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بغداد - وعد الشمري:
اك��دت احلكوم��ة االحتادي��ة، ام��س 
الثالثاء، ان اعادة االستقرار واالعمار 
الى العراق س��تكون على مرحلتني، 
مش��يرة الى وجود فجوة كبيرة بني 
الن��اجت االجمال��ي للدخ��ل القومي 
واملش��اريع املطل��وب اجنازها، وعدت 
املش��اركة في مؤمتر الكويت بانها 
ورقة املنتصر وليس لالس��تجداء او 

طلب املساعدة.
وقال املستش��ار املالي في مجلس 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صالح في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"ذهاب الع��راق إلى مؤمت��ر الكويت 
كان بصفت��ه املنتصر ف��ي املعركة 
ضد االرهاب، وليس لالس��تجداء أو 
طلب املساعدة أو القروض واالسناد 
ف��ي ظ��روف منه��ارة كم��ا يدعي 

البعض".
وأض��اف صالح أن "العراق طلب من 
اجملتم��ع الدولي بحقوق املنتصر في 
معركة خاضها نياب��ة عن العالم، 
وأن احلشد الدولي الكبير الذي متثل 
باجلانب الرس��مي أو القطاع اخلاص 
التأم في نقط��ة واحدة وهو اعطاء 
ج��زء م��ن الثمن إل��ى الع��راق عن 

تضحياته املادية واملعنوية".
ولفت إلى "حاجة العراق الى متويل 
كبير، وأن معادلة االستثمار مقارنة 

بالناجت احمللي االجمالي تبلغ )10%-(، 
وهي فجوة كبيرة وس��دها بحاجة 

إلى سنوات طويلة".
وأكد صالح أن "معاجلة النقص في 
املعادلة بحاجة إل��ى متويل خارجي 
واخ��ر وطني واحلكومة ت��ؤدي دورها 
عل��ى الصعيد الداخل��ي من خالل 

تعبئة املوارد".
وبش��أن املبلغ الذي نتج عنه مؤمتر 
الكوي��ت البالغ 30 مليار دوالر، رّد أن 
"العراق عرض كامل حاجته البالغة 
100 مليار دوالر، وما مت احلصول عليه 

محل تقدير في كل االحوال".
ولف��ت املستش��ار احلكومي إلى أن 
"عملية االعمار واعادة البناء تعتمد 
عل��ى مرحلت��ني رئيس��تني االول��ى 
قصيرة االم��د، تتمثل باالس��تقرار 

املدني وعودة النازحني".
وأك��د أن "هناك العائ��الت ما زالت 
خ��ارج ديارها رغ��م تناقص اعدادها 
وم��ا  اجله��ود احلكومي��ة،  بفض��ل 
يهمن��ا عودتهم الس��ريعة وتأهيل 
املناطق احملررة سيما شبكات املياه 
املؤسسات  وتشغيل  االلغام  وازالة 
والتعلي��م  كالصح��ة  املدني��ة 
واخلدمات االجتماعية ونشر القوات 
االمني��ة احمللية وتوفي��ر فرص عمل 

للعاطلني".
تتمة ص3

الفجوة في معادلة االستثمار كبيرة

الحكومة: العراق طالب المجتمع الدولي
بحقوق المنتصر في معركة خاضها نيابة عنه

اجتماع سابق جمللس الوزراء "ارشيف"

منظمات مجتمع مدني في االقليم تطالب 
منظمات أممية تواصل إزالة األلغام 2بالغاء امتيازات المسؤولين والدرجات الخاصة

3والمتفجرات تمهيدًا لعودة النازحين

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��رت األمان��ة العام��ة جملل��س 
ان  الثالث��اء،  أم��س  ال��وزراء، 
احلكوم��ة عازمة على  توفير كل 
التس��هيالت الت��ي من ش��أنها 
تأم��ني مش��اركة النازح��ني في 

االنتخابات املقبلة.
وقالت األمان��ة في بيان، اطلعت 
"بناء  عليه "الصب��اح اجلدي��د"، 
ال��وزراء،  رئي��س  توجي��ه  عل��ى 
حي��در العب��ادي، ت��رأس األم��ني 
العام للمجل��س، مهدي العالق، 
اجتماعا لتوفير كل التسهيالت 

اخلاص��ة مبش��اركة النازحني في 
االنتخابات املقبلة املقررة في ال� 
12 من ش��هر أيار املقبل، مؤكدا 
ع��زم احلكومة توفي��ر متطلبات 

مشاركة النازحني".
وأشار العالق، إلى "أهمية إنشاء 
قاعدة بيانات حلصر أعداد وأسماء 
الناخبني من النازحني املتواجدين 
داخل اخمليمات واملقيمني خارجها 
والعائدين وفي عموم البالد تبدأ 

من مواليد العام 2000 نزوالً".
وأكد أن قاعدة البيانات ستسهم 
ف��ي تس��هيل  وبش��كل كبي��ر 

عملي��ة حتديث س��جل الناخبني 
وكذلك فتح مراكز اقتراع قريبة 
الن��زوح وتس��هيالت  من مرك��ز 
للحص��ول على بطاق��ة الناخب 
بأصواته��م  ادالئه��م  لضم��ان 
الطبيعية  وممارس��ة حقوقه��م 
التي كفلها الدستور باالنتخاب.
"االجتم��اع  ان  البي��ان  وأوض��ح 
الذي حض��ره وكيل وزارة الهجرة 
اجله��ات  وممثل��ي  واملهجري��ن 
ذات العالق��ة م��ن وزارة التج��ارة 
باإلضاف��ة  األمني��ة،  واألجه��زة 
الى خلي��ة إدارة االزم��ات املدنية 

املس��تقلة  العلي��ا  واملفوضي��ة 
إمكاني��ة  ناق��ش  لالنتخاب��ات، 
حتديد نوعية اإلج��راءات واالليات 
التي من املمكن اتباعها لضمان 
مش��اركة اجلميع في االنتخابات 

وبشفافية عالية".
وعلى صعيد متصل ترأس رئيس 
اجلمهورية، ف��ؤاد معصوم، أمس 
الثالثاء، إجتماعاً رفيع املس��توى 
لتدارس مختلف اجلوانب الالزمة 
لتهيئة أفضل األجواء ملستلزمات 

االنتخابات التشريعية املقبلة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت صحيفة خليجية بأن زيارة 
الرئيس اللبناني العماد ميش��ال 
ع��ون ال��ذي وص��ل بغ��داد امس 
تستهدف طلب مساعدة العراق 
في تأمني "استش��ارات نفطية" 
للبنان، وفيما نش��رت الصحيفة 
كام��ا،  الزي��ارة  برنام��ج  أيض��ا 
املؤمت��ر الصحفي  ل��م يتضم��ن 
الذي عق��ده الرئيس��ان العراقي 
واللبناني امس اية إش��ارة تخص 

النفط.
"اجلري��دة"  صحيف��ة  وذك��رت   
الكويتي��ة ف��ي تقرير له��ا امس 

واطلعت عليه الصباح اجلديد أن 
“الرئيس اللبناني العماد ميشال 
ع��ون يب��دأ الي��وم زيارة رس��مية 
لبغداد بدعوة من الرئيس العراقي 
فؤاد معصوم، ثم يتوجه غداً من 
بغداد إلى يريفان حيث يلبي دعوة 
رسمية من نظيره األرمني سيرج 

سركيسيان”.
وأضاف��ت الصحيف��ة، أن “ع��ون 
سيجري في العراق محادثات مع 
كل من معصوم، ورئيس احلكومة 
حيدر العب��ادي، ورئي��س مجلس 
النواب س��ليم اجلبوري، كما يزور 
مطراني��ة الس��ريان الكاثولي��ك 

ونصب اجلندي اجملهول”.
ع��ن مصادر  الصحيفة  ونقل��ت 
قوله��ا إن “ع��ون س��يركز خال 
عل��ى  الع��راق  ف��ي  محادثات��ه 
الش��ق النفطي، نظراً ألن بغداد 
دولة غني��ة بالنف��ط، وباإلمكان 
ف��ي  خبراته��ا  م��ن  االس��تفادة 
كيفية تلزمي الشركات والتنقيب 
عن امل��واد األولية”، الفت��ة إلى أن 
“عون س��يطلب من املعنيني في 
الع��راق استش��ارات فيما يخص 

امللف النفطي اللبناني”.
وأش��ارت املصادر إلى أن “الش��ق 
السياس��ي س��يكون عمومي��اً، 

اللبنان��ي  الرئي��س  سيش��دد  إذ 
على وح��دة املوق��ف العربي من 
إعان واش��نطن القدس عاصمة 
إلس��رائيل، إضاف��ة إل��ى بح��ث 
العربي��ة،  العربي��ة-  اخلاف��ات 

وضرورة جتاوزها”.
ال��ذي  الصحف��ي  املؤمت��ر  وف��ي 
عقد بعد م��دة وجيزة من وصول 
عون اكد رئي��س اجلمهورية فؤاد 
معص��وم، أم��س ، ان��ه بحث مع 
نظي��ره اللبنان��ي العاق��ات بني 
البلدي��ن ودخ��ول العراقي��ني الى 

لبنان واللبنانيني للعراق.
تتمة ص3

مساع لتوفير تسهيالت تتيح للنازحين المشاركة في االنتخابات
عون يطلب من بغداد "استشارات نفطية" حسب صحيفة خليجية

متابعة الصباح الجديد:

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، 
امس الثاثاء، عن بدء اسرائيل بدعم 
سبع جماعات مسلحة إرهابية في 
س��وريا بهدف تقوي��ض االنتصارات 
التي حققها اجليش السوري ومحور 

املقاومة.
وقال��ت الصحيف��ة، إن "ت��ل أبي��ب 
بدأت بدعم س��بع فصائل مسلحة 
تقات��ل في احلرب األهلية الس��ورية، 
في خطوة ملواجه��ة التمدد اإليراني 

بالقرب من حدودها".
وأضاف��ت الصحيف��ة، أن "التوترات 
الس��ورية  احل��دود  عل��ى  األخي��رة 
اإلس��رائيلية والت��ي تط��ورت خال 
األس��بوع املاضي إلى إسقاط طائرة 
إسرائيلية دفع تل أبيب إلى التفكير 
بنح��و مختلف بع��د التغيرات التي 
تش��هدها اجلبهة احمليط��ة مبنطقة 

اجلوالن احملتلة".
واق��رت الصحيفة ب�"التقدم الكبير 

الذي احرزه اجليش السوري في احلرب 
احلالية"، مشيرة إلى أن "نظام األسد 
ال��ذي ميتل��ك اليد العلي��ا في احلرب 

حالي��ا، يركز على القض��اء على بؤر 
املتمردين في شرق العاصمة دمشق 
وفي شمال مدينة إدلب، لكنه على 

اجلان��ب اآلخر يعزز قوت��ه في اجلنوب 
الس��وري، ومن بين��ه هضبة اجلوالن. 
وبالتالي بدأت إسرائيل في التعامل 

بنحو مختلف".
وتابعت ان "مس��لحني ف��ي اجلوالن 
ذخي��رة  اآلن  يتلق��ون  الس��ورية 
وأسلحة من إس��رائيل، بجانب املال 
من أجل شراء الساح أيضا"، الفتة 
إلى أن "ذلك يأتي م��ع تراجع النفوذ 

األميركي في جنوب سوريا”.
وأك��دت الصحيفة "رغب��ة تل أبيب 
في منع سيطرة األسد على اجلوالن 
ومعاقل اجلماعات املسلحة في القرى 
القريب��ة من احل��دود اإلس��رائيلية"، 
مش��يرة إلى أن "املسلحني يتوقعون 
دعم��ا غي��ر محدود م��ن إس��رائيل، 
وبعضهم يأمل في مساعدة الدولة 

العبرية إلسقاط النظام السوري".
يذكر ان اجليش الس��وري وس��ع في 
اآلون��ة األخيرة من نطاق س��يطرته 
على أرياف حماة الشمالي الشرقي، 
وحل��ب، وإدل��ب اجلنوب��ي الش��رقي، 
بعد معارك عنيف��ة خاضها اجليش 
ض��د تنظي��م "داع��ش" اإلرهاب��ي، 
أس��فرت عن مقتل أعداد كبيرة من 

املسلحني.

تل أبيب تدعم سبع جماعات إرهابية في سوريا

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
كش��ف التحالف الوطني ، أمس 
الثالثاء ، عن السعي لتمرير قانون 
املوازن��ة خالل جلس��ات مجلس 
الن��واب املقبل��ة نتيج��ة تذلي��ل 
الكثير من العقب��ات التي كانت 
تق��ف حائال دون اقراره ، فيما أكد 
أن بعضا من النواب الكرد وافقوا 

على متريرها باألغلبية.
وقال النائب عن التحالف الوطني 
ص��ادق احملن��ا ف��ي حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن 
"املوازنة س��تمرر خالل جلس��ات 
نتيجة  املقبل��ة  الن��واب  مجلس 
تذليل الكثير م��ن العقبات التي 
كانت حت��ول دونها"، مش��يرا إلى 

أن "اجتماع الرئاس��ات الثالث مع 
اللجن��ة املالية س��يعطي دافعا 

اكبر لتمرير املوازنة".
س��تمرر  املوازن��ة   " أن  وأض��اف 
بغالبية ن��واب التحالف الوطني 
واحت��اد الق��وى وجزء م��ن النواب 
الكرد خ��الل اجللس��ات املقبلة”، 
الفت��ا ال��ى أن "نس��بة اإلقلي��م 

السابقة %17 انتهت ألنها كانت 
تعطى وف��ق مزاج��ات وتوافقات 
للكثافة  ولم تخضع  سياس��ية 

السكانية لتلك احملافظات ".
م��ن جانب��ه كش��ف النائب عن 
القان��ون محم��د  ائت��الف دول��ة 
الصيه��ود, أم��س الثالث��اء , عن 
تقدمي��ه مقترح��ا للجن��ة املالية 

الكت��ل  مطال��ب  جمي��ع  إلدراج 
العام  موازن��ة  ف��ي  السياس��ية 
اجلاري م��ن دون احلاجة إلى توافق 
م��ع احلكومة, مش��يرا إل��ى أن ، 
البرمل��ان لم يتمك��ن من التوصل 
إل��ى حلول م��ع احلكومة بش��أن 

إقرار املوازنة.
لصحيف��ة  الصيه��ود  وق��ال   

‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن " احلكومة 
ل��م تتوص��ل إل��ى أي ح��ل مرض 
بش��أن  السياس��ية  الكتل  م��ع 
حصة احملافظات املنتجة للنفط 
واحملافظ��ات األخ��رى ف��ي املوازنة 
ما يعني عدم إق��رار املوازنة على 

وضعها احلالي مطلقا".
تتمة ص3

اتجاهات نيابية إلقرار الموازنة باألغلبية في الجلسات المقبلة للنواب

صحيفة "هآرتس" العبرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د األمني الع��ام للمؤمتر الوطني 
العراقي، آراس حبيب، امس الثالثاء، 
األداء،  لتق��ومي  النق��د مطل��وب  إن 
لكن حني يجري توظيفه في سياق 
التروي��ج االنتخابي ف��ي وقت ُمبكر 
فإنه يخرج عن سياقه ويصبح نوعاً 

من تصفية احلسابات".
وقال حبيب في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، ان "من اخلطورة 
ابتالع بعض وس��ائل اإلعالم لطعم 
وإسهامها  السياس��ي  التسقيط 
بذلك في تشويه احلقائق"، مبينا ان 
"العمل السياسي فروسية قبل أن 

يكون مكسب أو مصلحة".

وأضاف " بالرغم من كل األساليب 
التي تس��تخدم للتأثير في اخلصوم 
أو حتى الش��ركاء فإن مش��روعيته 
يس��تمدها من مش��روعية الهدف 
ووض��وح الرؤية وقابلية الش��عارات 

على التطبيق".
واالع��الم  الثقاف��ة  جلن��ة  وكان��ت 
النيابي��ة قد دعت في وقت س��ابق 
ال��ى  واالتص��االت  االع��الم  هيئ��ة 
محاس��بة وسائل االعالم التي تبث 
مواضيع ترب��ك الوضع العام وتهدد 
الس��لم االهلي وحتم��ل قضايا تثير 
والتس��قيط  والتناح��ر  الكراهي��ة 

السياسي .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن نقي��ب املعلم��ني العراقيني 
عباس الس��وداني، الثالثاء، موافقة 
وزارة املالي��ة “مبدئي��ا” على تثبيت 
واملدرس��ني م��ن أصحاب  املعلمني 
العق��ود، فيم��ا أكد تش��كيل جلان 
مشتركة بشأن احتساب العالوات 
وإلغاء اس��تقطاعات الرواتب وحل 

مشكلة تأخر صرفها.
وقال الس��وداني ف��ي تصريح بثته 
مواقع اخباري��ة إن “نقابة املعلمني 
عق��دت، ام��س األول االثن��ني، لقاًء 
م��ع وكي��ل وزارة املالي��ة وعدد من 

املدراء العامني ف��ي الوزارة بحضور 
عضو اللجنة املالية النيابية هيثم 
اجلب��وري بش��أن مطال��ب املعلمني 
الس��نوية  العالوات  في احتس��اب 
والغاء اس��تقطاعات الرواتب وحل 
مش��كلة تأخر صرفه��ا، فضال عن 
م��ن  املعلم��ني  تثبي��ت  مناقش��ة 

أصحاب العقود”.
وأضاف الس��وداني: “مت االتفاق على 
تش��كيل جلان مشتركة بشأن كل 
مطلب من مطالب املعلمني للنظر 

فيها والعمل على تنفيذها”.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلن مجلس الوزراء العراقي ، أمس 
الثالث��اء ، تخويل��ه  وزارة الصح��ة 
للتعاق��د م��ع خريج��ي ذوي املهن 
الطبية والصحية من املش��مولني 
بقان��ون ت��درج ذوي امله��ن الطبية 
 2000 لس��نة   6 رق��م  والصحي��ة 

للعمل في مؤسساتها .
    ولف��ت ف��ي بيان تلق��ت الصباح 
اجلديد نس��خة من��ه، ان ” التخويل 
يش��مل تعيني خمس��ة عشر ألف 
خريج  بالرواتب واخملصصات املساوية 
ألقرانهم املعينني على املالك الدائم 
حلني إق��رار قان��ون املوازن��ة العامة 

االحتادية جلمهورية العراق للس��نة 
املالية / 2018، وتخصيص الدرجات 
لتعيينهم على  الالزمة  الوظيفية 
امل��الك الدائ��م، وقي��ام وزارة املالية 
بتأمني املبال��غ املطلوبة لتنفيذ ما 
ورد “، مش��يرا الى،  ان ” قرار اجمللس  
يأتي لدعم طبقة الش��باب بصفة 
عامة، وخريج��ي ذوي املهن الطبية 

والصحية بصفة خاصة.”
وكانت اللجنة املالي��ة النيابية قد 
أعلنت في وقت س��ابق أن مساحة 
الدرج��ات الوظيفي��ة ف��ي موازنة 

2018 " ضيقة جدا".
تتمة ص3

المؤتمر الوطني يحذر االعالم من 
"إبتالع طعم" التسقيط االنتخابي

المالية توافق "مبدئيا" على 
تثبيت المعلمين من أصحاب العقود

تخويل "الصحة" التعاقد مع 15 الف 
خريج من ذوي المهن الصحية

الصباح الجديد-متابعة
عدت جلن��ة اخلدمات في مجلس 
الثالثاء،  ام��س  ديالى،  محافظة 
قضاء بعقوب��ة مدينة منكوبة، 
فيما اوردت انه��ا بحاجة الى ما 
يقارب 500 مليار دينار للنهوض 

بها.
جن��اة  اللجن��ة،  عض��و  وقال��ت 
بعقوب��ة  "قض��اء  إن  الطائ��ي 
ومناطقه��ا  احيائه��ا  وبكاف��ة 
الكاط��ون  مث��ل  الس��كنية، 
وام  املعلم��ني  وح��ي  والتحري��ر 
الكرف��س وباب الدرب وحتى حي 
بعقوبة اجلدي��دة، يعاني اوضاعا 
مأساوية وصعبة للغاية، خاصة 
بكميات  االمط��ار  بعد هط��ول 

غزيرة خالل االيام املاضية".
وأضاف��ت الطائ��ي، أن "مدين��ة 
مدين��ة  مبثاب��ة  االن  بعقوب��ة 
الفيضان��ات  ج��راء  منكوب��ة 
الكهرب��اء عن مناطق  وانقطاع 

عدي��دة وتوق��ف ش��به كام��ل 
ملنظومة تصريف املياه واجملاري"، 
مبين��ة ان "هناك احياء ومناطق 
ومخيمات للنازح��ني في اوضاع 
يرثى له��ا وحتيط به��ا املياه من 
جميع اجلهات، ناهيك عن االضرار 

التي خلفتها باالثاث".
وأكدت أن "املبل��غ الذي تتطلبة 
منظوم��ة  تأهي��ل  عملي��ات 
تصري��ف املياه واجمل��اري وصيانة 
الطرق والبنى التحتية ومشاريع 
املياه والشبكات الكهربائية في 
بعقوبة للنهوض بها من جديد 
مقارن��ة مبراك��ز احملافظة االخرى 
تصل وفق تقديراتنا الى مايقارب 

ال�500 مليار دينار".
ودعت الطائ��ي الى "ضرورة ايالء 
مناط��ق بعقوب��ة اهمية خاصة 
ألنقاذه��ا مما تعانيه ف��ي الوقت 

احلالي".
تتمة ص3

بعقوبة مدينة منكوبة 
وانقاذها يتطلب
500 مليار دينار
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

وص��ف نش��طاء ومنظم��ات مجتمع 
مدني اقليم كردس��تان بانه املنطقة 
االنس��ان  حلق��وق  انته��اكاً  االكث��ر 
والعدالة االجتماعية، في ظل سلطة 
احلكم العائلي الوراثي الذي يسري في 
اإلقليم، فيم��ا طالبوا برمل��ان اإلقليم 
بإلغاء امتيازات املس��ؤولني والدرجات 

اخلاصة.
وق��ال عل��ي ش��يوعي وه��و ناش��ط 
مجتم��ع مدني ورئي��س حملة الدفاع 
عن العدال��ة االجتماعية في االقليم، 
في مؤمتر صحفي عقده خالل تظاهرة 
نضمها مع العش��رات من النش��طاء 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي امام مبنى 
برملان كردستان امس الثالثاء مبناسبة 
اليوم العامل��ي للعدال��ة االجتماعية، 
ان كردس��تان حتول الى واحة للفس��اد 
تفتق��ر ال��ى ادنى ق��در من املس��اواة 
والعدال��ة االجتماعية، واردف » واردات 
عشرة من االثرياء في االقليم تضاهي 
االقلي��م  ملواطن��ي  القوم��ي  الن��اجت 
للس��نوات اخلمس املنصرم��ة، وهو ما 
اعتب��ره افض��ل مؤش��ر عل��ى انعدام 

العدالة االجتماعية في كردستان.
رئي��س حكوم��ة  ان  وتاب��ع ش��يوعي 
االقلي��م ونائبه حصلوا على كراس��ي 
بالوراث��ة، وان الس��لطة ف��ي االقليم 
ت��ورث، فضال ً ع��ن ان املس��ؤولني في 
االقليم عزلوا انفس��هم عن الشعب، 
ع��ن  يختل��ف  لديه��م  ش��يء  وكل 
الشعب، مدراس ابنائهم ومعيشتهم 
وامتيازاتهم، وقال » اذا اصيبوا بالزكام 
يس��افرون الى اخل��ارج لتلقي العالج«، 
مؤكدا ان العائلتني احلاكمينت عدا عن 
انهما استولتا على مناصبهما وورثتا 
كراسيهما، فانهما استولتا وهيمنتا 

على كافة مفاصل اجملتمع.
واوضح علي ش��يوعي »اذا كان هؤالء 
يريدون ان يحترم املواطنون الس��لطة، 
فعلى املس��ؤولني ان يكونوا س��باقني 
في احترام مؤسسات االقليم، واكد ان 
تعديل قانون الوظائف العامة وتقاعد 
الدرج��ات اخلاص��ة والغ��اء امتي��ازات 
املسؤولني يأتي في مقدمة املهام التي 

يجب ان يقوم بها برملان كردستان.
ه��ذا وقدم��ت العديد م��ن منظمات 

اجملتم��ع املدني الت��ي تظاهرت ورفعت 
ش��عارات ام��ام مبنى برمل��ان االقليم، 
مذك��رة الى اللج��ان املعنية في برملان 
كردستان، تضمنت 13 فقرة، الدراجها 
ضم��ن جلس��ة برمل��ان االقلي��م التي 
ستعقد اليوم االربعاء ملناقشة قانون 
الدرجات  امتي��ازات  والغ��اء  التقاع��د 

اخلاصة.
وطالب املتظاهرون في املذكرة بتحديد 
رواتب املس��ؤولني والدرج��ات اخلاصة، 
عل��ى ان ال تزيد عن ثالث��ة ماليني دينار، 
واس��تثناء من تق��ل رواتبهم عن 500 
ال��ف دينار من قان��ون االدخار االجباري 
ف��ي رواتبه��م، وان تخف��ض ميزاني��ة 
وامتي��ازات  روات��ب  والغ��اء  االح��زاب، 
الدرجات اخلاصة وتنظيم املستحقني 
منهم وفقا لقان��ون التقاعد املعمول 
ب��ه ف��ي االقلي��م، ومن��ع املس��ؤولني 
احلكومي��ني واحلزبيني من ممارس��ة اية 

نشاطات اقتصادية.       
وعل��ي صعي��د ذي صل��ة قال��ت نائب 

رئي��س اللجن��ة القانونية ف��ي برملان 
اللج��ان  ان  به��ار محم��ود،  االقلي��م 
املعني��ة ف��ي برمل��ان االقلي��م انه��ت 
مش��روع قانون االصالح في الوظائف 
العامة والتقاع��د وقامت باعادته الى 

رئاسة برملان كردستان. 
واضافت محمود في تصريح للصباح 
اجلدي��د، ان جلانا مش��تركة م��ن برملان 
االقليم عملت خ��الل الفترة املاضية، 
عل��ى صياغة وتعدي��ل قانون االصالح 
في الوظائف العام��ة والتقاعد، الذي 
قدمته حكوم��ة االقلي��م، ومت ادراجه 
في جدول االعمال ملناقشته في برملان 
كردستان خالل جلسة اليوم االربعاء.   
وتابع��ت ان مش��روع القان��ون اجلديد 
تضمن معاجلات اساس��ية ملش��كلة 
روات��ب املتقاعدي��ن والدرجات اخلاصة، 
تطبي��ق  االقلي��م  حكوم��ة  وعل��ى 
االصالحات، وتوقع��ت ان يصادق عليه 

برملان كردستان.   
تص��رف حكومة  وانتق��دت محم��ود 

االقلي��م بأم��وال املتقاعدي��ن من دون 
ان يك��ون هناك صندوق إلي��داع اموال 
املتقاعدي��ن، التي يفت��رض ان يحصل 
عليه��ا املوظ��ف الذي ينه��ي خدمته 

الوظيفية.    
واشارت محمود الى ان اللجان اخملتصة 
اضاف��ت فق��رة خاص��ة بالغ��اء ادخار 
رواتب املوظفني، الى مش��روع القانون، 
الستثمار االموال التي تعود الى خزينة 
حكوم��ة االقليم من قان��ون التقاعد 
اجلدي��د في دفع رواتب املوظفني والغاء 

االدخار في رواتبهم.
وف��ي س��ياق متص��ل اك��دت هيئ��ة 
الدفاع عن حقوق املالكات التدريسية 
مبحافظ��ة الس��ليمانية اس��تمرارها 
بإغالق أبواب املدارس ومقاطعة الدوام 
الرس��مي، احتجاجا عل��ى عدم صرف 
رواتبهم ومخصصاته��م املتأخرة من 
قب��ل حكوم��ة االقلي��م، مح��ذرة من 
الغ��اء العام الدراس��ي احلالي فيما لو 
اس��تمرت حكومة االقليم في جتاهل 

مناشداتهم املتكررة.
واعلن��ت هيئ��ة املعلم��ني املعترضني، 
ف��ي بي��ان تس��لمت الصب��اح اجلديد 
نس��خة منه، ان املعلمني واملدرس��ني 
في محافظة السليمانية مستمرون 
منذ ش��هر في مقاطع��ة الدوام وهم 
لن يدخل��وا الى الصفوف الدراس��ية، 
احتجاج��اً عل��ى تأخر ص��رف رواتبهم 
من قبل حكوم��ة االقليم او احلكومة 

االحتادية.
وأوضح��ت الهيئ��ة أن أغلب ش��رائح 
اجملتمع وخاص��ة املعلمني ال يتحملون 
االعباء املعيشية الصعبة امللقاة على 
كاهله��م، ف��ي ظل صم��ت حكومة 
االقلي��م وعجزه��ا ع��ن التج��اوب مع 
مطالب املالكات التدريسية ومنحهم 
الى  املعاشية، مشيرة  مستحقاتهم 
ان أغل��ب املعلمني ال ميلكون ثمن أجرة 

التنقل والذهاب إلى الدوام.
ف��ي غض��ون ذل��ك امه��ل موظف��و 
مديري��ة مي��اه الس��ليمانية حكومة 

االقليم م��دة 3 ايام لتلبية مطالبهم 
وبخالف��ه هددوا بقطع مياه االس��الة 

عن املدينة. 
وقال بيان ملوظفي الدائرة ان احلكومة 
و بدالً من منح رواتب موظفي املديرية 
ج��دد،  موظف��ني  وتعي��ني  املتأخ��رة 
وتركي��ب االجه��زة احلديث��ة لضم��ان 
وص��ول مياه الش��رب ال��ى املواطنني، 
تقوم بخصخصة القطاع و تس��ليم 

مهام املديرية لشركات خاصة.
و اش��ار البي��ان الى ان موظف��ي املياه 
ك�«اجلن��دي  مبهامه��م  يقوم��ون 
اجمله��ول« بهدف ايصال مياه الش��رب 
احملافظ��ة،  ف��ي  املواطن��ني  كل  ال��ى 
بتهميش  االقلي��م،  متهمني حكومة 
ومطالب��ني  حقوقه��م  واهم��ال 
بالغ��اء ق��رار خصص��ة قط��اع املياه 
خالل م��دة اقصاه��ا 3 اي��ام ، و صرف 
رواتبه��م، واال س��يواصلون اضرابهم، 
وسيقومون بقطع املياه عن محافظة 

السليمانية.

منظمات مجتمع مدني في االقليم تطالب
بالغاء امتيازات المسؤولين والدرجات الخاصة

عّدت كردستان المنطقة االكثر انتهاكًا لحقوق االنسان د. علي شمخي

االداء البرملان��ي خ��الل اكث��ر من ث��الث دورات 
انتخابي��ة ف��ي الع��راق كش��ف الكثير من 
مظاهر التعاطي مع احلرية السياس��ية في 
التعبير عن االراء داخل قبة البرملان ومن املؤكد 
ان جترب��ة الع��راق في ه��ذا اجمل��ال جتربة فتية 
بعد م��رور اكثر من ثالثة عق��ود على تغييب 
هذه احلرية وفرض س��طوة الشخص الواحد 
واحلزب والواحد لكن التاريخ يدون  في الوقت 
نفس��ه بان فيضا من احلرية في التعبير عن 
االراء وفي محاس��بة رموز السلطة  قد ساد 
اجواء االداء البرملاني خالل العهد امللكي منذ 
العشرينيات وحتى عام 1958 وكان االساس 
الذي ق��ام عليه ه��ذا االداء هو الق��درة على 
التعبير عن تطلعات الش��عب من دون التاثر 
مبواقف زعماء االحزاب مثلما هو حاصل اليوم 
في الدميقراطيات الغربية ومثلما يحصل في 
دول اخرى متسكت باعراف وقوانني سياسية 
منح��ت البرملان واعضاءه املس��احة الكافية 
في التعبير عن مواقفه جتاه االحداث وتشير 
الوقائع في العراق ان هيبة البرملان وقوة االداء 
في��ه تأثرت ال��ى حد بعيد بس��طوة االحزاب 
وزعمائها وقد يبدو مفهوما متسك اي عضو 
بثقافة وتوجهات احلزب او الكتلة السياسية 
الت��ي ينتم��ي الي��ه لكن غي��ر املفه��وم هو 
الطاعة العمياء والقب��ول بكل مايرمي اليه 
زعيم احلزب او الكتلة والذوبان بش��خصيته 
طمعا باحلصول على مكاس��ب مستقبلية 
وق��د بات موق��ف بعض النواب جت��اه ملفات 
عديدة عرضت داخل قبة البرملان وتصويتهم 
بالرفض والقبول م��ن دون معرفة التفاصيل 
الدقيقة ملضامني ه��ذه امللفات امرا يصعب 
تفس��يره ويثير االش��مئزاز من قبل الشعب 
العراقي حيث ينتظر ه��ؤالء النواب التوجيه 
واالش��ارة ف��ي االجتماع��ات املغلق��ة داخل 
احزابه��م وكياناته��م السياس��ية حلس��م 
املوافقة بالرفض والقبول مما يجردهم من اي 
دور تش��ريعي حقيقي مرسوم لهم ويناقض 
اداء ميينهم امام الش��عب بتأدي��ة هذا الدور 
باخالص وامانة ومن املؤسف ان هذه املظاهر 
اخذت حيزا كبي��را الكثر م��ن دورة انتخابية 
فرط  فيه��ا الكثير من النواب بس��معتهم 
الشخصية وعرضوا مستقبلهم السياسي 
للضياع واساءوا الى االداء البرملاني برمته .  

سطوة الزعيم !

تقـرير

جانب من تظاهرات احتجاجية على حكومة االقليم في كردستان

ناشط مدني: ان 
كردستان تحول الى 
واحة للفساد تفتقر 

الى ادنى قدر من 
المساواة والعدالة 

االجتماعية، وان واردات 
عشرة من االثرياء في 
االقليم تضاهي الناتج 

القومي لمواطني 
االقليم للسنوات 
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سايمون هندرسون*

تقول احلكم��ة الس��ائدة إّن عام 1979 
شّكل نقطة حتّول في الشرق األوسط. 
فق��د كان م��ن دون ش��ك عام��اً حافالً 
باألحداث:في كان��ون الثاني/يناير، هرب 

شاه إيران إلى خارج البالد.
في شباط/فبراير، عاد آية اهلل اخلميني 
من املنفى في فرنسا إلى طهران، وأنشأ 

اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
ف��ي آذار/مارس، وّق��ع الرئي��س املصري 
أنور الس��ادات معاهدة سالم مع رئيس 
ال��وزراء اإلس��رائيلي مناحيم بيغن في 

احلديقة اجلنوبية للبيت األبيض.
ف��ي متوز/يولي��و، أصبح صدام حس��ني 

رئيساً للعراق.
في 4 تش��رين الثاني/نوفمب��ر، اقتحم 
»طالب« ]إيرانيون[ الس��فارة االميركية 
في طهران وس��يطروا عليها واحتجزوا 

الدبلوماسيني كرهائن ملدة 444 يوماً.
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، استولى 
متمردون سعوديون على املسجد احلرام 

في مكة املكرمة.
وفي الي��وم التال��ي، أح��رق متظاهرون 
ومثيرو ش��غب باكس��تانيون السفارة 

االميركية في إسالم آباد.
والختتام العام، غزت القوات السوفيتية 
أفغانستان في 27 كانون األول/ديسمبر، 
واس��تبدلت القائد الش��يوعي )وخريج 
االميركية( حفيظ  جامعة كولومبي��ا 
اهلل أم��ني بدمية أكثر إذعاناً، هو بابراك 

كرمال.

وكم��ا كت��ب توم��اس ل. فريدم��ان في 
صحيفة »نيويورك تاميز« في وقت سابق 
من هذا العام: »أع��رف قليالً عن بعض 
األح��داث الت��ي جرت ع��ام 1979. بدأُت 
حياتي املهنية آنذاك كمراس��ل مبتدئ 
ف��ي بيروت...أكتب عن...س��يطرة آيات 
اهلل عل��ى إيران...واس��تيالء متطرف��ني 
س��ّنة متزمتني على املسجد احلرام في 

مكة...«.
كمراس��ل  اخلاص��ة،  مدونت��ي  وف��ي 
صحفي )شاب( لصحيفة »فاينانشال 
تاميز«، قم��ُت بتغطية الث��ورة اإليرانية 
من كانون األول/ديس��مبر 1978 ولغاية 
أيار/ماي��و 1979، حيث عدُت إلى طهران 
أزم��ة  م��ن  األول  النص��ف  لتغطي��ة 
الثاني/نوفمبر  تش��رين  م��ن  الرهائ��ن، 
1979 وحت��ى أيار/ماي��و 1980. وكن��ت 
ف��ي الس��ابق مراس��الً حملط��ة »بي بي 
س��ي« وصحيفة »فاينانشال تاميز« في 
باكستان، بني عامي 1977 و 1978، وقد 
جمعتن��ي معرفة ش��خصية بالعديد 
من الدبلوماس��يني الذين كادوا ميوتون 
حرقاً في حادثة السفارة االميركية في 

إسالم آباد بعد عام.
ويعود سبب هذا التركيز احلالي على عام 
1979 إلى أن احلاكم الفعلي للمملكة 
العربية الس��عودية، ولي العهد األمير 
محم��د بن س��لمان يرى أن ذل��ك العام 
ش��هد حت��ّول اإلس��الم الس��عودي إلى 
التط��رف. وكانت ه��ذه النقطة محور 
تركيز فريدم��ان في عموده أيضاً. وكما 
كتب س��لمان األنصاري ف��ي صحيفة 
»ذي هي��ل« يوم 7 ش��باط/فبراير: »يعد 

األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان النظ��رة 
الديني��ة الس��عودية قب��ل ع��ام 1979 
املرجع األساسي ملا يجب أن تكون عليه 
السعودية بعد عام 2017«. وقد اقتبس 
ع��ن األمير محم��د بن س��لمان قوله: 
»نح��ن فقط نع��ود إلى ما كن��ا عليه، 
اإلسالم الوسطي املعتدل املنفتح على 

العالم وعلى جميع األديان«.
لدّي حتفظات حول ما إذا كان اإلس��الم 
في اململك��ة معتدالً يوماً، إال أن مصدر 
شكوكي األكبر ينبع مما إذا كان التركيز 
عل��ى ع��ام 1979 مضلالً م��ن الناحية 
التاريخية، إذ يتّم ربطه بالثورة اإليرانية 
الت��ي كان��ت ف��ي الواقع صدف��ة. فأنا 

أرى أن ع��ام 1973 أكث��ر أهمي��ًة، ليس 
نظراً حلرب تش��رين األول/أكتوبر عندما 
هاجم��ت مصر وس��وريا إس��رائيل، بل 
نظ��راً لتبعاتها: ارتفاع أس��عار النفط 

بواقع 4 أضعاف.
ر  وقد استخدمت السعودية، أكبر ُمصدِّ
للنفط في العالم، تدفق اإليرادات بنحو 

جزئي لصقل س��معتها اإلس��المية - 
فضالً عن متويل صفقات أسلحة مباليني 
الدوالرات وبعض القصور الكبرى. كما 
استخدمت العائلة املالكة السعودية 
بع��ض األموال الس��ترضاء املؤسس��ة 
ش��ّرعت  الت��ي  الس��عودية،  الديني��ة 
حكمه��ا تاريخي��اً. وفي اخل��ارج، متّ بناء 
عشرات املس��اجد وتوزيع عشرات آالف 
النس��خ من الق��رآن الك��رمي. ولكن في 
كثير من األحيان لم تكن هذه املساعي 

اإلسالمية أعماالً فاضلة.
وكما أشار األنصاري، الذي هو مؤسس 
ورئيس »جلنة ش��ؤون العالقات العامة 
 )SAPRAC( االميركي��ة«  الس��عودية 
ومقره��ا واش��نطن، )عل��ى الرغم من 
أن��ه أع��اد تاريخ ه��ذا احلدث إل��ى عام 
العال��م  »رابط��ة  »فش��لت   :)1979
اإلس��المي« ومقرها مكة في مهمتها 
م��ع  تس��اهلها  بس��بب  الس��ابقة 
»اإلخوان املس��لمني« وس��وء إشرافها 
على التمويل املس��ّرب إل��ى اخلارج عبر 

املنظمة اإلسالمية«.
 )إن��ه تصري��ح فاض��ح ألن الكثيري��ن 
ق��د يع��دون أن »س��وء اإلش��راف على 
التموي��ل املس��رب إلى اخل��ارج« هو ما 
س��مح للداعمني املتطرف��ني لتنظيم 
»القاعدة« بتمويل الهجمات اإلرهابية 
التي اس��تهدفت الواليات املتحدة في 

11 أيلول/سبتمبر(. 
وهن��اك حجة ثانوية هام��ة تؤكد على 
أهمي��ة احلقب��ة من��ذ ع��ام 1973 وما 
بع��ده وه��ي أن احلرب الب��اردة كانت ما 
تزال مس��تعرة. وكان نفوذ موسكو قد 

تخطى نفوذ واش��نطن في مس��احات 
كبيرة من الشرق األوسط، مثل سوريا 
والع��راق واليمن وليبي��ا واجلزائر. وأرادت 
السعودية استبدال الشيوعية امللحدة 
باإلسالم، وفي ذلك رأت الواليات املتحدة 

أمراً مفيداً. 
أما بعد عام 1979، فش��ّكلت احلماسة 
الديني��ة - وه��ي الن��وع ال��ذي ال يوافق 
علي��ه األمير محمد بن س��لمان حالياً 
على ما يبدو - العامل احملفز الرئيس��ي 
)املمّولني  للمقاتلني اجملاهدي��ن األفغان 
من قبل الس��عودية والواليات املتحدة( 
الذين أَرغموا اجليش األحمر على مغادرة 
أفغانس��تان في النهاية. وكما يسجل 
التاريخ اآلن، كانت تل��ك الهزمية عامالً 
رئيس��ياً في انهيار االحتاد الس��وفيتي 
وما أعق��ب ذلك من س��قوط األنظمة 
الوس��طى  أوروب��ا  عب��ر  الش��يوعية 

والشرقية.
فه��ل كان حتري��ر مالي��ني األش��خاص 
يستحق العناء باملقارنة مع بروز تنظيم 
»القاع��دة« وم��ن ثم تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« وأي نسخة مس��تقبلية 
قد تتبلور من هذا التطّرف؟ إن السؤال 
ُمبّس��ط للغاي��ة. ولك��ن التركيز على 
عام 1979 مضلل. وإذا أراد أولياء العهد 
واملعلق��ون تس��جيل نقاط سياس��ية 
على صفح��ات التاريخ، فعلى املؤرخني 

مناقشة أهمية ما يقال.  

*س��اميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
وسياس��ة  اخللي��ج  برنام��ج  ومدي��ر 

الطاقة في معهد واشنطن.

االضطراب واإلرهاب في الشرق األوسط
متجذران في ارتفاع أسعار النفط عام 1973

احدى اجلماعية االرهابية في الشرق األوسط »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد:
صادق��ت اللجن��ة العلي��ا إلغاثة 
وايواء النارحني، على خطتها لعام 
2018 والقاضية بدعم عودة االسر 

النازحة ملناطقها األصلية.
وذكر بيان لوزارة الهجرة واملهجرين 
نس��خة  اجلديد"  "الصباح  تلقت 
من��ه، ان "اللجن��ة العلي��ا إلغاثة 
ف��ي  صادق��ت  النازح��ني،  وإي��واء 
جلستها التي عقدت مبقر الوزارة 
وزي��ر  اللجن��ة  رئي��س  وبرئاس��ة 
اجلاف،  الهجرة، جاس��م محم��د 
عل��ى خطته��ا للع��ام للحال��ي 

واملتمثل��ة بدع��م ع��ودة العوائل 
النازحة ال��ى مناطقهم االصلية 
وإعادة االس��تقرار للمناطق احملررة 
واالستمرار بإغاثة وإيواء العائالت 
االحتياج��ات  وتق��دمي  النازح��ة 

الضرورية لها".
وأض��اف البي��ان ان الوزي��ر اجلاف، 
بحث خالل االجتماع عمل اللجنة 
املكلفة من اللجنة العليا إلغاثة 
وإي��واء النازح��ني واخلاص��ة بدعم 
النس��اء الناجيات م��ن اإليزيديات 
وغيره��ن اللوات��ي ك��ٌن بقبض��ة 
داعش االرهابي، بتقدمي املساعدات 

مالي��ة  ومنح��ة  له��ن  الالزم��ة 
قدره��ا مليوني دين��ار لكل ناجية 
بالتنس��يق م��ع االمان��ة العامة 
جمللس الوزراء ومديرية االوقاف في 

حكومة اقليم كردستان".
كما وصادقت اللجنة العليا على 
توزيع مادة النفط االبيض ملدراس 
الطلبة النازح��ني في محافظات 
اقليم كردس��تان بالتنس��يق مع 

وزارة النفط بحسب البيان.
ولفت البيان ال��ى ان وزير الهجرة 
بحث خالل اجتماع اللجنة العليا 
مع الس��فير املفوض ف��وق العادة 

في تركيا، حسن اخلطيب، أوضاع 
الالجئ��ني والنازح��ني ف��ي تركي��ا 
وتس��هيل عودة العائالت الراغبة 
بالعودة الى الوط��ن وتقدمي كافة 

التسهيالت الالزمة لها".
االجتم��اع،  خ��الل  اجل��اف  وأك��د 
س��تعمل  وال��وزارة  "اللجن��ة  ان 
الداخلي��ة  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 
م��رور  ج��وازات  إص��دار  لغ��رض 
للنازح��ني املتواجدي��ن ف��ي تركيا 
الع��ودة وبتمويل  لتمكينهم من 
من اللجن��ة العليا الغاث��ة وايواء 

النازحني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالي  التعلي��م  وزارة  أعلن��ت 
والبحث العلمي، أمس الثالثاء، 
عن افتت��اح اجلامعة األميركية 
في بغداد العام الدراسي املقبل، 
كاش��فة أن اجلامعة س��تضم 
العلوم الطبية والعلوم  كليات 
السياس��ية  والعل��وم  واآلداب 

العاملية وإدارة األعمال.
وقالت ال��وزارة في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه، 
إن »وزير التعليم العالي والبحث 
العلم��ي عبد الرزاق العيس��ى 

اجلامع��ة  رئي��س  اس��تقبل 
األميركي��ة ف��ي بغ��داد مايكل 
مولينكس لبحث مس��تجدات 
افتتاح مشروع اجلامعة التي من 
املقرر ان تس��تقبل الطلبة في 

العام الدراسي 2019/2018«.
وأضاف البي��ان، أنه »جرى خالل 
اللقاء ال��ذي حضره املدير العام 
لدائ��رة التعلي��م األهل��ي ف��ي 
ال��وزارة عل��ي رزقي، مناقش��ة 
املالكات  متطلبات  اس��تكمال 
اإلدارية واألجنبية التي س��يتم 
واملناه��ج  معه��ا،  التعاق��د 

خصوصا  املعتمدة،  التدريسية 
ان النظام الذي سيتم تبنيه هو 

النظام األميركي«.
وبين��ت، أن »اجلانبني بحثا آليات 
قبول الطلبة في اجلامعة التي 
س��تتكون من أرب��ع كليات هي 
العلوم الطبية، والعلوم واآلداب، 
والعل��وم السياس��ية العاملية، 
وإدارة األعمال، التي س��يخضع 
الطلبة املتقدمون للقبول فيها 
إل��ى اختب��ار اللغ��ة االنكليزية 

لتحديد مستوياتهم«. 
وق��ال العيس��ى، وفق��اً للبيان، 

اتخ��ذت  التعلي��م  »وزارة  إن 
خط��وات عملية الفتت��اح عدد 
م��ن اجلامع��ات األجنبي��ة ف��ي 
العراق من أجل تطوير منظومة 

التعليم العالي«.
ماي��كل  لف��ت  جانب��ه،  م��ن 
إلى »دراس��ة أعدت  مولينكس 
الس��تحداث مدرس��ة تش��مل 
إل��ى  التحضيري��ة  الصف��وف 
الص��ف الس��ادس االع��دادي«، 
معربا عن أمله ب�«جناح املشروع 
الدراس��ة  وف��ق  عل��ى  مت  اذا 

املعدة«.

»الهجرة« تصادق على خطتها لـ 2018
القاضية بدعم عودة العائالت النازحة

التعليم : افتتاح الجامعة األميركية في بغداد
الفصل الدراسي المقبل



بغداد – انفجار عبوة 
أعلن املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد 
مس��اء يوم االثنني، أن التفجير الذي وقع 
في منطقة الكرادة وسط بغداد، أدى الى 

إصابة خمسة أشخاص بجروح.
وقال املتحدث باسم القيادة اللواء سعد 
مع��ن ان "التفجي��ر ال��ذي مت بواس��طة 
عبوة ناس��فة ق��رب أحد مراكز املس��اج 
ف��ي منطقة الك��رادة في بغداد، أس��فر 
ع��ن إصاب��ة خمس��ة أش��خاص بجروح 
متفاوتة" ، مضيفا ان "قوة أمنية طوقت 

مكان احلادث".

ديالى – عمليات دهم 
أكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس الثالثاء ان دوريات من ش��رطة 
بعقوبة وجلوالء وهبه��ب القت  القبض 

عل��ى س��بعة مطلوب��ني عل��ى قضاي��ا 
ارهابية وجنائية ، ومت ارسالهم الى مراكز 
االحتجاز  لعرضهم على االجهزة اخملتصة 

للتحقيق معهم .
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان عمل الدوريات الى 
املدن واالقضية والنواح��ي يأتي في اطار 
استتباب االمن وحفظ ارواح املواطنني . 

بابل – عمليات استباقية 
كش��ف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة بابل ام��س الثالثاء، عن تنفيذ 
العدي��د م��ن مذك��رات أوام��ر القب��ض 
بحق مطلوب��ني للقضاء بته��م جنائية 
ومخالفات قانونية خالل عمليات أمنية 
اس��تباقية ش��ملت مناطق متفرقة من 

احملافظة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 

عن اسمه إن "قواتها نفذت )40( مذكرة 
أمر قب��ض وحتري بحق مطلوبني للقضاء 
بجرائ��م جنائي��ة ومخالف��ات متنوع��ة 
خالل عمليات أمنية اس��تهدفت مناطق 
متفرقة في عموم أنحاء احملافظة وجرت 
بناء على معلومات اس��تخبارية دقيقة" 

.

االنبار – ناسفة 
اعلن مصدر امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار ام��س الثالث��اء ان جندي��ني لقيا 
مصرعهم��ا بانفجار في منطقة الس��د 

مبدينة الرطبة.
وافاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان عبوة ناسفة انفجرت على 
قوة مكلفة بالتفتيش في منطقة السد 
جنوب الرطبة ، مضيفا ان االنفجار اسفر 
عن "استشهاد جنديني واصابة خمسة 

اخرين بجروح متفاوتة ".

كربالء – ضبط عصابة 
افاد مدير عالقات واعالم شرطة محافظة 
كربالء ام��س الثالثاء عن الق��اء القبض 

على عصابة سرقة في احملافظة.
وذك��ر العقي��د ع��الء الغامن��ي ان "مفارز 
مكافحة االج��رام في كربالء، متكنت من 
القبض على عصاب��ة متكونة من ثالثة 
متهمني س��راق وضبط بحوزتهم عجلة 
اجرة ن��وع طيبة صفراء الل��ون تعود الى 

احد املتهمني تستخدم بالسرقات" .

الديوانية – ممارسة امنية 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية ام��س الثالثاء ان دوريات ومفارز 
قس��م ش��رطة النجدة نفذت ممارس��ة 
امنية واس��عة النطاق ش��ملت العديد 

م��ن املناطق في عم��وم احملافظة متكنت 
خالله��ا من القاء القب��ض على عدد من 

اخملالفني بتهم مختلفة ، 
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه ان ه��ذه الدوريات 
املتواجدة في سيطرة الفرات متكنت من 
الق��اء القبض على اح��د املطلوبني على 

وفق املادة 393 من قانون العقوبات .

ميسان – عملية امنية 
اك��د الل��واء عل��ي ابراهيم دبع��ون قائد 
عمليات الرافدين اعتقال) 204( متهمني 
ومشتبه به منذ انطالقة عمليات فرض 
االم��ن ف��ي ميس��ان اضافة إل��ى ضبط 
ومصادرة بعض االس��لحة غير املرخصة 
من��ذ مطل��ع الع��ام احلالي ولغاي��ة االن 
ضم��ن عمليات ف��رض االم��ن ومالحقة 

املطلوبني مبحافظة ميسان

واوضح اللواء دبع��ون ان املعتقلني الذين 
مت الق��اء القبض عليهم عل��ى وفق مواد 
قانوني��ة مختلفة بينه��م ) 13 ( متهما 
بتجاري��ة وحيازة اخمل��درات بع��د متابعة 
ومداهم��ة االهداف وفق ضوابط وخطط 
مدروس��ة من خالل املعلوم��ات الدقيقة 
املتوف��رة ل��دى الق��وات االمني��ة ح��ول 
املتهمني وحتركاتهم واماكن تواجدهم . 

نينوى – اعتقال مطلوبني 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نين��وى امس الثالثاء عن اعتقال س��بعة 

عناصر من "داعش" في مدينة املوصل.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "فوج الرد الس��ريع التابع 
لشرطة نينوى القى القبض على سبعة 
عناص��ر م��ن عصابات داع��ش مطلوبني 
بقضاي��ا إرهابية في مناطق متفرقة من 

املوصل" ، مضيف��ا ان "أحدهم محكوم 
غيابياً باإلعدام". 

البصرة - اجتماع امني 
افاد مص��در امن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظة البصرة واملنشآت امس الثالثاء 
ان جلنة مشكلة من قبل قيادة العمليات 
املش��تركة بحث��ت تنفي��ذ عملية فرض 

القانون في احملافظة .
ولفت املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه انه مت خالل االجتماع مناقشة 
س��بل التع��اون والدع��م م��ع الق��وات 
االمني��ة املش��تركة الت��ي قدم��ت ال��ى 
احملافظة للقضاء على املظاهر املسلحة 
والقض��اء على  العش��ائرية  والنزاع��ات 
اي جت��اوز عل��ى االمالك اخلاص��ة والعامة 
وفرض هيبة الدولة وبسط االمن واالمان 

في احملافظة.

انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد * اعتقال 7 مطلوبين بقضايا إرهابية وجنائية في ديالى
تنفيذ عمليات أمنية استباقية في محافظة بابل * ممارسة أمنية واسعة شملت عدد من مناطق الديوانية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعل��ن رئي��س أركان اجلي��ش عثم��ان الغامني، 
تسّلم وزارة الدفاع العراقية عددا من الدبابات 

من طراز T-90C الروسية.
وقال الغامني في مؤمتر صحفي، عقده في أثناء 
زيارة تفقدية حملافظة البصرة، إن “36 دبابة من 
العقد الروسي ال� T-90C وصلت الى العراق”.

وأضاف أن “نهاية ش��هر نيسان اكتمال العدد 
الالزم لتش��كيل لواء مدرع من هذه الدبابات، 

مما يزيد من قدرة القوات املدرعة”.
وكانت مص��ادر إعالمية قد أفادت يوم اجلمعة 
املاض��ي اس��تنادا إل��ى وزارة الدف��اع العراقية 
بوصول أول دفعة من دبابات T-90C الروس��ية 

إلى العراق.
وأوضحت املصادر نقال عن وسائل اعالم روسية، 
أن الدبابات وصلت إل��ى ميناء أم قصر جنوبي 
العراق في ال� 15 من فبراير/شباط اجلاري، وقد 

نقلت إلى بغداد في وقت الحق.
ول��م تذكر املصادر عدد الدباب��ات التي وصلت 
إلى العراق، مضيفة أن روس��يا تعهدت بتوريد 
73 دباب��ة م��ن ه��ذا النوع إل��ى الع��راق وفقا 
لعقد مبرم بني البلدي��ن، كما لم تؤكد بغداد 

وموسكو هذه املعلومة بشكل رسمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مديري��ة امل��وارد املائي��ة ف��ي ديالى، 
أمس الثالث��اء، عن زيادة خزي��ن بحيرة حمرين 
بنحو 200 ملي��ون متر مكعب، بفعل األمطار 

الغزيرة. 
وق��ال مدير م��وارد ديالى مهن��د املعموري في 
تصريح صحفي، إن "خزين بحيرة حمرين، )65 
كم شمال شرق ب عقوبة(، زاد ب�نحو 200مليون 
مت��ر مكع��ب بفع��ل االمط��ار الغزي��رة التي 
هطلت منذ ي��وم اجلمعة املاضي"، موضحا ان 
"خزين البحيرة االجمال��ي ارتفع إلى أكثر من 

900 مليون متر مكعب ".
وأش��ار الى ان "الس��يول القادمة عبر اجلداول 
واالنه��ر من جل��والء وخانق��ني وكالر م��ا تزال 
تتدفق بقوة نح��و بحيرة حمرين واخلزين املائي 

يزداد ساعة بعد أخرى". 
وتعد بحيرة حمرين اخلزين املائي االستراتيجي 

في محافظة ديالى.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��فت دائرة التحقيقات في هي��أة النزاهة 
نها م��ن ضبط معاملة ق��رٍض زراعيٍّ  ع��ن متكُّ
مببلغ ملياري دينارٍ مصروٍف ملش��روٍع غير منجٍز 
في محافظة بابل، ُمبيِّن��ًة أنَّ عمليَّة الضبط 

رة قبٍض قضائيَّة. متَّت مبوجب ُمذكَّ
وأشارت الهيأة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه في حديثها عن تفاصيل عمليَّة 
الضب��ط، إل��ى " ورود معلوماٍت تفي��د بوجود 
قرٍض زراعيٍّ بقيمة ملي��اري دينارٍ مصروٍف من 
- فرع احللة ملش��روع  املصرف الزراعيِّ التعاونيِّ
)إنش��اء وتش��غيل محط��ة تربية مواش��ي(، 
، وتنمية الثروة  بداع��ي تغيي��ر الواقع الزراع��يِّ
احليوانيَّة في احملافظة، ُموضحًة أنَّ فريق عمٍل 
من مكت��ب حتقيق بابل في دائرة التحقيقات ، 
ومكتب املُفتِّ�ش العامِّ لوزارة املاليَّة قام بإجراء 
، ووجد أنَّ املشروع عبارٌة عن  الكش��ف املوقعيِّ
قاعاٍت غير ُمكتملٍة )هياكل( فقط، برغم مرور 

أكثر من أربع سنواٍت على منح القرض".
واض��اف ان " فري��ق عمل مكت��ب حتقيق بابل، 
ل م��ن خ��الل التح��رِّي واملتابع��ة إلى أنَّ  توصَّ
صة للمش��روع التي تبلغ  قطعة األرض اخمُلصَّ
��رَت من دائرة زراعة  مس��احتها )800( دومنٍ، وأُجِّ

الكفل، هي عبارٌة عن أرٍض جرداء".
" قاضي التحقيق اخمُلتصَّ  واش��ار البيان الى أنَّ
في احملافظ��ة أصدر أوامر اس��تقداٍم بحقِّ كلٍّ 
من مدي��ر املص��رف الزراعيِّ في احللة س��ابقاً 
ومس��ؤول وأعض��اء جلن��ة الكش��وفات ف��ي 
املصرف، استناداً ألحكام املادَّة )340( من قانون 

العقوبات". 

العراق يتسّلم الدفعة 
األولى من دبابات 

T-90C

خزين بحيرة حمرين زاد 
بـ200 مليون م3 بفعل 

األمطار

"النزاهة" تضبط 
مخالفة لقرض زراعي 

بملياري دينار

الملف األمني

احلكومة: العراق طالب اجملتمع 
الدولي بحقوق املنتصر في معركة 

خاضها نيابة عنه
ومض��ى صالح إل��ى ان "اجلانب االخر 
يتمثل باخلطة العشرية العادة اعمار 
البنى التحتية على مدى 10 سنوات، 
ك��ون التنظي��م االرهاب��ي وس��احة 
العملي��ات قد دم��رت حجم��اً كبيراً 
من ه��ذه البن��ى فيوجد هن��اك نحو 
130 جس��راً مدمراً حالياً اضافة إلى 
جامعات ومستشفيات وهي بحاجة 

إلى اعادة تأهيل".
م��ن جانبه ذكر النائ��ب عن التحالف 
الوطني عبد الهادي الس��عداوي في 
تصري��ح الى "الصب��اح اجلدي��د"، ان 
"االنفتاح على اجملتمع الدولي ضروري 
في هذه املرحلة سيما وان العراق قد 
خرج من معركة شرسة ضد االرهاب 
وبحاجة ال��ى دعم مال��ي واقتصادي 

العادة بناه التحتية".
وتاب��ع الس��عداوي ان "التواص��ل مع 
العال��م يجب ان يتح��دد بعدم دخول 
العراق في متاه��ات اقتصادية وديون 

تكبله ماليا وتضيق من حركته".
ويرى الس��عداوي ان "العراق يجب ان 
ال يقع في حرج التزامات ال يستطيع 
االيف��اء به��ا مس��تقبال، وان تك��ون 
دراس��ة مس��تفضية خملرجات  هناك 

مؤمتر الكويت قب��ل حتويلها الى واقع 
عملي".

يش��ار إل��ى أن الع��راق ق��در حاجت��ه 
الفعلي��ة لالم��وال جراء احل��رب ضد 
تنظي��م داع��ش االرهاب��ي بنحو 100 
ملي��ار دوالر، ضمن مش��اريع لتأهيل 
بنى حتتية مت تدميرها خالل السنوات 

االربع املاضية.

اجتاهات نيابية إلقرار املوازنة 
باألغلبية في اجللسات املقبلة 

للنواب
وأض��اف أنن��ا" تقدمن��ا مبقت��رح إلى 
اللجنة املالية النيابية يتضمن تثبيت 
حقوق احملافظات املنتجة للنفط مثل 
البت��رودوالر وإضافة درج��ات وظيفية 
اإلي��رادات  رف��ع نس��بة  فض��ال ع��ن 
اجلمركي��ة للمحافظات احلدودية من 

دون العودة إلى احلكومة املركزية" 
وأوضح أن " طع��ن احلكومة بقرارات 
مجلس النواب وتعديالت املوازنة لدى 
احملكم��ة االحتادية سيس��لط الضوء 
على من تسبب في حرمان احملافظات 
من حقوقها والش��باب من الدرجات 

الوظيفية".
من جهته هدد التحالف الكردستاني، 
أم��س الثالث��اء ، بتقدمي ش��كوى لدى 
املوازن��ة  بش��أن  االحتادي��ة  احملكم��ة 

ومقاطعة جلسات التصويت عليها، 
عازي��ا األم��ر إل��ى اس��تخدام تعابير 
غي��ر دس��تورية فيها وع��رض املوازنة 

بنسختني. 
وق��ال النائب ع��ن التحال��ف وعضو 
اللجنة املالية احمد رشيد لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن " مجلس النواب 
عرض النسخة األولية للقراءة األولى 
وعند القراءة الثانية عرض النس��خة 
الثانية للموازنة املرسلة من احلكومة 

مما يعد خرقا قانونيا".
وأض��اف أن" من بني اإلش��كاالت لدى 
اإلقليم عل��ى املوازنة هو اس��تخدام 
تعابير غير دستورية واالخالل بنسبة 
اإلقليم ووضع نس��بة حتت مس��مى 
محافظات اإلقليم فضال عن النسبة 

املعتمدة التي مت تخفيضها مؤخرا".
وأوضح ان " جميع اخليارات مطروحة 
منه��ا  الكردس��تانية  الق��وى  أم��ام 
تقدمي ش��كوى لدى احملكمة االحتادية 
ومقاطع��ة جلس��ات التصويت على 

موازنة 2018".
وكان التحالف الكردستاني قد أعلن 
، مطل��ع الش��هر اجلاري، ع��ن انتهاء 
اجتم��اع الكت��ل الكردية م��ع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي من دون التوصل 
إلى أي اتفاق بش��أن النقاط اخلالفية 

حول املوازنة.

املالية توافق "مبدئيا" على تثبيت 
املعلمني من أصحاب العقود

مؤك��دا “حصول موافقة مبدئية من 
وزارة املالية على تثبيت املعلمني من 

أصحاب العقود”.
وكان مئ��ات من املعلمني واملدرس��ني 
نظم��وا، أمس االول االثن��ني، تظاهرة 
حاش��دة أم��ام مبن��ى وزارة املالي��ة، 
طالبوا فيها وزارة املالية بالرجوع عن 
قراره��ا إيقاف الترفيع��ات والعالوات 

السنوية.

تخويل "الصحة" التعاقد مع 15 
الف خريج من ذوي املهن الصحية

فيما أك��دت ان الدرجات س��تعتمد 
عل��ى حركة امل��الك في مؤسس��ات 

الدولة.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي 
إن "اللجنة حسب قراءتها للخطوط 
املس��ودة  بن��ود  ضم��ن  العريض��ة 
ف��أن الدرج��ات الوظيفي��ة اقتصرت 
عل��ى خريج��ي اجملموع��ات الطبي��ة 
واحتياجات الدولة للعناصر االمنية، 

فضال عن خريجي كليات التربية".

املؤمتر الوطني يحذر االعالم 
من "إبتالع طعم" التسقيط 

االنتخابي

وشددت على ضرورة اتخاذ االجراءات 
ِالقانوني��ة ض��د الوس��ائل التي تثير 
الف��ن والنعرات القومي��ة والعرقية 
والطائفية كما دعت جميع وس��ائل 
االع��الم الى توخي الدق��ة واحلذر في 

نقل االخبار وطرحها.

مساع لتوفير تسهيالت تتيح 
للنازحني املشاركة في االنتخابات

وذك��ر بيان رئاس��ي تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه ان اجملتمعني 
احلكومي��ة  اجله��ات  "ح��ث  اك��دوا 
املس��تقلة  واملفوضي��ة  والبرملاني��ة 
لالنتخابات إلمتام جميع مس��تلزمات 
العملية االنتخابية وتهيئة الظروف 
الالزم��ة إلجناحه��ا مبا يؤك��د االلتزام 

بالدستور والقوانني ذات الصلة".

عون يطلب من بغداد "استشارات 
نفطية" حسب صحيفة خليجية

وق��ال معصوم خ��الل مؤمتر صحافي 
عق��ده مع الرئيس اللبناني ميش��ال 
ع��ون ف��ي مق��ر رئاس��ة اجلمهورية 
ببغ��داد وتابعته "الصب��اح اجلديد"، 
ان "العالق��ات ب��ني الع��راق ولبن��ان 
تاريخية تعود آلالف الس��نني"، مبينا 
ان "ه��ذه العالقة تاريخي��ة وثقافية 
وسياسية وهناك مصالح مشتركة 

بني البلدين".
واض��اف معص��وم "حتدثنا م��ع عون 
ع��ن النق��اط الت��ي تط��ور العالقات 
ب��ني البلدين بش��كل عمل��ي"، الفتا 
الى "اننا بحثنا التس��هيالت لدخول 
العراقيني الى لبنان ودخول اللبنانيني 

للعراق".
م��ن جانب��ه أك��د الرئي��س اللبناني، 
ب��الده  ان  ع��ون،  ميش��ال  العم��اد 
تق��ف بقوة م��ع وحدة الع��راق وضد 
كل التحدي��ات الت��ي ته��دد وح�دة 

كيان�ه".
واشار عون الى "أهمية وحدة املوقف 
العربي ونحن على أعتاب قمة عربية 

تعقد في السعودية".
وكان عون وصل مع الوفد املرافق له، 
صباح أم��س الثالثاء ال��ى العاصمة 
بغ��داد تلبي��ة لدع��وة م��ن الرئي��س 
رئي��س  خالله��ا  يلتق��ي  معص��وم، 
مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس 

مجلس النواب، سليم اجلبوري.

بعقوبة مدينة منكوبة وانقاذها 
يتطلب 500 مليار دينار

وكانت اغلب مناط��ق وطرق بعقوبة 
في محافظة ديالى قد شهدت غرقا 
غي��ر مس��بوق بفعل االمط��ار خالل 

االيام الثالثة املاضية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
 

 REACH - قام��ت منظمة ريت��ش
بالشراكة مع فريق عمل التنسيق 
باخمليم��ات مبس��ح على املس��توى 
الوطن��ي مبخيمات النازحني داخلياً 
و14   2017 األول  كان��ون   12 ب��ني 
كانون الثاني 2018. وكش��ف بيان 
األش��خاص  م��ن   52% أن  املس��ح 
الذي��ن أجري��ت معه��م املقاب��الت 
ال ين��وون الع��ودة إل��ى ديارهم. من 
ضمن هذه النس��بة الت��ي ال تنوي 
الع��ودة، ص��رح %21 أن ذل��ك يعود 
إلى إمكانية وجود عبوات ناس��فة 
مبتكرة وعبوات غير منفجرة. وهذا 
يؤك��د ان 1 ال��ى 10 م��ن النازحني 
داخلياً ممن أجري عليهم املس��ح ال 
ينوون العودة إلى ديارهم خوفاً من 
التلوث الناجم عن اخملاطر املتفجرة 

في منازلهم أو حولها.
وأوضح��ت املنظم��ة " إذا مت تأجيل 
إزال��ة اخملاط��ر املتفج��رة، مب��ا ف��ي 
ذل��ك العبوات الناس��فة املبتكرة، 
تتقل��ص امكانية ع��ودة النازحني. 
كم��ا تتقل��ص إمكاني��ة حكومة 
للقيام  الدول��ي  واجملتم��ع  الع��راق 
بتدخ��الت مهم��ة خالل فت��رة ما 
بع��د الصراع. وقد ع��اد ما يزيد عن 
%50 ممن نزحوا في العراق بس��بب 
داعش والعمليات العس��كرية إلى 
ديارهم بعد هزمي��ة تنظيم الدولة 

اإلسالمية. 
وانطلقت دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلق��ة باأللغام ف��ي العمل في 
مناطق املوصل الكبرى منذ ش��هر 
تشرين الثاني 2016، واجرت حديثاً 
عمليات املسح واإلزالة في املدينة 
القدمي��ة في غ��رب املوص��ل، وذلك 
تكمي��الً للعم��ل ال��ذي قام��ت به 
احلكومة العراقية. خالل العمليات، 
وال ميك��ن وصف تعقيد وتنوع املواد 
الت��ي مت جمعه��ا إال باملذهلة وغير 

املس��بوقة. من بني هذه املواد عدد 
م��ن الذخائر التقليدي��ة والعبوات 
املنزلة  والذخائر  املبتكرة  الناسفة 
عن طريق اجلو ومخازن ذخائر تابعة 
لتنظي��م الدول��ة، واملتروكة داخل 
ابنية مت حتويلها إلى مصانع قنابل. 
وتعقدت نش��اطات اإلزالة بشكل 
أكبر بس��بب وجود أغل��ب مصادر 
التلوث باملوصل حتت أنقاض االبنية 

املتهالكة.
 كم��ا تلق��ت دائ��رة األمم املتح��دة 
باأللغ��ام  املتعلق��ة  لألعم��ال 
والش��ركاء املنفذي��ن العاملني في 
املدين��ة القدمية ف��ي املوصل عدداً 
كبيراً م��ن التقارير اخلاصة باخملاطر 

املناط��ق  املتفج��رة، خاص��ة ف��ي 
القريب��ة من املنازل ف��ي ظل عودة 
النازح��ني إل��ى دياره��م. إن وج��ود 
ف��رق اإلزالة التابعة إل��ى دائرة األمم 
املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام  
ف��ي املدين��ة القدمية مث��ل فرصة 
للس��كان للتبلي��غ عن األجس��ام 
املش��تبه بها وازالتها مباشرة من 
قبل الفرق، لكن يتوقع أن يزداد عدد 
هذه التقارير الواردة من  الس��كان 
بخصوص اخملاط��ر املتفجرة بتزايد 

أعداد العائدين.
من جانبه قال سفير االحتاد االوربي 
في العراق، الس��فير رامون بيلوكا: 
"هذا يبني بصورة ملموس��ة التزام 

االحت��اد االورب��ي ملواجه��ة اخملاط��ر 
املتفجرة. وازالة اخملاطر املتفجرة هو 
شرط اولي العادة االستقرار. فوجود 
مثل هذه اخملاطر يهدد جهود االمن 
واالس��تقرار ما لم يت��م مبعاجلتها 
بصورة صحيح��ة. وبصفتي رئيس 
اخملاط��ر  الدارة  الفرعي��ة  اللجن��ة 
املتفجرة ف��ي التحالف، فان االحتاد 
االورب��ي ع��ازم عل��ى مواجهة هذه 
الكارث��ة بص��ورة رئيس��ة ودع��م 
العراق لتقوية جهود احلكومة في 
آليات التنسيق االستراتيجي. وكل 
هذه اجلهود س��تصب ف��ي العودة 
الس��ليمة للعراقي��ني الذبن عانوا 

لفترات طويلة"

وأض��اف "نحن نق��وم بازالة اخملاطر 
املتفجرة من على الطرق, ومن حتت 
اجلس��ور, ومن محط��ات الكهرباء 
و محط��ات تصفي��ة املي��اه, وم��ن 
املدارس و من البنى التحتية.  وذلك 
كي يتمكن النازحني داخليا بسبب 
النزاع من العودة الى منازلهم وبدء 
العمل مج��ددا بتعليم اطفالهم 
واملش��اركة في اجملتمع ليعيش��وا 
حياة اعتيادية. و هذا االمر سيكون 
مستحيال لوال الدعم الذي نحصل 
عليه من مانحينا. نحن ممتنون جدا 
للدعم الوافر م��ن االحتاد االوربي. " 
صرح الس��يد بير لودهام��ر، املدير 
األقدم لبرنامج دائ��رة األمم املتحدة 

لألعمال املتعلقة باأللغام. 
وتواصل دائرة األمم املتحدة لألعمال 
م��ن  بدع��م  باأللغ��ام،  املتعلق��ة 
اإلحت��اد األوروبي، وكجزء من برنامج 
إس��تجابة أوس��ع، تس��هيل عودة 
امن��ة وطوعية وحفيظ��ة لكرامة 
املوصل  إل��ى  العائدي��ن  النازح��ني 
واملناط��ق احمل��ررة األخ��رى. من��ذ 1 
وقام��ت   ,2017 الثان��ي  تش��رين 
الفرق التابعة لدائ��رة األمم املتحدة 
بأعمال  باأللغام  املتعلقة  لألعمال 
اإلزال��ة فيما يف��وق 2.1 مليون متر 
مرب��ع، وقامت الفرق بأكثر من 650 
تقييم��اً وأمنت ما يق��ارب 30,000 

خطراً متفجراً. 

إذا تم تأجيل إزالة المخاطر 
المتفجرة، بما في ذلك 
العبوات الناسفة المبتكرة، 
تتقلص امكانية عودة 
النازحين. كما تتقلص 
إمكانية حكومة العراق 
والمجتمع الدولي للقيام 
بتدخالت مهمة خالل فترة 
ما بعد الصراع. وقد عاد ما 
يزيد عن %50 ممن نزحوا 
في العراق بسبب داعش 
والعمليات العسكرية إلى 
ديارهم بعد هزيمة تنظيم 
الدولة اإلسالمية

فرق إزالة األلغام واملتفجرات في املناطق احملررة

بدعم من االتحاد األوروبي

منظمات أممية تواصل إزالة األلغام والمتفجرات 
تمهيدًا لعودة النازحين إلى ديارهم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخابات عن ارق��ام الكيانات التي 
ستش��ارك ف��ي االنتخاب��ات النيابية 

املزمع إجراؤها في أيار املقبل.

واج��رت املفوضية أمس الثالثاء قرعة 
الختيار ارق��ام الكيان��ات، التي قالت 
انه��ا تبدأ بالرقم 101 وتنتهي بالرقم 

.188
وذكرت املفوضية ف��ي مؤمتر صحفي 

انه مت تسجيل 88 قائمة و205 كيانات 
سياسية و 27 حتالفا انتخابياً.

ول��م تنش��ر املفوضية جمي��ع ارقام 
األح��زاب والكيان��ات اال انها اش��ارت 
ال��ى، ان "حتالف  الفت��ح حصل على 

الرق��م 109، والتحال��ف العرب��ي في 
كرك��وك حص��ل على الرق��م ، 128 ، 
واالحتاد االسالمي الكردستاني حصل 
على الرقم 175 ، واجلماعة االسالمية 
الكردس��تانية حصل��ت عل��ى الرقم 

104 ، وائت��الف دول��ة القان��ون حصل 
على الرق��م 152 ، وائت��الف الوطنية 
حصل على الرقم 185 ، وتيار احلكمة 
الوطن��ي حص��ل عل��ى الرق��م 118 ، 
واالحتاد الوطني الكردس��تاني حصل 

عل��ى الرق��م162 ، وإئت��الف )لنص��ر( 
حص��ل عل��ى الرق��م 158 ، وحرك��ة 
بابليون حصلت على رقم 166 ، واحلزب 
الدميقراطي الكردستاني حصل على 

رقم 184 في قرعة الكيانات. 

مفوضية االنتخابات: تسجيل 88 قائمة و205 كيان و27 تحالفا انتخابيًا



متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  أك��د 
املهندس محمد شياع السوداني 
عل��ى هامش زيارته ال��ى اململكة 
اهمية  الس��عودية على  العربية 
العراقي  التنس��يقي  اجمللس  ودور 
الس��عودي ال��ذي ج��رى انش��اؤه 
وتشكيله في شهر تشرين االول 
م��ن الع��ام املاضي ف��ي النهوض 
بواق��ع العالق��ات وزي��ادة التعاون 
ودع��م  البلدي��ن  ب��ن  والعم��ل 

االستثمارات املشتركة.
وقال مدير مركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي ال��وزارة عبدالواحد 
عل��وان الش��مري ان زي��ارة الوزير 
احلالي��ة ال��ى اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية تأتي في اطار تفعيل 
التنس��يق والتعاون املشترك بعد 
انشاء اجمللس التنسيقي العراقي 
ثماني��ة  وتش��كيل  والس��عودي 
جل��ان متخصصة في كال البلدين 
تعمل ضمن هذا اجمللس ، مش��يرا 
ال��ى ان من بن ه��ذه اللجان جلنة 
الطاق��ة والصناع��ات التحويلية 
وزير الصناع��ة واملعادن  برئاس��ة 
عن اجلان��ب العراقي ووزير الطاقة 
املعدني��ة  والث��روات  والصناع��ة 
ع��ن اجلان��ب الس��عودي ، الفت��ا 
ف��ي الوقت ذات��ه ال��ى ان اللجنة 
املذك��ورة س��تعقد اجتماعا لها 
ضمن برنامج زي��ارة الوزير احلالية 
الى الس��عودية للت��داول باالمور 
وامللف��ات التنس��يقية والقضايا 

ذات االهتمام املشترك.
االتف��اق  ب��أن  الش��مري  وب��ن 
العراق��ي الس��عودي تضمن فتح 
مناف��ذ حدودي��ة وتطوي��ر املوانئ 
والط��رق وتنمي��ة الش��راكة بن 
القطاع اخلاص ومراجعة اتفاقية 
التع��اون الكمركي ب��ن البلدين 
واتاح��ة الفرصة لرج��ال االعمال 
للتعرف عل��ى الف��رص التجارية 

واالس��تثمارية وتبن��ي الوس��ائل 
ف��ي  تس��هم  الت��ي  الفعال��ة 
مس��اعدتهم عل��ى اس��تغاللها 
وتش��جيع تبادل اخلب��رات الفنية 
العلمي بن  والبح��ث  والتقني��ة 
افتت��اح  ال��ى  اضاف��ة  البلدي��ن 
العراق  قنصلي��ة للمملكة ف��ي 
واع��ادة افتت��اح مكت��ب ش��ركة 
س��ابك ف��ي الع��راق ومش��اركة 
اجلان��ب الس��عودي ف��ي املعارض 
الت��ي تق��ام ف��ي الع��راق واقامة 
منتدى االعمال واالستثمار يجمع 
رجال االعمال السعودين وغيرها 
من االتفاق��ات االخرى التي تخدم 
وش��عبيهما  البلدي��ن  مصال��ح 

الشقيقن.
اجلدي��ر بالذكر ان وزي��ر الصناعة 
املهندس محمد ش��ياع  واملعادن 
الس��وداني يجري حاليا زيارة على 
رأس وف��د حكومي ال��ى اململكة 
العربية السعودية تستغرق اربعة 
ايام تتضمن برنامج عمل مكثف 
من لق��اءات وزي��ارات واجتماعات 
وجوالت تهدف لالرتقاء مبس��توى 
واالقتصادي  الصناع��ي  التع��اون 

بن اجلانبن .
عل��ى صعي��د متصل اطل��ع وزير 
ل��ه  املراف��ق  والوف��د  الصناع��ة 
وضم��ن برنام��ج زيارت��ه احلالي��ة 
إلى اململكة العربية الس��عودية 

عل��ى جترب��ة الهيئة الس��عودية 
ومناط��ق  الصناعي��ة  للم��دن 
مج��ال  ف��ي  )م��دن(  التقني��ة 
الصناعية  امل��دن  وإقامة  تنفي��ذ 
التط��ور  ومس��توى  وتش��غيلها 
ف��ي مش��اريع البني��ة التحتي��ة 
الصناعي��ة  باملدين��ة  واخلدم��ات 
وتع��رف على الف��رص التي ميكن 
أن تقدمها الصناعات السعودية 
في ش��راكاتها االستراتيجية مع 
القطاع الصناعي العراقي والدور 
ال��ذي ميكن للخبرات الس��عودية 
ان تلعب��ه لإلس��هام ف��ي تق��دمي 
صناع��ات مكمل��ة وحتويلية ذات 

قيمة مضافة للسوق العراق . 

وبحث السوداني خالل استقباله 
امس مدير عام الهيئة السعودية 
ومناط��ق  الصناعي��ة  للم��دن 
التقني��ة )م��دن( خالد الس��الم 
أوج��ه التع��اون وتب��ادل الف��رص 
االس��تثمارية في اجملال الصناعي 
الع��راق والس��عودية كم��ا  ب��ن 
اس��تمع إلى ش��رح ع��ن الفرص 
ف��ي  املتوف��رة  االس��تثمارية 
املدين��ة الصناعية )م��دن( وواقع 
البني��ة التحتي��ة املهي��أة فيه��ا 
الت��ي  للمنتج��ات  واس��تعراض 
تقدمها الصناعين من احلاضنات 
واملصان��ع اجلاه��زة وماتوف��ره من 
مزاي��ا اقتصادي��ة وحواف��ز جاذبة 

للمش��اريع الصناعي��ة والتقنية 
والتجارية  والس��كنية  واخلدمية 
التي جعلت  واخلدمات املس��اندة 
م��ن هذه امل��دن الصناعية جاذبة 
للعدي��د من العالم��ات التجارية 
رؤي��ة  م��ع  مبايتواف��ق  الدولي��ة 
اململك��ة الس��عودية ، كما اطلع 
الس��وداني خ��الل جولت��ه عل��ى 
والش��ركات  املش��اريع  م��ن  عدد 
العامل��ة  الكب��رى  الصناعي��ة 
في امل��دن الصناعي��ة التابعة ل� 
)م��دن( والعملي��ات التش��غيلية 
واإلنتاجي��ة فيه��ا وجتاربه��ا ف��ي 
مج��ال ري��ادة األعم��ال لتحقيق 

التقدم الصناعي.

محليات 4
على هامش زيارته الى السعودية ...

»السوداني« يؤكد أهمية ودور المجلس التنسيقي لدعم االستثمارات بين البلدين 
 

ان زيارة الوزير 
الحالية الى المملكة 

العربية السعودية 
تأتي في اطار تفعيل 

التنسيق والتعاون 
المشترك بعد انشاء 
المجلس التنسيقي 

العراقي والسعودي 
وتشكيل ثمانية لجان 

متخصصة في كال 
البلدين تعمل ضمن 

هذا المجلس

السوداني خالل زيارته السعودية
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بغداد - الصباح الجديد:

بحث وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
اإلداري األستاذ مكي عجيب الديري 
خالل لقائه في مق��ر الوزارة معاون 
وزي��ر الدف��اع اإليران��ي جح��ة ال��ه 
قريش��ي والوف��د  املراف��ق ل��ه آفاق 
التع��اون الصناع��ي املش��ترك في 
مج��ال الصناع��ات احلربية بحضور 
مدير عام شركة الصناعات احلربية 
الدكتور مظهر صادق سبع ومعاون 
مدي��ر عام دائ��رة االس��تثمارات في 
ال��وزارة  وممث��ل ع��ن  وزارة الدف��اع 

العراقية.
وجرى خالل اللقاء مناقش��ة اليات 
التعاون والعمل بن البلدين للمرحلة 
الصناع��ات  مج��ال  ف��ي  املقبل��ة 
احلربية من خ��الل ابرام عقود جتهيز  
املصانع واملعامل العراقية بخطوط 
جدي��دة ومتطورة النتاج االس��لحة 
واالعتدة اخلفيفة واملتوس��طة كما 

تن��اول االجتماع ع��رض االمكانيات 
التي يتمتع به��ا اجلانب االيراني في 
اجمل��ال احلرب��ي وامكاني��ة  نقل هذه 
التكنلوجي��ا لتطوي��ر واق��ع عم��ل 
الش��ركات العراقي��ة املتخصص��ة 

بهذا اجملال. 
واك��د الوكيل على ض��رورة تفعيل 
وتنش��يط العالقات مع اجلمهورية  
االسالمية االيرانية في جميع اجملاالت  
منها اجملال العسكري السيما وانها 
لديه��ا  مواق��ف كثيرة مبس��اعدة 
الع��راق خ��الل تعرض��ه للهجم��ة 
الشرس��ة  من قبل عصابات داعش 
االجرامي��ة  خالل الفت��رة املاضية ، 
مؤكدا على رغبة ال��وزارة وحرصها 
على العمل مع الش��ركات االيرانية 
مبديا االس��تعداد الكام��ل لتقدمي 
له��ذه  املطلوب��ة  التس��هيالت 
الش��ركات م��ن اجل التوص��ل الى 
اتفاقات ش��راكة ناجح��ة مبا يخدم 

البلدين اجلارين.
من جانبه ابدى مع��اون وزير الدفاع 

االيراني اس��تعداد بالده للتعاون مع 
العراق العادة الصناعة العراقية من 
خ��الل الدخول بش��راكات حقيقية 
مع شركات وزارة الصناعة واملعادن 
في شتى اجملاالت الصناعية وخاصًة 
اجمل��ال احلرب��ي ، معربا ع��ن امله بان 
يس��هم ه��ذا اللق��اء ف��ي توطيد 
عق��ود  وتوقي��ع  التع��اون  عالق��ات 

مستقبلية بن الطرفن. 
م��ن جان��ب اخ��ر أعلنت الش��ركة 
للصناع��ات  للصناع��ات  العام��ة 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  الفوالذي��ة 
الصناع��ة واملع��ادن ع��ن عقوده��ا  
املوقع��ة لتجهي��ز ع��دد م��ن دوائر 

الدولة مبنتجاتها اخملتلفة .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
ج��الل عباس حس��ن ف��ي تصريح 
ملركز االع��الم والعالقات العامة في 
الوزارة ان الش��ركة ابرمت عقدا مع 
صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة 
من االرهاب لتجهيز مديرية كهرباء 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن بأعم��دة 

نقل الطاقة الكهربائية املش��بكة 
لغرض صيانة الشبكة الكهربائية 
لعم��وم اقضية احملافظ��ة املذكورة 
كم��ا ابرم��ت عق��دا اخ��ر لتجهيز 
ش��ركة الفاو الهندسية ب�) 1300( 
مت��ر /طول م��ن االس��الك لنصبها 

على طريق تكريت –  العلم .
يذكر بأنه سبق للشركة ان تعاقدت 
العامة لالس��منت  الش��ركة  م��ع 
العراقية لتجهيز معمل اس��منت 
الكوفة مبس��بوكات تتمي��ز بالدقة 
واملتانة وتش��مل مسبوكات اللفتر 
والكوبلن وفوهة فرمي االفران وثقالة 
خباط��ة الط��ن وذل��ك م��ن خالل 
مسبك الصلب اخلاص الذي يستمر 
بدعم وجتهيز معامل االسمنت بكل 
احتياجاته��ا من الك��رات الفوالذية 
الطاحنة مل��ادة الكلنكر اضافة الى 
بطان��ات االفران وفوهاته��ا والكثير 
من قط��ع الغيار مبواصف��ات عالية 
الدق��ة واملتان��ة والصالدة وحس��ب 

الطلب وبأسعار مناسبة .

تقرير

العراق وإيران التعاون  المشترك في مجال الصناعات الحربية
بحضور مدير عام شركة الصناعات الحربية

الجنابي يؤكد دور الشباب 
في معالجة شحة المياه 

انطالق حملة للتلقيح ضد 
الحصبة المختلطة لألطفال 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر امل��وارد املائية  د .حس��ن اجلنابي مع 
مجموع��ة م��ن الناش��طن املدنين الش��باب 
القضاي��ا املتعلق��ة مبواضي��ع املي��اه والتنمية 
املستدامة ودورهم في معاجلة شحة املياه التي 

يعاني منها العراق .
واك��د الوزير عل��ى اهمي��ة دور الش��باب كقوة 
مجتمعي��ة ف��ي تهيئة وحتش��يد ال��رأي العام 
لتقبل فكرة تبني مشاريع التنمية االقتصادية 
االس��تراتيجية وم��ن بينها مش��اريع معاجلات 
ش��حة املياه ، ودعا الى العمل على فصل قطاع 
مياه الش��رب عن القطاع االروائ��ي وتامن املياه 
الصاحل��ة للش��رب بغض النظ��ر عن ال��واردات 

املائية بصفتها حقا انسانيا لكل البشر .
عل��ى صعيد متص��ل واصلت امل��الكات الفنية 
والهندس��ية في مديرية املوارد املائية في بابل / 
شعبة ري الشوملي أحدى تشكيالت وزارة املوارد 
املائي��ة أعمالها بأزال��ة التج��اوزات على االنهر 
واجلداول وذلك بنصب  بوابات النهارالنفع اخلاص 
بهدف تنظي��م توزيعات املي��اه وتأمن احلصص 
املائي��ة .  وف��ي الس��ياق ذاته واصل��ت املالكات 
الفنية والهندس��ية ف��ي مديرية امل��وارد املائية 
ش��عبة مس��تعملي املياه أعمالها بتش��كيل 
جمعيات مستعملي املياه بهدف نشر التوعية 
وتثقي��ف  املزارع��ن والفالحن على اس��تعمال 
التقني��ة احلديث��ة لط��رق ال��ري وذل��ك لتقليل 

الضائعات املائية والهدر احلاصل في املياه .

بغداد - الصباح الجديد: 
انطلق��ت حمل��ة احلصب��ة اخملتلط��ة لالطفال 
ضمن الفئات املس��تهدفة )العمار الصف االول 
االبتدائي ( ميدانيا من قبل الفرق اجلوالة ولغرض 
متكن املناعة املطلوبة لالطفال وتزويدهم بأهم 
املقومات الضرورية ألكمال حياته املس��تقبلية 

بشكل خال من االمراض.
واوض��ح مدير قطاع العام��ل للرعاية الصحية 
االولية الدكتور عماد اسمر الشريفي ومن خالل 
زي��ارة قام بها لعدد من املراكز الصحية التابعة 
للقطاع )اهمية تلقي��ح جميع االطفال ضمن 
الفئات املس��تهدفة وضمان اداء الفرق امللقحة 
لهذه احلملة توفير جميع املستلزمات املطلوبة 
بشكل مباشر، فضال عن التأكيد بضرورة اقامة 
اللق��اءات الفردية الهادفة الى رفع مس��تويات 
الصح��ة العام��ة واملوضحة اله��داف احلمالت 

والتعريف عن مرض احلصبة بشكله العام. 
كما اطلع مدير القطاع على سير عمل وحدات 
املراكز، ومتابعة مجريات كيفية تقدمي اخلدمات 
للمواطنن بالش��كل املطلوب خدمة للصالح 

العام.

لجان فنية لتوصيف 
وتقييم المطاحن في 

محافظة نينوى
بغداد - الصباح الجديد:

أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلب��وب في 
وزارة التج��ارة ع��ن زيارة جلنة فنية مش��تركة من 
مهندس��ي القسم الفني في الش��ركة ملطاحن 
محافظ��ة نين��وى التي اعيدت للعم��ل بعد حترير 

احملافظة من عصابات داعش االرهابية .
واوض��ح مديرعام الش��ركة املهندس طه ياس��ن 
عب��اس ان جلانا فنية ش��كلت الج��راء تقييم فني 
العامل��ة الخذه��ا  املطاح��ن  وتوصي��ف جلمي��ع 
بنظر االعتبار ف��ي عمليات االنت��اج والتوزيع ملادة 
الطحن التي تش��رف عليها الش��ركة في تنفيذ 
برنام��ج البطاقة التموينية ، مضيف��اً ان اللجنة 
زارت جمي��ع املطاح��ن الت��ي اعي��دت للعمل بعد 
تأهيلها ف��ي محافظة نينوى والبال��غ عددها 22 
مطحنة بجانب��ي مدينة املوصل واقضية تلكيف 
والشيخان وسميل في دهوك وناحية ربيعة , الفتا 
الى اس��تمرار اعمال التأهي��ل والنصب والتركيب 
للمع��دات في بقي��ة املطاحن املتض��ررة واملدمرة 

خالل فترة احتالل داعش للمحافظة .
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وكيل وزارة الصناعة واملعادن خالل لقائه معاون وزير الدفاع اإليراني

وسام السلمان* 
اس��تمرارا جلهوده��ا احلثيث��ة ف��ي 
به��ا  املكلف��ة  املش��اريع  تنفي��ذ 
آش��ور  ش��ركة  م��الكات  تواص��ل 
العامة للمقاوالت اإلنشائية إحدى 
تش��كيالت وزارة االعمار واإلسكان 
والبلديات العامة اعمالها في عدد 

من احملافظات.
وأكد املهندس خليل إبراهيم مدير 
مشاريع الشركة عن تواصل العمل 
في مشروع مدخل طريق العكيكة 
م��ن قبل مالكات إدارة مش��اريع ذي 
قار ومديرها املهن��دس توفيق عواد 
وهذا املش��روع ينفذ لصالح بلدية 

احملافظة هناك . 
الش��ركة  وأض��اف مدير مش��اريع 
لق��د مت إجن��از العدي��د م��ن املراحل 
في هذا املش��روع والعمل متواصل 

هناك ويشمل هذا املشروع تسوية 
 B وف��رش احلص��ى اخلاب��ط صن��ف
الكمية ١١٠٠٠م٢ وكذلك االكساء 
مب��ادة األس��اس القس��ري والكمية 
١٠٠٠٠م٢ وبس��مك ١٠س��م وتبلغ 
كلفة هذا املشروع ٢٤٠ مليون دينار 

ومبدة إجناز شهرين .. 
وأك��د املهندس ابراهي��م أن جميع 
العمل  الشركة مس��تمر  مشاريع 
فيه��ا حس��ب الوق��ت احمل��دد لها 
واملواصفات املطلوبة وان الش��ركة 
عازمة على تنفيذها حسب اخملطط 
له لتأكيد دورها احلقيقي في عملية 
االعمار ومبا عرف عن هذه الش��ركة 
م��ن دور رائ��د ف��ي الواق��ع اخلدمي 

والعمراني في عراقنا العزيز. 

*اعالم الشركة 

بغداد - الصباح الجديد:
اس��منت  معم��ل  مدي��ر  أك��د 
الكوفة املهندس س��مير سامي 
عب��د اس��تمرار املعم��ل بانتاجه 
م��ن االس��منت املق��اوم لالمالح 
مقارب��ة  بطاق��ات  الكبريتي��ة 
وفق  على  التصميمية  للطاقات 
املعتم��دة  العراقي��ة  املواصف��ة 

بنوعيات وجودة عالية .
وذكر مدي��ر املعمل ف��ي تصريح 
خ��اص للمرك��ز االعالم��ي ف��ي 
الوزارة ان معمل اسمنت الكوفة 
احد معامل معاونية االس��منت 
اجلنوبي��ة التابعة الى الش��ركة 
العراقي��ة  لالس��منت  العام��ة 
اربع��ة خط��وط  يحت��وي عل��ى 
تصميمي��ة  بطاق��ة  انتاجي��ة 
تبلغ ال��ف و500 ط��ن لكل خط 

يومي��ا ويعتمد ف��ي انتاجه على 
املواصفة العراقي��ة التي تعتمد 
اساس��ا على املواصفة االوروبية 
وخاضع للفحص في عدة مراحل 
وبع��دة دوائ��ر رقابية تفتيش��ية 
منه��ا اجلهاز املرك��زي للتقييس 
والس��يطرة النوعية اضافة الى 
مختب��رات املعمل اجملهزة بأحدث 
ومختب��رات  اخملتبري��ة  االجه��زة 
اخ��رى خ��ارج املعم��ل ، مش��يرا 
ال��ى ان املعم��ل حاص��ل كذلك 
على ش��هادة اجلودة )االيزو 9001 
لس��نة 2008 ( وكان ل��ه دور بارز 
ف��ي عمليات البن��اء واالعمار في 

البالد .
واش��ار عبد الى ان املعمل يتكون 
م��ن اقس��ام وورش عدي��دة منها 
امليكانيكية والكهربائية  الورشة 

وااللكتروني��ة واالفران والطواحن 
ومقالع امل��واد االولية اذ ان املعمل 
ميتل��ك اط��ول ناق��ل له��ذه املواد 
م��ن املقلع ال��ى املعمل مبس��افة 
)23( كيلومت��را ، مؤك��دا على ان 
العمل متواصل لتحديث وتطوير 
املعمل بجه��ود وامكانيات وموارد 
الشركة الذاتية كونه يعمل منذ 
40 عاما وبالطريقة الرطبة ، الفتا 
ال��ى انتاج املعمل يفرض نفس��ه 
في الس��وق ملاميتاز ب��ه من نوعية 
وقوة كبيرة رغم منافسة معامل 
القطاع اخلاص ملالديها من املرونة 
ال��وكالء  لترغي��ب  واالمتي��ازات 
املعام��ل  التس��تطيع  واملواط��ن 
احلكومية اتباعه��ا كونها ملزمة 
والتعليمات  الس��ياقات  بتنفي��ذ 

والضوابط احلكومية .

»آشور« تواصل أعمالها في مشروع
 طريق العكيكة بذي قار 

إنتاج السمنت المقاوم بطاقات
 مضاعفة وجودة عالية

بغداد - الصباح الجديد:
ع��زا وزير االتصاالت حس��ن الراش��د 
أم��س الثالث��اء س��بب ت��ردي خدمة 
اإلنترن��ت في الب��الد ال��ى "انقطاع" 
الكاب��ل البحري و"جت��اوزات" حصلت 
في محافظة كركوك، في حن طالب 
الشركات بتقدمي عروضها متضمنة 

وخدم��ة   50%" بنس��بة  تخفيض��ا 
أفضل" من السابق.

وقال الراش��د في مؤمت��ر صحفي في 
مقر الوزارة ببغ��داد، إن "لغطا كبيراً 
اثاره تردي شبكة االنترنيت واالنقطاع 
املتواصل في خدماته��ا خالل الفترة 
املاضي��ة"، عازيا اس��باب الت��ردي الى 

البح��ري،  الكاب��ل  ف��ي  "االنقط��اع 
والتجاوزات التي حصلت في كركوك 
عندما كانت غير خاضعة للحكومة 
االحتادية". وأضاف الراش��د، أن "على 
الش��ركات تق��دمي عروضه��ا اخلاصة 
باالنترنيت في البالد، على أن تتضمن 
العروض خفض االجور بنسبة %50 او 

اكثر، وذات خدمة افضل من السابق"، 
داعيا املواطنن ال��ى "مراقبة اخلدمة 

خالل االيام القليلة املقبلة".
وكانت وزارة االتصاالت اعلنت الشهر 
املاض��ي أن "قطع��ا مفاجئ��ا" حدث 
في الكابل البحري، ب منطقة اخلليج 
العرب��ي حت��ت س��طح البح��ر عل��ى 

مسافة 130 كم من دولة قطر باجتاه 
مملك��ة البحرين، ما أث��ر على خدمات 

اإلنترنت في عموم مناطق العراق. 
على صعي��د متصل وفي وقت اخلت 
هيئة اإلعالم واالتصاالت مسؤوليتها 
من تردي خدم��ة االنترنت في العراق، 
محمل��ة وزارة االتصاالت مس��ؤولية 

ذلك ، فيما شهدت اغلب محافظات 
البالد في االونة االخيرة تذمرا من قبل 
شنى ش��رائح اجملتمع بسبب ضعف 
خدمة االنترنيت، فيما حمل مواطنون 
ذل��ك  مس��ؤولية  االتص��االت  وزارة 
بوصفه��ا اجلهة املعنية واملس��ؤولة 

عن توفير هذه اخلدمة.

دعوة الشركات لتقديم عروض اإلنترنت بشرطي »التخفيض واألفضلية«
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بغداد - الصباح الجديد:

لتجارة  العامة  الشركة  أعلنت 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة عن 
تس��لم  مواقعه��ا  مواصل��ة 
االميركي��ة  احلنط��ة  مادت��ي 
ال��واردة عبر  الفيتنام��ي  وال��رز 
ميناء ام قصرحلس��اب البطاقة 

التموينية.
واوضح مديرعام الشركة نعيم 
محسن املكصوصي ان اسطول 
النق��ل التاب��ع ل��وزارة التج��ارة 
العام��ة  الش��ركة  واس��طول 
للنق��ل الب��ري اس��هم بحملة 
مناقلة اساسيات الغذاء لدعم 
ارصدة املواقع من مادتي احلنطة 
والرز حيث مازالت عملية توافد 
ش��احنات ال��رز واحلنط��ة على 
املواقع كافة مس��تمرة وحسب 
اخلطط املعتمدة من قبل قسم 

التسويق.
واض��اف مدير عام الش��ركة ان 
 )٣٧( تس��لم  الرم��ادي  س��ايلو 
باحلنط��ة  محمل��ة  ش��احنة 
 )٢٩( ال��ى  اضاف��ة  االميركي��ة 
شاحنة محملة بالرز الفيتنامي 
) الياسمني املعطر( كما وصلت 
الى سايلو الناصرية )٢٠( شاحنة 
محمل��ة باحلنط��ة االميركي��ة 
كما وصلت )13( ش��احنة واردة 
من مين��اء ام قصر الى س��ايلو 
خان بني سعد محملة بكمية 
) ٥٢٤ ( طن��ا من الرز الفيتنامي 
اضافة الى وصول )٨( ش��احنات 
محملة بكمي��ة )٣١٦( طنا من 
ال��رز الفيثنامي ال��ى كركوك ، 
مشيرا الى ان سايلو العطيفية 
في بغداد اس��تقبل كذلك )٣٤( 
شاحنة محملة بالرز الفيتنامي 
ال��وارد عب��ر مين��اء ام قصر الى 
جانب وصول )٤٩( شاحنة رز الى 

مخازن كسرة وعطش ببغداد.
م��ن جانب اخر تفق��د مدير عام 
القانوني��ة  اقس��ام  الش��ركة 
املال��ي  و  واالداري  واحلاس��بة 

واللق��اء  والتدقي��ق  والرقاب��ة 
مبالكاته��ا العاملة واالس��تماع 
لهم وحل املشكالت واملعوقات 
ان  مبين��ا   ، تواجهه��م  الت��ي 
الش��ركة ه��ي مل��ك للجميع 
وتقع على املوظفني مس��وولية 
احملافظة عليها وعلى اسرارها . 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
الشركة عن استمرار  صومعتي 
خان ضاري والعطيفية بتجهيز 
ال��وكالء بال��رز لتوزيع��ه عل��ى 
املف��ردات  ضم��ن  املواطن��ني 

التموينية .
وق��ال املدي��ر الع��ام ان مالكات  
صومع��ة خ��ان ض��اري واصلت 
عملية جتهيز املطاحن باخللطة 

املعتم��دة م��ن احلنط��ة ووكالء 
امل��واد الغذائي��ة بال��رز حس��ب 
النوعي��ات املتوفرة ف��ي مخازن 
فيتنام��ي.  رز   ( وه��ي  املوق��ع 
.ارجنتيني. .ارغواي ( حيث بلغت 
الكمية اجملهزة للوكالء من مادة 
ال��رز )269( طنا وبلغ��ت كمية 
احلنطة اجملهزة للمطاحن )494( 
طنا حس��ب اخللطة املعتمدة ، 
مضيفاً بان صومعة العطيفية 
باش��رت بتجهي��ز وكالء الكرخ 
بال��رز الفيتنامي نوع ياس��مني 
لش��هر كان��ون الثان��ي حيث مت 
جتهي��ز منطقة الك��رخ بكمية 
)١٤٧( طن��ا واحلرية ب� )١١٤( طنا 
اضافة الى جتهي��ز النازحني في 

املنطقتني .
من جانب اخر اش��ار املدير العام 
ال��ى تس��لم س��ايلو ال��دورة  ٦ 
شاحنات رزمس��تورد ) فيتنامي 
 PACIFIC من حمول��ة الباخرة )
اجمالي��ة  وبكمي��ة   LEQENO
ف��ي  ام��ا   ، طن��ا   ٢٤٠ بلغ��ت 
محافظ��ة النج��ف فقد واصل 
ف��رع الش��ركة ف��ي احملافظ��ة 
عملي��ة توزي��ع الصك��وك على 
املس��وقني ف��ي جمي��ع املواقع 

التابعه للفرع.
كما اعلنت الشركة تشكيلها 
غرف��ة عمليات وفت��ح خطوط 
تواصل مع املواقع كافة ملتابعة 
اثار االمطار عل��ى اخلزين املتوفر 

ف��ي مواقعهم من احلنطة والرز 
واس��تنفار مالكاتها  والش��لب 
لتأمني س��المة احلب��وب والبنى 

التحية للشركة .
غرف��ة  ان  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 
العمليات في الش��ركة تابعت 
االجراءات الت��ي اتخذتها ادارات 
الف��روع واملواق��ع اضاف��ة ال��ى 
التواصل مع مديرقس��م اخملازن  
والتأكي��د على ض��رورة التواجد 
ف��ي املواق��ع برفق��ة امل��الكات 
الفنية  لتجاوز اي حاله سلبية 
في ح��ال جتمع مياه االمطار في 
املواقع ، مضيف��اً بانه مت توجيه 
املواق��ع كاف��ة بتأمني س��المة 
التحتي��ة  والبن��ى  املمتل��كات 

باعتبار سالمتها جزءا الينفصل 
عل��ى  احملافظ��ة  اهمي��ة  م��ن 
مامتوفر من حبوب في املواقع .

ولفت املدي��ر العام الى ان مدراء 
في  ومخازنها  الش��ركة  مواقع 
بغداد خان بني س��عد وكس��رة 
وعط��ش والتاج��ي اضاف��ة الى 
مواقعها في بابل وصالح الدين 
اكدوا  ونينوى  والديوانية  وديالى 
بانه مت اتخاذ جميع االحتياطات 
الضرورية للمحافظة على خزين 
احلبوب املتواجد في تلك املواقع 
ومت متابع��ة تصري��ف االمط��ار 
الغطاسات لسحب  وتش��غيل 
جتمع املياه اوال باول حفظا على 

البنى التحيه للمواقع . 

تم استيرادها لحساب البطاقة التموينية 

»الحبوب« تواصل تسّلم الحنطة والرز الواردة عبر ميناء أم قصر

أعلنت شركة تجارة 
الحبوب تشكيلها 
غرفة عمليات وفتح 
خطوط تواصل مع 
المواقع كافة لمتابعة 
آثار األمطار على 
الخزين المتوفر في 
مواقعهم من الحنطة 
والرز والشلب

تسّلم احلنطة والرز الواردة عبر ميناء أم قصر

عضو مجلس نينوى يتهم 
الحكومة المحلية بتعمد 

إهمال رفع األنقاض

افتتاح كلية المنارة 
للعلوم الطبية في 

محافظة ميسان 

»اإلنشائية« تسعى الى دفع 
رواتب موظفيها إلكترونيا 

نينوى - الصباح الجديد:  
اتهم عضو مجل��س محافظة نينوى خلف احلديد 
امس الثالث��اء، احلكومة احمللي��ة بتعمد اهمال رفع 
االنقاض وتأهيل املنطقة القدمية في املوصل ، الفتا 
الى ان مئات اجلثث املتفسخة مازالت موجودة حتت 

انقاض املباني، وادت الى امراض وبائية.
وق��ال عضو اجملل��س في تصري��ح صحفي��ة له ان 
“مالي��ني االطنان م��ن اخمللفات احلربي��ة من انقاض 
وم��واد متفجرة مازال��ت موجودة ف��ي اغلب احياء 
املوص��ل خصوصا املدينة القدمية، ولم نش��هد اي 
جهد جاد من قبل احلكومة احمللية لرفعها او تأهيل 

املناطق”.
وع��د ان “هذا االهمال الس��باب مقصودة” ، مؤكدا 
وجود “مئات اجلثث التي مازالت موجودة حتت الركام 
وانق��اض املباني وتفس��خها ادى الى امراض وبائية 
ومنع ع��ودة النازحني ال��ى مناطقه��م او تاهيلها 

بجهودهم الذاتية”.
يش��ار الى ان املدينة القدمية في املوصل ش��هدت 
نس��ب دمار كبي��رة نتيجة العمليات العس��كرية 
لتحريرها م��ن عصابات داعش االجرامية، اذ جتاوزت 

نسبة الدمار فيها ال�90 % بحسب مسؤولني.

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عبد الرزاق العيس��ى كلية املنارة للعلوم الطبية في 

محافظة ميسان.
وق��ال وزير التعلي��م خالل جتواله في أقس��ام الكلية 
وقاعاته��ا الدراس��ية ومختبراتها إن ال��وزارة وضعت 
ضمن خططها اإلس��تراجتية جع��ل التعليم األهلي 
دعامة رصينة ضم��ن املنظومة التعليمية الوطنية، 
عبر تنفيذ اخلطط الرامية الى تعزيز مقومات البيئة 

التعليمية.
وأض��اف العيس��ى أن كلية املن��ارة للعل��وم الطبية 
تأت��ي إضافة ال��ى الكليات االهلية التي س��تعزز من 
ف��رص التح��اق الطلبة ف��ي اقس��امها العلمية في 
محافظة ميس��ان ، وتضم الكلية أربعة اقسام هي 
طب األسنان والصيدلة والتحليالت املرضية وتقنية 

األدلة اجلنائية.
م��ن جه��ة اخرى ق��ال وزي��ر التعليم خ��الل افتتاحه 
مجمع الكفاءات الس��كني  في جامعة ميس��ان إن 
الوزارة حريصة على توفير مقومات البيئة السكنية 
املالئمة لطاقاتها من األس��ر التدريسية في اجلامعة 
، مبينا أن من إس��تراتيجية التعليم في العراق دعم 
مالكاته��ا التعليمي��ة عب��ر توفير الس��كن املالئم ، 
مضيف��ا أن افتتاح مجمع الكفاءات الس��كني يأتي 
ضم��ن خط��ة لتعزي��ز مكان��ة األس��تاذ وجعله في 

مقدمة سلم األولويات في إستراتيجية الوزارة.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة لتجارة املواد اإلنشائية في 
وزارة التجارة عن اجراء دراس��ة ش��املة حول إحالة 

رواتب موظفيها إلى نظام الدفع االلكتروني.
وقال مدير عام اإلنشائية وكالة سعيد حسني عايد 
خالل ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الشركة الشركة 
أجرت دراس��ة ش��املة بخص��وص موض��وع نظام 
الدف��ع االلكترون��ي لروات��ب موظفي الش��ركة من 
خ��الل اختيار أفضل الع��روض املقدمة من املصارف 
احلكومية اس��تنادا« إلى توجيه��ات األمانة العامة 
جمللس الوزراء م��ع مراعاة اختي��ار املصرف احلكومي 
الذي يق��دم مزايا اكبر ملوظفي الش��ركة من حيث 
قرب املكان والتسهيالت األخرى عند تسلم الرواتب 
عل��ى وفق األنظم��ة والقوانني املع��دة لهذا الغرض 
، مضيف��ا ان االجتم��اع ناق��ش كذلك إب��رام ملحق 
عقد مع ش��ركة كليوبات��را املصرية للس��يراميك 
بخصوص نقل الشحنات املتبقية حيث مت تشكيل 
جلن��ة مختصة للتف��اوض مع اجلان��ب املصري بهذا 
اخلصوص بعد إجراء دراس��ة مس��تفيضة على وفق 

الضوابط والتعليمات التي أعدت بهذا الشأن. 

بغداد - الصباح الجديد:

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  تبادل��ت 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني مع 
الدكتور نزار عباس معاون مدير عام 
دائرة االم��ور الفنية والبكتريولوجي 
االختص��اص بتول كاظم املوس��وي 
مدي��ر قس��م اخملتب��رات ف��ي الدائرة 
االفكار والرؤى اخلاصة بتعديل فقرات 
نظام ممارس��ة املهن��ة الصحية ومبا 
يتالءم واجراء تس��هيالت مبس��طة 
الش��رائح  ام��ام  الفرص��ة  التاح��ة 
الطبي��ة والصحي��ة كاف��ة للعمل 
الطبي والصحي وفق تخصيصاتهم 

وشهاداتهم احلاصلني عليها .
كم��ا ناقش اللقاء متابعة مش��روع 
ادامة العمل اخملتبري لتوفير ودميومة 
الفحوص الروتينية اخلاصة بالكمياء 
الس��ريرية وام��راض ال��دم وتقيي��م 
االجهزة املقدمة من قبل الشركات 
املتنافس��ة لتنفيذ املشروع واختيار 

االكثر رصانة منها وباس��عار وكلف 
مناس��بة مع االخ��ذ باالعتبار وجود 
اجل��دوى االقتصادي��ة ف��ي املش��روع 
ومبا يتالءم م��ع الوضع احلالي وتامني 
الفحوص��ات املذك��ورة اضاف��ة الى 
بح��ث وض��ع الي��ات للعم��ل عل��ى 
االجه��زة املتطورة اخلاص��ة بالعالج 

الفيزياوي . 
الى ذلك ناقشت الوزيرة مع الوكيل 
الفني للوزارة الدكتور حازم اجلميلي 
تطوير مش��اريع الكلي��ة الصناعية 
)الديل��زة( ف��ي الع��راق ، اضافة الى 
التأكيد على تامني الطلبات اخلاصة 
باملش��روع ف��ي محافظت��ي نين��وى 
وكرك��وك ومب��ا يس��هم ف��ي تقدمي 
خدم��ات طبي��ة وعالجي��ة كف��وءة 
ملرضى الفش��ل الكل��وي في عموم 

محافظات البالد.
من جهة اخرى اوعزت الوزيرة بصرف 
مبل��غ ٢٠٠ ملي��ون دين��ار ال��ى دائرة 
صحة املثن��ى الجناز مش��اريع البنى 

التحتية في دائرة صحة املثنى.

واشارت الوزيرة خالل لقائها الدكتور 
محمد راض��ي مدير عام دائرة صحة 
املثن��ى الس��عي ال��دؤوب لالرتق��اء 
باخلدم��ات الصحي��ة ف��ي احملافظة 
من خالل رفد مؤسساتها الصحية 
باملالكات الطبية والصحية الكفوءة 
واملس��تلزمات  واالجه��زة  واالدوي��ة 
الطبي��ة احلديث��ة ومب��ا يس��هم في 
تلق��ي ابن��اء املثنى الك��رام خدمات 

وقائية وطبية وعالجية كفوءة.
من جانب اخ��ر اعلنت وزيرة الصحة 
والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسني 
اخلاصة  اإلعالمي��ة  احلمل��ة  إط��الق 
باملع��رض واملؤمت��ر الدولي الس��نوي 
الذي  التخصصية  للخدم��ات  االول 
س��تنظمه الوزارة على ارض معرض 
بغداد الدولي للمدة من 15 - 17 اذار 

املقبل.
وأش��ارت الوزيرة خالل مؤمتر صحفي 
عقدته في مقر الوزارة امس الثالثاء 
الى ان املؤمتر سيعقد برعاية خاصة 
من رئيس الوزراء ومش��اركة اعضاء 

النيابي��ة  والبيئ��ة  الصح��ة  جلن��ة 
الوطني��ة  والش��ركات  وال��وزارات 

والعاملية .
ويتضم��ن املؤمتر عقد ن��دوات وورش 
نقاش��ية حول السياسات الصحية 
الوطني��ة لتطوي��ر واق��ع اخلدم��ات 
التخصصية في عموم البالد وكذلك 
افتتاح معرض للتخصيصات الطبية 
الدقيق��ة س��تعرض في��ه كبري��ات 
املتخصص��ة  العاملي��ة  الش��ركات 

منتجاتها الدوائية والطبية.
كم��ا وافق��ت الوزي��رة خ��الل اللقاء 
على التعاقد مع ١٠ اطباء س��وريني 
للعمل في قس��م التامني الصحي 
للدائرة كما جرى مناقش��ة برنامج 

وخطة الدائرة للعام ٢٠١٨.
بدوره اش��اد الدكت��ور محمد راضي 
مدير عام دائرة صحة املثنى باهتمام 
الس��يدة الوزي��رة وحرصه��ا الكبير 
على النه��وض بالواقع الصحي في 
محافظ��ة املثنى والدع��م املتواصل 

لدائرة الصحة.

لتوفير وديمومة الفحوص الروتينية الخاصة بالكيمياء السريرية
تقرير

تعديل نظام ممارسة المهنة الصحية ومشروع العمل المختبري
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بغداد- الصباح الجديد: 
أكدت رئيسة بعثة العراق في منظمة 
بروميان��س  كارال  ح��دود،  ب��ال  أطب��اء 
ام��س الثالث��اء، أن م��رض الس��كري 
ه��و م��ن األكث��ر األمراضي انتش��ارا 
ب��ني العراقي��ني، فيما اش��ارت إلى ان 
منظمتها تدرس توسيع عملها بعد 

انتهاء احلرب ضد “داعش”.
تصريح��ات  ف��ي  بروميان��س  وقال��ت 
صحفية إنه “بعد انتهاء احلرب أصبح 
عملنا مقس��ماً الى قس��مني؛ األول 
يتعلق باملناطق احملررة التي عاد إليها 
أهلها، وه��م في حدود 3 ماليني نازح، 
نقدم لهم الرعاية الصحية والطبية 
والنفس��ية وإعادة التأهيل النفسي 

لتقبل الوضع اجلديد”.
وأضاف��ت أن��ه “تأهيل بع��ض املراكز 
الصحي��ة واملستش��فيات الت��ي لم 
تتضرر كثيراً من احلرب على “داعش”، 
وكان لدين��ا نق��ص بالطاقم الطبي، 
لذا بدأنا بتدريب طواقم عراقية على 
العم��ل مل��لء الفراغ في تل��ك املراكز 

واملستشفيات”.
وتابع��ت بروميان��س “أم��ا القس��م 
الثاني، فهو العمل بأكثر من برنامج، 
كتقدمي العون واملس��اعدة الطبية 
والصحية للنازحني الذين ما يزالون 
في اخمليمات من خالل مستشفيات 
متنقل��ة، ألن مناطقه��م م��ا تزال 
مدمرة ، أو مات��زال بها ألغام حتتاج 

إلى إزالة وتطهير، وقد ملسنا بعض 
التحس��ن، لكن ما يزال هناك كثير 
م��ن الناس املهجرين، بس��بب عدم 
ش��عورهم باألمان في مناطقهم، 
واخلوف م��ن عودة خالي��ا نائمة من 
“داعش”، أو بس��بب دم��ار منازلهم 

ومدارسهم ومستشفياتهم”.
واش��ارت إل��ى أن املنظم��ة “حتاول 
لتش��مل  العم��ل  دائ��رة  توس��يع 
اجلميع م��ن املتضررين، حيث نقدم 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة وعالج 
األمراض املزمنة التي ميكن عالجها، 
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، 
وهي من أكثر األمراض انتش��ارا بني 

العراقيني. 

بغداد- الصباح الجديد:         
أعلنت أمانة بغداد عن رفع الكتل 
الكونكريتي��ة من أم��ام )اجلامعة 
العراقي��ة( في منطقة األعظمية 

بجانب الرصافة.
وذكرت مديري��ة العالقات واإلعالم 
األعظمي��ة  بلدي��ة  دائ��رة  أن 
بالتنس��يق م��ع قي��ادة عملي��ات 
بغداد رفع��ت الكتل الكونكريتية 
الت��ي يبلغ عدده��ا )36( كتلة ذات 
أحج��ام كبيرة من أم��ام )اجلامعة 
العراقي��ة( ق��رب املقب��رة امللكية 
في األعظمية وفتح الش��ارع أمام 

حركة املركبات.
وأضافت أن الدائرة البلدية شرعت 

أيضا بحملة واسعة لتأهيل املتنزه 
العراقية(  )اجلامع��ة  أم��ام  الواقع 
عبر إعادة زراعته باألشجار والزهور 
وصيان��ة  واملوس��مية  الدائمي��ة 
منظومة الري وإنشاء سياج نباتي 

على طول املتنزه. 
كم��ا اعلن��ت امان��ة بغ��داد ع��ن 
املباش��رة بزراع��ة )1500( ش��جرة 
دائمة اخلض��رة على جانبي مدخل 
العاصمة اجلنوبي بغداد – واس��ط 
موس��م  انط��الق  م��ع  بالتزام��ن 

الزراعة الربيعي.
وذكرت مديري��ة العالقات واالعالم 
ان امان��ة بغ��داد تهت��م بتجميل 
مداخ��ل العاصم��ة اذ تعمل على 

حتوي��ل مس��احات شاس��عة قرب 
تل��ك املداخل الى مش��اتل زراعية 
النتاج األش��جار واالزهار الدائمية 
واملوس��مية وحتوي��ل اج��زاء منها 
ال��ى مس��احات خضر عل��ى وفق 
تصاميم ممي��زة ، مضيفة ان دائرة 
بلدي��ة بغ��داد اجلدي��دة باإلعتماد 
عل��ى جهودها الذاتي��ة ومن خالل 
املش��اتل التي انشئت عند مدخل 
العاصم��ة اجلنوب��ي طري��ق بغداد 
– واس��ط ش��رعت بأعم��ال زراعة 
اخلض��رة  دائم��ة  ش��جرة   )1500(
ابت��داء م��ن منطقة جس��ر ديالى 
وصوال الى ساحة الرستمية ذهابا 

وايابا. 

أطباء بال حدود: السكري من أكثر 
األمراض انتشارا بين العراقيين

رفع الكتل الكونكريتية من أمام 
)الجامعة العراقية( في األعظمية

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح وزي��ر الكهرب��اء املهن��دس 
قاس��م محمد الفهداوي محطة 
ك.ف(   ١١  /  ٣٣( الثانوي��ة  الوف��اء 
ف��ي مدين��ة الفلوج��ة مبحافظة 
االنب��ار، والتي ستس��هم في فك 

االختناق��ات عن األحي��اء اجلنوبية 
في املدينة ، كما س��تحقق جتهيزاً 
الكهربائي��ة  للطاق��ة  مس��تقراً 

لساكني هذه األحياء. 
والقى وزير الكهرباء كلمة في حفل 
االفتتاح اكد فيها على عزم الوزارة 

عل��ى توفي��ر الطاق��ة الكهربائية 
لكل منطقة ومدينة لعلمنا مدى 
اهمي��ة الطاق��ة الكهربائية على 
حياة املواطن وتاثيرها املباشر على 

تعزيز االستقرار للمناطق احملررة .
الوزي��ر بجهود منتس��بي  واش��اد 

وزارة الكهرب��اء وماقدم��وه العمار 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  منظوم��ة 
في محافظة االنب��ار التي تضررت 

نتيجة االرهاب البغيض. 
يذك��ر ان محط��ة الوف��اء الثانوية 
تتك��ون م��ن )١٤( مغذي��اً لتجهيز 

االحي��اء اجلنوبية ملدين��ة الفلوجة 
والرس��الة  ون��زال وجبيل  )االم��ني 
والثاني��ة  االول��ى  والش��هداء 

والثالثة( 
تواص��ل  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 

والنق��ل  التوزي��ع  مديري��ات  ف��ي 
واإلنت��اج اعمال الصيانة إلس��ناد 
امانة بغ��داد والدوائ��ر البلدية في 
احملافظات الستيعاب مياه األمطار 
، وم��ا حتتاج��ه احملطات م��ن طاقة 

كهربائية لتصريفها .

وزير الكهرباء يفتتح محطة الوفاء الثانوية في الفلوجة بمحافظة األنبار

الدكتورة عديلة حمود



الصباح الجديد ــ وكاالت:

روَّجت املستشارة األملانية أجنيال ميركل، 
ألحد مساعديها الرئيسيني لقياة احلزب 
املسيحي الدميوقراطي بعد رحيلها، في 
خطوة اعتبرت على نطاق واس��ع مبثابة 
اختي��ار خلليفتها، ووق��ع اختيارها على 
أنغريد كرامب كانبارو، لتشغل منصب 
األمني العام للحزب، وهي تعرف باس��م 
»ميني مي��ركل« أي مي��ركل املصغرة، 
وينظر إليها منذ فترة طويلة على أنها 

اخلليفة املفضلة للمستشارة.
وم��ا فعلته ميركل ام��س االول اإلثنني، 
ه��و أول عالمة على أنه��ا تخطط اآلن 
خلالفتها حتى مع بدء ظهور املرشحني 
املتنافس��ني ف��ي الدائرة، وج��اء تعيني 
كرام��ب كإش��ارة إل��ى  أن مي��ركل ال 

تنوي إعط��اء انتب��اه ملنتقديه��ا داخل 
احلزب، وس��ط خوف من السخط على 
التنازالت الت��ي قدمته��ا لتأمني اتفاق 

ائتالف احلكومة اجلديد.
وقالت مي��ركل« ميكنن��ا االعتماد على 
بعضنا البع��ض، حتى لو كان لكل منا 
آراء خاص��ة«، وبعده��ا أعلن��ت تعينها 
خ��اص  للق��رار ص��دى  وكان  كرام��ب، 
ألنها م��ن نف��س مكتبها وه��ي ترأس 
احلزب بنجاح من��ذ 18 عاما. وكان على 
مي��ركل م��لء املنص��ب بع��د أن أعلن 
رئيس احل��زب احلالي بيتر تاوب��ر، تنحيه 
ع��ن موقع��ه بس��بب تده��ور حالت��ه 
الصحي��ة، وعلى الرغم م��ن أن كرامب 
كارنباور لديها س��جل هائل كمنظمة 
حمالت انتخابية، فإن كل جتربتها حتى 
اآلن كان��ت ف��ي السياس��ة اإلقليمية 
في وطنها في س��ارالند، حيث تش��غل 

منصب رئيس الوزراء حاليا.
ويُعتق��د أن الس��يدة مي��ركل تري��د أن 
تعط��ي كرامب دورا وطني��ا أكثر نفوذا 
لبع��ض الوقت م��ن أجل زي��ادة ملفها 
الش��خصي، ولك��ن م��ع خف��ض حزب 
االحت��اد الدميقراط��ي إل��ى س��ت وزارات 
فقط في اتفاق االئت��الف اجلديد، كانت 
خياراته��ا جلل��ب كرامب كارنب��اور إلى 

مجلس الوزراء محدودة.
يع��رف  منصب��ا  اآلن  كرام��ب  وحتت��ل 
باس��م »األم��ني الع��ام« ف��ي النظ��ام 
األملاني، وهو دور أكثر قوة واس��تقاللية 
مقارنة باملنصب نفس��ه ف��ي اململكة 
املتحدة، وم��ن الناحية الفني��ة ال يزال 
يتعني التأكد م��ن التعيني في تصويت 
األسبوع املقبل، ولكن بالنسبة للحزب 

لن يتحدى السيدة ميركل.
ووعدت السيدة كرامب كارنباور بإصالح 

سياس��ات احلزب، وقالت »إن مناقش��ة 
البرنامج مفتوح��ة للجميع في احلزب 
م��ن القاعدة الش��عبية إل��ى القمة«، 
ومثل قدوتها، تتمتع كرامب بس��معة 
براغماتي��ة ال ترتب��ط ب��أي أيديولوجية 
معين��ة، عل��ى الرغم من أنه��ا اتخذت 
موقفا ض��د زواج املثليني، وابتعدت عن 
سياس��ة ميركل الت��ي تنتهجها جتاه 
اللج��وء، ولك��ن ليس عل��ى نحو صارخ 
مثل بعض منافس��يها، وه��ي اخلطوة 
التي قد تكون س��اهمت ف��ي تعيينها 
ام��س االول االثن��ني. وقال��ت الس��يدة 
كرام��ب كارنب��اور إنها لم تتخ��ذ قرارا 
قبول منصبها بس��هولة، ألنه ال يخلو 
من اخملاطر بالنس��بة لها فإنه سيقلل 
م��ن قاعدتها القوية في س��ارالند، ولن 
يعطيها اخلب��رة الوزارية إلدارة قس���م 

ما.
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الصباح الجديد :
نف��ذت الهند ،امس  الثالث��اء، بنجاح جتربة إطالق 
الصاروخ الباليستي »أغني 2-«، القادر على حمل 

رؤوس نووية.
وق��ال مصدر ف��ي مؤسس��ة DRDO للدراس��ات 
الدفاعية الهندية، إن  قيادة القوات االستراتيجية 
الهندي��ة نف��ذت بنج��اح عملية إط��الق تدريبية  
للصاروخ الباليس��تي« أغني 2 » من ميدان الرمي 
ف��ي جزيرة عب��د ال��كالم املقابلة لس��احل والية 
أوريس��ا الهندي��ة. ولم يقدم املص��در أي تفاصيل 

أخرى.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن الصاروخ الباليستي »أغني 
2-« يتأل��ف من قس��مني ويبلغ طول��ه حوالي 19 
مترا ويعمل بالوقود الصلب ويستطيع حمل رأس 

قتالي يصل وزنه إلى 1 طن.
وتستخدم القوات املس��لحة الهندية في الوقت 
الراهن 4 مناذج من صواريخ »أغني« وهي: »أغني1-« 
الذي يبلغ مداه 700 كل��م و«أغني2-« ومداه ألفا 
كل��م و«أغن��ي3-« و«أغني 4-« مبدى م��ن 2.5 إلى 
3.5 ألف كلم . ويجري العمل في إنتاج »أغني5-« 

الذي سيصل مداه إلى أكثر من 5 آالف كلم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ق��ال متح��دث باس��م الش��رطة اإليراني��ة إن 
خمس��ة من أفراد قوات األمن قتلوا بالعاصمة 
طهران ام��س االول االثنني في اش��تباكات مع 
أتب��اع طريقة صوفية كم��ا ألقي القبض على 

نحو 300 محتج.
وأظهر فيديو على وسائل التواصل االجتماعي 
اشتباكات بني شرطة مكافحة الشغب وأتباع 

طريقة دراويش كنابادي الصوفية.
وظهرت في لقطات أخرى على وسائل التواصل 
االجتماعي حافلة بيضاء تشق طريقها وسط 
نح��و 40 من أفراد ش��رطة مكافحة الش��غب 
في شارع ضيق. وقال املتحدث باسم الشرطة 
س��عيد منتظر املهدي ي��وم االثنني إن ثالثة من 

الشرطة قتلوا في الواقعة.
ونقلت وكالة الطلبة لألنباء عن منتظر املهدي 
قوله امس الثالثاء إن فردين من قوات الباسيج 
الت��ي تعمل حت��ت قيادة احلرس الث��وري اإليراني 

قتال أيضا.
وأش��ار إلى أن ما يربو على 300 محتج اعتقلوا 

بينهم سائقا ما وصفهما ”بعربتي املوت“.
وتظه��ر الش��رطة في لقط��ات على وس��ائل 
التواصل االجتماعي وهي تطلق الغاز املس��يل 
للدموع لتفريق املتظاهرين كما يظهر في صور 

صوفيون مصابون تلطخت وجوههم بالدماء.

الهند تختبر 
الصاروخ الباليستي  

»أغني - 2« بنجاح

اعتقال 300 صوفي 
ومقتل أمنيين في 
اشتباكات بطهران

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

أعلن الرئي��س التركي رجب طيب 
إردوغ��ان، ام��س )الثالث��اء(، أن 32 
جندي��اً تركي��اً قتل��وا من��ذ ب��دء 
العملية العس��كرية في عفرين، 
شمال غربي س��وريا، وارتفع عدد 
القتلى ج��راء القص��ف والغارات 
الكثيف��ة الت��ي نفذته��ا ق��وات 
النظ��ام الس��وري عل��ى الغوطة 
الش��رقية ام��س االول االثنني الى 
مئة مدن��ي، في حصيل��ة دموية 
ه��ي األعلى خالل ي��وم واحد منذ 
ثالث س��نوات في ه��ذه املنطقة 

احملاصرة قرب دمشق.
وق��ال إردوغ��ان في خط��اب ألقاه 
بالبرمل��ان، إن 60 مقاتالً آخرين من 
اجلي��ش الس��وري احلر، قتل��وا في 
العملي��ة ذاتها، التي ب��دأت قبل 
أسابيع مبش��اركة فصائل سورية 

معارضة.
وأعل��ن الرئيس الترك��ي أن قوات 
بالده س��تحاصر خالل أيام مدينة 
عفرين، حيث تنف��ذ أنقرة عملية 
عسكرية منذ الشهر املاضي ضد 
الذين تعتبرهم  املقاتلني األك��راد 

إرهابيني.
وأضاف إردوغان في خطابه: »خالل 
األي��ام املقبلة، وبش��كل س��ريع، 

سنحاصر مركز مدينة عفرين«.
وأشار إلى أن العملية العسكرية 
وإلص��اق  للتش��ويه  »تتع��رض 
االفت��راءات بها، لكن س��رعان ما 
فضح��ت مؤسس��اتنا اإلعالمية 
مناص��ري  وأكاذي��ب  افت��راءات 
وكش��فت  اإلرهابية،  التنظيمات 

احلقيقة للعالم«.
م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، امس 
الثالثاء ، إن قوات النظام السوري 
ل��م تدخ��ل بعد منطق��ة عفرين 
التي يس��يطر عليها املس��لحون 

األكراد شمال البالد.
وأضاف أوغلو أنه من غير الواضح 
ما إذا كانت قوات النظام السوري 
ستدخل املنطقة التي يهاجمها 
اجلي��ش التركي منذ ش��هر أم ال، 
وفق ما نقلت »رويت��رز« عن »قناة 

24« التلفزيونية التركية.
وكانت وس��ائل إعالم ذكرت أمس 
موالي��ة  ق��وات  أن  االثن��ني،  االول 
للنظام الس��وري ستدخل عفرين 
خالل ساعات، لكن بحلول املغرب 
لم تظهر أي إشارات على انتشار 

القوات هناك.
لكن الوحدات نفت في اليوم ذاته 
، إبرام أي اتفاق مع دمش��ق لنشر 

ق��وات النظ��ام في عفري��ن، التي 
تبلغ مس��احتها أكث��ر من 3850 

كيلومتراً مربعاً.
س��تواجه  إنه��ا  تركي��ا  وقال��ت 
قوات النظام الس��وري، إذا دخلت 
منطق��ة عفري��ن بش��مال غربي 
البالد، ملس��اعدة وح��دات حماية 

الشعب الكردية.
وف��ي غض��ون ذل��ك ارتف��ع ع��دد 
القتلى ج��راء القص��ف والغارات 
الكثيف��ة الت��ي نفذته��ا ق��وات 
النظ��ام الس��وري عل��ى الغوطة 
الش��رقية ام��س االول االثنني الى 
مئة مدن��ي، في حصيل��ة دموية 
ه��ي األعلى خالل ي��وم واحد منذ 
ثالث س��نوات في ه��ذه املنطقة 

احملاصرة قرب دمشق.
وش��ددت األمم املتحدة امس االول  
االثنني على أن استهداف املدنيني 
ف��ي الغوطة الش��رقية »يجب أن 
يتوق��ف ح��االً« في وق��ت »يخرج 

الوضع االنساني عن السيطرة«.
وقصفت قوات النظام بالطائرات 
واملدفعي��ة والصواري��خ بكثاف��ة 
معظ��م  االثن��ني  االول  ام��س 
مدن وبل��دات الغوطة الش��رقية 
الت��ي حتاصره��ا بش��كل محكم 
من��ذ الع��ام 2013، بع��د أيام من 
اس��تقدامها تعزيزات عس��كرية 
تنذر بهجوم وش��يك على معقل 
الفصائ��ل املعارض��ة األخي��ر في 

ريف دمشق.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق 
االنسان رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس امس الثالثاء »ارتفعت 
والغارات على  حصيلة القص��ف 
مدن وبل��دات الغوطة الش��رقية 
االثنني الى مئة قتيل مدني بينهم 
نحو عشرين طفالً، باالضافة الى 

إصابة نحو 450 آخرين بجروح«.
تع��د  الرحم��ن،  عب��د  وبحس��ب 
حصيلة القتلى امس االول االثنني 
»األعل��ى ف��ي منطق��ة الغوطة 
الع��ام  مطل��ع  من��ذ  الش��رقية 

.»2015
وأمضت عائالت يومها امس االول 
االثن��ني حت��ت الغ��ارات والقذائف 
تبح��ث ع��ن أفرادها حت��ت الركام 
وفي املستش��فيات التي اكتظت 
بجثث القتلى وباملصابني وبينهم 
عدد كبير من األطفال. فيما تفتقر 
هذه املستشفيات الى الكثير من 
واملس��تلزمات  والعالجات  االدوية 

الطبية والتجهيزات.
وأفاد مراس��لو فران��س برس امس 
الثالث��اء ع��ن دوي غ��ارات وقصف 
طيل��ة س��اعات اللي��ل، فيما لم 
تف��ارق الطائرات أج��واء املنطقة. 
وقالوا إن العائالت أمضت ليلتها 
وس��ط حالة من الرع��ب واخلوف 
والطوابق  األقبي��ة  ف��ي  وجتمعت 

السفلية.

واس��تهدفت غارة ام��س الثالثاء، 
وفق املرصد، بلدة مس��رابا ما أدى 
الى مقت��ل ثالثة مدني��ني بينهم 

طفل وإصابة 20 آخرين بجروح.
وق��ال طبيب في مستش��فى في 
مدين��ة عرب��ني عرف عن نفس��ه 
باس��م أبو اليس��ر لوكالة فرانس 
برس »19 ش��باط كان من أس��وأ 
االي��ام التي مرت علين��ا في تاريخ 

األزمة احلالية«.
وحت��دث عن حال��ة مؤث��رة عاينها 
امس االول االثن��ني »وصلنا طفل 
يبلغ عام��اً واحداً. كانت بش��رته 
ش��ديدة الزرق��ة وبال��كاد قلب��ه 
ينب��ض. وبينما كن��ت أفتح فمه 
ألضع له أنبوباً )للتنفس(، وجدته 
محشواً بالتراب، بعدما مت سحبه 

من حتت األنقاض«.
ويضي��ف بتأث��ر ش��ديد »أخرجت 
التراب س��ريعاً م��ن فمه ووضعنا 
ل��ه األنب��وب لكنه لم يق��و على 
التنف��س جي��داً الن الت��راب كان 
قد وصل ال��ى داخل رئتيه. عندها 
قمن��ا بس��حب التراب م��ن رئتيه 

وبدأ بعدها بالتنفس تدريجياً«.
وي��روي أن��ه »مت اس��عاف س��يدة 
حام��ل في الش��هر الس��ابع الى 
املستش��فى، بع��د نقله��ا م��ن 
مدين��ة حمورية وه��ي تعاني من 
نزف دماغ��ي حاد ج��راء اصابتها، 
لكنه��ا توفيت متأث��رة باصابتها 

ولم نتمكن من انقاذ الطفل الذي 
في بطنها«.

وقال مراس��لو وكالة فرانس برس 
في الغوطة الش��رقية بعد جولة 
على عدد من املستشفيات االثنني 
إن األسّرة لم تعد تتسع للجرحى 
الذين افترش��وا األرض. ونقلوا عن 
أطب��اء إن غرف العملي��ات بقيت 

ممتلئة طيلة ساعات النهار.
مدين��ة  ف��ي  مستش��فى  ف��ي 
حمورية، روى املمرض عبداهلل )24 
عاماً( لفرانس برس أنه اضطر الى 
حمل طف��ل رضيع لوق��ت طويل 
بعد تضميد رأسه جراء عدم توفر 

سرير لوضعه عليه.
ويفاق��م التصعيد ف��ي القصف 
املس��تمر منذ األح��د املاضي من 
معان��اة نح��و 400 ألف ش��خص 
حتاصره��م قوات النظام بش��كل 

محكم منذ العام 2013.
وح��ذرت األمم املتح��دة امس االول  
االثن��ني من أن »الوضع اإلنس��اني 
الغوطة الش��رقية  للمدنيني في 

يخرج عن السيطرة«.
وقال منسق األمم املتحدة اإلقليمي 
للش��ؤون اإلنس��انية في س��وريا 
بانوس مومتزيس ف��ي بيان »ال بد 
من إنهاء هذه املعاناة اإلنس��انية 
التي ال معنى لها، اآلن«، مش��دداً 
املدني��ني  »اس��تهداف  أن  عل��ى 
األبرياء والبن��ى التحتية يجب ان 

يتوقف حاالً«.
وتراف��ق التصعي��د م��ع تعزيزات 
عس��كرية لق��وات النظ��ام ال��ى 
الش��رقية، في  الغوطة  محي��ط 
خطوة قال املرصد الس��وري انها 
تأت��ي بعد فش��ل مفاوض��ات بني 
دمش��ق والفصائل لتس��وية في 

املنطقة.
السوري، تصدى  املرصد  وبحسب 
فصائ��ل  أب��رز  االس��الم،  جي��ش 
الغوطة الش��رقية، امس الثالثاء 
حملاول��ة تق��دم قام��ت به��ا قوات 
النظام السوري في منطقة املرج 

الواقعة جنوب دوما.
وش��هدت الغوطة الش��رقية في 
األسبوع الثاني من شباط وطوال 
خمس��ة أيام تصعيداً عنيفاً مع 
الغارات،  بعش��رات  اس��تهدافها 
ما تس��بب مبقتل نحو 250 مدنياً. 
باس��تهداف  الفصائ��ل  وردت 
دمشق، موقعة أكثر من 20 قتيال 

مدنياً.
وندد االئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارض��ة الس��ورية الذي يتخذ 
من اسطنبول مقرا، في بيان امس 
االول االثن��ني بغي��اب أي ردود فعل 
ف��ي العالم على ما يحصل. وجاء 
ف��ي البيان »لم تك��ن حرب اإلبادة 
اجلماعي��ة وال االعت��داء الهمجي 
ليقع��ان على أهالي الغوطة، لوال 

الصمت الدولي املطبق«.

األمم المتحدة تطالب بوقف القتال في سوريا بعد مئة قتيل في الغوطة الشرقية

خسائر تركية جديدة بعفرين وإردوغان يعلن قرب »حصارها«

بعد أيام من 
استقدامها 

تعزيزات عسكرية 
تنذر بهجوم 

وشيك على 
معقل الفصائل 

المعارضة األخير 
في ريف دمشق

تقـرير
أكدت: المنصب يحرمها من الخبرات الوزارية ويقلل  قوَّتها

ميركل تمهد الطريق لكرامب لتولي الحزب المسيحي الديموقراطي

قطر ستشارك بالقمة العربية في السعودية

االربعاء 21 شباط 2018 العدد )3885(
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مدنيون مصابون في احد املستشفيات

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد وزي��ر اخلارجية القطري، الش��يخ 
محمد ب��ن عبد الرحم��ن آل ثاني، أنه 
ال توجد مؤش��رات إيجابية حلل األزمة 
اخلليجي��ة، مؤك��دا اقتصار مس��اعي 

احلل من جانب الواليات املتحدة.
وخ��الل عرض��ه للسياس��ة اخلارجية 
لقطر أم��ام مجلس الش��ورى، رأى آل 
ثان��ي أن��ه "ال مؤش��رات إيجابي��ة من 
دول احلص��ار، ب��ل متضي م��ن تصعيد 
إلى آخر"، مؤك��داً أنها "حتضر ملوجات 
التصعيد املس��تقبلي،  جدي��دة م��ن 
وأنها كانت تأمل أن تنهار قطر، لتأتي 
بنظ��ام آخ��ر"، وذلك وفق��اً لصحيفة 

الشرق القطرية.
وبالنس��بة للقم��ة العربي��ة املقبلة، 
أعل��ن وزير اخلارجية القط��ري أن بالده 
س��تحضر القم��ة العربي��ة املقبل��ة 
بغ��ض النظ��ر ع��ن م��كان انعقادها. 
وأردف:" والدول��ة التي ستس��تضيف 

هذه القمة، إن كان��ت من دول احلصار 
ولم توفر اإلجراءات الالزمة، فستكون 

هي اخملالفة وليست قطر".
وأعلنت الس��عودية استضافة القمة 
العربي��ة املقبلة، إثر اعت��ذار اإلمارات، 
وجرت العادة عق��د القمة في آذار من 
كل عام، غير أنه لم يعلن رسمياً بعد 

عن موعد القمة القادمة.
ون��ّوه إل��ى أن قطر ال تن��وي اخلروج من 
مجلس التعاون، وس��تظل تعمل من 
خالل هذا اجمللس طاملا هو باق. وأش��ار 
إلى أن��ه "ال توجد مس��اع جديدة اآلن 
س��وى مس��اعي الوالي��ات املتحدة، ال 
سيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد"، 
الفًتا إل��ى أن “القمة ل��م تتم الدعوة 

إليها بعد".
واضاف "إذا متت الدعوة فإن دولة قطر 
س��تحضر، والواليات املتحدة تتواصل 
معن��ا فيم��ا يتعل��ق باملقترحات حلل 

األزمة".

وع��ن إج��راءات أداء احل��ج ه��ذا العام، 
أوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثان��ي أن ه��ذا األم��ر بي��د احلكومة 

الس��عودية، وقال إن اجله��ات املعنية 
في قطر ستتواصل مع القنوات التي 
بهذا  الس��عودية  الس��لطات  حتددها 

الصدد، لكنه أرج��ع القول األخير في 
هذا اخلصوص للحكومة السعودية.

عل��ى صعيد آخر ق��ال وزي��ر اخلارجية 

الس��عودي ع��ادل اجلبي��ر ام��س االول 
االثن��ني إن الس��عودية غي��ر مهتم��ة 
باملش��اركة في حتالف أمن��ي إقليمي 
عل��ى غ��رار االحت��اد األوروب��ي مثلم��ا 

اقترحت قطر.
وكان أمير قطر الش��يخ متيم بن حمد 
آل ثاني قال اجلمعة املاضية إنه ينبغي 
لدول الشرق األوسط تنحية خالفاتها 
جانبا وإبرام اتفاق أمني على ش��اكلة 
االحتاد األوروبي من أجل إبعاد املنطقة 

عن حافة الهاوية.
ودعا الش��يخ متيم اجملتمع الدولي إلى 
مواصلة الضغط الدبلوماس��ي على 
ال��دول املعني��ة من أج��ل حتقيق ذلك. 

لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وق��ال اجلبير ف��ي فيينا عل��ى هامش 
اجتماع مع نظيره النمس��اوي ”لدينا 
بالفع��ل هيكل قائم“ في إش��ارة إلى 
مجلس التعاون اخلليجي الذي تأسس 

قبل 36 عاما.

وفرضت اإلمارات والسعودية والبحرين 
بالس��فر  تتعل��ق  عقوب��ات  ومص��ر 
والتجارة على قطر منذ سبعة أشهر 
بس��بب اتهامات للدوحة بأنها تدعم 
اإلرهاب وإي��ران غرميتهم في املنطقة. 

وتنفي قطر هذه االتهامات.
وأخفق��ت جه��ود من جان��ب الواليات 
املتح��دة والكويت إلنه��اء اخلالف في 

حتقيق أي نتائج.
وقال اجلبير "نأمل أن يفعل القطريون 
الصواب ويوقفوا دعمهم لإلرهاب، إذا 
فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا 
ب��ه ف��ي مجل��س التع��اون اخلليجي 
وميكننا حينها املضي قدما لتحسني 

األمن لنا جميعا".
وتعص��ف باخللي��ج أزم��ة ب��دأت ف��ي 
5 حزي��ران 2017، إث��ر قط��ع كل م��ن 
الس��عودية واإلمارات والبحرين ومصر 
عالقاته��ا مع قط��ر بدع��وى "دعمها 

لإلرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت وزارة النفط أمس الثالثاء 
إن العراق دعا الشركات األجنبية 
واملستثمرين لتقدمي العروض في 
عملي��ة بناء وتش��غيل مصفاة 
تكري��ر جديدة بطاق��ة 100 ألف 
برمي��ل يومي��ا ق��رب املوصل في 

محافظة نينوى بشمال البالد.
وأوضح��ت ال��وزارة في بي��ان أن 
تتضم��ن  الش��روط  »كراس��ة 
منوذجي استثمار: األول هو البناء 
والتمل��ك والتش��غيل والثان��ي 
ه��و البن��اء والتش��غيل ونق��ل 

امللكية«.
وأضافت أن »آخر موعد للحصول 
على كراس��ة الش��روط هو أول 
نيسان وتقدم العروض في موعد 

أقصاه 15 أيار«.
عل��ى الصعي��د ذات��ه، كش��ف 
مص��در مطلع ان مش��روع خط 
النفط مع األردن ما يزال بانتظار 
موافق��ة رئيس ال��وزراء العراقي 
على صيغة تنفيذ املشروع داخل 

األراضي العراقية .
وق��ال املص��در املطلع بحس��ب 
ان  »االردني��ة  »الغ��د  صحيف��ة 
»االردن ما ي��زال بانتظار موافقة 
العراق��ي عل��ى  ال��وزراء  رئي��س 
صيغ��ة تنفي��ذ املش��روع داخل 
األراضي العراقية«، مش��يرا الى 
ان »هنال��ك خياري��ن مطروحني 
أمام احلكوم��ة العراقية لتنفيذ 
املشروع، األول تنفيذه عن طريق 
اس��تثمار خ��اص )بناء تش��غيل 
متلك BOT(، والثاني )الهندس��ة 

والبناء EPC( لصالح بغداد«.
ورج��ح املص��در، أن »يتخذ رئيس 
الوزراء حيدر العبادي قرارا نهائيا 
به��ذا اخلصوص خالل األس��ابيع 

الثالثة املقبلة«.

وأض��اف إن »األم��ر متف��ق عليه 
وإن ب��دء التنفيذ مرتب��ط بإمتام 
املوافق��ات اخلاصة باجل��زء داخل 

األراضي العراقية«.
األردني��ة  »احلكوم��ة  أن  واك��د، 
لن تتحم��ل أي تكلف��ة لتنفيذ 
تنفي��ذه  س��يتم  إذ  املش��روع، 
كاستثمار كامل من قبل شركة 
امل��اس الدولية التي أحيل عليها 

عطاء املشروع في وقت سابق«.
ويش��ار إل��ى أن مجلس ال��وزراء 
االردن��ي وافق، األس��بوع املاضي، 

س��يتم  إط��ار  اتفاقي��ة  عل��ى 
توقيعها بني وزارة الطاقة والثروة 
املعدني��ة ووزارة النفط العراقية 
بخصوص مش��روع خط النفط 
النفط  لتصدي��ر  البلدي��ن  ب��ني 
العراقي عبر أراضي اململكة إلى 
ميناء العقبة وتزويد األردن بجزء 

من احتياجاته من النفط.
والث��روة  الطاق��ة  وزي��ر  وق��ال 
في  اخلرابشة،  د.صالح  املعدنية، 
وقت سابق، إن »املشروع يضمن 
تزوي��د اململكة بنح��و 150 ألف 

برمي��ل يومي��ا من النف��ط اخلام 
وبن��اء خزان��ات بس��عة 7 ماليني 
وإقامة مين��اء لتصدير  برمي��ل، 
النف��ط العراق��ي ف��ي العقبة، 
التصديرية لألنبوب،  السعة  أما 
فتبلغ نحو مليون برميل يوميا«.

وبني اخلرابشة أن »كلفة األنبوب 
تق��در بنح��و 8 إل��ى 10 مليارات 
دوالر، في حني يبلغ طول األنبوب 
 350( كيلومت��را   1350 نح��و 
كيلومت��را م��ن البص��رة وحتى 
النج��ف و1000 كيلومت��ر م��ن 

النجف وحتى العقبة(«.
س��يتقاضى  »األردن  ان  وتاب��ع 
رس��وم عبور ع��ن خ��ط النفط 
الذي يعد املنفذ الوحيد للنفط 
العراق��ي عل��ى البح��ر األحم��ر 
خالل فترة املش��روع وعمرها 25 
عام��ا، كما يوفر املش��روع فرص 
عمل للشركات واأليدي العاملة 
األردني��ة ف��ي مرحل��ة اإلنش��اء 

والتشغيل«.
يذكر أن بغداد، قررت، في حزيران 
املاض��ي، إلغاء خط الغ��از الذي 

كان من املفترض أن يكون مرافقا 
ألنب��وب نفط البص��رة - العقبة 
بهدف خفض تكاليف مش��روع 
البلدي��ن  ب��ني  النف��ط  أنب��وب 

لتسريع إجنازه.
ووقع العراق مع اململكة االردنية 
في 9 نيسان 2013، اتفاقية إطار 
ملد أنب��وب لنقل نفطه اخلام من 
البصرة إلى مرافئ التصدير في 
ميناء العقب��ة بكلفة إجمالية 
للمشروع قدرت في ذلك الوقت 

ب�18 مليار دوالر.

»النفط« تطرح مشروع بناء مصفاة في الموصل لالستثمار
عّمان بانتظار موافقة بغداد على تنفيذ مشروع أنبوب البصرةـ عقبة

وقع العراق مع 
المملكة االردنية في 9 
نيسان 2013، اتفاقية 
إطار لمد أنبوب لنقل 
نفطه الخام من البصرة 
إلى مرافئ التصدير 
في ميناء العقبة بكلفة 
إجمالية للمشروع 
قدرت في ذلك الوقت 
بـ18 مليار دوالر

جانب من احد املصافي العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي العراق��ي من 
العمل��ة األجنبية، خ��الل مزاد أم��س الثالثاء، إلى 
163.23 ملي��ون دوالر، ف��ي مقاب��ل 146.93 مليون 

دوالر مبزاد االثنني، بزيادة 16.3 مليون دوالر”.
وأوضح املركزي، أن س��عر الص��رف بلغ 1190 ديناراً 
لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 38 مصرفاً، 

و7 شركات للتحويل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر، 
الي��وم األربعاء ، موضحاً أن إجمال��ي البيع الكلي 

بلغ نحو 189.83 مليون دوالر”.
وبلغ حجم املبال��غ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
في اخلارج نحو 161.34 مليون دوالر، في حني ُقدرت 

كميات البيع النقدي ب�1.89 مليون دوالر.”
وأوض��ح املركزي، ف��ي البيان، أن بي��ع املبالغ احملولة 
حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون بس��عر 1190 
دين��اراً ل��كل دوالر، أم��ا البي��ع النقدي فس��يكون 

بالسعر نفسه”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤش��ر العام لبورصة العراق، تداوالت أمس 
الثالثاء، على ارتفاع هامشي بنسبة %0.001، إلى 
مستوى 638.46 نقطة، رابحاً 0.01 نقطة، مقارنة 

مبستوى إغالق يوم االثنني.
وش��هد املؤشر العام ،ارتفاع 12 س��هماً، تقدمها 
فندق آش��ور ب���%13.66، واملعدني��ة والدراجات ب� 
%10،واألم��ني للتأم��ني ب���%9.3، وفن��ادق املنصور 

ب�%8.96، وفندق فلسطني ب�7.35%.
في املقابل، تراجعت 10 أس��هم، تصدرها مصرف 
الش��مال ب�%4.55، واملوصل ملدن األلعاب ب�4.46%، 
ومصرف الش��رق األوس��ط ب�%3.12، وأسيا سيل 

لالتصاالت 2.22%.
وارتفع حجم التداوالت أمس إلى 2.6 مليار سهم، 
في مقابل 1.02 مليار س��هم، كما زادت السيولة 
إل��ى 1.98 مليار دينار، في مقاب��ل 1.41 مليار دينار 

باجللسة السابقة.
وتصدر س��هم مصرف الش��رق األوسط التداوالت 
حجماً ب� 867.62 مليون سهم، بينما تقدم بغداد 
للمش��روبات الغازية قائمة الس��يولة للجلس��ة 

الثانية على التوالي ب�435.77 مليون دينار.
وبل��غ ع��دد األس��هم املش��تراة من املس��تثمرين 
األجان��ب 426.63 مليون س��هم، بقيم��ة 861.89 
ملي��ون دينار، من خ��الل تنفي��ذ 146 صفقة على 

أسهم 6 شركات.
ف��ي ح��ني بلغ��ت ع��دد األس��هم املبيع��ة م��ن 
املستثمرين األجانب 790.23 مليون سهم، بقيمة 
251.99 ملي��ون دينار، من خ��الل تنفيذ 73 صفقة 

على أسهم 3 شركات.

لندن ـ رويترز:
تراجع��ت أس��عار الذه��ب للجلس��ة الثالثة على 
التوالي أم��س الثالثاء مع انتعاش ال��دوالر من أدنى 
مس��توياته في أكثر من ثالث س��نوات الذي سجله 
األس��بوع املاضي بينما ينتظر املس��تثمرون محضر 
وقائ��ع أح��دث اجتماع جملل��س االحتياط��ي االحتادي 
)البن��ك املركزي األميرك��ي( من أجل اس��تقاء اجتاه 

أسعار الفائدة األميركية.
وكان الس��عر الفوري للذه��ب منخفضا 0.6 باملئة، 
في أكبر تراجع له بالنس��بة املئوي��ة ليوم واحد في 

أسبوعني، إلى 1339.09 دوالر لألوقية )األونصة(.
وهبطت عقود الذه��ب األميركية اآلجلة 1.2 باملئة 
إل��ى 1340.4 دوالر لألوقية مس��جلة أكبر انخفاض 
لها بالنس��بة املئوية ليوم واحد منذ تشرين الثاني 

.2017
وارتفع مؤش��ر ال��دوالر، ال��ذي يقيس ق��وة العملة 
األميركي��ة في مقابل س��لة من س��ت عمالت، 0.5 
باملئة إلى 89.544. ونزل املؤشر إلى 88.253 األسبوع 
املاضي مس��جال أدنى مس��توياته منذ كانون األول 

.2014

ارتفاع مبيعات المركزي 
إلى 163 مليون دوالر

صعود طفيف لمؤشر 
»األوراق المالية«

الذهب العالمي عند 
1339 دوالرًا لألوقية

متابعة الصباح الجديد:

أبلغ وزي��ر الطاقة اإلماراتي رويترز أن 
أوبك ومنتجي النفط غير األعضاء 
فيها ومن بينهم روسيا سيدرسون 
متدي��د تعاونه��م لس��نوات عديدة 
عندم��ا يجتمع��ون في حزي��ران مع 
س��عيهم لتفادي صدم��ات كبيرة 

بالسوق.
وق��ال الوزي��ر س��هيل املزروع��ي إن 
اإلم��ارات والس��عودية، أكبر منتج 
في أوبك، وروس��يا غي��ر العضو في 
املنظمة يدعم��ون متديد التعاون ملا 

بعد 2018.
وتعق��د منظم��ة البل��دان املصدرة 
التالي  )أوبك( اجتماعه��ا  للبت��رول 
في حزيران في فيينا ومن املتوقع أن 
يحضره أيضا املنتجون غير األعضاء 
خف��ض  اتف��اق  ف��ي  املش��اركون 
املعروض الذي بدأ تنفيذه في كانون 

الثاني 2017.
وقال املزروعي إن الثق��ة التي بُنيت 

جعلت القرارات أسهل بكثير.
وأضاف أن من السابق ألوانه احلديث 
عن ش��كل التعاون بالضبط وما إذا 
كانت إدارة إنتاج النفط ستستمر.

لكن��ه أض��اف أن مراقب��ة الس��وق 
ه��ي احل��د األدنى الذي تس��تطيعه 
املنظمة وحلفاؤها للمس��اعدة في 

تفادي تخمة املعروض أو نقصه.
وكانت فكرة متدي��د التعاون ملا بعد 
2018، موع��د انته��اء اتفاق خفض 
إنتاج النفط احلالي، قد حدت بكثير 
م��ن احمللل��ني إل��ى الق��ول إن أوبك 
وروسيا تنشئان عمليا جتمعا أوسع 
نطاقا لتصبح موسكو عضوا شبه 

دائم بأوبك.
وقال املزروعي “ال يهم االسم. املهم 

هو كيف نبقى معا.
”ال أرغ��ب في التركيز على بلد واحد 
لكن ال ريب أن روس��يا شريك مهم 

جدا“.
الى ذلك، قال املزروعي أمس أيضاً إن 
»م��ن املتوقع أن تخفض بالده عضو 
أوب��ك إنتاجه��ا النفط��ي أكثر من 
املطلوب منها مبوجب اتفاق تقليص 
املع��روض العاملي في الربع األول من 

العام احلالي«.
وأض��اف، وه��و يتولى رئاس��ة أوبك 
ف��ي 2018، إن »أعمال صيانة مقررة 
للحق��ول وامتث��ال ب��الده الكام��ل 
لالتفاق سيس��اعدان اإلمارات على 
خفض املع��روض النفطي أكثر من 

املطلوب منها«.

على الصعيد ذاته، تباين أداء أسواق 
النف��ط في تعامالت أم��س الثالثاء 
حي��ث ارتفع اخل��ام األميركي بفعل 

تقلص اإلمدادات القادمة من كندا 
بينما تراجعت أس��عار خام القياس 

العاملي مزيج برنت.

وس��جلت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 62.38 
 70 ق��دره  بارتف��اع  للبرمي��ل  دوالر 

س��نتا، أو م��ا يع��ادل 1.1 باملئة، عن 
سعر التسوية السابقة.

وقال جتار إن ارتفاع أسعار خام غرب 
تكساس الوس��يط نتج عن تقلص 
إم��دادات خ��ط أنابي��ب كيس��تون 
دون  يعم��ل  ظ��ل  ال��ذي  الكن��دي 
مستوى طاقته االس��تيعابية منذ 
العام املاضي بسبب تسريب، مما أدى 
إل��ى تراجع اإلم��دادات املتجهة إلى 

الواليات املتحدة.
وانخف��ض خام برنت بفع��ل تراجع 
األس��هم اآلس��يوية وارتفاع الدوالر 
ال��ذي م��ن احملتم��ل مع��ه تقل��ص 
الطل��ب، إذ يجعل الوقود أغلى ثمنا 
للدول التي تس��تخدم عمالت أخرى 

في أسواقها احمللية.
وس��جلت العقود اآلجلة خلام برنت 
65.48 دوالر للبرميل بانخفاض قدره 
19 س��نتا، أو م��ا يع��ادل 0.3 باملئة، 

مقارنة مع التسوية السابقة.
من جهت��ه، رج��ح بن��ك جولدمان 
ساكس الدولي، تسارع منو األسعار 
خالل األش��هر الس��تة املقبلة فوق 
80 دوالرا للبرمي��ل بفض��ل التأثي��ر 
الق��وي واملتنام��ي جله��ود منظمة 
أوبك وش��ركائها املس��تقلني الذين 
توصلوا إلى إعالن مش��ترك في عام 

.2016

وتوق��ع البن��ك ف��ي تقري��ر حدي��ث 
اس��تمرار التحول من بيئة أس��عار 
النف��ط املنخفض��ة إلى املس��توى 
األعلى من األسعار خالل العام اجلاري 
2018، مش��يرا إلى أن منو األس��عار 
سيكون مدفوعا بإعادة توازن أسرع 
من املتوقع ومن تراجع كبير لفائض 

مخزونات اخلام العاملية. 
الس��وق  إن  ال��ى  التقري��ر  واش��ار 
تعيش ما ميكن تسميته ب�”النظام 
النفط��ي اجلدي��د” نتيج��ة التحول 
الس��ريع، بس��بب تدفق��ات النفط 
الصخري منخفض التكلفة وهو ما 

ميثل طفرة إنتاجية لم تنته بعد. 
وطال��ب التقري��ر منتج��ي النف��ط 
الصخري الزيتي دراسة ما ميارسونه 
جي��دا من منو واس��ع ف��ي املعروض 
النفط��ي، م��ع جتن��ب تك��رار جتربة 
2014 بعدم السقوط مرة أخرى في 
ممارسة ضغوط هبوطية حادة على 
األسعار، ما يجعل األسعار ضعيفة 

على املدى الطويل. 
وتوقع البنك ارتفاع أس��عار النفط 
اخلام إلى مستوى 75 دوالرا للبرميل 
خ��الل األش��هر الثالث��ة املقبلة ثم 
إلى 82.5 دوالر للبرميل خالل س��تة 
أشهر قبل أن تعود إلى مستوى 75 

دوالرا للبرميل بنهاية العام اجلاري.

تقـرير

أوبك والمستقلون يدرسون التعاون طويل األجل في حزيران
توقعات بوصول سعر برميل الخام إلى 80 دوالرًا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر وزي��ر اإلتص��االت حس��ن 
الراش��د مع وكيل وزير الدفاع اإليراني 
س��يد حج��ت اهلل القريش��ي والوفد 
املرافق له وبحض��ور املديرين العامني 
لش��ركة اإلتصاالت والشركة العامة 
خلدمات الشبكة الدولية للمعلومات 

وش��ركة الس��الم العامة في الوزارة، 
س��بل تعزيز آف��اق التعاون ب��ني وزارة 
اإلتصاالت العراقية والدفاع اإليرانية”.

وذك��ر بي��ان صحاف��ي لل��وزارة, أمس 
الثالثاء, بأن لقاء الراش��د بالقريش��ي 
مت البح��ث من خالله في مجاالت عدة 
أهمه��ا أمن اإلتص��االت واألنترنت من 

خالل توقيع مذكرة تفاهم بني اجلانبني 
لتنفيذ املشاريع التي تخدم الطرفني 
واالس��تفادة من اخلب��رات واإلمكانات 
والق��درات التي متتلكه��ا وزارة الدفاع 
اإليراني��ة، ومت أيضاً مناقش��ة العديد 
من القضايا املهم��ة وكذلك التأكيد 
عل��ى الربط البيني بني الع��راق وإيران 

وأرميني��ا ومترير س��عات االنترنت عبر 
املناف��ذ احلدودي��ة م��ن قب��ل اجلان��ب 

اإليراني وبشكل أصولي”.
وزارت��ه  إس��تعداد  الراش��د  وأب��دى 
وجاهزيته��ا باالنفتاح والتنس��يق مع 
الدفاع اإليرانية وبش��كل واسع وعلى 
جميع اجمل��االت كم��ا دعا الش��ركات 

اإليرانية لإلس��تثمار ف��ي العراق وفي 
شتى القطاعات وخصوصاً اإلتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات“.
م��ن جهت��ه أكد س��يد حج��ت اهلل 
القريش��ي عل��ى “ضرورة مد جس��ور 
التعاون م��ع  وزارة اإلتص��االت وتبادل 
اخلبرات، كما أعرب عن اس��تعدادهم 

لتق��دمي خدم��ات وزارة الدفاع في كل 
مايخ��ص أمنية اإلتص��االت وتقنيات 
تطوي��ر  عل��ى  والعم��ل  املعلوم��ات 
العالقات الثنائية ب��ني البلدين بأعلى 
املس��تويات والس��ير إلى أبع��د مدى 
ف��ي ذلك حتقيق��اً ملصالح الش��عبني 

الشقيقني“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أسهم قطاع املأكوالت واملشروبات 
العاملي بنحو 77.5 ترليون دوالر في 
االقتصاد العاملي خالل عام 2017، 
ويُتوق��ع أن يش��هد القط��اع منواً 
سنوياً مركباً مبعدل 2.9 في املئة 
ب��ني عام��ي 2017 و2030. وع��زت 
مصادر في القطاع هذا النمو إلى 
ارتفاع عدد الس��كان في أس��واق 
الهادئ والش��رق  آس��يا واحملي��ط 
األوسط وشمال أفريقيا والتحول 

نحو األغذية املعلبة واجلاهزة.
وج��اء ذلك في إط��ار افتتاح نائب 
حاك��م دبي وزي��ر امل��ال اإلماراتي 

الش��يخ حم��دان ب��ن راش��د آل 
مكتوم، في دب��ي، فعاليات الدورة 
ال���23 ل��� »غلف��ود 2018«، أحد 
أكبر املعارض التجارية الس��نوية 
املتخصص��ة باألغذية واملأكوالت 
في العالم، وال��ذي متتد فعالياته 
5 أي��ام ف��ي »مركز دب��ي التجاري 

العاملي«.
ويُتوق��ع أن يس��تقطب »غلف��ود 
2018« أكث��ر م��ن 90 أل��ف زائ��ر 
م��ن املتخصص��ني ف��ي القطاع 
و120 جناح��اً، فيما تؤكد اجلهات 
املش��اركة رغبته��ا ف��ي احلصول 
على حصة في السوق اإلقليمية 

املتنامية. 
وتع��د »غلفود« أول فعالية جتارية 
رئيس��ة من نوعها في العالم في 
مج��ال األغذي��ة واملأك��والت متتد 
على مس��احة ملي��ون قدم مربع. 
ويضم املع��رض أحدث االبتكارات 
والتقنيات الكفيلة بإعادة تعريف 
املش��هد اخلاص بقط��اع األغذية، 
في حني يتطل��ع أبرز الالعبني في 
القطاع نحو تلبية الطلب املتزايد 

للسكان األصغر سناً.
ويتألق املعرض مبشاركة أكثر من 
5 آالف ش��ركة إقليمي��ة ودولي��ة 
ف��ي 8 أقس��ام تضم املش��روبات 

والده��ون  األلب��ان  ومنتج��ات 
الصحي��ة  واملنتج��ات  والزي��وت 
والبقول والغالل  واملواد العضوية 
والدواج��ن  واللح��وم  واحلب��وب 
الكب��رى  التجاري��ة  والعالم��ات 

واألطعمة العاملّية.
وقال��ت نائب الرئي��س األول إلدارة 
املع��ارض والفعاليات لدى »مركز 
دب��ي التجاري العاملي« تريكس��ي 
لوه، إن »قطاع األغذية واملأكوالت 
في اإلمارات واملنطقة يشهد على 
نطاق واس��ع منواً كبي��راً، ما يتيح 
الفرص  مجموع��ة متنوعة م��ن 
للش��ركات  الواع��دة  التجاري��ة 

احمللية واإلقليمي��ة والدولية على 
حد سواء«.

االكتش��اف«  »منطق��ة  وتع��د 
م��ن فعالي��ات املع��رض اجلدي��دة 
خالل العام احلالي، إذ تس��تعرض 
املنتج��ات  العارض��ة  الش��ركات 
املطلقة حديثاً في صالة تفاعلية 
املنطق��ة  وس��تضم  وحصري��ة. 
أقس��اماً عمودية ملنتجات األلبان 
واملشروبات الساخنة واملشروبات 
والدواج��ن  واللح��وم  الب��اردة 
وامل��واد  الصحي��ة  واملنتج��ات 
والوجبات  واحللوي��ات  العضوي��ة 

اخلفيفة والتوابل.

ع��ودة  »غلف��ود«  وسيش��هد 
فعالي��ات مث��ل »عال��م األغذية 
احلالل«، أكبر معرض جتاري سنوي 
متخص��ص باألغذية احل��الل في 
العالم، ومسابقة رابطة الطهاة 
اإلماراتية »صالون كولينير«، وهي 
أكب��ر مس��ابقة فردي��ة للطهاة 
في العال��م، و«مس��ابقة اإلبريق 
العاملي��ة 2018« الت��ي تنظمه��ا 
ش��ركة »وورلد كوفي إيفينتس«، 
لالبت��كار«  »غلف��ود  وجوائ��ز 
واالبت��كار  التمّي��ز  تك��ّرم  الت��ي 
عل��ى مس��توى قط��اع املأكوالت 

واملشروبات اإلقليمي.

مذكرة تفاهم عراقية ـ إيرانية لتمرير سعات اإلنترنت

77 ترليون دوالر إسهامات قطاع األغذية في االقتصاد العالمي

مبنى أوبك
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ل��و كان��ت اجلهة نفس��ها ه��ي التي 
حتق��ق، اس��تنادا للمادة 10 م��ن قانون 
انضب��اط موظفي الدول��ة، لكان األمر 
افض��ل بكثي��ر، حي��ث ان اجله��ة التي 
حتقق بنفس��ها س��تكون عل��ى دراية 
تام��ة باألعمال التي ميارس��ها املوظف 
وطبيعة تلك األعمال، مما يس��اهم الى 
حد كبير بس��امة اإلج��راءات اإلدارية 
س��واء باإلحال��ة الى القض��اء او بغلق 
التحقي��ق، وفي كل األح��وال، فإن قرار 
اللجن��ة التحقيقي��ة، لي��س نهائي��ا، 
بل يخض��ع ملصادق��ة اجله��ات العليا 
ف��ي الدائرة املعنية. لك��ن مجرد طلب 
اجراء حتقيق اداري، فهذا يعني مفاحتة 
املفتش العام، ف��ي حني األولى مفاحتة 
اجله��ة الت��ي ينتم��ي اليه��ا املوظف. 
وهن��ا يعن��ي ان هنالك أربع��ة جهات 
املفتش  بالتحقيق وه��ي:  ستش��ترك 

الع��ام، هيأة النزاه��ة، القض��اء، دائرة 
املوظ��ف احملال. فاملفت��ش العام، يحيل 
املوظ��ف ال��ى النزاه��ة الت��ي بدورها 
حتيل��ه ال��ى القض��اء. دور اجله��ة التي 
ينتم��ي اليه��ا املوظ��ف تتمثل بطلب 
تدوي��ن اقوال املمث��ل القانون��ي لتلك 
اجله��ة لغ��رض طل��ب الش��كوى من 
عدمه، وغالبا ما يلتزم املمثل القانوني 
بتوصي��ات اللجن��ة التحقيقية، برغم 
ع��دم قناعته او قناعة دائرته بها، فهو 
يب��ني للقاضي طبيع��ة عمل املوظف، 
وان ما ذهب اليه التحقيق اإلداري ليس 
صحيح��ا بالض��رورة، وبعده��ا يطلب 
الشكوى او ال يطلبها، حسب طبيعة 
القضي��ة، وف��ي بعض األحي��ان، يصل 
التحقيق اإلداري خاليا من حتديد مقدار 
الضرر الذي أصاب املال العام، فيطلب 
املمثل القانوني، مفاحتة املفتش العام، 

لتحديد مقدار ذلك الضرر، على اعتبار 
ان املفت��ش العام هو اجلهة التي قامت 
بالتحقي��ق وليس الدائ��رة التي ينتمي 
اليه��ا املوظف احملال. مم��ا يتطلب وقتا 
طويا لغرض ارسال اإلجابة، خصوصا 
وان األولي��ات موجودة لدى الدائرة التي 
ق��د ال تؤي��د م��ا ذهب��ت الي��ه اللجنة 
يت��م إخف��اء بع��ض  او  التحقيقي��ة، 
األولي��ات في بعض األحي��ان، مما يعني 
تأخيرا في حس��م القضي��ة، في حني 
كان ميكن تافي كل هذا، لو مت التحقيق 
من قب��ل اجله��ة الت��ي ينتم��ي اليها 
املوظف ولي��س املفتش العام. ومؤخرا، 
أصدر رئي��س مجلس القض��اء األعلى 
توجيها ال��ى القضاة اخملتصني بقضايا 
النزاهة، الى عدم تعليق حسم قضايا 
النزاهة على التحقيق اإلداري، وان مدى 
احلاج��ة اليه، امر يقدره القاضي وليس 

وج��وده ضروريا والزما حلس��م الدعوى 
في السابق، وهو أمر مهم وجيد، على 
اعتبار ان االعتماد على التحقيق اإلداري 
يؤدي الى تأخير حس��م تل��ك الدعاوى، 
إضاف��ة ال��ى انه لي��س الزم��ا في كل 
القضايا، اذ ان حتقيقات احملكمة كافية 
والزمة ملنح القاضي قناعة كاملة عن 

اإلحالة او الغلق. 
م��اذا ل��و الغي��ت مكات��ب املفتش��ني 

العموميني؟ 
س��ؤال يطرح نفس��ه بق��وة، في ظل 
تق��دمي مقت��رح قان��ون الغ��اء مكاتب 
املفتش��ني العمومي��ني، اإلجاب��ة عنه 
تتطلب س��ؤاال آخر: هل سيترك غياب 
املفت��ش الع��ام، فراغا إداري��ا وقانونيا؟ 
مبعنى هل ان عدم وجوده س��يؤدي الى 
ازدياد الفساد واطاق يد املوظف؟ هل ان 
صاحيات املفت��ش العام، غير موجودة 

ف��ي قانون آخ��ر وال ميكن ألي س��لطة 
أخرى ممارس��تها؟ ال حاج��ة إلعادة نص 
امل��ادة 10 من قان��ون انضباط موظفي 
الدول��ة والقط��اع الع��ام، فه��ي جدا 
واضحة وما تعطيه من صاحية اجراء 
التحقيق اإلداري للجه��ة التي ينتمي 
اليه��ا املوظ��ف ال تختل��ف كثيرا عن 
الصاحية املمنوح��ة للمفتش العام. 
كم��ا ان قانون ديوان الرقابة املالية رقم 
31 لس��نة 2011 نص في املادة 4 على 
ان من مهام  الدي��وان هو احلفاظ على 
املال العام من الهدر أو التبذير أو س��وء 
التص��رف وضمان كفاءة اس��تخدامه. 

واملادة 6 تنص: يقوم الديوان مبهمة: 
 رقاب��ة وتدقيق حس��ابات ونش��اطات 
اجلهات اخلاضعة للرقابة والتحقق من 
س��امة التصرف في األم��وال العامة 
واألنظمة  القوان��ني  وفاعلي��ة تطبيق 

والتعليمات على ان يشمل ذلك: 
األنف��اق  معام��ات  وتدقي��ق  فح��ص 
الع��ام للتأك��د م��ن س��امتها وعدم 
جتاوزه��ا االعتم��ادات املق��ررة له��ا في 
املوازنة واس��تخدام األموال العامة في 
األغراض اخملصصة له��ا وعدم حصول 
ه��در او تبذي��ر او س��وء تص��رف فيها 
وتق��ومي مردوداتها. فالدي��وان يقوم هو 
اآلخ��ر بالتدقي��ق في س��جات الدوائر 
وم��ن ثم يق��دم توصياته ال��ى اجلهات 
العليا. وتقارير الديوان التي يكتش��ف 
فيها تاعبا في الس��جات او مخالفة 
للقوانني واألنظمة، يت��م احالتها الى 
القض��اء عبر النزاه��ة، ليتم التحقيق 
فيها. ناهيك عن هيأة النزاهة نفسها 
التي تتولى التحقيق والتدقيق واتخاذ 
كافة اإلجراءات التي يقوم بها املفتش 

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

ّ
ّ

سالم مكي

مايكل والتزر

أستاذ فخري في 
معهد الدراسات 
المتقدمة. وأحد 

مؤلفاته كتاب 
»سياسة خارجية من 

أجل اليسار«.

كاتب عراقي

تعال��وا بن��ا نتأمل في كارثة السياس��ة 
اخلارجي��ة األميركي��ة في عه��د الرئيس 
دونالد ترمب. في حني أنفق الرئيس سنته 
األولى في املنصب في تبادل اإلهانات مع 
دكتاتور كوريا الش��مالية، َمَضى النظام 
هن��اك ُق�ُدما بثبات ف��ي تنفيذ برنامجه 
النووي، واقتربت الواليات املتحدة بشكل 

مضطرد من حرب ال أحد يريدها.
ف��ي س��وريا ف��ي إبريل/نيس��ان املاضي، 
هاجمت قوات الواليات املتحدة منش��آت 
حكومية بغارة قصف ج��وي ملرة واحدة، 
والتي لم حتقق أي ش��يء بس��بب غياب 
املتابع��ة السياس��ية أو الدبلوماس��ية. 
وعلى نحو مماثل، بعد تسليح امليليشيات 
الكردية حملاربة تنظيم الدولة اإلسامية 
)داع��ش) بالنيابة عنها، وقف��ت الواليات 
املتحدة جانب��ا تراقب تركيا وهي تهاجم 

نفس النساء والرجال الذين سلحتهم.
ونتيجة لتخل��ي إدارة ترمب ع��ن القيود 
التي كانت مفروضة في عهد أوباما على 
اس��تخدام القوة اجلوية، أسفر »انتصار« 
التحال��ف الذي تقوده الوالي��ات املتحدة 
في املوصل في العراق عن س��قوط آالف 
الضحاي��ا من املدني��ني وَخلَّف كومة من 
الركام واألنقاض. وكما حدث في فيتنام، 
كان على أمي��ركا أن تدم��ر املدينة لكي 

تنقذها.
ف��ي الوقت نفس��ه، نش��رت اإلدارة آالف 

أفغانس��تان،  ف��ي  األميركي��ني  اجلن��ود 
ولك��ن دون أن تكلف نفس��ها عناء وضع 
اس��تراتيجية سياس��ية لكس��ر اجلمود 

هناك.
وف��ي عه��د ترم��ب، أصبح��ت الوالي��ات 
املتح��دة أيضا مؤي��دا مخلصا لألنظمة 
العربي��ة  اململك��ة  م��ن  االس��تبدادية، 
السعودية إلى الفلبني. وفي أوروبا، يسير 
زعم��اء اليمني املتطرف ف��ي بولندا واجملر 
بكل حماس على ُخط��ى ترمب �� إن لم 

يسبقوه بخطوة أو اثنتني.
وفي إس��رائيل حتالف��ت الواليات املتحدة 
فعليا مع حركة املس��توطنني واحلكومة 
وبالتال��ي رفضت  املتطرف��ة،  اليميني��ة 
احلل��م الصهيون��ي الق��دمي املتمث��ل في 
ش��عار »إس��رائيل الصغيرة«. والواقع أن 
نائب الرئيس مايك بنس رفض في رحلته 
األخيرة إلى إس��رائيل مج��رد احلديث مع 

زعيم حزب العمل املعارض.
في ضوء كل احلقائق، نس��تطيع أن نقول 
إن الوالي��ات املتح��دة أقص��ت بعض من 
أق��رب حلفائها، وأضعفت حلف ش��مال 
األطلس��ي، وأصبح��ت تش��كل حضورا 
ش��ديد التعصب وكاره��ا لألجانب على 
الس��احة العاملي��ة. كي��ف إذن ينبغ��ي 
لليبراليني واليساريني أن يستجيبوا لكل 

هذا؟
نحن على اليسار نعارض تقريبا كل شيء 

قاله ترمب أو فعل��ه. ومع ذلك، لم يقدم 
أي منا بديا معقوال أو متماسكا. فنحن 
إم��ا لم نتحدث عن السياس��ة اخلارجية 
على اإلطاق، أو اعترضنا ببس��اطة على 
أي اس��تخدام للقوة في اخلارج، في حني 
اجنرفنا نحو نسختنا اخلاصة من العزلة.

لكن العزلة ليس��ت طريقة أخرى لعدم 
انته��اج أي سياس��ة خارجي��ة. فقد أدار 
س��ناتور والي��ة فيرمونت بيرني س��اندرز 
حمل��ة انتخابي��ة قوية وفّعال��ة في عام 
2016 في معاجلته للسياس��ة الداخلية. 
ولكن حتى برغم أنه كان يخوض حملته 
لكي يصبح رئيس��ا للهيمن��ة العاملية، 
فإن��ه ل��م يذك��ر أي ش��يء تقريب��ا ع��ن 

السياسة الدولية.
الواق��ع أن اليس��ار يحت��اج ف��ي املق��ام 
األول إل��ى التفكي��ر بجدية في مس��ألة 
اس��تخدام القوة، والتي تشكل القضية 
املركزية في حوارات السياسة اخلارجية. 
فمن الصواب استخدام القوة في الدفاع 
ع��ن النفس أو الدفاع عن آخرين. ويتحول 
اس��تخدام القوة إلى خطأ واضح عندما 
نقاتل من أجل تغيير النظام، أو في دعم 
حكوم��ات اس��تبدادية، أو ض��د حركات 
وطنية جنحت بالفعل في كسب املعركة 

من أجل »القلوب والعقول«.
يتعل��ق س��ؤال جوه��ري آخ��ر بكيفي��ة 
اس��تخدام القوة. لكنه س��ؤال تس��هل 

اإلجابة عليه: فالقوة يجب أن تس��تخدم 
في ظل قيود مصممة لتقليص اخلسائر 
بني صف��وف املدنيني إلى أدن��ى حد. مثل 
ه��ذه األس��ئلة ليس��ت صعب��ة، ولكن 
عندم��ا نتعامل معها بجدي��ة فإنها قد 

تقودنا إلى مواقف سياسية معقدة.
على سبيل املثال، كانت الواليات املتحدة 
مخطئ��ة عندما ق��ررت غزو الع��راق في 
ع��ام 2003، ولكنه��ا كان��ت محقة في 
االنضمام إلى القت��ال ضد داعش، وإنقاذ 
األزيدي��ني م��ن مذبح��ة. وكان��ت محقة 
عندما هاجم��ت واحتلت مدينة املوصل، 
ولكنه��ا كان��ت عل��ى خطأ بَ��نينِّ عندما 

حولت املدينة إلى كومة من تراب.
كانت الوالي��ات املتح��دة مخطئة أيضا 
عندما طالب��ت باإلطاحة بنظام الرئيس 
السوري بَّشار األسد، ألن القوى املعارضة 
لألسد كانت تفتقر إلى الدعم الشعبي 
الض��روري، ول��م تك��ن الوالي��ات املتحدة 
مس��تعدة إلعانته��م على الف��وز بذلك 
الدعم. من ناحية أخرى، كانت مساعدة 
األك��راد الس��وريني فكرة طيب��ة، ألنهم 
مقاتلون ناجح��ون ويتمتعون بدعم قوي 
من شعبهم؛ ورمبا ما كانوا ليتمكنوا من 

البقاء في ظل خافة داعش.
في مكان آخر، كان من الصواب أن تعمل 
الواليات املتحدة على تعزيز دفاعات كوريا 
اجلنوبية واليابان، ولكن من الواضح أنها 

أخطأت عندما هددت بش��ن حرب نووية. 
فاألس��لحة النووي��ة من غي��ر املمكن أن 
تخ��دم أي غرض إنس��اني ميك��ن تصوره. 
لك��ن هذا ال ينطبق على كل األس��لحة، 
ويتعني على اليس��ار أن يتصالح مع هذه 
احلقيقة. فا ميكننا أن ندعو إلى الس��ام 
عندما يعيش الن��اس في مختلف أنحاء 
العالَ��م في خوف م��ن القت��ل اجلماعي 
ألنه��م ينتم��ون إل��ى أقلي��ة ِعرقي��ة أو 
دينية بعينه��ا، أو يؤمن��ون بإيديولوجية 
»خاطئة«، أو يعيش��ون في دول ضعيفة 
معرضة للخطر إل��ى جانب قوى رجعية 

انتقامية.
ف��ي أوج احل��رب الب��اردة، ع��ارض العديد 
م��ن اليس��اريني منظمة حلف ش��مال 
األخي��رة،  الس��نوات  وف��ي  األطلس��ي. 
كان بعض الساس��ة من أمث��ال جيرميي 
كورب��ني، قب��ل أن يصب��ح زعيم��ا حل��زب 
العمال ف��ي اململكة املتح��دة، يدعمون 
س��حب بلدانهم من احلل��ف، ألن احللف 
ملت��زم على وج��ه التحديد باس��تخدام 

القوة كوسيلة للدفاع املتبادل.
كان ه��ذا االلت��زام موجه��ا ف��ي األصل 
ض��د االحت��اد الس��وفييتي، واآلن أصب��ح 
موجها نحو روسيا فادميير بوتن. وينبغي 
لليس��اريني األميركي��ني أن يتعاملوا مع 
ه��ذا الوض��ع م��ن خ��ال طرح الس��ؤال 
على اليس��اريني في بولن��دا، أو ليتوانيا، 

أو أوكراني��ا، حيث اخملاطر جس��يمة. وأنا 
ش��خصيا أود أن أفت��رض أن العدي��د من 
اليساريني في أوروبا الش��رقية يناصرون 
حلف شمال األطلسي، وكنت ألرغب في 
أن تكون أميركا مناصره له أيضا. فليس 
من الواجب علين��ا أن نفعل دوما ما يريد 
أصدقاؤن��ا أن نفعل، ولك��ن ينبغي لنا أن 

ننصت إليهم دوما.
ت��رى عقي��دة قدمي��ة ف��ي اإليديولوجية 
اليسارية أن الدول الرأسمالية املهيمنة 
مث��ل الوالي��ات املتحدة من غي��ر املمكن 
أن تعم��ل كم��ا ينبغي لها ف��ي العالَم. 
ولك��ن ه��ذا غير صحي��ح. فق��د لعبت 
الوالي��ات املتح��دة دورا رائ��دا ف��ي إحلاق 
الهزمية باثنني من أكثر األنظمة وحشية 
في تاري��خ العالَم، أملاني��ا النازية واالحتاد 

السوفييتي.
الواق��ع أن الوالي��ات املتحدة ق��ادرة على 
القي��ام بأفع��ال جي��دة عل��ى الصعي��د 
العاملي، وهي تفعل ذل��ك أحيانا. ويتعني 
على اليس��اريني األميركي��ني أن يطالبوا 
بادهم بالتصرف على نحو جيد، وينبغي 
لنا أن نعترض عندما تفش��ل في القيام 
بذل��ك أو تتقاع��س عنه. ولك��ن من غير 
املمكن أن ننجح في املطالبة بأي ش��يء 
أو معارضة أي ش��يء قبل أن نتمكن من 
صياغ��ة رؤية متماس��كة للسياس��ية 

الدولية. 

السياسة الخارجية األميركية واليسار المفقود
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طارق حرب 

6810 مرشحين
لمقاعد النواب

ي��وم  18 / 2 / 2018  اعلن��ت املفوضي��ة العلي��ا 
املرش��حني  ع��دد  ان  لانتخاب��ات  املس��تقلة 
لاش��تراك في املعركة االنتخابية جمللس النواب 
التي ستجري  بعد ٩٠ يوما  بلغ ٦٨١٠ مرشحني 
ممن رش��حتهم االحزاب للتنافس ف��ي انتخابات  
البرملان يوم 12/5/2018وان عدد املقاعد البرملانية 
التي يتم التنافس عليه��ا اصبحت ٣٢٩ مقعدا 
وبعملية حسابية بسيطة تتضمن تقسيم عدد 
املرش��حني وهو  ٦٨١٠ على عدد مقاعد مجلس 
الن��واب وهو٣٢٩ ف��أن الناجت س��يكون ٢١ تقريباً 
اي ان كل مقع��د في مجلس النواب س��يتنافس 
عليه اكثر من ٢١ مرش��حا وذل��ك يعني ان عدد 
املرش��حني لي��س ضعف��ا او ضعفني او عش��رة 
اضعاف وامنا يصل الى اكثر من ٢١ مرشحا على 
كل مقعد ومثل هذا الرقم  من املرش��حني على 
املقعد الواحد لم نسمع به ولم نشاهده او نقرأه 
فقد نس��مع ان عدد املرش��حني ضع��ف املقاعد 
او خمس��ة اضعاف او عش��رين ضعفا فكما ان 
البرملان اصدر قانون احزاب تساهل فيه بحيث ان 
عدد الفني فقط بأمكانهم تأسيس حزب فكما 
ان هنال��ك س��رطانا حزبيا زاد عل��ى مائتي حزب 
حصل س��رطان انتخابي في عدد املرشحني وزاد 
من ه��ذا االمر قانون االنتخاب��ات الذي اجاز لكل 
حزب الترشيح ضعف عدد املقاعد من كل حزب 
فمثا بغداد التي حصتها ٦٠ مثا فان كل حزب 
بامكانه ترشيح ضعف عدد مقاعد بغداد وبذلك 
ف��ان كل ح��زب سيرش��ح ١٢٠ مرش��حا وليس 
٦٠ مرش��حا فقط وال نعلم ملاذا كان الترش��يح 
في القان��ون وانظمة املفوضية اجازت ترش��يح 
الضعف وليس ترشيح عدد يساوي عدد املقاعد 
وكذل��ك كان من املطلوب حتدي��د مبالغ مقبولة 
من االحزاب املشاركة في االنتخابات وليس املبلغ 
التاف��ه الذي قررت��ه املفوضية ول��و كان  هنالك 
تقدي��ر للمس��ؤولية ل��كان املبلغ ال��ذي يدفعه 
كل ح��زب بحيث تتحمل االحزاب املتنافس��ة ما 
ال يق��ل عن نص��ف املبلغ ال��ذي تنفقه احلكومة 
ف��ي االنتخابات في ح��ني ان املبلغ الذي دفعته ال 
يصل الى٥٪ من نفقات االنتخابات الذي تتنافس 
فيه هذه االحزاب اي اننا نحتاج الى من يحس��ب 
االم��وال مقدرا للظروف املالي��ة احلالية لكن اين 
جن��د هذا الش��خص ف��ي البرمل��ان او املفوضية؟ 
واخيرا نتمن��ى على املفوضية تق��دمي احصائية 
ع��ن اصناف املرش��حني كع��دد الن��واب احلاليني 
املرشحني ونوعية الشهادات واملوظفني والتجار 
واالكادميني والعمال والفاحني واالعمار وس��وى 
ذلك من املعلومات التي تهم اجلميع وليس جعل 

املوضوع فزعة عشائر .
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قراءة

اصدار

شعراصدار

منتقاة من شعر كل واحد منهم .
تضمن الكتاب س��يرا مفصلة ألربعة عشر 

شاعراً عراقيا، وهم :
1.احلاج محمد حسن كبه )-1852 1918م(

 1828-( الفاروق��ي  باش��ا  ع��زت  2.أحم��د 
1892م(

3.املفت��ي الس��يد محمد حبي��ب العبيدي 
)-1878 1963م(

4.احلاج عبد احلسني األزري )-1880 1954م(
5.سعد صالح )-1895 1949م(

6.عبد الرحمن البناء الش��اعر االس��تقاللي 
)-1881 1955م(

 1894-( احلل��ي  الباق��ر  محم��د  7.الس��يد 
1971م(

 1906-( الش��باب  ش��اعر  أحم��د  8.أك��رم 
1968م(

 1892-( القش��طيني  ناج��ي  9.محم��د 
1972م(

10.الش��يخ محمد مه��دي البصير )-1895 

1974م(
11.الشيخ علي الشرقي )-1890 1964م(

12.عب��د احملس��ن الكاظمي ش��اعر االرجتال 
)-1865 1935م(

13.الش��يخ محم��د ج��واد الش��بيبي أب��و 
الشعراء )-1862 1944م(

14.خالد الش��واف واملس��رحية الش��عرية 
)-1924 2012م(

وقد اعتمد املؤلف منهجا ش��ائقا وواضحا 
الش��عراء  ه��ؤالء  س��ير  اس��تعراض  ف��ي 
يتلخص ف��ي تقدمي موجز، وتعريف بأس��رة 
الش��اعر ونس��بها، وبعدها إلى سيرته منذ 
والدته ودراس��ته، ومراحل حيات��ه املتعاقبة، 
ومؤلفاته قبل االنتقال إلى ش��عره، واختيار 
من��اذج منتقاة م��ن قصائ��ده، والتوقف عند 
بعض املنعطفات املهمة في حياته وشعره، 
وما قيل عنهما من معاصريهم، وال ينس��ى 
عالقاته مع معاصريه من األدباء والش��عراء، 

وما بينهما من أخوانيات .

عن دار الكتب العلمية في بغداد صدر حديثا 
لألديب واملؤل��ف العراقي الراحل عبد احلميد 
الهاللي كتاب )ش��عراء من العراق( مبراجعة 
كرميت��ه عالية عبد الرزاق الهاللي، وإش��راف 
ومتابع��ة الكاتب والصحف��ي عاصم جهاد، 
وبطبعة أنيقة يس��تحقها مثل هذا الكتاب 

القيم .
ابت��دأت صفح��ات الكتاب مبقدم��ة ضافية 
بقل��م املؤلف ج��اء فيها أنه نش��ر )حتت هذا 
العن��وان أبحاث هذا الكت��اب على صفحات 
و)الثقاف��ة(  البيروتي��ة  )األدي��ب(  مجلت��ي 
القاهري��ة في فت��رات متفاوت��ة(، وقد دفعه 
لدراس��ة هؤالء الشعراء خمسة دوافع، هي : 
الرغبة في الكش��ف عن كثير من صفحات 
هؤالء الش��عراء، وتعريف الق��راء بهم داخل 
الع��راق وخارج��ه، وإماطة اللث��ام عن بعض 
الوقائع واحلقائق اخلافية عن بعض الدارسني، 
وتس��هيل مهمة الراغبني في دراس��ة حياة 
ه��ؤالء الش��عراء وش��عرهم، وتق��دمي مناذج 

لإلنس��ان، وهو تقّبل احلي��اة اجلبرية واملوت. 
يبدو من النظرة األولى أن صادقي يعتقد أن 
كل إنسان يبدأ في املوت مع والدته، والقوى 
الغيبية ترسم له قدره الذي ال ميلك تغييره. 
سواء قبلت املوت أم لم تقبل، خفت أم لم 
تخ��ف، ال بد أن تخضع ل��ه في نهاية األمر. 
وفي هذا اخلضم من يكون غارقاً في ملذات 
احلي��اة يك��ون األكثر خوفاً م��ن املوت. لكن 
لي��س هذا التحليل س��وى الغطاء الظاهر 

للقصة ألنها قصة رمزية وسريالية.
»ج��ن إيران��ي« كناية ع��ن العال��م الفاني 
والزائ��ل. وكل من يتعّلق بهذا العالم ويريد 

اخللود فيه يجد نفسه، في حلظة مفاجئة، 
يت��ذوق طع��م امل��وت عب��ر حقن��ة أعدها 

الدكتور حامت خصيصاً لهذا الغرض.
الزمن اخلارجي الذي تدور فيه أحداث الرواية 
هي ليلة متتد إلى أولى بشائر الصبح. وفي 
هذا الزم��ن القصير تلج تراجيديا املوت في 
اجلس��د امل��ادي للغافلني وتؤث��ر في غضون 
س��بعة أيام، ويبدو أنها إش��ارة إل��ى »رؤيا 
األصوار السبعة« التي وردت في مكاشفات 
يوحن��ا: »عش هذا األس��بوع املتبقي وكأنه 
مائة س��نة...وحتى حلظة املوت ال حتس بأي 

حسرة أو غم

ميكن اعتبار رواية »جن إيراني« لبهرام صادقي 
الص��ادرة حديثاً عن دار الربي��ع في القاهرة، 
اخلطوة الثانية على س��لم القصة احلديثة 
ف��ي إيران بعد رائعة ص��ادق هدايت »البومة 
العمي��اء«. الرواي��ة تدور في فضاء س��ريالي 
بالكام��ل وموه��م، وش��خصياتها قب��ل أن 
تكون حقيقية فهي رموز وإش��ارات. حتاشى 
به��رام صادقي في هذا العمل كثرة احلش��و 
وإطالة الكالم والتوضيحات البصرية، وعّرف 
الش��خصيات من خالل احلوار الذي أداره بني 

»السكرتير الشاب« و«الدكتور حامت«.
يدور موض��وع الرواي��ة حول املصي��ر احملتوم 

أمر مألوف للخراف ذاتها اال انها المتلك ان 
يط��رف لهن جفن أو يذرفن دمعا أو يحزن ، 
ومقابل هذه املألوفية الميلكن سوى املضي 
بالتهام العلف كي يسمن استعدادا لذبح 
ق��ادم ، على ان الن��ص اليتوقف عند حدود 
الوظيفة املرجعية القارة في وعي املتلقي 
وامن��ا ينفتح على قراءة تأويلية تش��كلها 
الوظيفة الش��عرية اخلاصة بتحول النص 
ال��ى توكيد الفع��ل التال��ي لعملية ذبح 
اخلروف األول ، وهو املضي بالعلف تكريسا 
وس��لطة  لس��طوة  االستس��الم  حلال��ة 
القص��اب ، اذ ان النص املس��تبطن يحيل 
الى تأكيد الس��لطة وفعلها احملبط لكل 
أم��ل وطموح بالنج��اة ، وتبدي��د امكانية 
تش��كل رد الفعل ملا س��يحصل وهو واقع 
احلدوث ، فاملفارقة لم يشكلها قلب احلال 
كما هو معروف عن فعلها وامنا تش��كلت 
وفق بنائية رد الفعل الذي جنم عنه تخليق 

بنية االستسالم وقهر السلطة .

وفي قصة )مشيئة الريشة( يحاول النص 
وم��ن خ��الل احل��دث الواحد املكث��ف وهو 
انتهاء الرسام من رسم الطائر الذي يحبه 
وهو محاط بالزهور والورود ، وحينما حاول 
الطائر مغادرة اللوحة ليطير التفت حوله 
الزه��ور إلعاقة طيرانه وحينما اس��تنجد 
بالرس��ام ق��ال له ) ه��ذا ألنك طائ��ر نادر، 
ولوكن��ت غراب��ا ألختلف األم��ر، رد الطائر 
وماذا لو رسمتني غرابا؟ أجاب الرسام تلك 
مشيئة ريشتي ال مش��يئتي! ....... النص 
ص22( فالنص يكش��ف ع��ن رغبة الطائر 
ف��ي حتقي��ق انتمائه ال��ى الطبيع��ة عبر 
االنعتاق من اللوحة التي هي مبثابة القيد 
او القفص له ، مفضال رس��مه على هيئة 
غراب الطائر نادر لينطلق باجتاه الطبيعة ، 
ولعل اجابة الرسام بأنها ليست مشيئته 
وامن��ا مش��يئة الريش��ة هي ما س��محت 
بكش��ف الغموض ف��ي ابق��اء الطائر في 
اللوح��ة مش��كلة مفارق��ة الن��ص التي 
حفزها س��ؤال الطائر )وماذا لو رس��متني 

غرابا؟( الذي يستبطن استفاهما يكشف 
ع��ن محاولة الطائ��ر ملعرف��ة القبيح من 
اجلمي��ل ، فاجلم��ال ال��ذي يتمتع ب��ه طائر 
اللوح��ة كان س��ببا ف��ي محاول��ة الزهور 
اعاق��ة طيران��ه وابق��اءه ضم��ن مكونات 
اللوحة التي شاءت فرشاة الرسام اختيار 

ماهو جميل .
 وتكش��ف نص��وص املس��توى الثاني من 
مس��تويات التعالق مع )االنسنة( محاولة 
االقت��راب م��ن املش��اكل االنس��انية عبر 
استثمار اخلصائص التكوينية للحيوانات 
وزجه��ا في مواقف حتيل الى وضع بش��ري 
معني ي��راد بذلك تكري��س افضلية بعض 
مايتمت��ع به احلي��وان م��ن خصائص على 
االنس��ان ، فنق��رأ في ن��ص - عالم مغلق 
 -: القط��ة  القط��ة ألخته��ا  قال��ت   (  --
مالصاحبن��ا يحمل عصاه علين��ا اليوم ؟ 
ردت :- لعل��ه يله��و . قال��ت ايلهو بعصا؟ 
اجاب��ت رمب��ا برصاص غ��دا . دعته��ا :- اذن 
لنرحل الى عالم ليس فيه رصاص ،قالت:- 
لن جتدي!........... الن��ص ص24( ، فالعالقة 
ب��ني القطت��ني وم��ا كش��فت حواراتهما 
تش��ير الى معاناة من التعامل القاس��ي 
الذي يعاملهما فيه )صاحبهما( واحتمال 
اس��تخدامه للرصاص غدا بدال من العصا 
، واذ تقت��رح احداهم��ا الرحي��ل الى عالم 
لي��س فيه عصي والرص��اص جتيب األخرى 
)لن جت��دي!( لتأكيد احلال ال��ذي وصل اليه 
وخصوماته��م  تضاداته��م  ف��ي  البش��ر 
املتصف��ة بالعن��ف .، فمفردة )ل��ن جتدي( 
ش��كلت مفارقة النص التي كسرت توقع 
افق املتلقي ف��ي امكانية وجود عالم خال 
من العنف وهو ما نعده النص املستبطن 

للحدث وما آل اليه حوار القطتني .
وفي نص -- السنونو -- يطرح القاص رؤيته 
ملاهية القصة القصيرة جدا عبر احلوار بني 
احلمامة والغراب )سألت احلمامة الغراب :- 
ماتعريفك للقصة القصيرة جدا ياغراب؟ 
ق��ال :-هي خط��ف على احلي��اة خلطف ما 
يخطف ، قالت :-- قل هي السنونو ياغراب 
، قال احسنت هي السنونو ياحمامة!........
الن��ص ص 25( فالنص هنا يحاول ان يؤكد 
خاصية القصة القصة القصيرة جدا عبر 
خاصية طائر السنونو الذي توصلت اليها 
احلمامة بعد معرفتها جلواب الغراب بأنها 
)خطف( ويؤيدها الغ��راب لهذا التوصيف 
الذي يكشف عن مهمة القصة القصيرة 
ج��دا باقتناص احل��دث او اختالق��ه ليكون 
متفردا مفعما بالدهش��ة وهو ما اسماه 
الن��ص ب)اخلطف( ولعل هذا مايكش��ف 
داللة عن��وان اجملموعة )الس��نونو( ليؤكد 
اخلاصي��ة البنائية للقص��ة القصيرة جدا 
عب��ر اس��تعارة اخلاصية احليواني��ة لطائر 
السنونو وهي الس��رعة الفائقة واخلطف 
الذي تعرفه الطيور كما احلمامة والغراب 
. اذ كان العن��وان وفق ه��ذا التوصيف بأن 
مجموع��ة القصص القصي��رة جدا هذه 
امن��ا هي )خطف( ألحداث حياتية واقتناص 
س��ريع حلدث ما ي��ؤول الى معن��ى ما عبر 
جمل قصيرة وحدث واحد وشخوص قليلة 

ليكتمل بنائها االجناسي .
وفي قصص املستوى الثالث يقيم القاص 
عالق��ة ب��ني مفاهي��م مج��ردة ق��ارة في 

املنظومة الفكرية واالجتماعية للمتلقي 
كاشفا عن وجهة نظره ازاء هذه املفاهيم 
وماتؤول الي��ه ، ففي نص --ح��وار األمانة 
والغ��ش -- ) قال��ت األمان��ة للغ��ش ؛ انت 
تصطبغ بلوني فتغش الناس ، ومن غشنا 
لي��س من��ا، رد الغ��ش؛ هذا لك��ي اعيش، 
ردت األمان��ة ؛ ولك��ن م��رة واح��دة وليس 
مرات، فمن يع��ش باحليلة ميت بالفقر، اما 
س��معت؟ قال بلى س��معت وكنت كلما 
نظ��رت حولي قلت » مثل ق��دمي »، وال ادري 
حتى اآلن إن تغير شيء ! ............ النص ص 
14( فالنص يس��تثمر التضاد القيمي بني 
مفهومي األمانة والغش اللذين انتجتهما 
املنظومة اإلجتماعية ليتجس��دا بش��ريا 
ليكش��ف النص عن الوهم الذي يعيشه 
)الغ��ش( وه��و امكاني��ة تغير املث��ل الذي 
ضربت��ه االمان��ة للغش ، مبين��ا أنه يعرف 
معنى املثل وبأنه قدمي متناسيا ثبات هذه 
املفاهيم التي تب��ث منظوماتها القيمية 
بصرف النظر عن أي حتول ، وإذ يؤكد النص 
حقيقة ثبات هذه املباديء عبر استخدامه 
للمثل الس��ائر بني الناس ومحاولة الغش 

ف��ي ايه��ام ذاته ب��أن ق��دم املثل ق��د يبرر 
اس��تمراره ف��ي التظاهر باألمان��ة ليصل 
الى حتقي��ق مآربه التي الميكن حتقيقها اال 
باإلحتيال والغش ، ولع��ل اجلزء الثاني من 
الن��ص الذي يب��دأ من ج��واب )الغش( عن 
سؤال )األمانة( ب )بلى...حتى نهاية النص 
( يش��كل انحرافا او كس��را في توقع افق 
املتلقي مما كون بن��اءا تعويضيا للمفارقة 
التي اتخذت وضع��ا غامضا يضع املتلقي 

في دائرة اجلدل وامكانية التأويل .
وفي النص الثاني )افتراق ( يشكل القاص 
جدلية ب��ني مفهومني متناقضني على مر 
الزمان والدهور وان اختلفا ففي مكوناتهما 
، وهما اجلنب والش��جاعة ) س��أل اجلنب من 
اليع��رف اس��ما له؛ اتع��رف اجل��نب؟ قالت 
الش��جاعة مل��ن التعرف له اس��ما كذلك؛ 
كال وأن��ت اتعرف الش��جاعة؟ رد اجلنب كال 
، قالت وهي تنه��ض ؛ اذا لنفترق، قال وهو 
يغادر؛ هو ذا الرأي احلكيم ........النص ص8( 
فالن��ص يفترض مكان��ا يجتمع فيه اجلنب 
والشجاعة مع عدم معرفة أحدهما بإسم 
اآلخر ، وافتراقهما عند اكتشاف عدم هذه 

املعرفة ليؤكد اس��تحالة اجتماع اإلثنني ، 
فإقتراح االفتراق كان من قبل الش��جاعة 
وق��د قبله )اجلنب( ملعرفته بع��دم امكانية 
بق��اءه مع آخ��ر اليعرف اس��مه . ويش��ير 
النص املضمر الذي اس��تبطنه الس��طح 
الظاه��ري للنص الى ع��دم امكانية حتلي 
املرء بأكثر من صفة من الصفات املتنافرة 
، وعلى الرغ��م من خلو النص من املفارقة 
اذ انه لم يش��ر الى اي تقاطع يذكر فضال 
عن اتفاق توقع افق املتلقي مع توقع النص 
، اال ان الترميز واإلحالة غير املباشرة تضع 
القاريء في دائرة مس��ائلة النص للوصول 

الى مغزاه النهائي .
  * م��ن خ��الل كل ماتق��دم ذك��ره م��ن 
االش��ارة الى وج��ود قصص اس��تخدمت 
آلية ) األنس��نة ( في مجموعة )الس��نونو 
( للقاص والروائ��ي العراقي حنون مجيد ، 
ومس��تويات هذه االنس��نة والتمثيل لها 

حتليليا نستنتج ما يلي :-
--1 ان اعتم��اد )االنس��نة( ف��ي قص��ص 
اجملموع��ة كان بداف��ع الترمي��ز واإلحال��ة 

الداللية لوضع اجتماعي وانساني .
2:-- ان استخدام هذه اآللية بدافع استثمار 
اخلصائ��ص املعروف��ة والق��ارة ف��ي ذاكرة 
القاريء للحيوات واملفاهيم التي شكلت 
ابطاال للقصص املذكورة وامكانية توفير 
فسحة للمتلقي لتكوين معادالت داللية 

بني داخل النص وخارجه .
3:- - ان الهدف من انسنة احليوات واالشياء 
واملفاهيم الت��ي تضمنتها القصص كان 
وس��يلة وليس هدفا بحد ذاته ليكش��ف 
الن��ص عن بنيته الفكرية، و قد تبدى ذلك 
في اإلختي��ار الواعي للحيوات و األش��ياء 

املؤنسنة.
-4 - اتسمت النصوص بالطابع التجريبي 
الذي جتاوز بعض املكونات البنائية للقصة 
القصي��رة جدا كاملفارق��ة التي تعد حجر 
الزاوية لهذا النوع الس��ردي واالستعاضة 
عنه��ا ب)خبر( يعد في احيان كثيرة متاهيا 
واتفاق��ا مع توق��ع افق الن��ص، و بذا فقد 
خلت ه��ذه النصوص من عنص��ر املفارقة 
و الدهش��ة وتوقف النص��وص عند حدود 

التقريرية واخلبرية.
--5 اعتم��اد الترميز واإلح��االت والغموض 
ف��ي بنائية القصص مما اكس��بها الوضع 
التجريب��ي ف��ي جت��اوز الثابت في اس��س 

القصة القصيرة جدا .
--6 التزام قص��ص اجملموعة بوجود احلدث 
الواحد )اخلاطف( و املكثف والشخصييات 
القليل��ة ووحدة امل��كان والزمني��ة احلدث 
خاصة في القصص التي اس��تثمرت آلية 
االنس��نة والتن��اص والغم��وض وانفت��اح 

النصوص على تأويالت متعددة .
 اخيرا تش��كل هذه اجملموعة ) الس��نونو( 
إضافة مهمة ملنج��ز القاص حنون مجيد 
في مج��ال كتابة القصة القصيرة جدا اذ 
ان��ه اصدر اكثر من مجموع��ة لهذا النوع 
الس��ردي امله��م ، كما يضاف ه��ذا املنجز 
الى م��ا أجنزه القصصاصون العراقيون في 
تكري��س وترس��يخ األثر الثقاف��ي للقصة 
القصي��رة ج��دا ف��ي املش��هد الس��ردي 

العراقي .

عبد علي حسن

 تكتسب )األنسنة( -- بعدها مدخال سرديا 
-- أهمي��ة ف��ي تضمني الق��ص منظومات 
 ، إحالي��ا  او  رمزي��ا  نح��وا  تنح��و  فكري��ة 
إلس��تخالص موقف ما او وجه��ة نظر ما ، 
وهي -- االنس��نة -- به��ذا املعنى محاولة 
لتقدمي فهم خاص بخصائص األش��ياء من 
حيوات وجم��اد ومفاهي��م معنوية وإقامة 
تعالق بينها وبني االنسان ومايدور في خلده 
من أفكار عبر اكساب تلك األشياء صفات 
وخصائص انس��انية تخرجها من تشكلها 
التكوين��ي اجملرد واملس��تقل ع��ن الطبيعة 
البش��رية وما تتصف به ، بغية بث خطاب 
تعليمي او حكمة ما تس��تبطنها العالئق 
اجلديدة التي يخلعها السارد على األشياء 
، اذن هنال��ك قصدية في اس��تحداث آلية 
لتخلي��ق معنى ملغزا او مضمرا يس��حب 
القاريء ال��ى متطقة اجل��دل للتوصل الى 
املغزى املنفتح على تأويالت متعددة ينشط 
من خاللها النص ليمد من مساحة تعالقه 
م��ع القاريء ، على ان جناح اس��تخدام هذه 
التقنية يتوقف على قدرة السارد في تأكيد 
خصائص احليوات واألشياء القارة في ذاكرة 
املتلقي الفردية واجلمعي��ة وكذلك القدرة 
عل��ى تخليق عالق��ات موضوعية تش��كل 
أط��راف داللي��ة متصل��ة وغي��ر منقطعة 
ع��ن حالة املش��ابهة بني الس��رد الظاهري 
والنص املس��تبطن كيما يتمك��ن القاريء 
م��ن بناء معادالته الداللية ، على ان هنالك 
مس��تويات ع��دة له��ذه )األنس��نة( حتيط 
بالتعالقات اخملتلفة تبعا لألشياء واحليوات 
التي يجد فيها الن��ص امكانية تقدمي رؤية 
مختزل��ة ومكثفة حتيل الى وضع انس��اني 
اس��تفادة من اخلصائ��ص التكوينية لتلك 
احليوات واألش��ياء املؤنس��نة ، وقد متكنت 
قراءتن��ا جملموع��ة القص��ص القصيرة جدا 
)السنونو ( اجلديدة للقاص والروائي العراقي 
حنون مجيد الصادرة عن دار غراب للنش��ر 
والتوزيع / القاهرة / الطبعة األولى/ 2017 ، 
من حتديد ثالثة مس��تويات إلستخدام آلية 
األنس��نة التي تبدت في خمس وعش��رين 
قص��ة قصيرة ج��دا من مجم��وع قصص 
اجملموع��ة البالغة خمس��ني قص��ة، اي ان 
نص��ف اجملموعة ق��د اس��تخدم فيها هذه 

اآللية ، وهذه املستويات كانت كالتالي :--
 -1 - تعالق اإلنسان واألشياء.

 -2 - تعالق األشياء واحليوات مع بعضها.
 -3 - تعال��ق املفاهي��م املعنوي��ة اجملردة مع 

بعضها.
 ففي املستوى األول يبنى احلدث وفق عالقة 
تفت��رض تفاصي��ال حياتي��ة مألوف��ة لدى 
املتلق��ي ي��راد منها لفت انظ��اره الى وضع 
يخص اإلنسان او الشيء املؤنسن ، كما في 
قصة البهائ��م ) لم يطرف لهن جفن وهن 
يرينه يستل من بينهن أختا ، كما لم يذرفن 
دمعا وهن يرينه يجرد سكينا، ولم يحزن أي 
حزن وهو يفصل الرأس عن اجلسد ، أو يقطع 
اللحم ويهشم العظم ، امنا مضني يعلفن 
كي يسمن للوليمة القادمة ....النص ص8( 
. فالن��ص يكثف حدثا مألوف��ا وهو إختيار 
القصاب لواحدة من اخلراف ليذبحها ، وهو 

مستويات األنسنة في مجموعة )السنونو( للقاص حنون مجيد

شعراء من العراق لعبد الحميد الهاللي

رواية »جن إيراني« جديد بهرام صادقي

في نص - السنونو - يطرح 
القاص رؤيته لماهية القصة 

القصيرة جدا عبر الحوار بين 
الحمامة والغراب )سألت 

الحمامة الغراب :- ماتعريفك 
للقصة القصيرة جدا ياغراب؟ 
قال :-هي خطف على الحياة 

لخطف ما يخطف ، قالت :- قل 
هي السنونو ياغراب ، قال 

احسنت هي السنونو ياحمامة!
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من اعمال نزار يحيى

جواد غلوم
 

كم أمقُت ورودَك أيها احلّب
وأنا أرى بضاعتك املكّدسة
تتراصف في أرصفة املوانئ

في مخازن اجلمارك
في املطارات، في قاطرات الشحن

حزمَت باقاتك عوج��اً تتعّجل املكوث في 
خرائبنا

استكنَت في رفوف تاجري الفرص الثمينة 
املُربحة

أدميَت الدببة احلمر دماً في بالدي
اس��تبدلَتها بخناج��رَ تقط��ر وجعا على 

خاصرتي
عّد من حيث أتيت الى سجنك ايها القّس 

العاشق
أم��ا اس��تحيَت مّن��ا نحن الالعب��ون على 

احلبال !
نشتري الضاللة بالهدى

وتبقى جتارتُنا رابحة رغما عنك
تفهْم أين ومتى يأنس احلّب

أن��ت ل��م تُعّلْم سماس��رة ديننا ش��ميم 
العبير

مخ��دع  ال��ى  خلس��ًة  يتس��لل  وكي��ف 
العاشقني

لم تُبْح لهم همس��ًة تُرخي أذانهم نشوًة 
ليطربوا معك

كفَّ عن مشاكستي وإغراقي بالكذب
ليس��ت زه��ورك االّ م��ن س��رقات مقاب��ر 

املوتى
ليست أغانيك االّ مشروخًة

مدفونًة في أشرطة تسجيٍل بالية
نساؤنا اكتحلن بالعباءات السود

نس��ني إكسس��واراتهّن وِحلِ�يَّه���ّن ف��ي 
املدافن

في صررِ نذورهّن
في األضرحة املزيفة

في تكايا الهوس الصوفّي
في مساجد الندب واللطم وشّق الصدور

خذ حقيبتك املألى بالهدايا امللّونة
رأيُتها أمامي؛ وروداً بالس��تيكية مصّنعة 

بال إتقان
دببة رّثة الثياب ، مشّوهة املالمح

كن عازما على السفر وارحل سريعا
ال وق��ت لديك لطرح حقيبت��ك أرضا كي 

تعانقني
أزَف وقت الرحيل

مع��ذرًة ، أن��ت أخط��أَت طريقك س��يدي 
فالنتاين

لسنا أسوياء كما تتوّهم

يا فالنتاين.. غادْر من غير مطرود

غالف الكتاب
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وت��رى حكوم��ة الع��راق أن أح��كام 
الق��رار 1546)2004( اخلاص��ة بإيداع 
العائدات ف��ي صندوق تنمية العراق 
يس��اعد عل��ى ضم��ان اس��تعمال 
العائدات من موارد العراق الطبيعية 
من أجل مصلحة الشعب العراقي 
، وأن الدور الذي لعبه اجمللس الدولي 
للمش��ورة واملراقبة يخ��دم الغرض 
ذات��ه . أن احلكوم��ة العراقية تدرك 
ان صن��دوق تنمي��ة الع��راق يلع��ب 
دوراً مهم��اً ف��ي مس��اعدة الع��راق 
على إقن��اع املانح��ني والدائنني بأنه 
يق��وم بإدارة م��وارده وديونه بطريقة 
العراقي  مسؤولة خدمة للش��عب 
الع��راق  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر  وم��ن   .
يسعى الى تشكيل شراكة جديدة 
م��ع االس��رة الدولية لبناء ش��بكة 
حيوي��ة الت��ي م��ن ش��أنها أن حتول 
اقتصاده وتس��اعد في اندماجه مع 
اقتصاديات العالم من خالل العهد 
الدول��ي للع��راق . لذا فإنن��ا نطلب 
متدي��د تفوي��ض صن��دوق التنمي��ة 
الدولي للمش��ورة  للع��راق واجمللس 
واملراقبة مدة 12 ش��هراً أخرى ، كما 
نطلب أيضاً مراجع��ة هذا التمديد 
قب��ل 15 حزيران / يوني��و 2008 ، بناًء 

على طلب حكومة العراق .
إن حكومة العراق تطلب من مجلس 
اخلاص��ة  قرارات��ه  مراجع��ة  االم��ن 
بإيداع نسبة خمس��ة في املائة من 
عائدات العراق النفطية في صندوق 
التعويضات وفقاً للقرار 687)1991( 
والقرارات الالحقة ذات الصلة بأجتاه 
تخفيض النسبة الى أقل حد ممكن 
بس��بب ما تش��كله هذه النس��بة 
العالية من أعباء مالية على العراق 
ال��ذي هو بأمس احلاجة الس��تعمال 
امواله في إعادة بناء البنية التحتية 
التي تعرضت للدمار بسبب احلروب 
الت��ي خاضه��ا النظ��ام الس��ابق ، 
إضاف��ة ال��ى ارتفاع أس��عار النفط 
مما يجعل نس��بة خمس��ة في املائة 

تتضاعف خمس مرات على االقل .
إن الش��عب العراق��ي مصمم على 
إقام��ة نظ��ام دميقراط��ي مس��تقر 
ومس��الم وعلى بناء اقتصاد حيوي 
مبني على أس��س صحيح��ة ورؤية 
خالق��ة ، وهو بحاجة الى مس��اندة 
اجملتم��ع الدول��ي لك��ي يصبح ذلك 

واقعاً .
إننا ن��درك أن مجلس االم��ن يعتزم 
إرفاق هذه الرس��الة بالقرار املتعلق 
بالعراق الذي هو قيد االعداد ، وريثما 
يت��م ذلك أرجو منك��م تعميم هذه 
الرس��الة على أعضاء مجلس��كم 

املوقر في أقرب وقت ممكن((.
ثانياً : رسالة وزيرة خارجية الواليات 
املتحدة االميركية إلى رئيس مجلس 

االمن
))بع��د اس��تعراض طل��ب حكومة 
العراق املتعل��ق بتمديد والية القوة 
املتعددة اجلنسيات في العراق ، وبعد 
إجراء مش��اورات مع حكومة العراق 
، اكتب لك��م ألوكد ، متاش��ياً وهذا 
الطلب ، أن القوة املتعددة اجلنسيات 
اس��تعداد  عل��ى  موح��دة  بقي��ادة 
ملواصلة االضط��الع بواليتها احملددة 
في ق��رار مجلس االمن 1546)2004( 
واملمتدة مبوجب قراري مجلس األمن 

1637)2005( و 1723)2006( .
وس��تعمل حكومة الع��راق والقوة 
املتعددة اجلنس��يات في العراق معاً 
على مواجهة التحديات التي تهدد 
ام��ن العراق واس��تقراره م��ن خالل 
ش��راكة أمنية ما برحت تتحس��ن 
وأسفرت عن إحراز تقدم خالل العام 
املاض��ي . وما ت��زال هذه الش��راكة 
الفعالة والتعاونية تتطور ، إذ تتولى 
ق��وات األمن العراقية زم��ام القيادة 
ف��ي مكافح��ة االرهاب وغي��ره من 
إعم��ال العن��ف وردعها ف��ي جميع 
املتع��ددة  والق��وة   . الع��راق  أرج��اء 
اجلنس��يات مس��تعدة ف��ي س��ياق 
هذه الش��راكة ملواصل��ة االضطالع 
بطائفة واس��عة من املهام إسهاماً 
منها ف��ي حفظ األمن واالس��تقرار 
وكفال��ة حماية الق��وات ، متصرفة 
مبوجب الصالحيات احملددة في القرار 
1546)2004( ، مب��ا ف��ي ذل��ك املهام 
والترتيب��ات احمل��ددة في الرس��التني 
املرفقتني بالق��رار ، وبالتعاون الوثيق 
م��ع حكوم��ة الع��راق . وس��تضل 

الق��وات الت��ي تتألف منه��ا القوة 
املتعددة اجلنسيات ملتزمة بالعمل 
اللتزامها وحقوقه��ا مبوجب  وفق��اُ 
القان��ون الدولي ، مب��ا في ذلك قانون 

الصراعات املسلحة .
وتواصل ق��وات األمن العراقية إحراز 
تق��دم ف��ي تنمي��ة قدراته��ا ، وهي 
تستعد لتحمل املسؤولية الرئيسة 
ع��ن امن الع��راق . ففي ه��ذا العام 
صارت قيادة القوات البرية العراقية 
تتحك��م ف��ي جمي��ع ف��رق اجليش 
العراق��ي . كم��ا تولت الس��لطات 
احمللي��ة  االم��ن  وق��وات  العراقي��ة 
املسؤولية االمنية الرئيسة في ثمان 
محافظات عراقية ، وإننا نعمل معاً 
من أجل مواصلة التقدم في عملية 
نق��ل املس��ؤولية االمنية في جميع 
احملافظات العراقية الثماني عش��رة 
، وأنن��ا نعمل مع��اً لنش��هد اليوم 
الذي ستتولى فيه القوات العراقية 
كامل املس��ؤولية ع��ن حفظ األمن 

واالستقرار في العراق .
أن الق��وة املتعددة اجلنس��يات على 
 ، مش��اركتها  ملواصل��ة  اس��تعداد 
خ��الل الع��ام الق��ادم ، ف��ي حف��ظ 
االمن واالس��تقرار في العراق ، وذلك 
في س��ياق منو ق��درات ق��وات االمن 
العراقي��ة والنجاحات أت��ي أحرازها 
العراق في مجاالت االمن والسياسة 
املتع��ددة  والق��وة   ، واالقتص��اد 
اجلنس��يات مس��تعدة للعم��ل مع 
حكوم��ة الع��راق ملس��اعدتها على 
حتقيق االهداف التي وضعتها نصب 
أعينه��ا بوصفه��ا دولة مس��تقلة 

وذات سيادة .
الق��رار  ويعت��زم مقدم��و مش��روع 
املتعلق بالعراق الذي هو قيد النظر 
إرفاق هذه الرس��الة بالقرار ، وريثما 
يتم ذلك ، أرجو تقدمي نسخ من هذه 
إل��ى أعضاء اجمللس في أس��رع وقت 

ممكن((.
وعلى أثر هاتني الرس��التني ، أجتمع 
مجلس األمن بتاريخ 18 كانون االول 
2007 وأصدر قراره املرقم 2007/1790 
ال��ذي أكد فيه من جملة أمور أخرى 
عل��ى إنه��اء والية الق��وات متعددة 
اجلنس��يات في موعد أقصاه نهاية 

عام 2008 .
ثالث��اً : ق��رار مجل��س األم��ن املرقم 

1790 في 2007/12/18
))إن مجلس األم��ن إذ يرحب بجهود 
حكومة الوح��دة الوطنية العراقية 
وفقاً  واملشكلة  دميقراطياً  املنتخبة 

برنامجها  لتنفيذ  الدستور  ألحكام 
واألمن��ي  واالقتص��ادي  السياس��ي 
املفصل وخطتها لتحقيق املصاحلة 
الوطني��ة ، وإذ يتطل��ع إل��ى الي��وم 
الذي تتول��ى فيه الق��وات العراقية 
كامل املس��ؤولية ع��ن حفظ األمن 
واالستقرار في بلدها ، مما سيسمح 
بإمتام والية القوة املتعددة اجلنسيات 
وإنهاء وجودها في العراق ، وإذ يرحب 
بالتقدم املطلوب في تدريب وجتهيز 
وبناء قدرات قوات األمن العراقية، مبا 
في ذلك اجليش العراقي وقوى األمن 
الداخلي ،وتولي قيادة القوات البرية 
العراقي��ة قيادة جمي��ع فرق اجليش 
العراق��ي واإلش��راف عليه��ا، وتقل 
املسؤولية عن األمن في محافظات 
النج��ف وميس��ان واملثن��ى وذي قار 
ودهوك وأربيل والسليمانية وكربالء 
والبص��رة ،وإذ يرحب أيض��اً باجلهود 
املبذول��ة إلمتام العملي��ة خالل عام 

.2008
وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة 
بش��أن الع��راق، إذ يؤكد م��ن جديد 
العراق وس��يادته ووحدته  استقالل 
وس��المته اإلقليمي��ة ،واذ يؤكد من 
جديد ايضا حق الشعب العراقي في 
ان يقرر بحرية مستقبلة السياسي 
وفي ان يتحكم في موارده الوطنية، 
واذ يرح��ب بعم��ل حكوم��ة العراق 
املتواصلة في س��بيل ع��راق احتادي 
ودميقراطي وتع��ددي وموحد، حتظى 
باالحت��رام  االنس��ان  حق��وق  في��ه 

الكامل.
واذ ين��وه بالت��زام احلكوم��ة الق��وي 
بالس��عي الى تهيئة ج��و تنبت في 
ظل��ه متاماً النزعة الطائفية ، بطرق 
منها الب��الغ املتفق عليه املعلن في 
26أب /أغس��طس 2007،واذ يش��دد 
عل��ى ض��رورة نبذ جمي��ع الطوائف 
للترع��ى الطائفي، ومش��اركته في 
العملية السياسية، وانخراطه في 
احلوار السياس��ي الش��امل وجهود 
املصاحلة الوطنية من اجل استقرار 
الوض��ع السياس��ي والوح��دة ف��ي 
العراق ، واذ يؤكد اس��تعداد اجملتمع 
الدول��ي للتعاون الوثيق مع حكومة 
الع��راق إس��هاماً ف��ي ه��ذه اجلهود 

الرامية الى حتقيق املصاحلة.
واذ يق��ر بالتق��دم املتواصل في اطار 
االتف��اق الدول��ي م��ع الع��راق ،وهي 
مب��ادرة م��ن حكومة الع��راق إقامة 
ش��راكة جديدة م��ع اجملتمع الدولي 
وتوج��د أط��اراً متين��اً يواص��ل فيه 

الع��راق حتول��ه السياس��ي واألمني 
واالقتصادي واندماجه في االقتصاد 
اإلقليم��ي والعاملي، وإذ يرحب بالدور 
املهم الذي تضطلع به األمم املتحدة 
باش��تراكها في رئاس��ة االتفاق مع 

حكومة العراق.
وإذ يهي��ب ب��ه باجملتم��ع الدولي ، وال 
سيما بلدان املنطقة وجيران العراق 
، دعم الشعب العراقي في مساعيه 
واالس��تقرار  الس��الم  لتحقي��ق 
 ، واالزده��ار  والدميقراطي��ة  واألم��ن 
املوس��عني  باملتمردي��ن  يرح��ب  وأذ 
جليران العراق الذي عق��دا في 4ايار/

مايو2007 ويومي 1،2تش��رين الثاني 
العامل��ة  واألفرق��ة  /نوفمب��ر2007 
عل��ى  واالتف��اق  عنهم��ا  املنبثق��ة 
إنش��اء الي��ة دعم موس��عه جليران 
الع��راق بدعم م��ن االمم املتحدة ، واذ 
يالحظ أن تنفيذ ه��ذا القرار بنجاح 
سيسهم في حتقيق االستقرار على 

الصعيد اإلقليمي.
واذ يطالب أولئك الذين يستخدمون 
لتخري��ب  محاول��ة  ف��ي  العن��ف 
العملية السياس��ية بضرورة القاء 
العملية  واملش��اركة في  سالحهم 
السياس��ية ، واذ يش��جع حكوم��ة 
الع��راق على مواصل��ة التعامل مع 

كل من ينبذ العنف.
واذ يؤك��د م��ن جدي��د ان��ه يتع��ني 
عدم الس��ماح ب��أن تعط��ل أعمال 
اإلرهاب عمليه االنتقال السياس��ي 
واالقتصادي التي يش��هدها العراق ، 
وإذ يؤك��د من جديد كذلك التزامات 
الق��رار  مبوج��ب  األعض��اء  ال��دول 
أغس��طس  4آب  1618)2005(املؤرخ 
2005والقرارات األخ��رى ذات الصلة 
واالتفاقات الدولية املتعلقة بقضايا 
منها األنشطة اإلرهابية في العراق 
ض��د  املوجه��ة  أو  من��ه  اآلتي��ة  أو 

مواطنية.
وإذ يشير إلى أن القرار 1762 )2007( 
ين��ص عل��ى إنهاء واليت��ي جلنة األمم 
املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
الذرية  للطاق��ة  الدولية  والوكال��ة 
مبوج��ب الق��رارات ذات الصل��ة، وإذ 
يرحب بالتزامات الع��راق الواردة في 
رسالته إلى مجلس األمن املؤرخة 8 
نيس��ان /أبريل 2007 واملرفقة بذلك 
القرار ، وإذ يؤكد من جديد التزامات 
العراق في مجال نزع السالح مبوجب 

القرارات ذات الصلة.
وإذ يق��ر بتلق��ي الطلب ال��وارد في 
الرس��لة املؤرخ��ة 7 كان��ون األول / 

ديس��مبر 2007 املوجه��ة إلى رئيس 
الع��راق،  وزارة  رئي��س  م��ن  اجملل��س 
واملرفق��ة بهذا الق��رار ،باإلبقاء على 
وجود القوة املتعددة اجلنس��يات في 
الع��راق ، إذ يقر أيض��اً بعزم حكومة 
العراق على حتمل كامل املس��ؤولية 
ع��ن توفير األم��ن للبلد وللش��عب 
العراق��ي ، ويحيط علماً بكل ما ورد 
ف��ي تلك الرس��الة من أه��داف ، مبا 
في ذلك اإلفادة ب��أن حكومة العراق 
تع��د أن هذا هو طلبها األخير جمللس 
األمن بتمديد والي��ة القوة املتعددة 

اجلنسيات .
ويق��ر بأهمي��ة موافق��ة حكوم��ة 
العراق ذات السيادة على وجود القوة 
املتع��ددة اجلنس��يات وأهمية وجود 
أقصى قدر من التنس��يق وش��راكة 
وثيقة بني القوة املتعددة اجلنسيات 

وتلك احلكومة.
وإن يأخ��ذ في االعتب��ار التقدم الذي 
حترره قوات األمن العراقية في حتسني 
الق��درة على توفي��ر األم��ن للعراق 
التقدم  العراقي، كذلك  وللش��عب 
املتواص��ل حلكومة الع��راق في أجناز 
برنامجه��ا السياس��ي واالقتصادي 

واألمني .
وإذ يرحب باس��تعداد القوة املتعددة 
اجلنس��يات مواصلة اجلهود الرامية 
إل��ى املس��اهمة ف��ي ص��ون األمن 
واالس��تقرار في الع��راق، مبا في ذلك 
املس��اعدة  توفي��ر  ف��ي  املش��اركة 
اإلنس��انية وفي مجال اإلعمار، على 
النحو املبني في الرسالة املؤرخة 10 
كانون األول /ديسمبر 2007 املوجهة 
إل��ى رئيس اجمللس م��ن وزير خارجية 
واملرفق��ة بهذا  املتح��دة،  الوالي��ات 

القرار.
وإذ يقر باملهام والترتيبات احملددة في 
الرس��التني املرفقت��ني بالقرار 1546 
)2004(امل��ؤرخ 8حزيران /يونيو 2004، 
مبا ف��ي ذلك توفي��ر الدع��م األمني 
واللوجس��تي لوج��ود األمم املتح��دة 
في الع��راق، وبتعاون حكومة العراق 
والق��وة املتع��ددة اجلنس��يات على 
تنفيذ تلك الترتيبات ،وإذ يش��ير إلى 
الق��رار 1770 )2007( امل��ؤرخ 10 آب /

أغسطس 2007.
وإذ يؤكد عل��ى أهمية تقييد جميع 
األط��راف العاملة عل��ى صون األمن 
واالستقرار في العراق ،ومنها القوات 
األجنبي��ة ، بالقان��ون الدولي ،مبا في 
ذلك االلتزام��ات ذات الصلة مبوجب 
القانون اإلنس��اني الدول��ي ، وقانون 

حقوق اإلنس��ان ، وقان��ون الالجئني ، 
وتهاونها مع املنظمات الدولية ذات 
الصل��ة ،وإذ يرح��ب بالتزاماتها في 
هذا الصدد ،وإذ يش��دد على ضرورة 
اتخاذ جمي��ع األطراف ،وم��ن بينها 
الق��وات األجنبية ، كاف��ة اخلطوات 
املمكن��ة لكفال��ة حماي��ة املدنيني 

املتضررين.
وإذ يش��ير إل��ى إنش��اء بعث��ة األمم 
املتحدة لتقدمي املساعدة إلى العراق 
في 14آب /أغسطس 2003 ،وإذ يؤكد 
أن��ه ينبغي ل��أمم املتح��دة مواصلة 
االضطالع ب��دور رائد في دعم جهود 
الع��راق ش��عباً وحكومة م��ن اجل 
تعزيز مؤسس��ات احلكم التمثيلي، 
واملصاحلة  السياس��ي  احلوار  وتعزيز 
الوطنية ، وإش��راك البل��دان اجملاورة 
،ومس��اعدة الفئ��ات الضعيفة، مبا 
في ذلك الالجئون واملشردون داخلياً 
، وتعزي��ز حماي��ة حق��وق اإلنس��ان 
واإلص��الح القضائي والقانوني وفقاً 

للقرار 1770)2007( .
إذ يس��لم بأن تق��دمي الدعم الدولي 
من أجل إرساء األمن واالستقرار أمر 
ضروري خلير ش��عب العراق، وكذلك 
لتمكن جمي��ع األطراف املعنية ، مبا 
فيه��ا األمم املتح��دة م��ن االضطالع 
بعملها لصالح ش��عب العراق ، وإذ 
يعرب عن تقديره ملس��اهمات الدول 
األعض��اء في ه��ذا الص��دد مبوجب 
القرارات 1483 )2003( و 1511)2003( 

و1546)2004( و1637)2005(
و1723)2006(.

الع��راق  ب��أن حكوم��ة  يس��لم  وإذ 
ستواصل االضطالع بالدور الرائد في 
تنسيق املس��اعدة الدولية املقدمة 
إل��ى العراق ، يؤكد من جديد أهمية 
الدولية وتنمية االقتصاد  املساعدة 
العراقي وأهمية تنس��يق املساعدة 

املقدمة من املانحني.
وإذ يس��لم مب��ا لصن��دوق التنمي��ة 
الدولي للمش��ورة  للع��راق واجمللس 
واملراقب��ة وأح��كام الفق��رة 22 من 
الق��رار 1483 )2003( م��ن دور مهم 
في مس��اعدة حكومة العراق على 
كفال��ة توخ��ي الش��فافية والعدل 
ف��ي اس��تعمال م��وارد الع��راق ملل 
في��ه منفعة الش��عب العراقي، وإذ 
يشدد على أن الس��لطات العراقية 
ه��ي املس��ؤولة ع��ن اتخ��اذ جميع 
اخلط��وات املطلوب��ة للحيلولة دون 
املوظف��ني  عل��ى  اعت��داءات  وق��وع 
الدبلوماسيني املعتمدين في العراق 

وفق��اً التفاقي��ة فيين��ا  للعالق��ات 
الدبلوماس��ية لعام 1961ال، إذ يقرر 
أن احلالة في العراق ما تزال تش��كل 
تهديداً للسلم واألمن الدوليني ، وإذ 
يتصرف مبوجب الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة.
-1 يالح��ظ أن وجود الق��وة املتعددة 
اجلنس��يات في العراق جاء بناء على 
طلب م��ن حكومة الع��راق ‘ ويؤكد 
من جدي��د التفويض املمنوح للقوة 
املتعددة اجلنسيات على النحو املبني 
في القرار )2004( 1546 ‘ ويقرر متديد 
والية القوه املتعددة اجلنسيات على 
نحو ما حددت ف��ي ذلك القرار حتى 
31  كان��ون األول / ديس��مبر 2008، 
آخ��ذا ف��ي االعتب��ار رس��الة رئيس 
وزراء العراق املؤرخ��ة 7كانون األول /

ديس��مبر2007 ، مبا ف��ي ذلك كل ما 
أكد فيها من أهداف ،ورس��الة وزيرة 
خارجية الواليات املتحدة املؤرخة 10 

كانون األول /ديسمبر.
-2 يقرر كذلك استعراض والية القوة 
املتع��ددة اجلنس��يات عندم��ا تطلب 
حكوم��ة العراق ذل��ك أو في موعد ال 
يتجاوز 15حزيران /يونيو 2007، ويعلن 
أنه س��ينهي ه��ذه الوالي��ة في وقت 
أقرب إذا طلبت من��ه حكومة العراق 

ذلك.
-3 يق��رر أن ميدد حت��ى 31 كانون األول 
/ديس��مبر 2008 الترتيبات احملددة في 
الفق��رة 20 م��ن الق��رار1483 )2003( 
بش��أن إي��داع العائدات م��ن مبيعات 
صادرات النف��ط واملنتجات النفطية 
والغاز الطبيعي في صندوق التنمية 
للع��راق، والترتيبات املش��ار إليها في 
الفق��رة 12 م��ن الق��رار1483 )2003( 
والفق��رة 24 من الق��رار1546 )2004(

بش��أن قيام اجمللس الدولي للمشورة 
واملراقب��ة برص��د صن��دوق التنمي��ة 
للعراق ويقرر كذل��ك أن تظل أحكام 
الفق��رة 22 من الق��رار 1483 )2003( 
س��ارية حت��ى ذل��ك التاري��خ ، رهن��اً 
باالستثناء املنصوص عليه في الفقرة 
27 من الق��را1546)2004( مبا في ذلك 
فيما يتعل��ق باألموال واألصول املالية 
االقتصادية ال��وارد بيانها في الفقرة 

23 من ذلك القرار.
-4 يق��رر كذل��ك اس��تعراض أحكام 
الفقرة أعاله بش��أن إي��داع العائدات 
في صن��دوق التنمية للعراق وبش��أن 
دور اجمللس الدولي للمش��ورة واملراقبة 
وأح��كام الفقرة 22 م��ن القرار 1483 
)2003( عندما تطلب حكومة العراق 
ذلك أو في موعد ال يتجاوز 15 حزيران 

/ يونيو 2008.
-5 يطل��ب أن تواصل الواليات املتحدة 
،نيابة عن القوة املتعددة اجلنس��يات 
،تق��دمي تقرير فصل��ي إلى اجمللس عما 
تبذل��ه هذه القوة من جهود وما حترزه 

من تقدم .
-6 يق��رر أن يبقى املس��ألة قيد نظره 

الفعلي.

املبحث الرابع
ق��رار الب��دء باملفاوض��ات وتش��كيل 

الوفدين املفاوضني
بع��د صدور ق��رار مجل��س األمن رقم 
2007/1790 ورس��الة رئي��س مجلس 
ف��ي  األم��ن  مجل��س  إل��ى  ال��وزراء 
الواليات  ورسالة خارجية   2007/12/7
املتحدة إلى مجلس األمن واملؤرخة في 
10 /2007/12 ق��رر اجمللس السياس��ي 
ف��ي الع��راق الب��دء باملفاوض��ات مع 
األميرك��ي لغ��رض س��حب  اجلان��ب 
الق��رات االميركية من الع��راق وابرام 
اتفاقية بني البلدين لهذا الغرض وقد 
أبلغني السيد وزير اخلارجية هوشيار 
زيب��اري باختي��ار اجملل��س السياس��ي 
لي لرئاس��ة اجلان��ب العراقي في تلك 

املفاوضات .
قب��ول  ف��ي  حتفظ��ي  أبدي��ت  وق��د 
ه��ذه املهم��ة ملعرفتي اجلي��دة باجلو 
السياسي العام الس��ائد في العراق 
في ذلك الوقت وبشكوكي حول عدم 
مساندة بعض اجلهات السياسية لي 
بهذه املهمة القيقة واحلساسة إال أن 
السيد وزير اخلارجية أقنعني بأن هذه 
املهمة تعد عمالً وطني��اً فيه خدمة 
كبيرة للعراق واني الش��خص األكثر 
أهلية للقيام بهذا الدور، وفعالً ونزوالً 
عند تل��ك االعتب��ارات قبل��ت القيام 

بهذه املهمة .

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 8

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

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

كيان العاملة 
ما ب��ن عمله��ا واس��رتها، يتالش��ى الوقت 
الذي مي��ر كريح من دون ان تدرك  ان ما مر هو 
احلى سنوات عمرها التي رسمت خطوطها 
عل��ى مالم��ح وجهه��ا ال��ذي توال��ت عليه 
هموم ومعاناة وس��هر، من دون أي استراحة 
وان كان��ت قصيرة فأيامه��ا متصلة بكل ما 
يتعل��ق بأس��رتها وعملها الذي ميث��ل الرافد 
الثاني، او في بعض االحيان الرافد االساسي 
لتمويل االس��رة  وتوفي��ر احتياجاتها ، فضالً 
ع��ن اخلدم��ات غي��ر مدفوع��ة الثم��ن التي 
تقدمها طوال سنوات عمرها ، قد ال ينطبق 
هذا ال��كالم على جمي��ع األمه��ات، اال انها 
متثل الس��واد االعظم منهن ، سيما النساء 
العامالت اللواتي يكافحن من اجل االستمرار 
ودميومة ابقاء املس��توى املعاشي لعائالتهن 
التي ال تدرك كيف متر االيام والس��اعات على 
تلك املرأة العاملة التي تستنزف كل طاقتها 
على مدى 24 س��اعة في سبعة من ايام من 

دون كلل او ملل .
هذا حال االف النس��اء العام��الت ان لم نقل 
املالي��ن في بالد م��ا بن الرافدي��ن اذ ال ميكن 
بخس حق رب��ات البيوت، وال ميكنن��ا نكرانه، 
فكله��ن يحاربن من مواقعهن، اذ اش��تركن 
بصفة انهن امهات، كل طموحهن ان يقدرن 
عل��ى تربي��ة ابنائه��ن بالش��كل الصحيح 
والس��ليم وال��ذي يضم��ن لهم مس��تقباًل 
زاهراً ومش��رقاً بعيداً عن كل ما يعكر صفو 

حيواتهم املستقبلية.
ليتش��بهن بالش��معة تض��ئ لغيرها على 
حساب ذاتها وعمرها وايامها التي تهرب من 
ب��ن يديها من دون ان ت��درك وان أدركت فهي 
ال تبال��ي لكونها تقيس تلك االيام على عمر 
ابنائه��ا، لتظل تضرب اروع االمثلة واصدقها 
فه��ي عامل��ة ومربية وطبيب��ة ومعلمة وان 
تطل��ب االمر رج��ل البيت املس��ؤول عن ادارة 
ش��ؤونه في حال غيبت االق��دار » املعيل » او 

غاب »مبحض إرادته«.
وال يكتف��ن به��ذا القدر من املس��ؤولية بل 
يتج��اوز االم��ر ان يحمل��ن عل��ى اكتافه��ن 
هموم االه��ل وذوي القربى، ويكن ملجأ لهم 
ولهمومه��م، كل هذه املهام حتتاج الى قدرة 
وإرادة حقيقية، كانت هي سالحها في جميع 
الظروف واحمل��ن التي ال تنفك تطاردها واليوم 
هي بأمس احلاجة الى التعاون واالحترام على 
ق��در ما قدم��ت وتعبت وضحت م��ن اجل ان 

تظل اسرتها متماسكة وصامدة. 
فاملرأة العاملة بش��تى اجملاالت قد استحقت 
م��ا وصلت اليه، اذ رفض��ت ان تكون عالة بل 
كانت املعيل ورفضت ان تعطى بل كانت هي 

العطاء ومصدر الفخر في كل زمان ومكان.

تلد توأمين بعد معاناة العقم خمس سنوات
 البصرة - سعدي السند:

متك��ن فري��ق طب��ي تاب��ع لدائ��رة 
صحة البص��رة من اج��راء عملية 
والدة قيصري��ة ألم كان��ت تعان��ي 
م��ن العقم األول��ي الذي اس��تمر 
خمس س��نوات ومت��ت والدتها بعد 
اس��تعمال التلقيح الصناعي في 
مرك��ز العق��م واطف��ال االنابي��ب 

التابع لدائرة صحة البصرة. 
الوائل��ي  فائ��ز  الدكت��ور  واوض��ح 
املش��رف على العملية ل� )الصباح 
اجلدي��د(: العملية تكللت بالنجاح 
من خ��الل فريق طب��ي متخصص 
البصرة للنسائية  في مستشفى 
واالطفال، مشيراً الى ان األم كانت 
تعاني من عقم اولي استمر خمس 
سنوات جراء مشكلة طبية وبعد 
اج��راء عملية التلقي��ح الصناعي 
بواس��طة مرك��ز العق��م واطفال 
األنابيب التابع للمستشفى رزقت 

مبولودين ذكور. 
واض��اف الوائلي: ان ه��ذه العملية 
ال��ى  تض��اف  اخ��ر  جناًح��ا  متث��ل 
مستش��فى النس��ائية واالطفال 
وذلك في إطار سعي صحة البصرة 
لتوفير أفضل اخلدمات للمواطنن.

وبن مدير املرك��ز: ان مركزنا لعالج 
املس��تعصية  العق��م  ح��االت 
حيث س��عت دائرة صح��ة البصرة 
الدكت��ور  الع��ام  املدي��ر  وبجه��ود 
رياض عبد االمير على توفير جميع 
االحتياج��ات م��ن اجه��زة حديثة 

تس��اعد  ومختب��رات  ومتط��ورة 
في ع��الج احلاالت املرضي��ة ويقدم 
خدماته جلميع املواطنن من داخل 
وخارج احملافظة و يستقبل العديد 
من احلاالت املرضية ويؤدي واجباته 
بالنحو املطلوب وقد أثمرت جهود 
املرك��ز عن ع��دة والدات لس��يدات 

تأخر عندهن احلمل لعدة سنوات.

مصطلح »أطفال األنابيب«
ويذك��ر ان العالم ع��رف مصطلح 
)أطف��ال األنابي��ب( ألول م��رة عام 
1978، عندما ولدت الطفلة لويس 
براون، لتكون أول طفلة أنابيب في 
العال��م، وقد أمكن بهذه الطريقة 
التغلب على بع��ض العوائق التي 
متنع حدوث احلمل عن��د املرأة مثل 
انس��داد قن��اة فال��وب، أو ضع��ف 
احليوان��ات املنوية عند الرجل، ويتم 
اللج��وء إلى طفل أنب��وب االختبار 
أو البوتق��ة، في احلاالت التي يتعذر 
فيها التلقيح الطبيعي للبويضة 
ضع��ف  بس��بب  الرح��م،  داخ��ل 

النطاف أو مشاكل في الرحم.
يس��مى  م��ا  او  اجمله��ري  احلق��ن 
ب)أطف��ال األنابي��ب (هي وس��يلة 
مس��اعدة عل��ى احلم��ل متط��ورة 
ج��دا تتلخص في عملية س��حب 
بي��وض م��ن الزوجة بع��د حتفيزها 
باملنش��طات الهرمونية ثم تلقيح 
هذه البويضات بحيامن الزوج داخل 
اخملتبر وحتت جهاز املايكروس��كوب 

ووضعها داخل احلاضنة حيث تنمو 
ه��ذه البي��وض اخملصبة ال��ى أجنة 
يت��م إرجاعها بعد ذل��ك الى رحم 
الزوج��ة وق��د تكمل ه��ذه االجنة 
منوها ويحص��ل احلمل بجنن واحد 

او اثن��ن او ثالث��ة او ق��د ال يكتمل 
احلم��ل  يحص��ل  وال  االجن��ة  من��و 
...وتختلف نس��بة جن��اح العملية 
من س��يدة الى أخرى حس��ب عمر 
الزوجة ووضعي��ة املبايض وحيامن 

ال��زوج وعوامل أخرى غير مفس��رة 
لغاية هذه اللحظ��ة ...)  هلل ملك 
الس��ماوات واألرض يخلق ما يشاء 
يه��ب مل��ن يش��اء إناثا ويه��ب ملن 
يش��اء الذك��ور أو يزوجه��م ذكرانا 

وإناثا ويجعل من يش��اء عقيما إنه 
علي��م قدي��ر   ( فاخلالق هو اهلل عز 
وجل وعملي��ة أطفال األنابيب هي 
وس��يلة مس��اعدة لزي��ادة فرصة 

احلمل وليس ضمان احلمل .
وان تطبي��ق تقنية PGD FISH هي 
عملية فحص األجنة قبل ارجاعها 
الى رحم األم الختيار األجنة اخلالية 
الوراثي��ة كالطفل  م��ن األم��راض 
املنغولي والتشوهات اخللقية التي 
حتدث ل��دى بع��ض العائ��الت كما 
  TESA FNA يت��م تطبي��ق تقني��ة
في حال��ة انعدام النطاف التام في 
الس��ائل املنوي حيث ميكن تطبيق 
ه��ذه التقنية من خالل الس��حب 
من اخلصي��ة للحص��ول على عدد 
من النطاف تك��ون كافية من اجل 
احلقن اجمله��ري واحلصول على اجنة 
تقني��ة  وهن��اك طريق��ة تطبي��ق 
الصفوة IMSI حيث يتم استحداث 
تقنية جهاز الصفوة النتقاء احليوان 
املنوي السليم الستخدامه باحلقن 
اجمله��ري مما يرف��ع نس��بة التلقيح 
ونسب جناح عملية أطفال األنابيب 
وهناك عملي��ة التلقيح الصناعي 
IUI  حيث يتم غسل السائل املنوي 
لل��زوج مبحاليل خاصة معدة لهذه 
الغاي��ة والهدف منها زيادة نس��ب 
احليوان��ات املنوي��ة املتحركة والتي 
يت��م حقنها داخ��ل رح��م الزوجة 
في الوق��ت احملدد حلدوث ال باضة مما 

يعطي فرص حمل أكبر .

في مدينة البصرة 

صورة التوأمني مع الدكتور فائز الوائلي

وداد ابراهيم: 
لم يكن الهاتف ش��غلي الش��اغل، 
انس��اه ف��ي البي��ت اوف��ي العمل، 
وكن��ت مح��ط س��خرية صديقاتي 
كوني ال امتلك صفحة على شبكة 
التواص��ل االجتماع��ي الفيس بوك 
وبإصرار م��ن صديقت��ي التي يلتف 
حوله��ا الكثير م��ن املتابعن كانت 
صفحت��ي املوقرة ب��ال اصدقاء حتى 
بلغت بعد فت��رة ثالثة اصدقاء وهن 

صديقاتي فقط.
 وح��ن كنت اثي��ر غض��ب احداهن 
تعيرن��ي بالثالثة أصدق��اء كثيرا ما 
عاتبن��ي اصدق��اء ل��ي ف��ي العمل 
بأنهم على قائمة طلبات الصداقة 
وبانتظار املوافقة وكنت اقول لهم: 
انتم اصدقائي هنا وملاذا في الفيس 
فيضح��ك ال��كل من��ي، بع��د فترة 
صارت صفحتي مميزة كوني موهوبة 
ف��ي ف��ن الطب��خ  واعم��ال املنزل و 
غيرها، وصار لي متابعون وعرفت ان 

ما مييز الفيس ان يكون لك متابعون 
ومع هذا لم اكن امتلك الش��جاعة 
لإلجابة على بعض االسئلة احلارقة 
والتي تضع لي مجدا امام النس��اء  
فأجل��أ ال��ى عب��ارة احلظ��ر وينتهى 
املوض��وع، كن��ت اخت��ار الصداقات 
م��ن دون ان اعرف ماه��ي االعتبارات 
املطلوبة  لقب��ول الصديق ، اال انني 
كن��ت احش��ر لصفحت��ي اصدقاء 
جدد ومن اصدقاء االصدقاء وهكذا،  
تعليقات قصص تكتب بلغة جيدة 
وغي��ر جي��دة  اال انه��ا تن��ال الرضا 
واالعج��اب وكل ما اقدم��ه اجد له 
تعليق��ات وأكثر م��ن اعجاب  وحن 
اج��د ان هناك رس��ائل رومانس��ية 
تفجر مش��اعري وحتيلني الى امرأة 
تش��عر بأنها انثى اتناس��اها وأعود 
اقرؤها م��رة واخرى وح��ن تتصاعد 
وتي��رة الرس��ائل اجل��أ ال��ى اجلرع��ة 
املريح��ة واملنقذة )احلظ��ر( وأقول ال 
قدرة ل��ي على ان اك��ون على جذوة 

من املش��اعر، حت��ى كان ذاك اليوم 
وكنت اعان��ي من وعكة صحية في 
البيت واشعر بامللل وانا اقضي اياماً 

في الفراش اعان��ي احلمى، فتناولت 
هاتفي واذا بطلب لصداقة  فكانت 
اجاباتي س��ريعة لوابل من االسئلة 

نزل��ت عل��ي  والت��ي تتق��د ذكاء ما 
يجعلني اجيب عليها من دون تردد.

 يوم واخر في الصباحات رسائل اكثر 

حرارة من رسائل سبقتها وباألمس 
كن��ت اش��عر بأن��ه يأخ��ذ ب��ي الى 
عال��م اخر ويرد بعض��ي الى بعضي 
كان يش��عرني بأنه ف��ي املنفى وانا 
ذاكرته،  بنى لي قالعا وبنايات، وعبد 
لي ش��وارع جديرة بأن يرتفع اسمي 
حوله��ا، كلمات غذت ف��ّي خلجات 
الوجدان، حب افتراضي استدرجتني 
بالغت��ه ف��ي متاهاته��ا فكنت اجد 
ان عل��ي ان اكون مع��ه صديقة، بل 
كنا منتطي س��هر احملب��ن رغًما عنا، 
كلماته تلتف مثل االفاعي، لتطبق 
علي بال رأفه، وكأنه يتحرى اصطياد 
قم��ري في ليلة حالك��ة، ليعلن لي 
برغ��م فتور الغرام  انه عاش��ق يريد 
الزواج ليبدد وحدته وانا التي فشلت 
في اختيار رفيق العمر وفاتها قطار 
الزواج بعد ان جت��اوزت عمر الثالثن، 
وكما كان احلب االفتراضي كسرعة 
الضوء كانت االحالم تتسارع لنبني 
لنا بيت��اً كبيرا بع��د ان ننعم بزواج 

اس��طوري في احد الفنادق العاملية 
بحب افتراضي، بحي��ث يبتعد حن 
اطلب من��ه ان ارى صورته غير التي 
يضعها على صفحته اذ وجدتها ال 
تنتم��ي لليوم الذي نح��ن فيه حتى 
املش��حونة  الكلمات  ف��ي  تس��ارع 
بالقلق والغضب والتردد لتسعفني 
كامرته التي اخطأت انامله فوقعت 
عليه��ا رأف��ة بقلبي ولتس��مح لي 
ال��ذي  ألش��اهد احل��ب االفتراض��ي 
اوقعني فيه وهو انس��ان مبواصفات 
تثي��ر الش��فقة اختبأ خل��ف صورة 
لصديقه اح��د كبار الش��خصيات 
في اخلليج يتحدث حديثه وحتركاته، 
صديقه الذي كان محط غيرته،بعد 
ان يك��ون مع��ه ليع��ود  ان فش��ل 
محطم��ا محبط��ا معب��أة بالعقد 

النفسية يتصيد في املاء العكر .
........ هذا م��ا حدثتني به صديقتي 
انعام وهي تذرف دم��وع األلم، ألنها 

عاشت حالة حب افتراضي.  

حب افتراضي
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الصباح الجديد- وكاالت : 
ينص��ح العدي��د م��ن الباحث��ن 
النس��اء املمتنعات عن ممارس��ة 
بتنظي��ف  الرياضي��ة  التماري��ن 
االنش��طة  بكونه��ا من  املن��زل 
البدني��ة املفي��دة للصحة، لكن 
دراس��ة جديدة مفاجئ��ة جاءت 

لتفند ذلك.
اميركي��ة  دراس��ة  كش��فت  اذ 
املنظفات  أن اس��تعمال  حديثة 
الكيمياوي��ة ف��ي تنظيف املنزل 
يض��ر برئت��ي امل��رأة بنح��و مماثل 

لتدخن 20 سيجارة في اليوم.
واملثير في الدراس��ة أن هذا األمر 
ال ينطبق على الرجل، سواء كان 
ذلك ف��ي أداء األعم��ال املنزلية، 
أو بالنس��بة للذي��ن يعملون في 

مهنة التنظيف.
وتوص��ل باحث��ون م��ن جامع��ة 
بيرغ��ن ف��ي الن��روج إل��ى ه��ذه 
النتائ��ج، بعد دراس��ة على رئتي 
أكثر م��ن 6200 رجل وامرأة على 
مدى 20 عاماً. ووجد الباحثون أن 
نساء يستعملن املواد الكيمائية 
لتنظيف املن��زل ملرة واحدة على 
األق��ل ف��ي األس��بوع، أو يعملن 
ف��ي مجال التنظيف، يعانن من 
تراج��ع ف��ي وظائ��ف الرئتن مع 

الوقت.
وبينت الدراس��ة، أن هذا التراجع 
ف��ي وظائ��ف الرئت��ن، الناجت عن 
للمنظف��ات،  امل��رأة  اس��تخدام 
يعادل تقريباً تدخن 20 سيجارة، 

خ��الل مدة تت��راوح ب��ن 10 و20 
عام��اً، بحس��ب صحيف��ة ديلي 

ميل البريطانية.
وح��ذر الباحث��ون م��ن أن أعمال 
أن  ميك��ن  املنزلي��ة،  التنظي��ف 
تشكل خطراً على صحة اجلهاز 

التنفسي للمرأة.
وأش��ار الباحث��ون إل��ى أن م��واد 
ومساحيق التنظيف حتتوي على 
مجموعة متنوعة من املهيجات 

احملتملة للرئتن.
في ح��ن أظهرت دراس��ة دولية 
س��ابقة، أن قضاء م��ا بن 3 إلى 
6 س��اعات في األعم��ال املنزلية 
يومًي��ا، يحس��ن صح��ة الرجال 

والنساء األكبر سًنا.
بجامعة  باحثون  قادها  الدراسة 
نتائجها  األملانية، ونش��روا  برمين 
 )BMC Public Health( في دورية

العلمية.
وكانت دراس��ات س��ابقة حتدثت 
ع��ن أهمي��ة األعم��ال املنزلي��ة 
بالنسبة للمسنن، وكان آخرها 
دراس��ة أميركي��ة نش��رت ف��ي 
2017، أفادت بأن األعمال املنزلية 
اخلفيفة، مث��ل طي املالبس بعد 
غسلها أو غسل األطباق، يطيل 
أعمار الس��يدات املس��نات، عبر 
املرتبطة  وقايتهن من األم��راض 

بالشيخوخة.
وقال باحثون إن األنشطة املنزلية 
الرئيسي لكبار  أصبحت العمل 

السن بعد سن التقاعد.

تنظيف المنزل يضر 
برئتي المرأة

استراحة
متابعة الصباح الجديد: 

قال��ت جاكي بير مؤلف��ة كتاب »أمنُ: 
غي��ر طريقة تفكي��رك، غير حياتك« 
الصادر عن دار كراون هاوس إن هناك 
أرب��ع طرائق لتغيي��ر حياتك املهنية، 

هي:
1 – أضيفي كلم��ة »ليس بعد« إلى 
قاموس��ك: في كل مرة تعبرين فيها 
ع��ن عمل أو إجن��از لم يت��م، أضيفي 
كلم��ة »ليس بع��د« من أج��ل فتح 

آفاق التغيير، فمث��الً العبارة التالية: 
»دائًما أضيع عندما أذهب إلى مكان 
فأن��ا ال أع��رف إرش��ادات الطري��ق« 
ميكن تغييرها إلى »لس��ت جيدة في 
االجتاهات.  .. لي��س بعد«، وبعد ذلك 
حددي الطريقة لتحس��ن ذاتك في 
هذا اجمل��ال، وم��ن األش��خاص الذين 
ميكنهم مساعدتك في تقدمي بعض 

النصائح.
2 - أخرجي م��ن املنطقة املريحة: إذا 

أردِت أن ترتق��ي إلى أي حت��ٍد، فعليك 
النم��و والتغيي��ر: أن تقومي بش��يء 
جدي��د ومختلف وه��ذا ينطوي على 
الق��درة عل��ى التعل��م، وأن تتعلمي 
التكيف، وعلى نقل مهاراتك احلالية 

إلى مجال جديد.
3 -كون��ي ش��جاعة وواجهي اخلوف: 
إن اخلروج من »املنطقة املريحة« إلى 
»منطقة النمو« أمر مرعب ومخيف، 
فوارد جًدا أن تتعرضي للفشل، ولكن 

ال تستندي إلى طريقة التفكير التي 
تقول »من األفضل أن أكون آمنة بدالً 

من أكون آسفة«.
4 -خاط��ري: لك��ي تكون��ي ناجح��ة 
وس��عيدة ومرنة، فكون��ي منفتحة 
واس��عة احليلة وش��جاعة مبا يكفي 
لقب��ول مخاطر الفش��ل، فاألخطاء 
متث��ل فرًصا للنم��و، وقد تس��اعدك 
النصائ��ح عل��ى التقدم إل��ى األمام 

نحو حتقيق هدفك.

متابعة الصباح الجديد: 
يق��ول املث��ل الش��عبي: »األي��دي 
الب��اردة تعني القل��ب الدافئ«، إال 
أن ب��رودة أيدي النس��اء أكثر منها 
لدى الرجال في ه��ذا الوقت البارد 
م��ن الس��نة تعني أمرا آخ��ر وفقا 

للعلماء.
يُعتق��د أن اإلناث واألطفال بحاجة 

إل��ى وض��ع أيديهم ف��ي جيوبهم 
بنحو أكبر، ألنه��م ميتلكون كتلة 
أقل من العضالت التي تولد احلرارة 

للحفاظ على دفء اجلسم.
جامع��ة  ف��ي  الباحث��ون  واختب��ر 
كامبريدج هذا األمر، عن طريق دفع 
114 من املش��اركن في الدراس��ة 
إلى وضع أيديهم في املاء اجلليدي، 

ملدة 3 دقائق. ووجدوا أن من لديهم 
عض��الت أكث��ر متكنوا م��ن تدفئة 
أيديهم بس��رعة أكبر، استنادا إلى 

صور كاميرا التصوير احلراري.
الباحثون بجم��ع اإلحصاءات  وقام 
احليوية املتعلقة باملشاركن الذين 
تتراوح أعمارهم بن 18 و50 عاماً، مبا 
في ذلك طالب اجلامعات والسكان 

احمللي��ن، إضافة إل��ى حتليل تكوين 
اجلس��م لقي��اس كمي��ة الده��ون 
وتس��جيل  وقي��اس  والعض��الت، 
حركات أيدي املتطوعن باستعمال 

كاميرا التصوير احلراري.
وتعد هذه الدراس��ة الت��ي أجراها 
فري��ق م��ن علم��اء األنثروبولوجيا 

البيولوجية، األولى من نوعها. 

أربع طرائق لتغّيري حياتك المهنية

ما سبب برودة يد المرأة؟

متابعة الصباح الجديد: 
أنظم��ة  طف��رة  ظ��لِّ  ف��ي 
ال�"رجيم"، يصعب التمييز بن 
اإلرش��ادات الغذائيَّ��ة الواعية 
والِب��دع.  هن��اك أم��ور يج��ب 
االنتباه إليها، قبل الشروع في 
"رجي��م" يهدف إلى خس��ارة 

الوزن وهي: 
1 - ال يجب أن تتجاوز خس��ارة 
الوزن نص��ف الكيلوغرام، في 
ذل��ك،  ولتحقي��ق  األس��بوع. 

السعرات  تقليل  يجب 
املكتس��بة  احلراري��ة 
االحتفاظ  م��ع  يوميًّا، 
لتس��جيل  ��رة  مبفكِّ

م��ن  اليوم��ي  الك��مِّ 
الطعام املُتناول.

وفي هذا اإلطار، من املهم احلد 
من الس��عرات احلرارية الزائدة، 
ع��ن طري��ق جتنُّ��ب الوجب��ات 
التوقُّ��ف  كم��ا  اخلفيف��ة، 
ة  ع��ن ش��رب املش��روبات احمُلالَّ

بالسكر.

2 - تُع��د  أنظمة 
 ، " جي��م ر " ل� ا

ع  تُش��جِّ التي 
عل��ى 

االس��تغناء 
ع��ن 

مجموعات 
ئيَّ��ة  ا غذ
بأكمله��ا 

)الكربوهي��درات 
غي��ر  مث��اًل(،   ،
مت���وازن����ة 
صع�ب����ة  و
 . ع تب����ا ال ا
كم��ا أنَّ أي 
"رجي��م" 
ئ���ي  غ�ذا

د من  يدعو إلى تناول نوع ُمحدَّ
الغذاء )ش��وربة امللفوف، مثاًل( 
يُع��رِّض اجلس��م أيًض��ا خلطر 

النقص الغذائي.
3 - ال مُيك��ن االلت��زام بأنظمة 
طوياًل  الصارم��ة  ال�"رجي��م" 
، ل��ذا، يُنص��ح بوض��ع خط��ة 
غذائيَّة طويلة األمد تُناس��ب 

التزامات كل فرد.
4 - م��ن الواج��ب البحث 
الت الشخص  في مؤهِّ
الذي وضع ال�"رجيم".

5 - إنَّ أن��ظ���م����ة 
ال�"رجي��م"، الت��ي تعد 
للوزن،  كبي��رة  بخس��ارة 
لن توفِّر النتائج الس��ريعة 
الت��ي تع��د به��ا. وحتَّ��ى لو 
ح��دث ذل��ك، ق��د تنت��ج عنه 
علًم��ا  صحيَّ��ة.  مش��كالت 
ب��أن خس��ارة ما ب��ن نص��ف 
كيلوغ�رام وكيلوغ�رام ونصف 
الكيلوغ��رام م��ن ال��وزن خالل 

األسبوع آمن.

نصائح قبل اتباع الرجيم

بيروت - وكاالت: 
تتمنى الكثير من النس��اء احلصول 
عل��ى ش��فاه وردي��ة الل��ون تزيدها 
نعومة وأنوثة أكثر، رمبا ألّن الشفاه 
الوردية معروفة أكثر عند األطفال، 
حيث يبدأ الل��ون الزهري باالختفاء 
مع التق��دم ف��ي العم��ر، ليصبح 

أقرب إلى البيج.
ميكن��ِك اآلن احلص��ول على ش��فاه 
وردية وحّل هذه املشكلة، واستعادة 
املظهر اجلميل والصحي للش��فاه 
بلونه��ا ال��وردي، م��ن خ��الل اّتباع 

النصائح التالية:
-اس��تعملي قلم ترطيب الش��فاه 
ع��دمي اللون: يُس��تعمل هذا القلم 
الي��وم،  ط��وال  مس��تمر  بنح��و 
للحاف��ظ عل��ى ترطي��ب الش��فاه 

ومنع تشّققها.
-اعتمدي واقي الشمس: يُستعمل 
واقي الشمس اخلاص بالشفاه، في 

حمايتها من أشعة الشمس التي 
تتسّبب في تغّير لونها واسمرارها.
-زي��ت اللوز: ميتلك زي��ت اللوز مزايا 
متع��ددة ف��ي تفتي��ح ل��ون اجللد، 
يُده��ن القليل من زي��ت اللوز على 
الشفاه، مع تدليك الشفاه بالزيت 

بلطف.
الكزب��رة  تُس��تعمل  -الكزب��رة: 
اخلض��راء في تفتيح لون الش��فاه، 
من خ��الل عصرها وده��ن العصير 
عل��ى الش��فاه، مع بقائه لعش��ر 

دقائق قبل شطف الشفاه.
مُي��زج عصي��ر  الليم��ون:  -عصي��ر 
م��ع  الطع��ام  وك��رمي  الليم��ون 
بعضهما البع��ض، مع دهن املزيج 
على الشفاه، وتركه لبعض الوقت 
ثّم غس��له، أو من خالل مزجه مع 
العسل والغليس��رين ودهنه على 
الشفاه، يُستخدم هذا األخير مّرة 

كل شهر.

كيف تحصلين
 على شفاه وردية؟
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إعالم اللجنة البارالمبية
حقق بطل رف��ع االثقال للمعاقني 
رس��ول كاظم يحق��ق  أول ذهبية 
للمنتخب الوطني العراقي بعد ان 
سجل رقما قياسيا عامليا بوزن ٧٢ 
كغم ق��دره ٢٢٨ كغم في بطولة 
العالم ) ف��زاع( اجلاري��ة حاليا في 
مدينة دبي  بدولة االمارات العربية 

املتحدة. 
وج��اء ف��وز الرباع العراقي رس��ول 
كاظ��م بع��د منافس��ة قوية مع 
ابط��ال العال��م  املش��اركني ف��ي 
البطول��ة , اال ان كاظم اس��تثمر 
وجتربت��ه  العالي��ة  امكانيات��ه 
الناجح��ة الس��يما ف��ي باراملبياد 
ريودي جاني��رو في البرازيل ليحقق 

االجناز اجلديد.

ف��ي  يش��ارك  الع��راق  ان  يذك��ر 
البطول��ة بوف��د يرأس��ه احلك��م 
الدول��ي مزه��ر غامن ويض��م ثالثة 

العبني هم : فارس سعدون ورسول 
كاظم وحس��ن كرم بقيادة املدرب 

سعد عواد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ل منتخ��ب الع��راق لكرة 
الس��لة، أمس، إل��ى العاصمة 
حتضي��رًا  طه��ران؛  اإليراني��ة 
وإي��ران  قط��ر،  ملواجهت��ي 
بتصفي��ات املوندي��ال، بعدم��ا 
التدريبي في  اختتم معسكره 
مدينة أسطنبول، والذي استمر 
ملدة أسبوعني.. وقال مهند عبد 
الس��تار، األم��ني املال��ي لالحتاد 
واملش��رف عل��ى الفري��ق، ف��ي 
»املنتخب  تصريحات صحفية: 
وص��ل إلى طه��ران، بعد انتهاء 

معسكر أسطنبول«.

وأوضح »خضنا في املعسكر 6 
مباريات جتريبية، مكنت املدرب 
م��ن ال��زج بجمي��ع الالعب��ني، 
ومعرفة  قدراتهم،  واكتش��اف 
م��دى جاهزيته��م للمبارات��ني 
تصفي��ات  ضم��ن  املرتقبت��ني، 

كأس العالم«.
ي��وم  قط��ر  »س��نواجه  وب��نينَّ 
اجلمعة، في قاعة مجمع ازادي، 
في السادسة مس��اء بتوقيت 
بغ��داد، ث��م نواج��ه إي��ران، يوم 
األح��د املقب��ل ف��ي الس��ابعة 

مساًء«.
وأش��ار إلى أن »الفوز في مباراة 

قط��ر املقبل��ة س��يضمن لن��ا 
الثانية من  للمرحل��ة  االنتقال 
التصفي��ات، وبالتالي يس��عى 
دارين  التركي مصطفى  املدرب 
حلس��م التاهل من خالل الفوز 

في مباراة اجلمعة املقبل«.
يُذكر أننَّ املدرب مصطفى دارين، 
اختار تش��كيلة م��ن 11 العًبا 
للمبارات��ني، وهم: عل��ي عامر، 
حسان علي، دمياريو علي مؤيد، 
علي عب��د اهلل، كرار جاس��م، 
حي��در جمع��ة، إيهاب حس��ن، 
محمد أمني، ري��كان عثمان، ذو 

الفقار فاهم.

تونس ـ منتصر األسدي*
يخ��وض فريق الش��رطة للكرة 
الس��اعة  مت��ام  ف��ي  الطائ��رة، 
السادس��ة م��ن مس��اء الي��وم 
األربعاء ، مواجهة مصيرية أمام 
األهل��ي البحرين��ي، ف��ي صدام 
مفت��رق طرق س��تحدد وجهته 
املب��اراة املرتقب��ة التي س��تقام 
على صالة قصر الرياضه باملنزه، 
التي تندرج ضم��ن إطار لقاءات 

اجلولة األخي��رة اجملموعة األولى 
من منافس��ات بطول��ة األندية 
ف��ي  حالي��اً  املقام��ة  العربي��ة 

العاصمة التونسية تونس .
وأكد املدي��ر الفني لفريق طائرة 
أن  رزوق��ي  س��لمان  الش��رطة 
فريقه س��يدخل املب��اراة بهدف 
الفوز ، مبيناً ان فريقه سيسعى 
إيجابية متكنه  نتيجة  لتحقيق 
م��ن التأه��ل ال��ى دور الثمانية 

لبطولة األندية العربية .
وأكد عضو الهيئة اإلدارية لنادي 
ومش��رف  الرياض��ي  الش��رطة 
أن  الدراج��ي  أحس��ان  الفري��ق 
هن��اك مكاف��آت ضخم��ة ف��ي 
أنتظ��ار العبي الفري��ق في حال 
التأه��ل وبل��وغ دور الثماني��ة مت 
رصده��ا من قبل وزي��ر الدخلية 
الرئيس الفخري لنادي الشرطة 
 ، األعرج��ي  قاس��م  الرياض��ي 

منوه��اً ان الوزير وجه مبضاعفة 
املكاف��أة في ح��ال أح��راز أبناء 
 ، للق��ب  اخلض��راء  القيث��ارة 
مشيراً الى أن مبادرة ودعم وزير 
الداخلية أعط��ت دافعاً وحافزاً 
معنوياً كبي��راً لالعبني من أجل 
تقدمي أفضل املس��تويات حلصد 

النتائج اإليجابية.

* موفد إعالم نادي الشرطة
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شنيشل يسعى لتعزيز 
نجاحات الجوية 

»المبارزة« تشارك 
في بطولة آسيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
د راضي شنيش��ل مدرب الق��وة اجلوية أنه ينظر  أكنَّ
جلمي��ع املنافس��ني بعني االحت��رام، مش��يرًا إلى أن 
فريق��ه بات جاه��زًا ملواجهة احلدود، الي��وم األربعاء، 

باجلولة ال�16 من الدوري املمتاز.
وقال شنيش��ل ف��ي تصريحات صحفي��ة: »احلدود 
فريق شبابي، ومثابر، وال ميكن احلكم عليه من خالل 
خس��ارته بخماس��ية أمام الصناعات الكهربائية، 
فهو قادر على العودة لوضعه الطبيعي في أس��رع 

وقت«.
وأض��اف »الق��وة اجلوية جتاوز املرحل��ة الصعبة بعد 
بداي��ة متعثرة متكن��ا من عبورها س��واء في الدوري 
احملل��ي، من خالل النتائج املميزة، أو في بطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��ارك منتخبنا للشباب والناش��ئني باملبارزة في 
بطولة آس��يا املق��ررة ان تبدأ يوم 24 ش��باط اجلاري 

وتستمر لغاية 4 آذار املقبل في اإلمارات.
والبطولة تقام حتت رعاية الش��يخ أحمد بن محمد 
بن راش��د آل مكتوم، باشراف مجلس دبي الرياضي، 
واحتاد اإلم��ارات للعبة في مجمع حمدان بن محمد 

الرياضي.
ويش��ارك ف��ي البطولة نح��و 800 العب��اً ميثلون 30 
دولة اعلنت مشاركتها في املنافسات التي ستقام 
لالسلحة الثالث والدول التي تشارك هي » اإلمارات 
والعراق وكازاخس��تان، قيرغس��تان، تركمنس��تان، 
أوزبكس��تان، الص��ني، تايوان، ه��وجن ك��وجن، اليابان، 
كوريا اجلنوبية، الهند، اندونيس��يا، ماليزيا، الفلبني، 
س��نغافورة، تايالند، كمبوديا، البحرين، إيران، األردن، 
لبنان، الكويت،  السعودية، سوريا، اليمن، أستراليا، 

نيوزيلندا وفيتنام«.

»الشباب والرياضة«: تحتفي 
ببغداد عاصمًة لإلعالم العربي 

قسم اإلعالم واالتصال الحكومي 
أقام��ت وزارة الش��باب والرياض��ة- دائ��رة العالقات 
والتعاون الدولي- قسم املنظمات، احتفالية بغداد 
عاصمة اإلعالم العربي بالتعاون مع مؤسسة واحة 
املتنبي للثقافة، على قاعة االحتفاالت املركزية في 
الوزارة وبحضور مستش��ار الوزارة لشؤون الشباب 
الدكت��ور فؤاد فليح ومدير عام دائرة العالقات احمد 
املوس��وي وعدد من مس��ؤولي االقس��ام وموظفي 

الوزارة. 
واس��تهل احلفل بكلم��ة ملدير عام دائ��رة العالقات 
والتع��اون الدولي احمد املوس��وي اش��اد فيها بدور 
االعالم في نقل احلقيقة دون تزييفها وعدم اختالطها 
بالكذب الن هناك من يريد الفتنة للبلد، وبني رئيس 
منظمة واحة املتنبي للثقافة الدكتور فداء النقيب 
ان املنظم��ة اجتهت الى اقام��ة االحتفالية مع وزارة 
الش��باب والرياضة كونها اجله��ة القطاعية االولى 
املسؤولة عن الشباب السيما دورها الكبير في نقل 
االنشطة الشبابية والرياضية والتي هي جزء كبير 

من عمل املنظمة.

إعالم اتحاد الكرة

افض��ى اجتم��اع جلن��ة االنضباط 
ف��ي االحت��اد العراق��ي لك��رة الذي 
عق��د أم��س األول ال��ى حزمة من 
العقوبات.. وقال امني س��ر اللجنة 
ط��ارق عب��د احلافظ: بع��د االطالع 
على تقارير احلاالت الس��لبية التي 
مت تشخيصها خالل اجلولة املاضية 
من منافسات دوري الكرة املمتاز، مت 
اصدار عدد من العقوبات على وفق 

لوائح اللجنة.
وأضاف: مت اصادر عقوبة بحق مدرب 
فريق كربالء حيدر محمود بحرمانه 

من قيادة فريقه ملباراة واحدة.
وأض��اف: وجه��ت اللجن��ة ان��ذارا 
نهائي��ا ملدرب احل��دود مظفر جبار، 
باالضافة الى حرمان مدرب احلراس 
ابراهيم سالم من مرافقة الفريق 
لثالثة مباري��ات متتالية الى جانب 
حرم��ان مدير الفريق علي جاس��م 
من اجللوس على مقاعد االحتياط 
ملباراة واحدة، الفت��ا الى ان اللجنة 
احلرم��ان  عقوب��ة  توجي��ه  ق��ررت 
ملباراتني متتاليتني بحق العب فريق 

احلسني محمد عدنان.
م��ن جه��ة اخ��رى، يدع��و االحت��اد 
الالعب��ني  الق��دم  لك��رة  املرك��زي 
الذي��ن  م��ن  القدام��ى  الدولي��ني 
التمهيدي��ة  االدوار  ف��ي  ش��اركوا 
والنهائي��ة لبطولتي كاس العالم 
وامم اس��يا حصرا الى مراجعة مقر 
االحت��اد خالل املدة من ٢٠ - ٢٧ / ٢ / 
٢٠١٨ لتسلم استمارات االنضمام 
لرابطة الالعبني الدوليني القدامى 

لغ��رض اج��راء انتخاب��ات الرابطة 
التي س��تجري يوم السبت املوافق 
للثال��ث م��ن ش��هر اذار املقبل في 

مقر االحتاد .
كما يدعو االحتاد املدربني من حملة 
ش��هادة A االسيوية حصرا لنفس 
الغ��رض اع��اله وبنف��س التاري��خ 

واملكان احملددين انفا.

ال��ى ان احت��اد الك��رة كان  يش��ار 
ق��د ش��كل جلن��ة لالش��راف على 
الالعب��ني  رابطت��ي  انتخاب��ات 
الدوليني القدامى واملدربني تالفت 
من السادة كاظم محمد سلطان 
رئيسا وكامل زغير سلطان وفالح 
موسى حمزة والدكتور صباح رضا 
جب��ر وولي��د طبرة وقي��س محمد 

اسود اعضاء .
كم��ا، ي��ود االحت��اد املرك��زي لكرة 
القدم ان يؤكد انه لن يس��مح الي 
احد ان يتجاوز على الضوابط التي 
وضعه��ا فيما يخ��ص عملية بيع 
تذاكر مباراة املنتخب الوطني امام 
شقيقه الس��عودي التي ستجري 
في البصرة يوم الثامن والعشرين 

من الشهر اجلاري .
واض��اف االحت��اد ان��ه ح��دد مبل��غ 
خمس��ة االف دينار لش��راء تذكرة 
املب��اراة املذكورة ، داعي��ا اجلماهير 
الرياضي��ة لعدم اقتن��اء اي تذكرة 

خالف السعر احملدد اعاله .
وأهاب االحت��اد باجلماهير الرياضية 
لتزوي��ده باألماكن الت��ي يتم فيها 

البي��ع بخالف الس��عر احملدد حتى 
يتنسى له مالحقة ضعاف النفوس 
الذين يبحثون عن الس��حت احلرام 

على حساب رياضة الوطن .
من جان��ب آخ��ر، أس��فرت مباراتا 
أم��س ف��ي اجلولة 16 م��ن املرحلة 
االول��ى ل��دوري الكرة املمت��از عن 
فوز امليناء على أمانة بغداد بثالثة 
اهداف لهدف واحد في املباراة التي 
اقيمت في ملعب اخلاس��ر، سجل 
للميناء مصطفى كرمي هدفني في 
الدقيقتني 32 و67 واحمد محسن 
24، وألمان��ة بغ��داد ياس��ر عب��د 

احملسن في الدققيقة 60.
وتع��ادل كرب��الء والديوانية بهدف 
ملثله، س��جل للديوانية عماد عبد 
الزه��رة في الدقيق��ة 38 ولكربالء 
صباح عبد احلس��ن ف��ي الدقيقة 

.55
جلن��ة  مدي��ر  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
املسابقات في احتاد الكرة املركزي، 
ش��هاب أحم��د، أن الي��وم األربعاء 
مباري��ات،   4 إقام��ة  سيش��هد 
إذ يالق��ي فري��ق النج��ف ضيف��ه 
الطلبة، ويلعب الس��ماوة  والزوراء 
ف��ي ملع��ب األول، ويتواجه احلدود 
واجلوي��ة في ملع��ب التاج��ي، أما 
مباراة الش��رطة والنفط  فستقام 

في ملعب الشعب الدولي.
يش��ار إل��ى أن اجلول��ة تختتم يوم 
غد اخلميس بث��الث مباريات، حيث 
يلتقي نفط الوسط ونفط ميسان 
في  ملعب النجف، ويضيف ملعب 
التاج��ي مب��اراة فريق��ي احلس��ني 
والصناع��ات الكهربائي��ة، ويلعب 

زاخو  في ملعبه أمام الكهرباء. 

اتحاد الكرة: تسعيرة دخول مباراة الوطني والسعودية 5 آالف فقط 
الميناء يفوز بالثالثة.. واليوم 4 لقاءات في 16 الممتاز

لقاء سابق للوطني أمام السعودية

رسول كاظم

العواصم ـ وكاالت:

للم��رة األول��ى منذ أربع س��نوات، يعود 
مانشس��تر يونايت��د إل��ى الظهور في 
األدوار الفاصل��ة لبطول��ة دوري أبطال 
أوروب��ا لك��رة الق��دم، عندم��ا يلتق��ي 
مضيفه إش��بيلية اإلس��باني  مس��اء 

اليوم األربعاء، في ذهاب ثمن النهائي.
وي��رى ماي��كل كاري��ك قائ��د الفريق أن 
دوري  ف��ي  الفاصل��ة  ل��أدوار  التأه��ل 
األبطال هو الشيء املناسب ملانشستر 
يونايت��د الفائ��ز بلق��ب البطولة ثالث 
م��رات س��ابقة، وأن ع��دم التواج��د أو 
اخلروج املبكر من دور اجملموعات لم يكن 

مالئما ملكانة ووضع هذا الفريق.
عنص��را  يونايت��د  مانشس��تر  وكان 
منتظما في ه��ذه األدوار الفاصلة حتت 
قيادة مديره الفني األس��بق األسطورة 
األس��كتلندي سير أليكس فيرجسون، 
ولكنه غاب عنها في الس��نوات الثالث 

املاضية.
ويع��ود الفريق للظهور ف��ي هذه األدوار 
من خالل مواجهة صعبة للغاية اليوم 
على ملعب إش��بيلية، الذي توج بلقب 
مسابقة الدوري األوروبي لثالثة مواسم 
متتالي��ة من 2014 إل��ى 2016، قبل أن 
يحرز مانشس��تر يونايتد بالذات اللقب 
في املوسم املاضي، ليكون طريقه إلى 
املش��اركة في مس��ابقة دوري األبطال 
ه��ذا املوس��م.وقال كاري��ك، عبر موقع 

مانشستر يونايتد على اإلنترنت: »هذا 
ه��و ما يج��ب أن ننتظره من أنفس��نا؛ 
أن نك��ون ف��ي ه��ذه املرحلة م��ن دوري 
األبطال«.وأض��اف »يج��ب أن يكون هذا 
هو معيارنا، يتعني علينا التواجد دائما 
في هذه املس��ابقة والكف��اح في هذه 
األدوار النهائي��ة، ه��ذا هو امل��كان الذي 

ننتمي إليه«.
قضاه��ا  الت��ي  الس��نوات  وخ��الل 
فيرجس��ون ف��ي تدري��ب الفري��ق، توج 
مانشس��تر يونايتد بلقب دوري األبطال 
مرتني وخسر النهائي مرتني، وبلغ األدوار 

الفاصلة 15 مرة.
ولكن الوضع تغير منذ رحيل فيرجسون 
عن تدريب الفريق في 2013، حيث خرج 
الفري��ق م��ن دور الثمانية في املوس��م 
التالي بقيادة املدرب األسكتلندي اآلخر 
دافي��د موي��س، ثم فش��ل ف��ي التأهل 
في اثنني من املواس��م الثالثة التالية.. 
ومع فوز الفريق بلق��ب الدوري األوروبي 
املوسم املاضي، عاد مانشستر يونايتد 
بقيادة مديره الفن��ي البرتغالي جوزيه 
مورينيو للمش��اركة في دوري األبطال 

هذا املوسم.
وخ��الل دور اجملموع��ات بالبطول��ة، فاز 
الفري��ق بخمس م��ن مبارياته الس��ت 
وس��جل 13 هدف��ا مقب��ل هدفني في 
يونايتد  مانشس��تر  ش��باكه.ويخوض 
غ��دا، املب��اراة األولى له أمام أش��بيلية 

على مدار تاريخ الفريقني.
ويواج��ه موريني��و قب��ل مب��اراة الي��وم 

مش��كلة تتعلق باإلصابات في صفوف 
الفري��ق حيث ينتظر غياب كل من فيل 
جون��ز وماركوس روخو وم��روان فياليني 

وزالتان إبراهيموفيتش.
كما يترق��ب مورينيو املوق��ف النهائي 
للياق��ة كل م��ن مارك��وس راش��فورد 

ووأندي��ر هيري��را  وأنطوني��و فالنس��يا 
الذي��ن غاب��وا عن مب��اراة الفري��ق أمام 
املاضي،  الس��بت  ي��وم  هيديرس��فيلد 
ضمن منافسات كأس االحتاد اإلجنليزي.
كما حتوم الشكوك بشدة حول الالعب 
الفرنسي بول بوجبا بعدما حرمه املرض 

من املشاركة في لقاء هيديرسفيلد.
وبغ��ض النظر عم��ن س��يكون ضمن 
حس��ابات موريني��و للمب��اراة ، يتوق��ع 
اإلس��باني خوان ماتا العب خط وسط 
الفريق أن مانشس��تر يونايتد سيكون 
على ق��در املس��ؤولية.وقال ماتا: »دوري 

األبطال عاد الستئناف نشاطه، وهناك 
أج��واء خاصة هنا ألنن��ا جميعا نتطلع 
لتقدمي ع��رض جيد في ه��ذه البطولة 

الكبيرة«.
وأوضح »أمتنى أن نش��اهد مباراة رائعة 
ف��ي ك��رة الق��دم وأن نحق��ق نتيج��ة 
جي��دة قبل مب��اراة اإلياب )ف��ي 13 آذار 
املقبل( أمام جماهيرنا على استاد أولد 

ترافورد«.
من جان��ب اخر، يع��ول روم��ا اإليطالي 
كثيرا على تألق مهاجمه، عندما يحل 
الفريق ضيفا على ش��اختار دونيتسك 
األوكران��ي مس��اء الي��وم األربع��اء في 
ذهاب الدور الثاني )دور الس��تة عش��ر( 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقدم  التركي الش��اب سينجيز أوندير، 
20 عاما مس��تويات متمي��زة في اآلونة 
األخي��رة ، ويأم��ل روم��ا ف��ي اس��تمرار 
ذلك في مب��اراة الغد، أم��ال في حتقيق 
نتيجة إيجابية أم��ام الفريق األوكراني 
تس��هل من مهم��ة الذئاب ف��ي اإلياب 
على ملعبهم الش��هر املقبل.وس��جل 
أوندي��ر أربعة أه��داف للفري��ق في آخر 
ثالث مباريات لروما بال��دوري اإليطالي، 
وس��اهم ف��ي ف��وز الفري��ق ب��كل من 
املباري��ات الث��الث ليتق��دم إل��ى املركز 

الثالث في جدول املسابقة.
وبعد حالة الشك التي أعقبت انتقاله 
لروما في متوز 2017، أدرك أنصار الفريق 
أن أوندير قد يعوضهم نسبيا عن رحيل 
النج��م املصري الدول��ي محمد صالح 

إلى ليفربول.
وكان ص��الح ت��رك الفريق ف��ي حزيران 
2017 إل��ى ليفرب��ول اإلجنلي��زي وتأل��ق 
معه في املوس��م احلالي حيث س��جل 
لليفربول 22 هدفا في الدوري اإلجنليزي 
حتى اآلن.وقال دييجو بيروتي العب خط 
وس��ط فريق روما »أش��عر بالس��عادة 

فعليا ملستوى أوندير«.
وكان أوندي��ر س��جل هدفا ث��م أضاف 
بيروت��ي آخر ليق��ودا الفري��ق إلى الفوز 
2 / صف��ر عل��ى أودينيزي يوم الس��بت 
املاضي.وأوض��ح بيروت��ي : »ال يتح��دث 
باللغ��ة اإليطالي��ة حت��ى اآلن ولكن��ه 
العب مهذب للغاية وظهر هذا منذ أول 
يوم له مع الفريق، إنه رائع ويستحق ما 

يقال عنه«.
وكان أوندي��ر نتق��ل لروم��ا قادم��ا من 
باش��اك ش��هير التركي مقاب��ل 4ر13 
ملي��ون يورو )6ر16 ملي��ون دوالر( ولكنه 
لم يش��ارك في عدد كبير من املباريات 
في بداية املوسم احلالي، كما لم يلعب 
في أي من مواجهات روم��ا بالدور األول 
)دور اجملموع��ات( ف��ي دوري األبطال هذا 

املوسم.
ولكن م��ع تراجع املس��توى التهديفي 
للمهاجم البوس��ني إيدين دجيكو في 
املوس��م احلالي، حيث س��جل 11 هدفا 
فق��ط للفري��ق مقاب��ل 29 هدف��ا في 
املوس��م املاضي، أصبح أوندير في بؤرة 
االهتمام تدريجيا رغم قصر قامته عن 

زميله البوسني بنحو 20 سنتيمترا.

روما يتسلح بخليفة صالح في مواجهة شاختار

الطموحات الكبيرة تسيطر على مانشستر يونايتد قبل لقاء إشبيلية

تقرير

مانشستر يونايتد في لقطة أرشيفية

Wed. 21 Feb. 2018 issue )3885(

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

إشبيلية ـ مان يونايتد
شاختار دونيتسك ـ روما

دوري أبطال أوروبا

رسول كاظم يحقق أول ذهبية 
»وطني السلة« يالقي قطر وإيرانللبارالمبية في بطولة العالم لألثقال

 في تصفيات كأس العالم

أنهى معسكره في تركيا

اليوم.. طائرة الشرطة ترفع شعار الفوز أمام األهلي البحريني

طائرة نادي الشرطة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتدى عش��رات من س��كان مدينة طرابلس في شمال لبنان 
املالبس امللونة، وغطوا أجس��ادهم بالط��الء لالحتفال ببدء 
موس��م الص��وم الكبير عند املس��يحيني الش��رقيني، الذي 

يسبق عيد القيامة.
وعلى دق��ات الطبول وأنغام املوس��يقى التي م��أت جنبات 
الش��وارع الضيقة في األحي��اء القدمية مبنطق��ة امليناء، ردد 
احملتفل��ون الهتاف��ات، وأدوا رقص��ات في احتف��ال "الزامبو" 
الس��نوي. وقب��ل املش��اركة ف��ي االحتفال طلى أش��خاص 
أجس��ادهم بطالء أس��ود اللون، ميتزج بأش��كال وطرز باللون 
الذهب��ي والفضي تغطي أجس��ادهم، وارتدى كثي��رون أزياء 

تشبه املالبس التقليدية لأميركيني األصليني.
ويع��ود املهرج��ان إل��ى الثالثينيات م��ن الق��رن املاضي، لكن 
الس��كان توقفوا ع��ن االحتفال به في الس��نوات األولى من 
احلرب األهلية التي اس��تمرت من 1975 حتى 1990، فيما عاد 
املهرجان عام 1985 ويتم االحتفال به سنويا منذ ذلك احلني.

وأصول الزامبو ليس��ت واضحة، لكن بعض السكان احملليني 
يقول إنه مهرجان برازيلي قدمي نقله مهاجرون إلى لبنان منذ 
عقود، وإنه النسخة الطرابلسية من مهرجان ريو دي جانيرو. 
ويقول آخ��رون إن من جلبوه هم املهاج��رون اليونانيون الذين 

كانوا يقيمون في منطقة امليناء.
ويعيش ف��ي منطقة امليناء في طرابلس جماعات مس��لمة 
ومسيحية، ويعتقد الكثير من سكانها أن املهرجان يساعد 

في التقريب بني اجلانبني.

طرابلس اللبنانية 
تحتفل بمهرجان الزامبو

البصرة - سعدي السند:
افتت��ح في قاعة قص��ر الثقافة 
والفنون في البصرة التابع لدائرة 
العام��ة،  الثقافي��ة  العالق��ات 
للتش��كيلية  التاس��ع  املعرض 
والش��اعرة خلود بن��اي البصري 

واملوسوم )روايتي(. 
وض��م املع��رض ال��ذي افتتح��ه 
الدكتور سيف الدين عبد الودود 
رئيس قس��م التربية الفنية في 
كلية الفن��ون اجلميلة بجامعة 
البص��رة، اكث��ر م��ن 40 لوح��ة 
توزعت بني الواقعية االجتماعية 
واالنطباعي��ة  والتراجيدي��ة 

والرمزية، مرورا بالكوالج.
اللوح��ات  مدل��والت  تنوع��ت   
ومنونات  وارهاص��ات  انفع��االت 
الرس��امة، ففي أغل��ب لوحاتها 
عايش��ت خلود األنس��انة، ذاتها 
الفنانة لتنتج اللوحات من هذا 

االرتباط.

سعت الفنانة خلود الى محاكاة 
واملش��كالت  والهم��وم  الزم��ن، 
االجتماعي��ة، الت��ي عانى منها 
الفرد في املاضي ومازال الى وقتنا 
احلاضر، وعن ح��االت من الظلم 
األس��ري  والعن��ف  االجتماع��ي 
بسبب البيئة التي تعيش فيها 
امل��رأة، اذ مازالت بع��ض األعراف 
والتقاليد حتد من نشاطها ومن 
ابداعها وانفتاحها على اجملتمع، 
الس��وداوية  النظ��رة  ومازال��ت 

موجودة وواضحة.
أبرزتها  باملقابل هن��اك لوح��ات 
بفرح جميل م��ن األلوان، لتقدم 
ملش��اهدي معرضها امنوذجا آخر 
م��ن االنفت��اح، وبطريق��ة فنية 
تشد اليها االنتباه فجاء القسم 
الثاني من لوحاتها ببشائر لونية 
تخفي وراءها مضامني من احللم 
الفنانون  ال��ذي يتعام��ل مع��ه 

التشكيليون.

 خل��ود بناي تعي��ش لوحتها من 
دون مقدم��ات فهي تبدأ وتتأمل 
لتقدمه��ا  مخيلته��ا  وتعص��ر 
البع��ض  يحت��اج  للجمه��ور، 
املتلق��ي  يب��ذل  ان  ال��ى  منه��ا 

جه��دا لتفكي��ك رموزه��ا فيما 
تأتي��ك لوحات أخ��رى بطريق��ة 
بسي��طة،  واقع��ية  تلقائي��ة 
سلس���ة ال حتت���اج ال�ى جه�د 

لفهمه�ا.

س��ألت خالل جتوالي في املعرض 
ع��ددا من احلاضري��ن عن لوحات 
األجاب��ات  فكان��ت  مح��ددة 
متنوع��ة، القس��م األول اعطي 
اجابات��ه وانطباعات��ه بطريقته 
اخلاصة التي يقترب بعضها من 
املضمون الذي جاءت به كل لوحة 
من اللوحات، واعطى قسم اخر 
تفسيرات لتلك اللوحات من دون 

ان يقترب من املضمون.
بع��ض ممن س��ألتهم تس��اءلوا 
قائل��ني: "مل��اذا ال يأت��ي الفن��ان 
التش��كيلي بلوح��ات متتلك من 
اجلمالي��ة واألس��لوب واملضمون 
مايبع��ث عل��ى راح��ة املتلق��ي 
ليشاهد ش��يئا مريحا له، وملاذا 
"نضي��ع" وقتن��ا بتأم��ل لوح��ة 
وق��د ال جن��د اجابة ع��ن حقيقة 
اللوح��ة  لتك��ون  مضمونه��ا، 
بالنس��بة الين��ا مجموع��ة من 
التخطيط��ات واألل��وان املبعثرة 

هنا وهن��اك. وختم��وا حديثهم 
الى  بالق��ول: "نحن محتاج��ون 
لوح��ات أكث��ر واقعي��ة، تتحدث 
فيه اللوحة عن نفسها، بالرغم 
م��ن اننا وجدن��ا لوحات في قمة 
الرقي عند مبدعة معرض اليوم 
الفنانة التش��كيلية خلود بناي 

البصري".
)مهندس��ة  خل��ود،  الفنان��ة 
التقني��ة  اجلامع��ة  حراري��ات/ 
اجلنوبية( من مواليد 1961، بدأت 
الرس��م منذ عام 1982 وكل من 
تاب��ع معارضها الس��ابقة وجد 
تطورا واضحا في جتربتها الفنية 
وخاصة في معرضها األخير هذا، 
وهي معروفة بوصفها ش��اعرة، 
لها بصمة في مس��يرة الشعر 
ولديها مش��اركات  الع��راق  في 
كتاباته��ا  أول��ى  ب��دأت  ع��دة. 
الش��عرية ع��ام 1976، معاون��ة 

رئيسة منتدى أديبات البصرة.

معرض تشكيلي لخلود البصري

خلود بناي تتحدث عن معرضها ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
بحض����ور ممثل��ي س��ف��ارة جمهوري����ة الع�راق 
ك�ل م�ن الس���ادة ش��يم��اء خلف مسؤولة امللف 
الثقافي، وامللحق فؤاد عبد اللطي��ف وياس�ر ع��ادل 
موس��ى، أقيم حفل توقيع كتاب )الفرات اللوحة ... 
نهاية ومصير( للفنان والكات��ب العراق��ي الدكتور 
حنوش حنوش في مؤسسة البيت الع��ربي التابع�ة 

لوزارة اخلارجية والتعاون االسبانية.
 ق��دم الكت��اب ك���ل م��ن اغناس��يو رو أس��تاذ من 
مؤسس���ة لغ��ات وثق�اف��ات منطق����ة البح����ر 
املتوس���ط والش���رق األوس����ط، والس��يدة نوري��ا 
مدين��ا منس��ق��ة البرام����ج الثقافية في البيت 

العربي.
يتضم��ن الكت��اب دراس��ة ع��ن الف��ن التش��كيلي 
للفن���ان، املول��ود ف��ي مدين��ة الكوف���ة حي���ث ال 
تش��كل الص�ورة في��ه جزء من الثقاف��ة اجلوهري�ة، 
في الوق��ت الذي تس���ود في��ه ثقاف����ة الكلم�ة 
ويحت��وي الكت�اب عل��ى جزئني، األول س��ي�رة ذاتية 
للفن��ان بثقافته العربية الغربية، والثان��ي دراس��ة 
تاريخي�ة جمالي��ة حاول الكاتب من خاللها البحث 
ف����ي العالق��ة اجلمالي��ة بي���ن الفك�ر اليونان�ي 

والفلسف�ة اإلسالم�ية.

الصباح الجديد-وكاالت:
جن��ح فريق طب��ي هندي بإج��راء جراحة قلبي��ة خطيرة، 

حصل على إثرها املريض على "قلب إضافي".
بعد وصول مريض هندي "لم يتم الكش��ف عن اسمه" 
إلحدى املستش��فيات في الهند يعاني من فشل خطير 
في القلب، لم يجد الطبيب كريش��نا كوخالي بديالً عن 
اللجوء لواحدة من أخطر العمليات اجلراحية في العالم، 

.Piggyback Heart والتي تعرف باسم
وبحس��ب "ديلي ميل" فقد اس��تمرت العملية لس��بع 
س��اعات، إذ عمل الفريق الطبي على زراعة فورية لقلب 

إضافي حصلوا عليه من متبرع شاب متوفي دماغياً.
وهكذا متّ وضع القلب اإلضافي بني الرئة اليمنى والقلب 
األصلي للمريض، بعد قطع نوع من األغشية التي حتيط 
بالقل��ب ومتنحه مجاالً للنبض دون التس��بب بأي أذى له 

جراء االحتكاك.
ومن ثم انش��غل الفري��ق في مهمة ال تق��ل أهمية عن 
س��ابقتها متثلت بجعل القلب اإلضاف��ي ينبض بإيقاع 
القلب األصلي نفس��ه، علماً أن أياً من القلبني لم يكونا 
قويني بنحو  كاف للعمل على نحو منفرد، فكالهما كان 

ضروريا لنجاة املريض من املوت.
وطبقاً للطبيب كريش��نا ف��إن العملية التي أجراها من 
اجلراحات النادرة، إذ س��جلت 150 حالة منها فقط على 

مستوى العالم حتى اآلن.

"من الفرات.. اللوحة 
نهاية ومصير" في إسبانيا

زراعة قلب إضافي لهندي 

الصباح الجديد - وكاالت:
ب��دأ موقع "إنس��تغرام" بتطبيقات تتعلق 
باألزياء والطعام واحليوانات األليفة، ليتجه 
اذ  للمن��ازل،  الداخلي��ة  التصامي��م  إل��ى 
أصبح مصدرًا إللهام الديكورات الداخلية، 
وظه��ر باجتاه جتري��د كل الرخام م��ن املنزل 
واس��تبداله باخلش��ب األبي��ض. ول��م يعد 
البح��ث ع��ن أفض��ل وأح��دث التصاميم 
اخلاصة بالديكور الداخلي واألثاث صعبا مع 
وجود "إنس��تغرام" وغيره م��ن التطبيقات 
على الهواتف الذكي��ة، ولكن من الصعب 
أن جتد ما يناس��بك وسط ضخامة األفكار 

التي س��تختار م��ن خاللها أفخ��م وأجمل 
التصامي��م لتنفيذه��ا ل��ك بنح��و خاص 
الداخل��ي،  التصمي��م  تطبيق��ات  أيض��ا. 
ا   "Houzz"  و،"Pinterest" مث��ل تطبي��ق
ستس��مح لك بالش��راء بطريقة مباشرة 
والوصول إل��ى إلهام التصمي��م الداخلي، 
 "Home Design 3D " ويوجد أيضا تطبيق
وال��ذي يأخ��ذك إلى أبعد من ذل��ك، اذ خلق 
 "3D" التصامي��م الدقيقة من خالل تقنية
الختيار األثاث وجتديد املنازل، ويظهر تطبيق 
"Wabi-sabi" الياباني ليمنحك مجموعة 

كبيرة من أفكار التصاميم الداخلي.

تطبيقات إلكترونية تساعدك
الصباح الجديد - وكاالت: على اختيار ديكورات المنزل 

قرر العروس��ان، بول وس��تيفاني، 
مقاض��اة مصور حف��ل زفافهما، 
"غي��ر  التقاط��ه ص��ورا  بس��بب 
الئق��ة" خالل حف��ل زواجهما في 

بريطانيا.
ونش��رت صحيف��ة "ديل��ي ميل" 
قصة بول وستيفاني، اللذان أكدا 
أن ثل��ث الص��ور الت��ي التقطه��ا 
مصور احلف��ل كان��ت "ضبابية"، 
اللتقاطه ص��ورا محدودة  إضافة 

جدا للعريس والعروس.
كم��ا تضمن��ت الص��ور العديدة 
الت��ي التقطه��ا املص��ور لقطات 

"غير الئق��ة" لوصيفات العروس، 
أظهرت أجزاء من أجسادهن.

ولم يلتقط املصور ديف كيلكورس 
سوى سبعني صورة للعروس، و11 
صورة للعريس، من مجموع 1600 

صورة التقطها خالل احلفل.
ولم يعلن عن قيمة التعويض الذي 
س��يحصل عليه العروس��ان، في 

حال انتهت القضية لصاحلهما.
ودافع كيلكورس عن نفسه ملقيا 
اللوم على "سوء األحوال اجلوية" 
خ��الل احلف��ل. يذكر أن��ه تقاضى 
قراب��ة 800 دوالر مقاب��ل خدماته 

في ذلك اليوم.

مقاضاة مصور بسبب صور زفاف "غير الئقة"
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