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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
تأيي��ده  ع��دم  الس��بت،  أم��س 
لألغلبي��ة السياس��ية التي تريد 
واالس��تئثار  اآلخ��ر  "اس��تبعاد 
باالمتيازات الفئوي��ة"، داعياً إلى 
توافقية سياسية ترعى مصالح 

البالد.
وق��ال العبادي ف��ي كلمته خالل 
فعاليات "يوم الشهيد العراقي، 
إن "العراق ضمن القيادات األولى 
في محاربة اإلرهاب على مستوى 
العال��م ألن العراقي��ن حقق��وا 
نص��راً باه��راً في كس��ر اإلرهاب 
الداعشي"، ماضياً إلى القول إنه 
"ال ميك��ن أن نرع��ى االنتصار من 

دون الوحدة".
م��ع  "نح��ن  العب��ادي،  وأض��اف 
الت��ي  السياس��ية  التوافقي��ة 
ترعى مصال��ح العراق واملواطنن 
ولسنا مع التوافقية السياسية 
التي تريد االس��تئثار باالمتيازات 
لألح��زاب واجله��ات، واخلل��ل في 
احلفاظ  السابقة كان  التوافقية 

على االمتيازات".
األكثري��ة  م��ع  "نح��ن  وتاب��ع، 
م��ن  يُ��راد  كان  إذا  السياس��ية 

األكثري��ة السياس��ية أن حتق��ق 
دولة قوية ودولة تستطيع السير 
بق��وة إلى األمام لتحقيق طموح 
املواطنن، ولس��نا م��ع األكثرية 
السياسية التي تريد أن تستبعد 
اآلخر وتريد أن تستأثر باالمتيازات 

الفئوية".
وح��ذر العبادي، من بن��اء عالقات 
للمصلح��ة الش��خصية عل��ى 
الوطني��ة  املصلح��ة  حس��اب 
العام��ة، وق��ال "نري��د أن نبن��ي 
العالق��ات على اس��اس املصالح 
الوطني��ة املش��تركة"، مطالب��ا 
"املواطن��ن والكتل السياس��ية 
الى الوح��دة والتكاف��ؤ من أجل 

حتقيق املصلحة الوطنية".
وأك��د على انه "ال ميكن ان تنجح 
احلكومة ف��ي اإلعم��ار، في حن 
تك��ون هناك اي��اد تدم��ر"، مبيناً 
نائم��ة  خالي��ا  هن��اك  "مات��زال 
لداع��ش، تريد القي��ام بعمليات 

أرهابية وقتل املدنين".
وق��ال العبادي بش��أن االنتخابات 
البرملاني��ة املق��رر اجراءها في 12 
اي��ار املاض��ي، "يج��ب ان تك��ون 
االنتخابات نقطة التقاء بدال من 

أن تكون نقطة تفرقة".

مؤكدا أهمية المصالح الوطنية المشتركة

العبادي: لن تنجح الحكومة في
اإلعمار إذا كانت هناك أياد تدّمر

حيدر العبادي يلقي كلمته في يوم الشهيد العراقي

حكومة اإلقليم والمواطنون
سلمان بن إبراهيم: رفع الحظر الدولي3ال يسددان الديون المستحقة لبعضهما

15انتصار لإلرادة العراقية الصلبة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املرك��زي  البن��ك  محاف��ظ  دع��ا 
العراق��ي عل��ي العالق إل��ى إحياء 
قطاع التأمن، الذي يعود نشاطه 
إل��ى خمس��ينيات الق��رن املاضي 
وخّرج أجياالً م��ن أصحاب اخلبرات 

واملمارسات في العمل. 
وقال العالق، خالل مؤمتر رعته وزارة 
املالية ونظمه ديوان التأمن املالي 
وشركاته التأمينية، أن »بن عامي 
1991 و2012 أشرف البنك املركزي 
العراق��ي عل��ى نش��اط ش��ركات 

التأم��ن، والقط��اع بحاج��ة إل��ى 
الدعم«، مؤكداً أن »مرحلة اإلعمار 
والبن��اء التي سيش��هدها العراق 
قد تك��ون عامالً لتحريك نش��اط 

القطاع وتفعيل دوره«.
وقال وكيل وزارة املالية ماهر حماد 
جوه��ان، إن »مش��كالت ش��ركات 
التأم��ن ميك��ن حله��ا م��ن خالل 
مراجع��ة التش��ريعات والقوان��ن 
التي تناس��ب اخلب��رات الوطنية«، 
مؤك��داً »ض��رورة تواف��ر ح��ال من 
التكامل واملنافسة بن الشركات 

العاملة«.
وأكد رئي��س دي��وان التأمن أحمد 
عبد اجللي��ل، أن »التأمن وس��يلة 
إل��ى  املمتل��كات  حلماي��ة  مثل��ى 
جان��ب األف��راد واألس��رة، والتأمن 
صناعة عاملية وهو أداة مهمة من 
أدوات االدخار واالستثمار ومحاربة 
الفق��ر«، مش��دداً عل��ى »أهمي��ة 
توافر تش��ريعات تش��جع تسويق 
س��لع وخدم��ات التأم��ن، ولك��ن 
ضعف التخصيص��ات في املوازنة 

االستثمارية أضر بالقطاع«.

بدوره، ق��ال رئيس »غرفة الصناعة 
والتج��ارة العراقي��ة- البريطانية« 
»التأم��ن  إن  كش��كول،  س��امي 
حلقة مهم��ة في عملية التنمية 
الش��ركات  ومتث��ل  االقتصادي��ة، 
التأمينية الرصين��ة محوراً مهماً 
التأمين��ي  الغط��اء  تواف��ر  ف��ي 
لبل��د  االقتصادي��ة  للعملي��ات 
ينتظ��ره مس��تقبل عم��ل كبي��ر 
بأم��ّس احلاج��ة إلى وج��ود ميدان 

تأمن مبواصفات عاملية«. 
تفصيالت أوسع ص7

السليمانية- عباس كاريزي:
أكد مف��وض في مجل��س املفوضية 
ان  لالنتخاب��ات  املس��تقلة  العلي��ا 
األولية النتخاب��ات مجلس  النتائ��ج 
النواب في شهر أيار املقبل، ستظهر 
خ��الل س��اعات م��ن انته��اء عملية 

التصويت.
وفيم��ا ح��ذر مفوض آخر م��ن مغبة 
والكت��ل  املرش��حن  بع��ض  إط��الق 
السياس��ية حمالتهم الدعائية قبل 
موعده��ا احملدد، مش��يرا إل��ى أن من 
ب��ن عقوب��ات تكرار اخملالف��ة، حرمان 
املرشح من خوض االنتخابات املقبلة، 
ق��ال نائ��ب رئيس مجل��س املفوضن 

ان جه��از التحق��ق وتس��ريع النتائج 
كفيل بعدم حصول خروقات او تزوير 
في االنتخابات املرتقبة في شهر ايار 

املقبل.
وج��اءت تصريح��ات املفوض��ن هذه، 
خالل ورشة عمل نضمتها املستقلة 
لالنتخابات في السليمانية لتسمية 
مدراء مكاتبها في اخلارج، استغرقت 
ثالثة أي��ام تنتهي اليوم االحد، وصرح 
رياض الب��دران مدير االدارة االنتخابية 
في املفوضية، على هامشها للصباح 

اجلديد
ان املفوضية:" اتخذت االس��تعدادات 
املس��لتزمات  وتهيئ��ة  املطلوب��ة 

النازح��ن  مبش��اركة  الكفيل��ة 
وتهيئ��ة  واملغترب��ن  واملهجري��ن 
مكاتبها املنتش��رة ف��ي اخلارج كافة 
لتس��هيل ادالء العراقين بأصواتهم 
بسالس��ة خالل االنتخابات البرملانية 
املق��رر اجراؤها في 12 من ش��هر ايار 
املقبل " مضيفا ان " املفوضية انهت 
االجراءات اللوجستية اخلاصة باجراء 
انتخابات اخلارج ف��ي 13 دولة اضافة 
الى ست دول فتحت املفوضية فيها 
مراكز اقتراع وفقا للكثافة السكانية 

واعداد املغتربن العراقين ".
وم��ن جانبه قال نائ��ب رئيس مجلس 
العلي��ا  املفوضي��ة  ف��ي  املفوض��ن 

لالنتخاب��ات رزكار حمه محيي الدين 
ف��ي تصري��ح للصب��اح اجلدي��د، ان " 
اس��تعمال جه��از التحقق وتس��ريع 
النتائج كفيل بعدم حصول خروقات 
او تزوي��ر ف��ي االنتخاب��ات "، مضيفاً  
باس��تكمال " توزي��ع االدوار والعم��ل 
على املفوض��ن وم��دراء املكاتب في 
البايومتري  التسجيل  وان  احملافظات، 
كفيل مبنع حص��ول التزوير "، معلناً 
الدولي��ة  بالش��ركات  االس��تعانة   "
لفحص عمل االجه��زة ودقة عملها 
ف��ي االقت��راع والتأك��د م��ن هوي��ة 

الشخص املقترع ".
تفصيالت أوسع ص2

70 مليار دوالر سنويًا قيمة البضائع والسلع المستوردة

إحياء قّطاع التأمين لحماية االقتصاد من المخاطر
نتائج االنتخابات المقبلة تظهر خالل ساعات من انتهاء التصويت

وكاالت ـ الصباح الجديد:

قررت روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا 
مع اس��تمرار التوتر بن البلدين بس��بب 
السابق  الروس��ي  تس��ميم اجلاس��وس 

سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.
إن  الروس��ية  اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
موظفن ف��ي الس��فارة البريطانية في 

موسكو سيطردون خالل أسبوع.
وأضافت إنها س��تغلق املرك��ز الثقافي 
والقنصلي��ة  روس��يا،  ف��ي  البريطان��ي 

البريطانية في سانت بطرس برغ.
وجاءت هذه اخلط��وة عقب قرار بريطانيا 

طرد 23 دبلوماسيا روسيا.
وأوضح��ت ال��وزارة أنه��ا اتخ��ذت ه��ذا 
االستفزازية«  »األعمال  بس��بب  التدبير 
لبريطاني��ا و»اتهاماتها التي ال أس��اس 
لها بشأن حادثة الرابع من آذار/مارس في 
سالزبري«، في إشارة إلى حادثة التسمم 
الذي تعرض له العميل الروس��ي املزدوج 

السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقالت وزارة اخلارجية الروس��ية في بيان 
أيضا إن��ه »نظرا للوضع غي��ر النظامي 
للمركز الثقافي البريطاني في روسيا، مت 

وقف نشاطاته«.
وذك��رت الوزارة أن موس��كو ق��ررت أيضا 
سحب تصريح لبريطانيا بفتح قنصلية 

عامة في سان بطرسبرغ.
وح��ذرت ال��وزارة بريطانيا م��ن إنها »إذا 
اتخ��ذت أي إج��راءات إضافي��ة غير ودية 

حيال روسيا، فإن اجلانب الروسي يحتفظ 
بحق اتخاذ إجراءات ردا على ذلك«.

وتوج��ه احلكوم��ة البريطاني��ة أصاب��ع 
االتهام إلى موسكو في محاولة اغتيال 
س��كريبال، ولك��ن موس��كو تنف��ي أي 

عالقة لها باحلادث.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة البريطانية إنها 
كانت تتوقع "مثل هذا الرد" من روس��يا، 
وإن مجل��س األم��ن القومي س��يجتمع 
بداية األسبوع املقبل للنظر في اخلطوة 

املقبلة.
وما ي��زال س��كريبال، البالغ م��ن العمر 
66 عام��ا، وابنته في حال��ة حرجة داخل 
عث��ر  أن  من��ذ  بريطان��ي،  مستش��فى 
عليهم��ا في غيبوب��ة عل��ى مقعد في 

منطقة سالسبيري.
وتقول احلكومة البريطانية إنهما تعرضا 
لتس��ميم بغاز لألعصاب من نوع طورته 
روس��يا. وقالت رئيس الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، إنها تعتقد أن روسيا "ضالعة 

في احلادث".
تتمة ص3

روسيا تطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا
وتمهلهم أسبوعًا لمغادرة البالد

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
استبعد نّواب من كتل شتى، أمس 
السبت، حتقق النصاب في جلسات 
م��ا تبقى من عمر الدورة البرملانية، 
مؤكدي��ن أن مجل��س الن��واب ل��ن 
يس��تطيع عق��د جلس��اته وإقرار 
التش��ريعات املهمة، وأرجعوا ذلك 

والدعايات  باحلمالت  االنشغال  إلى 
االنتخابية.

وق��ال النائب عن التحالف الوطني 
حس��ن خالطي ف��ي تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "عمر مجلس 
الن��واب م��ن الناحي��ة القانوني��ة 
ينته��ي ف��ي الثالث��ن م��ن ش��هر 

حزي��ران املقب��ل وه��ذا يعن��ي بعد 
االنتخابات بخمس��ة واربعن يوماً، 
إلى حن تش��كيل مجل��س جديد 

يتولى املهمة".
"الفص��ل  أن  خالط��ي  وأض��اف 
التشريعي ينتهي في شهر نيسان 
املقب��ل، وبامكان اجملل��س التمديد 

لشهر واحد فقط".
وأشار إلى أن "املعطيات احلالية تدل 
على عدم مقدرة مجلس النواب من 
االن فصاع��داً على عقد جلس��ات 
مكتمل��ة النص��اب بالنظ��ر إل��ى 
تعقيد املشهد السياسي، وكذلك 

قرب االستحقاق االنتخابي".

وفي حال ع��دم متديد عمر مجلس 
الن��واب، يؤّك��د خالط��ي امكانيه 
ألي  اس��تثنائية  جلس��ة  "عق��د 
ظرف طارئ يت��م الدعوة اليها من 
قبل رئيس اجمللس وفقاً للس��ياقات 

الدستورية".
من جانبها، ذكرت النائبة عن احتاد 

الق��وى العراقية جميل��ة العبيدي 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، أن "عقد 
جلسات مستقبلية قد يبدو صعباً 
للغاي��ة؛ ألنن��ا على اعت��اب نهاية 
ال��دورة النيابية وكذلك النش��غال 

الكتل السياسية باالنتخابات".
تتمة ص3

نّواب: انتهاء الدورة البرلمانية مبكرًا رسالة سلبية الى الشارع العراقي
أكدوا صعوبة تحقيق النصاب للجلسات المقبلة

السفير البريطاني لوري بريستو يغادر مقر اخلارجية الروسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحال��ف الوطني عمار 
احلكيم، أمس السبت، ضرورة حصر 
الس��اح بيد الدول��ة واالنتقال إلى 
مرحل��ة الدول��ة "القوي��ة املهابة"، 
في حني اعتبر أن مش��كات العراق 
واملنطق��ة ال ميك��ن حلها م��ن دون 

"حوار بّناء" بني إيران والسعودية.
وق��ال احلكي��م ف��ي كلمت��ه خال 
العراقي"،  الش��هيد  "يوم  فعاليات 
إن "منه��ج االعت��دال واحل��وار م��ع 
االخوة، واحلزم مع األعداء اإلرهابيني، 

ه��و املنه��ج الق��ادر عل��ى معاجلة 
املشكات وجتاوز األزمات".

وأض��اف، أن "الع��راق بحاجة لرجال 
دولة ال رجال س��لطة، رجال يبحثون 
عن جناح املش��روع الوطن��ي ال جناح 
وتطلعات  الشخصية  مشاريعهم 
حاش��يتهم ومريديهم"، متابعاً "ال 
ب��د من حصر الس��اح بي��د الدولة 
واالنتقال إلى مرحلة الدولة القوية 
املهاب��ة، فا نريد دولة داخل األحزاب 

امنا أحزاٌب داخل الدولة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية، أمس الس��بت، عن جتاوز 
البنك  ل��دى  النقدي  االحتياط��ي 
املركزي العراقي س��قف 50 مليار 
دوالر، مرجع��ة ذل��ك إل��ى ارتف��اع 
واالنتهاء  العاملية  النفط  أس��عار 
م��ن العملي��ات العس��كرية ضد 

تنظيم “داعش” اإلجرامي.
 وقالت عضو اللجنة جنيبة جنيب، 
إن “االحتياطي النقدي لدى البنك 
املركزي العراقي جتاوز ال� 50 مليار 
دوالر بعد انخفاض اس��تمر لعدة 
أس��عار  س��نوات بس��بب هبوط 
بعد  االقتصادية  واخلسارة  النفط 
اجتي��اح عصابات داعش حملافظات 

عدة عام 2014”.
أس��عار  “ارتف��اع  أن  وأضاف��ت   
العمليات  واالنتهاء م��ن  النف��ط 
العس��كرية ضد داعش اإلجرامي 
النق��دي  االحتياط��ي  م��ن  رف��ع 
مبين��ة  املرك��زي”،  البن��ك  ف��ي 
النق��دي  احتياط��ي  “ارتف��اع  أن 
العراقي سيس��هم في زيادة ثقة 
املس��تثمرين األجانب وزيادة أرباح 

البنك جراء بيع الدوالر”.
وأوضح��ت جني��ب أن “االحتياطي 
النقدي انخفض في العام املاضي 
لنحو 45 مليار دوالر في حني وصل 
ع��ام 2016 الى نحو 43 مليار دوالر 
بعد سحب احلكومة مبالغ لسداد 

العجز احلاصل في املوازنة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واإلس��كان  اإلعمار  وزي��رة  افتتحت 
العام��ة  واألش��غال  والبلدي��ات 
الدكتورة آن نافع أوسي فرع صندوق 
اإلسكان في نينوى بعد إعادة تأهيل 
مقره في احملافظة ليباش��ر أعماله 
مبنح القروض للمواطنني بعد توقف 

دام أربع سنوات.
وذكرت الوزير ف��ي تصريح صحافي 
خ��ال االفتت��اح ان ال��وزارة وضم��ن 
جهودها ألعادة االستقرار واخلدمات 
في مدينة املوص��ل، مت افتتاح مبنى 
فرع صندوق االس��كان في احملافظة، 

ليباشر اعماله باستقبال الطلبات 
اخلاص��ة مبنح الق��روض للمواطنني 
معام��ات  تروي��ج  واس��تئناف 
املقترضني السابقة، بعد تخصيص 
املبال��غ املطلوب��ة ل��ه، س��عيا منا 
لتق��دمي افضل اخلدم��ات ملواطنيها 
وتق��دمي كل م��ا من ش��أنه ان يؤمن 
عودة النازحني الى مناطقهم واعادة 
احلياة الطبيعية وتوفير سكن الئق 
بهم ، فضا عن اجلهود التي تبذلها 
ال��وزارة ف��ي النهوض بواق��ع البنى 

التحية في احملافظة. 
تتمة ص3

الحكيم: العراق يحتاج
رجل دولة ال رجال سلطة

االحتياطي النقدي العراقي 
يتجاوز 50 مليار دوالر

صندوق اإلسكان في نينوى 
يعاود قروضه

ال منل��ك إال أن نق��ول: )إنا هلل وإنا إليه راجعون، وحس��بنا اهلل 
و نع��م الوكيل، الله��م أجرنا في مصيبتن��ا وأخلف لنا خيرا 

منها( 
يتقدم اإلعامي والصحافي عاصم جهاد

باألصالة عن نفس��ه وباإلنابة عن عائل��ة املرحوم احلاج جهاد 
مط��ر وعن اإلخ��وة )األديب زاح��م واإلعامي زاه��د واإلعامي 
باس��م وغامن ورائد( بأس��مى آيات الش��كر والتقدير والعرفان 
الى جميع من شاركنا مصابنا بوفاة املرحومة الوالدة العزيزة 
من الس��ادة ال��وزراء وأعض��اء مجلس الن��ّواب ورج��ال الدين 
األفاضل واملراجع الدينية وشيوخ العشائر والقيادات األمنية 
والعسكرية واحلشد الشعبي والزماء في نقابة الصحفيني 
والزماء رؤساء  حترير الصحف وشبكة اإلعام العراقي وجميع 
الزماء في وسائل اإلعام املرئية واملسموعة واملكتوبة احمللية 
والعاملية ونقابة الفنانني ومؤسس��ة الش��هداء وهيئة احلج 
والعمرة، فضا عن اإلخوة والزماء في وزارة النفط والشركات 

النفطية احمللية والعاملية 
س��واًء م��ن حضر مجلس الع��زاء أم اتصل أو أرس��ل بطاقات 

التعزية. 
فقد كان لتعزيتكم الرقيقة أبلغ األثر في نفوسنا فلكم منا 
خالص الشكر والتقدير واالمتنان مقرونا بصادق الود و الوفاء. 
س��ائلني املولى عز وج��ل أن يحفظ اجلمي��ع ويوفقهم للخير 
كل��ه، ويبعد عنهم كل س��وء، نس��أل اهلل تعال��ى ان يتغمد 
الفقيدة واسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنه سبحانه 

وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إنه سميع مجيب.

عاصم جهاد

٤
#نهضة_اقتصادية

شكر على تعزية
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات 
اتخاذه��ا االس��تعدادات املطلوب��ة 
الكفيل��ة  املس��لتزمات  وتهيئ��ة 
واملهجري��ن  النازح��ن  مبش��اركة 
مكاتبه��ا  وتهيئ��ة  واملغترب��ن 
املنتشرة في اخلارج كافة لتسهيل 
ادالء العراقين بأصواتهم بسالسة 
املقرر  البرملاني��ة  االنتخاب��ات  خالل 
اجراؤه��ا ف��ي 12 م��ن ش��هر اي��ار 

املقبل.
جاء ذلك خالل ورشة عمل نضمتها 
املفوضية لتسمية مدراء مكاتبها 
الس��ليمانية،  اخلارج مبحافظة  في 
على مدار ثالثة ايام بدأ يوم اجلمعة 

وانتهى اليوم االحد.
رياض البدران مدير االدارة االنتخابية 
ف��ي املفوضية العلي��ا لالنتخابات، 
اكد ف��ي تصريح للصب��اح اجلديد، 
ان الورش��ة التي اقامتها املفوضية 
ملدراء مكاتبها ف��ي اخلارج تأتي في 
اط��ار التحضي��رات اجلاري��ة الجراء 
االنتخابات وتهيئ��ة املكاتب للدول 
ال� 13 واملراكز الستة التي حددتها 
اخلارج،  انتخابات  املفوضية الج��راء 
به��دف ش��رح االج��راءات اخلاص��ة 
بهيكلية تل��ك املكاتب وآلية اجراء 

االنتخابات فيها. 
واضاف الب��دران ان املفوضية انهت 
اخلاص��ة  اللوجس��تية  االج��راءات 
باج��راء انتخاب��ات اخل��ارج ف��ي 13 
دول��ة اضافة الى س��ت دول فتحت 
املفوضية فيه��ا مراكز اقتراع وفقا 
للكثافة السكانية واعداد املغتربن 

العراقين فيها.
مكات��ب  م��دراء  الب��دران  ودع��ا 
الب��الد وجمي��ع  املفوضي��ة خ��ارج 
العامل��ن في مكاتبها ال��ى التزام 
احلياد واملهنية لضمان احلفاظ على 
حقوق املواطنن السياس��ية، وفقا 
لالطر الدستورية والقوانن والعهد 
الدول��ي اخل��اص باحلق��وق املدني��ة، 
واملهجرين  للمغتربن  الذي يحفظ 
واالبتعاد  والترشيح،  التصويت  حق 
عن االختالفات املوج��ودة في الرؤى 

والتوجهات النتخابات اخلارج.
واضاف الب��دران ان الورش��ة تدخل 

ف��ي اطار ش��رح االج��راءات اخلاصة 
مكات��ب  وتهيئ��ة  والتحضي��رات 
املفوضي��ة ال��� 13، مطالب��ا مدراء 
املكات��ب بالتنس��يق مع س��فارات 
الع��راق في اخل��ارج وفق��ا للقوانن 
تالفيا الي��ة عقبات ق��د تواجههم 
الجن��اح العملي��ة االنتخابي��ة ف��ي 
اخلارج. وتابع البدران في س��ياق رده 
عل��ى س��ؤال للصب��اح اجلديد عن 
الس��بل الكفيلة مبنع خروقات في 
املفوضية  ان  املقبل��ة،  االنتخاب��ات 
اتخ��ذت العدي��د من االج��رات عبر 
واملراقب��ن  باالنظم��ة  االس��تعانة 
بالتع��اون  واحمللي��ن  الدولي��ن 
والتنس��يق مع ممثلية االمم املتحدة 
في العراق وتوزيعهم على مكاتبها 
ف��ي اخلارج والداخ��ل وخصوصا في 
مخيم��ات النازح��ن، ملن��ع حصول 
اخلروق��ات والتزوير، ومحاس��بة من 
يح��اول ان يخ��رق تل��ك االج��راءات، 

وضع��ت  املفوضي��ة  ان  وتاب��ع 
االج��راءات الكفيلة ب��إدالء عراقيي 
اخل��ارج بأصواتهم بسالس��ة، بعد 
التثب��ت م��ن اس��مائهم واوراقهم 
ل��دى اجلهات املعنية، ودع��ا البدران 
وسائل االعالم الى احترام العملية 
االنتخابية والتع��اون مع املفوضية 
الجن��اح االنتخاب��ات، وع��دم اط��الق 

التهم جزافا.
ب��دوره ق��ال نائ��ب رئي��س مجلس 
املفوض��ن ف��ي املفوضي��ة العلي��ا 
لالنتخابات رزكار حمه محيي الدين 
ف��ي تصري��ح للصب��اح اجلدي��د، ان 
وتسريع  التحقق  اس��تعمال جهاز 
النتائج كفيل بعدم حصول خروقات 
او تزوير ف��ي االنتخابات املرتقبة في 
ش��هر اي��ار املقب��ل، مضيف��اً انه مت 
توزيع االدوار والعمل على املفوضن 
وم��دراء املكاتب ف��ي احملافظات، وان 
التس��جيل البايومت��ري كفيل مبنع 

حص��ول التزوير، معلناً االس��تعانة 
الدولية لفحص عمل  بالش��ركات 
االجه��زة ودقة عملها ف��ي االقتراع 
الش��خص  هوي��ة  م��ن  والتأك��د 

املقترع.
تواص��ل  ان  الدي��ن،  مح��ي  واك��د 
املفوضي��ة مع مثلي��ة االمم املتحدة 
على أكمل وجه الستقدام مراقبن 
والشركات الرصينة لتحقق مع الية 
عمل االجهزة واملعدات املستعملة 
من قبل املفوضية ف��ي االنتخابات 

مستمر على قدم وساق.
واش��ار محيي الدي��ن ان املفوضية 
بوض��ع  لبرنام��ج  وفق��ا  س��تقوم 
صنادي��ق في اي��ة نقط��ة او مكان 
داخ��ل  النازح��ون  في��ه  يتمرك��ز 
مخيمات النزوح او في حال عودتهم 
الى مناطقهم داخل محافظاتهم 
وفق��ا ملناط��ق متركزه��م، مبيناً ان 
املفوضي��ة س��خرت كل امكاناتها 

ألداء النازحن بأصواتهم من دون اية 
ضغوطات او امالءات.

وح��ول االلي��ة الت��ي س��يتم فيها 
االع��الن ع��ن النتائج، اك��د محيي 
الدي��ن ان االلية واالجه��زة املتبعة 
والعد والفرز االلكتروني، سيضمن 
االولي��ة  النتائ��ج  ع��ن  االع��الن 
خالل س��اعات م��ن انته��اء عملية 

التصويت.
العليا  املفوضي��ة  بدوره��ا ح��ذرت 
املس��تقلة لالنتخاب��ات، من إطالق 
بعض املرشحن والكتل السياسية 
حمالته��م الدعائية قب��ل موعدها 
احملدد، مشيرة إلى أنه في حال تكرار 
اخملالفات سيحرم املرشح من خوض 

االنتخابات املقبلة.
وق��ال عضو مجلس املفوضن حازم 
الردين��ي ف��ي تصريح صحف��ي، إن 
املفوضية س��تفرض غرامات مالية 
عل��ى املرش��حن والكت��ل اخملالفن 

للضوابط، في حال باشروا احلمالت 
االنتخابية قب��ل موعدها احملدد في 

10 نيسان املقبل«.
وأوضح الرديني، أن الغرامات املالية 
س��تكون مضاعفة في حال تكررت 
اخملالفة وتصل إلى منع املرشح من 
خ��وض االنتخابات، حي��ث توقع أن 
يتم رصد املزيد م��ن اخملالفات خالل 
األيام املقبلة من بعض املرش��حن 
والكتل السياس��ية املش��اركة في 

االنتخابات.
بالش��أن  معني��ن  ان  ال��ى  يش��ار 
االنتخاب��ي أك��دوا، انتش��ار الصور 
والش��عارات لالئتالفات السياسية 
واملرشحن لالنتخابات في الشوارع، 
تعد دعاي��ة ضمنية مبكرة، وهو ما 
للقوان��ن مطالبة  عّدته مخالف��اً 
واملرش��حن  واالح��زاب  االئتالف��ات 
باالمتناع ع��ن الدعاية املبكرة جتنباً 

للمحاسبة القانونية.

مفوضية االنتخابات: النتائج ستظهر
خالل ساعات من انتهاء االقتراع

خالل ورشة نّظمتها لمدراء مكاتبها في الخارج 
د.علي شمخي 

اثبتت التجارب االنتخابية في العراق ان املمارس��ة 
الدميقراطي��ة حتتاج ال��ى وعي وثقاف��ة حية حتيط 
باملش��هد االنتخاب��ي وتتكامل م��ع كل تفاصيله 
ولرمب��ا كان الناخ��ب فيها هو احللق��ة االهم واحملور 
الذي تدور حوله جميع مفاصل العملية االنتخابية 
وهن��اك الي��وم ثمة اس��تغالل وتوظيف ملس��احة 
الوعي الت��ي يتواجد فيها الناخ��ب العراقي وحن 
ي��زداد او يتعمق ه��ذا الوعي يصعب على مرش��ح 
فاشل او فاسد مترير رس��ائله املشبوهة او تسويق 
ش��عارات خادعة وكاذبة وحن ينحدر وعي الناخب 
او يعيش حالة الالوعي في محيط اجلهل والتخلف 
يتكال��ب الفاش��لون والفاس��دون ويتزاحمون في 
االقتراب من��ه واليجدون صعوب��ة او يبذلون جهدا 
ف��ي الفوز بتأيي��ده ومن هنا ميكن الق��ول ان اغلب 
املرش��حن الفاش��لن والفاس��دين الذين تواجدوا 
داخل قبة البرملان او ش��غلوا مناصب تنفيذية في 
مؤسس��ات الدولة  واسهموا في ش��يوع مظاهر 
الفساد والفش��ل في العراق يقف وراءهم ناخبون 
جاهلون ومتخلفون دفعوا بهم الى مقاعد البرملان 
مبمارسة دميقراطية مشوهة ومريبة كانت نتيجتها 
تدوير للفش��ل ومن املهم ج��دا التثقيف والتأكيد 
باستمرار على الناخب العراقي وحتذيره بعدم تكرار 
هذا التدوير وهذا الفش��ل ولطاملا حذرت املرجعية 
الدينية في بياناته��ا وخطبها من الوقوع في دائرة 
االخف��اق مج��ددا ووجه��ت خطابها ال��ى الناخب 
العراق��ي اوال ورفعت ش��عار ) اجملرب اليجرب ( اي ان 
من ثب��ت عليه بالدليل والبره��ان والتجربة انه لم 
ينج��ح ولم يؤمتن في توليه املنصب الميكن القبول 
باعادت��ه وجتربته م��ن جديد اما الذين ش��هد لهم 
الناس باالمانة والنج��اح فمن املمكن اختيارهم او 
اناطة املس��ؤولية بهم من اجل تقدمي اخلدمات الى 
ش��عبهم وفي كل االحوال فان االنتخابات املقبلة 
تؤس��س ملرحلة جديدة هي بالتأكيد مرحلة الوعي 
التي س��يصعب فيها على املرشحن تكرار الوعود 
الزائفة او الشعارات الكاذبة وفي الوقت نفسه فان 
هؤالء الناخبن ح��ازوا الكثير من النضج من خالل 
التجارب السابقة مما س��يمكنهم من فرز خطاب 
احلق عن خطاب التضليل اذا ماتوفرت لهم الفرصة 
ف��ي االختيار من دون ضغوط��ات او تأثيرات دينية او 
قومية او مذهبي��ة والبد ان يدرك كل ناخب عراقي 
بان صوته وحس��ن اختياره ف��ي االنتخابات املقبلة 
هو امانة ومسؤولية يتطلع اليه  مالين العراقين 
لقط��ع الطريق ام��ام الفاش��لن وحضورهم بيننا 

الربع سنوات مقبلة .

)اقوى مباديء النمو تتواجد في االختيار (
جورج اليوت 

تدوير الفشل !

تقـرير

عمرو حمزاوي*

ملّخص: نحن هن��ا إزاء ثقافة تبعية 
وانتظار وش��كوى ال تثّم��ن املبادرات 
الذاتي��ة، وال تعتب��ر حمل��اوالت الفعل 

خارج الفضاء الرسمي.
تتخل��ل أحادي��ث نفر غي��ر قليل من 
املثقف��ن العرب ح��ول الدميقراطية 
سلس��لة متماس��كة م��ن األفكار 
الزائفة الت��ي يرتب حضوره��ا إبعاد 
بالت��داول  املطالب��ة  ع��ن  الن��اس 
السلمي للس��لطة وتعميم سيادة 
واحلري��ات.  وإق��رار احلق��وق  القان��ون 
هن��اك، من جهة، في مع��رض تناول 
قضي��ة النم��وذج األمث��ل للتح��ول 
الدميقراط��ي التحج��ج بعدم عاملية 
اخلبرة الغربية وما أفرزته من صياغة 
ليبرالي��ة لعالق��ة الدول��ة واجملتم��ع 
املق��والت  تش��ير  املواط��ن.  والف��رد 
املتوات��رة في ه��ذا الس��ياق إما إلى 
خصوصية الغرب في القرنن التاسع 
الظاهرة  والعش��رين بحكم  عش��ر 
والث��ورة الصناعي��ة،  االس��تعمارية 
أو إل��ى أوج��ه قص��ور متوهم��ة في 
دميقراطي��ات العال��م املتق��دم مثل 
م��ن  )املتح��ررة  الفردي��ة  ظواه��ر 
فريضة التضام��ن اجملتمعي( واملادية 
وتهميش  القيمي��ة(  لل��رؤى  )احمليدة 
الدي��ن وهيمنة النخ��ب االقتصادية 

واملالي��ة على العملي��ات االنتخابية 
واعتبارها حتديا ف��ي التحليل األخير 
م��ن مصداقي��ة الدميقراطي��ة ف��ي 
مواطن النش��أة وخارجه��ا. تتقاطع 
هذه النظ��رة مع ضجي��ج األصوات 
املش��ددة عل��ى خصوصي��ة العالم 
مبنط��ق  إن  اإلس��المي   � العرب��ي 
املرحل��ة التاريخي��ة الت��ي تخطاها 
الغ��رب ومازلن��ا نح��ن نتخب��ط في 
دروبه��ا )الص��ورة النمطية لغرب ما 
بعد احلداثة ف��ي مقابل أزمة احلداثة 
العربي��ة( أو مبنطق ثقاف��وي يرى في 
حرك��ة بالدنا »حقائ��ق ثابتة« متيزها 
على مستويي القيم واملمارسات عن 
بل��دان الغرب املعاص��رة وتفرض من 
ثم البحث عن من��اذج خاصة للدولة 

والسياسة وإدارة السلطة.
وواقع األمر أن فساد مثل هذه الفكرة 
ال يرتبط باألس��اس بعدم دقة بعض 
جزئياته��ا، وإمنا بتجاهلها املش��ترك 
اجملتمع��ات  خب��رات  ب��ن  العامل��ي 
البش��رية قدمي��ا وحديث��ا. ال ميك��ن 
إدراك س��عي البش��رية الدؤوب نحو 
املزيد من احلرية واملس��اواة والعدالة 
واحترام حقوق اإلنس��ان إال باعتباره 
قيمة عام��ة تعارفنا وتوافقنا عليها 
جميعاً بعد جت��ارب مريرة ودامية في 
ش��تى بقاع األرض. تتفاوت بالقطع 
واألس��اليب  واألش��كال  املس��ميات 
واملمارسات في الزمان واملكان، غير أن 

احلكم على صالحها من عدمه يظل 
وثيق الصلة بالقرب من أو البعد عن 
املضامن الكلية حلركة التاريخ. هنا 
تبدو عبقرية التجربة الغربية احلديثة 
الليبرالية  الدميوقراطي��ة  بش��قيها 
واقتصاد الس��وق الرأس��مالي والتي 
أجن��زت أكث��ر من��اذج البش��رية رقي��اً 
وقرباً من احلرية واملس��اواة والعدالة 
على نحو يجعل من التس��اؤل حول 
إمكانيات اس��تلهامها الش��امل أو 
اجلزئي خارج أوروبا وأميركا الشمالية 
أمراً مش��روعا، بل وشديد املنطقية. 
وعندم��ا يض��اف إلى ه��ذه احلقيقة 
زمانية العوملة الراهنة ليس باملعنى 
القدري الرائج في نقاشات املثقفن 
الع��رب ال��ذي يذك��ر بطوف��ان نب��ي 
اهلل ن��وح وإمنا بكونها تعني تس��ارع 
مع��دالت التواصل والتفاعل واحلراك 
بن اقتصاديات وسياس��ات وثقافات 
ومواطن��ي أقاليم العال��م املتنوعة، 
نزع��ة  وج��ود  إدراك  ميك��ن  حينه��ا 
طاغي��ة نحو التوحد الكوني تتقارب 
معها تدريجيا توقعات ورؤى إنس��ان 
للمستقبل  والعشرين  احلادي  القرن 
ومعايي��ره ف��ي احلك��م عل��ى األمور 
بص��ورة تتخطى احلدود الفاصلة بن 

البلدان والدول الوطنية.
جدلي��ة  ناف��ذة  الناف��ذة،  ذات  م��ن 
الداخ��ل واخلارج، تط��ل أيضاً مقولة 
األزم��ات  ع��ن  الغ��رب  مس��ؤولية 

العربي��ة.  للمجتمع��ات  املتتالي��ة 
يت��وارى ف��ي العدي��د م��ن األحي��ان 
التعام��ل النق��دي م��ع مش��كالت 
السياس��ة واجملتمع ف��ي بالدنا خلف 
أحادي��ث  س��تار س��ميك تنس��جه 
متكررة عن سياسات القوى الكبرى 
وانعكاس��ات صراعاته��ا منذ القرن 
التاسع عش��ر على قضايا املنطقة 
التي تبدو وكأنها ساحة مفرغة من 
الفاعلن احمللين وقابلة فقط لفعل 
أطراف خارجي��ة معادية ال ترغب في 
تق��دم العرب وحتيك له��م املؤامرات 
بانتظ��ام. وعلى الرغم من س��المة 

التاريخي��ة  االستش��هادات  بع��ض 
املوظف��ة هن��ا وتل��ك ترتب��ط ع��ادة 
بحقبة االس��تعمار األوروبي متبوعة 
ومنتهية  إس��رائيل  دولة  بتأس��يس 
أربعينيات  األميركية منذ  بالهيمنة 
القرن العشرين، إال أن الهدف األبعد 
يتمثل  الغ��رب  ملس��ألة مس��ؤولية 
في محاول��ة إعفاء ال��ذات اجلمعية 
العربية م��ن مس��ؤوليتها الفعلية 
إزاء إش��كالياتها الكب��رى من تراجع 
للمعرف��ة العلمية وتدن��ي ملعدالت 
النمو االقتصادي واالجتماعي وغياب 
للدميقراطي��ة. ثم يلي ذل��ك إضفاء 

رمزية الضحية عل��ى عذابات الذات 
اجلمعية العربي��ة التي يصبح اآلخر 
)الغ��رب( هو مس��ببها األول واملالك 
الوحيد لقدرة اخلالص النهائي منها.

أم��ا فيما خص العالق��ة بن النظم 
فت��روج  اجلماهي��ر،  وب��ن  احلاكم��ة 
مجموعة أخ��رى من األفكار الزائفة. 
تنظر األغلبية الساحقة من املثقفن 
العرب إل��ى دور الدولة بصورة تقترب 
كثي��راً من رمزي��ة »الدول��ة األب« أو 
»الدولة احلامية« املس��ؤولة مبفردها 
عن رخاء اجملتمع وسعادة األفراد نظير 
ما يقدمون��ه لها من فروض الطاعة 
والوالء. وال ترت��ب قناعة كهذه، وفي 
خلقها س��اهمت النخ��ب احلاكمة 
ومؤسس��ات الدول��ة احلديثة خاصة 
منذ خمس��ينيات القرن العش��رين، 
سلس��لة ال متناهية م��ن التوقعات 
املتصاعدة جتاه م��ا ميكن أن تقوم به 
الدولة وحس��ب، بل تؤدي أيضا، وهذا 
هو األخطر، إلى انتشار عالقة اعتماد 
مرضي��ة بينها وبن طبق��ات وفئات 
اجملتمع. كذلك تش��يع رؤية س��لبية 
ل��دور الهيئ��ات واملنظم��ات األهلية 
والفاعل��ن غير احلكومي��ن ترى بها 
وبهم على الدوام بديل سيئ ومريب 
للدول��ة. نحن هن��ا إزاء ثقافة تبعية 
وانتظار وش��كوى ال تثم��ن املبادرات 
الذاتي��ة، وال تعتب��ر حمل��اوالت الفعل 
خ��ارج الفض��اء الرس��مي. والواق��ع 

الدميقراط��ي  التح��ول  عملي��ات  أن 
ال ميك��ن له��ا أن تثم��ر وتنطل��ق إال 
حن يهبط س��قف االس��تحقاقات 
وينظر  للدول��ة  املتجهة  اجملتمعي��ة 
املواطن��ون إليه��ا باعتباره��ا فاع��ال 
هاما من بن فاعلن كثر يش��تركون 
معه��ا ف��ي حتم��ل املس��ؤولية. فما 
ال��ذي يدفع دول��ة يطالبه��ا املثقف 
ليل نه��ار بلعب جمي��ع األدوار على 
األصع��دة اخملتلفة إل��ى التخلي عن 
الرغبة ف��ي احتكار الس��لطة؟ وما 
ال��ذي ميكن أن يجع��ل نخبا حاكمة 
يطالبها الن��اس بإنقاذهم إلى قبول 
املساءلة واحملاس��بة؟ متثل، إذا، إعادة 
اكتش��اف املثقفن العرب ملسؤولية 
قوى اجملتمع عن مس��تقبله وتفعيل 
املغيب��ة مجددا  إمكان��ات اجلماهير 
ع��ن أفكاره��م وأطروحاته��م )بعد 
الفورة قصيرة األجل جلماهير ما بعد 
الربي��ع العربي( الوج��ه اآلخر لتحول 
دميقراطي ي��روم احلد م��ن صالحيات 

جهاز الدولة ونخبته احلاكمة.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع 
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي 

   ٢٠١٤
لقراءة النص األصلي٬ اتبع 
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حذرت المفوضية 
العليا المستقلة 
لالنتخابات، من إطالق 
بعض المرشحين 
والكتل السياسية 
حمالتهم الدعائية 
قبل موعدها 
المحدد، مشيرة إلى 
أنه في حال تكرار 
المخالفات سيحرم 
المرشح من خوض 
االنتخابات المقبلة.
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الصباح اجلديد- وكاالت
أشر مواطنون من بعض مناطق 
محافظة ديالى ظهور نوعية من 
اخط��ر االفاعي الس��امة كبيرة 
احلجم، إضافة الى الظهور املبكر 
كاالفاع��ي  متنوع��ة  لزواح��ف 
والعقارب الس��امة بفعل ارتفاع 
درجات احلرارة وانعدام املكافحة.

وش��قيقه  ان��ه  مواط��ن  وق��ال 
وصديقه قتلوا في احد بس��اتن 
لقض��اء  التابع��ة  زنب��ور  قري��ة 
اخلال��ص ش��مالي ديال��ى، أفعى 
س��امة عمالقة يتج��اوز طولها 

ل��ون  ذات  املت��ر،  ونص��ف  مت��را 
صح��راوي مرق��ط ، كان��ت ال��ى 

جانب جذع شجرة".
وأض��اف أنه "ل��وال االنتب��اه الى 
االفع��ى الت��ي تع��د واح��دة من 
أخط��ر ان��واع االفاع��ي وقتله��ا 
بس��رعة، لتعرضنا ال��ى لدغات 
منها قد ت��ؤدي بحي��اة أحدنا "، 
موضحا أن "ظهور هكذا افاعي 
وبإحج��ام كبي��رة بالرغ��م عدم 
دخولنا فصل الصيف حتى االن، 
أمر خطير البد م��ن االنتباه اليه 
م��ن قب��ل احلكوم��ة ومكافحة 

االراضي الزراعي��ة ، ملنع تكاثرها 
واحلفاظ على ارواح املواطنن".

واف��اد مواطن آخر - علي صاحب 
- ب��أن "اي��ام االس��بوع املاض��ي، 
س��جلت اح��دى مناط��ق قضاء 
املقدادية ش��مال ش��رقي ديالى، 
ظه��ور أفع��ى س��امة ذات لون 

صحراوي مرقط".
ولفت الى ان "االفعى خرجت في 
من��زل يعود ملهن��دس، ولكن رب 
العائلة قام بقتله��ا فورا واتخذ 
االج��راءات االحترازي��ة الالزم��ة، 

حتسبا لظهور افاع اخرى".

اجملل��س  رئي��س  أك��د  وب��دوره 
احمللي لقض��اء املقدادي��ة عدنان 
قض��اء  "مناط��ق  أن  التميم��ي 
املقدادية، تش��هد ظهور الكثير 
والعقارب الس��امة  من االفاعي 
سنويا "، مبينا أن "العام املاضي 
س��جلنا ح��االت وفي��ات بفعل 

لدغات افاعي".
"هن��اك  أن  التميم��ي  واوض��ح 
معلومات عن ظهور مبكر سبق 
فصل الصيف، لألفاعي السامة 
وبعضها خطير وكبير احلجم في 
الزراعية  ديالى وخاص��ة  مناطق 

منها ، نتيجة عدم ش��ن حمالت 
حقيقية للمكافحة املوس��مية 
واحلشرات"،  والزواحف  للقوارض 
ال��ى "الش��روع بحمالت  داعي��ا 
ملكافح��ة  قوي��ة  اس��تباقية 
احليوان��ات الس��امة واحلش��رات 
والق��وارض بأدوية فعال��ة ، ملنع 
تكاثرها وجتن��ب مخاطرها خالل 

فصل الصيف املقبل".
يش��ار ال��ى ان محافظ��ة ديالى 
س��جلت الع��ام املاض��ي حاالت 
اف���اع  لدغ��ات  بفع��ل  وفي��ات 

سامة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقتص��اد  جلن��ة  عض��و  أك��د 
ح��ارث  النيابي��ة،  واالس��تثمار 
احلارث��ي، امس الس��بت، ان هناك 
متنفذي��ن سياس��ين وراء ايقاف 
املصانع الوطني��ة، مبينا ان رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ال يس��تطيع 

مواجهتهم.
وق��ال احلارثي في تصريح صحفي، 
إن »هناك عدد من الدول منها ايران 
والس��عودية وتركيا واالردن تدخل 

البضائ��ع ال��ى الس��وق العراقية 
وهي من االصناف الرديئة والتالفة 
وهي مؤامرة كبيرة وتتسبب بدمار 
لالقتص��اد العراقي وعلى الصحة 
العامة«، مبينا ان »هناك فاسدين 
يستفادون من دخول البضائع من 
اخلارج وعدم فتح املصانع الوطنية 
لالس��تفادة منها وال يريدون اعادة 

النشاط للمصانع الوطنية«.
وأض��اف ان »هناك مح��اوالت من 
قبل وزي��ر الصناع��ة لفتح بعض 

املصان��ع الوطني��ة«، موضح��ا ان 
»هناك متنفذي��ن يضغطون على 
احلكوم��ة لع��دم فت��ح املصان��ع 
الوطني��ة ويضغط��ون حتى على 
رئي��س ال��وزراء حيدر العب��ادي وال 

يستطيع مجابهتهم«. 
املتنفذي��ن  »بع��ض  ان  وأك��د 
السياسين واحزاب وافراد ومواقع 
ف��ي الدولة وش��بكات عنكبوتية 
ال تري��د للمصان��ع الوطنية اعادة 

نشاطها«.

لجنة االقتصاد النيابية: »متنفذون«
وراء إيقاف المصانع الوطنية

ظهور مبكر لزواحف سامة وأفاٍع خطيرٍة في ديالى 

عمرو حمزاوي



بغداد – إطالق نار 
أف��اد مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس السبت، بأن مجموعة 
مسلحة قتلت مدنيا قرب منزله في 

احلسينية شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
اطلق��وا النار صباح ي��وم امس باجتاه 
مدني بالقرب من منزله في منطقة 
احلسينية ش��مالي بغداد، ما ادى الى 
مقتل��ه في احل��ال" ، مضيفا ان "قوة 
امني��ة طوقت احل��ادث، فيم��ا نفذت 
عملية تفتيش بحثا عن املهاجمني".

ديالى – هجوم مسلح 
اكد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
ديالى امس الس��بت ان جنديا أصيب 
بإطالق ن��ار من قب��ل مجهولني على 

نقط��ة مرابط��ة امني��ة مش��تركة 
شمال شرقي ب عقوبة.

وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
اطلق��وا الن��ار على نقط��ة مرابطة 
منطق��ة  ق��رب  مش��تركة  امني��ة 
العس��اكرة )63ك��م ش��مال ش��رق 
بعقوب��ة(، م��ا ادى ال��ى اصاب��ة احد 
عناصره��ا بجروح" ، مضيف��ا انه "مت 
نق��ل املصاب الى مستش��فى قريب 
لتلقي الع��الج، فيما فتحت االجهزة 

االمنية حتقيقا باحلادث". 

كركوك – فلول ارهابية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظ��ة كركوك امس الس��بت ان 
قوات احلش��د الش��عبي والش��رطة 
األحتادي��ة ، اكمل��ت عمليات مالحقة 
فل��ول عصابات داعش االرهابية بقرى 

قضاء احلويجة.
وذك��ر املص��در االمن��ي ان " قطعات 
احلشد الش��عبي والشرطة االحتادية 
انطلقت فجر يوم امس إلس��تكمال 
عمليات مالحقة فلول داعش االرهابي 
في الق��رى احمليطة بقض��اء احلويجة 
جنوب غرب��ي محافظ��ة كركوك " ، 
مضيفا ان" القوات انطلقت بعمليات 
دهم وتفتيش لقرى القضاء بناٍء على 

معلومات استخبارية دقيقة".

االنبار – ضبط احزمة ناسفة
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة االنبار امس الس��بت عن 
العث��ور عل��ى احزمة ناس��فة معدة 
الس��تهداف املواطن��ني ف��ي منطقة 

الزنكورة مبدينة الرمادي.
وقال املصدر ان "ابطال االستخبارات 

العس��كرية ف��ي الفرق��ة العاش��رة 
متكنوا من الوصول ال��ى احد اخملابىء 
التابعة لداعش في منطقة الزنكوره 
مبدينة الرمادي"، مبينة انه "مت ضبط 
3 احزمة ناسفة بداخله كانت معدة 
الس��تخدامها م��ن قب��ل انتحاري��ني 
لتنفيذ عملي��ات ارهابية في مناطق 
منتخبة" ، الفتا الى انه مت احباط هذه 
العملي��ة االرهابية"، مش��يرا الى ان 
"العملي��ة نفذت بناء على معلومات 

استخبارية دقيقة". 

ذي قار – ممارسة امنية 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظ��ة ذي ق��ار امس الس��بت ان 
االجهزة االمنية نفذت ممارسة امنية 
واس��عة لتفتيش معارض السيارات 

واملناطق احمليطة في احملافظة.

وذكر املصدر انه " تنفيذا لتوجيهات 
قائد ش��رطة محافظة ذي قار اللواء 
املهن��دس حس��ن س��لمان الزي��دي ، 
وبإش��راف ميدان��ي مباش��ر من قبل 
معاون القائد لش��ؤون االفواج نفذت 
ممارس��ة أمنية واس��عة في احملافظة 
ش��ؤون  مديري��ة  فيه��ا  اش��تركت 
الش��امية  وقس��م ش��رطة  االفواج 
والنجدة واملرور ومديرية االستخبارات 
ومكافح��ة االرهاب " ، مضيفا لقد مت 
خاللها اجراء مس��ح ميداني ملعارض 
الس��يارات به��دف تدقي��ق عائدي��ة 
الس��يارات املوج��ودة والبح��ث ع��ن 

اخملالفني واملطلوبني للقضاء". 

نينوى – عمليات دهم 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
العس��كرية امس الس��بت عن إلقاء 

القبض عل��ى 4 "إرهابيني" بعمليات 
دهم وتفتيش كانوا "مندس��ني" بني 

االهالي جنوب املوصل.
وقال املصدر إنه استنادا الى معلومات 
اس��تخبارية دقيق��ة، متك��ن ابط��ال 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
20 من إلقاء القب��ض بعمليات دهم 
وتفتيش على 4 إرهابيني من املندسني 
بني االهالي في منطقة حمام العليل 
جنوب��ي املوصل" ، واض��اف املصدر أن 
املتهمني هم "من املطلوبني للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض على وفق احكام 

املادة ١/٤ إرهاب". 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  ذك��ر 
محافظة البصرة امس الس��بت، بأن 
قوة من الش��رطة ألقت القبض على 

ثالث��ة مطلوب��ني متهمني بالس��رقة 
وجت��ارة اخملدرات، وضبط��ت بحوزتهم 
مسدس��ات وقنابل يدوية وكمية من 

اخملدرات.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "قوة من قس��م مكافحة 
اإلج��رام في مديرية الش��رطة نفذت 
مداهمة في إحدى املناطق أس��فرت 
ع��ن القب��ض عل��ى ثالث��ة مطلوبني 
التهامهم بتشكيل عصابة للسرقة 
وجت��ارة اخمل��درات"، مبين��اً أن "عملية 
القب��ض عليهم نف��ذت بعد متابعة 
حتركاته��م وجمع معلوم��ات دقيقة 
عن أنشطتهم االجرامية" ، الفتا الى 
أن "الق��وة ضبطت بح��وزة املتهمني 
قنابل يدوية ومسدس��ات وسكاكني 
وكمي��ة م��ن اخمل��درات، إضاف��ة ال��ى 

هواتف نقالة مسروقة".

استهداف نقطة مرابطة أمنية مشتركة شرقي بعقوبة * إكمال عمليات مالحقة إرهابيين في قرى قضاء الحويجة
ضبط أحزمة ناسفة الستهداف المواطنين في الرمادي * القبض على 4 إرهابيين بعمليات دهم جنوبي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد- الصباح الجديد:
أعلن احلشد الش��عبي أمس، مواصلة تطهير 

منطقة احلراريات في بيجي من ألغام داعش.
وق��ال إعالم احلش��د في بيان تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة من��ه، إن "هندس��ة امليدان 
التابع��ة للحش��د متكن��ت من تفكي��ك عدد 
كبي��ر م��ن العبوات الناس��فة وااللغ��ام التي 
خلفتها عناصر داعش ف��ي منطقة احلراريات 

في بيجي".
واضاف ان "العمليات مس��تمرة بغية تطهير 
جميع االراض��ي احملررة من العبوات الناس��فة 
لتل��ك  الطبيعي��ة  احلي��اة  وع��ودة  وااللغ��ام 

املناطق".
يذكر ان احلشد الش��عبي والقطعات األمنية 
حررت��ا منطقة احلراري��ات في تش��رين الثاني 
من العام 2017 بالكامل من س��يطرة تنظيم 

داعش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جنح��ت الفرق املعني��ة بالتنقيب ع��ن ضحايا 
املقابر اجلماعية )دائرة ش��ؤون املقابر اجلماعية 
ف��ي مؤسس��ة الش��هداء( بانتش��ال 70 جثة 
لضحاي��ا مج��زرة س��بايكر ف��ي اح��د املواقع 

بالقصور الرئاسية في تكريت.
وقال مصدر مس��ؤول في تصريح صحفي " مت 
العثور على 70جثة من الضحايا في املوقع رقم 
15 الذي مت فتحه من��ذ ايام بتمويل من الهالل 
االحمر، والعمل جار على انتش��ال بقية اجلثث 
التي يتوق��ع ان يصل عددها ال��ى 100"، مبينا 
ان "بع��ض املواقع التي مت فتحها ما تزال تضم 
رفات ش��هداء، اال ان قلة التخصيصات املالية 

منعت استكمال انتشال اجلثث".
واضاف ان "عدد اجلثث التي مت انتش��الها حتى 
االن يصل الى 994، ومن غير املتوقع اجناز العمل 

خالل اليومني املقبلني".
واوض��ح املصدر ان "عدم وج��ود التخصيصات 
املالية س��يضطر الفرق الى التوجه الى نينوى 
لفتح املقابر اجلماعية اخلاصة بجرائم تنظيم 
داعش في غضون اسابيع، الن التمويل سيكون 
م��ن اجله��ات الدولي��ة ولي��س من مؤسس��ة 
الش��هداء، الت��ي تقاعس��ت في اس��تحصال 
تخصيص��ات لفت��ح بقي��ة املواق��ع اخلاص��ة 

بضحايا سبايكر".
وب��ني "في حال وصل ع��دد الضحايا في املوقع 
15 الى 100 ضحية ف��ان العدد الكلي للجثث 
املس��تخرجة سيصل الى 1094، من اصل نحو 
1700 ش��هيد مت دفنه��م في مواق��ع مختلفة 

داخل وقرب القصور الرئاسية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر امني، أمس السبت، بأن قوة من 
االم��ن الوطني ف��ي النجف الق��ت القبض 
على أحد كب��ار جتار اخملدرات بحوزته 88 الف 

حبة.
وقال املصدر في تصريح صحفي، ان "احدى 
مف��ارز جهاز األم��ن الوطني ف��ي محافظة 
النج��ف متكن��ت م��ن إلق��اء القب��ض على 
أحد كب��ار جتار اخملدرات بن��اء على معلومات 
اس��تخبارية"، مبينا ان��ه "مت ضبط 88 الف 

حبة مخدرة بحوزته".
واضاف املص��در الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه، ان "اعتقاله مت بنصب كمني له 
واعتقاله باجلرم"، مش��يرا الى ان "ذلك جاء 
بعد متابعة دقيقة استمرت لعدة شهور".

يذك��ر أن جت��ارة اخمل��درات راجت ف��ي العراق 
بعد أح��داث 2003، ج��راء التراخ��ي األمني 
الذي س��اد في تلك الفترة، وأش��ارت تقارير 
دولية صدرت عن مكت��ب مكافحة اخملدرات 
ف��ي األمم املتحدة، إل��ى أن الع��راق حتول إلى 
محط��ة ترانزيت لتهريب اخمل��درات من إيران 
وأفغانستان نحو دول اخلليج العربي، محذرة 
في الوقت نفسه من احتمال حتوله إلى بلد 

مستهلك.

الحشد الشعبي يطّهر 
حراريات بيجي من ألغام 

"داعش"

انتشال 70 جثًة أخرى 
من مجزرة "سبايكر" 

القبض على تاجر مخدرات 
كبير في النجف 

وبحوزته 88 ألف حبة

الملف األمني

نّواب: انتهاء الدورة البرملانية 
مبكراً رسالة سلبية الى 

الشارع العراقي
وأضاف��ت العبي��دي أن "بق��اء 
الوض��ع عل��ى ش��كله احلالي 
يوص��ل رس��ائل س��لبية إل��ى 
الشارع العراقي بأن البرملان لم 

يقم بواجبه على امت وجه".
"الن��واب  أن  إل��ى  ولفت��ت 
املتغيبون كان عليهم احلضور 
إل��ى اجللس��ات من أج��ل مترير 
املواطن،  تخ��دم  التي  القوانني 

وهو ما لم يحصل"
متص��ل،  صعي��د  وعل��ى 
ينتق��د النائ��ب ع��ن التحالف 
شنكالي  ماجد  الكردس��تاني 
م��ا اس��ماه "عرفاً ج��رى عليه 
مجل��س النواب من��ذ الدورات 
الس��ابقة بتعطيل اجللس��ات 

بداية من شهر آذار".
وأض��اف ش��نكالي أن " عل��ى 
اجملل��س أن يبق��ى عل��ى الدوام 
30 حزي��ران  لغاي��ة  الرس��مي 

اجتماعات��ه وكذل��ك  ويعق��د 
االس��تمرار  عليه��ا  اللج��ان 
تهيئ��ة  اج��ل  م��ن  بعمله��ا 

القوانني بغية متريرها".
وأك��د أن "الكتل الت��ي تدعي 
انتخابي��ة  ان لديه��ا حم��الت 
التروي��ج لها خالل  بامكانه��ا 
العطل أو أن حتصل على اجازة 
االخري��ن  تت��رك  وأن  رس��مية 
ميارس��ون عمله��م النيابي وال 

تكسر النصاب".
اللجنة  بدورها، اش��ارت عضو 
ابتس��ام  النيابي��ة  القانوني��ة 
 20 هنال��ك  ان  ال��ى  الهالل��ي 
ومنها  للتصويت  قانونا جاهزا 
ما قريء قراءتني وحتتاج اكتمال 
التصويت  اج��ل  م��ن  النصاب 

عليها وإقرارها
، لكنها اس��تبعدت في الوقت 
ذاته، اق��رار قوان��ني مهمة في 

ظل الظروف احلالية.
يش��ار إلى أن رئاس��ة مجلس 
النواب كانت اجلت اجللس��ات 

إلى اش��عار اخر بس��بب عدم 
اكتمال النصاب القانوني.

احلكيم: العراق يحتاج
رجل دولة ال رجال سلطة

ومض��ى احلكي��م إل��ى القول، 
"أخطأن��ا حينم��ا تعاملنا مع 
أحادي��ة  بلغ��ة  الدميقراطي��ة 
التوافقي��ة  غي��ر  تفق��ه  ال 
السياس��ية فق��ط"، مش��يراً 
إلى أن "هناك سخطاً حقيقياً 
لدى ش��عبنا، وعلينا االعتراف 
بذل��ك وع��دم التغاف��ل عن��ه 
ونتحمل املس��ؤولية جتاه ذلك 

كل بحسب حجمه".
وأوض��ح احلكي��م "ال ميك��ن أن 
نطال��ب بس��رعة اخلدم��ة في 
احملافظات واحملافظ يتم اختياره 
من قبل مجلس احملافظة حتت 
ضغوط االصطفاف السياسي 
للش��عب  يك��ون  ان  دون  م��ن 
رأي��ه الفاص��ل في اختي��اره أو 

إقالته".

أن "مش��كالت  احلكيم،  وع��دَّ 
والعراق  املنطقة بش��كل عام 
على وج��ه اخلص��وص ال ميكن 
حله��ا ما لم يك��ن هناك حوار 
بناء بني اجلمهورية اإلس��المية 
العربي��ة  واململك��ة  اإليراني��ة 
الس��عودية"، مبين��اً أن "احلوار 
ال��ذي ندع��و اليه لي��س بدعة 
نبتدعه��ا أو ترف��ا تعبيري��اً امنا 
ه��و خالص��ة جت��ارب األمم التي 
تصارعت لسنني لكنها ركنت 

اليه وبحثت عن املشتركات".

صندوق اإلسكان
في نينوى 

يعاود قروضه
ودعت الوزير املواطنني الراغبني 
بتأهي��ل منازلهم املتضررة في 
احملافظة مراجعة فرع الصندوق 
االقراضية  طلباته��م  وتق��دمي 
لبناء  الق��روض  وس��يتم منح 
وترمي��م املنازل الت��ي تعرضت 
لدم��ار كام��ل او اض��رار كبيرة 

اجراءاته��م  اكم��ال  لغ��رض 
وتقدمي املس��اعدة لهم حسب 
الضواب��ط والتعليم��ات، وهي 
دع��وة عام��ة ألهال��ي املوصل 
الكرام الذين عانوا ما عانوا في 
االرهابي  داعش  اثناء س��يطرة 
لالس��تفادة من ه��ذه القروض 
في اعم��ار منازله��م املتضررة 

والعودة اليها.
واوضح��ت الوزي��ر ان��ه مت اعادة 
تأهيل وترميم مبنى الصندوق 
ليخ��دم اهال��ي مدينة املوصل 
واحملافظة التي يسكنها قرابة 
مليون��ي مواطن بع��د تعرضه 
العم��ال التخري��ب ف��ي اثن��اء 
االرهابي على  س��يطرة داعش 
املدينة حيث توقف عمل الفرع 
من��ذ اربع س��نوات، وهاهو االن 
يعود من جديد بحلته اجلديدة 
ألس��تقبال  جاه��زا  ليصب��ح 
املواطنني والتقدمي على قروض 

االسكان. 

روسيا تطرد 23 دبلوماسياً 
بريطانياً ومتهلهم أسبوعاً 

ملغادرة البالد
وقال وزي��ر اخلارجية البريطاني، 
اجلمع��ة  جونس��ون،  بوري��س 
يك��ون  أن  "املرج��ح"  م��ن  إن 
الرئي��س، فالدميير بوتني، هو من 
أم��ر بعملي��ة التس��ميم بغاز 

األعصاب.
بوت��ني،  باس��م  املتح��دث  ورد 
دميت��ري بيس��كوف، إن��ه هذه 
االتهامات "صادمة وال تغتفر".

وق��د اس��تدعت وزارة اخلارجية 
الروسية أمس السبت السفير 
بريس��تو،  ل��وري  البريطان��ي، 
عل��ى  موس��كو  رد  وس��لمته 

العقوبات البريطانية.
وق��ال بريس��تو بع��د خروج��ه 
م��ن االجتم��اع إن بريطاني��ا ال 
خصوم��ة له��ا م��ع الش��عب 
"تب��ذل  ب��الده  وإن  الروس��ي، 
دائما ما بوس��عها للدفاع عن 

نفسها".

تتمات ص1

هيمن حسن*

أدت احتجاج��ات معلم��ي اإلقليم 
ضد نظام ادخار الرواتب هذا العام 
إلى إغ��الق أبواب ج��زء من مدارس 
إقلي��م كردس��تان ونتج��ت عنها 
مقاطعة العملية الدراسية أكثر 
م��ن مرة كم��ا س��بقهم موظفو 
كردستان اآلخرين في اتخاذ املوقف 

نفسه.
وق��ررت حكومة اقليم كردس��تان 
ادخار جزء من رواتب املوظفني منذ 
عام 2016 بسبب األزمة املالية، ما 
يعني أنها تصرف جزءاً من رواتبهم 
فق��ط فيما يتوقف ص��رف الباقي 
حتت اس��م االدخار ويبقى دينا على 
احلكوم��ة م��ن دون أن يكون هناك 
حس��اب مصرفي او ضمان رسمي 

يوحي بسداد ذلك الدين.
عل��ي حم��ه صال��ح نائ��ب رئيس 
اللجنة املالية في برملان كردستان 
مدين��ة  اإلقلي��م  "حكوم��ة  إن 
ملي��ارات  ب�س��بعة  للموظف��ني 
بعش��رة  وللمس��تثمرين  دوالر 
مليارات دوالر وال متلك آلية لسداد 
ديونه��ا كما ال يعرف كيف صرفت 
الدي��ون التي حصل��ت عليها من 

الشركات".
احلكوم��ة  مديوني��ة  وجت��اوزت 
املوظف��ني فه��ي مدين��ة ألم��وال 
بع��ض املس��تثمرين الذي��ن أجنزوا 
مشاريع في السابق ولم يتسلموا 
أمواله��م، األمر الذي تس��بب في 

توقف بعض املشاريع أيضاً.
في املقابل تدين بعض الش��ركات 
للحكومة إذ سددت جزءا قليال من 
األم��وال املس��تحقة عليها برغم 
وض��ع حكوم��ة اإلقليم إج��راءات 

إلعادة تلك األموال.
وأضاف نائ��ب رئيس اللجنة املالية 
ف��ي البرمل��ان: "قبل ظه��ور األزمة 
املالي��ة ف��ي كردس��تان، منح��ت 
حكومة اإلقليم مبل��غ 800 مليار 
أعادوا  دين��ار للمس��تثمرين وق��د 
أكث��ر م��ن )130( مليار دين��ار منه 
اال ان احلكوم��ة لم تس��دد الديون 
املستحقة عليها للمستثمرين".

وف��ي ش��هر ش��باط )فبراي��ر( من 
ع��ام 2016 طلب��ت احلكوم��ة من 
املس��تثمرين س��داد ديونهم خالل 
ايق��اف  مت  ان��ه  اال  س��تة أش��هر، 
تس��ديد الديون بناء على مطالب 

املستثمرين وضغوطهم.
وقال ياسني محمود املتحدث باسم 
احتاد مستثمري كردستان "لقد مت 
سداد جزء من تلك الديون من قبل 
املستثمرين واحلكومة خالل الفترة 
املاضي��ة ومتت معاجلة حوالي 30% 
من مشكلة الديون بني اجلانبني، اال 
ان احلكومة واملس��تثمرين ال يزاالن 

مدينان لبعضهما".
واض��اف ياس��ني محم��ود: "هناك 
محاول��ة جديدة م��ن قبل مجلس 
وزراء اإلقلي��م ووزارة املالية بهدف 
تسديد اجلانبني ديون الطرف املقابل، 
ومن املقرر أن يصدر تعليمات حول 
القرار في املس��تقبل القريب" دون 

ان يكشف عن التفاصيل.
ه��ي  وحده��ا  احلكوم��ة  ليس��ت 
املدينة بل املواطنون أيضاً عليهم 
ديون مستحقة للحكومة تقدرها 
إحص��اءات اللجن��ة املالية ب�ثالثة 
مليارات دينار وهي اموال الكهرباء 

واملاء وقروض سلف الزواج.
وتنازلت احلكومة في شهر تشرين 
الثاني )نوفمبر( م��ن العام املاضي 
عن بعض ديونها املس��تحقة على 
املواطن��ني وق��ررت اعف��اء ضحايا 

احلرب ضد داعش من سداد الديون 
دي��ون  م��ن  عليه��م  املس��تحقة 
"س��لف الزواج والعق��ار وصندوق 
االس��كان" والتي تسلموها خالل 

االعوام السابقة.
احلكومي يش��مل  االعف��اء  ولكن 
ج��زءا قلي��ال فق��ط م��ن ديونه��ا 
املس��تحقة عل��ى املواطنني والتي 

تسدد باقساط شهرية قليلة.
وقال س��فني دزائي املتحدث باسم 
ان  كردس��تان  اقلي��م  حكوم��ة 
"الدي��ون املترتب��ة عل��ى املواطنني 
تسدد ش��هريا، أما الديون املترتبة 
عل��ى الش��ركات فق��د مت س��داد 
بعضها وبق��ي بعضها اآلخر كما 
هو، ويطرأ تغييرات في حجم تلك 

الديون كل شهر".
للدي��ون  احلكوم��ة  س��داد  أم��ا 
للمواطن��ني  عليه��ا  املس��تحقة 
فينتظ��ر الواردات الت��ي بدأت تقل 
من��ذ ع��ام 2014 بس��بب االزم��ة 
املالي��ة وقطع حص��ة اإلقليم من 
امليزانية من قبل بغ��داد، "متى ما 
زادت واردات االقليم سيتم تسديد 

تلك الديون" يضيف دزئي.
البرمل��ان العراقي صادق في الثالث 

من آذار )مارس( احلالي على مشروع 
املوازن��ة لع��ام 2018 رغم اعتراض 
الكرد عليه فه��ذه هي املرة االولى 
بع��د ع��ام 2003 التي يت��م فيها 
خفض حص��ة اإلقليم من املوازنة 

من %17 الى 12%.
واحلكوم��ة  املواطن��ون  ويتطل��ع 
ال��ى وصول األموال م��ن بغداد الى 
اإلقلي��م ليقوموا بس��داد ديونهم 
ولك��ن يبدو ان انخفاض نس��بتها 
لن يحل املشكلة بينهما اذ سبق 
وان حذر مسؤولو االقليم من انه اذ 
مت خفض حصة االقليم من املوازنة 

إلى %12 فإنها لن تكفيهم.
وق��ال خال��د حي��در أس��تاذ كلية 
االقتصاد في جامعة السليمانية 
"نظرا الن احلكومة هي الس��لطة 
إص��دار  وبإمكانه��ا  التنفيذي��ة 
فبإمكانها  والتعليم��ات  القوانني 
م��ن  ديونه��ا  اس��تحصال  أيض��ا 
املواطن��ني، أما فيما يخ��ص ديون 
املواطن��ني ف��ان احلكومة مضطرة 
لسدادها، فإذا لم تسدد احلكومة 
للمواطن��ني  املس��تحقة  ديونه��ا 
س��يخلق ذل��ك انعدام��ا للثق��ة 
وخطرا على املستقبل االقتصادي 

لإلقليم".
وأض��اف حي��در: "تنتظ��ر حكومة 
اإلقليم إرس��ال امليزاني��ة من قبل 
بغ��داد لص��رف روات��ب املواطن��ني 

وليس لسداد الديون".
ف��ي األع��وام األربع��ة املاضية لم 
تس��فر جميع احمل��اوالت للتصالح 
ب��ني احلكوم��ة واملواطن��ني ح��ول 
الديون عن نتائ��ج وكانت أبرز تلك 
احملاوالت مقت��رح جملالس احملافظات 
تقدم��ت ب��ه ف��ي تش��رين الثاني 
)نوفمبر( من العام املاضي من اجل 
سداد احلكومة ديون املوظفني من 
رواتبهم املدخ��رة ومنها الكهرباء 

وغرامات املرور وديون اخرى.
وقالت خانزاد يونس عضو مجلس 
محافظة اربي��ل "لقد قدمنا ذلك 
اال  مرت��ني،  للحكوم��ة  املش��روع 
أنها رفضت��ه بداعي عدم إمكانية 
تنفي��ذه ف��ي الظرف احلال��ي، وقد 
املش��روع جمي��ع  وضعن��ا خ��الل 
بإم��كان  كان  الت��ي  اإلج��راءات 
احلكومة واملواطنني سداد ديونهما 

عن طريقها".
لرفض  احلكوم��ة  وكان��ت حج��ة 
املش��روع ه��ي ان تنفي��ذه بحاجة 

الى تفاصيل وم��دة زمنية طويلة 
كما يجب ان ميلك جميع املوظفني 
حس��ابات مصرفي��ة وان احلكومة 
ال متل��ك الواردات الكافية لس��داد 
الديون وتس��تطيع ص��رف الرواتب 
فقط حسب ما قال عضو مجلس 

محافظة اربيل.
مدخرات رواتب موظفي اإلقليم لم 
توضع في حس��اب مصرفي حتى 
اآلن وحتتف��ظ وزارة املالية بامللفات 
اخلاصة بادخار الرواتب، برغم تقدمي 
مقترح لتحوي��ل مدخرات الرواتب 
الى حس��اب مصرف��ي للموظفني 

حتى وان كان رمزيا.
اما احلكومة فقررت بداية الش��هر 
احلالي انش��اء دائ��رة جديدة تدعى 
"دائ��رة دي��ون احلكوم��ة" من اجل 
تنظي��م وتس��جيل الدي��ون التي 
حصل��ت عليه��ا داخلي��ا وخارجيا 
وكذلك مدخ��رات رواتب املوظفني 
التي سيتم التعامل معها كديون، 
ولكن ال يع��رف ما اذا كان انش��اء 
هذه الدائرة سيضمن تبادل الديون 

بني احلكومة واملواطنني ام ال.

*عن موقع نقاش.

حكومة اإلقليم 
مدينة للموظفين 
بـسبعة مليارات 
دوالر وللمستثمرين 
بعشرة مليارات دوالر 
وال تملك آلية لسداد 
ديونها كما ال يعرف 
كيف صرفت الديون 
التي حصلت عليها 
من الشركات

برملان كردستان

انعدام الثقة هو السائد:

حكومة اإلقليم والمواطنون
ال يسددان الديون المستحقة لبعضهما
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

جنح��ت وزارة الصناع��ة واملعادن 
م��ن جدي��د ف��ي قط��ف ثم��ار 
جهوده��ا وخططها الس��ليمة 
الصناع��ي  بالواق��ع  للنه��وض 
احمللي وحتقيق اجنازات ملموس��ة 
تضاف ال��ى سلس��لة االجنازات 
املاضية  الفترة  املتحققة طيلة 
ق��رارات جديدة  عل��ى  باحلصول 
الوطني��ة  الصناع��ة  لدع��م 

واالنتاج احمللي.
االع��ام  مرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
والعاق��ات العام��ة ف��ي الوزارة 
عبدالواح��د علوان الش��مري ان 
مجلس ال��وزراء صوت على عدد 
من القرارات بخصوص املواضيع 
املدرج��ة عل��ى ج��دول االعمال 
واملقدم��ة م��ن وزارة الصناع��ة 
بعد مناقش��تها من قبل الوزير 
حماي��ة  طلب��ات  واملتضمن��ة 
لع��دد م��ن منتج��ات ش��ركات 
القطاع الصناعي العام واخلاص 

واخملتلط.
واشار مدير املركز الى ان مجلس 
حماي��ة  عل��ى  ص��ادق  ال��وزارء 
التوزي��ع  مح��والت  منتج��ات 
الكهربائية  واملقايي��س  والقدرة 
ديال��ى  ش��ركة  ف��ي  املنتج��ة 
العام��ة بفرض رس��م كمركي 
اضافي بنسبة )%10( من قيمة 
وحدة قي��اس املنتجات املذكورة 
املس��توردة الى العراق من الدول 
وزارة  وال��زام  كاف��ة  واملناش��ئ 
الكهرباء بش��راء هذه املنتجات 
بشكل ممنهج ومستمر وبخطة 
شراء سنوية وشمول استيرادات 
منتج الس��كر االبيض بش��رط 
احلص��ول على اجازة االس��تيراد 
من الش��ركة العامة للمعارض 
واخلدم��ات التجاري��ة العراقي��ة 
جه��ة  املس��تورد  كان  س��واء 
رس��مية او قطاع��ا مختلطا او 

خاصا .
واض��اف مدير املرك��ز ان مجلس 
ال��وزراء صوت ايض��ا على فرض 
رس��م كمركي اضافي بنس��بة 
االس��فنج  قيم��ة  م��ن   )28%(

الصناعي ورسم كمركي اضافي 
بنس��بة )%20( من وحدة قياس 
منتج الس��ياج الواق��ي للطرق 
املغلون ورس��م كمركي بنسبة 
)%82( م��ن وحدة قي��اس منتج 
املس��توردة  الطاق��ة  مش��روب 
الى العراق من الدول واملناش��ئ 
كاف��ة ومل��دة ارب��ع س��نوات من 
دون تخفي��ض ، مضيف��ا بأن��ه 
ق��د ج��رى املصادق��ة ايضا على 
العامة لاسناد  دمج الش��ركة 
الهندس��ي مع الشركة العامة 
للحديد والصلب حتت تس��مية 
للحدي��د  العام��ة  الش��ركة 

والصلب.
واكد الش��مري توج��ه احلكومة 
ل��كل اخلطط  احلالي��ة ودعمها 
الصناع��ة  وزارة  تبنته��ا  الت��ي 
واملعادن واجلهود واملساعي التي 
تبذلها من اجل النهوض بالواقع 

الصناعي احملل��ي بكل قطاعاته 
الع��ام واخل��اص واخملتلط وجعله 
راف��دا اساس��يا ومص��درا م��ن 
مص��ادر الدخل والن��اجت القومي 
للباد ، مش��ددا في الوقت ذاته 
عل��ى ان وزارة الصناعة ماضية 
لارتقاء  واجله��ود  اخلطط  بهذه 
بواقع شركاتها وجعلها منتجة 
ورابح��ة ودعم ورعاي��ة القطاع 
اخلاص م��ن اجل بل��وغ االهداف 
املنشودة في بناء صناعة عراقية 

منافسة عربيا واقليميا . 
عل��ى صعيد اخ��ر اك��دت جلنة 
العل��وم والتكنولوجي��ا واالبداع 
ف��ي هيئ��ة البح��ث والتطوي��ر 
الوزي��ر  موافق��ة  الصناع��ي 
املهندس محمد شياع السوداني 
على توصياته��ا املتضمنة قيام 
الشركات العامة التابعة للوزارة 
بتسديد جميع رسوم التسجيل 

االخت��راع  بب��راءات  املتعلق��ة 
الى اجلهاز  ملنتسبي الش��ركات 
املرك��زي للتقييس والس��يطرة 
النوعية في بادرة لدعم اخملترعني 
وزارة  ف��ي  العلمي��ة  واالبح��اث 

الصناعة واملعادن . 
وق��ال املهن��دس عب��د الغني ال 
جعف��ر مدير ع��ام الهيئة عضو 
والتكنلوجي��ا  العل��وم  جلن��ة 
واالب��داع ان براءات االختراع التي 
يتم تس��جيلها تعب��ر عن مدى 
 ، االهتم��ام بالبح��وث العلمية 
مش��يرا الى ان تلك البحوث من 
الض��روري تطبيقه��ا عمليا من 
خال ب��راءات اختراع تترجم تلك 
واقع  ال��ى  والدراس��ات  البحوث 

ملموس . 
الع��راق  ان  جعف��ر  ال  وب��ني 
ش��هد خال الس��نوات االخيرة 
نهضة علمية واس��عة ادت الى 

ظه��ور العدي��د م��ن الباحث��ني 
م��ع ابداعاته��م ومبتكراته��م 
العلمي��ة الت��ي اصبح��ت م��ن 
الض��روري تطبيقه��ا على ارض 
الواق��ع خلدم��ة البل��د بص��ورة 
الصناع��ي  والقط��اع  عام��ة 
بصورة خاصة ، الفتا الى ان وزارة 
الصناعة واملعادن تولي موضوع 
تسجيل براءات االختراع اهتماما 
كبيرا نظ��را الرتباط��ه بالبحث 
العلم��ي واهميت��ه ف��ي تطوير 

واقع الصناعة العراقية . 
واوضح عبد الغني ان الصناعة 
الي��وم وم��ع ث��ورة التكنولوجيا 
وسرعة تطور العالم فى مجال 
الصناعة احلديثة ، أصبح حتما 
أن تتزامن الصناعة العراقية مع 
هذا التطور وص��وال الى مصاف 
الدول املتقدم��ة والتوازن معها 
فى مج��ال التكنولوجي��ا وهذا 

يتحقق من خ��ال دعم االبتكار 
واالخت��راع وتش��جيع املبدع��ني 
م��ن املبتكرين واخملترع��ني، كما 
أن التق��دم العلمى ف��ى مجال 
والصناع��ة ف��ي  التكنولوجي��ا 
بعدد  يق��اس  املتقدم��ة  الب��اد 
تنتجها  الت��ى  االخت��راع  براءات 

العقول فى هذه الدول. 
يذكر ان جلنة العلوم والتكنلوجيا 
واالبداع هي برئاس��ة مستشار 
وزارة الصناع��ة واملعادن العلمي 
الدكت��ور حمودي عب��اس رئيس 
م��ن  كل  وعضوي��ة  اللجن��ة 
املهندس عبد الغن��ي فخري ال 
جعف��ر مدير ع��ام هيئة البحث 
والتطوي��ر الصناع��ي والدكتور 
عب��د  فخ��ري  الدي��ن  صف��اء 
اجملي��د مدي��ر عام هيئة املس��ح 
اجليولوج��ي العراقي��ة وعدد من 

اخملتصني في شركات الوزارة .

التصدي إلغراق السوق المحلية بالمستورد

مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة لحماية المنتجات المحلية 

صوت مجلس الوزراء 
على عدد من القرارات 

بشأن المواضيع 
المدرجة على جدول 

االعمال والمقدمة من 
وزارة الصناعة بعد 
مناقشتها من قبل 

الوزير

جانب من جلسة مجلس الوزراء

األحد 18 آذار 2018 العدد )3902(

»الميكانيكية« تبدي 
استعدادها لتأهيل وإنتاج 

المدافع والهاونات والقاذفات
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العامة للصناعات النحاسية 
وامليكانيكي��ة اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن ع��ن امكانياته��ا وقدراتها ف��ي اجملال 
احلربي خال مش��اركتها في الدورة الس��ابعة 

ملعرض االمن والدفاع والصناعات احلربية .
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة املهن��دس مثنى 
عط��ااهلل وهيب في تصري��ح للمركز االعامي 
في الوزارة ان ش��ركته ش��اركت بجناح متميز 
في مع��رض االمن والدف��اع والصناعات احلربية 
الس��ابع لع��رض امكانياته��ا في مج��ال انتاج 
وتأهيل املداف��ع )122( ملم و )130( ملم و)155( 
مل��م والهاون��ات قي��اس )82( مل��م والقاذفات 
االنبوبية قياس 107 ملم وتشمل )2 ، 4 ، 8 ، 12( 
انبوب ، مؤكدا االس��تعداد الت��ام لدعم القوات 

االمنية وتأمني احتياجات املؤسسات االمنية .
واشار املدير العام للشركة الى ان جناح الشركة 
حظي بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر 
العبادي ووزير الداخلية وابديا بدورهما اهتماما 
كبي��را بامكانيات ونش��اطات الش��ركة باجملال 
احلرب��ي ، الفتا في الوقت ذاته الى ان اجلناح القى 
ايض��ا اقباال وزيارات للعديد من املس��ؤولني في 

احلكومة طيلة ايام اقامة املعرض . 

»األنواء« تتفقد مناطق 
الهزات األرضية وسط 

وشمالي العراق 

الطيران المدني يحصل 
على شهادة إدارة 

ISO الجودة العالمية

بغداد - الصباح الجديد:
أرس��لت الهيئة العامة لألن��واء اجلوية والرصد 
الزلزال��ي فريقا متخصصا لتفقد املناطق التي 
شهدت عددا من الهزات االرضية االرتدادية  في 

االونة االخيرة.
وق��ال مدير ع��ام الهيئ��ة ثائر حس��ني الغراوي 
لقد قمنا بتش��كيل فري��ق متخصص ذي خبرة 
عالية لتفقد املناطق التي تعرضت الى الهزات 
االرتدادي��ة ، مضيف��اً ان الهزات اس��تمرت ملدة 
اربعة ايام ش��ملت كا من ديالى / سد حمرين ، 

قضاء خانقني ، سد دربدنخان ، سد حمرين .
وتاب��ع الغ��راوي ان اله��دف من ه��ذه اجلولة هو 
االطاع على االمكان التي شهدت تلك الهزات 
االرضية وعمل ممارس��ات  تثقيفية في املدارس 
احلكومي��ة ح��ول كيفية التص��رف عند حدوث 

الهزة االرضية.
يش��ار الى ان الفريق قام بتس��ليم املعنيني في 
قضاء خانقني نس��خة من البوس��ترات اخلاصة 
بالوصاي��ا الزلزالي��ة عل��ى قرص مدم��ج ليتم 

توزيعها على املرافق احليوية . 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت س��لطة الطي��ران املدن��ي العراق��ي، 
الثاث��اء ، حصولها على ش��هادة ادارة اجلودة 
ISO- العاملية على وفق املواصفة القياس��ية
9001-2015 من شركة فكسل االسترالية .

وأكد مدير عام السلطة عباس عمران موسى 
ان هذا األجناز جاء تنفيذا لتوجيهات وزير النقل 
في حتدي��ث وتطوير االنظمة واالج��راءات في 
جميع اقسام السلطة الفتا الى ان السلطة 
انتهت من اجتي��از جميع املتطلبات املطلوبة 
للحصول عل��ى ش��هادة املواصف��ة الدولية  
والت��ي م��ن خاله��ا س��تتمكن من حتس��ني 
وتطوي��ر العملي��ات واالس��اليب واالج��راءات 
اخلاصة بوثائق الس��لطة وتقلي��ص االخطاء 
وحتقيق املنافس��ة واالرتقاء مبهارات املوظفني 
مبا يلبي متطلب��ات املنظمة الدولية للطيران 

. ICAO
يذكر ان شعبة ادارة اجلودة والتطوير املؤسسي 
في الس��لطة انهت قبل ايام تدقيقها نصف 
السنوي على جميع اقسام وشعب السلطة 
به��دف انش��اء نظ��ام اداري قوي يق��وم على 
التوثي��ق ويح��دد امله��ام مما يحف��ز املوظفني 
ويس��اعدهم ف��ي تنفي��ذ مهامه��م بكفاءة 

وفاعلية .

Sun. 18 Mar. 2018 issue )3902(

بغداد - الصباح الجديد:

قامت شعبة الش��بكات في مديرية 
إتص��االت كركوك برب��ط كابل على 
كابين��ة 9 يغ��ذي الش��ركة العامة 
للمنتج��ات النفطي��ة ويق��دم له��ا 
خدم��ات اإلتص��االت وم��ازال العمل 
مس��تمرا إلدخ��ال جمي��ع اخلط��وط  

للخدمة .
في س��ياق متصل متكنت جلنة إزالة 
التج��اوزات ف��ي كرك��وك م��ن رف��ع 
التط��اوالت على الش��بكة الضوئية 
حي��ث مت قطع كاب��ات وعقد ضوئية 
ف��ي مناط��ق ناحي��ة الت��ون كوبري 
مدخ��ل محافظ��ة أربي��ل - كركوك 
وكذلك مدخل كركوك - س��ليمانية 
التج��اوز عل��ى كاب��ل  رف��ع  وأيض��ا 

ضوئي مقابل مديري��ة مرور احملافظة 
وتستمر املاكات الهندسية والفنية 
ف��ي إتص��االت كرك��وك بتعقب كل 
التج��اوزات والتعديات على ش��بكة 
الكابل الضوئي للحف��اظ على املال 
العام وضمان تق��دمي أفضل اخلدمات 

للمواطنني واملؤسسات احلكومية .
عل��ى صعي��د متصل اجن��زت مديرية 
اتص��االت بابل في الش��ركة العامة 
لاتصاالت والبريد احدى تش��كيات 
وزارة االتص��االت نصب ب��رج الكرامه 
ال��ى  اضاف��ة  بالكام��ل  وتش��غيله 
اس��تماك  اعم��ال  م��ن   االنته��اء 
قطع��ة االرض اخلاصة لبرج اتصاالت 

الكرامة
حي��ث مت اكم��ال اعم��ال نص��ب برج 
الكرامة بالكامل  وتش��غيله بصورة 
جيدة ضمن منظومة بابل للهواتف 

الاسلكية وتهئية جميع مستلزمات 
البرج م��ن كرفان ومول��دة عدد اثنني 
والس��امة  الوقاي��ة  ومس��تلزمات 
وتس��عى جميع مديري��ات االتصاالت 
وبجه��ود  احملافظ��ات   جمي��ع  ف��ي 
اخلدمات  لتوفي��ر جمي��ع  مس��تمرة 
واقع  وتطوير  للمواطنني  االتصاالتية 

االتصاالت في احملافظات . 
من جانبها متكنت الفرق الهندسية 
والفنية في مديرية إتصاالت النجف 
واألنترنت  اإلتصاالت  بإيصال خدمات 
للدوائ��ر احليوية واملهمة في احملافظة 
) املرور واجلنس��ية والبطاقة الوطنية 
باخل��ط  دعمه��ا  وكذل��ك  املوح��دة( 

الساند . 
وأك��د املهن��دس عقيل عب��د الرضا 
الطائي مدير املديرية ان تلك األعمال 

متت بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وأشار إلى املباشرة بتشغيل منظومة 
الاس��لكية  لإلتص��االت   )  gota  (
املؤمن��ة بالتعاون مع قيادة ش��رطة 
احملافظة والبالغ��ة عددها 200 جهاز 
حصرا« ملنظومة البدالة الاسلكية 
ف��ي النجف األش��رف ، مبين��ا أنه مت 
  PTS  اإلنته��اء م��ن نص��ب محط��ة
الاس��لكية ف��ي قرية الغدي��ر التي 
 4000 م��ن  مايق��رب  عل��ى  حتت��وي 
وحدة س��كنية والتابعة للمنظومة 
الوطنية لإلتصاالت الاس��لكية نوع  

 . ZTE
وفي س��ياق متص��ل قام��ت مديرية 
إتصاالت النجف بإطاق حملة جباية 
من دوائر الدولة ومتابعة الديون حيث 
مت استحصال مبلغ وقدره مليار دينار 
عراق��ي لصال��ح الش��ركة العام��ة 

لإلتصاالت . 

تقرير

االتصاالت تقدم خدمات هاتفية للمنتجات النفطية وتزيل التجاوزات في كركوك

بغداد - الصباح الجديد: 
االح��داث  اص��اح  دائ��رة  ش��اركت 
في ال��دورة التدريبية الت��ي نفذتها 
منظم��ة هارتان��د الدولي��ة ضمن 
مش��روعها )ممر امن لضمان العدالة 
وتس��هيل الش��فاء للنازح��ني ف��ي 
العراق ( التي اقيمت على قاعة املركز 
العراق��ي الك��وري ف��ي وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعية مبشاركة 60 

من ماكات دائرة اصاح  االحداث .
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة عمار منعم 
ان ال��دورة تضمنت محاضرة القتها 
املستش��ارة التقنية حلقوق الطفل 
اس��يل صالح وضح��ت فيها مبادئ 
للطفل  الوقائي��ة  والبيئة  احلماي��ة 
ودور املوظف��ني االصاحيني في بيئة 

حماية احلدث ، فض��ا عن محاضرة 
قيم��ة عن اس��باب جن��وح االحداث 
واالليات املثل��ى في التعامل معهم 
قدمها الدكتور ف��ي علم االجتماع 
عدنان ياس��ني التي اكد من خالها 
عل��ى دور العامل��ني في املؤسس��ة 
االصاحية ف��ي تطبيق برامج اعادة 
تأهيل واندماج الن��زالء وتاثيره على 

نفسية وسلوك االحداث .
كم��ا اك��د الدكت��ور ياس��ني عل��ى 
اهمية التواصل املستمر معهم عبر 
اللقاءات اليومية الفردية واجلماعية 
واعطائهم حقهم في التواصل مع 
العال��م اخلارجي من خ��ال  الزيارات 
التي  والرس��ائل  واملكاملات  العائلية 
تس��اعد النزالء في عملي��ة اندماج 
ناجحة واضاف منعم انه مت التطرق 

الى توفي��ر البيئة املثالي��ة للمراكز 
التي يحتج��ز فيها االح��داث حيث 
التي تس��مح  املعقول��ة  املس��احة 
بدخول هواء وضوء طبيعي وان تكون 
اماكن االيواء نظيفة ويتم صيانتها 
بش��كل دوري وجتنب االكتظاظ في 
القاعات مما يضعف العملية االمنية 
والنظ��ام الداخل��ي في املؤسس��ة 

االصاحية . 
يذك��ر ان دائرة اص��اح االحداث هي 
اح��دى الدوائرالتابعة ل��وزارة العمل 
مهمته��ا  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
ايواء االح��داث املوقوفني واحملكومني 
واملش��ردين من كا اجلنس��ني وتوفر 
لهم امل��أوى ووجبات الطعام وبرامج 
ثقافي��ة ومهنية وديني��ة وتعليمية 

وصحية . 

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت امانة بغ��داد أعمال إصاح 
احد التخس��فات في اخل��ط الناقل 
ملياه الصرف الصحي واالمطار ضمن 

قاطع دائرة بلدية الصدر الثانية.
واالعام  العاق��ات  وذك��رت مديرية 
ان امل��اكات املتخصصة في قس��م 
اجمل��اري بدائرة بلدية الص��در الثانية 
باش��رت اعم��ال اصاح التخس��ف 
احلاصل في اخلط الناقل ملياه الصرف 
الصح��ي واالمط��ار بش��ارع )ابى ذر 
الغفاري( ضمن قطاع )21( باالعتماد 

على اجلهود الذاتية .
واضافت ان اعمال اإلصاح تش��مل 
نصب مضخات تعمل على س��حب 
مي��اه الص��رف الصح��ي وحتويله��ا 

ملابعد التخس��ف وحفر مسار اخلط 
واس��تبدال االنب��وب املتض��رر بآخ��ر 
جديد واع��ادة فرش التربة بعد اجراء 
الفح��وص اخملتبري��ة قب��ل عملي��ة 
اكس��اء مس��ار اخل��ط واع��ادة فتح 

الشارع امام حركة املركبات.
على صعي��د متصل باش��رت أمانة 
بغ��داد أعم��ال إص��اح التخس��ف 
احلاصل ف��ي احد خط��وط تصريف 
مي��اه االمط��ار ضمن قاط��ع بلدية 

الشعلة .
وذكرت مديرية العاقات واالعام » أن 
دائرة بلدية الش��علة باشرت إصاح 
التخسف الواقع في شارع الساقية 
الفاصل بني محلتي )442و426( الذي 
يبلغ طوله )50( م وبقطر )800( ملم 

وعم��ق )5( م خلدمة اهالي حي نواب 
الضباط ف��ي منطقة احلرية الثانية 

. «
الزراع��ي  القس��م   « ان  وأضاف��ت 
بالدائ��رة البلدي��ة ق��ام م��ع بداي��ة 
املوس��م الربيع��ي باعم��ال تهيئ��ة 
وزراع��ة النباتات وتعوي��ض النباتات 
 )50( م��ن  اكث��ر  وزراع��ة  الهالك��ة 
ال��ف ش��تلة موس��مية والتحضير 
لزراعة شارع املسعودي ضمن احمللة 
)438( » ، مبين��ة ان » قس��م الطرق 
بالدائرة البلدي��ة قام باعمال صيانة 
اجلانب��ي  والقال��ب  أحجارالرصي��ف 
لش��ارع جكوك الرئيس ضمن احمللة 
)440( من جهة االس��اتذة فضا عن 

ازالة التجاوزات في هذا الشارع »

دورة تدريبية لمالكات دائرة إصالح األحداث 
إصالح تخسفات خطوط ناقلة

 لمياه الصرف الصحي في بغداد   
بالتعاون مع منظمة هارتالند الدولي

بغداد - الصباح الجديد:
 أعلنت وزارة العدل / دائرة االصاح 
العراقية عن ادخال آلية جديدة في 
اجراءات اطاق الس��راح واستقبال 
الن��زالء واملوقوف��ني املودع��ني ف��ي 
االقس��ام االصاحي��ة م��ن خ��ال 
احلمض  بتقني��ة فح��ص  العم��ل 
الن��ووي ال���) DNA ( للتأك��د م��ن 

ع��دم مطلوبيتهم جلهات امنية او 
في قضايا تس��ريع اج��راءات اطاق 
الس��راح وتوثيق البيان��ات اجلنائية 

لكل نزيل وموقوف.
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائرة حس��ني 
العس��كري ان الدائ��رة وم��ن خال 
التنسيق املشترك بني وزارة العدل 
ومديري��ة حتقي��ق االدل��ة اجلنائي��ة 

التابعة لوزارة الداخلية استحدثت 
ش��عبة ال�)DNA( وباش��رت العمل 
فيها وهي م��ن التقنيات املتقدمة 
واملعتم��دة ف��ي توثي��ق املعلومات 
اخلاص��ة باملوقوف��ني والن��زالء ف��ي 
م��ن خال  االصاحي��ة  الس��جون 
فح��ص احلم��ض النووي لكش��ف 
م��ن  والتأك��د  الوراثي��ة  اجلين��ات 

هوي��ة الن��زالء واملوقوف��ني وع��دم 
مطلوبيته��م جله��ات اخ��رى حني 
استقبالهم او قبل االفراج عنهم.

وأضاف املدير العام ان ش��عبة ال�) 
DNA ( تعمل في قسم االستقبال 
وإخ��اء الس��بيل في مق��ر الدائرة 
العامة م��ع ماك طبي متخصص 
تابع لوزارة الداخلية مديرية حتقيق 

بإرس��ال  وتق��وم  اجلنائي��ة  االدل��ة 
العينات الى مديرية االدلة اجلنائية 
ف��ي وزارة الداخلي��ة ليت��م خزنها 
ف��ي مص��رف ال��� )DNA( والرجوع 
اليها في ح��ال البحث او التحقيق 

اجلنائي.
وأش��ار املدير العام الى ان الشعبة 
اجنزت اكثر من )07 111( عينة خال 

النص��ف االول من الع��ام املاضي ، 
موضحاً ان هذه التقنية ستس��رع 
في اجراءات االفراج وإطاق س��راح 
ببي��ان  املتعلق��ة  الن��زالء خاص��ة 
املطلوبية جلهات امنية في قضايا 
اخ��رى وه��ي م��ن االج��راءات التي 
تس��بق اطاق س��راح الن��زالء من 

السجون االصاحية.

»اإلصالح« تعتمد فحص الحمض النووي في إطالق السراح
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البصرة - سعدي السند:

تش��هد دائ��رة صح��ة البص��رة 
عقد  ومستشفياتها  ومراكزها 
العدي��د م��ن اجل��والت والندوات 
التخصصية ، فقد نظمت وحدة 
الكش��ف املبكر عن الس��رطان 
البص��رة  مستش��فى  ف��ي 
للنس��ائية والتوليد وبالتنسيق 
مع ش��ركة نفط البصرة وعلى 
مدار عش��رة أيام متتالية جولة 
صحي��ة للكش��ف املبك��ر عن 
س��رطان الثدي بواس��طة عربة 

املاموكراف املتنقلة .
واوضحت املصور الشعاعي صبا 
طارق ان احلملة الصحية شملت 
الدولة  دوائر  منتس��بات  فحص 
للكش��ف املبك��ر عن س��رطان 
التعريف  الثدي وتوزيع كراسات 
به وط��رق الوقاي��ه والعالج منه 
حي��ث مت اج��راء ١٧٤ فحصا في 

مقر الشركة .
واش��ارت ط��ارق ال��ى ان الفريق 
الطب��ي املتخصص بادر بفحص 
وبي��ان خلوه��ن من  املوظف��ات 
سرطان الثدي عن طريق العيادة 
الطبي��ة املتنقلة س��يارة جهاز 
فح��ص املاموك��راف املتنقل��ة ( 
لغرض الكشف املبكر عن حاالت 
اإلصابة ، مبينة ان العيادة حتتوي 
على جهاز أش��عة متطور ، اذ ان 
الس��بيل الوحي��د للوقاي��ة من 
ه��ذا املرض هو الكش��ف املبكر 
عن طريق الفح��ص الطبي وان 
يكون دورياً كل سنة أو كل ستة 

أشهر.

الدورة الوزارية حول سالمة 
املرضى في املؤسسات 

الصحية
كما نظمت وزارة الصحة / دائرة 
صحة البصرة ش��عبة س��المة 
املريض في مستش��فى الصدر 

الوزارية حول  ال��دورة  التعليمي 
س��المة املرضى في املؤسسات 

الصحية .
وأوض��ح مدير ش��عبة س��المة 
املري��ض الدكتور هادي جاس��م 
إل��ى  ته��دف  ال��دورة  ان  ج��ارح 
تطوير املالكات الطبية والفنية 
مبستشفيات البصرة ، مبينا ان 
ال��دورة تتضمن إلق��اء عدد من 
احملاضرات في األه��داف العاملية 
لس��المة املرضى وخطة برنامج 
باملؤسس��ات  املرض��ى  س��المة 
الصحة  وزارة  ومعايير  الصحية 
اخلاصة بسالمة املريض وسالمة 
وانعكاسها  واألجهزة  املنش��أة 

على س��المة املري��ض ، مضيفاً 
أنه مت اعتم��ادا لهذه الدورة التي 

استمرت ملدة خمسة ايام ..

حملة صحية ملتابعة املواد 
الغذائية في األسواق احمللية

ونف��ذت دائ��رة صح��ة البص��رة 
قط��اع ش��ط الع��رب للرعاي��ة 
الصحي��ة األولية حملة صحية 
مش��تركة مع اجله��ات األمنية 
ملتابعة األسواق واحملال التجارية 

واخملازن في القضاء. 
وقال مدير القطاع الدكتور علي 
سعدون ان احلملة جاءت ملتابعة 
املواد الغذائية في األسواق احمللية 

وبالتنسيق مع اجلهات الساندة 
حيث مت التحري خالل احلملة عن 
املواد منتهية الصالحية واخملزونة 
بظ��روف خزن غير جيدة ، إضافة 
ال��ى املواد منتهي��ة الصالحية ، 
مبينا ان نتائج احلملة اس��فرت 
عن مص��ادرة م��واد غذائية غير 
البش��ري  صاحل��ة لالس��تهالك 
حي��ث مت إت��الف كمي��ات كبيرة 
م��ن املواد الغذائي��ة ومنها مواد 
سائلة كاللنب ومعلبات متنوعة 

مع كميات من العصائر .
ان  القط��اع  مدي��ر  واض��اف 
احلمالت مس��تمرة وبالتنس��يق 
م��ع اجلهات الس��اندة واملتمثلة 

والبلدي��ة  الوطن��ي  باألم��ن 
ملتابع��ة امل��واد الغذائي��ة غي��ر 
الصاحلة لالس��تهالك البشري ، 
مش��ددا على ان صحة البصرة 
ستحاس��ب اخملالفني واحالتهم 

للجهات اخملتصة.

حملة واسعة للمسح 
امليداني

وانطلقت حملة واسعة للمسح 
امليداني على مساحات شاسعة 
تابعة للرقعة اجلغرافية للقطاع 
األولية  الثاني للرعاية الصحية 

ومراكزها الصحية .
وأكدت الدكتورة نسرين السالم 

مديرة القط��اع خالل اجتماعها 
مع الف��رق التي تش��كلت لكل 
املراك��ز التابع��ة للقط��اع على 
ونه��ارا  لي��الً  الس��عي  ض��رورة 
اإلمكاني��ات  كل  وتس��خير 
واجلهود التي من شأنها تسجيل 
أعلى النس��ب وبأقل التكاليف 

وبنجاحات متفوقة .
يذك��ر ان مديرة القطاع ش��كلت 
غرف��ة عملي��ات داخ��ل القط��اع 
الثان��ي وبأش��راف دائ��رة صح��ة 
البصرة ملتابعة العمل وتس��جيل 
معلومات الفرق اوال بأول وتسخير 
مالكات القطاع أنفسهم للعمل 

ضمن الفرق امليدانية. 

نظمتها صحة البصرة بواسطة سيارة جهاز الماموكراف في مواقع العمل

فحص موظفات شركة نفط البصرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

 شملت الحملة 
الصحية فحص 
منتسبات دوائر الدولة 
للكشف المبكر عن 
سرطان الثدي وتوزيع 
كراسات التعريف به 
وطرق الوقاية والعالج 
منه حيث تم إجراء 
١٧٤ فحصا في مقر 
الشركة 

السيارة املتنقلة حتتوي على جهاز أشعة متطور للكشف املبكر عن سرطان الثدي

إتالف )2150( كغم من 
المواد الغذائية والحلويات 

منتهية الصالحية 

المسافرين والوفود 
تشارك في مهرجان ربيع 

الطفل العاشر

بغداد - الصباح الجديد: 
قامت م��الكات فرق الرقاب��ة الصحية في قطاع 
الكاظمية للرعاية الصحية باتالف )2150( كغم 
من املواد الغذائية واحللويات واللحوم في منطقة 

الكاظمية وشعلة الصدرين .
واوض��ح مدير قطاع الكاظمية للرعاية الصحية 
الدكتور عالء موس��ى خلف قام��ت مالكاتنا من 
شعبة الرقابة الصحية و ضمن اخلطة االستباقية 
قب��ل موعد زيارة استش��هاد االم��ام الكاظم )ع( 
ملراقبة االسواق وصالحية املواد الغذائية واحللويات 
واللحوم ومناطق الذبح العشوائي حيث مت اتالف 
)2000( كغم من احللويات والدهينة واحللقوم في 
اسواق منطقة الكاظمية وكذلك مت اتالف )150( 
كغم من اللحوم في اماكن الذبح العشوائي في 
مناطق اخلطيب واجلوادين ، كما مت االتالف مبحضر 
رسمي وحضور اصحاب العالقة واتخاذ اإلجراءات 
القانونية حسب قانون الصحة العامة املرقم 89 

لسنة 1981 وتعديالته .
وأك��د خلف أن اجلهود الرقابية مس��تمرة حفاظاً 
عل��ى صح��ة املواطنني م��ن االس��تغالل والغش 
التجاري من بعض التجار ضعاف النفوس ، داعياً 
في الوقت نفسه املواطنني بضرورة اإلبالغ عن أي 
حالة مخالفة للضوابط الصحية ليتم محاسبة 
اخملالف��ني على وفق قانون الصحة العامة للرقابة 
الصحي��ة ، ودعا اصحاب احملال الى ضرورة االلتزام 
بالش��روط الصحي��ة لضم��ان س��المتهم م��ن 
املس��اءلة القانونية من جانب واحلفاظ على أرواح 

املواطنني من جهة أخرى .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود 
عن مشاركتها في مهرجان ربيع الطفل العاشر 
وذلك بالتعاون مع هيئة النزاهة / دائرة العالقات 
ووزارة التربية الذي اقي��م على قاعة املنصور في 

العاصمة بغداد . 
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة املهن��دس عبد اهلل 
لعيبي باه��ض، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل 
مت تخصيص عدد من باصات النقل ذات الطابقني 
للمش��اركة ف��ي املهرجان من خ��الل نقل طالب 
امل��دارس املش��اركني من مدارس��هم ال��ى قاعة 
املنص��ور ف��ي الكرخ وذلك بالتنس��يق م��ع وزارة 
التربي��ة وهيئ��ة النزاه��ة التى اطلق��ت املرحلة 

الثانية من برنامج املناصرة يدا بيد مع النزاهة .
وأوضح باهض ان الش��ركة حريص��ة على توفير 
خدم��ات النقل لكل املواطنني وخاصة ش��ريحة 
الطلبة والسعي الدائم لتقليل اعباء تنقلهم .

من جهة اخرى ثمن املعنيون على املهرجان جهود 
الش��ركة وحجم اخلدمات املمي��زة التي تقدمها 

للمواطنني في اجملاالت كافة .
يذك��ر ان الش��ركة العام��ة لنق��ل املس��افرين 
والوفود تس��عى دائما ال��ى تقدمي افضل اخلدمات 
للمواطنني الكرام في كل املناسبات واحملافظات 

العراقية .

Sun. 18 Mar. 2018 iSSue )3902(

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائرة التخطي��ط واملتابعة 
ب��وزارة التج��ارة الغ��اء ١٣١ وكالة 
غذائية وطحني خالل ش��هر كانون 
الثاني املاضي بس��بب مخالفتهم 

للضوابط والتعليمات .
واوضحت مدير ع��ام الدائرة ابتهال 
هاش��م صاب��ط ان دائرته��ا قامت 

بتدوي��ر ٧٣  ذات��ه  الش��هر  وخ��الل 
وكال��ة كم��ا  مت تس��جيل ٢٩٠٢٠ 
طفال و ٤٠٨٨٢ فردا اضافة الى نقل 
٧١٠٢ ف��ردا من القادم��ني الى فروع 
التموين ونق��ل ٦٩٨٦ من املنقولني 
من فروع التموين فضالعن شطب 
٥٦٢٤٩ افراد واطف��ال من البطاقة 
التموينية بس��بب السفر او الوفاة 

او اسباب اخرى. 
وبه��ذا الصدد ش��ددت املدير العام 
وغي��ر  احلكومي��ة  الدوائ��ر  عل��ى 
احلكومي��ة ذات العالقة واملواطنني 
كافة بضرورة االبالغ عن املسافرين 
واملتوفني ليتسنى للدائرة شطبهم 
م��ن البطاق��ة التموينية حس��ب 
الضوابط والتعليمات املعمول بها. 

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية الدكتور عبد الغني سعدون 
الس��اعدي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
بغداد / الرصافة أقاَم قسم الصحة 
العامة وم��ن على قاعة الش��هداء 
اإلحتفال الس��نوي  للسيطرة على 
مرض الس��ل وحتت عنوان ) مطلوب 

قادة لعالم خاٍل من السل( .
وق��ال الدكت��ور رحي��م زعي��ل مدير 
ه��ذه  ان  اإلستش��ارية  العي��ادة 
اإلحتفالي��ة تأت��ي في الوق��ت الذي 

نسمع بعض القنوات املأجورة التي 
حت��اول أن تثير الذعر ل��دى املواطنني 
ع��ن إع��داد املصابني مبرض الس��ل، 
فيم��ا يع��د العراق من ال��دول األقل 
إصابة به��ذا امل��رض، فنحن نعطي 
ال��دور الرئي��س واحمل��وري ملنس��قي 
التدرن وكذلك أهمية إجراء الفحص 
عن احلاالت املش��تبه به��ا للحد من 
انتش��اره وخصوص��اً ف��ي املناط��ق 

املكتظة بالسكان.
فيما أش��ار الدكتور سامر العبيدي 

مدي��ر البرنامج الوطني للس��يطرة 
على مرض السل  لتجربة منسقية 
الت��درن الناجح��ة وخصوص��اً ف��ي 
مدين��ة الص��در والت��ي تع��د م��ن 
املناطق األولى التي مت اإلفتتاح فيها 
، وف��ي اخلتام ق��دم الدكت��ور ميثم 
الش��رع معاون املدير العام للشؤون 
اإلدارية الدروع والهدايا على األطباء 
املتميزين في عمل املنسقية  ومنها 
عائلة املرحوم ناصر شمعون منسق 

التدرن السابق لقطاع البلديات .

إلغاء ١٣١ وكالًة غذائيًة وطحين
 مخالفة للضوابط والتعليمات

احتفالية علمية للوقاية من مرض التدرن

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت مدير عام دائ��رة رعاية ذوي 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  االحتياج��ات 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
اجللبي  عبي��ر مه��دي  الدكت��ورة 
مع مدير عام دائ��رة اصالح الكبار 
التابعة لوزارة العدل آلية تس��لم 
اطف��ال الدواعش خ��الل اجتماع 
حض��ره معاونه��ا الدكت��ور عامر 

خزعل املوسوي. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عمار منع��م ان االجتماع تضمن 
س��بل التنس��يق وآلي��ة تس��لم 
أبن��اء الدواع��ش، وكيفي��ة وضع 
الكافية  االبني��ة  احللول ملعاجل��ة 
املستلزمات  وتوفير  الستيعابهم 
اخلاص��ة واجلو املناس��ب اليوائهم 

، فضال عن تعزي��ز االمن واحلماية 
املطلوبة له��م بالتعاون مع وزارة 
الداخلي��ة حس��ب توجيهات وزير 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
املهندس محمد شياع السوداني 
الوزراء  لق��رارات مجل��س  تنفيذاً 

بهذا اخلصوص. 
ال��وزارة  ان  ال��ى  منع��م  واش��ار 
أبن��اء  م��ن  العدي��د  اس��تقبلت 
الدواع��ش م��ن اليتامى وس��عت 
اليوائه��م في دور الدولة االيوائية، 
الفت��اً الى وجود دور تس��تقبلهم 
العمري��ة لإلناث  الفئات  حس��ب 
والذك��ور ف��ي بغ��داد واحملافظات 
م��ن عمر يوم واحد الى ما بعد 18 

سنة. 
واض��اف منعم ان الوزارة س��عت 

اليواء أبن��اء الدواعش من اليتامى 
ج��راء العمليات العس��كرية في 
دور الدول��ة وتق��دمي الرعاية لهم 
مس��اواة بالعراقي��ني، وان هن��اك 
تنس��يقا م��ع اجلهات الرس��مية 
للتع��رف عل��ى ذويهم م��ن خالل 
الفحص اخملتبري Dna. واوضح ان 
اطفال الدواعش يتم دمجهم في 
الدور اس��تنادا الى أوامر قضائية 
ال��ى  فرق��ا  أرس��لت  ال��وزارة  وان 
املدن احمل��ررة الس��تقبال االطفال 
والعم��ل على إع��ادة تأهيل الدور 
فيه��ا ، مبين��ا ان ال��وزارة كلفت 
باحثني اجتماعيني بدراسة حاالت 
اطفال الدواعش للحد من التأثير 
الس��لبي الذي غرس��ه التنظيم 

االرهابي في عقولهم.

بغداد - الصباح الجديد: 
تفقد وكي��ل وزارة التج��ارة االقدم 
ف��روع  الوس��وي  حبي��ب  ولي��د 
الدوائ��ر التجاري��ة ف��ي محافظ��ة 
املوص��ل ملتابعة عمل تل��ك الفروع 
واستعراض ومراجعة اجراءات عمل 
الوزارة املنجزة خالل معارك التحرير 
وبعده��ا في حتقيق االم��ن الغذائي 
للمناطق احمل��ررة من دنس عصابات 
داع��ش االرهابي��ة ومخيم��ات ايواء 
النازحني اضاف��ة الى خطط الوزارة 
في تاهيل واعمار املنش��ات احليوية 

للفروع . 
واكد املوس��وي خالل زيارت��ه ولقاء 

ادارات الف��روع وامل��الكات العامل��ة 
احلثيث��ة  املتابع��ة  ض��رورة  عل��ى 
والدقيق��ة لتقدمي افض��ل اخلدمات 
ايص��ال  ومنه��ا  املوص��ل  الهال��ي 
ملس��تحقيها  التموينية  املف��ردات 
فضال عن عملي��ة التنظيم واالدارة 
وح��ل املش��كالت واملعوق��ات ومب��ا 

يحقق الصالح العام . 
مش��يرا ان هذه الزي��ارة جاءت على 
املوس��ع  املؤمت��ر  هام��ش حض��وره 
التعاي��ش الس��لمي بني  الش��اعة 
اهالي سهل نينوى ضمن تشكيلة 
الوف��د احلكوم��ي وال��ذي نظمت��ه 
االمانة العامة جمللس الوزراء برعاية 

وحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وذل��ك تزامن��ا م��ع انط��الق اجلهود 
الوطني��ة والدولي��ة الع��ادة اعمار 
للمناطق احملررة وبالتعاون مع برنامج 
االمم املتحدة االمنائي ، حيث حضرته 
وبرملاني��ة  سياس��ية  ش��خصيات 
دولية وعدد  وعش��ائرية ومنظمات 
من الطوئف املس��يحية وااليزيدية 
باحملافظة حيث  االمني��ني  والق��ادة 
وقع اجلمي��ع على وثيق��ة املصاحلة 
لكل االطياف ف��ي احملافظة اكراما 
واجالال لدم��اء الش��هداء واجلرحى 
ابن��اء الوط��ن ولك��ي يع��م االم��ن 

واالمان لكل مناطق البالد. 

بغداد - الصباح الجديد:
اتفقت دائرة صحة بغداد/ الرصافة 
وقس��م التقن��ات اإلحيائي��ة في 
جامع��ة النهري��ن عل��ى برتوكول 
تع��اون عمل مش��ترك  في مجال 

اخملتبرات .
وق��ال مدير ع��ام الدائ��رة الدكتور 

عب��د الغني س��عدون الس��اعدي 
إن الدائ��رة تعم��ل  إل��ى االرتق��اء 
باخلدم��ات الطبي��ة اخملتبري��ة من 
خالل التعاون وتوقيع البرتوكوالت 
من اجل كف��اءة العاملني ودخول 
مج��ال  ف��ي  احلديث��ة  األجه��زة 
اخملتبري��ة اس��هم وبش��كل كبير 

ف��ي اعتماده مختبر مستش��فى 
العلوية للوالدة . 

واض��اف املدي��ر الع��ام انن��ا اليوم 
نسعى إلى توقيع برتوكول التعاون 
م��ع جامع��ة النهري��ن م��ن خالل 
إقامة البحوث العمل املش��تركة 

وتبادل اخلبرات في هذا اجملال .

تعاون مشترك في مجال إصالح الكبار

»الموسوي» يتفقد الفروع التجارية في الموصل

برتوكول للتعاون في مجال المختبرات بين الرصافة والنهرين



متابعة ـ الصباح الجديد:

الش��يوخ  مبجل��س  أعض��اء  طال��ب 
األميركي امس الس��بت، بالكش��ف 
ع��ن م��ا أس��موه »ماض��ي« مدي��رة 
االس��تخبارات املركزية »سي آي إيه« 
اجلديدة جينا هاس��بل، التي اختارها 
األس��بوع  ترام��ب  دونال��د  الرئي��س 

املاضي.
واختار ترامب هاسبل مديرة للوكالة 
األس��بوع املاضي خلفا ملايك بومبيو 
ال��ذي مت تعيينه وزي��را للخارجية بدال 

من ريكس تيلرسون
وق��ال أح��د املطالبني بالكش��ف عن 
ماض��ي هاس��بل الس��يناتور مارتني 
األميرك��ي  »الش��عب  إن  هينري��ش، 
يس��تحق معرف��ة م��ن ه��م قادته«، 
مطالبا »برفع السرية عن الكثير من 

التفاصيل حول هاسبل«
وأض��اف »ينبغي أن ال تت��م مطالبتنا 
بتأكي��د تعي��ني مرش��حة ل��م تت��م 
مناقش��ة خلفياته��ا املاضي��ة علنا، 
ألنه بذلك ال ميكننا محاسبتها على 

تصرفاتها«
يش��ار إلى أن تعيني هاس��بل يحتاج 
إل��ى موافق��ة م��ن جان��ب مجل��س 
الشيوخ األميركي، وتتهم عدة تقارير 
باإلش��راف على  صحفي��ة هاس��بل 
تعذيب سجناء قبل عدة أعوام عندما 

كانت تدير سجنا سريا في تايالند
وكال��ة  إل��ى  هاس��بل  وانضم��ت 
االس��تخبارات املركزي��ة ع��ام 1985، 
وش��غلت عدة مناصب ف��ي الوكالة 
إلى أن عينها ترامب نائبة مدير )سي 

آي إيه( في شباط 2017.
باملقابل أعلنت وزارة العدل االميركي 
ام��س االول اجلمع��ة ان وزي��ر الع��دل 
جي��ف سيش��نز اقال مس��اعد مدير 
مكت��ب التحقيقات الفدرالي )اف بي 
آي( الس��ابق اندرو ماكي��ب الذي غادر 
منصب��ه في كان��ون الثان��ي املاضي 
لكنه بقي في املؤسس��ة، قبل يومني 

على تقاعده.
ويس��تهدف الرئيس االميركي دونالد 
ترامب منذ اش��هر املوظ��ف الكبير. 
وقد انتق��د علنا وزير الع��دل النه لم 
يط��رده عندم��ا كان يش��غل منصب 
مدير مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي 

بالنيابة.
وحتدث��ت وزارة الع��دل ف��ي بيان امس 
االول اجلمعة عن »س��لوك سىء« من 

قبل ماكيب لتبرير طرده.
واقالت��ه قبل يومني م��ن عيد ميالده 
س��تكون ل��ه عواق��ب مالي��ة. فق��د 
كان ميك��ن ان يس��تفيد م��ن رات��ب 
تقاع��دي اكبر بكثير ل��و غادر مكتب 
التحقيقات الفدرالي بعد 18 آذار يوم 

بلوغه اخلمسني عاما.
وكان ترام��ب كت��ب في تغري��دة في 
23 كان��ون االول ان »مس��اعد مدي��ر 
مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي اندرو 
ماكي��ب يراهن على الزم��ن ليتقاعد 
مع االستفادة من كل امتيازاته. اكثر 

من تسعني يوما؟!!«.
ورد ماكيب ف��ي بيان »هذا هو الواقع: 
انني معزول واعام��ل بهذه الطريقة 
بس��بب الدور الذي لعبت��ه والقرارات 
الت��ي اتخذتها وكنت ش��اهدا عليها 

بعد اقالة جيمس كومي«.

وان��درو ماكي��ب تول��ى ادارة مكت��ب 
بالنيابة من  الفدرال��ي  التحقيق��ات 
ايار ال��ى آب 2017 بعد ان اقال ترامب 
جيم��س كومي وقب��ل تعي��ني املدير 

احلالي كريستوفر راي.
وقد حم��ل عليه الرئي��س اجلمهوري 

بس��بب صداقته م��ع جيمس كومي 
واتهم��ه باالرتب��اط بالدميوقراطي��ني. 
وصب عليه ترامب كل الغضب الذي 
يثي��ره لدي��ه التحقيق ف��ي اتصاالت 
محتملة بني فريق حملته االنتخابية 
وال��روس للتأثير على نتائ��ج االقتراع 

في 2016.
وتعتبر االضطرابات األخيرة في البيت 
األبي��ض، ش��يًئا ليس بجدي��د، حيث 
متّي��ز البي��ت األبي��ض بالفوضى منذ 
تدش��ينه، فقد ش��هد خليًطا غريب 
األطوار من السياسيني والالعبني في 

واش��نطن، ولكن الفرق في هذه املرة 
هو وجود رئيس جريء ينوي تش��كيل 
اإلدارة بناء عل��ى رغبته وتصوره، وفي 
ح��ني أن الكثي��ر م��ن أح��داث العام 
املاض��ي صدمت دونال��د ترامب، وكان 
محبط��ا م��ن قب��ل آل��ة واش��نطن 
داخل  املتنافس��ة  الفصائل  وعرقلته 
إدارت��ه، ولكن يب��دو اآلن وكأنه زعيم 
وج��د قدمي��ه وهدفه، وٌطٌرد س��تيف 
بانون، في العام املاضي لزرعه الفرقة 
في البيت األبيض، وصب السم حول 
زمالئه من خالل آذان املراس��لني، ومن 
ث��م متت إقال��ة وزي��ر اخلارجية ريكس 
تيلرسون، في األسبوع املاضي، لعدم 
اتباع��ه سياس��ة ترام��ب اخلارجي��ة 

بشكل كاف.
واس��تقال سيان سيايس��ر في العام 
املاض��ي كس��كرتير صحاف��ي ألنه مت 
إحضار شخص آخر ملنافسته متمثال 
ف��ي أنتوني سكاراموتش��ي، ومن ثم 
ج��اءت اس��تقالة غاري كوه��ني، في 
األسبوع املاضي بعد أن جتاهل ترامب 
محاميه ودف��ع بالتعريفات التجارية، 
ويعم��ل ترام��ب بش��كل مختل��ف، 
فبعد عام من الفشل، حيث االخفاق 
ف��ي اس��تبدال برنام��ج أوبام��ا كير 
للرعاي��ة الصحي��ة، وس��قوط حظر 
السفر، وحكمه في ظل التحقيقات 
الروس��ية، تغيرت األم��ور كثيرا منذ 
فوز كانون األول الكبير، وإصالح نظام 

الضرائب األميركي.
وسواء كان ترامب يعمل إلى األفضل 
أو األس��وأ، يب��دو اآلن كرج��ل يفهم 
الوظيفة وس��يحكم كم��ا وعد، من 
خالل كونه غريزيا وجريئا، وسواء كان 

األم��ر يتعلق بالتعامل مع أزمة كوريا 
الشمالية أو الوفاء بالوعود للناخبني 
ذوي الياق��ات الزرق��اء، إذا كان هن��اك 
عمل يحتاج إلى القيام به، فإن ترامب 
واثق م��ن قدرت��ه على القي��ام بذلك 
بنفسه، وفي كلتا احلالتني، فإن إظهار 
استقالله اجلديد، حيث محاولة أخذ 
خط��وة لألم��ام، والطلب م��ن كوريا 
اجلنوبي��ة اإلعالن ع��ن خططه للقاء 
كيم جونغ أون، بدال من االعتماد على 
طاقم قد يح��اول إقناع��ه بالتفكير 
مرة أخرى، وكذلك اإلعالن املسبق عن 
إعالنه ع��ن تعريفة األملنيوم والفوالذ، 
مع إسكات مس��اعديه، الذين كانوا 
يتطلعون إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار 
بعد، حي��ث كان قبل ذلك حتت رحمة 
مراكز القوى املتنافسة، وبالتالي قام 
بترتيبات داخل اإلدارة في محاولة إلى 

للسيطرة على الفوضى.
الرئي��س  إّن  دائم��ا  الق��ول  وانتش��ر 
سيحتاج إلى وقت ليكبر في منصبه 
ويجد ش��عبه، كما أن وصول السيد 
ماي��ك بومبي��و، إل��ى منص��ب وزي��ر 
اخلارجية، والذي فاز بتعاطف الس��يد 
ترام��ب، يوض��ح االجت��اه ال��ذي يريده 
ترامب، حيث معادة إيران وعمله ضد 
كلينت��ون، ولك��ن هذه أخبار س��يئة 
بالنسبة ملاكماس��تر، وكذلك جيف 
سيش��نز، وجون كيلي، فكل شخص 
لن يتبع سياسة ترامب سيكون خارج 
برنامجه، وس��نرى في السنة الثانية 
من حكم��ه، م��ا س��يفعله الرئيس 
مع اإلدارة وبن��اء فريقه اخلاص وتأمني 
املعرف��ة بأنه ل��ن يُقيل أي ش��خص 

جديد في أي وقت
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
حذرت أستراليا امس الس��بت دول جنوب شرقي 
آس��يا ودعتها إل��ى الرد في ش��كل »موحد« على 
تطبيق��ات بري��د إلكترون��ي مش��فرة تُس��تخدم 

للتخطيط لهجمات إرهابية.
وق��ال وزي��ر الداخلي��ة األس��ترالي بيت��ر دوتون إن 
اس��تخدام »الش��بكة )اإللكترونية( السوداء من 
جان��ب املتطرف��ني وغيره��م م��ن اجملرم��ني يتزايد 

باطراد«.
وكان الوزير يتحدث في افتتاح قمة خاصة لرابطة 
دول جنوب ش��رقي آس��يا )اس��يان( في س��يدني 

تستمر يومني.
م��ن املتوق��ع أن يت��م للم��رة األولى إق��رار مذكرة 
لتنس��يق املعلوم��ات اخلاصة باألم��ن املعلوماتي 

وموارد الشرطة في أنحاء املنطقة.
وتس��اعد كانبي��را دول جن��وب ش��رق آس��يا في 
جهوده��ا الرامي��ة إل��ى احلد م��ن متوي��ل اإلرهاب 

ومواجهة التطرف العنيف.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حتدث اإلعالم اإلسرائيلي امس السبت، عن تفاصيل 
جدي��دة ح��ول عملية الده��س التي وقعت مس��اء 
اجلمعة جنوبي مدينة جنني شمال الضفة الغربية 

احملتلة.
وبحس��ب حتقيقات اجليش اإلس��رائيلي، فإن منفذ 
العملية األس��ير احملرر عالء قبه��ا تعمد دهس قائد 
ق��وة بلواء جفعات��ي وجن��دي آخر بالق��رب من برج 
عس��كري قريب من مس��توطنة »ماف��و دوتنا« وهو 
يس��ير بس��رعة كبيرة، ما أس��فر عن مقتل االثنني 

متأثرين بجراحهما في مكان العملية
وواص��ل قبها هجوم��ه ودهس جندي��ني آخرين كانا 
على بع��د عدة أمت��ار منهما، ويس��يران إلى جانب 
الطريق ما تسبب بإصابة أحدهما بجراح بالغة أما 

اآلخر فأصيب بجراح متوسطة.
وأظهر مقطع فيديو ملكان العملية، حتطم مقدمة 
س��يارة جي��ب م��ن ن��وع هون��داي، كان يس��تقلها 
الده��س  عملي��ة  ش��دة  نتيج��ة  الفلس��طيني، 

واالصطدام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استدعت اخلارجية الروسية امس السبت السفير 
البريطاني لديها لوري بريس��تو، وأبلغته إجراءاتها 
اجلوابي��ة على العقوب��ات التي فرضته��ا لندن إثر 
قضية تسميم ضابط اس��تخبارات روسي سابق 

في بريطانيا.
وأعلنت اخلارجية الروسية امس السبت إنها قررت 
ط��رد 23 دبلوماس��يا بريطاني��ا ومنحتهم مهلة 
أس��بوع للمغادرة، كم��ا أعلنت س��حب ترخيص 
عمل القنصلية البريطانية في مدينة بطرسبورغ 
ش��مال غربي روسيا، ووقف نشاط اجمللس الثقافي 

البريطاني في روسيا.
وأكدت اخلارجية أن موسكو حتتفظ لنفسها بحق 

اتخاذ إجراءات جوابية أخرى ضد لندن.
وجاء اس��تدعاء الس��فير البريطاني، وس��ط أزمة 
سياس��ة حادة ب��ني البلدي��ن فجرتها لن��دن بعد 
ما وصفته بهج��وم كيميائي اس��تهدف العقيد 
السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة 

سلزبوري جنوبي بريطانيا مطلع الشهر احلالي.

أستراليا تحّذر من 
هجمات إرهابية 

تفصيالت عملية دهس الجنود 
اإلسرائيليين في جنين 

روسيا ترد على 
بريطانيا بالمثل

وتطرد 23 دبلوماسيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

لالنتخاب��ات  األول  الي��وم  انته��ى 
الرئاس��ية املصرية، ف��ي مختلف 
دول العال��م، وق��د ش��هد مالمح 
اإلقب��ال الكثي��ف للمصريني في 
مختلف دول العال��م، كما تلقت 
غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة 
وش��ؤون املصري��ني باخل��ارج عددًا 
كبيرًا من االستفس��ارات بش��أن 
العملية االنتخابي��ة التي أجريت 

في 129 دولة حول العالم.
ووصل إجمالي االستفسارات إلى 
149 استفس��ارًا حت��ى الس��اعة 
التاسعة مساًء من اليوم األول في 
انتخابات املصري��ني باخلارج، حيث 
جاءت أه��م االستفس��ارات حول 
أصح��اب بطاقات الرق��م القومي 
املس��جل مبحل إقامتهم »مقيم 
باخلارج« املقيمني في كردستان وال 
يحق لهم دخول بغداد لعدم وجود 
وأيًضا االستفسار  تصريح دخول، 
حول أماكن االقتراع واملس��تندات 
باإلضاف��ة  لالنتخ��اب،  الالزم��ة 
ألهمية توفير جلان فرعية أو أماكن 

نقل ملن هم مبسافات بعيدة.
وقالت وزارة الهجرة إن االنتخابات 
باخل��ارج  للمصري��ني  الرئاس��ية 
ش��هدت مش��اركة ملحوظة من 
اخلاص��ة،  االحتياج��ات  ذوي  قب��ل 
ألداء  الظ��روف  كل  متحدي��ن 
وطنهم،  الوطني جت��اه  واجبه��م 
وقد حرصوا عل��ى تقدم الصفوف 
األمامي��ة خ��الل عملي��ة االقتراع 
في اللج��ان اخملتلفة، كما ملس��وا 
تيس��يرًا كبيرًا من القائمني على 
تنظي��م العملي��ة االنتخابية في 

مظه��ر حض��اري يعبر ع��ن مصر 
واملصريني.

كما شهد اليوم األول إقباال كبيرا 
ل��إدالء باألصوات في جميع أنحاء 
العالم خاصة في اململكة العربية 
وكذل��ك  والكوي��ت  الس��عودية، 
أمري��كا وأوروبا، ففي إيرلندا ضرب 
املصري��ون مثاال للوف��اء بوطنهم، 
تواف��د  عم��ل  ي��وم  أن��ه  فرغ��م 
املصريون من كل أنحاء جمهورية 
أيرلندا للمشاركة فى االنتخابات 

الرئاسية املصرية.
وأك��د الناخبون أنهم يش��اركون 
لدع��م اس��تقرار وأم��ن بلده��م 
وأشارت عفاف على رئيس اجلالية 
املصري��ة بأيرلندا على الش��اركة 
وبصف��ة  للمصري��ني  اإليجابي��ة 
خاصة النساء واجليل الثانى اللذين 
أقدم��وا عل��ى صنادي��ق االنتخاب 
باألغان��ى الوطني��ة رافعني أعالم 
مصر بسماء أيرلندا التى أشرقت 
لبلدهم،  شمسها بحب املصرين 

كما اس��تقبلت الس��فيرة سهى 
اجلن��دي س��فيرة مص��ر بأيرلن��دا 
الناخبني بالهداي��ا املصرية لدعم 

السياحة املصرية.
ومت رص��د اإلقبال الكثيف من قبل 
باخلارج، ومش��اركة  املصرية  املرأة 
ملموسة في حث وحشد املصريني 
بالع��رس  واملش��اركة  للن��زول 
االنتخاب��ي املص��ري، وحرصها في 
مختل��ف دول للعال��م على تقدم 
الصفوف خ��الل عملي��ة االقتراع 

في اللجان اخملتلفة، والتي شهدت 
تنظيم��ا كبيرا أس��هم في خروج 
املش��هد االفتتاح��ي لالنتخاب��ات 
مبظه��ر حض��اري يعبر ع��ن مصر 

واملصريني.
وفي املؤمتر الصحفي الذي عقد في 
مقر الهيئ��ة الوطنية لالنتخابات 
نفى حمدي لوزا نائب وزير اخلارجية 
واملشرف على العملية االنتخابية 
أم��ام  معوق��ات  وج��ود  بال��وزارة 
تصوي��ت املصريني في أي من قطر 

أو تركيا. وأضاف أن السلطات في 
البلدي��ن تتولى تأم��ني التصويت 
الدبلوماسية  البعثة  وتتعاون مع 

املصرية إلمتامه.
وقال لوزا إن قطر س��هلت وصول 
املصرية  الس��فارة  إل��ى  الناخبني 
من خالل إتاحة مدخل في مجمع 
املباني الذي توجد فيه الس��فارة. 
ومضى قائال »ال يوجد س��بب مينع 
مص��ري مقيم في قط��ر أو تركيا 

من التصويت«.

في اليوم األول من »عملية االقتراع«

المصريون في الخارج يقبلون على المشاركة في االنتخابات الرئاسية

ووصل إجمالي 
االستفسارات

إلى 149 استفسارا 
اليوم األول في 

انتخابات المصريين 
بالخارج

تقـرير
مطالبات ببحث ماضي مديرة CIA الجديدة 

إقالة المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعت��زم مجلس األم��ن الدولي غدا 
االثنني، عقد جلسته الرابعة لهذا 
الش��هر لبحث األوضاع اإلنسانية 

وحقوق اإلنسان في سوريا.
ونقل��ت وكال��ة »تاس« الروس��ية 
عن البعثة الدائمة لفرنس��ا لدى 
األمم املتح��دة قولها: »مفوض األمم 
املتح��دة حلقوق اإلنس��ان زيد رعد 
احلس��ني، س��يقدم تقري��را ح��ول 
س��وريا بناء على طلب من فرنسا 
وبريطاني��ا والواليات املتحدة وبيرو 
والدول األعضاء في مجلس األمن.

وكان مجلس األمن عقد أمس االول 
اجلمعة اجتماعا مبشاركة املبعوث 
اخلاص لألمني الع��ام لألمم املتحدة 
مس��تورا،  دي  س��تيفان  لس��وريا 
حتدث فيه عن الوضع اإلنساني في 
سوريا وجهوده الستئناف العملية 

السياسية.
وعقد اجمللس قبل ذلك في 12 مارس 
جلس��ة حتدث فيها األم��ني العام 
لألمم املتح��دة أنطوني��و غوتيريش 

ع��ن س��بل تنفي��ذ الق��رار 2401، 
الذي يقضي بوق��ف أطراف النزاع 
النار، والتمس��ك  الس��وري إطالق 
مبراع��اة الهدن��ة اإلنس��انية مل��دة 
30 يوم��ا عل��ى األق��ل في س��ائر 
األراضي الس��ورية، لضمان وصول 
وإج��الء  اإلنس��انية  املس��اعدات 

املرضى واملصابني.
وعق��د اجمللس جلس��ة أخرى حول 
س��وريا  ف��ي الس��ابع م��ن مارس 
الغوط��ة  ف��ي  الوض��ع  ناقش��ت 
الش��رقية بري��ف دمش��ق، حي��ث  
تش��ن القوات احلكومية السورية 
الذي��ن  عملي��ة ض��د املس��لحني 
يواصل��ون إط��الق الن��ار والقذائف 

على العاصمة دمشق.
جتدر اإلشارة إلى أن االجتماع الذي 
سيعقد غدا االثنني املقبل لن يكون 
األخي��ر جمللس األم��ن الدولي لهذا 
الش��هر، حي��ث س��يبحث أعضاء 
اجمللس حتى نهاية الش��هر مزاعم 
الكيميائية  األس��لحة  استخدام 
واحلالة اإلنسانية في سوريا. فيما 

واصل��ت عش��رات احلاف��الت، ف��ي 
وقت متأخ��ر ام��س االول اجلمعة، 
نق��ل الفارين من مدين��ة الغوطة 
الش��رقية الت��ي تتع��رض لهجوم 
الق��وات احلكومية الس��ورية إلى 
مالج��ئ مؤقتة خارجها، بحس��ب 

عاملني في اإلغاثة.
وقد دعا اجليش الس��وري السكان 
إلى اخلروج من باقي أجزاء الغوطة 
الشرقية التي ال تزال حتت سيطرة 
املعارض��ة املس��لحة ف��ي الوقت 
الذي تواصل فيه الطائرات وقواته 

البرية هجماتها عليها.
وتق��ول األمم املتح��دة إن أكث��ر من 
60 ألفا من الس��كان فروا بسبب 
القت��ال الدائ��ر في عموم س��وريا 

خالل األيام القليلة املاضية.
وعلى الرغم من املناشدات الدولية 
إليق��اف إط��الق النار، لم تش��هد 
العملي��ات العس��كرية أي هدنة، 
ويواص��ل اجليش الس��وري تغلغله 
داخل املناطق املكتظة بالس��كان، 

مدعوما بالدعم اجلوي الروسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وسائل إعالم إيرانية رسمية 
ع��ن نائب وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني 
قوله إن أي عقوبات أوروبية جديدة 
عل��ى ب��الده س��يكون له��ا تأثير 
مباش��ر على االتفاق النووي املبرم 

بني قوى عاملية وطهران.
وقال عباس عراقجي وفقا ملا نقلته 
وس��ائل اإلع��الم »إذا اتخ��ذت دول 
أوروبي��ة خطوات لف��رض عقوبات 
غير نووية على إيران إلرضاء الرئيس 
األميركي فسترتكب بذلك غلطة 
فادحة س��ترى نتيجتها املباش��رة 

على االتفاق النووي«.
وتابع قائال »من األفضل أن تواصل 
ال��دول األوروبي��ة نهجه��ا احلالي 
إلقناع أمي��ركا بالوفاء بتعهداتها 
ولتنفيذ  الن��ووي  االتف��اق  مبوجب 
ه��ذه الدول��ة بفاعلي��ة لالتف��اق 
بكل بنوده بني��ة طيبة وفي مناخ 

منتج«.
وج��اءت تصريح��ات عراقج��ي ردا 

على تقرير نشرته رويترز امس االول 
اجلمعة ذكر أن بريطانيا وفرنس��ا 
وأملانيا عرضت فرض االحتاد األوروبي 
لعقوبات جديدة على إيران بسبب 
برنامجها للصواريخ الباليس��تية 
ودوره��ا في احل��رب الس��ورية في 
محاولة إلقناع واش��نطن باإلبقاء 
عل��ى االتف��اق الن��ووي املوقع مع 

طهران في 2015.
ووافق��ت إي��ران عل��ى وض��ع قيود 
عل��ى برنامجها النووي في مقابل 
رفع ع��دد من العقوب��ات في إطار 
االتفاق. ورفض مسؤولون إيرانيون 
م��رارا طرح برنامجه��ا الصاروخي 

للتفاوض.
يأتي االقتراح في إطار استراتيجية 
من االحتاد األوروب��ي إلنقاذ االتفاق 
ال��ذي وقعت��ه قوى عاملي��ة لكبح 
قدرات طهران على تطوير أسلحة 
نووية. وتركز االس��تراتيجية على 
أن تظهر للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب أن هناك س��بال أخرى ميكن 

من خاللها مواجهة نفوذ إيران في 
اخلارج.

وحدد ترام��ب في 12 كانون الثاني 
مهل��ة لل��دول األوروبي��ة املوقعة 
عل��ى االتف��اق الن��ووي للموافقة 
عل��ى »إص��الح عي��وب مروعة في 
االتف��اق النووي اإليراني« الذي أبرم 
في عهد س��لفه ب��اراك أوباما وإال 
س��يرفض متديد تعليق العقوبات 

األميركية.
املتح��دة  الوالي��ات  وستس��تأنف 
تطبي��ق العقوب��ات املعلق��ة في 
12 أي��ار إال إذا أص��در ترامب تأجيال 

جديدا بحلول ذلك التاريخ.
ونقلت وكالة مهر اإليرانية لألنباء 
عن عراقجي قوله امس الس��بت 
إن انس��حاب الواليات املتحدة من 

االتفاق النووي سيعني انتهاؤه.
وق��ال »إذا خرج��ت أمي��ركا م��ن 
االتف��اق وعادت العقوبات األحادية 
اجلان��ب لن نكمل ب��كل تأكيد في 

االتفاق ألنه لن يخدم مصاحلنا«.

اجتماع رابع لمجلس األمن
في شهر يبحث الملف السوري

مسؤول إيراني يحتمل فرض
عقوبات أوروبية جديدة 

االنتخابات الرئاسية املصرية

مجلس الشيوخ االميركي
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ذك��ر املدير املالي لش��ركة ب��ورش األملانية، لوتس 
ميش��كه، أمس، أن الش��ركة املصنعة للسيارات 
تعت��زم إيجاد مص��ادر جديدة للدخ��ل، خارج إطار 
أعمالها األساس��ية املربحة. وقال ميش��كه في 
مدينة ش��توجتارت بجنوب أملانيا، حيث يوجد مقر 
ش��ركة الس��يارات الرياضية الفاره��ة: »يجب أن 
نوفر إمكانات منو إلى جانب جتارتنا احلالية اخلاصة 

بالسيارات وسنتوصل إلى ذلك«.
وأضاف: »على املدى املتوس��ط نأمل أن نحقق منواً 
يزيد على عش��رة باملئ��ة في املبيع��ات باخلدمات 

الرقمية«. 
وتتمس��ك ب��ورش بعائده��ا املس��تهدف البالغة 
نس��بته 15 باملئة على األق��ل حتى إذا كان إضفاء 
الرقمنة وتعزيز الشبكات ستكلف نفقات.وكانت 
2017 أكثر س��نة ناجحة مالياً في تاريخها املمتد 
عل��ى مدار 87 عاماً، حيث حققت مبيعات بقيمة 
5ر23 مليار يورو )29 مليار دوالر(، وهي زيادة بنسبة 
خمس��ة باملئة على العام الس��ابق عليه. ويعني 
حتقيق أرباح تش��غيلية بقيم��ة4.1 مليار يورو في 

2017 أن العائد ارتفع إلى 17.6 باملئة.

أعلنت ش��ركة »هيونداي موت��ور« عن عزمها 
ط��رح اجليل اخلامس من س��يارتها الش��هيرة 
»أكس��نت«، ألول م��رة ف��ي منطق��ة إفريقيا 
والش��رق األوسط، وذلك خالل األسبوع األخير 

من الشهر اجلاري.
وأكدت الشركة الكورية املصنعة أن السيارة 
س��تصل إلى املنطق��ة من البحري��ن في 26 
م��ارس، لتمهد الطري��ق أمام إرس��اء معايير 
جديدة للتصميم واجلودة والتقنية في س��وق 

السيارات الصغيرة على الصعيد اإلقليمي.
وكان��ت الش��ركة ق��د طرحت الس��يارة ألول 
م��رة خالل الع��ام املاضي في كوري��ا اجلنوبية، 
حيث يش��تمل اجليل اخلامس م��ن هذا الطراز 
على تصميم جديد يتسم باجلرأة، ومقصورة 
داخلية راقية، أضيفت إليها حتسينات تقنية 
وهندس��ية عديدة، مبا في ذل��ك نظم احلركة 
األكثر كفاءة، ومواصفات القيادة الديناميكية 
احملس��نة، فضالً عن أحدث تقنيات الس��المة 
ومزايا الراحة واألمان.وتُعّد »أكس��نت« إحدى 
س��يارات هيونداي التي اش��تهرت على نطاق 
واس��ع بفضل ما تتسم به من سمات اجلودة 

العالية.

لاللكتروني��ات  سامس��وجن  ش��ركة  طرح��ت 
الهواتف الذكية جاالكسي اس 9، وجاالكسي 
اس 9 ب��االس ف��ي 70 بلداً، مع احتم��ال تراجع 
الطل��ب عن س��ابقاتها بس��بب االفتق��ار إلى 

ميزات جذب االنتباه.
وستكون سلسلة جاالكسي اس9 متاحة في 
األسواق الرئيسة، مثل كوريا اجلنوبية والواليات 
املتحدة وبريطانيا وروسيا ودول أخرى، بحسب 

وكالة انباء يونهاب الكورية اجلنوبية.
وقالت ش��ركة التكنولوجيا الكورية اجلنوبية 
العمالقة، إنها تخطط إلطالق الهاتف الذكي 

اجلديد في 110 دول بنهاية هذا الشهر.
وبحفاظها على معظم تصميم جاالكس��ي 
اس8، ف��إن الهوات��ف الذكي��ة اجلدي��دة نقلت 
جهاز استش��عار بصم��ات األصابع من اخللف 

إلى أسفل العدسة لتسهيل الوصول.
من حيث امليزات األخرى، تأتي الكاميرا الرئيسة 
لهاتف جاالكسي اس9 بفتحة متغيرة ميكنها 
التبدي��ل تلقائًيا أو يدويً��ا بني اف 5ر1 واف 4ر2 ، 
كما أن فيدي��و احلركة البطيئة الفائق والرموز 
التعبيرية القائمة على الواقع املعزز هي أيًضا 

بعض امليزات اجلديدة للهاتف.

بورش

هيونداي موتور

سامسونج

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعل��ن وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي، 
س��عي وزارت��ه لتطوي��ر الصناعة 
النفطية كاالرتقاء مبحور التصفية 
واس��تثمار الغاز فضال ع��ن تنويع 
الصناعة النفطية والغازية وإدخال 
البتروكيماوي��ات ضمن ه��ذا اجملال 
إضافة إلى إدخال الطاقة املتجددة 
وتطوير البنى التحتية مبا يحد من 
اجملاالت التي وصفها باملتخلفة في 
الصناعات النفطية بالعراق ويصب 

في حتقيق إيرادات أكثر للبلد.
وب��ني اللعيبي، أن »م��ن ضمن تلك 
املساعي، زيادة إنتاج املكثفات ورفع 
بالنس��بة  معدل تصديرها كذلك 
لتصدير املشتقات النفطية والغاز 

والغاز السائل«.
وأضاف، ان »ال��وزارة حققت قفزات 
كبي��رة ف��ي تصدير الغاز الس��ائل 
حيث متكنت الوصول بتصدير تلك 

املادة إلى ألفي طن يومياً.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ذك��رت مصادر 
االس��المية  اجلمهورية  ان  إيراني��ة 
اعلنت اس��تعدادها على مقايضة 

النفط العراقي.
وق��ال وزي��ر النفط االيران��ي بيجن 
زنكنة في تصري��ح صحافي، علي 
هام��ش االتفاق املوقع مع روس��یا، 
ان »ب��الده على اس��تعداد ملقايضة 
النف��ط العراق��ي«، الفت��ا ال��ى ان 
وتوفیر  اللوجیس��تیة  »االنش��طة 
الش��احنات ملقایضة نفط شمال 
العراق عن طریق ایران جاریة حالیا 
ومتى ما اعلنوا هم اس��تعدادهم 

فاننا مستعدون«.
واش��ار وزي��ر النف��ط االيران��ي الى 
ان »مش��روع خف��ض انت��اج الدول 
املص��درة للنفط لم تتفق روس��یا 
خلفض النفط للع��ام كله كما ان 
اوبك یمكنها تغیی��ر رأیها لكنني 

استبعد ان جتري هذا التغییر«.
عاملياً، قفزت أس��عار النفط دافعة 
عقود إلى أعلى مس��توى في أكثر 
من أس��بوعني، مع صعود األسهم 
املس��تثمرين  وقي��ام  األميركي��ة 

مبش��تريات لتغطي��ة املراك��ز قبل 
عطلة نهاية أس��بوع ستبث فيها 
التلفزيوني��ة  )س��ي.بي.إس(  قن��اة 
مقابلة مع ولي العهد الس��عودي 
األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان ف��ي 

البرنامج األخباري ”60 دقيقة“.
املقابل��ة كاملة  وتنتظر األس��واق 
بع��د أن ق��ال األمي��ر محم��د ف��ي 
مقتطف��ات منه��ا بثت ف��ي وقت 
سابق إن السعودية ستطور قنبلة 
نووي��ة إذا أقدم��ت إي��ران على تلك 

اخلطوة.
وأنهت عقود خ��ام القياس العاملي 
اس��تحقاق  ألق��رب  برن��ت  مزي��ج 
جلسة التداول مرتفعة 1.09 دوالر، 
أو 1.67 باملئة لتبلغ عند التس��وية 
أن  بع��د  للبرمي��ل  دوالر   66.21
سجلت أثناء اجللس��ة 66.42 دوالر 
وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن 

والعشرين من شباط.
القي��اس  خ��ام  عق��ود  وصع��دت 
األميركي غرب تكس��اس الوسيط 
1.15 دوالر، أو 1.88 باملئ��ة، لتغل��ق 
عن��د 62.34 دوالر للبرمي��ل بعد أن 
قفزت في وقت س��ابق من اجللسة 
إلى 62.54 دوالر وهو أعلى مستوى 

منذ السابع من آذار.
وتنه��ي عقود برنت األس��بوع على 
مكاس��ب قدرها 1 ف��ي املئة بينما 
ارتفعت عقود اخل��ام األميركي 0.4 

باملئة على مدى االسبوع.
وهذه هي الزيادة األسبوعية الثانية 
على التوالي للخامني القياس��يني 

كليهما.
وأف��ادت وكالة الطاقة الدولية، بأن 
»املع��روض العاملي م��ن النفط زاد 
في شباط املاضي مبقدار 700 ألف 
برميل يومياً عن مستواه قبل عام، 

إلى 97.9 مليون برميل يومياً«.
وذكرت أن إم��دادات املنتجني خارج 
»أوب��ك« بقي��ادة الوالي��ات املتحدة 
»س��تزيد 1.8 مليون برمي��ل يومياً 
ه��ذه الس��نة، ف��ي مقاب��ل زي��ادة 
بلغت 760 ألف برميل يومياً العام 
املعروض  تنام��ي  ويفوق  املاض��ي«. 
لنم��و  الطاق��ة  وكال��ة  توقع��ات 
الطلب ه��ذا الع��ام، والبالغة 1.5 

مليون برميل يومياً.
وفي نش��اط جتارة النفط، ذكر جتار، 
أن »قطر للبترول« باعت ش��حنتني 
م��ن املكثف��ات للتحميل ف��ي أيار 
املقبل عب��ر عطاء، وذل��ك بعالوات 
مماثلة لش��حنات الش��هر السابق. 
ع��الوات  أن  إل��ى  التج��ار  ولف��ت 
املكثف��ات القطري��ة »تظل تتلقى 
دعم��اً م��ن انخف��اض متوق��ع في 

الصادرات اإليرانية«.

إلى ذلك، أعلن ناطق باسم »مبادلة 
لالستثمار« في أبوظبي في تصريح 
ال��ى وكال��ة »رويترز«، أن الش��ركة 
»تدرس بيعاً جزئياً أو كلياً لشركة 
»ثيبسا« اإلسبانية للنفط والغاز، 
وسُتس��تخدم حصيل��ة البيع في 

مشاريع توسعية«.
وأكدت »مبادلة« الصندوق اململوك 
حلكومة أبو ظبي، في بيان »العمل 
م��ع إدارة »ثيبس��ا« عل��ى دراس��ة 
خي��ارات، م��ن بينه��ا اإلدراج أو بيع 

حصة إلى مستثمر آخر«.
وأوضح��ت »مبادلة« ف��ي بيان عبر 
البري��د اإللكترون��ي، أن »اخلي��ارات 
اخلاضعة للدراس��ة تتضمن إدراجاً 
محتمالً، وش��راكات س��تراتيجية، 

وإشراك مستثمرين آخرين«.
وأك��دت ناطقة باس��م »ثيبس��ا« 
ف��ي مدري��د، أن الش��ركة املالكة 

لها »تدرس إدراجاً لألسهم أو بيعاً 
محتمالً.

وأظه��رت نتائج أعمال »ثيبس��ا«، 
تسجيل قفزة نسبتها 60 في املئة 
ف��ي الربح الصافي املع��دل، بدعم 
م��ن ارتفاع أس��عار النف��ط وزيادة 
الربحي��ة ف��ي نش��اطات التكرير، 
وقفز الربح األس��اس للش��ركة 18 

في املئة إلى 1.87 مليار يورو«.
ش��ركة  أعلن��ت  روس��يا،  وف��ي 
»غازب��روم«، أنها ص��درت 9.7 مليار 
متر مكع��ب من الغ��از الطبيعي، 
ل��دول خ��ارج االحت��اد الس��وفياتي 
الس��ابق بني األول من آذار و15 منه، 
بزي��ادة 29.4 في املئة على أس��اس 

سنوي«. 
ولفتت إل��ى أن إنتاجها م��ن الغاز 
»زاد بنسبة 17.6 في املئة إلى 22.6 

مليار متر مكعب«.

»النفط« تسعى لتطوير قّطاع التصفية
واستثمار الغاز وإدخال الطاقة المتجددة

مخاوف من زيادة معروض الخام العالمي

جبار اللعيبي: 
من ضمن تلك 
المساعي، زيادة 
إنتاج المكثفات 
ورفع معدل 
تصديرها كذلك 
بالنسبة لتصدير 
المشتقات النفطية 
والغاز والغاز 
السائل

وزير النفط جبار اللعيبي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
في وقت تبلغ فيه قيمة ما يستورده 
الع��راق من بضائع وس��لع نحو 70 
ملي��ار دوالر س��نوياً، دع��ا محافظ 
البنك املركزي العراقي علي العالق 
إلى إحياء قطاع التأمني، الذي يعود 
نش��اطه إل��ى خمس��ينات الق��رن 
املاض��ي وخّرج أجي��االً من أصحاب 

اخلبرات واملمارسات في العمل. 
وأضاف الع��الق، خ��الل مؤمتر رعته 
وزارة املالي��ة ونظم��ه ديوان التأمني 
املالي وش��ركاته التأمينية، أن »بني 
عام��ي 1991 و2012 أش��رف البنك 
نش��اط  عل��ى  العراق��ي  املرك��زي 
ش��ركات التأمني، والقطاع بحاجة 
إل��ى الدع��م«، مؤك��داً أن »مرحلة 
اإلعم��ار والبناء التي سيش��هدها 

الع��راق قد تك��ون عام��الً لتحريك 
نشاط القطاع وتفعيل دوره«.

وق��ال وكيل وزارة املالية ماهر حماد 
جوه��ان، إن »مش��كالت ش��ركات 
التأم��ني ميك��ن حله��ا م��ن خ��الل 
مراجعة التشريعات والقوانني التي 
تناس��ب اخلبرات الوطنية«، مؤكداً 
»ض��رورة تواف��ر حال م��ن التكامل 
واملنافسة بني الشركات العاملة«.

وأك��د رئيس دي��وان التأم��ني أحمد 
عب��د اجللي��ل، أن »التأمني وس��يلة 
مثل��ى حلماية املمتلكات إلى جانب 
األفراد واألس��رة، والتأم��ني صناعة 
عاملي��ة وه��و أداة مهمة م��ن أدوات 
ومحارب��ة  واالس��تثمار  االدخ��ار 
الفق��ر«، مش��دداً عل��ى »أهمي��ة 
توافر تش��ريعات تش��جع تس��ويق 

التأم��ني، ولك��ن  س��لع وخدم��ات 
ضع��ف التخصيصات ف��ي املوازنة 

االستثمارية أضر بالقطاع«.
وحض اخلبي��ر املالي حي��در كاظم 
البغدادي »على نشر ثقافة التأمني 
واملنتجني  املستوردين  وإلزام جميع 
بح��د أدنى م��ن التأم��ني لتغطية 
األخط��ار، ما يس��اعد ف��ي حتجيم 
االستيراد العش��وائي«، محذراً من 
دخول الس��لع الرديئة إلى الس��وق 

العراقية ملنافسة املنتج احمللي. 
وش��هد املؤمتر الذي تخلله تنظيم 
مع��رض لش��ركات التأمني اخلاصة 
واحلكومي��ة، دع��وات مهمة إليجاد 
وسائل تساعد على تفعيل اقتصاد 
العائل��ة وص��والً إلى تعزيز نش��اط 

االقتصاد الوطني.

الصناع��ة  »غرف��ة  رئي��س  وق��ال 
البريطانية«  العراقي��ة-  والتج��ارة 
»التأم��ني  إن  كش��كول،  س��امي 
حلقة مهمة ف��ي عملية التنمية 
الش��ركات  ومتث��ل  االقتصادي��ة، 
التأمينية الرصينة محوراً مهماً في 
توافر الغط��اء التأميني للعمليات 
االقتصادية لبلد ينتظره مستقبل 
عمل كبير بأمّس احلاجة إلى وجود 

ميدان تأمني مبواصفات عاملية«. 
التج��ارة  »غرف��ة  رئي��س  وأش��ار 
العراقي��ة- الهندي��ة« محمد عبد 
الس��تار البغدادي إل��ى أن »التأمني 
يحق��ق التكام��ل ألركان القط��اع 
املالي املؤلف من املصارف والتأمني 
والبورص��ة، إذ يج��ب تفعي��ل واقع 
التأم��ني الذي يع��د قطاع��اً مالياً 

ق��ادراً على دع��م االقتصاد الوطني 
وتفعيل كل مفاصله ليكون القوة 
اإلنتاجي��ة  للنش��اطات  الداعم��ة 
التي حتتاج إلى قوة تأمينية داعمة 

لها«. 
من جانبه، قال اخلبير املالي إحسان 
صادق الشمري، أن »التأمني وسيلة 
ملواجهة األخطار التي يتعرض لها 
اإلنس��ان في كيانه وأمواله، وهناك 
التأم��ني التكافل��ي الذي متارس��ه 
شركات التأمني اإلسالمي والقائم 
على أس��اس عقود التبرعات املبني 
على تعاون جمهور املستأمنني في 
ما بينهم جلب��ر الضرر الذي يصيب 
أحده��م وه��م بذلك ش��ركاء في 

الُغرم والُغنم«. 
وق��ال: »مبوج��ب ه��ذا الن��وع م��ن 

التأم��ني هناك عق��د الوكالة الذي 
يتمثل بقيام ش��ركة التأمني بإدارة 
العمليات التأمينية وأموال التأمني 
نيابة عن أعمال التأمني واملستأمنني 
أنفس��هم وبأج��ر معل��وم، فنظراً 
إلى كثرة املس��تأمنني وتع��ذر إدارة 
التأم��ني من قبله��م كان ال بد من 
أن تتول��ى إدارة العمليات التأمينية 
جه��ة أخ��رى متخصص��ة تك��ون 
مهمتها قبول عضوية املستأمنني 
واس��تيفاء أقس��اط التأم��ني ودفع 
التعويض��ات للمتضررين على وفق 
أس��س ومعايير محددة وبأس��لوب 
علم��ي وفني دقيق وهذه اجلهة هي 
ش��ركة التأمني، فإن��ه يعتبر عقد 
التبرع��ات ولي��س عقداً م��ن عقود 

املعاوضات«.

دعوات إلى إعادة هيكلة قّطاع التأمين العراقي
70 مليار دوالر سنويًا قيمة البضائع والسلع المستوردة

 
 إيست المحدودة-شركة لوك أويل ميد

 لتقديم خدمات صيانة المنظومات األمنية الحقلية  ZK.TND.LOM.2018.080تعلن المناقصة رقم  
 

) في جمهورية العراق بتطوير 2إيست المحدودة العاملة بصفتها المشغل للمنطقة التعاقدية لحقل غرب القرنة (المرحلة -تقوم شركة لوك أويل ميد
 )  بموجب عقد الخدمة للتطوير واإلنتاج المبرم مع شركة نفط الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  2حقل غرب القرنة (المرحلة 

ي الشتراك في هذه المناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات المحلية العراقية و األجنبية التي تتمتع بخبرة تنفيذ مشاريع مشابهة واردة فيحق ا
 ي تمموضوع المناقصة والمرخص لها بتنفيذ األعمال في جمهورية العراق وفق القوانين والتشريعات السارية في جمهورية العراق و/أو الدولة الت

 تسجيل الشركة فيها.
 يتعين على الشركات المتقدمة بالعطاءات أن تستجيب لمتطلبات الحد األدنى للتأهيل المذكورة في وثائق المناقصة بما فيها ما يلي:

a( ) دوالر أمريكي؛ 10,000,000) األخيرة عن 3أال يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل السنوات الثالث 
b(  في السنوات الثالث األخيرة تقديم و تثبيت و تشغيل المنظومات األمنية المتكاملة؛أن يكون لديها خبرة مثبتة 
c( .أن تقوم بدفع التأمينات األولية المطلوبة 
d(  :أن تقدم الوثائق الالزمة التي تخول مقدم العطاء تنفيذ العمليات ذات الصلة بالمناقصة 

 اجازة التسجيل بصفة شخصية اعتبارية .1
 . عقد التأسيس2
 شهادة التسجيل الضريبي .3

e(   أن تكون لديها أسس مثبتة متمثلة بمشاريع منجزة على أراضي جمهورية العراق؛ 
f(  أن يكون لديها خبرة مثبتة في عالقات الشراكة مع المصنعين التاليين:  منظومات يوشBosch  األمنية، إيفليس نيو تيك، سميث

 ديتيكشن أل في سكاي غلوبال
وثائق المناقصة عقب تقديم طلب خطي مرفق بمعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة تستجيب لمتطلبات الحد األدنى  يمكن الحصول على كافة

على  2018آذار  29المذكورة أعاله (يتم تقديم الطلبات على األوراق الرسمية الخاصة بالشركة موقعة من قبل الشخص المفوض في موعد أقصاه 
 ;international.com-tender@lukoil البريد التالي.

 على أن يتضمن الطلب الخطي لمقدمي العطاءات المعلومات التالية:
   اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص المفوض باالتصاالت وعنوان بريده

 االلكتروني.

 اله.سوف يتم توزيع وثائق المناقصة بالصيغة االلكترونية دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أع

 .2018نيسان/ أبريل  29م من تاريخ  03:00قبل تمام الساعة يتم تقديم العروض بالظرف المختوم في العنوان المذكور في وثائق المناقصة 

 يجب إجراء كافة اإلتصاالت الخاصة بالمناقصة أعاله على العنوان األلكتروني اآلتي:  
international.com-tender@lukoil; 

 معلومات ليس لها عالقة بالمناقصة المعلنة أعاله:
 ُتنشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات العالمية التي تعلنها شركة لوك أويل، على موقع الشركة االلكتروني. 
 http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tendersيمكنكم االطالع عليها عبر الربط التالي:  

 
LUKOIL MID-EAST LIMITED 

Announcement of Tender No 080.ZK.TND.LOM.2018 
 Provision of Field Security Systems Maintenance Services 

 
LUKOIL MID-EAST LIMITED, a designated Operator for the West Qurna (Phase 2) Contract Area in the Republic of Iraq, 
is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the Basra Oil 
Company of the Iraqi Ministry of Oil.   
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects described in the subject 
of the tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform 
their activities in the Republic of Iraq, may participate in the Tender. 
Companies acting as Bidders shall meet the following minimum qualification requirements specified in the Tender 
Documentation, including the following: 

a) to have an average annual turnover for the last 3 (three) years in the amount of not less than 10,000,000 US dollars; 
b) to have proven experience of at least three (3) years in provision of installation and commissioning of Integrated 

Security Systems; 
c) to submit the required Bid Bond; 
d) to submit the necessary documents that authorize the Bidder to conduct operations of the Tender subject: 

1. Certificate of registration as a legal entity; 
2. Articles of Association; 
3. Tax registration certificate. 

e) to have proven evidences of completed projects on the territory of the Republic of Iraq;   
f) to have proven evidences of partnership relations with the following manufacturers: Bosch Security Systems, Elvees 

NeoTek, Smiths Detection, LB Sky Global. 
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above (applications on the 
letterhead signed by an authorized person shall be received not later than March 29, 2018) to: Tender@lukoil-
international.com. 
The written request of Bidder shall contain the following information:  
 Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address. 

The Tender Documentation shall be distributed in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above. 

Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 03:00 p.m. of April 29, 2018. 

All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:   
tender@lukoil-international.com. 
Information note not related to the above tender announcement:  
The information about LUKOIL International Tenders is published on the Company’s website.  
Please refer to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders 
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

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

ّ
ّ

ابتسام يوسف الطاهر

كاتبة عراقية

ــدر مؤخراً  ــرة ص ــي القاه ــل ف ــن دار بدائ ع
ــام 2018( كتاب » منظمة تضامن  )بداية ع
ــيوية واملتغيرات  ــعوب االفريقية االس الش
ــدى اهمية  ــن البيان م ــي ع ــة« وغن الدولي
ــعوب  ــي تاريخ وحياة الش ــذه املنظمة ف ه
ــاج جهود  ــي نت ــيوية، فه ــة واالس االفريقي
عمالقة اخلمسينات من القرن املاضي : عبد 
ــوان الي  ــوكارنو وتيتو وش الناصر ونهرو وس
و... وهي منظمة غير حكومية انبثقت عن 
ــيا عام  ــر باندونغ املنعقد في إندونيس مؤمت
ــها رسمياً  1955، وقد مت اإلعالن عن تأسيس
ــت  ــث اصبح ــام 1958 حي ــرة ع ــي القاه ف
ــا الرئيس.. والكتاب يقدم لنا  القاهرة مقره
تاريخا حافال باالحداث التي أسست حركات 
ــمي بحركة عدم  ومنظمات ارتبطت مبا س

االنحياز والعالم الثالث..

ــزء مهم وحيوي  ــف هذا الكتاب، ج     ومؤل
من هذه املنظمة التي يشغل حالياً منصب 
سكرتيرها العام ، فهو احد املناضلني الذين 
كان لهم شرف املشاركة في صناعة احلدث، 
ــي  ــد الرزاق السياس ــتاذ نوري عب ــه االس ان
العراقي اخملضرم الذي لعب ادوارا مهمة في 
ــبعيات وما زال حتى اليوم  الستينات والس
على موقفه االممي االنساني، عبد الرزاق يعد 
ــية للنضال اليساري العراقي،  ذاكرة سياس
ــرة عام  ــرة في القاه ــه الول م ــت علي تعرف
ــد اول مؤمتر دولي لنصرة  1965 عندما انعق
فلسطني بجهود استثنائية بذلها املرحوم 
ــطني  ــير قبعة رئيس احتاد طلبة فلس تيس
ــة القوميني العرب،  ــذاك وقيادي في حرك ان
ــها  ــوا في احلركة نفس ــت حينها عض وكن
ومسؤول العالقات اخلارجية لرابطة الطلبة 

ــاهمنا مع عشرات غيرنا في  العراقيني وس
هذا احلدث الكبير ..

ــيوعني أو املنظمات  ــوة الش ــم تكن دع    ل
ــة عنهم او القريبة منهم الى مصر  املنبثق
ــر على خالف  ــر الهني فقد كانت مص باالم
ــعاه  ــك جنح قبعة في مس ــم، ومع ذل معه
ــن براغ  ــاري العراقي م ــد اليس ــل الوف ووص
ــوري عبد الرزاق  ــه ن ــى القاهرة وعلى رأس ال
ــاطهم  ــد ضاعفوا نش ــام بطرس، وق وبهن
ــخصيات الدولية لدعم  ــرات الش ــع عش م
ــطيني.. وفي نهاية املؤمتر  ــعب الفلس الش
وبعد زيارتهم للمعالم االثرية والسياحية، 
ــتنا طلبوا منا مشاهدة فيلم  ووسط دهش

جنم اجلاسوسية االمريكية جيمس بوند!!
     وفي بداية هذا العام احتفلت » منظمة 
ــيوية«  ــة االس ــعوب االفريقي ــن الش تضام

ــي اطار  ــها، وف ــتني لتأسيس ــد الس بالعي
ــتقبل طرحت السؤال  ــرافها للمس استش
ــتقبلية  ــات املس ــي االجتاه ــا ه ــي: م التال
ــرى املؤلف  ــة على ذلك ي ــا؟ لالجاب لنضاله
ــم املعاصر في  ــدارس حركة العال ــرورة ت ض
ــورة االتصاالت  ــورة وث ــة املتط ــوء العومل ض
ــرات  ــى املتغي ــة ال ــة إضاف ــورة الرقمي والث
الكبرى التي شهدتها استراتيجيات الدول 
ــهد  الكبرى . ويضيف املؤلف ان العالم يش
ــهدها في مؤمتر  ــك التي ش ــة غير تل مرحل
ــف حركة التضامن  ــغ والبد من تكيي باندون
ــي الالتيني كي  ــيوي االمريك االفريقي االس
تتواءم مع التطورات العاملية الن عالم الغد 

يختلف عن عالم اليوم.
ــيكون عليه غد نضاالت  ــغالً مبا س     منش
ــه على الرغم  ــر عبد الرزاق ان املنظمة يذك

ــعبوي اليميني في  ــار الش ــود التي من صع
ــان العالم  ــه اخلصوص ف ــى وج ــكا عل امري
ــهد بؤرا عديدة للتوتر منها الصراع في  يش
ــط وفي قلبه قضية الشعب  الشرق االوس
ــتقلة  ــطيني وأمل قيام دولته املس الفلس
ــيا والتوترات  ــرق اس ــي ش ــا التوتر ف ومنه
ــاخنة اخرى في  ــؤر صراع س ــي افريقيا وب ف
ــل متمثالً في صعود دول  العالم.. ويرى االم
مثل الصني وروسيا والهند والبرازيل وغيرها 
ــر الهيمنة  ــادرة على كس ــتكون ق فرمبا س
ــر تفرد الواليات املتحدة  ــمالية وكس الرأس

بسلطة القرار االمني والعسكري الدولي.
ــير باجتاه  ــد يس ــأن الغ ــف ب ــد املؤل     ويؤك
تعزيز دور القوى الناهضة التي سبق ذكرها 
ــيوي في  ــن االفريقي االس ــة التضام وحرك
قلبها مما يحتم على قادة هذه احلركة حتديد 

االهداف الالزمة لالنطالق من دراسة الواقع 
امليداني والعمل على تغييره خللق مستقبل 

واعد للمنظمة .
ــي كونه  ــت ف ــذا الكتاب ليس ــة ه     اهمي
شهادة تاريخية على نضاالت كبرى خاضتها 
ــد بدأت  ــي كانت ق ــورة الت ــعوب املقه الش
بالتطور، وال تلك الشعوب البادئة بالنهوض 
ــى امكانياتها على  ــول املؤلف عل والتي يع
ــة في  ــر، االهمي ــي امل ــع الدول ــر الواق تغيي
تقديرنا هي ان رجاالً مثل املؤلف وغيرهم ما 
ــعوب العالم الثالث  زالوا يؤمنون بقدرة ش
ــا أطلقت عليه  ــى التغيير على الرغم مم عل
ــم الثالث«  ــي » نهاية العال ــي احدى كتب ف
ــحرية وارادتهم  ــم النضالية الس أن قدرته
ونقاء مسعاهم مسألة حتتم علينا الوقوف 

اجالالً لهم .

نوري عبد الرزاق حسين

منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية اآلسيوية والمتغيرات الدولية

د . قيس العزاوي

كاتب واكاديمي 
عراقي

ــى عتبة االنتخابات التي يطالب  ونحن عل
ــرون يطالبون  ــا وآخ ــرون مبقاطعته الكثي
ــات وقانون االحزاب.  بتغيير قانون االنتخاب
ــعبية ومعروفة  ــا ش ــرة له ــزاب كثي فاح
بحرصها على مصلحة املواطن جعلت في 
الظل بسبب احملاصصة وقانون االنتخابات 
ــعب  الش ــن  م ــة  عريض ــات  فئ ــي.  احلال
ــي اتت مبن  ــدأ احملاصصة الت ــون مب يرفض
هم وصوليون اليحفلون مبصالح الشعب 
ــخصية فقط..مما  ــم الش ــدر مصاحله بق
ــبب  ــى عجز في ميزانية الدولة بس ادى ال
ــل معظم  ــى جه ــة ال ــعهم. اضاف جش
املسؤولني وزراء او برملانيني بابسط شروط 
النزاهة واملسؤولية وادارة املؤسسات التي 

يتولون ادارتها! 
ــت في االنتخابات  احلقيقة ان العلة ليس
ــه  ــز علي ــذي يتعك ــتور ال ــي الدس ــل ف ب
ــدأ احملاصصة، ومترير  ــرون لتمرير مب الكثي
مخطط تقسيم العراق او مبدأ االستيالء 
على ثروة البلد من قبل فئة قليلة متنفذة 
ــا او  ــركا رمب ــا المي ــن والئه ــتفيدة م مس
متعكزة على دعم تلك الدولة او هذه من 
ــتور البد من دراسته  دول اجلوار، هذا الدس
ــور اجملتمع  ــى مع تط ــا يتماش ــره مب وتغيي
ــات  ــر كل اخلدم ــه وتوفي ــة كل فئات ورعاي
ــه باحلكومة ويعزز  ــزز ثقت ــعب مبا يع للش

سبل االستقرار والسالم.
ــتور في العالم وضع حلماية قوانني  الدس
ــن اجل  ــى املواطنون م ــي ضح ــد الت البل

ــه ويحميه  ــا وتطويرها مبا يخدم تنفيذه
من التالعب في حالة تغير احلكم السيما 
ــة على رمال  ــي بلداننا مبني ــة ف واالنظم
ــس جديد اول  ــة. وكل ملك او رئي متحرك
مايفعله هو تغيير القوانني واصدار قرارات 
ــخصية ورغباته  ــالءم مع مصاحله الش تت
ــد حلماية  ــتور وج ــي حني الدس ــة. ف االني
ــع واملواطن  ــي اجملتم ــي حتم ــني الت القوان
ــد في حالة االنقالب  ومن ثم الدولة والبل
ــتور ليس كتابا منزال من  او الثورة. والدس
ــه وتغيير مواده  ــماء، فالبد من تعديل الس
وفق مصلحة املواطن حسب مستجدات 

احلياة.
ــة القوانني  ــتور يضمن حماي ولكتابة دس
ــم الدولة  ــن، ومن ث ــة املواط ــك وحماي تل
ــي  ــتقرار سياس واجملتمع البد من توفر اس
ــد لكتابة  ــل البل ــادي تؤه ــي واقتص وامن
ــدان تتمتع بكل تلك  ــتور..فهناك بل الدس
ــكريا  ــا القوة عس ــا له ــل مضاف العوام
وسياسيا مثل بريطانيا العظمى، مع ذلك 
ــتورها،رمبا إلميانهم بأن  لالن لم تكتب دس
ــتجدات احلياة تتطلب تغيير القوانني  مس
ــة مايتعلق  ــر خاص ــني واحلني االخ بني احل
ــات  ــن ومتطلب ــات للمواط ــر اخلدم بتوفي

حمايته وبالتالي حماية الدولة. 
ــي كتب في اخطر  ــتور العراق بينما الدس
ــرب على  ــراق، من ح ــا الع ــة مر به مرحل
االرهاب وبقايا البعث، الى عدم توفر االمان 
ــتقرار على جميع االصعدة. ُكتب  وال االس

ــؤولة.  ــات انانية وغير مس ــاءا على رغب بن
ــاءت بعض  ــار حامية، فج ــلق على ن فس
ــم. فبعض املواد  ــال نكهة وال طع مواده ب
ــائية بعيدة عن  ــة انش ــال وبلغ ــرب ملق اق
ــائل العملية الواجب  ــون والوس روح القان
ــرى عائمة  ــة الى مواد اخ ــا! اضاف اتخاذه
ــب بها او  ــهل التالع ــة ومن الس وغامض
ــاءا على  ــب هواه وبن ــا كل حس تفصيله
ــخصية. لن اتطرق  امالءات املتنفذين الش
ــق عليها  ــواد، فاجليدة منها متف ــكل امل ل
ــواد الحتتاج  ــن امل ــد م ــاك العدي ــن هن لك
ــون لنحكم على  ــة بالقان ملعرفة اكادميي
غموضها او فشلها. فمثال قانون االحوال 
ــعب اعلنت  ــات الش ــخصية كل فئ الش
ــودة للقانون  ــة بالع ــه واملطالب رفضها ل
السابق وتطويره وفق القيم االنسانية وما 
معمول به في الدول املتقدمة، مما يحفظ 

للمرأة واالسرة كرامتها وتالحمها.  
ــم 2 التي تنص )على عدم  كذلك املادة رق
ــت احكام  ــع ثواب ــون يتعارض م ــن قان س

االسالم وال مع الدميقراطية(! 
ــن التالعب  ــرا لنتأكد م ــم ننتظر كثي فل
ــوم حتت قبة  ــادة، فمايحصل الي ــك امل بتل
البرملان و تقصير بعض الوزراء وتفضيلهم 
ــن هو  ــاب املواط ــى حس ــم عل ملصلحته
ــالم.  ــارخ مع روح واحكام االس تعارض ص
فماذا نسمي املاليني التي يتقاضاها اعضاء 
ــاف لها مخصصات  ــان والوزراء مض البرمل
سفراتهم اخلاصة واملتعددة ومصاريفهم 

ــخصية ونثرياتهم التي الحدود لها،  الش
ــع حرمان  ــة الدولة، م ــن ميزاني وكلها م
ماليني املواطنني الذين يعيشون حتت خط 
ــن التضحيات التي  ــر! هذا بالرغم م الفق
قدمتها تلك املاليني ليسمحوا ملثل اؤلئك 
البرملانيني بالوصول الى تلك املناصب. اما 
الدميقراطية فيكفي النظر للمحاصصة 
ــة  كعك ــع  وتوزي ــة  والقومي ــة  الطائفي
السلطات لنعرف انها ضرب للدميقراطية 

بالصرماية كما يقولون! 
ــة التي تنص على  املادة 4 الفقرة اخلامس
ــاذ لغته  ــة اتخ ــم أو محافظ ــكل اقلي )ل
ــادة تدعو  ــمية(! هذه امل احمللية كلغة رس
ــن تدريس لغة  ــى لغوية، فالباس م لفوض
ــم ويتحدث ابنائها  تلك احملافظة او االقلي
ــو  ــات رادي ــم محط ــون له ــم وتك لغته
ــمية  ــون بلغتهم لكن اللغة الرس وتلفزي
ــَتغل  ــون موحدة. لكي اليُس ــب ان تك يج
ــر  ــب يض ــل تالع ــة ويحص ــل باللغ اجله

باملواطن من دون أن يدري.
ــن اجلوار  املادة 8 )يرعى العراق مباديء حس
ــؤونهم الداخلية( لم  ــي ش ــل ف وال يتدخ
ــأن  ــن تدخل دول اجلوار بالش ــر ماذا ع يذك
ــي االلية التي يتخذها في  العراقي؟ وماه
ــفي دون رضا الدولة،  حالة التدخل التعس
ــح بعض البرملانيني غير  او في حالة تصري
املسؤول مبا يتسبب في تدخل دول اجلوار!.

ــمية  املادة 12 التي تخص العطالت الرس
ــة، حتى صار العيد  والدينية. تركت عائم

من 3 ايام الى اسبوع، واملناسبات الدينية 
ــول العام رغم  ــد على ط ــرى التي متت األخ
ــل للدولة ومصالح  ــي ذلك من تعطي ماف
ــر الدولة  ــت الذي مت ــي الوق ــني، ف املواطن
ــب العمل الدؤوب  بأحرج املراحل مما يتطل
ــاء القوانني واستتاب األمن.  والهمة الرس
فالباس من االحتفال بتلك املناسبات دون 
ــوارع  ــمية لكي ال تتعطل الش عطل رس

ومؤسسات الدولة.
ــؤ الفرص حق  ــص على )تكاف املادة 14 تن
ــة اتخاذ  ــع وتكفل الدول ــول للجمي مكف
ــك(.  ذل ــق  لتحقي ــة  املطلوب ــراءات  االج
ــة او غائبة فعلى  ــت عائم ــراءات ضل االج
ــا لتلك املادة  ــد هناك ضرب ــع جن ارض الواق
ــاد االداري  ــى حائط الفس ــا عل وحتطيمه
ــط االمور منها  ــمها. فابس واملالي وتهش
تعيني ذوي الكفاءة واخلبرة في مؤسسات 
ــة لضمان رواتب تقيهم غائلة العوز  الدول
واالضطرار للعمل باكثر من مكان. كذلك 
حلمايتهم من عسف اصحاب املؤسسات 
ــل الفطر. لكن جند  ــة، املتكاثرة مث االهلي
ــن منحهم من  ــاك االالف محرومني م هن
ــوة  ــك الفرصة النهم الميلكون دفع رش تل
ــع  ــخصية م ــات ش ــم عالق ــت له وليس
ــة، يعانون  ــي االحزاب احلاكم ــن ف متنفذي

االمرين نفسيا وماديا.
ــى متتع عضو مجلس  ــادة 60 تنص )عل  امل
ــي كل مايدلي به من  ــواب باحلصانة ف الن
ــة  ــه اال مبوافق ــة عن ــع احلصان اراء..والترف

االغلبية املطلقة(! ماذا عن االراء التي متس 
ــكل خطرا على  ــيادة العراقية او تش الس
ــعب  ــى فئة من فئات الش ــة؟. او عل الدول
ــك العضو!. كان  من التي الينتمي لها ذل
ــحب  يجب اضافة نص لتلك الفقرة )تس
تلك احلصانة ويحرم العضو البرملاني ذاك 
ــادر امالكه في  ــوق التقاعد وتص ــن حق م
ــيادة العراقية او أي  ــاس بالس ــة املس حال
تصريحات عنصرية اوطائفية حتى لو لم 

حتصل موافقة االغلبية املطلقة(.  
ــترط  ــادة رقم 65 التي تش ــة الى م اضاف
ان  ــة  اجلمهوري ــة  لرئاس ــح  )املرش ــى  عل
ــن ابوين عراقيني(.  يكون عراقيا بالوالدة م
ــة البعث كل  ــالص من دول ــا منذ اخل بينم
ــراد! ومانعرفه اليوم ان  ــاء، من االك الرؤس
ــل هم  ــم ب ــون بعراقيته ــراد اليعترف االك
)كردستانيون( والعلم العراقي الوجود له 
ــات الدولة في اقليم  في معظم مؤسس
ــة العربية حتى  ــتان، وال وجود للغ كردس
ــات! البد  ــن واملؤسس ــماء االماك في اس
ــى برئيس  ــك الفقرة لنحظ ــن تغيير تل م
مخلص للعراق وليس لقبيلته او قوميته 
ــى باحترام وحب  ــه، رئيس يحظ او طائفت

الشعب العراقي.
ــة جملة  ــاء احملاصص ــن الغ ــد م ــذا الب ل
ــن يحرص على  ــال لعلنا نحظى مب وتفصي
ــعبه..فالعراق يستحق  خدمة العراق وش
ــخصية  ــى مصاحله الش ــن يقدمه عل م

ويسعى الزدهاره وسالمته. 

الدستور واالنتخابات

إسلحة بوتين
طارق حرب

االلتزام بموعد 
الدعاية االنتخابية

ــدار مفوضية االنتخابات  ــا ميكن قوله بعد اص هذا م
ــة االنتخابية ذلك  ــن االلتزام مبوعد الدعاي بيانا تضم
ــرر ان الدعاية  ــس النواب ق ــات مجل ــون انتخاب ان قان
ــم في املوعد املقرر وهذا ماقرره القانون  االنتخابية تت
ــع اي دعاية  ــنة 2013 والذي حظر ومن ــم )45( لس رق
انتخابية قبل املوعد املقرر وهذا املوعد حتدده املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات وفعال تولت هذه 
ــابقة  ــهر للدعاية االنتخابية س ــة حتديد ش املفوضي
ــوم 2018/5/12  ــراء االنتخابات ي ــد ليوم اج ــوم واح بي
ــابقة  ــع االنتخابات الس ــي جمي ــو حاصل ف ــا ه كم
ــر  ــة االنتخابية يوم العاش ــدء بالدعاي ــث يتم الب حي
ــان من هذه السنة وملدة شهر يتبعها  من شهر نيس
ــون يوم  ــوم وبعدها يك ــت االنتخابي لي ــرة الصم فت
ــائل االعالم  ــن وس ــر م ــث ان الكثي ــات وحي االنتخاب
ــر  ــكل غير مباش ــارس بش ــات مت ــة الفضائي وخاص
ــحني في  ــراك املرش الدعاية االنتخابية عن طريق اش
ــاطاتهم واذا  االنتخابات بالبرامج وتتولى تغطية نش
كان هذا امرا تروج له الفضائيات احلزبية اذ انها تروج 
ــحي حزبهم ولكن العجيب ان الفضائيات غير  ملرش
ــراك املرشحني في  احلزبية تتولى مهمة الدعاية باش
ــاطهم  ــات وتتولى تغطية نش ــج هذه الفضائي برام
ــرة للمرشحني  وهي في ذلك تقوم بدعاية غير مباش
ــتضافتهم في برامج  في االنتخابات املقبلة عند اس
ــم ان كان هذا من  ــذه الفضائيات وال نعل ــا ه تقدمه
ــتركون في  ــل ادارة الفضائية او من قبل الذين يش قب
ــة في ذلك تخرج  ــداد البرامج وتقدميها والفضائي اع
ــتركون في برامجها  ــا مبيلها للذين يش عن حياديته
ــع انتشارا ويفترض  خاصة وان الفضائيات هذه االوس
ــد تكون  ــح جهة ما ق ــن امليل لصال ــاد ع ــا االبتع به
ــحون ضيوفا  ــخصية عندما يكون املرش حزبية او ش
ــائل  ــي دعوه لوس ــذه الفضائيات وه ــج ه ــي برام ف
ــة االنتخابات من  ــالم بااللتزام مبا طلبت مفوضي االع
االمتناع عن ممارسة الدعاية االنتخابية قبل موعدها 
ــائل االعالم اوال قبل غيرها النها  وهذا موجه الى وس
ــائل الدعاية فهنالك الكثير من الضيوف  افضل وس
ــكان حضورهم  ــي االنتخابات باالم ــحني ف غير املرش
ــج الفضائيات وبذلك حتقق الفضائيات مبدا  في برام
ــرر االلتزام  ــي من املق ــة والعفة الت ــة والنزاه احليادي
ــض الفضائيات الدعاية  ــتعتزل بع بها ولنرى هل س
ــحني فقط  ــض املرش ــرة لبع ــر املباش ــرة وغي املباش
ــة واحليادية ولبيان مفوضية  ــذا للقانون وللنزاه تنفي
ــف الفضائيات  ــف موق ــد ان يختل ــات اذ ال ب االنتخاب
املستقلة عن الفضائيات احلزبية التي تلتزم بالترويج 
ــان االمتناع عن  ــان عصي ــا ف ــحني من حزبه للمرش
ــكل غير مباشر او  الدعاية االنتخابية قبل وقتها بش
ــر يجعل املستقلة واحلزبية من الفضائيات في  مباش
ــزام باحلكم القانوني  ميزان واحد من حيث عدم االلت
ــاص بالدعاية االنتخابية وهذا الميكن قبوله قانونا  اخل

ومهنيا.
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اصدار

األرجنت��ن، حيث عملًت ف��ي حترير مجلة 
.»Crises      أزمات«

في بداي��ة 1973 كن��ُت مس��جوناً لفترٍة 
قصي��رة في األورغ��واي، وق��ررُت حينها أّن 
حياة الس��جن ل��م تكن ِصحيَّ��ة، ولذلك 
لَت اجمللة  ذهب��ُت إلى بوين��س آيرس. ش��كَّ
جترب��ًة جميل��ة. أخرجناها للن��ور بجهود 
مجموعة صغيرة من األصدقاء، محاولن 
فتح طري��ق جديدة ف��ي التعبير واحلديث 

عن الثقافة.

* هل واصلَت النشر عندما فرَض النظاُم 
العسكري الرقابة؟

فعل��ُت هذا ملدة ش��هرين أو ثالث��ة، وبعد 
ذلك باَت أمر االس��تمرار مستحيالً. ُفرَض 
علينا أن نختار بن الصمت أو اإلذالل. كان 
مبقدورن��ا البقاء أحي��اء إذا قبلن��ا االلتزام 
بالك��ذب، أو نصمت. قررنا أن نصمت متاماً 
وال نتظاهر بأننا أحرار في الوقت نفس��ه، 
ألنن��ا إْن فعلن��ا ذل��ك فإننا منن��ح النظام 
العسكري ُعذراً ليقول: »أترون، ثّمة ُحرّية 
للتعبير هنا.« عدد كبير من احملررين ُقتل أو 
اختفى أو ُسجن أو ذهب إلى املنافي، ولذا؛ 
كان اخلروج والتخّلي عن اجمللة قراراً صائباً. 
تركن��ا وراءنا ذكرى طيبة ج��داً عن مجلٍة 
ثقافّية إس��تثنائّية. أثبتنا أنه من املمكن 
امتالك تصوُّر مختل��ف للثقافة وطرحه. 
ليس��ت الثقاف��ة التي ينتجه��ا احملترفون 
ليس��تهلكها غي��ر احملترفن م��ن الناس، 
كالُعّم��ال أو اجملهولن ف��ي اجملتمع. فبدالً 
من ذل��ك، ُكّنا نح��اول َس��ماع أصواتهم. 
ليس االكتفاء باحلدي��ث عن الواقع فقط؛ 

وإمنا مساءلة هذا الواقع، »ماذا تقول لي؟« 
كان ه��ذا احلوار مع الواق��ع مفتاح جناحنا. 
ولهذا مَتَثََّل أحد القرارات القضائّية األُولى 
للنظام العس��كري ف��ي َمْنع بث ونش��ر 
»اآلراء غير املتخصصة.« ُكّنا نحاول إظهار 
أّن األصوات األفضل تصدر من األفواه غير 

املتخصصة.
في منتصف عام 1976، أُجبرُت على الفرار 
م��ن األرجنتن ألّنه م��ن املفترض أن أكون، 
ضم��ن َمن ُهم عل��ى قائمة فرق��ة املوت، 
حاً لإلغتيال. عدد كبير من أصدقائي  ُمرَشَّ
ُقت��ل، وأْن تكوَن ميتاً ألم��ٌر ُمْضِجر، ولهذا 

اخترُت املنفى في إسبانيا.

* في إس��بانيا بدأَت كتابة ثالثية »ذاكرة 
النار«، نسيج ملحمي متشابك يغّطي  
أكث��ر م��ن خمس��ة ق��رون م��ن التاريخ 
األميركي وثقافته. ما الذي دفعك خلوض 

مشروع تذكارّي ضخم كهذا؟
في البداية أخافني املشروع. تصّوري األّول 
كان أن أروي تاري��خ أمي��ركا الالتيني��ة. ثم 
قال لي أح��د أصدقائي املقربن، الش��اعر 
األرجنتيني خ��وان غيلمان: »ملاذا ال تغّطي 
كّل جه��ات أمي��ركا، ليس فق��ط أميركا 
اجلنوبّية أو الوس��طى؟ نحن نش��ترك في 
أصٍل واحد والكثير من القصص املشتركة 
تتقاط��ع، ولعّلنا منلك مصيراً مش��تركاً. 
ليس املصير الرسمي الذي بنته األكاذيب 
احملترفة داخ��ل مرجعيات الس��لطة؛ وإمنا 
تاري��ٌخ ُمضاد ميكن أن يس��اعد على إيجاد 
مصي��ر ُمض��اد.« لق��د أغوان��ي بكلماته 
وَحّثني، وهكذا قم��ُت بتغطية كّل أجزاء 
أّن  أمي��ركا كوس��يلة إلظه��ار حقيق��ة 
»أميركا« هي كّل أميركا، من أالسكا إلى 

تشيلي.

* الهجرة، املس��ألة املاتزال مطروحة في 
الوالي��ات املتحدة، تع��اود الرجوع إليها 
كموضوع��ة مهّمة في كتاب��ك اجلديد 
»أص��وات الزم��ن«. ه��ل ل��َك أن تتحّدث 
ع��ن كي��ف تُفه��م الهجرة ف��ي أميركا 
الالتيني��ة باملقابل الض��دي من كيفية 

فهمها هنا؟
- تعتمد املس��ألة على الزاوية التي تُعايَن 
األم��ور م��ن خاللها. رمب��ا تُط��رح الهجرة 
الً، أو حقاً  بوصفها خطراً وتهديداً، أو تطفُّ
مش��روعاً. جميُعنا مهاجرون. باس��تثناء 
القليل من الش��عوب ف��ي جنوب أفريقيا، 
جميُعنا جئنا من مناطق أخرى من العالم. 
جميُعنا جئنا من إفريقيا، وهذا نبأ س��يء 
للعنصرين اجلََهلَة. أنا أعتذر، ولكننا ُكّنا 
جميعاً ُس��ود ف��ي وقٍت م��ا. ولذلك نحُن 
جميعاً مهاجرون. هذه طريقتنا في احلياة 
من��ذ األزل. واألم��ر نفس��ه ينطب��ق على 
الفراش��ات، واحليوان��ات، والطي��ور. وحدنا 
نح��ن الَبَش��ر َمن خل��َق احلدود ف��ي وجه 
الهج��رة، لنقول: »أن��َت ال ميكنك الذهاب 
إلى م��ا بعد هذا اخلّط. ه��ذه نهاية الَبلَد، 
ر  وهنا يبدأ بَلٌَد آخر.«  أخش��ى أن يتّم تذكُّ
زمانن��ا كحقبة حزينة في حياة اإلنس��ان 

حي��ث كان املال ُح��ّراً، لكنَّ الش��عوب لم 
تكن كذلك.  

* مل��اذا نعاي��ُن انتعاش��اً لليس��ار ووالدة 
جديدة له في أميركا الالتينية؟

هذه إرادة الشعب، إرادة تغيير الواقع. لقد 
تعرض��ت الش��عوب للخداع ط��وال تلك 
السنوات التي دُعيت وادََّعت بأنها خاضت 
التجربة الليبرالّية، بينما لم تكن ليبرالية 
على اإلطالق. إنها ليبرالّية املال فقط. ولن 
يكون س��هالً اخلروج منه��ا، ألننا أصبحنا 
سجناء مِلْا أُسّميه »ثقافة الَوَهن والُعنَّة«. 
إنه ألم��ر في غاية الصعوب��ة أن تبني في 
أميركا الالتينّية دميوقراطيًة بعد س��نوات 
وس��نوات من اإلره��اب والُرعب حتت حكم 
العس��كر، وف��ي عال��ٍم لي��س دميوقراطّياً 
سيحول دون إقدامك على تغيير أي شيء. 
س��يأتيَك اخلُب��راء. ل��ن يأتيك اجلن��ود؛ ُهم 
اخلبراء اآلن. أحياناً يكون اخلبراء أشّد خطراً 
م��ن اجلن��ود. س��يقولون: »ال ميكنك فعل 
هذا. الُس��وُق هائج. قد يغضب الُس��وق«. 
اٌل  كأمنا الُسوُق كائٌن غير معلوم لكنه َفعَّ
ونَِشٌط جداً وإلٌه قاٍس يعاقبنا ألننا نقترف 
اخلطيئة املميت��ة الكبرى مبحاولتنا تغيير 

الواقع.
يكفي أن تنظ��ر إلى إيفو موراليس، رئيس 

بوليفيا. كانت بوليفي��ا أغنى بَلٍَد في ُكّل 
أمي��ركا ف��ي بداية حقب��ة الفت��ح. كانوا 
��ة التي أتاح��ت ألوروبا أن  املالك��ون للِفضَّ
تثري. بوليفيا اآلن أفقر البلدان في شمال 
أمي��ركا. كان��ت ثروته��ا ه��ي خطيئته��ا 
املميتة الرئيس��ّية. يح��اول موراليس اآلن 
ل، واملتمثِّل  أن يُنهي هذا الواقع اخملزي واملُذِّ
في العمل الدائم من أجل رفاهية اآلخرين. 
عندما قام بتأمي��م الغاز والبترول، حدثت 
فضيح��ة عل��ى امت��داد العال��م. »كيف 
جَتَرأ؟ ه��ذا فظيع!« ملاذا ما فعله موراليس 
ُل  فظي��ع؟ ألنَّ اس��تعادة الكرام��ة تش��كِّ
خطيئ��ة مميتة. غي��ر أنه اقت��رف خطيئة 
مميت��ة أخ��رى: إنه يعم��ل ما وََع��َد وتعهَد 
بعمل��ه. نحن، في أميركا الالتينية، نعاني 
ة خاّصة من الطالق ب��ن الكلمات  وبِِح��دَّ
واحلقائق. عندما تق��ول نعم، فأنت تفعل 
ال. عندم��ا تقول أكثر أو أق��ّل، فأنَت تفعل 
أقّل أو أكثر. ولذلك؛ فإنَّ احلقائق والكلمات 
لن تلتقي ببعضها أبداً. عندما تتواجه بال 
اتف��اق وبالصدفة، فإنها ال تقول لبعضها 
»أهالً، كيف أنِت؟«، ألنها لم تلتِق من قبل 
على اإلطالق. لقد دُرِّبنا على الكذب. دُرِّبنا 

على قبول األكاذيب كأسلوب حياة.

 ... * ُقل��َت: »الواق��ع ليس َق��َدراً؛ إن��ه َتَدٍّ

َدر علين��ا أن نقبل به كما  لي��س من املُقَّ
ه��و.« كيف تتف��ادى أن تصبح س��اخراً 
مولع��اً باالنتقاد فقط ف��ي الوقت الذي 

يبدو التغيير مستحيالً؟
بواس��طة اإلبق��اء عل��ى ذاك��رة الكرامة 
واالحتف��اظ به��ا. ه��ذه ه��ي الوس��يلة 
الوحيدة. بالقول وإع��ادة القول دائماً بأننا 
لم نولَد الس��نة املاضية؛ نح��ن ُولِدنا عبر 
فت��رات طويلة م��ن اخليان��ات، ولكن أيضاً 
عب��ر فت��رات طويلة م��ن الكرام��ة. ففي 
ش��يكاغو حيث نحن اآلن، مثالً، من املهم 
اس��تعادة ذك��رى األّول من أّي��ار/ مايو. في 
زيارتي األولى للمدينة، قبل سنوات، ذُهلُت 
ك��ون معظ��م الن��اس الذي��ن التقيتهم 
ل��م يكونوا على معرفة ب��أّن عيد الُعّمال 
العاملي هذا – هو مأس��اة وعيد في الوقت 
نفسه، إمنا كان حتية إجالل لشهداء »هاي 
ماركت Haymarket« )1( في نهاية القرن 
التاس��ع عش��ر – قد اجترحته شيكاغو. 
وأّن ش��يكاغو قامت بإلغ��اء هذه الذكرى، 
والت��ي هي ف��ي غاي��ة األهمّية ف��ي نظر 
العالم بأجمعه. هذه الذكرى أكثر أهمّيًة 
في األوق��ات احلالّية من أي وق��ت آخر، ألنَّ 
ف��ي كّل أّول من أّيار/ ماي��و جموٌع وجموٌع 
من الش��عوب، مبختل��ف اللغات، مبختلف 
الثقاف��ات، ف��ي مختلف الق��اّرات، كّلهم 
يحتفلون باحلق في تنظيم أنفسهم. أما 
هذه األيام، فإّن أكثر املش��اريع أهمّيًة في 
 ،)Wal-Mart« )2 العالم، مثل »وول – مارت
تقوم مبنع  تشكيل النقابات. إنهم يُلغون 
تقليَد َقرنن من نضاالت الطبقة العاملة. 
م��ن املهم م��ن أج��ل ش��يكاغو والعالم 
أجمع استعادة هذه الذكرى. ليس بزيارتك 
له��ا، مثلما تزور متحفاً، ولكن لتس��تقي 
منه��ا ماًء نقياً إلطفاء عطش��َك للعدل، 
وللجمال. إنها طريقة في معرفة أّن الغد 
ليس مجرد اس��م آخر للي��وم، ألّن األمس 

يقول لَك بأّن الزمن يوالي مسيره.

)1( في 4 أيّار/ مايو 1886 احتشدت جموع 
 Haymarket Park على نحو س��لمي في
، في ش��يكاغو، مل��ؤازة إض��راب العّمال 
من أج��ل تديد س��اعات العمل ب�ثمان 
فقط. أثن��اء ذلك ألقى مجه��ول قنبلة 
على رجال األمن املتواجدين هناك، تبعه 
إطالق رصاص من جهة أخرى، ما أّدى إلى 
مقتل س��بعة رجال أمن ومجموعة من 
احملتش��دين. ُعرف احَلَدث ب�«مجزرة هاي 

ماركت«. )ويكيبيديا(.

Wal-Mart: أح��د أضخ��م مش��اريع   )2(
اخمل��ازن األميركي��ة الكب��رى ذات الفروع 
املتش��عبة في مناطق عدة من العالم. 

)املترجم(.

سكوت ويتمر
إدواردو غاليانو )1940-2015( يحتقر احلدود 
ف��ي ُكلٍّ من احلي��اة واألدب. بع��د أن قضى 
س��نوات نفيه ف��ي األرجنتن إث��ر اإلنقالب 
العس��كري في بلده األورغ��واي عام 1973، 
عاد إل��ى مونتفيديو في 1985. تهدم ُكُتب 
��عر،  غاليان��و الف��وارق ب��ن التاريخ، والشِّ
السياس��ّية،  والتحلي��الت  واملذك��رات، 
واإلنثروبولوجيا الثقافية. ببراعِة اإلحساس 
الرهي��ف ال يلجأ إاّل الس��تخدام »الكلمات 
التي تستحق فعالً أن تكون«، وذلك ملواكبة 
املنظ��ورات اإلنس��انّية األخالقّي��ة املعاجِلة 
للقضاي��ا الش��خصّية والسياس��ّية ف��ي 
آن. تُضفي كتاباتُ��ه التقدير والتوقير على 
جتارب احلي��اة اليومّية وخبراته��ا كنقيٍض 
مقاب��ٍل لإلعالم اجلماهيري ال��ذي »يتالعب 
بالوع��ي الع��ام، ويحجب الواق��ع، ويكبت 
اخلي��ال املُب��ِدع... وذلك بغية َف��رْض طرائق 
معّين��ة للَعي��ش وتنمي��ط اإلس��تهالك.« 
بصوت��ه املُض��اف لألص��وات التي ن��ادراً ما 
وَصلَ��ت إل��ى أس��ماعنا، يدح��ُض غاليانو 
األكاذيب الرس��مّية التي مترُّ مزوَّرًِة للتاريخ 
ُد عدالًة  – مُتَثُِّل أعمالُه فصاحًة أدبّية وجُتَسِّ

اجتماعّية.
َجَم��َع في كتابه »أص��واُت الزمن: حياة في 
��عرّية َعْبر  اً نثرياً بروٍح شِّ قصص«، 333 نصَّ
تدفقات خليط كأنها الفسيفساء، مكوَّنة 

من الفكاهة، واليأس، واجلمال، واألمل.
خالل زيارٍة له لشيكاغو، حتّدَث غاليانو جمللة 

»In These Times« عن حياته وأعماله.

*عملَت في كتابك »أوردة أميركا الالتينّية 
املفتوحة« )1971(، على تليل االستغالل 
الوحشي ملوارد أميركا الالتينّية وثرواتها 
من ِقَبل الواليات املتحدة والقوى األوروبّية. 
ُنش��ر هذا الكتاب، ال��ذي أصبح مرجعاً، 
ف��ي بداي��ة فت��رة اتصَف��ت باالضطراب 
والعنف في التاري��خ األميركي الالتيني. 

كيف كانت حياتك في ذلك الوقت؟
كن��ُت أعم��ُل صحفّي��اً، ودائم��اً مبهم��ات 
مس��تقّلة، وجملل��ة أس��بوعّية – املغامرات 
اجملنون��ة للصحافة املس��تقّلة. ولذا؛ كنُت 
ُل تكاليَف معيشتي بصعوبة بالغة،  أَحصِّ
وكاتباً أيضاً ألش��ياء أخرى، أو محرراً لُكتب 
ة للنح��ل، وهكذا. كما  عن احلياة اجلنس��يّ
كن��ُت أعمل لدى دائرة النش��ر في جامعة 
مونتيفيدي��و. ف��ي الليل أعود إل��ى البيت 
للعم��ل على الكت��اب. اس��تغرق ذلك أربع 
س��نوات م��ن عملي��ات البح��ث وجتمي��ع 
املعلوم��ات التي أحتاجها، وتس��عن ليلة 

لكتابة الكتاب.

*ألم تكن تنام؟
أفترُض أني لم أكن أن��ام. ها أنا أتذّكر اآلن، 
كنت أحتس��ي أنهاراً من القه��وة، مما وَلََّد 
لدّي حساس��ية جتاهه��ا، لكن��ي جتاوزتها 

حلسن احلظ، وأنا اآلن شارُب قهوٍة ممتاز.
كنَت وقت��ذاك قد أُْجِب��رَْت على املنفى في 

في فراشه، ويُضاف إلى البرد، خشيته من 
كث��رة االختالط وت��ردده املريب ف��ي غايات 
الن��اس، كما أنه ال يطيق الش��وارع ممتلئة 
بهم غادين رائحن كم��ا لو أنهم مجبرون 
على هكذا حترك رتيب كل يوم. وهو يفضل 
داخل املن��زل البقاء قرب ناف��ذة املطبخ، أو 
ف��ي غرفة النوم، ذلك أن ضوء الش��مس ال 
ينتش��ر في كامل املنزل، بل يأخذ جزًءا من 
الغرف��ة واملطبخ، ويح��دث ذلك قبيل فترة 

الظهيرة إلى اكتمال غروب الشمس.
صب��اح اليوم، مد أصابعه أمام عينيه، حتت 
دفء ش��مس الظهيرة، وظ��ل ينظر إليها 
فت��رة طويل��ة. تذكر قري��ة أبي��ه البعيدة، 
وكيف هم اآلن مش��غولون بتمديد أنابيب 
املياه لس��قاية األرض. ش��تاء هذه السنة 
ج��اف، ولرمب��ا إذا اس��تمر انحب��اس املط��ر 
ش��هرين تالين، حتل كارث��ة جديدة بأهله، 
فهم س��بق أن اس��تدانوا مبالغ كبيرة من 
البنك الزراع��ي الذي ال ترحم قوانينه تردي 

حال املزارعن.

علي جازو

اس��تأجر البي��ت من��ذ س��نة تقريًب��ا. ه��و 
يعم��ل موزع كتب لدى دار نش��ر متواضعة، 
ال يس��تغرق وصول��ه إليه��ا مش��ًيا س��وى 
ربع س��اعة، وال��دار التي اس��تأجرها كبيرة 
لك��ن ب��اردة. أحيانً��ا يكتب قصائ��د طويلة 
غاضبة، ثم يندم حينم��ا يقرأها ألصدقائه، 
إذ إن��ه يعتقد أن الغض��ب حالة عقلية غير 
س��ليمة أبًدا مثله مثل احلق��د والكراهية، 
حت��ى إن دفعت القس��وة الناس إلى الكذب 
وتب��ادل األناني��ة الوضيعة. وم��ع ذلك بقي 
عدم االطمئنان يحرق أيام��ه. وليس العمل 
الصع��ب والرتيب ذو املدخول القليل س��بًبا 
كافًي��ا لنظن أن عدم انس��جامه أو فقدانه 
التدريجي للتمتع أثناء القيام بجوالت تكاد 
تك��ون النهائية، هي التي تعك��ر راحة باله، 
فالش��اب الطويل القام��ة، يعاني من نقص 
شبه دائم في وقود التدفئة، فيضطر للبقاء 

قصي��رة ُكِتَبت ب��ن العام 2011، س��نة 
بداي��ة الث��ورة الس��ورية، والع��ام 2017. 
ُكِتب��ت القص��ص عل��ى إيق��اع احل��دث 
السوري التاريخي الذي عصف بسورية، 
محاول��ًة اإلض��اءة على جوان��ب معتمة 
ومنس��ّية من تفاصيل املأساة السورية. 
تس��تقي القص��ص مادتها م��ن الواقع 
وتستعن باخليال في توليفة تسعى إلى 

أرشفة ذاكرة األلم السوري والبحث عن 
املس��تقبل. يكتب سعد  استش��رافات 
ف��ي بداي��ة اجملموع��ة: »أغل��ب قص��ص 
ه��ذه اجملموع��ة تس��تلهم موضوعه��ا 
وشخصياتها من أحداث حقيقية حدثت 

في سورية بن العامن 2011 و2017«.
لوحة غالف اجملموعة للفنان التشكيلي 

السوري متام عزام بعنوان: »املكان«.

 
صدرت عن الدار العربية للعلوم ) ناشرون 
(، للكات��ب الس��وري املقيم ف��ي الواليات 
املتحدة فادي س��عد مجموعة قصصية 
بعن��وان »مكتب��ة املوت��ى«. اجملموعة هي 
التجربة السردية األولى للكاتب بعد ثالث 

مجموعات شعرية سابقة.
حتتوي اجملموع��ة على ثالث عش��رة قصة 

كاتب بال حدود: استعادة حوار 
مع إدواردو غاليانو

غاليانو

تعتمد المسألة على الزاوية 
التي تُعايَن األمور من خاللها. 

ربما تُطرح الهجرة بوصفها 
اًل، أو حقًا  خطرًا وتهديدًا، أو تطفُّ

مشروعًا. جميعُنا مهاجرون. 
باستثناء القليل من الشعوب 

في جنوب أفريقيا، جميعُنا جئنا 
من مناطق أخرى من العالم. 

جميعُنا جئنا من إفريقيا، وهذا 
نبأ سيء للعنصريين الجَهََلة. 

أنا أعتذر، ولكننا ُكنّا جميعًا 
سُود في وقتٍ ما. ولذلك نحنُ 

جميعًا مهاجرون. هذه طريقتنا 
في الحياة منذ األزل. واألمر 

نفسه ينطبق على الفراشات، 
والحيوانات، والطيور

المستأجر

جديد الكاتب فادي سعد »مكتبة الموتى« 

حياة نصر

أنا.. أحد اشكال الوجود.... 
قمة...سهل...واد...أحجار بناء

أنا الطريق املفضي للبعيد
أن��ا الفخ��ار ال��ذي جتم��ع كس��راته 

لتصنع تاريخك...! 
أنا القهوة املرة... 

الت��ي ترس��م ابتس��امة الترحي��ب 
بسالف احلكايا

أنا..اخلبز... املطهو بنار املعبد ... 
املعمد بدمع القهر

أنا التي .. كثيرا ما التزم الصمت 
كلم��ا س��خرت مني االي��ادي امللوثة 

بالدماء..! 
أنا احللم الهارب... 
الذي ينتظر املطر

ليزرع األقحوان
ويغير فصل اخلبث والدهاء

أماأنت.... 
أن��ت نبض يزداد إيقاعه كلما أش��رق 

بك املكان
أنت الذي... تسبح في جمر الشوق...

اخملضب بالوعيد...! 
تبحث عن شاطئ بني جرح وسراب

فال تسرف بوهمك
فأنت طفل يحبو...داخل خبائي 

واملوس��يقا  بالرق��ص  املس��كون 
والغناء

 وأساطير العشاق!! 

أنا .....انت...

من أعمال هادي ماهود

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



11كتب

جاسم محمد*

املغرب يقر مشروع قانون جديد 
ملكافحة اإلرهاب ]11[

تبنت احلكوم��ة املغربية  منتصف 
شهر سبتمبر 2015 مشروع قانون 
جديد يهدف إلى تتميم التشريعات 
املتعلق��ة مبحاربة اإلره��اب، خاصة 
مع تزايد ع��دد املقاتلني املغاربة في 
صفوف تنظيم الدولة اإلس��امية 
داعش في كل من س��ورية والعراق، 

حسبما أفاد وزير العدل املغربي.
ويج��رم القان��ون اجلدي��د االلتحاق 
أو محاول��ة االلتح��اق مبعس��كرات 
التدري��ب ب�"بؤر التوت��ر اإلرهابية"، 
أو تلق��ي تدريب��ات داخ��ل املغرب أو 
خارج��ه، بقص��د القي��ام بأعم��ال 

إرهابية.
وقال وزير العدل واحلريات مصطفى 
الرمي��د ف��ي مؤمت��ر صحافي عقب 
االجتماع األسبوعي للحكومة في 
الرباط، إن " ظاهرة الس��فر إلى بؤر 
التوتر حتت عن��وان اجلهاد أصبحت 
تتطل��ب قانونا صريح��ا وقويا ألننا 
أم��ام عمل إرهابي، وألن الش��خص 
الذي يسافر إلى بؤر التوتر من أجل 
م��ا يعتبرون��ه جه��ادا، ق��د ينتهي 
بالع��ودة إل��ى الوطن ومي��ارس فعا 
إرهابي��ا، ولي��س هن��اك أي ضمانة 
لع��دم قيام��ه بعم��ل إرهاب��ي في 

املغرب".
وأضاف الرميد أن "هناك دعاية قوية 
تستهدف ش��بابنا كما تستهدف 
دوال أخ��رى، ونحن أردنا بهذا القانون 
أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية، 
ألن ب��ؤر التوت��ر أصبح��ت محرق��ة 

للشباب املغربي".
وين��ص ه��ذا القان��ون، عل��ى إدراج 
مقتضي��ات جدي��دة ف��ي القان��ون 

اجلنائي املغربي
املتعلق��ة  اجلنائي��ة  والقواع��د   
إدراج  "ت��روم  اإلره��اب  مبكافح��ة 
مجموعة من األفع��ال ذات الصلة 
مبعس��كرات التدري��ب بب��ؤر التوتر 
االرهابي��ة بوصفها جنايات معاقب 
عليه��ا بالس��جن م��ن 5 إل��ى 15 
س��نة م��ع تخصي��ص الش��خص 
املعنوي بعقوب��ات تتاءم وطبيعته 
القانونية"، إضافة إلى غرامة مالية 
قد تص��ل إلى نح��و 160 ألف دوالر 
أميرك��ي إذا كان الفاعل جمعية أو 

تنظيما مع احلكم بحله.
ويعاقب هذا القانون على "االلتحاق 
أو محاول��ة االلتح��اق بنح��و فردي 
أو جماع��ي في إط��ار منظم أو غير 
منظ��م  بكيان��ات أو تنظيم��ات أو 
عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان 
شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، 
ول��و كانت األفع��ال ال تس��تهدف 
أو  املغربي��ة  باململك��ة   اإلض��رار 

مصاحلها".
بدأت اململكة العربية الس��عودية، 
اعتب��ارا م��ن فبراي��ر 2015، تطبيق 
نظام "مكافح��ة اإلرهاب ومتويله"، 
ال��ذي ص��ادق علي��ه املل��ك الراحل 
عب��د اهلل بن عب��د العزي��ز بعد أن 
سبق وأقره مجلس الوزراء في وقت 

سابق.

 السعودية : قانون جديد 
ملكافحة اإلرهاب يدخل حيز 

التنفيذ ]12[

وينص النظام اجلديد، الذي يتضمن 
41 بندا، على أن أي نش��اط يقوض 
الدولة أو اجملتمع مبا في ذلك دعوات 
"تغيير النظام في اململكة، وتعطيل 
النظام األساسي للحكم، أو بعض 
م��واده، وحمل الدولة عل��ى القيام 
بعم��ل، أو االمتناع عن��ه، واالعتداء 
على السعوديني في اخلارج" يدخل 

ضمن اجلرمية اإلرهابية.

] 10[ هيومن رايتس � بلدان
] 11[ قناة احلرة

ويخ��ول القانون الش��رطة اقتحام 
املنازل واملكاتب دون إذن مسبق.

مخاوف من القانون اجلديد
وزاد القانون اجلديد ملكافحة اإلرهاب 
من مخاوف احلقوقيني والنش��طاء 
الذي��ن اعتب��روه قانون��ا يزي��د م��ن 
تقييد النشاطات املقيدة أصا في 

اململكة.

اعترافات مقاتلون اجانب ] 12 [
األخي��رة ع��دد  اآلون��ة  ف��ي  تزاي��د 
اإلس��اميني األملان الذين يلتحقون 
املتطرفة "للجهاد" في  باجلماعات 
صفوفه��ا. وفي هذا الس��ياق مثل 
خمسة أشخاص يشتبه في أنهم 
من منظمة "الش��باب" اإلسامية 
الصومالي��ة وواحد من املتعاطفني 
معه��م أم��ام إح��دى احملاك��م في 
فرنكف��ورت الي��وم 12 يونيو 2015، 
بتهم��ة التورط في جرائم متعلقة 
باإلره��اب. ويته��م النائ��ب الع��ام  
الرج��ال اخلمس��ة باملش��اركة في 
اس��اموية  تنظيم��ات  أنش��طة 

"جهادية" خال الوقت الذي قضوه 
ف��ي الصومال وباإلع��داد لهجمات 
تهدد الوالية األملاني��ة. وقال النائب 
الع��ام إن الرج��ال اخلمس��ة الذين 
تت��راوح أعماره��م ما ب��ني 23 و31 
عاما س��افروا م��ن فرانكفورت إلى 
الصوم��ال وتلق��وا تدريب��ات هناك 

على القتال املسلح.
ويعد "كريشنيك  مواطن املاني من 
اص��ول تركية، أول متهم أملاني تتم 
محاكمته في مدين��ة فرانكفورت 
2014 بتهمة  منتص��ف س��بتمبر 
املش��اركة في القت��ال في صفوف 
تنظي��م "الدولة اإلس��امية" بعد 
اعان املاني��ا حظ��ر التنظيم. وقد 
تصاعد االجرائات االحترازية ومنها 
اصدار وتعديل قوان��ني جديدة ضد 
املتطوعني االملان للقتال في العراق 
وس��وريا ودوال اخ��رى بعدما اعلنت 
االملاني��ة اجنيا  رئيس��ة احلكوم��ة 
ميركل دعمها للحكومة العراقية 
مبحارب��ة "الدولة االس��امية" في 

العراق.
وقد ح��ذرت االس��تخبارات األملانية 
عل��ى لس��ان "هان��ز يورغ ماس��ن" 
حلماي��ة  االحت��ادي  املكت��ب  رئي��س 
الدس��تور جه��از األم��ن الداخل��ى 
م��ن ع��ودة "اجلهاديني" من س��وريا 
والعراق التقارير كشفت عن وصول 
عدد "اجلهاديني" الذين غادروا أملانيا 
للقتال في سوريا والعراق إلى أكثر 
من 600 شخص، وفق االستخبارات 
األملانية وأن  اكثر من تسع  أشخاص 
منهم على األقل نف��ذوا تفجيرات 
انتحاري��ة وان %20 منهم عادوا الى 

املانيا وهم حتت املراقبة. 

التقارير كشفت عن وجود مااليقل 
ع��ن 50 فت��اة املاني��ة م��ن اص��ول 
بالتنظي��م.  التحق��ت  مختلف��ة 
وأضافت التقاري��ر أن ما ال يقل عن 
تس��ع "جهادي��ني" أمل��ان ش��اركوا 
في عملي��ات انتحارية في س��وريا 
والعراق، فيما عبرت وزارة الداخلية 
األملانية عن قلقها من تنامي ظاهرة 
سفر متشددين أملان لانضمام في 
صفوف تنظيم "الدولة اإلسامية. 
احلكوم��ة االملاني��ة وعل��ى لس��ان 
االملانية"مي��ركل"  املستش��ارة 
انتقدت احلكومة التركية واعتبرتها 
بوابة تدفق "اجلهادين" من اوربا الى 

سوريا والعراق وبالعكس.
التنظي��م  حريص على عودة هؤالء 
الشباب الى اوربا لكي ميثلو شبكة 
عم��ل وخايا نش��طة غي��ر نائمة 
داخ��ل اوربا. االس��تخبارات االملانية 
كشفت في وقت س��ابق عن وجود 
ش��بكة عم��ل داخ��ل املاني��ا تقوم 

بتجنيد الشباب.
إن حظ��ر التنظي��م ف��ي املانيا من 
ش��انه يدفع ش��بكة عمل "الدولة 
االس��امية ال��ى العم��ل الس��ري، 
لتنفي��ذ  مقاتلي��ه  ويس��تنفر 
عمليات وهذا ع��ادة مايحصل عند 
عندم��ا  "جلهادي��ة"  التنظيم��ات 
تتعرض الى الضغوط من قبل اجهزة 
مكافحة االرهاب واحلكومات. ورغم 
الرقابة على الشبكة العنكبوتية، 
فأن التنظيم ممكن يصعد نشاطه 
االعامي والدعائي،  قرار احلظر ممكن 
ان يستمثره "اجلهاديون" في املانيا 
بتصعيد  ايجابي��ا لصاحلهم  واوربا 
حالة الكراهية ضد الغرب وكسب 

مقاتليني جدد.

] 12 [صحيفة ام القرى
وحت��اول احلكومة االملاني��ة ان متد يد 
املس��اعدة لألملان الراغبني بالتخلي 
عن "الدولة االسامية" واجلماعات 
"اجلهادية" بجهود داعمة من وزارة 
الع��دل االملانية التي م��ن املقرر ان 
تاخذ خط��وات واجرائ��ات قضائية 
ملعاجل��ة هذا الفك��ر املتطرف، هذه 
االجرائات ممكن ان تتضمن تخفيف 
العقوبات وط��رق التحقيق، وبدئت 
تقدم معاجلة فكريا اي باملناصحة. 
وفي هذا الس��ياق اعلنت احلكومة 
االملاني��ة في 8 يوني��و 2015 افتتاح 
مرك��ز "احلياة" لإلرش��اد م��ن أجل 
إنقاد الشباب وخاصة الفتيات من 
التط��رف ملواجه��ة مس��اعي دعاة 
إل��ى اس��تقطاب وإغراء  التط��رف 
الش��باب والفتيات منهن بأشكال 
مختلف��ة، مما دفع باملس��ؤولني في 
أملاني��ا إلى إنش��اء مراكز إرش��ادية 
تس��اهم في توعيته��م. ان الهدف 
من ه��ذه السياس��ات االملانية هو 
ايجاد حلول ومعاجلات الى اس��باب 
التح��اق هؤالء الش��باب ب "الدولة 
االسامية" والتنظيمات اجلهادية" 
اكثر م��ن ه��دف ان��زال العقوبات. 
اخلط��وات االمني��ة واالس��تخبارية 
في املانيا تخضع للقضاء واحملكمة 
الدس��تورية، لكي ال تع��د انتهاكا 
وكش��فت  االملان��ي.  للدس��تور 
االس��تخبارات االملانية عن اخضاع 
للمراقب��ة  العائدي��ن  م��ن  اع��داد 
الس��رية. يش��ار ان االس��تخبارات 
االملانية تنش��ط ام��ام "اجلهاديني" 

داخل  وتتخذ خط��وات اس��تباقية 
مناطق النزاع منها س��وريا والعراق 
م��ن خ��ال مصادره��ا واحيانا فتح 
ابواب خلفية مع  احلكومات ومنها 

النظام السوري.
وفي هذا السياق قال منشق سوري 
"الدولة اإلس��امية"   عن تنظي��م 
)داعش(  مطلع شهر فبراير2015 إن 
الهدف األول واألساس��ي للتنظيم 
ه��و تأس��يس دول��ة إس��امية في 
العالم العربي ، ومن ثم التمدد نحو 
الدول األخرى. وفق��ا لتقرير )أ ش أ( 
وأوضح املنشق  � في تصريح خاص 
لتليفزيون شبكة )سي إن إن(  � أن 
املقاتلني األجانب ، مبجرد انضمامهم 
لصفوف التنظيم يعتبرون بادهم 
وإذا   ، قتاله��ا  وينبغ��ي  "كاف��رة" 
وج��دوا فرصة س��ينفذون هجمات 
في باده��م. وق��ال" إن الهدف من 
اختيار مقاتل غربي لتنفيذ عملية 
ذبح الصحف��ي االميركي "جيمس 
فولي" ، ه��و عرض صورة أن ش��ابا 
أوروبيا أو غربيا أعدم أمريكيا ، كما 
أنه يعد في الوقت نفس��ه محاولة 
جلعل اآلخرين خارج سوريا يشعرون 
اإلس��امية"   "للدول��ة  باإلنتم��اء 
وأنه ميكنهم فعل أي ش��يء لدعم 

التنظيم داخل بادهم".

* باحث عراق��ي، مقيم في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزيع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

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

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

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

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

الحلقة 45

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

وكنت امتنى ان يعل��ن صاحبي وقد 
بدا عليه االشمئزاز واضحا ان يعلن 
انتهاء الزي��ارة وقد حلظ في عزمي . 
وكان )العطي��ة( بدرجة من الذكاء 
بحيث ح��زر ما يجول ف��ي ذهنينا . 
واظنه كره ان يخيب رجاء شخصية 
بارزة . او انه قد يتحدى رجاء لرئيسه 
الوزير , فأبتدرنا قائا :" الول مره وال 
اعتق��د اني س��أكررها س��أتخطى 
هذه التعليمات واالتفاقات واكتفي 
بش��هادة الوزي��ر ؟ س��ألغي صيغة 
الب��راءة املطلوب��ة ولك��ن عليك ان 
تكت��ب لنا تعليق��ا قانوني��ا كهذا 
ال��ذي حتدثت به , بهدوء ودون جتريح 
وجمل��رد حفظه في ملفك فقط . لن 

اطلب منك براءة ". 
"الرائ��د"  جري��دة  امتي��از  وص��در 

باسمي, صحيفة غير سياسية . 
وحوكم بهجت العطية كما تعلم 
بعد متوز امام محكمة اس��تثنائية 
 . رجع��ي  اث��ر  ذي  بقان��ون  الف��ت 
يخالف املب��ادئ القانونية احلديثة . 
وحكم علي��ه باملوت .وتابعت وقائع 
محاكمته والشهادات التي جمعت 
ضده فلم اس��مع م��ن خالها من 
زعم بأن هذا الرجل شوهد او سمع 
يأمر او يقدم بنفس��ه على تعذيب 
انسان ونفذ به احلكم . لكن اإلرهاب 
الذي مارس��ته دائرت��ه واخلوف الذي 
اشاعته بقي عالقا في اجلو بعد ان 
تس��لمها الضباط االح��رار بل زادوا 

تفنن��ا بأقتب��اس ما ابتك��ره واجازه 
نظ��ام جمال عب��د الناصر من طرق 
 . التنكي��ل باخلصوم السياس��يني 
اني التخيله وحبل املشنقة ملتف 
ح��ول عنق��ه بش��فتني منفرجتني 
ع��ن ابتس��امة ش��امته س��اخرة , 
تتحير فوقها عبارة ان لم يقلها هو 
فقد قلته��ا انا م��رارا "صبرا قليا. 
وس��يأتيكم من يجعلكم تذكرون 
)بهج��ت العطية(ودائرت��ه بحن��ني 

واسف".

س: أيعني هذا انك ترى في ما جوزي 
به هذا الرجل الذي اشتهر بالقسوة 
العقائديني  والصرامة في ماحقة 
واملواطن��ني اخمللص��ني غبن��ا وجتاوزا 

على القيم اإلنسانية؟
يؤسفني ان اجر احلديث عن جريدة 
الرائد الى هذا امل��أزق . وما دمت قد 
بلغت به هذه املرحلة فا اظن قارئي 
س��يغفر ل��ي الوقوف ب��ه عند هذا 
احل��د . اريد اوال ان اخب��رك بأني من 
دع��اة الغاء عقوبة املوت في س��ائر 
القوان��ني ومهما كانت اجلرمية , وانا 
عضو في اجلمعية التي تأسس��ت 
في انكلترا منذ العام 1955 للدعوة 
ال��ي الغائه��ا . ومس��اهمتي فيها 
كانت بكتابة مقاالت صدرت لي في 
مجلة القانون التي كانت تصدرها 
نقاب��ة احملامني في بغ��داد وبترجمة 
نش��رتها لكتاب االديب الفرنس��ي 
واس��مه"  )فكتورهوغو(  الش��هير 
اخر يوم حملكوم باملوت" باملناس��بة . 

وقد طبع في تلك السنة.
ه��ذا من جه��ة اال اني ف��ي اجابتي 
هن��ا لن انطلق من ه��ذه الزاوية بل 
رمب��ا طرأ على رأيي هذا تغيير جذري 
بعد حوادث اإلرهاب العقائدية التي 
تق��وم بها فئات ال تصلها بالبش��ر 
السوي صلة متس��ترة حتت الغيرة 
عل��ى الدي��ن . اني انطل��ق هنا من 
وجهة نظر املؤرخ املتأمل في الوقائع 
واملضاه��ي بالنظائر واملش��ابهات , 

واليك بعضها :
في الع��ام 1956 والتاري��خ محفور 
ف��ي ذاكرتي وهو الرابع والعش��رين 
من تش��رين الثان��ي الغت حكومة 
من حكومات العهد امللكي سجن 
)نقرة السلمان( الرهيب الصحراوي 
الس��جناء  م��ن  متام��ا  واخلت��ه 
السياس��يني وغيره��م . وبعد اربع 
س��نوات فقط قامت حكومة ثورة 
الرابع عشر من متوز بفتحه مجددا 
وراحت ترس��ل اليه بالعش��رات ثم 
باملئات مم��ن هتف وصف��ق للنظام 
اجلدي��د وكله��م تقريبا م��ن زبائن 
بهجت العطي��ة القدماء وممن كان 

يقع ضمن دائرة اختصاصه .
ث��م ه��ل س��معت ان اح��دا م��ن 
الش��يوعيني ف��ي عه��ده قتل حتت 
التعذي��ب ث��م اذيب��ت جثت��ه ف��ي 
حامض النتري��ك ؟ كان هذا مصير 
االس��تاذ "ف��رج اهلل احلل��و" زعيم 
احلزب الشيوعي السوري من نظام 
"عبد الناصر "الث��وري في 1959 او 
1960 . اال فلتعل��م اني لس��ت في 

مق��ام ادان��ة او تبرئة هنا . ولس��ت 
ادافع عن حلف الس��نتو , وصانعوه 
وه��و حل��ف كري��ه لك��ن االثم هو 
احل��رب الب��اردة ,والتأري��خ يدين بها 
معس��كري الش��رق والغ��رب على 
الس��واء فهي التي س��لقت بنارها 
وكل   . اجلهت��ني  مناص��ري  ظه��ور 
عمل او اجراء مفروض بالقوة مهما 
ضؤل شأنه يهدف الى احتواء حرية 
املعتق��د والتعبير ه��و االثم االكبر 

في نظري .
ليس بوس��عي ان اجد االن العبارات 
القمينة بوصف حالي ساعة قرأت 
القرار بأس��قاط اجلنسية العراقية 
ع��ن ثاث��ة اعزاء م��ن اخل��ان ورفاق 
نض��ال مذي��ا بتوقيع صدي��ق اخر 
طاملا اكب��رت فيه امل��روءة والنزاهة 

وسمو اخللق .
وألع��د االن لوصل م��ا انقطع حول 
"الرائ��د " . ص��در االمتياز في العام 
1957 رمب��ا بعد قي��ام جبهة االحتاد 
الوطني بقليل . علم��ت مبدئيا ان 
احلزب الدميقراطي الكوردستاني لم 
يكن بعيدا عن ه��ذا التنظيم وهو 
ليس حزبا , واذك��ر بهذا ان احدهم 
دس بيدي بيانا يحمل توقيع االحزاب 
الس��رية واملعطل��ة االربعة . احلزب 
الوطن��ي الدميقراطي واالس��تقال 
االش��تراكي  العرب��ي  والبع��ث 
والشيوعي العراقي ولم اجد بينها 
الكوردستاني(  )الدميقراطي  اس��م 
فأس��تولى علي العج��ب وكنت اذ 
ذاك فق��د افتق��دت الصل��ة بنقل 

)اليوس��في ( الى محكم��ة زاخو . 
ال ادري كي��ف علمت وانا اعد العدة 
الصدار اجلري��دة –ب��أن )البارتي( لم 
يقب��ل في هذه اجلبهة ش��ريكا تام 
العضوي��ة . وان قيادة احلزب ارتضت 
الثاني��ة ف��ي  بالدرج��ة  لنفس��ها 
هذه التش��كيلة املعارض��ة , فحز 
ذلك في نفس��ي . ث��م علمت بأنه 
دخل اجلبهة بوصف��ه تابعا للحزب 
الشيوعي وعبر لي احد الشيوعيني 
به��ذه  الكيفي��ة  ع��ن  القيادي��ني 
العب��ارة او مبا هو قريب منها . قال : 
ان احلزب الدميقراطي الكوردستاني 
ينس��ق مع اجلبهة من خال حلف 
بينه وبني احلزب الشيوعي العراقي 
. وس��ألت عن الس��بب , فق��ال : ان 
حزب االس��تقال والبع��ث العربي 
االشتراكي رفضا مشاركة البارتي 
النه ح��زب قومي بالدرج��ة االولى , 
قل��ت : لكن هذين احلزب��ني قوميان 

ايضا .
تع��ذر علي فه��م املوق��ف وطلبت 
تزوي��دي مبنه��اج )البارت��ي( . وعن��د 
قراءته وانعامي النظر فيه , ادركت 
كيف س��هل على قياديه االرتضاء 
اجلماهيري��ة  رغ��م  املنزل��ة  به��ذه 
والشعبية التي نالها البارتي خال 
عمره القصير باملقارنة مع االحزاب 
االخرى وبعضها ال يزيد عن هياكل 
قيادات غابرة . او كأشباح موارة في 
غسق ليل مدلهم . كنا نعرف ذلك 
جي��دا . لكن ما العم��ل ؟ ومعظم 
قي��ادي البارتي ان��ذاك كان ممن يدل 

ويفخر مباركسيته.
وقررت لنفس��ي مبقابل هذه املهانة 
موقفا ثأريا باجلريدة نفسها وكنت 
قد اعتزم��ت ان اجعلها في خدمة 
جبهة االحتاد الوطني بقدر ما ميكن 
ان تنج��زه صحيف��ة غير سياس��ة 
في مضم��ار التوعي��ة والتثقيف . 
وعلمت ممثل��ي االحزاب املش��اركة 
في مدينتي , بنيتي  هذه وقد عرفوا 
بأنتمائي احلزبي منذ زمن . كان هناك 
صديقنا الس��يد عبد الغني املاح 
الدميقراطي  الوطني  احلزب  معتمد 
, والس��يد غربي احلاج احمد احملامي 
معتم��د ح��زب االس��تقال ال��ذي 
اس��تدعي يوم الرابع عشر من متوز 
ليتولى منصب املدير العام للدعاية 
والتوجيه ثم اصبح وزيرا في احدى 
حكوم��ات عب��د الرحم��ن محم��د 
عارف . وهناك االستاذ شاذل طاقة 
احد مثقفي ح��زب البعث البارزين 
في املوصل . س��مت به املراتب في 
الفت��رة الثاني��ة من حك��م البعث 
ليغ��دو وزيرا للخارجية ثم س��فيرا 
لاحت��اد الس��وفياتي وق��د اعتب��ط 
مأسوفا عليه وهو في اول الكهولة 
. عرفت��ه  انس��انا طي��ب املعش��ر 
وداع��ا ل��ني العريكة اديبا وش��اعرا 
رقي��ق احلاش��ية محك��م النظم . 
كان يرجى له مس��تقبل ونبوغ في 
عالم الش��عر لوال السياسة . كان 
مدرس��ا للغ��ة العربية ف��ي احدى 
ثانويات املوصل ك )يوسف الصائغ( 
اح��د املثقف��ني من حمل��ة بطاقة 

احل��زب الش��يوعي. وقد ش��دت بني 
االثنني عرى صداقة متينة فكادا ال 
يفترق��ان . يجيئان الي يوميا تقريبا 

سويا ويغادران سويا.
صار مفهوما للجمي��ع ان "الرائد" 
وهيئ��ة حتريره��ا بهذا الق��وام هي 
الوطن��ي  االحت��اد  ليس��ت جبه��ة 
بتشكيلها الذي وصفته قبل قليل 
وان الكلمة النهائية في سياستها 
هي لي وكلمتي فيما ينشر ويهمل 

ال تقبل نقاشات .
كان اجلميع مس��رورا بطبيعة احلال 
. فاجلبه��ة ل��م تكن متلك ش��مال 
الب��اد صحيف��ة مس��خرة له��ا . 
وال��ى جانب جريدة احل��زب الوطني 
الدميقراط��ي في بغ��داد ال اذكر لها 
صحيفة اخ��رى تعبر ع��ن وجهات 
نظرها وتنطق بلس��انها . لم اقلق 
بال��ي بالناحية املالي��ة فبها . فقد 
س��لمت كل م��ا يتعل��ق بطبعها 
وتوزيعه��ا لاخ��وة الثاثة اصحاب 
امتي��از جري��دة )الرواف��د( , متنازال 
لهم ع��ن كل وارداته��ا من بيوعها 
وب��دل املش��اركة واالع��ان وغيرها 
وكما قلت في البداية كان الكسب 
املادي اخر ما فكرت فيه بل لم افكر 

فيه مطلقا .

*اج��رى احل��وارات الس��يدان مؤيد 
طي��ب وس��عيد يحي��ى والكتاب 
من منش��ورات دار أراس للطباعة 
اجلم��ل،  منش��ورات  والنش��ر، 

الطبعة األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 13
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بغداد - زينب الحسني : 

أك��د مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
/ الرصاف��ة الدكت��ور عب��د الغني 
سعدون الساعدي أهمية اإلسراع 
بفت��ح عي��ادة خاصة لإلق��اع عن 

التدخني. 
 وب��ني املدير الع��ام أهمية أن تأخذ 
تعزيز الصحة وش��عبة السيطرة 
على األمراض غير االنتقالية دورها 
اضرار  بش��أن  املواطن��ني  بتوعي��ة 
التدخ��ني وعم��ل أف��ام ورس��ائل 
صحي��ة وبالتنس��يق مع ش��عبة 

األعام. 
عم��ل  أهمي��ة  الس��اعدي  واك��د 
الصحي��ة ف��ي متابع��ة  الرقاب��ة 
مح��ال الكوف��ي ش��وب وتوعي��ة 
ع��ن  اإلق��اع  بأهمي��ة  الش��باب 
التدخني واالبتعاد عن االراكيل من 
خال التنسيق مع شعب الصحة 
العامة في شرح وتوزيع املطويات. 

وش��دد عل��ى أهمية عم��ل موقع 
خ��اص مبكافحة التدخني من خال 
ع��رض الرس��ائل الصحية ونش��ر 
األفام اخلاصة مبكافحة التدخني. 

وأش��ار الى أهمية ترس��يخ مبادئ 
التدخ��ني  مناهض��ة  ومفاهي��م 
وترش��يح  املدارس  ف��ي  وخصوصا 
ع��دد من املدارس ف��ي تطبيق هذه 

الفعالية. 

التدخني يسرق السمع
بينت اخر الدراسات العلمية التي 

أجري��ت مخاط��ر التدخ��ني ومنها 
ج��ّددت  حديث��ة  ياباني��ة  دراس��ة 
التحذي��ر م��ن أن التدخ��ني يجعل 
املدخنني أكثر عرضة خلطر اإلصابة 

بفقدان السمع.
الدراس��ة أجراه��ا باحث��ون باملركز 
الوطن��ي الياباني للصحة العاملية 

والط��ب، ونش��روا نتائجه��ا، ف��ي 
 Nicotine and Tobacco( دوري��ة 

Research( العلمية.
وتأتي الدراس��ة استكماال ألبحاث 
أجري��ت م��ن قب��ل، بش��أن أخطار 
وف��ي  الس��مع،  عل��ى  التدخ��ني 
دراسة  2013، كش��فت  يوليو/متوز 

أميركي��ة أن املدخن��ني معرض��ون 
لإلصابة بضعف الس��مع باملقارنة 

مع غير املدخنني.
وفي الدراس��ة ، تاب��ع الفريق أكثر 
بينه��م  أل��ف ش��خص،   50 م��ن 
مدخن��ون حاليون وس��ابقون وغير 
مدخن��ني، في دراس��ة امتدت على 

مدار 8 أعوام.
وقام الباحث��ون بتحلي��ل البيانات 
من الفحوصات الطبية السنوية، 
الت��ي ش��ملت اختبارات الس��مع، 
واس��تبيان حول منط احلياة املتعلق 
بالصح��ة، إضافة لعدد الس��جائر 

التي يدخنها األشخاص يومياً.

ووجد الباحثون أن التدخني ضاعف 
من خطر اإلصابة بفقدان السمع، 
مبع��دل 1.2 إلى 1.6 م��رة أكثر من 

غير املدخنني.
وعن أهمي��ة اإلقاع ع��ن التدخني 
في الوقاية من هذه احلالة املرضية، 
وج��د الباحث��ون أن خط��ر فق��دان 
الس��مع ينخف��ض ف��ي غضون 5 

سنوات من اإلقاع عن التدخني.
وق��ال قائد فريق البح��ث، الدكتور 
هوه��وان ه��و ج��ني: »م��ع األعداد 
الكبي��رة الت��ي تابعتها الدراس��ة 
على مدار 8 سنوات، تقدم النتائج 
دلي��ا قوياً عل��ى أن التدخني عامل 
خطر رئيسي ملشكات في االذن«.

وأض��اف أن »نتائج الدراس��ة تؤكد 
ضرورة احلاج��ة إلى مكافحة التبغ 
ملنع أو تأخير تطور اإلصابة بضعف 

السمع«.
وفق��اً ملنظم��ة الصح��ة العاملية، 
يعان��ي 360 مليون ش��خص حول 
العال��م، بينه��م 32 مليون طفل، 
من فقدان السمع بسبب العيوب 
اخللقي��ة وعوام��ل منه��ا األمراض 
املعدية، واس��تعمال بعض األدوية 

أو التعرض للضوضاء الشديدة.
فيما تش��ير املنظمة ذاتها إلى أن 
التبغ يقتل ما يق��رب من 6 مايني 
ش��خص بإقليم ش��رق املتوس��ط 
س��نويًا، بينهم أكث��ر من 5 مايني 
من املتعاطني الس��ابقني واحلاليني 
للتب��غ، ونح��و 600 ألف ش��خص 
ليسوا مدخنني وامنا يتعرضون الى 

التدخني السلبي.

بؤرة لألمراض المزمنة

السماء تمطر ماسًا في روسياصحة الرصافة تستعد لفتح عيادة خاصة لإلقالع عن التدخين
أمطرت السماء معادن ثمينة من املاس في بلدة »ياقوتيا« 
بالقرب من سوق س��يارات، وذلك بسبب سقوط شحنات 
م��ن امل��اس والبات��ني والذهب بقيم��ة 265 ملي��ون جنيه 
إس��ترليني من طائرة كانت حتاول اإلقاع من أحد مطارات 

سيبيريا.
وأوضح��ت صحيفة »ديلى مي��ل« البريطاني��ة، أن الكنوز 
م��ن خ��ال فتح��ة بالطائ��رة، والت��ي كانت متجه��ة إلى 
»كراسنويارس��ك« وق��د هبط��ت في ش��كل مفاجئ في 
مدينة »ماجان« بعد أن اكتش��ف ركابها أن حمولتها من 

الذهب واملاس سقطت منها.
 وأفادت الصحيفة، أن طائرة الشحن أصيبت مبشكلة في 
أثناء اإلقاع مما تسبب في سقوط املاس والذهب، وأغلقت 
الش��رطة مداخل البلدة ويجرى البحث على نطاق واسع، 
ومت اعتقال املهندسني الفنني املتخصصني بأعداد الطائرة 

وجتهيزها لإلقاع.

تناول القطط لمنع الحظ السيئ
بالرغ��م م��ن وجود حظر رس��مي ف��ي فيتنام مين��ع تناول 
القطط منذ عام 1997، إال أن بعض احملال واملطاعم وجدت 
س��بيا غير شرعي لش��راء القطط وإعدادها للطعام من 
خال وجبة تس��مى »النم��ور الصغيرة« تتك��ون من حلوم 

القطط.
وقد قررت ناش��طة حلقوق احليوان تدعى »كوين« أن تخترق 
تلك األس��واق واملطاعم، وتنش��ر صورا م��ن داخلها لتوثق 
مراح��ل إع��داد القطط وجتهيزه��ا لتقدميها ف��ي األطباق 
للزبائن، وذلك في محاولة منها لرفع مستوى الوعي حول 

جتارة القطط.
وذك��رت »كوي��ن« ان القط��ط يت��م تهريبه��ا بط��رق غير 
مش��روعة إلى فيتنام، ثم يتم التعامل معها بنحو قاٍس، 
حيث يتم إغراقها حتت املاء، ثم حرقها بالنار للتخلص من 

فرائها، ثم ذبحها وإعدادها للتقدمي بوصفات مختلفة.
وتعد حلوم القطط من األطعمة الشهية في فيتنام، حيث 
يصل سعر الطبق الواحد منها إلى 57 جنيه استرليني، اذ 
يُعتقد أن حلم القطط، مصدر قوة ورش��اقة، ويعزز الرغبة 
اجلنسية، كما أنه مينع احلظ السيئ، خاصة اذا جرى تناوله 

في بداية الشهر القمري.

بناء محطة سكة حديد في 9 ساعات
أظهر العمال الصينيون كفاءتهم املذهلة مرة أخرى. فقد 
قض��ى نحو 1500 عامل 9 س��اعات فقط ف��ي متديد خط 
سكة حديدية حملطة قطارات جديدة في مقاطعة فوجيان 

بجنوب الصني. 
وذك��رت صحيف��ة ديل��ي مي��ل البريطانية نق��اً عن أحد 
املش��رفني قوله: إن س��بعة قطارات و23 حفارا استعملت 

للمساعدة في تنفيذ املشروع الضخم.
وأظهر ش��ريط فيديو ج��وي كيف متكن عم��ال البناء من 
وص��ل ثاث��ة خطوط س��كك حديدية رئيس��ة، وهي خط 
حدي��د جانلونغ، وس��كة حديد غانرويلونغ، وس��كة حديد 

زانغلوجن مع خط حديد نانلونغ اجلديد.
وق��ال تش��ان داوس��ونغ نائب مدي��ر مجموعة تيس��يجو 
للهندس��ة املدني��ة الصينية وهي ش��ركة بناء الس��كك 
احلديدية الرئيس��ية في الباد إنه مت االنتهاء من املش��روع 
بس��رعة ألن العمال مت توزيعهم على سبع وحدات لتنفيذ 

مهام مختلفة في آن واحد.

بغداد ودجلة.. قصة عشق ال تنتهي »عدسة: زياد متي«لقطة

معلومة

متابعة الصباح الجديد : 
كش��فت دراس��ة حديثة أجريت في جامعة 
فيلين��ج ج��ودج بكاليفورنيا، أن اس��تعمال 
موقع التواص��ل االجتماعي »فيس بوك« قد 
يع��زز الرفاهي��ة، وقد يصبح درع��ا واقيا ضد 
تك��رار احلاالت النفس��ية الت��ي يتعرض لها 

املرضى من بينها االكتئاب.
ويرى الباحثون أنه ال ميك��ن تعميم النتيجة 
على أن االس��تعمال العام ملواق��ع التواصل 
االجتماعي يسهم في الش��عور بالسعادة، 
ألن ذلك ل��م يكن صحيًح��ا للمرضى الذين 
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  اس��تعملوا 

»تويتر«.

وقال��ت الدكتورة ديبورا وارد أس��تاذ األمراض 
النفس��ية والعصبية ف��ي جامعة »فيلينج 
جودج« ف��ي كاليفورني��ا إن األبحاث تش��ير 
إلى أنه قد تس��اعد القدرة على التفاعل مع 
اآلخري��ن عبر موقع »الفيس ب��وك«، بدالً من 
التفاع��ل مباش��رة، يعد األكث��ر حتديا وقدرة 
عل��ى حماية ه��ؤالء املرضى من مش��كات 
الصحة العقلي��ة املرتبطة باضطراب طيف 

التوحد مثل االكتئاب. 
وأضاف��ت،أن التفاع��ات االجتماعي��ة وجها 
لوج��ه تثير صعوبات ملرضى التوحد بس��بب 
صعوبة فه��م التواصل غي��ر اللفظي وفك 
واالس��تجابة  واملش��اعر  األف��كار  تش��فير 

السريعة.
االهتم��ام  انخف��اض  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
بالتفاع��ات االجتماعية وتش��خيص مرض 
التوحد، إال أن مجموعة متنامية من األبحاث 
تشير إلى أن العديد من األشخاص املصابني 
بالتوح��د يرغبون ف��ي صداقات ويعيش��ون 

الشعور بالوحدة.
وأش��ار الباحث��ون إل��ى أن وس��ائل اإلع��ام 
للرواب��ط  منب��را  تق��دم  ق��د  االجتماعي��ة 
االجتماعية التي تخفف من هذه االحتياجات 
ل��دى املصاب��ني بالتوح��د م��ن خ��ال توفير 
مزيد م��ن الوقت للتفكير في االس��تجابات 
واستعمال النص اللفظي والرموز واملشاعر.

متابعة الصباح الجديد: 
أيقون��ة اإلغ��راء واجلمال ف��ي العالم 
مارل��ني مون��رو الت��ي كان��ت تتمتع 
بش��هرة واس��عة بس��بب جماله��ا 
وثيابه��ا الفري��دة واملثي��رة ف��ي ذات 
الوق��ت، وإذا حضرت مب��كان ما جتذب 

أعني احلاضرين إليها.
لكن في أحد امل��رات تعرضت النتقاد 
ال��ذي  الصحفي��ني  أح��د  م��ن  الذع 
وصفها بالفتاة الرخيصة، وأن املابس 
واجملوهرات التي ترتديها هي الس��بب 
في إبراز جمالها، مؤكًدا أنها ليست 

جميلة كما تدعي.
وعلى س��بيل الس��خرية منه��ا، قال 

إنه��ا من األفض��ل أن ترتدي »ش��وال 
بطاط��س«، فم��ا كان رد مارلني عليه 
س��وى أنه ميكنها حتى جعل »شوال 

البطاطس« يبدو مثيراً عليها.
قرر مزارع بطاطس من إحدى الواليات 
األميركي��ة، أن يرس��ل لها ع��دداً من 
ل��م  لكنه��ا  البطاط��س  ش��واالت 
تعجب مونرو، وعلقت عليها، وقالت 
بالتأكي��د هن��اك ش��واالت بطاطس 

أقصر من هذه.
ارت��دت مارلني الش��واالت  وبالفع��ل 
وخضعت جللس��ة تصوير بها، لتثبت 
أن جمالها طبيع��ي وليس له عاقة 

باملابس واجملوهرات.

 ولدت ماريل��ني مون��رو، أو نورما جني 
مورتنصن ، كما ُسميت عند مولدها 
)نورم��ا ج��ني باكي��ر وفقاً لش��هادة 
التعمي��د في األول م��ن يونيو 1926م 
في لوس أجنيل��وس، وماتت بها في 5 
أغسطس 1962، وهي ممثلة ومغنية 

أميركية. 
كانت س��تتجه في األصل إلى مهنة 
عرض األزياء، إلى أن وجدها هاورد هيوز 
وأقنعه��ا بأن توقع عقده��ا األول مع 
شركة أفام فوكس للقرن العشرين 

في أغسطس 1946. 
استطاعت في بداية اخلمسينيات أن 
تصبح جنمة هوليودية ورمزاً جنسياً.

 ش��ملت جناحاته��ا الكب��رى أف��ام 
»الرجال يفضلون الشقراوات«، »حكة 
الس��نة الس��ابعة«، وأيضاً »البعض 
يفضلونها س��اخنة«، والذي رشحها 
جلائ��زة الغولدن غل��وب ألفضل ممثلة 
كوميدية في عام 1960م. وبرغم تلك 
الش��هرة املهولة، فش��لت مونرو في 
حياتها الش��خصية، ول��م حتقق لها 

مهنتها الرضا النفسي. 
م��ن  العدي��د  وفاته��ا  أث��ارت  وق��د 
)انتح��ار،  والظن��ون  االحتم��االت 
جرع��ة زائدة من املهدئ��ات، أو اغتيال 
سياس��ي(، م��ا يس��هم ف��ي تقوية 

مركزها كرمز ثقافي.

»الفيس بوك«.. يقي من االكتئاب

ملونشريط

أيقونة اإلغراء والجمال وقصة تحدي »شوال البطاطس«

التدخني.. يفقد الشخص حاسة السمع
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

م��ن ممي��زات موالي��د ب��رج الس��رطان أنهم 
يقوم��ون بأعماله��م على أفضل م��ا ميكن. 
لديك رؤية جيدة في اإلدارة يحس��دك عليها 
كل من حولك ولذلك ستترقى في الوظائف 

فأنت قادر على قيادة فريق عمل بنجاح. 

يت��م تقييم أدائك ف��ي العمل بدق��ة أكثر من 
املعت��اد، ف��ا تت��ردد كثي��را، وإمن��ا تخل��ص من 
املش��كات املزعجة قبل أن تتضخ��م، وبذلك 
تس��تطيع أن حتق��ق كل م��ا ترغب في��ه بدون 

مشكات أو إزعاج.

حالتك الصحي��ة جيدة هذه األي��ام، ولكن هذا 
األمر يعن��ي أنك يجب أن حتاف��ظ على صحتك 
وتبتعد عن كل ما يس��بب ل��ك املرض أو اخلطر، 
خاصة أنك تهتم هذه الفترة بتناول غذاء صحي. 

يجب أن تعلم أن الوقاية خير من العاج.

ب��دأت احلي��اة بين��ك وب��ني الش��ريك بالهدوء 
واالس��تقرار، حاول أن تس��تغل هذه الفترة من 
حياتكما لتكون فترة س��عيدة، ال تتردد بتقدمي 
هدية للحبيب مبناس��بة العام اجلديد. ال تهتم 

بثمن الهدايا بل األهم من ذلك قيمتها.

م��ن املع��روف أن مواليد برج القوس يتس��مون 
باإلخ��اص، ويظه��ر ذل��ك ف��ي مج��ال العمل 
مم��ا يجعلهم محل ثق��ة من اآلخري��ن، الزماء 
يسعون ألخذ رأيك في أعمالهم فهم يعرفون 

مقدار خبرتك في مجال العمل.

احذر م��ن االنطباعات اخلاطئة التي تقدمها 
عن نفسك لزماء العمل. رغم أنك متر مبرحلة 
صعب��ة إال أنك يجب أن تك��ون متواضعا وال 
تثق في نفس��ك ثق��ة مبالغ فيه��ا تزيد من 

غرورك.

تواجه بعض املشكات غير املتوقعة مع شريك 
حياتك، لذا يجب أن جتد حا لهذه املش��كات، 
كما أن األمور ال تس��ير بشكل جيد في حياتك 
اخلاصة. تتخذ مجموعة من القرارات الصعبة 

في حياتك.

حت��اول أن تك��ون قائدا في مج��ال عملك ولكن 
الظروف ال تسمح لك بذلك. رمبا ال تستطيع أن 
تكون قائدا ولكنك قادر على تنفيذ التعليمات 
بدقة ش��ديدة فتكون عنص��را مهما في فريق 

العمل.

أن املش��اكل بين��ك وب��ني احلبيب ب��دأت في 
التاش��ي متاما، وتس��تمر عاقات الود واحلب 
بينكم��ا، حافظ على ش��ريكك الذى يحبك 
بكل قوة ومتسك به وابتعد عن كل ما يسبب 

املشكات بينكما.

عل��ى اجلان��ب املهني، هن��اك أج��واء هادئة في 
العم��ل في الفترة األخيرة بش��كل عام، مما قد 
يس��اعدك على إجناز العمل املطلوب منك دون 
قلق. عل��ى اجلان��ب العاطفي، اليوم س��يكون 

هناك لقاء جيد يجمع بالشريك

ستغير منط وأسلوب حياتك في العمل، خاصة 
مع زمائك، فالوقت مناس��ب لتنفيذ مشاريع 
جماعي��ة، حتى يتم تقديرك م��ن قبل زمائك، 
ويج��ب أن تعلم أنك تتميز بش��كل واضح في 

األعمال اجلماعية وفي العمل ضمن فريق.

الدلو الحوتالجدي

الي��وم تواجه مش��كلة في العم��ل من قبل 
بعض الزماء، لذا يج��ب التوصل إلى خطة 
ش��املة الجتياز اليوم واالنتهاء من مهامك 
في وقت قياسي، لذا ال تقيد نفسك بخطط 

ال تستطيع تنفيذها.

حظك اليـوم
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دبي ـ جمعة الثامر*
اختتم��ت عل��ى مالعب اس��تاد 
دب��ي الصحاب الهم��م فعاليات 
بطول��ة ف��زاع العاش��رة اللعاب 
الق��وى البط��ال متح��دي العوق 
والت��ي اس��تمرت الربع��ة اي��ام. 
وختم البطل العاملي جراح نصار 
العراقي��ة  املش��اركة  حصيل��ة 
ف��ي البطول��ة مبيدالي��ة ذهبية 
ورقم عامل��ي بفعالية رمي الثقل 
لفئ��ة F40 مس��جال رقم��ا قدره 
10,77م وس��ط اعجاب وتصفيق 
احلاضري��ن. وبذلك تكون احملصلة 
النهائي��ة ف��ي بطولة ف��زاع 15 
ميدالية بواقع 4 اوس��مة ذهبية 
و6 فضية و5  من البرونز وضعت 
منتخبنا ف��ي صفوف املقدم من 

بني 38 دولة مشاركة.
نتائج ابطالنا في البطولة جاءت 
ايجابي��ة وولدت فرح��ا كبيرا بني 
افراد الوفد حيث عبر رئيس الوفد 
االس��تاذ مهدي باقر عن سعادته 
مب��ا حتقق من اجنازات البطالنا من 
متح��دي الع��وق مش��يدا بهمة 
العبي��ه االبط��ال الذي��ن حققوا 
ماج��اءوا م��ن اجل��ه وهو خطف 
امليداليات والتاهل لدورة االلعاب 
االسيوية وشاطر ه الفرح مدرب 
فريق العاب القوى الكابنت وسام 
غالي الذي وصف االجناز املتحقق 
باملثال��ي مؤك��دا: ان ابطاله في 
االركاض ل��م يخيبوا ظنه وكانوا 
في املوعد وماحتقق في البطوله 
يفوق م��اكان متوق��ع لهم وجاء 
ذلك نتيجة االصرار والهمه التي 

دخل بها االبطال في منافس��ات 
البطولة اما البطل العاملي جراح 
نص��ار وال��ذي حق��ق ميداليتني 
م��ن الذهب ف��ي فعاليت��ي رمي 
الرم��ح وقذف الثق��ل كان االكثر 
فرح��ا وعبر ع��ن ذل��ك برقصته 
الش��هيره مش��يرا الى انه اشد 
فرحا بذهبية رمي الثقل لكونها 
برقمه  وايض��ا  املفضلة  لعبت��ه 

العاملي املتحقق في البطولة.
اش��اد رئيس اللجن��ة الباراملبية 
االماراتي��ة ومدي��ر بطول��ة فزاع 
الدولية الشيخ ماجد العصيمي 
باملشاركة العراقية في البطولة 
وف��ي حدي��ث جانب��ي ل��ه م��ع 
البطلني جراح نصار واحمد غني 
قال له��م بالنص )انت��م عندما 
يرد ذكركم نش��عر بالفخر وانتم 

مفخرة للعرب( معبرا عن شكرة 
ملس��اهمة الوفد العراقي بنجاح 
البطول��ة م��ن خالل املش��اركة 
القوية التي اضفت على البطولة 

ندية ومنافسة.
وش��د يوم ام��س وف��د منتخبنا 
الت��ي  الش��ارقة  ال��ى  الرح��ال 
فعالي��ات  الي��وم  س��تنطلق 
مش��اركة  وس��ط  منافس��اتها 
كبي��رة لكونه��ا م��ن البطوالت 
املهم��ة والتي التق��ل اهمية عن 
بطولة فزاع وس��ط توقعات من 
مدربي منتخبنا بتحقيق اجنازات 
ف��ي البطولة س��تفوق مانحقق 

في بطولة فزاع الدولية.

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
خت��م فري��ق ال��زوراء املرحل��ة األولى 
ل��دوري الكرة املمتاز بالصدارة وله 47 
نقطة، بعد تعادله أمس بهدف ملثله 
امام النفط، سجل للنفط وليد كرمي 
في الدقيقة 16 وتعادل للزوراء احملترف 
الس��وري حسني جويد من ركلة جزاء 
ف��ي الدقيق��ة 37 .. فيم��ا احتف��ط 
الش��رطة بوصاف��ة الالئح��ة وله 39 
نقطة برغم خس��ارته امام الكهرباء 
بهدفني لهدف، وجاء اجلوية ثالثة وله 
38 نقطة بتعادله امام نفط الوسط 

.2 � 2
والنف��ط رابع��ا ول��ه 23 والكهرب��اء 
خامس��اً ب� 31 وحل النجف س��ابعا 
برصي��د 30 نقطة بف��وزه على نفط 
ميس��ان بهدف، ونفط اجلنوب باملركز 
الثام��ن ول��ه 27 نقط��ة بف��وزه على 
وج��اء  له��دف،  بهدف��ني  الس��ماوة 
تاسعا فريق الطلبة وميلك 26 نقطة 
بخس��ارته امام امان��ة بغداد بهدفني 
لهدف، وحل أمانة بغداد عاشرا بفارق 

االهداف.
وفي املركز احلادي عشر بالالئحة جاء 
فري��ق احلدود ب��� 23 نقط��ة ثم نفط 
الوسط وله 22 فنفط ميسان بفارق 
االه��داف ثم املين��اء بف��ارق االهداف 
ايض��ا وحل الس��ماوة باملرك��ز الرابع 

عش��ر ب� 20 نقط��ة ث��م الصناعات 
الكهربائي��ة ول��ه 18 متفوق��ا بفارق 
االه��داف ع��ن البحري ث��م الديوانية 
ول��ه 17 نقطة فزاخو ب��� 15 ولفريق 
احلس��ني 14 نقط��ة ثم لكرب��الء 13 
نقطة ف��ي املركز العش��رين واالخير 

بانتهاء املرحلة االولى.
ونظي��ره  ال��زوراء  فري��ق  وس��يطبق 
العه��د اللبناني، ق��رار رفع احلظر من 
خالل خ��وض مب��اراة اجلول��ة الرابعة 
كأس  ببطول��ة  اجملموع��ات  دور  م��ن 
االحت��اد اآلس��يوي في ملع��ب كربالء 
الدولي.وق��ال عض��و الهيئ��ة اإلدارية 
لن��ادي ال��زوراء، عبد الرحمن رش��يد، 

ف��ي تصريح��ات صحفي��ة، أن االحتاد 
اآلس��يوي لكرة القدم وافق رس��ميا 
عل��ى إقامة مباراة الزوراء أمام العهد 
اللبناني في العاشر من شهر نيسان 
املقب��ل، في ملع��ب كرب��الء الدولي، 
في اللقاء األول بع��د قرار رفع احلظر.

وأش��ار إلى أن قرار رفع احلظر سيعود 
بالفائدة على الكرة العراقية، س��واء 
املنتخبات أو األندية، حيث س��تلعب 
اجلماهي��ر العراقي��ة، دورا مهم��ا في 
مباريات الفرق واملنتخبات.وكان االحتاد 
الدولي لكرة القدم قد قرر أمس األول 
رفع احلظر رس��ميا ع��ن ثالثة مالعب 
عراقية هي »كربالء والبصرة وأربيل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وفد من الشركة الصينية املتعهدة 
بتس��قيف مدرجات ملعب الش��عب 
باستقبالهم  وكان  اخلميس،  الدولي، 
مصطفى جمال معاون املدير وأحمد 

علي هادي مسؤول شعبة املدني.
واك��د وفد الش��ركة عل��ى حرصهم 
ب��أن يقدم��وا افض��ل مالديه��م من 
خب��رات وعمل مش��ترك ف��د يعطي 
صورة اجمل لهذا الص��رح الذي ميتد 

اث��ره الى اكث��ر من 6 عق��ود وكذلك 
اب��دوا اعجابهم بالتط��ورات االخيرة 
من ج��راء احلمل��ة التأهيلية لصيانة 
وبناء امللعب بعد االطالع على جميع 

مرافقه احليوية.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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كسبنا القضية
   بإع��الن احتاد ك��رة القدم الدول��ي تفويض نظيره 
اآلس��يوي، بش��أن اتخاذ ق��رار رفع احلظ��ر كليا عن 
مالعب البص��رة وأربيل وكرب��الء لتضييف املباريات 
والبطوالت الدولية الرسمية، فإن العراق يكون قطع 
شوطا متقدما في إطار كسب قضيته، ونيل أهدافه 
املشروعة في اللعب على أرضه وبني جماهيره التي 
رسمت لوحة الس��الم في استحقاقات أقيمت في 
الفترة املاضية، كان فيها األشقاء واألصدقاء ضيوفاً 

أعزاء على املالعب اجلميلة.
ال ميكن أن يحس��ب جناح رفع احلظر، وكس��ر قيوده، 
لط��رف على حس��اب اخ��ر، ب��ل اجلمي��ع كان على 
موع��د مع الوص��ول لنقطة النهاية بالتس��اوي ما 
دامت النوايا حس��نة، وصفاء القلوب حاضراً برغم 
املناوش��ات اإلعالمي��ة هن��ا وهناك ب��ني املتصدين 
ملس��ؤولية رفع احلظ��ر، محاولة م��ن احدهما »لي« 
ذراع اآلخ��ر، واالنفراد باملهمة، لك��ن تبقى بالتأكيد 
غي��ر مكتملة في هذه االجواء، في حني انقش��عت 
غيمة املش��كالت الت��ي تلبدت بها س��ماء رياضتنا 
فترة وجيزة جداً، زادت من حلكة س��وادها فضائيات 
وبرامج تعزف على وتر اخلالفات وتأجيجها بحثاً عن 
حيازة أكبر عدد من املش��اهدين، مبتعدة في الوقت 
نفس��ه عن اجل��و املهني ال��ذي يفت��رض أن يغلفه 
الش��عور الوطني باملس��ؤولية م��ن دون صب الزيت 
على النار لتزداد س��عيراً مبباركة ممن يحسبون على 
»ص��ف النجوم« الذين س��قط العدي��د منهم في 
ح��رب التصريحات اإلعالمية من دون تفكير بتبعات 

ذلك!
دعونا نذه��ب نحو آف��اق رحبة أكثر اتس��اعاً ألبناء 
وط��ن، خ��رج للتو م��ن اعتى هجم��ة بربري��ة، قدم 
الش��هداء والقراب��ني على مذبح احلري��ة والتخلص 
م��ن الطغ��اة الذين كان��ت مطامعهم تس��تهدف 
اللحمة الوطنية والنسيج االجتماعي لبالد ما بني 
النهرين، لكنهم فش��لوا، وخاب��ت مآربهم، بفضل 
بس��الة القوات االمنية واحلشد الشعبي والعشائر 
االصيلة املنتفضة وقوات البيش��مركة، وجميع من 

حمل السالح وتصدى ألعداء الوطن.
نعم.. إنه العراق، يس��تحق من��ا التضحية، أمامنا 
شوط كبير لكس��ب رفع احلظر الكلي عن مالعبنا 
االخ��رى ومحافظاتنا العزيزة، ولع��ل في مقدمتها 
عاصم��ة الس��الم، بغ��داد، لدين��ا مهم��ات وطنية 
كبي��رة، يترقبها العال��م أجمع، بطول��ة الصداقة 
التي تضيفها البصرة س��تنطلق يوم 21 اذار اجلاري، 
مبش��اركة أس��ود الرافدي��ن والش��قيقني منتخبي 
نس��ور قاس��يون »س��وريا« والعناب��ي القط��ري، إذ 
ستكون البطولة محط اهتمام وحتٍد جديد نتطلع 
في��ه إل��ى النجاح وتأكي��د الكرم العراقي وحس��ن 
التنظي��م اإلداري، وكذلك نبحث ع��ن لقب نعزز به 
خزائ��ن الكرة، كلنا ثق��ة باجلميع بأن ي��ؤدوا دورهم 

الذي يعضد أهدافنا الوطنية.

 كوااللمبورـ مكتب رئيس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

رحب الشيخ س��لمان بن إبراهيم آل 
خليف��ة رئيس االحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم بق��رار مجلس االحت��اد الدولي 
لكرة القدم برفع احلظر املفروض على 
إقامة املباريات الدولية الرسمية في 
الع��راق واصفا القرار مكس��با كبيرا 
للك��رة العراقية ودفع��ة قوية جلهود 

تطوير اللعبة في البالد.
وهنأ الش��يخ س��لمان بن إبراهيم آل 
خليفة أس��رة كرة الق��دم العراقية 
عل��ى الق��رار ال��ذي أص��دره مجلس 
املنعق��د  اجتماع��ه  ف��ي  )الفيف��ا( 
ف��ي العاصم��ة الكولومبي��ة بوغوتا 
مس��اء أم��س )اجلمعة( مش��يراً إلى 
أن رف��ع احلظ��ر الدول��ي ع��ن مالعب 
مدن أربي��ل والبصرة وكرب��الء يعتبر 
انتصارا لالرادة العراقية الصلبة التي 
ترجمته��ا جه��ود مختل��ف اجلهات 
الرسمية واألهلية وتوجتها اجلماهير 
العراقية العاش��قة بحضورها الرائع 
ف��ي املباري��ات الودي��ة الدولي��ة التي 
اس��تضافتها الب��الد خالل الش��هور 

القليلة املاضية.
وق��ال رئيس اإلحت��اد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم : لقد بذل األخ��وة في العراق 
جه��ودا مضني��ة في س��بيل تهيئة 
األرضية املثالية الستضافة املباريات 
الدولي��ة ،م��ن خ��الل انش��اء مالعب 
عاملية،وتنفي��ذ  مبواصف��ات  حديث��ة 
املباريات  املدروس��ة لتنظيم  اخلطط 
بدق��ة عالية م��ن النواح��ي األمنية 

واللوجستية،وهو ما أعطى مؤشرات 
كبي��رة جلاهزي��ة الب��الد الس��تقبال 
املعايي��ر  وف��ق  الرس��مية  املباري��ات 

الدولية.
وأكد الش��يخ س��لمان ب��ن ابراهيم 

آل خليف��ة أن اإلحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم كان على الدوام داعماً حقيقياً 
للمطال��ب العراقي��ة برف��ع احلظ��ر 
الدول��ي وذل��ك انطالق��ا م��ن اإلميان 
العميق مبكانة الع��راق على اخلارطة 

القاري��ة وباعتباره عنص��ر فعال من 
عناص��ر املنظوم��ة اآلس��يوية قائال: 
لق��د عملنا عل��ى مس��اندة اجلهود 
اخليّرة التي بذلها الع��راق ممثال بوزارة 
الش��باب والرياضة واحتاد كرة القدم 

،وقمنا بإرس��ال اللج��ان اخملتصة إلى 
الع��راق ،كم��ا رفعنا تقاري��ر متعددة 
لإلحتاد الدولي تؤك��د جاهزية العراق 
الستضافة املباريات الدولية،وحرصنا 
عل��ى وضع امللف على أجندة إجتماع 

الفيف��ا األخير الذي أقر باإلجماع رفع 
احلظر.

وأض��اف رئيس اإلحتاد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم : لق��د أتاحت زيارتن��ا األخيرة 
ملدينة البصرة نهاية الش��هر املاضي 
الفرصة لنا للوقوف بش��كل مباشر 
العراق الس��تضافة  على حتضي��رات 
املباري��ات الدولي��ة ،وذلك م��ن خالل 
املباراة الودية ب��ني املنتخبني العراقي 
والس��عودي ،والت��ي بعث��ت رس��الة 
واضحة املعالم بجاهزية البالد لتلبية 
متطلب��ات اإلحت��اد الدول��ي لتنظيم 

املباريات الدولية بكفاءة واقتدار.
وكش��ف معالي الش��يخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفة أن  املباريات البيتية 
القادمة لفريقي الزوراء والقوة اجلوية 
مبس��ابقة كأس اإلحتاد اآلسيوي لكرة 
الق��دم ستش��كل باك��ورة املباريات 
الرس��مية التي س��تقام ف��ي العراق 
بعد رفع احلظر الدولي مبيناُ أن اإلحتاد 
الق��اري جلأ إلى تأجيل مباراتي فريقي 
ال��زوراء والق��وة اجلوية أم��ام فريقي 
املنامة واملالكية البحرينيني الش��هر 
اجل��اري حل��ني صدور ق��رار رف��ع احلظر 
حتى يس��تفيد الفريق��ان العراقيان 
من مي��زة اللعب عل��ى أرضهما وبني 

جماهيرهما.
وأعرب رئي��س اإلحتاد اآلس��يوي لكرة 
القدم عن أمل��ه بأن يكون رفع احلظر 
الدولي ع��ن اقامة املباري��ات الدولية 
في مدن البصرة وأربيل وكربالء مبثابة 
خط��وة باجتاه رف��ع احلظر عن مالعب 
املس��تقبل  ف��ي  بغ��داد  العاصم��ة 
القريب ،مؤكدا عزمه على زيارة بغداد 
في أقرب فرصة من أجل توفير الدعم 

الالزم في هذا الشأن.

سلمان بن إبراهيم: رفع الحظر الدولي انتصار لإلرادة العراقية الصلبة
رحب بقرار )الفيفا( وهنأ العراقيين وأكد زيارة بغداد في المستقبل القريب

سلمان بن ابراهيم

تفوق كبير لرياضيي الباراملبية في بطولة فزاع

لقاء سابق بني الزوراء والعهد
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اللجنة اإلعالمية للبطولة

تواصل بطولة العراق الدولية السادسة 
بالشطرجن )بطولة النصر( منافساتها 
للي��وم الرابع عل��ى التوالي ف��ي فندق 
االنت��ر ببغداد، بعد ان افتتحت مس��اء 
يوم االربعاء ف��ي قاعة صالح الدين في 
فندق فلسطني ميريديان بحضور رئيس 
االحتاد الدولي للعبة الروس��ي كيرسان 
ايلوميجين��وف ورئيس اللجنة االوملبية 
رع��د حم��ودي واالم��ني الع��ام حي��در 
حس��ني واالمني املالي سرمد عبداالله، 
والسفير الروسي في العراق مكسيم 
مكس��يموف والقنصل االيراني، وممثل 
وزارة الش��باب والرياض��ة الدكتور عالء 
عبد القادر، وع��دد كبير من االعالميني 

ورؤساء االحتادات الفرعية.
وانفرد الالعب االوكراني كونس��تانتني 
تارلي��ف الذي يحمل لقب اس��تاد دولي 
كبي��ر )GM( ، بص��دارة الترتيب بانتهاء 
اجلولة اخلامس��ة برصي��د )4.5( نقطة، 
جمعه��ا م��ن 4 ح��االت ف��وز وتع��ادل، 
ومتك��ن 8 العب��ني م��ن جم��ع 4 نق��اط 
احتل��وا فيه��ا املراك��ز من الثان��ي الى 
املركز التاس��ع برصيد 4 نقاط، بعد ان 

حددت نقاط الطاوالت مراكزهم، حيث 
احتل الالع��ب االرميني ازي��ر ميرزويف 
املرك��ز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما جاء 
الالع��ب االيراني ميرس��اد خوداش��يناز 
ثالثاً بنفس الرصيد،واحتل املركز الرابع 
اجلورجي ميراب جاكوناش��يفيلي الذي 
يحم��ل لقب )GM(، وح��ل االيراني اريان 
غوالم��ي باملرك��ز اخلام��س، فيما احتل 
املرك��ز الس��ادس الروس��ي الكس��ندر 
كارباتش��يف الذي يحمل لقب اس��تاد 
ارت��ور  االرمين��ي  وج��اء   ،)GM( دول��ي 
جاركيوزيان باملركز السابع، فيما احتل 
الالعب��ان العراقيان اراز باس��م الصفار 
وزوزك ص��الح محمد املركزي��ن الثامن 
والتاس��ع عل��ى التوال��ي، فيم��ا تراجع 
الالع��ب البلجيك��ي ف��ادم ماالخاتكو 
بطل النس��خة املاضي��ة والذي يحمل 
لق��ب اس��تاد دول��ي )GM(، ال��ى املركز 
العاش��ر برصي��د )3.5( نقط��ة، وكانت 
ج��والت البطولة التي ج��رت في االيام 

الثالثة املاضية وعلى النحو التالي:
فف��ي اجلول��ة األول��ى، حق��ق 30 العباً 
الفوز ف��ي اجلولة االول��ى، فيما انتهت 
6 مواجه��ات بالتعادل، وتص��در ترتيب 
املراكز الثالثة االول��ى اصحاب االلقاب 
استاد دولي )GM( وهم:  اجلورجي ميراب 

جاكوناشيفيلي الذي احتل املركز االول 
،والبلجيك��ي فادم ماالخاتكو الذي حل 

ثاني��اً، فيما احتل الروس��ي الكس��ندر 
كارباش��يف املركز الثالث، ومتكن العبو 

املنتخب العراقي م��ن حتقيق الفوز في 
هذه اجلولة وهم: اراز باسم واحمد عبد 

الس��تار واكار علي صالح وعلي مهدي 
الكناني.

وشهدت اجلولة الثانية منافسات قوية 
بني اصحاب املراك��ز االولى، حيث متكن 
12 العب��اً من حتقيق الف��وز الثاني على 
التوال��ي، وتغيرت فيها مالمح الترتيب، 
حي��ث متك��ن االوكران��ي كونس��تاننت 
تارلي��ف الذي يحمل لقب اس��تاد دولي 
م��ن تس��لق الترتيب برصي��د نقطتني، 
وجاء البلجيكي ف��ادم ماالخاتكو ثانياً 
بفارق نقاط الطاوالت، وبنفس الطريقة 
حل االرميني ازير مي��رزوف ثالثاً، واحتل 
الروس��ي الكسندر كارباش��يف املركز 
الرابع، وجاء الالعب العراقي اراز باس��م 
خامس��اً واحمد عبد الس��تار سادساً 

واكار علي صالح باملركز السابع،
البطول��ة،  م��ن  الثالث��ة  اجلول��ة  ام��ا 
فقد ش��هدت انف��راد 5 العب��ني فقط 
بتحقيقهم الفوز الثالث على التوالي 
وه��م: االوكران��ي كونس��تاننت تارليف 
الذي جمع 3 نقاط في صدارة الترتيب، 
فيما ارتقى العراقي اراز باسم الى املركز 
الثاني برصي��د 3 نقاط ايضاً بتحقيقه 
الف��وز الثال��ث عل��ى التوال��ي، وبفارق 
نقاط الط��اوالت، وبنفس الطريقة حل 
االرميني ازير ميرزوف ثالثاً، وجاء االيراني 

ميرساد خوداش��يناز رابعاً، والبلجيكي 
فادم ماالخاتكو خامساً،

وف��ي اجلول��ة الراب��ع، حاف��ظ الالع��ب 
تارلي��ف على  االوكران��ي كونس��تاننت 
صدارة الترتيب بانته��اء اجلولة الرابعة 
برصي��د )3.5( نقط��ة برغ��م التع��ادل، 
وجاء ثانياً االرميني ا زير ميرزوف بنفس 
الرصي��د وبفارق نق��اط الطاوالت، وحل 
اجلورج��ي ميراب جاكوناش��فيلي ثالثاً 
وبنف��س الرصي��د، والبلجيك��ي ف��ادم 
ماالخاتك��و رابع��اً، وااليران��ي ميرس��اد 
خوداشيناز خامساً، وحل االيراني اريان 
غوالمي سادس��اً بنف��س الرصيد )3.5( 

نقطة.
واش��رف على ج��والت البطولة كل من 
احلك��م الدول��ي االيران��ي كاوه خليلي 
يس��اعده احلك��م الدول��ي اس��ماعيل 
ابراهيم والدولي سعد محسن الكناني 
والدولي علي فرحان، واحلكام االحتاديني 
عل��ي محم��د ك��رمي ودلش��اد ابراهيم 
وطارق مهدي، وباشراف اللجنة الفنية 
املؤلفة من رئيس االحتاد العراقي للعبة 
ظافر عب��د االمير، ونائ��ب رئيس االحتاد 
فرح��ان نصي��ر الوائل��ي، ورئي��س جلنة 
احل��كام املركزي��ة وعضو جلن��ة احلكام 

العرب اسعد اسماعيل توفيق.

بانتهاء جولتها الخامسة

األوكراني تارليف يتصدر بطولة العراق الدولية السادسة بالشطرنج

تقرير

جانب من منافسات بطولة العراق الدولية السادسة

6:15 مساًء

2:30 ظهرًا

10:45 مساًء

10:45 مساًء

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ بيلباو

سامبدوريا ـ إنتر ميالن

نابولي ـ جنوى

ريال مدريد ـ جيرونا

ميالن ـ فيرونا

التسيو ـ بولونيا

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

15 وسامًا ورقم عالمي حصيلتنا 
في منافسات فزاع الدولية

الزوراء ينهي المرحلة األولى لممتاز الكرة متصدرًا

»الصينية« تباشر بأعمال تسقيف ملعب الشعب

يالقي العهد اللبناني في كربالء 10 المقبلجراح يختمها بذهب رمي الثقل
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تلغيم المكان المناسب

جمال جصاني

ال يتناط��ح عن��زان عل��ى أهمي��ة وحيوية أحد أه��م مبادئ 
ومعايي��ر اإلدارة الرصينة، املعتمدة ل��دى اجملتمعات والدول 
التي أكرمتها األقدار باالستقرار واالزدهار؛ أال وهو )الشخص 
املناس��ب في املكان املناس��ب(. بالرغم من بساطة العبارة 
ووضوحها الشديدين، إال أن حتولها الى واقع في مثل البيئة 
واملناخات السائدة في مضاربنا املنحوسة بكل ما هو معاق 
من القيم واملعايير؛ يعّد مهمة شبه مستحيلة، وقد شهدنا 
معاً ما حصل ألسالب النظام املباد وبقايا مؤسساته، بعد 
حقبة الفتح الدميقراطي املبني، عندما تلقفت مقاليد أمور 
البالد والعباد، نوع من القوى واجلماعات والعقائد والقوافل، 
جعلت وفي مدة قياسية مهمة التحول واالنتقال الى دولة 
القانون واملؤسس��ات، أشد عسراً وتعقيداً عما كانت عليه 
قبل أن ينبروا الس��تالم األمانة التاريخية. هناك الكثير من 
الكوارث التي حلت على مؤسسات الدولة واجملتمع طوال 15 
عاماً من "التغيير" لكننا سنكتفي اليوم بتسليط الضوء 
على املبدأ واملعيار الذي أش��رنا اليه، أي اختيار )الش��خص 
املناس��ب للمكان املناسب( والذي حتول الى شيء آخر ميكن 
تدوينه بالشكل التالي )تلغيم املكان املناسب( عبر اختيار 
الش��خص البعيد كل البعد )خصاالً وكفاءة ومؤهالت( عن 
املوقع واملهم��ة املوكولة اليه. معيار اخلراب الش��امل هذا، 
يلح��ق أفدح األضرار ال باملؤسس��ة واإلدارة والهيئة والدائرة 
والقسم والشعبة والى بقية الوحدات وحسب، بل يتحول 
ذلك الش��خص غير املناسب الى نكرة، بفعل ذلك االختيار 
ال��ذي وضعه في املكان غير املناس��ب ل��ه. وعندما يتعرف 
جيداً الى دوره هذا، سينش��ط بدوره لصناعة س��الالت من 
النك��رات، كي تتكام��ل حلقات الفش��ل والفس��اد العام 
والش��امل، وهذا ما يحص��ل فعالً في الكثي��ر من مفاصل 

دولة ما بعد زوال النظام املباد.
ان صناع��ة النكرات ه��ذه، ومع مرور الوقت س��تتحول الى 
عائق ش��ديد الفعالية أمام اية محاولة لإلصالح والتغيير، 
ومن األهمية مبكان اإلش��ارة الى ان مثل هذه املصائر لتلك 
اخمللوق��ات )اي حتولها الى نكرات( ليس��ت أم��راً محتوماً أو 
من طبيعة ه��ؤالء اصالً، فلكل إنس��ان مواهبه وإمكاناته، 
واحلصافة واحلكم��ة تكمن في وضعها مبكانها املناس��ب، 
وس��وء االختيار هو من ميسخها ويحولها الى ما أشرنا اليه 
م��ن هوي��ة ووظائف مدمرة. ميك��ن التعرف الى ه��ذا الوباء 
وحجم انتش��اره ف��ي اية مؤسس��ة او إدارة أو مش��روع ما 
حكومي او قطاع خاص؛ من خالل نوع العالقة السائدة بني 
اإلدارة العليا والعاملني في ذلك املش��روع، هل تعتمد اإلدارة 
مبدأ الشفافية واملكاشفة واللقاءات املباشرة مع العاملني 
واعتم��اد ثقاف��ة فريق العمل، أم الس��بل الت��ي لم نحصد 
منها غير الفش��ل وانسداد اآلفاق وبالتالي تفريخ املزيد من 
س��الالت النكرات نظرياً وقيمياً وعملياً. املالكات الناجحة 
والواثق��ة من قدراتها ال تخش��ى املصارحة واملكاش��فة، ال 
بل هي تعدها مصدر أس��اس لنجاحها واكتش��اف العيوب 
ومواق��ع اخللل والوهن ف��ي العمل، عل��ى العكس من تلك 
الت��ي ال تطي��ق اي نش��اط علني تنش��ط في��ه روح النقد 
والش��جاعة في مواجهة األخطاء والعيوب، ومن سوء حظ 
مرحلتنا االنتقالية انها لم تواجه كل ذلك الس��يل الهائل 
م��ن املفخخات والدواب امللغمة املنح��درة الينا من معاهد 
بحوث تورا بورا وش��ذاذ اآلفاق من ش��تى البلدان وحس��ب، 
بل وجدت لدينا كل الش��روط واملناخات والقرارات املناسبة 
إلجرامهم املنظم، وبنحو خاص ما تقوم به س��تراتيجيات 
)تلغيم املكان املناس��ب( رأس كل فساد في الدولة واجملتمع 
وال��ذي من دون��ه ما كان لق��وى اإلرهاب واإلج��رام كل هذه 
السطوة التي حولت مشاريع أحالمنا الى سلسلة طويلة 

من الكوابيس..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 حاوره: حيدر ناشي: 
   احم��د بدي��ر اح��د اه��م فنان��ّي 
الكوميديا في العالم العربي. قدم 
العش��رات من االعمال في املسرح 
والس��ينما والتلفزي��ون  الت��ي ما 
زال��ت عالق��ة في اذه��ان اجلمهور، 
وناقش��ت غالبا وكما تعودنا، رؤية 
سياس��ية او قضي��ة مهم��ة من 

قضايا اجملتمع.
انش��غاله  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
"فرص��ة  اجلدي��دة  مبس��رحيته 

سعيدة" اال انه قال عنها:
- هذه املسرحية ال حتتوي على طرح 
سياس��ي مباش��ر، لكنها تالمس 
بعض الش��يء ما منّر به في واقعنا 
املعاش، في احلقيقة ان حياتنا كلها 
سياس��ة فرغيف اخلبز واملواصالت 
واحاديثنا وقضايانا املصيرية كلها 
مرتبطة بالسياسة، لذلك ال ميكن 
االنس��الخ عنها. مسرحية )فرصة 
س��عيدة( تتناول قضية االنس��ان 
وفك��رة اخلي��ر والش��ر ف��ي نزعاته 

بنحو كومي��دي يخفف عن كاهل 
املشاهد عبء احلياة اليومية. 

 بعض االعمال الكوميدية اتخذت 
من جسم املرأة موضوعاً ترغيبياً، 
وبعضه��ا يحمل الس��خرية من 
عاه��ات االنس��ان اخللقية، كيف 

تصف هذه االعمال؟ 
- اعد ه��ذا االمر عجزاً، لدى املمثل 
اذا اعتم��د عل��ى العاه��ة اخللقية 
او  والس��خرية،  الضح��ك  إلث��ارة 
اس��تعماله بعض االلفاظ النابية 
إلضحاك اجلمهور، ب��ل وصل األمر 
ببعضهم الى تسفيه كل االشياء 
الطبيعي��ة احمليطة بن��ا. ان املمثل 
العاج��ز ه��و م��ن يلجأ ال��ى هذه 
املمارس��ات املرفوضة، اما االعمال 
التي تعتمد على الغريزة فمكانها 
الطبيع��ي ف��ي الن��وادي الليلي��ة 
وليس املس��رح، فهذا احملراب ميتلك 
قيما جتبر من يقف عليه تقدمي كل 

ما هو راقي ونبيل. 

 عدد م��ن جنوم التمثيل في مصر 
استغنوا عن املشاركة في الدراما 
رمض��ان  ملوس��م  التلفزيوني��ة 
املقب��ل، واجته��وا ال��ى االعم��ال 
الس��ينمائية حرصاً منهم على 

تق��ومي الس��ينما املصري��ة، ه��ل 
تشاطرهم هذه الرغبة؟ 

-  الس��ينما املصري��ة مت��ر بظروف 
صعب��ة، اضف الى ذل��ك ان االنتاج 
بعد  اصبح ش��حيحاً  السينمائي 

االح��داث التي م��رت عل��ى البلد، 
واغلب املنتجني اجتهوا الى االعمال 
التلفزيوني��ة، لك��ن م��ع ذلك فقد 
قدم��ت عدة اعمال في الس��نوات 
عل��ى  بعضه��ا  ع��رض  األخي��رة، 
اجلمهور والبعض االخر ما زال قيد 
العرض.  اما املوسم اجلديد فلغاية 

االن لم يقدم اي عمل جديد. 

 ه��ل يج��د الفن��ان احم��د بدير 
نفسه في احد الفنانني الشباب 
واجلدي��ة  العط��اء  حي��ث  م��ن 

والتشابه في اداء االدوار؟ 
 - الف��ن مث��ل بصم��ة االبه��ام ال 
يتش��ابه، ان��ا ف��ي ش��بابي تأثرت 
بالفن��ان الكبير )جني��ب الريحاني( 
اما الشباب فالكثير منهم جتاوزني 
وأصبحوا افضل مني، إال ان الفنان 
)محم��د الص��اوي( وهو م��ن اجليل 
الذي جاء بعدنا أراه اقرب الناس لي 

روحياً وفنياً. 

ما هي اعم��ال الفنان احمد بدير 
املقبلة؟ 

اق��وم في الوق��ت احلال��ي بتصوير 
)البي��ت  مبسلس��ل  مش��اهدي 
الكبير( مع عدد م��ن النجوم مثل 
)منذر رياحنة، وسوس��ن بدر، ولقاء 
سويدان، ولوسني، وغيرهم(، وايضاً 
مسلس��ل )عائل��ة احل��اج نعمان( 
باالشتراك مع )تيم احلسن، وصفاء 
الطوخ��ي، وهب��ة مج��دي، ولق��اء 

سويدان، وفنانني اخرين. 
وقبيل انتهاء احلوار قال:

- نح��ن فخورون مب��ا حققه اجليش 
العراقي في تطهير ارض العراق من 
س��يطرة تنظيم داع��ش اإلرهابي، 
وسيكمل بأذن اهلل املسيرة ليكون 
قوة ملصر وللع��رب جميعاً. انا زرت 
الع��راق منذ ثمانية اش��هر تقريباً 
وكان��ت وس��يلة إلع��الن محبتي 
للش��عب  ومس��اندتي  ودعم��ي 
العراقي في حرب��ه العظيمة ولنا 

الفخر في ذلك.

أحمد بدير: الفن مثل بصمة اإلبهام، ال يتشابه

كش��فت النجمة جينيفر 
أنه��ا كانت ضحية  لوبيز، 
جلرمي��ة حت��رش، ف��ي بداية 
ش��وطها الفن��ي. ووفق��ا 
لصحيف��ة "إي تي"، قالت 
لوبيز: "لم أتعرض لإلساءة 
الوحش��ية  الطريقة  ف��ي 
الت��ي تعرض��ت لها بعض 
النس��اء، لك��ن طلب مني 
مخ��رج أن أخل��ع قميصي 
لكن هل فعلت ذلك؟ ال لم 
أفع��ل". وأضافت: "عندما 
تكل��م، ش��عرت بالرع��ب، 
أتذك��ر أن قلبي كان ينبض 
من ص��دري وفكرت أن هذا 
بابت��زازي..  يق��وم  الرج��ل 
ح��دث ذل��ك عن��د تصوير 

أن  وأدرك��ت  أفالم��ي،  أول 
سلوكه لم يكن صحيحا.. 
كان ميكن أن يسير املوقف 
في االجتاهني بالنسبة لي، 
ولكنن��ي أعتقد أن مبادئي 
الت��ي نش��أت عليه��ا في 
برونكس، كانت تش��بهني 
ول��م يحص��ل ش��يء في 

النهاية

العاملي��ة  املمثل��ة  نف��ت 
خب��ر  غارن��ر،  جينفي��ر 
افليك،  ب��ن  انفصالها عن 
بس��بب عالقة اقامها مع 

مربية اطفاله.
وصّرح��ت غارن��ر لوس��ائل 
ه��ذا  ان  اجنبي��ة:  اع��الم 
اخلب��ر غير صحي��ح، اذ اننا 
انفصلنا ألس��باب خاصة، 
وهذه االش��اعة هي عبارة 
عن حكم سيئ وغير عادل 
الفلي��ك".  واش��ارت غارنر 
منذ انفصالها عن افليك، 
ال��ى انه��ا اصبح��ت تنام 

ال��ى جانب ابنتها فيوليت، 
تفضيله��ا  لع��دم  نظ��را 
البق��اء وحده��ا، وقالت ان 
افلي��ك ش��خص مذه��ل، 
وجن��م محب��وب، وليس له 

من مثيل.

وائ��ل  الفن��ان  كش��ف 
جس��ار حتضي��ره ملفاج��أة 
مبناس��بة عيد األم، من دون 
أن يكش��ف ع��ن تفاصيل 
س��يطرحه  الذي  العم��ل 

بهذه املناسبة.
ونشر جسار عبر صفحته 
اخلاص��ة على اح��د مواقع 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
ص��ورة له ومكت��وب فيها: 
وائ��ل  مفاج��أة  "انتظ��روا 

جسار في عيد األم".
وعّلق جس��ار او املس��ؤول 
عن الصفحة على الصورة، 
قائ��الً: "انتظ��روا مفاج��أة 
ملك اإلحساس وائل جسار 

في عيد األم".
جس��ار  وائ��ل  أن  يُذك��ر 
يستعد أيضاً لطرح أغنية 
جدي��دة بعن��وان "خليها 
بال��ك، م��ن كلمات  ف��ي 
الك��ردي،  ص��الح  وأحل��ان 
وتوزيع أحمد أمني، وفيديو 

محمود صبري. 

جينيفر لوبيز

وائل جسار

جينفير غارنر

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

احمد بدير مع احملاور

الصباح الجديد - وكاالت:
احتف��اال بذكراه الس��نوية الس��تني، يع��ود فيل��م "فيرتيغو" 
للمخرج الش��هير ألفريد هتشكوك إلى دور العرض األميركية، 

اليوم األحد.
وضمن مشروع عرض سلسلة األفالم الكالسيكية "تي سي إن 
بيغ سكرين" من املقرر عرض "فيرتيغو" في قرابة 650 موقعا.

وبرغم أن نس��ب املش��اهدة األولية للفيلم، الذي يعود إلى عام 
1958، كانت فاترة ولم يحقق أرقاما جيدة بش��باك التذاكر، إال 

أن سمعة "فيرتيغو" تتزايد مبرور السنني.
وف��ي ع��ام 2012، حل "فيرتيغ��و" حتى محل "س��يتيزن كني" 
كأفضل فيلم في ترش��يحات النقاد بعد تربع األخير على عرش 

التقييم لنحو 50 عاما.

فيرتيغو هتشكوك 
في 650 دار عرض

الصباح الجديد - وكاالت:
عب��رت الفنانة من��ى زكي عن 
للعمل مع  بالعودة  سعادتها، 
أحمد السقا من جديد، مشيرة 
ال��ى أنه��ا تلتق��ي مع��ه في 
فيلم بعنوان "ثالثة ش��هور"، 
أنه��ا تكتمت على  موضحة 
اإلعالن ع��ن تفاصيل العمل 
خالل املدة املاضية حتى إمتام 

كل شيء.
وأش��ارت من��ى زك��ي إلى أن 
الفيلم من النوع الرومانسي، 
ويش��اركها البطول��ة في��ه 

الفنان خالد الصاوي.

العم��ل من إخ��راج محمد س��امي، 
وه��و مخ��رج متمي��ز في الس��ينما 
والتليفزيون حسب وصفها، مشيرة 
أنه��ا ألتقت مع الس��قا في عدد من 
األف��الم واملسلس��الت م��ن أفالمها 
.. ع��ن العش��ق واله��وى، وصعيدي 
في اجلامع��ة األميركي��ة، وأفريكانو، 

ومافيا، وتيمور وشفيقه.
وأوضح��ت أنه��ا ألتقت مع الس��قا 
أيض��ا ف��ي مسلس��ل زيزيني��ا اجلزء 
األول، وفي سهرة درامية بعنوان على 
ورق س��وليفان، مؤك��دة أنها تتفاءل 
بالس��قا، مشيرة الى أن العمل معه 
يدع��و لالطمئنان اذ قالت: "الس��قا 

ال يدخ��ل أي عم��ل إال وه��و يثق في 
النجاح ألن��ه يجتهد كثيرًا"، مؤكدة 
أن أبطال العمل عقدوا عدة جلسات 
عمل أستمرت قرابة شهرين للوقوف 

على الشكل النهائي للعمل .
وعن مش��روع تيمور وش��فيقه اجلزء 
الثان��ي، قال��ت: العمل م��ازال قائما، 
وصعيدي في اجلامعة األميركية اجلزء 
الثاني أيضا م��ازال قائما، ولكننا في 
انتظار الكتاب��ة، خاصة أن الفيلمني 
مت تقدميهم��ا من��ذ س��نوات بعي��دة 
وعلى الكتابني، أن يبرزا ش��خصيات 
الفيلم��ني والتط��ورات الت��ي حدثت 

لهم طوال السنوات املاضية.

 ثالثة شهور تجتمع 
فيه منى زكي بأحمد السقا 

الصباح الجديد - وكاالت:
س��يحل الظالم عل��ى العديد من 
املعالم الش��هيرة وفي املنازل حول 
العال��م وذل��ك مبناس��بة "س��اعة 

األرض".
وش��ارك في العام املاضي تس��عة 
بريطاني��ا  ف��ي  ش��خص  مالي��ني 
وحده��ا، في ه��ذه املب��ادرة. ناهيك 
ع��ن بعض أش��هر املعال��م، مبا في 
ذل��ك دار األوبرا في مدينة س��يدني 
األوس��ترالية، وبرج إيفل في باريس 

وقصر باكنغهام في بريطانيا.
ب��دأت س��اعة األرض مبب��ادرة م��ن 
للطبيع��ة  العامل��ي  الصن��دوق 
)WWF(، للدعوة إلى اتخاذ إجراءات 
أكبر بش��أن تغير املناخ. ويتم األمر 
م��ن خ��الل تش��جيع املالي��ني م��ن 
الن��اس ح��ول العالم عل��ى إطفاء 
األن��وار واألجه��زة الكهربائية، ملدة 

اهتمامه��م  إلظه��ار  دقيق��ة،   60
مبستقبل كوكب األرض.

للع��ام  األرض   وس��تكون س��اعة 
عش��رة  احلادي��ة  الس��نة   2018
للمبادرة، حيث ب��دأ هذا احلدث في 
س��يدني ع��ام 2007، عندم��ا ق��ام 
2.2 مليون ش��خص و2100 شركة 
بإطف��اء األنوار ملدة س��اعة كاملة، 
وفي الع��ام املاض��ي، انضمت 180 
دولة إلى املب��ادرة، كما حل الظالم 
على 400 معل��م بارز، لدعم حملة 

.WWF
تختل��ف  األرض  أن س��اعة  يُذك��ر 
ه��ذه  وش��عاره  األرض،  ي��وم  ع��ن 
"تدوي��ر  إع��ادة  تش��جيع  الس��نة 
البالستيك" بنسبة 100 في املئة، 
ومس��اءلة الش��ركات واحلكوم��ة، 
وتغيير الس��لوك البش��ري املتعلق 

بالبالستيك.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضت شركة الطيران األميركية 
النتق��ادات  إيرالين��ز"،  "س��اوث 
واس��عة، بعدما أجبرت أبا وابنته 
الطائرة،  الصغرى، على مغ��ادرة 

بسبب ما عدته إزعاجا.
وبحسب ما نقلت "ديلي ميل" 
أليكس��يس  فإن  البريطاني��ة، 
أرمسترونغ، الذي كان مسافرا 
على م��ن الرحلة وث��ق حادثة 
الطرد مبقط��ع فيديو، وقال إن 
الطفل��ة أصرت عل��ى اجللوس 
في حضن والدها عوض املقعد 

اخملصص لها.
وج��رى إجب��ار األب وابنته على 
ترك الطائرة التي كانت متجهة، 
من ش��يكاغو إل��ى أطالنطا في 

والية جورجيا.
أرمسترونغ  وقال 
إح��دى  أن 
ت  م��ال عا
الطائ��رة 

ج��اءت إل��ى األب وأخبرت��ه أن على 
ابنته أن تهدأ وإال سيجري طردهما 

من الطائرة.
وحص��د مقطع الفيدي��و 500 ألف 
مش��اهدة على فيس��بوك، وظهر 
فيه األب وهو يش��رح ملس��تخدمي 
الطائرة كي��ف أنه بذل جهدا حتى 
يق��وم بتهدئ��ة ابنت��ه كما أش��ار 
إلى صراخ راكب��ة مجاورة في وجه 

ابنته.

الظالم يعم اليوم الرابع 
والعشرين المقبل

طرد أب وابنته من طائرة

الصباح الجديد - وكاالت:
أصيب عشرة أشخاص بعدما خرج 
تلفريك عن السيطرة، في منتجع 

للرياضات الشتوية في جورجيا.
وحدث خلل ف��ي التلفريك جعله 
يع��ود للخل��ف بس��رعة كبي��رة، 

فيما علقت إحدى عرباته واصطدمت 
بها العرب��ات األخرى التي كان بعضها 
يحمل ركابا، كان يتعني عليهم القفز 

منها قبل التعرض إلصابات بالغة.
وأظه��رت لقطات فيديو بعض الركاب 
وه��م يطي��رون ف��ي اله��واء، وآخري��ن 

يقف��زون من عرباتهم قب��ل أن تتصادم 
ببعضها، باحلادث الذي وقع في منتجع 

"غوداوري سكي" بجبال القوقاز.
ويس��مع في الش��ريط املصور أصوات 
تنادي على ركاب العربات للقفز منها، 

قبل أن تصطدم بالعربات العالقة.

"التلفريك المجنون" يصيب عشرة أشخاص
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