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تحالف النصر :أغلب الكتل ال تمانع توليه مرة أخرى

مالكات النزاهة تضبط أكثر

العبادي يقترب من تشكيل الحكومة المقبلة
ومالمحه تتضح خالل أسبوعين

بغداد  -وعد الشمري:
أكد ائتالف النصر ،أمس االثنني،
ان زعيمــه حيدر العبادي األقرب
لتشــكيل احلكومــة املقبلة،
الفتــا إلــى أن اغلــب الكتــل
السياســية لــم متانــع منحه
واليــة ثانية ،ومشــددا على ان
الصــورة النهائيــة ملكونــات
الكتلــة النيابية االكثــر عددا ً
ســوف تتضح خالل أسبوعني،
قبل موعد انعقاد اجللسة االولى
جمللس النواب.
وقال املتحدث الرسمي للكتلة
حسني العادلي في تصريح إلى
"الصباح اجلديــد" ،إن "لقاءات
عديدة أجراها حيدر العبادي مع
ممثلي الكتل السياســية جرى
خاللها التباحث بشأن تشكيل
احلكومة املقبلة".
واضاف العادلــي ان "تفاهمات
جرت مع اغلب تلك الكتل تصب
جميعها فــي املصلحة العامة،
ســيما مــع قائمة ســائرون،
اضافــة إلى قوائم اخــرى فائزة
في االنتخابات ،مثل تيار احلكمة
وائتــاف الوطنية وحتالف القرار
وكتل كردية".
وأشــار إلى أن "االمور بالنسبة
الينا تســير بالطريق الصحيح،
وميكن أن تتبلور الصورة وتتضح
مالمح التشكيل الوزاري املقبل
خالل اسبوعني".
وأوضــح العادلــي أن " اآلمــاد
الدستورية تفرض عقد جلسة

نيابية اولى خــال  15يوما ً من
املصادقة على نتائج االنتخابات
الختيــار رئيس مجلــس النواب
ونائبيه ومن ثم رئيس اجلمهورية
وهذه االجراءات مــن املتوقع أن
حتصل في شهر متوز املقبل".
وأكد املتحدث الرسمي لتحالف
النصــر ان "املــادة ( /76أوالً) من
الدســتور تســتوجب أن يكون
املكلف بتشــكيل احلكومة من
الكتلة النيابيــة االكبر ،ونحن
نعمل على تشكيلها بالتعاون
والتنســيق مــع الشــركاء،
وننتظر ما سيســفر عنه املزيد
مــن اللقــاءات واملباحثات مع
القــوى الفاعلة في املشــهد
السياسي".
ومضى العادلــي إلى ان "الكتل
السياســية التي جــرى اللقاء
بها لــم تعتــرض علــى منح
العبادي والية ثانية ،ومن ثم فأنه
االقرب لتشكيل احلكومة نظرا ً
للمقبوليــة التي يتمتع بها من
اجلميع واالجنــازات التي حققها
خالل الســنوات األربع املاضية
على الصعيد االمني واالقتصادي
والعالقات اخلارجية".
من جانبه ،شــدد عضو حتالف
ســائرون باســم خزعل خشان
علــى "وجــود تقــدم كبير في
املباحثات مع كتلة النصر التي
يتزعمها العبــادي ،ومن املؤمل
أن تســفر عن نتائج ملموسة
قريباً".

من مليون حبة مخدرة في مطار
بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مديريــة حتقيــق بغداد
التابعــة لهيئة النزاهــة ،أمس
االثنني ،ضبط أكثر من مليون حبة
مخدرة في مطار بغداد الدولي.
وقالــت املديرية في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه،
إن "مالكاتها في شــعبة اإلسناد
والضبــط القضائــي متكنت من
ضبــط  1,036,800حبــ ٍة مخدر ٍة

جمع  200ألف كتاب

لمكتبة جامعة الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت مصادر صحفية عن جمع
 200الــف كتاب من داخــل وخارج
العراق الــى مكتبة جامعة املوصل
املدمرة.
وحتدثت املصادر عــن محاوالت بناء
مكتبة جامعــة املوصل التي أحرق
داعش كتبها وفجــروا رفوفها بعد
سيطرته على املدينة في عام .2014
ونقلت املصادر عن محمد جاســم
احلمداني الــذي ظل أمينا للمكتبة
اكثر من  18عامــا ،قوله إن املكتبة
كانت تضم أكثر من مليون مصدر
و 30ألــف دوريــة علميــة ،و 7000
مرجع ،وحتفا ثمينة كنســخة من
القــرآن الكــرمي ترجع إلــى القرن

العبادي والصدر "ارشيف"
واضاف خشــان في تصريح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "القوى
الوطنيــة تســعى لتشــكيل

الكتلة النيابية االكثر عددا ً التي
تعمل على خدمة املواطن".
ولفــت إلــى أن "التقــارب في

البرامج السياسية واالنتخابية
يجعلنــا قريبني مــن التحالف
مع كتلة النصــر وتيار احلكمة

واطراف لها ثقلها في االوساط
السنية والكردية".
تتمة ص3

رئاسة الجمهورية تدعو الكتل الفائزة الى احترام الواقعية السياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت رئاســة اجلمهوريــة الكتل
والقوائــم الفائــزة ،الــى إحترام
الواقعية السياسية.
وقال مستشار رئيس اجلمهورية،

حســن الهنداوي ،فــي تصريح
صحفي "هناك واقعية سياسية
يجــب ان ُتتــرم مــن الكتــل
السياســية الفائــزة" مؤكدا ً ان
"رئيــس اجلمهورية يهمه بان تتم

األمور بشــكل ســلس وسلمي
وحفــظ مصلحــة البلــد على
أساس الدستور".
وأشار الى ان " من الصعب إطالق
أحــكام مســبقة بشــأن نتائج

المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة
عناصر تنظيم داعش
تقرير

اللجنة املكلفة بالتحقيق ،وحتى
قبــل االنتخابــات كانــت هناك
اتهامات بشــراء أصوات ومراكز
انتخابيــة وهو جزء مــن احلملة
االنتخابية".
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السليمانية-عباس كاريزي
جددت حركة التغييــر واجلماعة
اإلســامية واالحتاد االســامي
مطالبتهــم بالغــاء نتائــج
االنتخابات فــي االقليم مؤكدين
انهــم لــن يشــاركوا فــي اي
حتالف مع االحتــاد الوطني واحلزب
الدميقراطي ،وفقــا للنتائج التي
متخضت عنهــا انتخابات مجلس
النــواب العراقي االخيــرة ،فيما
قال مســؤول الهيئة العامة في
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وتزويــرنتائجاالنتخابــات،مبيناً 
أ ن حرك ة التغييــ ر وبقية  القوى
السياســي ةالرافضــ ةلنتائــج
ت تســعى الســتعادة
االنتخابا 
أصواتهــا املســروقة مثلمــا
تفكــ رجدي ا ًمبقاطعــ ةالعملية
ىالغش
السياســي ةاملبنيــ ةعل 
واخلداع،إذالميســتجبالقضاء
ملطالبه ا بإعــاد ة عــ د األصوات
وفرزهايدوياً.
تفصيالت أوسع ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة النفــط العراقية،
ان عدم التوصــل التفاق بني بغداد
واربيــل على تصديــر النفط عبر
املنفذ الشــمالي ،ييسبب خسائر
يومية للعــراق تصل الى  ٥٥٠الف
برميل يومياً.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم
جهــد فــي تصريح صحفــي ،ان
"نفط كركوك متوقف بسبب عدم
االتفاق مع اقليم كردستان" ،مبينا

ان "وزارة النفط ترغب باســتئناف
الضخ مجددا ً عبر انبوب االقليم".
واضاف ان "انتــاج حقول كركوك
االن ،اكثــر من  150الــف برميل
وميكن زيــادة هذه املعــدالت بعد
اســتئناف الصــادرات" ،معتبــرا
ان "عــدم التصديــر عبــر املنفذ
الشمالي يتسبب بخسارة العراق
اليرادات مالية في معدالت تصدير
يومية ألكثر من  550الف برميل ".
وأوضح ان" الوزارة اعلنت اكثر من

إيطاليا تغرق في أزمة سياسية مع احتمال العودة إلى صناديق االقتراع
وكاالت ـ الصباح الجديد:

الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال.
اقتصاد مشــكك فــي االحتاد
األوروبي.
ومــن احملتمــل أن تعــود البالد

مجددا إلــى االحتكام لصناديق
االقتــراع بعد ثالثة أشــهر من
انتخابــات لم يحــظ فيها أي

التجارة تنفي نقلها ملف البطاقة

التموينية الى مجالس المحافظات

بغداد  -الصباح الجديد:
نفت وزارة التجارة ،امس االثنني ،نقل
إدارة ملف البطاقــة التموينية الى
مجالس احملافظات ،مبينة ان الوزارة
غير مســؤولة عــن اية مــادة توزع
للمواطنني خــارج مفردات البطاقة
التموينية.
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه ،أن
"وزارة التجارة مستمرة بأدارة امللف
وال صحة ملا تناقلته وســائل االعالم
والتواصــل االجتماعــي بخصوص
انتقــال هــذا امللف الــى مجالس
احملافظات النهــا اعتذرت عن توليها
ادارة امللف لعدم قدرتها على تهيئة
االمور اللوجســتية الدارته وهذا ما

أدى الى التريث بهذا الشــأن حسب
توجيهــات االمانــة العامة جمللس
الوزراء".
واشــارت الى ان "اســتغالل بعض
الشــركات لشــعار الوزارة ووضعه
على ســلة غذائية امنــا يهدف الى
اثارة تعاطــف املواطنني وكســب
الراي العام ،وهذا ما سيعرضها الى
املساءلة القانونية .
وأوضــح البيــان ان "الــوزارة تعلن
عدم مســؤوليتها عن اي مادة توزع
للمواطنني خــارج مفردات البطاقة
التموينية وغيــر خاضعة للفحص
اخملتبري مــن قبل اجلهــات الفنية
اخملتصة ".
تتمة ص3

لعدم االتفاق مع كردستان

aتقريـر

تواجه إيطاليــا احتمال العودة
مجــددا إلى صناديــق االقتراع
بعد تخلــي جوزيبي كونتي عن
تكليفــه تشــكيل احلكومــة
إثر انهيار احملادثــات مع الرئيس
ســيرجيو ماتاريال بسبب رفض
ضم وزير اقتصاد مشــكك في
االحتاد األوروبــي .ويضع كونتي،
بقراره التنحــي ،البالد في أزمة
سياسية بعد نحو ثالثة أشهر
من انتخابات عامة لم تســفر
عن أغلبية واضحة في البرملان.
ودخلت إيطاليا أمس االثنني في
أزمة سياسية عميقة إثر تخلي
احملامــي جوزيبــي كونتــي عن
تشــكيل احلكومة اجلديدة بعد
رفض الرئيس اإليطالي سيرجيو
مارتيال مترير التشكيلة اجلديدة
للحكومــة بعد ضمهــا وزير

التاسع امليالدي ومخطوطات ترجع
إلى أكثر من ألف عام.
ويقــول احلمدانــي إنــه حلظــة
مشــاهدته إحراق املكتبة "شعرت
أن خنجــرا غرس فــي قلبي ،كنت
أفضل مشــاهدة بيتي يحترق بدال
من املكتبة".
ويوضح احلمداني أنه متكن من انقاذ
 2000مجلد فقط من حتت الرماد.
ويقول التقرير إن آمال انتشال مزيد
من الكتب من رماد املكتبة تالشت
بعد قصف طيران التحالف املكتبة
املركزية في مــارس/آذار  ،2016قائال
إن داعش كان قد استخدمها مركزا
لقياداته.
تتمة ص3

 ٥٥٠ألف برميل تصديري يخسره العراق يوميا

لن تتفق مع االتحاد والديمقراطي
ف محمد ،الدعوات
الدكتور يوس 
ف الكرد ي
الرامي ة لتوحيــ د الص 
فالكردســتاني،
وإحيــا ءالتحال 
مبينــا ًأنأولويةقــوىاملعارضة
الكردســتاني ة حاليــ ا ً تتمثــل
ي إلعاد ة أصواته ا املسرو
بالســع 
قة.
وقا ل محمد ،في تصريح صحفي
تابعته الصبــاح اجلديد ،إن وحدة
ف الكرد ي  ال ميك ن أ ن تتحقق
الص 
تالناخبني
ببأصوا 
لالتالع 
يظ 
ف 

وكانت مفوضيــة االنتخابات قد
اصدرت ،امــس األول االحد ،بيانا
بشــأن التوجيهــات احلكوميــة
وحتــرك نــواب حــول نتائــج
االنتخابــات ،فيما دعــت جميع

الذيــن لديهم اعتراضــات على
نتائج االنتخابات اتباع السياقات
القانونية والدســتورية من خالل
تقدمي الطعون للهيئة القضائية
لالنتخابات.

موصليون يسخرون من الطريقة البدائية
بمكافحة الحشرات في الصيف الالهب

أحزاب المعارضة في إقليم كردستان
املكتب السياسي لالحتاد الوطني
ان حزبه والدميقراطي الكردستاني
لــن ينتظــرا مشــاركة او دعم
االحزاب االخرى وانهما سيعمالن
على تشــكيل حتالف كردي حتى
ان رفضت بقية االطراف املشاركة
فيه.
ورفض الفائــز األول باالنتخابات
البرملانيةالعراقيةعلىمســتوى
ححركة
مكردســتان،ومرش 
إقلي 
التغييــر،رئيس البرملان الســابق

في مخــازن الشــحن اجلوي في
املطار (مطار بغداد الدولي) ،وردت
ملصلحة إحدى الشركات األهلية
على أنها إكسســوارات هواتف
نقالة".
وكانت هيئــة النزاهة أعلنت ،في
الثامن من الشــهر احلالي ،ضبط
شــحنة مخــدرات تتكــون من
 400,000حبــ ٍة مخدر ٍة في املطار
ذاته.

حزب بأغلبية مريحة في البرملان
متكنه مــن تشــكيل حكومة
مبفرده.

وكان كونتــي ( 53عاما) احملامي
والسياســي غير املتمرس الذي
اختارته حركــة "خمس جنوم"

املناهضة للمؤسســات وحزب
الرابطــة اليمينــي املتطــرف
ملنصــب رئيس الوزراء يســعى
لتشكيل ائتالف حكومي ،وكان
يتعني عليه تقدمي تشــكيلته
التــي يجب أن حتظــى مبوافقة
رئيس البالد قبــل عرضها على
البرملان لنيل الثقة .وقال كونتي
للصحافيني بعــد خروجه من
اجتماع مع الرئيــس اإليطالي
"تخليت عن تكليفي تشــكيل
حكومة التغيير".
وبعد انهيار احملادثات ،اســتدعى
الرئيس اإليطالي املدير السابق
في إدارة امليزانيات في "صندوق
النقــد الدولي" كارلو كوتاريلي
( 64عامــا) الجتمــاع في وقت
يبدو أن تشكيل حكومة تقنية
(تكنوقــراط) بــات مطروحــا
مع احتمــال أن تشــهد البالد
انتخابات جديدة في اخلريف.
تتمة ص3

مرة ،رغبتهــا بالتصدير عبر املنفذ
الشمالي ،ولكن تعقيدات امللفات
بــن احلكومة االحتاديــة واالقليم
تســببت بذلك ،فضال عــن قيام
االقليم بالتصدير وإبرام العقود مع
الشركات دون الرجوع الى احلكومة
االحتادية ووزارة النفط".
وشــدد ان "توقــف الصــادرات
النفطية يضر باالقتصاد الوطني
ويتسبب بخســائر مالية كبيرة"،
مطالبا بـ"وضع املصلحة الوطنية

فــوق كل اعتبــار الن تصدير هذه
الكميات سيســاهم برفد املوازنة
العراقية باموال الصــادرات التي
توزع على جميع العراقيني".
يذكــر ان وزارة النفــط العراقية
دعت في مرات عديــدة ملفاوضات
مــع اقليم كردســتان مــن اجل
تسليم صادراته الى شركة سومو
العراقيــة ،اال ان االقليــم يرفض
تسليم الصادرات.
تتمة ص3

اعتماد خطة الموارد البشرية
في حقول العلوم اإلدارية

واالقتصادية والمالية والقانونية
بغداد  -الصباح الجديد:
قرر مجلــس الــوزراء اعتماد
خطة املوارد البشرية في حقل
العلوم اإلداريــة واالقتصادية
واملالية والقانونية.
ونص القرار ،بحسب بيان صادر
عن االمانة العامة جمللس الوزراء
تلقت"الصباح اجلديد" نسخة
منــه ،على قبــول الطلبة من
ذوي املعدالت  90%فما فوق من
خريجي الدراســة اإلعدادية/
الفــرع العلمــي (تطبيقــي،
احيائــي) واالدبي فــي كليات
القانــون والتربية األساســية
باختصاصاتهــا كافة ،ضمن
خطــة الف مقعــد على وفق
تنوع التعليم.
ويتــوزع االلــف مقعــد على
كليــات القانــون واإلدارة

واالقتصاد والتربيــة والتربية
أساسية.
ونص القرار على فتح الدراسات
العليا في االختصاصات النادرة
مثل (إدارة املستشفيات ،إدارة
التأمني ،الصيرفة االلكترونية)،
وتخصيــص نســبة مــن
املقاعد في الدراســات العليا
حلملة شــهادة البكالوريوس
فــي االختصاصــات الطبية
والهندســية للحصــول على
شهادة الدبلوم العالي املهني.
ومينح القرار الطلبة املقبولني
ضمــن البرنامج مكافأة طوال
مدة الدراســة ال تقل عن 150
الف دينار شهريا على ان يجري
التعاقــد معهــم علــى وفق
اخلطة انفــا بعد اعتماد تعهد
من قبلهم بهذا الشأن.
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شؤون عراقية

مساعيهما جوبهت برفض قاطع من أحزاب المعارضة في اإلقليم

االتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني

يعمالن على إعادة إحياء التحالف الكردستاني

النساء والكتلة االكبر
على الرغم من ان النساء يشــكلن نصف عدد السكان او
اكثر بقليل في العراق  ،إال ان املســاحة السياســية التي
يشــغلنها في احلياة العامة ما زالــت ضيقة جدا وال تصل
حتى إلى الثلث من مجموع املساحة العامة التي يشغلها
الرجال  ،وهذا نــاجت عن الهيمنة الذكورية الواســعة على
مفاصل احلياة كافة  ..نعم  ،صحيح ان واقع املرأة العراقية
قد حتســن بنحو او بآخــر  ،وباتت تشــغل مناصب مهمة
هنــا وهناك  ،ولكن هذا االشــغال ال يتناســب مع كتلتها
السكانية العريضة  ،وحسن جدا ان الدستور العراقي لعام
 2005قد انتبه لوضع املرأة  ،وســعى إلى متكينها من خالل
ايجاد نص يضمن وجودها في اعلى ســلطة في البالد وهي
السلطة التشــريعية  ،على اعتبار ان ضمان وجود املرأة في
هــذا املفصل احليوي يفتح لها الطريــق لتكون حاضرة في
بقيــة املفاصل العليا  ،وقد اوجبت الفقرة الرابعة من املادة
التاســعة واألربعني من الدستور ان تكون نسبة متثيل املرأة
فــي مجلس النواب مبا ال يقل عــن  25%من مجموع اعضاء
اجمللــس  ،وفي هذا ضمان لتواجد اكثــر من ثمانني امرأة من
اصل  329نائبا يشــكلون مجمــوع اعضاء مجلس النواب .
 ..وقد ســاعدت هذه املادة الدســتورية النساء في الوصول
إلى مجلس النواب الســيما في االنتخابات االولى  ،ولكن ن
وبعد ان اثبتت الكثير من النســاء البرملانيات جدارة كبيرة
في مســتوى االداء والعطاء وحققــن نتائج طيبة  ،تكونت
لهن قاعدة جماهيرية  ،مكنتهن مــن الوصول إلى البرملان
في الدورات الالحقة مبا حصدنه من اصوات وليس من خالل
الكوتا  ،ومن هنا برزت اشــكالية  ،لم يتم حســمها لغاية
االن  ،وهنا نتحدث عن نتائج انتخابات  ، 2018بعد ان متكنت
 19سيدة من اجتياز العتبة االنتخابية من خالل حصولهن
على اصوات جعلتهن ينافســن  ،بــل ويتفوقن على الكثير
من الرجال  ،فكان صعودهن ميثل استحقاقا انتخابيا  ،وهن
لسن بحاجة إلى الكوتا  .. ،والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
هو  :هل ان هؤالء الـ( )19ســيدة اللواتي فــزن بثقة الناس
ستتم اضافتهن إلى مجموع النساء الصاعدات عبر حصة
الكوتا النسائية  ،البالغ عددهن  82سيدة  ،ليصبح اجملموع
الكلي للنســاء في البرملان  101ســيدة ؟  ،ام انه يتم طرح
الـ( )19من اجملموع ويتم استكمال نسبة الـ( )25%من الكوتا
 ،مبعنى اننــا نحتاج إلى  63امرأة يأتني عبــر الكوتا ؟  ..فإذا
عدنا إلى النص الدستوري فانه حدد نسبة الكوتا مبا ال يقل
عن الربع  ،ولم يشــر إلى (ما ال يزيد)  ،ولو كان اشار إلى ذلك
 ،لــكان وضع قيدا صارما على العدد  ،ومعنى هذا ان االمر ال
يتوقف عند الـ( )82ســيدة  ،امنا نتحدث عن سقف مفتوح
 ،بقطع النظر عن عدد النســاء اللواتي يصعدن باألصوات ،
فإنهن في نهاية املطاف تتم اضافتهن إلى الـ()82
اذن  ،وفي ضوء هذه املعطيات االنف ذكرها  ،نحن نحتاج إلى
املزيد من الوقت واجلهد حتى تتمكن املرأة وتصبح قادرة على
ان تكون مبستوى حجمها السكاني  ،ولكن ما يهمنا االن هو
احلصول على تفسير لكيفية التوفيق بني النساء الفائزات
باألصوات وبني النساء الصاعدات بواسطة الكوتا  ،وأنا هنا
اميــل إلى ضرورة ان يضاف عدد الفائزات إلى نســاء الكوتا
ليصبح العدد  101وهو رقم يقترب من نســبة الثلث وميكن
ان تتشكل كتلة نســائية تكون مؤثرة في مجلس النواب ،
وقد تكــون الكتلة االكبر فيما اذا عجز الرجال عن بناء مثل
هذه الكتلة  ،وعندها رمبا نشهد احدى املرشحات من النساء
ملنصب رئيس الوزراء  ،وان حتقق مثل هذا االمر فانه ســيتيح
للعراق دخول التاريخ من اوسع ابوابه  ،فكما كانت اول وزيرة
وأول قاضية على مستوى الوطن العربي عراقيتني  ،فان اول
رئيسة وزراء عربية ستكون عراقية  ،وقد يشهد العراق في
عهدها استقرارا هائال ومناء مذهال  ..انها مجرد فكرة ميكن
للنساء البرملانيات االفادة منها في حياتهن السياسية ..

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في مســعى جديد منهمــا للملمة
التشــتت الذي يطغى على املشهد
السياســي الكردســتاني وتوحيد
الكلمة واحتواء شــدة االعتراضات
لدى قوى املعارضة في االقليم ،يعمل
االحتاد الوطني الكردســتاني واحلزب
الدميقراطــي على تشــكيل حتالف
كردي مشترك على صعيد العراق.
وعقد مســؤولو احلزبني خالل الفترة
املاضية اجتماعات مشــتركة ،بغية
التوصــل الى تفاهمــات تفضي الى
تشكيل حتالف مشترك بينهما.
وبينمــا جــددت حركــة التغييــر
واجلماعــة اإلســامية واالحتــاد
االســامي مطالبتهم بالغاء نتائج
االنتخابات في االقليم مؤكدين انهم
لن يشــاركوا في اي حتالف مع االحتاد
الوطنــي واحلــزب الدميقراطي ،وفقا
للنتائج التي متخضت عنها انتخابات
مجلس النواب العراقي االخيرة ،قال
مســؤول الهيئة العامة في املكتب
السياســي لالحتاد الوطني ان حزبه
والدميقراطي الكردستاني لن ينتظرا
مشــاركة او دعم االحــزاب االخرى
وانهمــا ســيعمالن على تشــكيل
التحالــف الكردي املنشــود حتى ان
رفضت بقية االطراف املشاركة فيه.
بدوره ذكــر موقع شــار بريس وفقا
ملصــادر موثوقــة ان املســؤولني في
احلــزب الدميقراطي واالحتــاد الوطني
اجريــا عددا مــن احلــوارات الثنائية
بهدف التوصل الى اتفاق يفضي الى
تشــكيل حتالف برملاني بينهما على
مستوى العراق.
واضاف شــار بريــس ان الدميقراطي
واالحتــاد الوطني ســيعقدان خالل
االيام القليلــة املقبلة اجتماعا ً على
مســتوى عــال بينهما لتشــكيل
التحالف املنشــود ،بعــد ان زار كل
منها على حدة خــال االيام القليلة
املاضية العاصمة بغداد الســتطالع
مواقــف االحــزاب السياســية جتاه
مطالب الكــرد ومســتقبلهم في
العملية السياسية في العراق.
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني
بزعامة مسعود بارزاني قد حصل في
االنتخابات االخيــرة على  25مقعدا
بينما حصــل االحتاد الوطني على 19
مقعدا برملانيا وهو ما ســيجعل عدد
مقاعدهمــا اذا متكنا من تشــكيل
حتالف مشــترك  44مقعــدا ،االمر
الذي ســيدفع بالقوى االخرى الفائزة
الراغبة بتشــكيل الكتلة االكبر الى

كان الحزب الديمقراطي
الكردستاني بزعامة
مسعود بارزاني قد حصل
في االنتخابات االخيرة
على  25مقعدا بينما
حصل االتحاد الوطني
على  19مقعدا برلمانيا
وهو ما سيجعل عدد
مقاعدهما اذا تمكنا من
تشكيل تحالف مشترك
 44مقعدا ،االمر الذي
سيدفع بالقوى االخرى
الفائزة الراغبة بتشكيل
الكتلة االكبر الى
كسب هذا التحالف الى
جهته لتسهيل تشكيل
الحكومة المقبلة

تظاهرة ملؤيدي احزاب املعارضة في كردستان
كســب هــذا التحالف الــى جهته
لتسهيل تشكيل احلكومة املقبلة.
وذكرت املصادر ان االحتاد والدميقراطي
سيناقشــان كذلك الى جانب توزيع
املناصــب وتقــدمي ورقة مشــتركة
مبطالب الكرد فــي احلكومة املقبلة
اليــة توزيع املناصب على مســتوى
اقليم كردســتان ،في اقدام االقليم
على اجراء انتخابات برملان كردســتان
في  30من ايلول املقبل.
في غضــون ذلك رفــضالفائزاألول
باالنتخابــاتالبرملانيةالعراقيةعلى
مستوى إقليم كردســتان ،ومرشح
حركة التغيير ،رئيس البرملان السابق
الدكتور يوســف محمــد ،الدعوات
الراميــة لتوحيــد الصــف الكردي
وإحياء التحالف الكردستاني ،مبيناً 
أنأولويةقوىاملعارضةالكردستانية
حاليا ًتتمثلبالسعيإلعادةأصواتها
املسروقة.

وقــالمحمد،فــي تصريح صحفي
تابعتــه الصبــاح اجلديــد،إنوحدة
الصفالكرديالميكنأنتتحققفي
ظل التالعب بأصوات الناخبني وتزوير
نتائــج االنتخابات ،مبينــا ًأن حركة
التغييــروبقيةالقوىالسياســية
الرافضة لنتائج االنتخابات تســعى
الســتعادةأصواتهااملسروقةمثلما
تفكــر جديــا ً مبقاطعــة العملية
السياســية املبنيــة علــى الغش
واخلــداع ،إذا لم يســتجب القضاء
ملطالبهابإعــادةعداألصواتوفرزها
يدويا ً.
هــذا وترفضســتةأحــزابكردية
وهــي ( حركــة التغييــر ،االحتــاد
اإلســامي ،اجلماعــة اإلســامية،
حتالف الدميقراطية والعدالة ،احلركة
اإلسالمية)،يناتسدركلايعويشلا و
تاوصألا دــعوتاــباختنالاجــئاتن
تاباختنالا ةداــعإ وأ ً،اــيودي اهزرفو

عزانتملاقطانملاوميلقإلايــفاهتمرب
.يلودفارشإباهيلع
وفــي الســياق ذاتــه قال شــورش
حاجــي القيادي في حركــة التغيير
ان االنتخابــات املقبلة فــي االقليم
ستشــهد تغييــرات جذريــة نظرا
للســخط والنقمــة املتولــدة لدى
اجلماهير ضــد التالعب الــذي رافق
االنتخابــات الســابقة ،مؤكــدا ان
التغييــر ســتحافظ بدمائها على
اصــوات النــاس وصناديــق االقتراع
خالل انتخابات برملان كردستان املقرر
اجراؤهــا في  30من ايلول ســبتمبر
املقبل.
واكد حاجــي في تصريــح للموقع
الرســمي حلزبه ان حركــة التغيير
مصرة على رفــض نتائج االنتخابات
باجملهــا وان مقاطعــة العمليــة
السياســية برمتها فــي بغداد احد
اخليارات التي تبحثها احلركة بجدية

خالل اجتماعتها املقبلة.
بــدوره اعلن املتحدث باســم االحتاد
الوطني الكردســتاني سعدي احمد
بيــرة ان ابواب حزبــه مفتوحة امام
جميع القوى واالحزاب السياســية
للتباحث واحلوار حول السبل الكفيلة
بتشكيل احلكومة العراقية املقبلة.
وتابــع ان االحتاد يعمــل بجدية على
انهــاء اخلالفــات الكرديــة الكردية
عبــر احلوار مــع القوى السياســية
كافة وحتقيــق وحدة الصف واملوقف
بــن شــتى االطــراف السياســية
الكردستانية.
واضاف ان االحتاد الوطني اعد برنامجا
للســنوات االربــع املقبلــة من عمر
احلكومة العراقية ،سيناقشــه مع
شــركائه في العملية السياســية
باالقليم بهدف التوجه مبوقف موحد
الى بغداد.
وحــول منصــب رئيــس اجلمهورية

الذي كان لدى االحتــاد الوطني خالل
الســنوات االربــع الســابقة ،قــال
بيــرة ان الكــرد يعملون علــى ابقاء
املنصــب بحوزتهــم خــال املرحلة
املقبلة ،وحتديدا لــدى االحتاد الوطني
الكردســتاني ،الــذي يشــغل هذا
املنصب منذ عام .2005
مــن جانبــه اكــد رئيــس مكتب
االنتخابــات في احلــزب الدميقراطي
خســرو كوران ان حزبــه يعمل على
توحيد الكلمــة واملوقف الكردي ،وان
املناصب اذا كانت رئيس اجلمهورية او
رئيس البرملان ليست ذات اهمية لديه
بقدر ما يعمل على صيانة الدســتور
العراقي وضمان حقوق الكرد ،واالتفاق
مع بقية القوى العراقية ،على برنامج
حكومي وسياســي يضمــن حقوق
مكونــات البالد كافــة ،عادا منصب
رئيس اجلمهورية استحقاقا ً طبيعيا ً
حلزبه.

تقـرير

المحكمة الجنائية الدولية ومالحقة عناصر تنظيم داعش
محمد كريم الخاقاني*
متثل هدف إنشــاء منظمة األمم املتحدة
عام  1945فــي حفظ الســلم واألمن
الدوليــن ,فبعد انتهاء احلــرب العاملية
الثانيــة ,اجتهت أنظار اجملتمــع الدولي
إلــى معاجلة االنتهــاكات الكبيرة التي
تعرضت لهــا البشــرية ،خصوصا َ في
الدول التي كانت حتت االحتاللني األملاني
النــازي والياباني ,فكانــت محاكمات
روزمبرغ وطوكيو خير دليل على مواجهة
تلك اإلنتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيها
عبــر تقدميهــم للعدالــة القضائية
ومحاكمتهــم عــن تهــم اجلرائم ضد
اإلنسانية واإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب
والعــدوان واحلكم عليهم ومبا يناســب
فظاعة تلك اجلرائم التي أرتكبوها.
وكانــت احملاكــم الدولية فــي بداية
إنشائها تختص بتســوية النزاعات بني
الــدول ،ولكن مع تزايد أرتــكاب اجلرائم
وفظاعتها ,أصبحت احلاجة ملحة أكثر
مــن أي وقت آخر إلى تأســيس محاكم
دوليــة تنظر في كيفيــة مواجهة تلك
اجلرائم ومعاقبــة مرتكبيها وذلك بعد
تقدميهم للقضاء ,وبســبب الفشــل
الذي رافق عصبــة األمم وعدم حتقيقها
لهدف حفظ الســلم واألمــن الدوليني
بســبب التداخل فــي اختصاصات كل
من مجلســها وجمعيتها العمومية,
أضطلــع مجلــس األمــن مبســؤولية
جسيمة إلنشاء مثل تلك احملاكم.
وخــال عقد التســعينيات من القرن
املاضي مت إنشــاء محاكم خاصة للنظر
في اجلرائم املرتكبــة بحق املدنيني مثل
احملكمــة الدولية اخلاصة بيوغســافيا
الســابقة ،وكذلــك احملكمــة الدولية
اخلاصــة برواندا ,وتوالت إنشــاء احملاكم
اخلاصــة مبعاقبــة املســؤولني عن تلك
الفظائــع املروعة كما في ســيراليون
وكمبوديا ,وهنا تُثار عدة تســاؤالت حول
مشــروعية إقامــة مثل تلــك احملاكم
الدولية من قبل مجلــس األمن؟ ,فيرى
بعض خبراء القانون بأن إنشــاء احملاكم
اخملتصة يكون عبــر إتفاقية أو معاهدة
متعددة األطراف وبرعايــة األمم املتحدة

وذلك عبر تعديــل ميثاقها وليس بقرار
يصدر من مجلس األمن ،وفي هذا الصدد
تبــرز بعض األســباب الداعيــة لقيام
محاكم دولية بقــرار من مجلس األمن
ومنها :عدم وجود ســوابق دولية إلنشاء
مثــل تلك احملاكم ,وكذلــك عدم تدخل
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتشكيل
احملاكم الدولية ومنذ تأسيســها فضالَ
عن عــدم إعطاء صالحيــة جمللس األمن
بإنشــاء هيئة قضائيــة مبوجب أحكام
الفصل الســابع من امليثــاق االممي ،ألن
مجلــس األمن له صالحيــات تنفيذية,
ولذلك فأن موضوع العالقة بني مجلس
األمن واحملكمة اجلنائية الدولية قد أخذ
مجاال َ واسعا َ للمناقشة بشأن العالقة
الرابطة بني طبيعــة واختصاصات كل
منهما ,فمجلس األمن يعد من األجهزة
الرئيســة ملنظمة األمم املتحــدة والتي
تُعنى بشــكل أساســي في املواضيع
السياســية ,بينما تعد احملاكم الدولية
جهازا َ قضائيا َ مستقالَ عن األمم املتحدة.
وعلى هذا النحو ،فــإن العالقة ما بني
مجلس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية
تعد تطبيقا َ لسلطة وصالحيات مجلس
األمــن كما هــي محددة فــي الفصل
الســابع من ميثــاق األمم املتحدة التي
تخوله بأتخاذ كل ما شــأنه أن يسهم
في حفــظ الســلم واألمــن الدوليني،
وكذلك تخوله فــرض العقوبات لإلبقاء
على حالة الســام وحفظه وحسب ما
ورد في املادة ( )39من امليثاق .وبالتالي فأن
للمجلس احلــق باإلحالة للمحكمة في
أي قضية تتطلب إجــراء حتقيق وإقامة
اإلدعاء النهائي من قبل املدعي العام.
وحسب نظام روما األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية فأن للمحكمة احلق في
محاكمة األشــخاص املتهمني بإرتكاب
جرائم ضد اإلنســانية واإلبادة اجلماعية
وجرائم احلرب والعــدوان مبوجب أحكام
املادة ( )5منه.
ومتــارس احملكمــة اختصاصهــا على
األشــخاص الذيــن يرتكبــون جرائــم
بصفتهــم الفرديــة ،حيــث تنســب
املســؤولية اجلنائية عن تلك اجلرائم أما
بصفتهــم مواطني لدولــة طرف في
النظام األساســي للمحكمة وبالتالي

احملكمة اجلنائية الدولية
يخضعون للمحاكمة طبقا َ الختصاص
احملكمــة ،أو إنهم أرتكبــوا اجلرائم في
إقليم دولة طرف فيها ومن ثم ممارســة
اختصاصها باحملاكمة.
ومتــارس احملكمــة اختصاصها عندما
يحيــل إليها مجلس األمــن قضية ما
للنظــر فيهــا ،أو عن طريــق إحالة من
قبــل دولة طرف في النظام األساســي
للمحكمة ،أو عندما ميارس املدعي العام
من تلقاء نفسه التحقيق في أي قضية
للنظر فــي األدلة والبت فيمــا إذا كان
للمحكمة احلق في ممارسة االختصاص,
وحتــى عندمــا يحيل مجلــس األمن
القضيــة للمدعي العــام للنظر فيها
ومباشــرة التحقيق فأن ذلــك ال يعني
إلزاما َ بقبول اإلحالــة بل يعد ذلك قرارا َ

مستقالَ يتخذه اإلدعاء العام وباإلستناد
إلــى النظــام األساســي للمحكمة
وحســب األدلــة واملعلومــات املتوفرة
بشأن القضية .وتبرز قيود على كيفية
اإلحالــة للمحكمة مــن قبل مجلس
األمن ,فســلطة مجلس األمن ليست
مطلقة فــي هذا اإلطار بل مقيدة بعدد
من القواعــد التي يجــب أن تتوافر في
ممارســة األختصاص ومبوجب املادة ()13
من النظام األساسي للمحكمة والتي
يجب أن تكون وفقا َ للفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة.
وجمللس األمن احلق فــي إحالة أي قضية
مهما كان مكان أرتــكاب اجلرائم فيها,
وجنســية مرتكبيهــا ســواء أرتكبت
اجلرائم في إقليم دولة طرف في النظام

األساســي للمحكمة أو عن طريق أحد
مواطنيهــا أو أن اجلرائم قد أرتكبت في
إقليم دولة ليســت طرفا َ فــي النظام
األساســي للمحكمة ,ففي هذه احلالة
ميتد االختصــاص املكانــي للمحكمة
إلى أقاليم الدول التي ال تعد أطرافا َ في
النظام األساســي ,وميكن التدليل على
تلــك احلالة مبا حدث فــي قضية دارفور
وإحالة مجلس األمن القضية وحســب
قراره املرقم  1593لســنة  2005لإلدعاء
العام على الرغم من أن السودان لم تكن
طرفا َ في النظام األساسي للمحكمة.
ومبا أن الوظيفة الرئيســة جمللس األمن
تتعلق بحفظ الســلم واألمن الدوليني
التي حتددها املادة ( )39من امليثاق ,ولذلك
فأن تقرير تلك احلالــة التي تبرر اللجوء

إلى الفصل الســابع ولــه أن يختار أي
تدابير حلفظ الســلم واألمــن الدوليني,
فســيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على
مساحات كبيرة في العراق وسوريا يعني
بأن تقرير احلالة مــن قبل مجلس األمن
تعود إلى اخلبرة الدولية له في تقرير نوع
املعاجلة لألوضاع في تلك الدولتني.
وعلى ذلك ,فــإن مجلس األمن وتقديرا َ
للحالــة التــي تعرض الســلم واألمن
الدوليــن للخطر فأنه ميارس ســلطته
إلعادتهمــا إلــى وضعهمــا الطبيعي
في أي منطقة تشــهد نزاعا َ مسلحاَ،
وبالتالــي فــأن مجلس األمــن ال ميارس
وظيفة قضائية فــي تلك احلالة ,وميكن
أن يكون إنشــاء احملاكم اخلاصة مبوجب
إتفاق بني منظمــة األمم املتحدة والدول
األعضاء تنظر في اجلرائم املرفوعة ضد
األفــراد والســيما في اجلرائــم الدولية
ومنهــا اإلبادة اجلماعيــة وجرائم احلرب
واجلرائم ضد اإلنسانية ,ومبا أن املالحقة
القضائية قد تكون غير كافية لتحقيق
العدالة بسبب أن األنظمة الوطنية رمبا
ال تســتطيع تعقب أثر اجلناة املرتكبني
لتلك اجلرائــم ما يعني ثغــرة في تلك
األنظمة ،ومن ثم متكني املســؤولني عن
أرتكاب اجلرائم من اإلفالت من العقاب.
وتعمل اجملتمعات اخلارجة من النزاع التي
متر مبرحلة انتقاليــة وتتميز بعدم وجود
إرادة سياسية حقيقية لتعقب اجملرمني
املتهمني بأرتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية
بســبب العجز في األنظمة القانونية،
ممــا يتطلــب املســاعدة مــن اجلهات
الدوليــة ،وذلك عبر الدعوة لتشــكيل
محاكــم مختلطــة تضــم مجموعة
من الشــخصيات الفاعلــة واملهتمة
بتحقيق العدالــة ومعاقبة اجلناة ،وهذا
يتم عن طريق إتفاق لتشكيل محكمة
مختلطة بني األمم املتحدة وبعض الدول
صاحبة العالقة على غرار ما حصل في
تيمور الشــرقية وكمبوديا وسيراليون
ولبنان.
وميكــن للمحكمة اجلنائية اخلاصة في
العراق أن متــارس االختصاص القضائي
وفقا َ للقانون الوطنــي ،وبالتالي إقامة
واليتها القضائية طبقــا َ لذلك ,ويجب
حتديــد اجلرائــم التي تدخل فــي نطاق

اختصاص احملكمة وخطورة تلك اجلرائم
املرتكبــة وعدد الضحايــا واألركان غير
الوطنية أي األجنبية ,وبســبب اجلرائم
املرتكبــة من قبــل داعش فــي العراق,
فإن احملكمــة اجلنائيــة الدولية ال ميكن
لها ممارســة اختصاصها القضائي في
تلك امللفات بســبب أن العراق ليس من
الدول املوقعة على النظام األساســي
وبالتالي فهو يحرمها من إنفاذ السلطة
القضائية لها.
وقد ص ّوت مجلس النــواب العراقي في
 18نيســان  2015على قرار بإحالة ملف
تنظيم داعــش اإلرهابي إلــى احملكمة
اجلنائية العراقية بعــد تعديل قانونها
ليشــمل جرائــم داعــش واعتبارهــا
جرائــم إبادة جماعيــة دون وصف بقية
اجلرائم األخرى التــي ارتكبها التنظيم
بحــق املدنيني ,فجرائــم داعش تنطبق
عليها وصف جرائم حــرب وجرائم ضد
اإلنســانية كما جاء فــي إتفاقية روما
املنشئة لنظام احملكمة اجلنائية الدولية
األساسي.
وتبرز هنا بعض املعوقات بشأن ممارسة
احملاكــم العراقية الختصاصها القاضي
ومنهــا التعقيــد في أرتــكاب اجلرائم
علــى األرض العراقية ,فكما هو معلوم
أن داعــش أرتكب جرائمــه على األرض
العراقيــة ،وبالتالي فأن قــدرة احملاكم
العراقية على التعامل مع هكذا ملفات
ال ميكن لها أن ترقى ملستوى هذه اجلرائم
املرتكبة ،وبالتالــي ال ميكن للعراق وفقا َ
لتلــك احلالــة أن ميــارس االختصــاص
اإلقليمــي اجلنائي لتلك اجلرائم ,وكذلك
عــدم القدرة علــى إجــراء محاكمات
جنائية دولية طبقــا َ لإلجراءات الدولية
املتبعة في هذا اجلانب.
ومن أجل التغلب على بعض املعوقات
التي تعــوق حتقيق العدالة وتقدمي اجلناة
املســؤولني عن أرتكاب اجلرائم من قبل
تنظيم داعش اإلرهابــي ,ال بد أن يكون
هناك دور للمحاكــم اجلنائية الوطنية
في تعقب اجملرمني وتنشيط تلك احملاكم
مبا يسهم في تقدمي اجملرمني للعدالة.
* مركــز املســتقبل للدراســات
االستراتيجية.
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موصليون يسخرون من الطريقة البدائية
بمكافحة الحشرات في الصيف الالهب

الدفاع تطالب المالية
بصرف تعويضات

عوائل ضحايا سبايكر
بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلعت "الصبــاح اجلديد" أمس االثنني ،على
وثيقــة موقعة مــن قبل وزير الدفــاع عرفان
احليالي ،موجهة إلى وزارة املالية ،بشأن صرف
تعويضات عوائل شهداء سبايكر.
وطالبــت الوثيقــة ،دائرة احملاســبة في وزارة
املاليــة ،بـ"متويل حســاب وزارة الدفاع ،مببلغ
ستة مليارات دينار ،لتوزيعه على املستحقني
قانوناً ،من ذوي ضحايا سبايكر".
يذكر أن "مجــزرة ســبايكر" نفذها تنظيم
داعش عقب أســر جنود عراقيــن من قاعدة
سبايكر في يوم  11حزيران  ،2014بعد سيطرة
التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة
صالح الدين ومدينــة املوصل مركز محافظة
نينوى ،حيث أســروا  1700طالــب من كلية
القوة اجلوية وجنــود عراقيني وقاموا بقتلهم
رميا بالرصاص ،وقد صور عناصر داعش اجملزرة،
التي جنا منها عدد قليل من اجلنود.

نينوى ـ خدر خالت:
في مشــهد قد يعــود بالذاكرة
الى بضعة عقــود مضت ،جتوب
ســيارات تابعة لبلديــة نينوى
الشــوارع واالزقة بجانبي مدينة
املوصــل وتنفــث دخانــا ابيض
لطرد احلشرات وخاصة البعوض،
يتراكض حولهــا بعض االطفال
وهم يرون هذا املشــهد الذي رمبا
شاهده أباءهم ورمبا جدهم األول.
يقول الناشــط املدني املوصلي
محمد حسني احليالي في حديث
له الى "الصباح اجلديد" ان "هذا
االســلوب البدائي في مكافحة
احلشرات يثير الســخرية مثلما
يثير احلزن واملرارة في نفوسنا ،وال
نعرف حقا كم ســبقتنا الدول
اجملاورة في عــدة مضامير ،حيث
اننــا ما زلنــا نكافح احلشــرات
بالدخــان االبيض ،علمــا اننا ال
نعــرف هل هذا الدخــان يقتلها
ام يهيجها اكثــر كي تهرب الى
منازلنا".
واضــاف "ونحن ال نعلــم ما هو
تأثيــره علــى صحــة املصابني
باالمــراض التنفســية كالربو
وغيرهــا وخطره علــى االطفال
الرضع ،فضال عــن تأثيراته على
الصحة العامــة لعموم االهالي
مــن الذين جتوب هــذه العجالت
مناطقهم".
ويــرى احليالــي ان "املفروض هو
معاجلة اســباب جتمع احلشرات
وليس رشــها بالدخــان االبيض،
مثال ينبغي رفع النفايات بشكل
مســتمر ،علما انها تتكدس في
الكثير من شوارع املدينة ،وينبغي
جتفيف املستنقعات التي تكونت
في اطــراف االحياء الســكنية
والتــي نتجت عن تراكــم املياه
االسنة ومياه االمطار ايضا".
وتابع بالقول "فــي هذا الصيف
الالهــب ،وفــي القــرن الواحد
والعشــرين يتــم مكافحــة
احلشــرات في املوصل ،ثاني اكبر
مــدن العراق ،بطريقــة رمبا تعود

هذا األسلوب البدائي
في مكافحة الحشرات
يثير السخرية مثلما
يثير الحزن والمرارة
في نفوسنا ،وال نعرف
حقا كم سبقتنا الدول
المجاورة في عدة
مضامير ،حيث اننا ما زلنا
نكافح الحشرات بالدخان
االبيض ،علما اننا ال نعرف
هل هذا الدخان يقتلها
ام يهيجها اكثر كي
تهرب الى منازلنا

حصيلة  3أشهر

فقط 475..شهادة مزورة
في مختلف الدوائر

جانب من حملة مكافحة احلشرات في املوصل

الى زمن احلــرب العاملية االولى،
وانا هنا انقل ردود فعل مواطنني
موصليــن واتفــق معهــم في
ذلك".
مسؤول بلدي :ال منلك خيارا اخر..
ونحن نحتاج الــى  8آالف عامل
وفني
من جانبه قال الســيد رافع نافع
داؤود مدير خدمــات البلدية في
قطاع التحرير الذي يشــمل 34
حيــا ســكنيا ،في حديــث الى
"الصباح اجلديد" "نحن نعلم ان
هذا االجراء قدمي جدا واكل عليه
الزمن وشرب ،لكن هذه االمكانية
املتوفرة لدينا حاليا وهذا ما لدينا،
علما ان هذا العمل اضافي وفوق

واجبات كوادرنا التي ال متلك تلك
االمكانية التي ميكن ان نأتي من
خاللها بشيء جديد لالسف".
واضاف "على الرغم من ذلك فان
هذه الطريقة فعالة وتسهم في
القضاء على احلشرات ،إضافة الى
ان هنالــك دائرة في صحة نينوى
هــي التي تقيم العمل ولســنا
الوحيدين باجناز هذا العمل حيث
هنالك دائرة الصحة ودائرة البيئة
والبلدية ايضا ،حيث ان املواد التي
يتم ضخها هي من صحة نينوى
بينما العجالت عائدة للبلدية".
وحــول تأثيرهــا علــى الصحة
العامــة واملصابــن باالمــراض
التنفســية ،افــاد داؤود بالقول

"حســب اعتقادنا انه ليس لها
تأثيــر كبير ،وهنــاك مختصون
ميكنهم تقييم ذلــك لكن دائرة
صحة نينوى تتواجد مع كوادرنا،
اعتقد ايضا اننا سنستمر بهذه
الطريقــة طــوال الصيف النه
ال بديــل اخــر امامنــا ملكافحة
احلشــرات التــي تقلــق راحــة
املواطنــن وقد تنشــر االمراض
بينهم".
وبخصــوص اســبقية جتفيف
املســتنقعات ورفــع النفايــات
التي هي بؤر لتجمع احلشــرات،
عوضا عن رش الدخــان االبيض،
اوضــح "البلديــة االن ال تعمل
فوق طاقتهــا فقط بل فوق ذلك

باضعــاف مضاعفــة ،والعمل
مســتمر من جميــع الدرجات
الوظيفية من املديــر الى مدراء
القطاعات الى اصغر عامل لكن
العمل كثير والكوادر قليلة جدا
قياســا بذلك ،حيث ليس لدينا
اليات كافيــة ،واملواطــن رمبا ال
يعلم انه كان لدينا نحو  900الية
ولكن عقب طرد داعش بات لدينا
اقل من  200آلية فقط".
ومضى بالقــول "االهم هو انه ال
عمال لدينــا ،فنحن في الظروف
االعتياديــة بحاجة الــى  8االف
عامل وفنــي ،لكن في وضع مثل
وضعيــة مدينــة املوصل حيث
اخلــراب واالنقــاض فاننا بحاجة

الى اكثر من ذلــك بكثير ،بينما
لدينــا االن اقل مــن  2000عامل
حاليا ،فضــا عن انــه ال يوجد
تخصيصات وال عقود".
ولفــت داؤود الى انــه "من حق
االهالــي ان يشــكون مــن قلة
اخلدمات ومن حقهم ان يعاتبون
النهم ال يعرفــون معاناتنا ايضا،
ونحن نتقبــل كل النقــد الننا
نســعى خلدمــة اهالينــا على
وفق االمكانيــات املتاحة لنا ،مع
االشارة الى ان املواطن ايضا غير
متعاون معنا بالشكل املطلوب،
ونطلب منــه ان يزيد من تعاونه
معنا مــن اجل مدينتــا الغالية
علينا جميعا".

تتمات ص1
العبادي يقترب من تشكيل
احلكومة املقبلة ومالمحه
تتضح خالل أسبوعني
وأورد خشان أن "حتالف سائرون
متمســك مبوقفه في البحث
عن البرامج التي تخدم املواطن
وال يهمــه اســناد املناصــب
التنفيذيــة ،بقــدر اهتمامه
مبوضــوع انهــاء املشــكالت
العالقــة وتوفيــر اخلدمــات
االساسية للمواطن والشارع".
وكانت نتائج انتخابات مجلس
النواب ،اســفرت عن حصول
قائمة سائرون على  54مقعداً،
تالهــا حتالــف الفتــح بـ 47
مقعــدا ً فيما حصــل حتالف
النصر علــى  42مقعداً ،ومن
ثم ائتالف دولــة القانون بـ 26
مقعــداً ،واحلــزب الدميقراطي
الكردســتاني بـــ  25مقعداً،
وائتالف الوطنية بـ  21مقعداً،
وتيــار احلكمة بـــ  20مقعداً،
وحتالف القرار الذي حصل على
 14مقعداً.
جمع  200ألف كتاب
ملكتبة جامعة املوصل
وأشــارت املصــادر الــى عودة
الدراســة إلى جامعة املوصل

بعد طــرد مســلحي داعش
من املدينة ،حيــث انتظم في
صفــوف اجلامعة نحو  45ألف
طالب.
كما لفتت إلى حمالت التبرع
احملليــة واألجنبيــة بالكتــب
ملكتبة اجلامعــة التي وصلت
مــن مختلف أنحــاء العالم،
ومن بينها على ســبيل املثال
ال احلصــر 3 ،آالف كتــاب من
جامعة بليموث و 1500كتاب
من جامعة مانشستر.
وحتدثــت املصادر عــن حمالت
التبرع احمللية ،وعمليات شــراء
الكتــب في العاصمــة بغداد
إلرسالها إلى جامعة املوصل.
ويقول احلمداني "لقد تسلمنا
نحو  50ألف كتــاب ،واقول أن
 20ألفا منها كانت مفيدة".
وأوضحت املصادر أن القائمني
على املكتبة يأملون في العودة
إلــى مبناها األصلــي بعد أن
وصــل عدد الكتــب نحو 200
ألف ،ولكــن ال توجد حتى اآلن
خطط أو متويل إلعادة بنائها.
التجارة تنفي نقلها ملف
البطاقة التموينية الى
مجالس احملافظات

وشــددت الوزارة على وسائل
االعــام واملواطنــن بـ"توخي
الدقة واحلذر في نشــر وتناول
اخبار تثيــر البلبلــة لصالح
اجنــدات خارجيــة ألن الوزارة
هي اجلهة الوحيدة التنفيذية
الدارة ملف البطاقة التموينية
وحسب التخصيصات املقررة
في املوازنة العامة".
 ٥٥٠ألف برميل تصديري
يخسره العراق يوميا لعدم
االتفاق مع كردستان
 ،ومــازال مصير مــا صدر من
نفط كركوك مــن قبل اقليم
كردســتان منــذ  ٢٠١٤يعتبر
واحدا من امللفات الغامضة.
وبحســب مراقبني فــان ادارة
امللــف النفطي فــي االقليم
يشــوبه الكثير من الغموض
ســيما مصيــر االيــرادات
النفطية ،واملشاكل املالية مع
الشــركات ،والديون والقروض
من الشــركات والدول وهذا ما
اثارته بعض القوى السياسية
داخــل االقليم التــي تطالب
بالكشف عن صادرات االقليم
واالمــوال املتحققــة من بيع
النفط.

إيطاليا تغرق في أزمة
سياسية مع احتمال العودة
إلى صناديق االقتراع
وعمــل كوتاريلي في "صندوق
النقــد الدولــي" بــن 2008
و 2013وأصبح يعرف بـ"السيد
مقص" بسبب خفضه االنفاق
العــام فــي إيطاليــا .لكــن
نيلــه موافقة البرملــان حيث
حتظــى حركــة خمــس جنوم
وحزب الرابطــة باألغلبية في
مجلسي النواب والشيوخ لن
يكون سهال .وقال زعيم حركة
خمس جنــوم لويدجي دي مايو
أمام جتمــع ملناصريه في روما
"لقد استبدلوا حكومة تتمتع
باألغلبية بأخرى لن تنالها".
وأكــد ماتاريــا أن حركــة
"خمس جنــوم" وحزب الرابطة
بتســميتهما باولو ســافونا
وزيرا لالقتصاد نسفتا تكليف
كونتــي تشــكيل احلكومة.
ويصف ســافونا ( 81عاما) في
كتابــه األخير "مثــل كابوس
وحلــم" اليورو بأنــه "قفص
أملاني" ويقول إن إيطاليا حتتاج
إلى خطة للخروج من العملة
األوروبيــة املوحدة "إذا اقتضى

األمر".
وقــال ماتاريــا للصحافيني
"قبلــت بــكل الــوزراء الذين
مت اقتراحهــم باســتثناء وزير
االقتصــاد" .ورفــض ماتاريال
وهو قاض ســابق في احملكمة
الدستورية اخلضوع ملا اعتبره
"إمــاءات" من قبــل احلزبني
تخالف مصالح البالد .وكانت
احلركــة واحلــزب انخرطتا في
مفاوضات اســتمرت ألسابيع
حملاولة تشكيل ائتالف يحظى
بغالبية في البرملان.
وقــال ماتاريال إنه قــام "بكل
مــا بوســعه" للمســاعدة
فــي تشــكيل احلكومة لكن
تسمية وزير لالقتصاد يشكك
علنا في االحتاد األوروبي يخالف
تعهــد اجلانبــن بـ"تغييــر
أوروبا إلــى األفضل من وجهة
نظر إيطاليــة" .وقال الرئيس
"طالبت بوزيــر لالقتصاد من
األغلبيــة البرملانيــة تتوافق
تطلعاته مع برنامج احلكومة...
ال يعتبــر مؤيــدا لتوجــه من
املرجح ،ال بل من احملتم ،أن يؤدي
إلى خروج إيطاليا من اليورو".
وقال ماتاريــا إن كونتي رفض
"أي خيــار آخر" وبعــد إصرار

الرئيــس على رفض تســمية
ســافونا تخلى عــن تكليفه
تشكيل احلكومة.
وعبــر زعيمــا حركــة خمس
جنوم وحــزب الرابطــة ماتيو
سالفيني األحد عن غضبهما
لرفض ماتاريال تسمية سافونا
وزيرا للمال واالقتصاد .واألحد
قــال ســالفيني وهــو بدوره
مشــكك في االحتــاد األوروبي
وأكبر املدافعني عن ســافونا
إن إيطاليا ليست مستوطنة
ولن نرض بأن تقــول لنا أملانيا
وفرنسا ما علينا فعله".
بدوره قــال دي مايو في فيديو
علــى فيــس بــوك "لنقلها
صراحــة بات من غيــر املفيد
التوجــه إلى مراكــز االقتراع
ألن احلكومــات هــي وكاالت
التصنيــف واللوبيــات املالية
واملصرفيــة .إنهم على ما هم
عليــه ولن يتغيــروا" .والحقا
طالب دي مايــو بعزل الرئيس
ماتاريــا .وقــال دي مايــو في
برنامــج تلفزيونــي "آمل أن
نعطــي الكلمــة لإليطاليني
في أقرب وقت ،لكن أوال علينا
توضيح بعض األمور .أوال عزل
ماتاريال ...وبعدها االنتخابات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة التربية  475شهادة مزورة في
مختلف الدوائــر احلكومية مخاطبة اجلهات
املتضررة التخاذ االجراءات الالزمة.
وذكر وزيــر التربية محمد اقبال الصيدلي في
بيان صحفي تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منه أمس " اســتمرار احلملة التي أطلقتها
الــوزارة من أجــل القضاء على الشــهادات
املزورة ،واحلــرص الكبير علــى ترصني العمل
احلكومي وتنقيته من اساليب التزوير اخملتلفة،
واستطاعت اللجان اخملتصة في وزارة التربية
خالل األشهر الثالثة املاضية من تسجيل 90
حالة لشــهر آذار و  204حالة لشهر نيسان،
فضــا عن تســجيل  181حالة لشــهر آذار
للشــهادات املزورة خملتلف اجلهات احلكومية
وغير احلكومية" .
واوضح ان" الــوزارة أنهت احملاضر التحقيقية
بحــق املزوريــن واملصادقة عليهــا ،مبينا أن
الوزارة قامت بتبليــغ اجلهات املتضررة التخاذ
اإلجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير ".
وشــدد اقبال ان " الوزارة ستستمر مبنهاجها
باندفــاع اقــوى وبهمة اعلــى للقضاء على
هذه الظاهرة الســلبية ،ومحاربة الفســاد
بكافة اشكاله وإعطاء ذوي احلقوق حقوقهم
واحلفــاظ على أهمية الشــهادة الدراســية
ومكانتها اجملتمعية".

نجاح زراعة الخضروات من
دون تربة في السماوة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضحــت وزارة التربية عن متكــن إعدادية
السماوة الزراعية التابعة لقسم التعليم
املهنــي في املثنى من النجــاح في عملية
زراعــة اخلضراوات من دون تربــة ،فيما ثمن
وزير التربية تلك املبادرة التي ت ُعبر عن مدى
االهتمام بالبيئة .
وأكــد املكتب اإلعالمــي للوزيــر أن مالك
إعدادية السماوة متكن من زراعة اخلضروات
في ســنادين اســتعمل وســط البر اليت
ســاندة لها مما أدى الى جنــاح العملية من
دون احلاجة الى التربــة للزراعة فيها  ،كما
ســيقوم بزراعة محصول الشــعير الذي
سيســتعمل كعلف حيواني خالل سبعة
أيام من زراعته.
يذكر ان الزراعة بدون تربة متثل أحد النظم
الزراعيــة احلديثــة وتعرف لــدى البعض
بالزراعــة "الهيدروبونيــك" والتــى يتــم
فيها إنتــاج اخلضروات والفواكــه ونباتات
الزينة بعيدا عن التربــة الزراعية املتعارف
عليهــا وذلك باســتخدام املــاء والبيئات
البديلة للتربة مثــل البيتموس والبيرليت
والفيرميكوليــت واإلســفنج مــع إمداد
النباتــات بالعناصر الغذائيــة الالزمة عن
طريق احمللول املغذى وميكن اســتخدام هذه
النظم فى أسطح وشرفات املنازل واألراضى
التى ال تصلح للزراعة.

الملف األمني

مسلحون يشنون هجوما في قضاء اللطيفية جنوبي بغداد * العثور على مضافتين لداعش تضم متفجرات وسط ديالى
معالجة عناصر إرهابية بالصواريخ جنوبي كركوك * حزام ناسف و 4رمانات يدوية شرقي األنبار

بغداد – هجوم مسلح
ذكــر مصدر أمنــي في الشــرطة
العراقية امس االثنني ،أن مدنيا قتل
واصيب آخر بهجوم مســلح جنوبي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
فتحوا،صبــاح يــوم امــس نيــران
اســلحتهم الكامتة باجتــاه مدنيني
اثنني في قضــاء اللطيفية ،جنوبي
بغداد ،ما أســفر عن مقتل شخص
واصابة االخــر"  ،مضيفــا أن "قوة
أمنيــة طوقت مكان احلــادث ،ونقل
املصاب الى مستشفى قريب وجثة
القتيل إلى دائرة الطب العدلي".
ديالى – ضبط مضافتني
كشــف مصدر امني فــي مديرية
شرطة محافظة ديالى امس االثنني

العثــور علــى مضافتــن لعناصر
"داعش" وسط احملافظة .
وقال املصــدر إن "القــوات األمنية
في قيــادة عمليات ديالى عثرت على
مضافتني ضمن قاطع املســؤولية
وســط احملافظــة احداهمــا حتتوي
 2كغــم مــن نتــرات االمونيوم و8
أســطوانة غــاز على شــكل عبوة
ناســفة و 4منصات صواريخ ومولد
كهرباء و 4مســاطر جهــاز توجيه
صواريــخ و 10كغم مــن ال  C4و40
سجل لعناصر داعش اإلرهابية".
كركوك – عملية امنية
اعلــن مركــز االعــام االمني امس
االثنني عن معاجلــة عناصر ارهابية
بصواريخ  SPG9وقذائف هاون جنوب
الفتحة جنوب محافظة كركوك .
وقال املتحدث باســم املركز العميد

يحيى رســول ان "قوات الشــرطة
االحتاديــة متكنت ضمــن محافظة
كركوك من العثور على عبوة ناسفة
في قرية دوما إدريس في الشرقاط"،
مبينا اتخاذ املطلوب وتأمني املنطقة
بالكامل"  ،مضيفــا ان "معلومات
دقيقة وردت عن وجود عناصر إرهابية
ضمــن املنطقة الواقعــة على نهر
دجلة جنوب الفتحة" ،مشــيرا الى
معاجلة االرهابيــن بصواريخ SPG9
وقذائف هاون .
صالح الدين – انفجار عبوة
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة
محافظة صــاح الدين امس االثنني
بأن ضابطــا واثنني من املنتســبني
اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة حاولوا
ابطال مفعولها وســط الشرقاط
شمالي احملافظة.

وقال املصــدر إن "قوة امنية حاولت
ابطال مفعــول عبوة ناســفة في
منطقة الشــرقاط" ،مشــيرا الى
أن العبــوة انفجــرت ،مــا ادى الى
اصابة ضابط واثنني من املنتسبني"
 ،مضيفــا أن "قــوة امنيــة نقلت
املصابــن الــى مستشــفى قريب
لتلقي العالج".
االنبار – العثور على حزام ناسف
كشــف مصدر امني في شــرطة
محافظة االنبار امس االثنني العثور
على حزام ناســف و 4رمانات يدوية
شرق االنبار.
وقــال املصــدر إن "قيــادة عمليات
شــرق االنبار وعلى وفــق معلومات
دقيقــة تعثر على حزام ناســف و4
رمانــات يدوية و 11مخــزن بندقية
كالشــنكوف ومخزين بندقية M 16

في منــزل مهدم مبنطقــة الروفة"
 ،مضيفــا ان القــوات األمنيــة في
قيادة عمليات الفرات االوسط القت
القبض على متهــم مطلوب على
وفق املــادة  ٤إرهاب يســكن ضمن
منطقة اللطيفية".
الديوانية – ممارسة امنية
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة
محافظة الديوانية واملنشــآت امس
االثنني ان مفارز امنية نفذت ممارسات
امنية واســعة النطاق شملت عدد
مــن املناطق فــي عمــوم احملافظة
القي خاللهــا القبض على عدد من
املتهمني واملطلوبــن للقضاء على
وفق مواد قانونية مختلفة .
وأشــار املصــدر الــى ان عمليــة
القبــض نفذت على وفــق مذكرات
قبض قضائية  ،مشــيرا الى قيامها

بإحالة جميــع املتهمني الى اجلهات
اخملتصة لغرض استكمال االجراءات
القانونية.
ميسان – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة
ميســان واملنشــآت امــس االثنني ان
مفارز شرطة األقسام وأفواج الطوارئ
والصنوف األخرى العاملة في احملافظة
متكنت من إلقاء القبض على عدد من
املتهمني بينهــم متهم مطلوب على
وفق املــادة الرابعة من قانون مكافحة
اإلرهاب.
وأشــار املصدر الــى ان التهم تنوعت
بــن جرائم القتل والســرقات وحيازة
وتعاطي املواد اخملدرة واملؤثرات العقلية
فضال عن ضبط مــواد مخدرة وأدوات
لتعاطي اخملــدرات ،وأســلحة واعتدة
مختلفة األنــواع وعجــات ودراجات

مخالفة.
نينوى – اعتقال ارهابي
اعلن الناطق الرســمي باســم وزارة
الداخلية العراقية اللواء الدكتور سعد
معن امس االثنني عن متكن مفارز مركز
شرطة الرشــيدية التابع الى مديرية
قســم أبي متام فــي محافظة نينوى
من القبض علــى احد عناصر تنظيم
داعش االجرامي في منطقة حي النور
في اجلانب األيسر ملدينة املوصل.
وبــن اللــواء معــن ان االرهابي كان
يشــغل منصــب آمر مفــرزة جرحى
في تنظيم داعش اإلرهابي ومســؤول
االغتيــاالت في تنظيم القاعدة ضمن
قاطع املنطقة  ،مشيرا الى ان املتهم
أعتــرف بقتل موظف فــي محافظة
نينوى فضال عن اعترافه بقتل العديد
من منتسبي القوات األمنية.
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إصالح وتأهيل كابالت
الهواتف األرضية
في قاطع الرصافة

بغداد  -الصباح الجديد:
تصاعــدت وتيرة العمــل للفرق الهندســية
والفنيــة في هيئة صيانــة الكابالت في بدالة
الضبــاط التابعــة ملديرية اتصــاالت الرصافة
ومتكنت من اصــاح عارضة كابل رئيس حرف J
سعة  600مشترك وادخاله للخدمة والذي يزود
مقر احلزب االشوري وعدد من احملال التجارية ودور
املواطنني بخدمة الهاتف االرضي .
وفي ســياق متصل قامت املالكات الفنية في
بدالة العلويــة التابعة إلــى مديرية اتصاالت
الرصافــة بصيانة وتأهيل الكابل الرئيس حرف
 YKوالذي يقدم اخلدمة الهاتفية لشركة ما بني
النهرين العامة للبذور التابعة الى وزارة الزراعة
اضافــ ًة الــى دور املواطنني وشــركات القطاع
اخلاص .
وتأتــي هذه االعمال ضمن اخلطط املرســومة
لوزارة االتصاالت وتشكيالتها في صيانة وتأهيل
العوارض لشــبكات الهواتــف االرضية لتقدمي
افضل اخلدمات في مجال االتصاالت واالنترنت .

النقل الخاص تعيد

تأهيل مرأب الحويجة
بعد تحرير القضاء

بغداد  -الصباح الجديد:
شــرعت الشــركة العامــة إلدارة النقل اخلاص
بإعداد خطة شاملة إلعادة تأهيل مرآئب املناطق
احملررة من عصابات داعش اإلرهابية .
وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي
ان أقسام الشركة باشرت بإعادة تأهيل وتنظيف
وإدامــة مرائبها فــي احملافظات احملررة وتســيير
خطوط النقــل الداخلية واخلارجية بغية تفعيل
احلركة اإلقتصادية في تلك احملافظات .
من جانبه أوضح عباس علي مدير قسم كركوك
للنقــل اخلــاص انه عقــد عــدة إجتماعات مع
القيادات االمنية واجلهــات اخلدمية واالدارية من
أجل إعادة العمل مبرائــب احملافظة املتضررة من
األعمــال اإلرهابية وبعد اســتحصال املوافقات
الرسمية والتخطيط للعمل املشترك مع جميع
اجلهات الســاندة شرع قســم كركوك بالتعاون
مع بلدية قضاء احلويجــة بتنظيف وإدامة مرآب
احلويجة املوحــد (  ٨٠كم عن مركــز احملافظة )
وصيانة مادمرته عصابات الظالم لكونه ذا أهمية
كبرى للقضــاء إذ يضم خمســة خطوط نقل
حيوية تسهم في إنعاش احلركة االقتصادية في
القضاء والقرى اجملاورة له .

وزير العمل ّ
يوجه

بتسهيل آليات إنجاز

معامالت المواطنين
بغداد  -الصباح الجديد:
وجه وزيــر العمل والشــؤون االجتماعية املهندس
محمد شــياع الســوداني بضرورة تســهيل اجناز
معامــات القروض وحتديث البيانات االستشــارية
وتبسيط االجراءات للمواطنني.
واطلع الوزير خالل تفقده دائرة التشغيل والقروض
على آلية اجناز معامالت املواطنني وترويج معامالت
القروض للمتقدمني الذين ظهرت اســماؤهم في
الوجبات االخيــرة  23و ،24واكد على اعطاء مهلة
ثالثة اشــهر للمتقــدم لغرض املراجعــة لترويج
معاملــة القــروض وبخالفه يســقط حقه بعد
انقضاء املدة.
وأشار الوزير الى اهمية متابعة مشاريع املقترضني
ودراسة اجلدوى االقتصادية لها وبيان مدى جناح تلك
املشــاريع في ان تكون مصدرا دخل لصاحبها .كما
وجه بضرورة ايجاد آلية مبســطة وطريقة اسهل
لتحديث بيانات االستشارية وذلك من خالل حتديث
املســتفيد البيانات في اقرب مركز او في منزله من
دون مراجعــة املواطن للدائرة وهــو نوع من اخلدمة
التي تقدمها الوزارة للمواطن.

ناقشت المستحدثات العلمية للطب النفسي ومخاطر نزف الجهاز الهضمي

صحة البصرة تحتفل باليوم العالمي للتمريض وبتخرج دفعة من طلبة المهن
البصرة  -سعدي السند:

شــهد األســبوع املاضي تنفيذ
عدد من األنشــطة والفعاليات
الصحية فــي البصرة  ،فبحضور
مدير عام صحة البصرة الدكتور
رياض عبد األميــر نظمت الدائرة
حفل تخرج الدفعــة الثانية من
طلبة معهد املهن الصحية.
والقى املديــر العــام كلمة في
االحتفاليــة اوضح فيها دور دائرة
صحــة البصرة فــي تعزيز ودعم
املعهد من خــال تطوير املالكات
التدريســية وتعريــف الطلبــة
باالســس العلمية الرصينة في
العمــل التمريضي مــع التأكيد
على دور املمرض في املؤسســة
الصحيــة  ،معربا عن ســعادته
علــى تخــرج هــذه الدفعة من
الطلبة ومســعى صحة البصرة
في تطويــر العمــل التمريضي
وحتســن نوعية التعليم متضي
مع الرؤية االســتراتيجية للوزارة
ودائرة صحــة البصــرة وحتقيق
ثمــار ذلك من خــال تخرج عدد
مــن الدفعات  ،بعــد ذلك وزعت
شــهادات التخرج على الطلبة
الذين تتوزع تخصصات دفعتهم
املتخرجة على قسمي التمريض
والقبالة والتوليد.
املستحدثات العلمية للطب
النفسي
وناقشت كلية الطب في جامعة
البصــرة بالتعــاون مــع مكتب
الصحة النفســية التابع لدائرة
صحة البصرة (اجلديد في الطب
النفسي).
وقالــت الدكتــورة نزهــت جنم
طبيبــة اختصــاص الصحــة
النفسية في دائرة صحة البصرة:
بعــد أن بــات الطب النفســي
يأخذ مســاحة كبيرة في العالم
مــن حيث التشــخيص والعالج
والدراســات العلمية التي تشير
الــى زيــادة فــي معــدل مرض
االكتئاب والصــدارة بني األمراض
التي تصيب األشخاص خالل عام
 2020بينما في عام  2030وبكونه
احد االســباب للوفاة  ،مبينة ان
الندوة ناقشت ايضا االضطرابات
النفسية التي تســبب الشذوذ
اجلنســي فضــا عن الســحر

تسعى دائرة صحة
البصرة الى تطوير
العمل التمريضي
وتحسين نوعية
التعليم مع الرؤية
االستراتيجية للوزارة
وتحقيق ثمار ذلك من
خالل تخرج عدد من
دفعات الطلبة

مدير عام صحة البصرة يوزع شهادات التخرج بني طلبة معهد املهن الصحية

والشــعوذة ورأي الديــن والطب
فيها.
من جانبه أوضح املدير العام توفر
مركز متطور للدراسات العليا في
الطب النفسي وتوجد فيه ردهة
نفسية متطورة في مستشفى
البصرة العام فضــا عن افتتاح
ردهات نفســية في مستشفى
املوانــئ ومستشــفى الصــدر
التعليمي ،مشيرا الى التوجه الى
اســتحداث ردهة حديثة خاصة
لعالج مدمني اخملدرات  ،مؤكدا ان
األمراض النفســية الناجمة عن
ضغوطات احلياة مــن املمكن ان
تعالج و تتماثل للشــفاء من دون
اللجوء الــى عالجات طبية حيث
تقوم على تغيير افكار الشخص
املريض نفســيا والسعي لتغيير
الواقع. .
كما حتدث الدكتور عقيل الصباغ
قائالان :ندوة اليوم هي الثانية التي
تقيمها كلية الطب بالتعاون مع
مكتب الصحة النفســية التابع
لدائــرة صحة البصرة ملناقشــة
االمــراض النفســية التي منها

االكتئــاب أو االنفصــام  ،مبينا
ان الطــرق القدمية فــي العالج
كانت تعتمــد علــى العالجات
بينما الطب احلديث وجد اللجوء
ألساليب مســتحدثة تقوم على
العالج من خالل الدعم النفسي
والقيــام بالرياضة والســباحة
واللجوء الى العالجــات احلديثة
التي تقلل الكثير من املضاعفات
الناجمة عن تناول العالج.
وبــن الصبــاغ ان تقارير الصحة
العامة تشــير الــى ان عالجات
االمراض النفسية سوف تتصدر
العالجات التي سوف يستعملها
االشــخاص  ،ومناقشــة حتليل
الطــب النفســي والشــريعة
االســامية حلــاالت الســحر
والشعوذة وتأثيرها على الناس.
مخاطر نزف اجلهاز الهضمي
وعقــدت دائرة صحــة البصرة /
شــعبة اجلهاز الهضمــي ندوة
بعنــوان (دور الناظــور في حاالت
نزف اجلهاز الهضمي )على قاعة
محاضرات مستشفى الفيحاء.

وقــال الدكتــور احملاضــر طبيب
اختصــاص دقيق كمال بريســم
العبــودي ان الغاية من الندوة هو
تثقيف األطبــاء وتوزيع األدوار في
حاالت نزف اجلهــاز الهضمي من
حيــث التعامل مع هــذه احلاالت
فضال عن أماكــن دخول املرضى
حيث تقســم إلى ردهات العناية
املركزة والطوارئ والردهات.
واوضح الدكتور بريســم أهمية
الناظور في التشخيص وكيفية
إعطاء العــاج والتعامل مع أي
حالة نــزف حتدث مستشــهدا
بالصــور حلــاالت النــزف وبعض
املرضــى الذيــن متــت إحالتهم
وعالجهم بصورة دقيقة  ،مشيرا
إلى كثــرة اإلصابة بهــذه احلالة
في الوقت احلالي وشــدة خطورة
اإلصابة وكيفية تشــكيل فريق
عمل من أطبــاء اجلراحة وأطباء
الباطنية وأطباء اختصاص اجلهاز
الهضمي والتنســيق الصحيح
بينهــم واخلروج بعمــل يخفف
مــن حــاالت النــزف ومخاطره
ومضاعفاته.

وأكد احملاضر ايضــا على أهمية
تدخل الناظور قبــل حالة النزف
وســرعة اكتشــاف احلالة حتى
يكون عالجها اسهل وأقل خطورة
كما أوضح ان عمليــات الناظور
اجلراحية باتــت اليوم تعوض عن
كثير مــن العمليــات اجلراحية
فوق الكبــرى وبالتالــي تخفف
املضاعفات وعدم إعطاء التخدير
العام وما له من تأثيرات ســلبية
على املرضى واســتعادة عافيته
بأقل األوقات وأهم هذه العمليات
هي قسطرة القنوات الصفراوية
والتعامل مــع أورام القناة ونزيف
املــريء واملعدة واالثني عشــري
والتــي أصبحت مؤخــرا الحتتاج
لعمليــات جراحيــة كبــرى ومت
االستغناء عنها  ،وفي اخلتام بني
الدكتــور كمــال أن الناظور هو
أكثر دقــة من الرنني واملفراس في
تشخيص هذه األماكن
تكرمي املالكات التمريضية
ومبناسبة اليوم العاملي للتمريض
نظمــت دائــرة صحــة البصرة

احتفالية في مستشفى الصدر
التعليمــي بحضــور عــدد من
املالكات الطبيــة والصحية في
املؤسسات الصحية في احملافظة.
وتضمن احلفل كلمة املدير العام
لدائــرة صحــة البصــرة والتي
قدم فيهــا التهانــي للمالكات
التمريضية مبناسبة اليوم العاملي
للتمريــض  ،وأكد علــى أهمية
الدور الذي يلعبه قطاع التمريض
فــي رعايــة املرضى  ،داعيــا ً إلى
ضرورة االرتقاء مبستوى التمريض
 ،معبــرا عــن افتخــاره بتميــز
اخلدمات املقدمة املستحدثة في
املؤسسات الصحية واسهامات
املمرضني فيها.
واشــار املدير العام الى أن مهنة
التمريــض مهنــة ســامية وأن
اغلــب اخلدمــات املقدمــة في
املستشــفيات تقدم مــن قبل
مالك التمريــض  ،مشــيرا ً إلى
أهمية تكــرمي العاملني واملبدعني
في شــتى اجملــاالت خصوصا ً في
اجملــال الصحي ألهميته في حياة
املواطنني.

يتضمن ترفيه تلفزيوني حصري مباشر وعند الطلب

زين العراق توفر  WAVOلمشتركيها من خالل شراكتها الجديدة مع OSN
بغداد  -الصباح الجديد:
وقعت شــركة زين العراق ،إحدى
شــركات مجموعة زيــن الرائدة
في خدمات االتصــاالت والبيانات
املتنقلــة فــي منطقة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيا  ،عن
توقيــع اتفاقية تعــاون مع ،OSN
الشــبكة الترفيهيــة الرائدة في
املنطقة  ،ميكن مبوجبها ملشتركي
زيــن العــراق اســتعمال منصة
 WAVOعبر اإلنترنت ،واملقدمة من
.OSN
وجتمــع  WAVOمزيــج فريد بني
املشــاهدة املباشــرة للقنــوات
التلفزيونيــة واملشــاهدة عنــد
الطلب ،وتتضمــن برامج عائلية
باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة،
وأشــهر املسلســات ،وأضخم
األفــام ،واألحــداث الرياضيــة

تقرير

احلصرية والتي ميكنك مشاهدتها
فــي أي وقت ومــن أي مكان .كما
تتوفــر عبــر الهواتــف الذكية،
واألجهزة اللوحية بنظامي أندرويد
و ،iOSوعلــى أجهــزة تلفزيــون
سامسوجن وإل جي الذكية ،وعلى
أجهزة الكمبيوتر.
وسيتمكن مشــتركو زين العراق
من خالل هذه الشراكة مع ،OSN
والتي تعتبــر األولى من نوعها في
العراق ،أن يشتركوا بحزمة بيانات
حصرية حتتــوي علــى  20جيجا
انترنت واستخدام شامل لتطبيق
.WAVO
وقد عقــب على الزاهــد ،الرئيس
التنفيذي لزين العــراق قائالً" :إن
هــذه الشــراكة مــع  ،OSNهي
استكماال ً الستراتيجية زين العراق
للدفــع بعملياتنــا التســويقية

والتشغيلية إلى مستويات جديدة
من اإلبداع واالبتكار ،وذلك من خالل
تقدمي جتربة فريدة ملشتركينا حتقق
آمالهــم وتطلعاتهــم .ويعكس
هذا العــرض الغير مســبوق في
العراق خلدمــة  WAVOمن OSN
وحزمة البيانات ،طموحنا لالرتقاء
باخلدمات الرقمية في العراق".
كما قال فرانشيسكو بيرتا ،نائب
الرئيس لعقود شركات االتصاالت:
"إن شــراكتنا مــع زيــن العراق
ســتفتح األفق لـ  WAVOجلمهور
جديد في املنطقة ،وستؤكد على
التزامنــا بتقدمي قيمة أكبر وجتربة
ترفيهية ال تضاهى من خالل تقدمي
مزيج من البــث احلصري وخدمات
املشــاهدة عنــد الطلــب .لــذا
يسعدنا أن يســتمتع عمالئنا في
العراق بالترفيــه العاملي املعروض

مــن  WAVOفــي أي وقت ومن أي
مكان".
تتميز منصة  WAVOباستفادتها
مــن االتفاقيــات طويلــة األمد
التــي متتلكهــا  OSNمع أضخم
استوديوهات الترفيه العاملية ،مثل
 ،HBOودرميوركــس ،ونيكيلوديون،
وديزنــي .وميكن ملشــتركي باقة
 WAVOأن يشــاهدوا أشــهر
املسلســات الغربية مثل Game
 ،of Thronesو،Westworld
واملسلســات العربية الضخمة
وجنوم الدرامــا العربية من قنوات
 OSNياهال األولى  ،HDومع إضافة
 25قناة تلفزيونية تبث مباشــرة،
وإمكانيــة مشــاهدة مجموعة
كبيرة مــن البرامج احلصرية عند
الطلب ،فــإن ما تقدمه  WAVOال
مثيل له في املنطقة.

التجارة تبحث زيادة استيرادها من الحنطة األسترالية

توزيع مستحقات مسوقي الحنطة المحلية لعام 2018
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة لتجارة
احلبوب في وزارة التجارة عن مباشة
سايلو كربالء وبابل بتسليم صكوك
مسوقي احلنطة للعام  2018والتي
بلغت  62صكا .
واكــد مدير عــام الشــركة نعيم
املكصوصي اجناز مايقرب من 1425
معاملــة بصــرف االســتحقاقات
املالية للمســوقني بعــد اجراءات
التدقيــق مــن اجلهــات الرقابيــة
حيث ســتصرف بقية املستحقات
ملستحقيها تباعا.
وفي سياق اخر اشار املدير العام الى
تســلم ســايلو كربالء كميات من
احلنطة االميركية املستوردة حلساب
البطاقــة التموينية وجرى تفريغها
فــي الســاحات بعــد االنتهاء من
اجــراءات الفحص اخملتبري  ،اذ كانت
الكميات املتســلمة باملســقفات
 857الفا و 374طنــا ورصيدها في

الســاحات بلغ  9ماليني و 414الفا
و 429طنا مــن اصل الكمية املقررة
للفرع.
وقــال املدير العام ان فرع الشــركة
فــي محافظــة النجف االشــرف
جهــز وكالء التموين فــي احملافظة
مبــادة الــرز احمللي حلســاب مفردات
البطاقة التموينية وقال ان الكمية
االجمالية املقررة للمحافظة بلغت
مبا يقــرب من  4ماليــن و 753الفا
و 805اطنــان مــن ضمنها حصة
النازحني البالغة  60الفا و 750طنا
 ،فيما بلغ ما جهز لغاية االن الفني
و 453طنا من اصــل الكمية  ،اذ ان
املتبقي منها مايقرب من  282الفا
و 805اطنان مع اســتمرار التجهيز
لتعزيز مفردات البطاقة التموينية
من املادة في احملافظة.
ولفت مدير عام الشركة الى استمرار
الفــرق الرقابية في الــوزارة متابعة
املوســم التســويقي وانســيابية
التســويق في املراكز التســويقية
مبحافظــات البــاد  ،موضحــا ان

الكميات املسوقة بفرع صالح الدين
لصومعة تكريــت بلغت  1.327طنا
ومجــع حبــوب بيجــي  1.650طنا
ومجمــع حبوب العلــم  1.445طنا
ومجمع الــدور  1.143طنا وصومعة
الطوز  1.230طنــا اما صومعة خان
ضاري بلغت الكميات املتسلمة 551
الفا و 329طنا درجة اولى و  186الفا
و 660طنا درجة ثانية .
علــى صعيــد متصل بحــث وكيل
وزارة التجــارة للشــؤون االقتصادية
املهندس هيثم اخلشــالي مع القائم
باالعمــال االســترالي فــي بغــداد
رغبــة العراق بزيادة حجم اســتيراد
احلنطة االســترالية التي تتالءم مع
الذوق العراقي اضافة الى مناقشــة
املواضيع ذات االهتمام املشترك وهي
ســبل حتكيم العالقات االقتصادية
والتجاريــة بني البلدين ومشــاركة
اســتراليا فــي دورة معــرض بغداد
الدولي .
واكد الوكيل خالل اللقاء ان سياسة
العراق هــي االنفتاح على العالم من

خالل بناء عالقــات اقتصادية وجتارية
متينة مع جمهوريــة العراق ومنها
اســتراليا التي متتــد عالقته معها
لعشرات السشــنني وان لدى العراق
رغبة مــع اجلانب االســترالي لزيادة
جتهيــز العراق باحلنطة االســترالية
وذلك عبر االليــة التي اقرها مجلس
الوزراء العراقي.
كما ناقش وكيل الشؤون االقتصادية
مراحل انضمــام العراق الى منظمة
التجــارة العاملية  WTOواملكاســب
التــي ســتحققها عنــد االنضمام
اضافــة الى حجم وتنوع مشــاركة
استراليا بدورة معرض بغداد الدولي
املقبلة .
مــن جانبه اكــد القائــم باالعمال
االســترالي حرص بالده على التعاون
االقتصــادي والتجــاري مــع العراق
وخصوصا بعد حتريــر كامل اراضيه
من العصابات الداعشــية حيث هنأ
الشــعب العراقي بهذه االنتصارات
املتحققــة والــذي متنــى ان تكون
االنتصارات بكل اجلوانب واجملاالت .

اقتصاد
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الجفاف ُيهدد األهوار بخروجها من الئحة التراث العالمي

تركيا :مقايضة النفط العراقي بالماء أصبح أمرًا واقعيًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
عد رئيس اكادميية السياســات
ّ
املائيــة التركي دورســون يلدز،
أمس االثنــن ،مقايضة النفط
باملاء بــن العــراق وتركيا بات
“واقعيا” في ظل نقص امدادات
املياه وإمكانيــة تعرض العراق
للجفــاف ،مشــيرا إلــى أن
املشــكلة الرئيسة لم تعد في
السدود.
وقــال يلــدز فــي تصريحــات
اوردتهــا وكالة «ســبونتيك»
الروسية بنسختها االنكليزية
إن “املشــكلة الرئيسة ليست
في أن الســدود التركية تعوق
تدفق املياه في املنطقة ،ولكن
احلقيقة أن هنــاك العديد من
الالعبني اجلدد الذين ظهروا اآلن
في السياسة املائية في الشرق
األوســط ،وأحد هؤالء الالعبني
هو اإلدارة اإلقليميــة الكردية
للعراق (كردستان).
ورأى يلــدز أن «إمكانيــة توفير
العراق النفط لتركيا في مقابل
احلصــول على امليــاه هو نهج
واقعي للغاية ما ســينعكس
إيجابا على السياســة املائية
للبلديــن وتطوير تبادل املنفعة
بني انقرة وبغداد».
واشــار إلــى أن «تأجيــل هذه
العملية لن يؤدي إال إلى تفاقم
املشــكلة ،إذ أننا منــر بفترة ال
ميكــن فيها التوصــل إلى حل
ألزمــة امليــاه ،مــن دون الثقة
واالحترام املتبادلني ملصالح كل
طرف».
داخلياً ،اطلقت احلكومة احمللية
في محافظة ذي قار حتذيرا ً من
جفاف األهوار ،بسبب شح املياه
الواصلــة للمحافظة ،ما يهدد
الثــروة الزراعية والســمكية
واحليوانية ،واخلشية من إخراج
األهوار من الئحة التراث العاملي

يلدز :المشكلة
الرئيسة ليست في
أن السدود التركية
تعوق تدفق المياه
في المنطقة ،ولكن
الحقيقة أن هناك
العديد من الالعبين
الجدد الذين ظهروا
اآلن في السياسة
المائية في الشرق
األوسط ،وأحد هؤالء
الالعبين هو اإلدارة
اإلقليمية الكردية
للعراق (كردستان)

ارتفاعًا طفيفًا

وأضاف أن «مناشدات احلكومة
احمللية لم تتوقف منذ سنوات،
خصوصا ً بعدمــا أدرجت أهوار
احملافظــة على الئحــة التراث
العاملي ما يتطلب عناية خاصة
بتوفيــر كميات امليــاه الالزمة
إلدامة احليــاة فيها بل وزيادتها
لغرض إنعــاش املنطقة ،ولكن
لــم نحصــل علــى أي نتيجة
إيجابية».
وزاد أن «الوضــع احلالــي فــي
نســب وتصريف املياه مخيفة
جدا ً لعموم احملافظة ،خصوصا ً

"المركزي" يوافق على

تأسيس  6بنوك إسالمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق البنك املركزي العراقي على
منح املوافقات املبدئية على دمج
شركات التحويل املالي املقدمة
من شركة احلرير للتحويل املالي
لتأسيس  6بنوك إسالمية.
وأوضح املركزي في بيان له أمس،
أنــه وافــق على دمج شــركات
التحويل املالي مع شــركة النور،
والنبــال ،والنهر اخلالــد ،واحلارث
لتأسيس مصرف إسالمي.
ووافق املركزي على دمج شركات
التحويــل املالــي مــع شــركة
األســوار ،واللؤلؤ ،وعطاء الغري،
لتأسيس مصرف إسالمي ،ومنح
أيضا لدمج شــركات
املوافقــة ً

التحويل املالي مع شركات احلرير،
والوائل ،واألمني العربية لتأسيس
مصرف.
وتابع البيــان ،املوافقة على دمج
شــركات التحويــل املالــي مع
شركات الرابطة املالية ،والشارق،
وبالد الشــام لتأســيس مصرف
إســامي ،كمــا وافــق املركزي
لشــركة عبر القــارات للتحويل
املالي لالندماج مع شركة املنافع
للتحويل املالي لتأسيس مصرف
إسالمي.
ومنــح البنك املركــزي املوافقة
املبدئية لشركة الطيف للتحويل
املالي لالندماج مع شركة النبالء
لتأسيس مصرف إسالمي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفــط ،أمس االثنــن ،لتواصل
االنخفاض الكبير الذي سجلته يوم اجلمعة املاضي،
في الوقت الذي تقول فيه السعودية وروسيا إنهما
قد تزيدان اإلمدادات في حني ال تظهر أي مؤشــرات
على انحسار منو اإلنتاج األميركي.
وذكرت “رويتــرز” في تقرير لهــا ،ان “العقود اآلجلة
خلام القياس العاملي مزيج برنت بلغت 75,09 ،دوالرا
للبرميل بانخفاض  1,35دوالر ،في حني بلغت العقود
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي 66,22
دوالرا للبرميل بانخفاض  1,66دوالر”.
وأضاف التقرير ان “عقود شــنغهاي اآلجلة للنفط
اخلام في الصني تراجعــت  4,8باملئة إلى  457,7يوان
( 71,64دوالرا للبرميل)”.
وبــدأت منظمة البلــدان املصدرة للبتــرول “أوبك”
وكذلك روســيا أكبــر املنتجني وغيــر العضو في
املنظمة في كبــح اإلمدادات فــي  2017لتقليص
الفجــوة بني العــرض والطلب في الســوق ودعم
األسعار التي انخفضت في  2016ألدنى مستوياتها
في أكثر من عشر سنوات عند ما يقل عن  30دوالرا
للبرميل.

الليرة التركية تسجل

جفاف األهوار جنوبي العراق

بســبب تعــذر احلكومــة من
احملافظة عليها.
وقال رئيــس اللجنــة الفنية
فــي مجلس احملافظة حســن
األسدي ،في تصريح صحافي ،إن
«هناك موجة جفاف قاسية متر
باحملافظة وتؤثر بالدرجة األساس
على أهــوار ذي قار وهو ما يؤدي
إلــى هجرة ســكانها املتبقني
بعد هجرة القســم األكبر في
العقود املاضية بسبب جتفيف
لدواع أمنية أو ألســباب
األهوار
ٍ
بيئية طبيعية».

برنت العالمي

مناطق األهوار والتي تتســبب
لها باجلفاف التــام ،األمر الذي
ســينعكس على بيئــة املياه
املتوافــرة في مســارب األنهر
ما يهددهــا بكارثــة حقيقة
للتنوع البيئي» ،مشــيرا ً إلى أن
«احملافظة قد تتعرض في الفترة
املقبلــة إلى شــح ميــاه حاد
كونهــا تقع في ذنائــب األنهار
على ضوء انخفاض املناســيب
أخيراً».
من جهــة أخرى ،قال رئيس فرع
احتاد اجلمعيات الفالحية في ذي

قار مقداد الياســري إن «األهوار
جتف منذ ســنوات ولكنها في
الفتــرة املاضيــة وصلــت إلى
حدود ال ميكن السكوت عنه ،إذ
أنها ستؤثر في حياة املواطنني
هناك وليس فقط على مستوى
الزراعة والثروة احليوانية».
وأضاف أن «اجلفاف بدأ بالفعل
منذ أيام عدة وبدأت مناســيب
املياه بالنفاد التدريجي ،ويتوقع
أن جتــف األهــوار بشــكل تام
خالل فتــرة وجيــزة ،إذ إن مياه
األهــوار الوســطى والتي تبدأ

من نهاية سد احلفار في كرمة
بني ســعيد والتي تعــد بداية
األهوار الوســطى في احملافظة
بــدأت بالرجوع عكســيا ً إلى
نهر الفــرات بعدما انخفضت
مناسيب األخير في نحو كبير».
ولفت إلى أن «اســتمرار احلال
سيزيد الوضع ســوءا ً كون أيام
الصيــف ما زالت فــي بدايتها
وهو ما يزيــد من حجم املعاناة
كلمــا انخفضت املناســيب،
وقد يؤدي ذلــك إلى تفريغ مياه
األهوار».

 % 65من عائدات خام االقيلم تخصص لرواتب الموظفين
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير مالية اقليم كردســتان
ريباز حمــان ،أمــس االثنني ،عن
تخصيص نســبة  65%من عوائد
نفط االقليم الــى رواتب موظفي
االقليم ،في حني أشار الى أن وزارته
تتســلم نحو  378مليار دينار من
عائدات النفط.
وقــال حمالن في بيان نشــر على
موقع حكومة االقليم ،إن "إقليم
كردستان يصدر يوميا ما بني 300
الف ــــ 320ألف برميــل" ،مبينا
ان "وزارة املاليــة تتســلم نحــو
 378مليار دينار شــهريا من موارد
النفط ،منها نسبة  65%تخصص
لرواتب موظفــي االقليم والباقي
كمستحقات للشركات العاملة
والقروض ومصاريف النقل".
واضاف حمالن أنه "يتم تخصيص

تقـرير

نســبة  83%مــن جميــع واردات
االقليــم الداخليــة والنفــط
واملبالــغ التي ترســلها احلكومة
االحتادية لالقليم لدفــع الرواتب،
كما تخصص نســبة  5%لسلف
الدوائر واملؤسســات ونســبة 8%
للخدمــات مثــل االدويــة وأجور
الكهرباء وتخصيصــات الطعام
والصيانة وااليفــادات واالتصاالت
والتنظيــف ويتــم تخصيص 4%
فقط لالستثمار".
في السياق ،كشفت وزارة النفط
عــن ان عدم التوصــل التفاق بني
بغداد واربيــل على تصدير النفط
عبر املنفذ الشمالي ،يفقد العراق
خسائر يومية تصل الى  ٥٥٠الف
برميل يومياً.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم
جهــاد فــي حديث صحافــي ،ان

"نفــط كركوك متوقف بســبب
عدم االتفاق مع اقليم كردستان"،
مبينــا ان "وزارة النفــط ترغــب
باالســتئناف مجددا ً عبــر انبوب
االقليم".
واضاف ان "انتــاج حقول كركوك
االن هو اكثر مــن  150الف برميل
وميكن زيــادة هذه املعــدالت بعد
اســتئناف الصادرات" ،عادا ً "عدم
التصديــر عبر املنفذ الشــمالي
يتسبب بخسارة العراق الى ايرادات
مالية ملعدالت تصدير يومية ألكثر
من  550الف برميل يومياً".
وأوضــح ان" الــوزارة اعلنت اكثر
من مرة عــن رغبتهــا بالتصدير
عبــر املنفــذ الشــمالي ،ولكن
تعقيــدات امللفات بــن احلكومة
االحتادية واالقليم تســبب بذلك،
فضال عن قيــام االقليم بالتصدير

وإبرام العقود مع الشــركات من
دون الرجوع الى احلكومة االحتادية
ووزارة النفط".
وشــدد على ان "توقف الصادرات
النفطية يضر باالقتصاد الوطني
ويتسبب بخســائر مالية كبيرا"،
مطالبا بـ"وضع املصلحة الوطنية
فــوق كل اعتبــار الن تصدير هذه
الكميات سيســهم برفد املوازنة
العراقية باموال الصــادرات التي
توزع على جميع العراقيني".
يذكر ان وزارة النفط دعت في اكثر
من مفاوضات اقليم كردستان الى
تسليم صادرات الى شركة سومو،
اال ان االقليــم يرفــض تســليم
الصــادرات ،وال زال مصير صادرات
نفط كركــوك الذي صدر من قبل
اقليم كردســتان منذ  ٢٠١٤يعد
واحدة من امللفات الغامضة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت العملــة التركية إلى  4.67ليرة في مقابل
الدوالر في التعامــات املبكرة ،أمــس االثنني ،في
الوقت الذي يقيم فيه املســتثمرون آفاق السياسة
النقدية بعد زيادة طارئة من البنك املركزي ألسعار
الفائدة األسبوع املاضي بواقع  300نقطة أساس.
وبلغت الليرة  4.6740في مقابل العملة األميركية،
لترتفع  0.7باملئة باملقارنة مع ســعر اإلغالق البالغ
 4.7052اجلمعة .وعند املستويات احلالية.
ويأتــي ارتفاع العملــة التركية ،بعــد انخفاضها
لنسبة تفوق  20باملئة من قيمتها منذ بداية السنة
اجلارية ،قبل أن حتقق بعض املكاســب ،في حني اجته
املستثمرون إلى بيع الليرة في الفترة األخيرة خملاوف
تتعلق بقدرة البنك املركزي على احتواء التضخم.

تراجع اليورو
أمام الدوالر

لندن ـ رويترز:
بدد اليورو مكاسبه املبكرة وحتول لالنخفاض ،أمس
االثنني ،بعدمــا وضع الرئيس اإليطالي ســيرجيو
ماتاريال بالده على مســار انتخابات جديدة ،وهو ما
أذكى مخاوف من أن مينح هذا االجتاه تفويضا أقوى
لألحزاب املناهضة للمؤسسات في إيطاليا.
وميهــد قــرار ماتاريال تكليــف كارلــو كوتاريللي
بتشــكيل حكومة مؤقتــة الطريق أمــام إجراء
انتخابات من املرجح أن تطلــق صراعا يتعلق بدور
إيطاليا في االحتاد األوروبي ومنطقة اليورو ،وهو ما
أثار قلقا في األسواق املالية العاملية.
وبعدما صعد اليورو مبا يزيــد على نصف في املئة
خــال التعامالت املبكرة في لندن مســجال أعلى
مستوياته في اجللسة عند  1.17285دوالر ،هبطت
العملة األوروبية املوحدة  0.1في املئة ليتم تداولها
عند  1.1647دوالر ،وهو أدنى مستوياتها.
وض ُعف اليورو بفعل صعود الدوالر واتســاع الفارق
بني السندات األملانية واإليطالية ،مع قلق األسواق
من احتمال تشكيل حكومة ائتالفية مسرفة في
روما تضم حزبني مناهضني للمؤسسات.
وفي مقابل الفرنك السويســري ،ارتفع اليورو 0.8
في املئة ،متعافيا من أدنى مستوياته في نحو ثالثة
أشهر ،لكنه قلص مكاســبه التي حققها خالل
التعامالت األوروبية إلى النصف.
وصعد مؤشــر الــدوالر ،الذي يقيــس أداء العملة
األميركيــة أمام ســلة عمالت ،بنســبة  0.2في
املئة عن اإلغالق الســابق إلى  94.34مسجال أعلى
مستوياته في ستة أشهر.

ّ
مهددة بعقوبات واشنطن
مصارفها

ألمانيا تسعى التفاق إنهاء الخالف التجاري األميركي األوروبي
متابعة الصباح الجديد:
قــال وزيــر االقتصاد األملانــي بيتر
ألتماير أمس االثنني إن أملانيا تسعى
إلنهاء اخلالف بــن الواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي بشــأن قرار الرئيس
األمريكــي دونالــد ترامــب فرض
رسوم مرتفعة على واردات الصلب
واأللومنيوم.
وقال إنــه ســيناقش القضية مع
مفوضة التجارة األوروبية سيسيليا
ماملستروم ووزير التجارة األمريكي
ويلبر روس خــال اجتماع منظمة
التعاون االقتصــادي والتنمية في
باريس األسبوع اجلاري.
وقال ألتماير ”علينا محاولة تفادي
زيادة الرسوم“.
كان ترامب فرض رســوما  25باملئة
علي واردات الصلب وعشــرة باملئة
علي األلومنيوم في آذار لكن االحتاد
األوروبي حصل على استثناء حتى
أول حزيران.
وباشــرت مصارف أملانية التعامل
مع إيران خالل الســنوات املاضية،
مغتنمة االنفراج في برنامج طهران
النووي ،لكن هذه املغامرة قد تتعثر
وسط التهديدات األميركية بفرض
العقوبات مجددا ً على هذا البلد.
وأمهلــت واشــنطن الشــركات
األجنبية حتى مطلع تشرين الثاني
املقبــل لوقف تعاملها مــع إيران،
ملوحة بعقوبات غير مسبوقة قد

تطاولها.
التبــدل فــي املوقف
وينعكــس
ّ
األميركــي حيــال البرنامج النووي
اإليرانــي حتديدا ً علــى أملانيا ،التي
اســتثمرت مبالغ كبيرة منذ العام
 ،2015ملعاودة العالقات االقتصادية
مع اجلمهورية اإلسالمية.
والتزم «دويتشــه بنك» و «كومرتز
بنــك» األملانيان احلــذر ،وبقيا خارج
اللعبــة بعدما فرضــت عليهما
واشــنطن عقوبات صارمــة عام
 ،2015التهامهمــا بانتهاك احلظر
املفروض على إيران.
في املقابــل ،رأت بعــض املصارف
ً
فرصــا في إيران
األملانية الصغيرة
لتطوير أعمالها ،ومن بينها «املركز
الدولــي للكفاءة» الذي تأســس
عــام  ،2008ويضم ســتة صناديق
تعاونية فــي توتلينغــن في والية
بادن فورمتبــرغ ،ملســاعدة الزبائن
في األسواق احلساســة مثل إيران
والسودان.
وســجلت أملانيا زيادة في مبادالتها
مع إيران منذ توقيع االتفاق بشــأن
امللــف النووي عــام  ،2015فبلغت
قيمــة صادراتها من الســلع 2.57
مليار يورو عــام  2016بزيادة  22في
املئة عــن  ،2015ثم  2.97مليار يورو
العام املاضي بزيــادة  5.15في املئة
عن .2016
وأكدت مديــرة األعمال الدولية في
املركــز باتريزيا ملفــي في تصريح
إلى وكالة «فرانس برس» ،مواصلة

االحتاد األوروبي وأميركا

«خدمــة زبائننا برغــم التهديدات
األميركية» .وقالت «ال بد من انتظار
ما ستكون عليه العقوبات املقبلة»
قبل اتخاذ أي قرار.
وال يعتــزم املعهــد االستســام،

بعدما سجل الطلب وفق املسؤولة
«زيادة كبيرة في السنوات األخيرة،
صادرة عــن شــركات مدرجة في
مؤشر «داكس» (ألكبر ثالثني شركة
أملانية) ومن أنحــاء أملانيا ،كما من

سويسرا.
لكن التعامل مــع إيران ّ
يلفه مزيد
من احلذر ،إذ ال جتري عمليات التمويل
إال باليــورو ،وال يتعامــل املركز مع
شــركات تضم بني مجالس إدارتها

أميركيا ً أو شــخصا ً يحمل إقامة وثمة معبر آخــر للتعامل مع إيران
دائمــة في الواليــات املتحدة .كما هو املــرور عبــر «البنــك التجاري
ال يجــب تخطــي نســبة القطع األوروبــي اإليراني» ،وهــو مصرف
األميركيــة الصنع فــي املنتجات أملاني في هامبورغ متخصص منذ
املصــدرة إلى إيران نســبة  10في العام  1971فــي التعامل مع إيران.
املئة من مكوناتها .وشددت ملفي وأكد املصرف في بيان على موقعه
على أن الظروف «حتمت على إدارتنا اإللكتروني« ،البقــاء في التصرف
التحلي بالشجاعة».
بالكامل» خلدمة زبائنه.
فضــل مصرف «دي زد أمــا البنــك املركــزي األملانــي
في املقابلّ ،
بنك» الــذي يعتبــر مثابة مصرف «بوندســبنك» اخملــول التدخل في
مركــزي ألكثــر من ألــف صندوق حال فرض االحتــاد األوروبي عقوبات
تعاونــي محلي فــي فرانكفورت ،مالية ،فيرى أن «الوضع لم يشهد
االنسحاب كليا ً من إيران.
أي تغييــر» .وأكد لـ «فرانس برس»،
وأوضح ناطق باســمه لـ «فرانس أن «وحــده نظام عقوبــات االحتاد
بــرس» ،أن «إدارتنا قــررت وقف كل األوروبــي (علــى إيران) ســيكون
خدمات الدفع مع إيران».
حاسماً» ،مشيرا ً إلى أن «شيئا ً لم
ويتجــه «املركز الدولــي للكفاءة» يتغير حتى إشعار آخر».
بالتالي إلى االســتناد إلى شــريك وفــي حــال أُعيــد فرض ســقف
مالي آخر ،هو الفــرع األملاني لبنك للتحويــات املالية إلــى إيران كما
«ملي» الوطنــي اإليراني ومقره في كان الوضع قبل كانون الثاني ،2016
هامبــورغ ،لكن رمبا لن يعــود قادرا ً عندئذ يتحتــم على البنك املركزي
على القيــام بذلك في حــال أدرج األملاني ،املوافقة على أي مدفوعات
أكبر مصارف إيــران التجارية على تشمل شريكا ً إيرانياً.
القائمــة األميركيــة للشــركات ويدعــو لوبــي املصــارف األملاني
احملظور التعامل معها ،مثلما سبق «كريديــت فيرتشــافت» برلــن
وشركاءها األوروبيني ،إلى الوضوح
وحصل في املاضي.
وتقضــي النشــاطات مــع إيران كي حتظــى املصارف والشــركات
بالنســبة إلى نحــو  390صندوق بـ «حماية فعليــة من أي عقوبات
توفير أملانياً ،بتحريــر وثائق تتناول أميركية محتملة».
وخلُصت ملفي إلى أن الوقت داهم،
عقود تصدير.
وقــال مصــدر قريــب مــن امللف ألن «شــركات كثيرة تريد وقف أي
«ســندرس املســألة مبزيــد مــن تعامل مع إيران ،لعجزها عن تقومي
أخطار البقاء فيها».
االنتباه».
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شؤون عربية ودولية

الجيش االسرائيلي يداهم

صفقة لتقاسم النفوذ في محافظة درعا

مشتبه به

مقتل روس في هجوم لـ«داعش»

مخيم األمعري بحثا عن

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دهــم اجليش االســرائيلي امس (االثنــن) ،مخيم
األمعري لالجئني الفلسطينيني في الضفة الغربية
احملتلة ،بحثا علــى ما يبدو عن مشــتبه بهم في
قضية قتل جندي.
واعتقل اجليش االسرائيلي تسعة شبان وأصاب 13
آخريــن ،بعد اقتحام عنيف خمليــم األمعري .والحقا
انسحبت القوات االسرائيلية من اخمليم ،وفق ما أفاد
موقع «عرب .»48
وذكر شهود أن أكثر من  30آلية عسكرية لالحتالل
حاصرت مخيم األمعري ،برفقة جرافة وسيارة املياه
العادمة ،حيث قام عشــرات اجلنود مبحاصرة منزل
شاب مشــتبه بقتل جندي قبل أيام ،متهيدا لهدم
املنزل.
واندلعــت مواجهــات باخمليــم ،بني شــبان وجنود
االحتالل ،حيث بلغ عن إصابات بالرصاص احلي .وأفاد
شهود بأن جيش االحتالل نشر قناصة على أسطح
املنازل اجملاورة للمنزل احملاصر في اخمليم.
يأتي ذلك ،بعد ايام من وفاة جندي اســرائيلي متأثرا
بجروح اصيب بهــا خالل عملية دهــم في اخمليم.
وأصيب الســرجنت رونني لوبارسكي ( 20عاما) من
وحدة القوات اخلاصة بحجر ألقي على رأســه خالل
عملية اعتقال جرت ليلــة اخلميس املاضي ،وتوفي
فجر السبت املاضي متأثرا بجروحه.

قادة ايران والصين وروسيا
يجتمعون الشهر المقبل

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن مســؤولون في بكني امــس االثنني أن
الرئيس االيراني حسن روحاني سيحضر قمة
مع نظيريه الصيني والروســي الشهر املقبل
في إطار مســاعي انقاذ االتفاق النووي الذي
بات مهددا باالنهيار عقب انسحاب واشنطن
منه.
وتعمل كل من الصني وروسيا والقوى األوروبية
املوقعة على االتفاق النووي االيراني املبرم عام
 2015جاهــدة النقاذه بعدمــا أعلن الرئيس
األميركي دونالد ترامب االنسحاب منه وإعادة
فرض العقوبات على طهران.
وســيلتقي الرئيس الصيني شــي جينبينغ
نظيره االيراني روحاني علــى هامش اجتماع
«منظمــة تعاون شــنغهاي» في التاســع
والعاشــر من حزيران في تشينغداو ،بحسب
ما أفاد وزير خارجية بكني وانغ يي.
لكن بكني ،الشريك التجاري األبرز اليران وأحد
أكبر مشــتري النفط منها ،أكدت أنها تنوي
مواصلــة التعامل مع احلكومــة في طهران
رغم التحرك األميركي.
ويرجــح أن تكثــف الشــركات الصينيــة
أنشــطتها في ايران مللء الفــراغ الذي خلفه
خــروج الشــركات األميركية واالنســحاب
احملتمل للمنافسني االوروبيني خشية التعرض
الجراءات عقابية من الواليات املتحدة.
وايران عضو مراقب حاليا في «منظمة تعاون
شــنغهاي» رغم أنها سعت طويال للحصول
على عضوية كاملة.
ويضــم التكتــل االقليمــي املعنــي باألمن
والتجارة أربع جمهوريات ســوفياتية سابقة
من آســيا الوســطى إضافة إلــى عضوين
جديدين هما باكستان والهند.

تقـرير

ودمشق تتراجع عن معركة درعا
متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الدفاع الروســية
عــن مقتــل أربعة مستشــارين
عســكريني روس وإصابة  3آخرين
خالل هجوم في محافظة دير الزور.
في غضون ذلك ،عاد الصراع بني تل
أبيب وطهران إلى الواجهة عندما
جــدد رئيس الــوزراء اإلســرائيلي
بنيامني نتانياهو تهديده بأن الدولة
العبرية ستتصدى إليران النووية و
«ألي محاولة إيرانية لنقل أسلحة
فتاكة إلى لبنان أو تصنيعها فيه».
مبوازاة ذلك ،تراجعت دمشق ،بفعل
ضغط روســي ،عن التلويح بفتح
معركة في اجلنوب السوري ،وسط
أنباء عــن قرب التوصل إلى صفقة
لتقاســم النفوذ مع املعارضة في
محافظة درعا .وربطت إيران إجراء
انتخابات حرة في ســورية مبغادرة
«القوات األجنبية غير الشــرعية،
وبينها أميركا».
وفي تصعيد إســرائيلي ضد إيران،
أكــد نتانياهو أن الدولــة العبرية
«ســتتصدى ألي محاولــة إيرانية
لنقل أســلحة فتاكة إلى لبنان أو
تصنيعها فيه».
وقــال خــال جلســة للحكومة
أمس االول االحد « :ســنعمل على
منع إيــران من امتالك األســلحة
النووية ،وفي موازاة ذلك ،سنعمل
ضد متوضــع طهران العســكري
في ســورية املوجه ضدنا» .واتهم
النظــام اإليرانــي بأنه «الســبب
الرئيس في حال عدم االستقرار في
املنطقة» ،مشددا ً على أن «املعركة
ضد اعتــداءات إيران لم تنته ،بل ال
تزال في أوجها».
وفي مــا يتعلق باجلنوب الســوري
القريــب من احلدود مع إســرائيل،
تراجعت دمشــق عــن احلديث عن
فتح معركة فــي درعا والقنيطرة،
في ما بــدا رضوخــا ً جزئيا ً لطلب
روســي .ووفق مصادر عــدة ،يُرجح
التوصل إلى صفقة تقاســم نفوذ
في املنطقة بحيث يسيطر النظام
على الريف الشرقي حملافظة درعا،

تراجعت دمشق عن
الحديث عن فتح معركة
في درعا والقنيطرة،
في ما بدا رضوخ ًا جزئي ًا
لطلب روسي .ووفق
مصادر عدة ،يُرجح
التوصل إلى صفقة
تقاسم نفوذ في
المنطقة بحيث يسيطر
النظام على الريف
الشرقي لمحافظة
درعا ،فيما يكون الغربي
األقرب للجوالن المحتل
تحت سيطرة المعارضة
قوات روسية في سوريا
فيما يكون الغربي األقرب للجوالن
احملتــل حتــت ســيطرة املعارضة،
وبخط فاصل هــو الطريق الدولي
بني دمشق وعمان ،على أن يسعى
النظــام إلــى فتح معبــر نصيب
الدولي مع األردن.
فــي املقابــل ،كان الفتــا ً تصريح
املستشــار اخلاص لرئيس البرملان
اإليراني حســن أمير عبد اللهيان،
الذي حض «القــوات األجنبية غير
الشــرعية املوجودة في ســورية،
ومنهــا أميركا» علــى املغادرة من
«أجل التمهيد إلجراء انتخابات حرة
مبشاركة جميع املواطنني السوريني
في بلدهم» ،مؤكدا ً متسك طهران
باستمرار قواتها في سورية.
وفي باريس ،شــرح مصدر فرنسي
متابــع للملف الســوري ،االقتراح

قدمــه الرئيــس إميانويــل
الــذي ّ
ماكرون إلــى الرئيس فالدميير بوتني
حول إنشــاء آلية تنسيق من أجل
حل سياســي لسورية
البحث عن ٍ
بني مجموعة دول «آستانة» (تضم
روســيا وتركيا وإيــران) ،واجملموعة
الصغيرة للــدول ،وقال إن الوصول
إليه سيكون عبر خطوات.
وقال« :في الوقت احلالي ،يجب أوال ً
أن يؤكــد وزير اخلارجيــة األميركي
مايك بومبيو بقاء الواليات املتحدة
فــي اجملموعــة الصغيــرة» ،كما
«ينبغــي أن تكون هناك وســيلة
أخــرى كــي يتــم تقارب بــن ما
تناقشه اجملموعة الصغيرة وما تتم
مناقشته في آستانة من مواضيع
بالنســبة إلى احلل في ســورية».
وأوضح أن «باريس ال تتمنى أن يكون

النقاش ثنائيا ً منفردا ً بني واشنطن
وموســكو ،وترغــب فــي تنظيم
آلية عبر مبعوثــن خاصني أو جلان
متابعة أو دعوات توجه إلى البعض،
كي ينشــأ رابط بني ما يُناقش في
آســتانة وفي اجملموعــة الصغيرة،
تخرج عنه صيغة سياسية مع األمم
املتحدة لالنتقال السياسي».
وأوضــح أن احلســابات التي تدخل
في الطرح الفرنســي هي أن خروج
الواليات املتحدة من االتفاق النووي،
والتوتر اإلسرائيلي -اإليراني يغيران
املعطيات بالنســبة إلى روســيا
وأميــركا ،و «إذا كانــت موســكو
ال تريــد أن تتســع ســاحة احلرب
السورية في شكل يتجاوز قدرتها
على الســيطرة ،فمن مصلحتها
أن تتقدم بســرعة نحو إيجاد حل

مؤتمر سياسي شامل..مبادرة ماكرون ّ
لحل األزمة الليبية المستعصية
الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشفت وســائل إعالم عن بنود
املبادرة الفرنسية التي ستوضع
أمام الفرقاء الليبيني في "لقاء"
باريس الدولي اخلاص بحل األزمة
الليبية.
وقالــت وكالة أنبــاء "األناضول"

إنهــا حصلت على نســخة من
املبادرة الفرنســية مــن مصادر
مقربــة مــن مجلــس النــواب
املتمركز في شرق البالد ،تتضمن
 13بندا رئيســا أحدها يدعو إلى
"توحيد البنك املركزي الليبي فورا
وحل جميع املؤسسات املوازية".

وتتحدث املبادرة الفرنسية أيضا
عن "فتح دورة جديدة لتســجيل
الناخبني في القائمة االنتخابية
لفترة إضافية مدتهــا  60يوما،
إضافة لالعتراف بالدســتور الذي
صاغتــه الهيئة التأسيســية
لصياغة الدستور".

وتشــير إلى "دعم املمثل اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة (غسان
سالمة) ،بالتشاور مع السلطات
الليبية ،لتطويــر اقتراح وجدول
زمنــي إلجــراء اســتفتاء على
الدستور".
وتنــص بنود املبــادر كذلك على

بيونغ يانغ عملت جاهدة إلصالح األمور

ّ
قمة «دونالد ترامب وكيم جونغ أون«
تتأرجح وفق التصريحات

متابعة ـ الصباح الجديد:
تســارعت األحداث املرتبطة بشــبه
اجلزيــرة الكورية خالل األيــام املاضية
حيــث تقرر إلغــاء قمة بــن الرئيس
األميركــي دونالــد ترامــب والزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل
أن يتقرر عقدها مجددا.
في ما يلــي آخر التطــورات املرتبطة
باالجتماع الذي ســيكون تاريخيا في
حال انعقاده:
*كيف وصل األمر إلى هنا
بدأت حدة خطاباتهما تخف خالل دورة
األلعاب األوملبية فــي كوريا اجلنوبية.
وبحلــول منتصــف آذار  ،اتفقا على
االجتماع وجها لوجه.
وبعد أخــذ ورد ،مت االتفــاق على عقد
اللقاء في ســنغافورة في  12حزيران
 ،لكن مع مــرور أيار/مايو ،بدأ الطرفان
يشككان في إمكانية عقد القمة.
وعادت نغمة اإلهانــات من جديد مع
وصف كوريا الشــمالية نائب الرئيس
األميركــي مايــك بنــس بـ»الغبي»
وتهديد واشــنطن وبيونغ يانغ بالغاء
احملادثات.
وأعلــن ترامــب التخلي عــن القمة
األســبوع املاضي ليتراجع عن موقفه
بعد  24ساعة فقط غداة رد بيونغ يانغ
الهادئ.
*كيف عادت احملادثات إلى مسارها
يشــير البعــض إلى أن رغبــة ترامب
املفاجئة بالتخلي عن احملادثات أحدثت
هــزة في بيونغ يانــغ التي خففت من
لهجتهــا وأعربــت عــن رغبتها في
التحدث «في أي وقت».
وقــال الباحــث الرفيــع مــن معهد
استراتيجية األمن الوطني شو سونغ-

سياســي والضغط علــى رئيس
النظام الســوري بشار األسد الذي
لم يفاوض يوما ً في شــأن االنتقال
أو احلل السياسي».
ورأى أن «روســيا اآلن تعمــل
بالشــراكة مع إيران في ســورية،
ولكن قانون املشاركة قائم على أال
الشــريكي في التعامل
يبالغ أحد
ْ
مع اآلخــر .إيران ح ّولــت احلرب في
سورية إلى حرب أوسع بكثير ،وأخذ
تدخُّ لها طابعا ً آخر مع املواجهة مع
إسرائيل .ومبا أن األميركيني عازمون
على إخراجهم من هذه الســاحة،
فقد تفكر روسيا في إيجاد صيغة
للحــل السياســي في ســورية
تضمن لها نهاية احلرب وسيطرتها
االستراتيجية على البلد».
إلى ذلــك ،تباينت أمــس التقارير

حول عدد القتلى الروس في هجوم
دير الزور ،ولم ُتدد موســكو تاريخ
مقتل عســكرييها ،مكتفية بأنه
مت في ظــام الليل .لكــن املرصد
السوري حلقوق اإلنسان أفاد مبقتل
 35مقاتالً من قوات النظام واملوالني
له ،بينهم تســعة روس في هجوم
شنه تنظيم «داعش» األربعاء شرق
سورية.
وذكــر أن «مســلحني مــن داعش
هاجمــوا رتــاً لقــوات نظاميــة
وروســية أثناء توقفــه في نقطة
جنوب غرب مدينة امليادين» .وبذلك
ترتفع احلصيلة الرســمية خلسائر
اجليش الروســي إلى  92قتيالً منذ
تدخله في القتال في ســورية عام
2015

ريول لوكالة فرانس برس إن «رد ترامب
غير املتوقــع فاجأ كيم وتــرك كوريا
الشمالية تسعى جاهدة للعثور على
طريقة إلصالح االمور».
ويقول آخرون إنه مت جتنب األزمة بفضل
قرار كيم ورئيــس كوريا اجلنوبية مون
جاي-ان االستثنائي باالجتماع في قرية
بامنوجنوم احلدودية بني الكوريتني.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة األميركية أن
وفدا يضم مســؤولني مــن الواليات
املتحــدة التقــى مســؤولني كوريني
شماليني في بامنوجنوم األحد.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن
الدبلوماسي الرفيع سونغ كيم يترأس
الوفد األميركي وأن الطرفني يخططان
ملواصلة احملادثات االثنني والثالثاء.
وأفاد البيت األبيض خالل عطلة نهاية
األســبوع أن فريقــا منفصــا يضم
مســؤولني كذلــك في طريقــه إلى
سنغافورة لإلعداد لالجتماع.

*من هو سونغ كيم
ليس هناك مســؤولون اميركيون كثر
قادرون علــى التعامل مــع الكوريني
الشماليني أكثر من سونغ كيم.
فقد شغل الدبلوماسي كوري األصل
في الســابق منصب سفير واشنطن
لدى ســيول وكان مبعوثا خاصا خالل
احملادثات السداســية التــي جرت في
منتصــف العقد االول من األلفية دون
جدوى.
وسونغ كيم هو حاليا سفير واشنطن
لــدى الفيليبني لكنه اســتدعي من
أجل امللف الذي ميتلك خبرة فيه فيما
ال يــزال على ترامب تعيني ســفير في
سيول.
*هل سيعقد االجتماع؟
نظرا للتطــورات والطبيعة املتقلبة
للطرفني املعنيــن ،ال ميكن لكثير من

املراقبني تأكيد ما ميكن أن يحدث .لكن
معظمهــم واثقون مــن أن العملية
عادت إلى مسارها اآلن.
وبــدا ترامب متفائال خالل الســاعات
الـ 48األخيرة مشــيرا إلى أن اجتماع
 12حزيران/يونيــو ســيمضي قدما أو
أنه ســيحدث في وقت الحق إذا كانت
هنــاك حاجة ملزيد مــن الوقت .وعادة
يســتغرق التخطيط لهذا النوع من
القمم شهورا وأحيانا سنوات.
ولــم يعد أمــام املســؤولني حاليا إال
أســبوعني لالنتهــاء مــن التفاصيل
البروتوكوليــة الشــائكة مثل مكان
انعقاد احملادثات في ســنغافورة وكيف
ســيتمكن املســؤولون الكوريــون
الشماليون اخلاضعون لعقوبات دولية
من السفر إلى هناك.
* -ما هي العراقيل
يؤكد الطرفان على مطالباتهما بنزع

األســلحة النووية ،لكن هناك فجوة
كبيرة في تعريفاتهما لذلك.
وتشــير واشــنطن إلى أنها تريد نزع
أسلحة كوريا الشمالية بشكل كامل
وميكن التحقق منه وغير قابل للتراجع
عنه مقابل تخفيف العقوبات والقيود
االقتصادية على بيونغ يانغ.
ويريــد ترامــب أن يحدث ذلــك فورا
رغــم موافقته مؤخرا علــى إمكانية
مناقشة القيام بذلك على مراحل.
ويقــول مــون إن نظيره كيــم ملتزم
«بالكامل» بنزع األسلحة النووية في
شبه اجلزيرة الكورية .لكن لدى سؤاله
إن كانت رؤيتــه تتطابق مع تلك التي
لدى ترامب ،قــال للصحافيني إن هذه
مسألة متروكة للنقاش بني بيونغ يانغ
وواشنطن.
ويعتقد محللون أن كوريا الشــمالية
لــن ترغــب بالتخلي عن قــوة ردعها
النووية إال في حــال منحت ضمانات
أمنية بأن الواليــات املتحدة لن حتاول
اإلطاحة بنظامها.
وقــد يعني ذلــك أنهم ســينتظرون
اجراءات إلعادة بناء الثقة مثل خفض
عــدد اجلنــود األميركيني فــي كوريا
اجلنوبية أو التدريبات العسكرية.
وقــال اســتاذ العالقــات الدولية في
جامعة كوريــا كيم ســونغ-هان إن
ترامب ســيواجه صعوبة في القبول
بأي شــروط تضعها كوريا الشمالية،
وذلك مرده جزئيا إلى انتقاده الشــديد
لالتفاق النووي االيراني.
وقــال «اذا اعتقــد أنه ســيكون من
الصعب إضافة نزع األسلحة النووية
بشــكل كامل وميكــن التحقق منه
وغير قابــل للتراجع عنــه أو أي بنود
محددة إلجبار كوريا الشــمالية على
نزع أســلحتها النووية بشكل سريع،
فقد يلغــي القمة مرة أخرى حتى ولو
قبل أيام من انعقادها».

"االتفاق على إجــراء االنتخابات
بحلــول نهاية عــام  ،2018وفقا
جلــدول زمنــي يحــدده املبعوث
األممــي باالتفــاق مــع حكومة
الوفاق الوطني واملفوضية العليا
لالنتخابات".
وتشدد بنود املبادرة على "اعتماد

وتنفيــذ القوانــن االنتخابيــة،
مع التأكيد علــى أن قوات األمن
الليبيــة بالتنســيق مــع األمم
املتحدة واالحتاد األوروبي ،وجامعة
الدول العربيــة ،واالحتاد اإلفريقي
ســتضمن أمــن التحضيــرات
لالنتخابات".
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ثقافة

دراسة
وانتهاء بمستشفى لندني
توثيق لحياة الشاعر شريف الربيعي بدءًا ببغداد
ً

فوزي كريم في مراعي َ
الصبار
شكيب كاظم
في طقسي األســبوعي الذي يكاد يكون ثابتاً,
الذهاب إلى شــارع املتنبي ,وزيــارة بيت املدى
للثقافــة والفنــون ,ومعاينة رفــوف مكتبته
الفارهة ,وغالبا ً ما أكون مدعوا ً للمشاركة في
طقس من طقوس هذا البيت الثقافي الرصني,
الذي آل على نفســه االحتفاء بالشــواخص
العراقيني ,الذين رحلوا أو الذين مازالوا يواصلون
الــدرب ,وإذ أعايــن في رف من رفــوف املكتبة
الكتاب الذي أصدرته (املــدى) عام  2015والذي
الص ّبار) وجب علي
وسمه فوزي كرمي بـ (مراعي َ
أن التقطه وأقرأه بحنو ,فأنا أجد عالقة روحية
متتد بني هذا املبدع ,وبيني على مدى عقود فهو
كان صديقا ً لصديقي الشــاعر محمد حميد
املوســوي ,الشــاعر الذي تخرَّمه الردى سراعا ً
وهو ما يــزال في ع ّز شــبابه ,بســبب إدمانه
اخلمر ,وتليــف كبده وغادرنا فــي يوم اخلميس
 /28كانــون األول 1978ولو امتد به العمر ,أو لو
أمهل نفسه ,وما عاملها معاملة عدو فقتلها
بالتي كانت هي الداء ,لكان له شــأن في عالم
الشعر أي شأن فقد كان شاعر قريض وتفعيلة
وشــعر بالعامية وظللــت احتفــظ بديوانه
الوحيد اخملطوط الذي وســمه بـ (النزيف) ,وما
زلت أحتفــظ بالكتاب الذي أهــداه فوزي كرمي
حملمد حميد املوسوي ,ووشحه بالعبارة التالية:
العزيز محمد املوسوي هذه الدراسات ,أرجو أن
ال تبدو جافة .مع املودة .فوزي في .72/10/21
كان هذا هو كتابه الثاني الذي أصدرته مديرية
الثقافة العامــة بوزارة اإلعــام العراقية عام
 1972وعنوانه (من الغربــة حتى وعي الغربة)
بعــد مجموعته الشــعرية األولى (حيث تبدأ
األشياء)  ,1969كما كنت أراه في مقهى فاضل
بكــرادة مرمي ,احلديقة الغنــاء اجلميلة ,صحبه
الشــاعر الوجــودي العابث شــريف الربيعي,
بصوته العالي ومعابثاتــه احملببة هذه املقهى
التي يصفها فوزي كرمي بكتابه هذا « كانت ()....
حديقة حقيقية يضاهــي جمالها أبهة مبنى
السفارة اإليرانية اجملاورة» ص.102
فوزي ينشر املنتقى من كتاباته
دأب فوزي كرمي على اختيار منتقيات من مقاالته
ودراساته ,التي يجدها جديرة بالبقاء ,ويصدرها
في كتب بعينها ,فاصدر في هذا اجملال ,عددا ً من
الكتب ,منها كتابه البكر الذي سبقت اإلشارة
إليه والذي ميثل بداياته ,وما أعاد نشره فضالً عن
كتابه (ثياب اإلمبراطور :الشــعر ومرايا احلداثة
اخلادعة) و (العودة إلى كاردينيا) وكاردينيا ملن ال

دأب فوزي كريم على اختيار
منتقيات من مقاالته
ودراساته ,التي يجدها جديرة
بالبقاء ,ويصدرها في كتب
بعينها ,فاصدر في هذا المجال,
عدداً من الكتب ,منها كتابه
البكر الذي سبقت اإلشارة إليه
والذي يمثل بداياته ,وما أعاد
نشره فض ً
ال عن كتابه (ثياب
اإلمبراطور :الشعر ومرايا
الحداثة الخادعة) و (العودة
إلى كاردينيا) وكاردينيا لمن ال
يعرفه ,مشرب مطل على شارع
أبي نواس قبل أن تُضْرب الحياة
في العراق ضربات قاصمة

يعرفه ,مشرب مطل على شارع أبي نواس قبل
أن ت ُْضــرب احلياة في العــراق ضربات قاصمة,
والسيما اثناء احلملة اإلميانية في التسعينات
من القرن العشــرين ,وكتابــه اآلخر (يوميات
نهاية الكابوس) و (تهافت الســتينيني ,أهواء
املثقف ومخاطر الفعل السياسي).
لعل مــن أروع فصول الكتاب الســبعة التي
ضمها هذا الكتاب املعرفي اجلميل ,والذي ملك
علي كل عواطفي وأحاسيســي ,هو الفصل
الذي أعطاه عنــوان كتابه (مراعــي الص ّبار)
والذي يصف لنا فيه فوزي كرمي إرهاصات املرض
ألم بالشــاعر الوجودي شــريف
الوبيل الذي َّ
الربيعي ,ومؤشــراته األولى ,املتمثلة بالقيء
واحساس ســريع الزوال بالعجز عن احلركة «
حدثت االعــراض األولى في بيته ,حني التففنا
على وجبة ســمك مجفــف ( )...والثاني في
مطعم هندي ( )...مبناســبة زيارة صديقه عبد
القادر اجلنابي من باريس ,في كليهما انتفض
شريف الى التواليت »...ص.91
وثالثة يــوم يدعوهما األديــب املغربي محمد

برادة لزيارة الرباط ,وأخرى في بيته ,وهنا أخضع
جســده للفحص ,ويالهول مــا متخض عنه
الفحص الطبي ,وال سيما لرجل مثله يصفه
فوزي بـ (خاصية الهلع من املرض).
املرض الوبيل يعصف بشريف الربيعي
وعلى مدى نحو أربعني صفحة ,هي صفحات
هذا الفصل الذي قرأتــه أكثر من مرة(مراعي
الصبــار) الذي أفصــح فيه فــوزي كرمي عن
إمكانات تعبيرية عالية ,وقدم لنا صورا ً مؤثرة,
حتاكي الشــريط الســينمائي لأليام األخيرة
لشــريف الربيعي ,منذ األعراض األولى – كما
ســبق وذكرت -وحتى النزع األخيــر فاملغادرة
عند الســاعة العاشرة وأربعني دقيقة من يوم
الثالثاء العاشــر من أيلول  ,1997عائدا ً فوزي
كرمي فيما يشبه االســترجاع وانثيال واألفكار
واملعروف نقديــا ً بـ (تيار الوعــي) ,إلى بدايات
تعرفــه بشــريف الربيعي ,صاحــب الدكان
القريــب من مقهــى فاضل في كــرادة مرمي,
الســاكن في صرائف قرب خــزان املاء ,والذي
عرف بالشــاعر الوجودي ,التي وجدها أسلم
من الشاعر اليساري ,هو خرج مثخنا ً باجلراح,
جراح السياســة العراقية العاصفة ,إذ كان
أبناء هذا اجليل الســتيني– كمــا يقول فوزي
كرمي -مولعني بســارتر وكامو وكل ما يرد من
الغرب ,عبر منخل بيروت ,هذه املوجة رفعتهم
قليالً خارج تيــار احلياة اليومية رفعتهم قليالً
عــن األرض ,وصــار واحدهم يعيــش حياة ال
تختلف عن الوهم.
حمى نشر البدايات
وإذا كان فــوزي كرمي منظمــاً ,على الرغم من
عيشه خارج تيار احلياة اليومية ,التي يحياها
عامة الناس فانه نشــر الكثير من نتاجه على
مستويي الشعر والنثر ,ظل شريف الربيعي,
من غيــر إرث ,فإرثه موزع بــن القبائل ,موزع
في اجلرائــد واجملالت ,احلياة العابثة والســيما
للشــعراء ,تدفعهم للفوضــى  ,فهما ,فوزي
وشــريف يزمعان طبــع أشــعارهما األولى
ونشرها طبعة مشتركة ,تولى فوزي كتابتها
بخطه اجلميل ,وبدفتر يطوفان به على املطابع
واجلرائد فما يجدان سبيالً للنشر ,فهما ما كانا
معروفني ولم تترسخ بهما القدم ,هما يريدان
مواكبة زمالئهما ,وإذ اســتولت على مبدعي
جيل الستينات ,أو عقد الستينات على وجه
أصح وادق ,هذا اجليل املشــاكس ,الذي حاول
نزع طيلســان الرواد ,أو هكذا تصوروا األمر ,أو
ُصور لهم ,ضربته حمى نشر النتاجات األولى,
في محاولــة لإلفصاح عن الــذات وتأكيدها,
واضعني في احلسبان فورة الشباب واندفاعاته,

خبر

في رمضان  :البصرة تفطر على الشعر
حبيب السامر
على موعد من الشــعر ،في جلسة ابداعية
مغايــرة كانــت خيمتهــا احملبــة ،وعنوانها
القصيدة .ض ّيــف احتاد االدبــاء والكتاب في
البصرة ثالثة شعراء  ،ينتمون الى جيل واحد
 ،بتجارب واعية ومتقاربــة ،يتمتعون بصفاء
املفردة وســهولتها ،لكنهم يختلفون كثيرا
لــو متعنا في نصوصهم  ،لــكل واحد منهم
ســمة متيزه عن اآلخر ،انهــم كاظم الاليذ
،فوزي الســعد ،علــي نوير( ،جتربــة وقراءات
شعرية )،ضمن برنامجه اإلحتفائي بالتجارب
اإلبداعية املميزة في املدينة والتي أُقيمت في
قاعة محمود عبدالوهاب في االحتاد.
وفي مســتهل تقدميــه قال الشــاعر احمد
العاشور الذي ادار اجللسة :
البصرة مدينة صحت على الشــعر ولكنها
لم تنــم على ايقاع نغماتــه ولم تغف على
رتابة مفردات الشوق واحلنني فيه ،بل قاد سيد
الشعر في البصرة بشار ابن برد  ,التحول في
احلساسية الشــعرية العربية فلم يقبل ما
تغــرده عليه قريحته  ،بل ذهــب الى مغارس
الفطن ومعــادن احلقائق .ولم يعد الشــعر
عنده هاجس التعبير وإمنا هو كيفية التعبير
انه التجاوز املســتمر والتطلع الى آفاق أكثر
إتساعا .
وهكذا كان للبصرة شــعرها اآلخر  ,شــعر
الكشــف عن احلقائق وتــاه البصريون حتى
وصلنا الى الرائد الكبير بدر شاكر السياب .
وشــعراؤنا اليوم هم نتاج هــذه املدينة التي
غيرت النظرة الى الشعر .
ففي جلســة متميــزة ،وضمن نشــاطاته
االســبوعية نحتفي بكوكبة من الشــعراء
الذين وضعوا بصمتهم الالمعة في ســماء
الشعر العراقي احلديث .
بعدها بدأ الشاعر كاظم الاليذ باحلديث عن
جتربته مســتذكرا عدد من املدرســن الذين
تركوا بصمتهم عليــه ،ثم قرأ مجموعة من
قصائده ومنها:
• باألدوية  ..أفتتح نهاري
وباألدوية أغلِ ُق ُه
مثلما يغلق حانوتي
دكانا ً على بضائع كاسدة.
*
ُ
أقف خلف الصفوف
مخبئا ً رأسي
لكي اليلمحني عريف احلفل..
العرفاء املتلمظون ..أعدائي.
*
يسمونه الزهامير
أنزل من الباص
ال أتذكر..
ان كنت دفعت اجرة السائق أم ال ؟

غالف الكتاب
فنشــر مالك املطلبي مجموعته الشــعرية
البكر (سواحل الليل) عام  ,1965فكان أول من
أجترح هذا الطقس ليلحق به سامي مهدي,
فينشــر بداياته الشــعرية التي وســمها بـ
(رمــاد الفجيعة)  ,1966فضالً عن القاص عبد
الرحمن مجيــد الربيعي القادم للعاصمة من
مدينة الناصرية دارســا ً للفن ,ومشتغالً في
الصحافة ,ومشــرفا ً على الصفحة الثقافية
فــي جريدة (األنباء اجلديدة) األســبوعية التي
كنت حريصا ً على مطالعتها ,فنشر الربيعي
مجموعته القصصية (الســيف والسفينة)
وتتوالى النتاجات البكر الشاعر حميد سعيد
في (شواطئ لم تعرف الدفء)  ,1968وموسى
كريدي (أصوات في املدينة)  1968وعبد الستار
ناصر في (الرغبة في وقت متأخر)  ,1968فضالً
عن جليل القيســي الذي أصــدر (صهيل املار
حول العالم)  ,1968وينشر فاضل العزاوي في

سنة تالية روايته املكثفة (القلعة اخلامسة)
 ,1969وحســب الشــيخ جعفر ,مجموعته
الشــعرية (نخلة اهلل) وثالثهــم خالد علي
مصطفى (موتى على الئحة األنتظار).
ونظــرة إلى عناوين هــذه النتاجــات األولى,
وتأريخ نشــرها يجعلنا نقف عند حقيقتني:
وأوالهما :الصور املأساوية والفاجعة للعناوين,
وثانيتهما عدم صدور أي مطبوع ســنة ,1967
فالنــاس تعيش حتــت وطأة كارثــة الهزمية,
لذا كان من طبيعة األشــياء ,أن يحاول فوزي
كرمي وصديقه األثير شــريف الربيعي ,نشــر
مجموعتهما البكر التي ســمياها بـ (صوتان
مــن املدينة) إال إن هذا املشــروع لم يتحقق –
كما كتب فوزي كرمي .لســبب لم يعد أذكره,
كان شــريف يكبرني عمرا ً بقليل ,ويسبقني
ســمع ًة ,ولعل أحدا ً أبطل همته في مشروع
نشــر قصائده مع شــاعر ما زال يجلس على

حافــة الســتينيني ,ولم يســهم فــي حفر
مجراهم كما فعل شريف آنذاك.
أخذت نصف الدفتر ,واضفت له بقية القصائد,
ونشــرته حتت عنوان (حيث تبدأ األشياء) في
حني أهمل شــريف مجموعته حتى يوم مماته,
ولم يخرج بعضها إلى النــور إال في (اخملتارات
الشعرية) التي صدرت أواسط  ,2002املدهش
أن شــريف ظل محتفظا ً بنصف الدفتر ذاك,
بخط يدي ,حتى ســنوات إقامته األخيرة في
لندن ...تراجع ص .105
وكما أهمل شــريف الربيعي ,نشــر شعره,
لفوضــى حياتية ,ونــزق يطبع حيــوات أكثر
الشعراء ,إال من رحم ربي ,الذي وصفهم أروع
وصف ,فقد أهمل الشــاعر العابث املشاكس
هو اآلخر وليد جمعة (حميد املشهداني) نشر
شــعره في حياته حتى إذا طواه الردى الذي ال
يرحم في شــهر أيلول  ,2015نشرت دار اجلمل
ديوانه اليتيم والوحيــد الذي ما كحل عينيه
مبرآه (الغروب النحيف) ,صدرت طبعته األولى
ســنة 2016بـ ( )112صفحة قرأته في  14من
شــباط  ,2016/وليد جمعة ,الذي التقيت به
أكثر من مرة صحبة شــقيقه حميد جمعة
حميــد صديقي وزميلي فــي مصلحة توزيع
املنتوجــات النفطيــة والغاز فــرع املنطقة
الوســطى ,التقيت به في مقهــى إبراهيم
والتي يجب وليد أن يسميها (كهوة إبراهيم),
التي تعرف بـــ (مقهى املعقديــن) كان ذلك
بداية العقد الســبعيني ( )1973والذي كثيرا ً
ما دخلــت مع حميد في نقاش وأنــا أراه يقرأ
األشــعار املترجمة ,ناعيا ً يحــب عليه ضياع
الفائــدة ,إذ ال يبقى من الشــعر املترجم بعد
ذهاب الوزن واإليقاع أي شــيء وهل الشعر إال
وزن؟ حميد الذي غادرنا سنة  ,1979وانقطعت
أخباره ,ترى أين صديقي حميد جمعة حميد؟
أين لبيب محمد عطية السامرائي زميلنا في
النفط ,الذي غادرنا هــو اآلخر بداية احلرب في
أيلول  1980/قبل منع السفر؟
صب
وأنا أٌقرأ هذا الفصل اجلميل واملهم والذي َّ
فيه فوزي كرمي ذوب روحه وحشاشــة نفسه,
وهو يحدثنا عن صديقه شريف الربيعي ,كان
يطرأ على ذهني ما ســطره األديــب اللبناني
ميخائيل نعيمة دارســا ً حياة صديقه جبران
في كتابه الرائع املوســوم بـــ ( جبران خليل
جبــران .حياته .موتــه .أدبه .فنــه) الصادرة
طبعتــه الرابعة عن داري صادر وبيروت ســنة
 ,1960إذ درسه دراسة علمية بعيدا ً عن دواعي
الصداقــة واجملاملة ,فأبــان مواطن الضعف
اإلنساني إلى جانب مواطن القوة ,وكان فوزي
كرمي في ذلك كذلك.

ترجمات
محاورة

قصائد للشاعرة األميركية أدريان ريتش
ترجمة أحمد م .أحمد

و حتدث الشــاعر فوزي الســعد عن جتربته
واهم احملطات التي صادفهــا ،ثم قرأ بعض
قصائده ومنها:
• ق ْدح
هل يحتاج اجلس ُر الى جسر
كي يعبرَ الى الضفة األخرى
والوردة هل حتتاج الى عطر
كي تتعطر في استقبال أنوف العشاق
هل يحتاج املا ُء الى ماء
يشرب منه املاء الظمآن
كي
َ
الشاعر وحده
يحتاج الى من يقدح
فيه احلجر النائم
ينهض مشتعالً
كي
َ
يتفجر كالبركان.
واوضح الشــاعر علي نوير ان جتارب الشعراء
تكاد تتشابه ،ثم قرأ مجموعة من قصائده
ومنها هذه القصيدة:
القارب
مساء بعيد
ذات
ٍ
ذهبت الى النهر وحيدا ً
ُ
رأيتها هناك
القارب معا ً
ركبنا
َ
إنحدرنا جنوبا ً مبجذا َفني
اآلن
مازلنا في القارب ذاتِه
ّإل أنّنا
ك ّلما التفتنا الى اخللف
نرى مزيدا ً من اجملاذيف الصغير ِة املُل ّون ِة وراءنا
ترفرف على سطح املاء
بامتداد النهر .
شــارك فــي نهاية اجللســة ضمــن فقرة
املداخالت ،عدد من االدباء :
• الشاعر كاظم احلجاج قال :

 ( من السهل على اهل البصرة ان يصومواعن الطعام والشــراب ،أما عن الشــعر فال
يستطيعون)
وع ّرج الــى مقارنة بعض قصائد الشــاعر
كاظم الاليذ بقصائد شــعراء سبقوه وقدم
اعجابه مبا سمع من قصائد.
• الشاعر محمد املادح قال :
ان الشــاعر اعتمد على فكــرة الرحالت في
القصيدة والتجارب احملكية .
• الناقد د.سلمان كاصد بني سمات االختالف
بني جتربة كل شــاعر عن االخــر موجزا ذلك
بقوله:
 تتميز عوالم الشاعر كاظم الاليذ باختزالالكثير ممــا قيل من حكايا وســروج وأقبية
ويستخدمها بشــكل جميل في قصيدته
،ويعتمد على عالم الكالســيكية العالية
ويوظفها في النص .
 اما الشــاعر فوزي السعد ميسك باملشهدالشعري  ،يلتقطه ويتخلى عنه ،يلتقط جز ًء
معينا ً ويبني عليه افتراضاته.
 الشــاعر علي نوير يقترب من كاظم الاليذويبتعــد عنه متامــا من خالل استشــرافه
باملســتقبل ،يلتقط الواقعة ويبني عليها
مستقبل النص.
نعم ان الشــاعرين كاظم الاليذ وعلي نوير
يلتقيان في الواقعــة لكنهما يفترقان في
التداول اذ ان الاليذ يكمن في املاضي اما نوير
فيذهب نحو املستقبل .
• اما الشــاعر احمد اجلاســم فقــد تناول
ســردا لوقائع عن ادباء عامليــن واثرهم في
احلياة االدبية امثال مايكوفيســكي وهوردن
وماالرميــه  ،معرجــا ً علــى جتربــة الاليذ
بقوله:تتميز لغته مبنتهى البســاطة تصل
الى حد الكالم احملكي.

رأسها بي ٍد ،الي ُد
جتلس وقد
ْ
أسندت َ
ُ
الضوء
األخرى تق ّل ُب خاتَ ًا عتيقًا حتت ّ
ساعات تشظى حدي ُثنا
وعلى مدى
ٍ
مطر على شاشات النّوافذ
مثل
ٍ
القصي
آب والبر َق
حس
َّ
َّ ٍ
أنهض ،ألع َّد ّ
ُ
الشا َي ،أعودُ
ينظ ُر ٌّ
كل منّا إلى اآلخر
ُ
ثم تبادرُ هي بالقول (وهذا هو
املوقف الذي
ُ
أعيشه
ُ
أعرف
امل ّر َة بعد امل ّرة) -تقو ُل :ال
اجلنس وه ًما
إن كان
ُ
ُ
أعرف
ال
قمت بأشيا َء كهذه
ما كنتُه عندما
ُ
قلت إني كنتُه
أو ما ُ
أملس حقيق َة
أو إذا
ُ
شئت أن َ
قرأت عنه
ما قد ُ
أو َمن كان برفقتي في الواقع هناك
لت ،حتى في ذلك احلني
أو إذا
توص ُ
ُ
كنت ّ
ثمة ارتيابًا كان ُّ
يلف هذه األشياء
إلى أن ّ
نخلص إلى أن سمفون ّية بتهوفن التاسعة
ُ
رسالة جنس ّية في نهاية األمر
ُ
ٌ
هاب ال ِع َّن ِة
رجل
يعيش رُ َ
العقم ،دون أن يدرك الفر َق
أو
ِ
ٌ
رجل يحاو ُل أن يقو َل شيئًا
اجلنسي
يعوي من العجز
ّ
روح
موسيقى ٍ
في أقصى عزل ِتها
ُ
يصرخ في وجه الغبط ِة
من ن َ َف ِق األنا
شبح
موسيقا بال
امرئ
ٍ
ِ
آخرَ في تضاعي ِفها ،موسيقا
َتْهَ ُد أن تقو َل
ما ال يري ُد ال ّر ُ
جل
يبوح به ،بل س ُيبق َيه لو استطاع
أن
َ
س ْو ًطا بأوتار ِ الغبط ِة
ُمك َّم ًما وموثَقًا و َم ُ
حيث ّ
صمت
شيء
كل
ٌ
ٍ
ثم خبط ُة قبض ٍة دامي ٍة على
َّ
طاول ٍة متشقّ قة
دلـتـا
ماضي
أخذت هذا ال ّركام من
كنت
إذا
َ
َ
َّ
َ
ك
ة
بغي
تنبشه
سرات قد يق ّيض لك بيعها
ٍ
ِ
زمن طويل
فاعلم بأنني قد
ُ
ْ
أوغلت منذ ٍ
في االنتقال عمقًا إلى جوهر السؤال
كنت حتســب أنه ميكنــك اإلحاط َة بي،
إذا َ
ِّ
فكر باألمر أكثر:
حكايتي تتد ّفقُ في أكثرَ من ّاتاه
حوض النّهر
تنهض دلتا من
ُ
ِ
وهي تفردُ أصابعها اخلمس
مالحظات أخيرة

أدريان ريتش
لن تكون مســألة يســيرة ،ولــن تكلفك
الكثير
ســتأخ ُذ بعــض الوقــت ،وســتأخذ َّ
كل
تفكيرك
ّ
كل قلبك ،ستحتل َّ
ستحتل َّ
كل أنفاسك
ستكون قصيرة األمد ،ولن تكون يسيرة
س ضلوعك ،ستحتل َّ
كل قلبك
ست َم ُّ
لن يط ْو َل أم ُدها ،وستشغل َّ
جل فكرك
ُ
الفراش
كما املدينــ ُة مشــغولة ،كمــا
مشغول
َّ
حلمك ،ولن تكون يسيرة
كل
ستأخ ُذ
ِ
أنت ُمق ِْب ٌل إلينا نحن الذين ال نستطيع أن
َ
نصم َد أمامك
ٌ
مقبل إلينا نحن الذين لم ن َشــأ ْ أن نصمد
أمامك
تقاسمنا أجزا ًء منّا في أماك َن لم
أنت الذي
َ
ُ
نخترْها
تذهب بعي ًدا آخ ًذا أجزا ًء من حيواتنا
ثم
ُ
ستكون قصيرة ،ستأخ ُذ كل أنفاسك
لن تكون يسيرةً ،ستغدو مشي َئتَك
السنوات
في تلك ّ
ّاس ،فقدنا
في هذه الســنوات ،سيقول الن ُ
مدلو َل
معنى نحن ،معنى أنت
وجدنا أ ّن ذوات َنا
ّمت إلى أنا
قد تقز ْ
ليصبح األم ُر ب ُر َّم ِته
َ
سخي ًفا ،فظي ًعا ،مريرًا:
َ
نعيش حيا ًة شخص ّية
كنّا نسعى ألن

و ،نعم ،تلك كانت احلياة الوحيدة
التي احتملنا أن نشه َدها
ّ
َت
الم
العميم للتّاريخ زعق ْ
ّ
ِ
لكن طيور َ الظ ِ
فزعت
ثم
ْ
الشخصي
نا
طقس
إلى
ِ
ّ
كانت تقص ُد أمكن ًة أخرى لوال أ ّن مناقيرَها
ْ
وقواد َمها اندف َع ْت
على امتداد ّ
الضباب
ستُرِ ّ
الشاطئ ،عبر ُ
حيث و َق ْفنا ،ونحن نقو ُل (أنا)
غـزل
علــى قيد احلياة من أخمص القدمني حتى
السوداء.
فروة ال ّرأس أمام مرآ ِة النافذ ِة ّ
مطــ ُر ّ
ســاعات
الشــتاء األ ّو ُل ــــــــــ
ِ
الصباح الوجيزة للغاية.
ِ
ُ
ستفعل
الغزل إذًا ــــــــ ماذا
فل َت ُع ْد إلى
ِ
هناك؟
السطور.
لطاملا كان ُ
نبض احليا ِة أقسى من ّ
َ
ّ
عني إلى
اجلدائل التي
تتذك ُر
هل
ْ
تقافزت من ٍ
عني؟
اللســا َن الذي بل َغ َّ
املواضــع ،متل ِّف ًظا
كل
ِ
ّ
بكل األجزاء؟
ُّ
كل شيء هناك ُق َّد على هيئة رغبة.
صرخ ُة ُ
امل ّيلة هي صرخ ٌة جنس ّية.
ُ
حللت.
أشيل جسدي معي أنّى
ُ
أجمات التّجريد ر َ َ
الد َم.
في
ش َح جلد َي ّ
ِ
كانت احليا ُ
وام أكثر طغيان ًا ...لم
الد
على
ة
ّ
ِ
ِ
يستطع ال ّنقّ ادُ أن يفهموها.
تقو ُل ّ
ســبقت
الذاكر ُة إ ّن املوســيقى أب ًدا
ِ
الكلمات.
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كاريكاتير

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

جملة مفيدة

ميركل في الصين
عبدالمنعم األعسم

تحالف الصدريين

والشيوعيين ..بهدوء

عن موقع «كارتون سياسي»

تطويع ؟!

حسن البطل
ينشر باالتفاق مع
صحيفة األيام
الفلسطينية

PROJECT

SYNDICATE

نينا خروتشيفا
أستاذة في الشؤون
الدولية في المدرسة
الجديدة وزميلة
رفيعة في معهد
السياسة العالمية.

منذ إعالنــه نيته بـ «صفقة القرن»
ضرب السيد اجلديد للبيت األبيض،
عدة
املرقوم الرئيــس الـ ،45آجــاال ً ّ
إلعــان خطوطهــا وبنودها ،بحيث
اجلدات عــن «إبريق
ذكرنــا بحكاية ّ
الزيت»!
املوعد اجلديد ،غير النهائي كما يبدو،
هو «عيدية» ما بعد شــهر رمضان
اجلــاري ،إن لم تطرأ ظــروف لضرب
موعد آخر.
فــي البدايــة ،تــر ّدد أن دونالد هذا
ســيعلنها خالل خطاب التنصيب،
أي قبــل أن يشــكل طاقــم إدارته
ومســاعديه املق ّربني .الحقــا ً بعد
أن اســتكمل جزئيا ً طاقــم إدارته،
واستكمل فريق «الصفقة» الثالثي
اليهودي ،قيل إن اإلعالن سيكون في
مرور سنة على التنصيب.
في السادس من كانون األول املنصرم
و ّقع الرئيس ترامب مرســوما ً بنقل
أ ّولــي ـ بروتوكولي لســفارة بالده
إلى القدس الغربية ،أي باســتبدال
الفتة القنصلية بالفتة الســفارة،
وا ّدعى بعد التوقيع« :أزحنا مشكلة
القدس عن طاولة التفاوض».
في رد فوري ،ألقى رئيس الســلطة
خطاب الرفض إلجراء نقل السفارة،
كما خلطــة الصفقــة ـ الصفقة
جملة وتفصيالً.

رافقــت دبلوماســية تســريبات
بنــود الصفقة ،ومواعيــد إعالنها،
مشاورات «ســرية» أجراها فريقها
الثالثي مــع دول اجلوار العربي ،باجتاه
مواكبة خطوات التطبيع العربي مع
إسرائيل مع خطوات تطويع الرفض
الفلســطيني ،على غــرار «حذوك
النعل بالنعل»!
عارضــت غالبيــة دولية كاســحة
خطاب االعتــراف الترامبي بالقدس
عاصمــة إلســرائيل ولكنهــا ،من
جهــة أخــرى ،خالفت مــا ورد في
خطاب الرفض ـ الرد الفلســطيني
بأن واشــنطن لــم تعد وســيطاً،
حتى أن الــدول العربيــة املعنية ال
ترى فــي الصفقة خروجــا ً أميركيا ً
مــن معادلة التســوية والســام،
نظرا ً لدورهــا الدولي ،كما لعالقتها
اخلاصة بإسرائيل ،التي صارت خاصة
جداً ،بحيث يُقــال إن ما كان ال َذن َب
اإلســرائيلي للكلب األميركي صار
يُح ّرك الرأس األميركي .كيف؟
تعمد ترامب أن يبدأ جوالته اخلارجية
ّ
بزيارة «ملوكية» للعربية السعودية
بالذات ،وهي صاحبة مبادرة السالم
العربية املعلنــة عام  2002في قمة
بيــروت ،وهي املبادرة التي لم تقبلها
إســرائيل الرســمية ،ولم ترفضها،
أيضــاً ،بل تعاملت معهــا من «ياء»

التطبيع ،وليس من «الف» االعتراف
بدولة فلسطينية مستقلة.
فكــرة شــمعون بيريس بـ «شــرق
أوسط جديد» حت ّولت في والية ترامب
إلى حتالف أميركي ـ إسرائيلي ـ عربي
سنّي .لكن بعد انسحاب ترامب من
اتفاقية فيينــا النووية مع إيران ،من
بعد انســحابه من «حل الدولتني»
الدولي ،صارت مبنزلة حتالف أميركي
ـ إسرائيلي ـ خليجي ،ميهّ د لتطويع
الرفض الفلسطيني بتطبيع متدرج
عربي ـ إسرائيلي.
ال أعــرف ملاذا اختار ترامــب فترة ما
بعد رمضــان ،التي تصادف شــهر
حزيران ،إلعــان موعد جديد ،أخير أو
قبل األخير ،إلعــان «الصفقة» ،مع
التهديــد بفرض أقســى العقوبات
على إيران جلــذب دول اخلليج ،خاصة
الســعودية ،نحو مزيد من التطبيع
مع إسرائيل.
شــهر حزيران يصادف «النكســة»
العربيــة ،كمــا احتالل إســرائيل
ّ
لباقي أرض فلسطني،
ولعل اختياره
مقصــودا ً للقــول إن االنســحاب
اإلسرائيلي من الضفة إلى خطوط ما
قبل حزيران إلقامة دولة فلسطينية
لم يعد واقعياً ،بل االنســحاب من
«كانتونات» فلســطينية تشــكل
نصف الضفة ،مع تواجد إسرائيلي

عسكري وسيادي على األغوار!
تعمدت إسرائيل ـ بيغن وشارون
هل ّ
أن
تشــن حرب العام  1982في ذكرى
ّ
حرب النكسة اخلاطفة واألسطورية،
التي دامت ســتة أيــام ،بينما حرب
العام  1982دامت  84يوماً ،وكانت أول
حرب حقيقية وشاملة فلسطينية
ـ إسرائيلية.
هــل في حزيــران القريب ستشــن
أميركا على السلطة الفلسطينية
حربــا ً سياســية لتطويــع الرفض
الفلســطيني وإخضاعه للتطبيع
العربــي ـ اإلســرائيلي ،وعن طريق
«عقوبــات» أميركيــة سياســية
واقتصاديــة علــى الســلطة
الفلســطينية ،التي هــي «اجلوزة
الصلبــة» أمــام «صفقــة القرن»
اجلائرة؟
نعــرف أن هنــاك خمــس قضايــا
للسالم الفلسطيني ـ اإلسرائيلي،
حسب اتفاقية أوسلو ،وحسب آخر
تسريبات بنود الصفقة ،فقد أسقط
فريق ترامب منها مســألتي القدس
ملح إلى إســقاط ما
والالجئني ،كما ّ
جاء في أوســلو من وحدة سياسية
وإداريــة بني الضفــة وغــزة ،ول ّوح
بالتعامــل مع غزة كدويلــة ،وإحلاق
احلكم الذاتي
املوســع في الضفة،
ّ
وعاصمته في أبو ديس ،ومبا ال يشمل

القــدس العتيقة ،بدويلــة غزة ،مع
برامج إلفشال غزة اقتصادياً ،ووضع
شــرط لعالقة الضفة بها ،وهو نزع
سالح حركة حماس!
صحيــح ،صــدرت عــن دول العالم
معارضة العتراف أميــركا بالقدس
عاصمــة إلســرائيل دون عاصمــة
لفلســطني ،لكن ليست معارضة
لدورهــا فــي احلل الفلســطيني ـ
اإلســرائيلي ،وبالتالي حلل التطبيع
العربــي ـ اإلســرائيلي؛ وصدرت عن
قمم عربية وإسالمية بيانات تدعم
املوقف الفلسطيني.
قيل عن الفــارق بني الكالم والفعل:
«أوسعتهم شتما ً وفازوا باإلبل» .هل
تفوز فلسطني بكالم التأييد ،بينما
تفوز إســرائيل وأميركا بـ «عيدية»
ما بعــد رمضان وبتطويــع الرفض
الفلســطيني مع خطوات التطبيع
العربي ـ اإلسرائيلي!
حتــى لو كانــت اجلــوزة فارغة من
املضمــون العربي ،فإن فلســطني
تبقى قشــرة اجلوزة الصلبة صعبة
الكسر  ..هذا إذا أحسنت السلطة
والشــعب خوض معركــة حزيران
السياسية الثالثة ،كما صمدت بعد
نكســة حزيران  1967وحرب حزيران
.1982

- 1ال احبــذ توظيــف نتائج االنتخابــات في هذا
التحليــل ،فــان التحالــف موضع اجلــدل يبقى
صحيحا ،او خاطئا ،بصرف النظر عن هذه النتائج.
2شأن كل حتالف بني معسكرين سياسيني (كماهو احلال بني الصدريني والشــيوعيني) ينتميان الى
يصح
منظومات فكرية وعقائدية مختلفة فانه ال
ّ
املبالغة في الدواعي واالســباب واختزال النظر في
امكانية العمل السياســي املشترك بينهما الى
دور فرد معني ،او الى تخطيط افراد في الظالم ،فان
هذا التبســيط يلحق ضررا فادحا مبنهج التحليل
املوضوعي ملا يســمى بالعالقة بني تياري االسالم
السياسي املنفتح واليسار العلماني املعتدل ،وهو
املوضوع الذي كتب ويكتب فيه كثيرون.
فمنذ ان ظهرت ،قبل نحو عام ،مؤشــرات التقارب
بــن جناحي احلراك الشــعبي ،الصــدري واملدني
الدميقراطــي ضد الفســاد واحملاصصــة والفتنة
الطائفية والقومية هرع الكثيرون الى االيديولوجيا
وجتارب املاضي في التحالفات والتفاهمات ،واجمع
«االصوليــون» الدينيون واليســاريون معا ،على ان
االمــر ينطوي على «خيانــة» للمبادئ ،حيث وضع
حوزويون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امام
الســؤال االســتفزازي :كيف ميكن لك ،وانت ابن
احلوزة ان تضع يدك بيد علمانيني «مالحدة»؟ فيما
نعى يســاريون وقوميون مصير احلزب الشــيوعي
حسبهم ،ساوم على عقيدته وتنكر للتاريخ،
الذيْ ،
وثمة القليلــون الحظوا هــذا اللقــاء ،الصدري
الشيوعي ،على ضوء النســبية التاريخية :فهذا
التقارب لم يكن ممكنا فــي أي وقت مضى عندما
كان الطرفــان يخوضان الصراع السياســي من
خندقني مختلفــن (الطائفي-الدينــي ،واملدني)
وبادوات مختلفة (الســاح من جهة واحتجاجات
الشارع الســلمية من جهة اخرى) وحتت توجهات
ومرجعيات متناقضــة ..آنذاك كان مثل هذا اخليار
ال ارضيــة له ،وال مبرر سياســي لدواعيه ،وال أحد
يسعى له ،أصال.
وبقدر ما جرى تبشيع قرار قيادة الصدريني بالعمل
مع الشــيوعيني من قبل هيئــات وزعامات دينية
في العراق وخارجه (ونُشــرت تصريحات وتهديدات
وتذكيرات) فــان قيادة احلزب الشــيوعي التي نال
قرارها بالتحالــف االنتخابي مــع التيار الصدري
دعم «االكثرية» احلزبية وجدت نفســها حتت نيران
«يســارية» صديقة ال ترحم ،واتهامات ليس اقلها
خيانة املاركسية.
لكــن ،من بــن االعتراضــات التي كانــت جديرة
باالهتمــام ،وحتمل قدرا من الوجاهــة ،هي القول
ان احلزب الشــيوعي اخفق في اقناع شركائه في
التيار املدني الدميقراطي بجدوى التقرب من التيار
الصدري واملضي معه قدما الى التحالف االنتخابي،
ورمبا (فــي رأيي) لم يبذل احلزب جهــدا صبورا في
عرض تصوراته عن مســتقبل هذه اخلطوة ،وعما
هو معروف عن االخطاء واملرارات التي رافقت جتربة
التحالف املدني الدميقراطي فــي انتخابات 2014
بالنسبة للشيوعيني ،وفي النهاية تصدعت (اآلن)
االطر التي عمل فيها الشيوعيون والدميقراطيون
والليبراليون ،ولــم ينفع كثيرا التفاهم ومحاوالت
ضبط العالقــة عند نقطة حســن الظن والتزام
خيار الدولة املدنية مستقبال ،ويبقى املطلوب من
الشيوعيني اآلن وفي املستقبل ،اجلمع الديناميكي
بني وجودهم في «ســائرون» ومجلس النواب وبني
محور الشركاء في التحالف املدني الدميقراطي .
3اقــول ،ان نكــران الطابــع الظرفــي لتحالفالصدريــن والشــيوعيني ،يوقــع في سلســلة
تبســيطات للمســؤولية التاريخية حيال وطن
تهددة حروب الطوائف والقوميات وينخره الفساد،
من جهة ،كما يوقع في تعصب ايديولوجي ال يرصد،
كفاي ًة ،التغييرات في احلالة الشعبية وفي مواقف
القوى الفاعلــة واملؤثرة في معادالت السياســة
واحلكم ملا بعــد  ،2003وهذا النكــران تقابله من
جهة اخرى محاوالت تضخيم االمال املعلقة على
هذا التحالف وعدم استبصار العوائق امام تنمية
وعي العمل املشــترك بني تيارين يفرقهما التاريخ
وجتمعهما الظروف.
***********
املتنبي:
ــع ِد الن ْ
ُّطقُ
ال خَ ْي َل ِعن َد َك تُهْ ديهَ ا وَال ما ُل َ ..فل ُي ْ
س ِ
إ ْن لم ُس ِع ِد احلا ُل

كاتم أسرار بوتين الجديد
منذ انهيــار االحتاد الســوفيتي ،اتبعت
الســلطة السياســية داخل الكرملني
منطــق الكراســي املوســيقية .يظهر
املسؤول ثم يختفي ،ليعود مرة أخرى في
وقت الحق  -كل ذلك حسب رغبات الرجل
املسؤول .وبالنســبة لغالبية هذا القرن،
كان هذا الرجل هو فالدميير بوتني.
إن املثال األخير على ذلك هو ترشيح بوتني
لوزير املالية الســابق أليكســي كودرين
ليشــغل منصب رئيس غرفة احلسابات
في االحتاد الروســي .إن اختيــار كودرين
لهذا الدور يذكرنا ببحث الرئيس السابق
بوريس يلتســن عن خلف يحافظ على
إرثه ويحمي عائلته وثروته.
جمع يلتســن ما يقارب  15مليون دوالر
في أثناء توليــه منصبه ،وقد وضع ثقته
في بوتــن  -وهو مســؤول ســابق في
االســتخبارات الروسية  -حلماية أطفاله
وأمواله ،وإبعاده عن الســجن .وبالطبع،
تبدو أموال يلتســن اآلن طفيفة مقارنة
بثروة بوتني الشــخصية التــي تبلغ 70
مليار دوالر ،في حني أن راتبه الســنوي ال
يتجاوز  8.9مليون يورو ( 137.000دوالر).
بعد  18ســنة من العمل كرئيس ورئيس
للوزراء ،أصبح بوتني اآلن بحاجة ماســة
إلى حماية ثروته واٍرثه .وإلى جانب الثروات

الشخصية ،يأمل بوتني في احلفاظ على
نظام احلكم األبوي وهيكل السلطة التي
بناها على مدى العقدين املاضيني.
وفي عام  ،2008حتايل بوتني على الدستور
الذي ينص على فترتني رئاســيتني كحد
أقصى من خالل إبقاء دميتري ميدفيديف،
نائــب رئيس الوزراء املطيــع ،في منصبه
حتى يتمكــن من العودة إلى الرئاســة
فــي عــام  .2012وكان مــن املمكن أن
يكون ســيرغي ايفانوف ،جنرال ســابق
في االســتخبارات الروسية ،كنائب أكثر
كفاءة .لكــن إيفانوف أكبــر من بوتني،
الذي ،على أي حال ،لم يحقق ســوى رتبة
كولونيــل .وقد مت إعفــاء إيفانوف ،الذي
يشكل تهدي ًدا محتمالً
واضحا لسلطة
ً
بوتني ،من منصبه ،وقــد تولى منذ ذلك
احلني اإلشراف على البيئة والنقل ،وأصبح
«عالم النبات» الروسي.
فــي وقت ســابق من هذا الشــهر ،متت
إعادة تنصيب بوتــن  -أو باألحرى تويجه
– رئيسا لروســيا بطريقة مختلفة ،مع
تولــي ميدفيديف مرة أخــرى دور رئيس
احلكومة املطيع .على الرغم من سنواته
في منصبه ،مــا يزال ميدفيديف معرو ًفا
بروابط عنقه الفاخرة وساعاته الباهظة
مقارنة بأعماله التنفيذية.

ومع ذلك ،فمن الواضح أن الفســاد الذي
ميارســه ميدفيديف يثير غضب الكثير
من الروس .بعد أن جعله زعيم املعارضة
أليكســي نافالني موضو ًعا ألشــرطة
فيديو حديثة على اليوتيوب ،خرج عشرات
اآلالف من املتظاهرين إلى الشــوارع في
املدن في جميــع أنحاء البــاد .وبعد أن
أثبت ميدفيديف أنــه غير مؤهل لتلبية
االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعية
لروســيا ،أصبح عمله الوحيــد اآلن هو
احلفاظ على إرث بوتني.
كان ألكســي كودرين ،الــذي يحل محل
رئيسة غرفة احلســابات السابقة تاتيانا
غوليكوفا (التــي كانت مطيعة ولكنها
تفتقر إلى املكانــة) ،نقيض ميدفيديف.
ففــي عــام  ،2011اســتقال كدرين من
منصب وزير املاليــة بعد أن صرح عالنية
أن ميدفيديــف كان أحمــق وغير كفء.
يعد ترشــيح كودرين كمحاسب رئيسي
لروســيا أمــرا مهمــا ،ألنه ســيزوده -
وبالتالــي بوتني  -باملزيد مــن املعلومات
حول الفســاد .ونتيجة لذلك ،ســيكون
بوتني قــادرا ً على التالعب بأي شــخص
قد يكون لديه خطط مســتقبلية لنيل
منصب الرئاسة ،رمبا بهدف إعادة تنصيب
ميدفيديف كنائب بعد عام .2024

وفي الواقع ،تكمن مهمة غرفة احلسابات
فــي رصد كل شــيء تقريبــا  -وقد ذكر
كودرين بالفعل أنه ســيقدم تقريرا عن
أداء الوزراء والوزارات  -والقوات املســلحة
علــى وجه اخلصوص ،التــي راهن عليها
بوتني ســعيه فــي احلصــول على وضع
القوة العظمى .وقــد كرس ثلث خطابه
عن حالة األمة في مــارس  /آذار للقوات
املسلحة ،حيث عرض مجموعة متنوعة
مــن األســلحة وأنظمــة الصواريــخ
والقذائف التي تعمــل بالطاقة النووية
ذات املدى «غير احملدود».
لطاملــا كان بوتــن من أشــد املعجبني
بالســيليوفيكي  -القــوات األمنيــة
الســابقة في اجليش السوفيتي وضباط
االســتخبارات  -الذين يشــكلون اجلزء
األكبر من حكومته ويحاســبون سلطة
الكرملــن غيــر املقيــدة علــى احلياة
السياسية الروســية .ومن خالل الدفاع
عن اجملمع الصناعي العسكري الروسي،
يســتطيع بوتني إبقاء السيلوفيكي في
صفه .وحتقيقا لهــذه الغاية ،قام بإعادة
استعراضات االنتصار في احلرب العاملية
الثانية التي توقفت في عهد يلتســن.
أصبحت األحداث اآلن أكثر إثارة مع مرور
كل عام.

لكــن التقاريــر األخيــرة تشــير إلى أن
اســتعداد روسيا العســكري هو مجرد
خيال وليس حقيقــة .يبدو أن الصواريخ
«التي ال تقهر» والتــي وصفها بوتني قد
حتطمت أثناء االختبارات ،وبالتالي لم تعد
مبثابــة دعائم عســكرية .ونتيجة لهذه
اإلخفاقــات ،ميكننا القول إن
شــخصا
ً
مــا في وزارة الدفاع يقــوم بعمليات غير
قانونية .ال يوجد مبرر مقبول آخر للفشل
في تسليم األسلحة التي أمر بها بوتني.
وباإلضافة إلى ذلك ،وجدت دراسة جديدة
أن وزارات الدفاع واالستخبارات الروسية
هي مــن بني أكثــر مؤسســات الدولة
فســادًا .وفي عام  ،2017كانوا متورطني
في  1300مــن إجمالــي  12000قضية
فساد  -واحدة من كل تسعة قضايا .على
هذه اخللفيــة ،مت تنصيب كودرين للتأكد
مــن أن اجلهاز األمنــي «املوثوق به» ميكن
الوثوق به بالفعل.
وعــاوة على ذلــك ،رمبا يكون ســيرجي
شويغو ،وزير الدفاع احلالي ،اآلن في مرمى
الكرملني .وقد اكتسب شويغو شعبية
قومية قبــل عقد من الزمــان أثناء إدارة
وزارة حاالت الطوارئ ،ومنذ ذلك احلني ظهر
بشــكل بارز كمنقذ في الزي العسكري،
وبدا نشيطا في مقدمة مسيرات النصر.

وعلــى عكــس «ميدفيديــف» املثيــر
للسخرية ،يبدو شــويغو رجال مسؤوال.
لكــن ذلك يطرح مشــكلة بالنســبة
الدعاء بوتني بأنه حامي لألمة الروســية.
ال ميكن أن يكون هناك سوى قائد شجاع
واحد ينقذ الناس من النمور الســيبيرية
وينزلق مع الرافعات البيضاء السيبيرية
املعرضة للخطر.
وكمــا هو احلــال مع إيفانوف ،يخشــى
بوتــن مــن أن يتنافس ســيلوفيك آخر
على منصبــه يوما ما .على الرغم من أن
سلف شــويجو املنغولي السيبيري قد
حرمه بشــكل فعال من أن يتم انتخابه
من قبل األغلبية الساحقة من الروس ،إال
أن بوتني لم يســتغل هذه الفرصة .كان
ترشيح كودرين مصحوبا بإعالن مفاده أن
يفيغيني زينيشيف ،وزير احلاالت الطارئة
اجلديــد ،ســيقدم تقاريره مباشــرة إلى
بوتني ،مما يزيد من تقليص قاعدة الطاقة
احملتملة لشويغو.
وفي حــال تولي منافس من املؤسســة
األمنية الرئاســة ،ميكنه بناء إرثه اخلاص،
بدال ً من أن يكرم اٍرث بوتني .يعود األمر إلى
مدفيديف وكودريــن ،وهما مدنيان نادران
في الدائرة الداخليــة لبوتني ،للتأكد من
عدم حدوث ذلك.
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«المواي تاي» يشارك
في بطولة العالم

بغداد ـ منى الجبوري*
قرر االحتــاد املركزي للمواي تــاي اقامة التصفيات
األولية املؤهلة للمشاركة في بطولة العالم لفئتي
الشــباب والناشئني والتي ســتقام في العاصمة
التايالندية بانكوك منتصف اب املقبل.
وقال أمني ســر االحتاد ،رائد محمد :ان العراق تلقى
دعوى رســمية للمشــاركة في بطولــة العالم
للناشــئني والشــباب املزمع اقامتها فــي تايالند
مبشــاركة اكثر من ( )82دولة .مبينا :ان العراق قرر
املشاركة في البطولة العاملية للفئات العمرية.
وأضاف محمد  :ان التصفيات ســتقام على قاعة
املركز التدريبي للمنتخبات الوطنية في العاصمة
بغداد لفئتي الشــباب والناشــئني في الرابع من
حزيران املقبل .مشــيرا الى :ان اخــر موعد لتقدمي
االســماء في االول من حزيران املقبــل .منوها الى:
انه يجب على الالعبني املشــاركني في التصفيات
ان يكونوا حاصلني على الباسبورت الرياضي اخلاص
باالحتــاد واملصــادق عليه من قبــل اللجنة الفنية
العليا ،وكذلك ممن ميتلكون جوازا عراقيا غير نافذ.
* إعالم اللجنة األوملبية

طعيس يستعد لسباق

فرنسا والدورة اآلسيوية
بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل العــداء الذهبــي ،عدنان طعيس ،املعســكر
التدريبي في مدينة إفران املغربية استعدادا ً للمشاركة
في ســباق فرنسا الدولي الذي ســيقام يوم  28حزيران
املقبــل ،وبطولة الدورة اآلســيوية التي ســتضيفها
أندونيسيا للمدة من  18آب ولغاية  2أيلول املقبلني.
وبي طعيس :ان االرتفــاع الكبير للمدينة ،ويبلغ 5،460
ّ
م فوق ســطح البحر األبيض املتوسط ،يعد مفيدا جدا ً
لعدائي املســافات الطويلة  1500متر ،حيث يســهم
في حتســن معدل عمل اجلهاز الوظيفي ليمنح العداء
النفس االطول في السباق .مبينا :ان التدريبات ستؤهله
لتحقيق افضل النتائج في االستحقاقات املقبلة ،منها
سباق ملتقى فرنسا الدولي ومنافسات الدورة اآلسيوية
في أندونيسيا.
واكد :ان معسكره التدريبي املتواصل في املغرب يستمر
ملدة  45يوماً ،يتطلع ليســتثمره بالشــكل املثالي من
أجل حتقيــق الطموحات والفوز بأوســمة املقدمة في
السباقات املقبلة لتعزيز رصيده من أوسمة التفوق.

«شباب القوى»

يعسكر في كربالء
بغداد ـ ميثم الحسني*
نظم االحتــاد املركزي اللعاب القوى معســكرا ملنتخب
الشــباب في محافظة كربالء حتضيرا لبطولة اســيا
التي ستنطلق في السابع من حزيران املقبل في اليابان.
وقال االمــن املالي لالحتاد ،الدكتور زيدون جواد :ان االحتاد
قرر ادخال املنتخب الشبابي مبعسكر داخلي في كربالء
حتضيرا لبطولة اسيا التي انطلق من يوم امس ويستمر
حتى الســفر الى اليابان مطلع الشــهر املقبل ،بعد ان
تعذر احلصول على املوافقة مــن اجلانب الياباني إلقامة
املعسكر هناك.
واشــار الى :ان املعسكر سيســتمر ملدة اسبوع  ،حيث
نأمل ان يلعب املعسكر دورا بارزا في حتضير الالعبني ،وان
يعد الفريق بدنيا ونفســيا للمشاركة في بطولة اسيا،
وحتقيق نتائج طيبة تتناسب مع االجنازات التي حققها
االحتاد في البطوالت السابقة.
وبــن :ان االحتاد يضع ثقتــه بالالعبــن لتحقيق ارقام
تأهيلية لبطولة العالم للشــباب والتي ســتقام في
فنلنــدا ،حيث هناك مواهــب قادرة على بلــوغ االرقام
التأهيليــة  ،ومنهم من اقترب كثيــرا من حتقيق الرقم
قبل شــهرين في بطولة االندية التي اقيمت في بغداد.
يشــار الى ان وفد العراق لبطولة اســيا يضم  7العبني
والعبة واحد.
* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

رياضة

المنافسات تزداد إثارة وندية

اليوم ..الشرطة يالقي الميناء في الجولة  28لممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تقــام اليوم الثالثــاء  29آيار اجلاري،
حلســاب اجلولــة  28لــدوري الكرة
املمتاز ،مباراة الشــرطة وامليناء في
ملعب الشــعب الدولــي ،للقيثارة
 56نقطة باملركز الثاني ،ولســفانة
اجلنوب  37نقطة باملركز الســادس،
نتيجــة املرحلــة االولــى انتهــت
بالتعادل السلبي ،وتختتم املباريات
بلقــاء الــزوراء وفريق احلســن في
ملعب الشــعب الدولي يــوم غ ٍد،
النوارس تقف فــي الصدارة برصيد
 64نقطة ،اما فريق احلسني فيملك
 26نقطة باملركز الســادس عشر،
واســفر اللقاء االول عن فوز الزوراء
بهدفني مقابل هــدف واحد لفريق
احلسني.
وقاد احملترف الســوري ،زاهر ميداني،
فريقه القــوة اجلويــة ،للفوز على
الصناعــات الكهربائية ،بهدف من
دون رد ،مساء أول أمس على ملعب
الصناعة ،في الــدوري املمتاز.وجاء
الهدف الوحيد ،بالدقيقة األولى من
الوقت بدل الضائع ،للشــوط األول،
بإمضاء ميداني ..وحاول الصناعات
الكهربائيــة ،العودة في الشــوط
الثانــي ،لكنه اصطدم برغبة القوة
اجلوية ،وإصراره على خطف النقاط
الثــاث ،بعد تعادلني فــي املباراتني
السابقتني.
وبهــذا الفــوز ،رفع القــوة اجلوية
رصيده إلى النقطــة  ،59في املركز
الثاني ،بينما جتمد رصيد الصناعات
الكهربائية عنــد النقطة  ،29في
املركز الثالث عشر.
وحســم التعــادل الســلبي لقاء
الديربي النفطــي الذي جمع ،نفط
اجلنوب ونفط الوســط ،في املباراة
التــي أقيمت فــي ملعــب الزبير
بالبصرة ،ولم يســتثمر فريق نفط
الوسط أفضليته في الشوط األول

جانب من دوري ممتاز الكرة
حيث أضاع عالء عبــاس هجمتني
بعد االنفــراد باحلارس ،وأضاع فارس
حســون هجمة أخرى في الشوط
األول لينتهــي بالتعادل الســلبي.
وفي الشــوط الثاني أهدر باســم
علي فرصة لنفــط اجلنوب ،وأضاع
محمد قاسم فرصة لنفط الوسط
لتنتهــي املبــاراة بيضــاء من دون
أهداف.
ورفــع نفط اجلنــوب رصيــده إلى
النفطة  39في املركز الســابع ،في
حني رفع نفط الوســط رصيده إلى

النقطة  37في املركز الثامن.
وتغلــب الكهربــاء علــى ضيفه
النفــط ،بهدفني مقابل هدف ،على
ملعب التاجــي ،وافتتح مصطفى
عبد اجلليل ،التسجيل للكهرباء في
الدقيقة  ،22قبل أن يتعادل النفط
من ركلة جزاء ،في الدقيقة االخيرة
من الشوط األول.لكن عالء محيسن
أجهز على طموحات النفط ،بهدف
ثان ،في الدقيقة  ،59ليقود الكهرباء
لفوز مهم.
ورفع الكهرباء بذلــك رصيده ،إلى

النقطة  41في املركز السادس ،فيما
جتمد رصيد النفط عند النقطة ،56
في املركــز الرابع ،ليتلقى ضربة في
صراعه مع القوة اجلوية والشرطة،
على الوصافة.
واستعاد فريق كربالء توازنه ،وحقق
فــوزا مهمــا علــى ضيفــه نفط
ميسان ،بهدف من دون رد ،في املباراة
التــي على ملعب كربــاء الدولي..
ومتكــن املدرب اجلديــد ،فاضل عبد
احلســن ،من حتقيق الفــوز الثاني
علــى التوالــي ،بعــد أن متكن من

«السباحة» ينظم دورة تدريبية

الشباب والرياضة تقرر إقامة منافسات األندية لأللعاب الفردية

عبطان يشدد على سرعة إنجاز العمل
في ملعبي صالح الدين والسماوة
إعالم الشباب والرياضة
شــدد وزير الشــباب والرياضة عبد
احلسني عبطان ،على ضرورة االسراع
باجناز العمل في ملعبي صالح الدين
والسماوة.
وقال عبطان خالل لقائه الشــركة
املنفذة مللعبي صالح الدين والسماوة
ان الوزارة حترص على استمرار العمل
بوتيــرة واحــدة ومتصاعــدة لكي
ننجز منشــأت رياضية تليق بجميع
محافظتنا العزيزة ،مؤكدا ان الوزارة
وضعــت ضمن خططهــا ان جتعل

العراق في مصاف الــدول املتقدمة
باملنشأت الرياضية.
واشــار الى ان الوزارة ســتذلل كل
الصعوبات امام الشــركة من اجل
االســتمرار بالعمــل مبلعبي صالح
الدين والســماوة ورفع نسب االجناز
فيهما الى مراحل متقدمة.
من جانب اخر ،قررت وزارة الشــباب
والرياضة ،اقامة بطولة اندية العراق
لاللعاب الفردية خالل الفترة املقبلة.
وقال مدير عام دائرة التربية البدنية
والرياضة الدكتور عــاء عبد القادر

في تصريح لـ(قسم االعالم واالتصال
احلكومــي) انه تنفيــذا لتوجيهات
وزير الشــباب والرياضة عبد احلسني
عبطــان ،قررنا اقامــة بطولة اندية
العراق لاللعاب الفردية بالتعاون مع
اللجنة االوملبية واالحتادات الرياضية..
واضاف عبد القادر ان اقامة البطولة
ياتــي من باب دعم الــوزارة لاللعاب
الفرديــة وتطوير تلك االلعاب ،مبينا
ان بطولــة اندية العراق ستشــمل
اغلب االلعــاب الفردية املعتمدة في
العراق.

مواهب واعدة في نادي النفط لكرة السلة
بغداد ـ الصباح الجديد:
يضم نــادي النفط لكرة الســلة
مواهب واعدة ســيكون لها احلضور
الفني الفعال مــع الفريق االول في
الســنوات املقبلة ،حيث قدم فريق
ناشــئة النفــط مســتويات فنية
عالية في مباريات دوري اندية بغداد
الذي اقيم مؤخرا ً في قاعة الشعب

تقرير

لأللعاب الرياضيــة ..والفريق يقوده
املــاك التدريبي الــذي يتألف من
احمد رشــيد مدربــا ،ومحمد علي
ونعمة رشــيد مدربني مســاعدين،
وحسن أحمد إدارياً.
ويقول املدرب ،احمد رشيد :ان فريقه
حقق نتائج مشــجعة في املباريات،
برغم عــدم تأهله إلى الدور الالحق،

لكنــه تــرك انطباعــا ً ايجابيا عن
امكانات الفريق الذي ســيكون له
شأن في املستقبل ،وذلك بدعم إدارة
النــادي ومتابعتها وتقدميها للدعم
من جميع اجلوانب من أجل تعزيز دور
الفريق ليكــون متميزا في املباريات،
وكذلك حــرص املالك التدريبي على
تطوير قدرات الالعبني.

خطف النقاط الثــاث ،بفوزه على
فريــق نفط ميســان.وأحرز الالعب
علي صالح ،هدف اللقاء الوحيد في
الدقيقة .44
وبهذا الفوز ،رفع كربالء رصيده إلى
 23نقطة في املركز التاســع عشر،
بينما جتمد رصيد نفط ميسان عند
النقطة  33في املركز احلادي عشر.
وانتهــت مواجهــة زاخــو وضيفه
الطلبة ،بالتعادل اإليجابي بهدفني
لكل منهما ،في املباراة التي أقيمت
 ،على ملعــب دالل األوملبي ،وانتهى

الشــوط األول بالتعادل الســلبي،
لكن املباراة شــهدت إثــارة كبيرة
في الشــوط الثانــي ،إذ تقدم زاخو
في الدقيقــة  ،50عن طريق الالعب
سردار محمد ،بينما تعادل للطلبة،
العبه الشــاب مصطفى األمني في
الدقيقة .61
وعاد الالعب نفســه ليسجل هدف
الطلبة الثاني في الدقيقة  ،70لكن
زاخو عادل الكفة بعد مرور دقيقتني،
بعد أن احتسب حكم املباراة ركلة
جزاء ،ســجل منها ســتار ياسني
هــدف التعادل.ورفع الطلبة رصيده
إلى النقطة  30فــي املركز الثالث
عشــر ،بينما رفع زاخو رصيده إلى
النقطة  16في املركز األخير.
من جهة اخرى ،عاد قبل ايام املدرب
حميــد ســلمان الى العــراق بعد
ان انهــى رحلة احترافيــة مع نادي
العربي احد اندية الدرجة الثانية في
الدوري االماراتي برفقة زميله املدرب
جمال علي.
وقــال ســلمان متــت مفاحتتي من
ادارة نــادي العربــي االماراتي قبل
فترة قصيرة لالشراف على فريقها
الكروي برفقــة زميلي واخي املدرب
جمال علي ،واحلمد هلل متت احملافظة
على الفريــق ضمــن دوري الدرجة
الثانية ال ســيما اننا قد اشــرفنا
على الفريق في اخر خمس مباريات
خاضهــا الفريق وحقــق الفوز في
مباراتني وتعادلنا في واحدة وخسرنا
في مباراتني.
واضــاف ان فريق العربــي االماراتي
يعانــي صعوبات عديــدة من حيث
نوعيــة الالعبــن ،اضافــة الــى
ضعف اجلانب املــادي الذي حال دون
اســتقطاب العبني مبواصفات فنية
عالية ،ولكن مع هذا اســتطعنا ان
نعمل مبا هــو متوفر لدينا من حيث
ترتيب اوراق الفريق بالشــكل الذي
يضمن له البقاء فــي دوري الدرجة
الثانية.

دولية بإشراف خبير أميركي

بغداد ـ امير ابراهيم*
شــكلت الدورة التطويريــة الدولية
ملدربي الســباحة التي اقامها االحتاد
الدولــي للســباحة بالتعــاون مــع
االحتاد العراقي للعبــة ،وحاضر فيها
اخلبير الدولي االميركي ريتشــارد باور
مبشــاركة  35مدربا ولكال اجلنســن
 ،وتواصلت اســبوعا  ،فرصة جديدة
للمدربني الكتساب معلومات وافكار
تصب فــي صالــح تطويــر ادائهم،
وبالتالــي منح االســاس الصحيح
للسباحني الذين يتدربون على أيديهم
والذين ميثلون مستقبل اللعبة.
وحتــدث عددا من املدربني املشــاركني
وتوقفت عند رؤاهم التي ذهبوا اليها
واملنطلقة من انعكاساتها االيجابية
على واقع اللعبة على املدى البعيد.
مدرب فريق غاز الشــمال ،عبد االمير
بــن :ان املعلومــات التي
الضاحــيّ ،
حصلنــا عليها مهمة جــدا لتطوير
اللعبة  ،وااليام املقبلة ســوف تؤكد
ذلك  ،وما اســهم في جناحها ان وعي
املدربني املشاركني فيها على مستوى
كبير ،فغالبيتهــم ميتلكون حتصيال
دراسيا جيدا ،وبعضهم في الدراسات
العليا  ،ولديهم تاريخ متميز باللعبة،
وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير

ادائهم ،وانعكاس ذلك على السباحني
ذوي الفئات العمريــة الصغيرة على
املدى البعيد بإطالق ابطال جدد.
وفي الوقت الذي شكر مساعد مدرب
املنتخب ،ساري عبد اهلل ،االحتاد على
اقامة الدورة  ،كونها تعد ممتازة ،وكل
املدربني بحاجة الــى املعلومات التي
طرحت فيها  ،فإنه في الوقت نفسه
هناك مــن املســتلزمات التي ذكرها
احملاضــر نحن بحاجة اليهــا لتطوير
الســباحة  ،وقد ركز عليهــا اخلبير
االميركي  ،لكنها غير موجودة .ذاهبا
الى انه البد ان يكون هناك تناغم بني
اجلانبني النظري والعملي  ،وهي متثل
عمليــة توافقية ،اذ ركــز على اجلهد
واحلضور كونها تشكل اساسا مهما
لتطور الســباح  ،مع ضرورة االلتزام
بالتمريــن والوقت  ،لكن الظرف الذي
يعيشــه البلد قد يحول دون االلتزام
ببعض هذه النقاط ،ومنها ما يتعلق
بالوقت ،وبالتالي التأثير السلبي في
اداء الســباح ،وعلميا السباح ،يجب
ان تتواصــل تدريباته بال انقطاع  ،وإذا
اراد الراحة ففي السنة الواحدة يكون
ملدة اســبوع فقط  ،وأية زيادة زمنية
على هذا الوقت  ،فإن جهده التدريبي
 ،وجهد مدربه سيذهب سدى ،ولهذا

ننحــن كمدربــن نركز دائمــا على
احلضور املستمر الســتمرار العملية
التدريبيــة اخذين بنظر االعتبار ان أي
توقف في التدريب سيؤدي الى هبوط
في اللياقة البدنية التي تعد النقطة
االهم في الوصول الى االجناز.
من جانبه ،اوضح املدرب الشاب ،مهند
احمد :ان الدورة كانت على مســتوى
عال استنادا الى خبرة احملاضر صاحب
التجربة الطويلة مــع عالم التدريب
 ،وايضــا الــدورات التدريبيــة  ،فقد
اعطتنا االساسيات املهمة التي من
شــأنها ان تؤدي الى بناء جيل واع من
السباحني ميكن ان نعتمد عليهم في
تلمس نتائج ايجابية في املســتقبل،
آخذين بنظــر االعتبار ان الدورة قامت
على اســاس جوانب نظرية وعملية
اكدت على تعليم السباحة بأسلوب
علمي صحيح ســواء على مستوى
املبتدئني ام الشباب ،شــاكرين احتاد
السباحة على اقامتها كونها اضافت
لي وللكثير مــن زمالئي االداة القوية
في بداية مشوارنا مع عالم التدريب،
وســأعمل علــى توظيــف خبرتي
كســباح لســنوات طوال في سبيل
تلمس كل ما يصب في صالح اللعبة
على املدى البعيد.

أضواء على منتخبات كأس العالم

االنضباط سالح الساعة السويسرية في مونديال روسيا 2018
العواصم ـ وكاالت:

يأمــل املنتخــب السويســري ذو
اإلمكانات اجليدة في الصعود رفقة
البرازيــل فــي اجملموعة اخلامســة
مبونديال روســيا بفضل االنضباط
التكتيكي امليزة الكبرى للمنتخب
املدرب فالدميير بيتكوفيتش.
بالرغم من وجود منافســة شرسة
فــي اجملموعــة اخلامســة علــى
البطاقة الثانية لقــوة البرازيل من
الثنائــي الكوســتاريكي والصربي
إال أن املنتخب السويســري يتسلح
مبجموعــة قويــة مــن الالعبني ذو
اخلبرات اجليدة من أجل حجز مقعد
في دور الـ 16من مونديال روسيا.
وخالل احللقة « »18من حلقات موقع
«منتخبات املونديال» سوف نسلط
الضوء على املنتخب السويسري.
تقدر القيمة التسويقية للمنتخب
السويسري بـ 222مليون يورو الذي
يحتل املرتبة السادســة بحســب
آخر تصنيف صدر من االحتاد الدولي
لكرة القدم «فيفا».
وميلــك املنتخب السويســري 96%
مــن قوامه مــن الالعبــن يلعبوا
خارج سويسرا مبتوسط أعمار26.6

سنة.وال ميلك املنتخب السويسري
أي إجنــازات مرموقة على مســتوى
بطولة أمم أوروبا أو كأس العالم في
تاريخه.
ســيواجه املنتخــب السويســري
كتيبة جنوم البرازيــل بقيادة نيمار
في افتتاح اجملموعة اخلامســة 17
حزيران ثم الصربي  22حزيران وأخيرا
مع الكوســتاريكي  27من الشهر
نفسه ..ويشــرف بيتكوفيتش على
تدريب املنتخب السويسري منذ آب
 2014والذي قــام بتطوير املنتخب
وقاده إلى يورو  2016ونهائيات كأس
العالم في روسيا.
وكاد املنتخب السويسري أن يصعد
مباشــرة لروســيا لوال اخلسارة من
البرتغالــي بهدفــن نظيفني في
لشــبونة ما أضطــره حلجز مقعد
في املونديال عن طريق امللحق الذي
تغلبه به على إيرلندا الشمالية.
وتولى بيتكوفيتش تدريب سويسرا
في  38مباراة ،حقــق خاللها الفوز
في  24مباراة وتعادل في  5وخســر
 9مباريات ،ويفضل طريقة لعب «-4
 ،»1-3-2ويستمر عقده حتى حزيران
.2019
بالرغــم من بعــض املعانــاة التي
عانها شــاكيري مع ستوك سيتي

العبو سويسرا

في املوســم املنصــرم وهبط إلى
التشامبيون شــيب إال أن شيردان
هو الرجل األول في صفوف املنتخب
السويسري.
ويعتمد بيتكوفيتش على شاكيري

في بناء الهجمات إلمكاناته املهارية
الرائعــة فــي التمريــر الصحيح
وخلــق فرص لزمالئه فــي املنتخب
السويسري.
بجانب شــاكيري ،هنــاك كل من

القائــد ســتيفان ليشتســتاينر،
الذي مينــح املنتخب السويســري
حلول رائعــة في اجلبهــة اليمنى
ونفــس احلال في اجلبهة اليســرى
من ريــكاردو رودريجيز باإلضافة إلى

العب وسط ارسنال ،جرانيت شاكا
ذو التسديدات الصاروخية..
منح فالدمييــر بيتكوفيتش فرصة
املشــاركة مع املنتخب السويسري
فــي حزيــران  2017والــذي قــدم
مســتويات رائعــة مع بــازل قبل
االنتقال لصفوف بوروسيا دورمتوند
في كانون الثاني املاضي.
املدافع الصلب وصاحب الـ 22عاما
هو الوجه الســاطع واملبشــر بني
صفوف املنتخب السويسري والذي
قد يلعب دورا رئيســيا مع املنتخب
في مونديال روســيا بعدما شــارك
في  39مباراة في املوســم املنصرم
سجل خاللها هدفني وصنع هدفني.
وعادة ما تذهب سويسرا ،للمشاركة
فــي البطــوالت الكبــرى ،بطموح
متواضع ،لكن هذه املرة ،ومع وصول
أحد أفضل أجيالها من الالعبني ،إلى
قمة مستواهم ،فإن التوقعات تبدو
عالية في نهائيات كأس العالم.
وتضــم التشــكيلة ،الكثيــر من
الالعبــن املشــاركني فــي أفضل
بطــوالت الدوري فــي أوروبــا ،مثل
ريــكاردو رودريجيــز وفابيــان شــار
وشاكيري وجرانيت تشاكا ،وكلهم
صغار الســن ،ولديهم القدرة على
اللعب في كأس العالم ودوري أبطال

أوروبا.وحتصد كرة القدم السويسرية،
ثمار العمــل اجلاد في تطوير صفوف
الناشئني ،على مدار عقد من الزمان،
حيث استفادت من إمكانيات اجليل
الثاني من املهاجرين.
وحاول املدرب فالدمييــر بتكوفيتش،
أن يبــث روحــا جديدة فــي الفريق،
وأبلغ العبيه ،أنهم لم يعودوا ميثلون
«سويسرا الصغيرة» ،ويجب عليهم
الهيمنة على املباريات.
وتخلصت سويســرا إلــى حد كبير
مــن األســلوب الدفاعــي املمــل
للمشــجعني ،والــذي ســبق أن
انتهجته خالل نهائيات كأس العالم
في  2006و.2010وقفزت سويســرا
إلى املركز الســادس في التصنيف
للمنتخبات ،إذ خســرت مرة واحدة
في  12مبــاراة بالتصفيات ،وجنحت
مؤخرا فــي الفوز  0-6وديا ،على بنما
املتأهلة أيضــا إلــى كأس العالم.
وبرغم مؤشــرات التفاؤل ،فإن هناك
الكثير من الشكوك حول الفريق.
وخرج شــار من حسابات ديبورتيفو
الكورونيــا ،وعانــى شــاكيري من
الهبوط مع ستوك ســيتي ،بينما
اعتبــر البعض تشــاكا ،بأنه كبش
فــداء معاناة آرســنال فــي الفترة
األخيرة

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أكبر مرسم للطفولة شهدته
البصرة في ليلة رمضانية

أصوات أربعة بربع
عندما نقرأ جيدا ً النتائج واألرقــام واملعطيات التي اعلنت
عنها مفوضية االنتخابات حلصــاد الدورة الرابعة النتخاب
أعلى ســلطة تشريعية ورقابية في البلد (مجلس النواب)؛
ســيتوضح لنا الكثير من جوانب غرائبية املشهد الراهن
وعلل عجزنا وفشــلنا املتواصل في امتــاك دولة حديثة
وســلطات مهنية ومستقلة ومؤسســات رصينة .فعلى
سبيل املثال ال احلصر تشــير نتائج القوائم وتوزع األصوات
على فشل شخصية مهنية وعلمية وإدارية مرموقة مثل
األستاذ عبد الباسط تركي ،في احلصول على ربع ما حصل
عليه مرشــحون يعجزون عن فك أبســط معادالت العمل
السياسي والتشريعي .ومثل هذه النتائج متثل اخلط العام
جلميع الدورات السابقة منها واحلالية ،حيث تساق األصوات
بشــكل جمعي وســط مناخات من الغيبوبة واالحتقان؛
الــى حيث األرقام احملددة ســلفاً .لقد حذرنا مــرارا وتكرارا
من االســتمرار بامتهــان التجربة الدميقراطيــة ،عبر هذه
الفوضى املبرمجة إلعادة تدوير األزمة وأدواتها ومخلوقاتها
وســننها ،هذه الفوضى التي شــرعت األبــواب لكل من
هب ودب ،ولم يســتثن من ذلك اللص واإلرهابي واملشعوذ
واملرتزق ومن لف لفهم؛ خلوض السباق االنتخابي واالنضمام
جمللس مشــرعي األمة من دون حسيب أو رقيب .نتيجة كل
ذلك هو ما حصلنا عليه من انســداد لآلفاق وعودة ظافرة
للطبقة السياســية الفاسدة نفسها التي أوصلتنا لكل
هذا احلضيض السياســي واالقتصادي والقيمي واملعرفي
واالجتماعي واخلدمي الذي نعيشه اليوم .لقد قطعت هذه
املناخات والشروط وقواعد اللعب التي وضعت حتت إشراف
هذه الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة؛ الطريق أمام
كل مشــروع جاد لإلصالح والتغيير ،وأمام املالكات املقتدرة
والنزيهة ،في الوصول الى مواقع املســؤولية والقرار ،وعلى
رأسها عضوية مجلس النواب.
املعروف عن النظام الدميقراطي وأدواته األساسية املتمثلة
بصناديق االقتراع وملحقاتها؛ أنها ترفع من شــأن (الصوت
االنتخابــي) ،لذلك حترص القوى واألحزاب املتنافســة على
كســب ثقة أكبر عدد من األصوات لبرامجها ومرشحيها،
لتتمكن من حتويل خططها الى واقع .غير أن ما حصل مع
جتربتنا «الدميقراطية» ووفقا ً للخلطة التلفيقية العجيبة
املتبعة منــذ زوال النظام الدكتاتوري الغاشــم حتى هذه
اللحظــة؛ يتعاطى مــع ما ميكن أن نطلق عليــه بـ (أثمن
رأســمال دميقراطي) أي الصوت بشــكل مغاير متاماً ،حيث
يركل النظام االنتخابي املتبع أعــداد غير قليلة منها ،الى
قوائم ومرشــحني آخرين رغم أنف أصحاب تلك األصوات،
وغالبا ً ما تذهب الى مرشــح آخر من القائمة نفسها وفقا ً
لطركاعة سانت ليغو املعدل ،والذي وهبنا في نهاية املطاف
مجلس نواب لم يحصل  90%منهم على العتبة االنتخابية
للموســم احلالي (كما الدورات السابقة) .وعندما نضيف
الى ذلك ما تعرفنا عليه من تقاليد عمل رسختها الدورات
الســابقة؛ مثل ترحيل شــأن القــرارات املفصلية حليتان
الكتل كي تفصل فيها ،والتي غالبا ً ما حتســم وفقا ً لفقه
«السلة الواحدة» التي تستجيب لضيق أفقهم وذائقتهم
املتخلفة ،ندرك املكانة الفعليــة التي ميتلكها «الصوت»
والتي لــن تخرج عن تضاريس العبارة التي وضعناها عنوانا ً
لعمودنا هذا (أصوات أربعة بربع) ،وعندما يكون حال وقيمة
احملرك األســاس للدميقراطية (الصوت) هذا احلال املزري؛ من
الطبيعي أن يبعد الدكتور عبد الباســط التركي وأمثاله
عن ســنام الســلطات (البرملان) ليحتل مقاعده من ميثل
هذه األوضاع واملناخــات واالصطفافات التي يعجز عن فك
طالسمها مكتشف الصناديق بجالل قدره.

البصرة  -سعدي السند:
شهدت الســاحة اخلارجية ملسجد
املوســوي الكبير في منطقة اجلزائر
وســط البصرة ،كرنفاال يحدث ألول
مرة بهذا املســتوى وبهذه املشاركة
احلاشدة املفرحة.
شــارك في الكرنفــال املئــات من
األطفــال مع عائالتهم في مرســم
حر ،أقامته شــركة الغدير للطباعة
والنشر احملدودة ،على هامش معرض
"الواعي للكتاب" الذي مازال مستمرا
في ساحة املسجد مبشاركة دور نشر
ومكتبات عربية وعراقية.
املديــر املفــوض لشــركة الغديــر
للطباعة والنشر احملدودة عبداملهدي
العامري قال :لقد هيأنا كل مايحقق
النجاح لهذه الفعالية املفرحة حقا،
وأستقبلنا املشاركني كما تشاهدون
بأحلى ما يكون من معاني االستقبال،
ليمضوا ليلة ابداعية من ليالي هذا
الشــهر الفضيل في أجواء مريحة،
ووزعنــا مئات األلوان واوراق الرســم
على كل طفل يرغب باملشــاركة في
هذا املرسم ،وجعلناه يرسم مايشاء
وبطريقتــه اخلاصة ،فأبــدع اجلميع،
وحققنــا ماأردنــا من هــذا التجمع
اجلميــل لنحتفي بالطفولة ،ونحقق
الفرح ،ونعيش جميعــا كرنفاال هو
حقا من طراز خاص.
اكتظ الكرنفــال بحضور جميل من
وســائل األعالم املرئية واملســموعة
واملقــروءة ،بحضــور مراســلي
الفضائيــات والصحــف واجملــات
واإلذاعــات ووكاالت األنبــاء ،الذيــن
واكبوا هذا الفــرح االبداعي كخلية
نحل.
وحتدث عبداحلق املظفــر مدير قصر
الثقافة والفنون فــي البصرة التابع

جون سينا
بعــد ســتة أعــوام على
عالقتهما ،وقبل إسبوعني
من إقامة حفــل زفافهما،
فوجــئ اجلمهــور بإعــان
الثنائي جون ســينا ونيكي
بيــا انفصالهمــا من دون
احلديث عن السبب.
وكان ســينا قــد ص ّرح في
لقائه مــع برنامج TODAY
 ":مــا زلت أحــب نيكول ،
وأرغب في الزواج منها ،وأن
أحصل على عائلة برفقتها،
قد كانت مجموعة ظروف
مؤســفة حــن انتهــت
عالقتنــا" .وخــال مقابلة
أجرتهــا بيــا مــع موقع

جانب من املرسم
لدائــرة العالقات الثقافيــة العامة
بوزارة الثقافة قائــا :هذه التظاهرة
الفنية أكبــر من أن نصفها بالكالم،
فهي تظاهرة استثنائية حقا بسبب
كثرة املشاركني ،وتهيئة كل اسباب
النجاح لهــا واحلضور الكبير ،والفرح
الذي نراه مرسوما على وجوه احلضور
الكرمي ،ومنهم وجوه األطفال الذين
وجدوا في هذه التظاهرة ممارسة لم
يشــهدوا مثلها في السابق ،فراحوا
يجســدون فرحهم برسومات تبعث
على السرور ونحن بدورنا كمؤسسة
حكومية تعنى بالثقافــة وباإلبداع

واحتضان الطفولــة من خالل مركز
ثقافــة الطفل الــذي افتتحناه في
شــهر نيســان املاضــي فــي قصر
الثقافة ،نعمل على تشــجيع مثل
هــذه الفعاليات ونشــد على األيدي
الطيبــة التي حققت هــذه اخلطوة
املفرحــة ،وســتكون لنا أنشــطة
متعــددة للطفولة خــال العطلة
الصيفية ،وثمة برنامجا أعددناه لهذا
الغرض ،وســيكون لنا تعاون متميز
مع شركة الغدير للطباعة والنشر
احملــدودة إلقامة نشــاط مشــترك،
لتنفيذ برنامج عمل يليق بالطفولة

واحتضان الطفولة .
وعلى هامش هذه الفعالية الكبيرة
جرى توقيــع كتابني لألطفال للقاص
واملترجــم عبدالكرمي الســامر ،األول
بعنــوان (األزهار كيف تنمو) والكتاب
الثاني حمل عنوان (اهطل بعيدا ايها
املطر) ،وتعد من الكتب املتميزة التي
تخص األطفال وتخص الكبار أيضا،
ملا أوجده املبدع عبدالكرمي الســامر
من روائع في ســرد كلمات الكتابني،
والترجمــة التــي قام بهــا لتكون
مبستوى الفائدة العامة التي يريدها
من مؤلفاته.

سحب  384مصحفا من المسجد النبوي
الصباح الجديد  -وكاالت:
أفادت صحيفة "الرياض" السعودية،
بأن إدارة شؤون املصاحف في املسجد
النبوي باملدينة املنورة ،ســحبت 384
مصحفا لوجود مالحظات عليها.
ووفقا للصحيفة ،تعمل إدارة شؤون
املصاحــف ،علــى تكثيــف اجلوالت
امليدانية على مدار الســاعة لتفادي

رمضــان  .2013وغــادرت الشــركة ،وفي طريق
ً
اتصال يطلبون
عودتها لإلســكندرية تلقت
منها العودة من جديد فــي اليوم التالي
لتقابل الفنان "محمود عبد العزيز" الذي
استقبلها بشكل مختلف وبدأ يتحدث
معها عن اإلسكندرية التي ينتمي لها
هو أيضا.
في  2015شاركت ياسمني صبري في
مسلســل "شــطرجن" بدور ضابطة
برتبــة مالزم أول تعمــل في املباحث
اإللكترونية.
فــي  ،2018اســتضافها رامز جالل
في أولــى حلقــات برنامجــه رامز
حتــت الصفر ،وقــد مت توجيه بعض
االنتقــادات لدورها فــي احللقة ،اذ
أنها قــد ذكرت من قبل في برنامج
"شيري ستوديو" أنها قد تعلمت
اإلســبانية في القنصلية ،وعلى
الرغم من ذلك فإنها لم تكتشف
اختالف حديث رامز جالل الكبير
عن اإلسبانية.

اكتشاف مصدر "اإلشارات
الفضائية" الغريبة
الصباح الجديد  -وكاالت:
اكتشــف علماء جامعة نانكينــغ الصينية
تفسيرا جديدا لإلشارات الفضائية السريعة
الغامضة ،التي تســتمر أجزا ًء من
الثانية فقط.
وبحســب موقع Science
 ،Alertتنبعــث خالل هذه
اإلشــارات كمية هائلة
مــن الطاقــة .وتفيد
إحــدى الفرضيات بأن
مصدر هذه اإلشــارات
نشــاط حضارات في
كواكــب أخــرى .أمــا
علماء الفيزياء الفلكية
الصينيــن فيربطونهــا
بتكون قشرة جنوم "غريبة".
ويفترض علماء الصني أن مصدر
هذه اإلشارات السريعة هو نوع خاص
من النجوم النيوترونيــة الغريبة التي يتكون
في نواتها حســاء "كوارك" من ثالثة أنواع من
الكواركات.
ووفقا لالمنــوذج النظري تتكــون في النجوم
أحيانا مــادة هيدرونية اعتياديــة (تتكون من

أخبــارهــــــــــم

النيوترونــات) ،تطرد مــن النجم
وتشــكل قشــرة على سطحه،
تثقل مع مــرور الوقت وفي حلظة
ما تتحطم.
ويتحـــــول جنـــم
الكوارك العاري
خــال مــدة
قصـيرة إلى
مصدر ألزواج
إ لكتر و نيــــة -
بوزيتــرونيــــة
تولــد مجــــاال
كهرمغناطيســي،
يعـجـــــل حركــــة
ا إل لكــتـــر و نــــــا ت
والبوزيترونــات تقتــرب
مــن ســرعة الضــوء .وعندما
تتحرك تبعث اجلســيمات إشارات راديو
متماسكة ترصد وكأنها رشقات السلكية
سريعة .بعد ذلك تستعيد القشرة حالتها
األولى وهكذا تتكرر هــذه الدورة من جديد
وقد تطول فترة تكون القشــرة وهذا يفسر
احلاالت الفردية للرشقات الالسلكية.

"بيبول" األميركي أشــارت
إلى أنها تدخر أموالها من
أجل أطفالها وإنشاء عائلة
وقالت ":أحتــاج إلى إدخار
أموالي ،ألنــي بحاجة إلى
ممرضة ومربية أطفال ،لهذا
الســبب أمتلك حســاب
بنكي إلدخار االموال".

جيسيكا سيمبسون

ملصق لفيلم " ليلة هنا وسرور"
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت الفنانة ياسمني صبري االعالن الدعائي
لفيلمها اجلديد "ليلة هنا وسرور" ،عبر حسابها
على موقع الصور "إنستغرام".
وع ّلقت ياســمني على امللصــق قائلة :ليلة هنا
وسرور في عيد الفطر إن شاء اهلل.
يشار إلى ان "ليلة هنا وسرور" يشارك في سباق
عيد الفطــر املقبل ،ومن بطولــة محمد عادل
إمام ،وياسمني صبري ،وفاروق الفيشاوي ،وبيومي
فؤاد ،ورحاب اجلمل ،ومحمد سالم.
وتدور أحــداث الفيلم حول رجــل أعمال يدعى
"ســرور" وحبيبته "هنا" ويقع فــي يد عصابة
مــا ،ويضطر للهــرب ،ويلتقي رئيــس العصابة
والذي يجسد دوره الفنان فاروق الفيشاوي ،وتبدأ
الصراعات بينهم ،وتتوالى األحداث.
وكانــت بدايات صبــري حينما علمــت بوجود
جلســات الختيــار الفنانــن املشــاركني في
املسلســل (جبل احلالل) ،وبعد دخولها الشركة
كان أول من شــاهدته هو اخملرج "عــادل أديب"
والذي جعلها ترجتل بعض املشــاهد من برنامج
"خطــوات الشــيطان" والذي شــاركت ب ِه في

ASSABAH

الثالثاء  29آيار  2018العدد (Tue. 29 May . 2018 issue (3947

املالحظــات ومتابعة
أعمــال الصيانــة
والنظافة لدواليب
املصاحف.
وأشــارت إلى أن
اإلدارة أضافــت
إلــى أروقة احلرم
الشــريف 13

مصحفــا مطبــــوعا
بطريقـــة بريـــــل
للمكـفــوفيــــن
وضعــاف البصر،
و 62مصحفــا
مــتــر جـــما
لو ضعـــهــا
في متنـــاول

الزائرين القادمــن من جميع البلدان
اإلسالمية ،إضافة إلى ترميمها 540
مصحفا.
وذكــرت الصحيفة الســعودية ،أن
"وكالة املســجد النبــوي وزعت 35
ألــف مصحــف على زوار املســجد
النبوي خالل العشر األولى من شهر
رمضان".

بعد أن تع ّرضت الفنانة
العامليــة جيســيكا
سيمبســون للعديــد
مــن االنتقــادات حول
ظهورها بإحدى الصور
التــي التقطتهــا لها
عدســات الباباراتــزي
بوزن زائد ،أشارت إحدى
الصحف العاملية إلى أ ّن
زوج سيمبســون إيريك
جونســون ،طلب منها
االلتزام بحمية غذائية
مــن أجــل تخفيــض
وزنهــا .إضافــة إلــى
أنّه يفــرض عليها في

الوقت احلالي قيود على
أســلوب حياتها جتنبا
لالنتقــادات ،والعبارات
التي حتمل اإلهانة التي
توجــه إليهــا بني مدة
ّ
ومدة أخرى بسبب هذا
املوضوع.

عاصي الحالني
حتدث الفنــان اللبناني
عاصي احلالني عن زواجه
اخملتلــط دينيــاً ،وذلــك
في اثنــاء حلوله ضيفا
على برنامج "مجموعة
إنســان" ،الــذي يقدمه
اإلعالمي علي العلياني
على شاشــة  MBCاذ
قــال إن حبــه لزوجته
الســيدة كوليت بولس
احلالنــي ،اســتطاع أن
ينتصــر ويتــوج بالزواج
واالجناب.
وعن اوالده اشــار احلالني
الــى أنهــم يتبعــون

الديانة اإلسالمية مثله،
وأنــه يحترم قدســية
كل األديــان ،ويعلــم أن
الديانتــن اإلســامية
واملســيحية تهدفــان
لتحقيق الســام وقال
"نحن عائلة مساملة".

نصب فريد لتخليد  4100مفقود تحت الماء
الصباح الجديد  -وكاالت:
يقــام األحــد املقبل ،فــي أحد
متنزهــات مدينــة ساراســوتا،
بواليــة فلوريدا ،حفل تدشــن
أول نصــب تــذكاري ،حتــت
ســطح البحر لضحايا
الغواصات املفقودة.
ومــن بينها غواصة
" ســكو ر بيو ن " ،
التــي تعــد آخر
غواصة أميركية
مفقــودة ،فــي
عــرض البحــر
حيــث اختفت
فــي أثنــاء
قيامها بدورية

في شمال األطلسي عام  1968وعلى
متنها نحو  100مــن الضباط وأفراد
الطاقم الذين بات من املؤكد موتهم
جميعا.

وســيجري تكرمي هــؤالء ومعهم ما
يقرب مــن  4000آخريــن ُفقدوا في
حــوادث غــرق ،أو اختفاء عشــرات
الغواصــات األميركية بــدءا من عام
.1900
ويضم نصب (الدورية األبدية)  66من
كرات الشــعاب املرجانية الصناعية،
تخليدا لذكــرى  65غواصة أميركية
ُفقدت ســواء فــي أوقات احلــرب ،أو
الســلم ،إضافة إلى كرة أخيرة متجد
ضحايا الغواصات في حوادث أخرى.
وســيجري تثبيت الكرات التي يبلغ
وزنها اإلجمالي  590كيلوغراما تقريبا
في قــاع البحر على عمــق  14مترا
لتشكيل شــعاب مرجانية صناعية
جاذبة لشتى األحياء البحرية.

افتح األبواب بآيفون
الصباح الجديد  -وكاالت:
تعكف شــركة أبل حاليا على حتديث
شــريحة موجودة على الغطاء اخللفي
لهواتــف آيفــون احلديثة ،ســتمكن
املستخدمني من فتح أبواب منازلهم
وسياراتهم وتسديد الفواتير.
ويطلق على هذه اخلاصية اسم )NFC
،)Near Field Communication
أي اتصــال املدى القريــب ،وتوفرها
شــريحة إلكترونية تقوم باالتصال
الســلكيا مع جهاز إلكتروني آخر
في دائرة نصف قطرها نحو  4سم.
ومتكن هذه اخلاصيــة أي جهازين من
إرســال واســتقبال امللفات من دون
احلاجة إلى إنترنت.
وتســتعمل ميزات هذه الشريحة
غالبــا فــي عمليات الشــراء عبر

 ،Apple Payلكــن بإمــكان موظفــي أبل
اســتخدام امليزات اجلديدة للشــريحة من
خالل الوصــول إلــى مكاتبهم فــي املقر
الرئيس للشركة.
وتعمل أبل مع شركة  ، HID Globalالشركة
التي تصنــع أنظمة أبــل األمنية ،لتمكني
هواتف املوظفني الذكية مــن الوصول إلى
املبانــي واملكاتــب منذ عــام  ،2014متهيدا
لتوفيرها للمستخدمني االعتياديني.
كما ميكن اســتعمال ميزات الشريحة التي
تطورها أبل حاليا لدفع ثمن أجرة التاكسي
في أماكن مثل اليابــان ،وأجزاء من الصني،
ولندن ،وعدد من مدن الواليات املتحدة.
وتشير املعلومات إلى إن شركة أبل ستعلن
عن ميزات الشــريحة اجلديدة خالل مؤمترها
القــادم الذي ســيبدأ في الرابــع من ظهر
حزيران /يونيو املقبل.

أسرع بيك آب في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنــت شــركة ""Rivian
األميركية نيتها إطالق سيارة بيك
آب كهربائية قد تكون األســرع من
نوعها في العالم.
ومن املفترض أن تزود هذه الســيارة
بنظام دفــع رباعي وبطاريــة تكفيها
لتقطــع مســافة  320كلم بالشــحنة
الواحدة.

أما محرك السيارة الكهربائي اجلبار بعزم 800
حصان ،فســيمكنها من زيادة تســارعها من
 0إلى  100كلم /ســاعة في غضون  2.8ثانية
فقط.
ولم تستعرض الشــركة التصميم اخلارجي
لهذه السيارة بعد ،كما لم تصرح عن سعرها
املفتــرض ،لكــن بعــض املواقع أكــدت أنها
ستطرح بســعر يتراوح ما بني  60إلى  90ألف
دوالر وفقا للمواصفات التي سيطلبها الزبون.

المدير العام لشركة خطوط األنابيب النفطية لـ»الصباح الجديد» :

ّ
تعـد الشريـان األبهـر لـوزارة النفـط وهـي
*الشركـة

المسؤولـة عـن نقـل المنتجـات النفطيـة فـي عمـوم العـراق
*عملنـا بموجـب خطـط طـوارئ بديلـة إليصـال المشتقـات
النفطيـة عبـر توفيـر الحمايـة المطلوبـة لخطوطهـا

سامي حسن
قــال املدير العــام لشــركة خطوط
االنابيب النفطية املهندس علي جبير
العبودي ان الشــركة تعد الشــريان
االبهر لــوزارة النفط وهي املســؤولة
عــن نقل املنتجــات النفطيــة اخلام
ســواء كان غازا ســائال او نفطا خاما
او زيت الغــاز او البنزين بجميع انواعه
وملســافات طويلة تصــل الى حدود
 7000كيلومتــر منتشــرة في مواقع
متعددة مــن مناطق العراق التي عادة
ما نطلق عليهــا باملناطق الصديقة
التي حتافظ على دميومة هذه اخلطوط
وعملها في نقل املشتقات النفطية .
واضــاف املديــر العام للشــركة لقد
بــات من املعروف للجميع ان شــبكة
خطــوط االنابيــب النفطية تعرضت
الى اعمــال تدمير وتخريــب من قبل
التنظيم االرهابي « داعش اضافة الى
استيالئه على الكثير من املستودعات
وتعرضــت لعمليــات تخريبية كبيرة
وصلت في بعض املناطق الى التدمير
شــبه الكامل  ،الفتا الى ان الشركة
تضع احيانا خطة ولكن احلدث الطارئ
يتقدم على حســابات اخلطة وهذا ما
حدث عندما وقعــت بعض احملافظات
واملناطــق حتــت ســيطرة التنظيم
االرهابــي  ،وبدأنا نعمل مبوجب خطط
طــوارئ بديلــة اليصال املشــتقات
النفطية عبر االنابيب املسيطر عليها
مــن قبل الدولــة واالجهــزة االمنية
املرتبطة بهــا وتوفير احلماية املطلوبة
ملسارات هذه اخلطوط .
واوضح املهنــدس علي العبــودي ان
الشركة تسعى الى تطوير امكانياتها
وتوســيع شــبكة خطوطهــا لنقل
املشــتقات النفطيــة فــي احلالــة
الطبيعيــة ومــن خــال ميزانيــة
اســتثمارية  ،ولكــن عندمــا يدخل
البلد في مختــزل امني مربك فتكون
االولويــة لقوى االمن وقطاع الصحة ،
وخاصة ان العالم مير بازمة اقتصادية
وليــس العــراق فقط ولذلــك كانت
املــاكات الهندســية والفنية على
اهبة االســتعداد للعمل باستمرارية
للتعوض عما خســرناه من شــبكة
االنابيب فــي املناطق التي اســتولى
عليها االرهاب .
واشــار املدير العام الى ان الشــركة
حصلت خالل االشهر الثمانية االولى
من تســلمنا زمام االمور فيها حصلنا
على اربعة كتب تقدير من معالي وزير
النفط  ،بعد اجناز الكثير من املشاريع
ومــن اهمها مد انبــوب  16عقدة في
امليناء لغرض التســريع فــي عملية
تفريغ البنزين  ،الــذي وصل الى 6300
بعد ان كان  3800ومن خالل املضخات
املستعملة في الناقالت نفسها  ،ونود
ان نقول ان الشــركات النفطية متتنع
عن دفع تكاليف تأخير رســو الناقالت
في امليناء  ،لكــن كانت هناك عملية
فرض غرامات تأخيرية  ،وهذا ما عملت
الشركة على االســهام في رفع هذه
الغرامات من خالل هذا االجراء اخلاص
بتسريع عمليات التفريغ من الناقالت
الى املستودعات .
واكــد املدير العــام خــال حديثه ان
مالكات الشــركة توجهت بعد انهاء
ســيطرة التنظيــم االرهابــي على
محافظة نينوى الى اعادة بناء وتأهيل
وصيانة مســتودع حمام العليل الذي
تبلغ طاقته التخزينية نحو  75مليون
لتــر  ،وافتتاح هذا املشــروع بحضور
ميداني من قبــل االدارة العليا وايضا
حصلــت ادارة ومنتســبي الشــركة
على كتاب شــكر من معالــي الوزير
 ،اضافــة الى ذلك كانــت لدينا وقفة
العادة بناء مستودع ( املشاهده ) وهو
خارج عــن اخلدمة في ظل الفترة التي
تعرض لها مصفى بيجي الى عمليات
ارهابية وخروجه عــن اخلدمة ، 100%

شركة خطوط األنابيب النفطية هي غير معنية بتنفيذ خطوط األنابيب بين العراق واألردن
وتركيا والسعودية ألن الواقع السياسي يدخل طرفا بتنفيذ أو إيقاف العمل بمد األنابيب ،
فمثال إذا تعرضت إيران الى أي طارئ أمني يجعلها تسعى الى إغالق مضيق هرمز فالخاسر
األكبر هو العراق وليس إيران ألن العراق يصدر ثالثة ماليين و 60الف برميل عبر هذا المضيق
 ،ولذلك فإن العراق يسعى الى التدخل بصورة وبأخرى الى عدم إغالق هذا المضيق وهذا
الحديث ليس حديث تبعية انما أتحدث عن مصلحة العراق وأن تكون لدينا مرونة في الفكر
لتجاوز أية أزمة طارئة يمكن أن تحدث ليس مع إيران فقط بل مع أية دولة من دول الجوار
وقد اصبح مســتودع املشاهده اليوم
جاهــزا للعمل بكامــل طاقته وايضا
لدينا مســتودع كركوك الذي كان في
حالة توقف تام  ،وقد قمنا بتوقيع عقد
مع اجلانب االيرانــي للوصول بالطاقة
االنتاجية من  30000برميل باليوم الى
 60000برميل .
واشار املدير العام الى ان االيام املقبلة
ومن خالل العمــل املتواصل من قبل
مالكات الشــركة الهندسية والفنية
ستشــهد اكمــال االنبــوب  k2دورة
بطــول  190كيلو متــرا تقريبا وهذا
االنبوب سيوفر نقل  30000برميل من
املشتقات النفطية من مصفى بيجي
الــى مصفى الــدورة وهــذا املوضوع
ايضا نســتطيع ان نقول عليه بشرى
سارة بهذا املنجز الكبير الذي قدمته
الشركة وهو نقل مثل هذه الكميات
من املشــتقات النفطية في مثل هذه
الظروف الصعبة التي مير بها البلد .
وقــال املهندس العبودي ان الشــركة
متتلك ايضا مســاحات خزنية كثيرة
في مســتودعات اللطيفيــة والكرخ
والرصافــة  ،اضافــة الــى اضافــة
طاقات خزنية جديــدة الى الكثير من
املســتودعات االخرى  ،وكذلك افتتاح
مســتودع كربالء للخدمة بحدود 65
مليــون لتر اضافــة الــى الكثير من
التحويرات التي جرت على املستودعات
.
واضاف املدير العام تسلمنا في الفترة
املاضيــة بنزين عالــي االوكتني قمنا
بتوزيعه على عدد محدد من محطات
التعبيئة في جميــع املناطق وهنالك
جهود تبذل من قبل الشــركات بادارة
ومتابعة وزير النفــط والوكيل االداري
ووكيل شــؤون الغاز وغرفة العمليات
بكل مالكاتها تســعى الى توفير هذا
املنتج في ظل هذه الظروف وهو مؤشر
ايجابي للشركة  ،اضافة الى ان هناك
موردا يهم ادارة الشــركة هو كيفية
التنمية البشرية ويواصل املدير العام
حديثه بالقــول ان قناعتــي اخلاصة

املوارد البشرية هي املعيار االساس في
البلد وقد اولت ادارة الشركة اهتماما
كبيرا ملثــل هذه القضايــا فكان لها
بصمة جيدة فــي قطاع التدريب  ،وان
جل اهتمامنــا يجب ان ال ينصب على
االنشــاءات واالعمــال اخلدمية بل ان
يكونن الكنز االكبر هو املوارد البشرية
التي دائما ما تكون عصب احلياة في اي
مشروع يكتب له النجاح .
واضــاف لقد قمنــا بالتعاقد مع عدد
كبير من االســاتذة املتخصصني في
القطــاع النفطــي وزج العاملني في
الشركة بفقرات تدريبية وهنالك بعض
املبــادرات قمنا باعدادهــا للموظفني
فقد مت وضع لوحة في مدخل الشركة
والفــروع التابعة لها فــي احملافظات

تعرضت شبكة
خطوط األنابيب
النفطية الى أعمال
تدمير وتخريب
من قبل التنظيم
اإلرهابي " داعش
إضافة الى استيالئه
على الكثير من
المستودعات
وتعرضت لعمليات
تخريبية كبيرة
وصلت في بعض
المناطق الى التدمير
شبه الكامل

كتبت عليها زراعة االرض تعني احلياة ،
هذا يعني ان االراضي املتروكة حتول الى
بقعة خضــراء عندما يكون التجانس
كبيرا بني ادارة الشــركة واملنتســبني
يتم اختيــار املوظــف املثالي في كل
احملافظــات  ،ومنحهــم كتب شــكر
وتقدير لالعتزاز بالنفس ولن ننســى
املوظفني الذين احيلوا الى التقاعد من
خالل اقامــة احتفال الئق بهم تقدمه
لهم الشــركة بكل احتــرام وتقدير
ولدينــا ايضا مقابــات كل اربعاء مع
املواطنني واملوظفني في شركة تعبئة
الغاز .
ولفت املهندس العبودي الى ان هنالك
الكثيــر من املشــاريع املســتقبلية
الطموحة التي نســعى الى تنفيذها
ومن اهمها نصب منظومة متكاملة
خلطــوط االنابيب فــي كل احملافظات
وهــذا الهــدف الكبير ولكــن الذي
يتحقق من هذا الهدف هو شئ جزئي
الن املشــروع يحتاج الى سيولة مالية
كبيرة جــدا ومن هنا يجــب التوجه
الى االســتثمار حلل هذه املشــكلة ،
مشــيرا الى ان حركة املسطحات في
داخل بغــداد واحملافظات ايضا هي من
ضمن املشاريع التي نسعى الى بنائها
واكمالها هو انشــاء ميناء قريب على
الرصيف اخلاص بشــركة غاز الشمال
ويجــري العمل حاليا وضع االســس
الكفيلة بتنفيذ املشروع ميتلك مرونة
احلركة بشــكل اكبــر وافضل اضافة
الى توفير كميــات كبيرة من الطاقة
التخزينية للبلد ولكل املنتجات ليس
فــي محافظة البصــرة فقط بل في
كل احملافظــات العراقيــة فنحن بنا
حاجة ماســة الى مثل هذه املشاريع
لكن توفير املبالغ املطلوبة تقف حائال
بيننا وبني التنفيذ ونحن نتحدث بلغة
االرقــام وهذه في الوقــت احلاضر غير
متوفرة الى الواقع .
واوضــح املديــر العــام فــي معرض
حديثه ان ارتفاع ســعر النفط عامليا
يؤثر على ميزانية الشــركة ســلبا او

ايجابا في ما يخص ميزانية شــركة.
وهنــاك اموال تســتقطع من اجلهات
املســتفيدة من خدماتنا عندما وصل
سعر البرميل الى  20دوالرا او  50دوالرا
وهذه الزيــادة لن تؤثر على مشــاريع
الشركة لكن باالمكان ان تكون هناك
ميزانية استثمارية في ظل هذا اخلط
البياني املتصاعد  ،ومــع ذلك فاني ال
نســتطيع القول ان اجتاه االســتثمار
ملشــاريع تنفذ ولكن عندما احتدث عن
منظومة كاملــة تلبي كل املواقع في
داخل العراق حتتاج الــى مبالغ مالية
طائلة جــدا حتى الزيادة في اســعار
النفــط اخلــام فانها لــن توفر جميع
التكاليف املطلوبة لتنفيذ املشــاريع
 ،فهناك تكاليف تفــرض عليك مثل

كانت لدى الشركة
وقفة إلعادة بناء
مستودع (المشاهده)
وهو خارج عن الخدمة
في ظل الفترة التي
تعرض لها مصفى
بيجي الى عمليات
إرهابية وخروجه
عن الخدمة ، % 100
وقد أصبح مستودع
المشاهده اليوم جاهزا
للعمل بكامل طاقته
وأيضا لدينا مستودع
كركوك الذي كان في
حالة توقف تام

تعيني منتسبني حلراسة االنبوب لكي
ال تســبب هدرا ماليا ولكن باجململ اذا
كانت هنالك ميزاينة تسمح .
واكــد املدير العام ان شــركة خطوط
االنابيــب النفطية هي غيــر معنية
بتنفيــذ خطوط االنابيــب بني العراق
واالردن وتركيا والســعودية الن الواقع
السياســي يدخل طرفــل بتنفيذ واو
ايقــاف العمــل مبد االنابيــب  ،فمثال
اذا تعرضــت ايران الــى اي طارئ امني
يجعلها تســعى الى اغــاق مضيق
هرمز فاخلاسر االكبر هو العراق وليس
ايران الن العراق يصدر ثالثة ماليني و60
الف برميل عبر هــذا املضيق  ،ولذلك
فان العراق يسعى الى التدخل بصورة
وباخــرى الى عدم اغــاق هذا املضيق
وهذا احلديث ليس حديــث تبعية امنا
احتدث عــن مصلحة العراق وان تكون
لدينا مرونة في الفكر لتجاوز اية ازمة
طارئــة ميكن ان حتدث ليــس مع ايران
فقط بل مع اية دولة من دول اجلوار .
وقال املدير العام منذ تســلمنا االدارة
العامة لشــركة تعبئة الغــاز وادارة
شركة خطوط االنابيب النفطية منذ
 2017\8\23والى االن مســتمرون في
اجنازاتنا التي كانت ثمارها ملموســة
على ارض الواقــع وليس مجرد تنظير،
فنحن نسعى الى تطوير اجلانب الفني
واالداري جلميع مالكات الشــركة من
خالل زجهم في دورات تدريب باساتذة
اكفاء من خارج القطاع النفطي ومن
اجلامعات العراقية احلكومية لتطوير
مهارات وقدرات املوارد البشرية  ،اضافة
الى تشــكيل فرق االبــداع في بغداد
واحملافظات الســتقبال جميع االفكار
التي تســهم في تطوير اجلانب الفني
واالداري في الشــركة وترجمتها على
ارض الواقع  ،وكذلك التواجد امليداني
في جميع مواقع الشركة ورفع احلواجز
بني املوظف واملسؤول حلل االشكاالت
ورفــع مســتوى املوقع واالســتفادة
مــن حملة الشــهادات العليا واقامة
دورات تدريبيــة مــن خاللهم وزجهم

في فرق االبــداع وتطوير اجلانب االداري
في تفعيــل النظــام االلكتروني في
املراسالت بني مقر الشلركة في بغداد
وجميع املواقع فــي احملافظات وتقدمي
املكافئات للمالكات في جميع املواقع
ليكون حافزا لهم لتقدمي االفضل
واضاف املدير العام اننا نســعى الى
زيــادة الســعات اخلزنية فــي مواقع
شــركة تعبئــة الغاز وكذلــك زيادة
سعات اخلزن من خالل املعامل االهلية
ممــا وفر ذلك اكثر مــن  20مليار دينار
للخزينة العامــة وأعاده تأهيل موقع
شــركة تعبئة الغاز وتشغيل املعمل
خالل  48ساعة بأيدي مالكات الشركة
وبأشراف مباشر من قبلنا بعد تعرض
الشــركة لهجوم ارهابــي مدمر من
قبل عصابــات داعش الــذي كان قد
يتســبب في ازمة يشــهدها سكان
بغداد وأقامــة العالقــات واللقاءات
بالســلطات التنفيذية والتشريعية
فــي احملافظــات لتذليــل العقبات
خلدمــة الصالــح العــام والبحــث
عن الشــخوص الكفــوءة والنزيهة
لتمكينهــم في تصديهم لشــتى
املسؤوليات وتشــكيل قسم مركزي
الضافة منظومات الغاز للســيارات
وفتــح ورش ومحطــات نعبئــة في
جميع احملافظات ملردودها االقتصادري
الصحاب السيارات وكذلك الدولة في
تقليل استيراد مادة البنزين وتشكيل
قسم مركزي لتشــييد املستودعات
لنصب شــبكات الغاز الســائل في
اجملمعــات الســكنية مثــل مجمع
بسماية والكثير من املطاعم واملوالت
لتفعيل هذه اخلدمة احلضارية املغيبة
للمواطــن  ،وابــرام عقد الشــراكة
استثماري مع شركة الشرق االوسط
اللبنانية لصناعة اســطوانات الغاز
الســائل بدال من اســتيرادها وكانت
فرصه لتشغيل الكثير من العاطلني
عن العمل فــي محافظــة البصرة
وتشييد وفتح معامل تعبئة الغاز في
عموم العراق وصل العدد الى اكثر من
 20معمال حكوميــا واهليا  ،وتطوير
اجلانب االعالمي من خالل فتح وحدات
اعالميــة في املواقع البراز نشــاطات
الشركة وتوفير الغاز السائل للقوات
االمنية واحلشــد الشعبي في جميع
جبهــات القتــال وللمواطنني كافة
املناطق احملررة
ولفــت املديــر العام الى ان شــركة
خطــوط االنابيب النفطية تســعى
الى تشغيل وصيانة خطوط االنابيب
للمنتجات النفطية البيض والسود
ونقل هــذه املنتجات عبر االنابيب من
مواقع االنتاج الى مواقع االســتهالك
وتشغيل وصيانة انابيب الغاز السائل
والغاز الطبيعــي ونقله عبر االنابيب
من مواقع االنتاج الى املســتهلكني
الرئيســن في انحاء البالد وتشغيل
وصيانة خطــوط انابيب النفط اخلام
املغــذي ملصافي العــراق اضافة الى
انابيب النفط اخلــام املغذية حملطات
توليد الطاقة الكهربائية الستعماله
كوقود وادارة مراكز للســيطرة على
احلركة في االنابيب املذكورة في اعاله
وتشــغيل وصيانة محطــات الضخ
والتســلم في املســتودعات التالية
(حمــام العليل  -فلفيــل  -كركوك
احلديــث  -بيجي  -ط 1-املشــاهدة -
الدورة  -الرصافة -ديالى  -الكرخ  -سدة
الهندية  -احللــة  -الديوانية  -الكوت
 الســماوة  -الناصرية  -الشعيبة)والتنســيق واملتابعــة واملشــاركة
بوضع خطــط الوزارة اخلاصة باالنتاج
واالســتهالك للمنتجــات والوقــود
الصناعي واالشراف والسيطرة واحلد
من انتشــار البقع الزيتية للمنتجات
النفطية في حاالت الكســور ملعابر
االنهــر لالنابيــب الناقلــة للمــواد
الهيدروكاربونيــة وكذلك التجاوزات
النهرية عند القاء اخمللفات الزيتية من
قبل االخرين .

