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السليمانية - عباس كاريزي:
تستعد دوائر ومؤسسات االقليم 
ملقاطع��ة ال��دوام الرس��مي غدا 
االثن��ن واخل��روج ف��ي تظاه��رات 
عارم��ة تطال��ب بح��ل حكوم��ة 
االقليم ومحاربة الفساد والتوزيع 
العادل لثروات االقليم، والعودة الى 
احلوار مع بغداد ضماناً ملستحقات 
ومرتبات املوظفن، كما دعا رئيس 
برملان كردس��تان يوس��ف محمد 
السياس��ية  املواطن��ن واألطراف 
تظاهرات  االستعداد النطالق  إلى 
ش��عبية وإضرابات عام��ة بهدف 
ح��ل احلكوم��ة احلالي��ة إلقلي��م 

كردستان.
وق��ال محمد في تصري��ح تابعته 
حكوم��ة  إن  اجلدي��د  الصب��اح 
إقليم كردس��تان حكومة فاسدة 
الظ��روف  ع��ن حتس��ن  وعاج��زة 
املعيش��ية للمواطن��ن، ل��ذا فان 
األوضاع الراهنة تتطلب استعداد 
املواطنن النطالق تظاهرات عارمة 
مبش��اركة األط��راف السياس��ية، 
به��دف ح��ل احلكوم��ة احلالي��ة، 
مضيف��ا أن املواطن��ن يعيش��ون 
ظروفا معيشية صعبة متفاقمة 
بسبب الفساد وانعدام الشفافية 

في املؤسسات احلكومية.
كما ش��دد رئيس برملان كردستان، 
على ضرورة قي��ام القوات األمنية 
املواطن��ن  س��المة  بحف��ظ 

وحمايتهم خالل التظاهرات.
وأوضح محمد، الذي ميارس مهامه 
التش��ريعية مبدينة الس��ليمانية 
منذ أن ُمنع من دخول أربيل في عام 
2015، أن "حرك��ة التغيي��ر كانت 
ق��د تقدمت مبش��روع لتش��كيل 
حكوم��ة إنتقالي��ة إلدارة املرحلة 
الراهن��ة لك��ن أحزاب الس��لطة 
حتاول بقاء احلكوم��ة احلالية على 

حالها".
بدوره��ا طالب��ت حرك��ة "اجلي��ل 
اجلديد" التي يقودها رجل االعمال 
شاس��وار عب��د الواح��د الى حل 
حكومة االقليم واجراء االنتخابات 
البرملانية وتس��ليم السلطة الى 

جيل جديد من السياسين.
وذكرت احلركة في بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة من��ه ، 
ان��ه "عل��ى الرغم م��ن ان احلركة 
ق��د اعلن��ت دعمه��ا الحتجاجات 
خ��الل  واملوظف��ن  املعلم��ن 
االي��ام املاضي��ة، لكنه��ا ت��رى ان 
االحتجاجات يجب ان تنظم بإجتاه 
املطالب��ة بحل حكوم��ة االقليم 
وتنظيم الس��لطات، وع��دم ربط 
مصير مواطن��ي االقليم باالحزاب 

السياسية التقليدية ".
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة بت��ردي 
الوضع االقتصادي في كردس��تان 
وال��ذي دفع األح��زاب الكردية الى 
تنظي��م التظاهرات، أعل��ن املدير 

الع��ام لتس��جيل الش��ركات في 
وزارة التج��ارة بحكوم��ة االقليم، 
دل��زار اس��ماعيل، أمس الس��بت، 

عن افالس 165 شركة في االقليم 
خالل العام 2017.

تصري��ح  ف��ي  اس��ماعيل  وق��ال 

صحفي، إن "165 ش��ركة طلبت 
القانوني��ة  اعماله��ا  تصفي��ة 
م��ن املديري��ة العامة لتس��جيل 

الشركات في وزارة التجارة بسبب 
الظروف االقتصادية الراهنة".

تتمة ص3

فيما أعلنت 165 شركة أجنبية ومحلية إفالسها !

كردستان يشهد غدًا تظاهرات
لحل الحكومة وتسليمها لجيل جديد

تظاهرات سابقة في اإلقليم "ارشيف"

خبير أمني: )الرايات البيضاء( مجموعة كردية 
3متمردة هدفها ترويع الناس وال سيما التركمان وفد من كردستان يزور بغداد

2 والمرجعية الدينية إلنهاء أزمة اإلقليم

البصرة - خاص:
بعد حريق منشأة الهارثة قيد االنشاء 
واملم��ول من اجلهات اليابانية، اش��ارت 
اصاب��ع االته��ام الى اولئك املاس��كن 
مبل��ف مياه البصرة واملوكولة لهم من 
قب��ل وزارة االعمار والبلدي��ات وظيفة 
ادارة ه��ذا املش��روع وجميع مش��اريع 
املي��اه والتحلي��ة املمولة م��ن اجلهات 
الدولي��ة ، واعل��ن في وقت س��ابق عن 
تش��كيل جلن��ة حتقي��ق حكومية في 
بغداد لكش��ف املتورطن بهذا احلادث 

وف��ي تقاري��ر عدي��دة تطع��ن بنزاهة 
الشخص االول املسؤول )م. خ( ويعرف 

على انه مسشار ايضا للوزيرة. 
وانتش��رت امس االول اخلميس شائعة 
تفي��د ان هذا املس��ؤول اختفى عندما 
ضاق من حوله اخلناق وتزايدت الطعون 
بنزاهت��ه، خصوص��ا انه تعم��د تأخير 
االج��راءات اخلاص��ة بعقود املي��اه التي 
تعج��ل بتزوي��د مالي��ن م��ن مواطني 
البصرة والبلدات اجملاورة مبياه الش��رب، 
وأك��د عضو ف��ي مجل��س احملافظة ان 

ه��ذا املس��ؤول مح��اط مبجموعة من 
االتب��اع يتولون ابت��زاز رج��ال االعمال، 

ويقومون بتخريب املنشآت.
يذك��ر ان رئي��س مجل��س محافظ��ة 
البصرة الس��ابق، واملطل��وب للقضاء 
صب��اح البزوني اعت��رف قبي��ل هروبه 
الى خ��ارج الع��راق مبس��ؤوليته وكبار 
موظف��ي وزارة االعم��ار والبلديات في 
البص��رة بالفش��ل ف��ي اجن��از وتنفيذ 
مش��روع محطة حتلية املياه العمالقة 
في محافظة البصرة ، متذرعا باالزمة 

املالية وانخفاض اسعار النفط العاملية 
، ف��ي حن ان االس��باب احلقيقية التي 
تقف وراء عدم اجناز املشروع وغيره من 
املش��اريع هو الفس��اد املال��ي واالداري 
الذريع  والفش��ل احلكوم��ي  املنتش��ر 
الذي يقف عائقا باستمرار امام حتقيق 
اخلدمات للمواطنن االمر الذي كشف 
عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي بقوله 
ان مافي��ات تعرق��ل تق��دمي اخلدم��ات 

للمواطنن. 
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لجان تحقيق وهرب مسؤولين والجهات الوزارية صامتة

ماذا يجري في كواليس ملف مياه البصرة ؟

متابعة الصباح الجديد:
ترام��ب اعض��اء  ادارة  أطلع��ت 
س��عيها  ع��ن  الكونغ��رس 
الب��رام اتفاقي��ة محتملة لبيع 
تكنولوجي��ا املفاع��الت النووية 
للس��عودية، بيد انها لم توضح 
ما اذا كان الس��ماح بتخصيب 
اليوراني��وم س��يكون ج��زءا من 
تل��ك الصفقة، وفق��ا ملا ذكرته 

مصادر في الكونغرس.
ويخش��ى دع��اة ع��دم انتش��ار 
األس��لحة النووية من السماح 
بإث��راء  الس��عودية  للمملك��ة 
الوق��ود ف��ي صفق��ة للطاق��ة 
النووي��ة أن متكنه��ا أيض��ا من 
إنتاج مواد انش��طارية سراً، وأن 
تنطلق في س��باق التسلح مع 
إي��ران أو ان تلك املنافس��ة التي 
ميك��ن أن تنتش��ر عل��ى نط��اق 
أوس��ع في جميع أنحاء الشرق 

األوسط.
وقد اطلع اعضاء جلنة العالقات 
الش��يوخ  مبجل��س  اخلارجي��ة 

عل��ى تقارير من مس��ؤولن في 
الطاق��ة  ووزارة  اخلارجي��ة  وزارة 
ف��ي اجتم��اع عق��د، ف��ي وقت 
س��ابق، وق��ال اح��د مس��اعدي 
اللجن��ة "لقد اطلعن��ا أعضاء 
الكونغرس ان االدارة تعمل على 

وض��ع موقف م��ن معايير عدم 
االنتش��ار "اذا ما بدأت محادثات 
مع السعودية حول اتفاق تعاون 

نووي مدني يعرف باتفاق 123".
واضاف ان "االدارة ما زالت تبحث 
م��ا اذا كان اي اتفاق سيس��مح 

بتخصيب اليورانيوم".
يذكر ان س��باق بن��اء املفاعالت 
النووي��ة االول��ى ف��ى اململك��ة 
العربية السعودية يتصاعد بن 
الش��ركات االميركية والكورية 

اجلنوبية والصينية والروسية.

االميرك��ي  الطاق��ة  وزي��ر  وزار 
ريك بيري الس��عودية االس��بوع 
املاضي، قائال ان "احملادثات اجلديدة 
بن احلليف��ن حول اتف��اق 123 
س��تبدأ قريبا، ومن شأن االتفاق 
أن يسمح للشركات األميركية 
النووي  البرنامج  في  باملشاركة 

املدني السعودي".
وقال��ت الري��اض "إنه��ا تريد ان 
تك��ون مكتفية ذاتي��ا فى انتاج 
الوق��ود النووي وانها ال تس��عى 
الى حتويل التكنولوجيا النووية 
ال��ى اس��تخدامات عس��كرية، 
وكان��ت الس��عودية رفضت في 
اتفاق  توقيع  محادثات س��ابقة 
واش��نطن يحرمه��ا م��ن  م��ع 

تخصيب اليورانيوم".
اليوراني��وم  وق��ود  يث��ري  وال 
للمفاعالت إال بنحو 5 في املائة، 
أي أقل من مستوى 90 في املائة 
بالنس��بة للمواد االنش��طارية 

في القنابل النووية.
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ترامب يطلع الكونغرس على اتفاقية
محتملة لشراء السعودية التكنولوجيا النووية

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد عض��و جلنة النف��ط والطاقة 
أم��س  اجلناب��ي،  عدن��ان  النيابي��ة 
السبت، ان املوازنة العامة االحتادية 
لع��ام 2018 جاءت مثقل��ة بالديون 
وخالي��ة م��ن التعينات واملش��اريع 

االس��تثمارية وفيه��ا غ��ن واضح 
حلقوق الفقراء.

وقال اجلنابي ف��ي تصريح صحفي، 
ان "كاف��ة األرق��ام الت��ي وردت في 
موازنة 2018 ج��اءت مفككة وغير 
دقيق��ة في العرض، وهناك غن في 

توفير حقوق النازحن والفقراء من 
املوازنة".

العام��ة  "املوازن��ة  ان  واض��اف، 
والدفاع  األم��ن  لقط��اع  خصصت 
23 تريليون دينار، و7 تريليونات دينار 
لقط��اع الكهرب��اء، و 3 تريليون��ات 

دينار للبطاقة التموينية، وتريليونا 
دينار للرعاية االجتماعية".

واوض��ح، ان "املوازن��ة ت��كاد تكون 
م��ن  خالي��ة  تقش��ف  موازن��ة 
االستثمارية،  واملشاريع  التعيينات 
عل��ى  يرتك��ز  الفق��ري  وعموده��ا 

القروض اخلارجية من البنك الدولي 
وصن��دوق النقد ما يجعلها مثقلة 

بالديون".
جدير بالذكر ان مجلس النواب انهى 
جلسته التش��اوري�ة، التي عقدها 
خالل عطلته التش��ريعي�ة مطلع 

الش��هر احلالي ملناقش���ة املوازن�ة 
فيم��ا   ،2018 االحتادي���ة  العام��ة 
قررت هيئة الرئاسة احالة مسودة 
املوازن��ة الى اللجنة املالية النيابية 
إلع��داد صيغة نهائية وعرضها في 

جلسة استثنائية اخرى.

"الطاقة النيابية": موازنة 2018 مثقلة بالديون وخالية من المشاريع االستثمارية

ترامب في الكونغرس "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي 
امس الس��بت، بانش��اء منظومة 
لنقل  انابي��ب  متكاملة خلط��وط 
املش��تقات النفطي��ة ف��ي أنحاء 
الب��الد كافة، كاش��فا عن س��عي 
ال��وزارة النش��اء عدد م��ن خطوط 
اخل��ام  بالنف��ط  تص��ل  االنابي��ب 
واملش��تقات النفطي��ة الى احلدود 

مع دول اجلوار.
وق��ال وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيب��ي خ��الل ترؤس��ه لغرف��ة 
عمليات الوزارة في بيان اطلعت " 

الصباح اجلديد" على نسخة منه 
انه "وجه في وقت سابق بتشكيل 
جلنة رفيعة املستوى برئاسة وكيل 
ال��وزارة لش��ؤون االس��تخراج من 
اجل وضع دراسة متكاملة النشاء 
خلط��وط  متكامل��ة  منظوم��ة 
انابيب لنقل املش��تقات النفطية 
يرب��ط احملافظ��ات وامل��دن الع��راق 
ف��ي الش��مال والوس��ط واجلنوب 
مبنظوم��ة متكاملة م��ن خطوط 
نق��ل املش��تقات النفطي��ة على 
ان تق��دم هذه اللجن��ة التوصيات 
اجلاري"،  الشهر  نهاية  واملقترحات 

مش��يرا الى ان "الوزارة س��تدرس 
احلي��وي  املش��روع  ه��ذا  تنفي��ذ 
االستراتيجي عن طريق االستثمار 

او غيره".
واضاف اللعيبي ان "العراق اصبح 
ال��ى منظوم��ة  بحاج��ة ماس��ة 
انابيب متكاملة لنقل املش��تقات 
النفطي��ة، فضال عن وجود خزانات 
ومحطات ضخ في املدن الرئيسّية 
تغط��ي احتياجات الب��الد بدال من 
عملي��ات النق��ل بالصهاريج التي 

تشكل عبئا ماليا اضافيا.
تفصيالت ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط والتعاون 
ان  الس��بت،  أم��س  االمنائ��ي، 
التقديرات السكانية في العراق 
لعام 2017 تش��ير الى اكثر من 
37 مليون نس��مة، مبينة ان منو 
الس��كان م��ا ي��زال مرتفعا عن 

معدالته السابقة.

املرك��زي لالحصاء  وقال اجله��از 
التابع لل��وزارة في بيان له تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه 
ان "التقدي��رات الس��كانية في 
الع��راق لع��ام 2017 تش��ير الى 
ان هناك 37.139.519 نس��مة"، 
مش��يرة ال��ى ان "مع��دل النمو 
الس��كاني ما يزال مرتفعا عند 

معدالت��ه الس��ابقة حي��ث بلغ 
."2.61

واضاف اجلهاز ان "نسبة الذكور 
ال��ى االن��اث بلغت عن��د الوالدة 
103.9 ،"، الفت��ا ال��ى ان "معدل 
اخلصوبة الكلي لكل امرأة بعمر 
اإلجناب 15 - 49 سنة بلغ 3,96".
تتمة ص3

مشروع ستراتيجي إلنشاء منظومة أنابيب 
نفطية تربط العراق بدول الجوار

عدد سكان العراق يزيد على 37 مليون نسمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري، 
أمس الس��بت، ان التحالف الدولي 
لن يقيم قواعد عسكرية دائمة في 
العراق، فيما اش��ار الى أن التحالف 
مس��تمر حتى االنتهاء من معاجلة 

خاليا تنظيم "داعش" النائمة.
وقال اجلعف��ري في تصريح صحفي 
ان "التحال��ف الدول��ي ليس بصدد 
إقام��ة قواعد عس��كرية دائمة في 
العراق بعد هزمي��ة تنظيم داعش"، 

العس��كري  "التدخ��ل  ان  مبين��ا 
للتحالف الدولي في العراق والدعم 
ال��ذي قدم��ه للحكوم��ة العراقية 
ف��ي حربه��ا ض��د تنظي��م داعش 
بالس��يادة  تخ��ل  ال  بش��روط  كان 

العراقية".
وأضاف أن "وج��ود التحالف الدولي 
مس��تمر حتى االنتهاء من معاجلة 
خالي��ا تنظي��م داع��ش النائمة في 

العراق".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة الداخلي��ة، أم��س 
السبت، عن توجه وزير الداخلية 
قاس��م األعرج��ي ال��ى قطر في 
زيارة رسمية، س��يبحث خاللها 
"تعزيز األم��ن العربي ومكافحة 

اإلرهاب".
بي��ان  ف��ي  الداخلي��ة  وقال��ت 
صحفي تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "وزير الداخلية 
قاسم األعرجي توجه، على رأس 
وفد رفيع املستوى ضم عددا من 
الوزارة،  واملس��ؤولن من  الوكالء 

في زيارة رسمية لدولة قطر".
واضاف��ت أن الوزي��ر "س��يبحث 

خالله��ا م��ع مس��ؤولي األم��ن 
ع��ددا من امللف��ات ذات االهتمام 
املش��ترك التي ترتكز على تعزيز 
األمن العربي ومكافحة اإلرهاب 
وتب��ادل املعلوم��ات واخلبرات بن 

البلدين الشقيقن".
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  وكان 
 5( االربع��اء  ألتق��ى،  االعرج��ي 
نيس��ان 2017(، نظي��ره القطري 
الش��يخ عب��د اهلل ب��ن ناصر ال 
ثاني ف��ي تونس، خ��الل اجتماع 
مجل��س وزراء الداخلي��ة العرب، 
لبح��ث االوض��اع والعالقات بن 

البلدين.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��فت رئيس��ة جلنة منظمات 
مجل��س  ف��ي  املدن��ي  اجملتم��ع 
الالمي،  بغ��داد مهدية  محافظة 
امس الس��بت، عن وج��ود 3 آالف 
ف��ي  مدن��ي  مجتم��ع  منظم��ة 
العاصمة مس��جلة رس��ميا لدى 
األمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء، 
تل��ك  بع��ض  أن  إل��ى  مش��يرة 
املنظم��ات حتص��ل عل��ى الدعم 
والتموي��ل م��ن "أصحاب  املال��ي 

النفوذ".
وقالت الالمي في تصريح صحفي 
إن "منظمات اجملتمع املدني، ووفقا 
لقان��ون 12 لس��نة 2010 يج��ب 

ان ال تك��ون تابع��ة ألي مس��مى 
وألي جه��ة حزبي��ة أو سياس��ية 
أو فئوي��ة، س��وى ان تض��م عدداً 
من الناش��طن واملستقلن وغير 

املنتمن لألحزاب".
وأضاف��ت أن " ف��ي بغ��داد 3 آالف 
منظم��ة مجتمع مدني جميعها 
مس��جلة رس��ميا"، الفت��ة إل��ى 
أن��ه "يتوجب على أي��ة جهة تريد 
تأس��يس منظم��ة إص��دار بي��ان 
داخل��ي وبيان تأسيس��ي وتقدمه 
إلى دائرة املنظمات غير احلكومية 
في األمان��ة العامة ف��ي مجلس 

الوزراء".
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التحالف الدولي لن يقيم قواعد 
عسكرية دائمة في العراق

وزير الداخلية يتوجه الى قطر لتعزيز 
األمن العربي ومكافحة اإلرهاب

3 آالف منظمة مجتمع مدني 
في بغداد أغلبها مدعوم !

السليمانية ـ خاص:
أك��د القيادي الكردي الهور ش��يخ 
احلماي��ة  جه��از  رئي��س  جنك��ي 
واملعلوم��ات وعضو اجمللس املركزي 
لالحت��اد الوطني الكردس��تاني" أن 
هناك جهة سياسية تسعى لتبرئة 
الكوارث  نفس��ها من مس��ؤولية 
التي حلت بإقليم كردستان ومنها 
تسليم العديد من املناطق ومنها 
س��نجار الى تنظيم "داعش"، عبر 
تعلي��ق أخطائه��ا على ش��ماعة 
االخري��ن ووص��م قي��ادات االحت��اد 
الوطني باخليانة وتسليم كركوك 
من دون مقاومة " مشيرا الى" أنه 

ميتلك وثائق ودالئل تدين تلك اجلهة 
سيضطر الى كشفها في القريب 

العاجل".
يش��ير  الك��ردي  القي��ادي  وكان 
الدميقراط��ي  احل��زب  قي��ادة  ال��ى 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 
وس��ائل  توص��م  الت��ي  البارزان��ي 
م��ن  ع��ددا  بإس��تمرار  إعالمه��ا 
أف��راد عائلة الرئي��س الراحل جالل 
باخليانة بس��بب تسليم  طالباني 
كركوك الى قوات احلشد الشعبي 

من دون قتال.
وبشأن أحداث تشرين األول/ أكتوبر 
وعودة القوات االحتادية الى كركوك 

واملناطق املتنازعة قال رئيس جهاز 
احلماي��ة واملعلومات" جل��أت قيادة 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احل��زب 
ال��ى األس��اليب القدمية نفس��ها 
بوضع مس��ؤولية إنهي��ار ثورة عام 
1975 على عاتق اآلخرين ، وحاولت 
عب��ر وس��ائل إعالمه��ا ب��أن تدفع 
األخي��رة  إخفاقاته��ا  مبس��ؤولية 
عل��ى عاتق االحت��اد الوطني ، وذلك 
تتخل��ص م��ن مس��ؤولية  لك��ي 
الفش��ل ف��ي العديد م��ن امللفات 
التي ينتظر التحقيق فيها، ابتداًء 
من سقوط وتس��ليم سنجار الى 
تعاونه��ا املش��ن مع داع��ش ، الى 

فشل سياسة االقتصاد املستقل، 
الى تدهور العالق��ة مع بغداد، الى 
أسباب القضاء على حلم استقالل 

كردستان باستفتاء فاشل".
وقال جنك��ي في كلمة ألقاها في 
مراس��يم تكرميه ل� 178 عائلة من 
رانية  الش��هداء مبنطق��ة  عائالت 
احلدودي��ة " بعد س��تة وعش��رين 
سنة من إنتفاضة أبناء رانية، كنا 
نأمل أن حتقق السلطة بكردستان 
حياة حرة كرمية ألبناء هذه املنطقة 
تقدي��را مل��ا قدموه م��ن تضحيات 

غالية على طريق حترير كردستان.
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قيادي في االتحاد الوطني: سنردع البارتي بوثائق تدينه



بون ـ جاسم محمد*

تس��عى دول األحتاد األوروبي، الى احلفاظ 
على متاس��ك هذا األحتاد م��ن خالل عقد 
اجتماع��ات ل��وزراء اخلارجي��ة والداخلية 
والع��دل على م��دار الس��نة، لكن تبقى 
قمة األحتاد األوروب��ي، رمبا موضع اهتمام 
دول��ي، بأعتبارها هي من تضع املس��ارات 
الرئيسية الى هذا األحتاد وخططه للعام 

املقبل.
ناقش القادة األوروبيون امس 15 ديسمبر 
2017 ف��ي بروكس��ل، الق��رار األمريكي 
عاصم��ة  بالق��دس  باالعت��راف  اخل��اص 
إلسرائيل إلى جانب ملفي الهجرة وخروج 
بريطاني��ا من االحتاد األوروبي. ويواجه قرار 
ترام��ب بنق��ل الس��فارة االميركية الى 
مدينة الق��دس انتقادات ورفض ش��ديد 
م��ن قب��ل دول االحت��ادي االوروب��ي والتي 
تعتب��ره تقويضاً حلل الدولت��ن في ازمة 

الشرق األوسط.
اهم املسائل التي تناقشها القمة :

� القدس عاصمة لكال الدولتن
أعلن ق��ادة االحتاد األوروبي في اليوم االول 
15، ديسمبر 2017 من انعقاد القمة عن 
التزامهم بحل الدولتن كالطريق الوحيد 
للس��الم ومبوقفهم من القدس عاصمة 
لكال الدولتن ضمن ح��دود 1967. و أكد 
زعماء دول االحتاد األوروبي أن موقف االحتاد 
من وضع القدس يبقى ثابتا . وكتب رئيس 
اجمللس األوروبي دونالد توس��ك على تويتر 
خالل قمة أوروبية في بروكس��ل أن »قادة 
االحتاد األوروبي يكررون التزامهم الراسخ 
بحل الدولتن إس��رائيلية وفلسطينية.  
وتلقى رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن 
نتانياهو رفضا شديدا من موغيريني في 
بروكسل االثنن حن اقترح أن حتذو أوروبا 

حذو واشنطن بشأن القدس.

خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي

ناقش��ت هذه القم��ة املفاوض��ات حول 
خروج بريطاني��ا من االحتاد األوروبي وجتدد 
الزخم لالحتاد األوروبي لتحديد مستقبله 
بعد خروج بريطانيا في مواجهة املسرح 
الدولي املتزايد ف��ي التغيير. وكان االحتاد 
األوروب��ي ق��د ربط ب��ن ق��رار املضي في 

مناقشة العالقة املستقبلية بن االحتاد 
األوروب��ي وبريطاني��ا و حتقي��ق تقدم في 
ثالث قضايا هى : التسوية املالية وحقوق 

املواطنن واحلدود اإليرلندية. 
ويتع��ن على البرمل��ان األوروبي التصديق 
عل��ى أي اتفاق يتم التوصل إليه بش��أن 
خ��روج بريطاني��ا اي املقترح ال��ذي وافق 
علي��ه قب��ل ي��وم م��ن انعق��اد القم��ة، 
بتأيي��د 556 صوت��ا ومعارض��ة 62 صوتا،  
وال��ذي تعتب��ره مقترح غير مل��زم.  وقال 
مف��اوض االحت��اد األوروبي ف��ي محادثات 
للنواب  بارنيي��ه«  االنفص��ال »ميش��يل 
إن املرحل��ة املقبلة من احملادثات س��تركز 
على فت��رة انتقالية “قصي��رة ومحددة” 
وعل��ى مناقش��ات مبدئية ع��ن العالقة 
املستقبلية بن الطرفن.  ويعتبر االتفاق 
“إعالن نوايا” وليس خطوة ملزمة قانونيا. 
لك��ن ديفي��ز ق��ال بعدها إن��ه يرغب في 

حتويل االتفاق سريعا إلى نص قانوني.

ازمة توزيع الالجئني
 داخل االحتاد األوروبي

تثير مس��ألة توزي��ع الالجئ��ن على دول 
االحت��اد االوروب��ي خالف��ات داخ��ل البيت 
األوروب��ي وايج��اد س��بل ألص��الح نظام 
اللج��وء األوروبي. وفيما رأى رئيس اجمللس 
االوروبي دونالد توس��ك أن إع��ادة التوزيع 
االلزامية غير فعال��ة، رفضت أملانيا هذه 
التصريح��ات معلن��ة متس��كها بنظام 
احلص��ص وال��ذي مت االتف��اق عليه خالل 
عام 2015 ف��ي اعقاب موج��ات الهجرة 
غير الشرعية والالجئن، وذلك قبل وقت 

قصير من انعقاد قمة االحتاد األوروبي. 
االتفاق يلزم قانونيا الدول االعضاء بنقل 
طالب��ي جلوء من دول أمامية مثل اليونان 
وإيطاليا، إلى دول أخرى في االحتاد األوروبي 
مبوجب نظ��ام احلصص، لكن اجملر وبولندا 
وجمهورية التش��يك رفضت اس��تقبال 
أي عدد. وش��ن املفوض األوروبي للهجرة 
»دميتري��س افراموبول��وس« هجوما الذعا 
على توس��ك وقال إن الورقة التي اعدها 
الرئيس توس��ك بالتخلي عن نظام توزيع 
الألجئ��ن توس��ك غير مقبول��ة، وهي ال 

تخدم مصلحة أوروبا.
وتلقت اجملر وسلوفاكيا صفعة قوية من 
املدعي العام في محكمة العدل األوروبية 
الت��ي تتخذ من لوكس��مبورغ مقرا لها، 
الذي ش��دد في توصيته املقدمة يوم 12 

ديس��مبر 2017، اي قبل يومن فقط من 
انعق��اد القم��ة، على قانوني��ة احلصص 
اإللزامية لتوزيع الالجئن على دول االحتاد، 
وهو م��ا كانت ترفض��ه الدولتان. وكانت 
كرواتيا والنمسا وسلوفينيا قد تقدمت 
بالدعوة إلى احملكمة األوروبية الى جانب 
اجلدل التي اثارته كل من اجملر وسلوفاكيا 
ب��أن االحت��اد األوروب��ي ق��د خ��رق قواعده 
التشريعية عندما صوتت غالبية الدول 
األعضاء بش��أن قرار ملزم في س��بتمبر 
2015 لتحدي��د حصص إلع��ادة توزيع ما 
يص��ل إل��ى 120 ألف الجئ ف��ي إيطاليا 

واليونان عبر دول االحتاد األوروبي األخرى.
وأعلن��ت فيديريكا موغريني، مس��ؤولة 
السياس��ة اخلارجية في االحت��اد األوروبي 
في اعقاب هذا اجلدل حول توزيع حصص 
الالجئ��ن، عن خط��ة لترحي��ل 15 ألف 
مهاجر أفريقي م��ن األراضي الليبية في 
غضون ش��هرين. ويأتي هذا التحرك في 
ظل تقارير عن انتهاكات حلقوق اإلنسان 

ترتكب بحقهم في ليبيا.
االلت��زام االوروب��ي جاء في اعق��اب قمة  
ابيدج��ان عاصمة س��احل العاج في 29 
نوفمب��ر 2017 من اجل اع��ادة املهاجرين 
املوقوفن ف��ي مراكز اعتقال ف��ي ليبيا. 

وكان��ت خطة ابيدجان تن��ص على إعادة 
توط��ن املهاجري��ن االفارق��ة م��ن ليبيا، 
وتسريع اعادة توطن املهاجرين الى دولة 

ثالثة.

العقوبات االقتصادية
 املفروضة على روسيا

اتفق زعماء االحتاد األوروبي في بروكسل، 
عش��ية انعقاد قمة االحتاد في بروكسل، 
االقتصادي��ة  العقوب��ات  إبق��اء  عل��ى 
املفروضة على روس��يا ملدة س��تة أشهر 
أخرى، حتى منتصف عام 2018؛ بس��بب 
ضمه��ا ش��به جزي��رة الق��رم األوكرانية 
ودع��م موس��كو ملتمردي��ن ف��ي ش��رق 
أوكرانيا. وتط��ال هذه العقوبات مصارف 
ومؤسس��ات في مجال الدفاع وشركات 
نفطي��ة روس��ية وحتظر عل��ى األوروبين 

القيام باستثمارات مالية في روسيا. 
النتائج

تعتبرالعقوبات االقتصادية، ضد روسيا، 
اح��دى القضاي��ا الت��ي حتض��ى باهتمام 
دول االحت��اد، بس��بب تضرر بع��ض الدول 
اقتصادي��ا منه��ا، ابرزه��ا املاني��ا، يذك��ر 
بأن اص��وات سياس��ية يتزعمه��ا احلزب 
االشتراكي ووزير خارجية املانيا غابرئيل، 

تطال��ب بع��دم التحم��س بف��رض هذه 
العقوب��ات وع��دم االجنرار وراء سياس��ة 
ترامب و ضد تصعيد ميزانية التس��لح، 
العقوب��ات  بتخفي��ف  ومطالبت��ه 
االقتصادية ضد موس��كو، وهذا يعني ان 
العقوبات األقتصادية ضد موس��كو رمبا 

تشهد تخفيفا مستقبال.
تعتبر اجتماعات قمة دول االحتاد األوروبي، 
ارفع املستويات داخل االحتاد، حيث تكون 
النتائ��ج التي يخ��رج بها زعم��اء االحتاد، 
توصي��ات ومس��ارات عم��ل ال��ى االحتاد 
االوروب��ي والى املفوضي��ة األوروبية. وهذا 
يعني ان فرنس��ا واملانيا س��تكونا لهما 
ثاثيرا على سياسات دول االحتاد األوروبي، 
خاص��ة بع��د خ��روج بريطاني��ا. وتبق��ى 
فرنسا واملانيا تلعبان الدور االساسي في 
اس��تمرار قوة هذا األحت��اد ودعمه، والذي 
اصب��ح ركي��زة اساس��ية ف��ي العالقات 
االملانية الفرنس��ية، ظهرت معاملها من 

خالل االجتماعات واملنتديات الدولية.
الش��راكة االملاني��ة الفرنس��ية تف��رض 
بنفسها، على رفض اي سياسة تتعارض 
م��ع املوق��ف الفرنس��ي األملان��ي داخ��ل 
االحتاد. وه��ذا يعني ان ما قدمه توس��ك 
رئي��س املفوضية األوروبية،س��وف اليجد 

له ص��دى داخل االحت��اد، وحتديد مايتعلق 
ف��ي ازمة توزيع) 140 (ال��ف الجيء داخل 

دول االحتاد.

دور الكتلة الشرقية داخل االحتاد
أم��ا احلديث عن ال��دول املعارض��ة داخل 
االحتاد من الكتلة الشرقية والتي وصفت 
حتت تسمية »فيسغرارد«  فيبقى دورها 
مشاكس��ا داخ��ل ه��ذا االحت��اد، فهي ال 
تق��وى على اخل��روج، كونه��ا حتصل على 
املس��اعدات املالي��ة من دول غ��رب اوروبا 
وخاصة  املانيا، الى جانب دورها الدفاعي 
داخ��ل النات��و وكذل��ك داخل مش��روع« 
الدفاع االوروبي املش��ترك« في مواجهة 
التمدد الروس��ي في اجلبهة الشرقة من 
اوروب��ا. الدرس التي عطته دول االحتاد الى 
بريطاني��ا، يجعل هذه الدول ان حتس��ب 

حساباتها للخروج من االحتاد.
وه��ذا يعن��ي ان االحت��اد األوروبي س��وف 
يبق��ى منقس��ما على نفس��ه، وهذا ما 
ادركته زعامة االحتاد والش��راكة االملانية 
الفرنس��ية، حت��ى وصلت ال��ى مفهوم 
تخل��ي دول االحتاد االوروب��ي من النهوض 
مبستوى واحد الى جميع الدول االعضاء، 

والسير قدما.

قضية اللجوء والهجرة
القضية اجلوهري��ة التي يواجهها األحتاد 
هي قضي��ة اللج��وء والهجرة، ل��ذا فان 
الدول االعضاء في ه��ذا االجتماع ركزت 
على موض��وع األص��الح الدائ��م لنظام 
اللج��وء ف��ي أوروبا والذي م��ازال حلد االن 
غي��ر موحدا. وبالطبع فأن قضية اللجوء 
ه��ذه والهج��رة غي��ر الش��رعية، ترتبط 
بقضية رئيس��ية من وجهة االحتاد وهي 
مس��ك احلدود اخلارجية. وه��ذا يعني ان 
دول االحتاد س��وف تش��دد سياستها في 
موض��وع مراقبة احلدود م��ن خالل وكالة 
فرونتيكس ومن خالل القوة اجلديدة التي 
شكلها اليوروبول ملسك احلدود اخلارجية 
والداخلية وبالتع��اون مع منظمة االمن 

االوروبية و االنتربول االوروبي.
مس��ك احل��دود يات��ي ضم��ن مس��اعي 
تدف��ق  بايق��اف  االوروبي��ة  املفوضي��ة 
املهاجري��ن وتس��رب عناص��ر اجلماع��ات 
املتطرفة، وهذا ما تدعمه دول »فيسغراد« 
الذي دفعه��ا لتقدمي الدعم املالي لتعزيز 
اي مشروع اوروبي ملس��ك احلدود، ورمبا رد 

فعل »فيسغراد« يعتبر سابقة داخل هذا 
االحتاد الهش واملنقسم على نفسه.

قضية القدس
القم��ة األوروبي��ة اك��دت ب��ان موقفها 
راس��خ وثاب��ت م��ن ق��رار ترام��ب بنقل 
الس��فارة االميركية الى مدينة القدس، 
وانها مازالت تعمل على »حل الدولتن« 
لنزع فتيل احل��رب والفوضى في منطقة 
الشرق األوسط، وهذا يعني ان دول االحتاد 
األوروبي س��وف تش��هد جهودا من خالل 
االمم املتحدة ومجلس االمن واجتماعاتها، 

لدعم موقفها. 
ام��ا عالقات االحت��اد مع واش��نطن، فمن 
املتوق��ع ان تش��هد تدهورا اكث��ر، وممكن 
وصف حال العالقات االميركية االوروبية 
مع واش��نطن اصال هي في موضع حرج. 
يبقى االحتاد ام��ام معضلة وهي عالقته 
مع حكومة تل ابيب، هي االخرى شهدت 
تصدعا، لكن رغم ذلك السجل التاريخي 
واملاض��وي ال��ى العالق��ات األوروبي��ة مع 
اس��رائيل، كانت بالداعم��ة، وهذا يعني 
بان��ه غي��ر متوق��ع ان يش��هد املوق��ف 
األوروب��ي تط��ورا غير موقف��ه التقليدي 
مع حكومة تل ابيب، لكنه سيركز على 

حدود الدولتن لعام 1967.
رمبا قضية مسك احلدود اخلارجية وتأمن 
ح��دود االحتاد هي القضية االكثر اجماعا 
عليه��ا داخل ه��ذا االحت��اد دون معارضة، 
ك��ون ان دول االحت��اد األوروبي بدئت تتجه 
ال��ى غلق احلدود ورف��ض املهاجرين، وهذا 
ماميك��ن اعتباره تخلي علني عن املباديء 
التي قام عليها االحتاد في مفهوم اللجوء 
ام��ا  االنس��ان.  وحق��وق  والدميقراطي��ة 
قضية اللجوء وتوزيع الالجئن فستبقى 
موضوع جدل وتش��هد انقسامات حادة 
ما بن مجموعة »فيس��غراد« وبقية دول 

االحتاد االوروبي.
ان املشاكل التي يواجهها األحتاد األوروبي 
الي��وم، رمب��ا هي اوس��ع من قدرات��ه، وان 
القضايا املطروح��ة على جدول األعمال، 
س��وف ال تأت��ي بنتائج جدي��دة، والميكن 
لهذا االحتاد وضع حد الى مشاكله، وهذا 
مايجعل اجتماع األحتاد األوروبي، اجتماع 

بروتكولي او تظاهرة لتعزيز قوة االحتاد.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  باح��ث   *
واإلستخبارات

شؤون عراقية2

 

السليمانية ـ عباس كاريزي:

كل الط��رق تؤدي الى بغداد، قناعة 
تولدت لدى جميع القوى واالطراف 
السياس��ية الكردس��تانية، وه��و 
واق��ع ادركت��ه حكوم��ة االقلي��م 
مؤخرا، جراء الفشل الذي منيت به 
في حتقيق االس��تقالل االقتصادي، 
وتبديد ثروات االقليم اثر اعتمادها 
اثقلت  سياس��ة نفطية فاش��لة 
كاهل االقليم بديون طائلة بلغت 
العدي��د  وتراك��م  دوالر  ملي��ار   28
م��ن االزم��ات املس��تعصية، دف��ع 
باملراقب��ن للش��أن االقتصادي الى 
التس��اؤل »ه��ل االقلي��م يبيع ام 

يشتري النفط«. 
عج��ز حكومة االقلي��م عن تأمن 
لدفع  املطلوب��ة  املالية  الس��يولة 
املوظف��ن،  ومس��تحقات  روات��ب 
لالش��هر الثالثة األخيرة من العام 
احلالي والعام املقبل، بعد فش��لها 
في اقناع بغداد التي تشترط التزام 
االقليم بالدستور لقاء منح رواتب 
املوظف��ن، دف��ع بها مج��ددا الى 
اعتماد اجراءات تقش��فية وصفت 
تخفيض��اً  ش��ملت  بالش��كلية، 
جديدا ملرتبات شرائح معدمة اصال 
كاملتقاعدين، مس��تثنية امتيازات 
ومصالح االحزاب املس��يطرة على 
حكوم��ة  ومفاص��ل  مؤسس��ات 
االقليم، وهو ما اعطى دفعا جديدا 
واحل��راك  السياس��ية  لالط��راف 
الش��عبي املطالب بح��ل حكومة 
االقليم وتش��كيل حكوم��ة انقاذ 

وطني.   
ف��ي غض��ون ذل��ك وبينم��ا صادق 
اجمللس الع��ام في حرك��ة التغيير 
على انسحاب احلركة من احلكومة 
والتحول إلى خانة املعارضة، عقد 
ممثلون عن جمي��ع القوى واألحزاب 
السياس��ية، اجتماع��ا ف��ي اربيل 
برعاي��ة مرك��ز مي��ري للدراس��ات 
والبح��وث، متهيدا لزي��ارة يقومون 
به��ا ال��ى العاصمة بهدف كس��ر 
اجلم��ود ال��ذي يعت��ري العالقة بن 

اربيل وبغداد.
عضو اجملل��س القيادي ف��ي االحتاد 
الوطني فريد اسس��رد الذي شارك 
في االجتماع ممثالً عن االحتاد، قال في 
حديث للصباح اجلدي��د، ان املبادرة 
كانت من مركز ميري وش��ارك في 

اللق��اء الذي كان تش��اوريا، ممثلون 
عن جميع االحزاب الكردس��تانية، 
بغي��ة دراس��ة آلي��ة التعامل بن 
واحلكوم��ة  االقلي��م  حكوم��ة 
االحتادية، والسبل الكفيلة باخلروج 

من االزمات الراهنة.  
املش��اركن  ان  اوض��ح  اسس��رد 
ف��ي اللقاء وافق��وا على توس��يع 
 ، السياس��ية لتش��مل  احل��وارات 
زيارة املرجعي��ة في النجف، بهدف 
توضيح رؤي��ة االقليم حي��ال الية 
حل القضايا واملسائل العالقة مع 
بغداد وايجاد احلل��ول لها، مضيفاً 
ان الزي��ارة ستش��مل كذلك اجراء 
لقاءات سياسية مع جميع القوى 
واألطراف السياس��ية ف��ي بغداد،  
للتباحث في آلي��ة عودة احلوار بن 

اربيل وبغداد.
وعل��ى صعيد منفصل وفي احدث 
تصري��ح ل��ه، اعل��ن عض��و اخللية 
التنفيذي��ة ف��ي حرك��ة التغيي��ر 
محم��د توفي��ق رحي��م، ان اجمللس 
الوطني في حركة التغيير س��وف 

يصادق على التحول إلى املعارضة 
األسبوع املقبل، موضحا أن اجمللس 
سيتخذ هذا القرار  بناء على طلب 

اجلماهير.
واض��اف رحيم »مع أن ه��ذا القرار 
جاء في وقت متأخ��ر، إال أن اجمللس 
الوطن��ي للحرك��ة س��وف يصادق 
عل��ى التح��ول إل��ى املعارضة في 

األسبوع املقبل«.   
وأض��اف أن اغل��ب اآلراء في اجمللس 
الوطن��ي واجملل��س الع��ام ومقرات 
حرك��ة التغيير، تؤي��د التحول إلى 
املعارضة، موضح��ا أن قرار العودة 
إلى خانة املعارضة مطلب جماهير 

كردستان. 
وكان اجمللس الع��ام حلركة التغيير 
قد صادق باإلجماع على االنسحاب 
م��ن حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، 
مش��يرا ال��ى ان��ه ق��دم مقت��رح 
االنس��حاب إل��ى اجملل��س الوطني 

التخاذ القرار النهائي بشأنه. 
وأعلن��ت س��كرتيرة اجملل��س العام 
دخلواز كاَكرَش، ف��ي تصريح عقب 

اجتم��اع للمجل��س ف��ي مدين��ة 
الس��ليمانية، أن اعض��اء اجملل��س 
ناقش��وا انس��حاب حركة التغيير 
م��ن حكوم��ة إقلي��م كردس��تان، 
وإج��راء االنتخاب��ات املقبل��ة ف��ي 
إقليم كردس��تان، مش��يرة الى أن 
اجمللس العام، صادق باإلجماع على 

االنسحاب من حكومة اإلقليم. 
وعلى صعيد متصل تستعد دوائر 
ملقاطع��ة  االقلي��م  ومؤسس��ات 
الدوام الرسمي غدا االثنن واخلروج 
في تظاه��رات عارمة تطالب بحل 
حكومة االقليم ومحاربة الفساد 
والتوزي��ع العادل لث��روات االقليم، 
والعودة الى احلوار مع بغداد ضماناً 
ملس��تحقات ومرتب��ات املوظف��ن، 
كم��ا دعا رئي��س برملان كردس��تان 
يوسف محمد املواطنن واألطراف 
السياسية إلى االستعداد النطالق 
وإضرابات عامة  تظاهرات شعبية 
بهدف حل احلكومة احلالية إلقليم 

كردستان.
وقال محم��د في تصري��ح تابعته 

حكوم��ة  إن  اجلدي��د  الصب��اح 
إقليم كردس��تان حكومة فاسدة 
الظ��روف  حتس��ن  ع��ن  وعاج��زة 
املعيش��ية للمواطن��ن، ل��ذا فان 
تتطلب استعداد  الراهنة  األوضاع 
املواطنن النطالق تظاهرات عارمة 
مبش��اركة األط��راف السياس��ية، 
احلالي��ة،  احلكوم��ة  ح��ل  به��دف 
مضيف��ا أن املواطن��ن يعيش��ون 
ظروفا معيشية صعبة متفاقمة 
بسبب الفساد وانعدام الشفافية 

في املؤسسات احلكومية.
كما ش��دد رئيس برملان كردستان، 
عل��ى ضرورة قيام الق��وات األمنية 
املواطن��ن  س��المة  بحف��ظ 

وحمايتهم خالل التظاهرات.
وأوضح محمد، الذي ميارس مهامه 
الس��ليمانية  مبدينة  التش��ريعية 
منذ أن ُمنع من دخول أربيل في عام 
2015، أن »حركة التغيير كانت قد 
تقدمت مبشروع لتشكيل حكومة 
إنتقالي��ة إلدارة املرحل��ة الراهن��ة 
لكن أحزاب الس��لطة حت��اول بقاء 

احلكومة احلالية على حالها«.
»اجلي��ل  بدوره��ا طالب��ت حرك��ة 
اجلديد« التي يقودها رجل االعمال 
شاس��وار عب��د الواح��د ال��ى حل 
حكومة االقليم واجراء االنتخابات 
البرملانية وتس��ليم الس��لطة الى 

جيل جديد من السياسين.
وذك��رت احلركة في بيان تس��لمت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة من��ه ، 
ان��ه »على الرغ��م م��ن ان احلركة 
ق��د اعلن��ت دعمه��ا الحتجاجات 
خ��الل  واملوظف��ن  املعلم��ن 
ان  ت��رى  لكنه��ا  املاضي��ة،  االي��ام 
االحتجاجات يجب ان تنظم بإجتاه 
املطالب��ة بح��ل حكوم��ة االقليم 
وتنظي��م الس��لطات، وع��دم ربط 
مصير مواطن��ي االقليم باالحزاب 

السياسية التقليدية ».
ودعا بيان احلركة مواطني االقليم 
ال��ى توحيد كل جهودهم من اجل 
اج��راء تغيي��رات كبيرة ف��ي اقرب 
وق��ت وتنظيم تظاهرات حاش��دة 

في عموم االقليم.

وفد من كردستان يزور بغداد
 والمرجعية الدينية إلنهاء أزمة اإلقليم

فيما تستعد أحزاب كردية الى تظاهرات احتجاجية غدا

ط��وال عقود من الس��نوات مر الزمن عل��ى العراقين 
وهم في حالة اس��تنفار وطواريء واس��تثناء وشغلت 
احل��روب والصراعات الدول��ة برمتها وس��ادت املظاهر 
العس��كرية واالمنية اجزاء واس��عة م��ن ارض العراق 
حت��ى اصبح م��ن املعت��اد ان تس��تمع او ت��رى او تقرأ 
هموم هذا الش��عب عند الباعة املتجولن والبسطاء 
ف��ي املقاه��ي واالزقة يش��اركون النخب السياس��ية 
احاديثه��م وحتليالته��م وتوقعاتهم ملا س��تؤول اليه 
االحداث ومايضمره املس��تقبل وانعكاسا لذلك احلال 
ولتل��ك املظاهر رت��ب العراقيون اولوياته��م في احلياة 
ونظموا امورهم داخل اسوار القلق والتحسب وخارج 
اس��وار االس��تقرار والطمأنينة يحمل��ون في قلوبهم 
االمان��ي واالم��ال بان يحل الس��الم يوما م��ا في ربوع 
ه��ذه االرض الت��ي تكاثر عل��ى ادميها القتل وس��فك 
الدماء ومر في جنباتها الغزاة واملعتدون ..ومامن جيل 
ف��ي العراق اال ول��ه الف حكاية مع مث��ل هذه احلروب 
والصراعات ولسان حال هذه البالد يقول انها لم ترحم 
..وان اس��تقرارها وامانها مؤقت ..فما ان ينتهي صراع 
حتى تس��تعد الناس الى صراع آخر ..وقد سعدت يوم 
امس وانا اس��تمع الى املؤمتر الصحفي الذي عقد بعد 
نهاية اجتم��اع رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم ونائبيه 
املالكي وعالوي وهم يتحدثون عن ضرورة طي صفحة 
احل��رب والبدء باالنش��غال بصفح��ة االعم��ار والبناء 
وااللتف��ات ال��ى الداخ��ل العراقي ومثلما اش��اركهم 
ان��ا في ه��ذا التوجه ف��ان مالي��ن العراقي��ن يتوقون 
بعد تلك الصفحات الس��ود الت��ي فجعت فيها االف 
العائالت العراقية بفق��دان فلذات اكبادها في احلروب 
والصراع��ات املاضي��ة  وبع��د االرهاب الذي مارس��ته 
القاعدة ومن بعدها عصابات داعش االرهابي وسقوط 
الضحايا من املدنين والعسكرين  يتوقون الى صفحة 
جديدة وقد ان االوان ان يتكاتف العراقيون فيما بينهم 
لتوديع هذه املرحلة القاس��ية وتوديع مظاهر عسكرة 
اجملتمع ليتحدثوا حديث االعمار والبناء واعادة بالدهم 
الى س��كة الس��الم واالستقرار مس��تلهمن من روح 
االنتصار االخي��ر على فلول داعش العزم واالصرار على 
املضي قدما في بناء جتربتهم الدميقراطية واالستفادة 
م��ن ال��دروس املاضي��ة وتصحي��ح االخط��اء وايقاف 
االنتهاكات والس��عي لالنضمام الى منظومة القيم 
والقوانن التي تكفل كرامة العراقين بشتى نحلهم 
وتعدي��ل ماكان عائقا ام��ام هذا االنضم��ام والبد من 
استثمار اجواء االنتصار العراقي وتعاطف دول العالم 
اخملتلفة مع جن��اح العراقين في دحر االرهاب من خالل 
دعوة هذه الدول ملس��اندة الشعب العراقي وهو يعيد 
اعمار مدنه واملش��اركة في تش��ييد املش��اريع وتقدمي 
اخلدم��ات مبا يخفف املعاناة الطويل��ة ملالين النازحن 
الذي��ن فق��دوا مقومات احلي��اة في مدنه��م احملطمة  
لسنوات طويلة . وس��يكون املؤمتر اخلاص باعمار هذه 
املناطق في دولة الكويت مطل��ع العام املقبل باكورة 

الدعم الدولي للعراق .

حديث االعمار والبناء !

قضية القدس وبريكست والهجرة على جدول
 أعمال قّمة االتحاد األوروبي في بروكسل

تقـرير

وفد االقليم

كان المجلس العام 
لحركة التغيير قد 
صادق باإلجماع 
على االنسحاب 
من حكومة إقليم 
كردستان، مشيرا 
الى أنه قدم مقترح 
االنسحاب إلى 
المجلس الوطني 
التخاذ القرار 
النهائي بشأنه
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األحتاد األوروبي



بغداد – حترير مختطف 
ذكر مصدر امني ف��ي قيادة عمليات 
بغداد امس الس��بت، عن حترير طفل 
مختط��ف واعتق��ال خاطف��ه ف��ي 

عملية امنية وسط العاصمة.
وق��ال املصدر االمني ف��ي القيادة إنه 
"بع��د ورود معلومات اس��تخباراتية 
دقيقة ع��ن حالة خطف لطفل يبلغ 
من العمر ثالث سنوات باشرت قواتنا 
االمني��ة باتخاذ االجراءات املناس��بة 
وبرد فعل س��ريع لتتمك��ن من حترير 
الطف��ل خالل س��اعات قليلة والقاء 

القبض عل��ى اخلاطف ف��ي منطقة 
شارع السعدون".

كركوك – سقوط قذيفة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة كركوك امس الس��بت بأن 
قذيفة هاون س��قطت على مقر تابع 

ملكافحة االرهاب دون وقوع خسائر.
وق��ال املص��در  ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه إن "مجهولني 
 ، ام��س  اول  ي��وم  مس��اء  اطلق��وا، 
قذيفة هاون عل��ى احد مقرات جهاز 
مكافح��ة االره��اب في حي ش��وراو 
ش��مال كركوك، ولكنها لم تس��فر 

عن اي��ة خس��ائر" ، مضيف��ا ان قوة 
امنية شددت اجراءاتها للقبض على 

املهاجمني". 

صالح الدين – قصف جوي 
اكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي امس السبت مقتل 10 
من تنظيم "داعش" االرهابي  بقصف 
ج��وي عل��ى احل��دود ب��ني محافظتي 

وصالح الدين وديالى .
وقال الفريق الركن العزاوي إن "طيران 
اجليش دمر اثنني من مضافات تنظيم 
داع��ش ف��ي منطقة امليت��ة الواقعة 
عل��ى احلدود بني ديال��ى وصالح الدين 

م��ن جه��ة ح��اوي العظي��م )85كم 
شمال بعقوبة(".

واضاف العزاوي، ان "تدمير املضافتني 
اس��فر ع��ن مقتل 10 من مس��لحي 
ان  ال��ى  الفت��ا  داع��ش"،  تنظي��م 
"العملية جرت بع��د توفر معلومات 
من قبل استخبارات احلشد الشعبي 
والتي ح��ددت بدقة مواقع املضافتني 

قبل تدميرهما". 

االنبار – احباط هجوم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي هيئ��ة 
احلش��د الش��عبي امس السبت عن 
إحباط هجوم "عنيف" شنه تنظيم 

"داعش" على احلدود مع سوريا.
واوضح املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه أن قوات الل��واء األول في 
احلش��د الش��عبي أحبط��ت مس��اء 
ي��وم اجلمعة هجوما "عنيفا" ش��نه 
تنظيم "داعش اإلجرامي" على احلدود 
العراقية الس��ورية ، مضيفا ان هذه 
الهجمات ماهي اال محاوالت يائسة 

يشنها التنظيم بني حني واخر.

كربالء – قوة امنية  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كربالء امس ، السبت، بأن قوة امنية 
قتلت مطلوب��ا حاول الفرار منها في 

احملافظة.
ع��دم  طل��ب  ال��ذي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اسمه ان "مطلوبا اقدم 
على الفرار خ��الل محاولة قوة امنية 
اعتقاله في اثناء مداهمة منزله في 
احد احياء كربالء" ، وان "القوة متكنت 

من قتل املطلوب على الفور". 

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة ذي قار امس الس��بت، بان 
االجه��زة االمني��ة متكنت م��ن القاء 
القبض على 4 مطلوبني بجرائم قتل 

شمالي احملافظة. 

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه  ان "االجه��زة االمني��ة 
بقض��اء الرفاعي ش��مالي محافظة 
ذي ق��ار وبتع��اون م��ع ف��وج الطوارئ 
متكن��ا من القبض عل��ى 4 مطلوبني 
بجرائ��م قت��ل في القض��اء واملناطق 
احمليط��ة به"، الفت��اً ال��ى ان "عملية 
القب��ض نف��ذت في س��اعة متأخرة 
من ليلة ام��س اجلمعة" ، مضيفا ان 
"املتهمني االن قيد التحقيق وسيتم 
احالته��م ال��ى القضاء بع��د اكمال 
اوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم 

العادل.

تحرير طفل مختطف واعتقال خاطفه وسط بغداد * إحباط هجوم عنيف شّنه " داعش" شمالي األنبار 
سقوط قذيفة هاون بالقرب من مقر لمكافحة اإلرهاب * تدمير اثنتين من مضافات "داعش"

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، أمس 
السبت، أن استراتيجية الوزارة احلالية تهدف 
إل��ى إنه��اء حال��ة االكتظاظ في الس��جون 

وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان فيها.
وذكر الزاملي في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه "مت افتت��اح توس��عة البنايات 
اجلديدة في س��جن الناصري��ة املركزي والتي 
تصل طاقتها االس��تيعابية إل��ى ثالثة آالف 
نزيل ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز البنى 
التحتية والقضاء على حاالت االكتظاظ في 

السجون".
وأض��اف أن "البنايات اجلدي��دة تضم بنايتني 
وفقا لنظام الزنزانة وأربع بنايات وفقا لنظام 
القاع��ات وبذل��ك تك��ون التوس��عة الكلية 
س��ت بناي��ات حتت��وي أيض��ا على مدرس��ة 
لتأهي��ل النزالء ومركز صح��ي وبناية خاصة 
للمطبخ وقاعات لالس��تقبال وقاعات أخرى 

للمواجهة".
وكان وزير العدل الزامل��ي أعلن يوم اخلميس 
في نهاي��ة األس��بوع املاضي تنفي��ذ أحكام 
إع��دام بحق 38 مدانا بقضاي��ا اإلرهاب "بعد 
القطعي��ة  الدرج��ة  اكتس��اب أحكامه��م 
ومصادقة رئاسة اجلمهورية". وحضر الزاملي 
التنفيذ في سجن الناصرية املركزي، مشيرا 
في مؤمت��ر صحافي إلى أن اعدام احملكومني مت 

دفعة واحدة.
وقال داخل كاظم نائب رئيس اللجنة األمنية 
مبجل��س محافظة ذي قار الت��ي نفذت فيها 
أحكام اإلعدام إن احملكومني ينتمون لتنظيمي 
داعش والقاعدة. وكانت السلطات العراقية 
قد أعدمت في 25 أيلول املاضي 42 س��جينا 

في جرائم مماثلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظ��ة نينوى، 
امس الس��بت، بأن القوات األمنية عثرت على 
مقبرتني جماعيتني في قضاء س��نجار غربي 

احملافظة.
وق��ال املصدر في تصريح صحفي، إن "القوات 
العراقية واحلش��د االيزيدي اضافة الى سكان 
محليني عثروا في قضاء س��نجارغربي نينوى 
عل��ى مقبرت��ني جماعيت��ني تض��م 90 جث��ة 

إليزيديني".
وأض��اف أن "اغل��ب االش��خاص الذي��ن عث��ر 
عل��ى جثثهم هم م��ن مجمع اجلزي��رة وقرية 
قابوس��ية ممن اختطفهم تنظيم داعش ابان 

احتالله سنجار".
يش��ار ال��ى ان القوات االمني��ة تعثر بني احلني 
واالخ��ر، عل��ى مقاب��ر جماعية تض��م أعدادا 
كبي��رة من جثث أش��خاص أعدمهم تنظيم 

داعش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت مديري��ة ماء املثن��ى، امس الس��بت، ان 
بعثة االحتاد االوروبي في العراق ستقوم بتجهيز 
احملافظ��ة مبحط��ة ملراقب��ة املي��اه اخل��ام والتي 
س��تنصب على نه��ر الرميثة ش��مال احملافظة، 
فيما بينت بان احملطة التي ستصل خالل الشهر 
املقبل ستقوم ب�10 فحوصات كيماوية وفيزياوية 

للمياه قبل وصولها حملطة الضخ الرئيسية.
وقال مدير ماء املثن��ى محمد طالب في تصريح 
صحفي إن " فريقاً من االحتاد االوروبي زار احملافظة 
واتفق مع مديريته على جتهيزها مبحطة ملراقبة 
املياه اخلام" ، مش��يراً الى ان " مديريته س��تقوم 
بالتع��اون مع مديري��ات البلديات وامل��وارد املائية 
والصح��ة والبيئ��ة بإكم��ال االج��راءات اخلاصة 

بنصب احملطة".
وأضاف طالب بان القراءات اخلاصة بنوعية املياه 
سترس��ل الى مختب��رات االحتاد االوروب��ي والتي 
س��تقوم بدورها بإبالغ الدوائ��ر املعنية بطريقة 
معاجل��ة املي��اه وامل��واد الت��ي حتتاجها ف��ي هذا 

االطار.
وتابع ان " هذه احملطة تعتبر واحدة من 8 محطات 
اخرى س��تجهز حملافظات الوس��ط واجلنوب من 

االحتاد االوروبي".

"العدل" تتخذ إجراءات 
لتوسعة السجون 

العثور على مقبرتين 
جماعيتين لإليزيديين 

غربي نينوى

االتحاد األوروبي يجّهز 
المثنى بمحطة 

لمراقبة المياه الخام

الملف األمني

كردستان يشهد غداً تظاهرات
حلل احلكومة وتسليمها جليل 

جديد
مبين��اً "ان ه��ذه الش��ركات محلية 

وأجنبية أيضاً".
واضاف أن "ظاهرة تصفية الشركات 
ألعمالها ازدادت بنس��بة كبيرة جداً 
خ��الل ه��ذا العام بس��بب اش��تداد 
انه "اذا  االزمة االقتصادية"، مؤك��داً 
اس��تمرت الظروف احلالي��ة الى فترة 
أطول فهناك مخاوف من افالس عدد 

أكبر من الشركات".
اقلي��م  "ف��ي  اس��ماعيل  وأوض��ح 
كردس��تان توج��د حوال��ي 22 ال��ف 
ش��ركة منها 19 الف شركة محلية 
والبقي��ة اجنبي��ة تعمل ف��ي جميع 

اجملاالت".

التحالف الدولي لن يقيم قواعد 
عسكرية دائمة في العراق

واكد نائ��ب رئيس جلنة االمن والدفاع 
النيابي��ة نايف الش��مري، ف��ي بداية 
لي��س  الع��راق  أن   ، اجل��اري  الش��هر 
بحاج��ة لوجود ق��وات اميركية برية 
او بن��اء قواعد لها، فيما ش��دد على 
ض��رورة عدم جع��ل االراضي العراقي 

"منطلقا لالعتداء على دول اخرى".

وزير الداخلية يتوجه الى قطر 
لتعزيز األمن العربي ومكافحة 

اإلرهاب
وش��هدت العالقات بني العراق وقطر 
في اآلون��ة األخيرة حتس��ناً ملحوظاً 
وتوجت بزيارة وزير خارجية دولة قطر 
الش��يخ محمد بن عب��د الرحمن آل 
ثان��ي ف��ي 5/22/ 2017 ولقائه رئيس 
ال��وزراء العراق��ي حي��در العب��ادي اذ 
مت��ت خ��الل اللقاء مناقش��ة س��بل 

تعزيز العالق��ات الثنائية بني البلدين 
واألوض��اع ف��ي املنطق��ة ف��ي ضوء 

التحديات التي تواجهها.
وأكد اجلانبان، اس��تنادا إلى وش��ائج 
التاريخية  القربى والعالقات األخوية 
ب��ني البلدي��ن الش��قيقني، إزالة كل 
ما من ش��أنه تعكير صفو العالقات 
بينهم��ا والتطل��ع إل��ى املس��تقبل 
وع��دم االرته��ان إل��ى املاض��ي وفتح 
صفحة جديدة ف��ي عالقات البلدين 

الشقيقني.

3 آالف منظمة مجتمع مدني في 
بغداد أغلبها مدعوم !

وأوضحت أن "أغلب منظمات اجملتمع 
املدن��ي ف��ي بغ��داد غي��ر مدعوم��ة 
ماليا"، مؤك��دة أن " القليل من هذه 
املنظم��ات تعم��ل بنحو فع��ال ولها 

نشاطات ملموسة على الساحة".
وتابع��ت ان " عمل بع��ض املنظمات 
يجري عن طريق التنسيق مع اصحاب 

النفوذ والتجار ".

ماذا يجري في كواليس
ملف مياه البصرة ؟

وق��ال البزون��ي آن��ذاك ان احلكوم��ة 
احمللي��ة ف��ي البص��رة تلق��ت الوف��د 
تلو االخر والش��ركة تل��و االخرى في 
مس��اعي لتنفي��ذ مش��روع محطة 
حتلية يتناسب مع ملوحة مياه شط 
العرب ومياه البحر اال انها اصطدمت 

مبا اسماه عوائق ادارية. 
ان  اجلدي��د"  الصب��اح  وعلم��ت" 
املدين��ة  نش��طاء  م��ن  مجموع��ة 
املناهض��ني للفس��اد ش��كلوا هيئة 
تأخ��ذ على عاتقها جم��ع املعلومات 
والوثائق عن فس��اد االجه��زة احمللية 
وكبار املسؤولني الفاسدين لتقدميها 

مباش��رة الى مكت��ب رئي��س الوزراء 
توافقا مع النداء الذي وجهه العبادي 
الى املنظمات والناشطني واملواطنني 
بوجوب مالحقة الفاس��دين وكشف 

جرائمهم.

قيادي في االحتاد الوطني:
سنردع البارتي بوثائق تدينه

ولكن لألسف طوال تلك املدة أخفقت 
هذه السلطة من أن تفي بهذا الدين 

وحتقق أمانيكم املنشودة".
وأض��اف "نح��ن جميع��ا ضحاي��ا ملا 
حص��ل قب��ل 42 عام��ا مض��ى على 
إنهي��ار ث��ورة ع��ام 1975، نع��م نحن 
ضحاي��ا لقيادة تاجرت بثورة ش��عب 
ضمت ب��ني صفوفها أكث��ر من مائة 
أل��ف م��ن املقاتلني الش��جعان ومن 
كميات هائلة من األسلحة والذخائر 
وماليني ال��دوالرات اخملزن��ة، ولكن مع 
ذلك فرط��ت قيادتها بالث��ورة، وهرب 
قائدها الى إي��ران ليمضي فيها مدة 
قليل��ة ، قب��ل أن يلج��أ ف��ي النهاية 
ال��ى أميركا الت��ي طامل��ا تبجح هذا 
القائد باعالن عدائ��ه لها، ولكنه لم 
يتح��رج أخيرا من طلب اللجوء إليها 
هو وأفراد عائلت��ه، وقضى هناك آخر 
أيام حياته، تاركا ش��عبه حتت رحمة 
النظ��ام البعثي الفاش��ي ومؤامرات 

دول اإلقليم". 
وأش��ار جنك��ي الى هجم��ات داعش 
على كردس��تان قائالً" ف��ي ظل هذه 
األوضاع املزرية هاجم داعش املنطقة 
وحاول إحتالل أرض كردس��تان، ولوال 
والش��هداء  البيش��مركة  تضحيات 
األبرار وإصرار الش��عب عل��ى الدفاع 
عن أرضه وعرضه، لكانت كردس��تان 
حتولت اليوم الى ما هو عليه كل من 
املوص��ل والرق��ة من اخل��راب والدمار. 

ولوال تضحيات البيش��مركة، لكانت 
كرك��وك ومناطق كرمي��ان تقع بيد 
داعش اإلرهابي كما وقعت س��نجار، 
حينه��ا كانت بناتنا وأطفالنا يقعون 
س��بايا بي��د داع��ش يتاج��ر بهم في 

سوق النخاسة". 
احمل��اوالت  "ه��ذه  أن  بالق��ول  وتاب��ع 
ستفشل كغيرها وسيتبني الشعب 
حقيق��ة ماج��رى. لقد كن��ت طوال 
سنوات املواجهة مع عصابات داعش 
أقاتل في الصف��وف األمامية وكنت 
أق��ف ال��ى جان��ب ش��هدائكم وأرى 
بعيني الدم��اء الطاهرة تس��يل من 
أجس��ادهم، كنت أراه��م أمام عيني 
وهم يس��قطون من أجل الدفاع عن 
كركوك وع��ن أرض كردس��تان ، وألن 
طريقتن��ا في كركوك، وألن فلس��فة 
حزبنا كردستانية، وألن نهجنا رسمه 
لن��ا مام ج��الل، لذلك كله س��نظل 
نفدي كرك��وك وكردس��تان بدمائنا. 
فكيف أستطيع أن أخون هذه املبادئ 
التي تربيت عليه��ا، ولذلك أقول بأن 
هذه اإلتهامات باطلة وال أساس لها 

من الصحة". 
إس��تعدادي  ع��ن  أعل��ن  واض��اف" 
الكام��ل ملواجهة كل م��ن يدعي أننا 
س��لمنا كركوك، ول��دي وثائق ودالئل 
سأكشفها أمام الشعب، وهذا ليس 
لدفع التهم الباطلة عن نفس��ي، بل 
من أجلكم ومن أجل دماء الشهداء، 
سأفعل ش��يئا يردع البارتي وقياداته 
مع��اودة  م��ن  ألس��نتهم  ويخ��رس 

احلديث بهذا الشأن.

ترامب يطلع الكونغرس على 
اتفاقية محتملة لشراء 

السعودية التكنولوجيا النووية
بع��ض أعض��اء مجل��س  ويخش��ى 

الش��يوخ الذين لديه��م مخاوف من 
االنتش��ار أن تتحرك اإلدارة بس��رعة 
كبيرة بش��أن احملادث��ات حول احملطات 
النووي��ة واإلثراء مع الس��عودية دون 
التش��اور م��ع الكونغ��رس. ووفقا ملا 
يقتضيه قانون عام 2008، يتعني على 
الرئي��س إبق��اء جلان مجل��س النواب 
ومجل��س الش��يوخ الت��ي تتعام��ل 
م��ع العالق��ات اخلارجي��ة "بش��كل 
كام��ل ومس��تنير حاليا" بش��أن أية 
مبادرة ومحادث��ات تتعلق ب�  اتفاقية 

123جديدة أو معدلة.
وقال احد مساعدي الكونغرس "إننا 
نش��عر باالحب��اط بس��بب االفتق��ار 
الى اإلحاط��ات اإلعالمية واالضطرار 
الى التعرف م��رة اخرى على تطورات 
السياس��ة اخلارجي��ة احملتمل��ة م��ن 

الصحافة".
وقب��ل ي��وم م��ن اجتم��اع مجل��س 
الش��يوخ، ذك��ر تقرير م��ن بلومبرج 
نقال عن مصادر ان االدارة قد تس��مح 
بتخصي��ب اليوراني��وم كج��زء م��ن 

االتفاق.
وقال مصدر في الكونغرس إن "هناك 
مخ��اوف م��ن ان يتم تنفي��ذ خطط 
للتوص��ل ال��ى اتفاق م��ن جانب عدد 
قليل من االش��خاص الذين يسيطر 
البي��ت االبي��ض"، مضيفاً  عليه��م 
"يبدو ايضا ان هذه السياس��ة خارج 
نطاق م��ن البيت االبي��ض مما يجعل 
اكث��ر  الكونغ��رس  عل��ى  الهيمن��ة 

صعوبة".
واذا اعت��رض املش��رعون عل��ى اتفاق 
ن��ووي مدني وقع��ه الرئي��س فانهم 
يحاول��ون محاربت��ه بالتش��ريعات او 

االجراءات االخرى.
وقد س��عت إدارة ترام��ب وإدارة أوباما 
تكنولوجي��ا  بي��ع  إل��ى  الس��ابقة 

الطاق��ة النووية ف��ي اخل��ارج، وذلك 
جزئيا للحفاظ على قدرة البالد على 
املنافس��ة م��ع روس��يا والص��ني في 

مجال االبتكار النووي.
وق��ال مس��ؤول ف��ي وزارة اخلارجي��ة 
املتح��دة  "الوالي��ات  إن  االميركي��ة 
والس��عودية جتري��ان محادث��ات منذ 
عام 2012 بش��أن اتفاق 123 لكنهما 
رفضا التعليق على املناقش��ات،ولم 
يعل��ق مس��ؤولوا وزارة الطاقة على 

هذه اإلحاطة".
ويس��تنغهاوس  ش��ركة  ان  يذك��ر 
اململوك��ة لش��ركة توش��يبا جت��ري 
محادثات مع ش��ركات اخ��رى تتخذ 
م��ن الوالي��ات املتح��دة مق��را له��ا 
لتش��كيل احتاد لتقدمي عطاء بقيمة 
مليارات الدوالرات ملفاعلني نوويني فى 

السعودية.

عدد سكان العراق يزيد
على 37 مليون نسمة

وتاب��ع اجله��از ان "توقع مع��دل عمر 
الذك��ور في الع��راق هو 71.5 س��نة، 
فيما توق��ع معدل عم��ر االناث 75.4 
س��نة"، الفتا ال��ى ان "معدل املواليد 

اخلام لكل 1000 من السكان 30,1".
يذكر ان الع��راق لم يتمكن من اجراء 
الفت��رة  خ��الل  الس��كاني  التع��داد 
املاضي��ة نتيج��ة ع��دم االتف��اق بني 
احلكوم��ة واقلي��م كردس��تان عل��ى 
امل��واد اخلاص��ة باالس��تمارة  بع��ض 
واالضطراب��ات االمني��ة التي اعقبت 
ذل��ك في بع��ض املناط��ق وكان عدد 
س��كان العراق في تعداد عام 1979� 
12 ملي��ون نس��مة ، ث��م ارتف��ع إلى 
16.3ملي��ون نس��مة في تع��داد عام 
1987 ، وال��ى 22 مليون نس��مة عام 

.1998

تتمات ص1

بغداد - أسامة نجاح:

بع��د ان متكن��ت الق��وات االمني��ة 
العراقي��ة مبختل��ف صنوفها وقوات 
احلش��د الش��عبي من القضاء على 
تنظيم داعش االرهابي بشكل نهائي 
ف��ي الع��راق وإعالن النص��ر من قبل 
القائد العام للقوات املسلحة حيدر 
العبادي ، طفت الى السطح اقاويل 
في اآلونة األخيرة تتحدث عن ظهور 
مجموع��ة ارهابية تس��عى لزعزعة 
الوضع األمني من خالل استهدافها 
لبعض املناطق بالقصف العشوائي 

تسمى )الرايات البيضاء( .
وأكد رئيس اللجنة األمنية حملافظة 
ديالى صادق املوسوي ، أمس السبت 
، ان االحادي��ث الت��ي تتداول بش��أن 
ظهور تنظيم ارهابي جديدة بعنوان 
)أصح��اب الراي��ات البيض��اء( مجرد 

شائعات .
وأش��ار الى ان "القوات االمنية تتابع 
ه��ذه القضية عن كث��ب وهي تقوم 
بالتحق��ق م��ن جمي��ع املعلوم��ات 

الواردة بشأن هذه العناوين".
وب��ني ان "بع��ض اخلاليا الداعش��ية 
التي هربت من املناط��ق احملررة جلأت 
الى ح��دود مناطق ديال��ى وهي تريد 
ان تعم��ل بعناوي��ن جدي��دة بعد ان 
هزمت حتت عناوين القاعدة وداعش 
اإلرهابي ، مش��دداً ب��ان "هذه اخلاليا 
تنفذ بع��ض الهجمات على طريقة 
العصابات وال تس��تطيع ان تسيطر 

على املناطق احملررة". 
من جهته قال اخلبير االمني هش��ام 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  الهاش��مي 
اجلدي��د‘‘  ان" هن��اك مجموع��ة من 
ه��ذه  ان  عل��ى  تؤك��د  املالحظ��ات 
اجملموع��ة ليس��ت من بقاي��ا داعش 
باعتب��ار ان اجلماع��ات املتطرف��ة ال 
تتخذ من اللون  االبيض راية لها ولم 

يحصل  ذلك في وقت سابق".
وأضاف ان" صورة األس��د في وسط 
الراي��ة بعيدة عن تفكي��ر اجلماعات 
االرهابي��ة النها تع��د ان كل ذي روح 
مح��رم وبالتال��ي ال ميك��ن اتخاذ ذي 
روح ف��ي تصميم راي��ة يقاتل حتتها، 
باإلضاف��ة ال��ى ان ص��ورة األس��د ال 

عالقه لها باملبادئ اإلسالمية .
 وبني ان" طرق قت��ال جماعة الرايات 
وأس��اليبها  وش��عاراتها  البيض��اء 
بعيدة جدا ع��ن اجلماعات االصولية 
واإلرهابية وه��ي باحملصلة مجموعة 
كردية متمردة تقوم بعمليات بالضد 
م��ن احلكوم��ة العراقي��ة واملناط��ق 
التي يس��يطر عليها االحتاد الوطني 
الكردس��تاني بع��د ان اس��ترجعت 

كركوك واملناطق املتنازع عليها.
ان" ه��ذه  االمن��ي  اخلبي��ر  وأوض��ح 
اجملموعة تتخذ م��ن املناطق املتنازع 
عليه��ا وباخلص��وص ذات الغالبي��ة 
التركماني��ة والت��ي ينتم��ي الكثير 
من ابنائها للحشد الشعبي مكانا 
لعمله��ا، اي ان موقعه��ا االمني هو 
ح��د فاصل ب��ني احلش��د التركماني 
البيش��مركة كج��دار صد  وق��وات 
امام��ي لق��وات البيش��مركة ف��ي 
تلك املناطق، وان��ه انطالقا من ذلك 

يك��ون اله��دف االس��اس منه��ا هو 
التركمان  وباخلص��وص  الناس  ترويع 
والهج��وم على مدنهم واالش��تباك 
م��ع احلش��د التركماني وج��ره الى 
قتال موس��ع مما ي��ؤدي ال��ى زعزعة 
األمن واالس��تقرار في عموم مناطق 

كركوك.
 وتاب��ع إن" الغالبي��ة العظم��ى من 
عناص��ر ه��ذه اجلماعة هم س��كان 
محلي��ون أكراد باعتب��ار أن املنطقة 
الت��ي يتواج��دون به��ا ذات غالبي��ة 
كردية ، منوها الى ان" هذه اجملموعة 

ال تنتمي لتنظيم الدولة .
م��ن  مش��تركة  ق��وات  وش��رعت 
اجليش والش��رطة االحتادية واحلشد 
الش��عبي، أم��س الس��بت، بتنفيذ 
عملية لتطهير قري��ة “مطيبيجة” 
واملناطق احمليطة بها بني محافظتي 
ديال��ى وص��الح الدين  والت��ي ترددت 
انب��اء بأن هنالك من يس��تغلها من 

اإلرهابي��ني ومنهم جماع��ة الرايات 
البيضاء.

وذكر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘، 
نسخة منه، ان “ مقاتلني من االلوية 
21 والثاني والتاس��ع و26، باحلش��د 
الش��عبي باالش��تراك مع الشرطة 
االحتادية واحمللية، فضال عن مشاركة 
قوة من الفرقة اخلامس��ة اللواء 19 
باجلي��ش العراق��ي انطلق��وا، صباح 
يوم امس ، بعملية أمنية من س��تة 
مح��اور لتطهير قري��ة “مطيبيجة” 
واملناطق احمليطة بها ش��رقي صالح 

الدين .
وأضاف البيان ان "هذه القوات تالحق 
بعض قيادات داعش اخملتبئة حاليا في 
جحور وإنفاق ومضافات باملطيبيجة 
باإلضافة الى قرى البويفان والعيف 

ومناطق اخرى للقضاء عليها".
ومن جانبها، اعلنت اللجنة األمنية 

في مجل��س محافظ��ة ديالى امس 
الس��بت، ع��ن انطالق اكب��ر عملية 
انتشار على احلدود اإلدارية مع صالح 
الدين إلغالق م��ا وصفتها ب�"ثغرات 
امل��وت"، موضح��ة أن العملية متثل 
رديفا قويا لعملية حترير املطيبيجة.

وق��ال عض��و اللجن��ة عب��د اخلالق 
الع��زاوي إن "فوج��ني م��ن احلش��د 
العش��ائري بإس��ناد فوج قتالي من 
الفرق��ة اخلامس��ة انطل��ق لتنفيذ 
اكب��ر عملي��ة انتش��ار امن��ي على 
احلدود اإلدارية م��ع صالح الدين تبدأ 
من منطقة سد العظيم وصوال الى 

نهاية احلاوي".
وعلى صعيد ذي صلة، اعلن املكتب 
حي��در  ال��وزراء  لرئي��س  اإلعالم��ي 
العبادي ، ام��س األول اجلمعة، البدء 
بتطبيق حصر الس��الح بيد الدولة، 
وفيما أش��ار ال��ى ترحي��ب العبادي 
الديني��ة بع��دم  املرجعي��ة  بدع��وة 

واملقاتلني  املتطوع��ني  "اس��تغالل" 
في احلش��د الش��عبي "سياس��ياً"، 
أك��د مض��ي احلكوم��ة ف��ي رعاية 
عوائل "الشهداء" وإعادة االستقرار 
والنازحني إلى املناطق احملررة ومحاربة 

الفساد. 
وق��ال املكت��ب ف��ي بي��ان اطلع��ت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "رئيس 
مجلس ال��وزراء حيدر العبادي يعرب 
عن ش��كره وتقديره واعتزازه البالغ 
ملواق��ف املرجعية الديني��ة املدافعة 
ع��ن الع��راق ووح��دة ش��عبه وأمنه 
وس��المته ومس��تقبله في مرحلة 
ما بعد االنتصار والتي جتّس��دت في 
فتوى اجلهاد التأريخية واالس��تجابة 
الواعي��ة لها من قبل أبناء ش��عبنا 
اجملاهد الذي س��اند قواتن��ا البطلة 
وتطهي��ر  النص��ر  حتقي��ق  حت��ى 
أرضن��ا ومدنن��ا من عصاب��ة داعش 

اإلرهابية".

بعض الخاليا الداعشية 
التي هربت من المناطق 
المحررة لجأت الى 
حدود مناطق ديالى 
وهي تريد أن تعمل 
بعناوين جديدة بعد أن 
هزمت تحت عناوين 
القاعدة وداعش 
اإلرهابي، وهذه الخاليا 
تنفذ بعض الهجمات 
على طريقة العصابات 
وال تستطيع أن تسيطر 
على المناطق المحررة

أحد مواقع اجملموعة اإلرهابية "الرايات البيضاء"
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بغداد - الصباح الجديد:

ت��رأس وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
اجتم��اع  اخلمي��س  الس��وداني 
هيئ��ة ال��رأي بحض��ور املفتش 
العلم��ي  واملستش��ار  الع��ام 
واعض��اء الهيئ��ة م��ن امل��دراء 
ال��وزارة  مق��ر  ف��ي  العام��ن 
وتش��كيالتها العام��ة لبح��ث 
والقضايا  املوضوع��ات  جمل��ة 
وامللف��ات الت��ي تخ��ص عم��ل 
ومناقش��ة  وش��ركاتها  الوزارة 
في  املطروحة  والفق��رات  احملاور 

جدول اعمال الهيئة .
ودع��ا الوزي��ر الى ض��رورة اتخاذ 
الت��ي من  املناس��بة  الق��رارات 
ش��أنها حتقي��ق اه��داف الوزارة 
للنه��وض بالصناع��ة الوطنية 
باعتماد خطط واضحة متزامنة 
مع اج��راءات ميدانية مطابقة 
له��ا ومدعوم��ة م��ن اصح��اب 
الق��رار ، مس��تهال توجيهات��ه 
وانس��جاما مع توجه احلكومة 
امللف��ات  كل  ع��رض  ض��رورة 
املتوف��رة  والبيان��ات  املتاح��ة 
للتواصل مع جلنة الطاقة ضمن 
اجمللس التنس��يقي ب��ن العراق 
بالذك��ر  خاص��ا  والس��عودية 
البتروكيمياوي��ات  مش��اريع 
واالس��مدة الفوس��فاتية التي 
اب��دى اجلانب الس��عودي رغبته 
والدخول فيها  للعم��ل  القوية 

مع العراق ,
واش��ار الوزي��ر الس��وداني ال��ى 
الدع��وة املقدم��ة م��ن اجلان��ب 
السعودي لزيارة شركات ومواقع 
مهمة ف��ي اململك��ة ،  مؤكدا 
في الوقت ذاته على اس��تغالل 
الفرصة لالس��تفادة من  ه��ذه 
التج��ارب الس��عودية وحتقي��ق 
جولة مهم��ة وناجحة للبلدين 
. مبدي��ا خ��الل االجتم��اع عددا 
م��ن التوجيهات لغرض تنظيم 

الي��ة العم��ل االداري املتبع في 
الوزارة والشركات وحتسن االداء 
فيها واملتمثلة بااللتزام بتنفيذ 
االوامر الوزاري��ة وتقدمي املواقف 
باملواعيد احملددة وحسم املشاريع 
ومتابعة صرف املبالغ خالل املدة 
القليلة املقبلة باالستفادة من 
وايالء  املتوف��رة  التخصيص��ات 
االولوية ملوضوع تصريف اخلزين 
الوزارات  والتنس��يق مع  الراكد 
االخرى وباالخص رؤساء اللجان 
لتذليل املعوقات وتقدمي موقف 
بالش��ركات املتلكئة في تنفيذ 
الكهرب��اء  وزارة  م��ع  عقوده��ا 
وموق��ف  االس��باب  بي��ان  م��ع 
بعدد جلس��ات مجل��س االدارة 

االعتيادية واالستثنائية .
كم��ا اوعز وزي��ر الصناع��ة الى 
الدائرة الفنية بتكثيف الزيارات 
الوزارة  الى ش��ركات  امليداني��ة 
ووج��ه بتق��دمي تقري��ر ع��ن اداء 
 2017 جميع الش��ركات لع��ام 
مقارنة بعام 2016 فيما يخص 
واخلس��ائر  واالي��رادات  االنت��اج 
وتصريف اخلزين الراكد وحتصيل 
الدي��ون وحماية املنتج والبحث 
والتطوي��ر وعدد املعام��ل التي 
اصبحت رابحة على ضوء انشاء 
قس��م تنمي��ة االعم��ال وعدد 
عق��ود املش��اركة واالس��تثمار 
الوزي��ر  ج��دد  فق��د  املبرم��ة 
تأكي��ده عل��ى اهمي��ة التوجه 

نحو االس��تثمار والشراكة مع 
الش��ركات الرصين��ة للنهوض 
بواق��ع الش��ركات ومايتطلب��ه 
ذلك من حت��رك عاجل وجاد نحو 
القط��اع اخل��اص واالس��راع في 
دراس��ة املل��ف االس��تثماري او 
الشراكة واتخاذ القرار املناسب 
، مؤك��دا على اهمي��ة الترويج 
للمنتجات باتباع كل الوس��ائل 
واالساليب املمكنة كاالستعانة 
واالعالمي��ن  بالناش��طن 
عب��ر  االلكترون��ي  والتس��ويق 
مجموعة من الشباب والظهور 
واملس��تمر  املكث��ف  االعالم��ي 
ال��وزارة  العام��ن في  للم��دراء 

والشركات .

واوصى السوداني مبراعاة وضمان 
املرحلة  االجراءات خالل  سالمة 
املقبلة والتع��اون والتواصل مع 
مكت��ب املفت��ش الع��ام لدعم 
انس��جاما مع  االج��راءات  هذه 
توجه احلكومة وحملتها اجلادة 
الفس��اد  ومكافح��ة  حملارب��ة 
الصالح الدولة العراقية في كل 

مجاالتها .
ه��ذا وج��رى خ��الل االجتم��اع 
اس��تعراض ومتابع��ة منه��اج 
اجللس��ة الس��ابقة والق��رارات 
املتخ��ذة وبحث احملاور والفقرات 
اعم��ال  ج��دول  ف��ي  املدرج��ة 
موضوع  واملتضمن��ة  اجللس��ة 
لن��ادي  التخطيطي��ة  املوازن��ة 

الصناعات الكهربائية الرياضي 
 2018 ومقترحات اخلط��ة لعام 
وموضوع دمج الشركة العام�ة 
بالشرك��ة  الهندسي  لالسناد 
والصل��ب  للحدي��د  العام��ة 
احلدي��د  مخلف��ات  ومش��روع 
مناقش��ة  وكذلك  الس��كراب 
نظ��ام موازنة املواد الحتس��اب 
للش��هور  والتحققات  التل��ف 
التس��عة املنصرم��ة وجدول��ة 
ق��رض مصن��ع البطاري��ات في 
الش����ركة العام��ة لصناع��ة 
الس��ي��ارات واملع��دات وغيرها 
م��ن امللف��ات االخ��رى واتخ��اذ 
املناس��بة  والقرارات  التوصيات 

بشأنها.

وزير الصناعة يدعو إلى تحسين واقع الصناعة الوطنية 

دعا وزير الصناعة 
الى اتخاذ القرارات 

المناسبة التي من 
شأنها تحقيق أهداف 

الوزارة للنهوض 
بالصناعة الوطنية 

باعتماد خطط واضحة 
متزامنة مع إجراءات 
ميدانية مطابقة لها

جانب من االجتماع

الزراعة تعقد االجتماع 
الثاني لمشروع شط 

العرب اإلروائي

الموارد المائية تواصل 
حملتها برفع التجاوزات 

على األنهر والجداول

نهاية الجاري .. حد 
أقصى لتسّلم المواطنين 

بطاقتهم التموينية 

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت وزارة الزراعة اخلمي��س االجتماع الثاني 
ملش��روع ش��ط العرب االروائي برئاسة الوكيل 
الفن��ي للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيس��ي 
لبحث إمكانية وضع خطة متكاملة الستثمار 
األراض��ي الصاحل��ة للزراع��ة ضم��ن املش��روع 
اجله��ات  وتش��كيل جلن��ة متخصص��ة متث��ل 

احلكومية ذات العالقة في احملافظة .
كما ناقش االجتماع الذي حضره اعضاء اللجنة 
املكون��ة م��ن  ممثل��ن ع��ن هيئة املستش��ارين 
برئاس��ة الوزراء، ووزارة املوارد املائية، إضافة إلى 
معاون محافظ البصرة وعدد من املدراء العامن 
في وزارة الزراعة املعوق��ات التي تعترض تنفيذ 
عمل املش��روع في ظل تناق��ص اإليرادات املائية 
نتيجة لقلة إطالقها من بعض الدول اجملاورة .  

بغداد - الصباح الجديد:
واصلت املالكات الفنية والهندس��ية في مديرية 
املوارد املائية في الديوانية حملتها برفع التجاوزات 
وقطع التيار الكهربائي عل��ى املضخات املتجاوزة 
على االنه��ر واجلداول واتخاذ االج��راءات القانونية 
بحق اخملالفن ضمن قاطع املركز والسدير واحلمزة 
وعلى مدار 24 ساعة بهدف تامن وصول احلصص 
املائية لالراضي الزراعية املس��تفيدة منها وتنفيذ 

اخلطة الشتوية للموسم احلالي .
وف��ي س��ياق متص��ل واصل��ت امل��الكات الفنية 
والهندس��ية في مديرية املوارد املائية في كربالء / 
قسم شعبة جمعيات مستعملي املياه جوالتها 
امليداني��ة به��دف االط��الع على عم��ل املضخات 
وتش��خيص االعطال في املضخات ومراقبة عمل 
املش��روع الريادي .  كم��ا واصلت مديري��ة صيانة 
مش��اريع الري والبزل وبالتنس��يق مع ش��عبة ري 
احملاوي��ل في باب��ل اعمال تطهير ج��دول اخلاتونية 
بهدف تأمن احلصص املائية واالستعداد للموسم 
الش��توي احلالي ، وتضمن العمل أزالة الترس��بات 
الطينية ونبات الش��مبالن ملس��افة )6كم( حيث 
اس��تعملت حفارة ذات الذراع الطويلة أضافة الى 
االليات وبالتنسيق مع شعبة جمعية مستعملي 
املياه ووحدة اخليرات على جدول بني حس��ن بعقد 
ندوة أرشادية بهدف القضاء على الشحة املائية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة 
عن حتدي��د نهاية الش��هر اجل��اري موع��داً نهائيا 
لتس��لم املواطنن بطاقاته��م التموينية اجلديدة 

وبخالف ذلك سيتم حجبها عن املتخلفن .
واوضحت مدير عام الدائرة ابتهال هاش��م صابط 
خالل الورشة التدريبية التي اقامتها الدائرة حول 
برنامج التكراري��ة في البطاق��ة التموينية ملدراء 
ف��روع التموي��ن ومس��ؤولي وحدات احلاس��بة بأن 
الهدف من اقامة الورش��ة هو لتبسيط االجراءات 
في اجن��از معام��الت املواطن��ن والخت��زال الوقت 
اخملص��ص لذلك م��ن خ��الل تدريب م��دراء الفروع 
على برنامج اكتش��اف التكرارية على ايدي فنين 
مختصن من قسم احلاسبة في مقر الدائرة وذلك 
الكتش��افها ومعاجلتها مباش��رة م��ن قبل الفرع 
املعن��ي من دون الرج��وع الى الدائ��رة ، مبينة بانه 
مت توجيه مدراء الفروع بضرورة االهتمام بش��طب 
الوفي��ات حال وص��ول التقارير اخلاص��ه بذلك من 
دائ��رة التخطيط واملتابعه وتبس��يط اجراء س��ير 

معامالت املواطنن .
م��ن جانب اخ��ر اش��ارت صابط بانها اس��تقبلت 
س��فيرا النوايا احلسنة البروفيس��ور احمد خضر 
والدكتورة وسن ابراهيم ، ومت التاكيد خالل اللقاء 
ب��أن ابواب الدائرة مفتوح��ه امام جميع املنظمات 
واجله��ات الن مب��دأ عم��ل الدائ��رة  يعتم��د على 

الشفافية في تقدمي اخلدمات الى املواطنن.
من جانبهما ثمن الس��فيران  ال��دور الكبير الذي 
تقوم ب��ه دائ��رة التخطي��ط واملتابعة ف��ي تقدمي 

اخلدمات للمواطنن . 
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متابعة الصباح الجديد:

بحث العراق ممثال برئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي اخلميس، مع رئيس ش��ركة 
جن��رال الكتريك راس��ل س��توكس 
س��بل اس��هام الش��ركة في تطوير 
التحتي��ة لقط��اع الطاقة،  البني��ة 
فيما أكد س��توكس التزام ش��ركته 
بدعم مس��يرة التنمية الوطنية في 

العراق.
وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
في بيان صحف��ي اطلعت » الصباح 
اجلديد« على نسخة منه إن الدكتور 
العب��ادي اس��تقبل، مبكتب��ه رئي��س 
ش��ركة جن��رال الكتري��ك للطاق��ة 
راسل س��توكس والوفد املرافق له«، 
موضحا أن »اجلانبن ناقش��ا السبل 

أن  إلكتري��ك  جلن��رال  ميك��ن  الت��ي 
تسهم من خاللها في تطوير البنية 
ودراس��ة  الطاقة،  لقط��اع  التحتية 
الفرص املتاحة للتعاون نحو تنميته 

مستقبالً«.
وأضاف البيان أنه »جرى خالل اللقاء 
استعراض مشاريع الشركة املنجزة 
والت��ي في ط��ور االجن��از واملش��اريع 
املس��تقبلية، وكيفية جتاوز العقبات 
الجنازها بالكامل، اضافة الى التجارب 
العاملية لترش��يد الكهرب��اء وايقاف 
املتبع��ة  واالس��تراتيجيات  اله��در 
لتوفي��ر الكهرباء بش��كل مس��تمر 

للمواطنن«.
م��ن جهته، قدم س��توكس التهاني 
ب��� »انتصار الع��راق عل��ى عصابات 
داعش االرهابية وحترير كامل االراضي 
الش��ركة  »التزام  العراقية«، مؤكدا 

بدعم مس��يرة التنمية الوطنية في 
العراق«.

وكانت وزارة الكهرباء وقعت مشروع 
»خط��ة زي��ادة الطاق��ة الكهربائية 
وشركة الطاقة العمالقة األميركية 
جن��رال إليكتري��ك )GE( ، وال��ذي لن 
تقتص��ر مهمت��ه على إدام��ة وزيادة 
بنح��و700  الع��راق  ف��ي  الكهرب��اء 
ميغاواط في فترة الذروة في الصيف 
فق��ط، بل س��تضمن أيض��ا حصول 
الع��راق عل��ى أعل��ى ق��درة لتولي��د 
الكهرب��اء املتوفرة ف��ي جميع أنحاء 

العالم«.
يشار الى ان مشكالت انتاج الطاقة 
الكهربائي��ة ف��ي العراق ب��دأت منذ 
حرب اخلليج عام 1991 التي تسببت 
بتدمير البنى التحتية انذاك  وشمل 
كل قطاع��ات الدول��ة ومنها قطاع 

الطاقة الكهربائية 
وبعد تغيي��ر النظام ف��ي العراق عام 
2003، قام��ت احلكوم��ات املتعاقب��ة 
بتوقي��ع عدد من العقود العادة قطاع 
الكهرب��اء ال��ى حالته��ا االول��ى ولم 
تتمكن من ذلك الى يومنا هذا، ويشار 

الى ان اغلب العقود تتهم بالفساد.
يذك��ر ان رئيس مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ق��د ت��رأس اجتماع��ا خللية 
األزم��ة، ف��ي اواخر ع��ام 2015، وجرى 
خ��الل االجتم��اع مناقش��ة األوضاع 
االقتصادية واملالية في البلد، إضافة 
إلى التركيز على س��بل حتسن وضع 
منظوم��ة الكهرب��اء، حي��ث اتخذت 
اخللي��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال مجموع��ة 
ش��أنها  م��ن  الت��ي  الق��رارات  م��ن 
تأم��ن متطلب��ات حتس��ن الطاق��ة 

الكهربائية«.

تقرير

العراق وجنرال إلكتريك يبحثان تطوير قّطاع الطاقة
بعد دراسة الفرص المتاحة لتنميته مستقباًل

العبادي مع وفد جنرال إلكتريك

البصرة - الصباح الجديد:
اعل��ن مص��در ف��ي دائ��رة صحة 
محافظة البصرة امس الس��بت 
ب��أن مف��رزة م��ن جه��از األم��ن 
الوطني أغلقت مذخراً أهلياً يقع 
في مركز احملافظة الحتوائه على 

أدوية منتهية الصالحية.
وق��ال املص��در ف��ي تصريح��ات 
صحفية إنها نفذت بالتعاون مع 
جهاز األم��ن الوطني في البصرة 

إغالق  تفتيشية تضمنت  حملة 
األهلي��ة  األدوي��ة  مذاخ��ر  أح��د 
ف��ي منطق��ة تقع ضم��ن مركز 
أن "املذخر مت  احملافظ��ة"، مبين��اً 
أدوي��ة منتهية  إغالق��ه لوج��ود 

الصالحية فيه".
ولف��ت الى أن "مف��رزة أخرى من 
اجلهاز قامت مبصادرة وإتالف ما ال 
يقل عن طن من امل��واد الغذائية 
مضيفاً  الصالحي��ة"،  منتهي��ة 

أن "امل��واد الغذائي��ة مت ضبطها 
ف��ي منطق��ة اجلمعي��ات" وافاد 
ب��أن جهاز األم��ن الوطني ضبط 
كمية كبيرة من األدوية منتهية 
الصالحية داخ��ل مخزن يقع في 

منطقة وسط البصرة.
وقال إن "جهاز األمن الوطني في 
البص��رة تلقى معلوم��ات تفيد 
بوج��ود مخزن لألدوية البش��رية 
ف��ي منطق��ة البريه��ة الواقعة 

ضم��ن مرك��ز احملافظ��ة يحتوي 
على كمية م��ن األدوية منتهية 
أن مف��رزة  مبين��اً  الصالحي��ة"، 
م��ن القس��م االقتص��ادي ف��ي 
اجلهاز قامت بالتعاون مع قس��م 
التفتيش التاب��ع لدائرة الصحة 
مبداهم��ة اخمل��زن، وفي��ه مت ضبط 
كمية كبيرة من األدوية منتهية 
الصالحية" ، الفتا الى أن "األدوية 
التالفة مت التحفظ عليها، ومتت 

إحالة أوراق التحقيق الى اجلهات 
االج��راءات  الكم��ال  اخملتص��ة 

القانونية".
يذك��ر أن الق��وات األمني��ة ف��ي 
البصرة، تضبط من حن حلن آخر 
ش��حنات من البضائع املستوردة 
البري��ة  احلدودي��ة  املناف��ذ  عب��ر 
احملافظة خملالفات  والبحرية ف��ي 
من أبرزها التالعب أو التهرب من 
الرس��وم الكمركية، أو تزوير بلد 

املنش��أ، أو انته��اء فترة صالحية 
البضاعة لالستهالك، أو شحنها 
للضوابط، كما  بشكل مخالف 
تضبط أحياناً بضائع غير صاحلة 
لالس��تهالك في األسواق احمللية، 
وخالل األسابيع القليلة املاضية 
مت ضبط أكثر من ش��حنة حليب 
أطف��ال مس��تورد غي��ر صال��ح 
لالستهالك بس��بب انتهاء فترة 

صالحيته. 

إغالق مذخر يحتوي على أدوية منتهية الصالحية في البصرة 

ذي قار – الصباح اجلديد
وجه النائ��ب األول حملافظ ذي قار 
رئي��س اللجن��ة الزراعي��ة العليا 
عادل الدخيلي، مبنع ظاهرة الصيد 
اجلائر لألس��ماك، مؤكداً تشديد 
املراقبة على مناطق االهوار التي 
مت إطالق اكثر م��ن 51 مليون من 
اليرق��ات واصبعي��ات األس��ماك 

فيها ومحاسبة اخملالفن.
وق��ال النائ��ب االول الدخيلي في 
تصريحات صحفية إن الكثير من 
أصناف األس��ماك احمللية مهددة 
انخف��اض  بس��بب  باالنق��راض 
مناسيب املياه واستعمال بعض 
الصيادين األساليب والطرق غير 

القانوني��ة ف��ي صيد األس��ماك 
وبيعه��ا  وجتفيفه��ا  الصغي��رة 

الستعمالها كأعالف حيوانية.
ض��رورة  إل��ى  الدخيل��ي  واش��ار 
احلف��اظ عل��ى  ثقاف��ة  إش��اعة 
الث��روة الس��مكية مل��ا له��ا من 
م��ردود اقتصادي مه��م وتأثيرات 
الصي��د اجلائر عل��ى تقليل النوع 
الس��مكي ونوعية املي��اه لغياب 
ه��ذا األمر ع��ن وع��ي الصيادين 
، الفت��ا ال��ى توجي��ه الوح��دات 
ومفاحت��ة  باحملافظ��ة  اإلداري��ة 
مديرية ش��رطة ذي قار وش��رطة 
والش��رطة  والنواحي  األقضي��ة 
البيئية بض��رورة مراقبة املصادر 

املائية ومنع ظاهرة الصيد اجلائر 
الدوري��ات  وتكثي��ف  لألس��ماك 
النهري��ة املش��تركة م��ع الدوائر 
احل��االت  ملتابع��ة  العالق��ة  ذات 
واتخ��اذ االجراءات القانونية بحق 
اخملالف��ن عل��ى وف��ق القوان��ن 
واملتعلق��ة  الناف��ذة  والق��رارات 
بقانون الصيد واستغالل االحياء 

املائية وحمايتها » .
اجلدي��ر بالذك��ر أن زراع��ة ذي ق��ار 
أطلقت في وقت س��ابق اكثر من 
51 مليون اصبعية ويرقة سمكية 
في االنهار املنتش��رة في احملافظة 
وذل��ك لتعزي��ز اخملزون الس��مكي 

وزيادته سيما في مناطق االهوار.

بغداد – الصباح الجديد
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة عن 
اس��تمرار مناقلة احلنطة احمللية 
م��ن محافظتي واس��ط وصالح 
الدين وسايلو الطوز لدعم خزين 

احملافظات من احلبوب .
املهن��دس هيثم جميل  واوضح 
اخلش��الي مدي��ر عام الش��ركة 
العام��ة لتجارة احلب��وب ان فرع 
الشركة في واسط قام بتجهيز 
االش��رف  النج��ف  مطحن��ة 
باحلنط��ة احمللية لغرض طحنها 
محافظ��ة  لنازج��ي  وتوزيعه��ا 
ص��الح الدي��ن وبغ��داد حي��ث مت 

جتهيز مطاح��ن النجف بكمية 
)١٩٠٠( طن كما قام فرع واسط 
ايضا مبناقلة كمية )١١٣١( طنا 
توزع��ت على محافظت��ي االنبار 

البصرة .
واض��اف املدي��ر العام ان س��ايلو 
الط��وز باش��ر مبناقل��ة احلنطة 
احمللية ال��ى مواقع بغ��داد حيث 
بلغت الكميات التي مت مناقلتها 
)14( الفا و576 طنا الى س��ايلو 
الرصافة فيم��ا مت مناقلة كمية 
)6( االف و447 طن��ا الى س��ايلو 
ال��دورة كم��ا قام فرع الش��ركة 
ف���ي محافظ��ة ص��الح الدي��ن 
مبناقل����ة احلنط��ة احمللي��ة من 

مجم��ع حب����وب س��امراء الى 
التاج�ي لدع�م  مجمع حب��وب 

اخلزي�ن.
من جانب اخر اشار اخلشالي الى 
اس��تمرار فرع النجف بتس��لم 
محصول الش��لب من الفالحن 
حيث بلغت الكميات املس��وقة 
موزع��ة  طن��ا  و219  الف��ا   )35(
على ش��تى املواقع التابع للفرع 
، كما باشر فرع النجف االشرف 
ايضا بتجهيز املطاحن باحلنطة 
احمللي��ة حلص��ة ش��هر اب حيث 
بلغت الكميات اجملهزة )17( الفا 
و466 طنا وبنسبة جتهيز بلغ�ت 

 .% 98

ذي قار تطلق 51 مليون أصبعية
 وتحظر صيد األسماك في األهوار 

استمرار مناقلة الحنطة
 المحلية لدعم خزين المحافظات
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  بح��ث 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
الس��وداني يوم اجلمع��ة مع كبير 
مس��ؤولي البنك الدول��ي الدكتور 
غس��ان اخلوج��ة اخلط��وات الت��ي 
قطعتها الوزارة في تنفيذ برنامج 
احلماي��ة االجتماعية واس��تكمال 
التجريب��ي  البرنام��ج  اج��راءات 

للدفعات النقدية املشروطة. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم ان الوزي��ر اطلع على 
الزيارات التي اجراها وفد مش��ترك 
االجتماعية  احلماي��ة  م��ن هيئ��ة 
والبن��ك الدول��ي ال��ى احملافظ��ات 
املثن��ى  ضمنه��ا  وم��ن  اجلنوبي��ة 
والبص��رة ملتابع��ة تنفي��ذ برنامج 
واالط��اع  االجتماعي��ة  احلماي��ة 
عل��ى احتياجات االقس��ام هناك ، 
مشيرا الى ان الوفد شخص بعض 
املاحظ��ات فيما يتعلق باقس��ام 

احملافظات. 
واضاف منع��م ان الوزير طلب من 
البنك الدولي مساعدة الوزارة في 
امكاني��ة تأهي��ل بعض االقس��ام 
اماكن  وتخصيص  احملافظ��ات  في 
املواطن��ن  الس��تقبال  مائم��ة 
مبا يس��هم ف��ي تخفي��ف الزخم 
اجن��از  انس��يابية  او  وس��هولة 

معامات املراجعن. 
واوضح ان البنك الدولي س��يقوم 
ال��ى محافظ��ات  بزي��ارات اخ��رى 
النجف وكرباء وبابل من اجل عقد 
ورش عم��ل فيما يتعل��ق ببرنامج 
التحوي��ات النقدي��ة املش��روطة 
الذي ينف��ذه بالتعاون م��ع الوزارة 
املس��تفيدة  االس��ر  الس��تهداف 
التربية  التزامها بخدمات  لضمان 
والصح��ة ، مبينا امكاني��ة اجراء 
تعديات على قانون رقم 11 لسنة 
2014 ملعاجل��ة اي خل��ل او اضاف��ة 
بعض الفقرات التي من شأنها ان 

تسهم في حتس��ن ملف احلماية 
االجتماعي��ة واس��تهداف االس��ر 

الفقيرة. 
وق��ال الس��وداني ان ال��وزارة امام 
مرحلة مهمة وه��ي اطاق البيان 
يتطل��ب جه��دا  ال��ذي  الس��نوي 
منها ومن قب��ل ماكاتها وخاصة 
الباحثن االجتماعين في مس��ح 
املس��تفيدة  او  الفقي��رة  االس��ر 
، مش��يرا ال��ى ان ال��وزارة حتت��اج 
ملساعدة البنك الدولي وخاصة ان 
يتعرض��ون لضغوط في  الباحثن 
سبيل اكمال هذا املشروع في ظل 

انعدام اخملصصات التي متنح لهم 
كاجور النقل.

عل��ى صعي��د متصل دع��ت دائرة 
وزارة  ف��ي  والق��روض  التش��غيل 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
بقانون  واملشمولن  املهن  أصحاب 
اخلدمات الصناعية رقم 30 لسنة 
2000 ومن محافظة نينوى حصراً 
الى التسجيل على قروض برنامج 
اخلدم��ات الصناعية ضمن برنامج 
امل��درة  املش��اريع  دع��م  صن��دوق 

للدخل. 
وذك��ر منع��م ان مدي��ر ع��ام دائرة 

التشغيل والقروض املهندس عمار 
عب��د الواحد اكد ان الدائرة فتحت 
التق��دمي عل��ى ق��روض اخلدم��ات 
الصناعية للمدة من 2017-12-14 
ولغاي��ة 28-12-2017 مل��ن لديهم 
اج��ازة ممارس��ة مهنة ص��ادرة عن 
الدائرة ، مش��يرا الى ان اس��تمارة 
التق��دمي معروضة على موقع وزارة 
االجتماعي��ة   والش��ؤون  العم��ل 

 .)www.molsa.gov.iq(
واض��اف ان مدي��ر ع��ام الدائرة بن 
انه وبع��د انتهاء مدة التس��جيل 
سيتم احتس��اب نقاط املتقدمن 

اج��ل  م��ن  بينه��م  للمفاضل��ة 
احلص��ول عل��ى الق��رض على وفق 
آلي��ة الكترونية حتتس��بها قاعدة 
الدائ��رة م��ن دون تدخ��ل  بيان��ات 
يدوي لضمان الش��فافية والنزاهة 
ف��ي العم��ل ، الفتا ال��ى إن حصة 
محافظة نينوى من القروض تبلغ 
)500( ق��رض فقط بعد ان اطلقت 
)2500( ق��رض للمش��اريع اخملتلفة 

في احملافظة . 
يذكر أن  قانون اخلدمات الصناعية 
رق��م ) 30 ( لس��نة 2000 يه��دف 
املش��اريع  ال��ى تنظيم تس��جيل 

املشمولة بأحكامه وتوفير الدعم 
الصناعي��ة  اخلدم��ات  ملش��اريع 
لتطويره��ا ومتكينه��ا م��ن تقدمي 
للمواطن��ن  الفضل��ى  اخلدم��ات 
وكذلك توطن مش��اريع اخلدمات 
الصناعية في اجملمعات الصناعية 
وتوفي��ر  منه��ا  املوج��ود  وتطوي��ر 
اخلدم��ات املطلوبة اليها للنهوض 
ويقص��د  به��ا  املنوط��ة  بامله��ام 
باخلدم��ات الصناعية االستش��ارة 
والنص��ب والتش��غيل والصيان��ة 
واملكائ��ن  األجه��زة  وتصلي��ح 

واملركبات. 

دعت المشمولين للتسجيل على قروض المشاريع المدرة للدخل 

وزير العمل يبحث ملفي الحماية االجتماعية والدفعات المشروطة مع البنك الدولي

 طلب العراق من 
البنك الدولي إمكانية 
تأهيل بعض األقسام 
في المحافظات 
وتخصيص أماكن 
مالئمة الستقبال 
المواطنين بما يسهم 
في تخفيف الزخم 
وسهولة انسيابية 
إنجاز معامالت 
المراجعين

السوداني مع كبير مسؤولي البنك الدولي

وزير النقل يّطلع 
على سير العمل في 

المسفن البحري

أمانة بغداد تباشر بتطوير 
شارعين بجانب الكرخ

بغداد - الصباح الجديد:
اطلع وزي��ر النقل كاظم فنج��ان احلمامي اجلمعة 
على سير العمل في مقر املسفن البحري ، واجلهود 
الكبي��رة التي يبذلها العامل��ون فيه من اجل اجناز 
ابرز االعم��ال والواجبات التي تقع على عاتقهم مما 

ساعد على تقدم العمل بانسيابية عالية.
ودعا الوزير جميع العاملن لبذل ما بوس��عهم من 
جهود وطاقات واعمال اضافية تضفي ملسات على 
واق��ع عمل املوانئ العراقي��ة واألدوار التي تقوم بها 

في اجملال البحري . 
عل��ى صعيد متصل زار وزير النقل مش��روع مدينة 
املسبار التي تعهد بانشائها لذوي ضحايا سفينة 
املس��بار، مش��يرا الى ان الش��ركة العامة لتنفيذ 
مش��اريع النقل وبعد التعاقد مع الشركة العامة 
ملوان��ئ الع��راق تقوم بانش��اء 20 دارا س��كنية في 
منطقة جبيلة والتي أطلق عليها مدينة املس��بار  
حالي��ا ، مبينا أن األعمال جتري على وفق ما رس��م 
لها وبالسرعة املمكنة حيث مت الشروع بالبناء بعد 

انتهاء أعمال تسوية األرض ووضع اخملططات. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغداد مباش��رتها أعم��ال  تطوير 
وتأهيل ش��ارعن رئيس��ن في جانب الكرخ من 

العاصمة ضمن دائرة بلدية الرشيد  .
وذكرت مديري��ة العاقات واالع��ام أن« املاكات 
الهندس��ية واخلدمي��ة في دائرة بلدية الرش��يد 
باش��رت باالعتماد عل��ى اجلهود الذاتي��ة اعمال 
تأهي��ل وتطوير ش��ارع )مس��لم بن عقي��ل( عبر 
رف��ع االنقاض وتس��وية وترقيع املطب��ات وزراعة 
الفض��اءات اخلالي��ة واجل��زرة الوس��طية وازال��ة 

املشوهات وطاء االرصفة » .
وبين��ت املديري��ة ان » دائ��رة بلدي��ة الكاظمي��ة 
ش��رعت بأعمال تأهيل واكس��اء شارع )احلسن( 
ضمن محلة )٤٢٧( بطبقة اس��فلت س��مك )5( 
سم وازالة التجاوزات ورفع  اخمللفات » ، مضيفة 
أن« عملية تطوير وتأهيل الشوارع تأتي في اطار 
خطة أعدتها أمانة بغداد تتضمن إختيار شارعن 

ضمن قاطع كل دائرة بلدية لتطويرها». 

»الزراعة« تؤكد 
نسبة تجهيز البذور 

للمزارعين تجاوزت 95 %
بغداد - الصباح الجديد:

ت��رأس الوكي��ل الفني ل��وزارة الزراع��ة الدكتور 
مهدي ضمد القيسي اخلميس اجتماعا ألعضاء 
اجملل��س الوطن��ي للب��ذور، ملتابعة جتهيز نس��ب 

البذور واخلطة الزراعية املقررة.
واك��د الوكيل الفني بأن نس��بة جتهيز الفاحن 
واملزارع��ن من البذور قد جت��اوزت %95 ، الفتا إلى 
إن تلك النس��بة تعد مؤش��را ايجابي��ا للخطة 
الزراعية احلالية بالنسبة إلى محصول احلنطة ، 
مضيف��ا بأنه مت  حتديد آخر موعد لتجهيز البذور 
للفاح��ن واملزارعن مبوجب اخلط��ة الزراعية هو 
31/ 12 / 2017 من العام احلالي لعموم احملافظات 
ع��دا محافظ��ة نين��وى فس��يكون آخ��ر موعد 

للتسلم منتصف الشهر املقبل .
كما تضم��ن االجتماع اس��تعراضا لنش��اطات 
شركة مابن النهرين والش��ركة العراقية فيما 
يخ��ص جتهيز الفاح��ن واملزارعن بب��ذور الرتب 
العليا التي تتناغم مع اخلطة الزراعية املقرة من 

قبل اجمللس . 

بغداد - الصباح الجديد:
قامت الش��ركة العامة خلدمات 
الش��بكة الدولي��ة للمعلومات 
املتعاق��دة م��ع ش��ركة ه��واوي 
ملش��روع  املنف��ذة  الصيني��ة 
 lTE األلكتروني��ة  احلكوم��ة 
العامة  بالتع��اون مع الش��ركة 
وتش��غيل  بنص��ب  لإلتص��االت 
جتريب��ي  حملط��ات lTE ف��ي مقر 
مديرية اتصاالت  ذي قار ومجمع 

اإلداره احمللية ومجمع الش��هداء 
ونص��ب الهوائي��ات اخلاصة بها 

على أبراج املواقع .
رب��ط  إل��ى  املش��روع  ويه��دف 
دوائ��ر ومؤسس��ات الدول��ة في 
احملافظة ضمن مشروع احلكومة 
بنظ��ام  املرك��زي  األلكتروني��ة 
ملواكب��ة  الاس��لكي  األتص��ال 
التطور التكنولوجي و اإلس��راع 
في إجناز املعامات احلكومية في 

مؤسسات الدولة .
م��ن جانب أخر متكن��ت املاكات 
الفني��ة في ش��عبة الش��بكات 
الديواني��ة  إتص��االت  مبديري��ة 
من صيان��ة الكابل ال��ذي يغذي  
ومت حتدي��د  القادس��ية  جامع��ة 
وإع��ادة  واصاحه��ا  العارض��ة 

اخلدمة الهاتفية للجامعة . 
وف��ي الس��ياق نفس��ه أكملت 
امل��اكات الفني��ة ف��ي مجم��ع 

إتصاالت الغدير إصاح الهواتف 
اخلاصة بأكادميية  الش��رطة في 
الديوانية من أجل إعادة خدمات 
اإلتص��االت  األنترنت التي كانت 
متوقفة بسبب العارضة وتستمر 
امل��اكات الهندس��ية والفني��ة 
بإص��اح  اإلتص��االت  وزارة  ف��ي 
وصيانة الع��وارض وإعادة جميع 
اخلدمات املقطوع��ة للمواطنن 

واملؤسسات احلكومية .  

بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية في ورش��ة اقليمية 
ع��ن تطوي��ر اخلط��ط الوطني��ة 
الت��ي   1325 الق��رار  لتنفي��ذ 
نظمتها اجلامعة العربية/ قسم 
املرأة والطفولة بالتعاون مع االمم 
املتح��دة في العاصم��ة االردنية 

عمان مؤخرا . 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عمار منعم ان الورش��ة ناقشت 
تطوي��ر اخلطط الوطنية لتنفيذ 
االم��ن-  )امل��رأة-   1325 الق��رار 
السام(، موضحا ان ممثلة الوزارة 
مدير ع��ام دائرة احلماي��ة للمرأة 

الدكتورة عطور املوسوي اطلعت 
احلض��ور عل��ى ما غيب��ه االعام 
العربي م��ن حقيقة ما تعرضت 
له بعض محافظات العراق على 
يد عصابات داعش االرهابية وما 
قدم��ه العراق ش��عبا وحكومة 
وابطال القوات املسلحة واحلشد 
الش��عبي م��ن اج��راءات فاعلة 
وتضحيات س��خية من اجل دفع 
الهجمة الشرسة لإلرهاب ليس 
عن الع��راق فقط وامنا عن جميع 
فقد  والعال��م  العربي��ة  ال��دول 
كان الع��راق يقات��ل نيابة عنهم 

جميعا. 
وب��ن منع��م ان املوس��وي أبرزت 

خ��ال الورش��ة دور وزارة العمل 
ودوائرها في مس��اعدة العائات 
املس��تحقات  وش��مول  النازحة 
االعان��ات  بروات��ب  منه��ا 
االجتماعي��ة وتنظيم جلس��ات 
للدعم النفسي من قبل باحثات 
دائرة املرأة للنس��اء املعنفات من 
ج��راء هذه العصاب��ات االرهابية 
وادخال النساء في دورات تدريبية 
يس��تفدن  مهن��ة  لتعليمه��ن 
منها ومساعدتهن في احلصول 
على القروض امليسرة ليفتتحن 
مش��اريع مدرة للدخل لتحسن 
واقعهن االقتصادي ، مضيفا ان 
املتحدة  واالمم  الدولية  املنظمات 

أش��ادت بجهود ال��وزارة  في هذا 
اجملال. 

العراقي��ة  احلكوم��ة  ان  يذك��ر 
اطلق��ت ف��ي ش��باط م��ن عام 
2014 خطة العم��ل الوطني��ة 
مخرج����ات  تنفي��ذ  بش����أن 
ق�رار مج��لس األمن رقم 1325 
لألع��وام )2014 - 2018( وبذل��ك 
أصب��ح الع����راق أول بل��د ف��ي 
الشرق األوسط ومنطقة شمال 
افريقيا يُطلق مث��ل تلك اخلطة 
وعمل خال املدة املنصرمة على 
تنفي��ذ اغل�ب مفرداته��ا برغم 
الظروف االمني��ة الصعبة التي 

مر بها.

»االتصاالت« تعيد الخدمات الهاتفية لجامعة 
القادسية وأكاديمية الشرطة بالديوانية

العمل تشارك في ورشة عن تطوير الخطط الوطنية في األردن 

فحص تجريبي لمشروع الحكومة اإللكترونية في ذي قار 

البصرة - الصباح الجديد:
أعل��ن محاف��ظ البص��رة أس��عد 
العيدان��ي عودة ش��ركة التنظيف 
الى ممارس��ة عملها بع��د توقفها 
قب��ل أي��ام قليل��ة، فيم��ا أك��دت 
الشركة أنها اضطرت الى التوقف 
بس��بب تأخر صرف مس��تحقاتها 
املالية ع��ن عملها خال األش��هر 

السابقة.
وقال العيداني خال مؤمتر صحافي 
إن  احملافظ��ة  دي��وان  ف��ي  عق��ده 
"املواطنن ف��ي البصرة تضرروا من 
إيقاف الش��ركة لعمله��ا، كما ان 
الش��ركة متضررة من ج��راء تأخر 
املالية"، مبيناً  صرف مستحقاتها 
أن "الش��ركة ل��م حتص��ل على أي 
مبل��غ م��ن مس��تحقاتها منذ 10 
أش��هر، وأصبحت تواجه صعوبات 
ف��ي توفير التكاليف التش��غيلية 
، وبخاص��ة فيم��ا يتعل��ق بنفقات 

الوق��ود، كم��ا س��معنا ان بع��ض 
العامل��ن من اجلنس��ية البنغالية 
ص��اروا يتم��ردون أحياناً عل��ى إدارة 
ص��رف  تأخ��ر  بس��بب  الش��ركة 

رواتبهم".
ولفت احملافظ ال��ى أن " االتفاق مع 
الش��ركة مت بعد ش��د وجذب على 
أن تع��ود للعمل م��ع وعد بأن تبذل 
احلكومة احمللية ما بوسعها لصرف 
أموال الش��ركة من قبل احلكومة 
املقبل"،  االس��بوع  املركزية خ��ال 
مضيف��اً أن "احلكوم��ة احمللي��ة إذا 
عجزت عن صرف أموال الش��ركة، 
فأنا من س��وف يطلب من الشركة 

التوقف عن العمل".
وأش��ار احملاف��ظ ال��ى أن "احلكومة 
املركزية لم تتعمد عدم صرف أموال 
الش��ركة، بل أن مجلس الوزراء قرر 
صرف املستحقات، ولكن االجراءات 
اإلداري��ة  والتعقي��دات  الروتيني��ة 

هي الس��بب في التأخي��ر"، عادا أن 
أخطاء  البلدية بس��بب  "مديري��ة 
س��ابقة ال متتل��ك حالي��اً األي��ادي 
العاملة واآللي��ات التي متكنها من 
تنظي��ف البص��رة بدل الش��ركة ، 
ومن الناحية القانونية ال تستطيع 
مديري��ة البلدية املباش��رة بأعمال 
التنظيف قبل انته��اء مدة العقد 

املبرم مع الشركة".
بدوره، قال مدير ش��ركة التنظيف 
خلي��ل عبد الصاحب خ��ال املؤمتر 
الصحف��ي إن "الش��ركة اضطرت 
ال��ى إيق��اف أعمالها خ��ال األيام 
القليلة املاضية بسبب تأخر صرف 
مس��تحقاتها املالية"، موضحاً أن 
"الشركة عادت الى ممارسة أعمالها 
بشكل اعتيادي على أمل أن تتمكن 
احلكومة احمللية من اقناع احلكومة 
املركزية بصرف مستحقاتنا خال 

االسبوع املقبل".

بغداد – الصباح الجديد
وجهت وزارة التجارة الش��ركات 
التابعة له��ا بتنفيذ  والدوائ��رة 
ورق��ة العم��ل اخلاص��ة مبقررات 
للوقاي��ة  اخلام��س  املؤمت��ر 
والسامة الذي عقد حتت شعار 
مطل��ب  والس��امة  الوقاي��ة   (
اس��اس في املنش��ات واملشاريع 
التي نظمتها  حلماية االقتصاد( 
مديري��ة الدفاع املدن��ي في وزارة 

الداخلية.
واوض��ح مع��اون مدي��ر ع����ام 
الدكت����ور  االداري��ة  الدائ����رة 
ورق��ة  ان  واث����ق عل��ي مح��ي 
العم���ل اوصت بقي��ام الوزارات 
ب��وزارة  املرتبطة  والدوائ��ر غي��ر 
تش��كياتها  عل��ى  بالتأكي��د 
بخصوص امل��ادة 35 م��ن قانون 
الدف��اع املدني الت��ي تنص على 

حتم��ل رئيس الدائرة او املش��روع 
او املنش��أة في شتى القطاعات 
املس��ؤولية اجلزائية واملدنية عن 
االضرار التي تلحق بها بس��بب 
االهم��ال او التقصير في تنفيذ 
توصي��ات جل��ان كش��ف الدفاع 

املدني العامة.
واض��اف مع��اون املدي��ر الع��ام 
التاك��ي��د  كذل���ك  مت  بان����ه 
املاحظ��ات  تنفي��ذ  عل����ى 
والتوصي��ات املثبت��ة م��ن قب��ل 
الدوائر  الكش��وفات عل��ى  جلان 
واملنش��ات واملش��اريع التي تقع 
ضم��ن اعم��ال مس��ؤوليته�م 
وتفعي����ل دور تش��كيات فرق 
وكذل��ك  الذات��ي��ة  احلم�اي��ة 
خف��راء الدف��اع املدن��ي اضافة 
نص����ف  تقاري��ر  اع��داد  ال��ى 
س��نوية حول اجراءات السامة 

لتلك الدوائ����ر التابع�ة للوزارة 
او الدائ��رة وبي��ان نس��ب اجن��از 
املاحظ��ات والتوصي��ات املثبتة 
الكش��وفات  جل��ان  قب��ل  م��ن 
امليدان��ي  اجلان��ب  وتفعي��ل 
وخروجهم  الس��امة  ملسؤولي 
مع جلان الكش��وفات ف��ي اثناء 
اج��راء الكش��ف عل��ى الدوائ��ر 
التابع��ة  واملنش��ات واملش��اريع 
لل��وزارة او الدائ��رة غير املرتبطة 
االلت��زام  ال��ى  اضاف��ة  ب��وزارة 
بخطط االسناد املتبادل مع فرق 
االطفاء واالنقاذ في اثناء احلوادث 
وعقد  اخلس��ائر  م��ن  للتقلي��ل 
اجتماع��ات فصلي��ة ملس��ؤولي 
الس��امة لغرض مناقشة اهم 
الت��ي  والس��لبيات  املعوق��ات 
تواجههم واخلروج بطرق بديل�ة  

ملعاجلته�ا. 

عودة شركة التنظيف إلى العمل
 بعد توقفها في البصرة

التجارة توّجه شركاتها بتنفيذ مقررات 
مؤتمر الوقاية والسالمة



بروكسل ـ وكاالت:

البلجيكي��ة جتميد  ق��ررت احلكوم��ة 
ممتل��كات وأص��ول وأموال، ألش��خاص 
يش��تبه في عالقتهم باإلرهاب. وصدر 
مرس��وم ملكي بش��أن ه��ذا الصدد، 
ومت نش��ر القرار في اجلريدة الرسمية.، 
فيما قال وزي��ر الداخلية جان جامبون 
ف��ي تغريدة له على »تويت��ر«: »يتعلق 
األمر بإضافة 16 شخصا إلى القائمة 
اخلاصة باألش��خاص الذين يشتبه في 

عالقتهم باإلرهاب«.
وج��اء إدراج ه��ؤالء في القائم��ة، بناء 
على توصية م��ن مرك��ز إدارة األزمات 
وحتلي��ل اخملاط��ر اإلرهابي��ة، وهو جهاز 
أمني تابع للحكومة. ووفقا لوس��ائل 
اإلع��الم ف��ي بروكس��ل، ص��رح وزي��ر 
الع��دل البلجيكي جين��س كوين، بأن 
عدد األش��خاص ف��ي قائم��ة اجملمدة 
أرصدته��م أو ممتلكاتهم على خلفية 
اإلرهاب، 255 ش��خصا، جميعهم من 
أصول أجنبي��ة من املقيمني في البالد، 
وال تض��م القائمة س��وى بلجيكيني، 
الس��لطات  وه��م جميع��ا تعتبرهم 
ضمن األشخاص الذين يطلق عليهم 
وصف املقاتلني األجانب، الذين سافروا 
للقتال في صفوف اجلماعات املسلحة 

املتشددة في مناطق الصراعات.

ومن��ذ إق��رار تعديل تش��ريعي يتعلق 
بتب��ادل املعلومات في مجال الس��رية 
املهني��ة، ج��رى تب��ادل معلومات حول 
حتوي��الت مالي��ة وحس��ابات مصرفية 
وصل��ت إل��ى 300 م��رة ب��ني األجهزة 
واملؤسسات األمنية في البالد، بحسب 
ما ذكرت وسائل اإلعالم في بروكسل، 
علًم��ا أن احلكوم��ة كانت ق��د أعلنت 
عن مجموعة من اإلج��راءات في إطار 
مكافح��ة اإلرهاب ف��ي )كانون الثاني( 
2015، ف��ي أعق��اب إحب��اط مخطط 
إرهابي في مدينة فرفييه البلجيكية 
القريبة م��ن احلدود مع هولندا، عندما 
حاول ثالثة أش��خاص عادوا وقتها من 
سوريا، تنفيذ هجوم استهدف عناصر 
ومراكز الش��رطة، وانتهى األمر بتبادل 
إلطالق ن��ار وإلقاء متفج��رات ومقتل 
ش��خصني وإصاب��ة الثال��ث والقبض 
علي��ه، ووق��ع ذلك في منتص��ف يناير 
2015، أي بعد أسبوع واحد من االعتداء 

على مجلة »شارلي إبدو« الفرنسية.
وف��ي أعق��اب ذل��ك قررت الس��لطات 
البلجيكي��ة، اتخاذ تدابي��ر جديدة في 
إط��ار مكافح��ة اإلرهاب. ومن��ذ )أيار( 
املاض��ي توفرت ألجهزة االس��تخبارات 
الداخلية وأم��ن الدولة ف��ي بلجيكا، 
وس��ائل جديدة س��وف تس��تخدمها 
كأسلحة جديدة في مكافحة اإلرهاب 
ومخاطره، بحس��ب ما ذكرت وس��ائل 

اإلعالم في بروكسل.

 وأضاف��ت أن اإلج��راءات اجلديدة، التي 
أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي 
عل��ى ش��خصيات معروف��ة مبواقفها 

التي تدع��و إلى الكراهي��ة، باإلضافة 
إلى إلزام اجلهات اخملتصة في ش��ركات 
االتص��االت بالتع��اون مع الس��لطات 

األمنية في هذا الصدد.
وقال مكت��ب وزير الع��دل البلجيكي 
جين��س كوي��ن، إن ه��ذه التعدي��الت 

كانت ضرورية، وحتتاج إليها السلطات 
األمني��ة. وأض��اف اإلع��الم البلجيكي 
أنه ف��ي التحقيقات التي تتعلق مبلف 
التط��رف واإلره��اب، وت��ورط أو تدخل 
بعض اجله��ات اخلارجية في هذا األمر، 
أصبح م��ن حق أجهزة االس��تخبارات 
الداخلي��ة اللج��وء إل��ى م��ا يطل��ق 
االس��تثنائية« جلمع  »اإلجراءات  عليه 
املعلوم��ات الضروري��ة، وبالتالي يحق 
لرج��ال األم��ن التنصت عل��ى هواتف 
املتش��ددين ودع��اة الكراهي��ة. كم��ا 
يسمح لرجال األمن بتفتيش منازلهم 
أو فت��ح الط��رود البريدي��ة، وتفتي��ش 
امل��رآب، كم��ا يح��ق لرجال األم��ن زرع 
أجهزة التنصت أو الكاميرات، حسب 
ما ذكر مكتب وزير العدل البلجيكي. 

وأضاف أنه في بع��ض احلاالت وعندما 
تتوف��ر أدل��ة قوية ع��ن وج��ود أطراف 
خارجية في مل��ف التحقيقات، يحق 
لرج��ال األم��ن مراقبة عملي��ات متويل 
املساجد، وأصبح لرجال األمن احلق في 
احلصول على مس��اعدة قطاع البنوك 
في ه��ذا الص��دد، لتوفي��ر املعلومات 

البنكية املطلوبة.
البرمل��ان  واف��ق  أن  بع��د  ذل��ك  ج��اء 
البلجيكي على مشروع قانون يسمح 
بتوس��يع الط��رق اخلاصة الت��ي تلجأ 
ومنها  األمني��ة،  االس��تخبارات  إليها 
القرصنة على بعض املواقع، والتنصت 
على املكاملات، وذلك في إطار مكافحة 

اإلره��اب ومالحق��ة املتطرف��ني ودعاة 
الكراهي��ة، وأيًض��ا في رص��د عمليات 
التجس��س، بينما قد اعترضت أحزاب 
املعارض��ة م��ن االش��تراكي الوالوني 
والدميقراطي املس��يحي على القانون، 
بينم��ا امتن��ع اخلض��ر والعم��ال ع��ن 

التصويت.
وزي��ر  ب��ه  تق��دم  القان��ون  ومش��روع 
الع��دل جين��س كوي��ن، ووزي��ر الدفاع 
س��تيفن فاندنب��وت، ملن��ح صالحيات 
وط��رق أكثر لألجهزة االس��تخباراتية؛ 
أو  الداخل��ي  الع��ام  لألم��ن  س��واء 
وبالتالي  العس��كرية،  االس��تخبارات 
ميك��ن من خ��الل الوس��ائل اجلديدة أن 
تلعب هذه األجه��زة األمنية دورًا أكبر 
ف��ي مكافح��ة اإلرهاب، حي��ث تتعلق 
خاص��ة،  بط��رق  اجلدي��دة  اإلج��راءات 
ولكن وفًقا لش��روط معينة، ومن بني 
ه��ذه اإلجراءات قرصن��ة بعض املواقع 
واملراقب��ة والتنص��ت عل��ى املكامل��ات 
الهاتفية اخلارجية، والسماح لعناصر 
باس��تخدام  األمني��ة  االس��تخبارات 
وثائق مزورة حلماية أنفسهم، هذا إلى 
جانب طريقة جديدة تتعلق باحلصول 
على البيانات التي تتعلق باملسافرين، 
ش��ركات  ف��ي  باملش��تركني  وأيًض��ا 
االتص��االت، وخاصة أن هن��اك حكًما 
س��ابًقا للمحكمة العليا يفرض على 
التعاون بش��كل  ش��ركات االتصاالت 

كامل مع الشرطة.
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واشنطن ـ رويترز:
جتاه��ل س��فير كوري��ا الش��مالية ب��األمم املتحدة 
ام��س االول اجلمعة دعوة أميركية إلى وقف جتارب 
األس��لحة إلتاحة اجملال إلج��راء محادثات مع بالده 
بش��أن برنامجها الن��ووي وقال إن بيون��غ يانغ لن 
تش��كل تهديدا ألي بل��د ما دام��ت مصاحلها لم 

تنتهك.
كان وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون قال 
في وقت س��ابق في اجتماع جملل��س األمن الدولي 
بش��أن بيونغ يانغ إن��ه ينبغي لكوريا الش��مالية 
»التوق��ف لفترة متواصلة عن س��لوك التهديد« 

قبل موافقة واشنطن على احلوار معها.
ولم يتطرق الس��فير الكوري الش��مالي جا سوجن 
نام بالذكر إلى دعوة تيلرسون في كلمته باجللسة 
الت��ي وصفها بأنها ”إج��راء يائس دبرت��ه الواليات 
املتحدة خلوفها من القوة الهائلة جلمهوريتنا التي 
حققت بنجاح الهدف التاريخي العظيم املتمثل 

في استكمال القوة النووية للدولة.

القدس ـ وكاالت:
جتددت امس الس��بت املواجهات في بيت حلم بني 
فلس��طينيني واجليش اإلس��رائيلي بعد ي��وم داٍم 

أمس االول اجلمعة في مدينة القدس.
وش��هدت القدس، ولليوم التاس��ع على التوالي، 
اعتصامات ومس��يرات ووقفات احتجاج ضد قرار 
الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب ح��ول االعتراف 
بالق��دس عاصمة إلس��رائيل، ب��دأت عقب صالة 
الظه��ر مبس��يرة في األقص��ى والق��دس القدمية 
ومنطقة باب العمود، وتعرض املئات من املقدسيني 
للض��رب ورش��هم بغ��از الفلف��ل وقمعهم عدة 

مرات.

بيروت ـ رويترز:
قرر لبنان إجراء أول انتخابات تش��ريعية منذ نحو 
عش��رة أعوام يوم السادس من أيار املقبل في حتول 
سياس��ي به��ذا البلد ال��ذي ميثل جبه��ة للصراع 

السياسي بني السعودية وإيران.
ووق��ع وزي��ر الداخلي��ة اللبنان��ي نه��اد املش��نوق 
امس االول اجلمعة على مش��روع مرس��وم إلجراء 

االنتخابات.
وم��دد البرملان تفويض��ه ثالث مرات من��ذ انتخاب 
نوابه احلاليني ف��ي 2009 فيما كان من املفترض أن 

تكون فترة والية من أربعة أعوام.
وتع��ددت أس��باب تأجي��ل االنتخابات وم��ن بينها 
اخمل��اوف األمني��ة واألزم��ات السياس��ية واخلالفات 

بشأن قانون االنتخابات.
ووافقت احلكومة االئتالفي��ة بزعامة رئيس الوزراء 
س��عد احلريري عل��ى قانون االنتخاب��ات اجلديد في 
حزي��ران لكن حتديد املوعد تأجل النش��غال النواب 

في تفاصيل فنية وتسجيل اللبنانيني في اخلارج.
ومبوجب قانون جديد مت اس��تحداث نظام للتمثيل 
للنس��بي ف��ي البرمل��ان م��ع تغيي��ر ع��دد الدوائر 

االنتخابية.
وستكون االنتخابات أول تصويت يشارك فيه العدد 
الكبير من اللبنانيني املقيمني في اخلارج. كان وزير 
اخلارجي��ة اللبناني قال ف��ي أواخر تش��رين الثاني 
بعد إغالق التس��جيل إن أكث��ر من 92 ألف لبناني 

سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت.
وق��ال البيان أن��ه س��يكون بوس��ع اللبنانيني في 
اخل��ارج اإلدالء بأصواتهم ف��ي االنتخابات يومي 22 

و28 نيسان.

مبعوث كوريا الشمالية 
يتجاهل دعوة واشنطن 
لوقف تجارب األسلحة

مواجهات بين 
فلسطينيين والقوات 

اإلسرائيلية في بيت لحم 

لبنان يحدد مايو موعدا 
ألول انتخابات منذ نحو 

عشرة أعوام

الصباح الجديد - متابعة:

حم��ل مندوب روس��يا الدائم في 
األمم املتحدة اليكسي بورودافكني، 
أثناء مؤمتر صحفي عقده اجلمعة 
املاضية، وفد املعارضة مسؤولية 
فش��ل املفاوض��ات الت��ي عقدت 
االسبوع املاضي في جنيف بشأن 
التس��وية الس��ورية، فقد ش��دد 
على أن: » املش��كلة األساس��ية 
تكم��ن ف��ي اس��تمرار املعارضة 
بطرح شروط مسبقة على طاولة 
احلوار، ال س��يما مطالبها برحيل 
الرئيس الس��وري بش��ار األسد »، 
مضيف��اً ان: وف��د املعارضة وصل 
إل��ى جنيف ب���) موق��ف ال ميكن 
وصفه بالتفاوض��ي (، مضيفا أن 
ه��ذا املنه��ج للمعارض��ة يجعل 
م��ن املس��تحيل مش��اركة وفد 
احلكومة الس��ورية ف��ي احلوار، و 
إن إجن��اح املفاوض��ات يتطلب أوال 
إدراك املعارض��ة ومموليه��ا ضرورة 
اس��تبعاد مطال��ب كه��ذه م��ن 

أجندتهم ».
 ول��م يب��ني بورودافكني الس��بب 
ال��ذي دفع��ة الى وص��ف موقف 
املعارضة بغير التفاوضي، وتعمد 
غم��ز املعارض��ة بأنه��ا متواطئة 
ضد النظام م��ع حكومات اخرى، 
وصفه��ا بكلمة » مموليها »، كما 
ذكر ان من بني الش��روط املسبقة 
الت��ي تضعه��ا املعارض��ة، رحيل 
الرئيس السوري بشار االسد، في 
ح��ني ان وفد املعارضة الس��ورية 
اس��تبعد هذا األم��ر عندما ذهب 
ال��ى املش��اركة ف��ي املفاوضات، 
فق��د اوردت صحيف��ة الغاردي��ان 
البريطاني��ة عن العضو البارز في 
املعارضة بس��مة قضماني،  وفد 
قوله��ا إن:« عل��ى روس��يا إظهار 
نيتها للحل الس��لمي، واستثمار 
نهاية عملياتها العس��كرية من 
خ��الل بن��اء الس��الم » وأضاف��ت 
قضمان��ي أن:« املعارض��ة ال تريد 
خروج األس��د من احلكم كشرط 
مس��بق للتف��اوض، إال أن رحيله 

يظل الهدف الرئيسي لها«. 
 قضمان��ي اك��دت بنح��و واضح 
ان دس��تورا جدي��دا لس��وريا ه��و 
اذ  املعارض��ة،  ب��ه  تطال��ب  م��ا 

قالت إنها ال تس��تطيع التفكير 
بالكيفي��ة التي س��يتأهل فيها 
األس��د بصفته مرش��حا شرعيا 
في االنتخابات الرئاس��ية، اال إن:« 
التركي��ز ف��ي احملادث��ات ف��ي هذا 
األسبوع س��يكون على الدستور 
اجلدي��د وتنظي��م االنتخاب��ات ال 

مستقبل األسد ».
مندوب روسيا الدائم الذي طالب 
ع��ن  باالمتن��اع  املعارض��ة  وف��د 
وصف وفد احلكومة الس��ورية ب 
»وفد النظ��ام«، طالب ذلك الوفد 
باحلرص على التسوية السياسية 
بقوله:« ينبغي أن تؤكد املعارضة 
ف��ي بياناته��ا بكل وض��وح عدم 
رؤيته��ا ألي ح��ل عس��كري ف��ي 
سوريا وحرصها على العمل على 

التسوية السياسية«.
وعلى الرغم من ان هذا التصريح 
يتضم��ن ام��الء عل��ى املعارض��ة 
الس��ورية يرض��ي روس��يا، اال ان 
الغاردي��ان اوردت ان وزير اخلارجية 
الف��روف  س��يرغي  الروس��ي 
ق��ال: »على األط��راف الب��دء في 
الدستور  احملادثات مباش��رة حول 

اجلدي��د والتحضي��ر لالنتخابات«، 
لكنه��ا اضاف��ت ان الكثي��ر م��ن 
يش��ك  الغربيني  الدبلوماس��يني 
في استعداد بوتني للضغط على 
األس��د واملش��اركة في محادثات 

جدية«. 
التقري��ر ال��ذي نش��رته الغارديان 
نق��ل  احملادث��ات  انعق��اد  قبي��ل 
أم��ل املعارض��ة الس��ورية في ان 
يتمك��ن ال��روس م��ن املس��اعدة 
على التسوية السلمية، اذ قالت 
عضو املعارضة  بسمة قضماني: 
»نفت��رض أن اجلول��ة اجلديدة من 
احملادثات ه��ي أن روس��يا مهتمة 
بالبحث واملس��اعدة في تس��وية 
س��لمية؛ ألنها أعلنت عن نهاية 
تريد  العسكرية، وهي  املواجهات 
في ه��ذه امل��رة اتفاق س��الم في 
س��وريا حتى تدعي أنها ساعدت 
ف��ي العملية الس��لمية، لكنها 
بحاجة لشركاء شرعيني لتحقق 

هذا األمر«.
وأضاف��ت: »نريد أن تضع روس��يا 
بثقلها على احلكومة الس��ورية، 
ولديه��ا الوس��ائل للقي��ام بهذا 

اللحظ��ة  ه��ي  وه��ذه  األم��ر، 
األفض��ل لتس��اعد روس��يا على 
والبحث عن  تس��وية سياس��ية 

استراتيجية خروج«. 
وبني الش��د واجلذب ب��ني االطراف 
ووف��د  املعارض��ة  وف��د  الثالث��ة: 
النظام والروس، ي��رى مراقبون ان 
تس��وية االزمة الس��ورية س��وف 
تس��تغرق آماد اطول س��يما وان 
تعزي��ز  ص��وب  تتج��ه  االح��داث 
املوق��ف الروس��ي وبق��اء ق��وات 
روسية في سوريا على الرغم من 
اعالن بوتني س��حبها، فقد  شدد 
أن:« موس��كو  بورودافك��ني على 
تبقي عس��كرييها ف��ي قاعدتي 
حميميم وطرطوس ملواصلة دعم 
الس��وريني ف��ي محارب��ة اإلرهاب 
الدول��ي، وخاص��ة تنظيم جبهة 
النص��رة »، معربا ع��ن:« جاهزية 
موس��كو لتقدمي دعم عس��كري 
للقوات الس��ورية في حال ظهور 
خطر إرهابي جدي في أراضيها ».

 اكث��ر م��ن ه��ذا، تتعق��د االزمة 
الس��ورية االن جراء تعدد طاوالت 
املفاوضات وتنوعها حسب اهواء 

بع��ض اطرافها، فروس��يا تواصل 
احلديث م��ع الرئيس التركي رجب 
طي��ب أردوغان في عملية س��الم 
منفصل��ة عن تلك الت��ي ترعاها 
األمم املتحدة، وقال مساعدو بوتني 
إنهم طرحوا فكرة مجلس سوري 
للح��وار ينعق��د في ش��باط في 
منتجع سوتش��ي، ميكن أن يؤدي 
إل��ى معارضة أكثر متثيال من تلك 
التي تتحاور ف��ي جنيف، وهذا ما 
تأكد على لس��ان مندوب روس��يا 
الدائم في االمم املتحدة والذي اورد 
في املؤمتر الصحفي الذي اش��رنا 
الي��ه، فلقد اك��د ان هذا اجمللس:« 
يه��دف إلى إعطاء زخ��م إيجابي 
إل��ى مس��ار جني��ف التفاوضي، 
مثل ما حققته مفاوضات أستانا 
»، وه��ذا ما ل��م ي��رض املعارضة 
الس��ورية اذ قالت قضماني:« »إذا 
كانت قمة سوتش��ي س��تدعم 
العملية الس��لمية لألمم املتحدة 
فيمك��ن التفكي��ر به��ا، لكن ال 
يوج��د باملطل��ق وضوح ح��ول ما 
يريد الروس حتقيقه«، ولم تكتف 
به��ذا، ألنه��ا حثت الغ��رب على 

عدم مغادرة العملية الس��لمية 
وتركه��ا للروس، قائل��ة: »غالبية 
الالجئني الس��وريني في أوروبا لن 
يع��ودوا طاملا ظل��ت الظروف غير 
مناس��بة »، في اشارة تناقض ما 
قال��ه الرئيس الروس��ي بوتني يوم 
االثنني املاضي حني اعلن االنتصار 
على داعش عن اس��تعادة سيادة 
س��وريا لصفته��ا دول��ة، وع��ودة 
الالجئني لبالدهم، وخلق الظروف 
لتسوية سياسة حتت رعاية األمم 

املتحدة«.
جدير بالذكر ان املراقبني الغربيني 
لطاملا ش��ككوا مبواق��ف الرئيس 
وتصريحات��ه  بوت��ني  الروس��ي 
وافعاله، فلقد س��بق له ان اعلن 
س��حب الق��وات الروس��ية م��ن 
س��وريا ملرت��ني ث��م عاد ف��زاد من 

عددها.
اكث��ر من ه��ذا، ذك��ر املراقبون ان 
بوتني يحضر لالنتخابات الرئاسية 
ف��ي آذار املقبل وان��ه حريص على 
تصوي��ر املهمة في س��وريا على 
أنها جن��اح، وأن قواته لم تقع في 

مستنقع احلرب.

الرياض ـ رويترز :
أفادت وكالة »رويترز« بأن السلطات 
امللياردي��ر  احتج��زت  الس��عودية 
الفلس��طيني األردني الس��عودي 
ورئيس مجلس إدارة البنك العربي 
صبيح املصري لالس��تجواب أثناء 

زيارة عمل له إلى الرياض.
ونقلت الوكالة عن أفراد من عائلة 
امللياردي��ر )وه��و مواطن س��عودي 
وأب��رز  فلس��طينية  أص��ول  م��ن 
رجل أعمال ف��ي األردن( قولهم إن 
املص��ري، احتجز بع��د وصوله إلى 
الرياض األس��بوع املاض��ي بهدف 
تابع��ة  ش��ركة  اجتم��اع  ت��رؤس 
له.وأك��دت املص��ادر أن امللياردي��ر 
ألغ��ى مأدبة عش��اء كان مقررا أن 

تق��ام في عّم��ان بع��د عودته من 
الس��عودية األس��بوع اجلاري، بعد 
أن دع��ا إليها عددا م��ن أصدقائه 

ورجال األعمال.
صحيف��ة  أف��ادت  جانبه��ا،  م��ن 
االول  أم��س  العرب��ي«  »الق��دس 
اجلمع��ة  أن املصري بعث قبل يوم 
من مغادرة الرياض برس��التني إلى 
املقرب��ني منه، ق��ال ف��ي أوالهما: 
»صحي��ح، هذه الزي��ارة األولى لي 
بعد ما سمي ب�«حملة مكافحة 
الفساد« وشبهة احتجاز احلريري، 
لك��ن الس��عودية بل��دي وزيارت��ي 
أي  إطالق��ا  يوج��د  وال  قصي��رة، 
استدعاء لي، ولدي عمل وال أشعر 
بأي مش��كلة أو تردد أو أي ش��يء 

يجعلني أتردد أصال«.
وفي الرسالة الثانية حاول امللياردير 
طمأن��ة زمالئه وكبار إداريي البنك 
أنه  وأصدقائ��ه، مؤك��دا  العرب��ي 
س��يلتقي به��م األربع��اء املقبلة  
أثناء العش��اء املذكور، بعد عودته 
إل��ى عّم��ان. وذك��رت الصحيف��ة 
أن املص��ري غ��ادر إلى الس��عودية 
بالتريث  املقربني  متجاهال نصائح 
واالمتناع عن الس��فر، قائال: »لدي 
مصنع وشركة ومصالح محدودة 
بالس��عودية  القط��اع اخلاص  في 
وال تربطن��ي أي عالق��ة مباش��رة 
ماليا بالقطاع العام، ولم يس��بق 
عل��ى  حصل��ت  أن  لش��ركاتي 

عطاءات«.

كراكاس ـ وكاالت
جت��ري حكوم��ة فنزوي��ال جول��ة 
جدي��دة م��ن احملادثات م��ع زعماء 
املعارضة في كانون الثاني املقبل 
بعدما فش��ل اجلانبني امس االول 
التوص��ل التف��اق  ف��ي  اجلمع��ة 
لتخفي��ف حدة أزمة سياس��ية 
واقتصادي��ة ش��ديدة ف��ي البلد 
املضط��رب العضو ف��ي منظمة 

أوبك.
ول��م يكن م��ن املتوق��ع الوصول 
لش��يء يذكر من احملادث��ات التي 
جترى ف��ي جمهورية الدومنيكان. 
املنتقدي��ن  بع��ض  ووص��ف 
للمحادثات بأنها وس��يلة لشراء 
الوقت يتبعها احلزب االش��تراكي 

احلاك��م الذي يكابد الحتواء أزمة 
اقتصادية متفاقمة.

وقال خورخي رودريجيز وزير اإلعالم 
الفنزويلي ورئي��س وفد احلكومة 
ف��ي احملادثات في بي��ان مقتضب 
الرس��مي  التلفزي��ون  أذاع��ه 
»س��نجتمع مجددا في 11 يناير 

مع املعارضة الفنزويلية«.
بأن  املعارض��ة  زعم��اء  ويطال��ب 
يقب��ل الرئيس نيك��والس مادورو 
مبس��اعدات إنس��انية من اخلارج 
لتخفي��ف األزم��ة الت��ي جعلت 
املالي��ني غي��ر قادرين عل��ى تناول 
م��ا يكف��ي م��ن الغذاء بس��بب 
معدل التضخ��م الذي وصل إلى 
خانة املئ��ات والعج��ز املزمن في 

املنتجات.
ف��ي  احلكوم��ة  زعم��اء  ويرغ��ب 
أن تس��اعد املعارض��ة عل��ى رفع 
الت��ي  األميركي��ة  العقوب��ات 
دونال��د  الرئي��س  إدارة  فرضته��ا 
ترامب بسبب اتهامات بأن مادورو 

يقوض الدميقراطية.
وأجريت جولة أول��ى من احملادثات 
قب��ل أس��بوعني ف��ي جمهورية 
الدومني��كان وانته��ت أيضا دون 

اتفاق.
وق��ال لوي��س فلوريدو وه��و نائب 
عن املعارضة »نري��د اتفاقا ميكن 
تنفيذه. نحت��اج إلى اجتماع آخر 
للتوصل إل��ى اتفاق دائم ألننا لم 

نستكمل بحث كل القضايا«.

السلطات السعودية تحتجز رئيس مجلس 
إدارة البنك العربي لالستجواب

استئناف محادثات فنزويال بعد
الفشل في التوصل التفاق سياسي

برغم عدم ممانعتها من بقاء األسد كشرط مسبق للتفاوض

األزمة السورية مستمرة وبوتين يستغلها لتعزيز مواقفه

التركيز في 
المحادثات في 

هذا األسبوع 
سيكون على 

الدستور 
الجديد وتنظيم 

االنتخابات ال 
مستقبل األسد

اليكسي بورودافكني

تقـرير
يتعلق األمر بنحو 255 شخًصا من أصول أجنبية

بلجيكا تجّمد ممتلكات وأرصدة أشخاص يشتبه بعالقتهم باإلرهاب

االحد 17 كانون االول 2017 العدد )3839(

Sun . 17 Dec. 2017 issue )3839(

قوات االمن البلجيكية



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي 
بانش��اء منظومة  الس��بت،  امس 
متكامل��ة خلط��وط انابي��ب لنقل 
املشتقات النفطية في أنحاء البالد 
كافة، كاش��فا عن س��عي الوزارة 
النش��اء عدد من خط��وط االنابيب 
تص��ل بالنف��ط اخلام واملش��تقات 
النفطية الى احلدود مع دول اجلوار.

عل��ي  جب��ار  النف��ط  وزي��ر  وق��ال 
لغرف��ة  ترؤس��ه  خ��الل  اللعيب��ي 
عمليات ال��وزارة في بيان اطلعت » 
الصباح اجلديد« على نس��خة منه 
انه »وجه في وقت سابق بتشكيل 
برئاس��ة  املس��توى  رفيع��ة  جلن��ة 
وكيل الوزارة لش��ؤون االس��تخراج 
م��ن اجل وض��ع دراس��ة متكاملة 
النشاء منظومة متكاملة خلطوط 
النفطية  انابيب لنقل املش��تقات 
يرب��ط احملافظ��ات وامل��دن الع��راق 
واجلنوب  والوس��ط  الش��مال  ف��ي 
مبنظومة متكاملة من خطوط نقل 
املش��تقات النفطية على ان تقدم 
هذه اللجنة التوصيات واملقترحات 
نهاية الش��هر اجلاري«، مشيرا الى 
ان »ال��وزارة س��تدرس تنفي��ذ هذا 
املشروع احليوي االس��تراتيجي عن 

طريق االستثمار او غيره«.
واضاف اللعيب��ي ان »العراق اصبح 
منظوم��ة  ال��ى  ماس��ة  بحاج��ة 
انابيب متكاملة لنقل املش��تقات 
النفطية، فض��ال عن وجود خزانات 
ومحطات ضخ في املدن الرئيسّية 
تغط��ي احتياجات الب��الد بدال من 
عملي��ات النق��ل بالصهاريج التي 
تش��كل عبئا مالي��ا اضافيا، فضال 
عن اخملاطر واملش��اكل االخرى التي 

تتسبب بها«.
وأش��ار اللعيبي ال��ى ان »عمليات 
الت��ي اصابت  املتك��ررة  التخري��ب 
البني��ة التحتي��ة لش��بكات نقل 
النف��ط اخل��ام وأنابيب الص��ادرات 
النفطي��ة وع��دد من انابي��ب نقل 
قب��ل  م��ن  النفطي��ة  املنتج��ات 
االرهابي��ة فض��ال عن  العصاب��ات 
تق��ادم االنابيب قد اث��ر كثيرا على 

أنش��طة ال��وزارة في ه��ذا اجملال«، 
مبين��ا ان »اص��رار العامل��ن ف��ي 
القط��اع النفطي قد س��اهم في 
تقليل األض��رار والعمل على اعادة 
م��ا خربت��ه العصاب��ات االرهابي��ة 
وان ال��وزارة ماضي��ة ف��ي النهوض 
بالبنى التحتي��ة وتطوير الصناعة 

النفطية«.
وكشف اللعيبي ان »الوزارة بصدد 
انش��اء عدد من خط��وط االنابيب 
تص��ل بالنف��ط اخلام واملش��تقات 
دول  م��ع  احل��دود  ال��ى  النفطي��ة 

اجلوار«.
وكان وزي��ر النف��ط ق��د اوع��ز في 
وقت س��ابق بتأهي��ل خطوط نقل 

النف��ط الى ميناء جيه��ان التركي 
عبر صالح الدي��ن ونينوى، مبينا أن 
الطاق��ة التصديرية عبر الش��مال 
كانت تتراوح ما بن 250 - 400 ألف 

برميل يومياً. 
وق��ال اللعيب��ي انه »أوع��ز بتأهيل 
ش��بكة خطوط نقل النفط اخلام 
من حقول كركوك الى ميناء جيهان 
الترك��ي«، مش��ددا عل��ى ض��رورة 
الص��ادرات  باس��تئناف  »اإلس��راع 
النفطية من خالل شبكة اخلطوط 
النفطية عبر صالح الدين ونينوى« 
، مضيف��ا ان��ه »طلب من ش��ركة 
املشاريع  الش��مال وش��ركة  نفط 
النفطية وشركة خطوط األنابيب 

وض��ع خط��ة عاجل��ة للمباش��رة 
بتنفي��ذ مش��روع عملي��ة إصالح 
وتأهيل ش��املة وعاجلة لش��بكة 
األنابي��ب م��ن حقول كرك��وك الى 
مين��اء جيه��ان الترك��ي وباجله��د 

الوطني«.
وأشار اللعيبي الى أن »الصعوبات 
والتحدي��ات املالية واالقتصادية لن 
حتول دون قي��ام وزارة النفط بإعادة 
تأهي��ل ش��بكة خط��وط أنابي��ب 
وباإلمكانيات  النفطي��ة  الصادرات 
املتاح��ة وباجلهد واخلب��رة الوطنية 
وبدع��م ومتابعة وإس��ناد من قبل 

رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
م��ن جهته أك��د املتحدث باس��م 

»وزي��ر  أن  ال��وزارة عاص��م جه��اد، 
الش��ركات  ال��ى  أوع��ز  النف��ط 
املذكورة باإلس��راع بتنفيذ مشروع 
األنابي��ب  ش��بكة  تأهي��ل  إع��ادة 
النفطية الناقلة للنفط اخلام بعد 
االنتص��ارات التي حققته��ا قواتنا 
األمنية وحترير املدن في محافظات 
كركوك وصالح الدين التي تعرضت 
فيه��ا ه��ذه األنابي��ب خ��الل فترة 
س��يطرة العصابات اإلرهابية على 
بعض امل��دن في ش��مال البالد الى 
عملي��ات تخريبي��ة منظمة كانت 
ته��دف ال��ى اس��تنزاف االقتص��اد 
الوطن��ي عبر س��رقة النفط اخلام 
من قبل عصاب��ات داعش اإلرهابية 

وإحلاق إض��رار باملنش��ات النفطية 
واحلقول النفطية«.

وأض��اف جه��اد، أن »الع��راق يأمل 
التصديري��ة  طاقت��ه  اس��تعادة 
الس��ابقة عب��ر املنفذ الش��مالي 
واملتوقفة حاليا والتي كانت تتراوح 
ما بن 250 - 400 ألف برميل يوميا 
مع إمكانية إضافة طاقات جديدة 

تعزز من صادراته ».
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي 
استقبل السفير التركي في بغداد 
وجرى بحث س��بل تعزيز العالقات 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ي  الثنائي��ة 
وموضوع الص��ادرات النفطية عبر 

ميناء جيهان التركي. 

تدرس تنفيذ المشروع الحيوي االستراتيجي عن طريق االستثمار

وزير النفط يوعز بإنشاء منظومة أنابيب
متكاملة لنقل المشتقات في أنحاء البالد

وجه الوزير بتشكيل 
لجنة رفيعة المستوى 
لوضع دراسة إنشاء 
منظومة متكاملة 
لخطوط أنابيب لنقل 
المشتقات النفطية 
تربط المحافظات 
والمدن العراق في 
الشمال والوسط 
والجنوب

وزير النفط جبار علي اللعيبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل مصرف التنمية الدولي، على جائزة التميز 
ف��ي االدارة احلكيم��ة في حفل أقي��م بالعاصمة 
االردني��ة عم��ان لالبت��كار والتميز للمؤسس��ات 

املالية وريادة االعمال لعام ٢٠١٧.
وقال املصرف في بيان حصلت » الصباح اجلديد« 
على نسخة منه، إن »رئيس مجلس إدارة املصرف 
زي��اد عب��د تس��لم اجلائزة وال��ذي عد واح��داً من 
خمس��ة شخصيات مميزة في الوطن العربي وهو 
الش��خص الوحيد من العراق يحصل على جائزة 

التميز باإلدارة احلكيمة«.
وأض��اف البي��ان أن »اجلائ��زة منح��ت نتاج��اً عن 
االس��تراتيجية الت��ي اتبعته��ا إدارة املصرف في 
ممارس��ة احدث التقني��ات املصرفية واوس��عها، 
انتش��ارا فضال ع��ن تأهيل م��الكات املصرف من 
املوظفن ليكونوا منافس��ن ملصارف عاملية وفق 

أسس مصرفية رصينة متبعة«.
ويع��د مصرف التنمي��ة أول مصرف يحصل على 
هذه اجلائزة م��ن بن املصارف العاملة في العراق، 
ويتك��ون اجله��از املصرف��ي ف��ي الع��راق من 62 

مصرفاً.

فيينا ـ وكاالت: 
أعلنت منظمة ال��دول املصدرة للنفط »أوبك » 
اخلميس، عن انخفاض سعر سلة األوبك اليومي 

إلى 61.50 دوالراً للبرميل.
وقالت املنظمة في بيان لها إن »سعر سلة أوبك 
من أربعة عشر برميل اخلام انخفض ليصل إلى 
61.50 دوالراً للبرمي��ل« ، مضيف��ة أن »الس��عر 
انخف��ض عن الي��وم الس��ابق الذي بل��غ 62.75 

دوالراً، وفقا حلسابات أمانة أوبك«.
وتتأل��ف س��لة منظمة الدول املص��درة للنفط 
)أوب��ك( املرجعية من م��ا يلي: مزي��ج الصحراء 
)اجلزائر(، وجيراس��ول )أنغوال(، وأورينت )إكوادور(، 
وزافيرو )غينيا االس��توائية(، ورابي ليت )غابون(، 
وإي��ران إي��ران(، البصرة لي��ت )الع��راق(، الكويت 
إكس��بورت )الكوي��ت(، إس س��يدر )ليبيا(، بوني 
اليت )نيجيريا(، قطر مارين )قطر(، الضوء العربي 
)اململكة العربية الس��عودية(، موربان )اإلمارات 

العربية املتحدة( وميري )فنزويال(. 

بكين - رويترز:
أف��ادت احلكوم��ة البريطانية امس الس��بت 
، عق��ب محادث��ات ف��ي بك��ن بن وزي��ر املال 
البريطاني فيليب هاموند ومسؤولن صينين، 
ب��أن الصن وبريطانيا تعهدتا مواصلة وتعزيز 
التعاون في شأن مجموعة كبيرة من القضايا 

االقتصادية واملالية والتجارية.
وأش��ار البي��ان إل��ى أن البلدين سيش��كالن 
مجموع��ة جدي��دة مش��تركة م��ن اخلب��راء 
لتبادل اآلراء، فيما يتعلق بالسياس��ة املالية 
واالقتصاد الكل��ي ، وعارض البل��دان احلماية 
التجاري��ة، وأكدا دعمهم��ا »منظمة التجارة 
العاملية« بوصفها »دعامة أساسية« للنظام 

التجاري العاملي.
وأوض��ح البيان أن البلدي��ن اتفقا على إطالق 
مجموع��ة عمل ودراس��ة ج��دوى للربط بن 
سوقي السندات في بريطانيا والصن، إضافة 
إلى تسريع االس��تعدادات النهائية ومراجعة 
اجل��دول الزمن��ي إلط��الق برنام��ج للربط بن 

بورصتي لندن وشنغهاي.

مصرف عراقي يحصل على 
جائزة التمّيز الدولية

سعر سلة األوبك 
اليومي ينخفض إلى 

61.50 دوالرًا للبرميل

الصين وبريطانيا 
تتعهدان بتعزيز التعاون 

االقتصادي والمالي

  
بيروت ـ رويترز:

بعد إجن��از اخلط��وة العملية األولى 
النط��الق قط��ار التنقيب ع��ن ثروة 
النف��ط والغاز في املي��اه اللبنانية، 
عل��ى  ال��وزراء  مجل��س  مبوافق��ة 
العرضن املقّدمن من كونسورتيوم 
الفرنسية  »توتال«  يضم ش��ركات 
و »إين��ي« اإليطالي��ة و »نوفات��ك« 
الروسية، ش��رح وزير الطاقة واملياه 
سيزار أبي خليل اخلطوات التنفيذية 
الالحقة في مؤمت��ر صحافي عقده 
أمس، معلناً أن »فترة االستكشاف 
األول��ى عن النفط س��تتطلب ثالث 

سنوات والفترة الثانية سنتن«.
وقال أب��و خليل في املؤمت��ر: »دعوت 
عل��ى  التف��اوض  إل��ى  الش��ركات 
العروض التقنية ضمن صالحياتي، 
وحصلن��ا في نتيجته على العروض 
التقني��ة وعل��ى الت��زام حف��ر م��ا 
مجموع��ه أربعة آبار ف��ي البلوكننْ 
4 )شمال( و9 )جنوب(، وبئر خامسة 
إضافي��ة«. ولف��ت إلى ب��دء أعمال 
احلف��ر ع��ام 2019، عل��ى أن يك��ون 
العام املقبل مخصصاً للتحضير«. 
وأوضح أن أعمال التنقيب عن النفط 
»ستبدأ بالتوازي في البلوكننْ 4 و9، 

أما أعمال احلفر فستكون بالتوالي 
عام 2019«.

وعل��ى الصعيد التجاري، أش��ار أبو 
خلي��ل إل��ى أن »احتس��اب حّص��ة 
الدول��ة مت بن��اًء على 9 س��يناريوات 
مختلف��ة، وتراوحت حص��ة الدولة 
الكامل��ة في الرقع��ة 4 بن 65 و71 
الوس��طي  املئ��ة، متخطي��ًة  ف��ي 
العاملي ضمن مئة نظام بترولي في 
املي��اه العميقة. أما ف��ي الرقعة 9، 
فتراوح��ت بن 55 و63 في املئة، وهو 

معادل للوسطي العاملي«.
وش��ّدد على أن »هذا املوضوع مفيد 
ج��داً لالقتص��اد احملل��ي، جلهة خلق 
فرص عمل جديدة وتعامل تفضيلي 
ولتأم��ن  اللبناني��ن،  للموردي��ن 
مصدر محل��ي للطاقة أقل تكلفة 
وتلويثاً«. وأك��د »خضوع كل تعاقد 
تق��وم به الش��ركات تف��وق قيمته 
50 أل��ف دوالر ملناقص��ة عمومي��ة، 
اللبناني��ة  للش��ركات  وس��يكون 
معاملة تفضيلي��ة«. ولم يغفل أن 
»القان��ون اللبناني يُلزم الش��ركات 
بأن يكون 80 في املئة من موظفيها 
من اللبنانين، على أن يتم هذا األمر 

تدريجاً«.
وأشار إلى أن »ما حصل في مجلس 
ال��وزراء أم��س )أول من أم��س(، هو 

املوافقة عل��ى منح رخصة بترولية 
إلى ائتالف شركات »توتال« و »إيني« 
و »نوفات��ك« في كّل من الرقعتن 4 

و9 من املياه البحرية اللبنانية«.
وق��ال: »حتقق ذل��ك بعدم��ا اتُّبَعت 
اإلجراءات احملّددة في دفتر الش��روط، 

إذ رفعت هيئ��ة إدارة قطاع البترول 
نتائج تق��ومي العرضن املقّدمن إلى 
وزي��ر الطاق��ة واملياه، ال��ذي فاوض 

ب��دوره عل��ى الش��ق التقن��ي ورفع 
تقريره إل��ى مجلس الوزراء«. وحتدث 
أبي خلي��ل عن مضم��ون العرضن 
املقّدمن، قائالً: »س��بق لهيئة إدارة 
قطاع البترول ووزي��ر الطاقة واملياه 
حتديد هدفي دورة التراخيص األولى، 
وهم��ا: التوّص��ل إل��ى اكتش��افات 
جتاري��ة واحلفاظ على حق��وق لبنان 
ف��ي موارده الطبيعي��ة على امتداد 
أن  مؤك��داً  البحري��ة«،  مياه��ه 
العرضن »ساهما في حتقيق هذين 

الهدفن«.
وأوض��ح أن كل ع��رض »يتأّل��ف من 
ش��ق تقني وآخ��ر جتاري. ف��ي األول 
تضّمن العرض على الرقعة 4 التزام 
الش��ركات حف��ر بئر استكش��اف 
أول��ى ع��ام 2019 وبئ��ٍر أخ��رى ف��ي 
ونّص  الثاني��ة،  االستكش��اف  مّدة 
على نّية الش��ركات حف��ر بئر ثالثة 
مش��روطة على جناح البئ��ر األولى، 
في الوصول إلى اكتشافات جتارية«. 
أّما بالنس��بة إلى الرقعة 9، فأشار 
إلى أن الش��ركات »التزمت حفر بئر 
استكشاف عام 2019 وبئٍر أخرى في 
مّدة االستكش��اف الثانية«. واقترن 
العرض التقنّي في كلتا الرقعتن ب� 
»توفير االئتالف ضمانة مادية موازية 

لتكلفة أعمال االستكشاف«.

وفي الشق التجاري، أعلن أبي خليل 
أن »في اإلطار القانوني والتشريعي 
اللبنان��ي، تتأّلف حص��ة الدولة من 
ثالث��ة عناصر، ه��ي اإلت��اوة وبترول 
الرب��ح والضرائ��ب، وح��ده عنص��ر 
بت��رول الربح خاض��ع للمزايدة. في 
دت اإلت��اوة ب�4 ف��ي املئة  ح��ن ُح��دِّ
عل��ى الغ��از و5 إل��ى 12 ف��ي املئ��ة 
دت الضرائب في  على النفط. وُح��دِّ
القان��ون الضريبي اخل��اص بالبترول 
وأهمه��ا ضريبة الدخل املقررة ب�20 

في املئة«.
وعن اخلطوات التالية، قال أبو خليل: 
»يج��ب أوالً أن أوق��ع االتفاق��ن مع 
ائتالف الشركات بعد أن يستكمل 
املل��ف، ثم يقدم )االئت��الف( برنامج 
استكشاف عن كل من الرقعتن 4 
و9، عل��ى أن يعمل في خطوة ثالثة 
خالل عام 2018 عل��ى إجناز األعمال 
اللوجس��تية واستكمال الدراسات 
النهائي��ة، متهي��داً للحف��ر«. وف��ي 
اخلطوة الرابعة، لفت إلى أنها تتمثل 
ب� »حفر بئر استكش��اف واحدة في 
كل م��ن الرقعتن 4 و9 خالل 2019، 
عل��ى أن حُتف��ر آب��ار االستكش��اف 
األخرى في خطوة خامس��ة وتباعاً، 
مع العمل عل��ى تطوير احلقول في 

حال حصول اكتشافات جتارية«. 

فترة االستكشاف األولى 3 سنوات والثانية سنتانتقـرير

انطالق أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية

النفط والغاز في املياه اللبنانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن س��وق العراق لألوراق املالية 
ام��س الس��بت، ع��ن تس��جيله 
ارتفاعا في عدد وقيمة األس��هم 
املتداولة بنس��ب كبي��رة، بتداول 
48 شركة في السوقن النظامي 

والثانوي خالل األسبوع املاضي.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
احمد عبد السالم في تصريحات 
صحفية إن »سوق العراق لألوراق 
األس��بوع  خ��الل  نظ��م  املالي��ة 
املنص��رم ف��ي الراب��ع عش��ر من 
كانون األول احلالي أربع جلس��ات 
النظامي،  الس��وق  للتداول ف��ي 
وأربع جلس��ات في السوق الثاني 
حي��ث تداول��ت خ��الل األس��بوع 
املاضي 48 ش��ركة من أصل 101 
ش��ركة توزعت بواقع 43 شركة 
في السوق النظامي و5 شركات 

في السوق الثاني«.

وأضاف عبد الس��الم، أن »السوق 
ت��داول أس��هما خالل األس��بوع 
املاضي بل��غ عددها 68.354 مليار 
سهم مقابل 36.265 مليار سهم 
لألس��بوع ال��ذي قبل��ه، محققا 
ارتفاع��ا بنس��بة %88.48، فيم��ا 
بلغ��ت قيمة األس��هم املتداولة 
مقاب��ل  دين��ار  ملي��ار   52.995
26.316 مليار دينار لألسبوع الذي 
قبله مرتفعة هي األخرى بنسبة 

.»101.38%
وأشار عبد الس��الم الى أن »عدد 
لألس��بوع  املنف��ذة  الصفق��ات 
املاضي بلغت 1344 صفقة مقابل 
120 صفقة لألسبوع الذي قبله، 
 ISX ليرتفع بدوره مؤشر السوق
60 ال��ذي اقفل في أخر جلس��ة 
م��ن األس��بوع ب���569.07 نقطة 
مرتفعا بنسبة %1.19 عن إغالقه 
لألسبوع الذي قبله عندما أغلق 

على 562.39 نقطة«.
وبالنس��بة الى مؤش��رات تداول 
املس��تثمرين غي��ر العراقين في 
املالي��ة،  ل��ألوراق  الع��راق  س��وق 
أوض��ح عب��د الس��الم أن »ع��دد 
الت��ي ج��رى ش��رائها  األس��هم 
من املس��تثمرين غي��ر العراقين 
 104 بلغ��ت  املاض��ي  لألس��بوع 
مليون س��هم، مرتفعة بنس��بة 
%42.85 قياس��ا باألس��بوع الذي 
قبله، أم��ا القيم��ة فكانت 236 
ملي��ون دينار والت��ي ارتفعت هي 
األخرى بنس��بة %68.09 قياس��ا 
باألس��بوع الذي قبل��ه من خالل 
تنفيذ 119 صفقه على أس��هم 

11 شركات«.
ولفت عبد الس��الم الى أن »عدد 
األس��هم املباعة من املستثمرين 
غير العراقين لألس��بوع املاضي، 
س��هم  ملي��ون   492 بلغ��ت 

ارتفعت بنسبة %380.47 قياسا 
باألس��بوع الذي قبل��ه، وقيمتها 
كانت 236 ملي��ون دينار مرتفعة 
هي أيضا بنسبة %320.91 قياسا 
باألس��بوع الذي قبل��ه من خالل 
تنفيذ 87 صفقة على أس��هم 6 

شركات«.
يذك��ر أن س��وق الع��راق ل��الوراق 
املالية اس��تخدم أنظمة التداول 
املرك��زي  واإلي��داع  االلكترون��ي 
منذ عام 2009، ويس��عى إلطالق 
نظ��ام الت��داول عب��ر االنترني��ت 
للمس��تثمرين، وينظم خمس��ة 
جلسات تداول أسبوعيا من األحد 
الى اخلميس، ومدرج��ة فيه 101 
ش��ركة مس��اهمة عراقية متثل 
واالتصاالت  املص��ارف  قطاع��ات 
والتأم��ن  والزراع��ة  والصناع��ة 
والس��ياحة  املال��ي  واالس��تثمار 

والفنادق. 

سوق األوراق المالية يحقق ارتفاعا في األسهم بنسب كبيرة
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» بندي��وار » هذه الكلم��ة الكردية 
هي أصل الكارثة املالية التي حلت 
بكردستان منذ ثالث سنوات والتي 
أدت الى قطع روات��ب املوظفني الى 
أق��ل من النصف ، ووقف املش��اريع 
مش��كلة  ومعاجل��ة   ، اخلدمي��ة 
الكهرب��اء املزمن��ة ، وأعاق��ت حتى 
الدكتاتوري  النظ��ام  تغيي��ر  جهود 
دميقراط��ي  نظ��ام  ال��ى   ، احلال��ي 
مؤسس��اتي يس��تند عل��ى احلكم 

الرشيد..
الش��خص   « تعن��ي  والكلم��ة 
اخملتفي وراء ج��دار » ، وتوافق كلمة 
باجلان��ب  املتداول��ة   « الفضائ��ي   «
العراقي . وفي احلقيقة ال أعرف هل 
أن ح��كام كردس��تان إخترعوا هذه 
الكلمة ، أم أنهم قلدوا حكام بغداد 
الفاس��دين بهذا اجمل��ال ، فالظاهرة 
موج��ودة باحلكوم��ة االحتادية أيضا 
، وإن كان��ت املش��كلة أكب��ر ف��ي 
االحتادية  احلكوم��ة  ألن  كردس��تان، 
لديها إمكانيات دولة تس��تطيع أن 
تغذي هذه الفئة ، ولكن كردس��تان 
مواردها مح��دودة خاصة بعد قطع 

حصة كردس��تان من موازنة الدولة 
قبل ثالث سنوات..

ه��ذه الفئة من البش��ر يش��كلون 
نس��بة تفوق نصف أعداد املوظفني 
الفعليني في كردستان ، وأسميهم 
في كتاباتي ب���« أصوات إنتخابية » 
، فما أن هطلت ملي��ارات الدوالرات 
م��ن موازن��ة الدول��ة العراقية بعد 
ع��ام 2005 عل��ى كردس��تان ، حتى 
س��ارعت أحزابها احلاكمة لش��راء 
ذمم هؤالء الناس لتحسني أوضاعها 
اإلنتخابي��ة ، فب��دأت بتعيني مئات 
دوائ��ر  ف��ي  املواطن��ني  م��ن  اآلالف 
احلكوم��ة ب��دون دوام ، وأحالت آالفا 
أخ��رى عل��ى التقاع��د العس��كري 
وبروات��ب مغري��ة وبرتب عس��كرية 
لم يحلم به��ا حتى الضباط الذين 
شاركوا بحرب تش��رين عام 1973 ، 
ففيهم من يحمل رتبة لواء وعميد 
 « يع��رف  أن  دون  باجلي��ش  وعقي��د 
الي��س واليم » ، وإختلطت أس��ماء  
ه��ؤالء بعدد صغير من ق��ادة وأفراد 
البيش��مركة األصالء الذين أمضوا 
س��نوات طويلة في جبال كردستان 

الدكتاتوري��ة  األنظم��ة  يقارع��ون 
دمائه��م  وإس��ترخصوا  احلاكم��ة 
م��ن أج��ل حتقي��ق الدميقراطية في 
الع��راق والتي جنني ثم��ار نضالهم 
اليوم والذين أحيل��وا على التقاعد 
العس��كري تقديرا لنضالهم، ولم 
تخل قوائم املتقاعدين العسكريني 
التلفزي��ون  مذيع��ات  بع��ض  م��ن 
والفنانات واإلعالميات وبرتب عقداء 
وعم��داء ؟!!. أض��ف إليه��م وج��ود 
قوائم بأسماء مئات األشخاص من 
اإلعالميني والسياس��يني والشعراء 
والكت��اب وأفراد العش��ائر وقيادات 
حزبي��ة أحيلوا عل��ى التقاعد أيضا 
برتب��ة وزير ووكي��ل وزي��ر وأكثرهم 
اليعرفون أبواب الوزارات التي أحيلوا 

على تقاعدها !.
ه��ذه التعين��ات واإلمتي��ازات التي 
كلف��ت ميزاني��ة احلكوم��ة مئ��ات 
املاليني من الدوالرات شهريا ، وتضع 
اليوم عبئا ثقيال على كاهل حكومة 
اإلقلي��م ، قد جرى منحه��ا لهؤالء 
لش��راء أصواتهم في اإلنتخابات .. 
فكل من إستفاد من هذه اإلمتيازات 

س��يصوت بطبيعة احل��ال للجهة 
التي تفضلت عليه بتلك املكرمة ، 
ولو عرفنا بأن جهة حزبية قد عينت 
مائة ألف شخص ، يجب أن نضرب 
الرق��م بأربعة وهذا العدد يش��كل 
أف��راد عوائله��م املقرب��ون ) الزوجة 
واألبن واإلبن��ة ( يكون هذا احلزب قد 
ضمن لنفسه أربعمائة ألف صوت 
في أي��ة إنتخابات جتري بكردس��تان 
، ول��م تس��لم بقية األح��زاب التي 
جلأت الى نفس هذه الطريقة بينها 
أحزاب إسالمية لم تتحرج من قبول 
راتب بدون عمل رغم أن هذا يخالف 

شرع اهلل العظيم !.
كردس��تان  إقلي��م  يواج��ه  الي��وم 
مش��كلة عويص��ة م��ع احلكوم��ة 
االحتادي��ة بس��بب موق��ف األخيرة 
من دف��ع رواتب ه��ؤالء الفضائيني ، 
وبطبيع��ة احلال فإن إج��راءات هذه 
احلكومة باإلمتناع عن صرف أموال 
الدول��ة ملصلحة أحزاب سياس��ية 
، ه��ي إجراءات س��ليمة تنطبق مع 
القان��ون ، ولكن اخل��وف الذي نحذر 
من��ه ه��و أن تط��ال ه��ذه العقوبة 

املوظفني احلقيقيني الذين يخدمون 
فع��ال بدوائر الدول��ة ، فكما يتضرر 
اليوم املواطن العادي دون املسؤولني 
من غلق مطارات اإلقليم ، يخش��ى 
أن تط��ال إج��راءات حكوم��ة املركز 
هذه الفئة املستحقة من املوظفني 
، أو املتقاعدي��ن العس��كريني الذين 
أفنوا ش��بابهم في جبال كردستان 
حتقي��ق  أو  البل��د  ع��ن  للدف��اع 
الدميقراطية ، بحيث س��تحرق هذه 
احلكومة األخضر واليابس معا دون 

أن تشعر بذلك..
املش��كلة عويص��ة فع��ال وال ندري 
كيف نخرج منها ، ولكني س��أضع 
هنا بعض املقترحات عس��ى ولعل 
أن يلتفت إليها من بأيديهم سلطة 

القرار في العراق، وهي كالتالي:
-1 إرس��ال جلنة م��ن دائ��رة الرقابة 
االحتادية للتنس��يق مع وزارة املالية 
املوظفني  رواتب  لتدقيق  بكردستان 
، وم��ن املمك��ن أن تق��وم ال��وزارات 
األخ��رى باحلكوم��ة االحتادي��ة بهذا 
العم��ل بالتنس��يق م��ع ال��وزارات 
املماثلة لها في كردس��تان لتدقيق 

أوضاع املوظفني العاملني وتنظيف 
م��ن  وال��وزارات  الدوائ��ر  س��جالت 

الفضائيني .
املتقاعدي��ن  روات��ب  رب��ط   2-
البيش��مركة  م��ن  العس��كريني 
والس��جناء السياسيني والشهداء 
باملؤسس��ات املماثلة في احلكومة 
االحتادي��ة، وإج��راء تدقي��ق ش��امل 
إج��راءات  م��ن خ��الل  بأوضاعه��م 
معين��ة تثب��ت أن املتقاع��د ناضل 
ف��ي جب��ال كردس��تان أو أن يتقدم 
الس��جني السياس��ي بوثائق تثبت 
كونه محبوسا خالل سنوات نظام 
البع��ث ، وكذل��ك تدقيق س��جالت 
الش��هداء الفعلي��ني وعزله��ا عن 

املتوفني ألسباب عادية .
-3 ج��رد وتدقي��ق س��جالت القوى 
األمني��ة واأللوي��ة وأف��واج حماي��ة 
 ، واحلزبيني  احلكومي��ني  املس��ؤولني 
وإعادة تنظيمها وف��ق إتفاق جديد 
ب��ني حكوم��ة اإلقلي��م واحلكوم��ة 

االحتادية.
-4 يجب عل��ى احلكومة االحتادية أن 
تشرع إبتداءا من مطلع العام املقبل 

بصرف رواتب املوظفني بكردستان ، 
وهناك طريقتان لتحقيق ذلك. فإما 
أن تدفع رواتب كام��ل العدد املقدم 
من حكوم��ة اإلقليم وف��ق النظام 
البايومت��ري على ش��كل » س��لفة 
» تس��تقطعها الحق��ا م��ن حصة 
كردس��تان باملوازنة . أو إرسال رواتب 
نصف أعداد املوظفني احلاليني، على 
أن تتحم��ل حكوم��ة اإلقلي��م دفع 
النصف املتبقي من عوائدها احلالية 
م��ن نفط كردس��تان ، أو على األقل 
أن تتحم��ل احلكومت��ان مناصف��ة 
دفع الرواتب احلالي��ة على أن تنظم 
مواعيد ش��هرية ثابت��ة لذلك ، ثم 
اإلتفاق على صيغة جديدة لتنظيم 
الروات��ب بعد تنظي��ف القوائم من 
املوظفني الفضائي��ني وال�« بنديوار 

» فيما بعد..
ه��ذا ه��و احل��ل املمك��ن لقضي��ة 
تتعلق بق��وت املواطنني وأطفالهم، 
احلكومت��ان  تته��رب  أن  يج��ب  وال 
م��ن مس��ؤولياتهما األخالقية جتاه 
ش��ريحة كبي��رة م��ن اجملتم��ع هي 

األكثر فقرا وحاجة ..
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

شيرزاد شيخاني

كارل بيلدت

كاتب عراقي

رئيس الوزراء 
السويدي السابق

في بداية ع��ام 2017، حتول احتمال 
انهيار املش��روع األوروب��ي في العام 
املوال��ي إلى حال��ة هلع بالنس��بة 
للكثيري��ن. فق��د ق��ررت اململك��ة 
املتح��دة مغ��ادرة االحت��اد األوروبي، 
وانتخب��ت الواليات املتحدة رئيس��ا 
وش��كل  البريكس��يت،  يدع��م 
االنتخاب��ات  ف��ي  الش��عبويون 
الفرنس��ية واألملانية خطرا واضحا 

على التكامل األوروبي. 
نح��ن نقترب من بداي��ة عام 2018، 
لكن الصورة تبدو مختلفة للغاية. 
لم ينج املش��روع األوروبي فحسب، 
ب��ل بدأ يكتس��ب قوة جدي��دة. في 
األقل يش��عر املرء بثقة جديدة مع 
مشروع مؤسس��ات االحتاد األوروبي 

في بروكسل.
إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  إن 
ماك��رون هو في قلب ه��ذا التحول 
أكث��ر م��ن أي ش��خص آخ��ر. وكان 
خطاب النصر ال��ذي ألقاه الرئيس 
بع��د االنتخاب��ات ف��ي ماي��و / أيار 
مصحوبا بالنشيد األوروبي »نشيد 
الفرح« لبيتهوف��ن - التفاتة رمزية 
قوية. ومنذ ذلك احلني، أطلق ماكرون 
مبادرة تلو األخرى لتعزيز مؤسسات 

االحتاد األوروبي، في حني تولى قيادة 
السياس��ة اخلارجية األوروبية. وفي 
الوقت الذي تكافح فيه املستشارة 
األملاني��ة أجني��ال ميركل لتش��كيل 
العامة  حكومة بع��د االنتخاب��ات 
في أيلول / س��بتمبر، أصبحت كل 

األنظار اآلن موجهة  نحو ماكرون.
وقد تأثرت احلال��ة املزاجية املتغيرة 
في أوروبا خالل العام املاضي بثالثة 
عوامل على وجه اخلصوص. يكمن 
العام��ل األول في خ��روج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي، وهو ما يس��بب 
املش��كالت للبريطاني��ني - ويجعل 
معظ��م األوروبي��ني يدرك��ون مدى 
ترابط اقتصاداتهم ومجتمعاتهم. 
إن بل��د بريطاني��ا العظم��ى اجمليد 
أصب��ح اآلن في حالة م��ن الصراع 
السياس��ي في الوقت الذي يحاول 
فيه ح��ل مش��كالت السياس��ات 
واالقتص��اد واللوجس��تيات لت��رك 
الكتلة. ومن غير احملتمل أن يحسد 
الناخبون في الدول األعضاء األخرى 

التجربة البريطانية.
والعام��ل الثاني ه��و دونالد ترامب، 
الذي تتمتع إدارته األميركية مبكانة 
أقل ف��ي أوروبا من أي إدارة أميركية 

ف��ي التاريخ. وبحس��ب اس��تطالع 
حديث لل��رأي فاٍن األمل��ان يعدون أن 
ترامب يش��كل تهدي��دا أكبر على 
مصالح بالدهم في اخلارج أكثر من 
الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني أو 
الديكتاتور الكوري الش��مالي كيم 
جون��غ-أون. وفي س��باق تنافس��ي 
حقيق��ي، يك��ون ترام��ب على رأس 

القائمة.
وخالل العام املاضي، س��لم القادة 
األوروبي��ون بصحة أنه عل��ى أوروبا 
أن تتحم��ل املزي��د من املس��ؤولية 
عن ش��ؤونها. وبعد لقاء ش��اق مع 
ترامب في قمة مجموعة السبعة 
في إيطاليا في أي��ار / مايو، خلصت 
ميركل مشاعر يتقاسمها معظم 
اآلن.  اآلخري��ن  األوروبي��ني  الق��ادة 
فقد قالت بحماس��ة »يجب علينا 
نحن األوروبي��ني أن نناضل من أجل 
مس��تقبلنا ومصيرن��ا«. وأضاف��ت 
»نح��ن األوروبي��ون يج��ب أن نحدد 

مصيرنا بأنفسنا«. 
العام��ل الثالث يتمثل في روس��يا 
بوتني، حي��ث واصل��ت التدخل في 
والتص��رف  الغربي��ة  االنتخاب��ات 
ويعتقد  أوكراني��ا.  ف��ي  بعدواني��ة 

الكل أن، »تأثير BTP« - بريكسيت، 
حت��ى  أقن��ع   - وبوت��ني  ترام��ب، 
األوروبي��ني املتش��ككني أن التعاون 
على مس��توى االحتاد األوروبي شيء 

ضروري.
تأثي��ر  ق��وة  إل��ى  إضاف��ة  ولك��ن 
بريكس��يت وترام��ب وبوت��ني، ف��إن 
أوروبا يدعمها من��و اقتصادي أقوى. 
بدأت األيام املظلمة من أزمة اليورو 
تتالش��ى من الذاكرة، كما تالشت 
أزم��ة الالجئ��ني فالتي ش��هدناها 
أواخ��ر ع��ام 2015، والت��ي كان لها 
تأثير سياس��ي عميق عل��ى أملانيا 
والسويد وبلدان أخرى. وعلى الرغم 
من أن املهمة الصعبة املتمثلة في 
تعميق التكامل بني االحتاد األوروبي 
ما ت��زال غير مكتملة، فإن الظروف 
السياس��ية واالقتصادية املطلوبة 

لتحقيق هذه املهمة قد حتسنت.
وف��ي الوقت نفس��ه، ظه��ر االحتاد 
األوروب��ي فج��أة كحاف��ظ للنظام 
العامل��ي الليبرالي. وفي س��بتمبر / 
أيلول، دخلت االتفاقية االقتصادية 
والتجاري��ة الش��املة )CETA( بني 
االحتاد األوروبي وكندا حيز التنفيذ. 
ومن��ذ ذل��ك احل��ني، اقت��رب االحتاد 

األوروبي من وضع اللمسات األخيرة 
على اتف��اق جتاري أكث��ر أهمية مع 
اليابان، وبنحو منفصل مع البلدان 
املؤسسة للميركوسور - األرجنتني 
قد  وأوروغواي.  وباراغ��واي  والبرازيل 
تغادر بريطانيا االحتاد األوروبي، لكن 
يب��دو أن بقي��ة العال��م يرغب في 

إجراء صفقات معه.
وم��ع ذل��ك، لي��س هن��اك ش��عور 
بالرضا. وعلى الرغم من التطورات 
أصبح��ت  العدي��دة،  اإليجابي��ة 
احلوكم��ة أكثر تعقي��دا في بعض 
وذلك بس��بب  األوروبي��ة،  البل��دان 
الوض��ع السياس��ي املتدن��ي على 
كان  أملاني��ا،  وف��ي  متزاي��د.  نح��و 
تش��كيل حكومة جديدة عادة بعد 
االنتخابات مس��ألة واضحة. ولكن 
اآلن ال يُحتم��ل تش��كيل حكومة 
مؤقتة في البالد حتى ش��هر مارس 
/ آذار، م��ع غي��اب املعلوم��ات حول 
احلكومة التي س��يتم تش��كيلها. 
وفي هذه األثناء، ال تستطيع أملانيا 
أن تلع��ب دوره��ا املعتاد كمرس��اة 

لالستقرار في أوروبا.
األراض��ي  ف��ي  القومي��ة  وحتت��ل 
الدانوبية للمجر والنمسا وبافاريا، 

مكان��ة مهم��ة. وف��ي إيطاليا، لن 
يج��رؤ س��وى القلي��ل عل��ى تقدمي 
أي توقع��ات حول ما س��يحدث في 
االنتخاب��ات العام��ة املقبلة، والتي 

يجب أن تعقد قبل 20 مايو 2018.
عالوة عل��ى ذلك، ال ميكن لألوروبيني 
االعتماد إلى أجل غير مسمى على 
أس��عار الفائ��دة املنخفض��ة التي 
س��اهمت ف��ي االنتع��اش احلال��ي. 
وسيتعني على قادة االحتاد األوروبي 
دعم اإلصالح��ات الهيكلي��ة أكثر 
م��ن الس��ابق. وعلى الرغ��م من أن 
إسبانيا قد أعادت إحياء اقتصادها 
بإصالحات هام��ة، وماكرون قد حل 
مش��كلة قانون العم��ل البيزنطي 
الش��هير في فرنس��ا، ف��إن االحتاد 
األوروبي ما يزال يكافح على العديد 
م��ن اجلبهات. فعلى س��بيل املثال، 
على الرغم من اجلهود االستباقية 
البطولي��ة الت��ي تبذلها إس��تونيا 
لإلص��الح  أعم��ال  ج��دول  لوض��ع 
الرقمي خالل رئاستها جمللس االحتاد 
األوروب��ي، ما يزال هن��اك الكثير مما 

ينبغي عمله في هذا اجملال.
وستكون الس��نة املقبلة الفرصة 
اإلصالح��ات على  ملتابعة  األخي��رة 

مستوى االحتاد األوروبي قبل أن تبدأ 
السنة املصيرية لتصفية احلساب. 
وفي مارس 2019، ستغادر بريطانيا 
االحتاد األوروبي، مع أو من دون اتفاق 
االنفصال. ثم، في أيار / مايو، ستأتي 
انتخابات البرملان األوروبي، وس��يتم 
تعي��ني ق��ادة ج��دد للمؤسس��ات 
األساسية لالحتاد األوروبي. وقبل أن 
نعرف ذلك، س��تنتهي رئاس��ة جان 

كلود جونكر للمفوضية األوروبية.
كم��ا ينتظر ماكرون بف��ارغ الصبر 
حكومة جديدة في برلني. وكما هو 
احلال، ليس من الواضح أن االئتالف 
األملان��ي الق��ادم س��يدعم أجن��دة 
إصالح االحت��اد األوروب��ي. ومع مرور 
األي��ام، ل��ن يتبقى ل��دى املفوضية 
األوروبي��ة الوقت الكافي ملتابعة أي 
مبادرات جديدة ميكن اجٍنازها بشكل 

واقعي قبل عام 2019.
وف��ي حني عرفت األزم��ات منذ عام 
2016 تراجع��ا ملحوظ��ا، إال أنه��ا 
ميكن أن تعود بسهولة. وسيتطلب 
احلفاظ عل��ى التقدم الذي حققته 
انتخابات ماكرون في فرنسا وحتقيق 
الوعد الذي التزم به، اتخاذ إجراءات 

حاسمة في األشهر املقبلة.

هل تستطيع أوروبا دعم ماكرون؟
PROJECT
SYNDICATE

البريكست وخدعة تريزا ماي

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اصبح واضح��ا ان ازمة العالقة ب��ني احلكومة االحتادية 
واقليم كردستان ليست من جنس اخلالفات السياسية 
العابرة التي تنشأ عن س��وء فهم، او عن مؤامرات تدار 
م��ن خارج احل��دود، وال حتى عن تض��ارب مصالح، وذلك 
بعد ان ش��قت طريقها الى قلب االهتمامات االقليمية 
والدولية خش��ية ان جتر الوضع ف��ي املنطقة الى حرب 
اضافي��ة فوق حروبها الت��ي لم ته��دأ مدافعها حتيى 
اآلن، واخطره��ا عل��ى االطالق احل��رب املقترحة اجلديدة، 
بني الع��رب والكرد، حيث تس��عى »ق��وى« محلية الى 
حتضير مكونات احلرب االهلية الكالس��يكية الضروس 
في العراق: كل القوميات واملذاهب حتارب كل القوميات 
واملذاهب، وهذه ليس��ت مس��تبعدة اذا ما ترك ألسياد 
هذه القوى التي تتحرك في اجلبهتني التحكم في ادارة 

االزمة. 
وثم��ة كثي��ر م��ن احمللل��ني املوضوعي��ني، وكات��ب هذه 
الس��طور منه��م، يعتقدون بان االزمة عب��رت اكثر من 
حاج��ز الى املواجهة، وان فرص »احلل بالتفاوض« تضيق 
مع كل بؤرة توتر او مواجهة محدودة، وان اس��ياد لعبة 
»كس��ر اآلخر« وإذالله وإجباره على التس��ليم، بالقوة، 
أو باالمر الواقع، يجّرون جمهورا واس��عا الى احلماس��ة 
لفكرة استعمال القوة  من اجل حفنة تراب، او من اجل 
رد االعتب��ار للكرامة »باثر رجعي« واحلال، اصبح واضحا 
)كما عبرت عنه  االمم املتحدة( بان خطرا يحيق بالسلم 
االهل��ي، واالكث��ر خطورة هو م��ا يتعلق بتح��رك بقايا 
فل��ول داعش جلهة خلط االوراق، ومن املؤكد انها وجدْت 
وس��تجد، في اج��واء املواجهات على خط��وط التماس 
ب��ني الدولة واالقليم، افضل الفرص إلحياء مش��روعها 

االجرامي. 
اقول، ان احلل، الستئناف الشراكة وتصويب التفاهمات 
واع��ادة النظر باملواق��ف ما يزال متوف��را في جملة من 
املس��ارات، وامللف��ات، واملنطلقات، لع��ل اكثرها ضمانا 
لطي صفحة ومخاطر االحتراب هو اعادة النظر املتقابل 
واملتوازن باملواقف واالجراءات التي تسببت باالزمة وفي 
مضاعفاتها، فيما ينبغي احلذر من »وهم« اعتبار احلوار 
بني اجلانبني نهاية لالزمة، فان هذا احلوار س��يدمر فرص 
احلل اذا لم يكن مس��بوقا باالس��تعداد الفعلي لوضع 
تصفيات احلس��اب، او تبييت االنقالب على التفاهمات 
جانب��ا، واذا لم يكن معززا بارادة العب��ور الى فضاء آخر 
من العمل املشترك، البّناء، س��يما ان الطرفني يعرفان 
كفاية مخ��اوف واعتراضات وحتفظ��ات بعضهم حيال 

اسئلة وملفات وشعارات. 
وحينم��ا يق��ال ان احل��ل متوف��ر لتج��اوز حري��ق احلرب 
القومي��ة في الع��راق ف��ان املوضوعية تفت��رض القول 
املوازي بان حطب احلريق متوفر ايضا، ومن ال يراه بعينيه 
عليه ان يس��مع جعجعة احلرب وشعاراتها في االعالم، 
هن��ا وهناك، ما يجعل انصار الس��الم االهلي واصحاب 
الرأي الراجح في حال��ة اخلوف من ان يتحول القش الى 
حري��ق.. وكل احلروب الكارثية تبدأ، عادة، على يد العبني 

ال يقدرون نتائجها.   
 *******

افالطون:
»ان اس��وأ ما يواجه االنس��ان من مصاعب يبدأ عندما 

يتاح له ان يفعل ما يريد«.

ما يزال الحل متوفرًا
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ي��دور ج��دل حاد ه��ذه األي��ام ح��ول خصخصة 
قطاعات خدمية أساس��ية مثل الكهرباء واملاء 
والنفاي��ات ف��ي الب��اد، بع��د أن عج��ز القطاع 
احلكومي عن اإليفاء مبتطلباتها، وحتسني أدائها، 

والتقليل من األزمات التي تعصف بها.
ومن الطبيعي، مث��ل أي جتربة جديدة، أن يتطير 
األهل��ون منه��ا، ويتخوف��وا من عواقبه��ا.  ومن 
حقه��م أن يذرف��وا الدم��وع على أي��ام كانوا ال 

يدفعون فيها من جيوبهم إال القليل. 
وليس غرض��ي هنا إعادة اجترار ه��ذا امللف بعد 
أن خ��رج الن��اس إلى الش��ارع لإلطاح��ة به. وال 
أعل��م على وجه القط��ع إن كان فيه خير أو كان 
في��ه ش��ر، أو كان الناس محقني ف��ي رفضه أم 
ال! ولكنن��ي أعلم على وجه اليق��ني أن الثقافة 
سبقت س��واها من القطاعات إلى اخلصخصة، 
وتخلص��ت في وق��ت مبكر من نف��وذ املوظفني 

احلكوميني. 
والش��ك أن هذه الثقافة كانت تناضل في عهود 
مختلف��ة من أجل أن تكون حرة مس��تقلة. ولم 
يكن يس��رها أن تقب��ع حتت عباءة الس��لطة أو 

احلزب احلاكم!
ولكن ه��ل كانت هذه اخلصخص��ة ناجحة، إلى 
الدرج��ة الت��ي تبرر احلرص على الف��وز بها بهذه 
الس��رعة. وهل اس��تطاعت أن تنه��ض بقطاع 

الثقافة، وتدفع به نحو األمام، طوال هذه املدة؟
شخصياً ال أظن أنها أصابت في ذلك، أو حققت 
أهدافها، إال قلياً. فقد نالت الثقافة استقالها 
ب��كل تأكيد. ولكنها فقدت الكثير من حيويتها 
بس��بب ه��ذه اخلطوة. وب��ات أصحابه��ا يعانون 

األمّرين من اإلعراض والفاقة والبطالة.
لق��د كان الفنان��ون ورجال الس��ينما واملس��رح 
والتلفزيون موظفني حكوميني، يؤدون واجباتهم 
بكل حرفية. وكان املؤلف��ون يصدرون كتاباتهم 
على نفقة الدولة، ويتقاضون عنها أجراً. وبهذه 
الطريقة أنتج الكثير من األعمال الفنية اجلادة. 

وخرجت آالف الكتب إلى النور.  
وكانت الثقافة العراقية تترسم في ذلك خطى 
مص��ر الناصري��ة، الت��ي نهضت بع��بء احلركة 
الفني��ة امللتزم��ة، فأنش��أت املس��رح القوم��ي 
ومؤسس��ة دع��م الس��ينما، وقام��ت بحرك��ة 
نشر غير اعتيادية في س��تينيات القرن املاضي، 
مثل مش��روع األلف كتاب، وسلس��لة القصة، 
واملسرح العاملي، فقدمت  بذلك خدمة عظيمة 

للجمهور. 
صحي��ح إن هذه األعمال كانت مت��ر عبر الرقابة، 
وتتع��رض للمن��ع واملضايق��ة. وكان العديد من 
صن��اع الثقافة مبعدين عن األنظ��ار. إال أن زوال 
ه��ذه املظاه��ر رمبا متك��ن من تصحي��ح الوضع، 
ومراجع��ة األخطاء، من دون احلاج��ة إلى اإللغاء 

التام.
قب��ل  للخصخص��ة  الثقاف��ة  تعرض��ت  لق��د 
الكهرباء والنفايات والصناع��ة والتجارة، ولكن 
أحداً لم يرفع صوته باالحتجاج، بس��بب الرغبة 
ف��ي حمايتها م��ن الهيمن��ة احلكومي��ة. فهل 
ماتزال تص��ر على ذلك  إلى النهاية أو س��تقوم 
بإع��ادة النظر فيه��ا، بعد ما تبني أنها خس��رت 
الكثير؟ وهل سينضم أفرادها إلى االحتجاجات 
القطاع��ات  الرافض��ة خلصخص��ة  الش��عبية 

اخلدمية األخرى أو ينتظرون ما تأتي به األيام؟ 

خصخصة الثقافة

محمد زكي ابراهيـم

لندن ـ ابتسام يوسف الطاهر:
 

أس��تضاف املقه��ى الثقاف��ي العراقي 
ف��ي لندن اخملرجني ميس��ون الباجه جي 
وقاس��م عبد ليتحدثا عن جتربتهما في 
انش��اء معهد او مدرس��ة للتدريب في 

مجال التلفزيون والسينما.
قدم األمس��ية، الس��ينمائي علي رفيق 
ال��ذي حتدث ع��ن بدايات ه��ذه التجربة 
»تأسس��ت كلية الس��ينما والتلفزيون 
املس��تقلة ف��ي بغ��داد ع��ام 2004 من 
قبل اخملرج قاس��م عبد واخملرجة املنتجة 
ميس��ون الباج��ة ج��ي لتك��ون مركزاً 
للتدريب في مجال التلفزيون والسينما، 
وكان ه��ذا املرك��ز األول م��ن نوع��ه في 
العراق وهو مش��روع غير حكومي وغير 
ربحي لتدري��ب بعض الطلبة العراقيني 
مجاناً في ميدان الس��ينما والتلفزيون، 
من خال توفي��ر األجهزة املطلوبة لهم 
وتزويدهم باملعلومات فيما يخص متويل 
مشاريعهم الس��ينمائية والتلفزيونية 
بال��دورات  وإعامه��م  املس��تقبلية، 
التدريبي��ة األخ��رى في داخ��ل العراق أو 

خارجه.
 اس��تمر املش��روع ملدة عشر سنوات. مت 
خاله��ا اقامة س��ت دورات، خمس في 
مجال صناعة األف��ام الوثائقية واخرى 
في التصوي��ر واإلضاءة والصوت، إضافة 
الى دورة للفيل��م الوثائقي في اخلرطوم 
بدع��وة م��ن معه��د غوت��ا االملاني في 
2010. ونظمت الكلية مهرجانا للفيلم 
الوثائقي في2011 وعرضت افام طلبة 
الكلي��ة في ث��اث محافظ��ات عراقيه، 

بغداد، واربيل والبصرة.
واشتركت الكلية مع اجلمعية العراقية 
لدع��م الثقافة ف��ي تنظي��م وادارة اول 
مهرجان حلقوق االنسان في العراق )عني 
بغ��داد( عام 2012 وعرض��ت افامه في 
كل من بغداد البصرة النجف والفلوجة، 
ثم اش��ار علي رفي��ق الى انته��اء اخملرج 
قاسم عبد من وضع اللمسات التقنية 
األخيرة على فيلمه )مرايا الشتات(، وهو 
فيلم وثائقي طوي��ل يتناول حياة بعض 
الفنانني التش��كيليني في املنفى بعيداً 
ع��ن وطنه��م. وفيم��ا يتعل��ق باخملرجة 
ميس��ون الباجه جي، افيد انها شرعت 
بتصوير فيلمها اجلديد وعنوانه )ش��كو 
ماك��و( وهو فيل��م روائ��ي طويل كتبت 
الس��يناريو له مع الكاتبة ارادة اجلبوري 
يروي حي��اة مجموعة من العراقيات في 
فترة 2007/2006 فترة أش��تعال العنف 

الطائفي.
الفنان قاس��م عبد ش��ارك ف��ي جلنتي 

التحكي��م في مهرج��ان ابوظبي 2010 
االنس��ان  حلق��وق  بغ��داد  ومهرج��ان 
2012، وكان منظم��اً ومدي��راً ملهرجانني 
س��ينمائيني ف��ي الع��راق، م��ن افامه: 
هم��س امل��دن- ف��ي مهرج��ان س��ينما 
الواق��ع 2014، و)احلياة بعد الس��قوط( 
ال��ذي ف��از كأفضل فيلم ف��ي مهرجان 
ميونيخ2008 وفيلم ناجي العلي )فنان 
ذو رؤي��ة( ف��از بجائزة مهرج��ان الفيلم 

العربي في لندن ..وغيرها من االفام.
والفنانة ميس��ون الباجة جي مخرجة 

تقي��م  عراقية-بريطاني��ة  س��ينمائية 
في لندن. درس��ت في الع��راق والواليات 
املتحدة االميريكية. وفي لندن درس��ت 
الفلس��فة وحصلت على البكالوريوس 
مبرتبة ش��رف. ثم تخرجت في مدرس��ة 
لس��نوات  عمل��ت  للس��ينما.  لن��دن 
وانتج��ت العديد من االف��ام الوثائقية 
والروائي��ة. كتب��ت س��يناريوهات ألفام 
عديدة أختير أحدها من االحتاد األوروبي، 
دّرس��ت الس��ينما لطاب في بريطانيا 
وفلس��طني )القدس وغ��زة وجامعة بير 

زيت(.
 أش��هر افامها: فيلم )اصوات من غزة( 
52 دقيقة-انت��اج القن��اة 4 البريطانية، 
وحائ��ز عل��ى جائ��زة الش��ريط األحمر 
وافام  االميريكي��ة  الس��ينما  ملهرجان 
الفيديو. وفيلم عن نساء العراق )أصوات 
من املنفى( انتاج القن��اة 4 البريطانية، 

وغيرها من االفام الوثائقية.
تخل��ل االمس��ية ع��رض لبع��ض افام 
الطلبة الذين تدربوا على أيدي ميسون 
الباجة جي وقاس��م عب��د منها: فيلم 

)فحم ورماد( خملرجه حس��ني محس��ن. 
وفيل��م )تكلم مبا تفكر به( خملرجه عماد 
عل��ي وفيل��م )األرملة( حلس��نني هاني. 
وفيلم )غن أغنيت��ك( خملرجه عمر فاح. 
وفيل��م )األم األخ��رى( لفاي��ز الكنان��ي 

وسهى احمد.
ثم حت��دث الضيفان عن تل��ك التجربة، 
ذكر قاس��م عبد »انا وميس��ون كنا في 
فلس��طني ف��ي دورة تدريبي��ة لط��اب 
جامعة بير زيت، ففكرنا بعد التحوالت 
في الع��راق مباذا نق��دم للع��راق.. حيث 
كان��ت الطموح��ات في البن��اء كبيرة.. 
وخاص��ة  الش��باب  مس��اعدة  فقررن��ا 
اولئك الذي��ن يتوقون لصناع��ة االفام 
الس��ينمائية واألخ��ذ بيده��م لتحويل 
أفكاره��م الى الشاش��ة وكنا معنيني 
بالفيل��م املس��تقل، أي ان صن��اع مثل 
هذا الفيلم يقدمون رؤى وأفكاراً جديدة 
واس��تعمال  منخفض��ة  وبتكالي��ف 
األجه��زة الت��ي ميكن ان نوفره��ا لهم«. 
ثم اضاف »مشروعنا كان مبعنى آخر ما 
يطلق عليه س��ينما املؤلف أي أن يكون 
اخمل��رج ه��و كات��ب الس��يناريو واملصور 

واملونتير واخملرج«.
اضاف��ت الفنان��ة ميس��ون الباجه جي 
»كنا نأمل ف��ي جتربتنا ان تتواصل، لكن 
ظروف العراق وقتذاك كانت تفرض على 
عملنا التوقف بس��بب حص��ول حادث 
أمني هنا أو تفجير هناك... فكنا نتوقف 
ألسابيع وهذا يؤثر في كل األحوال على 
تصوير األف��ام في بيئة غير مس��تقرة 
وغي��ر آمن��ة.. وأضافت »ولكي نس��اعد 
أكث��ر كان طابنا يخرجون الى دمش��ق 
وعمان ليتموا عمليات املونتاج واملراحل 

اإلنتاجية التقنية«
وعن املدرسة قالت ميسون: »نسميها 
كلية مج��ازاً، فهي مس��احة صغيرة.. 
وكاميرات وادوات تقنية بس��يطة.. كنا 
وفنانني  أس��اتذة  نخط��ط ألس��تقدام 
من اخلارج ليس��تفيد طاب الكلية من 
خبراتهم لكن الوض��ع األمني حال دون 
ذل��ك.. اما ح��ول دعم الكلي��ة فقالت، 
أنهم��ا ق��ررا منذ الب��دء عدم أس��تام 
الدعم من احلكوم��ات وأمنا أقتصر األمر 
عل��ى م��ا تقدمه اجله��ات اخليري��ة، ثم 
تطرق قاسم للمش��كات التي عانوها 
»هي نفس��ها املش��كات الت��ي يعاني 
منه��ا البلد، فقد تع��رض أحد اخملرجني 
الش��باب الى إطاق الن��ار ، ومخرج آخر 
خض��ع لابت��زاز العش��ائري بحجة انه 

صور زوجة أحدهم«.
تخل��ل االمس��ية مداخ��ات م��ن زهير 
اجلزائ��ري وفاطمة احملس��ن وغيرهم من 

احلضور املهتم بالسينما.

السينما المستقلة في المقهى الثقافي العراقي بلندن

جانب من األمسية

سينما

قصة قصيرة

شعراصدار

عبد العليم البناء
   

تستعد شركة السينما العراقية الستقبال 
العام اجلديد مبجموعة كبيرة من األنش��طة 
أبرزها افتتاح دار عرض جديدة في مول بغداد 
وإطاق مجلة جديدة حتمل اس��م السينما 
العراقي��ة، إلى جان��ب عرض أح��دث األفام 
العربي��ة واألجنبية للجمه��ور العراقي عبر 
سلسلتها املنتش��رة في محافظتي بغداد 

وبابل.
وميثل شركة السينما العراقية في مهرجان 
دبي الس��ينمائي الدولي ال��ذي انتهت دورته 
الرابعة عش��ر مؤخرا ، مؤسسها زيد فاضل 
من خال شراكته مع مركز السينما العربية 
الذي يش��ارك بنش��اطاته للمرة الثالثة في 

املهرجان.
 ومن املق��رر أن تفتت��ح الس��ينما العراقية 
أح��دث دار عرض لها في مول بغداد بس��عة 
إجمالية 850 مقع��داً ومكونة من 8 قاعات 
،منه��ا قاعتان VIP لتنض��م إلى دور عرضها 
األربع في كل من مول املنصور ومول النخيل 
ومول باب��ل ،املزودة بأحدث املع��دات وأجهزة 
العرض الرقمية وذلك ضمن خطتها ،إلعادة 
أحياء دور العرض العراقية ورفع عددها خال 

عام 2018.
وبهدف الترويج لثقافة السينما في العراق 
تطلق الشركة مجلة )الس��ينما العراقية( 
،والت��ي س��تتناول األفام املعروض��ة في دور 
السينما وأهم وأحدث األخبار على الساحة 

الفني��ة العراقي��ة والعاملي��ة ،إل��ى جان��ب 
موضوعات س��ينمائية متنوعة مع تصميم 

فني متميز وجذاب للقراء العراقيني.
 السينما العراقية أول شركة تقوم بتأسيس 
سينما رقمية في العراق منذ 2003، وأعادت 
إحياء فكرة إنشاء دور العرض بالعراق بعد أن 

كانت قد انتهت بالكامل الس��باب متعددة 
فضا عن حتويل البعض منها الى مخازن أو 

شركات جتارية . 
ومتتلك الش��ركة حالياً 4 دور عرض فيها 19 
صالة عرض، وتعمل الش��ركة على أن ترتفع 

هذه النسبة مبقدار الثلث خال عام 2018.

قيس مجيد المولى
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بتنظيف البيت
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»السينما العراقية« تستقبل عام 
2018 بإصدار مجلة ودور عرض جديدة

َصحيح ...

 استمر المشروع لمدة عشر سنوات. تم خاللها إقامة ست دورات، خمس في 
مجال صناعة األفالم الوثائقية وأخرى في التصوير واإلضاءة والصوت، فضال عن 
دورة للفيلم الوثائقي في الخرطوم بدعوة من معهد غوتا االلماني في 2010. 
ونظمت الكلية مهرجانا للفيلم الوثائقي في2011 وعرضت أفالم طلبة الكلية 

في ثالث محافظات عراقيه، بغداد، وأربيل والبصرة.

علي السباعي
 

دموُعها ش��اهٌد حٌي وهي توصيني 
عل��ى تدويِن عذاب��اِت الناس الذين َ 
ميش��ون َ بجانب ِ احلائ��ط ِ في بلد ٍ 
طي��ب ٍ ؛ وهم يحرثون أرض َ خيباتِه 
مب��رارات ِ الواقع ِ وهباءاتِ��ه ... وكان 

العراقي��ون املصلوب��ني َ في جذوع 
ِ نخل��ه ِ املنقعر يس��قونَها بدماِء 
جراحاتِهم ، كانْت دموُعهم النازفة 
ُ برقّياٍت من جحيمه ِ ... زامنْت بكاَء 
األرملة ِ املّتشحة ِ برماد ِ الفجيعة ِ 
تبك��ي يومها الدامي في باد ِ وادي 

الرافدين ، َسألُتها مذهوال ً : 
- كيف تبكني َ ؟ ! 

 ِ راجفت��ني   ِ بش��فتني  أجاب��ْت 
ش��احبتني ، ودموُعها منهمرة ٌ من 
عينيها الس��ومريتني ِ الرافضتني ِ 

لعراق ِ القهر ِ : 
- العني ال تبكي إالّ إذا بكى القلب ُ 
، والقلب ُ ال يبكي إالّ إذا أشت�دَّ وقع 
ْي ثقياً  ُ اله��م ِّ عليِه ، كم كاَن همِّ

يطبُق على قلبي . 

عّلقُت مهموما ً :
- ليَس ِمن َ السهِل 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 َ 

فجائِ�َع�نا :
- ليت��ك ِ تدركني َ كم هو ثقيٌل هم 

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

الدهشة ِ :
- دّوْن . . . دم��وع َ الن��اس ِ بوصِفها 
اخليط الرفيع الذي يربط ُ بني َ احلياة 

ِ واحللم ِ . 
استفهمُت :

- لَِم ؟ ! 

قالْت ناصحة ً :
- ألّن��َك متى تأّخرَت عن اإلمس��اِك 
بتل��َك اللحظ��اِت املدهش��ِة م��ن 

محنِتنا ... ستفقُدها إلى األبد ِ . 
 . . . -

- لِتُك��ْن كتابُتَك في ه��ذا الوقت ِ 
عن عذاباتِن��ا أجمُل انتقاٍم من هذا 

العالم ِ القبيح ِ الذي نعيشه ُ

حْت بالرماِد وصايا امرأٍة توشَّ

ضمن استراتيجيتها للتوسع ..

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

زيد فاضل 
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جنوت باخلروج من بغداد بعد قرار 
منع سفري

التال��ي  الي��وم   –  1982/6/25 ف��ي 
الستقالتي – اتصل السفير العراقي 
بي في منزل��ي بعمان مبدي��ا الرغبة 
بزيارت��ي ف��ي احل��ال فرحب��ت , ألجده 
يعلمن��ي بورود امر مل��ح التنفيذ من 
بغ��داد لس��حب اس��تقالتي . اخبرت 
الس��فير انني عازم على الس��فر الى 
بغ��داد اليضاح االمر . ولكن الس��فير 
س��ألني باحلرف الواح��د : "هل يعني 
هذا انك متتنع ع��ن تنفيذ االمر الوارد 
من بغ��داد؟ " اجبت��ه بالنفي وأكدت 
على رغبتي بتوضيح االمر هناك اوال.

في الي��وم التالي س��افرت الى بغداد 
وحت��ددت مقابالت��ي م��ع كل من طه 
ياس��ن رمضان )نائ��ب رئيس مجلس 
الوزراء ( والدكتور سعدون حمادي )وزير 
اخلارجي��ة ( وثامر رزوق��ي )وزير املالية ( 
وحسن علي ) وزير التجارة ( وحكمت 
الش��ؤون  مكت��ب  )رئي��س  الع��زاوي 

االقتصادية جمللس قيادة الثورة(.
كان ثام��ر ه��و املتمي��ز بصراحته من 
بينه��م فأعلمن��ي بصدور ق��رار مبنع 
س��فري من الع��راق بس��بب االمتناع 
عن تنفيذ االمر بس��حب اس��تقالتي 
اس��تنادا الى ما جاء بتقرير الس��فير 

العراقي .
وبعينن مليئتن باحليرة والقلق اوضح 
لي ثامر املصير االسود الذي ينتظرني 

في هذه االيام .
وس��ط تل��ك اللحظ��ات احلرج��ة بدأ 

املظلم  املس��تقبل  امام��ي  يرتس��م 
احمليط ب��أوالدي الثالثة الذين تركتهم 
في عمان على امل العودة اليهم بعد 

ايام ,
فش��عرت وكأني امام فيلم مرعب مير 
امام عيني في حلظات , ما دفعني فورا 
الى تصنع تغيي��ري اجلذري للموقف , 
فأخبرت��ه انني س��حبت االس��تقالة 
اثر زيارة الس��فير لي ف��ي عمان وقبل 

توجهي الى بغداد !
كان��ت تلك الكذبة ه��ي التي انقذت 
حياتي واوالدي , وس��رعان ما الحظت 
مالمح االرتي��اح ترتس��م على محيا 
ثام��ر , فقد بدا وكأن هم��اً كبيراً ولى 
عنه , ليسألني – رغبة في التأكد – " 
هل ان االس��تقالة ل��م تعد قائمة؟ ". 
اجبته بنعم. واشار علي بعدم احلديث 
ف��ي ه��ذا املوض��وع بتاتا ح��ن اقابل 
املس��ؤولن االخري��ن , ووع��د ان يبذل 
مساعيه لدى السلطات العليا لرفع 

احلظر املفروض على سفري .
وكان ما س��اعد عل��ى تغيير موقفي 
ام��ام ثامر ك��ون كت��اب االس��تقالة 
املوجه الى ممثل دولة املقر )االردن( يوم 
24 حزي��ران / يونيو اعي��د لي من قبل 
الوزير االردني قبل ساعات من سفري 
الى بغداد منوها ان االستقالة تخص 

مجلس الوحدة وليس دولة املقر .
هممت بتحرير رس��ائل الى الوزراء في 
اجملل��س , لك��ن ضيق الوقت بس��بب 
الس��فر ال��ى بغ��داد ح��ال دون ذل��ك 
فأجل��ت املوض��وع الى ح��ن العودة . 

واس��تثمرت هذه احلالة – التي اعدها 
هدية من اهلل ع��ز وجل – ألقول لثامر 

أنني سحبت االستقالة .
لق��د تعرف��ت فيما بعد على س��بب 
اصرار بغداد على س��حب استقالتي 
فيما انا ش��خص غير مرغوب فيه في 
بغ��داد كانت راغبة ف��ي ابقاء االمانه 
العام��ة بأي��د عراقي��ة , اذ كان تولى 
املهم��ة قبل��ي املرحوم د. عب��د العال 
العراق��ي  االقتص��ادي   – الصكب��ان 
املعروف – ثم توليت انا املهمة خلمس 
س��نوات , وتريد بغ��داد مجيء عراقي 
للس��نوات اخلم��س الالحق��ة ايضا . 
وبذل��ك يك��ون مجموع امل��دد خمس 
عش��رة سنه في االقل من دون مراعاة 
حق الدول العربية في اختيار امن عام 
من بلد عرب��ي آخر . له��ذا رأت بغداد 
ان اس��تقالتي قبل انتهاء املدة تعني 
ارباًكا خلططها . وقد مت لها ذلك فعال 
وتول��ى املهمة بعدي الس��يد مهدي 
البي��دي ال��ذي كان يش��غل منص��ب 

وكيل وزارة .
ويب��دو م��ن التطبيق ان ذهني��ة وراثة 
املناص��ب العربية تنطل��ق من ذهنية 
الوراث��ة العائلي��ة النظمة احلكم في 

غالبية البلدان العربية .
بعد امتام مقابالت��ي مع رمضان وثامر 
والع��زاوي  وحم��ادي  عل��ي  وحس��ن 
توجهت يوم 30 حزي��ران /يونيو 1982 
ملديرية السفر الستحصال التأشيرة 
عل��ى جواز س��فري طبق��ا لالجراءات 
الس��ائدة . رحب بي الضابط املسؤول 

وق��دم لي فنجانا من الش��اي من دون 
أي معرف��ة س��ابقة ب��ه منادي��اً على 
مساعده إلجراء املطلوب . وبعد برهة 
عاد املساعد رافضاً ختم جواز السفر 
بأم��الء  اوال  قيام��ي  وج��وب  بحج��ة 
اس��تمارات معين��ة الخ��ذ موافقات 
تس��تغرق  الت��ي  اخملتص��ة  اجله��ات 
وكاد   . اس��ابيع  ثالث��ة  او  اس��بوعن 
االمر يتطور الى مش��ادة بن الضابط 
الضاب��ط  وس��معت   , ومس��اعده 
يخاط��ب املس��اعد بنب��رة انفع��ال ) 
للدكتور  ه��ل وضع��ت االس��تمارات 
قدوري وأمثال��ه ؟(. اضطر الضابط ان 
يطلب من مساعده جلب اخلتم وقام 
بنفس��ه بالتأش��ير على جواز سفري 
فتوجهت على الفور الى املطار حيث 
كان��ت الطائرة تس��تعد لألقالع بعد 

ساعتن .
وف��ي املطار م��ررت كما ه��ي العادة , 
بقسم جوازات الس��فر , حيث كانت 

تلك حلظات عصيبة اخرى .
تصف��ح املس��ؤول االمن��ي الس��جل 
الكبي��ر امامه وتطلع ال��ى املالحظة 
املس��جلة على اس��مي مبنع السفر , 
ثم عاد يقلب الصفحات مرات عديدة 
ويقرأ مالحظات لم اس��تطع التعرف 
عليه��ا , وبقيت واقف��ا امامه والعرق 
يتصبب م��ن جبيني , فتلك دقائق قد 

تقرر مصيري .
وحملت ضابط امن كان يراقب املش��هد 

من بعيد مسرًعا باجمليء نحونا ,
حيث اخذ االثن��ان يقلبان الصفحات 

م��رة بعد مرة . واخيراً اش��ار الضابط 
علي باملرور بعد ان حتدث مع املس��ؤؤل 
االمني ف��ي اذنه بصوت منخفض لم 

افهمه .
وهك��ذا توجهت ال��ى صال��ة انتظار 
املس��افرين والقل��ق يحيطن��ي م��ن 
احتمال املن��اداة علي ومنع س��فري . 
جلس��ت في زاوية بعي��دة عن االنظار 
ملدة ثالث س��اعات بس��بب تأخر اقالع 
الطائ��رة , ب��دت لي وكأنه��ا دهر . ثم 
اقلع��ت الطائرة بعد منتصف الليل , 
ولم اتنفس الصعداء اال بعد ان عبرت 
احلدود العراقية , واقس��مت في تلك 
اللحظ��ة ان ال اعود ال��ى بغداد ما دام 

هذا الوضع قائما .
في ليلة س��وداء هربت من عمان الى 

أملانيا 
وصلت عمان فجر اليوم األول من متوز /
يوليو 1982 . وعند الظهر اوعز طبيب 
القل��ب بدخول��ي ال��ى املستش��فى 
فورا ومن��ع جميع الزي��ارات عني ملدة 
الصحي��ة  حالت��ي  بس��بب  اس��بوع 
القلق��ة للغاية . تل��ك كانت نتيجة 
زيارتي لبغداد واالجواء الس��وداء التي 

عشتها .
لم يبق على انتهاء مهمتي الرسمية 
في االردن غير عش��رة شهور تواصلت 
الس��فارة  مشاكس��ات  خالله��ا 
العراقية وبعض احلزبين , واس��تمرت 
معه��ا مضايق��ات اجله��ات االمني��ة 
االردني��ة . اصبح االمر في تلك الفترة 
واضحا امامي : ال عودة الى بغداد , وال 

بقاء في االردن , والس��بيل الوحيد هو 
الس��فر الى بلد يوفر ل��ي الطمأنينة 

واحلياة االمنة .
ف��ي تل��ك الفت��رة العصيب��ة كانت 
االش��ادة بص��دام جانب��ا مهًم��ا من 
بروتوكول التعامل مع املناسبات التي 
مت��ر بالعراق وتتابعه��ا اجهزة اخملابرات 
بدقة لتبن��ي على اساس��ها كيفية 
التعامل مع هذا او ذاك . وتبعا لفهم 
هذا املوضوع النفس��ي اخلطير كنت 
اس��عى في مخاطباتي له ان ادون ما 
يريح��ه وال يدعه يدون نقاطا س��وداء 
, فيم��ا كان االل��م وامل��رارة يحزان في 
النفس كلما حان موعد تدوين ش��يء 

من هذا القبيل .
ف��ي ي��وم انتهاء عملي ف��ي عمان 30 
نيس��ان / ابري��ل 1983 تقدمت بطلب 
ال��ى بغ��داد الحالتي عل��ى التقاعد , 
وكتب��ت الى بعض املس��ؤولن لتأييد 
طلبي من بينهم طه ياس��ن رمضان 
ونوري الويس وسعدون حمادي , لكني 
لم اس��تلم اي جواب م��ا دفعني الى 
الكتابة ثانية , لكن العنوان هذه املرة 

كان صدام حسن .
نقل رس��التي ش��فيق الكمالي الذي 
س��لمها ال��ى حام��د حم��ادي مدي��ر 
مكتب صدام . وبعد اس��بوع اعلمني 
ش��فيق هاتفيا ان ص��دام كتب على 
طلبي باحلرف الواحد :" هل له موقف 
من النظ��ام ام النظام له موقف منه 

!"
وبص��رف النظر عن صياغ��ة التعبير 

كان ش��فيق راغب��اً ف��ي التأك��د من 
احت��رازي من اليوم االس��ود املبيت لي 
, فس��ألني والقل��ق ظاهر على صوته 
"هل فهمت االم��ر يا فخري؟". اجبته 
بنع��م ثالث م��رات . وف��ي وقت الحق 
ذكرني ش��فيق مبفهوم ذلك التعبير : 
صدام هو النظام والنظام هو صدام!

اش��تدت ضغوط الس��فارة العراقية 
عل��ي للتوج��ه ال��ى بغ��داد , فوعدت 
بذلك وهيأت كل ما من ش��أنه تقدمي 
االنطب��اع بعودتي الى العراق . لكنني 
في واقع االمر كنت بحاجة الى بعض 
الوق��ت لتنفيذ خطت��ي بالتوجه الى 
اوروبا , تل��ك التي ابقيته��ا مكتومة 

حتى عن اقرب االصدقاء .
اج��ازة  بغ��داد منح��ي  طلب��ت م��ن 
اعتيادي��ة لثالثة ش��هور حت��ى يفرغ 
اوالدي م��ن امتحاناته��م املدرس��ية , 
فج��اءت موافق��ة رئاس��ة اجلمهورية 
على ش��هرين فقط كانت مناس��بة 
لترتيب اموري , خاصة وان هناك شهر 
آخر مينح ف��ي العادة اللتحاق املوظف 

املعارة خدماته للخارج .
في منتصف ش��هر مت��وز /يوليو اخذت 
الس��فارة تس��أل ع��ن موعد س��فري 
وتتاب��ع اجهزة اخملاب��رات حتركاتي . ومن 
اجل التمويه اوصلت كتاباً رس��مًيا الى 
اخلط��وط العراقية بحج��ز مقعد الى 
بغ��داد ليطمئن اجلميع له��ذه )النية( . 
وفي الوقت نفسه توجهت الى اخلطوط 
االملاني��ة وحجزت مقعدا للس��فر الى 

املانيا قبل يومن فقط من االقالع .

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.
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املقاومة اإللكترونية
وف��ي االجت��اه املعاكس ظهر نش��اط 
"الهاك��ر جس��تر" املعن��ي بقرصنة 
املواق��ع "اجلهادي��ة"، ويدي��ره جن��دي 
اميرك��ي ش��ارك س��ابقاً ف��ي حروب 
اميركية ضد اإلرهاب، ويعمل حالياً في 
حقل االستخبارات واالمن االلكتروني 
ومدع��وم من قب��ل الوالي��ات املتحدة 
االميركية. اجته��ت  االدارة االميركية 
خ��الل ش��هر فبراي��ر 2015 لتجدي��د 
وحتديث جهودها ف��ي مجال املقاومة  
االلكتروني��ة  لتنظي��م داع��ش  بعد 
تكثيف داعش على سياسة تصعيد 
نش��اطه على تويتر ووسائل التواصل 
االجتماعي. وبس��بب هذه التداعيات 
وزارة اخلارجي��ة االميركي��ة  ش��كلت 
االس��تراتيجية   االتص��االت  مرك��ز 
ملكافح��ة اإلرهاب ملالحقة نش��اطات 

التنظيمات "اجلهادية".
اكد مدي��ر وكال��ة اخملاب��رات املركزية 
االميركي��ة ج��ون برينان ف��ي 6 مارس 
2015، ان الوكال��ة بص��دد اجراء اكبر 
تعدي��الت في تاريخها لزي��ادة التركيز 
على عمليات االنترنت ودمج املبتكرات 
الرقمية ف��ي جمع املعلوم��ات. وقال 
"ج��ون برينان"، انه س��يتم تأس��يس 
لرص��د  الرقم��ي"  االبت��كار  "هيئ��ة 
التكنولوجي��ا  تط��ورات  واس��تغالل 
الرقمي��ة، مفيدا بان وكال��ة اخملابرات 
املركزية "سي اي اية" بصدد تشكيل 
وحدات جدي��دة تدعى "مراكز املهام" 
تهدف لزي��ادة التركيز على التحديات 
اجلدي��دة مث��ل انتش��ار االس��لحة او 
مناط��ق جغرافية غي��ر معروفة مثل 
افريقي��ا.  يذك��ر ان برام��ج املراقب��ة 
الت��ي نفذته��ا وكالة االم��ن القومي 

االميركي��ة كش��ف عنه��ا العمي��ل 
السابق لدى اخملابرات االميركية "ادوارد 
س��نودين" منذ عام 2013، تظهر تلك 
حجم استفادة الوكالة من التجسس 
على ش��بكة االنترنت جلمع البيانات. 
بعض املؤسس��ات االعالمية واملواقع 
انتقدت عملي��ات اختراق الى بياناتها 
ومعلوماتها على الشبكة العنقودية 
من قبل "وكالة ناسا" التابعة لألمن 
القوم��ي االميرك��ي. وكش��ف تقارير 
اس��تخبارية ص��ادرة ف��ي 20 فبراي��ر 
االميركي��ة  االس��تخبارات  ان   2015
والبريطاني��ة اخترقت��ا اكبر ش��ركة 
لتصني��ع ش��رائح االتص��ال اخلاص��ة 
بالهواتف احملمولة "س��يم"، وحصلتا 
على مفاتيح تش��فير مما سمح لهما 

مبراقبة املستخدمن.
وتع��ّد بع��ض االط��راف ان م��ا تقوم 
ب��ه وكالة ناس��ا واالم��ن القومي من 
عملي��ات اعتراضي��ة ه��ي عملي��ات 
قرصن��ة اما من��ع بع��ض التعليقات 
على تويتر ووس��ائل التواصل فتعّدها 
تقي��دا حلرية الراي. م��ازال الرأي العام 
في الغرب يعيش حالة من التشويش 
بن اله��وس بتعبير حري��ة الراي وبن 
مكافحة "الدعاي��ة اجلهادية" وازدراء 
االديان. بعض املنظمات رفعت دعاوى 
ض��د وكال��ة االم��ن القوم��ي ومنها 
"هيوم��ن  رايتس  ووت��ش" و"منظمة 

العفو الدولية في الواليات املتحدة".
اجلهادي��ة"  "الدعاي��ة  مواجه��ة  ان 
وش��يطنة االنترنيت ال ميكن ايقافها، 
برغم جه��ود احلكوم��ات واملنظمات، 
التكنلوجيا  ف��ي  احلاص��ل  فالتط��ور 
اجلماعات  تس��تثمره ه��ذه  والتقنية 
ايض��ا بن انصاره��ا من اجلي��ل الرابع 
والذي ميثل الش��ريحة االوس��ع لهذه 
اجلماعات. ف��األداة االميركية وكذلك 

دول االحت��اد االوروب��ي حتاول ان  تس��رع 
القوان��ن  اجراءاته��ا وش��رعنة  م��ن 
ملواجهة هذه التهدي��دات التي بدئت 
تضرب امنها القومي وتلوح بتصعيد 

تهديداتها على املستقبل القريب.

دور املقاتلني الشيشان في سوريا
"الدولة االسالمية" واستقطاب 

مقاتلي الشيشان
تعّد ام��ارة القوقاز التي كان يتزعمها 
الرئيس��ي  املص��در  عم��روف،  دوك��و 
ال��ى  الشيش��ان  املقاتل��ن  إلرس��ال 
س��وريا. التقارير كش��فت ان غالبية 
املقاتلن من وسط اسيا � الشيشان 
اضافة الى كازاخستان تسلك طريق 
تركيا الى سوريا. وتدير هذه العمليات 
باملقاتل��ن  لالجت��ار  عم��ل  ش��بكات 
اضاف��ة ال��ى جانب ش��بكات تنظيم 
"الدول��ة االس��المية" ومبعوثيه��ا . 
تش��ير التقارير امليداني��ة بان مقاتلي 
س��احات  ف��ي  ش��اركوا  الشيش��ان 
"جهادية" واس��عة منها افغانستان 
والباكس��تان وكش��مير واالن  العراق 
وس��وريا. ويبدو ان مقاتلي الشيشان 
م��ن اكثر اجملموعات املقاتلة حماس��ا 
لاللتح��اق "باجلهاد" العاملي ورمبا يأتي 
هذا االندفاع الشيشاني بسبب العزلة 
اجلغرافي��ة عن اجلماع��ات "اجلهادية" 
وممكن وصف  ه��ذه العمليات خطوة 
من "امارة الشيشان"لكسب مقاتلن 

عرب واسالموين لدعم امارتهم. 
املقاتلون الشيشان، يتميزون بالقدرة 
البدنية وشراسة القتال وميثلون دعم 
معنوي لبقي��ة الفصائل. ان مطاولة 
الص��راع ف��ي س��وريا خلق ش��بكات 
عمل وتواص��ل اجتماع��ي وتنظيمي 
ه��ذه  العال��م.  عب��ر  املقاتل��ن  ب��ن 
العالق��ة س��اعدت على اس��تقطاب 

املقاتل��ن حت��ى بع��د عودته��م الى 
اوطانه��م. وكان االع��الن  ع��ن اكب��ر 
تشكيل للشيش��أن في مدينة حلب 
شمال س��وريا  حيث تشكلت كتائب 
"الدولة  لتنظي��م  تابع��ة  مس��لحة 
االسالمية"  وهم من قدامى املقاتلن 
اجملاهدي��ن ف��ي الشيش��ان والقوقاز. 
وتق��ول ادبي��ات ام��ارة القوق��از بان��ه 
"سيتم في املس��تقبل القريب حترير 
القوقاز، وس��نتوجه بعده��ا الى ايدل 
وس��نعمل  الغربي��ة  وس��يبريا  اورال 
بكل قوتنا على حتري��ر اراضي اخواننا 
من نير الكفر القامة ش��رع اهلل، بعد 
ذلك سنتوجه الى كازاخستان واسيا 
الوس��طى.”  هذه الطروحات تعكس 
امارة  عوملة "اجلهاد"والتوحيد لتكون 
القوق��از ذراع  القاع��دة ف��ي روس��يا  
والقوقاز. يش��ار ان كازاخس��تان كان 
لها حض��ور جهادي في االي��ام االولى 

في افغانستان 1989. 

مصاهرة االجانب في سوريا
 اتبعت "الدولة االسالمية" سياسة 
 � االجان��ب  املقاتل��ن  اس��تقدام 
املهاجرين بصحب��ة عوائلهم ابرزهم 
يتمتع��ون  الذي��ن  الشيش��ان،  م��ن 
بامتي��ازات افض��ل م��ن غيره��م من 
املهاجري��ن. ش��هادات س��كان الرقة 
ذك��رت ب��ان عوائ��ل املهاجري��ن م��ن 
بامتيازات  يتمتعون  االجانب  املقاتلن 
بيوت  برفاهية ويسكنون  ويعيش��ون 
راقي��ة رمب��ا كان��وا يفتقدونه��ا ف��ي 
بلدانهم اضافة الى املرتبات والزعامة. 
لقد جنح ابو بكر البغدادي باصطحاب 
قي��ادات اجنبي��ة وعربي��ة ابرزه��ا من 
العراقي��ن م��ن اخل��ط االول املقرب��ن 
منه للس��يطرة على الرق��ة بدال من 
املقاتل��ن احمللين، ه��ذه اخلطوة ممكن 

وصفه��ا بانه��ا اس��تراتيجية امنية 
يتبعها البغ��دادي إلبعاد اي تهديدات 
باخلروج عن زعامته. واعتمدت الدولة 
االس��المية املصاهرة ماب��ن املقاتلن 
وه��ي  احمللي��ن،  والس��كان  االجان��ب 
سياس��ة س��بق ان اتبعتها القاعدة 
ف��ي العراق واليمن م��ن اجل احلصول 
عل��ى احلماي��ة االجتماعي��ة واملالذات 
االمن��ة خاصة في اجملتمعات القبلية، 
لغرس جذورهم في امل��الذات. تناولت 
الدراس��ات والتحقيق��ات ان مقاتلي 
الشيشان التي تقاتل في سوريا تلعب 
دورا مهما بس��بب خبرته��ا التقنية. 
وهم بغالبيتهم من قدامى اجملاهدين 
ض��د الوالي��ات املتحدة ف��ي العراق او 
افغانستان اما خبراء املتفجرات الذين 
تلقوا تدريبا في العراق او افغانس��تان 
ولديهم خبرة تقنية مهمة في صنع 

العبوات.

عمر الشيشاني
يعّد من اشد املسلحن الذين يقاتلون 
ف��ي س��وريا، وظه��ر كاب��رز قائ��د ملا 
يس��مى "الدولة االسالمية". واسمه 
احلقيقي "طرخان باتيرش��فيلي" ولد 
في العام 1968، في بانكيس��ي فالي، 
ف��ي جورجية، ومن اصول مس��يحية،  
انضم الى اجملموعات املس��لحة التي 
تقات��ل ضد احلكومة الس��ورية 2013  
وانه اعطى بيعته ل� "الدولة" "بيعة 
قت��ال ال بيعة ام��ارة"، اي ان��ه يتوحد 
معهم بحكم العدو املش��ترك. سبق 
ان خ��دم في اجلي��ش اجلورجي ويتمتع 
بخب��رات عس��كرية وه��ذا م��ا جعل 
البغ��دادي يعتم��د خبرات��ه ف��ي ابرز 
معاقله ف��ي الرقة ثم دي��ر الزور. وقاد 
مجموعة "جيش املهاجرين واالنصار" 
التي تتألف الى حد كبير من املقاتلن 

الشيش��ان. وفي نوفمبر 2013، اعلن 
الوالء الى ابو بكر البغدادي. وفي العام 
2014، قاد هجوم “للدولة االسالمية” 
ضد اجلماعات املس��لحة املتنافس��ة 
االخرى في ش��رق محافظ��ة دير الزور 
رئيس��يا  قائ��دا  ليصب��ح  الس��ورية، 
لقوات تنظيم "الدولة االسالمية في 
العراق والشام" بعد مقتل املدعو ابو 
عبد الرحمن البيالوي، في شهر يونيو  
2014. قت��ل ابو عمر الشيش��اني في 
دير ال��زور متأثراً بجروح اصيب بها في 
اشتباكات بن جبهة النصرة واجلبهة 

االسالمية في شهر مايو 2015.

مهام املقاتلني االجانب في 
التنظيم

اتبعت "الدولة االس��المية" سياسة 
 � االجان��ب  املقاتل��ن  اس��تقدام 
املهاجرين بصحب��ة عوائلهم ابرزهم 
واسيا  زكازاخس��تان  الشيش��ان  من 
الوس��طى، الذين يتمتعون بامتيازات 
افض��ل م��ن غيره��م م��ن املهاجرين 
واحمللي��ن. لقد جنح اب��و بكر البغدادي 
باصطحاب قي��ادات اجنبي��ة وعربية 
ابرزها م��ن العراقين م��ن اخلط االول 
املقربن منه للس��يطرة عل��ى الرقة 
بدال م��ن املقاتلن احمللي��ن. واعتمدت 
"الدولة االس��المية" املصاهرة ما بن 
املقاتل��ن االجانب والس��كان احمللين، 
اتبعته��ا  ان  س��بق  سياس��ة  وه��ي 
القاع��دة في الع��راق واليمن من اجل 
احلص��ول عل��ى احلماي��ة االجتماعية 
وامل��الذات االمنة خاصة في اجملتمعات 
القبلية، لغرس جذورهم في املالذات. 
اك��دت مص��ادر املعارض��ة الس��ورية 
الشيش��ان  مقاتل��ي  ان  املس��لحة 
الت��ي تقات��ل في س��وريا تلع��ب دورا 
مهما بس��بب خبرتها التقنية. وهم 

بغالبيته��م م��ن قدام��ى اجملاهدي��ن 
ض��د الوالي��ات املتحدة ف��ي العراق او 
افغانستان اما خبراء املتفجرات الذين 
تلقوا تدريبا في العراق او افغانس��تان 
ولديهم خبرة تقنية مهمة في صنع 

العبوات.
استغل تنظيم " الدولة االسالمية" 
املقاتل��ن االجانب اكثر م��ن  تنظيم 
القاعدة النصرة وتنظيمات "جهادية" 
اعالمي��ا  ذل��ك  وظ��ف  وق��د  اخ��رى، 
واس��تخباريا بحصر نش��اطاتهم في 
مجال االعالم والترجمة واملستشفيات 
اخلط��وط  ف��ي  واالداري��ة  امليداني��ة 
اخللفي��ة اكثر من القت��ال والعمليات 
التحقيق��ات  ان  برغ��م  االنتحاري��ة، 
كش��فت عن وج��ود انتحارين اجانب 
نف��ذوا عدد من العملي��ات في العراق 
وسوريا.  التنظيم يستخدم االجانب 
استعماالت مزدوجة، في الوقت الذي 
يس��تفيد م��ن خدماته��م القتالية، 
فهو ايض��ا يختا من بينه��م ان يعود 
الى موطن��ه، ليكون ممث��ال للتنظيم 
والقيام بنش��اطات "جهادية" ومنها 
ترش��يح مقاتل��ن ج��دد وتزكيتهم. 
ه��ذه  ف��ي  امل��ادي  العنص��ر  يبق��ى 
الرئيس��ي، كون  العصب  العملي��ات 
التمويل يسمح له بتشكيل شبكات 
عم��ل وخدم��ات االدارة واالس��تقبال 
واع��ادة التأهيل اجلهادي��ة تتم ضمن 
فرق عمل تابعة الى االقس��ام املعنية 
داخ��ل هيكلية التنظيم، تظهر فيها 

عنصر االدارة والسيطرة.

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
اإلرهاب  ف��ي مكافح��ة  متخصص 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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متابعة الصباح الجديد: 

إج��راء تكمي��م املع��دة يع��د عملي��ة 
تقليدية تتمث��ل بإجراء جراحة لفقدان 
الوزن، حي��ث يتم إزالة ج��زء من املعدة 
ويتم االحتف��اظ مبعدة أصغر حجماً، ال 
يوجد أي تقصير م��ن قبل األمعاء فهو 
مرتبطة باستئصال املعدة ال تكميمها، 
معظ��م املرض��ى يس��تطيعون حتقيق 
النج��اح، وفقدان الوزن بنحو فعال بعد 
إج��راء اجلراح��ة، التي متكنه��م من أن 
يفقدوا 75 و٪80 م��ن وزنهم الزائد في 
اجلس��م خالل 12-24 ش��هراً بعد إجراء 

تكميم املعدة. 

كيفية إجراء تكميم املعدة؟ 
املنظ��ار،  طري��ق  ع��ن  اجلراح��ة  جت��رى 
واس��تئصال جزء من املع��دة حيث يتم 

إزال��ة ما يصل إل��ى ٪85 من املعدة، أما 
بالنسبة ملا تبقى من املعدة فهو أشبه 
بأنب��وب ضي��ق، ولكنها كافي��ة لتبقي 
وظيف��ة املعدة تق��وم بوظيفتها بنحو 
فعال ومكتمل، ولك��ن هناك انخفاض 
هائ��ل ف��ي القدرة عل��ى عق��د الغذاء، 
واحل��د بنح��و فعال من كمي��ة الطعام 
الت��ي يأكلها الفرد ليش��عر باإلش��باع 
واالمتالء، حيث تتم إزالة جزء من املعدة 
مما يقل��ل من إنتاج هرم��ون اجلوع وهذا 
يعد عامالً آخر أس��هم في فقدان الوزن 

امللحوظ. 

ما هي التحفظات املرتبطة بتكميم 
املعدة؟

ألن األه��م يتمثل باحلفاظ على وظيفة 
املع��دة، فهن��اك عدد قليل نس��بياً من 
القي��ود املتعلق��ة بالطع��ام والنظ��ام 
لغذائي الصح��ي الواجب إتباعه، واحد 

من أعظم مزاي��ا تكميم املعدة هو أنه 
ال يوج��د أي حال��ة مرتبط��ة بتقصي��ر 
األمع��اء-أي كأثر بعد إج��راء التكميم، 
وبالتالي تقليل أي مضاعفات مرتبطة 
عادة بعمليات املع��دة، وكما ال يتطلب 

تكميم املعدة أي تعديالت. 

مزاي��ا جتعلك تفض��ل تكميم املعدة 
عن جراحات املعدة األخرى؟

 1 - اإلج��راءات التقييدي��ة: يقيد قدرة 
املعدة، مما يؤدي إلى الش��عور الس��ريع 
بالشبع مع كمية غذاء أقل وليس هناك 

سوء بامتصاص السعرات احلرارية.
2 - اإلغاثة أو حتسني الظروف الصحية 
املتعلقة بالبدان��ة: ميكن أن يؤدي إجراء 
تكمي��م املع��دة لتحس��ينات صحية 
كبيرة مبا في ذلك التقليل من احتماالت 
اإلصابة بداء الس��كري، وارتفاع ضغط 
ال��دم وأمراض القل��ب وتوقف التنفس 

في أثناء النوم، وحمض اجلزر ومستويات 
الكولسترول. 

3 - اإلج��راءات تت��م بواس��طة املنظار: 
إن العملية اجلراحي��ة باملنظار تتطلب 
ش��قوقاً أصغر من العمليات اجلراحية 
املفتوح��ة وحت��دث صدمة أق��ل بكثير 
لألنس��جة مم��ا يقل��ل ف��ي النهاية من 
فت��رات االنتعاش واألل��م الذي يصاحب 

االنتعاش.
 4 - ع��دم ح��دوث أي مش��كالت  ف��ي 
املس��الك املعوية: يتم القيام بوظيفة 
الطبيعية للمعدة عل��ى أكمل صورة، 
فاملرض��ى ل��ن يعان��وا م��ن املضاعفات 
املرتبطة بعمليات املعدة األخرى مبا في 

ذلك »متالزمة اإلغراق.
 5 - ال توج��د حاج��ة لتناول أي فيتامني 
عل��ى  احلص��ول  وميك��ن  مكم��الت:  أو 
التغذية الكافية متاماً من خالل النظام 

الغذائي.
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القاهرة - وكاالت: 
كشفت دراس��ات جديدة، أّن إعادة تسخني بيضة 

مسلوقة في املايكرويف أمٌر خطيٌر للغاية.
وبحس��ب الدراسات التي نش��رها موقع »ذا صن« 
البريطاني، فإّن البيضة في حال أُعيد تسخينها، 
ق��د تنفجر داخ��ل املايكرويف، أو ق��د تنفجر بعد 

إخراجها ونخزها بأداة حادة بنسبة 30%.
وكان أحد الرجال رفع دعوى ضّد أحد املطاعم في 
الواليات املّتحدة، بعدما انفجرت بيضة مسلوقة 
داخل فمه، وأّدت الى خس��ارة سمعه. بحسب ما 

زعم.
وتب��نّي أّن صف��ار البيض، في حال��ة االنفجار، كان 
أس��خن من املي��اه امُليطة بالبيضة، م��ا يؤّكد أّن 
صفار البي��ض تفاعل مع إش��عاعات املايكرويف، 

وبالتالي أّدى الى االنفجار، بحسب الدراسة.

متابعة الصباح الجديد:
كش��فت دراس��ة أجراه��ا علم��اء بريطانيون من 
جامعة » بريستول«، أن التدخني يسرع في ظهور 
الش��يخوخة على وجه الش��خص مما يجعله أقل 

جاذبية وإثارة في عيون اجلنس اآلخر.
 daily وش��ملت الدراسة التي نش��رتها صحيفة
mail، بيان��ات أكث��ر من 500 ش��خص من التوائم 
الذي��ن ينقس��مون إل��ى واح��د يدخ��ن واآلخر لم 
يفعل ذلك، للكش��ف عن جاذبيتهم وشيخوخة 

مالمحهم.
ووجد الباحثون أن »اإلناث غير املدخنات هن األكثر 
جاذبي��ة، في حني أن النس��اء يخت��رن الرجال غير 

املدخنني كأكثر جاذبية بنسبة 68%«.
وق��ال البروفيس��ور إيان بنتون فواك مش��ارك في 
الدراسة، انه: » يفترض أن التدخني يسبب أضرارًا 
للجل��د واملظه��ر، لكن م��ن خالل هذه الدراس��ة 
التوائ��م  الس��بب ألن ه��ذه  إيج��اد  اآلن  ميكنن��ا 

متطابقة وراثياً«.

لندن ـ وكاالت:
أطلقت ش��ركة جوجل، حتديًثا جديًدا، ميّكن اجلمهور 
من محاورة جنوم املش��اهير، ومعرفة أجوبتهم على 

أكثر األسئلة شيوًعا عنهم.
ومتكن تلك اخلاصية الت��ي أطلقتها »جوجل« فقط 
في الوالي��ات املتحدة األميركية، جمهور املش��اهير 
من االس��تماع إلى ردودهم على األسئلة من النجوم 
ش��خصًيا ع��ن طري��ق فيدي��و متّ تصوي��ره بطريقة 

»السيلفي« .
واتفقت جوج��ل مع عدد من املش��اهير لتقدمي تلك 
اخلدمة، فبمجرد البحث عن اسم أحدهم في محرك 
البح��ث جوجل يظهر ف��ي النتيج��ة األولى مقطع 
فيديو قصير للنجم الذي مت البحث عن اسمه يجيب 

فيه عن أسئلة شائعة يطرحها جمهوره عليه.
وكان��ت ش��ركة جوجل خصصت أكث��ر من 10 آالف 
موظ��ف إلزالة املتوى »املتط��رف العنيف« من على 

املوقع خالل عام 2018.

نيويورك ـ وكاالت: 
نقلت ش��بكة بلومب��رج عن أش��خاص مطلعني 
قولهم: إن موقع يوتيوب التابع لش��ركة ألفابت، 
يخطط لتقدمي خدمة بث موسيقى مدفوعة في 

مارس املقبل.
وكش��فت الشبكة أن شركة وارنر ميوزيك جروب 
للتسجيالت وّقعت بالفعل على االتفاق، في حني 
جتري س��وني ميوزيك إنترتينمنت ويونيفيرس��ال 
ميوزيك جروب وميرلني، وهو كونس��ورتيوم يضّم 
شركات تسجيالت مستقلة، محادثات مع موقع 

بث املقاطع املصورة.
وستتنافس اخلدمة، التي يشار إليها داخليًّا باسم 
)رميكيس( وفًق��ا لبلومبرج، مع ع��روض مماثلة من 

سبوتيفاي وشركة آبل.
وقدمت جوجل، وهي وح��دة أخرى تابعة أللفابت، 

خدمة )جوجل بالي ميوزيك( في 2001. 
ودشن يوتيوب في 2016 خدمة باشتراكات تسمى 
)يوتي��وب رد( لتصف��ح املقاط��ع املص��ورة من دون 

ظهور إعالنات وتضم بعض املتويات احلصرية.

إعادة تسخين بيضة 
مسلوقة يسبب الصمم

التدخين يقلل
من جاذبية الشباب

»جوجل« تطلق تحديًثا 
جديًدا »يبهر« الباحثين فيه

خدمة جديدة من 
يوتيوب تقلب عالم 

الموسيقى
جاكرتا ـ وكاالت: 

ف��ي القرى اجملاورة لبركان بالي في 
إندونيسيا تنتشر الفتات حتذيرية 
ذات اليم��ني وذات الش��مال، لكن 
الس��كان يواصل��ون عملهم في 
أراضيهم لكسب قوتهم بالرغم 

من خطر املوت وقرب انفجاره.
ويعمل س��كان القرى القريبة من 
الب��ركان وهم ي��رون أعمدة الرماد 
تنبعث من��ه، وال يثنيهم عن ذلك 
اخلوف م��ن أن ينفجر وال ما زرعته 
الس��لطات م��ن الفت��ات حتذيرية 
لهم وللسياح: »خطر!«، »منطقة 

بركانية«، »ممنوع االقتراب«.
األقرب  ف��ي قري��ة كارانغاس��يم 
للبركان، يواظ��ب وايان كومبيانغ 
عل��ى عمل��ه ف��ي األرض، ويق��ول 
ه��ذا األب لس��بعة أطف��ال : »أنا 
ما زال��ت آتي إلى القري��ة ألتفّقد 
الدجاج وأطعمه«، علماً أن القرية 
تقع على مس��افة أقل من ثمانية 

كيلومترات من فوهة البركان.
وه��و يرب��ي الدج��اج ال لبيعه بل 
الس��تعمال الدي��وك ف��ي لعب��ة 
الدي��وك  قت��ال  أي  »س��ابونغ«، 
التقلي��دي في ه��ذا البل��د الذي 
يجذب الكثير من املراهنات ويؤمن 
لهذا الرجل البال��غ من العمر 45 

عاماً مصدر دخل لعائلته.
أعتن��ي  أن  »عل��ي    : ويضي��ف 
بالديوك لتبق��ى في صحة جّيدة 
وتك��ون مس��تعدة للقت��ال ما إن 

تعود األمور هنا إلى طبيعتها«.
وه��و يخاط��ر بحياته يومي��اً في 
سبيل رزقه، إال أنه أودع عائلته في 
مركز في منطقة آمنة بعيدة عن 

بركان أغونغ.
وطلبت السلطات امللية من 100 
ألف ش��خص أن يخلوا منازلهم، 
وه��ي ال تتردد عن من��ع من يحاول 

العودة متجاهال التحذيرات.
حت��اول  الت��ي  املش��كالت  وم��ن 
الرغبة  التصدي لها،  الس��لطات 
ل��دى أش��خاص فضولي��ني ف��ي 
التس��لل واالقتراب ق��در اإلمكان 

من فوهة جبل النار هذا.
ومن هؤالء الفضوليني الفرنسية 
آن��ا مانغل��ر الت��ي تتس��ّلل إل��ى 

املنطقة املظورة على منت دراجة 
نارية مع صديقها األملاني. وتقول 
»نحن هنا في إجازة، فلم ال نأتي« 

إلى جوار البركان؟
وتتاب��ع قوله��ا : »األم��ر مخي��ف 
طبعاً،  لكن كل ش��يء س��يكون 

على ما يرام«.
إزاء ه��ذه الالمب��االة ف��ي صفوف 
السكان والسياح على حد سواء، 
امللّي��ة على  الس��لطات  تش��دد 
أن اخلط��ر الذي تتح��ّدث عنه هو 

جّدي.

ويقول س��وتوبو نوغروبو املتحدث 
باس��م س��لطات إدارة الك��وارث 
الطبيعية : »نطلب من الس��ياح 
املنطق��ة  يدخل��وا  أال  األجان��ب 

املظورة من دون موافقة«.
تتساقط  »هناك حجارة  ويضيف 
وصوال إلى بعد أربعة كيلومترات 
م��ن فوهة الب��ركان، األمر ينطوي 
على خطر حقيقي، ال يحاول أحد 

أن يتحّدى الطبيعة«.
ويرتف��ع الب��ركان ثالث��ة آالف متر 
ع��ن س��طح البح��ر، وه��و يبعد 

75 كيلومت��راً عن أه��م وجهتني 
اجلزي��رة، كوت��ا  ف��ي  س��ياحيتني 
وس��يمينياك، وهو أيض��اً جبل ذو 
أهمية روحي��ة لدى الهندوس من 
الس��كان املليني، ما يعّقد األمور 

أكثر فأكثر على السلطات.
: »أق��ر بأنن��ا  وواض��ح  نوغروب��و 
نالق��ي صعوبة في إج��الء الناس 
م��ن املنطقة، البع��ض يعتقدون 
أن ث��وران الب��ركان ه��و ح��دث ذو 
أبع��اد روحية ويري��دون أن يعّرضوا 
أنفس��هم للخط��ر ليكون��وا بني 

يدي اهلل« ،إضافة إلى ذلك، هناك 
عدد من املسّنني الذين اعتزلوا في 

الطبيعة ويرفضون املغادرة«.
الراهب  ومن املتش��بثني بالبق��اء 
جي��رو  الثمانين��ي  الهندوس��ي 
مانغكو ال��ذي يق��ول: »ال أريد أن 
أرح��ل من هنا، ومل��اذا أرحل؟« وهو 
ش��هد عل��ى ث��وران الب��ركان في 
العام 1963 الذي أس��فر عن ألف 
و600 قتي��ل. ويضي��ف »س��أبقى 
هنا، وإن ثار الب��ركان فعال، حينها 

سأركض«.

لندن ـ وكاالت: 
العاملية،  قالت منظمة الصح��ة 
إن نص��ف س��كان العال��م ف��ي 
األق��ل ال يتمكن��ون م��ن احلصول 
عل��ى خدم��ات صحي��ة ضرورية ، 
فيما يجب��ر كثيرون آخ��رون على 
دف��ع مبالغ مالي��ة ضخمة تفوق 
طاقتهم مقابل اخلدمات الصحية 

مما يدفعهم إلى الفقر املدقع.
وأضاف��ت، املنظم��ة أن نحو 800 
مليون ش��خص في أنحاء العالم 
أنفقوا عش��رة باملئ��ة على األقل 
من دخلهم على الرعاية الصحية 
وم��ا  ألطفاله��م  أو  ألنفس��هم 
يص��ل إلى مئة ملي��ون منهم لم 
يتبق لهم س��وى 1.90 دوالر يوميا 

للعيش به نتيجة لذلك.
وأفادت املنظمة في تقرير مشترك 

م��ع البن��ك الدول��ي إن م��ن غير 
املقب��ول على اإلط��الق أال يحصل 
أكث��ر من نص��ف س��كان العالم 
على الرعاية الصحية األساسية.

وقال رئي��س البن��ك الدولي جيم 
يوجن كيم في بيان صدر مع التقرير 
: »إذا كنا جادين، ليس فقط بشأن 
حتس��ني النتائ��ج الصحية ،ولكن 
أيضاً بشأن إنهاء الفقر، علينا أن 
نكث��ف جهودنا اخلاص��ة بالرعاية 
الصحية العاملية بشكل عاجل«.

ول��م تكن كل األنباء ف��ي التقرير 
س��يئة إذ ق��ال : إن الق��رن احلالي 
شهد تزايدا في أعداد من يتلقون 
خدم��ات التحصني عبر اللقاحات 
واألمص��ال وم��ن يتناول��ون أدوية 
فيروس نقص املناعة املكتس��ب/

اإلي��دز وموانع احلمل والش��بكات 

الواقية من البعوض.
لكن هن��اك فجوات ضخمة فيما 
يخص تواف��ر اخلدم��ات الصحية 
جنوب��ي  األفريقي��ة  ال��دول  ف��ي 
الصح��راء الكبرى ودول في جنوب 
آسيا حسبما خلص التقرير فيما 
تعان��ي األس��ر في مناط��ق أخرى 
للدف��ع مقابل خدمات أساس��ية 
مث��ل تنظي��م األس��رة وتطعيم 
األطف��ال برغ��م توافره��ا بصورة 

أفضل.
وقال ي��وجن كي��م: إن ذلك إش��ارة 
على أن »النظام فاشل«. مضيفاً: 
نحت��اج إل��ى نقل��ة نوعي��ة ف��ي 
الطريقة التي نوج��ه فيها املوارد 
املالي��ة من أج��ل الصح��ة ورأس 
املال البشري خاصة على مستوى 

الدول«.

متابعة الصباح الجديد : 
ذكرت وكالة ناسا األميركية للفضاء، 
أنها اكتش��فت، بالتعاون مع شركة 
جوجل، نظاما شمسيا بعيداً، يشبه 
نظام مجموعتنا الشمس��ي، حيث 
يتكون من 8 كواكب، تدور حول جنم، 

يطلق عليه اسم كيبلر90-.
اس��تند االكتش��اف على معلومات 
رصده��ا تلس��كوب الفض��اء كيبلر، 
التاب��ع لوكال��ة ناس��ا، فأطلق على 
اس��م  حديث��ا  املكتش��ف  العال��م 

»كيبلر- 90 آي«.
ويكم��ل العالم اجلدي��د، دورة كاملة 
بش��أن النج��م في 14.4 ي��وم، وتقدر 
درجة حرارة السطح الساخن املواجه 

للنجم نحو425 درجة.
وجن��م كيبل��ر90- ه��و أكب��ر وأكث��ر 
س��خونة قلياًل من شمس��نا. ويقع 

عل��ى مس��افة 2545 س��نة ضوئية، 
لك��ن النظ��ام الكوكبي ال��ذي يدور 
حول��ه يش��به نظامن��ا الشمس��ي 

املعروف.
وقال مهندس البرمجيات في شركة 
جوج��ل، كريس��توفر ش��الو: »ه��ذا 
االكتش��اف يجعل كيبلر90- النجم 

األول الذي يس��تضيف أكبر عدد من 
الكواكب مثل نظامنا الشمسي«.

ويعد ه��ذا اإلجناز ضخم��ا ألن علماء 
الفلك كانوا يعرفون بالفعل وجود 6 
كواكب تدور حول كيبلر90-، قبل أن 
تس��هم تقنيات الذكاء االصطناعي 
م��ن غوغل ف��ي اكتش��اف كوكبني 
آخرين يدوران حول النجم نفس��ه مما 
رفع العدد اإلجمالي للكواكب إلى 8 
كما هو احلال في نظامنا الشمسي.
واس��تعمل مهندس��ون من غوغل، 
التي أس��همت في هذا االكتش��اف، 
نوعا م��ن الذكاء الصناعي، يس��مى 
التعل��م اآلل��ي، للغوص ف��ي ماليني 
اإلش��ارات التي أرس��لها تلس��كوب 
كيبل��ر للعثور عل��ى الكواكب التي 
ل��م تص��ل إليه��ا عملي��ات البحث 

السابقة.

نصف سكان العالم محرومون
من خدمات صحية أساسية

»ناسا« و«جوجل« تعثران
على توأم مجموعتنا الشمسية

حياة نشيطة قرب »بركان بالي« بالرغم من قرب انفجاره

يعمل سكان القرى 
القريبة من البركان 

وهم يرون أعمدة 
الرماد تنبعث منه، وال 

يثنيهم عن ذلك الخوف 
من أن ينفجر وال ما 
زرعته السلطات من 

الفتات تحذيرية لهم 
وللسياح: »خطر!«، 
»منطقة بركانية«، 
»ممنوع االقتراب«

بركان بالي

تقـرير

»تكميم المعدة« الحل الناجح واألقل خطورة في خسارة الوزن
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باريس ـ وكاالت: 
أظه��رت تقديرات لفريق قيادة املدن 
األربعني املعني باملناخ )س��ي 40( أن 
من ش��أن تخلي امل��دن الكبرى في 
هذه الشبكة العاملية عن السيارات 
العامل��ة على الوقود عل��ى غرار ما 
يعتزمه بعضها بحلول سنة 2030، 
تف��ادي حصول 45 أل��ف حالة وفاة 

متصلة بتلوث الهواء سنوياً.
وف��ي اكتوبر/تش��رين االول تعهدت 
12 مدين��ة كبي��رة بينه��ا باري��س 
ولوس اجنليس ومكسيكو وسياتل 
"االس��تغناء متام��اً عن الس��يارات 
العاملة مبص��ادر الطاقة االحفورية 
بحلول سنة 2030"، على ما ذّكرت 
رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو وهي 
رئيسة هذه الشبكة التي تضم 91 
مدينة ملتزمة في مكافحة التغير 

املناخي.
مؤمت��ر  خ��الل  ايدالغ��و  وأضاف��ت 
ارنول��د ش��وارزينيغر  صحفي م��ع 
الت��ي   "20 "ار  منظم��ة  مؤس��س 
تضم حكومات اقليمية "في 2030، 
بفض��ل ه��ذا التدبي��ر، س��يتراجع 
مس��توى اجلزيئ��ات الدقيق��ة ف��ي 
باريس وفي هذه املدن ال� 11 األخرى 
بح��دود 1,3 ميكروغ��رام ف��ي املتر 

املكعب".
وبّينت تقديرات جملموعة "سي 40" 
مستندة إلى نتائج نحو مئة دراسة 
علمي��ة: أن مث��ل ه��ذا التراجع في 
معدالت اجلزيئ��ات الدقيقة املضرة 
التي تتغلغل إل��ى عمق الرئتني قد 
يتيح تفادي 400 وفاة مبكرة سنوياً 
في باريس وزيادة 21 يوماً في معدل 
أم��د احلي��اة املتوقع جلميع س��كان 

باريس.
وإذا ما توصلت كل املدن في "س��ي 
40" إلى تقلي��ص معدالت اجلزيئات 
الدقيق��ة بواق��ع 2,5 ميليغرام في 
املت��ر املكع��ب، وهو ه��دف "صعب 
املن��ال لكنه ممكن"، فس��يكون من 
املمكن تفادي "أكثر من 45 الف وفاة 
إضافة  اجملموعة،  سنويا" بحس��ب 
إلى إدخال اآلالف الى املستشفيات 
بسبب مشكالت تنفسية أو قلبية 

وعائية.
وقال ارنولد شوارزينيغر الذي وصل 
إلى مقر بلدية باريس على الدراجة 
الهوائي��ة : "لنا احلق ف��ي التحكم 
بالهواء الذي نتنفسه"، عادا أنه كان 
من "اخلطأ" انتظ��ار اتفاقات دولية 
أو ق��رارات من احلكوم��ة الفيدرالية 

للتحرك إلنقاذ البيئة.

استغناء العالم عن سيارات الوقود ينقذ حياة اآلالف
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متابعة الصباح الجديد: 

حصدت أفالم عن معاناة اإليزيديني 
عل��ى أي��دي اجملموع��ات اإلرهابية 
املتطرفة، والعمال الس��وريني في 
اخلارج وانس��الخ فلسطينيني عن 
عائالته��م، ع��ددا م��ن أب��رز جوائز 
مهرجان دبي الس��ينمائي الدولي 
لدورة السنة احلالية التي اختتمت 

األسبوع املاضي.
فقد نال فيلم »س��بّية« للمخرج 
ضياء جودة جائ��زة جلنة التحكيم 
ف��ي إط��ار جوائ��ز امله��ر اخلليجي 
الض��وء  وه��و يس��لط  القصي��ر، 
على قرار ام��رأة ايزيدية البقاء في 
منزلها في ش��مال العراق بالرغم 
من ن��زوح عائالت كثي��رة لتتحدى 
الذي مارس��ته  بذل��ك االضطهاد 
عصابات داع��ش اإلرهابية في حق 

أفراد هذه األقلية.
وكان داع��ش اإلرهابي س��يطر في 
الع��ام 2014 على ق��رى االيزيديني 
ف��ي ش��مال الع��راق وذب��ح اآلالف 
م��ن الرج��ال، فيم��ا أخذ النس��اء 
والفتيات سبايا له وأرسل الفتية 
إل��ى معس��كرات تدري��ب لتبري��ر 
أعمال��ه ضد أفراد هذه الفئة التي 

يكفرها داعش.
وي��روي الفيلم قص��ة امرأة تنتظر 
ع��ودة زوجها مع ابنته��ا في قرية 
مهجورة ، وهي التي ال متتلك سوى 
مقتني��ات قليلة م��ن بينها جهاز 
رادي��و كانت تس��تمع م��ن خالله 
إلى التطورات املأس��وية عن تقدم 
العصاب��ات اإلرهابي��ة، اضافة إلى 

مرآة كانت تس��تعني بها لتعكس 
أشعة الش��مس على وجه ابنتها 
وجتعلها أكثر س��مرة وقبحا بغية 
ابعاد خطر الس��بي عنها، لتعرف 
فيم��ا بع��د من ش��اب كان يقطن 
اجلب��ال ان زوجها قضى في عملية 

قتل جماعية، وعلى الرغم من هذا 
تواصل حماية ابنتها، حتى انتهى 
االمر بها الى التضحية بنفس��ها 

إلنقاذ ابنتها
وجس��د معان��اة الس��وريني فيلم 
»طعم اإلس��منت« للمخ��رج زياد 

كلث��وم والذي نال جائ��زة مهرجان 
دب��ي الس��ينمائي الدولي عن فئة 
أفضل فيلم غير روائي ضمن جوائز 

املهر الطويل.
ويروي الفيلم قصة عمال سوريني 
ف��ي لبن��ان كان��وا ينجح��ون قبل 

احل��رب في بلدهم بفض��ل ايرادات 
عملهم املوس��مي ف��ي بيروت في 
تغطية تكاليف بن��اء منازل لهم 

في سوريا.
لكن بعد اندالع االحتجاجات ضد 
نظام الرئيس السوري بشار األسد 

في 2011، وما تالها من حرب أهلية 
طاحنة، اضط��ر هؤالء العمال الى 
البق��اء في لبنان، بع��د ان حظرت 
عليهم مغادرة الورشة عند جنوح 
اللي��ل، فيجتمعون ح��ول التلفاز 

لتتبع اخبار الوطن األم.
الصغي��ر  البل��د  لبن��ان،  وي��ؤوي 
نح��و  الهش��ة،  االمكان��ات  ذو 
ملي��ون ومئتي ألف الجئ س��وري 
انس��انية صعبة  يعيشون ظروًفا 

مبعظمهم. 
وكان النزوح والتهجير من القضايا 
البارزة في الدورة الرابعة عشرة من 
مهرجان دبي الس��ينمائي الدولي 
الت��ي انطلق��ت ف��ي 6 ديس��مبر/
كان��ون االول بحض��ور كوكبة من 
جنوم الس��ينما العربية والعاملية، 
أبرزهم املمثلة األس��ترالية كايت 
بالنش��يت احلائزة جائزتي أوسكار، 
والفنان��ة املصرية يس��را والنجم 
واملمث��ل  خ��ان،  عرف��ان  الهن��دي 

البريطاني سير باتريك ستيوارت.
وقد نال��ت اخملرجة الفلس��طينية 
آن ماري جاس��ر جائزة أفضل فيلم 
روائي عن فيلمها »واجب« املرشح 
ألوس��كار أفض��ل فيل��م أجنب��ي 
والذي حصل بط��اله صالح بكري 
ومحمد بكري عل��ى جائزة أفضل 

ممثل بالتشارك.
وي��روي ه��ذا العم��ل قصة ش��اب 
فلس��طيني يع��ود من روم��ا إلى 
الناصرة ليساعد والده على توزيع 
بطاقات الدعوة لزفاف ش��قيقته. 
ويتصال��ح االب��ن مع وال��ده خالل 
إمتام هذه التقاليد بالرغم من منط 

عيشهما املتباين جداً.

الالجئون واإليزيديون محور ألفالم دبي السينمائي الفائزة
اختتم األسبوع الماضي

الفائزون مبهرجان دبي السينمائي

جدة أميركية تبتكر حل
مثالًيا للمحرومات من اإلنجاب 

 ابتك��رت عجوز أميركية حيلة غريب��ة مللء فراغ وحدتها من 
دون اللجوء ألوالدها، الذين شغلتهم مسؤولياتهم عنها.

وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، استعانت »تيري 
ولب��ورن«، البالغ��ة من العمر 50 عاًما، مبوهبتها في الرس��م 
والتصميم لصنع دمية على هيئة طفل رضيع، تكاد تطابق 

مالمح وبشرة األطفال بتفاصيلها الدقيقة.
وذك��رت » ولبورن » في حوارها م��ع الصحيفة أنها اعتمدت 
على ألوان اكريلك، إلضافة تفاصيل ومعالم البشرة للدمية، 
كما استعانت بقطع ملونة من الزجاج لتحل محل العيون، 
وش��عر مصنوع من البالس��تيك أضافته للوجه ملنح شكل 

احلواجب والرموش.
وتأتي مجموع��ة »ولبورن« من الدمي في 3 أعمار، تتراوح بني 
حديثي الوالدة، وحتى عمر 3 أشهر، مضيفة أن الدمي القابلة 
للفك والتركيب بسهولة س��يصل ثمنها بعد إطالقها في 

املتاجر إلى ألف و700 دوالر أميركي.
وأش��ارت اجلدة االميركية إل��ى حرصها عل��ى إضافة جميع 
التفاصيل الدقيقة للدمية والعناية بكل األغراض املصاحبة 
له��ا، لتحل كبديل مثالي ملن لم يرزقوا بأطفال، وللس��يدات 

غير الراغبات بالزواج.

ملكة جمال السعودية تثير
أزمة على مواقع التواصل

شاركت مالك يوسف، ملكة جمال السعودية، في مسابقة 
ملكة جمال الدول العربية، التي تقام بالقاهرة، وأعربت مالك 
عن س��عادتها عبر حس��ابها اخلاص على موقع »إنستجرام« 
مبش��اركة الس��عودية الت��ي تعي��ش انفتاًحا تش��هده ألول 
مرة في املس��ابقة، وأوضح��ت أنها متكنت م��ن تغيير نظرة 
اجملتمعات العربية بصفة عامة للمرأة الس��عودية، متمنية 
أن يتقبل اجلميع التطور الذي تشهده عدد من الدول العربية 

ومن بينها بلدها السعودية.
وأث��ار هاش��تاج -دش��نه بع��ض رواد موقع التدوي��ن املصغر 
»تويتر« حتت عنوان »ملكة جمال الس��عودية«، جداًل واسًعا 
بني أوس��اط الس��عوديني داخل وخارج اململك��ة، حيث أبدى 
البعض إعجابهم مبش��اركة يوس��ف، فيم��ا انهالت عليها 
التعليقات الس��لبية كثي��ر من الس��عوديني، الذين انتقدوا 

تخليها عن النقاب.

زر جديد في فيسبوك
ينقلك إلى واتس آب مباشرة

Click-to-« أطلقت شركة »فيسبوك«، وحدة إعالنية جديدة
WhatsApp« جلعل املشتركني على اتصال بجميع األنشطة 

التجارية.
وس��تكون الوحدة اإلعالنية داخل اإلعالنات على فيس��بوك، 
حيث س��تظهر كزّر »إرسال رسالة« )Send Message(، ومن 
خالل الضغط على هذا اخليار، س��يتم فتح محادثة واتس آب 

مع الشركة وراء اإلعالن.
وقال مدير تس��ويق املنتجات في فيس��بوك بانش��ام غاجار: 
»يس��تعمل الكثير من الناس تطبيق واتس آب للتواصل مع 
الشركات الصغيرة، إنها طريقة سريعة ومريحة للبقاء على 
اتصال، ومن خ��الل إضافة Click-to-WhatsApp إلى إعالنات 
فيسبوك، ميكن للشركات اآلن تسهيل عملية التعرف على 

املنتجات التجارية«.
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سؤال

متابعة الصباح الجديد: 
خاض كثير م��ن املطربني واملغّنني جترب��ة التمثيل، 
سواء في الس��ينما أو التلفزيون، ومنهم من حّقق 
جناحاً كبيراً جعله يصنَّف ممّثالً في كثير من األوقات، 
ومنهم من لم تنج��ح جتربته وبات محّبوه يقلقون 

من نشر خبر بشأن عمٍل درامي قد يشارك فيه؟
عبد احلليم حافظ: جتربة فريدة اس��تطاع الفنان 
الكبير عبد احلليم حافظ ترك بصمٍة كممثل، من 
خالل ع��ددٍ من األفالم الس��ينمائّية الت��ي قّدمها، 
وبلغ عددها ١٦ فيلماً، ش��ارك فيها أمام مجموعة 
من جنوم السينما، مثل شادية وعماد حمدي وفاتن 

حمامة.
وشهد عام ١٩٥٥ عرض اربعة أفالم للعندليب، هي 
»أيامنا احللوة«، »حلن الوفاء«، »أيام وليالي« و«ليالي 
احلب«، ليوصف العام بالعام »الذهبي« للعندليب.

فري��د األط��رش: كان ممي��زاً أيضاً في الفت��رة ما بني 
عام ١٩٤١ و١٩٧٥، ش��ارك الفنان فريد األطرش في 
بطول��ة ٣١ فيلماً، وكّون ثنائي��ات فنية ناجحة مع 

شادية وسامية جمال.
ولعّل أجمل أفالم فريد األطرش كان فيلم »رس��الة 
من امرأة مجهولة« أمام لبن��ى عبد العزيز، وفيلم 

»عهد الهوى«.
محمد فؤاد: تُنس��ب له الثورة احلديثة للس��ينما 

املصرية حني ُعرض فيلم »إس��ماعيلية رايح جاي« 
ف��ي ١٩٩٧، اع��د النّق��اد العمل ث��ورًة حقيقّية في 
مج��ال صناعة الس��ينما املصرّية، ونس��تطيع أن 
نق��ول إّنه��ا كان��ت انطالق��ة حقيقّي��ة لنجومّية 

محمد هنيدي.
ق��ّدم محمد فؤاد أفالم��اً أخرى، ودرام��ا تلفزيونّية، 
وأحدث فيلمه »أميركا شيكا بيكا« الذي اثار ضّجًة 
عند عرضه، لتناوله قضّية الهجرة غير الشرعّية.

عم��ر ذياب: اجلمهور لم يح��ب جتربة عمرو دياب في 
السينما، اذ قّدم عمرو دياب ٣ أفالم سينمائّية هي 
»ضح��ك ولعب وج��د وحب«، »العفاري��ت«، و«آيس 
ك��رمي في جلي��م«، وظهر كضيف ش��رف في فيلم 

»السجينتان«.
وعل��ى الرغم م��ن أّن كل أعماله كان��ت أمام جنوم 
كبار بحجم يسرا وعمر الشريف، إاّل أّنها لم حتّقق 

جناحاً على اإلطالق.
مصطف��ى قم��ر: يحظ��ى الفن��ان مصطفى قمر 
مبوهب��ة متثيلّية قوّي��ة تظهر في أغاني��ه املصّورة، 
وقد متّ توظيفها في كثيرٍ من األعمال السينمائّية 
الناجحة، مثل »أصحاب وال بيزنس«، و«قلب جريء«، 
لك��ن مع اآلس��ف، ل��م حتّقق أف��الم قم��ر األخيرة 
النج��اح املعهود، فتوّقف على ما يبدو عن التمثيل 

في السينما.

البصرة ـ سعدي السند:
ه��و كرنف��ال تش��كيلي ولي��س 
معرض��ا تقليديا فقد اجتمع عدد 
كبير من الفنانني التشكيليني من 
بغداد وعدد من احملافظات ومعهم 
لوحاتهم وحطوا الرحال في قصر 
الثقاف��ة في البصرة ليجعلوا من 
قاعت��ه مكان��ا لع��رض ٦0 لوحة 
متثل جماعة )تض��اد( التي مقرها 
ف��ي بغ��داد وش��اركهم بالعرض 

ع��دد م��ن الفنانني التش��كيليني 
البصريني.

وق��ص ش��ريط افتت��اح املع��رض 
عضو مجل��س محافظة البصرة 
واألع��الم  الثقاف��ة  رئي��س جلن��ة 
باس��م خلف بحضور ع��دد كبير 
من مبدع��ي مدين��ة البصرة من 
شتى االختصاصات ومعهم عدد 
من األكادمييني وشرائح من اجملتمع 

البصري .

ف��ي  تنوع��ت  املع��رض  لوح��ات 
امل��دارس  ب��ني  موضوعاته��ا 
والسريالية  والواقعية  التجريدية 
وتنوعت في جت��ارب مبدعيها وقد 
اطلق اس��م تضاد عل��ى اجملموعة 
اعماله��م  ف��ي  تض��ادوا  ألنه��م 
وتوحدوا في قلوبه��م وقد وجدنا 
والطبي��ب  املهن��دس  منه��م 
املتخصص  واالكادميي  واحلقوق��ي 
بالش��أن التش��كيلي وقد حملوا 

الوانه��م ال��ى البص��رة معلن��ني 
احملبة بأرقى معانيها لهذه املدينة 
ومنها الوف��اء اجلميل لكل العراق 

العزيز.
وفي أحاديثهم ل� )الصباح اجلديد( 
أك��دوا : ان حضورن��ا  الى البصرة 
كان فرصة للفرح اذ ان بيننا من لم 
يشاهد البصرة منذ ٤0 عاما وهي 
املدين��ة التي تدخل ال��ى القلوب 
كونه��ا ثغ��ر العراق وه��ي ميناؤه 

الوحي��د ال��ذي يط��ل عل��ى بحار 
العالم عبر ش��ط العرب وكونها 
املدين��ة الت��ي تتوج��ه اليها كل 
انظار العراقي��ني، ألنها مدينتهم 
التي حتمل خيرات الوطن الغالي .

واشاروا الى اننا جئنا من احملافظات 
نحمل اجلمال واحملبة لهذه املدينة 
واهله��ا وجئنا نترج��م وفاءنا عبر 
لوحاتنا وقد وجدنا حضورا جميال 
وتفاعال مع املع��رض وترحيبا حارا 

بوجودن��ا وكأنن��ا ف��ي بيوتنا فقد 
كان��ت الطيب��ة البصري��ة الت��ي 
عرفناه��ا حاضرة بأص��دق وأحلى 

معانيها.
وكان قص��ر الثقافة ف��ي البصرة 
التاب��ع لدائرة العالق��ات الثقافية 
العامة بوزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار قد اع��د القاعة متطلبات 
املع��رض وهي��أوا كل م��ا يحق��ق 

النجاح له.

60 لوحة من المحافظات مثلت تضاد في البصرة

مطربون اقتحموا مجال السينما..
أّيهم حّقق النجاح األكبر؟ 

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ستشعر أنه ال ميكنك القيام بأي شيء اليوم 
ألنك مصاب باكتئاب شديد. احلقيقة التي ال 
تعرفها اليوم ان املهام التي يجب أن تقوم بها 
ه��ذا اليوم ال ميكن القي��ام إال في هذه احلالة. 

كل ما حتتاجه هو االسترخاء والراحة فقط.

الظروف ليس��ت لصاحلك، ال تنزعج فالوضع 
سيتحسن قريبا. سيتفهم اجلميع موقفك. 
لديك رغبة في حتقيق شيء ما اليوم ولكن ال 
تستطيع. هناك شخص ما سيساعدك هذا 

اليوم في إجناز أعمالك.

تش��به اليوم الش��خص الذي مي��ارس رياضة 
ركوب األمواج، ولذلك يجب أن تكون مستعدا 
قبل أي قفزة! عليك أن تفكر جيدا قبل اتخاذ 
أي خط��وة اليوم. راق��ب كل ما يحدث حولك 

وراقب تصرفات اآلخرين.

ق��د يكون من الصعب جدا التعامل مع بعض 
األش��خاص خاصة املضطرب��ني أو املنفعلني. 
هذا االضطراب قد يكون معديا فانتبه! حاول 
أن جتل��س في م��كان هادئ وال تقل��ق إذا كانت 

األمور ال تسير بالسرعة التي كنت تتوقعها.

تستعيد عالقتك اجليدة بالشريك بعد انتهاء 
س��وء التفاهم األخير، ومتضي��ان معا أجمل 
األوق��ات وأس��عدها. ابتع��د عن األش��خاص 
الس��لبيني واس��تعد قوتك املعنوية وعد إلى 

حياتك اليومية املعتادة.

يتيح لك هذا الي��وم فرصا جديدة وخصوصا 
إذا كن��ت تعمل في مج��ال التجارة. ال تدخل 
في مناقش��ات عنيف��ة قد تؤدي إل��ى تدهور 
العالق��ة بينك وبني احلبي��ب، ألن املصاحلة قد 

تكون مستحيلة بعد ذلك.

ال تتصن��ع الي��وم وال تكن متكلف��ا وتعامل 
بطريقة طبيعية. كل ش��يء س��يكون على 
ما يرام بفضل طاقتك وحيويتك ونش��اطك. 
اطل��ب من اآلخرين املس��اعدة عن��د احلاجة. 

التعاون يقوي الروابط بينك وبني من حولك.

علي��ك أن تنه��ي مهمت��ك مبف��ردك، وبهذه 
الطريقة س��تقوم مبهمتك بش��كل أس��رع 
وس��تالحظ أنك أكثر كف��اءة وباإلضافة إلى 
ذلك س��يكون لديك وق��ت كاف للتفكير في 

بعض اخلطط دون تدخل أي شخص آخر.

علي��ك أن تخفف من القلق الذي تش��عر به 
بس��بب العم��ل. ال جتع��ل مش��اكل اآلخرين 
وأزماتهم تؤثر عل��ى مزاجك. يتعني عليك أن 
تهتم بصحتك وبحالتك املزاجية. املوسيقى 

والفن أفضل وسيلة للشعور بالسعادة.

يطرأ اليوم م��ا يوتر األجواء قليال، وهذا يعني 
أنه��ا هناك مش��كلة تواجهك عن��د حتقيق 
بعض اإلجنازات. من الضروري إعادة النظر في 
بعض التفاصيل. س��تظل ف��ي وضع انتظار 

جواب أو رد على طلب تقدمت به للشريك.

يحم��ل إليك احلظ ه��ذا اليوم أخب��ارا جيدة 
ومفاجآت مناس��بة. تق��وم باملب��ادرات وتبدأ 
بالتعويض عن الوق��ت الضائع، ولكن عليك 
التروي وعدم اجملازفة. إياك والتحدي ومعارضة 

اآلخرين ، كن حذرا فاخلطر كبير.

الدلو الحوتالجدي

لن تس��تطيع أن تقنع من حولك أنك لديك 
قدرة على نقل األخبار بصورة س��ريعة، فرمبا 
يعتق��د البعض أن��ك كاذب ومحت��ال. على 
الرغ��م أن م��ا يح��دث اليوم ق��د يكون ضد 

رغباتك متاما وعكس توقعاتك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
Amber أصل كلمة o 1. مبعنى رحلة

2. النس��بة إلى مجموعة الدول o من 
أسماء السيف مبعنى السيف القاطع

3. مناضلة جزائرية
4. أص��ل كلم��ة Gap o رد دفاع��ا ع��ن 

الشيء وذودا o الضيق من أمر ما
Cut أصل كلمة Zero o 5. أصل كلمة
Tamarind أصل كلمة o 6. دق اجلرس

7. مجموعة النوق واجلمال o عكس حر 
o ثلثا وصل

8. أصل كلمة Canal o بيت الدجاج
9. من تطلب شهادته

أص��ل   Bouquet o أص��ل كلم��ة   .10
Crimson كلمة

 Castle o أصل كلمة o 1. حاجز للماء
Gapأصل كلمة
2. فم o أغصان

طوي��ل   Algebra o كلم��ة  أص��ل   .3
الشجر جميله

4. من أسماء الغزال o مرتفع صغير
5. ميتنع عن األكل طوعا

6. أص��ل كلمة Solid o املاء املنس��اب 
الصافي

7. أخت األب o تغلب على o قط
8. مجم��وع ما كتب في مقال أو كتاب 

o أصل كلمة Cotton o من األطراف
Down أصل كلمة o 9. شجاع

كلم��ة  أص��ل   o وتعف��ن  فس��د   .10
Chemise o ثلثا سيف

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

عبد احلليم حافظ

محمد فؤاد

مصطفى قمر

ملونشريط



لندن ـ وكاالت:
حصل النجم املصري محمد صالح 
عل��ى جائ��زة أفضل العب لش��هر 
تش��رين الثاني في الدوري االجنليزي 
للممت��از.. وبات ص��الح أول مصري 
ين��ال ه��ذه اجلائ��زة. وكان ق��د وقع 
على سبعة أهداف لفريقه الشهر 
املاضي في البرمييرليغ، ليقود فريقه 
ليفربول إلى حتقيق ثالثة انتصارات 

وتعادل.
ويتصدر صالح البالغ من العمر 25 
عاماً ترتيب هداف��ي الدوري برصيد 
13 هدف��اً متقدم��اً بف��ارق ه��دف 
واح��د ع��ن مهاجم توتنه��ام هاري 
كاي��ن. كما س��جل 20 هدف��اً في 
مختلف املس��ابقات من��ذ انتقاله 
إلى ليفربول مطلع املوس��م احلالي 

مقابل 39 مليون جنيه استرليني.

وتس��لم صالح اجلائزة أول أمس في 
مق��ر ميلوود التدريبي في ليفربول، 
وقال: "في كل ش��هر أبذل قصارى 
جه��ودي لتس��جيل أكب��ر عدد من 

األه��داف ومس��اعدة فريق��ي على 
الفوز باملباريات".

وأضاف "س��جلت 7 أهداف الشهر 
املاض��ي وه��و ش��عور رائ��ع، لك��ن 
األهم بالنس��بة إلي ه��و النتيجة 
وقد حققن��ا نتائج جيدة خالل هذا 

الشهر".
وكان صالح نال جائزة أفضل إفريقي 
لعام 2017 املقدمة من شبكة "بي 
بي سي" البريطانية االثنني املاضي، 
بعد أدائه املمي��ز مع روما اإليطالي 

وليفربول ومنتخب مصر.
وحصل ص��الح على رقم قياس��ي 
من األص��وات، بعد قيادته بالده إلى 
نهائ��ي كأس أمم إفريقي��ا والتأه��ل 
إل��ى املونديال ألول م��رة منذ 1990 
بتس��جيله خمس��ة أهداف وصنع 

هدفني آخرين.
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العواصم ـ وكاالت:

تتج��ه أنظ��ار املاليني من عش��اق 
ك��رة القدم ف��ي العال��م العربي، 
صوب الكوي��ت، خالل املدة من 22 
كانون األول اجلاري، وحتى اخلامس 
م��ن كانون الثان��ي املقبل، ملتابعة 

بطولة كأس اخلليج.
وكانت فكرة إقامة هذه البطولة، 
س��عودية، وصاحبه��ا ه��و األمير 
خالد الفيص��ل، الذي طرحها في 
أواخر الستينيات، قبل أن يعرضها 
وف��د بحرين��ي، برئاس��ة الش��يخ 
محمد ب��ن خليفة، رئي��س االحتاد 
البحرين��ي، في ذل��ك الوقت، على 
راوس،  اإلجنلي��زي س��ير س��تانلي 
خ��الل دورة األلع��اب األوملبي��ة في 

مكسيكو سيتي، عام 1968.
ونظرا حلرص البحرين على املضي 
قدما ف��ي تنفي��ذ الفك��رة، عقد 
احتاده��ا اجتماعا عقب العودة من 
املكس��يك، وتقرر توجي��ه الدعوة 
إلى الس��عودية والكويت، ألنهما 
اللتني  الدولتني اخلليجيتني،  كانتا 

انضمتا لالحتاد الدولي للعبة.
الدولتان على املش��اركة  ووافقت 
ف��ي البطولة األول��ى، في ضيافة 
البحري��ن، ابتداًء من 27 آذار 1970، 
وش��اركت قطر بإذن م��ن الفيفا، 
برغم أنها لم تكن ضمن أعضائه 

آنذاك.
ال��دول  ملمثل��ي  اجتم��اع  وُعق��د 
البطولة  املش��اركة، على هامش 
األولى، وتقرر خالل��ه إقامة الدورة 
كل عام��ني، ب��دال م��ن إقامته��ا 
س��نويا، كما اختيرت الس��عودية 

الستضافة النسخة الثانية.
ونص��ت الئحة البطول��ة، على أن 
الفائز باللقب ثالث مرات، يحتفظ 
بال��كأس م��دى احلياة، عل��ى غرار 

بطوالت كأس العالم.
واقتصرت املش��اركة في البطولة 
الكويت  األولى، عل��ى منتخب��ات 
وقط��ر،  والس��عودية  والبحري��ن 
وأقيمت منافس��اتها م��ن 27 آذار 
، حت��ى الثالث من نيس��ان ، على 

ملع��ب مدينة الش��يخ عيس��ى 
الش��يخ  وافتتحه��ا  الرياضي��ة، 
عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير 

البحرين.
وب��دأت البحرين البطول��ة بالفوز 
عل��ى قط��ر 1/2، وف��ازت الكويت 

باللقب األول.
النس��خة  قط��ر  واس��تضافت 
 15 حت��ى  آذار   25 م��ن  الرابع��ة، 
البطول��ة  وكادت   ،1976 نيس��ان 
تنهار قبل انطالقها، حيث هددت 
الدولة املنظمة باالنسحاب منها، 
بسبب اعتراض املنتخبات األخرى، 
عل��ى مش��اركة املصري، حس��ن 
واللبناني، جمال اخلطيب،  مختار، 
م��ع املنتخ��ب القط��ري، وانتهت 

املشكلة باستبعاد الالعبني.
وارتف��ع عدد الفرق املش��اركة في 
البطول��ة إلى س��بعة منتخبات، 
الواحدة،  وعادت لنظام اجملموع��ة 

بعد انضمام الع��راق، التي رفعت 
من مس��توى املنافس��ة، واحتلت 
الفري��ق  خل��ف  الثان��ي  املرك��ز 
الكويتي، ال��ذي أحرز اللقب الرابع 

على التوالي.
النس��خة  عم��ان  واس��تضافت 
الس��ابعة، م��ن التاس��ع إل��ى 26 
آذار 1984، وش��اركت فيه��ا نفس 
املنتخب��ات، بع��د ع��ودة الفري��ق 
العراق��ي، ال��ذي اس��تعاد اللقب 
بالف��وز عل��ى قط��ر، ف��ي مب��اراة 
فاصلة، بضرب��ات الترجيح، حيث 
تعادال في الوقت األصلي س��لبيا، 

في حني حلت الكويت سادسة.
أما الدورة التاسعة، فاستضافتها 
الس��عودية، من الثاني إلى 18 آذار 
1988، مبشاركة نفس الفرق أيضا، 
واستعاد املنتخب العراقي اللقب 
م��رة أخرى، في حني ظهر املنتخب 
الكويتي بشكل أقل من مستواه، 

واحتل املركز اخلامس.
واس��تضافت اإلم��ارات البطول��ة 
ال�12، من الثالث إلى 16 تش��رين 
ثان/نوفمب��ر 1994، وجنح املنتخب 
الس��عودي في إحراز لقب��ه األول، 
في ظ��ل انعدام االت��زان، ملنتخبي 

قطر والكويت.
وتأخر إقامة النس��خة ال�15 حتى 
ع��ام 2002، حي��ث اس��تضافتها 
الس��عودية من 16 إلى 30 كانون 
الثاني، واستطاعت أن حترز لقبها 
الثاني، ف��ي بطوالت كأس اخلليج، 

بعد منافسة قوية مع قطر.
وارتف��ع ع��دد املش��اركني مجددا 
إلى س��بعة منتخب��ات، من خالل 
انضم��ام املنتخ��ب اليمن��ي، إلى 
ف��ي  اخللي��ج،  كأس  منافس��ات 
البطولة ال�16، التي استضافتها 
الكوي��ت، من 26 كانون أول 2003، 

إلى 11 كانون الثاني 2004.

وش��ق املنتخب السعودي طريقه 
بنج��اح، ليدافع ع��ن لقبه، ويحرز 
ال��كأس اخلليجية، للم��رة الثالثة 

في تاريخه.
وبع��د 11 ش��هرا فق��ط، أقيمت 
ضياف��ة  ف��ي  ال���17،  النس��خة 
قطر، وش��هدت هذه الدورة، عودة 
املنتخب العراقي للمش��اركة في 

البطوالت اخلليجية.
إل��ى  املش��اركني  ع��دد  وارتف��ع 
ثماني��ة منتخبات، قس��مت على 
املنتخ��ب  وت��وج  مجموعت��ني، 
القطري باللقب، للمرة الثانية في 
تاريخ��ه، بعدما تغلب ف��ي املباراة 
العماني  نظي��ره  النهائي��ة، على 
عق��ب  الترجي��ح،  بضرب��ات   6/7
واإلضافي،  األصلي  الوقتني  انتهاء 

بالتعادل 1/1.
واستغل املنتخب اإلماراتي، إقامة 
النسخة التالية على مالعبه، في 

ع��ام 2007، وت��وج باللق��ب للمرة 
األولى ف��ي تاريخه، عق��ب تغلبه 
عل��ى املنتخب العمان��ي 0/1، في 

املباراة النهائية.
وبعد س��قوطه مرتني متتاليتني، 
س��جل  النهائي��ة،  املب��اراة  ف��ي 
املنتخ��ب العماني اس��مه أخيرا، 
ف��ي القائمة الذهبي��ة للبطولة، 
وتوج بلقب النس��خة ال�19، التي 
اس��تضافتها بالده، من الرابع إلى 

17 كانون ثان/يناير 2009.
وع��ادت البطول��ة اخلليجي��ة إلى 
أحضان البحرين مجددا، من خالل 
دورته��ا احلادي��ة والعش��رين، التي 
أقيمت خالل الفت��رة من اخلامس 
إل��ى 18 كان��ون ثان/يناي��ر 2013، 

مبشاركة املنتخبات الثمانية.
باللقب  املنتخ��ب اإلمارت��ي  وتوج 
تاري��خ مش��اركاته  الثان��ي، ف��ي 
بالبطولة، وذل��ك بالفوز 1/2 على 

العراق، في املباراة النهائية.
واس��تحق اإلمارات��ي عم��ر عب��د 
الرحم��ن )عموري)، جائ��زة أفضل 
الع��ب في البطول��ة، بعدما لعب 
دورا ب��ارزا في الف��وز باللقب.. كما 
فاز بجائ��زة أفضل ح��ارس مرمى 
في البطول��ة، احلارس العراقي نور 

صبري.
النسخة  السعودية  واستضافت 
وش��ق   ،(22 )خليج��ي  املاضي��ة 
األخضر طريقه بنجاح إلى املباراة 
النهائية، على اس��تاد امللك فهد، 

في العاصمة الرياض.
الس��عودي  املنتخب  تقدم  وبرغم 
بهدف، خس��ر الفريق أمام نظيره 
العناب��ي  ليت��وج   ،2/1 القط��ري 
باللق��ب للم��رة الثالث��ة، ويعادل 
الس��عودية  منتخب��ي  رصي��د 
والعراق، فيما توجت الكويت ب�10 

ألقاب.
وأح��رز الس��عودي ن��واف العاب��د، 
جائ��زة أفض��ل الع��ب ف��ي ه��ذه 
النس��خة، فيما فاز اإلماراتي علي 
مبخوت، بجائ��زة الهداف، برصيد 
خمس��ة أهداف، وحصل القطري، 
قاس��م برهان، عل��ى جائزة أفضل 

حارس مرمى.

تبدأ المنافسات المقبلة.. 22 الجاري

كأس الخليج العربي لكرة القدم.. فكرة سعودية وزعامة كويتية

كأس اخلليج العربي لكرة القدم »أرشيف«

محمد صالح

روما ـ وكاالت:
ب��دأت إدارة ن��ادي يوفنتوس اإليطال��ي التحرك 
للتعاق��د مع بدي��ل للظهي��ر األمين س��تيفان 
ليشتش��تاينر املتوق��ع رحيل��ه ع��ن صف��وف 

البيانكونيري خالل املرحلة املقبلة.
وكانت تقارير قد كشفت مؤخرا أن نادي السيدة 
العجوز لن يعرض على السويسري عقد جديد، 
ما يعن��ي رحيله عن بطل إيطالي��ا بعد انتهاء 
عقده نهاية املوس��م احلالي.. ووفقا لصحيفة 
»كوريري ديلو س��بورت« ف��إن إدارة يوفنتوس قد 
حددت 3 أس��ماء للتعاقد مع أحدهم لتعويض 

رحيل ليشتشتاينر.

تونس ـ وكاالت:
أك��د علي علول��و، املتحدث الرس��مي باس��م 
ن��ادي األفريق��ي، أن إدارة النادي تس��عى بجدية 
إلنهاء أزمة املستحقات املالية للثنائي اجلزائري 
إبراهيم الش��نيحي ومختار بلخيث��ر، الفًتا إلى 
تراكم ديون عديدة على الفريق التونسي بسبب 

تقاعس اإلدارة السابقة.
تليفزيوني��ة:  تصريح��ات  ف��ي  علول��و  وق��ال 
»مستحقات الالعبني بلخيثر والشنيحي، تبلغ 
ملي��ون دينار تونس��ي، وإدارة األفريقي تس��عى 
حالًيا لتس��وية هذا امللف، خصوًصا أننا وجدنا 
تفّهًما من الالعب��ني، وهناك تعامل بكل جدية 

مع هذا املوضوع«.

عمان ـ وكاالت:
يبدأ املنتخب األردني األول لكرة القدم، تدريباته 
اليوم األحد، على اس��تاد امللك عبد اهلل الثاني 
بالقويسمة، بقيادة املدير الفني جمال أبوعابد، 
اس��تعداداً ملواجهة ليبي��ا ودياً، ف��ي 25 كانون 
األول اجلاري، ضمن حتضيرات النش��امى لكأس 

آسيا 2019.
ويس��بق التدريب عقد مؤمتر صحفي ألبوعابد، 
ف��ي مقر االحت��اد األردني، حيث س��يعلن خالله 
قائمة النش��امى، ويس��لط الضوء على بعض 
األس��ماء احملترف��ة في أوروب��ا، والتي س��تمثل 
املنتخ��ب األردن��ي للم��رة األول��ى، إل��ى جانب 
استعرض خطة اإلعداد حلني انطالق كأس آسيا 

عام 2019 في اإلمارات.
وكان املنتخب األردني، حس��م تأهله إلى كأس 
آسيا، بعد فوزه الش��هر املاضي على كمبوديا، 
1-0، وتأكي��د تأهله عن اجملموع��ة الثالثة، قبل 

اجلولة األخيرة من التصفيات اآلسيوية.

يوفنتوس يحدد 3 خيارات 
لتعويض ليشتشتاينر

20 مليون دينار مديونيات 
تطارد األفريقي التونسي

منتخب األردن يبدأ 
تحضيراته لودية ليبيا

نيويورك ـ وكاالت:

حق��ق غولدن س��تايت ووري��رز حامل 
اللقب املوسم املاضي فوزا سهال على 
داالس مافريكس 112-97 ضمن دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني، في 
حني حقق »امللك« ليبرون جيمس جنم 
كليفالن��د كافاليي��رز الوصيف اجنازا 

الفتا.
وفي الغياب املستمر لنجمه ستيفن 
ك��وري املصاب ف��ي كاحله ف��ي اخر 
ست مباريات، س��اهم الثنائي كيفن 
دوران��ت وكالي طومس��ون ف��ي ه��ذا 
نقط��ة   36 االول  بتس��جيل  الف��وز 
معادال رقمه القياس��ي هذا املوسم، 
وجن��ح في 11 متابع��ة، واضاف الثاني 
25 نقطة ليمنح فريقه الفوز في 23 

مباراة من اصل 30.
وصم��د داالس بقي��ادة جنم��ه االملاني 
العمالق ديرك نوفيتسكي )18 نقطة 
و9 متابعات) طويال حتى انه تقدم في 
مطلع املباراة بفارق ثماني نقاط قبل 

ان يتلق��ى هزميته احلادية والعش��رين 
ف��ي 29 مب��اراة منذ مطلع املوس��م 

احلالي.
والف��وز ه��و الثام��ن توالي��ا لغولدن 
س��تايت ووريرز الذي غ��اب عنه ايضا 

دراميوند غرين وزازا باشوليا.
واش��اد م��درب ووري��رز س��تيف كي��ر 
بدوران��ت بقوله »يج��د كيفن دورانت 

احللول دائما جلميع مشاكلنا«.
وتأل��ق »املل��ك« ليب��روس جيمس في 
صف��وف كليفالند كافالييز الوصيف 
وق��اده ال��ى الفوز على ل��وس اجنليس 
ليك��رز 121-112 بتس��جيله تريب��ل 
داب��ل )10 عل��ى األق��ل في ث��الث من 
اخلمس:  الفردية  اإلحصائي��ة  الفئات 
نق��اط، متابع��ات، متريرات حاس��مة، 
سرقة الكرة أو صدها)، مع 25 نقطة 
حاس��مة  متري��رة  و12  متابع��ة  و12 
رافع��ا رصيده ال��ى 59 تريبل دابل في 
مس��يرته ليعادل رقم االسطورة الري 
بيرد ويحتل املركز السادس في تاريخ 

الدوري االميركي.
وحق��ق كليفالند الف��وز 10 مرات في 

اخ��ر 11 مباراة ويتضمن س��جله 21 
انتصارا مقابل 8 هزائم ويحتل املركز 
الثان��ي ف��ي اجملموعة الش��رقية وراء 
يوسطن س��لتيكس )24 فوزا مقابل 

6 هزائم).
وتألق في صفوف ليكرز جنماه الشابان 
بران��دون اينغ��رام )26 نقط��ة) ولونزو 
بول الذي كاد يس��جل تريبل دابل مع 
13 نقط��ة و10 متري��رات حاس��مة و8 

متابعات.
يذك��ر ان جيمس يس��تطيع فس��خ 
عقده في نهاية املوس��م وينضم الى 
ليكرز الذي يبحث عن جنم يعيد اليه 

االمجاد الغابرة.
وحتدث جيمس عن اجن��ازه بعد املباراة 
مش��يدا ببيرد بقوله »انه احد اعظم 
الالعب��ني الذين مارس��وا اللعبة. ظل 
في املالع��ب حتى لم يعد يتمكن من 

اللعب. مقارنتي به امر رائع«.
وتاب��ع »بالنس��بة الى الش��بان اجلدد 
الذين ال يعرفون��ه، يعتقدون بان الري 
بيرد كان مجرد مس��دد جيد للكرات، 
لكنه كان اكثر م��ن ذلك بكثير، كان 

ممررا ويسجل اكثر من 10 متابعات في 
املباراة الواح��دة، كان يدافع ويتحمل 

املسؤولية«.
وس��جل كيفن الف 28 نقطة للفائز 
ايضا واضاف زميله االسباني خوسيه 

كالديرون 17 نقطة.
وهي امل��رة الثاني��ة والعش��رون على 
التوالي التي يتخطى فيها كليفالند 

حاجز ال� 100 نقطة في املباراة.
جه��ود  نيك��س  نيوي��ورك  وخس��ر 
كريس��تابس  النج��م  مهاجم��ه 
بورزينغي��س الصاب��ة ف��ي ركبته في 
الربع الثالث لكنه جنح في االحتفاظ 
بتقدمه حت��ى نهاية املب��اراة ليخرج 
فائ��زا 111-104 عل��ى ج��اره بروكلني 

نتس في دربي املدينة.
وحقق نيكس فوزه الثاني فقط خارج 
ملعبه هذا املوس��م.. وانهى ديترويت 
هزائ��م   7 م��ن  بيس��تونز سلس��لة 
متتالي��ة ليفوز عل��ى اتالنتا هوكس 
105-91، ف��ي حني تغلب مينيس��وتا 
عل��ى س��اكرامنتو كينغز  متبروولفز 

.96-119

غولدن ستايت يقسو على مافريكس وإنجاز الفت للملك جيمس
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين تقرير

من منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني

5:15 عصرًا

2:30 ظهرًا

7:30 مساًء

5:00 عصرًا

2:00 ظهرًا

مفكرة اليوم

وست بروميتش ـ مان يونايتد

فيرونا ـ ميالن

بورنموث ـ ليفربول

بولونيا   ـ يوفنتوس

ليجانس ـ ريال مدريد

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري اإلسباني

مدريد � وكاالت:
أعلن��ت العبة التنس اإلس��بانية، 
جاربيني موجوروزا، أنها ستستهل 
ف��ي  باملش��اركة  اجلدي��د،  الع��ام 
بطولة بريسنب األس��ترالية، التي 
س��تنطلق ف��ي أول كان��ون الثاني 
املقب��ل، وذلك اس��تعدادا لبطولة 

أستراليا املفتوحة الكبرى.
وقال��ت موج��وروزا، أفض��ل العبة 
في ع��ام 2017، واملصنف��ة األولى 
س��ابقا والثاني��ة حاليا، ف��ي بيان 
له��ا: »أري��د مواصل��ة اللعب في 
ومواصل��ة  البط��والت،  كب��رى 
الكف��اح من أجل االرتق��اء مجددا 
لصدارة التصنيف.. ال يوجد شيء 
أخش��اه أو أخبئه، أريد املنافس��ة 
مجددا لتحقي��ق التحديات األكثر 

صعوبة«.

وينتظر أن تشارك موجوروزا بعدها، 
في بطوالت قطر ودبي وإنديان ويلز 
وميام��ي ومونتيري، عل��ى أن يبدأ 
موس��مها الترابي في شتوجتارت، 

وم��ن بعده��ا مدريد وروم��ا وروالن 
ج��اروس.. وفي املالعب العش��بية، 
ستش��ارك ف��ي برمنجه��ام، قبل 

الدفاع عن لقبها في وميبلدون.

محمد صالح أفضل العب في 
البرييميرليج لشهر تشرين الثاني

موجوروزا تكشف عن خطتها 
النطالقة الموسم الجديد

موجوروزا

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلن االحت��اد الدولي لكرة القدم أول 
أم��س إيقاف رئيس االحت��اد البرازيلي 
مارك��و بولو دل ني��رو 90 يوماً مؤقتاً 
من قبل القض��اء الداخلي للفيفا.. 
وأض��اف االحتاد الدول��ي أّن إيقاف دل 

نيرو »قد ميّدد 45 يوماً إضافياً«.
وبات دل نيرو أحد األعضاء السابقني 
جمللس فيف��ا، ممنوعاً من ممارس��ة أي 

مهام رسمية تتعلق بكرة القدم.
ويعتبر دل نيرو أحد شخصيات عدة 
من أميركا اجلنوبية مالحقة من قبل 

العدالة األميركي��ة في إطار قضية 
رشاوى تتعلق باالحتاد الدولي للعبة.

انتخ��ب  عام��اً)   76( ني��رو  دل  وكان 
رئيس��ا لالحتاد البرازيلي في نيسان/

أبريل ع��ام 2015 قبل أيام قليلة من 
الش��رارة األولى لفضائح الرش��اوى 

التي طالت االحتاد الدولي للعبة.
ومتّ إيق��اف دل ني��رو بطلب من غرفة 
التحقي��ق التابع��ة للجن��ة األخالق 
في االحت��اد الدول��ي والتي ترأس��ها 
القاضي��ة الكولومبية ماريا كالوديا 
رييس. وكان الرئيس الس��ابق لالحتاد 

البرازيل��ي جوزي��ه ماري��ا مارين )83 
عام��اً) ال��ذي يحاك��م حالي��اً ف��ي 
نيوي��ورك، من بني املوج��ة األولى من 
الشخصيات التي متّ اعتقالها خالل 
مداهمة رجال الشرطة ألحد فنادق 
زيوريخ ضد س��بعة مس��ؤولني في 

كرة القدم العاملية.
ومتّ فتح التحقيق في فضائح الرشوة 
ضد شخصيات عديدة من املسؤولني 
في أميركا اجلنوبية ومديري العديد 
من ش��ركات التس��ويق، في تشرين 

الثاني املاضي في نيويورك.

إيقاف رئيس االتحاد البرازيلي دل نيرو 90 يومًا مؤقتًا



بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وزير الشباب والرياضة عبد 
دائرة  احلس��ن عبطان، واش��راف 
شؤون االقاليم واحملافظات/ قسم 
املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهبة 
الرياضية، اختتمت دورة التكتيك 
واللياق��ة البدنية الت��ي اقامتها 
الس��ويدية  الدولي��ة  املنظم��ة 
sioss للعلوم الرياضية بالتعاون 
مع املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياض��ي ف��ي ملع��ب املدرس��ة 
ملع��ب  مبجم��ع  التخصصي��ة 
الشعب الدولي واستمرت للمدة 
من 8 ولغاية 10 من ش��هر كانون 
االول اجلاري، وحاضر فيها املصري 
املعتمد لدى املنظمة امين محمد 

اليمني.
حيث اش��ترك فيها 24 مدربا هم 
) مه��دي حس��ن وكاظ��م ناصر 
وعل��ي طال��ب ومحم��د كاظ��م 
وعل��ي صال��ح وع��اء عب��د عون 
وس��تار حس��ن وس��يف خضير 
وم��ان علي ناص��ر وعباس محمد 
واالمير حيدر حس��ن وحيدر عبد 
القادر وعلي خالد ومحمد خيري 
وعباس عني��د وهادي احمد وعبد 
اجلب��ار علي وحيدر خض��ر وحيدر 
جم��ال واحم��د جمع��ة وعباس 
واسماعيل  وماجد عباس  عليوي 
محم��د  ومصطف��ى  محم��د 

ومحمود مصطفى(.
وقال امن ع��ام املنظمة الدولية 
للعل��وم   SIOO الس��ويدية 
الرياضية، الدكتور س��عد منعم، 
ان اقامة النش��اط يأتي في ضوء 
االتصاالت التي جرت بن املنظمة 

وبن وزارة الشباب والرياضة التي 
تدريبي��ة  دورة  اقام��ت  أن  س��بق 
بالتعاون مع دائرة التربية البدنية 
وعل��وم الرياضة ش��هر تش��رين 
األول املاضي، وتعد الدورة اخلاصة 
بالتكتيك واللياق��ة البدنية هي 
النشاط الثاني بالتعاون مع وزارة 
الش��باب والرياضة وهذه املرة مع 
واحملافظات/  االقاليم  دائرة شؤون 
قس��م املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة 

املوهبة الرياضية.
امي��ن  املص��ري  احملاض��ر  ان  وب��ن 
الكف��اءات  م��ن  يع��د  محم��د، 
املتميزة وميلك خبرات طويلة في 
اللعب والتدريب قبل االختصاص 
في إلق��اء احملاضرات لكونه خبيراً 

معتمدأً لدى املنظمة الدولية.
كم��ا، اوضح منع��م، ان املنظمة 
التي مقره��ا الس��ويد، اعتمدت 
ف��ي  متخصص��ن  محاضري��ن 
الع��راق وه��م ) الدكت��ور س��عد 

منعم في التدريب، وعبد اللطيف 
كاظم في التغذية وسميرة عبد 
االصابات  العتابي ف��ي  الرس��ول 

الرياضية(.
من جانبه، وصف احملاضر املصري، 
امين محمد، حض��وره إلى العراق 
بانه يأتي في اطار تلبية دعوة وزير 
الش��باب والرياضة عبد احلس��ن 
عبطان من اج��ل تطوير املاكات 
العامل��ة  الش��بابية  التدريبي��ة 
بالتكتيك واللياقة البدنية، حيث 
تتك��ون ال��دورة م��ن محاض��رات 
عملية ونظيرية تسهم في منح 
املشاركن ملعلومات حديثة جدا.

واشاد احملاضر املصري مبا وجده من 
اجواء مثالي��ة وتهئية متطلبات 
جناح الدورة التي سجلت النجاح 
الكبي��ر بع��د تفاعل املش��اركن 
مع احملاضرات، ضمن هدفهم من 
املش��اركة باالس��تفادة القصوى 

من احملاضرات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ل��م يفقد ع��اء عب��اس، مهاجم 
فري��ق نف��ط الوس��ط، األم��ل في 
حص��د لقب هداف ال��دوري املمتاز 

هذا املوسم.
ويتصدر اإليفواري أب��و بكر كونيه 
مهاج��م الكهرباء الئح��ة هدافي 
ال��دوري العراقي برصي��د 8 أهداف 
بعد مرور 6 جوالت من املس��ابقة، 
خلف��ه عاء عباس 6 أهداف، بينما 
س��جل أربع��ة العب��ن، 4 أهداف، 
وهم أمين حس��ن العب الشرطة، 
وأمجد راضي الع��ب القوة اجلوية، 
ومحمد حامت العب الديوانية، وزياد 

أحمد العب النفط.

وقال ع��اء عباس ف��ي تصريحات 
لق��ب  ع��ن  »احلدي��ث  صحفي��ة: 
الهداف، م��ا زال مبكرًا، ألن الدوري 
في محطاته األولى، ولم يكش��ف 
كامل أسراره، وبالتالي احلديث بعد 
ست جوالت، أعتقد أنه مبكر بعض 
الشيء«.. وأضاف عباس، أن املعدل 
التهديف��ي لفريق نفط الوس��ط، 
وتس��جيل األهداف وحتقيق الفوز، 
ه��و األهم ك��ون النقاط س��تضع 

فريقه في مقدمة الترتيب.
وأش��ار عاء عباس إلى أنه يسعى 
هذا املوسم، ألن يكون بوابة العودة 
الوطني��ة، من خال  للمنتخب��ات 

االجتهاد ومعاونة زمائه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار نح��و ٤٠ من ش��باب برنامج ) # 
تطبي��ق( الذي تنفذه ال��وزارة/ دائرة 
الرعاي��ة العلمي��ة بالتع��اون م��ع 
املؤسس��ات العلمي��ة ف��ي العراق 
، م��ن طلبة كلية العلوم / قس��م 
الكيمي��اء بجامعة بغداد، مع عدد 
وثاثة مشرفات  تدريس��ييهم  من 
من دائرة الرعاية العلمية وبحضور 
املدير الع��ام لدائرة الرعاية د.احمد 
سعد، املنش��آت الرياضية التابعة 
لدائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات 
الوطن��ي  املرك��ز  مجم��ع  ومنه��ا 
لرعاية املوهب��ة الرياضية، و جتولوا 
فيها برفقة املوظف عمار حس��ن 

و اع��ام املرك��ز الوطن��ي وقد قدم 
حسن للطلبة الزائرين شرحاً عن 
طبيعة االلع��اب التي تعنى املراكز 
واحملافظات  بغ��داد  ف��ي  الوطني��ة 
برعاية موهوبيها وصقل قدراتهم 
الرياضي��ة م��ع التوجي��ه الترب��وي 
الس��لوكي الرياض��ي القومي وفنون 
االتكيت الرياضي ، لغرض تهيئتهم 
املنتخبات  الى صف��وف  لانضمام 
الوطنية واألندي��ة، من جانبه ابدى 
فري��ق برنام��ج ) # تطبيق ( اعجابه 
مبا حققته وزارة الشباب والرياضة / 
دائرة شؤون االقاليم واحملافظات في 
مجال بناء و إدارة املشاريع واملنشآت 
الرياضي��ة وس��عادتهم بزيارة هذه 

املرافق الشبابية الرياضية.
من جهته اثنى د. احمد سعد على 
دور جمي��ع دوائر الوزارة في س��بيل 
اجن��اح تنفي��ذ برنام��ج # تطبي��ق 
االقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  وخاص��ة 
واحملافظ��ات وتعاونها املتواصل في 
التي  الرياضي��ة  املنش��آت  مج��ال 
تزورها فرق اجلامعات واملؤسس��ات 
إل��ى تصاع��د  البحثي��ة، مش��يراً 
االعج��اب  و  التضام��ن  مع��دالت 
بعمل الوزارة في أوس��اط الشباب 
اجلامع��ي والت��ي تبين��ت من خال 
اس��تمارات االس��تبانات التي توزع 
على تل��ك الفرق لقي��اس التغذية 

الراجعة عن البرنامج.
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»الصناعات« ينتخب 
إدارة جديدة

محاضرة عن السفر للمركز 
الوطني بالتايكواندو

الجوية يعيد 
ترتيب أوراقه

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتخبت اجلمعي��ة العمومية لنادي الصناعات 
الكهربائي��ة، مجل��س إدارة جديد يق��ود النادي 
خ��ال الفترة املقبل، مس��اء اخلمي��س، بالنادي 
الثقاف��ي في العاصمة بغداد، بحضور عددٍ من 
الرياضين والقانونين من ممثلن وزارة الش��باب 

والرياضة واحتاد الكرة.
أش��رف على االنتخابات، جلنة مكونة من اخلبير 
الرياضي باسم جمال، والقانوني الرياضي قيس 
محمد أسود، وماجد عبد احلميد ممثًا عن دائرة 
الصناع��ات الكهربائية، كما حض��ر مدير عام 
دائ��رة الصناع��ات الكهربائية الس��يد محمد 
قاس��م مفت��ي، وكذلك عضو مجل��س النواب 
كامل الزيدي، وأحمد املوس��وي مدير العاقات 

والتعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة.
لن��ادي  اجلدي��د  اإلدارة  مجل��س  انتخ��اب  ومت 
الصناع��ات، وفًق��ا للقان��ون 18 لس��نة 1986 
1988، بع��د أن مت ق��راءة  37 لس��نة  وتعدي��ل 
التقريرين املال��ي واإلداري وإقرارهما من أعضاء 

النادي.
وأسفرت االنتخابات عن فوز كل من علي خلف 
جابر )رئيًس��ا(، وصف��اء صاحب نائًب��ا للرئيس، 
أحمد صدام أميًنا للس��ر، وعلي محسن أميًنا 
مالًي��ا، وكل من صب��اح ناهي وجمال جاس��م 
وحيدر ش��ويع وعدنان منهل وس��يف س��امي 

على منصب العضوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألقى مس��ؤول التربي��ة والتنظيم ف��ي املركز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية، وائل محمد، 
محاضرة لاعبي املرك��ز الوطني بالتايكواندو، 
وكان��ت عن الس��فر وكيفية التعام��ل باملطار 
والطائرة، حيث شرح مسؤول التربية والتنظيم 
العدي��د م��ن النق��اط الت��ي ميك��ن ان ترتق��ي 
بشخصية الرياضي في السفر واملشاركة في 
املعس��كرات التدريبية اخلارجي��ة او البطوالت 

الرسمية.
واوضح انه ألقى محاضرات مش��ابهة ملنتخب 
ك��رة اليد ال��ذي اش��ترك مؤخراً ف��ي البطولة 
العربية بالس��عودية، وملنتخب الش��باب الذي 

اشترك في بطولة غربي آسيا في إيران.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يرغب راضي شنيش��ل م��درب القوة اجلوية في 
اس��تثمار فترة توقف الدوري إلعادة ترتيب أوراق 

الفريق بعد البداية املرتبكة هذا املوسم.
وقال شنيش��ل في تصريحات صحفية: »فترة 
توقف الدوري الرتباط املنتخب ببطولة )خليجي 
23( س��تصب في مصلحتنا إلعادة ترتيب أوراق 
الفري��ق بعد البداية املرتبكة في اجلوالت األولى 

من الدوري«.
وب��ننَّ »الفوز ف��ي اجلولة السادس��ة على أمانة 
بغ��داد، منحنا اس��تقرارًا في توقيت مناس��ب 
الس��تثمار التوقف ملعاجلة األخط��اء التي وقع 
بها الفريق في اجلوالت املاضية، وخوض مباريات 

جتريبية ملنح الفرصة جلميع الاعبن«.
وأش��ار إل��ى أننَّ »املباريات التجريبية س��تمنح 
الفريق فرصة تصحي��ح األخطاء، كما أن وقت 
التوق��ف 25 يوًما كافًيا ملعاجلة الفريق معنويًا، 

وبدنًيا، وتكتيكًيا«.
يذك��ر أننَّ القوة اجلوية، رفع رصيده إلى النقطة 

الثامنة بعد فوزه على أمانة بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أبدى السفير السعودي في بغداد، 
الشيخ عبدالعزيز خالد الشمري، 
استعداد منتخبات األخضر، للعب 
في أي مكان بالعراق، من أجل دعم 
ملف رفع احلظر عن جميع املاعب 

الرياضية.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال وزير 
عبداحلس��ن  والرياضة،  الش��باب 
عبط��ان، ف��ي مكتب��ه، للس��فير 
الس��عودي ببغداد، اخلميس.. وقال 
الش��مري »الوف��د الرياض��ي الذي 
سيزور اململكة العربية السعودية، 
خ��ال األس��بوع املقبل، س��يكون 

محل ترحيب وتقدير«.
وأشاد السفير السعودي، ببرنامج 
الذاك��رة العربي��ة، ال��ذي أقامت��ه 
وزارة الشباب والرياضة في بغداد، 
معربا عن ش��كره وتقديره حلسن 
االس��تقبال للوف��ود العربية.. من 
جانبه، أك��د عبط��ان، أن التواجد 
السعودي في ملف رفع احلظر عن 
العراق، له أهمية كبرى، ملا متتلكه 
الدول��ة الش��قيقة م��ن تأثير في 

الوسط الرياضي.
م��ن جانب اخ��ر، وصل مس��اء أول 
أم��س منتخ��ب العراق، إل��ى دبي، 
اس��تعدادا ملواجهة اإلم��ارات وديًا، 
اليوم ، ضم��ن حتضيرات الفريقن، 

لبطولة كأس اخلليج.
وق��ال م��درب املنتخ��ب العراق��ي، 
باسم قاس��م »خضنا امس املران 
األول م��ن أج��ل االس��تعداد لودية 
األبيض اإلماراتي«.. وأضاف قاسم 

ف��ي تصريح��ات صحفي��ة »ودية 
اليوم، مهمة ألسود الرافدين، قبل 
التوجه للكويت وخوض منافسات 
خليج��ي 23«.. وأوضح قاس��م، أن 
منافس��ات بطول��ة كأس اخلليج، 
ستكون مشتعلة بالندية واإلثارة، 
كون أغلب املنتخبات سيشاركون 

بالفريق األول وبكامل جنومهم.

ون��وه قاس��م، أن الع��راق يدخ��ل 
خليج��ي 23، م��ن أجل املنافس��ة 
على لقبها، بعد الفشل في بلوغ 

نهائيات مونديال روسيا.
إل��ى ذلك، اص��در االحت��اد العراقي 
لكرة القدم بيانا حصلت »الصباح 
اجلدي��د« على نس��خة من��ه، جاء 
في��ه: تابع اإلحت��اد العراقي لإلعام 

التطورات  بالغ  الرياضي بإهتم��ام 
األخيرة لق��رار َعّد اللجنة األوملبية 
الوطني��ة العراقية كيان��اً ُمنحاً، 
وبيان اللجنة األوملبية الذي تضمن 
تعلي��ق كاف��ة اإلج��راءات اإلدارية 
واملالي��ة ملقره��ا الع��ام واإلحتادات 
الرياضي��ة املنضوي��ة حت��ت لوائها 
عطف��اً على هذا الق��رار، ما يعني 

إيقافاً قس��رياً للرياض��ة العراقية 
للحركة  برمتها وتعطياً مؤسفاً 
األوملبي��ة ق��د يعرضه��ا لعقوبات 
دولي��ة في مرحل��ة زمنية تتطلب 
تفعي��ل مجم��ل حلق��ات العمل 
آمال  لتحقي��ق  الرياض��ي س��عياً 
وطموح��ات جمهورنا الرياضي في 
رف��ع احلظ��ر الكامل ع��ن ماعبنا 

عق��ب النصر العراق��ي الناجز في 
دحر اإلرهاب وطرد عصابات داعش 
اجملرمة وحترير ت��راب العراق الطاهر 
من دنسها وما يتطلبه هذا النصر 
من توظيف وتضافر كامل اجلهود 
والطاقات لعودة احلياة إلى ماعب 
ومحافظ��ات  احمل��ررة  احملافظ��ات 

العراق كافة.
إن إحتادنا يعل��م متاماً الدور الكبير 
ال��ذي يضطل��ع ب��ه في املش��هد 
والدولي،  والعرب��ي  الرياضي احمللي 
لكون اإلع��ام الرياضي محور من 
مح��اور االرتكاز ف��ي كل الهيئات 
الدولية،  الرياضي��ة  واملؤسس��ات 
لذا فهو يأم��ل حضور لغة العقل 
واحلكمة واإلرت��كان إلى لغة احلوار 
وتغليب املصلح��ة العامة خدمة 
واإلرتقاء بها  العراقي��ة  للرياض��ة 
عبر إنتهاج لغة القانون في جميع 
بقطاع��ي  املعني��ة  مؤسس��اتنا 
الرياض��ة والش��باب وَس��ِن قوانن 
رياضي��ة تض��ع هذه املؤسس��ات 
في إطارها القانوني والرس��مي مبا 
يتوافق مع قوانن الدولة العراقية 
واملؤسس��ات الرياضي��ة الدولي��ة 
مل��ا يتمتع ب��ه بلدن��ا م��ن مكانة 
وس��معة كبيرت��ن جعلته محط 
إحت��رام وتقدير عالي��ن في جميع 
احملافل الدولية، وفي الوقت نفسه 
نُح��ذر كل م��ن يحاول أو يس��عى 
لسرقة الرياضة العراقية وحرفها 
الصحي��ح خدمة  ع��ن مس��ارها 
ألجن��دات سياس��ية أو مصال��ح 
داعمن  وفئوية، وس��نبقى  حزبية 
للرياضة العراقية وس��بل اإلرتقاء 

بها كوننَّه واجب وطني.
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بغداد ـ إعالم األولمبية:

قرر االحت��اد املرك��زي للدراج��ات الغاء 
املش��اركة في بطولة العرب للنساء 
املق��رر انطاقه��ا  ف��ي مدين��ة دب��ي 
االماراتية  في ال�25 من ش��هر كانون 
االول اجلاري ، فضا عن الغاء املشاركة 
في بطولة اس��يا في مينمار التي من 
املقرر ان تنطلق بالس��ادس  من شهر 

شباط من العام املقبل.
وقال رئيس االحتاد املرك��زي للدراجات، 
محمود عزي��ز : ان االحت��اد ابلغ نظيره 
العرب��ي بعدم القدرة على املش��اركة 
في البطولة بس��بب تعليق اإلجراءات 
االوملبي��ة  للجن��ة  واملالي��ة  اإلداري��ة 
الوطنية العراقية واالحتادات الرياضية 
املنتمي��ة، واعتباره��ا م��ن الكيان��ات 
املنحل��ة وقط��ع الدعم املال��ي عنها. 
مشيرا الى: ان هناك عزمية واصرارا من 
قبل العب��ات املنتخب عل��ى رفع غلة 
االوسمة للعراق بعد ان متكن منتخبنا 
للرج��ال م��ن حتقي��ق اربعة اوس��مة 
متنوعة في بطولة العرب االخيرة في 

مدينة شرم الشيخ املصرية.
واضاف رئيس االحتاد املركزي للدراجات: 

ان االحتاد ايضا قرر الغاء اقامة بطولة 
الع��راق جلمي��ع الفئات الت��ي كان من 
املق��رر له��ا ان تق��ام ف��ي محافظ��ة 
تل��ك  ع��ن:ان  كاش��فا   . الديواني��ة 
اإللغاءات قد تس��ببت في اس��تنزاف 
مال من قبل األندية واالحتاد للتحضير 
واالستعداد جلميع املشاركات اخلارجية 

والداخلية.
وطالب رئيس احتاد الدراجات من جميع 
املعنين ب��أن يضعوا نص��ب أعينهم 
اهمي��ة الرياضة بالنس��بة للعراقين 
وهي خ��ط احمر ال ميكن الحد الوقوف 
امام��ه. مبين��ا: ان احلاج��ة اصبح��ت 
ملحة ان يكون للحكماء دور فعال في 
حلحلة تلك االزمة التي وضع اللجنة 
االوملبي��ة في حرج قانون��ي، واال فاألمر 
يصبح خطيرا على الرياضة العراقية 
اذا دول��ت وهذا م��اال تريده االوس��اط 
الرياضية، ولكن يحاول البعض ان يجر 
االمر الى خلق املشكات في املنظومة 

الرياضية ملصالح خاصة.
من جانب اخر، ق��رر االحتاد املركزي لرفع 
االثقال عدم املشاركة في بطولة العرب 
التي س��تنطلق في العاصمة املصرية 
القاهرة مابن الثامن عشر من الشهر 
اجلاري وتستمر لغاية الرابع والعشرين 

منه بس��بب  تعليق اإلج��راءات اإلدارية 
الوطني��ة  االوملبي��ة  للجن��ة  واملالي��ة 
العراقي��ة واالحت��ادات الرياضية وعدها 

من الكيانات املنحلة.
وق��ال رئيس احتاد رفع االثق��ال ، محمد 

مزع��ل: ان االحتاد قرر ايضا إلغاء بطولة 
اندي��ة العراق لاش��بال الت��ي كان من 
املقرر له��ا ان تنطل��ق أول أمس، فضا 
ع��ن الغ��اء جمي��ع البط��والت احمللية 
واخلارجي��ة خال العام املقبل. مش��يرا 

الى: ان ه��ذا االمر ين��ذر باخلطر الكبير 
على رياضة االجناز العالي نتيجة تدخل 
بع��ض السياس��ين الذي��ن اليق��درون 
اهمي��ة الرياضية للجماهي��ر العراقية 
والتحدي��ات اخلطيرة الت��ي قد تعصف 

بالرياض��ة العراقية اذا عبرت التدخات 
السياسية خارج احلدود العراقية.

 واوضح رئيس االحتاد : ان اللجنة االوملبية 
ه��ي اللواء ال��ذي نحتمي ب��ه ونتعامل 
معه��ا  الن الش��خوص املتواجدين في 
املكت��ب التنفيذي وهرمها ج��اءوا عبر 
صناديق اقتراع وبشفافية عالية وامام 
انظار احلكومة ووس��ائل االعام. مبينا: 
ان قبي��ل كل مرحل��ة انتخابية للجنة 
االوملبي��ة نرى ان هناك طيفا سياس��يا 
يحاول الدخ��ول في املعت��رك الرياضي 
ويصطدم بأهل االختصاص من النخب 
الرياضي��ة التي تريد احلف��اظ على هذا 
املفص��ل احليوي ال��ذي يهم ش��ريحة 
واسعة من ابناء الشعب العراقي الذي 
عجزت السياس��ة عن توحي��ده، فيما 
ش��اهدنا الرياضة كيف استطاعت ان 

توحده عام 2007 .
وطال��ب رئي��س احت��اد االثق��ال جمي��ع 
ج��ادة  بوقف��ة  الرياضي��ة  االحت��ادات 
م��ع اللجن��ة االوملبي��ة لرف��ع الظل��م 
واحليف عن رياضة االجن��از العالي التي 
استطاعت ان حتقق الكثير من االجنازات 
االسيوية خال السنوات االخيرة، وهذا 
يحسب للبيت االوملبي الراعي والداعم 
جلميع االحت��ادات املركزي��ة، ومنها احتاد 

رفع االثقال.
يذكر ان منتخبنا الوطني برفع االثقال 
قد حقق نتائج مشرفة في دورة االلعاب 
االس��يوية للصاالت املغلقة في عشق 
اباد، بعد ان متكن الرباع صفاء راشد من 
الفوز بالوسام الذهبي، بعد ان حل اوال 
في منافس��ات رفع االثق��ال في وزن 85 
كغم ، والرباع احمد فاروق نال الوس��ام 
النحاس��ي في وزن 77 كغ��م، فيما فاز 
الرباع سلوان جاسم بالوسام البرونزي 
ف��ي منافس��ات وزن  105كغ��م، فيما 
حلت الرباعة، هدى س��الم، رابعا ضمن 

منافسات رفع االثقال بوزن 90كغم.
هذا واعلنت احتادات الفروسية والرماية 
واالثق��ال والكاراتي��ه والي��د والبلي��ارد 
والدراج��ات  واجلوجيتس��و  والطائ��رة 
والبيس��بول وبناء االجسام والكونغ فو 
والكي��ك بوكس��نغ والتايكواندو وكرة 
الطاولة واملواي تاي والكيكو ش��نكاي 
وممثلي��ات كرب��اء واالنب��ار والس��ماوة 
والناصرية والعمارة والكوت والديوانية 
واملوص��ل واربيل ودهوك والس��ليمانية 
وحلبج��ة، تعلي��ق اجراءاته��ا االداري��ة 
واملالية انس��جاما مع ق��رارات املكتب 
التنفي��ذي للجن��ة االوملبي��ة الوطنية 

العراقية.

تضامنًا مع قرار اللجنة األولمبية

»الدراجات« و«األثقال« يلغيان مشاركتهما في بطولة العرب

تقرير

بطولة العرب للنساء بالدراجات

ملعب كربالء

اختتام دورة التكتيك واللياقة البدنية

المنظمة الدولية SIOO تختتم دورة التكتيك 
واللياقة البدنية بالتعاون مع المركز الوطني

عالء عباس: أسعى للقب 
الهداف والعودة للمنتخب

جولة لشباب برنامج )#تطبيق(
 بدائرة شؤون األقاليم والمحافظات

المصري أيمن محمد يشيد بتعاون وزارة الشباب والرياضة

عالء عباس



الصباح الجديد - وكاالت:
جتري اجلمعية امللكية ملكافحة قتل 
احليوانات، حتقيقات بشأن قتل طيور 
البجع، ودفعت باملزي��د من الدوريات 
اإلضافي��ة في املنطق��ة، في أعقاب 
سلس��لة من االكتش��افات املريعة 
في تيمس��ميد جنوب ش��رق لندن، 
وذل��ك بع��د العث��ور عل��ى بجعتني 
قطع رأسهما في حديقة بيرشمير 

الش��هر املاضي، في ح��ني عثر على 
واحدة أخرى في حديقة ساوثميري.

ويب��دو أن ثالث��ة م��ن ه��ذه الطي��ور 
قد عانت م��ن املصي��ر املفجع، بعد 
اإلب��الغ ع��ن فقدانها ف��ي املنطقة، 
الصامتة  البري��ة  البجع��ات  وتع��د 
ف��ي بريطاني��ا م��ن ممتل��كات التاج 
القانون��ي  غي��ر  وم��ن  البريطان��ي، 

قتلها.

ان  وم��ن املعل��وم 
أي ش��خص تثبت إدانته 

مبحاولة إحلاق األذى بهذه الطيور 
البرية، أو قتلها، أو أخذها من 

دون ترخيص مس��بق، ميكن 
أن يواجه عقوبة الس��جن 
ملدة تصل إلى 6 ش��هور، 
أو دفع غرامة تصل إلى 5 

آالف جنيه إسترليني.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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من رّشحهم ..؟

جمال جصاني

هذا هو الس��ؤال الذي ينبغي طرحه للشروع بخطوات جادة 
ملواجهة كل هذا الفش��ل والفس��اد الذي راف��ق ما يفترض 
أنها مرحل��ة للعدالة االنتقالية والتحول صوب بناء النظام 
الدميقراطي اجلديد، عل��ى أنقاض اعتى األنظمة التوليتارية 
الت��ي عرفه��ا تاري��خ املنطقة احلدي��ث. من ال��ذي أصر على 
تقدمي الفاشلني والفاس��دين الى املفاصل احليوية للتجربة 
السياسية الفتية؟ هؤالء الذين ما زالوا مطمئنني لوضعهم 
ومكانتهم وأدوارهم التي تلقفوها بعد أن أزاح لهم املشرط 
اخلارج��ي كل ما كان يعيقهم زم��ن هيمنة قوارض "العصر 
الزيتوني". من دون التوقف مبس��ؤولية وشجاعة ووعي أمام 
هذا الس��ؤال، س��يكون حالنا أش��د مرارة وبؤساً من مصير 
طي��ب الذكر دون كيش��وت وحرب��ه العتيدة ض��د طواحني 
الهواء. لقد تابعنا حلقات هذا املسلس��ل البائس في احلرب 
املزعومة ضد الفس��اد وتسلق الفاش��لني وعدميي الكفاءة 
والنزاه��ة واخلبرة الى املواقع احلساس��ة في الدولة واجملتمع، 
حي��ث تختفي وجوه وتتبخر عن مس��رح األح��داث )من دون 
حس��اب وكتاب( لتحل مكانها قواف��ل أخرى ال تقل موهبة 
عن أس��الفها وهكذا دواليك.. حيث تبقى احليتان وش��بكة 
املصالح والعقائد والعقليات املسؤولة عن كل ذلك ال مبنأى 
عن الشك وحس��ب بل تقف وتنبري بنفسها لتنظيم مثل 

هذه املسرحيات االستعراضية حملاربة الفشل والفساد..!
في مثل هذه املسلس��الت اململة تدرك هذه الدمى طبيعة 
األدوار املناط��ة به��ا، والوق��ت احمل��دد لها، وأهمي��ة الطاعة 
وااللت��زام بفرامني أصحاب الفضل عليها مبا ش��فطته من 
مواق��ع وعناوي��ن وامتيازات م��ن دون وجه ح��ق، لذلك نراها 
تتوارى وهي ممتنة ملن صنعها ورشحها. لقد شاهدنا جميعاً 
ن��وع اخمللوق��ات التي برزت فجأة الى مس��رح األح��داث، بعد 
ظهور ش��بح أول دبابة أجنبية على أحد جس��ور بغداد ربيع 
العام 2003، وكيف جعلوا من أنفسهم صناعاً لذلك احلدث 
)التغيير( بوصفهم "مجاهدين أو مناضلني أو.." وما تطلبه 
ذلك من استحقاقات ومكافآتا على تلك "اخلدمة" التي لم 
نس��مع عما مياثلها في جميع جتارب األمم واجملتمعات األخرى. 
لقد وضعت دعامات الفشل والفساد بشكل ممنهج وواسع، 
ال س��يما وأن النظام املب��اد كان رائداً في التمهيد لكل هذه 
االس��تباحات التي عصفت مبا تبقى من أسالب املؤسسات 
الرس��مية والش��عبية، مبا خلفه من حطام البشر والعقول 
والهم��م. إن منظومة القيم واملعايي��ر املهيمنة حالياً عند 
غالبية القوى والكتل املتنفذة، لن تفضي لغير ما نعيش��ه 
اليوم من تش��رذم وخيبات وهزائم على ش��تى اجلبهات، ولن 
جتدي نفعاً مثل هذه العطابات واحللول الترقيعية ملا حل بنا 
من كوارث ومحن، ال س��يما بعد أن حول "أولياء األمر اجلدد" 
حل��م اخلالص من الطاغية وعصاباته الى مسلس��ل طويل 

من الكوابيس.
إن الدلي��ل الوحي��د عل��ى جدية احل��رب ضد الفس��اد، يأتي 
من املواجه��ة الفعلية لرؤوس الفس��اد ال ذيوله، ملنظومته 
الفكري��ة والقيمي��ة ال واجهاته العاب��رة، حلاضناته وعرابيه 
ال ألوراق��ه املتهاوي��ة، وهذا ما لم تتجرأ احل��رب املزعومة في 
التقرب من حدوده وتضاريس��ه املطمئنة. من دفع بكل هذه 
القوافل من الفاش��لني واللصوص والفاس��دين واملتخلفني 
الى س��دة املس��ؤوليات واملواق��ع املهمة، م��ا زال مبأمن من 
كل ه��ذه الفزعات، وغير القليل منه��م يتمترس بكل أنواع 
احلصان��ة واملكانة واأللقاب وعب��ارات التبجيل الزائفة، التي 
وهبته��ا لهم حقب��ة الفوضى الت��ي لم تخل��ق حتى هذه 

اللحظة؛ سوى املزيد من الهزائم والفزعات الفاشوشية..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العراقي  الفن��ان  يش��ارك 
كاظم الس��اهر حالياً في 
برنامج  الثاني من  املوسم 
" ذا فويس كيدز " كعضو 
في جلن��ة التحكي��م، إلى 
جان��ب كل م��ن الفنان��ني 
وتام��ر  عج��رم،  نانس��ي 

حسني.
إح��دى  تصوي��ر  وخ��الل 
احللق��ات، ظه��ر الس��اهر 
ف��ي مقط��ع فيدي��و م��ن 
الكوالي��س، يتح��دث فيه 
عن أمنيت��ه للعام اجلديد، 
وأش��ار إلى أن��ه يتمنى أن 
يع��ود وطنه اجلميل أجمل 
مما كان، وأن يعود إليه األمن 
والس��الم. وبانه يتمنى ان 

يزور العراق قريبا.
احللق��ات  ه��ذا وش��هدت 
والذي  البرنامج  األولى من 
انطل��ق من��ذ أس��بوعني، 
منافسة قوّية بني املدربني 
على ضّم األصوات إليهم، 
مواه��ب  بوج��ود  خاص��ًة 
املدرب��ني  تبه��ر  صغي��رة 

واجلمهور على حّد سواء.

كش��ف الفن��ان اللبنان��ي 
أمي��ن زبيب أن��ه يراهن على 
اختي��ار  ف��ي  إحساس��ه 
الت��ي  األغني��ات اجلدي��دة، 
يرى م��ن خاللها االنعكاس 
للم��زاج الش��عبي الع��ام، 
الن��اس،  م��ن  "أن��ا  وق��ال: 
وأعلم م��اذا يريدون، وكيف 
يتفاعلون، لذا من الطبيعي 
أن أج��د األعمال املناس��بة 
التي تعبر عني، وتصل إلى 
اآلخرين م��ن دون مقدمات، 
وهي ناحي��ة باتت معروفة 
عني ف��ي جمي��ع املبادرات 

الفنية التي أقوم بها.
وأوض��ح زبي��ب أن��ه لي��س 
بعي��داً عن عال��م الفيديو 

كليب وقال: "أنا مش��غول 
اخل��ارج،  إل��ى  برحالت��ي 
وحفالت��ي، وأحيان��اً ال أجد 
الفيديو  لتصوي��ر  الوق��ت 
كليب، لكنن��ي في املقابل 
لس��ت بعيداً عن هذا اجملال 
على اإلطالق، واملهم العثور 
عل��ى الفك��رة الت��ي تعبر 

عني، وتخدم أغنياتي. 

أثارت غادة عبد الرازق ضّجة 
كبيرة، بعد ان نشرت صوراً 
لها بثي��اب الن��وم، وبرغم 
ذلك بدت جميلة ومتألقة. 
ظ��ن  األول��ى  وللوهل��ة 
اجلمهور انها خرجت بهذه 
الثي��اب الى العل��ن، الى ان 
وّضحت من خالل تعليقات 
لها، أن هذه الصور مأخوذة 
من تصوي��ر فيلمها اجلديد 
"كارم��ا" وكتبت غ��ادة : " 
انتاج  أجمل "كاست"  من 
قاصدة  مع��اه،  اش��تغلت 

بذل��ك اس��الم الدخاخني، 
ودعاء ص��ادق." وأضافت: " 
وأخي��راً آخر ي��ووووم احلمد 
هلل، النج��م حبيب��ي عمر 

سعد بالتوفيق "

كاظم الساهر

غادة عبد الرازق

أيمن زبيب

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
عند زيارته الى شارع املتنبي، يجد العراقي 
نفسه امام مدينة متكاملة، عراق مصغر، 
بكل طوائف��ه وقوميات��ه ومذاهبه، التي 

تذوب معا مبحبة الثقافة والوطن. 
املتنبي هذا األسبوع كان زاخرا بنشاطات 
ممي��زة، كان ابطاله��ا أطف��اال حملوا هم 
الع��راق مبك��را، ألنهم ولدوا داخل اس��رة 
اتعبته��ا الفوض��ى الت��ي اجتاح��ت كل 
ج��راح  مللم��ة  وحت��اول  احلي��اة،  مفاص��ل 
الوط��ن، وتطييبها من خ��الل محبته غير 

املشروطة، له وألبنائه.
كان م��ن بني ه��ؤالء، عائلة الس��يد عمار 
احلمداني، الذي اصطحب أوالده نور الهدى، 
وطيبة العراقية، وياسر العراقي، وال يتجاوز 
عمر ن��ور "اكبره��م" الثامنة، اما ياس��ر 
فل��م يتجاوز اخلامس��ة من عم��ره، وقفوا 
جميعهم مبالبس ش��رطي املرور، حاملني 
علم العراق، ويرددون ش��عارات وطنية عن 

حب العراق، والعمل التطوعي.
س��ألنا احلمداني والد ه��ؤالء األطفال عن 
موضوع مساعدتهم لشرطة املرور، وهل 
هن��اك إج��راءات قام به��ا، قب��ل ان يتولوا 
مهمة مس��اعدة رجال املرور في الش��ارع 

فقال: لقد قمت بزيارة الى اجلهات املعنية، 
ومن بينهم وزير الداخلية، واستطعت ان 
احص��ل عل��ى موافقته مبنحن��ا "باجات" 
تتي��ح لنا ممارس��ة عملنا مع رج��ال املرور 

بصورة رسمية".
ش��اركت عائلة احلمداني بحمالت التبرع 

بالدم من خالل اإلعالن عنها، واملش��اركة 
به��ا م��ن قب��ل الوال��د، وأيض��ا تنظيم 
احلم��الت تلك، ام��ا فيما يخ��ص الدعم 

ال��ذي م��ن املمك��ن احلص��ول عليه 
ملس��اعدتهم عل��ى حتم��ل 

م��ن  التنق��ل  تكالي��ف 

م��كان الى م��كان اخر، فق��ال احلمداني: 
ع��رض علين��ا وزي��ر الداخلية املس��اعدة 
املادي��ة، لكني رفضت وبش��دة، الن نيتي 
هي العمل التطوعي لوجه اهلل والعراق، 
فان حصلت على ثمن هذا العمل، انتفت 
عنه صفة الطوعية، وهذا ماال اريده ابدا، 
ألن��ي اطمح من خالل هذا العمل ان اربي 
اوالدي عل��ى ان ح��ب الوطن ومس��اعدة 
الغير، تك��ون اجمل بالعم��ل التطوعي، 
ومن دون مقابل، وعندما يكبرون ستكون 
صفة نكران الذات، واحملبة غير املشروطة 
مترس��خة بأفكاره��م. حت��دث احلمداني 
ع��ن تش��جيع األطفال االخري��ن من غير 
أوالده عل��ى العمل التطوعي قائال: هناك 
العدي��د م��ن األطف��ال باملدرس��ة الت��ي 
ت��درس بها نور وطيبة، ممن لديهم الرغبة 
باملش��اركة بتلك االعمال، ألنهم ملس��وا 
تأثيرها اإليجابي على نور وطيبة، وتأثيرها 
اجتماعي��ا أيض���ا م��ن خ��الل ردود فعل 
الش��ارع العراقي، ونحن هنا اليوم لنؤكد 
وقوفنا الى جانب كل نشاط توعوي مهما 
كانت بس��اطته، ألنها تصب مبصلحة 
والش��خصية  الوط��ن، 

العراقية.

أطفال عراقيون يتطوعون لمساعدة رجال المرور لضبط الشارع

األطفال املتطوعون

ميسان - الصباح الجديد:
اختتم��ت فعالي��ات مهرج��ان الكمي��ت الش��عري ف��ي دورته 
اخلامس��ة، والذي اقيم حتت شعار "ميسان والكلمة أفق ثقافة 
وراهن ابداع/ دورة الش��اعر مظفر الن��واب" والذي مت برعاية وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار، ودعم محافظ ميس��ان علي دواي، 

واحتاد ادباء وكتاب العراق.
تضم��ن احلفل قراءة مجموع��ة من القصائد، وجلس��ة نقدية 
ح��ول املنجز الش��عري للش��اعر مظفر الن��واب، قدمها الناقد 
حس��ن الس��لمان، والدكتور جاس��م اخلال��دي، والناق��د علوان 
الس��لمان، والناقد علي حس��ن الفواز. وفي ختام احلفل قدمت 
شهادة تقديرية الى املكتبة اجلوالة لدورها املتميز، ومشاركتها 
ف��ي فعاليات املهرج��ان، كما قدمت مجموعة من الش��هادات 
التقديري��ة الى املش��اركني. اجلدي��ر بالذكر ان املكتب��ة اجلوالة 
ش��اركت مبعرض للكتاب، ضم العديد م��ن العناوين الثقافية 
واألدبي��ة، والتي تس��عى من خالله الى نش��ر الوع��ي الثقافي، 

والتعريف بأهمية الكتاب عبر ايصاله بكل يسر الى القارئ. 

اختتام مهرجان الكميت 
الثقافي الخامس

الصباح الجديد - وكاالت:
فاجأت إدارة نادي برش��لونة اإلسباني لكرة القدم فتاة 
س��ورية الجئة في أملانيا، بتحقيق حلمها بلقاء العبي 
فريقها املفضل، وذلك بعد أن عملت على إرسال حافلة 

إلى كولونيا، لتقلها إلى العاصمة الكتالونية.
ونشر النادي مقطع فيديو يلخص رحلة الفتاة املقعدة 
نوجني مصطف��ى، م��ن كولونيا إلى برش��لونة، حيث 
التقت في "الكامب نو" جنوم الفريق الكتالوني، وعلى 

رأسهم النجم األرجنتيني، ليونيل ميسي.
وقال النادي إن الفتاة، التي ولدت في حلب بسوريا وهي 
تعاني شلال دماغيا، وانتقلت عام 2015 إلى أملانيا، هربا 
من الن��زاع املس��لح، ألهمت حملة برش��لونة اخلاصة 

الحتفاالت عيد امليالد.
وحني وصلت الفتاة، وهي كردية سورية تبلغ من العمر 
18 عام��ا، إلى "الكامب نو" اس��تقبلها ميس��ي الذي 
التق��ط معه��ا صورا تذكاري��ة، قب��ل أن تلتقي العبني 

آخرين، بينهم أندريس إنييستا، وجيرار بيكيه.
وشاهدت نوجني أيضا مباراة برشلونة ومضيفه سيلتا 
فيغو، في اجلولة الرابعة عشر من الدوري اإلسباني في 
2 ديسمبر املاضي، والتي انتهت بالتعادل بهدفني لكل 

فريق.

نادي برشلونة وميسي 
يحتفيان بفتاة سورية

الصباح الجديد - وكاالت:
بعدم��ا يق��ارب الش��هر على دراس��ة 
النص األساس��ي ملسلسل "لوليلتا"، 
ميري��ام  اللبناني��ة  الفنان��ة  وافق��ت 
ف��ارس على خ��وض غم��ار الدراما من 
جدي��د، كي تواك��ب الس��باق الدرامي 
الذي سيشهده ش��هر رمضان املبارك 
املقب��ل، حيث من املق��رر أن تدخل إلى 

فري��ق هذا العمل الفني قريباً، وهو من 
تأليف سعيد عيسوي، وإخراج محمد 
س��عيد، ولم يع��رف بع��د أي محطة 

تلفزيونية ستقوم بعرضه.
وبحسب معلومات من مصادر مقربة 
من النجمة الشابة، فإن هناك إمكانية 
جدي��ة لتوقي��ع عق��د م��ع الش��ركة 
املنتجة خالل املرحلة القليلة املقبلة، 

خصوص��اً أنه��ا اس��تطاعت أن تثبت 
نفسها في مسلس��ل " اتهام " الذي 
عرض على اكثر من محطة تلفزيونية 

قبل مدة .
ميري��ام تعاف��ت م��ن اإلصاب��ة الت��ي 
أصيب��ت بها في قدمه��ا، والغت على 
إثرها العدي��د من االرتباط��ات الفنية 
التي كان من املفترض أن تقوم بها في 

الشهر املاضي.
 وكانت أخ��ر إطاللة ل� فارس 

ف��ي برنام��ج " أحل��ى ناس " 
م��ع اإلعالمي��ة رابع��ة الزيات، 

وهي ن��ادراً ما تظه��ر في برامج 
تلفزيوني��ة، ومن املق��رر أن تكون 

له��ا محطة ف��ي برنام��ج " ديو 
املشاهير " .

ميريام فارس تستعد لدراما رمضان المقبل

لندن - ابتسام الطاهر:
في برامبتون بارك في نيوكاسل شمال 
إنكلت��را، اتص��ل أحدهم باإلس��عاف، 
فق��د ش��اهد ام��رأة جتلس عل��ى أحد 
املقاعد في البارك الذي يغطيه الثلج، 
متجمدة ال تتحرك. نقال عن صحيفة 

ميترو اللندنية.
وس��ارع رجال االس��عاف ف��ي منطقة 
ميدالند الغربية الى املوقع. فكثير من 
احلوادث س��ببها هطول الثلج بكثافة 
غير متوقعة. ليكتشفوا ان تلك املرأة 
ليس سوى متثال يغطيه الثلج، المرأة 
جتلس على أحد مقاع��د البارك، "تقرأ 
رس��الة خالل احل��رب العاملي��ة االولى 
تعلمها باستشهاد أحد افراد اسرتها 

في اجلبهة". 
العم��ل الفن��ي اس��مه "س��يدة في 
البارك" وضع فيه عام 2014 مبناس��بة 
م��رور 100 ع��ام عل��ى احل��رب العاملية 
األول��ى الت��ي عان��ى ويالتها الش��عب 

البريطاني .
واجتاح��ت بريطانيا مؤخرا مثلها مثل 
بقي��ة ال��دول االوربية، موج��ة ثلجية 

غطت ش��وارعها خاصة ف��ي املناطق 
الش��مالية، حيث اغلق��ت العديد من 
امل��دارس لصعوب��ة الوص��ول له��ا، مما 
جع��ل االطفال يحتفل��ون بعيد امليالد 
الكريس��ماس له��ذه الس��نة مبكراً، 
البالس��تيكية  بزالجاته��م  فخرج��وا 
مبتهجني بالثلج، الذي جعل الشوارع 

واحلدائق تتوشح بالثوب االبيض.

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانية،  املتح��دة  الوالي��ات  أعادت 
ثالث قطع أثرية س��رقت خالل احلرب 
األهلية في لبنان  إلى السلطات، من 
بينها متثال كان معروضا في متحف 

أميركي كبير.
ومن بني هذه اآلثار متثال ميثل رأس ثور، 
أخذ خ��الل الصيف م��ن مجموعات 
أوف  ميوزيوم  متروبوليت��ان  متح��ف 
آرت )مي��ت(، بعدما أع��اره إليه جامع 

حت�ف.
وتقدر قيم��ة التمثال اإلغريقي األصل 
بس��عر 1.2 ملي��ون دوالر،، وه��و يع��ود 
إل��ى الع��ام 360 قب��ل املي��الد تقريبا. 
وعث��ر عليه خ��الل حفري��ات جرت في 
الستينيات، قبل أن يسرق خالل احلرب 
التي ش��هدها لبنان ب��ني عامي 1975 

و1990.
وعندما اكتشف أمني املتحف مصدر 
التمث��ال غي��ر القانوني، أبل��غ املدعي 

العام في مانهاتن سايروس فانس.
أم��ا القطعتان األخري��ان، وهما متثاالن 
الرخ��ام،  م��ن  مصنوع��ان  نصفي��ان 

يعودان إلى القرنني الرابع والس��ادس 
قب��ل املي��الد، فق��د عث��ر عليهما في 
الس��بعينيات، خ��الل حفري��ات قرب 
صيدا ف��ي جن��وب لبنان. وقد س��رق 
التمث��االن بع��د ذل��ك خ��الل احل��رب 
األهلية، على ما أوضحت الس��لطات 

األميركية.
وقال املدعي العام ف��ي مانهاتن، الذي 

حضر مراس��م تس��ليم التماثيل 
م��ع القنصل الع��ام اللبناني 

ف��ي  رمض��ان  مج��دي 
نيوي��ورك، إن أجهزت��ه 

عثرت على آالف اآلثار 
من��ذ  املس��روقة 

 2012 الع��ام 
تزيد  بقيم��ة 

 150 عل��ى 
ن  ملي��و

دوالر.

إسعاف بريطاني يكتشف
 ان ما سعى إلنقاذه.. تمثال

تماثيل سرقت في أثناء 
الحرب..تعود الى لبنان

الجمعية الملكية لمكافحة قتل الحيوانات تبحث عن قاتل البجع
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