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بغداد - أسامة نجاح:
زف رئي��س ال��وزراء القائ��د الع��ام 
العبادي،  املس��لحة حيدر  للقوات 
أم��س الس��بت، بش��رى "النص��ر 
الكبي��ر" وحتري��ر احل��دود العراقية 
الس��ورية بالكام��ل من س��يطرة 
تنظيم داع��ش واجملاميع اإلرهابية، 
في ح��ن اعلن انته��اء احلرب ضد 

"داعش"، 
وق��ال العب��ادي في كلم��ة ألقاها 
خالل مؤمتر اإلعالم العربي وتابعته 
إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
"قواتنا سيطرت بنحو كامل على 
احلدود السورية العراقية ومن هنا 

نعلن انتهاء احلرب ضد داعش".
وأضاف رئيس الوزراء أن" معركتنا 
يقت��ل  أن  أراد  ال��ذي  الع��دو  م��ع 
بانتصارن��ا  انته��ت  حضاراتن��ا 
وبوحدتن��ا وعزميتن��ا ومب��دة وجيزة 
داعي��ا  داع��ش”،  هزمي��ة  حتقق��ت 
في الوقت نفس��ه إل��ى ، "توحيد 
الصفوف لالنتصار ضد اخملططات 

اخلارجية".
وأك��د أن" تقلي��ص املس��افة بن 
اجلمي��ع ف��ي الع��راق يحت��اج إلى 
صراحة ومعاجلة األمراض وإصالح 
ما فس��د أمر ض��روري "، مش��يرا 
إلج��راء  ح��ان  الوق��ت   " أن  إل��ى 

اإلصالحات".
م��ن جانبها أعلن��ت خلية اإلعالم 

احلربي ، أمس السبت ، حترير اجلزيرة 
بن نينوى واألنبار وتطهير أكثر من 

90 قرية.
وقال قائ��د عمليات تطهير اجلزيرة 
وأعالي الفرات، الفريق قوات خاصة 
الرك��ن عبد االمير رش��يد يار اهلل 
ف��ي بيان للخلي��ة تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه ، إن 
"قطعات اجليش التي متثلها )قيادة 
عملي��ات اجلزي��رة - فرقة املش��اة 
الس��ابعة - فرق��ة املش��اة اآللية 
الثامنة- الفرقة املدرعة التاسعة( 
-2-1( وألوية احلشد الش����عب�ي 

 44- -41 -40 -33 -31 -26 -25 -20
العلوي��ة( متك�نت من حترير اجلزيرة 
بن نين��وى واألنبار بإس��ناد طيران 
اجليش وجنحت بتطهي��ر أكثر من 
)90( قرية واكثر من )16000( كم2 
ومس��ك احلدود الدولي��ة العراقية 
- الس��ورية ش��مال الف��رات م��ن 
منطقة الرمان��ة حتى تل صفوك 

على مدى 183 كم".
وأض��اف:" مت إكم��ال حترير األراضي 
العراقي��ة كافة من براثن عصابات 
داعش اإلرهابي��ة وأحكمت قواتنا 
البطل��ة س��يطرتها عل��ى احلدود 
الدولي��ة العراقي��ة الس��ورية من 

منفذ الوليد الى منفذ ربيعة".
من جهتها أعلن��ت مديرية إعالم 
احلش��د الش��عبي ، أمس السبت، 

عن اكتمال العمليات العسكرية 
والس��يطرة الكامل��ة على احلدود 

العراقية السورية.

وقال قائد عمليات احلشد أبو علي 
البص��ري بحس��ب بيان للحش��د 
الشعبي، تلقت صحيفة ‘‘الصباح 

اجلديد‘‘ نسخة منه، إن "العمليات 
العس��كرية ف��ي اجلزي��رة والبادية 
اكتمل��ت ، يوم امس، بالس��يطرة 

العراقية  الكامل��ة عل��ى احل��دود 
السورية".
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تأكيدًا لما نشرته "الصباح الجديد" في وقت سابق

العبادي يزف "النصر الكبير" بعد السيطرة
 على الحدود العراقية ـ السورية

العبادي يلقي كلمته في املؤمتر

انطالق أعمال منتدى
7االستثمار األفريقي في شرم الشيخ الملتقى االقتصادي الثاني عشر للمجلس 

3العراقي يشيد بسياسات البنك المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا محافظ البن��ك املركزي علي 
العالق، امس السبت، الى تطبيق 
احلوكمة االلكترونية والفصل بن 
الس��لطات ، فيما ب��ن ان اعتماد 
البلد على تصدير مادة واحد "غير 

صحيح".
وقال الع��الق في املؤمتر الس��نوي 
الثال��ث للبن��ك املرك��زي وتابعته 
"الصباح اجلديد" إن "املؤمتر يعقد 
ف��ي حلظ��ات تاريخي��ة تزامنا مع 

االنتصارات ضد داعش".
واض��اف "يج��ب إرس��اء القواعد 
لبن��اء طري��ق اقتص��ادي س��ليم، 
ولن��ا ثالث قواع��د مهم��ة، أولها 
املؤسس��ية،  او  الوطني��ة  اإلدارة 
والت��ي تعبرع��ن ق��درة احلكوم��ة 
عل��ى أدارة البل��د عب��ر حكوم��ة 
رشيدة، ومن خالل رؤية سياسية 
للمنظمات  مستقرة تس��تجيب 
عل��ى أس��اس املصاحلة وس��يادة 
القانون وحتقيق االس��تقرار العام، 

واحلف��اظ عليهم��ا، والفصل بن 
السلطات، والتنسيق فيما بينها، 
واعتم��اد مب��دأ تكاف��ؤ الف��رص 
بدال م��ن توزيعها، وإزال��ة الترهل 
في مؤسس��ات الدول��ة وتطبيق 

احلوكمة االلكترونية". 
وب��ن "والنقطة الثاني��ة يجب ان 
يكون االقتصاد محّفزا للقطاعات 
االقتصادية ومرتكزاً على االختالف 

وانحسار االعتماد على النفط".
ولف��ت ال��ى ان "م��ن مظاهر قوة 

االدارة االقتصادي��ة، النمو املتوازن 
كاشفاً  االقتصادية"،  للقطاعات 
اكب��ر  سيش��هد  الع��راق  ان   "
عملي��ات اس��تثمار خ��الل الفترة 
املقبل��ة، مقرون��ة بتوفي��ر البيئة 

املناسبة".
واضاف " يجب وضع ستراتيجات 
عامة، وميثل االعتماد على تصدير 
مادة واح��دة غير صحي��ح، كونه 

يتعرض للتذبذب".
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محافظ البنك المركزي يدعو
لتطبيق الحوكمة اإللكترونية

وكاالت ـ الصباح الجديد:
الصح��ة  وزارة  أعلن��ت 
أم��س  صب��اح  الفلس��طينية 
الس��بت ارتفاع حصيلة القتلى 
ف��ي غ��زة من��ذ األح��داث التي 
ش��هدها القطاع ي��وم األول من 
امس اجلمع��ة لترتفع الى أربعة 
قتل��ى خ��الل األرب��ع وعش��رين 
ساعة املاضية واإلصابات ل�170 

بينهم 4 بحالة حرجة.
وأك��د أش��رف الق��درة الناط��ق 
باسم وزارة الصحة أن الطواقم 
الطبية انتش��لت صب��اح أمس 
جثماني ش��ابن م��ن داخل احد 
املواقع التي قصفتها إس��رائيل 

فجرا وسط قطاع غزة.
اله��الل  طواق��م  أك��دت  كم��ا 
األحم��ر العامل��ة ف��ي الضف��ة 
الغربي��ة إصابة 12 فلس��طينيا 
املدخ��ل  عل��ى  أم��س  صب��اح 
بي��ت حل��م،  الش��مالي ملدين��ة 
خ��الل مواجه��ات اندلع��ت بن 

و  االس��رائيلي  اجلي��ش  ق��وات 
طالب فلسطينين شاركوا في 

مسيرات احتجاجية.
وكان��ت املقات��الت اإلس��رائيلية 
ش��نت عدة غارات عل��ى مواقع 

ق��ال اجلي��ش اإلس��رائيلي إنه��ا 
تابعة حلركة املقاومة اإلسالمية 

حماس في قطاع غزة.
اإلس��رائيلي  اجلي��ش  وأض��اف 
أنه اس��تهدف مواق��ع لتصنيع 

للذخيرة في  األس��لحة ومخزنا 
أعقاب هج��وم صاروخي ش��نه 
ي��وم  فلس��طينيون  مقاتل��ون 

اجلمعة املاضي.
وِفي خ��ان يونس جنوبي القطاع 

اإلس��رائيلي  الطي��ران  قص��ف 
موقع القادس��ية التابع لكتائب 
فيم��ا  بصاروخ��ن  القس��ام 
استهدف موقع بدر وسط قطاع 

غزة ب� 3 صواريخ .
اإلس��رائيلي  الطي��ران  وع��اود 
قصف محافظة شمال القطاع 
مس��تهدفا موقع اإلدارة املدنية 

شرق جباليا.
فلس��طينيا   15 قراب��ة  وكان 
اصيب��وا مس��اء األول م��ن أمس 
قص��ف  ف��ي  أطف��ال  بينه��م 
إس��رائيلي ملوق��ع تاب��ع لكتائب 
القس��ام يقع في منطقة أبراج 
الش��يخ زايد، حيث أكد ش��هود 
عيان ومصادر أمني��ة أن طائرات 
إس��رائيلية ش��نت ع��دة غارات 
عل��ى محافظات ش��مال قطاع 
بثالثة  املوق��ع  غزة مس��تهدفة 
صواريخ ما أدى الشتعال النيران 

داخله.
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إسرائيل تقصف قطاع غزة وجنودها
يهاجمون المتظاهرين في الضفة الغربية

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط، امس السبت، 
التوقيع عل��ى اتف��اق مبدئي مع 
إيران لتصدي��ر النفط من حقول 
كرك��وك إل��ى إي��ران مبع��دل 30 
الى 60 ألف برمي��ل باليوم قابلة 

للزيادة ع��ن طريق احلوضيات حلن 
االنته��اء من م��د أنب��وب نفطي 
له��ذا الغ��رض، وينتظ��ر ان تبدأ 

عملية التصدير قريباً.
وق��ال وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيبي ف��ي بيان صحفي تلقت 

اجلديد" نس��خة منه  "الصب��اح 
أن " االتفاق الذي وقعته ش��ركة 
تس��ويق النفط العراقية سومو 
م��ع اجلان��ب اإليراني ين��ص على 
بنق��ل  العراق��ي  اجلان��ب  قي��ام 
الكميات املذكورة عبر الشاحنات 

إلى النقطة احلدودية املش��تركة 
محافظ��ة  ق��رب  البلدي��ن  ب��ن 
كرمنش��اه، فيم��ا يق��وم اجلانب 
اإليراني بتس��ليم نفس الكميات 
وبنف��س املواصف��ات عب��ر موانئ 

جنوب العراق".

من جانبه، قال مدير عام ش��ركة 
تس��ويق النف��ط العراقي��ة عالء 
الياس��ري، إن االتفاق سيس��هم 
تصدي��ري  منف��ذ  إضاف��ة  ف��ي 
جديد للعراق يش��كل إضافة في 
تصري��ف نفط كرك��وك وحتقيق 

اذ  للع��راق،  اقتصادي��ة  ج��دوى 
يوفر تكالي��ف عمليات نقله إلى 
اجلنوب ألغ��راض التصدير، فضال 
ع��ن تعزيز العالق��ات االقتصادية 

مع دول اجلوار.
تفصيالت ص7

اتفاق مبدئي على تصدير النفط من حقول كركوك الى إيران

جانب من آثار القصف اإلسرائيلي على غزة

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مدي��ر منظم��ة الس��الم 
واحلرية في اقليم كردستان هيوا 
عمر، امس السبت، عن تسجيل 
145 مخالف��ة ف��ي اإلقليم ضد 
ان  ال��ى  الفت��ا  التعبي��ر،  حري��ة 
"حص��ة األس��د م��ن اخملالف��ات 
وقعت ضد الصحفين والعاملن 

في املؤسسات اإلعالمية".
وقال عمر في مؤمتر صحفي عقده 

بأربيل وتابعته "الصباح اجلديد"، 
ان��ه "مت تس��جيل 145 مخالف��ة 
ض��د حري��ة التعبير ف��ي اقليم 
كردس��تان خالل األش��هر ال� 11 
املاضية"، مبينا ان "حصة األسد 
من هذه اخملالفات وقعت بش��كل 
عام عل��ى الصحفين والعاملن 

في املؤسسات اإلعالمية".
الض��رب  "عملي��ات  ان  واوض��ح 
بالقت��ل  الصحفي��ن  وتهدي��د 

باإلقلي��م،  موج��ودة  مازال��ت 
حت��ى  تتمك��ن  ل��م  واحلكوم��ة 
اآلن م��ن معاجل��ة ه��ذه الظاهرة 
والسيطرة عليها"، مشيرا الى ان 
"بعض الصحفين واملؤسس��ات 
اإلعالمية يتعرضون للعنف على 
يد األجهزة األمنية أو املتظاهرين 
السياس��ية  األحداث  ت��أزم  أثناء 

واالجتماعية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتبر الس��فير الفلس��طيني 
في بغ��داد احمد عق��ل، أمس 
الس��بت، أن الع��راق م��ن اكثر 
الدول التي تفاعلت مع قضية 
القدس، فيم��ا طالب اجلماهير 
العربية واالس��المية مبقاطعة 

املنتجات االميركية.

وق��ال عقل ف��ي مؤمتر صحفي 
وتابعت��ه  بغ��داد  ف��ي  عق��ده 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن " ق��رار 
القاض��ي  االميرك��ي  الرئي��س 
عاصمة  بالق��دس  باالعت��راف 
مفاتي��ح  اعط��ى  الس��رائيل، 
ال��ى  املقدس��ة  االماك��ن 
اس��رائيل"، الفتا الى أن "القرار 

مناٍف للش��رعية الدولية واالمم 
املتحدة".

وأض��اف عق��ل، أن "العراق من 
اكث��ر البل��دان الت��ي تفاعلت 
معنا، واملوقف العراقي شعبيا 
وحكومي��ا اب��رز ان��ه واقف مع 

األمة العربية.
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تسجيل 145 مخالفًة في إقليم كردستان
ضد حرية التعبير والصحافة

السفير الفلسطيني يشيد بمواقف
العراق الداعمة لقضية القدس

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة اخلارجية العراقية، 
أمس السبت، ان مجلس االمن 
أصدر قرارا بخ��روج العراق من 
ان  الس��ابع، مبين��ة  الفص��ل 
ذل��ك جاء بع��د سلس��لة من 

النجاحات الدبلوماسية.
الوزارة  وقال املتح��دث باس��م 
احمد محجوب في بيان تلقت 
نس��خة  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
منه: "بعد سلسلة النجاحات 
الدبلوماس��ية الت��ي حققتها 

وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة فقد 
تكللت جهودها بإصدار قرار من 
بخروج  الدولي  االم��ن  مجلس 
العراق من الفصل السابع في 
الغذاء  النف��ط مقابل  برنامج 
الطبيعي  لوضعه  واستعادته 

ومكانته الدولية".
"ذل��ك  ان  محج��وب  واض��اف 
ج��اء بع��د اس��تكمال العراق 
اخلاص��ة  االلتزام���ات  جمي��ع 

بالبرنامج".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
الهج��رة  دائ��رة  مدي��ر  أعل��ن 
األنب��ار  مبحافظ��ة  واملهجري��ن 
محم��د رش��يد، أمس الس��بت، 
عودة اكث��ر من 216 الف اس��رة 
نازح��ة الى مناطقه��ا احملررة في 

احملافظة.
وق��ال رش��يد ف��ي ف��ي تصريح 
الهج��رة  "دائ��رة  إن  صحف��ي، 
واملهجرين باألنب��ار وبالتعاون مع 
بإعادة  ديوان احملافظة مس��تمرة 
األُس��ر النازح��ة ال��ى مناطقها 
احملررة في األنبار"، مبينا أن "اكثر 
من 216 الف اس��رة نازحة عادت 

ال��ى مناطقها ف��ي احملافظة من 
منتص��ف الع��ام املاض��ي وحتى 

وقتنا هذا".
وأضاف رشيد، "مت إعادة اكثر من 
ال��ف و300 اس��رة نازح��ة كانت 
تس��كن اخمليمات ال��ى مناطقها 
الس��ماح  األنب��ار، كم��ا مت  ف��ي 
الهالي عنة بالعودة ملناطقهم"، 
الفتا الى أن "هن��اك عودة قريبة 
الهال��ي منطقت��ي راوة والقائم 
بع��د اكم��ال كاف��ة اإلج��راءات 
املتعلقة بالعودة واكمال تطهير 
مناطقهم من اخمللفات احلربية".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
وص��ف وزي��ر اخلارجي��ة ابراهي��م 
اجلعف��ري، ام��س الس��بت، ق��رار 
الرئي��س االميركي دونال��د ترامب 
بشأن القدس بانه "خطوة حرب".

وقال اجلعفري ف��ي ندوته احلوارية، 
خالل مش��اركته في حوار املنامة 
بالبحري��ن، التي نش��ر تفاصيلها 
مكتبه االعالمي وتلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منها "ه��ذا قرار 
س��يء وله مردودات س��لبية، وأنا 

اعتبرته خطوة حرب".
واضاف "وخطوة احلرب هذه إذا ما 
لم يت��م التراجع عنه��ا بحكمة، 

س��تجر إلى وي��الت وتداعيات اهلل 
أعلم مبدياتها".

وزي��ر  اك��د  آخ��ر  صعي��د  وعل��ى 
اخلارجية ابراهيم اجلعفري، انه لم 
ي��ر مواطنا ايرانيا يحمل الس��الح 
ب الع��راق ويق��وم بعم��ل ارهاب��ي، 
وفيما اش��ار الى انه لي��س ايرانيا 
او مندوبا ع��ن ايران، وقال أنا عربي 

واعتز بعروبتي.
واضاف " ل��م ار إرهابين بعثتهم 
ايران للعراق"، مبينا ان "االرهابين 
الذين جاءوا للعراق من جنس��يات 

متعددة، واحتفظ مبصاديق لها.
تتمة ص3

مجلس األمن يصدر قرارًا بخروج
العراق من الفصل السابع

عودة 216 ألف أسرة
نازحة الى األنبار

"الخارجية" تعدُّ قرار ترامب 
بشأن القدس خطوة حرب

السليمانية ـ عباس كاريزي:
باتت محاربة الفس��اد واحملس��وبية 
والتربح غير املش��روع املستش��ري 
في مؤسس��ات ومفاصل حكومة 
سياس��يا  مطلب��اً  االقلي��م، 
وجماهيريا، اذ طالبت اغلب الكتل 
ف��ي برمل��ان كردس��تان مبحاكم��ة 
رموز الفس��اد وفي مقدمتهم وزير 
الثروات الطبيعية آش��تي هورامي 
الذي وصفته مبؤس��س الفساد في 

االقليم.
رئي��س جلن��ة الصناع��ة والطاق��ة 

برمل��ان  الطبيعي��ة ف��ي  والث��روات 
االقلي��م الدكت��ور ش��يركو جودت       
كش��ف ع��ن ت��ورط وزارة الث��روات 
الطبيعة في تبدي��د ثروات االقليم 
وتوزيعه��ا عبر عق��ود وهمية على 
والش��خصيات  االح��زاب  بع��ض 
عق��دا  آخره��ا  كان  السياس��ية، 
وقعته مع احدى الش��ركات احمللية 
متن��ح مبوجب��ه 13 ال��ف برميل من 
النفط اخلام يوميا بأس��عار زهيدة 
ألمد غير محدد، بنحو غير قانوني.

وتاب��ع ان العقد املوق��ع والذي مينح 

 (GULF KEYSTONC( ش��ركة 
يومي��ا 13 الف برميل م��ن النفط 
اخلام وفق��ا لعقد غير قانوني احيل 
الى الش��ركة من دون منافسة، هو 
مؤش��ر واضح عل��ى تورط ال��وزارة 
والوزير واالحزاب املتنفذة بالفس��اد 
النف��ط،  مل��ف  ف��ي  املستش��ري 
مؤكدا ان ما يجري من فساد صارخ 
هو اثراء بعض املتس��لطني واالبقاء 

على نفوذهم.
اللجن��ة  رئي��س  نائ��ب  رد  ب��دوره 
االقتصادي��ة في برملان االقليم على 

بيان ل��وزارة الث��روات الطبيعة عّد 
اث��ارة ملفات الفس��اد ف��ي مجال 
الطاق��ة باملش��اغبة، مؤك��دا ان��ه 
اذا كان س��ؤاله عن مصير عائدات 
النفط شغبا فانه يفتخر ان يكون 

مشاغباً.       
ويق��ول حمه صالح وه��و نائب عن 
حرك��ة التغيير في توضيح ان وزارة 
الث��روات الطبعي��ة اعتبرتن��ا ف��ي 
واننا منشغلون  بيانها مش��اغبني 

باثارة وحتريض املواطنني.
تفصيالت ص2

أغلب الكتل الكردية تطالب بشمول
اإلقليم بحملة محاربة الفساد



بون ـ جاسم محمد*

تعيش دول اوروبا جدال بش��أن كيفية 
اس��تقبال عائالت واطفال الدواعش، 
ف��ي اعقاب خس��ارة تنظي��م داعش 
معاقل��ه في مدينة املوص��ل والرقة، 
دول��ة  مايس��مى«  حل��م  وانته��اء 
اخلالف��ة«. ومايزيد ف��ي االمر تعقيدا، 
ان دول اوروب��ا ل��م حتس��م امرها في 
موضوع استقبالهم، وتختلف فيما 
بينها مم��ا يعقد ايج��اد معايير ثابتة 
داخ��ل دول االحت��اد االوروب��ي حتدي��دا 

واوروبا.
وال��ى جان��ب عائ��الت داع��ش، برزت 
ظاه��رة اختف��اء قاصرين ف��ي اوروبا، 
وهذا مايثير الكثير من التس��اؤالت، 
بشأن دور مراكز اللجوء والهجرة في 
اوروب��ا، ألن التقارير ومنظمات دولية، 
منها اليونس��يف، ح��ذرت من وجود 
نش��اط لتنظي��م داعش ف��ي مراكز 
اللجوء، وهذا مايرجح احتماالت جتنيد 
االطفال داخل اوروبا من قبل مقاتلي 
داعش ورمبا مجموعات عمل منظمة 

على غرار »املافيات« الدولية.

عائالت داعش تسلم نفسها 
كش��ف مس��ؤول عس��كري عراقي 
تس��لمت  العراقي��ة  الس��لطات  إن 
أكث��ر م��ن أل��ف ام��رأة وطف��ل من 
عائ��الت مقاتل��ني إس��الميني من 14 

لقوات  أنفس��هم  جنسية س��لموا 
البيش��مركة الكردية العراقية بعد 
معركة اس��تعادة تلعفر، خالل شهر  
س��بتمبر 2017 م��ن أي��دي تنظي��م 
داعش. ونزحت العش��رات من عائالت 
مقاتلي داعش خالل املعارك وبعدها 
إل��ى مخيم��ات أقيمت بالق��رب من 
املدن العراقية التي متت اس��تعادتها 

من أيدي التنظيم.
واعلنت اجهزة االس��تخبارات وجود، 
آالف النس��اء واألطفال، في املناطق، 
الت��ي كان��ت س��ابقا حتت س��يطرة 
التنظي��م. وتقول اخلبي��رة االوروبية، 
» يفغيني��ا غفوزديف��ا« : أن »نظ��ام 
معظ��م  ف��ي  القضائ��ي  األح��داث 
البلدان األوروبية، ال يس��مح بتطبيق 
اإلجراءات نفسها عليهم، التي ميكن 
تطبيقها على األش��خاص البالغني 

املشتبهني بصالت مع اإلرهابيني«.
قال مس��ؤول في الرئاسة الفرنسية 
إن حوال��ى 700 فرنس��ي، ثلثهم من 
النس��اء، ونح��و 500 طفل فرنس��ي 
يعيشون في مناطق يسيطر عليها 
تنظيم “داعش” في العراق وس��وريا.

وأض��اف املص��در الرئاس��ي أن نصف 
ه��ؤالء األطف��ال ول��دوا في فرنس��ا، 
مواط��ن   200 نح��و  ع��ام  وبش��كل 
فرنسي أو مقيم سافروا إلى البلدين، 
وق��د قتل منه��م ما ب��ني 200 و300 

شخص.
وتستخدم النساء عالنية حساباتهن 
الشخصية على املواقع االجتماعية 

ويحرضن  الهجم��ات،  امت��داح  ف��ي 
على س��فك املزيد من الدماء، وقطع 
رؤوس الغربي��ني ويقدم��ن النصائ��ح 
مم��ن  أخري��ات  لنس��اء  والتش��جيع 
يفكرن ف��ي االنضمام إليه��ن . وقال 
إه��س  السياس��ي  واحملل��ل  اخلبي��ر 
ماركي��ت “داعش أجبر النس��اء على 
اإلضط��الع بدور نش��ط ف��ي القتال، 
وهذا ما يخال��ف مزاعمه، وهي على 
األرجح محاول��ة منه للحد من تأثير 
النق��ص احلاد ف��ي املوارد البش��رية، 
ويعود السبب في ذلك إلى استنزاف 
املقاتلني الذكور في معارك التنظيم 

األخيرة”.

جتنيد االطفال من داخل دول اوروبا
اإلرهاب��ي،  »داع��ش«  تنظي��م  ه��دد 
بتجنيد األطفال من الدول األوروبية، 
وتدريبهم على اس��تعمال األسلحة 
الناس��فة  واألحزمة  املتفجرة  واملواد 
وتنفي��ذ عملي��ات الذب��ح. وأصدرت 
والية »اجلزيرة« في الع��راق، والتابعة 
للتنظي��م اإلرهاب��ي، مقط��ع فيديو 
مضاجعه��م«،  »أقض��وا  بعن��وان 
ويُظهر كيفي��ة تدريب األطفال على 
استعمال الدبابات، واملدافع، من أجل 
ضرب تركيا وفرنس��ا وأملانيا وأميركا 
وروسيا، وغيرهم من الدول األوروبية.

خط��ة »داعش« ليس��ت بجديدة، إذ 
أنه أصدر منذ نحو س��نة، تطبيقات 
الهوات��ف  عل��ى  حتميله��ا  ميك��ن 
احملمولة لألطفال، من أجل جتنيدهم، 

التنظي��م  ملبايع��ة  واس��تقطابهم 
من��ذ صغره��م، ف��ي خطة لغس��ل 
ملبايعة  أدمغتهم، وجعله��م مييلون 
التنظيم واتباع أساليبه. يذكر أهالي 
التالمي��ذ النازح��ني م��ن املوص��ل أّن 
تنظيم »داعش«كان يفرض مناهجه 
اخلاصة في املدارس. تقديرات املراقبني 
تقول بان عدد التالمي��ذ الذين تلقوا 
دروس��هم في مدارس »داعش« طوال 
الس��نوات املاضية بنح��و 150 ألفاً، 
التي  املناه��ج  تعّلم��وا  معظمه��م 

كتبها التنظيم.

اختفاء قاصرين 
ذك��رت ال��� »يوروب��ول« م��ن أن »10 
آالف طف��ل من غي��ر املصحوبني قد 
اختفوا في غضون ساعات قليلة من 
وصوله��م إلى أوروب��ا«. ومن جهتها، 
أك��دت إياكوميني املتحدثة باس��م 
اليونيس��يف ف��ي إيطالي��ا، أنه »من 
اجلوان��ب الت��ي تثير االهتم��ام، نذكر 
أنه ف��ي إيطاليا، فقدت الس��لطات 
أث��ر نصف األطف��ال املهاجري��ن، أما 
في الس��ويد، فقد اختفى نحو 1000 
طفل مهاجر ولم تتمكن السلطات 

من العثور عليهم«.
وحذر تقرير مرك��ز أبحاث بريطاني  ، 
نش��رته صحيفة ديلي تلغراف يوم 2 
يولي��و  2017 بأن املئات من الش��باب 
طالب��ي اللج��وء يصيرون ف��ي عداد 
املفقودين من الرعاية مبجرد وصولهم 
إل��ى بريطانيا، وس��ط مخ��اوف من 

اس��تهداف اجلماعات املتطرفة لهم 
خالل رحلتهم إلى اململكة املتحدة.

من جهتها، أكدت س��ارة كوالنتيس، 
اخلبيرة في سياسة الطفولة التابعة 
لليونيس��يف،  اإلس��بانية  للجن��ة 
أنه »منذ تأس��يس النظ��ام األوروبي 
للمراقبة، كان هذا األخير يفتقر إلى 
عديد اجلوانب وتش��وبه نقاط قصور. 
وأضاف��ت اخلبي��رة أنه »حت��ى داخل 
دول االحت��اد األوروبي، توجد مش��كلة 
في تس��جيل املهاجري��ن، إضافة إلى 
الفش��ل ف��ي التنس��يق ب��ني الدول 

األعضاء«.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، ش��هدت املانيا 
حادثة  هج��وم الج��ئ أفغاني قاصر 
مسلح بفأس جرح  بضعة أشخاص 
داخ��ل قطار في جنوب��ي أملانيا خالل 
ش��هر يولي��و 2016 قب��ل أن تتمكن 
الش��رطة اط��الق النار علي��ه واردائه 
قتي��ال وكان املهاج��م الجئ��ا أفغانيا 
بعم��ر 17 عاما، يعي��ش في منطقة 

قريبة من مدينة اوكسينفورت.
اس��تهداف  كش��فت  التحقيق��ات 
القاصرين والش��باب  ف��ي مخيمات 
الالجئني في تركيا، و ليبيا ، وكش��ف 
عن أن تنظيم الدولة كان يقدم مرورا 
مجانيا ألولئك الذين يعبرون الفيافي 
الليبية، إذا تعهدوا بالوالء للتنظيم. 
اي عم��ل التنظيم ال��ى متويل رحالت 
املهاجري��ن من االطف��ال والقاصرين، 
واالتصال  ضمن خطة اس��تغاللهم 
بهم، بع��د وصولهم، من اجل تنفيذ 

عمليات انتحارية في اوروبا.
التباي��ن باجراءات اس��تقبال عائالت 
الدواع��ش كان واضح��ا ف��ي املوقف 
الفرنسي الذي يفضل ابقاء العائالت 
واملقاتلني في مناط��ق النزاع، خاصة 
الع��راق واخضاعه��م ال��ى احملاك��م 
كان  املاني��ا  موق��ف  بينم��ا  هن��اك، 
مختلف��ا متاما، وفقا ال��ى معلومات 
ادل��ى به��ا مس��ؤول داخ��ل اجه��زة 
االس��تخبارات العراقية الى ش��بكة 
رؤي��ة، رف��ض الكش��ف ع��ن هويته، 
ب��ان احلكومة االملانية، تب��ذل جهودا 
مكثفة، لتق��دمي اخلدمات القنصلية 
املعتق��الت  الدواع��ش  نس��اء  ال��ى 
ف��ي الع��راق. واض��اف املس��ؤول بأن، 
احلكوم��ة االملانية ترغب بااس��تعادة 
عائالت الدواعش واملقاتلني من االملان 

، واخضاعهم الى القضاء االملاني.
املعلومات التي حصلت عليها شبكة 
رؤي��ة االخبارية حصري��ا، ان احلكومة 
العراقية، حتتجز عائالت الدواعش في 
مقر احتجاز قرب مطار بغداد الدولي، 
وان العراق يخض��ع عائالت الدواعش 
الى التحقيقات. تسريبات من داخل 
اجهزة االستخبارات العراقية، ترشح 
تسليمهم الى احلكومة االملانية، رمبا 
يع��ود ذلك ال��ى العالق��ة اجليدة بني 
البلدين، بعض التس��ريبات، وهذا ما 
ب��ات مرجحا، رمبا يت��م مبادلتهم مع 
بعض العراقي��ني املتورطني بعمليات 
ارهابية ودع��م تنظيم داعش ابرزهم 
الداعية  »ابو الوالء« العراقي، املتورط 

بتقدمي الدعم اللوجستي الى تنظيم 
داعش في العراق وسوريا.

تش��هد دول اوروب��ا والغ��رب حتديات 
كبي��رة، رمب��ا ل��م تعهدها م��ن قبل، 
داع��ش  عائ��الت  ظاه��رة  ومنه��ا 
والقاصرين، والتي لم حتسم موقفها 
بع��د بتس��لمهم او اخضاعهم الى 
العقوب��ات ف��ي مناطق الن��زاع، رغم 
ان غالبية دول اوروب��ا كانت متورطة 
بسيلس��ة غض النظر ع��ن التحاق 
ه��ذه العائ��الت حتت اع��ني اجهزتها 
االستخبارية، فما كانت تهدف اليها 
دول اوروبا، هو اس��تقطاب اجلماعات 
املتطرفة  باجتاه دول املنطقة، بغرض 

التخلص منها. 
ماينبغي االن على دول اوروبا والغرب، 
ان حتدد رؤيتها ف��ي محاربة التطرف 
واالرهاب، باالح��رى، محاربة التطرف 
مجتمعي��ا. علماء النفس واالجتماع 
وخب��راء االره��اب يجمع��ون، بضرورة 
بحث االمر مجتمعيا وسيكولوجيا، 
ال��ى جان��ب اخضاعه��م للقض��اء، 
واالخذ بنظ��ر االعتب��ار ان القاصرين 
وبعض زوجات تنظي��م داعش، كانوا 
ضحية لدعاية تط��رف، رمبا الينطبق 
عليه��م قان��ون عقوب��ات املقاتل��ني 
االجانب، اال اذا ت��ورط البعض منهن 
او منه��م في جرائم خ��رب او تنفيذ 

عمليات قتالية وجرائم حرب.

* باحث في قضايا اإلرهاب 
واإلستخبارات

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

باتت محاربة الفس��اد واحملسوبية 
والتربح غير املش��روع املستشري 
في مؤسس��ات ومفاصل حكومة 
سياس��يا  مطلب��اً  االقلي��م، 
وجماهيريا، اذ طالبت اغلب الكتل 
في برملان كردستان مبحاكمة رموز 
الفس��اد وف��ي مقدمته��م وزي��ر 
الثروات الطبيعية آشتي هورامي 
الذي وصفته مبؤسس الفساد في 

االقليم.
رئي��س جلن��ة الصناع��ة والطاقة 
والث��روات الطبيعي��ة ف��ي برمل��ان 
االقلي��م الدكتور ش��يركو جودت       
كش��ف ع��ن ت��ورط وزارة الثروات 
الطبيعة في تبديد ثروات االقليم 
وتوزيعها عبر عق��ود وهمية على 
والش��خصيات  االح��زاب  بع��ض 
عق��دا  آخره��ا  كان  السياس��ية، 
وقعته مع احدى الشركات احمللية 
برمي��ل  ال��ف   13 مبوجب��ه  متن��ح 
م��ن النفط اخل��ام يوميا بأس��عار 
زهي��دة ألمد غير محدد، بنحو غير 

قانوني.
وتابع ان العق��د املوقع والذي مينح 
 )GULF KEYSTONC( ش��ركة 
يومي��ا 13 الف برمي��ل من النفط 
اخلام وفقا لعقد غير قانوني احيل 
الى الشركة من دون منافسة، هو 
مؤش��ر واضح على ت��ورط الوزارة 
والوزير واالحزاب املتنفذة بالفساد 
املستش��ري ف��ي مل��ف النف��ط، 
مؤك��دا ان م��ا يج��ري من فس��اد 
صارخ هو اثراء بعض املتس��لطني 

واالبقاء على نفوذهم.
اللجن��ة  رئي��س  نائ��ب  رد  ب��دوره 
االقتصادية في برملان االقليم على 
بي��ان لوزارة الث��روات الطبيعة عّد 
اث��ارة ملفات الفس��اد ف��ي مجال 
الطاقة باملش��اغبة، مؤكدا انه اذا 
كان س��ؤاله ع��ن مصي��ر عائدات 
النفط شغبا فانه يفتخر ان يكون 

مشاغباً.       
ويقول حمه صال��ح وهو نائب عن 
حركة التغيير في توضيح ان وزارة 
الث��روات الطبعي��ة اعتبرتن��ا في 
بيانها مش��اغبني واننا منشغلون 
باث��ارة وحتري��ض املواطن��ني، مبيناً 

انه لم يقل سوى ما ورد في كتاب 
وزارة الث��روات الطبيعية وعقدها 
غي��ر القانون��ي املوقع م��ع احدى 
الشركات الذي متنحها مبوجبه 13 
الف برميل من النفط اخلام بنحو 

غير قانوني من حقول شيخان.  
االستفس��ار  كان  »اذا  وتاب��ع 
ومتابعة مصير اموال النفط و10 
ملي��ارات دوالر م��ن واردات النفط 
اخملتفية قبل ام 2014 ، ومصير 15 
مليار دوالر مختفية من اموال بيع 
نفط كركوك املس��روق منذ 2014 
ولغاية تسليم حقول النفط الى 
احلكوم��ة العراقية، في 16 اكتوبر 
ع��ن  تس��اؤلي  كان  اذا  املنص��رم، 
مصير كل هذه االموال شغبا فانا 

افتخر ان اكون مشاغباً.
واكد حمه صالح ان السلطات في 
االقليم قامت بشكل غير قانوني 
ببيي��ع نف��ط االقليم املس��تخرج 

للسنوات االربع املقبلة واستلمت 
امواله مقدم��اً، مؤكدا ان االقليم 
مقبل عل��ى انهيار اقتصادي كبير 
جراء السياسة الفاشلة املتخمة 
بالسرقة وتبدد اموال املواطنني.    

واش��ار حمه صالح الى ان سيأتي 
يوم يحاس��ب هؤالء على س��رقة 
آالف املالي��ني م��ن ال��دوالرات م��ن 
اموال الشعب، مبيناً ان غياب قوة 
سياسية شجاعة وحركة شعبية 
املواطنني  بحق��وق  تطال��ب  قوية 
وتدافع عن ثرواتهم سمح لهؤالء 
وه��ذه الزمرة احلاكمة بالتس��لط 
على رقاب املواطنني وس��رقة قوت 
مس��تقبل  ومص��ادرة  الش��عب 

اجياله.
وكان��ت وزارة الث��روات الطبيع��ة 
ق��د اتهمت رئيس جلن��ة الصناعة 
والطاقة والث��روات الطبيعية في 
برملان االقليم شيركو جودت ونائب 

رئيس اللجنة االقتصادية في برملان 
االقلي��م علي حمه صال��ح باثارة 
الش��غب، مشيرة اال ان املعلومات 
التي كشفا عنها عن عقد وقعته 
الوزارة لبيع نفط حقول ش��يخان 
 GULF(  باس��عار زهيدة لش��ركة

KEYSTONC( غير دقيق.
وكان رئيس برملان إقليم كردستان 
ق��د  محم��د،  يوس��ف  الدكت��ور 
اعلن دعمه الكام��ل جلهود رئيس 
احلكومة العراقي��ة حيدر العبادي 

في مكافحة الفساد.
وق��ال يوس��ف في تصري��ح ملوقع 
احل��رب  ان  »سبوتنيك«الروس��ي 
ض��د الفس��اد التي ال تقل ش��أنا 
عن احلرب ضد اإلرهاب، وطالب بأن 
تكون ش��املة وأال يستثنى منها 
أح��دا، ال على مس��توى العراق وال 

على مستوى األقاليم.
ودعا يوس��ف رئيس البرملان الدول 

األوروبية واالحت��اد األوروبي واجملتمع 
جه��ود  مس��اندة  إل��ى  الدول��ي 
مكافح��ة الفس��اد ف��ي الع��راق 
عموم��ا وف��ي إقلي��م كردس��تان 

خاصة. 
العراقي��ة طالب��ت  النف��ط  وزارة 
روس��يا بالكش��ف ع��ن طبيع��ة 
العق��ود التي وقعتها مع حكومة 
االقليم، مؤكدا انها غير مسؤولة 
ع��ن اي��ة تبع��ات تنتج ع��ن هذه 

العقود.
واضافت ال��وزارة في بي��ان إن وزير 
نوفاك  ألكسندر  الروسي  الطاقة 
لم يبحث عمليات شركات النفط 
إقليم كردس��تان  الروس��ية ف��ي 
العراق مع رئيس الوزراء العراقي أو 

وزير النفط خالل زيارته للعراق.
وقال��ت ال��وزارة في الوق��ت الذي 
ترح��ب ب��ه وزارة النف��ط بجميع 
العاملي��ة  النفطي��ة  الش��ركات 

للعم��ل واالس��تثمار ف��ي العراق، 
فإنها تؤكد أن النفط ثروة سيادية، 
وعلي��ه ف��إن جميع العق��ود التي 
تتعل��ق بالث��روة الوطنية يجب أن 
تبرم مع احلكوم��ة االحتادية ووزارة 

النفط.
”وبخالف��ه تتحم��ل تل��ك اجلهات 
واملس��ؤولية  التبع��ات  جمي��ع 
القانونية واملالية واألضرار املترتبة 

عن ذلك“.
كان نوف��اك ق��ال ف��ي تغري��دة إن 
احلكوم��ة العراقية ليس لديها أي 
اعتراضات على عمليات ش��ركات 
إقلي��م  ف��ي  الروس��ية  النف��ط 
كردستان العراق، وهو ما يتعارض 
مع موقف احلكومة العراقية التي 
اعلنت مرارا عدم علمها بطبيعة 
ومضمون العق��ود النفطية التي 
وقعته��ا حكوم��ة االقلي��م م��ع 

شركات النفط العاملية.

أغلـب الكتـل الكردية تطالـب بشمـول
اإلقليـم بحملـة محاربـة الفسـاد

مع تصاعد وتيرة حملة إلغاء نتائج االستفتاء 

بقيت قضية فلس��طني ف��ي الذهن العربي 
كقضي��ة مركزي��ة لعقود م��ن الزمن وعلى 
الرغم م��ن مرور مائة عام عل��ى الوعد الذي 
اطلقه وزير خارجية بريطانيا بلفور بتسهيل 
منح اليهود االرض في فلسطني وعّدها ارض 
اسرائيل اال ان املس��ار التاريخي والسياسي 
لالح��داث والعالقات بني العرب واليهود ابعد 
م��ن ذلك بكثي��ر ومتتد الى اعماق س��حيقة 
للوج��ود االنس��اني ف��ي منطق��ة الش��رق 
االوس��ط والى مساحات واس��عة من البالد 
العربية ومنذ 1917 وحتى السنوات االخيرة 
من القرن العش��رين نش��بت اكثر من حرب 
وانتفاضة بني الفلس��طينني واالس��رائيلني 
وب��ني العرب واالس��رائيلني م��ن بينها حروب 
مفصلي��ة انتص��رت فيه��ا اس��رائيل حينا 
وانتص��ر الع��رب فيها حينا اخ��ر اال ان كفة 
التفوق العسكري بقيت في حيازة اسرائيل 
برغم التفوق البش��ري في نفوس الس��كان 
للبالد العربية مجتمعة وحرصت احلكومات 
االس��رائيلية املتعاقب��ة ف��ي صن��ع االم��ن 
لليهود وبذلت جهوداً مضنية لربط النظام 
االس��رائيلي باملصالح االميركي��ة والغربية 
ولعب��ت الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة دورا 
مهم��ا وحيويا في هذا الص��راع انطالقا من 
الوج��ود اليهودي ف��ي امي��ركا وانطالقا من 
النظرة االس��تراتيجية الت��ي كان البنتاغون 
والسياس��ة اخلارجية االميركية يراها ملوقع 
اسرائيل ومتتعها مبيزات جغرافية وعسكرية 
وامني��ة داخ��ل خارط��ة الش��رق االوس��ط 
عام��ة واخلارط��ة العربي��ة خاص��ة وط��وال 
هذه الس��نوات الطويلة ل��م تفلح االنظمة 
العربي��ة ف��ي خل��ق رؤي��ة عربي��ة موح��دة 
لطبيع��ة هذا الصراع وايجاد س��بل ناجحة 
حلس��مه مبا يحف��ظ حقوق الفلس��طينيني 
في ارضهم واعتمدت هذه االنظمة اجندات 
متفرقة وخطاب��ات منحرفة حاولت تضليل 
همومه��ا  وتقس��يم  العربي��ة  الش��عوب 
وتطلعاته��ا نح��و التعط��اف وااللتحام مع 
املصال��ح  وتداخل��ت  الفلس��طيني  اله��م 
الفئوي��ة الضيق��ة م��ع املصال��ح العربي��ة 
الكب��رى مما انعكس على االمن العربي وعلى 
املصالح العربي��ة والعالقات بني العرب ودول 
العال��م االخرى كم��ا ان االوض��اع في داخل 
االراضي الفلسطينية واخلالفات السياسية 
العميقة في البيت الفلس��طيني اسهمت 
ال��ى حد كبير ف��ي حتول كبير ف��ي التفكير 
القوم��ي و تبعثراله��م العرب��ي املش��ترك 
واصبحت قضية فلسطني سببا في تشتت 
اجلهود العربي��ة ولم تعد قضيتهم املركزية 
التي تش��غل ب��ال منظومة احلك��م العربي 
وحل��ت محلها مفاهي��م التخويف والرعب 
العرب��ي والتناب��ز واالحت��دام والص��راع بني 
االنظم��ة العربية ذاتها واس��هم تنوع هذه 
االنظمة وتفردها في انتهاج اساليب احلكم 
واالدارة في متزيق اي��ة اجتماعات عربية حول 
قضية فلسطني ووصل االمر الى احتالل دول 
عربية الخرى وتهديد امنها الوطني والعبث 
باوضاعها االقتصادية والسياسية ..واذا اردنا 
التعرف على املوقف العربي  من قرار الررئيس 
االميرك��ي دونال��د ترام��ب بنقل الس��فارة 
االميركي��ة الى القدس بنح��و حقيقي ومن 
دون تضلي��ل فال بد من امل��رور بكل محطات 
الصراع العربي - االس��رائيلي والتعرف بنحو 
عميق ملا كان يجري داخل الدول العربية قبل 
ان يتم تقييم اية مواقف مس��تقبلية لهذه 

االزمة اجلديدة.

تضليل الحقائق !

أوروبا : ال معايير الستقبال أطفال وعائالت داعش
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق��ت فعالي��ات مؤمت��ر االعالم 
الدولي، أمس الس��بت، حتت شعار 
»بغ��داد حتتضن صحفي��ي العالم 
بانتصارات العراق ووحدته«، للفترة 
 ،٢٠١٧ االول  كان��ون   ١١  -  9 م��ن 
العربية  ال��دول  مبش��اركة جامعة 

وقادة االعالم العربي والدولي.
وقال مؤيد الالمي نقيب الصحفيني 
العراقي��ني ف��ي تصري��ح صحفي، 
»اس��تقبلنا الوفود املشاركة التي 
وصل��ت ال��ى بغ��داد من عش��رات 
الدول«، مبينا أن »هذا املؤمتر يعطي 
انطباع��ا ب��أن العراق حقق ش��يئا 

مهما للعالم باالنتصار على داعش 
واحلفاظ على وحدته«.

وتاب��ع ان »العال��م اآلن ينظ��ر الى 
العراق نظرة البلد املنتصر القوي«، 
مبين��ا »ان ه��ذه الدورة س��تحمل 

اسم دورة القدس«.
الدول��ي،  بغ��داد  مط��ار  وش��هد 
اخلمي��س املاض��ي، واألول من امس 
اجلمع��ة حرك��ة دؤوب عل��ى م��دار 
العربية  الوفود  الساعة الستقبال 
واالجنبي��ة التي تش��ارك في املؤمتر 
االعالم��ي الدول��ي ال��ذي تنظم��ه 
ابتداء  العراقيني  الصحفيني  نقابة 
من امس االول اجلمعة ويستمر ملدة 

اربعة اي��ام، حيث وص��ل نخبة من 
قادة الصحافة واملس��ؤولني العرب، 
وف��ي مقدمته��م خلي��ل ابراهيم 
الذوادي ممثل االمني العام املساعد، 
ونقي��ب الصحفي��ني املغاربة عبد 
اهلل البقالي، ورئي��س مجلس ادارة 
العماني��ني  الصحفي��ني  جمعي��ة 
عوض بن س��عيد، فض��ال عن منير 
زع��رور مدير البرامج والسياس��ات 
الدول��ي  االحت��اد  ف��ي  العربي��ة 
للصحفيني، الى جانب وزير االعالم 
املص��ري الس��ابق مك��رم محم��د 
احمد، ومحمود خليفة وكيل وزارة 

االعالم الفلسطيني.

كم��ا ضم الوفد املص��ري أمني عام 
احتاد الصحفي��ني العرب، وكيل اول 
نقاب��ة الصحفي��ني املصريني خالد 
مي��ري وعض��وي النقاب��ة امين عبد 
اجملي��د وابراهيم ابو عجي��ال، وعددا 
من رؤس��اء املؤسس��ات االعالمية 
املصري��ة و 30 صحفي��ا وصحفية 
ميثلون وس��ائل االعالم املصرية، الى 
جان��ب الوف��د اللبنان��ي الذي ضم 
جوزيف القصيفي، أمني سر نقابة 
احملرري��ن اللبنانيني، ورام��ز الطنبور 
عميد كلية االعالم بجامعة اجلنان 
اللبناني��ة، وعلي يوس��ف، وواصف 

عواض، عضوي النقابة اللبنانية.

ام��ا الوف��د الس��عودي، ض��م عبد 
اهلل بن عبدالرحم��ن اجلحالن نائب 
رئيس احتاد الصحفيني العرب أمني 
السعوديني،  عام هيئة الصحفيني 
البوعلي ومنصور  وخالد عب��داهلل 
الشهيري عضوي هيئة الصحفيني 

السعوديني.
وهناك أيضا الوفد البحريني، الذي 
ضم مؤنس تام��ردي رئيس جمعية 
وزه��راء  البحراني��ني،  الصحفي��ني 
املش��كيري رئيس��ة جلن��ة احلريات 
البحريني��ة في اجلمعي��ة، وعهدية 
احمد رئيسة جلنة العالقات الدولية 
واملراة فيها، وخالد بولي، ونور ضياء، 

والصديق ص��الح، اعضاء اجلمعية، 
في ح��ني ضم الوف��د الس��وداني، 
ص��الح عمر الش��يخ االم��ني العام 
الس��ودانيني،  الصحفي��ني  الحت��اد 
أالعالقات  مصطفيم��ني  والولي��د 

اخلارجية في االحتاد.

موس��ى  الس��وري،  الوف��د  وض��م 
عب��د النور رئيس احت��اد الصحفيني 
والي��اس م��راد عض��و  الس��وريني، 
االمان��ة العامة الحت��اد الصحفيني 
الع��رب، ونبي��ل محمد بيش��اوني 
أمني السر العام الحتاد الصحفيني 

السوريني.

انطالق فعاليات مؤتمر اإلعالم الدولي في بغداد بمشاركة عربية ودولية



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امييس السييبت إصابيية ثالثيية مدنييين 
بانفجار عبوة ناسييفة جنوبي العاصمة 

بغداد. 
وقال املصييدر الذي رفض الكشييف عن 
اسييمه إن "عبوة ناسييفة مزروعة على 
جانب طريق قر محال جتارية في منطقة 
عييرب جبور جنوبي بغييداد انفجرت بعد 
ظهر يوم امس ، ما أسفر عن إصابة ثالثة 
مدنين" ، مضيفا ان "قوة أمنية وصلت 
الى املنطقة فور تلقيهييا بالغا باحلادث، 
فيمييا نقل املصابييون الى املستشييفى 

لتلقي العالج".

ديالى – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في قيادة شرطة ديالى 

امس السييبت باعتقييال ثالثة مطلوبن 
بتهميية "االرهيياب" في عمليييات جرت 

مبناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املتحدث االعالمي باسييم شييرطة 
ديالى العقيييد غالب العطييية إن "قوة 
امنييية ميين الشييرطة اعتقلييت ثالثيية 
مطلوبيين بتهمة االرهيياب في عمليات 
جرت فييي بعقوبة ومحيطها" ، مضيفا 
أن "عملييية االعتقييال جييرت على وفق 
معلومييات اسييتخبارية حييددت بدقيية 

اماكن وجود املطلوبن للقضاء".

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعليين مصييدر امنييي في قيادة شييرطة 
محافظة بابل امس السبت، عن اعتقال 
القوات االمنية عدداً من املطلوبن بتهم 
جنائية خالل عمليييات أمنية نفذت في 

مناطق متفرقة من احملافظة.

وقال الناطق الرسييمي باسييم القيادة، 
العقيييد عادل احلسيييني، إن "مفارز من 
قيادة شييرطة بابييل نفذت، صبيياح يوم 
امس ، عمليات دهم وتفتيش في مناطق 
متفرقة من احملافظة، أسفرت عن اعتقال 
37 مطلوبيياً بتهم جنائييية مختلفة" ، 
مضيفا أن "عمليات االعتقال اسييتندت 
دقيقيية  اسييتخبارية  معلومييات  الييى 
ومذكرات اعتقال صييادرة عن القضاء"، 
مشيييراً إلييى أن "املعتقليين نقلييوا الى 

مراكز أمنية للتحقيق معهم".

كركوك – استهداف دورية 
شييرطة  فييي  امنييي  مصييدر  كشييف 
محافظيية كركييوك امس السييبت عن 
استهداف دورية تابعة ملكافحة االرهاب 
بقنابييل يدوية وسييط احملافظة ، من دون 

وقوع اية خسائر.

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "مجموعة مسلحة قامت 
مسيياء يوم امييس برمييي قنابييل يدوية 
)رمانة( علييى دوريات مكافحيية االٍرهاب 
املرابطيية في سيياحة املنتجات وسييط 
كركييوك، اعقبييه اطالق نار بسييالح بي 
كي سييي"، مبينييا ان "القييوة ردت على 
املهاجمن الذين فروا الى جهة مجهولة 
ولم تسييجل اية اصابيية بصفوف القوة 
االمنية" ، مضيفا ان" الشرطة عممت 

اوصاف املهاجمن للقبض عليهم".

صالح الدين – انفجار ملغمة 
اعليين مصييدر امنييي في خلييية اإلعالم 
احلربي امس السييبت، عيين مقتل مدني 
بانفجار سيارة ملغمة في شارع األطباء 
وسييط مدينة تكريت شرقي محافظة 

صالح الدين .

وقالييت املصييدر االمنييي الييذي رفييض 
الكشف عن اسمه وقع "اعتداء إرهابي 
بواسطة عجلة ملغمة نوع دايو مركونة 
عند مدخل شارع األطباء مبدينة تكريت 
شرقي احملافظة ، مضيفة أن ذلك أسفر 
عن "استشييهاد حارس مدني كان قريبا 

من مكان االعتداء".

االنبار – انفجار عبوتني 
أفاد مصدر امني في شييرطة محافظة 
األنبار امس السييبت، بأن سبعة مدنين 
سييقطوا بن قتيييل وجريييح بانفجارين 

غربي مدينة هيت.
وقال املصييدر الذي رفض الكشييف عن 
اسييمه إن "عبوة ناسييفة من مخلفات 
داعش، انفجرت علييى عجلة مدنية في 
قرييية حطيان غرب مدينة هيت )70 كم 
غرب الرمادي(، ما اسفر عن مقتل اربعة 

مدنين" ، مضيفا ان 
"عبوة أخرى ميين مخلفات داعش ايضا، 
انفجرت على عجلة مدنية في منطقة 
احلسيينية غييرب مدينة هيييت، ادت الى 

إصابة ثالثة مدنين".

كربالء – عمليات تفتيش ودهم 
كشييف مدير شييرطة محافظة كربالء 
واملنشييآت اللواء أحمد علي زويني امس 
السبت عن متكن املفارز االمنية التابعة 
ملديريتييه ميين القبييض علييى عييدد من 
املتهميين بجرائم جنائييية متنوعة من 
بينهم متهم مطلوب على وفق احكام 

املادة 4 من قانون مكافحة اإلرهاب.
واضيياف اللواء زوينييي ان املتهمن القي 
القبض عليهم بجرائم السرقة والقتل 
واخلطف،  واخملييدرات  والتزوير  واالحتيييال 
فضييال عيين متهييم بقضايييا اإلرهيياب، 

مشيييرا الى إحالة جميييع املتهمن الى 
اجلهييات اخملتصة السييتكمال اإلجراءات 

القانونية. 

ميسان – اعتقال مطلوب 
أعلنت مديرية شرطة ميسان عن القاء 
القبييض علييى متهييم هييارب مطلوب 
بقضايييا عديدة للقضاء أهمها  املادة  ٤ 

ارهاب و املاده )٤٠٦( القتل العمد.
وقال مدير الشييرطة العميد نزار موهي 
السيياعدي  انييه و بعييد ورود معلومييات 
استخبارتية حول تواجد متهم مطلوب 
بقضايييا وتهييم منهييا املييادة 4 ارهيياب 
وقضايا عديدة اخرى في ناحية السييالم 
مت تشييكيل قوة مشتركة نفذت عملية 
القبض عليه، مشيييرا الييى احالته الى 
اجلهييات اخملتصيية متهيييدا لعرضه على 

القضاء 

انفجار عبوة ناسفة في "عرب جبور" جنوبي بغداد * اعتقال 3 مطلوبين باإلرهاب في عدد من مناطق ديالى 
استهداف دورية أمنية بقنبلة يدوية وسط كركوك * انفجار ملغمة في شارع األطباء شرقي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن الناطق باسم املفوضية العليا لالنتخابات 
كرمي التميمي، أمس السبت، منح إجازة تسجيل 
ألكثيير من 142 حزبييا %40 منها أحييزاب جديدة 

التأسيس منذ إقرار قانون األحزاب.
وقييال التميمي فييي تصريح صحفييي، إن " عدد 
األحييزاب التييي تقدمت الييى املفوضييية العليا 
لالنتخابييات ملنحها إجازة تأسيييس بلغ أكثر من 
142 حزبا"، مبينا ان "تسييجيل االحييزاب ما زال 

قائماً واالعداد في تزايد".
وأضاف ان "%60 من االحزاب القدمية و%40 منها 
أحييزاب تأسسييت مؤخييرا ودخلت في سييجالت 

املفوضية بإجازات رسمية".
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسييته التي 
انعقدت الثالثاء 5 ديسييمبر 2017 ، على تعديل 
قراره رقم 347 لسيينة 2017 بشييأن تقدمي موعد 

االنتخابات من 15 أيار 2018 الى 12 أيار 2018 .

متابعة الصباح الجديد:
أكييد عضو مجلييس محافظيية نينوى، سيييدو 
التاتاني، امس السييبت، ان %90 من اإليزيدين ما 

يزالون يسكنون في مخيمات اقليم كردستان.
وقييال التاتانييي في تصريييح صحفييي، إن "وزارة 
التربييية دعييت الى اعييادة الكييوادر التربوية الى 
بعض املدن ومن بينها سنجار ومحيطها ولكن 
من الصعب عييودة النازحيين االن الى مدينتهم 
بسييبب الدمار الذي حلق بسيينجار وانقطاع املاء 

والكهرباء عن املدينة ".
وأضاف أن "اجلميع مع عودة النازحن لكن الظرف 
العام يجعل من الصعوبيية اعادتهم في الوقت 
احلالي خصوصا ان %90 من سييكان سيينجار ما 
يزالون في مخيمات كردسييتان واغلب طلبتهم 

منتظمون بالدراسة هناك".
وطالييب عضو مجلس احملافظيية بي"تأني اجمللس 
والييوزارة في اعادة التربوين حتى يتسيينى اعادة 

احلياة الى املدينة".
ويعييد قضيياء سيينجار، غربييي نينييوى معقييل 
االيزيدين الييذي تعرضوا لعمليات تطهير عرقي 
عندما سيطر تنظيم "داعش" على بلدتهم في 

صيف 2014.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كردسييتان 
ريكييوت حمييه رشيييد، امييس السييبت، افتتاح 
خمسيية مشيياريع صحية في محافظة دهوك 
وقضاء آكييري بدعم من الصندوق اإلسييتنمائي 

األوروبي. 
وقال رشيييد فييي مؤمتر صحفي عقييده مع ممثل 
االحتاد األوروبي وتابعته "الصباح اجلديد"، "سيتم، 
افتتاح مستشييفى منوذجي في محافظة دهوك 
باإلضافيية الى أربع وحدات صحييية بعض منها 
فييي قضيياء آكري التابييع لدهوك"، الفتييا الى ان 
"املشروع يضم عدداً كبيراً من صاالت العمليات 
وردهييات ملعاجليية املرضى وفيها أحييدث األجهزة 

الطبية املتطورة".
واضاف ان "هنالك زيادة سييكانية بنسييبة 30% 
في اقليم كردسييتان وهذا يشييكل عبئيياً كبيراً 
علييى عاتييق وزراة الصحيية، هييذا باإلضافة الى 
مليون ونصف املليون من النازحن موجودين في 

االقليم".
واوضييح رشيييد ان "بغداد ترسييل لنييا %45 من 
حصتنا من األدوية واالجهزة الطبية، منذ العام 
2014"، مضيفيياً ان "عالقاتنا مييع وزراة الصحة 
العراقية جيدة والوزارة وعدتنا باستمرار تزويدنا 

باالدوية في العام 2018".
ميين جانبه، قييال ممثل االحتيياد االوربييي " نفتتح 
خمسيية مشيياريع صحية في محافظة دهوك 
لدعم حكومة اقليم كردستان من قبل منظمة 
ايكييو والصندوق االسييتنمائي االوربييي"، مثمنا 
دور "البيشييمركة و اهالي كردستان ملواقفهما 
املشييرفة بفتح ابوابهييم امام النازحيين، ونحن 
نشيييد بهذا املوقف ونعمل على دعم ومساندة 
املواطنن في اقليم كردسييتان"، مؤكداً ان "هذه 
املشيياريع مهمة جداً لتقليل تأثييير األزمة التي 
تواجه املواطنن في اقليم كردستان وخاصة في 

اجملال الصحي".

تسجيل 142 حزبا 40 % 
منها جديدة التأسيس

90 % من اإليزيديين 
ما يزالون في مخيمات 

اإلقليم

افتتاح خمسة مشاريع صحية 
بدعم من االتحاد األوروبي

الملف األمني

العبادي يعلن حترير الصحراء 
الغربية والسيطرة على احلدود 

العراقية ـ السورية
مبينييا إن "القييوات بييدأت بتحصن 
اخلط احلييدودي مع سييوريا ومت حتقيق 

النصر في كامل املنطقة".
وأضيياف البصييري:" مت حتقيق التماس 
مع قوات اجليش العراقي املتقدمة من 
اجلنوب ومت تطهييير املنطقة بالكامل 
للتفخيييخ  والعثييور علييى معامييل 
واالسلحة"، مؤكدا  لالعتدة  ومخازن 
أن اجلزيييرة بالكامييل حتييت سيييطرة 

القوات العراقية
وأعلن احلشييد الشييعبي، صباح يوم 
أمس السبت ، عن حترير جميع القرى 

في املناطق احملاذية لسوريا.
وذكر إعالم احلشد في بيان إن " قوات 
احلشييد الشعبي متكنت من حترير ٨٠ 
قرييية منتشييرة في عمييق الصحراء 
الغربية وصوالً الى احلدود السييورية"، 
مبينا إن "قواتنا كبدت عناصر داعش 

خسائر جسيمة باألرواح واملعدات”.
وانطلقييت قوات احلشييد الشييعبي 
، صبيياح يوم أمييس السييبت ، لليوم 
الثانييي بعمليييات "رسييول اهلل خامت 
النبييين "السييتكمال تطهير اجلزيرة 
والبادييية الرابطيية بيين محافظتييي 

االنبار واملوصل.
وتقدمييت قوات احلشييد الشييعبي ، 
من سييبعة محاور فييي عمق صحراء 
البادية فيما باشرت بتطهير عدد من 
القييرى فيها من سيييطرة ومخلفات 

تنظيم داعش اإلرهابي.

جدير بالذكيير ان " الصبيياح اجلديد" 
كانت قد نشييرت فييي عددها )3831( 
بتاريخ 5/ كانون األول 2017 معلومات 
تفيد بأن حيييدر العبادي القائد العام 
للقوات املسييلحة طلب ميين القادة 
العسييكرين االنتهاء من حترير كامل 
الصحييراء الغربية والسيييطرة على 
احلدود مع سوريا خالل مدة قصيرة "

مجلس األمن يصدر قراراً بخروج
العراق من الفصل السابع

وتابييع محجوب "  اسييتكماالً جلهود 
وزارة خارجييية جمهورييية العراق في 
انهاء ملفات العراق في مجلس األمن 
واملوروثيية من حقبة النظام السييابق 
والصييادرة مبوجب قرارات وفق الفصل 
السييابع من ميثاق األمم املتحدة، فقد 
عملت الوزارة ، ومن خالل ممثليتنا في 
نيويييورك، علييى اجراء مشيياورات مع 
الواليات املتحدة وبقية الدول األعضاء 
ميين أجل اصييدار القييرار2390)2017( 
والذي أعتمده مجلس االمن باإلجماع 
بتأريييخ 2017/12/8، والذي خلَُص فيه 
مجلس األمن الى أن الطرفن )العراق 
واألمم املتحييدة( قد نفذا تنفيييذاً تاماً 
التدابير املفروضة وفق احكام الفصل 
السييابع مبوجب القرارين1958)2010( 

والقرار 2335)2016(. 
وبيين "يعييد القييرار اجلديييد خطييوًة 
مهمًة في اسييتعادة العراق لوضعه 
الدولييية، وهو  الطبيعييي ومكانتييه 
يؤكييد على انتهيياء التزامييات العراق 
السييابع بخصييوص  الفصييل  وفييق 

برنامج النفييط مقابل الغذاء بعد ان 
مت تنفيذها بنحو كامل".

وكان رئيييس الييوزراء حيييدر العبادي 
أكد ، فييي )30 آذار 2017(، وجود عمل 
متواصييل بالتعاون مييع األمم املتحدة 
إلغالق ملف الفصل السابع، مشيرا 
إلى أن حكومته تؤيد املساعي األممية 
ومعاقبتهم،  "اإلرهابييين"  ملالحقيية 
فيما وجه األميين العام لألمم املتحدة 
للمجتمع  نييداًء  انطونيييو غوتيريس 
الدولييي ملسيياعدة العراق فييي إغاثة 

النازحن وإعمار املناطق احملررة.
يذكيير أن العييراق يخضع منييذ العام 
1990 للفصييل السييابع وفييق القرار 
)838( ميين ميثيياق األمم املتحدة الذي 
فرض عليييه بعد غزو نظييام الرئيس 
السابق صدام حسيين دولة الكويت 
فييي آب من العام نفسييه، ويسييمح 
هييذا البنييد باسييتخدام القييوة ضد 
العراق باعتباره يشكل تهديداً لألمن 
الدولييي، باإلضافة إلييى جتميد مبالغ 
كبيييرة من أرصدته املالية في البنوك 
العاملية لدفع تعويضات للمتضررين 

جراء الغزو.

عودة 216 ألف أسرة
نازحة الى األنبار

يذكر أن القييوات األمنية والعشييائر 
متسك املناطق احملررة في األنبار، فيما 
نزح مئات االالف من سييكان احملافظة 
مطلع عام 2014، بسييبب العمليات 
"اإلرهابية" بعد دخول "داعش" اليها 

آنذاك.

"اخلارجية" تعدُّ قرار ترامب بشأن 
القدس خطوة حرب

وتابع اجلعفري "عندما دخلت عصابات 
داعش اإلرهابية للعراق، ابلغتنا ايران 
وطلبنييا  للمسيياعدة  باسييتعدادها 
مستشييارين فقييط وجيياءوا اسييوة 
مبستشييارين من بقية دول العالم"، 
اإليرانييي  التدخييل  "أييين  متسييائال 

واإلرهابي في الواقع العراقي؟".
العراقييية،  اخلارجييية  واسييتدعت 
اخلميس املاضييي، بعد يوم من القرار، 
السفير االميركي في العراق دوغالس 
احتجاج  سيلميان، وسلمته مذكرة 
رسمية بشييأن هذا القرار يشار الذي 
اتخييذه الرئيييس االميركييي دونالييد 
ترامب، بنقل السفارة األميركية الى 

القدس.

محافظ البنك املركزي يدعو
لتطبيق احلوكمة اإللكترونية

واسييتطرد "أمييا النطقيية الثالثيية، 
فتتمثييل بتحقيق االسييتدامة وإدارة 
الدين، وحققت وزارة املالية إصالحات 
املالييية،  االدارة  قانييون  فييي  مهميية 
ويجب ان تسييهم في توجيه االنفاق 
احلكومي وتقليل الفجوة بن اإلدارات 
احمللييية والنفقات احمللييية والتي تبلغ 

."٪٩٠

إسرائيل تقصف قطاع غزة 
وجنودها يهاجمون املتظاهرين في 

الضفة الغربية
وقال شييهود عيان إن قصف موقع 

منطقيية  ميين  بالقييرب  القسييام 
أبييراج الشيييخ زايد في بيييت الهيا 
أحييدث أضييرارا مادييية فييي املباني 
اجمليياورة له ومن بينها مستشييفى 

اإلندونيسي.
واسييتهدفت الطائييرات ايضا ارضا 
زراعية في شييمال القطاع بالقرب 
ميين نفييس املييكان ، حيث سييمع 
دوى االنفجييارات فييي كافة مناطق 

القطاع.
وكان فلسطينيان اثنان قتال واصيب 
اكثيير من 180 اخرين فييي إطالق نار 
مباشيير من اجليش االسرائيلي ابان 
مظاهرات غاضبة اقتربت من احلدود 

الفاصلة بن القطاع وإسرائيل.
وتركزت الغارات اإلسرائيلية صباح 
أمس السييبت على مواقع في قلب 

وجنوب القطاع.
وأطلقييت 3 صواريييخ ميين غزة في 
باجتيياه  اجلمعيية  امييس  ميين  األول 
العمق اإلسييرائيلي سييقط أحدها 
في مدينة سييديروت اجلنوبية حيث 
أوقع خسييائر مادية ولييم تعلن تل 
أبيب وقوع أي خسائر او إصابات بن 

مواطنيها.

السفير الفلسطيني يشيد 
مبواقف العراق الداعمة لقضية 

القدس
وكان لنا شييرف في اليوم األول من 
امس اننا صلينا في مدينة الصدر"، 
داعيا اجلماهير العربية واالسالمية 
الييى أن "تقاطييع جميييع املنتجات 

االميركية".
وتابييع أن "ردود الفعييل الشييعبية 
واحلكومييية العربييية واالسييالمية 
لعقييد  دعييوات  وهنيياك  جيييدة 
اجتماعات طارئة، وعقد مؤمتر قمة 
عربي، كما اننا نريد التفاعل األكثر 
ميين اجييل الضغييط علييى امريكا 
لسييحب هذا القييرار"، الفتا الى أن 
" السلطة الفلسييطينية سترفع 

قضايا قانونية ضد اميركا".
وكان رئيييس الوزراء حيييدر العبادي 
وصييف، امييس السييبت، اسييرائيل 
بي"الدويلة"، وفيما اكد انه ال ميكن 

الحد ان يسرق فلسطن.
ووقييع الرئيييس األميركييي دونالييد 
ترامييب، االربعاء املاضييي، على قرار 
يقضييي باالعتراف مبدينيية القدس 
عاصمة إلسييرائيل، مشيييرا إلى أن 
هييذه اخلطييوة تأتييي فييي مصلحة 
الواليات املتحدة ومسيياعي السالم 

بن اإلسرائيلين والفلسطينين.

تسجيل 145 مخالفًة في إقليم 
كردستان ضد حرية التعبير 

والصحافة
الدوائيير  "بعييض  ان  هيييوا،  وتابييع 
والييوزارات بحكوميية اإلقليييم غير 
باعطيياء املعلومات  ملتزميية أبييداً 
للصحفييين"، مؤكييداً ان "بعييض 
الييوزارات ليييس لهييا أييية عالقة أو 
تواصل مييع الصحفييين، بل حتى 
أنها ال ترد علييى اتصاالتهم لغرض 

أخذ أو جمع املعلومات."

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

أشيياد امللتقى األقتصييادي الثاني 
 – العراقييي  للمجلييس  عشيير 
العمييل بنجاح  الفرنسييي ألرباب 
السياسييات املالية التي أنتهجها 
البنييك املركييزي في العييراق خالل 
السنوات املاضية وأسهمت بنحو 
كبييير في جتيياوز الصدميية املالية 
التييي تعييرض لهييا العييراق ممثلة 
بأنخفاض أسعار النفط املفاجىء 
وعدم أسييتقرار الوضع األقتصادي 

بالتنسيق مع وزارة املالية . 
وكانت أعمال امللتقى قد افتتحت 
من قبييل رئيس الهيئيية الوطنية 
لالستثمار سييامي رؤوف األعرجي 
بكلميية ترحيبية باحلضور ومنهم 
وزير التجييارة العراقي ووزير الدولة 
لشؤون التجارة اخلارجية الفرنسي 
ومحافظ البنييك املركزي العراقي 
وعييدد من أعضاء مجلييس النواب 
واملستشارين  والوكالء  واحملافظن 
واملدراء العامن ورؤسيياء مجالس 
األحتييادات  ورؤسيياء  احملافظييات 
والغرف التجارية وممثلي الشركات 

وأصحاب رؤوس األموال .
وقدم وزير الدولة لشييؤون التجارة 
اخلارجية الفرنسييي جان باتيست 
لوموان كلمة أكد فيها على عمق 
والرغبة  البلدييين  العالقييات بيين 
اجلادة حلكومة البلدين بتعزيز تلك 
العالقات في شتى اجملاالت في ظل 
التحديييات الكبيرة التي يواجهها 
العييراق ، عييادا هذا اللقيياء خطوة 
للتحضييير ملؤمتر املانحيين املقبل 
فييي دوليية الكويت ، مسييتعرضاً 
الفرنسية  الشييركات  أبرز  أسماء 
التييي ميكيين أن يكون لهييا حضور 
في السوق العراقية وأخرى جديدة 
ترغييب بالدخول ، عييادا قطاعات ) 
النفييط والغاز ، والطاقيية ،و املاء ، 
والبنى التحتية ( ميين أبرز اجملاالت 
التييي ميكن الدخول فيهييا للعراق 
، أضافيية الى الصناعييات الزراعية 

والدوائييية معلنيياً عن اسييتعداد 
الفرنسييية   ) تالييس   ( شييركة 
للدخول في مجال ) تأمن التمويل 
العاملة في  الشييركات  وحماييية 
فرنسا ( ال سيما بعد منح فرنسا 
للعييراق قرضا بقيمة ) 450 مليون 
دوالر ( لينييدرج ذلييك كله في اطار 
دعم العالقات العراقية الفرنسية 
لألمييام خاصة بعييد زيييارة رئيس 
الييوزراء العراقييي الييى باريس في 

أكتوبر ) تشرين األول ( املاضي .
اخلارجييية  التجييارة  وزييير  وختييم 
الفرنسييي حديثييه باألشييارة الى 
أهمية أن تكون هناك ثقة متبادلة 
تنبع من الرغبة السياسية اجلادة 
للزعميياء في البلدين ومسييؤولية 
بالعالقة  مشتركة للمضي قدماً 
بيين البلدييين مع وجود أسييتعداد 

كامييل آليجيياد املشييتركات بيين 
البلدين . 

ميين جانبييه عييد رئيييس اجمللييس 
العراقي – الفرنسي ألرباب العمل 
راغييب رضييا بليبييل هييذا امللتقى 
فرصيية ثمينيية لرجييال األعمييال 
للقيياء  والعراقييين  الفرنسييين 
والبحث معاً عن أمكانيات العمل 
املشترك واملثمر للجانبن ، مشيراً 
الى حتسيين الوضع األقتصادي في 
العييراق مؤخراً بعييد أندحار داعش 
وأنتصار قواتنا األمنية وإرادة أعادة 
البناء وعييودة املهجرين والنازحن 
وأرتفاع اسعار النفط في األسواق 
العاملييية وهذا ما يدعونا الى دعوة 
للعمييل  الفرنسييية  الشييركات 
واألسييتثمار بقوة وحرية ومن دون 
تييردد أو خشييية في جميييع أنحاء 

العراق .
وجييدد رئيييس اجمللييس العراقييي – 
الفرنسييي الربيياب العمييل دعوته 
لشركات الطيران الفرنسية على 
ضييرورة فتح خييط جوي مباشيير 
بيين بغداد وباريييس بعد أن فتحت 
األجييواء العراقييية أمييام حركيية 

املالحة اجلوية املدنية العاملية .
الفرنسييي  اجلانييب  وطييرح ممثييل 
الفرنسييي  العراقييي  للمجلييس 
لألرباب العمل السيد أرنود بروالك 
في كلمته عدداً من األستفسارات 
املمثلة بتحديد اجملاالت التي يرغب 
العراق لالستثمار فيها مع اجلانب 
الفرنسييي وامكانيات املسيياعدة 
العراقية في هييذا اجلانب وكيفية 
الوصول الى نتائج ملموسيية بعد 

توحيد وجهات نظرنا .

وتضمنييت أعمييال امللتقى كلمة 
موسييعة حملافييظ البنييك املركزي 
العراقييي علييى العالق أكييد فيها 
جنيياح السياسييات املالييية التييي 
أنتهجها البنك املركزي في العراق 
والتي  املاضييية  خييالل السيينوات 
أسييهمت بنحييو كبير فييي جتاوز 
الصدمة املالية التييي تعرض لها 
العييراق ممثليية بأنخفاض أسييعار 
النفييط املفاجييئ وعدم أسييتقرار 
الوضع األقتصادي بالتنسيييق مع 

وزارة املالية .
بعد ذلك القى الدكتور ماهر حماد 
وكيييل وزارة املالية كلميية وأخرى 
الهيمييص مدييير عييام  لفيصييل 
املصييرف العراقي للتجييارة تناوال 
فيها االزمة املالية التي تعرض لها 
العراق متمثلة بانخفاض اسييعار 

النفييط املفاجييئ وعدم اسييتقرار 
الوضع االقتصادي .

وأختتمييت أعمال اجللسيية األولى 
للملتقى بعييرض تفصيلي قدمه 
الدكتور سامي األعرجي حول أهم 
الفرص األستثمارية االستراتيجية 
املتاحة في العييراق ، لتبدء بعدها 
التييي  الثانييية  اجللسيية  أعمييال 
تضمنييت مباحثييات ثنائييية بيين 
اجلانبيين العراقي والفرنسييي في 

القطاعات األقتصادية اخملتلفة .
وكانت شركة ) الستوم ترنس بورت 
( الفرنسية قد وقعت على هامش 
أعمال امللتقى مذكرتي تفاهم مع 
احلكومات احمللييية حملافظات بغداد 
والبصييرة ألنشيياء متييرو متطييور 
وحديث وضمن املواصفات العاملية 

في كلتا احملافظتن . 

يعد اللقاء خطوة 
للتحضير لمؤتمر 
المانحين المقبل في 
دولة الكويت، مع 
استعراض أسماء أبرز 
الشركات الفرنسية 
التي يمكن أن يكون 
لها حضور في السوق 
العراقية وأخرى جديدة 
ترغب بالدخول

جانب من فعاليات امللتقى

تمهيدا لمؤتمر المانحين المقبل في الكويت

الملتقى االقتصادي الثاني عشر للمجلس العراقي
يشيد بسياسات البنك المركزي
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على هامش افتتاح سوق السفر والسياحة 

محليات 4

بغداد ـ نجالء صالح الدين: 

بغي��ة تطوي��ر الواقع الس��ياحي 
ف��ي العراق، ومناقش��ة ما يتعلق 
احلال��ي  املس��تويني  عل��ى  ب��ه 
واملس��تقبلي، ت��رأس رئيس هيئة 
الس��ياحة حمود حس��ن محسن 
ن��دوة حوارية حت��ت عن��وان »رؤية 
التطوير الس��ياحة ف��ي العراق« ، 
حضرها عدد من املدراء املفوضني 
والس��ياحة  الس��فر  لش��ركات 
العربية من بينه��ا »مصر ولبنان 
وتونس وس��وريا واالم��ارات وتركيا 

وايران وكندا  ». 
كلم��ة  الهيئ��ة  رئي��س  والق��ى 
ف��ي افتتاح الن��دوة ق��ال فيها ان 
الس��ياحة تعد صناع��ة متطورة 
تنافس وتواكب جميع القطاعات 
االخ��رى ، مطالب��ا اخملتص��ني في 
ه��ذا القطاع العم��ل على ادخال 
النظام الكتروني في كل مفاصل 
الس��ياحة ، لك��ي تش��مل احلجز 
الفندقي والطيران وفتح بطاقات 
التحوي��ل املالي ، بهدف تس��هيل 

وتوفير جميع اخلدمات للسائح.
وأوضح رئي��س الهيئة في كلمته 
تتمت��ع  النج��ف  »محافظ��ة  أن 
بجميع مقومات الس��ياحة منها 
الدينية واالثارية والطبيعية التي 
جتذب الس��ائح من بق��اع العالم، 
داعيا الى ضرورة اتخاذ وحدة القرار 

لضمان حقوق العراق والسائح .
ب��دوره ق��ال رئيس هيئة س��ياحة 
إقليم كردس��تان مولوي جبار ، أن 
»من اهم عناصر جناح الس��ياحة 
دع��م القط��اع اخل��اص املتمث��ل 
والس��ياحة  الس��فر  بش��ركات 
،فض��ا  واالس��تثمار  والفندق��ة 
ع��ن إدارة اجل��ودة وتطوير املاكات 

اخملتصة بهذا الشأن.
واش��ار مولوي الى تفعيل الرقابة 
للمرافق السياحية ، فيما يخص 
بالواقع  هيئ��ة املرك��ز للنه��وض 

الترفيه��ي ، الفتا الى اطاع طلبة 
الش��أن  ذات  واملعاه��د  الكلي��ات 
باخلدم��ات الت��ي تقدم للس��ائح 
ومرافق��ة  االس��تقبال  وكيفي��ة 
الزائ��ر حتى نهاية برنامجه ، ويتم 
ذلك من خال الدورات واملمارس��ة 

العملية .
فيم��ا ذكر رائ��د الس��ياحة األول 
ف��ي محافظ��ة النجف االش��رف 
احلاج عب��ود الطفيلي ان من اهم 
األمور الت��ي تؤدي الى جناح العمل 
الس��ياحي ،عزله عن السياس��ة 
ال��ذي يقول  بالش��عار  واالش��ادة 
الس��ام  مص��در   « الس��ياحة   «

والطمأنينة«.

ولف��ت الطفيلي الى تقدمي جميع 
اخل��اص  للقط��اع  التس��هيات 
واالس��تثمار والعم��ل على جذب 
املس��تثمرين ، م��ن خ��ال توفي��ر 
النق��اط االساس��ية وه��ي » حل 
مش��كلة االقامة للمس��تثمرين 
الس��فر  ش��ركات  ،تصني��ف 
امكاني��ة  حس��ب  والس��ياحة 

عملهم .
وناقش��ت الن��دوة اه��م املعوقات 
الت��ي تواج��ه العمل الس��ياحي 
والعم��ل عل��ى معاجلته��ا ، م��ن 
خاص��ة  سياس��ة  رس��م  خ��ال 
بالتسويق والترويج السياحي من 
قبل متخصص��ني وباحثني جلذب 

الس��ياح من ش��تى بقاع االرض ، 
مؤك��دة عل��ى االلت��زام بالقواعد 
االساس��ية التي تتضمن » وحدة 
الق��رار من قبل هيئة الس��ياحة ، 
ورسم قاعدة استراتيجية والعمل 
عليها ،اضافة الى وضع االس��س 
القانوني��ة والتنظيمي��ة للقطاع 
اخل��اص والتنس��يق م��ع القطاع 

العام الجناح القرار املركزي .
وضم��ن الفعالي��ات املق��رة ف��ي 
احملافظ��ة، افتت��ح رئي��س الهيئة 
سوق الس��فر والس��ياحة ، الذي 
يقام الول مرة في محافظة النجف 
مبش��اركة اكث��ر م��ن 20 ش��ركة 
عربي��ة وعراقي��ة والتق��ى  مدراء 

واستمع  الس��ياحية  الش��ركات 
الى مش��كاتهم واملعوقات التي 

تواجههم ووعد بتذليلها.
وق��ال رئي��س الهيئة ف��ي كلمة 
القاها بهذه املناسبة ،« ان افتتاح 
هذا الس��وق من املش��اريع الرائدة 
ف��ي قطاع الس��ياحة التي تخدم 
احملافظ��ة ، الفتا ال��ى انه يعكس 
الصورتني االيجابيتني الس��ياحية 

واالقتصادية.
مضيف��ا ان الس��وق يع��د فرصة  
لتبادل اخلبرات بني الشعوب وترويج 
ويش��كل  الس��ياحية  املفاهي��م 
محطة مهمة الس��تعراض تطور 
صناع��ة الس��ياحة ف��ي الع��راق 

والعالم ، الفتا الى تش��غيل اليد 
العاملة للحد من البطالة ، مبينا 
ان الهيئ��ة بذل��ت جه��ودا كبيرة 
لعودة الع��راق ملكانته الطبيعية 
بني الدول الس��ياحية في العالم 
، مبينا ان العراق يش��غل منصبا 
في منظمة الس��ياحة العاملية ، 
فهو عضو فّعال في تلك املنظمة 
، كم��ا ان��ه انتخ��ب مؤخ��را نائبا 

اجلمعية العمومية للمنظمة .
وفي ختام الندوة التي تعد األولى 
ف��ي محافظ��ة النجف االش��رف 
وزع��ت الش��هادات التقديرية الى 
الش��ركات املش��اركة ف��ي ه��ذا 

السوق.

رئيس الهيئة يترأس جلسًة حواريًة عن صناعة السياحة في العراق

طالب رئيس الهيئة 
السياحة العمل 

على ادخال النظام 
الكتروني في كل 
مفاصل السياحة ، 
لكي تشمل الحجز 
الفندقي والطيران 

وفتح بطاقات 
التحويل المالي

رئيس هيئة السياحة حمود حسن محسن في ندوة حوارية

العراق يبحث مع 
»اليونيسيف« الواقع 

الصحي في األنبار 

امانة بغداد تزيل )300( 
تجاوز في منطقتي 

المنصور والكاظمية 

تجهيز وكالء األنبار 
ونينوى بالطحين ضمن 

الحصة التموينية

االنبار ـ الصباح الجديد:
بح��ث املعاون الفن��ي لدائرة صح��ة محافظة 
االنب��ار الدكتور عزت رش��يد العان��ي ووفد من 
منظم��ة اليونس��يف العاملي��ة برئاس��ة مؤيد 
فرح��ان الواقع الصحي ف��ي احملافظة واخلدمات 
املقدمة من قبل املؤسس��ات الصحية التابعة 

للدائرة خال لقاء بينهما .
....و ج��رى خال اللقاء بحث الواقع الصحي في 
احملافظة واخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات 
الصحية التابعة للدائرة ، ومجاالت التنس��يق 
والتعاون بني الطرفني لتطوير اخلدمات الطبية 
والصحي��ة والعاجي��ة املقدم��ة للمواطن��ني 
، واالس��تفادة م��ن خب��رات املنظم��ة الدولي��ة 
الواس��عة  واللوجس��تية  الطبية  واالمكانيات 

التي متتلكها في هذا اجملال .
واطل��ع الوفد الزائرعلى مخزن اللقاحات اخلاص 
بقسم الصيدلة واملستلزمات الطبية واملشيد 
حديثا في القسم ومراحل انشائه وطريقة خزن 
اللقاحات فيه وأنواعها ، كما استمع الى شرح 
مفص��ل من مديرة القس��م الدكت��ورة ابتهال 

العاني عن اللقاحات وطريقة خزنها .
يذك��ر ان اجتماع��ا عق��د ب��ني اجلانب��ني نهاية 
األس��بوع املاض��ي ب��ني اجلانب��ني تن��اول اه��م 

املشكات واملعوقات التي تواجه العمل.

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلن��ت امانة بغداد اخلميس ع��ن ازالة اكثر من 
)300( جتاوز ضمن منطقتي املنصور والكاظمية 
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.                                        
وبينت مديرية العاقات واالعام ان » دائرة بلدية 
املنصور وبالتعاون مع مديرية احلراسات واالمن في 
امانة بغداد وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد 
نفذت عدداً من احلمات اليومية إلزالة التجاوزات 
في ش��هر تش��رين االول املاضي تضمن��ت ازالة 
)55( من االكش��اك و)85( جت��اوزا على االرصفة و 
)120( لوحة اعانية منصوبة جتاوزاً و)18( موقعاً 
لبي��ع املواش��ي و)58( دارا س��كنية ف��ي مراحل 
بنائها االولية و )20( موقعا لغس��ل السيارات و 
)15( من االس��يجة املتج��اوزة. واضافت ان« دائرة 
بلدي��ة الكاظمية ازالت )40( كش��كاً وعدداً من 
املس��قفات في ش��وارع االمام عل��ي)ع( والهبنة 
والطوبج��ي و )4( مواقع لبيع االغنام وغلق مرآب 
املرتض��ى لوقوف الس��يارات وازالة س��ياج مرآب 

التاجيات خملالفتهما للتعليمات البلدية ».
يذكر ان امانة بغداد تنفذ وبشكل يومي حمات 
مش��تركة إلزال��ة التجاوزات في عم��وم مناطق 
العاصم��ة بغداد التي ش��وهت املظهر احلضري 

للعاصمة وأعاقت حركة املرور والسابلة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العامة لتصني��ع احلبوب في 
وزارة التج��ارة امس الس��بت ع��ن جتهيز وكاء 
الطح��ني مبحافظ��ة االنب��ار بكمي��ة )29( الف 
كيس طحني مت انتاجها مبطاحن محافظة بابل 

ضمن احلصة التموينية .
واوض��ح مدير عام الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب املهندس طه ياس��ني عباس ان شركته 
جه��زت عددا م��ن الوكاء ف��ي مناط��ق االنبار 
بالكمية املقررة والبالغة )29( الف كيس طحني 
اس��تنادا للخطة التي وضعتها الشركة ضمن 

مخصص احملافظة الشهري.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان��ه مت تكليف ع��دد من 
املطاح��ن العاملة في محافظ��ات بابل وكرباء 
النت��اج جزء م��ن مخص��ص احملافظ��ة تكميا 
للكمي��ة املكلف��ة بانتاجه��ا مطاح��ن االنبار 
بس��بب تعرض عدد من املطاح��ن العاملة في 
احملافظ��ة للدمار اثن��اء العمليات العس��كرية 
التي ش��هدتها احملافظةخال سيطرة عصابات 
داع��ش االرهابية عل��ى اغلب مدنها ، مش��يرا 
ال��ى ان الكمية اجملهزة من الطحني جرى نقلها 
بواس��طة اس��طول الش��ركة من الش��احنات 
االنتاجية حيث ش��اركت اكثر من )40( شاحنة 

بعملية النقل والتجهيز.
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بغداد  - الصباح الجديد:

كش��ف وزير الصناع��ة واملعادن 
ان  الس��وداني  ش��ياع  محم��د 
الصناعة الوطنية في العراق في 
خطر في ظل استمرار االستيراد 
العش��وائي، وأف��اد مضيف��اً ان« 
العراق يحت��اج الى جهود جميع 
املرحل��ة  ف��ي  اجملتم��ع  ش��رائح 
املقبل��ة النق��اذ املنت��ج الوطني 
والنه��وض ب��ه مبا ينس��جم مع 

ظروف الباد االقتصادية .

وعب��ر الوزير في تصريح صحفي 
خال جولة لوف��د اعامي كبير 
شملت مصانع الشركة العامة 
للصناعات الفوالذية في منطقة 
التاجي وكذلك الشركة العامة 
العام��ة  والش��ركة  للس��منت 
للصناعات االنش��ائية عن خيبة 
امله من ضعف تع��اون الوزارات 
املنتج  واجله��ات احلكومية م��ع 
الوطني الذي تصنعه ش��ركات 
وزارة الصناع��ة عل��ى الرغم من 
تطابق مواصفاته مع املواصفات 

العاملية.

وتاب��ع الوزي��ر حديث��ه بالقول ان 
توجه الوزارة في املرحلة املقبلة 
يرتكز على تعزيز الش��راكة مع 
القط��اع اخلاص مبا يع��زز املنتج 

احمللي .
عل��ى صعي��د متص��ل اتفق��ت 
لصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
لوزارة  التابعة  واجللود  النس��يج 
وزارة  م��ع  واملع��ادن  الصناع��ة 
الهجرة واملهجرين على جتهيزها 
مبنتج��ات الش��ركة الراكدة في 

اخملازن من البطانيات واالحذية. 
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 

املهن��دس أحم��د الكعب��ي في 
تصري��ح للمرك��ز املذك��ور بانه 
سبق وان اجتمع مع وزير الهجرة 
واملهجرين وق��ام بتزويده برصيد 
الش��ركة املتوفر ف��ي اخملازن من 

شتى املنتجات.
مش��يرا إل��ى ان اجتماع��ا اخ��ر 
جمع��ه مؤخرا مع وزي��ر الهجرة 
األق��دم  والوكي��ل  واملهجري��ن 
ع��ام  ومدي��ر  الع��ام  واملفت��ش 
الدائرة اإلدارية واملالية في الوزارة 
أثم��ر ع��ن التوص��ل ال��ى اتفاق 
يقض��ي بتجهيز الوزارة املذكورة 

مبنتج��ات الش��ركة م��ن اخلزين 
املتوف��ر والراك��د ف��ي مخازنها 
والتي ش��ملت )23173( بطانية 
بس��عر )14( الف دينار للبطانية 
الواح��دة و)2850( س��لة أحذية 
تضم خمس��ة أزواج أحذية من 
 )34750( شتى األحجام بس��عر 
الف دينار للسلة الواحدة ومببلغ 
إجمال��ي بح��دود )423( ملي��ون 

دينار . 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وأك��د 
عل��ى أن الش��ركة حريص��ة في 
مس��اعيهاعلى التنس��يق م��ع 

الدول��ة  ووزارات  مؤسس��ات 
الش��ركة  مبنتجات  لتجهيزه��ا 
من األلبسة والتجهيزات املدنية 
والعسكرية والطبية املتنوعة. 

يذكر ان مس��ؤلني عدة في وزارة 
الصناع��ة كان��وا ق��د تداولوا ان 
الس��وق احمللية تع��ج باملنتجات 
املستوردة بنوعيها املطابق وغير 
املطابق للمواصفات العاملية، وان 
للبضائع  العش��وائي  االستيراد 
ميض��ي قدما م��ن دون ضوابط او 
توجيه��ات ومبا يؤثر س��لباً على 

املنتجات احمللية.

»النسيج » تزود الهجرة والمهجرين 
بمنتجاتها من البطانيات والجلود

فيما يطالب وزير الصناعة بحماية المنتوج الوطني 

اعالم الوزارة 
الوسائل االعامية  تداولت بعض 
تصريح��ات  االخباري��ة  واملواق��ع 
ف��ي  الطاق��ة  لوزي��ر  منس��وبة 
االحتادي��ة  روس��يا  جمهوري��ة 
ألكس��ندر نوفاك بانه »ال اعتراض 
لدى العراق على أنش��طة النفط 

الروسية في كردستان« .
وبه��دف ايض��اح احلقائ��ق لل��رأي 
الع��ام فأن وزارة النف��ط العراقية 
تؤكد بانه ل��م يتم بحث موضوع 
الش��ركات الروس��ية ف��ي اقليم 
كردس��تان خال اللقاء الذي  جرى 

ب��ني رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
الطاق��ة  ووزي��ر  العب��ادي  حي��د 
الروسي الس��يد ألكسندر نوفاك 
، كم��ا  لم يتم التط��رق الى ذلك 
في املباحثات الت��ي جرت بني وزير 
النف��ط  ونظي��ره الروس��ي خال 
زيارت��ه الى بغ��داد حلض��ور حفل 
افتتاح مجمع اس��تثمار الغاز في 

حقل بدرة .
وان  موق��ف وزارة النف��ط هو جزء 
م��ن موق��ف احلكوم��ة االحتادي��ة 
الثابت والواضح جتاه إدارة وحماية 
واالس��تثمار  النفطي��ة  الث��روة 

األمثل لها بحس��ب مانص عليه 
الدستورالعراقي .

وف��ي الوقت الذي ترح��ب به وزارة 
النفط بجميع الشركات النفطية 
العاملي��ة للعمل واالس��تثمار في 
العراق ، فإنها تؤكد بإن النفط ثروة 
سيادية ، وعليه فإن جميع العقود 
التي تتعلق بالثروة الوطنية يجب 
ان تب��رم  م��ع احلكوم��ة االحتادية 
ووزارة النف��ط وبخاف��ه تتحم��ل 
التبع��ات  اجله��ات جمي��ع  تل��ك 
واملالي��ة  القانوني��ة  واملس��ؤولية 

واألضرار املترتبة عن ذلك .

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضعت وزارة التجارة من خال قسم 
املؤسس��ي  والتطوي��ر  اجل��ودة  ادارة 
خطة متكاملة للع��ام املقبل 2018 
لتطبيق واشاعة مفاهيم ادارة اجلودة 
والتطوي��ر املؤسس��ي ف��ي مفاصل 

عملها املناط بها مبوجب القانون.
واوضح مدير قس��م اجلودة املهندس 
ضم��ن  اخلط��ة  ان  عامرحم��دي 
فقراته��ا اش��ارت الى نش��ر الثقافة 
والتوعية من خال ال��دورات والورش 
واحملاض��رات  والن��دوات  التدريبي��ة 
والزيارات امليدانية لتشكيات الوزارة 

وكذل��ك مراجع��ة النظ��ام الداخلي 
وتطبي��ق  والضواب��ط  والتعليم��ات 
والس��امة  الصح��ة  ادارة  نظ��ام 
املهني��ة والبيئة ف��ي مفاصل الوزارة 
اخلاص��ة  املواصف��ة  بن��ود  وتطبي��ق 
واالختبار  الفحص  بتاهيل مختبرات 
واملعايي��ر في ش��ركات الغذاء واجراء 
اس��تبيانات احصائية واستطاعات 
الرأي لتحديد وتقييم مستوى الرضا 
الوظيف��ي ورضا العاملني اضافة الى 
اع��داد برنامج ملتابع��ة تنفيذ اخلطة 

السنوية وتقييم نتائج التنفيذ . 
واضاف مدير قس��م اجل��ودة ان العام 

اخلط��ة  تنفي��ذ  سيش��هد  املقب��ل 
دائرت��ي  م��ع  والتع��اون  بالتنس��يق 
والتخطيط  اخل��اص  تطويرالقط��اع 
واملتابعة وش��عب اجلودة في شركات 
الوزارة ومختبرات السيطرة النوعية 
واجله��ات االخ��رى ذات العاق��ة التي 
الش��روع  عن��د  االس��هام  يتطل��ب 
بتنفيذ اخلطة ، مشيرا الى ان اخلطة 
تضمن��ت ج��دوال باالنش��طة وجهة 
التنفيذ واالجراءات املطلوبة لتحقيق 
االنشطة واجلهة املستفيدة واخملطط 
الجنازه خال سنة وعلى اربعة فصول 

اضافة الى نسب التنفيذ الكلية .

وضعت خطة متكاملة للعام المقبل 2018 ردا على ما تداولته بعض الوسائل االعالمية والمواقع الخبرية 

النفط : جميع عقود الثروة الوطنية 
تبرم مع الحكومة االتحادية 

التجارة تطّبق مفاهيم إدارة
الجودة والتطوير المؤسسي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شارك العراق ممثا بوزارة الصناعة 
واملعادن في املؤمتر االول للجمعية 
القانونيني  للمحاسبني  العراقية 
ال��ذي عقد في فندق الش��يراتون 
واستمر على مدى يومني  بحضور 
الوزراء ومحافظ  رئيس  مستشار 
دي��وان  ورئي��س  املرك��زي  البن��ك 
الرقاب��ة املالي��ة وع��دد كبير من 
احملاس��بني القانوني��ني واخملتصني 

واخلبراء ومراقبي احلسابات .
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة الرقابة 
وزارة  ف��ي  والتدقي��ق  الداخلي��ة 
الصناع��ة واملعادن داود محس��ن 
هاشم في تصريح صدر عن مركز 
االع��ام والعاقات العامة للوزارة 
وتلق��ت الصباح اجلديد نس��خة 
منه:« استكماال لاصاحات التي 
تبناها الوزير العادة بناء الصناعة 
اجلوان��ب  ش��تى  ف��ي  الوطني��ة 

ومنه��ا  والتش��غيلية  الفني��ة 
االجراءات الداعمة في استقطاب 
الرصينة  اخلارجية  االس��تثمارات 
القطاع  الش��راكة مع  وتشجيع 
اخلاص فقد متت املشاركة في هذا 
املؤمتر الذي تناول مناقشة املعيار 

الدولي رقم 9 لألباغ املالي .
واش��ار املدير العام ال��ى ان املؤمتر 
انتهى الى عن عدد من التوصيات 
التي مت رفعها الى االمانة العامة 

جمللس ال��وزراء لغ��رض تطوير اداء 
العراقي��ة ومؤسس��ات  البن��وك 
القطاعني العام واخلاص وشمول 
املطبق  املوحد  احملاس��بي  النظام 
في الش��ركات العامة بتعديات 
املالي  الدولي��ة لاب��اغ  املعايي��ر 
الدولي��ة  احملاس��بة  ومعايي��ر 
وبالشكل الذي يصب في توحيد 
للمؤسس��ات  املالي��ة  اللغ��ة 
احلكومية مع شركات االستثمار 

وتنش��يط  االجنبي��ة  والتموي��ل 
االس��تثمارات  واس��تقطاب 
االجنبي��ة وتوفي��ر عوامل الفهم 
املالي��ة  للمراك��ز  احلقيقي��ة 
للش��ركات احلكومي��ة ف��ي ظل 
تقييم املوجودات الثابتة على وفق 
املعايير الدولي��ة للقيمة العادلة 
واخلط��وط  واالبني��ة  لاراض��ي 
االنتاجي��ة والعام��ات التجاري��ة 
للمنش��أت احلكومي��ة مبا يحقق 

االنتقال احلقيقي الى انواع جديدة 
من الشراكات والتمهيد الى فتح 
اف��اق للخصخصة لرف��ع االعباء 
عن اخلزينة العامة وتوجيه املوارد 
احلكومي��ة ف��ي برام��ج التنمية 
على وفق متطلبات املرحلة حيث 
العراقي  املعايير  سيقوم مجلس 
بأص��دار املعايي��ر الوطني��ة م��ع 
حتدي��ث النظام احملاس��بي املوحد 

لتحقيق تلك االهداف .

العراق يشارك في المؤتمر االول للجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين 

مناشدة

بواسطة م . ش . املواطنني احملترم 
اني املوظفة رواء قحطان عبدالكاظم املنسوبة 
الى ش��ركة نفط الش��مال / قس��م التخطيط 
ودراسات املشاريع / شعبة تطوير املوارد البشرية 
بعن��وان ) م . ماحظ ( ولدي خدمة ) عقد مؤقت 
( 3 س��نوات من��ذ عام 2008 وخدم��ة على املاك 
الدائم ملدة 6 س��نوات تقريبا منذ عام 2012 وحلد 
االن ، وما زلت اعمل في هذه الش��ركة ، جئتكم 
بطلبي هذا راجية التفضل باملوافقة على نقلي 
م��ن ش��ركة نفط الش��مال ال��ى ش��ركة توزيع 
املنتجات النفطية / املقر العام بغداد مع الدرجة 
الوظيفية والتخصيص املالي وحس��ب القاعدة 
الزوجية ولاس��تقرار الوظيفي ، علما ان سكني 

احلالي في محافظة بغداد .

رقم الشركة 780901
موبايل 07702651440

أمام أنظار معالي 
وزير النفط المحترم 
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شؤون عربية ودولية6

واشنطن - رويترز:
قال مس��ؤول أميرك��ي كبير ام��س االول اجلمعة إن 
الواليات املتحدة حذرت الس��عودية من أن القلق في 
الكوجنرس بس��بب الوضع اإلنس��اني في اليمن قد 
يح��د من املس��اعدات األميركية م��ع حثها الرياض 
على السماح بوصول املساعدات اإلنسانية بشكل 

كبير.
وفرض التحالف العس��كري الذي تقوده السعودية 
ويقاتل حركة احلوث��ي املتحالفة مع إيران في احلرب 
األهلية باليم��ن حصارا على موانئ اليمن قبل نحو 
شهر بعدما اعترضت السعودية صاروخا أُطلق من 

اليمن صوب العاصمة الرياض.
وعلى الرغم من تخفيف هذا احلصار فيما بعد فما 
زال الوض��ع في اليم��ن صعبا. ويواج��ه نحو ثمانية 
ماليني نس��مة ف��ي اليمن خطر اجملاعة مع تفش��ى 

الكوليرا والدفتيريا.
ودف��ع ذلك البيت األبيض إلى اتخ��اذ اخلطوة النادرة 
املتعلقة بإصدار بيانني خطيني في غضون أس��بوع 
بش��أن اليمن م��ن بينه��ا بيان ص��در اجلمع��ة دعا 
التحالف الذي تقوده الس��عودية إلى املساعدة في 
تيس��ير تدفق املساعدات اإِلنسانية والسلع املهمة 

لليمن بشكل حر.
وقال مس��ؤول كبي��ر ب��إدارة الرئيس دونال��د ترامب 
ش��ريطة عدم نش��ر اس��مه »أعتقد أن هناك قلقا 
متزاي��دا بش��أن األوضاع اإلنس��انية املس��تمرة في 
اليمن وعلى الرغم من أننا ملسنا تقدما لم نر تقدما 

كافيا .نريد أن نرى املزيد في األسابيع املقبلة«.
ودع��ا البي��ت األبيض أيض��ا احلوثيني إلى الس��ماح 
بتوزي��ع املواد الغذائي��ة واألدوية والوق��ود واتهمهم 

بالقمع السياسي والوحشية.
ويثي��ر العدد الكبير من القتلى الذين س��قطوا في 
صف��وف املدنيني ف��ي احل��رب اليمنية قل��ق أعضاء 
الكوجن��رس منذ فت��رة طويل��ة وأدى إل��ى تهديدات 
بوقف املس��اعدات األميركية للتحالف الذي تقوده 
الس��عودية. وتتضمن تلك املساعدات قيام الواليات 
املتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود وتقدمي 

دعم أمريكي محدود في مجال معلومات اخملابرات.
وأش��اد الس��ناتور الدميقراطي كري��س ميرفي الذي 
ينتق��د منذ أمد بعيد الدعم األميركي للحملة في 
اليمن بحملة ترامب لتوفير املس��اعدات اإلنسانية 
األس��بوع املاضي. ولكنه حذر ف��ي نفس الوقت من 

املساعدات األميركية للسعوديني.
وق��ال ميرفي« على إدارة ترامب أن تواصل توضيحها 
للس��عودية أن الوالي��ات املتح��دة ل��ن تدعم حملة 

تتعمد جتويع املدنيني إلخضاعهم«.
وق��ال املس��ؤول« نريد أن نك��ون واضح��ني جدا مع 
املسؤولني الس��عوديني بأن املناخ السياسي هنا قد 
يفرض علينا قيودا إذا ل��م تُتخذ خطوات لتخفيف 

األوضاع اإلنسانية في اليمن«.

دمشق - وكاالت:
أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية، التوقيع على اتفاق 
بشأن انضمام قرية برج عزاوي مبحافظة حلب إلى 

نظام وقف األعمال القتالية في سوريا.
جاء ه��ذا في بيان نش��ر على موق��ع وزارة الدفاع 
الروس��ية في اإلنترنت امس االول اجلمعة وأضاف 
البيان: »وبهذا الش��كل ارتفع ع��دد املدن والقرى 
التي انضمت إلى عملية املصاحلة في س��وريا إلى 

2303 بلدات وقرية«.
كم��ا اف��اد: » أن املفاوض��ات مع ق��وات املعارضة 
الس��ورية املس��لحة في محافظات حلب وحماة 
وحمص ودمشق والقنيطرة مستمرة بشأن ضم 

بلدات وقرى أخرى إلى وقف القتال«.
ونوهت الوزارة ب��أن مركز حميميم للمصاحلة بني 
األطراف املتحاربة في س��وريا، نفذ خالل يوم واحد 
3 عملي��ات تقدمي مس��اعدات إنس��انية ،في قرية 
س��ربس مبحافظة حلب، وقرية اخلناصر مبحافظة 
الالذقية وحطلة في دير الزور، وخالل ذلك مت تسليم 
م��واد غذائية للس��كان احملليني. وقال��ت الوزارة إن 

الوزن اإلجمالي للمساعدات بلغ 5،1 طن.

أميركا تحّذر السعودية 
في الكونجرس بسبب 

الوضع اإلنساني في اليمن

تواصل مفاوضات وقف إطالق 
النار في 5 محافظات سورية

متابعة - الصباح الجديد:

تتواص��ل تداعي��ات ق��رار الرئيس 
بنقل  ترم��ب  دونال��د  األميرك��ي 
الس��فارة األميركية الى القدس 
لتطغى على كل احداث العالم، 
س��يما املتعلق��ة منه��ا بغضب 
األوس��اط اإلس��المية والعربي��ة 
تقتص��ر  ول��م  والفلس��طينية. 
االعتراضات على هذه األوس��اط، 
بل امتدت لتشمل مجلس االمن 
الدول��ي ، اذ انتق��د مندوبو الدول 
األعضاء قرار واش��نطن االعتراف 
إلس��رائيل  عاصم��ة  بالق��دس 
واعتب��روا أن الق��دس الش��رقية 
أرض محتل��ة مؤكدي��ن أن وضع 
املدين��ة يج��ب أن يس��وى عب��ر 
املفاوض��ات ، فيم��ا عقد مجلس 
اجلامع��ة العربية على مس��توى 
وزراء اخلارجي��ة، ام��س الس��بت، 
اجتماعا طارئا بناء على طلب من 

فلسطني واألردن.
وعلى مدى اليومني املاضيني عبر 
اجملتمع الدولي، عن رفضه حلسم 
مصير القدس عبر قرارات أحادية 
خ��ارج مس��ار التف��اوض، فيم��ا 
ش��هدت املدينة وبقي��ة األراضي 
دامية  مواجهات  الفلس��طينية 
اإلس��رائيلي  االحتالل  ق��وات  مع 
مب��وازاة مظاه��رات حاش��دة في 
وإس��المية  عربي��ة  عواص��م 
األميرك��ي  الرئي��س  ق��رار  ض��د 
دونال��د ترمب االعت��راف بالقدس 
وعب��رت  إلس��رائيل،  »عاصم��ة« 
األمم املتحدة خالل جلس��ة طارئة 
جمللس األمن، أم��س االول اجلمعة 
، ع��ن »القلق البال��غ إزاء مخاطر 
تصاع��د العنف« إثر ق��رار ترمب, 
العاملية  القوى  وشددت مختلف 
املرجعيات  احت��رام  على ض��رورة 

الدولية.
وحذر املنسق اخلاص لألمم املتحدة 
لعملي��ة الس��الم ف��ي الش��رق 
األوسط نيكوالي مالدينوف، خالل 
اجللس��ة في كلمة عبر الفيديو 
من الق��دس، من مخاطر »تطرف 
دين��ي«، مش��دداً عل��ى أن وحده 
»التف��اوض ب��ني الطرف��ني« ه��و 
الوس��يلة لتقرير مصي��ر املدينة 
املقدسة، حسب وكالة الصحافة 
الفرنس��ية، ودعا مندوب فرنسا، 
خ��الل جلس��ة مجل��س األم��ن 
الدولي، لضبط النفس واالمتناع 
ع��ن تأجي��ج التوت��ر في الش��رق 
األوسط، معتبراً أن القدس يجب 
أن تك��ون عاصم��ة لدولت��ني من 

خالل املفاوض��ات، وقال إن قضية 
ذات طبيع��ة خاص��ة  »الق��دس 
إس��رائيل  يتخط��ى  ونطاقه��ا 

واألراضي الفلسطينية«.
وأعل��ن أن ب��الده ال تعت��رف بضم 
إسرائيل للقدس الشرقية، وتراها 
جزءاً من األراضي احملتلة، داعياً إلى 
احت��رام القان��ون الدولي وحماية 
التصعيد،  الدولتني وتف��ادي  حل 
وقال من��دوب بريطاني��ا إن لندن 
ستواصل الضغط على األطراف 
لتفادي أي إجراء يعرقل الس��الم، 
موضحاً أن ب��الده ملتزمة باتفاق 
فلسطيني-إس��رائيلي  س��الم 
وف��ق ح��دود 1967، كم��ا اعتب��ر 
أن »الق��دس الش��رقية ج��زء من 
احملتلة«،  الفلس��طينية  األراضي 
وقال إن اإلجراءات األحادية تقوض 
فرص الس��الم الدائم في الشرق 

األوسط.

*اجملتمع الدولي اليعترف 
ودع��ا الواليات املتح��دة إلى طرح 
بش��أن  تفصيلي��ة  مقترح��ات 
حتقيق السالم بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني، ووصف قرار ترمب 
بأن��ه »غي��ر مفيد«، أم��ا مندوب 
مص��ر فق��ال إن وض��ع الق��دس 
كمدين��ة محتلة لم ول��ن يتغير 
بعد القرار األميرك��ي، معتبراً أن 
ل��ه تأثيرات س��لبية للغاية على 

مس��ار عملية الس��الم،  مضيًفا 
»نش��عر بقلق بالغ م��ن تداعيات 
الق��رار األميركي على اس��تقرار 
املنطق��ة، مضيف��اً أن »اجملتم��ع 
بالق��دس  يعت��رف  ال  الدول��ي 
عاصمة إلس��رائيل ، كافة قرارات 
مجل��س األمن رفض��ت االحتالل 

اإلسرائيلي للقدس«.

*اوروبا القدس عاصمة الدولتني 
وكش��ف مندوب الس��ويد إن آثار 
تتخطى منطقة  القدس  قضية 
الش��رق األوس��ط بكثير، معتبراً 
بي��ان ترم��ب أح��ادي اجلان��ب  أن 
م��ن  الكثي��ر  موق��ف  ويناق��ض 
ال��دول )..( أوروب��ا لديه��ا موقف 
موح��د باعتبار الق��دس عاصمة 
مس��تقبلية للدولتني«، مضيفاً: 
»ال نعترف بقرار واش��نطن اعتبار 
القدس عاصمة إلسرائيل«، لكن 
نيكي هيلي،  األميركية،  املندوبة 
قال��ت إن حدود الق��دس يحددها 
اإلسرائيليون والفلسطينيون عبر 
التف��اوض، مؤكدة أن »إس��رائيل 
لن يت��م إرغامها عل��ى أي اتفاق 
األمني��ة«،  مصاحله��ا  يراع��ي  ال 
وأضاف��ت: ملتزمون بدفع عملية 
الس��الم ونتمت��ع مبصداقية من 
الطرف��ني، أما مندوب فلس��طني 
فقال إن على الواليات املتحدة أن 
تتراج��ع عن قراره��ا حول القدس 

تداعي��ات  م��ن  احملتل��ة، مح��ذراً 
خطي��رة لقرار لترم��ب، واعتبر أن 
ق��رار ترم��ب يتعارض م��ع قرارات 
مجل��س األم��ن ح��ول القضي��ة 
الفلسطينية، طالباً من مجلس 
األمن أن يؤكد »على وضع القدس 

ورفض القرار األميركي«
وكررت روسيا في اجللسة قولها 
إن »القدس الش��رقية ستصبح 
عاصمة فلسطني في املستقبل 
والغربي��ة عاصم��ة إلس��رائيل«، 
معلن��ًة أنه��ا طلبت م��ن اجلانب 
األميركي شرح س��بب قرار نقل 
الس��فارة للقدس، وقالت روسيا 
دائم��ة  تس��وية  عل��ى  »نعم��ل 
تضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة 
مندوبة  واعتبرت  فلس��طينية«، 
األردن أن »عل��ى الواليات املتحدة 
أن تلع��ب دور الراع��ي املنوط بها 
جتاه الس��الم«، مش��ددًة على أن 
»قرار ترمب باطل قانوناً ومخالف 
لقرارات الشرعية الدولية«، وبعد 
الس��ويد  اجللس��ة أكد س��فراء 
وفرنسا واملانيا وإيطاليا وبريطانيا 
لدى األمم املتحدة أن قرار ترمب »ال 
يتطابق مع قرارات مجلس األمن 
الدول��ي«، مؤكدي��ن أن الق��دس 
األراض��ي  م��ن  ج��زء  الش��رقية 
الفلس��طينية احملتلة، وقالوا في 
إعالن ص��در في بيان إثر االجتماع 
الطارئ جملل��س األمن، وجدت فيه 

واشنطن نفسها معزولة، إن قرار 
ترمب »ال يخدم فرص السالم في 
املنطقة« ودع��وا »كافة األطراف 
والفاعلني اإلقليميني إلى العمل 
مع��ا للحف��اظ عل��ى اله��دوء«، 
وش��ددوا على أنه في هذا االطار 
»يجب أن تك��ون القدس عاصمة 
لدولتي اسرائيل وفلسطني. وفي 
غياب اتفاق، ال نعترف بأية سيادة 

على القدس«.
وكش��ف وزير اخلارجي��ة األميركي 
ريكس تيلرس��ون إن نقل السفارة 
األميركي��ة إل��ى القدس ل��ن يتم 
على األرجح قبل عامني على األقل، 
مضيفاً أن »الرئيس في بيانه ، لم 
يش��ر إلى أي وضع نهائي للقدس. 
فعلي��اً، لقد كان )ترم��ب( واضحاً 
ج��داً أن الوض��ع النهائ��ي، مبا فيه 
)مل��ف( احلدود، س��ُيترك لألطراف 

املعنية للتفاوض«.
وأك��د مص��در فلس��طيني كبير، 
أن الرئي��س محم��ود عب��اس أم��ر 
بقطع كل االتصاالت مع الواليات 
املتح��دة في ه��ذا الوق��ت، بينما 
أف��اد مس��اعدون لعب��اس بأنه لن 
يلتقي ترم��ب أو نائبه مايك بنس، 
ال��ذي من املق��رر أن ي��زور املنطقة 
الصح��ة  وزارة  وأعلن��ت  قريب��اً، 
استش��هاد  ع��ن  الفلس��طينية 
ش��اب بعد إصابته برصاص جيش 
االحت��الل في مواجه��ات في خان 

يونس قرب الش��ريط احلدودي في 
جن��وب قطاع غ��زة، أم��س، بينما 
أف��ادت تقاري��ر بإصاب��ة املئات في 
مواجه��ات اندلع��ت ف��ي نحو 30 
موقعاً في الضفة الغربية احملتلة.

*جلسة طارئة للجامعة 
العربية 

عق��د مجل��س اجلامع��ة العربية 
اخلارجي��ة،  وزراء  مس��توى  عل��ى 
امس السبت، اجتماعا طارئا بناء 
على طلب من فلس��طني واألردن، 
ملناقش��ة تبعات اعت��راف الرئيس 
بالقدس  ترامب  دونال��د  األميركي 

عاصمة إلسرائيل.
دول��ة  ملندوبي��ة  مذك��رة  ووف��ق 
فلس��طني، س��يناقش االجتم��اع 
بحث التح��ركات العربية الواجبة 
إزاء التغي��ر في املوق��ف األميركي 
الق��دس  مبكان��ة  »مي��س  ال��ذي 

ووضعها القانوني والتاريخي«.
واعتبرت املذك��رة أن إعالن ترامب 
»خ��رق س��افر للقان��ون الدول��ي 
وقرارات مجلس األمن الدولي ذات 
الصلة واتفاقية جنيف الرابعة«.

وجاء طلب عقد االجتماع الطارئ 
العرب، اس��تنادا  اخلارجية  ل��وزراء 
للق��رارات الص��ادرة ع��ن مجلس 
عل��ى  العربي��ة  ال��دول  جامع��ة 
مستوى القمة والوزاري في دوراته 

املتعاقبة.

مواجهات دامية مع االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين 

المجتمع الدولي يرفض حسم مصير القدس 
عبر قرارات أحادية خارج مسار التفاوض

سفراء السويد 
وفرنسا وألمانيا 

وإيطاليا وبريطانيا 
لدى األمم المتحدة 

يؤكدون أن قرار 
ترامب »ال يتطابق 

مع قرارات مجلس 
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لندن - وكاالت:
أعلنت املفوضي��ة األوروبية عن تقدم 
كبي��ر في املرحلة األول��ى من عملية 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروبي، 
وأّن املناقش��ات ميكن أن تتحرك نحو 
اتف��اق التج��ارة، حي��ث ظه��ر رئيس 
املفوضي��ة، جان كلود جونكر، بجانب 
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
امس االول اجلمعة، حني مت اإلعالن عن 

هذا التقدم.
وكش��ف مص��در كبي��ر أن بريطانيا 
س��تدفع تس��وية مالية تقدر ب�35-

م��ع  اس��ترليني،  جني��ه  ملي��ار   39
مغادرته��ا االحتاد األوروبي، وقالت ماي 
إن االتفاق األخير خل��روج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي ش��هد حتس��نا كبيرا، 
والذي تطلب التف��اوض والتناول من 
الطرف��ني، وأضاف��ت أن ذل��ك تضمن 
لدافع��ي  عادل��ة  مالي��ة  تس��وية 
البريطاني��ني، مؤكدة على  الضرائب 

أن��ه لن تكون هناك ح��دود صلبة بني 
إيرلندا الش��مالية وبريطانيا ، وسط 
الدس��تورية  الس��المة  احلفاظ على 

واالقتصادية لبريطانيا.
وأك��دت م��اي أن االتفاق س��يتضمن 
حق��وق 3 مالي��ني مواطن م��ن االحتاد 
بريطانيا،  ف��ي  متواجدي��ن  األوروب��ي 
وفق��ا للمنصوص عليه ف��ي القانون 
البريطان��ي وتنفذه احملاك��م، ووصف 
مايكل غوف، الذي لعب دورًا رئيس��ًيا 
في حملة إجازة التصويت، الصفقة 
بأنها إجناز ش��خصي لرئيسة الوزراء 
البريطاني��ة، ويص��ب ف��ي مصلحة 
بريطاني��ا بأس��رها، وأش��اد مجل��س 
ال��وزراء املؤي��د خل��روج بريطاني��ا من 
االحت��اد األوروب��ي، مبه��ارات تيريزا ماي 
كمف��اوض، وقال إنها تس��تطيع اآلن 
التح��رك لتأم��ني اتفاقية جت��ارة حرة 
مع االحت��اد األوروبي، ويأت��ي ذلك بعد 
أن عم��ل الدبلوماس��يني ليل��ة أمس 

االول  اجلمعة إلبرام اتفاق بريكس��ت 
بش��أن احلفاظ على احلدود األيرلندية 

الناعمة.
وانسحب احلزب الدميقراطي الوحدوي 
األيرلندي، بعد االعتراض على خطط 
أيرلن��دا  ب��ني  التنظيمي��ة  املالءم��ة 
للحف��اظ  واجملمهوري��ة  الش��مالية 
على احلدود ب��ني البلدين، ولكن قالت 
رئيسة احلزب آرلني فوستر، إن االتفاق 
حافظ على 6 تغيرات جوهرية بشأن 
احل��دود األيرلندي��ة، وأضاف��ت أّنه »ال 
يوجد خط أحمر عند البحر األيرلندي 
وهناك تأكيد واضح على أن بريطانيا  
بأكمله��ا س��تغادر االحت��اد األوروبي، 
واالحت��اد  املوح��دة  الس��وق  وتت��رك 
اجلمرك��ي«، واجتمعت الس��يدة ماي 
والسيد ديفيد ديفيس، في بروكسل، 
حيث التقيا رئيس املفوضية األوروبية، 
واملفاوض الرئيس��ي لالحتاد، ميش��ال 
مفاوض��ي  كبي��ر  وأوض��ح  بارنيي��ه، 

االحت��اد األوروب��ي ميش��ال بارنييه، أن 
نص االتفاق ميكن أن يش��كل أساسا 
التف��اق اخل��روج النهائ��ي م��ن االحتاد 
األوروبي، املرتق��ب أواخر آذار 2019، إال 
أن بارنييه شدد على أنه يجب العمل 

عليه، وتدعيمه، وتوضيحه.
إل��ى  وبالنظ��ر  أن��ه  بارنيي��ه  ورأى 
الش��روط التي وضعته��ا بريطانيا 
ف��إن اتفاق التجارة احل��رة على غرار 
ذلك املوقع مع كن��دا، بات النموذج 
املرج��ح اعتم��اده أساس��ا أوروبي��ا 
بارنييه« لس��نا  وأض��اف  لالتف��اق، 
نحن )م��ن يريد ذلك( ب��ل أصدقاؤنا 
الذين يضع��ون هذه  البريطاني��ون 
اخلط��وط احلمراء الت��ي تغلق أبوابا 
معين��ة، ل��ذا فس��نعمل على هذا 
النموذج«، وسيتم توقيع االتفاقية 
م��ن قب��ل جمي��ع زعم��اء االحت��اد 
األوروبي ف��ي قمة اجملل��س األوروبي 

في األسبوع املقبل .

طهران - وكاالت:
وص��ل وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي 
بوريس جونس��ون إلى طهران امس 
السبت، في زيارة وصفها دبلوماسي 
باالس��تثنائية، مشيرا  رفيع  إيراني 
إل��ى وجود »توجه��ات إيجابية« في 

سياسة لندن.
وق��ال الس��فیر اإلیراني ل��دى لندن 
حمید بعیدي جناد قبيل الزيارة، إنها 

تتي��ح بحث العالقات ب��ني البلدين 
بجمیع أبعادها.

وأكد بعیدي جن��اد أن االتفاق النووي 
الرئیس��یة  احمل��اور  أح��د  س��یكون 
ملباحث��ات جونس��ون ف��ي طهران، 
احلكوم��ة  موق��ف  أن  واعتب��ر 
البریطانی��ة إیجاب��ي في مس��ألة 

صون هذا االتفاق.
وأشار الدبلوماسي اإليراني إلى بقاء 

خالف��ات مع بریطانیا ح��ول قضایا 
املنطقة، لكن��ه أعرب عن أمله في 
أنه على ضوء »التوجهات اإليجابية 
احلكوم��ة  م��ن  ش��هدناها  الت��ي 
البریطانی��ة خ��الل الع��ام األخي��ر، 
بإمكاني��ة الوص��ول إل��ى تفاه��م 
أفضل في بعض اجملاالت«  ملصلحة 

السالم واالستقرار باملنطقة.
م��ن  ف��إن  جن��اد،  لبعی��دي  ووفق��ا 

لتقدمي  الدع��وة  اإليجابي��ات  ه��ذه 
للیم��ن،  اإلنس��انية  املس��اعدات 
وتأكي��د ض��رورة فك احلص��ار عنه، 
بيد أن م��ا تتوقعه طهران من لندن 
أكث��ر من ذل��ك، وهو وق��ف تصدیر 
األس��لحة للس��عودية واستخدام 
بريطانيا »جمي��ع أدواتها للضغط 
على الس��عودیة لوق��ف هجماتها 

على الشعب الیمني«.

بريطانيا تدفع 39 مليار جنيه إسترليني مع مغادرتها االتحاد األوروبي

جونسون إلى طهران في زيارة »استثنائية«

االتفاق سيتضمن حقوق 3 ماليين مواطن وسط ترحيب أيرلندي كبير

سورندراناجار - رويترز:
أدلى عش��رات األلوف م��ن الهنود 
مراح��ل  أول��ى  ف��ي  بأصواته��م 
انتخاب��ات تش��ريعية ف��ي والي��ة 
جوجارات بغرب البالد امس السبت 
حيث يواجه رئيس ال��وزراء ناريندرا 
مودي أصع��ب اختبار انتخابي منذ 
توليه الس��لطة بعد فوز س��احق 

في 2014.

احلمل��ة  بنفس��ه  م��ودي  وق��اد 
االنتخابي��ة س��عيا لبق��اء حزب��ه 
بهاراتيا جاناتا في س��لطة الوالية، 
مسقط رأسه، فيما متثل معارضة 
متعددة أكبر حتد له قبل االنتخابات 

العامة املقررة في 2019.
وتوقعت ثالثة اس��تطالعات للرأي 
قب��ل التصويت ال��ذي يجرى امس 
الس��بت وفي األس��بوع املقبل فوز 

بهاراتيا جانات��ا ولكن بأغلبية أقل 
بكثير مم��ا حققه ف��ي االنتخابات 

السابقة.
وبدأ الناخب��ون التوافد على مراكز 
التصوي��ت امس الس��بت واضطر 
 15 لنح��و  لالنتظ��ار  بعضه��م 
دقيقة بس��بب عط��ل في ماكينة 

التصويت اآللي.
حكوم��ة  ف��ي  مس��ؤولون  وق��ال 

الوالية إن أكثر من 15 في املئة من 
الناخبني ف��ي س��ورندراناجار أدلوا 
بأصواتهم في الساعات األولى من 

التصويت.
أج��ري  لل��رأي  اس��تطالع  وتوق��ع 
األس��بوع املاض��ي حص��ول ح��زب 
بهاراتي��ا جاناتا على ما بني 91 و99 
مقعدا من 182 مقعدا في مجلس 
نواب الوالي��ة وحزب املؤمتر املعارض 

على ما بني 78 و86 مقعدا وهو ما 
يوحي بسباق انتخابي محتدم.

لكن اس��تطالعات ال��رأي كثيرا ما 
تخط��ئ. وال ي��زال م��ودي يحظ��ى 
بش��عبية تفوق منافس��يه بكثير 

في أنحاء البالد.
وس��يجري ف��رز األص��وات ف��ي 18 
كان��ون األول وتعل��ن النتائ��ج في 

نفس يوم اجراء االنتخابات.

وقالت جلن��ة االنتخابات إن املرحلة 
الوالية  برمل��ان  األول��ى النتخاب��ات 
امس السبت تش��هد تنافس 977 
مرش��حا ف��ي 89 دائ��رة انتخابية 
موزع��ة على 19 منطقة في أنحاء 

جوجارات.
ويدلي أكثر من 21 مليون شخص 
بأصواتهم في املرحل��ة األولى من 

االنتخابات امس السبت.

الهنود يصوتون في أولى مراحل انتخابات تشريعية بمسقط رأس رئيس الوزراء



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع العراق وإيران، أمس الس��بت، 
اتفاقية تصدير النفط من حقول 
كركوك إلى إيران مبعدالت من 30 
إل��ى 60 ألف برمي��ل يوميا قابلة 

للزيادة.
وأوضح مدير عام شركة تسويق 
النفط )س��ومو( عالء الياس��ري، 
أن عملية التصدير ستبدأ قريباً، 
وس��تتم ع��ن طريق الش��احنات 
اخملصصة، إل��ى النقطة احلدودية 
ب�«كرمنش��اه  الدولت��ن  ب��ن 
اإليراني��ة«، حلن االنته��اء من مد 

أنبوب نفطي لهذا الغرض.
العراق��ي  االتف��اق  أن  وأض��اف، 
اإليراني، سيس��هم ف��ي إضافة 
منف��ذ تصدي��ري جدي��د للعراق 
يشكل إضافة في تصريف نفط 
كركوك وحتقيق جدوى اقتصادية 

للعراق.
وكان وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيبي، أعلن األس��بوع املاضي، 
أن الياس��ري توجه إلي��ران، إلجراء 
بدء  لتحدي��د موع��د  مباحث��ات 
حق��ول  م��ن  النف��ط  ص��ادرات 

كركوك العراقية.
يش��ار إل��ى توقي��ع »اللعيب��ي« 
اإليران��ي »بيجن زنكة«،  ونظيره 
في شباط املاضي، على اتفاق مد 
أنبوب لنقل خام النفط العراقي 
من حقول كرك��وك عبر األراضي 
اإليراني��ة، ونقل النف��ط العراقي 

من البصرة إلى عبادان بإيران.
ال��ى ذل��ك، أعل��ن وزي��ر الطاقة 
نوف��اك،  ألكس��ندر  الروس��ي، 
مش��اركة  اقترح��ت  بغ��داد  أن 
الش��ركات الروس��ية ف��ي بن��اء 
خط ألنابي��ب النفط » كركوك � 

جيهان«.
وق��ال نوف��اك للصحافي��ن أن��ه 
»س��يتم بناء خط أنابيب النفط 
م��ن حقول كرك��وك إل��ى ميناء 
جيه��ان الترك��ي.. وه��م يريدون 
)بغداد( أن تشارك شركات روسية 
أيضا في بناء خط أنابيب النفط 
هذا، ش��ركاتنا الروسية العاملة 
في مج��ال بناء خط��وط أنابيب 

النفط«.
وكانت وزارة النفط أعلنت سابقا 
عن نيتها مد خ��ط أنابيب جديد 

محل اجلزء القدمي املتضرر بشدة 
من خط كركوك � جيهان.

على صعيد آخ��ر، اعلن محافظ 
البنك املركزي علي العالق تقليل 
الع��راق االعتم��اد عل��ى اإليرادات 
النفطي��ة إل��ى نس��بة %15 من 
املوازنة بع��د 30 عاماً من االن اي 

في عام 2047.
وقال العالق في كلمة خالل املؤمتر 
السنوي الثالث للبنك حتت شعار 
»دور البن��ك املرك��زي ف��ي حتقيق 
املال��ي واالقتصادي«،  االس��تقرار 

امس السبت، ان »هناك مؤشرات 
حقيقي��ة لصال��ح إجن��از بدائ��ل 
أخرى غير النفط سيتم االعتماد 

عليها«.
واك��د العالق »س��نقلل االعتماد 
على اإلي��رادات النفطية تدريجيا 
وس��نقلل ه��ذه الفج��وة مبقدار 
%2,5 سنويا وملدة 30 سنة بحيث 
يصب��ح االعتم��اد عل��ى اإلي��راد 
النفطي بنسبة ال تتجاوز ال�15% 

بعد 30 عاما«.
وأوضح ان »العراق سيشهد أكبر 

عمليات اس��تثمار خ��الل الفترة 
املقبلة ولكن ذلك مقرون بتوفير 
البيئة املناس��بة االس��تثمارية«، 
مشيرا إلى أن »العتماد على مورد 
املوازنة س��يكون  واحد إلي��رادات 
معرضا للتقلبات املستمرة وهذا 
ما سيس��عى الع��راق لتحقيقه 
من خ��الل تقليل االعتم��اد على 

النفط كمورد واحد للموازنة«.
وكان��ت اعم��ال املؤمتر الس��نوي 
الثال��ث للبنك املرك��زي العراقي 
انطلقت في بغداد بحضور عربي 

ودولي كبير.
وأفاد مستشار في البنك املركزي 
العراقي ان »البنك املركزي العراقي 
عقد، صباح أمس، مؤمتره السنوي 
الثالث في العاصم��ة بغداد حتت 
شعار )نحو حتقيق استقرار مالي 

واقتصادي مستدام(«.
وأضاف املصدر ، أن »املؤمتر ش��هد 
حض��ورا عربي��ا ودولي��ا كبيرا من 
بينها دول الكوي��ت ولبنان ومصر 
واألردن وتون��س إضاف��ة الى ممثلي 

البنك وصندوق النقد الدولين«.

توّجه لتقليل االعتماد على اإليرادات النفطية إلى 15 % 

العراق يوّقع اتفاقية تصدير نفط كركوك إليران

 سيتم بناء خط
 أنابيب النفط من
 حقول كركوك
 إلى ميناء جيهان
 التركي.. وهم
 يريدون )بغداد( أن
 تشارك شركات
 روسية أيضا في
 بناء خط أنابيب
النفط هذا

جانب من توقيع االتفاقية

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار النفط أكثر من واحد في املئة، 
بدع��م من زيادة في الطل��ب الصيني على اخلام 
وتهدي��دات بإضراب ف��ي نيجيري��ا، أكبر مصدر 

للخام في أفريقيا.
لكن األس��عار تنهي األسبوع على خسائر تصل 
إلى 1.8 باملئة وسط قلق من أن تزايد انتاج النفط 
األميركي ق��د يقوض تخفيضات اإلمدادات التي 

تقودها أوبك.
وصعدت عقود خ��ام القياس العاملي مزيج برنت 
ألق��رب اس��تحقاق 1.20 دوالر أو ما يع��ادل 1.93 
باملئة لتبلغ عند التس��وية 63.40 دوالر للبرميل 
لكنه��ا تنهي االس��بوع منخفض��ة حوالي 0.6 

باملئة.
وأغلق��ت عق��ود خ��ام القي��اس األميركي غرب 
تكس��اس الوس��يط مرتفعة 67 س��نتا أو 1.18 
باملئة وتنهي األسبوع على خسارة تبلغ نحو 1.8 

باملئة.
وزادت واردات الص��ن من النف��ط اخلام إلى 9.01 
مليون برميل يوميا وهو ثاني أعلى مستوى على 
اإلطالق وفقا ملا أظهرته بيانات من اإلدارة العامة 

للجمارك.
وس��يدفع ازدهار الطلب الصن لتتجاوز الواليات 
املتحدة كأكبر مستورد للنفط اخلام هذا العام.

ويتوق��ع بنك االس��تثمار األميرك��ي جيفريز إنه 
يتوق��ع منو الطلب على النفط 1.5 مليون برميل 
يوميا في 2018 مدفوعا بزيادة نحو عشرة باملئة 

في الطلب الصيني.
وق��ال تام��اس فارجا احملل��ل لدى بي.ف��ي.إم أويل 
أسوس��يتس ”بصف��ة عامة، الس��وق تبدو أكثر 

متانة وليس أكثر ضعفا“.
وأض��اف فارجا أن تهدي��دات من نقاب��ة عمالية 
ف��ي نيجيريا، أكب��ر مصدر للنفط ف��ي إفريقيا، 
باإلضراب عن العمل في وقت الحق هذا الش��هر 

قدمت أيضا دعما لألسعار.

لندن ـ رويترز:
تذبذبت أس��عار الذهب حول أدنى مستوى لها 
في أربعة أشهر وسجلت أكبر هبوط أسبوعي 
من��ذ آي��ار بع��د أن غ��ذى التقدم في مش��روع 
قانون أميركي إلصالح الضرائب التفاؤل بش��أن 

االقتصاد ودفع الدوالر للصعود.
وأبرزت بيان��ات أقوى من املتوق��ع للوظائف في 
الوالي��ات املتح��دة ص��درت يوم اجلمع��ة متانة 
النمو االقتص��ادي وعززت التوقعات بأن مجلس 
االحتياط��ي االحت��ادي س��يرفع أس��عار الفائدة 

األسبوع املقبل.
وارتفع سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.15 
باملئ��ة إل��ى 1248.11 دوالر لألوقي��ة )األونصة( 
ف��ي أواخر جلس��ة التداول بالس��وق األميركي 
لكنها تبقى قرب أدنى مس��توى منذ السادس 
والعش��رين من متوز البال��غ 1243.71 دوالر الذي 
س��جلته في جلس��ة اخلميس. وينه��ي املعدن 
األصف��ر األس��بوع منخفض��ا 2.5 باملئ��ة وهو 
الهبوط األسبوعي الثالث على التوالي واألكبر 

منذ أوائل آيار.
وانخفضت العقود األميركية للذهب 0.4 باملئة 

لتبلغ عند التسوية 1248.40 دوالر لألوقية.
ومن بن املعادن النفيسة األخرى انخفض سعر 
البالت��ن للبيع الف��وري 0.7 باملئ��ة إلى 885.50 
دوالر لألوقي��ة بعد أن هبط في وقت س��ابق من 
اجللس��ة إل��ى 878.50 دوالر وهو أدنى مس��توى 
من��ذ ش��باط 2016 . وينهي البالتن األس��بوع 
على خسائر قدرها 5.4 باملئة، وهي أكبر خسارة 

أسبوعية في 13 شهرا.
وارتفع��ت الفض��ة 0.5 باملئة ال��ى 15.81 دوالر 
لألوقي��ة لكنها تنهي األس��بوع على خس��ارة 

تبلغ نحو 4 باملئة.

خام برنت عند 63.40 
دوالرًا للبرميل

أدنى مستوى 
للذهب في 4 أشهر

متابعة الصباح الجديد:

»االستثمار  منتدى  أعمال  انطلقت 
والعال��م  أفريقي��ا  ف��ي  واألعم��ال 
2017«، ف��ي مدينة ش��رم الش��يخ 
ويس��تمر ملدة 3 أيام. ونظم املنتدى، 
الدولي،  والتع��اون  وزارة االس��تثمار 
ووكالة االستثمار اإلقليمية التابعة 
ملنظمة الكوميسا. وبحسب وكالة 
أنباء الشرق األوسط ألقى 4 رؤساء 
أفارق��ة كلمات ف��ي املؤمت��ر، فضال 
ع��ن رئي��س املص��ري، عب��د الفتاح 

السيسي.
كم��ا ش��ارك في��ه مجموع��ة من 
أصح��اب  الدولي��ن  األعم��ال  رواد 
واحملتمل��ة  احلالي��ة  االس��تثمارات 
املالية  واملؤسس��ات  أفريقي��ا،  ف��ي 
الرائدة واملمولون وبنوك االس��تثمار 
املالي��ة،  اخلدم��ات  ومؤسس��ات 
وال��وكاالت  الدولي��ة  واملؤسس��ات 

متعددة األطراف. 
وقدم مؤمتر أفريقيا 2017 نظرة على 
للصناديق  اجلدي��دة  األعم��ال  فرص 
والبن��وك واملس��تثمرين االعتبارين 
واملستثمرين املالك الذين يتطلعون 
إلى توسيع محافظهم االستثمارية 
ف��ي أفريقي��ا. كم��ا متيز مؤمت��ر هذا 
الع��ام بتخصي��ص يوم للش��ركات 
الناشئة الرائدة ورواد األعمال مليء 
التجارية،  األعم��ال  باحل��وارات ع��ن 

وتق��دمي ع��روض تقدميي��ة ف��ي هذا 
الش��أن جلذب التمويل والش��راكات 
لبعض املشروعات األكثر ابتكارا من 

القاهرة إلى كيب تاون.
املنت��دى  ف��ي  املش��اركون  واتف��ق 
عل��ى أهمي��ة األس��واق األفريقي��ة 
ملص��ر، وأن الوقت احلال��ي هو األمثل 
لالس��تثمار فيه��ا، مل��ا متتلك��ه من 
سوق اس��تهالكية تضم 1.2 مليار 

مستهلك.
كبي��ر  مرزب��ان،  ش��هاب  وأك��د 
مستشاري وزيرة االستثمار والتعاون 
الدول��ي ورئيس ش��ركة مصر لريادة 
األعم��ال، أن ال��وزارة تدع��م التوجه 
ألفريقيا ومن��اخ األعمال بوجه عام، 
مشيراً إلى أن القارة األفريقية لديها 
اس��تهالكية  موارد بش��رية وسوق 
تق��در ب���1.2 مليار مواط��ن أفريقي 
معظمهم من الش��باب وأيضاً فى 

منتصف العمر.
وأش��ار إل��ى أن مصر لديه��ا حوافز 
اس��تثمارية وتتع��اون م��ع القطاع 
اخل��اص لدع��م بيئ��ة األعم��ال مب��ا 
ينعك��س ف��ي النهاية عل��ى القارة 
للس��وق  والوص��ول  الس��مراء، 
األفريقي��ة حتى وإن كان صعباً على 
بعض الشركات إال أن البعض اآلخر 
كان ل��ه نصيب فى الدخ��ول لتلك 

السوق.
وق��ال أحم��د الوكيل، رئي��س االحتاد 
الع��ام للغ��رف التجاري��ة، إن هناك 

صعوب��ات تعيق حرك��ة التجارة في 
أفريقي��ا م��ن بينها الط��رق والنقل 
واحلصول على التأش��يرات، مضيفاً 
احلكوم��ة  م��ع  يبح��ث  االحت��اد  أن 
املصرية واحلكوم��ات األفريقية حل 

هذه املشاكل فى املستقبل.
وأض��اف »الوكيل«، ف��ي تصريحات 

عل��ى هام��ش مش��اركته باملؤمت��ر، 
أن��ه يتع��ن عل��ى مص��ر أن تنظ��ر 
إل��ى أفريقيا لكى تنم��و، ألننا على 
يق��ن أن القارة ما زالت بك��راً، وبها 
العدي��د م��ن املقومات وامل��واد اخلام 
والث��روات واملع��ادن، وكل العناص��ر 
األولية لعملية التنمية املستدامة، 

مش��دداً على ضرورة استغالل وجود 
ال��دول األفريقي��ة في ه��ذا املنتدى 

االستغالل األمثل.
وقالت هبة س��المة، رئيس الوكالة 
التابع��ة  لالس��تثمار  اإلقليمي��ة 
للكوميس��ا، إن إجمالي جتارة مصر 
مع الدول األفريقية خالل عام 2016 

بلغ نح��و 5.4 ملي��ار دوالر منها 2.9 
مليار دوالر ص��ادرات و2.5 مليار دوالر 

واردات.
وأضافت أن الصادرات املصرية الرئيسة 
شملت البالستيك والزيوت العطرية 
الس��كرية  واحللوي��ات  والس��كريات 
واآلالت واملع��دات الكهربائي��ة وقطع 
غيارها، واللؤلؤ الطبيعى أو املستزرع 
)الصناعي( واألحجار الكرمية أو شبه 
الكرمية، كما تضمنت تلك الصادرات 
املع��ادن الثمين��ة والوق��ود املعدن��ي، 
والزيوت املعدنية ومنتجات تقطيرها، 
واخلض��راوات والفواك��ه واملكس��رات 
وأن��واع أخرى من النبات��ات، وعدداً من 
املواد املصنع��ة، والصابون، والعوامل 
العضوية النشطة سطحياً، وأجهزة 
الغس��يل، والتش��حيم، وم��واد م��ن 

احلديد أو الصلب.
وأش��ارت إلى أن حجم جتارة مصر مع 
الدول األفريقية تزايد بش��كل مطرد 
خالل الس��نوات ال���16 األخيرة، حيث 
ارتفع��ت الص��ادرات م��ن 215 مليون 
دوالر ف��ي ع��ام 2001 إل��ى قراب��ة 3 
مليارات دوالر في عام 2016، وارتفعت 
ال��واردات من 348 مليون دوالر إلى 2.5 

مليار دوالر في عام 2016.
من جهته، طالب مصطفى النجارى، 
عض��و مجل��س احلاص��الت الزراعية، 
جمي��ع احلكوم��ات األفريقي��ة بدعم 
القطاع اخلاص، مش��يراً إلى أن اإلرادة 
السياس��ية مهم��ة لتيس��ير اتخاذ 

اإلج��راءات الت��ي تس��هم ف��ى زيادة 
التبادل التج��ارى للمنتجات الزراعية 

بن مصر ودول القارة األفريقية.
الى ذلك، يدرس احت��اد الغرف املصرية 
واإلفريقية، مع وزير االقتصاد التشادي، 
إنش��اء طريق بري يربط مصر بتشاد، 
مير عب��ر 4 دول إفريقية، لزيادة التبادل 

التجاري بينها.
وخ��الل فعالي��ات منتدى االس��تثمار 
واألعمال في إفريقيا والعالم »إفريقيا 
2017«، ق��ال عالء عز، أم��ن عام احتاد 
الغرف املصرية، في تصريحات لوكالة 
أنباء الشرق األوس��ط، أمس السبت، 
إنه متت مناقش��ة إنش��اء طريق بري 
يربط بن مصر وتش��اد ومير عبر 4 دول 

إفريقية.
وأض��اف أن الطريق احلال��ي غير ممهد 
ويحجب التبادل السلعي، الفتا إلى أن 
الطريق اجلديد س��يعمل على خفض 
أسعار الس��لع بن البلدان اإلفريقية 
التي ستتش��ارك في الطريق، مؤكدا 
أن اجلان��ب التش��ادي أب��دى ترحيب��ه 

بإنشائه.
ووفق��ا ل��ه، س��يجري احلص��ول على 
منح��ة من االحت��اد األوروب��ي لتمويل 
دراسات جدوى املشروع ومنها سيتم 
حتديد تكلف��ة اجلزء املص��ري، كذلك 
م��ا إذا كان الطريق س��يمر عبر ليبيا 
أو الس��ودان، منوه��ا بأنه م��ن املقرر 
االنتهاء من الدراس��ة منتصف العام 

املقبل.

طريق بري تجاري يربط 4 دول إفريقية بينها مصرتقـرير

انطالق أعمال منتدى االستثمار األفريقي في شرم الشيخ

منتدى االستثمار األفريقي في شرم الشيخ
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن االحتاد األوروبي واليابان أنهما 
أجن��زا بن��ود اتفاق ضخ��م للتبادل 
التج��اري احلر بينهما، اعتبر مبثابة 
حت��د للحمائية التي يدع��و إليها 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وال ي��زال عل��ى الطرف��ن التوقيع 
واملصادق��ة عل��ى االتف��اق ال��ذي 
وصف��ه االحتاد األوروب��ي ب� »األكبر 

عل��ى اإلط��الق«، وح��دد اجلانب��ان 
خطوطه العريض��ة للمرة األولى 

في متوز املاضي.
وقال رئيس املفوضية األوروبية جان 
كلود يونكر ورئيس الوزراء الياباني 
ش��ينزو آب��ي ف��ي بيان مش��ترك 
»نرحب بإجناز املفاوضات في ش��أن 
اتف��اق الش��راكة االقتصادية بن 

االحتاد األوروبي واليابان«.

عب��ر  األوروب��ي  االحت��اد  ويس��عى 
االتف��اق إل��ى الوصول إل��ى أغنى 
س��وق في العالم، ف��ي حن تأمل 
اليابان بإنعاش اقتصادها الذي لم 
يحقق منواً ملموساً منذ أكثر من 

عقد.
وتأم��ل اليابان كذلك باس��تغالل 
الفرصة بعد فشل اتفاق الشراكة 
عبر احمليط اله��ادئ التي تضم 12 

دولة ونس��فها من قبل ترامب في 
كانون الثاني املاضي.

وقال يونكر وآبي في البيان إن االتفاق 
يحمل »أهمية س��تراتيجية« تفوق 

قيمتها االقتصادية.
وأف��اد البي��ان أن��ه »يوجه رس��الة 
واضح��ة إل��ى العال��م مفاده��ا أن 
االحت��اد األوروب��ي والياب��ان ملتزمان 
إبق��اء اقتصاد العال��م يعمل على 

أس��اس األس��واق احل��رة واملفتوحة 
والعادل��ة بوج��ود قواع��د واضحة 
وشفافة حتترم وتعزز قيمنا بشكل 

كامل وحتارب النزعة احلمائية«.
مفوض��ة  أش��ادت  جهته��ا،  م��ن 
االحت��اد األوروبي للش��ؤون التجارية 
باخلط��وة  ماملس��تروم  سيس��يليا 
قائل��ة إن »ه��ذا أكبر اتف��اق جتاري 
تفاوضن��ا عليه في االحت��اد األوروبي 

على اإلطالق«.
ووقع االحتاد األوروب��ي العام املاضي 
اتفاق��اً جتاري��اً هام��اً مع كن��دا في 
وقت تعثرت احملادث��ات التجارية مع 

الواليات املتحدة.
وأفاد بيان االحت��اد األوروبي وطوكيو 
أن إنه��اء احملادث��ات يفس��ح اجمل��ال 
اآلن للتوقي��ع واملصادقة والتطبيق 

الكامل لالتفاق.

االتحاد األوروبي واليابان: أضخم اتفاق للتبادل التجاري الحر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
مبدئي��اً  االتف��اق  ع��ن  احلمام��ي 
عل��ى ع��دد م��ن املش��اريع االني��ة 
واملس��تقبلية للموانئ مع ش��ركة 

AMT الفرنسية.
وقالت وزارة النق��ل في بيان لها، إن 
»وزير النقل كاظم فنجان احلمامي 
زار مق��ر ش��ركة AMT الفرنس��ية 
واستمع الى شرح مفصل عن رؤية 
الش��ركة بخص��وص تطوي��ر ادارة 
املوانى وحتس��ن ادائه��ا مبا يجعلها 

مبصاف املوانى العاملي��ة وعلى وفق 
املعايير القياسية الدولية«.

وأض��اف البي��ان ان احلمام��ي »ابدى 
الش��ركة  متتلك��ه  مب��ا  اعجاب��ه 
الفرنسية من خبرات وقدرات حديثة 
تس��اهم برف��د املوان��ئ العراقي��ة 
بالط��رق الفني��ة احلديث��ة بتطوير 

وحتسن ادارة املوانئ العراقية«.
ونق��ل البي��ان عن احلمام��ي اعالنه 
»االتف��اق املبدئ��ي عل��ى حزمة من 
والس��تراتيجية  االني��ة  املش��اريع 
املس��تقبلية وللموان��ئ العراقي��ة 

وتطويرها«.
 AMT م��ن جانبه��ا، اب��دت ش��ركة
تسخير  »اس��تعدادها  الفرنس��ية 
امام مس��اعدة  االمكاني��ات كافة 

العراق وتطوير املوانئ العراقية«.
وكان وزي��ر النق��ل كاظ��م فنج��ان 
احلمام��ي وج��ه، االس��بوع املاضي، 
دعوة خلبراء شركة CMN للصناعات 
البحرية الفرنس��ية لزي��ارة املوانئ 
العراقي��ة، في حن ابدت الش��ركة 
املس��فن  تأهي��ل  باع��ادة  رغبته��ا 

البحري التابع للموانئ العراقية.

نيويورك ـ رويترز:
األميركي��ة  األس��هم  أغلق��ت 
مرتفع��ة، مدعوم��ة بتقري��ر قوي 
للوظائ��ف ع��زز التوقع��ات لزيادة 
ف��ي أس��عار الفائ��دة األميركية 
األسبوع املقبل وزاد التفاؤل بشأن 

آفاق االقتصاد في 2018 .
وأنهى املؤش��ر داو جونز الصناعي 
جلس��ة التداول ف��ي بورصة وول 
ستريت مرتفعا 117.68 نقطة أو 
ما يعادل 0.49 باملئة إلى 24329.16 
نقطة بينما صعد املؤشر ستاندرد 

آند بورز500 األوس��ع نطاقا 14.52 
نقط��ة أو 0.55 باملئة ليغلق عند 

2651.50 نقطة.
وأغل��ق املؤش��ر ناس��داك اجملم��ع 
 0.40 أو  نقط��ة   27.24 مرتفع��ا 

باملئة إلى 6840.08 نقطة.
جون��ز  داو  املؤش��ران  وينه��ي 
وس��تاندرد آند بورز األسبوع على 
مكاس��ب م��ع صعودهم��ا 0.40 
باملئ��ة و0.35 باملئة عل��ى الترتيب 
في حن انخفض املؤشر ناسداك 

0.11 باملئة.

األسهم األميركية تغلق مرتفعةشراكة عراقية فرنسية لتطوير الموانئ
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تواصل

ف��ي الوق��ت ال��ذي عب��رت فيه 
معظم االراء السياسية احمللية 
والدولية عن اس��تغرابها حيال 
دونالد  األمريك��ي  الرئي��س  قرار 
بالق��دس  باإلعت��راف  ترام��ب 
وص��ف  إلس��رائيل،  كعاصم��ة 
الوطني  الع��ام للمؤمت��ر  األمني 
آراس حبيب  العراقي املهن��دس 

القرار بغير املفاجئ.
واكد حبيب في تصريح صحفي 
أن الق��رار كان ج��زء من حملته 
اإلنتخابية، مبيناَ ان ترامب وبعد 
إنتخاب��ه بق��ى يرص��د مواقف 
العرب واملسلمني حيال خطواته 
والت��ي متثلت بحص��د املزيد من 
التحالف��ات خلفه ومنها ما هو 
معلن ومنها م��ا هو في اخلفاء، 
االمر ال��ذي مهد االرض اخلصبة 
التخاذ قراره بإطمئنان الس��يما 
وان ردود الفع��ل عليه لن تكون 
س��وى »زوبعة ف��ي فنجان كما 

جرت العادة«.
واوض��ح األم��ني الع��ام للمؤمتر 
الوطن��ي العراق��ي بأنه س��وف 
تص��در بيان��ات كثي��رة وتعق��د 
إجتماع��ات ورمب��ا قم��م كثيرة 
ه��ي األخ��رى عربية وإس��امية 
ب��اآلالف  تظاه��رات  وس��تخرج 

تل��ك  أو  العاصم��ة  ف��ي ه��ذه 
وس��تخصص خط��ب اجلمع��ة 
بإس��م  التحري��ض  م��ن  ملزي��د 
القدس، لكن كل ه��ذا لن يغير 
من املعادلة في شئ سوى زيادة 
العربي  العال��م  اإلحب��اط ف��ي 

واإلسامي.
وخاطب حبيب اجلميع بالقول : 
أيها العرب و املسلمون ال تلوموا 
ترامب على قراره، هذا ما فعلته 
خافاتك��م  نتيج��ة  أيديك��م 
الدموي��ة املس��تمرة منذ عقود، 
وضعفكم وتش��رذمكم ساهم 
في متكني اآلخر عليكم، فتحية 
وأهله��ا  القدمي��ة  للمدين��ة 
القدس  وس��تبقى  الصامدي��ن 

عربية وعاصمة فلسطني.
هذا يُتابع املؤمتر الوطنّي العراقّي 
عن كث��ب تبع��ات ق��رار  اإلدارة 
إج��راءات نقل  ببدء  األمريكي��ة 
القدس  مدين��ة  إلى  س��فارتها 
واإلعتراف بها عاصمة إلسرائيل، 
واصف��اً ه��ذا الق��رار باالنتهاك 
الس��افر لق��رارات األمم امل�تحدة 
وخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية 
فضاً ع��ن كونه خط��وة بإجتاه 
ف��ي  الس��ام  ف��رص  تعطي��ل 

املنطقة.

آراس حبيب: أيها العرب ال تلوموا ترامب
على قراره فهذا ما صنعته خالفاتكم الدموية

االمين العام يصف قرار ترامب باالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل بـ«غير المفاجئ«

برعاي��ة املؤمت��ر الوطن��ّي العراق��ّي ، إنعق��د 
اإلجتم��اع التحضي��ري إلقامة ح��دث » يوم 
الش��باب العراق��ي 2018 » ، اجلمعة 8 كانون 
األول 2017 ، عل��ى قاعة املتنبي بنادي الصيد 

العراقي في العاصمة بغداد . 
وحض��ر اإلجتم��اع ُكل م��ن أمني س��ر املؤمتر 
الوطن��ي العراقي الس��ّيد » ن��وري البدران » 
والس��ادة »ليث ش��بر » و »عباس الشيباني« 
أعض��اء املكت��ب السياس��ي للح��زب مبعية 
نُخبة من الناش��طني الش��باب من مختلف 
احملافظات واملناطق العراقية لرس��م مامح 
ووضع أهداف احلدث الذي من املؤمل إنطاقه 

في شهر كانون الثاني املقبل . 
وجرى خ��ال اإلجتماع التأكي��د على ضرورة 
التفاعل اجلاد واحلقيقي مع مطالب ومطامح 
الش��باب العراق��ي ، ال س��يما وه��م ميثلون 
النس��بة األكبر في اجملتمع العراقي ، وضرورة 
العمل على حتديد يوم وطني سنوي للشباب 

، أسوة بباقي الشرائح والفئات اجمُلتمعية . 

فيما ش��هد اإلجتماع تبادالً وتكاماً واس��عاً 
لوجهات النظر واملقترحات التي من ش��أنها 
تعضي��د اجله��ود الرامية إلنصاف الش��باب 

احلقيقي��ة  للمش��اركة  ودفع��ه  العراق��ي 
والفاعل��ة ف��ي الواقع السياس��ي والثقافي 

واإلجتماعي .

اكد األمني العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبي��ب ان اجن��ازات املرأة 
العراقي��ة في امليدان تتق��دم كثيراً على 

التشريعات القانونية التي تخصها.
واثن��ى حبيب في تصري��ح صحفي على 
جميع الفعاليات التي من شأنها إنصاف 
النس��اء في العراق ورف��ع الظلم عنهن، 
مؤك��دا ان ما يحتاجه الع��راق اليوم  هو 
الضغط بإجتاه بناء منظومة تش��ريعية 
الش��رائح  جمي��ع  تنص��ف  متكامل��ة 

وخملتلف املكونات من دون متييز.

اهدى البطل العراقي للعبة الكيكوشنكاي 
مصطف��ى محمد فوزه بلق��ب جائزة كأس 
أس��رع ضرب��ة قاضي��ة واملرك��ز الثان��ي في 
البطول��ة العربي��ة التاس��عة للعب��ة التي 
جرت منافس��اتها في العاصم��ة اللبنانية 
بي��روت إل��ى أبناء الش��عب العراق��ي عامة 
ودعم ورعاية األمني الع��ام للمؤمتر الوطني 

العراقي آراس حبيب خاصة.
واك��د البط��ل العرب��ي إن إحتض��ان األمني 
الع��ام للمؤمتر الوطني العراقي آراس حبيب 
له وللكثير من املواهب الشابة جعله اليوم 
يحص��د ثمار نبتة حلم��ه التي كانت مجرد 
بذرة منت وأزهرت بفض��ل هذا الدعم األبوي 
الفري��د، اجلدير بالذك��ر إن البطولة العربية 
التاس��عة للعب��ة )الكيوكوش��نكاي( التي 
أقيم��ت برعاي��ة وزارة الش��باب والرياض��ة 
اللبنانية على إمتداد يومني ، شهدت نزاالت 
عدي��دة بني أبطال الدول العربية في اللعبة 

ولكا اجلنسني.

اعرب مس��ؤول مل��ف ذوي اإلحتياجات 
اخلاص��ة في املؤمت��ر الوطن��ّي العراقّي 
س��جاد أحمد عن اإلهتمام البالغ الذي 
يوليه املؤمتر الوطن��ي واملتمثل بأمينه 
الع��ام الس��يد اراس حبي��ب مللف ذوي 

اإلحتياجات اخلاصة.
واعتبر احم��د خال لقائ��ه جمعاً من 
ذوي اإلحتياج��ات اخلاصة ف��ي )منتدى 
ش��باب الگاطون( مبحافظة ديالى ذوو 
اإلحتياج��ات اخلاصة ش��ريحة مهمة 
تفتقد للكثير م��ن األدوات واإلجراءات 
وني��ل حقوقها  بإنصافه��ا  الكفيل��ة 
املكفولة دستورياً، مؤكداً حرص األمني 
العام للمؤمتر الوطنّي على دعم ورعاية 
ذوي اإلحتياج��ات اخلاصة ال س��يما في 
اجمل��االت الرياضية والفنية ملا س��جلوه 
م��ن إبداع��ات فريدة تؤكد متس��كهم 
باحلياة ورفضهم لثقافة اإلستس��ام 

والقبول باألمر الواقع.

ف��ي الوقت الذي مير فيه الع��راق مبرحلة جديدة 
من العاق��ات اخلارجي��ة على ض��وء املتغيرات 
االني��ة التي متر بها دول املنطق��ة والعالم اكد 
األمني العام للمؤمتر الوطني العراقي املهندس 
آراس حبي��ب أن��ه م��ن الض��روري إس��تكمال 
النواقص في الش��واغر الدبلوماس��ية السيما 
في العواصم املهم��ة التي تربطنا بها عاقات 

ومصالح متبادلة.
وق��ال حبي��ب ف��ي تصري��ح صحف��ي أن ملف 
العاقات اخلارجية يعد من امللفات االساس��ية 
املهم��ة مل��ا ل��ه م��ن تأثير مباش��ر عل��ى واقع 
الشعوب، مبيناً أن العراق بات يتعامل مع اخلارج 
من منطلق مصاحله الوطنية متناسيا مرحلة 
اخلافات والتجاذبات التي صبغت لون سياسته 
اخلارجية في الس��نوات املاضية، وأضاف حبيب 
أن مختل��ف ال��دول ال س��يما صاحب��ة الق��رار 
املؤثرة في املنطقة والعال��م اصبحت تتعامل 
مع الع��راق على انه بيضة القبان وهو الوجهة 

أالساسية لرسم السياسات الدولية.

اكد األم��ني الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب على 
ض��رورة حف��اظ الق��وى السياس��ية 
ملفهوم الدميقراطي��ة واالعتراف مببدأ 

التداول السلمي للسلطة.
حبيب ف��ي تصريح صحف��ي ذكر أنه 
برغ��م كل املاحظ��ات الت��ي ميك��ن 

تأش��يرها على العملية السياس��ية 
الت��داول  مبب��دأ  محكوم��ة  لكنه��ا 
الس��لمي، مش��يرا الى ان م��ن واجب 
القوى السياس��ية احلف��اظ على هذا 
اإلجن��از الذي وضع العراق على س��كة 
الدميقراطي��ة بع��د عقود م��ن احلكم 

الشمولي.
التجرب��ة  إن  ال��ى  حبي��ب  ولف��ت 

الدميقراطية ال تزال بحاجة إلى النضج 
السياس��ي وه��و مؤش��ر طبيع��ي ال 
س��يما وان شعوب كثيرة أنفقت زمنا 
طويا لبلوغ سن الرشد الدميقراطي، 
مؤكداً أنه من املهم عدم االستعجال 
ف��ي قطف الثم��ار قب��ل العمل على 

تأسيس قاعدة متينة.
واضاف األمني الع��ام للمؤمتر الوطني 

ان��ه لم يعد ممكن��اً تخطي العراق من 
أجن��دة زعم��اء العالم، مستش��هدا 
بالقول ان رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي حلَّت في بغداد أوالً قبل مواصلة 
رحلتها الى دول املنطقة باعتبار بغداد 
رقم��اً صعب��اً واس��تحقت مكانته��ا 

املعهودة منذ االزل.

قال األم��ني العام للمؤمت��ر الوطني العراقي 
املهندس آراس حبيب كرمي أن من واجبه تبني 
كل خطوة إنتاجية من شأنها دعم اإلقتصاد 
الوطني الس��ّيما في مجاالت أساسية ياتي 

في مقدمتها صناعة احلديد والصلب. 
وأوضح الس��يد حبي��ب أن ما أعلنت��ه وزارة 
الصناعة ع��ن طريق وزيرها بالوكالة محمد 
شياع السوداني بإستئناف العمل بصناعة 
احلدي��د والصل��ب في العراق ب��دءا من العام 
املقبل يعد خطوة هام��ة باإلجتاه الصحيح، 
معربا عن امله برؤي��ة خطوات عملية بهذا 

اإلجتاه. 
واكد حبي��ب ان ه��ذه اخلطوة تفت��ح الباب 
أمام بدء تش��غيل باقي املعامل الكبرى مثل 
البتروكيمي��ات ومعمل ال��ورق وأخرى غيرها 
كان��ت ترف��د املوازنة مب��وارد هامة م��ع توفر 
القدرات والطاقات إلعادتها، مش��يرا الى ان 
كل م��ا يحتاجه الع��راق لتطبيق هذا االجناز 

هو الرؤية والتخطيط السليم.

اكد األمني العام للمؤمت��ر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبيب ان هن��اك من يريد أن 
يؤس��س لصراع دائ��م بني الدول��ة واجملتمع، 
مبين��اً ان الدولة ليس��ت خصماً للناس، بل 
هي ممثل��ة باحلكومات عن طري��ق أجهزتها 
اإلدارية ومهمتها تأم��ني اخلدمات باإلضافة 

إلى ضمان األمن واإلستقرار. 
وش��دد حبي��ب ف��ي تصريح صحف��ي على 
ضرورة الفصل ب��ني مهمات الدولة واجملتمع 
ال��ذي متثل��ه الق��وى السياس��ية واملدني��ة 
واحلزبي��ة وش��تى الفعالي��ات للخاص من 
املش��كات املتداخل��ة واحلادة ب��ني واجبات 

اإلثنني.
واضاف االمني العام للمؤمتر الوطني العراقي 
ان الدعوة الى الدولة املدنية أو دولة املواطنة 
ه��ي ليس��ت مج��رد كام مرس��ل، بل هي 
تصور ورؤية وبرامج عمل حقيقية في شتى 
اجمل��االت وامليادين وفي مقدمته��ا اإلقتصاد 

والسياسة والثقافة والفنون والسياحة.

اعتبر األمني العام للمؤمتر الوطني املهندس 
آراس حبي��ب إنتش��ار الصالون��ات واجملالس 
الثقافي��ة والفني��ة واحلواري��ة ف��ي بغ��داد 

مؤشرات اليجابيات احلياة.
وذكر حبيب ف��ي تصريح صحفي ان ظاهرة 
االنتش��ار الثقافي الذي تش��هده العاصمة 
بغداد دليل على حب احلي��اة ودميومة لامل 
وان غ��اب في فترات مض��ت، معربا عن امله 
ان تس��تعيد بغداد القه��ا الثقافي املعهود 
عنها بني الدول العربية واالجنبية ال س��يما 
وانها ولدت الكثير من املبدعني في مختلف 

مجاالت التنوع االدبي والثقافي.

اثن��ى األم��ني العام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب على 
عش��يرة بني أس��د ولس��ان شيخها 

العام حمود فالح اخليون.
واك��د حبيب ف��ي تصري��ح صحفي 
أن كثي��راً ما يجري اخلل��ط بني القَيم 
العش��ائرية األصيل��ة وبني ممارس��ات 
أوهن��اك م��ا يجع��ل  خاطئ��ة هن��ا 
البوصلة تتج��ه نحو التركيز على ما 
هو س��لبي دائماً وكأنه هو الس��ائد، 
مؤك��دا وجود ما ه��و مختلف وميكن 
أن يكون مثاالً يحتذى به من العشائر 
العراقية االصيلة ومنها عشيرة بني 
أس��د وش��يخها العام حم��ود فالح 

اخليون.
وب��ني حبيب ان الش��يخ اخليون ومعه 
عددا من وجهاء العش��يرة زار جامعة 
البصرة وإلتقى رئيسها الدكتور ثامر 
أحمد حم��دان لإلط��اع على قضية 
املوظفة اجلامعية سناء عبد اللطيف 

األس��دي ليعلن وقوف عش��يرته مع 
القان��ون، موضح��ا ان البي��ان ال��ذي 
صدر عن لس��ان اخليون بأن عش��يرته 
تس��اند تطبي��ق القان��ون والنظ��ام 
وترف��ض التجاوز على حق��وق الدولة 
ومواطنيه��ا مهم��ا كانت األس��باب 

يعد قمة النبل واحلس الوطني.
واثن��ى االمني العام بالق��ول : إننا في 
الوق��ت الذي نحيي في��ه هذا املوقف 
النبي��ل وكذل��ك ما عمل��ه محافظ 
العيداني  أس��عد  الش��يخ  البص��رة 
بش��أن تلك القضية إمنا يجسد وعياً 
متقدم��اً ب��ني املس��ؤولني م��ن جهة 
وقيادات اجملتمع من ش��يوخ عش��ائر 
ووجه��اء وكف��اءات، معربا ع��ن امله 
بتعميم مث��ل هذه الصور املش��رقة 
لضمان حق الطرفني من أجل حماية 
كل ف��رد بإس��م العدال��ة والنظ��ام 
العام الذي ينبغ��ي إحترامه من قبل 

اجلميع.

األمين العام يثني على عشيرة بني أسد
ويعّدها مثاال لتعزيز القيم الوطنية

برعاية المؤتمر الوطنّي العراقّي.. انعقاد االجتماع 
التحضيري ليوم الشباب العراقي 2018 

المهندس آراس حبيب: إنجازات المرأة العراقية في الميدان 
تتقدم كثيرًا على التشريعات القانونية التي تعنيها

بطل الكيوكوشنكاي مصطفى محمد: احتضان
أمين عام المؤتمر الوطنّي للمواهب جعلني أحقق حلمي

المؤتمر الوطنّي يجدد حرصه على دعم
ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة

األمين العام يؤكد على أهمية توطيد العالقات 
الخارجية واستكمال الشواغر الدبلوماسية

األمين العام : واجبنا كقوى سياسية الحفاظ على ديمقراطية 
العراق واالعتراف بمبدأ التداول السلمي للسلط

بالتزامن مع استئناف العمل بصناعة الحديد والصلب.. 
آراس حبيب يؤكد دعمه لكل خطوة إنتاجية ترفد الموازنة

األمين العام: هناك من يريد أن يؤسس
لصراع دائم بين الدولة والمجتمع 

المهندس آراس حبيب: انتشار الصالونات الثقافية 
والفنية في بغداد مؤشرات إليجابيات الحياة

نحي��ي  أن  مب��كان  األهمي��ة  م��ن 
اجله��ود الكبيرة الت��ي بذلتها نقابة 
الصحفيني العراقيني في إقامة هذا 
العرس اإلعامي العربي الدولي الذي 

حتتضنه بغداد. 
ولع��ل م��ن ح��ق الصحفي��ني علينا 
كسياس��يني أن ننظر اليه��م اليوم 
وه��م يزفون بش��رى النص��ر الى كل 
أرج��اء املعمورة. فمقاتلون��ا األبطال 
وبحسب إعان رئيس مجلس الوزراء 
إستكملوا  #حيدر_العبادي  الدكتور 
تطهير معظم تراب الوطن وسيطروا 
العراقي��ة- الدولي��ة  احل��دود  عل��ى 

السورية بالكامل ويواصلون مطاردة 
آخر م��ا تبقى من فل��ول اإلرهاب في 

الصحراء . 
بي��ان  ينتظ��ر  العال��م  أن  وحي��ث 
النص��ر النهائي، فإن ما سيش��اهده 
اإلعاميون العرب واألجانب في بغداد 
إمن��ا يعبر عما نتمناه ونأمله في نقل 
احلقيقة التي طاملا جرى تش��ويهها 

في املاضي. 
م��ن جانبن��ا نق��ف م��ع ه��ذا اجلهد 
ونشد على أيدي القائمني عليه وفي 
املقدمة منهم األخ نقيب الصحفيني 
#مؤيد_الام��ي الذي طاملا إس��تثمر 
مواقع��ه العربي��ة والدولي��ة خلدمة 
قضي��ة بلده التي ه��ي اليوم قضية 

كل العالم. 
وال  بالفع��ل  ل��ه  الدي��ن  فاإلره��اب 

جنسية

راهن األمني العام للمؤمت��ر الوطني العراقي املهندس 
آراس حبيب كرمي على دور الش��باب في تغيير املعادلة 

السياسية من بوابة االنتخابات البرملانية.
ولف��ت حبي��ب ف��ي تصريح صحف��ي إلى أن أس��باب 
تكهن��ه بذل��ك يعود الى نس��بة الش��باب االكبر في 
اجملتمع والتي تشكل بحس��ب البيانات اكثر من %60، 
مبينا انه في حال مش��اركة هذه النسبة باإلنتخابات 
املقبلة لسوف تتغير املعادلة السياسية بكل تأكيد.

وأوضح حبيب ان الش��باب هم األكث��ر حاجة للتغيير 
اإليجاب��ي إلنقاذهم من البطالة بس��بب إنغاق فرص 
العم��ل نتيجة اإلت��كاء على الدول��ة بوصفها الراعي 

األول للمجتمع، مشيرا الى ان االقتصاد الريعي للعراق 
باعتماده الكلي على النفط يحتم على زج الش��باب 

في ميادين العمل واإلستثمار والتنمية.
ورأى األم��ني الع��ام للمؤمتر الوطني العراقي أن س��وء 
إدارة النظم اإلقتصادية والتخطيط العلمي السليم 
س��ببت االذى الكبير لفئة الش��باب الت��ي باتت وقودا 
حلروب عبثية فرضت بسبب التطرف بكل أنواعه، االمر 
الذي ادى الى تهميش أفكاره��م ورؤاهم وتطلعاتهم 
واصباته��م باإلحباط، مس��تطردا بالق��ول: ان مفتاح 
التغيير مع الش��باب لذا أدعوهم الى أخذ زمام املبادرة 

فاملستقبل أمانة بني أيديهم.

األمين العام يراهن على فئة الشباب
في تغيير المعادلة السياسية

من بوابة االنتخابات.. 
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كان أول م��ا فكر في��ه العرب حينما ب��دأت مالمح 
عص��ر النهضة بالظهور بعث التراث وتطوير اللغة 
وطبع الكتب وحترير الصحف. وعدوا هذه األنشطة 
ثورة كبرى عل��ى الواقع املرير، الذي خلفته الهيمنة 

التركية الطويلة.
وحينما ألقى ابراهيم اليازجي في اجلمعية السورية 
عام 1868 قصيدته الش��هيرة »تنبهوا واستفيقوا 
أيها العرب«، احتفل بها النخبويون العرب وعلقوها 
على اجلدران، فأصبحت معلقة من معلقات العرب 

في عهدهم اجلديد.
ولم يختلف احلال بعد س��قوط الترك ونشوء عصر 
االس��تعمار والدولة القومية، فقد ب��ات الغرب هو 
وجهة ه��ؤالء العرب. وأخ��ذت نظريات��ه وطروحاته 
تشغل أذهانهم. فانقسموا على أنفسهم بشأنها، 

وشرعوا يقتتلون حولها دون هوادة.
على اجلانب اآلخر من الشرق كان اآلسيويون يضربون 
صفحاً عن هذه األدبيات، وال يلجئون إلفراغ همومهم 
على الورق، بل يعملون على حتديث بلدانهم بطريقة 
عملي��ة. فأنش��أوا الش��ركات واملصان��ع واملصارف. 
وأخرجوا طبقة من رجال األعمال واملديرين الفنيني. 
وابتعث��وا آالف الطلب��ة للغرب، ليع��ودوا محملني 
بالرغبة في نقل التقنية إلى شعوبهم. وهؤالء هم 
الذين قادوا األحزاب واحلكومات في تلك البلدان في 

ما بعد.
بل إن أحدهم قام باستنساخ جزيرة قريبة منه، وبنى 
عل��ى أرض مماثلة لها كل املوانئ واألبنية والش��وارع 
واملصانع واجلامعات واألسواق املوجودة فيها. وجعل 

منها جتربة متقدمة لتحديث بالده في ما بعد.
ولس��ت أرى أن األدبي��ات العربي��ة، الت��ي حص��رت 
املش��كلة ف��ي اجلان��ب الثقافي، كان��ت تقترب من 
الكمال، أو جتنح نح��و احلقيقة. فالعديد منها كان 
ينتقل من موقف آلخر وم��ن نظرية ألخرى. حتى أن 
البعض منه��ا انتقل من »القومي��ة« إلى »األممية« 
غ��داة هزمية حزي��ران 1967. وق��ام غيره��م بتغيير 
قناعاته��م م��ن »العلماني��ة« إل��ى »الدي��ن«، ومن 

»االشتراكية«إلى  »الوهابية«!
كان األدب هو وسيلة التغيير األساسية عند العرب، 
وهو السلم الذي تس��لقت عبره األفكار املتطرفة، 
وغي��ر املس��ؤولة إلى الس��لطة. وحينم��ا اندلعت 
الثورات صحبها كم هائل من النتاج الثقافي الذي 
تبدد بس��رعة البرق. فمن منا اآلن يس��تطيع قراءة 
األدبيات التي صدرت في اخلمس��ينات والس��تينات 
م��ن القرن املاضي حول ش��روط النهضة وطرق حل 
املش��اكل البنيوي��ة التي أخ��رت تق��دم اجملتمعات 

العربية؟
ليس علينا أن نعول على األدب والش��عر والفلسفة 
والدين في صنع املستقبل، وال أن نوكل لها حل  ما 
نعانيه من مش��اكل. فهي ال تعمر امل��دن، وال تبني 
املصان��ع، وال تش��يد البلدان. وال متل��ك القدرة على 
توط��ني التقنية وتوفير فرص العم��ل وزيادة اإلنتاج. 
فمهمتها  تش��به ما فعل  اليازج��ي في قصيدته 
اآلنفة الذكر حول تنبيه األذهان إلى وجود مشكلة 
جدية، غف��ل عنها الناس آلم��اد طويلة، وتدفعهم 

للبحث عما يناسبها من حلول.

اليازجي.. والنهضة

محمد زكي ابراهيم

كه يالن ُمَحمد

 تكم��ُن خصوصية الش��اعر البرتغالي 
فرنان��دو بيس��وا ليس��ت ف��ي نتاجاته 
والفي  املمي��زة،  الش��عرية وصياغات��ه 
لعبت��ه لتقمص ش��خصيات متعددة 
وإنتساب أعماله إلى األنداد فحسب بل 
تُعد جتربة صاحب )الب��اب( حالة فريدة 
س��واء أكان عل��ى املس��توى اإلبداع��ي 
أو عل��ى صعي��د حيات��ه الش��خصية، 
فهو لم يتقي��ْد بتقاليد مدرس��ية وال 
ش��للية، كان يرغ��ب ف��ي »فه��م كل 
ش��يٍء ،معرف��ة كل ش��يء ،إكمال كل 
ش��يء، التألُم من كل شيء« وماالغاية 
من الش��عر لدى بيس��وا سوى تكريس 
وحدته »كوني ش��اعراً ليس مطمحي 
اخل��اص هو طريقت��ي أن أك��ون وحيداً« 
وال تعني الوحدُة اإلنكف��اء على الذات 
ب��ل هي محاولة لتخيل أش��كال أخرى 
م��ن احلياة،إذإخترع ش��خصيات نش��ر 
بإسمها القصائد، ألبرتو كايرو، ريكاردو 
رييش، الف��ارو دوكامبوش، و إختار لكل 
ش��خصية على ح��دة طبائع وس��يرة 
ذاتية، وهذا يضعنا أمام س��ؤال هل أراد 
بيسوا من خالل اإلقامة في عدة أسماء 
أن يعيش أكثر من حياة؟ رمبا تقدُم احلياة 
الباطنية وتأمالت بيس��وا الفلس��فية 
تفس��يراً عن الهدف وراء هذا األسلوب 
الغريب »أن نحيا يعني أن نكون آخر ومن 
غي��ر املمكن أْن نحَس إذا ما أحسس��نا 
اليوم مثلما أحسس��نا باألمس« يذكر 
أن هن��اك تناغماً في نص��وص فرناندوا 
بيسوا بغض النظر عن القوالب والصور 
الت��ي إتخذتها، فهو يش��ير في مقطع 
من كتاب )يوميات( الذي ترجمه املهدي 
أخرف دار توبفال 2017.إلى مسعاه بأن 
يكون ُمتفرجاً في احلياة بدون أن يتورط 
فيه��ا، وه��ذه النزعة جتده��ا في لوحة 
ش��عرية بعن��وان )املوج��ة البغيض��ة( 
»حكيم من يقنع بالتفرج على العالم 
وعندما يش��رُب ال يتذك��ُر حتى إن كان 
ش��رب في احلياة« حتم��ل العبارات تلك 
رؤي��ة عدمية مخففة بحس الس��اخر، 
ال ينته��ي دور كائن��ات ُمتخيل��ة مبجرد 
نشر دواوين بأس��مائها بل تتسلُل إلى 
يوميات بيسوا أيضاً ميررُ عبرها شذراته 
الذهنية، وه��ذا ما يفرُق يوميات مؤلف 
)راعي القطي��ع( عن محاوالت غيره من 

الذين أرخوا حلياتِهم اليومية.

دون النرجسية
إذا كان��ت كتاب��ة الس��يرة الذاتي��ة أو 
املذك��رات تلبي رغبة البع��ض لظهور 
بصورة مثالية، إذ قد يعمُد إلى تضمني 
النصح بني طيات ما يسردُه من األحداث 
واإلطن��اب ف��ي احلدي��ث ع��ن العوائ��ق 
الت��ي إجتازها خالل مس��يرته، فإنَّ فن 
اليوميات بعيد م��ن هذا الغرض، وذلك 
مايتبني م��ن خالل مراجعة ماس��جله 
بإخت��الف  يومياته��م،  ف��ي  الكت��اُب 
مشاربهم وجنسياتهم، وليس بيسوا 

إستثناء في هذا الطرز الفني، يستهُل 
هذا الشاعر الريؤيوى مبقدمة ذات طابع 
فلس��في حيث تستش��ُف س��خريته 
باإلنسان وتعاطفه معه في آن واحد إذ 
يرى بأن الكائن اإلنس��ان ليس أكثر من 
حشرة تصطدم بالزجاجة قبل دنوه من 
الضوء، وبرأيه فإن معرفتك بنوع احلاجز 
ال��ذي يفصلك ع��ن الض��وء اليضيف 
لك ش��يأًئ،وما يجدر باإلش��ارة في هذا 
اإلطار أنَّ فرناندو بيس��وا يعتقُد بوجود 
مساحات شعرية في ظواهر الطبيعة 
وكل متظه��رات احلياة، ف��ي البر والبحر 
في البحي��رة على ضفة النه��ر ،يوجُد 
الش��عر  أيضا في املدين��ة على قارعة 
الطريق داخ��ل كل حركة مبتذلة، كما 
يذك��ُر ف��ي الس��ياق ذاته بأنَّ اإلنس��ان 
البُدَّ أن يكون رائع��اً ونبيالً ألنَّ من يحب 
اجلم��ال ال يص��ُح أن يفتق��رَ إليه.تب��دأُ 
يوميات من ش��هر مارس 1905ممتابعًة 
من يوم  15 ماراً على مشاغله اليومية 
م��ن اإللتزام��ات وقراءاته ف��ي ملؤلفات 

أرس��طو في املكتبة وبعض املناسبات 
العائلي��ة ومرافقته خلالت��ه ماريا، ومن 
ثُ��مَّ كتابة قصصه ومؤلفات��ه في أيام 
العطلة، ويبدو أن فرناندو بيس��وا كان 
أكثر إهتماما بقراءاته اخلاصة إذ يشير 
إل��ى ش��عوره باملل��ل م��ن محاض��رات 
جامعي��ة وما كان ينته��ي  من الدروس 
الرتيب��ة حت��ى يتوج��ه إل��ى املكتب��ة 
مطالعاً الفلس��فة اليوناني��ة، وأحياناً 
يكتفي بنعت يوميه بأن��ه كان روتينياً 
أو ل��م يفعل فيه ش��يأً، وم��ا يتضح مما 
ي��ردُ في هذه اليوميات أنَّ الش��اعرَ كان 
يعاني من مش��اكل مالية في ُمعظم 
الوق��ت حي��ُث يش��يُر إل��ى إنهائه من 
تألي��ف )الب��اب( ويحت��اج إل��ى األموال 
لطبع نسخ من )ألجل اجلمهورية( كما 
يظه��ُر إهتمامه الكبير بق��راءة بعض 
)نقد  الفلس��فية املؤسس��ة  الكت��ب 
)الالمساواة( وشروعه  العقل اخلالص(، 
بالقراءة ملا طالعه ف��ي الطفولة، وفي 
هذا اإلطار يتوقف عند بعض التطورات 

السياس��ية ويب��دي إعجاب��ه مب��ن هو 
أكث��ر تفهما للفلس��فة مثل صديقه 
)كواردو(،ه��ذا إضاف��ًة إلى ذك��ر عمله 
املس��تمر ف��ي مكت��ب األخوي��ن حيث 
يكتب مراس��الت باإلجنليزية للمكاتب 
التجارية، وهذا ل��م مينعه من أن تكون 
لدي��ه مس��اهمة ف��ي إص��دار مجل��ة 
املسرح باإلش��راك مع الشاعر )بوابيدا( 
ملا ينقطع عن كتابة حول أوسكار وايلد، 
وكان مقه��ى البرازيليرا مكانه املُفضل 
هن��اك يلتق��ي بأصدقائ��ه ويتلون على 
بيس��وا نتفاً أحياناً، تنض��اف إلى ذلك 
ُمكاش��فاته الذاتية » عشفُت طفولًة 
هادئ��ًة تربيت��ى كان��ت مناس��بًة ،لكن 
منذ إمتالكي الوعي بذاتي أحسس��ت 
في بنزوع فط��ري ،إلى الك��ذب الفني، 
مع ش��غف كبير فضال ع��ن ذلك مباهو 
روحان��ي ،ماهو س��ري وملغ��ز.« ويدون 
بتاري��خ نوفمبر 1907 أن أف��كاره تترك 
لديه اإلحس��اس بأنَّه مجن��ون، مؤكداً 
ب��أن الكلب��ي لي��س أكث��ر م��ن فرحان 

ُمتشائم، ويش��يُر بيسوا مرة أخرى في 
نهاية القس��م األول إلى تساؤالتِه هل 

هو مجنون أو موغل في السرية.

توتر
يتبُع فرناندو بيسوا في القسم الثاني 
ال��ذي يُغطي أياماً من س��نة 1913بدءاً 
م��ن 15 فبراير إلى 3 من مايو عما تبناه 
في القس��م األول، غير أن هناك بعض 
الفقرات تلفت النظر وذلك إلختصارها 
وماتكشفه من حالة بيسوا النفسية 
إذ يكت��ُب ف��ي الس��بت 1913/3/29 » 
الش��يء ي��وم مث��ل س��ابقه« فاجلملة 
محمل��ُة بغض��ب مكتوم عل��ى رتابة 
األيام، إلى جانب ذل��ك يعترف بإهماله 
ليومياته في أكثر م��ن موضع.وقبل أن 
ينتقل إلى أيام سنة 1914يوردُ مقاطع 
بعن��وان مذكرات ش��خصية تعبُر عما 
ميور في فك��ر الكاتب من القلق والتوتر 
والشعور باإلغتراب معلناً بأن اللذة التي 
تأتي من الكتب ميكن أن جتدها مباشرة 
احلياة،ويعتبر  الطبيعة ومالحظ��ة  في 
ب��أن السوس��يوجليا ماه��ي إال باله��ًة 
مطلقة، وما هو األهم في هذا القسم 
هو إكتشاف مايعيشه فرناندوا بيسوا 
من حياة باطني��ة وهو يقول » لم أملس 
احلياة أبداً كلما رَس��ْمُت إش��ارًة حتولت 
إلى حلم« ويعقُب باحلديث عن عالقاته 
العاطفية كاشفاً تقمصه لدور احلبيبة 
ف��ي ش��خصيته وم��ا كان يتخيله من 
شكل ومالمح وجه حبيبته ويستغرُب 
مما يش��عُر به من الضبابي��ة بينه وبني 
اآلخري��ن، ويحدث��ك ع��ن إنتمائ��ه إلى 
جيل ملا يأِت بعد، ش��اكياً من برد الروح، 
وفي القس��م التالي يفرق الشاعر بني 
الفن��ان واملصطنع ف��األوُل ميتلُك اجلرأَة 
ل��ذا يتمكن من فتح طريق جديد بينما 
الثان��ي عل��ى رغم كون��ه جريئ��اً لكن 

اليوجد لديه دافع روحي.

وصُف األيام
تأتي فق��رات القس��م الس��ادس التي 
تتناول ماعاشه صاحب )نشيد الظفر( 
خالل سنة 1915 متتالية مع امليل إلى 
اإلختصار كأنَّ يعبرَ عن سأمه أو يكشُف 
ع��ن حيادية اليوم ليس باملمتع متاماً وال 
باملزعج،أبانت بعض اجلمل عن المبالية 
بيسوا »الش��يء غيرمألوف  هذه األيام 
ماعدا تغيبي عن العمل وعن زيارتي إلى 
الن��زل، فضالً عن ذلك  الفق��رة املدونَة 
ف��ي 1916/6/13 تكش��ف خيب��ة أمل 
بيسوا وهو بلغ الثامن والعشرين بدون 
أن ينجز ش��يئاً في احلياة ُمتس��ائالً إلى 
متى علىَّ أواصل جتربة الفش��ل«هكذا 
يضُم الكتاب قس��مني أخري��ن بعنوان 
)مخط��ط العي��ش ( ومذك��رة، إضافة 
إلى مخط��ط بيليوغراف��ي وإيضاحات 
ومذكرة سرية، إذ مايجمع هذه األقسام 
كلها هو الطابع البيسوي وإنشطارها 
بني ماتترصُد اإلنش��غاالت اليومية وما 
تصفُح عن هم��وم وتص��ورات باطنية 

ُمطعمة بالوجد واإلشراق الصوفي.

فرناندو بيسوا.. حيوات ُمفترضة

فرناندو بيسوا

دراسة

قصة قصيرة

اصداراتخبر

علي السباعي
 

 . . . . -
دموُعها شاهٌد حٌي وهي توصيني 
عل��ى تدويِن عذاباِت الناس الذين َ 
ميش��ون َ بجانب ِ احلائط ِ في بلد ٍ 
طيبٍ  ؛ وهم يحرثون أرضَ  خيباِته 
مبرارات ِ الواق��ع ِ وهباءاِته ... وكان 
العراقيون املصّلب��ن َ في جذوع ِ 

نخل��ه ِ املنقعر يس��قوَنها بدماِء 
دموُعه��م  كان��ْت   ، جراحاِته��م 
النازف��ة ُ برقّياٍت م��ن جحيمه ِ ... 
زامنْت ب��كاَء األرملة ِ املّتش��حة 
ِ برم��اد ِ الفجيع��ة ِ تبكي يومها 
الدام��ي في ب��اد ِ وادي الرافدين ، 

َسألُتها مذهوال ً : 
- كيف تبكن َ ؟ ! 

 ِ راجفت��ن   ِ بش��فتن  أجاب��ْت 
شاحبتن ، ودموُعها منهمرة ٌ من 

عينيها السومريتن ِ الرافضتن ِ 
لعراق ِ القهر ِ : 

- العن ال تبكي إالّ إذا بكى القلب 
ُ ، والقل��ب ُ ال يبكي إالّ إذا أش��ت�دَّ 
ْي  ِّ عليِه ، كم كاَن همِّ وق��ع ُ الهم 

ثقياً يطبُق على قلبي . 
عّلقُت مهموما ً :

 ِّ - ليَس ِمن َ الس��هِل نسيان ُ كل 
ما مرَّ بنا من أحزاٍن . 

شاَطرتني حزني َ قائلة ً : 

- أقت�نص هذه ِ اللحظات ِ ؟ !!
بُح��ُت له��ا وأن��ا أُْم�ِس��ُك رم��اد َ 

فجاِئ�َع�نا :
- ليتك ِ تدركن َ كم هو ثقيٌل هم 

ُّ الوطن ِ ؟ 
 ِ قال��ْت بلحظ��ة ِ ب��وح ٍ باذخ��ة 

الدهشة ِ :
- دّوْن . . . دم��وع َ الناس ِ بوصِفها 
اخلي��ط الرفي��ع الذي يرب��ط ُ بن َ 

احلياة ِ واحللم ِ . 

استفهمُت :
- ِلَم ؟ ! 

قالْت ناصحة ً :
- ألنَّك متى تأّخرَت عن اإلمس��اِك 
بتل��َك اللحظ��اِت املدهش��ِة من 
محنِتنا ... ستفقُدها إلى األبد ِ . 

 . . . -
- ِلتُك��ْن كتابُتَك ف��ي هذا الوقتِ  
عن عذاباِتنا أجمُل انتقاٍم من هذا 

العالم ِ القبيح ِ الذي نعيشه ُ

حْت بالرماِد وصايا امرأٍة توشَّ

حذام يوسف

تق��ول الكاتب��ة ام��ل عب��د اهلل الكاتبة 
والروائي��ة اللبناني��ة :« ان كتابة القصة 
ملتزم��ة  تك��ون  ان  يج��ب  لألطف��ال 
بالش��روط اخلاصة لكتاب��ة القصة، ورمبا 
يكون االلتزام اكبر حني تخاطب األطفال، 
ويجب التعاطي معهم على أساس انهم 
ناضج��ني كنق��اد وال نس��تخف مبوضوع 
الكتاب��ة«، تؤك��د الكاتب��ة ان ما يعرض 
في معارض الكت��ب لألطفال والكتيبات 
اخلاص��ة باألعم��ار الصغي��رة، غالب��ا ما 
تركز على موضوع الص��ور لتلفت انتباه 
األطفال«، ومن وجه��ة نظر الكاتبة امل 
عبد اهلل، يجب ان تكون الكتابة ببساطة 

لكنها ال تتعدى على الفكرة.
ضم��ن فعالي��ات معرض بي��روت العربي 
الدولي للكتاب بدورته 61، اقام مركز باء 
للدراس��ات حفل توقيع قصتني للكاتبة، 

األولى بعنوان )األس��بوع ال��ذي أصبحت 
 ،The No-Berry Tree و  في��ه متنم��را(، 
بحض��ور عدد م��ن االدب��اء واملثقفني من 
لبنان والزوار العرب، ومت توقيع االصدارين، 
وزوار  األصدق��اء  م��ن  مبارك��ة  وس��ط 

املعرض. 
اجلدي��ر بالذكر ان الروائي��ة اللبنانية أمل 
عب��د اهلل، ولدت ع��ام 1975. حتمل إجازة 

في العلوم اخملبرية من اجلامعة األمريكية 
في بي��روت، وإجازة في عل��م النفس من 
اجلامع��ة اللبناني��ة. عملت ف��ي مجالي 
اخملتبر والتدريس، وحاليا تعمل في مجال 
التدريب عل��ى الكتابة اإلبداعية، صدرت 
له��ا روايتان ع��ن بيت الكات��ب للطباعة 
والنش��ر هما »برج اخلديع��ة« عام 2009، 

و«يوم سقطت طهران« عام 2013. 

صدرت حديًثا، عن الدار العربية للعلوم 
ناش��رون، رواي��ة »وتالق��ت أرواحنا في 

ميونيخ«، للكاتبة بدور ناصر آل علي.
ت��دور أحداث الرواية ح��ول فتاة تغربت 

في أملانيا وحتديًدا ف��ي مدينة ميونيخ 
لفت��رة، جراء ظروف خارجة عن إرادتها، 
ولكنه��ا حتمل��ت الغربة ول��م تكترث 
لش��يء، حتى ب��دأت تُغامر ف��ي أرجاء 
ميونيخ، بعد أن اس��تجابت لنصيحة 

ش��خص ما التق��ت به نصحه��ا بأن 
جتازف وتقتحم حياة اآلخرين، فتاة حتب 
القه��وة، القراءة، التصوي��ر، والكتابة، 
فتاة عاش��ت وتغربت لوحدها، وكانت 

فضولية أكثر مما ينبغي.

عرض ـ أسراء يونس:

ضمن سلس��لة س��رد صدرت ع��ن دار 
الش��ؤون الثقافي��ة العام��ة اجملموعة 
قط��ار  )ف��ي  املوس��ومة  القصصي��ة 
الش��حن( للق��اص عبد اجملي��د لطفي، 
ضم��ت إح��دى عش��رة قص��ة قصيرة 
تب��دأ بقصة )جبهة املنح��در من التل( 
وتنته��ي بقص��ة )حني ميتلئ الش��راع 

بالريح(.
بدأ القاص بكتاب��ة القصة في مطلع 
العش��رين،  الق��رن  م��ن  الثالثيني��ات 

ومن��ذ ذلك احل��ني وهو يرف��د الصحف 
واجمل��الت بالقص��ص القصي��رة الت��ي 
متي��زت بالواقعية إلى ح��د بعيد، وكان 
لهذا األديب نش��اطات أخرى في كتابة 
املسرحيات والش��عر بأنواعه العمودي 

واحلر واملنثور والرباعيات واخلواطر.
بالواقعية  اتس��مت كتاب��ات لطف��ي 
وانحيازه للطبقات الفقيرة وحب اخلير 
كم��ا هو واضح ف��ي كتاباته وقصصه 
املسرحية،عرف كاتبا وشاعرا اجتماعيا، 
صور بأدبه معاناة اإلنس��ان االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية والسياسية.
ومن اجلدير بالذكر أن لطفي متسق في 

بن��اء إحداث قصصه من ناحية املتتابع 
أو املتسلسل إذ يقوم هذا النسق على 
توالي س��رد اإلحداث الواحد تلو اآلخر، 
دون أن يكون بني هذه األجزاء ش��يء من 
قص��ة أخ��رى. ووظف نس��ق التضمني 
وه��و النس��ق ال��ذي يت��م م��ن خالله 
إدخ��ال قصة في قصة أخ��رى أو إدخال 
حكاية ضم��ن أخرى، فكّت��اب القصة 
الرواد، وضعوا ملس��ات فنية في صياغة 
أساليبهم على الرغم من اهتمامهم 
باملضمون االجتماع��ي الواقعي وكانوا 
هم األس��اس لتقدم فن��ي وفكري في 

القصة العراقية فيما بعد.

الكاتبة اللبنانية أمل عبد اهلل:« شروط كتابة القصة 
واحدة لألطفال وللكبار«

»وتالقت أرواحنا في ميونيخ«، للكاتبة بدور ناصر آل علي

)في قطار الشحن( مجموعة قصصية جديدة للقاص عبد المجيد لطفي

من أعمال الفنان كرمي رسن



تعد األسرة املؤسسة االجتماعية 
الناجت��ة عن االرتب��اط املقدس بني 
الرجل واملرأة برابطة الزواج والتي 
تهدف الى انشاء احلياة املشتركة 
ودميومة النس��ل ويرتبط اطرافها 
برابط��ة امل��ودة والرحم��ة ويقوم 
كيانه��ا عل��ى اس��اس االرتب��اط 
العاطف��ة  برابط��ة  الوش��ائجي 

احملددة بالشخوص واملكان.
 فثمة ارتباط تكميلي بني االسرة 
كأف��راد بحي��ث يظه��ر ذل��ك من 
خالل املس��اهمة ف��ي بناء اجملتمع 
وباملنتج م��ن ه��ذه العالقة وهم 
األوالد ومهما كان ش��كل االسرة 
كبيرا ضم��ن مس��احة التعايش 
املكان��ي او صغي��را ف��ان هن��اك 
عالق��ات اجتماعي��ة ومنط��ا م��ن 
السلوك مصحوبا بهذه العالقات 
ايجابي��اً او س��لبياً، والعنف احد 
هذه االمناط السلوكية والذي هو 
استخدام القوة املادية او املعنوية 
إلحل��اق االذى بآخر اس��تعماال غير 

مش��روع ويس��مى ه��ذا االعتداء 
الن��اجت عن العالق��ات االجتماعية 
داخل االس��رة بالعنف االس��ري او 
العائلي، ويرتب��ط الكثير منه في 
مجتمعاتنا بالتنشئة االجتماعية 
الت��ي تعد اس��تعمال العنف من 
قب��ل صاحب الس��لطة العائلية 
العمري��ة  او  اجلبري��ة  الوالي��ة  او 
تربويا غايته  مش��رعناً وس��لوكا 
ادخال االوالد ضمن سقوف الرؤية 
الس��لطوية للعائل��ة املنطلق��ة 
من رؤى اجتماعية مس��تندة الى 
االجتماعية  والتقالي��د  االع��راف 
او الرؤي��ة الدينية وه��و ما متاهى 
مع��ه القان��ون وترجم��ه في نص 
امل��ادة )41 ( من قان��ون العقوبات 
العراق��ي رقم 111 لس��نة 1969 
املع��دل وال��ذي نص عل��ى اباحة 
اس��تعمال العنف فج��اء بالنص 
)ال جرمية اذا وقع الفعل استعمال 
حلق مقرر مبقتضى القانون ويعتبر 

استعماال للحق :

1. تأديب الزوج زوجته وتأديب االباء 
واملعلم��ني وم��ن ف��ي حكمهم��ا 
االوالد القص��ر ف��ي ح��دود ما هو 
مق��رر ش��رعا أو قانون��ا او عرف��ا، 
فاس��تعمال العن��ف ض��د االوالد 
القاصرين وقبله الزوجة استعمال 
حلق حي��ث عده املش��رع العراقي 
مباح��ا كونه حق��اً لل��زوج واالب 
واملعلم و)من في حكمهما( وهذه 
العبارة تدخ��ل الكثير من الفئات 
االخرى في ممارس��ة هذا احلق،كي 
تق��وم باس��تعمال العنف طريقا 
للتأدي��ب وال يع��د فعل��ه مجرماً 
وفق ما يحدده العرف او الشرع او 
القان��ون ولن��ا ان نتصور ما حتمله 
الش��رعية  او  القانوني��ة  الرؤي��ة 
واالكث��ر العرفية م��ن نوع العنف 
املس��تعمل والداخ��ل ضمن إطار 

التأديب كحق.
اما جترمي االعتداء الواقع على األوالد 
من قب��ل ذويهم فلم يتم التطرق 
إلي��ه م��ن قب��ل املش��رع اجلنائي 

بشكل مستقل وإمنا يرجع بذلك 
الى املبادئ العامة في جترمي الفعل 
فقد منح القانون احلماية اجلنائية 
حلي��اة االنس��ان وس��المة بدن��ه 
وبضمنه��م القاص��رون في الباب 
االول بفصول ثالث��ة كان الفصل 
القت��ل  بتج��رمي  يخت��ص  االول 
العم��د ونص في امل��واد القانونية 
والفص��ل   )  405،406،407،409(
الثان��ي نص عل��ى جت��رمي الضرب 
املفضي الى امل��وت والقتل اخلطأ 
في امل��واد القانوني��ة )410،411 ( 
وفي الفص��ل الثالث ج��رم اجلرح 
والضرب واالي��ذاء العمد في املواد 
 416  ،415  ،412،413( القانوني��ة 
( من القانون وال��ذي تناول االيذاء 
واجلرح والضرب الذي احدث عاهة 
مس��تدمية بقصد عم��دي او من 
دون قصد عمدي وااليذاء الشديد 
وااليذاء اخلفيف وااليذاء واالعتداء 
الن��اجت ع��ن اهم��ال أور عون��ة أو 
ع��دم انتب��اه أو مراع��اة لألنظمة 

والقوانني.
االكث��ر  القانوني��ة  امل��واد  وه��ذه 
انطباقا على فع��ل االعتداء على 
القاصري��ن كم��ا ان القانون خص 
القاص��ر باحلماي��ة اجلنائي��ة ف��ي 
اجلرائ��م اخملل��ة باألخ��الق العامة 
)االغتصاب واللواط وهتك العرض 
( حيث نص على ان من وقعت عليه 
اجلرمي��ة ولم يبلغ الثامنة عش��رة 
من عم��ره او كان اجلاني من اقارب 
اجملنى عليه الى الدرجة الثالثة او 
كان متوليا تربيته او مالحظته او 
ممن له سلطة عليه، ظرفا مشددا 
يرفع س��قف العقوبة في اجلناية 
ال��ى االعدام اذا واق��ع اجلاني انثى 
من دون رضاها او الط بذكر او انثى 
م��ن دون رض��اه او رضاها حس��ب 
امل��ادة )393 /1 /2/أ/ب( م��ن قانون 
العقوبات وكذلك ن��ص في املادة 
)394( م��ن القانون عل��ى معاقبة 
من واقع انثى ف��ي غير حالة زواج 
انث��ى  او  او ال ط بذك��ر  برضاه��ا 

برضاه او رضاها اذا كان من وقعت 
عليه اجلرمية امت اخلامس��ة عشرة 
من عمره ولم يتم الثامنة عشرة 
القانونية  امل��واد  س��نة وجرم��ت 
)396،397( االعت��داء عل��ى من لم 
يتم الثامنة عش��رة سنة بالقوة 
او بالتهدي��د او احليلة او بأي وجه 
من أوجه ع��دم الرضا على عرض 
ش��خص ذكر او أنثى او ش��رع في 

ذلك. 
واملالحظ ان املشرع أحاط القاصر 
بحماية كبيرة في اجلرائم اجلنسية 
كم��ا ان قانون رعاية األحداث رقم 
76 لسنة 1983 والذي يهدف الى 
احلد م��ن ظاهرة جن��وح االحداث 
م��ن  احل��دث  وقاي��ة  خ��الل  م��ن 
اجلنوح وتكييف��ه اجتماعيا على 
وف��ق القيم والقواع��د االخالقية 
للمجتمع تن��اول ضمانات مهمة 
للقاصر قبل حالة اجلنوح وبعدها 
وبرعاية الحقة لكنه لم يتضمن 
اي ضمانة قانونية تشكل حماية 

جنائية للقاص��ر مبواجهة اعتداء 
اولي��اء االمور ونعتقد ان املش��رع 
ف��ي القوان��ني العقابي��ة قان��ون 
 1969 ع��ام  الص��ادر  العقوب��ات 
وقانون االحداث الصادر عام 1983 
لم يدر في خل��ده ان اولياء االمور 
وفي باب ممارسة التربية والتهذيب 
والتأديب سيتخلون عن العاطفة 
اإللهية التي تشدهم الى اوالدهم 
او يشذ بعضهم عنها فلم يتوقع 
املشرع انه سيكون احرص مهما 
نص في تش��ريعاته على االطفال 
م��ن امهاته��م او آبائه��م واالمر 
يحت��اج الى تش��ريع يعالج احلالة 
وقائيا اوال وجنائيا ثانياً وبالتأكيد 
هناك ثالثا ورابعا وقد تنبه املشرع 
العراقي لذلك عبر تقدمي مشروع 
قانون احلماية من العنف االس��ري 
اال ان هذا املش��روع ل��م يزل يراوح 
مبكانه في مجلس النواب العراقي 
وكلنا امل ان يسعى اجمللس إلقرار 

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

ّ
ّ

ناصر عمران

إيان بوروما

قاٍض عراقي

كاتب أميركي 
ومحرر في صحيفة 

نيويورك

في 20 فبراير/ش��باط 1933، ُعقد 
اجتم��اع س��ري ف��ي مق��ر إقامة 
هيرم��ان جورين��ج في برل��ني. وقد 
اس��تمع أكثر من عشرين شخصا 
من كب��ار الصناعيني في أملانيا من 
بينهم غوستاف كروب وفريدريتش 
فلي��ك وفريتز فون اوبل إلى خطاب 
هتلر الذي وعده��م فيه بأن تكون 
أمواله��م آمن��ة حتت حكم��ه. لذا 
اتفقوا على دعم احلزب النازي بأكثر 
من مليوني رايش��مارك، وهو مبلغ 
هائ��ل يكاد يكون كافي��ا لتغطية 

احلملة االنتخابية القادمة. 
 ل��م يكن معظ��م ه��ؤالء الرجال 
مقتنع��ني باحل��زب الن��ازي. كان��وا 
أعض��اء في ن��ادي هيري��ن األملاني 
ال��ذي كان ج��د  الس��ادة(،  )ن��ادي 
محافظ ولكن لم يكن اش��تراكيا 
وطنيا. ولكن، انطالقا من املصلحة 
الشخصية احملدودة، فقد أصبحوا 

مساعدي هتلر.
بذلك، كانوا ش��ركاء  وبقيامه��م 
في نظام إجرام��ي متهم بارتكاب 
جرائم قت��ل جماعي، وف��ي تدمير 
بلده��م في نهاي��ة املط��اف. وقد 

استفادت ش��ركاتهم بنحو كبير 
من عمل الرقيق. ودعا توماس مان 
نادي هيرين ب »عالم البؤس«. هذا 
لم مينع فليك واآلخرين من التمتع 
مبه��ن مزدهرة بع��د احل��رب، وبعد 

أحكام السجن اخلفيفة.
إن الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
ليس دكتاتورا نازيا )على الرغم من 
أن بعض��ا م��ن أقرب مستش��اريه 
معجب��ون ببع��ض األف��كار الت��ي 
ألهمت احلركة الفاش��ية والنازية 
في املاضي(. لكنه يشكل تهديدا 
للدميقراطية التي يفترض أن يقوم 
بحمايتها. كم��ا يواصل مهاجمة 
واالس��تقالل  الصحاف��ة  حري��ة 
العن��ف  ويش��جع  القضائ��ي، 
الهمجي، وذلك عن طريق النازيني 
اجلدد. إن إعادة نشر مقاطع الفيديو 
املناهضة للمسلمني التي نشرها 
أح��د املتطرف��ني البريطانيني على 
تويتر ليست سوى آخر انتهاكاته.

السياس��يني  م��ن  فالعدي��د 
اجلمهوريني البارزي��ن الذين يقفون 
بجان��ب ترام��ب، وحت��ى أصح��اب 
امللي��ارات الذين ميول��ون حمالتهم، 

ق��د يك��ون لديهم ش��كوك حول 
النرجس��ي غير املنتظم بش��كل 
خطي��ر ف��ي البيت األبي��ض، متاما 
كم��ا احتق��ر س��ادة ن��ادي هيرين  
هتلر، ذلك املغرور الفظ بزيه البني 
اس��تثناءات  ولكن مع  املضح��ك. 
قليلة، يواصل السياس��يون دعمه 
ولس��بب مش��ابه: مصاحله��م   -
الذاتي��ة احمل��دودة ف��ي البق��اء في 
الس��لطة وتوفي��ر املزيد م��ن املال 

ملؤيديهم.
وم��ن األمثل��ة الب��ارزة عل��ى ذلك 
ال��ذي أق��ره  التش��ريع الضريب��ي 
مجل��س الش��يوخ مؤخ��را. وما إن 
يتم التوفيق بني مش��روع القانون 
والبي��ت األبي��ض، وبع��د أن يقوم 
ترامب بسنه ضمن القانون، سوف 
يستفيد منه األثرياء على حساب 
وطبقا ملكتب  والضعفاء.  الفقراء 
امليزانية في الكونغرس غير احلزبي، 
فإن الصحة املالية ألميركا سوف 
تعان��ي أيضا، م��ع ما يق��در بنحو 
1.214 تريلي��ون دوالر مضاف��ة إلى 

العجز بحلول عام 2027.
وهذا يعتبر خيانة بالنسبة لكثير 

م��ن ناخب��ي ترام��ب ف��ي املناطق 
الريفية من الدول الفقيرة نس��بيا 
وم��دن ح��زام الص��دأ ف��ي الغرب 
األوس��ط، حي��ث الن��اس في أمس 
احلاج��ة إل��ى مس��اعدة احلكومة 
االحتادي��ة ليظلوا في صحة جيدة. 
هم على األرجح س��يدفعون ثمن 

إثراء األغنياء في املستقبل.
هناك، بطبيعة احل��ال، العديد من 
االختالف��ات بني الوالي��ات املتحدة 
اليوم وأملانيا في الثالثينيات. وكثيرا 
ما ادع��ى املفكرون اليس��اريون أن 
الفاش��ية ه��ي املرحل��ة األخي��رة 
م��ن الرأس��مالية. ف��ي الواقع، لم 
تكن عالقة االش��تراكية الوطنية 
الرأس��مالية  والفاش��ية ودية مع 

الليبرالية.
كم��ا ل��م تك��ن احلرك��ة النازي��ة 
مصممت��ني  الفاش��ية  واحلرك��ة 
لالس��تفادة م��ن القل��ة. وازدهرت 
األعمال التجارية الكبيرة في إطار 
الش��ركات  النظام��ني، والس��يما 
التعدي��ن  م��ن  اس��تفادت  الت��ي 
واإلنفاق العسكري. ولكن، وبصرف 
النظ��ر ع��ن األقلي��ات واملعارضني 

املضطهدي��ن، اكتس��ب كثير من 
الن��اس االعتيادي��ني م��ن البرامج 
احلكومية )ناهيك عن نهب البلدان 

احملتلة(.
وقد متت رش��وة الصناعيني الذين 
جتمعوا ح��ول هتل��ر وجورينج في 
عام 1933 من قبل نظام العصابات 
القاتلة. وينطبق الش��يء نفس��ه 
عل��ى الضباط األملان. لم تكن هذه 
هي املرحلة األخيرة من الرأسمالية، 
فقد اس��تخدم هتلر الرأسماليني 

من أجل أهدافه الشائنة.  
ويب��دو الوضع في الواليات املتحدة 
حت��ت والية دونال��د ترامب مختلفا 
نوع��ا ما. فق��د اس��تعمال ترامب 
اللغة الش��عبية ف��ي حملته، مما 
أث��ار غضب الش��عبي ضد النخب 
املتعلمة واملتحض��رة، مبا في ذلك 
الرأس��ماليون ف��ي وول س��تريت. 
مبش��اعر  التمس��ك  ويواص��ل 
العنصريني البيض الغير متعلمني 
وغيره��م مم��ن يش��عرون باإلهمال 
ف��ي العالم احلديث، ويلقون باللوم 
على الليبراليني واألقليات العرقية 

والدينية التي ال حتظى بشعبية.

ولكن لم يتضح بعد من يستخدم 
م��ن في عال��م ترام��ب. ويب��دو أن 
املانح��ني األغني��اء، م��ع فكرتهم 
حول انخفاض ضرائب الش��ركات 
والضرائب الش��خصية، وكرههم 
واحلكوم��ة  املنظ��م  للعم��ل 
األخوين تش��ارلز  الفيدرالية، مثل 
وديفي��د ك��وخ، أو زعي��م الكازينو 
يس��تخدمون  أديلسون  ش��يلدون 
بترامب، ب��دال من وق��وع العكس. 
فه��م ميثل��ون إلى ح��د م��ا، بقدر 
كروب أو أوبل )إن لم يكن بش��كل 
الرأس��مالية  م��ن  نوع��ا  أكب��ر(، 
املتحررة من جميع القيود الالزمة. 
لق��د بدأ هذا قب��ل وقت طويل من 
انتخاب ترامب رئيس��ا. ويعود هذا 
األس��لوب إلى عهد رونال��د ريغان 
من التخفيضات الضريبية وإلغاء 

الضوابط التنظيمية.
وعل��ى املدى القصير، ق��د تتعامل 
أمي��ركا الغنية واملتحدة بش��كل 
جيد. وقد تس��تمر أسواق األسهم 
ف��ي االرتف��اع لفترة أط��ول. ولكن 
عل��ى امل��دى الطويل، م��ع اقتراب 
العج��ز، وإلغ��اء اتفاق��ات التجارة 

الدولية، وعدم كفاية اإلنفاق على 
البنية التحتي��ة احليوية والتعليم 
والرعاية الصحية، فإن األمور ميكن 
أن تس��وء للغاية. إن متكني الرئيس 
الذي يش��كل بوضوح خطرا على 
حتقي��ق  أج��ل  م��ن  الدميقراطي��ة 
مكاسب مالية فورية، هو أمر غير 
وطني ومعيب أخالقيا. ولكن ليس 

له أي معنى اقتصادي.
كان هنري فورد مؤس��س ش��ركة 
فورد للسيارات مناهضا للسامية 
وسعيدا بالتعاون مع أملانيا النازية 
حتى ع��ام 1942. وكان أيضا قائدا 
للجن��ة األول��ى األميركي��ة الت��ي 
عارض��ت احل��رب ضد هتل��ر. ولكن 
كانت لديه نظرية معينة، ونتمنى 
أن حتظى باهتمام ش��ركاء ترامب. 
وهي النظرية »الفوردية« التي ترى 
أن��ه يجب أن يصبح العمال أغنياء 
لشراء سيارة من مصانعه. سيؤدي 
مش��روع قانون الضرائ��ب لترامب 
إلى ترك املاليني من املس��تهلكني 
احملتمل��ني في ح��ال أس��وأ بكثير. 
وهذا سيكون س��يئا جدا للتجارة 

حتما.

شركاء ترامب المتواطؤون
PROJECT
SYNDICATE

ترامب يحرق العالم بنار صهيونية
طارق حرب

في احدى املؤمترات الصحفية االس��بوعية وجواباً 
على س��ؤال وجهه احد الصحفيني لرئيس الوزراء 
الس��يد العبادي حول القوائم االنتخابية وعما اذا 
يخرج من حزب الدعوة وحتالفه مع كتل سياسية 
اخ��رى وخاص��ة ما صرح به الس��يد الص��در حول 
تأييده لوالية ثانية والذي يس��تنتج من اجابة دولة 
رئي��س ال��وزراء املوقف ال��ذي نحتاج��ه حاليا لكل 
من يرش��ح باالنتخاب��ات او يش��غل وظيفة عامة 
هو العق��ل الدميقراطي االوروبي وال��روح العراقية 
والنفس الوطنية م��ع االحتفاظ بالدين والقومية 
واملذهب واحلزب الذي ينتمي اليه رجل الدولة الذي 
نحتاجه في العراق في املرحلة احلالية بحيث يكون 
صاحب عقل دميقراطي ليبرالي من دون تطرف في 
الدميقراطية والليبرالي��ة بحيث ينادي والعلمانية 
احترام��ا لألغلبي��ة الديني��ة س��واء اكان��ت بدين 
اسالمي او مسيحي او صابئي او ايزيدي فكل هذه 
االدي��ان وكثير من حاملي ه��ذه االديان يرفضون ان 
حتل العلمانية محل الديانة االسالمية واملسيحية 
والصابئي��ة وااليزيدي��ة وال محل املذه��ب في تلك 
الديان��ات لكن االغلبية من حامل��ي هذه الديانات 
واملذاهب ال ب��د ان يكونوا بعقل دميقراطي ليبرالي 
مقبول من االغلبية مع االحترام الكامل ملن يحمل 
غي��ر ذلك حتى ولو كان م��ن دون ديانة اذ من مبادئ 
الدميقراطية والليبرالية قبول االخر واحترامه كما 
هو مقرر البن��اء ديانته او قوميت��ه عربية او كردية 
او تركماني��ة او اي��ة قومي��ة في الع��راق وحيث ان 
الوطن العراق مير بظروف معروفة  فال بد من الروح 
العراقي��ة والنفس الوطنية الت��ي يجب ان تتقدم 
على اي معيار او اساس اخر سواء اكان هذا املعيار 
القومية او الدين او املذه��ب فاالصل لدى العبادي 
كل البالد وجميع العباد وكل ارض الرافدين وجميع 
ب��الد الفرات��ني اذ ال ميك��ن ان يكون املس��ؤول رهني 
حزبه واس��ير ناخبيه فلقد مت انتخابه الهل العراق 
باجمعه��م وس��كان الوطن كلهم وه��ذه النظرة 
هي التي يحتاجها املواطن العراقي وهي االس��اس 
والقاعدة واالصل واجلذر واملس��لك والسبيل واالداة 
والواس��طة واملقصد واله��دف والغاية التي يجب 
ان تك��ون دليل عمل للموظف العام بصرف النظر 
ع��ن منصبه عل��ى ادنى رئيس ام م��رؤوس وهذا ما 
خلص��ه دولة العبادي مبؤمت��ره الصحفي حيث حدد 
بدق��ة ه��ذه القواعد الت��ي يجب ان تس��ود وليس 
كما حصل في الدورات االنتخابية الس��ابقة حيث 
س��ادت التأثي��رات الطائفية واملناطقية بش��كل 
كبير مما يخالف احلد االدنى الذي يتطلبه الدستور 
فيمن ي��ؤدي اخلدم��ة العامة ه��ذه الطريقة التي 
س��تجهز على كل اشكال احملاصصة والتي تطبق 
املبدأ الدستوري الوارد باملادة )١٤( وهي املساواة بني 
جمي��ع العراقيني بصرف النظر ع��ن اي اعتبار آخر 

فهل يرعوي االخرون مبا اوضحه دولة العبادي .

العقل الوطني
في حديث العبادي
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بغداد  ـ الصباح الجديد:
ثمن احتاد املب��ارزة املركزي اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية 
مع االحت��اد العراق��ي للعبة بعد 
مد جسور التعاون املثالية، وقال 
رئي��س احت��اد املبارزة زياد حس��ن، 
نثم��ن دور مدير قس��م الرياضة 
املدرسية بوزارة التربية جنم عبود، 
وجمي��ع املس��ؤولني في ال��وزارة 
وكذلك مدير النش��اط الرياضي 
الثالث��ة،  الرصاف��ة  تربي��ة  ف��ي 
جان��ب  إل��ى  عطي��ة،  حكم��ت 

مديرية تربية الكرخ الثانية.
واضاف: يأتي التع��اون املثمر في 
ارس��ال العبات واعدات من أجل 
التدريب ف��ي رياضة املب��ارزة، مما 
يس��هم في منح االحت��اد امكان 

صق��ل املس��تويات واالرتقاء بها 
خللق جي��ل جديد م��ن الالعبات 
والس��يف  الش��يش  بس��الحي 
العرب��ي اللوات��ي س��يكون لهن 
حض��ور في املنتخب��ات الوطنية 
باملش��اركات املقبلة، وال س��يما 
ان العراق مقبل على املش��اركة 
في بطولة الع��رب في جمهوري 
مص��ر العربي��ة وس��يعمل على 
املشاركة بفريق نسوي، مبينا ان 
هنالك العبات يواصلن التدريبات 
في محافظة الس��ماوة، كما ان 
االحتاد يعتمد بدرجة كبيرة على 
املرك��ز التخصص��ي ف��ي النادي 
االرمني والعب��ات االندية االخرى 
م��ن املتمي��زات من اج��ل اختيار 
تشكيلة جديرة بتحقيق النجاح 

في احملفل العربي.
وذك��ر ان الالعبات اجلدد يش��رف 

ب��الل  امل��درب  اعداده��ن  عل��ى 
قاس��م، كذل��ك تعم��ل، س��حر 

احمد، وهي العبة سابقة مبهمة 
االش��راف حالي��ا عل��ى الالعبات 
اجلدد، مش��يداً باندفاع العنصار 
النس��وية اجلديدة في التدريبات، 
واحل��رص على االلتزام بتوجيهات 
منه��اج  تطبي��ق  ف��ي  املدرب��ني 

الوحدات التدريبية.
م��ن جانبها أوضحت املش��رفة، 
س��حر أحمد، ان هنال��ك تعاونا 
املرك��زي  االحت��اد  م��ع  مثالي��اً 
للمبارزة، حيث عمل رئيس االحتاد 
عل��ى تهيئة خط لنقل الالعبات 
بالتجهي��زات  وتزويده��ن  اجل��دد 
احلديثة اخلاص��ة برياضة املبارزة، 
ومت الب��دء م��ع الالعب��ات اجل��دد 
بخط��وات منتظم��ة ف��ي قاعة 
املرك��ز التدريبي لالحت��اد باملدينة 

الشبابية.
واش��ارت إلى ان الالعبات اللواتي 
التحق��ن بتدريبات املب��ارزة هن ) 
غدي��ر منذر ولين��ا منها ونرجس 
أحم��د ونورهان علي وزينب حيدر 
وفاطم��ة زهي��ر وميام��ي ع��الء 
وس��ما حسن(، املش��رفة، سحر 
أحم��د، أوضح��ت انه��ا خريجة 
كلي��ة التربي��ة البدني��ة وعلوم 
الرياضة، ماسرت املبارزة في نادي 
الطلبة ومثلت املنتخب الوطني 
ف��ي العام 1983 في فرنس��ا إلى 
الالعبات  جان��ب مجموعة م��ن 
املتمي��زات، فيم��ا اش��رف عل��ى 
تدريبه��ا ف��ي هذه احملط��ات رعد 
الش��يخلي وعادل فاضل وبسام 

عباس واخرين.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
اقام االحتاد املركزي للقوس والس��هم 
حف��ال لتوزي��ع الش��هادات التدريبية 
بالدورة  والتحكيمية بني املش��اركني 
الت��ي اقامها االحت��اد العرب��ي للعبة 
ف��ي العاصمة بغ��داد، والتي حضرها  
للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب  عض��و 
االوملبي��ة خليل ياس��ني ومدي��ر ادارة 
اللجنة االوملبية حامد الرعد، وجميع 
اعضاء احتاد القوس والس��هم، فضال 

عن املشاركني في الدورة.
واثنى عضو املكت��ب التنفيذي خليل 
ياس��ني، عل��ى اجله��ود القيم��ة التي 
بذلها االحتاد من خ��الل تهيئة جميع 
االمور اللوجستية التي اسهمت في 
اجناح الدورة، فض��ال على افتتاح مقر 
ميدان فاطمة التخصصي الكشفي 
في املنص��ور  للعبة. مش��يرا الى: ان 
اللجن��ة االوملبي��ة تعد احت��اد القوس 
والسهم من االحتادات املميزة من خالل 

العمل اجل��اد والنتائ��ج الطيبة التي 
حققها خالل السنوات املنصرمة.

ه��ذا وقدم عض��و املكت��ب التنفيذي 
ومدي��ر ادارة اللجن��ة االوملبية ورئيس 
احتاد القوس والسهم واحملاضر املصري، 
التدريبية  الش��هادات  ق��وره،  احم��د 
والتحكيمية للمش��اركني في الدورة 

وس��ط افراح وهتافات صدحت بحب 
العراق وفلس��طني وسوريا، والشجب 
االمريكي��ة   االدارة  ال��ى  واالس��تنكار 
مبنحه��ا القدس للكيان االس��رائيلي 

احملتل.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تختت��م الي��وم االح��د منافس��ات 
ال��دور اخلامس م��ن املرحل��ة االولى 
لدوري الكرة املمتاز، باقامة املباراتني 
املتبقيتني منه��ا حيث يالعب فريق 
احلس��ني على ملعب التاجي، فريق 
نفط اجلن��وب، ويلتقي الطلبة على 
ملعب أمان��ة بغ��داد بضيفه فريق 

الكهرباء.
وعزز الش��رطة صدارت��ه أمس بعد 
ان رف��ع نق��اط ل��� 15 م��ن مبارياته 
الكاملة،  العالمة  اخلمسة، حاصدأً 
على حساب فريق احلدود في ملعب 
الصناعة، وسجل أمين حسني ونبيل 
صباح هدف��ي الفوز، كما اس��فرت 
مباريات امس، عن فوز النجف على 
ضيفه كرب��الء بثالثية، بكرة فرحان 
ش��كور في الثانية 25 من الدقيقة 
األول��ى التس��جيل للنج��ف، فيما 
اضاف جبار ك��رمي هدفني، وفاز أمانة 

بغداد على الصناع��ات الكهربائية 
بهدف من دون مقابل.

وتعادل الس��ماوة واجلوي��ة بهدفني 
لكل منهما، سجل للجوية حمادي 
احم��د وأمج��د راضي، وللس��ماوة 

أحمد قدور و أحمد حاضر.
ه��ذا وواصل فري��ق ال��زوراء نتائجه 
املميزة في ال��دوري وحقق االنتصار 
اخلامس عل��ى التوال��ي، بفوزه على 
فري��ق البح��ري ف��ي ملع��ب الزبير 
بأربعة اهداف لهدف وحيد محقًقا 
العالمة الكامل��ة )15 نقطة(، حتت 
قي��ادة املدرب أي��وب أوديش��و، فيما 

جتمد رصيد البحري عند 6 نقاط.
وحسم التعادل مباراة زاخو وضيفه 
نف��ط الوس��ط )1-1(، عل��ى ملعب 
دالل األوملب��ي، ومتكن فري��ق النفط 
من خطف ثالث نقاط ثمينة، بفوزه 
على ضيفه نفط ميس��ان، بهدفني 
له��دف، وحق��ق الديواني��ة مفاجأة 

كبي��رة، بفوزه على ضيف��ه، امليناء، 
بثالثة أه��داف لواح��د، على ملعب 

عفك األوملبي.
وف��ي س��ياق التغيي��رات التدريبية، 
أعلن نادي الديوانية بكرة القدم، عن 
تعيني نبيل زكي مديرًا فنًيا للفريق، 
ليتولى املس��ؤولية خلًفا لس��امي 
بحت ال��ذي تقدم باالس��تقالة من 
منصبه.. كما، سمت الهيئة اإلدارية 
لنادي كربالء، حي��در محمود، مدربا 
لفريقها الكروي، خلفا للمستقيل، 

املدرب سالم عودة.
 وقال مدير املكت��ب اإلعالمي لنادي 
كرب��الء، أحمد عل��ي العطواني، في 
تصريحات صحفية إن رئيس الهيئة 
اإلدارية، محمد ناصر املوسوي، أنهى 
االتفاق بش��كل رس��مي مع املدرب 
الش��اب، حي��در محم��ود، ليتول��ى 
اإلش��راف على الفري��ق، انطالقا من 

اجلولة اخلامسة للدوري املمتاز.
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منح العراق حق تضييف 
بطولة الناشئين 2018

الفيفا يهدد زاخو 
بسبب الفيتوري

»التاجي« يكّثف 
تحضيراته للدرجة األولى

عمان ـ وكاالت:
منح احتاد غربي آس��يا العراق ح��ق تضييف بطولة 
غرب��ي أس��يا للناش��ئني 2018، وقال رئي��س االحتاد 
العراقي عبد اخلالق مسعود في تصريحات صحفية: 
»عمومية احتاد غربي آسيا منحت العراق بعد طلب 
االحتاد العراقي حق تضييف بطولة الناشئني للعام 

املقبل«.
 وطالب عبد اخلالق مس��عود ف��ي الوقت ذاته دعم 
االحتاد العراقي في مس��اعيه لرف��ع احلظر ومفاحتة 

االحتاد الدولي للعبة بشأن ذلك.
وأش��ار إل��ى أن عمومي��ة احت��اد غرب��ي آس��يا التي 
انعقدت ف��ي العاصمة األردنية عمان اليوم اجلمعة 
قررت املوافقة عل��ى الطلب العراقي بإقامة بطولة 
للناش��ئني العام املقبل فيما منح��ت اإلمارات حق 
تضيي��ف بطولة الس��يدات للفئة ذاته��ا في العام 
نفس��ه أيًض��ا.. وأوض��ح أن الع��راق طال��ب بدعم 
مرش��حه في انتخاب��ات املكتب التنفي��ذي لالحتاد 

اآلسيوي التي ستجري في وقت الحق.
وأكمل: »االحتاد قدم الش��كر الكبير لألمير علي بن 
احلس��ني لدعمه الكبير للكرة العراقية، وموافقته 
الفورية على إج��راء مباراة دولية ودية بني املنتخبني 
األردن��ي والعراق��ي مم��ا يؤك��د عم��ق العالق��ة بني 

البلدين«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمهلت جلن��ة العقوبات، باالحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيف��ا«، نادي زاخو ، حتى الس��ابع من كانون الثاني 
املقب��ل، لدف��ع مس��تحقات الالعب الليب��ي، عبد 

السالم الفيتوري.
وق��ال وكيل الالعب��ني، عبد احلفي��ظ العقوري،  في 
تصريح��ات صحفي��ة إن مس��تحقات الالعب تبلغ 
36000 دوالر.. وأض��اف أن العقوب��ات، ف��ي حال عدم 
دفع املستحقات، س��تتمثل في خصم 3 نقاط من 
زاخو، ثم إنزاله إلى الدرج��ة األدنى.. ولعب املهاجم 
عبد السالم الفيتوري، لفريق زاخو ، خالل منافسات 

موسم 2016-2015.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كث��ف فريق ن��ادي التاج��ي بك��رة الق��دم حتضيراته 
للمش��اركة ف��ي منافس��ات دوري الدرج��ة االول��ى 
للموس��م اجلديد، واجرى سلس��لة مباري��ات جتريبية 
أخرها الفوز على فريق صالح الدين بهدف من دون رد، 
فيما س��يواجه بعد غٍد الثالث��اء فريق نادي العلم في 

ملعب التاجي.
وفريق التاجي، يقوده املالك التدريبي املؤلف من املدرب 
ناصر نومي ومساعديه ماجد حميد وأمير عبيد وعلي 
مهاوي ومدرب حراس املرمى جاسم محمد، اجرى في 
املدة الس��ابقة مباريات جتريبية حق��ق فيها الفائدة 
الفنية، فقد تعادل امام الش��علة بهدف ملثله، وامام 
أب��و غريب بنتيجة 2�2، في حني خس��ر ام��ام الدفاع 

املدني بهدفني مقابل هدف واحد للتاجي.

دبي ـ حسين الشمري* 

وصلت مساء امس االول اجلمعة 
بعث��ة وف��د اللجن��ة الباراملبية 
الوطنية العراقية الى مدينة دبي 
االماراتية للمشاركة في بطولة 
آس��ياد املعاقني  للش��باب التي 
س��تجري احداثها ومنافساتها 
يوم غد االثنني صباحا مبشاركة 
)30( دولة عربية واس��يوية وهي 
العراق والكويت وسلطنة ُعمان 
وفلسطني والس��عودية واليمن 
واالم��ارات  واي��ران  والبحري��ن 
البل��د املنظ��م والص��ني وكوريا 
وهون��غ  والفلب��ني  اجلنوبي��ة 
وفيتن��ام  واندونيس��يا  كون��غ 
وكازاخس��تان وماليزي��ا واليابان 
وس��نغافورة وتايلن��د ومنغوليا 
والهند وباكس��تان واوزبكستان 
وتركمانس��تان  وم��كاو 
وقيرغزس��تان  وطاجكس��تنان 

وسيرالنكا والنيبال.
جرى صباح امس السبت اجتماع 
مهم للبعثة العراقية برئاس��ة 
رئيس البعثة عبيد عنيد ورئيس 
الوف��د العراقي الدكت��ور احمد 
العان��ي ونائ��ب رئي��س البعث��ة 
مجلي عودة م��ع العبي ومدربي 
الوف��د العراق��ي وق��د تضم��ن 
االجتماع حث الالعبني واملدربني 
عل��ى ب��ذل افض��ل املس��تويات 
والعط��اء ف��ي هذه املنافس��ات 
من اجل اخل��روج بنتائج ايجابية 
تليق بسمعة اللجنة الباراملبية 
الس��يما وان هذه املشاركة هي 
الثالث��ة بع��د ان ش��ارك العراق 
في النس��خة االولى التي جرت 
في الياب��ان عام 2009 والبطولة 
الثاني��ة التي اقيم��ت في كوريا 

اجلنوبية عام 2013.
واضاف ممثلو البعثة العراقية: ان 
هذه املش��اركة نريدها ان تكون 

مميزة من حيث  حصد العديد من 
اوسمة الفوز على الرغم من ان 
هذه البطولة قد اقتصرت على 
مش��اركة خمسة احتادات فقط 
نتيجة ضعف اجلانب املادي لدى 
الباراملبي��ة , وقد اب��دى الالعبون 
وعزميتهم  اصراره��م  واملدرب��ون 
على حتقيق افضل االجنازات التي 
تليق بواقع رياض��ة املعاقني وما 

وصلت اليه من اجنازات عاملية.
ومن املؤم��ل ان يك��ون قد عقد 
اجتماع ممثل��ي البعثات والوفود 
املش��اركة مع اللجنة املنظمة 
ام��س  ي��وم  مس��اء  للبطول��ة 

السبت وس��يمثل العراق رئيس 
البعث��ة عبي��د عني��د والدكتور 
احم��د العان��ي وم��ن املتوقع ان 
يتضم��ن االجتماع ح��ث والتزام 
املش��اركة  املنتخب��ات  العب��ي 
بلوائ��ح وانظم��ة البطول��ة من 
اج��ل ان تخ��رج بص��ورة اجمل 
املنظم  بالبل��د  تلي��ق  وافض��ل 
من حيث حس��ن التنظيم الذي 

سيوافق منافسات البطولة.
وق��ال رئي��س البعث��ة العراقية 
عبيد عنيد: كلنا امل وطموحات 
كبي��رة ف��ي ان يق��دم العبون��ا 
افض��ل املس��تويات ف��ي ه��ذه 

املشاركة التي نبغي من خاللها 
حص��اد وفير من اوس��مة الفوز 
امللونة ال س��يما واننا سنشارك 
بخم��س فعالي��ات وه��ي رف��ع 
الهدف  والسباحة وكرة  االثقال 
الطاول��ة  وتن��س  للمكفوف��ني 

والبوتشيا.
واض��اف: ان ثقتنا كبيرة جدا بان 
يظهر العبونا  مبس��تويات فنية 
نؤكد من خالله��ا صحة عملنا 
ف��ي صق��ل مواه��ب  ونهجن��ا 
لغ��رض  ورياضياتن��ا  رياضيين��ا 

حصد االجناز.
العراق��ي  الوف��د  رئي��س  ام��ا 

الدكت��ور احم��د العان��ي فقال: 
نح��ن نريد م��ن هذه املش��اركة 
تأكي��د املنافس��ة العراقية من 
اج��ل الظفر باالجن��از الذي يليق 
بس��معة الباراملبي��ة وما وصلنا 
اليه م��ن تق��دم عبر املس��توى 
الفني برغم من الضائقة املالية 

التي نعاني منها.
واش��ار العاني الى انه يتوقع ان 
تكون املش��اركة العراقية رقما 
صعبا في انتزاع اوس��مة الفوز 
م��ن العب��ي املنتخب��ات االخرى 
عبر منافس��ة محتدم��ة تؤكد 
علو كعب ابطالن��ا في صناعة 

االجناز.
وم��ن جهت��ه ق��ال نائ��ب رئي��س 
البعث��ة مجل��ي ع��ودة ان هدفنا 
االول والرئيسي من هذه املشاركة 
هو حتقي��ق االجناز االفض��ل الذي 
يلي��ق برياضة املعاق��ني.. واضاف: 
انا ش��خصيا اتوقع ان تكون هذه 
املشاركة متميزة من حيث االجناز 
اقتصار  برغ��م  وع��دد االوس��مة 
مش��اركتنا على خمس فعاليات 
فقط اال اننا لدينا الثقة الكبيرة 
بالعبين��ا والعباتنا ف��ي ان تكون 
مش��اركتهم مبس��توى طموحنا 
ال��ذي جئن��ا م��ن اجل��ه خلط��ف 

االوسمة امللونة.
وام��ا رئيس احت��اد تن��س الطاولة 
سمير الكردي فقال انا شخصيا 
جئت الى البطولة لغرض حتقيق 
االجن��از وليس للمش��اركة , وهذه 
الثقة نابعة من خالل اصرار العبينا 
والعباتنا على بذل املستحيل من 
اجل حتقيق ما نصبو اليه من اجناز 
برغم ان جمي��ع العبينا والعباتنا 
يش��اركون للمرة االولى باستثناء 
الالع��ب منتظر ف��اروق كي اثبت 
لالخرين جن��اح عملنا واليوم جئنا 

حلصد ثماره.
وقال رئيس احتاد السباحة هاشم 
فرز: ان مش��اركتنا هذه ستكون 
مميزة بتحقيق افضل االرقام التي 
تلي��ق باللعب��ة ال��ذي بذلن��ا من 
اجله��ا الكثي��ر لغ��رض وصولها 

لالجناز الذي نبحث عنه.
واض��اف ف��رز: اتوق��ع ان يحص��د 
سباحونا نتائج مميزة معززة بارقام 
جدي��دة ممي��زة نؤكد م��ن خاللها 
صح��ة نهجنا التدريب��ي واالداري 
اللذي��ن عملن��ا عليهم��ا  من��ذ 
سنوات طويلة وان شاء اهلل اليوم 

سنحصد االجناز املميز.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي
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طموحات كبيرة للطاولة في منافسات اآلسياد

إشادة أوملبية باحتاد القوس والسهم

عناصر جديدة يلتحقن باملبارزة

»البارالمبية« تبدأ غدًا المشاركة بخمس فعاليات في آسياد الشباب 
بمشاركة 30 دولة عربية وآسيوية

مفكرة اليوم

3:00 عصرًا

6:15 مساًء

5:00 عصرًا

7:30 مساًء
5:15 عصرًا

10:45 مساًء

10:45 مساًء

ساوثهامتون ـ أرسنال

بيتيس ـ اتلتيكو مدريد

أودينيزي ـ بينفينتو

مان يونايتد ـ مان سيتي
ليفربول ـ إيفرتون

فياريال ـ برشلونة

ميالن ـ بولونيا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

»األولمبية« تقيم حفاًل لتوزيع شهادات 
مدربي وحكام »القوس والسهم«

الشرطة يعزز صدارته لدوري الكرة 
الممتاز بثنائية في شباك الحدود 

المبارزة« يستقطب عناصر نسوية جديدة 



الصباح الجديد - وكاالت:
  أصدرت احملكمة احمللية لش��رق 
ميش��يغان قرارا باحلبس الفعلي 
أع��وام للمواط��ن  مل��دة س��بعة 
األملان��ي أوليف��ر ش��ميدت، املدير 
فاغن"  "فولكس  السابق لشركة 

في الواليات املتحدة.
   وواج��ه أوليف��ر ش��ميدت تهما 
باالرتب��اط بالتقلي��ل م��ن بيان��ات 
م��ن  الض��ارة  الغ��ازات  انبع��اث 
ذات محركات  الش��ركة  سيارات 
الدي��زل، كم��ا كتب��ت صحيفة 

"نيويورك تاميز".
  فرض��ت احملكمة على ش��ميدت غرامة 
قدره��ا 400 ألف دوالر. وفي وقت س��ابق، 
قدر احملامون احل��د األقصى للحكم على 

شميدت بالسجن  169 عاما.
ويبلغ أوليفر شميدت من العمر 48 عاما، 
وقد ترأس لعدة سنوات قسم الهندسة، 
الذي يضمن االمتث��ال للمعايير البيئية 
للسيارات التي تنتجها الشركة األملانية 
في ميشيغان. واتهمه القضاء األميركي 

بتضليل السلطات واملستهلكني. 
وفي ش��هر أغس��طس املاض��ي، اعترف 

شميدت بذنبه، مؤكدا أنه اتبع أوامر من 
مستويات أعلى في الشركة، وأعرب عن 

ندمه، واستعداده لقبول العقاب.
وظهرت فضيحة شركة "فوكس فاغن" 
في الواليات املتحدة العام 2015، وعرفت 
ب�)ديزل غيت(، بعد أن كش��فت الوكالة 
األميركية حلماية البيئة أن الكمبيوترات 
املثبت��ة ف��ي س��ياراتها ذات مح��ركات 
الديزل، تشير إلى نسب أقل من الكمية 
الفعلية النبعاث املواد الضارة، مش��يرة 
إل��ى جتاوز املعيار املس��موح به ب� 40 مرة 

في بعض احلاالت.

ابتسام يوسف الطاهر

منذ اعالن ترامب نقل سفارته الى القدس اعترافا من اميركا 
ب��أن القدس عاصمة إلس��رائيل، هبت عواصف الغضب حول 
العالم وم��ن طوائف وادي��ان متعددة مبا فيه��م اليهود، ضد 
امي��ركا. ورف��ض تلك اخلطوة اخلط��رة، منذ اع��الن قيام دولة 
إس��رائيل، فاميركا حرصت على إبقاء موضوع القدس خارج 

القضية املزمنة بني اسرائيل وفلسطني. 
وخرج املئات في العاصمة البريطانية لندن في وقفة احتجاج 
هي االكبر من نوعها امام السفارة االميركية، رافعني شعارات 
)احلرية لفلس��طني( )القدس عاصمة فلسطني( . وغيرها من 
الش��عارات، بالرغم من ان يوم اجلمعة هو يوم عمل، وبالرغم 

من البرد القارس.
 ش��ارك ف��ي الوقف��ة املئ��ات م��ن البريطانيني، واملس��لمني 
البريطاني��ني، والعرب، والفلس��طينيني، واالجنلي��ز املناصرين 

للقضية الفلسطينية.
 تخللته��ا كلم��ات احتج��اج ض��د العنصري��ة االميركي��ة 
وض��د املواق��ف البعيدة عن االنس��انية فيم��ا يخص احلقوق 
الفلس��طينية بالعيش في س��الم، في دولة توفر لهم سبل 
العي��ش الك��رمي، بعد معان��اة طويلة من التش��تت، واحلصار 
اإلسرائيلي، والقتل اليومي لألطفال، والشباب الفلسطيني، 
حتت مس��مى الدفاع عن النفس، ال��ذي تتحجج به احلكومة 
االس��رائيلية ف��ي ارت��كاب جرائمها ف��ي فلس��طني. واعلن 
املتحدث��ون ان هناك وقفات مماثلة في كامرج وبراينت وغيرهما 

من املدن الكبيرة البريطانية. 
ففي بريطانيا نضمت اكثر من وقفة احتجاج ضد السياسة 
األميركية، وضد ترامب بنحو خاص، والذي تتوالى تصريحاته 
الت��ي تعي��د امج��اد الكوك��س كالن، العصابة الت��ي روعت 
الش��عب االميركي خاصة الس��ود.. ففي االع��الم البريطاني 

هناك برامج ومقاالت تسخر من ترامب. 
وبع��ض االحزاب اليس��ارية طالبت مبنعه من زي��ارة بريطانيا، 
كم��ا هو مزمع.  وحت��ى في اميركا هناك اص��وات رافضة له 
ولسياسته. فاملمثل االميركي روبرت دينيرو قال عنه: "غبي ال 
يعلم ماذا يفعل أو مايقول، فهو مصيبة كبرى كما قال عنه 
كولن باول..لم يدفع ضرائب، تافه يثير غضبي، ال ندري الى أي 
اجتاه يقود البلد فما يهمني هو مصير بلدي، ولكن مع هكذا 

رئيس ال ندري أي مصير ينتظر اميركا..".
وحس��ب االخبار على صفحة BBC وفي حواراتهم مع بعض 
الشباب البريطاني اليهودي واملسلم، فاليهود يعدون تصريح 
ترام��ب، نس��فا لعملية الس��الم التي يتطلع اليه��ا اليهود، 
لوضع نهاية للحرب بني الفلس��طينيني واالسرائيليني الذين 

ينتظرون العيش بأمان. 
والش��باب املس��لم اعلن غضبه ألن هكذا تصريحات تؤجج 
الغضب العربي الفلسطيني، فالقدس تعد من مقدساتهم 
الديني��ة، بل القدس تخص كل االديان الس��ماوية اإلس��الم، 
واملس��يح، واليه��ود ايضا، وه��ذا يعني ب��دء انتفاضة حجارة 
اخرى مقابل اجليش اإلسرائيلي، املدجج بكل انواع االسلحة!

ترامب والقدس 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التظاهرات والخصخصة المزعومة

جمال جصاني

قد يبدو أمر التظاهرات التي انطلقت في عدد من احملافظات 
اجلنوبية ضد ما اطلقوا عليه ب� "خصخصة" الكهرباء دليالً 
على حدوث حتول في مزاج ووعي هذه اجملتمعات بعد س��بات 
طويل. لكن عند التمعن قليالً بطبيعة مثل هذه النشاطات 
احلضارية )التظاهرات( جندها لم تشذ عن غالبية التظاهرات 
واالحتجاجات التي تعرفنا عليها بعد زوال النظام املباد، حيث 
تفتقد الهم املقومات املعروفة عن هذه النش��اطات اال وهو 
الوعي والفهم العميق في التعاطي مع االهداف والشعارات 
احملركة لها. فعلى س��بيل املثال شعار التظاهرات األخيرة )ال 
خلصخص��ة الكهرب��اء( فال ميكن معرفة ن��وع "اخلصخصة" 
الت��ي يتظاهرون ضدها؛ الن ما يج��ري من جتارب لتنظيم أمر 
توزيع الكهرب��اء )الوطنية( وجباية فواتيرها بش��كل يقلص 
من العشوائية والهدر، ال عالقة له بهذا املفهوم االقتصادي 
)اخلصخصة(، والتي حتتاج الى حتوالت بنيوية واسعة وعميقة 
كي تتج��رأ للتقرب من مضاربنا املنكوب��ة بالفزعات اخلاوية 

وموازنات الدولة اخليرية "التشغيلية".
 م��ا يحدث حالياً مع ملف الكهرب��اء من مواقف واجتهادات 
حكومي��ة وما يقابلها من ردود فعل ش��عبية، ال يش��ذ عما 
يج��ري م��ع باقي امللف��ات التي س��تظل تتنتظ��ر الفرج من 
دون جدوى على املدى املنظور، فش��بكات الفس��اد وضحالة 
الوعي وبؤس التنظيم السياسي واملهني والنقابي واملزاودات 
والتصفيات بني الكتل املتنفذة؛ يلقي بظالله الثقيلة عليها 
جميعاً، وهذا ما اش��رنا اليه م��راراً، حيث ال جتيد هذه الكتل 
غير تقنية اعاقة بعضها للبعض اآلخر، ولو من خالل امتهان 
أرقى أش��كال الكفاح الس��لمي )التظاه��رات( والتي تعرف 
عليها اس��الفنا مبكراً مقارنة بباقي شعوب املنطقة، لكن 
تواصلنا مع ذلك االرث انقطع بشكل كامل تقريباً بعد الردة 
احلضارية التي عصفت بكل ما له صله بتطلعاتنا املشروعة 

للحاق بركب االمم التي ارتقت لسن التكليف احلضاري.
لس��ت ضد التظاهرات وال أثق مبنه��ج الترقيع الذي تعتمده 
غالبية الق��رارات واحللول احلكومية، ف��ي التصدي ملثل هذه 
امللفات الش��ائكة، ال س��يما وان مصداقية هذه املؤسسات 
وامل��الكات واالدارات احلكومي��ة ق��د تصدع��ت كثي��راً زم��ن 
النظ��ام املباد وبع��ده، لكنني ال ميكن أن اق��ف متفرجاً أمام 
اصرار الدمياغوجيون على دغدغة مش��اعر الغضب واالحباط 
لدى ش��رائح واس��عة من س��كان هذه امل��دن، نتيجة عقود 
م��ن االجحاف واالهم��ال، وخداعه��ا عبر االدع��اءات الزائفة 
بالتعاط��ف معهم في حربهم ضد "اخلصخصة" وغير ذلك 
من الدق��الت التي تزيده��م بعداً عن حقوقه��م العادلة. ان 
الفق��راء ال يحتاجون ال��ى مثل هذه الصدقات، ب��ل الى ادارة 
ووع��ي جدي��د المكانات وث��روات ومواهب س��كانه املتعددة، 
والى اخلالص من آثار الدولة الريعية وقيمها الشرهة وقوافل 
قوارضه��ا ولصوصها، وهذا لن ياتي عب��ر العبث باملمتلكات 
والثروات العامة واالس��تخفاف مبؤسس��ات الدولة، كما هو 
احلال باالمس واليوم، ال س��يما وان رزقن��ا الريعي في طريقه 
ال��ى اجلفاف واالنخفاض املس��تمر باس��عاره، كذلك الكثير 
من املوارد الطبيعية ومنها امل��وارد املائية وغيرها، لهذا كله 
يتوض��ح لنا حجم مخاطر مثل هذه التوجهات الدمياغوجية 
والبعي��دة عن املس��ؤولية في التعاطي مع ه��ذه التحديات 
امللحة. علين��ا ان نترك تكتيك النعامة في مواجهة الكارثة 
احملدقة، وان نس��اعد بنات وابناء ش��عبنا على تفهم واقعنا 
املزري من دون تزويق، والى احلاجة التخاذ قرارات شجاعة ومؤملة 
النتشال مشحوفنا املشترك مما ينتظره من سيناريوهات لن 

تقل مرارة عما جترعناه..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملية  الفنانة  شاركت 
مايلي سايرس معجبيها، 
صورة من وحي تس��جيل 
"رينبو  اجلدي��دة  أغنيتها 
التفاصيل،  وف��ي  الن��د". 
نشرت س��ايرس، البالغة 
عام��ا،   25 العم��ر  م��ن 
صورة لها من االس��توديو 
صفحاتها  إح��دى  عل��ى 
مواق��ع  عب��ر  الرس��مية 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
ص��ورة  بيده��ا  حامل��ة 
لرجل، أخفى وجهه بيده، 
وعّلق��ت عليه��ا قائل��ة: 

قريباً... "رينبو الند".
ق��د  س��ايرس  وكان��ت 
نف��ت في اآلون��ة األخيرة 

طاولت  اّلتي  الش��ائعات 
املمث��ل  م��ن  حمله��ا 
العامل��ي وحبيبه��ا "ليام 
عّلق��ت  إذ  هيمس��ورث" 
على صورة نش��رتها عبر 
قائل��ة:  الوس��ائل،  ه��ذه 
"لست حامال، هذا فقط 
بسبب أكل كمّية كبيرة 

من الطعام". 

تس��تعد املمثلة املصرية 
منى زكي لقراءة سيناريو 
مسلسل وشوش وأقنعة، 
بعد عودتها من مهرجان 
لكي  الس��ينمائي،  دب��ي 
النهائي  قراره��ا  حتس��م 

للمشاركة في بطولته.
املسلس��ل ت��دور أحداثه 
في إطار اجتماعي، قصة 
وسيناريو  جالل،  شاهندا 
رفي��ع،  محم��د  وح��وار 

وإخراج سمير سيف.
ويعد املسلس��ل التعاون 

الثان��ي لزكي م��ع اخملرج 
بع��د  س��يف  س��مير 
"الس��ندريال"،  مسلسل 
ف��ي ع��ام  ال��ذي ع��رض 

.2006

يس��تعد الفن��ان باس��ل 
أول��ى  لتصوي��ر  خي��اط 
مش��اهده ضم��ن أحداث 
اجلدي��د  املسلس��ل 
"الرحل��ة 710" في يناير/

املقب��ل،  الثان��ي  كان��ون 
حيث يش��ارك حالًيا، في 
الدورة ال�14 من مهرجان 
دبي الس��ينمائي الدولي، 
ليباش��ر عقب عودته من 
املهرج��ان بالتحضي��رات 
املقّرر عرضه  للمسلسل 
خالل شهر رمضان املقبل 
املنافس��ة  ليدخل   2018
الس��نوية،  الدرامي��ة 
بطول��ة  ف��ي  ويش��اركه 

العم��ل كل م��ن أحم��د 
زاهر، وريهام عبد الغفور، 
بقي��ة  ترش��يح  وج��اري 
املمّثلني، وه��و من تأليف 
نور شيش��كلي، ويخرجه 
حسام علي، وتدور أحداثه 
في إطار تش��ويقي وإثارة 

وغموض.

مايلي سايرس

باسل خياط

منى زكي

أخبــارهــــــــــم

متابعة - أحالم يوسف:
      تشارك املسرحية العراقية رائحة حرب  
في مهرجان الهيئة العربية للمس��رح في 
تون��س بعد النج��اح الكبير ال��ذي حصلت 
علي��ه اث��ر عرضها على خش��بة املس��رح 
الوطن��ي، ومس��ارح أخ��رى عربي��ة، هذا ما 

اعلنه مخرج املسرحية عماد محمد، .
     رائح��ة حرب تقدمه��ا الفرقة الوطنية 
للتمثيل التابعة لدائرة الس��ينما واملسرح، 
والت��ي س��تبدأ حتضيراتها للق��اء اجلمهور 
التونس��ي، ف��ي املهرج��ان املزم��ع اقامته 
للم��دة من 10 ولغاي��ة 2018/1/18 حيث مت 
إدراجها في قائمة املهرجان ضمن 11 عمال 
عربيا من أصل 160 مسرحية عربية دخلت 
حي��ز التناف��س الفن��ي، وقدم��ت ملفاتها 

التعريفية إلدارة املهرجان.
      شارك بتأليف املسرحية كل من الكاتب 
العراق��ي مثال غ��ازي، والكاتب التونس��ي 
يوسف البحري، واملأخوذة عن رواية )التبس 
األمر عل��ى اللقلق( للكاتب الفلس��طيني 
أك��رم مس��لم. ويق��وم ب��أداء األدوار فيها، 

الفنان القدير عزيز خيون، والفنانة عواطف 
نعيم، والفنان يحيى إبراهيم.

العربي��ة  الهيئ��ة  ان  محم��د  وق��ال       
للمس��رح كان��ت قد اخت��ارت مس��رحية 
)رائح��ة حرب( لرصانتها من ناحية التأليف 

واألداء واإلخ��راج، الى جانب حداثة إنتاجها، 
كما حت��دث عن املس��رحية بكونها تتطرق 
الى فك��رة االلتب��اس السياس��ي والديني 
واالجتماع��ي احلاصل في اجملتم��ع العراقي 
والعرب��ي، وم��ا حص��ل الحق��ا م��ن حروب، 

وتطرف، وإره��اب، جاء نتيجة هذا االلتباس، 
وجعل كل ش��يء ملتبسا في واقعنا، فولد 
التط��رف، ثم احل��روب، حي��ث كالهما يولد 

اآلخر.
     ت��دور اح��داث املس��رحية ح��ول ث��الث 
"الس��لفي  الرج��ل  رئيس��ة،  ش��خصيات 
وال��ذي يقوم بدوره عزيز خي��ون، الذي يرتدي 
مالب��س جنراالت احل��روب، ليهل��ل لها "أي 
احلرب" ويدعو إلشعال نارها بوصفها احلياة 

الطبيعية ملن يسعى للكرامة.
الشخصية الثانية املرأة العجوز التي تقوم 
بدورها عواطف نعي��م، والتي تقف بالضد 
من أفكار اجلنرال خلوفها على حفيدها "كل 
ما تبقى لها من أث��ر أوالدها الذين اكلتهم 
نار احلروب".      الش��خصية الثالثة تتمثل 
باحلفيد الذي يقوم بأداء دوره يحيى إبراهيم، 
والذي ميثل جيال كام��ال عاش زمن احلرب، او 
تأث��رت حياته بنح��و او بنحو اخ��ر بها، من 
خالل فقدانات حصلت بحياته، فحولته الى 
شخصية قلقة، ضائعة بني الشخصيتني 

املتناقضتني، "اجلنرال والعجوز".

)رائحة حرب( تشارك في مهرجان 
الهيئة العربية للمسرح في تونس

لقطة من املسرحية

الصباح الجديد - وكاالت:
رمي  الفنان��ة  تعاق��دت 
رس��مًيا  مصطف��ى، 
دور  تق��دمي  عل��ى 
البطولة النسائية، في 
املسلس��ل الكومي��دي 
بطول��ة  "الوصي��ة"، 

أك��رم  الس��اخرين  اإلعالمي��ني 
حس��ني، وأحم��د أم��ني، ووقع��ت 
وقع��ت رمي  العقد م��ع املنتج كرمي 
أبو ذكرى، في وجود حسني وأمني، 

ومخرج العمل خالد احللفاوي.
وأك��د املنتج ك��رمي أبو ذك��رى في 
أن انضمام  تصريحات صحافي��ة: 

رمي يعد إضافة للمسلسل.
 مش��يرًا إل��ى أن��ه يراه��ن عليها 
كأح��د ابط��ال العمل، ف��ي أولى 
والش��ركة  الكوميدي��ة،  جتاربه��ا 
توفر كل اإلمكانيات خلروج العمل 
ف��ي أفض���ل ص��ورة، موضًحا أنه 
يك��ون مسلس��ل  أن  يس��تهدف 

مسلس��ل  أفض��ل  "الوصي��ة" 
الدرامي  الس��باق  كومي��دي ف��ي 
الرمضان��ي املقبل، يذك��ر أنه متت 
كتابة عشر حلقات من املسلسل، 
ويواص��ل فري��ق التألي��ف الكتابة 
متهيًدا لبدء التصوي��ر خالل يناير/

كانون ثان املقبل.

ريم مصطفى تتعاقد على بطولة مسلسل "الوصية"

بغداد - الصباح الجديد:
التقى وفد من خبراء منظمة اليونسكو، 
ضم الس��يدة الس��يندرا بيروز، والس��يد 
ال��وزارة  بوكي��ل  اخلنوس��ي،  مصطف��ى 
لش��ؤون اآلثار قيس حسني رشيد، واملركز 
االيطال��ي ف��ي بغ��داد، ملناقش��ة كل ما 
يتعل��ق ب��أدراج مل��ف مدين��ة باب��ل على 
الئحة الت��راث العاملي، مع الفريق املكلف 
بكتابت��ه، واملعني��ني في الهيئ��ة العامة 

لآلثار والتراث.
كم��ا التقى الوفد برئي��س فريق أدراج بابل 
عل��ى الئح��ة الت��راث العاملي ومدي��ر عام 
الدائرة اإلدارية في وزارة الثقافة رعد عالوي، 
للتداول في الترتيب��ات اخلاصة بامللف، وما 

توصلت آليه اللجنة العاملة على امللف.
 يذك��ر أن الوف��د وخالل زيارت��ه ملدينة بابل 
األثري��ة أق��ام ع��ددا من ال��ورش ف��ي بابل، 
واملركز اإليطالي، استمرت لعدة أيام، وذلك 
لتوضيح واستكمال اآلليات اخلاصة بامللف، 
ومناقشة فقراته من اجل تبادل اخلبرات مبا 
يخدم هذا املش��روع الوطن��ي الكبير، ومن 
خ��الل الزيارات واجل��والت امليدانية للمواقع 

األثرية.
بالروحي��ة  اخلنوس��ي  وأش��اد مصطف��ى 
العالي��ة الت��ي يعم��ل به��ا فري��ق العمل 
ورئيسه رعد عالوي، من اجل إمتامه بأفضل 
وجه، وكما اشاد باملتابعة احلثيثة للملف، 
من اج��ل إجنازه ضم��ن التوقيت��ات احملددة، 
ومعاجل��ة املالحظ��ات ال��واردة لرفعة الى 

املنظمة الدولية خالل الشهرين املقبلني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أحيت بلدة قرقوش املس��يحية 
في ش��مال العراق للمرة األولى 
منذ أربع س��نوات عيد "احلبل بال 
دن��س" وذلك في ق��داس أقيم في 
كنيس��ة الطاه��رة الكب��رى التي 
عاث فيها تنظيم داعش خرابا قبل 
أن يندحر من البلدة قبل عام ونيف.

وقرق��وش الت��ي يطلق عليه��ا العرب 
اس��م احلمدانية، ويس��ميها أهاليها باسمها 
التاريخي الس��رياني "بغدي��دا" أي "بيت اهلل" 
ه��ي أكبر بلدة مس��يحية ف��ي الع��راق، وكان 
يعيش فيها 50 ألف ش��خص عشية استيالء 

اإلرهابيني عليها في أغسطس 2014.
وم��ع أن الكنيس��ة م��ا زالت حتم��ل آثار 
التدمي��ر والتخريب اللذين حلقا بها 
الذين  الدواع��ش،  أي��ادي  على 
وحطموا  صلبانها،  دمروا 
جرس��ها، وأحرقوه��ا، 
إال أنه��ا احتضن��ت 
من��ذ حتري��ر البلدة 
على أي��دي القوات 

العراقية قبل عام العديد من االقداس.
وقرق��وش الت��ي تقع على بع��د 30 كلم تقريبا 
من املوص��ل، لم يعد إليها حت��ى اليوم إال قلة 
قليلة جدا من أهاليها. وش��ارك في قداس عيد 
احلبل بال دنس نحو 300 شخص غالبيتهم من 

النساء واملسنني.
وكان تنظي��م داعش قد س��يطر على قرقوش 
بعد هجوم كاسح شنه في يونيو 2014 ومتكن 
خالله من االس��تيالء على املوص��ل، ثاني كبرى 
م��دن الع��راق، ومناطق س��هل نين��وى، املوقع 

الرئيس لألقليات املسيحية في البالد.

بحث مراحل إدراج بابل على الئحة 
التراث العالمي مع اليونسكو

أهالي قرقوش يحيون ألول 
مرة عيد "الحبل بال دنس"

السجن لمدير "فولكس فاغن" بسبب "ديزل غيت"
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