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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعل��ن البن��ك الدول��ي دعم��ه 
ف��ي  العراقي��ة  للحكوم��ة 
تأهيل وإعادة تش��ييد اجلس��ور 
املدمرة في مدين��ة املوصل في 
اط��ار خطته ملس��اعدة العراق 
ف��ي اجله��ود املتواصل��ة إلعمار 
م��ا ته��دم وايص��ال اخلدم��ات 

االساسية الى املواطنني.
وق��ال البنك ف��ي بي��ان ورد الى 
"الصباح اجلديد"، " يعزز البنك 
بناء الثق��ة ويش��جع النازحني 
للع��ودة الى املناط��ق احملررة من 
نين��وى، وحتدي��داً ال��ى مدين��ة 
البن��ك الدولي  املوص��ل، ق��دم 
الدع��م إلع��ادة تأهي��ل ثالث��ة 
املوصل  جس��ور اساس��ية في 
هي: اجلسر احلديدي االول، جسر 
املوص��ل الراب��ع وجس��ر املثنى 
الثان��ي، وذل��ك ضمن املش��روع 
مبرحلتي��ه  للتنمي��ة  الط��ارئ 
والبالغ��ة قيمت��ه 750 ملي��ون 

دوالر".
وأضاف ان "التع��اون بني البنك 
الدولي ووزارة االعمار واالسكان 
العامة  واالش��غال  والبلدي��ات 
لتأهي��ل اجلس��ور الثالث��ة يأتي 
ضمن خطة موّسعة تستهدف 
تأهي��ل 14 جس��را متضررا في 

املناط��ق احملررة تنتهي مع العام 
2020. ان االتف��اق عل��ى اختيار 
اجلس��ور الثالث��ة ج��اء نتيج��ة 
مش��اروات بني حكومة العراق، 
محافظة نينوى، البنك الدولي 
وصندوق اعمار املناطق املتضررة 

من الهجمات اإلرهابية".
وأوضح البنك " اكثر من مليون 
مواطن عراقي سوف يستفيدون 
وتأهي��ل  ترمي��م  اعم��ال  م��ن 
اجلس��ور الثالثة ف��ي املوصل. اذ 
س��يتمكن ابناء مدينة املوصل، 
نتيجة اعمال التأهيل، من اعادة 
التواصل ب��ني اجزاء املدينة ومع 
باقي املناطق االخرى ومبا يسهل 
حرك��ة االنتقال، وينعكس ذلك 
على تدوير العجلة االقتصادية 
واس��تعادة احلي��اة االجتماعية 

الطبيعية.
وقال نائ��ب رئيس البنك الدولي 
االوس��ط  الش��رق  ملنطقت��ي 
وش��مال افريقي��ا حاف��ظ غامن 
ملدين��ة  االول��ى  زيارت��ه  خ��الل 
املوصل "يه��دف البنك الدولي 
من خالل مش��اريعه في مدينة 
املوص��ل وبالتع��اون الوثيق مع 
حكومة العراق الى اعادة االمل 
وتفعي��ل االقتص��اد م��ن خالل 
ايج��اد ف��رص للعم��ل وتعزي��ز 

التكام��ل االجتماعي. ان تاهيل 
اجلس��ور الثالث��ة هو رم��ز اعادة 

رب��ط اوص��ال م��ا تقط��ع جراء 
احل��روب واالزمات. يؤك��د البنك 

لدعم  التزام��ه  الدول��ي عل��ى 
العراق ف��ي جهودها  حكوم��ة 

العادة االعمار والتنمية". 
تتمة ص3

ضمن خطة موّسعة تستهدف تأهيل 14 جسرا

750 مليون دوالر من البنك الدولي
لتأهيل ثالثة جسور رئيسة في الموصل

جانب من افتتاح أحد جسور املوصل

برنامجان أمميان يؤكدان وجود 8 ماليين
العراق يكاد يخلو من التدرن2طن من األنقاض خلفتها أزمة الموصل

3بعد تحقيق نسبة 93 % في مكافحته

بغداد - وعد الشمري:
يعق��د مجل��س الن��واب بع��د غد 
الثالث��اء جلس��ته االخي��رة للدورة 
احلالي��ة، ويؤّك��د التحالف الوطني 
مرحل��ة  وص��ل  قانون��اً   20 وج��ود 
التصوي��ت وباالم��كان اقراره��ا في 
جلس��ة واحدة، اضاف��ة للتصويت 
على مرش��حي عضوي��ة محكمة 
ح��ذر  وفيم��ا  االحتادي��ة،  التميي��ز 
حتالف الق��وى العراقية من اختالل 
النصاب بسبب االنشغال باحلمالت 

التحال��ف  ش��دد  االنتخابي��ة، 
نواب��ه  أن  عل��ى  الكردس��تاني 

سيكونون في طليعة احلاضرين.
وقال النائ��ب عن التحالف الوطني 
عباس البيات��ي أن "مجلس النواب 
حدد يوم 27 من الشهر احلالي )بعد 
غد( جلس��ة ميكن اعتبارها االخيرة 

في عمر الدورة احلالية".
وأض��اف البيات��ي في تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "نحو عشرين 
قانوناً مهيئاً لالقرار، فالقسم االول 

منه قد وصل إلى مرحلة التصويت، 
واالخر قد مت التصويت على عدد من 
مواده وبانتظار استكمال البقية".

ونّوه إلى أن "مجلس النواب بحاجة 
إل��ى جلس��ة واح��دة ال يس��تغرق 
عقدها اكثر من ثالث ساعات لكي 
تت��م تصفية جميع تل��ك القوانني 
باقراره��ا، فاغلبه��ا ج��رى التوافق 

على نصوصها".
"تل��ك  أن  البيات��ي  واس��تطرد 
القوانني تخص قطاعات ش��عبية 

مهم��ة، مث��ل التمري��ض، وامله��ن 
الصحي��ة، والفالح��ني، والتصويت 
عل��ى مرش��حي مجل��س القضاء 
االعلى لعضوي��ة محكمة التمييز 

االحتادية".
وطالب النائب عن التحالف الوطني 
"هيئة رئاس��ة مجل��س النواب بأن 
تش��دد عل��ى الكت��ل السياس��ية 
باحلضور ملا له من اهمية كبيرة في 

هذه املرحلة حتديداً".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكرت مصادر صحفية أمس السبت، 
ان ق��ادة الكتل والقوى السياس��ية 
وقعوا على "ميثاق شرف انتخابي" 
برعاي��ة االمم املتحدة، فيما اش��ارت 
الى ان مس��ودة امليثاق تضمنت 24 
التش��ريعية  االنتخابات  بنداً حتكم 

املقررة في أيار املقبل، وما بعدها.
وقالت املصادر ان "ممثلي قادة الكتل 
والق��وى السياس��ية توصل��وا بعد 
مفاوضات ش��اقة بوساطة من األمم 
املتح��دة وخبراء غربي��ني، إلى ميثاق 
ش��رف انتخابي"، وتضمنت مسودة 
امليث��اق إدان��ة أي خط��اب طائفي أو 

عرق��ي ورف��ض العن��ف، إضافة إلى 
االمتن��اع ع��ن اس��تخدام وس��ائل 
الضغط كالتهدي��د أو التحريض أو 

إجبار الناخبني على التصويت.
واضاف��ت أن " الوثيق��ة الت��ي تقع 
ف��ي ث��الث صفح��ات، نص��ت على 
ضرورة حتيي��د امللف األمن��ي، وعدم 
اس��تخدامه ألغراض انتخابية قبل 
االقت��راع، كما حضت في مرحلة ما 
بعد االنتخابات، على قبول األطراف 
املوقع��ة عليه��ا التداول الس��لمي 
االنتخابات  نتائج  للس��لطة وقبول 
وانخ��راط األطراف في ش��كل فوري 
لتش��كيل حكومة جديدة  لإلعداد 

وفق الدستور".
كم��ا تضمنت آلية لتنفي��ذ امليثاق 
عبر تش��كيل جلان من ممثلي القوى 
لالنتخاب��ات  العلي��ا  واملفوضي��ة 
وبعث��ة األمم املتح��دة ف��ي الع��راق 
)يونام��ي( وعق��د اجتماع م��رة في 
األس��بوع أو كل أس��بوعني، مع ترك 
الب��اب مفتوح��اً لعقد لق��اءات مع 
ق��ادة القوى السياس��ية في حاالت 

الضرورة.
وأشارت املصادر إلى ان "هذه الوثيقة 
خالص��ة عمل وراء أبواب مغلقة بني 
خبراء غربيني وشخصيات سياسية 
عراقي��ة، تضمن عق��د اجتماع في 

الثان��ي  كان��ون  منتص��ف  بغ��داد 
املاضي بعد س��نة ونصف الس��نة 
م��ن النقاش��ات التي ش��ارك فيها 
ممثلون من اجملموعات، والشخصيات 
وختم��ت  الرئيس��ية.  السياس��ية 
بالقول، إنه من املقرر أن يعلن رئيس 
اجلمهوري��ة فؤاد  معص��وم، ورئيس 
البرمل��ان س��ليم اجلب��وري، ورئي��س 
احلكومة حيدر العبادي، عن الوثيقة 
الش��رف  "ميث��اق  س��ميت  الت��ي 
االنتخاب��ي" بش��كل رس��مي بني 6 
و9 الش��هر املقبل، قبل بدء احلمالت 

االنتخابية في 10 نيسان املقبل.
تفصيالت ص2

الكتل السياسية توّقع "ميثاق الشرف االنتخابي" مخاوف من فشل انعقادها بسبب الحمالت االنتخابية المبّكرة
20 قانونًا والتصويت لقضاة التمييز ينتظر النّواب في جلستهم األخيرة

وكاالت ـ الصباح الجديد:

بع��د سلس��لة التغييرات االخي��رة التي 
أجراها في فريق عمله في البيت االبيض، 
يب��دو ان الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب 
وضع سياسة بالده اخلارجية بأيدي صقور 
من أصحاب املي��ول احلربية، ليتزامن ذلك 
مع استحقاقات حاسمة خصوصا بشأن 

ايران وكوريا الشمالية.
وبعد ان متيزت الس��نة االول��ى من واليته 
باخل��روج من عدد من االتفاق��ات الدولية، 
يتجه ترامب خالل العام 2018 الى انتهاج 
سياسة هجومية، فيلوح بحرب جتارية مع 
بك��ني، ويختار مستش��ارا لالمن القومي 
ج��ون بولتون املعروف مبواقفه املتش��ددة 

جدا من كوريا الشمالية وايران.
يق��ول ريتش��ارد ه��اس رئي��س "مجلس 
الصي��ت  الذائ��ع  اخلارجي��ة"  العالق��ات 
ترام��ب  دونال��د  واملع��روف بجديت��ه "ان 
مس��تعد حاليا للدخول ف��ي حروب على 
ث��الث جبه��ات: سياس��ية عب��ر انتق��اد 

التحقيقات حول دور روس��ي محتمل في 
انتخابه، واقتصادي��ة ضد الصني وغيرها 
من الدول، واخيرا الدخول في حرب فعلية 

ضد إيران و/او كوريا الشمالية".
واضاف الدبلوماسي السابق "انها الفترة 
االكثر خطورة في تاريخ الواليات املتحدة 

احلديث، ويعود القسم االكبر من السبب 
بذلك الينا".

ويكم��ل جون بولتون الس��فير االميركي 

الس��ابق لدى االمم املتحدة تشكيلة فريق 
جدي��د ف��ي االدارة االميركية. وهكذا متت 
االطاحة ب اتش ار ماكماستر املستشار 
الس��ابق لشؤون االمن القومي، الذي حلق 
بذلك مبس��اعدته دين��ا باول، وحل��ق بوزير 
اخلارجي��ة ريكس تيلرس��ون الذي أقصي 

بطريقة فجة.
وتنقل أوس��اط دبلوماسية في واشنطن 
ان هؤالء الثالثة كانوا يشكلون ثالثيا من 
"العقالء" القالئل الذين كانوا يس��هرون 

على "الطفل" ترامب الكثير الهفوات.
ومل��ا اعل��ن ع��ن ماي��ك بومبي��و ليخلف 
تيلرسون صدم الكثير من املراقبني النهم 
اعتبروا هذا اخليار عودة الى االساليب التي 
كانت قائم��ة في عهد الرئيس اجلمهوري 
ج��ورج دبليو بوش : ذل��ك ان بومبيو الذي 
ينتقل من رئاس��ة االستخبارات املركزية 
االميركي��ة "س��ي اي ايه" ال��ى اخلارجية 
"س��بق ان عب��ر ع��ن دعمه الس��تخدام 
تقني��ات االس��تجواب التي تعتب��ر مبثابة 

تعذيب".
تتمة ص3

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أتهم رئيس مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي - جه��ات ل��م يس��مها- 
بقيادة حمل��ة ضد القطاع اخلاص 

في العراق.
وذكر بي��ان ملكت��ب رئيس ال��وزراء 
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه، أن العبادي "ألتق��ى أعضاء 

احت��اد املقاول��ني العراقي��ني وبحث 
ام��ام  العقب��ات  تذلي��ل  معه��م 
عم��ل املقاول��ني والقط��اع اخلاص 
العراق��ي،  باالقتص��اد  للنه��وض 
وأس��تمع ال��ى الصعوب��ات الت��ي 
املقاولني  تواج��ه عم��ل ش��ريحة 
وتس��ريع االجراءات للحصول على 
حقوقهم وخطط االحتاد للنهوض 

بالقطاع اخلاص".
وأك��د العبادي حس��ب البي��ان، ان 
للمقاولني  اس��تحقاقات  "هن��اك 
على الدولة وقد اعطتهم سندات 
خزينة لسد استحقاقاتهم، مبينا 
اننا اتخذنا قرارات لصالح املقاولني 
مع اش��تداد االزمة املالية ونفقات 
اس��تمرار  عل��ى  حلرصن��ا  احل��رب 

عمله��م الذي يوفر ف��رص العمل 
للمواطنني ويدعم اقتصاد البلد".

الت��ي م��ر  ان "الظ��روف  واض��اف 
بها البل��د كانت صعب��ة جدا ولو 
سيطرت عصابات داعش االرهابية 
على البل��د ألصبح��ت كل االمور 
الباقية ال قيمة له��ا،" مبيناً "اننا 
انتصرنا وخرجنا اقوى ونعمل على 

إعمار البلد وبنائه".
وأش��ار العب��ادي ال��ى "انن��ا نقدر 
معان��اة املقاول��ني وان الضغ��وط 
الت��ي يتعرض��ون له��ا كبي��رة الن 
هنال��ك مس��تحقات له��م ل��دى 
تذلي��ل  عل��ى  ونعم��ل  الدول��ة 
العقبات وتسهيل االجراءات بهذا 
اخلص��وص ونحت��اج للتع��اون حلل 

هذه االشكاالت".
وتابع ان هناك من يقود حملة ضد 
القطاع اخلاص الذي ميثل ش��ريحة 
كبي��رة للمجتم��ع وال��ذي ميثل��ه 
احل��ّداد والنج��ار والبّن��اء واصحاب 
احمل��ال وغيره��م الكثي��ر ويجب ان 
يت��م التصدي له��ذه احلملة التي 

تستهدف كل هذه الشرائح".

العبادي: ينبغي التصدي لمن يستهدف القّطاع الخاص

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر رئي��س تي��ار احلكم��ة عمار 
البع��ض  س��عي  م��ن  احلكي��م، 
ل�"إثارة الفتنة" من جديد حتقيقا 
للفائ��دة الش��خصية، فيما أكد 
أن الع��راق يقت��رب م��ن مرحل��ة 
االس��تقرار والعال��م ينظ��ر اليه 

ك�"بلد صاعد".
وق��ال احلكي��م خالل لقائ��ه عددا 
م��ن ش��يوخ العش��ائر والوجهاء 
في محافظة ديالى، حس��ب بيان 
صحفي اص��دره مكتبه االعالمي 
وتلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 

من��ه، "نحمل اجلميع مس��ؤولية 
احلفاظ على االنتصار العس��كري 
ال��ذي حتقق، وعل��ى ع��ودة الوئام 
العراق��ي  للش��عب  اجملتمع��ي 
والعالقة بني الس��نة والشيعة"، 
مح��ذرا من "التراخ��ي في الوقت 
الذي ما زال االرهاب حاضرا فكريا 

وعن طريق خالياه النائمة".
ودع��ا احلكي��م ال��ى "رد كل م��ن 
يتحدث بنبرة طائفية من اي جهة 
كان��ت، وال��ى ان يتحمل ش��يوخ 
العشائر مسؤولياتهم في ذلك".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت هيأة التقاعد الوطنية، امس 
الس��بت، م��ا مت تداول��ه في بعض 
مواقع التواصل االجتماعي بشأن 
إلغاء املكافآت التقاعدية ومكافأة 
نهاية اخلدمة، فيما اكدت انه كالم 

غير صحيح ونرجو عدم تداوله.
وذكر بي��ان للهيأة تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه، ان "أحد 
األشخاص السيئني قام بكتابة ما 
تقدم ونسبه الى احلكومة لغرض 
إث��ارة ال��رأي العام ض��د احلكومة 
ألسباب سياسية مغرضة تهدف 
ال��ى إضاع��ة النصر ال��ذي حتقق 

عل��ى أيدي العراقيني بقيادة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي".

البيان  الهيأة بحس��ب  وأضاف��ت 
"نتمن��ى ع��دم ت��داول مواضي��ع 
أن  مبين��اً  مصدره��ا"،  يعل��م  ال 
مق��ررة  التقاعدي��ة  "املكاف��آت 

مبوجب القانون".
وتابع البيان "يت��م حاليا التهيئة 
لص��رف مكاف��أة نهاي��ة اخلدم��ة 
وحس��ب  السادس��ة  الوجب��ة 
مبين��اَ  واالقدمي��ة"،  التسلس��ل 
"سيتم صرف بقية الوجبات حال 
إق��رار املوازنة وورود التمويل اخلاص 

بها ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
العلي��ا  الوطني��ة  الهيئ��ة  ردت 
الس��بت،  والعدال��ة،  للمس��اءلة 
عل��ى تصريح��ات امني س��ر حركة 
الوفاق ضياء املعيني، مش��ددة على 
الهيئ��ة،  بعم��ل  "التش��كيك"  ان 
"محاول��ة يائس��ة غايته��ا متك��ني 
ازالم البع��ث للنفوذ م��ن جديد الى 

العملية السياسية".
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلقت " 
الصباح اجلديد " نسخة منه، "لقد 
غف��ل املتخرص��ون او يتغافلون، عن 
احلقيقة الواضحة وضوح الشمس 
في رابع��ة النهار بأن اإلجراءات التي 

تقوم به��ا الهيئة الوطني��ة العليا 
للمس��اءلة والعدالة إمن��ا هي جزء 
من مهامها املناطة بها واملنصوص 
عليها في الدستور العراقي )الواردة 
في املادة ١٣٥( والت��ي أقرها البرملان 
العراقي بعد تشريعه لقانون هيئة 
املس��اءلة والعدالة رقم ١٠ لس��نة 
٢٠٠٨ وال��ذي مت التصويت عليه من 
جميع الكيانات واألحزاب املشاركة 
في صناع��ة القرار السياس��ي في 
الع��راق )وال��ذي ع��د الهيئ��ة جهة 
كاش��فة عن املش��مولني باحكامه 

املادة ٢/ ثانياً(".
تتمة ص3

الحكيم: العراق يقترب من مرحلة 
االستقرار والعالم ينظر إليه 

البلد الصاعد

مكافآت التقاعد ونهاية الخدمة 
سارية وال صحة إللغائها

"المساءلة والعدالة": التشكيك 
بعملنا محاولة لتمكين أزالم البعث

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد األم��ني الع��ام جلامعة 
أب��و  أحم��د  العربي��ة  ال��دول 
الغي��ط، أمس الس��بت، على 
تضاف��ر اجلهود ب��ني الفاعلني 
أفريقي��ا  ف��ي  االقتصادي��ني 
والعالم العربي لتبادل اخلبرات 
والتجارب الناجحة واملساهمة 

في إعادة إعمار العراق.
وقال��ت مدي��ر إدارة التنمي��ة 
املس��تدامة والتع��اون الدولي 
ن��دى  العربي��ة،  باجلامع��ة 
العجيزي، في كلمة لها نيابة 
عن أبو الغيط، إن األمني العام 
للجامعة دعا إلى دعم العراق 
ال��ذي واجه حتدي��ات حقيقية 
في مكافحة اإلرهاب والقضاء 
علي��ه وه��و م��ا تس��بب في 
الكثير من اخلسائر في البنية 

التحتية للبالد.
ف��ي  العجي��زي،  وأضاف��ت 

اجللس��ة  أم��ام  كلمته��ا 
االفتتاحية ل� "مؤمتر ومعرض 
االس��تثمار العرب��ي األفريقي 
ف��ي ظ��ل التنمية الش��املة 
املس��تدامة"، ال��ذي انطلقت 
ان  الس��بت،  أم��س  أعمال��ه، 
ابو الغيط، أك��د أهمية الدور 
الذي يلعبه قطاع االس��تثمار 
الش��عب  في دع��م تطلعات 
العراقي بش��أن إعادة اإلعمار 

بعد هزمية داعش.
"حض��ور  ان  إل��ى  واش��ارت 
العدي��د م��ن املس��ؤولني عن 
ملف االس��تثمار ف��ي العراق 
ومش��اركتهم باملؤمتر يشكل 
فرصة من أج��ل الوقوف على 
التس��هيالت واالمتيازات التي 
للمستثمرين  العراق  يقدمها 
الع��رب واألفارق��ة ف��ي ه��ذا 

اإلطار".
تتمة ص3

أبو الغيط يدعو االقتصاديين 
األفارقة والعرب لإلسهام 

بإعمار العراق

سياسة أميركا الخارجية يتسلمها
"الصقـور" من ذوي الميـول الحربيـة

#نهضة_اقتصادية
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متابعة الصباح الجديد:

بعد عدة اشهر من القتال العنيف 
حتررت املوصل م��ن براثن التنظيم 
االرهابي »داع��ش »في متوز املاضي 
، وف��ي النهاي��ة، ترك ذل��ك املدينة 
تواجه حت��ٍد كبير بوج��ود األنقاض 
الناجت��ة عن تدمير واس��ع النطاق 
للبني��ة التحتية واملن��ازل.  يضاف 
الى ذل��ك املش��كلة الكب��رى في 
الكميات  م��ع  التعام��ل  كيفي��ة 
الضخمة التي نتج��ت عن أعمال 
العن��ف والت��ي غالب��اً م��ا تك��ون 
مختلطة مع امل��واد غير املنفجرة 
واملفخخات وامل��واد اخلطرة األخرى 

احملتملة. 
اعتم��اداً على تقيي��م األضرار من 
حتلي��ل ص��ور األقم��ار الصناعي��ة 
التي قام به��ا برنامج األمم املتحدة 
وبرنامج  البش��رية  للمستوطنات 
البيئة، تشير التقديرات إلى وجود 
حوالي 8 مالي��ن طن من األنقاض 
الت��ي خلفتها األزم��ة  في املوصل 
والتي تعادل ثالث��ة أضعاف حجم 

الهرم األكبر في اجليزة. 
ويقول حس��ن بارتو مدي��ر برنامج 
البيئ��ة التابع ل��أمم املتح��دة في 
لتقيي��م  أقيم��ت  عم��ل  ورش��ة 
االضرار.  »بعد نحو تس��عة أشهر 
من حترير املوصل، نعتقد أن الوقت 
ق��د ح��ان اآلن للتخطي��ط إلزالة 
األنقاض بطريقة منظمة لضمان 
القيام بذلك بشكل صحيح. هذا 
ليس فقط من الناحية االقتصادية 
ولكن كون التخلص من األنقاض، 
دومن��ا تخطي��ط مس��بق، ميكن أن 
يخل��ق مخاط��ر صحي��ة وبيئي��ة 
اقتصادية  ومس��ؤوليات  خطي��رة 

مرهقة في املستقبل«. 
املنس��ق  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
اإلقليم��ي لبرنام��ج األمم املتح��دة 
م��ازن  البش��رية  للمس��توطنات 
طلعت، ب��أن وضع خطة ش��املة 
إلدارة األنق��اض تعتمد على األدلة 
ومتكن من التخل��ص من األنقاض 
وإع��ادة تدويره��ا بطريق��ة بيئي��ة 
أمر أساس��ي لضمان عودة سكان 
املوص��ل إل��ى املدينة وإع��ادة بناء 

منازلهم واس��تعادة سبل العيش 
بطريقة مستدامة. 

وجمعت ورشة العمل بن اإلدارات 
املوصل  ف��ي  الرئيس��ة  احلكومية 
لتنفي��ذ جهود إزال��ة األنقاض مع 
خبراء في إزالة األلغام واملتفجرات، 
موضوع املباني التاريخية، واملسائل 
القانوني��ة، والبيئ��ة، وممثل��ن من 
اجملتمع��ات احمللية والقطاع اخلاص، 
كما شاركت منظمات األمم املتحدة 

واملؤسسات الدولية األخرى. 
وق��دم خب��راء متخصص��ون ف��ي 
مج��ال إدارة األنقاض النتائج التي 
توصلوا إليها من التقييم امليداني 
ونظ��ام  املوص��ل  ف��ي  الش��امل 
س��يناريوهات  لوض��ع  النمذج��ة 
أس��اس  عل��ى  األنق��اض  إلزال��ة 

تش��غيلية مختلفة.  منهجي��ات 
وقد ق��ام املش��اركون ف��ي حلقة 
العم��ل مبراجع��ة الس��يناريوهات 
استناداً إلى أولوياتهم، وسيساعد 
ذل��ك على إكمال عملية تخطيط 

إدارة األنقاض. 
ف��ي نهاي��ة ورش��ة العم��ل، اتفق 
املشاركون على ضرورة وضع خطة 
توجيهية إلدارة األنقاض في املدينة 
تضم كافة املعنين وتوفر خارطة 
طري��ق لتوجي��ه جمي��ع اجله��ات 
الفاعل��ة . ومت االتفاق على إنش��اء 
جلنة لتطوير خطة تشاركية إلدارة 
املوصل  بلدي��ة  األنق��اض بقي��ادة 

ومبشاركة املعنين. 
م��ن جانبه��ا، أعرب��ت وكاالت األمم 
املتح��دة ع��ن اهتمامه��ا الق��وي 

بدع��م بلدي��ة املوصل ف��ي تطوير 
خطة إدارة األنقاض واملساعدة في 
حش��د الدعم من شركاء التنمية 

من أجل تنفيذها.
املتح��دة  األمم  برنام��ج  وكان 
للمس��توطنات البش��رية )موئ��ل 
األمم املتح��دة( ش��جع عل��ى بن��اء 
بلدات ومدن مس��تدامة اجتماعيا 
وبيئي��ا ، ويش��كل البرنامج مركز 
التنس��يق جلميع مسائل التوسع 
احلضري واملس��توطنات البش��رية 
في منظومة األمم املتحدة. ويتوخى 
موئ��ل األمم املتح��دة أن تكون املدن 
واملس��توطنات البش��رية األخ��رى 
مخططة جي��دا، وم��داره بحكم 
وج��ود  م��ع  كف��اءة،  وذات  جي��د، 
مساكن وبنية حتتية كافية، وفرص 

حلص��ول اجلمي��ع عل��ى الوظائف 
واخلدمات األساس��ية مث��ل املياه، 

والطاقة واملرافق الصحية.
التي  الرئيس��ة  الوثائ��ق  وتتمث��ل 
مل والي��ة موئل األمم املتحدة في  جتجُ
إعالن فانكوفر بشأن املستوطنات 
وإع��الن  األول(،  )املوئ��ل  البش��رية 
اس��طنبول بش��أن املس��توطنات 
البش��رية )املوئ��ل الثان��ي وجدول 
أعمال املوئل(، واإلعالن بشأن املدن 
واملستوطنات البشرية األخرى في 
األلفي��ة اجلدي��دة، وق��رار اجلمعية 

العامة 206/56.
ووالية موئل األمم املتحدة مستمدة 
كذلك من األهداف اإلمنائية األخرى 
املتف��ق عليه��ا دوليا، مب��ا في ذلك 
األهداف املنصوص عليها في إعالن 

األمم املتح��دة بش��أن األلفية )قرار 
اجلمعي��ة العام��ة 2/55( ، ويجُدمج 
موئل األمم املتحدة حقوق اإلنس��ان 
في جميع جوانب أعماله التنفيذية 
والتشريعية. وهذا يشمل التعاون 
حلق��وق  الس��امي  املف��وض  م��ع 
اإلنس��ان لتعزيز تنفيذ االتفاقيات 
ع��د الوطنية،  الدولي��ة عل��ى الصجُ
ومفه��وم   ، واحمللي��ة  واإلقليمي��ة 
للتنمي��ة  املتح��دة  األمم  موئ��ل 
املستدامة للحضر يشمل سيادة 
القانون وحماية الفئات الضعيفة 
أساس��ين.  عنصرين  بوصفهم��ا 
ويركز العمل التشريعي للبرنامج 
عل��ى ج��ودة القان��ون، وبخاص��ة 
السياس��ات  تنفيذ  فعاليته ف��ي 

ومساءلته .

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر عسكري عراقي، 
األس��لحة  م��ن  ش��حنات  أن 
واألعت��دة ومنظوم��ات للدف��اع 
اجلوي وعرب��ات مصفحة وصلت 
من روس��يا إل��ى مين��اء أم قصر 
مبحافظة البصرة حلساب اجليش 

العراقي.
وأض��اف املص��در أن »منظومات 
للدف��اع اجل��وي قصي��رة وبعيدة 
املدى إلى جانب عجالت مدرعة، 
وناقالت دبابات، وأسلحة واعتدة 
مختلفة وصل��ت ميناء ام قصر 

قادمة من روسيا«.

أن »ش��حنة األس��لحة  وأوضح 
أفرغ��ت اس��تعدادا لنقلها إلى 
مواقع اجليش العراقي«، في وقت 

لم يحدده.
ول��م يوض��ح املص��در حج��م أو 
أعداد األس��لحة واملع��دات التي 
ذكره��ا أو الصفق��ة التي تندرج 

ضمنها أو تكلفتها.
وكان العراق قد تس��لم الش��هر 
 ،}T90S{ املاضي 36 دبابة من طراز
ضمن العقد الروس��ي من اصل 
73 دبابة ستس��لم بنحو كامل 
في نيس��ان املقب��ل ضمن عقد 

أبرم العام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  اعلن��ت 
العس��كرية، أمس السبت، عثورها 
على مخبأ يحوي 22 حزاما ناس��فا 
و55 عب��وة ناس��فة وع��دد كبي��ر 
م��ن االعت��دة في قض��اء راوة غربي 
االنب��ار، مش��يرة الى تفجي��ر اخملبأ 

بش��كل مس��يطر علي��ه. وقال��ت 
املديري��ة في بيان تلق��ت، »الصباح 
اجلدي��د«، نس��خة من��ه، إن »رجال 
العسكرية  االس��تخبارات  مديرية 
ف��ي فرقة املش��اة الس��ابعة وبناء 
على معلومات استخبارية دقيقة، 
متكنوا من الس��يطرة واالس��تيالء 

عل��ى مخبأ يض��م كدس��ا مهما 
للمتفج��رات واالس��لحة في قرية 

خنيفس بقضاء راوة في األنبار«.
واضافت املديري��ة، أن »القوة عثرت 
داخ��ل اخملبأ على 22 حزاما ناس��فا 
عب��وة  و55  لالس��تخدام،  جاه��زا 
على ش��كل الغام ضد الدروع، و55 

صاعق قاذف��ة، و26 رمانة يدوية، و7 
كغم من املواد املتفجرة، و4 بكرات 
 ،RBG7 اسالك للتفجير، و2 قاذفات
و1 دراجة ناري��ة، و1 بندقية قنص«، 
مبينة انه » كتيبة هندسة الفرقة 
قامت بتفجي��ر الكدس واخملبأ حتت 

السيطرة ».

وصول منظومات للدفاع الجوي وعربات
مصفحة روسية الى العراق

العثور على مخبأ يحوي22 حزاما
ناسفا و55 عبوة غربي األنبار

برنامجان أمميان يؤكدان وجود 8 ماليين
طن من األنقاض خلفتها أزمة الموصل

تعادل ثالثة أضعاف حجم الهرم األكبر في الجيزة 
د.علي شمخي

التثقيف للممارس��ة الدميقراطية ف��ي االنتخابات 
يس��تلزم وعي��ا بقوانن العملي��ة االنتخابية وفهما 
وتبص��را مبواد الدس��تور ودراي��ة بالتداول الس��لمي 
للس��لطة وكان من املفروض ان يش��هد العراق منذ 
سنوات التغيير التي اعقبت سقوط النظام السابق 
ح��راكا مدني��ا مدعوم��ا م��ن الدولة لنش��ر الوعي 
والتثقيف بالتعددية ومفاهيم الدميقراطية واالوجه 
العملي��ة ملمارس��تها ولرمبا كانت ه��ذه املهمة هي 
االوجب في سلس��لة املهام التي كانت تس��تهدف 
التهيئة واالعداد الجيال عراقية لم تتلق طوال اكثر 
م��ن ثالث��ة عقود من الزمن س��وى خطاب ش��مولي 
احادي اراد القائمون على السلطة من خالله تكريس 
مفاهيم االس��تعباد واالذالل والتف��رد وتغييب الراي 
االخر وحت��ى النبخس جهود االخرين فان الس��نوات 
االولى التي اعقبت التغيير ش��هدت انبثاق عدد من 
منظمات اجملتمع املدني وتصدى عدد من النش��طاء 
املدني��ن للكثي��ر من املب��ادرات من اج��ل الدفاع عن 
مكتسبات التغيير ومحاولة الوصول الى مستويات 
عميق��ة من فئ��ات اجلمه��ور املس��تهدف والتذكير 
باحلق��وق الدميقراطية التي افرده��ا النظام التعددي 
والتنبي��ه ال��ى سلس��لة االنتهاكات الت��ي اقدمت 
عليها العديد من االح��زاب واجملموعات واالفراد اال ان 
ماحص��ل بعد هذا احلراك ان تي��ارا حزبيا جارفا واجه 
ه��ذا احلراك املدن��ي وانبرت احزاب الس��لطة واحزاب 
اخرى منافس��ة متحالفة معها او معارضة لها في 
تكريس مفاهي��م العمل احلزبي وافراغ احلراك املدني 
من محتواه واستبداله باحلراك السياسي القائم على 
التثقي��ف باحلزبية واعادة صياغة خطاب الس��لطة 
الش��مولي وتوظيفه بخطاب حزبي مقيت انتج لنا 
نظام��ا محاصصي��ا وعزز من س��لطة االحزاب على 
حس��اب النش��اط املدني وبات العراق اليوم محتاجا 
الى جهود كبيرة ومضاعفة من اجل اعادة التثقيف 
باحل��راك املدني املتمثل بدع��م املنظمات واجلمعيات 
واملبادرات املعنية بالدفاع ع��ن الدميقراطية والدفاع 
عن الدس��تور ووقف االنتهاكات ومواجهة الفس��اد 
وانحراف العملية السياس��ية عن هدفها بتأسيس 
دولة جديدة تكون للمؤسسات الكلمة العليا فيها 
بدال من اختطاف االحزاب ملقدرات هذه الدولة وحتكم 
الزعماء واملتحزب��ن فيها مبقاليد االم��ور ولرمبا كان 
التثقيف باالجراءات والس��لوكيات وقوانن العملية 
االنتخابي��ة هي اخلط��وة االولى الت��ي تبتنى عليها 
اخلطوات الالحقة في سبيل تكريس النشاط املدني 
وابعاد او تهميش احلراك احلزبي او تضييق مس��احات 
احل��راك في��ه وقد حان��ت اللحظة الت��ي يجب فيها 
دعم حركة النش��طاء املدنين ومتييزه��ا عن احلراك 
السياس��ي واحلزبي ال��ذي تبتغي م��ن ورائه االحزاب 
والكيانات السياس��ية حتقيق اهدافه��ا ومصاحلها  
السلطوية الضيقة على حس��اب مصلحة الوطن 

والدولة.

المدني.. والسياسي !

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت مصادر صحفية أمس السبت، ان 
ق��ادة الكتل والقوى السياس��ية وقعوا 
على »ميثاق شرف انتخابي« برعاية االمم 
املتح��دة، فيما اش��ارت الى ان مس��ودة 
امليثاق تضمنت 24 بنداً حتكم االنتخابات 

التشريعية املقررة في أيار املقبل.
وقال��ت املص��ادر ان »ممثلي ق��ادة الكتل 
بع��د  توصل��وا  السياس��ية  والق��وى 
مفاوض��ات ش��اقة بوس��اطة م��ن األمم 
املتح��دة وخب��راء غربي��ن، إل��ى ميث��اق 
ش��رف انتخاب��ي«، وتضمن��ت مس��ودة 
امليثاق إدان��ة أي خطاب طائفي أو عرقي 
ورفض العن��ف، إضافة إلى االمتناع عن 
اس��تخدام وس��ائل الضغط كالتهديد 
أو التحري��ض أو إجب��ار الناخب��ن عل��ى 

التصويت.
واضاف��ت أن » الوثيق��ة الت��ي تق��ع في 
ثالث صفحات، نصت على ضرورة حتييد 
امللف األمني، وعدم استخدامه ألغراض 
انتخابية قب��ل االقتراع، كما حضت في 
مرحلة م��ا بعد االنتخاب��ات، على قبول 
األطراف املوقعة عليها التداول السلمي 
االنتخاب��ات  نتائ��ج  وقب��ول  للس��لطة 
وانخ��راط األط��راف بش��كل ف��وري في 
اإلعداد لتش��كيل حكومة جديدة وفق 

الدستور«.
كم��ا تضمنت آلية لتنفي��ذ امليثاق عبر 
تشكيل جلان من ممثلي القوى واملفوضية 
العلي��ا لالنتخابات وبعث��ة األمم املتحدة 
في العراق )يونام��ي( وعقد اجتماع مرة 
في األس��بوع أو كل أس��بوعن، مع ترك 
الباب مفتوح��اً لعقد لق��اءات مع قادة 

القوى السياسية في حاالت الضرورة.

وأش��ارت املصادر إلى ان »ه��ذه الوثيقة 
خالصة عمل وراء أبواب مغلقة بن خبراء 
غربين وش��خصيات سياسية عراقية، 
تضمن عقد اجتماع في بغداد منتصف 
كانون الثاني املاضي بعد س��نة ونصف 
الس��نة من النقاشات التي شارك فيها 
ممثل��ون م��ن اجملموعات، والش��خصيات 
السياس��ية الرئيس��ية، وه��ي محم��د 
نوري عبد ربه )س��عد البزاز- مس��تقل(، 
رع��د الدهلك��ي )ممثل صال��ح املطلك(، 
خالد املفرجي )أسامة النجيفي(، وصال 
ع��زاوي )خمي��س خنج��ر(، ف��رح زبيدي 
)س��ليم اجلب��وري(، محم��د الكربول��ي 
)جمال الكربولي(، علي املوس��وي )نوري 
املالكي(، محمد محسن الزبيدي )هادي 
العام��ري(، عب��د الكرمي النقي��ب )همام 
حمودي(، أمير الكناني )مقتدى الصدر(، 
محمد الش��مري )عمار حكيم(، إضافة 

إلى ممثل للرئيس فؤاد معصوم«.
وختم��ت بالقول، إنه م��ن املقرر أن يعلن 
رئي��س اجلمهورية فؤاد  معصوم، ورئيس 
البرملان سليم اجلبوري، ورئيس احلكومة 
حيدر العبادي، عن الوثيقة التي سميت 
»ميث��اق الش��رف االنتخاب��ي« بش��كل 
رس��مي بن 6 و9 الش��هر املقب��ل، قبل 
ب��دء احلمالت االنتخابية في 10 نيس��ان 

املقبل.

وهنا نص وثيقة »ميثاق الشرف 
االنتخابي في العراق«

انطالق��اً م��ن حرصنا عل��ى توفير أجواء 
س��ليمة مته��د النتخابات ح��رة ونزيهة 
وشفافة وتأمن مشاركة واسعة جلميع 
أطي��اف العراقي، تعكس نتائجها إرادته 
وحتظى بقبوله؛ م��ا يعزز الثقة املتبادلة 
بن األطراف العراقية اخملتلفة، اتفق ممثلو 

املوقعة  السياسية  واألحزاب  االئتالفات 
أدناه على ميثاق الشرف االنتخابي على 

التزام القواعد اآلتية:

مبادئ عامة
1 - اإلمي��ان باحترام وتعزيز حقوق اجلميع 
الدميقراطي��ة ف��ي التناف��س الش��ريف 
واحلر، وتكافؤ الفرص جلميع املرش��حن 
وأعضاء األحزاب السياسية املتنافسة، 
والعم��ل بحرية ف��ي الفض��اء الوطني 
واحمللي للترويج إلى برامجهم االنتخابية 
والتعددية احلزبية، وأن للجميع احلق في 
الترش��ح واالنتخاب م��ن دون أي عائق أو 

تأثير.
2 - اإلمي��ان الكامل بأن للجميع احلق في 
القي��ام بجميع النش��اطات االنتخابية 
والتثقيفي��ة والتدريبي��ة الالزمة إلجناح 

حمالتهم االنتخابية من دون أي عائق.
3 - إدان��ة أي خط��اب طائف��ي أو عرقي 
يس��تهدف أي��اً م��ن مكونات الش��عب 
العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك 
وفق القانون، والعمل على تبني اخلطاب 
املعت��دل بعي��داً م��ن التش��نج واحلقن 

الطائفي وتعزيز التسامح.
4 - رفض العنف بكل أشكاله والتصدي 
ألي ظاه��رة أو ممارس��ة ته��دف إلى متزق 
وحدة الصف والوحدة الوطنية، والعمل 
ب��روح الفريق الواح��د والت��زام القوانن 
الناف��دة للتصدي ألي ظاه��رة تؤثر على 

سالمة العملية االنتخابية.
5 - التأكي��د على املرش��حن بالتصرف 
املتنافس��ن  واحت��رام  دول��ة،  كرج��ال 
ف��ي االنتخاب��ات بعضهم بعض��اً، ذلك 
التس��قيط  أس��اليب  ع��ن  باالبتع��اد 
والتش��هير والتجريح، وأن تركز احلمالت 
االس��تراتيجية والبرام��ج على مصالح 

العراق العليا.
6 - تق��دمي منوذج في احل��س الدميقراطي 
النزع��ة  توظي��ف  وع��دم  والوطن��ي، 
الطائفية أو العرقية أو اإلثنية، والتأكيد 
على حرية التنافس واحلوار على أس��اس 

البرامج االنتخابية.
7 - اإلميان بحق الفوز وكس��ب األصوات 
ل��كل مرش��ح أو ائتالف، وع��دم التورط 
بعملي��ات تزوي��ر أو تش��جيع عليه��ا أو 

ترويجها عبر الوسائل اخملتلفة.
8 - احت��رام صوت الناخب كحق مقدس 

وعدم إهماله أو السطو عليه من خالل 
التأثي��ر عل��ى املراقب��ن والعامل��ن في 

مراكز االنتخابات.
9 - حت��رمي االحت��راب واللج��وء للعن��ف 
السياس��ي، ومن��ع التهديد املباش��ر أو 
املبطن بن املتنافس��ن في االنتخابات، 
واعتبار ذلك من وسائل االبتزاز السياسي 
املرفوض وجترميه، والس��ماح للمرشحن 
كافة بالقيام بحمالتهم االنتخابية من 

دون عوائق أو تهديد.
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي

10. االلت��زام بحري��ة الصحافة وحقوق 
اإلنس��ان والدميقراطية وسيادة القانون 

واملساواة بن اجلميع أمام القانون.
11. اإلمي��ان بحقوق اجلمي��ع في احلصول 
على فرص متكافئ��ة في البث اإلعالني 
واإلعالم��ي، وأن تك��ون ش��بكة اإلعالم 
العراق��ي الرس��مية مفتوح��ة وبعدالة 
الدعاية  وتوظي��ف  املرش��حن،  جلمي��ع 
االنتخابي��ة مبا ال يس��يء للمش��اركن 
ف��ي االنتخاب��ات واالعت��راف بالتعددية 

السياسية.
12. ع��دم اس��تخدام وس��ائل اإلع��الم 
والتواص��ل االجتماع��ي الس��تهداف أو 
لتس��قيط املنافس��ن، واعتم��اد احلوار 
البن��اء س��بيالً وحي��داً ملعاجل��ة أي خلل 
تواجه��ه العملي��ة االنتخابي��ة. ودعوة 
وسائل اإلعالم الرسمية وغير الرسمية 
إل��ى حت��ري الدق��ة وااللت��زام باملهني��ة 

الصحافية من دون حتيز.
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات

13. ع��دم التدخ��ل في أنش��طة ومهام 
املفوضية العليا املس��تقلة لالنتخابات 
مع دعم اجلهود الدولية ملراقبة العملية 

االنتخابية.
14. ويلت��زم اجلمي��ع بدع��م املفوضي��ة 

العليا املس��تقلة لالنتخابات في القيام 
مبس��ؤولياتها وإجراءاتها جتاه املرشحن 
كاف��ة ب��كل ش��فافية للتحقي��ق في 
الش��كاوى املقدمة إليها وفقاً للقوانن 

النافذة.
احت��رام مؤسس��ات الدول��ة واملش��اعر 

واملقدسات
15. االلت��زام بالقانون والنظ��ام واحترام 

استقاللية القضاء.
16. تق��وم احلكوم��ة االحتادي��ة باتخ��اذ 
وص��ول  لتس��هيل  كاف��ة  اإلج��راءات 
الناخب��ن إلى مراك��ز االقت��راع من دون 

قيود وتوفير احلماية األمنية لهم.
الدول��ة  م��وارد  اس��تخدام  ع��دم   .17
البش��رية أو املالية للتروي��ج الئتالف أو 
قائم��ة أو مرش��ح، خصوص��اً أن الكثير 
من املتنافسن يشغلون مراكز ووظائف 

عليا في الدولة.
18. حتيي��د امللف األمن��ي باعتباره ملف 
ألغ��راض  اس��تخدامه  وع��دم  دول��ة، 
املداهم��ات  ع��ن  واالبتع��اد  انتخابي��ة، 
أو  سياس��ية  ألغ��راض  واالعتق��االت 
انتخابي��ة، واقتصارها على م��ن تتوافر 

فيهم أدلة جرمية وبأوامر قضائية.
19. االمتن��اع ع��ن اس��تخدام وس��ائل 
الضغ��ط، كالتهدي��د أو التحري��ض أو 
ش��راء الذمم أو إجبار الناخبن أو موظفي 
الدولة على التصويت ملصلحة معينة.

20. احت��رام املش��اعر واملقدس��ات لكل 
األدي��ان والطوائ��ف، وع��دم اس��تخدام 
للداعي��ة  الديني��ة  الرم��وز  أو  الدي��ن 
السياس��ي.  التوظي��ف  أو  االنتخابي��ة 
وباإلمكان االس��تفادة من املنابر الدينية 
لتشجيع املواطنن على ممارسة حقهم 
الدستوري والقانوني في اختيار ممثليهم 

في مجلس النواب.

مرحلة ما بعد االنتخابات
21. االلت��زام مبب��دأ الت��داول الس��لمي 
الدميقراطي��ة  واملمارس��ة  للس��لطة 
بع��د  االنتخاب��ات  بنتائ��ج  والقب��ول 
إقراره��ا رس��مياً م��ن جان��ب املفوضية 
العلي��ا املس��تقلة لالنتخابات واحملكمة 
االحتادية العليا، وااللتزام باألطر الزمنية 

الدستورية في تداول السلطة.
22. دع��وة كاف��ة األط��راف لالنخ��راط 
بش��كل ف��وري ف��ي اإلعداد لتش��كيل 
وفق��اً  اجلدي��دة  العراقي��ة  احلكوم��ة 
لأطر الدس��تورية، واس��تناداً إلى نتائج 
االنتخابات. علي��ه، يهيب املوقعون على 
هذا امليثاق بكافة الكيانات واملرش��حن 
للمش��اركة في��ه، وااللت��زام بقواع��ده 
العراقي  الش��عب  لتضحيات  احترام��اً 

ودماء شهدائه وجرحاه.

تنفيذ امليثاق
- غرف��ة  23. تش��كيل جلن��ة متابع��ة 
عملي��ات مش��تركة مؤلفة م��ن ممثلي 
الكيان��ات املوقع��ة عل��ى ه��ذا امليثاق، 
ومبش��اركة ممثل ع��ن املفوضي��ة العليا 
املس��تقلة وبعثة األمم املتحدة ملساعدة 

العراق )يونامي(.
24. جتتمع – أس��بوعياً أو كل أس��بوعن 
– من أج��ل:أ. متابعة تنفيذ بنوده، ومنع 
حدوث أي خل��ل أو محاول��ة لتزوير إرادة 

الناخب أو ابتزاز الناخبن واملرشحن.
ومعاجل��ة أي عقب��ات تعت��رض تنفيذه، 
ويحق للجنة الدعوة إلى اجتماع القادة 
متى ما تعذر عليها معاجلة أي مشاكل 
طارئ��ة، كم��ا ترفع اللجن��ة توصية إلى 
اجله��ة - اجله��ات التي ال تلت��زم بتنفيذ 

امليثاق وفقا للقانون.

توقيع وثيقة »ميثاق الشرف االنتخابي« برعاية أممية

املوصل 

بعد نحو تسعة أشهر 
من تحرير الموصل 
يسود االعتقاد أن 
الوقت قد حان اآلن 
للتخطيط إلزالة 
األنقاض بطريقة 
منظمة لضمان القيام 
بذلك بشكل صحيح

االحد 25 آذار 2018 العدد )3905(

Sun. 25 Mar. 2018 issue )3905(

من المقرر أن يعلن 
رئيس الجمهورية 
فؤاد  معصوم، ورئيس 
البرلمان سليم الجبوري، 
ورئيس الحكومة حيدر 
العبادي، عن الوثيقة 
التي سميت »ميثاق 
الشرف االنتخابي« 
بشكل رسمي بين 6 و9 
الشهر المقبل، قبل بدء 
الحمالت االنتخابية في 
10 نيسان المقبل



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس السبت، ان مدنيا قتل واصيب اثنان 
اخ��ران بتفجي��ر عبوة ناس��فة ش��مالي 

العاصمة بغداد.
واف��اد املصدر ان "عبوة ناس��فة انفجرت 
صباح يوم امس بالقرب من سوق شعبي 
لقض��اء  التابع��ة  املش��اهدة  مبنطق��ة 
الطارمية ش��مالي بغداد، واس��فرت عن 
مقتل مدن��ي واصابة اثنني اخرين بجروح 
مختلف��ة" ، مضيف��ا ان "ق��وة امني��ة 
طوقت امل��كان وفتحت حتقيق��اً باحلادث، 
فيما نقلت اجلرحى إلى مستشفى قريب 

لتلقي العالج".

ديالى – تدمير مضافة 
اكد مس��ؤول محلي في محافظة ديالى 

امس الس��بت، بان قوة امنية مش��تركة 
ضبط��ت مضافة لتنظي��م "داعش" في 

بساتني زراعية شمال شرقي احملافظة.
وقال رئيس مجلس قضاء املقدادية )35كم 
شمال شرق ب عقوبة( عدنان التميمي ان 
"قوة امنية مش��تركة ضبطت مضافة 
لتنظي��م داع��ش ف��ي بس��اتني حنب��س 
)45كم ش��مال ش��رق بعقوب��ة( احتوت 
على اسلحة وذخائر مختلفة" ، مضيفا 
ان "الق��وة قامت بتدميرها"، الفتا الى ان 
"ضبط املضافة جرى على وفق معلومات 

استخبارية دقيقة". 

كركوك – انفجار 
اعلن رئي��س اجلبهة التركمانية العراقية 
ارش��د الصاحلي امس السبت ان انفجارا 
وقع في اثناء احتفال التركمان في قلعة 
كركوك ، مش��يرا الى ان قوات مكافحة 

االرهاب جنحت في اعتقال احد االشخاص 
املتورطني بالتفجير.

وق��ال الصاحل��ي إن "تفجي��راً ل��م يعرف 
طبيعت��ه بع��د ، حدث في اثن��اء احتفال 
التركم��ان ف��ي قلعة كركوك مبناس��بة 
اعياد نوروز" ، مضيف��ا ان "قوة من جهاز 
مكافحة االرهاب متكنت من اعتقال احد 
املتورطني بتفجير االحتفالية قرب قلعة 

كركوك التركمانية".

بابل – ضبط اسلحة 
كش��ف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة بابل امس الس��بت عن العثور 
على كدس��ي اس��لحة واعت��دة وعبوات 
ناس��فة واخرى تس��تعمل للتلغيم في 
عمليات موس��عة نفذتها قوة مشتركة 
ش��مالي احملافظ��ة ، وبين��ت املديرية انه 
وبأش��راف قائد عمليات الفرات االوسط 

وبإم��رة مدير ش��رطة بابل، باش��رت قوة 
امني��ة مش��تركة م��ن مديري��ة االفواج 
واقس��ام شرطة االس��كندرية واملسيب 
والرافدين ومكافحة االجرام بالتعاون مع 
اخملاب��رات واالمن الوطني واالس��تخبارات 
وام��ن باب��ل نف��ذت عملي��ات موس��عة 
لتفتيش عدد من االهداف احملددة مسبقاً 
شمال بابل، مما اس��فرت عن العثور على 
كدسي اس��لحة واعتدة وعبوات ناسفة 

واخرى تستخدم للتفخيخ. 

صالح الدين – احباط هجوم 
اف��اد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس الس��بت، ب��أن القوات 
االمنية وسرايا الس��الم احبطتا هجوما 
لتنظي��م "داع��ش" جنوب غرب��ي قضاء 

سامراء.
وقال املصدر  إن "القوات االمنية باس��ناد 

س��رايا الس��الم متكن��ت فجر ي��وم امس 
م��ن احباط هج��وم لتنظي��م داعش في 
قاط��ع الفرحاتية جنوب غربي س��امراء" 
، مضيف��ا أن "الق��وات االمني��ة متكن��ت 
من قتل العديد م��ن عناصر داعش خالل 

االشتباكات". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديوانية امس الس��بت، ان مفارز امنية 
القت القبض عل��ى 12 مطلوباً للقضاء 
بته��م جنائي��ة مختلف��ة، ف��ي مناطق 

متفرقة من احملافظة.
وق��ال املص��در االمن��ي ان "مف��ارز مراكز 
وعف��ك  وغم��اس  الش��امية  ش��رطة 
والش��افعية والدغ��ارة، الق��ت القب��ض 
على سبعة متهمني مطلوبني للقضاء، 
بقضايا مختلفة بعضها جنائية تتعلق 

بالش��روع بالقت��ل، ف��ي عملي��ات امنية 
متفرقة" ، مشيرا الى ان "دوريات مركزي 
ش��رطة الس��نية واحلمزة، القت القبض 
على خمس��ة متهمني وحسب مذكرات 
اوام��ر القاء القبض الصادرة من القضاء، 
كونه��م مطلوبني بعدة قضاي��ا جنائية 
منه��ا النصب واالحتي��ال على وفق املادة 
456 فيم��ا مت التحقيق معهم في التهم 
املس��ندة اليه��م متهي��دا الحالتهم الى 

القضاء".

ميسان – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
ان  الس��بت  ام��س  محافظ��ة ميس��ان 
مفارز امنية القت القبض على متهمني 
مطلوبني للقضاء على وفق مواد قانونية 
مختلف��ة فض��ال ع��ن ضب��ط مخلفات 
حربي��ة ومواد مخدرة وإلقاء القبض على 

مروجيها.
 وأوضح املصدر ان قوات الش��رطة نفذت 
عمليات أمنية موسعة مبناطق منتخبة 
م��ن احملافظ��ة خ��الل عملي��ات تطبي��ق 
العدال��ة وف��رض هيبة القان��ون ملالحقة 
املطلوب��ني للقض��اء متكن��ت خاللها من 
القب��ض على عدد م��ن املتهمني بقضايا 

جنائية ومخالفات متنوعة.
عل��ى صعي��د متص��ل  متكن��ت مف��ارز 
ف��ي  اخلارجي��ة  والط��رق  الس��يطرات 
ميس��ان من إلق��اء القب��ض على متهم 
مطل��وب على وفق جرائ��م القتل العمد 
، وثالث��ة آخري��ن بجرائم اخمل��درات ضبط 
بحوزتهم م��واد مخدرة نوع كريس��تال، 
وأدوات تس��تخدم لتعاطي اخملدرات حيث 
مت إحالة املتهمني إل��ى مكافحة اخملدرات 
إلجراء التحقيق معه��م وعرضهم على 

القضاء.

انفجار عبوة ناسفة في منطقة المشاهدة شمالي بغداد * ضبط مضافة تحتوي على أسلحة شرقي بعقوبة
القبض على 12 مطلوبًا للقضاء بتهم جنائية مختلفة، في الديوانية * إحباط هجوم إرهابي جنوب غربي قضاء سامراء

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مديرية ماء املثنى ،امس الس��بت، 
ال��ذي يع��د  الرميث��ة  أن مناس��يب نه��ر 
املصدر الرئيسي ملياه الشرب في احملافظة 
انخفض��ت إلى أوط��أ نقطة، م��ا ادى إلى 
توقف اغلب مشاريع الضخ عن العمل في 

احملافظة.
وقال��ت مديرية ماء املثنى في بيان صحفي 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة منه أنها 
" أعلم��ت احلكومة احمللي��ة ومديرية املوارد 
املائي��ة به��ذا التطور ال��ذي أدى إلى توقف 

اغلب محطات الضخ".
الت��ي  األخ��رى  اإلج��راءات   " أن  وأضاف��ت 
اتخذته��ا مديريت��ه متثل��ت بإع��الن حالة 
الطوارئ واستنفار جهود الكوادر الفنية"، 
كما دعت املواطنني إلى " ترشيد استهالك 

املياه حلني انتهاء األزمة".

المثنى تعلن توقف 
أغلب مشاريع ضخ 

المياه في المحافظة

الملف األمني

750 مليون دوالر من البنك الدولي
لتأهيل ثالثة جسور رئيسة في 

املوصل
من جانبه اّك��د محافظ نينوى نوفل 
حم��ادي الس��لطان " بالرغ��م م��ن 
االحتياج��ات الكبي��رة للمحافظ��ة، 
واملدينة حتديدا، غير ان تأهيل اجلسور 
الثالث��ة م��ن قب��ل حكوم��ة العراق 
والبنك الدولي قد اس��هم في اعادة 
احلياة الى مدينة املوصل وتعزيز عودة 

واستقرار النازحني بعد التحرير".
يأتي مش��روع البنك الدول��ي العادة 
تأهي��ل البن��ى التحتي��ة ليتكام��ل 
املش��اريع  م��ن  اخ��رى  ومجموع��ة 
الت��ي ته��دف ال��ى معاجل��ة اجلوانب 
االجتماعي��ة لعملية اع��ادة االعمار، 
ومن هذه املش��اريع حتديدا املش��روع 
الط��ارئ لالس��تقرار االجتماعي في 
املناط��ق احمل��ررة وال��ذي يس��عى الى 
حتس��ني االح��وال املعيش��ية وايجاد 
ف��رص عم��ل باالضافة الى مش��روع 
الصندوق االجتماع��ي للتنمية الذي 
يهدف الى حتسني اخلدمات اجملتمعية 
العم��ل  ف��رص  وزي��ادة  االساس��ية 
قصي��رة امل��دى بش��كل تدريجي في 

كافة محافظات العراق.

احلكيم: العراق يقترب من مرحلة 
االستقرار والعالم ينظر إليه البلد 

الصاعد
الفت��ا الى أن "البعض يس��عى الثارة 
الفتن��ة من جدي��د حتقيق��ا للفائدة 
عل��ى  املعتاش��ني  وان  الش��خصية، 
التط��رف وض��رب الن��اس بعضه��م 

ببعض موجودون".
وبني احلكيم، أن "االنتقال الى مرحلة 
االس��تقرار وبن��اء الدول��ة يش��ترط 

في��ه التمتع باالرادة واالس��تفادة من 
االخط��اء والنظر ال��ى اخلطط بعيدا 
عن لغة التشكي"، موضحا أن "ذلك 
ل��ن يتم ما ل��م يختر الناخ��ب رجال 
الدول��ة وان ال يخض��ع للمؤثرات الن 
القضية متعلقة مبستقبل العراق".

واكد رئيس تيار احلكم��ة، أن "العراق 
يقترب م��ن مرحل��ة االس��تقرار وان 
العالم ينظ��ر اليه البل��د الصاعد"، 
مش��ددا على "حاجة العراق ألحزاب 

تعمل داخل الدولة ال العكس".

"املساءلة والعدالة": التشكيك 
بعملنا محاولة لتمكني أزالم 

البعث
واضاف��ت الهيئ��ة، أن "ما يس��مونه 
ادعي��اء الوطني��ة واملتباك��ون عل��ى 
البع��ث الذاه��ب ال��ى غي��ر رجع��ة 
)اقصاًء وتهميش��اً( إمنا ه��و التزامنا 
بالواجب��ات الت��ي ألزمن��ا الدس��تور 
لهيأتنا  وليس  بتطبيقه��ا،  والقانون 
ثأرا مع احد، وهن��ا جندد تأكيدنا على 
ارس، اختصاصها النوعي  ان هيئتنا متمُ
والوظيفي وفقاً لقانونها الذي كفل 
للمش��مول باحكامه ممارس��ة حقه 
القانوني ف��ي الطعن بق��رار الهيئة 
ام��ام الهيئ��ة التمييزي��ة اخملتص��ة 
اس��تناداً الحكام املادة ١٥ منه والتي 
تصدر قرارها النهائي بش��أن قبول أو 

رد اعتراضه".
وتابعت الهيئة، "ام��ا اصرار البعض 
على التمجي��د أو التبرير الزالم نظام 
البع��ث املقب��ور وزباني��ة الس��جون 
الس��رية فس��يكون للقضاء كلمته 
الفصل فيه"، مبينة ان "التش��كيك 
بعم��ل هيئتن��ا وحياديته��ا ماهو اال 
محاولة يائس��ة غايته��ا متكني ازالم 

البعث للنفوذ من جديد الى العملية 
السياسية". 

واوضحت الهيئ��ة، ان "الهيئة كانت 
وس��تكون باملرصاد ملنع عودة البعث 
من جديد وس��نقوم بنش��ر اس��ماء 
الذين اس��تبعدوا وأسباب شمولهم 
باج��راءات قانون املس��اءلة والعدالة 
بالوثائق لك��ي يطلع أبناء الش��عب 
العراقي على مح��اوالت ازالم النظام 
البائد ف��ي التوغل الى قب��ة البرملان 

وهذا لن يكون".
وتابع��ت الهيئة، "وهنا نحذر كل من 
تسول له نفسه التطاول او التجريح 
بالهيئة الوطنية العليا للمس��اءلة 
والعدالة وإجراءاتها وستتخذ هيئتنا 
اإلج��راءات القانونية بحقه اس��تنادا 
الحكام املادة ٧ من الدستور واحكام 
امل��ادة )٢٢٦( م��ن قان��ون العقوب��ات 
العراقي"، مش��ددة على ان "الهيئة 
س��تبقى ملتزم��ة مببادئ الدس��تور 

والقوانني النافذة. 

20 قانوناً والتصويت لقضاة 
التمييز ينتظر النّواب في 

جلستهم األخيرة
ومضى البياتي إلى أن "النواب عليهم 
أن يفكروا باجراء نوع من املصاحلة مع 
الشارع العراقي من خالل حضور هذه 

اجللسة ومترير القوانني".
من جانب��ه، يحذر النائ��ب عن حتالف 
القه��ار  عب��د  العراقي��ة  الق��وى 
انعق��اد  "فش��ل  م��ن  الس��امرائي 
اجللس��ة االخيرة جمللس الن��واب التي 
دعت رئاس��ة اجملل��س اليه��ا، نتيجة 

عدم حتقق النصاب".
وأضاف الس��امرائي ف��ي حديث إلى 
"الصباح اجلدي��د"، أن "اغلب النواب 

الدعاية  منش��غلون حالياً مبوض��وع 
مرش��حني  كونه��م  االنتخابي��ة 

لالنتخابات املقبلة".
وأش��ار إلى أن "التناف��س االنتخابي 
الرس��مي س��وف يبدأ قريب��اً، وأغلب 
ف��ي  حالي��اً  متواجدي��ن  الن��واب 
مناطقه��م ومحافظاته��م لالعالن 
ع��ن برامجه��م"، لكنه الس��امرائي 
يجد أن "االجواء التنافسية ال تعطي 
الش��رعية للمرش��حني م��ن النواب 
التخل��ي عن واجباتهم التش��ريعية 

واحلضور جللسات البرملان".
ب��دوره، ذك��ر النائ��ب ع��ن التحالف 
الكردس��تاني ماج��د ش��نكالي في 
تصري��ح إل��ى "الصباح اجلدي��د"، أن 
"النّواب الكرد س��وف يش��اركون في 
جلسة مجلس النواب املقرر عقدها 

منتصف االسبوع احلالي".
وأضاف ش��نكالي أن "هذه اجللس��ة 
س��وف تك��ون االخي��رة ومن ّث��م أن 
حض��ور النواب اليه��ا ضرورياً، وليس 

من مصلحة كتلة التخلف عنها".
وأشار إلى ان "التحالف الكردستاني 
يعّد االكثر التزاماً بجلسات مجلس 
النواب واحلض��ور خالل الدورة احلالية، 
باس��تثناء الت��ي ش��هدت مقاطعة 
بق��رار اله��دف من��ه تثبي��ت موقف 

وليس عدم االلتزام".
ويأمل شنكالي بأن "تشهد اجللسة 
االخيرة تش��ريع قوانني تخدم الشارع 
العراقي، سيما وأن هناك العديد من 
املشاريع قد وصلت مرحلة التصويت 
بعد اجن��از القراءتني االول��ى والثانية 

لها".
البرملاني��ة  ال��دورة  عم��ر  أن  يذك��ر 
الرس��مي ينته��ي ي��وم االول من متوز 
املقبل، أي بعد خمسة واربعني يومياً 

من موعد االنتخاب��ات املقررة في 12 
ايار املقبل.

سياسة أميركا اخلارجية 
يتسلمها "الصقـور" من ذوي 

امليـول احلربيـة
كما انه استخدم في السابق "كالما 
متحيزا ض��د املس��لمني االميركيني 
م��ا  حس��ب  واملثلي��ني"،  والنس��اء 
اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش 
االميركية في رسالة طلبت فيها من 
اعضاء الكونغرس عدم املوافقة على 

تعيينه.
وجاء تعيني جينا هاس��بل، مساعدة 
بومبيو، على رأس "سي اي ايه" ليزيد 
من هذه اخملاوف الن هاس��بل متهمة 
بالتغطي��ة على اس��اليب التعذيب 
بع��د اعت��داءات احل��ادي عش��ر م��ن 

سبتمبر 2001 .
مارك بومبيو مدير وكالة االستخبارات 
املركزي��ة االميركي��ة "س��ي اي ايه" 
الذي عينه الرئي��س االميركي دونالد 

ترامب وزيرا للخارجية
وعل��ى غ��رار ترامب يع��ارض بومبيو، 
ال��ذي يحظ��ى باحت��رام اجلمهوريني، 
االتفاق النووي الدولي املوقع مع ايران 
ويعتبره غير كاف لضبط الطموحات 
االيرانية. ويرى اخلب��راء الذين يتابعون 
هذا امللف ان االتف��اق مع ايران مهدد 
فعال بعدم اجتياز عتبة الثاني عش��ر 
من ايار/مايو، ه��و املوعد املهلة الذي 
حدده ترامب حللفائه االوروبيني اليجاد 
بدي��ل عن االتفاق يكون اكثر تش��ددا 

مع ايران.
االزم��ات  "مجموع��ة  رئي��س  وق��ال 
الدولي��ة" روب��رت مال��ي املستش��ار 
الس��ابق لدى الرئيس الس��ابق باراك 

اوباما خالل مناقش��ة االتفاق النووي 
مع ايران "اذا كان وصول بومبيو يعني 
ان االتف��اق ق��د مي��وت عل��ى االرجح، 
فان وص��ول بولتون يعن��ي ان االتفاق 

سيموت وسيدفن".
حتى ان مارك دوبوفيتز من مجموعة 
الدفاع  احملافظة "مؤسسة  الضغط 
عن الدميوقراطيات" واملعارضة بشدة 
لالتف��اق النووي مع إي��ران، يعرب عن 
االس��ف الن أنصار التخل��ي الكامل 
ع��ن االتف��اق س��يتغلبون عل��ى من 

يحبذون حتسينه.
بالنس��بة الى امللف الن��ووي الكوري 
الشمالي فان شهر ايار/مايو سيكون 
ايضا حاس��ما، النه سيشهد انعقاد 
قم��ة تاريخية ب��ني ترام��ب والزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
وعن��د اج��راء ه��ذه التعدي��الت ف��ي 
فري��ق البي��ت االبيض اعلن��ت االدارة 
االميركي��ة انها تأتي في اطار االعداد 
للقمة مع كوريا الشمالية. فالرئيس 
االميركي املقتنع بان خطابه املتشدد 
هو الذي دف��ع كوريا الش��مالية الى 
التفاوض، يري��د اليوم ان يتفاوض مع 
بيونغ يانغ مع ابقاء اخليار العسكري 

على الطاولة.

أبو الغيط يدعو االقتصاديني 
األفارقة والعرب لإلسهام بإعمار 

العراق
مؤمت��ر  أعم��ال  ان  بالذك��ر  اجلدي��ر 
االس��تثمار العربي األفريق��ي، والذي 
ينظم��ه احت��اد املس��تثمرات الع��رب 
بالتعاون مع اجملل��س القومي للمرأة، 
برعاية اجلامعة العربية،  انطلق مبقر 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

امس، ويستمر على مدى 5 أيام.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��ف مدي��ر البرنام��ج الوطني 
ملكافحة التدرن في العراق الدكتور 
س��امر عبدالس��تار امني ان العراق 
حق��ق مرتب��ة متقدم��ة مبكافحة 

التدرن بنسبة 93% .
واش��ار مدي��ر البرنامج ف��ي كلمة 
القاه��ا ف��ي احتفالي��ة جمعي��ة 
مكافحة التدرن واالمراض الصدرية 
والبرنامج الوطني ملكافحة التدرن 
في الع��راق بالتعاون م��ع منظمة 
الصحة العاملي��ة WHO ومنظمة 
IOM مبناس��بة  الهج��رة الدولي��ة 
اليوم العاملي ملكافحة التدرن وحتت 
شعار ) يلزمنا قاده لعالم خالي من 
الس��ل ( الى ان منظم��ة الصحة 
العراق  اعلن��ت حص��ول  العاملي��ة 
على مرتب��ة متقدمة ف��ي تقييم 
الس��ل  االمنائي ملكافحة  البرنامج 
وزارة  اس��همت  اذ   ،  93% بنس��بة 
الصحة واملنظمة الدولية للهجرة 
العاملي��ة في  الصح��ة  ومنظم��ة 
دع��م البرنامج واس��تعمال اجهزة 
حديثة لتش��خيص امل��رض مبكرا 
خ��الل س��اعتني بدال من ع��دة ايام 
كم��ا كان في الس��ابق اضافة الى 
تقدمي الع��الج و االدوي��ة مجانا الن 
اكث��ر االصابات حتصل بني العائالت 

الفقيرة.
ان ع��دد  ام��ني  الدكت��ور  واوض��ح 
االصابات التي س��جلت في بغداد 
اصاب��ة   32 ده��وك  و  والناصري��ة 
العام املاضي، مش��يدا ب��دور وزارة 
الدولية في  واملنظم��ات  الصح��ة 
دعم البرنامج للقضاء على املرض، 
الفت��ا ال��ى ان احلكوم��ة العراقية 
تعد مرض الس��ل مشكلة صحية 
حال��ة  وأعلنته��ا  كب��رى،  عام��ة 
ط��وارئ في البالد ، ووضعت برنامج 
مكافحة الس��ل في مكان متقدم 
م��ن أجندتها الصحي��ة الوطنية . 
مؤكدا أن حتقي��ق األهداف اإلمنائية 

لأللفية هو أولوية وطنية . 

ويتألف النظام الصحي في العراق 
م��ن قطاعني رئيس��ني عام وخاص، 
وتعد وزارة الصحة اجلهة الرئيسة 
لتقدمي الرعاية الصحية في القطاع 
العام��ة  املس��ؤولية  العام.وتق��ع 
ملكافح��ة الس��ل على عات��ق وزارة 
الصح��ة، ويعد البرنام��ج الوطني 
ملكافحة الس��ل )NTP( في الوزارة 
األس��اس الفني ملكافحة الس��ل، 
واملس��ؤول عن صياغة السياسات 
واالس��تراتيجيات والتنس��يق م��ع 
الشركاء، وتخطيط وتنفيذ ورصد 
أنش��طة مكافحة الس��ل. وأمُطلق 
.1989 ع��ام  ف��ي  البرنام��ج  ه��ذا 

الع��الج  اس��تراتيجية  وتوس��عت 
قصير األم��د باملالحظة املباش��رة 
)DOTS( ف��ي العراق في عام 1998، 

لتش��مل جميع عي��ادات األمراض 
في   )RCDC( والصدرية  التنفسية 
15 محافظ��ة وبعض العيادات في 
ث��الث محافظات ش��مالية. ولكن 
احل��رب في العراق ب��ني عامي 2003 
أض��رارًا جس��يمة  أحلق��ت   -2007
بالبني��ة التحتية الصحية والقوى 
العاملة، وأدت إلى تعطيل خدمات 
الرعاية الصحية لغالبية السكان. 
وبس��بب األوضاع السياسية، فقد 
طبق��ت هذه االس��تراتيجية بنحو 
كامل في إقليم كردستان في عام 
2008.وتش��ير األدلة املتوفرة إلى أن 
معدل اإلصابة آخذ في االنخفاض، 
برغ��م وج��ود فج��وة كبي��رة ب��ني 
واإلخط��ار عن  املق��درة  اإلصاب��ات 
احلاالت التي لم يجر التحقق منها، 

أو ج��رى التحق��ق منه��ا ولكنه��ا 
لم تمُرف��ع إل��ى البرنام��ج الوطني 
ملكافحة الس��ل ، األمر الذي يؤكد 
حتس��ني  مواصل��ة  ض��رورة  عل��ى 
العم��ل ملعاجلة جميع االحتياجات، 
مبا يحس��ن النتائج الت��ي حققها 
البرنامج من خالل تنفيذ أنش��طة 
متعددة على مس��تويات مختلفة، 
بغية التوصل إل��ى األهداف احملددة 
ل��ه في العراق. ولك��ن اإلخطار عن 
حاالت السل ما يزال غير منسجم 
مع اجلهود املبذولة ملعاجلته، بسبب 

وجود العديد من التحديات. 
م��ن جهت��ه اس��تعرض الدكت��ور 
ظافر هاشم سالم رئيس جمعية 
مكافح��ة الت��درن ف��ي كلم��ة له 
نشاطات اجلمعية للحد من انتشار 

املرض من خالل املراكز املتخصصة 
في بغداد واحملافظات ، مش��يرا الى 
ان الدع��م احلكومي والتش��خيص 
املبك��ر وتوفي��ر االدوي��ة املطلوب��ة 
للعالج ومراقبة سير العالج ساعد 
الع��الج من امل��رض  ال��ى ذلك اكد 
الدكتور نض��ال عودة ممثل منظمة 
الهجرة الدولية في كلمة له دعم 
املرض  ملكافحة  الدولي��ة  املنظمة 
من خ��الل تقدمي االدوي��ة واخلبرات ، 
فيما القى الدكتور علي اكبر ممثل 
منظم��ة الصح��ة العاملية كلمة 
استعرض فيها نشاطات املنظمة 
مبكافح��ة امل��رض وق��ال يحتف��ل 
العال��م باليوم العاملي للس��ل يوم 
24 اذار / م��ارس من كل عام، وعلى 
الرغم من التق��دم احملرز في مجال 

مكافحة السل ، ما يزال هذا املرض 
ميثل تهديًدا خطي��رًا على الصحة 
العام��ة، وم��ا زال الس��ل م��ن بني 
األسباب العشرة األولى للوفاة في 
جميع أنحاء العال��م، ويودي بحياة 
ما يصل إلى 5 آالف شخص يومًيا.

وقال��ت منظمة الصح��ة العاملية 
في تقرير لها امس الس��بت "لقد 
بلغ العدد التقديري حلاالت اإلصابة 
بالس��ل 10.4 مالي��ني حال��ة على 
الصعي��د العامل��ي في ع��ام 2016، 
وتوف��ي من ج��راء اإلصاب��ة به 1.8 
ملي��ون ش��خص، أما إقليم ش��رق 
املتوسط، فقد بلغ العدد التقديري 
حل��االت اإلصابة بالس��ل 766 ألف 
82 أل��ف  حال��ة، وتوف��ي بس��ببه 

شخص في العام نفسه". 

 أعلنت منظمة 
الصحة العالمية 
حصول العراق 
على مرتبة 
متقدمة في تقييم 
البرنامج االنمائي 
لمكافحة السل 
بنسبة 93 %

جانب من االحتفالية

بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية والهجرة الدولية

العراق يكاد يخلو من التدرن بعد تحقيق
نسبة 93 % في مكافحته

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جماعة حزب العمال الكردس��تاني 
الكردي��ة املتمردة، االنس��حاب م��ن قضاء 
سنجار في محافظة نينوى، بعد تهديدات 

تركيا بالهجوم.
وقال��ت اجلماع��ة في بي��ان اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلدي��د" إن مقاتليها انتقلوا إلى 
سنجار حلماية الشعب األيزيدي "من اإلبادة 
اجلماعي��ة" عل��ى أي��دي داعش، وه��م اآلن 

ينسحبون "لبلوغهم ذاك الهدف".
وانتقل مقاتلو حزب العمال الكردس��تاني 
 120 إل��ى س��نجار - عل��ى بع��د حوال��ي 
كيلومترا غرب املوصل - عام 2015 بهجوم 
مدع��وم من قب��ل التحال��ف ال��ذي تقوده 

الواليات املتحدة.
وه��دد رئيس الوزراء الترك��ي مؤخرا بتنفيذ 
ضرب��ات عس��كرية ض��د اجلماع��ة الت��ي 

تعتبرها تركيا وحلفاؤها إرهابية.
وش��نت تركي��ا عددا م��ن الهجم��ات ضد 
معسكرات يشتبه بانتمائها حلزب العمال 
الكردس��تاني ف��ي ش��مالي الع��راق خالل 

األسبوع املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت مصادر مس��ؤولة في محافظة 
نينوى، امس الس��بت، عن س��عي احملافظ 
نوف��ل العاكوب الى إلغ��اء العقود املؤقتة 
القدمية ملوظف��ني لم يتس��لموا رواتبهم 

لغاية االن.
وقالت املصادر ف��ي تصريحات صحفية ان 
"محافظ نين��وى نوفل العاكوب يس��عى 
لقلب الطاولة على من كشفوا فضيحة 
العق��ود م��ن دون ارصدة، وذل��ك من خالل 
فس��خ عقود املتعاقدين القدماء الذين ما 
زالوا يواظبون على الدوام بالرغم من عدم 

تسلمهم لرواتبهم منذ عدة أشهر".
وبين��ت ان "الغ��رض ال��ذي يه��دف الي��ه 
العاكوب بفسخ عقود القدماء، هو تأجيج 
الش��ارع املوصلي"، مرجحة ان "العاكوب 

قد يقوم اليوم االحد بفسخ العقود".
ورش��حت انباء في وقت س��ابق عن ترويج 
مرش��حني في مجلس نين��وى لالنتخابات 
النيابي��ة، لعقود تنمي��ة االقاليم من دون 

ارصدة لكسب اصوات الناخبني.
وان "احملاف��ظ نوف��ل العاكوب عل��ى دراية 
وه��و من ات��اح تل��ك الفرص للمرش��حني 
لالنتخابات لغ��رض االس��تفادة منها في 

الدعاية االنتخابية.
وفتح رئيس الوزراء حي��در العبادي حتقيقا 
تل��ك  واوق��ف  بالقضي��ة،  عل��م  بعدم��ا 

العقود.

حزب العمال الكردستاني  
ينسحب من سنجار بعد 

تهديد تركي

العاكوب يعتزم إنهاء 
خدمات موظفي العقود 

القدامى 
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

أعل��ن وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
خ��الل افتتاح��ه ثالث��ة معام��ل 
إلنت��اج االس��منت ف��ي مجم��ع 
ب��ادوش مبحافظة نينوى، جاهزية 
شركات الوزارة لتأمني احتياجات 
واس��تعدادها  احمللي��ة  الس��وق 
التأهيل  ف��ي مش��اريع  للدخول 
ومؤسس��ات  للوزارات  واألعم��ار 
الدول��ة املدم��رة ف��ي محافظة 

نينوى.  
وثم��ن الوزير ف��ي مؤمتر صحفي 
االفتت��اح اجلهود  عق��ده عق��ب 
إلدارة  واالس��تثنائية  الكبي��رة 
لالس��منت  العام��ة  الش��ركة 
املعام��ل  ومنتس��بي  العراقي��ة 
الثالثة بادوش التوس��يع وبادوش 
اجلدي��د والرافدين )بادوش القدمي( 
إعم��ار  إلع��ادة  بذلوه��ا  الت��ي 
ه��ذه  ف��ي  اإلنت��اج  واس��تئناف 
باكثر  انتاجية  املعامل بطاق��ات 
من مليون��ني ونصف املليون طن 
س��نويا بفت��رة قياس��ية بلغت 
)4( اش��هر ومببل��غ بس��يط بل��غ 
)5( ملي��ارات دينار قياس��ا باملبلغ 
التخميني لالعمار بأكثر من )30( 
مليار دينار ، عادا هذا اإلجناز قصة 
جناح حتققت بجهود األبطال من 
منتسبي املعامل الثالثة واإلدارة 
املذك��ورة  للش��ركة  الناجح��ة 
واملتابعة املس��تمرة ملرك��ز وزارة 
الصناعة برغم مس��توى األضرار 
احلاصلة والتي جتاوزت ال� )70%(. 

وأك��د الس��وداني أن إنت��اج هذه 
املعامل ميت��از مبواصفات ونوعية 
عالي��ة وسيس��هم ف��ي تأم��ني 
نينوى من  احتياجات محافظ��ة 
هذه املادة في حمالت ومش��اريع 
اع��ادة األعم��ار والتأهي��ل الت��ي 
حتتاجه��ا احملافظة ، مش��ددا في 
الوقت ذات��ه على أن ه��ذا اإلجناز 
وزارة  وإمكاني��ة  ق��درة  يؤك��د 
الصناعة وش��ركاتها على إعادة 
الصناع��ة العراقية إلى وضعها 

الطبيعي.  

ولفت وزير الصناع��ة إلى معوق 
دخول االس��منت املستورد خالفا 
لق��رار مجل��س ال��وزراء القاضي 
مبنع استيراده بنوعيات ومناشئ 
متعددة ومن منافذ غير رسمية 
خاص��ة ف��ي إقليم كردس��تان ، 
داعيا احلكوم��ة احمللية في نينوى 
إل��ى  الن��واب  مجل��س  وممثل��ي 
التأكيد عل��ى القرارات والقوانني 
الداعية إلى حماية املنتج احمللي 
وان وزارة الصناعة بدورها ستقوم 
بتخفي��ض س��عر البي��ع ملنت��ج 
االسمنت لدعم مشاريع األعمار 

في عموم محافظة نينوى.
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
شركة اور العامة احدى شركات 
ع��ن  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
محافظ��ة  بتجهي��ز  قيامه��ا 
القابلوات  بانتاجها م��ن  االنب��ار 

الكهربائية .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهن��دس حي��در س��هر نعيمة 
في تصريح بث��ه املركز االعالمي 
ف��ي ال��وزارة ان التجهي��ز ج��رى 
بفترة قياس��ية بلغت اربعة ايام 
تنفيذا للعقد املبرم بني الشركة 
بتجهي��ز  والقاض��ي  واحملافظ��ة 
االخيرة بكمي��ة )350( كيلومترا 
الكهربائي��ة  القابل��وات  م��ن 
وبواقع )151( بكرة ، مش��يرا الى 
ان القابل��وات اجملهزة تس��تعمل 
ف��ي نقل الطاقة ب��ني احملافظات 
والش��بكات وبقياسات متنوعة 
وتنت��ج عل��ى وف��ق املواصف��ات 
واملواصف��ات  االملاني��ة  العاملي��ة 

املعتمدة لدى وزارة الكهرباء .
واش��ار مدي��ر عام الش��ركة الى 
ان وف��دا م��ن وزارة الكهرباء ضم 

كال من مدير ع��ام توزيع كهرباء 
ومدي��ر  الش��مالية  املنطق��ة 
عام نق��ل الطاقة ف��ي املنطقة 
الش��مالية ق��ام بزي��ارة وجول��ة 
ميداني��ة ف��ي مصانع الش��ركة 
واطل��ع بش��كل مباش��ر عل��ى 
سير ومراحل العملية االنتاجية 
 ، املتبع��ة  الفح��ص  واس��اليب 
الفت��ا الى ان ه��ذه الزيارة متخض 
عنها توقيع اتفاق اولي س��يكون 
متهي��دا وانطالق��ة لتوقيع عقود 
احتياجات  لتأم��ني  مس��تقبلية 
املناط��ق احمل��ررة م��ن منتج��ات 
القابلوات  الرصينة من  الشركة 

واالسالك الكهربائية .
من جانبها اعلنت ش��ركة ديالى 
العام��ة التابعة ل��وزارة الصناعة 
واملعادن عن جتهيز محافظة االنبار 
متع��ددة  الكهربائي��ة  باحمل��والت 

السعات  خالل الشهر اجلاري. 
الرس��ول  عب��د  املهن��دس  وق��ال 
محمد عارف مدير عام الش��ركة 
وكالة ان الشركة جهزت الدفعة 
االخي��رة من احمل��والت الكهربائية 
لتوزي��ع الطاق��ة الكهربائية عدد 
)170( محول��ة م��ن اص��ل العقد 
املبرم بني الطرفني مطلع الش��هر 
)310( مح��والت  البال��غ  املاض��ي 
توزي��ع س��عة 250 ك��ي ف��ي اي ، 
وبهذا انهت الش��ركة التزاماتها 
اجت��اه اجله��ة املس��تفيدة ، وابدى 
استعداد الش��ركة التام لتجهيز 
جميع املناط��ق املتضررة من جراء 
االح��داث االخيرة التي ش��هدتها 
هذه املناطق خالل الفترة املاضية 
اضافة الى مناط��ق البالد االخرى 
بجميع قطاعاته��ا العام واخلاص 
واخملتل��ط س��تزودها باملزي��د م��ن 

منتج��ات الش��ركة م��ن احملوالت 
واملقايي��س الكهربائي��ة بجمي��ع 

انواعها وسعاتها واطوارها.
ايض��ا  الش��ركة  جه��زت  كم��ا 
صن��دوق اعمار املناط��ق املتضررة 
ب��� )18( محول��ة توزي��ع من اصل 
العق��د املب��رم واملتضم��ن جتهيز 
)74( محول��ة متع��ددة الس��عات 
وان عملي��ة التجهي��ز ف��ي حالة 
مستمرة ومتواصلة حلني االنتهاء 
وتصفي��ر العق��د ، الفت��ا ال��ى ان 
الش��ركة جه��زت مديري��ة توزيع 
كهرب��اء الك��رخ ب���)10( محوالت 
توزي��ع250 ك��ي ف��ي اي وجتهي��ز 
مديري��ة توزيع كهرب��اء الفلوجة 
ب���)8( محوالت بالقدرة والس��عة 
نفس��ها وما تبقى م��ن العقد اال 
بضع محوالت سوف جتهز حسب 

املوعد املتفق عليه.  

خالل افتتاحه معامل مجّمع اسمنت بادوش 

وزير الصناعة يعلن تأهيل وإعمار المشاريع المدمرة في نينوى

 إن استئناف اإلنتاج في 
هذه المعامل باكثر 
من مليونين ونصف 
المليون طن سنويا 

بفترة قياسية بلغت )4( 
اشهر وبمبلغ بسيط 
بلغ )5( مليارات دينار 

قياسا بالمبلغ التخميني 
لإلعمار البالغ )30( 

مليارا 

جانب من االجتماع
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استكمال خطط 
تسويق الحنطة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة احلب��وب احدى 
تش��كيالت وزارة التج��ارة ع��ن حتديده��ا اس��عار 
احلنطة واس��تكمال جميع االجراءات الس��تقبال 
املوسم التسويقي حملصول احلنطة للعام احلالي . 
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة نعي��م محس��ن 
املكصوص��ي ان ال��وزارة اعتمدت اس��عار احلنطة 
احمللية وحس��ب قرار مجلس ال��وزراء املرقم )٢٤٩( 
لسنة ٢٠١٦ والتي حددت سعر طن احلنطة احمللية 
درج��ة اولى مببلغ )٥٦٠( ال��ف دينار للطن الواحد و 
حنطة محلية درجة ثاني��ة مببلغ )٤٨٠( الف دينار 
للطن الواحد وحدد سعر طن احلنطة احمللية درجة 

ثالثة مببلغ )٤٢٠( الف دينار للطن الواحد .
واض��اف مدي��ر ع��ام الش��ركة ان اللجن��ة العليا 
للتسويق اس��تكملت جميع اإلجراءات واخلطوات 
م��ن اجل إجناح خطة التس��ويق له��ذا العام على 
وف��ق الضواب��ط والتعليم��ات ، كما ان الش��ركة 
اعط��ت للفالح وامل��زارع حق االختيار في تس��ويق 
محاصيله الى مخازن الشركة مبوجب التسعيرة 

املقررة واملعتمدة .
على صعيد متصل وج��ه املدير العام خالل لقائه 
القسم الهندسي في الش��ركة بضرورة االسراع 
ف��ي تأهي��ل وصيان��ة املواق��ع والطاق��ات اخلزنية 
ف��ي املناطق الت��ي مت حتريرها م��ن عصابات داعش 
االرهابية لتكون جاهزة لالس��تعمال مبا يتناس��ب 
وحجم الكمي��ات املتوقع انتاجها خالل املوس��م 
التس��ويقي املقبل الس��يما وان املؤش��رات بينت 

ارتفاع االنتاج في محافظة نينوى .

تنفيذ مشروع لتعزيز 
حقوق العمال التنافسية 

أمانة بغداد تزرع 
)20( ألف نبتة

 في الرصافة 

بغداد - الصباح الجديد:
عقد وفد وزارة العمل والشؤون االجتماعية برئاسة 
وكيل ش��ؤون العمل الدكتور عبد الكرمي عبد اهلل 
وعضوي��ة مدير ع��ام دائرتي التش��غيل والقروض 
واملرك��ز الوطن��ي للصح��ة والس��المة املهني��ة 
املهن��دس عمار عب��د الواحد اجتماع��اً مع ممثلي 
منظم��ة العمل الدولية فرع القاهرة ومس��ؤولي 
مش��روع )تعزي��ز حق��وق العمال التنافس��ية في 
الصناع��ات التقديري��ة( الذي تطبق��ه جمهورية 

مصر باشراف ودعم منظمة العمل الدولية . 
وذكر الوكيل عبد الكرمي ان وفد العمل اطلع على 
اهمية املشروع املتضمن آلية أمتتة تفتيش العمل 
باس��تعمال  تقنيات احلاس��وب واالجهزة اللوحية 
وما يوفره البرنامج من نتائج دقيقة وكذلك توفير 

الوقت واجلهد واحلد من الفساد ايضا. 
واضاف وكيل الوزارة لشؤون العمل ان وفد الوزارة 
عقد اجتماعا مع مس��ؤولي وزارة القوى العاملة 
املصري��ة برئاس��ة وكيله��ا وبحض��ور ممثلني من 
منظم��ة العمل الدولي��ة وجرى خ��الل االجتماع 
االط��الع على جترب��ة البلدين )الع��راق ومصر( في 
مجال التفتي��ش االلكتروني ف��ي مجال الصحة 

والسالمة املهنية.

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت امان��ة بغ��داد زراعة )20( الف ش��جرة 
وش��تلة دائمية وموس��مية ضمن قاطع بلدية 

مركز الرصافة .
وذكرت مديري��ة العالقات واالع��الم ان املالكات 
املتخصص��ة لقس��م الزراعة في دائ��رة بلدية 
مركز الرصافة شرعت بتنفيذ خطتها الزراعية 
للموس��م الربيع��ي لزراعة )200( الف ش��تلة 
وشجرة دائمية وموسمية في عموم املتنزهات 
واحلدائ��ق واجل��زرات الوس��طية الواقعة ضمن 

قاطعها.
واضاف��ت ان الش��جيرات والش��تالت التي يتم 
زراعتها وتكثيرها في املشاتل التابعة للقسم 
الزراع��ي الذي حقق زي��ادة في اإلنتاج بش��كل 
كبير متت من خالله تغطي��ة احتياجات الدائرة 
للمواس��م الزراعية على طول السنة ، مشيرة 
الى ان الش��تالت املوسمية التي ستزرع تشمل 
)اجلعف��ري والقديف��ة وع��ني البزون والس��جاد( 
وغيرها من الزهور التي ستزين احلدائق وتضفي 

رونقاً وجماالً عليها. 
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بغداد - الصباح الجديد: 

اطلقت ش��ركة بغداد للمشروبات 
وزارة  تش��كيالت  اح��دى  الغازي��ة 
الصناع��ة واملعادن مس��اء اجلمعة 
فعالي��ات مهرج��ان »ماون��ن ديو« 
الثان��ي ف��ي بغ��داد، ويس��تمر ملدة 
اس��بوع مبش��اركة فريق من بولندا 
يتك��ون م��ن افضل العب��ي العالم 
ف��ي الدراجات الهوائي��ة والزالجات 

إضافة إلى الدراجات النارية.
وقال مدير التس��ويق واملبيعات في 
الش��ركة عب��د ال��رزاق حيتاني في 
مؤمتر صحافي لإلعالن عن فعاليات 
مهرج��ان »ماوت��ن دي��و« الثان��ي إن 
»جناح املهرجان االول قاد الش��ركة 
لتكراره لينطلق مرة ثانية ، مبيناً ان 
»الهدف م��ن املهرجان هو التواصل 

الدائم مع الشباب العراقي«.

وأوضح مدير التسويق أن »املهرجان 
يهدف ايضا الى تقدمي ما يطمح له 
الش��اب العراقي من خالل فعاليات 
إل��ى ان »املهرجان  رياضية«، الفت��اً 
مبش��اركة فريق من بولن��دا يتكون 
من سبعة العبني من افضل العبي 
العال��م ف��ي الدراج��ات الهوائي��ة 
والزالجات إضافة لإلعالن عن عرض 
للدراج��ات النارية يح��دث ألول مرة 

في العراق«.
وأش��ار حيتان��ي إل��ى ان »املهرجان 
سيس��تمر على مدى اس��بوع في 
»الفعالي��ات  أن  مبين��اً  بغ��داد«، 
انطلقت اجلمعة ويوم امس السبت 
في م��ول املنصور وس��تنطلق غدا 
اإلثنني ف��ي جامعة بغ��داد / كلية 
التربية الرياضية ، فيما س��تنطلق 
يومي اجلمعة والسبت املقبلني في 
متنزهات الزوراء في الساعة الثانية 

عصرا«.

وكانت ش��ركة بغداد للمش��روبات 
الغازي��ة اعلن��ت أنه��ا تعم��ل مع 
اجله��ات احلكومي��ة عل��ى تش��ريع 

قانون خاص حلماية منتجها العاملي 
ومنع االس��تيراد من اخلارج، مؤكدة 
أن منتجها يندرج ضمن املواصفات 

العاملية.
وق��ال حيتان��ي إن “ش��ركة بغ��داد 
للمش��روبات الغازي��ة تعم��ل منذ 

عام��ني عل��ى من��ع االس��تيراد من 
اخلارج واحلفاظ على منتج الشركة 
كون��ه ين��درج ضم��ن املواصف��ات 
العاملي��ة” ، مطالب��ا املنافذ احلودية 
والكم��ارك ب�”ع��دم الس��ماح في 
إدخ��ال إي مش��روبات غير مطابقة 
لش��روط الس��المة كونه��ا تض��ر 
بصحة وس��المة املواطنني”، مبينا 
ان “عملن��ا املتواص��ل م��ع اجلهات 
ال��ى  أدى  والكم��ارك  احلكومي��ة 
تخفي��ف االس��تيراد ونطم��ح الى 
احلف��اظ على منتج ش��ركة بغداد 
كون��ه ين��درج ضم��ن املواصف��ات 

العاملية”.
ه��ي  بغ��داد  “ش��ركة  ان  وأوض��ح 
الراعي الرس��مي جلمي��ع الرياضات 
ف��ي الع��راق ووقعن��ا عل��ى جتهيز 
ملعب جذع النخلة في البصرة من 
منتجات شركة بغداد اخملتصة ببيع 

املشروبات الغازية واملائية”.  

مما يذكر ان شركة بغداد للمشروبات 
الغازي��ة  حصلت وم��ن دون ترتيب 
أو تخطيط مس��بق، على ش��هادة 
موضوعية ومهنية من مؤسس��ة 
تُعن��ى بالتحليل املالي للش��ركات 
الكبرى في العالم وهي مؤسس��ة 
) بالميس��ول( ومقرها ف��ي اململكة 
املتح��دة ) إجنلت��را ( ، اذ قامت هذه 
الش��ركة بدراس��ة الوضع املالي ل� 
) 500 ( ش��ركة عاملي��ة تعم��ل في 
قط��اع صناعة املش��روبات الغازية 
من خ��الل حتليل أنش��طتها املالية 
وتقيي��م األداء املالي له��ا، ومن بني 
تلك الش��رك���ات كانت ) ش��ركة 
بغ��داد للمش��روبات الغازية ( ، وقد 
وجهت ) بالميسول ( رسالة إلى املدير 
املفوض لشركة بغداد للمشروبات 
الغازية ضمنتها عدد من املؤشرات 
الواردة في التقري��ر التحليلي الذي 

أصدرته تلك املؤسسة .

تقرير

المشروبات الغازية تطلق مهرجان »ماونتن ديو« الثاني في بغداد
تسعى لتشريع قانون يحمي “منتجها العالمي”

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت كلية الطب في اجلامعة 
املس��تنصرية مؤمتره��ا العلمي 
السنوي الثالث عشر حتت شعار 
)طب املس��تنصرية... تصميم ، 
إرادة ، إب��داع( عل��ى قاعات فندق 
فلس��طني الدول��ي ف��ي بغداد ، 
مبش��اركة تدريس��يني وباحث��ني 
وأطب��اء م��ن ش��تى اجلامع��ات 

العراقية والعربية والعاملية.
ويهدف املؤمتر  الذي أُقيم برعاية 
وزي��ر التعليم العال��ي والبحث 
الرزاق  العلم��ي الدكت��ور عب��د 
العيسى وإشراف رئيس اجلامعة 
املس��تنصرية الدكت��ور ص��ادق 
محم��د الهم��اش إل��ى اإلرتقاء 
بالواق��ع الطبي ف��ي العراق من 
خ��الل تالق��ح األف��كار واخلبرات 
الذي  املؤمت��ر  للمش��اركني ف��ي 
ش��هد مناقش��ة أكث��ر من 35 
بحثاً في ش��تى احمل��اور الطبية 
الس��ريرية واألساس��ية ، فضالَ 
ع��ن ترصني مخرج��ات التعليم 
الطبي في الب��الد والعمل على 
التعليمي��ة  املناه��ج  حتدي��ث 
بأحدث التط��ورات العلمية في 

هذا اجملال. 
بعدها ألقى عميد الكلية رئيس 
املؤمت��ر أ.د.علي اس��ماعيل عبد 

اهلل كلمًة رحب فيها بالضيوف 
الكلي��ة  عط��اء  مس��تعرضاً   ،
ودعمها لكليات الطب العراقيه 
الناشئه ومساندة خطط الوزارة 
ف��ي إس��تحداث كلي��ة الط��ب 
ضمن جامعة إبن سينا للعلوم 
حي��ث  والصيدالني��ة  الطبي��ة 
قامت كلية طب املس��تنصرية 
بتلبية جمي��ع إحتياجات كليه 
وإدارة  املس��تحدثه  الط��ب 
التدري��س والتدري��ب لطلبته��ا 
أن  مؤك��داً   ، كامل��ة  بص��ورة 
إقامة املومت��ر تتزامن مع املراحل 
التاهيل في  النهائي��ه ألعم��ال 
إبني��ة الكلي��ه اجلدي��دة مبجمع 
املستنصريه الطبي في منطقه 
ح��ي القادس��ية ببغ��داد وم��ن 

املؤمل إفتتاحها قريباً .
أ.د.محس��ن  عب��ر  جانب��ه  م��ن 
التعليم  وزي��ر  ممث��ل  الفريج��ي 
العال��ي والبح��ث العلم��ي عن 
جلمي��ع  بالتوفي��ق  متنتيات��ه 
ال��ذي  املؤمت��ر  ف��ي  املش��اركني 
غاي��ة  ف��ي  ملواضي��ع  يتص��دى 
األهمي��ة للمجتم��ع متطلع��اً 
أن تس��هم البحوث في حتسني 
والتعلي��م  الصح��ي  الواق��ع 
، ب��دوره أش��اد رئي��س  الطب��ي 
ف��ي  املس��تنصرية  اجلامع��ة 

الت��ي  كلمت��ه بكلي��ة الط��ب 
تأسيسسها في  ساهمت منذ 
العام 1975 برفد العراق بالعديد 
من األطب��اء ، مؤكداً أن اجلامعة 
رفعت ش��عار يد تقاتل ويد تبني 
م��ن خ��الل الس��عي لتحقي��ق 
متطلب��ات اجل��ودة التركيز على 
حتسني البيئة اجلامعية واإلرتقاء 
باألداء في ش��تى املفاصل فضالً 
التعليم  بج��ودة  االهتم��ام  عن 
والتدريب وإس��تعمال التقنيات 
احلديث��ة وتوفي��ر البرام��ج التي 
األلكترون��ي  التعلي��م  تدع��م 
واحلوكم��ة بالرغ��م م��ن األزمة 
مقدم��اً   ، للب��الد  اإلقتصادي��ة 
الش��كر للجميع راجي��اً تطبيق 
البح��وث على أرض الواقع ، وفي 
خت��ام اجللس��ة اإلفتتاحية وزع 
رئي��س اجلامعة وعمي��د الكلية 
دروع املؤمتر للضيوف واألس��اتذة 
املتقاعدي��ن كم��ا ج��رى توزي��ع 
عل��ى  التقديري��ة  الش��هادات 

الباحثني والشركات الدوائية.
ن��دوة  عق��د   ، املؤمت��ر  وتضم��ن 
إفتتاحي��ة ع��ن األدلة اإلرش��ادية 
الس��ريرية ومعيار اجل��ودة املغيب 
في مؤسس��اتنا الصحية ، تلتها 
تس��ع جلس��ات علمي��ة تناولت 
التعليم  مح��اور عدي��د تش��مل 

الط��ب  مس��تجدات   ، الطب��ي 
الباطن��ي خ��الل الع��ام األخي��ر ، 
مستجدات في اجلراحة ، دراسات 
في طب اجملتمع ، مس��تجدات في 
علم أمراض األورام ، مس��تجدات 
اجلراحات التخصصية ، دراس��ات 
في العلوم الطبية ، دراس��ات في 
الط��ب الباطن��ي ، ودراس��ات في 

العلوم الطبية.
وجرى خالل املؤمت��ر ، إقامة خمس 
مواضي��ع  بحث��ت  عم��ل  ورش 
مختلف��ة منه��ا تقني��ة تنظي��ر 
الرح��م ، التقييم الناق��د لألوراق 
العلمي��ة ، التدبير الطبي للعقم 
إس��تراتيجيات   ، النس��اء  عن��د 
حتسني نتائج عالج مرض السكري 
، وكيفي��ة إعداد جلس��ة تعليم 
طبي في الدراسات األولية ، فضالً 
عن محاضرة حول املستجدات في 
السرطان ألقاها األستاذ الزائر من 
جمهورية مص��ر العربية أ.د نبيل 

محي عبد احلميد.
وعلى هامش املؤمت��ر إفتتح رئيس 
الدوائية  املكاتب  اجلامعة معرض 
الذي شاركت فيه شركات عاملية 
متخصص��ة باألدوي��ة ، ومع��رض 
اخلام��س  التش��كيلية  الفن��ون 
لطلبة الكلية ومعرض بوسترات 

البحوث العلمية. 

طب المستنصرية تقيم مؤتمرها العلمي الثالث عشر

افتتح مع��اون مدير عام املصرف 
العراق��ي للتجارة ف��ؤاد الوكيل 
مستش��فى االطفال التعليمي 
ف��ي مدين��ة الط��ب ، بحض��ور  
مدي��ر عام املستش��فى حس��ن 

التميمي.
وق��ال مع��اون املدي��ر الع��ام ان 
اعادة تأهيل املستش��فى مت من 
خالل تبرعات منتس��بي املصرف 
والعم��ل اخمللص م��ن قبل مالك 
قسم االدارة في املصرف العراقي 

للتجارة ، مش��يرا الى ان اعمال 
التأهيل تضمن��ت باحة االلعاب 
اخلارجي��ة لالطف��ال والناف��ورة ، 
املطبخ ، غرفة استراحة االطباء 

، املرافق الصحية .
منتس��بو  اك��د  جانبه��م  م��ن 
بانهم  العراقي للتجارة  املصرف 
يفخ��رون مبثل هذه االس��هامات 
االجتماعية ملصلحة مستشفى 
ومالك��ه  التعليم��ي  االطف��ال 

ومراجعيه . 

إعادة افتتاح مستشفى 
األطفال التعليمي في 
مدينة الطب ببغداد

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

األميركي  الرئي��س  يعت��زم مستش��ار 
لألم��ن القومي ج��ون بولت��ون، القيام 
بتغيي��رات كبيرة ستش��مل كوادر في 
مجلس األمن القومي، وإقالة مسؤولني 

كبار في البيت األبيض
 Foreign« صحيف��ة  ونقل��ت 
Policy«، عن مصادر لم تس��مها، أن 
احلديث يدور عن إقالة عشرات املوظفني 
ف��ي البي��ت األبيض، وأعض��اء مجلس 
األم��ن القوم��ي، غير املؤيدي��ن للرئيس 
األميركي، والذين سربوا معلومات أو مت 
تعيينهم في وظائفهم من قبل الذين 

سبقوا بولتون.
وحسب املصادر فإن بولتون يعتزم إقالة 
كل الذين يش��غلون وظائف سياسية، 
ومت تعيينه��م م��ن قبل خلف��ه هربرت 

ماكماستر.
كم��ا رجحت مصادر أخ��رى أن تغييرات 
بولتون ستش��مل كذلك، أولئك الذين 
اشتغلوا مع الرئيس األميركي السابق 

باراك أوباما.
ويع��د تعيني بولتون مستش��ارا لألمن 
الثان��ي  التغيي��ر  األميرك��ي  القوم��ي 
ال��ذي يجري��ه ترام��ب ف��ي أق��ل م��ن 
أسبوعني، حيث عني الرئيس األميركي 
األس��بوع املاضي املدير السابق لوكالة 
االس��تخبارات املركزي��ة )ciA(، ماي��ك 
بومبي��و، خلف��ا لوزي��ر اخلارجية ريكس 

تيلرسون.
جون بولتون املستشار القومي لدونالد 
ترام��ب هو اح��د غالة احملافظ��ني اجلدد 
ومعروف مبواقف��ه املتش��ددة إزاء إيران 
وروس��يا، ومن املنادين بشن احلرب على 

كوريا الشمالية.

ه��ذا احملامي البالغ م��ن العمر 69 عاماً 
املعروف بنظارتيه الدقيقتني وش��اربيه 
األبيض��ني الكث��ني ال يع��رف اجملامل��ة: 
فخالل تعيينه سفيراً للواليات املتحدة 
مل��دة 18 ش��هراً ل��دى األمم املتحدة في 
2005 و2006 ف��ي عه��د ج��ورج ب��وش 
االب��ن، كان حضوره طاغياً م��ن دون أن 

يأبه للياقة الدبلوماسية.
مت التداول باس��م جون بولتون أحد قادة 
»الصق��ور« ف��ي صف��وف اجلمهوري��ني 
كمرش��ح لتول��ي حقيب��ة اخلارجية او 
األمن القوم��ي في بداي��ة والية ترامب 
ال��ذي ل��م يض��ن علي��ه بنصائحه في 
ملف��ات حساس��ة مث��ل اي��ران وكوريا 
الشمالية مس��تفيدا من كونه محلالً 
لدى فوكس نيوز، قناة ترامب املفضلة.

وهكذا أتيحت له فرصة االنتقام بينما 
يعيد ترامب ضبط فريقه في السياسة 

اخلارجية وراء شعاره »أميركا أوالً«.
ورأى مركز االبحاث »دبلوماسي ووركس« 
تعليقا على هذا التعيني ان »الس��فير 
بولت��ون ميثل أس��وأ أوج��ه املغامرة في 
السياسة اخلارجية األميركية«، منتقداً 
ميله إلى »التدخل العس��كري«، علما 
ان املركز يضم مسؤولني ممن خدموا في 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى العكس من ذلك، أشاد السناتور 
اجلمه��وري ليندس��اي غراه��ام بخي��ار 
الرئي��س ال��ذي وصف��ه بانه »نبأ س��ار 

حللفاء أميركا، ونذير شؤم ألعدائها«.
فهل س��يتخذ بولتون مواقف شديدة 
املكل��ف  الفري��ق  رأس  عل��ى  احل��دة 
مس��اعدة ترامب على رس��م سياسة 
األم��ن القومي؟ وهل س��يأخذ الرئيس 

بها؟
على غرار وزي��ر اخلارجي��ة اجلديد مايك 
بومبي��و واملندوب��ة ل��دى األمم املتح��دة 
نيك��ي هايلي، ميث��ل بولتون ج��زءاً من 

أولئك الذين يدعون إلى االنسحاب من 
االتف��اق الن��ووي مع إيران ال��ذي أبرمته 
الدول الكبرى مع طهران في 2015 من 
أجل احل��ؤول من دون حيازتها الس��الح 

النووي.
وهو موقف يتناس��ب م��ع وعود ترامب 
االنتخابي��ة الذي هدد باالنس��حاب من 
االتف��اق في حال ع��دم تعديل��ه جلهة 

تشديده.
ويؤيد بولتون كذلك احلروب االستباقية 

اذ كان أحد مهندس��ي غ��زو العراق في 
2003. وهو موقف يتخ��ذ أبعاداً مدوية 
مع اقتراب القمة التاريخية املرتقبة بني 
دونالد ترامب وزعيم كوريا الش��مالية 

كيم جونغ اون.
ل��م يخ��ف بولت��ون ش��كوكه ح��ول 
النتائج التي ميك��ن حتقيقها من خالل 
اس��تخدام الردع النووي الكالس��يكي 
ضد بيونغ يانغ »مثلما حصل مع االحتاد 
الس��وفياتي ابان احلرب الب��اردة«، داعياً 

مثلم��ا كتب عل��ى تويتر ال��ى أن يقوم 
اجليش األميرك��ي بعرض قوة ازاء بيونغ 

يانغ.
وفي مقال نش��ر في نهاية ش��باط في 
صحيفة وول س��تريت جورنال، عبر عن 
موقفه بوضوح بقوله »إنه ملن املشروع 
متام��اً أن ت��رد الوالي��ات املتح��دة عل��ى 
التهديد« الذي متثله كوريا الش��مالية 
التي متتلك القوة النووية، »من خالل أن 
تكون البادئة بتوجيه ضربة«. وتس��اءل 

»كم من الوق��ت على أميركا أن تنتظر 
قبل أن تتحرك إلزالة هذا التهديد؟«

أم��ا بش��أن روس��يا ورئيس��ها فالدميير 
بوتني، فيؤيد بولتون تش��ديد العقوبات 
أبع��د بكثير من تلك الت��ي يراها رمزية 
والتي فرضته��ا اإلدارة األميركية، وهنا 
قد ال يبدو موقفه منسجما مع الرئيس 
الذي ال مييل ال��ى توجيه االنتقادات إلى 

موسكو في ما عدا نادراً.
ولد بولتون في 20 تشرين الثاني 1948 
لعائل��ة متواضعة في ضاحية بلتيمور 
ف��ي مريالند، وه��و خري��ج جامعة يال 
العريق��ة وعرف خالل دراس��ته مبواقفه 
املعادي��ة للش��يوعية وال س��يما خالل 

حرب فيتنام.
وقب��ل تعيينه في االمم املتحدة ش��غل 
عدة مناصب حكومية في عهد رونالد 
ريغ��ان وج��ورج ب��وش األب. وف��ي وزارة 
اخلارجي��ة كلف العالقات مع املنظمات 
الدولي��ة )1989 - 1993(. وقبله��ا عمل 
-1985( االميركي��ة  الع��دل  وزارة  ف��ي 
1989( وفي وكال��ة التنمية األميركية 

)يو اس ايد( )1983-1981(.
وف��ي غض��ون ذل��ك  تظاهر نح��و 500 
ف��ي  الس��بت  ام��س  ش��خص  أل��ف 
ش��وارع العاصمة األميركي��ة للتعبير 
اس��تخدام  عل��ى  احتجاجه��م  ع��ن 
األسلحة النارية في املدارس، وستجري 
احتجاج��ات مماثل��ة في أكث��ر من 800 

مدينة أميركية أخرى.
ويطال��ب اجملتمع األميركي الس��لطات 
بوض��ع ح��د النف��الت حم��ل الس��الح 
واس��تخدامه، بعد اجملزرة التي ارتكبها 
طالب سابق بإحدى املدارس في فلوريدا، 
حي��ث قام في منتص��ف فبراير بإطالق 
النار عش��وائيا عل��ى الطالب فقتل 17 

شخصا وجرح عددا مماثال.
املبادرون حلملة االحتجاج التي تش��مل 

معظم امل��دن والبلدات األميركية، هم 
التالميذ الذين جن��وا خالل حادث إطالق 
الن��ار في فلوري��دا، ومتكنوا من حش��د 
أطف��ال امل��دارس األخ��رى ف��ي جمي��ع 
أنحاء البالد وجذب الكثير من االهتمام 

للحملة.
االحتجاج��ات  منظم��و  ونش��ر  ه��ذا 
عريضة عل��ى اإلنترنت حتتوي على عدد 
من املطالب للمشرعني في البالد، منها 
منع بيع األس��لحة النارية الهجومية، 
وفرض حظر عل��ى بيع مخازن الذخيرة، 
وردم الثغرات في القوانني التي تسمح 

ألناس خطرين بشراء البنادق.
وتق��ول الوثيقة »يجب أال يس��مح ألي 
مدني باس��تخدام هذا السالح، ويجب 
أن يقتص��ر اس��تخدامه عل��ى اجليش 

وأجهزة تطبيق القانون«.
وبعد املأس��اة في فلوريدا، وقع الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترام��ب مذكرة حول 
ع��دم ش��رعية األجهزة الت��ي تزيد من 
معدل س��رعة إطالق الن��ار من البنادق. 
وكان هذا مرتبط بش��كل أكبر بحادثة 
مأس��اوية أخ��رى عندما مت اس��تخدام 
هذه األجهزة من قب��ل مطلق النار في 
الس فيغ��اس ف��ي أكتوب��ر 2017، على 
حشد في حفل موس��يقي، أسفر عن 
مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 500 

آخرين.
ودعا ترامب أيضا إل��ى »تعزيز املدارس« 
من خالل تسليح املوظفني فيها، مبا في 

ذلك املدرسني املدربني تدريبا خاصا.
وف��ي الوقت نفس��ه، يق��ول ترامب إنه 
ينوي حماية ح��ق األميركيني في حمل 
الس��الح، املنصوص عليه في التعديل 
الثان��ي للدس��تور، وال يخف��ي عالقاته 
الوثيقة مع اللوبي األميركي الرئيسي 
البن��ادق  جلمعي��ة  التاب��ع  لألس��لحة 

الوطنية.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُقتل ش��خصان، أحدهما ش��رطي، وأصيب آخرون 
بانفج��ار س��يارة مفخخ��ة في منطقة رش��دي 
وسط اإلسكندرية، في شارع املعسكر الروماني، 
ف��ي محاولة الغتي��ال مدير أمن احملافظ��ة، اللواء 

مصطفى النمر.
وقال��ت وزارة الداخلية إن االنفجار اس��تهدف رتال 
أمنيا أثناء س��يره في ش��ارع املعس��كر الروماني 
باملدين��ة، أدى إلى مقتل ش��خصني هما ش��رطي 

وسائق، باإلضافة إلى إصابة 4 رجال أمن آخرين.
وصرحت الوزارة بأن االنفجار تزامن مع مرور موكب 
مدير أمن اإلس��كندرية، مش��يرة إلى أن االنفجار 

كان محاولة الغتياله.
وقال ش��هود عيان إن قوات من اجليش والش��رطة 
ضرب��ت طوقاً أمنياً حول مكان االنفجار الذي وقع 

في منطقة رشدي بشرق املدينة.
ويأتي االنفجار قبل يومني من االنتخابات الرئاسية 
التي تش��هدها مصر ويتنافس فيها الرئيس عبد 
الفت��اح السيس��ي، ورئيس »حزب الغد« موس��ى 

مصطفى موسى.
ه��ذا ويتوج��ه املصريون غ��د االثنني إل��ى صناديق 
االقتراع لإلدالء بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية 

اجلديدة.
وب��دأت ف��ي مصر، امس الس��بت، فت��رة الصمت 
االنتخاب��ي، ومت دع��وة قرابة 60 ملي��ون ناخب من 

إجمالي 100 مليون مصري، لالقتراع.
ويتع��ني عل��ى الناخب��ني االختيار ما ب��ني الرئيس 
احلالي عبد الفتاح السيس��ي، الذي يس��عى إلى 
فترة ثانية من أربع سنوات، ومنافسه رئيس حزب 

الغد موسى مصطفى موسى.
ووفقا للجدول الزمني، توقفت احلمالت االنتخابية 
امس الس��بت ، ويبدأ االقت��راع غد االثنني، على أن 

يستمر 3 أيام حتى نهاية األربعاء القادم.
وتش��رف الهيئة الوطني��ة لالنتخابات مبصر على 
مراقبة االلتزام بالصمت االنتخابي، الذي يتضمن 
ع��دم عقد مؤمت��رات، أو ندوات، أو ش��عارات، أو بث 
برامج متلفزة، أو إذاعية، لتأييد أي من املرشحني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس هيئة األركان التركية، امس الس��بت، 
أنه لم تبق سوى بضع قرى تفصل اجليش التركي 
ع��ن الس��يطرة الكاملة عل��ى منطق��ة عفرين 
ش��مالي س��وريا، والوصول إلى أطراف حلب عند 

بلدتي نبل والزهراء.
وأوض��ح رئيس هيئ��ة األركان، خلوصي أكار، خالل 
فعالية أكادميية بعنوان »تركيا وسياس��ات األمن 
العامل��ي والتعليم« في أنق��رة، أن املالجئ، التي مت 
العث��ور عليه��ا في عفري��ن ال ميك��ن أن تكون من 
صنع املسلحني وحدهم، مؤكدا أنها بُنيت بدعم 

هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما.
وقالت رئاس��ة األركان إنها س��تواصل حربها ضد 

»اإلرهاب حتى حتييد آخر إرهابي«.
وأك��د أكار أن تركي��ا ال تس��تهدف عل��ى اإلطالق 
وحدة التراب سواء في سوريا أو العراق، وهي تبدي 

احتراما كبيرا في هذا اإلطار.
من جانبه قال هاكان جاوي��ش، نائب رئيس الوزراء 
الترك��ي، »إنن��ا أكدن��ا م��راراً أن عفري��ن ألهله��ا 

وستبقى لهم«.

مقتل شخصين في 
محاولة الغتيال مدير 

أمن اإلسكندرية

عملية »غصن الزيتون« 
تقترب من السيطرة 

على كامل منطقة عفرين

متابعة ـ الصباح الجديد:

يُعد »التيار الوطني احلر« ملهرجان 
خالل��ه  يُعل��ن  كبي��ر  انتخاب��ي 
حتالفات��ه ولوائح��ه االنتخابي��ة 
النهائي��ة قبل يوم��ني من املوعد 
الداخلي��ة  وزارة  حددت��ه  ال��ذي 
الب��اب أم��ام تش��كيل  إلقف��ال 

اللوائح.
القليل��ة  الس��اعات  وش��هدت 
املاضي��ة مفاوض��ات ونقاش��ات 
»التيار«  قيادة  ماراثونية حلس��م 
قراره��ا في ع��دد م��ن الدوائر، إذ 
بدا التخبط الس��مة املشتركة، 
خصوص��ا ف��ي دوائر: ع��كار في 
الش��مال، وبعبدا في جبل لبنان، 

والبقاع الغربي شرق البالد.
وأفيد ع��ن توجه القيادة العونية 
في بعبدا لإلبقاء على مرشحيها 
املوارن��ة ال���3، الن��واب آالن عون 
غاريوس  وناج��ي  دي��ب  وحكمت 
عل��ى الالئحة التي س��تضمهم 
الشيعي  الثنائي  إلى مرش��حي 
واحل��زب »الدميقراط��ي اللبناني« 
)ط��الل أرس��الن(، بعدم��ا كانت 
ع��ن  التخل��ي  خي��ار  تبح��ث 
أحدهم لضم��ان الفوز مبقعدين 
ماروني��ني، وتبني ترش��يح رئيس 
حزب »الوع��د« جو حبيقة. إال أن 
الش��ارع  الذي ش��هده  التخبط 
العون��ي والتخ��وف من خس��ارة 
أص��وات أهالي بلدة احلدث األكبر 
ف��ي  املنطق��ة  ف��ي  مس��يحيا 
ح��ال التخلي عن ترش��يح ديب، 
أو خس��ارة أص��وات آل غاري��وس 
ومس��يحيي الش��ياح ف��ي حال 
التخلي عن النائب ناجي غاريوس، 
جعل رئيس »التيار« يحسم أمره 
باإلبقاء على املرشحني ال�3، وفق 
ما أكده اخلبير االنتخابي أنطوان 
مخيب��ر، الفت��ا إل��ى أن مصلحة 
العونيني كانت تقتضي الس��ير 

بحبيقة.
وقال مخيبر في تصريح صحفي 

»ال ش��ك أن قان��ون االنتخاب لم 
يصب ملصلح��ة )التيار( كما ظن 
ف��ي بادئ األمر، أض��ف أن طريقة 
إدارة االنتخاب��ات واملفاوضات لم 
تك��ن ناجح��ة«، وإذ حتدث عن 13 
مقع��دا نيابيا مضمونني، أش��ار 
مخيبر إلى أنه لو جنحت القيادة 
العوني��ة بإمتام حتال��ف انتخابي 
لكانت  »املس��تقبل«  شامل مع 
ضمن��ت نحو 25 مقع��دا نيابيا. 
وكما في بعبدا، كذلك في عكار 
الت��ي تُع��رف بدائ��رة »الش��مال 
األول��ى« إذ تواصل��ت املباحث��ات 
حتى س��اعات متأخرة من امس 
االول اجلمع��ة، في ظل طرح كان 
يقضي بإع��ادة النظ��ر بتحالف 
»املس��تقبل« - »الوطن��ي احل��ر« 
ف��ي الدائ��رة املذك��ورة. وأف��ادت 
معلومات بوجود توجه لتشكيل 
ب�«التي��ار« بعد  الئح��ة خاص��ة 

فش��ل التفاه��م م��ع ق��وى »8 
آذار« ف��ي املنطقة، كم��ا مع تيار 
»املس��تقبل«. إال أن خوض التيار 
املعرك��ة وح��ده ف��ي املنطقة ال 
يضم��ن له إال فوز مرش��ح وحيد 
على األكثر، في ظل توجه الئحة 
»املس��تقبل« لكس��ب معظ��م 

املقاعد ال�7.
أم��ا في البق��اع الغرب��ي، فيبدو 
وض��ع العوني��ني ه��و األصع��ب، 
فبع��د تس��جيل الوزير الس��ابق 
عبدالرحي��م م��راد الئحته أمس 
االول اجلمعة ف��ي وزارة الداخلية 
اللبناني��ة ، الت��ي تضم��ه إل��ى 
مرشح الثنائي الشيعي والنائب 
الس��ابق فيصل ال��داود، من دون 
ضم املرش��ح احلزبي ل�«الوطني 
احل��ر« إليها واقتص��ار األمر على 
ضم حليف »التي��ار« عن املقعد 
األرثوذكس��ي نائب رئيس اجمللس 

النيابي الس��ابق إيل��ي الفرزلي، 
س��يكون على القي��ادة العونية 
إقن��اع تي��ار »املس��تقبل« بضم 
املرشح املاروني شربل مارون إلى 
الئحته في ظل عدم القدرة على 
تشكيل الئحة خاصة ب�«التيار«، 
خ��ارج  العوني��ون  س��يكون  وإال 

املنافسة في هذه املنطقة.
وفي مقاب��ل التخبط ف��ي دوائر 
ع��كار والبق��اع الغرب��ي وبعبدا، 
كان��ت لوائ��ح »الوطن��ي احل��ر« 
تكتمل في دوائر أخرى، وبالتحديد 
ف��ي امل��ن وزحل��ة وكس��روان - 

جبيل. 
وبع��د انس��حاب النائ��ب نبي��ل 
نق��وال م��ن الس��باق االنتخاب��ي 
في امل��ن، باتت الئح��ة »الوطني 
احل��ر« تضم إلى الن��واب إبراهيم 
كنعان وغس��ان مخيبر وهاغوب 
بقرادونيان، كال من إدغار معروف 

وإلياس بو صعب وكورين األشقر 
وس��ركيس  األش��قر  وغس��ان 

سركيس.
أما في جبيل - كسروان، اكتملت 
الالئحة، حسب رئيسها العميد 
املتقاعد شامل روكز. وهي تضم 
إلي��ه كال م��ن النائ��ب الس��ابق 
الس��ابق  والوزير  الب��ون،  منصور 
زي��اد بارود، ونعمة أف��رام، وروجيه 
عازار والنائبني س��يمون أبي رميا 
ووليد خوري، إضافة إلى مرش��ح 
شيعي لم يُعلن عن اسمه بعد.

وف��ي زحل��ة يخ��وض »الوطن��ي 
احل��ر« املعرك��ة إل��ى جان��ب تيار 
»املس��تقبل«، فقد مت اإلعالن عن 
الئحة مكتملة تضم إلى جانب 
العوني  والقيادي  السابق  النائب 
سليم عون كال من النائب عاصم 
عراجي، وأس��عد نكد، وميش��ال 
الضاهر، وميشال السكاف، ونزار 

دلول وماري جان بيالزكجيان.
وف��ي ما أكد نائب رئي��س »التيار 
الوطني احلر« املرشح عن مقعد 
ال��روم الكاثوليك في دائرة بيروت 
نق��وال  الس��ابق  الوزي��ر  األول��ى 
صحناوي، أن أس��ماء مرش��حي 
»التيار« في بيروت ُحسمت على 
أن يُعلن عنها الس��بت، واتضاح 
ص��ورة التحالف��ات واملرش��حني 
العونيني في دائرة الشمال الثالثة 
بعد اإلع��الن عن تفاهم انتخابي 
مع رئي��س حركة »االس��تقالل« 
العونيون  ميشال معوض، يكون 
خرج��وا م��ن الس��باق االنتخابي 
في دائ��رة الش��مال الثانية التي 
تضم طرابل��س ، املنية، الضنية 
بع��د تع��ذر انضمامه����م إلى 
إحدى اللوائح املتنافس�ة، وعدم 
قدرته��م عل��ى تش��كيل الئحة 

خاصة بهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دانت ايران امس الس��بت العقوبات 
األميركية اجلديدة على عش��رة من 
رعاياها وش��ركة إيراني��ة اتهمتها 
واشنطن بحملة سرقة معلوماتية 
كبيرة طالت جامعات ومؤسسات 

في العالم.
املتح��دث  به��رام قاس��مي  وق��ال 
باس��م وزارة اخلارجي��ة، كم��ا اف��اد 

املوقع الرس��مي لل��وزارة، ان »ايران 
تدين التحركات االس��تفزازية، غير 
للواليات  املب��ررة  القانوني��ة وغي��ر 
املتح��دة التي تعد مؤش��را جديدا 
على ع��داء املس��ؤولني االميركيني 

وكراهيتهم للشعب اإليراني«.
ووصف ب��� »االتهام��ات املغلوطة« 
األميركي��ة، موضح��ا  التأكي��دات 
ان ه��ذه التدابير »لن متن��ع التطور 

العلمي للشعب االيراني«.
االميركي��ة  اخلزان��ة  وزارة  وذك��رت 
في بي��ان ان االش��خاص العش��رة 
»مبن��ا«  مبؤسس��ة  مرتبط��ون 
االيرانية، وهم متهمون ب�«س��رقة 
وبيان��ات مهمة  الفكرية  امللكي��ة 
ملئات اجلامعات في الواليات املتحدة 
ودول اخرى وكذلك شركة اعالمية، 
به��دف حتقي��ق مكاس��ب مالي��ة 

ش��خصية«. ومت جتمي��د موجودات 
األف��راد والش��ركة وحظ��ر تعامل 

املواطنني االميركيني معهم.
واوض��ح مس��اعد وزير الع��دل رود 
»س��رق  البي��ان  ف��ي  روزنش��تاين 
املواطن��ون االيرانيون اكث��ر من 31 
تيرابايت من الوثائق واملعطيات من 
أكثر من 140 جامعة أميركية و30 
ش��ركة أميركية، وخم��س هيئات 

حكومية أميركي��ة وأكثر من 176 
جامعة في 21 بلدا«.

واض��اف ان املتهم��ني فعل��وا ذلك 
حلس��اب احلكومة االيرانية واحلرس 

الثوري.
منذ وصوله الى البيت االبيض في 
كان��ون الثان��ي 2017، دأب الرئيس 
دونال��د ترامب على تش��ديد نبرته 
حيال طه��ران، وفرضت واش��نطن 

اي��ران  عل��ى  عقوب��ات  سلس��لة 
املتهم��ة بدع��م االره��اب وانتهاك 
قرارات االمم املتحدة حول برنامجها 

البالستي.
وه��دد ايض��ا بانس��حاب الوالي��ات 
املتحدة من االتف��اق النووي في 12 
ايار املقبل، وبإعادة فرض العقوبات 
ذات الصل��ة على اي��ران، ما لم يتم 

تشديد هذا االتفاق.

التخّبط ّسمة مشتركة في دوائر عكار وبعبدا والبقاع الغربي

مفاوضـات ماراثونيـة تسبـق إعـالن
التحالفات االنتخابية لـ»الوطنـي الحـر«  

النواب آالن عون 
وحكمت ديب 

وناجي غاريوس 
على الالئحة التي 
ستضمهم إلى 
مرشحي الثنائي 

الشيعي والحزب 
الديمقراطي 

اللبناني

مستشار الرئيس األميركي لألمن القومي جون بولتون

مؤيدي التيار الوطني احلر

تقـرير
مظاهرات عارمة في واشنطن احتجاجا على انفالت السالح 

مستشار ترامب الجديد يعتزم القيام بحملة »تطهير« في البيت األبيض
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

انخفضت الص��ادرات النفطية 
العراقية من جنوب البالد مبقدار 
70 ألف برميل يوميا هذا الشهر، 
مبا يشير إلى أن ثاني أكبر منتج 
ف��ي »أوبك« يتجه صوب تصدير 
كميات أقل من ش��حنات اخلام 

للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت بيانات شحن ومتابعة 
ملصدر في القط��اع، أن صادرات 
نحو  بلغ��ت  العراق��ي  اجلن��وب 
3.36 ملي��ون برمي��ل يوميا في 
املتوسط في ال� 21 يوما األولى 
م��ن آذار مقارنة ب��� 3.43 مليون 

برميل يوميا في شباط.
وينب��ئ االنخف��اض، عل��ى وفق 
مصادر لرويترز، باس��تمرار غياب 
إضافية  إمدادات  اإلشارات على 
تص��ل إلى الس��وق م��ن العراق 
بالرغم من ارتفاع أسعار النفط 
هذا العام إلى 71 دوالرا للبرميل 
للم��رة األول��ى منذ ع��ام 2014 
بدع��م من اتفاق تقوده منظمة 
البلدان املصدرة للبترول »أوبك« 

خلفض اإلنتاج.
وقال وزي��ر النفط جبار اللعيبي 
باتف��اق  ملت��زم  »الع��راق  ان 
املنظم��ة«، وأفاد املص��در الذي 
يتاب��ع ص��ادرات الع��راق »نتوقع 
كمي��ات أقل«، في ح��ن أوضح 
وكيل مالحي أن الش��حنات من 
جنوب العراق انخفضت بسبب 
خض��وع إحدى منص��ات حتميل 
الناق��الت املفردة للصيانة خالل 
جزء من ش��هر آذار جراء تسرب، 
وأيض��ا انخفض��ت التحميالت 
في ميناء خ��ور العمية األصغر 

حجما.
ويزيد العراق صادراته من املرافئ 
اجلنوبي��ة التي يخرج منها اجلزء 
لتعويض  الص��ادرات  األكبر من 
توق��ف الش��حنات القادمة من 

حق��ول كرك��وك ف��ي ش��مال 
الب��الد في تش��رين األول بعد أن 
سيطرت القوات العراقية على 

احلقول.
ووفقا لبيان��ات مالحية ومصدر 
بل��غ متوس��ط  القط��اع،  ف��ي 
أل��ف   270 الش��مال  ص��ادرات 
برميل يوميا منذ بداية الش��هر 
اجلاري إل��ى اآلن مقارنة مبا يقدر 
بنحو 340 ألف برميل يوميا في 
الشهر املاضي، وهذا أقل بكثير 
من املستويات التي جتاوزت 500 
أل��ف برمي��ل يوميا ف��ي بعض 

األشهر من 2017. 
ويؤكد مسؤولون عراقيون أنه ال 
النفط  تدفق  خطط الستئناف 
عب��ر خط أنابي��ب مملوك القليم 

التوصل  كردس��تان م��ع ع��دم 
إلى اتف��اق حت��ى اآلن، وقد تزيد 
مض��ت  إذا  الش��مال  ص��ادرات 
بغداد قدما ف��ي خطة لتصدير 
نفط كركوك بالش��احنات إلى 

إيران، لكن هذا تأجل. 
واس��تنادا إل��ى التحميالت منذ 
بداي��ة الش��هر حت��ى اآلن، فإن 
إجمال��ي ص��ادرات آذار بل��غ في 
برميل  3.63 ملي��ون  املتوس��ط 
يوميا انخفاضا من 3.77 مليون 
برميل يوميا في ش��باط و3.81 
مليون برميل يومي��ا في كانون 
الثاني و3.84 مليون برميل يوميا 
في كانون األول، وفقا ألرقام من 

العراق وبيانات التحميل.
عاملي��اً، صعدت أس��عار النفط 

إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 
الثان��ي. وقف��زت عقود  كان��ون 
خ��ام القي��اس العامل��ي مزي��ج 
برن��ت ألق��رب اس��تحقاق 1.54 
دوالر، أو 2.2 باملئ��ة، لتبل��غ عند 
للبرميل  دوالر   70.45 التس��وية 
ولتنهي األسبوع على مكاسب 
بنحو 6.4 باملئة ه��ي أكبر زيادة 

أسبوعية منذ متوز.
وس��جلت عق��ود خ��ام القياس 
تكس��اس  غ��رب  األميرك��ي 
الوسيط أيضا أكبر أسبوع من 
املكاسب منذ متوز مع صعودها 
5.5 باملئة، بعد أن أنهت جلسة 
دوالر   65.88 عن��د  اجلمع��ة 
للبرمي��ل، مرتفعة 1.58 دوالر أو 

2.5 باملئة.

وف��ي كانون الثان��ي 2017 بدأت 
أوب��ك ومجموعة من الدول غير 
األعضاء، في مقدمتها روس��يا، 
لتخفيض��ات  اتف��اق  تنفي��ذ 
انتاجية قدرها 1.8 مليون برميل 
يومي��ا للتخل��ص م��ن فائ��ض 

املعروض.
ويلقى النفط دعما من توقعات 
بارتف��اع الطل��ب العاملي برغم 
زيادة في انتاج اخل��ام األميركي. 
ويتوقع مورجان ستانلي أن برنت 
س��يصل إلى 75 دوالرا للبرميل 
ف��ي الربع الثالث م��ن العام مع 

زيادة الطلب املوسمي.
في الش��أن ذاته، أظهرت بيانات 
رسمية أن االحتياطيات املؤكدة 
من النفط والغاز في املكسيك 

هبط��ت 7.4 باملئ��ة ف��ي بداية 
2018 مقارنة مع مستواها قبل 
ع��ام، لتص��ل إل��ى 8.483 مليار 

برميل من املكافئ النفطي.
الهب��وط معدال  ويعكس ه��ذا 
لالكتش��افات اجلدي��دة للنفط 
املس��تويات  يج��اري  ال  والغ��از 

احلالية لالنتاج.
م��ن  الس��احقة  والغالبي��ة 
املؤك��دة مملوكة  االحتياطي��ات 
الوطني��ة  النف��ط  لش��ركة 
)بيميك��س(، ف��ي ح��ن أن قدرا 
اآلن  يعك��س  نس��بيا  صغي��را 
اكتشافات ملنتجن من القطاع 
اخل��اص ف��ي أعق��اب إصالحات 
في 2013-2014 س��محت لهم 

بتشغيل حقول خاصة بهم.

تراجع صادرات الخام العراقي للشهر الثالث على التوالي
270 ألف برميل يوميًا متوسط صادرات كركوك

ينبئ االنخفاض، على وفق 
مصادر لرويترز، باستمرار 
غياب اإلشارات على 
إمدادات إضافية تصل إلى 
السوق من العراق بالرغم 
من ارتفاع أسعار النفط 
هذا العام إلى 71 دوالرا 
للبرميل للمرة األولى 
منذ عام 2014 بدعم 
من اتفاق تقوده منظمة 
البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« لخفض اإلنتاج

جانب من احدى منشآت النفط في العراق

تونس ـ رويترز:
ق��ال البنك املرك��زي التونس��ي إن صن��دوق النقد 
الدولي وافق على دفع ش��ريحة بقيمة 257 مليون 
دوالر ف��ي إطار برنام��ج إلقراض لتون��س مدته أربع 

سنوات.
والبرنامج البالغ قيمت��ه نحو 2.8 مليار دوالر والذي 
مت التوص��ل إلي��ه ف��ي 2016، مرتب��ط بإصالح��ات 
اقتصادية تهدف إلى اإلبقاء على عجز املوازنة حتت 

السيطرة.
ومنذ ذلك احلن فش��لت تسع حكومات في خفض 
عجز املوازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا 

إلى قروض بثالثة مليارات دوالر هذا العام وحده.
ووص��ل التضخم الس��نوي إلى 7.1 باملئة الش��هر 

املاضي، وهو األعلى منذ 1990 .
لكن صندوق النقد قال إن االس��تمرار في سياسة 
نقدي��ة متش��ددة مع مرون��ة أكبر لس��عر الصرف 
سيس��اعدان في احتواء التضخم وحتس��ن القدرة 

التنافسية وإعادة بناء االحتياطيات الدولية.
وقال رئيس الوزراء التونس��ي يوس��ف الشاهد يوم 
اجلمع��ة إن الش��ركات العامة املنهك��ة حتتاج إلى 
إعادة هيكلة على وجه السرعة بينما تواجه البالد 

أزمة اقتصادية وعجزا متزايدا في امليزانية.
وأضاف أن الدولة يجب فقط أن تدير الش��ركات في 

القطاعات احليوية.
وتع��ارض النقاب��ات العمالي���ة ذات النف��وذ بي��ع 
الش��ركات اململوك��ة للدولة التي تعاني خس��ائر، 
وتخفيض��ات أكب��ر ف��ي االنف��اق عل��ى اخلدم��ات 

العام�ة.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر 
ف��ي الوقت الذي دفع فيه خطر حرب جتارية عاملية 

املستثمرين إلى االقبال على األصول اآلمنة.
وللرس��وم فترة مش��اورات تبلغ 30 يوما، مما يتيح 
مجاال أمام التوصل إلى تسوية. لكن املستثمرين 
يخشون من أن حربا جتارية بن أكبر اقتصادين في 
العال��م قد تكون لها عواق��ب وخيمة على النمو 

العاملي.
وانخفض��ت أس��واق األس��هم العاملي��ة والدوالر 

األميركي وعوائد السندات األميركية.
وع��ادة ما يُنظر إلى الذه��ب على أنه مالذ آمن في 

أوقات الضبابية.
ويتلقى املع��دن األصفر املقوم بالدوالر أيضا دعما 
م��ن ضع��ف العمل��ة األميركي��ة وتراج��ع عوائد 
الس��ندات، وهو ما يضفي املزيد من اجلاذبية على 

الذهب الذي ال يدر عائدا.
وصع��د الذهب ف��ي املعامالت الفوري��ة 1.46 في 
املئ��ة إل��ى 1347.96 دوالر لألوقي��ة )األونصة( في 
أواخر جلس��ة التداول بالس��وق األميركي، بعد أن 
بلغ أعلى مس��توى منذ التاسع عشر من شباط 

عند 1350.20 دوالر.
وارتف��ع الذه��ب في العق��ود األميركية تس��ليم 
نيس��ان 1.7 باملئة ليبلغ عند التس��وية 1349.90 

دوالر لألوقية.
وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا األسبوع بعد أن 
أصدر مجل��س االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
األميركي( توقعات لوتيرة زيادات ألس��عار الفائدة 

كانت أقل قوة مما توقعه املستثمرون.

نيويورك ـ رويترز:
هوت بورصة وول س��تريت مع إقبال املس��تثمرين، 
الذين يش��عرون بقلق متزايد من ح��رب جتارية بن 
الواليات املتحدة والصن، على بيع األس��هم قبيل 

عطلة نهاية األسبوع.
وأنهى املؤش��ر داو جونز الصناعي جلسة التداول 
منخفض��ا 424.69 نقط��ة، أو 1.77 باملئ��ة، إل��ى 
23533.20 نقط��ة وه��و أدنى مس��توى إغالق منذ 

تشرين الثاني.
وهبط املؤش��ر ستاندرد آند بورز500 األوسع نطاقا 
55.43 نقط��ة، أو 2.10 باملئة، ليغلق عند 2588.26 

نقطة.
وأغلق املؤش��ر ناس��داك اجملمع منخفضا 174.01 

نقطة، أو 2.43 باملئة، إلى 6992.67 نقطة.

257 مليون دوالر لتونس 
من »النقد الدولي«

الذهب عند
1348 دوالرًا لألوقية 

انخفاض مؤشرات سوق 
األسهم األميركية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال وزي��ر الطاقة واالس��تثمار والثروة 
املعدنية الس��عودي خال��د الفالح إن 
األم��ر يتطلب من ال��دول األعضاء في 
»أوبك« مواصلة التنس��يق مع روسيا 
والدول املنتجة من خارج املنظمة في 
ما يتعلق باحلد من املعروض في 2019 
العاملية  النف��ط  لتقلي��ل مخزون��ات 

للمستويات املطلوبة.
املص��درة  البل��دان  وكان��ت منظم��ة 
للنف��ط )أوبك( أبرم��ت اتفاقا مع دول 
منتجة غي��ر أعضاء فيه��ا في كانون 
الثان��ي 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون 
برمي��ل يوميا م��ن األس��واق العاملية، 

وإنهاء الوفرة الشديدة في املعروض.
وساعد اخلفض في رفع أسعار النفط 
إلى مستوياتها احلالية التي تدور حول 
65 دوالرا للبرميل. ومن املقرر أن يعقد 
املنتجون اجتماعا في فيينا في حزيران 

لبحث مزيد من التعاون.
وق��ال الفال��ح ف��ي مقابل��ة أجرته��ا 
رويترز في واش��نطن: »نعلم على وجه 
اليقن أننا م��ا زال أمامنا مدة قبل أن 
نقلل اخملزونات إلى املس��توى الذي نراه 
طبيعيا، وسنس��تعرض ه��ذا بحلول 

منتص��ف الع��ام، عندم��ا جنتمع في 
فيينا«. 

وتاب��ع قائ��ال: »نأمل في حل��ول نهاية 
الع��ام بأن نحدد اآللية التي س��نعمل 

بها في 2019«.
وكان الفالح قال في وقت سابق إن من 
األفضل ل�»أوبك« أن تترك سوق النفط 
تواج��ه نقص��ا طفيفا ف��ي اإلمدادات 
بدال م��ن أن تنهي اتفاق خفض اإلنتاج 

قبل األوان.
وأضاف: »هناك اتفاق عام بن املنتجن 
عل��ى أن املزيد من التنس��يق ال يعني 
بالضرورة احلفاظ على املستوى نفسه 
من التخفيضات«. م��ا يعني أن اآللية 
جنح��ت وأنه��م ملتزم��ون العمل في 
إطار تلك اآللية فت��رة أطول. ويتطلب 
وضع إطار جديد القدرة على »التحرك 
القي��ام  ف��ي  و»الرغب��ة  الس��ريع« 
باألم��ور في ش��كل مختلف من حيث 
حتديد مس��تويات اإلنت��اج كما متليها 

السوق«.
وق��ادت الس��عودية وروس��يا جه��ودا 
خلف��ض مخزون��ات النف��ط العاملي��ة 
إلى متوس��طها في خمس س��نوات، 
لتنهيا فائض املعروض، الذي اس��تمر 
أعوام��ا، والذي أطلقته زيادة س��ريعة 
في إنتاج ش��ركات النف��ط الصخري 

في الواليات املتحدة. وبرغم اس��تمرار 
النم��و الس��ريع لإلنتاج ف��ي الواليات 
املتح��دة، يق��ول الفالح إن��ه ال يعتبر 

قطاع النفط الصخ��ري تهديدا. وقال 
كان املع��روض العاملي من دون إمدادات 

النفط الصخري سيكون شحيحا.

وحتت��اج الس��عودية إلى أس��عار نفط 
مرتفع��ة ومس��تقرة، ف��ي ظ��ل إدراج 
مزمع ألسهم شركة النفط احلكومية 

»أرامكو« في أكبر عملية بيع أس��هم 
في العالم. وتخطط السعودية إلدراج 
م��ا يص��ل إلى خمس��ة ف��ي املئة من 

»أرامكو« في الطرح. 
وقد مينح الطرح العام األولي الشركة 
قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دوالر، 
م��ا يجعلها أكبر ش��ركة نفطية في 

العالم من حيث القيمة السوقية.
وق��ال الفال��ح إن اململك��ة قد متضي 
قدما في الطرح العام األولي املزمع في 
النصف الثاني من 2018. وس��يعتمد 
توقي��ت الط��رح على أوضاع الس��وق، 
واململك��ة مس��تعدة لتنفي��ذ الطرح 

العام األولي »في أي وقت«. 
وقال: »قمنا بتجهيز كل املس��تندات 
لنكون جاهزين لتنفي��ذ اإلدراج احمللي 
والدولي على السواء... لم نغلق الباب 

أمام 2018«. 
وأض��اف إن اململكة ف��ي حاجة إلى أن 
تضمن »أن الس��وق جاهزة وأن هذا هو 

الوقت األمثل للتنفيذ«.
وق��ال الفالح إن الش��ركة ق��د تُطرح 
إما محلي��ا وإما دوليا أواخر هذا العام. 
وأض��اف أن بورص��ة نيوي��ورك ما زالت 
ف��ي الس��باق للط��رح الع��ام األول��ي 
ل�»أرامكو« لكن املسؤولن السعودين 
م��ا زالوا في حاجة إل��ى تقومي مخاطر 

اإلدراج في الواليات املتحدة. 
وقال »لدينا بواعث قلق، فمن البدهي 
أن »أرامكو« كبي��رة جدا ومهمة جدا، 
وقيمتها عالي��ة جدا، ومن احملتمل أننا 
قد نواجه مخاط��ر من بعض الدعاوى 
القضائي��ة غير املوضوعي��ة وإجراءات 
التقاضي، التي يجب علينا أن نضعها 

في االعتبار في قرارانا النهائي«. 
والتحدي��ات القانوني��ة ق��د تنتج من 
لضحاي��ا  يس��مح  أميرك��ي  قان��ون 
أميركين لهجمات شنها متشددون، 
أجنبي��ة لطلب  مبقاض��اة حكوم��ات 

تعويضات.
وكان رئي��س »أرامك��و« أم��ن الناصر 
ذكر في وقت س��ابق أن الشركة جتري 
مفاوض��ات مع مص��ارف ع��ن إمكان 
ضمها لترتيب إدراج أس��همها، إال أنه 
لم يت��م التوصل إلى ق��رار، مؤكداً أن 
»أرامكو« جاهزة لإلدراج خالل النصف 
الثاني من هذا العام، ولكن القرار يعود 
إل��ى احلكومة. وكش��ف أن الش��ركة 
تنظر إلى اإلدراج في السوق السعودية 
وأسواق أخرى، وأن الفريق املشكل من 
احلكوم��ة للنظ��ر ف��ي اإلدراج ومكان 
اإلدراج س��يراجع كل املعلوم��ات ع��ن 
أس��واق الطرح األخرى، وإم��كان إدراج 

»أرامكو« السعودية فيها.

تواصل التنسيق بين روسيا ومنتجين من خارج أوبكتقـرير

توقعات بتمديد القيود على إنتاج النفط خالل 2019

جهود سعودية وروسية خلفض مخزونات النفط العاملية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر مسؤول في وزارة 
االعمار واإلسكان، أمس السبت، 
ان العقد مع شركة اولف كروب 
الذي تلكأ ألس��باب ادارية وفنية 
وقانونية سيبرم بشكله النهائي 
الش��هر احلال��ي، في حن أش��ار 
إلى أن ال��وزارة فرضت على اولف 
تتعلق  كروب مجموعة ش��روط 
بنوع الش��ركة املنفذة، والكلف 

املالية املترتبة على اإليرادات.
االميركية  »اولف كروب«  وكانت 

االمنية، ف��ي آب 2017، افتتحت 
مق��را له��ا ف��ي منف��ذ طريبيل 
احل��دود  عل��ى  الواق��ع  الدول��ي 

العراقية األردنية.
وق��ال املص��در: إن “االتف��اق نص 
عل��ى التوقيع النهائ��ي مع أحد 
أف��رع الش��ركة العمالق��ة وهي 
)كوينز لس��ت( لتأهي��ل وتنفيذ 
وادارة املش��روع”، مش��يرا الى ان 
“املش��روع س��يوفر 2500 فرصة 
عمل للش��باب، ويضمن عائدات 
ال��ى احلكومة العراقية بنس��بة 

.”60%
“العق��د  ان  املص��در  واض��اف 
س��يبرم مل��دة 25 عام��ا، تتحمل 
الصيان��ة  اعم��ال  الش��ركة 
واالدام��ة الكامل��ة”، الفتاً إلى ان 
“الوزارة فرضت على اولف كروب 
بنوع  مجموعة ش��روط تتعل��ق 
الشركة املنفذة، والكلف املالية 

املترتبة على اإليرادات”.
وتابع ان “ال��وزارة جنحت باخضاع 
وابرزه��ا  لش��روطها،  الش��ركة 
املفروضة على  الكلف  تخفيض 

املركب��ات، اذ س��تكون 169 دوالرا 
للبضائ��ع،  امل��وردة  للش��احنات 
ال��ركاب،  لش��احنات  دوالرا  و78 
و13 دوالرا لس��يارات املس��افرين 
الصالون”، مشيرا الى ان “تنفيذ 
املشروع س��يتم على مدى اربعة 
الى ستة اش��هر، شريطة تأمن 
الطري��ق بص��ورة كاملة من قبل 

القوات االمنية العراقية”.
ونقل��ت »NRT«، ف��ي آب املاضي، 
عن مص��در امن��ي، ان »ش��ركة 
اولف ك��روب االميركية افتتحت 

مق��را له��ا ف��ي منف��ذ طريبيل 
احلدودي غرب محافظة االنبار«.

واش��ار املصدر الى ان »مراس��م 
افتتاح  املقر ف��ي منفذ طريبيل 
قيادات عس��كرية  جرى بحضور 
ان  واميركي��ة، مؤك��دا  عراقي��ة 
»الشركة االميركية استطلعت 
مواقع منف��ذ طريبيل مع حتديد 
لتباش��ر  التأمن  ومواق��ع  نقاط 
بعملها بغية حماية الطريق من 

الهجمات االرهابية«.
»الش��ركة  ان  املص��در  واوض��ح 

االمنية االميركية مس��ؤولة عن 
تأم��ن وتأهي��ل الطري��ق الدولي 
واالردن«،  الع��راق  ب��ن  الس��ريع 
استعدادات  »وجود  كاش��فا عن 
جت��ري لفت��ح مق��رات اخ��رى في 
االنب��ار به��دف تأم��ن الطري��ق 

الدولي«.
املقبل��ة  »االي��ام  أن  واض��اف 
ستش��هد مش��روعا مقدما من 
مجل��س احملافظ��ة لتوفير فرص 
العمل ملا يقارب 4 االف الى 5 االف 

لتشغيل شباب من احملافظة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ح��ّض زعم��اء االحت��اد األوروبي 
أن  عل��ى  املتح��دة،  الوالي��ات 
حتّول إعفاء موقتاً من الرس��وم 
اجلمركية عل��ى واردات الصلب 
واأللومني��وم إلى دائ��م، وأكدوا 
ال��رد  ف��ي  باحل��ق  »االحتف��اظ 
حلماي��ة  متكافئ��ة«  بطريق��ة 

مصالح االحتاد.
وقال رئيس وزراء بلجيكا شارل 

ال��ذي  »اإلعف��اء  إن  ميش��ال، 
منحت��ه واش��نطن ومدت��ه 40 
يوماً يجع��ل الرئيس األميركي 
وكأن��ه  يب��دو،  ترام��ب  دونال��د 

يصّوب مسدساً إلى رأسنا«.
ولف��ت بي��ان مش��ترك أصدره 
28 زعيماً ف��ي دول االحتاد خالل 
بروكس��يل،  اجتماع قم��ة في 
إلى أن »ه��ذه اإلجراءات ال ميكن 
تبريره��ا عل��ى أس��اس األم��ن 

الت�ي  »احلماي�ة  القومي«، عاداً 
بكامله��ا  تش��م�ل قطاع��ات 
في الوالي�ات املتح�دة، ليس��ت 
ملش��اك�ل  مالئم���اً  عالج���اً 
الزائ���دة  اإلنتاجي���ة  الطاق��ة 

احلقيقي�ة«.
وأوضح بيان االحتاد، أن شحنات 
الصل��ب واأللومنيوم من االحتاد 
األوروب��ي »أُعفي��ت موقت��اً من 
مثل هذه اإلجراءات«، داعياً إلى 

أن »يصبح اإلعفاء دائماً«.
وأك��د املش��اركون ف��ي القمة 
مج��دداً، »التزامه��م العالقات 
القوية عبر األطلس��ي، كحجر 
زاوية في أم��ن الواليات املتحدة 

واالحتاد األوروبي ورخائهما«.
الوالي��ات  قدم��ت  ذل��ك،  إل��ى 
املتح��دة أم��س، ش��كوى ف��ي 
منظمة التج��ارة العاملية ضد 
الصن، في إطار حزمة إجراءات 

اقتصادي��ة أعلنه��ا ترامب في 
ش��أن مزاع��م س��رقة الص��ن 
حلقوق ملكية فكرية أميركية.

وأف��اد بي��ان صادر ع��ن الواليات 
املتح��دة، بأن الص��ن »تنتهك 
قواعد منظمة التجارة العاملية 
عبر حرمان احلائزين على براءات 
االخت��راع األجانب، مب��ا في ذلك 
الشركات األميركية من حقوق 
األساسية، في  االختراع  براءات 

وقف استخدام أي كيان صيني 
للتكنولوجي��ا بعد انتهاء عقد 

ترخيص محدد«.
ورأت أن »الصن رمبا تنتهك أيضاً 
قواعد منظمة التجارة العاملية 
عب��ر ف��رض ش��روط تعاقدي��ة 
س��لبية وملزمة، تشكل متييزاً 
التكنولوجي��ا األجنبي��ة  ض��د 
املس��توردة وتع��د أق��ل مالءمة 

لتلك التكنولوجيا«.

طريق بغداد ـ عمان الدولي بعهدة شركة أميركية أمنية

االتحاد األوروبي يطالب واشنطن بإعفاء دائم من الرسوم
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في صباح احلادي عش��ر من س��بتمبر 2001 
وقفت في غرفة مؤمترات في فرنس��ا مليئة 
باملس��تثمرين الذين ميثلون مؤسس��ات من 
جميع أرجاء العال��م – كانوا ميثلون صناديق 
التقاعد وصناديق الثروة الس��يادية وغيرها 
من صناديق الشركات -وتكلمت عن ظهور 
توجه مه��م وإن لم يكن معترف��ا به بنحو 
كام��ل وهو االس��تثمار االخالقي ولكن هذا 
ال��كالم لم يعج��ب احلض��ور فاالس��تثمار 

بالنسبة لهم يتعلق فقط بالعوائد. 
وف��ي فترة بعد الظهر من ذلك اليوم ضربت 
الطائ��رات مركز التج��ارة العاملي وتغير كل 
شيء وفي األيام التي تلت وبينما بدأ العالم 
في محاولة استيعاب فظاعة ما حصل ،رجع 
الناس انفس��هم الذين كانوا متش��ككني 
ليتحدث��وا معي عن االس��تثمار م��ع وجود 
أغراض وتوجهات محددة وبأساليب تسهم 
في ش��يء أكبر من احل��د األدنى أي أن قطاع 
االستثمار قد بدأ في تغيير طريقة تفكيره 

بنحو كامل.
لق��د ذكرت ف��ي غرفة املؤمت��رات تلك كيف 
الفص��ل  سياس��ة  املس��تثمرون  ع��ارض 
العنص��ري وذلك من خالل عدم اإلس��تثمار 
مع الش��ركات اجلنوب افريقية حيث قامت 
صنادي��ق التقاعد احلكومي��ة وغيرها بوضع 
أحكام في إرشاداتها ملنع تلك اإلستثمارات 
علم��ا أن��ه لم يتم إلغ��اء تلك األح��كام إال 

في س��نة 1993 وذلك بعد أن حث نيلسون 
مانديال املستثمرين األجانب على العودة.

لقد أش��رت إلى أن العديد من املؤسس��ات 
شعرت باإلحباط بسبب املستشارين الذين 
أص��روا على أنه من أجل زي��ادة الثروات، كان 
يتوجب عليهم فصل ضمائرهم عن احلاجة 

لتحقيق عوائد قوية.
لق��د عان��ت املؤسس��ات اخليري��ة إليج��اد 
وس��ائل من أجل إس��تثمار أموالها من دون 
أن تس��هم بغير قصد في املش��كالت التي 
كانت تس��عى حللها فلجان اإلس��تثمار في 
اجلمعيات اخليرية ملكافحة التدخني لم تكن 

تريد إستثمار أموالها في شركات التبغ .
إن التحول في مناخ اإلستثمار كان متوقعا 
منذ أم��د بعيد وحت��ى قبل أح��داث احلادي 
عشر من س��بتمبر فلقد كان هناك شعور 
جديد بالقبول واالستعجال وحتقيق تقدم. 

إن إط��الق النار اجلماعي في مدرس��ة ثانوية 
ف��ي باركالن��د ف��ي والي��ة فلوري��دا ميكن أن 
يك��ون مبنزل��ة نقطة حتول مماثل��ة للتحكم 
بإنتشار األسلحة حيث أصبح املستثمرون 
والش��ركات أكثر اهتماما مبوضوع السالمة 
واملسؤولية فيما يتعلق باألسلحة واالن بدأ 
صناع األس��لحة في اميركا يشعرون بتأثير 
املب��ادئ األخالقي��ة لإلس��تثمار الناب��ع عن 

الضمير.
بالطب��ع فإن اجل��دل املتعل��ق بالتحكم في 

انتش��ار األس��لحة في الواليات املتحدة هو 
ج��دل طوي��ل ومرير تش��كل من خ��الل ما 
يبدو أنه��ا خالفات مس��تعصية على احلل 
تتعل��ق بالهوية والسياس��ات ولكن إطالق 
الن��ار اجلماع��ي ال��ذي حصل مؤخ��را – لقد 
فتح ش��خص يبلغ من العمر 19 عاما النار 
في مدرسته الس��ابقة باستعمال بندقية 
هجومية ش��به أوتوماتيكية أ ر 15- مما أدى 
الى مقتل 17 ش��خصا وجرح 17 ش��خصا 
آخري��ن- ق��د يك��ون مبنزل��ة نقط��ة حت��ول 
جوهرية وإن كانت مأس��اوية للمستثمرين 

والشركات.
ما يزال إحتاد البنادق الوطني قوة سياس��ية 
قوية في الواليات املتحدة حيث أن التبرعات 
السياس��ية الضخمة التي يقدمها اإلحتاد 
وقدرته على حش��د أعضائه يعني أن اإلحتاد 
يس��تمر في إمالء سياس��اته عل��ى أعضاء 
البرملان والذي عادة ما يشيرون الى التعاطف 
والصل��وات واملبررات بع��د كل مجزرة واآلن 
هناك من يؤيد وضع األسلحة في الصفوف 
املدرس��ية مما يجب��ر املعلمني عل��ى العمل 

كضباط شرطة مسلحني.
لك��ن واقع حوادث إطالق الن��ار اجلماعي في 
الوالي��ات املتحدة األميركي��ة – مع الدعوات 
املراهق��ني م��ن هج��وم  القوي��ة للناج��ني 
باركالن��د للتحكم في إنتش��ار اإلس��لحة 
بنح��و منطقي – يب��دو أنها قد ب��دأت تؤثر 

بنحو كبير على الكثير من الشركات فلقد 
أعلنت واح��دة من كبرى ش��ركات التجزئة 
املتخصص��ة ف��ي البضائ��ع الرياضي��ة في 
أميركا ش��ركة ديك للبضائع الرياضية أنها 
س��وف تتوقف ع��ن بيع األس��لحة ملن تقل 
أعمارهم عن 21 عاما والتوقف متاما عن بيع 

األسلحة الهجومية.
لقد قررت شركات تتعامل بنحو مباشر مع 
الزبائ��ن مبا في ذلك فنادق )بيس��ت وس��ترن 
وويندهام( وشركات تأجير السيارات )هيرتز 
وانتربراي��ز( وخط��وط دلت��ا اجلوية وش��ركة 
التأمني تشب قطع عالقاتها مع إحتاد البنادق 
الوطني وهي خطوة حتمل مخاطر حقيقية 
. لق��د أعل��ن نائ��ب حاكم جورجيا كاس��ي 
كاج��ل من خ��الل تغري��دة على تويت��ر بإنه 
س��وف يقضي على أي تشريع ضريبي ميكن 
أن يفي��د دلتا م��ا لم تقوم الش��ركة بإعادة 
عالقاتها مع إحتاد البنادق الوطني ولكن دلتا 
متسكت بقرارها وقام اعضاء برملان جورجيا 
بالتصدي��ق على مش��روع قانون اس��تثنى 
اعف��اء ضريبيا كان ميك��ن أن يوفر مبلغ 50 

مليون دوالر أميركي على الشركة.
إن املستثمرين اآلن ينظرون إلى محافظهم 
االستثمارية ملعرفة ما اذا كانوا يستطيعون 
ايضا املساعدة في احراز تقدم ولقد حصل 
ذل��ك من قبل حي��ث بعد اط��الق النار الذي 
حصل سنة 2012 في مدرسة ساندي هوك 

االبتدائي��ة في نيوتاون ف��ي والية كينيكتت 
–عندم��ا اطلق رجل يبلغ من العمر 20 عاما 
النار فقتل 20 طفال من الصف األول وستة 
م��ن البالغني-قام صن��دوق تقاعد املعلمني 
في والية كالفورنيا بالتخلي عن استثماراته 
في الشركة املصنعة لألس��لحة رمينتغون 

اوتدور.
لكن يبدو إن اطالق النار في باركالند سيكون 
ل��ه تأثير أكبر .  لقد تبنت ش��ركة بالكروك 
وهي ش��ركة تدير صندوق تبل��غ قيمته 6،3 
تريليون دوالر أميرك��ي اليوم مقاربة جديدة 
تتعل��ق مبصنع��ي األس��لحة حي��ث يتلقى 
املستثمرون معلومات واضحة وشفافة عن 
ما إذا كانوا يس��تثمرون في تلك الش��ركات 
املقارب��ة  تتبن��ى  أخ��رى  صنادي��ق  وهن��اك 
نفس��ها حيث يناقش��ون عدم اإلس��تثمار 
في الش��ركات املصنعة لألسلحة مع جلان 

اإلستثمار.
إن مث��ل تلك التصرفات ه��ي جزء من توجه 
اكبر م��ن اجل حتقي��ق تغيير مه��م واليوم 
هن��اك مس��تثمرون كب��ار مث��ل صنادي��ق 
التقاعد وصناديق الثروة الس��يادية يجبرون 
الش��ركات على التحقق بنحو اكثر دقه من 
التأثي��ر البيئي واحلوكمة وهي��اكل الرواتب 
ولو استمرت الشركات في احلاق الضرر فإن 
أموالهم  املستثمرين سيس��تثمرون  هؤالء 

في أماكن أخرى.

عل��ى س��بيل املث��ال ف��إن صن��دوق الث��روة 
الس��يادية للنروي��ج ال��ذي تبل��غ قيمته 1 
تريلي��ون دوالر اميرك��ي  لدي��ه سياس��ات 
صارم��ة ض��د متلك األس��هم في ش��ركات 
تصنع األسلحة النووية والذخائر العنقودية 
أو تلك املرتبطة بإنتاج الفحم أو التبغ. لقد 
أعلن��ت الش��ركات األميركي��ة إضافة الى 
احلكومات على مستوى الواليات والبلديات 
خط��ط للتقيد باإللتزام��ات التي مت االعالن 
عنه��ا كج��زء م��ن إتفاقية باري��س للمناخ 
لس��نة 2015 وعلى الرغم م��ن قرار الرئيس 
دونالد ترامب بس��حب الواليات املتحدة من 
تلك االتفاقي��ة كما إن مطالبات الرعاة هي 
التي اجبرت الهيئة التنظيمية لكرة القدم 
العاملية فيفا على النظر مجددا في إدارتها 

وهيكلتها.
لق��د تغير الكثي��ر منذ أن وقف��ت في ذلك 
املكان س��نة 2001 للتحدث عن مس��تقبل 
اإلس��تثمار والتخلي عن اإلس��تثمار واليوم 
يقر املس��تثمرون والشركات بإن القوة التي 
ميلكونها يج��ب أن يتم إس��تعمالها بنحو 
مس��ؤول وأن لديه��م دورا كبي��را ليلعبونه 
ف��ي الدف��ع بعجل��ة التغيي��ر والتأثي��ر في 
السياس��ات واألفعال ، ليس فقط من أجل 
مصلحته��م ولك��ن أيض��ا م��ن أج��ل أمن 
ورفاهي��ة الن��اس في كل م��كان على املدى 

الطويل.

الطاق��ة  تولي��د  ي��زداد  ان  املتوق��ع  م��ن 
الكهربائي��ة م��ن خ��الل توظي��ف الطاقة 
النووية في منطقة الش��رق األوس��ط ,من 
3.6 جيج��اوات ف��ي ع��ام 2018 ال��ى 14.1 

جيجاوات بحلول عام 2028 .
أن النم��و ف��ي الطاقة النووية في الش��رق 
األوس��ط م��ردُه س��عي العدي��د م��ن دول 
املنطقة ال���ى تعزيز »أمن الطاقة » لديها 
من خ��الل تقلي��ل اعتمادها عل��ى مصادر 

الطاقة األحفورية .
األحف��وري  الوق��ود  بالذك��ر,أن  اجلدي��ر 
أس��تحوذعلى %97 م��ن أنت��اج الكهرب��اء 
ف��ي الش��رق األوس��ط ع��ام 2017 منها : 
%66 حصة الغ��از الطبيعي, يليها النفط 
بحص��ة %31. أم��ا ال��� %3 املتبقي��ة م��ن 

توليد الكهرباء تت��وزع بني الطاقة النووية 
والطاقة الكهرومائية والطاقة املتجددة.

أن العدي��د م��ن دول املنطق��ة ماضية في 
تولي��د الطاقة النووية ملقابل��ة الزيادة في 
الطل��ب عل��ى الكهرب��اء نتيج��ة تظاف��ر 

عاملني :
1.النمو السكاني .

2.النمو األقتصادي .
وق��د بل��غ انت��اج الكهرباء في ع��ام  2017 
أكثر من 1000مليار كيلواط / س��اعة . في 
حني تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة 
األمريكي��ة, الى أن الطلب عل��ى الكهرباء 
س��يزداد بنس��بة %30بحل��ول ع��ام 2028 
.ويعد معدل النمو هذا أعلى من متوسط 
النم��و العامل��ي  البالغ %18 خ��الل الفترة 

املذكورة اعاله ,وهو أعلى كذلك من معدل 
النم��و في الدول خ��ارج منظم��ة التعاون 

االقتصادي والتنمية والبالغ 24% 
وفي أدناه اس��تعراض أله��م التطورات في 
أنشاء املفاعالت النووية في دول املنطقة :

1.أي��ران :  تقوم أيران حالي��اً ببناء مفاعلها 
الن��ووي الثاني  في بوش��هر 2- وس��يعمل 
ه��ذا املفاعل على أضاف��ة 1.8 من الطاقة 
النووي��ة عند االنتهاء منه��ا في عام 2026 
.اجلدي��ر بالذكر أن بوش��هر 1- بدء بالعمل 
ع��ام 2011 ويع��د املُفاعل الن��وي األول في 
منطق��ة الش��رق األوس��ط ,وتبل��غ طاقة 
مفاعله��ا 1جيج��اوات ينت��ج حوال��ي 5.9 
ملي��ون كيل��ووات /س��اعة م��ن الكهرباء 

سنوياً

2.دول��ة األم��ارات العربيه املتح��ده : تقوم 
دول��ة االم��ارات حاليا ببن��اء ارب��ع وحدات 
في مفاعله��ا النووي »برك��ة« الذي يؤمل 
األنتهاء منُه بحلول عام 2020 .أما املفاعل 
برك��ة1 الذي بدأ أنش��اءُه في عام 2012 ومت 
األنته��اء منه ُ في ع��ام 2017 ,ومن املتوقع 
ان يب��دء انتاج الكهرباء ف��ي منتصف عام 

. 2018
3.تركي��ا :ب��دأت تركي��ا بأنش��اء مفاعلها 
الن��ووي في أوائل ع��ام 2017 وم��ن املؤمل 
االنتهاء منُه في عام 2025 حيث سيضيف 
4.8 جيج��اوات م��ن الطاق��ة النووية ال�ى 

شبكة الكهرباء الوطنية التركية .
4.الس��عودية: تخط��ط الس��عودية لبناء 
مفاعلها النووي األول بطاقة 2.8  جيجاوات 

بحلول نهاية عام 2018  .
األردني��ة  اململك��ة  :تخط��ط  5.األردن 
الهاشمية الى انشاء مفاعل نووي بطاقة 
تص��ل الى 2جيجاوات حيُث جتري دراس��ات 
ج��دوى اقتصادية لهذا الغرض مع روس��يا 

األحتادية منذ 2016 .
اخلالص���ة, ف���أن العديد من دول املنطقة 
ماضي��ة ف��ي تعظي��م أس��تخدامتها من 
الطاقة النوويه لتوليد الطاقة الكهربائية 
ملقابلة الطل��ب املضطرد لديها ,علماً بأنه 
ال��دول اع��اله جميعه��ا دول ُموقعة على 
اتفاقية حظر أنتش��ار األس��لحة  النووية  
حسب لوائح وكالة الطاقة الذرية ومقرها 
ف��ي العاصمة النمس��اويه فيينا .في حني 
تواجه أيران مزاعم تقودها الواليات املتحدة 

مردُه ان مفاعلها النووي هو لألستخدامات 
العسكريه برغم النفي القاطع جلمهورية 
ايران األس��المية لهذه املزاعم والتي اثبتت 
االحداث وجلان التفتيش املتعددة خلو البالد 

منها .
أما العراق_وال��ذي لم يرد ذكرُه في التقرير 
_فكان س��باقاً في أنش��اء مفاع��ل نووي 
»مت��وز1« وال��ذي مت قصف��ُه م��ن الطي��ران 
االس��رائيلي في حزيران عام 1982.ومت أزالة 
جميع املشاريع لتوليد الطاقة النووية أبان 
ح��رب اخللي��ج األولى احت��الل الكويت, من 
قبل مفتش��ي األمم املتحدة للشكوك التي 
راودت اجملتمع الدولي ب�أن النظام الس��ابق 
الفاقد ملصداقيتُه يس��عى الى بناء ُقنبلة 

نووية.
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العبادي و»التوافقية« 
الجديدة

م��ا طرحه رئيس الوزراء حيدر العب��ادي عن افضلية احلكم 
القائم على معي��ار »االكثرية التوافقية« متييزا عن الدعوة 
الى حكم »االغلبية السياس��ية« اثار ردود افعال سياسية 
ومتعجل��ة وانفعالية تتصل بالدعاي��ة االنتخابية املبكرة، 
واملماح��كاة، اكثر م��ن صلتها بالبحث عن خي��ارات جدية 
لشكل احلكم املنشود، واآلمن، والرشيد، واالكثر انسجاما 
مع متطلبات نزع التوترات والبناء واالستقرار بعد انتخابات 
2018 القادمة، وثمة القليل من املعلقني اشاروا الى االمنوذج 
»التوافقي« ملمثلي االكثرية البرملانية الذي طبقه العبادي 
على فريق��ه احلكومي في العامني االخيري��ن، وإن كان غير 
متكام��ل، ولم يحظ إال بقبول فاتر من قوى احملاصصة التي 
تتمس��ك بامتيازات »االستحقاق« لبرملان 2010 السائر الى 

نهاية فترته الدستورية. 
من حيث اللغة، ال فرق بني االكثرية السياس��ية واالغلبية 
السياس��ية، اخذا باالعتب��ار بان العديد م��ن مصطلحات 
السياسة ال يتبني معناها إال من خالل التطبيق، وقد نصل 
في هذا التطبيق الى استعمال مفردات في معنى يختلف 
عما ه��و ف��ي القواميس واحمل��ددات االكادميي��ة، واحلال فان 
احلاجة مس��تمرة لتس��ليط الضوء على دالالت املصطلح 
السياس��ي املتداول، وموضع التج��اذب، في يوميات احلكم 
للس��نوات االثني عش��ر املاضيات، بل ودالالته في السلوك 
السياسي واحلزبي واالداري للزعماء الذين امسكوا بسلطة 
القرار لهذه السنوات، بني َمن يتطلع الى وأد خيار املشاركة 
وإح��كام القبض��ة عل��ى الس��لطة ودّس الن��وازع الفردية 
»الدكتاتوري��ة« في ممارس��اتها، وَمن يبحث عن ش��كل آخر 
للمش��اركة يضم��ن توافقا )ال محاصصة( عل��ى القضايا 
املصيري��ة، وقب��ل ه��ذا، على ش��كل وهوي��ة احلكم ضمن 

تأويالت الدستور واحكامه. 
وقبل االس��تطراد في قراءة أبعاد التوافقية اجلديدة لرئيس 
الوزراء علينا ان نذكر بان اساءات كثيرة حلقت مبفهوم وخيار 
التوافق السياس��ي ف��ي جتربة احلكم ملا بع��د 2003 حيث 
انتهى الى شكل مقيت وكارثي وبشع من احملاصصة جلهة 
توزيع املناصب واالمتيازات والثروات على فائزين باالنتخابات، 

حال الفائزين بحروب اجلاهلية. 
اق��ول، ان مفه��وم التوافقية الدميقراطية جرى تش��ويهه، 
ع��ن قصد أو ع��ن جه��ل، ليصب��ح عنوانا لفس��اد احلكم 
فيما هو في علوم السياس��ية وصفة مؤقتة وضرورية في 
مجتمعات »تتس��م باالنقس��ام والتباين العرقي واجلهوي، 
وضعف الوحدة الوطنية، وصعوبة االس��تقرار السياس��ي 
وتواتر موجات العنف االجتماعي« بعيدا عن مبدأ »األغلبية 
احلاكم��ة واألقلي��ة املعارضة« التي كرس��ت ف��ي التجربة 
العراقية بطالن احلالة الطائفية، وهي في مفهومها اجلديد 
ال تلغي أسلوب االنتخاب والتنافس والتداول على السلطة، 
وقد اضاف العبادي لذلك، ان ال تعتمد االقصاء والتهميش، 
في حني يشترط خيار حكم االغلبية السياسية  كما تورد 
منصوات علم السياسة »قيام أحزاب قوية وتكتالت نيابة 
راس��خة في اجملتمع والتاريخ ومتتلك برامج واضحة تشكل 

أساساً للعالقة مع املواطنني«. 
التوافقية الدميقراطية اجلدي��دة للعبادي بحاجة الى جدل 
ومناقش��ة في فضاء صحي ومس��ؤول، إذْ تش��كل اختراقا 

لعقل احملاصصة، في وجيز الكالم.
من مستطرف العلوي: 

»قيل حلسن البصري: من هم شر الناس؟ قال: الذي يرى 
انه خيرهم«
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دراسة

شعر

ما زال��ت روائحهم تنبعث من كل مكان 
في البيت )أجل .. امل��كان الذي مات فيه 
أب��ي وأمي واملكان ال��ذي وضع فيه تابوت 
رزاق , ال��ذي ح��اول أن يس��د الكثي��ر من 
فراغ خّلفه سفر برهان ,لو ال احلرب التي 

أخذته منذ أيامها االولى (ص 11 
أن الروائ��ي أراد ف��ي مس��تهل روايته أن 
يؤك��د للمتلقي , أن االح��داث تدور فوق 
ه��ذا اخلراب , ليكون له��ذه الرواية خزين 
فكري وتاريخي واجتماعي يشكل الثقل 
والوتد التي تستند عليه االحداث , إذ أننا 
بعد ذلك سوف نرحل الى أعماق النص , 
معتمدين على هذا االسترسال الذي وفره 
لنا الروائ��ي , والذي ميثل االيقاع املتزن له 
, حي��ث ننتقل من التعريف , الى احلبكة 
بهذا اللغة السحرية بإنطالقة حرة دون 
أن يحدث م��ا يعكر صفو ه��ذا االيقاع , 
حي��ث نكون مع اكرم بع��د أن يخرج من 
املستش��فى بعكازين , وثري��ا التي تتابع 
حرك��ة احلي��اة , وتعي��ش الذكري��ات في 
البي��ت , وبره��ان الذي غ��ادر البالد بجواز 
س��فر اكرم , كونه وجد صعوبة بالسفر 

بج��واز يحم��ل اس��مه الصري��ح , وفي 
إنتقال��ة نحو املتغيرات الت��ي طرأت في 
أحداث الرواية فإننا س��وف نكتش��ف أن 
اك��رم )سيناريس��ت ( متم��رن , كما إننا 
سوف نكتشف الثيمة الرئيسية لبنية 
العنونة من خالل متابعتنا لدورة االحداث 
)ب��دأت بوضع س��يناريو بانورامي للحرب 
معتمداً ثيم��ة الفصول االولى من رواية 
االملان��ي أري��ك ماريا رمي��اك »للحب وقت 
..للم��وت وقت« وقد وضع��ت لها عنواناً 
قال لي برهان إنه عنوان جميل ومناسب 
»مل��اذا تكرهني رمياك؟« حي��ث اختاره مع 

هالة عنواناً إلحدى لوحاته (ص 70 . 
كما سوف نكتشف دخول امليتا قص في 
الرواية , من خالل إختيار السيناريس��ت 
أكرم قصة للكات��ب )محمد علوان جبر 
( )تراتي��ل العكاز االخي��ر ( لتحويلها الى 
سيناريو , ثم اخراجها في فيلم , وقد نقل 
الروائ��ي , جزء مقتطع م��ن هذه القصة 
والت��ي تعد م��ن اجمل ما كت��ب الروائي 
والقاص من قصص احلرب , وهكذا فإننا 
كلم��ا ما توغلن��ا في الغابة الس��ردية , 
التي إنشئت بإتقان , فإن االستكشافات 
تكثر , واملفاجآت مس��تمرة , واالنتقاالت 
جدي��دة ومبه��رة , حي��ث وم��ن خ��الل 
السيناريو الذي بدأ بتدوينه اكرم , ندخل 
معترك آخ��ر , وفناً آخر من فنون صناعة 
الرواية احلديثة , وهو امليتا الس��رد , وفي 
هذا الس��يناريو الذي كتب��ه اكرم نكون 
في بس��تان لفالح وهو يس��مع ويشاهد 
حركة غير طبيعية في إحدى االش��جار 
الكبيرة لهذا البس��تان , وعندما يقترب 
منها , يكتش��ف وجه شمعي ,و مظلة 
, وبعد االقت��راب يتفاجأ بجنرال امريكي 
يهب��ط ف��ي مظلت��ه فيقع عل��ى قمة 
الش��جرة , وه��و ه��ارب م��ن االمريكان , 
وليب��س من العراقيني , ك��ون أن مهمته 
انتهت باخلدم��ة , وانه يحتفظ بأس��رار 
كبيرة تخص العمل في اجليش االمريكي 
, لذا فأنهم ارس��لوه ف��ي طائرة لتنفجر 
في اجلو , اال أنه استطاع إنقاذ نفسه في 
اللحظات االخي��رة والهبوط في مظلته 
على هذه الش��جرة العائدة لبستان هذا 
الفالح والذي إس��مه )جواد ناصر( , وهذه 
االحداث التي ضمها امليتا سرد , شكلت 
حالة انتقال س��حرية في املبنى السردي 
, والهب��ت االحداث , وجعلتها س��اخنة 
, ممتع��ة مش��وقة , ) يعود ال��ى احلديقة 
» يج��ب أن نخف��ي هذه األجه��زة .. هل 
تسمح لي بدفنها هنا؟ سأشرح لك ملاذا 
.. لكن ليس اآلن » .. لم ميانع , بل ساعده 
في الدفن , ثم أش��ار ال��ى املظلة , التي 
قام بطيه��ا , فحفر في اقص��ى املزرعة 
حف��رة عميقة ودفناها فيه��ا وحرصا ان 

يساويا ترابها .. كما وضعا قطعاً صغيرة 
من صخ��ور وأحجار وقطع��اً صغيرة من 
الطاب��وق عليها , دق��ق مكاني احلفرتني 
, حف��رة الكلب التي ت��وارت متاماً وحفرة 
املظلة التي غطي��ت باالغصان واحلجارة 
, أطلق تنهيدة ارتياح , قاده مباشرة الى 

الغرفة احلصينة .(ص100 .
وم��ن هن��ا عب��ر انتقالتن��ا اجلدي��دة في 
املس��يرة الس��ردية لهذا النص , س��وف 
نكتش��ف الثيم��ة املهم��ة الت��ي حدت 
بالروائي , إدخال هذا امليتا سرد داخل منت 
النص  , إذ اننا سوف نكتشف معلومات 
مهم��ة وخطي��رة تتعلق بس��تراتيجية 
اج��ل  م��ن  ومخططاته��م  االمري��كان 
تدمي��ر هذا البلد , ال��ذي يعد قلب االمة 
, وبتهدمي��ه وتخريب��ه تتحقق الغاية في 
خلخل��ة نظ��ام احلياة في االم��ة برمتها 
وجعله��ا تعيش حال��ة الفوضى واخلراب 
, حيث س��نتابع تفاصيل دقيقة في هذا 

الس��يناريو , املداهمات املس��تمرة لهذا 
البس��تان من قبل االمريكان , والتحقيق 
الف��الح  ل��ه  تعرض��ه  ال��ذي  العني��ف 
والتفتيشات الليلية والنهارية , من اجل 
القاء القبض عل��ى اجلنرال واغتياله , اال 
انه كان حذق ويع��رف اهدافهم , ومبجرد 
قدومه��م يختف��ي مب��كان س��ري جدا , 
بعده��ا يعتق��ل الف��الح ف��ي معتقالت 
االمري��كان , وبعد هذا التوغل في الغابة 
الس��ردية للميتا س��رد , نعود ملنت النص 
لنتفاج��أ بأس��تالم اكرم ورق��ة من قبل 
احد اصدقاء فيها عنوان )س��لمان باك ( 
ومخطط لبس��تان هو الس��ابع من تلك 
البس��اتني , فيه ش��خص اس��مه )جواد 
ناصر( عليه الذهاب اليه , وتنبيهه كونه 
مه��دد وحيات��ه ف��ي خط��ر , اال أن اكرم 
بالرغم من ان هذا العمل إنساني ويجب 
ان يقوم بذلك , اال ان الفترة التي استلم 
فيها الورقة , كانت املعارك تدور طاحنة 

ف��ي هذه املنطق��ة , وخط��ورة وصعوبة 
الوصول اليه��ا , وعندما يعود برهان الى 
بغ��داد دب االمان في املنطق��ة , فطلب 
برهان من اكرم ان يذهبا لهذا البستان , 
وعند وصولهم تكون املفاجأة والدهشة 
واالنبه��ار , حيث يكتش��ف اكرم ان هذا 
البس��تان ذاته الذي هو ضمن السيناريو 
, وان )ج��واد ناصر ( ش��خصية حقيقية 
ف��ي ارض الواقع وانه معتق��ل فعالً , وان 
االمري��كان الزال��و يبحثون ع��ن اجلنرال , 
وهذا النقلة الساحرة الغرائبية شكلت 
حالة ذهول ذهني لدى املتلقي , اذ اتصل 
الواقع باخليال , وارتبط امليتا سرد مع منت 
النص , وصارت االحداث ش��ائكة وغريبة 
, واالم��ر  االده��ى ان الفالح ترك رس��الة 
للش��خص الذي يس��كن البس��تان بدال 
عنه , بأن هنالك ش��خص يسير باطراف 
صناعية وعكازت��ني , هو املنقذ لالحداث 
التي مرت بي , وعليه ان يجد نهاية لهذا 
السيناريو , ومن هنا تبلغ االحداث ذروتها 
وتتداخل خطوط املسار السردي وتتصل 
مع بعضها , حيث عالقة احلب بني برهان 
وهالة , وكذلك حياة سميرة ومتابعتها 
الغريبة لهذا الس��يناريو , واش��راف ثريا 
عل��ى قم��ة تل��ك االح��داث , واملفاجآت 
الكثيرة التي س��اهمت في سمو ورفعة 

وعلو االحداث 
) كاد اك��رم  أن يس��أل عام��ر دي��وان عن 
الغرف��ة احلصينة وهل هي موجودة فعالً 
ام هي من اختراع مخيلة كاتب السيناريو 
؟ لكن عامر ديوان س��بق أي س��ؤال ميكن 
ان يطرحه اكرم او برهان .. قطع عليهما 
الطري��ق كأن��ه كان يق��رأ م��ا ي��دور في 
أفكارهما »تعاال الى داخل البيت .. فاجلو 
ب��دأ يبرد قلي��الً« .. كانت البوابة تش��به 
تلك التي وصفها اكرم في الس��يناريو , 
وزاد االلتباس والتش��وش في مخيلتهما 
التداخ��ل الصارخ مع يقينهما الذي كان 

يكبر كلما كانا يسيران ( ص 144 
وهكذا فأن نهاية االحداث ظلت مفتوحة 
, وظ��ل الس��يناريو املرع��ب دون نهاي��ة 
,وظلت االح��داث التي دارت في منت نص 

املبنى السردي حالة تأملية مفتوحة 
أن رواي��ة )مل��اذا تكرهني رمي��اك؟( للروائي 
محمد جبر عل��وان , نقل��ه جديدة نحو 
الرواي��ة احلديثة حيث اس��تطاع الروائي 
اس��تخدام ادوات وتقني��ات حديثة , مع 
االدوات االساسية في فن صناعة الرواية 
احلديث��ة , حيث اختارله��ا منط الواقعية 
السحرية  كس��ياق فني لسرد االحداث 
, وكذل��ك امليت��ا ق��ص , وامليت��ا س��رد , 
والس��يمائية , والرمزي��ة , وانها ارتكزت 
على قاع��دة صلبة هو تاري��خ حياة هذا 

البلد 

                                              

يوسف عبود جويعد
                                                       

عبر الواقعية السحرية , يقدم لنا الروائي 
محم��د علوان جب��ر روايته )مل��اذا تكرهني 
رمي��اك ( والت��ي ت��دور أحداثها ف��ي أحلك 
وأصع��ب احلقب الزمني��ة التي مرت على 
هذا البل��د , ومن خالل ش��خوص لعائلة 
تس��كن مدينة الثورة , تل��ك املدينة التي 
كان��ت وال زالت تتأثر وتؤثر , وتتلون وتتغير 
مع متغيرات واوضاع وظروف وحياة البلد 
, وحس��ب املقتضي��ات الت��ي تتطلبه��ا 
املرحل��ة , فقد واجه��ت وصمدت وصبرت 
في اعت��ي واصعب الظروف التي عصفت 
ف��ي ه��ذا البل��د , وواجه��ت ري��اح عاتية 
قاس��ية , ووقفت بوجه الظلم والطغيان 
والتعس��ف والقمع , وقدم��ت قرابني من 
الش��باب في احلروب التي إش��تعلت وفار 
بركانه��ا , وتناثرت حممه��ا احلارقة , من 
هذه االرضي��ة الصلبة القوي��ة املتجذرة 
في قاعه ,تنطلق احداث هذه الرواية , في 
نسيج س��ردي متداخل متشابك , اال أنه 

ميثل أكثر من محور :- 
- ثريا االخت الكبرى لهذه االس��رة , والتي 
ما برحت املدينة أو غادرتها , وظلت تسكن 
في بيت االس��رة رغم كل هذه املتغيرات , 
وكان��وا يطلقون عليها )باج��ي ثريا( وهي 

املدون االول للمسيرة السردية 
- نوري��ة الت��ي كان��ت ظهوره��ا س��ريعاً 

وهامشياً 
- خول��ة الت��ي كان��ت منش��غلة بإعداد 

مراسيم زواجها 
- برهان وهو بطل هذا النص والشخصية 
االساس��ية التي اهتم بها الروائي واوالها 

مهمة سرد االحداث 
- رزاق الذي استشهد في ااحلرب االولى  

- اكرم صديق برهان وصديق االسرة ايضاً 
والذي يص��اب ف��ي انفجار ايض��اً ولكنه 
ينجو بعد أن يبتروا س��اقه , فيضطر الى 

ارتداء طرف صناعي وعكاز  
- هالة تلك املرأة التي أحبها برهان وظلت 

في ذاكرته وقلبه رغم ابتعادها 
االش��ارات  وعب��ر   نكتش��ف  هن��ا  م��ن 
السيمائية , أن هؤالء االشخاص البارزين 
في املبنى الس��ردي , هم نتاج هذا اخلراب 
, وأن تضررهم كان س��ببه تلك املتغيرات 
الس��يئة الت��ي عصفت بالب��الد , وكانت 
صمي��م  أصاب��ت  قاس��ية  إنعكاس��ات 
 , واالجتماعي��ة   , البدني��ة   , حياته��م 
وثقافتهم , ووعيهم , وكان التشتت حالة 
طبيعية حتدث ف��ي مثل هذه الظروف ) - 
هل من املعقول أن يسقط السقف الذي 
عاش��ت حتته عائلة »ن��وري عبد العزيز« ؟ 
يا أم س��مير, أيتها املعتوهة , صدقيني .. 

َفمْنذ ... باَع الرَّجُل ذِْكرياتِه
ِفي ُعلٍب ُمَجفَفٍة

تَقمَص دَورَ إِلٍَه !

ِفي اللْيلَة الِتي تُْشبُه وَْجه َكاُفورٍ
**************

َقاَل : َسأهُب آَخريَن فرْصٍة أُْخرى !!
للْملِك *

ِحني رأَى وَْجه امْلَوِت 
َجاِمداً ِمثَل ِقناٍع 

َفلْم يبارِِح الَقْصرَ لَيلَة َمْصرِعِه !
وََحاوِي*

َصْعٌب َعلْيِه 
أَْن يُْخِفَي دُُموَعه 

ِسه واَل يْعثرَ َعلَى َطلَقٍة ِفي ُمَسدَّ
ياِب ولِلسَّ
اْن يَعودَ 

جَليكورٍ باِل ُعكازٍ
ومِلن بَعُد ؟

لَدنَْقل  
يُزيُح َشراِشَف املُْسَتْشَفى 

وَينهُض َصوَب نَافَذٍة 
لَيقرأَ للنِّيل َقصيدًة ثانِيًة

وبلند 
َطيٌر إَبَْيٌض 

ه يَخِفُق بَقلٍق َعلى ُعشِّ
واَل ميُوت َغريبإً 
ِفي باِلدِ الثَّلِج

و مِلن بْعُد ؟
اْن نطردَ ُوجوَه الَكوابيِس 

باَك وَهي تُطلُّ ِمن الشُّ

ولِلَعصافيرِ
اْن اَل تلوذَ .. بَفْيِء َشجرٍة ُمَتيبََّسٍة

ُفرَصٌة ثَانيٌة
لِلفرَاشاِت

االَّ تظلَّ َمحبوَسًة ِفي ُعلِب ِكبريًت
والرُّوُح

اَل ) تثغب ( ِحني تَفتُح اأْل يَّاُم َفَمها
وِلُقفٍل

اكرَة  ُمتدلٍّ ِمن سْقِف الذَّ
أَفَتُحُه 

واْمسُح ثاَلثََة أْصدَقاء ُقداَمى
وَأَخيراً مِلَن !!

للُْفقراِء !!
أَْن يْنزَع الَْهمُّ ًساَقْيِه َفي الرَِّماَل 

وأْن ال يُقولوا ... ِضْعنا ..... وََمن يَْهَتمُّ !

) هل من حياٍة في الطريق نعيشها
أم سوف نبقــــــى عاشقني ُونقتُل (

عارف الساعدي

لْيت األَْمرَ 
اْن ميٍْشي احلُلُم ..... َعلى رُؤوَس أََصابِِعِه       

ً وَيلبَس ِسرواالً أْسودا

أعني)غزالة الصبا( تنادي البصرة قبيل آذان 
كل فجر 

)يازم��ان الشناش��يل دار الزم��ان( ..وغزالته 
مثل��ه، فاحلجاج وبش��هادته غي��ر اجملروحة 

طبعا
)فأنا – مذ ولدُت- أفتُش عن جسد ٍ

 قد يليق بروحي(..
وش��اعرنا احلج��اج، هو من املصاب��ني بلوثة 
التجديد الدؤوب، ل��ذا يوصينا)جّدد عينيك 
َ دوم��ا( وفي قصيدة)عني الزيتون األس��ود(..
يعل��ن إنتس��ابه العياني ) نح��ن الدامعني 
وريث��و عي��ون البكاء(..وه��و مرش��دنا إل��ى 

موجبات الرفض الرصني :
)أرفض!

 بستطيع حتى الكرسي
أن يرفض بدينا – يجلس عليه –

بأن
يكسرَ نفسه(

بنعم��ة/  كاظ��م احلج��اج لي��س مصاب��اً 
لعن��ة النس��يان، لكن البصرة بنس��ختها 
األم،أجتاحته��ا غليان��ات همجية فلم يبق 
من النس��خة األولى، س��وى )عج��وز يُحب 
مدينته ُ باألمس (وه��و يطالبنا نحن الذين 
نع��رف األمكن��ة، أّن نصونه��ا ف��ي ذاكرتنا 

اجلمعية :
)تذكروا حديقة األمة في الكورنيش،

 تذكروا األثل َ والكورنيش
في النوروز: تذّكروا حدائق األندلس.

تذكروا البلم العشاري(
 وأعتم��ادا على قوة الش��اعر التذكرية في 
أس��ترجاع األوقات التي غ��دت اآلن يوتوبيا. 
الحل َ لدى الشاعر سوى أستعمال الشعر 
عق��ارا ض��د النس��يان وحني يتن��اول احلياة 

امليدانية شعريا
وحتديدا:  اللحظات التي كان الشعر نفسه 
: ن��ص حياتن��ا املعيش، لذا يح��ق للحجاج 

كاظم أّن يحاورنا تساؤلياً
)ه��ل نح��ن موج��ودون بالِش��عر؟ أم ف��ي 

الِشعر؟
    أم هو املوجود فينا؟(

مابني القوس��ني هي بحق شعرنة الشاعر 
ملقولة فلسفية تش��مل : الوجود واملوجود 
واألنوجاد لكن تفكيك املقولة فلسفيا: يضر 
بعافية املناس��بة. إذن لنتوقف عند تصنيع 
القصيدة لدى كاظم احلجاج وهنا البد من 
م��واد خام وهي بالنس��بة للشاعر)أش��ياء 
احلمراء،البيض��اء،  ال��وردة  أوالً:  الش��عر 
الصفراء..ه��ي ش��عر احلديق��ة الصام��ت، 

قب��ل أّن ننطق: وردة حمراء،وردة بيضاء. وردة 
صفراء. الش��عر جم��ال. والش��عراملكتوب 

جمال مسجون(
)*)

احلرائ��ق  م��ن مش��علّي  احلج��اج  كاظ��م 
الش��جعان، فه��و يرش��قنا به��ذه اجلمرة 

الشعرية 

)هل يس��تطيع ش��اعٌر في الك��ون أن يرينا 
ُحلما..أعمى ؟!(

الشاعر القرمطي العراقي املتنبي، تنافس/ 
تراسل مرآويا مع السلطة في زمنه

)أنا الذي نظرَ األعمى إلى أدبي     وأسمعت 
كلماتي َمن به صمم( 

لك��ن ش��اعرنا احلجاج،يس��تفز الش��عور 

والالشعور في الش��عراء ويطالب بإجتراح 
معج��زة فس��لجية/ ش��عرية، ومايطرحه 
الش��اعر لي��س تعجيزياً،ب��ل ه��و محاولة 
ناصعة حتاول تدريبنا على استجالب اخلوارق 
إلسعاد اإلنسان احملروم بسبب عطل ٍ معني 
فيه وهنا يس��تبق/ يس��تفز عل��م جراحة 
العيون وغير العيون ..للمساهمة في جعل 
اإلنسان سويا أسوة باآلخرين .. وفي السياق 
نفس��ه نتوقف عند قصيدة)ع��ني الزيتون 

األسود( ونقتطف مايخص العني ..
)أرأيت َ عيون الدجاج؟

 تنطفي بعد ثانيتني ِمن الذبح؟(
)احذر عني املقتول 

  فهي عقاٌب حتى املوت
ملن لم يُنقذ ذبح َ املذبوح (

ولنردد  جميعاً، مع الشاعر كاظم احلجاج، 
ماجاء على لس��ان اخملطوفة زينب ابنة بائع 

العصير..
)أبي

َجّدد الشمس َ حتى نرى
وفي الصبح أوقد لنا قمرا

فال في املساء وال في النهار نرى
نحن أبناء هذا العراق

تِعبنا من الركض ِ صوب الورا(

مقداد مسعود
 

ش��اعٌر مث��ل كاظ��م احلج��اج يحل��م على 
مدار العمر: مبش��اعية ش��عرية، يكون فيها 
اس��تهالك الش��عر وإنتاجه: فعال جماعيا.. 
رمب��ا بالطريق��ة هذه يري��د احلج��اج كاظم 
أّن يق��وم بتعويضن��ا اجلمعي ع��ن مفتقدنا 
اجلمع��ي األكبر.فف��ي ليلة ٍ حالك��ة الغبار، 
الكوني��ة فتبلبل��ت  اللغ��ة  أفتقدن��ا س��ّر 
األلس��ن واألفئدة.وبسبب بصيرته ِ وبصريته 
املتوجعة ، صار يّؤذن فين��ا )أنا الأرى مدينتي 
اآلن..أتذكره��ا فحس��ب(..ولم يتوق��ف ع��ن 
مناس��كه الش��خصية، هاهو كل يوم/ كل 
قصي��دة : يلتقط األش��ياء اجملروح��ة، ينفخ ُ 
فيه��ا من غرين روحه، ويدوزنه��ا بطغراٍء ِمن 
تصنيع��ه الش��خصي.وكل م��ا يكتبه هذا 
الكاظ��م النحي��ل اجلمي��ل، كل مايكتبه : 
مصّنع في البصرة، ومّوقع )إيقاعات بصرية(. 
هو مس��كون بزمن البراءة األول��ى، ورمبا قبل 
أزالة معلم تراثي م��ن معالم البصرة، وبناء 
فندق ش��يراتون على كورنيش ش��ط العرب، 
وهاهي مخلوقته، املنبجسة من حبة قلبه، 

السيناريو األميركي في..
»لماذا تكرهين ريمارك ؟«     

غالف الرواية

من هنا نكتشف وعبر  االشارات 
السيمائية , أن هؤالء االشخاص 

البارزين في المبنى السردي , هم 
نتاج هذا الخراب , وأن تضررهم كان 

سببه تلك المتغيرات السيئة التي 
عصفت بالبالد , وكانت إنعكاسات 

قاسية أصابت صميم حياتهم , 
البدنية , واالجتماعية , وثقافتهم 

, ووعيهم , وكان التشتت حالة 
طبيعية تحدث في مثل هذه 

الظروف ) - هل من المعقول أن 
يسقط السقف الذي عاشت تحته 

عائلة »نوري عبد العزيز« ؟ يا أم 
سمير, أيتها المعتوهة , صدقيني 
.. ما زالت روائحهم تنبعث من كل 

مكان في البيت )أجل .. المكان الذي 
مات فيه أبي وأمي والمكان الذي 
وضع فيه تابوت رزاق , الذي حاول 

أن يسد الكثير من فراغ خّلفه سفر 
برهان ,لو ال الحرب التي أخذته منذ 

أيامها االولى (ص 11

كاظم الحّجاج: يرى ُحلم األعمى ..

ضعنا ومن يهتم

كاظم احلّجاج
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اخلطيب ياسني ودروسه في 
املسجد 

يجذبه��م  كان  الش��باب  ه��ؤالء 
اخلطي��ب ياس��ن أ، اخلطي��ب ل��دى 
يلتف��ون  داع��ش. وكان��وا  تنظي��م 
بانتظ��ام عندم��ا كان يجيء ليلقي 
دروس��ه ف��ي املس��جد، حس��ب ما 
ويوض��ح  ب،  ه  إبراهي��م  يحك��ي 
اإلعجاب الشديد من قبل اجملموعة 
بياسن أ: "كان يعطي االنطباع بأن 
لديه إجابة على كل األس��ئلة وكان 

اجلميع يحترمونه"
مقاتل��ون غربيون كثي��رون انضموا 
إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية" في 
س��وريا من بينهم أيض��ا مواطنون 

أملان. 
ب��دأ يس��افر م��ن مجموع��ة  ث��م 
اآلخ��ر  تل��و  الواح��د  فولفس��بورغ 
وق��رر إبراهيم أن يلح��ق بأصدقائه. 
بإمكان��ه أن يت��زوج أربع نس��اء، وأن 
يحص��ل عل��ى بطاقة ميكنه��ا بها 
أن يتزود بالوقود ويش��تري البضائع 
مجانا، هكذا وصف ياس��ن أ احلياة 
في سوريا إلبراهيم. ويقول إبراهيم: 
"أعت��رف أنن��ي كنت أعم��ى وغبيا 

آنذاك." 
واليوم يق��ول إبراهيم، إنه نادم على 
كل خطوة في مسيرته نحو "الدولة 
اإلس��المية"، لكنه ال ب��د أن يجيب 
القضاة على أس��ئلتهم بخصوص 
مس��ائل عدي��دة "صغي��رة"، مث��ل 
الرأس املقطوعة التي سبق وحتدث 

عنها ف��ي مقابل��ة تلفزيونية قبل 
محاكمته، وقال إنه رآها عندما كان 
محتجزا لدى "الدولة اإلس��المية". 
حي��ث ذك��ر أن مقاتل��ي التنظي��م 
شكوا في كونه جاسوسا، فقاموا 
بإلقاء جثة في محبسه لبث الرعب 

في قلبه.

العائدون من عند داعش: حاالت 
حتتاج العالج 

كان  التلفزيوني��ة،  املقابل��ة  ف��ي 
إبراهيم قد ق��ال، إن مقاتلي داعش 
وضع��وا ال��رأس ف��وق اجلث��ة، لكن 
عندم��ا س��أله القاضي أج��اب بأن 
اجلثة كانت ملفوفة في غطاء. وأنه 
ل��م يتمكن من رؤي��ة هل هي برأس 
أم ب��دون رأس. تناقض كهذا يحاول 
إبراهيم تفسيره بأنه نتيجة خوفه 
وحالته العقلية والنفس��ية: "لقد 
كان الش��هران والنصف بالنس��بة 
لي مثل مقطع ف��ي فيلم. وعندما 
تكون جالس��ا في غرف��ة مثل تلك 
الغرف��ة وترمى فيها جث��ة، فإنك ال 

تبدأ في فحصها بدقة".
ويقول إبراهيم إن��ه بعد عودته إلى 
أملانيا خضع ألكثر من مائة س��اعة 
من جلسات اإلرشاد النفسي، وأنه 
كان يعي��ش ف��ي حال��ة م��ن الذعر 
املس��تمر، وعندم��ا جاءت��ه الدعوى 
التي رفعتها عليه احملكمة االحتادية، 
صار لديه خوف من أن يتم نقله إلى 
غوانتانام��و أو تس��ليمه للوالي��ات 
املتحدة، ويضيف: "اتصلت باحملامي 

اخلاص بي، وسألته: هل سأعدم؟"

وإذا م��ا مت��ت إدانة إبراهي��م وزميله 
أيوب، فسيحكم عليهما بالسجن 
ملدة قد تصل حتى عش��ر س��نوات. 
وإضاف��ة إلى تهم��ة االنضمام إلى 
منظم��ة إرهابية يواجه أيوب تهمة 
اإلع��داد لتنفيذ هجم��ات تخريبية 
خطي��رة ضد الدول��ة. وتقول الئحة 
االتهام إنه شارك في التدريب على 
القتال واستخدام السالح. مسائل 
أنكرها األسبوع املاضي أيوب البالغ 
من العم��ر 27 عاما، وق��ال إنه كان 
يري��د فقط دراس��ة الق��رآن وتقدمي 

"مساعدات إنسانية".
أملاني قاتل في سوريا: داعش خيرني 

بن القتال واالنتحار ] 15 [
وفي تقري��ر اخر للكاتبة" س��ابرينا 
بابس��ت" في 9 يولي��و 2015 تقول 
في��ه، كان يحل��م ب��أن يصبح بطال 
وأن ي��ذاع صيت��ه، ل��ذا ق��رر "نيزيت 
س." الذهاب إلى س��وريا وااللتحاق 
بتنظيم "داع��ش". واآلن يقف هذا 
األملان��ي، ال��ذي تع��ود ج��ذوره إل��ى 
ألب��ان كوس��وفو، أم��ام محكم��ة 
في دوس��لدورف ليدافع عن نفسه 

ويحكي عن جتربته في سوريا.
]14[ الكات��ب غريت��ا هامان/ ص. ش  

DW
) DW (15 [ الكاتب ح.ع.ح، د.ب.أ [

  "لم أكن أريد أن تكون لدي أي عالقة 
مع هؤالء الذي��ن يقطعون الرؤوس، 
ولكني أردت أن أقاتل"، جملة كررها 
األملاني ال��ذي تعود أصوله إلى ألبان 
كوس��وفو "نيزيت عليجا س." عدة 
م��رات أم��ام احملكمة األملاني��ة التي 

إل��ى  حتاكم��ه بتهم��ة االنضم��ام 
"جماعة إرهابية" في سوريا. وحن 
تس��أله القاضية األملانية: " وكيف 
تص��ورت أن يك��ون ذل��ك ممكن��ا؟"، 
ي��رد بالق��ول: "أردت املش��اركة في 
القت��ال ولك��ن دون أن أقتل. أردت أن 
أك��ون بطال وأن أصب��ح معروفا وأن 
يكون لدي نساء كثيرات". هذه هي 
أحالم الشاب، ذي االثنن والعشرين 
عام��ا، وال��ذي يقف أم��ام محكمة 
في دوس��لدورف ل��إدالء بأقواله في 
االته��ام املوجه إلي��ه أي "االنضمام 

إلى جماعة إرهابية". 

حملة "اقرأ" لتوزيع املصاحف
بابست"  الكاتبة" س��ابرينا  وتقول 
لقد مثل األملان��ي )أصوله من ألبان 
كوس��وفو(، "نيزي��ت عليج��ا س". 
أمام محكم��ة دوس��لدورف العليا 
في وس��ط مدين��ة إيس��ن األملانية 
تعرف الش��اب األملاني الكوس��وفي 
األصل عل��ى حملة "اقرأ" التي يتم 
من خالله��ا توزيع الق��رآن في املدن 
األملانية . نيزيت ش��اب عادي املظهر 
وعاني خالل فترة حياته املدرس��ية 
من املش��اكل كاإلدمان على ش��رب 
الكح��ول، كما ص��درت بحقه عدة 
أح��كام قضائية. لذلك رمبا جاء هذا 
"التفسير املتطرف لإسالم" مواتيا 
ل��ه وكان مبثاب��ة احل��ل األمثل لكل 
هذه املش��اكل التي م��ر بها. وحن 
التقى بأعضاء من حملة "اقرأ"، تأثر 
بهم، كما افتقد القدرة على تقدير 
األمور. وبسفره إلى سوريا أراد بذلك 

أن يكون بطال، كما يحكي الش��اب 
متذكرا.

ف��ي مدينته "مولهامي" قام بش��راء 
تذك��رة طائ��رة إلى تركيا ب��ال عودة. 
وح��ن وصل إل��ى هن��اك، توجه هو 
و15 شخصا آخرين إلى سوريا. وقد 
جاءت��ه الفكرة بناء عل��ى نصيحة 
م��ن صديق تعرف علي��ه عبر موقع 
"فيس��بوك".  االجتماعي  التواصل 
ه��ذا الصديق ال��ذي تع��ود أصوله 
أيضا إل��ى ألبان كوس��وفو، ولكنه 
تربي في النمس��ا، نصحه بالقدوم 
إلى س��وريا حيث يعيش ألن"احلياة 

هناك جميلة"، كما يحكي نيزيت.
م��ن  العدي��د  اورب��ا  دول  ش��هدت 
احملاكم��ات ال��ى املقاتل��ن االجاتب 
واملاني��ا وبلجي��كا  ابرزه��ا فرنس��ا 
دول  سياس��ات  وتأت��ي  وبريطاني��ا، 
االحت��اد االورب��ي اجلديدة عل��ى امية 
عرض اعترافات او شهادات العائدين 
م��ن القتال في س��وريا والعراق الى 
جان��ب تنظي��م داع��ش واجلماعات 
املس��لحة املتطرف��ة االخرى بهدف 
ان تكون درسا لبقية الشباب بعدم 

التورط.
األمم املتحدة تبحث مقاتلي »داعش« 

األجانب في مدريد ]16[
26 يوليو 2015,

اجتمع��ت جلنة مكافح��ة اإلرهاب 
التابعة لألمم املتح��دة يوم 27 يوليو 
2015 ف��ي مدري��د ملعاجل��ة ظاهرة 
امللتحق��ن  األجان��ب  املقاتل��ن 
واقت��راح  اإلرهابي��ة  بالتنظيم��ات 
ملكافحته��ا  إج��راءات  سلس��لة 

والوقاية منها.
للجن��ة  التنفي��ذي  املدي��ر  وق��ال 
مكافحة اإلرهاب، ج��ان بول البورد، 
الت��ي تنظ��م االجتماع خ��ارج مقر 
األمم املتحدة ألول مرة منذ 2011، إن 
التعاون أمر أساسي ملواكبة »سرعة 

ومرونة املنظمات اإلرهابية«.
وش��ارك أكث��ر م��ن 200 خبي��ر في 
االجتم��اع بهدف تق��دمي اقتراحات ، 
عل��ى الدول األعض��اء التي متثل 70 
منها على مس��توى ال��وزراء وكبار 

املسؤولن.
ومتحورت األعم��ال حول رصد هؤالء 
جتنيده��م  وعملي��ات  املقاتل��ن 
ومنعهم من االنتق��ال إلى مناطق 
القت��ال وإع��ادة إدماج م��ن يعودون 
منهم إلى بلدانهم األصلية بحيث 
يت��م اس��تباق التحرك قب��ل وأثناء 

وبعد احلدث.
) DW (15 [ الكاتب ح.ع.ح، د.ب.أ [
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وقال "الب��ورد" إنها ظاه��رة عاملية، 
مذك��رًا بأنها تعن��ي أوروب��ا مثلما 
واملغ��رب  وروس��يا  الص��ن  تعن��ي 
وتون��س ومص��ر، هن��اك مقاتل��ون 
جتندهم داعش في العراق وس��ورية 
أو في ليبيا، ولكن أيًضا أولئك الذين 
يقاتلون مع بوكو حرام في نيجيريا، 
والتي تضم كذلك مقاتلن أجانب.

تض��م  »اللجن��ة  الب��وردان:  وأض��اف 
البلدان ال���15 األعض��اء في مجلس 
األمن الدولي، وملواجهة هذه الظاهرة، 
ينبغ��ي أن يت��م العم��ل عل��ى ع��دة 
جبه��ات، العس��كرية واالجتماعي��ة 

كذلك. ينبغي معرفة األس��باب التي 
جتع��ل الش��بان ينجذب��ون لتنظي��م 
داع��ش وم��ن هن��ا أهمية احل��وار بن 
الثقافات وب��ن األديان واملطلوب تبني 
خطة ش��املة إلزال��ة التطرف وليس 
فق��ط على املس��توى األوروب��ي«، في 
حديث نش��رته صحيف��ة »ال�باييس 

اإلسبانية«.
وكان��ت األمم املتحدة دع��ت في 2014 
إل��ى تبني تدابير ملن��ع تدفق املقاتلن 
كل  م��ن  أعداده��م  ق��درت  الذي��ن 
اجلنس��يات واملناطق مبا ب��ن 25 ألًفا 

و31 ألف شخص، وفق البورد.
وم��ن التدابير املوصى بها اس��تخدام 
ح��ول  مس��بق  معلومات��ي  نظ��ام 
املس��افرين باس��م »نظام معلومات 
املس��افر املس��بقة آي ب��ي آي« الذي 
يتضمن معلوم��ات يتم جمعها قبل 
الس��فر وتتيح البحث عن املواصفات 

اخلطرة واخملزنة فقط لدى 51 بلًدا.
وتع��د األمم املتح��دة التهديد متنامًيا 
وحادًا ألن��ه وإذا كانت ظاهرة املقاتلن 
األجانب موجودة أصالً بنحو هامشي 
منذ سنوات وخصوًصا في أفغانستان 
ف��ي ثمانين��ات القرن املاض��ي، فإنها 
اتسعت بنسبة %70 بن يونيو 2014 

ومارس 2015.
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* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخصص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  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 47

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

بعد مرور اس��ابيع قالئ��ل وانا اتهيأ 
للس��فر الى اوروبا . حمل الي البريد 
رسالة رسمية مذيلة بتوقيع )غربي 
احل��اج احم��د( بوصفه مدي��را عاما 
للدعاي��ة والتوجي��ه  تتضمن انذارا 
غي��ر مش��روط –بوصف��ي صاح��ب 
امتياز الرائد- ووفق قانون املطبوعات 
الس��يء الصي��ت ال��ذي كان هدفا 
لواح��د من مقاالت��ه ف��ي اجلريدة . 
م��ؤداه ان اجلريدة وهي ادبية باالصل 
قد جت��اوزت الغرض الذي وجدت له . 
وطلب االنذار ارس��ال نس��ختن من 

اخر عددين للجريدة .
ادركت فورا ان عمر "الرائد" اش��رف 
على اخلت��ام وايامها معدودة والقرار 
بألغاء االمتياز سيصدر بعد ارسال 
النسخ املطلوبة , ولم يكن السبب 
بخ��اف , فالص��راخ والزعيق بوجوب 
اجناز الوح��دةو الفورية ال��ذي رددته 
احلناج��ر ف��ي بغداد لم يك��ن يعني 
" الرائد" في ش��يء . وان املعس��كر 
الذي خندق��ت فيه ليس وحدويا وال 
عروبيا . وقد ال ش��مس اجلبهة الى 

الغروب ان لم تكن قد افلت فعال .
وحزم��ت ام��ري على ابق��اء املديرية 
بأنتظ��ار اع��داد اجلري��دة , كس��با 
للوقت , وتأخيرا لس��اعة االحتضار 
ثم رحلت الى بغداد قبل موعد اقالع 
الطائرة بأس��بوع . وف��ي بغداد كان 
بأنتظاري مفاجأة غير متوقعة قط. 
كنت اعتقد ان )عبد السالم عارف( 
وهو الذي اوعز بأتخاذ االجراءات ضد 
اجلريدة . لكني علمت انه بعيد على 

االقل عند توجيه االنذار وان "غربي " 
االن من املغضوب عليهم. فقد اخذ 
عليه )عبد الس��الم ( تصرفا معينا 
في مديري��ة االذاعة والتلفزيون بناء 
على اخبار او وش��اية , فثارت ثائرته 
ب��ل غيرته على الدين احلنيف واقدم 
ف��ي ث��ورة غضب عل��ى واح��د من 
تصرفاته الش��اذة التلقائية التي ال 
جتد لها تفس��يرا : اقص��ى "غربي" 
ع��ن االذاعة والتلفزيون واس��تدعى 
املقدم الركن )سليم الفخري( الذي 
كان ق��د اعيد الى اجلي��ش ليخلفه 
فيها وكانت االش��اعة ان )قاسما ( 
وهو الذي انتدب )س��ليما( لالذاعة . 
فقصدته اوال فيه��ا ووجدته بثياب 
مدني��ة , مؤكدا تعيينه . ثم عرجت 
عل��ى  )غرب��ي احلاج احم��د( وكانت 
دائرت��ه في )الس��راي( تب��دوا عليها 

الوحشة فال زحام وال زوار .
سألته رأس��ا وبدون مقدمات كيف 
طاوعت��ه يده عل��ى وض��ع توقيعه 
بالقض��اء على صحيف��ة كانت له 
فيها حص��ة ؟ واردت انق��اذ املوقف 
فأردفت :" اهو عبد السالم الذي امر 
بذل��ك "؟ اج��اب :"كال ". وقب قائال 
بلهجة رس��مية : انه اجراء اصولي 
. اجلري��دة خرجت ع��ن الغرض الذي 

وجدت له .
واشفقت عليه من املوقف وختمت 
الزي��ارة . ث��م اس��رعت رأس��ا ال��ى 
الفندق واتصلت بعبد الغني املالح 
النبه��ه بنهاية "الرائد" الوش��يكة 
وسألته عن مواد العدد االخير فقال 
:" رمبا وافق��ت على انزال فقرات من 

تصريحات )اجلادرجي (.

فقل��ت ال ب��ل كله��ا نص��ا وحرف��ا 
ولو اس��تغرقت اجلري��دة بكاملها , 

فستكون مسك اخلتام ". 
وكان اجلادرج��ي ق��د ادل��ى بحديث 
ج��ريء صري��ح تع��رض في��ه ال��ى 
احملاذير  واب��دى  العس��كري  احلك��م 
م��ن انحدار الثورة ال��ى برزخ تفتقد 
ف��ي الدميقراطية واحلي��اة البرملانية 
. وام��ور اخ��رى ال اذكره��ا بالضبط. 
وهك��ذا كان . وخ��رج اخر عدد منها 
بتصريحات اجلادرج��ي الكاملة وانا 

في اخلارج .
كانت الرائد اول جريدة ترحب بالرابع 
عش��ر من متوز . واول جريدة يغتالها 

حكم الرابع عشر من متوز .
جريدة احلقيقة= راستي )في اعقاب 

حركة الشواف( 

س:متى اصدرمت صحيفة )احلقيقة-
راس��تي(؟ ابعدها مباشرة ؟ وكيف 

كان ذلك؟
كان ذلك بعد القضاء على محاولة 
العقيد الشواف االنقالبية مباشرة. 
ال اري��د الدخ��ول ف��ي تفاصيل تلك 
كلف��ت  الت��ي  البائس��ة  احملاول��ة 
الشعب العراقي الغالي من الدموع 
والدم��اء . وخلف��ت ندوب��ا غائرة بال 
جراح��ا ناغ��رة م��ا زالت تن��زف دما 
وقيح��ا بفضل جمال عب��د الناصر 

وببركاته .
االذن  اس��تحصال  فك��رة  راودتن��ي 
الرس��مي مبعاودة اص��دار" الرائد " 
وكان )غرب��ي احلاج احمد9 قد اخرج 
اقي��ل بخ��روج محم��د صدي��ق  او 
شنشل من الوزارة . وعن في محله 

)ذو الن��ون ايوب( وهو الذي جاء ذكره 
في احللقات االولى.

حاولت االتصال به من ممنزلي وكان 
ذلك متعذرا وفشلت عدة محاوالت 
ث��م اقتض��ى ام��ر ال ميك��ن دفع��ه 
الذهاب الى مقر اللواء في الغزالني 
وبصحبت��ي الصديق الش��هيد مال 
ان��ور املائي الذي كان ق��د انحدر من 
العمادي��ة ف��ي وق��ت س��ابق على 
احملاولة االنقالبي��ة وحل ضيفا علي 
. ف��ي العقيد اجلديد الذي ارس��له) 
قاس��م (  ام��ر للواء اخلام��س بديال 
للشواف تبينت ذلك الطالب الكبير 
السن الذي درس فترة في متوسطة 
الناصري��ة في الصف املنتهي منها 
مع )ناجت��ي طالب( وذك��ره بي اخوه 
ال��ذي كان مع��ه انذاك وه��و زميل 
وصديق وكنا مع��ا في الصف االول 
. التف��ت بعد الترحيب الى )مال انور 
( وكان بلباسه الكوردي فقدمته له 
. فق��ال له اانت الذي قدت املظاهرة 
مبحاول��ة اقتحام الثكن��ه احلجرية 

النقاذ املعتقلن؟
وكان كم��ا ب��دا على عل��م باحملاولة 
. فأوم��ا )ان��ور ( بااليج��اب فأس��رع 
العقي��د حس��ن عبود ال��ى درج في 
مكتب��ه واخرج مسدس��ا اوتوماتيا 
من ن��وع براوننغ وقدم��ه لصاحبي 
قائ��ال هذه هدي��ة الزعي��م )يقصد 
قاس��ما( . بعده��ا بس��طت له ما 
جئت الجله وفيما نحن في احلديث 
رن ج��رس الهات��ف وكان املتكل��م 
قائمقام 0زاخو(يستجير ويستنجد 
قائ��ال ان مظاه��رة مس��لحة حتدق 
بدار احلكومة وهي تنادي بس��قوط 

اخلونة" .
كنت اعلم ان )صالح اليوسفي( هو 
مسؤول احلزب في املدينة واملنطقة 
وان مكاتب احملكمة في عن البناية 
. فخطرت لي خاطرة وقلت للعقيد 
حس��ن وهو يفكر فيما يتخذ "سل 
القائمق��ام هناك ع��ن موظف في 
اليوس��في  اس��مه صالح  احملكمة 
( وليدع��ه يخرج عل��ى املتضاهرين 
ويحدثه��م بأس��مك وان��ا اضم��ن 

النتيجة .
ب��دا العقي��د برهة كاملتش��كك اال 
ان��ه نقل االقت��راح . وبقين��ا ننتظر 
النتيجة زهاء نصف ساعة . ثم جاء 
صوت القائمقام واليوسفي يعلنان 
بع��ودة اله��دوء الى املدين��ة وتفرق 
املتضاهرين . ويظه��ر ان القائمقام 
كان قد س��بق فأتص ب��وزارة الدفاع 
. اذ ما ان اس��تقرت اله التلفون في 
محله��ا حتى رن اجلرس ثانية . وكان 
املتكلم )طه الش��يخ احمد( بعينه 
يس��أل عما اتخذ من تدابير لزاخو . 
قلت للعقيد دعني اكلم)طه(  بعد 
فراغك وانبئه بوجودي فنحن معارف 
. وفعل رحمه اهلل . وكانت دهش��ة 
العقيد ط��ه واضح��ة بوجودي في 
تلك اللحظة . قل��ت له اريد امتياز 
جريدة . قال ما االس��م الذي اخترت 
لها قل��ت )احلقيقة( قال س��يأتيك 
االمتي��از بالبري��د وابع��ث بالطلب 
الرسمي فيما بعد ان شئت فباشر 

بأصدارها اليوم على بركة اهلل".
لكن��ه   . حس��ن  العقي��د  وبه��ت 
استبش��ر اذ ان ملوص��ل بقي��ت دون 

صحيفة طوال اسبوع.

احملليتان  وقد اختفت الصحيفت��ان 
املتعاطفتان مع حركة الشواف .

هك��ذا ول��دت جري��دة "احلقيق��ة" 
م��ن دون تق��دمي طلب كتاب��ي زدون 
حاجة الى وثائق . ولدت بدون اشهر 
حمل وال مخاض ورمب��ا تفردت بهذا 
ف��ي تاري��خ الصحاف��ة والصح��ف 
العراقي��ة . وف��ي ه��ذه امل��رة كانت 
واحدة من جرائد احلزب الدميقراطي 
الكوردس��تاني ف��ي كل ش��ئ خال 

االشارة الصريحة .
ف��ي حين��ه ل��م اك��ن م��دركا م��ا 
سيعترضنا من صعوبات في تنضيد 
القسم الكوردي . ال ادري كي تغلبنا 
على هذا . فجمي��ع مطابع املوصل 
كانت عربية االحرف, وال اس��تطيع 
ان اتذكر تفاصيل ذلك . كان يشرف 
عل��ى القس��م الك��وردي كل م��ن 
الس��يدين انور املائي وم��ال حمدي, 
ولم تقطع اجلريدة ش��وطا اال وكان 
ع��دد املس��اهمن ف��ي حتريره��ا قد 
تضاعف عش��ر م��رات . ومن ناحية 
التوزي��ع ب��دت " احلقيق��ة" خلف��ا 
للثالث الس��ابقات , رحنا نرس��لها 
بدي��ال جلري��دة الرائ��د , ف��ال ترفض 
وكانت هناك قائمة طويلة بأسماء 
اصدق��اء احل��زب واصدقائي ترس��ل 
لهم على سبل الهدية . وكان بعض 
املشاركن االغنياء املتحمسن وهو 
يدرك مصاعب الصحف املالية يأبى 
اال ان يرسل بدل املشاركة مضاعفا 
وهو امر ال دخ��ل لي به فقد اودعته 
جماع��ة املطبعة كم��ا فعلت في 

مناسبة "الرائد".

س: كيف كان رواج "احلقيقة" بهذا 
الشكل اجلديد؟

تقص��د بصدوره��ا بلغت��ن ؟ بقدر 
ما تس��عفني الذاك��رة بلغنا حدود 
السبعمائة واخلمسن ورمبا نطحنا 
االلف , ورمبا بأدنا باخلمس��مائة وهو 
عدد كبير نسبة الى جردة محلية ال 

تصدر في العاصمة .
االم��ر امللف��ت للنظ��ر – ورمب��ا كان 
ذل��ك الول مرة في تاري��خ الصحف 
املوصلية – ان اخذ اصحاب املكتبات 
الكوردية  االقضي��ة  ف��ي  والوراقون 
يطلب��ون نس��خا يعرضونه��ا ف��ي 
دكاكينه��م للبيع وه��و ما لم يتح 

الي صحيفة موصلية.
ليس م��ن حق��ي ان اضيف ش��يئا 
اخ��ر الى م��ا قلته ع��ن "احلقيقة" 
وق��د كفان��ي االمور الدكت��ور )عبد 
الفت��اح عل��ي بوتاني( م��ن جامعة 
دهوك , بكتاب��ة تأليف كامل عنها 
وه��و بعنوان "احلقيق��ة: اول جريدة 
كوردية تصدر في املوصل". وطبعه 
ف��ي ده��وك قبل اكثر من س��نتن . 
اقول وكلي امتنان للمؤلف واعتراف 
باجملهود الذي بذله الس��تالل االعداد 
الثالث��ة والعش��رين م��ن مجاه��ل 

النسيان واعادة احلياة اليها,
مجه��ود لم حتظ ب��ه اي جريدة من 

قبل في مدى علمي.

*اج��رى احل��وارات الس��يدان مؤيد 
طي��ب وس��عيد يحي��ى والكتاب 
من منش��ورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشورات اجلمل، 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 15
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13 منوعات

 بغداد - وداد إبراهيم: 

س��فر محط��ات، حقائ��ب وهدايا 
ودع��وة لتك��ون ضمن منافس��ات 
السفر اما محلقا بطائرات حديثة 
او عبر البحر ل��ك االختيار وصبية 
وبن��ات يص��رون عل��ى ان احملطات 
إمام��ك كثي��رة وعلي��ك ان تختار 
الرحلة ومع من تكون في احتفال 
ع��زف  اصطحب��ه  وأني��ق  مرت��ب 

موسيقى عراقية.
أجم��ل  اح��دى  عل��ى  ذل��ك  كان 
القاعات في معرض بغداد الدولي 
يتصدرها »اثر من العراق« املعرض 
الش��خصي للفنان ماهر الطائي 
كل هذا كان خالل فعاليات افتتاح 
ال��دورة األولى للمعرض الس��نوي 
)س��وق الس��فر العراق��ي(، ال��ذي 
تش��رف علي��ه ش��ركات عراقي��ة 
لتنظيم املع��ارض واملؤمترات، على 
ارض معرض بغ��داد الدولي، والذي 
أقيم للفترة م��ن 3/23-20/ 2018 
برعاية الوزارة، وحتت شعار )السفر 
والس��ياحة بواب��ة للس��الم ب��ن 

الشعوب(.
الع��رض  تدخ��ل صال��ة  ان  قب��ل 
تس��تقبلك اعم��ال فني��ة تزينت 
بالذه��ب اصطفت عل��ى أكثر من 
جدار وكأنها تتح��دث عن حكاية 
واح��دة فعليك ان ال تترك أي عمل 
منه��ا النه��ا لغ��ة ول��ون ومعنى 

لتاري��خ عرفه العالم بدأ مع بداية 
اخلليقة، انه

مع��رض الطائي الذي زاره حش��د 
مم��ن حضروا املهرج��ان والذي ضم 
ال��دول واعض��اء  س��فراء بع��ض 
من مجل��س النواب م��ع ممثل وزير 

الثقاف��ة د. ش��فيق امله��دي مدير 
عام دائرة الفنون في الوزارة.

ق��دم  الطائي اعم��اال تتحدث عن 
حضارة وادي الرافدي��ن وما تركته 
هذه احلض��ارة من اثر في حضارات 
العالم باعتبار ان التاريخ العراقي 

يتحدث عن االس��اطير واحلكايات 
التي كتبها العراقيون عبر عصور 
وعن رحالت البحث عن احلياة واحلب 
واللهاث وراء م��ا ترويه االلهة عبر 
مالحم، وحكاي��ات اخللود والبحث 
عن البقاء، اعم��اال تعبر عن جتربة 

الطائي التي عرف عنها بانها تضع 
التاريخ امامنا بلون وجمال وعذوبة 
الذهب وجوه س��ومرية واش��كال 
املعتقدات واالس��اطير  تعبر ع��ن 
التي تغن��ى بها ابن س��ومر واكد 
وبابل واشور وجوه امللوك ورأس ثور 

ومالب��س مللك عبرت ع��ن جمالية 
اجنزها الصان��ع العراقي بجمالية 
فكر، الطائ��ي الذي ق��دم عصارة 
فك��ره  ف��ي مع��رض يع��د االكثر 

اهمية خالل جتربته الفنية.
السفير التونسي ابراهيم رزقي في 
بغداد خص الصباح اجلديد بحديث 
عن مهرجان الس��فر فقال: العراق 
أصبح ينظم املع��ارض التي تعبر 
وتعلن ع��ن وجه الع��راق الثقافي 
واحلض��اري وم��ا يضع��ه العراقي 
في هذا املهرجان ما هو اال رس��الة 
للعال��م ع��ن حض��ارة ه��ذا البلد 
وانفتاح��ه على العالم ونش��ارك 
في هذا املهرجان بجميع العروض 
الس��ياحية ونحن نستبشر خيرا 
بالعالق��ات ب��ن الع��راق وتون��س 
وهناك مشروع لتكثيف العالقات 
بن الع��راق وتون��س بافتتاح خط 

مباشر بن البلدين.
مدير شركات السياحة في العراق 
مجي��د الع��زاوي قال: الع��راق بلد 
السياحة  سياحي على ش��ركات 
وضع الي��ة العمل الس��ياحي الن 
الس��ياحة في الع��راق هي االهم 
واالكثر بق��اء وما عل��ى الدولة اال 
والسياس��ة  التس��هيالت  وض��ع 
االدارية الدارة املش��اريع السياحية 
والتنفي��ذ من  فالتخطي��ط  ل��ذا 
مه��ام الش��ركات الت��ي يجب ان 
تك��ون مبس��توى م��ا وص��ل الي��ه 

العالم.

سفر ومحطات.. الطائي يقتفي »أثر من العراق«
عالم يكشف نوع أقدم ديناصور طائر

ديناص��ور  أن  تاف��ورو  ب��ول  الفرنس��ي  العال��م  أك��د 
»األركيوبتركس« أقدم ديناصور طائر عاش من 150 مليون 

سنة، كان ميتلك ريشا مكنه من الطيران بنحو جيد.
وأش��ار العالم الفرنس��ي إلى أن »الديناصور كان ال ميلك 
قفصاً صدرياً يس��اعده على الطي��ران لفترة طويلة مثل 
الطيور احلالية، وأن هذا القفص كان ملتصقا بالعضالت 
التي تساعده على التحليق، وهو أقدم ديناصور طائر وقد 

أطلق عليه أيضا اسم )أورفوجيل(«.
وكان العالم قد ش��ارك في التحليالت التي أجراها فريق 
من العلم��اء باملركز األوروبي لإلش��عاعات، على ديناصور 
األركيوبتركس، حيث مت استعمال إشعاع »السنكروترون« 
الذي س��اعد عل��ى حتليل حفري��ات العظ��ام للديناصور 
الطائر، وال��ذي عثر عليه جنوب أملانيا ع��ام 1861، وجرت 
طباع��ة ثالثية األبعاد له، وأك��دت هذه الطباعة امتالكه 

للريش الذي مكنه من الطيران لفترة قصيرة.      
            

معزة تشبه البقر تثير
الدهشة في بريطانيا

س��يطرت الدهش��ة على مزارعن بإجنلترا بس��بب معزة 
ش��بيهة بالبقرة، وتبلغ من العمر عامن وأطلقوا عليها 

اسم »موو«.
وصرح املزارعون أن والدته��ا هي املعزة الوحيدة التي جنت 
م��ن هجوم كلب عل��ى املزرعة، ل��ذا قرر املزارع��ون إقامة 

احتفال الستقبال املولودة اجلديدة بشكلها الفريد .
وأوضح مالك املزرع��ة أنهم يهتمون بالغن��م ألنها تؤدي 
دورًا مهًما في احلفاظ على طبيعة األرض الزراعية، حيث 

تُبقى العُشب على ارتفاع مثالي للحياة البرية.

إعادة طالء برج إيفل باللون األحمر
يخض��ع »برج إيف��ل« بباريس والذي يُعد واح��دا من أكثر 
املعال��م الش��هيرة في العال��م، لعملية صيان��ة وجتديد 

لطالئه مبيزانية تبلغ 260 مليون جنيه إسترليني،.
وتتولى ش��ركة »the local« إجراءات جتديد البرج، إضافة 
ال��ى طبقة من الطالء اجلديدة إليه، والتي س��تميل للون 
األحمر بحسب ماذكرته الشركة لصحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.
وأضافت الش��ركة أن هيكل البرج يتطل��ب صيانة على 
م��دار الع��ام وذلك ي��ؤدي إلى من��ع املالين م��ن الصعود 
الى البرج لالس��تمتاع بإطالالت رومانس��ية على باريس، 
ولكنها حتاول أن تُس��رع بأعمال الصيانة بسبب الشقوق 

الواضحة في الطالء.

أغنام مهجنة تتسابق
في ليبيا على عرش الجمال

اجتم��ع نحو 120 م��ن مربي األغنام ف��ي مدينة مصراتة 
بشمال غرب ليبيا لعرض أفضل إنتاجهم من الغنم في 

)معرض املربي الليبي الثاني لألغنام املهجنة مبصراتة(. 
وتناف��س املربون على لقب املس��ابقة بنحو 300 رأس من 

الغنم.
واختارت جلنة حتكيم بن األغنام املتنافس��ة على أساس 
معايي��ر معينة تش��مل حجم احلي��وان ووقفته وطريقة 
املش��ي وجمال القرون واألذن والع��ن والرقبة إضافة إلى 

جمال اإللية والذيل.

 سمير خليل

الربي��ع  اعي��اد  اطالل��ة  م��ع   
احتضن��ت قاعات وحدائق الدار 
احتفالي��ة  لألزي��اء  العراقي��ة 
فني��ة كبيرة ش��ملت معرضا 
كهرمانة  جلمعي��ة  تش��كيليا 
للفنون بعنوان )الربيع واجلمال( 
وس��مبوزيوم )ال��دار العراقي��ة 
لألزي��اء ف��ي عي��ون الفنان��ن( 
واغان عراقية ومعزوفات لفرقة 
شنانش��يل بغ��داد مبصاحب��ة 

قارئ املقام منير ناظم.
كانت  املش��اركات،  ب��ن  وم��ن 
الفنان��ة مالك جميل رئيس��ة 

للفن��ون  كهرمان��ة  جمعي��ة 
الت��ي قالت »بع��د تلقينا دعوة 
من ال��دار العراقية لألزياء بادرنا 
بدعوة خمس��ن فنان��ا وفنانة 
لتهيئة اعمالهم للمش��اركة، 
إضافة لقي��ام فنانينا وفناناتنا 
احلر  للرسم  بإقامة سمبوزيوم 
على حدائق ال��دار، املوضوعات 
املنفذة كلها تتحدث عن الربيع 

واجلمال وبشتى األساليب.
جمعيتن��ا  اعت��ادت  وتابع��ت: 
ش��عبنا  ابن��اء  مش��اركة 
ومس��اهماتهم  احتفاالته��م 
ولدين��ا ف��ي ش��هر آذار س��ت 
مش��اركات، االول��ى كانت يوم 
الثال��ث مبعرض س��يدات احلب 

واجلم��ال على قاع��ة مركز اوج 
الثقاف��ي، والثانية على حدائق 
ابو نؤاس مبعرض عن متكن املرأة، 
والثالثة مع��رض الفن احلر في 
االطرقجي، كما شاركنا  قاعة 
رابع��ا هنا ف��ي ال��دار العراقية 
لألزي��اء وفي قاعة الواس��طي، 
فيما كانت اخلامسة مع شبكة 
االعالم العراقية والسادسة في 
مع��رض يضم خمس��ن فنانا 
باملوس��يقار  لالحتفاء  وفنان��ة 
العراقي نصير ش��مة من قبل 
اللجنة املس��ؤولة عن مشروع 

)الق بغداد(.
واضاف��ت »كان��ت الغاي��ة من 
مشاركتنا، استعداد جمعيتنا 

للتع��اون م��ع جلنة ال��ق بغداد 
لرس��م جداري��ات ف��ي مناطق 
عاصمتن��ا احلبيبة. سنش��ارك 
أيضا مبعرض ف��ي اليونان بوفد 
يضم 12 فنانا وفنانة خالل شهر 
نيس��ان املقبل، الذي نس��تعد 
خالل��ه ايضا إلقام��ة )مهرجان 
الس��الم الدولي( بالتنسيق مع 
املعاصرة(  )احل��ركات  منظم��ة 
العاملي��ة على حدائق ابي نؤاس 

يوم اخلامس عشر منه »
ايض��ا  ال��دار  حدائ��ق  وعل��ى 
صدح��ت االغان��ي واملعزوف��ات 
التراثي��ة العراقية الت��ي ادتها 
فرقة شناشيل بغداد )اجلالغي 
البغ��دادي( والصوت الش��جي 

لقارئ املقام منير ناظم.
وضمن الفعاليات التي أقيمت 
املع��رض  افتت��اح  باملناس��بة 
الس��يد  برعاي��ة  التش��كيلي 
عقي��ل املندالوي مدير عام الدار 
العراقي��ة لألزياء، ووزعت خالله 
عل��ى  التقديري��ة  الش��هادات 
االحتفالي��ة،  ف��ي  املش��اركن 
الدكت��ورة  التقين��ا  وهن��اك 
منتهى عبد احلس��ن من اعالم 
الدار فقالت: » بادرنا إلقامة هذه 
االحتفالية التي اسعدنا متيزها 
واختالفها عن سابقاتها كونها 
اوال جاءت مبناس��بة اعياد نوروز، 
وثاني��ا بعيد امل��رأة لذلك ارتأينا 
ان ال يك��ون احتفالن��ا تقليديا 

ومحص��ورا داخ��ل القاعات، بل 
نقلناه الى حدائق الدار، ووجهنا 
واالعالمين  للفنان��ن  دع��وات 
بحضوره��م  س��عداء  ونح��ن 

ومشاركتهم احتفالنا هذا ».
باملعرض كان  املشاركن  ضمن 
الفنان كمال كرمي الذي ش��ارك 
بأربع��ة اعم��ال نحتي��ة، و عبر 
ع��ن س��عادته باملش��اركة في 
هذا املع��رض:« هذه املهرجانات 
واملع��ارض مهم��ة ج��دا، فهي 
دليل عافي��ة وخطوات النفتاح 
جدي��د وبلدن��ا الي��وم بحاج��ة 
ملش��اركة اجلمي��ع ف��ي البناء، 
واب��راز الصورة االبه��ى لعراقنا 

احلبيب.

ملونشريط

الدار العراقية لألزياء غّنت واحتفت بأعياد الربيع

جانب من املعرض
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اللجنة اإلعالمية للبطولة
الالع��ب اجلورج��ي مي��راب  ت��وج 
جاكوناش��فيلي بلق��ب بطول��ة 
السادس��ة  الدولي��ة  الع��راق 
اختتم��ت  والت��ي  بالش��طرجن، 
منافساتها االسبوع املاضي على 
قاعة فندق االنت��ر ببغداد، ومتكن 
الالع��ب اجلورجي ميراب من جمع 
7 نق��اط م��ن 9 ج��والت خاضها 
ثانياً  وج��اء  املش��اركني،  الالعبني 
الالع��ب الس��وري مال��ك قونيلي 
بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه 
تخل��ف بف��ارق نقاط الط��اوالت، 
فيم��ا حل االوكراني كونس��تاننت 
تارليف ثالث��اً برصيد )6.5( نقطة، 
م��ن  ف��كان  الراب��ع  املرك��ز  ام��ا 
نصي��ب الالعب االيراني ميرس��اد 
خوداش��يناز وبنف��س الرصيد من 
النق��اط، وكذلك احلال بالنس��بة 
لالذربيجان��ي ازير مرزويف احلاصل 
عل��ى املركز اخلام��س ، والذي كان 
متص��دراً للترتي��ب قب��ل خ��وض 
اجلولة التاس��عة واالخيرة برصيد 
6.5 نقطة، ولكنه خسرها لصالح 
نظيرة اجلورج��ي ميراب الذي توج 
باللقب، وجاء الروس��ي الكسندر 
الس��ادس   باملرك��ز  كارباتش��يف 
النق��اط  الرصي��د م��ن  وبنف��س 
الالع��ب  وحص��ل  نقط��ة،   )6.5(
العراقي اراز باس��م الصفار على 
املرك��ز الس��ابع وبنف��س الرصيد 
ايضاً، ولكن��ه تخلف بفارق نقاط 
الطاوالت، وجمع 5 العبني 6 نقاط 
احتل��وا فيه��ا املراكز م��ن الثامن 
وحتى الثاني عش��ر وهم: االيراني 
والبلجيكي  ثامن��اً،  اريان غوالمي 
ف��ادم ماالخاتكو بطل النس��خة 

السابقة من البطولة والذي حل 
باملركز التاس��ع، فيما توج باملركز 
العاش��ر الالعب العراق��ي احمد 
عبد الس��تار، وجاء االيراني سيد 
كيان باملركز احلادي عشر، ومن ثم 
العراقي نوح علي حس��ني باملركز 

الثاني عشر.
وحض��ر حف��ل اختت��ام البطولة 
التي اقيمت في صالة فندق االنتر 
رؤساء الوفود املشاركة والالعبني 
وعدد كبير من رواد اللعبة ورؤساء 
االحت��ادات الرياضية، وبحضور مميز 
من القنوات االعالمية الذين تابعوا 
اغلب جوالت البطولة، حيث القى 
رئيس االحتاد العراقي للعبة ظافر 
عبد االمير كلمته الذي قال فيها: 
بداي��ًة نح��ن فخ��ورون بتنظي��م 
بطولة دولية وبهذا احلجم والتي 
اطلقن��ا عليها )بطول��ة النصر(، 
فمشاركة 19 دولة يعني الكثير، 
االحت��اد  رئي��س  ان حض��ور  كم��ا 

الروس��ي كيرسان  الدولي للعبة 
ايلوميجين��وف في حفل االفتتاح 
ميثل دعم��اً لالحتاد العراقي للعبة 
الفكر، والذي جاء عن قناعة تامة 
مبا يقدمه احتاد الشطرجن العراقي، 
والذي س��بق له فاز بلقب انشط 

احتاد اسيوي.
وف��ي نهاي��ة حف��ل االختت��ام مت 
عل��ى  النقدي��ة  اجلوائ��ز  توزي��ع 
الفائزي��ن باملراك��ز االول��ى، حيث 
حص��ل الالع��ب اجلورج��ي ميراب 
باللقب  املت��وج  جاكوناش��فيلي 
عل��ى مبل��غ 1750 دوالراً امريكياً، 
وكذلك احلال بالنس��بة لصاحب 
مال��ك  الس��وري  الثان��ي  املرك��ز 
القونيلي الذي حصل على 1750 
دوالراً امريكي��اً، الن��ه حصل على 
 7 نف��س الرصي��د م��ن النق��اط 
نقاط ، ولكنه تخلف بفارق نقاط 
الط��اوالت، اما اصحاب املراكز من 
الثالث وحتى الثامن، فقد حصل 

كل منهما عل��ى مبلغ 616 دوالراً 
بالتساوي، النهما حصال  امريكياً 
على نف��س الرصيد م��ن النقاط 

)6.5( نقطة،
االيراني ميرس��اد  الالع��ب  متك��ن 
لق��ب  اح��راز  م��ن  خوداش��يناز 
 )8.5( الش��طرجن اخلاطف برصي��د 
نقطة، وجاء االوكراني كونستاننت 
تارليف ثانياً برصيد )8( نقاط، وحل 
الالعب االيران��ي رضا مهدوي ثالثاً 
برصي��د )6.5( نقطة، وجاء الالعب 
العراقي زوزك ص��الح محمد رابعاً 
برصي��د 6 نقاط، وحص��ل االيراني 
اريان غوالمي عل��ى املركز اخلامس 
النق��اط،  م��ن  الرصي��د  وبنف��س 
وكذل��ك احلال بالنس��بة لصاحب 
الترتي��ب الس��ادس الس��وري مال 
قونيلي،  وحص��ل الالعب العراقي 
ريب��از ناص��ر جم��ال عل��ى املرك��ز 
الس��ابع برصي��د 6 نق��اط ايض��اً، 
وبفارق نق��اط الطاوالت، كما احرز 
الالعب العراقي معزز ظاهر حبيب 
املركز الثامن برصيد 6 نقاط ايضاً، 
وح��ل االيراني بورس��ا تاس��ليمي 
تاسعاً، والعراقي احمد جزا عاشراً 
وبنفس الرصيد من النقاط. وكانت 
جائزة بطولة اخلاطف )BLITS( قد 
خصصت مبلغ 500 دوالر كجوائز 
الصح��اب املراك��ز الثالث��ة االولى، 
حي��ث حصل صاح��ب املركز االول 
االيراني ميرس��اد عل��ى مبلغ 200 
دوالراً امريكياً، فيما حصل الالعب 
االوكراني تارلي��ف على مبلغ 100 
دوالر، وقس��م مبلغ 200 دوالر على 
اصحاب املراكز م��ن الثالث وحتى 
لتساويهما  العاش��ر، نظراً  املركز 

بالنقاط.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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بطولة بحجم النصر
تعد بطولة »الصداقة« الدولية اجلارية منافساتها 
ف��ي محافظتنا العزيزة البص��رة الفيحاء، منطلقاً 
جديداً لتأكيد مقدرة العراق على تضييف البطوالت 
بعد رف��ع احلظر عن 3 مالعب ه��ي البصرة وكربالء 
واربي��ل، فالبطولة حتمل تكالي��ف اقامتها مجلس 
محافظة البصرة، بحس��ب تصريح لعضو املكتب 
اإلعالمي الحتاد كرة القدم املركزي، الزميل، حس��ني 
اخلرس��اني، وبذلك ينفي نفيا قاطعا ما تردد بش��ان 
حتم��ل اجلانب القطري الش��قيق لتكاليف اقامتها 
كما نش��رته بعض املواقع على ش��بكات التواصل 

االجتماعي »الفيس بوك«!.
س��بقه النفي العلني، بل والعت��ب حملافظ البصرة، 
أس��عد العيدان��ي، على من ي��روج بتحم��ل االخوة 
االشقاء القطريني للبطولة، العيداني اعلنها على 
الهواء مباشرة في احدى البرامج الرياضية، ان العراق 
بل��د اخليرات، وال يقبل ان تقام بطولة على ارضه وان 
يتحملها االش��قاء، بل يكون العراق مضيافا وكرميا 
كما هو دائما، مع االعت��زاز باجلانب القطري وتثمني 
مبادراته االيجابية الداعمة للرياضة العراقية ومللف 

رفع احلظر عن املالعب.
ه��ي بطولة بحجم النصر، فع��الً، فالعراق أكبر من 
اجلميع، كان��ت فيها اجلهود مش��تركة بني اجلميع، 
ال فض��ل على أحد، وال متيز، اجلميع كانوا في س��باق 
مع الزمن، من حمل امللف اخلاص برفع احلظر سابقا 
وحاليا، ومن س��عى م��ن مرتكزات وطني��ة، اجلميع 
كانوا ش��علة من النش��اط، حتى وصلن��ا إلى خط 

النهاية وكسبنا القضية.
ه��ي بطول��ة بحجم النص��ر، تزامن��ت اقامتها مع 
اف��راح ش��عبنا باالنتص��ارات الت��ي حتقق��ت على 
س��واعد ابطالن��ا في جبه��ات القتال ف��ي معارك 
الش��رف والكرامة، تزامنت مع اعياد الربيع، تزامنت 
مع االس��تقرار الذي نش��هده في ربوع عراقنا األبي، 
ياتي اقامته��ا لتعزيز االخوة مع االش��قاء في قطر 

وسوريا.
نس��ور قاس��يون، والعنابي، حضروا الى بصرة اخلير، 
س��بقهم االخضر الس��عودي الذي لع��ب ودياً أمام 
أسود الرافدين في مباراة من ذهب، كانت مردوداتها 
ايجابي��ة على اجلانب��ني، جمهورنا يعي��ش ليالي لن 
تنس��ى ف��ي ثغ��ر عراقنا الباس��م، اإلعالم بش��تى 
صنوف��ه، ميضي بتقدمي رس��الته املهني��ة عن أجواء 
البطول��ة يصوره��ا ويضع اجلميع ف��ي قلب احلدث، 
صورة وصوت واستوديوهات مباشرة، فعاليات تقام 
ف��ي اقصى اجلن��وب حيث بصرة الس��ياب ونخيلها 

الشامخ.
جميع��اً، ننش��د النج��اح، ال غي��ر، بطول��ة بحجم 
النصر، تتطلب مضاعفة اجله��ود، إداريا وتنظيميا، 
كما نطالب األس��ود باملس��توى الفني الذي نتوقع 
أن يرتق��ي في املباراة املقبلة الثالث��اء امام املنتخب 
السوري الش��قيق، ألن األداء كان متواضعاً لكتيبة 
اجلنرال املدججة باحملترفني، عس��ى أن يكون مس��اء 
بعد غٍد محمالً بريح املس��ك من جنوب الوطن في 

ختام الكرنفال الثالثي العربي البهيج.

وفد االتحاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

الدولية   الصداق��ة  بطولة  دخلت 
لك��رة القدم املقام��ة في البصرة  
اج��واء  وس��ط  اخلام��س  يومه��ا 
احتفالي��ة  رائع��ة  مبناس��بة رفع 
احلظ��ر  الفيف��وي يش��ارك فيها 
االش��قاء من قطر وس��وريا الذين 
اعرب��وا ع��ن س��عادتهم الكبيرة 
باحلض��ور ال��ى العراق ومش��اركة 
الش��عب العراق��ي افراح��ه بهذا 
تثل��م  ان  دون  الس��عيد   احل��دث 
اس��ود  االف��راح   خس��ارة  تل��ك 
الرافدي��ن  في املب��اراة االفتتاحية 
امام العنابي ، وفد االحتاد العراقي 
لالعالم الرياضي كان حاضرا هناك 

فخرج بهذه احملصلة   :
عقد رئيس االحت��اد العراقي  لكرة 
القدم عبد اخلالق مس��عود مؤمترا  
صحفيا مصغ��را  عبر  في بدايته 
عن ش��كره وامتنانه  لدولة رئيس 
الوزراء الدكتور حيدر العبادي على 
اس��تقباله رئيس واعض��اء االحتاد 
ودعمه الكبي��ر واملتواصل  للكرة 
العراقي��ة   موضح��ا  ب��ان دولته   
وافق على مضاعفة  ميزانية احتاد 
كرة الق��دم  الى عش��رة مليارات 
دين��ار بع��د ان كانت نص��ف هذا 
املبلغ كما حصل��ت موافقة دولة 
الرئي��س  عل��ى  تخصي��ص ثالث 
حاف��الت  ستس��تخدم  لتنقالت 

املنتخبات الوطنية اخملتلفة  .
وزاد مس��عود ب��ان دول��ة الرئي��س  
العبادي وافق ايضا على تخصيص 
قطع��ة ارض ف��ي بغ��داد  لبن��اء 
مالعب عدي��دة لتدريب املنتخبات 
الوطنية  س��يتكفل بتش��ييدها 
االحت��اد الدولي لك��رة القدم  كما 
واف��ق دولت��ه على قي��ام  عدد من 
الوزارات بدعم املنتخبات الوطنية 
عن طريق شركاتها التي ستتولى 
مهم��ة الرعاي��ة الرس��مية  لكل 

منتخب .
وبخص��وص طل��ب الع��راق نق��ل 
منافس��ات خليج��ي 24 من  قطر 
الى الع��راق افصح مس��عود عن 
ان  رئي��س االحت��اد القط��ري لكرة 
القدم الشيخ  حمد بن خليفة بن 
احمد ال ثاني   اكد له   مش��كورا 
عل��ى  الش��خصية   موافقت��ه 
الطلب العراقي  على ان يتم البت 
في املوضوع  بش��كل نهائي خالل 

االجتماع اخلليجي املقبل   .
للمنتخ��ب  االس��باني  امل��درب   
القط��ري ميغيل سانش��يز حتدث 
لوف��د االحت��اد العراق��ي لالع��الم 
الرياضي عن مشاعره الشخصية 
املرتبط��ة بزيارته الى العراق فقال 
:  الش��ك بانني كمواطن اسباني 
سعيد جدا بزيارة العراق  واحلقيقة 
وجدت االج��واء هنا مثالية ورائعة 

على مختلف االصعدة  و قد جرت  
االمور بانس��يابية تام��ة  ودون اية 
صعوبات تذكر وهو امر  مريح دون 

شك .
واضاف سانشيز :  اعجبتني كثيرا  
املدينة الرياضية  املشيدة  في هذه 
املدين��ة اجلميل��ة  وكذلك امللعب  
الرائ��ع الى جان��ب توف��ر  مالعب 
اللوجس��تية  واالم��ور  التدري��ب  
االخ��رى  الت��ي تس��اعد أي مدرب 
على اداء عمله بشكل جيد   كما 
اش��كر اجلمه��ور العراق��ي  على 
تش��جيعه املثالي  للعنابي  ورفع 
االع��الم القطرية  رغ��م ان فريقي  
كان طرفا منافسا ملنتخب بالده .

الع��ب املنتخ��ب القط��ري  عب��د 
العزي��ز حامت حت��دث  لوف��د االحتاد 
العراق��ي لالع��الم الرياضي فقال 
:صحي��ح انه��ا الزي��ارة االولى  لي 

وجلمي��ع اعضاء الوف��د للعراق اال 
انن��ي   وجدت نفس��ي  كانني في 
بل��دي  وذلك ملا لقيناه  من ترحيب 
وحف��اوة  وكرم ضيافة   واحلقيقة 
هذا لي��س بغريب على  الش��عب 
العراقي  الش��قيق ال��ذي نكن له 

كل االحترام والتقدير .
وح��ول  بطولة الصداقة  واالجواء 
املرافق��ة لها  ف��ي البص��رة  قال  
جنم ن��ادي الغرافة :  ان ش��اء اهلل  
س��تكون  اقام��ة ه��ذه البطولة  
فاحت��ة خير  للك��رة العراقية بعد  
التخل��ص من موض��وع  احلظر وال 
اجامل عندم��ا اقول  انني انبهرت  
مبلعب جذع النخلة  الذي احتضن  
مباري��ات البطول��ة  كما اعجبني 
اجله��ور الغفي��ر  ال��ذي غصت به 
املدرج��ات  وكان يش��جع العبينا  
ايضا ويرفع االعالم القطرية وكم 

امتن��ى ان  يتقابل العنابي واس��ود 
الرافدي��ن م��رة اخ��رى عل��ى هذا 
امللعب ضمن املنافسات الرسمية 

املقبلة .
وعب��ر مداف��ع  املنتخب الس��وري  
س��عادته   ع��ن  جوي��د   حس��ني 
باحلف��اوة والك��رم العراق��ي الذي 
لقيه  وف��د بالده خالل تواجده في 
مدين��ة البصرة  مؤكدا ب��ان ابناء  
ه��ذه املدينة  ضرب��وا اروع االمثلة 
في الضيافة وحس��ن االستقبال  
والتش��جيع املثال��ي مضيف��ا بان 
رفع احلظر  س��يمنح العراق حافزا  
كبي��را  من اجل تنظيم البطوالت  
الدولي��ة عل��ى غرار مان��راه  اليوم 
عن��د  اقامة بطولة الصداقة  في 
البص��رة  وعل��ى ادمي  ملعب جذع 
النخل��ة   ال��ذي  يعتبر من افضل 
املالعب االس��يوية والعربية ومتنى 

العب الزوراء  ب��ان يرفع احلظر عن  
مالع��ب العاصم��ة بغ��داد  ايضا 

لتكتمل الفرحة .
ب��ارك الصحف��ي بالل قن��اوي من 
جري��دة الراية القطرية للش��عب 
رف��ع احلظ��ر  العراق��ي مبناس��بة 
الفيف��وي  ع��ن مالعبن��ا .. قناوي 
وفي تصريح لبعثة االحتاد العراقي 
لالع��الم العراق��ي ق��ال ان اجلميع 
ف��ي قط��ر كان يتوق��ع ان يص��در  
ه��ذا الق��رار م��ن الفيف��ا بعد ان 
اكم��ل الع��راق كاف��ة املتطلبات 
املتعلقة برف��ع احلظر عن املالعب 
العراقية التي حلق بها الظلم  من 
قب��ل االحت��اد الدولي بع��د ان كان 
س��ببا في حرمان جمه��ور الكرة 
العراقية من مشاهدة منتخباته 
وجنومه عل��ى ادمي مالعبه، واضاف 
قن��اوي .. ان البعثة القطرية ابدت 
اعجابه��ا باحلف��اوة الت��ي تلقتها 
الرس��مية  االوس��اط  قب��ل  م��ن 
والش��عبية العراقية مع امنياتنا  
بان يرفع احلظر عن جميع املالعب 
العراقية س��يما العاصمة بغداد 
الت��ي احتضنت ابرز  جن��وم الكرة 
العراقية والعربية في مناس��بات 

مختلفة على امتداد التاريخ .
وحتدث الزميل جابر ابو النجا احملرر 
ف��ي صحيف��ة الش��رق القطرية 
قائال: لقد س��عدت وانا ارى املدينة 
الرياضي��ة في البص��رة من حيث 
االعم��ار واملنش��ات الرائع��ة التي 
ت��وازي املنش��ات العاملي��ة ب��ل ان 
ملعب جذع النخلة ظهر بتحفة 
وب��دون مجاملة  رائعة  معماري��ة 
فرحنا  كثي��را ملوضوع  رفع احلظر 
ع��ن املالع��ب العراقي��ة واحتفال 
الرياضية به��ذا احلدث  اجلماهي��ر 
التاريخ��ي  ، وعن تنظيم البطولة 
ق��ال اب��و النج��ا ..التنظي��م كان 
ف��وق الرائ��ع بل اعط��ت اجلماهير 
العراقي��ة رونقا له��ذه البطولة و 
امتنى ان يحتض��ن العراق بطوالت 
اخرى كونه جنح ف��ي تنظيم هذه 

البطولة بشكل مميز .

مسعود يثّمن الدعم الحكومي.. ويشكر المبادرة  القطرية 
فعاليات بطولة الصداقة الدولية تتواصل  في البصرة

جانب من اجلمهور الذي يتابع مباريات بطولة الصداقة

ميراب يحمل الكأس
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الجورجي ميراب يتّوج بلقب بطولة
 العراق الدولية السادسة للشطرنج

بغداد ـ إنتخاب القيسي:
القس��م  نش��اطات  ضم��ن 
الرياض��ي، في احت��اد الصحفيني 
زي��ارة  لن��ا  كان��ت  العراقي��ني، 
ملرك��ز دوجو الس��اموراي للفنون 
القتالية )للكيوكوش��نكاي( في 
منطق��ة الكريع��ات، ال��ذ يقوده 
مالك تدريب��ي يتألف من،  املدرب 
رعد اس��عد، وزميله س��تار نوري 
للياق��ة البدني��ة، اطلعن��ا على 
س��ير التدريبات ف��ي املركز الذي 
يضم أعم��ار مختلف��ة تبدأ من 
٦ � ١٦ س��نة، لفئت��ي األش��بال 

والناشئني.
وقال املدرب الدولي رعد اس��عد، 
حزام اسود )٢دان(: ان املركز يعمل 
على تطوير مهارات الالعبني من 

خالل حلق��ات التدري��ب املكثف 
والتماري��ن الش��املة، مؤكداً: ان 
مركزه بحاجة ماس��ة لالهتمام 
من قبل اجلهات املعنية بالش��أن 
الرياض��ي ك��ون القاع��ة اخلاصة 
بالتدريبات صغيرة جدا والتس��ع 
لالع��داد املتزاي��دة م��ن الالعبني 
الذي��ن يتوافدون علي��ه من أجل 

علم الفن القتالي.
واضاف: ان هذا الفن جميل وعريق  
ويحت��اج لدعمه إعالمي��اً، ونحن  
بص��دد إقام��ة دورات تثقفية في 
املدارس واجلامع��ات عن  )كيفية  

الدفاع عن النفس(.

احت��اد  الرياض��ي/  القس��م   *
الصحفيني

)دوجو الساموراي( للفنون 
القتالية ينظم دورات 

للمدارس والجامعات
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كذاب ومشارط

جمال جصاني

لقد اس��تعرت العنوان من املثل الش��عبي املعروف )شحاذ 
ومش��ارط(، حيث املغزى نفس��ه، عندما يتم نق��ل وترويج 
األكاذي��ب بكل صالفة وتبجح، وم��ن دون ادنى ذرة من خجل 
أو حي��اء. هذا الن��وع من الكذاب��ن لم يكتف��وا مبواقعهم 
التقليدي��ة ب��ن القطاع��ات األكثر تخلفاً م��ن اجملتمع، من 
الذين أدمن��وا على اجترار علف األكاذي��ب وأنصاف احلقائق 
الت��ي تقدم له��م مجتزأة ع��ن س��ياقاتها وأحوالها، حيث 
ش��رعت لهم حقبة الفتح الدميقراط��ي املبن، كل األبواب 
للتس��لل ال��ى ش��تى املناب��ر واملنصات ومب��ا فيه��ا مواقع 
التواص��ل االجتماعي احلديثة، حيث س��نحت لهم الفرص 
لتطوير أدواتهم ووسائلهم إلعادة تدوير بضائعهم امللوثة، 
بعد أن اطمأنوا جيداً لعدم وج��ود القوانن والقوى الرادعة 
لنش��اطاتهم التدميرية هذه. لن جنافي املوضوعية عندما 
نعد )الكذب( إحدى الركائز األساس��ية التي يستند عليها 
واقعن��ا الراه��ن املتخ��م بالغرائبية والالعقالني��ة، وعجزنا 
العضال ف��ي التحرر من غيبوبتنا املس��تمرة منذ أكثر من 
ألف ع��ام. في مجتم��ع يردد أف��راده بكل فخ��ر واعتزاز بأن 
)الك��ذب ملح الرجال( ال نس��تغرب كل هذا الطلب املتزايد 
على كل أنواع وأحجام األكاذي��ب الصغيرة منها والكبيرة، 
وقد أش��ارت إحدى الدراسات احلديثة الى أن األخبار الكاذبة 
أكثر رواجاً واستقباالً من األخبار الصادقة بنسبة 70 باملئة، 
ألس��باب أش��ارت لها تلك الدراسة بش��كل مفصل، هذه 
املعطيات تؤكد حجم اخلطر الذي يش��كله هذا الوباء الذي 

استوطن مضاربنا املنحوسة منذ زمن بعيد.
إن مهم��ة تفكي��ك ه��ذا اإلرث الهائل من كثب��ان التزييف 
واملس��خ واألكاذيب؛ ليست باملهمة اليسيرة بكل تأكيد، ال 
س��يما في مجتمع رضع اخلوف وال��ذل واالمتهان جيالً بعد 
جيل، حيث كش��فت عن ذلك حالته بعد أن استأصل لهم 
املش��رط اخلارج��ي س��لطة العبودية املطلق��ة لذلك الذي 
انتشل مذعوراً من جحره األخير، حيث أعاد بسرعة يحسد 
عليه��ا، عدد ال يحص��ى من أش��باه الس��لطات التي تعد 
مله��م احلمالت اإلميانية قدوتها ومثالها األعلى. بالنس��بة 
لي ش��خصياً ووفقاً ملا أشاهده وأملس��ه يومياً من مشاهد 
وحاالت ووقائع؛ ال اس��تبعد تس��لل الك��ذب ومخلفاته الى 
الصبغة الوراثية )اجلينات( للكثير من سكان هذه املضارب، 
حيث نرى غير القليل منهم يضطرب ويختل توازنه عندما 
ينقطع قليالً عن مضغ واجترار العلف املبجل، ال سيما وأن 
قواف��ل الدمياغوجين اجلدد قد ط��وروا عملهم ومنتجاتهم 
املفبركة الى مستويات لم تكن تطرأ على مخيالت أسالفنا 
العظ��ام، عندم��ا يتم طالء أش��د أنواع الس��موم القيمية 
واملعرفي��ة بأفضل أنواع العس��ل واملنكهات الطيبة، حيث 
تق��ام الوالئم على ش��رف حش��ود مجيش��ة ومعبئة بكل 

ماهو بعيد عن العقالنية واحلكمة واإلنصاف.
مع مثل هذه املناخات والش��روط التي تبيح لهذا الطاعون 
اخلراف��ي من بث وتروي��ج وتزريق أكاذيب��ه املبجلة بكل ثقة 
وحماس، تتح��ول كل فزعات "التغيير واإلصالح" الى مجرد 
دق��الت هوائية ف��ي أفض��ل األح��وال. عندما تعب��أ أدمغة 
األجي��ال ومنذ الطفول��ة بقصص وس��رديات ال تتوافق مع 
أبس��ط متطلب��ات ومعايير ومنطق األش��ياء احمليطة بهم 
ف��ي عالم اليوم، علينا أن ال نس��تغرب مم��ا حصل ويحصل 
معنا من كوارث وبالوي، وما يجري عندنا أبش��ع مبا ال يقاس 
وما قال عنه جان جاك روس��و ذات عصر عندما عّد )مقاعد 
ال��درس مبنزلة جحيم لألطفال، ومصنع لتخريج مخلوقات 
ذليلة خانعة، تبحث عن الس��المة ال عن احلقيقة(. وعندنا 
فق��د عيال اهلل بهمة الك��ذب املبجل كل أمل في الوصول 
لكليهم��ا، فال س��المة وال حقيق��ة في نهاية ه��ذا النفق 

الطويل من اخلوف واخلنوع واألكاذيب..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

متابعة - الصباح الجديد:
 تنطلق اليوم احتفاالت فناني املس��رح 
العراق��ي بي��وم املس��رح العامل��ي الذي 
يصادف السابع والعش��رين من آذار كل 
ع��ام، ومن املؤمل ان تش��هد مس��ارحنا 
العراقي��ة عروضا متنوعة احتفاءا بهذه 
املناس��بة، اذ تس��تعد دائ��رة الس��ينما 
القام��ة  الثقاف��ة  وزارة  ف��ي  واملس��رح 
احتفالها وللفت��رة من هذا اليوم وحتى 

بعد غد من الشهر اجلاري.
وذكرت زين��ب القصاب مدي��ر العالقات 
واالع��الم ف��ي الدائ��رة بان" مس��رحيي 
الع��راق على موعد مع ه��ذا اليوم الذي 
س��تنضم فيه عروض مسرحية خاصة 
باملناس��بة فدائرة الس��ينما واملس��رح 
الت��ي دأب��ت عل��ى احي��اء ايام املس��رح 
العامل��ي الذي يع��د عيدا للمس��رحين 
ف��ي جميع انحاء العالم س��تقدم على 
خش��بة املس��رح الوطني ثالث��ة عروض 
:االول مس��رحية )توبيخ( للمخرج أنس 
عب��د الصمد والع��رض الثان��ي بعنوان 
)بانتظار غ��ودو( ،اما العرض الثالث فمن 
مس��رح خيال الظل ومن محافظة بابل 
بعنوان )السندباد( والتي ستعرض على 

املس��رح الوطني ببغداد بعد غد الثالثاء 
ف��ي خت��ام احتفاالتن��ا ، كما س��يلقي 
خمسة من فنانات وفناني العراق كلمة 
يوم املس��رح العاملي التي س��تلقى في 
جميع دول العالم الى جانب تكرمي اربعة 
م��ن عمالقة الفن العراق��ي وهم الرواد 
اخملرج س��عدون العبي��دي والكاتب عادل 
كاظم والفنانن سليمة خضير وقاسم 

املالك". 

من جانب آخر تش��هد خش��بة قس��م 
املس��رح في معه��د الفن��ون اجلميلة /
الدراس��ة املس��ائية ف��ي تربي��ة بغداد 
املهرج��ان  افتت��اح  االول��ى  الرصاف��ة 
املس��رحي الس��نوي ال��ذي يتواف��ق مع 
احتف��االت ي��وم املس��رح العامل��ي حتت 
شعار )فضاءات املسرح فسحة للحرية 
واجلم��ال ( دورة الفن��ان الدكت��ور صالح 
القصب عل��ى قاعة املعه��د للفترة ما 

بن هذا اليوم اخلامس والعش��رين لغاية 
التاسع والعش��رين من شهر آذار اجلاري 
وتبدا الع��روض عن��د الس��اعة الثالثة 

مساءا.
 وقال الفنان هاشم الدفاعي رئيس قسم 
الفن��ون املس��رحية باملعهد واملش��رف 
الفني على عروض املهرجان "سيشهد 
مهرجاننا س��بعة عروض طالبية تتمثل 
ب :مس��رحية )اآلنس��ة جولي ( للكاتب 
العامل��ي اوغس��ت س��ترينبرغ واخ��راج 
الطالب عبد الرحمن فراس ومس��رحية 
)س��تربتيز( اخراج الطالب بسام عباس 
ومسرحية )احلارس ( اخراج الطالب ليث 
رعد ومسرحية صامتة بعنوان )احملطة( 
للكاتب قيس القرلوس��ي اخراج ومتثيل 
الطال��ب رضا القرلوس��ي ومس��رحية 
)البداية( للكاتب العاملي صموئيل بيكت 
واخراج الطالب رامي هاشم ومسرحية 
لالطف��ال بعن��وان )الثعلب ال��ذي خدع 
نفسه( اخراج الطالب احمد اياد واخيرا 
مسرحية )اش��الء( للكاتب حسن فالح 
واخ��راج الطالب عالء الدين محمد علي 
،كما س��يتم خالل املهرجان تكرمي الرائد 

الفنان الدكتور صالح القصب.

مسارحنا تحتفي بيوم المسرح العالمي

س��يلن  النجمة  تعان��ي 
ديون من مشكالت كبيرة 
الصوتي��ة،  حباله��ا  ف��ي 
وذلك بعد أن شعرت بآالم 
في األذن، ونصحها األطباء 
بإجراء جراحة دقيقة حتى 

ال يتفاقم األمر.
وكش��ف موقع "هوليوود 
الي��ف"، تفاصي��ل إلغ��اء 
في  ديون  حفالت س��يلن 
الس فيغاس، وذلك إلجراء 
بش��دة  حتتاجها  جراح��ة 
خوفاً من تأثيرات مرضها، 

على حبالها الصوتية.
تعان��ي  دي��ون  وكان��ت 
جعلت  باألذن  مش��كالت 
م��ن الصع��ب للغاي��ة أن 

تغني.

كث��رت األخب��ار مؤخ��راً 
ع��ن وق��وع خالف��ات بن 
املغني��ة العاملية بريتني 
كيفن  وطليقها  سبيرز 
نفقات  ح��ول  فيديرالين 
إعالة طفليهما، وأشارت 
بع��ض املص��ادر إل��ى أن 
س��لب  يح��اول  األخي��ر 
باس��تخدام  أمواله��ا 

طفليهما.
فيديرالين  محامي  وكان 
وق��ت  ف��ي  نّب��ه  ق��د 
س��ابق س��بيرز وفريقها 
القانون��ي، الى أنه يرغب 
على  التف��اوض  بإع��ادة 
ال��ذي تدفعه له  املبل��غ 
املغني��ة إلعالة األطفال 

شهريًا.
الثنائ��ي  ويتش��ارك 
رعاي��ة ولديهما "ش��ون 
عاًم��ا(،   12( بريس��تون" 
و"جايدي��ن جيمس" )11 
عاًم��ا(، اذ يع��د الراقص 
الوص��ي  فيديرالي��ن 
االجتماع��ي  واملش��رف 

على الطفلن.

من��ذ آخ��ر أداء صوتي له 
وال��ذي يع��ود الى س��بع 
املمث��ل  ي��ؤدي  س��نوات، 
العاملي جوني ديب بصوته 
فيلم  إحدى ش��خصيات 
واملغام��رات  التحري��ك 
 Sherlock الكومي��دي 
Gnomes، في دور محقق 
لغٍز  شهير، يس��عى حلل 
فش��ل رومي��و وجولييت 
في حّله. وتدور أحداثه في 
حيث  التماثيل،  حديق��ة 
وجولييت  رومي��و  يجّن��د 
احملقق الش��هير شارلوك 
هومل��ز حلل لغ��ز االختفاء 
لزخ��ارف  الغام��ض 

احلديقة.
دي��ب  جان��ب  وال��ى 
الصوت��ي  ب��األداء  يق��وم 
املمثل��ن  للش��خصيات 
وجيمس  بالن��ت،  إمييل��ي 
ج��ي  وم��اري  مكاف��وي، 
باليج، ال��ى جانب مايكل 

كينن، وماجي سميث.

سيلين ديون

جوني ديب

بريتني سبيرز

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

جانب من املسرحية

الصباح الجديد - وكاالت:
قال علم��اء إن الكائن احملن��ط "الصغير جدا"، ال��ذي عثر على 
جثته في صحراء أتاكاما بتشيلي عام 2003، ال يعود أصله إلى 

الفضاء، لينفوا بذلك ما راج في العديد من املنابر اإلعالمية.
وع��ام 2003، ُعِثر في صح��راء أتاكاما على جث��ة جافة لكائن 
صغير احلجم، يبلغ طوله 15 سنتمترا فقط، داخل حقيبة في 

منزل مهجور.
وكان��ت تقاري��ر إعالمية ذك��رت، آن��ذاك، أن الكائ��ن "قادم من 
الفض��اء"، وذلك بعدما أثار الكثير من اجلدل والنقاش بس��بب 

شكله غير االعتيادي خصوصا حجمه وشكل رأسه.
وحس��ب م��ا نقله موق��ع "فوربس" ف��إن الكائن الذي س��ّمي 
"أتا" ج��رى إخضاعه الختبار احلمض الن��ووي، األمر الذي جعل 

الباحثون يكتشفون أن أصله بشري وليس فضائي.
وقالوا إن الكائن ليس س��وى طفل مصاب بتش��وهات خطيرة 

في عمل اجلينات املسؤولة عن الهيكل العظمى.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت ش��ركة "إيروموبيل" السلوفاكية عن امنوذج 
لس��يارة طائرة كهربائية، تتسع ألربعة ركاب، أطلقت 

عليها اسم "إيروموبيل 5.0 في تي أو إل".
وسيكون باستطاعة السيارة الطائرة اإلقالع والهبوط 
بنحو عم��ودي، بفضل مجموعة من احمل��ركات الدّوارة 
املثبت��ة على أجنحته��ا، والت��ي تطوى عندما تس��ير 
املركبة عل��ى األرض، كما تدعم املركب��ة نظام تعليق 

مرن يوفر هبوطا وإقالعا مريحا بالنسبة للركاب.
وبحس��ب الش��ركة فإن الطائ��رة س��تأتي بإصدارين، 
األول خاص بالتنقل في املدن، في حن س��يكون مبقدور 
املس��تخدمن اس��تعمال االمنوذج الثاني للس��فر بن 

املدن.
ولم تكش��ف الش��ركة ع��ن الكثي��ر م��ن التفاصيل 
التقني��ة املتعلقة بالس��يارة، إال أنها ذك��رت أن ركاب 
الس��يارة سيس��تمتعون خالل تنقالتهم بالعديد من 
املزايا كاالطالع عل��ى بيانات الرحلة، وإجراء االتصاالت، 

وتصفح اإلنترنت، ومشاهدة مقاطع الفيديو.
وتختبر الشركة حاليا االمنوذج " إيروموبيل 4.0 إس تي 
أو إل"، والت��ي مبقدورها التنقل ملس��افة تصل إلى 700 
كيلومتر في الش��حنة الواحدة، حي��ث تتوقع أن تقوم 
بإنتاجها بإصدار محدود بحلول عام 2020، وسيتبعها 

إنتاج "إيروموبيل 5.0 في تي أو إل" في عام 2025.

كشف سر "كائن 
فضائي محنط"

سيارة طائرة للرحالت 

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة نيرمن  أعربت 
س��عادتها  عن  الفقي 
بإعادة عرض مسلسل 
ف��ي  من��دي"  "البح��ار 
حلق��ات مجمع��ة على 
إحدى القنوات الفضائية، 
املسلس��ل  أن  موضح��ة 
من أه��ّم األعمال الدرامية 
التي قامت بها خصوصا في 

بدايتها.
وأضاف��ت نيرم��ن الفق��ي أن 
العم��ل ت��دور أحداث��ه ع��ن 
حبيبت��ه  تغتص��ب  بّح��ار 
اإلجنليز  اجلن��ود  ِقب��ل  من 

فيق��رر االنتق��ام، والعم��ل ميث��ل 
أح��د األعم��ال الت��ي اجتمع��ت 
فيه��ا بالفنان أحم��د عبدالعزيز 
الذي قدمت مع��ه مجموعة من 
األعمال املهمة منها العنكبوت، 
والسيرة الهاللية، وهو من تأليف 
صال��ح مرس��ي وإخ��راج هان��ي 

الشن.
وأوضحت نيرمن أنها تلّقت منذ 
عدة أيام رس��ائل م��ن معجبيها 
يهنئونها على املسلسل وعرفت 
منه��م أن��ه مت��ت إع��ادة عرضه، 
وع��ن ردود فع��ل املش��اهدين من 
دور "عبي��ر" ف��ي مسلس��ل "أبو 
العروس��ة" قال��ت إن ال��دور ب��ه 

إنس��انية جميل��ة من  مش��اعر 
دون تكل��ف وه��ذا م��ا أعجبه��ا 
ف��ي العمل خاصة أن��ه ميثل لها 
التي قدمتها  الرومانسية  لألدوار 
في مجموعة م��ن األعمال منها 
اخلي��ول تن��ام واقف��ة م��ع رياض 

اخلولي.
وعن نظرة احلزن التي كانت دائمة 
تعلو وجهها قالت إن الشخصية 
كانت تتطلب مشاعر وانفعاالت 
معينه، إضافة الى انها عاش��ت 
وق��ت عصيب وحزي��ن بعد رحيل 
والدتها منذ عدة أعوام وهي التي 
كانت سندا كبيرا لها في الدنيا، 
وعن أهم املواقف التي ال تنساها 

في أثناء تصوير "أبو العروس��ة" 
قال��ت إن كوالي��س العمل كانت 
جيدة خاصة م��ع الفنان مدحت 
صالح الذي كان مصدرا للبهجة 
ال��ذي يجمعها  اللوكيش��ن  في 
به، مشيرة إلى أن التجربة كلها 
جنحت والسبب احلب واملودة التي 

جمعت كل فريق العمل.
وقال��ت إنها تقرأ حاليا مجموعة 
أحده��ا  الختي��ار  األعم��ال  م��ن 
لتصوي��ره، وعن زيادة ش��عبيتها 
بع��د "أبو العروس��ة" قالت احلب 
والقبول بيد اهلل تعالى موضحة 
أن جمهوره��ا إذا زاد إعجاب��ه بها 
فهذه نعمة من عند اهلل تعالى.

نيرمين الفقي سعيدة بإعادة "البّحار مندي"

الصباح الجديد - وكاالت:
نالت الس��یدة العراقیة "علیة 
املعروف��ة  خل��ف"،  صال��ح 
قص��ي"،  "أم  باس��م 
"النس��اء  جائ��زة 
ت  عا لش��جا ا
في العالم" 
لت��ي  ا

األميركیة  اخلارجی��ة  وزارة  متنحه��ا 
كل عام. وتسلمت ام قصي جائزتها 
للعام 2018 ،يوم امس الس��بت في 
حف��ل ترع��اه میالنیا ترام��ب زوجة 

الرئیس األميركي دونالد ترامب.
وكانت أم قصي ق��د آوت مجموعة 
من طلب��ة الكلیة العس��كرية في 
منزله��ا وأنقذتهم م��ن الوقوع في 

قبض��ة تنظی��م داعش ف��ي العام 
ال��وزراء حی��در  رئی��س  2014. وكان 
العب��ادي قد ك��ّرم "أم قص��ي" من 
أهالي ناحی��ة العلم التي أمس��ت 
رمزاً وطنیاً بعد انقاذها 58 عسكريا 
م��ن مج��زرة س��بايكر ف��ي حزيران 

 .2014
وجاء تك��رمي العبادي تثمینا لعملها 

الوطني في ناحی��ة العلم، وتأكیداً 
على الوحدة الوطنیة. وباتت س��یرة 
أم قصي على كل لسان، بعد ان جلأ 
الیها الناجون من مجزرة س��بايكر، 
وأحس��نت  وأكرمته��م  فآوته��م 
له��م خروج��اً  ورتب��ت  ضیافته��م 
آمن��اً من املنطقة الت��ي كانت حتت 
سیطرة داعش لیصلوا إلى أهاليهم 

ساملین .
ورداً للجمی��ل ال��ذي غمرتهم به ام 
قصي، ووف��اء ألمومتها، زار الناجون 
من مجزرة س��بايكر ه��ذه املرأة في 
رمض��ان املاض��ي، وتناول��وا معه��ا 
اإلفطار للتأكید على وحدة العراق، 

ونبذا للطائفیة.
وارس��لت التهان��ي ال��ى ام قص��ي 
لفوزها بهذا اللق��ب الكبير وكانت 
آخرها م��ن رئيس البرمل��ان العراقي 
الذي قال في تهنئته انها جس��دت 

صالبة نساء العراق في احملن.

أم قصي" إحدى أشجع نساء العالم لعام 2018

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت وكالة الفضاء األوروبية 
أن محطة الفضاء الصينية 
"تيانغون��غ 1-" خرجت عن 
إلى  اآلن  وتتجه  السيطرة، 
األرض، مم��ا ين��ذر بح��دوث 
كارثة وش��يكة، على وفق 
ما نقل��ت صحيفة "ديلي 
ع��ن  البريطاني��ة  مي��ل" 

خبراء في الفضاء.
وقال مكت��ب احلط��ام الفضائي 
التابع للوكالة إن محطة الفضاء 
تيانغونغ 1- س��تصل إلى مكان 
م��ا في نص��ف الكرة الش��مالي 
لكوك��ب األرض في امل��دة ما بن 
30 اذار/ مارس والثاني من ش��هر 

نيسان/ أبريل املقبل.
وأش��ارت تقديرات سابقة إلى أن 

احملطة، التي حتمل مواد كيمياوية 
ش��ديدة الس��مية، ورجح��ت أن 
تسقط على نيويورك في الواليات 

املتحدة ودول جنوب أوروبا.
ووفق��ا للخب��راء الذي��ن يتابعون 
احملط��ة، ف��إن مس��ار هبوطها ال 
ميكن توقعه عل��ى وجه الدقة، إذ 
ميكنه��ا االلتفاف لتض��رب مدنا 
ذات كثافة س��كانية عالية مثل 

وش��يكاغو،  وبك��ن،  برش��لونة، 
وإسطنبول، وروما، وتورنتو.

م��ادة  الس��فينة  وحتم��ل 
م��ادة  وه��ي  "الهيدرازي��ن"، 
كيميائي��ة يت��م تضمينه��ا في 
وقود الصواريخ، وتس��بب تهيجا 
في العن واحللق، والدوخة، وميكن 
أن ي��ؤدي أثره��ا إل��ى من��و األورام 

السرطانية.

محطة فضاء تخرج عن السيطرة وتتجه صوب األرض
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