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السليمانية ـ عباس كاريزي:
في إطار ســعيه لتبني سياســة 
جديدة متهــد خلروجه من التبعات 
الســلبية التي خلفتها سياسات 
املرحلة  خــال  الدميقراطي  احلزب 
قراره  وإعادة صياغــة  الســابقة، 
السياســي، وإنهاء اآلثار السلبية 
التي خّلفها إجراء االستفتاء، أكد 
انه  الكردســتاني،  الوطني  االحتاد 
سيعمل خال املرحلة املقبلة على 
تســليم كامل نفط االقليم الى 
بغداد ليصدر عبر شــركة سومو، 
ضمانا حلصول االقليم على جميع 
مســتحقاته من املوازنة االحتادية 

وانهاء معاناة شعب كردستان.
وقال الهور شــيخ جنكي وهو ابن 
الراحل  للرئيس  االكبر  الشــقيق 
جــال طالباني واحد ابــرز قيادات 
الوطني،  االحتــاد  اجلديد في  اجليل 
املواطنني  الــى  في كلمة وجهها 
الوطني  االحتاد  ان  في كردســتان، 
سيعمل خال الدورة الرابعة جمللس 
اســتعادة  على  العراقي  النــواب 
املســتحقات املالية لاقليم، عبر 
الى  تســليم كامل نفط االقليم 
احلكومــة االحتادية، كــي ال يكون 
ضحية  كردســتان  شــعب  قوت 
ملا ســمي بسياســة االستقال 

االقتصادي، التي انتهجها االقليم 
خــال املرحلــة الســابقة، وادت 
الى ضيــاع حقوق وإهــدار ثروات 

املواطنني.   
واكد شــيخ جنكي فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد امس االحد، 
ان احلــزب الدميقراطــي بزعامــة 
مســعود بارزانــي الــذي يقاطع 
االنتخابات في كركوك بدعوى انها 
محتلة من قبــل القوات االحتادية 
يناقــض نفســه ويســتقتل في 
على  للحصول  االنتخابية  حملته 
مقاعد في مجلس النواب العراقي، 
بينما يتهم االحتاد الوطني باخليانة 
والتواطؤ مع احلكومة االحتادية في 
كركوك، خال أحــداث 16 أكتوبر 

من عام 2017 املنصرم.
وتابع شــيخ جنكي فــي معرض 
رده علــى التهــم التــي يوجهها 
قيــادات فــي احلــزب الدميقراطي 
لقاء  بالتنازل عــن كركوك  حلزبه، 
وعود حصل عليهــا من احلكومة 
االحتاديــة، ان مواقــف وتضحيات 
االحتاد الوطني شاهدة على حرصه 
على ضمان امن وسامة مكونات 
عليها  املتنازع  واملناطــق  كركوك 

كافة.
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لضمان مستحقات الكرد من الموازنة االتحادية

االتحاد الوطني يعتزم تسليم نفط اإلقليم
إلى بغداد وإنهاء فكرة االستقالل االقتصادي

ملف النفط .. هل حتله االنتخابات املقبلة؟

اللبنانيون يذهبون إلى صناديق االقتراع
6بعد تسعة أعوام مِن المعاناة الموصل.. دعوات لتفعيل التصدي فكريًا

3إلى مخلفات التنظيمات المتطرفة

بغداد - وعد الشمري:
حتّدث مراســلون صحفيون من 
محافظــات عدة، عــن حتديات 
عملهم في تغطية االنتخابات 
املقبل،  الســبت  يــوم  املقررة 
على  احلصول  تأكيدهم  وبرغم 
بطاقــات تعريفية لتســهيل 
مهمتهم، اشــاروا إلى أن كثرة 
وبعــض  االنتخابيــة  املراكــز 
االليات متنعان املتابعة الشاملة 

لاقتراع، فيما انتقدوا دور قسم 
من وســائل االعام كونها لم 
تــؤد دورها بتشــجيع املواطن 
االنتخابات،  في  املشاركة  على 
واكتفــت بالترويــج لقوائــم 

ومرشحني معينني.
ويقــول الصحفي عمــار كرمي 
مراسل وكالة )فرانس برس( في 
بغداد إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"اإلعاميني حصلوا على هويات 

عن  صــادرة  خاصة  تعريفيــة 
مفوضية االنتخابات من شأنها 

أن تسهل تغطية االقتراع".
وأضاف كــرمي الــذي كانت له 
التغطيــة  فــي  مشــاركات 
االعامية لانتخابات السابقة، 
أن "املفوضية وفي كل انتخابات 
املسموح  املراكز  بتحديد  تقوم 
احلصر،  وجه  علــى  بتغطيتها 
ومتنــح املراســلني أســمائها 

وعناوينها بغية التوجه اليها".
املراكز  أن "بقية  تأكيده  وبرغم 
ستكون بعيدة عن االعام، وهذا 
ما يولد مخــاوف  من امكانية 
بالتزويــر"،  تاعــب  حصــول 
لكنــه يعود ليوضــح أن "عدد 
وتغطيتها  للغاية  كبير  املراكز 
صحفياً تبدو مهمة مستحيلة 

على وسائل االعام".
)قناة  مراســل  يبتعــد  ولــم 

يعرب  بغــداد  في  الشــرقية( 
قحطان عما ذهب اليه مراسل 
)فرانس برس(، بــأن "املفوضية 
ســوف تفــرض على وســائل 
االعــام تغطية االنتخابات في 

مراكز محددة".
وتابــع قحطان إلــى "الصباح 
اجلديــد"، أن "املفوضيــة لــن 
تفرض صعوبات على التغطية 
االعامية لتلــك املراكز"، الفتاً 

إلى أن "االعام املستقل سوف 
برصد  االقتراع  يوم  واجبه  يؤدي 

اي خرق قد يحصل".
من جانبها، افــادت الصحفية 
مراســلة  الصاحلــي  ســؤدد 
 (ARAB NEWS( صحيفــة 
فــي بغــداد إن "االعاميني لم 
القوات  خطــط  على  يّطلعوا 
العسكرية لتأمني االنتخابات".
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مراسلون صحفيون: أعداد المراكز االنتخابية كبيرة وتغطيتها كلها مستحيلة

وكاالت ـ الصباح الجديد:
واألعمال  املال  أوســاط  تنتظر 
واســعة  إصاحات  الروســية 
اجلديدة  احلكومــة  من  النطاق 
للرئيس فايدمير بوتني الذي يبدأ 
واليتــه الرابعة فــي الكرملني 
بتعهدات بإنعاش اقتصاد باده 
كيفية  توضيح  دون  مــن  لكن 

حتقيق ذلك.
العاقات بني  تزال  وفي وقت ما 
موســكو والغرب متوترة بينما 
تضــر العقوبــات األميركيــة 
االقتصاد الروســي بشكل غير 
مسبوق، سيتعني على احلكومة 
حتقيق األهداف الطموحة التي 
قدمها بوتني للبرملــان في آذار/

مارس.
وفي آخر خطــاب أدلى به قبل 
فوزه الكاســح في االنتخابات 
الرئاســية، وضــع بوتني هدف 
خفــض معــدل الفقــر "غير 
املقبول" في روسيا إلى النصف 
في غضون ست ســنوات عبر 
االســتثمار في البنى التحتية 

والسكن واخلدمات الصحية.

وتعهد كذلك مبعدل منو بنسبة 
باملئة في حني ال تتحدث  أربعة 
التوقعات عن أكثر من واحد إلى 
االقتصاد  يواصل  اذ  باملئة  اثنني 
الروسي استعادة استقراره بعد 
الركود الذي استمر حتى العام 

.2016
لكن الزعيم الروسي البالغ من 

العمر 65 عاما لم يفسر كيف 
ســيتم حتقيق هــذه األهداف 
وحل املشــكات الهيكلية في 

غالبيتها التي تعرقل النمو.
مصــرف  مــن  احمللــل  وقــال 
كابيتــال"  "رينيســانس 
إن  كوزمني  أوليغ  االســتثماري 
دوائر املال واألعمال تأمل بأن يتم 

ملموسة  "إصاحات  أطر  وضع 
وخطــط تطوير عبــر خطوات 
بوتني  تنصيب  عقب  حقيقية" 

االثنني املاضي.
علــى مدى الســنوات األخيرة، 
ركزت احلكومة جهودها حتديدا 
والنقدية  املالية  الصرامة  على 
درامية  تغييرات  حدوث  لتجنب 
الدين  أو  التجــاري  على العجز 
في البلد الذي ال يزال يرزح حتت 

وطأة أزمة العام 1998 املالية.
لكــن الظروف املواتيــة إلجراء 
إصاحــات جتتمــع أخيــرا مع 
انطاق الواليــة الرابعة لبوتني 
الذي قاد روســيا على مدى 18 

عاما.
وجود  عــن  كوزمــني  وحتــدث 
احلكومــة  بتبنــي  تطلعــات 
"للتعامل  اجــراءات  اجلديــدة 
مع الضعف في ســوق العمل 
الســكانية  والديناميكيــة 
إلى نقاط  املعاكســة" إضافة 
الضعــف في توفيــر التعليم 

والصحة.
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تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهــت القوة اجلويــة العراقية 
أمس االحــد ضربة ضــد مواقع 
لتنظيــم داعش داخــل األراضي 

السورية.
ذكــر هــذا املكتــب اإلعامــي 
لرئيس الــوزراء  حيــدر العبادي، 

وقــال املكتــب في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
العراقية  اجلوية  القوة  "ابطال  ان 
موقع  ضد  موجعة  ضربة  وجهوا 
لقيــادات االرهــاب الداعشــية 
االراضي  داخل  الدشيشة  جنوب 

السورية".

واضاف املكتب ان " رئيس مجلس 
الــوزراء القائــد العــام للقوات 
املســلحة حيــدر العبــادي أمر 

بتوجيه الضربة".
مــن جانبــه أكد مركــز اإلعام 
األمني أن طائــرات F16 العراقية 
نفــذت ضربــة جويــة موفقة، 

اســتهدفت خالها مقرا يتواجد 
فيــه قيادات مهمــة من تنظيم 
داعش والذي يقع جنوبي منطقة 
االراضــي  داخــل  الدشيشــة 
السورية، وذلك بتوجيه من القائد 
العــام للقوات املســلحة حيدر 
العبادي، وبتنســيق وإشراف من 

ووفق  املشتركة،  العمليات  قيادة 
معلومات اســتخباراتية دقيقة، 
مبينــا ان هــذه الضربة حققت 
هدفهــا بعــد أن دمــرت املوقع 

بالكامل.
وسبق أن نفذ ساح اجلو العراقي 
داخل  داعش  مواقــع  على  غارات 

مع  بالتنسيق  السورية،  األراضي 
احلكومة الســورية، حيث أكدت 
تنفيــذ ضربات ضد  ان  احلكومة 
األراضي  فــي  داعش  مســلحي 
خطــر  درء  هدفــه  الســورية، 

التنظيم على األراضي العراقية.
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سالح الجو العراقي يشن غارات على مواقع لداعش في سوريا

أوساط المال واألعمال الروسية
تترقب اإلصالحات في والية بوتين الرابعة

فاليدمير بوتني

بغداد ـ الصباح الجديد:
الــوزراء  رئيــس مجلس  شــدد 
على  األحد،  أمس  العبادي،  حيدر 
ضــرورة إيجــاد حلول ســريعة 
في  التقاعدية  املعامــات  إلجناز 

محافظة البصرة.
وذكر بيــان للمكتــب اإلعامي 
"الصباح  تلقــت  الوزراء  لرئيس 
اجلديد" نسخة منه، أن “العبادي 
زار مديريــة تقاعــد محافظــة 
البصرة، واطلع بشــكل مباشر 
علــى معاناة املراجعــني، وحتّدث 
مع عــدد كبير مــن املتقاعدين 
عــن الوقت الــذي يتطلبه اجناز 
يعانونه  وما  التقاعدية  املعاملة 

خال مراجعاتهم”.
ووجــه العبادي بحســب البيان 

“املســؤولني في املديرية بضرورة 
إلجناز  ســريعة  حلــول  ايجــاد 
واملتابعة  التقاعديــة  املعامات 
امليدانية اليومية لعمل املوظفني 
فــي الدائرة ومضاعفــة اجلهود 
لتخفيــف معانــاة املراجعــني 
خاصــة ان غالبيتهــم من كبار 

السن”.
وكانــت هيئة التقاعــد العامة 
اعلنت ، في وقت سابق، تقليص 
فترة اجناز املعامــات التقاعدية 
للمواطنني من ســتة أشهر الى 
أســبوع ، فيما اشارت الى ادخال 
التكنولوجيــا فــي إجراءاتهــا، 
رواتب  تسلم  لتســهيل عملية 
املتقاعديــن وافتتــاح مكاتــب 

خلدمة لدفع .

بغداد ـ الصباح الجديد:
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  دعا 
الصــدر، أمس األحــد، الكرد الى 
أن يعلــو صوتهم علــى الظلم 
والفساد كما عا صوت الشيعة 

والسنة.
وقــال الصدر في رد على ســؤال 
جلميع  كلمــة  توجيــه  بشــأن 
العراقية  والقوميــات  االطيــاف 
االنتخابــات  فــي  واملذهبيــة 
وتابعتــه  املقبلــة،  البرملانيــة 
"الصباح اجلديد"، "امنا االنتخابات 
الدميقراطية ســنت  والعمليــة 
لكل الطوائف ال لاغلبية فقط"، 

داعيا الى "املشاركة بقوة وعزم".
واضــاف الصــدر "البــد لصوت 
االكــراد ان يعلــو علــى الظلم 
والفســاد كما عا صوت شيعة 
العراق وسنته"، مطالبا االقليات 
ثبات  بـ"ان تشــارك بكل  االخرى 

وعزم".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر قد دعا، في وقت ســابق، 
الى تظاهرة مليونية للتحشــيد 
االنتخابات  فــي  املشــاركة  الى 
التشــريعية لعضويــة مجلس 
النواب في دورتــه الرابعة املقررة 
في الثاني عشر من الشهر اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا  االحتاديــة  احملكمة  ردت 
أمــس األحد الدعــوى املقامة 
من قبــل رئيس مجلس النواب 
ســليم اجلبــوري ضــد رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي بشــأن 

نظام املراسم.
اعلــن هــذا املتحدت باســم 
والذي  الساموك  اياس  احملكمة 
اورد إن "احملكمة االحتادية قضت 
بجلســتها املنعقــدة بتاريخ 
القاضــي  برئاســة   2018/5/6
وعضويــة  احملمــود  مدحــت 
الدعوى  فــي  كافة  القضــاة 
املقامــة مــن رئيــس مجلس 
النواب ضد رئيس مجلس الوزراء 
إضافة لوظيفتهما إلى أن املادة 
47 من الدســتور حينما ذكرت 
التشريعية  الثاث:  السلطات 
كان  والقضائية  والتنفيذيــة 
التعداد  ذكرهــا على ســبيل 

أو  التراتبية  سبيل  على  وليس 
واخرى  التفضيل بني ســلطة 
ألن الواو الواردة بني كل سلطة 
وأخــرى هــي واو العطف و واو 
العطــف فــي قواعــد اللغة 
العربيــة ال ميكن أن تكون على 
أو على سبيل  التراتبية  سبيل 
التفضيـــل بيـــن مسمـــى 

وآخر".
بيان  فــي  الســاموك  وأضاف 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منــه، "لــذا قضــت احملكمة 
بــرد دعوى  العليــا  االحتاديــة 
الطعــن بنظام املراســم رقم 
4 لســنة 2016 الــذي اعتمد 
الواردة  العناويــن  ترتيــب  في 
فيــه املهام الــذي يتوالها كل 
فيه حاكما لضبط  وارد  عنوان 
التراتبية الواردة فيه, وهذا يجد 
سنده في الفقرة ثانيا من املادة 

58 من الدستور".

العبادي يوّجه بإيجاد حلول 
إلنجاز المعامالت التقاعدية

الصدر لألكراد: ال بد لصوتكم 
أن يعلو على الفساد

االتحادية ترد دعوى رئيس 
البرلمان ضد العبادي بشأن 

نظام المراسم



عمرو حمزاوي*

متكنت احلكومات السلطوية من تزييف 
وعي الكثير من األمم والشعوب وصرفها 

عن طلب الدميقراطية.
ألزمة  الدميقراطية  الفكــرة  وتتعــرض 
عاصفة ترتبــط بتراجع بعض حكومات 
االلتزام  واألوروبــي عن  األميركي  الغرب 
بحقــوق وحريــات املواطنــن وتنكرها 
ملبادئ أساسية كالفصل بن السلطات 
واستقالل املؤسســة القضائية ونزاهة 

العمليات االنتخابية.
فمن جهــة أولى، تتواصل انتكاســات 
ســيادة القانون بســبب نزوع حكومات 
منتخبــة للتغول أمنيا واســتخباراتيا 
علــى املواطن وإخضاعه جهرا أو ســرا 
لصنوف مختلفة مــن املراقبة الدائمة 
ومترير قوانن استثنائية إلضفاء شرعية 
إجرائيــة على تشــويه هويــة املواطن 
باختــزال وجــوده إلى »مكمــن خطر« 
أو »مصــدر تهديــد« محتمــل ينبغي 
وبالتبعية  للمراقبة  إخضاعه  بالضرورة 

ضبطه والسيطرة عليه.
من جهــة ثانية، تفــرغ هيمنة النخب 
احلزبيــة والسياســية واإلدارية ومعها 
املصالح االقتصاديــة واملالية وجماعات 

ضغطها على املؤسســات التشريعية 
والتنفيذيــة املنتخبة هــذه من اجلوهر 

الدميقراطي:
 ١( بقصرها ممارســة املواطــن الناخب 
التشــريعين  ملمثليه  احلر  االختيار  حلق 
والتنفيذين علــى مجموعات محدودة 
العدد ودائمة التدوير عليه أن يختار من 
شعبية  قطاعات  باســتبعاد   )٢ بينها. 
واسعة من عمليات صناعة القرار العام 
العامة ومن ثــم اإللغاء  والسياســات 
شــبه الكامل إلمكانياتهــم الفعلية 
جلهــة التأثير في حتديــد صالح املواطن 
واجملتمــع والدولة الذي يتــرك لهيمنة 

النخب واملصالح الكبرى.
 ٣( بفصــل املؤسســات التشــريعية 
والتنفيذيــة املنتخبــة عــن املواطنات 
واملواطنن الذين تتراجع بفداحة قدرتهم 
علــى اإلدراك الواعــي »ملــا يحدث« في 
البرملانات واحلكومات وتصدر لهم  أروقة 
باستمرار انطباعات زائفة بشأن »تعقد 
حقائق وتشابك تفاصيل« دوالب العمل 
التشــريعي والتنفيذي و»استعصائها« 
على فهم العوام الذيــن يطلب منهم 
بالتبعية االكتفاء باملشاركة في مواسم 
االنتخابات املتتالية والتعبير عن رضاهم 
أو رفضهم للقرارات والسياسات العامة 

من خالل بطاقات التصويت.

 ٤( كما ترتــب هيمنة النخب واملصالح 
الكبرى على املؤسســات التشــريعية 
واالســتعالء  املنتخبــة  والتنفيذيــة 
املواطن عزوف  التعاطي مع  الصارخ في 
النــاس عن املشــاركة فــي االنتخابات 
بنســب إقبال كبيــرة وهجرتهم ملراكز 
االقتراع وبطاقــات التصويت مما يقضى 
على حلقة الوصــل األخيرة بينهم وبن 

الدميقراطية النيابية.
مــن جهــة ثالثــة، تتســع الفجوات 
االقتصاديــة واالجتماعية واملعيشــية 
بن األغنياء وميســوري احلال والطبقات 
الوسطى وبن الفقراء ومحدودي الدخل 
والضعفاء من املهاجرين غير الشرعين 
في الغرب بســبب انقالب العدد األكبر 
واألوروبي  األميركي  الغرب  من حكومات 
علــى سياســات الرفــاه وتخليها عن 
العدالة  وإجــراءات  الكثير من مكونات 
السريع  الصعود  سياق  في  االجتماعية 
إما لألحــزاب النيوليبراليــة أو للتيارات 
الشعبوية )جتسد إدارة الرئيس األميركي 
والشعبوية  النيوليبرالية  ترامب  دونالد 
معا(. مثل هذه الفجــوات تبلور حقائق 
الغــرب األميركــي واألوروبي  مؤملة في 
بها من التمييز ضد قطاعات شــعبية 
واســعة ومن تهميش بيئات ســكانية 
كبيرة ما يســقط مبادئ تكافؤ الفرص 

للكرامة  الضامــن  اجملتمعي  والتــوازن 
اإلنســانية وللعدالــة االجتماعية في 
هوة ســحيقة، ويفقد تأسيســا على 
ذلك قيم العدل واحلق واحلرية واملســاواة 
مصداقيتهــا األخالقيــة واإلنســانية 

وفعاليتها اجملتمعية والسياسية.
من جهــة رابعة، أضحت النخب احلزبية 
والسياسية ومعها املصالح االقتصادية 
واملالية النافذة فــي الغرب، على الرغم 
مــن توفر ضمانــات قانونيــة وإجرائية 
لصون حرية التعبيــر عن الرأي والبتعاد 
والتنفيذية  التشــريعية  املؤسســات 
املنتخبة عن العبث بها، حتكم قبضتها 
علــى الفضاء العام عبــر حقائق الثروة 
والنفوذ وامللكية اخلاصة لوسائل اإلعالم 
وتوظفهــا لتجاوز القيــم الدميقراطية 
تــارة بنيوليبرالية تلغى وجــود الفقراء 
ومحدودي الدخل وتارة أخرى بشــعبوية 
األجانب  وكراهية  بالعنصريــة  تختلط 

والالجئن.
أما بعيدا عن الغرب األميركي واألوروبي، 
فقد متكنت احلكومات الســلطوية من 
تزييف وعي الكثير من األمم والشــعوب 
وصرفهــا عــن طلــب الدميقراطية إما 
بصياغــة أفــكار بديلة تنــاوئ الفكرة 
الدميقراطيــة وتتمتــع بجاذبية وطنية 
بالترويج الســتحالة حتقق  أو  وعامليــة 

الدميقراطية في واقع أخالقي وإنســاني 
ومجتمعي وسياســي غير متماســك. 
وينطبــق ذلك على مجمــل بالد العرب 
التي إمــا تعانى من انهيار مؤسســات 
الدول الوطنية، أو تعمل أزمات التخلف 
والتطــرف واإلرهاب معــاول الهدم في 
سيادتها واستقرارها وفاعلية أجهزتها، 
أو تتكالب الطائفيات والهويات العرقية 
والدينيــة واملذهبيــة والقبلية وغيرها 
مــن الهويــات اجلزئية على شــعوبها 
لتنزع عنهم الســلم األهلــي ولتجرد 
رباط املواطنة من املضمــون، أو تتهاوى 
واألمن وتتصاعد  الســلم  بها ضمانات 
معــدالت أعمــال العنــف والصراعات 
املســلحة واحلــروب األهليــة وتوظف 
بها عصابــات اإلرهاب الفراغ الناشــئ 
إلطالق املزيــد من الدوائر الشــيطانية 
لهدم الدول وطــرح ثنائية االنتحار »إما 
اإلرهاب  وإما  والســلطوية  االســتبداد 
والقتل« كاختيار وحيد على أمم وشعوب 

منطقتنا.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ تبع الرابط التالي: 
HTTP://CARNEGIEENDOWMENT.

ORG/SADA

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

في اطار ســعيه لتبني سياسية 
جديدة متهــد خلروجه من التبعات 
الســلبية التي خلفتها سياسات 
املرحلة  خــالل  الدميقراطي  احلزب 
قراره  وإعادة صياغــة  الســابقة، 
السياســي، وإنهاء اآلثار السلبية 
التي خلفها اجراء االستفتاء، اكد 
انه  الكردســتاني،  الوطني  االحتاد 
سيعمل خالل املرحلة املقبلة على 
الى  االقليم  تســليم كامل نفط 
بغداد ليصدر عبر شــركة سومو، 
ضمانا حلصول االقليم على جميع 
مســتحقاته من املوازنة االحتادية 

وانهاء معاناة شعب كردستان.
وقال الهور شــيخ جنكي وهو ابن 
الشــقيق االكبر للرئيــس الراحل 
جــالل طالباني واحد ابــرز قيادات 
الوطني،  االحتــاد  في  اجلديد  اجليل 
املواطنن  الــى  في كلمة وجهها 
الوطني  االحتاد  ان  في كردســتان، 
سيعمل خالل الدورة الرابعة جمللس 
اســتعادة  على  العراقي  النــواب 
املســتحقات املالية لالقليم، عبر 
الى  االقليم  تســليم كامل نفط 
احلكومــة االحتادية، كــي ال يكون 
ضحية  كردســتان  شــعب  قوت 
االستقالل  ملا تســمى سياســة 
االقتصادي، التي انتهجها االقليم 
خــالل املرحلــة الســابقة، وادت 
ثروات  وإهــدار  الى ضيــاع حقوق 

املواطنن.   
واكد شــيخ جنكي فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد امس االحد، 
ان احلــزب الدميقراطــي بزعامــة 
مســعود بارزانــي الــذي يقاطع 
االنتخابات في كركوك بدعوى انها 
محتلة من قبــل القوات االحتادية 
يناقــض نفســه ويســتقتل في 
على  للحصول  االنتخابية  حملته 
مقاعد في مجلس النواب العراقي، 
بينما يتهم االحتاد الوطني باخليانة 
والتواطؤ مع احلكومة االحتادية في 
كركوك، خالل أحــداث 16 أكتوبر 

من عام 2017 املنصرم.
وتابع شــيخ جنكي فــي معرض 
رده علــى التهــم التــي يوجهها 
قيــادات فــي احلــزب الدميقراطي 
لقاء  عــن كركوك  بالتنازل  حلزبه، 
وعود حصل عليهــا من احلكومة 
االحتاديــة، ان مواقــف وتضحيات 
االحتاد الوطني شاهدة على حرصه 
امن وسالمة مكونات  على ضمان 
عليها  املتنــازع  واملناطق  كركوك 
املرحلة  خالل  سيعمل  وانه  كافة، 

املقبلــة لتنفيــذ املــادة 140 من 
الدســتور حلل اإلشكاالت العالقة 
بــن االقليم وبغداد وعــودة قوات 
البيشمركة الى كركوك عبر اتفاق 
احلكومة  مــع  وتفاهم مشــترك 
املشتركة  مبهامها  لقيام  االحتادية 
الى جانب القوات االحتادية في تلك 

املناطق.    
وتابع شــيخ جنكي وهو مسؤول 
جهاز مكافحــة االرهاب، ان حزبه 
ســيعمل عبر فريق قوي سيمثله 
في مجلس النواب العراقي املقبل، 
علــى الغــاء االتفاقــات اخلاطئة 
التي وقعت ســابقا بن حكومتي 
االقليم واملركز، والغاء قرار حكومة 
االقليــم تصديــر نفــط االقليم 
بنحو مستقل عن بغداد، من اجل 
معاجلة مشــكلة معيشة وتأمن 

قوت الشعب.  
واضــاف نحن في االحتــاد الوطني 
نؤكــد على ضرورة تســليم نفط 
االقليم وبيعه عبر شــركة سومو 
الوطنية ضمانا ملستحقات ورواتب 

موظفي االقليم.
قررت  صلــة  ذي  صعيــد  وعلــى 
احملكمــة االحتادية العليــا تأجيل 
بتصدير  الطعــن  بدعوى  النظــر 
اقليم كردستان النفط املستخرج 
مــن االقليم مباشــرة، إلــى يوم 
الثالث من الشــهر املقبل لغرض 
متكن املدعي عليــه الثالث رئيس 
اقليم كردســتان،  وزراء  مجلــس 
اضافة لوظيفته من تقدمي الئحته، 

بناًء على طلبه.
املتحدث الرســمي باسم احملكمة 
االحتادية إياس الســاموك قال في 
بيــان امــس االحــد، إن »احملكمة 
العليا عقدت جلســتها  االحتادية 
احملمود  مدحت  القاضي  برئاســة 
ونظرت  كافة،  القضــاة  وعضوية 
في طلــب املدعــي وزيــر النفط 
اضافــة لوظيفته بإلــزام املدعي 
عليه وزير الثــروات الطبيعية في 
حكومة اقليم كردســتان اضافة 
لوظيفته، بتنفيذ وتطبيق ما جاء 
باحكام الدستور والقوانن النافذة 

ذات الصلة، وتسليم كامل االنتاج 
النفطــي املنتج فــي االقليم إلى 

وزارة النفط االحتادية«.
وأضاف أن »اجللسة شهدت حضور 
اطــراف الدعــوى جميعهم ومن 
الذين  الثالثة  االشــخاص  بينهم 
على  للوقوف  احملكمــة  ادخلتهم 
ما يلزم حلسم الدعوى، وهم وكالء 
رئيس مجلس الوزراء االحتادي، ووزير 
املاليــة االحتــادي، ورئيس مجلس 
وزراء اقليم كردســتان اضافة إلى 

وظائفهم«.
واشــار إلى ان »وكيل املدعي عليه 
الثالث رئيــس مجلس وزراء اقليم 
طلب  لوظيفته،  اضافة  كردستان 
امهالــه وتأجيل الدعــوى لغرض 
تقدمي الئحته اجلوابيــة«، مبيناً أن 
»احملكمة االحتادية العليا قررت، بعد 
إلى  الدعوى  اتفاق االطراف، تأجيل 
يوم 3 من الشهر املقبل لتمكينه 

من ذلك«.
مــن جانبه رد احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني، على تصريح سعد 

املكتب  باســم  املتحدث  احلديثي 
االعالمــي لرئيــس الــوزراء حيدر 
العبــادي، والــذي حتــدث فيه عن 
ممارسة االحزاب احلاكمة في اقليم 
كردستان ضغوطات على العناصر 
االقليم  واملوظفن فــي  االمنيــة 
بهدف انتخــاب جهات معينة في 

االنتخابات املقبلة.
وقالــت النائبة عن احلــزب، جنيبة 
جنيب، في تصريح إنــه »ليس من 
حق احلديثي توجيه االتهامات بهذه 
الطريقة مــن دون دليل، خصوصاً 
أنه متحدث باسم احلكومة، وليس 
منافساً في السباق االنتخابي في 

كردستان«.
وحول »االتهامــات« التي توجهها 
بعــض القوى الكرديــة املعارضة 
للحزب الدميقراطي بشأن الضغط 
أن  إلى  الناخبــن، لفتــت  علــى 
»مشــكلة املعارضة الكردية أنها 
تركز على اســتراتيجية مهاجمة 
احلزب الدميقراطــي بدالً عن تقدمي 
تخدم  واقعية  انتخابيــة  برامــج 

اإلقليم ومواطنيه«.
تصريح  فــي  قال  احلديثــي  وكان 
صحفي امس األول السبت »تتوارد 
أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها 
وموظفو  األمنية  القوات  منتسبو 
الدولــة في إقليم كردســتان من 
قبل أطراف فــي األحزاب احلاكمة، 
عقوبــات  بإنــزال  وتخويفهــم 
بحقهــم، كالنقل والفصل، وذلك 
باجتاه  التصويت  علــى  إلرغامهم 

معن«.
وأكد أن »هذه اإلجراءات إن صحت 
فإنها مخالفــة خطيرة للقوانن، 
وأن القائمن عليها ســيتعرضون 
فواجب  القانونيــة.  للمســاءلة 
أجهــزة الدولــة ضمــان نزاهــة 
االنتخابات واحترام حرية وســرية 
اقتراع الناخبــن«، داعياً املواطنن 
فــي اإلقليم إلى »عــدم االكتراث 
ملثل هذه التهديدات، وأننا سنقف 
معهم، ونســاندهم في ممارســة 
حقهــم االنتخابــي بــكل حرية 

وحسب قناعة كل منهم«.

شؤون عراقية2

االتحاد الوطني يؤكد إنهاء سياسية االستقالل 
االقتصادي وتسليم كامل نفط اإلقليم إلى بغداد

قال: إنه سيعمل على ضمان مستحقات المواطنين من الموازنة االتحادية
د. علي شمخي

يتبجح الكثير من املرشــحن الى قبة البرملان 
ممــن مت جتربتهم فــي دورات انتخابية ســابقة 
وثبــت فشــلهم وفســادهم باجناز عــدد مما 
يســموها )منجــزات ( ويتفاخرون امــام الرأي 
العــام بها من دون ان يعي هــؤالء او مييزون بن 
عاتقهم  علــى  امللقاة  واملســؤوليات  املهــام 
بوصفهم مؤمتنن على املــال العام الذي متثله 
اموال الدولة وممتلكاتهــا ومكلفن باداء املهام 
املناطة بهــم بوصفها واجبــا تفرضه قوانن 
الدولة عليهــم ما داموا هم فــي هذه املراتب 
واملناصــب وبن االجنازات احلقيقيــة.. وخالفا ملا 
اعلنه الكثير مــن اعضاء مجلس النواب الذين 
مت اختيارهم او الوزراء الذين مت اســتيزارهم في 
حمالتهم االنتخابية الســابقة ورفعهم بعض 
الشــعارات التي خدعوا بهــا اجلمهور ومنها ) 
جئنا لنخدم اللنخدم ..!!( لم يجد اجلمهور في 
العراق سوى تكالبا على املصالح واملنافع وعمد 
بعض الفاسدين الى توظيف امكانيات الدولة 
وممتلكاتها ملصاحله اخلاصة ووهب لنفسه احلق 
فــي توزيع الكثير من االمتيــازات على املقربن 
اليه والــى االتباع واملؤيدين الذيــن ينتمون الى 
حزبه من دون أي شعور بالذنب بل اتخذ الكثير 
منهم اســاليب اخلداع والتضليل ومثل هؤالء 
الدينية في خطابها  املرجعية  اليهم  اشــارت 
االخير وحــذرت الناس منهم ومــن أالعيبهم 
وطرق االلتفاف التي يســلكونها وفي كل دورة 
انتخابية ميكن رصد االنتهاكات التي يقدم على 
ارتكابها اعضاء في مجلس النــواب او وزراء او 
مدراء عامن يغافلــون فيها القانون ويخالفون 
التعليمات النافذة التي متنعهم من اســتغالل 
املصالح العامة ويحاولون تســويق انفســهم 
بثياب العفة والنزاهة والتضحية ومن املؤسف 
ان تعمد بعض وســائل االعــالم خاصة بعض 
على  االلكترونية  واملواقــع  الفضائية  القنوات 
دعم مثــل هذه التوجهات املريبة واملشــبوهة 
وتقع حتت ســطوة املغريات املالية وتسهم في 
بــث خطابات مضللة للجمهــور لتلميع صور 
وســيرة عدد من املرشــحن الفاشلن واالدعاء 
بانهم حققوا عشــرات االجنازات فيما احلقيقة 
هي مجــرد أوهام ووعود وتضخيــم ومبالغات 
يبغون من ورائهــا التأثير بالرأي العام واحلصول 
على اكثر عدد من االصوات ومن الغريب واملثير 
للسخرية ان تبث بعض وسائل االعالم ومواقع 
التواصل االجتماعي صورا فوتوغرافية ومقاطع 
فيديويــة حلضــور يعض املرشــحن مجالس 
العــزاء او املهرجانات او النــدوات او حتى عقد 
واملؤسســات  الوزارات  في  اعتيادية  اجتماعات 
و زيارات اجتماعيــة وتقدمها جلمهور الناخبن 
على انهــا مآثر وبطوالت واجنــازات وغيرها من 
املســميات التي تطلقها هذه القنوات واملواقع 
فــي خطوة الميكن عدها ســوى انهــا تفريط 
باخالقيات االعالم وتضليل متعمد للرأي العام 
من دون ان يدرك كل مسؤول فاشل وكل وسيلة 
اعالميــة تقف وراءه وتطبل لــه بان وجوده في 
موقع املســؤولية ال يعني سوى ان يكون خادما 

للشعب ال مخدوما كما يريد ويتمنى.

خدام ..ال مخدومين !

تقـرير

ثنائية االنتحار

اجتماع قادة االحتاد الوطني الكوردستاني

قررت المحكمة 
االتحادية العليا 
تأجيل النظر بدعوى 
الطعن بتصدير اقليم 
كردستان النفط 
المستخرج من االقليم 
مباشرة، إلى يوم 
الثالث من الشهر 
المقبل لغرض تمكين 
المدعي عليه الثالث 
رئيس مجلس وزراء 
اقليم كردستان، 
اضافة لوظيفته من 
تقديم الئحته، بناًء 
على طلبه
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت هيــأة النزاهــة، امس األحد، 
توضيحا حــول الفرق بن اختصاصها 

وبقية مؤسسات الدولة.
وقالــت النزاهة في بيــان لها تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، "تظهُر 
بن الفينة واألخرى تصريحاٌت لبعض 
ُل الهيأة مســؤوليَّاٍت  ا النُّـــوَّاب حُتمِّ
وتطالُبهــا مبهامَّ بعيدٍة كلَّ البعد عن 
رســمه  الذي  احلصريِّ  اختصاصهــا 

ده قانونها النافذ رقم 30 لســنة  وحدَّ
2011، برغم أنَّها )الهيأة( بادرت وملرَّاٍت 
دات  ٍة إلى تقدمي ُمقترحاٍت وُمســوَّ عدَّ
قوانن ومشاريع وبرامج عمٍل وخطٍط 
تُســِهَم في ُمساندة وُمعاضدة عمل 
ســاتها؛ خدمًة  وزارات الدولــة وُمؤسَّ
ــة ومنها املُفوَّضيَّة  للمصلحة العامَّ

العليا املُستقلة لالنتخابات".
مت  وأضافت "إذ ســبق للهيأة أن قدَّ
قانــون  حــول  عديــدة  ُمقترحــاٍت 

االنتخابات وكذلك قانون العفو العاّم 
لم يُؤَخــْذ بها، رغم أنَّهــا مقترحات 
ومشــاريع عمليٌَّة ُمنبثقــٌة من رحم 
التجربة التــي خاضتهــا الهيأة، وال 
سيما في السنوات الثالث األخيرة من 

عملها".
وتابعت ان "ما يُثيُر االســتغراب ذلك 
تلك  ملُطلقــي  الواضــح  التناقــض 
يرفضون  التصريحات، فهم من جهٍة 
القوانن  الهيأة ومشــاريع  ُمقترحات 

التي تقترحها، وميتنعون من مناقشة 
اعتراضاتهــا علــى بعــض القوانن 
األخرى، فيما ينبــرون من جهٍة أخرى 
لن  التهم جزافــاً، ُمحمِّ إطــالق  إلى 
ومهامَّ هي خارجٌة  الهيأة مسؤوليَّاٍت 
عــن صالحيَّاتها، وتقــع ضمن مهاّم 
ســاٍت  ومؤسَّ جهاٍت  واختصاصــات 

أخرى".
ودعــت النزاهة إلــى "مراجعة قانون 
الــوزارات  النافــذ وقوانــن  الهيــأة 

ســات والهيآت األخــرى، إذ إنَّ  واملُؤسَّ
املســؤوليٌَّة تقتضــي اإلحاطة ببنود 
ومضامــن القوانــن التــي حتكــم 
كحدٍّ  احلكوميَّة  ســات  املُؤسَّ عمــل 
الت الواجــب توفُّرها في  أدنــى للُمؤهِّ
)الســلطة  النوَّاب  مجلــس  أعضاء 

التشريعيَّة(".
ومنهم  اجلميــع،  "يعلم  وأوضحــت 
ُمطلقو تلك التصريحــات، أنَّ الهيأة 
كانت املُبادرة الوحيدة لرفض شــمول 

جرائم الفســاد والتجــاوز على املال 
 ، العامِّ العفــو  قانون  بأحــكام  العامِّ 
ذات  اجلهات  إلى  اعتراضها  وأرســلت 
العالقة، وبيَّنت أسباب ذلك االعتراض،  

صًة اخلطأ قبل وقوعه". ُمشخِّ
تلــك  "ُمطلقــي  ان  واســتطردت 
التصريحــات واالنتقــادات رغم عدم 
أخذهــم اعتراضــات الهيــأة علــى 
، ورفضهم مناقشــتها  محمــل اجلدِّ
البتَّة،  انبــروا اليوم وتزامناً مع احلملة 

اللــوم عليها،  ليلقــوا  االنتخابيَّــة، 
قت  ـن حقَّ ممَـّ بســبب ترشــيح عددٍ 
الهيــأة معهــم أو اتُِّهُمــوا بجرائم 
الفساد وهدرٍ للمال العامِّ لالنتخابات، 
ل عن  في محاولــٍة واضحــٍة، للتنصُّ
املسؤوليَّة املُلقاة على عاتقهم وبغية 
حتميل جهاٍت أخرى أخطاًء ســبق أن 
ذلك  وما  أنفســهم،  هــم  ارتكبوها 
؛ لتحقيق  كلُّه إال لتضليل الرأي العامِّ

مكاسب انتخابيٍَّة".

النزاهة : قدمنا مقترحات قوانين لمساندة مؤسسات الدولة

))تعزية((

 "كل نفس ذائقة املوت"

تنعى عشرية دريس��ات فقيديها 
الراحلني كل من ))كاظم ناهي 
صخري وولده علي كاظم ناهي(( 
اللذين وافاهما األجل إثر حادث 
 2018/5/2 تاري��خ  يف  مؤس��ف 
بدارهم  الع��زاء  وس��يقام جملس 
البصرة-  الواقع��ة يف حمافظ��ة 

قضاء الزبري - حملة الرشيدية

"وإنا هلل وإنا إليه راجعون"



بغداد – انفجار عبوة
أفــاد مصــدر أمنــي في الشــرطة 
العراقيــة امس األحــد، مبقتل مدني 
وإصابــة آخر بانفجار عبوة ناســفة 
جنوب بغــداد، فيما عثــر على جثة 
بالرصاص شــمالي  رمياً  رجل قضى 

العاصمة.
وقال املصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت 
بالقرب مــن محال جتاريــة مبنطقة 
الرضوانيــة جنوب بغداد، ما أســفر 
عن مقتل مدنــي وإصابة آخر بجروح 
مختلفــة" ، مضيفــا أن "قــوة من 
شرطة النجدة عثرت على جثة رجل 
مجهول الهويــة عليها اثار اطالق نار 
فــي منطقة حي البســاتني التابعة 

للشعب شمالي بغداد".

ديالى – مؤمتر امني 
اكد مصدر امني في مديرية شــرطة 

انعقاد  االحد  امــس  ديالى  محافظة 
مديرها  برئاسة  موســع  امني  مؤمتر 
اللواء فيصل كاظم العبادي وبحضور 
مدراء اقسام الشــرطة وآمري افواج 
ومدراء  الركــن  وضبــاط  الطــوارئ 
االجهــزة االســتخبارية والــوكاالت 

الساندة في احملافظة.
وقال مدير الشــرطة ان املؤمتر تضمن 
مناقشــة اخلطط االمنية املوضوعة 
اخلاصة  االمنيــة  اخلطة  وخصوصــا 
في  االنتخابيــة  العمليــة  بتأمــني 

احملافظة.

كركوك – اشتباكات مسلحة 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
اندالع  االحد  امس  محافظة كركوك 
اشتباكات بني تنظيم داعش واحلشد 
قريتني شــمال شرق  الشــعبي في 

قضاء طوز خورماتو .
وقال املصدر اندلعت اشــتباكات بني 

التنظيم املتشــدد واحلشد الشعبي 
قريتي "احلفرية، ومفتول" شمال  في 
شــرق الطوز ، مضيفــا ان مدفعية 
احلشد الشعبي قصفت مواقع نيران 

داعش بعد انتهاء االشتباك.

بابل – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بابل امس االحــد ، القاء 
القبــض بعمليــات دهــم وتفتيش 
على عدد مــن املطلوبني مبواد قانونية 
وجنائيــة مختلفــة خــالل عمليات 
امنية شــملت مناطــق متفرقة من 

احملافظة.
وافاد املصدر ان القوات االمنية نفذت 
مناطق  شــملت  تفتيش  عمليــات 
متفرقــة من احملافظة, اســفرت عن 
إلقــاء القبــض على عــدة متهمني 
قانونية  ومخالفات  جنائيــة  بجرائم 
متنوعــة  صادرة بحقهــم مذكرات 

القضائية،  الســلطة  مــن  قبــض 
مشــيراً الى  نقل املتهمني الى مراكز 
لالحتجــاز االمني الســتكمال بقية 

االجراءات القانونية بحقهم.

صالح الدين – ضبط عبوات 
كشف مصدر في مركز اإلعالم األمني 
امس االحد عن ضبط مخبأ للعبوات 
والصواريخ في محافظة صالح الدين.
وقال املصدر إن " مفارز االســتخبارات 
العســكرية في قيادة عمليات صالح 
الدين ومبعلومات اســتخبارية دقيقة 
متكنت من الوصــول الى احد مخابئ 
العبوات والصواريخ" ، الفتا الى ضبط 
34 مقذوفا بداخله من شتى العيارات 
و21 مســطرة تفجير و13 عبوة على 
شــكل جلكان ســعة ٢٠ لتــرا و9 
صواريخ ضد االشــخاص و7 صواريخ 
ضد الــدروع و4 صواريــخ جهنم في 
احدى املناطق بقضاء بيجي ، مشيراً 

الى "تفجير اخملبــئ موقعيا من قبل 
مفارز الهندسة العسكرية".

االنبار – احباط تسلل 
اعلن مصدر امني في هيئة احلشــد 
الشعبي امس االحد ان قوة من احلشد 
احبطــت عملية تســلل لـ"داعش" 

على احلدود العراقية السورية.
وقال املصدر ان "اللواء 29 في احلشد 
أفشــل عملية تسلل لعناصر داعش 
فــي معبر تــل صفوك احلــدودي مع 
ســوريا" ، مضيفا ان "عناصر داعش 
حاولوا استغالل سوء االوضاع املناخية 

وهطول االمطار في املنطقة".

النجف ـ اعتقال مطلوبني
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظــة النجــف امس 
االحــد، عن القاء القبــض على ثالثة 
لصوص أثناء عملية سرقة، واثنني من 

املطلوبني.
وقــال املصــدر ان "مفــارز مكتــب 
القبض  القت  الغري،  اجرام  مكافحة 
على ثالثة ســراق متلبســني باجلرم 
املشهود" ، مضيفة كما القي القبض 
على اثنني من املطلوبني للعدالة مبواد 

قانونية مختلفة".

الديوانية – القبض على متهمني 
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة الديوانيــة امــس االحد، 
القبض على 8 متهمني على وفق مواد 

قانونية مختلفة وسط احملافظة.
وذكــر املصــدر االمنــي ان " عناصر 
والتحدي  عفــك  شــرطة  مركــزي 
وبالتعــاون مــع قســمي مكافحة 
االجرام واالســرة، نفذوا عملية امنية 
واســعة فــي محافظــة الديوانية، 
اسفرت بالقبض على 8 متهمني وفق 
مواد قانونيــة مختلفة" ، مضيفا ان 

" من بني املتهمني مطلوبني للقضاء 
بتهم جنائية تتعلق بالســرقة على 
وفــق املادة 443"، مبينــاً ان " اجلهات 
القضائيــة اخملتصة تســلمتهم من 
القانونية  االجــراءات  اتخــاذ  اجــل 

بحقهم كافة".

ذي قار – انفجار ناسفة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االحــد ان تلميذين قتال 
ناســفة قرب مدرسة  بانفجار عبوة 

ابتدائية غرب مدينة الناصرية.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت 
االبتدائية  العلم"  "ذات  مدرسة  قرب 
غــرب مدينــة الناصرية، ما أســفر 
االنفجار عن مقتل تلميذين، مضيفا 
أن قــوة أمنية طوقت مــكان احلادث 
ومنعت االقتراب منه وفتحت حتقيقاً 
ملعرفة مالبســاته، فيما نقلت جثتي 

القتيلني إلى دائرة الطب العدلي. 

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الرضوانية جنوبي بغداد * اندالع اشتباكات بين داعش والحشد شرقي الطوز 
القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية شتى في الديوانية * إحباط عملية تسلل إرهابية في تل صفوك شمالي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
التابعة  العراقيــة  دائــرة اإلصالح  أعلنت 
لوزارة العدل، أمس األحد، عن إطالق سراح 
676 سجيناً خالل شهر نيسان املاضي، ما 
يقارب ثلثهم من املشمولني بالعفو العام.

وقال اعــالم الوزارة في بيان صحفي، تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه ، ان "العدد 
الكلي للمفرج عنهم من ســجون الوزارة 
املاضي  في بغداد واحملافظات خالل الشهر 
بلغ )676( نزيــالً، بينهم )184( مشــموالً 
بالعفو العام، و)54( من النســاء، مت االفراج 

عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم".
واشار الى ان "دائرة االصالح قطعت اشواطاً 
كبيرة في مجال عمليات اطالق الســراح 
مع تطبيقها نظام االرشــفة االلكترونية 
والذي يتيح امكانية حتديد النزالء املنتهية 
احكامهم القضائية ويســاهم بحســم 
ملفاتهم وفقــاً للمــدة القانونية احملددة 

إلطالق السراح".
يذكر ان عدد املطلق سراحهم بقرار العفو 
العام قد بلغ 7537 نزيالً منذ شهر تشرين 

الثاني 2016 ولغاية 30/4/2018.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حّذر البنك املركــزي العراقي، أمس األحد، 
املصارف وشركات التحويل املالي من تقدمي 
وثائق مزورة، كاشفا عن تقدمي مسؤول في 

مصرف إسالمي شهادة مزورة.
وقــال البنك في بيان لــه تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه ان "على املؤسسات 
التحويل  املصارف وشــركات  مــن  املالية 
االلكتروني  والدفــع  املالــي  واالســتثمار 
احلذر مــن حاالت التالعــب والتزوير متثلت 
بتقــدمي شــاغلي املناصــب الرفيعة في 
بعض املؤسســات املالية من تقدمي وثائق 
اتضح الحقــا عدم صحتها مبوجب اجابات 
رسمية", مشيرا الى ان "املؤسسات املالية 
ســتكون مســؤولة امام البنك او اجلهات 
الرســمية االخرى في حال اكتشــاف ان 
الوثائق من قبلهــا غير صحيحة وتتحمل 

كافة التبعات القانونية".
املؤسســات  "الزمنا جميع  البنك  واضاف 
املالية بتأشير الذي يشغل منصب مراقب 
امتثال فــي مصرف االنصاري االســالمي 
وعدم السماح بشغل اية وظيفة لتقدميه 
وثيقة مزورة الــى البنك بعد ورود االجابات 

الرسمية التي تؤكد عدم صحتها".

اإلفراج عن 676 سجينًا 
في نيسان الماضي

البنك المركزي يحّذر 
المصارف من تقديم 

وثائق مزّورة

الملف األمني

سالح اجلو العراقي يشن 
غارات على مواقع لداعش في 

سوريا
وتعد هــذه املــرة الثانية خالل 
أقل من شــهر التي توجه فيها 
ضربات  العراقية  اجلوية  القوات 
االراضي  داخــل  داعــش  ضــد 
الســورية بعد اقل من شــهر، 
العبادي،  أعلــن مكتــب  حيث 
19 نيســان املاضي، توجيه  في 
ضربــات "مميتــة" ضــد مواقع 
البوكمال  قــرب  داعش  تنظيم 

شرق سوريا.
اجلدير بالذكر ان  احلشد الشعبي 
أعلن، أمس االول السبت، إحباط 
تســلل لعناصر تنظيم داعش 
فــي معبر تل صفــوك احلدودي 
بني العراق وسوريا، وأشار احلشد 
في بيــان لــه إلــى أن عناصر 
تسلل  عملية  أفشــلت  أمنية 
لعناصر داعش حاولوا استغالل 
ســوء األوضاع املناخية وهطول 

األمطار في املنطقة.

مراسلون صحفيون: أعداد 
املراكز االنتخابية كبيرة 

وتغطيتها كلها مستحيلة
الصاحلــي فــي  وال تســتبعد 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تعليقها 
"يفــرض حظر غيــر معلن  أن 
للتجوال يــوم االقتراع"، وترى ان 
"ذلك قد يؤثر سلبياً على حركة 

الصحفيني وممارسة عملهم".

ازاء  الصاحلي حيرتهــا  وتبــدي 
"اجــراءات مفوضية االنتخابات 
اخلاصة بالصحفيني"، ووصفتها 
الواضحة"،  "غير  بـ  االخرى  هي 
الغمــوض  ذلــك  أن  وأكــدت 
قــد يخلــق "تــرددا وقلقا لدى 
الصحفي مــن تغطية عملية 

لالقتراع".
إال ان الصحفــي هيمــن بابان 
)االناضــول(  وكالــة  مراســل 
التركيــة في كردســتان يعرب 
عن تطلعه بــأن "ينجح االعالم 
فــي تغطيــة االنتخابــات في 
عن  بعيداً  االقليــم  محافظات 
واالنتهاكات  التشــنج  مظاهر 

ضد االعالميني".
وأضــاف بابــان أن "االعالم في 
اقليم كردســتان كما هو حال 
باقــي محافظــات العــراق ال 
املراكز  إلى  الوصول  يســتطيع 
امنا محطــات مت حتديدها  كافة 
التوجه  أن "هذا  ويرى  ســلفاً"، 
ينافــي حريــة االعــالم وحــق 

الوصول إلى املعلومة".
وينتقد بابــان "االعالم العراقي 
اخلصوص،  وجــه  على  والكردي 
كونه لم "ميارس دوره بالشــكل 
الكامــل في تشــجيع املواطن 
على املشــاركة في االنتخابات 
البطاقــة  تســلم  واهميــة 
االلكترونيــة، امنــا انحصر دوره 

على الترويج لقوائم معينة".
وعلــى الصعيــد ذاتــه، ذكــر 

الصحفي مــن محافظة نينوى 
صالــح اليــاس أن "االعالم لم 
يؤد دوره بشكل فعال في اقناع 
سكان املناطق احملررة للمشاركة 

في االنتخابات".
أن "الصحف  اليــاس  وأضــاف 
والقنــوات الفضائيــة وكذلك 
الترويج  تدعــم  لــم  الوكاالت 
االنتخابي على اساس املشاركة 
في  املمثلني  اختيــار  واهميــة 

مجلس النواب".
وبــني أن "التجربــة اثبتــت أن 
اجندة  اعــالم  وســيلة  لــكل 
سياسية حتاول من خاللها دعم 
شخصيات وقوائم معينة وغير 

مكترثة للمصلحة العامة".
)نقاش(  وتذهب مراســل موقع 
محافظــة  فــي  االلكترونــي 
الديوانيــة منــار الزبيــدي إلى 
التواصــل  مواقــع  "تأثيــر  أن 
االجتماعي في حــث املواطنني 
على املشــاركة في االنتخابات 

كان اكبر من وسائل االعالم".
وأضافــت الزبيدي إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "القنوات الفضائية 
وبقية صنــوف االعالم لم تقم 
بتدريــب طواقمها على كيفية 
تغطية االنتخابات، كما أن وقوع 
املدن  اطراف  فــي  املراكز  بعض 
ســوف يصعب على الصحفي 

الوصول اليها".
انعــدام  الزبيــدي  وتشــكو 
املسؤولة  اجلهات  بني  التنسيق 

ومفوضية  االعالمي  العمل  عن 
احملافظات  بعض  في  االنتخابات 
ســلبية  نقطة  ذلــك  ويعــد 
التغطية  فــي موضــوع  ايضاً 

الصحفية لهذا احلدث".

أوساط املال واألعمال الروسية
تترقب اإلصالحات في والية 

بوتني الرابعة
وأضــاف أن هنــاك رغبة بدعم 
املســتثمرين وتطويــر املناطق 

الروسية ماليا.
ووفــق "رينيســانس كابيتال"، 
بــات حتقيق هذه األهــداف أمرا 
"أكثــر قابليــة للحــدوث من 
على  السيطرة  بفضل  املاضي" 
التضخم، الشــبح الذي لطاملا 

خيم على االقتصاد الروسي.
"ماكرو  شــركة  مؤسس  وقال 
ادفايزوري" االستشــارية كريس 
وايفــر إنــه من املمكــن طرح 
التحتية  البنى  متويل  مســائل 
والضرائب واإلنفــاق العام على 
والصحة  التعليــم  قطاعــي 
للنقاش في بدايــة عهد بوتني 

اجلديد.
لكنه أكــد أن عقد اآلمال على 
حدوث إصالحــات عميقة "أمر 

غير واقعي".
وقال "حصل فالدميير بوتني على 
تفويض من الشــعب الذي كان 
راضيا نوعا ما عن أســلوبه في 

إدارة البالد".

وأضــاف أن "اإلصالحــات فــي 
روســيا متضي قدما وستستمر 
فــي حتقيــق تقــدم بخطوات 
صغيرة لتجنــب أي عواقب غير 
متوقعــة أو خلق حالة من عدم 

االستقرار".
ويتوقــع أن يعــود وزيــر املالية 
الســابق أليكسي كودرين، وهو 
في  باالحترام  يحظــى  ليبرالي 
أوساط املال واألعمال في روسيا 
على  األجانــب  واملســتثمرين 
حد ســواء، إلى الكرملني ضمن 
عملية إعادة تشكيل احلكومة.

وقال كودرين البالغ من العمر 57 
إنه مســتعد للمساعدة  عاما 
"شرط أال نتوقف )عن اإلصالح( 

دون استكمال االجراءات".
الوزير  بأن يدعــو  وايفــر  ورجح 
املنصب  توليه  السابق في حال 
إلى "برنامج إصالحي طموح، هو 
لتجنب  يراه  الذي  الوحيد  اخليار 

فترة ركود طويلة األمد".
ودافع كودرين عن فرض سلسلة 
من االجــراءات التــي ال حتظى 
بشعبية حيث يدعو إلى خفض 
احلكوميــني  املوظفــني  عــدد 
30 باملئة خالل  الروس بنســبة 
ســتة أعوام ورفع سن التقاعد 

بالنسبة للرجال إلى 63 عاما.
ويعد سن التقاعد في روسيا -- 
55 بالنسبة للنساء و60 للرجال 
العالم حيث  -- من األقل فــي 
يعتبر ذلك مــن موروثات االحتاد 

السوفياتي.
ونظرا إلــى التغير في التركيبة 
نظــام  يشــكل  الســكانية، 
على  متناميا  عبئــا  التقاعــد 
امليزانيــة الفدراليــة رغــم أن 
الرواتب التقاعدية تعد متدنية.

ودعا كودريــن كذلك إلى إدخال 
التعليم في مجال التكنولوجيا 
املناهج من مراحل مبكرة  على 
خللــق "مليوني مطــور إضافي 
لرقمنــة االقتصاد"، وهو اقتراح 
يعكس آمال األوساط التجارية.

مجلس  ورئيس  مؤســس  وقال 
إدارة "تينكــوف بنــك" أوليــغ 
تينكوف "احدثــوا تغييرات في 
نظام التعليم للمراحل الثانوية 
والعليا. ال نحتاج إلى هذا العدد 
الكبير من احملامني بل إلى خبراء 

في مجال التكنولوجيا".
ولو حظــي بدعم  لكن حتــى 
من احلكومة، ســيواجه كودرين 
إصالحاته  تطبيق  في  صعوبات 
جــراء التحفــظ التقليدي في 
أروقة الدولة الروســية حيال أي 

إصالحات واسعة.
وقــال وايفــر إن "الرئيس بوتني 
األكثر  النهج  بوضــوح  يفضل 

حذرا".
الســنوات  وأضــاف "حتى في 
التي شــهدت منوا، عــارض أي 
مســتويات عالية مــن الديون 
بسبب تداعيات ذلك على األمن 

القومي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بالتزامن مع العمليات األمنية التي 
تالحق بقايــا عناصر تنظيم داعش 
اإلرهابي في عموم محافظة نينوى، 
أطلق نشــطاء موصليــون دعوات 
جادة للتصــدي فكريا للتنظيمات 
اإلرهابيــة، داعــني علمــاء العراق 
بشكل عام واملوصل بشكل خاص 
للناس  العامــة  احلقائق  إلظهــار 

لتفنيد األفكار املتطرفة.
وقال الناشــط واإلعالمي املوصلي 
أحمد املــالح "ال يخفى على عاقل 
أن غياب دور املساجد أو املؤسسات 
اإلســالمية في املوصــل كان جزءا 
رواد  تقاعــس  نتيجة  منــه  كبيرا 
املســجد وقادتــه ورواد وقادة تلك 
املؤسسات في ظل تسارع األحداث 
التــي تتطلب جهًدا مميــزًا انتظره 
الناس ولم يجدوه لألسف، أو وجدوا 
أسماء معدودة من تصدرت وغياب 
أو عدم وضوح  اآلالف نتيجة اخلوف 

الرؤية لديها أو ألسباب أخرى".
فجوة  ظهرت  "بالنتيجــة  واضاف 
في الســاحة قام باستغاللها عدد 
كبير من أنصاف العلماء أو من دعاة 
العلم أو التنوير أو الثقافة ليظهر 
لنا مســوخ فكرية خالل السنوات 
ماتزال  مشــكلتنا  بينما  املاضية، 
قائمة مع شــيوخ وعلماء املوصل 
الذين اكتفــى غالبيتهم باخلطب 
املوحدة أو كلمات بسيطة تتحدث 
عن نبذ التطّرف والعنف وأن الدين 
دين رحمة إلى أخره من اإلسطوانة 

التي أصبحت مشروخة".
وأوضح املالح "لم أَِجد كتابا لعالم 
موصّلي يتحدث فيه بشكل واضح 
وصريــح وتأصيل شــرعي ردا على 
فكر القاعدة ومن بعده داعش، مثال 
مؤلف كتاب )إدارة التوحش( املدعو 
ابو بكــر ناجي، الذي يعــد كتابه 
دســتور لتنظيم القاعدة، لم أَِجد 
كاتــب من علمــاء املوصل يناقش 

الكاتب في جلسة علنية أو يكتب 
كتابا في رد مفصل حوله، برغم أنه 
يعد أبرز كتــب القاعدة ثم داعش، 
ولالســف ال يوجــد ردود علميــة 

مباشرة من علماء املوصل عليه".
مع  احلال  "كذلــك  بالقول  ومضى 
كتــاب )فقه الدمــاء( للمدعو أبو 
عبــداهلل املهاجــر، أو ما يســمى 
بكتاب )مســائل فقه اجلهاد( الذي 
يناقش بشكل شــرعي كثيرا من 
التي يســتند عليها داعش  األمور 
عملهم،  شــرعية  على  والقاعدة 

أيًضا لم أَِجد رداً عليه، كما لم أَِجد 
علماء تخرج علينــا في فضائيات 
وتناقــش  عراقيــة  او  موصليــة 
أفكارا وأطروحــات داعش الفكرية 

وتفنيدها للمشاهد".
عــادا ان "هــذا التقاعــس خلــق 
الشــباب  من  عريضــا  جمهــورا 
والنشــطاء والنَّاس البسطاء التي 
تؤمن أن ما قامت بِــه القاعدة ثم 
داعش هو اإلسالم، كما لم نشاهد 
علماء يشــرحون التاريخ واألحكام 
ويتبعون  اجلديدة  األفكار  ويطرحون 

احلقائــق واالنحرافــات الفكريــة 
بشــكل عقالني بعيًدا عن شــتم 
وســب مــن يفكــر أن داعش هي 

اإلسالم".
داعيا "علماء املوصل بشكل خاص 
وعلماء العراق بشكل عام ليظهروا 
تبني  مبراجعات فكرية حقيقية  لنا 
للنــاس احلقائق بطريقــة علمية 
منطقيــة بعيــدة عــن الوعــظ 
والفوقيــة ونــزوالً للجمهور الذي 
ينتظر من يبني له احلقائق بصدق".

ان  الى  ويشير نشــطاء موصليون 

تنظيــم القاعــدة االرهابي اغتال 
في  الدين  علمــاء  من  العشــرات 
واستهدف  نينوى  محافظة  عموم 
الذيــن عارضوا افكاره املتشــددة 
واملتطرفة، كمــا ان تنظيم داعش 
االقصائية  السياسة  بهذه  استمر 
واعدم عددا اخر مــن علماء الدين 
مبحافظة نينوى و حّيد اخرين، فيما 
الى مناطق  الهــرب  اخرين فضلوا 
او الى  النــزوح باقليم كردســتان 
وجنوب  بوســط  اخرى  محافظات 

البالد.

وتقول مصــادر محلية في املوصل 
ان الوقف الســني فــي املدينة هو 
املعنــي االكبــر مبهمــة التصدي 
للفكر املتطرف، وينبغي باحلكومة 
العراقيــة ان تدعم هذه التوجهات 
من خالل اقامة ورش عمل ومؤمترات 
مبشــاركة علمــاء دين مــن داخل 
العــراق وخارجه، لتفنيــد االفكار 
التنظيمات  بثتهــا  التي  املتطرفة 
االرهابيــة فــي صفوف الشــباب 
والفتية فــي اثناء وجودها باملوصل 

او سيطرتها عليها

ال يخفى على عاقل أن 
غياب دور المساجد أو 
المؤسسات اإلسالمية في 
الموصل كان جزءًا كبيرًا 
منه نتيجة تقاعس رواد 
المسجد وقادته ورواد 
وقادة تلك المؤسسات 
في ظل تسارع األحداث 
التي تتطلب جهدًا مميزًا 
انتظره الناس ولم يجدوه 
لألسف، أو وجدوا أسماء 
معدودة من تصدرت 
وغياب اآلالف نتيجة 
الخوف أو عدم وضوح 
الرؤية لديها أو ألسباب 
أخرى

مناشدات لعلماء العراق والموصل ليظهروا الحقائق لعامة الناس

الموصل.. دعوات لتفعيل التصدي فكريًا
إلى مخلفات التنظيمات المتطرفة

بغداد ـ الصباح الجديد:
القضاء األعلى، أمس األحد،  أعلن مجلس 
أن احملكمــة اجلنائيــة املركزية فــي بغداد 
أصدرت حكما بالســجن ملدة عشرة أعوام 
بحق ثالثة متهمــني ضبط بحوزتهم عدد 

كبير من القطع األثرية.
وقال املتحدث الرســمي باسم اجمللس عبد 
الســتار بيرقدار في بيــان تلقت "الصباح 
اجلديد"، نســخة منه ان "احملكمة اجلنائية 
املركزيــة أصــدرت حكما بالســجن ملدة 
عشــرة أعوام بحق ثالثة متهمني ضبطت 
بحوزتهم ثالثمائة وست قطع أثرية فضال 

عن عشر أخرى مزيفة".
وأضــاف بيرقــدار أن "املتهمــني اعترفوا 
بأنهم كانوا يقومون باالتفاق واالشــتراك 
مع متهمني آخرين باملتاجــرة بها"، مبينا 
ان "املتهمني ســبق وان باعوا قطعا أثرية 
الى شــخص قطري اجلنســية بحســب 

اعترافاتهم".

السجن 10 سنوات 
لمتهمين تاجروا 

بقطع أثرية
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اختتمت فعاليات املؤمتر العربي 
عقد  الــذي  للميــاه  الثالــث 
في دولــة الكويــت امس االول 
املتعلقة  القضايا  أبرز  ملناقشة 

باملياه فى الوطن العربي.
وقــال رئيــس الوفــد العراقي 
الدكتور  املائيــة  املــوارد  وزيــر 
حســن اجلنابي خالل مشاركته 
في اعمــال املؤمتر الــذي صادق 
علــى مشــروع القرار بشــأن 
ودعوة  املائيــة  العــراق  حقوق 
العراق  مع  للتعــاون  اجلوار  دول 
اتفاقيات  الــى  التوصل  لغرض 
مســتدامة حول نهــري دجلة 

والفرات وروافدهما .
واضاف رئيس الوفد العراقي في 
كلمــة له ان املؤمتــر الذى عقد 
حتت شعار )التكامل العربى فى 
إدارة املوارد املائية( يأتى بالتزامن 
التى  التحديات  زيادة حــدة  مع 
املنطقــة  تواجــه  أصبحــت 
الوصول  مقدمتها  فى  العربية، 
إلــى اقتصاد متنوع مســتدام 
، وبنيــة حتتية متطــورة تضم 
العديد من املشــروعات الكبرى 

فى مجالى املياه والطاقة.
من جانبهم أكد املشاركون في 
املؤمتر على أهمية أن يكون األمن 
املائى عنصرا أساسيا فى جميع 
خالل  العربية  االســتراتيجيات 
السنوات املقبلة، مشددين على 
أن أى خلــل باألمن املائى العربى 
الغذائية  املنظومــة  ســيهدد 
للدول العربية ، وطالبوا بضرورة 
العمل على ترشــيد استهالك 
برامج  زيــادة  خالل  مــن  املياه، 
هذا  فى  املتخصصــة  التوعية 
تكثيف  إلــى  إضافة  الشــأن، 
العمــل لتأمــن األمــن املائى 

العربى.
بعد ذلــك القى األمــن العام 
للجامعــة العربيــة أحمد أبو 

خــالل حفل  كلمة   – الغيــط 
االفتتاح أن املؤمتر العربى للمياه، 
يعد واحدا مــن أهم الفعاليات 
العربية التى تســتحق االنتباه 
من الرأى العــام العربى، مؤكدا 
أن إهمال مشكلة املياه العربية، 
باملســتقبل  مخاطــرة  يعــد 

العربى.
الغيط على ضرورة  أبو  وشــدد 
اســتنفار جميــع اإلمكانــات 
العربية، لعدم التفريط فى حق 
األجيال القابلة فى احلياة اآلمنة 
من خــالل تأمن مصــادر املياه 
اآلمنة، مؤكدا أن أزمة املياه فى 
العالم العربى واضحة وخطيرة، 
نظرا ألن املنطقة العربية لديها 

%1 فقــط مــن مصــادر املياه 
 19 العذبة فى العالــم، ووجود 
دولــة عربية فــى قائمة الفقر 

املائى على مستوى العالم.
أبوالغيط مــن خطورة  وحــذر 
وانخفــاض  املائــي،  التدهــور 
نصيب املواطن العربى من املياه 
ضرورة  إلى  مشــيرا  باستمرار، 
التنســيق العربى املشترك من 
أجل العمل علــى حتقيق األمن 
املائــى العربى مؤكدا أن البحث 
العلمى والتكنولوجى، يعد خط 
الدفاع األول أمام الدول العربية، 
مطالبا الــدول العربية بضرورة 
البحث  علــى  اإلنفــاق  زيــادة 
العلمى، خاصــة فى ظل إنفاق 

العديد مــن الدول العربية ألقل 
من %1 من ناجتها القومى فقط 
على البحــث العلمى ، كما أن 
املسألة املائية تظل فى حتليلها 
قضية سياســية، وبالتالى فإن 
سياسية  قرارات  يتطلب  حلها 
جريئــة، وتضافرا فى اجلهود بن 

أهل العلم والسياسة.
وكان املؤمتر قد بحث على مدى 
اإلقليمية  املبــادرة  ايــام  ثالثة 
الطاقة  بــن قطاعات  للترابط 
وامليــاه والغــذاء فــى الــدول 
تنفيــذ  ومتابعــة  العربيــة، 
لألمن  اإلســتراتيجية  اخلطــة 
العربية،  املنطقــة  فــى  املائى 
واملتطلبات  التحديات  ملواجهة 

للتنميــة  املســتقبلية 
متابعة  إلى  إضافة  املستدامة، 
تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
الوطن  فى  باملياه  املعنية   2030

العربي.
وضم جدول أعمال املؤمتر 23 بندا، 
االحتالل  ممارســة  مقدمتها  فى 
اإلسرائيلى ســرقة املياه العربية 
فى اجلوالن السورى احملتل، وجنوب 
الفلســطينية  واألراضى  لبنان، 
فى  املياه  قطــاع  وتطوير  احملتلة، 
العراق  حقوق  ودعم  فلســطن، 
بشــأن احلفاظ على املوارد املائية 
والفــرات،  دجلــة  حوضــى  فى 
والتعــاون العربى فى اســتغالل 
وتعزيز  املشــتركة،  املائية  املوارد 

القدرة التفاوضية للدول العربية 
املائية املشتركة مع  املوارد  بشأن 
الــدول غير العربيــة، إضافة إلى 
التوســع فى استعمال املياه غير 

التقليدية.
كما ناقش املؤمتــر 44 ورقة عمل 
علمية متخصصة، تعنى بشتى 
، مقدمــة من  مجــاالت امليــاه 
معظم الدول العربية واملنظمات 
املشــاركة؛  الدولية  والهيئــات 
وذلك مبشــاركة منظمة األغذية 
)فاو(،  املتحــدة  والزراعــة لــألمم 
وجلنــة األمم املتحــدة االقتصادية 
آســيا  لغربــى  واالجتماعيــة 
املنظمات  )اســكوا(، وعدد مــن 

الدولية األخرى.

المصادقة على مشروع قرار حقوق العراق المائية 

اختتام فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه في الكويت 

 يأتى انعقاد المؤتمر 
بالتزامن مع زيادة 

حدة التحديات التى 
أصبحت تواجه 

المنطقة العربية، فى 
مقدمتها الوصول 
إلى اقتصاد متنوع 

مستدام 

جانب من املؤمتر
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المؤسسات العلمية 
واألكاديمية تسهم في 

صناعة التنمية الوطنية 
بغداد - الصباح الجديد:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عبــد الرزاق العيســى أن مؤسســاتنا العلمية 
واألكادميية ستسهم بصناعة التنمية في العراق 

وستحقق أهدافها بإنتاج تعليم عالي اجلودة.
وقــال الدكتور العيشــى فــي كلمة لــه لدى 
مشــاركته في املؤمتر العلمي الدولي الثاني الذي 
أقامتــه كلية النســور اجلامعة إن مؤسســاتنا 
العلميــة واألكادمييــة يرتبط بها مشــروع دائم 
وهــدف طويل االمد يتجســد بتحســن الواقع 
ومواكبــة التحديثات في العالم ، وأن جامعتنا ال 

ميكن لها أن تكون بعيدة عن هذا املضمار.
ودعا العيســى الى تكثيف التواصــل والتعاون 
لتوظيف التقنيات احلديثة في مجاالت حتســن 
واقع التعليم اجلامعي في العراق ، مشيرا الى أن 
مؤسساتنا ستسهم بصناعة التنمية في العراق 
باملقترحات  الدولة  التي ســترفد منظومة  وهي 
واألفكار التي تعزز املهمة العلمية وحتقق األهداف 
املرسومة إلنتاج تعليم عالي اجلودة بعيدا عن كل 
اإلسقاطات التي تغذيها األجندات غير األكادميية.

وتابع الدكتور العيســى أن وزارة التعليم العالي 
وجامعاتها ستبقى حاضرة ومتواصلة مع احملافل 
الدولية حتى حتقق أهدافها املطلوبة على صعيد 
الدراســات األوليــة والعليا واإلســهام بإحداث 
تغييــرات كمية ونوعيــة في احلركــة العلمية 

والثقافية والتربوية في اجملتمع العراقي. 

التربية واليونسكو تبحثان 
الوصول الشامل للتعليم 

في المناطق المحررة 

العراق يحتفل باليوم العالمي 
للتوعية بمخاطر األلغام 

بغداد - الصباح الجديد: 
الدعم  ملشــروع  التحضيرية  اللجنــة  عقــدت 
والتوجيه فــي وزارة التربية اجتماعاً مع منظمة 
الدولية بشــأن الوصول الشــامل  اليونســكو 
للتعليم االبتدائي والثانوي ذي اجلودة في املناطق 

املتضررة من االزمات .
وأوضح املكتب اإلعالمــي لوزيرالتربية ان اللجنة 
الوزاريــة املســؤولة عــن التعليم فــي املناطق 
املتضــررة مــن األزمــات عقــدت اجتماعها مع 
اليونسكو الدولية املمول من قبل االحتاد األوروبي 
والذي سيستمر لغاية31 كانون األول لعام 2019 
في مبنى الــوزارة ، وذلك ملراقبة ومراجعة التقدم 
احلاصل في املشروع على مستوى احملافظات التي 
عصفت بها األزمات جراء احتاللها من قبل داعش 
اإلرهابي ، مبيناً األنشطة التي يسعى لتحقيقها 
املتسربن  االطفال  بتسجيل  تتمخض  اجملتمعون 
من املدرســة وتدريب املعلمن واعضاء جلنة اآلباء 
واملعلمن ، وكذلك تأهيل املستلزمات التعليمية 
للطــالب واملعلمــن ، عــالوة علــى هذا نشــر 
التوعية مبخاطر االلغام وتقدمي الدعم النفســي 
واالجتماعي لهم ومساعدتهم في االشتراك ألداء 

االمتحانات .
وكشــف املكتــب االعالمــي عن عــدد الطالب 
املســتفيدين من هذا املشروع والذي ُقدر عددهم 
بأكثر من 35 ألف طالب ، الى ذلك اثنى اجملتمعون 
على اجلهــود التي تبذلهــا املنظمــات الدولية 

املكلفة بعودة احلياة التربوية لتلك املناطق .

ميسان - الصباح الجديد:
شــاركت دائرة صحة بغداد الكرخ في مؤمتر 
دائرة شــؤون االلغام مبناســبة اليوم العاملي 
وزيرة  بحضــور  االلغــام  للتوعيــة مبخاطر 
الصحــة الدكتــورة عديلة حمــود وبعض 
املدراء العامن في دوائر الصحة ودوائر البيئة 
محافظة  في  العشــائر  ووجهاء  ومسؤولي 
ميســان وعدد من عائالت ضحايا االلغام في 

احملافظة . 
وقــال مدير عــام دائرة صحة بغــداد الكرخ 
الدكتور جاســب لطيف احلجامي ان دائرته 
املهم  واملؤمتر  شــاركت في هذه االحتفالية 
مــن خالل العــرض التقدميي املقــدم والذي 
استعرض اهم اخلدمات التي قدمتها الدائرة 
في هذا اجلانب من عمليات التاهيل ومعاجلة 
العديد من احلاالت من خــالل مركزي احلمزة 
واملصطفــى التأهيل للمعوقــن فضال عن 

وجود مصنع لصناعة االطراف الصناعية .
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بغداد - الصباح الجديد:

برعاية وزير التجارة الدكتور ســلمان 
التجــارة  وزارة  نظمــت  اجلميلــي  
االحتفالية املركزية مبناســبة اختيار 
بغــداد عاصمــة لالعــالم العربــي 
معــرض  ارض  علــى   2018  –  2017
بغداد الدولــي وبحضور وكيل الوزارة 
العامن  واملدراء  االقتصادية  للشؤون 
ومعاوينهم في دوائر وشركات الوزارة 

.
للشــؤون  الــوزارة  وكيــل  واكــد 
االقتصادية املهندس هيثم اخلشالي 
خالل الكلمة التــي القاها نياية عن 
وزير التجارة بهذه املناسبة بان بغداد 
كانت من اقدم العصور منارة مشعة 

للعلــم والثقافة والفنــون واالبداع 
وهذا ما يؤكــده تاريخ العراق العريق 
املتجذر فــي التاريخ  ومــن احلقائق 
الثابته ان العــراق ورمزه بغداد كانت 
واملبدعن  واملثقفن  لالعالمين  والدة 

واخملترعن
واضاف وكيل الوزارة  ان تتويج بغداد 
 -2018 العربي2017  لالعالم  عاصمة 
جــاء بعد اختيارها مــن قبل االمانة 
العامة جلامعة الدول العربية والقرار 
الصــادر مــن مجلــس وزراء االعالم 
العربي فــي دورته العادية )48( وقراره 

)44(
ولفــت الوكيل الى ان بغــداد تذخر 
باع  الذين لهم  برعيل من االعالمين 
العربي  االعالم  مبيزة  املســاهمة  في 
الذين يشــهد  والعاملي قاطبة وهم 

لهــم القريــب والبعيــد والصديق 
وغيرهــم حيث قدمــوا كوكبة من 
الشــهداء اليصال الكلمة الصادقة 
احلــرة من خالل منابرهــم االعالمية 
وانتصــارات  بطــوالت  ولتوثيــق 
وجيشــنا  االمنية  قواتنا  وتضحيات 
معــارك  فــي  االبطــال  وحشــدنا 
االرهابية  العصابــات  وطرد  التحرير 
داعش والوقوف معهــم صفاً واحداً 
عدســات  خالل  من  احلقيقية  لنقل 

كاميراتهم 
ان االحتفالية  الــى  الوكيل  واشــار 
شــهدت القاء قصائد شعرية وعزف 
توزيع  الــى  اضافة  وطنية  اناشــيد 
احلضور  على  اســتبيان  اســتمارات 
ملعرفــة ارائهــم حــول هــل متتلك 
العراقيــة  اإلعالميــة  املؤسســات 

املميــزات الكافية لتكــون عاصمة 
اإلعالم العربي وهل اإلعالم احلربي كان 
سببا رئيسا في جعل العراق عاصمة 
اإلعالم العربي وهل متتلك املؤسسات 
اإلعالمية العراقية املؤهالت الكافية 
بافــق افضل وهل  لتطويــر عملها 
الرســمي  احلكومي  األداء  أن  تعتقد 
أســهم يشــكل واضــح فــي قرار 
العراق  ان  العربيــة إلقرارها  اجلامعة 
يوجد  وهل  العربــي  اإلعالم  عاصمة 
في الســاحة اإلعالميــة الكفاءات 
املناسبة لتطوير العمل اإلعالمي احلر 
اضافة الى محاضــرة عن دوراالعالم 
احلكومــي علــى وفق مســتجدات 
املرحلة الراهنة والرؤى اجلديدة القتها 
اجلامعة  من  ايسرالعبيدي  الدكتورة 

العراقية .

تقرير

التجارة تنظم احتفالية بمناسبة اختيار بغداد عاصمة لإلعالم العربي 

بغداد - الصباح الجديد:
متكنت الشــركة العامة لصناعة 
شركات  احدى  واملعدات  السيارات 
واملعــادن في جتربة  الصناعة  وزارة 
ناجحة هي االولى فــي العراق من 
)االكســل(  اخللفي  احملــور  تصنيع 
للعربات املســحوبة والشــاحنات 
بجهــود وخبــرات مالكاتهــا من 

املهندسن والفنين.
وافاد مدير عام الشــركة املهندس 
طالل حسن ســلمان في تصريح 
بثه املركــز االعالمي في الوزارة بأن 
الشــركة متكنت من تصنيع اجزاء 
احملور منذ خمســة اشهر من خالل 
صب االجزاء الرئيســة في خطوط 

ومناقلتهــا  احلديثــة  الســباكة 
للتشــغيل على املكائن وجتميعها 
، مشــيرا الى انه قــد مت ربط ثالثة 
محــاور قياس )3×16( طــن والتي 
مت تصنيعهــا بالكامل في معامل 
الشركة على عربة مسحوبة )45( 
طنا وجتربتهــا بنجاح على الطريق 
ملسافة )5( كيلو مترات ، عادا هذه 
ومشجعة  ناجحة  خطوة  التجربة 
ومنظومات  اجــزاء  تصنيــع  نحو 
اخرى من مكونات الشاحنة وصوال 
الى تصنيع نســب عالية من اجزاء 
الشركة  ماتطمح  وهذا  الشاحنة 

الى حتقيقه.
في الســياق ذاته لفت سلمان الى 

ان شــركته بحثت مع الشــركة 
املعادن  وســبك  لتصنيع  الوطنية 
بصناعة  املتخصصة  الســعودية 
احملاور اخللفية )االكسل( للشاحنات 
التعــاون املشــترك وفرص  افــاق 
احملاور  االستثمار في مجال صناعة 
الصناعة  بهــذه  الدخــول  بهدف 
وســد حاجــة الســوق العراقية 
كما جرى التباحــث حول امكانية 
االســتفادة من االمكانيات الفنية 
والتصنيعيــة التــي تتمتــع بها 
الشركة العامة لصناعة السيارات 
االنتاجيــة  واخلطــوط  واملعــدات 
املتوفرة فيها في تنفيذ مشــاريع 

استثمارية مشتركة.   

بغداد - الصباح الجديد:
اطلعــت وزير االعمار واالســكان 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
الدكتورة املهندسة آن نافع اوسي 
املتواصلة  امليدانية  ضمن جوالتها 
على ســير العمل في املشــاريع 
التــي تنفذها الــوزارة في عموم 

احملافظات.
وذكرت الوزير أنها اطلعت ميدانيا 
علــى ســير العمل في مشــروع 
الثانية  مبراحلــه  كربــالء  مجاري 
والثالثــة والرابعة ، والذي يعد من 
واالستراتيجية  املهمة  املشــاريع 
في احملافظة كونه يخدم حال اجنازه 

} مليوني نســمة{ ويعمل بطاقة 
اجمالية تبلغ  400,000م3/ باليوم 

وبواقع )100.000( م3 لكل وحدة .
وكشــفت الوزير عن حتقيق نسب 
الذي  املشــروع  في  متقدمة  اجناز 
ينفــذ على مســاحة تبلــغ 400 
دومن وبنســب اجناز متفاوتة جتاوزت 
الـ %90 ، مشــيرة الــى ان طريقة 
املعاجلــة فــي املشــروع )ثالثية( 
الناجت  مما ميكننا االســتفادة مــن 
العرضي او نــاجت املياه املعاجلة في 
تعزيز االيرادات املائية واالســتفادة 
منهــا فــي املشــاريع االروائيــة 
عن  الناجتة  و)االســمدة(  والزراعة 

املشروع.
ترؤســها  خالل  الوزيــر  واكــدت 
اجتماعــا موســعا فــي موقــع 
املشــروع،  أن الــوزارة تعمل على 
اكمال املشاريع التي شارفت على 
)املاء  قطاعي  فــي  وخاصة  االجناز 
واجملاري( في عموم احملافظات والتي 
التي  املالية  االزمة  بسبب  توقفت 
مر بها البلد ،  فضال عن ادراج عدد 
من املشــاريع املهمة االخرى بعد 
املناســبة  التمويل  ايجاد  مصادر 
، فيما تواصل الوزارة جهودها  لها 
العادة اعمار املناطق احملررة وتزويدها 

باخلدمات االساسية واجملتمعية . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لكبريت 
وزارة  احدى شــركات  املشــراق 
الكميات  عن  واملعادن  الصناعة 
املســوقة مــن منتجاتهــا من 
الزراعي  والكبريت  الشب  مادتي 
ونيســان  اذار  شــهري  خــالل 

املاضين.
وبن مدير عام الشركة املهندس 
ســعد امن فيصل في تصريح 
بثه املركز االعالمــي في الوزارة 
شهر  خالل  سوقت  شركته  بأن 
اذار املاضي اكثر من )37( طنا من 
مادة الشب املكيس الى شركتي 

اور العامة ومصنع احلضر التابع 
الى الشــركة العامــة ملعدات 
االتصاالت والقدرة وبقيمة تقارب 
الــ)22( مليون دينار ، مشيرا الى 
بيع كمية )22( طنا و)500( كغم 
من مــادة الكبريت الزراعي فائق 
النعومة وبقيمة )9( مالين دينار 
االول من شهر  االســبوع  خالل 
 ، املواطنن  الى  املاضي  نيســان 
الفتا الى ان الشركة وقعت في 
السادس عشر من شهر نيسان 
املاضي عقدا مع دائرة ماء بغداد 
لتجهيزهــا بكميــة )500( طن 
من مادة الشــب املكيس والفل 

بقيمة )3( مالين دينار.
جتدر االشــارة الى ان الشــركة 
العامة لكبريت املشــراق متتلك 
معمــال متخصصا يعد الوحيد 
فــي العراق النتاج مادة الشــب 
جرى تأهيلــه بجهود وامكانيات 
ذاتيــة بطاقــة ونوعيــة عالية 
وأسعار مخفضة لدعم شركات 
أفضل  ولتقدمي  العــام  القطاع 
اخلدمات للمواطنن ومعمال اخر 
النتــاج مادة الكبريــت الزراعي 
بنوعيات وجودة فائقة واســعار 
مخفضة لدعم القطاع الزراعي 

في البالد. 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصــل املديرية العامــة للتنمية 
وزارة  إحدى تشــكيالت  الصناعية 
إجازات  منــح  واملعادن  الصناعــة 
وقطع أراض خالل شــهر نيســان 
صناعية  مشــاريع  إلقامة  املاضي 

جديدة .
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
ســالم ســعيد احمد في تصريح 
بثه مركز اإلعالم والعالقات العامة 
في الــوزارة ان املديرية منحت )37( 
قطعة    )14( وتخصيــص  إجــازة 
ارض و)85( هوية وخمس شــهادات 
برأسمال  املشاريع  تأسيس  اكمال 
)6( مليارات و243 مليون دينار و)27( 
عامــال ، مبينا« حرص املديرية على 

املشــاريع  داخل  العمل  مجريــات 
كل  احتياجات  ومعرفة  الصناعية 
مشروع من خالل عمل الكشوفات 
الدوريــة التــي تقوم بهــا اللجان 
الفنية املتخصصة بشكل مكثف 
وجلميع املشاريع الصناعية ، اذ بلغ 
عددهــا )48( كشــفا  وان املديرية 
أبــدت تعاونهــا مع اجلهــات ذات 
العالقة من خــالل اعداد اخملاطبات 
رسم  من  اإلعفاء  لغرض  الرسمية 
املهنة أو إيصــال التيار الكهربائي 
إضافــة إلى تســهيل اإلجــراءات 

القانونية ونقل امللكية.
من جهــة أخرى أوضح ســالم ان 
املديريــة عقــدت ندوة عــن نظام 
بحضور  )آيزو50001-(  الطاقة  إدارة 

مجموعــة من أصحاب املشــاريع 
الصناعــات  لشــتى  الصناعيــة 
الغذائية والكيمياوية واإلنشــائية 
اجملــازة مــن املديريــة ذات اإلنتاج 

املتميز.
تقدمي شــرح  الندوة  وجرى خــالل 
مفصــل عــن ضــرورة وأهميــة 
إدارة الطاقة ودوره  استعمال نظام 
في االحتفاظ بها وحفظ تكلفتها 
والتقليــل مــن اخملاطر ، مشــيرا 
الى تداول املقترحــات مع أصحاب 
اســتعمال  آلية  لوضع  املشــاريع 
الطاقــة لضمــان احلد مــن أنواع 
التلــوث وتأثيراته الضــارة وإيقاف 
الهدر فــي الطاقة لتحقيق كفاءة 

االستهالك.

صناعة المحور الخلفي للشاحنات 
لسد حاجة السوق المحلية 

وزير االعمار تطلع على سير العمل في مشاريع كربالء 

»المشراق« تسّوق منتجاتها 
من مادتي الشب والكبريت الزراعي 

إجازات إلقامة مشاريع صناعية جديدة ألول مرة في العراق 
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بغداد - الصباح الجديد:

دعا وزير العمل والشؤون االجتماعية 
املهندس محمد شياع السوداني الى 
احملررة  املناطق  نحو  ســريعا  التحرك 
لتوفير الدعم في اجلوانب االنســانية 
والتعافي على  االســتقرار  وحتقيــق 

املستويني الفردي واالجتماعي. 
اطالق  مبناســبة  كلمة  الوزير  والقى 
االجتماعيــة  االســتجابة  برنامــج 
والتعافــي  االســتقرار  لتحقيــق 
بالتعاون  احملررة  املناطق  في  والصمود 
مــع البنــك الدولي امــس االحد ان 
التركيــز علــى دعــم العائدين الى 
مناطقهــم اصبــح حاجــة ملحة 
مبا في ذلك ســرعة توفيــر الوظائف 
للفئات  االجتماعي  والدعــم  املؤقتة 
االكثــر حرمانا من هــؤالء العائدين 
مبا يســهم في حتقيق التعافي على 
الترابط  بناء  واعادة  الوطني  املستوى 

االجتماعي. 
واكد وزير العمل على ضرورة اعادة بناء 
الثقة بني الدولــة واملواطن وامكانية 
توفير  على  قدرتهــا  احلكومة  اظهار 
االقتصادي  والنمو  والوظائــف  االمن 
للعراقيــني كافة مــع التأكيد على 
النازحني  وماليني  واحملرومــني  الفقراء 

العائدين لديارهم. 
واضاف السوداني ان احلكومة شرعت 
بتنفيذ اصالح شامل لبرامج احلماية 
حتســينات  وادخلــت  االجتماعيــة 
ملموســة على النظــام احلالي من 
والصمود  املســاواة  تشــجيع  خالل 
، الفتــا الــى ان وزارة العمــل قامت 
بتنفيــذ السياســات والبرامج التي 
تسهم في توفير فرص العمل الالئقة 
للباحثني عن العمــل وبرامج العمل 
اخلاصة باملشــاريع الذاتيــة املنتجة 

لبناء وتطوير املوارد البشرية والتركيز 
على التدريب كقاعدة اساســية في 
تصميم هذه البرامج واملشاريع التي 
تخدم ســوق العمل من خالل اعداد 
املالكات التدريبية في مراكز التدريب 
املناهج  وحتديــث  للــوزارة  التابعــة 
على وفــق احتياجات ســوق العمل 

والتغيرات التكنولوجية احلديثة. 
وبــني الســوداني ان الــوزارة حققت 
اكثر مــن 42 ألف قــرض على مدى 

االربــع ســنوات املاضيــة وجتــاوزت 
نســبة االســترداد 81 %، مشيرا الى 
ان احلكومة احــرزت تقدما في تنفيذ 
االســتراتيجية  الطريــق  خريطــة 
-2015 لالعوام  االجتماعية  للحماية 

2019 وذلــك من خــالل رؤية متمثلة 
بنظــام حمايــة اجتماعية شــامل 
في العراق يشــمل شــبكات االمان 
االجتماعية  والتأمينــات  االجتماعي 

وسوق العمل. 

واشــار الى ان الــوزارة لم تتوقف عن 
تنفيــذ العديد من برامج شــبكات 
االمان االجتماعي التي تخدم الفئات 
االكثــر حرمانا عن طريــق االنتظام 
التي تغطي  النقديــة  االعانات  مبنح 
حالياً قرابة مليون و200 ألف اســرة، 
واالنتقال من االستهداف الوقائي الى 
االستهداف التنموي الذي يسهم في 
كســر حلقة توارث الفقر وبناء جيل 
متعلم ومتعاٍف من خالل تبني جتربة 

تقدمي االعانة املشروطة بالزام االسرة 
بالصفوف  اطفالها  باحلــاق  الفقيرة 
املراكز  املدرســية واالنتظام مبراجعة 

الصحية. 
وتابــع ان برنامــج دعم االســتقرار 
االجتماعي والصمود يتحقق من خالل 
زيادة الفــرص والوظائف في املناطق 
احملررة وزيادة القدرة على الوصول الى 
اخلدمات النفســية واالجتماعية في 
تلك املناطق وتعزيز نظم التوسع في 

توفير شبكات االمان االجتماعي التي 
الى  مشيرا  احملافظات،  جميع  تشمل 
ان مشروع النقد مقابل العمل سيوفر 
احملليني في  والسكان  للعائدين  فرصاً 
املناطق احملــررة ، فضال عن اشــكال 
اخرى مــن الدعم ملعاجلة اثــر النزاع 
على السكان واعداد سجل اجتماعي 
فعال وتعزيز البنية التحتية للباحثني 
االجتماعيني والتوســع فــي برنامج 

التحويالت النقدية املشروطة. 

لتحقيق االستقرار والتعافي والصمود في المناطق المحررة

وزير العمل يدعو لتوفير الدعم االنساني على المستويين االجتماعي والفردي 

 اصبح التركيز على 
دعم العائدين الى 
مناطقهم حاجة ملحة 
بما في ذلك سرعة 
توفير الوظائف المؤقتة 
والدعم االجتماعي 
للفئات االكثر حرمانا 
من هؤالء العائدين

محمد شياع السوداني

»النقل الخاص« تشرع بتوزيع 
أرباح 2015 بين منتسبيها

صحة الكرخ تعّد خطة 
طارئة بمناسبة االنتخابات 

بغداد - الصباح الجديد:
شرعت الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص بتوزيع 
أرباح عام 2015 على منتســبيها بعد إستحصال 
جميع املوافقات الرســمية ومصادقة وزير النقل 

الكابنت كاظم فنجان احلمامي .
واقامت الشركة جتمعا حضره مدراء االقسام  ثمن 
دور الشركة وجهود منتسبيها في خدمة الشعب 
العراقــي ودفــع عجلــة اإلقتصاد نحــو اإلزدهار 
وباألخص ما شــهدته الشركة من تطورات كبيرة 
وإرتقاٍء في مستوى اخلدمات ومستوى مشاريعها 
على جميع األصعدة منها االســتراتيجي واإلداري 
والذي أثمر عن إرتفاٍع كبير في العائدات وتقليل في 
النفقات مما جعل الشــركة في مقدمة الشركات 

الرابحة وذات اإلجنازات الكبيرة .
هذا وقــد وزعت األربــاح على جميع املنتســبني 
بالتســاوي ، اذ كانت حصة كل منتسب ) مليون و 

128 ألف دينار ( .
على صعيد متصل نفت وزارة النقل ما اثير بشأن 

إيقاف حوافز املوظفني، مضيفة انها ستوزع 
احلوافز على املنتســبني في يومي ٩ و ١٠ من شهر 

ايار اجلاري وفقا لقيمة النقطة.

بغداد - الصباح الجديد:
 أعلنت دائــرة صحة بغداد / الكــرخ عن إعدادها 
خطة طبية طارئــة مبناســبة انتخابات مجلس 
النواب العراقي لعام 2018 حيث ســتقوم الدائرة 
بتهيئــة جميع مؤسســاتها الصحية وجتهيزها 
وبالتنسيق  الطبية  واملستلزمات  األجهزة  بجميع 

مع اجلهات الساندة األخرى . 
وقال مدير عــام الدائرة الدكتور جاســب لطيف 
احلجامي انه ســيتم تهيئة مستشفيات الكرخ 
كافة وجتهيزها باخلزين املناسب من األرزاق وجميع 
العمل وتهيئة ســيارات  الضروريــة إلدامة  املواد 
اإلســعاف فيها والعناية مبســتلزماتها الطبية 
وتهيئة سيارات ساندة لتعزيز اإلسناد الطبي في 
حالة حدوث حدث طارئ فضــال عن تقليل إدخال 
احلاالت البــاردة في املستشــفيات وتهيئة غطاء 
ســريري مبا يقل عن%50 من الســعة الســريرية 
ويكون الدوام بنسبة 50 % في جميع املستشفيات 

في يوم االنتخابات . 
واشار املدير العام إلى تهيئة فرق طبية من جميع 
مستشفياتنا ومن شــتى االختصاصات الطبية 
وتكون جاهــزة عنــد االســتدعاء وتهيئة غرفة 
العمليات في الدائرة للعمل وعلى مدار 24 ساعة 
وتأمني االتصال مع املستشــفيات ومركز عمليات 

الوزارة .
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ميسان خاص
أفتتح محافظ ميســان  علي 
الفــاروق   مدرســة   الزم  دواي 
ناحية املشرح سعة )9( صفوف 
مــع جنــاح لــإدارة ومجاميع 

صحية وضمــن تنمية االقاليم 
لعام 2013.

 وقال احملافظ لـ"الصباح اجلديد" 
باستقبال  املدرســة  ستباشر 
الطالب كمتوسطة الستيعاب 

مخرجات املدارس االبتدائية في 
املنطقة ، ووجهنا  جميع الدوائر 
اخلدمية بإيصال جميع اخلدمات 
إلى املدرســة من اجل دخولها 
إلى اخلدمة في العام الدراســي 

محافظــة  إدارة  وان   ، اجلديــد 
التربية  تولي قطــاع  ميســان 
من  كبيرة  أهميــة  والتعليــم 
خالل تنفيذ املشــاريع التربوية 
وتهيئة جميع مستلزمات جناح 

العمليــة التربوية في احملافظة 
. ومــن املؤمل افتتــاح عدد من 
املدارس في عموم احملافظة خالل 

الفترة املقبلة.
 داعيــــا مديريــــة تربيــــة 

إدارة  تعيــــني  بضرورة  ميسان 
املدرســة وتوفــــير املــالكات 
والرحــــالت  التدريســية 
املدرســــية لغرض املباشـــرة 

باستقبـال التالميـذ.

محافظ ميسان يفتتح مدرسة الفاروق المتوسطة  في ناحية المشرح

بغداد - الصباح الجديد:  
انطلــق فــي كليــة اإلمــام 
الكاظم املؤمتــر العلمي االول 
لالستشراق حتت شعار "سيرة 
املصطفــى االكــرم )ص( مثار 
اهتمام األمم " مبشاركة باحثني 
مــن 5 دول عربية هــي اجلزائر، 
ســلطنة عمان، لبنان، تونس، 
 /٦٠/ عــن  الســعودية، فضالً 
باحثاً مــن اجلامعات والكليات 

العراقية . 
فرحــان  الشــيخ  والقــى 
الســاعدي كلمة بالنيابة عن 
رئيس ديوان الوقف الشــيعي 

السيد عالء املوسوي ثمن فيها 
الكلية في احتضان هكذا  دور 
مؤمتــرات تتناول حياة رســول 
اإلنسانية ، تلتها كلمة عميد 
الكليــة أ.م.د غنــي اخلاقاني، 
أ.م.د  العلمي  املعــاون  القتها 
خنســاء البهادلي أكدت فيها 
على أن الكلية ماضية بإقامة 
املؤمتــرات والندوات التي تهتم 
الرســول  بحياة  موضوعاتها 

الكرمي وآل بيته الطاهرين . 
األساتذة بحوثهم  بعدها قدم 
التــي تناولــت شــتى الزوايا 
االكرم،  الرسول  بحياة  اخلاصة 

فضــالً عن تناولهــم لقراءات 
املستشــرقني حليــاة رســول 
اإلنســانية محمد املصطفى 

)ص( . 
كما قدم املؤمتر أوراقه البحثية 
التي تضمنت مواضيع متعددة 
تناولــت دور األكادمييني الغرب 
ودراســاتهم املتعمقــة حلياة 
الرسول املصطفى ، وفي ختام 
مداخالت  هنــاك  كانت  املؤمتر 
مــن قبــل األســاتذة احلضور 
املطروحة  بالبحــوث  تعلقت 
وقدمت لعدد منهم الشهادات 

التقديرية والدروع. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت وزارة العمل والشــؤون 
العاملني  شــمول  االجتماعية 
اليومي(   االجر  ـ  )العقد  بصفة 
دوائر  يوميــة في  وأجور  بعقود 
الدولة والقطاع العام العاملني 
ضمــن ضوابط قانــون العمل 
رقم )37( لســنة 2015 بقانون 
التقاعد والضمان االجتماعي. 

وقــال املتحــدث باســم وزارة 
العمل عمــار منعم أن االمانة 
العامــة جمللس الــوزراء لم جتد 
العاملني  شــمول  مــن  مانعا 
دوائر  يوميــة في  وأجور  بعقود 
الدولة بقانون العمل ، مبينا ان 
ذلك جاء ردا على مذكرة قدمت 
من قبل الوزارة التي طلبت بيان 
رأي امانــة مجلس الــوزراء في 

ذلك. 
واوضــح ان العاملني على وفق 
نظام العقود واألجراء اليوميني 
رقم  العمل  بقانون  مشمولون 
37 لسنة 2015 على وفق ما نص 
عليه في املادة )3( منه بشمول 
جمهورية  فــي  العمال  جميع 
أو من هــم بحكمهم،  العراق 
اذ لم يستثن القانون أي قطاع 
عمل كما كان يستثني القانون 
السابق القطاع العام ، مضيفا 
انه بهذا التشريع جرى تغطية 
شــريحة واســعة من العمال 
يكن  لم  القانونية  باحلمايــات 
يغطيها القانون الســابق رقم 

71 لسنة 1987. 
وبني ان الــوزارة دعت في كتاب 
كافة  الــوزارات  الى  أرســلته 

واجلهــات غير املرتبطــة بوزارة 
الــى  املســتقلة  والهيئــات 
بعقود  العاملني  شمول  ضرورة 
التقاعد  بقانــون  يومية  وأجور 
والضمــان االجتماعــي النافذ 
بناء علــى شــمولهم بقانون 

العمل املذكور. 
واشــار الى ان اجلهات املذكورة 
مطالبة بإرســال ممثلني عنهم 
الى دائرة التشــغيل والقروض 
التابعة  العمل(  )قسم تفتيش 
الــى وزارة العمــل والشــؤون 
مســتصحبني  االجتماعيــة 
معهم قوائم بأســماء العمال 
اليوميني  واألجــراء  املتعاقدين 
بالقانون  شــمولهم  لغــرض 
حقوقهــم  علــى  حفاظــا 

ومستقبل عائالتهم . 

بغداد - الصباح الجديد:
حذر املتحدث باســم وزارة العمل 
عمار منعم املواطنني من التعامل 
مــع  بعض ممــن يطلقــون على 
انفســهم منظمــات مجتمــع 
)املنتدى  يسمى  ما  وآخرها  مدني 
العاطلني(  لتشــغيل  االقتصادي 
الذي يدعي وجــود تعاون وتعامل 

مع وزارة العمل في مجاالت ايجاد 
فرص العمل ومنح قروض ورواتب 

للعاطلني عن العمل.
وذكر منعم ان املنتدى املذكور غير 
مصنــف لدى الــوزارة كمنظمة 
مجتمع مدني كونه غير مسجل 
في قاعدة بيانــات الوزارة اخلاصة 
باملنظمات اجملتمعية وكذلك غير 

مسجل في قاعدة بيانات االمانة 
العامة، مشيرا الى ان الوزارة غير 
مسؤولة عن الوعود التي يعطيها 
لتشــغيل  االقتصادي  )املنتــدى 
او بعيد،  العاطلني( ال من قريــب 
داعيا املواطنني الى عدم التعامل 
املتعلقة  االمور  معه فيما يخص 

بوزارة العمل .

انطالق فعاليات المؤتمر
 العلمي األول لالستشراق 

شمول العاملين بصفة )العقد ـ األجر 
اليومي( بقانون التقاعد والضمان االجتماعي

العمل تحّذر من التعامل مع بعض 
المدعين بمنظمات مجتمع مدني

بمشاركة /٦٠/ باحثًا محليا ودوليا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون من 
احتمال نشوب حرب إذا انسحب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب من االتفاق النووي 
الذى وقعــت عليه إيران عــام 2015 مع 
قوى عاملية ست لكبح برنامجها النووي 
مقابــل تخفيــف العقوبــات املفروضة 

عليها.
وقال ماكرون جمللة دير شــبيجل األملانية 
األسبوعية »ســنفتح صندوق باندورا قد 
تنشــب حرب« لكنه أضاف »ال أعتقد أن 

دونالد ترامب يريد حربا«.
ومن املقرر أن يتخذ ترامب قرارا في موعد 
أقصاه 12 أيار بشأن ما إذا كان سينسحب 
من االتفاق النووي اإليراني. وقال مسؤوالن 
بالبيــت األبيــض ومصــدر مطلع على 
النقاش الداخلي في اإلدارة األميركية في 
الثاني من مايو إن ترامب قرر االنســحاب 
إال أنه لم يتضح بعد كيف سيفعل ذلك.
لكن ترامب قد يتوصل إلى طريقة يبقى 
بها على االتفاق الــذى وقعت عليه إيران 
مــع بريطانيــا والصني وفرنســا وأملانيا 
وروســيا والواليات املتحدة، وحث ماكرون 
ترامب على عدم االنسحاب عندما التقى 
به في واشنطن في نهاية الشهر املاضي.
وما زالت بريطانيا وفرنسا وأملانيا ملتزمة 
باالتفاق النووي ولكنها تريد، في محاولة 
إجراء  منه،  واشــنطن  انسحاب  لتجنب 
محادثات بشــأن برنامج إيران للصواريخ 
بعد  النووية  وأنشــطتها  الباليســتية 
2025 عندما ينتهى أمد بنود رئيسية في 
األوسط  الشرق  أزمات  ودورها في  االتفاق 

مثل سوريا واليمن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبرت احلكومة اليمنيــة أن ما أقدمت 
عليــه اإلمارات في جزيرة ســقطرى أمر 
مفاجئ وغير مبرر، مؤكــدة أنه لم يطرأ 
جديد في وضع اجلزيرة بحيث يســتوجب 
سيطرة اإلمارات على املطار وامليناء هناك.
وقالت حكومــة الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي في بيــان صادر عن مجلس 
التي  األخيرة  األحــداث  الوزراء بخصوص 
شــهدتها محافظة أرخبيل سقطرى: » 
فاجأتنا األحداث مبا لــم نتوقعه، وصلت 
احلكومــة إلــى ســقطرى امــس االول  
السبت في زيارة رسمية استغرقت أيام، 
وقد اســتقبل أهالــي محافظة أرخبيل 
ســقطرى رئيس مجلس الــوزراء والوفد 
املرافــق له اســتقباالً حــاراً عكس دفء 
املشــاعر األخوية الصادقة بني اليمنيني، 

وخاصة في األزمات«.
وأوضحت احلكومة في البيان تسلســل 
األحــداث، التي طرأت فــي األيام األخيرة 
على اجلزيرة اليمنيــة الواقعة في احمليط 
الهندي قبالة ســواحل القــرن األفريقي 

بالقرب من خليج عدن. 
وعــزت احلكومة التطــورات األخيرة إلى 
»حالة اخلالف بني الشرعية واألشقاء في 
اإلمارات، ولم يطرأ جديد في وضع اجلزيرة 
يستوجب  الذي  والعســكري  السياسي 

السيطرة على املطار وامليناء«.

ماكرون يحذر من نشوب 
حرب حال انسحب ترامب 

من االتفاق النووي 

الحكومة اليمنية تصدر 
بيانا حول التطورات في 

جزيرة سقطرى

متابعة ـ الصباح الجديد:

خاض اللبنانيــون امس االحد جتربة 
هي األولى من نوعها الختيار نوابهم 
توزعوا  596 مرشحاً  الـ128 من بني 
على 77 الئحة بينهــا أكثر من 10 
للمجتمــع املدنــي، فــي 15 دائرة، 
انتخاب جديد على  على وفق قانون 

النظام النسبي. 
ولالنتخابات اللبنانية أهمية خاصة، 
بعــد 9 ســنوات نتيجــة التمديد 
ميزان  مرتــني، ألن  احلالي  للبرملــان 
القوى الذي ســينجم عنها يرسم 
على مدى 4 سنوات تعامل الطبقة 
احلاكمة مــع عــدد ال يحصى من 
بدءاً  واخلارجية،  الداخلية  التحديات 
وممارسة  املتردي  االقتصادي  بالوضع 
الدســتور  تطبيق  في  الصالحيات 
واتفاق الطائف، مروراً بعبء النازحني 
تعقيدات  إلــى  وصوالً  الســوريني، 
في  املتشــعبة...  اإلقليمي  الوضع 
ظل تعارض خيارات القادة اللبنانيني 
حيالها، مع اســتمرار تدخل »حزب 
إيــران، في  بالتحالــف مــع  اهلل« 
أكثر من  وطــرح  الســورية،  احلرب 
وضع  وضرورة  فريق مسألة سالحه 
الستيعاب  دفاعية«  »اســتراتيجيا 
هذا السالح حتت سلطة الشرعية، 
لبنان  عالقات  حتسني  أولوية  مقابل 
مع الــدول اخلليجية التي تشــكو 
نفوذ احلزب وإيران في السلطة، ومن 

تدخالتهما في أكثر من دولة.
االنتخابي  الدولــي  اجملتمــع  ورصد 
إن فــي دوائر القــرار أو على صعيد 
نزاهة االقتــراع، من طريق مئات من 
املراقبني الدوليني الذين انتشروا في 

كل الدوائر.
وشهد األسبوع األخير تصعيداً في 
التعبئة السياسية خالل املهرجانات 
التلفزيونية،  واإلطالالت  االنتخابية 
الساحة  إلى  األقطاب  ونزل معظم 
وجالوا فــي املناطق للترويج للوائح 

التــي يدعمونهــا ورفعوا ســقف 
خطابهم الســتنهاض جمهورهم، 
الطائفي  االستنفار  فيها  فاختلط 
بالسياســي، عبر استحضار فترات 
صراع سياســي حاد، آخــر حقباته 
امتدت مــن عام 2005 إثــر اغتيال 
رئيس احلكومة رفيــق احلريري حتى 
ميشــال  العماد  انتخاب  تســوية 
للجمهورية خريف عام  رئيساً  عون 

.2016
وزعماء  الرئيسة  األحزاب  قادة  وأمل 
الطوائف بــأن يرفع اخلطاب العالي 
نســبة  املضادة،  والتعبئة  النبــرة 
بني  الكبرى،  الدوائــر  فــي  االقتراع 
يشــكل  ناخباً،  و744245  ماليني   3
املئة منهم،  64.11 في  املســلمون 
مع  املسيحيني  نســبة  تبلغ  بينما 

األرمن 35.76 في املئة. لكن معظم 
يخشــى  االنتخابية  »املاكينــات« 
أن يــؤدي الصــوت التفضيلي إلى 

مفاجآت من جمهور املقترعني.
السياســي  الوســط  ويترقــب   
انعكاسات احلمالت على التحالفات 
التي شــهدت تفككاً في تشكيل 
إذ جاء كثيــر منها هجيناً  اللوائح 
بقــدر القانون، فحصــل افتراق بني 
وتقــارب بني خصوم  أحياناً،  حلفاء 
مفترضني في غيرها. ساهم في ذلك 
أن القانون اجلديد يجمع بني النظام 
وبني  النيابي،  التمثيل  في  الطائفي 
النظام النسبي القائم أساساً على 
األحزاب، وبــني األكثري عبر الصوت 
الواحدة.  الالئحة  ضمن  التفضيلي 
حول  تتوالى  التكهنــات  وأخــذت 

النتائج على تشكيل  انعكاســات 
احلكومة املقبلة وموازينها.

ويحتدم التنافس في أكثر من دائرة 
»أم  إحداها  اعتبــار  يصعب  بحيث 

املعارك«. وأبرزها:

*الشمال الثالثة 
وتضم 4 أقضية مسيحية مسقط 
3 زعامات مســيحية هــي »التيار 
الوطنــي احلر« الذي أتــى منه عون 
التيار  رئيس  ومرشــحه  للرئاســة 
الوزير جبران باســيل الذي فشــل 
في النيابــة في دورتني ســابقتني، 
بزعامة  اللبنانية«  وحزب »القــوات 
سمير جعجع، و »تيار املردة« بزعامة 
ســليمان فرجنيــة. وتلتحــق دوائر 
كسروان، جبيل واملنت الشمالي في 

جبل لبنــان، وبيــروت األولى، حيث 
وجود،  أيضاً  ومســتقلني  للكتائب 
بهذه الدائــرة من زاوية األهمية في 

الصراع املسيحي.

*بيروت الثانية معقل تيار 
املستقبل 

احلكومة ســعد  رئيــس  بزعامــة 
احلريــري، والتي تشــّكل فيها أكبر 
عدد من اللوائح )8( ملنافسة الئحته، 
أبرزهــا الئحة تضم مرشــحني من 
»حزب اهلل« على الئحة يدعمها مع 
قوى سنية أخرى. وتلتحق بها دوائر 
مثل صيدا ، جزين والشمال الثانية 
)طرابلــس ،الضنية ،املنية(، والبقاع 
الغربــي وزحلة من زاويــة أهميتها 

سّنياً.

*الشوف عاليه
 التــي يبلــغ فيها صــراع الزعامة 
الدرزيــة اجلنبالطيــة مــع طموح 
نفوذها  لتقليــص  احلــر«  »التيــار 
التاريخــي الــذي يشــمل مقاعد 

مسيحية، منحى تصاعدياً.

*بعلبك - الهرمل 
التي هي معقــل »حزب اهلل« حيث 
أدى إمــكان خرق الئحتــه من قبل 
حتالف مســتقلني شــيعة أقوياء، 
و  »املســتقبل«  مــع  بالتحالــف 
اســتنفار  إلى  اللبنانية«،  »القوات 
تســببت  وتوتر  احلزب وضغوط  من 
في انسحاب مرشح شيعي اجلمعة 

املاضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رايتس  هيومن  منظمــة  اتهمت 
ووتــش الســعودية فــي تقرير، 
باحتجاز آالف األشخاص تعسفيا 
لسنوات دون محاكمة، واستندت 
قاعدة  على  احلقوقيــة  املنظمة 
بيانات عامة لوزارة الداخلية على 
اإلنترنــت، على وفق مــا أعلنت 

امس األحد.
رايتس  كشفت منظمة »هيومن 
السعودية  أن  األحد  ووتش« امس 
حتتجز آالف األشــخاص لسنوات 
في بعض احلاالت دون إخضاعهم 
للمحاكمــة محملة ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان مسؤولية 
التعسفية«.وأفادت  »االعتقاالت 
هيومن رايتــس ووتش أنها حللت 

بيانات  قاعــدة  من  »معلومــات 
على  الداخليــة  لــوزارة  عامــة 
اإلنترنت، كشــفت أن السلطات 
أشــخاص   2305 احتجــزت 
يخضعــون للتحقيق ألكثر من 6 
أشــهر دون أن ميثلوا أمام قاٍض«. 
إضافة إلى هــؤالء، ذكرت قاعدة 
أن السلطات السعودية  البيانات 
حتتجــز »رهن التحقيــق« 1,875 
شــخصاً ألكثر من ســنة، و251 

ألكثر من 3 سنوات.
مواطنــا  الســلطات  وحتتجــز 
ســعوديا دون إدانــة منــذ أيلول 
منذ  التحقيق«  »رهن  وآخر   2003
أصل  ومــن   .2006 األول  كانــون 
251 شــخصاً محتجزيــن »رهن 
التحقيق« ألكثر من 3 ســنوات، 

يوجد 233 سعوديا.
وأشارت إلى »االرتفاع الظاهر في 
التعسفي«  االحتجاز  حاالت  عدد 
في الســنوات األخيرة، وأكدت أن 
على »االدعاء العام في السعودية 
إما أن يوجه تهمــا إلى املتهمني 
اجلنائيني أو يفــرج عنهم جميعا 
احتجاز  عــن  يكــف  وأن  فــورا، 

األشخاص تعسفا«.
ويتسن، مديرة  ليا  وقالت ســارة 
قســم الشــرق األوســط فــي 
هيومن رايتــس ووتش، »إذا كانت 
السلطات الســعودية تستطيع 
احتجاز معتقل لعدة أشــهر دون 
أي اتهام، فمن الواضح أن النظام 
اجلنائي الســعودي ما زال معطال 

وجائرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمس  الشــمالية  كوريــا  قالت 
األحد إن اعتزامها نزع الســالح 
النووي الــذي أعلنته خالل قمة 
ليس  الكوريتني  بــني  تاريخيــة 
والضغط  للعقوبــات  نتيجــة 
املتحدة مطالبة  الواليات  بقيادة 
واشــنطن بعدم تضليــل الرأي 

العام.
وتعاني كوريا الشمالية الفقيرة 
التي  العقوبــات  من سلســلة 
املتحدة  األمم  عليهــا  فرضتهــا 
منذ ســنوات  املتحدة  والواليات 
برامجها  لكبــح  محاولــة  في 

النووية والصاروخية.
وتعهد الزعيم الكوري الشمالي 
كيــم جــون أون ورئيــس كوريا 

اجلنوبيــة مــون جيــه-إن ”بنزع 
الســالح النــووي بالكامل“ من 
شبه اجلزيرة الكورية وذلك خالل 
أول قمة بني الكوريتني منذ أكثر 
من عقد وكانت في 27 نيســان 
إال أن هــذا التصريح لم يتضمن 
هذا  لتحقيق  ملموسة  خطوات 

الهدف.
وذكــرت وكالة األنبــاء املركزية 
الكورية الشــمالية أن واشنطن 
”تضلل الرأي العام“ عندما تقول 
إن التعهد بنزع الســالح النووي 
كان نتيجة العقوبات وغيرها من 

وسائل الضغط.
متحدث  عــن  الوكالة  ونقلــت 
قولــه  اخلارجيــة  وزارة  باســم 
الواليــات  علــى  يجــب  إنــه 

املتحــدة أال ”تتعمد اســتفزاز“ 
كوريا الشــمالية بنشــر قطع 
اســتراتيجية في كوريا اجلنوبية 

وإثارة قضايا حقوق اإلنسان.
وأضــاف ”هذا التصــرف ال ميكن 
تفســيره ســوى أنــه محاولة 
لتخريــب أجــواء احلــوار التي مت 
األنفس  بشــق  إليها  الوصــول 
وإعادة الوضع إلى ما كان عليه“.

أخطأت  إذا  إنــه  الوكالة  وقالت 
نية  املتحدة في تفسير  الواليات 
للسالم“  ”احملبة  الشمالية  كوريا 
على أنها إشــارة إلــى الضعف 
وتهديداتها  ضغطهــا  وواصلت 
العســكرية فلن يســاعد ذلك 
على حــل قضية نزع الســالح 

النووي.

روَّج قادة لبداية جديدة لدولة ُتعاني ِمن الديون والخلل الوظيفي

اللبنانيون يذهبون إلى صناديق االقتراع
بعد تسعة أعوام ِمن المعاناة

هيومن رايتس ووتش تتهم السعودية 
باعتقال اآلالف تعسفيا من دون محاكمة

بيونجيانج: التعهد بنزع السالح النووي 
ليس نتيجة العقوبات بقيادة أميركا

وشهد األسبوع 
األخير تصعيدًا في 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

لبى عشــرات اآلالف من الروس، دعوة 
للنزول  نافالنــي  أليكســي  املعارض 
إلى الشــارع فــي أوســع مظاهرات 
املاضي،  العام  حزيران  منذ  احتجاجية 
استبقت مراسم تنصيب بوتني لوالية 
رئاســية جديدة مقــررة اليوم االثنني، 
وحملت شعارات تندد بسياساته على 

الصعيد الداخلي.
90 مدينة روســية  وشــهدت نحــو 
في  تفاوتت  احتجاجيــة  مظاهــرات 
أعداد املشــاركني فيها بني مئات عدة 
في بعض األقاليــم وألوف في مناطق 
أخرى، واعتبر أنصــار املعارضة أن نزول 
عشرات األلوف من الروس إلى الشارع 
شّكل »اختبار قوة« للمعارض نافالني 
الذي كانت استطالعات قد أشارت إلى 
األخيرة،  الشــهور  خالل  نفوذه  تراجع 
لكــن اتســاع نطــاق االحتجاجــات 
ووصولها إلى مدن لم تكن شــاركت 
في فعاليــات مماثلة في الســابق أثار 
موجــة ارتياح لدى أوســاط املعارضة 
رغــم التدابير األمنية املشــددة التي 
فرضتها الســلطات الروســية والتي 
أســفرت عن احتجاز مئات األشخاص 

بينهــم نافالني الذي احتجز بعد مرور 
دقائق قليلة على ظهوره في االعتصام 
املركــزي الذي نظمتــه املعارضة من 
دون احلصول على ترخيص رســمي في 

وسط العاصمة الروسية.
نددت  شــعارات  املتظاهــرون  ورفــع 
انتشاراً  األوسع  بوتني، كان  بسياسات 
بينها الشــعار املركزي للحملة الذي 
أطلقــه نافالنــي »هو ليــس قيصراً 
علينا«، في إشارة إلى الرئيس الروسي 
الــذي يتحكم مبقاليد الســلطة في 

البالد منذ عام 2000.
وتعاملــت أجهــزة األمن بخشــونة 
مــع رافعــي شــعارات اســتهدفت 
نقلت تسجيالت  إذ  بوتني شــخصياً، 
لكاميــرات معارضــني نشــرت على 
وســائل التواصل االجتماعي مشاهد 
لرجال الشــرطة ووحــدات مكافحة 
الشــغب وهــم يضربــون بهــراوات 
معارضني حملوا الفتات كتبت عليها 
عبارات حــادة مثل »بوتني يســرقنا« 
و«روســيا من دون بوتني« و«حان وقت 

اخلالص من الفاسد«.
وأعلنــت املعارضة فــي وقت الحق أن 
نحو 600 شــخص احتجزوا وسجلت 
ضدهــم مخالفات إداريــة وفق قانون 
يحظر تنظيــم اعتصامات أو جتمعات 

مــن دون ترخيــص. لكــن الغالبيــة 
الســاحقة مــن هــؤالء مت إطالقهم 
بعــد حترير اخملالفــات، فيما احتفظت 
الســلطات األمنيــة بعدد مــن رموز 

املعارضة بينهم نافالني.
احتجاز  أن  اخملتصــة  األجهزة  وأعلنت 
نافالني جــاء على خلفيــة »تنظيم 
املعارضة  لكــن  قانوني«،  غيــر  جتمع 
قالــت إن زعيم املعارضــة احتجز فور 
وصوله إلى مكان التجمع ولم ينتهك 
القوانــني. وتفاوتــت التقديــرات بني 
املعارضة واجلهات الرسمية حول أعداد 
املشــاركني، إذ نقلت وســائل اإلعالم 
في  املركزي  »االعتصام  أن  الرســمية 
موســكو لم يجمع أكثــر من 1500 
شــخص«، بينما أعربت املعارضة عن 
ارتياحها حلجم املشاركة ورأت أنه فاق 
وأشارت  أنفسهم.  املعارضني  توقعات 
أن »اســتجابة عشرات  إلى  املعارضة 
األلوف )دعــوات التظاهر( في نحو 90 
للسلطات  قلق  مدينة يشكل مصدر 
التــي حتــاول التقليــل مــن أهمية 
املعارضة  عــزم  وأعلنت  التجمعات«. 
الدعوة إلى جتمعات مماثلة في األسابيع 

املقبلة.
وتأتي التحــركات في وقت تســتعد 
روسيا ملراسم تولي بوتني مهام واليته 

الرئاســية اجلديدة رسمياً في فعالية 
جتري في الكرملني اليوم االثنني، وسط 
إجراءات أمنية مشــددة. وكان نافالني 
حرم من خوض السباق الرئاسي خالل 
االنتخابات التي جرت في روسيا في 18 
آذار املاضي، وأعلنــت جلنة االنتخابات 
املركزية في حينه »عدم اكتمال ملفه 

االنتخابي«.
مراحل  جتــاوز  فــي  نافالني  وفشــل 
ترشيحه رسمياً بسبب وجود سابقة 
جنائيــة في ســجله، وعلــى الرغم 
بـ«فبركة«  الســلطات  يتهم  أنه  من 
لم  لكنه  بالفســاد ضــده،  اتهامات 
ينجح فــي إثبات ذلك أمــام احملكمة 
العليا التي أّيدت حكماً ســابقاً ضده 
يتعلق بقضية فســاد أثناء توليه إدارة 

شركة حكومية.
ونشــط نافالني منذ ذلــك احلني في 
جمع أدلة على فساد أركان السلطة، 
املقربــة  الشــخصيات  وخصوصــاً 
مــن بوتــني، وبينهــم رئيس الــوزراء 
بوتني  ومســاعد  ميدفيديف  دميتــري 
لشؤون السياســة اخلارجية سيرغي 
بريخودكو، ونشر نتائج حتقيقاته على 
شكل أشــرطة توثيقية نشرت على 
شــبكات التواصل االجتماعي وحازت 

ماليني املتابعات. متظاهرون يرفعون شعارات تندد بسياسات بوتني

تقـرير

روسيا تشهد أوسع مظاهرات احتجاجية وعشرات اآلالف ينزلون إلى الشارع

استباًقا لمراسم تنصيب بوتين لوالية جديدة
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الصباح الجديد - وكاالت:

بدأ وفد من بعثة صندوق النقد 
املراجعة  القاهــرة،  الدولي في 
اإلجراءات  شــأن  فــي  الثالثة 
عليها  اتفقت  التي  اإلصالحية 
قرض  على  للحصول  احلكومة، 
بقيمة 12 بليون دوالر على مدى 
ثالث ســنوات ، ويتابع ما أجنزته 
احلكومــة في ملف اإلصالحات 
النصــف  فــي  االقتصاديــة 
األول مــن العام املالــي احلالي 
مســؤولني  الوفد  وســيلتقي 
في وزارة املــال والبنك املركزي 
املصري، لالتفاق على الشريحة 
بقيمة  القــرض  مــن  الرابعة 

بليوني دوالر.
وتطلع البعثة على ما نُّفذ من 
للســيطرة  احلكومة  تعهدات 
التضخــم  معــدالت  علــى 
واإلجــراءات اإلصالحيــة، لبدء 
االنتقــال إلى تطبيــق موازنة 
البرامــج واألهداف وجتهز مصر 
لطرح أربع إلى ســت شركات 
البورصة املصرية  حكومية في 
خالل أيلول املقبل، ضمن برنامج 
الطروح احلكومية املعلن، بواقع 

23 شركة ومصرفاً.
وأكــد مصــدر مســؤول في 
وزارة املال، أن البعثة ســتراجع 
قانــون  تطبيــق  عمليــات 
الضريبة على القيمة املضافة، 
النزاعات  فض  قانون  وتعديالت 
احلكومية  والتدابير  الضريبية، 
املتصلة بزيادة احلصيلة وحتقيق 
عن مراجعة  املستهدف، فضالً 
مناقشات البرملان املصري حول 
مشــروع قانون املوازنة العامة 

اجلديد.
يُذكــر أن مصــر حصلت على 
50 في املئــة من قيمة القرض 
اإلجمالــي من صنــدوق النقد 
الدولــي، وقيمتــه 12 بليــون 
دوالر. إال أنه مع اتفاق احلكومة 
والصندوق في برنامج املراجعة 
نحو  إلى  املبلغ  احلالي، سيصل 
8 باليني دوالر، لتبقى شريحتان 
الثاني  الفترة من تشرين  خالل 
)نوفمبــر( املقبل ومنتصف آذار 

)مارس( من العام املقبل.
وأكــد وزير املــال املصري عمرو 
اجلارحــي، أن احلكومــة تهدف 
املوازنة نحو  أن »يبلغ عجز  إلى 

8.4 فــي املئة مــن الناجت احمللي 
وأن  املقبــل،  العام  اإلجمالــي 
يحقــق الفائــض األولي 2 في 

املئة«.
الدولي  النقــد  ورفع صنــدوق 
أخيراً توقعاتــه لنمو االقتصاد 
املصري، إلــى 5.2 في املئة في 
الســنة املالية 2018 ، ارتفاعاً 
املاضي.  العام  املئة  4.2 في  من 
وتيرته  تسارع  الصندوق  وتوقع 
ليصــل إلى 5.5 فــي املئة في 
الســنة املاليــة 2019. وعد أن 
الغاز  إنتاج  الزيادة املتوقعة في 
»ستدعم مواصلة منو االقتصاد 

املصري«.
بيانات  أظهرت  الســياق،  وفي 
ارتفاع  املصــري  املركزي  البنك 
بنســبة  الدولية  االحتياطات 
3 في املئة في نيســان )أبريل( 
املاضي على أســاس شــهري. 
وأوضــح أن هــذه االحتياطات 

»ارتفعــت إلــى 44.029 بليون 
املاضي، في  الشهر  نهاية  دوالر 
مقابــل 42.611 بليون دوالر في 
آذار )مارس(، وهو أعلى مستوى 
تاريــخ االحتيــاط مقارنة  في 
بنحـــو 42.6 بليــون دوالر في 
نهايــة آذار بزيادة 1.4 بليـــون 

دوالر.
ووفق التقارير األخيرة للصندوق، 
االقتصادية  اإلصالحات  حققت 
األخيرة »جناحــًا كبيراً، ما دعم 
املصريــة  احلكومــة  قــدرات 
للســيطرة علــى التضخــم 
تنازلي،  ووضعــه على مســار 
إلــى اســتعادة ثقة  إضافــة 
املســتثمرين التي انعكســت 
العمالت  تدفقــات  فــي  زيادة 
األجانب  واستثمارات  األجنبية 
فــي أذون اخلزينة احمللية وارتفاع 

االحتياط األجنبي«.
ترفــع  أن  محللــون  وتوقــع 

احلكومة أسعار املواد البترولية 
بنســب تتراوح بني 35 و40 في 
املالي  العــام  بداية  مــع  املئة 
اجلديد، والذي يبدأ في األول من 
متوز املقبل، إذ تطول هذه الزيادة 
والبنزيـن.  والبوتاغـاز،  السوالر 
أظهـــرت  بعدما  ذلــك  ويأتي 
وثيقة حكومية أن احلكومـــة 
تستهدف خفض دعـــم املواد 
البتروليــة بنحــو 26 في املئة 
في  املئة  فــي   47 والكهربــاء 
املاليـة  السنة  موازنة  مشروع 

املقبلـة -2018 2019.
املصري  املال  وزيــر  نائب  وتوقع 
لشؤون اخلزيانة محمد معيط، 
التضخم  معــدل  يشــهد  أن 
في  وموقتاً  طفيفــاً  ارتفاعــاً 
متــوز املقبل ، بينما حــدد وزير 
املصري  والصناعــة  التجــارة 
طــارق قابيــل، معــدل النمو 
الصناعي »بـ12 في املئة خالل 

استراتيجية 2030، بحيث متثل 
مصــر 21 في املئة مــن الناجت 
القومي املصري«. وأعلنت وزيرة 
التخطيــط واملتابعة واإلصالح 
مصر  أن  السعيد،  هالة  اإلداري 
»تســتهدف مزيداً مــن النمو 
في قطــاع الصناعة بواقع 4.5 
بليــون جنيه«. ونبهــت إلى أن 
احلكومــة »وفرت املنــاخ اجليد 
لقطاع الصناعــة، مبا انعكس 
ليسجل  الصناعي  النمو  على 
5.6 فــي املئة في النصف األول 
مــن 2017-2018، مقارنة بنمو 
بلغ 1.7 في املئــة خالل الفترة 
ذاتهــا من عــام 2012 2013-، 
أي ما يعـــادل 15 في املئـة من 
النمــو الكلي، وســاهمت في 
هذه النســبة الصادرات بواقع 
30 في املئة«. وأشـــارت إلى أن 
مصر »تســعى إلى تقليـــص 
حجم الواردات، مبا يخلق فـرص 

عمـل، ويوفـر قاعـدة إنتاجيـة 
قويـة«.

أن  الســعيد  تغفــل  ولــم 
»املستهدف حتقيق منو اقتصادي 
حقيقي في حدود 5.8 في املئة 
العام املالي 2018 - 2019، على 
أن يرتفع تدريجاً ليصل إلى 8 في 
املئة فــي نهاية خطة التنمية 
املســتدامة املتوســطة املدى 
حتى عــام 2022« ، ولفتت إلى 
أن من »املســتهدف مساهمة 
قطــاع الصناعة في حتقيق 20 
في املئــة من هــذا النمو عام 
-2018 2019، وتتزايد املساهمة 
تدريجاً لتصل إلى 23 في املئة، 
فــي ضوء حتســن معــدل منو 
القطاع الصناعي من 6 إلى 11 
في املئة خالل الفترة ذاتها، وفي 
ضوء حتقيق معدالت منو سنوية 
للصادرات غير البترولية تتجاوز 

12 في املئة«.

صندوق النقد يبدأ بمراجعة إصالحات الحكومة المصرية
للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دوالر

اطلعت بعثة البنك 
الدولي على ما 
نّفذ من تعهدات 
الحكومة المصرية 
للسيطرة على 
معدالت التضخم 
واإلجراءات 
اإلصالحية، لبدء 
االنتقال إلى تطبيق 
موازنة البرامج 
واألهداف

السيسي يستقبل رئيس صندوق النقد الدولي
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الصباح الجديد - وكاالت:

فشــل يومان من املفاوضات التي 
أجراها وفد أميركي رفيع املستوى 
في  الصينيــني  املســؤولني  مــع 
بكــني في حل اخلالفــات التجارية 
أقل مــن ثالثة  اجلانبــني قبل  بني 
أسابيع على دخول رسوم جمركية 

أميركية حيز التنفيذ.
بيان  فــي  األبيض  البيــت  وقــال 
صدر امس االحــد ان »الوفد أجرى 
املســؤولني  مع  مباحثات صريحة 
الصينيني بشــأن اعادة التوازن الى 
الثنائية  االقتصاديــة  العالقــات 
األميركيــة الصينيــة، وحتســني 
حمايــة امللكيــة الفكرية وحتديد 
السياسات التي تقود بطريقة غير 

نزيهة الى نقل التكنولوجيا«.
األميركي في  الوفــد  ان  واضــاف 
طريق العودة الى واشــنطن حيث 
دونالد  الرئيس  الى  سيقدم موجزا 

ترامب بشان القرارات املقبلة.

بعد أشــهر من التنديــد بالعجز 
التجاري األميركي الضخم لصالح 
الصني واتهامها مبمارســات »غير 
نزيهــة«، أوفد ترامــب وزير اخلزانة 
ستيفن منوتشــني على رأس وفد 

ضم نخبة من واضعي السياســة 
بينهم  واشــنطن  في  التجاريــة 
واملمثل  روس  ويلبــور  التجارة  وزير 
التجــاري روبرت اليتهايــزر وكبير 
للبيت  االقتصاديني  املستشــارين 

االبيض الري كادلو.
واجلمعة  اخلميس  محادثات  وعدت 
فــي العاصمة الصينيــة مهمة 
اجلمركية  الرســوم  ألن  نظراً  جدا 
اجلديدة قــد تفرض بدءا من 22 أيار 
اجلاري وتطال نحــو 50 مليار دوالر 
من املنتجات الصينية املصدرة إلى 

الواليات املتحدة.
ولوحــت الصــني بالرد مــن خالل 
فرض ضرائب على بضائع أميركية 
50 مليار دوالر مثل الصويا  بقيمة 
والســيارات وحلوم االبقار وغيرها ، 
ولكــن في ختام احملادثــات، أعلنت 
وكالــة انباء »الصــني اجلديدة« ان 
بأن خالفات كبيرة ال  أقرا  »اجلانبني 
تزال قائمة بشأن بعض املشكالت 
وبأنــه ينبغي مواصلــة تكثيف« 

املفاوضات.
محادثات  »أجريــا  انهما  واضافت 
صريحــة ومجديــة وبنــاءة« وأن 
»البقاء على  اتفقا علــى  البلدين 
اتصــال وثيق من خالل آلية عمل«. 
والتقى الوفد األميركي نائب رئيس 
الوزراء ليــو هي املقرب من الرئيس 

والذي يعد من كبار  شي جينبينغ 
االقتصادية  السياســة  واضعــي 

الصينية.

الصحافيني  أمام  منوتشني  وصرح 
أجرينا  »لقــد  اجلمعــة،  صبــاح 
محادثــات جيــدة جــدا«، قبــل 

مغادرتــه الفنــدق في مســتهل 
اليوم الثانــي للمحادثات مع نائب 
املسؤولون  ، وســلم  الوزراء  رئيس 

الصينيني  نظراءهــم  األميركيون 
وفق  باملطالب«  »مفصلــة  الئحة 
لنائــب  االقتصــادي  املستشــار 

الرئيس مايك بنس.
وقال مارك كاالبريا في واشــنطن 
ان  »بلومبــرغ«  أنبــاء  لوكالــة 
واشــنطن أعربت عــن االمل في 
خفــض اجلمــارك الصينيــة الى 
تفرضها  التي  لتلك  مماثل  مستوى 

الواليات املتحدة.
البيت االبيــض بخفض  وطالــب 
العجز التجاري مبئة مليار دوالر بعد 
أن بلغ 375 مليــار دوالر في 2017 
األميركيــة، وطلبوا  األرقــام  وفق 
انفتاحــا اكبر للســوق الصينية 
وتعزيــز حماية امللكيــة الفكرية 
واعترضوا علــى نقل التكنولوجيا 
التي تفرضها بكني على الشركات 

األجنبية.
وقالت وكالة أنباء »الصني اجلديدة« 
ان اجلانبــني »تبادال وجهات النظر« 
حول عدم تــوازن املبادالت الثنائية 
واحلواجز  الفكرية  امللكية  واحترام 
اجلمركية وغيــر اجلمركية وتوصال 
»الى نوع مــن التوافق حول بعض 

املواضيع«.
االعالم  التــزم  عامــة،  وبصــورة 
الصيني التكتــم حول زيارة الوفد 
االميركــي وركز فــي املقابل على 

تكرمي الرئيس شــي كارل ماركس 
فــي الذكرى املئويــة الثانية ملولد 
مؤلف »رأس املــال« ، عدا عن ذلك، 
طغى احلــذر لدى اجلانبني بشــأن 
في  وشــيك  اتفاق  الــى  التوصل 
ختام هذه احملادثـــات. ولـم تدل أي 
من واشــنطن أو بكــني بتفاصيل 
حول احملادثات ، لكن بدا ان الواليات 
املتحدة رحبت ببـادرة حسن النية 
مــن جانب بكيـــن بعــد ان وعد 
نيســان  بداية  في  شــي  الرئيس 
بـ«مرحلة جديـــدة من االنفتـاح« 

االقتصادي.
وقــال الباحث في مركــز املبادالت 
االقتصادية الدولية الصينية شانغ 
مونــان ان مضاعفــة االميركيني 
ضغوطهــم جعلــت الصينيــني 
»في حيرة« في حني بدأوا بتطبيق 
التخلص  على  ويعملون  اصالحات 
من اعتمادهم علــى التكنولوجيا 
انصــاف  ســيما  وال  األميركيــة 

النواقل.
ويعد بــني امللفات املهمة ســعي 
تكنولوجية  شــركات  لبناء  بكني 
عمالقة بحلــول 2025، األمر الذي 
التي تتهمهما  يثير قلق واشنطن 
بســرقة امللكية الفكرية وبتقدمي 
للشــركات  حكومـــي  دعـــم 

الصينية. 

تقـرير
استمرار التعثر بعد المحادثات التجارية

األميركية الصينية في بكين

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انطلقت في العاصمة االيرانية طهران امس االحد، 
فعاليات الــدورة الـ23 للمعــرض الدولي لصناعة 
العراق  والبتروكيمياويات، مبشــاركة  والغاز  النفط 

وعدد من الدول االسيوية واالوروبية.
وذكرت وكالــة انباء »فارس« االيرانيــة، ان فعاليات 
املعرض انطلقت بحضور امــني عام منظمة الدول 
املصدرة للغاز »GCF« يوري ســنتورين، ووزير النفط 
االيرانــي بيجن زنكنــة، ووزيرة االقتصــاد الكرواتي 
مارتينا داليتــش، وعدد من نواب مجلس الشــورى 
االســالمي االيراني والســفراء االجانب في طهران، 

ونحو اربعة االف شركة ايرانية واجنبية.
وقــال مدير املعرض محمد ناصــري، ان »الفعاليات 
ســتقام على مســاحة 80 الــف متــر مربع هذا 
العــام، فيما ســتخصص أجنحة لشــركات من 
أملانيا وايطاليا واســبانيا وبريطانيا وروسيا واليابان 
وكوريا اجلنوبية والنمســا وهولندا فضال عن العراق 

واذربيجان وجورجيا واالمارات«.
وبــني أن املعــرض »سيشــتمل علــى 1053 غرفة 
لشــركات متثل 38 بلــدا منها أذربيجان والنمســا 
واسبانيا واالمارات وتركيا وبلجيكا والصني وروسيا 
واليابان والســويد وبريطانيا وسويســرا وفرنســا 
وكرواتيــا وكوريا اجلنوبية وبولنــدا وهولندا والهند 
وفنلنــدا وهونــغ كونــغ والبحرين وكازاخســتان 
وموناكو وكندا وليخنت شــتاين وعمــان والدمنارك 
وتايوان واميركا والنرويج واستراليا والبرازيل وماليزيا 

وسنغافورة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن فرع شــركة توزيــع املنتجــات النفطية في 
ميسان أمس األحد، عن املباشرة بتجهيز املواطنني 

 .)LPG( بوقود السيارات من السائل الغازي
وقال مدير فرع الشركة قاسم مطشر الدراجي في 
بيان تلقت »الصباح اجلديد« نســخة منه، إنه »االن 
بالوقود  الذين تعمل سياراتهم  املواطنني  باإلمكان 
السائل الغازي تزويدها من محطة ريحانة ميسان 
االهلية املشــيدة حديثا في مدينة العمارة«، مبينا 
انه »مت نصــب منظمومة جديــدة خاصة بتعبئة 
الوقود الســائل الغازي بنجاح ، بتخطيط واشرف 

فرع الشركة«. 
وأضاف ان »الطاقة االســتيعابية لتلك املنظمومة 
لتزويد العجالت )٧٢ ( الف لتر من الغاز السائل، وأن 
مضخــات التعبئة عدد )٢( مــزدوج«، منوها الى ان 
»احملطة مت تشيدها حديثا وحتتوي على )١٤( مضخة 

للبانزين وباقي أنواع الوقود«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ISX شــهد مؤشــر ســوق العراق لالوراق املالية
60 امــس االحد ارتفاعا في مؤشــر الســوق فيما 
انخفضــت حجم وقيمة االســهم املتداولة خالل 
جلسات االســبوع املاضي قياســا باالسبوع الذي 

قبله.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السالم 
في بيان اطلعت »الصباح اجلديد« على نسخة منه 
ان »السوق نظم خالل االسبوع املاضي اربع جلسات 
للتداول في الســوق النظامي وثالث جلســات في 
الثاني وتداولت خالل جلســات االسبوع  الســوق 
املاضي اســهم )36( شــركة في السوق النظامي 
وخمسة شركات في السوق الثاني فيما لم تتداول 
خالل جلسات االسبوع املاضي اسهم )38( شركة 

ليبلغ عدد الشركات املتوقفة عن التداول )23(«.

العراق يشارك في 
المعرض الدولي للصناعة 

النفطية في طهران

أول محطة لتزويد 
السيارات بالوقود السائل 

الغازي في العراق

ارتفاع مؤشر »ISX 60« في 
سوق العراق لألوراق المالية 

مع انخفاض األسهم

الصباح الجديد- متابعة:
أســعار  الســبت  ارتفعــت 
احملروقات بالســوق السوداء في 
مدن ســودانية عدة جّراء نقص 
في الديــزل والبنزيــن ما أجبر 
في  االنتظار  علــى  املواطنــني 
صفوف لساعات خارج محطات 

الوقود.
وبدأ النقــص في الوقود مطلع 
نيســان/ابريل وتركــز يومهــا 
فــي العاصمــة اخلرطــوم مع 
بقرب  للمســؤولني  تصريحات 

انتهــاء االزمة ، وتســبب هذا 
النقــص بزيادة ســعر البنزين 
بالسوق السوداء مبعدل خمسة 
150 جنيها  بلغ  اضعاف بحيث 
سودانيا مقارنة ب27 جنيها هو 
السعر الرســمي في محطات 

الوقود بالعاصمة.
وقال الســوداني محمد عباس 
لفرانــس بــرس فــي اخلرطوم 
»اشتريت الغالون بسعر مرتفع 
من الســوق السوداء واشتريته 
من شــخص مأل خزان سيارته 

بعدما قضــى الليل بطوله في 
محطة الوقود«.

برس  لفرانس  اخر  مواطن  واكد 
لم يشأ كشف هويته انه مكث 
طــوال الليل فــي احملطة وقال 
بسيارتي  انتظرت  اجلمعة  »يوم 
في محطة الوقــود من احلادية 
عشرة مساء )21,00 ت غ( حتى 
الســابعة صباحا« ، وتتســلم 
غالبيــة احملطــات حصصا من 
البنزيــن والديزل اقــل من تلك 

التي تعودت تسلمها.

واشــتكى مزارعون من انهم ال 
الى  انتاجهم  نقل  يستطيعون 
االسواق في وقت تقف عشرات 
الشــاحنات على جانبي الطرق 

في اخلرطوم .
وقال علي خضر املــزارع بوالية 
مــن  »محصولــي  اجلزيــرة 
الطماطم تلف )...( منذ اسبوع 
ال اســتطيع نقــل محصولي 
ليس  الرئيسية الن  السوق  الى 

هناك سيارات«.
ويؤكــد مســؤولون حكوميون 

االزمة ســتحل قريبا عازين  ان 
اياهــا الــى تأخر فــي صيانة 
مصفــاة النفــط الرئيســية 
اخلرطوم  الواقعة شمال  بالبالد 
، كما ان النقــص في العمالت 

االجنبية زاد من حدة االزمة.
وقال ســعد الدين بشــرى وزير 
هذا  النفــط  بــوزارة  الدولــة 
البرملان  في  متحدثا  االســبوع 
»هنــاك ناقالت نفط تنتظر في 
بورت ســودان لتفرغ حمولتها 
لكن هنــاك تاخير فــي الدفع 

لها«.
وجاء نقــص الوقــود في وقت 
الســوداني  االقتصاد  يعانــي 
ارتفاعا فــي معدالت التضخم 
تظاهرات  الــى خــروج  ادى  ما 
كانون  في  للحكومة  مناهضة 
الثاني/يناير املاضي في اخلرطوم 

ومدن اخرى.
ويعاني االقتصاد السوداني منذ 
العام  استقالل جنوب السودان 
2011 وفقدانــه %75 من انتاج 

النفط.

السودان يشهد ارتفاعا كبيرا في سعر المحروقات لنقص اإلمداد

احملادثات التجارية األميركية الصينية في بكني
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منذ قمة السابع والعشرين من إبريل/
نيســان بني رئيس كوريا اجلنوبية مون 
جاي إن ونظيره الكوري الشمالي كيم 
جوجن أون، ســعى الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامــب، على نحــو لم يكن 
مفاجئا، إلى تصوير نفســه على أنه 
العقل املدبر وراء التحرك الدبلوماسي 
بني شــطري شــبه اجلزيــرة الكورية. 
ولكن علــى الرغم من شــعاع األمل 
النابع من شــبه اجلزيرة، فــإن ترامب 
رمبا يندم على احتــال مركز الصدارة 
في هذه القضيــة، وخاصة مع اقتراب 

موعد انعقاد قمته مع كيم. 
في التحضيــر لهذا احلــدث ــ الذي 
من املقرر مبدئيــا أن ينعقد في أواخر 
مايو/أيار أو أوائــل يونيو/حزيران ــ من 
املرجح أن يتجنب ترامب قراءة نصائح 
اخلبــراء أو االســتماع إليها، وســوف 
يحيط نفســه مبعلومــات متضاربة. 
فمــن املعروف عنه أنه غيــر قادر على 
استيعاب أي إحاطة سياسية شاملة 
آراء  آراؤه إلى عكس  ومنظمة، ومتيــل 
آخر شخص حتدث معه. وهو فضا عن 
ذلك يسترشد في عموم األمر بشعور 
من السخط والغضب ضد من سبقوه 
من رؤساء، وخاصة الرئيس باراك أوباما، 
ألنه كان ســاذجا أو لم يكن يركز على 

حل املشكلة املعروضة عليه.
لكن االجتمــاع العاطفي الذي دار بني 
مون وكيم في بامننجوم )قرية السام( 
على حــدود الكوريتني، يشــكل حتديا 
هائــا لترامب، الذي يريد اســتعراضا 
ضخمــا مبهرجا لســحره اخلاص في 
عقد الصفقات، حتى يتســنى له أن 
يقول للعالَــم: »اآلن أنتم ترون األزمة؛ 
اآلن أنتم ال ترونها«. ولكن لألســف، ال 
ميكن التلويح بعصا سحرية فتختفي 
في  الشمالية  كوريا  رغبة  ببســاطة 

احلصول على أسلحة نووية.
في أفضل تقدير، لن تنتج قمة ترامب 
وكيم سوى املزيد من الصيغ الغامضة 
ملــا ميكن حتقيقه من خــال املزيد من 
احملادثــات. وعلى ســبيل اســتعراض 
التصريحات  هــذه  مثل  مدى غموض 
الدبلوماســية وافتقارهــا إلى الدقة، 
لنتأمل البيان املشترك الصادر عن مون 
وكيــم بعد قمتهمــا الثنائية، والذي 
زعما فيه أنهما يتشاركان حلم شبه 
اجلزيرة الكورية اخلالية من األســلحة 

النووية.
في األرجح، ســوف يعرض كيم على 
تشــجيعا  أكثر  تبدو  تأكيدات  ترامب 
حتى مما عرضــه على مون ــ ولكن لن 
يكون الفارق كبيرا. على وجه التحديد، 

الشــمالية  يزعم قادة كوريا  ســوف 
أن ترســانتهم النوويــة الغرض منها 
الدفاع عن النفس ــ وهي اســتجابة 
منطقية لعقود من العداوة األميركية 
املفترضة. وســوف يعدون رغبة ترامب 
فــي لقاء كيم خطوة أولى تســتحق 
الترحيب على الطريق إلى نزع الساح 
النووي؛ وسوف يردون على هذه املبادرة 
ببعــض التنــازالت في املقابــل، مثل 
جتميد اختبارات األســلحة النووية أو 

الصواريخ البعيدة املدى.
أما عندمــا يُطرَح التســاؤل حول ما 
إذا كانت كوريا الشــمالية ســتعود 
إلى وضــع الدولة غيــر النووية وتعود 
منع  معاهــدة  إلــى  االنضمام  إلــى 
االنتشار النووي، فسوف يعترض كيم. 
ســيقول قادة كوريا الشمالية إن هذا 
سيســتغرق وقتا أطول كثيرا، وسوف 
يطالبون بتدابير أكثــر تدرجا من ِقَبل 
اإلقليميني  وحلفائها  املتحدة  الواليات 
إلزالة حالــة »انعدام الثقــة« ــ وهو 
التخوف املفضل لدى كوريا الشمالية. 
من جانبــه، لن يســتوعب ترامب أي 
شــيء يتســم بالتدرج، وعلــى هذا 
فســوف يســعى إلى ســلوك طرق 
مختصرة لتحقيق شيء أشبه بهدفه 
املعلن. وألنه انتقد القواعد األميركية 

األمامية في املاضي، فرمبا يقترح لفتة 
املتحدة  الواليات  أن  إلثبات  دراماتيكية 
ال تعتزم اســتخدام قواتها في كوريا 
يبدي  الشــمال. وسوف  اجلنوبية ضد 
كيم االهتمام با أدنى شــك، بل ورمبا 
يوافق حتى على مصافحة ترامب في 
إشــارة إلى قبول شيء على غرار »نزع 
األســلحة النووية« في مقابل سحب 
القــوات األميركيــة. لكنه ســيظل 

يلتمس املزيد من الوقت.
رمبا يثيــر ترامب أيضا قضية املواطنني 
األميركيني احملتجزين حاليا في سجون 
كوريا الشــمالية. وقد يــرد كيم بأن 
تأمــني إطاق ســراح أي ســجني أمر 
صعب، نظرا »الســتقال« الســلطة 
لكنه  الشمالية؛  القضائية في كوريا 
سيقدم نفســه على أنه رجل محب 
لإلنسانية وعلى اســتعداد لبذل كل 
ما في إمكانه للمســاعدة. ورمبا يعرب 
أوتــو وارمبيير،  حتى عن حزنــه على 
الطالب اجلامعي األميركي الذي أُطلِق 
سراحه من احلجز في كوريا الشمالية 
وهو مصــاب بغيبوبة العــام املاضي، 
والذي لم يسترد وعيه َقط وتوفي بعد 
ذلك بفتــرة وجيزة. غير أنه لن يتحمل 
أي مســؤولية عن الضرب الذي تلقاه 

وارمبيير بوضوح.

ســوف تكون أجواء قمة ترامب وكيم 
دافئة. ورمبا يشنف كيم أسماع ترامب 
وهدفه  االقتصادية  للتنمية  بخططه 
املتمثل في حتويل بيــوجن ياجن عاصمة 
كوريا الشــمالية إلــى مدينة عاملية 
الطراز ــ وتضم فندقا على مســتوى 
عاملي بطبيعة احلال. وسوف يشرح له 
العقوبات  تعليق  وراء ضــرورة  املنطق 
قبل أن يتمكــن حتى مــن البدء في 

إرساء األساس لنزع الساح النووي.
ســوف يحتاج ترامب إلى ما هو أكثر 
من هذا لكي يتسنى له ادعاء النجاح. 
أحــد االحتماالت أنه ســيواجه كيم 
بشــأن تعريف كوريا الشمالية املائع 
ملسألة »نزع الســاح النووي«. وحتى 
في غيــاب االتفاق على جــدول زمني، 
رمبا يضطر كيم على األقل إلى اإلقرار 
بأن نزع الساح النووي يعني التفكيك 
الكامل القابل للتحقق والذي ال رجعه 

فيه لبرنامج األسلحة النووية.
في كل األحــوال، لكي يثبــت ترامب 
أنه ال يقبــل »التاعب به«، فســوف 
يحتــاج إلى تنفيذ عدة مهام في وقت 
واحد. فمــن أجل الرأي العام في كوريا 
اجلنوبية، يتعني عليه أن يرسم مسارا 
بني ضــرورة اإلبقاء على روح القمة بني 
الكوريتــني وعدم االستســام في ما 

ينبغي  وال  العقوبات.  يتصل بتخفيف 
له أيضا أن يفعل أي شــيء من شأنه 
أن يضعف حتالف الواليات املتحدة مع 
كوريا اجلنوبية واليابان، وهذا يعني أنه 
يجب أن يحافــظ على االتصال الوثيق 
مع كل من مون ورئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي طوال مراحل هذه العملية، 
خشية أن يشعر أي من الزعيمني بأنه 

كان موضع جتاهل.
عاوة على ذلــك، يتعني عليه أن يبقي 
كل البدائــل على الطاولة، حتى برغم 
أن اخليارات العســكرية أصبحت أقل 
قابليــة للتنفيذ في ســياق احلوار بني 
الكوريتني. واألمر األكثر أهمية هو أنه 
البد أن يحمل نظام كوريا الشــمالية 
علــى االعتراف علــى األقل بــأن نزع 
الســاح النووي احلقيقي هو الهدف، 
واملوافقة على عملية للحوار املستمر، 

والتي رمبا تتوج بقمة أخرى.
أيا كانت النتائــج، يتعني على ترامب 
أن يسأل نفســه ما إذا كانت بأي حال 
الشــاملة  العمل  أفضل مــن خطة 
املشتركة مع إيران، والتي وصفها بأنها 
»أســوأ صفقة على اإلطــاق«. ولكن 
مرة أخرى، لعل إقناع ترامب باالنخراط 
في التأمل الذاتي هو التحدي األصعب 

على اإلطاق.

ما ان بدأت احلمات الدعائية ملرشــحي 
العراقي، حتى  النواب  انتخابات مجلس 
هبت عواصف من اخلروقــات واخملالفات 
االنتخابيــة اخملتلفة، حيث لم  واجلرائم 
يبق نص قانوني فــي قانون االنتخابات، 
لم يخــرق ســواء مــن قبــل كيانات 
سياســية او مرشــحني او مواطنــني. 
إضافة الى اعتماد التسقيط السياسي 
وبــث االخبار والشــائعات فــي مواقع 
التواصــل االجتماعــي ملرشــحني من 
كتل معينة، بغيــة التأثير على خيارات 
الناخب، وموقفه من ذلك املرشح او من 
كتلته. حيث شــهدت مواقع التواصل 
االجتماعي مؤخرا، انتشــار مثل هكذا 
حاالت، ولألســف ان اآلثار التي خلفتها 

تلــك الدعايات لم تقف عند املرشــح 
املســتهدف فقط، بل شــملت عائلته 
وعشيرته، بل خدشت ضمير كل عراقي 
مهما  بأحد،  والتنكيل  التشهير  يرفض 
كانــت فعلته. قانون االنتخابات رقم 45 
2013، نص على مجموعة من  لســنة 
األفعــال التي عدها جرائم، تســتوجب 
العقاب. ومن تلك األفعال ما نصت عليه 
املادة 32 الفقرة رابعا من ان نشر وإذاعة 
اخبار غيــر صحيحة عن ســلوك أحد 
املرشحني او سمعته بقصد التأثير على 
آراء الناخبني في نتيجة االنتخابات، يعد 
فعا اجراميا، يســتوجب عقوبة احلبس 
مدة ال تقل عن ســنة. املشكلة ان هذا 
املرشــحني من محاوالت  النص، حّصن 

الكاذبة  االخبــار  وتلفيــق  فضحهــم 
حولهم، لكن آليات تطبيقه، تكاد تكون 
مستحيلة، بسبب صعوبة الوصول الى 
االنتشــار  الفعل، إضافة  ذلك  مرتكبي 
الكبير على مواقع التواصل االجتماعي، 
وتبنــي صفحات كثيرة لهــا، يعقد من 
املشكلة، بل يجعل محاسبة متسببي 
انتشــارها امــرا مســتحيا للجهات 
االتصاالت  من  يستوجب  وهذا  اخملتصة. 
آليات  وضع  األخــرى،  اخملتصة  واألجهزة 
تقنية للحد مــن وجود الصفحات التي 
تســهم بالتشهير باملرشــحني وحتى 
باملواطنني االعتياديني، وباالمكان اللجوء 
الى القضاء لغرض اســباغ الشــرعية 
القانونية على تلك اإلجراءات، خصوصا 

وان الغرض األســاس منهــا هو حماية 
املواطــن. ان جرميــة نشــر االخبار عن 
أفعال  وارتكاب  املرشحني  بعض  سلوك 
الســب والقذف بحقهم، تزداد بشكل 
مســتمر، خصوصا مع اقتــراب موعد 
االنتخابات، ولكي مينــع تكرار ما حدث 
مؤخرا مــع بعض املرشــحات، البد من 
احلديثة  التقنية  الوســائل  الى  اللجوء 
التي متكن اجلهات اخملتصة من مكافحة 
تلك األفعــال. اجلرمية األخرى التي متارس 
منذ بدأ احلمات الدعائية وحلد االن هي 
اجلرمية التي نصــت عليها املادة34 التي 
عاقبــت باحلبس مدة ال تقل عن شــهر 
او بغرامــة ال تقل عن مليــون دينار كل 
من علق صور املرشــحني خارج األماكن 

اخملصصة لهــا. حيث ناحظ الكثير من 
املرشــحني عّلقوا صورهــم ودعاياتهم 
واعمدة  األرصفــة  علــى  االنتخابيــة 
الكهرباء وفي اجلزرات الوسطية، لدرجة 
انها زاحمت الطرقات ومنعت املواطنني 
من التجوال بحرية. صحيح ان املفوضية 
مجموعة  اتخذت  انهــا  مؤخرا،  أعلنت 
اإلجراءات بحق مرشحني مخالفني،  من 
لكن تلك اإلجراءات لم ترق الى املستوى 
املطلــوب من حيــث كثــرة التجاوزات 
وانتشارها في شتى املدن. اجلرمية األخرى 
الشائعة هي التي نصت عليها املادة35 
وتتمثل باإلســاءة الى صور املرشــحني 
ومتزيــق الدعايــات االنتخابيــة بقصد 
والتقليل  الناخب  التأثير على خيــارات 

من فرص فوز املرشح املعتدى على صوره 
والفتاته. هذه اجلرمية تكاد تكون منتشرة 
في الكثير مــن املناطق، اذ ال جند أماكن 
تخلو من  الصور املمزقة او املشــوهة. 
هذه اجلرميــة، التي عقوبتها احلبس مدة 
ال تقــل عن شــهر او بغرامة ال تقل عن 
مليون دينار وال تزيد على 5 مايني دينار او 
بكلتا العقوبتني، من الصعوبة ماحقة 
مرتكبيها، خصوصا في األماكن النائية 
او األماكن غير اخملصصة لنشر الدعايات 
االنتخابية. حيث من املمكن متزيقها في 
الليل دون التمكن من معرفة الفاعلني. 
لكن تبقى جرمية اإلساءة والتشهير من 
اخطــر اجلرائم االنتخابية التي هي نتاج 
جيوش الكترونية شكلت لهذا الغرض. 
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الخارجية األميركية 
السابق لشرق آسيا

كاتب عراقي

ماذا نتوقع من قمة ترامب وكيم ؟
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عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

مفترق طرق 
مفترق الطرق، في املدلول السياســي والتاريخي، هو 
منطقة توازن حساســة وخطيرة ال تتحمل اخلطأ أو 

العناد او املراهنة على احلظ. كل االحتماالت واردة. 
في االحوال العســكرية تبــرز لــذوي النظر نقاط 
مجابهة قد تندفع نحو مواقع سيادية )احلدود. انتاج 
النفط. التعايش الدينــي.( جنبا الى جنب مع آليات 

استيعاب النصر والهزمية.
 وفي الصراع السياسي، كما يجري لدينا ونحن ندخل 
اخطــر تنافس انتخابي منذ 2023 يتجســد مفترق 
الطرق في مــا اذا يعود اصحاب مشــروع احملاصصة 
عانية او بواجهــات براقة، او تتمكن املايني من قلب 
املواطنة،  التشريعية ووضع اساسيات دولة  املعادلة 
ويتفرع »املفترق« الى احتقانات ورائحة بارود في بيت 
االكثريــة )الكتلة االكبر( وفي بيوت اخرى ، وحتى في 
داخل كل فصيــل وحزب وجتمع وعشــيرة، فتتراجع 
هوامش التسويات الى ادنى مساحة لها، فيما تتأزم 
خطوط االتصــال والصفقات والتعهــدات العلنية 

والسرية بني الزعامات وجماعات النفوذ واملقامات. 
الســؤال االســتباقي هو: من الذي اوصل العراق الى 
هذا احلال؟  الســؤال)في التحليــل املوضوعي( مهم 
وإشــكالي، وينطوي على محاسبات وقصاص، لكن 
قبل ذلك يلزم تأشــير اخلطايا واالخطاء الكثيرة التي 
ارتكبت ودفعت املايــني العراقية ثمنها الباهظ من 
واخلوف،  واجملاعة  واالحتــراب  والنزوح  القتلى  مواكب 
في وقت ينــأى الذين ارتكبوا كل تلــك املوبقات عن 

االعتراف مبا ارتكبوه. 
عندمــا وقف موســوليني فــي شــرفته ورأى روما 
في مفترق طرق، وعلى شــفير الهزميــة التفت الى 
الــى اخلطوة  الكاردينال شوســتر يسترشــد فيه 
املقبلة، قال له الرجل احلكيم: “حان الوقت لاعتراف 
بخطاياك” ومما له مغــزى ان طلب االعتراف هذا جاء 
متأخــرا، فقد كانــت روما تعبر مفتــرق الطرق الى 

الهزمية فاخلراب.
ومن غير مبالغة فقد ادخلــت احملاصصة الطائفية 
واالثنية العراق في ما يشبه سلسلة من افام الرعب، 
االرهــاب مرعب. انتشــار االســلحة والراجمات في 
االحياء والشوارع مرعب. الفساد مرعب. التفجيرات 
مرعبــة. االختطافــات مرعبة. االحتقــان الطائفي 
مرعب. الشخصانية السياســية مرعبة. تهديدات 
اجليران مرعبة. اســعار املواد املعيشية مرعبة. الثراء 

الفاحش مرعب. الفقر اجلماعي مرعب. 
الدعاية االنتخابية للمســؤولني عــن ضياع الدولة 
والدمــاء والثروات تبــدو للمراقب بانها مســتعارة 
من عالم هيتشــكوك باقل قدر مــن االناقة الفنية 
والتشــويق والدم البــارد، وباكثر قــدر من الصفاقة 

والوحشية وعدم املباالة. 
الستارة على املشهد بني ان تنزل وجتعله من املاضي.. 

او ان مفترق الطرق ينفتح على كابوس جديد.
 **********

ابو ذر الغفاري: 
»ال حاجة لي في دنياكم«
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دراسـة

شعر

قصة قصيرة

اصدار

جنحت بالتجسس على مفاصل الدولة و 
حركة االمراء و النظام العبودي من وجود 
احلواري و الســراري و اخلصيان و التعامل 
املروع الرهيب معهــم ، و من الطريف ان 
السارد املوثوق به الذي فضح بشاعة ذلك 
النظام هو طبيب  االمير ) قيصر بن عبد 
العزة بن ســفود( جوني بن السير بيلفي  

الذي ظهر ساردا مرتني ، في )23( في لقائه 
مباكينــزي في عطلة امليــاد في ضواحي 
لندن اوائل شــهر يناير 1962 حيث كانت 
ترقد في املستشفى  من آثار االسيد الذي 
تعــرض له وجهها  و هــي بطلة  الرواية 
با منازع منذ ان اختطفت من اهلها في 
لبنان بعمر الثماني  ســنوات  ،  و دخلت 
مجاهل دولة االميــر ، و الثانية في ) 25( 
حيث يختم الســارد رؤيته من ) ســاعة 
الصفر ( التي انتهت بإعدام االمير ماضي 
بن مســاند ابن اخي االمير قيصر ) العبد 
جميل العراقي و زوج االميرة فاطمة( الذي 
قام بقتل االمير ) قيصر ( و انتهت بحضور 
الطبيــب الســارد وقائع مــوت االميرة 
فاطمــة و اعترافها بالروايــة التاريخية 
املزيفة ، و متت عملية الفضح للتاريخ عن 
طريق الســرد بينما اصر الكاتب االدعاء 
بأن الرواية مبنية علــى احداث حقيقية 
، و احتــال على تلك احلقيقــة بالتاعب 
باألســماء ) أســماء ملوك آل سعود ( و 
هو يشــمل إحراجا و صدمــة لنا جميعا 
، بتحولها الى ســرد وقائــع ما بني اخليال 
الســردي و احلدث الواقعــي ، و لوال دقة 
الوصف للمكان ) قصــور االمراء و اقبية 
العبيد( و إدخال شــخصية املسيحية ) 
ماكينزي (و اعتبارها العمود الفقري  في 
صراع النظام العبودي الذي اســتخدمه 
حكم االمير مع االســتعمار البريطاني ) 
باعتبارها عبدة دكة( لتحولت الى مجرد 
ســرد وقائع ، فمن أنقذها قيام الســرد 
مبهمة فضح لعبة الواقع التاريخي التي 

اشترك في صياغتها الروائي و التاريخ  
2 - كيــف حدث ذلك؟ بإعطاء شــرعية 
للشــخصيات في تزييــف احلقائق التي 

انطلت على باط االمــراء و دفع صورهم 

اخللفيــة الى فضــاء القتــل و املؤامرات 

و  صنع نظام للعبيد حتــت انظار االمراء 

لكن باطاع االســتعمار املدروس و جتنيد 

الســفير البريطانــي ) جــورج تيلهام ( 
ملســيحية  و آالم و قداسة و عهر  جسد 
و يســوعية و بالتالي إحلادية )دكة( التي 
صدق الكاتب عندمــا اهداها عتبة ) الى 
ماكينزي التي ال يعرفها احد( و لم يشــار 
الى دكتها ) دكة احلــرم املكي ( أو يحقق 
فيها ان كانــت حقيقة ام محض اختاق 
، و لقــد حفل التاريخ املعاصــر للجزيرة 
بالكثير من املساجات  ، إال ان السرد نكل 
ببعــض الوقائع التي تســربت الى عالم 
الروايــات ، و كان من املفتــرض ان يفعل 
العكس ، أن يكون أكثــر جرأة و تطوعا ، 
لكن الذات التي تســرد غيرها التي تؤرخ 
الروائــي خيميائي على وفــق طريقته   ،
اخلاصــة كما يقول ســعد محمد رحيم 
و فضيلته انه يســعى و مادتــه لغته و 
اســلوبه و خياله و جتربتــه بتفاصيلها 
الخ )5( بينما املــؤرخ يختلف ، لهذا ثمة 

إنتزاعات و تنكيات بينهما.
   

إحاالت 
1 - دكة مكة  رواية زيد عمران الناشــر 
جيكور و االهلية البصرة بيروت الطبعة 

االولى 2018
2 - الســرد ينكل بالتاريخ وتابة السيرة  
و انتهاك الواقع سعد  محمد رحيم دار 

نينوى 2017 ص 47 
3 - املصدر نفسه ص 135 

4 - جماليات ما وراء القص دراســات في 
رواية ما بعد احلداثة  مجموعة مؤلفني 
املترجمــة امانــي ابو رحمــة دار نينوى 

الطبعة االولى  ص 94 
5 - الســرد ينكل بالتاريخ مصدر سابق 

ص 9 مدخل

 
عبد الغفار العطوي 

 
ما الفرق بني التاريخ و الســرد ؟  كي نقرأ 
روايــة  زيد عمران  )دكة مكــة(        و هي 
تقارب أحداثــا في التاريخ  العربي املعاصر 
1975( بوجــود الذات الســاردة و  (1950ـ 
املؤرخة ، الســارد و هو في ذروة تورطه  مع 
اخليال يتحرش بالتاريخ فالتاريخ يتلبســه 
و يفاجئــه بني حلظة و حلظــة )2( و نتوقع 
حدوث تشكيك و طعن من قبل السارد في 
التاريخ ، و هذه ما حتــاول الروايات احلديثة 
ان تقوله لنا ، فهي تبدي الشــك إزاء اشد 
املســلمات وضوحــا و رســوخا )3( تقول 
ليندا هتشــيون : التناصات مع التاريخ و 
الرواية التي تلبس حالــة موازية ) و ان لم 
تكن مساوية ( إلعادة تهكمية من املاضي 
النصي لكل من العالم و االدب )4( ألن في 
هــذه الرواية تاريخا بشــعا يتناول نظاما 
بطريركيــا اوتوقراطيــا  يفــوق االنظمة 
املســتبدة في القرون الوسطى من وجود 
هيمنة احلق االلهــي و الباط امللكي و ما  
يعني من نظام العبوديــة للمرأة و الرجل 
في تعتيم و سرية، لنجد ان  اجواء       هذه 
الرواية التي تشــبه التاريخ الوســيط  ،او 
حتمل في اعطافها  مماثلة تاريخية تكشف 
عــن تاقي الســرد و التاريخ فــي معارك 

فضائحية
1 - تعتبر من الروايات التي حتابي حقبة ما 
بعد الكولونيال  تقريبا ، و ان كان الروائي لم 
يعمد الى هذا ، بل حاول ان يطرح  تفاصيل 
سردية فاضحة لنظام في اجلزيرة العربية 
شــكلت عماد قيامه و دميومتــه  الرقابة 
االســتعمارية البريطانيــة ، إذ كانت  قد 

يُســرع لفتح الباب يكــون الفراغ في 
انتظاره.

الثالثــة والنصف صباحّا، صوت ضربات 
قادمة من مســكن جارته، تلك السيدة 
املسنة تعيش وحيدة مع قطتها، تصحو 
في هذا الوقت ..هذا الضجيج ال يقلقه، 
السيدة،  القطة وســعلة  يسمع مواء 
ينظر إلــى أعلى بجهــة املطبخ، ثقب 
هنالك ُقــرب مروحــة التهوية، يتحول 
إلى شاشــة عرض، يُركــز وجهة نظره 
لهذه الزاوية، يحضر املشهد بتفاصيله 
الدقيقة، الســيدة تصعد على كرسي 
لتمســك بطعــام قطتهــا، تضحك 
مفتخرة، تداعبها، وتخبرها أنها ما زالت 
قادرة أن تفعل أشــياء كثيرة ثم حتكي 
بعض ذكرياتها وأنها كانت فتاة جميلة 
اجلنسية  ومغرية، حتكي عن مغامراتها 
وبعض أســفارها، عن حلمها بأن تكون 
املشــهد  تُنهي  راقصــة مشــهورة... 
برقصة صغيــرة، يداهمها التعب، تأخذ 
حبات الدواء، تشرب القليل من املاء ثم 
تغط في نعسة خفيفة، كذلك قطتها 
تتفاعل معها، تأكل وجبتها ثم يسدل 

الهدوء ستارة الصمت.
الســاعة الرابعــة وأربع دقائــق، يأخذ 
شهيقاً، يبتلع بعض األوكسجني، ينظر 
إلى ما حوله، بعض األشياء تبدو كأنها 
حتولــت مــن مكانها، يعيد يكتشــف 
املــكان، تلك اللوحــة الزيتية الصغيرة 
مللعقة خشــبية وجدهــا معلقة ولم 
أثاث  يحركها منذ قدومه للسكن هنا، 
هذه الصالة بســيط، هو ال يكترث ولم 
مكتبة  جديدة،  أشــياء  بشــراء  يفكر 
مثقلــة بكتب وأشــرطة فيديو، أمامه 
جهاز احلاســوب يســتخدمه ملشاهدة 
أفام وكتابة هذيانه، يــدون أيضاً على 

يتأمــل، يبحر في ذكريات  الورق، يفكر، 
قدمية.

يسند رأسه إلى اخللف، ينظر إلى جهة 
اليمــني، هذا ثقب آخر فــي اجلدار الذي 
يفصله عن جارته الشابة إمييلي، يسمع 
اســمها عندما تتحــدث بالهاتف، لم 
يسبق أن صادفها في الشارع أو احلافلة، 
يحدث أحيانــاً عند دخولــه أو خروجه 
أن يراها من اخللــف تفتح بابها لتدخل 
مسكنها، هذه الفتاة العشرينية تلبس 
فستاناً أســودَ قصيراً، شعرها الطويل 
األحمــر يــكاد يغطي وجههــا املثلث، 
عندما يصادفها يُلقي التحية، يظن أنه 
ســمع ردها اخلافت لكنه لم يتشــجع 
للتعرف إليها، تبــدو غامضة ومنعزلة، 
هو أيضا يحــب العزلة ويحدث أن متر به 

أيام ال يخرج وقد ال يتحدث مع أحد.
الســاعة السادســة اآلن، تســتيقظ 
إمييلي، تسارع بسماع أغانيها الصاخبة، 
عاريًة  أو  الداخلية  مبابســها  يتخيلها 
متاماً، ترقص متفاعلة مع هذا النوع من 
ويحفظ  رأسه  يهز  أصبح  املوســيقى، 
بعض املقاطع مع تكرار سماعه لها من 

هذا الثقب.
متنــى أن يكون رســاماً ليرســم هذه 
الشــخصيات التي يســمعها، أصبح 
يعــرف تفاصيل كثيــرة عنها، تفصله 
عنهم جدران لكن هذه الثقوب هدمت 
كل احلواجــز فأصبــح يتعايش معهم، 
رمبا هــم أيضــاً يعرفونه ويســمعونه 

ويعايشونه.
إمييلــي حالة اســتثنائية يظهــر أنها 
على عاقة غير جيدة مع عائلتها، كما 
أنها فارقــت رفيقها الذي يحاول العودة 
إليهــا، ترفض أن تغفر لــه خيانته لها، 
باخلونة  وتصفهــم  الرجال  تلعــن كل 

األرذال، متمــردة وقويــة، أو هكذا يراها 
أصدقاؤهــا وصديقاتهــا لكنها حتمل 
قلباً رهيفاً، يحــدث أن تبكي، أن تصرخ، 
يسمع همســاتها وقد تصحو مفزوعة 
بســبب كابوس مفزع، تغني ثم ترقص 
عارية وكذلك تعــزف آلة الكمان حيث 
إنها تنتــج مقطوعات رقيقــة هادئة، 
ثم يحدث أن تتحــول هذه النعومة إلى 

صخٍب غاضٍب.
قرر أن يخوض مغامرة ويكتب عن إمييلي 
لديه  املدللة،  وقطتها  املسنَّة  والسيدة 
مــادة خصبــة... بفضل هــذه الثقوب 

واجلدران الهشة ال توجد فواصل معيقة، 
فكــر أن يثقب عدة ثقــوب أخرى لكنه 
اقتنع أن ال حاجة إليها، ال يريد التلصص 
ولم يســع إليه، أحاديثهــم وأفعالهم 
تصل إليه، يسمعها ثم يترجمها خياله 
مشــاهد صورية متحركة وحية، ميكنه 
شم رائحة عطر إمييلي وروائح املأكوالت 
مكانه،  من  يتحرك  وغيرها،  واملشروبات 
يبحث عن دفتر جديد ليبدأ كتابة قصة 
جديــدة بعيداً عن حديــث ذكرياته مع 
بالقصة  رمبا هي ســتحضر  عشيقته، 

لكنه مصمم أال يعطيها البطولة.

يبدأ بالكتابة مســمياً قصته »ثقوب«، 
انهمك في عمله، أحّس بالتعب، يسند 
رأســه إلى اخللف مستســلما لغفوة 
هادئة، فجأة يسمع فوضى أجبرته على 
النهوض، صعود وهبوط وحركة نشطة 
غير معتادة على الســالم، يدق جرس 
الباب، ينهــض ليفتح الباب، يســارع، 
إنها إمييلي بجمالها الســاحر، وجهها 
املشرق، شــعرها األحمر احلنائي، لم يدر 

ما يفعل.
تبتسم له وحتييه...

إمييلي: صبــاح اخلير، أعرفك بنفســي 
اسمي إمييلي سأكون جارتك من اليوم، 
سأنتقل لهذه الشقة رقم 13 واعذرني، 
فقط أحتاج أن تساعد السيدة جاكلني، 
هي أيضاً تنتقل اليوم للشــقة اجملاورة 

لنا، سنكون الثاثة جيراناً.
يقف كاملصعوق، ينظر جملموعة يحملون 
أثاث وحقائب إمييلي والسيدة املسنَّة ثم 

يدخلونها.
الســيدة جاكلــني حتتضن  هنا تظهر 
قطتها وتداعبها، تتقدم لتحيته معّرفة 

بنفسها.
الســيدة: مرحبــا أنت جارنــا، أعرفك 
بنفسي: اسمي جاكلني وهذه صديقتي 
وابنتي وحبيبتي اسمها نو، وهذه جارتنا 
اجلميلة إمييلي تعرفت إليها قبل قليل.. 
يا لهــذه املصادفة اجلميلــة ..أمتنى أال 
أزعجك، فقط أحتاج بعض املســاعدة، 
اعذرني )تبتســم(، أنا اجتماعية مرحة 

ورمبا ثرثارة.
إمييلي، تكاد كتفها تامس  تقترب منه 
كتفه، يشم رائحة عطرها الذي أصبح 
يعشــقه، يدرك أنه ال يحلــم، يتلعثم 
قلياً، يبتســم، يحاول بسرعه فهم ما 

يحدث.

حميد عقبي

ينفث دخان سيجارته إلى األعلى محاوالً 
سدَّ ثقب في جناح غيمة، يراها، يتأملها، 
مع كل ســيجارة ينفث كتلــة هوائية 
ثقيلة من صدره، في الهجيع األخير من 
الليل إلى ما قبل تباشير الفجر، يلتحف 
الصمت، يســتمع لوشوشــة الظلمة، 
قليلة هــي األصوات واألضــواء احمليطة 
حوله، حاول مرات أن ميســك بكفه على 

وهج العتمة أو قطعة من السكون.
يعود إلــى مقعده، األشــياء ال تبدو في 
مكانها، فنجــان قهوته الصباحية على 
الطاولة إلى ميينه، أوراق حلكاية لم تنته 
علــى مقربة منه، وجه عشــيقة غائبة 
لم تترك صورة تذكاريــة لكنه يكاد ميأل 
الفضــاء، صوت قطــرات تعوَّدها لكنها 
تربكــه أحيانــا، قطرات رمبــا مصدرها 
حنفية املطبخ، ورمبا ذلك املطر يصب من 

الثقوب السماوية. 
ميــم وجهه ناحيــة باب اخلــروج، حركة 
الباب، يقشــعُر جسده،  ما حتدث خلف 
يقف شعر ساعديه، مع الساعة الثالثة 
صباحاً، يتضخم الصمت، مبقدوره سماع 
خطوات عقارب الساعة احلائطية، ها هو 
عقرب الثواني يسير بخطوات مسموعة 
ليزحزح عقرب الدقائق، تشترك العقارب 
الثاثة ملياد حلظة استثنائية، كأن الزمن 
يتوقف هنا، هنالك خلف الباب أشياء ما 
حتدث ال يعرفها، يعجز خياله عن رســم 
املشــهد، حالة يفقد فيها القدرة على 
الفعــل، يهم في كل مــرة أن ينظر من 
ثقب الباب، يتجمد، بعــد دقيقة واحدة 
وثانية على األقل يســتطيع أن ينهض، 

أقلعْت من املرآة.
نحو الشاطئ اّتهْت،

صوب قلب الريِح موجٌة
تعلو وتنخفُض.

***

خلفه األفق يبكي
أمام املرآِة، وَسَط الغيوِم وقفْت

تَُصّلي بعيننِي ُمغمضتني.
تترّقُب عودًة لنيزٍك

أدمى صدرَها.
أبحَر! مع أقماٍر ضئيلٍة،

مع عيوٍن في الّدجى.
أبحَر وحيداً،

تاركاً خلَفه األفَق يبكي.
***

تّنني
تعّلَم بالبكاِء
أن يخمَد نارَُه.

***

موعد
وردْت إلى النبِع

فانطفأْت نيراُنُه.
***

عيوٌن سوداُء
عيوٌن سوداُء
ترى الغرباُن

فيها وجوَدها!
ثورة

ريٌح تدفُع عربَة الغيِم
على أسطِر السماء املقوَّسِة

ُل تبكي تتضرَُّع  تتوسَّ
تهمي بقبضاتها على األرض.

***
غيمٌة

حتت سقِف غرفتي سماٌء
أنا غيمٌة فيها.

***

غيرٌة
كان يلتقُط احلصى من عيوٍن

ليبني سوراً حولها
***

فوق غيمة سوداء
اضطربِت السماُء

تّهمْت
نهضْت وجلسْت

فوق غيمٍة سوداء.

كاميران حرسان

لم تكن تبصُر ما لديها
لم تكن ثقوباً في العتمِة،

جنوماً في الفضاِء، نيازَك
أو مذنّباٍت، بل كانت بضع غيماٍت،

بضع زقزقاٍت
تركتها احلساسنُي على َشَفِة الغديِر،

عند خطا الرمِل املتجّلد حائرًة بال أنيٍس،
تَذرُف ظالً، دوائَر في املاِء.

***

انتظار
هاج البحر

ماجت السفُن
اضطربْت

السرد يفضح التاريخ 
رواية دكة مكة )1(  أو في عبودية النساء

ثقوب

غالف الرواية

ألن في هذه الرواية تاريخا 
بشعا يتناول نظاما بطريركيا 

اوتوقراطيا  يفوق االنظمة 
المستبدة في القرون الوسطى 
من وجود هيمنة الحق االلهي 

و البالط الملكي و ما  يعني 
من نظام العبودية للمرأة 

و الرجل في تعتيم و سرية، 
لنجد ان  اجواء هذه الرواية 

التي تشبه التاريخ الوسيط  ،او 
تحمل في اعطافها  مماثلة 

تاريخية تكشف عن تالقي 
السرد و التاريخ في معارك 

فضائحية

فلسفة التنوير بسبعة فصولقصائد
 

صدر عن سلســلة ترجمــان في املركــز العربي 
لألبحاث ودراســة السياســات كتاب »فلســفة 
التنويــر«، وهــو ترجمــة إبراهيم أبو هشــهش 
 Die Philosophie der إرنســت كاســيرر  لكتاب 
Aufklärung. يهدف الكتاب )488 صفحة بالقطع 
الوســط، موثًقا ومفهرًســا( إلى أن يكون أقل من 
دراســة أحادية املعاجلة عن فلسفة التنوير، وأكثر 
منها في آن: فهو أقل كثيرًا من ذلك، ألن على مثل 
هذه الدراسة أن تبســط أمام القارئ التفصيات 
فــي غزارتها، وأن تتبع بدقة مشــكات فلســفة 
التنوير اخلاصة في نشــأتها وتكوينها، ويحول في 
األساس دون مثل هذه املعاجلة شكُل أسس العلوم 

الفلسفية وهدفها املنشود.
يتألف الكتاب من سبعة فصول. في الفصل األول، 
أشــكال التفكير في عصر التنوير، عني كاســيرر 
شــكل التفكير في القرن الثامن عشــر ارتباًطا 

بتطور الــروح التحليلية في فرنســا التي كانت 
موطن التحليل وأرضه الكاســيكية، »إذ شــّيد 
ديــكارت على التحليل إصاحه وإعادة تشــكيله 
القرن  وابتداء من منتصف  احلاسمة للفلســفة. 
السابع عشــر، باتت روح ديكارت فاعلة في جميع 
احلقول؛ فهي لم تهيمن في الفلســفة فحسب، 
وإمنا في األدب واألخاق ونظرية السياســة والدولة 
واجملتمــع أيًضا، كمــا اســتطاعت التغلغل في 
الاهوت ومنحته شــكًا جديًدا«. وفي الفلسفة، 
كما في تاريخ العقــل عموًما، ظهرت احتجاجات 
ضد هذا التأثير؛ »إذ تطورت فلسفة اليبنتز إلى قوة 
عقلية جديدة، وفي هذه الفلسفة لم تتخذ صورة 
العالم محتوى جديًدا فحســب، بــل ظهر فيها 
شكل واجتاه جديدان أساسيان للتفكير أيًضا. وبدا 
في أول األمر كأن اليبنتز يسعى إلى مواصلة عمل 
ديكارت ويحاول إطاق القوى التي ال تزال نائمة في 

هذا العمل وتطويرها«.

من أعمال هادي ماهود
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للسياســات  التقدم  »معهد  ّضيف 
اإلمنائيــة« وكيــل وزارة التخطيــط 
واملالية الدكتور ماهــر حماد جوهان 
للحديــث عن  افــاق اعــادة االعمار 
وحتقيق التنمية وحتقيق االستقرار في 
العراق عمومــا واملناطق احملررة  بنحو 
خاص .. وشارك في الندوة التي اقيمت 
برعايــة » مجموعة احلنظل الدولية«     
الندوة املستشــار املالي لرئيس  وأدار 
الــوزراء الدكتور مظهر محمد صالح 
املال  وبحضــور  نخبة مــن خبــراء 
واالقتصاد واملعنيني بشؤون التنمية ..

واستعرض وكيل وزارة التخطيط في 
التي  واالستراتيجيات  اخلطط  حديثه 
اعدتها وزارته لتحقيق التنمية واعادة 
العراق بعــد االنتهاء من  االعمار في 
حتريــر االرض من االرهاب .. موضحا ان 
اتخذت  االستراتيجية  اخلطط  جميع 
مــن التوجهــات العامليــة للتنمية 
املســتدامة حتى عــام 2030 .. وهذه 
الرؤية نعمــل علــى تطويرها ومتثل 
التــزام عراقــي طوعي مــع اجملتمع 
الدولي ضمن 17 هدفا لتحقيق الرؤية 
العراقية للتنمية فــي البلد .. وهذه 
الرؤية تتحقق فــي اطار ثالث خطط 
تنموية وصوال إلى انهــاء الفقر عام 
2030 ، وان خطة الوطنية اخلمســية 
تتوافــق مع مرحلة زمنيــة مقدارها 
5 ســنوات وتنســجم مــع اخلطط 
واالستراتيجيات القطاعية لكي يتم 
التنســيق فيما بينها بهدف العمل 
على حتقيقها وفقا ملدياتها الزمنية .. 
مشيرا إلى ان اخلطة هي خطة اعمار 
وليس اعادة اعمار الن لدينا مشــكلة 
في االعمار ايضــا .. الفتا إلى انه بعد 
مرحلة انتصار العراق على قوى الظالم 
– التنظيمات االرهابية، ينبغي املضي 
قدما مبرحلة تخطيطية مرتكزة على 
أهداف مستدامة ذات توجهات تنموية 
استشرافية  لرؤية  وفقا  مستقبلية، 
تعالج التحديات واملشــكالت املزمنة 
في هذه املرحلة العتمادها في خطط 
التنمية الوطنية القادمة التي تعدها 
املؤسسات  باقي  مع  التخطيط  وزارة 
احلكوميــة واجلهــات ذات العالقــة، 
تتســم  بصيغــة علمية مخططة 
باملرونة  لرسم املستقبل الذي نصبو 
اليه في حتقيق التنمية املســتدامة. 
في عــام 2015 التزم العــراق بأجندة 
التنميــة املســتدامة 2030 طوعيا، 
احتراما لشعبه واحتراما للعالم الذي 
يعيش فيه ، وهي 17 هدف و 169 غاية 
تهدف إلى ان ال يتخلف احد عن ركب 
التنمية. وحقوق اإلنســان، والعدالة، 
والسلم  التنمية  وترابط  واملســاواة. 
والعدالة. .. واملســؤولية املشــتركة 

لكن املتفاوتة. 

آليات تطبيق اخلطط التنموية 
بجميــع  الدولــة  ان  واكــد حمــاد 
االليات  مفاصلها تعمل علــى وضع 
املناسبة لتطبيق خطة التنمية وفق 
اهدافها املرسومة  ,وهي تسير باربعة 
محاور اساسية هي احلوكمة واحلكم 
الرشيد  بكل مسمياته لكي نتمكن 
من تطبيــق وتنفيذ اخلطــة .. واحملور 
الثاني هو االعمار للبلد وليس املناطق 
احملررة فقط  بعد توقف عجلة االعمار 
االمنية  االزمة  بســبب  مرعب  بنحو 
يتعلق  الثالث  واحملــور   .. واالقتصادية 
مبؤشــرات التنمية البشرية الكارثية 
علــى مســتوى الصحــة والتعليم 

والهشاشة والصحة والغذاء واخلطة 
تعمل على معاجلة هذه املشــكالت ، 
واحملور الرابع هو تطوير القطاع اخلاص 
والدولة جادة اليوم لتحقيق شــراكة 
القطــاع اخلاص ليصل  حقيقية مع 
حجم مســاهمته فــي النتاج احمللي 
تزيد عن %40 فــي جميع القطاعات 
.. مشــيرا إلى لــكل مواطن احلق في 
الترابط  التنمية. ,وحتقيق حالــة من 
والتكامــل، بالتــالزم مــع التكييف 
الوطني. وصوال الى احلوكمة الرشيدة 
على كل املســتويات. وبالتالي حتقيق 
عراق امــن، مجتمع موحــد، اقتصاد 
متنوع ، بيئة مستدامة ينعم باحلكم 
الرشــيد« رؤيــة انبثقت مــن خالل 
خصوصيتنــا احمللية مســتندة على 

ابعاد التنمية املستدامة .

ملاذا خطة التنمية 2018-2022؟
وعن ضــرورات إعداد خطــة التنمية 
2018-2022 .. اوضــح حمــاد ان من 
اعداد  إلــى  دعت  التــي  الضــرورات 
هذه اخلطة هي  االســتعداد لرســم 
اخلاصة  االستجابة  سياسات  وتنفيذ 
باالســتقرار وإعادة االعمــار وضمان 
احملررة  للمناطــق  اجملتمعي  الســلم 
مــن ســيطرة داعــش. .. فضال عن 
ارتفاع معــدالت الفقر املتعدد االبعاد 
)أكثر مــن %20(، وفقر النازحني )نحو 
%42( مــن اجمالي ســكان العراق. .. 
وتخصيص  تكييــف  علــى  والعمل 
مواردنــا باجتاه حتســني إدارة األصول 
الرأســمالية الثابتــة مبــا يضمــن 
ملعيار  وفقاً  واســتدامتها  توسيعها 
الكفــاءة. .. وكذلــك  تعــدد وتنوع 
الناجمة عن  الصدمــات  واســتمرار 
التطــرف واإلرهاب والعنــف وفقدان 
االمن. .. رافق ذلــك  تراجع العراق في 
وأصبح  والشفافية  النزاهة  مؤشرات 
من بني الدول االكثر فســاداً. وتراجع 
اخر في  مؤشــرات التنمية البشرية 

وفقاً للمقاربات الوطنية والدولية. 

تأشير وتأطير عمليات
إعادة اإلعمار 

وعــن خطــة اعــادة االعمــار .. قال 
وكيــل وزارة التخطيط  انــه وتزامنا 
مع جهود وإجــراءات وزارة التخطيط 
في إعــداد خطة التنميــة الوطنية 
2018-2022 ، سعت الوزارة وبالتعاون 
مع الشــركاء الدوليــني واحملليني إلى 
الفعالة في تأشير وتأطير  املساهمة 

األعمار  إعــادة  مهمــة  متطلبــات 
بشــكل علمي وتفصيلي مســتند 
إلى بيانات إحصائية موثقة ومحدثة 
من خــالل وثيقة » اإلطار العام خلطة 
إعــادة األعمــار والتنميــة » واحمللق 
التنفيــذي الــذي يوضــح اإلجراءات 
املالية واملؤسسية بهدف االنتقال من 
جهود اإلغاثة الطارئــة وجهود إعادة 
االستقرار إلى إعادة األعمار والتنمية 
طويلة األمد في املناطق احملررة. والعمل 
على تعافــي احملافظات املتضررة جراء 
)بغداد  واحلربية  اإلرهابيــة  العمليات 
ونينوى وصالح الدين واألنبار وكركوك 
وديالى وبابل( وفقا ملعايير املؤشــرات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة الوطنية 
للحقوق واخلدمات في ســنة الهدف 
2027، وتنميتهــا مهمــة وقضيــة 

وطنية وامر ضروري واساسي لتمكني 
الدولة العراقية من العيش واالزدهار، 
وملنع تصعيد الصراعات والرجوع إلى 
العنف، وتدعيم  الســالم املســتدام 
ضمن بيئة آمنة ومســتقرة(( .. مبينا 
ان خطة اعــادة االعمــار تهدف إلى 
تعافي املواطنني من سكان احملافظات 
املتضــررة جراء العمليــات االرهابية 
واحلربيــة وربط خطة اعــادة االعمار 
التنمية  وأجنــدة  التنموية  باخلطط 
املســتدامة. وان تكون قيادة احلكومة 
العراقية مع مشاركة واسعة النطاق 
محلية وخارجية .وان تكون  اسبقية 
الفئــات االكثــر تضرراً وهشاشــة 
بالرعاية احلكوميــة  . وضمان احللول 
اعتماد  .و  داخليا  للنازحني  املستدامة 
اســتثمارها  و  االزمات  توظيف  مبدأ 
توجيهها ألفضل  و  تنمويــة  كفرص 
التغييــرات و النتائــج. ... إلــى انها 
وثيقة وطنية  تهــدف إلعادة االعمار 
والتنمية في احملافظات املتضررة جراء 
العمليات اإلرهابية واحلربية كخارطة 
طريــق إلدارة ومعاجلــة األزمــة بكل 
ابعادها فــي هذه احملافظــات. فضال 
عــن احملافظات االخــرى ، وهي خطة 
تقوم على اساس ترابط العمل بينها 
مثل    االخــرى  االســتراتيجيات  وبني 
السكن  وتأهيل  ملعاجلة  استراتيجية 
العشــوائي بالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية ) غير 
مقرة(. و استراتيجية النهوض باملرأة. 
واســتراتيجية التنــوع البيولوجــي 
وبرامــج للنهــوض بالواقــع البيئي 
السيما االهوار بعد ادراجها في الئحة 
التراث العاملي.  والسياســة الوطنية 
التنمية  اســتراتيجية  و  للســكان. 
الثالثة(. وكذلك  املرحلــة   ( احلضرية 
والتعليــم.  التربيــة  اســتراتيجية 
واالســتراتيجية الوطنية للشباب. و 

استراتيجية تطوير القطاع اخلاص.

منهجية إعادة اإلعمار
بعيدا عن املنح الدولية 

وبني حمــاد ، اننا  نعمــل على وضع 
منهجيــة إلعــادة االعمار مــن دون 
املنح  علــى  كبير  بشــكل  االعتماد 
من  فان  ولذلــك  الدولية  والقــروض 
بــني حتقيق احلكــم الرشــيد إلعادة 
االعمار هو بناء مؤسســات في اطار 
مؤسســاتي ومالــي شــفاف وهذا 
مطلــب جماهيري فضــال عن كونه 
عاملــي ، وهذه املنهجيــة كان ينبغي 

العمــل عليهــا منذ زمن ســابق ، .. 
التحتية  البنــى  تأهيل  ان  موضحــا 
الينحســر مبا مت تدميره خالل احتالل 
داعش فقط امنا هنــاك عوامل اخرى 
دخلــت زادت من حجــم احلاجة إلى 
املشــاريع من بينها توقــف التنمية 
وعدم تنفيذ املشاريع التي تضمنتها 
اخلطط السابقة ، والعامل الثاني هو 
السكان  الطبيعية في حجم  الزيادة 
الذي يتطلب زيادة املشــاريع السيما 
مشــاريع اخلدمات ، وهذا من شــأنه 
ان يزيــد الفجوة فــي البنى التحتية 
فضال عن اخلســائر في البشر واحلجر 
.. كاشــفا عن وجود 5 االف مشــروع 
موجودة على االرض متوقفة قيمتها 
اكثــر مــن 200 ترليون دينــار و يبلغ 

اندثارها السنوي اكثر من 4 تريليونات 
دينــار وبالتالي فــان اعــادة االعمار 
ينبغي النظر إلى هذه املشــكلة  وان 
تركها يــؤدي إلى تفاقم اخلســارة .. 
واالقتصادية  االجتماعية  اخلسائر  اما 
وقد  وخطيــرة  كبيرة  االخــرى  فهي 
وصلــت مؤشــرات الفقر إلــى اكثر 
من %20 في عمــوم العراق فضال عن 
الفقر الطارئ في املناطق احملررة التي 
وصل إلى اكثر من %40 ، وقد تسببت 
سياســة ايقاف التوظيــف من زيادة 
نسب الفقر والبطالة مع تزايد اعداد 
اخلريجني ســنويا .. الفتا إلى ان تنفيذ 
اطــار اعــادة االعمار يتطلــب نهجا 
التنفيذ,  مخصصا ومركزا لتيســير 
كما يتطلب التنســيق بني احلكومة 
الفاعلة  واجلهات  الدوليني  والشركاء 
األخرى التي ستشــارك فــي تنفيذ 
األنشــطة ذات األولوية احملددة، ونظام 
رقابــي متخصص يراقب اســتخدام 
األموال العامة مبا في ذلك املساعدات 
اإلمنائية الدولية ويســمح للمجتمع 
بســهولة...  التنفيذ  عمليــة  فهم 
مشــددا على ان الوضــع االقتصادي 
واملالي احلالي غير قــادر على تغطية 
املتمثلة  القادمة  االلتزامات للمرحلة 
مبرحلة اإلنعاش والتنمية على الرغم 
التمويل  املساهمات اخلجولة في  من 
من اجلهــات اخلارجية والقطاع اخلاص 
, وعليه وضعت احلكومة استراتيجية 
للتمويل  للمرحلة القادمة تتثمل في 
وضع مبادئ رئيســية لنهج التمويل 
العالي بني  التنســيق  معتمدة على 
األمثل  والتوجيه  العالقة  ذات  اجلهات 
األولويات  للموارد مــن خالل حتديــد 
وحتديد نوع األنشــطة وكما مبني في 

الشكل ادناه . 

نريد إدارة ناجحة لألصول
وليس إضافة أصول جديدة 

واشــار وكيل وزارة التخطيط إلى ان 
الفهــم احلقيقي للتنميــة في كل 
دول العالــم هــو ادارة االصول وليس 
اضافة اصــول جديدة فيمــا الوضع 
لدينا هو اضافــة اصول جديدة بنحو 
دائم في وقــت ان الكثير من االصول 
السابقة تعاني من سوء االدارة بدليل 
وجود مشــاريع متوقفة تزيد قيمتها 
عن 240 ترليــون دينار ، كما ان الدولة 
تصرف %75 مــن املوازنة على الرواتب 
مــن دون وجود مخرجــات حقيقية .. 
لذلــك فالعمل يجــب ان يكون على 

وضمان  االصــول  حتســني  كيفيــة 
العمل الصحيح .. معلنا عن انشــاء 
قاعدة  تتضمــن  الكترونية  منصــة 
بيانات شــاملة وكاملــة عن جميع 
املشــاريع ســواء اخلاصة باالعمار او 
غيرها وهــذه املنصة تتيح للمعنيني 
وتوقيتات  بتابعة خطــوات  واملمولني 
العراق  ان  .. مشــددا  تنفيذ املشاريع 
اليبحث عن املنح والقروض امنا نبحث 
عن االســتثمار بصورتــه احلقيقية ، 
وقد كانت املنــح محدودة جدا ، فيما 
نقوم بدراســة القــروض والضمانات 
.. محذرا من  املناســبة  االستثمارية 
خطــورة اي خطوة خاطئة قد تعيدنا 
إلــى نقاط غادرناها وحدوث نكســة 
.. مؤكدا ان وضــع النفط االن افضل 
والسيولة جيدة ولكن هناك حدود في 
املوازنــة والتخصيص بعد ان ارتفعت 
االســعار النفطي إلى نحو 70 دوالرا 
وبالتالي فــان العراق لن يكون بحاجة 
إلــى االقتراض خــالل العــام احلالي 
وســنتمكن من ســد فجوة العجز 
البالغة 13 مليار دوالر ..فضال عن متكن 
احلكومة من تســديد مســتحقات 
املقاولني نقدا وليس مبوجب ســندات 
مســيلة ، ولكن مع هذا التحســن 
الينبغي اطالق اوجه االنفاق بل يجب 

االبقاء عليها . 
 

الدولة تسير بعقالنية عالية 
من جانبه اكد املستشــار االقتصادي 
لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر 
محمــد صالح ان الدولة االن تســير 
بعقالنيــة عالية ، مبينــا ان التنمية 
احلقيقية تتطلب حتسني ادارة االصول 
وبعكــس ذلك فــان قيمــة االصول 
تتناقــص واالمر يشــبه وضع العربة 
امام احلصان وهذا ميثل مازق للتنمية 
.. مبينا اننا بحاجة إلى طبقة مديرين 
جيديــن للتنمية ، فضــال عن اهمية 
وجود دراســات جدوى مبســتوى عال 
لكي نتخلص من املشــاريع الفاشلة 
.. مؤكدا ان ايجاد فرص العمل اجليدة 
للشــباب كفيل بتحقيــق التعايش 
الســلمي اجملتمعــي .. مضيفــا انه 
المنــاص من اعــادة هيكلة املصارف 

التي تواجه مبقاومة داخلية . 

حوارات وآراء ومناقشات 
وشــهدت الندوة مناقشــات شارك 
فيهــا عــدد مــن اخلبــراء واملعنيون 
فقــد حتــدث خــالل النــدوة اخلبير 
االقتصــادي باســم جميــل انطون  
ماجد  الدكتــور  االقتصادي  واخلبيــر 
الصوري واخلبيــر االقتصادي الدكتور 
الدكتور  واالســتاذ  البنــدر  عبداهلل 
العالقات  ومدير  عبدالسالم ســعيد 
اخلارجية في رابطة املصارف العراقية 
مصطفى  انــور  شــيروان  اخلاصــة 
عبداحلســن  االقتصــادي  واخلبيــر 
الزيادي والدبلوماســي السابق غالب 
فوزي  واالعالمي حســني  العنبكــي 
وسيدة االعمال العراقية زينب اجلنابي 
واخرون .... وقد اكــد املتداخلون على 
ضــرورة فصل تأثير السياســة على 
االقتصــاد وزيادة مســاهمة القطاع 
التنمية مــن خالل دعمه  اخلاص في 
وزيادة انتاجيتــه والعمل على حتقيق 
واعادة  وتوزيــع  احلقيقية  احلوكمــة 
توزيــع الدخل وتوفير قيــادات  فاعلة 
ملؤسسات الدولة والعمل على حتديد 
الهويــة االقتصادية التــي يعتمدها 

االقتصاد العراقي 

عن ضرورات إعداد 
خطة التنمية 

 .. 2022-2018
اوضح حماد ان 

من الضرورات التي 
دعت إلى اعداد 

هذه الخطة هي  
االستعداد لرسم 
وتنفيذ سياسات 
االستجابة الخاصة 
باالستقرار وإعادة 

االعمار وضمان 
السلم المجتمعي 
للمناطق المحررة 
من سيطرة داعش

 اننا  نعمل على 
وضع منهجية 

إلعادة االعمار من 
دون االعتماد بشكل 

كبير على المنح 
والقروض الدولية 

ولذلك فان من 
بين تحقيق الحكم 

الرشيد إلعادة 
االعمار هو بناء 

مؤسسات في اطار 
مؤسساتي ومالي 

شفاف وهذا مطلب 
جماهيري فضال عن 

كونه عالمي

وكيل وزارة التخطيط: نعمل على تحسين إدارة األصول وال نعّول كثيرًا 
على المنح والقروض الدولية والوضع االقتصادي للعراق أصبح أفضل

خالل ندوة لـ »معهد التقدم للسياسات اإلنمائية »..
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بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحت وزارة الشباب والرياضة 
من خالل دائرة شــؤون األقاليم 
النجــف  واحملافظــات ملعــب 
الدولي مســاء أول أمس، وسط 
وجميلــة  كبيــرة  احتفاليــة 
حضرهــا أكثر مــن ثالثني ألف 
فنية  فعاليات  وتخللها  متفرج، 
جميلــة وكلمة وزير الشــباب 
والرياضة عبد احلســني عبطان، 
التحفة  وحتدث فيها عن هــذه 
اإلجناز  وهذا  اجلميلــة  املعمارية 
الكبير الــذي كان ضمن أهداف 
اجلماهير  وموعداً  ،مؤكداً  الوزارة 
العراقيــة بأن العمل مســتمر 
العديــد من املشــاريع  ألجنــاز 
الرياضيــة في األيام واألشــهر 

املقبلــة ،وبعدها بــدأت املباراة 
األفتتاحيــة والتي جمعت جنوم 
الســابقني  العراقيــة  الكــرة 

مــع جنــوم النجف الســابقني 
بالتعادل  املبــاراة  وأنتهت  أيضا 

السلبي.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
صدر العدد اجلديد ) 16 ( من مجلة 
بشــؤون  املتخصصة  باراملبيــاد 
رباضة متحدي االعاقة في العراق 
االعالم  قســم  عــن  والصــادرة 
الوطنية  الباراملبية  اللجنــة  في 

العراقية.
رئيــس حترير اجمللة هشــام  وقال 
تضمن  اجلديد  العدد  ان  السلمان 
في  املهمة  املواضيــع  مــن  عدد 
ولقاءات   وتقارير  الباراملبية  رياضة 
ومتابعات ســلطت االضواء على 

ابطال التحدي.
واضاف السلمان الذي يرأس قسم 
الباراملبية  اللجنــة  فــي  االعالم 
الوطنيــة العراقيــة ان مجلــة 
باراملبيــاد واكبت في عددها لهذا 
احلدث  علــى   2018 ايار  الشــهر 
االبرز في العــراق وهو االنتخابات 
البرملانية ومدى مشاركة وحظوظ 
ممن  العراقية  الرياضة  بعض جنوم 
والتي  فيها  للمشــاركة  رشحوا 
جترى الســبت املقبل اضافة الى 

ابواب اجمللة الثابتة.

إعالم اتحاد الكرة
وفد  البصرة،  إلى محافظة  وصل 
منتخبنــا الوطني بكــرة القدم 
حتضيراتــه ملواجهــة املنتخــب 
الفلسطيني مســاء يوم غد في 
االطار الدولــي الودي على امللعب 
الرياضية,  املدينــة  فــي  الرئيس 
حيث من املؤمل ان يخوض مساء 
أمس اولى وحداته التدريبية على 
مالعب التدريب في مجمع املدينة 
بقائمة  البصــرة  في  الرياضيــة 

اقتصرت على الالعبني احملليني.
وقــال املديــر االداري للمنتخــب 
الوطني باســل كوركيس يخوض 
وحداته  اولــى  الوطني  منتخبنا 
التدريبية أمس االحد على مالعب 
البصرة  مدينــة  فــي  التمريــن 
الرياضية عند الساعة السادسة 
عصرا على ان يســبق ذلك اجراء 
وحدة تدريبية فــي قاعة االلعاب 

الرياضية في الفندق.
واضاف: القائمة ســتحتوي على 
عشــرين العبــا اقتصــرت على 
االســماء من الدوري احمللي فقط 
املباراة  باقامــة  تتعلق  الســباب 
خارج ايام الـ"FIFA DAY", مشيرا 
فــي الوقــت ذاته الــى ان اجلهاز 
الفنــي وجد ان املباراة ســتكون 
خير فرصة لفســح اجملــال امام 
الالعبــني الذين لم تســنح لهم 
كروية  مناســبات  فــي  الفرصة 
سابقة للمشــاركة والتعبير عن 

امكاناتهم الفنية والبدنية.
علــى صعيــد متصــل خــاض 

املنتخب الفلســطيني يوم امس 
األول ثانــي وحداتــه التدريبيــة 
علــى ادمي مالعــب التدريــب في 
املدينة الرياضيــة, حيث بلغ عدد 
 "58" الفلسطيني  الوفد  اعضاء 
شــخصاً يتقدمهم رئيس االحتاد 
الرجوب  جبريــل  الفلســطيني 
وعمر  الرئيس  نائب  عمر  واحسان 
وفراس خالد  الســر  امني  محمد 
املدير التنفيذي واجلزائري نور الدين 
ولد علــي املدير الفني اضافة الى 
37 العبا هم كل من "توفيق علي 
ورامــي كمال وغامن زيــدان ورمزي 
وايــاد فؤاد  نبيل  امي وعبــداهلل 
وعــدي ابراهيم ومحمــد نعمان 
وتامر عمر ومصعــب خالد وتامر 
محمد ومحمد يوســف وسامح 
ايــاد واحمد ماهر  فارس ومحمد 
وعبداللطيف  انريكــي  وجونثان 

وثائــر محمد وشــادي  محمــد 
ســحويل ومحمد ظاهر وشهاب 
رزق وامين رفعت وعدي علي واسالم 
محمــد وانس محمــد ومحمود 
منــار ومحمــد ماجد وســعدو 
وهيثم  باســم  ومحمد  ســمير 
صــالح ومحمد عــوض ومحمود 
عيد وموسى بشير ومحمد بشير 
ابراهيم  ورامــي  فــارس  ومحمد 

ومحمد يوسف".
ومن املقرر ان يصل في الســاعة 
السادسة من صباح اليوم االثنني 
احملدد  االردني  التحكيمي  الطاقم 
اللقاء  لقيادة  االسيوي  االحتاد  من 
واملتكون من احلكــم الدولي مراد 
احمد ويســاعده كل من عيسى 
فيما  ظاهــر  ومحمود  محمــود 
ســتتم تســمية حكم رابع من 

العراق في وقت الحق.
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مسعود يتكفل 
بمصاريف عالج دارا محمد

ثالث مباريات لالتصاالت 
في معسكره بالسليمانية

»بالدي« ينتخب 
هيئة إدارية جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتصل رئيس االحتــاد العراقي لكرة القدم، عبد 
اخلالق مســعود بالالعب الدولي السابق ونادي 
أربيل، دارا محمد لالطمئنان على صحته، وقال 
عضو املكتب اإلعالمي لالحتاد حسني اخلرساني 
في تصريحات صحفية  »عبد اخلالق مســعود 
اتصل بالالعب السابق دارا محمد الذي يعاني 
من مرض الســرطان، ويحتاج لتدخل جراحي 

في أحد املستشفيات األوروبية«.
وأشار اخلرساني إلى أن مسعود تكفل بكامل 
مصاريف العمليــة التي يحتاجها دارا، مؤكًدا 
الوقــوف مع الالعبــني الســابقني واجب  أن 
إنساني.وأوضح أن رئيس االحتاد اتصل شخصيا 
بالالعــب وأبلغــه بأنه ســيتكفل مبصاريف 
التداخل اجلراحي، وأنه ســيكون أول الداعمني 

له للتغلب على مرضه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لعب فريق نادي االتصــاالت بكرة القدم مباراتني 
وديتــني في معســكره التدريبــي، ب محافظة 
السليمانية، امام فريقي بيشمركة السليمانية 
التــي انتهت بالتعــادل بهدف ملثلــه، فيما فاز 
على الكــوت في ثاني مبارياتــه بهدفني مقابل 
هدف واحد للكوت، وسيلعب اليوم االثنني ثالث 
مبارياته عندمــا يالقي فريق حلبــة في ملعب 
االخير، وبحسب مدرب كرة االتصاالت، ولي كرمي، 
فإن فريقه يعد معســكر الســليمانية احلالي 
محطة مهمة فــي اطار حتضيراته ملنافســات 
الــدوري التأهيلي، حيث تصدر الفريق ترتيب فرق 
اجملموعة االولــى في دوري انديــة الدرجة االولى 
البغــدادي، بعد ان جمع 33 نقطة، من 10 فوز و3 
تعادل، فيما ينتظر قرار جلنة املســابقات بشأن 
مباراته االخيرة التي تأجلت بســبب االمطار في 
بغــداد مؤخراً، وكان الفريق يتقدم على احملمودية 
بهدف. واوضح: ان نقاط املباراة الثالث لو اضيفت 

سيصبح رصيدنا 36 نقطة.

بغداد ـ داود الشمري*
انتخبــت الهيئة العامة لنادي بــالدي الرياضي هيئة 
ادارية جديــدة للقيام مبهام ادارة فــرق النادي للفترة 

املقبلة، بحضور ممثلني عن وزارة الشباب والرياضة.
وقال رئيــس الهيئــة االدارية للنــادي مظاهر جليل 
الركابي ان الهيئــة العامة لنادي بالدي اجتمعت عند 
الســاعة السادسة مســاء من يوم اخلميس املاضي 
على قاعــة النادي في املقر الرئيســي مبنطقة زيونة 
ببغداد،النتخــاب هيئة ادارية جديــدة وبحضور ممثل 
عن وزارة الشــباب والرياضة بسام علي وادي.. واضاف 
الركابي ان الهيئة العامة للنادي املســجلة لدى وزارة 
الشــباب هي 55 عضــوا، وقد اجتمــع 50 عضو من 
الهيئــة العامة في االنتخابات الختيار الهيئة االدارية 

اجلديدة.
اوضح الركابي الذي مت جتديد الثقة له كرئيسا للنادي، 
ان نتائج التصويت اسفرت عن ) مظاهر جليل الركابي 
49 صوتا( رئيسا للنادي، و) كرار محمود جواد 47 صوتا 
نائب رئيس النادي( واعضاء الهيئة االدارية كل من ) اياد 
صبحي جابر 49 صوتا، وجاسم محمد عبد الزهرة 46 
صوتا، وشذى احسان جواد 48 صوتا، والدكتورة انتظار 

جمعة مبارك 46 صوتا، وسالم بناي جميد 45 صوتا(.
يذكر ان نــادي بالدي احد االندية العراقية املســجلة 
رسميا لدى وزارة الشباب، ويشارك في الدوري العراقي 
الدرجــة االولى بكرة القــدم املؤهل للــدوري املمتاز، 
وشارك في عدة بطوالت خارجية منها بطولة باريس 
الدولية وغوتيا الدولية بكرة القدم، وبطولة فرب اسيا 
اللعاب القوى وحقق نتائج ايجابية وميداليات ذهبية 
وفضية على مســتوى الفئات العمــري، كما ميتلك 
اكادميية رياضية لتاهيل العبني بكرة القدم وزجها مع 

املنتخبات الوطنية.

* الناطق اإلعالمي لنادي بالدي الرياضي

بروكسل ـ روان الناهي *

تنطلــق اليــوم اإلثنــني فعاليات 
النســخة الواحــدة والثمانني من 
العمومية  اجلمعيــة  اجتماعــات 
الدولــي  لالحتــاد  )كونغــرس( 
والتــي  الرياضيــة،  للصحافــة 
تستضيفها العاصمة البلجيكية 
بروكسل حتى يوم اخلميس املقبل.

ويناقش مؤمتر هــذا العام 9 نقاط 
رئيسية حددها منهاج املؤمتر، حيث 
يبدأ مســاء اليوم اإلثنني بجلسة 
مختصــرة للتعرف علــى أعضاء 
الدول املشاركة عبر حفل اإلفتتاح 
 ، Le Plaza الرســمي بقاعة فندق

وسط عاصمة اإلحتاد األوربي.
تســببت إجراءات إصدار تأشــيرة 
الدخول الى منطقة االحتاد االوربي 
» شــنجن« بغياب الزميليني خالد 
جاســم رئيــس اإلحتــاد العراقي 
الصاحلي  آيــاد  الرياضي،  لإلعــالم 
بصفته عضوا في االحتاد لألسيوي 
التمثيل  غيــاب  بســبب  وحتديدا 
الدبلوماســي ململكة بلجيكا في 

العاصمة بغداد.
وسيشــهد اليــوم الثانــي مــن 
الكونغــرس احلديــث عــن تقنية 
ســيتم  التــي    ”var« الفيديــو 
تطبيقها في مونديال روســيا هذا 
الصيــف، مــن خالل شــرح وافي 
بوسكا«  »ماســيمو  ســيقدمه  
رئيــس جلنة احلكام فــي الفيفا، و 
»يوهانس هولزمولير« رئيس قسم 
الفيفا  التكنولوجــي في  اإلبتكار 
، ويعدهــا االحتــاد الدولــي فرصة 
الصحفيني  يتعــرف  كــي  طيبة 
على مفردات هــذه التقنية وطرح 
األسئلة،  كون AIPS يرى أن بعض 
لديهم فهم  احمللليني   الصحفيني 
التي  التقنيــة  هــذه  عن  غامض 

تستخدم في 4 حاالت.

الكونغرس  أعمال  يشــهد جدول 
11 فقرة، ســيتم مناقشتها في 
الفترة الصباحية واملســائية أليام 
تقدمي  على  املصادقة  آبرزها  املؤمتر، 
مذكــرة إحتجــاح مــن االحتادين 
الدولي واالوربي الى البرملان االوربي 
حلماية إستقالل وحقوق الصحافة 

الرياضية.
وقــال »جيانــي ميرلــو« رئيــس 
االحتاد الدولي: بروكســل ستكون 
املكان املثالي ملناقشــة مستقبل 
املطبوعة  الرياضيــة  الصحافــة 

واآللكترونية واالذاعية والتلفزيونية 
آيضا ، فهناك الكثير من القضايا 

التي يتوجب معاجلتها.
وبني ميرلو: على مدى الســنوات 
القليلة املاضية، واجه الصحفيون 
واملصورون الرياضيون صعوبات في 
محاولة القيام بعملهم، بســبب 
و  )راديوية(،  باهظــة  فرض حقوق 
رســوم مفرطة لدخــول املالعب 
والقاعــات الرياضية ، مع معاملة 
تفضيليــة ملصوري النــادي.. كل 
هــذه العوامل تهــدد الصحافة 

املســتقلة واملهنيــة، وهــذا هو 
 AIPS و AIPS الســبب في تقدمي
Europe شكوى ألول مرة إلى جلنة 
البرملان  في  والرياضــة  الصحافة 
األوربي، بعدما مت تســليط الضوء 
علــى العديد من املشــكالت في 

املدة املاضية.
وتطرق »ميرلو« ملعاناة عاشــتها 
األعوام  في  الرياضيــة  الصحافة 
الثمان األخيــرة، ففي عام 2011 ، 
الفرنسية  االذاعات  جميع  منعت 
مانشســتر  مباراة  تغطيــة  من 

يونايتد و أوملبيك مرســيليا ، بعد 
أن طلب مانشســتر يونايتد مبلغ 
26000 يورو من كل محطة إذاعية 
فرنسية ترغب في تغطية املباراة، 
على الرغم من أن محطات الراديو 
اإلجنليزيــة كانت قادرة على تقدمي 
 - مرســيليا  أوملبيك  عــن  تقارير 

مانشستر يونايتد مجاناً.
فيما شهد عام 2014 ، منع رابطة 
دوري احملترفني )القســم األول في 
كرة القــدم البلجيكية( أصحاب 
)مبا في  احلقوق غيــر احلقوقيــني 

ذلك التلفزيونــات اإلقليمية( من 
العمل فــي املنطقــة اخملصصة 
إلجراء اللقاءات ، مما منعهم فعلًيا 
مــن إجراء مقابالت مــع الالعبني 
بعد املبــاراة، إضافة ألحداث عدة 
شــهدت نفس املعاناة للصحافة 

الرياضية.
وتابع ميرلو، فعاليات كونغرس81، 
ما  علــى  املصادقــة  ستشــهد 
جــاء في مؤمتــر ســيئول 2017، 
وقــراءة للتقريرين املالــي واالداري 
بها  قام  التي  االعمال  وإستعراض 
االحتاد الدولي للصحافة الرياضية 
التــي  والفعاليــات واالنشــطة 
متــت تغطيتها، فيما سيشــهد 
املصادقة على  ايضــا  الكونغرس 
مؤمتر لــوزان 2019 ، وتقدمي جوائز 
إخرى من  واعمال  ملراسلني شباب 
بينها حتديد آليــة جديدة إلصدار 
الدولي  لالحتــاد  االنتمــاء  باجات 

للصحافة الرياضية .
يذكــر أن بلجيــكا حتتضــن هذا 
الكونغرس للمرة التاســعة منذ 
للصحافة  الدولي  االحتاد  تأسيس 
الرياضية، لكنها االولى منذ 1958، 
وسبق أن احتضنت بلجيكا املرات 
و  أوســتندة  مبدن  املاضية  الثمان 
كنــوكا وغينت وبروكســل التي 
تعود إلحتضانه مجددا بعد غياب 
منذ عام 1948 ، مع االشــارة الى 
ان كونغــرس 80 كان قــد أقيــم 
اجلنوبية  الكوريــة  العاصمة  في 

سيئول.
وإنطلــق أول كونغــرس لالحتــاد 
الرياضية في  الدولي للصحافــة 
1928، وإحتضنته قارة  باريس عام 
آســيا 4 مرات في األعوام السبع 
املاضيــة مــن خــالل دول كوريا 

اجلنوبية مرتني وقطر وآذربيجان.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

AIPS بروكسل تحتضن )كونغرس( االتحاد الدولي للصحافة الرياضية
حضور 201 عضوا يمثلون 114 دولة

جانب من اجتماعات سابقة للكونغرس الصحافة

الوطني في مباراة سابقة مع قطر
ملعب النجف الدولي

غالف اجمللة
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زيوريخ ـ وكاالت:

أعلن املتحدث باســم الكرملني، أول 
أمــس، أن الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني، يعتزم حضور املباراة االفتتاحية 
للمونديــال، املقــررة بــني املنتخب 
الروســي صاحــب األرض، ونظيــره 
الســعودي، في 14 حزيــران املقبل، 
بالعاصمة  لوجنيكي،  اســتاد  على 

موسكو.
وحــول احتماالت حضــور بوتني في 
مباريات أخرى بالبطولة، قال دمييتري 
بيسكوف، املتحدث باسم الكرملني، 
في تصريحات نقلتها وســائل إعالم 
رسمية »كل شــيء سيتوقف على 

كيفية سير األمور«.
املونديال  فعاليات  روســيا،  وحتتضن 
على 12 اســتادا في 11 مدينة، خالل 
الفتــرة ما بني 14 حزيــران ، و15 متوز 
املقبلني.. وكان بوتني قد حضر وألقى 
كلمة في املباراة االفتتاحية لبطولة 
كأس القــارات 2017 بروســيا، التي 

شكلت اختبارا لتحضيرات املونديال، 
قبل عام من إقامته.

مــن جانب اخر، ومع تبقــي 40 يوما 
على بطولــة كأس العالم 2018 في 
روسيا، استعرض االحتاد الدولي لكرة 
القــدم معلومــة لها عالقــة بهذا 

الرقم.
إن  الرســمي  الفيفا  وقــال موقــع 
التــي لعبها  املباريات  40 هو عــدد 
منتخب روسيا عبر تاريخ مشاركاته 
فــي بطولــة كأس العالــم التــي 
سيســتضيفها هــذا العــام على 
أرضــه.. وأشــار املوقع إلــى أن هذه 
حتت  املشــاركات  تشــمل  املباريات 
»االحتاد  روسيا  لدولة  القدمي  املسمى 

السوفيتي«.
وكان أول ظهور لروسيا باملونديال في 
نسخة 1958 بالسويد، في حني كان 
أكبر إجناز لها هو حتقيق املركز الرابع 
في نســخة 1966، التي أقيمت على 

األراضي اإلجنليزية.
من جهة اخرى، أكد جيلبرتو سيلفا، 
جنــم املنتخــب البرازيلي وآرســنال 

املنتخــب  أن  الســابق،  اإلجنليــزي 
السعودي ســيعاني ضغوًطا كبيرة 
في مواجهة روسيا، بافتتاح مونديال 

2018 الشهر املقبل.
تصريحــات  فــي  ســيلفا  وقــال 
تلفزيونيــة: »الضغــط كبيــر على 
روســيا بالطبــع كدولــة تنظــم 
املونديــال، من أجل تقــدمي أداء جيد 
في البطولــة، وال يختلف األمر أيًضا 
بالنســبة للمنتخب السعودي الذي 
يلعب املباراة االفتتاحية في مواجهة 

أصحاب األرض واجلمهور«.
وأضــاف: »أن تواجــه منتخــب البلد 
املضيف، ليس أفضــل طريقة لبداية 
العالم، لكن هذا  املنافسات في كأس 
الســعودي  املنتخب  الواقع، وعلى  هو 

التعامل معه«.
وعن محمد صالح جنم منتخب مصر، 
علق: »محمد صالح أثبت أنه العب جيد 
مــع ليفربول، لكن ذلك ليس بســبب 
مهاراتــه فقط، وإمنــا ألن الفريق يؤدي 
بشــكل جيد أيًضا، وهو ما يساعده«.. 
وتابع: »األمر كذلك في منتخب مصر، 

ال يجب االعتماد فقط على صالح، ألن 
ذلك يزيد الضغط على املنتخب، ويجب 
أن يكــون اللعب بطريقة جماعية، وأن 

يجد مساندة من زمالئه«.
إلى ذلك، يخوض املنتخب املكسيكي، 
آخر مباراة ودية له، قبل انطالق بطولة 
كأس العالم، أمام نظيــره الدمناركي، 
في 9 حزيران املقبل فــي كوبنهاجن.. 
املنتخب املكسيكي، حتت  وســيواجه 
قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس 
أوســوريو، نظيــره الدمناركــي بقيادة 
املــدرب النرويجي أجــي هاريدي، على 

ملعب بروندبي، في كوبنهاجن.
وقبل تلك املواجهة األخيرة، سيخوض 
املنتخب املكســيكي، مباراتني وديتني، 
األولــى في 28 آيار اجلــاري أمام نظيره 
الويلــزي، والثانيــة أمــام املنتخــب 

االسكتلندي، في 2 حزيران املقبل.
وتشــارك املكســيك ضمن اجملموعة 
السادسة في املونديال، بجوار كل من 
أملانيا والســويد وكوريا اجلنوبية، بينما 
تشــارك الدمنارك، في اجملموعة الثالثة 
بجانب كل من أستراليا وفرنسا وبيرو.

فيفا يبرز عدد مباريات روسيا في كأس العالم

بوتين يعتزم حضور المباراة االفتتاحية للمونديال

تقرير

املنتخب الروسي »أرشيف«

»الوطني« يبدأ تحضيراته
 للقاء فلسطين.. غدًا

أفتتاح ملعب النجف 
 وسط حضور جماهيري كبير

مجلة بارالمبياد في عددها الـ  16
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بغداد - الصباح الجديد:
فالش مــوب عنوان اختــاره مجموعة 
من الشــباب وممــن ميتلكــون مواهب 
عنوانا  ليكــون  والرقص،  باملوســيقى 
التي يســعون مــن خاللها  حلملتهم 
إلرســاء احلياة املدنيــة واحلرية واملتعة 
بشــوارع لطاملا اغرقت بالــدم والصور 

البشعة نتيجة لإلرهاب.
هــؤالء الشــباب اســتوعبوا حجــم 
مســؤوليتهم لتغيير النظرة السائدة 
لطبيعــة احلياة فــي العــراق، وكانوا 
اعالم  واهتمام من وسائل  انظار  محط 
عدة ومنها التي نقلت عن أحد أعضاء 
هذه احلملة ومن أصحاب املبادرة، عازف 
الكمان والتشــيلو امني مقداد، والذي 
عاش أياما قاسية إبان سيطرة تنظيم 

داعش على مدينته املوصل، اذ قال:
"نحن مجموعة صغيرة تتألف من ممثل 
وعازف دف ورسام، إضافة إلى مشاركتي 
بالعزف على الكمان. تقوم فكرة الفرقة 
على إقامة عروض موســيقية، أو فنية، 
بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إنذار في 

أي موقع تختاره في العراق".

وحتدث عن حملة فالش موب: ان حملة 
"فالش موب" تقدم عروضا موســيقية 
وفنية في مســٍعى إلرســاء اخلطوات 
األولى لنشــر املوســيقى والرقص في 
شــوارع العراق، وزيادة الوعي والثقافة 
من خالل الفــن في اجملتمع، مبينا انهم 
الفكر  مــن  الســيء  اإلرث  "يواجهون 

من  الكثيــر  ويواجهــون  الداعشــي، 
أصحــاب األفكار الســلبية، خصوصا 

املنشغلني بانتقاد اآلخر واجملتمع".
من جانبه أكد "علــي تقي" البالغ من 
العمر عشــرين عاما، ممثل مســرحي 
التعبيري، بأن ما يفعله  ويجيد الرقص 
ورفاقــه يثيــر الغرابة فــي الكثير من 

األحيــان، لكنه يجد في ذلك ســعادة 
ومتعة، ويجد ان تعبير املوســيقى أبلغ 

من احلوار".
وقال تقي: "دائما نقوم بعمل فالش موب 
في الشــارع، وما إن أســمع املوسيقى 
حتى أشــعر بأن جسدي يستجيب لها 
النظرات  من  بالرغم  تعبيرية،  بحركات 
الغريبة التــي حتيط بي مــن اآلخرين، 
لكني واثق متاما أنهم يستمتعون بذلك 

مثلي".
والطالب  الدف  املمثل وعازف  فيما قال 
في كلية الفنون اجلميلة أحمد توفيق: 
" نحــاول زيــادة الوعــي والثقافة من 
خالل الفن، ونعتمد علــى فكرة تغيير 
الشعوب بالفن وأن نُسمع الناس أصواتا 
أخرى افتقدوها منذ زمن طويل تقودهم 

بعيدا عن أصوات البارود واالنفجارات".
وتابــع: "من خالل املوســيقى والرقص 
للناس"،  السالم  رسائل  ترسيخ  نحاول 
للعالم  رســائل  إيصال  "نريد  موضحا 
أيضــا أننا في العــراق لدينا فن متنوع 
ومختلــف، وبإمكاننــا النــزول به إلى 

الشارع".

"فالش موب" موسيقى ورقص تعبيري في شوارع بغداد

فريال حسين

إبان عملــي في التلفزيون، ورغــم متاعبه، لم 
أكن أفكر فــي التقاعد، ولم يكن بني مفرداتي. 
وحني دارت األيام، وزادت املتاعب مبا فيها اإلدارية 
واألمنيــة، كنت أنظــر الى التقاعــد كفكرة 
للخــالص، ذلك أن التقاعد في ظل الدكتاتورية 
لن مينحني الفرصة للقيام بأشياء جديدة، كما 
ال يدعنــي أعيش حياة حاملــة كأن أتناول كوب 
القهوة كل مســاء في حديقة منزلي وأنا أتابع 
قرص الشــمس األحمر وهو يختفي في األفق 

البعيد.
وللمفارقة، لم أتقاعد برغبــة مني بل أجبرت 
علــى التقاعد، وبدالً من تقــدمي طلب التقاعد 
بنفســي للتخلص من متاعبي أحالوني على 

التقاعد، وتخلصوا مني بطريقة مهينة.
أليــس من الســخرية أن يُجبر اإلنســان على 
التقاعد وهــو في ذروة الشــباب والقدرة على 

العطاء!!
كان الدرس الذي اســتخلصته آنذاك هو أنه ال 
توجد في األنظمة الشــمولية قيمة لإلنسان 
بغض النظر عن عمره أو حجم عطائه، والبد له 
من املرور عبر دورات ثابتة من االندماج والتفكك، 
حيث تتحول احلقوق إلى واجبات، والواجبات إلى 

طقوس يومية لتقدمي فروض الطاعة والوالء.
أما درس اليوم الذي علي اســتخالصه فهو أن 
أستعيد حقي الضائع، واثأر لكرامتي املهدورة، 
وأن اتقدم بطلب التقاعد طواعية ومبلء إرادتي، 
وهذا ما أقوم به حالياً ليس من أجل االستمتاع 
أو اإلنفاق على الســفر أو بناء بيت األحالم وإمنا 
لتنظيم وإدارة ما تبقى من ســنوات العمر، وال 
أدري كيف لم تســترع هــذه القضية انتباهي 

قبل هذا الوقت، وأن أدعها للصدفة!!
إن املرحلــة األخيرة من احلياة حلقة مهمة مثل 
القصير،  جميع احللقــات األخرى في وجودنــا 
يجب التعامل معها بجدية، فال يكفي أن تكون 
علــى قيد احلياة، وتشــعر بالهمة والنشــاط، 
وتخطط للمستقبل، دون أن تضمن أمنك املالي 

بالتقاعد.
لكل عراقــي حق احلصول على هــذا الضمان، 
بــل يجب علــى احلكومة أن تتعهــد باحلفاظ 
على شــبكة أمان املواطنني وصيانتها بتوفير 
معاشــات تقاعدية للجميع وليس للموظفني 
والعمــال وحدهــم، خصوصاً مع عــدم وجود 
مشاريع ملســاكن ميســورة التكلفة، ورعاية 
صحية ملواطنيها املســنني، كما يجب عليها 
اتخاذ خطوات ســريعة لتقويــة وإصالح نظام 
الرعاية االجتماعية حتى يكون املواطن في أمن 

حقيقي.
لم يشعر العراقيون يوماً بالراحة في حياتهم، 
ولــم يتذوقوا طعم الســعادة، ويعيش املاليني 
منهم حتــت خط الفقر، فيما تتمتع شــعوب 
ليس لها ما للعراق من ثروات ومؤهالت طبيعية 
حياة مضمونة في كل شــئ، ولدى مواطنيها 
كل الفرص للحصول على تعليم جيد، ووظيفة 
جيدة، وعلى السكن والرعاية الصحية والعطل 

مدفوعة األجر. وفي نهاية املطاف: تقاعد الئق.

من أجل ضمان األمن المالي

شروق العبايجي *

خمس حكومات تشكلت في الدولة العراقية منذ عام 
2003 وحلد االن ، وكانت الســمة الغالبة التي خضعت 
 ، اليها مخاضات التشكيل هي احملاصصة السياسية 
او ما اصطلح على تســميتها بالتوافقية السياسية 
، وقد ُفصلت هذه احملاصصة على مقاســات ومصالح 
الكتــل واالحزاب السياســية وطغت كليــا على كل 
مرافق ومؤسســات الدولة ، وكان مــن نتائج تطبيق 
احملاصصة هــو صعود اناس الميتلكــون التخصص وال 
الكفــاءة وال التجربة ، مما ادى الى انهيار املنجز الوطني 
وانتشار الفساد االداري واملالي ، وبعثرة اموال الدولة في 
مشــاريع ، البعض منها وهمي واالخر بغير ذي جدوى ، 
وكذلك اتســاع ظاهرة البيروقراطية وتنامي تعقيدات 
الروتني والترهل الوظيفي ، واذا ما قســنا حجم املنجز 
بعمــر العراق اجلديــد بعد عــام 2003 ولغاية االن مع 
االنفاق املالي الضخم ، جند ان حجم املنجز اليتناســب 
على االطالق مع الزمن الذي مضى واالموال املصروفة ، 
واالمر االهم هو ان هذه االموال الهائلة ساهمت بخلق 
منظومة شرسة من الفساد سمة مالزمة للمنظومة 

السياسية .
ان تأثيــر الطبقة السياســية وضغوطهــا املتواصلة 
على العمــل مبنهج احملاصصة هو اخلطــر االكبر التي 
خضعت له احلكومات السابقة والذي قادها الى طريق 
الهالك وعدم القدرة على االجناز ، وبقيت تلك احلكومات 
ضعيفة المتلك املركزية في تنفيذ القرار ، وليس لديها 
القدرة على تفعيل اجلانب الرقابي طاملا سيطرة طوابير 
مــن مختلف الكتل السياســية واالحــزاب على كل 
مرافق الدولة وشكلت قوى تعمل على وفق اجتهادات 
تخلــو من التخصص والكفــاءة والتجربة ، االمر الذي 
ادى الــى فقدان اخلطط االســتراتيجية والتنموية في 
مجاالت االقتصاد والزراعة والصناعة ، وتلكؤ العملية 
التعليمية وتردي املؤسسات الصحية وحتجيم الثقافة 

والفكر والسياحة .
ان احملاصصــة البغيضة هي اخطــر واكبر من حجم 
الطائفيــة على الصعيــد التنموي وبنــاء الهيكلية 
االداريــة واملؤسســاتية للحكومة والدولــة ، واذا كنا 
نتطلع لتشكيل احلكومة القادمة بعد االنتخابات البد 
ان يؤخذ بنظر االعتيار وبجدية عالية عدم اخلضوع آلفة 
احملاصصة ، وان تكون الكتل السياسية على قدر كبير 
من الشــجاعة لالعتراف بخطئها الفادح مبساهمتها 
في خلق منظومــة احملاصصة ، وان عليها االلتزام امام 
الشعب بأنها ســتعمل على هدم هذه املنظومة وفق 
منهجية واضحة ، وأن يجري التوجه لتشكيل احلكومة 
من خالل ممارسة املسؤولية الوطنية في اختيار حقائب 
الوزارات على اســاس الشــهادة والتخصص والكفاءة 
باالضافة الى التجربــة الوظيفية املتخصصة ، وعلى 
رئيس الــوزراء القــادم ان يتحلى بالشــجاعة والقوة 
واحلكمــة في خياراتــه ، واليوجد نص دســتوري يلزم 
الرئيــس املرتقب فــي الطلب من الكتل السياســية 
ترشيح شــخصيات لتولي احلقائب الوزارية ، امنا ذلك 
من صالحياته الدســتورية ، وعليه ان يفكر بتفاصيل 
املرحلــة القادمة النها في واقع احلــال ينبغي ان تكون 
مرحلة حاسمة لتحقيق املنجز الوطني وباالخص في 
ظروف يشهد فيها العراق وضعا امنياً مستقراً وحتركاً 
ايجابياً في مســتوى اســعار النفــط ، وتنامي حجم 
املســاعدات والقروض املالية التي تعهدت بها العديد 
من دول العالم . وعلى اساس ذلك البد من التصحيح .

•نائبة في البرملان

الحكومة المرتقبة

مجموعة من الشباب العازفني

الصباح الجديد - وكاالت:
وســائل  موجة غضب  اجتاحــت 
التواصــل االجتماعي في الواليات 
املتحدة، بعد أن ظهر مقطع فيديو 
لرجل شــرطة وهو يركل مشتبها 
بــه فــي رأســه، برغم أنــه كان 
منبطحــا علــى األرض ولم يقاوم 

االعتقال.
والتقط أحد الشهود العيان مقطع 
الفيديو في مدينــة ميامي، حيث 
ظهر ديفيد فالدمي ســوازو، املشتبه 
بــه في ســرقة ســيارة، وهو على 
األرض وشرطي يوجه سالحا نحوه، 
ثم قــام بتكبيله من اخللف من دون 

أن يظهر سوازو أية مقاومة.
وبعد أن مت تكبيله ركض شــرطي 
آخــر يدعــى ماريو فيغويــروا نحو 
املشــتبه به وركله بقوه في رأسه، 

ثم قام بتثبيته على األرض.

وقام رئيس شــرطة ميامي بإيقاف 
الشــرطي عن العمــل "النتهاكه 
الواضح للسياســة املتبعة"، كما 
مت إيقــاف راتبه حلني ظهــور نتائج 
التحقيق في الواقعة، على وفق ما 

ذكرت صحيفة "نيويورك تاميز".
من جانبــه، أعرب عمدة ميامي عن 

غضبه مــن الواقعــة، قائال: "لقد 
حدث..  ممــا  باالشــمئزاز  شــعرت 
أعتقد أنه من الواضح أن الشرطي 
تصرف من دون مســؤولية وبصورة 
غير الئقة. شــعرت بالســعادة أن 
وأوقف  فورا  تصرف  الشرطة  رئيس 

الشرطي عن العمل".

الصباح الجديد - وكاالت:
يعــود الفنــان الســعودي ناصر 
العام  هذا  رمضــان  في  القصبي 
في  درامــي جديد،  بثــوب   ،2018
30 عاما  بعــد  تراجيدي  نســيج 
من الكوميديــا، ليخرج من عباءة 
ويظهر بصورة جديدة،  الكوميديا 
تعــد نقلة نوعية ملــا قدمه على 

مدى ثالثة عقود.
الكثيــر  املسلســل  ويحمــل 

مــن القضايــا التــي عاصرهــا 
اجملتمــع الســعودي منــذ حقبة 
السبعينيات، والتي تُسّلط الضوء 
علــى حياة الســعوديني في تلك 
االجتماعية  الناحيتني  من  الفترة 

واإلنسانية. 
القصبــي: ركزنا على  وقال ناصر 
دراميا  والعمــل مبنــي  النــص، 

ومتماسك ومصنوع باحترافية. 
وأضاف: انشــغلنا في أثناء ورشة 

الفكــرة  بتفاصيــل  التحضيــر 
درامياً  بنــاًء  واملبنية  البســيطة 

منظماً”.
 املسلســل مأخــوذ عــن قصــة 
الكاتب الراحل عبدالرحمن الوابلي 
ويســرد حقبة تاريخية مهمة في 
تاريــخ اململكة و اخلليــج، بصبغة 
اجتماعية إنســانية بــدًء من فترة 
الســبعينيات امليالدية، حتى يومنا 

هذا من خالل عدة أجزاء.

فضيحة جديدة للشرطة األميركية

الصباح الجديد - وكاالت: 
أودت سلسلة من حوادث املناجم شبه 
األشخاص  عشــرات  بحياة  املتزامنة 
في مناطق شتى في العالم، ألسباب 
تراوحت ما بــني انهيار أرضي، وانفجار 

غازي وزلزال.
ففي جنوبي غرب باكســتان، لقي 16 
تسعة  وأصيب  مصرعهم  شــخصا 
آخرون في انهيــار منجم للفحم جنم 

عن انفجار غاز، بحسب مسؤولني.
ووقع احلادث فــي منطقة مروارة على 
بعد 45 كيلومترا شرقي كويتا عاصمة 
والية بلوشســتان الغنية بالغاز على 

احلدود مع إيران وأفغانستان.
وفي ميامنار، أعلنت الســلطات مقتل 
17 شخصا في شمالي البالد، نتيجة 
التربــة قرب منجــم لألحجار  انزالق 

الكرمية.
وهذا النوع من احلوادث شائع في هذه 
املناجم  استغالل  يتم  املنطقة، حيث 

بطريقة تشكل حتديا للبيئة.
وأدى زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر 
إلى حصار خمسة عمال داخل منجم 
فحــم يقع على عمق نحــو كيلومتر 
حتت األرض في جنوبي بولندا، السبت.

وما تزال تواجه عملية اإلنقاذ عراقيل 
امليثان  غاز  ارتفاع مســتويات  بسبب 
التي وصلت إلى نســبة تركيز 58 في 

املئة.

وقبل 48 ســاعة، حوصر 13 عامال في 
منجم ماســاكني الواقع غربي مدينة 
جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، بعدما 
تســبب زلزال في انهيار داخل املنجم 
في بلــد يضــم أعمــق املناجم في 

العالم.
وبحســب وزارة املــوارد املعدنية، فإن 
الهزات األرضية كانت السبب في 30 
باملئــة من حاالت الوفــاة في املناجم 

العام املاضي.

لعنة المناجم تضرب 
4 دول حول العالم

من طاش ما طاش الى العاصوف
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