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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
أم��س اجلمع��ة , ع��ن حتريرها قرى 
واجلدي��دة  القدمي��ة  )الريحاني��ة 
األمي��ن  الس��احل  ف��ي  وغزيل��وه( 
للموصل ، فيم��ا اتفقت القيادات 
العس��كرية عل��ى ع��دم االعتماد 
على الغ��ارات اجلوي��ة ألن ذلك قد 
يزه��ق أرواح الكثي��ر م��ن الن��اس، 
مش��يرا إل��ى إن" الق��وات األمنية 
ستستخدم بعض املناورات بهدف 
تغيي��ر اخلط��ط العس��كرية مب��ا 

يتالئم مع الوضع احلالي . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الركن يحيى 
رس��ول إن "قوات الفرق��ة املدرعة 
التاسعة وبإسناد من قوات احلشد 
الش��عبي شرعت صباح يوم أمس 
اجلمعة ، بعملية عسكرية لتحرير 
املناط��ق املتبقي��ة ضم��ن قاط��ع 
املس��ؤولية ف��ي الس��احل األمي��ن 

للموصل . 
وأضاف رس��ول ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن " 
القوات األمنية حررت قرية )غزيلوه 
واجلدي��دة(  القدمي��ة  والريحاني��ة 
داع��ش  س��يطرة  م��ن  بالكام��ل 

ورفعت العلم العراقي فوقها. 
من جانبه كشف مصدر امني في 
قيادة عمليات نينوى ، عن إن القوات 
العراقية س��تبطئ وتي��رة املعارك 
في املدينة القدمية باملوصل بهدف 

تقليص عدد الضحايا املدنيني. 
‘‘الصباح  املصدر لصحيف��ة  وقال 
اجلدي��د‘‘ أن" الق��ادة العس��كريني 
اتفقوا عل��ى عدم االعتم��اد على 
الغ��ارات اجلوية ألن ذل��ك قد يزهق 
أرواح الكثي��ر من الناس، مش��يرا 
إل��ى إن" القوات األمنية حتتاج إلى 
إجراء بعض املناورات بهدف تغيير 
اخلطط العس��كرية مبا يتالئم مع 

الوضع احلالي". 
وأكد املص��در الذي لم يفصح عن 
أس��مه ب��ان" م��ن ضم��ن اخلطط 
إع��ادة انتش��ار الق��وات العراقية 
لزيادة الدعم ف��ي املناطق احمليطة 
بغ��رب املوصل ب��دل الزحف جنوبا 

باجتاه املدينة القدمية. 
اجلان��ب  ف��ي  التق��دم  إن"  وتاب��ع 
الشرقي من املدينة كان سريعا إال 
أن الوضع اآلن صعب جدا بس��بب 
الدروع البش��رية التي تتخذها زمر 

داعش اإلرهابية ."
تتمة ص3 

العمليات المشتركة تضع خططًا عسكريًة
جديدًة لتحرير ما تبقى من أيمن الموصل  

مع السيطرة على قرى )الريحانية القديمة والجديدة وغزيلوه(

القوات املشتركة في اجلانب األمين من املدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
الذي��ن ميتلكون  املواطنني  العب��ادي، 
يقدموه��ا  أن  الفس��اد  ادل��ة عل��ى 
الى اجله��ات الرقابية التي س��تقوم 
بحمايتهم، فيما أشار الى أن القوات 
األمنية قدمت شهداء خالل معركة 
املوص��ل اكثر م��ن الش��هداء الذين 

سقطوا من املدنيني.
وق��ال العب��ادي في كلم��ة له خالل 
برنام��ج االمم املتحدة لرس��م خارطة 
ب العراق  طري��ق مكافح��ة الفس��اد 
وتابعتها "الصباح اجلديد"، "ادعو من 
ميتلك ادلة على الفس��اد ان يقدمها 
الى اجله��ات الرقابية التي س��تقوم 

بتوفير احلماية الالزمة له".

الدائ��رة  التحري��ر  مع��ارك  وبش��أن 
ف��ي املوصل أش��ار العب��ادي الى انه، 
"اعددنا ملعركة املوصل قبل عام من 
انطالقها وحرصنا على توفير احلماية 
للمدنيني خالل املعارك"، الفتاً الى أن 
"الق��وات األمنية قدم��ت خالل ذلك 
ش��هداء عددهم فاق الش��هداء من 
املدنيني". وتخ��وض القوات العراقية 
املشتركة عمليات عسكرية واسعة 
النط��اق الس��تعادة مدين��ة املوصل 
من تنظي��م "داع��ش"، فيم��ا أعلن 
القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العبادي، في )19 ش��باط 2017(، عن 
انطالق صفح��ة جديدة من عمليات 
"قادم��ون ي��ا نينوى" لتحري��ر اجلانب 

األمين للمدينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املالية، إعفاء املكلفني 
الغرام��ات  م��ن  الضريب��ة  بدف��ع 
يوم��اً   90 ومنحه��م  والفوائ��د 

لتسديد الديون.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، "دعماً لإلقتصاد 
لإلج��راءات  وتس��هيالً  الوطن��ي 
املتعلقة به في ظل االزمة الراهنة 
تعلن وزارة املالي��ة اعفاء املكلفني 
أكان��وا  س��واء  الضريب��ة  بدف��ع 
أف��راداً أم ش��ركات أم كيان��ات من 

الغرام��ات والفوائ��د املترتبة على 
عدم تسديدهم الديون املستحقة 
لصالح الهيئة العامة للضرائب".
"وإس��تكماالً  انه  البي��ان،  وأضاف 
له��ذه الرؤية املتبلورة بالتنس��يق 
مع جلنة الش��ؤون االقتصادية فان 
وزارة املالي��ة تؤك��د على تس��ديد 
ف��ي غضون  املس��تحقة  الدي��ون 
م��دة التتج��اوز تس��عني يوما من 
تاريخ ص��دور الق��رار وبخالفه يتم 
اس��تحصال الغرام��ات والفوائ��د 

وأصل الديون املسجلة".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالب مس��ؤولون عراقيون بضرورة 
مراجعة السياس��ات النفطية في 
العراق )ثان��ي أكبر منتجي منظمة 
أوبك بعد السعودية(، في ظل غياب 
دور الش��ركات الوطني��ة، وبه��دف 
زي��ادة اإلي��رادات بعد تراجع أس��عار 
اخلام بأكث��ر من ثلث��ي قيمته على 
مدار عامني ونصف، ما تس��بب في 
مضاعفة العجز باملوازنة السنوية.

"إع��ادة  أن  املس��ؤولون،  وأض��اف 
البد  النفطية  السياسات  مراجعة 
وأن تش��مل تقدي��رات االحتياط��ي 

النفط��ي والغازي، وقضي��ة تطوير 
احلق��ول النفطي��ة املش��تركة بني 
العراق والكويت، م��ع التركيز على 
ع��دم التن��ازل ع��ن حق��وق العراق 

النفطية".
املقترحات  تنش��ر  اجلدي��د  الصباح 
التي مت مناقش��تها في ندوة اقامها 
معهد التقدم للسياسات االمنائية 
والتي تناولت السياس��ة النفطية 
في العراق واملقدمة من قبل االستاذ 
طارق شفيق واالستاذ احمد موسى 

جياد .
التفصيالت ص5

العبادي يدعو من يمتلك أدلة 
على الفساد تقديمها للجهات 

الرقابية

إعفاء المكلفين بدفع الضريبة
من الغرامات والفوائد

مطالبات بمراجعة شاملة
لسياسة العراق النفطية

انطالق عمليات عسكرية استباقية في 
صالح الدين ومقتل نحو 200 »داعشي«

متحف الموصل بانتظار إعماره بعد
أن حوله "داعش" إلى "ديوان الزكاة" 23

متابعة الصباح الجديد:
أعلن��ت الوالي��ات املتح��دة أنها 
أطلق��ت صواري��خ ك��روز عل��ى 
مدين��ة  ق��رب  جوي��ة  قاع��دة 
حمص السورية ردا على هجوم 
يعتق��د أنه كيماوي اس��تهدف 
بل��دة خاضع��ة للمعارض��ة في 
محافظة إدل��ب، وفيما أدان فيه 
عدد م��ن الدول الضرب��ة اجلوية 
اس��تهدفت  الت��ي  األميركي��ة 
مط��ارا عس��كريا ف��ي س��وريا، 
عب��رت دول أخ��رى ع��ن ترحيبها 

بهذه الضربة ودعمها لها.
وبحسب وزارة الدفاع األميركية 
في  فإن س��فينتني  )البنتاغون(، 
 59 أطلق��ت  املتوس��ط  البح��ر 

صاروخا من طراز توماهوك .
وأك��د الرئي��س دونال��د ترام��ب 
أنه أمر بش��ن ضربة عس��كرية 
عل��ى قاع��دة الش��عيرات التي 
انطل��ق منها هج��وم على بلدة 
خان ش��يخون أس��فر عن مقتل 

عشرات املدنيني.

لكن الرئي��س فالدميير بوتني قال 
إن الهجوم األميركي عدوان على 
سيادة س��وريا وانتهاك لقواعد 

القانون الدولي.
وأض��اف بيان صادر عن الكرملني 

أن السوريني ال ميتلكون أسلحة 
كيماوي��ة، وأن الرئيس بوتني يرى 
الهجوم محاولة لصرف العالم 

عن مقتل املدنيني في العراق.
وحذرت موسكو من أن الهجوم 

يض��ر بش��كل بال��غ بالعالقات 
الروسية األميركية.

وق��ال محاف��ظ حم��ص ط��الل 
األميرك��ي  اإلج��راء  إن  الب��رازي 
يخ��دم أه��داف تنظي��م داعش 

ومجموع��ات مس��لحة إرهابية 
أخرى. وأضاف أن الهجوم أس��فر 
قتل��ى وس��بعة  ع��ن خمس��ة 

جرحى.
ويق��ول مراس��ل ب��ي ب��ي س��ي 
ف��ي دمش��ق عس��اف عب��ود إن 
تنظيم داعش نفذ هجوما على 
منطق��ة الفرقلس ق��رب مطار 
الريف الشرقي  الش��عيرات في 
حلم��ص. ويعتق��د أن التنظي��م 
الصاروخ��ي  الهج��وم  اس��تغل 
األميرك��ي على املطار للتوس��ع 

في املنطقة.
إن  املتح��دة  الوالي��ات  وتق��ول 
طائ��رات س��ورية انطلق��ت من 
الثالث��اء  الش��عيرات  قاع��دة 
املاضي، ونفذت هجوما كيماويا 

على خان شيخون.
وقال ترامب إن الرئيس الس��وري 
غ��از  اس��تخدم  األس��د  بش��ار 
م��ن  الكثي��ر  لقت��ل  أعص��اب 

األشخاص.
تفصيالت ص6

الواليات المتحدة تستهدف مطارًا عسكريًا
سوريًا بـ 59 صاروخًا ومقتل ستة أشخاص

بغداد - وعد الشمري:
محافظ��ة  مجل��س  كش��ف 
كرك��وك، أم��س اجلمع��ة، ع��ن 
مس��اع لتس��وية ازمة رفع علم 
اقليم كردستان، وفيما استبعد 
احل��ل  أن  إل��ى  اش��ار  تدويله��ا، 
سيكون قبل الذهاب إلى احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا لتف��ادي وجود 

خاسر بني االطراف السياسية.

وق��ال عض��و مجل��س احملافظة 
جن��اة  التركمان��ي  املك��ّون  ع��ن 
حس��ني في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "الوضع في كركوك 
يتجه نحو احللحلة بعد الزيارات 
الكردي��ني  للحزب��ني  املكوكي��ة 
الرئيسني ولقائهما مع القيادات 
املهمة ف��ي بغ��داد واالعالن عن 
االستعداد لتنفيذ املادة 140 من 

الدستور".
وأضاف حسني أن "الكرد تراجعوا 
ف��ي مواقفهم املتش��نجة، وأن 
االيام القليلة املقبلة ستش��هد 
حالً يحف��ظ ماء الوج��ه جلميع 
االط��راف بخصوص إن��زال علم 
االقلي��م م��ن مبان��ي احملافظ��ة 
كونه��ا ليس��ت ضم��ن احل��دود 

االدارية لالقليم".

وأس��تبعد "اللجوء إل��ى احللول 
الدولي��ة واالقليمية"، مؤكداً أن 
"اجلميع يرفض االستعانة بطرف 
خارجي وهم يقفون مع تس��وية 
االزمة التي هي في طريقها إلى 
احل��ل أما محلياً        داخل حدود 
احملافظة أو وطنياً على مس��توى 

العراق بشكل كامل".
تتمة ص3

بغداد ـ مشرق ريسان:
يعت��زم التحال��ف الوطني خوض 
املقبلة "في  البرملانية  االنتخابات 
قائم��ة موح��دة" متث��ل "الطيف 
مش��اركة  دون  م��ن  الش��يعي" 
كتلة األح��رار، وفيما أكدت كتلة 
"الدعوة اإلس��المية" متاس��كها، 
نف��ت األنباء عن ح��دوث جبهتني 

داخل الكتلة.
ويقول النائب عن "كتلة الدعوة" 
جاس��م محمد جعفر، في حديث 

مع "الصب��اح اجلديد"، إن "حديث 
رئي��س الوزراء حي��در العبادي بأنه 
ل��ن يذهب إل��ى االنتخابات وحده، 
وال يهمه أن يكون رئيساً لقائمة، 
يؤك��د إن كتلة ح��زب الدعوة لها 
قائمة واحدة يرتبها احلزب وهو من 

يحدد رئيسها واعضاءها".
ف��إن  جعف��ر  النائ��ب  وبحس��ب 
س��يدخل  الوطن��ي  "التحال��ف 
املقبل��ة  البرملاني��ة  االنتخاب��ات 
بقائم��ة واح��دة، ممث��الً للطي��ف 

الش��يعي، مع التأكي��د بأن كتلة 
األحرار لن تكون ضمن التحالف". 

على حد قوله.
وفي الش��أن ذات��ه، يق��ول زميله 
في الكتل��ة النائب حي��در املولى 
إن "ائت��الف دولة القان��ون ال ينوي 
تش��كيل جبهتني، وكتلة الدعوة 
اإلسالمية حتديداً ستبقى موحدة، 
وال توجد أي نية حلدوث انشقاقات 
داخله��ا". في إش��ارة إل��ى األنباء 
التي أفادت بوجود حراك سياسي 

داخ��ل كتلة  لتش��كيل جبهتني 
"الدع��وة"؛ األول��ى بزعامة رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، واألخرى 
بزعام��ة نائ��ب رئي��س اجلمهورية 

نوري املالكي.
ويضي��ف املول��ى ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "االصطفاف 
السياسي احلالي ليس اصطفافاً 
طائفياً كما كان في الس��ابق، بل 

هو اصطفاف مؤسساتي".
تتمة ص3

مجلس كركوك: تسوية قريبة ألزمة
علم كردستان قبل الذهاب إلى القضاء

التحالف الوطني يخوض االنتخابات النيابية بـ "قائمة موحدة"
كتلة "الدعوة اإلسالمية" تؤكد تماسكها  تحدث عن تراجع "المواقف المتشنجة".. واستبعد "التدويل"

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفط،ام��س  أس��عار  قف��زت 
اجلمعة، بعدما أطلقت الواليات 
املتحدة العش��رات من صواريخ 
ك��روز عل��ى قاع��دة جوي��ة في 

سوريا 

وقفزت العقود اآلجلة خلام برنت 
إلى 55.70 دوالر للبرميل وبارتفاع 
بل��غ 0.83 دوالر او 1.51 % بحلول 
والنص��ف  الس��ابعة  الس��اعة 

صباحا بتوقيط بغداد.
االمريكي��ة  الوالي��ات  وكان��ت 

ق��د اطلق��ت 59 صاروخ��ا على 
قاع��دة عس��كرية جوي��ة ف��ي 
س��وريا ردا عل��ى قي��ام االخي��ر 
بضرب الكيمياوي على منطقة 
ش��يخوون الت��ي يتحص��ن بها 

املعارضة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقرر ان ينعقد في العاش��ر من 
شهر نيسان اجلاري وملدة يومني املؤمتر 
واملعرض العاملي الراب��ع حول املالية 
واملصارف واالستثمار في العراق في 

فندق فينيسيا في بيروت.
"الصب��اح اجلدي��د" التقت بالس��يد 
ش��ركة  رئي��س  احلس��يني  عب��اس 
اللجن��ة  ورئي��س  ساميكس��كو 
املنظمة للمؤمتر والذي اشار في هذا 
احل��وار  ال��ى التأكيد في ه��ذا املؤمتر 
عل��ى من��ح فرص��ة للبن��ك املركزي 
الستعراض سياسته االستراتيجية 
الس��نوية العامة امام املؤسس��ات 

العاملي��ة  والش��ركات  والبن��وك 
والعراقي��ة، واعطاء فرص��ة النقاش 
معهم وكذلك الس��عي الى النجاح 
ف��ي جلب ع��دد مه��م م��ن البنوك 
العاملي��ة  والش��ركات  واملؤسس��ات 
والعربي��ة والعراقي��ة مع��اً، وتوفي��ر 
فرصة للتعارف والتعاون فيما بينهم 
لتطوير املس����توى االداري واخلدمي 
في مصارفنا وكذلك اتاحة الفرصة 
ام��ام البن��وك واملؤسس��ات املالي��ة 
العاملية وش��ركات التأمني والصيانة 
جتاربه��م  الس��تعراض  املصرفي��ة، 

الناجحة امام مثيالتها العراقية.
تفصيالت ص2

"         " تحاور رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر بيروت 
حول المالية والمصارف واالستثمار في العراق

أسعار النفط تقفز بعد الضربة األميركية لسوريا

قاعدة الشعيرات بعد استهدافها بصواريخ كروز

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر محلي في محافظة 
ديالى،امس اجلمعة ، بأن احلش��د 
هجم��ات  أحب��ط  الش��عبي 
"داعش" على  لتنظيم  مسلحة 
نق��اط مرابطة أمنية في حمرين 

شمال شرق ب عقوبة.
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "قوة من لواء 110 في احلش��د 

الش��عبي أحبط��ت في س��اعة 
متأخرة من مس��اء يوم االول من 
امس، هجمات مسلحة لتنظيم 
داعش على نقاط مرابطة أمنية 
ف��ي حمري��ن م��ن جه��ة ناحية 
الس��عدية )65 كم شمال شرق 

بعقوبة(". 
"احلش��د  ان   ، املص��در  وأض��اف 
الش��عبي قصف جي��وب داعش 

بالصواريخ الت��ي كانت اصابتها 
مباشرة، وادت إلى خسائر بشرية 
ون��ادي ف��ي صف��وف التنظيم"، 
الفتا إلى "بسالة مقاتلي احلشد 
وفش��لت مخط��ط داع��ش ف��ي 

االقتراب من النقاط".
وفي س��ياق آخ��ر أعلن��ت خلية 
اإلعالم احلربي، ع��ن تدمير وكرين 
لتنظي��م "داع��ش" ومقت��ل 19 

"إرهابي��اً" بقص��ف للقوة اجلوية 
العراقية ف��ي قضاء تلعفر غربي 

محافظة نينوى.
وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه 
وكال��ة  ملعلوم��ات  "اس��تناداً 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات 
الق��وة  صق��ور  نف��ذ  االحتادي��ة، 
اجلوي��ة ضربتني جويتني أس��فرتا 

للدواع��ش  وك��ر  تدمي��ر  ع��ن 
وقتل  يس��تخدم كإدارة عمليات 
تس��عة إرهابيني وإعطاب جميع 
األسلحة املوجودة داخله في حي 

القادسية بقضاء تلعفر".
وأضاف��ت اخللي��ة ف��ي بيانها، أن 
الضربت��ني أس��فرتها أيض��اَ عن 
"تدمير وكر لإلرهابيني يستخدم 
الس��تقبال اإلرهابي��ني األجان��ب 

وقتل ١٠ إرهابيني وإعطاب جميع 
األس��لحة ف��ي الوك��ر ف��ي حي 

املثنى بقضاء تلعفر".
م��ن جه��ة أخ��رى أعلن��ت وزارة 
الداخلي��ة، ، ع��ن اعتقال عصابة 
مختصة بسرقة محالت صياغة 
الذه��ب والتجارية في الس��احل 

االيسر من املوصل.
تتمة ص3

الحشد الشعبي يحبط هجمات مسلحة على نقاط مرابطة في حمرين

عباس احلسيني



شؤون عراقية2

حاورته ـ حذام يوسف:

س��يعقد ف��ي العاش��ر من ش��هر 
نيس��ان اجلاري ومل��دة يوم��ن املؤمتر 
واملعرض العامل��ي الرابع حول املالية 
واملصارف واالستثمار في العراق في 

فندق فينيسيا في بيروت.
الصباح اجلديد التقت بالسيد عباس 
احلسيني رئيس شركة ساميكسكو 
ورئي��س اللجن��ة املنظم��ة للمؤمتر 
ليحدثن��ا ع��ن تفاصيل أكث��ر حول 
املؤمت��ر والنتائج املتوقع��ة من خالل 

تنظيمه.
-1ه��ذه املناس��بة الرابع��ة ضم��ن 
نش��اطكم.. كيف تقيمون املؤمترات 
السابقة والى ماذا يطمح املنظمون 

من املؤمتر الرابع؟
ج/ بداية نستطيع القول ان املؤمترات 
السابقة كانت مثمرة وجنحت جناحا 
باه��را، ف��ي حتقي��ق األه��داف التي 
وضعت الجلها ومنها على س��بيل 

املثال ال احلصر:
املرك��زي  للبن��ك  فرص��ة  من��ح   •
الستعراض سياسته االستراتيجية 
الس��نوية العامة امام املؤسس��ات 
العاملي��ة  والش��ركات  والبن��وك 
والعراقي��ة، واعط��اء فرصة النقاش 

معهم.
• النج��اح في جلب ع��دد مهم من 
والش��ركات  واملؤسس��ات  البن��وك 
والعراقية معاً،  والعربي��ة  العاملي��ة 
وتوفي��ر فرص��ة للتع��ارف والتعاون 
فيم��ا بينه��م لتطوير املس����توى 

االداري واخلدمي في مصارفنا.
البن��وك  ام��ام  الفرص��ة  اتاح��ة   •
واملؤسسات املالية العاملية وشركات 
املصرفي��ة،  والصيان��ة  التأم��ن 
الناجح��ة  جتاربه��م  الس��تعراض 
ام��ام مثيالته��ا العراقي��ة، وتق��دمي 
اقتراحاته��م ح��ول كيفي��ة تبنيها 

وتطبيقها في العراق.
للمص��ارف  جي��دة  ف��رص  خل��ق   •
والش��ركات واملؤس���س��ات املالية 
التكنولوجي��ا  لتبن��ي  العراقي��ة 
املصرفية اجلديدة، واالطالع عن قرب 
للبنوك  احلديثة  التكنولوجي��ا  على 

العاملية 
وكما هو مع��روف فان الظروف التي 
مي��ر به��ا الع��راق االن تختل��ف عما 
كانت علي��ه وقت انعق��اد املؤمترات 

السابقة، منها: 

تواج��ه  الت��ي  املالي��ة  املصاع��ب   -
العراق اليوم بسبب انخفاض أسعار 

النفط
- ازدياد إعداد املصارف العراقية

- تبل��ور سياس��ة البن��ك املرك��زي 
العراقي بش��كل أوضح من السابق 

وأكثر تطورا 
- احلاجة امللحة الى دعم مالي كبير 
املتضررة بس��بب  املناط��ق  العم��ار 

االرهاب
• ل��ذا يطم��ح املنظمون م��ن خالل 
مؤمتر املالية الرابع هذا الى توس��يع 
التع��اون ب��ن املؤسس��ات والبنوك 
العاملي��ة وب��ن مثيالته��ا العراقية، 
وارشادها الى الدور الذي من املمكن 
ان تق��وم ب��ه ه��ذه املؤسس��ات في 
مس��يرة اإلعمار والنه��وض بالواقع 

اخلدمي للمواطن العراقي.
2. ال��ى أي مدى تعزز ه��ذه املؤمترات 
اواصر الثقة ما بن املواطن، واملصارف 

االهلية واحلكومية؟
ج/ لالسف الى االن ليس هناك تقدم 
ملح��وظ في مجال تعزي��ز الثقة ما 
بن البنوك واملواط��ن العراقي برغم 
حرصن��ا في كل مؤمتر الى دعوة عدد 

من النواب لالطالع على االّراء النواب 
منتخبيه��م،  اراء  ميثل��ون  والذي��ن 
وكذلك ط��رح وجهات نظرهم حول 
بعض الس����يا سات املتبعة، لكننا 
لم نلمس سعي حقيقي منهم في 
هذا اجملال، ولم نس��معهم يتحدثون 
عن س��بل تعزيز الثقة لدى املواطن 
برغم اننا عل��ى يقن أن تعزيز الثقة 
يق��وم على ضم��ان حق��وق املواطن 
املالي��ة واحملافظة عليها، وهذا يتعزز 
من خالل تطوير استعمال الوسائل 
التكنلوجي��ة والصيان��ة املصرفية، 
االلكتروني،  الدفع  واعتماد سياسة 
كما يحدث في الدول املتقدمة، وهذا 
هو احد اهم احملاور التي س��يتناولها 

املؤمتر الرابع.
3. جرت االشارة الى بعض السلبيات 
الت��ي تخص بع��ض املص��ارف.. هل 
به��ذا  ومقترح��ات  اف��كار  هن��اك 

الصدد؟
ج/ أن كل م��ا نس��تطيع أن نقترحه 
ف��ي هذا الص��دد هو تش��ريع قانون 
ينظم عمل املصارف، ويضع شروطا 
وعقوبات تقلل من الس��لبيات ومينع 

التالعب والفساد. 

4. ه��ل س��يتناول املؤمت��ر موض��وع 
القروض املصرفية م��ن حيث قيمة 
القرض، وحجم الفائدة، والتسهيالت 

التي تقدم الى املواطن؟
االول��ى  بالدرج��ة  يتعل��ق  ه��ذا  ج/ 
العراقي  املرك��زي  البنك  بسياس��ة 
البن��ك  محاف��ظ  س��يقوم  والت��ي 
املركزي د علي العالق، والبروفيس��ور 
محمد داغر، ومس���تش���ار رئيس 
الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، 

باحلديث عنه خالل انعقاد املؤمتر.
5. م��ا يخص تأمن البن��ى التحتية 
للدفع االلكتروني والقوانن املتعلقة 
به��ذا املوضوع، هل هن��اك خطوات 
إلعم��ام موضوع الدف��ع االلكتروني 

في املؤسسات العراقية؟
ج/ سيكون هناك محور خاص يتناول 
هذا املوضوع، وهذا يعتمد على مدى 
جتاوب املؤسس��ات العراقية وإميانها 
بضرورة اخلروج من اطر السياس��ات 
والقوان��ن القدمي��ة الت��ي م��ا تزال 
تعتمدها وخاصة البنوك احلكومية 
مث��ل بنك الرافدين والرش��يد والتي 
ه��ي بحاج��ة ماس��ة ال��ى جتدي��د 
ستراتيجيتها، وإصدار قوانن جديدة 

تتماش��ى مع السياس��ة املالية في 
العالم وكيفية االستفادة منها. 

الس�����ابقة  مؤمتراتن��ا  كل  ف��ي   
في لن��دن 2012, دب��ي 2014 وبيروت 
2016 يبحث موضوع تطوير مصرف 
الرافدين، ومصرف الرش���يد، ولكن 
يبدو انه لم يج��ر تغيير جوهري في 
هذي��ن املؤس��س����تن الكبيرت��ن 
القدميتن.  والس��بب ان وزارة املالية 
س����ابقا لم تهتم كثيرا بهما ولم 

تعمل جديا بتطويرهما.
6. نحن نفتقر ال��ى موضوع االعالن 
واالعالم االقتصادي هل ان برنامجكم 
يش��مل مناقش��ة عالق��ة االع��الم 

بالقطاع املصرفي في العراق؟
ج/ ال شك ان اإلعالم بات ضرورة ملحة 
في كل مج��االت احلياة وهذا يعتمد 
عل��ى رغبة العاملن ف��ي هذا اجملال، 
واهتمامهم باجمل��ال االقتصادي، مع 
امياننا انه يجب أن يقوم اإلعالم بدوره 
في توعية املواط��ن العراقي بالواقع 
العراق  االقتص��ادي وتطورات��ه ف��ي 
والعالم.  ونحن سنكون س���عيدين 
جدا ملشاركة »اسماعيل زاير« رئيس 
حتري��ر واح��دة م��ن اه��م الصح��ف 

العراقي��ة، مش����اركتكم في هذا 
املؤمتر املهم.  وكما تعلمون فدوركم 
في ادارة احدى اهم جلس��ات املؤمتر 
س���يس��هم في دفع النقاش في 
املؤمتر ال��ى جهة املصلح��ة العامة 

البناء الشعب.
7. مب��ا ان املؤمت��رات املالية الس��ابقة 
تتح��دث عن املص��ارف العراقية هل 
في النية اقامة مؤمتر مماثل في بغداد 

في السنوات املقبلة؟
ج/ حتم��ا س��نعمل عل��ى ان يكون 
املؤمت��ر القادم في بغ��داد. إن اقامتنا 
للمؤمت��رات خ��ارج العراق يع��ود الى 
عدم متكن بعض البنوك واملؤسسات 
والش��ركات العاملي��ة الكب��رى م��ن 
احلضور ال��ى بغداد لدواع��ي أمنية. 
العقبات االمنية هي السبب الوحيد 
لعدم إقامة املؤمترات الس��ابقة في 
بغ��داد.  ولك��ن واحلم��د هلل الوضع 
االمني جيد االن وس�����نحاول دعوة 
العدي��د م��ن الش����ركات العاملية 
واملصرفي��ة  املالي��ة  واملؤس�����ات 
واالس�����تثمارية احلض��ور ملؤمترن��ا 

املقبل في بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت محافظة صالح الدين،امس 
عملي��ات  انط��الق  ع��ن  اجلمع��ة، 
عسكرية اس��تباقية في احملافظة 
ملالحق��ة اف��راد تنظي��م »داعش«، 
مشيرة الى أن العملية التي حملت 
اس��م »ثأر ش��هداء العراق وصالح 
الدين« اسفرت حتى اآلن عن مقتل 

نحو 200 مسلح من التنظيم. 
وقال��ت احملافظة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد«، إن »صالح 
الدين تزف البشرى الهالي احملافظة 
العملي��ات مدعومة  قي��ادة  بقيام 
االمنية  الق��وات  مبختلف صن��وف 
ف��ي احملافظة بعمليات اس��تباقية 
ف��ي عدة مناطق اس��فرت عن قتل 

اكثر من ٢٠٠ داعشي ثأرا لشهداء 
العراق واحملافظة«.

واضافت، ان »صولة الثأر لش��هداء 
احملافظة والعراق اسفرت ايضا عن 
تدمير ارب��ع عج��الت مفخخة مع 
شفل مفخخ في قاطع الصينية«، 
مبين��ة »س��يعلم م��ن تس��ول له 
نفسه باالعتداء على امن مدننا ان 

ردنا سيكون قاسيا وحازما، وها هم 
رجال احملافظة يصولون صولة الثأر 

الخوانهم«.
وتابعت، ان »قياداتن��ا االمنية خط 
ان  كان  ألي  نس��مح  ول��ن  احم��ر 
ميس��هم بكلمة فهم حماة االرض 
وبفضل اهلل وفضلهم ننعم باالمن 
واالمان«، الفت��ة الى »طيران اجليش 

العراق��ي كان له مس��اهمة كبيرة 
ف��ي دع��م الق��وات البري��ة وتأمن 
الغط��اء اجلوي له��م فضال عن دك 

الكثير من معاقل الدواعش«.
وش��هدت مدين��ة تكري��ت مرك��ز 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن، الثالثاء 
ع��دد  تس��لل   ،)2017 نيس��ان   4(
م��ن عناص��ر »داعش« ال��ى املدينة 

للش��رطة  دوري��ة  ومهاجمته��م 
وحتصنه��م في احدى املدارس بحي 
الزهور، حيث اش��تبكوا مع القوات 
االمنية الت��ي حاصرتهم، لتتمكن 
من قتلهم جميعا، فيما أفاد مصدر 
امني بأن تلك االشتباكات اسفرت 
ع��ن س��قوط قتل��ى وجرح��ى بن 

املدنين وعناصر القوات االمنية.

انطالق عمليات عسكرية استباقية في صالح الدين ومقتل نحو 200 »داعشي«

عباس الحسيني: نسعى إلى جذب البنوك والمؤسسات المالية 
العالمية الستعراض تجاربهم الناجحة أمام مثيالتها العراقية

قبل انعقاد مؤتمر بيروت حول المالية والمصارف واالستثمار في العراق
طارق حرب

يوم 2017/4/4كان هنالك لقاء بن الس��فير الكويتي 
واالمن العام جمللس ال��وزراء حول اعادة اعمار املناطق 
املتضررة من االرهاب وقبل ذلك بيوم اي يوم 3/ 2017/4 
صدر في اجلريدة الرس��مية جري��دة الوقائع العراقية 
بالع��دد )4441( وه��ي حتت��وي عل��ى النظ��ام رقم )3( 
لسنة 2017 نظام صندوق اعمار املناطق املتضررة من 
العملي��ات االرهابية والذي ق��رره مجلس الوزراء لكي 
يكون اساس��اً قانونياً وش��رعياً لعمل هذا الصندوق 
ومح��ددا القواعد واالح��كام اخلاصة بانف��اق االموال 
التي يقتضيها تنفيذ مش��اريع هذا الصندوق بحيث 
يتضمن ه��ذا النظ��ام مصلحة للمناط��ق املتضررة 
م��ن االرهاب وخاصة محافظ��ات االنبار وصالح الدين 
واملوص��ل وهذا م��ا ميكن اخلروج به من لقاء الس��فير 
الكويت��ي مع االمن العام جمللس الوزراء بحيث اطمأن 
الس��فير على ان ما تقدمه اجلهات املانحة س��يصل 
الى اجله��ات املتضررة م��ن العملي��ات االرهابية وقد 
وردت ف��ي هذا النظ��ام احكام كثي��رة منها االحكام 
اخلاص��ة باملادة )41( من قانون املوازنة العامة االحتادية 
جلمهوري��ة العراق رقم )44( لس��نة 2017 حيث قررت 
هذه املادة تأس��يس صندوق إلعادة اعمار املناطق التي 
دمره��ا االره��اب ويتمتع هذا الصندوق بالش��خصية 
املعنوية واالس��تقالل املالي واالداري حيث يتم متويله 
من املنح واملساعدات والقروض الدولية وما يخصص 
له م��ن اموال ضم��ن املوازنة العامة وق��ررت ان عمل 
ه��ذا اجمللس ينظ��م بنظام يص��دره مجل��س الوزراء 
وفع��ال اصدر مجلس الوزراء ه��ذا النظام بحيث حدد 
القواع��د واالح��كام العامة التي يج��ب ان يلتزم بها 
الصندوق العادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات 
االرهابي��ة وقرر النظام ارتب��اط هذا الصندوق مبجلس 
ال��وزراء ويكون مق��ره في بغداد ويج��وز منح فروع له 
في احملافظات املتضررة م��ن العمليات االرهابية وقرر 
النظام ان رئيس الصندوق الذي يعينه مجلس الوزراء 
بن��اء على ترش��يح رئي��س الصندوق مين��ح صالحية 
وزي��ر واالمتي��ازات اخلاصة به وحدد النظام الش��روط 
التي يجب توفرها في رئي��س الصندوق كاخلبرة التي 
ال تقل عن عش��رين س��نة والش��هادة العليا وقد قرر 
ه��ذا النظام اعادة اعمار وتأهي��ل املناطق التي دمرها 
االره��اب وازالة أثاره��ا ومعاجلة االض��رار احلاصلة في 
البن��ى التحتية وتعويض الف��رص التنموية املهدورة 
وحتقيق االهداف اخللقي��ة واالجتماعية وان الصندوق 
مي��ارس عمله بالتنس��يق مع اجله��ات املعنية بوضع 
اوليات املشاريع والسعي الى جلب املنح واملساعدات 
والهبات والتبرعات والقروض من الدول واملؤسس��ات 
التي لها ش��أن ف��ي تقدمي املنح له��ذا الصندوق وقرر 
النظام القيام باج��راءات التعاق��د ومتابعة التنفيذ 
والقي��ام بإجراءات اخلط��ط املطلوبة إلع��ادة االعمار 
وتنظيم ورعاي��ة املؤمترات واملع��ارض احمللية والدولية 
املتعلق��ة باع��ادة االعم��ار وان الصن��دوق يتكون من 
رئيس��ه ونائب��ه ودوائر الصن��دوق وان مجل��س امناء 
الصن��دوق يتكون من رئيس الصندوق ونائبه وموكلي 
بع��ض اجلهات وال��وزارات كوزارة االس��كان والصحة 
وامل��وارد املائي��ة والصناعة وممثل عن النظ��ام واجابة 
مجلس القضاء اواالس��تعانة باالستشارين واجمللس 
والوزراء باس��تدرار اجله��ات االجنبية باملس��اعدة من 
اجلهات الداخلية واجلهات اخلارجية وكذلك ما يتعلق 
بالش��ؤون الفنية والرقاب��ة بتدري��ب الداخلن وحدد 
النظام موارد الصندوق من املوازنة واملساعدات ومنح 
الهبات والظروف االس��تثنائية اخلاص��ة بعدم اخلروج 
بالنسبة لالنثى كذلك كان هنالك لتحديد اية ذكرت 

مرتن احدهما املصادرة واالخرى غير معروفة.

مجلس الوزراء وصندوق 
إعادة اإلعمار

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ع��اد الوف��د الك��ردي املف��اوض ال��ذي زار 
بغداد خ��الل االيام املاضية خالي الوفاض، 
بع��د أن أخفق في اقن��اع القوى واالطراف 
اج��راء  ف��ي  الك��رد  بح��ق  السياس��ية 
االس��تفتاء ف��ي الوق��ت الراه��ن، وهو ما 
جوب��ه وفقاً لعضو ف��ي الوفد التفاوضي 
مبعارض��ة واس��عة م��ن قب��ل االط��راف 

السياسية العراقية.
رئيس ديوان رئاس��ة االقلي��م عضو الوفد 
الك��ردي املف��اوض الدكتور فؤاد حس��ن 
ق��ال في تصريح فور عودت��ه من بغداد، ان 
الوفد التقى كثيراً من املس��ؤولن وكانت 
االراء مختلفة ونوقش��ت خ��الل اللقاءات 
ال��ى جان��ب معاجل��ة ازمة عل��م كركوك 
مسألة االس��تفتاء، وتابع »اال ان االولوية 
كانت ملسألة العلم في كركوك الذي ولد 
ازم��ة جديدة بن اربيل وبغ��داد، مؤكداً ان 
قرار البرملان العراقي بأنزال علم كردستان 

خاطئ يجب ان يعاد النظر به.
حس��ن اضاف ان رئيس الوزراء قدم طرحاً 
عملياً ملعاجلة ازمة كركوك يجب دراسته 
ومناقشته بن االحتاد والدميقراطي وبقية 
االطرف السياس��ية ف��ي االقلي��م، ومن 
ث��م الرد علي��ه، واضاف ان الق��رارات التي 
اتخذها مجلس محافظة كركوك بغياب 
املكون��ان العربي والتركمان��ي كانت مثار 
انتقادات واس��عة في بغداد التي انتقدت 

تف��رد مجلس محافظة كرك��وك باصدار 
ع��دداً من القرارات م��ن دون مراعات مبدأ 
التوافق الذي يؤكد عليه الكرد في بغداد 
بينم��ا ال يلتزمون ب��ه في كرك��وك وفقاً 

للمسؤولن في بغداد.
حسن اكد ان االقليم يدعم قرار مجلس 
محافظة كركوك الجراء االس��تفتاء في 
كركوك، وه��و جزء من تنفي��ذ املادة 140 
اخلاص��ة بتطبي��ع االوض��اع ف��ي املدينة ، 
الذي من ش��أن تطبيقه اع��ادة الثقة بن 

مكونات احملافظة. 
وكان الوف��د الكردي قد وص��ل العاصمة 
بغداد يوم االربع��اء املنصرم للتباحث مع 
املسؤولن والطيف السياسي بخصوص 
نزع فتي��ل االزم��ة التي ولده��ا رفع علم 
االقلي��م فوق املبان��ي احلكومية بكركوك 
ال��ى جان��ب العل��م العراقي، فض��الً عن 

التباحث في مسألة االستفتاء.
في غض��ون ذل��ك وبينما كش��ف عضو 
س��كرتير  املف��اوض  الك��ردي  الوف��د 
املكتب السياس��ي للح��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني فاضل ميران��ي عن مقترح 
قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي ملعاجلة 
ازمة عل��م كركوك واخلالف��ات مع اقليم 
كردس��تان، رفض كت��اب وصحفيون كرد 
تأسيس دولة تنتهك فيها حقوق االنسان 
وتنهب ثروات الش��عب ينعم املس��ؤولون 

بخيراتها على حساب الشعب اجلائع.
واضاف ميران��ي ان املس��ؤولن العراقين 
عموم��اً غي��ر راضن ع��ن طرح مس��ألة 

االس��تفتاء في الوق��ت الراه��ن، مضيفاً 
»لكنن��ا قلنا لهم ان االس��تفتاء مقدمة 
لالستقالل وليس شرطاً أن ينفذ مباشرة 
مضيف��اً ان��ه طموح ش��عب كردس��تان 

ورغبته«.
بدوره دعا رئيس إقليم كردستان املنتهية 
واليت��ه مس��عود بارزان��ي، ال��ى إن يحدد 
رر م��ن تنظيم  س��كان املناط��ق الت��ي حتحُ

داعش مصيرهم ومستقبل مناطقهم.
واضاف خالل لقائه اول أمس اخلميس في 
بلدة »بيرمام« وفداً من رؤس��اء الطوائف 
املس��يحية في العراق وإقليم كردس��تان 
اخلميس، أن إقليم كردس��تان لم يش��هد 
يوم��اً نزوحاً للمس��يحين ع��ن وطنهم، 

ومن��ذ بداية احل��رب على داعش ش��عارنا 
ه��و: إم��ا أن نعيش مع��اً بحري��ة أو منوت 
بكرامة«. كما أكد رئيس إقليم كردستان 
عل��ى أنه يج��ب أن يح��دد أبن��اء املناطق 
احملررة مصيرهم ومس��تقبل مناطقهم، 
وأن يكونوا قادرين على حماية أنفس��هم 

وإدارة شؤونهم.
في غضون ذلك القى تأييد رئيس حكومة 
اإلقلي��م نيجرفان بارزان��ي موقف الرئيس 
الترك��ي رجب طيب اردوغ��ان بأن كركوك 
ليس��ت مدينة كردية استياءاً واسعاً من 
قبل االوس��اط الش��عبية وبع��ض القوى 
واالحزاب السياس��ية ف��ي االقليم، التي 
عب��رت ع��ن اس��تغرابها وتس��اءلت عن 

الس��بب وراء ش��دة حكومة االقليم مع 
املرك��ز وليونتها م��ع انق��رة ومتاهيها مع 

تركيا في السياسية والتوجهات.
وكان رئي��س حكوم��ة اقليم كردس��تان 
نيجيرف��ان بارزان��ي قد اعل��ن في معرض 
رده على سؤال حول موقف حكومته من 
التدخالت املستمرة لرئيس الوزراء التركي 
رج��ب طيب اردوغ��ان وتصريحاته االخيرة 
حول كركوك، انه يحترم ويؤيد تصريحات 
اردوغ��ان التي قال فيه��ا »كركوك مدينة 
تركماني��ة يعي��ش فيه��ا الع��رب والكرد 
ايضاً، واشار بارزاني الى أن كركوك ليست 
مدين��ة كردي��ة فق��ط، وإمن��ا ه��ي جلميع 
مكوناته��ا من الكرد والع��رب والتركمان، 

وهم جميع��اً من يق��رر مصيره��ا، وأنها 
اآلن ومن قبل ومس��تقبال، يجب أن تكون 
مدينة للتعايش السلمي جلميع املكونات 

التي تعيش فيها. 
م��ن جهته أعل��ن عضو مجل��س النواب 
عن حرك��ة التغيي��ر هوش��يار عبد ااهلل 
ف��ي بي��ان ان بارزاني يس��تعمل مس��ألة 
االستفتاء كورقة سياسية ضد خصومه 
السياسين في العراق واقليم كردستان، 
وانه اعتاد على خلق ازمة جديدة لتخطي 

االزمات التي يعاني منها.
واوض��ح عبد اهلل ان تبن��ي بارزاني وحزبه 
مسالة االس��تفتاء واجراءها  خالل العام 
احلالي  ال تهدف باحملصلة الى تأسيس دولة 
كردية، بقدر ما هي س��تكون ورقة ضغط 
بالضد م��ن احلكوم��ة العراقي��ة ما بعد 
االنته��اء من داعش، واردف »سيس��تخدم 
بارزان��ي نتيجة االس��تفتاء كورقة تهديد 
يضعها ام��ام الواليات املتح��دة واجملتمع 
الدولي والقوى واالحزاب العراقية، ليعيد 
مج��دداً بع��د االنتخاب��ات البرملانية عام 
2018 ثق��ل ومكان��ة حزبه عل��ى صعيد 
الع��راق وضم��ان دوره عق��ب اع��ادة توزيع 

االدوار بعد القضاء على داعش.    
من جانبه عد الكاتب والصحفي جرجيس 
كوليزادة أزمة رفع علم اقليم كردس��تان 
ف��ي كرك��وك بالتصعي��د الك��ردي غي��ر 
العقالني، اضافة الى ان الدعوة الى اجراء 
االس��تفتاء العام على اس��تقالل االقليم 
لم يكن خيار الوقت مناس��باً وكانت في 

غي��ر محلها وزمنها الس��باب سياس��ية 
واقتصادية محضة.

بدوره تس��اءل الكاتب والصحفي شيزاد 
شيخاني في مقال كيف ميكن ان يطالب 
بتاس��يس دولة يتجرأ رئيس��ها على غلق 
البرمل��ان وط��رد رئيس��ه م��ن العاصم��ة، 
ويضيف شيخاني »دولة يطرد فيها الوزراء 
جملرد أنه��م ينتمون الى حركة سياس��ية 

تعارض النهج الدكتاتوري للحكم«؟
دولة تتجاس��ر على قطع رواتب املوظفن 
الصغار واملتقاعدين وأبناء الشهداء لدفع 
ضريب��ة مغامرات وزي��ر امل��وارد النفطية 
وخس��ارته لدعاوى قضائية من ش��ركات 
النف��ط والتي ترتبت عنه��ا ديون مبليارات 

الدوالرات؟
- دول��ة يقتل فيه��ا الصحفي جملرد كتابة 
تقري��ر يكش��ف عن فس��اد مس��ؤول، أم 
الدول��ة الت��ي مين��ع فيه��ا املعلم��ون من 

التظاهر للمطالبة بقوتهم؟
- دول��ة تتحال��ف مع ألد أعداء الش��عب 
الكردي وتض��ع كل مقدراتها اإلقتصادية 
بيد تركيا ال لش��يء س��وى لتكون ظهيراً 
لها ف��ي مواجه��ة األحزاب السياس��ية 

املعارضة للنهج الديكتاتوري؟
لو كانت هذه هي الدولة التي قدم جيلي 
من أجلها عش��رات اآلالف من الش��هداء، 
وقدم ش��عبي من أجلها مئات األلوف من 
الضحاي��ا وأرتكبت بحقه أبش��ع جرائم 
اإلب��ادة البش��رية ف��ي حلبج��ة واألنفال، 

فبؤساً لهذه الدولة.

األحزاب والقوى العراقية رفضت مسألة االستفتاء

العبادي يقّدم مقترحًا جديدًا لتدارك أزمة علم كركوك يحظى بتأييد الوفد الكردي

من أجواء املؤمتر
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عباس احلسيني

يطمح المنظمون 
من خالل مؤتمر 

المالية الرابع هذا 
الى توسيع التعاون 

بين المؤسسات 
والبنوك العالمية وبين 

مثيالتها العراقية



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة امس اجلمعة بأن ش��خصاً 
قتل وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة 

ناسفة شمالي بغداد.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالقرب من مح��ال جتارية 
بقض��اء التاجي انفجرت، مس��اء يوم 
امس ، ما أس��فر عن مقتل ش��خص 

وإصابة اثنني آخرين بجروح".

ديالى – قذائف هاون
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس اجلمعة، بأن خمس قذائف 
ه��اون س��قطت في محي��ط مجمع 
س��كني في حمرين ش��مال ش��رقي 

ب عقوبة. 

وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "خم��س قذائف هاون 
س��قطت في محيط مجمع سكني 
ف��ي حمرين ف��ي الضواح��ي اجلنوبية 
لناحية الس��عدية في ساعة متأخرة 
من مساء يوم امس من دون أي خسائر 

بشرية".

بابل – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل امس اجلمع��ة ان مف��ارز امنية 
الق��ت القبض على عدد من املتهمني 
واملطلوب��ني للقضاء عل��ى وفق مواد 
قانوني��ة مختلفة ف��ي عموم مناطق 

احملافظة. 
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان عملي��ة القبض على 
املتهمني متت على وفق مذكرات قبض 

واستنادا ملعلومات استخباراتية .

صالح الدين – عمليات استباقية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظة ص��اح الدين امس اجلمعة، 
عس��كرية  عملي��ات  انط��اق  ع��ن 
ملاحق��ة  احملافظ��ة  ف��ي  اس��تباقية 
اف��راد تنظي��م "داعش"، مش��يرا الى 
أن العملي��ة الت��ي حملت اس��م "ثأر 
شهداء العراق وصاح الدين" اسفرت 
حتى اآلن عن مقتل نحو 200 مسلح 

من التنظيم. 
واضاف املصدر إن "ص��اح الدين تزف 
البش��رى الهالي احملافظة بقيام قيادة 
العملي��ات مدعوم��ة بش��تى صنوف 
القوات االمنية في احملافظة بعمليات 
اس��تباقية في عدة املناطق اس��فرت 
ع��ن قتل اكث��ر من ٢٠٠ داعش��ي ثأرا 

لشهداء العراق واحملافظة".

االنبار – حظر جتوال 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة األنب��ار امس اجلمعة عن أن 
الق��وات األمني��ة فرض��ت حظر على 
التجوال في مدينة هيت حتى اشعار 

آخر.
وقال املصدر إن "القوات األمنية قررت 
ف��رض حظر عل��ى التجوال الش��امل 
داخ��ل مدينة هي��ت، ) 70ك��م غربي 

الرمادي(، حتى اشعار اخر".

كربالء – خطة امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرب��اء ام��س اجلمعة بق��رب إكمال 
اخلندق األمني املمتد من احملافظة إلى 

محافظة املثنى. 
وقال املصدر إن "اخلندق األمني املمتد 
م��ن محافظة كرباء إل��ى محافظة 
املثن��ى في مراحلة األخي��رة، اذ مت إجناز 

حف��ر اخلن��دق على ط��ول محافظتي 
كرباء والنجف، وس��يتم اجنازه قريبا 

في محافظة املثنى". 

ميسان – اطالق نار  
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة ميس��ان واملنش��آت امس 
اجلمع��ة عن متك��ن مف��ارز امنية من 
إلقاء القبض على متهمني باطاق نار 

في مناطق متفرقة من احملافظة .
وق��ال املصدر ان مف��ارز املديرية القت 
القب��ض على مته��م وفق امل��ادة 14 
مخ��درات وضبط��ت بحوزت��ه م��واد 
مخ��درة. وب��ني الس��اعدي ان مف��ارز 
ش��رطة البل��دة بالتع��اون ق��وة م��ن 
فوج طوارئ ميس��ان اخلامس ودوريات 
النج��دة الق��ت القبض عل��ى طرفي 
مش��اجرة حدثت على اثر وجود إطاق 

نار .  

ذي قار – نزاع مسلح 
اكد مص��در امني في قيادة ش��رطة 
ذي ق��ار ام��س اجلمع��ة ع��ن اصابة 4 
اش��خاص بحفل زفاف ف��ي احملافظة 
بسبب نزاع عشائري، فيما اشارت الى 
انه مت اعتقال 26 من املتورطني بذلك.

وقال املصدر إن "نزاعا عش��ائريا اندلع 
في قضاء الش��طرة )40 كم شمالي 
مدين��ة الناصري��ة( بني عش��يرتي ال 
فرط��وس واخلناف��رة أثن��اء حضورهم 
حلف��ل زفاف، ما ادى ال��ى إصابة أربعة 
الرم��ي  بس��بب  بج��روح  أش��خاص 

العشوائي". 

نينوى – قصف جوي
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى امس اجلمعة عن تدمير وكرين 
لتنظيم "داعش" ومقتل 19 "إرهابياً" 
بقصف للق��وة اجلوي��ة العراقية في 

قضاء تلعفر غربي احملافظة .
وافاد املص��در إن صقور الق��وة اجلوية 
نف��ذوا ضربت��ني جويتني أس��فرتا عن 
تدمير وكر للدواعش يستخدم كإدارة 
عمليات وقتل تسعة إرهابيني وإعطاب 
جميع األس��لحة املوجودة داخله في 

حي القادسية بقضاء تلعفر".

البصرة – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة البصرة ام��س اجلمعة عن 
الق��اء القبض عل��ى اثنني من مروجي 
ومتعاط��ي احلبوب اخمل��درة ، وذلك في 
أط��ار احلملة التي تقوم به��ا املديرية 
حملاربة متعاطي و مروجي املواد اخملدرة. 
وب��ني املص��در ان مف��ارز ف��وج طوارئ 
الشرطة األول ضبط مادة الكرستال 
اخملدرة وحب��وب مخدرة اخ��رى بحوزة 

املتهمني . 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
بح��ث وزير الصناع��ة واملعادن محمد ش��ياع 
السوداني، مع القائم باعمال السفارة االردنية 
ف��ي بغ��داد اش��رف ام��ني اخلصاون��ه ملفات 
التعاون ب��ني البلدين والتوصي��ات املتمخضة 
ع��ن اجتماع��ات اللجن��ة العراقي��ة –االردنية 

املشتركة والتي جرت في بغداد مؤخرا.
وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" ان "الس��وداني واخلصاون��ة بحثا عدد 
من املواضي��ع التي تهم البلدين الش��قيقني 
في كاف��ة اجملاالت وخصوصا اجمل��ال الصناعي 
والتأكي��د على عمق العاق��ات التي تربط بني 

الشعبني".
واكد السوداني بحس��ب البيان على "ضرورة 
اس��تمرار التنس��يق واملتابع��ة اجل��ادة لغرض 
اكمال متطلبات تنفي��ذ القرارات والتوصيات 
الت��ي انبثقت عن اجتماعات اللجنة العراقية 
– االردني��ة املش��تركة ف��ي دورتها الس��ابعة 
والعش��رين والت��ي عق��دت ف��ي بغ��داد خال 
ش��هر اذار املاض��ي ومن املؤم��ل عرضها خال 
جلسات مجلس الوزراء الستحصال املوافقات 

املطلوبة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النقل عن إيقاف عمل أحد طياري 

شركة اخلطوط اجلوية العراقية كعقوبة له.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، أنه "ومن خال املتابعة احلثيثة حلركة 
الطائرات واحلرص الشديد على توفير متطلبات 
الس��امة واالم��ان وااللت��زام مبواعيد الس��فر 
دون تأخي��ر لدقيقة واحدة، وحفاظا على اس��م 
وس��معة الطائر االخضر واالرتقاء به دائما، امر 
وزير النقل كاظم فنج��ان بايقاف عمل الطيار 
)م��ازن فخ��ري( لتأخيره رحلة ش��ركة اخلطوط 
اجلوي��ة العراقي��ة املرقم��ة 920 واملتجه��ة من 
مدينة الس��ليمانية ال��ى مدينة بغ��داد الكثر 
من ث��اث س��اعات، وتش��كيل جلن��ة حتقيقية 
ملعرفة دوافع التأخي��ر وذلك لتعطيله مصالح 
املواطنني وتس��ببه بخس��ارة ش��ركة اخلطوط 
اجلوية العراقي��ة أكثر من 5 االف دوالر )أكثر من 

6 مايني دينار(".
وأش��ار البيان الى ان "هذا االجراء يأتي للحفاظ 
ولضب��ط  الش��ركة  واس��م  س��معة  عل��ى 
التوقيتات وعدم تفضيل املصلحة الشخصية 
جمي��ع  وندع��و  املس��افرين،  مصلح��ة  عل��ى 
طياري الش��ركة الى االلتزام بجميع الضوابط 
والتعليم��ات واالج��راءات الدولي��ة م��ن اج��ل 

استيفاء شروط السامة واالمان".

العراق واألردن يبحثان 
تنفيذ توصيات اللجنة 

المشتركة

النقل تعاقب طيار عراقي 
بمنعه من الطيران

الملف األمني

العمليات املشتركة تضع خططاً 
عسكريًة جديدًة لتحرير ما تبقى 

من أمين املوصل
من جهته أعلن قائد عمليات قادمون 
ي��ا نين��وى الفريق الركن عب��د األمير 
رشيد ياراهلل، في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ نس��خة منه، إن 
"قوات مكافحة اإلرهاب حررت، أمس 
اجلمعة ، منطقة حي اليرموك الثانية 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل ". 
وأض��اف ي��اراهلل أن "الق��وات رفعت 
العل��م العراق��ي ف��وق مبانيها بعد 
ب��األرواح  خس��ائر  الع��دو  تكبي��د 

واملعدات". 
الى ذلك أعلنت قيادة قوات الشرطة 
االحتادي��ة، أمس اجلمع��ة ، عن مقتل 
12 إرهابياً بينهم )أبو ماريا الروس��ي( 
مسؤول املنتجات النفطية لتنظيم 

داعش اإلرهابي في مدينة املوصل. 
وقال��ت القي��ادة في بي��ان لها تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خه 
النخب��ة  مغاوي��ر  "ق��وات  إن  من��ه 
خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر 
التنظي��م اإلرهابي خال تقدمها في 
محور غ��رب املدينة القدمي��ة وقتلت 
عش��رات اإلرهابيني ودمرت 8 دراجات 

مفخخة". 
وأضاف البيان أن "الطائرات املس��يرة 

التابعة للشرطة االحتادية بالتنسيق 
م��ع اجملس��ات امليدانية اس��تهدفت 
مقرات املقاتلني األجانب في منطقة 
اجلس��ر  وقتل��ت 12 إرهابي��ا بينه��م 
القيادي أبو ماريا الروس��ي مس��ؤول 
املنتج��ات النفطية لعصابات داعش 

واثنني من معاونيه". 
ولقي س��تة من كبار قيادات تنظيم 
داعش حتفهم بني��ران طيران اجليش 
العراق��ي وذل��ك خال قص��ف موقع 
كانوا يتجمعون فيه في امين املوصل 
مل��ا  العس��كري  املس��ؤول  وبينه��م 
يعرف بجند اخلافة ومسؤول كتيبة 
االنغماس��يني ومس��ؤول املضاف��ات 

ومسؤول نقل املهاجرين. 
وأف��اد بيان خللية اإلعام احلربي تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خه 
منه ان "طيران اجليش العراقي، وبناًء 
على معلومات مديرية االستخبارات 
العس��كرية، متكن م��ن تدمير موقع 
لقيادات تنظيم داع��ش اإلرهابي من 
األجانب في منطقة حاوي الكنيسة 
باجلانب األمين من املوصل قتل فيها 6 

من أبرز القيادات". 
وأوضح إن اإلرهابيني الذين قتلوا هم 
" املس��ؤول العس��كري جلند اخلافة، 
وهو سوري اجلنسية ومسؤول كتيبة 
االنغماسيني جلند اخلافة، باكستاني 

اجلنسية، ومسؤول املضافات، سوري 
اجلنس��ية، ومس��ؤول األمنية، تركي 
املهاجرين،  نقل  اجلنسية، ومس��ؤول 
مغربي اجلنسية، ومسئول التفخيخ 

في املوصل، عراقي اجلنسية ".

احلشد الشعبي يحبط هجمات 
مسلحة على نقاط مرابطة في 

حمرين
وقال الناطق باسم الداخلية العميد 
س��عد معن في بي��ان اطلعت عليه 
"ش��رطة  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
محافظة نينوى أبط��ال فوج طوارئ 
الشرطة التاسع يلقون القبض على 
عصاب��ة مكونة من ثاثة أش��خاص 
مختص��ة بس��رقة مح��ات صياغة 
الذهب واحملات التجارية في أس��واق 
حي الزهراء في اجلانب األيس��ر ملدينة 

املوصل".

مجلس كركوك: تسوية قريبة 
ألزمة علم كردستان قبل الذهاب 

إلى القضاء
"الطرف��ني  أن  إل��ى  واش��ار حس��ني 
الك��ردي والتركمان��ي عندم��ا رفضا 
مجل��س  اجتم��اع  ف��ي  االش��تراك 
محافظ��ة كرك��وك لي��س م��ن باب 
املقاطعة أمنا العتراضهما املناقش��ة 

والتصويت عل��ى قرار رفع العلم وهو 
خارج اختصاص اجمللس".

ويسترسل عضو مجلس احملافظة أن 
"اجللس��ات املقبلة ستشهد حضور 
والتركماني��ة  العربي��ة  الكتلت��ني 
واالستمرار في عملهما خدمة البناء 

احملافظة".
ورأى أن "اجلان��ب الك��ردي وبرغم من 
تصريحاته االعامية بأنه مع الذهاب 
للمحكم��ة االحتادية العلي��ا ملعرفة 
مدى دستورية قرار رفع العلم، لكنه 
ف��ي الواق��ع يتجنبه��ا كون��ه يعلم 
جيداً ذلك القرار غير ش��رعي وسوف 

يتعرض إلى االلغاء".
وخل��ص حس��ني بالق��ول إن "جميع 
االط��راف س��وف تنهي االزم��ة قبل 
وصوله��ا إل��ى القض��اء الدس��توري 
واصداره قراراً بش��أنها ك��ي ال يكون 

هناك طرف خاسراً".
م��ن جانب��ه، ج��دد النائب ع��ن احتاد 
املفرج��ي  خال��د  العراقي��ة  الق��وى 
رفض "املكونني العرب��ي والتركماني 
الس��تمرار رفع علم اقليم كردستان 

على املباني الرسمية في كركوك".
وأض��اف املفرج��ي ف��ي تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "االجراء يخالف 
الدس��تور الن احملافظة غير منضوية 
إلى اقليم وبالتالي فأنها من الناحية 

الش��رعية تابعة للحكومة االحتادية 
وال يجوز رفع علم سوى العراقي".

ودعا إلى "انهاء هذه االزمة سريعاً رأباً 
الي صدع ممكن أن يحصل في الشارع 

نتيجة الصراعات السياسية".
االح��زاب  "مواق��ف  املفرج��ي  وع��د 
الكردية باستمرار رفع العلم خطوات 
اس��تفزازية ال تص��ب ف��ي مصلحة 

محافظة كركوك".
لكن النائب عن اجلماعة االس��امية 
شوش��كيي  س��ليم  الكردس��تانية 
رأى أن "الدس��تور والقوان��ني النافذة 
س��كتت عن موضوع رفع االعام في 

احملافظات".
وتاب��ع شوش��كيي ف��ي تعلي��ق إلى 
"س��كوت  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
التش��ريعات يعن��ي اعط��اء الض��وء 
االخضر جملالس احملافظات باستصدار 

هكذا قرارات".
الت��ي  الضج��ة  "م��ن  ويس��تغرب 
رافقت رفع عل��م االقليم فوق املباني 
الرسمية في كركوك، وهو إلى جنب 

العلم العراقي الذي لم يتم انزاله".
ومضى شوش��كيي إل��ى أن "القول 
الفصل إلى احملكم��ة االحتادية العليا 
متى ما رفعت دع��وى امامها لنعرف 
مجل��س  ق��رار  بدس��تورية  احلك��م 

احملافظة من عدمه".

التحالف الوطني يخوض 
االنتخابات النيابية بـ "قائمة 

موحدة"
مبين��اً إن "األحزاب اإلس��امية التي 
تنتم��ي إلى طائف��ة معينة أو مكون 
مع��ني، ب��دأت تنظ��م نفس��ها على 

أساس العمل املؤسساتي".
ويش��ير النائ��ب ع��ن كتل��ة الدعوة 
املنضوية ف��ي ائتاف دولة القانون إن 
"التحالف الوطني بدأ بالتحول نحو 
املؤسس��ة"، موضحاً إن��ه "من خال 
الس��نة املاضية. نعول عل��ى تطوير 
عمل التحالف الوطن��ي في املرحلة 
املقبلة، ليكون مؤسسة غير طائفية 

قادرة على إنقاذ الباد".
وعن مامح شكل التحالفات اجلديدة 
يق��ول املول��ى إن "هناك انقس��امات 
س��تحدث داخ��ل التحالف��ات؛ ينتج 
عنها تشكيل كتل سياسية جديدة 
وفق��اً ملعطيات جدي��دة تختلف عن 
أس��س الطائفية"، مرجحاً إن "تكون 
احلكوم��ة املقبل��ة حكوم��ة أغلبية 
سياس��ية ومعارضة داخ��ل مجلس 

النواب".
أم��ا كتل��ة املواط��ن، املنضوي��ة في 
التحال��ف الوطن��ي بزعام��ة عم��ار 
احلكي��م، فقد كش��فت ع��ن دخول 

التحال��ف ف��ي االنتخاب��ات املقبل��ة 
ب�"قائم��ة واح��دة"، عل��ى الرغم من 
اس��تمرار مقاطع��ة كتل��ة األح��رار 

اجتماعات التحالف.
ويقول النائب عن كتلة املواطن حسن 
خاط��ي، في حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلديد"، إن "التحالف الوطني يعيش 
درج��ة كبي��رة من التماس��ك ووحدة 
الصف"، مبيناً "نح��ن مقبلون على 
عملي��ة انتخابي��ة، وهن��اك قضاي��ا 
مصيرية يس��عى التحال��ف الوطني 
إلى حسمها، والدخول في االنتخابات 
البرملانية املقبلة بقائمة واحدة". من 

دون اإلشارة إلى تلك القضايا.
ويكشف خاطي عن "حراك سياسي 
لتشكيل حتالفات في املرحلة املقبلة، 

لكنها لم تتضح حتى اآلن".
وبش��أن اس��تمرار مقاطع��ة كتل��ة 
األحرار الجتماعات التحالف الوطني 
يوّض��ح خاط��ي إن "كتل��ة األح��رار 
ضمن أجواء التحالف حتى اللحظة 
)وق��ت إع��داد التقرير(، وهم ليس��وا 
بعيدي��ن جداً ع��ن التحالف الوطني، 
لكنهم ف��ي الوقت ذاته مس��تمرون 
ف��ي مقاطع��ة جلس��ات التحال��ف 
الوطن��ي"، معرب��اً ع��ن أمل��ه في أن 
"تنته��ي ه��ذه املقاطع��ة ويع��ودون 
كجزء أساس في التحالف الوطني".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

بع��د أن متك��ن مقاتل��و داع��ش م��ن 
الس��يطرة عل��ى املوصل قب��ل أكثر 
من عامني ودم��روا قطعا من آثار باد 
الرافدي��ن ال تق��در مب��ال ف��ي متحف 
املدينة توصلوا إلى اس��تخدام عملي 
ملبنى املتح��ف إذ حولوه إل��ى "ديوان 

الزكاة".
كان العالم اخلارج��ي قد علم مبصير 
املتحف في البداية من مقطع فيديو 
نشره تنظيم داعش بعد ذلك بشهور 
ظهر في��ه مقاتلوه وه��م يحطمون 
آثارا آشورية وأكادية وبابلية وفارسية 
وروماني��ة كان كثير منه��ا يرجع إلى 

ألفي عام أو أكثر.
وكان مرادهم أن يدمروا أي مظهر من 
مظاهر التاريخ ال يتفق مع تفسيرهم 
املتش��دد للشريعة اإلس��امية على 

املذهب السني.
املتحف  العراقية  القوات  واستعادت 
من املتشددين الذين تركوا مجموعة 
معروضاته الش��هيرة م��ن اآلثار في 

حالة يرثى لها.
فل��م يتب��ق تقريبا س��وى بقايا متثال 
آش��وري لثور مجنح وبعض التوابيت 
احلجرية املنحوتة وكتلتني س��وداوين 
اإلس��امي.  باخلط  كتابات  عليهم��ا 
وتتناث��ر على األرض قط��ع أصغر من 

آثار أخرى.
وم��ا زالت الق��وات احلكومي��ة تقاتل 
املتش��ددين عل��ى بع��د بض��ع مئات 
األمتار فحس��ب في املوصل القدمية 
آخر معاقلهم في العراق ولذلك فإن 
املتح��ف املليء بالركام م��ازال بعيدا 
عن متن��اول خبراء اآلث��ار لتقييم ما 

حلق به من أضرار.
وبخ��اف اجلن��ود املرابط��ني حلماي��ة 
املتح��ف تق��ف قط��ة ضال��ة وه��ي 
تقض��م بقايا مقنن��ات اجلنود امللقاة 
من الطعام فتبدو وكأنها الس��اكن 
الوحيد ف��ي املبنى. وت��رددت عن بعد 
أص��داء نيران مدفع رش��اش وقذائف 
مورتر بينما كان عدد من الصحفيني 

في طريقهم لدخول املتحف.
في حجرة بالدور السفلي حتت قاعات 
العرض الرئيس��ة تكومت مجموعة 
م��ن املظاريف التي كانت تس��تخدم 
في إصدار األوام��ر لدفع الزكاة والتي 

كانت من مصادر التمويل الرئيس��ية 
عند املتشددين.

وتقول رس��الة على املظروف املطبوع 
باللون��ني  التنظي��م  عل��م  علي��ه 
األبيض واألس��ود إن التنظيم يسعى 
لتحصيل ما فرض��ه اهلل على أموال 

األغنياء من زكاة.
ثم يترك ديوان الزكاة مساحة لكتابة 
األس��ماء وأرق��ام امللف��ات لتحدي��د 

املدفوعات.
وبجوار إيصاالت ال��زكاة كانت توجد 
مطبوعات خضراء عليها آيات قرآنية 
تخ��ص اإلدارة ذاته��ا ف��ي محافظة 
نين��وى الت��ي متث��ل مدين��ة املوصل 

عاصمة لها.

شيء من النظام
ث��ارت ضج��ة عاملية بس��بب مقطع 

الفيديو الذي نش��ر عام 2015 وظهر 
فيه املتشددون وهم يلوحون باملطارق 
لتحطي��م التماثي��ل املعروض��ة في 

املتحف التي اعتبروها أصناما.
كما نهب املتش��ددون القصر القدمي 
في مدينة من��رود اآلش��ورية الواقعة 
جنوب��ي املوص��ل. ونش��ر التنظي��م 
مقطع فيديو آخر ظهر فيه مقاتلون 
يس��تخدمون جراف��ات وأجهزة احلفر 
لتدمي��ر  بالكهرب��اء  تعم��ل  الت��ي 
جداري��ات ومتاثي��ل ف��ي تل��ك املدينة 

أيضا.
وفي مدينة تدمر في سوريا استخدم 
التنظيم الديناميت لنسف معبدين 
وقوس النصر املهيب وذلك قبل إخراج 
التنظيم م��ن املدينة التي كانت من 

قبل مقصدا للسياح.
وكان متحف املوص��ل الذي بني عام 

1952 يض��م أكثر م��ن 2000 قطعة 
املس��ؤولني  رواي��ات  أن  غي��ر  أثري��ة 
تضارب��ت في عدد القط��ع املعروضة 
فيه عندما اجت��اح مقاتلو التنظيم 
املدينة. فق��د ش��هد املتحف بعض 
أعمال النهب بع��د الغزو الذي قادته 

الواليات املتحدة للعراق عام 2003.
وق��ال نبيل نور الدي��ن احملاضر املدرس 
بجامع��ة املوص��ل ال��ذي ه��رب بعد 
مجيء داع��ش ويعيش اآلن في تركيا 
"الدم��ار كارث��ة. هذه قط��ع ال تقدر 

بثمن."
وأضاف أن م��دى الدمار الكامل الذي 
ح��اق باآلث��ار ل��ن يتض��ح إال عندم��ا 
يتمكن اخلبراء من التحقق من البقايا 
املتبقية ومقارنتها بنسخ من القطع 

األصلية مخزنة في متحف بغداد.
وقال ضب��اط في الش��رطة االحتادية 

إن املتش��ددين فتشوا املبنى تفتيشا 
منهجي��ا بحث��ا ع��ن أي أش��ياء ذات 
قيمة ب��ل وحفروا ف��ي أرضيته بحثا 
عن أقبية رمبا تض��م بداخلها قطعا 

أثرية ميكن بيعها.
وبخاف الزكاة كانت مبيعات النفط 
وتهري��ب اآلث��ار والف��دى الت��ي يت��م 
حتصيلها م��ن عملي��ات اخلطف من 

مصادر الدخل لدى التنظيم.
س��لمت   2015 مت��وز  يولي��و  وف��ي 
الع��راق  األمريكي��ة  الس��لطات 
مجموع��ة من اآلثار الت��ي قالت إنها 

ضبطتها من داعش في سوريا.
وأظه��رت حفائر حتت مس��جد قدمي 
في موق��ع آخر باملوصل مت الكش��ف 
عنها مؤخرا بعد تقهقر املتش��ددين 
أنهم احتفظوا بالقطع األثرية فيها 

الحتمال تهريبها للخارج.

وفي املتحف ترك املتشددون خلفهم 
الكثير من القطع التافهة التي كان 
يفت��رض أن تكون منف��رة ال تتفق مع 
أفكارهم عن العقيدة اإلسامية مثل 

التماثيل الثمينة التي حطموها.
وتبقت بع��ض البطاقات التي كتبت 
عليه��ا مواصف��ات القط��ع األثري��ة 
الرئيسية باملتحف باللغتني العربية 
واالجنليزي��ة وكذلك بطاق��ات بريدية 
من متج��ر الت��ذكارات تظه��ر فيها 
جمجم��ة أمي��رة وكت��ب متربة عن 
إسهامات العراق في التاريخ العربي.

وكانت هناك نشرة عن مهرجان دولي 
في 14 ابريل نيسان 1994 إبان حكم 
صدام حس��ني في فت��رة كان العراق 
مع��زوال فيها ع��ن العال��م اخلارجي 
مبوج��ب حظ��ر كان��ت األمم املتح��دة 

تفرضه عليه.

العالم الخارجي 
قد علم بمصير 
المتحف في البداية 
من مقطع فيديو 
نشره تنظيم داعش 
بعد ذلك بشهور 
ظهر فيه مقاتلوه 
وهم يحطمون 
آثارا آشورية 
وأكادية وبابلية 
وفارسية ورومانية 
كان كثير منها 
يرجع إلى ألفي عام 
أو أكثر

متحف املوصل بعد استرداده من عصابات داعش

بعد تدمير قطع آثارية ال تقدر بثمن

متحف الموصل بانتظار إعماره
بعد أن حوله "داعش" إلى "ديوان الزكاة"
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متابعة الصباح الجديد:

العمل والش��ؤون  وزي��ر  ناق��ش 
االجتماعي��ة املهن��دس محمد 
شياع السوداني مع فريق البنك 
الدولي آلية الدعم املقدم الجناز 
خريطة الطريق االس��تراتيجية 

اخلاصة باحلماية االجتماعية.
مناقش��ة  االجتم��اع  وتضم��ن 
كيفية تصميم ومتويل مشروع 
قبل  االجتماعي��ة من  احلماي��ة 
االولية  واالف��كار  الدولي  البنك 
في بناء املشروع من خالل اضافة 
بع��ض اجلوان��ب الت��ي تخ��ص 
الن��وع االجتماع��ي والتواص��ل 
االستراتيجي اليه ، مشيرا الى 
ان الوزارة تسعى لتوحيد قواعد 
البيانات اخلاص��ة بالرجل واملرأة 
بالتع��اون م��ع البن��ك الدول��ي 
السابقة في  لتجاوز املشكالت 

طريقة احتساب الدفعات.
اعم��ام  اهمي��ة  الوزي��ر  واك��د 
التجربة على احملافظات وتأهيل 
العاملة في  امل��الكات  وتدري��ب 
االجتماعي��ة  احلماي��ة  اقس��ام 
على كيفية احتساب الدفعات 
وتوحي��د البيان��ات م��ن خ��الل 
تأهيلهم وزجهم بدورات خاصة 
بتكنولوجي��ا املعلومات لتجاوز 
تواجهه��م  الت��ي  املش��كالت 
بااليقافات  وخاصة فيما يتعلق 
الدفع��ة  ف��ي  حصل��ت  الت��ي 
الس��ابقة لالعان��ة االجتماعية 
، وتزوي��د املوظف��ن باملعلومات 
املطلوبة لك��ي يكونوا مهيئن 

الداء هذه املهمة.
وناق��ش الوزير مع البنك الدولي 
التحوي��الت  موض��وع  ايض��ا 
وخط��ة  املش��روطة  النقدي��ة 
بالبرنام��ج  اخلاص��ة  العم��ل 
التجريبي الذي س��يتم تنفيذه 
خ��الل االس��ابيع املقبل��ة ف��ي 
منطق��ة )الصدر 2( ببغداد ومن 
ثم اختي��ار منطق��ة اخرى كأن 
تك��ون ف��ي احملافظ��ات لتنفيذ 
النقدي��ة  التحوي��الت  برنام��ج 
اخلاص��ة بالتعلي��م والصح��ة ، 
إذ تق��دم البن��ك الدولي مبقترح 
للتركيز على جانب التعليم في 

املرحلة االولى من خالل التعاون 
م��ع وزارة التربية الجناز البرنامج 
لكونه��ا متتل��ك قواع��د بيانات 
به��ذا الش��أن وذلك لتس��هيل 
العم��ل وتخفي��ف الع��بء في 
تنفيذ البرنامج، ليتبعها جانب 
الصح��ة ال��ذي س��ينفذ خالل 
العام الثاني من بداية املش��روع 
مع امكانية اضافة برامج اخرى 

عليه.
منظم��ة  ان  الوزي��ر  واض��اف 
اليونيس��يف س��تتولى تق��دمي 
البرمجي��ات اخلاص��ة باالس��رة 
واملدارس وكيفية التزام الطلبة 
بالدراسة ، فيما سيقوم البنك 
الدولي بتوزيع اجهزة تابلت بن 
الباحثن لتسهيل عملهم في 

تنفيذ البرنامج.

موض��وع  يخ��ص  وفيم��ا 
االعتراضات وآلية حسمها، اكد 
وزي��ر العمل ان اللجان العليا ما 
زال��ت مس��تمرة في اس��تقبال 
بالقبول  االعتراض��ات  وحس��م 
او الرف��ض وخاص��ة ان معظم 
املعترض��ن ه��م م��ن الفئ��ات 
الضعيف��ة ، الفتا ال��ى ان 40 % 
من املس��تفيدين مت اخضاعهم 
للتحليل وحدثوا بياناتهم فيما 
ما يزال هناك آخرون ينتظر اجراء 

التحليل لهم.
م��ن جانب��ه ق��ال ممث��ل البنك 
ان  اخلوج��ة  غس��ان  الدول��ي 
البن��ك الدولي يعمل م��ع وزارة 
التخطيط على مراجعة االوزان 
مص��ادر  باس��تمارة  اخلاص��ة 
الدخ��ل البديل الت��ي يعتمدها 

البحث االجتماعي ، مشيرا الى 
ان وزارة التخطي��ط تعم��ل اآلن 
على حتدي��ث بيان��ات الفقر في 
الع��راق من خالل اجراء مس��ح 
عل��ى مس��توى احملافظ��ات من 
املقرر انتهاؤه قبل شهر رمضان 
وبناء على املس��ح سيتم تغيير 
املعادل��ة اخلاصة باالوزان ، وتوقع 
اخلوج��ة ط��رح معادل��ة جديدة 
تك��ون منصفة للفق��راء واكثر 
عدال��ة في اخ��راج امليس��ورين 
من برنامج احلماية االجتماعية 

مطلع ايلول املقبل. 
الى ذلك اكد الس��وداني اهمية 
االخ��ذ بنظر االعتب��ار املتغيرات 
اجلديدة التي حصلت في العراق 
االقتصادية  االزمة  بعد  وخاصة 
وف��رض رس��وم وجباي��ة عل��ى 

كالكهرباء  االساسية  اخلدمات 
والصح��ة وادراجه��ا في اخلطة 
والتحدي��ات  الظ��روف  ملراع��اة 
التي تواجه الفئات الهش��ة في 
اجملتمع ، داعيا ال��ى اعادة النظر 
بالتخصيصات اخلاصة ببرنامج 
احلماي��ة االجتماعي��ة وخاص��ة 
بعد حتري��ر املوصل لكون الكثير 
من العائالت النازحة التي كانت 
ضمن اطار املس��اعدات ستعود 
اجراء  ومبج��رد  ال��ى مناطقه��ا 
بح��ث اجتماعي لها س��تكون 
حتت خط الفقر ، مشيرا الى ان 
النفق��ات املطلوبة بعد مرحلة 
داع��ش ف��ي الع��راق س��تكون 
اكثر م��ن النفقات خالل مرحلة 
القضاء على داع��ش وذلك ملدة 

معينة.

وف��ي اخلت��ام وج��ه ممث��ل البن��ك 
الدولي غس��ان اخلوج��ة دعوة الى 
وزير العمل لزي��ارة مقر البنك في 
واش��نطن لتقدمي نب��ذة عن خبرة 
الع��راق ف��ي مواجه��ة التحديات 
االصالح  اج��راء عملي��ة  وكيفية 
لش��بكة احلماية االجتماعية في 
اصعب الظروف التي متر بها دولة 
اخرى ف��ي العالم مع دعوة جميع 
الدولية لتكون حاضرة  املنظمات 
لالطالع على جتربة العراق الرائدة 

في مجال احلماية االجتماعية .
من جانبه اش��اد الوزير بدور البنك 
احلماية  لبرنامج  الداع��م  الدولي 
االجتماعية وتواصل��ه الدائم مع 
ال��وزارة واجلهات املعني��ة لتنفيذ 
الظ��روف  كل  برغ��م  املش��روع 

والتحديات.

العمل تبحث مع البنك الدولي دعم خريطة طريق الحماية االجتماعية 

تقدم البنك الدولي 
بمقترح للتركيز 

على جانب التعليم 
في المرحلة األولى 

من خالل التعاون 
مع وزارة التربية 

إلنجاز البرنامج 
التدريبي للرعاية 

االجتماعية لكونها 
تمتلك قواعد بيانات 

بهذا الشأن

املهندس محمد شياع السوداني

دموع حلم عربي!
املعاناة والتجارب املريرة التي مير بها الفرد يدفع 
ثمنه��ا باهظا« م��ن احالمه وآمال��ه وطموحه 
وش��بابه نتيجة احداث ال دخل له فيها س��وى 
وج��وده على بقعة من ه��ذه االرض اراده اهلل ان 

يكون بقطرها.
كل منا يحلم بالسعادة برغم صعوبة احلصول 
عليها في بالدنا  نتيجة الظروف القاسية وظلم 
احل��روب وصانعيه��ا ، وجع الفقراء والبائس��ن ، 
ومواجهة واقع أغرب من اخليال ، كأن مجتمعاتنا 
كتب عليها ان تعيش  وسط الظالم ، فأبطالها  
مقموعون ،وكتابها مهمشون وأصحاب الفكر 
ُّرة وعدم تقبلهم  مهددون لقولهم احلقيق��ة املمٌ
للباط��ل ، تاريخنا ملىء باملآس��ي حتى احالمنا 
فقدناه��ا جّراء ماض ارهقن��ا وحاضر آملُنا لنجد 

بأن مستقبلنا أيضا« ضبابي.
 كم هو احساس��نا مؤلم عندما نعيش تاريخا 
طويال من االح��داث، من الصع��ب ان يتغير مع 
م��رور الزمن ، حلمنا للس��عادة تالش��ى لذكرى 
ح��روب مريرة من الصعب ان تنتهي ، فبدال« من 
ان تصهرنا وتعطينا ش��خصية مميزة ،البستنا  
شخصية عبثية متمردة على واقع مؤلم وسط 
مجتمع مهمش ملىء بالفساد واجلهل ، تبعية 
، مح��روم م��ن احلري��ة يعكس ص��ورة فوضوية، 
ش��ريرة قاس��ية ، تبحث عن طري��ق اخلالص من 

خالل التأمل في الدوائر االنسانية.
جال بخاط��ري صورعن  احلرب  املأس��اوية  حن 
كن��ا نختب��ئ باملالجىء لي��ال« لنع��ود صباحا« 
حلياتن��ا الطبيعية ، نؤمن رغي��ف اخلبز الوالدنا ، 
نصطحبهم الى امل��دارس ونتوجه الى اعمالنا 
، فيب��دأ بعدها القصف مج��ددا« ،نعود ادراجنا 
لنلملم فل��ذات اكبادنا ونع��ود للمالجىء التي 
حتمين��ا من دوي املدافع م��ن جديد ، أذكر حينها 
كان عمل��ي متواج��دا  ق��رب ش��اطىء البح��ر 
الس��احر ، ولك��ن منظره  كان غائب��ا عن عيني 
طيلة فترة االحداث  لكثرة الضغوط التي أملت  
بنا وحرمتنا سحره وجماله . مرت األحداث لكن 
معاناتنا ما زال��ت حتت  ضغوط احلرمان كأغلب 
الدول العربية من س��اعات التقن��ن للكهرباء 
واملي��اه وضع��ف الن��ت ، والرك��ض وراء لقم��ة 
العيش كأنه كتب علينا ان نعيش حروف الوجع 

على صفحات احلياة .
هل نعتب على الوطن غير املؤهل الحتواء ابنائه 
واالهتمام بهم ، متناس��يا بذلك وجع الفقراء، 
وظ��روف املواط��ن املرهق��ة لعدم قدرت��ه على 
الت��الؤم مع الواقع  الذي يدور حوله مما  يش��عره 
بالتيه والضعف والهوان، مكسور ، محروم  من 
حقوق��ه املدني��ة ، وقضاياه املهمش��ة، يعيش  
مكّب��ل اليدين ، بطموحات محدودة ، نتس��اءل 
عن س��بب االس��تخفاف بالفرد وعدم ش��عوره 
باالمن والعيش باطمئنان  وسط واقع مرير أّلم 
ببالدن��ا العربية ، مما جعلنا نعيش بغربة النفس 
والروح ، نتعثر بأرواحنا املفتقدة للحرية ،نفضل 

الصمت ،نتراجع ونصاب بخيبة األمل.  

*كاتبة لبنانية  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت وزي��رة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
العام��ة د.املهندس��ة آن نافع أوس��ي  مع مدير 
مكت��ب منظمة التع��اون اإلس��المي الدكتور 
صالح الشاعري بحضور وكيل الوزارة املهندس 
اس��تبرق الش��وك ف��ي مق��ر ال��وزارة الس��بل 
الكفيل��ة لتفعيل اجراءت ق��رض بنك التنمية 
االس��المي لتموي��ل وتنفيذ عدد من املش��اريع 
املهمة والستراتيجية منها طريق املرور السريع 
للمقاط��ع )10.12( ومش��روع طري��ق )ديوانية - 

ناصرية( فضال عن طرح مشاريع جديدة .

العراق يبحث مع المنظمة 
اإلسالمية تمويل 

المشاريع االستراتيجية 

بغداد - الصباح الجديد:

تنفي��ذا لتوجيه��ات وزي��ر الكهرباء 
املهندس قاس��م الفهداوي وبرعاية 
املهن��دس بهاء زيد خل��ف مدير عام 
توزي��ع كهرب��اء الكرخ نظم قس��م 
العالقات واالعالم ن��دوة توعوية عن 
االس��تثمار في مجال توزيع الطاقة 
الكهربائي��ة - عقود اخلدمة واجلباية 
املبرمة م��ع الش��ركات احلائزة على 

تللك العقود بجانب الكرخ .
واش��ار مدير العالق��ات واالعالم في 
مديري��ة كهرباء الك��رخ صالح غازي 
اسماعبل في كلمة له  الى ان عقد 
ه��ذه الن��دوات للتعري��ف مبضمون 
العق��ود والفوائ��د الت��ي تصب في 
مصلحة املواطن والوقوف على اهم 
الواجبات امللقاة على عاتق الشركات 

احلائزة عل��ى عقود اخلدمة والصيانة 
واجلباية ،واهمية ودور وسائل االعالم 
في نقل وتس��ليط الضوء على هذه 
املش��اريع من خالل الزيارات امليدانية 
ملواقع الش��ركات واالطالع على آلية 
العم��ل ون��وع اخلدم��ة الت��ي تقدم 
للمواطن واالج��ور املترتبة عن قيمة 

االستهالك .
واوض��ح مدي��ر العالق��ات واالع��الم 
ان مش��كلة الكهرب��اء ليس��ت في 
االنت��اج بل ف��ي اله��در والتجاوزات 
عل��ى الش��بكة حي��ث دل��ت جتربة 
اليرم��وك على االس��راف  منطق��ة 
الكبير في اس��تهالك الطاقة حيث 
كانت تس��تهلك 40 ميكاواط وعدد 
مشترك  اليتجاوز3000  املش��تركن 
وبع��د االحالة الى احدى الش��ركات 
االس��تثمارية انخفض التجهيز الى 
20 ميكاواط وزيادة عدد املش��تركن 

الى اكثر من 5000 مشترك ، مشيرا 
ال��ى وج��ود 550 حيا عش��وائيا في 

الكرخ .
وف��ي خت��ام الن��دوة وزع  املهن��دس 
عل��ي عب��د الرحم��ن مع��اون املدير 
الع��ام لش��وؤن التوزيع الش��هادات 
التقديرية ب��ن وفد احتاد الصحفين 
العرب��ي  االحت��اد  ووف��د  العراقي��ن 
الصحف  االلكتروني وممثلي  لالعالم 
والوكاالت االعالمية وعدد من رؤساء 

وممثلي منظمات اجملتمع املدني .
وتخلل منه��اج الندوة زيارة ميدانية 
الى ش��ركة كرس��تال لالس��تثمار 
الش��ركة احلائزة عل��ى عقد اخلدمة 
املرك��ز   الك��رخ  ملناط��ق  واجلباي��ة 
لالطالع على س��ير عمل الش��ركة 
واآللي��ات املعتمدة ف��ي مجال تقدمي 

اخلدمة للمواطن.
من جانبه لفت املهندس فراس مناور 

دحام مدير توزيع الكرخ املركز الى ان 
%80 من مناط��ق الكرخ احيلت الى 
الشركات االستثمارية وهناك جتاوب 
بن مديرية كهرباء الكرخ والشركات 
االس��تثمارية ف��ي تأم��ن الطاق��ة 
الكهربائية ، مؤكدا ان اسعار جتهيز 
الطاقة ه��ي اس��عار وزارة الكهرباء 

نفسها من دون تغيير .
الى ذلك اوض��ح املهندس رامي عبد 
احملس��ن مدير مركز املنصور لشركة 
م��ن  كبي��رة  اع��داد  زج  كرس��تال 
موظف��ي كهرباء الكرخ ف��ي دورات 
تطويري��ة للمش��اركة ف��ي العمل 
وتبس��يط االجراءات الروتينية حيث 
يتم اجناز نصب الع��دادات في اليوم 
نفس��ه من تقدمي الطلب ، مؤكدا ان 
اسعار الكهرباء للبيت باالستهالك 
االعتي��ادي من دون اس��راف اليتجاوز 

80 الف دينار شهريا. 

تقرير

كهرباء الكرخ تنّظم جولًة للشركات الحائزة على عقد الخدمة والجباية
تنفيذا لتوجيهات الوزير

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

مدير عام توزيع كهرباء الكرخ

سعاد التميمي*
أصدرت جلنة الصح��ة والبيئة النيابية 
بيانا بش��أن اس��تجواب وزيرة الصحة 
والبيئة الدكتورة عديلة حمود حس��ن 
م��ن خ��الل مالحظ��ات اعض��اء جلن��ة 
الصحة والبيئة النيابية لسير عمليات 
ان عملي��ة  في��ه  تؤك��د  االس��تجواب 
االس��تجواب هي ح��ق قانوني مكفول 
دس��توريا لكل نائب واالس��تجواب هو 
حالة صحية على ان يكون الهدف منها 
تقومي العمل التنفيذي وتصحيحه في 
اي مؤسس��ة م��ن مؤسس��ات الدولة 

العراقية  .
ان اس��ئلة النائب املستجوب ال ترتقي 
الى ادان��ة الوزي��رة ومالكات ال��وزارة اذ 
كان��ت اجوبتها مفندة الغلب اس��ئلة 
النائب املستجوب من خالل مامت تقدميه 
م��ن ادلة أدارية من قبل الوزيرة ، كما ان 
اي حال��ة أخفاق في عمل وزارة الصحة 
وه��ذا رأي اللجن��ة مس��بقا التتحمله 
الوزيرة فقط بل هو نتاج حلالة تراكمية 

منذ عام 2003 وحتى االن . 
ومن خالل تقييم اللجن��ة لعمل وزيرة 
الصح��ة واملالك املتقدم بال��وزارة فأننا 
ن��رى ان وزارة الصح��ة والبيئ��ة كان��ت 
الوزارة املتميزة االولى في ملف النازحن 
من خالل ماتقدمه من خدمات صحية 

برغم االمكان��ات املالية احملدودة للوزارة 
في كل مناطق النزوح اضافة الى اجلهد 
االستثنائي واملتميز الذي بذلته مالكات 
الوزارة في هذا اجلانب مما جعلها الوزارة 

االولى في تقدمي اخلدمة للنازحن . 
كما ان وزارة الصحة حتملت اعباء كبيرة 
م��ن خالل توفي��ر االحتياج��ات الطبية 
والصحية للمالين من النازحن اضافة 
لعالج جرحى القوات االمنية العراقية 
واحلشد الش��عبي وضحايا االرهاب في 
ش��تى انحاء الع��راق وهذه مس��ؤولية 
اخرى وقعت على عات��ق الوزارة بالرغم 
من االزمة املالية التي عصفت في كل 

مفاصل الوزارة . 
واخي��را ترى جلن��ة الصح��ة والبيئة ان 
املشكلة االساس��ية التي تعوق عمل 

ال��وزارة هي االزم��ة املالية وع��دم توفر 
التخصيص��ات املالية املطلوبة لالدوية 
واملستلزمات الطبية حيث مت تخفيض 
موازنة الوزارة في عام 2017 الى نصف 
ماكان��ت علي��ه في ع��ام 2016 ، وعلى 
مجل��س الوزراء ان يأخ��ذ بعن االهمية 
دور وزارة الصح��ة وأهمية عملها الذي 
يهم حي��اة العراقين بصورة مباش��رة 
وان تأخذ احلكومة عل��ى عاتقها توفير 
التخصيصات املالي��ة املطلوبة للوزارة 
كي تس��تطيع ان توفر ف��ي االقل احلد 
االدنى م��ن االحتياج الطب��ي والدوائي 
للمؤسسات الصحية في جميع انحاء 

العراق . 

* إعالم الصحة

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة ف��ي الن��دوة التي 
اقتصادي��ات  كلي��ة  اقامته��ا 
جلامع��ة  التابع��ة  االعم��ال 
املوس��ومة  النهرين ف��ي بغداد 
املش��روعات  متوي��ل  ب�)اهمي��ة 
ف��ي  واملتوس��طة  الصغي��رة 
لتلك  االقتصادي  ال��دور  تفعيل 
املشروعات( مبشاركة ممثلن عن 
البنك املركزي العراقي وجامعة 

النهرين.
وقال مدير قس��م دعم املشاريع 
ف��ي وزارة العم��ل عاطف احمد 
عب��د االمي��ر ان الن��دوة تناولت 
املش��روعات  اهمي��ة  بي��ان 
الصغي��رة واملتوس��طة ومصادر 
متويله��ا وكذلك التعريف بالدور 
آنفاً  للمش��روعات  االقتص��ادي 
احلكومي��ة  اجله��ات  دور  وبي��ان 
وال��وكاالت الدولي��ة ف��ي متويل 
تل��ك املش��روعات ، مضيف��ا ان 
الندوة ناقش��ت دور مؤسس��ات 
الدور  التمويل اخلاص��ة بتفعيل 

االقتصادي .
الن��دوة  ان  االمي��ر  عب��د  وب��ن 
ناقش��ت ايض��ا دور ال��وزارة في 

الصغي��رة  املش��روعات  متوي��ل 
واملتوس��طة ودور مب��ادرة البنك 
املرك��زي في دعم تلك املش��اريع 
ال��وزارة اطلق��ت  ان  ، موضح��ا 
املبادرات  القروض وبش��تى  االف 
الصن��دوق  برام��ج  وف��ق  عل��ى 
واس��تراتيجية التخفي��ف م��ن 
وايضا  والتأهيل اجملتمعي  الفقر 
مت اط��الق 100 قرض لتنش��يط 
السياحة في االهوار ومت التوصل 
الى اط��الق 100 قرض وبالتعاون 
والرياض��ة  الش��باب  وزارة  م��ع 
ضمن برنامج )الش��ابة املاهرة( ، 
مشيرا الى ان الندوة تناولت دور 
امل��رأة في تنمية اجملتمع وان وزارة 
العمل خصصت جزءاً من برامج 
القروض للم��رأة كما في قروض 

املرأة الريفية وغيرها.
واوض��ح عب��د االمير ان ال��وزارة 
تعمل على تش��جيع املقترضن 
عل��ى اقامة املع��ارض والبازارات 
م��ن اج��ل تس��ويق منتجاتهم 
ومن خالل املردود املادي الناجت عن 
تطوي��ر صناعاتهم  ذلك ميك��ن 
نح��و  والتح��ول  وابداعاته��م 

االعتماد على النفس.
من جانبه ذكر املتحدث باس��م 

ان  منع��م  عم��ار  العم��ل  وزارة 
مش��اركة ال��وزارة ف��ي الن��دوة 
تأتي من حرصه��ا على التفاعل 
االيجاب��ي والبن��اء م��ع اي طرح 
االقتصاد  تقوي��ة  يعم��ل عل��ى 
احملل��ي على وف��ق رؤي��ة تكامل 

العمل املؤسسي .
واض��اف منعم ان الوزارة طرحت 
عدة مقترحات ومن خالل دائرتي 
التش��غيل والق��روض والتدريب 
الق��رض  من��ح  الن  املهن��ي 
يس��توجب دخول املستفيد دورة 
تدريبية حتت اش��راف الوزارة من 
اجل االس��تفادة الصحيحة من 

القرض املمنوح .
كم��ا اوض��ح منع��م ان الندوة 
تناول��ت مب��ادرة البن��ك املركزي 
للق��روض ومببلغ اجمال��ي قدره 
خمس��ة ترليون��ات الهادفة الى 
تنشيط القطاع اخلاص ، مشيرا 
الى ان املش��اركن بالندوة اكدوا 
اهمي��ة دور االع��الم ف��ي تعزي��ز 
ثقاف��ة العمل احل��ر والتخفيف 
م��ن ضغ��ط العم��ل احلكومي 
وتش��جيع القط��اع اخلاص على 
اس��تيعاب اخلريج��ن في اعمال 

منتجة.

لجنة برلمانية تؤكد االستجواب
 حق قانوني مكفول دستوريا 

ندوة متخصصة تناقش آلية دور القروض 
في التنمية المجتمعية 

بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي العراقي وجامعة النهرين وزيرة الصحة تحت قبة مجلس النواب 



فيما يلي نختصر النقاط الرئيس��ة 
الواردة في ورق��ة املوقف هذه، وكما 

يلي

عرض حقول جديدة على شركات 
النفط العاملية

ع��دة  ف��ي  النف��ط،  وزارة  عّب��رت 
مناس��بات، عن اس��تعدادها لعرض 
ش��ركات  عل��ى  نفطي��ة  حق��ول 
العاملية لغرض االس��تثمار.  النفط 
وش��مملت هذه العروض تطوير 12 
حقال نفطيا مكتشفا« اضافة الى 
حقول اخري يتم تطويرها حتت ادارة 
وباس��لوب مكلف ومثير  احملافظات 

للشكوك. 
نح��ن جن��زم بانن��ا ض��د مث��ل هذه 
املقترح��ات التي نعتق��د بأنها غير 
مجدي��ة ومضرة وعرضة للفس��اد. 
وعوضا«ع��ن ذلك، نوص��ي بقوة بان 
تق��وم وزارة النف��ط  بالتركي��ز على 
احلق��ول النفطية الت��ي مت التعاقد 
عليه��ا س��ابقا، خاصة تل��ك التي 
ش��ملتها دورت��ا التراخي��ص االولى 
والثاني��ة. وب��ذا يت��م احلف��اظ على 
املصلح��ة العراقي��ة بش��كل مؤثر 

وكفوء.

مراجعة عقود اخلدمة
لدين��ا خالفات��ا املتعلق��ة بتقيي��م 
عقود اخلدمة، لكنننا واعني بعيوبها 
التركيبي��ة، كونها عق��ود هجينة، 
كما ناقش��ناه مفصال في منت هذه 

االورقة.
 نح��ن نقف بقوة ضد اع��ادة النظر 
ه��ذه  كان��ت  اذا  اخلدم��ة،  بعق��ود 
املراجع��ة تلح��ق مزيدا م��ن الضرر 
مبصلح��ة البل��د االقتصادي��ة، كما 
حصل في املراجعة الس��ابقة التي 
اجرته��ا وزارة النفط في عهد الوزير 

السيد عبد الكرمي لعيبي

اخلطط غير املبررة واالستسالم
ال توجد اس��باب قاه��رة تدعو  وزارة 
النف��ط  ألن تعل��ن ع��ن رغبتها في 
استكش��اف اجملال البح��ري باهض 
الكلفة ، في الوقت الذي ما زال فيه  
العرااق ميتل��ك  احتياطيات نفطية 
طائلة . وال نفهم ايضا،  ملاذا نحتاج 
ال��ى توس��يع اس��طولنا لنق��االت 
النفط في الوقت ال��ذي يعاني فيه 

العراق من  ازمة مالية. 
اضاف��ة لذلك، نأس��ف ألن نقول ان 
أداء وزارة النفط، قبل واثناء اتفاقية 
اوبك في 30 تش��رين ث��ان 2016، لم 
يكن مرضيا«، واتصف بعدم الثبات 
واالستس��الم  وس��وء فهم اتفاقية 
اوب��ك، مما يس��يء ملصداقي��ة البلد 
ويقلل الثق��ة مبوقع��ه كثاني اكبر 

مصّدر للنفط في منظمة اوبك.
نح��ن نوص��ي بق��وة ان  تأخ��ذ وزارة  
النف��ط موض��وع تخفي��ض االنتاج 
العالق��ة  ذات  االخ��رى  واملواضي��ع 
باالهتمام��ات الدولية، بجدية تفوق 
ما كانت عليه لغاي��ة اآلن. ونعتقد 
ايض��ا بأن��ه  عل��ى الع��راق ان ينظر 
في رف��ض اي متدي��د التفاقية اوبك 
م��ا لم يتم اخ��ذ التضحيات املالية 
والبشرية الناجمة عن داعش بنظر 

االعتبار الكامل.

اخلطط والسياسات املهملة
ان املعلوم��ات املتزايدة م��ن مصادر 
الصناعة النفطية واالعالم، تؤش��ر 
الى وجود جهود حثيثة من الكويت 
النفطية  احلقول  وايران، الس��تثمار 
الواقعة على احلدود مع العراق. ولكن  
ال يوجد ما يؤشر الى ان العراق يأخذ 
وفاعل��ة حلماية  اج��راءات حقيقية 
مصلح��ة الع��راق في ه��ذه احلقول 
احلدودية.   وفي احلقيقة توجد امثلة 
تدل عل��ى ان املفاوض��ني العراقيني 
تنقصه��م املعرفة واخلبرة الالزمتني 
لتجنب خسارة العوائد املالية التي 

ميكن جنيها من هذه احلقول.
يعان��ي العراق من ع��دم توازن مزمن 
بني الع��رض والطلب على املنتجات 
النفطي��ة، مم��ا اجب��ر البل��د عل��ى 

ااستيراد املنتوجات النفطية باهضة 
حس��ب  متزاي��د،  الثمن،،بش��كل 
دراس��ات جياد. ومع  ذلك تتناس��ى 
وزارة النف��ط مصفى كربالء احلديث 
وتعقد صفقة، مشكوكا«بجدواها، 
مع ش��ركة )كار( لتوس��يع مصفى 

اربيل القدمي )قبل 2003(.
يستمر حرق الغاز املصاحب بكميات 
متصاعدة. ففي عام 2016 ، حسب 
دراس��ات جي��اد،  مت ح��رق %72.4 من 
الغاز املصاحب املنت��ج، وكلما ازداد 
انتاج النفط س��يزداد م��ا يحرق من 
الغ��از املصاح��ب. لذا هن��اك حاجة 
ماسة ومس��تعجلة لوضع خطط 
جدي��ة، ولي��س مجرد وع��ود، لوضع 

نهاية حلرق الغاز.
النف��ط  ش��ركة  باع��ادة  نرح��ب 
ان  ش��ريطة  للعم��ل،  االوطني��ة 
يتضن قانونه��ا صالحيات حقيقية 

واس��تقاللية متكنه��ا م��ن ان تكون 
فاعلة وكف��وءة الدارة قطاع االنتاج 
كمايجب. وال يجب النظر الى شركة 
النف��ط الوطنية على انها ش��ريك 
اصغ��ر لش��ركات النف��ط العاملية، 
اداريا«وفق��ا  تنظيمه��ا  يت��م  ان  او 
ادارية وتنفيذية  لذلك، بصالحي��ات 

محدودة. 
وفي هذا االثناء، م��ن املهم ان ندرك 
التخطي��ط  وظيف��ة  فص��ل  ب��ان 
السياس��ات  ووض��ع  النفط��ي 
ومتطلب��ات االش��راف، ع��ن االم��ور 
الفنية والتجارية، قد اصبح تطبيقا 
مقب��وال عاملي��ا، تقريب��ا. وعليه فأن 
وزارة النفط يجب ان تكون مسؤولة 
عن وض��ع السياس��ات والتعليمات 
واالشراف العام، بينما تكون شركة 
النفط الوطنية مسؤولة عن االمور 
الفنية والتجاري��ة. وتبعا لذلك فان 

وزير النفط ال يجب ان يكون  رئيسا 
لشركة النفط الوطنية.     

من خالل متابعتنا املستمرة للتطور 
في قطاع البترول وخاصة لألنشطة 
والبيانات واملعلوم��ات الصادرة من/

أو من قب��ل وزارة/وزي��ر النفط خالل 
األشهر الستة املاضية صرنا نشعر 
بالقلق من حال��ة الفوضى الدائمة 
والواضح��ة.  إن األس��باب واألمثلة 
على ذل��ك كثيرة، وتتضم��ن بيانات 
غير متس��قة، واستسالم، وخطط 
وسياس��ات غي��ر ناضج��ة م��ا كان 
لها أن جتت��از اختباراً في ظل أحكام 
القانون رقم 84 لس��نة 1985، التي 
تتطلب دراس��ة اجلدوى االقتصادية 
والفنية قب��ل ان تتأه��ل ألعتمادها 
باخلط��ط االس��تثمارية، خاصة في 
إطار بيئة غي��ر صحية تتميز بازدياد 
العودة غير املبررة  للس��رية ومعاداة 

الش��فافية وغيرها م��ن األمور التي 
جتري مناقشتها أدناه.

كثيراً ما قمنا منفردين أو مجتمعني 
بع��رض خدماتن��ا املهنية ون��ادراً ما 
رفضن��ا طلباً به��ذا اخلص��وص، إال 
ألس��باب تتعلق مبخالفات تعاقدية 
مهنيتن��ا  ال��ى  تس��يء  أن  ميك��ن 
فإنن��ا  ذل��ك،  وم��ع  ومصداقيتن��ا. 
مقتنع��ان ب��أن احلال��ة الراهنة من 
الفوضى ذات الطبيعة السياس��ية 
و/أو ع��دم وج��ود حوكمة س��ليمة 
املس��ؤولية  ملمارس��ة  تدعون��ا 
األخالقية وااللتزام الوطني لصياغة 
ورق��ة املوق��ف ه��ذه والدع��وة إلى 
التنبه ضد أي عواقب ميكن أن تكون 

غير محمودة.

عرض حقول نفطية جديدة 
للشركات النفطية العاملية

أعرب��ت وزارة النفط/ الوزير، في ثالث 
مناسبات مختلفة، عن استعدادها/

نفطية  لعرض حق��ول  اس��تعداده 
لش��ركات النف��ط العاملي��ة، كم��ا 

مذكور ادناه:
1 - اثنا عشرحقال نفطيا مكتشفا، 
تنوي عرضها في العام املاضي على 
الش��ركات العاملي��ة. وكان��ت أمناط 
التعاق��د املعلنة بش��أنها، وكلفها 
تثير الش��كوك، ااّل ان ال��وزارة أّجلت 
طرحه��ا حتى منتصف ه��ذا العام 
بعد النقد املنش��ور، وغير املنش��ور، 

عنها.
2 - اعلن��ت محافظ��ة كرب��الء عن 
نيته��ا ع��رض ثالثة حق��ول نفطية 
الفرات األوس��ط لالستثمارمن  في 
قبل ش��ركات النفط العاملية، وكان 

موقف الوزارة غامضاً بهذا الشأن.
3 - اثنني من حقول النفط اخملصصة 

للحكومة احمللية في البصرة ضمن 
مش��روع »النفط مقاب��ل التنمية« 
م��ن قب��ل محافظة البص��رة، إال أن 
الوزارة ل��م تق��دم أي معلومات عن 

رأيها ورد فعلها على هذا املوضوع.
وقد أعربنا ع��ن اعتراضنا ومخاوفنا 
بش��أن املقترح��ات املذك��ورة أعاله، 
وقمنا بصياغة رأينا مبوجب أس��س 

مختلفة تتلخص مبا يلي:
1 - إن الع��راق ال يحت��اج إل��ى تقدمي 
أي حق��ول نف��ط جديدة لش��ركات 
النف��ط العاملي��ة إذ أن هن��اك قدرة 
إنتاجي��ة متاح��ة كافي��ة للنف��ط، 
وحت��ى باإلم��كان توفير ق��درة أكبر 
بس��هولة من خالل احلقول املنتجة 
حالي��اً، س��واء تلك التي تق��وم بها 
شركات النفط العاملية أو عن طريق 

اجلهود الوطنية.
2 - كل االقتراحات الثالثة ال تتعارض 
فقط مع املمارسة وطريقة التعاقد 
الت��ي اتبع��ت حت��ى اآلن م��ن قبل 
الوزارة ب��ل أنها ف��ي احلقيقة تدعو 
العاملي��ة لتحديد  النفط  ش��ركات 
طريق��ة التعاقد التي تفضلها هذه 
الشركات!  من الواضح جداً أن مثل 
هذه الدعوة تضع مصالح ش��ركات 
قب��ل مصلح��ة  العاملي��ة  النف��ط 

البالد.
النف��ط  تخصي��ص حق��ول  ن   -  3
حملافظ��ات معين��ة ينته��ك املب��دأ 
للملكي��ة  األساس��ي  الدس��توري 
اجلماعي��ة غير اجمل��زأة للنفط والغاز 
من قبل الش��عب العراقي، وكذلك 
الش��ريعة اإلس��المية، الت��ي تنص 
عل��ى أن جمي��ع امل��وارد الطبيعية، 
والنفط هو املفتاح الذي يغذي اجلزء 
األكبر جداً من موازنة احلكومة، هي 
ملكية مش��تركة غير مجزأة )ُملك 

ُمشاع(.
إن مث��ل هذه اخلطوة ميك��ن أن تؤدي 
إل��ى تقس��يم الب��الد، وخل��ق ن��زاع 
ح��دودي، ويضعف وحدة الش��عب، 
ويخلق العداء بني م��ن ميلكون ومن 

ال ميلكون.
4 - إن هذه اإلج��راءات ميكن أن تولد 
تأثير الدومين��و احملفوف باخملاطر من 
خالل دفع احملافظات األخرى للس��ير 
هب��ة  بش��أن  اخلاص��ة  بطريقته��ا 
النفط املوجود ف��ي هذه احملافظات.  
لتطوي��ر  النهائي��ة  النتيج��ة  إن 
البت��رول في املنبع، والذي يفتقر إلى 
التنس��يق، ميكن أن يؤدي إلى فوضى 
الفائضة.   التكاليف والق��درات  في 
إن هذا األس��لوب من شأنه أن يخلق 
بيئة مواتية للفس��اد لصالح كتل 

سياسية قوية وسياسيني أقوياء.
5 - وأخي��راً، إن الطريق��ة التعاقدية 
لهذه احلقول املقترح��ة، هي ضمناً 
أو صراح��ًة، ه��ي على أس��اس عقد 
املش��اركة ف��ي اإلنت��اج ال��ذي مينح 
مزاي��ا  العاملي��ة  النف��ط  ش��ركات 
أكث��ر ومجزي��ة.  وقب��ل كل ش��يء: 
فإنه مخالف للدس��تور، ويش��رعن 
العقود التي أبرمتها حكومة إقليم 

كردستان كذلك.

اعتماداً على كل ما س��بق، فنحن 
الثالثة  بالتأكيد ض��د االقتراحات 
وأي مقترحات مماثلة، وندعو الوزارة/

وزي��ر النفط إلى االمتناع عن تبّني 
مثل هذه املقترح��ات الضارة وغير 

اجملدية والعرضة للفساد.
ب��دال م��ن ذل��ك، نوص��ي  ال��وزارة 
بقوة، التركي��ز على حقول النفط 
املتعاقد عليه��ا بالفعل، وخاصة 
تلك التي متت من خالل أول جولتني 
وحماي��ة  لضم��ان  للتراخي��ص 
بفعالي��ة  العراقي��ة  املصال��ح 

وكفاءة. 

)*( كت��ب الن��ص االصل��ي باللغة 
االنكليزية ومت ترجمته الى العربية 
من قبل االس��تاذ مصب��اح كمال  
املهندس كامل  األستاذ  ومراجعة 

املهيدي

* استشاري مستقل
** استشاري مستقل
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منشآة نفطية عراقية

جانب من ندوة معهد التقدم

 نوصي بقوة بأن 
تقوم وزارة النفط  

بالتركيز على 
الحقول النفطية 
التي تم التعاقد 
عليها سابقا، 

ال سيما تلك التي 
شملتها دورتا 

التراخيص األولى 
والثانية. وبذا 

يتم الحفاظ على 
المصلحة العراقية 

بشكل مؤثر 
وكفوء

من المهم أن ندرك 
بأن فصل وظيفة 
التخطيط النفطي 
ووضع السياسات 

ومتطلبات اإلشراف، 
عن األمور الفنية 

والتجارية، قد اصبح 
تطبيقا مقبوال 
عالميا، تقريبا. 

وعليه فأن وزارة 
النفط يجب أن 

تكون مسؤولة عن 
وضع السياسات 

والتعليمات 
واإلشراف العام

مطالبات بمراجعة شاملة لسياسة العراق النفطية وعقود جوالت التراخيص
بض��رورة  عراقي��ون  مس��ؤولون  طال��ب 
مراجعة السياسات النفطية في العراق 
)ثان��ي أكب��ر منتجي منظم��ة أوبك بعد 
الس��عودية(، في ظل غياب دور الشركات 
الوطني��ة، وبه��دف زي��ادة اإلي��رادات بعد 
تراجع أسعار اخلام بأكثر من ثلثي قيمته 
عل��ى مدار عامني ونصف، ما تس��بب في 

مضاعفة العجز باملوازنة السنوية.
وأض��اف املس��ؤولون، أن »إع��ادة مراجعة 
السياس��ات النفطي��ة البد وأن تش��مل 
تقدي��رات االحتياطي النفط��ي والغازي، 
وقضية تطوير احلقول النفطية املشتركة 
بني العراق والكويت، مع التركيز على عدم 

التنازل عن حقوق العراق النفطية«.

االحتياطي النفطي
وق��ال مهدي احلافظ، عض��و جلنة النفط 
والطاق��ة ف��ي البرمل��ان العراق��ي، ووزي��ر 
التخطي��ط األس��بق، إن هن��اك ض��رورة 
إلجراء مراجعة للسياسية النفطية في 
البالد، والتي تتعلق بتقديرات االحتياطي 
النفطي والغ��ازي، وقضية تطوير احلقول 
النفطية املشتركة بني العراق والكويت، 
عل��ى أن يك��ون هن��اك تركيز عل��ى عدم 

التنازل عن حقوق العراق النفطية.
ويوج��د ف��ي الع��راق 24 حق��الً نفطي��اً 
مش��تركاً م��ع إي��ران والكويت وس��وريا، 
من بينه��ا 15 حقالً منتج��اً واألخرى غير 

مستغلة، أبرزها: سفوان والرميلة والزبير 
م��ع الكويت، ومجنون وأب��و غرب وبزركان 

والفكه ونفط خانه مع إيران.
وأضاف احلافظ، »اخلب��راء النفطيون يرون 
أن عق��ود اخلدمة الت��ي وقعها العراق مع 
ش��ركات النف��ط العاملية خ��الل جوالت 
التراخيص النفطية غير شرعية، كونها 
ال تختلف عن عقود املشاركة في اإلنتاج، 
والتي تس��مح للمستثمرين إبداء آرائهم 
حيال تطوير املشاريع النفطية التي تقع 

ضمن حقولهم«.

تقييم احلقول
بدوره، ق��ال محمد احل��اج محمود، وكيل 

وزارة اخلارجية الس��ابق، إن العراق ابرم مع 
الكويت في السابق اتفاقاً يقضي بطرح 
مل��ف اجراء تقيي��م للحق��ول النفطية 
املشتركة بني البلدين وعددها أربع حقول 
كمناقصة امام شركات مختصة تتولى 
تقيي��م احلقول وتقدمي مقترح عن كيفية 

االستثمار االمثل لها.
وأضاف احل��اج،  »لكن إلى اآلن لم يحصل 
أي تط��ور بش��أن االتف��اق، بينم��ا ب��دأت 
الكوي��ت باحلف��ر ببعض اآلب��ار النفطية 
املش��تركة ولم يصدر العراق حتى اآلن أي 

اعتراض«.
وف��ي كان��ون األول املاضي، أعل��ن العراق 
والكوي��ت ع��دة اتفاق��ات بينهم��ا، بعد 

مباحث��ات جرت خ��الل زيارة وزي��ر النفط 
العراق��ي للكوي��ت، وم��ن ضم��ن ه��ذه 
االتفاق��ات تزويد الكوي��ت بالغاز، في ظل 

تطابق الرؤى بني البلدين.
وتاب��ع احلاج، »لدينا أيض��اً حقول نفطية 
مش��تركة م��ع إي��ران، ومت ط��رح تكليف 
ش��ركة خب��راء مختصة لتتول��ى تقييم 
احلق��ول النفطي��ة وتق��دمي رؤيته��ا ع��ن 
كيفية االس��تثمار األمثل لتلك اآلبار، إال 
أن إي��ران رفضت تكليف ش��ركة أجنبية 
تتول��ى املهمة، وأك��دت أن لديه��ا خبراء 

قادرون على إدارة املهمة«.
وزاد احل��اج، »وإلى اآلن لم يحدث أي تطور، 
باس��تثناء أن اجلانب اإليران��ي بدأ بالفعل 

باحلفر في احلقول املش��تركة وجتاوز على 
احلقول العراقية«.

حصة نفطية
من جهته، قال عدنان اجلنابي، رئيس جلنة 
النف��ط والطاقة ف��ي البرمل��ان العراقي، 
إن هن��اك ض��رورة إلعادة العمل بش��ركة 

النفط الوطنية.
الصب��اح اجلديد تنش��ر املقترح��ات التي 
مت مناقش��تها في ن��دوة اقامه��ا معهد 
التقدم للسياسات االمنائية والتي تناولت 
السياسة النفطية في العراق واملقدمة 
من قبل االس��تاذ طارق ش��فيق واالستاذ 

احمد موسى جياد .

طارق شفيق** ـ احمد موسى جياد***



شؤون عربية ودولية6

طوكيو ـ رويترز:
قال وزي��ر التجارة الياباني هيروش��يجي س��يكو 
ام��س اجلمع��ة إن احلكومة اليابانية ق��ررت متديد 
العقوب��ات أحادي��ة اجلانب على كوريا الش��مالية 

عامني إضافيني.
وذك��رت وكالة كي��ودو لألنباء في وقت س��ابق أن 
طوكيو ستواصل حظرها لكل التجارة بني اليابان 
وكوري��ا الش��مالية وحظر دخول جميع الس��فن 

الكورية الشمالية إلى املوانئ اليابانية.
وق��ال جيش كوري��ا اجلنوبية إن كوريا الش��مالية 
أج��رت جتربة لصاروخ باليس��تي قبالة س��احلها 
الش��رقي يوم األربعاء في اختب��ار هو األحدث في 

الشهور القليلة املاضية.

بانكوك ـ رويترز:
ذك��رت الش��رطة التايالندية ام��س اجلمعة أن 22 
هجوما بينها خمس��ة انفج��ارات بقنابل صغيرة 
وقع��ت ف��ي جن��وب البالد حي��ث تعي��ش أغلبية 
مس��لمة وذلك بعد س��اعات عل��ى تصديق امللك 
ماها فاجيرالوجنكورن على دستور جديد كخطوة 

باجتاه إنهاء احلكم العسكري.
ولم ت��رد تقارير ع��ن وقوع ضحايا ف��ي الهجمات 
باملنطقة التي شهدت في اآلونة األخيرة تصاعدا 
ف��ي مترد انفصالي مس��تمر منذ عق��ود. وصوتت 
أجزاء باملنطقة ضد الدستور اجلديد في استفتاء 

أجري العام املاضي.
وقال براموت بروم-إن املتحدث باس��م قوات األمن 
احمللي��ة »ته��دف احل��وادث إل��ى خل��ق اضطرابات. 
يريدون تدمير مصداقية احلكومة وإش��اعة اخلوف 
بني الناس.«  وصادق ملك البالد على دستور جديد 
يدعمه اجليش ليصبح س��اريا أمس االول اخلميس 
ف��ي خط��وة أساس��ية باجت��اه إج��راء انتخاب��ات 
تعه��د اجمللس العس��كري احلاكم بها الس��تعادة 

الدميقراطية بعد االنقالب الذي حدث عام 2014.

الجزائر ـ وكاالت:
جمد الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة عضوية 
5 وزراء ف��ي احلكوم��ة أغلبهم من ح��زب »جبهة 
التحرير الوطني« احلاكم، بعد إعالن ترشحهم في 

االنتخابات البرملانية املقررة في ال�4 من أيار.
وقال بيان للرئاس��ة اجلزائرية، أمس االول اخلميس: 
»أح��ال رئي��س اجلمهورية عب��د العزي��ز بوتفليقة 
املنت��دب  والوزي��ر  ال��وزراء  والس��يدات  الس��ادة 
املترش��حني لالنتخابات التشريعية التي ستنظم 
في الرابع م��ن مايو املقبل على العطلة ابتداء من 
اليوم الس��بت ال�8 نيسان 2017 )يوم قبل انطالق 

احلملة االنتخابية املقررة غدا األحد القادم(«.
ويتعلق األمر وفق املصدر ذاته بخمس��ة وزراء، هم: 
وزي��ر التعلي��م العال��ي والبحث العلم��ي الطاهر 
حج��ار، وزير املوارد املائية والبيئة عبد القادر وعلي، 
ووزير النقل واألشغال العمومية بوجمعة طلعي، 
وغنية الدالية وزيرة العالقات مع البرملان، والطيب 
زيتون��ي وزير اجملاهدين، والذي ينتمي إلى حزب الذي 

يقوده أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة.
ووفق بيان الرئاسة، كلف رئيس اجلمهورية محمد 
مباركي بحقيب��ة وزير التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي بالنياب��ة، وع��ز الدي��ن مهيوبي ب��وزارة 
العالق��ات مع البرمل��ان بالنيابة، ومحمد عيس��ى 
ب��وزارة اجملاهدي��ن بالنيابة، وعبد املال��ك بوضياف 
ب��وزارة األش��غال العمومي��ة والنق��ل بالنياب��ة، 
ون��ور الدين بوطرفة ب��وزارة املوارد املائي��ة والبيئة 

بالنيابة.

اليابان تقرر تمديد العقوبات 
أحادية الجانب على كوريا 

الشمالية

سلسلة هجمات بجنوب 
تايالند بعد ساعات على 
توقيع الدستور الجديد

بوتفليقة يجّمد عضوية 5 
وزراء دخلوا سباق االنتخابات

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت الواليات املتحدة أنها أطلقت 
صواريخ كروز على قاعدة جوية قرب 
مدين��ة حم��ص الس��ورية ردا عل��ى 
هجوم يعتقد أنه كيماوي استهدف 
ف��ي  للمعارض��ة  خاضع��ة  بل��دة 
محافظة إدل��ب، وفيما أدان فيه عدد 
من الدول الضرب��ة اجلوية األميركية 
التي استهدفت مطارا عسكريا في 
س��وريا، عبرت دول أخرى عن ترحيبها 

بهذه الضربة ودعمها لها.
األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  وبحس��ب 
)البنتاغون(، فإن سفينتني في البحر 
املتوس��ط أطلق��ت 59 صاروخ��ا من 

طراز توماهوك .
وأك��د الرئيس دونالد ترام��ب أنه أمر 
بش��ن ضربة عس��كرية على قاعدة 
الش��عيرات التي انطلق منها هجوم 
على بلدة خان ش��يخون أس��فر عن 

مقتل عشرات املدنيني.
لك��ن الرئي��س فالدميير بوت��ني قال إن 
الهجوم األميركي عدوان على سيادة 
س��وريا وانته��اك لقواع��د القان��ون 

الدولي.
وأض��اف بي��ان ص��ادر ع��ن الكرملني 
أس��لحة  الس��وريني ال ميتلك��ون  أن 
كيماوي��ة، وأن الرئي��س بوت��ني ي��رى 
الهجوم محاول��ة لصرف العالم عن 

مقتل املدنيني في العراق.
وحذرت موسكو من أن الهجوم يضر 
بش��كل بال��غ بالعالق��ات الروس��ية 

األميركية.
وق��ال محافظ حمص ط��الل البرازي 
إن اإلج��راء األميرك��ي يخ��دم أهداف 
تنظيم داعش ومجموعات مسلحة 
إرهابي��ة أخ��رى. وأض��اف أن الهجوم 
أس��فر عن خمس��ة قتلى وس��بعة 

جرحى.
ويقول مراسل بي بي سي في دمشق 
عس��اف عبود إن تنظي��م داعش نفذ 

هجوما على منطقة الفرقلس قرب 
مطار الشعيرات في الريف الشرقي 
حلمص. ويعتقد أن التنظيم استغل 
األميركي على  الصاروخ��ي  الهجوم 

املطار للتوسع في املنطقة.
وتق��ول الواليات املتح��دة إن طائرات 
قاع��دة  م��ن  انطلق��ت  س��ورية 
الش��عيرات الثالثاء املاض��ي، ونفذت 

هجوما كيماويا على خان شيخون.
وقال ترامب إن الرئيس السوري بشار 
األس��د اس��تخدم غاز أعصاب لقتل 

الكثير من األشخاص.
وش��دد ترامب على أنه من مصلحة 
األمن القومي األميركي منع انتشار 
واس��تخدام األس��لحة الكيماوي��ة، 

داعي��ا ال��دول املتحضرة إل��ى العمل 
على إنهاء نزيف الدماء في سوريا.

ووصف ترامب األس��د بأنه »ديكتاتور 
اس��تخدم أس��لحة كيماوية مروعة 

ضد مدنيني أبرياء«.
واعتبر وزير اخلارجية األميركي ريكس 
تيلرس��ون الهج��وم الصاروخي بأنه 
رد مناس��ب يظه��ر أن ترام��ب جاهز 
التخاذ إجراء حاسم للرد على أفعال 

شنيعة.
واته��م تيلرس��ون روس��يا بالتواطؤ 
أو ع��دم الكف��اءة ألنه��ا ل��م تؤم��ن 
لدى حلفاءها  الكيماوية  األس��لحة 

في سوريا.
يس��ع  ل��م  أن��ه  البنتاغ��ون  وأك��د 

للحصول على موافقة مسبقة من 
موس��كو، لكنه حذره��ا قبل تنفيذ 

الهجوم.
وأوضح أن الهجوم الصاروخي يهدف 
إلى منع احلكومة الس��ورية من شن 

هجوم كيماوي آخر.
ونفت احلكوم��ة الس��ورية أن تكون 
ق��د نف��ذت هجوم��ا كيماوي��ا. وقال 
وزي��ر اخلارجية الس��وري وليد املعلم 
ام��س االول اخلميس »أؤكد أن اجليش 
العربي الس��وري لم ولن وس��وف لن 
يس��تخدم مثل ه��ذا الس��الح« في 
احلرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من 

سبع سنوات.
وتش��ن الواليات املتح��دة غارات ضد 

تنظيم داعش في س��وريا منذ 2014، 
لكن هذه املرة األولى التي تستهدف 

القوات احلكومية.
 ، املنددي��ن  اول  اي��ران  وكان��ت  ه��ذا 
الي��وم اجلمعة، بالقص��ف األميركي 
ال��ذي اس��تهدف مطار الش��عيرات 
العس��كري ف��ي محافظ��ة حمص 

السورية. 
اخلارجي��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
ف��ي  قاس��مي،  به��رام  اإليراني��ة، 
تصري��ح صحف��ي: »إن إي��ران تدي��ن 
الهجمة العسكرية األميركية على 
مط��ار الش��عيرات من قب��ل البوارج 

العسكرية األميركية«.
وتاب��ع »نعتق��د أن ه��ذه الهجم��ة 

متت ف��ي وقت يق��ف في��ه املنفذون 
واملستفيدون من ضرب خان شيخون 
وراء الس��تارة، ما س��يؤدي إلى تقوية 
اإلره��اب وتعقي��د األمور في س��وريا 

أكثر«.
وأضاف قاس��مي »إيران أكث��ر الدول 
املتض��ررة م��ن الس��الح الكيميائي 
وتعارض أي اس��تخدام لهذا السالح، 
لك��ن اس��تخدام م��ا ج��رى كذريعة 
لتحرك أحادي اجلان��ب هو أمر خطير 

ومنافي للقوانني الدولية«.
فيما س��اندت اس��رائيل والسعودية 
تلك الضربات حيث عبر رئيس الوزراء 
بنيام��ني نتياهو، ام��س اجلمعة، عن 
مس��اندته للضربة اجلوية األميركية 
الت��ي اس��تهدفت مطارا عس��كريا 
سوريا في حمص، معتبر أنها رسالة 

قوية وواضحة.
وقال نتتنياه��و إن الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب بعث باألقوال واألفعال 
رس��الة قوي��ة وواضح��ة مفادها أن 
الكيمائي��ة  األس��لحة  »اس��تخدام 
ونش��رها ال يطاقان«. وأك��د نتنياهو 
أن »إس��رائيل تدعم دعما كامال قرار 
الرئيس األميرك��ي«، معربا عن أمله 
ف��ي أن »تت��ردد أصداء هذه الرس��الة 
احلازمة إزاء األفع��ال الفظيعة التي 
يرتكبه��ا نظام األس��د تت��ردد ليس 
فق��ط في دمش��ق ب��ل ف��ي طهران 

وبيونغ يانغ وأماكن أخرى أيضا«.
م��ن جهتها  أعلنت اململكة العربية 
الس��عودية، امس اجلمع��ة، تأييدها 
العس��كرية  للضرب��ات  الكام��ل 

األميركية على أهداف في سوريا. 
وعبر مصدر مس��ؤول بوزارة اخلارجية 
عن تأييد اململكة الكامل للعمليات 
»الت��ي ج��اءت ردا عل��ى اس��تخدام 
النظام السوري لألسلحة الكيمائية 
ض��د املدني��ني األبري��اء، وأودت بحياة 
العش��رات منه��م، بينه��م أطف��ال 
األنب��اء  وكال��ة  بحس��ب  ونس��اء«، 

السعودية.

أبوجا ـ أ ب ف: 
احرق جهادي��ون من جماع��ة بوكو 
حرام قاعدة عس��كرية في ش��مال 
ش��رق نيجيريا امس األول اخلميس، 
غ��داة هجوم آخر عل��ى مزارعني في 
املنطق��ة ادى ال��ى مقت��ل س��بعة 
اش��خاص، كما ذكر سكان لوكالة 

فرانس برس.
وقام مسلحون يش��تبه بانتمائهم 

ال��ى فصيل اب��و مصع��ب البرناوي 
في جماعة بوكو حرام، املدعوم من 
تنظي��م داع��ش ، مبهاجم��ة قاعدة 
عس��كرية في قري��ة واجيركو التي 
تبعد 150 كلم عن مايدوغوري كبرى 
مدن والية بورنو، ما أرغم اجلنود على 

االنكفاء بعد معارك عنيفة.
وق��ال بك��ر موج��وي اح��د س��كان 
املنطقة ان »املسلحني وصلوا على 

من س��يارات بيك-آب وتبادلوا اطالق 
نار كثيف مع اجلنود«.

واض��اف ان »اجلنود كان��وا في وضع 
مم��ا  وتراجع��وا  طاقته��م  يف��وق 
س��مح ملس��لحي فصيل مامان نور 
باالستيالء على القاعدة التي قاموا 
بنهبها واحراقها«، مؤكدا انهم لم 

يهاجموا سكان املنطقة.
ويعتبر مامان نور مس��اعد البرناوي 

، جنل مؤس��س بوكو ح��رام محمد 
له��ذا  الفعل��ي  الزعي��م  يوس��ف 
الفصي��ل املنش��ق ع��ن مجموعة 

زعيم اجلماعة ابو بكر الشكوي.
واك��د احد اعضاء ميليش��يا تدعم 
اجلي��ش ف��ي مكافحة بوك��و حرام 
ه��ذه املعلومات، موضحا ان القوات 
التي انس��حبت جتمعت في قاعدة 
بيو العس��كرية الت��ي تبعد حوالى 

اربعني كيلومترا.
»ل��م  كارميب��ي  مصطف��ى  وق��ال 
يس��قط ضحايا من اي من اجلانبني 
لكن القاعدة احرقت بالكامل بأيدي 
ارهابيي بوكو حرام عندما انسحب 

اجلنود«.
وف��ي هج��وم منفصل نس��ب الى 
مجموعة الش��كوي هذه املرة، قتل 
سبعة اش��خاص من مربي املاشية 

ف��ي اباتي عل��ى بعد نحو عش��رين 
كيلومترا عن مايدوغوري.

وق��ال باباك��ورا كولو اح��د اعضاء 
مجموع��ة مس��لحة للدف��اع ع��ن 
القري��ة »قتل��وا رجل��ني اجبروهم��ا 
على اقتيادهم الى القرية ثم قتلوا 
خمسة من اصحاب املواشي الذين 
بالرم��اح النق��اذ  وقفه��م  حاول��وا 

ماشيتهم«.

كراكاس ـ رويترز:
تعتزم املعارضة ف��ي فنزويال تنظيم 
س��بعة احتجاج��ات ض��د احلكومة 
االش��تراكية في كراكاس امس األول 
اخلميس، واح��د لكل قاض من قضاة 
احملكمة العلي��ا الذين أصدروا حكما 
األس��بوع املاض��ي بالس��يطرة على 

البرمل��ان ال��ذي تق��وده املعارضة في 
حترك وصف��ه املتظاه��رون بأنه ترنح 

نحو الدكتاتورية.
ورغم ع��دول احملكمة عن القرار الذي 
واج��ه انتقادات واس��عة إال أنه منح 
املعارضة اليائسة قوة دافعة جديدة 
ضد احلكومة اليسارية التي حتملها 

االجتماع��ي  االنهي��ار  مس��ؤولية 
واالقتصادي للبالد.

وجتم��ع احملتج��ون ف��ي س��بع نقاط 
بالعاصمة قبل املشاركة في مسيرة 
في طريق سريع رئيسي. ومن احملتمل 
أن يتس��بب ذلك في اش��تباكات مع 
الش��رطة وهو شيء كثيرا ما يحدث 

في البلد الواقع في أميركا اجلنوبية.
وق��ال س��تالني جونزالي��ز وهو عضو 
بالبرمل��ان من املعارض��ة »الهدف هو 
تق��دمي القض��اة للمحاكم��ة ودف��ع 
احلكوم��ة إل��ى نش��ر ج��دول زمن��ي 

النتخابات.«
واملطل��ب الرئيس��ي للمعارضة اآلن 

هو تقدمي موعد االنتخابات الرئاسية 
املقبل��ة عن موعدها املقرر في نهاية 
2018 بهدف إزاحة الرئيس نيكوالس 

مادورو.
وقال الطالب فيكتور سانشيز البالغ 
من العم��ر 20 عاما »نحن نعيش في 
للخروج  الوحيد  والسبيل  دكتاتورية 

م��ن الدكتاتوري��ة ه��و اخل��روج إل��ى 
الشوارع.«

وتعان��ي فنزويال م��ن تضخم جامح 
الغذائي��ة  الس��لع  ف��ي  ونق��ص 
األساس��ية واألدوية وتش��هد واحدا 
من أعلى مع��دالت جرائم القتل في 

العالم.

بوكو حرام تهاجم قاعدة عسكرية وتقتل مربي ماشية في نيجيريا

المعارضة في فنزويال تواصل احتجاجات الشوارع للمطالبة بانتخابات مبكرة

ردود الفعل الدولية بعد الضربة األميركية لمطار الشعيرات » بين الترحيب والتنديد«

الواليات المتحدة تستهدف مطارًا عسكريًا سوريًا
بـ 59 صاروخًا ومقتل ستة أشخاص

تقول الواليات المتحدة 
إن طائرات سورية 
انطلقت من قاعدة 
الشعيرات الثالثاء 

الماضي، ونفذت هجوما 
كيماويا على خان 

شيخون. وقال ترامب 
إن الرئيس السوري 

بشار األسد استخدم غاز 
أعصاب لقتل الكثير من 

األشخاص

آثار القصف على مطار الشعيرات
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تقـرير

واشنطن ـ وكاالت:

نش��ر مكتب التحقيق��ات الفيدرالية 
ووكالة اخملاب��رات املركزية ووكالة األمن 
اس��تخباراتية  وكال��ة  و12  الوطن��ي 
أميركي��ة أخ��رى، تقريرًا مش��ترًكا غير 
مسبوق اتهم الرئيس الروسي فالدميير 
بوت��ني بأن��ه أم��ر بحملة اخت��راق ضد 
انتخاب��ات الرئاس��ة األميركية لعرقلة 

املرشحة هيالري كلينتون.
وظه��رت ه��ذه املعلومات ف��ي حزيزان 
2016 م��ا ألق��ى بظ��الل الش��ك على 
رئاس��ة دونالد ترامب الرئيس األميركي 
احلالي. وقالت الوكاالت االستخباراتية 
األميركية إن الكرملن يقف وراء اختراق 
 ،DNC اللجن��ة الوطني��ة الدميقراطية
إال أن ش��ركة »كرودس��ترايك« لألم��ن 
السيبراني والتي كانت أول من تداولت 
ه��ذه املعلوم��ات، تواج��ه حالًي��ا عدة 

أسئلة بشأن مصداقيتها.
»كرودس��ترايك«  ش��ركة  واضط��رت 
لس��حب أج��زاء م��ن تقريره��ا. كم��ا 
رفضت مخاطبة الكونغرس بش��أن ما 
توصلت إليه حول القرصنة االنتخابية 
الت��ي قامت به��ا موس��كو، ومت تعيني 

كرودسترايك من قبل اللجنة الوطنية 
النش��اط  في  للتحقيق  الدميقراطي��ة 
الش��بكي املش��بوهة في أي��ار املاضي. 
أن  حزي��زان  ف��ي  الش��ركة  وصرح��ت 
احلكومة الروس��ية اخترقت اللجنة ما 

أثار عاصفة قوية. 
وتعد الشركة ومقرها في »إيرفني« في 
كاليفورنيا الوحيدة التي سمحت لها 
جلنة  DNC  بفحص خوادمها مباشرة، 
حتى أنها لم تسمح ملكتب التحقيقات 
خوادمه��ا،  إل��ى  بالوص��ول  االحت��ادي 
األميركية  ال��وكاالت  بقي��ة  واعتمدت 
على عمل ش��ركة كرودستريك، إال أنه 
ال يوج��د دليل قضائي آخر كش��ف عن 
عالقة الكرملن بالهجمات، مبا في ذلك 

تقارير وبيانات وكاالت االستخبارات.
وكشفت جريدة »ديلي ميل« أن شركة 
كرودستريك تراجعت بهدوء في أذار عن 
تقرير كانون األول بشأن مزاعم القرصنة 
الروس��ية، بع��د أن تب��ني أن الش��ركة 
اعتمدت على بيانات غير دقيقة نشرت 
عب��ر اإلنترنت من خ��الل ُمدونة دعائية 
موالي��ة لبوتني، ودفعت ه��ذه األخطاء 
كاًل م��ن اجلي��ش األوكراني ومؤسس��ة 
أبحاث بريطانية بارزة إلصدار تصريحات 
علينة تشكك في بيانات كرودستريك، 

وجاء ف��ي تقرير كرودس��تيريك املزعوم 
بي��ر  فانس��ي  الروس��ي  القرص��ان  أن 
ال��ذي يق��ف وراء الهجم��ات على جلنة 
DNC يعم��ل لصال��ح وكال��ة اخملابرات 
العس��كرية الروس��ية GRU، وأف��ادت 
الش��ركة أنها وجدت دلياًل على اختراق 
بير للتكنولوجيا العسكرية األوكرانية 
اس��تخدمه  ال��ذي  البرنام��ج  بنف��س 

.DNC الختراق جلنة
وأشار التقرير إلى استهداف القراصنة 
اجلن��ود  اس��تخدمه  ال��ذي  التطبي��ق 
األوكراني��ون لتحس��ني كف��اءة مدافع 
»الهاوت��زر«، وأدى االخت��راق إلى فقدان 
أوكرانيا %80 من األسلحة في معركتها 
م��ع الق��وات الروس��ية ش��رقي البالد، 
وحظ��ى التقرير باهتمام عدة وس��ائل 
 Foreign و NBC News إعالمي��ة مث��ل
Policy و The Guardian، فيما أوضحت 
دون��ا برازيل أن كرودس��تريك غردت عبر 
تويتر » توصلت الش��ركة إلى صلة بني 
اختراق DNC واملدفعية األوكرانية«، إال 
أن اجلي��ش األوكراني أص��در بيان عارض 
فيه ه��ذه االدعاءات وأنك��ر أنه ضحية 
للقراصنة أو فقد هذا العدد الكبير من 

مدافع الهاوتزر.
للدراس��ات  الدول��ي  املعه��د  وذك��ر 

االس��تراتيجية وال��ذي اس��تعانت ب��ه 
كرودستريك كمصدر ملزاعمها بفقدان 
%80 من مدافع الهاوتزر لصوت أميركا 
VOA أن ه��ذا الرقم غير دقيق، موضحا 
أن النس��بة الفعلية للخسائر تراوحت 
ب��ني 15-%20، وس��رعان ما تب��ني فيما 
بع��د أن كرودس��تريك ل��م حتصل على 
املعلومة م��ن املعهد مباش��رة لكنها 
حصل��ت عليه��ا م��ن أخر نش��رة على 
 ،The Saker   موقع مواٍل لروسيا باسم
 The Saker وُكتب املق��ال على موق��ع
من قبل مدون روس��ي باسم »كولونيل 
كاس��اد« والذي وصف نفسه باعتباره 

»دوق الدعاية الشمولية«.
وأسقطت كرودستريك الشهر املاضي 
بهدوء مزاعمها بشأن خسارة %80 من 
األسلحة األوكرانية مشيرة إلى تعديل 
تقريها بعد حتديث البيانات من املعهد، 
ولم توضح الش��ركة سبب استخدام 
باحثيه��ا لهذه األرق��ام الضخمة ولم 
توض��ح كيف أّثرت ه��ذه البيانات على 
اس��تنتاجاتها، ولم ترد الش��ركة على 
مخاوف التقرير بشأن اجليش األوكراني 
كم��ا نفى مطور التطبيق العس��كري 
ح��دوث أي قرصنة، وفي حني أن التراجع 
 DNC ال يعن��ي أن روس��يا ل��م تخت��رق

أو أوكراني��ا أوض��ح النق��اد أن��ه يدعو 
إل��ى التش��كيك ف��ي عم��ل ش��ركة 

كرودستريك بشأن هذا املوضوع.
وأوضح  خبير األمن السيبراني جيفري 
كار أن ذلك يثير اخملاوف بشأن مصداقية 
الشركة، وأضاف كار الذي أّلف العديد 
من الكت��ب حول احل��رب الس��يبرانية 
»يوض��ح ذل��ك أن تقارير كرودس��تريك 
االس��تخباراتية متثل مشكلة واضحة، 
لق��د وجدوا فق��ط م��ا أرادوا أن يجدوه 
ولم يتوقف��وا للحظة للتس��اؤل، ولم 
يتصلوا باملصدر األساس��ي، إنه حتليل 

في مستوى املدرسة االبتدائية«.
مؤس��س  املاض��ي  الش��هر  ورف��ض 
ألبيروفيت��ش  دميت��ري  كرودس��تريك 
ورئيس��ها ش��ون هنري دعوة للشهادة 
أم��ام جلنة اخملابرات ف��ي مجلس النواب 
حول التدخل الروس��ي ف��ي االنتخابات 
األميركي��ة، وأفاد جاك الجن��ر املتحدث 
االس��تخبارات  جلن��ة  رئي��س  باس��م 
ف��ي مجل��س الن��واب ديف��ني نوني��س 
»لق��د رفض��وا الدعوة لذل��ك نتواصل 
معهم للتحدث إلينا بش��كل خاص«، 
عين��ت  أنه��ا   DNC جلن��ة  وأوضح��ت 
شركة كرودس��تريك في أواخر نيسان 
الع��ام املاضي بعد اكتش��اف نش��اط 

الكمبيوت��را  أنظم��ة  ف��ي  مش��بوه 
خلاص��ة بها، ولك��ن تبني أن الش��ركة 
كانت جت��ري بالفعل حتقي��ق ملعرفة ما 
إن كان موظف��ي حمل��ة برني س��اندرز 
استطاعوا الوصول بشكل غير مصرح 
به إلى قاعدة بيانات الناخبني، واختتم 
التحقيق الذي استمر 5 أسابيع في 29 
نيس��ان عام 2016، ولم تسدد اللجنة 
الدفع األول��ى من أموال كرودس��تريك 
حت��ى أوائ��ل أي��ار وعلى مدى األش��هر 
الثالثة املقبلة دفعت للشركة إجمالي 

168 ألف دوالر.
دت كرودس��تريك مجموعتني من  وح��دَّ
القراصن��ة اجملهولني باس��م  فانس��ي 
بي��ر ووزي بير داخل أنظمة DNC، ومتلك 
هذه اجلماعات تاريخ ملهاجمة معارضي 
موس��كو ما جعل كرودس��تريك تربط 
مباش��رة األم��ر بال��وكاالت الروس��ية، 
وأوضحت الش��ركة أنها أنشأت نظام 
كمبيوتر وهاتف جديد وجنحت في طرد 
املتس��لليم من النظام ف��ي 10 حزيزان 
2016، إال أن معظم س��رقات الرئاسل 
اإللكتروني��ة ح��دث خالل ه��ذا الوقت، 
عل��ى الرغم م��ن مزاع��م أن القرصان 
»«Guccifer 2.0 اس��تطاع الوصول إلى 
البيانات ملدة عام إال أنه لم  يحدث نشر 

للرس��ائل لدعم تلك املزاعم، وشملت 
هذه الفترة إرس��ال رس��ائل إلكترونية 
 DNC خطي��رة تناولت اقت��راح موظفي
بالهجوم على التراث اليهودي لساندرز، 
حيث كتبت رئيسة DNC ديبي واسرمان 
شولتز رسالة إلكترونية في 21 أيار بأن 

ساندرز لن يكون الرئيس مطلقا.
وأضافت شولتز »عندما اكتشفنا هذا 
التسلل تعاملنا مع هذا احلادث اخلطير 
وتواصلنا مع شركة كرودستريك على 
الف��ور، وحت��رك فريقنا في أس��رع وقت 
إلنق��اذ ش��بكتنا«، ولكن في الش��هر 
التال��ي اضطرت ش��ولتز لإلس��تقالة 
بع��د فضيحة تس��ريب رس��ائلها إلى 
اجلمهور ما كش��ف عن الفوضى التي 
غرقت فيها حمل��ة كلينتون، وواجهت 
كرودس��تريك بالفعل تدقيق من بعض 
خبراء االس��تخبارات قبل االنس��حاب، 
نش��رته  ال��ذي  الدلي��ل  أن  كار  وأف��اد 
الشركة بشأن تورط احلكومة الروسية 
ضعي��ف ورمب��ا يش��ير إل��ى أن اجلناة ال 
يعملون بأوامر مباش��رة م��ن الكرملن، 
مضيفا »هناك احتمال بتورط روس��يا 
ولكن هن��اك إمكانية لتوري��ط آخرين، 
نح��ن بحاجة إل��ى مس��توى أعلى من 

اإلثبات«.

قضية التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية ال تزال تتفاعل في واشنطن

هم بوتين بالعمل على عرقلة كلينتون أجهزة األمن األميركية تصدر تقريرًا مشتركًا يتَّ



7 اقتصاد

تونس ـ رويترز:
بدأ وفد من صن��دوق النقد الدولي 
زي��ارة تون��س أمس اجلمع��ة حلثها 
على تسريع اإلصالحات االقتصادية 
املتعثرة بعد تأجيل صرف قس��ط 
ث��ان قيمت��ه 350 ملي��ون دوالر من 
ق��رض إجمال��ي قيمت��ه 2.8 مليار 

دوالر.
وكان صن��دوق النق��د رفض صرف 
القس��ط الثاني م��ن القرض الذي 
كان مق��ررا ف��ي ديس��مبر كان��ون 
األول املاض��ي بس��بب ب��طء وتيرة 

اإلصالح��ات ف��ي قط��اع الوظيفة 
العمومية والقطاع البنكي.

وق��ال مس��ؤول تونس��ي لرويت��رز 
»وف��د صن��دوق النق��د الدولي بدأ 
اليوم )أمس( زيارة لتونس ملناقشة 
برنام��ج اإلصالح��ات وح��ث تونس 
على التسريع في نسق اإلصالحات 

املتعثرة«.
وأضاف املس��ؤول ال��ذي طلب عدم 
الصن��دوق  وف��د  أن  اس��مه  ذك��ر 
سيلتقي كل الفاعلني االقتصاديني 
ف��ي تون��س بجان��ب االحت��اد العام 

التونسي ذي التأثير القوي ملناقشة 
حتفظاته على عدد من اإلصالحات. 
ويرف��ض االحت��اد خططا تدرس��ها 
احلكوم��ة لبيع أس��هم م��ن بنوك 

عمومية.
وكان��ت وزي��رة املالي��ة التونس��ية 
ملياء الزريبي قالت لرويترز في وقت 
س��ابق إن احلكوم��ة تعتزم خفض 
وظائف القطاع العام بواقع عشرة 
آالف وظيف��ة ف��ي الس��نة احلالية 
وت��درس أيضا إمكانية بيع جزء من 
أس��همها في ثالثة بنوك عمومية 

ضم��ن حزمة اإلصالح��ات إلنعاش 
االقتصاد الواهن.

وتأم��ل تونس ب��أن يف��رج صندوق 
النق��د ع��ن القس��ط الثان��ي من 
القرض عق��ب انتهاء زي��ارة الوفد 

بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.
وس��يتيح اإلف��راج ع��ن القس��ط 
الثاني من القرض لتونس احلصول 
عل��ى ع��دة ق��روض م��ن مقرضني 
دوليني م��ن بينهم البن��ك الدولي 
واالحت��اد األوروبي والبن��ك األفريقي 

للتنمية.

متابعة الصباح الجديد:
تراج��ع ال��دوالر أم��ام الني أمس 
الواليات  أطلقت  بعدما  اجلمعة 
املتح��دة صواري��خ ك��روز عل��ى 

قاعدة جوية بسوريا.
وفق��د ال��دوالر مكاس��به التي 
حققها في وقت سابق وانخفض 

0.3 باملئة إلى 110.46 ين.
الى ذلك، هبطت الليرة التركية 
نح��و واح��د باملئة أم��ام الدوالر 
ام��س بعدم��ا ش��نت الوالي��ات 
املتحدة ضرب��ات صاروخية على 
قاع��دة جوي��ة س��وريا ردا على 

هجوم مميت بأسلحة كيماوية.
وبلغت العملة التركية 3.7375 
بعدما المس��ت  لل��دوالر  لي��رة 
ف��ي  لي��رة   3.7500 مس��توى 

التعامالت املبكرة.
عل��ى الصعي��د ذات��ه، انخفض 
الروبل الروسي نحو واحد باملئة 
متأثرا بتعليقات لوزير االقتصاد 
أش��ار فيها إل��ى أن العملة قد 
تهبط كثيرا في وقت الحق هذا 
العام إلى جانب تصاعد التوترات 

اجليوسياسية.
وتضرر الروبل كغيره من عمالت 
األسواق الناشئة جراء الضربات 
الصاروخي��ة على قاع��دة جوية 
س��وريا والتي انتقده��ا الرئيس 
الروس��ي فالدميير بوت��ني واصفا 
إياه��ا بأنه��ا انته��اك للقان��ون 

الدولي.
الضرب��ات  إن  الكرمل��ني  وق��ال 
كثي��را  أض��رت  األميركي��ة 

بالعالقات األميركية الروسية.
ونزل الروبل 0.9 باملئة إلى 56.93 
روبل للدوالر وخسر واحدا باملئة 
أم��ام العمل��ة األوروبية املوحدة 

إلى 60.6 روبل لليورو.
الس��ندات  عائ��دات  وارتفع��ت 

الروس��ية ألجل عش��ر سنوات 
مبق��دار 10 نق��اط أس��اس إل��ى 
7.95 باملئ��ة لتصع��د م��ن أدنى 

مستوياتها في ثالث سنوات.
وأدى تصاع��د ح��دة الصراع في 
س��وريا إلى ارتفاع خام القياس 
العامل��ي مزي��ج برن��ت أكثر من 
دوالر   55.55 إل��ى  باملئ��ة  واح��د 

للبرميل.
وف��ي حني أن الروبل يقتفي عادة 
أث��ر اجت��اه النف��ط إال أن العملة 
تض��ررت م��ن تعليق��ات لوزي��ر 
االقتص��اد الروس��ي ماكس��يم 
أورش��كني ي��وم اخلميس أش��ار 
فيها إلى أن العملة الروسية قد 

تتراجع في األشهر املقبلة.
آر.تي.إس لألسهم  ونزل مؤش��ر 
املقومة بال��دوالر أكثر من اثنني 
باملئة إلى 1124.29 نقطة بينما 
انخفض مؤش��ر إم.آي.س��ي.إي.
إكس لألس��هم املقومة بالروبل 
 2033.23 إل��ى  باملئ��ة  واح��دا 

نقطة.
ف��ي الش��أن ذات��ه، انخفض��ت 
األسهم األوروبية في التعامالت 
املبك��رة أم��س لتتج��ه ص��وب 
أس��بوعية  خس��ارة  تس��جيل 
محدودة م��ع اقتفاء املؤش��رات 
الرئيس��ية أث��ر االجت��اه النزولي 

لألصول العالية اخملاطر.
 600 وتراجع مؤش��ر س��توكس 
لألسهم األوروبية 0.3 باملئة مع 
هبوط نسبته واحد باملئة ملؤشر 
الذي  األساس��ية  امل��وارد  قطاع 
شكل أكبر ضغط على السوق 
األوروبي��ة ف��ي ح��ني انخفضت 
الفرعي��ة  املؤش��رات  جمي��ع 
للقطاعات ماعدا اثنني. وخس��ر 
مؤشر س��توكس 0.5 باملئة منذ 

بداية األسبوع.

وتتجه أس��هم البن��وك لتكبد 
أكبر خس��ائرها األسبوعية في 
أكثر من شهر وانخفض مؤشر 

القطاع 0.5 باملئة يوم اجلمعة.
وارتفعت أس��هم قطاع النفط 
0.3 باملئة بعدما قفزت أس��عار 
اخل��ام أكثر من اثن��ني باملئة إلى 
أعلى مس��توياتها في شهر في 
للضرب��ات  اس��تجابة س��ريعة 
اجلوي��ة الت��ي ش��نتها الواليات 
املتحدة على قاعدة جوية سورية 
بأمر من الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
ويترقب املس��تثمرون بيانات عن 
قطاع الصناعات التحويلية في 
القطاعات  ووظائ��ف  بريطاني��ا 

غير الزراعية بالواليات املتحدة.
وهب��ط س��هم ش��ركة أوكادو 
البقال��ة  البريطاني��ة ملبيع��ات 
على اإلنترنت 6.5 باملئة ليتصدر 
قائمة اخلاسرين في أوروبا بعدما 
تصني��ف  يو.ب��ي.إس  خف��ض 
الس��هم إلى توصية بالبيع من 

توصية بالشراء.
في الوقت نفس��ه صعد سهما 
س��تاندرد اليف وأبردين أس��يت 
ماجنمنت 2.8 باملئ��ة و2.7 باملئة 
عل��ى الترتيب ليتص��درا قائمة 

الرابحني في أوروبا.
راندجول��د  س��هم  ووج��د 
ريسورسيز دعما في صعود سعر 
الذه��ب إل��ى أعلى مس��توياته 
في خمس��ة أش��هر م��ع إقبال 
املستثمرين على املالذات اآلمنة 

ليرتفع السهم 2.1 باملئة.
وعن��د الفتح تراجع فايننش��ال 
تامي��ز 100 البريطان��ي 0.2 باملئة 
 40 كاك  انخف��ض  ح��ني  ف��ي 
الفرنسي 0.4 باملئة عند الفتح.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى 

له في خمسة أشهر يوم اجلمعة 
مع إقبال املستثمرين على شراء 
املع��دن النفيس بحث��ا عن مالذ 
آم��ن بعدم��ا أطلق��ت الواليات 
املتحدة عش��رات الصواريخ من 
ط��راز ك��روز على قاع��دة جوية 
س��ورية مما يصع��د التوترات مع 

روسيا وإيران.
وقال��ت روس��يا، احللي��ف القوي 
أض��رت  الضرب��ة  إن  لس��وريا، 
كثي��را بالعالقات بني واش��نطن 
وموس��كو بعدم��ا ردت الواليات 
ممي��ت  هج��وم  عل��ى  املتح��دة 
اس��تهدف  كيماوية  بأس��لحة 
لس��يطرة  خاضع��ة  منطق��ة 

املعارضة.
وارتف��ع الذه��ب ف��ي املعامالت 
الفوري��ة 1.07 ف��ي املئ��ة إل��ى 
1264.70 دوالر لألوقية )األونصة( 
بعدم��ا زاد في وق��ت مبكر إلى 
أعل��ى مس��توى من��ذ العاش��ر 
من نوفمبر تش��رين الثاني عند 
ص��وب  ويتج��ه  دوالر   1269.28
تس��جيل مكاس��ب لألس��بوع 

الرابع على التوالي.
العق��ود  ف��ي  الذه��ب  وارتف��ع 
األميركية اآلجلة واحدا في املئة 

إلى 1267 دوالرا لألوقية.
وليم ميدلكوب مؤس��س  وقال 
صن��دوق كومودتي ديس��كفري 
»هن��اك خطر بأن ي��ؤدي الصراع 
الس��وري إل��ى مواجهة أوس��ع 
ق��د تدخل فيه��ا إيران وروس��يا 
وبالتال��ي  املتح��دة،  والوالي��ات 
ميكن أن يكون لها تداعيات أكثر 

خطوة بوجه عام.«
وأضاف »هذا يفسر السبب وراء 
حترك الذهب بسرعة كبيرة بعد 

إعالن اخلبر«.

»النقد الدولي« يبحث مع تونس تسريع اإلصالحات االقتصادية

الدوالر والروبل الروسي والليرة التركية يفقدون مكاسب أسبوعية

أسواق المال تغلق متأثرة بالضربات األميركية على سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن��ت عض��و اللجن��ة املالية 
أن  التميمي،  ماج��دة  النيابي��ة 
نفقات الدول��ة بني عامي 2004 
و2016 بلغ��ت 1000 ترليون و21 
مليار دينار )نحو 900 مليار دوالر(، 
إذ اختلفت أرقام اإلنفاق من عام 
إلى آخر، بعدما بدأت عام 2004 
ب�33 ترليون دينار، وسّجلت عام 
أعل��ى مس��توياتها عند   2012
119 ترليوناً، ف��ي مقابل إيرادات 

بلغت 952.3 ترليون دينار. 
وأك��دت التميمي خ��الل طاولة 
خب��راء  حضره��ا  مس��تديرة 
املالية  األزم��ة  ومختصون ف��ي 
الت��ي يعانيها الع��راق، »أهمية 
معاجل��ة البطال��ة عب��ر تفعيل 
القطاعات احلقيقية الصناعية 
والزراعية«، مشددة على »ضرورة 
املقاول��ني  س��داد مس��تحقات 
لدورها في تفعيل واقع العمل، 
والتي بلغت 7.6 مليار دوالر، في 
حني تصل مستحقات املزارعني 

إلى 8.2 مليار«.
وأش��ارت التميمي إلى مفاصل 
مهم��ة في االقتص��اد العراقي، 
منها العج��ز في املوازنة وآليات 
تغطيته، وارتفاع عدد املتقاعدين 
مع ارتف��اع العمليات اإلرهابية، 
إضاف��ة إل��ى م��زاد العملة في 
البن��ك املرك��زي، وكله��ا أم��ور 
حتتاج وقفة تنظيمية حقيقية 
تساهم في عدم تشتت األموال 
م��ن دون وجهة مناس��بة حتقق 

الهدف الذي تنفق من أجله«. 
وش��ددت على »أهمية احلس��م 
السريع مللفات الفساد لتقويض 
هذه الظاه��رة التي باتت تنهك 
العراقي وتتسبب في  االقتصاد 
تراج��ع األداء بش��كل واضح، ما 
آلي��ات جديدة  يتطل��ب اعتماد 
له��ذا املفصل امله��م في احلياة 

االقتصادية«.
باس��م  األكادمي��ي  واعتب��ر 
االبراهيمي أن »املش��كلة األبرز 
في إطار السياسة املالية تتمثل 
في س��وء اإلدارة وغياب األهداف 
عنها، م��ا يجعل م��ن الصعب 
تقومي أدائه��ا وبالتالي تفعيلها 
عل��ى األقل في ظل الس��ياقات 

احلالية املتبعة«. 
االقتصادي ميثم  اخلبير  وأش��ار 
العيب��ي، في حديث ل��ه نقلته 
»احلي��اة« الدولية، إل��ى »أهمية 
التوازن االقتصادي، إذ متكن العراق 
احلفاظ عل��ى مس��تويات  م��ن 
التضخم ولك��ن بكلفة عالية 
اقتصادياً«، مشدداً على »ضرورة 
التنسيق بني السياستني املالية 
والتجاري��ة مب��ا يحق��ق املنفعة 

للعراق«.
وأك��د عض��و »منت��دى بغ��داد 
االقتصادي« جعفر ياس��ني على 
التي  الوطنية  السندات  أهمية 
ين��وي البن��ك املرك��زي طرحها، 
التموي��ل  دع��م  ف��ي  لدوره��ا 

احلكومي. 
»الس��ندات  أن  إل��ى  ولف��ت 
احلكومي��ة وس��يلة أخ��رى من 
النقدي��ة،  السياس��ة  وس��ائل 
ولكن ال يتداوله��ا اجلمهور اآلن 
القتص��ار تداولها على املصارف 
الوعي  بس��بب ضعف  اخلاصة، 

املالي لدى املواطنني«. 
وطال��ب بتنوي��ع األدوات املالية 
لدعم التمويل احلكومي بهدف 
حتقي��ق األه��داف املرج��وة م��ن 
ه��ذا التوجه الذي يع��د مقبوالً 

اقتصادياً.
أعل��ن عزم��ه  »املرك��زي«  وكان 
طرح س��ندات وطنية اس��مية 
بقيم��ة تريليون دين��ار بفائدة 8 
في املئ��ة، نيابة ع��ن وزارة املال. 
وتقس��م الس��ندات إلى خمس 
فئات، وهي 125 ألف دينار و500 
ألف دينار ومليون دينار وخمسة 

ماليني دينار. 
واستناداً إلى قانون الَدين العام 
ال��ذي خ��ول وزارة امل��ال إص��دار 
حواالت خزينة مضمونة من قبل 
احلكوم��ة، يدير البن��ك املركزي 
مزادات حواالت خزينة احلكومة 
نيابة عن وزارة املالية التي تصدر 
حواالت خزينة به��دف التمويل 

احلكومي.
وأكد املصرف بدء بيع السندات 

في 2 اجلاري بالقيمة االس��مية 
وتس��تحق م��ن قب��ل وزارة املال 
ف��ي 2 نيس��ان 2019، الفتاً إلى 
أن بإمكان املص��ارف واملواطنني 
تق��دمي كل طلبات الش��راء إليه 
مباش��رة، وميكن استخدام تلك 
للحصول  كضمانات  السندات 
عل��ى قروض أو تس��هيالت أو أي 
معامالت تتطلب ضمانات، كما 
ميكن تداولها في س��وق العراق 
لألوراق املالية بيعاً وشراًء. ويعد 
بيع ح��واالت »املركزي« وحواالت 
اخلزينة إحدى وسائل السياسة 
النقدية الت��ي يتخذها املصرف 
للتعامل مع السيولة في شكل 
موقت، كما متثل استثماراً خالياً 
م��ن األخطار، لذل��ك فهي تؤدي 

دوراً فاعالً في السوق الثانوية.

وعّد مختصون أن طرح السندات 
يأت��ي لتمويل عج��ز موقت، في 
حني أن س��ندات البنك املركزي 
تك��ون طويل��ة األجل وتس��تمر 
س��نوات. وكان محاف��ظ البنك 
املركزي عل��ي العالق أعلن خالل 
بعن��وان  أخي��راً  عق��دت  ن��دوة 
»البنك املركزي العراقي وسيلة 
اإلصالح االقتص��ادي في املديني 
القريب واملتوسط«، أن »عملية 
اإلصالح االقتصادي في العراق ال 
تزال في بداية مراحلها األولى، إذ 
توجد مؤسسات تبنى وتؤسس 
وال حتق��ق  ملصال��ح سياس��ية 

الهدف الذي رسمت ألجله«.
يحت��اج  »الع��راق  أن  وأض��اف 
اإلدارة  ف��ي  كبي��رة  إصالح��ات 

والسياسة املالية«.

15.8 مليار مستحقات المزارعين والمقاولين

900 مليار دوالر إنفاق العراق في 12 سنة

اعتبر األكاديمي 
باسم االبراهيمي أن 
»المشكلة األبرز في 
إطار السياسة المالية 
تتمثل في سوء اإلدارة 
وغياب األهداف عنها، 
ما يجعل من الصعب 
تقويم أدائها وبالتالي 
تفعيلها في األقل في 
ظل السياقات الحالية 
المتبعة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال الناط��ق باس��م »صن��دوق النق��د الدولي« 
جيري رايس إن الصندوق س��يبحث مع السلطات 
املوازن��ة  تقيي��د  اس��تخدام  كيفي��ة  املصري��ة 
وتشديد السياس��ة النقدية في التصدي الرتفاع 

التضخم.
وأضاف راي��س في مؤمتر صحافي »س��نناقش مع 
احلكوم��ة والبن��ك املرك��زي أفضل الس��بل التي 
متكنه��م من اس��تخدام كب��ح املوازنة وتش��ديد 
السياسة النقدية الحتواء الطلب ومن ثم خفض 

التضخم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حققت أسهم الش��ركات املدرجة في بورصة الدار 
البيضاء ضمن مؤش��ر »مازي«، أرباحاً صافية بلغت 
28 مليار درهم )نح��و 2.9 مليار دوالر(، بزيادة 14 في 
املئ��ة. وارتفعت العائدات إلى 217 مليار درهم بنمو 
6 في املئة. وأش��ارت مصادر إلى أن أرباح الشركات 
اخلاص��ة الكبي��رة، زادت بوتي��رة أس��رع م��ن النمو 

االقتصادي العام املاضي املقّدر ب� 1.6 في املئة. 
وحاز قط��اع املصارف على حصة األس��د في توزيع 
األرب��اح بقيم��ة 11 مليار دره��م )1.2 ملي��ار دوالر(، 
تقاسمتها ثالثة بنوك هي »التجاري وفا بنك« الذي 
حص��ل على 6 مليارات درهم، تاله »املغربي للتجارة 
اخلارجية بنك اوف أفريكا« مبلياري درهم ثم »البنك 
الش��عبي«. وُقدر الناجت املصرفي الصافي بنحو 55 

مليار درهم، متثل ربع عائدات مجموع األسهم.
وتوقع القطاع اس��تمرار تطور أرباحه في السنوات 
املقبلة، مع دخول املصارف التش��اركية اإلسالمية 
اخلدمة ومواصلة االستحواذ على مصارف خارجية 
أو ف��روع مصارف دولية، مثل ش��راء ف��روع »باركليز 
بنك« في مصر وبعض دول ش��رق أفريقيا وجنوبها، 
والسيطرة على بقية فروع املصارف الفرنسية في 

غرب أفريقيا ووسطها.
وبلغت أرباح ش��ركة »اتصاالت املغ��رب« 5.6 مليار 
درهم من عائ��دات قدرت ب�35.4 ملي��ار درهم، وهي 
الق��وة املالية الثانية داخ��ل البورصة بعد املصارف 
وش��ركات التأم��ني. وأف��ادت املص��ادر بأن التوس��ع 
االس��تثماري لش��ركة »االتص��االت املغربي��ة« في 
القارة األفريقية س��اعدها في حتقي��ق نتائج جيدة 
خصوصاً في األس��واق اجلديدة، ويشترك معها 47 
مليون ش��خص ف��ي خدماتها م��ن الهاتف النقال 

واالنترنت في معظم الدول األفريقية.

مصر: إجراءات لخفض 
التضخم

المغرب: 3 مليارات 
دوالر أرباح شركات
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ثقافة10
قراءة

ترجمةرؤية

اسحاق عوكن
ـَُب قصيدًة  ال أرُيُد اليوَم أن اكت

ث َ بكالم معسول وال اريُد ان احتدَّ
النَّ قلبي مفعٌم بالصراخ كاللجِة 

حيث جتأر بي اصواٌت تنفُذ من الهاويِة
كأمواج ٍ شريرة مع بعضها في 

تِها  حدَّ
ـّْت السفُن  وعندما هاج البحر ضل

اجلميلة
ت أشرعتها نحو الرياح  التي مـدَّ

والشمس
وتاَه صبية الصيادين الذين يلقون 

شباكهم 
في مياه تكثر فيها االسماك ُ 

الذهبية والظالل 
ارسلت قصائدي كالسفن لبناِء جناح 

ـُلم حيث هناك  ـُزر احل أل ُبْحرَ الى ج

الذهْب
وهناك الآللى – احالم البحار وسحُرها

ارسلُت قصائدي على املدى االزرق 
ألبحث في اعالي السماء املتوارية عن 

عيني
ابتهاالت طفولتي هلل

اطلقُت قصائدي كاحلمائم من 
قفصها

كي تغوص في الهوة املفروضة على 
رأسنا

وأمرْتها على هذا النحو
حمائمي السجيناِت ، اهربنَّ من 

القلب
حّلقَن من شبكتي املبسوطة

مـِن شـَرَِك عيني وهواي ورغبتي 
ـُنَّ فيه ايُّ متمرس  الى مكان ٍ ال ينالك

ٍ في قوسه
ترجمة : عماد سعيد

سأخرج أنا لوحدي

ــاهمت باحلد من جناح املعرض، وادت الى  س
ــا الى  ــة املعرض قياس ــن اهمي ــل م التقلي
ــبة افتتاح  ــة. مناس ــارض العربي باقي املع
ــف عن  ــتدعي منا الكش معرض أربيل، تس
اهم االختالفات، خصوصا تلك التي تتعلق 
ــاب العراقيني، فثمة كتاب  باملثقفني والكت

ــروا معرض  ــم يحض ــون، ل ــون مغترب وروائي
ــن مؤلفاتهم،  ــداد، رغم عرض العديد م بغ
ــى أربيل منذ اليوم األول.  لكنهم حضروا ال
ــاركة في  ــر محلية حرمت من املش دور نش
ــوة في  ــارك وبق ــوم تش ــا الي ــداد، جنده بغ
ــة مهمة، لم  ــر عربي معرض أربيل. دور نش

جندها في معرض بغداد، حضرت الى أربيل، 
ــرى. مثقفون  ــل دار أخ ــها دون توكي وبنفس
ــد ان عجزوا  ــافات طويلة بع يقطعون مس
ــران، كي  ــر للطي ــى تذاك ــول عل عن احلص
يشاركوا في فعاليات املعرض. اعالم واسع، 
وتغطية في كبريات الصحف واملؤسسات 
ــاح.  لالفتت ــة،  والعربي ــة  احمللي ــة  اإلعالمي
ــباب، ينبغي على القائمني على معرض  اس
بغداد، دراستها، والوقوف على أسباب تفوق 
معرض أربيل على معرض بغداد. ان ما يوفر 
ــرض هو القارئ،  ــاح للكاتب وادارة املع النج
وهو ما توفر في معرض بغداد، فلماذا، عزف 
مثقفون ودور نشر مهمة عن املشاركة فيه، 
بينما تهافتوا للمشاركة في معرض أربيل؟ 
ــكلة تكمن وبشكل أساس في االدارة  املش
ــير اليها  ــور كثيرة، اش ــة املتبعة وأم واآللي
ــي معاجلتها  ــابقة، ينبغ ــبات س في مناس
مستقبال، والتنازل عن الروتني والتعقيدات 
ــارئ اوال والكتاب ثانيا،  ــة لصالح الق االداري

وقبلهما بغداد.

سالم مكي

ــي، فعاليات  ــبت املاض ــوم الس ــت ي اختتم
ــاب، لتنطلق  ــي للكت ــداد الدول ــرض بغ مع
ــاركة  ــرض أربيل للكتاب، مبش ــات مع فعالي
ــعة. احلكم على معرض  عربية ومحلية واس
ــه، عقب انتهائه، لكن  بغداد، ميكن النطق ب
ــى معرض أربيل، ال ميكن خصوصا  احلكم عل
ــى افتتاحه. لكن ثمة  ــم متض ايام عل وانه ل
ــرات للحكم عليه ومقارنة املعرضني.  مؤش
ــرض بغداد، مجرد عقده، امر مهم، واجناز  مع
ــنني املاضية  ــا وان الس ــه، خصوص بحد ذات
ــات اخملتصة.  ــن قبل اجله ــهدت جتاهله م ش
ــكل  ــاهمت بش والثيمة األبرز فيه، والتي س
كبير في جناحه هو االقبال اجلماهيري عليه، 
والذي اضطر معه القائمون الى متديده يوما 
ــب للثقافة والقارئ  ــا. وهو أمر يحس اضافي
العراقي. في حني ثمة أمور تتعلق بالتنظيم 

ــي مؤمتر  ــي ف ــادي الثقاف ــس إدارة الن مجل
ــر  »املؤمت ــقط  مس ــة  بالعاصم ــي  صحف
ــن مجموعة من  ــدف إلى زيادة اإلجابة ع يه
ــم حتويل  ــا: كيف يت ــاؤالت من أهمه التس
املواد الثقافية إلى مواد اقتصادية إلى جانب 
ــي ميكنها  ــروعات االقتصادية الت ــوع املش ن
ــال عن كيفية  ــي الثقافة فض ــتثمار ف االس
ــروعات الصغيرة واملتوسطة  استفادة املش
من مواد الثقافة اقتصاديا إضافة إلى عرض 
ــة  ــتثمارية االقتصادي ــارب االس ــم التج أه
العربية أو العاملية التي جنحت في استثمار 

الثقافة.
ــر  للمؤمت ــة  العلمي ــة  اللجن أن  ــت  وأضاف
ــن  ــة م ــة بحثي ــو 120 ورق ــتلمت نح »اس
ــة وبعد  ــة واألجنبي ــدول العربي مختلف ال

ــار 38 ورقة بحثية  ــة مت اختي ــرز واملراجع الف
ــة هدفها  ــة دقيق ــات علمي ــا ملواصف طبق
اختيار البحوث الرصينة ذات الرؤية العملية 
واألكادميية الدقيقة التي تقوم على منظور 

جتريبي وعلمي واضح.«
ــعودية والكويت  ــر دول الس ــارك باملؤمت تش
ــودان واملغرب ومصر  ــر والبحرين والس وقط
واليمن وتونس واجلزائر وإيران وفرنسا وأملانيا 

وباكستان إضافة إلى سلطنة عمان.
ويشمل املؤمتر ثمان جلسات على مدى ثالثة 
ــقط والنادي  أيام باملتحف الوطني في مس

الثقافي ومؤسسة بيت الزبير.
ــها  ــة التي يناقش ــني األوراق البحثي ــن ب وم
ــتثمار  ــتراتيجية الس ــس االس املؤمتر )األس
ــياحية(  ــي التنمية الس ــراث الثقافي ف الت

ــات الثقافية(  ــتثمار في الفعالي ــر االس و)أث
ــوض  ــكالية النه ــة وإش ــويق الثقاف و)تس
الثقافي  الثقافية( و)االستثمار  بالصناعات 
ــتدامة( و)املكون  ــدن املس ــم امل ــي تصمي ف
ــة  ــى التنمي ــره عل ــعوب وأث ــي للش الثقاف
االقتصادية( و)األبعاد االقتصادية للصناعات 
اإلبداعية( و)السياحة الثقافية في سلطنة 

عمان(.(
ــة املغربية زهور  ــاركني الروائي ومن أبرز املش
ــميرة عبيد  ــة س ــاعرة القطري ــرام والش ك
ــك والكاتبة  ــيد بن مال والناقد اجلزائري رش
الكويتية بزة الباطني واألكادميية التونسية 
ــعودي أمين جمال  هالة الهذيلي واخملرج الس
ــن  ــة م ــة آل خليف ــد خليف ــيخ خال والش

البحرين.

ُعمان ـ رويترز:
ــراكة غير معتادة بني  ــعى لعقد ش في مس
ــلطنة عمان  ــهد س الثقافة واالقتصاد، تش
األسبوع القادم مؤمترا بعنوان )االستثمار في 
الثقافة( تشارك فيه 15 دولة عربية وأجنبية 
ــتفادة من  ــبل االس ــلط الضوء على س ويس

اإلرث الثقافي خلدمة اجملتمع وتنميته.
ــلطنة  ــادي الثقافي في س ــم املؤمتر الن ينظ
ــراث والثقافة  ــع وزارة الت ــاون م ــان بالتع عم
ــة  ومؤسس العمانية  االقتصادية  واجلمعية 
ــى 13 أبريل  ــي الفترة من 11 إل ــت الزبير ف بي

نيسان.
ــد الدرمكية رئيس  ــة بنت حم وقالت عائش

2015 ط 1.
 ولعل عنوان مقاربتنا  للمجموعة يشير 
الى متالزمة واضحة بني حضور تفاصيل 
ــردي  ــع واإلفصاح عنه والتمثل الس الواق
ــه القاص ، وهذا  ــي  الذي يقترح االفتراض
ــف  ــيتم الكش يعني  أن هنالك  صلة س
ــا – ومن  ــر الذي دفعن ــا  الحقاً واألم عنه
ــث عن العلة  ــالل التحليل -  الى البح خ
ــتوجب اآلخر  الواقع  واملعلول وأيهما يس
أم االفتراض ؟  والى أية مدى متكن القاص 
ــذه املتالزمة  ليصل  ــكام بنائية ه من إح
ــردية  ــرح آلية جديدة  وتقنيات س الى ط
ــة معطيات  ــرورة محايث ــتدعتها ض اس
الواقع  والتعبير عنها متجاوزة  ملا يشهده 

القص القصير العراقي ..؟
ــه اللغوية   ــع ( بكل توصيفات ــد) لواق ويع
واالصطالحية  إمنا هو ما تقع  من أحداث  
ــها اإلنسان  في الزمن  ومسميات يعيش
ــى  حضور الواقع  ــير ال احلاضر ، فحني تش
ــي حقيقية وقوع  ــاح عنه إمنا تعن واإلفص
ــواردة في النص   ــميات ال األحداث ، واملس
ــرة  الفردية  ــي الراكزة في الذاك القصص
واجلمعية على حد سواء ، أي ما جرى االتفاق 
ــتها من  على حصولها ووقوعها ومعايش
قبل أفراد اجملتمع ،  أما التمثل االفتراضي  
ــرد الذي جرى تخليقه افتراضياً  فهو الس
من  قبل كاتب النص وهو ذو اجتاهني األول 
ــكيل   ــني املنطقية في تش ــك القوان ميتل
ــدم وجود ما يتجاوز  ــدث  وتطوره  أي ع احل
ــاوزاً للمنطق  ــي متج ــع والثان هذا الواق
ليتصف بالغرائبية والعجائبية متجاوزة 
التشكيل احلسي حلركة األحداث مبا فيها 
تصرف الشخصيات ، وباإلمكان مالحظة 
ــني ) الواقع واملفترض  وجود هذين القطب
ــا فاننا أيضاً ميكن  ( منفصلني في نص م
ــر  كما  ــا في نص آخ ــة تالزمهم مالحظ
ــوص  مجموعة )بيت جني  وجدنا في نص
ــنحاول   ــذا ما س ــي ،  وه ــد الربيع (  حلمي
ــوص  ــا  لنص ــي حتليلن ــه  ف ــل إلي التوص
ــؤال   ــال عن اإلجابة عن س ــة  فض اجملموع
أيهما كان في خدمة اآلخر أو سبباً أو علة 

لوجود اآلخر كمتالزمة نصية وبنائية ...؟
ــة  للمجموع ــا  قراءتن ــرزت  أف  •
ــة وجود  ــرة قص ــن أربع عش ــة م املتكون
ــي  ــي ( ف ــي / االفتراض ــة ) الواقع متالزم
ــب قصص اجملموعة ،  ويبدو أن القاص  اغل
ــاً  متاماً لبنائية   ــد الربيعي  كان واعي حمي

ــم  هذه املتالزمة   ومحاوالً جعلها  القاس
ــترك لقصص اجملموعة  التي انتهت   املش
بقصة ) في البدء( لتكون ) قصة القصص( 
ــخصيات  ــخوصها  هن الش ، إذ كانت ش
املركزية للقصص السابقة لهذه القصة  
ــنؤجل احلديث عن هذه القصة فيما  وس
ــاول وحتليل قصص اجملموعة التي  بعد  تن
ــية تضيء قراءتنا  ــع لها عتبة أساس وض
وهي )كلما توغلت في العمق ، تكتشف 
ــالً هذا  ــا ( مذي ــا وفتنته ــا وروعته بهاءه

ــارد ( وتكشف هذه العتبة  القول بـ ) الس
ــم – املؤلف –  ــي العل ــارد كل ــة   الس رؤي
ــرد ، أي  أن ) السارد(  الداخلية جملريات الس
ــد الدخول  الى عمق  ــا ينوي بل ويتعم هن
ــى التوغل  ــعى ال اجملريات الواقعية  ويس
ــف  ــرة )جوانيتها(  ليكتش ــل الظاه داخ
ــة ، ولعل هذه  البهاء  واالفتنان  والدهش
ــى للمجموعة  ــة األول ــة في العتب اجلمل
ــى أن القصص   ــن املتلقي ال ــتهّيء ذه س
ــا وراء األحداث  التي  ــتتجه الى رصد م س

تتضمنها بغية الوصول الى الدهشة في 
ــجيل  ــذه ) املاورائية(  لتبتعد عن التس ه

الوثائقي الصرف للواقع ومكوناته.
ووفق هذا التصور ستكون مقاربتنا التي 
ــع العراقي  ــن رصد حلضور الواق متكنت م
بتفاصيله املعروفة واألحداث احملركة لهذا 
الواقع فضالً عن األسماء الواردة / أمكنة 
ــزة في الذاكرة  ــخصيات / أحداث راك / ش
ــل املتلقي  ــة من قب ــة بل ومعاش اجلمعي
ــع من قبل  ــذا احلضور للواق ــاد ه ، واعتم
ــردي افتراضي  املؤلف كخلفية لتمثل س
ــوح  ــاح ووض ــع اإلفص ــاً م ــع بنائي يتقاط
مصادر الواقع ، إال انه يشكل رؤية داخلية 
ــى أخر فإن اإلفتراض  )ماورائية( له ، ومبعن
امتلك صفة التبعيد )التغريب( لتكريس 
الدهشة والرؤية اجلوانية معاً في حني ان 
ــك باملتلقي  ــة احلضور الواقعي متس بنائي
ليبقى في ارض الواقع فيما يبعده التمثل 

االفتراضي الغرائبي الى باطن الواقع.
ــتبدال ( تلمس  ــي القصة األولى ) اس  فف
ــد 2003 ، حيث  ــع اجلديد لبغداد بع الوض
ــوارع املغلقة واحلواجز الكونكريتية /  الش
ــة تعاني الكثير  ــخصية املركزي إذ إن الش
ليصل الى شارع الرشيد حيث يقع محله 
اجلديد بعد طرده التعسفي من الوظيفة 
احلكومية ) الفروع الداخلية التي غالبا ما 
ــا قبل الوصول ، أصبحت اآلن  كان مير فيه
ــدران البيوت  ــة ، بعدما تهدمت ج مغلق
ــاض ... ص10(  ــة أحجار وأنق وصارت كوم
ــدم البيوت  ــذه الظاهرة ته ــالل ه ومن خ
وهجرها من قبل أهلها وحتولها الى أطالل 
ــرة إن املدن متر بدورة  ..تولدت في ذهنه فك
ــيخوخة  ــى مرحلة الش ــأ وحت منذ النش
ــيخ وعليه  ــي يقينه ان بغداد تش وصار ف
أن يجد جتارة تكون ذات جتدد في )شبابها( 
ــه القدميات  ــورة أحدى زميالت فأحتار مبش
ــه بيع املالبس  ــة أن تكون جتارت في اجلامع
الداخلية للنساء ويوماً بعد آخر يكتشف  
ــل االنتهاكات  ــرة  بفع ــه هذه بائ أن جتارت
ــتمرة  للوضع االجتماعي  للمواطن  املس
ــراء  عمليات االقتتال  الداخلي  وتفجير  ج
ــى  ــد القتل ــات  وتزاي ــيارات واملفخخ الس
ــروب  احل ــم  أكلته ــال  )الرج  ، ــل  واألرام
واملفخخات ، واألرامل  صرن ضعفي العدد 
ــداء مالبس  ــري بارت ــد ثمة ما يغ ــم يع ، ل
زاهية .... النص ص 14 (  ولتحقيق املفارقة 
ــف يدفع   ــص  فأن املؤل ــي الن ــة  ف البنيوي

ــوق الباالت  ــخصية املركزية الى  س بالش
ــاك زميالته  ــس القدمية ( ليجد هن ) املالب
ــهن  ــرن موظفات  يبعن مالبس الالئي ص
ــرة  فك ــة  إحال ــة  عملي ــم  وتت ــة  القدمي
شيخوخة املدن الى شيخوخة استعارية 
ــاء الالئي يحجمن عن شراء املالبس  للنس
ــن الى  محالت  ــة واجلديدة  وحتوله الزاهي
ــة )عندئذ  صدق  ــاالت  واملالبس القدمي الب
ــيخ فعالً ،  ــخ ، تش ــل التاري ــدن ، مث ان امل
ــي منأى عن هذه  ــه ظنَّ  ان مدينته ف لكن
ــيخوخة .... النص ص 15 (  إال أن هذا  الش
ــة اخلراب   ــزاً أمام حقيق ــن يقف عاج الظ
احلاصل  في املدينة وأهلها ، فما كان منه 
إال أن )مد رجليه وأراد أن يصرخ ، لكنه ظن 
ــيخوخة  ان من العبث  إيقاف عملية الش
ــه ...النص ص 15 (  وهنا فقط صدق  بعرف
ظنه  في حني راودته ظنون  كثيرة سابقة 
أراد  ان يقنع بها نفسه  ليشق طريقه في 
احلياة التي ظنها جديدة إال ان الواقع كان  

يشير الى طريق معاكس لظنونه تلك .
ــراب  في  ــاص بنية اخل ــتثمر الق ــد اس لق
ــد في  ــي اجملس ــع  أملعاش ــل الواق تفاصي
تهدمي البيوت  وهجرة أصحابها  والشوارع 
ــن  ــاً  م ــة خوف ــرازات أمني ــة الحت املغلق
ــفة   ــيارات املفخخة والعبوات الناس الس
ــد  ظنها األول   ــخصية تؤك قد جعل الش
ــال بنية)  ــم انتق ــيخ  ث ــي أن املدن تش ف
الشيخوخة( وترحيلها الى الفرد العراقي 
ــراء املالبس  الذي متثل في األحجام  عن ش
ــاالت (  ــة )الب ــاء بألبس ــة  واالكتف الزاهي
ــكل القسم  القدمية  وفي الوقت الذي ش
ــماء  ــص احلضور الواقعي  لألس األول  للن
ــم الثاني  االفتراضي   واحلوادث فأن القس
ــخصية  واحلدث  الذي تضمن تخليق الش
ــي الواقع   ــاً  ملا يجري ف ــون  انعكاس ليك
ــانية ووجودية ..  إذ أن  من انتهاكات  إنس
ــمه الثاني  كان  النص االفتراضي في قس
ــق فنية النص  ــاً للقاص وهو ما حق هدف
القصصي بعيداً عن  التسجيل والتوثيق  
ــع ومعطياته  عبر  ــة  الواق الصرف حلرك
ــتخدام الفصاحة السردية واالنطالق  اس
من الواقع الراكز في ذاكرة املتلقي  ليصل 
الى طرح نص افتراضي  يحمل في  ثناياه  
ــي ،  ومبعنى آخر   فأن  ــراً للحراك الواقع أث
ــت خلفية تتحرك  ــات  الواقعية كان اجملري
ــردي  عليها  ومنها تفاصيل التمثيل الس

االفتراضي.

عبد علي حسن

ــذه الدخول الى  ــنحاول في مقاربتنا ه س
منطقة جديدة في حتليل ورصد املتغيرات 
ــرة العراقية،  ــي القصة القصي البنائية ف
ــدة  ــة اجلدي ــاوالت اإلجرائي ــتدعتها احمل اس
ــعون الى  ــني العراقيني وهم يس للقصاص
جتاوز املنجز الذاتي واملوضوعي في املشهد 
ــردي العراقي ووفقا للمتغيرات احلادة  الس
ــهدها الواقع ومعطياته املقتربة  التي يش
ــر الذي دفع  ــي والغرائبي األم من العجائب
ــتخدام  ــى االمتداد في اس ــني ال القصاص
ــه املتقدمة  ــرد احلديثة وتقنيات آليات الس
ــوازن بني  ــى حالة من الت ــة الوصول ال بغي
املعطى احلياتي والواقعي ومتثله في النص 

االفتراضي.
ولعل االنتقال الى

ــي الرواية حتديداً –  ــردي ف  منطقة امليتاس
ــترك او الظاهرة األكثر  ــم املش هو القاس
شيوعاً في تقنيات السرد املعاصر والتوجه 
ــة واملوضوعية  ــيرة الذاتي ــة الس ــى رواي ال
ــكان – وما توفره  ــيرة املدن وامل وحتديداً -س
ــة  ــة محايث ــن إمكاني ــات م ــذه التقني ه
الواقع الزاخر باملظاهر السردية هو ما دفع 
ــذه اآلليات - او  ــى اعتماد ه القصاصني ال
بعضا منها – في تقدمي نص قصصي قصير 
ــرد  يقترب / أو يضاف إلى ما توصل إليه س
القصة القصيرة العراقية ، وتعد األمكنة 
احلقيقية واألسماء الصريحة التي يحفل 
بها النص امليتاسردي من أهم ما تضمنته 
ــرد بهدف إتقان لعبة  رواية أو قص امليتاس
اإليهام ومد اجلسور بني النص واملتلقي لذا 
ــى اعتماد تفاصيل  فقد جلأ القصاصون ال
ــماء أمكنة/أسماء شخصيات  الواقع/ أس
ــون خلفية  لتمثل  ــداث حقيقية لتك / أح
ــون متخيالً  ــردي افتراضي غالباً  ما يك س
ــع  م ــي  العجائب ــة  منطق ــي  ف ــرك  يتح
االحتفاظ بأصول بنائية القصة القصيرة 
ــردي صرف وان كان  دون تقدمي نص ميتا س
ــات قاعدة لالفتراضي  يتخذ  من تلك اآللي
ــذا التوجه من  ــنا ه املتخّيل،  وان كنا ملس
قبل القصاصني العراقيني  في مجاميعهم 
ــن هذه  ــد األول م ــي العق ــة  ف القصصي
ــا إليه آنفاً   ــان منوذجنا ملا ذهبن ــة ، ف األلفي
ــة  القصيرة   ــتكون اجملموعة القصصي س
ــاص حميد  ــي والق ــي (( للروائ ــت جن )) بي
ــي الصادرة عن دار)أمل اجلديدة( عام  الربيع

معرض الكتاب بين أربيل وبغداد
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من أعمال الفنان ياسني احملمداوي



العواصم ـ وكاالت:
اس��تعاد املنتخ��ب البرازيلي صدارة 
تصني��ف املنتخب��ات الص��ادر ع��ن 
االحتاد الدولي لك��رة القدم »فيفا«، 
أول أم��س، بع��د غي��اب دام مل��دة 7 

سنوات.
وابتعد املنتخب البرازيلي عن صدارة 
التصنيف منذ خس��ارته في كأس 
العال��م 2010 أمام هولن��دا، ولكن، 
الفوز ف��ي املبارات��ني األخيرتني أمام 

أوروج��واي وباراجواي ف��ي تصفيات 
كأس العالم 2018 ضمن للمنتخب 

البرازيلي العودة للصدارة.
واحت��ل املنتخ��ب البرازيل��ي صدارة 
التصني��ف برصي��د 1661 نقط��ة، 
فيم��ا حل املنتخ��ب األرجنتيني في 
املرك��ز الثان��ي برصي��د 1603، وجاء 
املنتخب األملان��ي ثالثا برصيد 1464 

نقطة.
املنتخ��ب  الراب��ع  املرك��ز  واحت��ل 

التشيلي برصيد 1403 نقطة، وجاء 
خلفه املنتخ��ب الكولومبي برصيد 
1348 نقط��ة، فيم��ا احت��ل املرك��ز 
السادس املنتخب الفرنسي برصيد 

.1294
ويتص��در منتخ��ب مص��ر تصنيف 
قارة إفريقيا برصيد 910 نقاط، يليه 
منتخب الس��نغال في املركز الثاني 
برصي��د 805 نقاط، ث��م الكاميرون 
في املركز الثالث برصيد 779 نقطة، 

ثم بوركينا فاس��و ف��ي املركز الرابع 
برصي��د 765 نقط��ة، ونيجيريا في 

املركز اخلامس برصيد 726 نقطة.
وتصدر منتخ��ب إيران تصنيف قارة 
آس��يا برصي��د 820 نقط��ة، يلي��ه 
منتخ��ب كوري��ا اجلنوبي��ة برصي��د 
700 نقطة، ث��م اليابان برصيد 685 
نقط��ة، ث��م أس��تراليا برصيد 661 
نقط��ة، ثم الس��عودية ف��ي املركز 

اخلامس برصيد 646 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضم��ن اطار جوالت��ه التفقدية 
للمنش��آت الرياضية في بغداد 
واحملافظ��ات زاره مدير عام دائرة 
ش��ؤون احملافظ��ات و األقالي��م 
ومعاون��ه  املوس��وي  طال��ب 
سوالف حس��ن مدينة البصرة 
الرياضية وقال س��والف حسن 
مع��اون مدي��ر ع��ام الدائرة في 
تصريح العالم املركز الوطني ان 
هذه الزيارة واملُعدة ضمن خطة 
دائرتنا تأتي بناء على توجيهات 
وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد 
تأهيل  احلسني عبطان بضرورة 
املنشآت الرياضية وفق املعايير 

ورس��م  املُعتم��دة  الدولي��ة 
سياسات العمل ، مؤكدا على 
تضافر جمي��ع اجلهود من اجل 

العراقية  الرياض��ة  دفع عجلة 
ال��ى امام ووفق م��ا يصبو اليه 

الشارع الرياضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يتنافس نحو 50 موهوبا من املركز 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 
بالسباحة في بطولة أندية العراق 
التي انطلقت عصر أول أمس على 
مس��بح الش��عب االوملبي املغلق 
وتستمر حتى عصر اليوم السبت.
وقال مدير املركز الوطني بالسباحة 
عبد األمير الضاح��ي أن املوهوبني 
يتنافس��ون في س��باقات 10 و12 
التحضي��رات  أن  مبين��ا   .. س��نة 
للبطول��ة كانت مثالية بإش��راف 

والكفاءة  االختصاص  ذوي  املدربني 
ومن املؤمل أن يتسيد أبطال املركز 
الوطن��ي صدارة الترتي��ب النهائي 

بهاتني الفئتني ولكال اجلنسني.
م��ن جانبه ق��ال آم��ني س��ر احتاد 
الس��باحة رائد فاضل أن 32 فريق 
يش��تركون ف��ي البطول��ة جلميع 
الفئات وميثلون محافظات البصرة 
وميس��ان وذي قار وكركوك واربيل 

والسليمانية وبغداد.
وذك��ر أن االحت��اد قرر إطالق اس��م 
عضو احتاد اللعبة الراحل هاش��م 

محمد الب��كاء على منافس��اتها 
اس��تذكارا مل��ا قدم��ه الراحل من 
تطوي��ر  ف��ي  أس��همت  جه��ود 

السباحة العراقية .
االفتتاح��ي  احلف��ل  وب��دأت  ه��ذا 
ث��م  الوطن��ي  النش��يد  بع��زف 
اس��تعراض للح��كام املش��اركني 
في إدارة املنافس��ات .. ثم انطلقت 
السباقات وسط تشجيع اجلماهير 
واندف��اع املواه��ب الصغيرة حيث 

بدأت السباقات بهذه الفئات.
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خمس مباريات في 
الدوري الممتاز 

هيئة إدارية جديدة 
لنادي العلم الرياضي

مجوعتان في منافسات 
»الغربية« بكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��تكمل مباري��ات اجلولة الس��ابعة م��ن املرحلة 
الثاني��ة لدوري الك��رة املمتاز اليوم الس��بت باجراء 
خم��س مباريات، حيث س��يواجه فري��ق النجف في 
ملعبه منافسه زاخو، وسيالقي نفط الوسط فريق 
الكهرباء عل��ى ملعب االول، وس��يقابل فريق امانة 
بغداد في ملعبه فريق ال��زوراء، فيما يضيف ملعب 
الكرخ لقاء صاحب االرض مع الش��رطة وسيش��د 
فريق احلس��ني الرحال صوب مدينة ميس��ان ملالقاة 
نفط ميس��ان ف��ي ملع��ب امليمونة، فيم��ا تأجلت 

مباراة نفط اجلنوب مع اجلوية الى اشعار اخر.
وتق��ام جميع املباريات عند الس��اعة الرابعة عصراً 
باس��تثناء مباراة زاخو مع النجف التي ستجري في 

الساعة الثالثة بعد الظهر.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 انتخب��ت الهيئة العامة لن��ادي العلم الرياضي، 
هيئ��ة اداري��ة جديدة ف��ي االنتخاب��ات التي جرت 
االربع��اء في محافظ��ة صالح الدين وف��ق قانون 
١٨ لعام ١٩٨٦ و تعديله بالرقم ٣٧ لس��نة ١٩٨٨، 
واش��رف على االنتخابات قاض��ي محكمة بداءة 
صالح الدين وممثلية اللجنة االوملبية في احملافظة 
وحض��ور ممثل عن كلي��ة التربي��ة البدنية وعلوم 
الرياضة ومس��ؤولني من احلكومة احمللية، وأفرزت 
االنتخاب��ات ع��ن فوز ج��واد جنم اجلبوري برئاس��ة 
الن��ادي والدكتور عبد اهلل محم��د نائبا له وعبد 
الرحمن حواس ألمانة الس��ر وذياب احمد لالمانة 
املالية وس��تة اعضاء اخرين ضمن الهيئة االدارية 

للنادي.

األنبار ـ أحمد عبد الكريم*
تع��ّرف فريق نادي »الفهد« بُك��رَة القدم َعلَى فرق 
مجموعت��ه للمرحل��ة الثاني��ة املؤهل��ة للدوري 
املُمت��از بع��د ان اجريت اول أم��س ُقرعة اجملموعة 
الغربي��ة ألندي��ة األنب��ار، ديالى وَص��الح الدين. اذ 
ضم��ت اجملموعة الثانية باإلضاف��ة إلى »الفهود« 
أندي��ة: »األنب��ار«، »بلد«، »العل��م« وَ«قزانية«. في 
حني تكّونت اجملموعة األّولى ِمن أندية: »الرمادي«، 

»سامراء«، »ديالي«، بيجي« وَ«الشهيد أركان«.

إعالم نادي الفهد

بغداد ـ فالح الناصر:

الس��بت  الي��وم  عص��ر  تختت��م 
الع��راق  بطول��ة  منافس��ات 
العرب��ي  بالس��يف  املفتوح��ة 
الت��ي ينظمه��ا االحت��اد املرك��زي 
للعب��ة في قاعة املرك��ز التدريبي 
التي  البطولة  الشبابية،  باملدينة 
انطلق��ت أمس اجلمعة، يش��ارك 
والعب��ة  العب��اً   50 نح��و  فيه��ا 
ميثل��ون 20 نادي��اً ه��م م��ن بغداد 
» اجلي��ش واالتص��االت والعدال��ة 
واحلسني واحلسنني وامليثاق والوالء 
واجلنس��ية واملهندسني واألرمني، 
وم��ن محافظ��ة الس��ماوة أندية 
السماوة والرميثة وثورة العشرين 
واملثنى واخلضر والس��لمان، ونادي 
الوجيهي��ة من محافظ��ة ديالى 
ومن محافظة كربالء أندية كربالء 

والعراق واجلماهير«.
وق��ال رئيس احتاد املب��ارزة املركزي، 
زياد حس��ن، ان البطولة، شهدت 
تنافساً في اليوم االول الذي شهد 
اقام��ة التصفي��ات وم��ن املق��رر 
ان تختت��م عص��ر الي��وم باج��راء 
إلى  الس��باقات النهائية، مشيراً 
ان البطولة ضم��ن منهاج االحتاد 

للعام 2017.
الدكت��ور  ان  حس��ن،  واوض��ح 
عب��د اله��ادي حميد ي��رأس جلنة 
ي��رأس جلن��ة  املس��ابقات، فيم��ا 
املنتخبات رعد خليل الش��يخلي 
وترأس جلنة احل��كام الدكتور عالء 
عب��د اهلل، في حني يقود البطولة 
10 من احلكام الشباب املعتمدين 

لدى احتاد اللعبة.
واضاف ان احتاده سينظم بالتعاون 
مع االحتاد الفرع��ي في محافظة 
كرب��الء بطول��ة ش��هداء كربالء 

السنوية السادسة الشهر اجلاري، 
كاس  بطول��ة  س��ينظم  فيم��ا 
احملافظات في بغداد بعد التنسيق 
م��ع وزارة الش��باب والرياضة، وما 
زال ينتظ��ر اس��تكمال اج��راءات 

انطالقها الشهر اجلاري ايضاً.
ام��ا رئي��س االحت��اد الفرع��ي في 
محافظ��ة كربالء، عب��اس يحيى، 
فاش��اد مبا يقدم��ه احت��اد اللعبة 

م��ن دعم الحت��اد كرب��الء الفرعي، 
فضالً عل��ى دعم ممثلي��ة اللجنة 
األوملبي��ة ف��ي احملافظ��ة، مبين��ا 
ان اندي��ة احملافظ��ة تعان��ي كثيراً 
م��ن الضائقة املالي��ة، فاقتصرت 
املش��اركة عل��ى 3 أندي��ة فق��ط 
ه��ي »كربالء واجلماهي��ر والعراق« 
باش��راف املدربني مصطفى علي 
واحمد خضر..وقال  وخضر عباس 

ان فئ��ة النس��اء مت جتميده��ا في 
ن��ادي اجلماهير لعدم وجود الدعم 
املتخصصة  والقاع��ات  الكاف��ي 

للرياضة النسوية.
واوض��ح ان كرب��الء تض��م ايض��اً 
ش��باب  هم��ا  باملب��ارزة  فريق��ني 
احلس��ني وام��ام املتق��ني، ليصبح 
اجملموع الكلي لألندية التي متارس 
فيها املبارزة 5، منوها إلى ان احتاده 

تأسس رسميا يوم 27 كانون األول 
من العام 2007.

وذك��ر ان م��درب منتخب ناش��ئة 
كربالء مصطفى علي، قام باعداد 
نح��و 30 العب��اً متمي��زاً، بينهم 
21 العب��اً توزع��وا عل��ى األندي��ة، 
يش��تركون ف��ي البط��والت التي 
الفرعي وكذلك  االحت��اد  ينظمها 
في سباقات أندية العراق باشراف 

االحتاد املركزي للمبارزة.
واش��ار إلى ان منتخب املبارزة في 
كرب��الء اح��رز املرتب��ة الثالثة في 
بطول��ة اجلمهورية بده��وك بعد 

منتخبي البصرة وبغداد.
إل��ى ذلك، اك��د الدكتور عبد اهلل 
ك��رمي رئي��س االحت��اد الفرعي في 
السماوة، ان 6 أندية اشتركت في 
البطولة، مبين��ا ان نحو 18 العباً 
والعب��ة يدافعون ع��ن الوانها في 

النزاالت املثيرة.
وتابع ان املالكات التدريبية العاملة 
في األندية واملش��رف العام عامر 
خضير، يبذلون اجلهود في سبيل 
االرتقاء بامكانات الالعبني الفنية 
م��ن أج��ل تأكي��د ج��دارة األندية 
التي متثل محافظة السماوة في 

بطولة العراق بالسيف العربي، 
م��ن جانب��ه، ق��ال نائ��ب رئي��س 
الوجيهية  لن��ادي  االدارية  الهيئة 
الرياض��ي م��ن محافظ��ة ديالى، 
ان  صال��ح،  إس��ماعيل  صف��اء 
فريق��ه يش��ارك باربع��ة مبارزين 
ه��م »حذيفة عام��ر وعلي جميل 
وعب��د اهلل عامر وعب��اس منير«، 
منوه��اً ال��ى ان س��عادته بالعدد 
املش��ارك في املنافسات، مما يؤكد 
ان احت��اد اللعبة ميض��ي في طريق 
العناصر  باكتش��اف  النجاح��ات 
الش��بابية ف��ي فعالية الس��يف 
العربي، كما حرصه على توس��يع 
املعتمدة  الفئ��ات  لبقية  قاعدته 
ف��ي املب��ارزة »الش��يش وس��يف 

املبارزة«.
وبني ان ناديه الذي تأسس في العام 
2004، سبق ان حصل على الوسام 
البرونزي في عام 2011 باملبارزة بعد 
فريقي اجليش واالتصاالت، يسعى 
في هذه البطولة الى حتقيق إجناز 

جديد واعتالء منصات التتويج.

20  ناديًا يتنافسون اليوم على لقب العراق بالسيف العربي 

»المبارزة« يطلق بطولتي كأس المحافظات و«شهداء كربالء« 

جانب من بطولة باملبارزة صفاء إسماعيل

د. عبد اهلل كرمي

عباس يحيى

جولة تفقدية لرياضة احملافظات

البرازيل في املقدمة
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»البافاري« يرفض الكشف عن موقف مصابيه من موقعة دوري األبطال

ميونيخ ـ وكاالت:

إن جتّرع الهزمية قبل أس��بوع واحد فقط 
عل��ى مواجهة ري��ال مدريد ف��ي بطولة 
دوري أبط��ال أوروبا ميكن أن يتس��بب في 
أزمة ش��ديدة ألي ن��ادي، وخاصة إذا كان 
بعض من جنومه البارزين يسابقون الزمن 

من أجل استرداد لياقتهم البدنية.
ولم يكن ألي مما سبق أي تأثير على املدرب 
اإليطالي كارلو أنش��يلوتي، املدير الفني 
لباي��رن ميونيخ، بع��د أن تلق��ى هزميته 
الثانية في الدوري األملاني »بوندسليجا« 
هذا املوسم أمام هوفنهامي بهدف نظيف 
الثالثاء.. »هذه هي كرة القدم«، كان هذا 
ما قاله أنشلوتي باختصار عقب املباراة 

دون ظهور أي تأثر على مالمحه.
وق��ال امل��درب اإليطالي اخملض��رم، واملدير 
الفني الس��ابق لريال مدري��د، الذي يعي 
أن الهزمي��ة األولى لفريقه بعد 20 مباراة 
لن تترك أثرًا س��لبًيا ف��ي نفوس العبيه: 
»هن��اك أيام ال تس��ير فيه��ا األمور كما 

ينبغي«.
وكما هو حاله دائما، لم يفقد أنشيلوتي 
مس��حة اله��دوء الت��ي تعلو قس��مات 
وجهه رغ��م التوتر، ال��ذي يجتاح فريقه 
بس��بب اإلصابات، التي ضربت بعض من 

جنومه البارزين.
وخفت مشاعر القلق بشكل كبير داخل 
باي��رن ميونيخ مع عودة احل��ارس مانويل 

نوي��ر، بع��د خضوع��ه مؤخ��رًا لعملية 
جراحية في القدم اليسرى.

ويس��عى احل��ارس األملاني ب��كل قوة إلى 
اللح��اق مبب��اراة الن��ادي الباف��اري أم��ام 
بوروس��يا دورمتوند بعد غد الس��بت في 
البوندس��ليجا، برغ��م أن عودته املؤكدة 
ق��د تتأخ��ر حت��ى األربع��اء املقب��ل في 
مب��اراة الفريق أم��ام ريال مدري��د بدوري 
أبطال أوروب��ا.. وباإلضافة إلى ذلك، يأمل 
أنش��يلوتي في ع��ودة اجلن��اح البرازيلي 

دوجالس كوستا والهداف توماس مولر.
روبرت ليفاندوفيسكي  وانضم املهاجم 
لقائم��ة الغائب��ني احملتمل��ني ف��ي بايرن 
ميونيخ، بعدما غادر م��ران الفريق اليوم 
اخلميس إثر معاناته م��ن بعض املتاعب 
البدنية.. بيد أن الالع��ب البولندي بعث 
برس��الة عبر موقع التواصل االجتماعي 
حي��ث  جماهي��ره،  لطمأن��ة  »تويت��ر« 
قال: »كل ش��يء على ما يرام، س��أكون 

جاهزا«.
وفي الوق��ت الذي ينتظر فيه اس��تعادة 
أفضل العبيه استعدادًا ألسبوع حاسم 
في عمر املوس��م اجلاري، أكد أنشيلوتي 
أنه لن يعود لتجربة أش��ياء جديدة كما 

فعل في مباراة هوفنهامي.
ببع��ض  ق��ام  ق��د  أنش��يلوتي  وكان 
التغييرات خ��الل املب��اراة املذكورة، فقد 
دفع على س��بيل املثال بالالعبني تشابي 
ألونسو وريناتو سانشيز جنًبا إلى جنب 
في وسط امللعب، وهو اإلجراء، الذي جاء 

بنتائج عكس��ية، حي��ث افتقد الالعبان 
اإلسباني والبرتغالي إلى التفاهم فيما 
بينهما، وأضرا كثيرا بطريقة لعب بايرن 

ميونيخ.

وتابع أنشيلوتي قائال: »فوجئنا بطريقة 
لعبهما معا، وفي الناحية الدفاعية كان 
متركزنا سيئا، لقد لعبوا هم بشكل قوي 
في الوق��ت، الذي لم تكن فيه خطوطنا 

متقاربة«.
وعلى جانب آخر، انتق��د ماتس هوميلز، 
مدافع الفريق الباف��اري، ناديه بقوة بعد 
مباراة الثالثاء، وقال: »لقد كانت صدمة 

قوّية جاءت في وقتها«، معترًفا بأن غياب 
املنافسني في البوندسليجا، الذي اعتلى 
فريقه قمت��ه بأريحية كبي��رة قد جعل 
عل��ى األرجح الغرور يتس��لل إلى نفوس 
الالعب��ني.. وأضاف هوميل��ز، الذي اتهم 
باي��رن ميونيخ بالس��لبية واجل��ن، قائال: 
»علينا أن نعود للعب بطريقة أخرى، وأن 

نبذل كل ما لدينا داخل امللعب«.
وبرغ��م ذل��ك، يثق باي��رن ميوني��خ بأنه 
س��يكون مختلًفا أمام بوروسيا دورمتوند 

ثم أمام ريال مدريد.
ويأمل باي��رن ميونيخ، ف��ي حتقيق الفوز 
عل��ى بوروس��يا دورمتون��د، بكالس��يكو 
اليوم  »بوندس��ليجا«،  األملان��ي  ال��دوري 
السبت، حتى يكتس��ب دفعة معنوية، 
قبل مواجهة ريال مدري��د، بدوري أبطال 

أوروبا.
األس��بوع،  ه��ذا  س��قوطه  وبع��د 
أم��ام هوفنه��امي به��دف نظي��ف ف��ي 
البوندس��ليجا، يرغب بايرن ميونيخ في 
حتقيق الفوز على ضيف��ه دورمتوند، قبل 

مالقاة ريال مدريد، األربعاء املقبل.
وق��ال دافي��د أالبا، جن��م باي��رن ميونيخ: 
»هدفن��ا هو حتقيق الف��وز على دورمتوند، 
واحلفاظ على إيقاعنا. نرغب في احلصول 
عل��ى دفعة معنوية، قب��ل مواجهة ريال 
مدري��د«.. وأضاف أالبا قائالً: »إذا قلنا أننا 
ال نفكر في مباراة ريال مدريد، س��تكون 

كذبة«.
روب��رت  البولن��دي  الالع��ب  ويخ��وض 

ليفاندوفس��كي، مهاجم بايرن ميونيخ، 
صاح��ب ال�24 هدًفا في البوندس��ليجا، 
منافسة شرسة مع اجلابوني بير إمييريك 
أوبامياجن، مهاجم دورمتوند، الذي س��جل 

25 هدًفا بنفس البطولة.
وأطلق ليفاندوفسكي، جرس اإلنذار في 
البايرن، عندما خ��رج مبكرًا من تدريبات 
فريقه الي��وم، بيد أن الدول��ي البولندي، 
ال يعان��ي م��ن أي إصابة، حس��بما أعلن 
الن��ادي الباف��اري، عبر موقعه الرس��مي 
على اإلنترن��ت.. وأوضح الن��ادي األملاني، 
أن ليفاندوفيس��كي، غادر املران اجلماعي 
التدريب��ات  بع��ض  ليخ��وض  مبك��رًا 

الفردية.
وبعيًدا ع��ن ليفاندوفيس��كي، ال يرغب 
باي��رن ميوني��خ ف��ي اإلفص��اح ع��ن أي 
اآلخري��ن  العبي��ه  بش��أن  معلوم��ات، 
املصابني.. وعاد البرازيلي دوجالس كوستا، 
إلى صفوف الفريق هذا األس��بوع، فيما 
اليزال مانويل نوي��ر، وتوماس مولر يؤديان 

التدريبات الفردية.
ويأمل اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب 
الباي��رن، ف��ي أن يلحق الثالث��ي املذكور، 
س��فني  ويع��ود  مدري��د..  ري��ال  مب��اراة 
أولريت��ش حلراس��ة عرين باي��رن ميونيخ 
أمام دورمتوند، ب��دالً من نوير، الذي خضع 
لعملية جراحي��ة في القدم اليس��رى.. 
وحت��دث أالبا عن احل��ارس البدي��ل لبايرن 
ميونيخ، قائال: »لقد أدى عمله بش��كل 

جيد للغاية«.

تقرير

بايرن ميونيخ يواجه دورتموند اليوم.. ويثق في تفوقه أمام ريال مدريد األربعاء

لقطة من مباراة سابقة لبايرن ميونيخ أمام ريال مدريد

مفكرة الصباح الجديد

ستوك سيتي ـ ليفربول

ريال مدريد ـ اتليتكو مدريد

مان سيتي ـ هال سيتي

مالجا ـ برشلونة

بورنموث ـ تشيلسي

5:00 عصرًا

5:15 عصرًا

5:00 عصرًا

9:45 مساًء

7:30 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

"المحافظات واألقاليم" تتفقد ملعب البصرة 

البرازيل ترقص »السامبا« على قمة تصنيف »فيفا«

50  موهوبًا من المركز الوطني
 في بطولة األندية بالسباحة
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جمال جصاني

قد يب��دو العنوان مبهماً وملتبس��اً لدى املس��كونني بالفهم 
امليكانيك��ي لتط��ور األح��داث والعالقة املعقدة بني األش��ياء. 
عقوله��م املبرمجة عل��ى معايير احلق والباطل واخلير والش��ر 
واملدن��س واملق��دس وغير ذلك م��ن الثنائي��ات، ال تطي��ق أدنى 
عالق��ة أو وش��يجة جتمع مف��ردة احلرية العظيم��ة مع مفردة 
االحت��الل املقيتة، ال س��يما أولئ��ك الذين ول��دوا وترعروا على 
فت��ات اآليديولوجيات والرس��ائل اخلالدة، وم��ا ينضح عنها من 
حنديري��ات وفهم ضيق لعال��م ال حدود لتحوالت��ه وانبثاقاته، 
والتي اختصرتها عبارة غوت��ه اخلالدة )النظرية رمادية اللون يا 
صديقي لكن شجرة احلياة خضراء على الدوام(. ما جرى في 9/ 
نيسان العام 2003 عندما وصلت طالئع القوات الدولية بقيادة 
الوالي��ات املتحدة األميركية الى العاصم��ة بغداد، يعّد وبعيداً 
عما أثاره من ردود أفعال حادة ومتباينة من شتى األطراف احمللية 
واإلقليمية والدولية؛ حدثاً مفصلي��اً في تأريخ العراق احلديث. 
إن حلظة س��قوط الصنم في س��احة الف��ردوس، قد عّبرت عن 
حقيقة املش��اعر العفوية والصادقة الت��ي تعاطفت واحتفت 
بذلك املشهد التأريخي املعّبر عن زوال "جمهورية اخلوف" بعد 
عقود من الهيمنة املطلقة لذلك اخمللوق الذي انتش��ل مذعوراً 

من جحره األخير.
ل��م مير وق��ت طويل على س��قوط الدكتاتورية وتبخ��ر رموزها 
ومؤسس��اتها، حتى أكتش��ف البع��ض من جهاب��ذة ما بعد 
"التغيي��ر" إن الق��وات التي س��حقت وقصمت ظهر س��لطة 
االس��تبداد واإلجرام؛ هي قوات محتلة وعلينا بالتالي التصدي 
لها من أجل اس��ترداد "س��يادتنا" الوطنية عل��ى كامل التراب 
العراق��ي. اكتش��اف س��مح لفلول النظ��ام املب��اد واألجندات 
اإلقليمية املعادي��ة لظهور عراق احتادي ودميقراطي في مضارب 
االس��تبداد املزم��ن، ك��ي تعي��د تنظي��م صفوفه��ا وخطابها 
وواجهاتها، لينطلق بعد ذلك هجوم واسع ومنظم ضد التجربة 
الفتية، اكتش��اف سمح جلالدي الش��عب السابقني للتمترس 
خلف ما س��مي ب� )املقاومة الش��ريفة( والتي مهدت الطريق؛ 
لظهور التنظيمات األش��د إجراماً في تأريخ املنطقة والعالم، 
وبالتالي جر العراق بعيداً عن األمن والس��الم واالس��تقرار الذي 
انتظروه طويالً. من س��وء حظ الع��راق والعراقيني أن يحصلوا 
على مثل هذه املنح��ة التأريخية املفاجئ��ة، ومقاليد أمورهم 
تلقفه��ا نوع م��ن "الزعامات والق��وى" تفتقر الى الش��جاعة 
واحلكم��ة والوع��ي العميق مبث��ل هذه الفرص الت��ي ال متنحها 
األقدار دائماً؛ لنس��دد برفقة حماقاتهم كم هائل من الفواتير 

القاسية بشرياً ومادياً.
الي��وم ونحن نعيش الذكرى 14 لس��قوط النظام املباد )2003-
2017( نحاول أن ننعش قليالً ذاكرة البعض، وال سيما اخمللوقات 
املذعورة والتي س��ارعت إللغاء هذا اليوم التأريخي )9 نيس��ان( 
من سجل العطل الرسمية، حلساسيتهم املفرطة من مفردة 
)االحت��الل(؛ حول وهم الس��يادة الوطنية التي اس��تردوها بعد 
جالء القوات احملتلة، واستغاثتهم بها بعد سقوط ثلث األراضي 
العراقية بي��د عصابات داعش، عن هذه الوقائع الغرائبية، وعن 
كل هذه املتاهات التي ورطونا بها، بفعل مجاراتهم لس��كراب 
املزاج الش��عبوي واحلرب النفس��ية املكثفة وجناحها في خلط 
األوراق، وقلة حيلتهم في إدارة وصناعة القرارات املناسبة ملثل 
ه��ذه املنعطفات واخلي��ارات الصعبة. إن إط��الق صفة "احملتل" 
عل��ى القوات األميركية واألجنبية الت��ي وصلت الى العاصمة 
بغ��داد ف��ي 2003/4/9 ومن قب��ل مجلس األم��ن واألمم املتحدة 
ألس��باب قانونية طبقاً للقرارات األممي��ة املتبعة في مثل هذه 
احل��االت، ال يلغ��ي حقيق��ة الدور ال��ذي لعبته في اس��تئصال 
س��لطة الطغيان وكل ما يتعلق به من مؤسسات وتشريعات 
قمعية، لتس��نح الفرصة مجدداً للعراقيني كي يتعرفوا على 
م��ا اغترب��وا عنه طوي��الً، أي احلري��ة وقيمها املناص��رة لكرامة 

اإلنسان واألوطان.. 

9 نيسان.. يومًا للحرية واالحتالل

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الطالق،  إج��راءات  برغ��م 
فق��د حض��رت النجم��ة 
س��كارليت جوهانس��ون 
مع زوجه��ا، حفل انطالق 
مبدين��ة  فن��ي  مع��رض 
نيوي��ورك، وذل��ك في يوم 
م��ن  اخلام��س  األربع��اء، 
ووافق��ا  اجل��اري،  إبري��ل 
على التق��اط صورة معا، 
ذكرته مجلة  ما  بحسب 

.People
ظه��ور  آخ��ر  وكان 
لس��كارليت جوهانسون 
مع زوجها الفرنس��ي في 
خالل  املاضي��ة،  االش��هر 
ف��ي  متجره��ا  افتت��اح 

باري��س، وبعده��ا انفصال 
عن بعضهما.

س��كارليت  أن  نذك��ر 
تقدم��ت رس��ميا ب��أوراق 
احملكم��ة،  إل��ى  طالقه��ا 
املاض��ي،  آذار  ش��هر  أول 
مطالب��ة باحلص��ول على 

حق حضانة ابنتها.

الفنان��ة املصرية  وّجه��ت 
كارم��ن س��ليمان وزوجها 
امللح��ن املصري مصطفى 
جاد، رسالة ش��كر للفنان 
املصري تامر حسني، الذي 
أحي��ا حفل زفافهم��ا، يوم 
وكتبت  املاض��ي.  األربع��اء 
صفحته��ا  ف��ي  كارم��ن 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
اإلجتماع��ي،  التواص��ل 
وفرحتنا،  "نورتن��ا،  قائل��ًة: 
وحّليت يومنا يا غالي. ربنا 
ومن  من��ك،  مايحرمن��اش 
ذوقك العالي قوي، وطيبتك 

اللي ماشفتش زيها".فيما 
كت��ب مصطف��ى: "أخويا 
الكبي��ر، جنم جن��وم الوطن 
العرب��ي، وأج��دع، وأنضف، 
ف��ي  ش��خصية،  وأرج��ل 

الوسط الفني بال منازع.

العراقي  الفنان  يس��تعد 
ح��امت العراق��ي لتصوي��ر 
أغني��ة "عش��ق بغدادي" 
الفيدي��و  طريق��ة  عل��ى 
كلي��ب، حيث وص��ل الى 
للب��دء  الي��وم  القاه��رة 
اخلاص��ة،  بالتحضي��رات 

لتصوير األغنية.
كلم��ات  م��ن  األغني��ة 
حس��ني الش��ريفي، وهي 
امل��رة األولى الت��ي يصدر 
فيه��ا م��واالً، ويصّوره��ا 

فيديو كليب.
كان  العراق��ي  أن  يُذك��ر 
الش��هر  أطل��ق  ق��د 
املاض��ي ألبوم��ه اجلدي��د 

بعن��وان "ح��امت العراق��ي 
2017"، مج��دداً من خالل 
تعاونه مع ش��ركة روتانا 
واملرئي��ات،  للصوتي��ات 
متضمن��اً خمس أغنيات 
تع��اون فيه��ا  م��ع أهم 
وامللحن��ني،  الش��عراء، 

واملوزعني.

سكارليت جوهانسون

حاتم العراقي

كارمن سليمان

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
اقام منب��ر العقل التاب��ع لالحتاد العام 
لألدب��اء والكت��اب ف��ي الع��راق مؤمتره 
واس��ئلة  "الفلس��فة  بعن��وان  االول 
العق��ل العراق��ي" في خط��وة مهمة 
لدخ��ول مناط��ق جدي��دة ف��ي البحث 
والتقص��ي، من خالل خمس��ة باحثني 
واس��اتذة جامع��ات منه��م الدكت��ور 
عب��د اجلب��ار الرفاع��ي، والدكتور صالح 
اجلابري، والدكتور زيد عباس الكبيسي، 
والدكتور فوزي حامد الهيتي، واالستاذ 

املساعد محمد عطوان.
االستاذ الناقد علي الفواز القى كلمة 
منب��ر العقل وحت��دث في بداي��ة املؤمتر 
ع��ن حاجتنا الى عقلنة االش��ياء التي 
هيمن��ت عليها الش��عوبيات، واخلرافة 
واجلهل، وعن ضرورة اعادة ش��رح وفهم 
املصطلحات واملفاهيم التي استعملت 
في املش��غل النقدي والبحث��ي، وقال: 
حديثن��ا عن العق��ل العراقي الذي ورث 
الكثير من اخلوف، والذي كثيرا ما يتهم 
بانه عقل انشائي، وادبي، ونعلم ان هذه 
االدبية لم تستطع ان جتيب على الكثير 

من االس��ئلة التي تطرحها التحديات 
الثقافية اليوم، نحاول نحن في العراق 
ال��ذي يعان��ي م��ن املركزي��ات وهيمنة 
الش��عوبيات، والكثي��ر م��ن املتاه��ات 
التي ورطنا بها اآلخرون من العس��كر، 
وااليدلوجي��ني، وصناع االوه��ام، نحاول 
ان نوظ��ف العق��ل ك��ي يرى االش��ياء 
بش��كلها العميق، فنحن امام حتديات 
كب��رى سياس��ية، وثقافي��ة، وعلمية، 
وامني��ة، ه��ذه التحدي��ات تتطلب منا 
كمثقفني ومعنيني بصناعة املش��روع 
الثقاف��ي، ان جنيب عليها، الن مش��روع 
الدولة املدنية، والفهم املدني للخطاب 
الدين��ي، واص��الح اخلط��اب الدين��ي، ال 
يقوم اال على اس��س منهجية وعلمية 

واضحة وعقالنية.
الناقد فاض��ل ثامر، الذي ادار اجللس��ة 
ق��ال ف��ي بداي��ة كلمت��ه: الفلس��فة 
ه��ي ام العل��وم االجتماعي��ة، وكان��ت 
ه��ي الدائ��رة الكب��رى الت��ي تفرع��ت 
عنه��ا بقي��ة العل��وم، واحلرية ش��رط 
الفلس��في،  اخلطاب  الزدهار  اساس��ي 
ألن��ه خط��اب مش��اكس ومتش��كك، 

ويحتاج الى جو من التس��امح، وتقبل 
وجهات النظر اخملتلفة. عملية التغيير 
والتفس��ير عمليت��ان مطلوبت��ان ف��ي 
اخلطاب الفلس��في. لذا فيجب ان ينزل 
الفيلس��وف الى الش��ارع، ك��ي يكون 
اخلط��اب الفلس��في جزءا م��ن مهمة 

التحول الدميقراطي واالجتماعي.

عبد اجلب��ار الرفاعي ه��و اول من حتدث 
عن ورقت��ه البحثية التي ق��ال خاللها: 
نحتاج الى ايقاظ العقل في مجتمعنا  
كي نبدأ باخلط��وة االولى في النهضة، 
وعلى كل مؤسسات التربية والتعليم، 
احلكومي��ة،  واملؤسس��ات  والثقاف��ة، 
واألهلي��ة، ان تب��دأ من نقط��ة الصفر 

لتب��دأ رحلة االنبع��اث، فالبناء يبدأ من 
ايق��اظ العقل ال��ذي غرق ف��ي االفكار 
اخلرافية، من س��باته، واكد على ضرورة 
ان نب��دأ م��ن العل��وم االنس��انية التي 
تعاني م��ن املوق��ف العدائ��ي على مر 
الزمن، تلك العلوم التي على اساسها 
ميكن ان ننهض بالعقل الفلسفي، كي 
نصل ال��ى نتيجة ايجابي��ة في عملية 

ايقاظ العقل. 
صالح اجلابري قدم ورقته البحثية، والتي 
كانت حتت عنوان "الفلس��فة والوعي 
االجتماعي في العراق، ومقدمات اعادة 
تفعيل املش��روع احلض��اري"، قال فيها: 
دراس��ة عل��م الفلس��فة مه��م، لكن 
االهم ه��و كي��ف تس��تطيع ان تكون 
عنص��را فاع��ال، ومغيرا داخ��ل اجملتمع. 
ف��ي مجتمعن��ا العراق��ي ال��ذي يزخر 
مبجموع��ة م��ن التناقض��ات اخلطيرة، 
والتي تتش��ابه مع م��ا مرت ب��ه اوروبا 
قبل عصر التنوير، فقد ظهرت اجتاهات 
ومتضارب��ة،  ومختلف��ة،  متطرف��ة، 
وكان ان حك��م مل��ك م��ن الكاثوليك 
فس��يضطهد طائف��ة البروتس��تانت، 

وبالعكس، وم��ن انتش��لهم بعد ذلك 
هو بروز العقل الفلس��في، واكتش��ف 
مؤسسو الثورة الفرنس��ية بان امللوك 
كان��وا يحظرون تدريس الفلس��فة في 
املعاه��د، ألنهم يعرفون ان الفلس��فة 
وبالس��بل  الن��اس بحقوقهم،  تبص��ر 
الكفيلة بحصولهم على تلك احلقوق، 
فكان��ت تلك بداية عص��ر التنوير الذي 

وقف خلفه عقل فلسفي بامتياز. 
زيد عباس اس��تاذ الفلس��فة االوروبية 
احلديث��ة ف��ي قس��م الفلس��فة ف��ي 
جامع��ة الكوف��ة، رك��ز عل��ى موضوع 
نق��د األيدلوجي��ة وق��ال: ان املش��كلة 
واقعن��ا  يعانيه��ا  الت��ي  األساس��ية 
العراقي املعاصر، هي مظاهر الطائفية 
والعنصري��ة، والعنصري��ة احلزبية كان 
له��ا دور اساس��ي ف��ي اش��تداد النزاع 
التم��زق ال��ذي يعاني��ه واقعن��ا، وه��ي 
مظاه��ر أليدولوجيات ديني��ة، وقومية، 

وسياسية. 
اختتم املؤمتر بتوزيع عدد من الشهادات 
التقديري��ة لألس��اتذة والباحثني الذين 

شاركوا باملؤمتر.

الفلسفة وأسئلة العقل العراقي في مؤتمر منبر العقل

جانب من الندوة

الصباح الجديد - وكاالت:
تقوم الشرطة الهندية مبراجعة بالغات األطفال املفقودين، 
ف��ي محاولة للتعرف على فتاة عث��ر عليها تعيش في غابة 

مع مجموعة من القرود.
ل��م تتمكن الفت��اة، التي يعتق��د أنها تتراوح ب��ني 10 و 12 
عاما، من التح��دث، ولم تكن ترتدي مالب��س، وكانت تعاني 
من هزال عندما اكتش��فت في يناي��ر / كانون الثاني ونقلت 
إلى مستش��فى في بهريتش، بوالية أوتار براديش ش��مالى 

الهند.
وق��ال الدكتور دي كي س��ينغ، كبير املش��رفني الطبيني في 
املستش��فى الذي تديره احلكومة، إنها تصرفت مثل حيوان، 
تسير على ذراعيها وساقيها وتتناول الطعام من على األرض 
بفمه��ا. وبعد العالج بدأت الفتاة في الس��ير بنحو طبيعي 

واألكل بيديها.
وأض��اف: "إنها ما تزال غير ق��ادرة على الكالم، لكنها تفهم 

ما يقال لها، حتى أنها تبتسم."
وق��ال دانيش تريباثي، ضابط ش��رطة لألسوش��يتد برس إن 
بعض احلطابني عثروا على الفتاة تتجول مع القردة، وأبلغوا 
الش��رطة. ومتكن جن��دي من إنق��اذ الفتاة ف��ي وقت الحق 
في نط��اق غابة كاتارنيا غ��ات. وقالت الش��رطة إنها حتاول 
بحث كيفية وصول الفتاة إل��ى الغابة، وحتاول الوصول إلى 
والديه��ا. وسترس��ل الفتاة إل��ى منزل لألح��داث حتى يتم 

التعرف عليها، بحسب سنغ.

العثور على "فتاة األدغال" 
تعيش وسط القرود

الصباح الجديد - وكاالت:
"هي��و  العاملي��ان  النجم��ان  أش��عل 
جاكمان، "وزوجته "ميشيل ويليامز"، 
األجواء ف��ي موقع تصوي��ر فيلمهما 
 The Greatest Showmann اجلدي��د 
في نيويورك يوم األربعاء، حني التقطت 
لهما الصور، وهما يتبادالن تعابير 

احلب بانسجام تام.
 The ومن املتوق��ع ان يك��ون فيلم
امت��دادا   Greatest Showmann
 La للفيل��م االس��تعراضي الغنائي
La Land، وق��د ارت��دت ويليامز ثياباً 

تقليدي��ة، أما هي��و 48 عاماً فب��دا مذهالً في 
بذل��ة رمادية املؤلفة من ثالثة قطع، مع قبعة 
طويلة تش��ير إلى حقبة من املاضي، في حني 
ميش��يل 36 عاماً كان��ت متأنقة مبعطف من 
الف��رو، وقد زينه بروش م��ن اللؤلؤ بالقرب من 

العنق.
إش��ارة إلى أن هذا الفيل��م الغنائي هو الثاني 
جلاكم��ان بع��د فيلم��ه Les Miserables عام 
2012 وكان ق��د صرح بأن هذا الفيلم ش��كل 

حلماً له منذ العام عام 2009.
ويروي الفيلم قصة P.T Barnum وهو منظم 
حفالت وعروض في الس��يرك، تترافق العروض 

مع موس��يقى قام بتأليفها جاسنت بول، وبن 
بازي��ك، الل��ذان كتبا كلمات الفيل��م الغنائي 
"ال ال الند"، وس��يكون في الفيلم العديد من 
األلوان، ولكن احلركة س��تكون أقل من "موالن 
روج"، وسيشارك راقصون وراقصات على أنغام 

أغنياته.
وكان جاكم��ان ق��د توج��ه إل��ى الس فيغاس 
إلط��الق "التريل��ر" للفيل��م، ال��ذي اس��تغرق 
العمل عليه 7 س��نوات حتى اآلن، وس��يظهر 
ف��ي الفيل��م أيض��اً زاك إيف��رون، وزندايا ممثلة 
ديزني السابقة، حيث تنشأ قصة حب بينهما 

في الفيلم.

هيو جاكمان يصور ثاني فيلم استعراضي له 

الصباح الجديد - وكاالت:
رفع��ت ش��ركة توتير دع��وى قضائية ضد 
احلكوم��ة األميركية، بعدم��ا طلبت منها 
الكش��ف عن معلومات، بش��أن حس��اب 
مناهض لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

 "ALT_USCIS@" حس��اب  وينتق��د 
سياس��ات ترامب اخلاصة بالهجرة، ويزعم 
أن القائم��ني علي��ه موظف��ون فيدراليون، 
ف��ي دائ��رة خدم��ات الهج��رة واجلنس��ية 

األميركية.
وجل��أت ش��ركة تويت��ر إل��ى محكم��ة في 
سان فرانسيس��كو، لوقف طلب من إدارة 
ترامب بش��أن أسماء مش��تركي احلساب، 

ومعلومات أخرى خاصة بهم.
وتق��ول الش��ركة إن "حري��ة التعبير حق 
مكفول ملش��تركي تويتر، واملوقع نفس��ه، 
الدس��تور  ف��ي  األول  التعدي��ل  مبوج��ب 
األميركي، ويشمل ذلك احلق في نشر كالم 
سياس��ي بصورة مجهولة، أو حتت اس��م 

مستعار".
وأضافت أن��ه يتعني على احلكومة، أال جتبر 
تويتر على الكشف عن املعلومات اخلاصة 
بالهوية احلقيقية لهؤالء املشتركني، قبل 
إثب��ات أن ثمة مخالف��ة جنائية، أو مدنية، 

قد ارتكبت.
ويدعم احتاد احلريات املدنية األميركي تويتر 

في هذه اخلطوة.

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت مؤسس��ة نداء العراق لإلغاثة 
والتنمية، وبالتنس��يق مع امانة بغداد، 
حف��ال كرمت من خالله "100" يتيم على 

حدائق متنزه الزوراء.
 وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم ان " 
املنظمة بالتنسيق مع دائرة املتنزهات 
حف��ال  نظم��ت  والتش��جير، 
لتكرمي ألف طفل يتيم 
من ابناء شهداء 
ت  ا ل����ق��و ا
من��ي����ة  ال ا
واحل���ش��د 
 ، لشعب��ي ا
م���ن عموم 
م��ناط���ق 
 ، د ا ب��غ��د
ان  مبين��ة 
احلفل يأتي 

ف��ي إطار املس��اعي الت��ي تبذلها اجلهات 
احلكومية، واملدنية، لدمج األطفال االيتام 
باجملتم��ع، وإش��عارهم بأنه��م يحظ��ون 
بالرعاي��ة الس��يما من اجلانب النفس��ي، 

والطبي وبنحو دائم ". 
نظ��م احلفل الس��نوي الرابع حتت ش��عار 
"منس��ح دمعة ونرس��م فرحة"، بإشراف 
من قبل مؤسس��ة ن��داء الع��راق لإلغاثة 
والتنمية، والذي يرمي الى دعم الطفولة 
ورعايتها بنحو خ��اص تثمينا لتضحيات 
آبائه��م ف��ي س��احات الوغ��ى، وترخيص 
دمائه��م الزكي��ة ف��ي س��بيل حترير ارض 
الوط��ن م��ن دنس فل��ول عصاب��ة داعش 

االرهابية".
وتضم��ن احلفل جول��ة نهري��ة لألطفال، 
وتوزي��ع الهدايا الرمزي��ة، واأللعاب، مجاناً 
وتنظي��م جولة داخ��ل املتن��زه، وحديقة 
فني��ة  فعالي��ات  جان��ب  ال��ى  احلي��وان، 

ومسرحية.

تويتر تقاضي الحكومة 
األميركية بسبب ترامب

أمانة بغداد مع "نداء العراق" 
يقيمان حفل تكريم ألبناء الشهداء

الصباح الجديد - وكاالت:
أظه��ر فيدي��و مخترعا فرنس��يا يحلق فوق 
احمليط األطلسي، ملسافة طويلة باستعمال 

"فليبوارد الهواء".
وعلى وفق ما ذكرته صحيفة "تيليغراف" 
البريطانية، فإن اخملترع الفرنسي فرانكي 
زاباتا، الرئيس التنفيذي لسباقات زاباتا، 
متك��ن من حتطيم رقم قياس��ي في آخر 
رحل��ة ل��ه، عندم��ا جن��ح ف��ي التحليق 

ملس��افة 50 مترا فوق س��طح احمليط األطلسي 
ملدة أقل من سبع دقائق.

وق��ال زاباتا، ال��ذي يحمل رقم��اً قياس��ياً عاملياً 
ألكبر عدد من الش��قلبات في الدقيقة الواحدة 
باستعمال اللوح الطائر الهوائي "من لم يحلم 
قط بالتحليق فوق املاء من دون أي قيود؟ بسبب 

هذا احللم، فكرنا في تصنيع هذه املنتجات".
"فليب��وارد الهواء" ه��ي لوحة تعم��ل بالطاقة 
النفاثة مع أربعة محركات توربو، تس��اعد على 

حتليق اللوحة، وحتركها نح��و األمام فوق البحر. 
وتتح��رك الفليب��وارد بس��رعة 92.3 مي��ل ف��ي 

الساعة، وميكنها أن تطير ملدة 10 دقائق.
وكانت اإلصدارات السابقة من الفليبوارد تعتمد 
على املياه من أج��ل حتليقها، وهي متوفرة مببلغ 

يقدر ما بني 1500 إلى 9600 جنيه إسترليني.
في حني أن فاليبوارد الهواء ليست متاحة حاليا 
للبي��ع، إال أن��ه ميكن اس��تئجارها ف��ي الواليات 

املتحدة واململكة املتحدة.

"الرجل الطائر" يحطم رقمًا قياسيًا
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