة أو نس��خا من أص��ل واحد هو ذات 
الكات��ب كاتب��ا وقارئ��ا ش��رها وصاحب 
مكتبة كبي��رة وثرّية، ومولع��ا بالبحث 
ع��ن الكت��ب كجامع احمل��ار م��ن أعماق 
البحار، وراويا يتوّلى دّفة الس��رد بضمير 
املتكلم املف��رد املذّكر في ثلث القصص 
على األقّل، ومروّيا عنه ملتبسا بأسماء 
مختلف��ة في بقي��ة القصص. تش��ابه 
جع��ل بع��ض القصص تب��دو كحلقات 
متفّرقة من قص��ة واحدة لكن بال تطّور 
ملحوظ في النس��ق والبناء سواء تعلق 
ذل��ك ببني��ة الش��خصيات أو بصيرورة 
األح��داث على م��ا رأينا. فبي��ت املومس 
العوجة هن��ا وهناك وأكث��ر الكتاب من 
الشخصيات  أو القراء منهم أو كالهما 
معا م��ن رواده، وبائع الكت��ب حميد في 
» عن ال��ذي أحرق كتب��ه« ) ص 72( ذلك 
الذي ملّا كس��دت بضاعته بعد أن »غزت 
االنترني��ت البي��وت والهواتف« فقام في 
»غمرة حيرت��ه«، وذات حلظة يأس نتجت 

عن سوء تقدير الكتاب الورقي، قام بحرق 
كتبه، يكاد يكون هو نفسه الكاتب عزيز 
حمي��د في »ظّل الباب« ) 59( الذي اتخذ 
ألبير قصيري قدوة له في احلياة والكتابة 
والعالق��ة مع دور النش��ر الت��ي » متتّص 
الّدماء وال حتتفي إال باألس��ماء املكّرسة 
إعالمّي��ا كم��ا يش��اء » ) ص 67(. وه��ذا 
التشابه لم يشمل الّشخصيات الّذكور 
فحس��ب بل ما يثير االنتب��اه هو منطّية 
الّش��خصيات النس��ائّية وّقل��ة التنّوع 
في مس��توى فعالياتها سواء في الواقع 
احمُلاك��ى أو في الواقع التخيلّي، وأغلبهّن 
بال ميزة حقيقية حتى املثقفات كاتباٍت 
وقارئ��اٍت جّي��دات ومحّب��اٍت »للقصص 

والقصاص��ني« منهّن إذ يش��تركن غالبا 
في الهجر فجأة والزواج من غير احلبيب. 
» كّل النساء متشابهات« تقول عائشة 
املنحوس��ة، وإذ يصّوب الصديق إبراهيم 
عزي��ز لصديق��ه ال��راوي ه��ذا ال��رأي ال 
يذكر للمرأة من ميزة اختالف س��وى ما 
يتعّل��ق بفتنته��ا اجلس��دّية ) 94(. فهي 
مومس عوج��ة – وال يخف��ى هنا ما في 
التس��مية من ش��حنة رمزّية تنهل من 
املوقف التراثّي الس��لبّي جتاه املرأة  على 
اعتب��ار أّن  »حّواء ضلع أعوج يُس��تمتع 
بها وتُترك عل��ى عوجها«، وهي  الكاتبة 
املزّيف��ة  »عبلة ابن��ة خال مدي��ر املركز  
تلك القاّص��ة كبيرة األثداء وال�.. )احلذف 

م��ن عند الكاتب( أيض��ا التي تعرف كّل 
ص17(   ( القص��ص«  كتاب��ة  إال  ش��يء 
وم��ع ذلك تنال دوم��ا اجلائ��زة األولى في 
املس��ابقة، وهي أيضا الّزوجة الّش��بقة 
الت��ي تس��تغّل تواجد مدّرس ش��اب في 
بيتها ملمارس��ة اجلنس في غياب زوجها 
اجل��ّزار ، وهي املطّلقة التي حّولت وجهة 
الش��اّب الذي جاءها حامال رس��الة غرام 
من كهل أرمل مول��ع بها لتطبق عليه، 
و ه��ي حنان محّبة القصص التي تهجر 
ال��راوي لظنها أّنه يكتب قصصا داعرة ) 
ص 53( والت��ي ال تختل��ف عن حياة التي 
هجرت خطيبها » بس��بب قّصة ظنتها 
إباحية« )ص117(، وال نعثر على استثناء 
سوى في شخصية رجاء الفلسطينية 
والت��ي وإن كانت هج��رت حبيبها الراوي 
فجأة كغيرها فألّنها عادت لُتستش��هد 
ف��ي األرض��ي  احملتل��ة برص��اص الع��دّو 

اإلسرائيلي.
»الق��راءة منزلي« يق��ول ألبرتو منغويل، 
وه��ي كذل��ك مب��ا متنح��ه للم��رء م��ن 
حميمّي��ة العالقة والعزل��ة لتأّمل ذاته 
والتع��ّرف عليه��ا من خالل م��رآة اآلخر/ 
الكات��ب ومب��ا توّفره له م��ن حرية اخليال 
واحلل��م وإمكانية الّس��فر عبر بس��اط 
اللغ��ة الس��حري من م��كان إل��ى آخر، 
ولقد س��افر بنا الكاتب عب��د القادر بن 
حميدة إلى عوال��م تخييلّية كثيرة عبر 
أس��ماء العديد من الكتاب ومؤلفاتهم 
وم��دى قربهم مّنا وكم هم يش��بهوننا 
ونش��بههم، وحميمّية العالق��ة بينننا  
كق��ّراء وبينه��م ككتاب أّي��ا كانوا ومن 
رأّي بل��د ه��م.  ولعّل حالة تأم��ل الذات 
وموقعها من العالم والناس هو ما حدا 
بالكاتب إلى التنويع في زوايا النظر التي 
ميظهر به��ا ذاته للقارئ العادي وللمبدع 
في آن، سعيا منه لكسر البحر املتجّمد 
فيه وفينا كقّراء بعبارة كافكا لتس��يل 
أنهار احملبة تس��قي عج��ف األيام ومتّهد 
دروب التواصل احلقيق��ّي والفّعال وحتّول 
العال��م إلى قرية فعلية لكن مبنّية من 
ج��ذوع ش��جر البلوط ومس��قوفة بكّل 
الكت��ب الت��ي اقترحه��ا علين��ا ضمنيا 
لقراءتها ولنجعل منها جس��ور تواصل 
بيننا وبينه، وبيننا وبني اإلنس��ان في كّل 
م��كان، ف�«العالم ُوجد لك��ّي يكون في 

كتاب جميل« )ماالرميه(.

بسمة الشوالي
حتم��ل اجملموع��ة القصصّي��ة » ش��جرة 
البل��وط« لعبد القادر ب��ن حميدة عنوان 
إحدى قصصها ومتتّد عل��ى مائة واثنتني 
احلج��م  م��ن   )122( وعش��رين صفح��ة 
املتوّس��ط كما تأّثثت من اثنتني وعشرين 
أقصوصة. وهي كتاب »مغاربّي بامتياز«، 
فالكاتب جزائرّي، ودار النش��ر تونس��ية) 
الثقافي��ة للطباع��ة والنش��ر والتوزيع- 
تون��س 2016( ، وكاتب املقّدمة تونس��ّي 
)الكاتب عّباس س��ليمان( وصورة الغالف 
مغربّي��ة )الق��اص والفن��ان التش��كيلي 
عب��د احلمي��د الغرب��اوي(، وه��ي املنج��ز 
اإلبداعّي الثاني للكاتب في جنسها بعد 
مجموعة قصصّية أولى »رغبة صغيرة« 
كان��ت قد حازت على جائزة دبي الثقافية 
سنة 2009، فضال عن ديوان شعرّي صدر 

ببيروت سنة 2011.
في تقدمي��ه لألضمومة، تع��ّرض الكاتب 
التونس��ي عباس س��ليمان إلى ما ميّيزها 
من حي��ث أنها »قصص تبدع في القّصة 
بالقّص��ة« باعتب��ار أّن  الكتاب��ة هاهن��ا 
م��دار  و«األقصوص��ة  الكتاب��ة«  »م��دار 
األقصوص��ة« وأنه��ا » لم حتتفل بش��يء 
مثلم��ا احتفلت بتج��ارب الكتابة قّصة 
ورواي��ة« )نّص املقّدم��ة( ومثلما احتفلت 
األرض  مش��ارق  ف��ي  بالُكت��اب  أيض��ا 
ومغاربها عب��ر اس��تدعائهم إلى وليمة 
القّص عبر أعمالهم اإلبداعّية الشعرّية 
والقصصّية والروائّية سواء بذكر عناوين 
املؤلف��ات أو االقتباس��ات الت��ي انتقتها 
ش��خصّيات القص��ص أو الّدخ��ول م��ع 
بعضهم في عالقة صداقة حّد التماهي 
كما كان ش��أن الكاتب عزي��ز حميد  في 
قّص��ة »ظّل الباب« إذ يق��ول متحّدثا عن 
الكاتب ألبي��ر قصيري )مصري من أصول 
سورية  فرنسي اجلنسية ولغة الكتابة(، 
»إّنه يش��بهني كثيرا.. )..( لقد اكتشفت 
هذا الش��به فتمّس��كت بهذا الصديق. 
احملّبة وحده��ا جتمعن��ا« )ص67(. وحميد 
عزيز ليس الكات��ب الوحيد في أقاصيص 
اجملموع��ة فمعظ��م الش��خصيات وهم 
غالب��ا م��ن فئ��ة الش��باب ذك��ورا وإناثا  
القص��ص  بق��راءة  ه��وس  »أصح��اب 
والّرواي��ات«، أو كّتاب��ا، ومنه��م  »ح��ارس 
الكتب« ) ص 108( أو بائعها ) قصة »عن 
الذي أحرق كتبه«(. لقد كانت الكتب في 

تحت فيء »شجرة البلوط«:
المحّبة وحدها تجمعنا

غالف اجملموعة القصصية
في قصة »شجرة البلوط« 

تعمل رواية »مريم الحكايا« 
لعلوية صبح دور الوسيط 
اللغوي بين الكهل األرمل 

العمّ سعيد  و«مريم 
المطّلقة« للتعبير عن هوسه 
بهذه الشابة الجميلة، ويتّخذ 

جارهما الشاب بشير دور » 
تاكسي الغرام« الذي يحمل 

»مرسول الحب« منه إليها

 
ع��ن دار ضفاف )الش��ارقة/ بغداد( للطباعة 
والنش��ر، صدر اجلزء السادس )300 صفحة( 
م��ن »موس��وعة جرائ��م الوالي��ات املتحدة 
»حس��ني  الدكت��ور  للباح��ث  األميركي��ة« 

سرمك حسن« . 
وق��د حمل الغالف األخير من هذا اجلزء )300 
صفحة( تعريف��اً بالكتاب من الناش��ر جاء 

فيه :
ف��ي  باالس��تمرار  ضف��اف  دار  تتش��ّرف   «
إص��دار إجزاء هذا الِس��فر العراقي والعربي 
واإلنس��اني الريادي، وحتيي مس��اندة وإقبال 
القّراء العراقيني على اقتناء أجزاء املوسوعة، 
ورس��ائل التحية التي تصلها م��ن قّراء في 
الوطن العربي. في هذا اجلزء )السادس( وثائق 
وصور ومعلومات خطي��رة، بل خطيرة جّداً، 
حي��ث تكمل رحلة اجلزء الس��ابق )اخلامس( 
مع الطغاة احملبوبني من قبل أمريكا بخالف 
مزاعمه��ا الدميقراطي��ة، وأربعة فصول عن 
جرمية جيمس بيكر الذي ُعنّي مبعوثاً الطفاء 
دي��ون الع��راق فاتفق عل��ى زيادته��ا مقابل 
عمولة، وس��نقرأ ثالثة فصول أخرى عجيبة 
ع��ن دور أمريكا في وص��ول هتلر إلى احلكم 
في أملانيا وتزويده بالغاز السام إلبادة اليهود، 
وثالث��ة فص��ول أخرى ع��ن عمل تون��ي بلير 
الدميقراطي مستشاراً ألسوأ طغاة العالم 
من أجل اجلنيهات إلى حّد ترشيحهم جلائزة 
نوبل، ومتّلقه املُغثي للدكتاتور القذافي من 
أجل عقود النف��ط والغاز، واس��تغالل دوره 
كرئيس للجنة الرباعية كوسيط لشركات 
البترول واملوبايل، ورس��الة االعت��ذار )عزيزي 
ُمعّمر..( لكونه ال يس��تطيع س��وى تسليم 
معارض��ي القذافي س��ّرياً له، ث��م دوره في 
دع��م تنظيم القاع��دة اإلرهابي ف��ي ليبيا 
تكش��فه مكاملات هاتفية موّثقة بينه وبني 
القذافي ال��ذي اتهمه بدع��م القاعدة! ثم 
تأت��ي الفص��ول األربعة األخي��رة مبعلومات 
صادم��ة عن م��وت خبي��ر أس��لحة العراق 
البرطان��ي االدكتور ديفيد كاي الذي تش��ير 
الكثي��ر من الدالئ��ل إلى أن موت��ه لم يكن 
انتحاراً بل اغتياالً بس��بب موقفه من كذبة 
اسلحة الدمار الش��امل العراقية وعلمه - 
حس��بما يؤّكد احملّق��ق الصحفي األمريكي 
املُس��تقل الش��هير »واين مادس��ن« - بدور 
رئيس الوزراء البريطان��ي »ديفيد كاميرون« 
في السوق السوداء لألسلحة النووية التي 

باعت قنبلة ذرية لكوريا الشمالية!! ».
وق��د جاء محت��وى هذا اجلزء على الش��كل 

التالي :
)1(. الس��ّفاحون احملبوبون ؛ ِس��َير الطغاة 
والديكتاتوريني أصدق��اء الواليات املتحدة 

األميركية الدميقراطية )القسم الثاني(
)2(. وثائ��ق س��ّرية: جرمي��ة جديدة جليمس 
بيك��ر بح��ق ش��عب الع��راق: يكلفون��ه 
بإلغاء ديون العراق فيعقد صفقة س��ّرية 
إلبقائها مقابل عمولة! كاراليل وأولبرايت 
الش��خصية  العالق��ات  باس��تخدام 
سيقنعون قادة العالم بان على العراق أن 
»يُعّظم« دفعات ديونه، اخلبراء: واحدة من 

أكبر عمليات االحتيال في كل العصور
)3(. وثائق س��ّرية عن جرمية جيمس بيكر: 
يكلفون��ه بإلغ��اء دي��ون الع��راق فيعقد 
صفق��ة س��ّرية إلبقائها مقاب��ل عمولة! 
جيم��س بيك��ر ه��و ال��ذي ق��ّدم القروض 
األمريكية )مليار دوالر( لصدام حسني عام 

!1989
)4(. وثائق س��ّرية عن جرمية جيمس بيكر: 
ونس��تله  وبيبس��ي  كنتاك��ي  ش��ركات 
والس��جائر وألع��اب األطف��ال اس��تلمت 
تعويض��ات مباليني الدوالرات م��ن العراق!! 

احلكوم��ة األمريكية تع��ّوض كل قتيلني 
من الع��راق ب� 10 قطع كنتاكي وهذه هي 

املعادلة
)5(. كيف أوصلت أمريكا هتلر إلى احلكم 
ف��ي أملاني��ا وزّودت��ه بالغ��از الس��ام إلبادة 

اليهود
يحتفل��ون  األمي��ركان  كان  كي��ف   .)6(
باالنتص��ارات النازية على فرنس��ا، وكيف 
ابتك��ر مواطن أميرك��ي التحي��ة النازية 
والنش��يد الن��ازي، رس��الة الش��كر التي 
وّجهها هتلر لألمريكان ألّنه اتبع تفصيليا 
اخلطط األمريكية لألبادة العرقية، وتطابق 
فصول من كت��اب كفاحي م��ع الكتابات 
األمريكية في هذا اجملال، وكيف أصدر وزير 
اخلارجية األمريكي قرارات متنع فرار اليهود 

من محرقة هتلر إلى أمريكا
)7(. كي��ف قام��ت عائل��ة الرئي��س بوش 
بتمويل وتس��ليح أدولف هتلر لالس��تيالء 
عل��ى أملانيا وغ��زو أوروبا وش��ن احلرب ضد 

الواليات املتحدة
)8(. تون��ي بلي��ر الدميقراط��ي مستش��ار 
الطغ��اة؛ طغ��اة كازاخس��تان وأذربيجان 

ورواندا أمنوذجا
)9(. تذّل��ل تون��ي بلي��ر للدكتات��ور معّمر 
القذاف��ي أم��رض حتى صديق��ه امللياردير 

الذي حضر االجتماع
)10(. وثيقة س��ّرية: توني بلير قّدم اعتذارا 
قويا للعقيد القذافي لعدم إرساله أعداء 
الطاغي��ة إلى ليبي��ا ملواجه��ة التعذيب؛ 
ية بني بلير والقذافي قبل  املكاملات الس��رّ
س��قوطه؛ القذافي يس��أل بلي��ر إذا كان 
يتعاط��ف مع القاعدة بع��د أن طلب بلير 

عدم الرد املسلح على اجلهاديني
)11(. مل��اذا وكيف متّ اغتيال خبير أس��لحة 
العراق البريطاني الدكتور »ديفيد كيلي«

)12(. تقري��ر علم��ي ع��ن امل��وت الغامض 
للدكتور ديفيد كيلي: هل مت اغتياله؟

)13(. اغتيال خبير أس��لحة العراق ديفيد 
كيلي: ش��هادة وفاته لم يوقعها طبيب! 
كيف ش��رب 29 قرصا بنص��ف قنينة ماء 
صغي��رة؟ رئيس اللجن��ة التحقيقية يأمر 

بإخفاء وثائق التحقيق ملدة 70 عاماًإ
)14(. احملّق��ق املُس��تقل الش��هير »واي��ن 
مادس��ن«: اغتي��ال خبير أس��لحة العراق 
ديفي��د كيل��ي س��ببه علمه ب��دور ديفيد 
كاميرون في الس��وق الس��وداء لألسلحة 
النووي��ة التي باع��ت قنبلة ذري��ة لكوريا 

الشمالية!!

صدور الجزء السادس من »موسوعة
جرائم الواليات المتحدة األميركية« 
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 قاسم محمد مجيد

)لم اعلم ماهي اكبر صعوبة
ان نلتقي الى االبد
او نفترق الى االبد(

الكسندر بلوك
اَليَذَهب بَاُلكْم بَعيداً

أَنا اَل أَقِصُد أَحداً
قُت أُْكذوبََة اْلَبيِب األَوِل فُمنُذ َصدَّ

َوأََنا أَِقُف ِبطابوٍر َطويٍل
َكي أَِصل لُشبَّاٍك  يُطلُّ َعلى اَل َشْيء

ِّي ُمصاٌب ِبِقصِر النَّظِر َوألَن
َلم أَرَ َضوءاً

يَكِشُف َعْوراٍت
َفمْها َمْفتوٌح َكالبْحِر

قُت  بَراَءَة أَوَّل ُحب َوَصدَّ

َو أَصاِبعي َلم تَعُثر
َعلى ِمفتاٍح ِلباٍب أَثَريٍّ إاِلَّ

َوُصندوٍق َقدميٍ
خبَّأنا  ِفيه  رسائَل

اَلقْيُتها  َلْظَة َغضٍب
َفي ُكومِة َحطٍب ُمشتِعٍل

َوأِل ن ِمرآًة الذاِكرِة
اَلحتْتِفُظ ِبالوُجوِه

َنسيُت أَيَن  َمسِقط رَأِْس اُلبِّ
َوَكتبٌت ِفي َدفَتِر اْلَيِب

َعن كواِبيس تَتسابَق يَداً بَيد
َوعن َحبيَبة

َلم تَتٌرك إاِل أَثراً ِفي رَمٍل
َلذا أَرجوُكم ...
اَل أَحداً يُوقُظه

وُق    ...  نْوماً ثَقيالً ِحني يَناُم الشَّ

ِل  َوَّ ُأكذوَبُة الَحبيِب األأْ
شعر

غالف الكتاب

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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ق��ام الس��يد أباما بوضع االس��تراتيجية 
احلالي��ة حيال العراق في ش��هر تش��رين 
الثان��ي م��ن ع��ام 2006 وبوق��ت قصي��ر 
قب��ل اإلع��ان ع��ن ترش��يحه للرئاس��ة 
،ف��ي وق��ت كان العراق يب��دو وكأنه على 
حاف��ة احل��رب الطائفي��ة، وكان الس��يد 
أوبام��ا يس��عى للتمييز خال املنافس��ة 
للحزب الدميقراطي بتق��دمي جدول زمني 
لانس��حاب االميرك��ي من الع��رق وبعد 
مرور تس��عة عش��ر ش��هراً تغير الوضع 
في العراق بنحو كبي��ر ,حيث انخفضت 
أعم��ال العنف بنس��بة %75 وبس��طت 
احلكومة واجليش العراقي السيطرة على 
معظم أرجاء الباد ولكن الس��يد أوباما 
لم يغي��ر موقفه ،مصراً على انس��حاب 
معظ��م القوات االميركي��ة طبقاً جلدول 
زمني ثابت وبأس��رع وقت يح��دده القادة 
العس��كريون. وينظر الس��يد زيباري وزير 
خارجي��ة الع��راق ف��ي جمي��ع احلكومات 
العراقي��ة من��ذ 2003، بقل��ق حي��ال قرار 
الس��يد أوبام��ا .وقال الس��يد زيباري  في 
لق��اء مع محرري ومراس��لي الصحيفة ، 
الثاث��اء املاضي بع��د كل اآلم وتضحيات 
الس��نوات اخلمس املاضية ، أن ما يحدث 
هو تغير الزاوية في العراق ، وأن االنسحاب 
الس��ريع س��يؤدي إل��ى خلق ف��راغ كبير 
والى تقويض كل املكتس��بات واملنجزات 
املتحقق��ة وعنده��ا س��يحتفل اآلخرون 
،أي أع��داء الوالي��ات املتح��دة والكام ما 
يزال للسيد زيباري حيث أنه أخبر السيد 
أوبام��ا أن العراق لي��س جزي��رة ، وبعبارة 
أخرى أن االنس��حاب االميركي الذي هدد 
اس��تقرار الباد س��وف ي��ؤدي كذلك إلى 
جر املنطقة إلى اخلطر ويش��جع خصوم 
الواليات املتحدة كالقاعدة وايران ،ولدينا 
عدو شرس ،يقول السيد زيباري ، وعندما 
يرى أنكم تلزمون أنفسكم بجدول معني 
لانس��حاب ، س��يعمل عل��ى تصعي��د 
الضغط والهجم��ات ، ليجعل األمر يبدو 
وكأنه يجبركم على القيام بذلك ،وهناك 
الكثير من الاعبني الذين يرغبون بتحسن 
ه��ذه الفرصة ،وقال الس��يد زيب��اري أنه 
يعتقد أن الق��وات االميركية ،يفترض أن 
تقوم بتخفيض القوات وبإمكانها القيام 
بذل��ك ،وم��ن وجه��ة أن ه��ذا التخفيض 
يج��ب أن يك��ون تدريجياً حتى يس��تعيد 

اجليش العراقي قوته.
وقال الس��يد وزي��ر اخلارجية أن رس��التي 
للس��يد أوباما كانت واضحة جدا ، نحن 
نحق��ق التق��دم ،وأمتن��ى أن اي��ة خط��وة 
تقوم��ون بها ال تعرض هذه املس��يرة إلى 
اخلطر ،سوف لن يختلف كثيراً عن السيد 
ماكني ,وأضاف الس��يد زيب��اري أنه فضاً 
ع��ن وعده بالقيام بزي��ارة العراق نقل عن 
أوباما قوله في حالة وصول إدارة أميركية 
دميقراطي��ة إل��ى س��دة احلك��م ،س��وف 
ل��ن تقوم بأي��ة خط��وات غير مس��ؤولة 
أو طائش��ة أو تتخ��ذ ق��رارات أو خطوات 
م��ن ش��أنها أن تع��رض مكتس��باتكم 
ومنجزاتك��م واس��تقرار أو أم��ن الب��اد 
إل��ى اخلط��ر،وأن اتخاذ القرارات س��يكون 
باملش��ورة الدقيقة مع احلكومة العراقية 
والقادة االمي��ركان امليدانيني على االرض.

إال أن ه��ذا التخفي��ض في ع��دد القوات 
االميركي��ة في العراق لم يحقق األهداف 
املرجوة  في وقف اخلس��ائر البش��رية وال 
في حتسني األوضاع األمنية بنحو يساعد 
عل��ى معاجل��ة املش��كات السياس��ية 
واالقتصادية الت��ي كانت تواجهها اإلدارة 
االميركية في العراق وحتى داخل الواليات 
املتح��دة وف��ي مناطق أخرى م��ن العالم 
.هذا اإلخف��اق في حتقيق األهداف املرجوة 
من االنس��حاب اجلزئي دع��ا إدارة الرئيس 
بوش إل��ى التفكي��ر اجلدي واألنس��حاب 
الكام��ل م��ن الع��راق جتنب��اً للمزيد من 
املشكات. وقد القى هذا التوجه القبول 
من قبل اليمني م��ن احملافظني اجلدد ومن 
املتش��ددين م��ن أقص��ى اليس��ار .برغم 
معارضة أوساط معنية من السياسيني 

ومن بعض املسؤولني العسكريني.
كم��ا أن ه��ذه الفك��رة الق��ت الترحي��ب 
التوجه��ات السياس��ية  م��ن مختل��ف 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي ف��ي العراق 
إضاف��ة إلى احمليط اإلقليمي الذي يعارض 

الوجود االميركي في العراق. 
أدرك كل م��ن الع��راق والوالي��ات املتحدة 
ض��رورة إنه��اء الوض��ع الش��اذ خلفه��ا 
لتدخل العسكري في العراق سنة 2003 
وانطاقاً من ذلك اإلدراك س��عى الطرفان 
إل��ى ايج��اد آلي��ة قانونية تؤط��ر عملية 
االنس��حاب التدريجي للقوات االميركية 
من العراق بعد أن انس��حبت  منه أغلب 

القوات األجنبية التي ش��اركت في احلرب 
التي ش��نت عليه ف��ي 18/آذار/2003 .ومما 
زاد في قناعة الرئي��س االميركي بضرورة 
االنس��حاب املناقش��ات الت��ي دارت بينه 
وبني السيد هوشيار زيباري وزير اخلارجية 
ف��ي واش��نطن ف��ي صي��ف 2008 وم��ع 
الس��يد س��تيف هادلي والس��يد روبرت 
كي��ت وزير الدفاع .وكانت فكرة تنس��يق 
ه��ذا االنس��حاب وتنظيم��ه م��ن خ��ال 
اتفاقية ثنائية ب��ني الطرفني هي الفكرة 
األقرب إلى التطبيق لتلبي حاجات اجلانب 
العراق��ي في ض��رورة ايجاد ج��دول زمني 
محدد النس��حاب تلك الق��وات وفي ذات 
الوقت استكمال تسليح وتدريب القوات 
األمني��ة العراقية لتكون مؤهلة للحلول 
املنس��حبة  االميركي��ة  الق��وات  مح��ل 
من الع��راق مع نهاية س��نة 2011.ودخل 
اجلانب��ان ف��ي مفاوض��ات طويل��ة األمد 
أس��تمرت لعدة جوالت ش��ملت الواحد 
عدة جلس��ات تش��اور فيها اجلانبان على 
مختل��ف املس��تويات وش��ارك فيها مع 
عن الدولتني في ش��تى اجمل��االت املتعلقة 
بهذا الش��أن وش��هدت تل��ك املفاوضات 
فترات الس��بات –إن صح التعبير –بسبب 
إصرار أح��د الطرفني عل��ى موقف معني 
يرى مصلحة بلده وذاك أمر مش��روع في 

املفاوضات الثنائية .
واس��تمرت املفاوضات حتى التوصل إلى 
صيغ��ة أولي��ة مقبول��ة ل��كا الطرفني 
جمي��ع  ش��ملت  عس��يرة  مفاوض��ات 
منه��ا  العس��كرية   ، الفني��ة  اجلوان��ب 
والسياس��ية واالقتصادية والعملياتية . 
وبعد استشارات برملانية وحكومية )غير 
مباشرة( مترير هذا االتفاقية ،قدر اإلمكان 
،دون معارضة من الس��لطة التشريعية 

في البلدين.
املبحث األول

مبررات احتال العراق
وبعد أن انتهى احتال الكويت وانسحاب 
الق��وات العراقية م��ن األراضي الكويتية 
بالكام��ل، أخ��ذت بعض ال��دول األعضاء 
ف��ي مجلس األمن بالبح��ث عن مختلف 
الس��بل الحتال العراق. وهن��ا جلأت تلك 
إلى موضوع أسلحة الدمار الشامل التي 
كان ميلكها النظام الس��ابق.فوجدت في 
ق��رار األمن رق��م 1991/687 ال��ذي تطرق 
إلى جملة من املواضيع ، الوس��يلة لذلك 
وأول��ت اهتمام��اً خاصاً لألح��كام الواردة 
فيه املتعلقة بنزع أس��لحة العراق ،وفي 
اللجنة اخلاصة التي أنش��أها هذا القرار 
ملتابع��ة تنفيذ هذا اجلزء من��ه ،باإلضافة 
إل��ى تكليف الوكال��ة الدولي��ة للطاقة 
الذرية للقيام مبهام التفتيش عن أسلحة 

وتدميره��ا  العراقي��ة  الش��امل  الدم��ار 
.وبرغ��م نظام الرقابة الصارم والش��امل 
الذي تأسس مبوجب القرار رقم 1994/715 
، إال أن اللجن��ة اخلاصة والوكالة الدولية 
للطاق��ة الذرية لم تؤش��را طلية الفترة 
الطويلة من عملها أية مخالفة جوهرية 
اللتزامات الع��راق وفق القرارين 687و715 

سالفي الذكر.
وحلفائه��ا  املتح��دة  الوالي��ات  أن  إال 
استطاعوا إقناع مجلس األمن إلى إصدار 
ق��رار جديد ف��ي 2002/10/8 برقم )1441( 
ع��اد فيه إل��ى القول أن الع��راق .. ما يزال 
ف��ي حالة خرق مادي اللتزاماته املنصوص 
عليها في الق��رارات ذات الصلة ..وواجب 
عل��ى الع��راق أن يقب��ل ..دون أي ش��رط 
القيام حتت إشراف دولي بتدمير ...جميع 
والبيولوجية وما  الكيماوي��ة  األس��لحة 
يتص��ل بها ..والقذائف الت��ي يزيد مداها 
ع��ن )150ك��م( ...وان يق��دم بيان��اً مبواقع 
وكميات وأنواع جمي��ع املواد..وهدد القرار 
العراق بعواقب خطيرة نتيجة النتهاكاته 

املستمرة اللتزاماته.
وبرغ��م انصياع الع��راق وتعاونه مع جلنة 
الرقاب��ة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن  إال   ، فيهم��ا  املس��ؤولني  وبش��هادة 
مجل��س األمن أصدر ه��ذا القرار بضغط 
وتوجيه من الوالي��ات املتحدة .وقد أثبتت 
األح��داث الاحق��ة أن إصدار ه��ذا القرار 
كان للتمهيد الحتال الع��راق فيما بعد 
برغم اخت��اف أعضاء مجلس األمن على 
هذا املعن��ى .فالواليات املتحدة وبريطانيا 
اعتب��را م��ا ورد ف��ي ه��ذا الق��رار كافي��اُ 
الس��تعمال القوة املس��لحة ضد العراق 
عن��د ع��دم امتثال��ه لالتزامات ال��واردة  
فيه. بينما ذهبت كل من روس��يا وفرنسا 
والص��ني إلى القول أن الق��رار ال يجيز ألي 
دولة س��واء منفردة أو بالتعاون مع غيرها 
باس��تعمال القوة املس��لحة ضد العراق 
.وإذا كان الس��تعمال الق��وة ض��رورة فا 
ب��د أن يكون جماعياً وبق��رار صريح الحق 
يصدر عن مجلس األم��ن في حالة ثبوت 
خرق مادي للقرار. وإلى رأي مشابه ذهبت 
املكسيك التي كانت عضواً غير دائم في 

مجلس األمن في ذلك الوقت.
وبرغ��م أن القرار لم يخ��ول1441 أي دولة 
باس��تعمال القوة واحتال العراق، وبرغم 
أن استعمال القوة في العاقات الدولية 
حتدد باحلالت��ني الواردتني في املواد )41و42 
و51( م��ن ميثاق األمم املتح��دة وعلى وفق 
ش��روط دقيق��ة إال ان الوالي��ات املتح��دة 
أنش��أت حتالفاً من ع��دة دول لغزو العراق 
واحت��ال أراضيه وم��ن دون أي تخويل من 
مجل��س األمن مس��تندين ف��ي ذلك إلى 

حجة وجود أس��لحة الدمار الشامل في 
العراق .وقد أثبتت األيام عدم العثور على 

مثل تلك األسلحة.
كما اس��تندت الوالي��ات املتحدة إلى قرار 
مجل��س االم��ن رق��م 1991/678 لتبري��ر 
احتاله��ا للعراق بحج��ة أن القرار يجيز 
اس��تعمال جمي��ع الوس��ائل املطلوب��ة 
لتنفيذ ق��رارات مجلس األمن الس��ابقة 
مب��ا في ذل��ك الق��وة املس��لحة .وتذرعت 
حكومة الواليات املتحدة بقيادتها لقوات 
التحالف الحتال الع��راق وتغيير النظام 
بحج��ة عدم التزام األخي��ر مجلس األمن 
بتنفي��ذ التزامات��ه املفروض��ة على وفق 
ق��رارات مجل��س األمن ،وبرغ��م معارضة 
له��ذا  األم��ن  مجل��س  أعض��اء  بع��ض 

التفسير وكما بينا ذلك في أعاه.
وبس��بب الوضع اجلديد غي��ر اآلمن الذي 
س��ببه احتال العراق في ش��هر نيسان 
2003 قرر مجلس األمن القرار 1511)2003( 
تش��كيل قوة متعددة اجلنس��يات تكون 
حتت قيادة موح��دة التخاذ جميع التدابير 
املطلوبة من أجل اإلسهام في صون األمن 
واالستقرار في العراق وحماية املؤسسات 
العراقية اجلديدة ومؤسسات األمم املتحدة 
وطلب م��ن الدول االعض��اء في املنظمة 
الدولية توفير القوات العس��كرية للقوة 
متعددة اجلنس��يات على أن حتدد مهامها 

ومسؤوليتها ووقت حلها فيما بعد.
ومن املاحظ أن قوات االحتال في العراق 
ومن ضمنها ق��وات متعددة اجلنس��يات 
ملزمة باألح��كام املادة )43(م��ن اتفاقية 
الهاي الرابعة لعام 1907 التي حتدد الوضع 
القانون��ي لهذه القوات على أراضي البلد 

احملتل فهذه املادة تقضي بالتالي:
أ-ال يع��ّد االحت��ال العس��كري )دائمي��اً( 
وإمنا ه��و حال��ة قانونية مؤقته تس��تمر 
لل��دول  القانوني��ة  الش��خصية  معه��ا 
احملتلة وال تنتقل الس��يدة فيها إلى قوات 
االحتال حتى في حالة انهيار الس��لطة 

السياسية القائمة .
ب- تتمت��ع ق��وات االحت��ال بصاحي��ات 
فعلي��ة وقانوني��ة حلف��ظ النظ��ام العام 
وس��امة أفراد قوات االحتال ،مبا في ذلك 

القيام بعمليات مسلحة لهذا الغرض .
ج- تق��وم ق��وات االحت��ال بضم��ان إدارة 
املراف��ق العامة ، وتصدر ق��رارات لها قوة 
قانوني��ة وتنفيذية لهذا الغرض ، على أن 
ال يؤدي ذل��ك إلى تغير النظ��ام القانوني 
السائد في الدولة احملتلة، وقد أقر مجلس 
األم��ن بنظام االحت��ال العس��كري في 
العراق بالق��رار )2003/1483( واعترف هذا 
القرار بسيادة العراق وسامته اإلقليمية 
اس��تناداً إل��ى اتفاقي��ة اله��اي املذكورة 

أعاه.
وبالفعل فق��د حدد الق��رار 1546)2004( 
مه��ام هذه القرات ومنحها س��لطة في 
اتخاذ كافة التدابير املطلوبة للمساهمة 
في صون األمن  واالس��تقرار ف��ي العراق 
والعمل على من��ع اإلرهاب وردعه لغرض 
أجن��اح العملية السياس��ية وبناء قدرات 
الق��وات واملؤسس��ات األمني��ة العراقية 
.وورد في الرسالتني الصادرتني عن كل من 
وزير خارجي��ة الواليات املتحدة االميركية 
ورئي��س ال��وزراء العراق��ي املوجهتني إلى 
رئيس مجلس األمن ف��ي 2004/6/5 تأكد 

على تلك االلتزامات .
ووفق��اً مليث��اق األمم املتح��دة يتوجب على 
القوات األجنبي��ة التي ترابط فوق أراضي 
دولة ما أنب��رم اتفاق دولي مع تلك الدولة 
ينظ��م وضعه��ا القانون��ي ، ومن ضمن 
ذل��ك موضوع احلصان��ات التي تتمتع بها 
تلك القوات ،لكن مثل هذه االتفاقية لم 
تبرم وإمنا اس��تند الطرفان إلى الرسالتني 
املذكورتني في أعاه واملرسلتني إلى رئيس 
مجلس األمن 2004/6/5 وإلى قرار مجلس 
األم��ن رقم )2003/1483( الذي اس��تندت 
إليه سلطة االئتاف املؤقتة إلصدار ألمر 
رقم )17( لس��نة 2003 الذي شمل كافة 
أفراد القوات املتعددة اجلنسيات واملقاولني 
والعامل��ني معها . وقد م��ددت والية هذه 
الق��وات ع��دة م��رات إل��ى أن انتهت في 

. 2008/12/31
وبرغم أن النظام السياس��ي اجلديد الذي 
ج��اء بعد س��قوط النظام الس��ابق عام 
2003 ق��د أك��د م��راراً بالتزام��ه بجميع 
الق��رارات الصادرة ع��ن مجلس األمن ، إال 
أن القي��ود املفروضة علي��ه مبوجب القرار 
1991/678 بقيت س��ارية املفعول بحقه 
حتى ع��ام 2007 .فقد تأكد تنفيذ العراق 
لتلك االلتزامات في املناس��بات والوثائق 

التالية:
أ- لق��د ش��عر مجل��س األم��ن أن العراق 
أوفى بالتزاماته املتعلقة بنزع أس��لحته 
وفق القرارات السابقة ،لذا أنهى ،مبوجب 
األمم  جلن��ة  والي��ة   ،)2007(1762 الق��رار 
املتح��دة للرص��د والتحقي��ق والتفتيش 
ومكت��ب العراق للتحقي��ق النووي التابع 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الرس��الة املش��تركة  ب- كم��ا أش��ارت 
البريطاني��ة االميركية املرفق��ة مع قرار 
مجل��س األم��ن رق��م 1762 واملؤرخة في 
2007/6/28 إلى أن كل اخلطوات املناسبة 
قد اتخ��ذت لتأمني وازالة كافة أس��لحة 
الدم��ار الش��امل املعروف��ة ل��دى العراق 
والصواري��خ البالس��تية ضم��ن مدي��ات 
أكثر من )150ك��م( ،وكافة عناصر برامج 

وتصمي��م  لتطوي��ر  العراقي��ة  البح��ث 
وتصني��ع ودع��م وجتميع وتش��غيل هذه 
األنش��طة .كما أش��ار اجمللس إلى رسالة 
وزير خارجي��ة العراق املرفقة بالقرار أعاه 
الت��ي أعل��ن فيها انضم��ام الع��راق إلى 
اجملتم��ع الدميقراطي العامل��ي والى دعمه 

للنظام العاملي لهدم االنتشار.
م��ن  العدي��د  إل��ى  الع��راق  انض��م  ج- 
معاهدات نزع الس��اح وعدم االنتش��ار ، 
مبا فيها اتفاقية حظر اس��تحداث وإنتاج 
البكتريولوجي��ة  األس��لحة  وتكدي��س 
 ، األس��لحة  تل��ك  وتدمي��ر  والس��مية 
والبروتوكول اإلضاف��ي في امللحق باتفاق 
الضمان��ات اخلاص به��ا .وانض��م العراق 
إلى اتفاقية األس��لحة البيولوجية والى 
اتفاقية األس��لحة الكيماوية .وقد أشاد 
املدير التنفيذي ملنظمة حظر األس��لحة 
الكيماوي��ة بالس��لطات العراقي��ة لروح 
التعاون التي أبدتها في هذا الصدد. وعّد 
التزامات الع��راق في هذا املي��دان مثيلة 

اللتزامات بقية األطراف في االتفاقية .
د- وق��د اقر األمني العام ل��ألمم املتحدة أن 
األمان��ة العامة للجن��ة الدولية للطاقة 
الذري��ة ل��م تعث��ر عل��ى أي دلي��ل عل��ى 
اس��تعمال املواد النووية املعلنة ألغراض 
غي��ر األنش��طة النووي��ة الس��لمية في 
الع��راق .وعل��ى ه��ذا اجملل��س األس��اس ، 
خلصت إلى أن استعمال النووية املعلنة 
في العراق لم يخ��رج عام 2008 عن إطار 
األنش��طة الس��لمية .ووقع العراق على 
البروتوكول اإلضافة في التفاق الضمانات 
الشامل وصدق البرملان العراقي على هذا 

البروتوكول .
ه�- قدم العراق في 2008/5/30 استجابة 
تقري��راً   )2007(1762 الق��رار  ملتطلب��ات 
ح��ول التق��دم احلاصل في تنفي��ذ كافة 
االتفاقي��ات اخلاص��ة بحظ��ر التس��ليح 
ومنع االنتش��ار واالتفاقي��ات الدولية ذات 
الصل��ة .كما أن الدس��تور العراقي لعام 
2005 أل��زم الع��راق في مادته التاس��عة 
باحترام وتنفيذ التزامات العراق...الدولية 
اخلاص��ة مبن��ع انتش��ار وتطوي��ر وإنت��اج 
واستعمال األسلحة النووية والكيماوية 
والبيولوجية .ومينع م��ا يتصل بتطويرها 
وتصنيعه��ا وإنتاجها واس��تعمالها من 
وأنظم��ة  وتكنولوجي��ا  وم��واد  مع��دات 

لاتصال.
لقد بذل��ت احلكومات العراقية املتعاقبة 
منذ عام 2003 جهوداً مضنية للتخلص 
م��ن قيود الفص��ل الس��ابع .وكان لوزارة 
اخلارجي��ة ال��دور الرائ��د ف��ي ه��ذا اجملال 
.وأس��فرت هذه اجلهود عن إصدار مجلس 
 2010/12/15 )1957( ف��ي  األم��ن الق��رار 

الذي أعاد الع��راق إلى وضعه قبل احتال 
الكويت ،مبا في ذلك احلق الكامل باحلصول 
على التكنولوجيا املتقدمة واالستعمال 
األمثل والشامل للطاقة الذرية لألغراض 

السلمية وتطوير قدراته الدفاعية.
بذلت الدبلوماس��ية العراقي��ة دوراً بارزاً 
في إنهاء والية جلن��ة األمم املتحدة للرصد 
والتحقي��ق والتفتي��ش ،باعتبارها اآللية 
األساس��ية جملل��س األم��ن ف��ي معاجل��ة 
قضاي��ا ن��زع الس��اح ف��ي الع��راق، وان 
إنهاءها ،فضاً عن مدلوله الرمزي الكبير 
في اس��تكمال س��يادة العراق ،فإنها في 
الوقت نفس��ه تنهي العاقة املس��تمرة 
بني ملف نزع الساح في العراق من جهة 
ومجل��س األمن م��ن جهة ثاني��ة ،مبعنى 
انتهاء العمل ف��ي التقارير الفصلية عن 
نزع الس��اح ف��ي العراق الت��ي تقدم إلى 
مجل��س األمن وإنته��اء جميع االتصاالت 
واملراسات بش��أن هذا امللف، التي كانت 
م��ن ضمن والي��ة تل��ك اللجن��ة، ليصار 
بعد ذلك إلى رف��ع القيود املفروضة على 
الع��راق واملتعلق��ة بنزع الس��اح مبوجب 
قرارات مجلس األمن ذات العاقة وأبرزها 
القراران )687(و )0707( لسنة 1991 وهذا 
هو الفصل املهم من ملف نزع الس��اخ 
الذي مت إنه��اؤه مبوجب قرار مجلس األمن 
حول املوضوع بتاريخ 2010/12/15 مبعنى 
آخر فإن قرار مجلس األمن 1762 لس��نة 
2007 أنهى آلي��ة األمم املتحدة في مجال 
نزع الس��اح في العراق ،ف��ي حني مت رفع 
القيود املفروضة على العراق مبوجب القرار 
1957 الذي مت اعتماده بتاريخ 2010/12/15 

.من اجل الوصول إلى هذا الهدف.
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف عملت 
وزارة اخلارجية في ثاثة اجتاهات متوازية :

1 - إنض��اج رأي عام عاملي واس��ع ملوقف 
الع��راق وضاعف على مجل��س األمن من 
أجل إنهاء والية االمنوفيك ومكتب العراق 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وذلك 
عن طريق تضم��ني البيانات األساس��ية 
في حركة عدم االنحي��از ومنظمة املؤمتر 
اإلس��امي وبيانات الع��راق أمام اجلمعية 
العام��ة ومجلس األم��ن ،املطالبة بإنهاء 
املس��وغات  أن  باعتب��ار  الهيئ��ة  والي��ة 
والظروف التي أدت إلى إنش��ائها لم تعد 
موج��ودة ، وان اس��تمراره لم يع��د له ما 

يسوغه.
-2  جتفي��ف م��وارد االمنوفيك عن طريق 
رسائل يبعثها السيد وزير اخلارجية إلى 
األمني العام ل��ألمم املتحدة يطلب فيها 
حتوي��ل جزء م��ن رصيدها إل��ى صندوق 
تنمي��ة العراق، أو تس��ديد اش��تراكات 
العراق في املنظمات الدولية ،أو تغطية 
نفقات ش��راء مبان��ي الع��راق ،وغيرها 
من االلتزام��ات املالية الدولية. حققت 
الدبلوماسية العراقية في هذا التحرك 
شيئني األول عودة العراق إلى املنظمات 
الدولي��ة واس��تعادة حقوق��ه الكاملة 
لهيئاتها  والترش��يح  التصوي��ت  ف��ي 
، والثاني��ة اس��تنزاف م��وارد االمنوفيك 
به��دف ش��ل قدراتها وعدم اس��تغال 
موارد الع��راق في قضاي��ا ال عاقة لها 

بالوالية املناطة بها.
-3 فضح تصرفاتها التي تتجاوز الوالية 
املناطة بها عن طريق متابعة األنشطة 
التي تقوم بها وتأشير ما هو خارج إطار 
واليته��ا وتضمين��ه في بيان��ات العراق 
أمام مجلس األمن وفي اإلعام الدولي.

لقد قاد كل ذلك ،إضافة إلى التش��اور 
املس��تمر م��ع األعض��اء الدائم��ني في 
مجلس األمن واألعضاء اآلخرين املهمني 
فيه، إل��ى أن يصدر ق��رار مجلس األمن 
)1762( لس��نة2007 املتضم��ن إنه��اء 
والية ه��ذه الهيئ��ة .وكان ه��ذا القرار 
بحد ذاته نقلة نوعية في التخلص من 
القيود املفروضة على العراق في مجال 
نزع الس��اح حيث انه أنهى اآللية التي 
اعتمده��ا مجل��س االمن ف��ي معاجلة 
مل��ف نزع الس��اح في الع��راق ،إال أنه 
ل��م يرفع القي��ود املفروض��ة عليه في 
ه��ذا امللف .وهذا ما عمل��ت عليه وزارة 
اخلارجية خال فت��رة مراجعة القرارات 
أص��دره  ال��ذي   1957 بالق��رار  وتكل��ل 
 2010/12/15 بتاري��خ  األم��ن  مجل��س 
والذي مت مبوجبه رفع جميع القيود التي 
فرضت عل��ى الع��راق في ه��ذا اجلانب 
س��واء فيما يتعلق بحيازت��ه للقذائف  
التس��يارية خارج إطار املدى الذي حدده 
مجل��س األمن ف��ي ق��راره )687( لعام 
1991 أو االستفادة من التقدم العلمي 
والتكنولوجي ال��ذي قيده قرار مجلس 

األمن )707( لعام 1991.

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

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

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

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

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

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

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

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 6

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

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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بغداد - وداد إبراهيم: 

لي��س غريباً على بغ��داد ان تفتح ذراعيها 
ألمس��ية ثقافية او فني��ة، وال على قاعة 
اوج للثقاف��ة والفن��ون ان تفت��ح ابوابها 
من اجل الفن والثقاف��ة واالدب في بغداد 
ليكون مساء فيه جمهور واعمال وفنانون 
وانغام املوسيقى البغدادية، مشهد فني 
يعب��ر عن ان احلركة التش��كيلية تتعافى 
ان ل��م تكن قد دخلت ف��ي مرحلة مهمة 
من مراحل النهوض واالبداع، اذ احتضنت 
ه��ذه القاعة الفتي��ة والتي تع��د مركزا 
ثقافيا وفني��ا وادبيا ذا حيوية وفاعلية في 

الوسط الثقافي العراقي.
احتضن��ت هذه القاع��ة معرضا جماعيا 
خلمس��ة فنانني عراقيني يش��كلون الوانا 
واجتاهات واس��اليب مختلف��ة في الوعي 

والرؤية.
 ترنيمات تش��كيلية اس��م املعرض الذي 
ش��ارك فيه ه��ؤالء اخلمس��ة  بأعمال في 
الرس��م من شتى االس��اليب واالجتاهات، 
ليك��ون للفن العراقي ص��وت يصدح في 
مساء بغدادي س��احر وتعود حركة الفن 
التش��كيلي للحي��اة ويك��ون للمش��هد 
الفني تاثيره وبصمته في س��فر الثقافة 
العراقي��ة، الت��ي تعرض��ت للتراج��ع بعد 
اح��داث 2003 وبع��د ان اغلق��ت الكثي��ر 
من قاعات الفن التش��كيلي ،وال يس��عنا 
الوقوف على نوع املعارض او بالتحديد هذا 
املعرض وعلى مستوياتها وتأثيرها الفني 
ولك��ن اهميتها الفني��ة والتاريخية كون 
هذه املعارض تشكل حركة دفع حقيقية 
لعجلة الفن العراقي الذي دخل في حالة 

سبات خالل السنوات العشر االخيرة.
 لنجد ان فنانني عراقيني يقدمون فتوحات 
جدي��دة تتح��دث ع��ن عوامله��م الفنية 
املسوغة    لذا س��نكون امام جتارب فنية 
ان كان��ت كبيرة او صغيرة اال انها تتحدث 
عن اس��لوبهم واجتاهه��م الفني كونهم 
يش��تغلون ف��ي الفن بعش��ق احملبني وبال 

انقطاع. 
الناقد الفني حيدر سالم قال: من املفرح 
جدا ان هناك جمهورا كبيرا ومن النخبة، 
ه��ذه حال��ة تعيدنا ال��ى ماضي م��ا قبل 

الثمانينيات هناك ذوق وثقافة وان اختلف 
اجلمهور في نظرته الى اللوحة على الرغم 
م��ن انه لي��س هناك نية م��ن اي الفنانني 
للعودة الى املدارس الفنية الس��ابقة وقد 
يك��ون هذا صح��ي، اذ ان البع��ض يريد ان 
يكون في انسجام مع الوضع الفني العام 
ويقدم رؤيته الفنية على وفق وعي وأدراك 

فني للمفاهيم الفنية العامة.
ترنيم��ات تش��كيلية قدمه��ا فائز مجيد 
)بغ��داد1957 (  اوات ك��رمي1965 محم��د 
حمي��د  كاظ��م  حمي��د  الس��بع)1066( 

ومصطفى سالم حميد.
الفنان حميد كاظم قال: املتلقي يختلف 
ف��ي هذه القاعة ع��ن املتلقي في احلدائق 
او االماك��ن املعروف��ة كونه م��ن النخبة 
ومن الوس��ط الفني والثقافي نحن لدينا 
رس��الة فنية مهم��ة وهي ان هن��اك فنا 
عراقي��ا يولد من جديد، انا عملت في هذا 
املعرض بجه��د خاص فجعل��ت االعمال 
وكأنه��ا مقطوع��ة  متكامل��ة  االربع��ة 

موسيقية. 
الفن��ان فائز مجيد ق��ال: وضعت اعمالي 

مب��ا يعب��ر ع��ن احلي��اة اجلدي��دة، ووضعت 
لوحة للمطر والتي اعني بها  بناء جديدا 
للحياة كما وضعت االقنعة التي يضعها 
البع��ض على وجهه ليكون��وا بوجه يثير 
الش��فقة او محب��ة االخرين ف��ي حني ان 
الوج��ه احلقيقي يك��ون في��ه الكثير من 

اخلداع.
ع��دد من الفنان��ني وجدوا: ان ه��ذه احلالة 
تدع��و ال��ى التف��اؤل باألخ��ص احلض��ور 
الكبير جلمهور م��ن الفنانني واالعالميني 
والفضائي��ات وهذا يعني ان ما نش��هده، 
لي��س حال��ة اعتيادي��ة بل حال��ة صحية 
كما ان افتتاح معرض في املساء لم يكن 
ليحدث خالل الس��نوات العش��ر االخيرة 
بعد ان اغلقت قاعات الفن على شارع أبو 
نؤاس وغيرها من مناطق بغداد واقتصرت 
املعارض على قاعة جمعية الفنانني ودائرة 
الفنون التشكيلية والتي تقدم معارضها 
الفنية خالل فترة الصباح ويكون اجلمهور 

من الفنانني واالعالميني.
فيم��ا يجد البع��ض ان ما تش��هده هذه 
القاع��ة ه��و حض��ور جمهور ملش��اهدة 
االعمال الفنية وفي الوقت احملدد لالفتتاح 
عل��ى الرغم م��ن ان افتتاحه��ا يكون من 
قبل ش��خصية فنية مهمة في الوسط 

الفني.
الفنانة مليعة اجلواري قالت: ش��هدت هذه 
القاعة معارض فنية شخصية وجماعية 
وما ملسته ان اجلمهور الذي يحضر هو من 
الوسط التشكيلي والس��ينمائي وحتى 
م��ن املطربني وه��ذا التن��وع يعطي حياة 
جدي��دة إلقامة معارض فني��ة في قاعات 
الفن التش��كيلي في بغ��داد وان كانت ال 

تتعدى الثالث قاعات.

متابعة الصباح الجديد: 
ال ش��ك أن الش��وكوالتة م��ن املأكوالت 
املفضلة لدى الكثير من الكبار والصغار 
على حد س��واء، لكن عملي��ة تخزينها 
تش��كل معضلة للكثيري��ن، خاصة وأن 
الشوكوالتة تسيح بسهولة في األجواء 

احلاّرة. 
ويتس��اءل كثي��رون م��ا ه��ي الش��روط 
األفضل لتخزين الشوكوالتة، وهل ميكن 
وضعها في الثالجة، أم يفضل االحتفاظ 

بها في درجة حرارة الغرفة؟
اخلبير النيوزلندي في الش��وكوالتة لوك 
أوين س��ميث يجي��ب عن هذا الس��ؤال، 
ويقول إنه في موج��ات احلر، من األفضل 

جتنب تخزين الش��وكوالتة ف��ي الثالجة 
بأي ثم��ن، حيث تفقد نكتها بنحو كبير 
ضم��ن األج��واء الب��اردة داخ��ل الثالجة، 
بحسب ما نقلت صحيفة »ديلي ميل » 

البريطانية.
وينصح س��ميث، بتخزين الش��وكوالتة 
في م��كان مظلم وبارد، حي��ث أن احلرارة 
املنخفضة في الثالجة، ميكن أن تفس��د 
النكه��ة، متام��اً كم��ا تفع��ل األج��واء 

الساخنة.
وف��ي ح��ال كان��ت األج��واء ح��ارة بنحو 
كبي��ر، بحيث يصعب مع��ه جتنب ذوبان 
الشوكوالتة، فإن أفضل طريقة حلفظها، 
عن طريق وضعها داخ��ل حاوية مغلقة 

في الثالجة، ولكن يفضل تركها لبعض 
الوقت بدرجة حرارة الغرفة قبل أكلها.

وأشارت بليندا ستيورات خبيرة السالمة 
الغذائية إلى س��بب آخر، مينع من تخزين 
الش��وكوالتة في الثالجة بنحو مباشر، 
فعند تخزينها في األج��واء الباردة، ومن 
ثم تعريضها للهواء الس��اخن، ميكن أن 
تتشكل بلورات من السكر تغطي ألواح 

الشوكوالتة.
كما أن الش��وكوالتة من األطعمة التي 
متتص الروائح بس��هولة، لذلك ميكن أن 
يتغي��ر طعهما في ح��ال تخزينها داخل 
الثالج��ة مع أطعم��ة أخ��رى ذات رائحة 

نفاذة.

معارض تشكيلية جماعية في مساءات بغدادية

ال تخزن الشوكوالتة في الثالجة

اليونيسيف تدعو لحماية 
األطفال من مخاطر اإلنترنت

دعت منظمة اليونيس��يف حكومات العالم واالس��ر 
وامل��دارس لبذل املزي��د من اجلهود حلماي��ة االطفال من 

مخاطر االنترنت.
واكدت دراس��ة اصدرته��ا املنظم��ة أن 157 ألف طفل 
يدخل��ون يومًي��ا للمرة األول��ى إلى العال��م الرقمي، اي 
مبعدل طفل جديد كل نص��ف ثانية، وقد أصبح هناك 

طفل بني كل 3 مستعملني لألنترنت.
وأوضحت أنه برغم من الفوائد التي تعود على األطفال 
من اس��تعمال االنترنت إال أن هن��اك العديد من اخملاطر 

التي يجب حمايتهم منها.
وتتضمن تلك اخملاطر، إساءة استعمال املعلومات التي 
يفصح عنه��ا الطفل، والس��يطرة عل��ى الطفل عبر 
االنترن��ت، وإدمان األلع��اب االلكتروني��ة، واالطالع على 

محتويات ال تناسب الطفل، والعنف.

حفل »طالق« لسيدة كندية 
تثير السوشيال ميديا

قررت »نيكول نيس��تر« أن تقيم احتفااًل مع أصدقائها، 
بعد أن مرت بتجربة زواج فاشلة، ومت الطالق بينها وبني 
شريكها، لتحتفل مبرور أس��وأ فترات حياتها، وكبداية 

الستقبال بداية جديدة حلياتها.
وذكرت »نيكول« أنها بعد أن مت طالقها من زواج 13 عاًما، 
قررت نيكول، 36 عاًما من كندا، أن تبدأ في البحث عبر 
اإلنترنت، لتجد طريقة جدي��دة لالحتفال بالطالق، قد 
مرت في إحدى حلقات املسلس��ل التلفزيوني الشهير 

»األصدقاء«، لتقرر تنفيذها في الواقع مع أصدقائها.
وبالفعل تواصلت مع أصدقائه��ا، وأخبرتهم بفكرتها 
عن احلف��ل، ليب��دوا تأييدهم للفك��رة، وبالفعل حضر 
األصدقاء ملتزم��ني بقواعد احلفل، والت��ي توجب على 
األصدق��اء واملطلق��ة ارت��داء فس��اتني زف��اف، وإحضار 

هدايا.

مدرسة بريطانية تلغي الواجب 
المنزلي تثير غضب األهالي

 تس��ببت مدرس��ة بريطاني��ة ف��ي إث��ارة حن��ق أولياء 
األم��ور عندما قررت إلغ��اء الواجب املنزل��ي لعدم توفر 
الوقت الكافي لدى املعلم��ني إلعداد الدروس، متهمني 

املسؤولني بها بإيجاد جيل من »الفشلة«.
وكان��ت كاثرين هوتل��ي ناظرة مدرس��ة وكلية فيليب 
مورانت  مبقاطعة  أس��كس بإجنلترا قد ألغت الواجبات 
املنزلية بعد ش��كاوى من املدرس��ني لع��دم وجود وقت 
كاف للتصحي��ح، واس��تبدل الواج��ب املنزل��ي بنظام 
اختي��اري مخف��ف يختار خالله األطفال من س��ن11 – 
18 عام��اً القليل من الواجب املنزل��ي ألدائه بعد الدوام 

املدرسي.
ولكن مبرور الوقت، عل��ى وفق ما ذكرته صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية، قال أولياء األمور إن الطلبة يتعمدون 
جتنب أداء الواج��ب املنزلي أيا كان، واصفني هذا النظام 
بأنه يدمر اآلفاق الوظيفية للشباب كما يوجد »ثقافة 
الفش��ل«، لدرجة أن م��ن يقبل من التالمي��ذ على آداء 

الفروض املنزلية بهمة يتعرض للسخرية من أقرانه.

الفن��ان ريك��ي مارت��ن، مغن��ي م��ن 
بورتوريكو ، متك��ن من الهيمنة على 
األميركي��ة  الب��وب  موس��يقى 
والالتينية في فترة التسعينيات 
، وكان ق��د ب��دأ طريق��ه الفني 
م��ع فريق الب��وب Menudo ، ثم 
انفصل عنها وبدأ مشوار جناحه 

كفنان مستقل.
مت اختياره لتلح��ني وتأدية أغنية 
 FIFA االحتاد الدولي لكرة القدم
، ل��كأس العالم لع��ام 1998م 
 La Copaوه��ي كأس احلي��اة أو
de la Vida ، واكتس��ب مارتن 
ش��هرة واس��عة بعده��ا مع 
إطالق أغنية منفردة بعنوان 
 ”Livin’ la Vida Loca
ف��ي مقدم��ة  وأصب��ح   ،
مغن��ي الب��وب الالتين��ني 
، كم��ا أعطى للموس��يقى 
عظيم��ة  مكان��ة  الالتيني��ة 

مج��دداً ، وتبعت��ه كل م��ن جينيفر 
لوبيز وشاكيرا .

ول��د الفنان ريك��ي م��ارن أو إنريكي 
مارتن موراليس في 23 ديسمبر عام 
1971 م ف��ي مدينة س��ان خوان في 
بورتوريكو ، ووالده خبير نفسي يدعى 
إنريك��ي مارت��ن نيجرون��ي ، ووالدته 
نيري��دا مورالي��س وهي محاس��بة ، 
ولكن انفص��ل والديه وهو مازال في 
الثانية من عمره ، مما ترك أثرا سلبياً 
عليه وتعرض لتغيير مكان س��كنه 

باستمرار .
ظهرت موهب��ة مارتن من��ذ الصغر 
، ف��كان يحض��ر دروس لتعلم الغناء 
والتمثي��ل وهو مازال في السادس��ة 
من عمره ، حتى يس��تطيع االلتحاق 
ف��ي  ويش��ارك  غنائي��ة  بفرق��ة 
املسرحيات املدرسية ، وكان يشارك 
ف��ي إعالن��ات املش��روبات الغازي��ة ، 
ومعاجني األسنان ومطاعم الوجبات 

الس��ريعة ، حيث ظهر على العديد 
من احملط��ات التليفزيونية وهو مازال 

في الثامنة من عمره .
تلق��ى ريك��ي مارت��ن العدي��د م��ن 
اجلوائ��ز الدولي��ة، مبا في ذل��ك جائزة 
م��ن  اعتراف��اً  الع��ام«  »ش��خصية 
الالتيني��ة  التس��جيالت  أكادميي��ة 
لتفوقه الفن��ي والعمل اخليري على 

نطاق واسع. 
وهناك العديد من اجلوائز األخرى التي 
حص��ل عليها تتضمن: »جنمه« على 
ممشى املش��اهير في هوليوود، جائزة 
جرامي وثالث جوائز جرامي الالتينيه، 
جائ��زه م��ن ام تي في اآلس��يويه وام 
تي في املوس��يقية ف��ي أوروبا، جائزة 
املوسيقى العاملية، جائزة املوسيقى 
األميركي��ة، العدي��د م��ن جوائ��ز » 
 Billboard »و ،« Premio Lo Nuestro
 Premios Alma الالتينيه،جائ��زة   «

.GLAAD وجائزة من

ريكي مارتن
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مهني��اً: تط��رأ بع��ض األح��داث لتس��ّبب لك 
املشكالت او الفشل، أنصح لك تعزيز العالقات 
املهني��ة عاطفياً: إس��داء النصائح للش��ريك 
يك��ون مفي��داً، لكّن العم��ل مبوجبه��ا يفرض 

عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها

مهني��اً: إي��اك والتس��رع في اتخ��اذ القرارات 
املصيرية، راجع حساباتك وال سيما عالقاتك 
املهنية عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده 
حباً بك ويقّدر تصّرفك معه، وهذا ما يجعله 
ينتظر الفرصة املناس��بة ليبادلك باملثل في 

احلب والعطاء

مهنياً: قد يثور غضبك على بعض التصرفات 
أو املواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 
بخ��الف م��ع الزم��الء عاطفي��اً: الغي��رة من 
األس��باب الس��لبية في العالقة بالش��ريك، 

حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر

مهني��اً: حواف��ز جدي��دة في العم��ل جتعلك 
أكثر حماس��ة ونش��اطاً، وفرص جناح متعدد 
عاطفياً: ال حتكم على الشريك بتسّرع، فهو 
شّفاف وحّساس إلى حّد كبير، وسيثبت لك 

أنك أخطأت في تسّرعك بحقه

إحذر س��وء تفاهم أو التباس��اً في أحاديثك، 
وك��ن واعي��اً ل��كل م��ا يق��ال حول��ك ودّون 
املالحظ��ات، وتتاح ل��ك فرص مهني��ة مميزة، 
ويحالفك احلظ وحتق��ق أرباحاً عاطفياً: تقدم 
غي��ر متوقع في العالقة بالش��ريك، بس��بب 

اقدامك على دعمه دائما

مهني��اً: إح��ذر نفق��ات ل��م تتوقعه��ا لدفع 
بعض املس��تحقات، أو لتغطية عملية شراء 
عاطفياً: مؤهالتك تلفت أنظار الشريك وتثير 
إعجابه، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه 

منك من دون أن تشعره أنك خاضع له

مهني��اً: تواج��ه حقيق��ة م��ا، وتضط��ر رمبا 
إلى إلغاء بع��ض املواعيد ملعاجل��ة أمر طارئ 
عاطفياً: جتاربك السابقة في اجملال العاطفي 
لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف 

كلياً عن التجارب السابقة

االس��تثمارات  ف��ي  األرب��اح  مهني��اً: حتق��ق 
التي أجنزتها أخيراً، إنه يوم مناس��ب لش��راء 
األس��هم وعقد الصفقات الكبيرة  عاطفياً: 
متّر بي��وم رائع وممتاز مع احلبي��ب وهو األفضل 

في العالقة مقارنة مبا سبق

مهني��اً: ح��اول أن تبتع��د ع��ن العدائية غير 
املبّررة في العمل، فاملرحلة املقبلة ستفرض 
عليك التعامل م��ع اآلخرين بجدية عاطفياً: 
حب مفاج��ىء ولقاءات رومانس��ية متعددة، 

تسعد على تغيير مزاجك

مهني��اً: ه��ا أنت تواج��ه س��لبيات تعاطيك 
م��ع اآلخرين خالفاً ملا اعت��ادوه منك، ما الذي 
غّيرك أو حّولك إلى شخص آخر؟ عاطفيا قد 
جتد املس��اعدة التي كنت تبح��ث عنها عند 
الش��ريك، لذا يستحس��ن أن تس��تفيد من 

وجوده بقربك قدر املستطاع

مهني��اً: احلظوظ جميل��ة وممي��زة، حتّفزك على 
االجته��اد واملواظب��ة، ويرافقك احل��ظ عاطفياً: 
تتمتع بقدر عاٍل من املنطق والنزاهة في تقييم 
الشريك ولو كان من أعز األشخاص على قلبك 

واهمهم في حياتك

الحوتالجديالدلو

مهنياً: يكون النجاح من نصيبك وتس��تعيد 
حيويت��ك، وتتلق��ى جواب��اً او اش��ارة وتنطلق 
مبرحلة جديدة عاطفياً: سعادة كبيرة جداً في 
طريقها اليك، وهذا س��ببه التفاهم التام مع 

الشريك على العناوين األساسية

حظك اليـوم



الدوحة ـ وكاالت:
وصل��ت إل��ى العاصم��ة القطري��ة 
الدوح��ة أول أم��س الروس��ية ماريا 
شارابوفا واإلسبانية غاربني موغوروزا 
متهيداً للمش��اركة في بطولة قطر 
توتال للس��يدات املقررة بني 12 و18 
ش��باط اجلاري عل��ى مالعب مجمع 
خليفة الدولي للتنس واالسكواش.

وحتت��ل موغ��وروزا )24 عام��اً( املركز 
الرابع ف��ي التصني��ف العاملي وهي 
متوجة في مس��يرتها بلقبي غراند 
سالم في فرنس��ا )2016( ووميبلدون 
)2017(. أم��ا ش��ارابوفا البالغ��ة 30 
عاماً، وصاحبة خمسة ألقاب كبرى 

زالت تس��عى الس��ترجاع  فم��ا 
سابق مس��تواها بعد عودتها 
أحرزت  اإليق��اف، حي��ث  م��ن 

واحداً  الع��ام املاضي لقب��اً 
حققته ف��ي تيناجني في 

أكتوبر 2017.
أن  وسبق لش��ارابوفا 
قطر  ببطولة  ف��ازت 
مرت��ني عام��ي 2005 
ح��ني  ف���ي  و2008، 
موغ��وروزا  تس��عى 
لباكورة القابها في 

الدوحة.
وتعد نسخة 2018 

أقوى  من  واحدة 
ت  لنسخ���ا ا

عل��ى اإلط��الق م��ع تأكي��د نخب��ة 
املصنف��ات مش��اركتهن ف��ي قطر 

الدمنركي��ة  مقدمته��ن  وف��ي 
كارول��ني فوزنياكي األولى 

والرومانية  العالم  على 
هالي��ب  سيم��ون��ا 
الثاني��ة واألوكراني��ة 
س��فيتولينا  الين��ا 

لث�ة  لث��ا ا

بليس��كوفا  كارولينا  والتش��يكية 
حامل��ة اللق��ب وغيرهن م��ن أولى 

املصنفات على العالم.
وتصن��ف بطولة قطر توتال هذا 
املوس��م في مس��توى "برميير 
5" وه��ي واح��دة م��ن خمس 
ف��ي هذا  بط��والت صنف��ن 
املس��توى لع��ام 2018، أم��ا 
البطوالت األربع الباقية فهي 
روما ومونتريال وسينسيناتي 

وووهان.

نيويورك ـ وكاالت:
أحرز كاي��ري إيرفين��ج، 28 نقطة 
ليس��اعد بوس��طن س��يلتيكس 
على البق��اء في صدارة القس��م 
الس��لة  ك��رة  ب��دوري  الش��رقي 
األمريك��ي للمحترفني، بعد الفوز 
110-104، عقب وقت إضافي على 

واشنطن ويزاردز، الليلة املاضية.
وأض��اف جايل��ن ب��راون 18 نقطة، 
لصالح س��يلتيكس ال��ذي واصل 
تفوقه بانتصار واحد على تورونتو 
عل��ى   88-113 الفائ��ز  رابت��ورز، 

نيويورك نيكس.
خس��ارته  س��يلتيكس  وع��وض 
الثالث��اء  رابت��ورز،  أم��ام   91-111
املاضي، ليحق��ق انتصاره اخلامس 
خ��الل 6 مباري��ات.. وانتصر رابتورز 
عل��ى نيك��س بفض��ل 18 نقطة 
م��ن يوناس فاالنتش��يوناس، الذي 
اس��تحوذ أيض��ا عل��ى 10 ك��رات 

مرتدة.
وجتاوز جولدن ستيت وريورز، بداية 
ضعيفة وفاز 121-103 على داالس 

مافريكس.
ومتك��ن س��تيفن كوري م��ن جتاوز 
فينس كارتر في قائمة مس��جلي 
التصويب��ات الثالثية ف��ي الدوري 
األمريك��ي عب��ر العص��ور، بعدما 

سجل 4 ثالثيات ضد مافريكس.
وعاد وريورز لطريق االنتصارات بعد 
خسارته مرتني متتاليتني ألول مرة 

هذا املوسم.
وب��ث ليب��رون جيمس احلي��اة في 
موسم كليفالند كافاليرز الفاتر، 
ول��و لليل��ة واح��دة عل��ى األق��ل، 

عندما سجل مع إش��ارة النهاية 
ليقود فريقه للفوز 140-138 على 
مينيس��وتا تيمبروولف��ز في دوري 
كرة السلة األمريكي للمحترفني 

الليلة املاضية.
وبعد أن طل��ب كليفالن��د إيقاف 
اللع��ب مؤقت��ا قبل ثاني��ة واحدة 
على النهاية، تلقى جيمس متريرة 
طويل��ة بالقرب م��ن خط تصويب 

الرميات احلرة.
وحت��ت ضغ��ط م��ن جيم��ي باتلر 
العب مينيسوتا، دار جيمس حول 
نفسه ثم أطلق تصويبة من فوق 

رأس املدافع املندفع بقوة.
الس��لة  ف��ي  الك��رة  وس��قطت 
جماهي��ر  احتف��االت  لتنطل��ق 
كليفالند التي جتاوزت مؤقتا تعثر 

الفريق في الفترة األخيرة.
وق��ال جيمس ف��ي مقابل��ة بعد 

املب��اراة "امل��درب )تي��رون( ل��و نفذ 
لعب��ة رائعة، جي��ف جرين مرر لي 
ك��رة متقنة وأنا وثقت في غريزتي 
وسددت".. وس��اعد االنتصار على 
تخفي��ف الضغ��ط الواق��ع على 
جيمس وفريقه الذي خس��ر أمام 
أورالن��دو ماجي��ك املتواض��ع ف��ي 

اليوم السابق.
ورف��ع كافالي��رز رصي��ده إل��ى 31 
انتص��ارا مقاب��ل 22 هزمي��ة لكنه 
يتأخ��ر بف��ارق س��بعة انتصارات 
وراء بوسطن سيلتيكس متصدر 

القسم الشرقي.
وواج��ه كافالي��رز صعوب��ات هذا 
املوس��م بعد تأهل��ه للنهائي في 
الس��نوات الث��الث املاضية، حيث 
فاز على جولدن ستيت واريورز مرة 
واحدة وخسر أمام املنافس نفسه 

في املرتني األخريني.
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روما ـ وكاالت:

حقق ن��ادي يوفنت��وس اإليطالي 
بقي��ادة حارس��ه اخملض��رم جيان 
لويج��ي بوف��ون إجن��ازاً تاريخي��اً 
15 مب��اراة ل��م  بعدم��ا خ��اض 
تس��تقبل خاللها شباكه سوى 
ه��دف وحي��د مقابل تس��جيله 
29 هدف��اً محقق��اً 13 انتص��ارًا 
و تعادل��ني في ثالث مس��ابقات 
ش��ملت الدوري والكأس احملليني 

وبطولة دوري أبطال أوروبا.
وش��ن نادي يوفنتوس سلسلته 
التاريخي��ة بتعادل س��لبي أمام 
دور  ف��ي  اإلس��باني  برش��لونة 
اجملموع��ات م��ن مس��ابقة دوري 
أبط��ال أوروبا ، فيم��ا عرفت آخر 
مبارياته فوزاً ساحقاً على ضيفه 
نظيف��ة  بس��باعية  ساس��ولو 
ف��ي بطول��ة ال��دوري اإليطالي ، 
حيث يعتب��ر األوروغوياني مارتن 
كاس��يريس مدافع نادي هيالس 
فيرون��ا الالعب الوحيد الذي جنح 
في هز شباك »السيدة العجوز« 
في املباراة التي انتهت بفوز أبناء 
تورينو بثالثة أهداف مقابل هدف 

واحد.
الت��ي  املواجه��ة  ع��ن  وفض��ال 
الكتالوني، فإن  بالفريق  جمعته 
يوفنت��وس تقاب��ل مع ف��رق ذات 
املباريات  هج��وم ض��ارب خ��الل 
اخلمس عش��رة املاضية ، ومنها 
أندية نابول��ي و إنتر ميالن و روما 
، إال انه��ا بالرغم من ذلك عجزت 

عن هز شباكه.
وبحس��ب م��ا أوردت��ه صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية، فإن تلقي أي 
فريق لهدف وحيد خالل 15 مباراة 
دون خس��ارة ، يُعد إجنازاً تاريخياً 

لم يس��بق لفري��ق يوفنتوس أن 
حققه على م��دار 120 عاماً من 

تأسيسه .
هذا ويحتل يوفنتوس املركز الرابع 
في ترتيب الدفاع��ات األقوى في 

الدوريات األوروبية الكبرى بعدما 
تلقت ش��باك حارساه اإليطالي 
بوفون أو البولندي تش��يزني 15 
هدف��اً خل��ف كل م��ن أتلتيكو 
مدري��د اإلس��باني ب��� 9 أهداف 

وبرش��لونة اإلسباني ب� 11 هدفاً 
و نابولي اإليطالي ب� 14 هدفاً.

وفضالً عن ثنائي حراس��ة املرمى 
املتألق ، فإن فريق يوفنتوس ميتلك 
في صفوفه مدافعني متمرسني 

بقي��ادة املغربي مهدي بن عطية 
واخملضرم جيورج��ي كيليني في 
قلب��ي الدف��اع، وإل��ى جوارهم��ا 
الظهي��ران اإليطالي��ان ماتيا دي 
شيليو و أندريا بارزالي، باإلضافة 
البرازيلي أليكس س��اندرو  إل��ى 
، مع إمتالكه أيضاً خلط وس��ط 
حصني بقيادة البوسني ميراليم 
بيانيتش واألملاني سامي خضيرة، 
اللذي��ن يؤدي��ان دوراً هام��اً ف��ي 
الهجومية  الصدمات  امتصاص 

للخصوم.
من جان��ب اخر، ح��دث املهاجم 
األرجنتين��ي لفري��ق يوفنت��وس، 
جونزال��و هيجواي��ن، ع��ن جن��اح 
البيانكوني��ري ف��ي الف��وز على 
نظيف��ني  بهدف��ني  فيورنتين��ا 
ف��ي اجلول��ة ال��� 24 م��ن الدوري 
اإليطال��ي.. وق��ال جونزال��و بعد 
»برميي��وم  لش��بكة  املب��اراة 
»إنه  اإليطالي��ة:   ميدياس��يت« 
انتص��ار مهم، علين��ا أن نواصل 
به��ذا الش��كل، حققن��ا خطوة 
جيدة للغاية في طريقنا للدفاع 

عن لقب الدوري اإليطالي«.
وعن تسجيله لهدفه الرابع عشر 
هذا املوس��م في الدوري، أضاف: 
»م��ن امله��م دائًم��ا ألي مهاجم 
أن يس��جل، ولكني ه��ادئ على 
الدوام«.. وجنح هيجواين في قتل 
اللقاء في الدقيق��ة 85 بإضافة 
اله��دف الثان��ي ليوفنتوس، بعد 
متريرة رائعة أرس��لها له جورجيو 
كيلين��ي خل��ف دف��اع الفري��ق 

البنفسجي.

في ثالث مسابقات شملت الدوري والكأس المحليين وأبطال أوروبا

يوفنتـوس يحقـق إنجـازًا تاريخيـًا بتلقـي
 شباكـه هدفـًا وحيـدًا خـالل 15 مبـاراة

بوفون

لقطة من دوري كرة السلة االمريكي

العواصم ـ وكاالت:
ذكر احتاد أيرلندا الش��مالية لك��رة القدم أول أمس 
أنه مّدد تعاقده مع مايكل أونيل ليبقى في منصبه 
مدرب��اً للمنتخب ألربع س��نوات إضافية ويس��تمر 
االرتب��اط بني الطرفني حتى 2024.. وس��يقود املدرب 
البال��غ م��ن العمر 48 عام��اً أيرلندا الش��مالية في 
تصفي��ات بطولت��ي أوروب��ا املقبلت��ني إضاف��ة إلى 
تصفيات كأس العال��م 2022 في قطر.. وجاء متديد 
العقد في أعقاب رفض أونيل الش��هر املاضي عرضاً 
لتدريب منتخب اسكتلندا بديالً جلوردون ستراكان.

وق��ال أونيل في بيان: »أنا فخ��ور للغاية مبهمتي في 
تدريب منتخب أيرلندا الش��مالية وسعيد لتمديد 
فترة بقائي مع املنتخب. في الشهور األخيرة أتيحت 
لي عدة فرص أخرى لكن التحدي األكبر واألكثر إثارة 
بالنس��بة لي هو قي��ادة أيرلندا الش��مالية للعودة 

واملشاركة في بطولة كبرى«.
وأضاف: »أشكر احتاد الكرة على ثقته في شخصي 
والتي متثلت في متديد التعاقد وأش��كر املش��جعني 
على دعمهم ومساندتهم لي وللمنتخب على حد 

سواء«.
وق��اد أوني��ل منتخب أيرلن��دا الش��مالية لبلوغ دور 
الس��تة عش��ر في بطولة أوروب��ا 2016 لكّن فريقه 
فش��ل في بلوغ نهائي��ات كأس العالم في روس��يا 
بخس��ارته في ملحق التصفيات أمام سويسرا في 

تشرين الثاني 2017.
ووفق��اً للعقد اجلديد س��يتولى أوني��ل أيضاً مهام 
املش��رف العام على كرة القدم وس��يكون مسؤوالً 
بش��كل عام عن برام��ج تطوير اللعبة ف��ي أيرلندا 

الشمالية.

ميونيخ ـ وكاالت:
ى فولفس��بورج ضربة موجعة بتعرض العبني  تلقَّ
لإلصابة في الوقت الذي يحاول فيه العودة لسكة 
االنتص��ارات، عندما يواجه فيردر برمين اليوم األحد 
بال��دوري األملاني، بع��د أن ودَّع الفريق منافس��ات 

كأس أملانيا.
وقال مارتني ش��مديت: »يُعاني مارسيل تيسيراند 
م��ن إصابة في الفخذ، ويانيك جريهارد من إصابة 
في الكاحل. س��يغيب الثنائي عن مباراتنا اليوم. 
هذا يؤلم، حي��ث إننا ال نريد أن نفقد أيًا منهما«.. 
وخسر فولفس��بورج من شالكة في دور الثمانية 
ب��كأس أملاني��ا يوم األربع��اء، لكنه يس��افر لبرمين 
بعدم��ا قف��ز للمركز ال���12 بالبوندس��ليجا بعد 

حتسن أداء الفريق.
وق��ال ش��مديت: »طبيعي نحن حزين��ون خلروجنا 
من الكأس مؤخ��رًا، لكننا عدنا بقوة، وعلى الفور 
تدربنا بش��كل جيد. وحولنا تركيزنا مباش��رة إلى 

مهمتنا اجلديدة«.

»أيرلندا الشمالية« 
يمدد تعاقده مع أونيل

ضربة موجعة لفولفسبورج 
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3:15 عصرًا
7:30 مساًء

6:15 مساًء

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

5:00 عصرًا

مفكرة اليوم

نيوكاسل ـ مان يونايتد
ساوثهامتون  ليفربول

برشلونة ـ خيتافي

إنتر ميالن ـ بولونيا

فالنسيا ـ ليفانتي

تورينو ـ أودينيزي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

شارابوفا وموغوروزا تشاركان في قطر توتال
مدريد ـ وكاالت:

س��جل إيف��ان راكيتيت��ش، العب 
وس��ط برش��لونة، اله��دف الثاني 
فالنس��يا،  مرم��ى  ف��ي  لفريق��ه 
اخلميس، بنصف نهائي كأس ملك 
إس��بانيا، ليحقق رقًما جديًدا في 

مسيرته االحترافية.
نش��ر الدولي الكرواتي تغريدة عبر 
حس��ابه الرس��مي مبوقع »تويتر« 
شكر فيها جميع الفرق التي لعب 
لها بعد وصوله للهدف رقم 100.

وقال راكيتيت��ش: »فخور بوصولي 
إل��ى اله��دف رق��م 100 كالع��ب 
محترف، ش��كرًا لكل من منتخب 
كرواتيا، بازل، ش��الكه، إش��بيلية، 
وبرش��لونة إلعطائي الفرصة كي 
أس��تمتع بتل��ك اللحظ��ات، كما 
أشكر زمالئي واملدربني، كل الدعم 

لكم«.
لعب راكيتيتش )29 عاًما( مع بازل 
مل��دة موس��مني س��جل خاللهما 
11 هدًف��ا أتوا جميًع��ا في بطولة 
الدوري، وفي موس��م 2008-2007 
 3 وخ��الل  إل��ى ش��الكه،  انتق��ل 

مواسم ونصف سجل 16 هدًفا.
التهديف��ي  املع��دل  ارتف��ع 
لراكيتيتش بش��كل ملحوظ بعد 
انتقال��ه إلش��بيلية ف��ي كان��ون 
الثاني 2011، ومتكن من تس��جيل 
32 هدًف��ا، من بينهم 25 هدًفا في 

الليجا، و4 ف��ي كأس امللك، و3 في 
الدوري األوروبي.

وبهدفه أمس على ملعب ميستايا 
يكون قد أكمل راكيتيتش الهدف 
رقم 29 مع البلوجرانا، كما سجل 

مع منتخب بالده 22 هدًفا.
وعل��ى صعي��د صناع��ة األهداف 
الكروات��ي  الالع��ب  اس��تطاع 
املساهمة ب� 106 هدف مع جميع 

الفرق.
من جانب اخر حذرت رابطة الدوري 
اإلس��باني لك��رة الق��دم »الليغا« 
بأنها س��ترفع للجنة املنافس��ات، 
أي احتفاالت قد تخلق توتراً، خالل 

مباريات الدوري.
وذكرت الرابطة، في بيانها: »الليغا 

تدافع عن قيم الرياضة، واالحترام 
اجلماع��ي،  والعم��ل  والتع��اون 
أج��ل  م��ن  والنض��ال  والتعاي��ش 

املساواة، والصداقة، وأمور أخرى«.
أي  برف��ع  »س��نقوم  وأضاف��ت: 
تصرف��ات، تتع��ارض م��ع الكرامة 
واالحت��رام الرياض��ي، وعل��ى وجه 
اخلصوص اس��تعداء اجلمهور، إلى 

جلنة املنافسات«.
العدائية،  »االحتف��االت  وتابع��ت: 
الت��ي ال يت��م كتابتها ف��ي تقارير 
احل��كام، وميك��ن أن تخل��ق توت��راً، 
في النظام الرياضي، س��وف تُرفع 
للجنة املنافس��ات، ول��ن نتردد في 
ذلك، إلخالء مسؤوليتنا، وقد تكون 

هناك قرارات تأديبية«

راكيتيتش

راكيتيتش يحتفل بإنجاز استثنائي

سيلتيكس يهزم ويزاردز في دوري السلة األمريكي
ليبرون جيمس يقود كافاليرز لفوز قاتل



بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم املدرب معد عراك إلى املالك 
التدريبي للمرك��ز الوطني لرعاية 
املوهب��ة الرياضية بالكرة الطائرة، 
واوضح عراك إلى انه حاز على ثقة 
مدير املركز الوطني، زميله السابق 
عالء ش��اكر، حيث التحق بتدريب 
املوهوبني اجل��دد، مبينا إلى انه بدأ 
تدريب��ات عل��ى تعلي��م الواعدين 
خلم��س نقاط تع��د األس��اس في 
الك��رة الطائ��رة وه��ي ) املناول��ة 
م��ن االعلى واملناولة من األس��فل 

واألرسال والتوصيل والدفاع(.
وق��ال ان الصغ��ار ه��م االس��اس 
للعبة مس��تقبالً، وال س��يما في 
ضوء توف��ر مقوم��ات النجاح من 
قاعة حديثة وجتهي��زات متكاملة 
ومالكات إداري��ة وتدريبية حريصة 

على تطوير قدرات املوهوبني.
واشار إلى جتربته السابقة مشرفا 
على فرق الفئ��ات العمرية بناديي 
أس��همت  والبيش��مركة  ده��وك 
واق��ع ح��ال  اطالع��ه عل��ى  ف��ي 

الف��رق الواعدة، وبالتال��ي كيفية 
التعام��ل معها من أج��ل االرتقاء 
مبؤهالتها الفنية واعدادها بالطرق 

الصحيحة.
وق��ال ان��ه امضى نحو 7 س��نوات 
في العمل التدريب��ي بني التدريب 
ده��وك  أندي��ة  عل��ى  واألش��راف 
رحلته  والبيشمركة في  وبروسك 

الشمالية.
واس��تذكر ع��راك، رحلت��ه العب��اً 

ومدرب��اً بالك��رة الطائ��رة، مبين��ا 
انها بدأت في أندي��ة القوة اجلوية 
لع��ب  ث��م  والس��الم،  واجلي��ش 
الالعب  الوطن��ي مبركز  للمنتخب 
املع��د، واعتزل اللعب ع��ام 1997، 
اش��رف عل��ى تدريب��ه ف��ي رحلته 
العب��ا، املدرب��ون كاظم محس��ن 
وعبد الزهرة شناتي وعلي يوسف 
واحمد حس��ني وقحطان حس��ني 

وعامر الزبيدي.

عبد الكريم ياسر
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ال تتجاوزا
 على الحكام

ش��هدت الس��احة الرياضية مؤخرا اعتراضات 
وخالف��ات واختالف��ات ب��ني كثير م��ن األطراف 
املعنية بكرة القدم سواء مشجعني أو مدربني 
أو العب��ني أو اداريني والس��بب هو التحكيم مع 
ان اجلميع يعلم عل��م اليقني ان املباراة ال ميكن 
أن تقام لوال وجود احلك��م وكلنا يعلم أيضا أن 
حكامنا احمللي��ون يعتتبرون م��ن افضل احلكام 
على املستوى العربي والقاري والدليل االعتماد 
عليهم م��ن قبل االحتادات العربية واآلس��يوية 
بل حتى الدولية في اناطتهم مهمة التحكيم 
ملباريات مهمة ضمن مس��ابقات على مستوى 
ع��ال م��ن االهمي��ة لديه��م مث��ل البطوالت 
االس��يوية وبطوالت األندية اآلسيوية والعربية 
ولكن مع هذا جاري��ة االعتراضات عليهم على 
قدم وس��اق من قبل الكثيري��ن خصوصا الذين 
تق��ع فرقهم في ف��خ اخلس��ارات وال ينظروا أو 
يعترفوا هؤالء إلى مب��دأ ان املباراة قابلة للفوز 
وللخسارة حس��ب املعطيات وقد تكون هناك 
عدة أس��باب تق��ف وراء خس��ارة فرقهم لكن 

فقط يكون عذرهم سوء التحكيم.
 وقد يك��ون فعال هذا نتيج��ة خطأ حصل في 
ه��ذه املب��اراة أو تل��ك من قبل حكم الس��احة 
أو مس��اعديه حي��ث ان احلكم بش��ر والبش��ر 
مع��رض للخطأ وكما نعلم ج��ل من ال يخطأ 
وخطأ احلكام وارد في كل املباريات وعلى جميع 
املس��تويات وبهذا ش��واهد وأدل��ة ال حصر لها 
وعلى مس��توى بط��والت العالم ام��ا ان يتهم 
احلكم بأتهامات ال اخالقية هذا مرفوض رفضا 
قاطع��ا وال يخ��دم أحدا من��ا وكما ط��رأ على 
املس��امع من خالل بع��ض التصريحات ان هذا 
احلك��م أو ذاك ) جبان( أو مرتش��ي أو عنصري أو 
طائفي كل هذه املفردات يجب أن ال نسمح بها 
على اإلطالق كونها تتنافى مع رسالة الرياضة 
بش��كل ع��ام التي حتم��ل في ش��عارها اجمل 
وأس��مى الكلم��ات والتي هي  احل��ب والطاعة 

واالحترام.
إضاف��ة إل��ى أن ه��ذه املف��ردات تتقاط��ع م��ع 
ضوابط ولوائ��ح امليثاق االوملب��ي الذي يجب أن 
نلتزم به اس��وة ب��كل دول العالم ناهيك عن ان 
هكذا كلمات جارحة تس��يء لسمعة العراقي 
الذي عرفه العالم أجمع بش��جاعته واعتداله 
ونزاهته على الرغم من ظهور إعداد كبيرة من 
الش��واذ نتيجة الوض��ع الراه��ن املتعلق بأمور 
أمنية وعس��كرية مرت على بلدنا منذ التغيير 
الكبير الذي حصل في عام ٢٠٠٣ وهذا ال يعني 
تغيي��ر الواقع للفرد العراق��ي حيث كما تقول 
احلكمة لكل قاعدة ش��واذ وهؤالء املنحرفون ال 

ميثلون إال انفسهم.
عموم��ا احلكام العراقيني الذين يديرون مباريات 
اغلبه��م حاصل��ون عل��ى ش��هادات  ال��دوري 
حتكيمية دولي��ة كذلك اغلبهم حاصلون على 
ش��هادات دراس��ية علمية اكادميية إضافة إلى 
كونه��م ينتمون إلى عش��ائر عراقي��ة اصيلة 
تعلمنا منها أصول التعامل مع اآلخرين لذا هم 
ال يستحقون هذه التهم واطالق هكذا عبارات 
جارحة عليهم مبجرد خس��ارة فريق نش��جعه 
أو ننتم��ي له علينا جميع��ا ان نعي أن األخالق 
أوال ث��م ان كان��ت هناك أخطاء أيض��ا علينا أن 
نعي كي��ف ممكن معاجلة ه��ذه األخطاء بطرق 
مهنية متحظ��رة من خالل االعتراض القانوني 
والتحلي��ل املنطقي ال به��ذه الطرق الهمجية 
الت��ي خلقت تل��ك الفجوات الكبي��رة بني كل 

األطراف وإظهارها عبر اإلعالم.
اخيرا ال يسعني إال أن أقول للجميع ال تتماشوا 
مع املثل املعروف) مغنية احلي ال تطرب ( واتركوا 

احلكم للحكام ومن اهلل التوفيق .

بغداد ـ الصباح الجديد:

اب��دى مدرب ك��رة اجلوي��ة، راضي 
شنيش��ل، ثقته بتحقيق نتيجة 
ايجابي��ة في أولى مبارياته فريقه 
ضمن كأس االحتاد اآلسيوي التي 
سيالقي فيها فريق اجلزيرة األردني 
ف��ي ملعب��ه املفت��رض )الوك��رة 

القطري(.
واوض��ح ف��ي اتص��ال هاتفي من 
الدوح��ة، ان الفري��ق األزرق ميل��ك 
واملعنويات عالية  مقومات ع��دة 
قبل لقاء الفريق املنافس، مشيراً 
إلى ان املباراة صعبة على الفريقني 
ألنها باكورة الرحلة ولذلك دائما 
تكون املباراة االولى محط انطالق 
والنتيجة االيجابية فيها تسهم 

في دفع الفريق معنوياً.
هذا وتتواصل تدريبات فريق القوة 
اجلوي��ة لك��رة القدم ف��ي ملعب 
الفري��ق  ارض  القط��ري  الوك��رة 
االزرق املفترضة في بطولة كأس 
االحتاد اآلس��يوي، اذ سيالقي فريق 
الق��وة اجلوي��ة حام��ل اللقب في 
منافسه  املاضيتني،  النس��ختني 
ف��ي اجملموع��ة االول��ى ملنطق��ة 
غربي آس��يا فريق اجلزي��رة االردني 
ف��ي الس��اعة 6 من مس��اء يوم 
غ��ٍد االثن��ني والت��ي تض��م ايضاً 
ناديي، السويق العماني واملالكية 

البحريني.
وكان وف��د اجلوية الذي يضم )24(

العب��اً، وص��ل أول ام��س اجلمعة، 
اذ تألق��ت تش��كيلة الفري��ق من 
الالعبني: فهد طالب وأمجد رحيم 
وحسنني جبار واحمد عبد الرضا 

وس��امح س��عيد وعل��ي بهجت 
سبس��تيان  الكروان��ي  واحملت��رف 
ومصطف��ى  محم��د  وعدن��ان 
محمد معن وعالء عدنان واحملترف 
الس��وري زاه��ر ميدان��ي واحملترف 
الكرواتي سانني وفهد كرمي  وكرار 
علي ب��ري وصالح س��دير واحمد 
عب��د االمير ومصطفى حس��ني 
وهمام طارق واحمد اياد وش��هاب 
رزاق وعلي يوس��ف وامجد راضي 

وعماد محس��ن وحم��ادي احمد، 
في حني تخلف س��امال س��عيد 

بسبب اإلصابة.
م��ن جانب��ه، ق��ال مدي��ر املكت��ب 
اإلعالم��ي لن��ادي الق��وة اجلوي��ة، 
حس��ام الدراجي، ان الفريق االزرق 
أتخ��ذ وف��د الفري��ق م��ن فن��دي 
هوليداي مق��راً ألقامه الفريق في 
الدوحة، وكان باس��تقبال الفريق، 
الس��ابق  اجلوي��ة  الق��وة  الع��ب 

ومحت��رف العربي القطري س��عد 
ناطق، والذي ح��رص على التواجد 
في الفندق قبل وصول الالعبني في 
التفاتة مميزة م��ن مدافع منتخبنا 
الوطني تس��هم في تعزيز اجلانب 

املعنوي لزمالئه الالعبني.
ويلع��ب اجلوي��ة باش��راف امل��الك 
راض��ي  م��ن  املؤل��ف  التدريب��ي 
شنيشل مدرباً ومس��اعديه جبار 
هاشم ورزاق فرحان ومدرب حراس 

املرمى صالح حميد ومدرب اللياقة 
البدنية نصير عبد االمير.

يش��ار إلى ان فريق الق��وة اجلوية، 
النس��ختني  ف��ي  اللق��ب  حق��ق 
الس��ابقتني، فق��د فاز ف��ي العام 
2016 ف��ي املب��اراة النهائ��ي على 
حس��اب فريق بنغالور الهندي في 
اللقاء ال��ذي اقيم في قطر بهدف 
حمادي احمد، وفاز بالنتيجة ذاتها 
في نهائي العام 2017 عل حساب 

فريق اس��تقالل طشقند في ارض 
االخير بهدف عماد محسن.

وص��ل وفد ن��ادي ال��زوراء الرياضي 
اس��تعدادا  بي��روت   ال��ى  أم��س 
ملواجهة فريق العهد اللبناني في 
اولى مب��اراة ضم��ن بطولة كاس 
االحت��اد االس��يوي غربي اس��يا في 
مب��اراة الذهاب  على ملعب بلدية 
بي��روت  ي��وم غ��ٍد االثنني ف��ي متام 

الساعة الثالثة عصراً.
حس��ن  ف��الح  برئاس��ة  الوف��د 
الوف��د س��عدون  رئي��س  ونائ��ب  
الش��رع   وش��اكر اجلب��وري  ام��ني 
عبدال��رزاق  وعبدالك��رمي  الس��ر 
مديرا للفريق وعبدالرحمن رش��يد 
منس��قا اعالميا  للفري��ق والكادر 
التدريبي متكون م��ن املدرب ايوب 
باس��م  املس��اعد  واملالك  اديش��و 
لعيب��ي وابراهي��م عبد ن��ادر وغامن 
ابراهيم مدربا حلراس املرمى وضياء 

ناجي مدربا للياقة البدنية،
ومحم��د  معاجل��ا  س��ليم  وداود 
عل��ي اكب��ر وامي��ر عبدالكاظ��م 
اداري��ني، ويحي محم��د مصوراً .. و 
26العبا حي��در عبداالمي��ر وحيدر 
صباح وجالل حس��ن وعالء كاطع 
ومحم��د ش��اكر وحس��ني اجلويد 
وندمي صباغ وعلي ارحيمه ومحمد 
عبدالزه��ره وك��رار غام��ل وعل��ي 
حسن وحس��ني علي وصفاء هادي 
وعل��ي رحيم واحم��د فاضل وامير 
صب��اح وامجد كل��ف ومصطفى 
محمد  ومصطفى جوده ومحمد 
عبدالك��رمي وس��الم ش��اكر ولؤي 
صالح وفس��تون عبدالرزاق ومهند 
احمد وحسني  وحيدر  عبدالرحيم 

حكيم.

غدًا.. الجوية والزوراء يواجهان الجزيرة والعهد آسيويا
شنيشل: الصقور تسعى إلى الحفاظ على اللقبين

جانب من تدريبات اجلوية في الدوحة »عدسة: محمد العزاوي«

معد عراك

بغداد ـ سيف المالكي*

م��رت الرياض��ة العراقي��ة عل��ى مدار 
م��ن  ع��دد   عل��ى  الط��وال  س��نينها 
محط��ات التوثيق الجنازاتها والبطوالت 
التي ش��اركت فيها اال ان هذه احملطات 
لطاملا كانت في مجال الكتب واجمللدات 
املكتوبة في حني اننا نش��اهد ندرة من 
ناحية التوثيق الفيديوي حتى انبرى لنا 
االعالمي الرياضي واخملرج رافق قاس��م 
العقابي ليقتحم هذا اجملال بعمل فلم 
وثائقي اطلق عليه االس��د الرابع والذي 
يعتب��ر اول فل��م وثائق��ي عراق��ي يوثق 
الس��ود الرافدي��ن في مش��اركة قارية 

كروية مهمة.
وفيل��م االس��د الرابع تكون من س��تة 
اج��زاء م��دة كل جزء خمس��ة واربعني 
دقيق��ة وقد س��لط الضوء م��ن خالله 
على ابرز االحداث اليومية التي حصلت 
الس��ود الرافدين وايض��ا املباريات التي 
خاضوه��ا وقوامه��ا مب��اراة ودي��ة مع 
الفريق االيراني ف��ي وولونغونغ ) مباراة 
اوملبك سدني كانت مغلقة امام االعالم 

( وست مباريات رس��مية خاضوها في 
البطولة وم��ن تابع فلم االس��د الرابع 
ي��رى ان��ه تن��اول كل ش��اردة وواردة عن 
اسود الرافدين طيلة فترة وجودهم في 
القارة االس��ترالية وتن��اول كل جزء من 
اجزاء الفلم الستة احدى املباريات التي 

خاضها الفريق بكافة تفاصيلها.
اذ تن��اول اجلزء االول وص��ول الفريق الى 
مط��ار س��دني م��ع تغطية ملعس��كر 
وولونغون��غ وايضا املب��اراة االولى التي 
خاضه��ا اس��ود الرافدين م��ع املنتخب 
االردني مع مشاهدات جلمهور الفريقني 
وايضا كان��ت هناك تغطي��ة الحتفال 
الس��فارة العراقية بوف��د املنتخب اما 
اجل��زء الثاني فق��د تناول قص��ة مباراة 
الفري��ق العراقي مع املنتخ��ب الياباني 
باالضاف��ة ال��ى توثي��ق اجتم��اع االحتاد 
العراقي مع االحتاد الياباني لكرة القدم 
وتن��اول هذا اجل��زء ايضا االغان��ي التي 
انش��دت عن الفري��ق العراقي في هذه 
البطولة ام��ا اجلزء الثال��ث فقد تناول 
مباراة الفري��ق العراقي ض��د املنتخب 
الفلس��طيني مع احتفال الفريق بعد 
الف��وز وكان هن��اك فصل تن��اول قصة 

املولودي��ن  العراقي��ني  االطف��ال  اح��د 
ف��ي اس��تراليا والذي تواجد مع اس��ود 

الرافدي��ن وتعل��ق بهم اما اجل��زء الرابع 
فق��د تن��اول امللحم��ة الكب��رى مابني 

املنتخب��ني العراق��ي وااليران��ي والت��ي 
توجه��ا الفريق العراقي بالفوز اما اجلزء 

اخلامس فقد وثق انتقال الفريق العراقي 
م��ن كانبيرا الى س��دني وكذلك كانت 
هناك مشاهدات للجمهورين العراقي 
والك��وري اجلنوبي قبل املباراة فضال عن  
اهداف املباراة التي جرت بينهما وتناول 
ه��ذا اجلزء اعتراض الفريق االيراني حول 

الالعب عالء عبد الزهرة.
 ام��ا اجلزء الس��ادس فقد تن��اول مباراة 
الفريق العراقي ضد االمارات وتسليط 
الضوء على اح��د ابرز الالعبني في هذه 
البطول��ة وه��و الالعب ياس��ر قاس��م 
وتناول قصة الطفلة زهراء التي تعلقت 
باسود الرافدين وكذلك مت توثيق مغادرة 
االراضي االس��ترالية وعودتهم  الفريق 
الى بغ��داد، يذكر ان جميع اجزاء الفلم 
كان يصاحبها تعليق صوتي لالعالمي 
حس��ني عبد زيد  وعرض الفلم بكافة 
اجزاءه والكثر م��ن مرة من خالل القناة 
الرياضية العراقية والق��ى جناحا كبيرا 
وعرض في مواقع التواصل االجتماعي 
ومت تسليط الضوء عليه من قبل بعض 

الصحفيني واالعالميني العراقيني.
بق��ي ان نعرف الذك��رى الثالثة لتواجد 
اسود الرافدين في االراضي االسترالية 

م��ن اجل املش��اركة في بطولة اس��يا 
والت��ي  عش��ر  اخلامس��ة  بنس��ختها 
حصلوا فيها على املركز الرابع بعد فرق 
اس��تراليا وكوريا اجلنوبية واالمارات قد 
مرت قبل ايام قليل��ة من دون ان تذكير 

من احتاد الكرة.
ان تس��مية فل��م  االس��د الرابع كانت 
مركبة من عدة عوامل واس��باب حيث 
احت��ل الفري��ق العراق��ي املرك��ز الرابع 
ف��ي البطولة وجاءت التس��مية لكون 
االعالمي رافق العقابي يحمل ش��هادة 
املاجس��تير في الصحاف��ة من جامعة 
الي��و ت��ي اس ف��ي س��دني والصحافة 
هي الس��لطة الرابعة ويحمل شهادة 
املاجستير في امليديا ارتز اند بروديكشن 
من جامع��ة اليو ت��ي اس التي تختص 
ف��ي التلفزي��ون و الس��ينما و التصوير 
واملونتاج واالخ��راج واالنتاج ولكون في 
التلفزيون او في السينما اوفي  املسرح 
ايض��ا يوجد مبا يس��مى احلاجز الرابع او 
احلائ��ط الرابع ولهذا جاءت التس��مية 

بعنوان االسد الرابع.

* إعالم الشباب والرياضة

اعده واخرجه االعالمي رافق العقابي

االسد الرابع جهد توثيقي من اجل ذاكرة فلمية لبطولة كأس اسيا 2015

تقرير

رافق العقابي
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 بغداد ـ الصباح الجديد:
يتطل��ع منتخبن��ا الوطن��ي لكرة 
الص��االت للظف��ر بوس��ام برون��ز 
آس��يا وذلك في مباراته التي جترى 
في الس��اعة احلادية والنصف من 
صباح الي��وم االحد ضم��ن مباراة 
حتدي��د املركزي��ن الثال��ث والراب��ع 
لنهائيات آسيا اجلارية منافساتها 
ف��ي الص��ني تايبيه عندم��ا يالقي 
فيما  األوزبك��ي،  املنتخب  نظي��ره 

يلع��ب في لق��اء النهائ��ي اليابان 
وإيران في الساعة 2 ظهراً.

وكان منتخبن��ا الوطن��ي بقي��ادة 
مدربه هيثم عب��اس بعيوي، لعب 
ف��ي اجملموع��ة الثالث��ة، اذ افتتح 
الص��ني  عل��ى  بالف��وز  مس��يرته 
باربع��ة أهداف مقاب��ل هدفني، ثم 
ف��از عل��ى ميامن��ار بثالث��ة أهداف 
مقابل هدفني، وخس��ر ام��ام إيران 
بثالثة أهداف خلمسة، ليتأهل إلى 

رب��ع النهائي بعد وقوفه في املركز 
الثاني برصي��د 6 نقاط خلف إيران 
ال��ذي حص��د العالم��ة الكاملة، 
فيما غادر الص��ني بنقاطه الثالث 

وميامنار بال نقاط املنافسات.
وف��ي لقاء رب��ع النهائي ف��از على 
لبنان بنتيجة 8/9 بركالت الترجيح 
م��ن عالم��ة اجل��زاء بع��د التعادل 
بهدفني ل��كل منهما ف��ي الوقت 

االصلي للمباراة.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
قف��ز فريق نادي النف��ط الى املركز 
الثالث في الئحة ترتيب فرق الدوري 
املمت��از برصيد 25 نقط��ة متفوقاً 
عل��ى الق��وة اجلوي��ة ال��ذي تراجع 
مرتبة واحدة بف��ارق االهداف، بعد 
تعادله سلبا امام فريق نادي احلدود 
ف��ي اختتام اجلول��ة 14 من املرحلة 
االول��ى ل��دوري الك��رة املمت��از في 
املباراة التي اقيمت أمس الس��بت 
في ملع��ب التاجي، واض��اع فيها 
أمين حس��ني ركل��ة ج��زاء للنفط 
في الدقيق��ة 80، فيما للحدود 17 

نقطة باملركز الثالث عشر.
من جانبها، اعلنت جلنة املسابقات 
ف��ي االحتاد املرك��زي لك��رة القدم، 

مواعي��د مباري��ات اجلول��ة 15 من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز، 
التي تب��دأ يوم االربع��اء املقبل 15 
ش��باط اجل��اري باقام��ة مبارات��ني، 
األول��ى س��يكون ملع��ب النجف 
س��يكون مس��رحا لها فتش��هد 
 20 برصي��د  ال��دار  أه��ل  مب��اراة 
نقط��ة باملركز الثام��ن وضيوفهم 
فريق نف��ط اجلنوب الذي��ن ميلكون 

19نقطة باملركز العاشر.
فم��ا يضيف ملع��ب الزبي��ر لقاء 

البحري وكربالء.
5 مواجه��ات، اذ  وجت��رى اخلمي��س 
يضي��ف نفط ميس��ان في ملعبه 
ف��ي  ويلتق��ي  الش��رطة،  فري��ق 
ملع��ب الصناعة فريقا الصناعات 

مباراة  وتقام  واحل��دود،  الكهربائية 
الكهرب��اء والديواني��ة ف��ي ملعب 
التاج��ي، في ح��ني يضي��ف نفط 
الوس��ط فري��ق أمان��ة بغ��داد في 
ملعب النجف، وفي ملعب املدينة 
الرياضية مبحافظ��ة البصرة تقام 
وتقام  والس��ماوة،  املين��اء  مب��اراة 
ي��وم اجلمع��ة مب��اراة واح��دة بني 
فريقي النفط واحلسني في ملعب 
الصناع��ة، األول ميل��ك 25 نقط��ة 
باملركز الثالث، والثاني له 10 نقاط 

بالترتيب السابع عشر.
فيم��ا مت تاجي��ل مبارات��ي ال��زوراء 
والطلبة، واجلوية امام زاخو الرتباط 
ممثلي الك��رة العراقية في مباريات 

بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.

وطني الصاالت يالقي أوزبكستان
 سعيًا لبرونز آسيا اليوم

بغداد ـ أثير الشويلي*
ضمن دوري كرة القدم الش��اطئية 
حلس��اب اجلولة الثالث��ة التي جرت 
احداثه��ا يوم اخلمي��س املاضي في 
ملعب اللجنة خلف مقر احتاد كرة 
الق��دم، حقق فري��ق املصافي فوزا 
صعبا على فريق النجدة واستطاع 
املصافي ان يحص��ل على العالمة 
الكامل��ة بع��د ما تغل��ب بنتيجة 
اربعة اهداف مقابل هدفني سجل 
لفري��ق املصافي املتالقان حس��ني 
جب��ار وحس��ني خضي��ر ) هدفني( 
لكل منهما، وج��اءت اهداف فريق 
النج��دة ع��ن طري��ق محم��د رضا 
النتيجة  وبه��ذه  وحس��ني صباح، 
ارتف��ع رصي��د فري��ق املصافي الى 
ست نقاط، ويقف في املركز الثاني 
في حني جتم��د رصيد فريق النجدة 
ايضا بس��ت نقاط لك��ن يقف في 

املرك��ز الثالث بف��ارق االهداف عن 
املصافي، هذا وس��يتقابل اخلميس 
املقبل فريقي املصافي واجليش في 

لقاء فك الشراكة.
ام��ا املب��اراة الثانية فقد ش��هدت 
اخف��اق ثالث عل��ى التوالي لفريق 
الدف��اع املدني بعد اخلس��ارة امام 
فري��ق اجلي��ش ه��ذه امل��رة، حي��ث 
اس��تطاع االخير ان يحقق انتصارا 
جدي��دا ويقف��ز الى ص��دارة ترتيب 
الدوري برصيد ست نقاط وعشرون 
هدفا رجحت كفته بالصدارة على 
حس��اب املصافي، جرت عصر يوم 
ام��س االول اجلمعة مب��اراة اجلولة 
الثالثة ب��ني فريقي اجليش والدفاع 
املدن��ي واس��تطاع االول ان يحقق 
فوز ثمني عل��ى فريق الدفاع املدني 
بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفني 
حيث جاءت اهداف اجليش عن طريق 

علي رحيمة ومهند محمود ولكل 
واح��د منهم هدف��ني وعلي احمد 
واوراس عبد الس��تار ل��كل منهما 
هدف، فيما س��جل للدفاع املدني 
املتالق صاحب الهاتريك كاظم بدر 
وجاء الهدف الرابع بامضاء الالعب 

حسنني علي.
على صعيد متصل ضمن دوري كرة 
القدم الش��اطئية ملنطقة الفرات 
األوس��ط حق��ق فريق الني��ل فوزا 
كبي��را على فريق احملاوي��ل بنتيجة 
ثمانية اه��داف مقابل هدفني، في 
ح��ني حقق فريق ن��ادي البلدي فوزا 
عريض��ا على فري��ق ام��ام املتقني 
نتيج��ة قوامه��ا تس��عة اه��داف 

مقابل اربعة.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشاطئية

الجيش يتصدر دوري بغداد بالشاطئية 

النفط.. ثالث الئحة ممتاز الكرة

معد عراك ينضم الى الموهوبين بالكرة الطائرة
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لمن ينتصر القضاء..؟

جمال جصاني

لق��د برهن احلكم ال��ذي أصدرته إحدى محاكم الس��ماوة 
بسجن الناشط املدني باسم خشان ست سنوات بتهمة 
اإلس��اءة للس��لطات وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات 
للعام 1969؛ على عدم خلو س��لطة القضاء ومؤسس��اته 
من العي��وب البنيوية التي تعرقل عملية اس��ترداد العراق 
لعافيت��ه ومكانته ب��ن األمم التي وصلت لس��ن التكليف 
احلض��اري. لق��د تطرقنا ف��ي كتابات س��ابقة الى صعوبة 
امت��اك العراقي��ن للقضاء املس��تقل، لكنه��ا في نفس 
الوقت ليس��ت باملهمة املس��تحيلة، كم��ا أنها ال ميكن أن 
تتحقق مبعزل عما يحصل في امليادين األخرى، وعلى رأسها 
ن��وع الطبقة السياس��ية احلاكم��ة في البلد، واملش��اريع 
االقتصادية واالجتماعية والقيمية التي حتملها. صحيح أن 
محكمة التمييز ستنظر مبثل ذلك احلكم اجملحف واملتنافر 
واملادة 38 من الدستور العراقي التي تضمن حرية التعبير، 
وس��يكون لها الرأي الفصل في هذا اجملال، إال أن صدور مثل 
هذه األح��كام من احملاكم العراقية وف��ي مثل هذا الظرف 
الذي مير ب��ه العراق )االنتصار على داع��ش وانطاق مرحلة 
إعادة اإلعمار( باإلضافة الى ما يلحق من ضرر فادح بسمعة 
"العراق اجلديد" ومس��اعيه لكس��ب ثق��ة اجملتمع الدولي، 
فإنه يؤش��ر الى ض��رورة االلتف��ات الى أهمية التأس��يس 
لقض��اء ينتصر لقضايا احلري��ات والدميقراطية والتحديث، 
ال الى "الس��لطات" وهيبتها املزعومة. بهذه املناسبة نود 
تذكي��ر العاملن في هذا احلقل احلي��وي )القضاء( بالعبارة 
اخلال��دة التي أطلقه��ا القاضي األميرك��ي املعني باحلكم 
في قضية "ووترغيث" الش��هيرة، عندما انتصر للصحافة 
وحري��ة التعبير على حس��اب أعلى س��لطة ف��ي الواليات 
املتحدة )البيت األبيض( عندم��ا قال: )إن مهمة الصحافة 

ليست الدفاع عن احلاكمن، بل الدفاع عن احملكومن(.
علين��ا جميع��اً وبنحو خاص م��ن تنطع للعم��ل في هذا 
احلقل احليوي )القضاء(؛ معرفة طبيعة التحدي األس��اس 
الذي يواجهن��ا كمجتمع ودولة، جماع��ات وأفرادا؛ أال وهو 
امللف الذي س��حقته وغيبت��ه أربعة عقود م��ن الهيمنة 
املطلقة ل� "جمهورية اخلوف" أي احلريات واحلقوق املهدورة، 
والى ضرورة إدراك الصعوبات التي تواجه مثل هذه املرحلة 
التأسيس��ية في حياة األمم وال��دول. إن أية محاولة إلعادة 
مناخ��ات اخل��وف والتروي��ع وتكمي��م األفواه، سيس��هم 
بإجهاض مثل هذه التطلعات املش��روعة، وسيكون رديفاً 
لقوى اإلرهاب والفساد، بغض النظر عما يدعيه من مبررات 
وحجج. ال نكش��ف س��راً عندما نقول؛ إن حري��ة التعبير 
تعد اليوم أساس��اً الس��تقرار وازدهار اجملتمع��ات، وهذا ما 
يج��ب أن تصونه وحتميه التش��ريعات واملدونات القانونية 
ومؤسسات القضاء احلر واملستقل. إن املعطيات الفعلية 
وعلى شتى األصعدة تشير الى وجود خلل وإخفاق كبيرين 
ف��ي مواجهة مثل ه��ذه التحديات املصيري��ة، حيث يقبع 
بلدنا ضمن قائمة البلدان العش��رة األكثر فساداً، كما أن 
التقارير الدولية قد أش��رت مراراً الى ضعفنا وتخلفنا في 
مجال حري��ة التعبير، وهذا ما يدركه جي��داً العاملون في 
مج��ال الصحافة واإلعام، حيث الهيمنة ش��به املطلقة 
ملقاولي الطبقة السياسية املهيمنة على مقاليد حقبة 
الفت��ح الدميقراط��ي املبن. إنها ملأس��اة حق��اً أن ال يدرك 
القاضي الذي وضع الناش��ط املدني باس��م خشان خلف 
القضب��ان وفق��اً لتلك املادة البائس��ة )226( أنن��ا جميعاً 
كعراقين )أفرادا وجماعات( ما زلنا نحبو على طريق حرية 
التعبي��ر، وأن "روح القوانن" تدع��وه لانتصار للمدافعن 
ع��ن منظومة احلقوق هذه، ال مواصلة ذلك اإلرث البغيض 
م��ن تكميم األف��واه وترويع األحرار املارق��ن عن اصطبات 

العبودية واخلنوع.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد: 
املرب��د س��وق م��ن األس��واق القدمي��ة في 
البصرة، يبعد عن مدين��ة البصرة القدمية 
ثاث��ة أمي��ال، حي��ث قض��اء الزبي��ر حاليا. 
وكانت تقام فيه مطاردات في الش��عر بن 
الش��عراء العرب الذين يقدمون من ش��تى 

بقاع اجلزيرة العربية.
ويروى ان الس��وق بدأت ج��راء التنافس بن 

الشاعرين الفرزدق وجرير.
عرفت س��وق املربد بش��عر النقائض، وكان 
في زمن اجلاهلية حتى عصر اخللفاء سوقا 
لاب��ل حتب��س في��ه لذل��ك س��مي باملربد، 
ومعناه، محبس��ها "أي االبل، او موقفها او 

سوقها.
 وكان أهل املدينة يطلقون على املكان الذي 
يجفف في��ه التمر مربدا، وكما هو معروف 
ع��ن البصرة انه��ا اكثر امل��دن انتاجا للتمر 

بسب طبيعة اجلو والرطوبة هناك.
وكان س��وق ع��كاظ ف��ي زم��ن اجلاهلي��ة، 
مفخرة العرب حيث تبادل االخبار والصلح 
ب��ن القبائل وتن��اول االدب والش��عر، حتى 

جاء اإلس��ام فانش��غل اهل احلجاز باخبار 
الفت��وح والفرائض، ولم يك��ن هناك مكان 
يرت��اده اهل الش��عر واالدب، ال بل ان الكثير 
من اهل احلجاز حاول��وا إزالة كل ما يتعلق 
بزمن اجلاهلية، وكان م��ن ابرز تلك املعالم، 

سوق عكاظ.
وجاء مربد البصرة ليكون عكاظ املسلمن 

كما اطلق��وا علي��ه، واصبح قبل��ة االدباء 
ملوقع��ه  ونظ��را  واللغوي��ن،  والش��عراء 
الستراتيجي املهم فقد كان مكانا لتبادل 
الثقاف��ات والش��عر والباغ��ة واملفاخرات 
الش��عرية، إضاف��ة الى ان��ه يجمع احلجاج 
والقواف��ل البرية لاقالي��م اجلديدة التي مت 
فتحه��ا آنذاك، وكان ميد البص��رة بالتجارة 

والثقاف��ة ف��ي آن واح��د واس��هم بتعزي��ز 
مكانتها التاريخية لقرون عدة.

وبعد ان اندثر مربد الشعر لقرون عدة، اعاده 
ادب��اء البصرة بالتع��اون م��ع وزارة الثقافة 
سنة 1971، وبعد خمسة مرابد توقف هذا 
املهرجان حتى سنة 1985 ، التي أقيم فيها 
املربد الس��ادس، ولكن في بغداد العاصمة، 
واس��تمرت اقامته فيها سنويا، وحتى نقل 

الى البصرة مرة أخرى.
والي��وم تتواص��ل فعاليات مهرج��ان املربد 
الشعري كل سنة وتشهد هذه األيام دورته 

32 /دورة الشاعر كاظم احلجاج.
يش��ارك ف��ي املهرجان ه��ذه الس��نة عدد 
من ش��عراء الع��راق بينهم )عب��د الرحمن 
املاجدي، وحس��ن القاصد، وس��لمان داوود، 
وعلي فرحان، وعلياء املالكي، وذياب شاهن، 

وميثم احلربي، ومهدي القريشي(.
 وم��ن الش��عراء العرب، ش��هاب غ��امن من 
اإلمارات، وفاطمة ناعوت من مصر، وسامح 
دروي��ش من املغرب، وكومان��ي من الدمنارك، 

وجيستا يثربي وموسى بيدج من ايران. 

مربد البصرة إرث الماضي في كنز الحاضر
لمناسبة انعقاده حاليا

مربد البصرة

يواص��ل الثنائ��ي العاملي 
أجنلين��ا جولي وب��راد بيت 
األمور  إمت��ام  العمل على 
بأموالهم��ا  املتعلق��ة 
املش��تركة، واألخرى التي 
تتعلق بحضانة األطفال، 
وذل��ك بع��د إنفصالهما 
ع��ام 2016 وحتدي��داً م��ن 
أجل إنهاء قضية الطاق 

بينهما.
اجللس��ة  موع��د  وقب��ل 
أوراق  لتوقي��ع  النهائي��ة 
حددته��ا  الت��ي  الط��اق 
ف��ي  للنظ��ر  احملكم��ة 

القضي��ة، طلب��ا الثنائي 
موع��د  متدي��د  منه��ا 
اجللس��ة لك��ي يحص��ا 
على مزيد من الوقت من 
فوافقت  التس��وية،  أجل 

احملكمة على طلبهما.

تس��ببت املغني��ة العاملية 
وأثارة  بأزمة كبي��رة  ريهانا 
غي��رة ملكة جم��ال تركيا 
لعام 2014 أمينة جولش��ا 
عل��ى خطيبها العب فريق 
أرس��نال اإلجنليزي مسعود 
أوزي��ل. وجاء ذل��ك بعد أن 
نش��ر أوزيل عب��ر صفحته 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
التواصل اإلجتماعي صورة 
جمعته بريهانا بعد مباراة 
له بلندن حضرتها األخيرة 
بالقول: "هي  وعّلق عليها 

تعرف أي فريق تشجع".
على  التعليق��ات  وكث��رت 

الص��ورة، وأب��دى الكثيرون 
إعجابه��م بهم��ا كثنائي 
لريهان��ا.. "نع��م  قائل��ن: 

ال��ذي  األم��ر  ألمين��ة"،  ال 
أغضبه��ا وذل��ك وفق��اً ملا 
 "Vatan" ذكرت��ه صحيفة

التركية.

ترددت أخبار تؤكد رغبة 
عمرو  املص��ري  املمث��ل 
دي��اب ف��ي الع��ودة الى 
احلي��اة مع زوجت��ه زينة 

عاشور بنحو طبيعي.
وقال مقربون من عمرو 
دياب ودينا الشربيني أن 
العاق��ة بينهما توترت 
في األي��ام املاضية بعد 
نش��ر  ال��ذي  الفيدي��و 

ألوالده مع والدتهم.
أن  التقاري��ر  وأضاف��ت 
رغب��ة عمرو  يؤك��د  ما 
مصاحل��ة  ف��ي  دي��اب 
عاش��ور  زين��ة  زوجت��ه 
خ��اف  أي  وتصفي��ة 

بينهم��ا، ه��و إش��ارته 
لها باسمها في فيديو 
ال��ذي نش��ر  أبنائهم��ا 
لصال��ح إح��دى اجملات 
العاملية في نس��ختها 
العربية، ليأتي رد زوجته 
الرومانسي ليكسر كل 

التوقعات.

أنجلينا جولي

عمرو دياب

ريهانا

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ن املتوقع أن جتلب ماس��ة في حج��م ثمرة فراولة 
كبيرة س��عرا قياسيا عامليا حن تعرض للبيع في دار 

سوذبيز للمزادات في لندن هذا الشهر.
واملاس��ة املس��تديرة الامعة بيضاء اللون التي يزيد 
وزنه��ا قلي��ا عل��ى 102 قي��راط أصغر من املاس��ة 
البيضاوي��ة التي ت��زن 163قيراطا وبيع��ت في هونغ 
كون��غ ع��ام 2013 وحتمل حاليا الس��عر القياس��ي 

للقيراط.
لكن دار س��وذبيز، التي تول��ت أيضا عملية البيع في 
هونغ كونغ، تتوقع أن جتلب املاس��ة األصغر، س��عرا 

أعلى لندرتها وجودتها العالية.
وقال��ت باتي وونغ، رئيس��ة قس��م املاس بس��وذبيز، 
لرويت��رز، "تلك )اجلوهرة الت��ي بيعت في هونغ كونغ( 
جلب��ت 260 أل��ف دوالر للقيراط، وهو حاليا الس��عر 
القياسي العاملي ألي ماسة ش��فافة. هذه )املاسة( 
ولكونها مس��تديرة ومتأللئة فإن الس��عر سيكون 

أعلى من ذلك".
وقالت س��وذبيز إن املاسة هي اجلوهرة الوحيدة أكثر 
م��ن 100 قيراط التي مينحها املعهد األميركي لعلم 
األحج��ار الكرمية أعل��ى تقييم ف��ي كل معيار. ولم 
يجر الكش��ف عن سعر املاسة التي ستباع في مزاد 

خاص.

الصباح الجديد - وكاالت:
 "Ka+" عدلت ش��ركة فورد س��ياراتها الصغيرة م��ن الفئة
لتصبح أقرب إلى سيارات كروس أوفر مناسبة للحركة في 

املدن واألماكن املزدحمة.
وتتميز سيارات "+Ka" املعدلة التي طرحتها فورد هذا العام، 
بش��كلها األنيق واأليروديناميكية العالية، فضا عن ارتفاع 
هيكله��ا عن األرض مبقدار 23 س��م، ما ميكنه��ا من اجتياز 

أغلب الطرق الوعرة.
وزودت الس��يارة بالعدي��د م��ن األنظم��ة احلديث��ة واملميزة 
كبرام��ج ملت��ي ميدي��ا والشاش��ات التي تعم��ل باللمس، 
ونظام��ي التحك��م بالس��رعة القص��وى واألص��وات، األمر 
الذي يجعلها س��يارة مثالية لآلباء الذين يرغبون بش��رائها 
ألبنائهم الشباب كأول سيارة لهم، كي متنعهم من التهور 

والقيادة بسرعة عالية.
وتطرح "+Ka" بعدة محركات تعمل بالبنزين، بسعة 1.2 لتر 
وعزم 70 أو 85 حصانا، وأخرى بسعة 1.5 لتر وعزم 95 حصانا، 
فضا عن صناديق س��رع اعتيادية وأوتوماتيكية بخمس��ة 
مجاالت. وتعد س��يارات "Ford Ka"، منذ تسعينيات القرن 
املاضي، واحدة من أكثر السيارات الصغيرة مبيعا وشعبية 
في الكثير من بلدان العالم، نظرا حلجمها الصغير ورشاقة 

حركتها واقتصادها في استهاك الوقود.

أنقى ماسة للبيع 
في مزاد خاص

أصغر سيارات فورد 
تتحول إلى كروس أوفر

الصباح الجديد - وكاالت:
يستكمل النجم هاني 
سامة تصوير  املشاهدة 
اخلارجية من مسلسله " 
فوق السحاب" املقرر عرضه 
خ��ال الس��باق الرمضان��ي 
املقبل عبر شاشات القنوات 
الفضائية بإحدى العمارات 
التي توجد مبيدان جهينة، 
وفي مشاهد جتمعه مع 

كل من ، نهال عنبر، وجنا، ووائل 
عبد العزيز، وتوني ماهر، وميرنا 

نور الدين.
ويعد مسلسل "فوق السحاب" 
أول عمل درامي في تاريخ الدراما 
املصري��ة يقوم املش��رفون على 
روس��يا،  بالتصوير في  انتاج��ه 
إضافة إلي أنه من املقرر السفر 
الى العديد م��ن الدول األوروبية 

املدة املقبلة .

ويقوم بطولة املسلسل النجم 
وس��تيفاني  س��امة،  هان��ي 
صليبا، وإبراهي��م نصر، وعفاف 
ش��عيب، ومن��ى عب��د الغن��ي، 
ونه��ال عنبر، وميرنا ن��ور الدين، 
ماهر،  وتون��ي  ألفوس،  وش��ادي 
تأليف حس��ان  املسلس��ل من 
عب��د  رؤوف  وإخ��راج  دهش��ان، 
العزيز، وانتاج س��نرجي ملالكها 

تامر مرسي .

هاني سالمة يستكمل فوق السحاب

بغداد ـ ميادة السلطاني:
العراق��ي  االع��ام  قدم��ت ش��بكة 
وبالتعاون مع دائرة السينما واملسرح 
اوبريت "ش��ارع املتنبي" على خشبة 
املسرح الوطني مبناس��بة انتصارات 
واحلش��د  البطل��ة  االمني��ة  قواتن��ا 
الشعبي على فلول الظام والطغيان 
وحترير ارضنا املقدسة من براثن الزمر 

اإلرهابية. 
البرمل��ان  عض��و  الفعالي��ة  حض��ر 
العراق��ي ميس��ون الدملوجي رئيس 
جلن��ة الثقاف��ة واالع��ام البرملاني��ة، 
والنائ��ب ف��وزي اك��رم ت��رزي، ومدير 
ش��بكة االعام العراقي مجاهد ابو 
الهي��ل، ومدير ال��دار العراقية لألزياء 
عقي��ل املندالوي، وعدد م��ن الفنانن 

واملثقفن واالعامين.
يتن��اول االوبريت ش��ارع املتنبي الذي 
يعد احدى واجهات ثقافة البلد واحد 

فصول بغداد التاريخية.
جس��د االوبريت احلقب الزمنية التي 

م��رت به��ا ب��اد وادي الرافدي��ن عبر 
احلض��ارات الس��ومرية، واالش��ورية، 
واألكدي��ة، والبابلي��ة، وما عكس��ت 
تلك احلقب عن عمق الوعي الذي متيز 

به االنسان الرافديني. 
اوبريت شارع املتنبي، سيناريو واخراج 
الفن��ان ارا يس��ايان، وأش��رف اخمل��رج 
االزياء واالكسسوارات  على تصميم 
الفلكل��وري  والرق��ص  واملوس��يقى 

اخلاص بالعمل.

الصباح الجديد - وكاالت:
يعد فندق الكبس��ولة، في اليابان 
نزال بس��يطا ورخيصا، ويوجد 
في كل مكان من مناطق املدن 
واحملافظات احليوي��ة، وكثيرًا ما 
يكون ملحًقا بحمامات الساونا، 
ويع��د وس��يلة مريحة لألش��خاص 
الذي��ن يريدون توفير أجرة التاكس��ي، 

وضمان وقت النوم.
 كبسولة الفندق تتألف من كتل فردية 
مس��احة  مع 

كافي��ة فقط للن��وم، وتش��مل بعض 
الكبسوالت على تلفزيون في الداخل، 
في ح��ن تخ��زن األمتع��ة ف��ي خزانة 
منفصلة . وافتتح أول فندق كبسولة 
في أوس��اكا عام 1979، ومن ثم انتشر 
إلى بقي��ة الياب��ان والش��رق األقصى، 
وهن��اك الي��وم فنادق أخ��رى في جميع 
أنح��اء العالم مثل الص��ن، وبلجيكا، 
وأيسلندا، واملكسيك. وأصبح بإمكانك 
اآلن جتربة الفندق الكبسولة في لندن، 
وه��و األول من نوعه في الباد، بتكلفة 
25 جنيا استرلينيا في الليلة الواحدة، 
ويتكون م��ن 26 كبس��ولة، يجهز كل 
واحدة منها بإضاءة، ويوجد بها شاشة 
تعمل باللمس، وإنترنت مجاني، وأدوات 

شحن األجهزة اإلليكترونية.
وهن��اك أيض��ا نظام تهوي��ة خاص، 
إن  املس��ؤولة  الش��ركة  وتق��ول 
الكبس��ولة حتف��ظ درج��ة برودة 
اجلسم في أثناء النوم، واالفرشة 
داخله��ا  ويوج��د  س��ميكة، 
التي ميكن سحبها  الستائر 
اخلصوصي��ة  م��ن  ملزي��د 

وسدادات األذن.

"شارع المتنبي" على 
خشبة المسرح الوطني

فنادق الكبسولة تنتشر عالميا

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ن  خوف��ه  بس��بب 
الكاب، حصل بريطاني 
ق��زم"  "ف��رس  عل��ى 
ش��ق  في  ليس��اعده 
طريقه، وإمضاء يومه 
طبيعي��ة،  بص��ورة 
أول  بذل��ك  ليصب��ح 
حصان، دليل ملكفوف 

في بريطانيا.

 23( بتي��ل  محم��د  ويعان��ي 
عاما( م��ن التهاب الش��بكية 
الصباغي، ولم يتمكن من جتاوز 
خوف��ه م��ن ال��كاب ليحصل 
على كل��ب مت تدريبه خصيصا 

ملساعدة املكفوفن.
وسيحصل باتيل على احلصان 
العمر  م��ن  البال��غ  "ديغب��ي" 
نح��و  بع��د  أش��هر،  ثماني��ة 
عام��ن، م��ن اكم��ال برنامجه 

التدريب��ي، إال أنهم��ا يلتقي��ان 
من مدة ألخ�رى ف�ي جلس�ات 

تدريبي�ة.
وأوضحت كاتي س��ميث، التي 
تعم��ل عل��ى تدري��ب ديغب��ي، 
ان م��ن اجليد أن يت��م االعتماد 
عل��ى اخليول ف��ي التعامل مع 
حي��اة  دورة  ألن  املكفوف��ن، 
احلص��ان أطول من ال��كاب، إذ 

تعيش من 45 إلى 50 عاما.

بريطاني كفيف يستعين بالحصان القزم دليال
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