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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت تركي��ا، أن املباحثات مع 
احلكومة العراقية بش��أن عملية 
عس��كرية محتمل��ة ض��د حزب 
ش��مال  الكردس��تاني  العم��ال 
العراق، كانت إيجابية ومت خاللها 
التوصل لتفاهم مش��ترك بشأن 

مكافحة التنظيم.
وق��ال املتحدث باس��م احلكومة 
التركي��ة بك��ر بوزداغ، ف��ي مؤمتر 
صحف��ي عق��ب اجتم��اع جمللس 
أنق��رة  العاصم��ة  ف��ي  ال��وزراء 
اجلدي��د"  "الصب��اح  وتابعت��ه 
احلكوم��ة  م��ع  "املباحث��ات  ان 
العراقية كان��ت إيجابية"، مبينا 
ان "احلكوم��ة العراقي��ة توصلت 
إلى تفاهم مش��ترك م��ع تركيا 
ض��د املنظم��ة اإلرهابي��ة، وف��ي 
إط��ار ه��ذا التفاهم س��يواصل 
اجلانب العراقي مكافحة اإلرهاب 

بحزم".
وعن توقيت بدء عملية مكافحة 
املرتقب��ة ف��ي ش��مال  اإلره��اب 
"عندما  ب��وزداغ  أوض��ح  الع��راق 
تبدأ العملية س��وف يسمع بها 
اجلمي��ع، وينبغ��ي أال يتوقع أحد 
مني إعطاء جدول زمني بشأنها، 
س��يعلم اجلمي��ع أنها ق��د بدأت 
عندم��ا ي��رون طائراتن��ا احلربي��ة 

ومقاتلينا".
الترك��ي،  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
مولود جاويش أوغلو، قد كشف، 
األسبوع املاضي، أن تركيا والعراق 
سيتخذان خطوات مشتركة ضد 
املس��لحني األكراد التابعني حلزب 
العمال الكردس��تاني املنتشرين 

في األراضي العراقية.
وأوضح جاوي��ش أوغلو أن "تركيا 
والع��راق يعتزم��ان تنفيذ عملية 
عس��كرية عاب��رة للح��دود ضد 

حزب العمال الكردستاني".
وب��ني أن تركيا س��تطلق عملية 
عسكرية ضد األكراد في شمال 
النيابية  االنتخاب��ات  بعد  العراق 
العراقي��ة املقرر إجراؤه��ا في أيار 
املقبل، فيما أع��رب عن أمله في 
أن عملي��ة "غصن الزيتون"، التي 
تنفذها القوات التركية بالتعاون 
مع "اجلي��ش الس��وري احلر" ضد 
األكراد في منطقة عفرين شمال 
س��وريا، ق��د تنتهي بحل��ول هذا 
الشهر، إال أنه لفت إلى أن "تركيا 
قادرة عل��ى تنفيذ العمليتني في 
سوريا والعراق في وقت متزامن".

العم��ال  ح��زب  تركي��ا  وتعتب��ر 
إرهابي��ا  تنظيم��ا  الكردس��تاني 

وحتاربه على مدار 3 عقود.
تتمة ص3

تفاهمات عراقية تركية إيجابية بشأنها

عملية عسكرية مشتركة لضرب
حزب العمال الكردستاني بعد االنتخابات

عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار

ملف صرف رواتب موظفي اإلقليم بات 
)الهابيتات( يسّلم 100 دار في برطلة 2قريبا من الحسم

3بعد تأهيلها

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  أعلن��ت 
العسكرية، إحباط عملية كبيرة 
لتهريب اآلثار، مشيرة الى أن خبراء 
اآلثار ق��دروا قيمة اآلثار املضبوطة 

بعشرات املاليني من الدوالرات.
وقال��ت املديري��ة في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه انه 
العسكرية  االس��تخبارات  "رجال 
االقتصادي  االم��ن  وبالتع��اون مع 
ف��ي محافظ��ة واس��ط، متكن��ت 

من اختراق عصاب��ة لتهريب االثار 
واحباط اكبر عملية تهريب لآلثار 
والقاء القبض على املهربني بكمني 
محك��م"، مبين��ة "مت محاص��رة 
املهرب��ني ف��ي قض��اء النعماني��ة 
مبحافظة واسط وضبط عجلتني 
مستخدمتني في عملية التهريب 
مع املهربني بع��د أن اخفيت االثار 

بطريقة ال تثير الشك". 
وتابعت "ضبطت داخل العجلتني 
مجموع��ة م��ن القط��ع االثاري��ة 

قطع��ة   22 تضمن��ت  الن��ادرة 
م��ن التماثي��ل النادرة الت��ي تعود 
للعص��ور القدمي��ة، و6 قط��ع من 
االحجار املس��ماة )حج��ر النيزك( 
وهو م��ن االحجار الكرمي��ة النادرة 
والنفيس��ة، و4 قط��ع نقدية ذات 
تاريخي��ة قدمية"،  اثاري��ة  نق��وش 
مش��يرة الى ان "خبراء االثار قدروا 
قيمة االثار التي ضبطت بعشرات 
املاليني من الدوالرات في حني اعلن 

اخرون انها ال تقدر بثمن".

ال��ى  املهرب��ني  احال��ة  واك��دت " 
القض��اء وفق احكام املادة 44/ ق ع 
قانون االثار رقم 55 لسنة 2002"، 
الفتة الى ان "ذلك جاء اس��تمرارا 
بعملي��ات  بالقي��ام  لنهجه��ا 
باالستباقية  متتاز  فعالة  تعرضية 
والنوعي��ة ملالحق��ة اخلارجني على 
القان��ون وجت��ار اخمل��درات وتزيي��ف 
االث��ار والقبض  العمل��ة ومهربي 

عليهم واحالتهم الى القضاء".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس ال��وزراء، حيدر العبادي، 
أمس الثالثاء، إع��ادة افتتاح مطاري 
أربيل والس��ليمانية أم��ام الرحالت 
الدولية بعد اس��تجابة السلطات 
احمللية في إقليم كردس��تان إلعادة 
الس��لطة االحتادي��ة ال��ى املطارين 

املذكورين.
ج��اء ذلك خ��الل لقائه م��ع ضباط 
وزارة الداخلية العاملني في مطاري 
إقليم كردستان اليوم 13 آذار 2018 
ف��ي بغداد، حس��ب بيان ص��ادر عن 

مكتبه.
وأكد العبادي، حسب البيان توقيعه 

أمر ديواني بعد استجابة السلطات 
احمللية في إقليم كردس��تان إلعادة 
الس��لطة االحتادي��ة ال��ى املطارين 

املذكورين حسب الدستور.
وأض��اف أن القرار ج��اء حرصا على 
م��ن  املواطن��ني  س��فر  تس��هيل 
خالل مط��اري اربيل والس��ليمانية 
مديري��ة  واس��تحداث  الدولي��ني، 
للحماية اخلاصة على مطاري اقليم 
كردستان تكون القيادة والسيطرة 

فيها لوزارة الداخلية االحتادية.
وتاب��ع العب��ادي ان��ه س��يتم رب��ط 
منظومة التحقق )البايسز( اخلاصة 
مبط��اري االقليم ومناف��ذه احلدودية 

باملنظومة الرئيسية في بغداد على 
غ��رار ما هو معمول ب��ه في املنافذ 
العراقية االخرى وربط دوائر اجلوازات 
واجلنس��ية ومنتسبيها في مطاري 
أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية 

االحتادية بحسب القانون .
واوض��ح رئي��س ال��وزراء أن هن��اك 
العدي��د م��ن الفق��رات ف��ي االم��ر 
الديوان��ي التي وضعناها حرصا منا 
على حقوق ومصالح املواطنني في 
اقليم كردستان والعراقيني جميعا، 

حسب البيان.
وخل��ص ال��ى الق��ول إن��ه س��يتم 
تش��كيل جلنة عليا لإلش��راف على 

ومناف��ذه،  االقلي��م  مط��اري  ادارة 
باملعايي��ر  االلت��زام  م��ن  والتأك��د 
االحتادي��ة، تضم ممثلني ع��ن جميع 
املرك��ز  ف��ي  املعني��ة  الس��لطات 
واالقليم وترفع تقاريرها الى القائد 
الع��ام للق��وات املس��لحة او م��ن 

يخوله، وفق البيان.
م��ن جهت��ه اك��د املتحدث باس��م 
املكت��ب االعالم��ي لرئيس ال��وزراء 
إلغ��اء حظ��ر  ان  س��عد احلديث��ي، 
الطيران عن مطاري اقليم كردستان 
بداية لتعاون ايجابي مثمر في اطار 

حل اخلالفات واملشاكل.
تفصيالت اخرى ص7

االستخبارات العسكرية تحبط
عملية كبيرة لتهريب اآلثار

بيان للعبادي: افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحالت الدولية

متابعة الصباح الجديد: 

أعل��ن الرئيس األميرك��ي، دونالد ترامب، 
إقال��ة وزير خارجي��ة الوالي��ات املتحدة، 
ريكس تيلرس��ون، م��ن منصبه، وتعيني 
الس��ابق لوكالة االس��تخبارات  املدي��ر 
املركزية، مايك بومبيو، خلفا له، في حني 
كلف جينا هاس��بيل بتس��ّلم منصب 
مدير وكالة االس��تخبارات املركزية بدل 

مايك بومبيو
وق��ال ترامب، ف��ي تغريدة نش��رها على 
حس��ابه الرس��مي ف��ي موق��ع "تويتر" 
امس الثالثاء: "س��يصبح مايك بومبيو، 
مدير وكالة االستخبارات املركزية، وزيرا 
جديدا خلارجيتنا. إنه سيقوم بعمل رائع! 

وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه"
وذك��ر ترام��ب أيض��ا أن جينا هاس��بيل 
لوكال��ة  جدي��دا  مدي��را  س��تصبح 
االس��تخبارات املركزية لتكون أول امرأة 

تتولى هذا املنصب.
واختت��م الرئي��س األميرك��ي تغريدت��ه 

بالقول: "أهنئ اجلميع!
فيما كشفت مصادر أميركية مسؤولة، 
ل���CNN، ف��ي وق��ت س��ابق أن البي��ت 

األبيض ي��درس بجدية س��يناريو تغيير 
وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون 
وتعي��ني مدي��ر االس��تخبارات املركزي��ة 

مايك بومبيو خلفا له.
أن املرش��ح احملتم��ل،  وذك��رت املص��ادر 
بحس��ب اخلطة األولية، لتولي منصب 

مدير االس��تخبارات املركزية )CIA(، في 
ح��ال تول��ي بومبي��و حلقيب��ة اخلارجية، 
ه��و الس��يناتور اجلمهوري ت��وم كوتون. 
وتوط��دت العالق��ة بني ترام��ب وبومبيو 

خالل الشهور القليلة املاضية.
وقد تدهورت العالقات الى حد كبير بني 
الرئي��س االميركي ووزير خارجيته وباتت 
االس��تقالة احملتمل��ة للمدي��ر الس��ابق 
لعم��الق النفط اكس��ون موبيل موضع 

تكهنات منذ عدة اشهر.
وفي مطلع تش��رين االول افادت شبكة 
"ان بي سي" ان تيلرسون وصف الرئيس 
االميركي بانه "ابله" في نهاية اجتماع 

في البنتاغون.
كما ان تيلرسون دافع عن االتفاق النووي 
االيراني الذي اعلن ترامب الشهر املاضي 
امام الكونغرس س��حب اق��راره بالتزام 

طهران به.
ودفع ذلك بوزي��ر اخلارجية االميركي الى 
تأكي��د دعمه علن��ا للرئي��س االميركي 

والتزامه بنجاح واليته.
تتمة ص3

تعيين امرأة ألول مرة مديرة جديدة لوكالة االستخبارات المركزية

ترامب يقيل وزير الخارجية ويعّين مدير CIA خلفا له

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
ح��ّذر مجل��س محافظ��ة كرك��وك، 
أم��س الثالث��اء، من خط��ورة األوضاع 
على الطري��ق الرابط مع بغداد، داعياً 
احلكوم��ة االحتادية إل��ى تدخل فوري 

وإنه��اء تواجد تنظيم داعش اإلرهابي 
فيه، معرباً عن تخوفه إزاء اس��تمرار 

الهجمات ضد املارة.
يأت��ي ذلك في وقت، أك��د خبير أمني 
أن التنظيم اإلرهابي بدأ يتس��لل من 

الصح��راء الرابط��ة ب��ني محافظات 
وديال��ى  الدي��ن  وص��الح  كرك��وك 
وينف��ذ عملياته على ذل��ك الطريق، 
مش��دداً على ض��رورة تفعيل العمل 
االس��تخباري واالبتع��اد ع��ن اجلهود 

احلربية.
وأفاد عضو مجلس محافظة كركوك 
جناة حسني في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د" بأن "الطريق م��ع بغداد بات 
يشكل خطورة على املارين من خالله 

إل��ى احملافظ��ة وه��و من مس��ؤولية 
احلكومة االحتادية".

وأضاف حس��ني ان "املتورطني بتنفيذ 
تل��ك الهجم��ات ه��م الف��ارون م��ن 
معارك حترير اقضية الرياض واحلويجة 

والرش��اد الت��ي ج��رت خ��الل الع��ام 
املاض��ي". وب��ني أن "نتائ��ج حترير تلك 
املناطق خالل ايام ومن دون قتال بدأت 

تظهر حالياً على الطريق الرئيس".
تتمة ص3

كركوك تؤكد تنامي خطر "داعش" على طريق بغداد وتدعو لتدخل فوري
عناصر التنظيم يستغلون الصحراء في االنتقال واالختباء وشن الهجمات ضد المارة

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
رف��ض رئي��س اجلمهوري��ة، ف��ؤاد 
معصوم، أم��س الثالثاء، املصادقة 
عل��ى موازن��ة 2018 وأعاده��ا إلى 
به��دف مراجعة  الن��ّواب  مجلس 

مضمونها.
وذكر مص��در مطلع ف��ي تصريح 
صحفي أن "قرار رئيس اجلمهورية 
بعدم املصادق��ة على املوازنة يأتي 
بسبب وجود 31 مخالفة دستورية 

ومالية وقانونية ضمن فقراتها".
وأض��اف املص��در أنه على س��بيل 
املث��ال فأن "املوازن��ة تعطي جمللس 
ال��وزراء صالحية هيكل��ة الوزارات 
في حني أن الدس��تور يقول إن هذا 

اإلجراء يَُنَظم بقانون".
وكان النائ��ب عن االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني، عبد القادر محمد، 
أك��د اخلمي��س املاض��ي أن رئيس 
ل��ن  معص��وم  ف��ؤاد  اجلمهوري��ة 
يصادق على قانون املوازنة في حال 
تضمن القانون مخالفات قانونية 
أو دس��تورية، قائ��ال إن معصوم ال 
يتدخ��ل بالقضاي��ا اخلالفي��ة بني 

بغداد وأربيل ك�"طرف نزاع".
رئاس��ة  اعلن��ت  جهته��ا  م��ن 
اجلمهورية، عن سبب رفض رئيس 
اجلمهورية فؤاد معصوم املصادقة 

على املوازنة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن القائ��م باألعم��ال الكندي في 
العراق ان��درو تيرنر، ام��س الثالثاء، ان 
بالده باش��رت بإجراءات من��ح العراق 
مس��اعدات إنس��انية وقرض��ا ماليا 
ضم��ن  دوالر،  ملي��ون   600 بقيم��ة 
املس��اعي الدولية لتثبيت االستقرار 

في البالد.
وقال تيرن��ر في تصري��ح صحفي، إن 
حكوم��ة ب��الده "باش��رت إجراءاته��ا 
العراق مس��اعدات  مبن��ح  املتعلق��ة 
انس��انية بقيم��ة 400 ملي��ون دوالر، 
وقرض��ا مالي��ا بقيم��ة 200 ملي��ون 

دوالر".
وبني ان "القروض ستكون طويلة األمد، 

وته��دف إلى تطوير عم��ل احلكومات 
احمللية وتعزيز النظ��ام الالمركزي في 
إدارة الدول��ة"، مضيًف��ا، أن "اجلان��ب 
اإلنساني س��يكون ملساندة النازحني 
وتوفير املواد الغذائية والطبية ودعم 
جهود إزالة األلغام واخمللفات احلربية". 
ودع��ا تيري��ز احلكوم��ة العراقية إلى 
"تبسيط إجراءات تسجيل الشركات 
العاملي��ة للمس��اعدة ف��ي تس��ريع 
عملي��ة التنمي��ة"، مش��يرًا إل��ى أن 
"كندا دعمت العراق مببلغ 180 مليون 
الس��تراتيجية  مب��ادرة  ضم��ن  دوالر 
الكندية لدعم العراق التي انطلقت 

عام 2016".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مكت��ب انتخابات نين��وى، أمس 
الثالث��اء، أن��ه يس��عى لرف��ع اجلدول 
اخلاص بتوزيع بطاقات الناخب الى 50 

ألف بطاقة يوميا.
وق��ال مدي��ر املكت��ب الع��ام محمد 
البدران��ي ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن 
"هن��اك اج��راءات جديدة تتب��ع لرفع 
الناخ��ب  بطاق��ات  تس��لم  ج��دول 
بشكل يومي حتى يصل الى 50 الف 
بطاق��ة ملواكبة اجلدول الزمني لعمل 

املفوضية قبل االنتخابات".
وق��ال البدران��ي "ف��ي الوق��ت احلالي 

وصل تس��لم البطاق��ات الى 11 آلف 
باليوم الواحد".

وبني انه " ف��ي مراكز املناطق املدمرة 
مث��ل القدمية في امين املوصل واحلضر 
والقحطانية والبعاج وسنجار مت فتح 
مراك��ز قريبة لها وس��يتم زيادة عدد 
موظفي جم��ع املعلوم��ات وتعزيزها 
ان  وتاب��ع  البايومت��ري".  مبوظف��ي 
"البطاقات تنقسم الى جزئني بعيدة 
االمد وتتراوح بحدود 200 آلف بطاقة 
بعضها سلم للنازحني خارج املوصل، 
وقصيرة االمد وهي بح��دود املليونني 

ويجري توزيعها االن في املوصل".

معصوم يرفض المصادقة 
على موازنة 2018

قرض ومساعدات كندية بقيمة 
600 مليون دوالر للعراق

المفوضية بنينوى ترفع عدد تسّلم 
بطاقات الناخب الى 50 ألفا في اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
منحت منظمة حظر األسلحة 
الكيمياوي��ة في اله��اي، العراق 
شهادة رسمية بإنهاء التزاماته 
مخلف��ات  بتدمي��ر  الدولي��ة 

األسلحة الكيميائية احملظورة.
اطلعت  للمنظمة،  بي��ان  وذكر 
علي��ه "الصب��اح اجلديد" أمس 
الش��هادة  “ه��ذه  أن  الثالث��اء، 
أمت  ق��د  الع��راق  الن  منح��ت 
وفق��اً ألح��كام امل��ادة الرابع��ة 
م��ن اتفاقية حظر اس��تحداث 
واس��تعمال  وتخزي��ن  وإنت��اج 
وتدمير  الكيميائية  االس��لحة 
تلك االسلحة )االتفاقية( واجلزء 
الرابع )ألف( من مرفق االتفاقية 
املتعلق بالتحقق، وبتحقيق من 
االمان��ة الفني��ة ملنظمة حظر 
االس��لحة الكيميائي��ة، تدمير 
مخلفات االسلحة الكيميائية 
م��ن العنبري��ن 13 و 41 ومرافق 
االنت��اج الس��ابقة املوجودة في 

الفلوجة و املثنى، التي سبق أن 
أعلن عنها عم��ال باملادة الثالثة 

من االتفاقية”.
العال��ي  التعلي��م  وزي��ر  وكان 
والعل��وم والتكنولوجي��ا عب��د 
الرزاق العيس��ى أك��د، في وقت 
تعاط��ى  الع��راق  ان  س��ابق، 
"ايجاب��ا" م��ع منظم��ة حظر 

االسلحة الكيمياوية.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان صدر 
عنها في وقت س��ابق، إن "وزير 
والعل��وم  العال��ي  التعلي��م 
ال��رزاق  عب��د  والتكنولوجي��ا 
العيسى بحث مع الوفد الدولي 
م��ن مفتش��ي منظم��ة حظر 
االس��لحة الكيمياوي��ة انه��اء 
التزامات العراق بإتالف مخلفات 
ومواقع االس��لحة الكيماوية"، 
مؤكدا "التزام بغداد باالتفاقية 
الدولية وحس��م كل املتعلقات 
املرتبط��ة مبواق��ع اخمللف��ات في 

مشروعي املثنى والفلوجة".

"حظر األسلحة الكيمياوية" 
تمنح العراق شهادة رسمية 

بإنهاء التزاماته الدولية

٤
ألجل دور أكبر للشباب
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

توص��ل وف��دا حكوم��ة اإلقلي��م 
آلي��ة  ال��ى  االحتادي��ة  واحلكوم��ة 
مناس��بة لتوزي��ع روات��ب وزارت��ي 
والتربي��ة ف��ي حكومة  الصح��ة 
اإلقليم ف��ي أقرب فرص��ة ممكنة، 
الثنائية  ضم��ن إط��ار املباحث��ات 

اجلارية بينهما
املتح��دث  احلديث��ي  س��عد  وكان 
باس��م رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي قد اعل��ن »أن العمل جارِ 
ب��ن احلكومة  والنقاش مس��تمر 
االحتادي��ة واإلقلي��م ح��ول مل��ف 
صرف الروات��ب«، مبينا ان » اطالق 
رواتب املوظفن في وزارتي الصحة 
والتربية بات قاب قوسن أو أدنى«.

وفد احلكوم��ة العراقية برئاس��ة 
محاف��ظ البنك املرك��زي العراقي 
عل��ي الع��الق املتواجد ف��ي اربيل، 
عقد بدوره اجتماع��اً صباح امس 
الثالثاء، مع وفد من حكومة إقليم 
كردستان برئاسة وزير املالية ريباز 
حمالن، مت خالله حسم جملة من 
املس��ائل العالقة من بينها إعادة 
تنظي��م الضرائ��ب واجلم��ارك في 
نظام ع��ام، وتفعيل ف��روع البنك 

املركزي في أربيل والسليمانية.
وق��ال مص��در مطل��ع م��ن داخل 
ان  اجلدي��د،  للصب��اح  االجتم��اع 
اجلانبن ناقش��ا كذلك الية توزيع 
رواتب وزارتي الصحة والتربية في 
حكومة االقلي��م، اذ دعا محافظ 
البن��ك املرك��زي م��ن جهت��ه الى 
الوزارت��ن  روات��ب  توزي��ع  يت��م  ان 
املذكورتن، عبر ف��رع اربيل للبنك 

املركزي العراقي.   
واكدت املصادر وصول وفد آخر من 
بغداد، برئاس��ة أمن عام مجلس 
ال��وزراء العراق��ي، مه��دي العالق، 
إل��ى أربي��ل حلس��م الي��ة العمل 
املش��ترك لالش��راف عل��ى عم��ل 
مط��اري اإلقليم، مش��يرة الى ان 
الوف��د س��يجتمع م��ع فريق من 
إقليم كردستان يشرف عليه وزير 

الداخلية كرمي سنجاري.

عبروا  اقلي��م كردس��تان  موظفو 
بدورهم عن امله��م في ان يطلق 
رئيس الوزراء رواتب موظفي وزارتي 
والتربي��ة ف��ي حكومة  الصح��ة 
الت��ي  الوع��ود  حس��ب  االقلي��م 
اطلقه��ا، مؤكدين انه��م يعانون 
منذ س��نوات من تخفيض قسري 
هائ��ل وتاخير غير مب��رر لرواتبهم 

من قبل حكومة االقليم. 
اللجنة االقتصاد  وكش��ف رئيس 
كردس��تان  برمل��ان  ف��ي  واملالي��ة 
الدكت��ور ع��زت صاب��ر ع��ن وجود 
االالف من الفضائين في سجالت 

موظفي حكومة االقليم.

واوضح ان التس��جيل االلكتروني 
)البايومتري( متكن من كشف قرابة 
100 ال��ف موظف ممن يتس��لمون 
راتب��ن او ثالثة على مالك حكومة 

االقليم. 
وق��ال صابر »ع��دا عن وج��ود من 
يتس��لم راتبن ف��ي آن واحد على 
م��الك حكوم��ة االقلي��م، فانه مت 
الكشف عن وجود عشرات االالف 

من املوظفن الوهمين«.  
للمعلوم��ات  وفق��ا   « وأض��اف: 
التي حصلنا عليه��ا من حكومة 
االقلي��م فان��ه مت الكش��ف ع��ن  
وجود 55 ال��ف فضائي على مالك 

امتنع��وا عن  االقلي��م،  حكوم��ة 
تسجيل اسمائهم في التسجيل 

البايومتري. 
التطبيع  وعلى صعي��د إج��راءات 
بن اربيل وبغ��داد، أعلنت حكومة 
إقليم كردستان أمس االول االثنن، 
تس��ليم املئات من عناصر داعش 
املعتقل��ن لديه��ا ال��ى احلكومة 

االحتادية.
العلي��ا  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
للمتابع��ة وال��رد عل��ى التقاري��ر 
إقلي��م  حكوم��ة  ف��ي  الدولي��ة 
كردس��تان، ديندار زيباري، في بيان، 
إن حكوم��ة االقليم بدأت بعملية 

مش��تركة مع بغداد لتس��ليمها 
معتقلي داعش، وتقدمي تسهيالت 
ف��ي  املعني��ة  لألط��راف  كبي��رة 

احلكومة االحتادية لتسلمهم.
وتابع زيباري »مبوجب قرار محكمة 
التحقيق في أسايش أربيل، أحيل 
277 معتق��الً وف��ق امل��ادة الثالثة 
من قانون اإلره��اب، على محكمة 
حتقيق نين��وى- إرهاب، عبر مراحل 
تتضمن ف��ي كل م��رة 50 إلى 55 
معتق��الً«. واوض��ح »كم��ا أحالت 
احملكم��ة ف��ي أربي��ل 576 معتقالً 
عل��ى محكمة حتقي��ق الرصافة« 
في بغ��داد، موضحا أن س��لطات 

اإلقلي��م تعتق��ل 2652 ش��خصاً 
داع��ش  إل��ى  االنتم��اء  بتهم��ة 

واجلماعات االرهابية.
وف��ي االط��ار، وصل وفد م��ن وزارة 
الداخلي��ة ف��ي حكوم��ة إقلي��م 
ال��ى  الثالث��اء،  ام��س  كردس��تان 
العاصم��ة بغ��داد، ويض��م الوفد 
اجل��وازات  مديري��ات  مس��ؤولي 
واملعلومات،  واجلنس��ية  والس��فر 
وس��يلتقي الوفد مع املس��ؤولن 
في وزارة الداخلية االحتادية، لبحث 
عدد من القضايا الفنية املشتركة 
و تنظي��م عملها والتنس��يق بن 

اجلانبن.

ملف صرف رواتب موظفي اإلقليم بات قريبا من الحسم
عشرات اآلالف من الفضائيين على مالك حكومته

د.علي شمخي 

توشك الدورة احلالية جمللس النواب على نهايتها 
ولم يتبق من عمر البرملان سوى خمس جلسات 
واذا اجرين��ا مقارنة للدور الذي اداه اعضاء الدورة 
احلالي��ة من الن��واب باالدوار الت��ي اداها االعضاء 
الس��ابقون في الدورات املاضية فيمكننا القول 
ان االداء البرملان��ي لهذه ال��دورة كان اداء مقنعا 
ف��ي ظل الظ��روف الصعبة التي م��ر بها العراق 
وف��ي اس��تعراض س��ريع ملا م��رت به الب��الد من 
محن وحتديات فان اس��تجابة مجلس النواب في 
اجملال التش��ريعي وفي مج��ال الرقابة ارتقت في 
مناسبات عدة الى مس��توى هذه التحديات وان 
لم تلب ملطامح الشعب العراقي بشكل كامل 
وم��ن املناس��ب القول ايض��ا ان ثمة انس��جاما 
صاح��ب اداء وعمل الس��لطة التش��ريعية مع 
الس��لطة التنفيذي��ة مع وجود فج��وات عديدة 
ف��ي هذه العالق��ة اال ان الدور ال��ذي لعبه رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي ورئيس مجل��س النواب 
سليم اجلبوري ابعد هاتن املؤسستن عن كثير 
من التجاذبات واملناكفات ومحطات اخلالف التي 
كان ميكن لها ان تلهي احلكومة ومجلس النواب 
على حد س��واء عن املهام امللقاة على عاتقهما 
والبد هنا من االش��ادة باملواقف الشجاعة لكتل 
واح��زاب ونواب رجاال ونس��اء ف��ي الوقوف بوجه 
الكثي��ر من مح��اوالت متري��ر ملفات ومش��اريع 
قوان��ن حامت حولها ش��بهات الفس��اد وقطع 
الطري��ق امامها في احلصول عل��ى ثقة مجلس 
النواب حيث ش��هدت الدورة احلالية اس��تجواب 
العدي��د من ال��وزراء واقال��ة بعضه��م وتوجيه 
االتهامات لقسم اخر منهم وتشخيص مكامن 
الفش��ل ف��ي وزاراته��م وق��د اطل��ع العراقيون 
عل��ى فصول من هذه االس��تجوابات التي كانت 
اشبه مبحاكمات ش��عبية مت عرضها بشفافية 
تعكس ممارس��ة دميقراطية حقيقية يعيش��ها 
الع��راق وتفتقده��ا انظمة سياس��ية اخرى في 
الدول اجمل��اورة كما البد من االش��ارة الى الدعم 
الكبي��ر ال��ذي قدم��ه مجل��س الن��واب حلرك��ة 
االصالح واالحتجاجات الش��عبية الكبيرة التي 
ش��هدتها بغ��داد واحملافظ��ات والت��ي عبرت عن 
رفض الش��عب العراقي ملظاهر الفساد الكبيرة 
في مؤسس��ات الدولة واجللس��ات االستثنائية 
التي جرى التصويت فيها على حزم من القرارات 
التي الغت الكثير من االمتيازات غير الش��رعية 
او الواقعي��ة للمس��ؤولن ف��ي الدول��ة وعدلت 
الكثي��ر من القوانن والتش��ريعات لردم الفجوة 
في منح احلقوق بن فئات الشعب العراقي كما 
جرى تقدمي وصياغة العديد من مشاريع القوانن 
اجلدي��دة وعل��ى الرغم من ان هن��اك عمال كبيرا 
ومهام عديدة كان ينبغي ان ينهض بها مجلس 
الن��واب اال ان ماحتق��ق ميك��ن وصف��ه باملقب��ول 
مقارنة بالدورات السابقة وتنتظر الدورة احلالية 
للمجلس في الشهور القليلة املقبلة  جلسات 
تصوي��ت على مايقرب العش��رين م��ن القوانن 
املهم��ة ابرزها قان��ون احملكمة االحتادي��ة وقانون 
النفط والغاز وغيرها من القوانن والبد لرؤس��اء 
الكتل البرملانية من العمل على حسم التصويت 
عل��ى هذه القوانن باقصى ما يس��تطيعون وان 

يسعوا الى عدم ترحيلها للدورة املقبلة 

اداء برلماني مقنع !

تقـرير

بين فيشمان وغيث العمري*

خالل اجتماع ُعق��د في عّمان في 14 
ش��باط/ فبراير، وقَّ��ع وزي��ر اخلارجية 
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون عل��ى 
»مذكرة تفاهم« بش��أن املس��اعدات 
اخلارجي��ة م��ع نظي��ره األردن��ي أمين 
الصفدي. وقال تيلرس��ون »إن توقيع 
مذك��رة التفاه��م يُع��د اعترافاً من 
الوالي��ات املتح��دة به��ذه الش��راكة 
العميقة مع األردن، وإشارة للعالم أن 
الشراكة األردنية االميركية أقوى من 
قبل«. ويُعد تقييمه دقيقا، في األقل 

إذا قيس بالدوالر.
وحُت��دد »مذك��رة التفاه��م« التزام��اً 
جدي��داً أمده خمس س��نوات بقيمة 
6.375 ملي��ار دوالر )1.275 مليار دوالر 
سنوياً( ابتداًء من السنة املالية 2018 
وانته��اًء بالعام املال��ي 2022 - بزيادة 
سنوية قدرها 275 مليون دوالر مقارنة 
وفي  الس��ابقة.  الث��الث  بالس��نوات 
الوقت الذي تُخفض فيه إدارة ترامب 
املساعدات اخلارجية االميركية، يبقى 
األردن من بن املتلقن اخلمسة األوائل 
لهذه املس��اعدات، إلى جانب العراق 

وأفغانستان وإسرائيل ومصر. 
وفي الوقت نفس��ه، ما ت��زال ميزانية 
األردن ف��ي ]مش��كلة[ دَيْ��ن دائم��ة؛ 
ومع اس��تمرار تدفق الالجئن يحدث 
تغّير في ]تركيبة[ الس��كان، كما أن 
الضغوط تش��كل تهديداً مس��تمراً 
داخ��ل البالد وخارجه��ا. ولذلك، تظل 
»مذك��رة التفاهم« جزءاً واحداً فقط 
م��ن السياس��ة الش��املة املطلوبة 
ملس��اعدة أح��د م��ن أكث��ر حلف��اء 

واشنطن دعماً في الشرق األوسط.
تاريخ مذكرة التفاهم

تأت��ي »مذك��رة التفاه��م« األخي��رة 
في أعق��اب ]التوقيع مس��بقاً[ على 
الس��نة  تغطيان  أخريتن  مذكرت��ن 
املال��ي  والع��ام   2014-2009 املالي��ة 
وثائ��ق  ليس��ت  وه��ذه   .2017-2015
ملزم��ة قانون��اً، ولكنه��ا ذات قيم��ة 
رمزي��ة كبي��رة م��ن خ��الل تأكيدها 
الدائم��ة لاللت��زام  عل��ى الطبيع��ة 
املتح��دة  للوالي��ات  االس��تراتيجي 
]بدع��م[ األردن. كم��ا تس��اعد عّمان 
على تخطي��ط حصوله��ا على احلد 
األدنى من املساعدات االميركية، وهو 
رصيد س��نوي ارتفع م��ن 660 مليون 
دوالر إلى 1 مليار دوالر مع كل »مذكرة 
تفاه��م«، ووص��ل حالياً إل��ى 1.275 

مليار دوالر.
كما قّدمت واش��نطن أمواالً إضافية 
ملش��اريع محددة تتج��اوز اخملصصات 
األصلي��ة، فض��الً عن مس��توى خط 
األس��اس للمس��اعدة الذي وضعته 
»مذك��رات التفاه��م«. فمن��ذ ع��ام 
2013،على س��بيل املث��ال، خصصت 
وزارة الدفاع االميركية مبلغاً إضافياً 
ق��دره 100 مليون دوالر من حس��ابها 
التعاوني��ة  »البرام��ج  ف��ي  اخل��اص 
للحد م��ن التهديدات« للمس��اعدة 
في تثبيت احلواج��ز األمنية ومعدات 
الكش��ف على طول حدود األردن مع 
س��وريا والعراق، وذلك جزئي��اً ملراقبة 
أس��لحة الدم��ار الش��امل. وباملث��ل، 
منح��ت احلكوم��ة االميركي��ة مئات 
مالي��ن ال��دوالرات من��ذ ع��ام 2011 
اس��تيعاب[  ]عل��ى  األردن  ملس��اعدة 
العدد الهائل من الالجئن الس��ورين 
الذي��ن دخلوا البالد، ومتويل املش��اريع 
الت��ي تنفذه��ا وكاالت األمم املتح��دة 
واملنظم��ات الدولية غي��ر احلكومية 
بالدرجة األولى. كما ضمنت واشنطن 
قروض��اً بقيمة 3.75 ملي��ار دوالر في 

2013-2015 )بتكلفة قدرها  الفت��رة 
413 ملي��ون دوالر للوالي��ات املتحدة(، 
التي لم يكن األردن مؤهالً لها بسبب 

وضعه االئتماني الضعيف. 
أين يذهب املال

اخلارجي��ة  املس��اعدات  تنقس��م 
االميركي��ة بنحو عام، ب��ن »صناديق 
»التموي��ل  و  االقتص��ادي«  الدع��م 
ح��ن  وف��ي  األجنب��ي«.  العس��كري 
أن املس��اعدة لبع��ض ال��دول اجملاورة 
لألردن تتكون أساس��اً م��ن »التمويل 
العس��كري األجنب��ي« )على س��بيل 
املث��ال، 100 في املائ��ة عندما يتعلق 
املائ��ة  ف��ي   85 و  بإس��رائيل،  األم��ر 
ف��ي حال��ة مص��ر من��ذ أن مت إع��ادة 
انقالب  بعد  العس��كرية  املساعدات 
عام 2013(، تطّورت حزمة املساعدات 
املقدمة إلى عّم��ان على مدى العقد 
املاضي من تقاس��م »صناديق الدعم 
العس��كري  االقتصادي«/«التموي��ل 
األجنبي« بالتساوي تقريباً، إلى تركيز 

قوي على املساعدة االقتصادية.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، حُت��دد »مذكرة 
التفاهم« اجلديدة احلد األدنى السنوي 
ل� »صناديق الدع��م االقتصادي« إلى 
األردن مببل��غ 750 مليون دوالر أميركي 
و »التمويل العسكري األجنبي« مببلغ 
350 ملي��ون دوالر، مم��ا يت��رك ]منحة[ 
إضافية قدره��ا 175 مليون دوالر يتم 
تخصيصها عند احلاجة. ويشير هذا 
التغيير إل��ى تقييم اإلدارة االميركية 
بأن الدعم احلالي ل� »القوات املسلحة 
األردني��ة« هو مس��اعدة وافي��ة، وأن 
التقلب االقتصادي والضغط الناجم 
عن زيادة الالجئن السورين يشكالن 
التهدي��د احلقيق��ي لالس��تقرار في 

املنطقة.
ص أكبر مك��ّون من »صناديق  ويُخصَّ
الدعم االقتصادي« ملس��اعدة املوازنة 

املباش��رة للحكوم��ة األردني��ة التي 
بلغ��ت أكث��ر م��ن 230 ملي��ون دوالر 
في الع��ام املالي 2016. ومُت��ّول األردن 
نحو 12 في املائة م��ن ميزانيتها عن 
طري��ق املن��ح املباش��رة، حي��ث عادة 
م��ا تق��وم الوالي��ات املتح��دة بالدور 
الرائ��د ف��ي تقدمي ه��ذا الدع��م بعد 

الس��عودية الت��ي تأت��ي ف��ي املرتبة 
ولكن مس��اعداتها متذبذبة.  األولى 
)وعلى الرغم من أن الدول األخرى في 
»مجل��س التع��اون اخلليجي« قدمت 
دعم��اً للميزانية ف��ي املاضي، إال أنها 
تركز حالياً على متويل االس��تثمارات 
الرأس��مالية لدعم مش��اريع إمنائية 

محددة في األردن.
ولك��ن حت��ى م��ع ه��ذه املس��اعدة 
األردن يعتم��د  ي��زال  الس��خية، م��ا 
اعتماداً كبي��راً على املعونة اخلارجية 
وه��و ُمثقل بكاهل الدي��ون الكبيرة. 
وف��ي عام 2017، بلغت نس��بة الَديْن 
إل��ى »الناجت احملل��ي اإلجمالي« 94 في 
املائة، وهي نس��بة مرتفع��ة للغاية 
نظ��راً ملع��دل النم��و املنخف��ض في 
األردن. واألس��وأ من ذل��ك أن التكلفة 
السنوية خلدمة هذا الَديْن تبلغ نحو 
1.3 مليار دوالر، أي ما يقرب من 11 في 

املائة من اإلنفاق احلالي.
وته��دف »مذك��رة التفاه��م«، كم��ا 
أوض��ح الوزير تيلرس��ون، إل��ى »دعم 
ج��دول األعم��ال السياس��ي جلالل��ة 
امللك عب��د اهلل - واألهم م��ن ذلك - 
إصالح��ه االقتصادي، فض��الً عن أنها 
تُق��رب األردن إل��ى حتقي��ق االعتم��اد 
الذاتي الذي تس��عى إليه«. وبالفعل، 
يساعد الدعم االميركي في تخفيف 
ع��ن  الناجم��ة  احمللي��ة  الضغ��وط 
اإلصالح��ات االقتصادية واملالية التي 
نفذها األردن مبا يتماش��ى مع برنامج 
»صن��دوق النقد الدول��ي«. ولكي حتد 
من ديونها، اتخذت عّمان قرارات مثيرة 
للجدل مثل إلغاء دعم اخلبز )الذي لم 
يوصي به »صندوق النق��د الدولي«(، 
وزيادة أس��عار الكهرباء، ورفع ضرائب 
املبيعات إلى م��ا بن 10-16 في املائة 

على مجموعة واسعة من السلع.
ردود الفعل األردنية

عل��ى الرغم من األم��ل الذي وضعته 
عّمان في البداية على قيام واشنطن 
بزيادة خط األساس للمساعدة إلى 2 
مليار دوالر، إاّل أّن رد الفعل الرس��مي 
التفاه��م«  األردن��ي عل��ى »مذك��رة 
اجلدي��دة كان م��ع ذل��ك جي��داً جداً. 
وف��ي مؤمتره الصحفي املش��ترك مع 
تيلرسون، أكد الصفدي مراراً وتكراراً 
للعالقات  »األخوي��ة«  الطبيعة  على 
الثنائي��ة وس��عى إل��ى التقليل من 
ش��أن أي خالفات أو جتزئتها، ال سيما 
فيما يتعلق بقرار ترامب اخلاص بنقل 

السفارة االميركية إلى القدس.
عل��ى  تيلرس��ون  زي��ارة  وحصل��ت 
تغطي��ة إيجابية في وس��ائل اإلعالم 
األردني��ة أيض��اً، على الرغ��م من أنه 
كان عليه��ا أن تتنافس مع عدد كبير 
من التط��ورات احمللية. وق��د هيمنت 
عمليات تخفيض الدعم على عناوين 
األخبار نظ��راً لالحتجاجات الصغيرة 
ولك��ن املس��تمرة ضدها، م��ن بينها 
احتجاج��ات عرضية في مناطق عادة 
ما تكون موالية للحكومة في وسط 

األردن وجنوبه. 
وال ش��يء من ه��ذه التط��ورات مثيراً 
مبا يكفي لتهديد اس��تقرار اململكة 
التي اعتادت على ]مواجهة[ األزمات. 
ومع ذلك، فإنها تسلط الضوء بنحو 
جماعي على التحدي��ات االقتصادية 
والسياس��ية املس��تمرة الت��ي يت��م 
مبوجبها تقدمي املس��اعدة االميركية 
ل��ألردن، وعلى ض��رورة احلف��اظ على 

االنخراط الوثيق.
مضاعفة أثر »مذكرة التفاهم«

س��تعتمد فعالي��ة زيادة املس��اعدة 
الت��ي تقدمها واش��نطن إل��ى األردن 
على احل��وار املنتظم بن املس��ؤولن 
الرئيسين على مستوى الوزارات في 
كال البلدي��ن. ولضمان انفاق التمويل 

اجلدي��د بنحو جي��د، حتت��اج الواليات 
املتحدة الى فريق فعال مش��ترك بن 
الوكاالت، اضاف��ة الى بعثة اميركية 
تضم عدد كامل من املوظفن وتكون 
نش��طة فى عّمان للعم��ل مع نائب 
رئيس الوزراء األردنى اجلديد للش��ؤون 
االقتصادي��ة وفريقه. ومن ش��أن ذلك 
أن ميّك��ن اإلدارة االميركي��ة من إجراء 
تقيي��م منتظم مل��دى تلبي��ة برامج 

املساعدة لالحتياجات األساسية .
أم��ا بالنس��بة للمبل��غ اإلضاف��ي ل� 
 175 البال��غ  التفاه��م«  »مذك��رة 
مليون دوالر على ش��كل مس��اعدات 
غي��ر مح��ددة، فينبغي للمس��ؤولن 
االميركين أن يرصدوه ملشروع متعدد 
الس��نوات يهدف إلى حتس��ن ]فرص 
العمل[ ف��ي األردن بس��بب البطالة 
املرتفعة في البالد. ولم تكن املمارسة 
اخلاصة مبَْنح قروض التمويل املتناهية 
الصغر لدعم بروز ش��ركات صغيرة، 
ناجح��ة بنحو خاص ف��ي خلق فرص 

عمل كبيرة.
وفي املقابل، يحت��اج األردن إلى اتخاذ 
ع��دة إج��راءات تنظيمي��ة وتوس��يع 
فرص احلصول على التمويل من أجل 
التحفيز على خلق فرص العمل. وفي 
التقرير الس��نوي ل� »البنك الدولي« 
بعنوان »ممارس��ة أنش��طة األعمال«، 
حتت��ل اململكة املرتب��ة 110 عاملياً في 
»سهولة ممارس��ة األعمال التجارية« 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  )والعاش��رة 

وشمال أفريقيا(.

*بني فيش��مان، زميل مش��ارك في 
معهد واش��نطن، وقد عم��ل مديراً 
لش��ؤون ش��مال أفريقيا واألردن في 
»مجلس األم��ن القومي« االميركي 
في الفترة من 2012 إلى 2013. غيث 

العمري، زميل أقدم في املعهد.

االستثناء الخاص باألردن في المساعدات الخارجية األميركية

رئيس الوزراء حيدر العبادي مع وفد االقليم )ارشيف(

موظفو اقليم 
كردستان عبروا 
بدورهم عن املهم 
في ان يطلق رئيس 
الوزراء رواتب 
موظفي وزارتي 
الصحة والتربية في 
حكومة االقليم 
حسب الوعود التي 
اطلقها
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قدّمت واشنطن أموااًل 
إضافية لمشاريع محددة 
تتجاوز المخصصات 
األصلية، فضاًل عن مستوى 
خط األساس للمساعدة 
الذي وضعته »مذكرات 
التفاهم«. فمنذ عام 
2013،على سبيل المثال، 
خصصت وزارة الدفاع 
االميركية مبلغًا إضافيًا 
قدره 100 مليون دوالر 
من حسابها الخاص في 
»البرامج التعاونية للحد 
من التهديدات« للمساعدة 
في تثبيت الحواجز األمنية 
ومعدات الكشف على طول 
حدود األردن مع سوريا 
والعراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تأنف مجلس النّواب برئاسة 
، س��ليم اجلبوري، أم��س الثالثاء، 
املواضي��ع  ملناقش��ة  جلس��ته 
املدرجة في جدول أعمال اجللسة 
السابقة واملرفوعة من يوم أمس.

وذكر إع��الم النائ��ب األول لرئيس 
مجلس النواب اليوم 13 آذار 2018 

أنه "بسبب عدم اكتمال النصاب 
لعدد  بالق��راءات  اجملل��س  اكتفى 
م��ن القوانن م��ن دون التصويت 

عليها".
وأنه��ى مجل��س الن��واب القراءة 
االولى ملقترح قانون التعديل االول 
لقانون ضم املعهد القضائي الى 
مجلس القضاء االعلى رقم )70( 

2017، كما أنهى القراءة  لس��نة 
االولى ملقت��رح قانون احت��اد رجال 

االعمال العراقين.
الن��واب  مجل��س  واس��تنكر 
بح��ق  اإلجرامي��ة  العملي��ات 
األقليات ودعا ال��ى توفير احلماية 

للمواطنن.
وعقد اجلبوري، أمس االول االثنن، 

اجتماعاً موسعاً في مكتبه، ضم 
أعضاء هيئة املس��اءلة والعدالة، 
وبحض��ور ع��دد من أعض��اء جلنة 
والعدال��ة  واملس��اءلة  املصاحل��ة 
النيابي��ة وع��دد من مستش��اري 

البرملان.
بح��ث  االجتم��اع  خ��الل  وج��رى 
مفصل لألس��ماء التي وردت في 

قوائ��م مصادرة األم��وال املنقولة 
وغي��ر املنقولة الت��ي أعلن عنها 
مؤخراً م��ن قبل هيئة املس��اءلة 
والعدال��ة، إذ أكد اجلبوري "ضرورة 
إنصاف من قارع اإلرهاب وأس��هم 
في بناء املؤسس��ات الدس��تورية 
أو من لم تتلط��خ أيديهم بدماء 
العراقي��ن أو م��ن ل��م يث��ر على 

حساب املال العام".
ودعا رئيس مجل��س النواب خالل 
إج��راء  ض��رورة  ال��ى  االجتم��اع 
مراجعة دقيقة للقوائم املذكورة 
و" أن تُأخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار كل 
املالحظ��ات التي أثي��رت من قبل 
العدي��د م��ن اجله��ات التنفيذية 

والتشريعية والشعبية".

قراءة عدد من القوانين من دون التصويت عليها بسبب غياب النصاب البرلماني



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الثالثاء، ب��أن مدنيا 
قتل واصي��ب اربعة اخري��ن بانفجار 

عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة بالقرب من س��وق شعبي 
مبنطقة احلمامي��ات التابعة لقضاء 
التاج��ي ش��مالي بغ��داد انفج��رت، 
صباح يوم امس ما اس��فر عن مقتل 
مدن��ي واصابة اربع��ة اخرين بجروح 
مختلف��ة" ، مضيف��ا أن "قوة امنية 
وصل��ت ال��ى م��كان احل��ادث ونقلت 
املصاب��ن ال��ى مستش��فى قري��ب 
وجث��ة القتي���ل الى دائ���رة الط�ب 

العدل�ي". 

ديالى – اطالق نار 
اعلن رئي��س مجلس محافظة ديالى 
عل��ي الداين��ي ام��س الثالث��اء ، عن 
مقتل احد موظفي قسم االدارة في 
مجل��س احملافظة بني��ران مجهولن 

على طريق بعقوبة- املقدادية.
وقال الدايني ان "مسلحن مجهولن 
هاجموا صباح يوم امس احد موظفي 
قس��م االدارة في مجلس ديالى لدى 
مروره على طريق بعقوبة- املقدادية، 
م��ا ادى الى مقتله في احل��ال"، ودعا 
الداين��ي الق��وى االمنية ال��ى "فتح 

حتقيق عاجل في مالبسات اجلرمية".

كركوك – عملية امنية 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة كركوك ام��س الثالثاء ان 
وحدات من احلش��د الشعبي متكنت 

بعملي��ة امنية م��ن تطهير ١٦ قرية 
واعتق��ال ع��دد م��ن املش��تبه بهم 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "العملية االمنية التي 
انطلقت امس مس��تمرة في تطهير 
ق��رى ناحية الري��اض )٥٥ كم جنوب 
غرب��ي كركوك(، حي��ث جنحت قوات 
الش��رطة االحتادية واحلشد الشعبي 
من تطهير ١٦ قرية وتدمير مضافات 
وانفاق ومستودعات لالسلحة تابعة 
لتنظيم داع��ش االرهابي" ، مضيفا 
ان ه��ذه الوحدات متكنت من اعتقال 
عدد من املش��تبه بهم والتدقيق في 
هوياتهم، حيث يت��م االفراج من لم 

يتورط مع داعش االرهابي". 

صالح الدين – تفجير جامع
أمن��ي ف��ي ش��رطة  اك��د مص��در 

محافظة صالح الدين امس الثالثاء، 
بأن مسلحن مجهولن فجروا جامع 
املصطفى عل��ى الطريق الرابط بن 

كركوك وتكريت.
وقال املصدر ان "مجموعة مسلحة 
يعتق��د انه��م عناصر م��ن تنظيم 
داعش قاموا في س��اعة متاخرة من 
ليلة امس، بتفجير جامع املصطفى 
الواق��ع ق��رب فلكة فرس��ان العلم 
عل��ى الطري��ق الراب��ط ب��ن مدينة 
تكريت ومحافظ��ة كركوك"، مبينا 
ان "التوقعات تشير الى تسلل هؤالء 
الدواع��ش الى املنطق��ة واقدامهم 
، مضيف��ا  اجلام��ع"  تفجي��ر  عل��ى 
ان "التفجي��ر ادى ال��ى احل��اق اضرار 
مادية باجلامع، دون وقوع اية خس��ائر 
بشرية"، مش��يرا الى ان "قوة امنية 
طوق��ت احل��ادث، وفتح��ت حتقيق��ا 

ملعرفة مالبساته". 

االنبار – ضربة جوية 
كشف مصدر بقيادة عمليات األنبار 
امس الثالثاء، عن مقتل ثالثة إرهابين 
داخل نفق بواسطة طيران التحالف 

الدولي في صحراء الرطبة.
وقال املصدر "طيران التحالف الدولي 
متكن من قصف نفق لتنظيم داعش 
ف��ي صح��راء جن��وب غ��رب الرطبة 
310كم غ��رب الرم��ادي" ، الفتا الى 
أن "القصف اسفر عن تدمير النفق 
وقتل ثالثة إرهابين كانوا يتحصنون 

داخله".

النجف – اعتقال مطلوب 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظ��ة النج��ف االش��رف امس 

الثالث��اء ان قوة من مكتب مكافحة 
اج��رام الك��رار التاب��ع ال��ى مديرية 
شرطة احملافظة القت القبض على 
مته��م ارتكب جرائم س��رقة كثيرة 

في عدد من احياء احملافظة.
وذك��ر املص��در االمن��ي ان "مكت��ب 
مكافحة الك��رار ألقى القبض على 
سارق خطير ارتكب عشرات اجلرائم 
في احياء اجلامعة والعدالة والسالم 
واحلس��ن وأحياء متفرق��ة اخرى من 
احملافظة"، مبينا ان "الس��ارق ضبط 
وهو يقوم بالس��رقة باجلرم املشهود 
ومت التحقي��ق معه واعت��رف بقيامه 
بارتكاب عشرات السرقات ومت إحالته 

للقضاء".

نينوى – حترير فتاة 
كش��فت قي��ادة ش��رطة محافظة 

نينوى ام��س الثالثاء ع��ن حترير فتاة 
واعتقال خمس��ة من خاطفيها في 

أيسر املوصل.
وق��ال قائد ش��رطة نين��وى العميد 
الرك��ن حم��د نام��س اجلب��وري إن��ه 
"بإش��راف ش��خصي من قب��ل قائد 
مديري��ة  متكن��ت  نين��وى،  ش��رطة 
مكافح��ة اإلج��رام م��ن حتري��ر فتاة 
مخطوف��ة وتلق��ي القب��ض عل��ى 
خمس��ة أشخاص من اجملرمن الذين 
قام��وا بخطفه��ا م��ن منطقة حي 
امليثاق في املوصل"، مبينا ان "اعتقال 
اجملرم��ن اخلمس��ة مت ف��ي منطق��ة 
ح��ي النور في اجلانب األيس��ر ملدينة 
"العملي��ة  ان  ، مضيف��ا  املوص��ل" 
جاءت وفق��ا ملعلومات اس��تخبارية 
دقيقة قادت لتحرير الفتاة والقبض 

على العصابة".

انفجار عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد * تطهير ١٦ قريًة واعتقال مشتبه بهم غربي كركوك
مقتل 3 إرهابيين بقصف جوي في الرطبة * تحرير فتاة واعتقال 5 من خاطفيها في أيسر الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء 
مصعب املدرس، أمس الثالثاء، أن معدل جتهيز 
أغلب املناطق في محافظ��ة نينوى بالطاقة 

الكهربائية، جتاوز العشرين ساعة يوميا.
وقال املدرس في بيان صحفي، تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، ان "الوزارة تقوم حاليا 
بتجهيز الساحل االيس��ر في مدينة املوصل 
وع��ددا  االمي��ن،  الس��احل  مناط��ق  وبع��ض 
م��ن االقضي��ة والنواح��ي في نين��وى بطاقة 

كهربائية جتاوزت ال�20 ساعة يومياً".
واش��ار ال��ى وج��ود "حتدي��ات تواج��ه عم��ل 
مديري��ات توزي��ع ونق��ل وانت��اج الطاق��ة في 
احملافظة جراء العمليات االرهابية التي طالت 
منظوم��ة الكهرب��اء الوطنية ف��ي املنطقة 
الش��مالية، فضالُ عن تخفيض مبالغ موازنة 
وزارة الكهرب��اء وعدم اطالقه��ا من قبل وزارة 

املالية".
واس��تدرك امل��درس "إال ان م��الكات ال��وزارة 
الهندس��ية والفنية تبذل جهوداً استثنائية 
ف��ي اع��ادة تأهي��ل املنظوم��ة الكهربائي��ة 

باالمكانيات املتاحة".
وكان��ت وزارة النف��ط العراقي��ة وقع��ت في 
وقت س��ابق عقداً لتأمن نص��ف احتياجات 
محافظة نينوى، من الطاقة الكهربائية، يعد 
األول من نوعه بعد إعالن حترير مدينة املوصل 

مركز احملافظة من تنظيم "داعش".
وج��اء توقيع العقد بعد ي��وم واحد من إعالن 
العب��ادي م��ن املوصل، ع��زم حكومت��ه البدء 

بإعادة إعمار البنى التحتية املدمرة باملدينة.
احلكوم��ة  ف��ي  التخطي��ط  وزارة  وأعلن��ت 
العراقي��ة في وقت س��ابق وّضع خطة إلعادة 
إعم��ار املناط��ق احمل��ررة من س��يطرة تنظيم 
"داعش" متتد ل�10 سنوات وبكلفة 100 مليار 

دوالر.
وتعرضت البنى التحتية للوزارات العراقية في 
احملافظات التي خضعت وتخضع أجزاء منها 
حتت س��يطرة "داع��ش" إلى خس��ائر كبيرة، 
منها مش��اريع الطاقة الكهربائية واملنشآت 

احلكومية، قدرت مبليارات الدوالرات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مص��رف الرافدين، أمس الثالثاء، أن قرض 
اخلمسن مليون دينار املعنية بالسكن، إمنا هي 

لبناء قطعة أرض وال تشمل الترميم والبناء.
وق��ال املكتب اإلعالمي للمص��رف في بيان له 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه ان "قرض 
50 ملي��ون ال��ذي مين��ح للمواطن يش��ترط ان 
تك��ون لديه قطع��ة ارض للبن��اء فيها وليس 

للترميم او إضافة بناء".
واضاف ان "املصرف قرر قبول الهيكل املسقف 
للطابق الثاني واالختصار على منحه الدفعة 

الثانية والثالثة فقط من القرض".
واعلن مصرف الرافدين، في 4 حزيران 2017 عن 
ق��روض للمواطنن تصل ال��ى 50 مليون دينار 
ألغراض البناء، مش��يرا الى ان مدة القرض 10 

سنوات وبفترة إمهال 3 أشهر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث��ت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
آلي��ات تنفي��ذ مش��روع صن��دوق التكاف��ل 

االجتماعي.
وقال املتحدث باس��م الوزارة عمار منعم في 
تصريح صحفي، ان "وزير العمل محمد شياع 
الس��وداني اجتمع بعدد م��ن اعضاء مجلس 
النواب وممثل��ي مجالس احملافظات ومنظمات 
اجملتم��ع املدني ورجال االعمال واملس��تثمرين، 

لبحث انشاء صندوق للتكافل االجتماعي".
وأضاف ان االجتماع "ناقش كيفية اس��تثمار 
املبادرات التي تقدم م��ن قبل اجلهات املانحة 
والش��ركات ورجال االعمال واملنظمات احمللية 

والدولية لدعم شريحة الفقراء واحملتاجن".
وأكد منعم "وجود ش��ركاء دولين ومحلين 
لتنفي��ذ خطط ال��وزارة وبرامجه��ا املتعلقة 
االجتماع��ي  الضم��ان  ش��بكات  ببرام��ج 

والتأمينات وسياسات سوق العمل".

عشرون ساعة من الكهرباء 
ُتجّهز بها نينوى يوميا

الرافدين يعلن شروط 
منح قرض الـ 50 

مليون دينار السكني

العمل: إعادة الحياة
الى التكافل االجتماعي

الملف األمني

عملية عسكرية مشتركة لضرب
حزب العمال الكردستاني بعد 

االنتخابات
وبحسب ما أورده احلزب الدميقراطي 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 
البارزاني سابقا، يتخذ حزب العمال 
الكردس��تاني م��ن ش��مال الع��راق 
معقال له، وينش��ط في العديد من 
العراقية،  املدن والبل��دات الكردي��ة 
كما يحتل 515 م��ن القرى الكردية 

في املنطقة.
وتشن القوات التركية من حن إلى 
آخ��ر غ��ارات على مواقع ه��ذا احلزب 
الكردي في ش��مال الع��راق، بهدف 
منع تس��لل مس��لحيه إل��ى عمق 
تركيا لش��ن هجمات إرهابية هناك، 

حسب ما تقوله أنقرة.
وجرى اس��تئناف النزاع املسلح بن 
الس��لطات التركية وح��زب العمال 
الكردس��تاني ف��ي مت��وز م��ن العام 
2015 بع��د انهي��ار الهدن��ة التي مت 
التوص��ل إليها بينهما ف��ي آذار من 

العام 2013.

كركوك تؤكد تنامي خطر 
"داعش" على طريق بغداد وتدعو 

لتدخل فوري
وأش��ار حس��ن إل��ى أن "معلوماتنا 
تفيد ب��أن عناص��ر التنظيم صدرت 
اليه��م اوامر عند عملي��ات التحرير 
بتغيي��ر املواقع وحلق اللحى وتبديل 
الط��رق  إل��ى  واالنتق��ال  املالب��س 

اخلارجية بغية تنفيذ الهجمات".
وأك��د عض��و مجل��س احملافظة أن 
"االعت��داءات واخل��روق اخ��ذت تكون 
تتكرر، من��ذ ان ظهر تنظيم الرايات 

البيض��اء وهجمات��ه ب��ن قضائ��ي 
داقوق وط��وز خرماتو، والي��وم خاليا 
نائمة تستهدف الوافدين واخلارجن 

من كركوك".
وال يستبعد حسن "وجود معلومات 
مترر إلى عناصر التنظيم من القوات 
االمني��ة، وذل��ك ظهر ف��ي الهجوم 
الذي طال عناصر احلش��د الشعبي 

في منطقة السعدونية مؤخراً".
وي��رى أن "العملي��ات التي تش��نها 
الق��وات العس��كرية ف��ي أقضي��ة 
كركوك ت��دل على أن تنظيم داعش 
ما زال موج��وداً على االرض ألننا جند 
هن��اك مروحي��ات واس��لحة ثقيلة 
من قب��ل قواتنا ما يدل على خطورة 

األوضاع".
ويتخوف حسن من "تدهور االوضاع 
االمني��ة ف��ي طريق بغ��داد بوصفه 
مم��راً يربط جنوب البالد بش��مالها"، 
ويواص��ل أن "كثرة الس��يطرات بدأ 
يس��تغلها العدو بنصب مش��ابهة 
لها من أجل تنفيذ عمليات اجرامية، 

ما يستدعي جهداً استخبارياً".
االحتادية  "احلكومة  ويطالب حسن 
بالتدخ��ل الفوري باعادة الس��يطرة 
عل��ى مناطق م��ا زالت بي��د داعش 
برغم انتهاء عمليات التحرير، اليوم 
باتت تش��كل تهديداً على كركوك 
والطري��ق الرابط مع بغداد واملناطق 

احملاذية".
ب��دوره، ذك��ر اخلبير االمني جاس��م 
حن��ون ف��ي حدي��ث إل��ى "الصباح 
اجلديد"، أن "عملي��ات التعرض ضد 
املدنين والقوات االمنية على الطريق 
الرابط بن بغداد وكركوك في جزئه 

الشمالي ليست باجلديدة".

وأض��اف حن��ون أن "الهجمات بدأت 
بنص��ب كم��ن للق��وات االمني��ة، 
وكذل��ك اغتياالت متك��ررة وقصف 
مدفعي، وتطور االمر إلى استهداف 
املدني��ن وح��رق جثثه��م ف��ي حتول 

خطير".
وحت��دث عن "خلل امني، س��يما بن 
والعظيم على  منطقت��ي مفت��ون 
طريق كركوك، وهذا يدل على متركز 
تنظي��م داع��ش وامت��الك عناصره 
مراكز س��يطرة واختباء وقدرة على 

الدخول واخلروج".
التنظي��م  "عناص��ر  أن  وأوض��ح 
يتسللون بن سلسلتي جبال حمرين 
ومكحول وصحراء مطيبيجة وهذه 
منطقة شاس��عة للغاية وحاكمة 
ب��ن محافظ��ات ع��دة متت��د عل��ى 

مساحة 800 كيلو متر مربع".
واستطرد حنون ان "قيادات العمليات 
ف��ي تل��ك املنطق��ة وه��ي قي��ادات  
)دجل��ة وصالح الدي��ن وكركوك( لم 
يحصل بينها تنسيق عاٍل، كما انها 
لم تنتقل بعد من اجلانب العسكري 
إلى االمني باملالحقة والتطهير ولم 
نرها تقوم بتلك املهام إال مرة واحدة 
قبل شهر في عمليات ضربت اوكار 
وكهوف االرهاب في سلس��لة جبال 

حمرين".
وب��ن اخلبي��ر االمن��ي أن "املنطق��ة 
الرابطة بن صحراء س��امراء وطريق 
العظي��م ومحافظ��ة كرك��وك لم 
العس��كرية،  القطع��ات  تصله��ا 
برغ��م االنتص��ارات االخي��رة، وه��ي 
الي��وم بحاج��ة إلى غرف��ة عمليات 
وتنسيق عال بن تشكيالت القوات 

العراقية".

ومض��ى حن��ون إل��ى ان "بق��اء تلك 
املناط��ق م��ن دون تكثي��ف التواجد 
االمن��ي فيها س��وف يع��رض طريق 
هجم��ات  إل��ى  وكرك��وك  بغ��داد 

مستمرة وتصعيد عال".
يش��ار إلى أن عناصر داعش يسعون 
حالياً لش��ن بع��ض الهجمات بعد 
هزميتهم في مع��ارك التحرير، وكان 
اخر هجوم تفجير جامع املصطفى 
على الطريق الرابط بن محافظتي 

صالح الدين وكركوك أمس االول.

معصوم يرفض املصادقة
على موازنة 2018

مش��يرة ال��ى وجود نح��و 31 نقطة 
التش��ريعات  م��ع  تتقاط��ع  فيه��ا 

النافذة.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي لرئاس��ة 
اجلمهوري��ة في بيان تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه ان "رئي��س 
اجلمهورية ف��ؤاد معصوم قرر، أمس 
اعادة مشروع )قانون املوازنة العامة 
االحتادي��ة جلمهورية العراق للس��نة 
املالي��ة 2018( واملص��وت علي��ه من 
قب��ل البرملان بتاري��خ الثالث من آذار 
احلالي، ال��ى مجلس الن��واب العادة 
تدقيقه��ا ش��كالً ومضمون��اً م��ن 
الناحي��ة الدس��توري�ة والقانوني��ة 

واملالية".
واض��اف املكتب ان "هن��اك نحو 31 
نقط��ة ف��ي املوازن��ة تتقاط��ع مع 
التش��ريعات النافذة"، مش��يرا الى 
ان "اعادة املوازنة جاء اثر قيام خبراء 
ومالي��ن  قانوني��ن  ومستش��ارين 
تفصي��ال  وتدقيقه��ا  بدراس��تها 
لتشخيص أهم اخملالفات الدستورية 

والقانوني��ة واملالية لبع��ض املواد او 
البنود او الفقرات املقتضى معاجلتها 
قب��ل التصديق وكذل��ك معاجلة اي 

خلل في صياغتها الشكلية".

قرض ومساعدات كندية بقيمة 
600 مليون دوالر للعراق

وأعلن ع��زم بلده "فت��ح مكتب في 
بغداد ملنح الفيزا والتمثيل التجاري، 
ملا ميتلك��ه العراق من ف��رص كثيرة 
الستقطاب الشركات واملستثمرين 
م��ن خ��الل عوام��ل التن��وع الديني 
اجملتم��ع  يش��به  ال��ذي  والثقاف��ي 

الكندي".
وحص��ل الع��راق مؤخرا عل��ى عدة 
قروض لتمويل العمليات العسكرية 
ض��د داع��ش وتعزي��ز الس��لم ف��ي 
املناطق احملررة وإزالة اخمللفات احلربية 

واأللغام.

االستخبارات العسكرية حتبط
عملية كبيرة لتهريب اآلثار

اآلث��ار  تهري��ب  عملي��ات  أن  يذك��ر 
العراقي��ة نش��طت بش��كل الفت 
لالنتباه بعد نيسان 2003 اثر تعرض 
العدي��د من املتاح��ف العراقية الى 
عمليات السلب والنهب، فيما تعلن 
األجه��زة األمني��ة بن احل��ن واآلخر 
عن اعتقال عصاب��ات لتهريب اآلثار 

وضبط آثار بحوزتها.

ترامب يقيل وزير اخلارجية ويعينّ 
مدير CIA خلفا له

يذكر ان مايك بومبيو هو عس��كري 
وسياس��ي أميرك��ي عم��ل باجليش 
قب��ل  القانون��ي  باجمل��ال  واش��تغل 

أن ينتق��ل لالس��تثمار االقتص��ادي 
وإنشاء شركة متخصصة في اجملال 
الفضائي، اشتهر مبواقفه املتطرفة 
ضد األقلي��ات الدينية والعرقية في 
الواليات املتحدة وبينها املس��لمون، 
كم��ا عرف مبوقف��ه الرافض لالتفاق 
النووي م��ع إيران. ع��ن بداية 2017 
مديرا لوكالة االستخبارات املركزية 

األميركية )سي آي أي(.
املولد والنش��أة: ولد ماي��ك بومبيو 
يوم 30 ديس��مبر/ كانون األول 1963 

في كاليفورنيا.
الدراس��ة والتكوين: تخ��رج بومبيو 
بوين��ت"  "ويس��ت  أكادميي��ة  م��ن 
العس��كرية العريقة بالترتيب األول 
على دفعته مهندسا ميكانيكيا في 
1986، ليلتحق بعدها بكلية احلقوق 
في جامعة هارفارد، التي صار الحقا 
محررا لدوريته��ا القانونية "هارفارد 

لو ريفيو".
الوظائف واملسؤوليات: عمل بومبيو 
باجليش األميركي م��دة طويلة بعد 
تخرج��ه، غ��ادر بعده��ا إلى دراس��ة 
القانون، ثم العمل في اجملال القانوني 
لث��الث س��نوات، انتق��ل بعدها إلى 
تأس��يس ش��ركة متخصص��ة في 

اجملال الفضائي.
انتخب بومبيو ع��ام 2010 نائبا عن 

مجلس النواب عن والية كنساس. 
وف��ي 24 يناير/كان��ون الثاني 2017، 
ثب��ت مجل��س الش��يوخ األميركي 
تعي��ن مايك بومبيو مدي��را لوكالة 
االس��تخبارات املركزية ليكون ثالث 
عض��و ف��ي إدارة الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب يوافق الكونغرس على 

تعيينه.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

املتح��دة  األمم  برنام��ج  س��ّلم 
البش��رية  للمس��توطنات 
ما مجموعه  )الهابيتات( رسمياً 
100 وحدة س��كنية ف��ي برطلة/ 
مبحافظ��ة نين��وى، الت��ي أُعي��د 
تأهيلها في إطار مش��روع "تعزيز 
التعاف��ي احلض��ري واملرون��ة في 
املناطق احملررة حديثا في العراق"  

بتمويل من احلكومة اليابانية. 
ان اختي��ار 100 من��زل للعائدي��ن 
م��ن  الضعيف��ة  الفئ��ات  م��ن 
أصحاب املس��اكن الت��ي تضررت 
في احل��رب مع تنظي��م "داعش" 
االرهابي والتي صنَّفها مهندسو 
الهابيتات بأنها "ذات ضرر كبير" 
و"متض��ررة بش��ّدة" ، وق��د   بلَغ 
مجم��وع العائدي��ن م��ن الفئات 
العم��ل  ه��ذا  م��ن  الضعيف��ة 
االرهاب��ي  797 ش��خصاً ، كم��ا 
دعم��ت العملية 8 أس��ر تعيلها 
نس��اء في برطلة وأس��فرت عن 
توظي��ف 58 عائًدا من بينهم 21 

امرأة.  
ويع��د ه��ذا املش��روع ج��زءا من 
برنامج إع��ادة التأهي��ل احلضري 
األمم  لبرنام��ج  التاب��ع  الش��امل 
املتحدة للمستوطنات البشرية، 
والذي متت من خالله إعادة تأهيل 
تض��ررت  مس��كن   2,400 نح��و 
بنح��و كبير في املناط��ق احملررة ، 
فيم��ا يهدف برنام��ج الهابيتات، 
م��ن خالل برنامج إع��ادة التأهيل 
إلى االس��هام بتحقيق  احلضري، 
التراب��ط ب��ن الدعم اإلنس��اني 
والتنمية وحتقيق السلم  وتعزيز 
الفئ��ات  م��ن  العائدي��ن  ق��درة 
بن��اء  إع��ادة   عل��ى  الضعيف��ة 

حياتهم ومجتمعاتهم. 
عبَّر نيافة املطران مار طيماثاوس 
موسى الش��ماني راعي أبرشية 
دير مار متى للسريان األرثوذوكس 
ع��ن امتنان��ه لهذه االس��تجابة 
لتس��هيل عودة جميع الشرائح 
م��ن  الضعيف��ة  الفئ��ات  م��ن 

ب أن الدين احلقيقي  النازحن وعقَّ
ه��و الش��عور مبعان��اة اآلخري��ن 

واالعتناء بهم. 
كما رحب محاف��ظ نينوى نوفل 
بالدع��م  الس��لطان  حم��ادي 
االنساني لتسريع عملية العودة 
إلى س��هل نين��وى وجميع أنحاء 
احملافظ��ة ، وأش��ادَ بالتع��اون بن 
واجملتمع��ات  الديني��ن  الزعم��اء 
األمم  م��ع  احمللي��ة  والس��لطات 

املتحدة.
 م��ن جانبه اع��رب فومي��و إيواي 
الع��راق،  ل��دى  الياب��ان  س��فير 
خ��الل احلفل ال��ذي اقي��م بهذه 
املناس��بة ع��ن خال��ص تقدي��ره 
لكل من اسهم في هذا املشروع 
، ويس��تذكر الذك��رى الس��ابعة 
للزل��زال الكبي��ر ال��ذي وق��ع في 
ش��رق اليابان وتس��بب في أضرار 

غير مس��بوقة، حيث لم  يتمكن 
عدد  كبي��ر من الناس من العودة 
إل��ى منازلهم بعد، ل��ذا يتطلب 
ب��ذل املزيد من اجلهود ، معربا عن 
امل��ه أن يبذل الش��عب العراقي 
جهوداً مماثلة إلعادة النازحن إلى 
مدنهم لتحقيق النصر احلقيقي 
، الفت��ا ال��ى إن الياب��ان مصممة 
عل��ى خدم��ة النازحن/العائدين 
والالجئ��ن واجملتمع��ات املضيفة 
في العراق في الوقت الذي تدعم 

فيه جهود العراق". 
من جانب��ه جدد الدكت��ور عرفان 
علي/ مدير برنام��ج األمم املتحدة 
ف��ي  البش��رية  للمس��توطنات 
بالتوس��ع  املنظمة  العراق،التزام 
بدعمه��ا  في س��هل نينوى وفي 
لتمكن  احمل��ررة  املناط��ق  كاف��ة 
الش��عب العراق��ي م��ن جمي��ع 

املكونات، وأّكد أن البرنامج ملتزم 
مبواصلة العمل  لتعزيز التعافي 
والق��درة عل��ى الصم��ود وإعادة 

اإلعمار في العراق. 
وح��ددت احلكوم��ة العراقية من 
خالل الهابيتات أكثر من 60 ألف 
من��زل مدم��ر أو متض��رر بصورة 
بالغ��ة، وكونها املنظم��ة األمُمية 
املتخصص��ة بقط��اع اإلس��كان 
تتول��ى الهابيت��ات حالي��اً تنفيذ 
ع��دد من مش��اريع إع��ادة تأهيل 
وترميم املساكن في سهل نينوى 
وغ��رب املوص��ل وقضاء س��نجار 
والرمادي والفلوجة. وقد أطلقت 
الهابيت��ات نداًء في املؤمتر الدولي 
إلعادة إعم��ار العراق في الكويت 
لتأمن الدع��م املالي لترميم 10 
آالف من��زل وتش��ييد ثالث��ة آالف 
وحدة س��كنية أو منزل اقتصادي 

ألصحاب املنازل املهدمة كلياً.
م��ن جانبه��ا اوضحت الس��فارة 
الياباني��ة ان هذا الدعم االضافي 
يهدف الى معاجلة االزمة الراهنة 
ف��ي الع��راق بتق��دمي دع��م ف��ي 
مجاالت عدة، م��ن ضمنها األمن 
الغذائي وامل��اء والصرف الصحي 
والغ��ذاء  والصح��ة  والنظاف��ة 
واملأوى ومواد غير غذائية ووسائل 
العي��ش والتماس��ك االجتماعي 
واحلماي��ة  املهن��ي  والتدري��ب 
والعنف املبني على اساس النوع 
االجتماعي وإزال��ة االلغام وإعادة 
إعمار البنى التحتية الذي سيتم 
تنفيذه ع��ن طريق منظمات االمم 
االنس��انية  واملنظمات  املتح��دة 
العاملية واملنظمات اليابانية غير 

احلكومية . 
 ، الياباني��ة  الس��فارة  وأضاف��ت 

كم��ا ته��دف اس��هامات اليابان 
ال��ى تخفي��ف معان��اة النازحن 
والالجئن واجملتمعات املستضيفة 
في مدينة املوصل واملناطق األخرى 
اجملاورة له��ا واألماكن التي يتركز 
فيها النازحون وكذلك تس��هيل 
ال��ى مناطقهم  النازحن  ع��ودة 

احملررة من عصابات داعش .
يش��ار إل��ى أن هذه املنح��ة جزء 
م��ن الت��زام الياب��ان ف��ي مؤمت��ر 
الع��راق  املانح��ة لدع��م  ال��دول 
الذي  األميركي��ة  العاصم��ة  في 
ُعق��د في مت��وز ع��ام 2016 حيث 
قام��ت اليابان بالتعبير عن نيتها 
الدعم  احملافظ��ة على مس��توى 
للع��راق ف��ي 2016 ليمت��د خالل 
2017 و 2018، م��ع االعت��راف بأن 
املس��اعدة املس��تمرة للعراق أمر 
ضروري لتحقيق االستقرار فيه. 

بلَغ مجموع العائدين 
من الفئات الضعيفة 
من هذا العمل 
اإلرهابي  797 شخصًا، 
كما دعمت العملية 8 
أسر تعيلها نساء في 
برطلة وأسفرت عن 
توظيف 58 عائدًا من 
بينهم 21 امرأة

جانب من ناحية برطلة "ارشيف"

من خالل إعادة تأهيلها بسهل نينوى

)الهابيتات( يسّلم 100 دار في برطلة بعد تأهيلها
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محليات 4

منى خضير عباس*

تس��عى الهيئة العام��ة للمياه 
اجلوفي��ة ال��ى س��د االحتياجات 
املتزاي��دة للمي��اه وضرورت��ه في 
شتى مجاالت احلياة فقد عملت 
على اجن��از حفر )74( بئ��راً مائية 
خالل ش��هر ش��باط املاضي في 
اغل��ب احملافظات م��ن اجل توفير 
مياه صاحلة لالستعمال البشري 
املزروع��ات  وس��قي  واحليوان��ي 
االس��تثمارية  املش��اريع  وتنمية 
اضاف��ة ال��ى فح��ص )30( بئ��را 
ونص��ب )4( طواق��م ض��خ م��ع 

صيانة )7( طواقم ضخ .
ف��ي  اعالم��ي  مص��در  واوض��ح 
الهيئة لقد مت اجناز )3( آبار لس��د 
احتياج��ات احملافظة من املياه ، اذ 
شملت مواقع وقرى عدة منها بئر 
جامع براثا اضافة الى فحص )5( 
ابار في احملافظة ، وفي محافظة 
ذي ق��ار ولغرض معاجلة ش��حة 
املياه ف��ي احملافظة واالس��تفادة 
من مي��اه االبار لالغراض الزراعية 
واالستعماالت البشرية املتنوعة 
فق��د مت اجن��از حف��ر )51( بئرا في 
مواق��ع وقرى عدة مث��ل بئر قرية 

اخلليل و بئر قرية الكار. 
ومن اجل توسيع الرقعة اخلضراء 
ف��ي محافظة النجف االش��رف 
فق��د مت حف��ر )3( ابار منه��ا بئر 
ومعس��كر  النخي��ل   محط��ة 
قي��ادة ح��رس ح��دود   / البادي��ة 
املنطقة اخلامس��ة  بعمق )220(

مترا مع فح��ص )3( ابار وصيانة 
)2( طاقم ضخ في احملافظة .

كرب��الء  محافظ��ة  ف��ي  ام��ا 
املقدس��ة فق��د مت اجن��از بئراملياه 
البديل��ة بعمق )120(مترا اضافة 
ال��ى  فحص  )6( اب��ار ونصب )2( 

طاقم ضخ وصيان��ة )3( طواقم 
ضخ فيه��ا ، وتلبي��ًة الحتياجات 
للمياه وسد  محافظة ميس��ان 
احتياج��ات الق��رى البعي��دة عن 
املياه الس��طحية فيه��ا فقد مت 
اجن��از )3( ابار اضاف��ة الى فحص 

)3( ابار في احملافظة .
توفي��ر احلصص  عل��ى  وتأكي��داً 
املائي��ة املطلوبة ف��ي محافظة 
ص��الح الدين فق��د مت اجناز  بئرين 
في احملافظة احداهما بئر مديرية 
مقاتل��ة الدروع /س��بايكر بعمق 

)96( مت��را اضاف��ة ال��ى فح��ص  
بئري��ن ونصب طاق��م ضخ واحد 
م��ع صيان��ة طاقم ض��خ . وفي 
محافظ��ة االنبار مت حف��ر )3(ابار  
منه��ا بئر غاب��ة الرطب��ة بعمق 
)200( مت��ر اضاف��ة ال��ى فحص 
)2( بئري��ن ونصب طاقم ضخ في 
احملافظة ولالس��هام ف��ي تثبيت 
الكثب��ان الرملي��ة والتقليل من 
ظ�اهرة التصح��ر في محافظة 
املثن��ى مت اجن��از )3(اب��ار ف��ي قرى 
متعددة من احملافظة اضافة الى 

فحص )3(ابار . 
واجن��زت الهيئ��ة ف��ي محافظة 
ديال��ى )2( بئري��ن احداهم��ا بئ��ر 
قزانية  اضافة الى فحص )3( ابار 
في احملافظة واخيراً في محافظة 
واس��ط مت اجناز حفر )3( ابار منها 
بئر كلية الكوت / اجلامعة بعمق 
)24( مت��را اضافة الى فحص ) 3( 

ابار .
كم��ا تس��عى الهيئ��ة العام��ة 
خ��الل  م��ن  اجلوفي��ة  للمي��اه 
دراساتها وحترياتها في االستمرار 

بتحدي��ث قاع��دة بيان��ات بن��ك 
طلب��ة  وتزوي��د  املعلوم��ات 
املاجستير والدكتوراه باملعلومات 
لالبار احملفورة ضمن املناطق املراد 
دراستها  ومتابع���ة اعمال البئر 
االستكش��افي في محافظة ذي 
ق��ار ، وتزويد معلوم��ات وخرائط 
املواصف��ات  اعط��اء  لغ��رض 
الهيدروجيولوجية ملواقع مختارة 
في محافظتي بغداد والبصرة . 

وقامت شعبة اجليوفيزياء باجراء 
اجلس البئري للبئر التجريبي في 

محافظة ذي قار وكذلك املتابعة 
ف��ي حتديث  واملس��تمرة  الدورية 
ق��راءات التذب��ذب الب��ار املراقبة 
في عم��وم العراق ماع��دا اقليم 
كردس��تان وكل م��ن محافظة ) 
املوصل � صالح الدي��ن � ديالى � 
االنب��ار ( . ومت االتفاق مع ش��ركة 
االستكش��افات النفطي��ة على 
املتعل��ق  الفن��ي  اجلان��ب  امت��ام 
بالدراس��ة م��ن قب��ل امل��الكات 
الفنية للطرفني ليتم تس��لمها 

بشكل نهائي .

»الجوفية« تنجز حفر 74 بئرا مائية 
في عموم البالد خالل شباط الماضي 

تسعى الهيئة الى 
توفير الحصص 

المائية المطلوبة 
للمحافظات صالحة 
لالستعمال البشري 

والحيواني وسقي 
المزروعات وتنمية 

المشاريع االستثمارية 

حفر بئر مائي

األربعاء 14 آذار 2018 العدد )3900(

مليار ومائة مليون 
دينار تؤمنها رسوم 

العمالة الوافدة
بغداد - الصباح الجديد:

اس��تحصلت دائرة التش��غيل والقروض في وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية ملي��ار و99 مليونا 
و500 الف دينار عن رسوم اجازات العمل للوافدين 
ومدبرات املنازل خالل شهري كانون الثاني وشباط 
املاضي��ني. وقال مدير عام الدائ��رة املهندس عمار 
عبد الواحد ان ممارسة االجانب للعمل في العراق 
جت��ري وفقاً للق��رار 18 لس��نة 1987 »تعليمات«، 
مبين��اً ان اج��ازة العم��ل الت��ي تصدره��ا الوزارة 
لالجان��ب تُعد وثيقة رس��مية، وال يجوز لصاحب 
العم��ل في القط��اع اخلاص واخملتل��ط والتعاوني 
تشغيل أي اجنبي ما لم يكن حاصالً على االجازة 

وفقاً للشروط والتعليمات والضوابط احملددة. 
واضاف عبد الواحد ان ضوابط استقدام العمالة 
االجنبية تش��ترط حاج��ة البلد اليه��ا في ضوء 
م��ا يتطلبه االقتصاد الوطني حس��ب متطلبات 
كل محافظ��ة، فضال ع��ن تأييد الدوائ��ر االمنية 
اخملتصة بعدم وجود مانع أمني من عمل االجنبي 
ف��ي العراق. وبني ان من بني تل��ك الضوابط تبليغ 
املس��تثمر بش��كل حتريري بوجوب مراجعة وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية وتزويدها باملعلومات 
اخلاص��ة باالس��تقدام وتبليغ املس��تثمر بوجوب 
تش��غيل عمالة عراقية بنس��بة %50 من العدد 
الكلي للعمالة املطلوبة مع تسجيلهم في دائرة 
التقاع��د والضمان االجتماعي��ة للعمال وتوجيه 
اصح��اب املش��اريع االس��تثمارية القائمة فعليا 
بالتع��اون مع الفرق التفتيش��ية والس��ماح لها 
بدخول املواق��ع وتثبيت واقع ح��ال حركة العمل 

في كل مشروع. 
واضاف منع��م ان الضابط االخي��ر يتمثل بتزويد 
املس��تثمرين بكت��ب املوافق��ة على االس��تقدام 
م��ن دائرة االقامة ف��ي وزارة الداخلية بعد التاكد 
من اقامة املش��روع بش��كل فعلي ومنحه اجازة 
االس��تثمار والتس��جيل ل��دى مفتش��ي العمل 
والتأك��د من وج��ود العمال��ة العراقية، مش��يرا 
ال��ى ان تلك الضوابط تس��هم ف��ي حتقيق االمن 
اجملتمعي وجتنب التحايل على القانون باستقدام 
العمال��ة االجنبية وجتنب بيعها وتس��ريبها الى 
املرافق السياحية واخلدمية من دون رقابة رسمية 

او وكيل ضامن. 

التجارة تّطلع على آلية 
عمل المطاحن وتوزيع 
الطحين في البصرة 

البصرة - الصباح الجديد:  
بحثت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلبوب في 
وزارة التجارة مع عضومجلس النواب العراقي 
عن محافظة البصرة فالح اخلزعلي الية عمل 

املطاحن وتوزيع مادة الطحني في احملافظة. 
وقال مدير عام الش��ركة املهندس طه ياسني 
عباس ان فرع ش��ركته ف��ي محافظة البصرة 
مع النائ��ب بحث واقع عمل الفرع ومس��توى 
اخلدم��ات الت��ي يقدمه��ا للمواطن��ني ، كما 
اس��تمع النائب الى شرح مفصل عن طبيعة 
اخلدم��ات واملتمثل��ة باالش��راف عل��ى عم��ل 
املطاحن وتنفيذ خطة ال��وزارة اخلاصة بانتاج 
وتوزيع مادة الطحني ضم��ن مفردات البطاقة 

التموينية .
واضاف املدير العام انه جرى خالل اللقاء كذلك 
التداول بتفاصيل تتعلق بنوعية خلطة احلبوب 
اجمله��زة للمطاح��ن ونس��ب االنت��اج والتوزيع 
املتحققة ملادة الطح��ني ضمن احلصة املقررة 
والي��ة الرقابة املطبقة ملتابع��ة نوعية االنتاج 

وسحب النماذج لغرض الفحص اخملتبري .
 من جانبه  اثنى النائ��ب اخلزعلي على اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها الش��ركة من اجل توفير 
مادة الطحني جلميع املواطنني في عموم البالد 
واب��دى ارتياحه لنتائج االس��تبيان الذي اجراه 
الف��رع ملواطني احملافظة ع��ن نوعية الطحني 

اجملهز والية التوزيع املتبعة.
وف��ي س��ياق اخر اش��ار ياس��ني ال��ى ان جلان 
تفتيشية مشتركة تابعة لفرع  الشركة في 
ذي قارنف��ذت عدة زي��ارات للمطاحن العاملة 
باحملافظة لالطالع على نوعية الطحني املنتج 
ونوعي��ة خلطات احلب��وب اجمله��زة للمطاحن 
وال��وكالء  الناقل��ني  متابع��ة  ال��ى  اضاف��ة 
حيث تخل��ل تلك الزيارات س��حب من��اذج من 
االنتاج لغ��رض اجراء الفحوص��ات الفيزيائية 
والبالوجية وبيان مدى مطابقتها للمواصفات 
املعتمدة  كما مت االش��راف على عملية اخلبازة 
املوقعية لعينات عش��وائية م��ن االنتاج قبل 

جتهيزه للوكالء .
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بغداد - الصباح الجديد: 

زارت وزير االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة الدكتورة آن نافع 
أوسي، مش��روع اعادة اعمار جسر 
املوصل العتيق في محافظة نينوى 
اس��تعدادا ألفتتاحه خالل اليومني 
املقبل��ني، فيم��ا اعلنت ق��رب اجناز 
وافتتاح مش��روع اعادة اعمار جسر 

اخلوصر مطلع الشهر املقبل .
وذك��رت الوزي��ر انه وخ��الل اليومني 
جس��ر  افتت��اح  س��يتم  املقبل��ني 
املوصل احلديدي )العتيق( وافتتاحه 
ام��ام حركة املركب��ات، حيث اجنزت 
ال��وزارة اعمالها في املش��روع وفق 
تصاميم��ه االصلي��ة، حفاظاً على 
معامل��ه التاريخي��ة والتراثية كونه 

م��ن اق��دم واه��م جس��ور املوصل 
اخلمس��ة التي تربط ضفتي املدينة 
حي��ث يربط منطقت��ي الفيصلية 
ف��ي الس��احل االيس��ر ومنطق��ة 
امليدان ف��ي الس��احل االمين بطول 

اجمالي يبلغ )300(م .
واضافت السيدة الوزير ان املشروع 
مت اجن��ازه م��ن قبل ش��ركة س��عد 
الط��رق  دائ��رة  وبأش��راف  العام��ة 
واجلس��ور التابعت��ني لل��وزارة، وفق 
التوقيت��ات احملددة ل��ه واملواصفات 
الفني��ة املطلوب��ة وبتموي��ل م��ن 
قرض البن��ك الدولي الطارئ ألعادة 
اعمار املناط��ق احملررة بكلفة )2,98( 
مليار دينار ، مبينة ان اجلس��ر يضم 
8 فضاءات بط��ول 37,5 م للفضاء 
الواح��د تع��رض3 فض��اءات من��ه 
للدمار بسبب العمليات اإلرهابية. 

كم��ا اطلعت الس��يدة الوزير على 
س��ير العم��ل ف��ي مش��روع اعادة 
 ، اعم��ار جس��ر اخلوص��ر احلج��ري 
م��ن  االول  االس��بوع  ان  مؤك��دة 
الش��هر املقب��ل سيش��هد افتتاح 
اجلس��ر الذي تقوم بتنفيذه كذلك 
شركة سعد العامة وبأشراف دائرة 
الطرق واجلس��ور التابعت��ني للوزارة 
حيث يتم تنفيذ اعماله من الوفرة 
املالية بعد اجناز الش��ركة اعمالها 
في جس��ر املوص��ل العتي��ق، فيما 
سيتم املباشرة باحالة أعمال اعادة 
اعمار اجلس��ر الثاني وباقي اجلسور 
العاج��ل  القري��ب  ف��ي  املتض��ررة 

بتمويل من البنك الدولي . 
وقدم��ت الوزير ش��كرها وتقديرها 
جلميع امل��الكات وامل��الكات الفنية 
العاملة في املشروع  والهندس��ية 

والتي اسهمت في اجنازه من الذين 
واصلوا العمل ليالً ونهاراً وبس��باق 
م��ع الزمن بوجبت��ي عمل صباحية 
ومسائية ليكون اجنازا جديدا يضاف 

الى سلسية اجنازات الوزارة .
ف��ي س��ياق متصل تفق��دت الوزير 
املدينة القدمية في اجلانب االمين من 
مدينة املوصل، مؤكدة انه مت ارسال 
جهد هندس��ي س��اند من االليات 
التخصصية من عم��وم احملافظات 
لدع��م بلدية املوصل ف��ي اعمالها 
ف��ي املدين��ة القدمية واملس��اهمة 
في رف��ع االنق��اض وتس��ريع اعادة 
االس��تقرار وتوفير اخلدم��ات للبدء 
مبرحل��ة االعمار املرتقب��ة للمدينة 
تل��ك  تعرض��ت  ان  بع��د  القدمي��ة 
املنطق��ة ال��ى دم��ار كبير بس��بب 

االعمال العسكرية .

تقرير

وزيرة اإلعمار تتابع تأهيل جسر الموصل العتيق 
استعدادا الفتتاحه خالل اليومين المقبلين 

بغداد- الصباح الجديد:
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  اك��د 
املهندس محمد ش��ياع السوداني 
على ان ش��ركات وزارت��ه قادرة على 
ان تخطو بخطوات اس��رع في حال 
جتاوب وزارات ومؤسسات الدولة مع 

املنتج الوطني . 
وق��ال الس��وداني خ��الل افتتاح��ه 
ف��ي  املروري��ة  العالم��ات  معم��ل 
التابع  الهي��اكل احلديدي��ة  مصنع 
العام��ة للصناعات  الى الش��ركة 
الفوالذية بعد توقف دام لس��نوات 

طويلة ، مضيف��ا ان افتتاح املعمل 
ج��اء بع��د تأهي��ل واضاف��ة بعض 
ذاتية لتغطية  بامكاني��ات  املكائن 
احتياجات وزارات الداخلية واالعمار 
واالس��كان والبلديات وامانة بغداد 
من شتى عالمات الداللة والتعريف 
اضاف��ة ال��ى امللصق��ات الدعائية 
واالنتخابية ، الفتا الى ان الش��ركة 
املذك��ورة اس��تثمرت مالديه��ا من 
امكانيات فضال عن اكمال مشاريع 
الس��ابقة  االس��تثمارية  اخلط��ة 
واس��تطاعت ان تؤه��ل معامله��ا 

مبااس��هم ف��ي تطوي��ر منتجاتها 
النمطي��ة وطرح منتج��ات جديدة 
ناهيك ع��ن التوج��ه العام ل��وزارة 
الصناعة واملعادن في االنفتاح على 
القطاع اخل��اص والدخول معه في 
ش��راكات حقيقية وج��ادة لتطوير 
الصناعة العراقية وتنفيذ مشاريع 

صناعية جديدة . 
واش��ار وزير الصناعة ال��ى ان قانون 
حماي��ة املنتج��ات العراقي��ة ب��دأ 
بالتطبي��ق بش��كل متس��ارع مع 
احلاج��ة الى خطوات اس��رع لغرض 

ملنتجات  العادلة  املنافس��ة  حتقيق 
مثيالته��ا  م��ع  ال��وزارة  ش��ركات 
م��ن املنتج��ات املس��توردة ، داعي��ا 
جمي��ع وزارات ومؤسس��ات الدولة 
ال��ى االلت��زام بالقوان��ني والقرارات 
للصناع��ة  الداعم��ة  احلكومي��ة 
واالنت��اج احمللي في ظ��ل وجود بنى 
حتتي��ة مهيئ��ة وكف��اءات علمي��ة 
اس��همت  ان  له��ا  س��بق  وفني��ة 
ف��ي تأم��ني كل احتياج��ات الدولة 

العراقية. 
م��ن جانبه قال مدير عام الش��ركة 

املهن��دس ج��الل عباس حس��ني ان 
ش��ركته دأبت وبجهود ذاتية وعلى 
م��دى ثالث��ة اش��هر بالعم��ل على 
تأهي��ل مكائ��ن املعم��ل بالكام��ل 
واضاف��ة مكائ��ن متط��ورة تعمل 
عل��ى وف��ق اح��دث التكنولوجي��ا 
العاملية وبتصامي��م حديثة النتاج 
كافة العالمات املرورية واالرش��ادية 
والعالم��ات الدعائي��ة واملطبوعات 
والعاكس��ات  بانواعها  وامللصقات 
االرضية ولوحات تسجيل املركبات 
وارق��ام االزق��ة وال��دور والكثير من 

االعمال الت��ي تتميز بالدقة واجلودة 
واللمس��ة الفنية وحسب الطلب 
فضال عن نصب خط انتاجي جديد 
الكهربائي��ة  العالم��ات  لتصني��ع 
ال��دوارة ، مؤكدا الس��عي الضافة 
جان��ب  ال��ى  جدي��دة  منتج��ات 
منتج��ات املعمل احلالية وهو جاهز 
لتلبية طلبات مديرية املرور العامة 
وامان��ة بغ��داد وجمي��ع البلدي��ات 
ف��ي احملافظات اضاف��ة الى تغطية 
لالنتخاب��ات  اس��تعدادا  احلم��الت 

البرملانية املقبلة .

وزير الصناعة يفتتح معمل العالمات المرورية 

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت وزارة التجارة مع القائم باعمال 
السفارة الكندية اندرو تيرنر واملفوض 
امكانية  التجاري خض��ر صبيح��ات 
توقيع مذكرة تفاهم مش��تركة بني 
الع��راق وكند لتوري��د حنطة كندية 
حلساب البطاقة التموينية فضالعن 
تعزي��ز عالق��ات التع��اون االقتصادي 
والتجاري واالس��تثماري واالس��تفادة 
م��ن اخلب��رات الكندية ف��ي مجاالت 
السيطرة النوعية وصناعة السيارات 

واملواد االنشائية وبناء السايلوات .
للش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  واوض��ح 
االقتصادي��ة هيثم جميل اخلش��الي 
خالل لقائه القائم باعمال الس��فارة 
ج��رى  ان��ه  الع��راق  ف��ي  الكندي��ة 
اس��تعراض  كذل��ك  اللق��اء  خ��الل 
الكندية  العراقي��ة  العالق��ات  تاريخ 
واالتفاقات واللجان املشتركة وحرص 
العراق على اع��ادة العمل باالتفاقات 

االقتصادي��ة  العالق��ات  وتقوي��ة 
والتجاري��ة ب��ني البلدين ومب��ا يحقق 
املصال��ح املش��تركة بينهما اضافة 
وزارة  تعام��الت  ال��ى  التط��رق  ال��ى 
التجارة مع احدى الشركات الكندية 

لتوريد احلنطة .
ودع��ا وكيل ال��وزارة اجلان��ب الكندي 
ال��ى االس��راع بالعمل على دراس��ة 
مذك��رة التفاه��م املقترحة من اجل 
اتخاذ االجراءات املناسبة لتكون حيز 
التنفي��ذ بع��د اتف��اق الطرفني على 
بنودها ومبايضمن حتقيق مصاحلهما  
املتبادل��ة فضالع��ن عق��د اتفاق��ات 
اخ��رى مع وزارة التج��ارة في موضوع 
توري��د الس��يارات واملواد االنش��ائية 
وخصوص��ا وان الع��راق مقب��ل على 
م��ن  احمل��ررة  اعمارمناطق��ه  اع��ادة 
س��يطرة عصابات داع��ش االرهابية 
وكذل��ك دع��وة الش��ركات الكندية 
للمشاركة الفاعلة في معرض بغداد 

الدولي واجراء الوفد لقاءات مع مدراء 
عامني ش��ركات احلبوب والس��يارات 
واالنشائية لالطالع على االحتياجات 

والتفاهمات املشتركة .
م��ن جانب��ه اك��د القائ��م باعم��ال 
الس��فارة الكندية في الع��راق اندرو 
تيرن��ر عل��ى ح��رص ب��الده لتقوي��ة 
العالقات االقتصادية واالس��تثمارية 
والتجاري��ة م��ع الع��راق وخصوص��ا 
م��ع حضور كن��دا ملؤمتر اع��ادة اعمار 
الذي عقد في دولة الكويت الش��هر 
املاضي وكذل��ك رغبتهم ف��ي اعادة 
النظ��ر بتفعي��ل العم��ل باالتفاقية 
العراقية الكندية املوقعة عام 1982 
فضالع��ن رغبة الش��ركات الكندية 
للدخول للسوق العراقية بعد تقدمي 
الضمان��ات االمني��ة م��ن احلكوم��ة 
العراقي��ة وخصوص��ا بعد اس��تقرار 
الوض��ع االمني وط��رد فل��ول داعش 

االرهابي من ارض العراق.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العامة للخطوط 
اجلوية العراقية عن تواصل حمالتها 
لتطوير قرية الش��حن اجلوي داخل 

مطار بغداد الدولي .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
مي��ران فري��د لق��د مت االنته��اء من 
صيان��ة وادام��ة جمي��ع الرافع��ات 
االعتيادي��ة  اخملتلف��ة  بأنواعه��ا 
الش��حن  وس��احبات  والش��وكية 
وتوس��يع اماك��ن خ��زن البضائ��ع 
والس��لع وفرزها كل حسب نوعها 
وطريقة اخلزن املالئمة لها واضافة 
مخ��ازن حديث��ة طب��ق املواصفات 

العاملية.
وبني املدي��ر العام ان العمل يس��ير 
بع��د  خاص��ة  عالي��ة  بأنس��يابية 
االهتم��ام والرعاية الواس��عة التي 
ابداه��ا وزي��ر النق��ل لتطوي��ر هذا 
املرف��ق احليوي امله��م واعتماد آلية 

عم��ل حديثة على وف��ق مامعمول 
به دولياً مما اسهم بتسلم وتسليم 
البضائ��ع والس��لع بوقت قياس��ي 
، مؤك��دا االعتم��اد عل��ى اجلان��ب 
وتصدي��ر  توري��د  ف��ي  االلكترون��ي 
الش��حنات والبضائع والذي اسهم 
في رفع حجم التعامالت مع ش��تى 
اجلهات واملؤسسات العامة واخلاصة 

وحسب املواصفات املطلوبة .
وأض��اف املدي��ر العام ان ه��ذه االمر 
انعكس بش��كل ايجابي ايضاً على 
حتقيق زي��ادة في نس��ب االي��رادات 
الداخلة للشركة  فضالً عن اخلدمات 
الت��ي تقدمه��ا  االخ��رى  االرضي��ة 
مالكات الش��حن اجلوي لش��ركات 

الطيران احمللية واالجنبية.

حمالت لتطوير قرية الشحن الجويالعراق يبحث استيراد الحنطة من كندا 
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البصرة - سعدي السند:

تتواص��ل ف��ي كلي��ات جامع��ة 
العلمي��ة  ومراكزه��ا  البص��رة 
عقد ن��دوات وحلقات نقاش��ية 
ومؤمت��رات علمية ف��ي عدد من 
التخصص��ات ، فق��د ناقش��ت 
ندوة أقامها قس��م الدراس��ات 
االقتصادي��ة في مركز دراس��ات 
البصرة واخلليج العربي بجامعة 
البص��رة مس��تقبل األمن املائي 
ف��ي الع��راق وأث��ره عل��ى األمن 

الغذائي .
وقالت الباحثة في القسم هيام 
خزع��ل ناش��ور يع��د مصطلح 
املصطلحات  املائ��ي م��ن  األمن 
احلديث��ة نس��بياً والت��ي ظهرت 
أخي��راً وذلك على غرار مصطلح 
األم��ن الغذائي الذي هو الش��ك 
انع��كاس مل��ا يترك��ه األول على 
اقتصادي��ة  آث��ار  م��ن  الثان��ي 
فخ��ال   ، وبيئي��ة  واجتماعي��ة 
الس��نوات املاضي��ة زادت ن��درة 
امل��وارد املائي��ة العذب��ة لكونها 
محدودة من جهة واس��تمرارية 
زي��ادة الطلب عليه��ا من جهة 

ثانية . 
وأضافت إن املوارد املائية ال ميكن 
االستعاضة عنها فهي ضرورية 
حلياة اإلنس��ان واحليوان وكذلك 
للنبات��ات وكذلك في  ضروري��ة 
بشتى  الصناعية  االستعماالت 
الباحث��ة  وأوص��ت   ، أنواعه��ا  
بض��رورة توفي��ر رطوب��ة كافية 
ف��ي التربة لغرض حتس��ن إنتاج 
الغ��ذاء وكذل��ك توفي��ر املي��اه 
اجملاري  تدفقها في  ومستلزمات 
املائية للمحافظ��ة على البيئة 
والثروة السمكية مع االحتفاظ 
مبخزون استراتيجي مائم لتلك 

املوارد.

مكافحة الفساد 
الدراس��ات  قس��م  ونّظ��م 
السياس��ية واالستراتيجية في 
البصرة واخلليج  مركز دراس��ات 
العرب��ي ن��دوة علمي��ة بعن��وان 

مكافح��ة الفس��اد ف��ي العراق 
بني الواقع والطموح ، مبش��اركة 
باحثني ومختص��ني من جامعة 
البص��رة ، تناول��ت الن��دوة التي 
ترأس جلس��تها املدرس الدكتور 
آزر ناجي ثاثة محاور تناول احملور 
األول لألستاذ املساعد الدكتورة 
عه��ود عباس موضوع الفس��اد 
رؤي��ة تاريخي��ة ، إذ تطرقت فيه 
الى  تعريف الفس��اد وإبراز أهم 
جوانب الفساد في تاريخ الدولة 
العراقي��ة ف��ي النظ��ام امللكي 

واجلمهوري وما بعد 2003 .
في حني تناول احملور الثاني للمدرس 
املساعد حيدر عبد احلسن الامي 
، التحديات التي تواجه مكافحة 
وتط��رق  الع��راق  ف��ي  الفس��اد 
الباحث إلى اب��راز أهم التحديات 
الت��ي تواج��ه مس��ألة مكافحة 

الفس��اد ف��ي الع��راق ، مؤكداً ان 
التي جاء  احملاصصة السياس��ية 
بها النظام السياس��ي كانت من 
أه��م العقبات والتحدي��ات التي 
واجهت عملية مكافحة الفساد 
يش��كل  أن  باإلم��كان  كان  إذ   ،
النظام السياسي على وفق نظام 
األغلبي��ة السياس��ية وذلك من 
أجل خلق معارضة سياسية في 
البرملان قادرة على تقومي احلكومة 
وتصحي��ح مس��اراتها  وفي احملور 
الثالث تناول الدكتور نبيل جعفر 
املرس��ومي  موضوع العاقة بني 

االقتصاد والفساد ,
وأوضح ان الفس��اد مرض خطير 
وقات��ل ويعتمد على اجلش��ع في 
املال والس��يطرة على السلطة ، 
موضحاً تاريخ الفساد االقتصادي 
ف��ي الع��راق وآلي��ات معاجلت��ه ، 

وق��د ج��اءت الن��دوة بالعديد من 
التوصي��ات أهمه��ا وض��ع خطة 
تتضم��ن  اس��تراتيجية  وطني��ة 
مجموعة من اإلجراءات والتدابير 
 ، الفس��اد  ملكافح��ة  اخلاص��ة 
والعم��ل عل��ى اس��ترداد جمي��ع 
املهربة خارج  العراقي��ة  األم��وال 
اإلنتربول  بالتع��اون م��ع  الع��راق 
الدولي واملنظمات الدولية األخرى 
، اضافة ال��ى تبني رؤية صحيحة 
الرش��يدة  اإلدارة  عل��ى  تق��وم 
أن  عل��ى  االقتصادي��ة  للتنمي��ة 
تتبعها سياس��ة واعي��ة موحدة 
لتحقيق التنمية وتطبيق القانون 
وتفعيل��ه في القضاي��ا املتعلقة 
بالفساد وعدم استثناء أية جهة 
سياسية يثبت تورطها بالفساد 
اع��ادة  عل��ى  العم��ل  وض��رورة 
هيكل��ة مؤسس��ات الدولة على 

أس��اس الكف��اءة والنزاهة وإبعاد 
املوظف��ني  وتك��رمي   ، الفاس��دين 

النزيهني.

فن حتقيق اخملطوطات
واشترك الباحث في مركز دراسات 
ف��ي  العرب��ي  واخللي��ج  البص��رة 
جامعة البصرة الدكتور محسن 
احلج��اج في ال��دورة التخصصية 
املكثفة في فن حتقيق اخملطوطات 
الت��ي أقامها مركز ت��راث البصرة 
ملدة خمس��ة أيام ومبعدل خمس 
س��اعات يومي��اً ، وحاض��ر فيه��ا 

االستاذ احملقق احمد احللي 
وق��د تناول��ت ال��دورة محاضرات 
ع��دة أهمه��ا : كيفية فهرس��ة 
اخملطوط��ات والنس��خ املعتم��دة 
األم  والنس��خة  التحقي��ق  ف��ي 
وغيره��ا  اليتيم��ة  والنس��خة 

من النس��خ . ثم مرحل��ة كتابة 
النس��خة وآداب مقابلة النس��خ 
ثم محاضرات اخرى تناولت تقومي 
النص, وتخري��ج اآليات واألحاديث 
واألق��وال ، ومقدم��ة التحقيق .. 

وغيرها .
وع��ن أهمية الدورة ق��ال الدكتور 
احلج��اج : إن الت��راث ميث��ل هوية 
واحلفاظ  واجملتمع��ات؛  الش��عوب 
عليه يأتي مبقدمة االولويات التي 
تسعى جميع اجملتمعات للحفاظ 
عليها . وأضاف قائاً : ان فن حتقيق 
اخملطوط��ات أح��د أعم��دة التراث 
البصري الذي يج��ب االهتمام به 
وض��رورة احيائه وهذا م��ا قام به 
مركز تراث البصرة التابع للعتبة 
العباس��ية ، وما يسعى له أيضاً 
مركز دراسات البصرة واخلليج في 

جامعة البصرة.

أقامها مركز دراسات البصرة والخليج العربي

ندوات عن مستقبل األمن المائي في العراق وأثره على األمن الغذائي ومكافحة الفساد

إن الموارد المائية ال 
يمكن االستعاضة 
عنها فهي 
ضرورية لحياة 
اإلنسان والحيوان 
وكذلك ضرورية 
للنباتات وكذلك 
في االستعماالت 
الصناعية بشتى 
أنواعها

جانب من ندوة مستقبل األمن املائي في العراق وأثره على األمن الغذائي

إزالة مئات المواقع لغسل 
السيارات في بغداد الجديدة

تأهيل المجّمع الطبي 
أيمن الموصل  

اختتام فعاليات معرض 
األمن والدفاع السابع 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغ��داد عن اط��اق حمل��ة الزالة مئات 
مواقع غسل الس��يارات بالتعاون مع دائرة املاء ضمن 

قاطع بلدية بغداد اجلديدة.
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان قس��م التجاوزات 
بالدائ��رة البلدية نفذ حملة الزال��ة جميع التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى خط��وط وش��بكات امل��اء الصاف��ي 
املتمثلة مبواقع غسل الس��يارات ومصادرة املضخات 
وان��ذار املتجاوزين بع��دم تكرار التج��اوز ، مضيفة ان 
احلملة ش��ملت ازال��ة التجاوزات على ش��بكات املاء 
الصافي وإغاق مرائب غس��ل السيارات ضمن احملات 

)711و715و709( . 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املاكات الهندسية والفنية التابعة الى وزارة 
الصح��ة والبيئة عمليات تأهي��ل اجملمع الطبي االمين 
املدمر في اس��بوعها الرابع بعد ان مت س��حب مولدات 
عدد ١١ من مجمع املستشفيات املدمر وحتويلها الى 

مستشفى اخلنساء العادة تأهيلها وتصليحها .
كما تس��تمر امل��اكات واآللي��ات برف��ع االنقاض من 
الس��احة اجملاورة ملستش��فى الطب الذري لتهيئتها 
كموقع ملستشفى احلاج علي امليداني ، فيما تستمر 
عملي��ة فرش التيكل��ة في اجملمع لنقل مستش��فى 

العذبة امليداني  
بض��رورة تقدمي افضل اخلدم��ات الصحية للمواطنني 
قام مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور فاح الطائي 
يوم اجلمعة بزيارة تفتيش��ية ملستش��فى احلمدانية 
ملتابع��ة التزام املاكات بالدوام ومتابعة س��ير العمل 
املقدم��ة  والعاجي��ة  الطبي��ة  اخلدم��ات  ونوعي��ة 
للمواطنني في شعبة الطوارئ والردهات والصيدليات 
اخلاف��رة ومتابعة عاجات وفحوصات املرضى الراقدين 
والتوثيق الطب��ي ومت خال الزيارة مناقش��ة معوقات 
العم��ل وحتديد اس��بابها واقت��راح احللول املناس��به 

لتذليلها و جتاوزها. 

بغداد - الصباح الجديد:
اختتم معرض االم��ن والدفاع والصناعات احلربية امس 
الثاث��اء فعالي��ات دورته الس��ابعة مبش��اركة متميزة 

لشركات وزارة الصناعة واملعادن .
وافاد مدي��ر مركز االعام والعاق��ات العامة في الوزارة 
عبدالواحد علوان الش��مري بأن ش��ركات الوزارة متيزت 
بع��رض منتجاته��ا وامكانياتها املتاح��ة لدعم القوات 
االمنية واحلش��د الش��عبي وتلبي��ة احتياج��ات وزارتي 
الدفاع والداخلية وش��تى املؤسس��ات االمني��ة ، الفتا 
ف��ي الوق��ت ذاته ال��ى ان املنتج��ات املعروضة ش��ملت 
من��اذج للقناب��ل اجلوي��ة والصواري��خ وقناب��ر املعلومات 
ومدافع الهاونات املنتجة في شركة الصناعات احلربية 
العام��ة اضافة الى عرض الش��ركة العامة للصناعات 
الهيدروليكية مناذج ملنظومات حماية املناطق احلدودية 
فضا عن ع��رض لدبابة وقاذف��ات الصواريخ ومنتجات 
حربية اخرى من قبل ش��ركة ابن ماجد العامة وكذلك 
ش��ركة الصناع��ات املطاطية واالط��ارات التي عرضت 
مناذج الط��ارات الطائرات املقاتلة وغيرها من املعروضات 

لشركات الوزارة االخرى املشاركة في املعرض .
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البصرة - الصباح الجديد:
تواصل املاكات الهندسية والفنية 
في مديريات توزيع البصرة وشمال 
البصرة وذي قار وش��مال الناصرية 
العامة  التابعة للمديرية  وميسان 
لتوزي��ع كهرب��اء اجلن��وب حماتها 
برف��ع التج��اوزات احلاصل��ة عل��ى 
وتصفي��ر  الكهربائي��ة  الش��بكة 

الضائع��ات ونص��ب املقاييس مبدة 
)90( يوم��اً ف��ي املناط��ق اجلنوبية 

املنتخبة .
واوضح املتحدث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
سري املدرس ان ماكات توزيع اجلنوب 
تواص��ل حماتها برف��ع التجاوزات 
وتصفير الضائعات ونصب املقاييس 

الكهربائية ف��ي املناطق املنتخبة ، 
اذ مت اجناز )298( مش��تركاً من العدد 
اخملطط خال اسبوع )75( مشتركا 
م��ن اجملم��وع الكلي للمش��تركني 
املتوقع اضافتهم )900( مش��ترك, 
ال��ى جانب نص��ب )532( مقياس��اً 
في منطق��ة اجلمعيات  كهربائي��اً 

مبحافظة البصرة .

)150( مش��تركاً   اجن��از  وكذل��ك مت 
ف��ي منطق��ة ام قص��ر م��ن العدد 
املنج��ز خ��ال اس��بوع )250( م��ن 
للمش��تركني  الكل��ي  اجملم��وع 
املتوقع اضافتهم )3000( مشترك, 
مقياس��اً   )295( نص��ب  وكذل��ك 
كهربائي��اً, اضافة الى اجن��از )166( 
مش��تركاً من الع��دد اخملطط خال 

اس��بوع )257( م��ن اجملم��وع الكلي 
مش��تركا,   )3087( للمش��تركني 
ونص��ب )4118( مقياس��أً كهربائياً 
واالس��كان  )املهدية  ف��ي مناط��ق 
الصناع��ي/1 والث��ورة )املنصوري��ة( 
وحي الرافدين وناحية املنار وش��ارع 
عش��رين/ الس��راي وح��ي املعلمني 
والتضحية ومدينة الصدر/400 دار( 

مبحافظ��ة ذي قار, فض��اً عن اجناز 
)270( مش��تركاً من الع��دد املنجز 
خ��ال اس��بوع )61( مش��تركاً من 
اجملموع الكلي للمشتركني املتوقع 
ونصب  )730( مش��تركاً  اضافتهم 
)910( مقياساً كهربائياً في مناطق 
)حي القاهرة وحي االسكان وقطاع 

15 شعبان( مبحافظة ميسان . 

توزيع الجنوب تواصل حمالتها برفع التجاوزات ونصب المقاييس

األربعاء 14 آذار 2018 العدد )3900(
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أظهرت جلسة جمللس األمن في شأن 
س��ورية  ش��به إجم��اع على فش��ل 
وقف النار في الغوطة الشرقية، في 
وقت هددت الوالي��ات املتحدة باخليار 
العس��كري ض��د دمش��ق ف��ي حال 
اس��تخدامها األس��لحة الكيماوية، 
ووزعت مشروع قرار ينص على »وقف 
ف��وري للن��ار ف��ي دمش��ق والغوطة 
الشرقية ملدة 30 يوماً«، كما اتهمت 

روسيا بأنها »شريك غير موثوق«.
 ف��ي غض��ون ذل��ك، أعلنت دمش��ق 
العثور على »ورشة أسلحة كيماوية« 
ف��ي الغوطة، في وقت أف��اد »املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان« أن أكثر من 
نصف مليون س��وري ُقتل��وا منذ بدء 

احلرب قبل 7 سنوات.
وقال��ت الس��فيرة األميركي��ة نيكي 
هايل��ي خ��ال جلس��ة جملل��س األمن 
حول تطبيق القرار ٢٤٠١، إن الواليات 
املتح��دة »مس��تعدة ل��و اضطررن��ا 
للتحرك« العس��كري مج��دداً، على 
الناجح للقاعدة  غرار »االس��تهداف 
العس��كرية« اجلوي��ة الس��ورية في 
مط��ار الش��عيرات بع��د قصف خان 

شيخون باألسلحة الكيماوية. 
وأضافت أن روس��يا صوت��ت لصالح 
القرار »لكنها واصلت القصف بنحو 
٢٠ غارة يومياً منذ تبنيه، وهي شريك 
ال ميك��ن الوث��وق به بعدم��ا أصبحت 
وس��يلة في يد نظام )الرئيس بشار( 
األس��د، ال ب��ل إي��ران«. وقال��ت إن ما 
تش��هده الغوط��ة الش��رقية »ليس 
وقف��اً إلط��اق النار ب��ل مواصلة من 
نظام األسد وروسيا وإيران احلرب على 

املدنيني«.
بتوزي��ع  حتذيره��ا  هايل��ي  وأرفق��ت 
مش��روع ق��رار ينص عل��ى أن »يوقف 
كل األط��راف فوراً األعم��ال القتالية 
ملدة ٣٠ يوماً متصلة في كل منطقة 
الغوطة الش��رقية ومدينة دمشق«، 
على أن »يس��محوا ف��ور تبني القرار، 
للمساعدات اإلنسانية بالوصول من 
دون معوق��ات الى الغوط��ة، مبا فيها 
امل��واد الطبي��ة واجلراحي��ة، واإلجاء 
الطبي منها«. كما يش��دد مش��روع 
الق��رار عل��ى أن »أي إخ��اء أو انتقال 

للمدني��ني يجب أن يتم وفق موجبات 
القان��ون الدول��ي اإلنس��اني ومبادئ 
االنتق��ال الطوع��ي للمدني��ني نحو 
وأن  منطقة مناس��بة يختارونه��ا«، 
عل��ى كل األطراف »اتخ��اذ احترازات 
أذى  أي  إحل��اق  لتجني��ب  منظ��ورة 
باملدني��ني الباقني في منازلهم«. كما 
يطلب تقدمي »اقتراحات حول كيفية 
تطبيق مراقبة وقف األعمال القتالية 
وانتق��ال املدنيني من املناطق احملاصرة 
ف��ي الغوطة«. ولفت��ت هايلي إلى أن 
مشروع القرار األميركي اجلديد صيغ 
بطريق��ة »ال تس��مح ب��أي التفاف«، 

مضيفة: »آن األوان للتحرك«.
وينص القرار 2401، الذي وافقت عليه 

روس��يا بعد مفاوض��ات صعبة، على 
وقف النار »من دون تأخير« واس��تثناء 
»اجملموعات اإلرهابية« من الهدنة، ما 
أّدى إلى تفسيرات متباينة من جانب 
موس��كو ودمش��ق اللتني اعتبرتا أن 
وق��ف القتال ال ينطبق على املقاتلني 
ف��ي الغوطة باعتباره��م أعضاء في 

»جماعات إرهابية«.
ورّد املندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا 
عل��ى هايلي قائ��اً إن »الق��رار 2401 
ال يدع��و إل��ى وق��ف ف��وري للن��ار«، 
مجدداً دعم ب��اده مواصلة العملية 
العسكرية في الغوطة، ومؤكداً أنها 

ال تتعارض مع قرار مجلس األمن. 
وق��ال إن موس��كو »لن تس��مح بأن 

تك��ون الغوط��ة مرتع��اً لإلرهابيني«، 
محم��اً اجملموع��ات املس��لحة فيها 
مس��ؤولية خرق الهدنة و«استهداف 
دمش��ق بالقذائف الت��ي أودت بنحو 
١٠٠ ضحي��ة«، ومن��ع املدني��ني م��ن 
املغ��ادرة وقص��ف املعاب��ر اخملصصة 
لألغراض اإلنس��انية. ودع��ا األعضاء 
املعنيني في مجلس األمن الى »حتمل 
املسؤولية وممارسة الضغط الفعلي« 

على اجملموعات املسلحة.
وكان األم��ني الع��ام ل��ألمم املتح��دة 
أنطونيو غوتيري��ش أبلغ اجمللس أن أياً 
م��ن بنود القرار ٢٤٠١، ل��م يُطبق، مبا 
في ذل��ك »وقف القصف والس��ماح 
احلاالت  وإج��اء  املس��اعدات  بوصول 

الطبية امللحة«. 
وق��ال إن األمم املتح��دة انخرط��ت في 
جهود ديبلوماس��ية لعقد محادثات 
بني روس��يا واجملموع��ات املقاتلة في 
الغوط��ة، وهو م��ا مت فعاً مع »جيش 
اإلس��ام«، فيما لم تتمك��ن اجلهود 
من جمع »فيلق الرحمن« مبس��ؤولني 
روس. وح��ض األطراف جميع��اً على 
التقي��د بقرار مجلس األم��ن، مؤكداً 

االستعداد للتوسط بني الفرقاء.
وقب��ل س��اعات م��ن عقد اجللس��ة، 
وص��ف الرئي��س الفرنس��ي إميانويل 
ماكرون ما تقدمه روسيا والنظام في 
س��ورية من تنازالت بأنه »غير كاف«، 
مطالباً موس��كو »بأن حتت��رم القرار 

احتراماً تاماً«. 
ورداً على س��ؤال عن انتقادات سلفه 
فرنس��وا هوالن��د ال��ذي اعتب��ر ف��ي 
مقابلة م��ع صحيف��ة »لوموند«، أن 
البل��دان الغربي��ة ال مت��ارس ضغوطاً 
كافية على موسكو وأنقرة في امللف 
التعليق،  رف��ض ماك��رون  الس��وري، 
واكتفى بالقول إن »فرنسا تتبع منذ 
أيار املاضي )تاريخ انتخابه( سياس��ة 
ثابتة ومتماس��كة، م��ن دون تواطؤ، 
لكنها تس��عى إل��ى أن تكون فاعلة، 

وبالتالي استئناف احلوار«.
وأوضح أن عاقة فرنسا بروسيا حالياً 
هي »عاق��ة حوار وليس��ت تواطؤ«، 
مشيراً الى أنه اتصل مرتني األسبوع 

املاضي بالرئيس فادميير بوتني، ما أتاح 
متديد فترة وقف النار بعض الش��يء. 
ورأى أن احلوار والضغط على روس��يا 
أتاح��ا توقيعه��ا عل��ى ق��رار مجلس 
األم��ن ف��ي ش��أن الهدن��ة وإدخ��ال 
املس��اعدات اإلنس��انية. لكن��ه قال 
إن��ه ينبغي حتقيق املزي��د من التقدم 
ف��ي تنفيذ هذا القرار ألن ما دخل من 
هذه املساعدات قليل. وختم قائاً إن 

مقاطعة روسيا لم تعط أي نتائج.
وجّدد ماكرون تهديده بش��ّن ضربات 
ض��د أي موق��ع ف��ي س��ورية ثُب��ت 
استخدامه لشّن هجمات كيماوية، 
وأّدى إل��ى مقت��ل مدني��ني. وقال في 
ختام زيارته الهند أمس االول االثنني، 
إن الق��وات الفرنس��ية »ل��ن تتدخل 
على األرض« في س��ورية، ولكّن »في 
ام��س الثاثاء قال، الذي نحصل فيه، 
بالتنسيق مع ش��ركائنا األميركيني، 
عل��ى أدل��ة قاطعة على جت��اوز اخلط 
األس��لحة  اس��تخدام  أي  األحم��ر، 
مب��ا  س��نقوم  للقت��ل،  الكيماوي��ة 
ق��ام ب��ه األميركيون أنفس��هم قبل 
أشهر، س��ُنعد أنفسنا لشن ضربات 
موّجه��ة«. وكان ماك��رون وج��ه هذا 
التهديد س��ابقاً، ولكن ذلك لم يؤثر 

على األحداث في سورية.
على صلة، أعلنت القوات النظامية 
وصفت��ه  م��ا  عل��ى  العث��ور  أم��س 
ب�«ورش��ة عم��ل للمس��لحني« ف��ي 
الغوط��ة الش��رقية تُس��تخدم ف��ي 
إنتاج أسلحة كيماوية. وقال العقيد 
في اجليش الس��وري ف��راس إبراهيم 
إن قوات��ه عث��رت، بع��د دخولها بلدة 
أفتريس، على ورش��ة لتصنيع ذخائر 
كيماوية، مرجح��اً أن تكون »ُصنعت 
في إطار التحضير الس��تفزاز بهدف 
اتهام القوات احلكومية باس��تخدام 

األسلحة الكيماوية«.
وفي ظّل التط��ورات، أعلن »املرصد« 
أن أكثر من نصف مليون سورية ُقتل 
من��ذ اندالع احل��رب في س��ورية قبل 
أكث��ر من س��بعة أع��وام. ولفت في 
تقرير أمس إلى أنه وّثق هوية أكثر من 
350 ألف��اً من أص��ل حوالى 511 ألف 
ُقتلوا. وأض��اف أن 85 في املئة تقريباً 
من الضحايا مدنيون قتلتهم القوات 

النظامية السورية وحلفاؤها.

جدّد ماكرون 
تهديده بشنّ 

ضربات ضد أي 
موقع في سوريا 

ثبُت استخدامه لشنّ 
هجمات كيماوية، 

وأدّى إلى مقتل 
مدنيين. وقال في 

ختام زيارته الهند 
أمس االول االثنين، إن 
القوات الفرنسية »لن 

تتدخل على األرض« 
في سوريا

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال��ت املفوض��ة العلي��ا للسياس��ة 
اخلارجي��ة لاحت��اد األوروب��ي فيديريكا 
موغيريني إن االحتاد األوروبي لن يعترف 
بنتائج االنتخابات الرئاسية الروسية 
على أراضي ش��به جزي��رة القرم، في 
ح��ني أكد الرئي��س الروس��ي فادميير 
بوتني أنه ل��ن يتخلى »أبدا« عن القرم 
التي من املقرر اجرائها في روسيا يوم 

18آذار اجلاري النتخاب رئيس الدولة.  
وقالت موغيريني ف��ي مؤمتر صحفي 
عقب لقائه��ا الرئيس األوكراني بيترو 
بوروشينكو إن االحتاد األوروبي ال ميكن 
أن يعترف ب�«االحتال الروس��ي« غير 

القانوني لشبه جزيرة القرم.
ودع��ت املس��ؤولة األوروبي��ة الحترام 
حقوق كل املواطنني في القرم، خاصة 
تتار القرم، كما دعت إلى إطاق سراح 
كل املعتقل��ني بش��كل قس��ري ف��ي 

السجون الروسية من سكان القرم.
ب��دوره، أك��د الرئي��س األوكراني عدم 
اعتراف ب��اده باالنتخابات الرئاس��ية 
الروسية التي ستجرى في شبه جزيرة 

القرم في 18 من الشهر اجلاري.
وقال بوروش��ينكو في مؤمتر صحفي 
مش��ترك م��ع موغيرين��ي إن أوكرانيا 
ال ميك��ن أن تعت��رف بانتخاب��ات زائفة 
على أراض أوكراني��ة محتلة من قبل 

روسيا.
ودعا بوروش��ينكو االحتاد األوروبي إلى 

موق��ف مماثل جت��اه ه��ذه االنتخابات، 
وف��رض عقوب��ات على الش��خصيات 
الت��ي تق��ف وراء تنظي��م االنتخابات 

الرئاسية الروسية في القرم.
في األثن��اء، قال الرئيس الروس��ي في 
برنام��ج وثائقي أذيع االحد املاضي إنه 
لن يعيد القرم أب��دا إلى أوكرانيا حتت 
أي ظ��رف كان، مضيفا أن��ه لن تكون 

مستقبا أي ظروف تؤدي إلى ذلك.
منحت س��لطات العاصمة الروسية، 
رخصة  املعارض��ة،  اليس��ار«  »جبهة 
عق��د جتمع يوم 19 م��ارس اجلاري، في 
ساحة س��وفوروف بوسط موسكو ، 
ملناقش��ة نتائج االنتخابات الرئاسية 

التي ستجري قبل ذلك بيوم واحد.
أم��س  نوفوس��تي،  وكال��ة  ونقل��ت 
االول االثن��ني، عن اخلدم��ة الصحفية 
لقس��م األم��ن اإلقليم��ي ومكافحة 
الفساد في موس��كو قولها، إنه متت 
» املوافقة عل��ى تنظيم جتمع يوم 19 
مارس ،  في حديقة ساحة سوفوروف 
الت��ذكاري  النص��ب  م��ن  بالق��رب 
أللكس��ندر س��وفوروف، الغرض منه 
الرئاسية،  االنتخابات  نتائج  مناقشة 
على أال يتجاوز عدد املش��اركني 1000 

شخص«.
ومع اقتراب موعد االنتخابات الروسية 
أظه��ر اس��تطاع للرأي أج��راه املركز 
الروسي لدراس��ة الرأي العام أن نحو 
%69 م��ن الروس س��يصوتون لصالح 
فادميير بوتني، في حني أش��ارت نتائج 
آخر اس��تطاع لل��رأي إلى أن نس��بة 

املشاركة ستقترب من 70%.
يش��ار إل��ى أن االنتخابات الرئاس��ية 
الروسية س��تجرى ألول مرة في شبه 
جزي��رة الق��رم ،وه��ي إح��دى مناطق 
املواجه��ة بني الش��رق والغ��رب منذ 
احلرب الباردة- التي ضمت إلى روس��يا 
بعد اس��تفتاء أجري في 16 آذار 2014 
انتهى بإعان االستقال عن أوكرانيا.

ويذكر أن الوثائق القانونية الرئيسية 
الت��ي تنظ��م انتخابات الرئاس��ة في 

روسيا هي الدستور الروسي والقانون 
الفدرالي »حول الضمانات األساسية 
للحق��وق االنتخابي��ة وح��ق مواطني 
االحت��اد الروس��ي ف��ي املش��اركة في 
االستفتاء« الصادر في 12 حزيران عام 
2002 والقانون الفدرالي »عن انتخابات 
رئيس االحتاد الروس��ي« الصادر في 10 

كانون الثاني عام 2003.
وتش��رف عل��ى التحضي��ر النتخابات 
الرئاس��ة ف��ي روس��يا وإجرائها جلنة 

االنتخابات املركزية واللجان االنتخابية 
ألقاليم االحتاد الروسي واللجان احمللية 

على مختلف املستويات.

من يحق له التصويت في 
االنتخابات؟

يح��ق التصوي��ت ف��ي االنتخابات ألي 
مواط��ن من االحت��اد الروس��ي، بلغ ال� 
18 من عمره وبكامل ق��واه العقلية، 
ومن غير املوجودين في الس��جن بقرار 

م��ن احملكمة. ووف��ق معطي��ات جلنة 
االنتخابات املركزية، مت تس��جيل 111 
مليونً��ا و425 ألف��اً و443 ناخًبا داخل 
األراضي الروسية وخارجها، يحق لهم 

التصويت.

كيف جتري االنتخابات؟
جت��ري االنتخاب��ات باقتراع س��ري عام 
ومتساو ومباشر. ووفًقا للقانون، فإن 
احلق االنتخابي مضمون بغض النظر 
ع��ن االنتم��اءات اجلنس��ية والعرقية 
االجتماعي��ة  اخللفي��ة  أو  والقومي��ة 
واملمتل��كات واالنتماء إل��ى منظمات 
اجتماعية واملعتقدات السياس��ية أو 

الدينية أو غير ذلك.
ووف��ق القان��ون، تعتبر املش��اركة في 
االنتخاب��ات ح��رة وطوعي��ة. وال يحق 
ألحد أن يجبر املواطنني على التصويت 
لصالح مرش��ح معني أو منعهم من 

التعبير احلر عن إرادتهم.

من يحق له الترشح النتخابات 
الرئاسة؟

وفًق��ا للتش��ريعات الروس��ية، يح��ق 
االحت��اد  ملواط��ن  للرئاس��ة  الترش��ح 
الروس��ي، ال يقل عمره ع��ن 35 عاًما، 
ويقيم على األراضي الروسية بشكل 
دائ��م لفترة ال تقل ع��ن 10 أعوام، وال 
يحق لرئيس الدولة أن يشغل منصب 
الرئاس��ة ألكثر من واليتني متتاليتني. 
وفي حال قدم رئيس الدولة استقالته 
من منصبه »بس��بب احلالة الصحية 

أو أي سبب آخر«، ال يحق له أن يترشح 
لانتخاب��ات التي جتري مباش��رة بعد 

استقالته.
وال يح��ق الترش��ح النتخابات الرئيس 
الروسي لذوي جنسية أجنبية أو حق 
اإلقام��ة أو أي وثيقة أخرى متنحه احلق 
ف��ي اإلقامة الدائمة على أراضي دولة 
أخرى. كما ال يحق الترشح لألشخاص 
الذين اعتبرهم القضاء ليسوا بكامل 
قواه��م العقلي��ة، أو للموجودين في 

السجون بقرار من احملكمة.
وتف��رض كذل��ك قي��ود على ترش��ح 
املواطن��ني من أصحاب احملكومية ولم 
تنت��ه مدتها حت��ى ي��وم االنتخابات، 
واملدانني بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة 
أو خطي��رة للغاي��ة أو جرائم متعلقة 
بالتط��رف، أو م��ن فرض��ت عليه��م 
إج��راءات إداري��ة لعرض أو نش��ر رموز 
متعلقة بالتطرف، وال يحق الترش��ح 
للمدان��ني في ارت��كاب جرائم خطيرة 
خال 10 أعوام، وللمدانني في ارتكاب 
جرائم خطي��رة للغاية خال 15 عاًما 
منذ يوم انقضاء مدة سريان األحكام 
القضائية الص��ادرة في حقهم. كما 
يحظر الترشح على األشخاص الذين 
مت منعهم من تولي مناصب حكومية 
بقرار من احملكم��ة أو املدانني من قبل 
احملكمة في نشر دعاية متطرفة خال 

فترة األعوام الستة قبل االنتخابات.
ويحظ��ر عل��ى املرش��حني للرئاس��ة 
الروسية امتاك أموال أو أصول أخرى 
في بنوك أجنبية خارج أراضي روسيا.
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قت��ل خمس��ة ميني��ني واصي��ب 18 
بج��روح في تفجي��ر نف��ذه انتحاري 
يقود سيارة مفخخة ضد مقر أمني 
تابع لقوات مدعومة من االمارات في 
مدين��ة عدن اجلنوبية ام��س الثاثاء، 
حس��بما أفاد مص��در أمن��ي وكالة 

فرانس برس.
وتبنى تنظيم » داعش« الهجوم في 
حسابه على تطبيق تلغرام. واكد ان 
الهجوم انتحاري نفذه احد عناصره.

ق��وات  مق��ر  الهج��وم  واس��تهدف 
»احلزام األمني« ف��ي منطقة الدرين 
املوقت��ة  العاصم��ة  ع��دن،  ش��مال 
للحكومة املعترف بها منذ سيطرة 
املتمردي��ن احلوثيني عل��ى صنعاء في 

ايلول 2014.

وتعرض املقر األمني الذي يضم مخزنا 
لألغذية، الى تدمير كامل، بحس��ب 
مص��ور وكال��ة فرانس ب��رس، بينما 
التهمت النيران عددا من الس��يارات 

التي كانت متوقفة امامه.
وق��ال املص��در االمن��ي ان ع��ددا من 
ضحاي��ا الهجوم يعملون في مطبخ 
داخل املقر االمن��ي، بينما ان ضحايا 

آخرين هم من املارة.
ويش��هد اليم��ن من��ذ 2014 نزاع��ا 
داميا بني املتمردين احلوثيني والقوات 
احلكومية. وشهد النزاع تصعيدا مع 
تدخل الس��عودية عل��ى رأس حتالف 
عس��كري في آذار 2015 بعدما متكن 
احلوثيون من الس��يطرة على مناطق 
واس��عة في أفقر دول ش��به اجلزيرة 

العربية.

اجلهادي��ون  املس��لحون  وينتش��ر 
ف��ي اليمن من��ذ عقدي��ن، واغتنموا 
الفوض��ى الناجم��ة عن احل��رب بني 
احلكومة واملتمردين لتعزيز مواقعهم 
خ��ال الس��نوات االخي��رة خصوصا 
ف��ي جنوب الب��اد، وش��نوا هجمات 
انتحارية ض��د مواقع امنية في عدن 

ومناطق اخرى.
وفي شباط املاضي استهدف هجوم 
تبن��اه تنظي��م »  انتح��اري م��زدوج 
داعش« مقر قوات مكافحة اإلرهاب 
التابعة للحكومة ف��ي عدن، ما ادى 
الى مقتل 12 ش��خصا بينهم امرأة 
وأطفاله��ا الثاثة كانوا ف��ي املوقع 

حلظة وقوع التفجير.
وق��وات »احل��زام االمن��ي« مدعوم��ة 
م��ن االم��ارات، الش��ريك الرئيس��ي 

العسكري  التحالف  للسعودية في 
في ه��ذا البلد، وهي ق��وة نافذة في 
اجلن��وب اليمني تقات��ل احلوثيني الى 

جانب القوات احلكومية الرسمية.
وش��هدت ع��دن ف��ي كان��ون الثاني 
اش��تباكات دامية بني ق��وات »احلزام 
األمن��ي« والق��وات احلكومي��ة على 
خلفية مطالبة مجموعة انفصالية 
جنوبي��ة بتغييرات حكومية. وتدعم 
اجملموع��ة  االمن��ي«  »احل��زام  ق��وات 

االنفصالية هذه.
الت��ي  الوس��اطة  جه��ود  وجنح��ت 
قامت بها الس��عودية واالمارات في 
اقن��اع قوات »احلزام االمن��ي« املؤيدة 
لانفصالي��ني برف��ع حص��ار فرضته 
على املقر الرئاس��ي وتس��ليم ثاثة 

معسكرات للقوات احلكومية.

خمسة قتلى بهجوم انتحاري ضد قّوات يمنية في عدن 

وقف فوري للنار في دمشق والغوطة الشرقية لمدة 30 يومًا

واشنطن تطالب بهدنة وتلّمح بالعمل الفردي اذا تقاعس مجلس األمن 

تقـرير
تجرى في 18 من هذا الشهر بروسيا والقرم

أوكرانيا واالتحاد األوربي لن يعترفا بانتخابات فاسدة لدولة محتلة
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الرئيس الروسي بوتني

مجلس االمن



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتفقت احلكومة االحتادية وحكومة 
إقلي��م كردس��تان، أم��س الثالثاء 
على آلية عم��ل البنوك واملصارف 
العاملة في اإلقليم، وعلى توحيد 
م��رة  واس��تحصالها  الضرائ��ب 

واحدة.
وق��ال وزي��ر املالي��ة واالقتصاد في 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان ريباز 
حمالن في مؤمتر صحافي مشترك 
م��ع محافظ البن��ك املركزي علي 
الع��الق عق��ب اجتم��اع أمس في 
أربيل: »توصلنا ال��ى اتفاق ووقعنا 
علي��ه وهو يص��ب ف��ي مصلحة 

اجلانبني«.
وأوض��ح ان املرحل��ة األول��ى م��ن 
االتفاق تنص على تقليل عدد تلك 
البن��وك التجارية التابعة حلكومة 
إقليم كردس��تان، واملرحلة الثانية 
البن��وك  جمي��ع  تس��تحصل  ان 
واملصارف في اإلقلي��م على إجازة 
ممارس��ة العمل من البنك املركزي 
العراقي في بغداد وان يتم التعامل 
معها رسميا سواء داخل العراق او 

خارجه.
وأض��اف حم��الن: »حتدثن��ا خ��الل 
االجتم��اع ع��ن مس��ألة اجلمارك 
وخالل األسبوع املقبل سيتم عقد 
اجتم��اع موس��ع لتنظي��م عمل 
التعرف��ة اجلمركية ب��ني اجلانبني«، 
مردفا بالقول انه »لم تتبق س��وى 
نقط��ة واح��دة وه��ي الش��ركات 
العاملة في إقليم كردستان والتي 
لديها مش��اكل ضريبة وس��يتم 
حل تلك املشكلة مع مطلع شهر 

حزيران من العام احلالي«.
»االجتماع��ات  ان  الوزي��ر،  وتاب��ع 
الثنائية بني اجلانبني كانت إيجابية 
جدا«، الفتا الى انه بش��أن مسألة 
الرواتب فقد انه��ى البنك املركزي 
جميع التحضي��رات لتوزيعها من 
خ��الل إي��داع املبال��غ الالزم��ة في 
فرعه ف��ي أربيل ولم يتبق س��وى 
صدور امر من رئيس مجلس الوزراء 

حيدر العبادي لصرفها«.
م��ن جهته ق��ال الع��الق: »اتفقنا 
مع رئي��س وزراء إقليم كردس��تان 

نيجيرف��ان بارزاني عل��ى ان ميارس 
البنك املرك��زي عمله ف��ي إقليم 
كردس��تان على وف��ق الصالحيات 

االحتادية«.
وأضاف ان »البنك املركزي العراقي 
وفرع��ه ف��ي أربيل يحظ��ى بدعم 
مباش��ر م��ن الس��يد نيجيرف��ان 

بارزاني، ووزير املالية ريباز حمالن«.
وأش��ار الع��الق ال��ى ان االجتم��اع 
ناقش مسألة استحصال التعرفة 
اجلمركي��ة »واتفقنا على أالاّ تكون 
هن��اك اخت��الف في اس��تحصال 
املبال��غ منها وان تتم م��رة واحدة 
احلدودي��ة  املناف��ذ  ف��ي  وه��ي 

الدولية«.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء 
حيدر العب��ادي، إعادة فتح مطاري 

للرح��الت  والس��ليمانية  اربي��ل 
الدولية، بعد استجابة السلطات 
احمللية في إقليم كردس��تان إلعادة 

السلطة االحتادية إليهما.
وأصدر العبادي مرس��وما تنفيذيا، 
أم��س الثالثاء، تضمن اس��تحداث 
مديري��ة للحماي��ة اخلاص��ة على 
مط��ارات اإلقلي��م تك��ون القيادة 
والس��يطرة فيها لوزارة الداخلية 

االحتادية.
ون��وه في بيان للمكت��ب االعالمي 
لرئي��س ال��وزراء، بأن س��يتم ربط 
)البايس��ز(  التحق��ق  منظوم��ة 
اخلاصة مبط��ارات االقليم ومنافذه 
احلدودية باملنظومة الرئيس��ة في 
بغ��داد على غرار ما هو معمول به 

في املنافذ العراقية األخرى.

وتابع، في مرس��ومه، أنه س��يتم 
رب��ط دوائ��ر اجل��وازات واجلنس��ية 
اربيل  ومنتس��بيها ف��ي مط��اري 
الداخلي��ة  ب��وزارة  والس��ليمانية 

االحتادية بحسب القانون.
وأضاف، أنه سيتم كذلك تشكيل 
جلن��ة علي��ا لإلش��راف عل��ى إدارة 
مطارات االقليم ومنافذه، والتأكد 
م��ن االلت��زام باملعايي��ر االحتادي��ة، 
تضم ممثلني عن جميع السلطات 
املعنية في املرك��ز واإلقليم وترفع 
تقاريرها الى القائد العام للقوات 

املسلحة او من يخوله.
م��ن جانب��ه رح��ب الرئي��س فؤاد 
معص��وم، بإعالن إع��ادة احلكومة 
االحتادي��ة افتت��اح مط��اري أربي��ل 
الدولية  للرح��الت  والس��ليمانية 

ورف��ع احلظر ع��ن مط��ارات إقليم 
كردستان.

ودع��ا معصوم، إل��ى التعاون التام 
ب��ني الس��لطات املعني��ة فض��ال 
ع��ن مواصل��ة ح��وار ش��امل حلل 
جمي��ع اخلالفات ب��ني اجلانبني على 
أساس الدس��تور وقرارات احملكمة 

االحتادية.
كما أك��د في بي��ان عل��ى ضرورة 
ع��ودة حي��اة املواطنني ف��ي إقليم 
كردس��تان إلى حالتها الطبيعية 
وحل مشكلة دفع رواتب موظفي 
إقليم كردس��تان وتخفيف القيود 
على املص��ارف اخلاصة في اإلقليم 
أبن��اء  ب��ني  العالق��ات  وتطبي��ع 

الشعب.
وقررت احلكومة ف��ي نهاية كانون 

األول م��ن الع��ام املاض��ي، بحظر 
اإلقليم  الدولية مبط��اري  احلرك��ة 
كإجراء عقابي رداً على اس��تفتاء 
أجراه إقليم كردس��تان لالنفصال 

عن الدولة.
وأبلغت س��لطة الطي��ران املدني، 
الشركات العاملية، بدء احلظر على 
مط��ارات إقليم كردس��تان »أربيل 
والسليمانية«، مساء يوم اجلمعة 

29 كانون األول املاضي.
وأعلن��ت وزارة النق��ل في حكومة 
إقليم كردس��تان، منتصف كانون 
الثاني املاضي، االتفاق على خضوع 
مطاري اربيل والسليمانية لقانون 
س��لطة الطيران املدن��ي العراقي 
وجمي��ع العليم��ات واللوائح التي 

تصدرها سلطة الطيران.

بغداد وأربيل تتفقان على آلية عمل البنوك والضرائب
استئناف الرحالت الدولية لمطاري كردستان

ان المرحلة األولى من 
االتفاق تنص على تقليل 
عدد تلك البنوك التجارية 
التابعة لحكومة إقليم 
كردستان، والمرحلة 
الثانية ان تستحصل 
جميع البنوك والمصارف 
في اإلقليم على إجازة 
ممارسة العمل من البنك 
المركزي العراقي في 
بغداد وان يتم التعامل 
معها رسميا سواء 
داخل العراق او خارجه

جانب من مطار اربيل »ارشيف«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أق��رت احلكومة اللبناني��ة، مش��روع املوازنة لعام 
2018، ب��ال ضرائب جدي��دة وبعجز أق��ل من العام 
املاض��ي، وأحالته إل��ى مجلس الن��واب للتصويت 

عليه. 
وقال رئيس مجلس الوزراء، س��عد احلريري: »عملنا 
طويال م��ن خالل اللجن��ة الوزارية اخملتص��ة إلقرار 

موازنة 2018، وقد أقررناها«.
واكد على أنه »يجب إبع��اد موضوع الكهرباء عن 
السياسية التي متر بها البالد.. التراشق السياسي 
ال يؤمن الكهرباء، بل االتفاق فيما بني اللبنانيني«. 
وتعاني اخلزين��ة اللبنانية هدرا كبيرا، خاصة مبلف 
الكهرباء الذي يكلف س��نوياً أكثر من 800 مليون 

دوالر أميركي.
ويعتم��د لبنانيون عل��ى مولدات خاص��ة، لتأمني 
عج��ز إنتاج ش��ركة كهرباء لبنان، ويش��كون من 
دفع فاتورتني، إحداهما لش��ركة الدول��ة والثانية 

للمولدات اخلاصة.
وكان الرئي��س اللبنان��ي، ميش��ال ع��ون، حذر في 
تصريحات صحافية س��ابقة، م��ن أن الدين العام 
للب��الد قد يبلغ 110 ملي��ارات دوالر أميركي، إذا لم 

تتم معاجلة األزمة بشكل سريع وجذري.
ولم يذكر احلري��ري موعدا لتصوي��ت البرملان على 

مشروع املوازنة.
وصادق البرملان اللبناني، في 19 تشرين أول املاضي، 
عل��ى موازنة البالد لع��ام 2017، وه��ي أول موازنة 
يقرها منذ عام 2005، بس��بب اخلالفات بني الكتل 
السياسية الرئيس��ية، التي أعقبت اغتيال رئيس 
الوزراء األسبق، رفيق احلريري، في 14 شباط 2005.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أرتفع��ت أس��عار املس��تهلك )التضخم( في 
األردن، بنس��بة 3.6 باملائة على أساس سنوي، 
في ش��باط املاضي، مقارنة بالشهر ذاته من 

.2017
دائ��رة  ع��ن  الص��ادرة  البيان��ات  وبحس��ب 
اإلحصاءات العامة )حكومية(، س��اهمت في 
االرتفاع مجموعات النقل بنسبة 9.1 باملائة، 

واحلبوب ومنتجاتها بنسبة 22.4 باملائة.
كذل��ك صع��دت مجموعة التبغ والس��جائر 
بنس��بة 14.6 باملائة، واإليجارات بنس��بة 2.9 

باملائة، والوقود واإلنارة بنسبة 5.9 باملائة.
وارتفع الرقم القياس��ي ألس��عار املستهلك 
لش��هر شباط 2018 مقارنة مع الشهر الذي 

سبقه من نفس العام بنسبة 1.5 باملائة. 
وب��دأ األردن، منذ مطلع العام احلالي، بتطبيق 
سلس��لة إجراءات، تهدف إل��ى تأمني إيرادات 
تق��در بنح��و 500 ملي��ون دوالر، كج��زء م��ن 
البرنامج اإلصالح��ي املتفق عليه مع صندوق 

النقد الدولي. 
ومن أبرز هذه اإلجراءات زيادة ضريبة املبيعات، 
وزيادة أس��عار الوقود، وعدد كبير من الس��لع 
الغذائي��ة واخلدمات، وأجور النقل، إضافة إلى 
زيادة أس��عار الكهرباء، ورفع الدعم عن اخلبز، 
اعتب��ارا اعتبارا من نهاية كانون األول املاضي، 
إذ صعدت أس��عاره بنس��ب وصل��ت إلى 100 

باملائة.

اسطنبول ـ رويترز:
س��جلت اللي��رة التركي��ة مس��توى متدنيا 
قياس��يا في مقاب��ل اليورو وارتفع��ت عوائد 
الس��ندات ألعلى مس��توى في ثالثة أش��هر 
أم��س الثالث��اء بفعل قل��ق املس��تثمرين من 
اتساع العجز في املعامالت اجلارية واحلرب في 

سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.
ونزل��ت العمل��ة التركي��ة إل��ى 4.7761 ليرة 
للي��ورو. ومقابل العملة األميركية المس��ت 
اللي��رة أضعف مس��توياتها من��ذ منتصف 

كانون األول عند 3.8715 ليرة للدوالر.
وارتف��ع العائ��د على الس��ندات ألجل عش��ر 
س��نوات إل��ى 12.75 باملئة وه��و األعلى منذ 
تش��رين الثان��ي 2017 م��ن 12.38 باملئة يوم 

االثنني. 
وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية 
االس��بوع املاضي متأث��را أيضا مبعدل تضخم 
أعل��ى م��ن التوقع��ات وخف��ض التصني��ف 

السيادي لتركيا.

موازنة لبنان 2018
بال ضرائب

ارتفاع التضخم
األردني 3.6 % 

الليرة التركية تهبط 
لمستوى قياسي
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
بحثت وزارة النف��ط، أمس الثالثاء، 
م��ع املمث��ل اخل��اص لالم��ني العام 
لبعث��ة األمم املتحدة في العراق، يان 

كوبيتش سبل التعاون املشترك.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان صحافي، 
ان »وزي��ر النف��ط جب��ار اللعيب��ي 
استقبل املمثل اخلاص لالمني العام 

لبعث��ة األمم املتحدة في العراق، يان 
كوبيتش س��بل التعاون املشترك«، 
مش��يرا الى ان »الطرفني اكدا على 
ضرورة تعزيز التعاون املش��ترك بني 

العراق وبعثة االمم املتحدة«.
واش��اد اللعيب��ي بحس��ب البيان، 
ب�«اجلهود الت��ي تبذلها البعثة في 
دعم الع��راق في مختل��ف اجملاالت، 

وزارت��ه  م��ا حققت��ه  مس��تعرضا 
من إجن��ازات اضافة ال��ى خططها 
املس��تقبلية ف��ي تطوي��ر قط��اع 

النفط والغاز«.
واكد املمث��ل اخلاص لألم��ني العام 
لبعثة األمم املتح��دة، يان كوبيتش، 
بحس��ب البيان »عل��ى دعم العراق 
في اجملاالت كافة«، الفتا الى »تطلع 

البعث��ة ف��ي ان ياخذ الع��راق دوره 
الطبيعي في اخلارطة السياس��ية 

واالقتصادية«.
ال��ى ذل��ك، قال��ت وزارة النفط في 
بي��ان، ان »وزير النفط جبار اللعيبي 
البريطان��ي في  التق��ى بالس��فير 
بغداد جون ويلك��س والوفد املرافق 
ل��ه وجرى خالل اللقاء بحث س��بل 

تعزيز التع��اون الثنائي بني البلدين 
في قطاع النفط والغاز«.

ودعا اللعيبي بحس��ب البيان، الى 
»زيادة حضور الش��ركات النفطية 
ف��ي  ومش��اركتها  البريطاني��ة 
االستثمار بهذا القطاع وكذلك في 
قطاعات املصافي والبنى التحتية، 
مش��دداً على اهمية تعزيز العالقة 

وتطويرها في اجملاالت كافة ال سيما 
في قطاع صناعة النفط والغاز«.

وتابع البيان ان »السفير البريطاني 
في بغ��داد، جون ويلكس، اكد رغبة 
ش��ركات بالده ف��ي تعزي��ز التعاون 
املش��ترك م��ع العراق عل��ى جميع 
االصعدة ال سيما في قطاع صناعة 

النفط الغاز«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان 
إن أي ح��رب جتارية مع الواليات املتحدة 
ل��ن جتلب إال كارث��ة لالقتصاد العاملي، 
في وق��ت زادت انتق��ادات بكني لفرض 
واشنطن رسوماً جمركية على املعادن 
ف��ي ظل مخ��اوف من أنها ق��د تلحق 

أضراراً باالقتصاد العاملي.
وبعد ضغط مارس��ه حلف��اء الواليات 
املتحدة، فتحت واش��نطن الباب أمام 

مزيد من اإلعفاءات من رسوم جمركية 
بنسبة 25 في املئة على واردات الصلب 

وعشرة على األلومنيوم.
لكن سخط ترامب يستهدف الصني، 
الت��ي س��اعدت الزيادات ف��ي طاقتها 
اإلنتاجي��ة في تعزيز الفوائض العاملية 
م��ن الصل��ب. وتعهدت الص��ني على 
نح��و متك��رر بالدفاع ع��ن »حقوقها 
ومصاحلها املشروعة« إذا استهدفتها 

إجراءات جتارية أميركية. 

وق��ال تش��ونغ عل��ى هامش جلس��ة 
س��نوية للبرملان إن الصني ال تريد حرباً 
جتاري��ة وإنها ل��ن تبدأه��ا. وأضاف »ال 
يوج��د فائزون في احل��رب التجارية، لن 
جتلب س��وى كارثة للص��ني والواليات 

املتحدة والعالم«. 
وتابع أن الصني باستطاعتها التعامل 
م��ع أي حتديات، وأنها س��تحمي بقوة 
مصاحله��ا، لكن البلدين س��يواصالن 
احلدي��ث. وأكد أن »ال أح��د يريد خوض 

ح��رب جتارية، واجلمي��ع يعلم أن خوض 
حرب يؤذي اآلخرين وال يفيده«.

وص��درت أكث��ر التهدي��دات صراح��ة 
حتى اآلن ع��ن قطاع صناع��ة املعادن 
الصينية، إذ ح��ض احلكومة على الرد 
عب��ر اس��تهداف الفح��م األميرك��ي، 
وه��و قط��اع مرك��زي لقاع��دة ترامب 
االنتخاب��ي  وتعه��ده  السياس��ية 
األميركي��ة.  الصناع��ات  باس��تعادة 
مس��تورد  أكب��ر  املتح��دة  والوالي��ات 

للصل��ب ف��ي العال��م، واش��ترت 35 
مليون طن من اخلام في 2017. ومن بني 
تلك الواردات ش��كلت كوريا اجلنوبية 
والياب��ان والص��ني والهن��د 6.6 مليون 

طن.
وفي برلني قالت وزيرة االقتصاد األملانية 
بريغيته تسيبريز في تصريح إلى وكالة 
»رويت��رز«، إن الرس��وم اجلمركية التي 
فرضه��ا الرئيس األميركي على واردات 
الصلب واأللومنيوم ستضر بالوظائف 

والنمو، مضيف��ة أن أوروبا وغيرها من 
مؤيدي التجارة احلرة يجب أال يسمحوا 
بب��ث الفرقة بينهم. وأضافت في بيان 
اإللكتروني »سياس��ات  البري��د  عب��ر 
ترامب تعرض نظ��ام االقتصاد العاملي 
احل��ر للخطر... إن��ه ال يري��د أن يفهم 
بنيته القائمة على نظام يعتمد على 
قواعد األس��واق املفتوحة. أي شخص 
يشكك في هذا، يعرض االزدهار والنمو 

والتوظيف للخطر«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت شركة نفط البصرة عن بدء 
عملي��ات احلف��ر في حقل الس��يبة 

الغازي البئر/ 5 ب. 
احلف��ر  ش��عبة  مس��ؤول  وق��ال 
واالس��تصالح ف��ي قس��م تطوي��ر 
حقل الس��يبة محمد ماضي حسن 
في بيان صحافي، ان »ش��ركة نفط 
البص��رة ب��دأت عمليات ف��ي حقل 

س��يبة الغازي/5 ب، موضحا أنه في 
عملي��ات احلف��ر األولى وصلن��ا إلى 
عم��ق 1000 مت��ر حينه��ا واجهتنا 
مش��كلة وهي انزالق التربة والتي مت 
على إثره��ا تفكيك اجلهاز، والتوقف 
ع��ن العملي��ات مل��دة عام��ني، ومن 
خ��الل توصي��ات مختب��رات جامعة 
البصرة والتي أوصت بإنشاء دعامات 
كونكريتية مبس��افات متوازية على 

أطراف الصبة الكونكريتية اخلاصة 
بجهاز احلفر«.

وتابع حس��ن ان��ه »مت إجن��از عمليات 
تأهيل ساحة املوقع، حيث مت تزحيف 
جتوي��ف البئ��ر ملس��افة 25 متر بعد 
مشكلة في التجويف السابق للبئر، 
وبعد تنفيذ توصيات مختبر جامعة 
البصرة بإنش��اء دعامات كونكريتية 
الكونكريتي��ة  الصب��ة  أس��فل 

مت   ،  ZEPC 23 للجه��از  الرئيس��ية 
وبجه��ود كبيرة تأهيل وتغيير حجم 
منظومة س��ائل احلفر والتي يتراوح 
حجمها نح��و 340 متر مكعب، إلى 
أن أصبح حجمه��ا 620 متر مكعب 
ليتناسب وعمق البئر احملفور في هذا 

املوقع«.
واض��اف ماضي إن »الهدف من احلفر 
في موقع س��يبة 5 هو الوصول إلى 

تكوي��ن اليمام��ة ذو احملت��وى الغازي 
وعل��ى عمق 4200 مت��ر وإنتاج الغاز 
منه، وإناّ الفترة املقررة إلجناز عمليات 
احلف��ر ف��ي س��يبة 5 ه��ي 90 يوماً 

حسب البرنامج«.
ويذك��ر أن أجهزة احلفر حتت إش��راف 
)ش��ركة أوس��يس( العاملي��ة وه��ي 
مختصة في فحص األجهزة وإعطاء 
النقاط املهم��ة حلالة جه��از احلفر، 

كم��ا وأن عقد حفر اآلب��ار في حقل 
الس��يبة يق��ع على عاتق ش��ركتي 
ش��لمبرجر وكويت إنيرجي بطريقة 
تس��ليم املفتاح أي أناّ قسم تطوير 
حقل الس��يبة الغازي مسؤول على 
املباشر  واإلش��راف  العمل  تنس��يق 
على عمليات احلفر، وبالنسبة للمواد 
املستخدمة في عمليات احلفر ضمن 
مواصفات معهد البترول األميركي.

اللعيبي يبحث مع األمم المتحدة سبل التعاون المشترك

الصين تصّعد في مواجهة رسوم ترامب

نفط البصرة تدشن بئرًا جديدًا في حقل السيبة الغازي
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د. أحمد عدنان الميالي *
يتجه القط��اع اخلاص ف��ي أغلب دول 
العال��م ليك��ون بدي��ا ع��ن الدولة مما 
يؤش��ر انهيار قدرة الدولة على الوفاء 
الكبرى  املهم��ات  وإجن��از  بالتزاماته��ا 
كالبن��ى التحتي��ة وتق��دمي اخلدم��ات 
العامة، ب��ل بدأت ال��دول تتجه صوب 
التخل��ي ع��ن دوره��ا ف��ي الكثير من 
األعباء األساسية والثانوية، فمثا قد 
يكون من الطبيعي أن نرى الش��ركات 
الكب��رى ف��ي األنظم��ة الرأس��مالية 
الكب��رى تس��تحوذ عل��ى اقتصاديات 
تل��ك الدول، لكن ب��دأ احلال يتجه نحو 
الدول التي ال تتبنى نظاما رأس��ماليا 
مبا يس��مح للقطاع اخل��اص الهيمنة 
ويض��ع دور الدولة في اخللف، مع أن دور 
الش��ركات الكبرى وخاصة الشركات 
املتع��ددة اجلنس��يات حتى ف��ي الدول 
الرأسمالية الكبرى كالواليات املتحدة 
ودول االحت��اد األوروبي بدأت ترث دور تلك 
ال��دول في متوي��ل املش��اريع وتنفيذها 
بنحو ملفت، فتلك الش��ركات تسلح 
اجلي��وش وتصدر الس��اح لبيعه لدول 
العالم وب��دأت تتولى مهام الدولة في 
بناء ش��بكة الط��رق واجلس��ور وحفر 
األنف��اق وس��كك احلديد واملت��رو وبناء 
املط��ارات ومس��ك مج��ال االتصاالت 
واإللكتروني��ات،  البرمجي��ات  وعال��م 
إضافة إلى ش��ركات ال��دواء، بل وصل 
احل��ال أن وكال��ة ناس��ا وه��ي وكال��ة 
أميركية مختصة بشؤون الفضاء لم 
تعد متتلك القدرة املالية الس��تكمال 
بحوث استكشاف الفضاء وستضطر 
إلى إش��راك القطاع اخل��اص في متويل 
تلك االلتزامات واألبحاث في السنوات 
املقبلة، وكذلك أدخلت روسيا القطاع 
اخلاص إلى مج��ال اخلدمات الفضائية 

منذ عام ٢٠١٥ لذات األسباب.
  الصني وهي دولة اشتراكية ونظامها 
السياس��ي ش��يوعي يؤم��ن بهيمنة 
الدولة على اجملال العام بدأت تعتمد في 
الكثير من القطاعات على الش��ركات 
غير اململوك��ة للدولة مثل الصناعات 

التحويلية واخلدمات والتعليم.
  في إيران أيضا هنالك دعوة إلش��راك 
القطاع اخلاص في صناعة الس��يارات 
وخصخص��ة قطاع��ات خدمية أخرى 

كما دعا الرئي��س روحاني إلى التخلي 
عن جزء من األصول املالية واالقتصادية 
للدولة لصال��ح القطاع اخلاص. برغم 
أن ه��ذا القط��اع يس��تثمر ف��ي إيران 
فقط مبجال الطاقة مش��اريع بقيمة 

١٣ مليار دوالر.
  في العراق نلح��ظ توجها كبيرا نحو 
االستثمار واخلصخصة في القطاعات 
كاف��ة كالكهرباء والس��كن والتربية 
والتعلي��م والصحة وتنفيذ املش��اريع 
اخلدمي��ة مع تراج��ع واض��ح للقطاع 
العام لصالح القطاع اخلاص في إحالة 
املش��اريع لتنفيذه��ا، حت��ى النظ��ام 
املصرف��ي أجته نح��و اخلصخصة فيما 
يع��رف باملص��ارف األهلي��ة وش��ركات 
الصيرف��ة الت��ي متتل��ك م��ن األرصدة 

والعملة الصعبة ما يضاهي املصارف 
احلكومية.

بل وصل احلال إلى خصخصة القطاع 
األمني وإحالة تأم��ني الطرق اخلارجية 
إلى الش��ركات األمني��ة اخلاصة، وهنا 
حتوي��ل تدريج��ي لوظيف��ة الدولة من 
حارس��ة إل��ى متفرجة، ف��إذا لم تكن 
الدولة مالكة البد أن تكون حارس��ة أو 

متدخلة.
  قد يقول قائل أن األنظمة السياسية 
تقاس مدى دميقراطياتها كلما تقلص 
دور الدول��ة ف��ي الس��يطرة على اجملال 
الفردية  للمب��ادرة  العمومي وس��مح 
والقطاع اخلاص بأخذ دور فاعل وواسع، 
لكن باحلقيقة أن مآالت تغول الشركات 
اخلاصة واملس��تثمرين في اجملاالت التي 

كانت تضطلع بأعبائها الدولة، يؤشر 
حال��ة ضع��ف تل��ك الدولة أكث��ر مما 
يعطي مؤش��رات عل��ى دميقراطيتها، 
والعجز ناجت عن عدم القدرة بتدش��ني 
تلك األعباء ومتويلها، وعدم القدرة على 
اس��تيعاب تط��ور املطال��ب اجملتمعية 
وتط��ورات التكنولوجيا املتقدمة التي 
تتمتع بها مجتمع��ات الرفاهية، التي 
والش��ركات  تتي��ح للقط��اع اخل��اص 
املس��تثمرة الهيمنة عل��ى دور الدولة 

بتسيير القطاع العام.
  إن السبب الرئيس لعدم قدرة الدولة 
أن تكون مالك��ة ومتدخلة هو الديون 
اخلارجي��ة والداخلي��ة اخليالية وارتفاع 
معدل س��قف الدين الع��ام، فالديون 
مث��ا باتت أهم أدوات متدد االس��تثمار 

للقطاع اخل��اص في أغلب دول العالم، 
مما َش��كل مش��كلة مزدوج��ة التأثير 
على اقتصاديات ال��دول، فالدول حتتاج 
للقطاع اخل��اص واالس��تثمار بوصفه 
مصدر ضروري لتمويل خطط التنمية 
وتنفيذ املشاريع واستقطاب العمات 
األجنبي��ة املطلوبة، م��ع توطني أدوات 
ووس��ائل اإلنتاج، وجذب رؤوس األموال، 
وكذلك توفي��ر اآلالت واملعدات وحتريك 
املصانع واملعامل، مما يس��هم في دفع 
عجلة االقتصاد من جانب. ومن جانب 
آخر قد يفشل القطاع اخلاص في دفع 
عجلة النمو وينه��ار مع انهيار الدولة 
اقتصادي��ا والنتيج��ة فش��ل املراهنة 
على القطاع اخلاص في ظل تراجع دور 

الدولة وهذا ما حصل في اليونان.

  ف��ي احلقيقة الب��د أن يك��ون هنالك 
توازن بني دور الدولة ودور القطاع اخلاص 
واالس��تثمار عن طريق عقد ش��راكات 
متوازنة وتفعيل ما يس��مى بالقطاع 
اخملتلط والش��ركات املس��اهمة، وهنا 
سيتم الدفع بعجلة االقتصاد، وهذا ال 
يتم إال عبر اضطاع الدولة بواجباتها 

في أربعة وظائف اقتصادية وهي:
-1 الوظيف��ة التخصصي��ة ملواجه��ة 
فش��ل آليات اقتصاد السوق أو حدوث 

خلل في أدائه ومنعه من االحتكار.
التأثي��ر  أي  التوزيعي��ة  الوظيف��ة   2-
بتوزيع الس��لع واخلدم��ات املقدمة من 
القطاع اخل��اص بنحو عادل وعلى وفق 

االحتياجات.
-3 الوظيف��ة التش��ريعية وهي توفير 

لتس��هيل عم��ل  القانوني��ة  البيئ��ة 
القط��اع اخل��اص وم��ا ه��و دور الدولة 
في��ه وفق ش��راكات متكافئة يرس��خ 
دور الدول��ة التدخ��ل بحذر ف��ي احلياة 

االقتصادية.
-4 وظيفة حتقيق االستقرار لاقتصاد 
الكل��ي، عن طري��ق متابعة اس��تقرار 
ورس��م  النم��و  ومس��توى  األس��عار 
االقتصادي��ة  السياس��ة  وتخطي��ط 
العامة للدولة ووضع اخلطط ملواجهة 
مخاطر البطالة والتضخم، وتتضمن 
ه��ذه الوظيف��ة أيضا اإلش��راف على 
النقدية  والسياسة  املالية  السياسة 
والتج��ارة  التش��غيل  وسياس��ات 

اخلارجية وأسعار الصرف وغيره.
  ما يؤش��ر اآلن هو منو الديون اخلارجية 
والداخلية الفاعلة واملس��تحقة على 
الدول لصالح الش��ركات املس��تثمرة 
والقطاع اخلاص الل��ذان يهيمنان على 
وظائ��ف وأعب��اء ه��ي م��ن اختصاص 
األنظم��ة  أن  ه��و  والس��بب  ال��دول، 
السياس��ية واحلكوم��ات ل��م حتس��ن 
خاصية استغال القروض في مشاريع 
اس��تثمارية مجدي��ة وداعم��ة للنمو 
االقتصادي، ب��ل أغلبها تذهب ملوازنات 
الدف��اع والتس��لح واحل��رب والضمان 
احلكومي��ة  والروات��ب  االجتماع��ي 
الرض��ا الش��عبي  املقترن��ة بدرج��ات 
واالس��تقطاب االنتخاب��ي، ناهيك عن 
الفوائ��د والش��روط املوضوع��ة عل��ى 
الق��روض الذي يفتح الس��يطرة على 
القرارات السياس��ية للدول املقترضة، 
وهي احلالة الغالبة على الدول النامية 
الفقي��رة في املراحل املبك��رة لعملية 
النم��و االقتصادي. وحينم��ا يأتي وقت 
والفوائ��د  والق��روض  الدي��ون  س��داد 
املترتب��ة عليه��ا ومع عج��ز امليزانيات 
وتراجع احتياطيات النقد والس��ندات 
احلكومية، فأن ذلك يفتح اجملال للتأثير 
الس��لبي وتوحش رأس املال األجنبي أو 
اخلارجي مما يؤثر س��لبا على االستقرار 
االقتصادي والسياس��ي ويصبح مناخ 
واالقتص��اد مملوكا  وامل��ال  االس��تثمار 
للش��ركات الكبرى والقطاع اخلاص مما 
يجعلها ت��رث الدول��ة أو تصبح كيانا 

موازيا للدولة.

*مركز املستقبل للدراسات 
االستراتيجية.

د.عبد الخالق حسين
بعد الرحي��ل املبكر لعال��م االجتماع 
العراق��ي الدكتور فالح عبد اجلبار وهو 
ف��ي أوج نضاله ونش��اطه الفكري، ال 
يكل وال ميل برغ��م قلبه املُتعب، كتب 
العدي��د من الكت��اب األفاضل مقاالت 
تأبينيه عنه، تقدي��راً لنضاله، وتثمينا 
لعطائه الفكري الغزي��ر. ولعل أعمق 
مقال تأبيني قرأته عن الراحل، في رأيي، 
ه��و مقال الكات��ب واإلعامي الدكتور 
حمي��د الكفائي املوس��وم: )فالح عبد 
اجلبار: ع��اش فاع��اً ومات واقف��اً()1(، 
املنش��ور في صحيفة احلياة اللندنية. 
وكان املق��ال بح��ق عميق��اً ومكثف��اً 
ف��ي تقييم الراح��ل، ودوره في النضال 
العس��ير، والطويل إلى آخر حلظة من 
حياته، حيث انتابت��ه أزمة قلبية إثناء 
مقابل��ة تلفزيوني��ة ف��ي بي��روت مقر 

إقامته، أودت بحياته.
ومما قال��ه الكات��ب معاتباً الس��لطة 
العراقية: ” لم ينل فالح ما يستحقه 
من اهتمام عراقي رسمي، على الرغم 
م��ن أن اجلمي��ع يعت��رف بفضله على 
والباحث��ني،  والصحافي��ني  املثقف��ني 
عراقيني ومهتمني بالعراق، عبر أبحاثه 
الرصين��ة وتعاونه معه��م. لم يهتم 
قادة العراق اجل��دد بهذا العالم الكبير 
الذي فاق علي الوردي في قيمة األبحاث 
الت��ي قدمه��ا والنش��اطات التنويرية 

التي مارسها. …الخ”
وقد لفت انتباه��ي، وأثار فضولي قول 
الكات��ب أن الراحل فالح عبداجلبار )قد 
ف��اق علي ال��وردي في قيم��ة األبحاث 
الت��ي قدمه��ا والنش��اطات التنويرية 
التي مارسها. …الخ.( فلحد علمي لم 
يتف��وَّق كاتب أو عال��م اجتماع عراقي 
على الراح��ل علي الوردي، الذي يعتبره 
البعض ابن خل��دون عصرنا، وقد أكون 
مخطئاً ، ودون إن��كار دور الراحل فالح 
في رصانة و دقة أبحاثه العلمية التي 

ال تقدر.
لذلك اتصلت بالصديق الكفائي حول 
هذا املوض��وع، ودخلنا ف��ي نقاش ودي 
عبر البريد اإللكتروني جرنا إلى املقارنة 
ب��ني العامل��ني اجلليل��ني، ودون أن ينكر 
أي من��ا فضلهما في خدمة الش��عب 
العراق��ي. ومما قال��ه األخ الكفائي في 
هذا اخلصوص أن فال��ح كان يقول عن 
علي الوردي )أنه اس��تاذه ومعجباً به… 
(. ويعلق الصديق قائاً: )… ولكن فالح 
أعم��ق وأكثر جدي��ة منه وأكث��ر دقة. 
علي ال��وردي يتمي��ز بأن��ه كان يكتب 
للن��اس االعتيادي��ني وهذا س��ر جناحه، 
بينم��ا فالح يكت��ب للمتخصصني…(. 
ثم ع��دد األخ الكفائي نقاط االختاف 
ب��ني املفكري��ن العماقني، مث��اً قوله 
أن )فال��ح اهت��م بكيفية بن��اء الدولة 

العصري��ة ومس��ؤوليات ه��ذه الدولة 
جت��اه اجملتم��ع وإمكانية تغيي��ره نحو 
األفضل عبر الدولة، بينما اهتم الوردي 
بش��خصية الفرد وتفكير األفراد، ودور 
رجال الدي��ن فيه، وفي اس��ناد احلكام 
ونح��ى بذلك منح��ى تأريخيا فاصبح 
مؤرخ��ا من حيث يدري أو ال يدري ….إلى 

آخره(.

هذه احمل��اورة املمتعة أوح��ت لكل منا 
بكتاب��ة مق��ال ح��ول املوض��وع. األخ 
د.حمي��د أن يكتب مقارن��ة بني هذين 
العاملني اجلليلني. وأنا أكتب عن ضرورة 
الت��زام املصلح االجتماع��ي بالوضوح 
والبساطة في كتاباته إليصال أفكاره 
إل��ى أكبر عدد ممكن م��ن القراء بغض 
الثقافية،  ع��ن مس��توياتهم  النظ��ر 
مع التوكي��د أنه م��ن الصعوبة إيفاء 
املوضوع حق��ه في مقال، ألنه واس��ع 
وممتع ومتش��عب خصوص��ا وأن املقال 
يتن��اول ش��خصيتني عماقت��ني هما 

الوردي وفالح.
لقد ق��رأت جميع مؤلفات الوردي أكثر 
من م��رة، كذل��ك كنت أتاب��ع مقاالت 
واحتفظ��ت  االنترن��ت،  عل��ى  فال��ح 
بالكثير منها في حاس��وبي، منذ عام 
1999. كما وقرأت له عدة كتب عندما 
كان عضواً في احلزب الشيوعي. ولكن 
ل��م يخطر ببالي أنه فاق العامة علي 
الوردي… فكل ش��يء ممكن، وال شك أن 
الراح��ل كان معجباً بال��وردي. واجلدير 
بالذك��ر أن��ي عارضت��ه م��رة ف��ي عام 
1999 عندما نش��ر مقاالً في صحيفة 
اللبنانية، بعنوان: )معارضة  الس��فير 
تاريخية.. معارضة ظرفية(، وكان ضد 
حتال��ف املعارضة مع أمري��كا في ذلك 
الوقت، بينما أنا كنت مع الرأي القائل 
تس��تطيع  ال  لوحده��ا  املعارض��ة  أن 
إسقاط النظام بدون الدعم األمريكي، 
لذلك كتبُت رداً عليه مبقال: )معارضة 
عملية… معارضة شعاراتية(، ونشرته 
الس��فير أيض��اً، ومازل��ُت محتفظ��اً 
باملقالني. كذلك شاركُت معه مرة في 
ندوة في لن��دن بعد س��قوط النظام، 
أن��ه  ش��ك  ال  رائع��اً.  كان  وكعادت��ه، 
مؤس��ف جداً أن نخس��ر هك��ذا قامة 
علمي��ة وطنية باس��قة، وهي في أوج 

عطائها الفكري والنضالي. 
اجتاه��ني  هن��اك  أن  بالذك��ر،  واجلدي��ر 
ل��دى اإلصاحي��ني، األول ي��رى أنه من 
األفضل أن يبدأ اإلص��اح االجتماعي، 
أو السياس��ي، أو الدين��ي، من فوق إلى 
القاعدة )Top doWn(، أي أن يكسب 
املصلح الطبقة السياسية احلاكمة، 
والنخ��ب املثقف��ة م��ن املتخصصني 
د.فال��ح  أن  ويب��دو  اإلنتلجنس��يا. 
عبداجلب��ار كان من ه��ذا االجتاه. لذلك 

والنخب  املتخصص��ني  كان يخاط��ب 
املثقفة. أما االجت��اه الثاني فيرى البدء 
ف��ي االص��اح م��ن اجلماهي��ر أي م��ن 
 .)BoTToM up( القاعدة إلى األعل��ى
وعلي الوردي من هذا االجتاه، لذلك اتبع 
اس��لوباً اتصف بالبس��اطة والوضوح 
خملاطبة اجلماهير وكس��بهم، وقد جنح 

في ذلك.

ال ش��ك أن هن��اك ف��وارق كثي��رة بني 
عل��ى الوردي و فال��ح عبداجلبار، فاألول 
كان أس��تاذاً جامعي��اً وأكادميي��اً ف��ي 
عل��م االجتماع، ولم يكن سياس��ياً أو 
منح��ازاً ألي حزب سياس��ي، وجاء في 
عه��د يختل��ف كلياً ع��ن العهد الذي 
عاشه الثاني. ولكنه في نفس الوقت 
كان الوردي جريئاً في انتقاده الش��ديد 

للسلطات املتعاقبة، واجلماهير، ورجال 
الدين املثالي��ني، وخاص��ة الذين كانوا 
يداهنون السلطة عبر التاريخ، فأطلق 
عليهم عبارة )وعاظ الس��اطني( التي 
هي م��ن ابداعات��ه، وكان عل��ى الدوام 
ومن��ذ العه��د امللكي يطال��ب بتبني 
النظام الدميقراطي الليبرالي دون كلل 

أو ملل.

بينم��ا الراحل فال��ح عبداجلبار انخرط 
في األحزاب السياس��ية الثورية، ففي 
بداية نش��اطه السياس��ي في شبابه 
انض��م إلى ح��زب البع��ث، وحتى كان 
حرس��اً قومي��اً أثناء انقاب 8 ش��باط 
1963 الدم��وي. ولك��ن ما يُس��جل له 
أنه أدان هذا احلزب الفاشي، وتبرأ منه، 
واحلزب مازال في السلطة، وانضم إلى 
احلزب الش��يوعي املع��ارض الذي كان 
مضطهداً م��ن قبل س��لطة البعث، 
ومعظم أعضائه إما مش��ردون، أو في 
الس��جون يواجهون امل��وت والتعذيب. 
وهذه صفة ن��ادرة في التاري��خ، ودليل 
على وعي وحيوية ضمير فالح. كذلك 
ومنذ التس��عينات من الق��رن املاضي 
اس��تقل الدكتور فالح وكم��ا الوردي، 
تبنى الدميقراطي��ة الليبرالية، وواصل 
نشاطه كباحث أكادميي مستقل في 

الشأن العراقي.
 BoTToM up Vs( فأي من املدرستني

Top doWn( على صواب؟
االجتماع��ي  املصل��ح  أن  رأي��ي  ف��ي 
والسياس��ي يج��ب أن يك��ون واضحاً 
في لغته، وطرح أف��كاره كي يفهمها 
الناس االعتيادي��ون قبل املتخصصني، 
ليكون لكتاباته تأثير فّعال على أوسع 
اجلماهير، وبالتالي يكسب الشارع إلى 
جانبه، وه��ذا ما اتبعه ال��وردي وحقق 
جناح��اً باهراً كما أش��رنا أع��اه. فعلي 
الوردي لم يكن حكوات��ي أو قصخون، 
كما يتصور البعض من نقاده، بل كان 
مصلح��اً اجتماعياً م��ن واجبه إيصال 
أفكاره التنويرية إلى جماهير الشعب، 
بأس��لوبه الس��هل املمتن��ع، يضف��ي 
عليها بعبقريته البس��اطة، ويجعلها 
س��هلة الفهم من قبل الناس ومهما 
كان مستواهم التعليمي أو الثقافي.

أما إذا كتب املصلح للخاصة املتعلمني 
وبلغ��ة غامض��ة ورطان��ة علمي��ة ال 
يفهمه��ا إال املتخصصون، ترفعاً على 
العوام، فهو كما يق��ول املثل املصري: 
)يبي��ع املي��ة في ح��ارة الس��قايني(. و 
مم��ا يذك��ر أن هن��اك كّتاب وفاس��فة 
إم��ا يتعم��دون ف��ي جع��ل كتاباتهم 
غامضة على الفهم، وذلك باستخدام 
والتعبي��رات  اللفظي��ة،  احلذلق��ة 
الرطانة العلمية  املزوقة، واس��تخدام 
(jargons(، أو ليس��ت لديهم فكرة 

واضحة لينشروها بوضوح.
وفي هذا اخلصوص يقول الفيلس��وف 
أس��تاذ  داني��ت،  داني��ال  األمريك��ي 
كتاب��ه  ف��ي   ،)MIT( ف��ي  الفلس��فة 
 ،)BreakIng The spell( القي��م 
أنهم دعوا مرة الفيلس��وف الفرنسي 
ميش��ال فوكو، ليلقي محاضرة، وبعد 
أن انتهى من اإللقاء، س��ألته سيدة: يا 
س��يد فوكو نحن فهمن��ا محاضرتك، 

وكن��َت واضح��اً ف��ي كام��ك، فلماذا 
جميع كتاباتك غامضة يصعب علينا 

فهمها؟
فأج��اب فوك��و قائ��اً، أن الس��بب هو 
أن في فرنس��ا عادة متأصل��ة، إذا كان 
الكاتب واضحاً في كتاباته ال يعترفون 
به كفيلس��وف، لذل��ك، وليعترفوا به 
س��طحياً،  يتهمون��ه  وال  فيلس��وفاً، 
يجب عليه أن يجع��ل على األقل 25% 
م��ن كتابات��ه غامض��ة عصي��ة على 

الفهم!!!
هذه العادة، مع األس��ف، ش��ائعة في 
مجتمعاتن��ا العربي��ة أيض��اً، إذ هناك 
رأي مفاده أنه كلما صعب علينا فهم 
كت��اب أو مقال، كان دلي��اً على عمق 
ثقافة الكاتب والكتاب، وأن القارئ لم 
يصل بعد إلى مس��توى يجعله يفهم 

ما يقوله الكاتب! 
لذل��ك أن��ا أميل إل��ى أس��لوب الوردي 
الواض��ح، ومن دون حذلق��ات لفظية، 
فالبس��اطة  غامض��ة.  وتعبي��رات 
والوضوح ف��ي التعبير فن يطلق عليه 
)أس��لوب الس��هل املمتنع(. وفي هذا 
اخلص��وص يق��ول أينش��تاين: “إذا ل��م 
تس��تطع ش��رح فكرتك لطفل عمره 
ستة أعوام، فأنت نفسك لم تفهمها 
بعد! ف��أي أحمق يس��تطيع أن يجعل 
األمور تبدو أكبر وأكثر تعقيداً، لكنها 
حتت��اج للمس��ة م��ن عبق��ري لتب��دو 

أبسط!”
عل��ى أية ح��ال، وبالعودة إل��ى كتابات 
الراح��ل فال��ح عبداجلب��ار، فإنه��ا لم 
تكن م��ن الغموض والتعقيد بحيث ال 
ميك��ن املتعلم الع��ادي أن يفهمها. وال 
شك أن بحوثه كانت عميقة ودقيقة، 
وأنه��ا كانت موجه��ة للمتخصصني 
لكي يكس��بهم إلى اإلص��اح. وكما 
استنتجنا )األخ الكفائي وأنا(، أننا في 
احلقيق��ة بحاج��ة إلى اإلثن��ني، الوردي 
وفال��ح، ف��كل منهما مكم��ل لآلخر. 

ولهما الذكر الطيب.

a B d u l k h a l I q . h u s s e I n @
BTInTerneT.coM

hTTp://WWW.
/aBdulkhalIqhusseIn.nl
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عندما يَْسَتْوِضُحوَنَك: أال أعرُفَك؟
ُقْل: ال.

عندما يَْدعوَنَك إلى احَلفلة،
تذّكرْ ما تكوُن عليِه احلفالُت

قبَل اإلجابة.
أحُدُهم يُباِغُتَك بصوٍت رنَّان
َر قصيدة. بأنَّه ذاَت مرَّة َسطَّ

ِقَطُع نقانَق َدِسَمة على طبٍق ورقّي،
آنذاك، أَِجْب.

إذا ردَّدوا: علينا أْن َنلتقي،
ُقْل: ملاذا؟

ليس أنََّك لم تعْد ُتبُُّهم كفايًة،
َر شيٍء ما ا أنَت ُتاوُل تذكُّ إنَّ

أعظَم شأنًا من أْن يُْنسى:
األشجارِ، جرِس الَديِْر إبَّاَن الَشَفق.
أْخبرُهم أنََّك رهينُة مشروٍع َجديد

لْن ينتهي إجنازُه َقّط.
عندم��ا يتبيَُّنَك أحُدُه��م في محلِّ 

ِبقالة،
أُوِمىْء برأِس��َك خاِطف��اً، واْغُد رأَس 

َكرَْنب.
عندما شخٌص لم تَرُه لعشِر ِسننَي 

َخَلْت
يَظهُر َلُدن البَّاب،

ال تش��رْع بإنش��اِد أغانيَك اجلديدِة 
كلَّها له،

فلْن يََسَعَك أبًدا إدراُك ما فات.
َتَشَّ ُمتجّواًل وإحساُسَك بأنََّك ورقُة 

َشَجر.
تَنبَّ��ْه إل��ى أنَّ��َك ق��د تَهوي ف��ي أيِّ 

حلظة.
بَْعَدها، َقرَّرْ ما ستفعُلُه بوقِتك.

ترجمات

فنُّ التَّواري

دراسة

اصدار

قصة قصيرة

يعم��ل في مديرية االم��ن , ومهمته غاية 
في اخلسة والدنائة , كونه يقوم بأغتصاب 
كل من يرفض االعتراف , او اغتصاب نساء 
املعتق��ل امام عينيه , ث��م يحال للتقاعد 
ويصب��ح وكي��ل احلص��ة , ويغ��ش فيها , 
ثم نكتش��ف انه ارهاب��ي , بوجود عبوات 
وام��وال كبيرة ف��ي بيته , وتس��تمر تلك 
االحداث لنعيش عالق��ة احلب مع جمال , 
هذا الشاب السافل الذي اغتصبها , واخذ 
فلوسها ووال هاربا, وعالقتها مع محمود , 
وغير ها الكثير , الذي يشير بشكل الى ان 

تلك االحدات ممكن لها ان تكون رواية 
- حكاية عواد الفراري , وعالقته احلميمية 
مع اصدقائه حكيم , وثامر , ودورات الزمان 
واملكان , وحياتهم في الطفول والدراسة 

, واحل��رب , ثم استش��هاد صديقه حكيم 
, وثام��ر , وهروبه من اجليش , واستش��هاد 
اخيه ال��ى غير ذلك من االحداث التي انها 
رغم ارتباطها اال انها تشكل نسيج روائياً 
مستقال بحد ذاته , ملا حتمل هذه الفصول 
من احداث وثيمات ورحلة حياتية شائكة 
, اودت ب��ه ف��ي النهاية ال��ى ان يعيش في 

املقبرة مشرداً .
- حكاية االم )ام حكيم ( وفقدانها الوالدها 
االربعة في حاالت مختلفة من االستشهاد 
بني مواجهة الع��دو واالنفجارات , وابنتها 
خولة التي استشهدت في فاجعة جسر 
االئمة , واحداث كبي��رة ومريرة ورحلة من 
االلم واحلزن , وال��ذي انتهى بها اخيراً الى 
ان تعيش في سردات في املقبرة اعد لدفن 

اسرتها . 
- وحكاية إنانا والش��يطان , والتي دخلت 
دهالي��ز اجل��ن , ودهالي��ز ابلي��س اللعني , 
وخدم��ه واعوان��ه , والصراع املس��تميت 
بينه��ا وبين��ه , وادخالنا في اوت��ون عالم 
م��ن اخلي��ال اخلصب ال��ذي ب��دا مختلف 
عن الس��ياقات الفنية املتبع��ة في بقية 
الفصول , والرمزي��ة العالية التي انضوت 
ف��ي اوتونها احداث ه��ذا الفصل , واالمور 
الغيبي��ة الغريب��ة , حيث يح��اول الروائي 
تثبي��ت حقيق��ة ظه��ور امله��دي )عج( , 
ووصف امريكا والدول الطامعة بأسقاط 
ه��ذا البل��د باخلنازي��ر والق��ردة كونه��م 
يعرفون هذه احلقيق��ة , ووصفهم كذلك 
بأنهم خدمة للش��يطان , ومسخرين هم 
ايض��اً لتحقيق مآربه في الع��داء اخلالد , 
مع االنس��ان ومحاولة اس��قاطه في بحر 
الرذيلة  والكفر , وهي تطرح ثيمات كبيرة 
ومهمة تخص واق��ع حياتنا في هذا البلد 
, واس��باب التكالب عليه , واسيباب تلك 
احلروب املستمرة والتي لم تنقطع حلد اآلن 
, وقد ش��خص االس��باب في هذا الفصل 

بشكل عميق وواضح .
وه��ذا الس��بب الرئيس��ي في جع��ل هذا 
النص تعددي بكل ادواته , وهو سبيل رائع 
جلعل االحداث اكثر متاسكاً وشداً ومتعة 
, ومتابعة , ورغم جمال وانسيابية السرد 
لالح��داث الكبي��رة , اال ان الروائي وقع في 

هفوات تخالف السياق العام لفن صناعة 
الرواية منها :- 

ب��دت   الت��ي  االح��داث  داخ��ل  االزمن��ة   -
مرتبكة وغير متناس��قة مع مسار السرد 
, ومتداخلة وغير منسجمة , ففي الوقت 
ال��ذي جند في��ه ان فص��ول رغ��د قطعت 
ش��وطاً كبيراً من االحداث , وتقدم الزمن 
فيها , جند فصول إنان��ا والنباش قد بدأت 
ت��واً معترك النص , حيث تش��ير االحداث 

الى ان الش��يطان ال��ذي تنلب��س إنانا , ال 
ميكن الحد اخراجه , اال س��يد علي الدفان 
في النجف , ويخرج الش��يطان في نهاية 
الرواي��ة ليتلبس جث��ة )عب��دول ( فيكون 
هو املس��خ ال��ذي ينبش القب��ور , ويخرج 
النس��اء اجلميالت ويغتصبه��ن , في حني 
ان بداي��ة االح��داث في الرواية تش��ير الى 
وجود النب��اش , قبل ظه��ور , فصول إنانا 
والشيطان , وكذلك جند ذلك االرتباك في 

بقي��ة الفصول , مما يؤك��د ان الزمن داخل 
النص مضطرب 

- هنالك فصول من الرواية واخص بالذكر 
فص��ول )رغ��د( غل��ب عليها طاب��ع احلس 
الذك��وري وكأن من يدي��ر دفة االحداث هو 
رج��ل , بينما ان االحداث تدار من قبل رغد 
ه��ذه املرأة اجلميلة الناعمة , وهي التعرف 
جبهات القتال , وال تعرف االس��لحة , وال 
تعرف اجلزئيات التي يعرفها من يعيش��ها 
م��ن الذك��ور , ومن هن��ا اود االش��ارة الى 
ظاه��رة عامة في الس��رد , وهي أن صوت 
الروائي يظل مؤثراً ومتلبس��اً ش��خصية 
االنوث��ة فينتق��ل احلس االنث��وي الى حس 
ذكوري,ويجب على الس��ارد ان يكون ملماً 
وعارف��اً بطبيع��ة وس��لوك وحي��اة املرأة 
ونعومته��ا وانثويتها , عندما تقوم مبهمة 
الس��رد , أي يجب ان يس��ود الس��رد احلس 

االنثوي 
ومن خالل هذه الرحلة السريعة , نكتشف 
أن الروائي كتب كل احداث الرواية بشكل 
منفص��ل ولكل ش��خصية فصولها , ثم 
ق��ام بعملية التداخل والترابط ليش��دها 
م��ع بعضه��ا , ويتض��ح ذل��ك م��ن خالل 
ابتعاد الشخوص في سير االحداث وعدم 
اختالطهم ببعضهم ككتلة نس��يجية 
س��ردية واح��دة , كما يحدث ف��ي الرواية 
وإن   , ببعضه��ا  املرتبط��ة  االح��داث  ذات 
كان��ت ترتبط لكنها ليس به��ذا التناغم 
املطل��وب , وكذلك لم اجد ما يش��ير الى 
عالق��ة رغد ببقية الش��خوص , رغم انها 
حتتل احليز االكبر من االحداث , وإبتعاد إنانا 
ايضاً وعدم اقترابها ببقية الشخوص , اال 
برمزيتها وداللتها التي اشار اليها بشكل 
واض��ح , واملع��روف ان العم��ل الروائي هو 
اح��داث مترابط��ة متصلة وللش��خوص 

عالقة وطيدة ومتشابكة مع بعضها 
رواي��ة )إنان��ا والنب��اش !( للروائي س��الم 
بخش��ي , عمل كبير ف��ي احداثه , وزمانه 
, ومكانه , وش��خوصه , ينبأ بوجود س��ارد 
ميتلك خيال خص��ب , ومقدرة عالية على 
االستحواذ باهتمام املتلقي , وأن االحداث 
الت��ي تدور فيها , هي حياة هذا البلد بكل 

تقلباته.  

 يوسف عبود جويعد 
   

تعد  رواي��ة )إنانا والنباش( للروائي س��الم  
بخشي ,  من النصوص السردية  التعددية 
, ليس في االصوات حسب, بل  في االزمنة  
واالمكنة والش��خوص واالحداث والثيمات 
, وحت��ى في االمن��اط االدبية املس��تخدمة  
كأدوات كتابية لف��ن صناعة الرواية , فقد 
متك��ن الروائ��ي  من تق��دمي اكث��ر  من منط  
في التناول الس��ردي , الواقعية الغرائبية, 
الواقعية السحرية , الواقعية العجائبية , 
الواقعية االنتقادية , الواقعية االجتماعية 
, الفنتازيا , اخليال . ومع هذا كله فأن الرواية 
نحت منح��اً آخر , بكونها اس��تطاعت أن 
تتص��ل باملوروث احلكائي الش��عبي , حيث 
جعل��ت ه��ذا املوروث س��ياق فن��ي لتدفق 
االح��داث الغزيرة والكبيرة , كوننا س��وف 
نكتش��ف الروحية احلكائية حلكايات الف 
ليلة وليل��ة , من حيث تش��ابك االحداث , 
وتداخلها وارتباطه��ا ببعضها , وليس من 
العس��ير معرفة ذلك من خالل املستهل او 
االهداء الذي مير بن��ا قبل الولوج لالحداث , 
حيث يظه��ر انه متأث��راً بحكاياته جدته ) 
الى روح جدتي )بهي��ة( التي كانت جتمعنا 
ح��ول مدفأته��ا النفطي��ة )ع��الء الدين ( 
وتروي لن��ا حكاياتها الس��احرة , فتنش��ر 
البهجة , والبشاش��ة والدفء بيننا , على 
الرغ��م من آالمها الكبي��رة , لفقدها ثالثة 
م��ن اوالدها االربع��ة ...( , ورغم أن الفصول 
التي نس��جت من خاللها االحداث , تشير 
ال��ى  وجود اكثر من رواية , وأنها لو فصلت 
عن بعضها , فإننا سوف نتابع بذات املتعة 
والشد والتماسك لنص روائي يضم ادواته 

السردية املستقلة :- 
- حكاية رغد وحدها تش��كل مبن��اً روائياً 
قائماً بحد ذاته , والتي بدأ بفصولها النص 
الس��ردي , حيث تبدأ مبحاول��ة دفن الدفان 
جث��ة أبيه��ا , اال ان��ه كلما ح��اول ادخالها 
ال��ى اللح��د , تظه��ر االفاع��ي والعقارب 
واحلش��رات اخمليفة , التي حتول دون محاولة 
اجناز مهمته , وتكرار احملاولة لكن دون فائدة 
, بعده��ا نكتش��ف ان والدها )عبدول( كان 

تعرف ان الدقائق القادمة تُبش��ر بذكرى 
عيد ميالدي..

َفك��رُت ملي��اً بأي��ام عم��ري ومخاوف��ي 
وانفعاالت��ي، وأزماتي وجوع��ي وصبري.. 
حتى أدركُت بأن املوت ال يأتي ملرة واحدة، 
أنفاس��ي،  استكش��اف  واس��تعجلت 
فوجدتها طبيعية بني الش��هيق والزفير 
عل��ى الرغ��م م��ن فقداني االحس��اس 

باحلياة..
توجهت إلى املرآة إلبصار وجهي، إال انني 

ل��م أج��د مالمح��ي وال ما ميث��ل وجودي 
ف��ي هذا العالم على الرغم من تس��ارع 
أنفاسي وتعاطف الساعة واستراحتها 

بداعي ضعف البطارية..

رقصة املوت
دموع الناس وعويلها يس��بق اجلنازة الى 
مثواها االخير.. واالجس��اد مترغ نفس��ها 
باالرض حزناً على ذلك الشاب العشريني 

الذي رحل من دون رجعة..

اجلمي��ع يتحس��ر بصم��ت أعم��ق م��ن 
صم��ت املقبرة وأكثر خوف��اً من وحدتها 
ذل��ك  أم  إال  املرعب��ة،  وخصوصيته��ا 
الشاب كانت تزغرد وترقص فوق جثمان 
وحيدها، وتطل���ب املعزي�ن بالتصفي�ق 

االيقاع�ي..
عندئذ تنبه اجلميع لقوة قلبها وصبرها 
وإميانها بالقدر.. م��ن دون أن يدركوا انها 
كان��ت ق��د دفن��ت عقلها قب��ل جثمان 

وحيدها..

نهار حسب اهلل

املوت ملرة واحدة
أراقب الس��اعة وحيداً، وأمني نفس��ي أال 
تتقدم عقاربه��ا، بعد ان تعبُت من مرثون 

اللحاق بها ألمد طويل..
أطالبها بالتريث قليالً، وأدعوها الستراحة 
آنية، علها تبقي الزمن على حاله.. إال انها 
كان��ت عجولة أكثر من ذي قبل، رمبا ألنها 

التعددية في.. »إنانا والنباش«

غالف الرواية

حكاية رغد وحدها تشكل 
مبنًا روائيًا قائمًا بحد 

ذاته , والتي بدأ بفصولها 
النص السردي , حيث تبدأ 

بمحاولة دفن الدفان جثة 
أبيها , اال انه كلما حاول 

ادخالها الى اللحد , تظهر 
االفاعي والعقارب والحشرات 

المخيفة , التي تحول دون 
محاولة انجاز مهمته , 

وتكرار المحاولة لكن دون 
فائدة

»الموت لمرة واحدة« و »رقصة الموت«

الكاتب حمدي العطار يبحث في استفتاء كردستان

صدور العدد السابع من مجلة »أسطور« نصف السنوية

حذام يوسف
  

ص��در للكات��ب حم��دي العط��ار، كتاب��ا 
حمل عنوان ) االس��تفتاء في كردستان .. 
دس��توري أم قانون��ي (، الكتاب يبحث في 
صفحاته ال )65(، في موضوع االستفتاء، 
عبر ع��دد من املقاالت الت��ي بينت الغاية 
من االستفتاء، وهل هناك ربح أم خسارة 

تترتب على العمل به؟، يقول الكاتب في 
مقدم كتابه:

»حاولنا ط��رح املوضوع من وجهات نظر 
مختلف��ة، ان انفص��ال الك��ورد ال ميلك 
مقومات دس��تورية، فالدس��تور )2005 ( 
الذي ص��وت عليه الكورد ق��د اعطاهم 
كام��ل احلق��وق، دون وجود ن��ص يتحدث 
ع��ن تقرير املصي��ر واالنفص��ال، وحصل 
ه��ذا الدس��تور عل��ى قب��ول وجوده��م 

ضم��ن الع��راق الفيدرال��ي، ه��و مبنزلة 
تقرير املصي�ر، كن�ا النخف�ي رغبتنا بان 
القيادة الكوردية تتراجع عن االستفتاء، 
ف��ي الوقت املناس��ب لكنها ق��د اعادت 
اخلط��أ الذي وقع في�ه ص�دام حس��ي�ن 
حني احتل الكوي�ت ورف�ض االنسح�اب، 
وم�ن ثم كان االنس��حاب مبنزلة الهزمية 
والتس��مي�م  العن���اد  ثم��ن  ودف���ع 

السياس�ي«.

 
صدر عن املركز العربي لألبحاث ودراس��ة 
السياس��ات، العدد الس��ابع م���ن اجملل�ة 
احملكم���ة  العلمي��ة  الس��نوية  نص��ف 
»أسطور« للدراسات التاريخية. وتضم�ن 
هذا الع���دد الدراس��ات التالية: »موقف 
بيزنط�ة الرسمي من اإلس�الم كم�ا تخّيله 
أبو سفي�ان: تأثي�ر اخملي�ال في النظ�ر إلى 
ال���ذات وإلى اآلخ��ر« )بش��ير العبي�دي(، 
الس��لطاني�ة  اآلداب  و«مصنف���ات 
الساس��انية في بالط العباسيني األوائل 
وس��ؤال االنتق��ال ومس��وغاته« )نصي��ر 
الكعب��ي(، و«التجدي��د ف��ي مج��ال علم 
التاريخ في الب�الد التونس��ية بني القرنني 
السابع عش���ر والتاس�ع عش�ر ميالديًا« 
)عبد احلميد هني���ة(، و«في إنتاج املعرفة 
التاريخية باملغرب« )عبد الرحيم بنحادة(، 
و«تواصل النخ�ب والتشكي�الت اجلزائرية 
مع احلركة اإلصالحية« )ن��ور الدين ثنيو(، 
للبحث  اجلمعي��ة موضوًع��ا  و«الذاك��رة 
التاريخ��ي: دراس��ة ف��ي من��اذج مخت��ارة 

الثالث  اجلي��ل  مؤرخ��ي  من 
ملدرس��ة احلوليات« )ياس��ني 

اليحياوي(.
واحت��وى الع��دد أيًض��ا ثالث 
متمّثل��ة  كت��ب  مراجع��ات 
مبراجع��ة محم��د العمران��ي 
اإلس��المية  »األقلية  لكت��اب 
ف��ي صقلي��ة ب��ني االندم��اج 
الهوي��ة  وص��راع  والص��دام 
(484-591ه���/1091-1194م(: 
مس��اهمة ف��ي دراس��ة تاريخ 
إبراهي��م  للمؤل��ف  األقلي��ات« 
الق��ادري بوتش��يش، ومراجع��ة 
لكت��اب  الغاش��ي  مصطف��ى 
»س��فارتنامه محمد أفندي إلى 
1721م« للمؤلف  باري��س س��نة 
عب��د الرحيم بنح��ادة، ومراجعة 
ب��الل محم��د ش��ل�ش لكت���اب 
م��ن  صفح��ات  األش��واك:  »درب 
املقاوم��ة في فلس��طني«  تاري��خ 
)س��يرة ذاتي��ة( للمؤل��ف س��ليم 

حج���ة. كم���ا اش��تم�ل الع��دد عل��ى 
»ندوة أس��طور« بعن�وان »عندما يصبح 
العال��م  ف��ي  الدول��ة  عل��م  التاري���خ 
العربي«، والت�ي نظمه�ا قسم التاريخ 
في معهد الدوح�ة للدراس��ات العلي�ا 
يومي 15 و16 كانون الثان�ي/يناير 2017، 
ف��ي الدوح��ة - قط���ر. وق���د ضم���ت 
الن���دوة خم��س أوراق بحثي���ة قارب��ت 
املوض��وع، وف��ق من��اذج عربي��ة متعلقة 
بعالق�ة امل�ؤرخ بالدولة، وقيم املواطن�ة 
التاريخي���ة،  والكتاب���ة  والتحدي���ث 
واإلص��الح، واألح��داث املتخلي��ة. وض�م 
ب�اب »ترجم��ات«، في هذا العدد، فص�اًل 
 Threads and من كتاب كارل�و غينزبرغ
Traces: True False Fictive بعن���وان 
»التاري���خ اجلزئ��ي: ش��يئ�ان أو ثالث���ة 
أش��ي�اء أعرفه�ا عن�ه«. واختتم العدد 
أبوابه بتقرير ندوة حول كت�اب »سجالت 
احملكمة الش��رعية: احلقب�ة العثمانية، 
املنه�ج واملصطل���ح« للدكت�ور خال�د 

زيادة.

نقلتها عن اإلنكليزية نعومي شهاب ناي

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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الواحد والعشرون: اخلالفات والتنفيذ 
1 - تت��م تس��وية أي ن��زاع أو اختالف في 
اآلراء ينشأ بشأن تفس��ير أو تطبيق هذا 
االتف��اق عن طريق التش��اور بني الطرفني 
على أدنى املس��تويات اخملتص��ة ،وال يحال 
موضوع أي نزاع أو موضوع أي اختالف في 
ال��رأي إلى أية محكمة قومية أو دولية أو 
هيئة حتكيم أو أية هيئة مش��ابهة أو أي 

طرف ثالث لغرض تسويته.
2 - يجوز للطرفني أو كليهما التنفيذيني 
أن يعقدا ترتيبات تنفيذية من أجل تنفيذ 

أحكام هذا االتفاق.
ه��ذا  مبوج��ب  الطرف��ان  يؤس��س   -  3
االتف��اق جلن��ة مش��تركة لغ��رض تنفيذ 
االتفاق،ويكون لهذه اللجنة رئيسان ميثل 

كل منهما أحد الوكيلني التنفيذيني.
آخري��ن  حكومي��ني  ملندوب��ني  ويج��وز 
املش��تركة  اللجنة  االنضم��ام لعضوية 
بعد تعيينهم من قبل الطرفني بناء على 
طلب م��ن الوكيل��ني التنفيذي��ني .وحتدد 
اللجنة املشتركة اإلجراءات اخلاصة بها. 
وتتخذ الترتيبات املطلوبة بش��أن ما تراه 
مناس��باً من اجلهات املساعدة واخلدمات 
الوكيل��ني  م��ن  كل  .ويتحم��ل  اإلداري��ة 
ف��ي  مش��اركته  تكالي��ف  التنفيذي��ني 

اللجنة املشتركة.
الثان��ي والعش��رون: الدخول حي��ز النفاذ 

وتعديل االتفاق وإنهاء العمل به
1 - يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ في تاريخ 
قيام الع��راق بإخط��ار الوالي��ات املتحدة 
خطي��اً عن طري��ق القناة الدبلوماس��ية 
أن جمي��ع اإلجراءات الداخلي��ة املطلوبة 

لدخول هذا االتفاق حيز النفاذ قد متت.
2 - يج��وز تعدي��ل ه��ذا االتف��اق مبوافقة 
الطرفني خطياً على ذلك،ويجوز التعديل 
)امللح��ق أ املرف��ق به��ذا االتف��اق وال��ذي 
يش��كل جزءاً ال يتجزأمن��ه()أ من املالحق 
املرفقة بهذا االتفاق والتي تشكل جزءاً ال 
يتج��زأ منه(مبوافقة الطرفني أو كيليهما 

التنفيذيني على ذلك خطياً.
يج��وز ألي من الطرفني إنهاء العمل بهذا 
االتف��اق مبوج��ب إخط��ار خطي يرس��له 
أحدهم��ا إلى الط��رف اآلخر عب��ر القناة 
الدبلوماس��ية قب��ل تاري��خ إن��اء العمل 

باالتفاق بعلمني .
وإثباتاً لذل��ك ،قام املوقع��ان أدناه اخملوالن 
م��ن قب��ل حكومتيهما حس��ب األصول 

بالتوقيع على هذا االتفاق .
ه��ذا  ................ف��ي  ف  التوقي��ع  مت 
اليوم.............من .........وقد مت التوقيع على 
نس��ختني ، أحدهم��ا باللغ��ة االنكليزية 
واألخرى باللغة العربية ،ويتساوى النصان 

في احلجية 
ع��ن  عن الواليات املتحدة االميركية  

جمهورية العراق             
وحكومته الدستورية ،دون اإلخالء بسيادة 
الع��راق عل��ى أراضي��ه ومياه��ه وأجوائه 

األقليمية.
الص��راع  بحال��ة  الع��راق  يعت��رف   -  1
املس��لح القائمة في األراضي التي ميارس 
الع��راق عليه��ا س��يادته،ويؤكد الع��راق 
على س��لطاته وصالحياته الجن��از األفراد 
عندما تقتضي الدواع��ي األمنية ضرورة 
بالقانون الدولي وقانون  احتجازهم عمالً 

الصراع املسلح والدستور العراقي.
2 - إن العراق، إذ يتطلع إلى احملافظة على 
س��يادة الع��راق وتعزيز األم��ن ملواطنيه، 
يرغ��ب في احلصول على مس��اعدة قوات 
الواليات املتحدة ،ويطلب من هذه القوات 
أن تساعده باملس��اهمة في احلفاظ على 

األمن واالستقرار في العراق.
3 - وعلي��ه ف��إن العراق يص��رح للواليات 
املتح��دة باحتج��از األف��راد ف��ي الع��راق 
عندما تقتضي الدواع��ي األمنية ضرورة 

احتجازهم.
4 - يتف��ق الطرف��ان على التنس��يق مع 
املس��اعدة  العراقية بش��أن  الس��لطات 
التي تقدمها ق��وات الواليات املتحدة إلى 
العراق مبوج��ب التصريح ال��وارد في هذا 
املرفق.وحتاف��ظ ق��وات الوالي��ات املتحدة 
مبوج��ب  والتزاماته��ا  تعهداته��ا  عل��ى 
قانون الصراع املس��لح وهي بصدد تقدمي 

مساعدتها إلى العراق .
5 - ينوي الطرفان أن يكون التصريح الوارد 

في هذا املرفق تصريح مؤقت.              
املرف��ق رق��م 3 : أح��كام مؤقت��ة بش��أن 

املتعاقدين
عمالً بنص املادة رقم 20

1 - يتن��اول الع��راق عن والي��ة القضائية 
عل��ى املتعاقدي��ن م��ع الوالي��ات املتحدة 
وعلى املوظفني العاملني لديهم الذين مت 
إحاطة العراق بهم بصورة مناس��بة من 

قب��ل الواليات املتحدة عم��الً بهذا املرفق 
، وذلك بش��أن األعمال الت��ي يقومون بها 
عم��الً بش��روط العق��ود أو العق��ود من 
الباط��ن املعق��ودة معه��م ذات الصل��ة.

وفي ح��ال توقيف أواحتجاز)أي من( هؤالء 
األش��خاص ، يت��م تس��ليمه ف��وراً إل��ى 

سلطات قوات الواليات املتحدة.
2 -تقدم الواليات املتحدة مرة كل ش��هر 
الئحة مكتوبة إلى )الس��لطة العراقية( 
تتضم��ن أس��ماء جمي��ع املتعاقدين مع 
املوظف��ني  وجمي��ع  املتح��دة  الوالي��ات 
العاملني ل��دى ه��ؤالء املتعاقدين والذين 
تسري عليهم احلمايات )املكفولة( مبوجب 
هذا املرف��ق .وتصبح احلماي��ات املكفولة 
مبوج��ب هذا املرفق نافذاً اعتباراً من تاريخ 
األخط��ار اخلطي ال��ذي ترس��له الواليات 
املتحدة إلى )اس��م الس��لطة العراقية(.

ويك��ون عل��ى كل متعاقد م��ع الواليات 
املتحدة وكل موظف يعمل لدى مثل هذا 
املتعاقد يكون اسمه قد ورد في اإلخطار 
املرف��وع إلى )اس��م الس��لطة العراقية(

أن يحمل معه في كافة األوقات ش��هادة 
اإلجنليزي��ة  باللغت��ني  خطي��ة مكتوب��ة 
والعربية تبني أن حاملها يحظي باحلماية 
املنص��وص عليها ف��ي هذا املرف��ق. يتم 
تقدمي امنوذج لهذه الش��هادة إلى )اس��م 
السلطة العراقية ( قبل تقدمي أي أخطار 
بأس��ماء املتعاقدين واملوظفني العاملني 

لديهم.
3 - تقرر س��لطات قوات الواليات املتحدة 
ما إذا كان قد مت إجناز عمالً معيناً بشروط 
العق��د أو العقد من الباطن ، ويكون هذا 
الق��رار ملزماً للع��راق وجلمي��ع الكيانات 
احلكومي��ة والقضائي��ة واإلداري��ة داخ��ل 

جمهورية العراق.
4 - وف��ي جمي��ع احلاالت،ت��درك الواليات 
املتح��دة أن للع��راق س��لطة أن يقتضي 
الط��رد الف��وري والدائ��م من الع��راق ألي 
متعاقد مع الواليات املتحدة أو أي موظف 
يعم��ل لدى أحد املتعاقدي��ن مع الواليات 
املتح��دة ،في حالة بروز أدعاء بارتكابة أية 

جرمية ضد مواطن عراقي.
5 - يجوز للمتعاقدين مع الواليات املتحدة 
واملوظفني العاملني لدى هؤالء املتعاقدين 
أن ميتلك��وا األس��لحة ويحملوه��ا ف��ي 
جمهورية العراق وفقاً ملا تفتضيه شروط 
العق��ود أو العقود من الباط��ن املعقودة 
معهم .ومع ذل��ك وبالرغم من أي أحكام 
أخ��رى وردت في هذا االتف��اق ،يجب على 
التعاقدي��ن مع الواليات املتح��دة ، وعلى 
املوظفني العاملني لديهم ،الذين ميارسون 
العم��ل في الع��راق بصفتهم ش��ركات 
تقدم خدمات األمن اخلاص، أن ميتثلوا إلى 

جميع القوانني واألح��كام العراقية التي 
تنظم وجود شركات خدمات األمن اخلاص 
في العراق وتنظيم ما تقوم به من نشاط، 
مبا في ذلك تس��جيل وترخيص األسلحة 
واألس��لحة الناري��ة .وف��ي حال��ة حاجة 
ه��ذه الش��ركات لتس��جيل أو ترخي��ص 
النارية،يواف��ق  واألس��لحة  األس��لحة 
الع��راق على أن يقوم على وجه الس��رعة 
باملوافقة على تس��جيل تلك األس��لحة 
أو إص��دار تراخيص له��ا،أو يرفض القيام 
بذلك .ويص��رح للمتعاقدين مع الواليات 
املتحدة الذين ميارسون العمل في العراق 
بصفتهم ش��ركات تق��دم خدمات األمن 
اخلاص��ة بتأدي��ة واجباته��م التعاقدي��ة 
مؤقت��اً ،بع��د م��رور 30 يوما عل��ى تاريخ 
تقدمي جميع الطلب��ات املطلوب تقدميها 
في هذا الص��دد ،وذلك ي��ؤدي قيام هؤالء 
األشخاص وتلك الكيانات باالمتثال  إلى 
مثل ه��ذه القوانني واألنظم��ة العراقية 
إلى أن يفقدوا  وضعهم كمتعاقدين مع 
الوالي��ات املتحدة أو كموظف��ني عاملني 

لدى هؤالء املتعاقدين .
احلق��وق  تك��ون  أن  الطرف��ان  ين��وي   -  6
واالمتي��ازات املوضح��ة ف��ي ه��ذا املرفق 

حقوق وامتيازات مؤقتة. 

املبحث اخلامس
النص النهائي التفاق سحب القوات

املفاوض��ات  جولت��ي  انته��اء  وبع��د 
الن��ص  إل��ى  الطرف��ان  الثامنة،توص��ل 

التالي:
اتف��اق بني الوالي��ات املتح��دة االميركية 
وجمهورية العراق بش��أن انسحاب قوات 
الوالي��ات املتح��دة م��ن الع��راق وتنظيم 

أنشطتها خالل وجودها املؤقت فيه.
الديباجية:

إن الواليات املتحدة االميركية وجمهورية 
العراق)ويش��ار إليهما فيم��ا بعد بعبارة 
الطرف��ني( إذ يقران أهمي��ة تعزيز أمنهما 
الس��لم  ف��ي  واملس��اهمة  املش��ترك 
واالستقرار الدوليني ومحاربة اإلرهاب في 
العراق والتعاون في مجاالت األمن والدفاع 
، لردع الع��دوان والتهديدات املوجهة ضد 
سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه 
الدميقراطي االحتادي الدستوري ،وإذ يؤكد 
أن مثل ه��ذا التعاون مبني على أس��اس 
االحت��رام الكام��ل لس��يادة كل منهم��ا 
وفق أه��داف ومبادئ ميث��اق األمم املتحدة 
ورغب��ة منهم��ا في التوصل إل��ى تفاهم 
مش��ترك يعزز التع��اون بينهما دون جتاوز 
سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه 
وبن��اًء عل��ى كونهما دولتني مس��تلقتني 
متكافئتني ذوات س��يادة فقد اتفقا على 

ما يلي:
املادة األولى : اجملال والغرض

يحدد ه��ذا االتفاق اإلح��كام واملتطلبات 
الرئيس��ة الت��ي تنظ��م الوج��ود املؤقت 
لق��وات الوالي��ات املتح��دة ف��ي الع��راق 

وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.
املادة الثانية: تعريف املصطلحات  

1. املنش��آت واملس��احات املتف��ق عليها 
العراقي��ة  واملس��احات  املنش��آت  "ه��ي 
الت��ي متتلكه��ا حكوم��ة الع��راق والتي 
تس��تخدمها قوات الواليات املتحدة أثناء 

فترة سريان مفعول هذا االتفاق .
2. قوات الواليات املتح��دة "تعني الكيان 
ال��ذي يضم جمي��ع إفراد ق��وات الواليات 
املدن��ي  ،والعنص��ر  املس��لحة  املتح��دة 
املرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها 

وعتادها املوجود على أراضي عراقية.
3. عضو ق��وات الوالي��ات املتحدة "يعني 
أي فرد ينتمي إلى جيش الواليات املتحدة 
أو قواته��ا البحري��ة أو اجلوي��ة أو مش��اة 

البحرية أو خفر السواحل .
4. عض��و العنصر املدن��ي يعني أي مدني 
يعمل لدى وزارة دفاع الواليات املتحدة وال 
يشمل هذا االصالح اإلفراد املقيمني عادة 

في العراق.
5. املتعاق��دون م��ع الوالي��ات املتح��دة و 
املس��تخدمون العاملون لدى املتعاقدين 
ه��ذان  يعن��ي  املتح��دة  الوالي��ات  م��ع 
الكيان��ات  أو  األش��خاص  املصطلح��ان 
القانونية غير العراقية ومس��تخدميهم 
الذين هم مواطنون أميركيون واألمن في 
العراق إلى قوات الواليات املتحدة أو نيابة 
عنها، وذل��ك مبوجب عق��د أو عقد ثانوي 
م��ع أو حلس��اب ق��وات الوالي��ات املتحدة 
وال يش��مل هذان املصطلح��ان األفراد أو 
الكيان��ات القانوني��ة املقيم��ة عدة على 

األراضي العراقية.
6. املركبات الرسمية يقصد بها املركبات 
التجاري��ة التي يج��وز تعديلها لألغراض 
األمنية ، واملصممة أساساً للحركة على 

الطرق اخملتلفة واخملصصة لنقل األفراد.
به��ا  يقص��د  العس��كرية  7.املركب��ات 
كافة أن��واع املركبات التي تس��تخدمها 
،واخملصص��ة  املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات 
أصالً الس��تخدامها ف��ي عمليات القتال 
،وحتمل أرقام��اً وعالمات مميزة خاصة وفق 
التعليم��ات واألنظم��ة املعم��ول بها في 

قوات الواليات املتحدة.
8.املع��دات الدفاعي��ة تعن��ي املنظومات 
واألسلحة واالعتدة واملعدات والتجهيزات 
واملواد املستخدمة في احلروب التقليدية 
حص��راً، الت��ي حتتاجه��ا ق��وات الواليات 
املتح��دة فيما يتعلق باألنش��طة املتفق 

عليه��ا في ه��ذا االتفاق ، الت��ي ال ترتبط 
بنحو مباش��ر أو غير مباش��ر مبنظومات 
)األس��لحة  الش��امل  الدم��ار  أس��لحة 
الكيمياوية واألسلحة النووية واألسلحة 
الراديو و األسلحة البيولوجية والنفايات 

املرتبة مبثل هذه األسلحة .
9."اخل��زن " يعن��ي االحتف��اظ باملع��دات 
الدفاعية الت��ي حتتاجها ق��وات الواليات 
املتح��دة املتعلق��ة باألنش��طة املتف��ق 

عليها في في االتفاق .
كل  تعن��ي  والرس��وم  10.الضرائ��ب 
الضرائب والرس��وم )مبا في ذلك الرس��وم 
اجلمركية( واجلبايات من أي نوع كان ،التي 
تفرضها حكوم��ة الع��راق أوأجهزتها أو 
محافظاته��ا مبوج��ب القوانني واألنظمة 
العراقية .وال يش��مل هذا االصالح املبالغ 
التي تس��تحصلها احلكومة العراقية أو 
أجهزته��ا أو محافظاتها ع��ن خدماتها 
تطلبه��ا وحتص��ل عليها ق��وات الواليات 

املتحدة.
املادة الثالثة: القوانني

1. يلت��زم أف��راد ق��وات الوالي��ات املتحدة 
أو أف��راد العنص��ر املدني بواج��ب احترام 
القوان��ني واألع��راف والتقالي��د والعادات 
العراقية ،عند القيام بعمليات عسكرية 
مبوج��ب ه��ذا االتف��اق ،وميتنع��ون عن أي 
نش��اطات ال تتماش��ى مع نص وروح هذا 
االتف��اق . وعل��ى الوالي��ات املتحدة واجب 
اتخ��اذ كاف��ة االج��راءات الضرورية لهذا 
الغرض .                               2.باس��تثناء 
اف��راد ق��وات الوالي��ات املتح��دة او اف��راد 
العنص��ر املدن��ي اليجوز لق��وات الواليات 
االميركي��ة نقل اي ش��خص دخ��وال الى 
الع��راق او خروجا من��ه على منت مركبات 
او سفن او طائرات مشمولة بهذا االتفاق 
اال طبقا للقوان��ني والتعليمات العراقية 
النافذة مبا فيه��ا اي ترتيبات تنفيذية قد 

توافق عليها احلكومة العراقية . 
املهم��ات                                                                         الرابع��ة:  امل��ادة 
1.تطلب حكومة العراق املساعدة املؤقتة 
من قوات الواليات املتحدة ملساندتها في 
جهوده��ا م��ن اج��ل احلفاظ عل��ى االمن 
واالستقرار في العراق ,مبا في ذلك التعاون 
في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة 
واجملموع��ات االرهابية االخ��رى واجلماعات 
اخلارجة عن القانون وبقايا النظام الس��ا
بق.                                                               

2.جتري جميع العمليات العسكرية التي 
يتم تنفيذها مبوجوب هذا االتفاق مبوافقة 
حكومة العراق. ويتم التنس��يق الكامل 
بش��أن ه��ذه العملي��ات مع الس��لطات 
العراقية . وتش��رف على تنسيق كل تلك 
العمليات العس��كرية اللجنة املشتركة 

لتنس��يق العملي��ات العس��كرية الت��ي 
يتم تش��كيلها بوجب هذا االتفاق. وحتال 
الى اللجنة الوزارية  املش��تركة القضايا 
املتعلقة بالعمليات العسكرية املقترحة 
الت��ي يتع��ذر عل��ى اللجن��ة املش��تركة 
لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.                                                                            
   3.تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب 
العراق��ي  للدس��تور  الكام��ل  االحت��رام 
والقوان��ني العراقية ,ويك��ون تنفيذ هذه 
الع��راق  لس��يادة  جت��اوز  دون  العملي��ات 
ومصاحل��ة الوطني��ة ,حس��بما حتدده��ا 
احلكوم��ة العراقي��ة .ان م��ن واجب قوات 
الوالي��ات املتح��دة احترام قوان��ني العراق 
الدول��ي  والقان��ون  وتقالي��ده  واعراف��ه 

النافذ.
4.يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من 
اج��ل تعزيز قدرات الع��راق االمنية , وفقا 
ملا قد يتفق��ان عليه, مبا في ذلك التدريب 
والتجهيز واالسناد واالمداد وبناء وحتديث 
املنظومات اللوجستية مبا في ذلك النقل 
وااليواء والتمرين للقوات االمنية العراقية 
.                   5.يحتف��ظ الطرف��ان بح��ق 
الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق 
كما ه��و مع��روف ف��ي القان��ون الدولي 

النافذ .   
املادة اخلامسة :عائدة املمتلكات

1.ميتلك العراق جميع املباني واالنشاءات 
والهياكل غير املنقول��ة املتصلة باالرض 
والقائمة في املنشآت واملساحات املتفق 
عليه��ا , مبا في ذلك ماتس��تخدمه قوات 
الواليات املتحدة منها أو تشيده او تغيره 
أو حتسنه.                                                   

 2.عند انس��حابها ,تعيد ق��وات الواليات 
املتحدة ال��ى احلكوم��ة العراقي��ة كادل 
املنشآت واملساحات اخملصصة الستخدام 
ق��وات الوالي��ات املتح��دة املقاتل��ة وفق 
قائم��ني . يتم تس��ليمه القائم��ة االولى 
م��ن املنش��آت املتف��ق عليها ف��ور دخول 
االتفاق حي��ز التنفيذ . وتس��لم القائمة 
الثاني��ة ف��ي فت��رة  أقصاه��ا 30 حزيران 
2009 موعد انحس��اب الق��وات املقاتلة 
من املدن والقصب��ات والقرى . واحلكومة 
العراقي��ة املوافقة على الس��ماح لقوات 
بع��ض  اس��تخدام  املتح��دة  الوالي��ات 
املنش��أت الضرورية ألغ��راض هذا االتفاق 

عند االنسحاب .         
 3.تتحم��ل الواليات املتحدة كل تكاليف 
التطوي��ر  او  التحوي��ر  اعم��ال  او  البن��اء 
في املنش��أت واملس��احات املتف��ق عليها 
اخملصصة الستخدامها احلصري . وتتشاور 
ق��وات الوالي��ات املتح��دة م��ع احلكومة 
العراقي��ة حول اعم��ال البن��اء والتحوير 
والتطوير , ويجب ان تسعى الستحصال 

عل��ى  العراقي��ة  احلكوم��ة  موافق��ة 
مش��روعات البناء والتحوير الكبرى ,وفي 
حالة االس��تخدام املش��ترك للمنش��آت 
واملساحات املتفق عليها يتحمل الطرفان 
تكالي��ف البن��اء او التحوي��ر او التطوي��ر 
حسب نسبة االستخدام .                                                   
 4.تتحم��ل الوالي��ات املتح��دة تكالي��ف 
م��ا تطلب��ه وحتص��ل عليه م��ن خدمات 
املتف��ق  واملس��احات  املنش��آت  ف��ي 
عليها،الس��تخدامها احلص��ري .ويتحمل 
الطرف��ان تكالي��ف اخلدم��ات املطلوب��ة 
الت��ي يتم احلص��ول عليها في املنش��آت 
واملس��احات املش��تركة املتف��ق عليه��ا 
حسب نسبة استخدام كل منهما لها.

5.عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي 
أو العث��ور على أي مورد اس��تراتيجي في 
املشآتواملس��احات املتفق عليها ، تتوقف 
كل أعم��ال البن��اء أوالتطويرأوالتحوي��ر 
ف��وراً ، ويت��م تبلي��غ املمثل��ني العراقيني 
ف��ي اللجنة املش��تركة باألم��ر لتحديد 

اخلطوات املناسبة بشأنه.
املس��احات  املتح��دة  الوالي��ات  6.تعي��د 
واملنش��آت املتف��ق عليها وأية إنش��اءات 
أو هي��اكل غير منقولة قام��ت ببنائهاأو 
تثبيته��ا أو إقامته��ا عليه��ا خ��الل فترة 
نفاذه��ذا االتفاق،وفق��اً آللي��ات وأولويات 
تضعها اللجنة املش��تركة ،وتسلم هذه 
املساحاتواملنشآت إلى احلكومة العراقية 

خالية من أية ديون وأعباء مالية.
7. تعي��د ق��وات الوالي��ات املتح��دة إل��ى 
احلكومة العراقية املنش��آت واملس��احات 
التراثي��ة  األهمي��ة  ذات  املتف��ق عليه��ا 
واملعنوي��ة والسياس��ية وأي��ة منش��آت 
وهي��اكل ثابت��ة قد بنتها ق��وات الواليات 
املتح��دة أو ركبته��ا أو أنش��أتها ، وذل��ك 
وفقاً آلليات وأولوي��ات وفترة زمنية تتفق 
عليها اللجنة املش��تركة من دون ديون أو 

أعباء مالية.
8.تعي��د ق��وات الوالي��ات املتح��دة بقية 
املنش��أت واملس��احات املتفق عليها إلى 
احلكومة العراقي��ة عند انتهاء فترة نفاذ 
ه��ذا االتفاق أو عند إنهاء العمل به،أو في 
أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان 
،أو عندم��ا تنتف��ي حاجة ق��وات الواليات 
املتحدة إلى تلك املنش��آت وفقاً ملا تقرره 
اللجنة املش��تركة م��ن دون ديون أو أعباء 

مالية.
املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات  9.حتتف��ظ 
املتح��دة  الوالي��ات  م��ع  والتعاق��دون 
مبليك��ة كل املعدات وامل��واد واإلمدادات 
واإلنشاءات املنقولة واملمتلكات األخرى 
املنقولة املس��توردة إلى العراق أو التي 
مت احلص��ول عليها داخ��ل أراضي العراق 
بص��ورة مش��روعة وذات صل��ة به��ذا 

االتفاق.
املنشآت  اس��تخدام  السادس��ة:  املادة 

واملساحات املتفق عليها  
1.مع مراعاة االحترام الكامل لس��يادة 
العراق،وفي إطار تبادلوجهات النظر بني 
الطرف��ني  مبوجب ه��ذا االتفاق ،يضمن 
العراق الوصول إلى املنشآت واملساحات 
املتف��ق عليها واس��تخدامها من قبل 
املتحدةواملتعاقدي��ن  الوالي��ات  ق��وات 
م��ع الوالي��ات املتحدة واملس��تخدمني 
العاملني لدى هؤالء املتعاقدين واألفراد 
أو الكيانات األخرى ،حسبما يتفق عليه 

الطرفان.
2. يص��رح الع��راق مبوجب ه��ذا االتفاق 
لقوات الواليات املتحدة بان متارس داخل 
املنش��آت واملس��احات املتف��ق عليه��ا 
جميع احلقوق والس��لطات التي تكون 

ضرورية إلنشاء واستخدام
وصيانة وتأمني تلك املنشآت واملساحات 
الطرف��ان  عليها،ويق��وم  املتف��ق 
بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن 
ممارس��ة تل��ك احلقوق والس��لطات في 
املنش��آت واملساحات املتفق عليها ذات 

االستخدام املشترك.
املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات  تتول��ى   .3
املنش��آت  دخ��ول  عل��ى  الس��يطرة 
واملس��احات املتف��ق عليه��ا اخملصصة 
الس��تخدامها حصرياً .ويقوم الطرفان 
بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول 
املنش��آت واملس��احات املتف��ق عليه��ا 
لالس��تخدام املش��ترك ،وحسب آليات 
لتنس��يق  املش��تركة  اللجنة  تضعها 
املش��تركة  العس��كرية  العملي��ات 
احلراس��ة  مه��ام  الطرف��ان  ،وينس��ق 
ف��ي املس��احات املالصقة للمنش��آت 
واملس��احات املتف��ق عليها م��ن خالل 
اللجنة املش��تركة لتنسيق العمليات 

العسكرية.

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 11

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

انسحاب القّوات األمريكية من العراق

األربعاء 14 آذار 2018 العدد )3900(

Wed. 14 Mar. 2018 issue )3900(



اعالن االربعاء 14 آذار 2018 العدد )3900(

Wed.14 Mar . 2018 issue )3900( 12



متابعة الصباح الجديد : 
 كثيرات هن النساء اللواتي ينشطن 
ف��ي مج��االت ما ت��زال محس��وبة 
على الرج��ال، كاملصارع��ة واملالحة 
الفضائي��ة وخدم��ات اإلطف��اء. في 
ما يأت��ي نبذة عن ثالث نس��اء جتّرأن 
على خوض غمار هذه املهن أعّدتها 
وكالة »فرانس برس«  مبناسبة اليوم 

العاملي للمرأة.

شانا باور رائدة على حلبة 
مصارعة في جنوب افريقيا

تكافح ش��انا باور األفكار النمطية 
ح��ول النس��اء بالقّوة عينه��ا التي 
تتس��ّلح به��ا ملصارع��ة خصومها 
عل��ى احللب��ة، وه��ي أول بطل��ة في 
مجال الفنون القتالية اخملتلطة في 

جنوب افريقيا.
تخبر الشابة الش��قراء املولودة في 
جوهانس��برغ أّنها اجنذبت إلى هذه 
الرياض��ة القص��وى إعجاب��ا منه��ا 
بأس��ماء المعة في ه��ذا اجملال مثل 
األميركية هول��ي هولم، وهي تأمل 
أن تش��ّكل بدورها قدوة آلخرين في 

بلدها.
وتروي ش��انا أدريني باور على هامش 
جلس��ة تدريب في قاعتها في حّي 

ميدران��د ف��ي ش��مال كب��رى مدن 
جنوب افريقي��ا »حصلت على دعم 
ونشرت  بتدريبهم  أش��خاص قمت 
الفك��رة حول��ي واكتس��بت خب��رة 

واسعة«.
خصومه��ا  يلقبه��ا  الت��ي  وب��اور 
اخلامس��ة  ف��ي  ه��ي  بالتيتاني��وم 
والعش��رين من العم��ر أّول أنثى في 
بلده��ا تدّرب على الفن��ون القتالية 

اخملتلطة.
وتقول املدّربة »أنا محظوظة بعض 
الش��يء، فل��م يكن عل��ّي مواجهة 
حتدي��ات كثيرة حّت��ى أّن كوني امرأة 
كان ميزة باألحرى« ما عدا رمبا في ما 

يخّص البدل املادي.
وهي تش��ير »بلغت املس��توى عينه 
مثل الرج��ال من ناحي��ة التدريب... 
لكن ال أظ��ّن أنهم يقّدم��ون لي ما 

يعطونهم إياه«.

ويندي لورنس رائدة فضاء في 
الواليات املتحدة

كان��ت وين��دي لورن��س ف��ي احلادية 
عش��رة من العم��ر عندم��ا حّطت 
مركب��ة »أبول��و 11« عل��ى س��طح 
القم��ر، ما ش��ّكل محط��ة فاصلة 
في حياتها، بحس��ب ما تقول رائدة 

الفضاء ه��ذه البالغة من العمر 58 
عاما التي أمضت 1200 س��اعة في 

مدار األرض.
ني��ل  »ش��اهدت  قائل��ة  وت��روي 
أرمس��ترونغ وب��از أل��درن يخط��وان 

خطواتهما األولى على القمر وقلت 
لنفس��ي هذا ما أري��د فعله عندما 
أكبر. س��أكون رائدة فضاء وس��وف 

أسبح في مدار األرض«.
وحقق��ت ويندي احلائزة ش��هادة في 

قي��ادة املروحي��ات حلمها وأصبحت 
رائ��دة فض��اء مخضرمة أمتّ��ت أربع 
مهام في الفضاء في مركبة لوكالة 
الفضاء األميركية )ناسا(، بني 1995 

و2005.

الت��ي أصله��ا م��ن  الرائ��دة  وتق��ّر 
جاكس��ونفيل في فلوريدا »أظّن أن 
بعض زمالئ��ي، ال س��ّيما هؤالء في 
كلية الطيران، كانوا يعتقدون أنني 
لن أتقن مهامي... لذا كّثفت اجلهود 
ألفرض نفس��ي في هذا اجملال وكنت 
على ق��در التح��ّدي... وكن��ت أقول 
لنفس��ي س��وف أبرهن له��م أنهم 

على خطأ«.
تقاع��دت ويندي ف��ي الع��ام 2006 
الش��ابة  األجي��ال  لكّنه��ا توص��ي 
ب��أن »تعطي للمرأة فرص��ة لتجّرب 
حظه��ا. فأنتم قد تفاج��أون مبا في 
وسعها تقدميه وال ميكنكم أن تقرروا 
مسبقا أن املرأة ليس لديها ما يلزم 

من موهبة وكفاءة ومؤهالت«.

ديفرمي أوزدمير رائدة في خدمة 
اإلطفاء في تركيا

لم تب��ال ديفرمي أوزدمي��ر ملالحظات 
أقربائه��ا الذي��ن قالوا له��ا إّن هذه 
امله��ام محص��ورة بالرج��ال، وه��ي 
خاضت املغامرة وأصبحت في العام 
2008 من أولى النساء اللواتي يرتدين 

بّزة خدمة اإلطفائي في تركيا.
وهذه امل��رأة البالغة م��ن العمر 37 
عاما أمضت 10 سنوات من حياتها 

وهي تكّد إلخم��اد النيران في وحدة 
اإلطف��اء في إزمير )غرب تركيا( التي 
بات��ت تضّم اليوم 51 امرأة من أصل 
1200 عنص��ر. وت��روي قائل��ة »باتوا 
اليوم يدعمونني ويثقون بي«.خلفها 
تتدّرب نساء ببزات خاصة على كسر 

بّوابة مبنى الحتواء حريق.
وتق��ول أوزدمي��ر »أزاول ه��ذه املهنة 
ألكون إل��ى جانب الناس في األوقات 

الصعبة«.
وتّقر املرأة ببعض العوائق اجلسدية 
مهمته��ا،  عليه��ا  تصّع��ب  الت��ي 
لكّنها تشّجع الشابات على خوض 
هذا اجملال بالرغم من اشتداد اجملتمع 
حتفظا في تركيا منذ إمساك رجب 

طيب إردوغان بزمام السلطة.
وهي تصّر على »أنه من املهّم إظهار 
أن النساء قادرات على ذلك«، مشيرة 
إل��ى أن النس��اء والرجال يكس��بون 

األجر عينه في وحدتها.
وال تفّك��ر أوزدمير بتاتا باالنس��حاب 
من هذه املهنة التي تش��ّكل مصدر 
فخ��ر البنها البالغ من العمر س��ت 
س��نوات. وه��ي تص��ّرح »أن��ا مبنزلة 
بطلة في نظر ابني وهو شعور رائع 
بالفع��ل، وابني يريد بدوره أن ينضّم 

إلى فرق اإلطفاء«.
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فضفضة نسوة 

خلق فرص 
ايام قليل��ة تفصل طالبات وطلب��ة املرحلة 
االخيرة ف��ي اجلامع��ات عن دك��ة العاطلني 
وطوابيره��م . وهنا يكون حظ الش��اب اكثر 
وف��رة من الفتاة في حال اراد ان يتجه للعمل 
ف��ي القطاع اخل��اص او اي عمل ح��ر آخر ، اذ 
اجملتم��ع ال يعي��ب عمل الرجل ف��ي اي مجال 
، عل��ى العكس من عم��ل املرأة ال��ذي يظل 
محص��وراً ضمن نط��اق معني م��ن االعمال 
الت��ي توارثتها عن االجيال الس��ابقة ، اال ان 
هناك جيال م��ن الفتيات حاولن كس��ر هذه 
القاعدة باتخاذهن اعم��اال كانت حكراً على 
الرجال دونه��ن ،فمنهن من اختارت ان تعمل 
ف��ي محال امليكانيك او بي��ع القهوة او تزيني 

سيارات االعراس.
او بيع الكتب في شارع املتنبي او بيع املأكوالت 
الس��ريعة ، وصيانة اجهزة املوبايل كل هذه 
اجمل��االت وغيرها جعلت منها مس��ؤولة عن 
اعالة نفسها وعائلتها التي كانت حتلم بأن 
تتخرج ابنته��ا لتتعني في القطاع احلكومي 
مبا يتناسب مع اختصاصها ، اال ان واقع احلال 
كان عكس ما طمحت اليه ومتنته  ، فما كان 
م��ن تلك الفتاة اال ان حت��ارب الثبات ذاتها من 
خ��الل العمل في ش��تى  اجمل��االت حلني ايجاد 
الفرص��ة احلقيقي��ة ملمارس��ة اختصاصها 
الذي تعبت خالل سنوات الدراسة اجلامعية 
في حتقيق النجاح والتفوق فيه ، مهما كانت 

الظروف .
ما يزيد على مليون عاطل من كال اجلنس��ني 
مت تسجيلهم  في قاعدة بيانات وزارة العمل 
لم يحصل اال جزء يس��ير منهم على فرصة 
عمل في القطاع اخلاص لعدم تعاون القطاع 
احلكوم��ي بحس��ب وزارة العم��ل معه��ا مبا 
يتعلق بتأمني فرص عمل للعاطلني ، س��يما 
من حملة الش��هادات اجلامعية ، وهذا العدد 
قاب��ل للزي��ادة س��نوياً بفض��ل ع��دم وجود 
سياس��ة تش��غيل واقعية لهذه األرقام من 
الباحث��ني عن العم��ل وعدم اتخ��اذ إجراءات 
صارمة بحق مس��تعملي العمالة األجنبية 
الت��ي حرمت الش��باب العديد م��ن الفرص ، 
وجعلته��م يكتفون او يتقبلون فكرة انعدام 
فرص العمل في القط��اع احلكومي واخلاص 
. وان يحاول��وا ان يخلق��وا له��م فرص عمل 
بأنفسهم وان ال ينتظروا من اجلهات املعنية 
أي التفات��ة حقيقي��ة ال��ى معاناته��م م��ع 

البطالة .
والنس��اء رمبا ش��كلن الرقم األكب��ر في هذا 

املليون

من أهدافنا تنمية التواصل بين المواطن والمسؤول
بغداد ـ فالح الناصر:

   في 18 آذار من العام املاضي 2017، 
افتت��ح ف��ي محافظة باب��ل مركز 
ميس��ان لإلعالم والتطوير، وهو أحد 
فروع املركز الرئيسي في بغداد، ترأس 
مركز ميس��ان/ فرع بابل، الس��يدة، 
إخالص جاسم السلطاني، خريجة 
معهد إعداد املعلمات، قسم اللغة 
اإلجنليزية سنة 1997، وحاليا طالبة 
كلية الفنون اجلميلة قسم املسرح، 
عمله��ا في ميدان اإلعالم بدأ ضمن 
اإلعالم االلكتروني في هيئة احلشد 

الشعبي.
مض��ت الس��لطاني، وه��ي أم ألربع 
بن��ات، ف��ي مس��يرة اإلع��الم ف��ي 
محط��ات اذاعي��ة بابلي��ة كإذاع��ة 
الفيح��اء واحللة، وعملت مراس��لة 
لع��دة إذاعات داخل باب��ل وخارجها 
كإذاعة ميسان، كما لها مساهمات 
عدة في صحف ومجالت تصدر في 
احملافظة.. ترأست السلطاني، ايضا، 
حتال��ف بابل النس��وي: ع��ن عملها 

تقول ل� »الصباح اجلديد«:
حبي للعمل هو من دفعني لدخول 
احلقل اإلعالمي، اضافة للتش��جيع 
من شريك حياتي، إذ وجدت املساندة 
الكبيرة منه، لذلك قررت املضي في 
امليدان، واحلمد هلل فقد ثبت اقدامي، 
وس��جلت حض��وراً جي��داً، ووجدت 
املساندة واملساعدة والدعم املعنوي 
الكبي��ر من قبل الزم��الء والزميالت 

ف��ي هذا اجملال، وخصوص��ا اني املرأة 
الوحيدة في بابل التي تدير منظمة 

مجتمع مدني تعنى باالعالم.
وبشان أهداف مركز ميسان لإلعالم 
والتطوير، قالت: اهدافه هي ترسيخ 
مبادئ املواطنة والدميقراطية واحلرية 
والتعايش، وتأكيد حقوق االنس��ان، 
ومنها حقه في التعبير واملش��اركة 
الش��املة،  اإلنس��انية  والتنمي��ة 
واس��تعمال اإلعالم ف��ي تعزيز قيم 
األصالة واحلداثة والتكامل احلضاري 
وتثقيف  توعي��ة  ف��ي  واملس��اهمة 
اجملتم��ع بش��تى ش��رائحه، وب��كل 
التطورات السياس��ية واالقتصادية 
والثقافية  والديني��ة  واالجتماعي��ة 
والعلمي��ة  والتربوي��ة  والفني��ة 
والرياضي��ة،  والبيئي��ة  والصحي��ة 
والظواه��ر  االح��داث  وجمي��ع 
العراق  داخ��ل  احليوية  املعلوماتي��ة 
وخارج��ه ، كم��ا يهدف املرك��ز إلى 
تعزيز وتطوير اجملتمع املدني، وحكم 
القان��ون ودولة املؤسس��ات املدنية، 
وكذلك نش��ر مب��ادئ الدميقراطية 
لدى ش��تى ش��رائح اجملتمع ، وإعالم 
املوروث  عل��ى  املواطن��ني  وتثقي��ف 
الثقاف��ي واحلضاري، وتطوير س��بل 
التواصل م��ع جمهور املس��تمعني 
واملش��اهدين مب��ا ينم��ي م��ن حس 
املس��ؤولية الوطني��ة، فض��الً على 
املس��ؤول  ب��ني  التواص��ل  تنمي��ة 
واملواطن خللق ثقافة املس��اءلة في 

القضايا العامة، واالرتفاع باملستوى 
اإلعالمي والفني العراقي مبا يحقق 
نقلة نوعي��ة في اإلنت��اج اإلعالمي 
على تنوع حقوله، وتشجيع القدرات 

العراقية عن طريق تنميتها وتطوير 
مهاراته��ا املهنية، وف��ي احلقيقة ال 
يوجد مصدر للتمويل، ودعمنا ذاتي، 
ومالك املركز يض��م نحو 32 عضواً، 

بينهم 8 نساء.
وتابع��ت قولها:عملنا ه��و تنظيم 
دورات تدريب على يد اس��اتذة اكفاء 
في االع��الم للش��باب في اقس��ام 

االع��الم وتطوير مهاراته��م، ولدينا 
تع��اون جيد جدا م��ع اغلب اجلهات 
الثقافية في بابل، واغلب نشاطاتنا 

هي بالتعاون معهم.
وتضيف: مراكز االع��الم هي مبنزلة 
معاهد تقوم بتهيئة وإعداد ش��باب 
ل��م تتوف��ر ل��ه الف��رص لدراس��ة 
االع��الم لتعد منه اعالمي��ا ناجحا، 
وبحس��ب رأيي فأغلب املثقفني في 
بابل يعدون مركز ميس��ان منطلقا 
جميال وجديدا حلركة ثقافية بابلية، 
ونحت��اج للدعم امل��ادي حتى نقدم 
ونسهم اكثر الن من ضمن خططنا 
الكثي��ر من االفكار واملش��اريع التي 
م��ن ش��أنها ان ترتق��ي باملس��توى 

الثقافي.
واوضحت قائلة: حت��ول واقع اإلعالم 
كثيرا، خصوصا بعد دخول وس��ائل 
وتعدده��ا،  االجتماع��ي،  التواص��ل 
حي��ث اصبح اخلبر ف��ي متناول اليد 
خالل دقائق قليل��ة، واحيانا اقل من 
دقيق��ة، وهذا قلل م��ن العبء على 

اإلعالمي في التقصي والبحث.
وع��ن برنامج )مع إخالص( قالت: هو 
برنامج اس��بوعي تقدم��ه كل يوم 
إربعاء عب��ر إذاعة احللة، وهو برنامج 
اس��بوعي م��ن اع��دادي وتقدمي��ي، 
واخ��راج رس��ول األعرج��ي، يهت��م 
بكل ما يحدث ف��ي بابل من حاالت 
وظواهر، وكل ما يهم اجملتمع، وصداه 

رائع جدا بحسب رأي املستمعني.

مديرة مركز ميسان لإلعالم والتطوير في بابل:

إخالص جاسم السلطاني

شانا باور تسدد ضربة قاضية للموروثات البالية

نساء فاجأن العالم بإتقان مهن محصورة بالرجال
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متابعة الصباح الجديد: 
أصبح معروفاً لدى النس��اء، أنه مع 
التقدم في اجلسم تبدأ عملية إنتاج 
بالتباطؤ،  البش��رة  الكوالجني ف��ي 
بالتال��ي تفق��د البش��رة مرونته��ا 
تدريجياً وتب��دأ التجاعيد واخلطوط 
الدقيقة بالظهور على البش��رة، مما 
يؤثر س��لباً على مظهرها وشبابها. 
إال أنه في اس��تطاعتك تعزيز إنتاج 
الكوالج��ني في البش��رة م��ن خالل 
املواظب��ة عل��ى اس��تهالك بع��ض 
املشروبات الطبيعة املفيدة في هذا 
اجملال، لتتمتعي ببش��رة شابة على 
ال��دوام. عصير الرم��ان: يحتوي هذا 
العصير على كمية كبيرة من املواد 
املض��ادة لألكس��دة جتعل��ه ذا قدرة 
عالية على حتفي��ز إنتاج الكوالجني 
في البش��رة، وجتديد حيوية البشرة 
وإع��ادة النضارة إليه��ا. إضافة الى 
ذل��ك، يعم��ل عصي��ر الرم��ان على 
من��ع تفاع��ل األنزميات، ال��ذي يؤدي 
الى ش��يخوخة البش��رة وإصابتها 

بالتجاعيد واخلطوط الدقيقة.
عصير 

البرتقال  الطماط��م: ميلك عصي��ر 
ق��درة عالية عل��ى تعزيز مس��توى 
الكوالج��ني في البش��رة، مما يجعله 
مقاوم��اً فع��االً لتره��الت وجتاعي��د 
البشرة. كما أنه يساهم في جتديد 
خاليا البش��رة واحلد م��ن تلف خاليا 
الكوالج��ني، فضالً ع��ن أنه يخلص 
البش��رة من البق��ع الداكنة واحلفر 
وآث��ار احلبوب وأي ش��وائب أخرى قد 

تصيب البشرة.
البرتق��ال: يعم��ل عصي��ر  عصي��ر 
البرتق��ال على زي��ادة إنت��اج بروتني 
الكوالجني في البش��رة، ويس��اهم 
ف��ي معاجلة تلف خاليا البش��رة، مما 
يحافظ على بشرتك شابة وصحية 
ومش��رقة عل��ى ال��دوام، وذلك كله 
يع��ود الى أن البرتق��ال يحتوي على 
نس��بة كبي��رة م��ن الفيتامين��ات 

واملعادن املغذية واملرطبة للبشرة.
عصير اجل��زر: يحتوي هذا العصير 
على كمية كبي��رة من الفيتامني 
C، مما يجعله مثالياً لتعزيز نسبة 
الكوالجني في بشرتك، وهذا األمر 
س��يعمل على تأخير ش��يخوخة 
بشرتك ومنحها الرطوبة الالزمة. 
إضاف��ة الى ذلك، يس��اعد عصير 
اجل��زر في القض��اء عل��ى العيوب 
واحلب��وب الت��ي تعاني منها 

بشرتك.
ه��ذا  التف��اح:  عصي��ر 
العصير غني جداً باملواد 
لألكس��دة،  املض��ادة 
التي حتد من ش��يخوخة 
وإصابته��ا  البش��رة 
بالتجاعيد، ناهيك عن أنه 
يحمي خاليا اجللد من 
التلف ويعمل على 
نض��ارة  جتدي��د 

البشرة.

مشروبات طبيعية لتعزيز 
الكوالجين وشد البشرة

استراحة
متابعة الصباح الجديد:

بينم��ا يلعب امل��اء دورا كبيرا في 
إنق��اص ال��وزن، وينص��ح به كل 
اجلس��م  ويحمي  التغذية،  خبراء 
من اجلفاف، ويزيده حيوية ونشاطا 
طوال الي��وم، إال إنه يُنصح بعدم 

شربه قبل النوم مباشرة.
إري��ن  التغذي��ة  خبي��رة  حت��ذر 
بالينسكي وايد، من أن شرب املاء 
قبل النوم مباشرة قد يسهم في 
زي��ادة ال��وزن، ألن ه��ذا يخل بعدد 
س��اعات النوم األساس��ية، وهي 
من 6 إلى 8 س��اعات يوميا، وفقا 

ملوقع “إم إس إن” األميركي.
وأوضح��ت إن ش��رب امل��اء قب��ل 
النوم، يدفع اإلنسان إلى النهوض 
خالل الليل من أجل دخول احلمام، 
وهو ما يؤثر على س��اعات نومه، 
التي يحتاجها من أجل التمسك 

بوزنه.

واس��تندت وايد ف��ي حديثها الى 
نتائج جمعية أبحاث النوم، التي 
أش��ارت إلى من ينامون قليال )من 
5 إلى 6 س��اعات(، وأن من ينامون 
عدد ساعات كثيرة )من 9 إلى 10 

ساعات( معرضني خلطر زيادة في 
أوزانهم.

وتقترح إرين بالينسكي وايد حال 
بس��يطا لتفادي ش��رب املاء قبل 
النوم مباشرة، وهو أن يتم تناوله 

قبل الن��وم بثالث س��اعات، وهي 
فترة كفيلة بدخول احلمام.

التغذي��ة  اختصاص��ي  وينص��ح 
جيم وايت بتن��اول 64 أونصة من 
امل��اء يوميا، أو ما يع��ادل 8 أكواب 
من املاء يوميا، من أجل املساعدة 

على الهدف من إنقاص الوزن.
ويعد املاء من أحد العناصر األكثر 
أهمية جلسم اإلنس��ان، فعندما 
ال تش��رب ما يكفي منه، يصبح 
جسمك جافا، ما يجعلك تشعر 
بالضع��ف ويقلل م��ن حيويتك، 
كم��ا أن��ك ق��د تش��عر باجل��وع 

املستمر.
وم��ن املدهش أيض��ا أن امل��اء قد 
يجعلك تب��دو منتفخا، وذلك ألن 
جس��مك يحاول التمس��ك بكل 
قط��رة ماء أخيرة، عندما تش��عر 
باجلفاف، ما يجعلك تبدو كما لو 

أنك اكتسبت وزنا إضافيا.

 تحذير من شرب الماء قبل النوم مباشرة

متابعة الصباح الجديد: 
جامع��ة  م��ن  باحث��ون  وج��د 
كاليفورنيا عالقة ب��ني تأخر أول 
حمل للمرأة وب��ني طول عمرها، 
وأظهرت اإلحصاءات أن النس��اء 
الالئي أجننب أول طفل بعد تخطي 
ال���25 لديه��ن فرص��ة أكبر في 
احلياة حتى ال���90. ويرجع تأخير 
س��ن الزواج واإلجناب في العصر 

إل��ى مجموع��ة م��ن العوام��ل 
االجتماعية واالقتصادية.

ه��ذا وق��ام الباحث��ون بفح��ص 
البيان��ات الصحي��ة ل��� 20 ألف 
امرأة ب��ني عام��ي 1991 و2012، 
وتبني أن لتأخير سن احلمل جانًبا 
إيجابًيا هو طول عمر األم، ورصد 
الباحث��ون مجموع��ة أخرى من 
العوام��ل تزيد من فرص��ة املرأة 

في التمتع بطول العمر، أهمها: 
إمتام الدراسة اجلامعية، والزواج، 

والتمتع بدخل مادي كبير.
وربط��ت دراس��ات س��ابقة ب��ني 
احلم��ل املتأخ��ر ومجموع��ة من 
لك��ن  الصحي��ة،  املش��كالت 
الدراس��ة احلديثة لفتت االنتباه 

إلى جانب إيجابي.
وفس��ر الباحث��ون ظاه��رة طول 

عمر النس��اء الالئي ل��م ينجنب 
اقتصادي��ة  بعوام��ل  مبك��رًا 
واجتماعية، فامل��رأة التي تنجب 
بعد ال���25 يك��ون لديه��ا دخل 
مادي جيد ووظيف��ة جيدة وقت 
اإلجناب، ما يس��اعد في دعمها، 
كم��ا أن القدرة على اإلجناب بعد 
ال�30 تش��ير إلى أن املرأة تتمتع 

بصحة جيدة.

متابعة الصباح الجديد: 
هل س��يكون املول��ود القادم 
صبيا أو فتاة؟ س��ؤال يشغل 
الكثي��ر من اآلب��اء واألمهات، 
فبمجرد احلمل يبدأ التخمني 
ف��ي جن��س اجلن��ني، وص����ار 

م��ن املمكن بع��د مرور فترة 
م��ن عم��ر اجلني����ن معرف�ة 

جنس�ه، 
حديث��ة  دراس��ة  وأظه��رت 
أجري��ت في كندا أن النس��اء، 
اللواتي يرتفع عندهن ضغط 

الدم في أثناء احلمل، يحصلن 
في أغلب األحيان على مولود  

ذكر.
وقب��ل احلص��ول عل��ى ه��ذه 
النتائ��ج ق��ام الباحث��ون في 
مستش��فى ماونت س��يناي 

بيانات  تورونت��و بتقيي��م  في 
1400 ام��رأة ف��ي الصني منذ 
عام 2009، حس��ب ما نش��ره 
األملان��ي،    netmoms موق��ع 
الوالدة  املتخصص في شؤون 

واحلمل.

الحمل بعد سن الـ25 ُيطيل العمر
القاهرة - وكاالت:

و  امل��رأة  جم��ال  يكتم��ل  ه��ل   
جاذبيتها م��ن دون احملافظة على 
ش��عرها و ملعانه،فقد حتتار املرأة 
بكثرة منتجات العناية بالشعر و 
خصوصاً مع كثرة مستحضرات 
التجميلية الت��ي تطلقها كافة 
الشركات العاملية و الوطنية، إال 
أن جتاهلنا لكثرة املواد الكيميائية 
فيه التي قد تس��بب ضرراً فادحاً 
في املس��تقبل،ومع كثرة تعرض 
النساء جملفف الشعر و الصبغات 
الكيميائي��ة م��ع الوق��ت يصاب 
التقص��ف،  و  باجلف��اف  الش��عر 
وقد نتذكر أن جداتنا س��ر جمال 
ش��عورهن هي اخللطات و الزيوت 

الطبيعية .
من أب��رز هذه الزي��وت الطبيعية 
التي حتافظ على جمال الشعر و 

تقويته:

-1زي��ت اخل��ردل: و م��ن عناص��ره 
املهمة، فيتامني A لتقوية شعرك 
و ملعان��ه و أيض��اً الحتوائ��ه على 
األحماض الدهنية و املغنيسيوم 
إلع��ادة بن��اء بصيالت ش��عرك و 

حيويته.
٢.زي��ت ج��وز الهن��د: وه��و س��ر 
جمال شعر الهنديات ،للحصول 
على ش��عر ق��وي و ناع��م عليك 
اس��تعمال هذا الزيت ثالث مرات 

أسبوعياً.
٣.زي��ت اخل��روع :  انه مفي��د جداً 
 ، تطويل��ه  و  الش��عر  لتكثي��ف 
فعلي��ك أيه��ا الس��يدة املهتمة 
بتكثيف شعرك باستعمال زيت 

اخلروع ملا له من فوائد عديدة.
بإمكانك اس��تعمال هذه  وأيضاً 
أس��بوعية  كخلط��ة  الزي��وت 
بتركيز جيد لتحصلي على شعر 

قوي المع 

زيوت مفيدة لتقوية شعرك

طريقة جديدة للتعرف على جنس الجنين بال أشعة
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ألينيجوف يفتتح اليوم بطولة 
العراق الدولية بالشطرنج

مهند قاسم يقود 
لقاء أوساكا وبوريرام

اليوم.. 4 لقاءات في 
الجولة 19 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال رئي��س االحتاد العراق��ي للش��طرجن، ظافر عبد 
األمي��ر، إن النقلة األولى للنس��خة السادس��ة من 
بطول��ة الع��راق الدولية، س��ينقلها رئي��س االحتاد 
الدولي للعبة، الروس��ي كيرس��ان ألينيجوف، الذي 

أكد حضوره إلى بغداد.
وأوض��ح عبد األمير، في تصريحات صحفية أن عدد 
الدول املش��اركة في البطولة، ارتف��ع إلى 19 دولة، 
حيث س��تنطلق املنافس��ات اليوم األربع��اء ، الفتا 
إلى أن ه��ذا العدد يعد قياس��يا، مقارنًة بالنس��خ 

السابقة.
وأش��ار إلى أن الدول املش��اركة هي: »املغرب وتونس 
ومصر والبحرين وس��وريا ولبنان وفلس��طني واألردن 
وإيران وجورجيا وأذربيج��ان وأرمينيا وتركيا وماليزيا 
ومنغولي��ا وبلجي��كا وأوكرانيا وروس��يا، إلى جانب 

العراق«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقود طاقمنا الدولي )نخبة آسيا(، املؤلف من مهند 
قاس��م للوس��ط ومس��اعديه مؤيد محم��د علي 
وواث��ق مدلل واحلك��م الرابع املالي��زي محمد ناكور، 
مب��اراة فريقي س��يريزو أوس��اكا اليابان��ي وبوريرام 
يونايت��د التايالندي التي س��تجرى في اليابان صباح 
الي��وم االربعاء ضمن اجلول��ة الرابعة لفرق اجملموعة 

السابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتض��م اجملموع��ة الس��ابعة، ايضا، فريق��ي غواجنو 
إفرغراند الصين��ي، وجيجو يونايتد الكوري اجلنوبي، 
ويق��ف الفري��ق الصيني في ص��دارة الترتيب وله 5 
نقاط، فيما ميلك الفريق التايالندي 4 نقاط متقدما 
على منافس��ه الياباني بفارق االهداف، فيما يحتل 
الفريق الكوري اجلنوبي املركز االخير وله 3 نقاط.       

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواص��ل اليوم االربعاء مباري��ات اجلولة 19 االخيرة من 
املرحل��ة االولى لدوري الك��رة املمتاز، وق��ال مدير جلنة 
املسابقات في االحتاد املركزي لكرة القدم، شهاب أحمد، 
: »اليوم األربعاء سيش��هد إقامة أرب��ع مباريات، حيث 
يحل احلدود ضيًفا على البحري في البصرة، وس��يالقي 
النجف في ملعبه نفط ميس��ان، ويستضيف ملعب 
الصناع��ة لق��اء الصناع��ات الكهربائية م��ع ضيفه 

امليناء، وسيحل احلسني ضيًفا على كربالء«.
وأوض��ح: »تقام يوم غٍد اخلمي��س مباراتان، ففي األولى 
يس��تضيف فريق نفط اجلنوب في ملعبه الس��ماوة، 
وف��ي الثانية يس��تضيف ملع��ب الش��عب مواجهة 

الشرطة وضيفه الكهرباء«.
وأشار إلى أن يوم اجلمعة سيشهد مباراة واحدة جتمع 
الق��وة اجلوية مع نفط الوس��ط في ملعب الش��عب، 
على أن تختتم اجلولة يوم الس��بت املقبل مبباراة جتمع 

فريق الزوراء مع النفط على نفس امللعب.
يش��ار إلى أن جميع املباريات تقام في الساعة الثالثة 
بعد الظهر باس��تثناء املباريات التي تقام على ملعبي 
الش��عب وكربالء الدوليني س��تكون في متام اخلامسة 

عصرًا.

بغداد ـ الصباح الجديد:

اك��دت وزارة الش��باب والرياضة ان 
تبذلها  الت��ي  املش��تركة  اجله��ود 
الدولة العراقية ممثلة باملؤسسات 
الرياضية احلكومية وغير احلكومية 
االع��الم  وبدع��م ال مح��دود م��ن 
الرياضي، توجت بنجاح كبير حققه 
العراق في مج��ال تنظيم مباريات 
رفع احلظ��ر في محافظتي البصرة 
وكرب��الء، وان ه��ذا النج��اح ال��ذي 
االعالم  تناولت��ه مختلف وس��ائل 
احمللية والعربية والدولية س��لطت 
الض��وء عب��ر تقاريره��ا املتنوع��ة 
على س��حر وجمال احملافظتني من 
جهة وأسلوب التشجيع احلضاري 

والرائع جلماهيرنا الوفية.
وبين��ت الوزارة ان��ه وعبر ماجاء في 
أعاله فقد ع��رض الوف��د العراقي 
الذي ترأسه وزير الشباب والرياضة 
الس��يد عبد احلسني عبطان وضم 
في عضويته رئيس االحتاد العراقي 
لك��رة القدم عبد اخلالق مس��عود 
ومجموعة من جنوم الكرة العراقية 
تضييف محافظ��ة البصرة ملباراة 
وش��قيقه  العراق��ي  املنتخ��ب 
السعودي على ان تضيف محافظة 
كربالء املقدس��ة مباريات البطولة 
الودي��ة، وكان اح��د األه��داف التي 
بالتنس��يق مع  ال��وزارة  اعتمدتها 
االحت��اد العراقي ف��ي اختيار كربالء 
ه��و قربه��ا م��ن العاصم��ة بغداد 
وليك��ون امللف الق��ادم املقدم الى 
االحتاد الدولي لك��رة القدم )فيفا( 

هو ملف رفع احلظر عن العاصمة، 
لكننا تفاجئنا بكالم مس��رب عبر 
االعالم عن قرار تفرد به احتاد الكرة 
حتدث ع��ن نقل مكان البطولة الى 

البص��رة، لتب��ادر وزارتن��ا باالتصال 
مع اإلخ��وة في االحت��اد للتأكد من 
صح��ة ما جاء في وس��ائل االعالم 
ومن ثم اش��عارنا بش��كل متأخر، 

وبناء على ما مت ذكره توضح الوزارة 
انها ل��م تعلن نق��ل البطولة من 
والى البص��رة او كرب��الء بل اكدت 
ب��ان ملعب كربالء جاه��ز بناء على 

االتفاق املسبق مع اجلانب القطري 
وبحض��ور رئيس احت��اد الكرة، وكان 
على االحتاد إش��عار الوزارة برغبته 
ف��ي نقل البطولة م��ن كربالء الى 

البصرة ليتس��نى لل��وزارة تكثيف 
اجلهود الحتضان البطولة الثالثية 
الت��ي حتتاج الى جه��ود كبيرة جدا 
تب��دأ من املطار وص��وال الى ملعب 
املب��اراة بالتنس��يق م��ع احلكومة 
احمللية وال��وزارات ذات العالقة، كما 
ان اله��دف احلقيق��ي م��ن اختي��ار 
كربالء ه��و لقربها م��ن العاصمة 
بغداد والتي ستدخل في ملف رفع 

احلظر في املستقبل القريب.
وس��تبقى ال��وزارة داعم��ة الحت��اد 
الكرة ولكل املؤسس��ات الرياضية 
وس��تبذل قصار جهده��ا لتهيئة 
ملع��ب البص��رة الدول��ي ومالعب 
الدع��م  وس��تقدم  التدري��ب 
الحتض��ان  ال��الزم  اللوجس��تي 

االشقاء في بصرة اخلير.
وبحث وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان، م��ع كادر الوزارة 
املتقدم التحضيرات القامة بطولة 

الصداقة الدولية في البصرة.
وق��ال عبط��ان أن اقام��ة بطول��ة 
الصداق��ة الدولي��ة ف��ي الع��راق 
جاءت بعد جه��ود حثيثة من قبل 
الوزارة النها هي من رعت مش��روع 
رف��ع احلظر عن املالع��ب الرياضية 
بشكل رس��مي سواء على صعيد 
العالقات الدولية او بناء املنش��أت 

الرياضية.
واض��اف ان ال��وزارة س��تدعم احتاد 
الكرة في اجناح البطولة من خالل 
تهيئة املدينة الرياضية وإظهارها 
بافضل ص��ورة، فضال عن عدد من 
االمور اللوجس��تية التي حتتاجها 

البطولة.

»الشباب والرياضة« تؤكد دعمها إلنجاح البطولة الثالثية في البصرة
حثت الجميع على اإلسهام في العرس الكبير

جانب من االجتماع
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العواصم ـ وكاالت:

ينتظ��ر ملعب »كام��ب نو«، مس��اء اليوم 
األربع��اء، قمة كروية جديدة بني برش��لونة 
وتشيلس��ي، في إياب الدور ثم��ن النهائي 
من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة 
الذهاب عل��ى ملعب »س��تامفورد بريدج« 
اإلحصائي��ات  وتش��ير   ..)1-1( بالتع��ادل 
التاريخية فيما يتعلق مبواجهات برشلونة 
وتشيلس��ي ب��دوري أبط��ال أوروب��ا، إلى أن 
الفري��ق ال��ذي يحق��ق الف��وز ف��ي األدوار 
اإلقصائية، تتع��زز فرصه بإحراز اللقب في 

النهاية.
ومي��ر الفريق��ان بحالت��ني متناقضتني هذا 
املوس��م، إذ يتصدر برشلونة جدول الليجا 
بفارق 8 نقاط ع��ن أتلتيكو مدريد صاحب 
املرك��ز الثاني ويس��ير بخط��ى ثابتة نحو 

استعادة اللقب احمللي.
على اجلانب اآلخر يعيش تشيلس��ي حامل 
لقب الدوري اإلجنليزي، فترة ال يحسد عليها 
باحتالل��ه املركز اخلامس ف��ي البرميييرليج 
بف��ارق 4 نق��اط عن املرك��ز الراب��ع املؤهل 

لدوري األبطال باملوسم املقبل.
ويعد برش��لونة أكثر فريق واجه تشيلسي 
في منافس��ات دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا 
في 13 مباراة، فاز تشيلسي 4 مرات، وتعادال 
في 6 لق��اءات فيما حقق برش��لونة الفوز 
في 3 مناس��بات.. لم تك��ن دائما مواجهة 
تشيلسي س��هلة على الفريق الكتالوني، 

فرغ��م تواجد العدي��د من النج��وم، إال أن 
البلوز كان اخلصم الذي يسبب العديد من 

املشكالت لبرشلونة.
ويعود آخر فوز للنج��م األرجنتيني ليونيل 
ميسي ورفاقه على تشيلسي إلى موسم 
البلوجرانا  2005-2006 عندم��ا اس��تطاع 
الفوز عل��ى ملعب س��تامفورد بريدج، في 
ذه��اب دوري ثم��ن النهائي بنتيج��ة )1-2(، 

فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل )1-1(.
وجنح برشلونة على إثر ذلك في عبور عقبة 
تشيلس��ي ومواصل��ة طريق��ه، ف��ي دوري 
أبطال أوروبا، حت��ى حصل على اللقب في 
النهاية بعد الفوز على آرس��نال اإلجنليزي 

.)1-2(
وتكرر األمر نفسه في موسم 2009-2008 
عندم��ا انتهت مباراة ذهاب نصف النهائي 
بالتعادل الس��لبي على ملع��ب كامب نو، 
وج��اءت مب��اراة العودة لتحم��ل كل اإلثارة 
في الدقائ��ق األخيرة عندما أح��رز أندريس 
إنييس��تا هدف التعادل الش��هير، ليصعد 
برش��لونة للمب��اراة النهائي��ة ويفوز على 

مانشستر يونايتد )2-0( ويتوج باللقب.
على اجلانب اآلخر متكن البلوز من الفوز في 
ذهاب نص��ف نهائي موس��م 2012-2011 
بنتيجة )1-0( بفضل هدف الفيل اإليفواري 
ديدي��ه دروجبا، ليقدم تشيلس��ي ملحمة 
في مباراة العودة، وجن��ح في التعادل بلقاء 
الع��ودة )2-2(، ليتأهل إلى املباراة النهائية، 
ث��م يحصد اللق��ب بعد الفوز عل��ى بايرن 

ميونخ األملاني بركالت الترجيح.

ورغم ذلك، فال ميكن تعميم هذه القاعدة، 
حي��ث س��بق لبرش��لونة وأن تأه��ل عل��ى 
حس��اب تشيلسي في موس��م 2000-99 

بعد أن خس��ر ذهاب��ا 1-3 وفاز إيابا 5-1، في 
رب��ع نهائي دوري األبطال، لكنه خس��ر من 
فالنس��يا نصف النهائي، وف��از ريال مدريد 

باللقب.
كما تأهل تشيلس��ي في موس��م 2004-

2005، ف��ي رب��ع النهائ��ي عل��ى حس��اب 

برش��لونة بعد أن خسر ذهابا 1-2 وفاز إيابا 
4-2، لكنه خرج من نصف النهائي بعد أن 

خسر من ليفربول.
ومتث��ل مواجهة مس��اء الي��وم حتديًا خاًصا 
للفريق الكتالوني، فبع��د أن أنهى النجم 
ش��باك  أم��ام  عقدت��ه  ميس��ي  ليوني��ل 
تشيلسي بالتس��يجل ألول مرة في مباراة 
الذه��اب، أصب��ح برش��لونة مطالبا بفك 
عقدته وحتقيق الفوز الغائب منذ 13 عاما 

أمام تشيلسي على ملعب »كامب نو«.
م��ن جانب اخ��ر، عني االحت��اد األوروبي لكرة 
الق��دم )يويف��ا( احلكم الس��لوفيني دامير 
س��كومينا، إلدارة لق��اء إي��اب دور الس��تة 
عش��ر بني برشلونة اإلس��باني وتشيلسي 
اإلجنليزي، بدوري أبطال أوروبا مس��اء اليوم 

األربعاء في ملعب كامب نو.
موالي��د  م��ن  وه��و  س��كومينا،  وميتل��ك 
مباري��ات  إدارة  ف��ي  كبي��رة  خب��رة   ،1976
التشامبيونزليج، بواقع أكثر من 50 مباراة، 
بينه��ا لق��اء برش��لونة ويوفنت��وس )0-3( 
ف��ي دور اجملموع��ات أيلول املاض��ي، وكذلك 
تشيلس��ي وروما )3-3( بنف��س الدور.كما 
اختير س��كومينا، الذي يدير مباريات دولية 
منذ 2003، للمشاركة في مونديال روسيا 
2018 القادم.جدي��ر بالذكر أن لقاء الذهاب 

انتهى في ستامفورد بريدج بهدف ملثله.
كم��ا عني اليويفا احلك��م اإلجنليزي مايكل 
أوليفر، إلدارة مباراة بشكتاش وبايرن ميونخ 
األربعاء ف��ي إياب ثمن النهائي على ملعب 
الفري��ق الترك��ي، علم��ا بأن لق��اء الذهاب 

انتهى لصالح الفريق البافاري بخماس��ية 
نظيفة.

من جانبه، يس��تعد جي��رارد بيكيه، مدافع 
فريق برش��لونة اإلس��باني، لتسجيل إجناز 
جدي��د ف��ي مس��يرته االحترافي��ة، وذلك 
عندم��ا يلتق��ي الفريق الكتالون��ي نظيره 
تشيلسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا مساء اليوم األربعاء.
وقال��ت صحيف��ة »م��اركا« اإلس��بانية إن 
بيكيه س��يخوض مباراته رقم 100 أوروبًيا 
أمام تشيلسي في حال مشاركته، إذ خاض 
حتى اآلن 99 مباراة، بقميصي مانشس��تر 

يونايتد وبرشلونة.
وأضاف��ت الصحيفة أن بيكي��ه خاض أول 
مباراة له ف��ي دوري أبطال أوروبا عام 2004 
بقميص مانشستر يونايتد، إذ شارك بدياًل 
أمام فنربخش��ة التركي ولعب 27 دقيقة، 
في لقاء خس��ره الفريق اإلجنليزي بنتيجة 
)3-0(.. وشارك جيرارد بيكيه مع مانشستر 
يونايتد في 4 مباريات ب��دوري أبطال أوروبا، 
ف��از في اثنت��ني منه��ا وبدأ ثالث��ة كالعب 
أساس��ي، وس��جل م��ع الفري��ق اإلجنليزي 

هدفني.
ومن��ذ عودت��ه للفريق الكتالون��ي في عام 
2008، خاض بيكيه مع برشلونة 93 مباراة 
بدوري أبطال أوروبا، إضافة ملبارتني في كأس 
الس��وبر األوروب��ي.. وفي 93 مب��اراة بدوري 
أبط��ال أوروبا م��ع الفري��ق الكتالوني، بدأ 
بيكيه أساسًيا في 90 مباراة منها، وحصد 

الفوز في 56 منها، وسّجل 9 أهداف.

بايرن في طريقه للتأهل على حساب بيشكتاش

اليوم.. لقاء التناقضات بين برشلونة وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تقرير

من مباراة سابقة لبرشلونة وتشيلسي

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

بيشكتاش ـ بايرن ميونيخ
برشلونة ـ تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الس��لة  بكرة  منتخبن��ا  يواص��ل 
على الكراسي تدريباته استعداداً 
للمشاركة في بطولة غربي آسيا 
التي ستقام في العاصمة االردنية 
عّمان للمدة من الثاني والعشرين 
من شهر نيس��ان املقبل وتستمر 

6 ايام.
 وق��ال رئي��س احت��اد كرة الس��لة 
رش��ك:  خال��د  الكراس��ي،  عل��ى 
الس��لة  بكرة  منتخبن��ا  يواص��ل 
على الكراس��ي وحداته التدريبية 
املنتظمة حتت اشراف مدربه مهند 
جب��ار، وامل��درب املس��اعد كاظ��م 

هلي��ل، برفق��ة 18 العب��اً حتضيراً 
للمشاركة في بطولة غربي آسيا 
املؤهلة الى بطولة االس��ياد التي 
س��تجري احداثه��ا ف��ي جاكارت��ا 
خالل ش��هر تش��رين االول املقبل، 
وس��يتم اختي��ار 12 العب��اً فقط 
خالل الش��هر اجل��اري للدخول في 
معسكر تدريبي داخلي استعداداً 

للبطولة املذكورة.
واضاف رشك: من املؤمل ان ينضم 
االيران��ي عب��اس خاج��ي  امل��درب 
الى امل��الك التدريب��ي، مهند جبار 
وكاظم هليل، بع��د ان مت التعاقد 
مع��ه كونه مدرب��ا اختصاصا في 

حركة الكراسي، وهذا يسهم في 
تطوي��ر القابلية الفني��ة لالعبينا 
خ��الل الفترة املقبلة، وس��ينضم 
الى املالك التدريبي خالل االسابيع 
املقبلة بعد اق��رار ميزانية اللجنة 

الباراملبية.
واش��ار رئي��س احت��اد اللعب��ة الى: 
ان بطولة غربي آس��يا ستش��هد 
مش��اركة منتخب��ات عربية، وهي 
املنظ��م،  البل��د  واالردن  الع��راق 
والس��عودية والكويت وس��لطنة 
ُعم��ان والبحري��ن، وس��يتأهل الى 
بطولة االسياد فريقان فقط، هما 

البطل والوصيف.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
اكد مدير قسم املوهبة الرياضية في 
محافظ��ة املثن��ى وحيد ب��در مطلك 
ان املعس��كر التدريبي املش��ترك بني 
فريقي املرك��ز الوطني للكرة الطائرة 
في بغداد ونظيره في محافظة املثنى 
قد حق��ق االهداف املرس��ومة له من 
خالل التدريبات املش��تركة واملباريات 
التجريبي��ة بني العب��ي املركزين.وقال 
مطل��ك ف��ي تصري��ح ألع��الم املركز 
الوطن��ي : بالرغ��م م��ن قص��ر املدة 
الزمنية للمعس��كر الذي اقيم على 
مدى يومني فقط اال انها حقق ماكنا 

نتظره م��ن خ��الل توفي��ر االحتكاك 
لالعبني عن طريق التدريبات املشتركة 
ال��ى جانب خ��وض املباري��ات الودية ، 
والتي مكنت العبين��ا من االحتكاك 
مع العب��ني قريب��ني من مس��تواهم 
او اعل��ى من��ه بقلي��ل مم��ا يس��اهم 
بتطوير مس��تواهم وكسبهم اخلبرة 
املطلوب��ة ، وه��و ماجعلن��ا حريصني 
على املش��اركة بجميع العبي املركز 
لك��رة الطائ��رة والبال��غ عددهم 18 
العبا ملوالي��د 2001 - 2002 و مواليد 

. 2004 - 2003
مضيف��ا ان مركز املوهب��ة في املثنى 

ومن خالل التنسيق مع املركز الوطني 
في بغداد سيقوم مبعسكرات تدريبية 
مشتركة في جميع االلعاب املوجودة 
في مركزن��ا وهي كرة القدم والطائرة 
والس��لة وك��رة اليد وتن��س الطاولة 
لتوفير االحت��كاك وتب��ادل اخلبرة مع 
فرق بغداد ، السيما بعد ان وفرت دائرة 
االقاليم وش��ؤون احملافظات الس��كن 
لفرق احملافظات من خالل بيت الشباب 
الذي يع��د خطوة مهم��ة رفعت عن 
كاهلن��ا االعباء املادي��ة خصوصا في 
ظل حالة التقشف التي تعاني منها 

الوزارة في هذا الوقت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��ني مدير املركز الوطن��ي للموهبة 
الرياضي��ة لرفع االثقال علي كاظم 
عي��دي اعتماد عدد م��ن االختبارات 
البدنية واحلركي��ة واملهارية لتكون 
املتقدمني  الالعبني  املعيار ألختب��ار 
لألنظم��ام لتدريب��ات مركز املوهبة 
لرف��ع االثقال والتي س��تقام نهاية 

االسبوع اجلاري.
وقال عيدي ان االختبارات مت وضعها 
بواس��طة عدد من املدربني و خبراء 
رياض��ة رفع االثقال وه��ي مطابقة 
لطرق التدريب احلديثة املعتمدة في 

البلدان املتقدمة في اللعبة .
داعي��ا من يج��د لدي��ه املوهبة من 
تولد 2004 الى 2008 املش��اركة في 
هذه االختب��ارات التي س��تقام في 
السادس عشر من شهر اذار احلالي، 
م��ن اجل ضمهم للمرك��ز الوطني 
لرف��ع االثق��ال لتنمي��ة مواهبهم 
وصقله��ا وصناع��ة جن��وم مميزي��ن 

منهم في املستقبل .
مضيفا ان مش��روع املوهب��ة الذي 
اعتمدت��ه وزارة الش��باب والرياضة 
االقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  وتنف��ذه 
واحملافظات حقق االهداف املرسومة 

له من خالل خلق جيل من املوهوبني 
االلع��اب  جمي��ع  ف��ي  الرياضي��ني 
السيما مبجال لعبة رفع االثقال بعد 
ان مت تخري��ج مجموعة من الالعبني 
وانخراطهم في االندية واملنتخبات 
الوطني��ة ، ال��ى جان��ب حتقيقهم 
لنتائج ممي��زة في البطوالت الدولية 
كان اخره��ا مش��اركة اثن��ني م��ن 
العبينا مع منتخب ش��باب العراق 
في بطولة غربي آس��يا نهاية العام 
املنصرم وحصولهم على 6 اوسمة 
ذهبية تسيدوا خاللها املراكز االولى 

للبطولة.

طائرة المثنى تشيد بالمعسكر 
التدريبي المشترك مع بغداد

موهبة األثقال تعتمد عددًا من 
المعايير الختبار المتقدمين عليها

إعالم الشباب والرياضة
اكد مدير ع��ام دائرة االس��تثمار 
والتمويل الذاتي في وزارة الشباب 
والرياضة علي الشهرس��تاني ان 
الهدف من منح اجازة اس��تثمار 
نادي ميسان الرياضي، هو لتطوير 
منوذجي��ا  نادي��ا  وجعل��ه  الن��ادي 
الرياضي��ة  مبنش��آته  واالرتق��اء 
وواقع اخلدمات لش��باب ورياضيي 
وان مايقال  محافظ��ة ميس��ان، 
خ��الف ذلك هو بعيد ع��ن الواقع 
ومحاولة الث��ارة اجلماهي��ر بامور 

غير دقيقة وبعيدة عن الواقع.
ووفق  ان��ه  الشهرس��تاني  وب��ني 

االج��ازة ، س��يتم انش��اء بناي��ة 
جدي��دة للهيئ��ة االداري��ة للنادي 
وجتهيزها باالث��اث فضال عن بناء 
قاعة رياضية ملمارسة االنشطة 

الرياضية املتنوعة.
ان  الشهرس��تاني  واض��اف 
االنش��طة الرياضية والش��بابية 
واندي��ة  ال��وزارة  تقيمه��ا  الت��ي 
احملافظ��ة س��تكون مجانية وفق 
العق��د االس��تثماري م��ن اج��ل 
دعم ورعاية الرياضة واالنش��طة 

الشبابية في ميسان.
واوضح مدير عام دائرة االستثمار 
والتمويل الذاتي ان املشروع احيل 

الى شركة دار النبأ من محافظة 
ميسان ومنحت اجازة االستثمار 
2017/129 م��ن الهيئة  املرقم��ة 
ويتك��ون  لالس��تثمار،  الوطني��ة 
املش��روع من ثالث طوابق ويضم 
قاع��ات رياضية نس��ائية وقاعات 
رياضية ومس��بح ترفيهي مغلق 
وجن��اح اداري وملعب مثيل لكرة 
القدم ومرس��ى للزوارق على نهر 
دجلة ومحالت لاللبسة الرياضية 
للس��يارات  وم��رأب  والتجاري��ة 
وخدمات متكامل��ة ومجموعات 
ومم��رات خضراء  ونافورات  صحية 

ومقهى انترنيت ومقهى عائلي.

سلة الكراسي في بطولة 
غرب آسيا المؤهلة إلى جاكارتا

استثمار نادي ميسان يهدف الى 
تطويره واالرتقاء بمنشآته الرياضية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 سمير خليل 
كثير م��ن طيورنا املبدعة والتي حلقت 
ص��وب املناف��ي، ظ��ل الوط��ن وحنينه 
ونتاجه وارثه الثقافي اهم شواغلهم، 
وص��ور  انش��طتهم  تنوع��ت  هن��اك 
ابداعه��م التي ظلت برغم ثوب الغربة 
حتم��ل أل��وان اجلم��ال العراق��ي برقيه 

ودهشته.
 مهن��د هواز فن��ان موصلي ش��اب آثر 
ان يبه��ر املش��اهد ف��ي األماك��ن التي 
يذهب اليها بالفلكلور والفن الشعبي 
العراق��ي، وكانت احلصيل��ة فرقة فنية 
اس��ماها )فرق��ة انكي��دو( ف��ي مدينة 
يوتوبوري جنوب الس��ويد، حيث يعيش، 
قوامه��ا )16( فت��اة س��ويدية تتماي��ل 
اجس��امهن عل��ى األنغ��ام العراقي��ة 

التراثية.
 حدثنا مهند هواز عن جتربته االبداعية 
الت��ي ب��دأت بس��ن الثانية عش��ر في 
مدين��ة املوص��ل فبدأ حلم��ه باحتراف 
الرقص الشعبي، واالنتماء الى الفرقة 
القومي��ة للفن��ون الش��عبية وحتق��ق 

حلمه بان يصبح احد أعضائها، وقال:

 بع��د مغادرتي العراق وف��ي عام ٢٠٠٥ 
قبلت في مدرس��ة الرقص املس��رحي 
احلدي��ث التاب��ع ل��دار األوب��را املصرية، 
وتتلمذت عل��ى يد الفن��ان وليد عوني 
والذي يعد من اه��م مصممي الرقص 
في أوروبا. عام ٢٠٠٦ انتقلت الى مملكة 
الس��ويد ودرس��ت ف��ن البالي��ه واجلاز 
والرقص املس��رحي في املعهد العالي 
للرقص احلديث، وف��ي عام 2010 حتقق 
حلمي االكبر بتأس��يس فرقة انكيدو. 
الهدف من تأس��يس الفرق��ة، احلفاظ 
عل��ى التراث العراقي وط��رح الفلكلور 
جمي��ل  مس��رحي  بنح��و  العراق��ي 
للمشاهد الغربي، وتعريف الغرب على 
هذا التراث الغني، والفرقة تقدم التراث 
الفلكلور  املص��ري واخلليج��ي، ولك��ن 

العراقي هو األساس.

*وماذا عن عضوات الفرقة؟
 "فرق��ة انكي��دو تعن��ى بنوع��ن م��ن 
الرق��ص، االول للفنون ش��عبية ويضم 
)١٢( فت��اة، والثاني للرقص املس��رحي 
احلديث )modern Danic.( ويضم اربعة 

فتي��ات، وجمي��ع عض��وات الفرقة من 
اجلنس��ية الس��ويدية، باس��تثناء فتاة 

عراقية ولكنها من مواليد السويد".

 *وكيف تتواصل مع بلدك األم؟ 
"مع االسف ومنذ بداية عملنا وانا احلم 
بزي��ارة بلدي العراق، واق��دم فنونه على 

مسارحه وبن اهلي هناك، وانا اتوق الى 
دعوة من وزارة الثقافة، او اي مؤسس��ة 
فنية لزي��ارة العراق ان��ا وفرقتي، وكما 
تعرف ان تولي امر الس��فر لي وللفرقة 
مكل��ف كثي��را بالنس��بة ل��ي، لكني 
على تواصل دائم م��ع الفرقة الوطنية 
للفن��ون الش��عبية واس��اتذتي املعلم 

اجلمي��ل فؤاد ذنون، وحس��ن س��عدون، 
وهن��اء عب��د اهلل الت��ي زارتن��ا هنا في 
السويد وقدمنا معا اعماال فولكلورية 
عراقي��ة من بنات الفرق��ة االم، واقامت 
ورش��ات م��ع الفرق��ة لتعلي��م البنات 
على أس��س الرقص الشعبي العراقي، 
ومثل ما يعرف الكل ان فؤاد ذنون وهناء 
عبداهلل لهم دور كبير بالتعريف بالفن 
والتراث الش��عبي العراقي وانا باسمي 
و اسم فرقتي نش��كر األساتذة الكبار 

على دعمهم لنا".
وعن األعمال التي قدموها قال:

  من��ذ الع��ام ٢٠١٠ قدمن��ا اعم��اال 
كثيرة وشاركنا في اكثر من مهرجان 
ومسابقات للرقص في أوروبا، ومصر، 
والص��ن والياب��ان، وكن��ا حريص��ون 
عل��ى نقل التراث الش��عبي العراقي 
بطريق��ة جميلة، وعرض��ه في بلدان 
عديدة برغم ان كل الدول متلك فنونا 

شعبية خاصة بها.
 واه��م اعمالن��ا الت��ي نفخ��ر به��ا، 
لوح��ات الفرق��ة القومي��ة االم مثل 
)لوحة احلج��ل(، و)ابو العود(، و)امليج(، 

و)احلوري��ات(، و )األهوار(، وعمل في دار 
األوبرا القدمي في يوتوبوري مش��اركة 
مع اس��تاذتي هناء عبداهلل، واملسرح 
اجلنوبي امللكي في س��توكهولم مع 
االس��تاذ الفنان عالء َمِجيد، واملسرح 
الش��عبي في مامل��و واملرك��ز امللكي 
الثقافي في االردن، وعمل مس��رحي 
مبش��اركة الفنان��ة العراقي��ة عايدة 
ندمي، واس��م العمل )مزيد من احلياة( 
وهو رقص مس��رحي حدي��ث يجمع 
بن احلداثة و الصوفية من تصميمي 
ايضا، وحصلنا عل��ى املركز االول في 
مهرج��ان الرقص الدول��ي في الصن 
متفوق��ن عل��ى ١٦ فرق��ه عاملي��ة، 
كذلك كانت لنا مش��اركة رائعة في 
املهرج��ان الدولي للرقص املس��رحي 
ف��ي اجلزائ��ر حي��ث مثلن��ا الع��راق و 
الس��ويد معا وكان العمل )عش��تار 
ترق��ص من اجل احلي��اة( وجديدنا هو 
املش��اركة في مهرج��ان الرقص في 
كازخس��تان مع إلقاء محاضرات عن 
الرقص و سأكون في جلنة احلكم في 

مسابقه الرقص الشعبي".

الفن العراقي في فضاءات أوروبا والعالم

فريال حسين

تأت��ي املعرف��ة ف��ي نهاية املط��اف م��ن التجربة، 
وأفضل املع��ارف تأتي من فهم األش��ياء التي كنا 

نحاول اختبارها بأنفسنا.
في اخملتبرات العلمية جُترى التجارب، وتُس��تخلص 
النتائج، وينطبق األمر نفسه على املعرفة التي قد 
نتعلمها في حياتنا اليومية، في العمل واملدرسة 

واملنزل واجملتمع. 
عندم��ا يكون هناك تس��رب للماء س��نحتاج إلى 
شخص مؤهل ميكنه إصالح األنبوب بأمان، لكن ال 
يحتاج أي ش��خص إلى مؤهل أو اقتباس من كتاب 
ليتمك��ن من االس��تمتاع بالش��عر أو املوس��يقى 
أو املناظ��ر الطبيعي��ة ألنها جزء من جت��ارب احلياة 

الكثيرة الواسعة.
الفوائد احلقيقية للمعرفة هي أن نفهم أنفسنا، 
ونفه��م العال��م من حولن��ا، وبذل��ك نتغلب على 
مخاوفن��ا، ونكتش��ف كيفي��ة التعام��ل مع عدد 
ال يحص��ى م��ن املش��اكل الهامة الت��ي ميكن أن 

تعترضنا في الطريق.
وأجم��ل ما ف��ي املعرف��ة تبادلها وتقاس��مها مع 
اآلخرين من أجل حتسن حياتهم كما لو كانت من 
أعمال اخلير، فمن املهم أن نتذكر أن العمل اخليري 

يعني ببساطة التخلي عن األنانية وإيثار الغير.
إن مشاركة معارفنا ومهاراتنا مع اآلخرين أمر بالغ 
األهمي��ة للتقدم احلديث، وإلفس��اح اجملال لألفكار 
اجلديدة، خاصة وأن مكدس��اتنا م��ن التكنولوجيا 
أصبح��ت معقدة ومتخصصة عل��ى نحو متزايد، 
فمش��اركة ما نعرفه ال يساعد فقط اآلخرين، بل 

يساعدنا أيضاً.
اليوم، نحن في ظروف مشابهة للثورة الصناعية. 
ج��اءت تكنولوجي��ا املعلومات من الع��دم، وخالل 
عقدي��ن من الزم��ن، جتاوزت كل جان��ب من جوانب 
حياتن��ا، والن��اس من جمي��ع األعم��ار يبحثون عن 
هذه التكنولوجيا، ويجدون أنفسهم غير مهيئن 

للتعامل معها بشكل كاف.
يذهلن��ي، ح��ن أبح��ث ف��ي " گ��و گل" أو أطالع 
املدمون��ات، عدد املطورين وهم يعرضون معارفهم 
حل��ل مش��اكل األجه��زة االلكترونية الت��ي باتت 
لصيق��ة بن��ا ف��ي كل م��كان نك��ون في��ه. وأنني 
ش��خصياً، أتعلم منهم دائماً، واتوق ملش��اركة ما 
أعرف��ه حت��ى ميكن لش��خص آخر أن ميتل��ك إرثنا، 

وينقله إلى أشخاص آخرين.
عندم��ا يحل��م أحدن��ا بقه��ر العالم ومي��أل جدول 
أعمال��ه مبش��اريع جدي��دة، غالب��اً م��ا يك��ون من 
الض��روري تزويد نفس��ه بكوب كبير م��ن القهوة 
مع أشخاص مناس��بن، فأي مشروع ناجح، سواء 
كان كبي��راً أم صغي��راً ، ينطوي على ش��يء واحد 
في جوه��ره: التعاون الفعال وال��ذي ميكن حتقيقه 

مبشاركة املعرفة.
أس��وق هذا املث��ل ألخلص إل��ى القول أن رأس��ن 
يفك��ران أفضل م��ن رأس واحد، وعندم��ا تتصادم 
املهارات واخلبرات اخملتلفة، تظهر أفكار وحلول تثير 

الفضول والدهشة. 
مشاركة املعرفة وس��يلة رائعة للجميع، وكل ما 
علين��ا القيام ب��ه هو أن نكون مس��تعدين لتقدم 

خبراتنا في كل مرة نستطيع فيها ذلك.

تبادل المعرفة

نش��رت النجم��ة العاملي��ة 
أجنلين��ا جول��ي، ص��ورة من 
 Lara" الش��هير  فيلمه��ا 
 ،"Croft: Tomb Raider
وذلك عبر حس��ابها اخلاص 
عل��ى احد مواق��ع التواصل 

االجتماعي.
الصورة عادت جولي  وبهذه 
عل��ى  لتط��ّل  م��ن جدي��د 
جمهوره��ا بعد غياب كبير، 
والق��ت الصورة اعجاب عدد 
كبي��ر م��ن املتابع��ن الذين 

اثنوا على جمالها ورقّيها.
كان��ت  جول��ي  ان  يذك��ر 
ق��د صّرح��ت مؤخ��را جمللة 
 "HELLO! Magazine"
عن حياته��ا اخلاصة، اذ انها 

قال��ت: "أصبح��ت ال أج��د 
وقت��ا لالس��ترخاء وعندم��ا 
يطالبني الناس بالراحة فان 
هذا االمر يجعلني عصبية 
يقودن��ي  ان��ه  ب��ل  أكث��ر، 
للجن��ون، وأعتقد أن الكثير 
من األمه��ات ال يجدن وقتا 
للراح��ة وبطريق��ة م��ا جند 

متعة حقيقية في ذلك".

هولي��وود  جنم��ة  ق��ررت 
الش��هيرة كامي��رون دياز 
العم��ل  ع��ن  االعت��زال 
والتلفزيوني  السينمائي 
وقته��ا  كل  وتخصي��ص 
بنجي  املوسيقي  لزوجها 
مادن الذي يبلغ من العمر 

39 عاماً.
وأفادت معلومات أجنبية 
أّن دي��از تش��عر بالتع��ب 
ف��ي  والرغب��ة  واإلره��اق 
أخذ قس��ط م��ن الراحة 
مع العائل��ة. كما أعلنت 
سلمى بلير صديقة دياز، 
املمثل��ة س��ئمت من  أن 

تنوي  وال  األف��الم  صناعة 
إلى الشاشة  أبداً  العودة 

الكبيرة.
أحزن��ت  األخب��ار  ه��ذه 
دي��از، لكنه متنى  جمهور 
لها النج��اح في عائلتها 

والراحة الدائمة.

السوري سامو  الفنان  نفى 
زين م��ا ت��ردد ح��ول حدوث 
أي جت��اوز م��ن نقاب��ة املهن 
املوسيقية في حقه، أو في 
حق أي فنان آخر خاصة وأنه 
يلتزم بس��داد الرسوم، وكل 
الت��ي  القانوني��ة  النس��ب 
تقررها النقابة على احلفالت 
اخلاص��ة بهم. مش��يراً الى 
أن��ه فوج��ئ هذا الع��ام مع 
عضويت��ه  جتدي��د  موع��د 
بش��خص يدع��ي أنه عضو 
مبجل��س اإلدارة، يخبرني بأن 
أوراق��ي غي��ر س��ليمة، وأن 
العضوية ل��ن يتم جتديدها 

فاتصل��ت بأكث��ر من عضو 
والش��ؤون  اإلدارة  مبجل��س 
القانوني��ة، ونفى اجلميع أن 
يكون هذا الشخص عضواً 
مبجل��س اإلدارة، مؤكدين أن 
موقفي سليم متاماً وأوراقي 

جميعها مستوفاة.

أنجلينا جولي

سامو زين

كاميرون دياز

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الفن العراقي في فضاءات أوروبا

الصباح الجديد - وكاالت:
امس��ى مبقدور مستخدمي "واتس��اب"، منذ أكتوبر املاضي، أن 
يحذفوا الرسائل التي بعثوا بها، لكنهم كانوا مضطرين لفعل 
ذلك في غضون س��بع دقائق فقط في ح��ال عدم قراءتها، لكن 

حتديثا من تطبيق التراسل الفوري قام بتمديد املهلة.
وبحسب ما نقل حساب "وابيتا إنفو" على تويتر، فإن التحديث 
األخير من واتس��اب يتيح للمس��تخدم أن يحذف الرس��الة في 

ظرف ساعة وثمان دقائق وست عشرة ثانية.
ويبعث املستخدمون في بعض األحيان رسائل عن طريق اخلطأ 
إلى أش��خاص غي��ر مقصودين، ولم يكن أمامهم س��وى دقائق 

ليتداركوا األمر.
ويلجأ بعض مس��تخدمي املنص��ات االجتماعية إلى تطبيقات 
مثل "سناب ش��ات"، اذ تزول الرسالة في العادة مبجرد قراءتها، 
لك��ن عدة ميزات تتيح تس��جيلها، كما أن آخري��ن يلجأون إلى 

تصوير الشاشة بالكامل.

واتساب يمهلك وقتًا 
أطول لتصحيح الخطأ

الصباح الجديد - وكاالت:
كل  موثوق��ة  معلوم��ات  نف��ت 
األخبار الت��ي دارت بش��أن كمية 
الهداي��ا الفاخ��رة الت��ي وصل��ت 
إل��ى النجم��ة هيف��اء وهبي في 
عي��د ميالده��ا، الذي أُقي��م على 
جزأين األول ف��ي القاهرة، والثاني 
في بي��روت، وقال��ت املعلومات إن 
حكاي��ة الس��يارات الفارهة التي 

أتت كهدية من نسج خيال بعض 
املتضرري��ن من جنومي��ة الفنانة، 
التي عاشت أسعد أوقاتها برفقة 
أسرتها وأصدقائها املقربن بعيًدا 
عن "االستعراضات الفارغة" التي 
ال متت إلى قناعات األخيرة بصلة، 
خصوًص��ا ف��ي مرحل��ة وصل��ت 
فيها إل��ى مقدمة الصفوف على 

مستوى الوطن العربي .

قي��ل  م��ا  بعك��س  و  هيف��اء   
وتردد، أص��ّرت عل��ى التواضع في 
تناغمه��ا م��ع االحتف��االت التي 
أقيم��ت مبناس��بة عي��د ميالدها، 
وكان هدفه��ا الوق��ت الس��عيد 
اإلمكانيات  اس��تعراض  أكثر من 
املادي��ة والهداي��ا الثمينة وغيرها 
م��ن "اإلكسس��وارات" التي منذ 
الفنية لم تس��تعرضها  بدايتها 

أمام الن��اس، وقد حافظت على 
عفويته��ا ونتيج��ة ذل��ك بقيت 
في موقعه��ا ب��ال أي تراجع إلى 

اخللف .
وتلق��ت هيف��اء كمي��ات م��ن 
املعلوم��ات  بحس��ب  ال��ورود 
اخلاصة، لكن مسألة اليخوت 
أطراف  والس��يارات جاءت من 

لديها خيال درامي.

هيفاء وهبي توضح حقيقة هدايا عيد ميالدها

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف تقرير أن أكثر من 100 مدينة 
حتص��ل على نحو 70% في األقل من 
طاقته��ا الكهربائي��ة م��ن مصادر 
طاقة متجددة، مثل الطاقة املائية، 
أو احلرارة اجلوفية، أو الشمس��ية، أو 

الرياح.
 وتش��ّكل ه��ذه املدن املائة س��دس 
املدن التي قدمت بيانات بهذا الشأن 
ملؤسس��ة مش��روع الكش��ف عن 
الكرب��ون، التي تتخذ م��ن بريطانيا 

مقرًا لها.
وبحس��ب املؤسس��ة، التي تسعى 
البيئ��ي  التأثي��ر  ع��ن  للكش��ف 
للشركات الرئيسة الكبرى، وتهدف 
إل��ى تقدمي حلول ح��ول إدارة اخملاطر 
وإع��داد تقارير بيئية، ف��إن أكثر من 
مدين��ة اآلن تس��تمد طاقته��ا من 

مصادر طاقة بديلة ومتجددة. 
وتتوقع املؤسسة زيادة في عدد املدن 
التي تلجأ إلى مصادر طاقة متجددة 
والس��عي من أجل مستقبل طاقة 

نظيفة.
 وبحس��ب التقري��ر فق��د كان عدد 

امل��دن التي حتولت إلى مصادر طاقة 
متجددة بنسبة 100 % ففي كانون 
مدين��ة،   15  ،  2015  ، الثاني/يناي��ر 
وارتفع��ت ف��ي كان��ون الثاني/يناير 
2016 إل��ى 31 مدينة، ثم 42 مدينة 

في كانون الثاني/يناير 2017.
وأما املدن التي تصل نسبة الطاقة 
املتجددة فيها إل��ى نحو %70، فقد 
ارتفع��ت من 25 مدين��ة في كانون 
الثاني/يناير 2015 إلى 39 مدينة في 
كانون الثاني/يناير 2016 ثم إلى 50 
مدينة في كانون الثاني/يناير 2017. 

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتك��ب منظم��و حفل رس��مي 
في أوت��اوا خ��الل زي��ارة العاهل 
البلجيكي امللك فيليب وزوجته 
امللكة ماتيلدا إل��ى كندا هفوة 
برفعه��م عل��م أملانيا ب��دال من 
عل��م بلجي��كا ف��ي اس��تقبال 
الثنائي امللكي، لكنهم س��رعان 
ما تّنبهوا للخطأ وأصلحوه قبل 

وصول الزائرين.
وس��ط  رف��ع  األملان��ي  والعل��م 
احلاكمة  إقام��ة  حديق��ة مق��ر 
العام��ة لكن��دا جول��ي بايي��ت، 
التي تعد ممثل��ة امللكة إليزابيث 
الثانية، الرئيسة الفخرية لدولة 

كندا.
ووق��ع املنظمون ف��ي اخلطأ حن 
صغي��را  أملاني��ا  علم��ا  عّلق��وا 
بواس��طة ش��ريط أصف��ر إل��ى 
جان��ب علم كندي على ش��جرة 
قيقب زرعته��ا قبل أكثر من 40 

عاما ملكة بلجيكا فابيوال.
إل��ى  القيق��ب  ش��جرة  وترم��ز 
كن��دا التي يحم��ل علمها ورقة 

ه��ذه الش��جرة، في ح��ن أن 
العلم��ن األملاني والبلجيكي 
يتش��ابهان بألوانهما الثالثة: 
واألس��ود،  واألحم��ر  األصف��ر 
ولك��ن م��ع اختالف بس��يط 
إذ أن عل��م أملاني��ا يتكون من 
ثالث��ة خطوط أفقية )أس��ود 
ثم أحمر ثم أصفر( في حن ان 
علم بلجيكا يتكون من ثالثة 
خط��وط عمودي��ة )أس��ود ثم 

أصفر ثم أحمر(.
ليتورن��و  ماري-إي��ف  وقال��ت 
احلاكم��ة  باس��م  املتحدث��ة 
العام��ة لكندا إن��ه "في أثناء 
حتضيراتن��ا للحف��ل، مت لفت 
نظرنا إل��ى أنه حصل خلط 
في األمور ف��ي علم صغير 
رفع عل��ى الش��جرة التي 
امللك��ة  زرعته��ا جالل��ة 

فابيوال في 1977".
وأضافت "لقد صححنا 
اخلطأ ف��ي احلال" قبل 
فيليب  املل��ك  وصول 

وامللكة ماتيلدا.

100 مدينة تحصد 70 % 
من الطاقة البديلة

كندا تستقبل ملك بلجيكا 
وزوجته بالعلم األلماني

الصباح الجديد - وكاالت:
في عقوبة قاس��ية، قررت س��يدة 
كندية تلقن طفليها "درس��ا في 
األخ��الق" من خ��الل الذه��اب إلى 
املدرسة سيرا على األقدام ملسافة 
سبعة كيلومترات، حتت الثلج وفي 

جو بارد جدا.
وذه��ب الطفالن إلى املدرس��ة في 
رحلة اس��تمرت س��اعتن وس��ط 

أجواء ثلجية شديدة البرودة.

 وحم��ل الطف��الن لوح��ة مكتوب 
عليه��ا "ألننا كنا س��يئن ووقحن 
مع س��ائق احلافلة املدرسية، ماما 

جتبرنا على املشي".
وقال��ت األم: "أوالدي كانوا س��يئن 
مع س��ائق حافلته��م، وقد تلقيت 
اتصاال من املدرسة باألمس يخبرني 
بالقصة، لذلك قمنا بالس��ير هذا 
الصباح مسافة سبعة كيلومترات 
ألريهما كيف سيكون األمر كل يوم 

بالنسبة لهما عندما يتم طردهما 
من احلافلة املدرسية".

وأضاف��ت األم: "لق��د اكتش��فا أن 
األم��ر مبنزلة لعن��ة حقيقية، فقد 

وصال بعد ساعتن".
ونش��رت األم ص��ورة لطفليها عبر 
مواقع التواص��ل االجتماعي، وهي 
الصورة التي انتش��رت بنحو واسع 
ونال��ت العدي��د م��ن التعليق��ات، 
حت��ى أن جمعية مهتم��ة بحقوق 

الطف��ل اعترضت على 
لوكال��ة  وفق��ا  األم��ر، 

"سبوتنيك".
م��ع  األم  وتواصل��ت 

اجلمعية لتفسير موقفها، 
ليؤكد مسؤولو اجلمعية أنهم 
غير معترضن على العقوبة، 
لك��ن اعتراضه��م كان على 
بالطفل��ن عب��ر  التش��هير 

مواقع التواصل االجتماعي.

العقوبة بالسير سبعة كيلومترات لطفلين
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