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بغداد ـ الصباح الجديد:
نشــر البنــك الدولــي توقعاته 
وتقديراته لالقتصاد العراقي خالل 
عــام 2018، إذ طغت املؤشــرات 
برغم  اإليجابيــة على املشــهد 
الوضع  حتذيــرات من هشاشــة 
باحلالة  بســبب مخاطر محدقة 

العراقية.
تابعته  تقريــر  البنــك في  وذكر 
"الصباح اجلديد" ان عدد ســكان 
العراق يبلغ 38.5 نسمة واجمالي 
النــاجت احمللي 197.7 مليــار دوالر. 
معــدل الفقر وفقا خلــط الفقر 
احملدد بـــ 3.2 دوالر فــي اليوم هو 
النســبة  ترتفــع  فيمــا   17.9٪
باحتســاب 5.5 دوالر دخــل فــي 
اليوم الــى 57.3، لكن خط الفقر 
الوطني مت حتديده بـ ٪22.5. فيما 
العراق  العمر فــي  يبلغ معــدل 

.69.6
واوضــح بالقول "يتوقــع البنك 
الدولي ان تتحسن افاق النمو في 
العراق بفضل بيئة امنية مواتية 
واالنتعاش التدريجي لالســتثمار 
العادة االعمار وسط تنبؤات بنمو 

النــاجت احمللي رغــم اتفاق خفض 
االنتاج لـمنظمة اوبك الذي يلزم 

العراق بااللتزام".
تســارع  يتوقع   " التقرير  وأضاف 
وتيــرة النمو لالقتصــاد العراقي 
األمنية  األوضاع  حتســن  بفضل 
حيث سجل %4.4 في القطاع غير 
النفطي فــي 2017، رغم البطء 
في انشطة اعادة االعمار بسبب 
اسعار  وانخفاض  احلرب  تداعيات 
النفط، وسط امال معقودة على 
عمليات اصــالح هيكل االقتصاد 
حيث  النزوح  مشــكلة  ومعاجلة 
مازال %10 مــن العراقيني يعانون 

من النزوح".
ان "  التقرير  البنك بحسب  وتابع 
احتياجات العــراق العادة االعمار 
تقــدر بـــ 88 مليــار دوالر اال أن 
املؤشرات االيجابية سيدة املوقف 
بشكل طفيف وفق التقرير حيث 
سجل التضخم معدالً منخفضا 
2017 بنســبة ٪0.1 والعجز  في 
الكلــي للموازنــة انخفض الى 

%2.2 في العام املاضي".
تتمة ص3

البنك الدولي: 197.7 مليار دوالر الناتج المحلي 
اإلجمالي للعراق واقتصاده يتحسن هذا العام

سوق األوراق املالية "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ثّمــن رئيــس اجلمهوريــة، فــؤاد 
الذي  "املتميز"  الدعــم  معصوم، 
الى  اليابانية  احلكومــة  تقدمــه 
سفيرها  اســتقباله  لدى  العراق، 
فوميو ايواي، وبحثا ســبل تطوير 
العالقات بني البلدين في مرحلة ما 

بعد االنتخابات العراقية املقبلة.
اجلمهورية،  لرئاســة  بيــان  وذكر 
نســخة  اجلديد"  "الصباح  تلقت 
فؤاد  اجلمهورية،  "رئيــس  أن  منه، 
الســفير  اســتقبل  معصــوم، 
ايواي،  فوميو  العراق،  لدى  الياباني 
في قصر الســالم ببغــداد، وبحثا 
السياسية  العالقات  تطوير  سبل 
واالقتصادية والثقافية بني البلدين 
االنتخابات  بعــد  ما  في مرحلــة 

العراقية املقبلة".

البيان  بحســب  معصــوم  وثمن 
"عالقات الصداقــة التاريخية بني 
الثنائي  والتعــاون  واليابان  العراق 
بــني البلديــن الصديقــني فــي 
كافة اجملاالت" كمــا ثمن "الدعم 
للعراق على كافة  املتميز  الياباني 

االصعدة".
واكد معصوم على " الدور احليوي 
اعادة  اليابان في خطط  ملساهمة 
اعمار العراق ال ســيما في املرحلة 
"حرص  علــى  مشــدداً  املقبلة"، 
العــراق علــى ان يكــون للخبرة 
اليابانية مســاهمات واسعة في 
شــتى مجــاالت تطويــر وتنمية 
االقتصــاد العراقي ال ســيما في 
والزراعــة  الصناعــة  مجــاالت 

والتعليم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد األمني العــام جمللس الــوزراء، 
مهــدي العالق، أمــس الثالثاء، عزم 
الى  الصالحيات  نقل  احلكومة على 
احملافظات كافة، وإعــادة النظر في 
الهيكليــات اإلدارية للتشــكيالت 

املرتبطة باحملافظات.
العالق االعالمي  بيان ملكتــب  وذكر 
وتلقــت "الصباح اجلديد" نســخة 
منــه، ان "العالق اكــد خالل خالل 
للجنــة  األول  االجتمــاع  ترؤســه 
التوجيهيــة للبرنامــج التجريبي، 
بشأن الفيدرالية والالمركزية املالية 
وبناء القدرة على الصمود في العراق 
عزم احلكومة بنقل الصالحيات الى 

احملافظات كافة، وإعــادة النظر في 
الهيكليــات اإلدارية للتشــكيالت 

واملؤسسات املرتبطة باحملافظات".
واشــار الــى ان "االجتمــاع تناول 
مناقشة تطبيق املادة 45 من قانون 
 2008 لســنة   21 رقــم  احملافظات 
وتعديالتــه واخلاصة بنقل الوظائف 
الى  والصالحيات  والتخصيصــات 
احملافظتني بشــكل كامــل، فضالً 
عن خطة معهــد احلوكمة لتنفيذ 
القيادية  الكوادر  بناء قدرات  برنامج 
ومجالسها،  احملافظات  في  واإلدارية 
لتفعيل تقدمي اخلدمات الى املواطنني 

خالل األشهر الستة القادمة".
تتمة ص3 

بغداد ـ الصباح الجديد:
النصر  ائتــالف  رئيــس  أكــد 
الثالثاء،  أمــس  العبادي،  حيدر 
أن العــراق أصبح يقــود حرب 
خارج  داعش  تنظيــم  مطاردة 
حــدوده وباعتراف العالم، الفتا 
الى ان العراق لن يسمح بعودة 

تنظيم "داعش" مرة أخرى.

االعالمــي  املكتــب  وقــال 
إلئتــالف النصر في بيان تلقت، 
نســخة  اجلديد"،  "الصبــاح 
اهالي  حيا  "العبــادي  إن  منه، 
وعشائرها  واســط  محافظة 
ومبدعيها  الغيــورة  الكرميــة 
ونســائها  ورجالها  ومثقفيها 
ومدنهــا الكــوت والعزيزيــة 

واحلــي والصويــرة والنعمانية 
وبدرة وشيخ سعد، وما قدمته 
احملافظــة مــن خيــرة ابنائها 
الشــجعان شــهداء وجرحى 
عن  الدفاع  لنداء  واســتجابت 

الوطن واملقدسات". 
ونقل املكتب عن العبادي قوله، 
إن "واسط واجهت عبر تاريخها 

لكنها  كثيــرة  ويالت  الطويل 
صمــدت وبقيــت وذهب عنها 
الطغــاة في النظام الســابق 
وســيكون للكوت مســتقبل 
وتطوير  االعمــار  فــي  افضل 
ثروتهــا الزراعية ومنشــئاتها 
الصناعية ومنافذها احلدودية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتهت مباراة منتخبنا الوطني 
امــام شــقيقه الفلســطني 
التي اقيمت مســاء أمس في 
ملعب البصرة الدولي بالتعادل 
االصلي،  الوقت  في  الســلبي 
ونقل عضــو املكتب االعالمي 
الحتاد الكرة، اثير الشويلي، عن 

رئيس احتاد الكرة الفلسطيني، 
جبريل الرجوب، انه يشكر احتاد 
العراقــي على تضييف  الكرة 
فلســطني فــي مبــاراة تعزز 
االخــوة والعالقات بني البلدين، 
من جانبه، اهــدى رئيس االحتاد 
املركــزي عبد اخلالق مســعود 
املنتخب  إلــى  القــدس  كأس 

الفلســطني، فــي حــني بادر 
العراق  إلى  اعادته  إلى  الرجوب 
مؤكــداً ان االحتفــاظ به في 
به في  االحتفاظ  العراق مبنزلة 

فلسطني.
مــن جانبه، عد املدرب باســم 
امام  األمــس  لقــاء  قاســم، 
االولى  باخلطــوة  فلســطني، 

آســيا  أمم  لنهائيات  حتضيــراً 
التي تنطلــق في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مطلع شــهر 
كانــون الثاني من العام املقبل 
2019، واوقعت قرعة النهائيات 
منتخبنا فــي اجملموعة الرابعة 
إلــى جانــب إيــران واليمــن 

وفيتنـام.

معصوم يثّمن الدعم الياباني 
المتميز للعراق

الحكومة تعتزم نقل صالحياتها 
الى المحافظات كافة

العبادي: قضينا على الطائفية ووحدنا العراق
ولن ننشغل بالخالفات السياسية

ودية الوطني وفلسطين تنتهي بالتعادل السلبي
خطوة أولى في طريق نهائيات أمم آسيا

نيجيرفان بارزاني يحدد الـ 30 من أيلول المقبل
موعدًا إلجراء االنتخابات في إقليم كردستان

وعد من مرشحة للرئاسة التركية
يقلق أكثر من 100 ألف الجئ عراقي 23

مشيرا الى البيئة األمنية المؤاتية وانتعاش االستثمار

مؤكدا مطاردة داعش خارج الحدود باعتراف العالم
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

حدد رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزانــي، يوم 30 من أيلول 
املقبــل، موعــداً إلجــراء انتخابات 
التي  إقليم كردستان،  ورئاسة  برملان 
قرر برملان اإلقليــم تأجيلها لثمانية 
أشهر، بعد أن كان من املقرر إجراؤها 
في األول من شــهر تشــرين الثاني 

نوفمبر عام 2017.
كما وقرر برملان اإلقليم في جلســة 
ســابقة جتميد عمل هيئة رئاســة 
اإلقليــم املؤلفة مــن رئيس اإلقليم 
كوســرت  ونائبه  بارزاني،  مســعود 
رســول، ورئيس ديوان رئاسة اإلقليم 
فؤاد حســن، وتوزيع صالحياته على 
رئيــس حكومــة االقليم ورئاســة 
بعد  القضائية،  والســلطة  البرملان 
انتهاء فتــرة والية بارزاني الثالثة في 
18 من شــهر أب عام 2015، وبقائه 
في احلكم لغاية نهاية تشرين األول 
املنصــرم، بداعــي تعــرض االقليم 

لتهديدات داعش االرهابي.
بدورهــا اعلنــت املفوضيــة العليا 
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء في 
اقليم كردســتان استعدادها الجراء 
انتخابات برملان كردســتان ورئاســة 
االقليم في شــهر ايلول ســبتمبر 
املقبل، اذا ما توفــرت لها االمكانات 
وامليزانيــة املطلوبة إلجــراء عملية 

االقتراع.   
باســم  الرســمي  املتحدث  وقــال 
في  لالنتخابات  العليــا  املفوضيــة 
االقليــم شــيروان زرار فــي حديث 
املفوضيــة  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
في  االنتخابات  الجــراء  مســتعدة 
اذا  االقليم في اقرب فرصــة ممكنة، 
اجراء  مســتلزمات  لهــا  توفرت  ما 
االنتخابات، مــن ميزانية ودعم اداري 
ومالــي من قبــل حكومــة اقليم 

كردستان.
وتصحيح  تنقيــة  امكانية  وحــول 
ان  زرار  بــن  الناخبــن،  ســجالت 
املفوضية قطعت شــوطاً مهما في 
هذا االجتــاه ومتكنت من ازالة الكثير 
من اسماء الوفيات واالسماء املكررة 
واملهجرين التي كانــت موجودة في 
املهمة  ان  مؤكدا  الناخبن،  سجالت 

تكمن فــي مدى  االكثــر تعقيــداً 
املفوضية  املعنية مع  الوزارات  جتاوب 
االسماء  والغاء  الســجالت  لتدقيق 

الوهمية.
وبشأن الية اجراء االقتراع والتصويت 
التي ستعتمدها  واملعدات  واالجهزة 
االقتراع،  عملية  اجراء  في  املفوضية 
اوضــح زرار ان املفوضيــة تســعى 
الذكــي،  الكاشــف  الســتخدام 
املعتمد من  االلكترونــي  والصندوق 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة  قبل 
وافقت  اذا  العــراق،  فــي  النتخابات 
امليزانية  حكومة االقليم على توفير 
ومعدات  اجهــزة  لشــراء  املطلوبة 
متطورة الســتخدامها فــي مراكز 
التسجيل ومراكز االقتراع والذي من 

شأنه ان يحد من اي تالعب او تزوير.
وكانــت احــزاب املعارضــة )حركة 
التغييــر ولها 24 مقعــدا في برملان 

كردستان، واجلماعة اإلسالمية ولها 6 
مقاعد وحتالف من أجل الدميقراطية 
والعدالــة بزعامة القيادي املنشــق 
عن االحتــاد الوطني برهم صالح، قد 
طالبوا في بيان مشترك بإقالة رئيس 
اإلقليم مسعود بارزاني، واالسراع في 
حتديد موعد قريب الجراء االنتخابات 
البرملانية في اقليم كردســتان، وحل 
وتشــكيل  احلالية  االقليم  حكومة 

حكومة انقاذ وطني مؤقتة.
وقــال مســؤول غرفــة االنتخابات 
زمناكو جالل  التغييــر  في حركــة 
فــي تصريح للصبــاح اجلديــد، ان 
حلزبه مالحظات جدية على ســجل 
الناخبن املعتمــد في االقليم، على 
عكــس ســجل الناخبــن املعتمد 
العراقي  النــواب  النتخابات مجلس 
الذي أكد خلوه من التالعب والتزوير.

جالل جــدد مطالبة حزبــه بتنقية 

الذي  الناخبــن،  ســجالت  وحتديث 
تشــوبه كثير من املالحظات بوجود 
واســماء  وتكرار،  اســماء وهميــة 
وفيات لــم يتم حذفها حلد االن وفقا 

ملفوضية انتخابات االقليم.
وكان رئيس معهــد )PAE( للمراقبة 
والتربية الدكتور سرور عبد الرحمن، 
قد اعلن عن اجــراء معهده متابعة 
العداد االسماء الوهمية املوجودة في 
حتتوى  باالقليم،  الناخبن  ســجالت 
علــى قرابة 900 الف اســم وهمي 
وهي ما تكفي ألربعــن مقعدا في 

برملان االقليم.
واضاف عبــد الرحمن فــي تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديد، ان ســجل 
الناخبــن املعتمــد حلــد االن فــي 
االقليم، عدا عن انه يضم الكثير من 
االسماء الوهمية والتكرار والوفيات، 
فهو يضم كذلك اســماء مواطنن 

من اجزاء كردســتان االخرى واسماء 
كرد من املناطق املتنازع عليها.  

الصبــاح  اســتطلعت  مواطنــون 
انهــم فقدوا  قالوا  آراءهــم  اجلديد 
االمل باالحزاب احلالية التي فشــلت 
فــي تطبيق ادنــى قدر مــن الوعود 
خالل  قدمتهــا  التــي  االنتخابيــة 

االنتخابات السابقة.
واضافــوا ان االزمــات واملشــكالت 
والتردي االقتصادي من قطع املرتبات 
والفســاد وارتفاع مستوى البطالة، 
واهدار قوت الشــعب الذي يواجهه 
االقليم، تولد نتيجة للهيمنة والتفرد 
السلطة  التي في  االحزاب  وفشــل 
واملعارضة من بناء سياســة وبرامج 
عملية خالل املرحلة الســابقة، وان 
هذه االحــزاب غير قــادرة على بناء 
نظام جديد، يكون فيه القانون سيدا 
يوفر العدالة االجتماعية واملســاواة 

بن املواطنن من دون متييز.   
وكانت اخر انتخابات شهدها االقليم 
واشــرفت عليها املفوضيــة العليا 
قد  العراق  في  لإلنتخابات  املستقلة 
اجريت لبرملان كردســتان عام 2013 
الدميقراطي  احلــزب  خاللها  وحصل 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
علــى 38 مقعــداً، وجــاءت حركة 
التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى 
فــي املرتبــة الثانيــة بحصولهــا 
علــى 24 مقعداً، بينمــا حل االحتاد 
الوطنــي بزعامة رئيــس اجلمهورية 
الســابق جالل طالباني فــي املرتبة 
الثالثــة وحصــد 18 مقعــداً، تاله 
ثم  بعشرة مقاعد،  االسالمي  االحتاد 
مقاعد  بستة  االســالمية  اجلماعة 
و16 مقعدا للمســتقلن، من اصل 
111 مقاعــدا هي مجمــوع مقاعد 

برملان االقليم.

نيجيرفان بارزاني يحدد الـ 30 من أيلول المقبل
موعدًا إلجراء االنتخابات في إقليم كردستان

أحزاب المعارضة طالبت بتنقية سجالت الناخبين من األسماء الوهمية قبل الشروع بها د. علي شمخي

وســط اجــواء القلــق والترقب يقتــرب موعد 
االنتخابــات العامــة فــي العــراق وبــن متردد 
ومقاطــع وذاهب اليها من دون عــزم وفاقد االمل 
بالتغيير  يبدو املشــهد هنا سوداويا ويفتقد الى 
اجــواء االحتفال مثلما حاصــل ويحصل  في دول 
اخرى متارس التعددية فــي فترات زمنية متعاقبة 
يختلف امدها تبعا لنظامها السياسي ولقوانن 
العملية االنتخابية فيها ..الســؤال االهم هو من 
اوصل العراقيون الى هذه الســوداوية والضبابية 
والتشــويش ؟؟ بالتأكيد هم اولئك الذين سلبوا 
الدميقراطية من محتوياتها ومضامينها وجوهرها 
وتركوا للشــعب العراقي ثيابها اجلرداء وجسدها 
املريض الذي هو اليوم في نزعاته االخيرة يشــارف 
على املــوت ..بالتأكيد هم أولئــك الذين اتخذوا 
من االسالموية شــعارا زائفا اطاحوا فيه باملعاني 
االنســانية لالســالم وضمنــوا خطاباتهم كل 
مايدعــو الى اخلــوف والكراهية واحلقــد وتعليم 
االجيال املوت باي ثمن من دون هدف .. بالتأكيد هم 
اولئك الذين تخلوا عن معالم الوطنية واستهزأوا 
بالسيادة وانكبوا على تأســيس )سيادات ( اخرى 
حتيط مبيليشــياتهم وزادوا من ترسانتهم احلربية 
التــي تلقوا فيها االســلحة الفتاكــة والتمويل 
اجليــد واملنظم مــن دول اخرى ورافقــوا عصابات 
املوت واالنتحار لقتل اكبر عدد ممكن من العراقين 
الذين ســخروا امكانيات  اولئك  ..بالتأكيد هــم 
وقدرات وثروات الدولــة من اجل تعظيم مواردهم 
اخلاصة وتشــييد قالعهــم في اخلــارج والداخل 
واجتهدوا في ســن القوانن وتشريعها والتالعب 
في تفسيرها مبا يجعل العدالة سطورا مسطرة 
خالية من روحهــا وقوتها  وحن اســتقتلوا في 
االبقاء على هذه االشــكال والنظم التشــريعية 
املهــزوزة التي اخرجــت لنا مفوضيــة انتخابات 
متحاصصة تكرر نفسها في كل موسم انتخابي  
وقانــون انتخابي اعــرج ومشــبوه يصعب بعده 
القول ان العراقين باتوا في مأمن من التزوير وفي 
مأمــن االصطفافات الدينيــة والقومية واحلزبية 
واملذهبيــة ..ويطيل بنــا التعداد ووصــف االدران 
التي اصابت التعددية في العراق وســممت اجواء 
احلريــة والدميقراطيــة وصار من الصعــب اقناع 
املالين في هذه البــالد انهم محظوظن بالتغيير 
واســتبدال الديكتاتورية والشــمولية بالتعددية 
والتداول الســلمي للسلطة ومن دون اخلالص من 
مســببات هذه االدران ومن دون الشفاء والتعافي  
منها ســيبقى الكثيــرون يقارنــون ويحنون الى 
ايــام االســتبداد بفضل حفنة من السياســين 
الفاشلن سرقوا الثمن من تضحياتنا وتركوا لنا 

الفتات واخلذالن . 

ادران التعددية !

نيجيرفان بارزاني

قرر برلمان اإلقليم في 
جلسة سابقة تجميد 

عمل هيئة رئاسة 
اإلقليم المؤلفة من 

رئيس اإلقليم مسعود 
بارزاني، ونائبه كوسرت 

رسول، ورئيس ديوان 
رئاسة اإلقليم فؤاد 

حسين، وتوزيع صالحياته 
على رئيس حكومة 

االقليم ورئاسة البرلمان 
والسلطة القضائية، 

بعد انتهاء فترة والية 
بارزاني الثالثة

د. أحمد عدنان الميالي* 

إنساني  نشــاط  هي  السياســة 
)الســلطة،  تعنــي  مجتمعــي، 
الدولة( لكن من منطلقات متباينة 
فالسياســة هي إما فن احلكم، أو 
هي صراع على احلكم، فالسياسة 
اليونان مثل ســقراط  قدماء  لدى 
وأفالطون وأرســطو تتمحور على: 
إنهــا كل مــا يتعلق بفــن حكم 

الدولة وإدارة عالقاتها وعالئقها.
البراغماتي  الثانــي  االجتــاه  أمــا 
فقد ذهب إلى أن السياســة: هي 
الكفاح للحصول على الســلطة 
فتروتســكي عرفهــا علــى أنها: 
»النشــاط االجتماعــي املرتبــط 
على نحو وثيــق بالكفاح من أجل 
السلطة«. ومكيافيلي عرفها على 
أنهــا: »فن اإلبقاء على الســلطة 
وتوحيدها في قبضة احلكام بصرف 
النظر عــن الوســيلة التي حتقق 

ذلك«.
  وكذلك مــن املمكــن القول، إن 
السياسة أيضا هي النفوذ وهي فن 
إداري, ذات اجتاهــن, فهي إما مجرد 
تعود  الســلطة,  أجل  مــن  صراع 
ثمارهــا لصالــح مرييديها, أو هي 
الســعي لتولي هذه السلطة من 
أجل تلبية حاجات اجملتمع أي تعتبر 
أداة فعالــة لتحقيــق اخلير العام 
وإدارة كل ما يعود للشؤون العامة، 
املمارســة السياســية  من خالل 

للســلطة، وفــي ظــل األنظمة 
تداول  آليــة  تكون  الدميقراطيــة, 
السلطة -احلكم- سلمياً ووفق قيم 
ومبــادئ الدميقراطية )االنتخابات(. 
ومــن املفترض أن يكــون للبرامج 
االنتخابية الــدور املهم في ترجيح 
كفة هــذه القوى أو تلك للفوز في 
الســلطة عن طريــق االنتخابات, 
ألنهــا تعبر )البرامــج االنتخابية( 
للقوى  السياســية  االجتاهات  عن 
واألحزاب السياســية املتنافســة 
على السلطة. هل اجتاهها هو اجتاه 

)حاكم أم خادم(.
  يفتــرض بالبرامــج االنتخابيــة 
الواقــع  متطلبــات  تــوازي  أن 
االجتماعــي وتراكيبــه املتعارضة 
واملتنافســة. إذ أن األمر احلاســم 
السياسية  الكتل  بن  العالقة  في 
املتنافســة والناخبن هو البرامج 
الوســيلة األهم  االنتخابية، فهي 
في ظل  السياســي  العمــل  في 
الدميقراطــي، لكونهــا  التحــول 
من أهــم اآلليــات التــي تتبعها 
للتعريــف  واألحــزاب  الكيانــات 
بفكرهــا وتوجهاتها السياســية 
وهي  واالقتصادية.  واالجتماعيــة 
العامل احلاسم في كسب أصوات 

الناخبن.
  مــن خالل مــا قدمتــه األحزاب 
السياسية في برامجها االنتخابية 
الــذي تُعــرف بــه فــي أجنداتها 
سياســية  رؤى  مــن  اإلعالميــة 
واجتماعيــة واقتصادية، نرى أن ما 

ميكن أن يؤخذ علــى هذه البرامج: 
والتركيز  بالعمومية  تتســم  أنها 
علــى اخلطوط العريضــة للوعود 
دون الدخــول في تفاصيلها وآليات 
تعالج  مطولة  أنها  كما  تنفيذها، 
كل املتطلبــات التي يأمل الناخب 
في  األحزاب  فمثال  عليها،  احلصول 
الدميقراطيات الغربية جتد برامجها 
بصفحة  مختصــرة  االنتخابيــة 
أو صفحتــن وتختــص مبوضوع أو 
أثنن، في حن برامج أحزابنا توضع 

في كتب ومجلــدات توضح عهود 
األحزاب إزاء الناخب، وهذا يفســر 
تهرب األحزاب من املســؤولية في 
حالة تعثرها فــي تنفيذ برامجها 
إلــى احلكم. على  فيما لو وصلت 
الرغــم من حتديــد هــذه اآلليات 
وإختصار البرامــج ميكن أن يجعل 
مــن البرامج أكثــر واقعية وأقرب 
لفهــم الناخب وإقناعــه بجدوى 
الوعود وإبتعاده عن أن يكون مجرد 
سرد جملموعة من الشعارات اململة. 

الدســتوري  باإلصالح  فالتعهــد 
األمن  وحتقيق  والبرملاني  واحلكومي 
والسيادة واخلدمات، يجب أن تكون 
ممكنــة التحقيــق والتطبيق، ألن 
التي  البرامج اإلنتخابية والكيفية 
يتم التعامل معها، هي أحد معايير 
توصيف مدى إحترام تلك الكيانات 
واإللتزام بها  الدميقراطيــة  للقيم 
خطابا وممارســًة، فال بــد أن تكون 
املصداقيــة والقدرة علــى تنفيذ 
البرامــج اإلنتخابية هــو القاعدة 

إنتخابي  حتالــف  ألي  األساســية 
فــي مرحلة مــا قبــل اإلنتخابات 
وما بعدهــا، ال أن تكون التحالفات 
على أســس وأجنــدات مغايرة ملا 
هــو معلن ومــدرج فــي البرامج 
اإلنتخابية حتديــداً. ألن مصداقية 
املدرجة في  الوعود  وواقعية تنفيذ 
البرامج اإلنتخابيــة قد تكون هي 
إذ البد  الســلطة،  البوصلة ملسار 
للكيانات السياســية أن تدرك أن 
إخفاقهــا أو تعثرها فــي تطبيق 
تبرره  ال  عمليــا  برامجها  وترجمة 
عبارات مثل األمكانيات، التحديات، 
املؤامــرات؛ لكونها عبــارات زائفة 
في تبريــر العجز عن حتقيق الوعود 
اإلنتخابية، ألن التنصل يفســر أن 
هذه الكيانات السياســية عملت 
على حتويل البرامج اإلنتخابية إلى 
سياسية  ومزايدات  مناورات  مجرد 
تســتثمرها كأســاليب مساعدة 
للوصول إلى السلطة، وهذا يعني 
إنحراف السياســة عن مســارها 
األساســية.  وأهدافها  وإجتاهاتها 
إن كل البرامج اإلنتخابية املقدمة 
للتنافــس في إنتخابــات مجلس 
النــواب القادم تكرس رؤية األحزاب 
داخل الســلطة، ولــم جند برنامج 
املعارضة  خيــار  يتبنى  إنتخابــي 
والرقابــة واملتابعة، كمــا أن تلك 
صالحيات  حــدود  تتجاوز  البرامج 
عمله،  وطبيعــة  النائب  ومهــام 
فإذا كانــت البرامج اإلنتخابية هي 
املرشــحن  بن  اإلرتباط  وســيلة 

والناخبن في النظم الدميقراطية، 
فأنهــا في العمل السياســي في 
التي متاثل  العراق ليست باألهمية 
ماهو موجود في الدول الدميقراطية 
األخرى، ذلك ألن الشــعب العراقي 
ال يعتبرها األســاس فــي إنتخاب 
املرشحن إلى السلطة التنفيذية، 
ألن ميول الناخــب العراقي إما أن 
تكون دينيــة مذهبية، أو قومية، أو 
حكومية، أو سياسية، من دون وعي 
سياســي حاذق يجعــل من فهم 
النائب، هل  ماهية طبيعة عمــل 
الناخــب ومتكينه على  تعين  هي 
حصوله لوظيفة؟ أم تبليط شارع؟ 
أو احملافظة على بيضة العشــيرة 
فالنائب  والقوميــة...؟،  واملذهــب 
ورقابة  القوانــن  مهامه تشــريع 
علــى عمل الســلطة التنفيذية، 
مبحاكاة  املرشــحون  يستمر  لكن 
لطبيعة  للناخب  البسيط  الفهم 
عمل مجلس النواب، وهذا أدى إلى 
أن تكون البرامج اإلنتخابية حلقة 
السياســية  العملية  في  فائضة 
في العــراق، لهذا جند دائما أن هذه 
تكون  تــكاد  اإلنتخابية  البرامــج 
مستنســخة لغالبيــة الكيانات 
السياســية املتنافسة، إذ إننا جند 
ولكن  الرؤى  ونفس  املواضيع  نفس 
بصياغات متعددة تتكرر في برامج 

األحزاب اخملتلفة.

* مركــز املســتقبل للدراســات 
الستراتيجية.

البرامج االنتخابية للكيانات السياسية العراقية.. قراءة بين السطور

مؤمتر صحفي ملفوضية االنتخابات »ارشيف«
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بغداد - وعد الشمري:
توقعت اإلدارة احملليــة في املوصل، أمس 
الثالثاء، فتح باب التعويضات قريباً أمام 
العمليات  املتضررة دورهم من  املواطنن 
العســكرية واإلرهاب، فــي حن عّولت 
كثيــراً على جهد منظمة اليونســكو 
في إحياء تراث املدينة القدمية من خالل 
منحــة دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
وكشــفت عن آليات صرف تلك املنحة 

ومقدارها.
وقال قائممقام املوصل زهير االعرجي في 
تصريح إلى »الصبــاح اجلديد«، أن »احد 

اوجه اعــادة ترميم بيــوت اجلانب االمين 
للمدينة جاء من خالل احلكومة االحتادية 
بتطبيــق قانون املتضرريــن من االرهاب 
والعمليات العسكرية وهناك امل قريب 

بفتح باب التعويضات للمواطنن«.
وتابــع االعرجــي أن »بعــض املنظمات 
الدولية قدمــت دعماً إلى اصحاب بيوت 
في اجلانــب االمين خصوصاً مــن الذين 
أصابتهــم االضرار بــن )-25 50(% وقد 
بدأ العمــل باعادة ترميمهــا«، وبن أن 
اخرى  بيوت  »كشوفات سوف جتري على 

في اجلانب االمين من أجل ترميمها«.

 وزاد أن »اجلانــب االماراتــي قدم منحة 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو من أجل 
اعــادة اعمار املنطقة القدمية الســيما 

صيانة منارة احلدباء وجامع النوري«.
وأضــاف االعرجــي أن »اجلهــود تنصب 
حاليــاً على بناء متحــف صغير بجانب 
جامع النوري ميثل احلضارة املوصلية وما 

تعرضت له«.
أن  إلــى  املوصــل  قائممقــام  وأشــار 
»التفاهمــات مــع املنظمــات الدولية 
وبعضها قد دخــل الول مرة إلى املوصل 
مثــل االحتــاد االوروبــي شــملت ايضاً 

التهيئة واالســتعداد العــادة بناء الدور 
املهدمة في املنطقة القدمية ذات الطابع 

التراثي«.
الوحدات  أن »االف  إلــى  ولفت االعرجي 
السكنية في تلك املناطق تعرضت إلى 
تدمير كامل أو جزئي بنســب تتراوح بن 
)-25 75(% جراء العمليات العســكرية 
وتواجــد تنظيــم داعــش االرهابي في 

احملافظة لثالث سنوات«.
ونــوه إلى »تنســيقا يجري مــع دائرتي 
نينوى  والبلديات في محافظــة  االثــار 
والقائمقاميــة والوقف الســني في ما 

يتعلق بترميم التراث املوصلي، الســيما 
مع احتفاظنا باملرتسمات الرئيسة لهذا 

التراث«.
وكشــف االعرجي عن تشــكيل »جلان 
مشتركة بن اجلهات احمللية في احملافظة 
أجل  للمشــاريع من  املنفــذة  واجلهات 

التنسيق وازالة املعوقات«.
وأوضــح املســؤول احمللــي أن »املبالــغ 
اخملصصة لهــذه املشــاريع البالغة 50 
باشراف  دوالر ستكون  الف  و400  مليون 
دوائرنا  وبتواجد  اليونســكو  مباشر من 
اخملتصة وسوف تصرف إلى اجلهات التي 

تنفذ املشــاريع بنحو مينــع حصول اي 
فساد«.

ويرى إن »تعدد اللجان من شأنه مراجعة 
اثر  جميع كشــوفات الصــرف القتفاء 
أي هــدر للمــال، وقطــع الطريق على 

الفاسدين«
وأكمل االعرجي بالقول أن »تلك املشاريع 
سوف توفر فرص اعمل البناء املوصل في 
خلفض مســتوى الفقر الذي يعاني منه 

االهالي«.
من جانبها، ذكرت النائبة عن نينوى نورا 
البجــاري إن »عمليات اعادة اعمار نينوى 

ما زالت دون املســتوى املطلوب فالعديد 
من االهالي لم يعودوا إلى ديارهم بعد«.

وأضافــت البجاري أن »عددا من العوامل 
أخــرت ترميــم املنــازل ومنهــا االزمة 
وموضوع  املالية  املوارد  وقلة  االقتصادية 
ضيق االزقة الــذي مينع وصول اليات رفع 

االنقاض عنها«.
ونوهــت إلــى أن »التعويــل يأتي على 
املنظمات الدولية في رفع االذى عن ابناء 
احملافظة ومســاعدتهم في اعادة احلياة 
إلــى مناطقهم بالتنســيق مع اجلهات 

احلكومية«.

كشفت عن آليات صرف »المنحة اإلماراتية« إلحياء المنطقة القديمة

الموصل: توزيع تعويضات المتضررة دورهم من اإلرهاب قريبًا



بغداد – محاولة اختطاف 
كشــف مصــدر امني فــي قيادة 
عمليات بغــداد امــس الثالثاء عن 
احبــاط محاولــة الختطاف طفلة 
شــرقي بغداد، مؤكداً اعتقال اثنني 

من اخلاطفني.
وقال املصدر إن "قوة من استخبارات 
اللواء الثاني الفرقة االولى شــرطة 
احتاديــة متكنت، صباح يوم امس من 
احباط محاولة خطف طفلة بعمر 7 
سنوات في منطقة البلديات شرقي 
بغداد" ، مضيفا أن "القوة اعتقلت 
وســتتخذ  اخلاطفني،  مــن  اثنــني 

االجراءات القانونية بحقهم".

كركوك – انفجار عبوة 
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس الثالثاء، 
بإصابــة ضابــط برتبــة عقيد في 

الشرطة االحتادية جراء انفجار عبوة 
ناسفة شمال غربي احملافظة.

وقــال املصــدر إن "عبوة ناســفة 
امــس  يــوم  صبــاح  انفجــرت، 
مستهدفة عجلة بيك اب عسكرية 
في منطقة قرة درة التابعة لقضاء 
الدبــس )45 كــم شــمال غربــي 
كركوك(، ما أسفر عن إصابة عقيد 
في الشــرطة االحتادية"، مضيفا أن 
"قــوة أمنية طوقت مــكان احلادث، 
إلى مستشــفى  اجلريح  نقل  فيما 

كركوك العام لتلقي العالج". 

بابل – نصب كمني 
اكــد مصــدر امنــي فــي مديرية 
مكافحة اخملدرات واملؤثرات العقلية 
في محافظــة بابل امــس الثالثاء 
متكــن قواتها وبإســناد من مديرية 
امــن االفــراد واخملابرات مــن القاء 
القبض على "تاجــر مخدرات" بعد 

نصب كمني له فــي ناحية ابو غرق 
شمال غربي احللة.

وبني املصدر  ان القوة ضبطت بحوزة 
)770( حبة مخدرة مختلفة  املتهم 
االنواع  وقطعة سالح نوع مسدس 
صوتي فضال عن ثالث رمانات يدوية .

صالح الدين – ضبط اعتدة 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صالح الدين امس الثالثاء 
ان مفــارز امنية عثــرت على كدس 
250 قنبرة هاون و11 برميال  بداخله 

يحتوي متفجرات .
وذكر املصدر ان" القوات األمنية في 
قيادة عمليات صالح الدين شــرعت 
بعمليــة تفتيش جزيرة الشــرقاط 
قيادة  الفاصلة مــع  احلــدود  باجتاه 
عمليات نينــوى، ومتكنت من العثور 
250 قنبرة هاون  على كدس يحتوي 

مختلفة األنواع في جزيرة العيثة".

االنبار – عملية تفتيش
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة االنبار امــس الثالثاء ان 
القــوات االمنية ضبطــت، أكداس 
متفرقة  مناطق  في  متنوعة  أعتدة 

مبحافظة االنبار.
وقال املصدر ان قوة من قيادة عمليات 
األنبار، نفذت عملية تفتيش شملت 
النســاف،  )البوعلــوان،  مناطــق 
الفالحات( وأســفرت هذه العملية 
عــن العثور علــى 4 صواريخ قاذفة 
ضد الــدروع وقنبرة هــاون وصاروخ 
بازوكه وعبوة ناسفة محلية الصنع 
وفجرت الوات االمنية هذه املواد من 

دون وقوع حادث" . 

النجف – اعتقال مطلوبني 
أعلــن مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظة النجف االشرف 

إلقاء  الثالثــاء  امــس  واملنشــآت 
القبض على عدد من املطلوبني في 

مناطق متفرقة من احملافظة  .
ان مفارز  االمنــي  املصــدر  وقــال 
امنية من مديريــة مكافحة اجرام 
النجف القت القبض على عدد من 
املطلوبني على وفق مــواد قانونية 

مختلفة .

الديوانية – خطة امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
الثالثاء  امس  الديوانيــة  محافظة 
مبشــاركة 7 أالف منتسب من أجل 

تأمني احلماية للمراكز االنتخابية.
وقال املصدر أن تشكيالت الشرطة 
قد دخلــت حالة االنــذار من خالل 
مشاركة 7 أالف عنصر إمني أخذوا 
احلماية جلميع  تأمني  على عاتقهم 
املراكز في عموم احملافظة ، مضيفا 
إن األجهــزة األمنية فــي احملافظة 

علــى أهبة االســتعداد ومنذ عدة 
أيام باشرت بتنفيذ إجراءات اخلطة 
األمنية التي وضعتها قيادة شرطة 

احملافظة بهذا اخلصوص .

ميسان – مخلفات حربية
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة ميســان امــس الثالثاء 
ان مفارز فــوج املهمات اخلاصة في 
شرطة ميســان متكنت من العثور 
على مخلفــات حربيــة عبارة عن 
قذائف مختلفــة األنواع واإلحجام 
خالل جتوال دوريات الفوج في مركز 

احملافظة .
واضاف املصــدر االمني ان اخمللفات 
تأمينهــا  علــى  العمــل  جــرى 
الدفاع  مفــارز  إلــى  وتســليمها 
املدني لغرض معاجلتها وتفكيكها 
حفاظاً على ســالمة املواطنني من 

مخاطرها.

نينوى – عملية نوعية  
اعلــن مركز اإلعــالم األمني امس 
للمتفجرات  مخبــأ  الثالثاء ضبط 
يضم 35 عبوة ناسفة غربي مدينة  

املوصل.
الناطق باســم مركز اإلعالم  وقال 
األمنــي العميد يحيى رســول إن 
االســتخبارات  مديريــة  "مفــارز 
العسكرية في الفرقة 15، وبعملية 
نوعية نفذت استنادا الى معلومات 
اســتخبارية دقيقة، عملية عثرت 
فيها على مخبــأ للمتفجرات في 
قضاء تلعفر غــرب املوصل" ، الفتا 
الــى اخملبأ يحوي 35 عبوة ناســفة 
محلية الصنع و7 مســاطر تفجير 
الى  مشــيرا  تفجير"،  وســبحتي 
معاجلة العبــوات موقعيا من قبل 
كتيبة هندســة الفرقــة من دون 

وقوع حادث".

إحباط اختطاف طفلة بالبلديات شرقي بغداد * إصابة عقيد في الشرطة بانفجار عبوة غربي كركوك 
العثور على 250 قنبرة هاون في جزيرة الشرقاط * ضبط 35 عبوة في مخبأ للمتفجرات غربي الموصل

3 شؤون عراقية

متابعة الصباح الجديد:
منعــت محكمــة اســتئناف فدراليــة في 
واشــنطن الســلطات األميركيــة، من نقل 
أميركي من أصل سعودي، موقوف في العراق، 

إلى بلد ثالث، يبدو أنه السعودية.
وأكدت احملكمة في قــرار، بغالبية صوتني من 
أصل ثالثــة أصوات، حكما حملكمــة ابتدائية 
بوقف عملية النقل، حسب مصادر صحفية.

وأضافــت املصادر أنــه "ال يجوز نشــر نص 
القرار، إال بعد التحقق من أنه ال يكشــف أي 

معلومات سرية".
واشــارت إلى أن املوقوف الذي لم يتم كشف 
هويته، يتهم بأنه حــارب في صفوف تنظيم 

داعش في سوريا.
وكان املوقوف ســلم نفســه لقوات "سوريا 
الدميوقراطية" في سوريا في سبتمبر املاضي، 
قبل أن يتــم نقله إلى العــراق، حيث أخضع 
لالستجواب من قبل اجليش األميركي ومكتب 

.)FBI( التحقيقات الفدرالي
املوقوف  األميركية في نقل  السلطات  وتأمل 
إلى بلد ثالث هو الســعودية، بحسب وثيقة 
قضائية، بعد حجب املعلومات الســرية التي 

تتضمنها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن برنامج األغذيــة العاملــي التابع لألمم 
املتحــدة، أمــس الثالثــاء، أن صنــدوق قطر 
للتنميــة قدم ثالثــة ماليني دوالر ملســاعدة 

النازحني في العراق.
وقال البرنامج في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "صندوق قطر للتنمية قدم منحة 
قدرها 3 ماليــني دوالر لبرنامج الغذاء العاملي 
التابع لألمم املتحدة لتقدمي املساعدة للنازحني 
في العراق"، مشــيراً إلى أن "املنحة ســوف 
تدعم متويل أكثر من 22 ألف عراقي يعيشون 

في اخمليمات".
وأضاف، أن "صندوق قطر للتنمية ملتزم بدعم 
النازحني فــي العراق، وتزويدهم باحتياجاتهم 
اإلنســانية األساســية، وإعطائهــم األمل 
مبستقبل أفضل"، مبيناً أن "األسر في املناطق 
احلضرية ستحصل على نقود، مما يسمح لها 
بشــراء الطعام الذي حتتاجه مبا يتناسب مع 
وتفضيالتها، في حني  الغذائيــة  متطلباتها 
االســر التي تعيش في املناطق التي ال توجد 
فيها اســواق فان البرنامج سيقدم املساعدة 
من خالل القســائم اإللكترونيــة، التي ميكن 

استخدامها في متاجر مختارة".

أميركا تمنع نقل 
موقوف من مواطنيها 
في العراق الى بلد ثالث

قطر تقدم ثالثة ماليين 
دوالر للنازحين في العراق

الملف األمني

البنك الدولي: 197.7 مليار دوالر 
الناجت احمللي اإلجمالي للعراق 
واقتصاده يتحسن هذا العام

وأشار البنك الى ان " حتسُن النواجت 
اســتقرار  على  ســاعدت  املالية 
الدين العام فــي 2017 بعد زيادة 
االقتراض  عمليات  جراء  نســبته 
حيث  الديــون  ضمانات  واصــدار 
قياساً  الدين  نســبة  اســتقرت 
باجمالي النتــاج احمللي في 2016 
على سبيل املثال عند %64، وبدأت 
احتياطات النقد االجنبي باالزدياد 
الصدمات  ملواجهــة   2017 فــي 

اخلارجية".
وبني ان " احصاءات ســوق العمل 
تشــير الى مزيــد مــن التدهور 
في اوضــاع الفقر حيث ســجل 

معدل مشــاركة الشباب بني 15 
_ 24 عاماً تراجعــاً ملحوظاً وزاد 
معــدل البطالة نحــو الضعفني 
فــي احملافظــات املتضــررة مــن 
والنزوح  بداعــش  املرتبط  العنف 
حيث ســجل %21 مقارنة بباقي 

احملافظات 11%".
التي  اخملاطــر  الى  البنــك  ولفت 
تهدد النمــو في العــراق قائالً " 
التوترات  لتصاعد  احتمال  هنالك 
وقــوع  واحتمــال  السياســية 
ارهابية قد تفسد االفاق  هجمات 
املتوسط.  املدى  على  املستقبلية 
اما على املدى البعيد ثمة مخاطر 
تلــوح في االفــق مثــل  احتمال 
تقلب أســعار النفط،  والفشــل 
في حتســني البيئة االمنية، وعدم 

تنفيذ التدابيــر الكبيرة املتوقعة 
الصــالح املالية العامــة واحتواء 
اجلارية، وعــدم اعطاء  النفقــات 
االولويــة لالســتثمار فــي اعادة 
االعمار. كما ال يــزال الدين العام 
عرضــة للتأثــر بصدمــة حدوث 
تراجع في اسعار النفط او هبوط 

سعر الصرف احلقيقي للدينار".

معصوم يثّمن الدعم الياباني 
املتميز للعراق

مــن جانبه اكد الســفير الياباني 
دعــم بــالده املتواصل الســتقرار 
جناح  على  وحرصها  العراق  وازدهار 
التجربــة الدميقراطيــة مبا يحقق 
طموحــات العراقيني جميعا كما 

جدد التزام بالده بدعم العراق.

احلكومة تعتزم نقل صالحياتها 
الى احملافظات كافة

يذكر ان رئيس هيئة املستشــارين 
فــي مجلس الــوزراء وســكرتير 
بني  للتنســيق  العليــا  الهيئــة 
االجتماع  حضــر  قد  احملافظــات، 
باإلضافة الى محافظي )الديوانية 
وميســان(، ووكالء الوزارات املعنية 
ومديــر وأعضاء معهــد احلوكمة 
التعاون  برنامــج  لتنفيذ  الكندي 
املشــترك بني احلكومتني العراقية 

والكندية.

العبادي: قضينا على الطائفية 
ووحدنا العراق ولن ننشغل 

باخلالفات السياسية

وأكــد رئيس ائتــالف النصر على 
"اننــا حققنا نصرا ســريعا في 
ســنوات قليلــة واصبحنا نالحق 
داعش خارج العراق، واصبحنا نقود 
حرب مطاردة تنظيم داعش خارج 
حدودنا وباعتراف العالم، كما ولى 
الثروة  وحمينا  التقســيم  شبح 
الوطنيــة وقضينا على الطائفية 
ووحدنا العراق ولن نســمح بعودة 
او ننشــغل  اخــرى  داعش مــرة 
باخلالفات السياســية عن اكمال 
مشروعنا وهو مشروع بناء الدولة 
وليس مشروع سلطة امتيازات او 
مسؤولني، فالســلطة التي تبنى 
على اساس الفساد ال نرغب بها".
وأشار العبادي الى "أهمية احلفاظ 
على تضحيات الشهداء ويجب ان 

ال تضيع وسندخل مرحلة جديدة 
هي مرحلة العمل والبناء واالعمار، 
والبد ان نحقق نصرا يكمل نصرنا 

االول ويعززه". 
واعــرب رئيس ائتــالف النصر عن 
ادراكــه بـ"احتياجــات محافظة 
واسط ومنتلك اطروحة لتلبية كل 
حقوق  ودعم  وحماية  االحتياجات 
الفالحني وبقية القطاعات االخرى 
ونعمل على شــراكة مع القطاع 
اخلاص من اجــل النهوض بالعراق 
مــن جديد فقــد نهــض العراق 
والعالــم ينظــر لكــم باعجاب 
وعلينا االستفادة من اقبال الدول 
والشــركات العامليــة لبدء عهد 
مشــرق جديد وهذا وعد سنعمل 

على حتقيقه".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت: 

أثــار وعــد وتعهد من مرشــحة 
أكثر  التركية مخــاوف  للرئاســة 
من 100 ألــف الجئ عراقي بتركيا، 
الى  ناشــط موصلي  في حني دعا 
إبعاد ملــف الالجئني العراقيني عن 
املعترك االنتخابي ومراعاة وضعهم 
املزايدات  عــن  بعيــدا  اإلنســاني 

االنتخابية.
ونقلت وكاالت إعالمية عن زعيمة 
حزب "إيي" )اجليد( التركي املعارض، 
بإعادة  تعهدهــا  أقَشــنر،  ِمــرال 
إلى  والعراقيني  السوريني  الالجئني 
بالدهم حال فوزها في انتخابات 24 
إلى  املقبــل، معيدة  يونيو  حزيران/ 
األذهــان تعّهدات حزب "الشــعب 
االنتخابــات  فــي  اجلمهــوري" 

السابقة.
وجاء تصريح أقَشــنر خالل خطاب 
أمام حشــد من أنصارها في والية 
مرســني جنوبي تركيا، والتي تضم 
عددًا كبيرًا مــن الالجئني، وزعمت 
يعيشون  الالجئني  أن هؤالء  أقَشنر 
في الوقت الراهن مبرســني بسبب 
السياسات اخلاطئة التي انتهجها 
طيب  رجــب  اجلمهوريــة  رئيــس 
أردوغان، وأضافت "أتعّهد لكم من 
هنا، إذا انُتخبت رئيسة للجمهورية 
سوف نفطر مع أشقائنا السوريني 
في رمضان 2019 بســوريا إن شاء 

اهلل".
و أعاد تصريح اقشــنر إلى األذهان 
الشــعب  رئيــس حزب  محاولــة 
أوغلو"،  قليجدار  "كمال  اجلمهوري 
حتريــض اجملتمــع التركــي ضــد 
الســوريني بحجة أن حكومة حزب 
"العدالة والتنميــة" تهدر األموال 
عليهم بــدالً من اســتعمال هذه 
األموال في زيادة رفاهية الشــعب 

التركي.
وبحســب تقرير ملعهــد اإلحصاء 
التركي )تويك( نشــره فــي الثاني 
من فبراير/شــباط اجلاري، فإن عدد 
العراقيــني بتركيــا يبلــغ 93 ألفا 
 650 وسبعمئة نســمة، من أصل 
ألفا وثالثمئــة أجنبي يقيمون في 
البالغ  الســوريني  بخــالف  البالد، 
تعدادهم ثالثة ماليني نسمة، فيما 

التركية  الرســمية  التقارير  تذكر 
أن هجــرة العراقيــني إلــى البالد 
شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ الغزو 
األميركي للعــراق عام 2003، لكن 
العدد األكبــر من املهاجرين وصلوا 
إليها بعد ســيطرة تنظيم داعش 
في  املوصل  مدينــة  على  االرهابي 

حزيران 2014.
لشــؤون  العليا  املفوضيــة  أمــا 
املتحدة،  لــألمم  التابعة  الالجئــني 
فقــد أعلنت في أيلــول املاضي أن 
عدد العراقيني املسجلني لديها في 
تركيا بلغ 126 ألفا و750 نســمة، 
27 ألفا وســتمئة سجلوا  بينهم 
و140  ألفــا  و99  بصفــة الجــئ، 

يحملون صفة طالبي جلوء.
من جانبه، قال الناشــط احلقوقي 
املوصلي محمد حسني احليالي الى 

"الصباح اجلديد" ان نســبة كبيرة 
من الالجئــني العراقيــني هم من 
اهالي محافظــة نينوى، من الذين 
االمني  والوضع  احلــروب  من  هربوا 
الذي كان مترديا بشكل كبير بعد 
الهجرة  وتيرة  وارتفعت   ،2003 عام 

نحو تركيا بعد 2014".
مئات  هنالــك  "بال شــك  واضاف 
تركيا  العراقيــني في  الالجئني  من 
مــن املطلوبني للقضــاء العراقي 
تنظيم  بجرائم  تورطهم  بســبب 
داعش االرهابي، وهــؤالء لن يعودوا 
الــى العــراق، لكــن االغلبية من 
الالجئني، ابرياء ال ذنب لهم ســوى 
انهم ســئموا من االوضاع االمنية 

املتدهورة في املوصل وغيرها".
ودعــا احليالــي الى "إبعــاد ملف 
تركيا  فــي  العراقيــني  الالجئــني 

واملزايدات  االنتخابــي  املعترك  عن 
حيث  والسياســية،  االنتخابيــة 
ينبغي التعامــل مع هذا امللف من 

منطلق انساني بحت".
منوهــا الى انه "ليس كل الالجئني 
العراقيني عالة على وكاالت االغاثة 
التركية، بل بينهــم اثرياء واغنياء 
اسهموا بتنشيط االقتصاد التركي 
االســتثمار،  ولو جزئيــا من خالل 
ولديهــم شــركات فــي شــتى 
القطاعات االقتصادية والصناعية، 
واقتصادهــا،  تركيــا  ويخدمــون 
وســتكون اعادة هؤالء الى بالدهم 
خطأ كبيــرا، كمــا ان الكثير من 
تركيا  فــي  العراقيــني  الالجئــني 
فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم في 
العراق، وســتكون عملية اعادتهم 

جتديدا ملآسيهم ومعاناتهم".

بيانات نشرتها مؤسسة  وبحسب 
االحصاء التركية في نهاية نيسان 
املاضي فقد تصدر العراقيون قائمة 
للعقارات  األكثر شــراء  األجانــب 
التركيــة، يليهم الســعوديون ثم 
انعكس  مــا  واألفغان،  اإليرانيــون 
سلبا على سوق العقارات العراقية 
وأدى إلى تدني أســعارها بشــكل 
وأظهرت  السنة،  منذ مطلع  الفت 
اياها  املؤسســة  بيانات نشــرتها 
ارتفاع مبيعــات العقارات لألجانب 
آذار/ مارس  15.8 فــي املئة خــالل 
املاضي واســتمرار تصدر العراقيني 
قائمة املشترين، مبينة ان العراقيني 
 348 الترتيب بشراء  قائمة  تصدروا 
عقارا في آذار، يليهم الســعوديون 
بشــراء 181 عقارا، ثــم اإليرانيون 
بشــراء 156 عقارا، فالروس بـ120 

عقارا واألفغان بـ108 عقارات.
فان  اعالميــة  تقاريــر  وبحســب 
النســبة األكبــر مــن الالجئــني 
محافظات  علــى  تتوزع  العراقيني 
شــمال ووســط األناضــول، مثل 
سامســون وتشــوروم والعاصمة 
تتواجد  وإسكي شهير، كما  أنقرة 
احملاذية  الواليات  جتمعات كبيرة في 
لبحــر مرمرة، خاصة فــي بورصة 
وكوجالــي وصوال إلى إســطنبول 
فــي الشــمال الغربــي، وتتواجد 
أعــداد كبيرة أخرى مــن العراقيني 
في أفيون )وسط غرب تركيا(، وفي 
الواليات اجلنوبية الشــرقية ومنها 
شانلي أورفة وغازي عنتاب وماردين 
وديــار بكــر التــي تختلــط فيها 
والكردية  والتركية  العربية  األعراق 

والتركمانية

أقشنر: هؤالء الالجئين 
يعيشون في الوقت 
الراهن بمرسين بسبب 
السياسات الخاطئة 
التي انتهجها رئيس 
الجمهورية رجب طيب 
أردوغان، وأتعهد لكم 
من هنا، إذا انتخبت رئيسة 
للجمهورية سوف نفطر 
مع أشقائنا السوريين في 
رمضان 2019 بسوريا إن 
شاء اهلل

مطالبات بإبعاد ملف الالجئين عن المعترك االنتخابي في تركيا

وعد من مرشحة للرئاسة التركية
يقلق أكثر من 100 ألف الجئ عراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
البريطاني فــي بغداد جون  الســفير  أبدى 
ويلكس، خــالل لقائه رئيس مجلس القضاء 
األعلــى القاضي فائق زيــدان، اليوم الثالثاء، 
القضائي في  العمل  استعداد بالده لتطوير 

العراق.
وقال املتحدث الرسمي جمللس القضاء االعلى 
القاضي عبد الســتار بيرقدار في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، إن “القاضي 
فائق زيدان استقبل مبكتبه في مقر مجلس 
القضاء األعلى الســفير البريطاني ببغداد 

جون ويلكس”.
وأوضح بيرقدار، أن “اجلانبني بحثا خالل اللقاء 
ســبل التعاون بني العراق واململكة املتحدة 
في تطويــر العمل القضائي ودعم ســيادة 
في مجــاالت مكافحة  والتعاون  القانــون، 
اإلرهــاب واجلرمية املنظمة فضــال عن تبادل 

املعلومات مبا يخص التنظيمات اإلرهابية”.
ونقــل املتحــدث الرســمي أن “الســفير 
البريطانــي أكد اســتعداد بريطانيا لتقدمي 
الدعــم إلى القضــاء العراقي فــي مجال 
التدريــب وتطويــر القضــاة العراقيني في 

اجملاالت كافة وال سيما مكافحة اإلرهاب”.

بريطانيا مستعدة 
لتطوير العمل القضائي 

في العراق
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املرشحة للرئاسة التركية مرال اقشنر

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف جهاز األمن أن املوقع املرجح 
لتخفي املطلــوب رقم واحد عامليا، 
ما يســمى بزعيم عصابات داعش 
االرهابية، أبو بكر البغدادي، الذي ما 
يزال على قيد احلياة هو في مناطق 

سورية قرب احلدود مع العراق.
وقال املدير العام إلدارة االستخبارات 

للداخليــة  اخملــدرات  ومكافحــة 
العراقيــة، أبو علــي البصري، في 
تصريــح صحفي » تشــير أحدث 
املعلومــات التي تتوفــر لدينا إلى 
أنه موجود في بلدة حجني الواقعة 
بسوريا على بعد 18 ميال عن احلدود 
محافظة  داخل  العراقية  السورية 

دير الزور«.

املعلومات  أن«  البصــري  وأوضــح 
اجلديدة حول موقع وجود البغدادي، 
االســتخبارات  عليهــا  حصلــت 
أيــام فقط«،  عدة  منــذ  العراقية 
مشددا على« أنها تستخدم إلعداد 
القوات مشتركة مع  متعددة  غارة 

وحدات روسية وسورية وإيرانية«.
من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول، 

املتحــدث الرســمي باســم وزارة 
البغدادي،  أن«  العراقيــة،  الدفــاع 
الــذي عينــت مكافــأة 25 مليون 
إلقاء  دوالر ملعلومات ستساعد في 
القبض عليه، يحــاول البقاء على 
قيد احليــاة في منطقــة حدودية 
شــرق نهر الفرات، ومن املمكن أن 
يقيم أيضا في الوقــت الراهن في 

بلدة الشــدادي السورية مبحافظة 
»ليس  أنــه  موضحــا  احلســكة، 
من الصعــب عليــه االختفاء في 

الصحراء السورية«.
بــدوره، ذكر عضو جلنــة املصاحلة 
الوطنيــة العراقيــة والباحث في 
شــؤون التطرف واإلرهاب، هشــام 
الهاشــمي، الذي يعمل مستشارا 

لدى السلطات العراقية وحكومات 
داعش  األخرى بشــأن  الدول  بعض 
أن« البغــدادي جرى رصــد حتركاته 
بشكل وثيق آلخر مرة صيف 2017، 
عندمــا كان يتنقل فــي محافظة 
نينوى العراقيــة قرب املوصل، التي 
العراقية  القوات  ســيطرت عليها 

بطرد داعش منها«.

استخبارات الداخلية ترّجح: البغدادي في منطقة سورية قرب الحدود العراقية



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

الهندســية  املــاكات  باشــرت 
والفنية في املديرية العامة النتاج 
كهربــاء الفرات االوســط أعمال 
االولى  التوليدية  الوحــدة  صيانة 
فــي محطــة كهرباء املســيب 

احلرارية .
واوضح املتحدث الرســمي باسم 
الدكتور مصعب  الكهربــاء  وزارة 
ســري املدرس ان االعمال تضمنت 
غســل القاعدة ملسخنات الهواء 
اخلاملة  الطبقــة  وبنــاء  الدوارة 
جانب   الى  والتبريــد,  والتجفيف 
صيانة السطوح احلرارية من قطع 
املتضررة  االنابيب  وحلام  واستبدال 
في جدران الفرن االربعة الى حد ) 
( وملفات محمصات البخار  41 م 

االولي والثانوي .
وقــال املدرس ان اعمــال الصيانة 
تضمنت كذلــك تنظيف املدخنة 
مــن الداخــل وتنظيــف الهوبر 
املقتصــدة  وحــوض  الســفلي 
ودكتات الهــواء والغازات وصيانة 
مســخنات الهواء الدوارة ومجرى 
 ( البوابات  والغــازات مــع  الهواء 
A+B ( وممــر الغــازات مــن خروج 
الهواء  مســخنات  مــن  الغازات 
الــدوارة الى املدخنة مــع البوابا ) 
A+B ( , فضــاً عــن صيانة ملراوح 
دفع الهواء ومــراوح تدوير الغازات 
الـ  مروحة  واستبدال  البوابات  مع 
امنوذج من  GRF 1A وكذلك قطع 
اجلدار االمامي حسب طلب قسم 
املعاجلة لغــرض الفحص والعمل 
على تســربات الغازات من مجرى 
باملشاعل في غرفة  اخلاص  الهواء 

اجملمعات السفلية والعلوية .
واضــاف املــدرس ان العمل يجري 
الستبدال االجزاء التالفة لألنابيب 
الداخليــة واخلارجيــة ومنظومة 
هــواء العــزل اخلاصــة مبنظومة 
نافخات السخام وصيانة مضخات 
وفتح  للمرجل وصيانــة  الوقــود 
الصمامات, وإجراء صيانة شامله 
عليها مع استبدال امللفات وأعمال 

منظومة  وصيانــة  وحلــام  قطع 
الوقود واملشــاعل وتنظيف فاتر 
الوقود وفتح املشاعل وتنظيفها .

على صعيد متصل اجنزت املاكات 
مديرية  في  والفنية  الهندســية 
التابعة  الديوانية  كهربــاء  توزيع 
للمديرية العامــة لتوزيع كهرباء 
بصيانة  اعمالها  االوسط  الفرات 
الشبكة الكهربائية في محافظة 

الديوانية.
وقال املــدرس ان االعمال تضمنت 
صيانــة ) 172 ( محولــة متعددة 
تضررت  التــي  واالنواع  الســعاة 
بفعل ســوء االحــوال اجلوية, الى 
جانــب صيانة االنــارة في مدخل 
قضاء احلمزة من خال نصب )20( 

تركيبا .
مــن جانبهــا اجنــزت املــاكات 

املديرية  في  والفنية  الهندســية 
بصيانة  اعمالها  املذكورة  العامة 
في  الثانية  التوليديــة  للوحــدة 
محطة كهرباء الديوانية الغازية .

ان  الرســمي  املتحــدث  ولفــت 
جميع  استبدال  تضمنت  االعمال 
اجزاء غرف االحتراق, الى جانب رفع 
غطاء التورباين واســتبدال الريش 
املتحركة والثابتــة وحاقن الوقود 
الغاز الســائل وربطها بالشبكة 

الوطنية بطاقة 125 ميكاواطا . 
املــاكات  تواصــل  ذلــك  الــى 
املديرية  في  والفنية  الهندســية 
بصيانة  أعمالها  املذكورة  العامة 
الثالثة والرابعة  محولة الوحدتني 

في محطة شط البصرة الغازية.
واشار املدرس ان االعمال تضمنت 
فتح أجزاء احملولــة وتبديل التالف 

بعــد حدوث عطــل طارئ  منها 
الوحدتــني, ومن  إلــى توقف  أدى 
املؤمل إكمــال العمل خال األيام 
املقبلة وربطها مبنظومة الشبكة 
الوطنيــة بطاقة )250(ميكا واطا 
بالطاقة  املواطنــني  جتهيز  وزيادة 
ســاعات  وتقليــل  الكهربائيــة 

االنقطاع  خال موسم الصيف. 
كمــا أجنــزت املــاكات الفنيــة 
توزيع  في مديريــة  والهندســية 
للمديرية  التابعــة  ديالى  كهرباء 
العامــة لتوزيع كهرباء الوســط 
الشــبكة  بصيانــة  اعمالهــا 
ديالى  فــي محافظة  الكهربائية 
 33( اصــاح خط  تضمنت  والتي 
ك.ف ( املغــذي لناحيتــي مندلي 
اثــر تعرضــه النقطاع  وقزانيــة 
مفاجئ في قرية النداء في بلدروز, 

 )14  ( الى جانب نصب وتســليك 
عمود ضغط عال بعد ســقوطها 
نتيجــة الفيضانــات االخيرة في 
احملافظة واعــادة التيار الكهربائي 
الــى  تأهيل  للمنطقــة، اضافة 
شــبكة حي االســراء في ناحية 
الســعدية على مغــذي محطة 
محولة  نصب  وكذلك  السعدية, 
حجــم )400( ك.ف بدالً من احملولة 
املعطوبــة في حــي املزرعة على 
محولة  واســتبدال  املزارع  مغذي 
العصري  احلي  في  معطوبة  اخرى 

على مغذي اخلالص.
مــن جانبهــا نفــذت املــاكات 
مديرية  في  والفنية  الهندســية 
التابعة  الرمــادي  كهربــاء  توزيع 
للمديرية العامة املذكورة حماتها 
برفع التجاوزات فــي مناطق عدة 

الرمادي وشــملت  مــن مدينــة 
العادل وحي  )امللعب وحي  مناطق 
املعلمني وشــارع 20 وشــارع 17 
متوز وحي الشــركة( وذلك لتقليل 
الهــدر والضائعات لدميومة جتهيز 
الطاقة الكهربائية, فضاً عن رفع 
العديد من املصابيح الهالوجينية 
من على اعمــدة منطقة امللعب 
)دور املعلمني( والعائدة للمواطنني 
املتجاوزيــن ملا تســببه من اضرار 
الكهربائيــة, وكذلك  للشــبكة 
الكهربائيــة  املقاييــس  نصــب 
اجلديدة ورفع املتضــررة منها في 
العديد من احياء ومناطق املدينة, 
وازالة  اعمــدة جديــدة  ونصــب 
املتضررة منها فــي اغلب مناطق 
احملافظــة حفاظاً علــى جمالية 

شوارع املدينة. 

بدء أعمال الصيانة للوحدة االولى في محطة المسيب الحرارية

مالكات كهرباء الفرات االوسط تواصل صيانة شبكات المحافظات  

تضمنت االعمال 
صيانة ) 172 ( 
محولة متعددة 

السعاة واالنواع التي 
تضررت بفعل سوء 
االحوال الجوية, الى 
جانب صيانة االنارة 

في مدخل قضاء 
الحمزة من خالل 

نصب )20( تركيبا 

صيانة شبكات احملافظات
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افتتاح الرصيف 13 النفطي 
في ميناء خور الزبير

البصرة - الصباح الجديد:
افتتح وزير النقل الكابنت كاظم فنجان احلمامي  
الرصيف 13 النفطي في ميناء خور الزبير جنوبي 

محافظة البصرة
وقال الوزير خال مراسم االفتتاح ان هذا الرصيف 
من شــأنه أن يعظم الواردات املاليــة للموانيء 
العراقية، فضا عن توسيع قدرات التصدير سيما 
النفطية وغيرهــا من خال طريقتني  باملنتجات 
للضخ االولى بواسطة »البايب سنكن »واألخرى 

عن طريق الصهاريج.
واضــاف وزير النقل ان الرصيف اجلديد ســيعمل 
بقوة ضخ 700 طن في الساعة ، مشيرا الى وجود 
خطة لتوسيعه ليستوعب هذا الرصيف ناقلتي 

نفط بدالً من واحدة.
من جانبه بــني املدير املفوض للشــركة املنفذة 
للمشروع لؤي القيسي بأن كلفة املشروع بلغت 
30 مليون دوالر ، وقد اجنز على وفق عقد تشغيلي 
مدته 12 عاما مع املوانىء العراقية ، كما شــهد 
الرصيــف افتتاح فخــري مطلع العــام املاضي 
وتصدير املشتقات النفطية خال مدة التأهيل . 

إعادة الخدمات الهاتفية 
المقطوعة وصيانة الكابالت 

المتضررة في المثنى

افتتاح مركًز جديد لمحو 
االمية في محافظة البصرة

اعادة تشغيل معمل 
مراوح نسيم الرافدين

المثنى - الصباح الجديد:
متكنت الفرق الفنية فــي هيئة الكابل ببدالة 
املركــز التابعة ملديريــة إتصــاالت املثنى من 
1200 مشــترك واملغذي  إصاح كابل ســعة 
لكابينــات ) 42 ،43 ،44 ،45( في حي احلســني 
وأيضا مت اســتبدال كابات متضررة مبســافة ) 
90م - 100م ( واعيــدت اخلدمة جلميع اخلطوط 
الهاتفية املقطوعة ، كمــا قامت هيئة كابل 
بدالة العسكري بصيانة تقاسيم كابينة ) 93 

( بحي الصدر .
من ناحية أخرى باشــر منتسبو شعبة الزبائن 
في املثنى بتحديث بيانات مشــتركي الهاتف 
األرضي حيث بلغ عدد املعامات احملدثة )9000( 
للخطوط   )28000( معاملــة مــن مجمــوع 
الفعلية في بدالة املركز وبقية بداالت االقضية 

والنواحي في احملافظة . 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحــت وزارة التربية مركزاً جديداً حملو األمية 
في املديريــة العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

مبحافظة البصرة.
وذكــر املكتب اإلعامي للوزير ان قســم محو 
األمية في تربية البصرة يضم 236 دارســا من 
محطات كهرباء الهارثــة والرميلة والنجيبية 
وخور الزبير والقرنة وبقية شــعب املديرية في 
اطــار التعاون مع مؤسســات الدولة حملو امية 

موظفيها كافة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية 
احــدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن عن 
معاودة تشغيل معمل املراوح بجهود ذاتية بعد 

توقف دام الكثر من 10 سنوات .
وقال مدير عام الشــركة وكالة سعدي هاشم 
قاسم في تصريح بثه مركز االعام والعاقات 
العامة في الوزارة ان الشركة متكنت من اعادة 
تشــغيل معمل املراوح بأمكانيات ذاتية النتاج 
مــراوح بابل ونســيم الرافدين ، وبــدأ العمل 
بانتــاج الدفعة الصفرية وبعــدد ) 25( مروحة 
واخضاعها للفحوصــات النوعية وبنجاح تام 
والعمل جار العادة تشغيل اخلطوط االنتاجية 

االخرى .
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بغداد - الصباح الجديد:

الثاثاء  امس  القاهرة  في  اختتمت 
العربي  الصناعــي  املؤمتــر  أعمال 
الذي  له  واملعرض املصاحب  الدولي 
نظمته املنظمــة العربية للتنمية 
الصناعية والتعديــن بالتعاون مع 
بجمهورية  للبحوث  القومي  املركز 
مصــر العربيــة حتــت شــعار » 
االبتكارية  التنميــة  نحو  خطوات 

املستدامة«. 
وصــرح املهندس مدير عــام هيئة 
البحــث والتطويــر الصناعي عبد 
الغنــي ال جعفــر أن املؤمتــر عقد 
فــي إطار التعــاون البنــاء واملثمر 
بــني املنظمــة العربيــة للتنمية 
الصناعية والتعدين واملركز القومي 
العربية  مصر  بجمهورية  للبحوث 
املتحدة  وبشراكة مع منظمة األمم 
والوكالــة  الصناعيــة  للتنميــة 
الســويدية للتعاون اإلمنائي الدولي 

ومركز االسكوا للتكنولوجيا. 
وقال املدير العام أن املؤمتر يكتسب 
أهمية كبيرة نظرًا ألنه عقد في وقت 
تتنامى فيــه التطورات االقتصادية 
ويتواكب  العاملية،  والتكنولوجيــة 
مع التوجه العاملي لتحقيق أهداف 
التنمية املســتدامة 2030، مشيرًا 
إلــى أهميــة التصنيــع ودوره في 
االسراع لتحقيق تنمية مستدامة 
التحديات  مجمل  ومواجهة  عربية 
العاملية، مثــل القضاء على الفقر 
واالســتهاك  االنتاج  أمناط  وتغيير 
الطبيعية  املــوارد  علــى  واحلفاظ 
للدول العربية من خال التنســيق 
والتكامــل في وضع السياســات 
الصناعيــة العربيــة، وتعزيــز دور 
البحث العلمي واالبتكار في تلبية 
متطلبات حتديث وتطوير الصناعة، 
املبتكرين  بني  التواصل  وتشــجيع 
املستفيدة،  واجلهــــات  واملنتجني 
وإيجاد أفضل الســبل خللق روابط 
وشــراكات بني الصناعات العربية 

ومراكز البحث العلمي لتحســني 
االنتاج الصناعي .

علــى صعيد متصــل اقامت دائرة 
التطوير والتنظيــم الصناعي في 
وبالتعاون  واملعــادن  وزارة الصناعة 
مع كلية الهندســة فــي جامعة 
النهريــن ورشــة عمــل بعنــوان 
اسلوب تطوير املشــاريع الصغيرة 

واملتوسطة .
وقال مدير عام الدائرة عاء موسى 
علي في تصريح بثه املركز االعامي 
في الــوزارة ان هذه الورشــة تأتي 
ضمن سلســلة ورش العمل التي 
والتنظيم  التطوير  دائــرة  تقيمها 
اجلامعات  مــع  بالتعاون  الصناعي 
العراقية بهدف نشر ثقافة العمل 
احلر ودعـــم وتشــجيع الشــباب 
وخاصة اخلريجني القامة مشــاريع 
صغيرة ومتوسطة على وفق اسس 
بدور  وللتعريف  صحيحــة  علمية 
وزارة الصناعــة واملعادن في خدمة 
رواد االعمال ومن يرغب بتأســيس 

او  صغـــير  مشـــروع  تطويــر  او 
متوسـط.

واشــار املدير العام الى ان ورشــة 
عمــل اســلوب تطوير املشــاريع 
عقــدت  واملتوســطة  الصغيــرة 
بحضور عميد كلية الهندسة في 
جامعة النهرين وعدد من اســاتذة 
الكليــة وطلبة املراحــل املنتهية 
وتضمنت القــاء عدد من احملاضرات 
حول دعــم املنتــج الوطني ودعم 
الشباب القامة مشاريعهم اخلاصة 
وموضوع احلاضنــات التكنولوجية 
، الفتا فــي الوقت ذاتــه الى تزويد 
الطلبة بالبريــد االلكتروني اخلاص 
لغرض  املشــاريع  تطوير  بقســم 
التواصل مــع الطلبة الراغبني في 
التي  التدريبية  بالدورات  التسجيل 
والتنظيم  التطوير  دائــرة  تقيمها 
الصناعــة  وزارة  فــي  الصناعــي 
واملعادن مــن اجل تطوير مهاراتهم 
اداريــا وفنيــا ومبايؤهلهــم للبدء 

بتأسيس مشاريعهم اخلاصة. 

تقرير

العراق يشارك في المؤتمر العربي الدولي للتنمية الصناعية بالقاهرة
ورشة عمل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى 
مجلس الوزراء الــى إطاق الدرجات 
لتعيني  املــاك  الناجتة عــن حركة 
الطلبــة املبدعــني واالوائل وحملة 

الشهادات العليا .
والقــى الوزيــر كلمة خــال حفل 
للطلبــة  االول  امللتقــى   افتتــاح 
واخملترعــني  واملبتكريــن  املبدعــني 
الذي حضرته شــخصيات أكادميية 
فيها  قــال  وثقافيــة  واقتصاديــة 
ان الــوزارة متثــل حاضنــة علمية 
وأكادميية للطلبة والسيما املبدعني 
الذين  واخملترعــني منهم  واملبتكرين 
جناح  مــن صناعة قصــص  متكنوا 
عراقية شــقت طريقها نحو التميز 
املنطقة  واالبــداع فــي جامعــات 

والعالم والشــركات واملؤسســات 
الكبرى.

واضاف وزير التعليم ان مؤسســات 
الدولة املعنيــة بالتقنيات العلمية 
القطاع  ومؤسسات  والتكنولوجية 
اخلاص مدعوة الى جتســير عاقاتها 
االستثمارية مع مؤسسات التعليم 
العالي في اطار ما يســهم باالفادة 

من مخرجات العملية التعليمية.
وفي ســياق امللتقى كشــف رئيس 
الدكتور عبد  هيئــة املستشــارين 
الكــرمي الفيصل عن انشــاء مركز 
املبدعني  نافذة  ليكون  للتميز  بغداد 
العلميــة  نتاجاتهــم  لتســويق 
واملؤسسات  للشركات  وابتكاراتهم 

العاملية الكبرى .
وكان مستشــار الــوزارة الدكتــور 
صاح النعيمــي ومدير عام البحث 

والتطوير الدكتورة هناء عبد احلسني 
استعرضا مراحل استقطاب الطلبة 
االبتكارات  تقييــم  وآليات  املبدعني 
التي تقدم بها املتنافسون مؤكدين 
البيئة احلاضنة  توفيــر  على ضرورة 
امللتقى  االبداع.وتضمــن  لتحفيــز 
بالطلبة  اخلاصة  لابتكارات  عروضا 
املبتكرين واالستماع الى شرح موجز 
تطبيقاتها  وافاق  عن مشــاريعهم 
تســويقها  وامكانيــة  العمليــة 

لشركات القطاع العام واخلاص.
بعد ذلك كرم وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق 
العيسى الطلبة املبدعني واخملترعني 
وجهودهــم  الجنازاتهــم  تثمينــا 
عاتقها  على  التي ستأخذ  العلمية 
التي  املشــاريع  وتطويــر  معاجلــة 

يحتاجها اجملتمع العراقي.

بغداد - الصباح الجديد:
اقامت وزارة التربية دورتها التطويرية 
اللغة  ومدرســي  األولــى ملعلمــي 
الثانويــة  للمرحلــة  الســريانية 
اشور  مدرسة  قاعة  على  واالبتدائية 
بانيبال للبنني فــي قضاء احلمدانية 
/ بخديــدا التابعة حملافظــة نينوى ، 
مبينًة ان وزير التربية مستمر بدعمُه 
جلميــع األقليات في البــاد . وأوضح 
أن قســمي  للوزير  اإلعامي  املكتب 
االعداد والتدريب والدراسة السريانية 
في تربية نينــوى أقاما دورة تطويرية  
ملعلمي ومدرســي اللغة السريانية 
للمرحلة الثانوية واالبتدائية ، كاشفاً 
ملادة  وتعليمياً  تدريسياً   32 مبشاركة 

اللغة السريانية في تربية احلمدانية 
، منوهاً بتقدمي محاضرات في قواعد 
واالدب  والقــراءة  الســريانية  اللغة 
الســرياني فيها من قبل احلاضرين  ، 
وتضيف املعلومات بأن الدورة احتوت 
على كيفية طرائــق التدريس والتي 
القتها مديرة مركز التعليم املستمر 
في جامعــة املوصل ويرافقها مدرس 
في ثانوية مار افرام الســريانية الى 
ذلك اُختتمت الدورة بإعطاء شهادات 

تقديرية للمشاركني فيها . 
علــى صعيــد متصل اقامــت وزارة 
التربيــة معرضهــا الســنوي االول 
قاعة  وذلك علــى  والرســم  للخط 
مدرســة تلكيف االهلية في ممثلية 

الوزارة املركزية حملافظة دهوك .
وذكر املكتب اإلعامي للوزير ان وحدة 
الدراسة السريانية في ممثلية الوزارة 
حملافظــة دهــوك اقامــت معرضها 
الســنوي االول للخط والرسم وحتت 
شعار ابداعنا يكســر محنة نزوحنا 
، مبيناً الــدور املهم من تنظيم مثل 
تســهم  لكي  الفنية  املعارض  هذه 
بدورها في تطوير قدرات الطلبة وفي 

حبهم للغتهم السريانية .
وتخلل احلفل القاء االناشيد باللغتني 
الى  ، إضافة  والســريانية  العربيــة 
تقدمي مشــاهد فنية وأخرى متثيلية 
، وفــي اخلتام وزعــت الهدايا واجلوائز 

للمشاركني في املعرض .

وزير التعليم يدعو الى تعيين
 المبدعين واالوائل وحملة الشهادات

اقامت معرضًا للخط والرسم في دهوك 

التربية ُتنظم الدورة األولى لمعلمي 
ومدرسي اللغة السريانية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن املباشرة 
باســتام اولى كميــات احلنطة 
املسوقة في سايلوا التاجي وخان 
بني سعد ومواصلة جتهيز وكاء 

بغداد والنازحــني مبادة الرز ضمن 
احلصة التموينية.

وقال الــوزارة في بيــان لها بثه 
وزارة  فــي  االعامــي  املكتــب 
عام  نقــا عن مديــر  التجــارة 

الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
ســايلو  ان  املكصوصي  نعيــم 
اولى  بتســلم  باشــر  التاجــي 
محصول  من  املسوقة  الكميات 
، كما  احلنطة للموســم احلالي 

باشــر ســايلو خان بني ســعد 
كذلك بتســلم اولى الشاحنات 
املسوقة من الفاحني بعد اجراء 
الفحوصــات اخملتبريــة عليهــا 
حســب الضوابــط والتعليمات 

الصادرة من قبــل اللجنة العليا 
للتسويق في الشركة.

واضاف البيان ان سايلو العطيفية 
باشر بتجهيز وكاء بغداد والنازحني 
دعما  اميركي  نوع  املســتورد  بالرز 

بلغت  حيث  التموينيــة  للبطاقة 
509 طن لشــهر  الكميات اجملهزة 
بالرز  النازحني  شباط كما مت جتهيز 
االميركي لشــهر شــباط كذلك 

وبكمية )1( طن .

سايلوا »التاجي« وبني سعد يتسلمان اولى الكميات المسوقة من الحنطة 
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بغداد - الصباح الجديد: 

نظمــت دائرة صحة بغــداد الكرخ و 
بالتعــاون مع شــركة جمجوم فارما 
عن  اجملاني  للكشــف  اشراقة  حملة 
داء الزرقــاء )املاء االســود( في جميع 
قطاعــات الرعاية الصحية في جانب 
الكرخ الول مرة فــي العراق من خالل 
لفحص  جهــاز  باحــدث  الفحــص 
الضغــط داخــل العني وفحــص داء 

الزرقاء.
تعزيز  شــعبة  مســؤولة  واوضحت 
الدكتورة  الدائــرة  مركز  في  الصحة 
هيام صبار ان دائرة صحة بغداد الكرخ 
اجرت اكبــر حملة للفحــص اجملاني 
)40( عاما  املواطنني من عمــر  جلميع 
فما فــوق عن مــرض داء الزرقاء )املاء 

االسود( الذي يصيب العني والذي يعد 
من االمــراض اخلطيــرة التي تصيب 
العني والتي تؤدي الى العمى بالتعاون 
التي قامت  مع شركة جمجوم فارما 
و  العيون  بجهــاز فحــص  بالتبــرع 

تشخيص داء الزرقاء.
 وبينــت الدكتورة صبــار ان مرض داء 
الزرقاء او املاء االسود او اجللوكوما هي 
اسماء ملرض يصيب العني عند التقدم 
في الســن ويحــدث نتيجــة ارتفاع 
الضغــط داخــل العني والــذي يؤدي 
الى تلف في العصــب البصري ينتج 
عنه مشــكالت في الرؤيــة واالجهاد 
العينــي وحال حدوث تلــف كلي في 
العصب البصري ســيؤدي الى حدوث 
العمــى الكلي لذلك فــأن الفحص 
والتشــخيص املبكر لداء الزرقاء )املاء 
االســود( همــا العامالن الرئيســان 

للوقاية من االصابــة بالعمى نتيجة 
هذا املرض .

واوضحت ان من اهم مسببات املرض 
هــو ارتفــاع الضغط داخــل العني و 
كذلك من االسباب االخرى هو التقدم 
بالعمر ووجود حالــة وراثية من خالل 
اصابة احد افراد العائلة ســابقا باملاء 
االســود واملصابني بداء السكري هم 
معرضون لالصابة بهــذا املرض و في 
حالة وجــود اصابات ســابقة للعني 
واستعمال مركبات الكورتزون لفترات 
طويلة وقصر النظر واصحاب البشرة 

الغامضة .
واضافــت الدكتــورة صبــار ان طرق 
الكشف و تشــخيص داء الزرقاء هو 
االســتمرار بالفحــص املنتظم لدى 
املستشــفيات  ومراجعة  الطبيــب 
واملراكز الصحيــة الجراء الفحوصات 

الدوريــة مــن خالل قيــاس الضغط 
داخل العني اما عمليــات العالج من 
داء الزرقاء هو بعد تشخيص االصابة 
من قبل الطبيب ووصف للعالج يكون 

غالبا عبارة عن قطرات للعني .
واكــدت ان الفحوصات التي جترى عن 
طريق هذه احلملة من خالل هذا اجلهاز 
املتطــور والتي ســتجرى في جميع 
قطاعات الرعاية الصحية )الكاظمية 
، الكــرخ ، العدل ، العامــل ، االعالم ، 
احملمودية ، الدورة ، ابي غريب ، الطارمية 
التابعة  الصحية  واملراكــز  التاجي(   ،
لها ضمن دائرة صحة الكرخ من خالل 
تقســيم جدول للفحوصات في كل 
قطاع رعاية صحية وهذه الفحوصات 
تعد فحوصات اســتباقية للحد من 
االصابة بهذا املرض مستقبال و عالج 

املصابني بهذا املرض .

الول مرة في العراق 
تقرير

حملة للكشف المجاني عن داء الزرقاء في العين 

بغداد - الصباح الجديد:

أكــدت وزيرة الصحــة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حسني ان 
تأثير األلغام واخمللفات احلربية اثر 
وبشكل واضح على القطاعات 
وتســبب  والصناعية  الزراعية 
بأضرار ســلبية علــى الصحة 
والبيئة اضافــة الى نزوح إعداد 
كبيرة من سكان املناطق امللوثة 
مما حولها الــى أراض صحراوية 
وبدورنا ومن خالل دائرة شــؤون 
استيعاب  الى  نســعى  األلغام 
حجــم هذه املشــكلة وحتقيق 
عــراق خال من األلغــام بحدود 
العــام 2028 وفقــا لالتفاقيات 
الدولية التي اصبح العراق طرفا 

بها .
وبينــت الوزيرة فــي كلمة لها 
القتها في افتتاح فعاليات املؤمتر 
للتوعية  العاملي  لليوم  السنوي 
التي  العراق  االلغام في  مبخاطر 
نظمت في محافظة ميســان 
ان دائرة شــؤون األلغام واجلهات 
الدفاع  بوزارة  املتمّثلة  الساندة 
والداخليــة والعمل والشــؤون 
االجتماعية والتربية واملنظمات 
على  تعمل  جميعــا  الدوليــة 
التي  العقبــات  تذليــل جميع 
تواجــه برنامج شــؤون األلغام 
العراقــي ، مؤكــدة ان الــوزارة 
إجــراءات  بتســهيل  قامــت 
للمنظمات  التفويــض  منــح 
الدوليــة الرصينة حيث منحنا 
قبل شــهر مــن االن التفويض 
)MaG  ( للمنظمات  العملياتي 

البريطانية و) Fsd( الســويدية 
ومنح منظمة NPa ( النرويجية 
تفويض عملياتي ونعلن ان هذا 
األسبوع سيشهد منح تفويض 
 HaNdicaP ملنظمــة  عملياتــي 
 Haliotrust الفرنسية ومنظمة

البريطانية .
واشــارت الوزيرة اننا نتطلع الى 
ســتحقق  املنظمات  هــذه  ان 
أهــداف البرنامج في العراق مع 
منح التفويض خلمس منظمات 
خالل فترة شــهر واحد هو دليل 
الدولي  اجملتمع  ثقة  على  واضح 
باحلكومة العراقية على صعيد 
وازالة األلغام  تطهير االراضــي 
الذي  االمر  احلربيــة  واملقذوفات 
األنشــطة  اعادة  في  يســهم 
واالقتصاديــة  االنســانية 
والزراعية لتلك املســاحات من 

االراضي .

واكــدت الوزيرة فــي كلمتها ان 
برنامــج األلغــام يســعى جادا 
وإعادة  الضحايــا  الى مســاندة 
املبادرات  وان  باجملتمــع  إدماجهم 
الدائرة  التي بذلتهــا  الســابقة 
وتوزيع قطع  الزواج اجلماعي  مثل 
االراضي ونســعى الى االستمرار 
وإيجاد فرص العمل لهم بالتعاون 
والشــؤون  العمــل  وزارة  مــع 
االجتماعيــة ، وبهذه املناســبة 
نؤكد سعينا لتفعيل قرار مجلس 
الــوزراء رقم ١٦٥ لســنة ٢٠١٤ 
للعاملني    ٪.50 مخصصات  منح 
فــي هذا اجملــال جاء ذلــك خالل 

كلمتها في املؤمتر السنوي لليوم 
العاملــي للتوعية مبخاطر األلغام 
ميســان  مبحافظة  العــراق  في 
هذا وحضــر املؤمتر عدد من املدراء 
العامني في وزارة الصحة والبيئة 
العالق  علي  الدكتــور  احملافظات 
مدير عام صحة ميسان والدكتور 
جاســب لطيــف احلجامي مدير 
عام صحــة بغداد الكــرخ وعدد 
الوزارة واختتم  من املسؤولني في 
بتقدمي الدروع الى الكفاءات بهذا 

اجملال 
من جانبها شــاركت دائرة صحة 
بغــداد الكــرخ في مؤمتــر دائرة 

اليوم  مبناســبة  االلغام  شــؤون 
العاملــي للتوعية مبخاطر االلغام 
املدراء العامــني في دوائر الصحة 
ودوائر البيئة ومســؤولي ووجهاء 
ميسان  في محافظة  العشــائر 
وعدد من عائــالت ضحايا االلغام 

في احملافظة . 
وقال مدير عام دائرة صحة بغداد 
لطيف  جاســب  الدكتور  الكرخ 
دائرته شــاركت في  ان  احلجامي 
هــذه االحتفاليــة واملؤمتر املهم 
من خالل العرض التقدميي املقدم 
والذي اســتعرض اهــم اخلدمات 
الدائــرة في هذا  التي قدمتهــا 

اجلانــب مــن عمليــات التاهيل 
ومعاجلة العديــد من احلاالت من 
خالل مركــزي احلمزة واملصطفى 
للمعوقــني فضال عن  التأهيــل 
االطراف  لصناعــة  مصنع  وجود 

الصناعية .
واضاف مدير عام الدائرة ان اغلب 
مستشــفيات الكــرخ مفتوحة 
ابوابها امام املصابــني ، اذ قامت 
بتأهيــل املعوقني وتوزيع املعينات 
الى  ، مشــيرا  الطبيــة عليهم 
اهمية هــذا املؤمتر الذي ســلط 
احلقيقية  اخملاطــر  علــى  الضوء 

لاللغام .

عراق خال من األلغام بحدود العام 2028

وزيرة الصحة ترعى الموتمر السنوي لليوم العالمي للتوعية بمخاطر األلغام

تتطلع وزارة الصحة 
والبيئة الى ان المنظمات 
الدولية ستحقق أهداف 
البرنامج في العراق 
مع منح التفويض 
لخمس منظمات 
هو دليل واضح على 
ثقة المجتمع الدولي 
بالحكومة العراقية 

الدكتورة عديلة حمود

افتتاح المؤتمر العلمي االول 
للمستشفى البيطري في نينوى

نشر خدمة االنترنت المجاني 
في الجامعات العراقية

اجراء االمتحان النهائي 
لدارسي محو األمية في ديالى

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح وزيــر الزراعة املهندس فالح حســن زيدان 
اللهيبــي املؤمتــر العلمــي االول الــذي اقامــه 
املستشــفى البيطــري في نينوى  ، حتت شــعار 
) نينوى تنهض مــن جديــد (، للتعريف مبنجزات 
ومهام وواقع القطاع البيطري والثروة احليوانية في 

احملافظة.  
والقى الوزير كلمة في حفل االفتتاح اشــاد فيها 
بالدور الكبير الذي قامت بــه الدوائر الزراعية في 
احملافظة مــن اجل النهوض بالواقع الزراعي، فضال 
عن االسهام الكبيرة للطبيب البيطري في الوقاية 
من االمراض واالوبئة التي تصيب الثروة احليوانية، 
فضال عن االســتمرار بدعم مربي الثروة احليوانية 
فــي احملافظة من خــالل تقدمي الشــعير العلفي 
واللقاحــات واالدويــة وغيرهــا من املســتلزمات 
البيطريــة الضرورية وبتوجيه ودعم مباشــر من 

قبله.  
وشــهد املؤمتر عرض عدد مــن الفعاليات اخملتلفة 
والقاء احملاضرات العلمية التخصصية ومناقشــة 
عدد مــن احملاور التــي تخص القطــاع البيطري، 
وتســليط الضوء على مــرض انفلونــزا الطيور 
واحليوان،  االنســان  بــني  املشــتركة  واالمــراض 
ومبشاركة واســعة من االطباء البيطريني واخلبراء 
واملتخصصني في الثروة احليوانية والقطاع الزراعي.  
كما تضمن املؤمتر تنظيم معرض للمستشــفى 
البيطري، اضافــة الى توزيع الدروع والشــهادات 

التقديرية على املشاركني. 

بغداد - الصباح الجديد:
تسعى وزارة االتصاالت الى تأمني خدمة االنترنت 
اجملاني للجامعات العراقية في بغداد واحملافظات 
كافة عــن طريق  اســتعمال التقنيات احلديثة 
واملتطورة مــن خالل الواي فاي لالرتقاء بخدمات 
االنترنت املقدمة لشــريحة الطالب واألساتذة 
بواســطة اجهــزة ومنظومات اتصــال عالية 

الدقـة. 
وتقدم الوزارة دعمها الكامل لنشــر مثل هكذا 
خدمات فائقة اجلودة بالتعاون مع شــركة رابط 
االرض ) ايــرث لنــك( احدى الشــركات اجملهزة 

خلدمات االنترنت في العراق .
وتأتي هذه االعمال لتزويــد اجلامعات والكليات 
واملواطنني في عموم محافظات البالد بخدمات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات . 

ديالى - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية عن اجراء االمتحان النهائي 
املوظفــني األميني  دارســا من شــريحة  لـ68 

واملواطنني في محافظة ديالى .
ونقل املكتب اإلعالمي للوزير ان املديرية العامة 
لتربية ديالى / قسم محو االمية أجرى االمتحانات 
النهائية في مركز الضاد التابع لها والواقع في 
قضاء بلدروز ، كاشــفاً بذات الوقت مشــاركة  
٦٨ دارســا ودارسة للصف اخلامس االبتدائي من 
شــريحة املوظفني األميني واملواطنــني ، وذلك 
بهدف متكنهم من احلصول على شهادة دراسية 
متكنهم من اكمال مســيرتهم فــي التعليم ، 
مؤكــداً أن الوزارة تبُذل كل اجلهود للقضاء على 

ظاهرة األمية في البالد .
على صعيد متصل كشــفت وزارة التربية عن 
اســتعداد قســم محو االمية في تربية بغداد 
الكرخ / الثانية لتعليم 361 منتســبا للشرطة 
االحتادية من االميني وانصــاف املتعلمني ، فيما 
تواصــل املديريــات العامة لشــتى احملافظات 

تطبيق احلملة الوطنية.
وأوضح املكتب اإلعالمي للوزير ان اجتماعاً ضم 
مدير قسم محو االمية في تربية الكرخ الثانية 
بالعميد مســاعد قائد الفرقة الرابعة في مقر 
الفرقة ، وبحث الطرفان ُسبل التعاون املشترك 
لتعليم منتســبي الشرطة ونشر ثقافة العلم 
واملعرفة بني اوساطتهم ، الى ذلك اكدت الوزارة 
دعمها لتهيئة  املراكز وجتهيزها باملســتلزمات 
الدارسني  االساسية لتكون متهيئة الستقبال 
من شتى شــرائح اجملتمع ، بغية حتقيق الهدف 
الرئيســي وهو القضاء على األمية  في جميع 

مديرياتها في احملافظات وبشكل نهائي . 

بغداد - الصباح الجديد:
طالبــت هيئــة ذوي االعاقــة 
وزارة  واالحتياجات اخلاصــة في 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة 
الداخلية  ووزارتــي  لالنتخابات 
املؤسســات  وجميع  والدفــاع 
االولوية في  املعنيــة باعطــاء 
يوم االقتراع لــذوي االعاقة من 
االستثنائية  التدابير  اخذ  خالل 
الـــى  وصولهــم  لتســهيل 
مراكــز االقتــراع يـوم السبـت 

املقبـل.
وقال رئيس هيئــة ذوي االعاقة 
القاضي  اخلاصة  واالحتياجــات 
اصغــر عبــد الرزاق املوســوي 
ان الهيئــة خاطبــت وبكتــب 
العليــا  املفوضيــة  رســمية 

املســتقلة لالنتخابات واجلهات 
احلكوميــة ذات العالقة باعطاء 
االولويــة لالشــخاص من ذوي 
االعاقة فــي يوم االقتراع وتامني 
وصــول املركبات التــي تقلهم 
الــى اماكـــن االقتراع بيســر 
بهـذا  االولويــة  واعطائهـــم 

اخلصـوص.
علــى ضرورة  املوســوي  واكد   
االرضــي  الطابــق  اختيــار 
لالشــخاص املعوقني الســيما 
وان اغلــب مراكــز االقتراع هي 
املــدارس املنتشــرة على نطاق 
وتثقيف  البلد  عموم  في  واسع 
القائمــني علــى ادارة العملية 
املعوقني  بحقــوق  االنتخابيــة 
وتوفير االجواء املناسبة لهـــم 
بحريــة  باصواتهـــم  لــالدالء 

والسماح  اختياراتهم  حســب 
لعجالتهم بالتحــرك مراعــاة 

لوضعهـم االنسانـي. 
وبيــــن املوسوي ضـرورة اخــذ 
املستشفيــات  فـي  الراقـدين 
املصابــني  االشــخاص  مــن 
وغيرهم  السرطان  بامــــراض 
ومطالبــة  االعتبــار  بنظــر 
االنتخابــــات  مفوضيــــــة 
انتخابيــة  بتشكيــــل جلــان 
احلرجــة  للحــاالت  خاصــــة 
مــن ذوي االعاقــــة وملن يتعذر 
عليهــم اخلروج مــن منازلهم 
اليهــــم  للوصول  لالنتخــاب 
واتاحـة الفرصـة لهـم باختيار 
مرشحيهم بسالســــة وفقـا 
والتعليمـــات  للضوابـــط 

اخلاصـة باليـة االقتـراع. 

بغداد - الصباح الجديد:
االعاقة  ذوي  رعاية  اعلنت هيئة 
وزارة  واالحتياجات اخلاصــة في 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
عن اطــالق دفعــة جديدة من 
حملافظة  املتفــرغ  املعــني  راتب 
والعســكريني  للمدنيني  بغداد 
الدفعــات  فــي  املتســلمني 
بقانون  واملشــمولني  السابقة 
الهيئة رقم )38( لســنة 2013 

ابتداء من يوم امس الثالثاء .
وقــال رئيــس الهيئــة ان عدد 
املتفرغ  املعني  براتب  املشمولني 
مــن املدنيــني حملافظــة بغداد 
بلــغ ) 5800 ( مســتفيدا ، اما 
بلغ عددهم  العســكريني فقد 
وهــي  مســتفيدين   )  1707  )
دفعــة جديــدة للمتســلمني 

ســابقا لألشهر ) )كانون الثاني 
، شــباط ، آذار ، نيســان ( مببلغ 
680 الــف لكل مســتفيد من 
عام 2018 جرى خاللها شــمول 
في  املتســلمني  املســتفيدين 
الدفعات الســابقة وســيكون 
موعد تســليمهم ابتــداء من 
 250 ، بواقع  الثالثــاء  يوم امس 
مستفيدا مدنيا و100 مستفيد 

عسكري يوميا .
واوضح رئيس الهيئة ان التوزيع 
سيكون  املدنيني  للمستفيدين 
في مقر وزارة العمل والشــؤون 
املركز  قاعة  علــى  االجتماعية 
العراقي – الكوري من الســاعة 
الى  صباحا  والنصــف  الثامنة 
الواحدة والنصــف ظهرا بواقع 
250 مســتفيدا يوميــا ، امــا 

العسكريني  من  املســتفيدون 
دفعاتهم في  توزيع  فســيكون 
الوزيرية  اجلديد في  الهيئة  مقر 
/ مقابل معهــد النفط ، بواقع 
مضيفا  يوميا  مســتفيد   100
يتطلب  الدفعــات  تســلم  ان 
حضور املعــني واملعوق مع جلب 
هوية االحــوال املدنية االصلية 
واملصــورة لــكال الطرفــني او 
البطاقــة املوحدة ان وجدت من 
8 والنصــف صباحا  الســاعة 
وحتى الساعة 1 والنصف ظهرا 
وحسب االســماء املنشورة في 
املوقــع االلكتروني والصفحات 
الرسمية لوزارة العمل والشؤون 
هيئة  وصفحــة  االجتماعيــة 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 

اخلاصة على الفيس بوك .

العمل تطالب مفوضية االنتخابات 
بتسهيل اقتراع ذوي االعاقة

اطالق دفعة جديدة من راتب المعين 
المتفرغ لمستفيدي بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئة   الصحــة  وزارة  منحت 
بيئيــة لعدد من  ٩١ موافقــة 
االنشــطة الصناعية واخلدمية 
والزراعية فــي محافظة بغداد 
االول مــن عام  الفصــل  خالل 
٢٠١٨ ، بعد اجراء الكشــوفات 
االنشــطة  هذه  على  امليدانية 

التابعة  الرقابية  الفرق  من قبل 
ملديرية بيئة بغداد.

وقــال مدير بيئة بغــداد مثنى 
االنشــطة شملت  ان  ســلوم 
 ، ٤٢ فرنــا  للصمــون احلجري 
ومحطات اساسية صغيرة عدد 
(٨( واخرى كبيرة )٢( لشــركات 
اتصــاالت و٥ مشــاريع حقول 

للدواجــن و٣ مخــازن مبــردة 
 ،)٤( الكيمياوية  للمواد  ومخازن 
و5 مخابــز جتارية ، ٦ مشــاريع 
تربية اســماك فــي البحيرات 
االقفاص  فــي  واخرى  الطينية 
 ، دجلة  نهــر  علــى  العائمــة 
 ٣ عدد  ومرطبات  البان  ومعامل 
، و معملــني  لالدوية ، ٣ معامل 

مــواد غذائيــة ومخــزن زراعي 
ومعمل لتعبئة اسطوانات الغاز 
املسال ومدرسة وعيادة جراحية 
ومعمــل طابــوق ومنظومــة 

غسيل حديثة للسيارات   .
من جانبه  بني مدير بيئة بغداد 
مثنى ســلوم أن “العدد الكبير 
مــن املوافقــات البيئيــة التي 

تعطــى الصحاب النشــاطات 
يعكــس مــدى وعــي اصحاب 
هذه االنشــطة فــي االهتمام 
بالســالمة البيئية ، الفتاً  الى 
والبيئــة   الصحــة  "وزارة  أن 
تقــوم مبنــح موافقــات بيئية 
األنشــطة ســواء  لعــدد من 
كانــت الصناعيــة أم الزراعية 

أم اخلدميــة فــي احملافظة بعد 
الكشــوفات  بإجراء  تقــوم  أن 
األنشــطة  هذه  على  امليدانية 
التابعة  الرقابية  الفرق  من قبل 
مطابقتها  مــدى  ومعرفة  لها 
البيئية  والشــروط  للتعليمات 
وكل ذلــك ينصب في حتســني 

املستوى البيئي في احملافظة".

بيئة بغداد تمنح )٩١( موافقة النشطة صناعية وخدمية 



متابعة ـ الصباح الجديد:

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قال 
املقبلة  الساعات  إنه سيعلن خالل 
قراره بشــأن االتفاق النووي اإليراني، 
في وقت أعلن الرئيس اإليراني حسن 
بالده مســتعدة  أن  أمــس  روحاني 
اللتزام االتفاق النووي املُبرم مع الدول 
الســت، ولو انسحبت منه الواليات 
املتحدة، مشــترطاً أن يضمن االحتاد 

األوروبي »مصالح« طهران.
وقال مســؤول في البيــت األبيض 
إن ترامب قد يعلن انســحابا جزئيا 
من االتفــاق، وأن ميضــي في فرض 

العقوبات على إيران.
وانتقــد ترامب مــرارا االتفاق الذي 
يهدف إلــى احلد من برنامــج إيران 
العقوبات  تخفيــف  مقابل  النووي 

االقتصادية املفروضة عليها.
ويأمــل األوروبيون فــي التوصل إلى 
تســوية في محاولة إلنقاذ االتفاق، 
إذ حثت فرنســا وبريطانيــا وأملانيا 
الواليــات املتحدة على عدم التخلي 

عنه.
وتبــذل بريطانيــا وفرنســا وأملانيا 
لإلبقاء  محاولة  في  مكثفة  جهودا 
على االتفاق النووي اإليراني الذي أبرم 
خالل فترة واليــة الرئيس األميركي 
الســابق باراك أوباما ووقعت عليه 

روسيا والصني أيضا.

االتفــاق  بنــود  إن  ترامــب  وقــال 
متساهلة للغاية وحتد من نشاطات 
إيــران النووية ملدة محــدودة فقط 
كما تخفق في منعهــا من تطوير 

صواريخ باليستية.
وحذرت املستشــارة األملانية أنغيال 
ميركل والرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون واألمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش ترامب من مغبة 

االنسحاب من االتفاق النووي.
وقال ماكرون إنه يتفق على أنه كان 
يتوجــب أن التعامل مــع ما يقلق 
من  يخشــى  أنه  مضيفاً  ترامــب، 

انسحاب األخير من االتفاق النووي.
باملقابل أعلن الرئيس اإليراني حسن 
روحاني أمــس االول االثنني أن بالده 
النووي  االتفــاق  مســتعدة اللتزام 
املُبرم مع الدول الست، ولو انسحبت 
منه الواليات املتحدة، مشــترطاً أن 
يضمــن االحتاد األوروبــي »مصالح« 
طهــران. وشــدد روحانــي على أن 
ايران »ســتقاوم بضــراوة« ضغوطاً 
اإلقليمي،  نفوذها  لكبــح  أميركية 
وأملانيا تطبيق  فيما تعهدت فرنسا 

االتفاق والسعي إلى »إنقاذ«.
ويشــكل موقف روحاني تراجعاً عن 
تصريحات ملسؤولني إيرانيني، لّوحت 
باخلروج مــن االتفاق إذا انســحبت 
منه واشنطن، علماً أن موقف األول 
يأتي قبل أيــام من انتهاء مهلة في 
الرئيس  حددها  اجلاري،  الشــهر   12

األميركــي دونالد ترامــب للترويكا 
األوروبية )فرنســا وبريطانيا وأملانيا( 
إلصــالح »عيــوب جســيمة« في 
2015، مهدداً  عــام  املُبــرم  االتفاق 

باالنسحاب منه.
قلقني من  »لســنا  روحانــي:  وقال 
نحن  اجملحفة.  األميركيــة  القرارات 

مستعدون لكل االحتماالت واتخذنا 
أي  يحدث  ولن  املناســبة  اإلجراءات 
املقبل.  األســبوع  تغيير في حياتنا 
إذا أمكننا احلصول على ما نريد من 
االتفاق من دون أميركا، ستبقى إيران 
ملتزمــة االتفاق. ما تريده أن يضمن 
املوقعون غير األميركيني مصاحلنا... 

في هذه احلالة، التخّلص من الوجود 
مناسباً  ســيكون  املؤذي  األميركي 
إليــران. ولكن إذا لــم يتحقق ذلك 

ستمضي طهران في طريقها«.
»ســتدرك  واشــنطن  أن  واعتبــر 
خطأها االســتراتيجي حاملا تقترف 
حماقاتها، وســتكون اكبر خاسر«، 

وتابع في إشارة إلى األميركيني: »إذا 
أرادوا التأكد من أننا ال نســعى إلى 
قنبلة نووية، قلنا لهم مراراً وتكراراً 
إننا ال نسعى ولن نسعى... ولكن إذا 
أرادوا إضعاف إيران واحلّد من نفوذها، 
ســواء فــي املنطقــة أو العالــم، 

فستقاوم بضراوة«.
ونّبه وزير اخلارجيــة اإليراني محمد 
جواد ظريف إلى أن رّد بالده »القاسي 
على انتهاك االتفاق النووي لن يسّر 
أميركا«، فيما حذر الناطق باســم 
الــوزارة بهــرام قاســمي الواليات 
ثمناً  »ســتدفع  أنها  مــن  املتحدة 
باهظاً إذا انســحبت مــن االتفاق«. 
ونفى معلومات أفادت باتفاق جديد 
بني ايــران وأوروبــا، مشــيراً إلى أن 
روما  في  اجلانبــان  أجراها  محادثات 
ميونيخ  في  حملادثــات  متابعة  »هي 
للتوصــل إلــى حّل سياســي في 

الشأن اليمن««.
وتعهدت برلني وباريس التزام االتفاق 
النووي، ولو انسحبت منه واشنطن، 
إذ اعتبر وزير اخلارجية األملاني هايكو 
العالم  »يجعــل  االتفاق  أن  مــاس 
أكثــر أمناً، ومن دونه ســيكون أقل 
أمنــا«، الفتاً إلى تقــدمي »اقتراحات 
جيدة« في األسابيع املاضية إلنقاذه. 
وأضاف: »نخشــى أن يؤدي الفشل 
إلى تصعيٍد، ســنتعامل مع القرار 
التزام  نريــد  لكننــا  )األميركــي(، 

االتفاق«.

أما وزير اخلارجية الفرنسي جان إيف 
أن »ال مبّرر لالنسحاب  لودريان فرأى 
من االتفاق، وســنبقى نحاول إقناع 
أصدقائنا األميركيني به«، وزاد: »نحن 
مصممون على إنقاذ االتفاق، إذ يقينا 
من االنتشار النووي ويشّكل وسيلة 
جيدة لتفادي امتالك ايران ســالحاً 
االتفاق  احتــرام  وجوب  نــرى  نووياً. 
ونعتزم االســتمرار فــي التزامه، أياً 

يكن القرار األميركي«.
فــي واشــنطن، أقّر وزيــر اخلارجية 
البريطاني بوريس جونسون بـ«نقاط 
أن لدى  ضعفط في االتفاق، معتبراً 
ترامب »وجهة نظر محقة في شأن 
وجود ثغــرات، ووضــع العالم أمام 

حتِد«.
ايران  التشدد مع   واستدرك: »ميكن 
ومعاجلة هواجــس الرئيس، من دون 
التخلــص مــن االتفــاق برمتهط. 
إدارة  مع  بريطانيــا  »تعمل  وأضاف: 
واألملان  الفرنسيني  وحلفائنا  ترامب 
بأن  أعتقد  )االتفاق(.  إصالح  لضمان 
إبقــاء القيود التــي يفرضها على 
إليران سيســاهم  النووي  البرنامج 
لســلوكها  التصــدي  فــي  أيضاً 
بأمر  أثِق  املنطقــة.  العدواني فــي 
واحد: كل بديل ُمتاح أســوأ. املسار 
األكثــر حكمة ســيكون حتســني 
القيــود بدل كســرها. وحدها ايران 
ستســتفيد من التخّلي عن القيود 

على برنامجها النووي«.
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الصباح الجديد ــ وكاالت: 
عبر السناتور اجلمهوري جون ماكني عن رغبته في 
أن يحضر نائب الرئيس مايك بنس في جنازته، بدال 
من الرئيس األميركــي دونالد ترامب، على وفق ما 
نقلت وسائل إعالم أميركية. ويصارع ماكني ورماً 

خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة.
وذكــرت »نيويورك تاميز« و«أن بي ســي نيوز« نقالً 
عن مقربني من ماكني أن سناتور أريزونا البالغ من 
العمــر 81 عاما الذي تربطه عالقــات متوترة مع 
ترامــب، أبدى رغبته بأن ميثل نائــب الرئيس مايك 

بنس البيت األبيض خالل تشييعه.
ويعبــر ماكني كذلــك في كتاب جديد وشــريط 
وثائقي عن ندمه ألنه لم يرشح السناتور السابق 
جــوزف ليبرمان نائبــاً له عندما خاض الســباق 
للرئاســة في 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة 

بايلني الشعبوية عوضاً عنه، وفق »التاميز«.
ويصارع ماكني ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من 
سنة وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في األمعاء.

ويذكر أن العالقة بني ماكني وترامب شهدت توتراً 
ال ســيما خالل االنتخابــات التمهيدية في 2016 
عندما قال الرئيس إن ماكني الذي ظل أسير حرب 

في فيتنام لسنوات ليس بطل حرب ألنه أسر.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
انتخب البرملان األرمني امس الثالثاء املرشــح الوحيد 
ملنصب رئيــس وزراء أرمينيا، زعيــم املعارضة نيكول 
باشــينيان بـ59 صوتا من أصوات نواب البرملان، بينما 

صوت 42 نائبا ضد انتخابه لهذا املنصب.
وجــاء ذلك بعد املظاهرات الشــعبية احلاشــدة في 
أرمينيا التي اســتمرت أكثر من ثالثة أسابيع، والتي 
طالب املشــاركون فيها بانتخاب باشــينيان رئيسا 

للحكومة. 
وقال باشينيان سابقا إنه سيستمع إلى تقارير ممثلي 
وزارة الدفــاع وأجهزة األمن بشــأن الوضع األمني في 
البالد. وأعلن باشينيان بأنه ينوي لقاء الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني في إطار مشــاركته في اجتماع االحتاد 
االقتصادي األوراســي الذي سيجري في سوتشي في 

14 مايو. 
وأعلــن رئيس الوزراء اجلديد عزمــه تغيير وزير الدفاع، 
مشــيرا إلى نيته إجراء تغييــرات جدية في احلكومة 

األرمنية املقبلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال تستبعد وزيرة دفاع فرنسا، فلورانس بارلي، توجيه 
بالدها ضربات جديدة لســوريا في حال استعملت 
لباريس حق »تأديب«  أســلحة كيميائية، معطية 

اآلخرين في بيوتهم حتى من دون دليل.
وشــددت الوزيرة الفرنســية في حديــث مع راديو 
RTL، علــى أنــه ال ينبغي اســتخدام األســلحة 
الكيميائية وأنه من الضــروري محاربة ذلك. ووفقا 
لها، فإن »الهدف من الضربات الثالثية ضد ســوريا 
في 14 أبريل متثل مبنع دمشــق من تكرار الهجمات 

الكيميائية«.
 وقالــت بارلي: »إذا حدث هذا مــرة أخرى، ميكننا أن 

نقرر مجددا توجيه ضربات جديدة«.
في حــني أن وزير اخلارجية الفرنســي، جان إيف لو 
دريــان، أعلن في وقت ســابق، أنه لــن تكون هناك 
مرحلــة ثانية من الضربات ضد ســوريا، مؤكًدا أن 
الهدف قد حتقق. لكنه أشــار إلى أنه إذا مت كســر 

»اخلط األحمر«، عندها يكون التدخل اجلديد ممكًنا.
واتهم الغرب دمشــق بأنها استخدمت األسلحة 
الكيميائيــة في مدينة دوما الســورية في شــرق 

الغوطة.

ماكين يوصي بأال 
يحضر ترامب جنازته

البرلمان األرمني يختار 
نيكول باشينيان رئيسًا 

للوزراء

فرنسا ال تستبعد 
توجيه ضربات جديدة 

ضّد سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد :

أفرزت االنتخابات النيابية اللبنانية 
أحجاماً جديدة للكتل الرئيســة، 
لكــن أياً من الفرقــاء لم يتمكن 
من حصد األكثريــة املطلقة في 
البرملان مــن دون حتالفات مع كتل 
اخليارات  تفرضهــا  أخــرى  كبرى 
فــي شــأن قضايا رئيســة مثل 
واختيار  البرملــان  رئيس  انتخــاب 
رئيــس احلكومة، وإعطــاء الثقة 
للحكومة اجلديدة واملواضيع التي 

حتتاج إلى أكثرية الثلثني.
اجلديد  البرملــان  خريطة  وظهرت 
الرســمية،  النتائج  إعــالن  قبل 
خصوصاً أن عمليات فرز الصناديق 
من قبل جلان القيد كانت مستمرة 
، مــن احلصيلة التــي خرجت بها 
املاكينــات االنتخابيــة، ما أبقى 
مقعدين أو ثالثة معّلقة حلســم 

النتيجة.
وبدأت التصريحات تتناول املرحلة 
املقبلة ما بعد انتهاء والية البرملان 
أيــار جلهة انتخاب   20 احلالي في 
رئيس البرملان اجلديد، فيما رشــح 
بري  نبيه  الرئيــس  »حــزب اهلل« 
للمنصــب، كذلــك اختيار رئيس 
احلكومة املقبل واملرشح األساسي 
له الرئيس سعد احلريري. وتناولت 
احلكومة  تشــكيل  التصريحات 
التي كثرت التكهنات حول ما إذا 
كانت التوازنات النيابية ستفرض 

تأخيراً في تأليفها.
ومتكن الثنائي الشيعي، أي حتالف 
»حــزب اهلل« وحركــة »أمل من 
حصد 26 نائباً شيعياً من أصل 27 
إضافــة إلى حلفاء له في طوائف 
أخــرى، ال ســيما فــي الطائفة 
كتلة  انخفضت  فيما  الســنية، 
»تيار املســتقبل« من 31 إلى 21 
نائباً، 17 منهم من احلصة السّنية 
البالغة 27 نائباً، وفاز 6 نواب سّنة 
على خصومة مع الرئيس احلريري 
وآخرون حلفاء لـ«حزب اهلل« وقوى 
8 آذار في الشمال وبيروت والبقاع 

وصيدا. 
وحافــظ »التيــار الوطنــي احلر« 
على حجمه تقريبــاً )18 نائباً من 
أصل 24 مــع احللفــاء( وهو كان 
يأمل بتوســيع كتلته، فيما متكن 
»حزب القوات اللبنانية« من زيادة 
نوابه مــن 8 إلى 15 نائباً والبعض 

يحتسبهم 16، مع انخفاض عدد 
نــواب »التيار احلر« في جبل لبنان، 
وهــو عّوض بعضهــا في مناطق 
أخرى. واســتطاع احلزب التقدمي 
االشــتراكي االحتفاظ بأرجحيته 
الدرزي  التمثيــل  فــي  الواضحة 
ضمن كتلة من 9 بدل 11 نائباً في 
البرملان املنتهية واليته. وعاد حزب 
البرملانية  النــدوة  إلى  »الكتائب« 

بـ3 نواب بدل 5.
والبــارز في النتائج فشــل الوزير 
السابق أشــرف ريفي الذي ترأس 
ثانية  ودعم  طرابلــس  في  الئحة 
في عكار في احلصول على احلاصل 
االنتخابي، بينما متكن نائب رئيس 
احلكومة الســابق النائب ميشال 
املر من خرق الئحة »التيار الوطني 
احلر« في املنت الشمالي على رغم 
احلصار الذي تعرض له من قيادته 

ولوائح أخرى.
ولفت فــوز إحدى لوائــح اجملتمع 
)كلنا وطني( مبقعد مؤكد  املدني 
في بيــروت األولى، لبوال يعقوبيان 

ونشأ نزاع قانوني على مقعد آخر 
املرشــحة  بني  ذاتها  الالئحة  في 
عن األقليات جومانا حداد ومرشح 
وبرزت  بانو.  أنطــوان  احلر«  »التيار 
اعتراضــات أّخرت إعــالن النتائج 
رسمياً، ال سيما في دائرة بعلبك- 

الهرمل.
واعتبر احلريري أن »اللبنانيني قالوا 
نعــم لتيار املســتقبل وانتصرنا 
علــى أكثر من جبهــة... حصلنا 
علــى 21 نائباً وصحيــح أننا كنا 
نراهن على أكثر لكننا كنا نحارب 

باللحم احلي«. 
وأضــاف: »اللبنانيــون اقترعــوا 
لالســتقرار واالقتصــاد واألمــل 
باملستقبل وجمهورنا هو األساس 
الهيمنة  مشــاريع  مواجهة  في 
وقال:  وطرابلــس«.  بيــروت  على 
»أمد يدي لكل من يريد االستقرار 
مقررات  وتطبيق  االقتصاد  وتعزيز 
اللبناني  »سيدر« وحتســني وضع 
سمح  احلالي  والقانون  املعيشي، 
لكثير من الفرقــاء بالدخول إلى 

أماكن،  في  خروق  وإحداث  البرملان 
وهذا ما حصل مــع حزب القوات 
التي  بالنتيجــة  أهنئــه  الــذي 

حققها«. 
وزاد: »موضوع الســيادة لم نتخلَّ 
عنه يوماً«. وشــدد علــى أنه ما 
الرئيس عون »وسأظل  زال حليف 
كذلك ألن هــذا التحالف يحقق 
االســتقرار وأكبر إجناز للحكومة 

هو االنتخابات«. 
وقــال رداً علــى ســؤال: »أنا غير 
قابــل للكســر«. وحــول إمكان 
عدم تســميته رئيساً للحكومة، 
أن  ســيمكنه  أنــه  ممازحاً  قــال 
يذهب لركــوب الدراجــة النارية 
واالستجمام... وأشــار الى أنه إذا 
لم يعجبه الوضــع في حال كان 
للحكومة فإنه سيتركها.  رئيساً 
وعن العــودة إلى حتالــف 14 آذار 
قال:« جربناها لكن األمور لم تكن 

ماشية في البلد«.
لـــ »حــزب اهلل«  العام  األمــني 
حســن نصر اهلل اعتبر أن اجمللس 

»يشكل  بتركيبته  اجلديد  النيابي 
ضمانة حلماية اخليار االستراتيجي 
الذهبية  واملعادلــة  للمقاومــة 
واملقاومة«.  والشــعب  وللجيش 
لكنــه دعــا إلى مرحلــة جديدة 
تبدأ بفتح النقاش حول احلكومة 
اجلديدة لإلفادة من الوقت »وليس 
وقــت إلضاعتــه ألن وضع  لدينا 
البلــد ال يحتمل البقــاء من دون 
وكذلك  طويلة  ألشــهر  حكومة 

وضع املنطقة«. 
وتابع: »ال أحد يســتطيع أن يلغي 
أحــداً واجلميــع في حاجــة إلى 
اجلميــع«. وحتدث عــن »ربط نزاع 
التي  االســتراتيجية  امللفات  في 
نختلــف عليها، وعلينــا أن نهدأ 
في خطابنا وال ضرورة للخطابات 
احلامية«. وأكــد )رداً على خطاب 
»املســتقبل« االنتخابي( أن هوية 

بيروت ستبقى عربية.
في نيويــورك، رحبت األمم املتحدة 
اللبنانيــة  االنتخابــات  بإجــراء 
الى  اللبنانيني  األطــراف  داعيــة 

احلفاظ على االســتقرار في البلد 
للحكومة  سريع  تشكيل  وتأمني 
اجلديــدة. وقــال الناطق باســم 
الدولية  للمنظمة  العــام  األمني 
العام  إن األمني  ستيفان دوجاريك 
»يرحب بإجــراء االنتخابات ضمن 
أجواء أفــادت التقارير األولية أنها 
كانت ســلمية«، معرباً عن األمل 
بــأن »يتمكن األطــراف املعنيون 
من التصرف مبســؤولية للحفاظ 
على االستقرار في األيام املقبلة« 
في لبنـــان »وهـو مـــا يجـب أن 
يشمـــل التشــكيل السريـــع 
للحكومـة« اجلديـدة بعـد إجـراء 

االنتخابـات.
ومن املقرر أن يقــدم األمني العام 
أنطونيــو غوتيريش تقريره الدوري 
حول تطبيق القرار ١٥٥٩، املتعلق 
في  امليليشيات  بسالح  خصوصاً 
لبنــان، الى مجلــس األمن خالل 
إجناز  إرجاء  بعد  املقبلة،  الساعات 
االنتخابات في  انتظار  التقرير في 

لبنان.

ال يمكن حصد األكثرية المطلقة في البرلمان من دون تحالفات

خريطة البرلمان اللبناني الجديد
تستعجل فتح ملف الحكومة المقبلة

من الحصيلة 
التي خرجت 

بها الماكينات 
االنتخابية، ما أبقى 

مقعدين أو ثالثة 
معّلقة لحسم 

النتيجة

تقـرير

ترامب يستعد إلعالن قراره بشأن االتفاق النووي اإليراني
روحاني يتراجع عن تهديدات طهران بالتخّلي عن »النووي«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشــر مجلس النّواب األميركي 
أمس األول االثنني مشروع وثيقة 
تشير إلى أن امليزانية األميركية 
لعام 2019 تربط مســألة تزويد 
األميركية  باألســلحة  تركيــا 
بنيتها شــراء منظومات »أس-

400« الصاروخية الروسية.
وجاء في الوثيقة: »ال يحق لوزير 
الدفــاع اتخــاذ أي قــرارات في 

مجال توريد األســلحة التي قد 
مت بيعها إلى اخلارج، وال ســيما 
األســلحة الدفاعية التي يجب 
إبــالغ الكونغــرس بهــا... إلى 
تركيا قبل أن يقدم الوزير تقريرا 
وفقا للنقطــة »B« إلى اللجان 
املناسبة للكونغرس األميركي«.
وتنص النقطة »B« على أن وزير 
الدفاع يجب أن يقدم، بعد إجراء 
املشــاورات مع وزيــر اخلارجية، 

 60 وذلك خالل فتــرة ال تتجاوز 
امليزانية،  املوافقة على  يوما من 
تقريــرا حــول احلالــة الراهنة 

للعالقات التركية األميركية.
أن يضــم هذا  املتوقــع  ومــن 
للشــراء  »تقييمــا  التقريــر 
»إس400-«  ملنظومــات  احملتمل 
قبل  من  الروســية  الصاروخية 
احلكومــة التركيــة، وكذلــك 
العواقب احملتملة لهذا الشــراء 

األمريكية  للعالقات  بالنســبة 
التركية، مبا في ذلك تقييم مدى 
تأثيرهــا على أنظمة الســالح 
تســتخدمها  التــي  األخــرى 
مع  بالتعاون  املتحــدة  الواليات 

تركيا«.
بأنه  أيضــا  الوثيقة  وتقضــي 
يتعني على وزيــر الدفاع اقتراح 
البديلة  الصاروخيــة  األنظمة 
ميكن  والتي  »إس400-«  ألنظمة 

أن تشــتريها تركيا في الواليات 
املتحدة أو بلدان الناتو.

وكانت الواليــات املتحدة عبرت 
أكثر مــن مرة عــن قلقها من 
اخلطط التركية لشراء األنظمة 
وقال  الروســية.  الصاروخيــة 
مساعد وزير اخلارجية األمريكي 
ويس ميتشل إن هذا الشراء قد 
طائرات  توريد  على  يؤثر ســلبا 

»إف35-« األميركية إلى تركيا.

وردا على ذلك صرح مستشــار 
الصناعــات الدفاعيــة التركي 
إسماعيل دمير بأن احلديث يدور 
مرتبطني،  غيــر  موضوعني  عن 
مشيرا إلى أن االتفاق مع روسيا 
حول توريــد أنظمة »إس400-« 
ينفــذ وفق اخلطة ومــن دون أي 
مشاكل، وأن تركيا تتوقع بداية 
يوليو  األنظمــة في  توريد هذه 

عام 2019.

الواليات المتحدة تقدم شروطا لتوريد أسلحتها لتركيا

عملية رفع الدعات االنتخابية بعد انتهاء االقتراع في لبنان

حسن روحاني
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد :

التوقيع  عن  النفــط  وزارة  اعلنت 
مع شــركة Bp العاملية على عقد 

تطوير حقول محافظة كركوك.
وقــال وزير النفط جبــار اللعيبي 
خــال مراســم التوقيــع علــى 
عقــد تطوير حقــول كركوك مع 
Bp العامليــة. »ان تراجع  شــركة 
كركوك  حلقــول  النفطي  االنتاج 
بســبب الظروف والتحديات التي 
شهدتها احملافظة طيلة السنوات 
املاضية لــذا توجب علينــا اعادة 
تقييم شــامل للحقول واملنشآت 
الفنية  املعاجلات  وإيجاد  النفطية 
املطلوبــة وفق رؤية مســتقبلية 
حديثــة باســتخدام التكنلوجيا 
احلديثة وهذا ماستقوم به شركة 

Bp العاملية«.
واضــاف اللعيبــي ان »الشــركة 
ســتقوم ايضــا بوضــع احللــول 
املناسبة الستثمار الغاز املصاحب 
االنتاج  وزيادة  النفطية  للعمليات 
مما يدعم احلاجــة احمللية من هذه 

املادة«.
االقليمي  الرئيس  أشاد  من جهته 
الشرق األوسط  Bp في  لشــركة 
املشترك  بالتعاون  تاونسد  مايكل 
مع وزارة النفط في تطوير احلقول 
وان شــركته ســتقوم  النفطية 
التقييم  بإجــراء  العقد  هذا  وفق 
النفطيــة  للحقــول  الشــامل 
للمشاكل  املناسبة  احللول  ووضع 
الفنية واملعاجلــات الازمة، فضا 
عن عمليــات التطوير ورفع كفاءة 
األداء الفنــي واالنتاجــي للحقول 

واملنشآت النفطية.
العقــد قال  أهــداف  اهــم  وعن 
املتحدث بإسم وزارة النفط عاصم 
جهــاد ان الهدف من هــذا العقد 
هــو أجــراء تقيم شــامل حلقول 
محافظة كركــوك ووضع اخلطط 
الازمــة لزيادة االنتــاج منها، وان 
شركة Bp ستقوم باملباشرة بإجراء 
واجليولوجية  الفنية  املســوحات 
و تقييــم فنــي وعلمي شــامل 
للحقول واآلبار واملنشآت واالنابيب 
النفطية وذلك بهدف وضع احللول 
الفنية  املشــاكل  ملعاجلة  الازمة 
والعمل علــى تطوير وزيادة االنتاج 

واالستثمار االمثل للغاز املصاحب.
بريتيش  السابق باسم  وتعرف في 
بريطانية  بتروليــوم هي شــركة 
نفط  شــركة  أكبر  ثالــت  تعتبر 
خاصــة في العالم بعد إكســون 
الشركة  موبيل وشــل شــكلت 
للحكومــة  النفطــي  الــذراع 
قبل  عــدة  لســنوات  البريطانية 
وللشركة   1976 سنة  خصصتها 
احتياطات نفطية تبلغ 18.3 مليار 
برميل ولها شــبكة توزيع تتكون 
مــن 28,500 محطة وقــود, كما 
لها 19 مصفــاة، لها حقول نفط 
روسيا,  أالسكا,  الشمال,  بحر  في 
الشــركة  أنغوال أســهم  اجلزائر, 
 100 فوتسي  مؤشــر  في  مدرجة 

البريطاني في بورصة لندن.

بالغ  بأهتمــام  املراقبون  وينتظــر 
التقريــر الســنوي الــذي تصدره 
البتــرول  شــركة   ،BP شــركة 
االفاق  بي، عــن«  البريطانيــة بي 
 « العالم  في  للطاقة  املستقبلية 
BP Energy Outlook ملا يتمتع به 

التقرير من مصداقية كبيرة .
وقد اماط التقرير الســنوي لـ بي 
 ، بي الذي صدر مطلــع عام2017 
اماط اللثام عــن حقائق لعل من 
ابرزها وفرة في احتياطيات النفط 
الكامنــة، ووفــرة فــي االمدادات 
فأننــا مقبلون على مشــاهدة   ،
دول نفطيــة ذات تكاليــف انتاج 
منخفضة ينتجــون كميات اكبر 
املنتجني  نظرائهم  النفط من  من 
ذوي تكاليــف انتاج مرتفعة مما قد 

crowded- الى »ازاحتهــم«  يؤدي 
out مــن علــى مســرح الطاقة 

العاملي .
الشرق االوسط في تقرير بي بي:

يفــرد التقرير حيزاً كبيــراً للدول 
النفطيــة الشــرق االوســطية، 
والغرابة في ذلك ملا حبته الطبيعة 
و املصادفة اجليولوجية من وفرة في 
والغازية  النفطية  احتياطياتهما 
املؤكــدة، وهو مــا جعلها حتتفظ 
مبوقعهــا كأكبر كتلــة جغرافية 
مصدرة للنفط ،بيد انها مرشحة 
خلســارة موقعها العاملي كمصدر 
للغاز الطبيعي مع الزيادة املطردة 
في اســتهاكها مــن الغاز خال 

القترة موضوع البحث :
ويحذر التقرير من ان حصة الشرق 

االوســط من صادراتها من سوائل 
ســتبقى   LNG الطبيعي  الغــاز 
مكعب  قــدم  ثابتةعند12مليــار 
يومياً وهو ما ســيؤدي الى تراجع 
حصتهــا من صادراتهــا من الغاز 
%16 بحلول  الى  املسال  الطبيعي 
عام 2035 مقابل %37 حالياً . وهو 
اســتنتاج صادم لدولة مثل قطر 
التي تعول كثيراً على صادراتها من 

الغاز الطبيعي املسال .
هذا وتأسست عام 1908 للتنقيب 
عــن النفط فــي إيــران ومن ثم 
ليبيا وكان اســمها آنذاك شركة 
النفــط األجنلو-إيرانيــة حتى عام 
1945 حيث حملت اســم بريتش 
1978 حتولت  عــام  وفى  بتروليوم. 
الشــركة إلى الطابــع األمريكي 

حصة  علــى  اســتحوذت  بعدما 
)ســتاندرد  شــركة  في  األغلبية 
SOHIO. قامت  أويل وف أوهايو( أو 
على  باالستحواذ  التسعينات  في 

أموكو وأركو األميركيتني
إحدى  بــي  بي  ُوتعـــد شـــركة 
شـركات النفط والغـاز املتكاملة 
العاملية الرائـــدة. وتقـوم بإمـداد 
عمالئنـا بالوقـــود الازم للنقـل، 
للتدفئـة  املطلوبـــة  والطاقـــة 
التزييـــت  ومـــواد  واإلنــارة، 
والتشـــحيم الازمة للمحافظة 
واملــواد  احملــركات،  دوران  علــى 
لتصنيع  املطلوبة  البتروكيميائية 
املســـتخدمة  أشياء  من  العديد 
في احلياة اليومية ومنها الدهانات 
واملابس ومواد التعبئة والتغليف.

العراق يوقع عقدا لتطوير حقول كركوك مع شركة Bp العالمية
عمليات تطوير ورفع كفاءة األداء للحقول والمنشآت النفطية

 اللعيبي: الشركة 
ستقوم ايضا بوضع 
الحلول المناسبة 
الستثمار الغاز 
المصاحب للعمليات 
النفطية وزيادة 
االنتاج مما يدعم 
الحاجة المحلية من 
هذه المادة

حقول كركوك
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الصباح الجديد - متابعة:

وصف وزير اخلارجية البريطاني بوريس 
جونســون امس الثاثاء ، مشــروعاً 
إلقامة شــراكة جمركيــة مع االحتاد 
األوروبــي بعــد »بريكزيــت« تدعمه 
رئيســة الوزراء تيريزا ماي بـ»اجملنون«، 
ما يعيد االنقســامات داخل احلكومة 
حيال العاقة املستقبلية مع التكتل 

إلى الواجهة.
وبناء على خطة »الشراكة اجلمركية 
بريطانيا  ســتجمع  هــذه،  اجلديدة« 
االحتاد  لصالــح  جمركيــة  رســوماً 
األوروبــي على البضائــع التي متر عبر 
دوله  أســواق  إلى  واملتجهة  أراضيها 
األعضاء الـ27 فيما ستفرض رسوماً 
خاصة بها على تلك التي تســتهدف 

أسواقها.
علنــاً  الداعــم  جونســون  وأشــار 

النسحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي 
إلى أن اخلطة لن تفي بكثير من وعود 
»بريكزيت« ، وقــال لصحيفة »دايلي 
ميــل«: »إذا كانت لديكم الشــراكة 
اجلمركية اجلديدة، فســيكون لديكم 
بذلك نظاماً مجنوناً جتمعون مبوجبه 
األوروبي على  االحتاد  لصالح  رســوماً 

احلدود البريطانية«.
أنه »في حــال قــرر االحتاد  وأضــاف 
األوروبــي فرض رســوم عقابية على 
بإحضارها  بريطانيــا  ترغب  ســلعة 
إلى الباد بســعر زهيد فلن يكون من 
املمكن القيام بشــيء« ، وفي إشارة 
إلــى تعهــدات حملــة »بريكزيت«، 
قال جونســون: »ســيعني ذلك عدم 
اســتعادة السيطرة على السياسات 
التجارية وال استعادة السيطرة على 
القوانــني وال علــى احلــدود« واوضح 
»وفــي الواقع، )القبــول بذلك( يعني 
عدم استعادة السيطرة على األموال 
)البريطانيــة( كذلــك ألن الرســوم 

سُتدفع إلى بروكسيل«.
وطرحــت لنــدن خيارين لتســهيل 
التجارة عبر احلدود مع االحتاد األوروبي 
بعد »بريكزيت« املنتظر في آذار )مارس( 
2019 ، لكن احلكومة رفضت األسبوع 
اجلمركية،  الشــراكة  اقتراح  املاضي 
اخليار املفضل بالنســبة ملــاي، على 
وفق تقارير فيما أقر »داونينغ ستريت« 
بأن اخلطة لم تخضــع لاختبار، ورأى 
جونســون أن حــاً كهذا ســيخلق 
»دوامــة بيروقراطيــة« ويجعل ابرام 
اتفاقيات جتارة حرة مع دول أخرى، وهو 
ما تسعى إليه لندن بعد »بريكزيت«، 

»أمراً غاية في الصعوبة«.
من جهتها، نددت بروكسيل باالقتراح 
عــادة ان تطبيقه صعــب على أرض 
الواقع ، أما اخليــار الثاني الذي يطلق 
عليه »احلد األقصى من التسهيات«، 
فيقضــي باســتعمال التكنولوجيا 
للحد من التفتيــش اجلمركي ألعلى 
درجة لكنه لــن يخففه على األرجح 

بقدر ما سيقوم االقتراح األول بذلك.
التجاريــة  األعمــال  وزيــر  وأعــرب 
البريطانــي غريــغ كارك عن دعمه 
لاقتــراح املفضل لدى مــاي مؤكداً 
على أهميــة تخفيف »االحتكاكات« 
من أجل الشــركات التي تعتمد على 
شــبكات إمداد معقــدة عبر احلدود ، 
وأشــار إلى »تويوتا« التي لديها 3500 
موظف فــي مصنعني في بريطانيني، 
الفتا الى أن امنوذج الشراكة اجلمركية 
سيسمح لهما باستيراد القطع »من 

دون أي تفتيش على احلدود«.
وقــال لشــبكة »بــي بــي ســي«: 
»مقارنة النماذج أمــر ممكن لكن في 
الوظائف  في  التفكير  يجب  احلقيقة 
املستقبلية والوظائف املهمة للغاية 
بالنسبة للناس اليوم« ، وال يتوقع أن 
تتخذ احلكومة البريطانية قراراً نهائياً 
حيال هذه املســألة قبل أسبوع آخر 
على األقل، قبيــل قمة مهمة لاحتاد 

األوروبي في حزيران )يونيو( املقبل. 

تقـرير
الداعم علنًا النسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي 

وزير الخارجية البريطانية يندد بخطة الشراكة الجمركية مع األوروبي

كراكاس - أ ف ب:
أعلن البرملــان الفنزويلــي الذي تســيطر عليه 
املعارضة امــس الثاثاء ان معــّدل التضّخم في 
البــاد في نيســان )ابريل( 2018 بلــغ 13779 % ، 

باملقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.
وقالــت جلنة الشــؤون املاليــة فــي البرملان في 
تقرير، ان »معّدل التضخم الســنوي في نيســان 
2018 باملقارنة مع 2017 بلــغ 13779 في املئة« ، 
واوضحت اللجنة في تقريرها ان االسعار ارتفعت 
خال نيسان 2018 بنســبة 80.1 في املئة، بينما 
بلغت نســبة ارتفاعها في االشهر االربعة االولى 

من العام 897.2 في املئة.
وقال النائب رافاييل كوزمان عضو جلنة الشــؤون 
املالية »بلدنا هو صاحب اعلى معدل تضخم في 
العالــم على االطاق. ال بد من اعتماد سياســة 
جديدة في ما خص الضرائــب ومعدالت الصرف 

لتحقيق االستقرار النقدي«.
وبســبب توقف البنــك املركــزي الفنزويلي منذ 
عامني عن نشر املؤشــرات االقتصادية، اصبحت 
االحصاءات الصادرة عن جلنة الشــؤون املالية في 
البرملان بديا عن هذه املؤشــرات، علما بأن البرملان 
تهيمن عليه املعارضة، وجّرده النظام من معظم 
صاحياته بتشــكيله جمعية تأسيســية حّلت 

محله.
وكان نظــام الرئيــس نيكــوالس مــادورو حاول 
التصــدي الرتفاع االســعار اجلنوني فــي 2017، 
بزيــادة احلد االدنى لاجور مرة تلــو االخرى، مبعدل 
مرة كل شــهرين كان آخرها فــي 31 كانون االول 
)ديســمبر( املاضي ، وتعاني فنزويا من نقص حاد 
في الســيولة، وينبغي على الفنزويليني الوقوف 
في طوابير طويلة واالنتظار امام الصرافات االلية 
التي ال تسمح اال بسحب عشرة االف بوليفار في 
اليوم، اي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة، في 

اقتصاد يعاني من تضخم هائل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن البنك املركزي العراقي امــس الثاثاء، عن 
زيادة احلصة النقدية للمصارف إلى 300 ألف دوالر 

اسبوعيا.
وقــال البنك في بيان اطلعــت »الصباح اجلديد« 
على نســخة منه، إنه »مبناســبة حلول شــهر 
رمضــان املبارك تقــرر زيــادة احلصــة النقدية 
للمصارف إلى 300 الف دوالر اســبوعيا بدال من 
270 ألف دوالر«، وأضاف، أنه »متت زيادة شــركات 
الصرافة إلى 130 ألف دوالر اسبوعيا بدال من 100 
ألف دوالر«، مشــيراً إلى أنه »تقرر أيضا بيع مبلغ 
300 الف دوالر اسبوعيا لشركات التحويل نقدا«.
وتأســس البنك املركزي العراقي كبنك مستقل 
مبوجــب قانونه الصادر في الســادس من آذار من 
العام 2004، كهيئة مســتقلة، وهو مسؤول عن 
احلفاظ على استقرار األسعار وتنفيذ السياسة 
النقدية، ويشــرف على 10 مصــارف جتارية و26 
مصرفا اهليا و16 مصارف اســامية ، اضافة الى 
19 مصرفا اجنبيا ، فضا عن 6 مؤسسات مالية 

و31 شركة للتحويل املالي. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ايراداتها  العامة للكمارك عــن  الهيــأة  أعلنت 
املتحققة لشهر نيسان املاضي حيث بلغت 119 

ملياراً و171 مليوناً و160 الف دينار.
وذكــر بيان للهيأة تلقت » الصبــاح اجلديد »، أن 
ايرادات الشــهر املاضي جتاوزت املتحققة لنفس 
الشــهر من العام املاضي بفارق زيــادة بلغت 9 

مليارات و497 مليوناً و744 الفاً و725 ديناراً«.
ولفــت البيان الى، ان »الهيــأة العامة للكمارك 
حرصت على تعظيم اإليرادات بشكل كبير ورفد 
ميزانيــة الدولة من خال التأكيد على ترســيم 
البضائع والقضــاء على التهريب واحملافظة على 
أموال الدولة من الهدر، وذلك يأتي بجهود اإلدارة 
الكمركية وموظفيها وتفانيهم ومواجهة كافة 
الصعوبــات واملعوقات بتحــدي منقطع النظير 
وهي تعمــل جاهدة على حتقيق نســب إيرادات 
أعلى من النسب املتحققة في السنة املاضية«.

13 الف % معّدل

التّضخم في فنزويال

»المركزي« يزيد الحصة 
النقدية للمصارف إلى 

300 ألف دوالر

الكمارك تحقق إيرادات 
تتجاوز الـ 171 مليار دينار 

في نيسان

 الصباح الجديد- وكاالت:
أعلــن وزيــر التجــارة األميركــي 
ويلبور روس أمــس الثاثاء أن خطة 
الصني لتحويل نفســها الى محور 
خطة  هي  العاملية  للتكنولوجيــا 
»مخيفة«، وتعّرض امللكية الفكرية 

للواليات املتحدة للخطر.
وقــال روس ان خطة بكــني للنمو 
»صنع  اسم  حتمل  التي  االقتصادي 

في الصني 2025« حتدد استراتيجية 
الباد للسيطرة على »كل صناعة 
حديثة« من الفضاء الى االتصاالت 

والروبوتات والسيارات الكهربائية.
للمصانع  األرضية  واضاف »كانــوا 
فــي العالــم، واآلن رؤيتهم هي ان 
يكونوا مركز التكنولوجيا للعالم«، 
متابعــاً »ما يحاولــون حقا عمله 
الهائل  التجــاري  الفائض  أخذ  هو 

لديهــم النــاجت عــن الصناعــات 
اليوم، واستثماره في اي  التقليدية 
نوع من االبحاث ميكن ان تتخيلوه«.

ووصــف روس الســرقة املتكــررة 
للتكنولوجيــا االميركيــة بأنهــا 
جــدا«، خال  كبيــرة  »مشــكلة 
لقاء مع رؤســاء شــركات صناعة 
هذه  ان  الــى  النســيج، مشــيراً 
املشكلة مســتمرة وال نهاية لها ، 

املاضي  الشــهر  واشنطن  وهددت 
بفرض رســوم على بضائع صينية 
بقيمــة 50 بليــون دوالر، التهامها 
بكني باتباع سياســات تهدف الى 

سرقة التكنولوجيا.
وتقدمــت الواليات املتحــدة أيضاَ 
التجارة  منظمــة  لدى  بشــكوى 
العاملية في هذا االطار، بعد تصعيد 
التوتــر بــني البلدين الذيــن تبادال 

اجلمركية  الرسوم  برفع  التهديدات 
على حزمة كبيرة من البضائع.

وكان الرئيس االميركي دونالد ترامب 
وزير اخلزانة ســتيفن  أن  أكد أمس 
روبرت  التجاري  واملمثل  منوتشــني 
اليتهايزر سيسافران الى بكني خال 
»ايام قليلة« بناء على طلب الصني. 
استراتيجية  ســابقا  روس  ووصف 
الصــني بانها تهديد مباشــر الى 

الواليــات املتحدة، وقال اليتهايزر ان 
الرسوم  التي تستهدفها  »الواردات 
تطال الصناعــات التي تعد جوهر 

خطة صنع في الصني 2025«.
وحــّذر روس ايضــا مــن ان الصني 
االميركية  االختــراع  براءات  تراجع 
وتســجلها فــي الداخــل، لتمنع 
للتكنولوجيا  الشــرعيني  املالكني 

من بيع افكارهم داخل الصني. 

الصباح الجديد- متابعة ـ ا ف ب
أعلنــت الوكالة الدوليــة للطاقة 
املتجــددة »إيرينا« التــي تتخذ من 
أبوظبي مقــرا لها أن قطاع الطاقة 
املتجددة الذي يــزداد منوه خلق 500 
املاضي  العام  ألف وظيفة جديــدة 
ليتخطــى بذلك عتبــة 10 مايني 

للمرة األولى.
وأفادت »إيرينا« في تقريرها السنوي 

عن »الطاقة املتجــددة والوظائف« 
أن قطــاع الطاقــة النظيفة الذي 
يشكل أكثر من 18 % مزيج الطاقة 
العاملية وظف 10 مايني و300 الف 
شــخص بحلول نهاية العام 2017، 
مبا في ذلــك في مصانــع للطاقة 
الكهرومائية، وهي زيادة بنسبة 5,3 

% عن العام السابق.
وذكــر التقرير أن الصــني والبرازيل 

والواليــات املتحدة والهنــد وأملانيا 
هي في طليعة دول العالم في هذا 
اجملال حيث اسهمت بخلق 70 % من 
الوظائــف في القطــاع ، وأوضحت 
اإلجمالــي  العــدد  أن  الدراســة 
للوظائف زاد بنسبة 47 % عن العام 
2012 مــع تركز أكثر من 60 % منها 
في آســيا، وحتديدا في الصني، وفي 
نهاية العام 2017، وظفت الصني 3 

مايني و880 الف شخص في قطاع 
الطاقــة املتجددة بزيادة نســبتها 
12,1 باملئة عــن العام 2016 وهو ما 
يشكل 38 باملئة من الوظائف حول 
للوكالة  العام  املديــر  العالم. وقال 
عدنــان أمني إن »الطاقــة املتجددة 
أصبحت من أعمدة النمو االقتصادي 
مبعــدالت منخفضة فــي انبعاثات 
حول  للحكومات  بالنسبة  الكربون 

الزيادة  تــدل عليه  أمر  العالم، وهو 
فــي عــدد الوظائف التــي خلقها 
القطاع« ، مضيفا نحن »تدعم هذه 
البيانات بشكل أساسي حتليلنا بأن 
الطاقة  منظومة  من  الكربون  إزالة 
العاملية بإمكانهــا أن تؤدي إلى منو 
االقتصــاد العاملي وخلــق ما يقارب 
28 مليون وظيفــة بحلول عام  من 

.»2050

ويعد توسيع قطاع الطاقة املتجددة 
ضــروري لتحقيق أهــداف اتفاقية 
باريس للمناخ بعد التوصل إليها في 
عام 2015 إلبقــاء االحتباس احلراري 
فــي العالم دون درجتــني مئويتني ، 
ولهذا الهدف، أكــدت »إيرينا« على 
ضــرورة مضاعفة حصــة الطاقة 
املتجددة في مصادر الطاقة العاملية 

بحلول العام 2030.

بعد تصعيد التوتر برفع الرسوم الجمركية على البضائع

أميركا تصف خطة الصين الصناعية لعام 2025 بـ« المخيفة »

الطاقة المتجددة توظف 10 ماليين شخص حول العالم 

وزير اخلارجية البريطانية



بقلم بالل غسان العطية 
ترجمــة لهــب عطــا عبــد 

الوهاب* 

ميكــن أن ينظر لصناعــة النفط في 
العراق بوصفهــا قصة جناح من أوجه 
عديــدة . إذ بعــد عقود مــن العزلة 
إرتفع إنتاج النفط العراقي بأكثر من 
%75 منــذ عــام 2013 ليصل إلى 4.5 
ماليني برميل يومياً , وذلك بالرغم من 
اخلالفات مع الكرد والصراع مع تنظيم  
الدولة اإلسالمية ( داعش )إذ مت حتقيق 
األمن والزيادة املضطردة في الصادرات 
. وهناك خطط ومشاريع لزيادة اإلنتاج 

إلى أكثر من 6 ماليني برميل يومياً .
ويعــد العراق اليوم عضــواً فاعالً في 
للبترول  املصــدرة  األقطــار  منظمة 
) أوبــك ( إذ يحتــل املرتبــة الثانيــة 
فــي اإلنتاج بعــد اململكــة العربية 
بأن منظمة  السعودية مباشرًة علماً 
) أوبــك ( التي تأسســت فــي بغداد 
عام 1960 تضــم اليوم في عضويتها 
14 دولة . وقد اســتفادت أوبك كثيراً 
من اإلرتفاع احلالي لألســعار العاملية 
للنفــط . بيــد أن خلــف النجــاح 
املصطنع , هناك إحتكار للسلطة قد 
يضر بشــكل كبير بالتقدم اجلاري في 

الصناعة البترولية .
وقــد أقر البرملان العراقــي في 5 آذار / 
مارس / عام 2018 قانون البترول الذي 
سيلقي بظالله على العالقة الناجحة 
والشركات  احلكومة  عمل  تؤطر  التي 
النفطية العاملة . وسيفضي القانون 
املذكور إلى خلق كيان أحادي يضطلع 
باملســؤولية املطلقة لــكل اجلوانب 
والغاز  النفط  بتطوير قطاع  املتعلقة 

في العراق برمته .
والشــركة اجلديدة , شــركة النفط 
الوطنية العراقية , هــي إعادة أحياء 
لشــركة النفط الوطنية التي كانت 
جزءاً من وزارة النفــط في ثمانينيات 

القرن املاضي .
وستضطلع الشركة اجلديدة بـــ : 

السيطرة على جميع إيرادات الصناعة 
ســتحدد  كمــا   . الهيدروكربونيــة 

الشــركة حجم اإليــرادات التي يتم 
حتويلها في اخلزينة الوطنية العامة .

مايتعلق  الشــركة كل  متتلك  سوف 
بعمليــات اإلنتاج فــي املنبع واملصب 
, كما ستكون مســؤولة عن تسويق 
عمليات  علــى  واإلشــراف  النفــط 
التصديــر عبر الناقــالت إضافة ‘الى 
إدارتها خلطوط النقل والبنية التحتية 

املتعلقة بالصادرات .
الوطنية  النفط  ســتصبح شــركة 
الســلطة الوحيدة اخملولــة بالتوقيع 
علــى العقود مــع شــركات النفط 
في قطاع  التي ستســتثمر  العاملية 

النفط والغاز . 
سيكون لها سلطة إنشاء » صندوق » 

توزع أرباحها على مواطني البالد . 

صندوق  الوطنية  الشــركة  ستخلق 
للثروة السيادية . 

كما ســيعهد إليها اإلســتثمار في 
البالد في  اإلستراتيجية عبر  املشاريع 
املناطق التي تعمل فيها , إضافة إلى 
االســتثمار في املشــاريع الصناعية 

والزراعية في األراضي التي متلكها .
وبنــاء عليه فــإن الشــركة املذكورة 
سيكون لها سلطة مطلقة في إدارة 

قطاع البترول . 
إن هذه »الهيكلية  » لشركة النفط 
الوطنية ستكون أكثر عرضة للفساد 
. ويحتل العــراق اليوم املرتبة 169 في 
سلم الفســاد من مجموع 180 دولة 
تتوفر لها بيانات وفقاً ملعيار الفســاد 
التي تعده سنوياً منظمة الشفافية 

الدولية .
إن العائدات النفطية من اإلنتاج والتي 
متثل أكثر من %90 من املوازنة العامة 
للبــالد ميكــن أن تتحول إلــى جيوب 
اخلاصة من املفسدين أسوًة باملليارات 
من الدوالرات التــي ضختها الواليات 
املتحدة وآخرين لتحقيق اإلستقرار في 
البالد بعد سقوط نظام صدام حسني 

قبل عقد من الزمن . 
إن املوارد الطبيعية واملهارات البشرية 
التي يتمتع بهــا العراق كانت كفيلة 
ان جتعلــه واحدة من أغنى البلدان في 
املنطقــة . بيد أنه بعــد 15 عاماً من 
الغزو األميركي مايــزال العراق يعاني 
من نقصاً في التجهيزات األساســية 
كالكهربــاء . والتوجــد الرغبة حالياً 

لتدخــالت خارجية لوضــع األمور في 
الفشــل  وبعد   . الصحيح  نصابهــا 
الذريع خالل العقود الثالث املاضية فأن 
املزاج املتعلق بالشرق األوسط يشوبه 

خيبة األمل .
إن بإمــكان صنــدوق النقــد الدولي 
البترول  إبداء حتفظه بخصوص قانون 
اجلديد , بيد أن تأثيــر الصندوق يبقى 
املثال  بإمكانه على سبيل  إذ  محدوداً 
تعليق القــروض ليس إال وعلى العراق 

أن يحل مشاكله بنفسه .
من الصعب أن يكون املرء متفائالً . وال 
ريب أن جند تأييد أغلب األحزاب لقانون 
البتــرول نظراً للوظائــف التي ميكن 
خلقها واملغامن التي تنطوي عليه . أما 
قلة  القائم فهم  للوضــع  املعارضني 

اليتمتعون بنفوذ يذكر .
واألمــل معقــود حســب األصدقاء 
الدكتــور حيدر  فوز  العراقيني علــى 
للوزراء ,  العبادي بوالية ثانية رئيســاً 
حيث ميكــن للعبــادي اإلتيان بحكم 
أفضل بعد اإلنتخابات البرملانية املقررة 
يوم 12/ أيار / مايــو اجلاري / ومرد ذلك 
يعود إلى توجهــه العام نحو محاربة 
والعمل  املفسدين  ومواجهة  الفساد 
على تنويع القاعدة اإلقتصادية بعيداً 

عن اإلعتماد املطلق على النفط .
ومن ناحية املبــدأ , فإن ذلك ممكن , إذ 
باإلمكان تقاســم الســلطة وجعل 
وعرضة  شــفافية  أكثر  املســؤولية 
للمســاءلة . إن ملكية املوارد واجلانب 
العملي من التطويــر ميكن جعلهما 

أكثــر وضوحــاً . إن املهمــات مثــل 
التســويق وإدارة البنية التحتية ميكن 

فصلهما .
النفطية ميكن توجيهها  العائدات  إن 
مباشرة للخزانة العامة . وميكن إنشاء 
صندوق مســتقل للثروة الســيادية 
إلســتثمار هذه العوائد للمستقبل . 
العقود للمستثمرين  كما ميكن منح 
األجانــب من خــالل إجراء منافســة 

مفتوحة للجميع . 
إن ذلك لن يحل كل املشــكالت التي 
يواجهها العراق . إذ ما يزال الصراع بني 
وإقليم  اإلحتادية فــي بغداد  احلكومة 
حكم  بشبه  يتمتع  الذي  كردســتان 
ذاتــي ينتظــر احلل . كمــا أن تنظيم 
الدولة اإلسالمية , داعش , وإن كان قد 
مت تردهم مــن املوصل وإجزاء أخرى من 
البالد , إال أن التنظيم لم يتم إجتثاثه 

بالكامل .
إن قانــون منصف للثروة البترولية قد 
ميثل عالمة جيدة بأن البالد ميكنها أن 

تسترد بعضاً من قوتها وعافيتها.
إن العراقيني فــي املهجر الذين أجبروا 
على مغادرة البالد خالل األربعني سنة 
املاضية خالل حكم صدام حسني أوالً 
, والحقاً إجراء الفوضى واإلرهاب الذي 
عم البالد بعد سقوط نظامه ميكنها 

أن تبدأ بالعودة .
بيد أن قانون النفط قــد يفتح الباب 
علــى مصراعيــه ملزيد من الفســاد 
واملفســدين ممــا قــد يقضــي على 
 15 التي حتققــت خالل  اإليجابيــات 
ســنة املاضية وقد يعمــل على طرد 
االستثمارات األجنبية اجلادة والطويلة 
األمد . على ســبيل املثال , فإن فشل 
شركة أكســون موبيل العمالقة في 
الوصول إلى شروط عقد مناسبة في 
حقل غرب القرنة وفي حقول أخرى في 
مشــروع اجلنوب املتكامل إضافة إلى 
قرار شركة شل الهولندية التخلي عن 
مصاحلها في حقل مجنون العمالق , 

ماهي إال قشة في مهب الريح .
إن العراق وإن كانــت أخباره ال تتصدر 
واجهة األحداث في الوقت احلاضر بيد 

أن مشكالته ماتزال قائمة.

*اقتصادي عراقي .

ماكس فيشر*

على الرغــم من انهيار بعض األنظمة 
على مدى عقود من الزمن أو تهشــم 
أن هذا  بيــد  املزعومة  دميقراطياتهــا 
املنحى لم يكــن مطبقاً على الصني، 
إذ بقيت هذه الدولــة محافظًة على 
قوتها وازدهارها، فهنالك دوماً شــيء 
مختلف في شكل النظام االستبدادي 

لدى الصني.
لقــد كان احلزب الشــيوعي الصيني 
حازمــاً في قمــع املعارضة وســحق 
التحديات احملتملة، لكن بعضهم أشار 
إلــى أنَّ املعارضة جنت مــن محاوالت 
احلزب بقمعها عبر تطويرها ملؤسسات 
قوية بنحٍو غير اعتيادي ملزمة بقواعد 
ومعاييــر صارمة. وتعــدُّ الصني ثاني 
أهم الــدول التي حتكم عبــر القيادة 
اجلماعيــة -أي يتم حكمها عبر توافق 
اآلراء وليس عبر رجل قيادي واحد قوّي- 
وهذا الشكل من نظام احلكم يستمر 

لفترات زمنية محددة.
وحينمــا أعلن احلزب الشــيوعي هذا 
األســبوع أنه ســيضع حداً للفترات 
الرئاسية احملدودة، والسماح لشي جني 
بينــغ بتولي مهام منصبــه إلى أجل 
غير مســمى؛ فإنه بالتالي سيحطم 
هذه القواعد واملعايير. ويبدو أن الصني 
قد تسرعت بهذا القرار الذي قد يؤدي 
-حسب رأي العلماء- إلى ِصدام وشيك 
مع قــوى التأريخ التــي كانت الصني 

تسعى دوماً إلى تفاديه.
ويؤكد تأريخ نظــام احلكم في الصني 
على وصف وزيــرة اخلارجية األميركية 
السابقة هيالري كلينتون لقادة بكني 
“باحلمقى”؛ وذلك لتمســكهم بنظام 
حكــم ال ميكن أن يســتمر طويالً في 
العصر احلديث، ولكن السيد شي عبر 
انتقاله إلى نظام احلكــم الذي يقوم 
على حاكم واحد قــوي فهو في هذه 
احلالة يؤكد على فكرة أن الصني دولة 
مختلفــة وبإمكانها إعادة تشــكيل 
النظام االســتبدادي لهذا العصر. وإذا 
جنح، فإنه لن يضمن مستقبله وحده 
فقط، ولن يوســع من نطاق مستقبل 
احلزب الشــيوعي الصيني فحســب، 
بل ميكنه أيضاً أن يضع أمنوذجاً جديداً 
في  االزدهار  لتحقيــق  لالســتبدادية 

العالم.

أصعب نوع من الدميقراطية
إذا بقَي السيد شــي في منصبه إلى 
أجل غير مسمى -كما يتوقع كثيرون 
اآلن- فإنــه بذلــك يضفــي الطابــع 
الرسمي على املســيرة التي اضطلع 
يســعى  بهــا لســنوات، حيث كان 
إلى جتريــد املؤسســات الصينية من 
القــوى وجعلها مقتصرة عليه فقط؛ 
وبالتالي، سيساعد ذلك على تقسيم 

الديكتاتوريــات عقليــاً علــى فئتني: 
مؤسسية، وشخصية. إذ تعمل األولى 
مــن خــالل اللجــان والبيروقراطيات 
وشــيء مثــل التوافقيــة أو من هذا 
القبيل. أما األخــرى فُتطّبق عبر قائد 

مّؤثر واحد.
مــن األمنوذجني  وتُعدُّ الصــني مزيجاً 
)املؤسسي، والشــخصي( على الرغم 
اتبعت األمنوذج  التي  الوحيدة  أنها  من 
الســقراطي.  املنهج  بطريقــة  األول 
وعلى وفق ورقة بحث كتبها باري نوتون 
-وهو باحث بقضايا الصني في جامعة 
كاليفورنيا في سان دييغو- أكد فيها 
أن الســيد شي جعل نفسه “العنصر 
املالي  التنظيم  فــي  املهيمن  الفاعل 
والسياسة البيئية وكذلك السياسة 

االقتصادية”.
وقد قاد الســيد شــي أيضاً حمالت 
واســعة ملكافحــة الفســاد طّهرت 
أعضاء الفصائل السياسية املتنافسة 
على نحو غير متكافئ؛ مما عزز ذلك من 
نفســه ولكنه قوض النهج الصيني 

القائم على توافق اآلراء.
وهذا الشكل من االستبدادية يصُعب 
احلفاظ عليــه، فعلى وفق بحث أجرته 
إريــكا فرانتز -وهي عاملــة في قضايا 

االستبداد في جامعة والية ميشيغان- 
جاء فيه: “إن النظام الذي يعتمد على 
رجل واحد أو نظام الشخصنة ال يعدُّ 

نقلة متطورة”.
وغالبــاً ما تكــون اجلوانب الســلبية 
غيــر ملحوظــة، وترى الدراســات أن 
السياســات احمللية متيل إلى أن تكون 
أكثــر تقلبــاً وحتكــم بطريقــة غير 
منتظمة وتكون سياســتها اخلارجية 
عدوانيــة أكثر، ولكــن اخلطر األوضح 

يأتي مع استمرارية احلكم.
ويقول ميالن سفوليك -وهو عالم في 
الشــؤون السياســية بجامعة ييل-: 
“هنالك ســؤال يجول في خاطري أود 
الروس  أن أساله ألصحاب االختصاص 
وهو: إْن تعــّرض بوتني ألزمة قلبية في 
املســتقبل فماذا ســيحدث؟ ال أحد 
يعلم اجلــواب”. وقــال “إن اإلجابة عن 
هــذا الســؤال حتى اآلن فــي الصني 
هي واضحة جــداً”، إذ إن احلاكم الذي 
قضى نحبه ســيترك وراءه مجموعة 
من القواعد املتفق عليها التي ينبغي 
القيام بها على نطاق واسع، وسيكون 
هناك توافق سياســي في اآلراء بشأن 
كيفيــة القيام بذلك. وأضــاف “يبدو 
أن هــذا التغيير يعرقل ذلــك”. وأردف 

سفوليك قائالً: قد أظهر السيد شي 
-عبر حتديه قواعــد خالفته- أنه ميكن 

كسر أي قاعدة.
إن الســيد شــي يضّعف من التوجه 
نظــام  جعــل  الــذي  املؤسســي 
االستبدادية في الصني مرناً على نحو 
غير اعتيادي، بينما ســمحت القيادة 
التي  املنتظمة  والســلطة  اجلماعية 
ُطبِّقت في مدة حكم ماو تســي تونغ 
الفعال واملســتقر  “الكارثية” باحلكم 

نسبياً.
وكتب كني أوبالو -وهو عالم سياسي 
بجامعة جورج تاون-: “بعد إعالن احلزب 
االنتقالية  املراحل  الشيوعي، ستكون 
املنظمة أهم مؤشــر علــى التنمية 
السياســية”، وإن “الرئاسات ذات املدى 
معينة  مجموعــات  جتّمــد  الطويل، 
مــن النخب خارج الســلطة. وتعمل 
علــى إزالة احملفــزات للمتواجدين في 
الســلطة؛ كي يتحملوا املســؤولية 

ويخضعوا لالبتكار”. 
ما الــذي يجعل النظام االســتبدادي 

شرعياً
لقد كافح العالم في اجملال السياسي 
بروس جيلي في عــام 2005؛ من أجل 
معرفة اجلواب حول إحدى أهم األسئلة 

لدى أي حكومة وهي: هــل يُنظر إلى 
على  مواطنيها  قبــل  مــن  احلكومة 
أنها شــرعية؟ وقد توصلت دراســته 
نتائج عدديــة حتددها مقاييس  – عبر 
متطورة ملعرفة ســلوك املواطنني جتاه 
تتمتع  الصــني  أن  إلى  حكومتهــم- 
بشــرعية أعلى مقارنــة بالعديد من 
الدميقراطية.  وغير  الدميقراطية  الدول 
واملشاعر  االقتصادي  النمو  وأيد جيلي 
والقيــادة اجلماعية؛ لكنه  الوطنيــة 
حني عــاد إلى نتائجه الســابقة التي 
توصل إليها عام 2012، وجد أن النتائج 
العددية للصني قد انخفضت، وأظهرت 
بياناتُُه طليعَة النفوذ الذي يُعتقد منذ 
مدة طويلة أنــه أدى إلى هالك النظام 
الصيني. إذ تقــول “نظرية التحديث”: 
إنه مبجرد وصول املواطنني إلى مستوى 
معنّي من الثروة فســيطالبون ببعض 
األمور مثل: القابلية للمساءلة، وحرية 
التعبير، وإيجاد دور فعال في احلكومة؛ 
االستبدادية  الدول  فإن  لذلك  ونتيجة 
غير قــادرة على تلبية هــذه املطالب، 
وبالتالي فإن عليها إمــا االنتقال إلى 
الدميقراطية وإمــا االنهيار في خضّم 
التوّترات. وهذا التحدي -الذي ال يتغلب 
عليه أي نظام اســتبدادي آخر -ما عدا 

األنظمة الثرية مبا فيه الكفاية لشراء 
مواطنيهــا- يتطلب مصــادر جديدة 
للشــرعية يتباطأ النمــو االقتصادي 
فيها؛ فالنزعــة القومية -على الرغم 
من فعاليتها في حشــد الدعم- من 
الصعب الســيطرة عليهــا؛ لذا فإن 
الصني تعزز بدالً من ذلك “األيديولوجيا 
التي  والقيــم اجملتمعية املشــتركة” 
تخلق التوازن بــني احلكومة والثقافة 

الصينية.
ويبدو أن شــخصية الســيد شي في 
الســلطة جتمع بني كل مــن الرجال 
القدامــى الذين يتبعون النمط القدمي 
والشــعوبيني الذين يتبعون األسلوب 
اجلديد والذين يرتقون بني الدميقراطيات 
فــي العالم، ولكن هذه الشــخصية 
وبهــذه الطريقــة، تعدُّ حالً شــديد 
اخلطورة وجزئياً الحتياجات الصني، وأن 
تعظيم الشــخصية ميكن أن يستمّر 
لبضع سنوات أو رمبا عقود ولكن ليس 

أكثر من ذلك.
املساءلة من دون الدميقراطية

جتــرب الصــني شــكالً من أشــكال 
بإمكانها  فإن  وإذا جنحت  االســتبداد، 
أن تغلــق الفجوة التي ال ميكن وصلها 
بني مــا يطلبه مواطنوهــا وما ميكن 

أن تقدمــه الصــني. وإن احلكومــات 
غير  تعريفها-  -بحكم  االســتبدادية 
خاضعة للمساءلة، ولكن بعض املدن 
والقرى الصغيرة في الصني تفتح اجملال 
احملدود واملســيطر عليه للمشــاركة 
العامة؛ على ســبيل املثال: يســمح 
برنامــج في الصني يســمى “صندوق 
بريــد رئيــس البلديــة” للمواطنــني 
بالتعبير عن مطالبهم أو شــكاواهم 
بتلك  الذين ميتثلون  املسؤولون  ويَُكافأ 
الدراســات  إحدى  ووجدت  املطالــب؛ 
ــن من نوعية احلكم  أن البرنامج حسَّ

ورضى املواطنني بالدولة.
وقد بدأ هــذا النوع مــن االبتكار مع 
اجملتمعــات احملليــة التــي أعربت عن 
إرادتها مــن خالل املعارضة واالحتجاج 
احملدود واملستمر في آن واحد، ووصفته 
ليلي ل. تساي -وهي باحثة في معهد 
للتكنولوجيــا-  ماساتشوســتس 

“باملساءلة من دون دميقراطية”.
ويتكّيف بعض املسؤولني اآلن مع هذا 
االجتاه، إذ قالــت الباحثتان الصينيتان 
فيفيان شــو وباتريشيا م. ثورنتون في 
كتاب جديــد عن احلكم في الصني: إن 
هدف املســؤولني ليس جلب االنفتاح 
والتحــرر بــل مقاومتــه “المتصاص 
االستياء الشعبي دون زعزعة استقرار 

النظام ككل”.
ويبدو أن معظم الصينيني -كما تأمل 
باحلكم  ســيرضون  بكــني-  حكومة 
االســتبدادي في حال قّدم بعض املزايا 
والفوائد التي وعدت بها الدميقراطية، 
وتتضمن الفوائد وجود حكومة جيدة 
إلى حد ما، ومســؤولني يســتجيبون 
إلى مطالــب املواطنني نوعاً ما، وحرية 
التعبير في حدود صارمة. وإن املواطنني 
الذين يقدمون مطالب كثيرة يواجهون 
قسوة  أكثر  بنحٍو  واالضطهاد  الرقابة 

مما موجود في دول العالم األخرى.
وهذا الشكل اجلديد من النظام ميكن 
أن يقــدم الكثير إذا ُقــورن بالتحفظ 
على عدم حــدوث صــراع صيني مع 
قــوى التأريخ، وميكن أن يوفــر أمنوذجاً 
لالســتبداد؛ لتزدهــر الصــني عاملياً. 
وتبــني الســيدتان شــو وثورنتون في 
كتابِهمــا “الكيفية التــي ميكن بها 
لألنظمة غير الدميقراطية االســتمرار 
والنجــاة والنجاح مع مــرور الوقت”. 
إال أّن االســتيالء على الســلطة من 
جانب السيد شــي، من خالل تقويض 
املؤسسات وتعزيز االنقسام الكلي بني 
الفصائل، فضالً عن اخملاطر جعلت هذا 
النوع من االبتــكار أكثر خطورة وأكثر 
السلطة  القادة  صعوبة. وحني يرسخ 
ألنفســهم، فإنه -كما قالت السيدة 
تتضــاءل قدراتهــم مع مرور  فرانتز- 
الوقت في احلصول علــى قراءة جيدة 

للمناخ السياسي في البالد.

*مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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يتداولــون مصطلحاًت قدمية مثل الثقافة الرفيعة، 
التي تلهم اجملتمع الفنــون اجلميلة والعيش الرائق 
والثقافــة الهابطة التــي تهوي به نحــو البربرية 
والتخلف. ويضربون على ذلك مثالً بروايات شكسبير 
من جانب، وروايات اجلنس التي كتبها أدباء معروفون 
مــن جانب آخر. كما يســتدلون عليهــا مبنظمات 
حقوق اإلنسان من جهة ومافيات اخملدرات من جهة 

ثانية وهكذا.
مثــل هذه املقارنة ال يختلف عليهــا اثنان في وقت 
من األوقات، وال ميكن أن تكون محل جلاج وخصام في 
عصر من العصور. فهناك على الدوام أداء جيد، وأداء 
ردئ. والثقافة ليست ظاهرة منفصلة عن الواقع، أو 

متعالية عليه، بل هي جزء ال يتجزأ منه.
بيــد أن علينا أن ننتبــه إلى ما يشــوب مثل هذه 
املصطلحات من نفاق. فالثقافــة الرفيعة دائماً ما 
تعني من وجهة نظر النخبة الثقافة الغربية. وهي 
بســبب ذلك متيل إلى استنســاخها والتعريف بها 

على حساب الثقافات الوطنية أو احمللية.
وميزة أي ثقافة من هذا النوع أنها متتلك القدرة على 
االنتشــار خلف احلدود. وحتظى برضــا الناس في ما 
وراء البحار. وجتد على الدوام من يتحمس لها، ويقوم 
بالترويج لها في كل مكان. فاالنتقال هو، بحســب 
هذا املفهوم، ميزة خاصــة بالثقافات الرفيعة، دون 

غيرها من الثقافات.
إال أن الواقــع يشــير إلى مفارقة طريفــة. وهي أن 
االنتشــار ليس سمة بشــرية خالصة، فهناك من 
احليوان من يقوم بهذه املهمــة أيضاً. مثل محاكاة 
فراخ الطيور لتغريد األبويــن، وتعلم صغار الفئران 
العزوف عن الطعــام الذي تعافــه األمهات، وقيام 
النمــل بتتبع مواضع الطعام عــن طريق اآلثار التي 

يتركها اآلباء، وغير ذلك من األمور!
ومعنى ذلك أن االنتقال الثقافي ليس مقصوراً على 
اإلنســان وحده، وليس حكراً على الثقافة الرفيعة 
وحدها. بل إن الثقافة لم تعد وقفاً على اإلنسان دون 
بقية الكائنات. حتى أن األخيرة – أي الكائنات احلية 
– أنتجت  ثقافــة عظيمة هي حفظ النوع احليواني 

من االنقراض!
ال بد أننــا نعلم  الثقافة الغربية هي التي نشــرت 
ألول مرة مفاهيم في غاية الدناءة، مثل االســتعمار 

واالستغالل واالحتكار والعنصرية. 
وهي التي بشرت بظواهر ســيئة مثل حلف الناتو 

والبنك الدولي والقنبلة الذرية.
وهــي التي روجــت جملتمــع الشــواذ وزواج املثليني 

واإلجهاض!
وبســبب ذلك فإن من اخلطأ عــد الثقافة الغربية، 
مجــردة من أي صفة أخرى، ثقافــة رفيعة. فالغرب 
ميتلك كذلك ثقافة هابطة تسببت في قتل املاليني 
من السكان في مناطق مختلفة من العالم، ونهب 

ثرواتهم الطبيعية والبشرية.
ومن اخلطــأ كذلك االعتقاد أن ثقافة الشــرق أدنى 
مستوى، ألنها أنتجت األديان والروحانيات والتصوف 
واألبجديات. ومتكنت من نقلهــا إلى جهات العالم 

األربع، دون عقبات كثيرة، ودون أي منافس حقيقي.

الثقافة الرفيعة

محمد زكي إبراهيم

يوسف عبود جويعد   
يقدم لنا القاص كرمي صبح جتربته الثالثة 
في مجال فن صناعة القصة القصيرة 
والقصيرة جدا من خالل اصداره الثالث 
لكتاباته  متابعتي  لإليجار( وخالل  )رأس 
التي تؤكد امتالكه القــدرة في إعتالء 
صهوة هذا الفن الصعب وتؤشــر هذه 
اجملموعــة حالــة التطــور الواضح في 
تباينت مستويات  االدبية، وقد  مسيرته 
املباشرة  الســرد في هذه اجملموعة بني 
والتقريريــة في بعض مــن نصوصها 
وكذلك النضوج التام في البعض اآلخر. 
وقد استهلها بالقصص القصيرة جداً 
التي جاءت منســجمة والسياق الفني 
املطلوب في كتابتها من حيث التكثيف  
واللغــة الســردية اخملتزلــة  واالحداث 
التــي تتطلبها هــذه الصنعة إضافة 
املفاجأة  بالضربــة  التام  التزامــه  الى 
في نهايتها. وقد ارتأيــت ان تكون تلك 
النصــوص القصيــرة جداً فــي نهاية 
اجملموعة لتكون محطة اســتراحة بعد 
القصيرة   النصوص  املتلقي فــي  رحلة 
وكذلك وجدت ومن الضروري أن اشــير 
الى ظاهــرة تخص جميــع كتاب  هنا 
القصــة القصيرة والقصيــرة جداً  وال 
تخص القاص كــرمي صبح  وهي ضرورة 
معرفة القاص لالمناط االدبية التي يجب 
ان يتبعها كأسلوب لتدوين النصوص إذ 
أن من املعروف هناك امناط عديدة ميكن 
للقــاص ان يدون نصوصها بنســقها  
منهــا  الواقعية الســحرية الواقعية 
االجتماعيــة الواقعيــة االشــتراكية 
الواقعيــة اجلديدة الواقعيــة اجلمالية 
الواقعيــة الفوتوغرافية، الســوريانية، 
الرمزية، املســتقبلية،  اخليال العلمي، 
الفنتازيا، وهي مذاهب أدبية. على القاص 
والروائي دراستها وتعلم االساليب التي 
من خاللها يتناول منط من هذه االمناط، 
كون ان االســلوب الواحد  سيجعل من 
تلك النصوص حالة مكررة وتقليدية ألن 
النصوص التظهــر فيها تلعب العيوب 
وهي متفرقة  ولكن عندما جتمع وتضم 
مبجموعــة الكثير مــن الوهنات تظهر 
فيها  اتبع القاص منطني من تلك ااالمناط 
الواقعية االنتقادية والواقعية السحرية 
التي ظهرت في النصوص التي اقتبست 
حكايات شــعبية تراثية، وتاريخية فقد 
ضمت هذه اجملموعة نصوص جعل فيها 
تلك احلكايات هي االحداث داخل املبنى 
فيها مخيلته  الســردي  مســتخدماً 
اخلصبة واملعاجلــات الفنية التي وظف 
من خاللها هذا املوروث احلكائي  كسياق 
فني لتدوين نصوصــه،  وهي بعد ذلك 
سوف توسم بأسمه بينما هي حكايات 
مدونة ومثبتة في بطون التاريخ. ومبا ان 
فن القص ادب ابداعي يجب ان يكون من 
فكر ومخيلة وجتــارب القاص بعيداً عن 
هــذا االقتباس  الذي هو خلل واضح في 
العملية االبداعيــة. ورغم كل هذا فأن 
الفن  النصوص طغى عليها طابع  تلك 

القصصي  وكتبت بأســلوب الواقعية 
الســحرية، ومن تلك النصوص )الواوي 
وصاحب اجلاللة( وهــي تروي لنا حكاية 
تاريخية  عثر عليهــا طالب الدكتوراه 
مصعب الذي يدرس في لندن عن انتصار 
عشــائر اجلنوب على بريطانيا العظمى 
كما يســمونها عندما حاول جنود من 
البريطانيني ســرقة )واوي( الشيخ وهو 
من النوع النادر  وقد مت سرقته ونقله الى 
جاللة ملك بريطانيا  اال ان ثورة الشيخ 
وعشــيرته وابناء القرية واالشتباك في 
معركة كبيرة جعلت بريطانيا العظمى 
ترضخ ألوامر الشيخ  وتعيد واوي شبيه 
له  كون الواوي الــذي احتفظ به امللك  
امللــك ويهرب من  ان يعض  اســتطاع 

القفص. وتلك احلكاية كانت في بطون 
البريطاني  وتدرس في  التاريخ  سجالت 
اجلامعات البريطانيــة  عن كيفية قلة 
اســتطاعوا  اجلنوب  عشــائر  ابناء  من 
االنتصار على هــذه الدولة الكبيرة  وإن 
أوعــز ذلك الــى ان القاص عمــد اعادة 
تدوينها بلغة ســردية من اجل التذكير 
احلكاية  تلك  والقس(حتكي  و)التوأم  بها 
املعروفة لدى اجلميع عن الرجل املشلول 
بشــير من الطائفة املسيحية وسمير 
االعمــى املســلم الــذي كان يحمله 
للمقهى  كونــه كان يعمل )قّصخون ( 
فيها  وكان سمير يبيع اللبلبي امام باب 
املقهى  حيث كان سمير االعمى  يحمل 
بشير املشلول ليدله على الطريق  الى 

آخر احلكاية املعروفة التي كانت نهايتها 
عندما توفي بشــير املشلول  توفي بعد 
اســبوع ســمير  و)ذاكرة املكير ( وهي 
حكاية القصيدة الشــعرية التي حلنت 
وغناهــا املطــرب ياس خضــر وحتكي 
حكاية فتاة تعمل بقطــف ثمار التمر  
واحبها ابن الشــيخ وتزوجها  رغم فقر 
حالها وهي تعيــل امها  إال انها تطلب 
منه ان ينفذ لهــا طلب  ومبا انه يحبها 
ومن صفات ابن الشيخ عندما يعد يفي  
فقد وعدهــا بتنفيذ الطلب مهما كان 
صعــب  عندها طلبت الطــالق لتعود 
الى احضــان امها  وقــد ضمنها هذه 
احلكاية مع قصيدة ) املكير( مع اضفاء 
ملســات فنية إذ جعلهــا حكاية داخل 

رويت من شــيخ  حكاية وهذه احلكاية 
كبير لبطل النص الذي عاد من البصرة 
منكســراً لكون اهــل حبيبته رفضوا 
زواجه منها  وما يحسب لتلك احلكايات 
انها اقتبست لتكون حكاية داخل منت 
نص قصصي  أي أنها ميتا قص وكانت 
تلك احلكايات في نهاية اجملموعة ورغم 
طولها إال انها كتبت بانســيابية ممتعة 
وبلغة سردية تنسجم وسياقها الفني 
كمــا إني الحظــت من خــالل حتليلها 
بانهــا دونت باالســلوب الصحيح لفن 
صناعــة القصة القصيــرة  حيث إننا 
نعيــش االحداث فحســب  ال وجود ألي 
تأثير او بصمة او اســقاط لذات القاص 
. وعودة  الــى بداية تلك اجملموعة  فيهنَّ
حيث النصوص القصيرة جداً  من اجل 
الوقــوف على مدى متكــن القاص كرمي 
صبح مــن اجادة هــذا اجلنس الصعب 
فنكتشــف ذلك من خالل هذا النموذج 

من تلك النصوص  وهو )ذاكرة املوتى(
دينــار بكتابه  إشــترى خمســة آالف 
االقدس الــذي حافظ عليه بني قطعتي 
قماش  وراح يبحث عن ذاكرته وهو يزدرد 
لفة الفالفل ويطارد تنبؤات كتاب ابراج 
ابتاعــه ببقية املبلــغ. كان من مثقفي 
الســبعينيات والكتاب الــذي  فّرط به 

أخيراً، قصة حياته التي ماتزال بائسة. 
الســردية  االدوات  نالحظ حضور  حيث 
لكتابة هــذا اجلنس. وفــي رحلتنا من 
النصــوص القصيــرة فإننــا نالحــظ 
هــذا التنوع في الثيمــات  وفي قصة ) 
استنســاخ( ينقلنا القاص الى مفارقة 
مبكيــة مضحكة حيــث إن صديقني 
يتحدثــان عن بيت فارغ ســوف يبيتون 
فيه لســفر أهله  إال إن أحد اللصوص 
يســبقهم الى ذلك البيت والذي وجد 
خالياً مــن األثاث  فقــد منحوا فرصة 
طيبة لهذا اللص لسرقته بكل ارتياح. 
وفي قصة )ســيلفي( نكون في شــارع 
املتنبي  شارع الثقافة وحكاية أخرى من 
حكايات هذا الشارع  ومفارقة اخرى. أما 
قصة )كذبة( فأنها حلمنا جميعاً )توقف 
بث الفضائيــات بلغاتها جميعاً وبدأت 
فضائيــة جديدة بثها مــن أغان وأفالم 
وتقارير مفعمــة بكلمات احلبر، حجبت 
الصحــف جميعاً،  وصــدرت صحيفة 
جديــدة مترعة بأخبار احملبة والســلم 
والتعايش بني الشعوب،  طبعت مناهج 
جديدة للمدارس والكليات مبفردات احلب 
والتقــارب بني شــعوب األرض( وهكذا 
يطوف بنــا القاص بعد هــذه الكذبة 
التي الميكن لها أن تتحقق في ظل هذه 

الظروف املشوبة بالفوضى. 
اجملموعــة القصصيــة )رأس لإليجــار( 
الى  للقاص كرمي صبح جتربــة مضافة 
جتاربه القصصية  وهي تؤكد مدى تطور 
مســيرته األدبية اإلبداعية وانشــغاله 
باحلياة بــكل تقلباتهــا وتوظيف تلك 
التجــارب التي يعيشــها، يســمعها، 
نصوص قصصية حتمل  الى  يشاهدها، 
أفكارًا مهمة ووعًيا كبيرًا ملثقف يدخل 

هذا العالم بكل ثقة. 

الميتا قص في .. رأس لإليجار
دراسة

اصدار خبر

غالف الكتاب

صدر حديثاً عن منشــورات املتوســط 
– إيطاليــا، مجموعة شــعرية جديدة 
املدهون،  راسم  الفلســطيني  للشاعر 
بول«. ال يتأخر  حملت عنوان: »أغنية للذُّ
الشــاعر راســم املدهون في التعريف 
بنفســِه، من خالل أولى قصائد الديوان 
األربع عشرة، ماسكاً حبل االعتراف من 
وســِطه، متوارياً خلف اللغة الناضجة 
كخبير مناجــم يعرُف أين يكمُن املعدن 
النفيــس، وأحياناً كطفــٍل يُغني حلنه 
اخلاص، في احلب، واحلياة، وتأويالت احللم، 
واحملــاوالت احلثيثــة لإلمســاك مبعنى 
الوطن. فــي قصيدته »رمّبــا« نقرأ: »أنا 
الكالُم الذي فاَض من مناماِت العّشاق/ 
واخلائبني«. قبل أن تتحوَّل األغنية الحقاً 
إلى فصٍل آخــر من »الذبــول اجلميل«، 
حيث يقف الشــاعر على عتبات احلّب، 

مستعيداً الصيف في آخر الكتاب.
وفي البحث عن إيثــاكاه األخرى، يغامر 
راسم املدهون بكلِّ شيء في حياته، في 

عالٍم يائس بال معنى:
ُيورِ املُهاجرة أنا شاعُر الطُّ

والنوارِس الَقلَِقة
رأيُت كوكَب األرِض ُمزدحماً باألسى

وأغاني الغياب
ً قلُت أُؤلِّف بحرا
ً وأجعلُُه شاهدا

ســأقوُل هنــاَك جزيرتي التــي حتتلُّها 
ُخور الصُّ

ويلعب بها الهواء
في االنتظار يتفاقم الفراغ، حتى يتحّول 
مجيئها إلى امتالء، ومــع تروبادور املرايا 
نحمل سّلة أقمار ومنضي، ومُيسي ظلُّها 
أخضر والكلمات واألشــياء والتفاصيل 
خضراء، يراودنا الشــك فــي أّنها إيفانا 
الرهيبة، قبــل أن يحضر محمود درويش 
بكامِل أناقته في قصيــدٍة طويلة جاء 

عنوانها باسم الشاعر الراحل:
...

بل إنَّ فتاًة رأتَْك مرًَّة تقرأُ شــعراً في رام 

اهلل
حتلُف لصديقِتها

أنَّها رأتَْك اليوَم واقفــاً قرَب مقهى في 
املدينة

تبتسُم لها
فتشّب الغيرُة في وجنتي صديقتها

وتسألها
هل كان نحيالً

كزهر اللوز
هل ماَت ألن غلطة خفية

رْت في شرايني قصيدتِه؟ تفجَّ
في أغنيته هذه، يكتب راســم املدهون 
اجلســَد في حلظــِة انتشــاء، وال يهّم 
إن كانــت حلظَة تذّكــر أو ترّقب، فاحلب 
املدسوس بني أسطر القصائد ال يحتاج 
النعاس  إلى غوايــة لغويــة ليمتــزج 
بالكسل اللذيذ، وميسي السرير احلريرّي 
حصاناً برّيا. ليؤنس السهر امرأة وحيدة، 
وبدل األرق املاثل على امتداد الســاعات، 
لعيَنْيِك  »قولي  حبيبته:  الشاعر  يسأل 

أن تنعســا قليالً في ضواحي فمي/ فأنا 
مهرجان الفصول البعيدة«.

»أغنيــة للّذبــول« مجموعة شــعرية 
جديدة للشــاعر الفلســطيني راسم 
96 صفحة من  املدهون، صــدرت فــي 
مجموعة  ضمــن  الوســط،  القطــع 
»بــراءات« التي تصدرها الــدار وتنتصر 
القصيرة،  والقصــة  للشــعر،  فيهــا 
والنصــوص، احتفــاًء بهــذه األجناس 

األدبية.
راســم املدهون، شــاعر فلســطيني، 
مواليــد 1948 فلســطني. صــدرت له 
اجملموعات الشــعرية التالية: »عصافير 
مــن الورد« 1983. »دفتــر البحر« 1985. 
»ما لــم تقله الذاكــرة« 1989. »حيث 
2002. عمل في  الظهيرة في برجهــا« 
دائم  الفلســطينية، وكاتب  الصحافة 
في جريدة احلياة منذ عام 1989. له عدة 
مقاالت نقدية وأدبية في مالحق ثقافية 

وصحف عربية.

بول أغنية للذُّ
 لراسم مرهون

مع حفل توقيع كتب الفائزين بمسابقة الشباب

اتحاد األدباء يحتفل بعيد تأسيسه.. 

حذام يوسف
عصر االثنني 7/ 5/ 2018، كان االدباء على موعد 
مع اجلمال والشعر واالحتفال بالذكرى السنوية 
لتأسيساالحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق، 
بحضور عدد كبير من االدباء في بغداد واحملافظات، 
تضمنت االحتفالية كلمات باملناسبة من رئيس 
االحتــاد الباحث ناجــح املعمــوري، إضافة الى 
قصائد احتفائية من الشعراء، وقدأ علن االحتاد 
أســماء الفائزين في املسابقة األدبية للشباب، 
جاء ذلك فــي تصريح للناطــق اإلعالمي الحتاد 
األدباء الشــاعر عمر الســراي حيث قال: »بفرح 
وســرور يعلن االحتاد اليوم عن أسماء الفائزين، 
فهم ذخيرة الوطن النابض باحلب، ومدار التطور 
املبشــر باخلير ودميومة الدماء اجلديــدة، وبوابة 
االحتاد ســتظل مفتوحة لكل اآلفــاق املبدعة 

دعما واحتضانا«.
هــذا ويذكر أن االحتاد كان قــد أعلن عن تنظيم 
مســابقة لنتاجات األدباء الشباب، يطبع االحتاد 
فيهــا للفائزيــن كتبهم األدبية، مــع قبولهم 

أعضاء بصفاتهم األدبية.
ومن أجــل هــذه املســابقة، مت تكليــف جلان 
متخصصــة من أدبــاء ونقاد دأبــوا على قراءة 
األعمال وتقوميها، وصوالً إلى ترشــيح املستحق 

منها للفوز.
وإليكم أســماء الفائزين فــي اجلائزة، على وفق 

التسلسل الهجائي:
أوالً. فرع الشعر...

1.رلى براق - ما وصل منها
2.عامر الطيب - يقف وحيدا كشجرتني

3.عباس ثائر - وهلل أفكار أخرى
4.فرقان كاظم - مدونة نبي أعزل

5.نــورس حســني اجلابري - فــي حنجرتي طائر 
منسي

6.الوليد خالد علوان - هذا الصندوق رأسي
ثانيا، فرع القصة...

1.رغد عبد الزهرة قاسم - تفاصيل املربع األسود
2.مصطفى غازي يوسف - ثرثرة بني القبور

3.هاجر سالم األحمد - تراوغ شمسها ميموزاي
4.هدى جبار الغراوي - تشوهات

ثالثا، الرواية...
1.حيدر عبد السالم العتابي - الضائع في رحلة 

كول
2.محمود رمضان إبراهيم - وحي احلب

في ختــام االحتفالية مت تكرمي األدباء الشــباب 
وتوزيع  لالحتــاد،  االنتمــاء  بهويــات  الفائزيــن 
التقديرية على األساتذة احملكمني،  الشــهادات 
مع توقيع الفائزين لكتبهم التي طبعها االحتاد.



حتديات االرهاب في مدينة املوصل 
القدمية 

مقترحات  في ضــوء  االجــراءات  اتخذنا 
السيد سعود بأن تعمل كل فرقة مسحاً 
نهارا مســتصحبة معهــا مختار احمللة 
أو ممثــًا للمختار , وذلــك لضمان اجلانب 
األمني وحماية العاملني . اســتمرت فرق 
املسح بالعمل ، إال أنها اصطدمت بواقع 
يختلف متامــا عما خططنا لــه ، حيث 
اتضــح ان بعض مناطــق مدينة املوصل 
القدمية قد اتخــذت لتلك الفترات ملجأ 
الختفــاء بعض قوى االرهــاب في دهاليز 
الــدور القدمية واألزقة الضيقة بســبب 
وتعقد شــبكاتها وصعوبة  األزقة  ضيق 
تنقل قوى األمــن بني تلك احملات واألحياء 
لتنظيفهــا مــن االرهابيــني . ومن هذا 
املنطلق وجد املهندس املســاح نفســه 
عاجــزاً عن إظهــار أية وثيقــة تبني أنه 
يعمل حلساب الوزارة أو البلدية ،  لتفادي 
بيــان أنه يتعاون مع احلكومــة أو يتعاون 
مع األمريــكان و بالتالي يعرض نفســه 
ملشــاكل يصعب حلهــا . مثلما صعب 
على العاملني أن يحملوا وثائق رســمية, 
فقد منعوا ايضاً من حمل كاميرات علنا 
لتصويــر الدور واملنشــآت وكان على كل 

واحد منهم أن يلتقط الصور باخلفاء.
ظهرت ملهندسي احلاسبات أثناء عمليات 
تنزيل املعلومات ليا ، مشكلة الكهرباء 
حيث لم حتــظ املدينة القدمية بســبب 
الظروف آنذاك بأكثر من 2-3 ساعات من 
الكهربــاء الوطنية يوميا ، ال بل لم تتوفر 
الكهرباء على ليالي عديــدة أحيانا . لم 
تقــاوم بطاريات أجهزة احلاســوب طويا 
املعلومات  تنزيــل  تأخــرت عمليات  ولذا 
أليام عديدة بســبب عدم توفر الكهرباء 
وعدم توفر وقود الديزل في االسواق احمللية 
لتشغيل املولدات الكهربائية االحتياطية 
التي جهزت للمواقــع . وتغلبا على هذه 
احلــاالت الطارئة ، بدأ مهندســونا بأخذ 
حواسيبهم الى أصدقائهم وزمائهم من 

موظفي
 احلكومة لشحنها في دوائر الدولة نهارا 

حيث تتوفر
 لديهــم الطاقــة الكهربائيــة بصورة 

مستمرة تقريبا .
وبعد نحو شــهرين من عمليات املسح , 
مت اختطــاف أحد مهندســينا من موقع 
عمله وهو منهمك في ملء االستمارات . 
استنفرنا جميع اجلهات املعنية الستعادة 
مهندســنا ســاملا .... وفــي الوقت الذي 
حاولنــا أن ال تؤثــر هــذه العملية على 
معنويات العاملني اآلخرين ، كانت عاقات 
الى  العمري كفوءة  ممثلي االستاذ سعود 
درجة كبيرة ، بحيــث أمكن التوصل الى 
اتفاق على اطاق سراح املهندس بشروط 

كلفتنا مبالَغ ووقتاً.
وإلكمال الدراسات وجمع املعلومات حول 
املدينة القدمية ، كلفت االستاذ والصديق 
شــفاء العمري وهو من شــخصيات آل 
العمري ومــن مدينة املوصــل القدمية ، 
بكتابة بحثني حول محورين احدهما حول 
» العــادات والتقاليد واحلرف الشــعبية 
املوصلية »  ، واآلخر » التقاط صور حديثة 
مناســبة » ملا موجود في املدينة القدمية 
من كنائس قدميــة وحديثــة ودور عبادة 
غير اســامية . متكن االستاذ شفاء من 
العادات  تقدمي تقارير وافية وشافية حول 
أنه قدم  ،إال  املوصليــة  والتقاليد واحلرف 
الينــا العديد من الصــور الفوتوغرافية 
العبادة ولكن كلها  ودور  الكنائس  جلميع 
مأخوذة من  داخــل الكنائس فقط وذلك 
بسبب عدم سماح العيون االرهابية ألخذ 

أية صور من اخلارج .
وكنا قد أجنزنا نسبة نحو %40 من املهمة 
امللقاة على عاتقنا  وكان االســتاذ سعود 
يوجــه الفرق املســحية ، بــكل طاقاته 
إلكمــال املهمة امللقاة على عاتقه  وملء 
االســتمارات واملعلومات وارســالها الى 
إيطاليا بشكل دوري ووفق املناهج املعدلة 
، تســلمنا تعليمات من املهندس املقيم 
أو ممثــل التخطيــط العمرانــي ، بعدم 
التقرب الى العديد من احملات في املوصل 
القدميــة وهي احملــات التي كان يشــك 
بوجــود االرهابيــني فيها أو احملــات التي 
حتتوي على مراكز شــرطة يحذر التقرب 
اليها . واســتنادا الى هذه التعليمات لم 
يكن علينا إال أن نكمل عملنا في املدينة 

القدمية بدون مسح هذه املناطق .

لم تكن بغداد اكثر امناً
لم تكن بغداد بأحســن حال من املوصل 
، فقد تعرضــت منطقة امليدان في الباب 
املعظم حيــث مكاتب املديريــة العامة 
للتخطيــط العمراني ، الــى العديد من 

حاالت
 إطاق النار عليهــا مما منع املوظفني من 
مغادرة الدائرة لساعات وحلني قدوم القوات 
املتمركزين  املســلحني   إلبعــاد  األمنية 

في محلــة الفضل . وقد انتقلت املديرية 
العامة الى مقراتها اجلديدة في شارع

حيفــا وبدأت تعمل مبســتوى عــاٍل من 
الكفــاءة والتنظيم فــي مكاتب جديدة 
وحديثــة ، إال أن ذلك لم يســتمر طويا ، 
واذا بانفجار شديد جدا ، خارج مكاتبهم 
احلديثة في شارع حيفا وفي ساحة جمال 
عبــد الناصــر ، أدى الى حتطيــم جميع 
وفقدان  وتبعثر  العامــة  املديرية  مكاتب 
معظم وثائقها ممــا أدى الى انتقالها الى 

مقر موقت آخر في مدينة املنصور .
وحدث أيضا في أحد املؤمترات التي حضرها 
لبحث خطط  اجلمهوريــة  رئيــس  نائب 
الوزارة الرئيســية في مناهج التخطيط 
العمراني ، أن فجــر أحد االرهابيني قنبلة 
كبيــرة في قاعــة االجتماع ممــا أدى الى 
اصابة العديد من املدراء العامني واخلبراء 
واحلاضرين  ووفاة ســتة من احلضور . جنا 
نائب رئيس اجلمهورية د. عادل عبد املهدي 
من هذا االنفجــار إال أن املديــرة العامة 
االستاذة نداء كاظم عودة ، املديرة العامة 
للتخطيــط العمراني والتي ذكرناها آنفاً 

، قد استشهدت في هذا احلادث املؤلم .
وبغية جمع املعلومات كاملة عن املدينة 
القدمية وبســبب عدم السماح للخبراء 
االوربيني من الدخول أو السفر الى العراق 
، كان علــي أن أنقل ، الــى إيطاليا والى 
مدينة » بادوفا » في شمال ايطاليا أحيانا 
واحيان اخــرى الى« بللونو« في ســفوح 
األلب االيطالي ، مــن مكاتبنا في بغداد 
ومن عمان ، الكثيــر وكل ما نحتاج اليه 

من وثائق و دراسات سابقة إلكمال أعمال 
املســوح امليدانية واحلقلية إلجناز التقرير 
األول حول جمع املعلومــات والكثير من 
املعلومــات االخــرى املطلوبــة للتقارير 
ودراســات  املعلومات  لتحليل  الاحقــة 

التجديد احلضري.
 وبعد أشهر من العمل املستمر في مدينة 
املوصــل القدمية , مواجهــني التحديات 
والصعوبــات بصدور رحبــة , هادفني الى 
إجناز عمــل متميز ومن مكاتبنا في بغداد 
وعمان . وإن تأخرنا أليام عن موعد التقدمي 
، أجنزنا أعمال املرحلــة األولى ومت تقدميها 

في بغداد مبوجب متطلبات العقد .
 اســتمرت أعمالنا علــى املرحلة الثانية 
وهي مرحلــة حتليل املعلومــات وكذلك 
على أعمال املرحلــة الثالثة وهي مرحلة 
البدائل واملرحلة الرابعة واخلامســة وهي 
مسودة خطط التجديد احلضري واخلطط 

النهائية للمشروع .
عقــد اجتماع فــي عمان فــي متوز2008 
حضرُه العديد من مســؤولي التخطيط 
العمراني برئاسة املدير العام ومستشاريه 
والوثائق  التقدميــات  ونوقشــت جميع   ،
املطلوب  االصولي  بالشــكل  واخملططات 
املديرية  اللجنة اخملتصة فــي  وأصــدرت 
العامة قرارها بإجناز أعمال املشروع ، وفي 
ضوء ذلك مت طبع جميع الوثائق املطلوبة 
باألعداد احملددة بالعقد وسلمت بالشكل 

االصولي الى الدائرة.

إعادة املسوح مرة اخرى

وفي أواخر ســنة 2008 وعند العمل على 
تصفيــة حســابات املشــروع ، أعلمتنا 
العمراني  للتخطيــط  العامة  املديريــة 
عن وجود نقص في وثائق املشــروع وهي 
جميع البلوكات التي طلب منا أن نتركها 
لوجود االرهابيني فيها . أحرجت الى درجة 
كبيرة أمام شــركائي االوربيــني ولم أدر 
كيف افاحتهم وهم الذين يعملون مبوجب 
قواعد العمل واملواصفــات االوربية التي 
تعمل على انصــاف الطرفني . حاولت أن 
اطالب بتعويض عن هــذه األعمال التي 
اعتبرها خارج بنــود العقد. لم يقبل رب 
العمل أية مطالبات مالية اضافية وهدد 
مبصادرة استحقاقاتنا من املشروع ما لم 

نقم
 بإجناز أعمال املســوح املتروكة حســب 

أوامرهم ثانية . 
لم يكن أمامي ســوى أن أبحث املوضوع 

مع شركائي
االيطاليني وعلــى أن اقنعهم على حتمل  
تكاليــف اعادة العمل هــذا مناصفة. ال 
أدري كيف أفســر هذه االجــراءات التي 
اعتبرها إجحافاً بحق االستشــاريني وهل 
تخول العقود احلكومية دوائرها أن تتصرف 
بهــذه الطريقة ؟ لكون أمــر ترك أعمال 
املسوح تلك جاء بطلب رسمي من الدائرة 
نفسها ) التعسف باستعمال احلق(، لكن 
قبولنا العودة الــى العمل يخدم اجتاهني 
أولهما ان إكمال مشروع املوصل القدمية 
الذي احتلته قوى االرهاب لفترة من الزمن  
يعتبر الهدف االخير، وثانيهما اننا اعتبرنا 
مبدأ احلفاظ على عاقات حسنة مع وزارة 

البلديات هو أمر له أهمية كبيرة .
العمري وهو  الى االستاذ ســعود  أوعزت 
الذي أجنــز لنا أعمال املســوح األصلية ، 
طالبا عودة املســاحني بعد أشــهر مرة 
اخرى الى مواقــع العمل والقيام بجميع 
أعمال املســوح لكل البلوكات التي أمرنا 
رب العمل بتركها بسبب تواجد االرهابيني 
فيها آنــذاك . اســتغرق إجنــاز األعمال 
التكميليــة هــذه فترة  تقــارب ثمانية 
اسابيع ، قمنا بعدها بإعادة طبع التقارير 
النهائية ثانية واعادة طبع اخلرائط مجددا 
وتسليم الوثائق مرة اخرى الى رب العمل . 
واالعمال  النهائيــة  التقاريــر  قبــول  مت 
املنجزة مــن قبلنا مبوجب العقد ، وقامت 
العمراني  للتخطيــط  العامة  املديريــة 
بدورها بإرسال نسخ من اخلطط النهائية 
للتجديــد احلضري ملدينة املوصل القدمية 
طالبــني التعامــل مع أعمــال التجديد 
القدمية مبوجب اخلطط  احلضري للمدينة 
واملفاهيم التــي متت املصادقة عليها من 

قبل الوزارة .
احملافظة لم تقبل 

ومن باب االعان عن املشــروع والتبشير 
بــه وهو هدف كل أهالــي مدينة املوصل 
القدمية ، طلب من مســؤول التخطيط 
العمرانــي فــي محافظة نينــوى إلقاء 

محاضرة في جامعة املوصل لشرح ابعاد 
املشــروع ومفاهيمه وهو األمر املستحب 
واملفضل في الكثير من املشاريع الكبيرة 
والتي لهــا عاقة جذرية باجملتمع ، غير ان 
اختــاف مفاهيم التجديــد احلضري بني 
ممثل التخطيط العمراني في املوصل وهو 
الذي يعكس مفاهيم وزارته ، وبني اساتذة 
اجلامعة والذين لم يطلعوا على متطلبات 
وزارة البلديات في اجناز املشــروع ، أدى الى 
تباين في الرؤى واختاف املفاهيم ، مما أدى 
الى عدم قبول املشروع في ذلك االجتماع .

قبول املشروع نهائياً  
انتشرت احلكاية ، وبقي األمر كذلك الى 
أن قمــت بتلبية الدعوة املوجهة الي من 
قبل القسم املعماري في جامعة املوصل 
حيث طلب مني أن أحتدث عن نشــاطات 
األعمــال االستشــارية فــي العراق من 
خبرتي عبر عشــرات الســنني وبحكم 
عاقتــي مــع العديــد مــن املعماريني 
العراقيني عبر ســنوات طويلة  . شرحت 
مسيرة األعمال االستشارية من جتربتي 
اخلاصة وعاقاتي بصفتي أمثل مكتب » 
دار العمارة« وهــو أحد املكاتب العراقية 
العريقــة فــي البلد وراســه املهندس 
املعماري املعروف قحطان املدفعي ومارس 
أعماله منذ أواســط القرن العشــرين 
وحلد اآلن ، كما ذكرت احلاضرين بأســماء 
املكاتب االستشــارية التــي عملت في 
من  ومؤسسيها  وأعمالها  الفترات  تلك 
املعماريني االوائل والــرواد . متتعنا جمعا 

بتلك الذكريات .
وحسب طلب رئيســة القسم املعماري 
قمــت بإلقــاء الضــوء على مشــروع 
القدمية  املوصل  التجديد احلضري ملدينة 
وقمت بشــرح مفاهيم املشــروع التي 
تستند على مبدأ مساعدة أهالي املدينة 
واألخذ بيدها في مهام قيامهم بأعمال 
التجديد احلضــري وفق األفكار املقترحة  
ومحاور الدراسة الرئيسية وطرق معاجلة 
األبنية  وواجهــات  النهرية  الواجهــات 
واحملاور  اخلضراء  واملناطق  واحملاورالثقافية 
التجارية في املشــروع  وتغيير مســار 
الطريق الســريع ليكون شارعاً قياسياً ، 
تاركا على جانبية مساحات واسعة من 
عن  اســتغالها  للبلدية  األراضي ميكن 
طريق املستثمرين إلنشاء عمارات جتارية 
أو ســكنية على محيط املدينة القدمية 
، وبعد اكمــال احلديث وشــرح األفكار 
األساسية للمشــروع واساليب احلفاظ 
والعمارات  والكنائــس  علــى اجلوامــع 
التجاريــة االخرى ، أجمــع احلاضرون في 
والدراســات  األفكار  أهمية  الندوة على 
ومن  احلضور  املعماريــني  جلميع  وتوفرت 
جملتهــم ممثل عــن محافــظ نينوى ، 

القناعة بأن املشروع مهم ومقبول .
واخيراً أقــول بأن جميع تلــك العقبات 
التي واجهت مســيرة عملنــا , في تلك 
احلقبــة من الزمــن ,والتي مــن أهمها 
الوضع األمني في املوصل وبغداد  تدهور 
, وخطــورة العمــل في تلــك الظروف , 
وانهيار اخلدمات وفي مقدمتها الكهرباء 

... كل تلك العراقيل لم تفلح في أن تنال 
من عزمنا , او تثنينا عن االيفاء بواجباتنا  
التي نعتقد أننا قد أجنزناها على امتّ وجه 
وفي اقصى ســرعة ودقــة ممكنة . كل 
ذلــك كان بفضل العزميــة القوية التي 
املرافق  والكادر  حتلى بها االستشــاريون 
لهم , مما جعــل من تلك التجربة , جتربة 
رائدة وناجحة وفريدة , ميكن أن تشــكل 
منوذجاً يحتذى في مجال أعمال التجديد 
احلضــري للمــدن العراقيــة خصوصاً , 
والعمران على وجه  التطوير  وفي أعمال 

العموم .

تباين اجتاهات تغلب الوائلي 
لتحديث  استشــاريني  عرضــني  قدمنا 
ملدينة  أحدهمــا  االســاس,  التصاميم 
القاســم  الهنديــة واآلخــر ملدينتــي 
واملســيب ، وقــد مت تســعيرهما مــن 
قبل تغلــب . بعد أن كشــف لنا تغلب 
االسعار املقدمة ، لم يقبل بها شريكنا 
 . عامــة النخفاضها  بصورة  »جورجيو« 
وقبــل أن تنقل مكاتبنا الــى بغداد في 
اخر ســنة 2008 للعمل من هناك كما 
مت االتفــاق عليه ، وضعــت اتفاقا مهنيا 
مع تغلب ليكون هو مســؤوال عن تنفيذ 
تلك املشــاريع . حاول تغلب أن يدخل مع 
دار العمارة بصفة مكتب مشــارك ، إال 
أني اعترضت لكونــه ليس لديه مكتب 
مسجل وليســت لديه خبرة موازية الى 
دار العمــارة للدخول معنا على اســس 
متكافئة ، إال أنه وقع االتفاق بكل ترحاب 
. حضر »جورجيو« الى عمان مع شريكنا 
اآلخر » ماركو«  لبحث تطورات مشاريع 
املوصل واملثنى وخطط تنفيذ املشــاريع 
اجلديدة ومواضيع االنتقال الى بغداد ، إال 
أني الحظت أن تغلب لم يرغب في لقاء 
شــركائنا وان كنا جالســني في املكتب 

نفسه. 
أعلمني تغلب ونحن على اهبة االنتقال 
الى بغــداد ، أن صحته غير جيدة ويعاني 
مــن آالم القلب . فاجئنــا بدخول تغلب 
الــى املستشــفى للعــاج . زرتــه في 
مشــفاه بعدئذ لاطمئنان على صحته 
. ترك املستشــفى بعد أيام وقرر العودة 
الــى كندا الجــراء فحــوص تفصيليه 
لاطمئنان . أعلمني من كندا بأن طبيبه 
اخلــاص أوصــاه بتغيير عمله بســبب 
اليها.  يتعرض  التي  النفسيه  الضغوط 
رجوت له الصحــة واملوفقية في اختيار 

العمل الذي يناسبه . 
 بعد تصفية مكتــب عمان وعودتي الى 
بغداد ، علمت من بعــض األصدقاء بأن 
تغلب قد ســجل مكتباً لــه في نقابة 
املهندسني ودخل في مشاركه مع السيد 
ثائر فيلــي في مشــروعني كبيرين هما 
مشروع تطوير شارع الرشيد بطول أكثر 
من) 2 كم ( وبكلفة تتجاوز سبعة مايني 
األساس  التصميم  جتديد  ومشروع  دوالر 
ملدينة املوصل . يتضح أن شــركاء تغلب 
اجلدد أخــذوا يعلنون في بغداد بأن تغلب 
هو من اخملططني العامليني واألحسن في 
بغداد ومن اجلدير به أن يقوم بتنفيذ هذه 
األعمال . هنأت تغلب على احالة مشروع 
املوصل عليه ومتنيت له املوفقية في إجناز 

مشروع شارع الرشيد.
 أنا وزمائــي في املكتب وآخــرون معنا 
وإن ســاورتنا الشــكوك مــن بعيد في 
امــكان تغلب إكمال هذه املشــاريع إال 
أننــا اســتغربنا جميعا كمهندســني 
استشــاريني من هــذه التطــورات في 
مجاالت األعمال االستشــارية كما اننا 
نعلــم وضمن كل التطورات التي مير بها 
البلد ، أن نقابة املهندســني قد مت حلها 
وتوقفت عن ممارســة أعمالها بســبب 
اخلافات السياســية ، وليــس هناك أي 
مقيــاس أو تنظيم مهنــي حاليا يراقب 
حسن سير األعمال بعد تغيير النظام . 

وبعد كل هذه احملاوالت مــن قبل زميلنا 
تغلب واالجتهادات التي أحاطت بأعماله 
على اســاس أنه ميثل اخلبــرة العراقية 
العامليــة التي عــادت الى العــراق بعد 
اضطهــاد من قبل الســلطة القدمية ، 
لم يستطع مع األســف حتقيق النجاح 
وبالفعل   . باألفق  الذي رسمه لنفســة 
وبعــد نحو ســنتني مــن التخلف في 
 ، تنفيذ مناهجــه في كا املشــروعني 
العمل ملشروع  البلديات  وزارة  ســحبت 
تخطيــط مدينــة املوصل مــن مكتب 
تغلــب وانتهى األمر فــي احملاكم ، كما 
تعثر مشروع شارع الرشيد ولم يستلم 
من قبــل اجلهات الهندســية في أمانة 
بغداد واعتبر املشــروع متلكاً ولم يثبت 
جناحــاً وبالعكس انتهى األمر بخاف بني 
الشــركاء مما أدى الى صدور أمر بتوقيف 
تغلب في شــرطة الكاظميــة واللجوء 
الى احملاكم . وهكذا طــوت األيام بعض 
احملاوالت الهندسية االستشارية القادمة 

الى العراق .

11 كتب

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

كنا قد أنجزنا نسبة نحو 40 % من 
المهمة الملقاة على عاتقنا  وكان 
االستاذ سعود يوجه الفرق المسحية 

، بكل طاقاته إلكمال المهمة 
الملقاة على عاتقه  وملء االستمارات 

والمعلومات وارسالها الى إيطاليا 
بشكل دوري ووفق المناهج المعدلة 

قدمنا عرضين استشاريين لتحديث 
التصاميم االساس, أحدهما لمدينة 

الهندية واآلخر لمدينتي القاسم 
والمسيب ، وقد تم تسعيرهما من 
قبل تغلب . بعد أن كشف لنا تغلب 

االسعار المقدمة ، لم يقبل بها 
شريكنا »جورجيو« بصورة عامة 

النخفاضها

الحلقة 55

من احد االنفجارات اليومية في بغداد خالل 2006 وبعدها

على مدى اسبوعني مت تدريب عدد من مهندسي املوصل والوزارة
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أفادت دراســة على الفئران بأن االســتجابة 
املناعيــة املفرطــة في النشــاط، والتي قد 
تصاحب اإلصابــات الفيروســية، تؤدي إلى 

الشيب.
كما أظهرت الدراســة أن جزيئاً موجوداً في 
صبغة الشعر يســهم أيضاً في السيطرة 

على جينات محددة في النظام املناعي.
وكتــب فريــق الدراســة في دوريــة )بلوس 
بيولوجي( : أن الدراســة ال تفســر السبب 
وراء احتمال حتول الشعر ســريعاً إلى اللون 
األبيض بســبب اخلوف أو املرض الشــديدين 
لكنها رمبــا توفر نظرة أعمــق إلصابة اجللد 

بالبهاق أو سرطان اجللد.
وقالت كبيرة الباحثني في الدراسة ميليسا 
إل. هاريس مــن جامعة أالبامــا في مدينة 
برمنغهام،«كل هذا العمــل مت على الفئران 
لذا نحن مترددون في ربــط كثير مما توصلنا 
إليه باإلنسان قبل إجراء مزيد من التجارب«.

ويعتمــد لون الشــعر على خاليــا جذعية 
صبغيــة توجد في قاعدة بصيالت الشــعر، 

ومع تســاقط الشــعر ومنو بديل له تتحول 
تلك اخلاليا إلــى خاليا صبغية أي خاليا تنتج 

الصبغة التي متنح الشعر لونه. 
وعند فقــد اخلاليا اجلذعية يتحول الشــعر 

اجلديد الذي ينمو إلى الشيب.
وفي بحث سابق اكتشــف فريق هاريس أن 
بروتني )إم.آي.تي.إف(، الذي يسيطر على عدد 
من املســارات اجلينية داخــل اخلاليا اجلذعية 
الصبغية تلك، اســهم كذلك في الشــيب 

لدى بعض الفئران.
لكــن الدراســة احلاليــة توصلــت إلى أن 
البروتــني يقيد كذلك نشــاط جينات  هذا 
محددة تســيطر على االســتجابة املناعية 
للفيروسات. وقال الفريق : إن الدراسة وجدت 
أن الفئران التي حدث لها تغيير جيني مرتبط 
ببروتــني )إم.آي.تــي.إف( كانت اســتجابتها 
للفيروسات مفرطة في النشاط األمر الذي 
تســبب في فقدان اخلاليا الصبغية واخلاليا 
اجلذعيــة الصبغيــة املوجودة فــي بصيلة 

الشعر وهو ما أسفر عن الشيب.

متابعة الصباح الجديد: 
تؤدي املمثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز 
دور البطولة في العمل الكوميدي »كوين 
اميركا«، وهو أول مسلســل كبير تنتجه 
فيس بوك الساعية إلى حجز مكان مهم 
لها في سوق املسلســالت عبر املنصات 

االلكترونية التي تشهد منافسة قوية.
وأكدت املمثلة البالغــة 48 عاماً واحلائزة 
جائزة أوســكار العام 2003 عن دورها في 
التي  املعلومات  فيلم »شــيكاغو«، هذه 
نشــرها موقع »ديديالين« املتخصص في 

رسالة عبر فيس بوك.
وكتبــت زيتــا جونز عبر فيس بــوك، »أنا 
متحمســة جدا ازاء مشــروعي املقبل.« 
أظن أنكــم ســتحبونه«.ويدخل »كوين 
اميركا« إلى عالم مســابقات اجلمال في 

الواليات املتحدة« .
وتؤدي زيتــا جونز دور املدربة اجلريئة فيكي 
التــي تتلقى طلبــات كثيرة من  ايليس 

الفتيات والنســاء الطامحات لنيل لقب 
ملكة جمال الواليات املتحدة.

وينطلق عرض املسلسل املؤلف من عشر 

حلقات مدة كل منها نصف ساعة، عبر 
منصة فيس بوك اجلديدة ألعمال الفيديو 

»ووتش« على وفق موقع »ديدالين«.
وهذا ليس املسلسل األول من انتاج فيس 
الشبكة  بدأت  بوك. ففي سبتمبر/ايلول، 
االجتماعية عرض »ســترينجرز«. وبعدها 
في نهاية ابريل/نيسان، أطلقت فيس بوك 
مسلسل »سكام اوســن« املقتبس من 

برنامج نرويجي.
كذلــك ســتنتج فيس بوك مسلســال 
مــن بطولة املمثلة األميركيــة اليزابيث 
اولســن.غير أن التعاون مــع كاثرين زيتا 
جونز يشــكل نقطــة حتول فــي جهود 
الشــبكة االجتماعية األكبر في العالم 
لتقــدمي مضامني خاصة ملســتعمليها 

البالغ عددهم مليارين.

االجتماعية  املواقــع  عمالقــة  وحتضــر 
لصناعة 24 مسلســالً تتوزع ما بني عدد 
قليــل منهــا إنتاجات ضخمــة وطويلة 
والعدد األكبر منها مسلســالت قصيرة 
يتراوح طــول احللقة الواحدة ما بني 10-5 

دقيقة. 
وأعلنت الشــبكة أنها تنــوي بث حلقة 
الفيديو ضمن  عبر قســم  يومياً  جديدة 
التطبيق. وتتفاوض فيس بوك وفقاً ملوقع 
عالم التقنية مع ممثلني مشاهير ليظهروا 

في بعض األعمال واملسلسالت.
وتهــدف مــن هذا املشــروع إلــى جذب 
الشباب إلقناعهم  املستخدمني  شريحة 
باســتعمال الشــبكات االجتماعية من 
جديد بدالً عن التوجــه للتطبيقات مثل 

سناب تشات.

متابعة الصباح الجديد: 

 فــي أحد فنادق هوليوود، يحّدق مئة خبير 
في شاشــات كبيرة، يرّكزون على أبسط 
التفاصيــل، حملاولــة التعــّرف على أفالم 
النسيان  واألسود طواها  باألبيض  صامتة 

منذ وقت طويل.
يراقبون  بالســينما  الشــغوفون  وهؤالء 
بعناية بالغــة مقتطفات من آالف األفالم 
الطويلــة القدمية احملفوظــة في مكتبة 
الكونغرس في الواليات املتحدة، لكن أحداً 
ال يعرف شيئاً عنها وال عن مضمونها وال 

مخرجها وال من شارك بأدائها.
وفي مسعى لكشــف ما أمكن عن هذه 
األفالم اجملهولة االســم واملصــدر، تنّظم 
املكتبة ورشات سنوية يجتمع فيها خبراء 

وشغوفون بالسينما.
ويقول غريغ لوكو مدير قســم احملفوظات 
الكونغرس  »مكتبة  واملســموعة  املرئية 
مهتمة جداً مبعرفة هذه األفالم وحفظها 
ونشر تراثنا السينمائي الصامت الذي ما 

زال قسم كبير منه مجهواًل«.

معلومات مكتسبة
الورشــات، يســتعمل  املشاركون  خالل 
أجهزة لوحيــة وهواتف ذكية للبحث عبر 
اإلنترنــت، إضافة إلــى معلوماتهم وقوة 

مالحظتاهــم الثاقبة. وحني يعثر أحدهم 
علــى أي تفصيل أو يعرف اســم أحد من 

املمثلني يخبر الباقني بكل حماسة.
فــي إحــدى اجللســات، صاحت ســيدة 
مشــاركة »إنها حديقة بالبوا في ســان 
دييغو«.. ثم انتقلت احلماســة إلى زميلة 
لها عثرت على ما ميكن أن يفيد أيضاً في 

حتديد هوّية هذا الفيلــم، فقالت »هناك 
خّزان للوقود مثل هذا متاماً في شرق لوس 
أجنليــس«. يعتمد هؤالء اخلبــراء والهواة 
على ما اكتســبوه مــن معلومات طوال 
حياتهم، مما ال ميكن العثور عليه في قاعدة 

معلومات محددة.
وتقول راشيل ديل غوديو املسؤولة التقنية 

فــي املكتبة »البعض لديهــم معلومات 
كبيرة في تاريخ الســينما، لكن هذا ليس 
شــرطاً الزماً. في بعض األحيان نقع على 
أشــخاص لديهــم ذاكرة قوية جــداً« أو 
مقدرة علــى حتديد املواقع التي تظهر في 
املشاهد، أو حتى القدرة على حتديد من هو 

املمثل من مؤّخرته الظاهرة في مشهد.

كنوز سينمائية
تناولت هذه الورشات حتى اآلن 763 فيلماً 
من العام 2012، وقد متّكن املشــاركون من 

حتديد ما يقارب نصفها.
وتقول ديــل غوديو »نحن فخــورون جداً، 
بعض هذه األفالم متوفر في نســخ أخرى 
كاملــة، لكن بعــض النســخ هنا هي 

الوحيدة«.
2013، أصدرت املكتبة دراســة  العام  في 
جاء فيها أن ثالثة أربــاع األفالم الصامتة 
التي أنتجتها كبرى الشركات بني العامني 
1912 و1929، والبالــغ عددها 11 ألفاً، قد 

ُفقدت.
ومــن الكنوز الســينمائية املعثور عليها 
بفضــل هــذه الورشــات فيلم رســوم 
متحركة من إنتاج »وولت ديزني« في العام 

1928، وفيلم جلون فورد عام 1927.
وعثر أيضــاً على فيلم عــن قصة طفل 
ضّيعه والــده، وتبنّي أن هــذا الفيلم هو 
»تودلز، توم أند ترابلز« الذي أنتج في العام 

.1915
وقد متّكن اخلبراء مــن التعّرف على تاريخ 
صــدوره واألماكــن التــي صــّورت فيها 
مشــاهده، بفضــل عوامل عــدة أبرزها 
مالبــس املمثلــني، واملــواد املعروضة في 
املســتعملة   واملصابيح  املتاجر،  واجهات 

في إنارة الشوارع.
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افالم بمنزلة  شواهد عصر كامل

خبراء هوليوود يحاولون إنقاذ كنز من األفالم الصامتة

فيس بوك تحجز مكانًا مهماً  في سوق الدراما التلفزيونية

باربي الجديدة تثير الجدل
على مواقع التواصل االجتماعي

 أصدرت باربــي دمية جديدة ســوداء ضمن أحدث 
منتجاتهــا، والتي أثارت جدالً واســعاً على مواقع 
التواصل االجتماعي، بســبب لون شعرها الغريب، 
حيث انقسم شعرها نصفني أحدهما أسود داكن 
ومصفف ضفائر » الراستا »، والنصف اآلخر أشقر 

وأملسا.
وتعرضت شركة »ماتيل« النتقادات واسعة بسبب 
تسريحة شــعر دمية بإربي السوداء، والتي وصفها 
رواد السوشــيال ميديا بـ » غيــر املقبولة » اذ بدت 
تسريحة الشعر غير مكتملة، فاملرأة السمراء التي 
متثلها الدمية ال متتلك شــعرًا أشقر، وكان البد ان 
يراعوا هذا عند تنفيــذ الدمية، بينما دافع البعض 
اآلخر عن الشركة، اذ أكدوا ان تلك التسريحة تعد 
أحدث صيحــات املوضة وتلقى رواجاً شــديداً بني 
الفتيات السمراوات حول العالم، والدمية متثل فتاة 

سوداء شابة تتبع املوضة بنحو كبير.

طالبات الجامعة
أقل ذكاًء من الفتيان

ذكرت دراســة أميركية أن طالب اجلامعات لديهم 
ثقة بأنفسهم أكثر من الطالبات بنسبة تصل إلى 

%66، مقابل %54 من الطالبات.
وأشــارت الدراســة التي أجراها فريق من الباحثني 
األمريكيني برئاســة البروفســور كاتيلني كوبر فى 
جامعة األريزونا، علــى 202 طالب جامعي، منهم 
130 طالبــة، ملعرفــة من األكثــر ذكاء الطلبة أما 
لطالبــات، إلى أن هــذه الثقة إضافــة إلى الذكاء 
ميكنان الطلبة الذكور من اقتحام اجملاالت العلمية 
مثل الرياضيات والعلوم الهندسية والفيزيائية، في 
حني تتجه الطالبات إلى علوم اإلحياء والبيولوجيا؛ 
ما يجعل الفتاة تشعر بأنها أقل موهبة من زميلها.

معرض للرسام رامبرانت
في تجسيد الطبيعة 

يستضيف »متحف سيدني للفنون« حالًيا معرضا 
إللقاء الضوء على نخبة ثرية من إبداعات الرســام 
الهولندي التي نفذها خالل القرن ال 17 بشأن براعة 
املبدع الهولنــدي »رامبرانــت«، 1606 – 1669، في 

جتسيد الطبيعة بعناصرها اخملتلفة في إبداعاته.
ويســتعرض منظمو املعرض ما يقرب من 90 عمال 
فنيــا تؤكــد براعــة رامبرانت في تصويــر عناصر 
الطبيعة الثرية وتناغمات عناصرها مع أشــكاله 
الفنيــة، مبــرزا دور عنصر الضوء فــي نقل حالته 
االنفعالية لعشــاق فنه، كما تكشف املعروضات 
ســيطرة خصائــص املدرســة االنطباعيــة على 
األشكال الفنية التي ســعى رامبرانت إلى تبنيها 
في أعماله وســيطرة عشــقه لتصويــر املناطق 

الساحلية بثرائها اللوني.

هل تعلم ان األمراض الفيروسية تعّجل ظهور الشيب؟
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القوسالعقربالعذراء

أنت بحاجــة لبعض البصيرة ، أعــِط اهتماماً 
اليوم ملن حولك. ال تصرف انتباهك بسهولة عن 
األمور احمليطة بك، وال تخرج عن املوضوع املطروق 
أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك املفاجئ. 

و قد تتفاجئ بسرعة جتاوبهم مع افكارك . 

أنت تكره أن تكون شــكاكاً باآلخرين ، لكن 
بعــض األمور تقول لك أن تختبر هذا احلافز و 
تتصرف بشــكل أكثر حذراً . أنصت إلى هذا 
الصــوت اخلافت و ال متانــع من احلصول على 

بعض األجوبة املباشرة .

عليك بذلك ألن هذه الفترة هي فترة نشــاطك 
الذهبيــة و التي قــد ال تتكرر كثيرا، ســتجد 
الكثيــر من االمور الســارة فــي العمل و التي 
ستجعل حياتك االجتماعية و حتى العاطفية 

افضل من السابق .

تنقل عالقتك مع أشــخاص اليوم من زمالء 
عمل إلى أصدقــاء رمبا، أو رمّبــا من أصدقاء 
إلــى أكثر من أصدقاء. كــن إيجابياً مع هذا 
التحول بقضاء بعــض الوقت معهم بعيداً 

عن املكتب أو العمل. 

استخدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار 
نظرية إلى واقع ملمــوس . إنك تعمل بجّد، 
رغم ذلك تشعر كما لو أّنك ال جتني شيئاً. ال 
تفقد ثقتك بنفسك، فإن املشاريع الطويلة 

األجل حتتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها.

إركــب املوجــة! أنــت ملــيء بالعاطفــة 
والرومانســية اليوم، لذا انطلــق قدماً. أنت 
مزاجــي كثيراً اليوم ، فمرة هنا و مرة هناك ، 
وقد تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت 

لترتيب أفكارك و تطلعاتك.

انــت في قمة نشــاطك العاطفي و اجلميع 
يريد ان يراك بأحسن حال، في العمل هنالك 
خبر قد يغير من بعض اخلطط التي كنت قد 
رســمتها ال تضايق و كن مرنا مع املتغيرات 

اجلديدة.

حّرك دماغك ســريعاً. لقد حان الوقت لتتأّمل. 
ســتتعّلم من خالل املالحظة أكثــر بكثير مما 
ســتتعلمه باالندماج في القضايا املطروحة ، 
الترّوي سيســمح لك برؤية بعض الروابط التي 

كنت غافالً عنها.

 ال تنظــر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى األمام. 
أنــت ال حتب أن تخبر رئيســك فــي العمل 
أو زوجتــك في البيت إلى أيــن تذهب، تكره 
سلطة االستجواب ، و حتب االنطالق دون أية 

قيود ، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

تعقلك سيخدمك كثيراً. كل ما حتتاجه هو 
وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في 
البحــث وطّور خطتك إلى مــدى أبعد ، هذا 
القلب  العمل وأمور  ينطبق على مســاعي 

على حد سواء.

ال تكن ســريعاً جداً في القفز إلى تســّلق 
األعالي. اآلخرون لديهم احلق في آرائهم، وإذا 
أتقنت االستماع بدالً من أن تنهمر بالوصايا 
على من حولك ، فقد تســمع بعض احلكم 

املفيدة جداً.

الدلو الحوتالجدي

فطاقتــك  باحلــّب،  حتــّس  أن  بإمكانــك 
الرومانســية املغناطيسية جتذب املعجبني. 
إذا كان لديك اهتمام باحلّب، فإنك ســتكون 
ملفتاً لألنظــار اليوم ، و ســتجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

حظك اليـوم



كييف ـ وكاالت:
يواجه ليفربول اإلجنليزي ريال مدريد 
اإلســباني فــي املبــاراة النهائية 
آيار   26 أوروبا، فــي  أبطــال  لدوري 
بالعاصمة  األوملبي  االســتاد  على 

األوكرانية كييف.
ويضم امللعب األوملبي، الذي سمى 
بهذا االســم نظرا ألنه استضاف 
بعض مباريــات كرة القدم في دورة 
األلعــاب األوملبيــة مبوســكو عام 

1980، نحو 70,500 مقعد.
وقد ُخصص 16,500 مقعد جلمهور 
كل نادٍ من الناديني اللذين سيلعبان 
املباراة النهائية، وهو ما يعني أن 32 
ألف مقعد على األقل ستخصص 

جلمهور ليفربول وريال مدريد.
النهائية  املبــاراة  تقــام  وســوف 
لــدوري أبطــال أوروبا للســيدات 
وليون  األملانــي  فولفســبورغ  بني 

الفرنســي قبل نهائي دوري أبطال 
وســتقام  بيومني،  للرجــال  أوروبا 
مباراة السيدات على ملعب دينامو 

األصغر من امللعب األوملبي.
وقــال فيتالي كليتشــكو، عمدة 
مدينة كييف وبطــل العالم ثالث 
مرات فــي الوزن الثقيل للمالكمة، 
إنــه يتوقع وصول نحــو مئة ألف 
سائح للمدينة في نهاية األسبوع.

وقال نائب وزير الداخلية، ســيرهي 
ياروفاي: »خالل فتــرة إقامة املباراة 
 26( أوروبا  أبطــال  لدوري  النهائية 
أبطال  النهائية لدوري  واملباراة  أيار( 
أوروبا للســيدات )24 أيار(، سيكون 
هنــاك نحو ثالثــة آالف جندي من 
النظام  حلمايــة  الوطنــي  احلرس 
العام، فضال عن قوات شــرطة من 

كييف ومناطق أخرى«.
باملدينة  بوريســبول  مطار  ويتوقع 

عمل 100 طائرة إضافية في نهاية 
األسبوع اجلاري، وسوف يغلق املطار 
أحد مدرجيــه للتعامل مع الطلب 
املدرج  يُســتخدم  أن  على  املتزايد، 

اآلخر كمنطقة انتظار للطائرات.

في  األمتعة  املتوقــع حظــر  ومن 
بعض هذه الرحالت من أجل تسريع 

عملية نزول األمتعة.
وفي األيام التي تسبق إقامة املباراة، 
من املتوقــع ارتفاع أســعار تأجير 

وحجز الفنادق بنحو عشر مرات.
وأظهر موقع »إير بي إن بي« إليجار 
املنازل والشــقق أن 98 في املئة من 
بالفعل،  ُحجزت  قد  اإلقامة  أماكن 
مشــيرا إلى أن سعر إيجار األماكن 
املتبقية قد وصل إلى 500 دوالر في 

اليوم الواحد.
ونفس األمــر ينطبق علــى موقع 
»بوكينغ« الذي قال إن ســعر حجز 
احلجرة الفندقية يبدأ من 500 دوالر 
في الليلة.. ومــن املقرر تخصيص 
أربعــة أماكــن للمشــجعني في 
كييف.. ويخطط كل حي من أحياء 
العاصمة األوكرانية للتزين بالزهور 

وإقامة عروض فنية.
مجســم  أيضا  هناك  وســيكون 
35 متــرا لكأس  بارتفاع  منفــوخ 

البطولة.
وفــي الوقت نفســه، يجري جتديد 

حديثة  ببوابــات  األوملبي  امللعــب 
وأنظمة داخليــة وكاميرات الدوائر 
التليفزيونيــة املغلقــة ومكبرات 
صوت وأضــواء وأماكن مخصصة 

للصحفيني.
وتتراوح أسعار تذاكر حضور املباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا بني 70 

و450 يورو.
وبدأ املوقع الرسمي لالحتاد األوروبي 
لكرة القدم في تلقي طلبات شراء 
التذاكر بداية مــن 22 آذار املاضي، 
وهي الفترة التي كانت تقام خاللها 
لدوري  النهائي  ربــع  الدور  مباريات 
أبطال أوروبا وكانــت هناك ثمانية 
للفوز  بينهــا  تتنافــس فيما  فرق 

بالبطولة.
وتقل أسعار تذاكر املباراة النهائية 
للســيدات كثيرا، حيث تتراوح بني 

اثنني وثالثة يورو.

لشبونة ـ وكاالت:
بطالً  بتتويجــه  بورتــو  احتفــل 
القدم  البرتغالي لكــرة  للــدوري 
للمرة الثامنة والعشرين بعد فوزه 
املرحلة  في   1-2 فيرينســي  على 
قبــل االخيرة، كما حيا حارســه 
الذي  الشهير كاسياس  االسباني 

يستعد لتركه في نهاية املوسم.
وقام كاســياس في نهاية املباراة 
بالتقاط الصور بواســطة هاتفه 
اجلــوال لينقل الفرحــة العارمة 
ألنصــار الفريق الذين قدر عددهم 
بـ50 ألفاً باإلضافة إلى صور أخرى 

مع زمالئه.
"أبطال!  بورتــو  أنصــار  وهتــف 
أنصار  أبطال!"، في حــني احتفل 
ألبواق  العنــان  بإطــالق  آخــرون 
ســيارتهم في الشــوارع احمليطة 

بامللعب.
وأنهــى اللقــب صيامــاً دام أربع 
مواســم لم يحرز فيه بورتو، بطل 
أوروبا مرتني عامــي 1987 و2004، 
البطولة احمللية، كما أن كاسياس 

الســابق  إســبانيا  مرمى  حارس 
وبطل العالــم وأوروبا مع منتخب 
بالده، تــّوج باللقــب احمللي للمرة 
األولــى منذ انتقاله إلــى الفريق 

البرتغالي عام 2015.
وقال كاســياس "هو ليــس لقباً 
يضــاف إلى ألقــاب كثيــرة في 
مســيرتي فقــط بل أيضــاً إلى 
بورتو"، متوقعاً "اسبوعا احتفالياً 

بامتياز" ألنصار النادي.
وكان بورتو توج رســمياً الســبت 
العاصمة  تعــادل عمالقــي  بعد 
وســبورتينغ  بنفيكا  البرتغالــي 
بورتو مركزه كثاني  وعزز  ســلباً.. 
القابا  البرتغاليــة  األنديــة  أكثر 
بعد بنفيــكا )36 لقبا( الذي أحرز 
البطولــة احمللية منــذ عام 2014 

قبل ان ينتزعها منه بورتو.

مدريد ـ وكاالت:
تأهلت الدمناركية كارولني فوزنياكي، 
الثانية عامليا، لدور الستة  املصنفة 
عشــر لبطولــة مدريــد املفتوحة 
للتنــس، بعــد أن تخطــت عقبة 
األســترالية آشــلي بارتــي، وفازت 

عليها 6-2 و4-6 و4-6.
الهزمية،  أن تتجرع  وكادت فوزنياكي 
بعد أن تأخــرت في اجملموعة الثالثة 
لتنتــزع  انتفضــت  لكنهــا   ،2-4
األشــواط األربعة األخيرة، لتضمن 

الفوز والتأهل للدور التالي.
وخســرت بارتي )22 عاما( في نهاية 
األرضية  ضرباتها  بســبب  املطاف، 
في املراحل احلاســمة مــن اللقاء، 
الذي أنهته بعدما ارتكبت 54 خطأ 
سهال. وستواجه فوزنياكي في الدور 
التالي الهولندية كيكي بيرتنز، التي 
بلغت الدور قبــل النهائي لبطولة 
فرنســا املفتوحــة، والتــي تأهلت 
بعد فوزهــا 6-1 و6-4 على الالتفية 
أنستاسيا سيفاســتوفا، املصنفة 

15، في الدور الثاني.

واكتســبت عودة ماريا شــارابوفا، 
املصنفة األولى على العالم سابقا، 
للمالعــب الرملية املزيد من الزخم، 
بعد تخطيها جملموعة أولى متوترة، 
بيجو  إيرينا  الرومانية  على  لتتغلب 

7-5 و1-6.
العمر  البالغة من  الروسية  وجنحت 

31 عامــا، والتي تخــوض البطولة 
بعــد أربــع هزائــم متتاليــة، في 
باجملموعة  لتفوز   1-3 تأخرها  تعديل 
أمامية  ضربة  بفضــل  االفتتاحية، 
إحراز  في  قوية.. وجنحت شــارابوفا 
20 من بني آخر 22 نقطة في اللقاء، 

لتضمن التأهل لدور الستة عشر.
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روما ـ وكاالت:

تلقى جينارو جاتوزو، املدير الفني 
مليالن، أخبارًا جيدة، قبل مواجهة 
كأس  نهائــي  فــي  يوفنتــوس، 

إيطاليا، اليوم األربعاء.
ديللو  »الجازيتا  لصحيفة  فوفًقا 
سبورت« اإليطالية، فإن اإلسباني 
سوســو،  فيرنانديز  خيســوس 
جنم ميالن، بات جاهــًزا ملواجهة 
اليوفي، على ملعــب األوملبيكو، 
بعدما تعرض لكدمة في الفخذ 

أمام فيرونا.
كما أشــارت الصحيفــة إلى أن 
الــذي عانى من  بيليا،  لــوكاس 
إصابة في الظهر أمام بينفينتو، 
نهاية نيسان املاضي، اقترب كثيرًا 
من اللحاق باملباراة، بعدما شارك 
في جزء مــن تدريبــات الفريق.. 
وأوضحت أن جاتوزو سيقرر مساء 
أمس، ما إذا كان ســيضم بيليا 

للمباراة أم ال.
مباراة القمة بني فريقي يوفنتوس 
وميالن، فــي نهائي بطولة كأس 
إيطاليــا، املقــرر إقامتــه اليوم 
جاتوزو،  فجينارو  املقبل..  األربعاء 
مدرب ميالن، يبحــث عن اللقب 
األول له كمدير فني، واللقب األول 
للفريق الغائب عن التتويج بلقب 
الكأس منذ عــام 2003، في حني 
يسعى يوفنتوس ملواصلة سجله 
بالبطولة  والتتويج  القياســي، 
للمرة الرابعة علــى التوالي، في 

إجناز فريد من نوعه.

الروســونيري حتت قيادة مونتيال، 
مــدرب الفريــق الســابق، خالل 
للفريق  األولــى  مبــاراة  الـــ14 
بالــدوري اإليطالــي، حقق الفوز 
في 6 مباريات، بينما خسر في 6 
أيًضا أمام )التســيو، سامبدوريا، 

رومــا، إنتر، يوفنتــوس ونابولي(، 
فلم يحقق الفــوز على أي فريق 
من كبــار إيطاليــا، بينما تعادل 
في مباراتني، وهــو ما دفع النادي 

إلقالته، وتعيني جاتوزو.
عقب تولي جاتوزو القيادة الفنية 

للميــالن، جنح في التعــادل مع 
فيورنتينا، إنتــر ونابولي، في حني 
وخسر  والتسيو،  روما  على  تفوق 
إعادة  في  وجنــح  يوفنتوس،  أمام 
الهيبــة للفريــق، فيمــا تبقى 
بالكالتشيو، وقاده  املوســم  من 

للمنافســة على املراكز املؤهلة 
للبطوالت األوروبية.

بحماســه  املعــروف  جاتــوزو 
الشــديد، أمام فرصــة تاريخية، 
إلثبــات جدارتــه وأحقيتــه في 
قيادة الفريق األول للروســونيري، 

في األعوام املقبلــة، بعدم تطور 
الفريق بشكل واضح حتت قيادته 

منذ توليه املهمة.
وقــدم جاتوزو مشــوارا مميزا مع 
ميــالن، فــي منافســات كأس 
إيطاليا، وأقصى الغرمي التقليدي، 
إنتر، من الدور ربــع النهائي، بعد 
الفوز بهدف نظيــف في الوقت 
لنصف  ليتأهــل  الضائــع،  بدل 
البطولة.. كما جنح ميالن  نهائي 
فــي إقصاء التســيو، بعد الفوز 
بركالت الترجيح، ليتأهل للمباراة 

النهائية ملواجهة يوفنتوس.
ميالن  العــب  جنــح  حــال  وفي 
العمالق  إقصــاء  في  الســابق، 
يوفنتــوس، والتتويج بلقب كأس 
إيطاليا، فبالتأكيد سيستمر في 
قيادة امليالن لفترة طويلة مقبلة، 
خاصة وأن فريق السيدة العجوز، 
األخيرة  الســنوات  خالل  سيطر 

على معظم البطوالت احمللية.
وفوز ميالن ببطولة الكأس، يعني 
أن يوفنتــوس لن يُحقــق ثنائية 
الدوري والكأس، للمرة األولى منذ 
3 سنوات، حيث جنح في حصدها 
في 2015، 2016 و2017، وبالتالي 
ســيتوقف قطــاره املنطلق في 
إيطاليا، وسيرفع من شأن ميالن 
إلى  العــودة  فــي  يرغب  الــذي 

منصات التتويج محليا وأوروبيا.
فهــل يتمكن جاتــوزو من إعادة 
ميالن إلى منصــات التتويج مرة 
يوفنتوس  هيمنة  بكســر  أخرى 
على لقب الكأس، وإثبات جدارته 

بقيادة ميالن في الفترة املقبلة؟

دفعة قوية لميالن قبل نهائي الكأس

هل ينجح جاتوزو في كسر هيمنة يوفنتوس؟

يوفنتوس وميالن في لقاء سابق

العبو بورتو

ليفربول وريال مدريد »أرشيف«

فوزنياكي

لندن ـ وكاالت:
صعد كارديف ســيتي إلى الدرجة اإلجنليزية 
املمتازة بتعادله مع ريدينغ صفر-صفر األحد 
في املرحلة السادســة واألربعني األخيرة من 

دوري الدرجة األولى.
وحلق كارديف سيتي الذي يشرف على تدريبه 
نيل ورنــوك، بولفرهامبتون الــذي توج بطالً 
للدرجــة األولى.. وســبق لفريــق العاصمة 
الويلزيــة أن لعب فــي دوري الدرجة املمتازة 
مرة واحــدة موســم 2013-2013.. وتخوض 
أربعة فرق أخرى امللحق، فيلتقي فولهام مع 
دربي كاونتي ذهابــاً وإيابًا في 11 و14 احلالي، 
وأســتون فيال مع ميدلزبره في 12 و15 منه.. 
ويلتقي الفائزان علــى ملعب وميبلي في 26 
احلالي لتحديد هوية الفريق الثالث الصاعد 

إلى الدرجة املمتازة.      

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن بايــرن ميونيخ األملاني جتديد عقد جنمه 
الفرنســي فرانك ريبيري موســماً إضافيا.. 
وكانت الشكوك حتوم حول مستقبل النجم 
الفرنسي مع بايرن ميونيخ خاصة بعد تقدمه 
في الســن وكثرة االصابات التي تعرض لها 
في املواسم االخيرة، لكن مستواه في الفترة 
املاضية دفع غدارة بايرن إلى مكافأته مبوسم 

إضافي مستحق مع العمالق البافاري.
ويلعب ريبــي مع بايرن ميونيــخ منذ 2007 
وفاز معه بكل األلقاب املمكنة اهمها ثالثية 
موسم 2013 وكأس العالم لالندية من العام 

ذاته.

مدريد ـ وكاالت:
 وافق نــادي ديبورتيفو ال كورونيا اإلســباني 
على طلــب مــدرب منتخب كوســتاريكا، 
أوسكار راميريز، بضم العب الوسط سيلسو 
للمنتخب  بورخيس ملعسكر حتضيري خاص 

قبل انطالق كأس العالم 2018 بروسيا.
ولكون املعســكر خارج أجنــدة الفيفا، كان 
علــى بورخيس احلصول علــى إذن من النادي 
والذي بدوره ســمح له بالســفر لبالده قبل 

انتهاء مسابقة الليجا.
وأوضح نادي ديبورتيفو ال كورونيا، الذي هبط 
لدوري القســم الثاني اإلســباني، أن االحتاد 
الكوستاريكي لكرة القدم طلب ضم الالعب 
حتضيرا للمونديــال.. وليتمكن املنتخب من 
ضم الالعــب، قام أوســكار راميريــز بزيارة 
الالعب في مدينــة )أبيجوندو( الرياضية في 

نهاية الشهر املاضي.
اخلامسة  اجملموعة  في  وتلعب كوســتاريكا 
البرازيل وسويســرا  باملونديال مــع كل من 

وصربيا.

كارديف إلى الدرجة 
الممتازة في إنجلترا

ميونيخ يجّدد عقد 
ريبيري موسمًا إضافيًا

بورخيس ينضم 
لكوستاريكا مبكرًا
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10:00 مساًء

9:45 مساًء

9:00 مساًء
10:30 مساًء

مفكرة اليوم

يوفنتوس ـ ميالن

ليستر سيتي ـ أرسنال

برشلونة ـ فياريال
إشبيلية ـ ريال مدريد

نهائي كأس إيطاليا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

بورتو يتّوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة 28

ريال مدريد يالقي ليفربول 26 الجاري

كيف تستعد »كييف« الستقبال نهائي دوري أبطال أوروبا؟

»فوزنياكي« تواصل حملتها في مدريد المفتوحة



بغداد ـ الصباح الجديد:
برعايــة اللجنــة الرياضية حلركة 
احلــق وبحضور عدد  أهل  عصائب 
مــن الشــخصيات السياســية 
والرياضية يتصدرهم عضو البرملان 
العراقــي حســن ســالم والعب 
املنتخــب الوطني ونــادي الطلبة 
وكذلك  الســابق مهدي كاظــم 
العــب القــوة اجلويــة واملنتخب 
الوطني السابق سعد عبد احلميد  
،أختتمت بطولة شــهداء جميلة 
املوســوي  ملعب  في  القدم  لكرة 
باملنطقة ذاتها ،وتخلل حفل اخلتام 
عددا من الفعاليات الفنية اجلميلة 
بالقيمة  التي تختص  اوبريتات  مع 
الكبيرة لشــهداء العراق ،ومن ثم 
أنتهت   التي  النهائية  املباراة  بدأت 
بتتويج فريق جميلة بطالً لها على 
حساب وصيفه فريق النوارس بعد 
اخلتامية بخمسة  املباراة  في  فوزه 

أهداف مقابل هدفني .
وحتدث رئيــس اللجنــة الرياضية 

واملشرف  احلق  أهل  حلركة عصائب 
علــي  البطولــة،  علــى  العــام 
البطولة  هــذه  أن  قائال،  الصرخي 
العراق  تأتي كأستذكار لشــهداء 
وشــهداء هذه املنطقــة املعطاء 
التــي قدمت الكثيــر والكثير من 
األبطــال ،لهــذا هو تكــرمي لكل 
الدماء التي سالت من أجل الوطن 
، فــي وقت شــهدت  حضور جنوم 

الكــرة العراقية الســابقني ،كما 
انها شهدت مبشاركة واسعة من 
حتمل  وكانت  بغداد  العاصمة  فرق 
معاني القــوة والندية واألثارة وبرز 
من خاللهــا العديد مــن املواهب 
الكروية التي ســيكون لها شــأن 
كبير باملســتقبل القريــب ،وهذا 
ما نســعى اليه دائمــا هو خدمة 

الرياضة العراقية.
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فاطمة تحقق رقمًا عالميًا 
في القوس والسهم

 النفط ينال لقب 
سلة الممتاز

الجودو يدخل 
منافسات آسيا

طاقم عراقي في 
مهمة قارية

بنكالديش ـ مهدي العكيلي*
تأهلت فاطمة ســعد املشــهداني الئ النهائي فردي 
نســاء بالقوس املركب وحققت رقم عاملي للشــباب 
146 ضمن مســابقات بطولة التضامن االســالمي 
املقامة حاليا في بنكالدش كما احرز الالعب العراقي 
وليد حميد امليدالية البرونرية بالفردي للقوس املركب 

بعد ان جمع  149 نقطة.
وعلى اثر تأهــل الالعبة فاطمة ســعد إلى للنهائي 
واحــراز وليد حميــد امليدالية البرونريــة ليتأهل إلى 
النهائي املكس تيــم اما عن الفرقي، فقد اســفرت 
املنافســات عن فوز منتخب العراق بالقوس السهم 
بالفرقــي علئ منتخب االمــارات العربية بنتيجة -6 

صفر ليبغ منتخبنا الدور الرابع للبطولة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد القوس والسهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق نادي النفط بلقب الدوري املمتاز لكرة السلة 
ليجدد احتفاظه بالكأس بفوزه على فريق الشــرطة 
مســاء أمس في قاعة الشــعب املغلقة بنتيجة 77 

مقابل 73 نقطة.
وبالفوز يكــون النفط بقيادة مدربه خالد يحيى، جدد 
احتفاظه بدرع الدوري املمتاز بكرة الســلة، للموسم 
الثانــي على التوالــي بفضل تفوق العبيــه واجتهاد 

مالكه التدريبي ودعم إدارة النادي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقرر ان يشــارك منتخبنا الوطني للجودو لفئتي 
الناشئني والشــباب بـ 9 العبني في نزاالت آسيا التي 
تضيفها العاصمة اللبنانية بيــروت ابتداًء من اليوم 
9 ايار اجلاري.. وبحســب مدرب فئة الناشئني، موسى 
حســن، فإن وفد املنتخب، الذي سيرأسه رئيس احتاد 
اللعبة، سمير املوسوي، سيشــارك بـ 9 العبني وفقاً 
لألزمة املالية. مبينا: انه ســيقود منتخب الناشئني، 
احمد عبد العظيم، ويضم الوفد 4 العبني، فيما يضم 

وفد الشباب 5 العبني بقيادة املدرب ظافر األشيقر.
واكد: ان التدريبات قبل ســفر الوفد اقيمت في قاعة 
التايكواندو باملدينة الشــبابية، بعد ان اقام املنتخب 
معســكراً تدريبياً في محافظة كربالء اســتمر ملدة 
أســبوع، شــهد اجراء تدريبات مشــتركة ولقاءات 
وديــة مع العبي أندية محافظة كربالء، أســفرت عن 

اكتساب االحتكاك والفائدة الفنية لكال اجلانبني.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
يقود في الساعة 2 ظهر اليوم االربعاء بتوقيت بغداد، 
طاقمنا الدولي نخبة آســيا املؤلف من مهند قاسم 
ومؤيد محمد علي وواثق مدلل، مباراة فريقي أولسان 
هيونداي و ســوون سامســوجن بلووينغــز، وهما من 
كوريا اجلنوبية، حلســاب ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال 
آســيا بكرة القدم التي ســتقام في اســتاد أولسان 
التاج الكبير في مدينة أولســان جنوب شرقي كوريا 
اجلنوبية.. وبني احلكم الدولي نخبة آسيا مهند قاسم، 
في اتصال هاتفي من كوريا اجلنوبية،  ان احلكم الرابع 
التايالنــدي كوتش، اما مقيم احلــكام فهو البحريني 

جاسم محمود.
وجــاء تاهل الفريقني الكوريني، بعد حصول أولســان 
هيونداي على الترتيب الثاني في اجملموعة السادســة 
برصيد 9 نقاط، فيما وقف سوون ساموسنغ بلووينغز 

بصدارة اجملموعة الثامنة  وله 10 نقاط.
وسيقام لقاء اإلياب ســتقام يوم 16 اجلاري في استاد 
ســواون، امللعب الرئيسي لفريق ســوون سامسوجن 

بلووينغز.

بروكسل ـ روان الناهي*

جنــح االحتــاد العراقــي لإلعــالم 
الرياضي في إقنــاع نظيره الدولي 
في إشــراك جميع أعضــاء االحتاد 
العراقي لالعالم الرياضي ، كأعضاء 
باجلمعيــة العمومية فــي االحتاد 
جرى  الرياضية..  للصحافة  الدولي 
ذلك على هامــش كونغرس االحتاد 
الدولي املنعقد حاليا في العاصمة 
بحضور  بروكســل  البلجيكيــة 
التنفيذي  املكتــب  اعضاء  جميع 

لالحتاد الدولي.
وذكــر جياني ميرلــو رئيس االحتاد 
الدولــي للصحافــة الرياضية، ان 
االتصاالت املســتمرة مع الســيد 
خالد جاسم رئيس االحتاد العراقي 
لالعــالم الرياضي، اثمرت عن قبول 
جميع منتسبي احتاده كأعضاء في 

اجلمعية العمومية.
اآلســابيع  مــدى  على  وأضــاف: 
املاضية قدم الينــا الصديق خالد 
جاســم، شــرح وافي عن معاناة 
الصحفي الرياضــي، وجناحاته في 
للفعاليات  العراقي  الشارع  تعبئة 
واألنشطة الرياضية التي ساهمت 
بشــكل كبير في قتــل اإلرهاب، و 
زج االجيــال اجلديــدة في مجاالت 

رياضية عدة.
وتابع ميرلو: االعــالم العراقي جنح 
بشــكل كبير في إقناع املنظمات 
الدوليــة والفيفا بــأن العراق عاد 
يرفع عنه  ان  ويســتحق  جميــال، 
احلظر، وهو ما حتقق منتصف مارس 

املاضي، ونحن كإحتاد دولي كنا وال 
نزال سعداء كثيرا بتلك النجاحات 
التي حتققت في القطاع الرياضي 

العراقي.
وبني ميرلو: آلية قبول الصحفيني 

العراقيني في إحتــاده بقوله : لكل 
احتاد محلي نظام خــاص به، ومن 
خالل السيد خالد جاسم علمنا ان 
الصحافــي الرياضي في العراق مير 
»مبرحلتني« تبدأ بقبوله عضوا في 

نقابــة الصحفيني ومن ثم يصبح 
الرياضي،  عضوا في احتاد االعــالم 
بعد مرور فترة من انتسابه لنقابة 
التمرين  الصحفيني، ويبقــى حتت 
او عضــوا متــدرب حلــني تفعيل 

عضويتــه التي تتيح لــه مرافقة 
املنتخبــات العراقية في الفعالية 

اخلارجية.
وآشــار، من هذا املنطلق واللوائح 
احملليــة املتطابقة مع لوائح االحتاد 

الدولي وافقنا علــى قبول اجلميع 
بصفة أعضــاء جمعية عمومية، 
وبالتالــي هم اعضاء فــي االحتاد 

الدولي آسوة بباقي الدول.
 وآكــد ميرلو: ان احتاده ســيبعث 
تخويل رسمي للسيد خالد جاسم 
يجيــز من خاللــه قبــول طلبات 
االحتاد  الــى  باالنتســاب  الراغبني 
الدولي، عبر ملئ استمارة االنتماء 
ودفع رسوم االشــتراك البالغة 50 
دوالر كل ســنتني، ومن ثم ترســل 
وإصدار  لتدقيهــا  إلينا  االســماء 
للصحافة  الدولــي  االحتاد  هويات 
مبدة  للعراق  وارســالها  الرياضية، 
ال تتجــاوز 14 يومــا ، عبر املعتمد 

الرسمي.
ومتنى ميرلو، أن يشــهد كونغرس 
العام املقبــل حضورا أكبر للبعثة 
احتاده  ان  الــى  العراقية، مشــيرا 
يــدرس جديا عمل ورشــات عمل 
لشــرح معاناة الصحفي الرياضي 
في العراق، وما قدمه من مجهودات 
ساهمت برفع احلظر و زيادة الوعي 

الرياضي للشعب العراقي.
الكونغــرس  اعمــال  أن  يذكــر 
مســتمرة لغايــة غــد اخلميس، 
وسيناقش فيها امور عدة، اضافة 
النتخــاب جلان جديــدة، وتختتم 
بحفــل تبادل الهدايــا التذكارية 
التي ســتكون من بينهــا هدايا 
الرياضي  لالعالم  العراقــي  االحتاد 

لنظيره الدولي.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

استحصال موافقة )AIPS(  بقبول جميع أعضاء
 اإلعالم الرياضي في الجمعية العمومية الدولية

نصر عراقي من كونغرس )بروكسل(

جانب من اجتماعات االحتاد الدولي للصحافة الرياضية

فعاليات متنوعة في البطولة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

باللقــب  بغــداد  منتخــب  تــوج 
بطولة اجلمهوريــة لكرة اليد لفئة 
وزارة  برعاية  اقيمــت  والتي  الرجال 
الشــباب والرياضة - دائرة شــؤون 
مع  بالتعاون  واحملافظــات،  االقاليم 
اليد  لكرة  املركــزي  العراقي  االحتاد 
ايام  واســتمرت على مدى خمسة 
مبشاركة منتخبات بغداد والشمال 
واجلنوب والوسط والفرات االوسط أ 
القاعة  املنافسات  ، واحتضنت  و ب 
املغلقــة لأللعــاب الرياضية بنادي 

الكرخ الرياضي.
وجاء تتويــج منتخب بغداد باللقب 
بعد فوزه في املبــاراة النهائية على 
منتخب الشمال بنتيجة 32 مقابل 
28 هــدف ، وحصــل كرار أســعد 
علــى جائزة افضل العــب وهو من 
بغداد، في حني جاء منتخب الفرات 
االوسط أ باملركز الثالث عقب فوزه 
علــى منتخب الوســطى بنتيجة 
20 هــدف، وحصل على  26 مقابل 
جائزة افضل العب علي وســام من 
الفرات األوسط أ، فيما فاز اجلنوبية 

على الفــرات االوســط ب بنتيجة 
28 مقابــل 21 هدفا في مباراة احرز 
فيها الالعب حســني عبــد الهادي 
من اجلنوبيــة جائزة االفضل، وحضر 
حفل ختام البطولة مدير عام دائرة 
العالقــات والتعــاون الدولي احمد 
املوســوي ومعاون مدير عــام دائرة 
شــؤون االقاليم واحملافظات سوالف 
حســن ومدير قســم االدارية فيها 
املركز  حامد حنــون ومدير قســم 
الوطني للموهبة الرياضية بســام 
رؤوف وحشد من رواد ورياضيي لعبة 
كرة اليد وجمهــور غفير غصت به 

مدرجات قاعة نادي الكرخ.
وقال رئيس احتاد كــرة اليد املركزي، 
ســعد عواد، ان جهود كبيرة بذلتها 
وزارة الشــباب والرياضة بشــخص 
الوزير عبد احلســني عبطان، وجميع 
العاملني ممن اســهموا في تنظيم 
البطولة بالتعــاون مع احتاد اللعبة 
املركزي، والتعــاون اثمر عن تنظيم 
تفوق  متميــزة شــهدت  بطولــة 
العديد من الالعبني الذين ســيكون 
لهم شــان في الدعوة للمنتخبات 
التي ســتدافع عن الوان العراق في 

احملافل اخلارجية املقبل.
وكانــت البطولــة، محطة مهمة 
لتفــوق عناصر املنتخب الشــبابي 

املنتخبات  مع  اشــراكهم  مت  الذين 
املشاركة من اجل كسب االحتكاك، 

اذ قــال مدرب حــراس املرمى عامر 
علي نافع الذ يعمل ضمن املالكات 

دريب  علــى  املشــرفة  التدريبيــة 
لرعاية  الوطني  املركز  مرمى  حراس 
الرياضة ان مشاركة حراس  املوهبة 
فريق  ضمن  صالح  عيســى  املرمى 
الفــرات االوســط أ واحمد وئام في 
فريق الشمالية وســامر احمد في 
فرق بغداد، أســهم في دعم هؤالء 
الالعبني وزاد من ثقتهم في الوقوف 
بــني املرمى وكســب االحتكاك مع 

العبي فئة املتقدمني.
ومن النقاط املضيئة التي شهدتها 
مباريــات البطولــة، هــو التفاعل 
الزمالء اإلعالمني حسام  الكبير من 
عبد الرضا وعبد الكرمي علي ووسام 
فاضل، املســؤولني عن صفحة كرة 
اليد العراقية فــي مواقع التواصل 
اذ  بــوك«،  »الفيــس  االجتماعــي 
يواصلــون العمــل تطوعيــاً فــي 
للمباريات  املباشر  البث  نقل  سبيل 
وتدوين كل صغيرة وكبيرة شهدها 
املنافســات، حيث اكد حسام عبد 
الرضا ان ولعه بكرة اليد يسهم في 
حضوره املتواصل ليكون أرشــيفيا 
للعبــة، مبينــا انــه كان العباً في 
العديد مــن االندية وعاصر النجوم، 
وبعد اعتزاله قرر البقاء بني اســوار 

وإعالمياً  مؤرشــفاً  ليعمل  اللعبة 
ينقــل جميع االنشــطة واالحداث 

الحتاد كرة اليد املركزي.
وبعــد انتهاء املبــاراة وتتويج بغداد 
باللقب ، سلم رئيس االحتاد املركزي 
لكرة اليد درع راعي البطولة للسيد 
الوزير عبد احلسني عبطان استلمه 
قدم  املوســوي كما  احمد  بالنيابة 
احتاد كرة اليد درع التميز لدائرة شؤون 
االقاليم واحملافظات ملساهمتها في 
تنظيم البطولة وجناحها اســتلمه 
سوالف حسن ، كما استلم حسن 
درع تكرمي لدائرة شؤون االقاليم من 
بتسليمه  قام  الرياضي  الكرخ  نادي 
املدرب حمــودي ناصر ، في حني قدم 
الشباب  وزارة  جوائز  املوسوي  احمد 
املشاركة  الســتة  للفرق  والرياضة 

في البطولة.
بعدها تناوب كل من احمد املوسوي 
بسام  والكابنت  حســن  وســوالف 
رؤوف بصحبــة رئيس احتاد كرة اليد 
سالم عواد على تتويج الفرق الفائزة 
بالكؤوس  االولــى  الثالثة  باملراكــز 
جانب  الى  بامليداليــات  والالعبــني 
الفنيــة املنظمة  اللجــان  تكــرمي 

للبطولة واالعالميني.

بعد منافسات شاركت فيها 6 منتخبات 

»بغداد« يتّوج بلقب بطولة الجمهورية لكرة اليد

تقرير

منتخب بغداد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حســم فريق نــادي القــوة اجلوية 
مباراتــه فــي ذهــاب دور نصــف 
النهائــي ملنطقة غربي آســيا في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي مساء 

أمس عندما فــاز على فريق العهد 
اللبناني بثالثة اهداف مقابل هدف 
واحد فــي ملعب كربالء، وســجل 
امجد راضي في الدقيقة 5 وحمادي 
احمد في الدقيقة 88 وصالح سدير 

90+5 من ركلة جــزاء اهداف الفوز 
للجوية، وحسني الزين هدف العهد 
في الدقيقة 90+2 ، وسيلعب اجلوية 
مبــاراة اإلياب اام فريــق العهد في 

بيروت يوم 15 آيار اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االداء  قدمت مدير قســم تقــومي 
دائــرة مكتب  والتخطيــط فــي 
املفتــش العام في وزارة الشــباب 
أحمــد،  ســهيلة  والرياضــة، 
ومحاســب أقدم، أسامة إبراهيم، 
بحثا بعنوان »استرايجية مكافحة 
الفســاد خلــل فــي التطبيق ام 
املعاجلــات« باشــراف مفتش عام 

الوزارة حسن العكيلي.
وتضمن توصيات بلغت 15 نقطة، 
تتخلــص فــي أوالً: إعــادة النظر 
بالتشــريعات املعدلــة بعد ان مت 
جتربة تطبيقها عمليا والقت تعثر 
وســبب اشــكاالت في التبطيق.. 
ثانيــا: إعطــاء صالحيات أوســع 
ملتخذي القرار لتحمل املســؤولية 
بشكل جدي مع حتديد املسؤوليات 
وتقومي أدائهم عــن طريق التقارير 
ومحاســبتهم  منهم  املقدمــة 
قانون  تفعيل  ثالثا:  فعلي.  بشكل 
املفتــش العــام وجعلهــم هيأة 
مســتقلة ليســت مرتبطة إداريا 
بــوزارة حتى يتســنى لهم تقدمي 
املزيد من اإلجنازات بــدون قيود مع 
العــرض ان اغلب قضايا الفســاد 
قبل مكاتب  اكتشــافها من  يتم 
املفتــش العموميني جراء عمليات 

التدقيق والتفتيش والتحقيق.
رابعــاً: اعطــاء تخصيــص مالي 

أوســع للجهات الفعلية املتمثلة 
الوطنية  االســتراتيجية  بعمــل 
الفســاد وعدم تضييف  ملكافحة 
التخصيصــات كما حدث في عام 
اجلهات  الزام  عدم  خامساً:   ..2012
املبالغ  احلكومية املستقلة بصرف 
عن طريق محاسبتهم على نسب 
اإلجنــاز، سادســا: توحيــد القرار 
السياسي )البرملان/ مجلس الوزراء/ 
موضوع  فــي  الرئاســة(  مجلس 
مكافحة الفساد بعيداً عن احملاباة 
والعالقات  السياســي  واألسقاط 
واحلزبية،  والعشائرية  االجتماعية 
سابعاً: توحيد اجلهود للتنسيق مع 
وزارة اخلارجية في العقود اخلارجية 
والتخصيصــات  الغيــار  واوامــر 
والسلف التشــغيليلة للشركات 

األجنبية.
البنــوك االهلية  ثامنــا: تصنيف 
االئتمانــي  التصنيــف  وحســب 
واملطالبــة  للمصــارف  العاملــي 
احلقيقيــة  االرصــدة  بكشــف 
ومحاسبتها  احلقيقي  لرأسمالها 
ووضع رقابة خلطابات الضمان التي 
تصدرها بدون رصيد فعلي واسترداد 
مبالغ خطابــات الضمان في حالة 
تلكؤ املتعهد وإصدار قائمة سوداء 
بحق البنوك املتخلفة ومنعها من 
مزاولــة اعمالها.. تاســعا: تطوير 
كادر تقنــي وتخصصــي وقانوني 

وبشكل  العقود  كتابة  في  شامل 
العراقية  يوضح حقوق احلكومــة 
في حالة املنازعات مع الشــركات 
العاملية والشركات احمللية ويضمن 
حق الدولة بشــكل فعلي حتى لو 
االجنبية  الشركة  او  املقاول  تهرب 

من الدفع.
عاشراً: وضع آلية حقيقية وجدية 
بشكل  املتلكئة  املشاريع  حملاسبة 
جدي وعدم التساهل، حادي عشر: 
لالشخاص  مجزية  مكافئات  منح 
الذين يحددون ويعلنون عن فســاد 
مالي ضخم يصل إلى مبالغ تفوق 
املاليني واملليارات بعد ان يتم استرداد 
امللبغ او جزء كبير من املبلغ.. ثاني 
لقانون  نهائي  عشر: اصدار تعديل 
38 لســنة  رقم  واإليفاد  الســفر 
وتنفيذ  املوازنة  وتعليمــات   1980
العقود، ثالث عشــر: التركيز على 
القانون االســتراتيجي ومحاسبة 
مــن يضع خطــط خياليــة وغير 
الوقاع  على  التطبيــق  على  قادرة 
اســتخدام  عشــر:  رابع  الفعلي، 
نظام احلوكمة األلكترونية بشكل 
ملواكبة  الدوائر  تدريجي في جميع 
االستراتيجية، خامش عشر: إعادة 
النظر في قانــون الرواتب رقم 22 
لســنة 2008 مبا يحقــق العدالة 
ويواكــب  املوظفــني  لشــريحة 

املستوى املعيشي.

الجوية يحسم ذهاب نصف
 نهائي اآلسيوي بثالثية 

»جميلة« يحرز كأس الشهداء لكرة القدم 

باشراف مكتب »المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة

توصيات مهمة لبحث »استراتيجية مكافحة 
السفاد خلل في التطبيق ام المعالجات«



كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

سمير خليل
 احتضنت خشبة املسرح الوطني في 
بغداد عرضا مسرحيا خاصا، مبسرحية 
)نحن هنــا( التي كتبهــا الفنان لؤي 
زهرة، واخرجها الفنان عباس شــهاب، 
وقدمتهــا فرقــة مســرح الســراج 

للمكفوفني في كربالء.
ولعل خصوصية العرض تأتي من كون 
ابطالها من املكفوفني، والذين يعتلون 

خشبة املسرح ألول مرة.
 مؤلــف املســرحية لؤي زهــرة حتدث 
قائال:"كتبــت  اجلديــد(  لـ)الصبــاح 
مسرحيات عديدة ومنها مسرحية )انا 
باخراجها  ورأسي(، وهي مونودراما قام 
ومتثيلها صديقي املبدع عباس هاشم، 
من ضمن اجلمهور حضر مجموعة من 
املكفوفني ملشاهدة املسرحية، فوجئنا 
بتجاوبهم وانســجامهم مع العرض، 
وان الصــورة تنتقل الــى اذهانهم من 
خالل الصــوت، ما حفزنــي للتفكير 
بكتابــة نص مســرحي خــاص بهم، 
فكانت مسرحية )نحن هنا(، تعايشت 
معهم فــي اثناء الكتابة. اراقبهم عن 

كثب، حركتهــم، حديثهم، والنتيجة 
كانت مبهرة. 

وتابــع: خمســة عــروض ناجحة في 
مدينــة كربالء املقدســة، اضافة الى 
عرض في بابل، واليوم نحن سعداء جدا 
بعرض مسرحيتنا على خشبة املسرح 
الوطني، هــذا الصرح الكبير )ســيد 
مســارح هذه االرض(، فكرة املسرحية 
ببساطة واختصار ان املعادلة مقلوبة، 
املكفوفون يرون كل شيء ونحن ال نرى 

شيئا". 
مخرج املســرحية عباس شهاب أبدى 
سعادته بالعرض على املسرح الوطني 
وقال:"حلم كل مســرحيي  ببغــداد، 
احملافظــات بالعرض في بغداد، وبالذات 
انني  وبرغم  الوطنــي،  املســرح  على 
شاركت في اعمال مسرحيات عديدة، 
اال ان لهــذا العمل نكهــة مختلفة 
خاصــة. العمل مــع املكفوفني جتربة 
غنية ورائعــة، مســرحية )نحن هنا( 
عمل اجتماعي واقعي يستعرض صورا 
حياتية مثل عالقــة احلب الصافي بني 
شــاب وفتاة من املكفوفني، الفســاد 

العناصــر  مــن  الســخرية  اإلداري، 
ورعايتهــا  الطفولــة  الفاســدة، 
وتعليمها. طموحــي وامنيتي ان اقدم 
عمال مع هؤالء املبدعني ميثل العراق في 

املسارح العاملية ". 
اما بطلــة املســرحية هديل خيراهلل 
املاجســتير  احلاصلــة على شــهادة 
عن  اوال  فتتحدثــت  العربية  باللغــة 
نحن  مبســرحية  التحاقها  خطــوات 

هنا وتقول" أنا اوال إعالمية، مســؤولة 
االعالم والعالقات في منظمة البصيرة 
بغداد،  في  املكفوفني  لرعاية  الثقافية 
لدي جتربة اذاعية مع جمعية الســراج 
كربالء، شاركت  في  املكفوفني  لرعاية 
معهم في مشــهد متثيلــي جماعي 
عنوانه رسالة جامعية. شاركت بإعداد 
املشــهد، ومثلت فيــه بصوتي، على 
اثرها طرحت علي فكرة املشاركة في 

مســرحية )نحن هنا(، فوافقت، وكنت 
ســعيدة جدا بخوض جتربة مسرحية 

واكتساب خبرة ابداعية جديدة.
وتابعت: العمــل كان جميال مع فريق 
العمــل واخملرج املبدع عباس شــهاب، 
واستمر شهرين، تعلمت فيها الكثير، 
وبتوجيه من اخملــرج، تعلمت االمياءات، 
ومعرفة  املــكان،  وحتســس  واحلركة، 
وتعابير  اجلمهور،  وبني  بيني  املســافة 
الوجه، واالداء املسرحي اجلاد باالعتماد 
على الصوت وااللقاء. دوري باملسرحية، 
فتــاة كفيفــة مضطهــدة، حرمها 
اجملتمع من ابســط حقوقهــا، تختار 
شــريكا حلياتها، شــاب كفيف أيضا. 
االثنان يعمالن بإيجابية حملاربة الفساد 
من خالل كشــف الفاسدين، وكذلك 
واملشعوذين  الســحرة  زيف  كشــف 

الذين يسخرون من عقول السذج.
وأضافــت: الفنان عباس شــهاب لم 
ميارس معنا دكتاتورية املسرح، بل دخل 

قلوبنا جميعا.
عــالء العيدانــي، ضابط فــي اجليش 
العراقــي، اصيــب خالل املعــارك مع 

تنظيــم داعش االرهابي فــي الرمادي، 
لتكلفه هذه االصابــة عينيه وحترمه 
من الرؤية، عالء خريج قســم املسرح 
في كليــة الفنون اجلميلــة بالبصرة، 
وأكمل الدراســة العســكرية بعدها 

ليصبح ضابطا. 
العيداني:"  باملسرحية يقول  دوره  وعن 
اشــارك باملشهد االســتهاللي الذي 
يســتعرض أبرز الشخصيات العراقية 

والعربية والعاملية من املكفوفني.
شارك في املسرحية عثمان الكناني، 
واحمد جاســم، وعالء  وكرار صادق، 
واحمد  محمــد،  وعمار  العيدانــي، 
هادي، وعلي محسن، وعبد اهلل جبر، 
ومصطفى  حيــدر،  العابدين  وزيــن 
ووداد  الشــمري،  وهديل  اهلل،  مــال 
للشاعر  هاشم، ومشــاركة خاصة 
نوفل الصافي، مساعد اخملرج وصفي 
والســينوغرافيا  االضاءة  جاســم، 
لســعد ســلمان، والصــوت حيدر 
واملتابعة ســعد  واالعالم  اجلبــوري، 
باقر  الفوتوغرافي  والتصوير  حسني، 

باسم الكربالئي.

أبطالها مكفوفين .. مسرحية "نحن هنا" تتغنى بالحب وتسخر من الفاسدين

فريال حسين

يوم الســبت املقبــل ســيتوجه العراقيون إلى 
صناديق االقتراع النتخــاب ممثليهم في البرملان، 
وهي املــرة الرابعة التي ميارســون فيها حقهم 
االنتخابــي منــذ 2003، واملــرة األولــى التــي 
سيستخدمون فيها نظام التصويت اإللكتروني.

واملثير في هذه الــدورة االنتخابية أن اإلعالن عن 
نتائجها سيتم خالل ســاعات، وليس بعد أيام، 
كما أن نظام التصويت اجلديد ســيحد بشكل 

كبير من احتماالت التزوير والتالعب بالنتائج.
وينتظر مشاركة أكثر من 24 مليون شخص من 
أصل 37 مليون عراقــي يحق لهم التصويت في 
االنتخابات، في حــني يتنافس ما يقرب من 7000 
مرشــح على 329 مقعداً في 18 محافظة وذلك 

باستخدام نظام التمثيل النسبي.
وتأتي هذه االنتخابات وسط تطلعات اجلميع بأن 
تكون نقطة حتول في املسار الدميقراطي السيما 
بعد احلــاق الهزمية الكبــرى ب )داعش( اإلرهابي، 
إلــى ديارهم  والنازحني  وعودة ماليــني الالجئني 
مقرونة بعدوة طلبة املوصل إلى جامعتهم وهم 
أكثر تصميمــاً على إعادة الــروح إلى مكتبتها 
التي دمرهــا املغول اجلدد مثلما دمروا العديد من 

معالم املدينة التاريخية.
أما بغداد فهي في تألق وزهو، وتشعر بأمان أكبر 
مما كانت عليه في أي وقت، وقد هالني أن أرى، بعد 
ســنوات الغربة الطويلة، مراكز التسوق احلديثة 
تعــج بالبضائــع، واملقاهي واملطاعــم اجلديدة 
تزدحم بالرواد، واحلدائق متتلئ كل مساء باألطفال 

وعائالتهم. 
كل شــئ فــي عاصمة الرشــيد يبعــث على 
األمــل، ويدعو إلــى التفاؤل مبســتقبل أفضل 
العراقيني وفي  تواجــه  التــي  التحديــات  رغم 
املقدمة منها فساد الطبقة السياسية، ونظام 
احملاصصة مبا ينطوي عليه من مخاطر تهدد كيان 
اجملتمع العراقي في حال اســتمر العمل به على 

املدى الطويل.
ويوحي املشــهد السياســي قبيــل االنتخابات 
أن العــراق في وضع أفضل بعــد جتاوز األزمة بني 
املركزية واقليم كردستان على خلفية  احلكومة 
اســتفتاء تقريــر املصيــر، واســتعادة عالقاته 
الطبيعية مع جيرانه وخاصــة دول اخلليج التي 
تلعب اآلن دوراً أكثر إيجابية من خالل متويل ودعم 
املشــاريع التنموية مبا يســاعد علــى النهوض 
االقتصادي، والتخفيف مــن البطالة اآلخذة في 

االرتفاع بني الشباب.
إن هــذه التطــورات تعنــي أن هنــاك إمكانات 
لتحالفــات جديدة ميكن أن تنجــز جدول أعمال 
يقاوم الفساد، ويحسن احلكم، ويقوم على توفير 
اخلدمات العامة، ذلك أن اجلميع يدرك اآلن أهمية 
تعزيز االســتقرار، والعمل على أال تتكرر األخطاء 

الكارثية التي عرفتها االنتخابات السابقة. 
العراق في حلظة محورية، والعراقيون أمام فرصة 
مواتية ليتغلبوا علــى خالفاتهم، فاحلاجة باتت 
ماســة إلى حكومة قادرة على تنفيذ إصالحات 
سياســية واقتصادية حقيقية، وهذا األمر يبدو 

األكثر إحلاحاً، واليه تتجه أنظار الناخبني.

على عتبة األمل

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
حــذر خبراء تقنيــة مما أســموه بـ"القنبلــة النصية" 
التي تُرسل عبر تطبيق واتســاب، وقد متنع الوصول إلى 

تطبيقات الهاتف الذكي، بل وتعطله بأكمله.
وذكــرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هذه الرســالة 
تؤثر على هواتف آيفون وأندرويد، ويحدث مفعولها مبجرد 

إرسالها أي أن املستخدم ليس بحاجة إلى فتحها.
فتلقيهــا فقط ميكن أن يؤدي إلــى إيقاف هاتفك اخلاص 

متاما.
وتقول الرسالة التي كشف عنها موقع "رديت" للتواصل 
االجتماعــي "هذا مثير جدا لالهتمــام!" وتنتهي بالرمز 

التعبيري )إميوجي( وجه دموع الفرح.
وعلى ما يبدو هناك عشرات اآلالف من احلروف غير املرئية 

في الرسالة التي ميكن أن تعرقل جهازك.

"قنبلة واتساب"
 تشل الهواتف

الصباح الجديد - وكاالت:
الشــبان  مــن  مجموعــة  اطلــت 
على  يحتجون  الذين  الفلســطينيني، 
إســرائيل، أجســادهم  حدود غزة مع 
باللون األزرق، ووضعوا شــعرا مستعارا 
مظفورا طويال، وأخذوا يلوحون بالعلم 

الفلسطيني.
باالحتجاجات  غريب  اســتعراض  وفي 
اخليالية  الشــخصيات  الشــبان  قلد 
لفيلــم )أفاتار( الذي طرحته شــركة 

تونتيث سنشري فوكس في 2009.
والفيلم عبــارة عن مغامــرة خيالية، 
البعيد  الســحري  العالم  في  وضعت 
لقمر، أو كوكب بانــدورا اخليالي، الذي 
زرقاء. حيث  كائنات مســاملة  تسكنه 
تعيش كائنــات )نافــي( الغريبة على 

كوكب "باندورا" والذي غزاه البشر.
ويقــول احملتجــون الفلســطينيون إن 

واقعهم يشبه وضع كوكب باندورا.
ومن هؤالء شاب يدعى محمد أبو حجر 
قال: "جئنا لنجسد شخصية أفاتار من 
فيلم أفاتار العاملي، لنؤكد بأن الشعب 

احلياة،  يســتحق  شعب  الفلسطيني 
الغربي.  بعقله  العالــم  نخاطب  وأننا 
اليوم جئنا لنقــول إن الغزو األميركي 
واإلســرائيلي لكوكبنا الفلســطيني 

غزو باطل".
أبو حجــر قوله:  رويترز عــن  ونقلــت 
"شــخصية أفاتار هو مقاوم لكوكبه 
الفضائي الذي حاول االحتالل األميركي 
احتالله، وطرد السكان األصليني منه".

ويرى فلســطيني من أهــل غزة يدعى 

ترمز  أن هــذه اخلطــوة  حســن الفي 
إلى فهــم الفلســطينيني للمقاومة 
الســلمية. وقال الفي: "هؤالء الشباب 
يفهمون ما معنى الفيلم العاملي أفاتار، 
السلمية،  املقاومة  معنى  ما  يفهمون 
الفلســطيني  إن  للعالــم  ليقولــوا 
هو إنســان تعرض لإلبــادة اجلماعية. 
الفلســطيني من أجل أن يحيا البد أن 
يزول االحتالل كما فعــل أفاتار عندما 

قاوم الغزو األميركي لكوكبه".

الصباح الجديد - وكاالت:
رقما  أســترالي  رجــل  ســجل 
قياسيا عامليا جديدا ألسرع وقت 
حلل مكعب روبيك، في 4.22 ثانية 

فقط.
ومتكــن فيليكــس زميديغس )22 

عاًمــا( مــن حتقيق هــذا الرقم 
في  مشــاركته  عبر  القياســي 
في  روبيك  مكعــب  حلــل  حدث 

مدينة ملبورن.
القياسي  الرقم  زميديغس  وكسر 
العاملي الســابق 4.59 ثانية، عن 

طريــق حل املكعــب روبيك هذه 
املرة في 4.22 ثانية فقط.

أداءه املميز  وأظهر مقطع مصور 
وهــو يجلس إلى جانــب العبني 
فائقي الســرعة أيضا من جميع 

األعمار.

شخصيات أفاتار تقاتل من أجل "كوكب فلسطيني"

أسترالي يحل مكعب روبيك في 4 ثواٍن
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