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بغداد - الصباح الجديد:
اكــد رئيــس مجلس الــوزراء 
املسلحة  للقوات  العام  القائد 
الدكتور حيدر العبادي ان الدولة 
للمواطنيني  تستجيب  عندما 
فتلك قوة وليست ضعفاً، وبني 
ان العراقيني ال يقبلون الفوضى 
االمنية  القوات  على  واالعتداء 
واملمتلكات  الدولــة  وممتلكات 
اخلاصة ومن يقــوم بهذا االمر 
يستغلون  مخربون  اشــخاص 
مطالــب املواطنيــني الحداث 

ضرر.
العبادي  الــوزراء  رئيــس  وحيا 
خالل اجتماع ســيادته بالوزراء 
االجهــزة  ورؤســاء  االمنيــني 
والقــادة االمنيــني واالجهــزة 
االستخباراتية، القوات االمنية 
وانقذته  البلد  دافعت عن  التي 
مــن االرهاب وحــررت االراضي 
مبينــاً ان " لدينا مرحلة البناء 
واالعمــار التي حتتــاج لضبط 

االمن".
واضــاف الدكتــور العبادي ان 
حــق  الســلمي  التظاهــر   "
للمواطنيني ونحن نســتجيب 
له ولكــن اخــراج التظاهرات 
عن ســياقاتها في حرق بنايات 
وقطع  الدولــة  ومؤسســات 
االطــارات  وحــرق  الشــوارع 
االمنية  القوات  على  واالعتداء 
البلد  الرجــاع  محاولــة  متثل 
الى الــوراء فهنالك جهات من 
اجلرمية املنظمة مهيئة الحداث 

حالة فوضى".
ودعا كل االجهزة االمنية الى " 
االستعداد  اهبة  على  تكون  ان 
الن االرهــاب يريد ان يســتغل 
او خــالف مؤكــداً  اي حــدث 
االمني  العمــل  اهمية  علــى 

واالستخباري".
واشــار الــى ان التوجيهــات 
لالجهزة االمنية تتمثل "بعدم 
استخدام السالح احلي ملواجهة 
املواطنني غير املسلحني" مبينا 
الرصاص  اســتخدام  "عدم  ان 

احلــي ال يعني عــدم التصدي 
الــذي يجب القيــام به ومن ال 

يقوم به يعد متخاذالً".
املتظاهريــن  اكثــر  ان  وبــني 
ســلميون وهنــاك قلــة تريد 
التخريب واســتخدام مطالب 

فقد  ضرر  الحــداث  املتظاهني 
قام اخملربــون امس بضرب خط 
كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر 

للمواطنيني وللدولة".
واوضح الدكتور العبادي :اننا ال 
نريد للبلــد ان يغرق بالنزاعات 

مجالها  لها  وهذه  السياسية 
الذي يتم البحــث فيه" مبينا 
ان "االعتداء على املؤسســات 
الدينيــة وبيــوت املراجع خط 

أحمر". 
تتمة ص3

تخصيص 3.5 ترليون دينار للبصرة واستثمارها 
لتحلية المياه وفك اختناقات الكهرباء

حيدر العبادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدستوري  الشأن  في  خبراء  اكد 
امس االحد عدم امكانية معرفة 
األكثر عددًا قبل  النيابية  الكتلة 
عقد اجللسة األولى جمللس النواب 
احلوارات ستأخذ  ان  الى  مشيرين 
الطابــع اجلــدي بعــد مصادقة 
على  العليا  االحتاديــة  احملكمــة 
النتائــج نافني فــي الوقت ذاته 
وجود سقف زمني امام مفوضية 
القضاة العالن مــا توصلت اليه 

عمليات العد والفرز اليدوي. 
وقال اخلبير القانوني محمد علي 

ان "موضوع اإلعــالن عن الكتلة 
النيابية األكثر عددا املسؤولة عن 
تشــكيل احلكومة غير ممكن في 

الوقت الراهن "
الكتلــة األكبر هي  ان "  وأضاف 
التي تتألف من النواب األكثر عددا 
على وفق الدستور وما ذهبت الية 
عندما  العليا  االحتاديــة  احملكمة 

فسرت املادة 76"
وأشار الى ان " الكتل السياسية 
مازالت  االنتخابات،  املشاركة في 
جتهــل حجومهــا فــي البرملان 
املقبل في ضوء نتائج العد والفرز 

مفوضية  جتريــه  الــذي  اليدوي 
القضاة حاليا.

 ولفت الــى ان جميــع احلوارات 
بني الكتل السياســية لن تأخذ 
اال  الصحيح  الدستوري  مسارها 
بعد االعالن الرســمي عن نتائج 
جديدة وانتهاء مدد الطعون سواء 
امام املفوضية نفسها او الهيئة 
القضائيــة التميزيــة ومــن ثم 
املصادقة علــى نتائج االنتخابات 

من قبل احملكمة االحتادية العليا.
 ونوه علي الى ان "اجللسة االولى 
الكفيلة  هــي  النــواب  جمللــس 

الكتل هي االكبر  اي من  بحسم 
عددا كونها ستشــهد رســميا 
مجلس  مكونــات  عــن  االعالن 
النواب من حيــث عدد األعضاء" 
واســتطرد اخلبيــر القانوني ان " 
تفــوق كتلة على االخرى حاليا او 
مجرد الفوز الميكن معها االعالن 
رسميا عن اجلهة التي ستشكل 
احلكومة االن فاالمر مازال مبهما 
وغير محســوم ومجرد تفاهمات 
بعد  ما  ملرحلة  اســتعدادا  اولية 

املصادقة".
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الحوارات ستأخذ الطابع الجدي بعد المصادقة على النتائج

خبراء: ال يمكن معرفة الكتلة األكبر قبل جلسة البرلمان األولى

سوء الخدمات تلقي بضاللها 
على الذكرى األولى لتحرير الموصل

القوّات األمنية تشرع بعملية عسكرية
لتفتيش مناطق شمال نهر الفرات 23

العبادي: استجابة الدولة للمواطنين قوة وليست ضعفا

a

بغداد - الصباح الجديد:
املنظمــة  اللجنــة  أعلنــت 
للتظاهــرات فــي البصرة امس 
تأجيــل  قــررت  انهــا  األحــد، 
التظاهــرات الــى اشــعار آخر 
بسبب اختراق مندسني لصفوف 
املتظاهريــن، مشــيرة الى انها 
ضد  العنــف  اعمــال  ترفــض 
واألجهزة  الدولــة  مؤسســات 
األمنيــة، كمــا ترفــض اعمال 
وقال  املدنيــني،  ضــد  العنــف 
عبر فضائية  اللجنة  في  أعضاء 
اتخذت  اللجنــة  ان  العراقيــة، 
قرارها هذا بعد شــهدت اختراق 
مندســني لصفوفهــا حاولــوا 
االعتــداء على القــوات األمنية 
واقتحــام ديوان احملافظــة، وأورد 
12 منتسبا  ان  العراقية  مراسل 
الشــغب  مكافحة  قــوات  من 
أصيبوا  ضابطــني  بينهــم  من 
حــني حاولت هذه القــوات منع 
متظاهريــن من اقتحــام مبنى 

احملافظة.
التي  التظاهــرات  ولــم تخــل 

شــهدتها محافظتــا ذي قــار 
أفادت  اذ  املندســني،  واملثنى من 
دائــرة  الصحة هناك بإصابة 44 
27 من القوات  شــخصا منهم 
األمنية و17 مــن املدنيني عندما 

حاول متظاهــرون اقتحام مبنى 
احملافظة هناك بالقوة، االمر الذي 
االنسحاب  الى  باملتظاهرين  دفع 
مــن املوقع ومن شــوارع مدينة 
الناصريــة احتجاجا على اعمال 

العنف التي افتعلها املندســون 
بينهم، ونقل مراســل العراقية 
في ذي قــار ان الهــدوء عاد الى 
شــوارع الناصريــة، ولكن االمر 
اختلف في املثنى اذ متكن بعض 

من بني مئات جتمعوا امام مبنى 
احملافظة، مــن اختراقه، كما أورد 
مراسل العراقية في املثنى، ودمر 
هــذا البعض واحــرق أجزاء من 
املبنى من بينهــا الطابق الثاني 

الــذي يحتــوي علــى االضابير، 
هناك  األمنية  القــوات  وأعلنت 
انها القــت القبض على 27 من 
مثيري الشغب وسيطرتها على 

الوضع في احملافظة.
وفي الســياق دعا قائد عمليات 
البصــرة ومركز االعــالم األمني 
املتظاهريــن  آخــرون  وامنيــون 
الى جتــاوز العنــف والتعاون مع 
االحتكاك  وعدم  األمنية  القوات 
بها، ســيما وانها تؤدي مهامها 
الدولة  امــن  احلفــاظ على  في 

وممتلكاتها.
ويشــار الــى ان اجمللــس الوزاري 
لألمن الوطني، أصدر بيانا رسميا 
ليل الســبت املاضي اثر اجتماع 
ترأســه رئيس الــوزراء، حذر من 
"مجاميــع مندســة صغيــرة 
من  االســتفادة  حتاول  ومنظمة 
للمواطنني  الســلمي  التظاهر 
مؤسسات  ومهاجمة  للتخريب 
اخلاصة"،  واملمتلــكات  الدولــة 
مؤكدا أن "قواتنا ستتخذ كافة 

اإلجراءات الرادعة بحق هؤالء".

تقريـر

تأجيل التظاهرات في البصرة الى اشعار اخر
وعشرات المصابين بفعل مندسين

جانب من التظاهرات االحتجاجية "ارشيف"

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــذر اخلبيــر القانوني طارق 
يرتكب  ان كل فعل  حرب من 
واخلاصة  العامة  االموال  ضد 
وضد املواطنــني يعتبر جرمية 
يعاقب عليهــا القانون بنحو 
مشدد، مشيرا الى ان عقوبة 
اثناء  يرتكــب  الــذي  الفعل 
حني  منها  اشــد  التظاهــر 
يتعلــق االمــر بفعــل عادي 

كاملشاجرة.
وقال حــرب: "  ان التظاهرات 
بامــر  محكومــة  مازالــت 
 19 ســلطة االئتالف املؤقتة 
2003 لعــدم صدور  لســنه 
قانــون جديــد وقانــون 115 
وقيد  حدد  الذي   1960 لسنه 
واملكان  الزمان  التظاهر فــي 
 ," ان  مبينــا   ." والوســيلة 
قانون ســلطة االئتالف حدد 
الســاعة  من  التظاهر  وقت 
العاشرة صباحا الى الساعة 
الثالثــة ظهــرا وان التظاهر 
يجب ان يحدد املكان وان اليؤثر 
على الســير العام وان يكون 
حاســري  املتظاهرين  جميع 
الــراس ومكشــوفي الوجوة 
ارتداء قفازات وعدم  فال يجوز 
العامة  االعتداء على االمالك 

السالح  وعدم حمل  واخلاصة 
واالنصياع الــى اوامر القوات 

االمنية التي تتولى االمن ".
واكد حرب لـ" الصباح اجلديد 
" ان كل فعــل يرتكــب ضد 
االموال العامة واخلاصة وضد 
املواطنني يعتبر جرمية يعاقب 
عليها القانون بشكل مشدد 
وهناك فرق بني شــجار عادي 
وبني  اتالف ســيارة  الى  يؤدي 
اتالفها من قبــل املتظاهرين 
االولــى يحكم  احلالة  وفــي 
املســيئ ستة اشــهر بينما 
شــهرا   18 املتظاهر  يحكم 
الن القانون يشير الى ان على 
املتظاهر ان يلتزم باحلد االدنى 
من الظوابط املقررة بالتظاهر 
القوانني  ارقى  في  وهي مقرة 

الدميقراطية في العالم ". 
واشــار " الى القانون يحكم 
كل من يســيء الى رجل امن 
عامة  وامــالك  عام  وشــارع 
وعلى ممتلــكات الدولة لذلك 
تتخذ كل االجراءات القانونية 
وليــس لــه ان يعتــرض الن 
ارتــكاب اجلرمية عند التظاهر 
للعقوبة  مشدد  ظرف  يعتبر 

 ."
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حق التظاهر مكفول واستهداف 
أمالك الدولة جناية وليست 

مخالفة
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خبيران قانونيان: 

بغداد - الصباح الجديد:
تســبب انقطاع خدمــة االنترنت 
في اغلــب محافظات العراق خالل 
اليومني املاضيني بشــلل شبه تام 
االقتصادية  املفاصــل  بعــض  في 
في البالد، وفيمــا أجمعت غالبية 
املواطنــني ان احلكومة هــي التي 
اوعزت بقطــع هذه اخلدمة الحتواء 
بعض  تشــهدها  التي  التظاهرات 
احملافظــات، ارجع مصــدر في وزارة 
اخلدمة  انقطاع  ســبب  االتصاالت 
في  االنترنت  خط  اســتهداف  الى 
من  ميسان  قرب  اجلنوبية  املنطقة 
قبل املتظاهريــن، في وقت كان قد 

صرح مصدر آخر ان ســبب انقطاع 
هذه اخلدمــة حدوث خلل في اخلط 
الناقل ما بني كركوك وطوزخورماتو.

وتسبب انقطاع االنترنت في توقف 
كل اعمال كل شــركات الصيرفة 
وتوف شــبه  املالية،  والتحويــالت 
كامــل فــي املصــارف احلكومية 
واألهليــة، إضافــة الــى التوقف 
االلكتروني  التســويق  فــي  التام 
الــذي اعتمده عدد من الشــركات 
مؤخرا، وتوقف شبه تام في احلركة 
الســلعية التي تعتمد أصال على 
انقطاع  عــن  ناهيــك  االنترنــت، 
التراسل سواء بني دوائر ومؤسسات 

الدولة ام شركات القطاع اخلاص.
وزارة االتصاالت  ورجح مصدر فــي 
في تصريح إذاعــي ان تعود خدمة 
االنترنــت الى العمل اليــوم، وتابع 
املصدر ان الــوزارة تعمل من خالل 
الشبكة  خلدمات  العامة  الشركة 
الدوليــة واملعلومــات ودوائرها في 
بغــداد واحملافظــات بالتعــاون مع 
قسم التراسل وشبكة البيانات في 
الشركة العامة لالتصاالت بالوزارة 
بالتنســيق مع  اعادة اخلدمة  على 
وبجودة  للخدمة  اجملهزة  الشركات 

عالية . 
واضاف املصدر ان الوزارة متتلك بنى 

حتتيــة قوية مكونة مــن الكابالت 
الضوئيــة البحرية وهي GBI تربط 
العربي عن طريق  باخلليــج  العراق 
محطة انزال الفــاو، باالضافة الى 
املنافذ البرية في بدرة - الشالمجة 
مع ايران ومنفذ سفوان مع الكويت 
وكذلك منفذ عرعر مع السعودية 
ومنفذي ابراهيــم اخلليل مع تركيا 
والعمل ومنفــذ طريبيل مع االردن 
وسيتم اعادة تشغيلها حال اصالح 

اخللل الفني في املنافذ اجلنوبية.
ولم يتســن للصباح اجلديد التأكد 
من االمر ســيما وانها تأثرت أيضا 

بانقطاع خدمة االنترنت.

انقطاع خدمة االنترنت تشل بعض
المفاصل االقتصادية وترجيح بعودتها اليوم

الصباح الجيد- وكاالت:
امللكية  علقت اخلطــوط اجلوية 
الــى مطار  رحالتهــا  االردنيــة 
"بســبب  بغداد  جنوبي  النجف 

األوضاع األمنية" هناك.
ونشرت فرانس برس تقريرا أوردت 
فيه ان امللكيــة األردنية أصدرت 
بيانا امس واطلعت عليه الصباح 
اجلديد ذكرت فيه: "قررت امللكية 
بني  خدماتها  تعليــق  األردنيــة 
عمان ومدينــة النجف العراقية 
اعتبارا من األحد حتى اشعار آخر 
مطار  في  األمنية  لالوضاع  نظرا 

النجف".
وكانــت امللكية تشــغل اربعة 
رحــالت اســبوعية الــى مطار 

النجف.
وأشــار البيــان الــى ان النجف 
هــي "احملطــة التاســعة التي 
اليها  رحالتهــا  امللكيــة  تعلق 
ألســباب أمنيــة بعــد املوصل 
)شــمال العراق( ودمشق وحلب 

وبنغازي  وطرابلس  ســوريا(  )في 
ومصراتــة )في ليبيــا( وصنعاء 

وعدن )في اليمن(".
غاضبــون  متظاهــرون  وكان 
اقتحموا مســاء اجلمعة املاضي 
اطار  الدولــي في  النجف  مطار 
ضــد  احتجاجيــة  تظاهــرات 
احزاب عدوهــا متنفذة  فســاد 
أساســية  بخدمات  وللمطالبة 
تتعلــق بالكهربــاء واملاء وفرص 

العمل.
في  األردنية  امللكيــة  قرار  ويأتي 
وقت، امر فيه رئيس الوزراء حيدر 
العبادي امس االحد بحل مجلس 
إدارة مطار النجف ومباشرة إدارة 
جديدة مهامها فيه أمس األحد 

أيضا استناداً إلى األمر ذاته.
وتشغل امللكية االردنية حاليا 20 
رحلة اسبوعيا الى بغداد، وخمس 
رحالت الى البصرة وثماني رحالت 
السليمانية  الى  واربع  اربيل  الى 

في كردستان العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان 
والبلديــات واالشــغال العامــة 
قطعة   )583( بتوزيــع  الشــروع 
ارض ســكنية خاصة بشــريحة 
الشــهداء في محافظة النجف 

االشرف.
ان  للوزارة  االعالمــي  املركز  وذكر 
مديريــة بلدية النجــف التابعة 
احدى  العامة  البلديــات  ملديرية 
شــرعت  الــوزارة  تشــكيالت 
 )836( )583( من اصل  بتخصيص 

قطعــة ارض ســكنية خاصــة 
العراقي  بشريحة شهداء اجليش 
وضحايــا  الشــعبي  واحلشــد 
االرهــاب واالخطاء العســكرية 
واالنتفاضة الشــعبانية املباركة 
بعد اســتكمال اجــراءات فرزها 
الســندات  واصدار  وتســويتها 
االصولية اخلاصــة بها ، مبيناً ان 
القرعــة بدأت بشــهداء اجليش 
مكافحــة  وجهــاز  والشــرطة 
االرهاب التي ســالت دماؤهم من 

اجل الدفاع عن بالد الرافدين.

تعليق رحالت الملكية 
األردنية الى مطار النجف

توزيع قطع اراض سكنية 
لعائالت الشهداء في النجف

ديوك فرنسا تتوج
بمونديال 2018 

حكم عراقي يدير
نزاالت اآلسياد بالتايكواندو

مارادونا يدافع عن ميسي.. 
ورومينيجه ينتقد االتحاد األلماني



عن مجلة »ذي ويك« 

مرة أخرى نرى العــراق يناضل لتأليف 
بــدأت  فهــل   .. جديــدة  حكومــة 
خمس  بعد  بالترســخ  الدميقراطيــة 
عشــرة ســنة من الغزو الــذي قادته 
ان  ينبغي  إليــك ما  املتحدة؟  الواليات 

تعرفه لإلجابة على هذا السؤال:
ما هي صورة احلياة اليوم في العراق؟

الدالئل واضحة علــى أن هناك تقدماً 
مائج  بغــداد  فقلــب  مجــراه،  يأخذ 
باحلركــة والعنف فيها قــد انخفض 
الى اوطأ مســتوى له علــى مدى ما 
يقارب عقداً من الزمــن. عملية إعادة 
اإلعمار في مدن العراق وبلداته تتحرك 
اليوم في تواكب مــع إنتاجه النفطي 
البلد.  االكبر القتصاد  الذي يعد احملرك 
وفي مدينة املوصــل، التي بقيت حتت 
ســيطرة »داعش« الوحشية لعدد من 
الســنوات قبل أن تهزم هذه اجلماعة 
املتطرفة في العام املاضي، ترى النساء 
قد نبــذن الــزي الــذي كان التنظيم 
بحرية  يتجولن  وهــن  عليهن  يفرضه 
ويختلطن بالناس ويساومن الباعة في 
األســواق. بيد أن احلرب التي استمرت 
طيلــة 15 ســنة، الى جانــب العنف 
اإلدارة،  وضعــف  واإلرهاب  الطائفــي 
تركــت ندوباً عميقة في بــدن العراق 
وأهلــه البالغ تعدادهــم 37,2 مليون 
نسمة. فالفســاد معشش بعمق وما 
يقارب ربع العراقيني يعيشون في حالة 
فقــر وال يزال 10 باملئــة منهم نازحني 
خارج مناطقهم. فــي مدينة الرمادي 
يســكن ألوف الناس خيامــاً أقاموها 
يوم منازلهم،  ذات  بجوار خرائب كانت 
وكثيــر مــن العراقيــني انخفضــت 
معنوياتهم، فهم محبطون ساخطون 
من  اإلدارية ســاخرون  أجهزتهم  على 
ضعف أدائها. يقــول ابراهيم اجلنابي، 
وهو عضو في مجلــس احلكم احمللي: 
»حاول أن تتصور شــاباً يافعاً يتسكع 
بال عمل وال مال وال ســكن، ال شك أنه 
يحمله  عمن  مفتشاً  حوله  سيلتفت 
الذنــب.« فــي انتخابات يــوم 12 أيار 
املاضي لم تزد نســبة املشاركة على 
44 باملئة وهي النســبة األدنى في أربع 

عمليات انتخاب أجريت منذ 2003.

من الذي فاز في االنتخابات؟
اشتات متفرقة،  العراق  السياسة في 
فهنالــك نحو 7000 مرشــحاً تابعني 

لـ 87 حزباً يتنافســون للحصول على 
مقاعــد البرملــان البالــغ عددها 329 
االنتخابات  انتجــت  رغم هذا  مقعداً، 
فائــزاً ال ريــب فيــه هو رجــل الدين 
املتحمــس مقتدى الصــدر الذي كان 
يقود جيش املهــدي ذات يوم متصدياً 
لقوات التحالف الــذي تقوده الواليات 
املتحدة. يتبنى مقتدى الصدر اخلطاب 
من  العراق  لتخليص  ويسعى  الوطني 
التدخالت االجنبية. حتالف »ســائرون« 
 54 بـ  التابــع للصــدر، والــذي فــاز 
مقعداً، يضم اطرافاً من الشــيوعيني 
العلمانيــني ومن الســنة ايضــاً. لم 
يطرح الصدر نفســه كمرشح لذا لن 
يكون هو رئيس الــوزراء القادم، ولكنه 
يتبوأ موقــع صانع القرارات. في املرتبة 
الثانية يأتي حتالف الفتح الذي يرأسه 
هادي العامــري، فقد فاز هذا التحالف 
بـــ 47 مقعداً وهو يســعى للتحالف 
مــع احزاب دينيــة. اما رئيــس الوزراء 

احلالي حيدر العبادي، الذي جاء حتالفه 
على  بحصوله  ثالثاً  »النصر«  املسمى 
42 مقعداً، فهو يحاول االحتفاظ مبوقع 

له في السلطة. 
خالل ذلــك تــزداد عملية اعــادة عد 
االصــوات املزمع اجراؤهــا، والتي يقدر 
انها ستستغرق اشهراً، تعقيداً بسبب 
حريق شب في مخزن حتفظ فيه ماليني 
االصوات. معظم االوراق امكن انقاذها، 
ولكن االجهزة اخملصصة لعدها تدمرت.

ملاذا لم يظهر قادة جدد حتى االن؟
هنــاك في اجمللــس التشــريعي عدد 
ملحوظ من النساء والفضل في ذلك 
يرجع الى حتديد حصة لهن نســبتها 
25 باملئــة، بيــد ان املتطرفــني ورجال 
الدين هم الذين بقــوا يهيمنون على 
املشــهد السياســي في العراق بعد 
االطاحة بكدتاتورية صدام حسني في 
2003. من ناحية اخرى ال تزال مرتكزات 
لذلك  بدايتها،  الدميقراطي في  اجملتمع 

لم يفلــح املعتدلــون العلمانيون في 
تأســيس حــركات سياســية قوية، 
وفي مناطق مثــل املوصل، كما يقول 
احمللــل رينــاد منصور من مؤسســة 
»جاثــام هاوس«، ال يســتبعد ان يعود 
الى احلكم مجــدداً نفس القادة الذين 
السياسي  الوضع  بخلخلة  تســببوا 
»داعش« على مدينتهم.  قبل استيالء 
ويضيف احمللل حســني آيبيش أن ثلث 
املوظفني العراقيني يعملون في القطاع 
احلكومي وهم بذلك قادرون على تقدمي 
اخلدمــات البناء عشــائرهم واقاربهم 
علــى شــكل امتيــازات ومكاســب 
مختلفــة. لهذا الســبب ســتحاول 
جميع االحزاب ان تدخل في تشكيل اي 
حكومة تنبثق ألنها لن حتظى بفرصة 
دس يدها في علبة الكعك اذا ما بقيت 

خارج املطبخ مكتفية بالعبوس. 

ماذا عن الكرد؟

تلقــى الكــرد العراقيون انتكاســات 
املاضيــة،  الســنة  خــالل  كبيــرة 
فاســتفتاؤهم على اســتقالل اقليم 
كردســتان الذي اجروه في شهر ايلول 
املاضــي حقق في البداية فــوزاً مدوياً 
للحركة املنادية باالنفصال، بيد ان ذلك 
االســتفتاء كان قد اجري خالفاً لرغبة 
بغــداد ولرغبة حلفاء الكرد في اخلارج، 
مبن فيهم الواليــات املتحدة. ادى ذلك 
الــى اضاعتهم ما كان في ايديهم من 
قوة مؤثرة للضغط السياســي داخل 
العراق كما افقدهــم تعاطف اخلارج. 
وفي الشــهر الذي اعقب االســتفتاء 
فرضــت القوات العراقية ســيطرتها 
علــى مدينة كركــوك وحقول النفط 
احمليطة بهــا فجردت بذلــك منطقة 
االراضي  العراق من جميع  كردســتان 
التي استولت عليها منذ العام 2003. 
في انتخابات شــهر أيار حصل احلزبان 
»احلزب  وهمــا  الكبيــران،  الكرديــان 

الدميقراطــي الكردســتاني« و«االحتاد 
الوطني الكردستاني«، مجتمعني على 
43 مقعداً فقــط، االمر الذي جعلهم 
بال وســائل قوة يعتد بهــا للضغط. 
بعض الكرد احملبطني فكروا باالنتفاض 
على بغداد، في حني اختار آخرون موقف 

الالمباالة السياسية.

كم سيبقى اجلنود االميركيون في 
العراق؟

االمر هنا ال يــزال مفتوحاً لالحتماالت، 
5200 جندي  ان نحو  فالبنتاغون يقول 
يزالون قيــد اخلدمة هناك،  اميركي ال 
ولكن السجالت العسكرية تكشف ان 
العدد املوجود حالياً قد يصل الى 9000 
جندي وهم يقدمون التدريب واملساعدة 
للجيش العراقي في مجاالت مكافحة 
االرهاب وتأمني احلــدود واحملافظة على 
االمــن. اما الصــدر، الذي يقــوم بدور 
صانع القــرارات االن بشــأن احلكومة 

اجلديــدة، فهو يروج لرســالة »العراق 
االجنبية  القــوات  كافة  مطالباً  اوالً« 
مبغــادرة العــراق. رؤيته املســتقبلية 
للعراق هي ان يتولى الفنيون واصحاب 
الوزارات  ادارة  املستقلون  التخصصات 
السياســيني،  مــن  بدالً  احلكوميــة 
والهــدف النهائي من ذلــك كله هو 
الطائفية  احملابــاة  لنظام  نهاية  وضع 
الذي ابقى العراق مقســماً وغارقاً في 
الفســاد طيلة الفتــرات املاضية، بيد 
ان السالم ســوف يبقى قلقاً ما بقيت 
االحزاب والكتل السياسية محتفظة 
يقول  لها.  موالية  مسلحة  بجماعات 
حارث حسن  العراقي  السياسة  عالم 
القروي: »لم يحن الوقت بعد لالحتفال 

بقيام الدميقراطية في العراق.«

فاتورة اعادة االعمار
مدينــة املوصــل التاريخيــة وغيرها 
املــدن الســنية حتولت الى  كثير من 
ركام خــالل حــرب »داعــش« وال يزال 
مئات االلوف من اهلها يعيشــون في 
التمويل إلعادة  توفر  بانتظار  مخيمات 
التحتية.  وبناهم  مســاكنهم  اعمار 
اكثر من 70 باملئــة من مدينة املوصل 
اصابــه الضرر او تعــرض للتدمير. في 
وقت سابق من هذا العام طالب العراق 
88 مليار  الدوليني مببلغ  املانحني  مؤمتر 
دوالر على شــكل مســاعدات ولكنه 
لــم يحصل منهم إال علــى 30 مليار 
دوالر جاء معظمها من دول عربية، اما 
الواليات املتحدة فلم تاســهم بشيء. 
من ناحية اخرى اعادت الواليات املتحدة 
هذه الســنة، من خالل مســعى كان 
الرئيس »مايك بنس« رأس احلربة  نائب 
فيه، بحث موضــوع متويل برنامج االمم 
املتحدة للتنمية، كما دعت الى حتويل 
60 مليــون دوالر من اصــل مبلغ 150 
مليون دوالر الى الشريحتني املسيحية 
وااليزيديــة الصغيرتــني الباقيتني في 
العراق بدل ارســالها الى املوصل. قال 
بنس: »تتعرض الديانة املسيحية اليوم 
لهجوم لم يســبق لــه مثيل في تلك 
االرض التاريخيــة.« كذلك يحذر مدير 
بلدية املوصل عبد الستار احلبو من ان 
الشريحة السنية قد يستولي عليها 
الشعور بأن احلكومة اجلديدة قد تخلت 
عنها وتركتهــا ملصيرها ما لم تنطلق 
عملية اعادة االعمار بسرعة، وهذا قد 
يتمخض عــن والدة االرهاب من جديد، 

على حد تعبيره. 

نينوى ـ خدر خالت:

لتحرير  األولــى  الذكــرى  مرت 
داعش  قبضــة  مــن  املوصــل 
اإلرهابي مرور الكرام باســتثناء 
احتفــاالت متواضعة بســبب 
التي  املناطق  في  اخلدمات  سوء 
تعرضــت خلراب أقل في أيســر 
املدينة وإهمــال كبير للمناطق 
وسط  األمين،  اجلانب  في  املدمرة 
محاوالت سلمية لألهالي إلعادة 

احلياة بإمكانيات ذاتية.
 في حــني أن البعض احلكومي 
ما زال يقتصر على رفع األنقاض 
ورفــع جثث الدواعــش وإيصال 
تدريجي  بشكل  والكهرباء  املاء 
أمين  في  املنكوبة  املناطــق  الى 

املدينة.
واحلقوقي  املدني  الناطــق  وقال 
احليالي  حسني  محمد  املوصلي 
في حديث الى )الصباح اجلديد(: 
»ان ذكــرى حتريــر املوصل متثل 
انعطافــة مهمة جدا في تاريخ 
املدينــة، وال ميكــن ألي مخلص 
ان ينســى التضحيات الكبيرة 
خملتلف صنوف القــوات األمنية 
التــي حررت املدينــة من اخطر 
احتــالل في العصــر احلديث اال 
وهو االحتالل الداعشي املقيت«.
 وأضــاف: »لكن يبدو ان ســوء 
الوضــع اخلدمــي على شــتى 
األصعــدة القــى بضالله على 
االحتفال بهذه املناسبة العزيزة 
احتفالية  هنالك  فكانت  علينا 
نظمتها قيــادة عمليات نينوى 
واحتفالية شــعبية أخرى قرب 
املنصــة »حيث يقــام مهرجان 
بســيطة  فعاليات  مع  الربيع« 

هنا وهناك.
ولفــت احليالــي الــى »ان مــا 
يشــغل بال املوصليــني، تقدمي 
املاء  مثل  األساســية  اخلدمات 
والكهرباء للمناطق التي تعاني 
من اخلراب حيــث ان الكثير من 
العائالت باتــوا يفضلون العودة 
ملنازلهــم املتضــررة جزئيا ولم 
تكاليف  يعد مبقدورهــم حتمل 
اإليجارات او العيش في مخيمات 
في ظل درجــات احلرارة املرتفعة 

جدا وهؤالء يعــدون إيصال ماء 
الشــرب والكهرباء اليهم اجنازاً 

ما بعده اجناز«.
وقال: »اما رفع األنقاض من امين 
املدينــة فهو مطلــب جماعي 
بأســرع  منه  التخلص  وينبغي 
وقــت الن وجودها يثير الســأم 
واإلحباط فــي نفوس املوصليني 
وبرغم اجلهــود الكبيرة من قبل 
ان ماليني  اال  بلديــات املوصــل 
االطنــان من األنقــاض ما زالت 

تتنظر من يرفعها«.
امــا اإلعالمي املوصلــي احمد 
هذه  عــن  كتب  فقــد  املــالح 
املناسبة وقال: »يبدو ان املوصل 
تعيش اليوم احد افضل مراحل 
االستقرار األمني منذ عام 2003 
ينعكــس على  لم  ذلــك  لكن 
والسياســي  االقتصادي  البعد 
فــي املدينــة حيــث مــا زالت 
عالقة  املشكالت  من  العشرات 
منذ عام من دون تقدم حقيقي 

فما زال موضوع إعــادة االعمار 
معرقــال وال يوجد حتــرك عليه 
سوى بعض اإلجنازات البسيطة 
مثل ترميم ايســر القدمية على 
نهر دجلة وعمليات رفع األنقاض 
وبنــاء عدد مــن املنــازل واحملال 
التجارية مببادرات أهلية من دون 

تدخل إقليمي او دولي«.
وأضــاف: »حجــم الدمــار في 
املدينة في قطاعــات مختلفة 
هائل حيــث يقدر مبلــغ إعادة 
30 مليــار دوالر  االعمــار بنحو 
إضافــة لعملية قــذف الكرات 
بني احلكومــة احمللية واحلكومة 
احلكومة  تضــع  حيث  املركزية 
احملليــة اللــوم علــى احلكومة 
املركزيــة بعد اطــالق ميزانيات 
عجلة  لتحريك  وتخصيصــات 
االعمــار وكذلك تلقــي باللوم 
علــى األجهزة االمنيــة واجلهد 
الهندســي بعدم رفع مخلفات 
احلرب العسكرية بشكل كامل 

خاصة في املدينة القدمية«.
فرقت  ان  الــى  املــالح  ولفــت 
تطوعية من شــباب املدينة من 
أســهمت  في  الغربي  اجلانــب 
في رفــع األنقاض مــن املدينة 
املنازل  وترميــم  اإلغاثة  وتقدمي 
وفتح احملــال التجارية على وفق 
متنح  محلية  بسيطة  إمكانات 
رســالة للعالم ان هذه املدينة 
تريد احلياة ما اســتطاعت اليه 

سبيال .
ولعل من مشــكالت املوصل ما 
اشــرنا اليه من رمي الكرات بني 
األطــراف، فاحلكومــة االحتادية 
مثال، ما زالــت تلقي اللوم على 
احلكومة احملليــة بعدم التعاون 
الكشوفات  تقدمي  على  والقدرة 
وامللفــات الالزمة للبدء بعملية 

االعمار.
العشــرات  تقع  وذاك  هذا  وبني 
من امللفات التــي جتعل معاناة 
رواتب  املوصلي مستمرة فملف 

لدى  التي  واملبالــغ  املوظفــني 
الدولــة العراقية معرقلة االمل 
الــذي يعني فقــدان االالف من 
العائالت ملصــادر ارزاقهم، فيما 
ما زالت األنقــاض تعرقل عودة 
األهالــي ملنازلهم فــي املدينة 

القدمية.
مبينا ان هناك عدد من اجلثث متت 
ازالتها مما يهدد سالمة العائالت 
العائدة للمناطق املدمرة وبرغم 
انكار احلكومة احمللية وجود جثث 
املوصلي  الناشــط  فان  ظاهرة 
فرحــان ســليمان نشــر صورا 
جثث  باشــالء  يلعبون  ألطفال 
الذي يشــكل  متيبســة االمر 
خطرا حقيقا على ســالمتهم 
الصحية ويســلط الضوء على 
واقع املدينة القدمية بعد عام من 

نهاية احلرب.
ونوه املالح الى ان سوء اخلدمات 
حتتاج  زالــت  مــا  األساســية 
الــى الكثير وبرغــم عدم وجود 

إحصاءات دقيقة ميكن القول ان 
اغلب مناطق غرب املوصل تعاني 
من عــدم وصول ماء االســالة 
املعقمة وتســتخدم مياه االبار 
اجلوفية التي ال ميكن التأكد من 
سالمتها مما تشــكل الكهرباء 
مشكلة مســتمرة في املوصل 
التوليد  محطــات  دمار  نتيجة 
خــالل املعــارك، فيمــا يتصدر 
الواقع الصحي املأســاة بسبب 
دمــار املستشــفيات  الكبيرة 
اعمارها  بإعادة  الشــروع  وعدم 
الى االن فــي مدينة تعد األرض 
األكبــر عراقيا بعــد العاصمة 

بغداد.
مشيرا الى انه ال توجد أي بوادر 
لتعويض املتضررين الذين فقدوا 
منازلهــم او محالهم التجارية 
وكذلك االمر مع ذوي الشــهداء 
واملصابــني الذي عرقــل الكثير 
من إمكانيــات تخفيف املعاناة 

وكذلك حتريك عجلة السوق.
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سوء الخدمات تثقل وطأته على
 الذكرى األولى لتحرير الموصل

د. علي شمخي 

افســدت الطبقــة السياســية املتمثلــة باحزاب 
الســلطة احلاكمة في العــراق بعــد 2003 احالم 
العراقيــني وتطلعاتهم بــوالدة دولــة جديدة يعم 
فيها االمــن والرخاء وتختفي فيهــا مظاهر اخلوف 
والتهميش واالقصاء وضيقت هذه االحزاب بفسادها 
واســتهتار بعض املنضوين حتــت لوائها وجهلهم 
وتخلفهم ممن اوكلت لهم ادارة املؤسســات ضيقت 
بوابات االمل بامكانية التغيير واالصالح واعادة اعمار 
مامت تخربيــه وتدميره على مدى اكثر من خمســة 
عشر عاما وتالشــت في النهاية صور املستقبل في 
افــق العراق ولم تعر احلكومات الســابقة وال القادة 
ورموز السلطة الذين ابهروا العراقيني ايام املعارضة 
واحاديثهم  الورديــة  وبوعودهم  الرنانــة  بخطبهم 
وتصريحاتهــم عن عراق املســتقبل لــم يعر هؤالء 
أهمية الصوات النخب الواعية واملثقفة ومناشدات 
الشــرفاء واخمللصــني وانــني املاليني مــن اجلائعني 
بالتوقف عن املمارســات الســيئة  ومطالباتهــم 
واالنتهــاكات اخلطيرة التي اطاحت بروح التغيير في 
العراق وجعلت من الدميقراطية ودستورها اجلديد في 
العراق وقوانينها املســطرة باجمل العبارات وتأكيد 
مضامينها على احلرية والعدالة والتنمية والتسامح 
و... وغيرها من النصوص محل سخرية وتندر في كل 
يوم مير به العراقي وهو يرى نفسه وجاره وصديقه في 
وضع اليحســد عليه من الفاقة والعوز ومن فقدان 
الرعاية الصحية ومن الفشل املريع في حفظ االمن 
وفي انهيــار التربية والتعليم وفــي تراجع الثقافة 
والرياضــة وفي االســتثراء الفاحــش لطبقات من 
الشعب على حساب طبقات اخرى بسطر واحد من 
قانون او قرار جرى تشريعه بدعم ومساندة من فاسد 
او متسلط  وخالل هذا الزمن الطويل من عمر الدولة 
)الدميقراطية ( افتقر العراقيون الى بوصلة سياسية 
او قانونية او اجتماعية توحدهم وتشــعرهم بانهم 
شعب واحد متساوون في احلقوق والواجبات او دولة 
تنصف املظلوم فيهم او تكرم املضحي بنفسه من 
اجل وطنه او شــعبه وكانت املشكلة االهم واالكبر 
التي ولدت مع هذا التغيير هو ان هذه الدولة اجلديدة 
وضعت لهــا اذنان واحدة من طني واالخرى من عجني 
ولم تعد تســمع اصــوات املعترضــني واملظلومني 
واملهمشني وفي الوقت نفســه رفعت شعار احلرية 
جلموع الشــعب العراقي فيما يقــول وفيما يفعل 
حتى متيز نفســها عن نظام صدام حســني املتجبر 
الذي لم يكن يسمح بتلك احلرية وافتقد املسؤولون 
الفاســدون فــي هذه الدولــة احلياء وهــم يتلقون 
الشــتائم ويوصمون باقذع الصفــات حينما كانوا 
يواجهون كل ذلك بالالمباالة واالستهزاء وكان الظن 
من قبلهم  ان هذا الشوط ســيطول اكثر وان هذه 
املظاهر ميكــن ان تتعايش معها منظومة فاســدة 
ومحتالة لزمن اطول من دون ان يحسب عاقل منهم 
لعواقــب االمور ومن دون ان يراعي مؤمن واحد منهم 
حلرمــات الناس التي اوصت بها الســماء ونزلت بها 
كل االديان على البشــر ومن الغريب ان يظهر بعض 
من هؤالء وهو يرى تظاهرات املظلومني واحملرومني في 
البصرة واحملافظات العراقية االخرى ليطرح ســؤاال 
ســاذجا هو .. ماذا يحصــل ؟؟ موزعا االتهامات على 
الشرق والغرب  من دون ان يسال نفسه ملاذا يحصل 

هذا ؟؟.

ماذا حصل.. ام لماذا 
يحصل هذا ؟

تقـرير

هل أخذت الديمقراطية تتجذر أخيرًا في العراق؟

»يقدر مبلغ إعادة اعمار املوصل بنحو 30 مليار دوالر« 

لعل من مشكالت 
الموصل ما اشرنا اليه 
من رمي الكرات بين 
األطراف، فالحكومة 
االتحادية مثال، ما 
زالت تلقي اللوم على 
الحكومة المحلية بعدم 
التعاون والقدرة على 
تقديم الكشوفات 
والملفات الالزمة للبدء 
بعملية االعمار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
برعايــة وزير االتصاالت حســن كاظم الراشــد 
نظمت الــوزارة احتفالية افتتــاح املرحلة األولى 
من تطوير وتوســيع مشــروع التراسل الضوئي 
)DWDM( ســعة  200G ويغطي )11( محطة في 

بغداد وديالى والكوت عبر الكابل الضوئي.
ويؤمن املشــروع مترير ســعات التراسل الضوئي 
لالتصــاالت احلكوميــة إضافــة إلى الشــركات 
اجملهزة خلدمة االنترنت من شــركاء الوزارة ، وتعد 
هذه اإلجراءات املتخذة من قبل الشــركة العامة 
لإلتصاالت وبالتعاون مع شــركتي ) سيينا وبعد 
( نواة لتطوير املشــروع بالكامل ليشــمل جميع 
مناطق العراق من خالل إســتعمال التكنولوجيا 
احلديثة لنقل الســعات وتوفير مستويات حماية 
 G 3200 متعددة ويعمل املشــروع بطاقــة كلية
مبا يلبي جميع اإلحتياجــات الفنية ويحدث نقلة 
نوعية في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وفي ختام احلفل توجه احلضور إلى قاعة أالجهزة ، 
لإلطالع على آلية عمل املشروع ، اذ تعتمد الوزارة 
على إســتعمال أحدث التقنيــات العاملية بإجناز 

وتطوير مشاريعها اإلستراتيجية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمت دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة في 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية دورة إلعداد 
وتدريــب املدربني )TOT( بالتعــاون مع منظمة 

أرض البشر اإليطالية. 
وقالت املديــر العام للدائرة د. عبيــر اجللبي ان 
الدورة شارك بها عدد من الباحثني االجتماعني 
مــن دوائــر وزارة العمل ومن مديريــات العمل 
والشؤون االجتماعية في احملافظات ، فضال عن 
مشاركة عدد من ممثلي منظمات اجملتمع املدني 
، الفتــة الى ان الدورة تتناول مواضيع عن حقوق 
الطفل وأمكانية توفير افضل الطرق حلمايتهم. 
واوضحت ان الدورة تأتي ضمن سلســلة توجه 
دائــرة رعاية ذوي االجتياجــات اخلاصة بالتعاون 
والتنسيق مع املنظمات اجملتمع املدني  واملراكز 
الثقافيــة ، مشــيرة الى التنســيق مع املركز 
تدريبية  دورات  بأقامــة  البريطانــي  الثقافــي 
والبكم   الصم  التعليمي في معاهــد  للمالك 

واملكفوفني في بغداد واحملافظات. 
وبينت اجللبي ان هذا التنســيق جاء انسجاما 
مع املهام اجلديدة للدائرة  لرســم السياسات 
االجتماعية وبناء قدرات العاملني في الوحدات 
التابعــة  للحكومات احمللية، إذ بدأت الورشــة 
االولى في لبنان ومن ثم التحاق اجملموعة الثانية 
بالــدورة وملدة أســبوع حتى تنتهــي اجملموعة 

اخلامسة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنظــم هيئة رعايــة الطفولة فــي وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة اليوم األحــد احتفالية 
مبناســبة يوم الطفل العراقي في دار البيت اآلمن 
الكائــن في بغداد– الصليخ مبشــاركة رســمية 

ودولية. 
وقــال املتحــدث باســم وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية عمار منعم ان االحتفالية ستتضمن 
انطالق الباص املتنقــل حلماية الطفل املقدم من 
قبــل اجلمعية الطبية العراقيــة املوحدة لالغاثة 
والتنمية الذي يعد من املشاريع الهادفة لتحسني 
الوضع النفســي لالطفال ، مشيرا الى مشاركة 
دائرة ثقافة وفنون الشــباب وعــدد من املنظمات 
الدولية واجملتمع املدني املهتمة بشــؤون االطفال 
. واضاف ان منهاج االحتفالية ســيتضمن عرض 
افــالم وثائقيــة وكلمة وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعية / رئيس هيئة رعاية الطفولة املهندس 
محمد شــياع السوداني ومســرحية وفيلم من 
اعداد دائرة ثقافة وفنون الشباب وفعالية الطفال 
دار زهــور العلوية كما تتخلــل االحتفالية توزيع 

هدايا لالطفال املشاركني . 
يذكــر ان هيئــة رعايــة الطفولة اســتحصلت 
موافقــة رئيس الوزراء علــى اعتماد 15/7 من كل 
عام يوماً للطفل العراقي على اثر استهداف )34( 
طفال بانفجار ارهابي في منطقة النعيرية ببغداد 

في العام 2005 . 

االتصاالت تفتتح مشروع 
توسيع التراسل الضوئي 

سعة 200 كيكا

دورة إلعداد المدربين 
بالتعاون مع منظمة أرض 

البشر اإليطالية

العمل تحتفل بيوم 
الطفل العراقي

تخصيص 3.5 ترليون 
دينار للبصرة واستثمارها 

لتحلية املياه وفك اختناقات 
الكهرباء

وتابع "اننا نريد ســماع صوت 
املواطــن الن الدولة احلية هي 

من تتفاعل مع مواطنيها". 
وتفاءل الدكتور العبادي بقوله 
"اننا ســنخرج اقــوى حلماية 
بلدنــا ونســتمع ملواطنينــا 

وتقوية مؤسساتنا ".

خبراء: ال ميكن معرفة 
الكتلة األكبر قبل جلسة 

البرملان األولى
قد  الوزراء  رئيس  مكتب  وكان 
بيانا آخر تلقت الصباح  اصدر 
اجلديــد نســخة منــه يفيد 
باتخاذ قرارات عدة مســتندة 
وجاء  دستورية  صالحيات  الى 
تواصل  ضوء  "على  البيان  في 
رئيس الــوزراء مــع املواطنني 
وشيوخ العشــائر واالستماع 
ومتابعــة  مطالبهــم  الــى 
واســتنادا  الوزارية،  اللجــان 
احلكوميــة  القــرارات  إلــى 
الدســتورية،  والصالحيــات 
أصــدر رئيس مجلــس الوزراء 

العبــادي  حيــدر  الدكتــور 
ترليــون   3.5 بإطــالق  أوامــر 
دينــار تخصيصــات حملافظة 
البصرة، فوراً ويتم اســتخدام 
املطلقــة  التخصيصــات 
لتحلية املياه وفك االختناقات 
في شبكات الكهرباء ولتوفير 

اخلدمات الصحية الالزمة.
وجاء في البيــان أيضا انه امر 
الالزمة  التخصيصات  بتوفير 
الكهرباء  اختناقــات  لفــك 
وتوســيع  اللمحافظات،  في 
وتسريع آفاق االستثمار للبناء 
في قطاعات السكن واملدارس 
واخلدمــات، واطــالق درجــات 
العاطلني  وظيفية الستيعاب 
نظــام  وفــق  العمــل  عــن 
عــادل بعيدا عن احملســوبية 
االطالقات  وزيادة  واملنسوبية، 
املائيــة وباألخــص إلنصــاف 
قار  وذي  )البصــرة  محافظات 
واملثنــى والديوانية( لوقوعها 
جنوب االنهر، وعلى وزارة املوارد 
املائية والقيــادات االمنية في 
التجاوز على  احملافظات منــع 
الى  إضافة  املائيــة،  احلصص 
حل مجلس إدارة مطار النجف 

االشرف. 

تأجيل التظاهرات في 
البصرة الى اشعار اخر 

وعشرات املصابني بفعل 
مندسني

احلــراك  "يكــون  ان  وتوقــع 
احلقيقي بعــد املصادقة على 
النتائــج، اذ ســتبقى للكتل 
اســبوعني  تتجاوز  ال  مهلــة 
وتعقد  اوراقها  تلملــم  لكي 
حتالفات حقيقية وفي ضوئها 
يتــم معرفة من هــي اجلهة 
ان  الى  االكثر عددا" ومضــى 
" احلراك احلقيقي يشــير الى 
وجود جهتني حتاوالن نيل اكبر 
عدد مــن املقاعد وهما ائتالف 
دولة القانون من جهة وحتالف 
ســائرون والقوى القريبة منه 

على اجلهة األخرى".
 بدوره ذكر اخلبير القانوني االخر 
ان املشهد من  ياسر الشمري 
بالنسبة  الدستورية  الناحية 
املقبل مازال  لشكل احلكومة 

معقدا وليس واضحا.
 واضاف الشــمري في تعليق 
الــى "الصبــاح اجلديــد" ان 
"اجلميع ينتظر النتائج االولية 
التــي يتم االعــالن عنها من 

قبل املفوضية ومن ثم حسم 
الطعون لكن احلراك احلقيقي 
ســيبدأ في الساعات االخيرة 
السيما بعد مصادقة احملكمة 
االحتادية" واوضح ان " العملية 
احلسابية في اجللسة النيابية 
االولــى والتي تعقد برئاســة 
وتشهد  ســنا  االعضاء  اكبر 
ترديد القســم هي من حتسم 
االمــر ملعرفــة اي الكتل هي 

األكبر ".
 وبــني الشــمري ان " عملية 
االعــالن عن النتائــج كذلك 
مصادقــة احملكمــة االحتادية 
لــم يربطهمــا الدســتور او 
محدد  بوقت  النافذة  القوانني 
وهذا ال يســمح بتوقع موعد 
انعقــاد اجللســة األولى على 
العكــس من الطعــون التي 
اوجب القانون حســمها مبدد 
زمنية وكذلك مرحلة ما بعد 
ان  الشــمري  ويرى  املصادقة" 
احمليطة  العامــة  "الظــروف 
بالبلد جتعل الكتل تستعجل 
احلكومة  تشــكيل  عمليــة 
الدستور  وان  ال سيما  املقبلة 
حدد مدد لها وعزز ذلك موقف 
الرافض  االحتاديــة  احملكمــة 

ملوضوع اجللسة املفتوحة ".
 يشــار الى ان التعديل الثالث 
لقانون االنتخابات عطل اعالن 
النتائج بســبب اعــادة الفرز 
للصناديق املشكو منها يدويا 
فراغا  العــراق  يعيــش  فيما 
تشــريعيا هو االول من نوعه 

منذ مطلع الشهر احلالي.

حق التظاهر مكفول 
واستهداف أمالك الدولة 
جناية وليست مخالفة

من جانبه بــني عضو مجلس 
رزاق حمــد  احملامــني  نقابــة 
العقوبات  قانون  ان   " العوادي 
التي  القانونية  حدد االجراءات 
تتخذ بحــق كل من يتصرف 
او  يســئ الى املال العام خالل 
التظاهــرات باي شــكل من 
االشكال من خالل بنود قانون 
العقوبات العراقي 111 لسنة 

 ."69
اي  ان  العــوادي  واضــاف 
شــخص مهما كان منصبة 
القانون  لعقوبــات  يتعــرض 
مبجــرد ان يســيئ الــى املال 
العــام النه مقدس ويشــمل 
الدولة مبــا فيها  امــوال  كل 

البنــوك االجنبيــة واملصارف 
ومؤسسات الدولة واي تصرف 
بهذه  العام  النطاق  عن  خارج 
وليست  جناية  يعتبر  االموال 
مخالفــة يحاســب عليهــا 

القانون ". 
وبــني " ان حق التظاهر كفلة 
الدســتور في املــادة 38 على 
ان يكون للمواطــن هذا احلق 
في التعبير عن راية بشــكل 
مقدس ومحترم ", مبينا ان ", 
هذا احلق مكفــول بطريقتني 
االولــى ان ال يســيء للنظام 
العام اي كل مؤسسات الدولة 
والتي تهم مصالح الشــعب 

واالخالل باالداب ". 
واضــاف " ان التصرف باموال 
الدولــة واملســاس بها خالل 
التظاهــرات يعتبــر جنايــة 
يعاقب عليها القانون ", مبينا 
ان ", حــق التظاهــر مكفول 
بكل دول العالــم  لذلك حق 
بقواعد  محكــوم  التظاهــر 
قانونيــة دولية ايضا من خالل 
وقع  التي  الدوليــة  االتفاقات 
عليهــا العراق ومــن ضمنها 
ان التكــون هناك اســاءة الى 

النظام العام واموا الدولة ".

تتمات ص1

 
متابعة الصباح الجديد:

البطلة  األمنية  قواتنا  شــرعت 
خالل اليومــني املاضيني بعملية 
عسكرية واسعة اطلقت عليها 
املناطق  لتفتيش  اجلزيرة"  "اسود 
الفرات، في  املمتدة شــمال نهر 
حني أعلنت قيادة عمليات سامراء 
اخرى  انطالق عملية عســكرية 
في محوريــن لتصفية مضافات 
تنظيــم "داعــش" االرهابي في 
صالح  حملافظة  الشــرقي  احمليط 

الدين.
وقال الناطق باسم مركز اإلعالم 
األمني العميد يحيى رســول إن 
قيادة  ضمــن  األمنية  “القــوات 
عمليات اجلزيرة شــرعت بعملية 
أســود اجلزيــرة لتفتيش مناطق 
شــمال نهر الفــرات املمتدة من 
طريــق حديثة - بيجــي ولغاية 
احلــدود الدوليــة باجتــاه احلدود 
الفاصلــة مع قيادتــي عمليات 

نينوى وصالح الدين”.
وكانــت قيادة عمليات ســامراء 
عسكرية  عملية  انطالق  اعلنت 
في محوريــن لتصفية مضافات 
تنظيــم "داعــش" فــي احمليط 

الشرقي حملافظة صالح الدين.
وقالــت القيادة في بيــان تلقت 
انطلقــت  اجلديــد"  "الصبــاح 
قطعــات قيادتنا بقيــادة اللواء 
قوات خاصة الركن عماد الزهيري 
منطقــة  وتفتيــش  لتطهيــر 
مطيبيجــة والقرى اجملــاورة لها 
عمليات  قيادتــي  مع  بالتزامــن 
ودجلة"، مشــيرا  الديــن  صالح 
تستهدف  العملية  "هذه  أن  الى 
تصفية مضافــات وخاليا داعش 
في احمليط الشرقي للمحافظة".

وأضافــت القيــادة فــي بيانها 
انطلقت  االمنيــة  "القــوات  أن 
 ، الرضــه  محــور  مبحوريــن 
مطيبيجه، كبيشــات، تل اسنت، 
من قبل قطعات فق 4 ش أ وقسم 

شــرطة بلد ومفارز من هندسة 
ميدان قيادتنا، واحملور الثاني مطار 
الضلوعيه، جامــع نوري اجللوب، 
امليته،  سبيعات،  العظيم،  حاوي 
قرية البوجمعة من قبل قطعات 
لــواء مغاويــر القيادة وقســم 
شرطة الضلوعية وسرية املشاة 
ســرية  من  ومفارز  قيادتنا  اآللي 

هندسة ميدان القيادة".
وتعــد املطيبيجة مــن املناطق 
اخلطيــرة على احلــدود بني ديالى 
الدين النتشــار مجاميع  وصالح 
لتنظيم  تابعة  فيها  مســلحة 
"داعــش"، حيث كشــف رئيس 

مجلس ناحيــة العظيم محمد 
شــهر  في  العبيــدي  ضيفــان 
ايــار املاضيي عن حتــول منطقة 
املطيبيجــة الى "مركز أســاس 
لداعش" في العراق، فيما دعا الى 
وضع تلك املناطــق ضمن خطة 

املسك االمني.
علــى صعيــد متصــل اعلنت 
قيادة الشــرطة االحتادية مجمل 
عملياتها العسكرية ضد تنظيم 
"داعــش" االرهابي خالل اليومني 
تفتيــش  تضمنــت  املاضيــني 
املناطــق والقرى التالية :  ) حاوي 
الصباغية - جـــرد - كــيسومه 

- تل هاللة - كزوه شــان - كراو  - 
كرن الشــيطان - كراو - املناطق 
القريبة على حافةالزاب االسفل 
- الشــامة - علي رش - اربيظة 
- غيــدة - مجمع ذي قــار - حي 
التنك - طويلعة - سلسلة جبال 
دومالن - الدبس - حي  املعسكر 

- قره جم ( .
واوضحت القيادة فــي بيانها ان 
نتائج التفتيش تضمنت ) العثور 
على مضافة للعدو في غابات لوز 
سان في داخلها مواد غذائية ومت 
مساحتها  تبلغ  بالكامل  حرقها 
٤ كــم 2 و ١٥٠٠ طول باجتاه نهر 

الــزاب/ تدميــر مضافتني للعدو 
/  ألقــاء القبض على ١٣عجالت 
لعدم وجــود أوراق الثبوتية  تؤيد 
القبض  القاء   / العجالت  عائديه 
معلومات  لورود  به  على مشتبه 
بانتمائــه الى تنظيــم داعش / 
العثور على عبوة ناسفة قمعية 
ومتــت معاجلتها / ضبــط عبوة 
قدمية داخل بيــت مهجور عبارة 
عن جليكان ١٥ لترا يحتوي على 
قليل من مادة السيفور قدمي زائد 
/ العثور على عبوة ناسفة  فتيل 
في قرية حــي التنك مت تفجيرها 
حتت الســيطرة / االستيالء على 

دراجــة ناريــة متروكه عــدد ٢ / 
العثور على مسدس صوتي عدد 
٢/ تدمير زورق عدد ٢ في منطقة 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الصناعة  وزارة  مستشــار  عقــد 
واملعادن املهنــدس عباس نصراهلل 
ملناقشــة  متهيديا  اجتماعا  محان 
الداخلية  وزارة  العالقة مع  امللفات 
لغرض التفاوض والتباحث بشأنها 
للجنة  املرتقــب  االجتمــاع  فــي 
التنسيقية املشتركة بني الوزارتني 
بحضور املدراء العامني في عدد من 
وعدد من  املعنية  الوزارة  شــركات 

املسؤولني في دوائر الوزارة.
اســتعراض  االجتماع  خالل  وجرى 
القضايــا واملواضيــع املتعلقة بني 
الشرطة  ومديريات  الوزارة  شركات 
االحتادية واخلاصــة بالعقود املبرمة 
ومتطلبــات تنفيذهــا واجــراءات 
التعاقد وأليــات التعاون بني وزارتي 
ومناقشــة  والداخلية  الصناعــة 
املديريات  احتياجات  تلبية  امكانية 
لوزارة  التابعة  االمنية  واملؤسسات 

الغذائية  املنتجــات  من  الداخلية 
واملســتلزمات والتجهيزات املدنية 

والعسكرية .
كما تناول االجتماع بحث املشاريع 
بعض  تنفذهــا  التــي  واالعمــال 
باعمال  واملتمثلة  الوزارة  شــركات 
للمعــدات  والتأهيــل  الصيانــة 
املدافع  وجتهيــز  احلربية  واالليــات 
بها  احمليطة  واملشــكالت  واالعتدة 

وغيرها من املوضوعات ذات الشأن.

واكــد املستشــار علــى ضــرورة 
الوقوف على متطلبات واحتياجات 
على  والعمل  االمنية  املؤسســات 
تلبيتهــا علــى وفــق االمكانيات 
املتاحة لشــركات الــوزارة ، واوعز 
املواضيع  ابرز  يتضمن  تقرير  باعداد 
مناقشــتها  لغــرض  املطروحــة 
اللجنة  اجتمــاع  في  وانضاجهــا 
التنسيقية املشتركة املشكلة بني 
الوزارتني كما وجــه الدائرة الفنية 

في مركز الوزارة بتبني عقد اجتماع 
مشــترك لشــركات الصناعــات 
ماجد  وابن  واحلربية  الهيدروليكية 
واعداد محضــر وصيغة  العامــة 
الشركات  عمل مشتركة بني هذه 
حول كيفيــة التعاقد والتعاون مع 
وزارة الداخليــة في مجــال تأهيل 
املعــدات واالليات احلربيــة لتلبية 
طلبات االخيرة بالسرعة واملواصفة 

املطلوبة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه من وزير العمل رئيس هيئة 
احلماية االجتماعية املهندس محمد 
شياع السوداني أجرى وفد من هيئة 
برئاســة مدير  االجتماعية  احلماية 
بالهيئة  املعلومات  تكنولوجيا  عام 
زيارات  الرسول  املهندس جمال عبد 
األســر  لعدد من  ميدانية مفاجئة 
معلومــات  لتدقيــق  املســتفيدة 

استمارة البيان السنوي التي ملئت 
من قبل الباحثني االجتماعيني الذين 

قاموا بزيارة تلك األسر. 
وذكر املتحدث باســم الهيئة عمار 
منعــم ان الفريق قــام بزياراته بناء 
على توجيه مــن الوزير رئيس هيئة 
احلماية االجتماعية ملتابعة وتدقيق 
عمل الباحــث االجتماعي ومعرفة 
كيفية مــلء اســتمارة املعلومات 

البيان  ومدى دقتها كون اســتمارة 
السنوي متثل مؤشرا مهما لدراسة 
حالة االســر املســتفيدة من راتب 

االعانات االجتماعية. 
واضــاف منعــم ان الفريــق خرج 
بجملة مالحظــات عن اداء الباحث 
لعدد  اســتمع  وكذلك  االجتماعي 
 ، املســتفيدة  االســر  مطالب  من 
مشــيرا الى ان الفريــق رفع موقفا 

مفصال الــى الوزير الذي امر باعمام 
احملافظات  بقية  علــى  الفريق  زيارة 
للوقــوف علــى اداء الباحثــني من 
اجل تقييــم عملهم والوقوف على 
املشكالت التي تسبب احيانا تلكؤا 

في العمل او تأخيره .
وذكر املتحدث باســم هيئة احلماية 
االجتماعيــة ان الفريق اجرى زياراته 
بعد انتهاء الدوام الرســمي حرصا 

على عــدم ضياع ســاعات العمل 
الرسمية واستمرارية تقدمي اخلدمة 

للمواطنني. 
اطلقــت  العمــل  وزارة  ان  يذكــر 
مســحها امليداني اخلــاص بالبيان 
حزيران  شــهر  مطلــع  الســنوي 
املنصــرم تنفيــذا خملرجــات قانون 
احلماية االجتماعية رقم 11 لســنة 
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الصناعة تبحث ملفات شركاتها العالقة مع وزارة الداخلية

فريق وزاري لمتابعة أداء الباحثين االجتماعيين
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متابعة - الصباح الجديد:

بحــث وزيــر التجــارة وكالــة 
الدكتــور ســلمان اجلميلي مع 
والتعاون  اخلارجية  التجارة  وزيرة 
الهولندي ســيخيريد  االمنائــي 
كاخ والوفــد املرافــق لها تعزيز 
مجاالت  في  املشــترك  التعاون 
عــدة والعالقــات الثنائيــة بني 
البلدين. واشاد الدكتور اجلميلي 
خــالل لقائــه الوفــد التجاري 
الهولنــدي مبوقــف احلكومــة 
الهولندية ودعمهــا للعراق في 
التحالف الدولي ومساعدته في 
عبور االزمة التي ميــر بها حاليا 
واملتمثلــة باعــادة النازحني الى 
مناطق ســكناهم واعادة اعمار 
التي  واملؤسسات  واملناطق  املدن 

خربها تنظيم داعش االرهابي . 
واضاف الوزير ان هولندا من خالل 
وجودها في االحتاد االوروبي كانت 
داعمة جدا للعــراق ، مؤكدا ان 
هنالــك العديــد مــن مجاالت 
للتعاون بشكل اوسع مع هولندا 
، وكشف في الوقت ذاته ان عددا 
من اخلبراء الهولنديني سيصلون 
الى بغداد لتقــدمي خبراتهم في 

مجال شحة املياه .
العراق  ان  الــى  الوزيــر  واشــار 
الهولندية  احلكومــة  من  طلب 
الى  لالنضمام  ومساندته  دعمه 
وان   ، العاملية  التجــارة  منظمة 
هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد 
التجــاري الهولندي تؤشــر بان 
اجملتمع الدولــي يقف الى جانب 

العراق.
واضــاف الوزير ان العــراق اليوم 
يعمل على اســتعادة دوره لكي 
يكــون مركــز اهتمــام العالم 
والدول املهمة ســواء كانت في 
اوروبا او في اميركا او في اســيا 
، اضافــة الى مناقشــة تفعيل 
البلدين  بني  املشتركة  االتفاقية 

التي وقعت عام 1983 .
وتضمن اللقــاء ايضا بحث عدد 
من امللفــات التي تتعلق بتطوير 
السياســية  الثنائية  العالقات 
ملفات  هنالك  وايضا  والتجارية 
للعراق من  تتعلق بدعم هولندا 
اخلبــراء وكذلك من خالل  خالل 
خبرتها في معاجلة شحة املياه .

من جانبها اشادت وزيرة التجارة 
االمنائــي  والتعــاون  اخلارجيــة 
الهولندي سيخيريد كاخ بجهود 
 ، داعش  فــي محاربتــه  العراق 
الهولندية  احلكومــة  ان  مبينة 

قدمــت دعمها في هــذا االطار 
للحكومــة العراقية في مجال 

الدعم االمني .
الدعــم  هــذا  ان  واوضحــت 
سيتطور في املستقبل الى دعم 
مجاالت  وفي  وجتــاري  اقتصادي 
اخرى وكذلك مساعدة النازحني 
مناطقهم  الــى  العــودة  على 
وايضا في مساعدة الشباب في 
احلصول علــى وظائف ، مؤكدة 
ان حكومتها تتطلع الى االلتزام 

في هذا اجلانب . 
مــن جانب اخــر بحثــت  دائرة 

التخطيــط واملتابعــة في وزارة 
واعضاء  رئيــس  التجــارة مــع 
مجلس ووجهاء وشــيوخ قضاء 
بلــد لتبســيط اجراءاتها الجناز 
معامــالت املواطنــني اخلاصــة 
بالبطاقة التموينية وعبر املراكز 

التموينية في القضاء .
واوضــح مديــر عــام الدائــرة 
ابتهال هاشــم صابط في اثناء 
زيارتها لفرع متويــن بلد ملتابعة 
عمل الفرع ولعرض املشــكالت 
التي  والصعوبــات  واملعوقــات 
ترافــق عملهم اليجــاد احللول 

وتبســيط االجراء الجنــاز املهام 
املوكلة اليهم  .

وقــال البيان ان هاشــم اكدت 
خــالل اللقاء حرص الــوزارة من 
التعاون في  دائرتها علــى  خالل 
تقدمي افضل اخلدمات اضافة الى 
للتخفيف  االجراءات  تســهيل 
الى  املواطنني اضافة  عن معاناة 
دعوة املواطن ليكون الرقيب على 

عمل واداء الدائرة .
ذاته ومــن مبدأ  الســياق  وعلى 
الشــفافية لفت البيان الى قيام 
دائرة التخطيط بتشــكيل جلنة 

ملقابلــة املواطنــني لالســتماع 
والصعوبــات  شــكواهم  الــى 
التــي يالقونهــا في اثنــاء اجناز 
ومراكز  فــروع  في  معامالتهــم 
التموين وذلــك من معاوني مدير 
عام الدائرة وشعب التموين حيث 
حدد يوم غد الثالثاء لتلك املقابلة 
من كل اســبوع علــى ان تكون 
مهمة اللجنة متابعة تبســيط 
االجراءات واالسراع باجنازاملعامالت 
وازالــة كل العوائق والتعامل مع 
وشفافية  مبهنية  املعامالت  اجناز 

عالية وسريعة .

هولندا تبحث دعم العراق في التحالف الدولي ومساعدته في إعادة اإلعمار  
تهدف الى تفعيل االتفاقية المشتركة بين البلدين الصديقين 

ص

طلب العراق من 
الحكومة الهولندية 

دعمه ومساندته 
لالنضمام الى 

منظمة التجارة 
العالمية ، وأن هذه 
الزيارة التي يقوم 
بها الوفد التجاري 

الهولندي تؤشر 
بأن المجتمع الدولي 

يقف الى جانبه

إعمار املناطق املتضررة
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العراق يبحث مع الصليب 
األحمر الحد من االعتداءات 

على المالكات الطبية 
بغداد - الصباح الجديد:

والبيئة  بــوزارة الصحة  العراق ممثال  بحث 
مع وفد منظمــة الصليب األحمر الدولية 
السبل الكفيلة للتخفيف من االعتداءات 
واحلد منها على مالكاتنا الطبية والصحية 
في عموم املؤسســات الصحيًة في بغداد 

واحملافظات.
واوضح مدير اعــالم وزارة الصحة الدكتور 
ســيف البدر ســعي اعالم الوزارًة وكذلك 
املســؤولني فيها في احلد من هذه الظاهرة 
غير الالئقة في مجتمعنا من قبل البعض 
من املراجعني ملؤسساتنا الصحيًة ، مؤكدا 
ســعي الوزارة لبحث الوســائل الكفيلة 
للحد من هــذه الظاهرة من خالل التعاون 
مع الوزارات واجلهات األمنية والدور االعالمي 
والتوصل  اجلانب  بهذا  والتثقيف  والتوعية 
الى تعاون مشــترك بــني اجلانبني واإلعالن 
عنه بالقريب العاجــل املني ان يكون هذا 
التعاون يخــدم املالكات الطبية والصحية 
وكذلك يزيد الوعــي بأهمية املالكات التي 
ال تقدر بثمن فــي خدماتها جتاه أبناء بلدنا 

احلبيب .

تقديم الخدمات الطبية 
والعالجية للنازحين في 

مخيمات الخالدية
االنبار - الصباح الجديد:

تنفيذا لتوجيهات مدير عــام دائرة صحة 
االنبار الدكتور خضير خلف شالل مبتابعة 
احوال النازحني في اخمليمات وتوفير العناية 
الطبيــة لهم قــام مدير قطــاع اخلالدية 
الدكتور وسيم محمد عبود مبتابعة العمل 
االداري وامليداني للعيــادة املتنقلة وكذلك 
متابعة عمل منظمة داري من اجل الوصول 

الى اكبر قدر ممكن من اخلدمة للمواطن .
واوضح مدير عام الدائرة ان زيارات ميدانية 
والفرق الصحية  املفــارز  مكثفة من قبل 
انطلقت من اجــل فحص ومعاينة احلاالت 
املرضيــة وتقدمي العالج لهــا ، اضافة الى 
املباشرة باعمال الفحص واملعاجلة من قبل 
مدير القطاع شــخصيا لبيان مدى اهمية 

العمل االنساني في مخيمات النازحني .
كما قامت هذه املفارز الطبية بفحص عدد 
كبير من املرضى وخصوصا االطفال وكبار 
الســن كونهم من اكثر االشخاص عرضة 

للمرض .

Mon. 16 Jul. 2018 issue (3978)

بغداد - الصباح الجديد:

اكد وزيــر الصناعة واملعادن املهندس 
محمد شــياع السوداني على اهمية 
الصناعي  التنســيق  مجلــس  ودور 
فــي املرحلــة املقبلــة بصفته احد 
احملــاور الهيكلية املؤسســة لتنفيذ 
االســتراتيجية الوطنيــة في العراق 

لغاية عام 2030 . 
وقال السوداني خالل ترؤسه االجتماع 
االول جمللــس التنســيق الصناعــي 
الذي جــرى اعادة تشــكيله بتمثيل 
جديد بقرار مجلس الوزراء برئاســته 
وعضوية كل من الــوكالء في وزارات 
والتجارة  والكهربــاء  والنفط  املالية 
والصناعة في اقليم كردستان ونائب 
رئيــس الهيئة الوطنية لالســتثمار 
اركان اجليــش في  رئيــس  ومعــاون 
وزارة الدفــاع والوكيــل االقدم لوزارة 
الداخلية ورؤســاء احتــاد الصناعات 

العراقي واحتاد رجال االعمال العراقيني 
واحتــاد الغرف التجاريــة العراقية ان 
اجمللــس ســيتولى تنفيــذ املهمات 
احملددة في االســتراتيجية الصناعية 
التــي متثل قراءة واعية للمســتقبل 
ويعول عليها كثيرا في اصالح الواقع 
االقتصــادي للبــالد كمــا انها تعد 
جزءا مكمــال الســتراتيجيات اخرى 
منهــا اســتراتيجية القطاع اخلاص 
متثل  والتي  الطاقــة  واســتراتيجية 
مبجموعهــا حزمة كاملة وشــاملة 

لتحقيق التنمية املستدامة .
واكد الوزيــر على ضرورة التوصل الى 
اصالح حقيقي وليــس مجرد اهداف 
آنية ســيما ان العــراق يعتمد على 
النفــط كمصــدر رئيــس للتمويل 
برغم امتالكــه لبنى حتتية هائلة في 
القطاع الصناعــي احلكومي واخلاص 
واخملتلط على حد سواء وهذا القطاع 
يعد احملرك الرئيــس والفاعل لتطوير 

الواقع االقتصادي في العراق.

واوضح الســوداني بأنه باالمكان من 
خالل عمل ومهام مجلس التنســيق 
الصناعــي الوقوف علــى متطلبات 
وزارات الدولــة واحتياجاتها وحلحلة 
الكثير من املشــكالت العالقة بينها 
وتنفيذه  الــوزراء  مبجلــس  الرتباطه 
لالســتراتيجية الصناعية التي متثل 
خارطة الطريق على وفق مهام موزعة 
على اجلميع وبتوقيتات زمنية ، مؤكدا 
على ضــرورة االتفاق علــى منهجية 
اداء اجمللس وفي عــرض املواضيع  في 
وطريقة التواصــل للخروج بحصيلة 

قرارات تخدم اهداف االستراتيجية .
السوداني في ختام االجتماع  واوصى 
مبراجعــة االســتراتيجية الصناعية 
مابني عام 2015 الذي اعدت فيه هذه 
االســتراتيجية ومعطيات عام 2018 
وماحققته وزارة الصناعة من اجنازات 
على وفق هذه االســتراتيجية واعداد 
كشف بأبرز املشــكالت بني الوزارات 
وانعكاساتها على وزارة الصناعة مع 

اعداد توضيح ملهام مجلس التنسيق 
الصناعي ضمن اهداف االستراتيجية 
لغــرض تعديل املهام الواردة في االمر 
بتشــكيل  واخلاص  املذكور  الديواني 
اجمللس لغرض مناقشتها في االجتماع 

املقبل وعرضها على مجلس الوزراء.
تقدمييا  عرضــا  االجتمــاع  وتنــاول 
لالستراتيجية الصناعية لغاية 2030 
تضمن الهياكل املؤسســة املطلوبة 
الصناعية  االســتراتيجية  لتنفيــذ 
واهدافهــا ومحاورها واجنــازات وزارة 
الصناعة واملعادن بخصوص كل محور 
احملاور وشــرح الليات تنفيذ  من هذه 
ومداخالت  ومداوالت  االســتراتيجية 
من قبل اعضاء اجمللس وممثلي الوزارات 
املعنية حول واقع الصناعة العراقية 
والصعوبات التي تواجهها ودور اجمللس 
في تنفيذ اخلطــط الكفيلة بتطوير 
النشاط الصناعي في العراق وغيرها 
وامللفات ذات  من االمــور والقضايــا 

الصلة.

تقرير

وزير الصناعة يؤكد أهمية تنفيذ االستراتيجية الوطنية لغاية 2030

املهندس محمد شياع السوداني

متابعة الصباح الجديد: 
باشــرت مديرية املــوارد املائية في 
محافظة البصــرة بأعمال تطهير 
الشنبالن  نبات  من  واالنهر  اجلداول 
والقصــب بهــدف تأمني احلصص 

املائية وايصالها الى الذنائب .
اجلزء  تطهيــر  العمــل  وتضمــن 
الثاني من نهر بيت يسر في ناحية  
النشــوة من نبات الشنبالن وازالة 
الترسبات الطينية اضافة الى قيام 
مديرية مشروع ماء البصرة بأعمال 
الســداد على  وتسوية  القشــط 
ميني ويسار القناة لتسهيل مهمة 

االستطالع .
من جانب اخر اجنزت الهيئة العامة 
للمياه اجلوفية حفر (82) بئراً مائيًة 
وفحــص (29) اخــرى اضافــة الى 
وصيانة  ضــخ  طواقم   (10) نصب 
(3) طواقــم متوزعــة على جميع 
احملافظات خالل شهر ايار من العام 

احلالي .

مديرية  نفذت  متصل  صعيد  على 
املــوارد املائية في محافظة ديالى / 
شعبة ري بني سعد حملتها ألزالة 
واالنهر  التجــاوزات على اجلــداول 
بهدف تأمني ايصال احلصص املائية 

الى الذنائب .
من  التجاوزات  رفع  العمل  وتضمن 
على عمود جــدول اخلالص الرئيس 
ضمن قاطع بني سعد أضافة الى 
قيام شــعبة ري هبهــب بأعمال 
التأهيــل لناظم القاطــع للبوابة 
رقــم (2) والبوابــة القاطعة على 

 K8/B2.1 جدول
من جانب اخر تستمر مديرية صيانة 
مشــاريع الر ي والبزل ما بني النهرين 
اليوســفية  تطهيــرات  شــعبة   /
والرضوانيــة بأعمال تطهير قناة ابو 
حالن الترابية وبطول 15 كم من نبات 
الشــنبالن والقصب بهــدف تأمني 

وصول املياه الى ذنائب القناة 
الــى ذلــك واصلت مديريــة صيانة 

وبالتنســيق  والبزل  الري  مشــاريع 
مع مديرية املــوارد املائية في كريالء 
الرشــدية  نهر  بتنظيف  اعمالهــا 
نهــر  علــى  البيضــاء  والقنطــرة 
ايصال  تأمــني  بهــدف  احلســينية 
احلصــص املائيــة لذنائــب النهر ، 
وتضمــن العمــل ازالة الترســبات 
الطينيــة ونبــات الشــمبالن ورفع 
النهر  االوســاخ املوجودة في مجرى 
حيث اســتعملت حفارة ذات الذراع 
الطويلة اضافة الى االليات الساندة 

لها .
علــى صعيــد متواصــل واصلــت 
مديرية املوارد املائيــة في احملافظة / 
وحــدة ري احلر اعمالها بتنظيف نهر 
احلســينية بالقر ب من مقام االمام 
املهــدي ( ع)  بهــدف تأمــني وصول 
العاملة هناك  االسالة  املياه حملطات 
.. وتضمن العمل ازالة ورفع االوساخ 
االليات  باستعمال  الشمبالن  ونبات 

املتخصصة .

» الموارد المائية« تباشر بحملة لتطهير 
الجداول واألنهر في المحافظات 

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  نظمــت 
االجتماعيــة نــدوة عن الســالمة 
احلرائق  اطفــاء  وكيفيــة  العامــة 

القسام مركز الوزارة .
وقال املتحدث باســم الــوزارة عمار 
العليا  اللجنــة  رئيــس  ان  منعــم 
للدفاع املدني في الوزارة موفق فوزي 
شــهاب القــى محاضــرة موقعية 
عن الســالمة العامة وانواع احلرائق 
وكيفية اطفائها وعن انواع املطافىء 
وكذلك احلرائق الناجمة عن التماس 
الكهربائــي وخطــط االســتجابة 

حلاالت الطوارئ. 
الــوزارة  باســم  املتحدث  واضــاف 
ان الهدف مــن الندوة هــو تثقيف 
الــوزارة  موظفي  جميــع  وتوعيــة 
بانــواع مطافــىء احلريــق وكيفية 
اســتعمالها والتعامل معها بدراية 
ومعرفــة، فضال عن خطــة االخالء 
في حالة الطــوارئ كاحلرائق والزالزل 

او اية كوارث طبيعيــة ، اضافة الى 
االجــراءات التي يجــب اتباعها في 

حالة وقوع تلك احلوادث.
واشــار منعم الى ان هذه الفعالية 
تأتــي للتأكيــد على ضــرورة توفير 
ظروف االستجابة السريعة من خالل 
التنســيق واالتصال املباشر مع جلان 
الدفاع املدني التابعــة لدوائر الوزارة 
جتنباً حلصول احلوادث وتقليل اخلسائر 
املادية والبشرية، كما انها متثل جانبا 
حصول  حالة  في  للموظفني  توعويا 
اي طــارئ او حريق لضمــان القيام 
املطلوبــة للحفاظ على  باالجراءات 

االرواح واملمتلكات العامة
يذكر ان اللجنة العليا للدفاع املدني 
دورات  الوزارة تعمل على تنظيم  في 
توعية  بالتنسيق مع اقسام الدوائر 
كافة في بغــداد واحملافظات لتوفير 
حماية ذاتية للموظفني ليكونوا اليد 
التي تساعد رجل االطفاء في حاالت 

الطوارئ للحد من اخلسائر .

ندوة تثقيفية عن السالمة 
العامة وكيفية إطفاء الحرائق

صالح الدين – الصباح الجديد
نظم قطاع ســامراء للرعاية الصحية 
االوليــة زيــارات رقابية بالتعــاون مع 
مفارز االمــن االقتصادي لعدد من احملال 
واالســواق العامة في قضاء ســامراء 
لغرض الوقوف على مدى صالحية املواد 

الغذائية لالستهالك البشري .
واوضح الصيدالني ياسر كامل محمود 
ان مــالكات وحــدة الرقابــة الصحية 
التابعــة للقطــاع واجلهــات االمنية 
املســاندة لها نفذت زيــارات ميدانية 
تفتيشية على االسواق واحملال التجارية 

العامة واملطاعم واخملابز لغرض الوقوف 
علــى مدى صالحيــة املــواد الغذائية 
لالســتهالك البشــري ،  مؤكدا على 
النظافة العامة وضــرورة حصول كل 
محل جتاري على اجــازة صحية صادرة 
مــن دائرة صحــة احملافظة وحســب 

. واشار الصيدالني  الوزارية  التعليمات 
التفتيشــية  الزيــارات  ان  محمــود 
ذات  اجلهات  مع  وبالتعاون  ستســتمر 
العالقة بالكشــف عن املواد التي لها 
تأثير ســلبي على صحــة املواطنني ، 
داعيا العائالت التي ترتاد االسواق واحملال 

العامة بأخذ احلــذر واالنتباه الى تاريخ 
انتاج املــواد الغذائية مــع التأكد من 
تاريخ النفاد وذلك حرصا على الصحة 
العامة. وتنفيذا للخطة املوضوعة من 
قبل االدارة الصحية متمثلة مبدير عام 
دائرة صحة االنبار الدكتور خضير خلف 

اجلهود  مضاعفــة  بخصوص  شــالل 
للفــرق الرقابيــة في عمــوم اقضية 
ونواحــي محافظة االنبار للســيطرة 
على املواد الغذائية الداخلة لألســواق 
وضمــان وصــول كل مــا هــو صالح 
لالستهالك البشري بني يدي املواطنني .

زيارات رقابية على المحال والمطاعم في سامراء والرمادي 
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متابعة الصباح الجديد:

تــرأس وزير الصناعــة واملعادن 
شــياع  محمــد  املهنــدس 
الســوداني اجتماعــا لهيئــة 
الــرأي ملناقشــة العديــد من 
الوزارة  املتعلقة بعمل  القضايا 
واســتعراض  وتشــكيالتها 
املدرجة علــى جدول  امللفــات 
اعمــال الهيئــة فضــال عــن 
مراجعة القــرارات املتخذة في 
اجللسة الرابعة واتخاذ القرارات 

والتوصيات املطلوبة بشأنها .
وقال الوزيــر ان االجتماع تدارس 
بخصوص  املتخــذة  االجراءات 
اعادة تأهيل مصنع نينوى النتاج 
شركة  وقرض  الوريدية  احملاليل 
الفــرات العامــة للصناعــات 
وقرض  واملبيــدات  الكيمياوية 
شــركة الصناعــات احلربيــة 
العامــة البالــغ مليــارا و500 
مليــون دينــار وكتاب شــركة 
الصناعــات احلربيــة العامــة 
معمل  ارتبــاط  فك  بخصوص 
مــن  االسبســتية  االنابيــب 
للحديــد  العامــة  الشــركة 
بشــركة  واحلاقــه  والصلــب 
/ مصنع  احلربيــة  الصناعــات 
مصنــع  وامكانيــة  الرشــيد 
مادتي  انتاج  مجال  في  الرشيد 
ومذكرة  والبارايت  البنتونايــت 
بخصوص  االقتصادية  الدائــرة 
اخلزين الراكد وحتققات شركات 
عام  من  االول  للفصــل  الوزارة 
2018 وتعديل تعليمات صندوق 
دعــم املوظفــني وغيرهــا من 

املواضيع .
اجللســة  خالل  الوزير  واصــدر 
عددا من التوجيهات الى الدوائر 
املعنية في الــوزارة ، واالهتمام 
االســتثمارية  امللفات  مبوضوع 
، عادا ان االســتثمار والشراكة 
السبيل  اخلاص هو  القطاع  مع 

للنهوض  االمثل  واخليار  الوحيد 
بواقع شــركات الوزارة في ضوء 
الوضــع املالي الصعــب والذي 
سيســتمر على مدى 5 الى 10 
ســنوات مقبلة ، مشيرا بهذا 
اخلصــوص الــى االبتعــاد عن 
الروتني وموجها بأهمية االسراع 
االســتثمارية  امللفات  بأنضاج 
دائرة  الــى  احالتهــا  لغــرض 
االستثمارات لالعالن عنها ، وان 
الوزارة  وشركات  معامل  جميع 
حيث  لالســتثمار  مطروحــة 
 )70  ( الــوزارة حاليا  تتوفر لدى 
فرصة اســتثمارية ، اضافة الى 
اعداد ورقة بخصوص القرار 492 
لغرض اجــراء بعض التعديالت 
على عدد من احملددات واملعرقالت 

التي حتيط بهذا القرار .

التنســيقي  اجمللس  وبخصوص 
بأن  الصناعــي قال الســوداني 
للمجلــس  االولــى  اجللســة 
عقدت في ضوء االســتراتيجية 
 2030 عــام  لغاية  الصناعيــة 
ومــن مهامــه حتديــد اولويات 
االخرى  الوزارات  مع  املشــكالت 
لغرض معاجلتهــا ووجه الدائرة 
االجابة  بضــرورة  االقتصاديــة 
سبعة  اليتجاوز  ومبا  الســريعة 
ايــام على مراســالت الــوزارات 
االخــرى بخصــوص امكانيــة 
التجهيــز مبنتجــات شــركات 
تفعيل  لغرض  اخملتلفــة  الوزارة 
لهــذه  التســويقية  اجلوانــب 
املدراء  جميع  ووجه  الشــركات 
العامني يالتواجد الدائم واالجابة 
علــى جميــع االستفســارات 

االدارية والفنية في شــركاتهم 
من  وغيرها  املطلوبة  وبالسرعة 

التوصيات .
وجــرى خــالل االجتمــاع ايضا 
االستماع للعديد من املالحظات 
من  عدد  بخصــوص  واملداخالت 
املواضيــع املطروحة على جدول 
االعمال ومنها االجراءات املتخذة 
منح  امكانية  دراسة  بخصوص 
قــرض الــى الشــركة العامة 
بقيمــة  والصلــب  للحديــد 
مليارين و900 مليون دينار ، وفك 
ارتبــاط مصنع جابــر ابن حيان 
احلربية  الصناعات  شــركة  من 
واحلاقه بالشركة العامة ملعدات 
االتصاالت والقــدرة وفك ارتباط 
مصنــع احلضــر من الشــركة 
االتصــاالت  ملعــدات  العامــة 

والقدرة واحلاقة بالشركة العامة 
واالتفاقية  املشــراق  لكبريــت 
وغيرها  االســبانية  العراقيــة 
مــن املواضيع واتخــاذ القرارات 

املناسبة بشأنها .
مستشــار  عقد  اخر  جانب  من 
وزارة الصناعة واملعادن لشــؤون 
نصر  عباس  املهنــدس  التنمية 
اهلل محان مبكتبه في مقر الوزارة 
اجتماعاً ملناقشــة املشــكالت 
واملعوقــات التي تواجه العملية 
ودميومة  للشــركة  االنتاجيــة 
تقدمي الدعم احلكومي من خالل 

حماية املنتج الوطني,
وابدى املستشار استعداد الوزارة 
لتطوير مصانع  الدعــم  بتقدمي 
الشــركة وخطوطها االنتاجية 
التي تعد مســاندة لشــركات 

القطــاع العام مــن حيث طرح 
االنتــاج كمــا ونوعــاً لتغطية 
متطلبــات الســوق احمللية من 
قبول  نالت  التــي  االصباغ  مادة 
على  احمللــي  املســتهلك  ورضا 
مدى الســنوات املاضية ، سيما 
ان الشــركة تعد من الشركات 
ومتثيل  اجملــال  هذا  فــي  الرائدة 
من   61% نســبة  العام  القطاع 

اسهمها .
كمــا دعا املستشــار الى عقد 
اجتمــاع الحــق يضــم رئيس  
العراق  في  العمال  نقابات  احتاد 
املفوضــني  املــدراء  وجميــع 
القطــاع اخملتلــط  لشــركات 
ملعاجلة وتذليــل  املعوقات التي 
تواجــه ســير عملهــا لغرض 

النهوض بواقعها االنتاجي .

»السوداني«: الشراكة مع القّطاع الخاص
 الخيار الوحيد للنهوض بواقع الصناعة

أعلن أن جميع معامل وشركات الوزارة مطروحة لالستثمار 

عد وزير الصناعة أن 
االستثمار والشراكة 
مع القّطاع الخاص 
هو السبيل الوحيد 
والخيار االمثل 
للنهوض بواقع 
شركات الوزارة في 
ضوء الوضع المالي 
الصعب

النهوض بواقع الصناعة

متابعة فحص المياه 
للوقاية من مرض اإلسهال 

الوبائي في ديالى 

اختتام دورة عن 
اإلسعافات األولية 

والطارئة في صحة الكرخ 

تبسيط اإلجراءات إلنجاز 
معامالت المواطنين في 

المراكز التموينية 

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة صحة ديالــى أن فريقا صحيا نّفذ 
زيارة ميدانية الى جميع مشــاريع ماء اإلسالة 

ملتابعة صالحيتها لالستهالك البشري.
وقــال مدير إعــالم صحة ديالى فــارس العزاوي 
نقــال عن مدير قطــاع بعقوبــة الصحي األول 
الصيدالني ماهر هادي صالــح ان فريقا ميدانيا 
من جلنة سالمة البيئة من مركز صحي العبارة 
التابع للقطاع قــام بزيارة الى  مشــاريع املياه 
بحســب خطة دائرة الصحة للوقاية من مرض 

اإلسهال الوبائي.
واضاف الصيدالني صالح ان الفريق قام بتأشير 
بعــض املالحظات فــي اجملمع موجهــا بضرورة 
متابعة نظافة األحــواض والفالتر ، اضافة الى 
إرســال العمال للفحص الطبي والتأكيد على 
النظافة الشــخصية ، مع قياس نسب الكلور 
احلر في املشــروع ووســطه ونهايته وســحب 
مناذج فحص وارســالها خملتبر فحص املاء لبيان 
املراقبة  البشــري مع  صالحيتها لالســتهالك 

املستمرة ملتابعة التغييرات احلاصلة.
واكد مدير قطاع بعقوبة االول ، ان جميع الفرق 
في املراكز الصحيــة التابعة للقطاع ضاعفت 
جهودها في متابعة محطات االسالة ومشاريع 
املياه للحفاظ على صحة وسالمة املواطنني من 
خطر االصابة باألمــراض االنتقالية، اضافة الى 
متابعة مدى التزام العمال بالشــروط الصحية 
للحصــول على ميــاه صاحلة للشــرب ضمن 

املواصفات املطلوبة في التعقيم.

بغداد - الصباح الجديد:
اختتمت وحدة شــؤون التمريض في قّطاع الكرخ 
للرعاية الصحية األولية التابع لدائرة صحة بغداد 
الكرخ دورة تدريبيــة للمالكات الطبية والصحية 
في مركــز صحي الصاحلية اســتمرت الدورة ملدة 
اربعة ايام تهيئــًة للعمل بنظام الوحدات الطبية 

في املركز الصحي .
وشــمل منهاج الــدورة شــرحا موســعا حول 
اإلســعافات االولية واخالقيات التمريض وواجبات 
املالك التمريضي ودوره الكبير في اسعاف احلاالت 

الطارئة.

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت  دائرة التخطيط واملتابعة أحد تشــكيالت 
وزارة التجــارة مع رئيس وأعضــاء مجلس ووجهاء 
وشــيوخ قضاء بلــد تبســيط إجراءاتهــا إلجناز 
التموينية  بالبطاقة  املعنيــة  املواطنني  معامالت 

وعبر املراكز التموينية في القضاء.
وقــال مدير عام الدائرة ابتهال هاشــم صابط في 
اثنــاء زيارتها لفرع متوين بلــد ملتابعة عمل الفرع 
ولعرض املشــكالت واملعوقــات والصعوبات التي 
ترافق عملهم اليجاد احللول وتبسيط االجراء الجناز 

املهام املوكلة اليهم  .
واكــدت املدير العام خــالل اللقاء حــرص الوزارة 
من خــالل دائرتها على التعاون فــي تقدمي افضل 
اخلدمات اضافة الى تسهيل االجراءات للتخفيف 
عن معاناة املواطنني ودعوة املواطن ليكون الرقيب 

على عمل واداء الدائرة 
وفي الســياق ذاتــه ومن مبدأ الشــفافية لفتت 
املديــر العام الى قيام دائرة التخطيط بتشــكيل 
جلنة ملقابلة املواطنني لالســتماع الى شــكواهم 
والصعوبات التي يالقونها في اثناء اجناز معامالتهم 
في فروع ومراكز التمويــن وذلك من معاوني مدير 
عام الدائرة وشعب التموين حيث حدد يوم الثالثاء 
لتلك املقابلة من كل اسبوع على ان تكون مهمة 
اللجنــة متابعة تبســيط االجراءات واالســراع 
باجنازاملعامــالت وازالة كل العوائــق والتعامل مع 

اجناز املعامالت مبهنية وشفافية عالية وسريعة .

بغداد - الصباح الجديد:
بحثــت وزيــرة اإلعمــار واإلســكان 
الدكتورة  العامة  واألشغال  والبلديات 
نافع أوســي في مقر  آن  املهندســة 
الوزارة مــع محافظ كركــوك وكالة 
راكان ســعيد اجلبوري املشــاريع التي 
تنفذهــا الوزارة في احملافظة وســبل 
اإلســراع فــي إجنازهــا ومــن أهمها 
)12.000( بطاقة  كركوك  ماء  مشروع 

م3/ساعة.
وتقــوم املالكات الفنية والهندســية 
في شــركة الفاو الهندسية بتنفيذ 
املشروع باشــراف مديرية املاء العامة 
التابعتني للوزارة وهو مشروع تكميلي 

للمرحلة االولى .
املنفــذة  الوزيرالشــركة  ووجهــت 
للمشــروع باســتئناف العمــل فيه 
واجنازه بالســرعة املمكنة وعلى وفق 
والعمل  الفنيــة املطلوبة  املواصفات 
علــى اطــالق االســتحقاقات املالية 
املطلوبة الكمال املشــروع للشــركة 
املنفذة بالتنســيق مع البنك املركزي، 
مشــيرة الــى ان الــوزارة تعمل على 
اكمال مشــاريع البنــى التحتية في 
عمــوم احملافظات وخاصة التي وصلت 
نســب اجنازها الى مراحــل متقدمة 
ومنها مشروع ماء كركوك الذي تبلغ 

نســبة اجنازه %90 والذي لم يتبق من 
اعماله سوى املواد االستيرادية.

واضافــت الوزير انه جرى اســتعراض 
التابعة  والبلدية  الدوائراخلدمية  عمل 
للــوزارة فــي احملافظة وســير العمل 
بتنفيذها  تقــوم  التي  املشــاريع  في 
للمعوقات  املناســبة  احللــول  ووضع 
التي تعترضها، فضال عن اســتعراض 
من  احملافظة  احتياجــات  ومناقشــة 
التحتية  والبنــى  اخلدمية  املشــاريع 
واملشاريع االســتثمارية ، مؤكدة على 
أهمية التنسيق والتعاون املشترك بني 
الوزارة واحلكومات احمللية في احملافظات 
مــن اجــل تقــدمي افضــل اخلدمات 

ملواطنيها.
مــن جانبه قــدم محافــظ كركوك 
شــكره وامتنانه للوزيــر جلهودها في 
متابعة املشــاريع التي تنفذها الوزارة 
في احملافظة واالطــالع ميدانياً عليها 

ومن أهمها مشروع ماء كركوك.  
علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة 
االعمار تنفيذ حمــالت خدمية كبرى 
في مركز محافظة كركوك شــملت 

االحياء السكنية والشوارع .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات 
بلدية  العاملة في  واخلدميــة  الفنية 
كركــوك التابعــة ملديريــة البلديات 

الــوزارة  تشــكيالت  أحدى  العامــة 
نفــذت حملة خدمية كبرى شــملت 
اإلحياء الســكنية والشوارع الرئيسة 
ومبشاركة  املدينة  مركز  من  والفرعية 
عــدد كبير من اآلليــات التخصصية 

والساندة للجهد اليومي .
 وبــني املركــز االعالمــي أن احلمالت 
شــملت رفع األنقاض والنفايات وردم 
املســتنقعات وصب القوالب اجلانبية 
للشــوارع إضافة إلى غســل وكنس 
الشــوارع الفرعية والرئيسة ، مشيراً 
الــى إزالة التجاوزات وفتح الشــوارع 
فضــالً عن فتــح شــبكات تصريف 
ميــاه الصــرف الصحــي واملنهوالت 
املسدودة ونصب عدد كبير من حاويات 
النفايــات في الشــوارع والتقاطعات 
اخملالفة  اإلعالنــات  ورفــع  الرئيســة 
وامللصقــات من الطرقات والشــوارع 
العامــة واجلــزرات الوســطية فــي 
مناطق )أمام قاســم ، سوق احلصير ، 
طريق الســليمانية ، مصلى ( ،فضالً 
عــن تنفيذ إعمال صــب الكونكريت 
فــي منطقة املصلــى الواقعة ضمن 
احلــدود البلديــة للمحافظة ، اضافة 
الى تكثيف حمــالت التوعية للتعاون 
مع املــالكات اخلدمية من أجل األرتقاء 
بالواقــع العمراني وتقــدمي أفضل ما 

ميكــن تقدميه للمواطنني لتحســني 
واقع اخلدمات املقدمة وإلظهار املدينة 

باملظهر الذي يليق مبواطنيها . 
كما نفــذت الوزارة حمــالت خدمية 
كبرى العادة تأهيل وصيانة الشــوارع 
في اجلانب )االمين وااليسر ( من مدينة 

املوصل.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات 
بلدية  العاملة في  واخلدميــة  الفنية 
املوصــل  التابعــة ملديريــة البلديات 
الــوزارة  تشــكيالت  احدى  العامــة 
تواصل تنفيــذ اعمال حمالت خدمية 
في  احليوية  الشوارع  واكساء(  )صيانة 
اجلانب االمين وااليســر في املدينة بعد 
ان تعرضت الى اعمــال تخريب  خالل 

العمليات االرهابية والعسكرية .
وبني املركز االعالمي ان اعمال التأهيل 
شــملت العديد من املناطــق ومنها 
حي النبي شــيت امتداداً الى سايدين 
الرابــع القريب من  تقاطــع اجلســر 
منطقــة الدندان اضافــة الى صيانة 
وتعبيد شارع منطقة الفاروق امتدادا 
الى شــارع السادين / الرفاعي في امين 
املوصل فضال عن  تنفيذ اعمال صيانة 
الطرق والشــوارع احليوية في مناطق 
حي السكر وقرب تقاطع تربية نينوى  

في ايسر املوصل .

وزيرة اإلعمار تبحث مع محافظ كركوك
بغداد - الصباح الجديد: المشاريع التي تنفذها في المحافظة

العامة  الصحــة  دائــرة  أقامت 
شعبة التدريب والبحوث وقسم 
تعزيــز الصحة في وزارة الصحة 
ندوة تثقيفيــة خاصة باإلمراض 
االنتقالية وطرق عالجها والوقاية 
العامة  االمانة  ملنتســبي  منها 
الــوزراء ووزارة الكهرباء  جمللــس 
بحضور عدد كبير من املنتسبني.
الدكتورة رغــداء ضياء  وقالــت 
صــادق مديرة شــعبة التدريب 
والبحــوث فــي دائــرة الصحة 
العامة ان الندوة تهدف الى بيان 
االمراض االنتقالية اخملتلفة التي 
التلوث  نتيجة  االنســان  تصيب 
املوســمية  والتقلبات  البيئــي 
املعديــة  لإلمــراض  وتعرضــه 
شملت  والتي  الوراثية  واإلمراض 
امراض التهاب الكبد الفايروسي 
ومرض االيدز والســل واألنفلونزا 
املوســمية وغيرها من االمراض 
وطرق الوقايــة منها ومعاجلتها 
والتأكيد علــى الفحص الدوري 
االجــراءات  جميــع  واتخــاذ 
االحترازية لتفادي اســتفحالها 
وانتشــارها بني الناس من خالل 
مراجعــة املراكــز الصحية في 
االبتعاد عن  عــن  املناطق فضال 

املناطق امللوثة.
الى  الشــعبة  مديرة  واشــارت 

القــاء محاضــرات للتوعية من 
قبــل الدكتــورة جنــوح كاظم 
حمــدان طبيبــة اختصاصــي 
اجملتمــع ومديرة صحة  في طب 
علي  بتول  والدكتــورة  الوافدين 
حسن مســؤولة وحدة االعتدال 
وشــعبة  والعظمي  العضلــي 
رنا  والدكتــورة  الكبــار  صحبة 
فيصل حمادي طبيبة اختصاص 
فــي علــم االمــراض - مختبر 
الدكتور  املركزي  العامة  الصحة 
فاتن  والدكتورة  عباس  موســى 
كاظــم والدكتــور عبــد الرزاق 

حسني علي.
واضافــت الدكتــورة رغــداء ان 
تناولــت محوريــني  احملاضــرات 
التعرف  احملوراالول   ، رئيسني هما 
االنتقالية  االمراض  على شــتى 
في اجملتمــع  والتــي تنتقل عن 
والهواء  والغــذاء  املــاء  طريــق 
واالتصال اجلنســي غير املشروع 
الصحيح  االســتعمال  وعــدم 
للعالجات اخملتلفة حيث شملت 
والتهــاب  التيفوئيــد  امــراض 
الكبد الفايروسي وااليدز والسل 
وهشاشة  املوسمية  واألنفلونزا 
العظــام وغيرها مــن االمراض 
اضافة الى أهمية غربلة حديثي 
الــوالدة في العراق وتشــخيص 

احلاالت املرضية لديهم.

ندوات تثقيفية عن األمراض 
االنتقالية وطرق الوقاية منها 

نّفذت حمالت خدمية واسعة لتأهيل شوارع الموصل
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متابعة ـ الصباح الجديد:
صــرح نتانياهو امس االحد بتوســيع وتيرة 
الغــارات على غــزة، فيما اعتبــر ان لقاءه 
الرئيــس الروســي »في غايــة األهمية من 
أجــل ضمان مواصلة التنســيق األمني بني 
التطورات  الطرفني، وطبعاً من أجــل بحث 

اإلقليمية«.
وشــنت مقاتالت حربية إســرائيلية امس 
االحــد، غارات على قطاع غزة اســفرت عن 
مقتل شخص واصابة اخرين جراء القصف 
، فيما ردت عليها فصائل مســلحة باطالق 
صواريخ مــن القطاع احملاصــر على جنوب 
الدولة العبرية، على وفــق ما افادت مصادر 

فلسطينية واسرائيلية.
وأوضح مصدر امني فلســطيني ان طائرات 
حربيــة اســرائيلية أطلقــت صواريخ عدة 
على أرض فارغة بجانــب موقع تدريب يتبع 
لـــ »كتائــب عز الديــن القســام«، اجلناح 
االســالمية«  »املقاومة  العســكري حلركة 
)حماس(، فــي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
مشــيرا إلى أن غارة ثانية استهدفت موقعا 

تابعا لـ »القسام« شمال القطاع.
من جهتها، افادت وزارة الصحة في القطاع 
مقتل شــخص واصابة اخريــن ، فيما ذكر 
سكان أن اثنني من رجال األمن في »حماس« 
تعرضا إلصابات طفيفــة في أحد الضربات 

اجلوية بجنوب القطاع.
واكد ناطق باسم اجليش االسرائيلي حصول 
انهــا جــاءت »ردا على  الغــارات، موضحا 
مواصلة اطالق الطائرات الورقية والبالونات 

التخريبية باجتاه االراض االسرائيلية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعترضت السعودية صاروخا كان موجها الى 
اململكة من قبل املليشــيات احلوثية، فيما 
أكدت احلكومــة اليمنية املعترف بها دوليا 
في بيان أصدره مكتبها اإلعالمي أن طائرات 
تنفذ ضربات تستهدف  التحالف  وســفن 
حتصينات احلوثيني دعمــا للعمليات البرية 
للقــوات اليمنية التي احتشــدت جنوبي 

املدينة املطلة على البحر األحمر.
وانطلق الهجوم بعد انتهاء مهلة حددتها 
اإلمارات للحوثيني، الذين يســيطرون على 
العاصمة صنعاء، لتســليم امليناء الوحيد 

اخلاضع لسيطرتهم.
واحلديدة أكبر ميناء ميني وهي متثل شــريان 
حياة ألغلبية ســكان البالد الذين يعيشون 

في مناطق حتت سيطرة احلوثيني.
وتابعت احلكومة أن » حتريــر ميناء احلديدة 
يشــكل عالمة فارقة في نضالنا الستعادة 
اليمــن من امليليشــيات التــي اختطفته 

لتنفيذ أجندات خارجية«.
وأضــاف البيــان » حترير املينــاء ميثل بداية 
املالحة  للحوثيــني وســيؤمن  الســقوط 
البحرية في مضيق باب املندب وســيقطع 
أيــادي إيــران التي طاملــا أغرقــت اليمن 
باألســلحة التي تسفك بها دماء اليمنيني 

الزكية«.
للســيطرة على  الهجــوم محاولة  وميثل 
مدينــة رئيســية محصنة جيــدا بهدف 
حصار احلوثيني فــي صنعاء وقطع خطوط 
إمدادهم إلجبارهم على اجللوس إلى طاولة 

املفاوضات.
وفي وقت قرر مجلس األمن إرسال بعثة إلى 
اليمن برئاسة املوفد الدولي مارتن غريفيث 
في مسعى لوقف معارك محافظة احلديدة 
)غرب اليمن(، ســحبت األمم املتحدة جميع 

موظفيها من احملافظة.
وكان مجلس األمن اســتمع في جلســة 
مغلقــة عقدها اإلثنني املاضــي إلى تقرير 
غريفيث في شــأن مســاعيه إلبقاء ميناء 
احلديدة مفتوحاً أمام املساعدات، فيما يؤكد 
التحالف العربي أن احلوثيني يســتخدمونه 

لتهريب السالح.

مقتل شخصًا وإصابة 
اخرين جّراء غارات على 

التحالف الدولي يعترض 
صاروخا حوثيًا في نجران 

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ املســلحون في درعا بتسليم 
اجليش  الــى  الثقيل  ســالحهم 
الســوري، وســاد الهدوء معظم 
مناطق جنوب غربي سورية، وكان 
تصعيد العمليات العسكرية في 
محافظة درعا جنوبي ســوريا قد 
أدى إلى نزوح أكثــر من 270 ألف 
شخص خالل األسبوعني األخيرين 

وفقا لألمم املتحدة. 
الشؤون  تنسيق  وبحسب مكتب 
للمنظمــة  التابــع  اإلنســانية 
الدوليــة، توجــه 70 ألفا منهم 
إلى احلــدود مع األردن، حيث يقيم 
معظمهم فــي أراض قاحلة ومن 
دون تلقي أي مساعدات إنسانية. 
وميدانيــا، باتــت قــوات النظام 
السوري تســيطر على نحو 59% 
من محافظة درعا، فيما تســتمر 
اتفاقيــات  إلجــراء  املفاوضــات 
انقسامات  »للمصاحلة«، وســط 

بني الفصائل املعارضة.
أن  إلــى  املتحــدة  األمم  أشــارت 
التصعيد العســكري في جنوب 
ســوريا خالل األسبوعني املاضيني 
دفع أكثر من 270 ألف مدني إلى 
النــزوح، في وقــت تواصل قوات 
تضييق  روســي  بدعم  النظــام 
املعارضة  الفصائــل  على  اخلناق 
لدفعهــا إلــى االستســالم في 

محافظة درعا.
وقــال الناطق باســم املفوضية 
الســامية لشــؤون الالجئني في 
األردن محمــد احلــواري إن عــدد 
النازحني »جتاوز 270 ألفا في وقت 
أمام  »نحــن  مضيفا  قياســي«، 
أزمة إنسانية حقيقية في جنوب 

سوريا«.
الشؤون  تنسيق  وبحسب مكتب 
اإلنســانية التابع لــألمم املتحدة، 
توجه 70 ألفا منهــم إلى احلدود 
مع األردن، حيث يقيم معظمهم 
في أراض قاحلة ومن دون تلقي أي 

مساعدات إنسانية.
 مع بدء عــودة آالف النازحني إلى 
منازلهم في محافظة درعا، غداة 
اإلعالن عن االتفــاق بني الفصائل 
الذي  الروسي  واجلانب  املســلحة 
عودة  تليــه  النــار،  بوقف  يبــدأ 
النازحــني، فيما ســيطرت قوات 
النظام على معبر نصيب احلدودي 

مــع األردن، وأعلنت البدء بتأهيله 
إلعادة افتتاحه بعد إغالق دام ثالث 

سنوات.
والتقى الرئيس الروســي فالدميير 
اإلســرائيلي  الوزراء  برئيس  بوتني 
العاصمة  فــي  نتانياهو  بنيامني 
اجلانبان وضع   وناقش   ، الروســية 
اجلوالن  حلــدود  املتاخمة  البلدات 
احملتل، ليشــملها االتفــاق الذي 
املاضية،  اجلمعــة  إبرامــه  أُعلن 
والذي ســُيمكن النظام السوري 
مــن الســيطرة على الشــريط 

احلدودي كامالً مع األردن.
وأفيد بأن قوات النظام عمدت إلى 
تأمني طريق دمشق - عمان الدولي 
اآلليات  وباشــرت  كامل،  بشكل 
بإزالة احلواجز والســواتر الترابية. 
وقــال قائــد عســكري ميداني 
وكالة  نقلتهــا  تصريحــات  في 
إن »اجليش  الروسية،  »سبوتنيك« 
نقاطاً عسكرية  يقيم  الســوري 
الذي  الدولي  الطريــق  على طول 
بات آمناً بعد دخول بلدات نصيب 
وأم امليادن فــي عملية املصاحلة«، 

إلى أن »جرافات اجليش تزيل  الفتاً 
أقامها  التــي  الترابية  الســواتر 
مسلحو جبهة النصرة والفصائل 

املتحالفة معها«. 
الســوري  »اجليــش  أن  وأضــاف 
اســتعاد معبر نصيب بعد تنفيذ 
عمليــة التفــاف، لتدخــل بعد 
اجملــاورة في عملية  البلدات  ذلك 

املصاحلة«.
بالتزامــن، شــاركت فصائل من 
القنيطــرة والريــف الشــمالي 
املتاخمتني حلدود  لدرعــا،  الغربي 
اجلوالن احملتل، فــي اجتماع عقده 
مع  املاضــي  االســبوع  الــروس 
آليات  في  للبحث  اجلنوب  فصائل 
»تنفيذ اتفاق اجلمعة«، في مؤشر 
إلى إمكان توسيع نطاقه ليشمل 

كل احلدود اجلنوبية لسورية.
أن  املعارضة  فــي  وأكدت مصادر 
املرحلــة التالية لتســليم معبر 
قوات  »تســليم  تتضمن  نصيب 
شباب السنة بقيادة أحمد العودة 
من  لسيطرتها  اخلاضعة  املناطق 
إلى  املعبر  حتى  الســويداء  غرب 

النظام، وتســليم غرفة عمليات 
املمتدة  املناطق  املرصوص  البنيان 
من نصيب حتى خراب الشــحم 
جنوب غربــي مدينــة درعا، وفي 
املرحلــة الثالثة يبســط النظام 
ســيطرته على املناطق من خراب 
الشــحم حتى حوض اليرموك«. 
وفي ختــام هذه املراحــل، يكون 
على  السيطرة  اســتعاد  النظام 
باســتثناء  األردن،  مع  حدوده  كل 
جيب يســيطر عليه جيش خالد 
املبايع لتنظيم »داعش« اإلرهابي، 
احلدود  مثلث  فــي  يتمركز  والذي 
األردنية - الســورية مــع اجلوالن 

احملتل.
وفيما يُرجح أن يحســم اجتماع 
بوتني - نتانياهــو الوضع النهائي 
اجلوالن  لهضبة  احملاذيــة  للحدود 
احملتلــة، لّوح اجليش اإلســرائيلي 
املنطقة  إلى  قواته  دخول  بإمكان 
الســورية  األراضي  بني  الفاصلة 
اجلوالن،  عند هضبة  واإلسرائيلية 
فــي حال اســتمر توافــد وصول 

الالجئني السوريني الفارين.

اإلســرائيلية  »كان«  قناة  ونقلت 
الرســمية عن مصــدر أمني في 
اجليــش اإلســرائيلي قولــه: »ال 
يُستبعد دخول املنطقة الفاصلة 
على احلدود الســورية إذا ما ازداد 
ضغط الالجئني السوريني الراغبني 
وزاد:  إســرائيل«.  إلى  الهروب  في 
»لــن يُســمح باجتياز الســياج 

األمني احلدودي«.
ومبقتضى »اتفاق اجلنوب«، وّســع 
النظــام الســوري مــن مناطق 
ســيطرته بعدما اســتعاد خالل 
األشهر املاضية كل املدن املتاخمة 
إلى  للعاصمة دمشــق، وصــوالً 
ريفــي حمص الشــمالي وحماة 
اجلنوبي، في حني تســعى »قوات 
الدميوقراطية« )قســد(  ســورية 
وبدعم  الكرديــة  الغالبيــة  ذات 
أميركي، إلى طرد تنظيم »داعش« 
من جيوب صغيــرة يتمركز فيها، 
وإحكام ســيطرتها على مناطق 
شرق الفرات، املقدرة بنحو 28 في 
وهي  ســورية،  مساحة  من  املئة 
األغنى مائياً وزراعياً بثروات النفط 

والغاز، في حني يتركز وجود القوات 
األميركيــة فــي قاعــدة التنف 
شــرقي  )جنوب  الركبان  ومخيم 
ســورية(، قرب املثلث احلدودي مع 

األردن والعراق. 
كما عززت تركيــا من نفوذها في 
الشمال السوري، املتاخم حلدودها، 
وقرب  عفرين  في  قواتها  وتتمركز 
منبــج وجرابلس، وعبــر فصائل 
موالية لها فــي تل رفعت وإدلب، 
وأجزاء من الريف الشمالي ملدينة 

الالذقية. 
أما تنظيم »داعش«، فانحســرت 
فــي جيــوب صغيرة  مناطقــه 
األول في حــوض اليرموك )جنوب 
ســورية(، وبقايا في شرق الفرات، 

وفي البادية السورية.
هذا وانضمت 13 بلدة على األقل 
في درعا خــالل اليومني األخيرين، 
آخرها  »املصاحلة«،  اتفاقــات  إلى 
مدينة بصرى الشــام التي كانت 
معارض  فصيــل  ســيطرة  حتت 
بارز هو فصيل »شــباب السنة«. 
وطالت اتهامات بـ«اخليانة« قائده 

مع بدء عودة آالف النازحين إلى منازلهم في المحافظة

مسلحو درعا يبدأون تسليم سالحهم الثقيل الى الجيش السوري 

الجيش السوري 
يقيم نقاطًا 

عسكرية على طول 
الطريق الدولي الذي 

بات آمنًا بعد دخول 
بلدات نصيب وأم 

الميادن في عملية 
المصالحة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

يقول مســؤولون إن الواليات املتحدة 
تضغــط علــى حلفائهــا األوروبيني 
لتجهيز املزيد من كتائب حلف شمال 
للقتال  وطائراته  وســفنه  األطلسي 
وذلك في مســعى جديد لتعزيز قوة 

احللف على ردع أي هجوم روسي.
وقال أربعة مســؤولني مــن الواليات 
املتحــدة وحلف شــمال األطلســي 
لرويترز إن وزير الدفاع األميركي يسعى 
النطاق على  واســعة  موافقــة  وراء 
يجتمع  عندما  بروكســل  في  اخلطة 
وزراء الدفــاع فــي دول احللــف وذلك 
زعماء  إقــرار  أمام  الطريــق  لتمهيد 
احللف للخطة خــالل قمة مقررة في 

متوز.
وتلزم اخلطة املعروفة باســم 30-30-
30-30 احللــف بتجهيز 30 كتيبة من 
املقاتالت  البرية و30 سربا من  القوات 
اجلويــة و30 ســفينة لالنتشــار في 
غضون 30 يوما من وضعها في حالة 

تأهب.
وال تتطــرق اخلطة إلى أعــداد القوات 
بالتحديــد أو املوعــد النهائي لوضع 

االســتراتيجية. ويتراوح قوام الكتيبة 
في حلف شــمال األطلسي بني 600 

و1000 جندي.
وينطــوي األمــر على حتد بالنســبة 
للحكومــات األوروبية التــي انتقدها 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب ألنها 
خفضت اإلنفاق العسكري بعد احلرب 
الباردة ملعاجلة املشــاكل القائمة منذ 
وقت طويــل بالطائــرات الهليكوبتر 
وطائــرات ال تعمل بســبب عدم توفر 

قطع الغيار.
وقال دبلوماسي كبير في احللف اطلع 
على اخلطط األميركية »لدينا خصم 
بســرعة  يتحرك  أن  )روســيا( ميكنه 
وبولندا لشن هجوم  البلطيق  ويدخل 
بري. ليســت لدينا رفاهية احلشد في 

شهور«.
وقال مسؤول أميركي إن املبادرة تهدف 
وتنفيذ  روسيا  مواجهة  إلى  باألساس 
األميركية  الدفاع  وزارة  اســتراتيجية 
لعام  الوطني  للدفــاع  )البنتاجــون( 
2018 والتي تتهم موســكو بالسعي 

»لتحطيم حلف شمال األطلسي«.
وأثارت مناورات حربية أجرتها روســيا 
العام املاضي، وشــارك فيها 100 ألف 
جندي على حد قول مسؤولني غربيني، 

اخملــاوف مــن صراعــات عارضة ميكن 
أن تثيرهــا مثل هــذه التدريبات أو أي 
توغل في مناطق تتحدث الروسية في 

البلطيق.
الكرملني بشــدة مثل هذه  وينفــي 
إن حلف شــمال  ويقــول  األهــداف 

األطلســي هو التهديــد األمني في 
شرق أوروبا.

وقــال فالدميير تشــيجوف الســفير 
الروسي في االحتاد األوروبي للصحفيني 
ردا على ســؤال عن االقتراح »حتى إذا 
انتشرت هذه الفكرة، وهو ما ال أمتناه، 

التوترات  من  فحســب  ستزيد  فإنها 
في جزء حساس على نحو متزايد من 

أوروبا«.
وتشعر الواليات املتحدة باحلرج بسبب 
القرم عام  ضم روسيا لشــبه جزيرة 
2014 وتدخلهــا في احلرب الســورية 

منــذ عــام 2015 لذلــك ال تثق في 
التصريحات الواردة من الكرملني وتريد 

أن تكون مستعدة ألي احتمال.
* قوات أي دولة؟

قــوات حلف شــمال  قوام  يتجــاوز 
األطلســي مليوني جندي فهي بذلك 
أكبر مــن قوات روســيا التــي يبلغ 
عدد أفرادهــا املوجودين فــي اخلدمة 
نحو 830 ألف جنــدي وفقا للمعهد 
وهو  االستراتيجية  للدراسات  الدولي 
مؤسســة بحثية عســكرية مقرها 

بريطانيا.
ودفع ضم روســيا للقرم حلف شمال 
األطلسي إلى تشــكيل قوة رد سريع 
صغيرة وإرســال أربع كتائب للبلطيق 
وبولندا بدعــم من قــوات وعتاد من 

الواليات املتحدة على أساس التناوب.
لكــن لــم يتضح كــم مــن الوقت 
سيســتغرق احللــف إلرســال أعداد 
كبيرة من القوات إلى جناحه الشرقي 
وإلى متى سيســتطيع دعمها. وقال 
إن فرنســا مضغوطــة  مســؤولون 
بالفعــل بخوض معارك فــي أفريقيا 
كمــا أن تخفيضــات بريطانيــا في 
اإلنفــاق حتد من حجم القــوات التي 

ميكن نشرها.

وخلصت دراســة أجرتها مؤسســة 
راند كوربوريشــن عــام 2016 إلى أنه 
ميكن لــكل مــن بريطانيا وفرنســا 
وأملانيا أن حتشــد لواء مكونا من ثالث 
بدبابات وغيرها  أكثر ومزودا  أو  كتائب 
من املدرعات في غضون نحو شــهر. 
للغاية مما  لكن مواردها ستتأثر سلبا 
ســيحد كثيرا من قدرتها على خوض 

أي صراعات أخرى.
ولــم يتضــح أيضــا إن كان االقتراح 
األميركي سيتماشــى مــع مبادرات 
أخرى تهدف إلى رفع درجة االستعداد 
نقص  ومعاجلــة  للقتــال  األوروبــي 
األدوات  مــن  وغيــره  األســلحة  في 

العسكرية.
األوروبي معاهدة دفاعية  االحتاد  وصاغ 
في كانون األول لتطوير قوات للرد في 
حالــة األزمات والعمل معــا لتطوير 
جديدة.  وســفن  هليكوبتر  طائــرات 
ويهــدف الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون لتشكيل »قوة تدخل« أوروبية 

بقيادة فرنسا.
وقــال دبلوماســي كبير فــي حلف 
شمال األطلسي »لدينا عدد معني من 
القوات في أوروبــا وال ميكنها االلتزام 

بكل اقتراح عسكري«.

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
مــن  االالف  عشــرات  انطلــق 
مختلــف  مــن  البريطانيــني 
القوميات واالحزاب في تظاهرات 
كبرى سدت اهم الطرق التجارية 
للمــدن الكبرى مثل غالســكو 
وغيرها.. اســكوتالند  عاصمــة 
وفــي لنــدن انطلقت مســيرة 
كبرى شارك فيها عشرات االالف 
عبر شــارع اكســفورد وريجنت 
بها،  احمليطــة  والطرق  ســتريت 
جتمعت امام مبنى البي بي سي 
حاملة شــعارات تنــدد بترامب 
وتطالب بطرده من بريطانيا. من 
ثم واصلت املســيرة الى ساحة 
االغر(  ترافالغار ســكوير)الطرف 
حيــث خطب باجلمهــور قيادات 

واالحزاب  العمــال  حــزب  مــن 
نسوية  ومنظمات  االشــتراكية 
واالحزاب املطالبة بالسلم. هناك 
ذكر كوربني رئيــس حزب العمال 
في خطبته »هــذا التجمع يدل 
العنصرية ضد  على وحدتنا ضد 

الظلم وللمطالبة بالعدالة«. 
االغلبية  اتفــاق  مــن  بالرغــم 
ترامب وسياســته  رفــض  على 
بريطانيا..لكن  وازاء  العالــم  ازاء 
هنــاك من كان يدافــع عنه، من 
قلــة مؤيــدة لترامــب، رافضة 
الســخرية منه برفــع دمية من 
البالســتك تصــور ترامب رضيع 
اطلقها  كبير  وبحجم  بحفاظة 
رئيس اكبر دولة  املتظاهرون »انه 
في العالم، حليفة لبريطانيا وال 

يجوز الســخرية منه هكذا«. يرد 
اآلخر »أي حليــف هذا الذي يرفع 
الضرائب على السلع البريطانية 
املصدرة ألمريــكا، في وقت حرج 
بعد خروجها مــن االحتاد االوربي 
مشــاكل  من  ذلك  ســببه  وما 
لبريطانيا.  وماليــة  اقتصاديــة 
تيريزا  الى ســخريته من  اضافة 

ماي رئيسة وزراء بريطانيا«..
واحلقيقــة ان تصريحاتــه الغير 
مسؤولة ضد املرأة، ضد االسالم، 
لكوريا  وتهديده  املهاجرين.  وضد 
كالمــه  وتناقــض  الشــمالية 
جعلتــه مرفوضا مــن قبل كل 
العالم ماعــدا دول اخلليج الذين 
ذهب لهم وبــكل وقاحة ابتزهم 

املليارات من الدوالرات. 

يعتبرونــه  االمريــكان  فحتــى 
»عار على السياســة االمريكية 
ليس  فهو  االمريكي،  والشــعب 
مهرجا كما يعتقــد البعض بل 
هو خطر علــى القيم التي يعتز 
حرية  من  االمريكي  الشعب  بها 
ودميقراطية«. فترامب نســى انه 
احــد املهاجرين لهــا، بل امريكا 

نشات وبنيت على يد املهاجرين.
وقــد كان هناك امريــكان رفعوا 
فــي  ترامــب  ضــد  شــعارات 
املظاهــرات فــي لندن..منهــم 
الذي قال  آفينــي  احملامي مايكل 
ملذيع اخبار القناة الرابعة »ترامب 
العالم.. اســتقرار  علــى  خطر 
ماليني  وهناك  ومخادع  كاذب  انه 
مــن االمريــكان ضــده«. يقارن 

مقدمي  اشــهر  احد  سنو  جون 
االخبار فــي القنــاة الرابعة بني 
لبريطانيــا وخروج  زيارة كنــدي 
االالف من البريطانيني لرؤياه وبني 
زيارة ترامب ورفــض البريطانيني 
البريطانية  احلكومــة  وادانة  له 

لدعوته.
بعض الشــعارات كانت تطالب 
مبحاربة الرأسمالية حيث »ترامب 
ماهم  امريكا  رؤساء  وكل  ميثلها 
اال روبوتــات ينفذون السياســة 
عليهم  متلــى  كما  االمريكيــة 
من قبــل ثالثي الشــر النتاغون 
والكونغــرس«  أي  آي  والســي 
هذا ماقاله احد املشــاركني في 
املظاهرات وهو يقدم لي شــعار 
)حارب الراسمالية..قاتل من اجل 

االشتراكية(. وهذه حقيقة فكل 
رؤســاء امريــكا اليختلفون عن 
القدرة  أو  بالكاريزما  اال  بعضهم 
على اخلطابة مثل اوباما وكندي..

في  كما  والتهريج  الغباء  مقابل 
حالة ترامب وبوش. لكن باحملصلة 
هم يكملون سياســة بعضهم 
أم  كانوا  دميقراطيــون  البعــض 
جمهوريــون. من حــروب معلنة 
مباشرة او غير مباشرة. من تأييد 
مطلق إلسرائيل التي لم يجرؤ أي 
رئيس ألمريكا على انتقادها، حتى 
في طردها وزيــر خارجية امريكا 
الذي لم يســمحوا االسرائيليون 
له بتخطي عتبــة الطائرة التي 
اقلته الى تل ابيب. الى التحكم 

مبصائر الدول الفقيرة. 

أميركا تحث حلف شمال األطلسي لـ«تعزيز قواته« لردع هجوم روسي

يتراوح قوام الكتيبة في حلف شمال األطلسي بين 600 و1000جندي
تقـرير

تظاهرات كبرى في لندن ضد ترامب
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ثقافــة التنوع في مواجهــة ثقافة العنف، 
ضمن هذا احملور الفكري املهم، استهل مؤمتر 
احتاد األدباء العرب جلســته األولى، وقدمت 
بحوث قيمــة، ظهر فيها اجلهــد الفكري، 
واحملاور  الوسائل  انصبت في  التي  واملعاجلات 
الضرورية ملواجهة ثقافة العنف، وقد قدمت 
تلــك البحوث مــن مصر ولبنــان واإلمارات 
والعراق متمثلة بأســاتذة أكفاء أســهموا 
بإضاءة هذا اجلانب الفكري، ولســت بصدد 
اســتعراض تلك البحــوث، ولكنني أوردتها 
من أجل تقــدمي إســهاماتي الفكرية التي 
وجدتها ضرورية، وحالة مكملة ملســار تلك 
البحــوث، ألن البحوث أعدت على أســاس 
وضع آليــة جديدة، لتحفيــز ثقافة التنوع  
ملواجهة ثقافة العنــف، بينما أجد أن هذه 
اآللية ال حتتاج الى حتفيــز، أو إثارة، أو حتريك، 
كون إنها عملت تلقائياً، من دون احلاجة الى 
ذلك، من خالل التيــار الثقافي املضاد والذي 
ظهر بظهور موجة العنف التي نشــأت في 
بعض من الــدول العربية ومــن تلك الدول 
العراق الذي شــهد موجة ســافرة وعنيفة 
من ثقافة العنف، فانبــرى أبناؤها املثقفني 
للمواجهة لكبح جماح تلك املوجة العاتية، 
وجــاءت تلــك املواجهة علــى الصعيدين، 
النظري والذي سخرت فيه األقالم، الفكرية، 
والعلميــة، والثقافية، واألدبيــة، في إقامة 
حملة كبيرة وشــاملة للحيلولة دون جعل 
ثقافة العنف حالة مؤثرة في ســلوك الفرد 
حترفه عن الطريق القومي وجتعله ينساق حتت 
هذا التأثير الى تلك املوجة التي ال تنسجم 
كتابات  السلمية، قظهرت  حياتنا  وطبيعة 
كثيــرة وكبيرة وزاخــرة، تدعو الــى تنمية 
التوعيــة احلصينــة املضادة لتيــار ثقافة 
العنــف، وذلك من خالل إبــراز ثقافة التنوع 
والثقافة الناعمة، حملاربة الثقافة اخلشــنة 
الداعيــة الى القتل والفرقــة وتدمير البنى 
التحتيــة، حتى غدت ثقافــة العنف األرض 
التي أعدت من أجل أن تســير فوقها ثقافة 
التنوع والدعوة الى حياة التسامح والسلم 
واألمن واآلمان، وهي )أي ثقافة العنف( أشبه 
مبن ميشــي على أرض مجمــرة، ولكن مبرور 
الوقت ســوف تخمد ألسنة اللهب وتخمد 
النيران شــيئاً فشــيء ثم تتالشى وتندفن 
حتت ركام الرماد الذي يكسوها فتبرد وتندثر، 
أم من الناحيــة التطبيقية قأن هذه احلملة 
التوعوية شكلت حالة من احلصانة ضد تيار 
العنــف، أو ثقافة، وبهذا نكتشــف أن آلية 
املواجهة عملت تلقائياً بقضل وعي املثقف 

ودوره.

إضاءة في ثقافة 
التّيار المضاد

يوسف عبود جويعد 

حيدر جمعة العابدي

متكنت  الرواية  العراقية ما بعد 2003 من 
أن تكون مرآة شديدة الوضوح والدقة في 
انعكاســها على كل ما يدور حولها من 
حتوالت سياسية واجتماعية ونفسية في 
املكان املعيش )الواقع(  فضال عن قدرتها 
على كشــف وتظهيــر األبعــاد الفنية 
والنفســية لصورة املكان والشخصيات 
التــي تنفعل داخلــه رؤيويًّا عــن طريق 
املتخيل السردي وهو ما شكل حضورها 
الفاعــل واملميز فــي األوســاط األدبية 

والثقافية بل وحتى الشعبية منها.
»لي وطــن كلما نــام أفزعتــه احلروب« 

ص129،
عندما تكون احلياة مجرد صفقة بيد صناع 
املوت وجتــار الدين والسياســة بالتأكيد 
سنكون نحن احلاملني باجلمال والسالم أول 
ضحاياها، رواية تنطق وتفضح الكثير من 
صورة املوت واحلياة اخملتبئة في قلب مدننا 

العريقة باحلكايات .  
 متثل روايــة مزامير املدينة في صفحاتها 
(272( ذات القطع املتوسط والصادرة عن 
دار الفؤاد للنشــر والتوزيع ،في طبعتها 
األولــى، لســنة )2018( بنيــة ســردية 
عميقة فــي دالالتها الفنيــة والثيمية، 
حيث تتشــّكل هــذه البنية وفــق رؤية 
فلســفية حتــاول االنفتاح علــى فضاء 
رمزي مثلوجي من خالل كشفها لذاكرة 
املكان واضطراراتــه االجتماعية وجذوره 
املثلوجية، كما حتاول في الوقت نفســه 
عكس هذه مهيمنات الفضاء على وعي 
الشــخصية من خالل متثلهــا للمواقف 
واالحداث والتحوالت النفسية التي ترزح 
حتتها كمهيمنات وجودية ونصية، وهو ما 
يعكس قصدية املؤلف من اختيار العنوان 
كعتبة داللية ورمزية أولى )مزامير املدينة 
( ميكن من خالله تلمس الرغبة في جعل 
ى دالليا ورمزيا في مختلف  املنت يتشــظّ
االجتاهــات أفقيا باجتاه الواقــع، وعموديا 
باجتــاه الرمــزي، ولولبيــا فــي مختلف 
االجتاهــات االخــرى النفســية والفنية 
واالجتماعيــة  لدرجــة يصعــب معها 
االمســاك بخيوط ثيمتها الرئيسة التي 
تولد من رحمها العديد من الثيم اجلزئية 
التي تشــكل فصول الرواية وجســدها 
الفرعية تنســج  النامي مــن عناويــن 
تفاصيل منوها القلق.  فكل فصل يشكل 
املشــهدية  حيث  من  منفصــاًل  محورًا 
واالحداث، لكنه متصل من حيث الداللة 
املتخيلة رغم ظاهرية  والرمزية  الصورية 
أحداثه الواقعية والتي تبدأ من) للحروب 
آلهتهــا واجلنود عبيــد( وتنتهي )الفكرة 

الهائمة تبحث عن دليل، وخارج املنت (   .
 الرواية هي اجلزء الثاني من لروايته االولى 
) الصــورة الثالثة ( التي صــدرت عن دار 
فضــاءات االردنية عــام 2016 حيث يتم 
متابعــة أحداث الشــخصيات وتطورها 
عبر محمــول التغيرات التي حصلت في 

البنية االجتماعية العراقية.. حيث تناول 
الواقع العراقي وتأثيرات احلرب  اجلزء االول 
العراقية فيما كان رواية ) مزامير املدينة 
( في مجملها تسعى ألثارة األسئلة التي 
تنفض الغبار عن مــا يجري خلف الواقع 
من أحداث جســام  ظلت تالزم املشــهد 
العراقي ما بعــد ) 2003( وما رافقته من 
حتديــات وحتــوالت حولت صــورة الواقع 
بكل جتلياته اليومية الى مشــهد معقد 
ومتشــابك يصعب حتديده او االمســاك 
بأطرافه الالعبة واملهيمنة ملا متتلكه هذه 
االطــراف من قوة شــعبية ورصيد رمزي 
أيديولوجية  بأجنــدات  وديني مدعــوم   ،
حزبيــة ومذهبية، وهو ما يجعل من هذه 
االســئلة ذات طابع استفزازي تشكيكي 
أكثر منه شــكلًيا تنظيميًّا،  ما يسهم 
في إعادة التســاؤل عن جدوى ما يحدث؟ 
وملــاذا يحــدث؟ وكيف يتــم تصميم ما 
يحدث، بهذه الوحشــية البشــرية التي 
ولكي  اســتثناء،  دون  اجلميــع  احرقــت 
ال تكــون الروايــة مجرد أســئلة عائمة 
بال إجابات، جــاءت االجابة على لســان 
شخصياتها التي تشترك في اضطرارات 
املــكان، لكنها تختلف فيمــا بينها في 
توصيفه ثقافيا ونفسيا لتعكس وجهات 
نظر مختلفــة لهذه االجابة، على الرغم 
من وجــود بطل وحيد يقوم بروي األحداث 
وتوزيع االدوار على جميع الشركاء، لكنه 
ظل حياديا بنسبة جيدة اجتاه ما تود قوله 
شــخصيات الرواية أو على مسافة  بينه 
وبني الشــخصيات الثانوية بشــكل لم 
ميارس فيه االقصاء املباشــر، وهو ما اتاح 
إبــراز وجهات النظر اخملتلفــة )ال أدري ملن 

تعزف املزامير ؟ رمبا إلى القبور ( ص7 .

املكان
حتــاول الرواية عبر ثنائية املــكان، احلدث 
من ايجاد اتســاق ثقافي وفني بني املكان 
بوصفــه جغرافيا بيوت، شــوارع، مقابر، 
مقــاٍه، وبني املــكان كفضــاء يحتضن 
ثقافــات بشــرية تتأثر وتؤثر في شــكل 
الصراع  وثقافيا عبر  اجلغرافيا مثلوجيــا 
)ديني/ثقافيــة( ،وأطمــاع )اجتماعيــة/

ما  وهو  وجذور)رمزية/ عرقية(  اقتصادية(، 
يعكس رمزية اختيــار األحداث واالماكن 
إلتي تنمو فيها لتشــكل حبكة وعقدة 
الرواية، فاملكان )كربالء( بكل ما حتمل من 
رمزية دينيــة وتأريخية ،وثقافية ضاغطة 
على اجلميع بسبب التحديات السياسية 
واملذهبيــة التــي حتيط بهــا، وألحداث 
هــي احلــروب والصراعات السياســية.. 
ومن هذه االحداث التي ظلت شــاخصة 
العراقي هي أحــداث احلرب  في ذهنيــة 
العراقيــة االيرانيــة وتبعاتها التي جتلت 
بكل أبعادها في شــخصية زوج ســلوى 
في رواية ) الصــورة الثالثة( التي تعامل 
معها املؤلف فــي إطارها الرمزي )صورة( 
لتشــكل وظيفة داللية عميقة تكشف 
حجم الدمار والتصدعات النفسية التي 
عانى منها الشعب العراقي والتي متثلت 

في قطع عضــوه الذكري الذي يرمز ملوت 
قوة احلياة التي كانت تظهر بكل رونقها 
في صورته االولى والثانية قبل احلرب ذات 
املؤلف  تناولها  التي  الذهبية  االوســمة 
في اجلزء االول من روايــة الصورة الثالثة 
وانتهت مبوته الرمزي لكل اشكال احلياة. 
أما في رواية )مزامير املدينة( كان الحتالل 
العراق فــي 2003 وتداعياتــه أثر واضح 
وعميق على حياة وصورة محســن، حيث 
تبدأ أحــداث الرواية في اختفاء ســلوى 
املفاجئ الذي شّكل حملسن فعل الصدمة 
نفسيا وروحيا بعد عودته من اجليش الذي 
حل بأمر احلاكم العســكري برمير )وحيدا 
بال هوايــة وقد ضاعت الهمة في متابعة 
غواية احلروف (ص192. لذا شكلت صدمة 
جعلتــه يعيــش جحيم الوحــدة حيث 
كانت متثل له املتنفــس والدافع الوحيد 
للبحث عن آخر صــور احلب واجلمال بعد 
ما خلفته احلروب والصراعات السياسية 
واملذهبيــة من دمار وخــراب ليس فقط 
على معمارية املكان العراقي الذي أكتظ 

بصور املوت واخلراب، بل حتى على طبيعة 
الشــخصية واللغــة املتداولة كخطاب 
مرسل يحمل رســالة حتذير من خطورة 
والتي جاءت منسجمة  القادم،  ووحشية 
وخيارات بطل الرواية عندما قّرر أن يعمل 
)دّفانًا( في إحدى املقابر الكبيرة في كربالء 
ليوثــق كل صور املوتى بعد أن غابت صور 
احلياة التي كان متثلها في سلوى اجلميلة 
)ألنك في مقبــرة أخرى وفي مدينة أخرى 
ميكنك اجللوس على علو وترى املوتى كيف 

يتقاطرون(.  

الشخصية :
اعتمــد املؤلــف فــي معماريــة بنــاء 
الشــخصيات على أبعاد ســيكولوجية 
حيث  مــن  مختلفة  وفكريــة  ورمزيــة 
الوعي واملمارســة، لكنها تتشــابه من 
حيث حجــم التصدعات واالنكســارات 
واملصيــر، الكل حتت ســطوة الســالح، 
ومنها شخصية محسن القاص وسلوى 
التي كانت حتلم باحلياة الســوية في ظل 

رجــل يحبها، ولو تتبعنــا ذلك من حلظة 
تطورها سنجد أن حتول شخصية البطل 
من مشــغل للمولدة في فندق في رواية 
)الصــورة الثالثة( اجلــزء األول، الى حفار 
للقبور في )مزامير املدينــة( اجلزء الثاني 
كانــت لــه دالالت عميقة ومؤثــرة في 
طريقة تفاعل هذه الشخصيات ونظرتها 
للواقــع ولألحداث من حولها حيث كانت 
إرادتها يوما  شــخصيات تســلب منها 
بعد يوم  في ممارسة أشكال احلياة بفعل 
مهيمنات الواقع، سواء قبل أو بعد 2003،  
حتــى باتت ميتــة من اخلــارج والداخل، 
فمحسن يظل يعيش أحالمه في كتابة 
قصة ترفــض النهاية كونهــا توثق كل 
وتهديد  رهبة  االنسانية حتت  االنتهاكات 
التي  واملذهبيــة  االرهابيــة  اجلماعــات 
2003، وسلوى تظل  اجتاحت العراق بعد 
ترزح حتت رحمة موت زوجها وخوفها من 
اجملتمع نفسه، لذا تظل هذه الشخصيات 
تعيش من خالل أحالمها التي هي األخرى 
ال تقل  بشــاعة عن واقعها املزري.. فمع 
كّل حلــم يصحو محســن على تهديد 
بالقتل من جماعات كانت باألمس تتمّلق 
وتعيش في ظل ســلطة مــا قبل 2003 
لتعود اليوم حتت مسميات جديدة ما بعد 
2003  متــارس نفس اســاليب القتل، لذا 
ظلت هذه الشــخصيات تئن من سطوة 
املكان املسكون بثقافة الصدام والصراع 
من أجل الســلطة مرة واخــرى من أجل 
املعتقد وهــو ما أنعكــس على طبيعة 
الشخصية التي باتت تعاني من ازدواجية 
مقيتــة.. فبني رغبة محســن في تدوين 
كل صور املوت لتكون شاهدا على حجم 
الى  العراق  ــع  الذي قطَّ والوجــع  الدمار 
مناطق مذهبية وعرقيــة، جنده مدفوًعا 
لدرجة الهوس واجلنون للبحث عن حبيبته 
التي تركهــا لوحدها تواجــه مصيرها، 
هــذه االزدواجية التي حــاول املؤلف من 
خاللها أن يســلط عدساته الفنية على 
تعددية  بتقنية  مســتعينا  الشخصية 
الذي جاء مــرة بصيغة املتكلم  الصوت 
،وأحالم  وهذيانات  »منلوجات  الداخل  من 
» ومرة بصيغ اخملاطب »حوارات مباشرة«  
كما اســتخدم لغة ذات بنية استعارية 
ورمزيــة جميلة تعكــس رغبة وقصدية 
املؤلــف في ابراز تداخــل املعاني والصور 
واملشــاهد وتشــابكها داخل زمن دائري 
مغلق على عوالم شــخوصه التي غالبا 
ما تعكس عتمة الواقــع وفجائعيته )ال 
تتعجب يا محسن كالنا يتعذب من احلياة 
،وال يقيــس عمره بعدد االفــراح بل بعدد 

امليتات التي مرت(ص55. 
لتكون صــورة مكملة ال تراجيدية املكان 
التاريخــي وجــذوره املثلوجيــة كفضاء 
مهيمن على حياة اجلميع ال شعوريا حتى  
باتت صور املوت هــي التي تعيد التذكير 
به  كمزاميــر للمدينة )كتبت في الورقة 
األخيرة : أنك لم تزل تخاف من الســالح 

الذي سيعود إلى املدن (  . 

تمثالت الفضاء السردي في رواية
»مزامير المدينة( لعلي لفته سعيد

دراسة

خبرإصدار

قراءة النص السردي..
جديد الكاتب محمد جبير

سركون بولص..
محور جلسة اتحاد األدباء

بغداد- الصباح الجديد

عن دار أمــل اجلديدة للطباعة 
والنشــر والتوزيع، صدر كتاب 
حمل  جبيــر،  حملمــد  نقــدي 
عنوان )قراءة النص الســردي/ 
تطبيق إجرائي في رواية حميد 
الربيعي .. أحمر حانة، الصادرة 
للطباعة  صفصافــة  دار  عن 

والنشر في مصر.
بدأ بدخــل للكاتب  الكتــاب 
يتحدث به عن مــدرس اللغة 
العربيــة )البصير( وكيف كان 
يحثهم على القراءة عبر درس 
الى  الكتاب  يقسم  املطالعة، 
في  مختلفة  بعناويــن  أبواب 
أولوية البحث في )احمر حانة(، 
والبنى  التاريخي  القطع  منها 
اجملاورة  النصــوص   ، املتحركة 
.. التفتيــت واخملالفة ، املرويات 
واملرجع،  النص  بني  الســردية 
إضافة الى عناوين أخرى تنالت 
الرواية عبر أســئلة فلسفية 

ومباشرة.
الروائي حميــد الربيعي محور 
الكتاب، من مواليد الكوت، له 
اربع روايات ســبقت ومجاميع 
حرمل  تــل  منها:  قصصيــة 
قصيرة  قصــص  مجموعــة 
صدرت عــن دار متوز عام 2012، 
الصادرة  الثعابني  سفر  ورواية 
عــن دار الهمدانيي عام 1987، 

متوز  دار  عــن  بطبعتهاالثانية 
عــام 2012، ورواية تعالى وجع 
الينابيع  دار  الصادرة عن  مالك 
عام 2010، إضافة الى عدد من 

اجملاميع القصصية.
من  جبير  محمــد  والكاتــب 
درس   ،1955 عام  بغداد  مواليد 
وتخصص  االعــالم  كلية  في 
بغداد،  جامعة  من  بالصحافة 

معهد  في  الصحافــة  ودرس 
العربية  والدراســات  البحوث 
على  وحصــل  القاهــرة،  في 
الدراسات  في  العالي  الدبلوم 
اإلعالميــة، مــن اصدارتـــه: 
اللهب املطهر / دراسات نقدية 
عــن دار الشــؤون الثقافيــة 
 / النص  ، مقتربــات  العامــة 
دراســة في أدب فؤاد التكرلي 

أيضا عن دار الشؤون الثقافية 
العامة، البؤرة / دراسات نقدية 
عــن دار احلريــة للطباعة عام 
 / العراق  يهــود  وكتاب   ،2000
املقدمــات التاريخية واخلطاب 
منشــورات  ضمن  الثقافــي 
الثقافــة،  عاصمــة  بغــداد 
وغيرها من الدراسات النقدية 

والبحثية.

حذام يوسف

والكتاب في  األدباء  احتاد  ضّيف 
العــراق على قاعــة اجلواهري، 
الشــاعر  املاضي،  األربعاء  يوم 
والناقد خالــد علي مصطفى، 
الراحل  الشــاعر  عن  للحديث 
ســركون بولــص، عبــر بحث 
قيــم من مئة صفحــة، تناول 
فيه ســركون بولص شــاعرا، 
بعيدا عــن القومية والطائفة 
على قصائد  مركزا  تبعها،  وما 
املوزونــة  بولــص  الشــاعر 
الناقد  اجللســة  والنثرية، قدم 
علي حســن الفواز، الذي حتدث 
بالضيف  ترحيبية  كلمــة  في 
االشتغال  أهمية  عن  واحلضور 
املشهد  داخل  النقدي  والبحث 
الشــعري، وتنوع البحوث التي 
تناولت قصيدة النثر في العراق 
العربي،  الثقافــي  واملشــهد 
ليترك احلديث للشاعر الضيف 
خالد علي مصطفى وهو يتغزل 
بولص( مستعرضا  بـ )سركون 
عــدد من نصوصه الشــعرية، 
اهتم  التي  الصورة  مركزا على 
بها بولص في كتاباته، شــارك 
في احلديث عن بولص عدد من 
األدباء  األدباء منهم رئيس احتاد 
ناجح املعمــوري والناقد فاضل 

ثامر وغيرهم.
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متابعة الصباح الجديد: 

أهــدى للحاكم  يحكــى أن رجالً 
صقراً من فصيلــة متميزة، ففرح 
احلاكم به كثيراً وســأل وزيره عن 
رأيه في الصقر فقال: )إنه قد تربى 
مع الدجــاج( فأســتغرب احلاكم 
الوزير أن  الوزير، فطلــب  من كالم 
يطلق الصقر، فإذا به يحفر األرض 
متاماً،  ليــأكل كالدجــاج  برجليه 
وقــد كان الوزير الحــظ قبل ذلك 
أن الصقــر ينظر الــى األرض على 
غير عادة الصقــور التي تنظر الى 

السماء.
ليشــبه  منا  كل  يتحــول  هكذا 
من يجالس ويخالــط، ويتجرد من 
إذ ان  صفاته اخلاصة املميــزة له.. 
ملن نُحدث ونُرافق تأثيراً كبيراً على 
نلتفت لذلك  شــخصيتنا وقد ال 
إال حني نكــون قــد تطبعنا متاما 

بأفكارهم.
فقد روي عن رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه وآله(: املــرء على دين خليله، 

فلينظر أحدكم من يخالل.
وروي عن نبي اهلل ســليمان )عليه 
السالم(: ال حتكموا على رجل بشيء 
حتى تنظروا إلى من يصاحب، فإمنا 

يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه.
وهنا الكالم ليس فــي جتنب رفاق 
الســوء فهــذا أمر بديهــي لكل 
عاقــل، وإمنــا احلديث عــن اختيار 
االفضل فيمن نرافــق ملا لهم من 

تأثير في تطوير ذواتنا واكتشــاف 
قدراتنا االبداعية. لو تســاءلنا عن 
او  الدين  واقعنا: هل جنالس علماء 
اننا نخاف جهلنا بتعاليم السماء؟ 
الكيمياء  نخالــط علمــاء  هــل 
والفيزياء او اننا نخشــى اكتشاف 

جهلنا بتلك العلوم؟
كانوا  سواء  املبدعني  نصاحب  هل 
او  مصممني  رســامني،  مصورين، 

كتاباً.
بإمكانياتنــا  نكتفــي  اننــا  او   

واعتقادنا بأنها االفضل؟!
خاصــة في زمن مواقــع التواصل 
النكرات  االشخاص  بعض  وظهور 
حتت عنــوان )مشــاهير التواصل 
عن  كثيراً  ابتعدنــا  االجتماعــي( 
املُفيد،  االبداعي  احملتــوى  اصحاب 
واقتربنــا ممن هم بال هدف، لنرضى 
األنا التي في داخلنا ونوهمها انها 

االفضل!
هكذا هو واقعنا، لذلك ال نرى تطوراً 
فكرياً ملحوظاً في مجتمعاتنا وال 

في ذواتنا.
نحن ال نعني في ذلك التقليل من 
أنفســنا وزعزعة الثقة، ولكن ما 
نحتاجه واقعــاً مخالطة األفضل 

لتطوير ذواتنا والنهوض بواقعنا.
كل منا يرى في نفســه الكفاية 
من االبداع والتميز، وقد يكون هذا 
صحيحاً، ولكن لو اطلعنا على ما 
ابتكارية  افــكار  من  اآلخرين  عند 
لوجدنا اننا في احلقيقة نحتاج الى 

املزيد واملزيد.

عندما يجالس الصقر دجاجة
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متابعة الصباح الجديد: 

 يرتبــط اللون الــوردي بنحو كبيــر باألزياء 
النسائية، والشعور باألنوثة واملظهر اجلذاب، 
وحترص زوجات رؤســاء أكبر دول في العالم 
على ارتدائه باســتمرار، خاصة اللون الوردي 

الهادئ.
وأوضح أحد التقارير عن أزياء زوجات الرؤساء 
اللواتــي  يحرصن على ارتــداء اللون الوردي 

باستمرار.
وبــني التقريــر أن العديد من زوجــات كبار 
رؤســاء الدول على مســتوى العالم كررن 
ارتــداء األزيــاء باللون الوردي الهــادئ، مثل 
ميالنيا ترامب والتي ارتدته أكثر من مرة في 

استقبال بعض الزيارات من دول أخرى للبيت 
األبيض، إضافة للتواجد في أفراح رســمية 
ومناسبات قومية، وكذلك بريجيت ماكرون 
زوجة الرئيس الفرنســي والتي ارتدت اللون 
نفســه في إحد اللقاءات مع املستشــارة 
األملانية أجنيال ميركل، وعلى الصعيد العربي 
أيًضا ارتدتــه امللكة رانيا في أثنــاء زيارتها 

للبيت األبيض األخيرة.
كمــا ارتدت ملكة إســبانيا اللــون الوردي 
الهادئ والتي ظهرت بــه مع زوجها فيليب 
الرســمية، وآخرهن  في إحدى املناســبات 
ميجان مــاركل والتي حرصت على الظهور 
باللــون الــوردي الهادئ أكثر مــن مرة قبل 

الزواج، وبعد الزواج مع األمير هاري.
ويفسر ذلك كبار خبراء املوضة على مستوى 

العالــم أنه يعبر عن الطبيعة األساســية 
لعالقــة الرجل باملرأة، وأن هؤالء الســيدات 
األهم على مستوى العالم حرصن باستمرار 
وأكثــر من مرة علــى الظهور بأزيــاء تعود 
ألوانها ألســاس العالقة بــني الرجل واملرأة، 
وهو اللون الوردي للمرأة واألزرق الفاحت للرجل، 
وهو ما تبعثــه زوجات الرؤســاء بارتدائهن 

لذلك اللون.
وعن تأثير ذلك أو داللته النفسية والتاريخية، 
قــال خبير املوضة العاملي لـــ »ديلي ميل«” 
Lucas Armitage”، إن داللة ارتداء ذلك اللون 
ودرجاتــه اخملتلفة تعبر عن قوة شــخصية 
ورجولة الــزوج، والتي تريــد الزوجة إبرازها 
والتعبيــر عنهــا من خــالل اختياراتها في 

األزياء.

سر اختيار زوجات الرؤساء للون الوردي

زينب الحسني
فضفضة نسوة 

أمي 
اعتدت االنهزام أمام كل شــيء من شأنه أن يوقظ 
ألذكريــات ويقلــب جمرات األلم اخملبــأة في بعض 
أجزائهــا املكنونة، صغائــر األمــور وكبائرها التي 

تسحقني.
عجزت عن محو أو تناســي أهون وابسط الذكريات، 
اخلوف من مواجهتهــا كان الدافــع األكبر للهرب 
منها، إليها، لم يسعفني االختباء وراء ستار احلاضر 

والتعامل معها على أنها ماٍض اليعود. 
تأخذني احلياة ومشــاغلها وترمينــي من أقصاها 
إلى أقصاها، واتوقــع أن )ال عودة للذكريات القريبة 
أو البعيدة( وفي حلظة أجد نفســي متوجهة إليها، 
أطلب منها استعادة ضحكة أو كلمة أو إحساسا 
بالنجاح أو الفشل افتقدته، واكتشف أنني أضعف 

من أن أ ملي عليها أراداتي 
فال اســتجابة منها هي التي تقودني ولســت من 

يقودها.
ليــس للذكريات وطن ثابت أو أرض صلبة، تتنقل بنا 
دومنا اســتئذان، حتتألنا شــئنا أم أبينا، موازية جملرى 
الدم واستنشاق الهواء ونظرات العيون التي تختبئ 
خلفها أرواح منهكة من مطاردة أشــباح الذاكرة 
لها، أحيانــاً تلعب دور الذكرى البريئــة التي هربنا 
منها خوفاً من أنفســنا، وأحياناً أخــرى تلعب دور 
الذكرى الشريرة التي تلبست بنا مبحض إرادتنا، فال 
سبيل للرحيل سوى إليها ملواجهتها والوقوف على 
أعتابها واملطالبة باســتعادتها حتــى نكمل اجلزء 
املفقــود من حكايتنا وجنمع مــا تبعثر من أحداثها 
على مر السنني بقصد أو من دون قصد، فالكلمات 
لم تعد تقترن باملاضي وال باحلاضر، تشــبثت بتلك 
الذاكــرة كالطفل عندمــا يعانق أمــه قبل النوم 
يرجوها عــدم الرحيل لينتهي األمر بــه وحيداً في 

فراشه.
الذكريات والكلمات واألنفاس صدى لعمر قد ميضي 
من دون الولوج في تفاصيلها أو اإلحساس بوجودها، 
أو قد تكون ملــح هذا العمر الــذي خاض غمارها 
وعشق السفر فيها، مشكلة الذاكرة أنها قد تخون 
صاحبها وتخذله في بعض األحيان، وترحل عنه من 
دون ســابق إنذار، فيصبح بني ليلة وضحاها إنساناً 
خالي الذاكرة بال ماٍض وحاضر ومستقبل، ال مكان 
في جســده الســتيعاب محصول يومه من الفرح 
واأللم، ليكون مخلوقاً أشــبه بنصف إنسان هجره 
نصفه اآلخر ليعيش بال مرح الطفولة ومترد املراهقة 
ونزوات الشباب، وبال حبيبة تطل من شباك الذاكرة 
بــني آونة وأخــرى، أو أم تأخذه بــني أحضان عينيها 
ومتســح دموع الطفولة والصبا وغبار السنني عن 
كتفي وليدها، أو طريق سار على جوانبه مع رفقة أو 

صحبة، أو حلظة وداع ألخ أو أب، أو االم .

متابعة الصباح الجديد:

الدولي،  للبنك  تقرير  كشــف 
عن أن االقتصاد العاملي يخسر 
الــدوالرات،  تريليونات  ســنوياً 
130 مليون فتاة  نتيجة حرمان 
فــي جميع أنحــاء العالم، من 
لتلقي  املــدارس  إلى  التوجــه 

العلم.
وعد التقرير أنــه إذا تلقت كل 
فتاة في العالم تعليماً مدرسياً 
كامالً ملدة 12 عاماً، فإن األرباح 
ســيجنيها  التي  التراكميــة 
نتيجة لعمل  العاملي  االقتصاد 
النساء ستتراوح ما بني 15 و30 

تريليون دوالر سنوياً، وهو الرقم 
الدولي  االقتصاد  يخسره  الذي 
حالياً بسبب حرمان الكثير من 

الفتيات من نعمة العلم".
الدولي  البنك  لبيانــات  ووفقاً 
لعام 2016، فإن نحو132 مليون 
فتاة تتراوح أعمارهن بني 6 و17 
ســنة حول العالم ال يلتحقن 
باملدارس أبــداً. في حني تتلقى 
9 فتيــات من أصل 10 )89.3 %( 
تعليمــا ابتدائياً، لكن 3 فتيات 
مــن أصــل 4 )77.1 %( ينهني 
الدراسة التكميلية املتوسطة. 
وفي البلدان املنخفضة الدخل، 
فإن أقل مــن %65 من الفتيات 
االبتدائي،  التعليــم  يكملــن 

ويكمل ثلثهن، أي )%34.4( فقط 
التعليم التكميلي املتوسط".

املالي  الدخــل  ناحيــة  ومــن 
تكسب النساء اللواتي تخرجن 
مــن املدرســة االبتدائية 14 – 
%19 أكثر من النســاء األميات 
للفتيات  وميكــن  عــام،  بنحو 
احلاصــالت على تعليــم ثانوي 
كامل )12 سنة وفقاً لتقديرات 
راتباً  يتوقعن  أن  الدولي(  البنك 
راتب  ضعفي  إلــى  يصل  يكاد 
اللواتــي لم يدخلن املدرســة، 
تعليم عال،  احلاصالت على  أما 
أضعاف  ثالثة  يبلغ  دخلهن  فإن 
ما تتلقاه البنات غير احلاصالت 

على التعليم ".

كم يخسر االقتصاد العالمي
بسبب حرمان الفتيات من نعمة العلم؟

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: تعاكس الظــروف كل تطّلعاتك من خالل 
حتّركاتك ومواقف بعضهم، وقــد يتحّرك القضاء 
والقانون على نحو طارئ ضدك، عاطفياً: ال تفكر إال 
بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل املصاعب 

مع الشريك، السلبية قد تكون أكثر ضرراً.

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رســوم أو 
ضرائب أو مصروف ما ال بّد منه. عاطفياً: حب 
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك، لكن هنالك 
مطّبات يجب جتاوزهــا للوصول إلى األهداف 

املطلوبة.

مهنياً: قد يغيب فريق او شخص كنت تعّول 
عليــه الكثير ورمبا تضطر الــى تأجيل رحلة 
بســبب بعض التعقيدات، عاطفيــاً: اندفاع 
الشريك إلرضائك يوّرطه في بعض املشكالت، 

لكّن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.

مهنياً: يرّكز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة 
أو مهمة خارج البالد أو ســفر أو مشروع واسع 
االنتشــار، عاطفياً: املناقشات العاطفية تأخذ 
وقتاً طويالً، لكّن األهم يبقى النتيجة املطلوبة 

التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى حتّمل مسؤوليات 
مهنيــة جديدة، وقد جتبر علــى تأجيل بعض 
املواعيــد تلبية لواجب مهنــي، عاطفياً: قد 
يكون كظم غيظ الشــريك عن جتاوزاتك هو 

الهدوء الذي يسبق العاصفة.

اليوم ويؤّهلك لعمل  مهنياً: يناســبك هذا 
جديــد ويبــرز مهاراتــك، ولن تتهــرب من 
إلــى جديــد، عاطفياً:  املســؤوليات وتبادر 
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء 

الذي أظهرته في تعاملك معه.

مهنيــاً:ال بد مــن إيجاد مخارج ســريعة من 
األزمة التــي أنت عرضة لها، وقــد جتبر على 
اإلقــدام على خطوة جريئة جداً، عاطفياً: أنت 
مفعم باالنفعاالت واملشــاعر الكبيرة واحلب، 
قد تشرق بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً: تعيش إرباكاً وتضطر الى كبت املشاعر 
أو التراجع عن مشــروع، وتفّوت عليك فرصة 
رمبا، عاطفياً: كل الظروف مؤاتية لتقدم على 
خطوة مهمة حتّدد من خاللها مستقبلك مع 

الشريك، فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياً: يســّلط هــذا اليوم الضوء على شــراكة 
شــخصية أو مهنية، وحتاول أن تقنع الطرف اآلخر 
بقضيتــك، عاطفيــاً: ال تؤجل األمــور العاجلة، 
فالتراكــم ليس في مصلحتك، وهو ســيحّد من 

قدرتك على تسيير األمور بسهولة مع احلبيب.

مهنياً: تتجّمد العقود واملشاريع املطروحة وتتعّثر 
في الدقيقة األخيرة، ال حتزن وال تتشــاءم، بل هّدئ 
من روعك ألن األمور ستعود إلى طبيعتها، عاطفياً: 
األجواء اجليــدة ضروريــة، ذلك يســهم في إجناز 

األعمال املطلوبة منك بجدارة وجناح.

مهنياً: تشــهد يوماً مميزاً من العالقة املهنية 
الرائعة، اســتفد منها قدر املستطاع، وتقرب 
من الزمالء، عاطفياً: يزداد إعجابك بالشريك، 
وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره 

ليكون نصفَك اآلخر.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: يســلط هذا اليوم املميز الضوء على 
قضايا مالية في هذا اإلطار، عاطفياً: تتلقى 
دعمــاً إضافيــاً لتعزيز عالقتــك العاطفية 
بالشريك، لكن االنتباه ضروري من بعض من 

يحاولون زعزعة العالقة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. باب في التلفزيون

2. وعاء للماء o مردود مالي
3. قريب من جهة األب o نشفى

4. عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة 
 o الرائحة ولها استخدامات عالجية

للتعريف
5. من أوقات الصــالة o أقدم مدينة 

سكنها اإلنسان )في فلسطني(
6. أخف الغازات في الطبيعة

7. طير عينه أكبر حجما من دماغه
8. ملجــأ للعلم واملعرفــة o ناعم 

امللمس
9. قصصــي روســي مؤلــف احلرب 

والسالم o متشابهان
10. امبراطور فرنسي o حسم األمر

1. لــم يؤده حقــه o اجلانب الرئيســي 
واألكبر في األشياء

2. في ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )م(
3. طيور مائية o شخص واحد o أحضر

4. املادة العطرية املســتخرجة من أنواع 
احلوت o فيه شفاء للناس

5. أعطى يده وفردها o واحد )باالجنليزية( 
o شاي )باالجنليزية(

6. درجة حرارة اجلو مرتفعة o اســتدرك 
وأعاد النظر o متشابهان

7. للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8. خوف وقلق شديد o منير )مبعثرة(

9. ذهــب ولــم يعــد o مع الســالمة 
)باالجنليزية معكوسة(

10. دولــة فيهــا 40 مليــون نخلة )في 
موسوعة غينيس(

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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كتب 10

جاسم محمد*

أبرز الفصائل املسلحة
أوالـ  جيــش الفتــح : يضم جبهة 
وجند  الشــام،  وأحــرار  النصــرة، 
األقصــى، وفيلق الشــام، وفصائل 

عسكرية معارضة أخرى.
ثانيــا ـ  جبهة ثوار ســوريا تضم 
نحو خمسة  التقديرات  بعض  وفق 
وثالثني ألف مقاتل، رغم خســائرها 
فهــي ما تــزال قائمة فــي جنوب 

سوريا وفي حلب وريفها.
ـ  اجلبهة اإلســالمية وهي  ثالثــا 
إســالموية  وألوية  فصائل  اندماج 
ســورية مع )جيش اإلسالم وحركة 
أحرار الشــام ولواء صقور الشــام( 
وقد حتولت داخل "اجلبهة الشامية" 
في حلب وتضم )اجلبهة اإلسالمية 
وجيش اجملاهديــن وحركة نور الدين 

الزنكي وجبهة األصالة والتنمية(.
رابعا ـ جبهة النصــرة، فهي اكثر 
الفصائل تشددا، املصادر قدرت عدد 
مقاتليها بسبعة أالف مقاتل متثل 
مشــروع مواجهة دائمة، مت ادراجها 
ضمــن فصائل املعارضــة من قبل 
بعض االطــراف الراعية للمعارضة 

السورية.
ويقــول حنــا إليــاس الباحث في 
القلمون  “إّن  العســكرية  الشؤون 
متثل خاصــرة طرية حلزب اهلل، فهي 
ممره إلى ســوريا، وهــي مركز ثقل 
شــيعي مؤّيد له، فإذا سقطت في 
يد املعارضة، فســوف تُسد الطريق 
أمامه باالّتاه الســوري، علما بأنه 
ال ميكنه االنطالق من شــمال لبنان 
إلى سوريا ألسباب منها أّن الشمال 
يحتوي علــى غالبية ســنية غير 

مؤيدة له”.

هــذا وقد ُســّربت معلومــات إلى 
وســائل اإلعــالم، مؤخــرا، تفيــد 
بوجود مشــروع لتقســيم سوريا 
إلى قســمني، أحدهما يتبع القوات 
النظاميــة واآلخر يتبــع املعارضة 
السورية. ورّبا تقف هذه التسريبات 
الســورية  املعارضة  وراء تصعيــد 
توحيد  ومحاولة  املسلحة جلهودها 
صفوفهــا خاصــة فــي القلمون 
وادلب وجسر الشــغور خالل شهر 
أبريل املنصــرم، خاّصة أّن املعارضة 
تربتها  من  استفادت  قد  املسلحة 
السابقة في إدلب، مما دفعها لتعزيز 

تقّدمها باّتاه الساحل والالذقية.
تباين في وجهات نظر الداعمني

وقعــت واشــنطن وأنقــرة وقطر 
منتصف شــهر فبراير 2015 اتفاقا 
يقضي بتدريب عناصر ســورية في 
قاعدة تركية من املقرر أن تكون في 
مدينة كير ســهير التركية، وسط 
األناضول، على أن يبــدأ تنفيذ هذا 
االتفاق مطلع شــهر مايــو اجلاري. 
ويخضع هذا املشــروع إلى إشراف 
البنتاغون، وميتد علــى ثالثة أعوام، 
علــى أن يقــوم بتخريج خمســة 
آالف مقاتــل مدّرب ســنويا. ويذكر 
املركزية  أن وكالــة االســتخبارات 
األميركية هي األخرى لديها اتصال 
ومشاريع عمل مع فصائل املعارضة 

املسّلحة.
وقد أعلــن وزير الدفــاع األميركي، 
كارتر، يوم 7 مايو اجلاري، بـ”أّن الهدف 
من تدريب الفصائل املســلحة هو 
مقاتلة داعــش”، غير أّن مصادر من 
البيت األبيض ذكرت في تصريحات 
أّن هــؤالء املقاتلني ميكن أن  الحقة 
الّسوري.  النظام  يســتخدموا ضّد 
السياســة األميركيــة املتلكئــة 

إلى  السعودية  دفعت  تاه ســوريا 
األخــذ بزمام املبــادرة والعمل على 
وزارة  إعادة تشكيل املشهد وكانت 
اخلارجيــة األميركيــة قد أشــارت 
بدورهــا إلــى إمكانية اســتخدام 
عناصــر املعارضة املســلحة التي 
سيتم تدريبهم لقتال نظام األسد، 
الوزارة،  باسم  املتحدثة  قالت  حيث 
يــوم 17 من فبرايــر املنصرم “وكما 
قلت ســابًقا، ننتظر بطبيعة احلال 
التي  املعتدلــة،  املعارضــة  قيــام 
ستخضع للتدريب ضمن البرنامج، 
والتجهيزات  التدريب  باســتخدام 
التي ســيتلقونها ضد النظام، مع 
أن تركيز البرنامج هو لقتال داعش”. 
هذه التصريحات األميركية املتباينة 
مع األهــداف التركية القطرية من 
مشكلة  تعّمق  أن  كذلك  شــأنها 
املســلحة  الســورية  املعارضــة 
طبعا  تتأثــر  التــي  والسياســية 
باختالف أولويــات األطراف الراعية، 
خاصة أّن اخلــالف بني هذه األطراف 
بات واضحا؛ ففي الوقت الذي يحتل 
فيه دحر تنظيم “الدولة اإلسالمية” 
البنتاغون  لــدى  األولوّيات  أولويــة 
الســوري في  النظام  يأتي تغييــر 
املرتبة األولى على أجندة أنقرة. من 
جهة أخرى، وفي ما يتعلق باملوقف 
الســعودي احملوري في هــذا النزاع، 
التــي تطرحها  املشــاريع  أضحت 
الواليات املتحــدة متأخرة وال تلقى 
السعودية،  اململكة  قبل  من  تأييدا 
فاألخيرة باتت غير مبالية باملشاريع 
األميركية املطروحة، ولم تعد حتتاج 
كذلك إلى موافقة واشــنطن على 
اخلطــوات التي تعتــزم القيام بها، 
وهــو ما تلى فــي عملية عاصفة 
احلزم التي استهدفت التمّرد احلوثّي 

فــي اليمن، وهــو كذلك مــا يبدو 
الســعوديني  انفراد  من خالل  جليا 
اآلن بأنفســهم في صنع قراراتهم، 
املتعلقــة بدعم تشــكيل “جيش 

فتح” في إدلب وجسر الّشغور.
سياسة أميركية متلكئة

االنتقادات  العديــد  هنالك  مازالت 
التــي توّجه إلى واشــنطن في ما 
يتعلــق بــدى جّديتها فــي دعم 
فصائــل املعارضة املســلحة، إلى 
حّد أّن البعــض وصفها بـ”ذر الرماد 
فــي العيــون”. ففي الوقــت الذي 
تعلن فيه واشــنطن البدء بتدريب 
املسلحة،  للمعارضة  تابعة  عناصر 
تعلن حركة “حــزم” أكبر الفصائل 
املعارضــة القريبــة مــن الواليات 
املتحــدة فــي منطقــة حلب عن 
من  أكثر  واندماج  لنفســها  حّلها 
خمســة آالف مقاتــل تابع لها في 
اجلبهة الشمالية. وتكمن مشكلة 
واشنطن الرئيسية في أّنها ال متلك 
رؤية وموقفا واضحــني من النظام 
السياســي القائم في سوريا، كما 
أن برنامجهــا للتدريب يحتوي على 
العديد من الســلبيات، وهو كذلك 
مفتوح على العديــد من اخلروقات، 
وهذا ما جعل موازين اللعبة تتغير 

أكثر من مرة.
وتتعرض مشــاريع تدريب املعارضة 
املســلحة األميركية إلى اختراقات 
عديدة مــن طرف عناصــر “الدولة 
اإلسالمية” ونظام األسد وجماعات 
إســالموية أخرى بغــرض احلصول 
على السالح واملعلومات. وما يدعم 
هــذه االختراقات هــو أّن االلتحاق 
بتلك املعسكرات يكون على شكل 
جماعات أكثر بــدل من كونه يقوم 
على التحاق األفــراد، وهو ما يدفع 

إلى تفكك تلــك الفصائل التي متّ 
تدريبها الحقا.

وتســليح  تشــكيل  عملية  وتثير 
بإشــراف  املســلحة  الفصائــل 
واشــنطن من ثّمة تفّككها بتلك 
االستفهامات  من  الكثير  السرعة، 
حــول الهــدف من تشــكيل تلك 
الفصائــل وتدريبها بتلك الطريقة 
غيــر املؤمنة ومتتيعها باألســلحة 
ومن ثمة عدم متابعتها.  هذا النوع 
من العمليات ال يســتبعد أن يكون 
مقصــودا، بهدف إطالــة الفوضى 
وإشــعال التناحر الذي من شأنه أن 
وقد  التقسيم.  إلى  يوصل ســوريا 
األميركية  السياســة  هذه  دفعت 
املتلكئة، عددا من القوى اإلقليمية 
العربية  اململكــة  شــأن  الفاعلة 
الســعودية وأطرافا خليجية أخرى 
إلى األخــذ بزمام املبادرة وســحب 
البســاط من حتت أقدام واشنطن 
والعمل على إعادة تشكيل املشهد 
الســورية  لألزمة  نهاية  يضمن  با 
وملعاناة الســوريني ال يخيم عليها 

شبح التقسيم.

التخاذل االمريكي في سياساته 
الشرق اوسطية  

شهدت سياســة الواليات املتحدة 
تراجعا كبيرا في اعقاب ادارة اوباما 
عــام 2008 ويعو هــذا التراجع الى 
ان أوبامــا يحاول ان يرســم "صورة 
جديــدة" للواليــات املتحــدة، بدال 
من صــورة احملارب. إن التــزام اوباما 
(بيكر هاميلتــون( عام  بتوصيــات 
املهادنة  علــى  التــي نصت   2006
مع اخلصــوم حتديدا ســوريا وايران، 
تعتبر ابرز سمات ادارة اوباما االولى 
والثانيــة. فأعطــى أوبامــا ظهره 

االوسط  الشــرق  الى ملف قضية 
اجلوهرية وهي الصراع الفلسطيني 
االســرائيلي، هذا امللف لم يشهد 
وكأن  تقدما  يشــهد  ولم  اهتماما 
أوباما نفــض يده من هــذا امللف. 
التراجــع االميركي الــذي ميكن ان 
يوصــف بأنه خســارة واشــنطن 
لدورهــا التقليــدي فــي منطقة 
الشــرق االوســط جائت بســبب 
سياســة مهادنة ايران في املنطقة 
ثم تقليص نفقــات ميزانية الدفاع 
االميركية.  القــوات  نشــر  واعادة 
وفي دراســة الى معهد واشــنطن 
في 6 مارس 2015 يقول فيه"روبرت 
ســتالوف" بأن "نتنياهــو" لم يدن 
األمريكية  التفاوض  اســتراتيجية 
حــول التوصل إلى اتفــاق نووي مع 
إيران فحســب، بل أنه هاجم أيضاً 
األمريكيــة  السياســة  وبشــدة 
في الشــرق األوســط بشكل عام. 
وتركز حديثه علــى تعليق مفّصل 
انتقد فيــه إعطاء الواليات املتحدة 
األولوية بشــكل واضــح للتهديد 
الــذي يطرحــه تنظيــم "الدولة 
اإلسالمية" وليس للتحدي اإليراني. 
هذه العوامــل مجتمعة كانت وراء 
التراجع االميركــي الذي وصل الى 
حــد التخاذل والضعــف في صنع 
اوباما  بســبب سياســة  القرارات 
االحاديــة اكثر من اختــالف الرؤى. 
تبقى ايران وســوريا هــي اخليارات 
الســيئة الــى اوباما خــالل فترته 

الثانية.

امللف النووي االيراني
اعطــت الواليــات املتحــدة اهمية 
الــى مواجهة تنظيــم داعش على 
حساب امللف النوي االيراني، فأعطت 

واشنطن الكثير من الوقت وجلسات 
املفاوضات للوصول الى مهادنة ايران 
وانعكــس ذلك في لقائــات  كيري 
وظريفي  املتعــددة داخل اطراف 5) 
االيراني  االميركي  االتفــاق  واحد(.   +
اصبــح جاهــزا، لكن يتــم تأجيل 
االعالن عنــه في كل مــرة لظروف 
سياســية تتعلق باجلانبني. أملشكة 
إن بعض حلفاء واشــنطن من دول 
تتفق مع سياســة  والغــرب   أوربا 
أوباما التي تتضمن قبول ايران نووية 
مقابل ضمان تدفق النفط والطاقة 
االقتصادية، بعض  االزمات  بســبب 
بعيدا  ذهبت  االميركية  احلســابات 
الــى احتمال ســيطرة ايــران على 
مخزون النفط العراقي ايضا اضافة 
الذي يعتبر واحد  االيراني  الى اخملزون 
مــن اكثر االحتياط االســتراتيجي. 
لقد اطلق أوبامــا يد ايران من جديد 
في العراق واعطى ظهره للتهديدات 
االيرانية ومنطقة الشــرق االوسط 
ويتجه صوب اسيا. وفي هذا السياق 
شــدد، اجلنرال ديفيد باتريوس، على 
أن التهديــد طويــل األمــد للعراق 
واملنطقة ال يتمثــل بتنظيم داعش 
وإمنا في امليليشــيات التي تدعمها 
إيران. وقال باتريــوس في تصريحات 
بوست"  صحيفة"واشنطن  نقلتها 
إيــران  إن   ،  2015 مــارس   21 فــي 
املؤقت في  الفــراغ  اســتفادت من 
السنوات الســابقة لتتمدد وتفرض 

نفوذها. 

* باحث عراقــي، مقيم في املانيا، 
متخصص فــي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نشر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.
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انتخب نقيبا للصحفيني في اواخر 
1959 خالل اول مؤمتر للنقابة لكنه 
اسابيع فقط  بعد خمســة  اسرع 
الى تقدمي استقالته احتجاجا على 
قــرارات احلاكم العســكري بأغالق 
باجلملة  امتيازاتها  والغاء  الصحف 
واعتقال اعداد من الصحفيني بتهم 
ملفقة واعيد انتخابه في الســنة 
التاليــة 1960 اال انــه كان معتقال 
العام  العســكري  احلاكم  بأمر من 
عندما جرت انتخابــات النقابة في 

العام 1961
قاســم  الكــرمي  عبــد  هاجمــه 
بخطبــه وتصريحاتــه كما هاجم 
البارزاني وهــدده كما هدد البارزاني 
صحيفته  واغلقت  باملستمسكات 
مرارة وقد انيــت الى هذا في املقال 
الذي قررمت اعادة نشــره هنا االن فال 
داعي للتكرار وسأقف هنا عند هذا 
احلد خشية ان يكون قد علق بذهني 
شيء مما ســرده في ذكرياته فأردده 

هنا من دون قصد .
س/ ذكــرمت في حلقات ســابقة ان 
اجلواهري كان عضوا مؤسسا حلزب 
االحتــاد الوطنــي مع عبــد الفتاح 
ابراهيم وناظــم الزهاوي وخالفهما 
. هــل كان ذلــك خامتة نشــاطه 

السياسي حزبيا ؟ 
كانت هنــاك محاولــة اخيرة لها 
طرافتها بسبب ما فيها من مقارنة 
واريد ان استدرك قبل روايتها فأنوه 
باني وفي العــام 1946 عندما كان 
هناك نوع مــن مفاوضات بني حزب 
الشعب وحزب االحتاد الوطني كنت 
لقاء  بعد  باجلواهــري  اجتمعت  قد 
الناصرية وانا تلميذ له . فأثرت ان ال 
اذكره بذلك ولم يلح عليه انه تبني 
بي ذلك الطالب وقد جاءت الفرصة 
كمــا ذكرت في مقالي بعد عشــر 
ســنوات . اعود الى سؤالك فأقول 
بعد صدور قانون اجلمعيات في 1960 
تقدم اجلواهري وعبد الفتاح ابراهيم 
وعزيز شريف وناظم الزهاوي بطلب 
اجازة حــزب جديد باســم "احلزب 

اجلمهوري " فرد الطلب . 
اعترض وزير الداخلية على اصطالح 
"الشــعب العربــي " و"الشــعب 
الكــردي " اللذيــن وردا منفصلني 
فــي احدى مــواد املنهــاج . بقوله 
ان الدســتور املؤقــت اطلق كلمة 
والكرد  العــرب  على   " "الشــعب 
معــا ، فمنهمــا يتألف الشــعب 
العراقي . وال وجه الستخدام هذين 
النعتني على االنفراد . واعاد املنهاج 
املؤسســون  فقــدم  للتصحيــح 
باستبدالهم كلمة "شعب  تعديال 
" ب"قوميــة " اال ان وزير الداخلية 

اســرع يــرد الطلب بحجــة انه ال 
ميلك املعلومــات الضرورية عن احد 
املؤسســني ولم يكن هذا " اجملهول 
" منه غيــر اجلواهــري . وقد ذكره 

باالسم .
اذكر اننــا كنا نتابع هــذه املناظرة 
 ، اجلرائد  املمتعة علــى صفحــات 
متســائلني نرى مــاذا كان ينقص 
وزيــر الداخلية مــن املعلومات عن 
شعر ذائع الصيت اخترقت شهرته 
حدود بالده الى ســائر االفطار التي 
تنطق بلغة الضاد وتبارت الصحف 
واملنتديــات في نقل وترديد قصائده 
وقتمــا كان هــو وزعيمه اســمني 
حاملــني بني اســماء اربعــة االف 

ضابط في اجليش العراقي ؟
كانت اهانــة مقصودة وقحة . ولم 
يعاود مؤسســو احلــزب اجلمهوري 
الكــرة . وتلــك كانــت محاولــة 
دخول معترك  في  االخيرة  اجلواهري 

النشاط احلزبي .
س/ في املقال الــذي اعتمدنا اعادة 
نشره ضمن هذه احللقة ، تصديتم 
الى حتليل شــاعرية  وتركيز  بإيجاز 
اجلواهري وما اظــن قراء "خه بات " 
سيكتفون بهذا القليل الذي ورد في 
صحيفة )القدس العربي ( وسيكون 
من دواعي ســرور املثقفني ومحبي 
ادب اجلواهــري عندنا ان يتعرفوا الى 
املزيــد وان يطلعوا على راي اخر من 

الذي خلفه  التــراث  اراء في  جملة 
اجلواهــري . وربا كانت هذه فرصتنا 
في رؤية وجــه االديب الناقد منكم 
ذكــرمت فــي احللقات االولــى انكم 
عاجلتم االدب وطرقتم ابواب الشعر 

حبنا .
ســأحاول . وقد يصعــب علي ذلك 
من  واحدة  قصيــدة  بيــدي  وليس 
قصائــده ، ناهيك بديــوان له . وانا 
ال اســتطيع تريد مقطع صغير ، او 
ان بضعــة ابيــات متفرقات علقت 
بذهني ال تغني وال تصلح منوذجا او 
دليال استشهد به وادعم تخريجي ، 
والفكرة العامة التي تساورني وهي 
حتصيل حاصل كما يقال ان قصائد 
اجلواهري تمــع في ان واحد صفات 
وسمات الشــعر التقليدي العربي 
. وصفــات التجديد في هذا  الفن . 
اعني انــه حافظ بإصرار وعناد على 
والقافية  االوزان  .اي  القدمية  االمناط 
،اال انه شــذ عن ظاهــرة كثيرا ما 
وجه بســببها النقد الى الشــعر 
العربــي ككل وهي وحــدة البيت 
في القصيــدة اي وحدة املعنى . اي 
ان البيت الواحد من الشــعر يؤلف 
بنفســه فكرة منفصلة عن باقي 
ابيــات القصيدة . ممــا يالحظ في 
في  القصيدة  وحدة  اجلواهري  شعر 

اغلب االحيان . 
والشــعر العربي هو شــعر غنائي 

بالدرجــة االولى بإيقــاع ظاهر في 
اوزانه وبحوره وقافيته ربا امتاز عن 
امثاله بهذا ومن شــاهد اجلواهري 
وهو يلقــي واحدة مــن قصائده ال 
اظنه يخرج بغيــر هذا . كيف مييل 
ويترنــح ويهتز وتعلــو نبرات صوته 
وتخفــت ، ويبدو وكانــه في حالة 
جذب وسكر ال يشــك قط في انه 
يسمع غناه ال يعوزه غير االت ايقاع 
فيه  ويدهشني  املطربون  يتخذه  مما 
متكنه العظيم من اللغة وامتالكه 
واملترادفات  املفــردات  مخزونا مــن 
ال ينضب ، مما يســهل عليه اختيار 
احســنها الســيما القافية فانت 
ال تــد نبوا فــي اي منها وحتس بان 
اختيارهــا مطابق متامــا ال يكلفه 
، وكثيــرا ماكيــا احلصان  جهــدا 
بشاهير الشعراء فأوخذوا على قلق 
القافية وكثيرا ما كان هذا القصور 
ســببا للتضحية باملعنى او املبنى 
احيانا . ودونك احمد شــوقي الذي 
تبوا الصدارة في عالم الشعر ولقب 
بأمير الشــعراء . وليــس بينه وبني 
اجلواهري غير جيل واحد . وقد توفي 
وللجواهري اثنــان وثالثون عاما وله 
مكانته في عالم الشــعر ، فكثيرا 
ماخان شــوقي البحث عن القافية 
احملكمــة لتلجئــه الى اســفاف ، 
تأتي اجلواهري مطواعة ال  والقافية 
حتس لها اي نبؤ . بل نشعر احيانا بان 

االعتياض عنها بغيرها قد يفســد 
البيــت بأكمله ، فهــي هي وليس 
غيرها . واني اراه دائما بهذا االلتزام 
وبهذه الثروة العظيمة من املفردات 
اللغويــة . يقف بــني عمالقني من 
هما  الغاير  العربي  الشعر  عمالقة 
الرومي  وابن   ) )ابو الطيــب  املتنبي 
)علي بن عبــاس ( وبني هذين وبينه 
اكثر من عشرة قرون . اولهما بقوة 
وامتالكه  نســجه  واحكام  تعبيره 
ناصيــة اللغة . والثاني لســهولة 
وقوة اداء في املعنــى واختيار دقيق 
في التعبير وهو ما تدعوه بالسهل 
بفنون  شــاملة  واحاطة  املمتنــع 
البيان ومفردات اللغة وطول النفس 

 .
نأمــل في هذيــن البيتــني اللذين 
قالهمــا ابن الرومي في شــخص 
بخيــل يدعى خالد .كيــف تألقت 
القافية واملعنــى وااليقاع بوحدة ال 

انفصام لها . 
يفتر خالد عن نفسه       وليس بياق 

وال خالد 
فلو استطاع لتقتيره       تنفس من 

منخر واحد 
وتتجلــى الغنائيــة وااليقاع وروعة 
القافية في ترجمة قام بها الشاعر 

الفرنسي فكتور هوغر :
قتــل امرء فــي غابــة         جرمية 

التغتفر 

وقتل شــعب امن       مسألة فيها 
نظر 

لو تأملت االصل او انشدته ملا شعرت 
بعشــر معشــار الوقع الذي يخلفه 
تالوتك الترجمة وقد بلغت من الدقة 
حدا انــك تســتطيع ان ترصف كل 
كلمة من االصل حتــت مقابلها من 

الترجمة .
وتعلم ان الشــعراء الكــرد العظام 
امثــال تالــي ، واجلزيــري وخانــي ، 
التزموا من  والطالبانــي وغير هــم 
، واخصها  االوزان العربيــة الكثيــر 
نظمهم مــن بحر )املديــد( و)الرمل 
( ، والتزموا ايضــا بالقافية على قدر 
اتســاع اللغة الكردية لها وهو غنم 
كبير دفع الشــعر الكردي الى مرتبة 
الغنائية وااليقاعية فأصبح كالشعر 

العربي ينبوعا يختار منه املغنون .
اجلواهري وقاسم 

وأعود الــى اجلواهري القــول ان هذا 
الشــاعر الكبير مــازال ينتظر ذلك 
الناقد واحمللل اجلدير به ويفنه الرائع .

اتراه ســيكون آخر عمالقة الشــعر 
العربي ؟ 

*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  يحيــى  وســعيد  طيــب 
مــن منشــورات دار أراس للطباعة 
الطبعة  اجلمل،  والنشر، منشورات 

األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 33



العواصم ـ وكاالت:

ألقــى دييجــو مارادونا، أســطورة 
األرجنتــن، باللــوم علــى االحتــاد 
األرجنتينــي، فــي خــروج املنتخب 
مبكرا من دور ثمــن النهائي، بكأس 

العالم بروسيا.
ونقلــت صحيفة »مــاركا« حديث 
مارادونا في برنامج »من يد رقم 10« 
 »Telesur« قنــاة  يعرض على  الذي 
الفنزويلية، حيث دافــع عن ليونيل 
ضــد  املنتخــب،  قائــد  ميســي، 
االتهامات التي وجهت له بالتقصير 

في املونديال.
وقال: »لقد أرادوا من ميسي أن يقوم 
بكل شيء على أرض امللعب، ليو كان 

ميرر الكرة لبيليا وإينزو بيريز وعندما 
كان يعود لهما يجدهما ســاكنن 

كاحلجارة«.
وتابع: »املشــكلة تكمــن في مدى 
اجلودة لدى املســؤولن فــي االحتاد 
األرجنتيني، يجب أن يكون لدينا احتاد 
يعــرف كرة القدم فــي املقام األول، 
لقد قابلت دافور سوكر، رئيس االحتاد 
الكرواتي، كان زميلي في إشــبيلية، 
واآلن لديه عالقة مميزة مع الالعبن«.. 
املونديال  في  قدمته كرواتيــا  وعما 
يقدم  فريق  لديهــا  »كرواتيا  واصل: 
كل شيء في امللعب، انظر لهم اآلن 

هم في املباراة النهائية«.
واختتم ذو الـــ 57 عاما تصريحاته، 
بإطالق لقب »العب الشطرجن« على 
بسبب  املدرب خورخي ســامباولي، 

كثرة إجراء تعديالت في التشكيلة.
وفشل منتخب التاجنو في استكمال 
مشــواره في املونديــال، حيث قدم 
مستوى متواضع في دور اجملموعات، 
ثم ســقط أمام املنتخب الفرنسي 

في دور الـ 16 بنتيجة 3-4.
من جانب اخر، أكد نادي بايرن ميونخ 
األملاني، رفضــه انتهاك حقوقه من 
قبل الشــركة الراعيــة للمنتخب 
نهائيات  أثناء  الدعاية  األملاني، خالل 
هاينز  كارل  ورد  روســيا..  مونديــال 
رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن: 
»االحتاد األملاني يتحــول أكثر فأكثر 
إلى آلة تسويق، وهذا ال يقبله بايرن«.
ونشــبت أزمــة بــن حامــل لقب 
البوندسليجا واالحتاد األملاني، بسبب 
وجوشــوا  بواتنج  جيــروم  ظهــور 

كيميتــش على مقدمــة اإلعالنات 
بدال من العب واحــد فقط كما هو 
متفق عليه مع الراعي اخلاص لبايرن 

ميونخ.
الشــركة  باســم  متحدثة  وقالت 
»كل  األملاني:  للمنتخــب  الراعيــة 
االتفاق عليها  مت  اإلعالنية  االجراءات 
مسبقا مع االحتاد االملاني وكانت تتم 

فقط بعد املوافقة«.
يُذكر أن هذه األزمة حدثت بســبب 
مسعود أوزيل صانع ألعاب املاكينات، 
والذي كان يرتبط بعقد مع الشركة 
الراعية للمنتخب األملاني، ولكن بعد 
مشــكلة صوره مع الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغــان مت وضعه في 
مؤخرة الدعاية واســتبداله بنجمي 

بايرن.
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#موندياليات
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قطر والمعايشة الروسية 
بانتهاء مباراة اخلتام التي اقيمت أمس بن منتخبي 
فرنســا وكرواتيا ضمن نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم 2018 التي توج بلقبها املنتخب الفرنســي 
بعدما ســجل فــوزا كبيرا على نظيــره الكرواتي 
باربعة اهداف مقابل هدفن، فان مونديال روســيا 
بالنســخة 21 يكون اصبح من املاضي، فدروســه 
كثيرة، تؤكد ان ال كبيــر في عالم كرة القدم، ومن 

يجتهد يكون نصيبه النجاح.
البوصلــة توجهت مــن اليوم إلــى الدوحة، حيث 
عاصمة قطر الشــقيقة التي ستضيف مونديال 
2022، وألن قطر حريصة على االستفادة من جتارب 
االخرين، فقد كانت حاضرة بقوة في مالعب روسيا 
بوفد ضم نحو 2000 شــخص بن مسؤول وإداري 
وعناوين اخرى، انتظموا في معايشــة مع االجواء 
الروســية املونديالية مــن أجل اكتســاب اخلبرة، 
واالطالع على آليات العمل والنجاح الذي حتقق في 

شتى جوانب املونديال الروسي.
نعم، انــه األحتراف والســعي إلــى الوصول إليه 
وتطبيقه بجميــع االمكانات، فاملهمة لالشــقاء 
القطريــن في تضييف بطولــة عاملية بوزن كأس 
العالم، ســتكون مهمة لقارة آسيا التي سبق ان 
نالت شــرف التنظيم مناصفة بن كوريا اجلنوبية 
واليابان عام 2002، وســيكون اخلليج العربي محط 
نظار العالم، حيث سيضيف أول نسخة مونديالية 

في تاريخ النهائيات الذي يعود للعام 1930.
ليس مــن باب املبالغــة واإلنحيــاز للقطرين، بل 
كلمة حق تقال ان االشــقاء كانــوا على موعد مع 
التفوق في شتى البطوالت الرياضية التي ضيفتها 
الدوحة، وبالتأكيــد فان القطرين يتعلمون بصورة 
تدريجية ويستفيدون من املعايشات واالحتكاك مع 
دول العالم املتقدم، بالتالي فأن الســنوات املقبلة 
ستشــهد منهجية واعتماد آليات وبرامج تسهم 
في تهيئة افضل االجواء املالئمة على تضييف أكبر 

حدث لكرة القدم في العالم!.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل مدرب حــراس املرمى في أكادميية إســبانيول 
لكرة القدم، جنم عبد مطشر، على شهادة الدكتوراه 
من قســم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية 
التربيــة األساســية عــن أطروحته ) تأثيــر مترينات 
خاصة حلراس مرمى الناشئن بكرة القدم وفقاً ألهم 
لركالت  املنفذين  لالعبن  البايوميكانيكية  املتغيرات 

اجلزاء في توزيع وتركيز األنتباه وتوقع اجتاه الكرة(.
وضيفت قاعة الشهيد الدكتور كاظم طالل املناقشة 
في الكلية التي استمرت من الساعة 9 صباحا وحتى 
الرابعة والنصف عصراً، تألفت جلنة املناقشــة من أ.د 
موفق أسعد رئيساً وعضوية أ.د أحمد عبد األمير وأ.د 
أحالم صادق وأ.م.د محمد غني وأ.م.د فاتن إســماعيل 

عضواً ومشرفاً.

»الدكتوراه« للمدرب 
نجم عبد مطشر

تداعيات الوداع لنهائيات كأس العالم

مارادونا يدافع عن ميسي.. ورومينيجه ينتقد االتحاد األلماني

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

الفرنســي لكرة  املنتخب  تــوج 
روســيا  مونديال  بلقــب  القدم 
2018 على حساب كرواتيا باربعة 
اهداف مقابــل هدفن في املباراة 

التي اقيمت مساء أمس.
احلكــم  قادهــا  التــي  املبــاراة 
كانت  بيتانا،  نيستور  االرجنتيني 
حذرة فــي الدقائــق االولى، وفي 
املنتخب  ســجل   19 الدقيقــة 
الفرنســي هــدف الســبق عن 

نفذها  حرة  ركلة  طريق 
جيرزمان  أنطوان 

لعبها بقوة 

ليكملها 
فــع  ا ملد ا

تــي  ا و لكر ا
ماتويتكيش في مرماه.

كان  الكرواتي  العنــاد  لكــن 
حاضرا، فلعب باسلوب جميل، 
إلى الشباك عن طريق  ووصل 
هجمــة منســقة جميلــة 
داخــل منطقة اجلزاء لتصل 
املتقدم  املدافع  إلــى  الكرة 
بريتســييتش لعبها بذكاء 

اقصى يسار حارس مرمى فرنسا 
في الدقيقة 29.

وفي الدقيقــة 35 افضت تقنية 
الفيديو حالة مس مدافع كرواتيا 
للكرة، ليلجــأ احلكم إلى تقنية 
ركلة  احتســاب  معلنا  الفيديو 
أنطوان  بنجــاح  نفذهــا  جــزاء 
جيرزمــان الــذي لعــب كرتــه 
مبهارة عالية ميــن حارس كرواتيا 

سوبايتيش.
شــوط اللقاء األول انتهى بتقدم 
ديوك فرنسا بهدفن مقابل هدف 
واحد، وبرغم االستحواذ النسبي 
علــى الكــرة لصالــح املنتخب 
الكرواتي، اال ان نتيجة الشــوط 

األول كانت في صالح فرنسا.

بدأ  الثاني  املبــاراة  وفي شــوط 
منتخــب كرواتيــا ســاعياً إلى 
التعويــض، لكن بوجبا ســجل 
هدفا ذكيا فــي الدقيقة 59 بعد 
فاصل هجومي بــدأ بكرة مبابي 
لتجد  لعبهــا  املدافعن  خلــف 
جيرزمــان، الذي لعبها إلى بوجبا 
باملدافع  لترتطم  االخير  فسددها 
وتعود مرة ثانيــة ليلعبها بوجبا 

بذكاء مين حارس كرواتيا.
العبي  عزميــة  ضاعف  الهــدف 
الرابع  الهدف  وســجلوا  فرنسا، 
عن طريــق تســديدة مبابي من 
خارج منطقة اجلزاء في الدقيقة 
الفارق  ماتويتكيش  وقلــص   ،65
بعــد اســتغالله اخلطــأ حلارس 

مرمى فرنســا الــذي حاول لعب 
الكرة لزميله، بيد ان قدم الالعب 
الكرواتــي كانت االســرع للكرة 
الدقيقة  الشــباك في  وسكنت 

.69
ووقــف اخلط الدفاعــي ملنتخب 
فرنســا بجدارة امــام محاوالت 
العبي كرواتيا في الدقائق االخيرة 
للمبــاراة، حتــى اطلــق احلكم 
تتويج  معلنــا  النهاية  صفــارة 
فرنسا بلقبها الثاني تأريخيا بعد 
عام 1998 على حســاب البرازيل، 
فيمــا يعد هــذا النهائي الثالث 
الفرنســية  الديوك  تلعبه  الذي 
بعد اخلســارة امام إيطاليا 2006 

بفارق ركالت اجلزاء الترجيحية.

ديوك فرنسا تتوج بمونديال 2018 
فازت باللقب الثاني تاريخيًا

العبو منتخب كرواتيا

ميسي يهدر ركلة جزاء أمام ايسلندا مارادونا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اآلســيوي  االحتــاد  رشــح 
الدولي  احلكــم  للتايكوانــدو 
العراقــي، ناظم محمد خلف، 
نزاالت  إدارة  للمشــاركة فــي 
ضمن منافســات دورة األلعاب 
الثامنة عشرة في  االســيوية 

للمدة  تنطلق  التي  اندونيسيا 
مــن 18 آب ولغايــة 2 أيلــول 

املقبلن.
الذي يقيم في  وســبق خللف، 
اإلمــارات، ان قــاد العديد من 
شباب  بطوالت  ضمن  املباريات 
آســيا وللمتقدمــن، وحصل 

فيهمــا علــى شــهادة تقومي 
متقدمة، إلى جانب مشاركته 
نزاالت ضمن  إدارة  فــي  مؤخراً 
التي  الدولية  احلســن  بطولة 
اقيمت في األردن، وهي مصنفة 
G1، حيــث حصــل فيها على 

جائزة أفضل حكم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن االحتــاد املركــزي للمبــارزة 
اســتعداده لتنظيم بطولة العراق 
الدولية مبشاركة واسعة من شتى 
الثاني  النصــف  في  العالــم  دول 
من شــهر تشــرين الثاني املقبل، 
وال ســيما بعد جناحــه في تنظيم 
بطولة بغــداد الدولية التي اقيمت 
في شــهر رمضان بسالح السيف 
العربي وشــهدت مشاركة 10 دول 

بينها من أوروبا.
ذكر ذلك، رئيس احتاد املبارزة املركزي، 
زياد حســن، مبينا ان احتاده حصل 

علــى مباركــة اللجنــة االوملبية 
لتنظيــم بطولة العــراق الدولية، 
وينتظــر دعمــا من وزير الشــباب 
والرياضــة عبــد احلســن عبطان 
من أجل ان تنــال البطولة النجاح 

الكافي.
واوضــح حســن، ان النجــاح في 
بطولة بغداد، دفع احتاده إلى االعالن 
عن تنظيم بطولــة العراق لتكون 
محفل رياضي كبير للقاء االشقاء 
واالصدقــاء حتــت خيمــة بغــداد 

السالم.
وبن ان احتاد املبــارزة املركزي، تلقى 

دعوة للمشاركة في بطولة اجلائزة 
الكبرى في قطــر املقرر ان تقام في 
الثاني من شهر تشرين  االســبوع 
األول املقبل، موضحــا ان البطولة 
املتقدمــن ولكا  ســتقام لفئــة 

اجلنسن بسالح سيف املبارزة.
واشــار إلى ان املشاركة في بطولة 
اجلائزة الكبرى مهمة لتعزيز احلضور 
العراقي عربيــا، إلى جانب احلصول 
على موافقات الدول التي ستشارك 
في اجلائزة الكبرى من أجل احلضور 
إلى بغداد للتنافس ضمن منتخبات 

بطولة العراق الدولية املقبلة.

حكم عراقي يدير نزاالت اآلسياد بالتايكواندو

»المبارزة« يستعد لتنظيم
 بطولة العراق الدولية 



البصرة - سعدي السند:
أقام نــادي القراءة فــي البصرة 
املترجمني  جمعية  مع  بالتعاون 
حلقة  الثقافة  وقصر  العراقيني 
)آفاق جديدة  نقاشية عن كتاب 
في دراسة اللغة والعقل( لعالم 

اللغة نعوم تشومسكي.
الكتاب الــذي قام بترجمته الى 
العربية عدنان حســن  اللغــة 
جــرت عنه حــوارات ومداخالت 
احلضور  قبــل  وانطباعــات من 
وكان حضورا جميــال لعدد من 
األبداع  مدينة  ومثقفي  مبدعي 
قاعة  بهــم  اكتظــت  الذيــن 
قصر الثقافة فــي البصرة وقد 
أغنوا احللقة بنقاشــاتهم التي 

استمرت ألكثر من ساعتني.
النقاشــية  احللقة  بدايــة  في 
رحبــت رئيســة نــادي القراءة 
فــي البصرة ســهاد عبدالرزاق 
واشــارت  احلاضــرة  بالنخبــة 
فــي كلمتهــا الــى ان حلقتنا 
انطالقا  تأتي  اليوم  النقاشــية 
من ان للكتاب أهمية كبيرة في 
حياتنــا وقد تناســينا وجتاهلنا 
هذه الثروة املهمة بشكل واضح 
بالرغــم مــن ان الكتاب صديق 

صدوق اليغدر واليخون ونحن في 
نادي القراءة في البصرة تواصلنا 
مع الكتاب بشكل مدروس وقد 
عالقة  شكلوا  ممن  البعض  وجد 
طيبة مــع الكتاب ووجدنا خالل 
القــراءة بأن القــراءة اجلماعية 
تضيف الكثيــر وكان لها الوقع 
ســبيل  فعلى  عندنا  األجمــل 
املثال هناك اسماء ملؤلفني كبار 
قرأنــا مؤلفاتهم قراءة تقليدية 
وهم ممــن حصلوا علــى جائزة 
التعمق  قبل  البعض  وقال  نوبل 
في القراءة بأن األســم الفالني 
اليستحق وهذا اآلخر اليستحق 
ولكنهم عندما تعمقوا بالقراءة 
اولئك  ان  واحلوار اجلماعي وجدوا 
املؤلفني كانوا  يســتحقون تلك 

اجلائزة العاملية .
وبّينت ســهاد أيضــا ان النادي 
تفاصيــل  كل  فــي  ينطلــق 
حالة  الكتاب  ان  مــن  فعالياته 
خاصة وقد عمل على ان يجعل 
من القراءة حالة ضرورية وعملنا 
علــى شــتى األصعــدة ولكل 
شــرائح اجملتمــع وبضمنهــم 
نشاطات  لدينا  وكانت  األطفال 
متعددة  عراقية  محافظات  في 

وايضــا فــي جمهوريــة مصر 
العربية وفــي املانيا وغيرها وقد 
حملته  أيام  قبــل  النادي  أطلق 
األماكن  في  القراءة   ( املوسومة 
العامــة حالة حضاريــة(  وقد 
حققنا هذا النشاط اليوم وعبر 
هذه احللقة النقاشية مع كتاب 
) آفاق جديدة في دراســة اللغة 
والعقل( لنتحاور ونلمس أهمية 

القراءة فــي حياتنا وماحتدث به 
كتابه  في  تشومســكي  نعوم 

هذا.
ثم حتدث عدد مــن احلضور عن 
في  وزادوا  املؤلــف  وعن  الكتاب 
وأشادوا  االثنني  عن  معلوماتهم 
اثراء  فــي  ودوره  القــراءة  بنادي 
ساحة الثقافة بأفكار وطروحات 
ذكية في ميدان العمل األبداعي 

من خــالل تطوير عملية القراءة 
وتعزيز عالقــة اآلخرين بالكتاب  
ثم تواصلــوا مع موضوع احللقة 
وهو كتــاب ) افــاق جديدة في 
دراســة اللغة والعقــل ( حيث 
تعد اللغــة إحدى أهم الصفات 
اإلنســانية متيزاً، فهــي مكون 
رئيســي في حياة الناس، تتيح 
طبيعية،  بصورة  التواصل  لهم 
وتســمح لهــم بالتعبيــر عن 
محققني  وأحاسيسهم  آرائهم 
ذواتهــم في اجملتمــع، ومن هذه 
الفرادة واخلصوصية تتخذ علوم 
في  وضرورتها  أهميتهــا  اللغة 
اللغة  يعني علــم  وال  حياتنــا 
باملفهوم احلديــث درس الصرف 
والنحــو والبيان، فهــذا الدرس 
هو اجلــزء امليكانيكي منه، وإمنا 
يعني دراســة اللغــة ومميزاتها 
الكون  لفهــم  العلــوم  كأحد 
أبعاداً  بذلــك  متخــذة  واحلياة 
بيولوجية وفلسفية واجتماعية 
وهناك أســباب عديــدة كانت 
اللغة من أجلها وســتظل ذات 
أهمية خاصة لدراسة الطبيعة 

البشرية.
يدأب  تشومســكي  جنــد  كما 

علــى التعمق فــي املقتضيات 
املبدع، كما  النفسية للمتكلم 
أن استلهامه للعقل يعد إطارا 
مرجعيا حدد مبوجبه وجهة نظره 
في مسألة اكتساب اللغة، التي 
ال تتأتى إال وفق مبدأين اثنني هما 

الكفاءة اللغوية واألداء.
نعــوم  أفــرام  ان  ويذكــر 
تُُشوِمْسِكي ولد في 7 ديسمبر 
بنســلفانيا(  بفيالدلفيا،   1928
هو أستاذ لســانيات وفيلسوف 
أميركــي إضافة إلــى أنه عالم 
ومؤرخ  باملنطق  وعالــم  إدراكي 
وناشــط سياســي وهو  وناقد 
أســتاذ لســانيات فخــري في 
والفلسفة  اللســانيات  قسم 
ماساتشوســتس  معهــد  في 
للتكنولوجيــا والتي عمل فيها 
ألكثر من 50 عامــا وهو مؤلف 
100 كتاب وقد ُصنف  ألكثر من 
باملرتبــة الثامنــة ألكثر املراجع 
التي يتم االستشــهاد بها على 
اإلطــالق وُوصف تشومســكي 
ايضــا  بالشــخصية الثقافية 
البــارزة، حيث ُصوت له كـــأبرز 
اســتطالع  في  العالم  مثقفي 

للرأي عام 2005

تشومسكي في نادي القراءة بالبصرة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رئيسة نادي القراءة في البصرة تتحدث ملراسل )الصباح اجلديد(

تعلن دائرة العيادات الطبية الشعبية دعوة استقدام 
أطباء أجانب على النفقة اخلاصة مبوجب وثيقة إبداء 

اهتمام توقع بني الطرفني :
1 - تدعو دائرة العيادات الطبية الشــعبية األطباء 
لتقــدمي طلباتهم  املتخصصة  الطبيــة  واملالكات 
اخملتومة واملوقعة للتعاقد بشــأن استقدام األطباء 
واملالكات الصحية والتمريضية من األجانب للعالج 

على النفقة اخلاصة.
2 - ســوف تعتمد إجــراءات الدعوة عند الســماح 
باملشــاركة جلميع مقدمي العطاءات للدول املؤهلة 

قانونياً.
3 - ميكن ملقدمي العروض املهتمني ومن ذوي األهلية 
القانونية احلصــول على معلومات إضافية من دائرة 

العيادات الطبية الشعبية / شعبة العقود.
 البريد اإللكتروني لشعبة العقود :

 Email: ieyadat_info@yahoo.com
4 - علــى مقدمي العروض ان يســتوفوا متطلبات 
املؤهــالت مبا في ذلك املتطلبــات القانونية والفنية 
واملالية وكما مذكور في املتطلبات املرفقة مع اإلعالن.

5 - يتم تســليم العروض على العنوان أدناه عند أو 
قبل )2018/10/1( في الساعة )الثانية ظهراً( بتوقيت 
بغداد ســوف يتم رفض العــروض املتأخرة عن هذا 

املوعد .
6 - العنوان املشار اليه ســابقاً هو بغداد/ اإلسكان 
غربي بغداد/ دائرة العيادات الطبية الشعبية/ شعبة 

العقود.
جهة التعاقد : وزارة الصحة والبيئة/ دائرة العيادات 

الطبية الشعبية.

Popular Medical Clinics Office announces 
about invitation to bring foreign doctors to 
treatpatients at theirown expenses upon mutual 
written interested document between the two 
parties :
1. Popular Medical Clinics Office/ contracts 
unit invites doctors and specialized medical, 
health, and nursing staffs to offer their sealed 
and signed bids to contract with them about 
bringing foreign doctors to treat patients at their 
own expenses.
2. Invitation procedures will be adopted after 
allowing bidders to participate in legally 
eligible countries.
3. Those who are interested and legally 
qualified can get more information from Popular 
Medical Clinics Office/ contracts unit.
Email: ieyadat_info@yahoo.com
4. Bidders must meet all legal, technical, 
and financial requirements as stated in the 
requirements conditions attached to the 
announcement.
5. Bids will be delivered at the address below 
at or after 1 / 10 / 2018 at 2 p.m. Baghdad time. 
Late bids will be rejected after this date. 
6. The address referred to earlier is Baghdad/
AL-Eskan )west of Baghdad(/ Popular Medical 
Clinics Office.
Contractor: Ministry of Health and Environment/ 
Popular Medical Clinics Office. 

Announcementإعالن

بغداد الصباح الجديد
تتحــدث كتــب التاريخ كثيــرا عن علــوم الفلك في 
احلضارات القدمية، والوسائل التي اعتمدها االنسان في 
تلك احلقب الزمنية للبحث عن املعلومة واليقني اخملتبئ 
خلف كل ما بالكون من تفاصيل تقترب أحيانا الى حدود 

االعجاز.
يقــول الباحث االثاري عامــر عبد الــرزاق: ان العراقيني 
هــم رواد علم الفلك، ها هي روســيا والواليات املتحدة 
االميركية وكذلــك الصني يجوبون الفضــاء اخلارجي، 
وامتأل الفضاء مبركباتهم وأقمارهم ومحطاتهم، وظل 
العرب بنحو عــام والعراقيني على وجه اخلصوص، مبوقع 

املتفرج، وذلك الشيء الوحيد باستطاعتنا.
 وتابــع عبد الرزاق حديثه عن الفــارق الزمني واحلضاري 
والعلمــي ما بني العراق القدمي والعــراق احلديث او الذي 
من املفتــرض ان يكون حديث: لألســف الشــديد فان 
العراقيني املكتفني بلعب دور املتفجر اليوم، هم أول من 
سبق العالم بهذا العلم )علم الفلك( الذي اصبح اليوم 
حكرا على الغرب، حتى مع محاوالت بعض الدول اللحاق 
بالركــب العلمي العاملــي لكن يبقى الغــرب العامل 

األساس الذي يستندون عليه في خطواتهم تلك.
ثــم عرج عبد الرزاق على حضارة ســومر بوصفهم اول 
من اســتعمل الزقــورات كمراصد فلكيــة، وقد وثقوا 
صورا للكواكب والنجوم في االختام االســطوانية، وفي 
بعض االلواح، ووضعت شروحات مهمه وخطيرة لسير 
الكواكب واالبعاد واملسافات وبعض النظريات الفلكية 
التي جرى اكتشاف بعضها في القرن العشرين من قبل 

وكالة ناسا األميركية.
 وكان حلضــارة بابــل حصــة باحلديث عــن تاريخ علم 
الفلك بالعــراق القدمي اذ قال عبد الرزاق: البابليون وثقوا 
مشــاهداتهم عن النجوم والكواكــب في رقم طينية، 
اطلقوا عليها اســم )اليوميات الفلكية( اذ بلغ عددها 

1200رقيم طيني في املتحف البريطاني فقط .
وأضاف: أاطلق السومريون ومنذ االلف الثالث قبل امليالد 
أسماء على هذه النجوم والكواكب، وقد سجلو كسوفا 
كامال للشــمس يوم الثالث من شهر ايارعام 1375 قبل 
امليالد. ويعــد العراقيون هم أول مــن رصد مذنب هالي 
فــي التاريخ، وجاء ذكر املذنب فــي الرقم الطينية حتت 
اســم)sallammu( والتي تعني الشهب، أو النيازك في 

الكتابات البابلية.

الفلك بتاريخ 
العراق القديم
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