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مؤكدا فشل إثارة الجيش ضد الحشد الشعبي

العبادي يعتزم طرح مشروع "تصفير المشكالت"
الصباح الجديد  -متابعة:
أفادت صحيف��ة عربية في وقت
متأخر من أم��س األول ،بأن رئيس
ال��وزراء العراق��ي حي��در العبادي
يعت��زم ط��رح مش��روع جدي��د
للمصاحلة الوطنية "الش��املة"
و"تصفير املشكالت" ،ومنها حل
املش��كالت مع إقليم كردس��تان
وقضية مدينة كركوك.
وبحس��ب "العرب��ي اجلديد" فإن
العب��ادي يعك��ف عل��ى تق��دمي
مش��روع ش��امل للمصاحل��ة
الوطنية إلى القوى السياس��ية
اخملتلفة ،يتضمن عدة بنود بينها
حت��رمي ال��دم العراق��ي ،ومصاحلة
ش��املة وتصفي��ر املش��كالت
الس��ابقة وتضم�ين فق��رة
بالدستور العراقي جت ّرم الطائفية
والعنصري��ة القومي��ة ،واالتفاق
على اخلطاب الديني املعتدل.
وأضافت أن "املش��روع س��يكون
ملزم��ا ً للجمي��ع ،عل��ى أن يت��م
تش��كيل جلنة عليا ،من رؤس��اء
كت��ل وأحزاب وقض��اة وأكادمييني
لتفعيل بنوده ،وذلك برعاية ودعم
من األمم املتحدة ،التي تعتبر ذلك
أب��رز املهام التي عل��ى العراقيني
إجنازه��ا بع��د زوال حقبة تنظيم
داع��ش ،لضم��ان ع��دم عودته أو
عودة نسخة أكثر بشاعة منه".

ونقل��ت الصحيفة عن مس��ؤول
رفيع املستوى في مكتب العبادي
قوله ان "املش��روع يتضمن أيضا
حل امللف الكردي وقضية كركوك
والتأكي��د عل��ى مدني��ة الدولة،
واعمار احملافظات اجلنوبية".
ولفت املس��ؤول إلى أن "املشروع
بصيغته النهائية يجب أن يكون
مكتمالً خالل فترة وجيزة ،كتعزيز
إلعالن النصر على تنظيم داعش
ومن��ع عودت��ه أو ع��ودة التطرف
الدين��ي مرة أخرى" ،مش��يرا إلى
أن "األمم املتحدة تدعم املش��روع
بش��كل كام��ل ،لك��ن هن��اك
أحزاب��ا وكت�لا داخ��ل التحال��ف
الوطن��ي احلاكم في الب�لاد ،من
أبرزه��ا ائت�لاف دول��ة القان��ون
وكتلة ب��در والفضيل��ة واجمللس
األعل��ى يتحفظ��ون من��ذ اآلن
عل��ى بعض الفق��رات ،ويحاولون
صياغتها مبا يتوافق مع أهوائهم
السياسية".
وعلى صعيد ذي صلة اكد رئيس
الوزراء حيدر العبادي ،امس االحد،
ان محاوالت البعض الثارة اجليش
ضد احلش��د الش��عبي فش��لت،
فيما اش��ار ال��ى ان احلكومة لن
تتمكن من تقدمي اخلدمات بوجود
الفاسدين.
تتمة ص3

العبادي خالل القاء كلمته بكرنفال "النصر الكبير" في محافظة النجف

بادراجه و بش��كل عجيب وملفت
للنظ��ر فق��رة تأدي��ة اليم�ين
الدستوري ملثنى السامرائي ،الذي
عليه الكثير من ملفات الفساد".
واضاف أن "تصرفات اجلبوري اثارت
اس��تغراب اعضاء مجلس النواب
جميعا".
ولف��ت ال��ى ان "اخملالف��ة االول��ى

أوروبا بين ترامب والرئيس الصيني

تقرير

للجب��وري ،ه��ي ان الفق��رة الت��ي
تخ��ص تأدية مثن��ى الس��امرائي
لليمني الدس��توري ليس��ت ضمن
ج��دول االعمال ،واخملالف��ة الثانية
انن��ا قدمن��ا تواقيع اكث��ر من 50
نائبا ً وايضا كت��اب من نائب رئيس
البرمل��ان هم��ام حم��ودي تطال��ب
رئي��س البرمل��ان بإحال��ة املوضوع
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إل��ى اللجنة القانوني��ة ومبا يعني
وجود ملفات فساد للحفاظ على
هيبة مجلس النواب امام الشعب
العراقي".
واش��ار إل��ى أن��ه "اتخذن��ا ق��رارا
بإحالتها إل��ى اللجن��ة القانونية
وخالل دقيق��ة واحدة فق��ط يأتي
رئي��س البرمل��ان بال��رأي القانون��ي

السليمانية ـ عباس كاريزي:
كش��ف نائب ف��ي برمل��ان اقليم
كردس��تان اختفاء مبالغ ضخمة
من واردات نف��ط االقليم املصدر
الى اخلارج خالل االش��هر االخيرة
م��ن العام املنص��رم  ،2017فضال
عن اس��تحصال جهات متنفذة
اتاوات من التجار واملواطنني على
هيئة رس��وم وضرائب بنحو غير
قانوني.
وق��ال نائ��ب رئي��س جلن��ة املالية
وش��ؤون االقتص��اد واالس��تثمار

لبي��ع وتصدي��ر كمي��ات النفط
ف��ي االقليم ،تثب��ت اختفاء ٦٤٢
ملی��ون دوالر من ال��واردات املالية
لبيع النفط خالل االشهر الثالثة
االخيرة من العام املنصرم .2017
واوضح حمه صال��ح ان حكومة
االقلي��م باعت ٢٩ملی��ون و ٧٧١
ال��ف برميل م��ن النف��ط ،خالل
الربع االخي��ر من الع��ام املاضي،
وباحتس��اب  50دوالرا لس��عر
برمي��ل النفط الذي يت��راوح االن
في االس��واق العاملية بني 68-64

المفوضية تعتمد صندوقًا إلكترونيًا
يرتبط باألقمار الصناعية لفرز األصوات

بغداد  -وعد الشمري:
كش��فت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخاب��ات ،أم��س األح��د ،أن ع � ّد
األص��وات وفرزه��ا ف��ي االنتخاب��ات
املقبلة س��يكون إلكترونيا ً بواسطة
جهاز مس��ح ضوئي متطور يرس��ل
البيان��ات م��ن املراك��ز إل��ى املق��ر
الرئيسي في بغداد بواسطة األقمار
الصناعي��ة ،وأوردت انها اس��تكملت
اس��تعداداتها الفني��ة بهذا الش��أن

تقريـر

الصين تعتزم تشييد قاعدة عسكرية في باكستان

الصباح الجديد ــ وكاالت:
فيم��ا تتزايد التوت��رات بني الواليات
املتح��دة وباكس��تان ج � ّراء ق��رار
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب
وقف املساعدات املالية عن األخيرة
واتهامه��ا بفش��لها ف��ي محاربة
اإلره��اب حتدثت وس��ائل إعالم عن
قرار صيني ببناء قاعدة عس��كرية
جن��وب غ��رب باكس��تان ،معتبرة
ذل��ك دليال عل��ى توس��ع بكني في
هذه املنطقة االس��تراتيجية على
حساب الواليات املتحدة.
وسيتم تش��ييد القاعدة الصينية
ق��رب مين��اء "ك��وادر" ف��ي إقليم
بلوشس��تان الباكس��تاني مبحاذاة
احلدود اإليرانية وخليج عمان.
ونقلت صحيفة بريد الصباح جلنوب
الص�ين South China Morning -
- Postعن مس��ؤولني عس��كريني
صيني�ين ،أن القاع��دة اجلدي��دة
ضروري��ة ألن املين��اء احلال��ي ال��ذي
يخ��دم الس��فن التجارية بش��كل
أساس��ي ،لم يع��د مهي��أ ً لتقدمي
اخلدمات والدعم اللوجس��تي الذي
حتتاجها السفن احلربية الصينية.

وبحس��ب صحيف��ة "واش��نطن
تاميز" ،ف��إن الصني خالل محادثاتها
م��ع باكس��تان الهادفة لتش��ييد
ثاني قاعدة بحرية لها (بعد قاعدة
في جيبوت��ي) ،تخطو خطوة أخرى
باجتاه استعراض املزيد من قدراتها
البحري��ة ف��ي املم��رات البحري��ة

االستراتيجية.
بدورها ،قالت صحيفة "اكونوميك
تامي��ز" إن ق��رار الرئي��س األميركي
دونال��د ترام��ب قطع املس��اعدات
املالي��ة األميركي��ة عن باكس��تان
بذريعة ع��دم جناحها في مكافحة
اإلره��اب ،أدى إلى املزيد من التقارب

قوات اجليش الصيني
ب�ين إس�لام آب��اد وبك�ين عل��ى
الصعيدين الدفاعي واالقتصادي.
ويش��ير مراقب��ون إل��ى أن الص�ين
تتص��در ب�لا من��ازع االس��تثمارات
اخلارجية املباش��رة في باكستان بـ
 837مليون دوالر عام  ،2017مقابل
 42مليون��ا اس��تثمرتها الوالي��ات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة أم��س األحد،
منع اس��تيراد محصول الطماطم
في محافظت��ي البصرة وميس��ان
لوفرة اإلنتاج احمللي.
وقال الوكيل الفني ل��وزارة الزراعة
مه��دي ضمد القيس��ي ف��ي بيان
اطلع��ت "الصب��اح اجلدي��د" على
نس��خة من��ه ،إن��ه تق��رر "ايق��اف
اس��تيراد محص��ول الطماطة في
محافظتي البصرة وميس��ان لوفرة
االنت��اج احملل��ي منه ،والت��ي تكفي
لسد حاجة املواطنني".
وأضاف القيس��ي أن "قرار املنع جاء

لوف��رة انت��اج الطماطة ف��ي هاتني
احملافظت�ين وألنه��ا تكف��ي لس��د
احلاجة احمللية فيه��ا وللمحافظات
االخ��رى" ،مبين��ا ان "الفترة املقبلة
ستشهد منع اس��تيراد الطماطة
في جميع محافظات العراق".
واشار الوكيل الفني الى ان "الوزارة
قامت بهذا االجراء لوجود فائض في
االنتاج في الس��وق احملل��ي وحلماية
املنتج احملل��ي واملوازنة ب�ين العرض
والطل��ب م��ن اج��ل من��ع ارتف��اع
االس��عار واثق��ال كاه��ل املواط��ن
العراقي".
تتمة ص3

أكملت االستعدادات الفنية لالنتخابات المقبلة

اختفاء  642مليون دوالر في إقليم كردستان
دوالرا ً  ،ف��ان واردات االقليم املالية
كانت ملي��ارا و  488مليون دوالر،
وباضافة  35ال��ف برميل متنحها
حكوم��ة االقلي��م يومي��ا ً ال��ى
مصفي��ى بازي��ان ودوكان ،وبلغت
وارداته��ا خ�لال االش��هر الثالثة
املنصرمة  154ملي��ون دوالر ،فان
املبل��غ الكل��ي ل��واردات حكومة
االقلي��م من بي��ع النف��ط للربع
االخير م��ن العام املنص��رم يبلغ
مليارا ً و 642مليون دوالرا.
تفصيالت ص2

البصرة وميسان لوفرة اإلنتاج المحلي

وكأن اجمللس ليس لديه اي ش��اغل
او اي عم��ل اال مثن��ى الس��امرائي
من قبل س��ليم اجلبوري وال نعرف
ه��ذا االصرار مع العلم يوجد نواب
إجراءاته��م اس��تمرت  6اش��هر
وس��نة ف��ي اللج��ان القانوني��ة
واملستشارين".
تتمة ص3

أكثر من سبعين دولة ستشارك في مؤتمر
الدول المانحة إلعادة إعمار المناطق المحررة

من عوائد نفط ثالثة أشهر فقط

ف��ي برمل��ان االقلي��م والنائب عن
حركة التغيير علي حمه صالح،
ف��ي تصريح للصب��اح اجلديد ،ان
السرقة املنظمة لثروات الشعب
من قبل املس��ؤولني في حكومة
االقلي��م ،م��ا زال��ت مس��تمرة،
مش��يرا الى ع��دم ق��درة البرملان
على التدقيق في تلك التجاوزات
وقضايا الفس��اد املستشري في
االقليم.
واض��اف حم��ه صال��ح ان احدث
احصائي��ة اجراه��ا موق��ع عاملي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال وزير النف��ط جب��ار اللعيبي
للصحفيني في بغداد ،أمس األحد،
إن الع��راق س��يبدأ تصدير النفط
من حقول كركوك الشمالية إلى
إيران قبل نهاية كانون الثاني.
وأضاف أن نحو  30ألف برميل يوميا
من اخلام ستُنقل بالشاحنات إلى
مصفاة كرمانش��اه اإليرانية عند
بدء التصدير .وقال "إن ش��اء اهلل
سنبدأ قبل نهاية الشهر".
ويأتي نقل اخلام بالش��احنات إلى
إي��ران ضمن اتف��اق مبادلة أعلنه

البلدان الش��هر املاضي للسماح
باس��تئناف ص��ادرات اخل��ام م��ن
كركوك.
واتفق العراق وإي��ران على مبادلة
م��ا يص��ل إل��ى  60أل��ف برمي��ل
يوميا من اخلام املنتج من كركوك
بنفط إيراني للتسليم في جنوب
العراق.
وتوقف��ت مبيعات خ��ام كركوك
منذ اس��تعادت القوات العراقية
السيطرة على احلقول من األكراد
في تشرين األول املاضي.
تفصيالت ص7

منع استيراد محصول الطماطم في

ُ
ّ
ّ
النواب ورئيس المجلس
مشادة كالمية تحت ق ّبة البرلمان بين بعض

متابعة الصباح الجديد:
اتهم النائب عن كتلة األحرار ،عواد
العوادي ،اليوم االحد ،رئيس مجلس
النواب ،س��ليم اجلب��وري ،مبخالفة
النظ��ام الداخل��ي والدس��توري
للمجل��س ،الفت��ا ً إل��ى أن اجلبوري
أصر على إضافة فقرة تأدية مثنى
السامرائي اليمني الدستوري كأنه

بغداد  -الصباح الجديد:
أوردت هيئ��ة النزاه��ة ،امس ،انها
متكنت م��ن تنفيذ أمر قبض بحق
أح��د املتهمني العامل�ين في وزارة
العم��ل والش��ؤون االجتماع َّي��ة،
العام
إلحلاقه الضرر املتعمد باملال
ِ
باختالس مبلغ  840مليون دينار.
وقال��ت الهيئة في بي��ان صحفي
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة
من��ه إنه��ا متكن��ت "م��ن تنفيذ
أم��ر قب��ض بح��قِّ أح��د املُتَّهمني
العاملني في وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،بالتع��اون مع جهات
انف��اذ القان��ون إلحلاق��ه الض��رر
املتعم��د بامل��ال الع��ام باخت�لاس

مبلغ  840مليون دوالر".
واضافت أن "دائرة التحقيقات في
الهيئة أشارت ،في معرض حديثها
ع��ن تفاصيل عمل َّية القبض التي
نُ ِّفـ�� َذت مبوجب مذك��رة قضائ َّية،
إلى قيام فريق من شعبة اإلسناد
والضب��ط القضائي ف��ي مديريَّة
حتقيق بغ��داد بإلقاء القبض على
املتهم الذي كان يروم االنتقال من
داره والهرب مع عائلته".
وبين��ت أن "عملي��ة إلقاء القبض
مت َّت بالتنس��يق مع جه��ات إنفاذ
القان��ون ،بع��د إج��راء التح��رِّي
واملراقبة املستمرة".
تتمة ص3

ّ
تصدر
هذا الشهر" ..النفط"
خام كركوك إليران

سببها التصويت على مثنى السامرائي

ليس لدى مجلس النواب عمل غير
السامرائي.
وقال العوادي في تصريح صحفي
إن "رئيس البرمل��ان ،يترك املواضيع
املهم��ة والقانوني��ة املهم��ة التي
تخ��دم الش��عب العراق��ي منه��ا
املوازنة وقانون االنتخابات ،ويخالف
النظ��ام الداخل��ي والدس��توري

القبض على متهم اختلس
 840مليون دينار من "العمل"

املتحدة ،كما ان من املتوقع أن يصل
االس��تثمار الصيني في باكستان
إل��ى أكثر من  46مليار دوالر بحلول
عام  ،2030من خالل مشروع "املمر
االقتصادي الصيني الباكس��تاني"
الذي يربط ميناء كوادر مع كاشغر
غرب الصني.
في املقاب��ل ،يقلل مس��ؤولون في
إدارة ترام��ب م��ن مخاط��ر التحول
الباكستاني نحو الصني ،مشيرين
إل��ى أن لبكني وواش��نطن مصالح
مش��تركة ف��ي باكس��تان ،خاصة
فيم��ا يتعل��ق باألم��ن ومكافح��ة
اإلرهاب.
ونقل��ت مجل��ة "نيوزوي��ك"
األمريكي��ة عن مس��ؤول كبير في
البيت األبيض ،أن "الصني تش��اطر
الواليات املتح��دة بعض مخاوفها،
ولي��س من مصلح��ة الصني وجود
مالذ لإلرهابيني في باكستان".
وأضاف املس��ؤول "أن م��ا رأيناه هو
اهتم��ام باكس��تان بإقامة عالقات
م��ع كل م��ن الوالي��ات املتح��دة
والصني".
تتمة ص3

فيما أشارت إلى أن هذا اإلجراء ميكن
من إعالن النتائج خالل س��اعات بعد
إمتام االقتراع.
وق��ال مدير مكتب الس��ليمانية في
املفوضي��ة هوري توفي��ق في تصريح
إلى "الصباح اجلديد" ،إن" ،االنتخابات
التي جرت خ�لال الدورات الس��ابقة
كانت تنطوي على مشكالت تتعلق
بشكوى بعض الكتل السياسية من
النتائج بسبب اعتماد العد اليدوي".

وأض��اف توفيق ان "كثرة الش��كاوى
جعلت املفوضية تلجأ إلى خيار اخر،
وه��و الع��د االلكتروني بعد دراس��ة
مستفيضة لهذا املشروع".
وأوض��ح أن "الصن��دوق االلكترون��ي
الذي سيعتمد ،يحتوي على ماسحة
ضوئية مبرمجة رقميا ً تنجز عملية
العد والفرز تلقائياً".
وبني أن "الطواقم البش��رية سيكون
دورها اداريا فقط ،في حني أن النتائج

التي س��تتضمنها استمارة االقتراع
س��تكون من مس��ؤولية املاس��حة
الضوئية للصندوق االلكتروني".
وتاب��ع توفيق أن "اجلهاز س��وف يربط
باالقم��ار االصطناعية ليت��م حتويل
بيانات نتائج الع��د والفرز خالل ثوان
إلى املرك��ز الرئيس في بغ��داد ،لكي
تعل��ن النتائج االولية خالل س��اعات
وفي اليوم االقتراع نفسه".
تتمة ص3

أكثر من  10ماليين مسافر تنقلوا

عبر المطارات العراقية في 2017
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت س��لطة الطي��ران املدني،
الي��وم االحد ،احصائي��ة للحركة
اجلوي��ة للمط��ارات العراقي��ة
العاملة في البالد لعام  ،2017بلغ
فيها مجموع املسافرين املغادرين
والقادمني الى املط��ارات العراقية
( (10365935مس��افراً ،وبع��دد
رحالت بلغت ( )102812رحلة.
وقال مدير سلطة الطيران املدني
عب��اس عم��ران ف��ي بي��ان تلقت
"الصباح اجلديد" ،نسخة منه ،ان
"ه��ذه اإلحصائية الت��ي اصدرتها
س��لطة الطيران املدني ش��هدت
تغي��رات واضح��ة ف��ي مع��دل
املس��افرين والرحالت الى املطارات
العراقية (بغداد ،البصرة  ،النجف
،اربيل  ،السليمانية) اذا ما قورنت
بالسنوات الس��ابقة والتي جاءت
نتيج��ة جه��د وعم��ل متواص��ل
باالضاف��ة ال��ى متابع��ة ميدانية
لوزير النقل كاظم فنجان احلمامي
م��ع مجموع��ة من التس��هيالت
واخلدمات التي منحت لتعزيز واقع
العمل ".

مسافرون في صالة انتظار مطار بغداد الدولي
واض��اف عمران ان "الع��دد الكلي
للمس��افرين املتنقلني عبر مطار
بغ��داد الدول��ي بل��غ 4072073
مس��افر برح�لات بلغ��ت 36085
رحلة ،كما بلغ مجموع املسافرين
الى مطار البصرة الدولي 986174
مسافر وبلغ مجموع الرحالت فيه
 13399رحلة ".
واك��د ان "اجملم��وع الكل��ي
للمس��افرين املتنقل�ين الى مطار

النجف االشرف  3355721مسافر
ومجم��وع الرح�لات في��ه بلغ��ت
 26213رحل��ة ،واجملم��وع الكل��ي
للمس��افرين ملطار اربي��ل الدولي
 1614334مس��افر وبرحالت بلغت
 19758رحل��ة ،وفيما يخص مطار
السليمانية الدولي فكان مجموع
املس��افرين املتنقلني فيه 337633
مسافر مبجموع الرحالت الهابطة
واملغادرة بلغت  7357رحلة ".
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د.علي شمخي

شؤون عراقية

حكومة اإلقليم خولت شركات باستحصال رسوم وضرائب غير قانونية

اختفاء  642مليون دوالر من بيع النفط في ثالثة أشهر
اصوات التأجيل
المريبة !
االنتخابات بوصفها استحقاقا دستوريا مفصل
مهم من مفاصل الدميقراطية في العراق ومهما
كانت اخلالفات السياس��ية التي تدور حول هذا
املفص��ل الميكن القول ان هذا احلق الدس��توري
من��وط بواحدة من الس��لطات الث�لاث فاجراء
االنتخابات واحلرص على نزاهتها والتأكيد على
موعده��ا ه��و مهمة وطنية الب��د للجميع من
تقدمي العون لتنفيذها على اكمل وجه وما يثير
الغرابة واحلزن في الوقت نفس��ه هو مايترشح
م��ن اتهامات ومناب��زات واتهامات متبادلة من
قبل بعض االطراف ومحاولة توظيف موضوعة
االنتخاب��ات ف��ي تأليب ال��رأي العام او كس��ب
اص��وات اواس��تهداف دعاية انتخابية وحس��نا
فعلت املرجعية الدينية يشاركها رئيس الوزراء
حي��در العب��ادي بتاكيدهما املبكر عل��ى اجراء
االنتخابات في العراق في موعدها احملدد واالعالن
عن رفض اية حجج او مبررات لتأجيلها وهناك
ف��رق طبعا ب�ين من بتح��دث عن ع��دم اكمال
االعمال اللوجستية الفنية املتعلقة بعمليات
التصوي��ت وبني م��ن يري��د تأجي��ل االنتخابات
ألغراض سياس��ية ومن املهم ج��دا االصغاء ملا
تقول��ه املفوضي��ة املس��تقلة لالنتخابات في
هذا الش��أن وعدم االصغاء حملاوالت التش��ويش
الت��ي تثيره��ا تصريحات سياس��ية على منابر
االح��زاب الت��ي حتركها مصال��ح حزبية ضيقة
ولرمبا يش��كل اجراء االنتخابات في محافظات
نين��وى واالنب��ار وص�لاح الدي��ن وديال��ى احملررة
التحدي االكبر للحكومة العراقية في التزامها
الدستوري باجراء االنتخابات في موعدها وحتى
ذلك الوقت يصبح من املهم ان تفكر احلكومة
العراقي��ة وتعمل على توفير الس��بل الكفيلة
الت��ي تتيح البناء ه��ذه احملافظ��ات التوجه الى
صنادي��ق االقتراع م��ن دون معوقات سياس��ية
او امني��ة او فني��ة فاملعلومات املتوفرة تش��ير
ال��ى ع��ودة اكثر من نصف س��كان ه��ذه املدن
م��ن النازح�ين ال��ى بيوته��م وبالتال��ي يصبح
م��ن املمكن الق��ول ان فرص اج��راء االنتخابات
ف��ي هذه احملافظات كبيرة ولي��س من الضروري
اجراء عمليات التصويت داخل املقار االنتخابية
السابقة التي تعرضت الى التدمير او التخريب
ومن املهم جدا االس��راع بتجهيز اماكن ومقار
بديلة وتزويدها باالجهزة الفنية املطلوبة حتى
ل��و كانت خيام النازحني ..اما احلديث عن تأجيل
االنتخاب��ات في ه��ذه احملافظ��ات فلرمبا يحمل
في طيات��ه مصاعب ومتاعب كبيرة للحكومة
ويجت��زيء كثي��را من املش��هد االنتخابي العام
ويعرض��ه ال��ى الكثير م��ن التدخ�لات احلزبية
ومن هنا يتحتم عل��ى كل اخمللصني في اجهزة
الدولة املعني�ين مبوضوعة االنتخاب��ات العمل
على سد الثغرات وتعويض النقص احلاصل في
مستلزمات االنتخاب واعتبار هذه املهمة مهمة
وطنية عامة التختص بس��لطة او مؤسسة او
جهة لوحده��ا وجناحها جناح للعراقيني جميعا
وفش��لها ال س��مح اهلل لها يرتد عل��ى العراق
دولة وشعباً.

السليمانية–ـ الصباح
الجديد ـ عباس كاريزي:
كش��ف نائ��ب ف��ي برمل��ان اإلقليم
ع��ن اختف��اء مبال��غ ضخم��ة من
واردات نف��ط اإلقلي��م املص��در الى
اخل��ارج خ�لال األش��هر االخيرة من
الع��ام املنص��رم  ،2017فض�لا عن
اس��تحصال جهات متنفذة اتاوات
من التج��ار واملواطن�ين على هيئة
رسوم وضرائب بنحو غير قانوني.
نائ��ب رئيس جلن��ة املالية وش��ؤون
االقتص��اد واالس��تثمار ف��ي برملان
االقليم النائب ع��ن حركة التغيير
علي حمه صال��ح ،قال في تصريح
للصب��اح اجلدي��د ،ان الس��رقة
املنظمة لثروات الش��عب من قبل
املس��ؤولني في حكومة االقليم ،ما
زالت مس��تمرة ،مش��يرا الى عدم
ق��درة البرمل��ان عل��ى التدقي��ق في
تل��ك التج��اوزات وقضايا الفس��اد
املستشري في االقليم.
واض��اف حم��ه صال��ح ان اح��دث
احصائي��ة اجراها موقع عاملي لبيع
وتصدير كميات النفط في االقليم،
تثبت اختف��اء  ٦٤٢ملیون دوالر من
الواردات املالية لبي��ع النفط خالل
االش��هر الثالثة االخي��رة من العام
املنصرم .2017
واوض��ح حم��ه صال��ح ان حكومة
االقلي��م باع��ت ٢٩ملی��ون و ٧٧١
الف برمي��ل من النفط،خالل الربع
االخير من العام املاضي ،وباحتساب
 50دوالرا لسعر برميل النفط الذي
يت��راوح االن ف��ي االس��واق العاملية
ب�ين  68-64دوالرا ً  ،ف��ان واردات
االقليم املالية كان��ت مليارا و 488
ملي��ون دوالر ،وباضاف��ة  35ال��ف
برمي��ل متنحه��ا حكوم��ة االقليم
يوميا ً الى مصفي��ى بازيان ودوكان،
وبلغ��ت وارداته��ا خ�لال االش��هر
الثالث��ة املنصرمة  154مليون دوالر،
فان املبلغ الكلي ل��واردات حكومة
االقليم من بيع النفط للربع االخير

استبعد حمه صالح ان
تكون حكومة االقليم
قد استخدمت االموال
المختفية من بيع
النفط لتقديم الخدمات
المفقودة ،مشيرا الى
انه ال برلمان االقليم وال
االحزاب لديها دراية
بآلية وابواب صرف
واردات تصدير النفط
المختفية في االقليم
حقول النفط في االقليم
من العام املنصرم يبلغ مليارا ً و642
مليون دوالرا.
ويتاب��ع حم��ه صال��ح ،ان حج��م
املبلغ الذي وزعته حكومة االقليم
كروات��ب عل��ى موظف��ي االقلي��م
وفقا لنظام االدخار االجباري ،للربع
االخير من الع��ام املاضي  2017بلغ
ملي��ار دوالر فق��ط ،وهذا م��ا يثبت
اختف��اء  642مليون دوالر من واردات
بي��ع النف��ط ،عدا ع��ن  100مليون
دوالر تدخل خزائن حكومة االقليم
من واردات الرسوم والضرائب والتي
يعاد صرفها على مؤسسات وزارات
االقليم.
واس��تبعد حم��ه صال��ح ان تكون
حكوم��ة االقليم قد اس��تخدمت
االم��وال اخملتفي��ة من بي��ع النفط
لتق��دمي اخلدمات املفقودة ،مش��يرا
الى انه ال برملان االقليم وال االحزاب
لديه��ا دراي��ة بآلية واب��واب صرف

واردات تصدي��ر النفط اخملتفية في
االقليم.
واكد حمه صالح انه لم يعد هناك
ش��يء في االقليم اسمه برملان في
ظل هيمنة حزبي الس��لطة عليه،
وان احلدي��ث عن اج��راء االصالحات
ومحاربة الفساد من قبل احلكومة
فقاعة ومراوغة سياسية.
وكان��ت الزاوي��ة االقتصادي��ة ف��ي
الغرفة السياسية حلركة التغيير،
ق��د نش��رت تقري��را ع��ن حج��م
الص��ادرات النفطي��ة واملبالغ التي
استحصلتها حكومة االقليم ،من
بيع النفط خالل شهر كانون االول
املنصرم.
واوض��ح التقري��ر ال��ذي حصل��ت
الصباح اجلديد على نس��خة منه،
ان اقلي��م كردس��تان ب��اع عش��رة
ماليني و 510االف برميل من النفط،
خالل الشهر املنصرم ،والذي بلغت

الزراعة تسيطر على البؤرة المرضية

قرار أممي لدعم المناطق

إلنفلونزا الطيور في ديالى

بغداد -الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة ،االح��د،
الس��يطرة الكاملة عل��ى البؤرة
املرضية ملرض انفلونزا الطيور في
محافظ��ة ديالى بعد احلملة التي
نفذتها الكوادر البيطرية اخملتصة
لغرض احتواء املرض.
وقالت الوزارة ف��ي بيان لها تلقت
« الصباح اجلديد « نسخة منه ان
«اللج��ان البيطرية املش��كلة من
املستش��فى البيطري ف��ي ديالى
نفذت وبالتعاون مع مديرية الزراعة

ودائرة البيئة والبلدية حملة اعدام
لعدد م��ن حق��ول الدواجن ضمن
الب��ؤرة املرضية ملنطق��ة االحتواء
في ناحية جديدة الش��ط التابعة
للمحافظة ،واالنتهاء من االحتواء
والسيطرة على املرض».
واضاف��ت الزراع��ة ان��ه «مت حتديد
حرك��ة الدواج��ن ضم��ن منطقة
االصاب��ة» ،داعي��ة املواطن�ين الى
«االطمئنان من عدم خطورة املرض
وانتقاله الى االنسان ،باعتبار هذه
العترة الفايروسية غير ضارة».

مردوداته املالية  663مليون دوالر.
وب�ين التقري��ر ان مبيع��ات نف��ط
االقليم تنوعت بني تس��عة ماليني
و  440ال��ف برميل ،صدرها االقليم
عبر انب��وب التصدي��ر الواصل الى
ميناء جيه��ان الترك��ي ،فضال عن
تصديره مليون و 70الف برميل من
حقول شيخان الى تركيا.
وتاب��ع التقري��ر وبحس��اب س��عر
 56دوالرا لبي��ع البرمي��ل الواح��د،
فان ال��وارد االجم��ال لتصدير نفط
االقليم عب��ر االنب��وب والصهاريج
لش��هر كانون االول املنصرم فقط،
بل��غ  588ملي��ون و  566الف و700
دوالر ،وه��و م��ا يكف��ي اضافة الى
بعض ال��واردات الداخلية لتغطية
رواتب ومس��تحقات املوظفني دون
استقطاع او ادخار.
وعل��ى صعي��د ذي صلة بالفس��اد
وس��وء االدارة املستش��ري ف��ي

االقلي��م يضيف نائ��ب رئيس جلنة
املالية وشؤون االقتصاد واالستثمار
في برملان االقليم علي حمه صالح
للصباح اجلدي��د ،ان متابعة اجراها
لعدد من االج��راءات غير القانونية
التي تسمح حكومة االقليم ،فيها
بان تأخ��ذ بعض الش��ركات اتاوات
عل��ى ش��كل رس��وم وضرائب من
التجار والكسبة في االقليم.
واش��ار حمه صال��ح الى انه حصل
عل��ى جملة م��ن الوص��والت التي
حتص��ل منها ع��دد من الش��ركات
على رس��ومات وضرائ��ب وكمارك
متنوع��ة م��ن املواطنني دون س��ند
قانوني.
واوض��ح ان الس��لطات في االقليم
قام��ت بانش��اء ث�لاث نق��اط
الس��تحصال كم��ارك بنح��و غير
قانوني من املواطن�ين ،جتني عبرها
بعض اجلهات املتنفذة يوميا ً مئات

االف الدوالرات من التجار والكسبة،
وه��و ما يش��كل عبئا ثقي�لاً على
كاهل املواطنني في االقليم.
واض��اف ان املناط��ق الث�لاث الت��ي
تس��تحصل م��ن خالله��ا رس��وم
الكمارك بوصوالت غير رسمية في
أربيل في محافظة اربيل هي طريق
س��ركران – ديبكة ش��ارع كوبيان،
والثان��ي طري��ق اخل��ازر -املوص��ل،
والثالث بالقرب من فيشخابور عبر
الطريق الذي يؤدي الى سوريا.
مش��يرا ال��ى ان��ه اج��رى متابع��ة
للموضوع وبعد عدد من االتصاالت
الت��ي اجراها م��ع مديرية الكمارك
العامة في االقليم تبني ان االتاوات
الت��ي تس��تحصل من التج��ار في
تل��ك املناطق ،ال تذه��ب الى خزينة
دائرة الكمارك في حكومة االقليم،
النه��ا تس��تحصل بش��كل غي��ر
قانوني من التجار.

المتضررة بيئيًا من اإلرهاب

وكان��ت وزارة الزراع��ة اصدرت في
الثان��ي م��ن الش��هر اجلاري ق��رارا ً
بحظر تسويق منتوجات الدواجن
من ديالى الى بقية احملافظات بعد
تس��جيل اصاب��ة مب��رض انفلونزا
الطيور ف��ي احدى حق��ول ناحية
جديدة الش��ط ،فيما ابادت مفارز
البيط��رة ف��ي ديال��ى ف��ي الي��وم
الس��ابق ل��ه  25أل��ف دجاجة في
أحد حقول الدواجن قرب الناحية
املذكورة كانت أصيبت بالفايروس
نفسه.

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت وزارة اخلارجية ،أمس األحد،
ص��دور ق��رار أمم��ي لدع��م ال��دول
املتضررة بيئيا ً من اإلرهاب.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان تلق��ت
«الصباح اجلديد» نس��خة منه ،إن
« س��عيها املس��تمر العادة متثيل
الع��راق ف��ي احملاف��ل الدولية على
اكم��ل وج��ه ،كل��ل جه��ود وزارة
اخلارجي��ة بإس��تصدار ق��رار لدعم
املناطق املتضررة بيئيا من اإلرهاب
حتت عن��وان (التخفي��ف من حدة

التل��وث والس��يطرة علي��ه ف��ي
املناطق املتضررة من النزاع املسلح
او االرهاب) والذي س��يتيح للعراق
االس��تفادة من دع��م برنامج االمم
املتحدة للبيئ��ة ( )UNEPوعدد من
الدول االخرى املتضررة من االرهاب
ف��ي مج��ال توفي��ر الدع��م الالزم
للتخفي��ف م��ن اث��ار التل��وث في
املناطق التي تعرضت لإلرهاب «.
وأضاف��ت أن «الق��رار ق��د حظ��ي
باهتم��ام بال��غ من قب��ل اخملتصني
في املنظم��ات الدولية كونه جمع

ب�ين مفهوم��ي االره��اب والبيئ��ة
والتي تعتبر من املش��اكل الفنية
والسياسية التي تتعرض لها دول
العالم».
وأك��دت ان «الظ��روف الت��ي م��ر
بها ابن��اء العراق ف��ي حربهم ضد
عصاب��ات داعش االرهابي��ة كانت
الدافع لتقدمي مشروع القرار خالل
اجتماعات ال��دورة الثالثة جلمعية
االمم املتح��دة للبيئة ( )UNEAالتي
انعق��دت في كان��ون اول من العام
املاضي.

تقـرير

أوروبا بين ترامب والرئيس الصيني
زكي العايدي
انته��ى أح��دث مؤمت��ر وزاري ملنظم��ة
التج��ارة العاملي��ة ،وال��ذي ُع ِق��د ف��ي
ديس��مبر/كانون األول في بوينس آيرس
في األرجنتني ،إلى اإلخفاق التام .فعلى
الرغم م��ن أجندته احملدودة ،لم يتمكن
املش��اركون في املؤمتر من إص��دار بيان
مش��ترك .ولكن لم تكن هذه النتيجة
مخيب��ة آلم��ال اجلميع :فق��د التزمت
الصني الصمت الدبلوماسي ،في حني
ب��دت الواليات املتح��دة وكأنها حتتفل
بفش��ل االجتم��اع .وهي أخبار س��يئة
ألوروبا ،التي كان��ت مبفردها تقريبا في
التعبير عن امتعاضها.
كثيرا ما يش��ار إل��ى أن االحتاد األوروبي،
ف��ي مواجه��ة ن��زوع ترمب إل��ى فرض
تدابي��ر احلماي��ة الت��ي تتس��م بضيق
األف��ق ،لديه الفرص��ة لتولي دور قيادي
دولي أكبر ،في ح�ين يعمل على تعزيز
موقف��ه في التجارة العاملي��ة .والواقع
أن اتف��اق التج��ارة احلرة املوق��ع مؤخرا
مع الياب��ان يُعطي االحتاد األوروبي ميزة
واضح��ة عل��ى الوالي��ات املتح��دة في
مجال الزراعة ،وم��ن املمكن أن يخلف
تعزيز العالقات التجارية مع املكسيك
تأثيرا مماثال ،مع اجت��اه الواليات املتحدة
إل��ى إع��ادة التف��اوض عل��ى اتفاقي��ة
التجارة احلرة ألميركا الشمالية.
يقترح بعض املراقب�ين أن أوروبا ينبغي
له��ا ،إن كانت راغبة في تعزيز موقفها
بش��كل أكب��ر ،أن تتعاون م��ع الصني،
الت��ي حاول��ت مؤخرا ،عل��ى الرغم من
حتفظه��ا ف��ي مؤمتر منظم��ة التجارة
العاملية ،إظهار نفسها بوصفها دولة
داعمة للتعددية .وقد تشكل الشراكة
بني الصني واالحت��اد األوروبي قوة عاتية
للتعوي��ض ع��ن التأثير الس��لبي الذي
تخلفه أميركا عل��ى التجارة والتعاون

الدوليني.
غير أن مثل هذه الش��راكة بعيدة عن
كل البع��د عن كونها مؤكدة .صحيح
أن أوروب��ا والص�ين متيالن إل��ى التقارب
في ما يتصل بالرؤية الشاملة للعوملة
والتعددي��ة .ولكن في حني تدعم أوروبا
نوع��ا من “التعددي��ة الهجومية” التي
تسعى إلى تعزيز القواعد التي تتبناها
املؤسس��ات القائم��ة وآلي��ات اإلنفاذ،
فإن الص�ين تقاوم أي تغيي��ر للمعايير
القائم��ة ،وخاص��ة إذا تس��بب ذل��ك
التغيير في تعزيز إنف��اذ القواعد التي
رمبا تقي��د قدرتها عل��ى تعظيم املزايا
التي تتمتع بها.
الواقع أن رغب��ة أوروبا في إرغام الصني
عل��ى االلت��زام بقواع��د مش��تركة
تس��اعد في التوفيق بش��كل أوثق بني
مصاحلها ومصالح الوالي��ات املتحدة،
التي تتقاس��م معها العديد من نفس
املظال��م ،م��ن اس��تمرار دع��م الصني
ملؤسس��ات خاصة إلى استمرارها في
إقامة احلواج��ز التي حت��ول دون القدرة
عل��ى الوص��ول إل��ى الس��وق .ووفق��ا
لدراس��ة حديث��ة ،ف��إن احلواج��ز التي
أقامته��ا الص�ين مؤخرا أثرت بش��كل
كبير على منو صادرات االحتاد األوروبي.
لكن الواليات املتح��دة واالحتاد األوروبي
ال يحم�لان نفس الرؤية ح��ول كيفية
معاجلة ه��ذه املظالم .فف��ي محاولة
للحد م��ن إس��اءة اس��تخدام الصني
لقواع��د منظم��ة التج��ارة العاملي��ة،
يري��د ق��ادة أوروب��ا أن ميتلك��وا القدرة
عل��ى التف��اوض عل��ى قواع��د جديدة
وأكثر وضوحا ،إما من خالل إطار اتفاق
االس��تثمار الثنائي أو ع��ن طريق اتفاق
متع��دد األط��راف بش��أن املش��تريات
العامة.
وال يري��د ترم��ب إص�لاح النظ��ام؛ ب��ل
يري��د إغراقه .وفي ظل املس��اعي التي
يبذله��ا ترمب الس��تخدام االتفاقيات

ترامب والرئيس الصيني
الثنائي��ة لضم��ان خف��ض العج��ز
التج��اري األميرك��ي ،ال ميكنن��ا أن
نس��تبعد بالكامل احتمال انس��حاب
الواليات املتحدة م��ن منظمة التجارة
العاملية ـ��ـ وهو الس��يناريو الكابوس
لالحتاد األوروب��ي ،الذي يدعو إلى قواعد
مشتركة وليس استخدام القوة.
كان ب��اراك أوباما ،س��لف ترمب ،لديه
حل خ��اص .ويتلخ��ص ذل��ك احلل في
االس��تفادة م��ن قدرة األط��ر التعددية
اجلديدة ــ الشراكة عبر احمليط الهادئ
مع آسيا ،وشراكة االستثمار والتجارة
عبر األطلس��ي مع االحت��اد األوروبي ــ
على تضييق حيز املناورة املتاح للصني.

وم��ع جناح هذه األطر في جلب التقارب
صب��ح بوس��ع الواليات
التنظيم��ي ،ي ُ ِ
املتحدة واالحت��اد األوروبي حتديد معايير
االقتص��اد العامل��ي اجلدي��د الناش��ئ،
وإرغام الصني عل��ى قبول هذه املعايير
أو التخلف عن الركب.
لكن ه��ذا املش��روع تق��وض اآلن على
نح��و مهل��ك .ذل��ك أن اجله��ود الت��ي
بذله��ا أوبام��ا إلمت��ام االتفاقيتني قبل
نهاي��ة رئاس��ته ،وإن كان��ت مفهومة،
عملت على توليد مخاوف جدية بشأن
التسرع .فقد أدرك األوروبيون أن حتقيق
التقارب التنظيم��ي التام بني الواليات
املتح��دة واالحتاد األوروبي قد يس��تغرق

عشر سنوات على األقل في واقع األمر.
وعلى ه��ذا فقد بدأ الق��ادة األوروبيون،
حت��ت ضغوط من مواطنيه��م ،يعربون
عن قلقهم إزاء ما تفتقر إليه ش��راكة
التج��ارة واالس��تثمار عبر األطلس��ي
عندم��ا يتعل��ق األم��ر بالتنظيم��ات
البيئي��ة والصحية والش��فافية على
سبيل املثال.
ونظ��را ملصلح��ة الوالي��ات املتح��دة
واالحتاد األوروبي املشتركة في التقارب
التنظيمي ،وخاص��ة لتعزيز موقفهما
في مواجه��ة الصني ،يتع�ين عليهما
في نهاية املطاف أن يس��تأنفا التعاون
لتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة .ولك��ن ما دام

ترمب في الس��لطة يناص��ر التبادلية
الثنائية عل��ى التعددي��ة فمن املرجح
أن تك��ون مثل هذه اجله��ود في حكم
املستحيل.
غي��ر أن أمي��ركا ف��ي عه��د ترم��ب
ستواصل في األرجح استغالل نفوذها
التجاري البعيد املدى لتأمني مكاسب
استراتيجية أو سياس��ية .وعلى هذه
اجلبه��ة جن��د أن أوروب��ا في وض��ع غير
موات إل��ى حد كبير .فاالحت��اد األوروبي
ليس دولة ،وهو ال يتحدث في الش��ؤون
الدولي��ة بص��وت واح��د .ولي��س م��ن
املس��تبعد أن يفضل الصينيون ،الذين
يتحدثون لغ��ة الواقعية السياس��ية
بطالق��ة ،تلبية املطال��ب اخلاصة التي
يعرضها األميركيون ،وليس الش��روط
املتع��ددة األط��راف الت��ي يفرضه��ا
األوروبيون.
وفي هذا السياق ،البد أن تكون األولوية
القص��وى في االحت��اد األوروب��ي توحيد
مواقف الدول األعضاء ،بهدف التغلب
عل��ى احلواجز الت��ي أقامته��ا الواليات
املتح��دة وخل��ق أنظم��ة مش��تركة
لتقيي��د الصني .بيد أن القول أس��هل
م��ن الفعل .ف��اآلن ،تق��اوم دول عديدة
ف��ي االحت��اد األوروب��ي ف��رض أي قي��ود
جتارية ،سواء كان ذلك راجعا إلى التزام
مفت��رض مبث��ل اقتصادي��ة ليبرالية أو
اخل��وف من تعري��ض مصاحلها للخطر
في الص�ين ،ولنق��ل من خالل إنش��اء
آلية تشمل عموم االحتاد األوروبي إلدارة
االستثمار األجنبي.
بيد أن ظه��ور حكومات “غير ليبرالية”
في أوروبا الوس��طى والش��رقية يؤدي
إلى تعقيد األمور لالحتاد األوروبي .فهذه
احلكومات ليس��ت لديها مصلحة في
أي شكل من أش��كال التعددية .ألنها
تتبنى منظورا ضيق��ا ملصاحلها .فهي
كثيرا ما تبدو مفتونة مبنطق الواقعية
السياسية الذي يتبناه ترمب ،والرئيس

الصين��ي ش��ي ج�ين بين��ج ،والرئيس
الروسي فالدميير بوتن.
وعالوة على ذلك ،قد يأتي س��عي هذه
ال��دول إلى حتقيق مصاحله��ا التجارية
على حس��اب قواع��د املش��تريات في
االحت��اد األوروب��ي .وهي ليس��ت وحدها
داخل االحتاد األوروبي .فقد قبلت اليونان،
على سبيل املثال ،كميات ضخمة من
االس��تثمار الصيني .ث��م رفض االحتاد
األوروب��ي ذِكر الصني صراح��ة في قرار
بشأن النزاع في بحر الصني اجلنوبي.
من املؤك��د أن الدول األوروبية ليس��ت
مخطئ��ة ف��ي الترحي��ب باالس��تثمار
الصين��ي .ولك��ن ينبغ��ي للص�ين أن
تعاملها باملثل ،فتس��تقبل االستثمار
األوروب��ي ف��ي الص�ين بق��در أكبر من
الترحيب .ولهذا السبب ،ينبغي لالحتاد
األوروب��ي أن يعمل مع الصني على إمتام
معاهدة االس��تثمار الثنائية التي ظل
الطرف��ان يتفاوضان عليها لس��نوات،
مع إحراز تقدم مح��دود .وينبغي لهذه
املعاهدة أن تعتمد على قواعد متبادلة،
مبا في ذل��ك تفكيك احلواجز التي حتول
دون دخول سوق الصني.
واآلن يحاول الرئيس الفرنسي إميانويل
ماكرون الدف��ع بالتعددية الهجومية.
ولكن م��ا لم يحتضن االحت��اد األوروبي
بالكامل ه��ذه القضية ،ف��إن أوروبا ــ
الواقعة بني سندان الصني التي تتبنى
تفس��يرا متحفظا للغاي��ة ولكن عفا
علي��ه الزمن للتعددية ،ومطرقة ترمب
ال��ذي يريد التخلص متاما من التعددية
ــ جتازف بالتحول إلى ضحية.
زكي العايدي أس��تاذ العالقات الدولية
في معهد الدراس��ات السياس��ية في
باريس ( ،)Sciences Poوكان مستشارا
لرئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل
فالس.
بروجيكت سنديكيت.2018 ،
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أكثر من سبعين دولة ستشارك في مؤتمر
الدول المانحة إلعادة إعمار المناطق المحررة

"اإلعمار" تواصل

تأهيل مقر شركة
ناقالت النفط في
البصرة

بغداد  -أسامة نجاح:
كشفت جلنة العالقات اخلارجية
النيابي��ة ،أم��س األحد ،ع��ن أبرز
محاور مؤمتر دع��م العراق املؤمل
انعق��اده في الكويت بداية العام
احلال��ي والذي س��يضم أكثر من
 70دولة  ،فیما أوضحت أن املؤمتر
س��یخصص جلم��ع مس��اعدات
وتبرعات عدد م��ن الدول لتمويل
صن��دوق أعم��ار املناط��ق احملررة
واملتض��ررة م��ن داع��ش واجملاميع
اإلرهابية.
وق��ال عض��و جلن��ة العالق��ات
اخلارجية النيابية رزاق احليدري في
حديث خاص لصحيفة‘‘الصباح
اجلديد‘‘ إن "مؤمتر الكويت للدول
املانح��ة من املؤم��ل انعقاده في
بداية هذه الس��نة ما بني شهري
كانون الثاني وشباط " ،مشيرا ان
"املؤمتر سیخصص من اجل إعادة
اعم��ار املناطق احمل��ررة واملتضررة
من تنظیم داعش اإلرهابي".
وأضاف ان " من املؤمل ان تشارك
في��ه أكث��ر م��ن  70دول��ة عربية
وإس�لامية وأوربی��ة مبش��اركة
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة
واس��ترالیا" ،الفتا إلى إن "املؤمتر
س��یتضمن جم��ع مس��اعدات
وتبرعات لتمويل صن��دوق أعمار
املناط��ق احمل��ررة واملتض��ررة م��ن
داع��ش وقد يك��ون البعض منها
قروضا میسرة لكن األغلب منها
سیكون مساعدات وتبرعات من
دون مقابل".
وأوض��ح إن "وزارة اخلارجی��ة
العراقی��ة تعمل بالتنس��یق مع
نظیرتها الكويتی��ة على اإلعداد
جل��دول أعم��ال املؤمتر" ،مش��ددا
عل��ى ان "املؤمت��ر خط��وة مهمة
وضرورية".
وتابع احليدري إننا "نأمل ش��مول
باق��ي احملافظ��ات واملناط��ق في
الوس��ط واجلنوب والت��ي دعمت
اجمله��ود احلربي باآللي��ات والدعم

العراق مطالب بتشكيل
الوفود وتنشيط
االتصاالت مع الدول
المتوقع ان تكون
مانحة للعراق وسخية
في تنفيذ المشاريع
التي تفيد بناء الخراب
الذي خلفته الحرب على
اإلرهاب وتأهيل كل
البنى التي تسهل عودة
النازحين إلى ديارهم

جانب من الدمار في املناطق احملررة

املادي واللوجس��تي والتي تعثرت
اقتصادي��ا أيض��ا نتیج��ة لتلك
احلرب".
وم��ن جانب��ه أك��د رئي��س جلنة
االقتص��اد واالس��تثمار النيابية
احمد الكناني بضرورة تنس��يق
احلكومة العراقي��ة مع احلكومة
الكويتية وحتضي��ر كافة امللفات
واملش��اريع االقتصادية لعرضها
على مؤمتر املانحني .
وقال الكناني لصحيفة ‘‘الصباح
اجلدي��د‘‘ أن" الع��راق مطال��ب
بتش��كيل الوف��ود وتنش��يط
االتص��االت مع ال��دول املتوقع ان
تك��ون مانح��ة للعراق وس��خية
في تنفي��ذ املش��اريع التي تفيد
بناء اخل��راب ال��ذي خلفته احلرب
عل��ى اإلرهاب وتأهي��ل كل البنى
التي تس��هل عودة النازحني إلى

دياره��م واس��تئناف نش��اطهم حتضى بعالقات دولية
االقتصادي كي يسهموا مجددا ً وبني أن "احلكومة العراقية وحدها
ال متل��ك اإلمكانات الالزمة إلعادة
في بناء العراق.
وأضاف بأن��ه" الب��د للحكومات اإلعمار من دون مش��اركة الدول
احمللية صاحبة األرض واملسؤولية املانحة الصديقة والشقيقة في
املباش��رة م��ن املش��اركة ف��ي هذه املرحلة والشركات العاملية
اإلع��داد للحص��ول عل��ى املن��ح والعربية اخملتصة بس��بب األزمة
وكيفية تنفيذ املش��اريع وحتديد املالي��ة الت��ي مازال��ت تعص��ف
األولويات بالتعاون مع السلطات بالبالد من��ذ منتصف عام 2015
االحتادي��ة لالس��تفادة املثلى من بس��بب نفق��ات احل��رب الكبيرة
هك��ذا مؤمت��رات ق��د ال تتك��رر التي أضعفت ميزانية البالد".
ف��ي امل��دى املنظ��ور أنه��ا حق��ا ً وم��ن جانب��ه أوض��ح اخلبي��ر
فرص��ة عل��ى جمي��ع الفعاليات االقتص��ادي نبيل جعف��ر  ،أمس
واجلهات اس��تثمارها ألجل البناء األحد  ،بعدم اس��تطاعة اجلهات
احلكومي��ة اآلن تقدي��ر األرق��ام
االقتصادي.
وأوض��ح رئي��س اللجن��ة ب��ان" احلقيقي��ة ملبال��غ إع��ادة أعم��ار
اجله��ات املعني��ة حس��نا فعلت املناطق احملررة .
بأختي��ار الكوي��ت فه��ي بلد له وقال جعف��ر لصحيفة ‘‘الصباح
جتربة بهذا اجملال فضالً عن كونها اجلدي��د‘‘ ان" احلكوم��ة العراقية

لديه��ا فري��ق م��ن اخلب��راء زاروا
احملافظ��ات احملررة وقام��وا بتقدير
حج��م تل��ك املبالغ وق��د كانت
أرقام��ا ً كبي��رة وم��ن الصع��ب
ج��دا ً أن تق��وم احلكوم��ة وحدها
بتغطي��ة تلك املبال��غ األمر الذي
يتطلب وقفة س��ريعة وجادة من
ال��دول الصديقة والعالم لتأمني
تلك املبالغ ومساعدة العراق في
إعمار أراضيه التي مت حتريرها من
تنظي��م داع��ش اإلرهابي خاصة
وأن الع��راق كان يقات��ل بالنيابة
عن العالم.
وأضاف إن" م��ا نعول عليه اليوم
هو قيام الدول املانحة واملنظمات
الدولي��ة باملس��اهمة مبس��اعدة
الع��راق واحلكوم��ة العراقي��ة
بإع��ادة أعم��ار احملافظ��ات احملررة
فالدم��ار الذي خلفت��ه عصابات

داع��ش اإلجرامية ترك اخلراب في
احملافظات بشكل شامل وواسع
وأث��ر في كل أوجه احلياة اخلدمية
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة م��ا
يتطل��ب حمل��ة كبي��رة عل��ى
الصعي��د الدولي ملس��اعدة هذه
احملافظ��ات املنكوب��ة وإع��ادة
أعماره��ا في أقرب وقت ممكن من
اج��ل الع��ودة الس��ريعة ألهلها
بسالم.
ويهدف املؤمتر الذي بدأت الكويت
بش��أنه اتص��االت واس��عة م��ع
دول العال��م والبن��ك الدولي إلى
دعم جه��ود احلكوم��ة العراقية
في إعادة إعم��ار املناطق املدمرة
التي كان يسيطر عليها تنظيم
داع��ش اإلرهابي ألكث��ر من ثالث
سنوات والتي حتتاج إلى مليارات
الدوالرات .

متابعة الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات
واالش��غال العامة امس االح��د ،مواصلة
اعماله��ا بتأهي��ل بناي��ة مقر الش��ركة
العام��ة لناق�لات النفط ف��ي محافظة
البصرة لصالح وزارة النفط.
وذك��ر املركز االعالمي لل��وزارة ان املالكات
الهندس��ية والفنية في ش��ركة س��عد
العامة إحدى تش��كيالت ال��وزارة تواصل
تنفي��ذ أعمالها في مش��روع تأهيل مقر
أبنية الشركة العامة لناقالت النفط في
احملافظة اذ بلغت نس��بة االجن��از في هذا
املشروع  82%ومن املؤمل إجنازه في نهاية
العام احلالي وبكلفة تعاقدية مليار و836
مليون دينار
وبني املركز ان العمل في املش��روع ش��مل
اعادة تأهيل املباني القدمية ومبا يتناس��ب
مع ال��دور الفاع��ل واحلي��وي كواحدة من
ش��ركات وزارة النفط الت��ي لها دور مهم
وفع��ال ف��ي تعظي��م ص��ادرات البلد من
املنتجات النفطية،مشيرا ً الى ان املشروع
يتكون من بنايتني احداهما خاصة باإلدارة
العام��ة واخ��رى خاصة باألقس��ام املالية
واإلدارية وجتهيزهما باملصاعد الكهربائية،
وتغليفهم��ا من اخلارج مب��ادة األلوكوبوند
والزجاج ،فضال ً عن تأهيل القاعة اخلاصة
باإلجتماعات.
يذكر ان ش��ركة س��عد العامة سبق لها
ان اجنزت لوزارة النفط،عددا من املش��اريع
التي تع��د ذات أهمية إس��تراتيجية ،في
مجال املش��اريع النفطي��ة في محافظة
البص��رة ،منه��ا تنفي��ذ الوح��دة الثالثة
لتحس�ين البنزي��ن ،ال��ذي أدخ��ل اخلدمة
الفعلية في عام  ،2014ومشروع األعمال
املدني��ة لوحدة األزمرة ،ومش��روع خزانات
ال��ـ  .LPGكم��ا ان مالكاتها الهندس��ية
والفنية تعكف حالياً،على تنفيذ مشروع
برج التبريد في مصفى الش��عيبة ،الذي
يع��د األكبر من نوعه ف��ي البلد ،وبطاقة
إنتاجية تبلغ 12000م /3س��اعة ،لصالح
شركة مصافي اجلنوب.

في ديالى ..مخيم

يؤوي مدينين للدولة
بماليين الدنانير

تتمات ص1
العبادي يعتزم طرح مشروع
"تصفير املشكالت"
وقال العبادي خالل حضوره كرنفال
"النص��ر الكبي��ر" ف��ي محافظة
النج��ف األش��رف" :ال ينبغ��ي
أن ننس��ى تضحي��ات العراقي�ين
ونستفيد من هذا الدرس القاسي،
ويجب أن نبدأ االعمار والبناء ،كما
يجب أن تكون مس��وؤلية املسؤول
خدمه الناس" ،الفتا ً الى أن "احلرب
استنزفت الكثير من ميزانية البلد،
والعراقيني بوحدتهم انتصروا".
وأض��اف" ،انتصرنا عل��ى محاوالت
االنفصال وتعاملن��ا مع العراقيني
بنف��س الدرج��ة وال نف��رق بينهم،
ويجب عل��ى املس��ؤولني التعامل
م��ع العراقيني هكذا ،الس��يما ً وأن
إنص��اف اجلمي��ع أس��اس النجاح
واالنتصار" ،الفتا ً الى أنه "ال ينبغي
أن نفرق بني صنوف القوات األمنية،
فالبع��ض حاول أن يثير اجليش ضد
احلش��د ولكن فشلوا ،فهذه كلها
ق��وات نظامية وتأمت��ر بأمر القيادة
العامة للقوات املسلحة".
وتاب��ع" ،الي��وم حققن��ا النص��ر
وال ينبغ��ي أن ننس��ى تضحي��ات
العراقي�ين ونس��تفيد م��ن ه��ذا
ال��درس القاس��ي ،ويج��ب أن نبدأ
االعمار والبناء" ،مؤكدا أن "البعض
يطالب بتوفير اخلدمات فورا اال أنه
"ل��ن نتمكن م��ن تقدميه��ا بوجود
الفاسدين".
مشا ّدة كالمية حتت ُقبّة البرملان
بني بعض النوّاب ورئيس اجمللس
واكد ان "اجلبوري اليوم كان مبوقف

ضعيف جدا وكان مبوقف ال يحسد
علي��ه لي��س لدي��ه وس��يلة اقناع
قانونية ودستوري ألعضاء مجلس
الن��واب ب��ل عل��ى العك��س يوجد
اس��تغراب واثار املوض��وع حفيظة
عدد كبير من النواب".
وبني ان "املش��ادة حصل��ت بعد ان
قدمنا النقاط القانونية املشروعة،
وحس��ب النظ��ام الداخل��ي
والدس��توري ولكن رئي��س البرملان
ف��ي كثير من احلاالت اراد ان يغطي
ويجامل ملصاحله اخلاصة ،وان مثنى
السامرائي املعروف عنه تاجر كبير
ولديه مش��اريع جتارية واسمه ذكر
باس��تجوابات كثيرة ف��ي الوزرات
واعمال مشبوه".
واردف" :طلبن��ا من اجلبوري االجابة
عن سبب االصرار وبهذه الطريقة
االس��تفزازية وعدم احترام اعضاء
مجل��س الن��واب وخ��رق القوانني
املهمة ومحاولة حس��م املوضوع
خ�لال  5دقائق وه��ذه كارثة ان في
دقيقت�ين فق��ط اخ��ذ رأي قانوني
وجلان قانونية".
وكانت مشادة كالمية قد حصلت
امس ،خالل انعقاد مجلس النواب،
بني رئيس اجمللس ،س��ليم اجلبوري،
وع��دد م��ن اعض��اء البرمل��ان على
خلفية طل��ب اجلب��وري التصويت
على مثنى السامرائي.
يذك��ر ان مجل��س الن��واب ق��رر
إبق��اء جلس��ته الثاني��ة م��ن
فصل��ه التش��ريعي األخي��ر التي
انعقدت ام��س وابقاءها مفتوحة
واستئنافها اليوم االثنني.

القبض على متهم اختلس 840
مليون دينار من "العمل"
مضيف��ة أن "فري��ق العم��ل َّ
متكن
مبل��غ مالي مق��داره
م��ن ضب��ط
ٍ
( )50,975,000ملي��ون دين��ارٍ ف��ي
من��زل املته��م ،إضاف�� ًة إلى ضبط
بي��ع وس��ندات
س�� َّيارتني وعق��ود
ٍ
عقارات مت َّ ش��راؤها
خاص�� ٍة بثالثة
َّ
ٍ
حديثا ً ومسدس و ثالثة أجهزة من
الهواتف احملمولة (موبايالت) وجهاز
(تاب) لوحي ،فض�لاً عن مجموعة
م��ن الكتب والقوائ��م والوصوالت
اخلاصة بالرواتب".
ولفتت إلى أن "فريق الضبط التابع
ملديريَّة حتقيق بغ��داد قام بتنظيم
محض��ر ضب��ط أصول��ي باملُبرزات
املضبوط��ة وعرض��ه عل��ى قاضي
اخملتص".
التحقيق
ِّ
منع استيراد محصول
الطماطم في البصرة وميسان
لوفرة اإلنتاج احمللي
ولفت القيس��ي ان "ال��وزارة تقوم
مبن��ح اج��ازة اس��تيراد مقنن��ة
للمحاصي��ل واملنتج��ات الزراعية
واحليواني��ة ف��ي حال��ة وج��ود قلة
ف��ي االنتاج ،حيث س��بق ان مت منع
استيراد محاصيل البطاطا والذرة
الصف��راء واللهان��ة والقرنابي��ط
والش��وندر وغيره��ا لوفرته��ا في
السوق احمللي".
املفوضية تعتمد صندوقاً
إلكترونياً يرتبط باألقمار
الصناعية لفرز األصوات
واف��اد ب��أن "النظ��ام ل��ن يعم��ل

على ش��بكة املعلوم��ات الدولية
(االنترنت) خشية االختراق ،وبسبب
ضعف اخلدم��ة في الع��راق وعدم
قدرتها على حتميل بيانات كبيرة".
وأوض��ح توفي��ق أن " حتوي��ل العد
والف��رز من اليدوي إل��ى الكتروني،
مه��م للغاي��ة ف��ي عملي��ة ادارة
االنتخابات ،ويتماش��ى مع التطور
الدولي".
ون ّوه توفيق إلى أن "اجلهاز ال يحتاج
إل��ى الطاقة الكهربائي��ة ،امنا يتم
شحنة مس��بقا ً بالطاقة ويستمر
عمل��ه ( )24س��اعة ،لتف��ادي اي
انقطاع في الكهرباء".
وأكمل توفيق القول ب��إن " االوراق
اخلاص��ة مبجري��ات االنتخابات في
مراكز االقتراع سترس��ل في وقت
الح��ق الى املركز لالف��ادة منها في
عملي��ات التحقق ف��ي حال رفعت
شكاوى أو اعتراضات".
من جانب��ه ،قال اخلبير في ش��ؤون
االنتخابات املفوض الس��ابق سعد
ال��راوي  ،إن "املفوضي��ة اكمل��ت
اس��تعداداتها الفني��ة بخصوص
اج��راء االقت��راع لك��ن هن��اك
موضوعات لم حتس��م بعد تتعلق
باحلكومة ومجلس النواب".
وأض��اف ال��راوي ف��ي حدي��ث الى
"الصباح اجلديد" ،أن "احلكومة لم
تس��لم بعد التخصيصات املالية
إلى املفوضي��ة لكي تقوم بعلمها
بسبب عدم اقرار قانون املوازنة".
وأوضح أن "مش��كلة اخرى تواجه
االنتخابات تتعلق بعدم اقرار قانون
االنتخاب��ات لغاي��ة االن أو تعدي��ل
النافذ ،لكي ّ
تطلع املفوضية على

القاسم االنتخابي وعدد املرشحني
وكذل��ك توزي��ع املقاع��د النيابية
وعددها".
وأكد ال��راوي أن "اتفاقا ً حصل مع
احدى الشركات االجنبية لتغطية
جمي��ع احملافظ��ات باجه��زة العد
والف��رز االلكتروني��ة حت��ى الت��ي
تعرض��ت مكات��ب املفوضية فيها
إل��ى تخريب ابان س��يطرة تنظيم
داعش االرهابي عليها".
وعل��ى صعي��د متص��ل رجح��ت
اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة ان
يطرح قانون االنتخابات في مجلس
النواب خالل األس��بوع اجلاري ،كما
رجح��ت عدم ق��درة احلكومة على
تزويد مفوضية االنتخابات باملبالغ
التي طلبتها.
وقال��ت ابتس��ام الهالل��ي عض��و
اللجنة امس إن "قانون االنتخابات
رمب��ا يط��رح ه��ذا االس��بوع وم��ن
احملتم��ل ان يتم االتفاق بني رؤس��اء
اللج��ان والكت��ل عل��ى التصويت
عليه واملضي فيه".
وأضافت أن "املفوضية طرحت في
مجلس الن��واب اخلمي��س املاضي
الكثير من املشكالت التي سلمت
الى اللجنة القانونية ومن ضمنها
املبالغ املالية التي حتتاجها للمضي
باالنتخابات".
وأك��دت أن "املبل��غ ال��ذي طلبت��ه
املفوضي��ة مبال��غ في��ه ،اذ طلبت
 296ملي��ار" ورجح��ت ان احلكومة
قد تتمك��ن من ان تزوده��ا مبائة او
مائة وخمس�ين ملي��ارا ،الن املبلغ
املطلوب من احلكومة كبير وال تقدر
على ت��زود املفوضية به" ،مبينة ان

"ان املبالغ اذا تأخرت ولم تعط الى
املفوضي��ة خالل ش��هر ،ف��أن ذلك
سوف يؤثر على عملها وهذا ما قد
يدفع الى تأجيل االنتخابات".
وم��ن جانب��ه حت��دث النائ��ب ع��ن
التحالف الوطني سالم املسلماوي
ع��ن "وج��ود مخ��اوف م��ن اطالق
اتهامات بتالعب بنتائج االنتخابات
كما حصل في السابق".
وأضاف في تصري��ح إلى "الصباح
اجلدي��د" ،أن "عل��ى املفوضية اخذ
كامل احتياطاتها م��ن أجل ابعاد
النتائج عن التالعب".
وزاد أن "جن��اح العملية االنتخابية
يعني توجه العملية السياس��ية
إل��ى املس��ار الصحي��ح ،بوصفها
املفصل االساس��ي الذي ميكن من
خالل��ه التخل��ص من مش��كالت
جمة ،سيما على الصعيد االمني
واملصاحلة الوطنية".
وأردف املس��لماوي أن "املفوضي��ة
العلي��ا اطلقت رس��ائل اطمئنان
إلى اجلميع بوجود شركات رصينة
قادرة على تأمني سير االقتراع ومنع
اي خرق قد يتم السعي اليه".
الصني تعتزم تشييد قاعدة
عسكرية في باكستان
يذك��ر ان ترام��ب كان ق��د ه��دد
بقطع املس��اعدات األميركية عن
الدول التي صوت��ت ضد قراره نقل
الس��فارة األميركية ال��ى القدس
ف��ي اجتم��اع الهيئ��ة العمومية
ل�لأمم املتح��دة الذي انعق��د نهاية
الع��ام املاضي به��دف ثني الرئيس
األميركي عن قراره.

متابعة الصباح الجديد:
اعتب��رت دع��ت عضو مجل��س ديالى جناة
الطائ��ي ،امس الى إطفاء ش��امل للديون
املترتب��ة بذم��ة مزارع��ي املناط��ق احملررة،
واعتب��رت ان ه��ذا األم��ر يش��كل ضرورة
ملح��ة ،وقال��ت الطائ��ي أن "الوض��ع
اإلنس��اني للنازحني في مخيم معس��كر
سعد 70( ،كم شمال شرق بعقوبة) ،بات
بائس��ا" ،س��يما وانه يضم اكثر املدينني
للدولة في ديالى في إش��ارة الى املزارعني
الذين تس��لموا قروضا زراعية سابقا ،ولم
يستطيعوا تسديدها.
وأضافت الطائي ،أن "مئات ماليني الدنانير
بذمة املزارعني من أهالي ناحيتي السعدية
وجلوالء وبقية املدن احملررة ،بس��بب فوائد
ق��روض تس��لموها قب��ل أح��داث حزيران
 2014وكل م��ا مت بناءه بتل��ك األموال دمر
بش��كل كامل " ،داعية الى "ضرورة تبني
قرار إطفاء ش��امل للدي��ون املترتبة بذمة
مزارعي املناط��ق احملررة وفق آليات محددة
واعطائه��م قروض��ا جديدة تس��اعدهم
على النهوض والزراعة من جديد".
وأورد احد مزارع��ي جلوالء إن "العديد من
املزارع�ين أرغم��وا على البق��اء في اخمليم
ألنه��م ف��ي وضع م��ادي س��يء للغاية "
مؤكداً ":فقدنا كل شي مزارعنا ومنازلنا
وعدنا عقودا للوراء".
ويوضح أن "العشرات من مزارعي جلوالء
تسلموا قروضا زراعية مببالغ مالية كبيرة
قبل أحداث حزيران  2014لتوسيع اإلنتاج
الزراعي وكل تلك القروض حتولت الى رماد
بع��د اجتياح داعش ملناطق ديالى وتدميره
كل شيء فيها".

الملف األمني

ضبط أسلحة وأعتدة بمنطقة الفضيلية شرقي بغداد * سقوط قذيفتي هاون بناحية العظيم جنوبي ديالى
مقتل أربعة انتحاريين بالدجيل جنوبي صالح الدين * العثور على جثة جندي غربي محافظة الناصرية

بغداد – ضبط اسلحة
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
ام��س االحد ع��ن ضب��ط مجموعة من
االس��لحة والعتاد في حملة تفتيشية
مبنطقة الفضيلية شرقي بغداد.
وق��ال املص��در االمن��ي إن��ه "مت تفتيش
منطق��ة الفضيل��ة ،صباح ي��وم امس ،
ومت العث��ور على س�لاح متوس��ط bkc
ع��دد ،1وبندقي��ة  Rpkع��دد ،1وبندقية
كالش��نكوف ع��دد ،10وبرن��و ع��دد،1
وبندقي��ة صيد خرطوش عدد ،1وبندقية
 M16ع��دد ،1اضاف��ة الى رمان��ة يدوية
عدد ،2ومس��دس تنوير عدد ،1ومسدس
صوتي تركي " .

ديالى – سقوط قذائف
اف��اد مدي��ر ناحي��ة العظي��م ش��مالي
محافظ��ة ديالى عب��د اجلب��ار العبيدي
امس األحد ،بسقوط قذيفتي هاون في
الناحية من دون خسائر بشرية.
وقال العبيدي إن "قذيفتي هاون سقطتا
في اجلهة الغربية ملركز ناحية العظيم
أحده��ا قرب مدرس��ة ابتدائية ومن دون
خس��ائر بش��رية"  ،موضحا أن��ه "جرى
حتديد موقع إط�لاق قذيفتي الهاون من
منطقة سبيعات على احلدود مع صالح
الدين".
كركوك – عملية امنية
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة

كركوك امس االح��د ان القوات األمنية
واحلش��د الش��عبي طه��رت ع��ددا من
القرى في محيط قضاء احلويجة التابع
حملافظ��ة كرك��وك ،فيما ألق��ي القبض
على عدد من املشتبه بهم.
وأف��اد املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض
الكش��ف عن اس��مه ان "اللواء الثاني
في احلش��د الش��عبي والفرقة املدرعة
التاس��عة للجيش متكنت م��ن تطهير
عدد م��ن القرى ضم��ن عملي��ات اعادة
األمن للحويج��ة وأطرافها"٠مضيفا ان
"القوات ألقت القبض على  ١٦مشتبه
بهم في الق��رى والبزول احمليطة بقضاء
احلويجة".

بابل – ضبط أعتدة
اعل��ن مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة
محافظ��ة باب��ل ام��س االحد ع��ن متكن
مفارزه��ا من العث��ور على ك��دس اعتدة
وم��واد تس��تخدم للتفجي��ر ف��ي عملية
اس��تباقية نفذته��ا ق��وة مش��تركة في
قضاء املسيب شمالي احملافظة.
ولف��ت املص��در الذي رفض الكش��ف عن
اس��مه ان قوة مش��تركة من فوج طوارئ
بابل الثالث ومف��ارز االمن الوطني نفذت
عملي��ة اس��تباقية ف��ي قضاء املس��يب
شمال بابل بناء على معلومات استخبارية
دقيق��ة ،اس��فرت عن العث��ور على كدس
اعتدة وم��واد تس��تخدم للتفجير فضال
ع��ن مع��دات تصوي��ر وعارض��ة شاش��ة

مخبأة في احد االراضي الزراعية مبنطقة
البهبهاني .
صالح الدين – مقتل انتحاريني
افاد مص��در امني في ش��رطة محافظة
صالح الدين امس االحد ان القوات االمنية
قتل��ت أربع��ة انتحاري�ين جن��وب قض��اء
الدجيل جنوبي محافظة صالح الدين.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكش��ف
ع��ن اس��مه ان "ق��وة أمني��ة م��ن قيادة
عملي��ات س��امراء من اجليش والش��رطة
واالس��تخبارات وبن��ا ًء عل��ى معلوم��ات
اس��تخباراتية قتلت أربع��ة انتحاريني في
منطق��ة الكس��ارات جنوب غ��رب قضاء
الدجيل".

الديوانية – اعتقال مطلوبني
كشف مصدر امني في شرطة محافظة
الديواني��ة امس االحد ان دوري��ات ومراكز
ش��رطة الش��افعية والدغ��ارة واإلصالح
والش��نافية وعف��ك متكن��ت م��ن إلق��اء
القب��ض عل��ى ع��دة متهم�ين مطلوبني
للقضاء مبواد قانونية مختلفة ،فيما القت
س��يطرة درع اجلنوب ف��ي الديوانية تلقي
القب��ض على مخالف يحمل مش��روبات
كحولية  ،فيما ألقت مفارز مركز الدغارة
والس��نية وعفك القبض على  3متهمني
بقضايا متعددة وذلك خالل حملة قامت
بها ملالحق��ة املطلوبني إلى القضاء حيث
مت اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم .

البصرة – اطالق نار
اكد مص��در أمني في ش��رطة محافظة
البص��رة ام��س األح��د ،ب��أن طف�لا لقي
مصرع��ه برصاص��ة طائش��ة جنوب��ي
احملافظة .
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف عن
اس��مه إن "طف�لا في منطقة خمس��ة
ميل ،في البصرة ،لقي مصرعه برصاصة
طائشة" ،مشيرا الى ان "الطفل رقد بعد
إصابته في مستشفى الصدر التعليمي،
اال ان��ه ف��ارق احلياة"  ،مضيف��ا ان العديد
م��ن االصابات بطلق عش��وائي تصل الى
املستش��فيات احمللية اما بس��بب نزاعات
عشائرية او مناسبات االفراح واالحزان في
مناطق متفرقة من احملافظة.
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وزيرة اإلعمار تحضر
قداس كنيسة

األقباط في بغداد
بغداد -الصباح الجديد:
ش��اركت وزي��رة اإلعم��ار واإلس��كان والبلديات
واألش��غال العامة د .املهندس��ة آن نافع أوسي
ف��ي القداس ال��ذي اقيم في كنيس��ة االقباط
ببغداد مبناس��بة اعياد امليالد اجمليد ورأس السنة
امليالدية اجلديدة ،بحضور سفير جمهورية مصر
العربية ورئيس ديوان الوقف املس��يحي وممثلي
عدد من الطوائف االخرى .
وقدم��ت الوزي��رة ألبناء ش��عبنا العراقي الكرمي
التهان��ي والتبريكات ،مؤكدة ان اس��تقبال هذا
العام اجلدي��د مميزا عن االعوام الس��ابقة كونه
يأت��ي بعد حترير االراض��ي العراقية بالكامل من
دن��س االرهاب ورف��ع العلم العراق��ي فوق ترابه
االبي  ،ليكون عام  ٢٠١٨عاما ألعادة االس��تقرار
وعودة النازحني واملهجرين الى مناطقهم الذين
عان��وا طيل��ة األعوام الس��ابقة بس��بب ظلم
العصــابات التكفيرية.
واضاف��ت ان الوزارة حريصة على إعادة اخلدمات
االساس��ية للمناط��ق احمل��ررة ومنه��ا مناطق
املوص��ل وس��هل نينوى،لتش��جيع النازح�ين
واملهجرين الذين عانوا طيلة السنوات السابقة
م��ن العودة ال��ى دياره��م ومناطقه��م احملررة ،
موضحة ان الوزارة ماضية في جهودها وأعمال
احلم�لات اخلدمية وإعادة االعم��ار والتطوير في
جميع املناطق احملررة حلني إعادة احلياة واخلدمات
اليها بش��كل كامل وإع��ادة إعمار وتأهيل ما مت
تدميره خالل العمليات االرهابية والعس��كرية
وإعادة العائالت الى مناطق سكناهم .

إعادة خط نقل

الطاقة (ديالى -

كركوك) الى الخدمة
بغداد -الصباح الجديد:
متكن��ت امل�لاكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي
مديرية ش��بكات كركوك التابع��ة الى املديرية
العامة لنقل الطاق��ة الكهربائية في املنطقة
الش��مالية ،م��ن اع��ادة خ��ط نق��ل الطاق��ة
الكهربائية الضغ��ط الفائق (ديالى  -كركوك)،
الى اخلدمة ،بوقت قياسي ،بعد ان مت استهدافه
بعمل تخريبي مساء يوم االربعاء املاضي .
وقد اس��تهدف اخلط باطالقات نارية كثيفة في
منطقة جسر سرحة مبحافظة ديالى ،أدت الى
تقطع األسالك ،وخروجه من اخلدمة  ،وقد تأثرت
محافظت��ي كركوك ونين��وى بتوقف اخلط عن
العمل  ،وبعد اعادة اخلط الى اخلدمة عاد جتهيز
احملافظت�ين املذكورت�ين بالطاق��ة الكهربائي��ة
اخملصصة لهما من هذا اخلط.

تعيين خريجي المعاهد
الطبية التقنية في
إقليم كردستان

بغداد  -الصباح الجديد:
حصل��ت موافق��ة وزي��رة الصح��ة والبيئة د.
عديل��ة حم��ود على الق��رار املرقم  69لس��نة
 2017واخلاص بتعيني خريجي املعاهد الطبية
التقنية في إقليم كردس��تان للعام الدراسي
 2016 – 2015من س��كنة محافظات (نينوى–
ديالى– كركوك– بغداد) للدورين األول والثاني.
وأوض��ح مدير عام دائ��رة التخطي��ط وتنمية
املوارد د .علي حسني التميمي ان الوزارة تعمل
جاهدة على اكمال تعيني جميع التخصصات
الطبي��ة التقني��ة والصحي��ة م��ن خريج��ي
الس��نوات الس��ابقة وحس��ب توفر الدرجات
الوظيفي��ة والتخصيص��ات املالي��ة املطلوبة
املني التعاون املس��تمر من قب��ل وزارة املالية
م��ن اجل دع��م اخلدم��ات الطبي��ة والصحية
والعالجي��ة املقدم��ة للمواط��ن العراقي في
املؤسسات الصحية.

أكد على اتباع آليات حديثة في ترويج وتسويق المنتجات الطبية

وزير الصناعة يدعو الى تخفيض كلف اإلنتاج ومواكبة الحداثة في التعبئة والتغليف
متابعة الصباح الجديد:

اطل��ع وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن
املهندس محمد شياع السوداني
الس��بت على األعمال املنجزة في
معم��ل املنتجات الطبي��ة التابع
ملصن��ع القطنية عل��ى وفق عقد
املش��اركة م��ع ش��ركة فلوتتيان
البريطانية .
ويقض��ي عقد الش��راكة بتأهيل
املعم��ل وصيانة املكائ��ن املتوفرة
فيه م��ع اضاف��ة مكائ��ن جديدة
وتوفي��ر املواد االولية النتاج ش��تى
املنتجات الطبية حسب متطلبات
وزارة الصحة لتأم�ين احتياجاتها
على وف��ق العق��ود املبرمة معها
باملواصف��ات والكمي��ات املطلوبة
ويتكون املعمل من خمسة اقسام
النتاج الش��اش والقط��ن الطبي
والبان��دج والبالس��تر والنط��اق
بطاقات عالية تكفي لسد احلاجة
احمللية ومن املؤم��ل إكمال العمل
والبدء باإلنتاج خالل الفترة املقبلة
واملباش��رة بتجهي��ز وزارة الصحة
عل��ى وف��ق العق��د املوق��ع معها
بقيمة ( )25مليار دينار إضافة إلى
العقود اآلخرى .
وأك��د الوزي��ر خ�لال اجتماع��ه
مبسؤولي الش��عب واألقسام في
مصن��ع القطنية عل��ى أن جتربة
معم��ل املنتج��ات الطبي��ة يعد
واح��دا م��ن املعام��ل والتج��ارب
الناجح��ة في موضوع املش��اركة
م��ع القط��اع اخل��اص عل��ى وفق
الضوابط احلكومية والصالحيات
املمنوح��ة جملال��س اإلدارة ف��ي
الش��ركات الس��يما بع��د جترب��ة
الش��راكات غي��ر الناجح��ة التي
انعكس��ت واث��رت س��لبا عل��ى
سمعة الوزارة وش��ركاتها طيلة
الس��نوات املاضية  ،الفت��ا إلى أن

أوصى وزير الصناعة
بأهمية مراعاة الجودة
والنوعية وإعادة النظر
بكلف اإلنتاج واتباع
آليات عمل حديثة في
التسويق والترويج
ومواكبة الحداثة
والتطور في وسائل
وأساليب التعبئة
والتغليف

السوداني

هناك قناعة تام��ة لدى احلكومة
بش��قيها التنفيذي والتشريعي
بض��رورة تنوي��ع مص��ادر الدخ��ل
وجع��ل االقتص��اد مرن��ا يتقب��ل
قطاعات أخرى مس��اندة للقطاع
احلكومي مع وجود القطاع اخلاص
في ظ��ل األزم��ة املالي��ة اخلانقة
التي ش��هدتها البالد بحكم كل
الظروف الصعبة التي تعرض لها
.
ووجه الس��وداني بتأهيل ما ميكن
تأهيله ضمن االمكانيات وماتبقى
من اخلطة االس��تثمارية والتوجه

نحو القطاع اخلاص املتمكن واجلاد
باختيار ش��ركات رصينة معروفة
متتل��ك اإلمكاني��ة واالس��تعداد
الضافة خط��وط إنتاجية جديدة
ونق��ل التكنولوجي��ا وتوفير املواد
األولية وتدريب امل�لاكات العاملة
عل��ى وف��ق إج��راءات واضح��ة
وش��فافة  ،مؤكدا توجه احلكومة
الداع��م للصناع��ة الوطنية في
اس��تمرار تأمني روات��ب املوظفني
وإص��دار القوان�ين والق��رارات
وباألخص قان��ون حماية املنتجات
احمللي��ة في ظل سياس��ة اإلغراق

للترويج عن منتجاتها وتشغيل الخريجين

ّ
شركة أور تنفذ تجربة للتسويق اإللكتروني
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت ش��ركة اور العامة احدى
شركات وزارة الصناعة واملعادن
ع��ن اجراءاته��ا ومس��اعيها
وجتربتها األخيرة لتفعيل اجلانب
التس��ويقي والترويج ملنتجاتها
باعتماد الطرق احلديثة.
وأوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة
املهن��دس حي��در س��هر نعيمة
في تصري��ح للمرك��ز االعالمي
ف��ي ال��وزارة بأن ش��ركته قامت
بتنظي��م دورة ح��ول التس��ويق
املباش��ر وااللكترون��ي للمنت��ج
احملل��ي بالتع��اون م��ع اللجن��ة
االقتصادي��ة ف��ي مجل��س
محافظة ذي قار ورابطة خريجي
ذي قار حتت عنوان (فن التسويق
والتأهيل لتسويق املنتج احمللي)
لبيان اهمية استغالل الطاقات
الش��بابية وخاص��ة اخلريج�ين
في الترويج والتس��ويق للمنتج
الوطني مبايحقق فائدة متبادلة
للطرفني .
وقال مدير عام الش��ركة لقد مت
االيعاز الى الدوائر املعنية بوضع
آلية مح��ددة وواضح��ة تضمن
ح��ق املس��وق ورواج املنت��ج في
الس��وق احمللية  ،مش��يرا الى ان
الدورة متخض عنها نتائج ابرزها

اكمال الصيغة النهائية لاللية
الت��ي س��يتم اعتمادها والعمل
بها ب�ين الش��ركة واملس��وقني
وكذلك اكمال الصيغة النهائية
لعقود التس��ويق بالشكل الذي
يضمن حق��وق الطرفني  ،معربا
ع��ن تفاؤل��ه به��ذه الفعالي��ة
بالتعاون مع الطاقات الشبابية
الطموح��ة للمش��اركة ف��ي
تس��ويق منتجات الشركة التي
متت��از بجودته��ا ومواصفاته��ا
العالي��ة  ،مؤكدا في الوقت ذاته
اس��تعداد الش��ركة لتقدمي كل
التس��هيالت املادي��ة واملعنوي��ة
للمس��وقني الش��باب وضم��ان
حقوقهم .
واش��ار املدير العام ال��ى ان آلية
العم��ل مبش��روع التس��ويق
االلكتروني تعتمد على التعاقد
م��ع ش��ريحة اخلريج�ين ف��ي
احملافظ��ة كمندوب�ين لتس��ويق
املنتجات ومن ثم اجراء املس��ح
املوقع��ي لالس��واق احمللي��ة في
جمي��ع محافظات الع��راق عبر
الوس��ائل االلكتروني��ة اليج��اد
مناف��ذ تس��ويقية م��ن اج��ل
تس��لم طلبات الزبائن واجلهات
املس��تفيدة النت��اج الش��ركة
وتقدمي خصم بنس��بة ( )2%من

هامش الربح حلس��اب املندوبني
كنسبة تشجيعية بعد تسديد
كام��ل القائم��ة مبايس��هم في
تش��غيل اخلريجني في احملافظة
وحتقي��ق اي��رادات للش��ركة من
خ�لال ايج��اد منافذ تس��ويقية
ف��ي عموم احملافظ��ات بتكـلفة
نس��بـة اخلصـ��م فقــ��ط
للمنـدوب.
ولفت املدي��ر العام الى انه وقبل
تنفيذ هذه الدورة قام بعقد لقاء
مع رئي��س اللجن��ة االقتصادية
ف��ي مجل��س محافظ��ة ذي
ق��ار ملناقش��ة تفعيل مش��روع
التس��ويق االلكتروني ملنتجاتها
 ،كم��ا ت��رأس ن��دوة اقيمت في
كلي��ة العل��وم باحملافظ��ة حول
موض��وع التس��ويق بالط��رق
احلديث��ة ملنتج��ات الش��ركات
الصناعي��ة ف��ي القط��اع العام
واخل��اص بحضور رئي��س اللجنة
االقتصادي��ة وعمي��د كلي��ة
العل��وم وذلك في اطار الس��عي
املستمر للتواصل مع القطاعني
احلكوم��ي واخل��اص وش��ريحة
الش��باب من اجل التع��اون في
ايجاد آلية جديدة تعتمد الطرق
احلديثة ف��ي تس��ويق املنتجات
الوطنية .

السلعي للسوق العراقية ودخول
البضائ��ع واملنتج��ات املس��توردة
م��ن دون رقاب��ة أو فح��ص مقابل
الت��زام املنتج احملل��ي باملواصفات
وخضوعه لفحوص��ات التقييس
والسيطرة النوعية .
كم��ا أوص��ى الس��وداني بأهمية
مراعاة اجلودة والنوعية في اإلنتاج
وإعادة النظر بكلف اإلنتاج واتباع
آليات عمل حديثة في التس��ويق
والتروي��ج ومواكب��ة احلداث��ة
والتط��ور في وس��ائل وأس��اليب
التعبئ��ة والتغلي��ف  ،داعي��ا إلى

إدامة التواصل م��ع وزارات الدولة
وباألخص وزارة الصحة كونها من
الوزارات املتجاوب��ة واملتعاونة مع
وزارة الصناعة لتأمني احتياجاتها
من ش��تى املنتجات الطبية على
وفق العقود املبرمة معها .
واستمع السوداني خالل االجتماع
إلى اس��تعراض حول سير العمل
واإلنت��اج ف��ي مصن��ع القطني��ة
وآخر مراحل ومستجدات مشروع
الشراكة ملعمل املنتجات الطبية
وأبدى اهتمامه ملوضوع تخصيص
قط��ع األراض��ي وبن��اء الوح��دات

واجملمع��ات الس��كنية ملوظف��ي
املصن��ع واوع��د بالتدخل حلس��م
القضاي��ا اخلالفية بهذا اخلصوص
حيث ش��دد على أن هذا املوضوع
من أولويات عمله واهتماماته في
الوزارة كونه يتعلق بحياة املوظف
واستقراره.
بع��د ذل��ك أج��رى الوزي��ر جول��ة
ميداني��ة ف��ي معم��ل املنتج��ات
الطبي��ة ومش��روع األكي��اس
البالس��تيكية وأب��دى مالحظاته
وتوجيه��ات الس��ديدة للنهوض
بواقع العمل واإلنتاج .

بعد عثورها على عدد من اآلليات والمعدات المسروقة

السمنت العراقية تبدأ صيانة
وتأهيل معمل كبيسة
بغداد -الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة لالسمنت
العراقي��ة إح��دى ش��ركات وزارة
الصناعة واملعادن عن العثور على
ع��دد من اآللي��ات واملع��دات التي
تع��ود ملعمل اس��منت كبيس��ة
واملس��روقة م��ن قب��ل عصاب��ات
داع��ش اإلرهابي��ة بجه��ود ف��رق
البح��ث املش��كلة وبالتعاون مع
القوات األمنية.
وقال مدير عام الشركة املهندس
حس�ين محس��ن اخلفاج��ي ف��ي
تصري��ح للمرك��ز اإلعالم��ي ف��ي
الوزارة بأنه قد جرى تشكيل فريق
عمل من معمل اسمنت كبيسة

مهمت��ه البحث عن آليات املعمل
املفق��ودة  ،الفت��ا إل��ى ان��ه وبعد
انط�لاق أعمال البح��ث والتهيئة
لرف��ع األنق��اض واملتفج��رات
متهيدا للش��روع بأعمال الصيانة
والتأهيل فقد اس��تطاع منتسبو
املعم��ل بالتع��اون م��ع الق��وات
االمنية العثور على آليات متعددة
تع��ود للمعم��ل املذك��ور كان��ت
ق��د س��رقتها عصاب��ات داع��ش
االجرامية.
واشار اخلفاجي الى ان هذه اآلليات
ش��ملت ( )10دنابر عمالقة وتورنة
وكري��ن لرف��ع احلم��والت الثقيلة
ومازال البحث مس��تمرا من اجل

العثور على بقية اآلليات املفقودة
األخرى لغ��رض تقليل كلف إعادة
التأهيل ف��ي املعم��ل  ،مؤكدا ً أن
الشركة س��تصب كل اهتمامها
وإمكانياتها ملعامل الش��ركة في
املنطق��ة الغربية بع��د أن أجنزت
معظم أعم��ال التأهيل ملعاملها
احملررة في محافظة نينوى  ،مؤكدا
قدرة واس��تعداد وح��رص مالكات
معم��ل اس��منت كبيس��ة على
إعادة تأهيل املعمل بوقت قياسي
لتوفر اخلب��رات والهم��م العالية
لبن��اء مناطقهم من االس��منت
العراق��ي املنتج بأيديه��م بأجود
وأنسب األسعار.

جوالت تفتيشية على الصيدليات في الرمادي
بغداد  -الصحة:
ّ
نف��ذ قس��م التفتي��ش ف��ي صحة
األنب��ار وبالتعاون مع نقابة الصيادلة
في األنبار الس��بت جولة تفتيش��ية
على الصيدلي��ات في مدينة الرمادي
وال س��يما الصيدلي��ات اجمل��ازة حيث
مت إج��راء جول��ة كاملة عل��ى جميع

الصيدليات العاملة .
وق��د ق��ام فري��ق قس��م التفتي��ش
بالتأكيد على سالمة االدوية وفحص
صالحيته��ا لالس��تعمال الطب��ي
وبالتفتيش الدقيق الذي نفذه الفريق
عثر على ادوية منتهية الصالحية ومت
اغالق الصيدلية بالتعاون مع االجهزة

االمنية التي رافقت الفريق .
واثنى العيس��اوي على جه��ود فريق
التفتيش وس��عيهم الكبير من اجل
ام��ن املواطن فيم��ا يتعل��ق باالدوية
وامل��واد الطبي��ة املس��تعملة  ،كما
اش��اد بالعمل اجلاد في سبيل خدمة
محافظة االنبار واهلها الكرام .

تقرير

هواوي مايت  - 10خمس ميزات رائعة مدعومة بالذكاء االصطناعي
بغداد  -الصباح الجديد:

يب��رز هاتف��ي ماي��ت  10و مايت 10
برو ،الذين أطلقا في أكتوبر املاضي
سمتني رئيس��يتني  -شاشة عرض
كامل��ة وذكاء اصطناع��ي ،وه��ي
س��مات ته��دف جميع الش��ركات
اضافتها إلى هواتفها الذكية هذا
العام.
وضعن��ا تركيزن��ا عل��ى ال��ذكاء
االصطناعي ،لن��رى كيف يؤ ّثر على
ذكاء الهاتف.
 - 1التعرف اللحظي على االشياء
واملشاهد
عند اس��تعمال الوض��ع التلقائي،
تتع ّرف كاميرا املايت  10في الوقت
الفعلي على  13أش��ياء ومش��اهد
عل��ى اختالفه��ا ،منه��ا الزه��ور،
والس��ماء الزرقاء ،والنبات ،واملناظر
الليلي��ة ،والطع��ام ،واحليوان��ات،
وغروب وشروق الشمس ،والنصوص،
والش��اطئ ،والثل��ج ،والص��ور

الش��خصية وغيره��ا .فتتح�� ّول
إع��دادات الكاميرا تلقائيا حس��ب
املشهد الذي تعترف به.
مث�لاً ،كلما يلتقط املايت  10صورة
طعام ،يتغ ّير وضع الكاميرا تلقائيا ً
إلى وضع األكل ويظهر رمز السكني
والش��وكة في األس��فل .املايت 10
يح��اول إظهار الطعام أكثر جاذبية
حرص��ا ً على إبقاء أل��وان طبيعية و
سعيا ً إلى حتقيق توازن بني احلقيقة
والتأثيرات البصرية.
 - 2الس��لفي املدعوم��ة بال��ذكاء
االصطناعي
مزود بالذكاء االصطناعي من أجل
«التع ّلم» من مركز البيانات للصور
الش��خصية ،يس��تطيع هات��ف
 HUAWEI Mate 10 Proالتصوي��ر
بسالسة مع تأثير خاصية البوكيه
املم ّي��ز ع��ن طري��ق حتوي��ل نقطة
محوري��ة عل��ى موض��وع الصورة،
لص��ور ش��خصية مثالي��ة وص��ور
السيلفي.
مع وضع البورتري��ه ،تبرز الفتاة عن

اخللفي��ة بش��كل طبيع��ي بفضل
الذكاء االصطناعي.

يسهل التقاط
التصوير الذكي ،مما
ّ
صور ليلية احترافية.

 - 3تصوير لليلي ال مثيل له
عندما يتعل��ق األمر بإلتقاط صورة
ف��ي اللي��ل او عن��د وج��ود إض��اءة
منخفضة بواسطة هاتفك الذكي،
فالنتائ��ج دون ش��ك غي��ر مرضية.
التصوير الليلي هو من أروع امليزات
امل��ز ّودة بال��ذكاء االصطناع��ي في
سلسلة .HUAWEI Mate 10 Pro
لق��د تعاون��ت ش��ركة ه��واوي مع
ش��ركة  Leicaاألملاني��ة العريق��ة
في تصني��ع الكاميرا املزدوجة التي
تتم ّيز بفتحة العدسة األوسع في
العالم بقياس  f/1.6للحصول على
صور أكث��ر ووضوح��ا ً خصوصا ً في
ظروف الٳضاءة املنخفضة .تناسب
الفتحة الكبيرة بامتي��از التصوير
األخص الصور التي ال
الليلي ،وعلى
ّ
تتطلب إضاءة اصطناعية أو تعريض
ضوئي مطول .وإن كاميرا سلسلة
هواوي ماي��ت  10مدعومة بالذكاء
االصطناع��ي ومجه��زة بإع��دادات

 - 4الترجم��ة املدعوم��ة بال��ذكاء
االصطناعي
وتأتي سلسلة HUAWEI Mate 10
 Proم��ز ّودة مبترجم س��ريع مدعوم
بإمكان��ات ال��ذكاء االصطناع��ي
لتق��دمي ترجم��ة تفاعلي��ة أس��رع
وأكثر دقة وتضم��ن جتربة اتصاالت
أكثر سالس��ةّ .
وتأكد هواوي أن هذا
املترجم أس��رع بنس��بة  300%من
أجهزة الترجمة الغير مز ّودة بذكاء
اصطناع��ي  ،وهو يدعم ترجمة 50
لغة مختلفة.
م��ع دع��م ال��ذكاء االصطناع��ي،
سلسلة مايت  10قادرة على ترجمة
عدة فقرات بسرعة خيالية (بضعة
ثوان) من خالل توجيه الكاميرا إلى
ٍ
النص األصلي.
 - 5استهالك ذكي للطاقة
وتتم ّيز سلس��لة ه��واوي مايت 10
ببطاري��ة  4000ملي أمبي��ر الرائدة

باإلضاف��ة لنظ��ام إدارة البطاري��ة
الذك��ي ،والذي يتع ّل��م من طريقة
اس��تخدامك للهات��ف وم��وارد
مخصصة بذكاء جتتمع معا ً لتجنّب
إه��دار الطاقة واحلف��اظ على عمر
البطارية ألط��ول فترة ممكنة فضال ً
عن تقنية إدارة الطاقة لتخصيص
إعدادات النظام وحتسني تطبيقات
اخللفي��ة وتوجي��ه التنبيهات لكل
مستخدم ،وزيادة كفاءة استهالك
الطاقة وعمر البطارية .ومع تقنية
ش��حن هواوي فائق السرعة ،ميكن
اس��تخدام هاتف HUAWEI Mate
 10 Proطيلة اليوم بعملية شحن
واحدة.
ه��واوي ماي��ت ّ 10
يدل عل��ى تط ّور
الهوات��ف الذكي��ة وانتقاله��ا من
عص��ر اإلنترن��ت إلى عص��ر الذكاء
االصطناعي .سوف تتح ّول هواتفنا
م��ن أجه��زة ذكي��ة إل��ى أجه��زة
فائق��ة ال��ذكاء .ه��واوي ماي��ت 10
يفتح لنا الب��اب نحو إدخال الذكاء
االصطناعي إلى هواتفنا الذكية.

اعالن
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شؤون عربية ودولية

أراض لليهود بالخيانة
مسيحيون فلسطينيون يصفون بيع ٍ

الجامعة العربية تسعى إلقناع األمم المتحدة باالعتراف بفلسطين
متابعة ـ الصباح الجديد:
قال أمين الصفدي وزير اخلارجية وش��ؤون
املغترب�ين ف��ي األردن إن ال��دول العربية
ستبدأ قريبا مس��عى دبلوماسيا إلقناع
األمم املتحدة باالعتراف بدولة فلس��طني
على خطوط الرابع من حزيران عام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية
والتق��ى س��تة وزراء خارجي��ة عرب في
العاصم��ة األردني��ة عم��ان ام��س االول
الس��بت ملتابعة قرارات سابقة اتخذتها
اجلامعة العربية للتصدي لقرار الرئيس
األميركي دونال��د ترامب في كانون األول
باعتب��ار الق��دس عاصم��ة إلس��رائيل
متخلي��ا بش��كل مفاج��ئ ع��ن نه��ج
سياسي أميركي منذ عقود.
وتش��كلت جلن��ة م��ن مص��ر واملغ��رب
والس��عودية واإلمارات والفلسطينيني،
برئاس��ة األردن ،بع��د اجتم��اع ط��ارئ
للجامعة العربية في القاهرة بعد وقت
قصير من قرار ترامب ودعا ذلك االجتماع
واشنطن للتراجع عن قرارها.
وقال��ت اجلامع��ة العربية آن��ذاك إن هذا
اإلجراء من ش��أنه أن يفج��ر العنف في

املنطق��ة ووصف��ت إع�لان ترام��ب بأنه
"انتهاك خطير للقان��ون الدولي“ وال أثر
قانوني له.
وق��ال الصف��دي إن الوزراء س��يقترحون
سلس��لة من اإلج��راءات قب��ل اجتماع
للجامعة العربية على مس��توى الوزراء
في وقت الحق الشهر اجلاري.
وق��ال "س��نجابه الق��رار بالس��عي اآلن
للحص��ول عل��ى ق��رار سياس��ي دول��ي
عامل��ي لالعتراف بالدولة الفلس��طينية
على خط��وط  4حزي��ران  1967والقدس
عاصمة لها".
ول��م يوض��ح توقي��ت اإلج��راءات
الدبلوماس��ية كما لم يقل م��ا إذا كان
يش��ير إلى ق��رار م��ن مجل��س األمن أو
اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وق��ال األمني الع��ام للجامع��ة العربية
أحم��د أبو الغي��ط إن االجتم��اع الوزاري
س��يناقش أيضا دور واشنطن في إحالل
السالم بني العرب وإس��رائيل مستقبال
وهو ال��دور ال��ذي تقول ال��دول األعضاء
في اجلامع��ة إنه أصبح مهددا بس��بب
االنحياز األميركي إلسرائيل.

اجلامعة العربية

وق��ال "نعم��ل لتقلي��ل أي خس��ائر
للفلسطينيني أو جناحات إلسرائيل".
وأضاف أن الدول العربية ستناقش أيضا
ما إذا كانت س��تعقد قمة استثنائية أو
االنتظ��ار حتى موعد عقد القمة املقررة
ف��ي العاصم��ة الس��عودية الرياض في
نهاية شهر آذار.
وأغض��ب ق��رار ترام��ب العال��م العربي
وأثار إحب��اط حلفاء الواليات املتحدة في
الغرب إذ وصفوا القرار بأنه ضربة جلهود
الس�لام ويهدد بتفجر مزيد من العنف
في املنطقة.
وف��ي غضون ذل��ك اعترض مس��يحيون
فلسطينيون طريق سيارة تقل بطريرك
القدس لل��روم األرثوذكس يوم الس��بت
أثن��اء زيارت��ه للضف��ة الغربي��ة احملتلة
احتجاجا عل��ى قرار من الكنيس��ة بيع
أراض جملموعات يهودية.
وبطريركية ال��روم األرثوذكس واحدة من
أكبر م�لاك األراضي اخلاصة في األراضي
املقدس��ة وفي الس��نوات املاضية أثارت
جدال بني اإلس��رائيليني والفلسطينيني
مبحاول��ة بي��ع أص��ول أساس��ية

ملستثمرين.
واعترض مئ��ات الفلس��طينيني موكب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث أثناء توجهه
لكنيسة في بيت حلم حلضور قداس عيد
امليالد حسب التقومي الشرقي.
ورش��ق احملتج��ون س��يارته باحلج��ارة
وزجاج��ات املياه وقرع��وا عليها بأيديهم
وه��م يصفون��ه باخلائن قب��ل أن تتمكن
قوات األمن الفلس��طينية من إبعادهم.
وتس��بب ذل��ك في كس��ر زج��اج نوافذ
ثالث س��يارات ف��ي املوكب لكن س��يارة
البطريرك لم تكن من بينها.
وق��ال ألي��ف صايغ وه��و أح��د احملتجني
"م��ا حدث اليوم هو رس��الة للس��لطة
الفلس��طينية ولألردن بأننا لن نس��مح
لهذا اخلائن بالبقاء في الكنيسة".
وذك��رت وس��ائل إع�لام إس��رائيلية أن
الصفقات املثيرة للجدل تشمل عقارات
وأمالكا في القدس الش��رقية والغربية
إضاف��ة إل��ى مدينت��ي ياف��ا وقيس��رية
الساحليتني ،ومت حتديد بعض املستثمرين
اليه��ود واإلس��رائيليني كمش��ترين
محتملني لتلك العقارات واألراضي.

بعد أشهر من التصعيد والتهديد

ترامب مستعد لالنفتاح على كوريا الشمالية
واشنطن ــ أ ب ف :
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب صباح
امس بتوقيت أميركا إنه مستعد إلجراء
محادث��ات م��ع زعي��م كوريا الش��مالية
كي��م جون��غ-اون ،معب��را عن االم��ل بان
ت��ؤدي احملادثات املرتقبة بني الكوريتني الى
خفض التوتر بشبه اجلزيرة الكورية.
وه��ذا التصري��ح ال��ذي ادلى ب��ه ترامب
يتناق��ض بش��كل ح��اد م��ع تصريحاته
العدائية حيال الزعيم الكوري الشمالي
من ج��راء التجارب النووي��ة والصاروخية
الت��ي اجرته��ا بيون��غ يانغ خالل اش��هر
مضت.
وردا من��ه على س��ؤال عن ام��كان اجراء

محادث��ة عب��ر الهات��ف مع زعي��م كوريا
الش��مالية قال ترامب من منتجع كمب
ديفيد الرئاس��ي «ان��ا اؤمن عل��ى الدوام
باحملادثات».
أض��اف الرئيس االميركي «س��افعل ذلك
بالطب��ع ،ليس��ت ل��دي ادن��ى مش��كلة
بذلك» ،مشيرا بالوقت نفسه الى ان هذا
ال ميكن ان يتم بدون شروط مسبقة.
كما رحب ترامب مبؤشرات التهدئة بشبه
اجلزي��رة الكورية وم��ن بينها املش��اركة
املرجحة لكوريا الشمالية بدورة االلعاب
االوملبي��ة الش��توية في كوري��ا اجلنوبية.
وقد عبر الرئي��س االميركي عن االمل بان
تتخطى احملادث��ات املرتقبة بني الكوريتني

اإلطار َ الرياضي.
وأردف ترامب «أود أن أراهم يتطرقون ملا هو
أبعد من دورة األلع��اب األوملبية» ،متابعا
«وفي الوقت املناسب ،سنشارك».
تأت��ي تصريحات الرئي��س االميركي غداة
اتف��اق الكوريت�ين عل��ى اج��راء اول حوار
رس��مي بينهم��ا من��ذ اكثر من س��نتني
ملناقشة مشاركة كوريا الشمالية بدورة
االلعاب االوملبية.
وكان مس��ؤول اوملب��ي ك��وري ش��مالي
كبي��ر قد ص��رح في وقت س��ابق ان بالده
ستش��ارك «على االرجح» بدورة االلعاب
هذه ،وهو اعالن يش��كل مؤش��را جديدا
الى اس��تئناف العالقات الطبيعية الذي

بدأ اخيرا في شبه اجلزيرة الكورية.
وذكر ممثل كوريا الش��مالية لدى اللجنة
االوملبية الدولية ش��انغ اونغ في تصريح
نشرته وكالة االنباء اليابانية «كيودو» ،ان
كوريا الشمالية «ستشارك على األرجح»
في األلع��اب االوملبية التي س��تجرى في
بيونغشانغ من  9الى  25شباط.
واوضح��ت الوكالة ان املس��ؤول الكوري
الش��مالي أدلى بهذا التصريح املقتضب
للصحافيني خالل توقفه في مطار بكني
الدولي.
واضاف��ت كي��ودو أن ش��انغ توق��ف ف��ي
بك�ين ف��ي طريقه إل��ى سويس��را حيث
مقر اللجن��ة األوملبي��ة .واعتبرت مصادر

ل��م حتدد كيودو هويته��ا أن هدف الرحلة
ميكن ان يتمحور بالتحديد حول مناقشة
إمكانية مش��اركة بيونغ يانغ في ألعاب
بيونغشانغ.
وتن��درج تصريح��ات املس��ؤول الك��وري
الش��مالي في سياق املؤشرات التي برزت
في االيام االخيرة وتس��ير في اجتاه تهدئة
التوت��ر في ش��به اجلزي��رة الكوري��ة ،بعد
اش��هر من التصعيد والتهديد بني بيونغ
يانع وواشنطن.
واتفق��ت س��يول وبيون��غ يان��غ اجلمعة
املاضي��ة عل��ى اج��راء مناقش��ات للمرة
االولى من��ذ س��نتني .وس��يعقد اللقاء،
االول م��ن نوعه منذ كان��ون األول ،2015

غ��دا الثالثاء في قري��ة بامنوجنوم احلدودية
التي وقع فيها وقف اطالق النار في احلرب
الكورية ( .)1953-1950واتفقت واشنطن
وسيول من جهة أخرى على ان تؤجال الى
ما بع��د دورة األلعاب االوملبية مناوراتهما
العسكرية الس��نوية التي تؤدي في كل
مرة الى تفاقم التوترات في شبه اجلزيرة.
وف��ي هذا االطار ،عرض��ت كوريا اجلنوبية
ارس��ال وف��د يضم خمس��ة مس��ؤولني
بقي��ادة وزير التوحيد تش��و ميونغ-غيون
ال��ى احملادثات .واعلن��ت وزارة التوحيد في
سيول السبت ان اربعة مسؤولني آخرين
بينهم نائبي وزيرين ،احدهما مسؤول عن
الرياضة  ،سيرافقون وزير التوحيد.

وكان الزعي��م الك��وري الش��مالي كيم
جونغ-اون قال في رسالته ملناسبة العام
اجلدي��د ،ان ب�لاده تتمن��ى جن��اح االلعاب
االوملبية وتنوي ارس��ال وفد للمش��اركة
فيها.
وتأم��ل س��يول ومنظمو األلع��اب في ان
تش��ارك فيها بيونغ يانغ ،من اجل خفض
التوت��ر الناجم ع��ن البرنامج�ين النووي
والبالس��تي اللذي��ن تتابعهم��ا كوري��ا
الشمالية خالفا لقرارات االمم املتحدة.
وقام��ت بيون��غ يانغ في االش��هر االخيرة
باطالق عدد كبير م��ن الصواريخ ،واجرت
في ايلول جتربة نووية سادسة ،هي األقوى
حتى اليوم.

غـدنـا
ملحق أسبوعي يصدر عن المؤتمر الوطني العراقي
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األمين العام ارآس حبيب يهنئ بعيد الجيش العراقي

“نحتف��ل ه��ذا الع��ام بذك��رى
تأسيس اجليش العراقي في ظل
أجواء مختلفة بعد أن حس��م
مع التشكيالت الساندة األخرى
مثل احلش��د الش��عبي وقوات
البيشمركة والش��رطة أخطر
معركة وهي اإلنتصار ضد قوى
الظالم واإلرهاب .هذه املناسبة
تدعون��ا إلى تق��دمي كل التحايا
والتبري��كات لهذه املؤسس��ة
الوطنية الت��ي أثبتت إنحيازها
للوط��ن برغم كل احملاوالت التي
بذله��ا النظ��ام الس��ابق ف��ي
زجه��ا بح��روب عبثي��ة خ َّلفت
مئات اآلف الشهداء.

أب��ارك لهذا اجلي��ش عيده الذي
هو عي��د كل العراقيني متمنياً
ل��ه الق��وة والع��زة واملنعة من
أج��ل حماي��ة ح��دود الوط��ن.
كم��ا آم��ل أن يجري إس��تثمار
ما في املؤسس��ة العس��كرية
م��ن طاقات خالقة ف��ي ميادين
العمل واإلنتاج .حتية جليش��نا
ق��ادة وضباط��اً ومرات��ب وكل
عام وهم وكل أبن��اء العراق من
كل الطوائف واألع��راق واألديان
واملذاهب بالف خير”.
آراس حبيب كرمي
أم�ين ع��ام املؤمت��ر الوطن��ي
العراقي

األمين العام يهنئ بمناسبة العام الجديد

ويؤكد «اإلنتخابات المقبلة ستضع عراقنا

على سكة التطور والبناء اذا ما أحسنا اإلختيار»
نس��تقبل في ظل إنتصارات أبهرت العالم
أجمع س��نة  .2018وفي الوقت الذي نتقدم
فيه بأحر التهاني للعراقيني جميعا ً من كل
األعراق واألديان واملذاهب على نعمة النصر
الذي حتق��ق العام الفائت حني دحر أبناءهم
في املؤسسة األمنية قوى اإلرهاب والظالم
وأولهم الش��هداء األبرار وذويهم ،فإن االمل
يحدون��ا في أن نعمل صف��ا ً واحدا ً من أجل
إس��تتباب األمن واإلس��تقرار في ربوع بلدنا
وأن نش��رع في خطط حقيقي��ة نحو إعادة
اإلعمار والتنمية.
وأود اإلش��ارة الى أن الش��عب العراقي وهو
يح��ث اخلط��ى نح��و إس��تحقاق إنتخابي
منتصف الع��ام القادم س��يفاجئ العالم
ثاني��ة بإجناز اإلس��تحقاق الدميقراطي وهي
اإلنتخاب��ات املقبل��ة التي س��تضع عراقنا
على س��كة التطور والبناء والرفاهية إذا ما
أحسنا إختيار األكفأ واألقدر على مواجهة
متطلبات املرحلة اجلدي��دة في ظل حتديات
الت��زال ماثل��ة أمامنا في ميادي��ن ومجاالت
مختلفة داخلية وخارجية.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه عمل اخلير والسداد
وكل عام وأبناء شعبنا بألف خير”.
آراس حبيب كرمي
االمني العام للمؤمتر الوطني العراقي

المهندس آراس حبيب :اتمنى لإلخوة المسيحيين في

العراق عيدًا يليق بهم وبتضحياتهم بعدما سجلوا مع
ّ
العراقيين أروع المآثر في مقارعة اإلرهاب
أخوتهم
هن��ئ األم�ين الع��ام للمؤمت��ر
الوطني العراق��ي املهندس آراس
حبيب كرمي ،األح��د ،2017/12/24
العراقي�ين ملناس��بة حل��ول عيد
امليالد اجمليد.
وق��ال الس��يد حبي��ب “أتق��دم
ملناس��بة عيد امليالد اجملي��د بأحر
التهان��ي لإلخ��وة املس��يحيني
ف��ي الع��راق متمنيا ً له��م عيدا ً
يليق به��م وبتضحياتهم بعدما
س��جلوا مع أخوته��م العراق ّيني
أروع املآثر في مقارعة اإلرهاب”.
وأض��اف “نتطل��ع إل��ى املزيد من
األمن واإلس��تقرار لبلدن��ا العزيز
فإنن��ي واث��ق بقدرتنا عل��ى إعادة
بنائ��ه والعيش فيه في إطار دولة
مدنية عادلة حتترم اجلميع وحتفظ
له��م خصوصياته��م ف��ي ظ��ل
القانون”.
فيم��ا غ�� ّرد األم�ين الع��ام عل��ى
حسابه الرسمي في تويتر تغريدة
ج��اء فيها “العراقي��ون يصنعون
احلياة ألنهم يحبونها ،األمل قادم
بهمة أكبر ومبي�لاد جديد  .هزمنا
الظالم وأوقدنا أالف الشموع “
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أهم أحداث

أيها األصدقاء
إننا نرى
أن العمل
السياسي
اليوم بات أكثر
صعوبة سواء
لجهة طريقة
وأسلوب
التنافس
الديمقراطي
من خالل
األحزاب أو
من خالل ما
يرتبط من رؤى
لكيفية بناء
الدولة في
ظل نظامنا
الديمقراطي
الذي يعتمد
مبدأ الفصل بين
السلطات طبق ًا
للدستور الذي
توافقنا عليه
جميعا وصوت
عليه العراقيون
بأغلبية كبيرة

إن إنطالقة
حزبنا “حزب
المؤتمر
الوطني
العراقي” إنما
تمثل أم ً
ال
طالما راودنا
بإمكانية
تحقيق كل
ما كنا حلمنا
به وتمنيناه
لهذا الشعب
المضحي
والمكافح.
واليوم نجده
وبرغم كل ما
يمكن تأشيره
من مالحظات
قد تحول إلى
واقع ملموس.
فالمسيرة
تمضي نحو
العمل والبناء
في إطارعملية
سياسية نشارك
ونشترك فيها
جميع ًا من
خالل التنافس
الديمقراطي
عبر اإلنتخابات
ومن خالل
صناديق اإلقتراع

المؤتمر الوطني العراقي يعقد المؤتمر العام
برئاس��ة األم�ين الع��ام للمؤمت��ر
الوطن��ي العراقي املهن��دس آراس
ً
متمثلة
حبيب كرمي وقيادات املؤمتر
بالس��ادة :ن��وري الب��دران ،هان��ي
إدري��س ،حس��نني املعل��ى ،لي��ث
ش��بّر ،خالد اليعقوب��ي وإبراهيم
الصميدع��ي .عق��د املؤمت��ر العام
األول حلزب املؤمتر الوطني العراقي،
الثالث��اء  2017/10/24عل��ى قاع��ة
ن��ادي الصي��د العراق��ي ببغ��داد.
منحه إجازة التأس��يس
وذلك بعد
ِ
املرقمة ( )55لعام .2017
وأف ُتتح املؤمتر بت�لاوة ّ
آي من الذكر
احلكيم ،تبعتها وقفة حداد وقراءة
س��ورة الفاحتة على أرواح شهداء
العراق  ،ثم عزف النش��يد الوطني
العراقي إيذاناً ببدء أعمال املؤمتر.
املؤمتر حضره شخصيات سياسية
وإجتماعية وإعالمي��ة ،بضمنهم
أعض��اء مجل��س نواب ،س��فراء و
ممثل��ي البعث��ات الدبلوماس��ية،
وممثل��ي النقاب��ات واإلحت��ادات،
ومحافظ البصرة أسعد العيداني،
إضاف��ة إل��ى منتس��بي ح��زب
املؤمترالوطني.
وق��ال األم�ين الع��ام حل��زب املؤمتر
الوطن��ي العراقي املهن��دس آراس
حبي��ب ك��رمي ف��ي ن��ص كلمته ”
جنتم��ع الي��وم ف��ي مؤمترن��ا ه��ذا
والع��راق مي��ر مبرحل��ة التح��والت
الكبرى والتي سترسم مستقبله
للخمس�ين س��نة القادمة .املؤمتر
الوطن��ي ومنذ تأسيس��ه كمؤمتر
جامع لكل القوى السياسية التي
متثل العراق في زم��ن الدكتاتورية،
عم��ل كمظل��ة سياس��ية توف��ر
احلماي��ة للجمي��ع ومتن��ح ف��رص
العمل السياسي لهم”.
“إن إنطالق��ة حزبنا “ح��زب املؤمتر
الوطن��ي العراق��ي” إمنا متث��ل أمالً
طامل��ا راودنا بإمكاني��ة حتقيق كل
م��ا كنا حلمن��ا به ومتنين��اه لهذا
الش��عب املضح��ي واملكاف��ح.
والي��وم جن��ده وبرغ��م كل ما ميكن

تأش��يره م��ن مالحظات ق��د حتول
إلى واقع ملموس .فاملسيرة متضي
نحو العمل والبناء في إطارعملية
سياس��ية نش��ارك ونش��ترك
فيه��ا جميعاً من خ�لال التنافس
الدميقراطي عب��ر اإلنتخابات ومن
خ�لال صنادي��ق اإلقت��راع ،مبين��اً
“أننا نرى أن العملية الدميقراطية
ليس��ت هدف��اً بح��د ذاته��ا بقدر
م��ا ه��ي وس��يلة لتحقي��ق بن��اء
الدول��ة املدنية واملرهون��ة بعدالة
إجتماعي��ة ترتك��ز عل��ى نهض��ة
إقتصادية شاملة”.
وأض��اف األمني العام “لو مت اإللتزام
مب��ا أتف��ق عليه ف��ي إط��ار املؤمتر
الوطن��ي من��ذ البداي��ة لتجن��ب
الع��راق الكثي��ر من األزم��ات التي
مر به��ا ووفرنا الكثير م��ن الوقت
املهدور والثروات الضائعة”.
“فمؤمترك��م الي��وم ال ميث��ل بداية
العمل السياس��ي لتيار سياسي
واع��د في الع��راق وإمنا ميث��ل بداية
إنطالق مرحلة سياس��ية جديدة
يقوده��ا جي��ل سياس��ي جدي��د
س��يكون متصالح مع نفسه ومع
شعبه”.
وتاب��ع الس��يد حبي��ب “أيه��ا
األصدق��اء إنن��ا ن��رى أن العم��ل
السياسي اليوم بات أكثر صعوبة
س��واء جله��ة طريق��ة وأس��لوب
التناف��س الدميقراط��ي م��ن خالل
األحزاب أو م��ن خالل ما يرتبط من
رؤى لكيفي��ة بن��اء الدولة في ظل
نظامنا الدميقراط��ي الذي يعتمد
مبدأ الفصل بني السلطات طبقاً
للدس��تور ال��ذي توافقن��ا علي��ه
جميعا وص��وت علي��ه العراقيون
بأغلبية كبيرة”.
“من هنا أود التأكيد أمام حضراتكم
أن مس��يرتنا نح��و الغ��د ال ب��د أن
ترتب��ط مب��ا حلمنا به ف��ي املاضي
وما ميكن أن جنسده في املستقبل.
فحني آمن��ا بأهمي��ة التغيير كنا
ن��درك أن بالدن��ا العظيم��ة حتتاج
قيادة سياسية ترتقي إلى مستوى

عمقها التاريخي واحلضاري وقادرة
على مواجهة التحديات القادمة.
ولعلن��ا جميع��اً نعل��م أن أبرز ما
ميكن ان يواجهنا من حتديات تتمثل
في اإلقتص��اد والتنمية خصوصا
ف��ي حقبة م��ا بعد النف��ط .ففي
عاملن��ا الي��وم حيث نح��ن جزء ال
يتجزأ من��ه بدأت دول عديدة تفكر
بشكل جدي في البحث عن بدائل
لتقدمها اإلقتصادي.
وإس��تطرد املهن��دس آراس “مبا أن
العراق ميل��ك قدرات عظيمة تفوق
م��ا للنفط من أهمي��ة فإن كل ما
نحت��اج إليه هو كيفية إس��تثمار
هذه القدرات عبر تخطيط علمي
سليم .لكي ينجح العراق كدولة
علي��ه أن ينجح كوط��ن ،فالوطن
العراقي بحاجة الى إعادة تعريف
من قبل أبنائه ،العراق كوطن يجب
ان مالذ آم��ن ألبنائه قبل أي مهمة
أخ��رى م��ن مه��ام الوطن“.العراق
محك��وم بجغرافيت��ه أوالً وثاني��اً
وثالث��اً ،ومت��ى م��ا تصاحلن��ا م��ع
ه��ذه اجلغرافي��ة وفمهن��ا بعم��ق
تضاريس��ها عنده��ا س��ينطلق
العم�لاق العراق��ي م��ن جب��ال
كردستان الى أهوار اجلنوب”.
“أيه��ا اإلخوة واألخ��وات  ،يجب أن
منتلك رؤية شاملة لكل العراق وأن
نفكر بنف��س الطريقة التي يفكر
بها إب��ن البصرة وأربي��ل واملوصل
وبغ��داد ،عندها نك��ون قد وضعنا
أقدامن��ا على أول خطوة في طريق
األل��ف مي��ل للنه��وض الع��راق ،
كأنسان وكوطن ودولة”.
“على م��دى  ١٠٠عام من مس��يرة
الع��راق احلدي��ث ل��م يك��ن هناك
مش��اريع إس��تراتيجية واح��دة
ربطت مصالح أبن��اء العراق فيما
بينهم ورسخت أقدام اجلميع في
هذا الوطن ،فليس لدينا مش��روع
واح��د يراه إب��ن الس��ليمانية وإبن
البصرة على أنه مشروعه ومصدر
رفاهيته وإس��تقراره ..وليس هناك
مشروع واحد ربط إبن الرمادي وإبن

األمين العام  :يجب إشاعة ثقافة السالم والمحبة
فلقد حصد السالح الطائش الكثير من أبنائنا نحن
أحوج ما نكون إليهم في بناء نهضتنا
ذك��ر األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب كرمي ،
أننا نحب الف��رح ونتمنى لبلدنا الفوز
في كل ش��ئ وليس فقط ُكرة ال َق َدم.
لكن أن يتسبب ذلك بإزهاق أرواح بريئة
م��ن أبناء جلدتنا فه��ذا األمر مرفوض
متاما ً والبد من العمل على وقفه بكل
السبل والوسائل املمكنة.
وتاب��ع الس��يد حبيب “علين��ا جميعا ً
كعراقيني البحث عن مقاربة نعبر فيها
عن فرحنا اإليجابي عبر وس��ائل أكثر
حضارية تُس��عد اجلميع وال تتس��بب
بإحلاق األذى ُ
والظلم باآلخرين”.
مبينا ً أن “األمر ال يتوقف عند الرياضة.
بل هناك إستخدام مفرط للسالح في
مناسبات مختلفة .وهو ما ينتج عنه

خس��ائر باألرواح فضالً ع��ن أنه يضع
م��ن يقوم بذلك حت��ت طائلة املالحقة
القانونية”.
وأضاف األمني الع��ام “أمتنى أن يتحلى
اجلمي��ع بق��در كبي��ر من املس��ؤولية
خاص�� ًة يوم رأس الس��نة ٢٠١٨-٢٠١٧

وذلك باإلبتعاد عن إس��تخدام السالح
و املفرقعات الكبيرة”.
مؤك��دا ً عل��ى “يج��ب إش��اعة ثقافة
الس�لام واحملبة فلقد حصد الس�لاح
الطائش الكثير من أبنائنا نحن أحوج
ما نكون إليهم في بناء نهضتنا”.

األمين العام :اإلنتخابات ستمثل مفتاحًا
للتغيير ..والجميع يسعى للمشاركة فيها
ضمن إطار الدستور
ق��ال األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبيب كرمي،
أن الدس��تور النافذ “ ”2005هو العقد
اإلجتماع��ي اجلام��ع ب�ين العراقي�ين.
مش��يرا ً إل��ى إنن��ا ل��و أحصين��ا عدد
اخلالف��ات داخل العملية السياس��ية
من��ذ تطبيق��ه وحت��ى الي��وم جندها
جميعا ً حتت سقفه.
وأضاف السيد حبيب “كل ماعدا ذلك
كان مرفوض��ا ً ولم يحق��ق أية نتيجة.
اجلمي��ع اآلن يس��عى للمش��اركة في
اإلنتخابات في إطار الدس��تور ،مؤكدا ً
“ل��وال قدرت��ه عل��ى إس��تيعاب كل
املتناقض��ات برغ��م املالحظ��ات على
العديد من بنوده ملا جتاوز عدد األحزاب
الت��ي تروم املش��اركة ف��ي اإلنتخابات

نحو  204أحزاب”.
وتابع األمني العام “حتى بوادر اإلنفراج
ف��ي األزمة بني بغ��داد و أربيل تأتي في
س��ياق ح��رص الطرفني عل��ى إحترام
الدس��تور .إذن طاملا ه��و احلاكم بيننا
فإن كل ما عداه لن يشكل عقبة”.

فيما غ�� ّرد األمني العام على حس��ابه
الرس��مي في تويتر تغري��دة جاء فيها
“عام  2018س��يكون مفت��اح التغيير
عبر الصندوق .هذا ليس مجرد ش��عار
يعب��ر ع��ن طموح ب��ل هو ام��ل ووعد
ورؤية”.

خالل لقاءه وفدًا من الكرد الفيليين في بغداد األمين العام :آن األوان للتغيير والبدء بمرحلة جديدة نحو التقدم والنهوض بالواقع المعاش

آراس حبيب :مؤتمرنا ليس مشروعًا دعائيًا لإلنتخابات أو للحصول على
مناصب شخصية ،بل هو مشروع لتأسيس نظام سياسي و إقتصادي قوي
التقى األمني الع��ام للمؤمتر الوطني
العراقي املهن��دس آراس حبيب كرمي،
وف��داً من الكرد الفيلي�ين وذلك على
قاعة نادي الصيد العراقي في بغداد.
احلضور ضم العديد من الشخصيات
و الوجهاء والذين كانت لهم كلمات
خالل اللقاء أبرزهم السفير السابق
األس��تاذ لقم��ان الفيل��ي و الس��يد
املفك��ر رحيم اب��و رغي��ف والدكتور
عصام الفيلي.
كما وحض��ر اللقاء بعض من قياديي
املؤمت��ر الوطن��ي العراق��ي ومس��ؤول
ملف الكرد الفيليني باملؤمتر الوطني
السيد عباس داوود .
متت مناقشة أبرز املشاكل والتحديات
الت��ي يواجهه��ا الك��رد الفيلي�ين
بوصفهم ش��ريحة تعرضت للكثير
من التنكيل واملظلومية منذ النظام

البائ��د و إل��ى اليوم وحيثي��ات إيجاد
احلل��ول املناس��بة له��ذه املش��اكل،
فيما بح��ث املؤمترين كيفية احلصول
على حقوقهم املش��روعة وإمكانية
توحي��د الصفوف من خ�لال الكلمة
الواحدة.
من جانبه أكد املهندس آراس حبيب
كرمي على أهمية وجود مش��روع دولة
املواطنة و التي من شأنها أن تساهم
في نش��ر العدالة واملساواة بني أفراد
اجملتمع العراقي وحتفيز الطاقات على
اإلنتاجية واإلبداع.
مشيراً إلى أن “مؤمترنا ليس مشروعاً
دعائي��اً لإلنتخابات أو للحصول على
مناصب ش��خصية ،بل هو مش��روع
لتأسيس نظام سياسي و إقتصادي
ق��وي يس��تند عل��ى أس��س قانونية
ً
خدم��ة
صحيح��ة وأف��كار وطني��ة

لشعبنا بكل شرائحه وأطيافه .
وأض��اف الس��يد حبي��ب “الك��رد
الفيليني عانوا من اإلضطهاد والظلم
والتهجي��ر إضاف��ة إل��ى تقدميه��م
للعدي��د م��ن التضحي��ات ،ومع ذلك
ل��م ينصف��وا ،مؤك��داً أن الوق��ت قد
ح��ال للتغيير والب��دء مبرحلة جديدة
نح��و التق��دم والنه��وض بالواق��ع
املع��اش يداً بي��د مع ش��رفاء الوطن
ومن كل أطيافه”  .مبدياً إس��تعداده
ملساندتهم وتقدميه للدعم الكامل.
من جانبهم رح��ب احلاضرين بأفكار
األم�ين العام وبطرحه ملش��روع دولة
املواطنة التي باتت تستقطب جميع
الش��رائح والفئ��ات بغي��ة القض��اء
عل��ى الفس��اد و العمل على أس��س
وخط��ط صحيحة مبا يخ��دم الوطن
واملواطنني.
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األول ويجدد ثقته بالمهندس آراس حبيب كريم
النج��ف ،كل التركيز كان منصب
عل��ى كيفية حكم هذا الش��عب
وليس عل��ى كيف نرب��ط مصالح
الشعب فيما بينهم”.
“ف��ي كل خط��وة نق��وم به��ا اآلن
علينا أن نحسب نتائجها للعشر
س��نوات القادمة ،فلنغادر إسلوب
اإلرجت��ال وردات الفع��ل ولندخ��ل
عالم التخطيط املتوسط والبعيد
امل��دى ،فاحلزب السياس��ي الذي ال
يجي��د التخطيط لنفس��ه كيف
س��يكون ق��ادرا ً عل��ى التخطيط
للناس والدولة والوطن”
وأش��ار مؤكدا ً “نحن في املؤمتر لن
نقول الكالم السياسي التقليدي
وهو ان أيدينا ممدودة للجميع .وإمنا
سنقول للجميع إننا نعمل فقط
مع من يؤمن بالدولة املدنية للعراق
والذين ميؤن��ون برفاهية اإلنس��ان
العراق��ي وتوفير دول��ة ناجحه له.
سوف نكون مع أصحاب املشاريع
وليس مع أصحاب الشعارات “.
“في اإلنتخابات القادمة س��تكون
هن��اك مفاجئات كثي��رة الن وعي
الش��ارع وتأثي��ر اجليل الش��بابي
اجلدي��د س��يكون ه��و احلاس��م
ف��ي صنادي��ق اإلقت��راع وس��تولد
كيان��ات جديدة وتنق��رض كيانات
قدمية ،وال��ذي يفهم هذه احلقيقة
س��يحجز مقعده في املس��تقبل
السياسي للعراق”.
وتاب��ع األمني العام “أيتها األخوات
أيه��ا اإلخ��وة ال يفوتني ف��ي هذه
املناس��بة أن أش��ير إلى ما حققه
العراقيون من خالل ش��بابهم في
جبهات القتال من اجليش واحلشد
الش��عبي والش��رطة والعش��ائر
حني هزموا تنظيم داعش اإلرهابي
وط��ردوه م��ن كل األرض العراقي��ة
عبر إنتصارات أش��اد به��ا اجلميع
وأث��ارت إنتباه العالم .وإنس��جاماً
م��ع ذل��ك نتطل��ع ب��كل إخالص
ومحب��ة إل��ى حس��م اخلالف��ات
السياسية على مستوى العالقة
ب�ين املرك��ز واإلقلي��م مب��ا يضمن

األمين العام يدعو لتفعيل الموارد والثروات
المهملة و نسيان النفط في المرحلة المقبلة
** اإللتف��ات نح��و امل��وارد والث��روات
األخ��رى وف��ي املقدم��ة منه��ا األرض
واملياه والس��ياحة واجلمارك وتش��جيع
اإلختراع��ات واملب��ادرات الفردية والعمل
على تسهيل اإلستثمار فعالً ال قوال.
دع��ا األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي  ،إلى
اإلجتاه نح��و اخلطط اإلقتصادية البديلة
و إهمال دور النفط في حتديد مس��تقبل
البالد.
وق��ال املهن��دس آراس حبي��ب “ف��ي بلد
متعدد املوارد والث��روات مثل العراق البد
أن تتجه اخلطط اإلقتصادية نحو إهمال
دور النف��ط في حتديد مس��تقبلنا ،فقد
عاش أجدادنا قرونا ً قبل إكتشاف النفط.
وبع��د إكتش��افه لم تس��تثمر م��وارده
الهائلة ف��ي متتني القاعدة التنموية في
البلد س��واء في ظل األنظمة السابقة
أو حالياً”.

وتاب��ع الس��يد حبي��ب “الي��وم تت��راوح
معدالت أس��عاره ب�ين هب��وط مفاجئ
أوصعود سريع األمر الذي اليشجع واضع
اخلطط والبرامج في بعديها السياسي
واإلقتص��ادي على التعامل مع هذا األمر
بشكل صحيح”.
مؤكدا ً أن “احلل يكمن في نسيان النفط
واإللتفات نحو املوارد والثروات األخرى وفي
املقدمة منها األرض واملياه والس��ياحة

واجلمارك وتشجيع اإلختراعات واملبادرات
الفردية والعمل على تسهيل اإلستثمار
فعالً ال قوال”.
هذا وغ � ّرد األمني الع��ام املهندس آراس
حبيب كرمي على حس��ابه الرس��مي في
تويت��ر تغريدة ج��اء فيه��ا ” الينبغي أن
نبقى حتت رحمة أسعار النفط إرتفاعا ً أو
إنخفاض �ا ً البد من تفكير جدي بالبدائل
وهي متاحة في بلد غني مثل العراق”.

إس��تمرار وحدتنا الوطنية في ظل
دول��ة فيدرالي��ة حدد مس��اراتها
الدس��تور ال��ذي توافقن��ا علي��ه
جميعاً .كما نتطل��ع إلى اإلنتهاء
من القضايا اخلالفي��ة األخرى بني
الكتل السياسية على طريق طي
صفحة احملاصصة والشروع ببناء
عملي��ة سياس��ية عاب��رة للكتل
واالنتم��اءات الفرعي��ة .وه��ذا م��ا
يتف��ق عليه اجلميع وقد س��اندته
املرجعية الدينية الش��ريفة التي
أثببت في كل مواقفها أنها صمام
األمان احلقيقي لهذه البالد”.
إن اإلنته��اء من ذل��ك يعد املقدمة
األول��ى الصحيح��ة ملباش��رتنا
بخطط البناء واإلس��تثمار وإعادة
اإلعمار واإلس��تفادة مما منلكه من
قدرات وطاقات .فم��ن املهم اليوم
اإلس��تفادة من وقوف العالم معنا
سواء على مستوى اإلشقاء العرب
أو األصدقاء من الدول اإلس�لامية
وعلى رأسها اجلمهورية اإلسالمية
في إيران او ال��دول الكبرى واإلحتاد
االوربي”.
وختام��اً “أق��ول أن املؤمت��ر الوطني
العراقي إذ يستذكر املؤسس األب
واملله��م واملعل��م الراح��ل الكبير
الدكت��ور أحم��د اجللبي م��ع قرب
الذكرى الثانية لوفاته فإنه ينطلق
مبس��يرة متج��ددة عل��ى صعي��د
الواق��ع احلال��ي محلي��اً وإقليمياً
ودولياً”.
“وم��ا هي التصامي��م التي يطغى
عليها اللون األبيض وحتيط بشعار
املؤمتر الوطني العراقي سوى دليل
للس�لام الذي نتبن��اه ونتمناه مع
الكثير من احملبة لوطننا الكبير”.
تل��ى ذل��ك كلم��ة للدكت��ور ليث
ش��بّر والتي إستعرض فيها بعض
اإلجنازات التي س��اهم فيها األمني
الع��ام للمؤمت��ر الوطن��ي كدع��م
مش��روع البيت العراق��ي لإلبداع،
دع��م منظم��ات اجملتم��ع املدني ،
دع��م الطلب��ة املتفوق�ين ،رعاية
مؤمتر تيدكس في البصرة ،تغطية

إحتياجات النازحني ،رعاية بطولة
العال��م للكيك بوكس��نغ واملوي
ت��اي ،رعاية النش��اطات الرياضية
الهادف��ة ،إفتت��اح ملع��ب ح��ي
األمان��ة الرياضي ،دعم الس��ينما
والفنانيني ،دعم اإلقتصاد و إقامة
مؤمت��ر اإلقتصاد العراقي في لندن،
إضافة إل��ى دعم املرأة و تأس��يس
منظمة املرأة العراقية .
فيما شهد املؤمتر بعد ذلك إنتخاب
للقي��ادات والكوادر التي س��تقود
العم��ل السياس��ي للمرحل��ة
القادم��ة ،واملصادق��ة عل��ى وثائق
البرنام��ج السياس��ي والنظ��ام
الداخل��ي باإلجم��اع ،وإنتخ��اب
القي��ادات السياس��ية في جميع
املس��تويات التي حدده��ا النظام
الداخل��ي واملصادق��ة عليه��ا من
قبل الهيئة العامة.
تل��ى ذل��ك إنتخ��اب األم�ين العام
للمؤمت��ر الوطني العراق��ي  ،والذي
ف��از في��ه الس��يد آراس حبي��ب
محمد كرمي و بإجماع املصوتني ثم
إنتخاب أعضاء األمانة العامة.
هذا وقد جرت وقائع جلسات املؤمتر
العام ف��ي ظ��ل من��اخ دميقراطي
ح��ر مب��ا يحقق مب��دأ الش��فافية
وتعزي��ز الدميقراطي��ة ف��ي العمل
السياسي.
فيم��ا أختت��م املؤمتر الع��ام بعقد
املؤمتر الصحفي ،تلى فيه املتحدث
بإس��م الهيئ��ة العام��ة للمؤمت��ر
الس��يد “خالد اليعقوبي” البيان
اخلتام��ي ،والذي أكد في��ه على أن
املؤمت��ر العام ق��د جاء إس��تجابة
ملطال��ب وإش��تراطات الظ��روف
الوطنية واإلقليمية والعاملية ،وما
تفرزه من تغيرات وحتديات ،إضافة
للمتغي��ر الذاتي في حي��اة املؤمتر
الوطني العراقي.
وأضاف أن “املؤمت��ر الوطني العراق
منفتح عل��ى كل األحزاب والقوى
السياس��ية الت��ي تؤم��ن بالدولة
املدنية وأن حزب املؤمتر الوطني هو
جامع لكل اطياف الشعب”.

المهندس آراس حبيب :المرجعية الدينية
َع َودتنا على التفكير بصوت عال ودون أن تخشى
فيالحق لومة الئم
ق��ال األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي ،أن
املرجعية الدينية َع َودتنا على التفكير
بصوت ع��ال ودون أن تخش��ى فياحلق
لوم��ة الئم ،مؤكدا ً عل��ى إنها أول من
يُ َ
شخِّ ص الظواهر السلبية في اجملتمع
وتطال��ب بالبحث عن معاجلات جذرية
لها وليست ترقيعية.
وتابع السيد حبيب “من بني ما يتوجب
الوقوف عنده ماورد في حديث الشيخ
عبد املهدي الكربالئ��ي ممثل املرجعية
الدينية العليا مؤخرا ً من خالل تطرقه
إلى ما يحصل في صفوف الش��باب ال
س��يما بعض مظاهر اإلنحراف (اإلحلاد
مثالً) أوتعاطي اخملدرات أو غيرها”.
موضحا ً أن “ذلك يؤش��ر فشالً رسميا ً

ومجتمعيا ً لعدم ط��رح هذه القضايا
اخلطيرة على طاولة النقاش كما وأنه
يس��تدعي البحث عن حلول التتمثل

في إنفاذ القانون فقط على الرغم من
أهمية ذلك”.
وأضاف “قب��ل القانون الب��د أن نبحث
عن الدوافع واألس��باب الت��ي أدت إلى
منو مثل هذه اآلف��ات اجملتمعية .هناك
مقارب��ات كثي��رة للوص��ول إلى حلول
ناجحة .من بينها تقدمي منوذج للحكم
الرشيد في كل اجملاالت”.
وإس��تطرد األمني العام “أس��اس ذلك
الش��فافية والقض��اء على الفس��اد
وتفجير الطاقات اإلبداعية للش��باب
بحي��ث تتوف��ر ف��رص عم��ل منتجة
له��م ال مج��رد وظائف ف��ي احلكومة
تتقاس��مها ق��وى النف��وذ ،تس��تفيد
منها أقلية وحترم منها أكثرية لم يعد
أمامها سوى التمرد بكل أشكاله”.

عندما تلبي أمسية األميرات
سنان باسم
دع الف��زع  ،واترك العن��وان  ،وتعال
معي ال��ى صدفة لبيته��ا ومتعنت
ف��ي تفاصيله��ا  ،والنتيجة فرضت
علي موعدا متالزم��ا مع مواعيدي
السابقة  ،واالكثر من ذلك سالبيها
وان كنت مشغوال  ،االمر بال اسهاب
يندرج في رسالة عبر الفيس بوك ،
وجه��ت لي من صديق��ي االعالمي
احمد العن��زي  ،وهو يدعوني مبودته
املعروفة  ،الى ندوة سياسية قانونية
 ،ينضمه��ا وبش��كل دوري ملتقى
بغ��داد للح��وار الفك��ري والوطني
 ،وه��ذه امل��رة ح��ول الالمركزية في
النظام السياس��ي العراقي  ،حيث
ومن خ�لال قراءتي لنص الرس��الة

 ،علم��ت ان احملاض��ر س��يكون وزير
الدولة لش��ؤون احملافظات الس��يد
طوره��ان املفت��ي  ،املوافقة صدرت
على الفور لنيتي املبيتة في الولوج
الى ملتقي��ات وامس��يات تختلف
عن مانراه في عالم التوك الش��و (
برامج تلفزيونية بني مقدم وضيف
او اكث��ر او مع اجلمهور مباش��رة ) ،
باالضافة الى ذلك التخلص من جو
الروت�ين القاتل بني العم��ل واملنزل
ودون ذلك اليوجد .
كان االمر منقس��م الى ش��طرين
في االستدالل للمنطقة والوصول
ال��ى هدفي  ،فاالمر س��هل وصعب
في الوق��ت ذاته  ،فانا اعرف ش��ارع
االميرات بشارعيه دون الدخول الى
املنطق��ة  ،ليس لش��يء بل الني ال
ارتب��ط ال م��ن قري��ب او بعيد بتلك

املنطق��ة من اق��ارب او مع��ارف او
عمل  ،وبعد ان وصلت الى الش��ارع
ال��ذي ظننته ه��و وعرفت اني تهت
عن دالتي  ،تأملت قليال في املنطقة
التي يع��ود تاريخها الى زمن طويل
وس��كنه اجملتم��ع اخململ��ي ال��ذي
صنف بانه ارس��تقراطي  ،وتخيلت
ان خط��وات اب��و طب��ر كان��ت هنا
ومر من جنب ه��ذا البيت  ،وتاملت
امل��كان الذي عبث ب��ه املقبور عدي
عندما كان يضاي��ق فتيات اعدادية
الرسالة ومتوسطة القادسية في
تس��عينيات القرن املاض��ي  ،وقلت
مع نفسي هنا قد يكون التاجر قد
س��كن والطبيب في ه��ذا البيت ،
والوزير في هذا .
وعن��د وصولي الى املكان املنش��ود
دخل��ت ال��ى بيت جميل م��ن بيوت

االمي��رات وكانه م��ن الوهلة االولى
يعود الى س��تينيات او سبعينيات
القرن املاضي .
وتش��رفت بلقاء عدد من االصحاب
الذين غابوا عن املشهد االجتماعي
النش��غاالت اعانه��م اهلل عليها ،
فم��ا كان من��ي اال ان انتظ��ر حتى
تبدأ اجللس��ة الت��ي انطلقت فعال
في موعده��ا  ،وكان العريف املتألق
احمد العنزي يرحب ويعرف بالسيد
املفت��ي  ،حيث خلص االخير س��يرة
الالمركزي��ة وكان عارف��ا مبا يتكلم
ع��ن اجل��ذور التاريخي��ة م��ن عصر
امللك الراحل غ��ازي بن فيصل االول
بن احلس�ين  ،مرورا باالح��داث التي
ش��هدها العراق بعد الع��ام 2003
 ،وانتهاء ً بالصعوب��ات التي تواجه
عملي��ة نقل الصالحي��ات واجلهات

امللبي��ة واملعرق�لات الت��ي لم تكن
ف��ي احلس��بان  ،وبع��د ذل��ك فت��ح
الباب لالسئلة وكان كما هائال من
االسئلة التي افرحت احملاضر واجاب
عنه��ا برحاب��ة الصدر وابتس��امة
وهدوء لم يفارقاه .
وبرغم انتهاء اجللسة اال ان املشهد
االخر واملتمثل باخلروج الى منطقة
االمي��رات اجلميل��ة والتي ل��م تتأثر
على االكثر بالتغييرات التي طالت
املناط��ق ف��ي العاصمة بغ��داد من
تقسيم وتخريب وجتاوز  ،فأن املسير
ول��و لدقيق��ة بني البي��وت اجلميلة
وذات الط��راز الكالس��يكي يبع��ث
الى االنس��ان  ،ع��ودة ال��ى التاريخ
والتس��اؤل عن رفعة هذه املنطقة
مل��ا يتضمنه م��ن ن��واد اجتماعية
مثل الصيد واملنصور باالضافة الى

حدائق جميلة وش��وارع خارجة عن
املألوف  ،في انحناءاتها وتشابكها.
واقوله��ا ف��ي نهاي��ة االم��ر وبحق
ش��كرا للقائمني على هذا امللتقى
ال��ذي جعلنا نعطي على انفس��نا
وعدا باملواظب��ة  ،والقدوم الى مثل
تلك احملافل السياس��ية والفكرية
واالجتماعية بجوار االميرات .

أيتها األخوات أيها
اإلخوة ال يفوتني
في هذه المناسبة
أن أشير إلى ما
حققه العراقيون
من خالل شبابهم
في جبهات القتال
من الجيش والحشد
الشعبي والشرطة
والعشائر حين
هزموا تنظيم
داعش اإلرهابي
وطردوه من كل
األرض العراقية
عبر إنتصارات أشاد
بها الجميع وأثارت
إنتباه العالم.
وإنسجام ًا مع ذلك
نتطلع بكل إخالص
ومحبة إلى حسم
الخالفات السياسية
على مستوى
العالقة بين المركز
واإلقليم بما
يضمن إستمرار
وحدتنا الوطنية
في ظل دولة
فيدرالية حدد
مساراتها الدستور
الذي توافقنا عليه
جميع ًا .كما نتطلع
إلى اإلنتهاء من
القضايا الخالفية
األخرى بين الكتل
السياسية على
طريق طي صفحة
المحاصصة
والشروع ببناء
عملية سياسية
عابرة للكتل
واالنتماءات
الفرعية

أقول أن المؤتمر
الوطني العراقي
إذ يستذكر
المؤسس
األب والملهم
والمعلم الراحل
الكبير الدكتور
أحمد الجلبي
مع قرب الذكرى
الثانية لوفاته
فإنه ينطلق
بمسيرة متجددة
على صعيد الواقع
الحالي محلي ًا
وإقليمي ًا ودوليا

غـدنـا
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ً
طويال من أجل ترسيخها
المهندس آراس حبيب :حرية التعبير ُتمثل هوية عراقنا الجديد التي كافحنا

نحن بحاجة إلى تسويق ثقافة المواطنة والمسؤولية معًا
نّ
ب�ّي� األم�ين الع��ام للمؤمت��ر الوطني
العراق��ي املهن��دس آراس حبي��ب
ك��رمي ،الثالث��اء  ،2018/1/2أن حتى في
األنظمة الدميقراطية الراسخة ميكن
حص��ول مضايق��ات أو حتدي��د أحياناً
حلري��ة التعبي��ر حت��ت ه��ذه الذريعة
أوتلك.مش��يرا ً إلى أن اإلطار العام هو
احلرية والدميقراطية حتولت هناك إلى
س��لوك مجتمعي أكث��ر منها قوانني
وأنظمة ينبغي أن اليتم جتاوزها.
وقال املهن��دس آراس حبيب “كل فرد
يعرف دوره وحدوده في كيفية التعامل
مع مختل��ف الظواهر واحلاالت .مبيناً
أن هذا “ينطبق هذا على شرطي املرور
في الش��ارع وعلى املوظف البسيط
ف��ي أي��ة دائ��رة مثلم��ا ينطب��ق على
أعلى مسؤول في الدولة ،لذلك تكون
اخلروقات قليلة بشكل عام”.
وتاب��ع األمني الع��ام “مايحصل لدينا
م��ن إعت��داءات بح��ق الصحفي�ين ال

أعتق��د إنه��ا مقصودة بحق وس��ائل
اإلعالم بقدر ماهي جزء من هذا اخللط
بني مفاهي��م احلرية العام��ة واحلرية
الش��خصية التي لم تترس��خ لدينا
على وفق ضوابط وقياسات دقيقة”.
مؤك��دا ً “نح��ن بحاجة إلى تس��ويق
ثقاف��ة املواطن��ة واملس��ؤولية مع��اً.
فاللج��وء إل��ى تطبي��ق القان��ون
واإلج��راءات العقابي��ة ف��ي كل م��رة
يوس��ع اله��وة وال يحق��ق مانطم��ح
الي��ه على صعي��د بن��اء مجتمع حر
ومسؤول”.
هذا وغرّد األمني العام للمؤمتر الوطني
العراقي املهن��دس آراس حبيب كرمي،
عل��ى حس��ابه الرس��مي ف��ي تويتر
تغري��دة ج��اء فيه��ا “حري��ة التعبير
ليس��ت م ّن��ة حت��ى تت��م مصادرتها
إرض��ا ًء مل��زاج خ��اص ،ب��ل ه��ي هوية
العراق اجلديد التي كافحنا طويالً من
أجل ترسيخها”.

األمين العام:آفة األمية تحتاج لمعالجة حقيقية
وتظافر لجهود المجتمع والتيارات واألحزاب

أك��د األم�ين الع��ام للمؤمت��ر
الوطن��ي العراق��ي املهن��دس
آراس حبي��ب ك��رمي  ،أن األمي��ة
أصبح��ت مرض فت��اك ،بالتالي
ال ب��د م��ن تفاع��ل كل اجلهود
للقض��اء علي��ه .مبين��ا ً أن “ال
تنمي��ة والتطور وال تقدم في أي
ميدان م��ن ميادين احلياة بوجود
هذه األعداد الكبيرة من األميني

في بالدنا”.
وقال السيد حبيب “اإلحصائيات
تتحدث عن نح��و  6ماليني أ ُ ِّمي
في العراق من بني عدد سكانه
البال��غ  37ملي��ون نس��مة”.
موضحا ً أن “هذا رقم كبير وغير
مقب��ول ف��ي وق��ت كان العراق
قب��ل عقود قد غ��ادر هذه اآلفة
طبقا ً لتقديرات اليونسكو”.

وأضاف “هذه املشكلة تتطلب
معاجل��ة حقيقي��ة يُفت��رض أن
النضعها عل��ى عات��ق الدولة.
ب��ل حتت��اج إل��ى تظاف��ر جهود
مجتمعية من قبل قوى اجملتمع
املدن��ي والتي��ارات واألح��زاب.
وهناك س��بل ووس��ائل كثيرة
ميك��ن العم��ل عليها ف��ي هذا
اجملال .

األمين العام :معبر طريبيل بين العراق واألردن يوفر

آالف فرص العمل ويشجع المستثمرين العرب واألجانب

لف��ت األم�ين الع��ام للمؤمت��ر
الوطني العراقي املهندس آراس
حبيب ك��رمي ،إلى أن أولى ثمرات
هزمي��ة اإلرهاب هو ع��ودة نافذة
النق��ل البري عبر معبر طريبيل
بني األردن و العراق.

وقال الس��يد حبيب مؤكدا ً أن
“هذه ه��ي أولى بوادر اإلطمئنان
على صعيد إستقدام الشركات
ودخ��ول املس��تثمرين الع��رب
واألجانب.
وتابع األمني الع��ام “فباإلضافة

إلى توفير آالف الفرص للعاطلني
عن العم��ل من الش��باب فإنه
إحدى بوابات رفد املوازنة وهو ما
يعني إستقرارا ً إقتصاديا ً يتبعه
بالض��رورة إش��اعة روح األم��ل
والسالم اجملتمعي”.

المهندس آراس حبيب :ليس بوسع أحد مصادرة دماء عشرات

أالف الشهداء العراقيين أراقوها لتحرير أرضهم من دنس اإلرهاب
ق��ال األم�ين الع��ام للمؤمت��ر
الوطني العراقي املهندس آراس
حبي��ب كرمي ،أن هن��اك الكثير
من املبادرات في مجاالت عمل
اخلير على كل املستويات.
وأضاف”هنال��ك م��ن ب�ين
السياسيني وشيوخ العشائر
ورج��ال األعم��ال إضاف��ة إلى
منظم��ات اجملتم��ع املدني من
يتولى الكثي��ر من التفاهمات
اجملتمعية وفي ميادين ومجاالت
مختلفة س��واء على مستوى
ح��ل املش��اكل والنزاع��ات
والتبرعات وسواها”.
وتابع السيد حبيب “ما يالحظ
عل��ى غالبية هذه األنش��طة
والفعالي��ات ه��و بقاؤه��ا ذات
بع��د فردي مما يجعلها أش��به

بالهب��ة أو الفزع��ة ،موضح��اً
أن “املطل��وب ه��و العمل على
مأسس��ة مثل ه��ذه املبادرات
والفعاليات حتى نعرف حجم
تأثيرها بهدف حتديد احلاجيات
املس��تقبلية في ض��وء برامج
مدروس��ة فيها ق��در كبير من
الضمان للجهات املستهدفة.
ه��ذا وغ��رّد األمني الع��ام على
حس��ابه الرس��مي ف��ي تويتر
تغريدة جاء فيها “ليس بوسع
أح��د مص��ادرة دماء عش��رات
أالف الش��هداء العراقي�ين
أراقوه��ا لتحري��ر أرضه��م من
دن��س اإلره��اب .الينبغ��ي ملن
س��اعدنا من األصدق��اء إنكار
ذلك .فالش��مس أكبر من كل
غربال

آراس ..حبيب ..وكريم
باسم السامرائي
عندم��ا تذك��ر القي��ادات الش��ابة
والبارزة في العراق وعلى املستويني
السياسي والشعبي  ،فأن االسماء
ت��كاد تك��ون قليل��ة وتش��ملها
اصاب��ع الي��د الواح��دة  ،مل��ا يعاب
عل��ى البع��ض من ع��دم االندماج
واالنصه��ار م��ع الواقع الش��بابي
من محن وصعاب اليسعنا ذكرها
وحصرها  .اال ان قيادة السيد اراس
حبيب كرمي لها م��ن الذكر والثناء
الشيء الكثير وبالغ االثر حيث دأب
على تشخيص الظواهر السلبية
في اجملتمع والبح��ث عن معاجلات
جذري��ة له��ا م��ن خ�لال لقاءاته
واجتماعات��ه بش��ريحة الش��باب
 .كما س��لط مؤخرا الضوء على
اهمية دعم الشباب ومدهم بحس
االنتم��اء واالندم��اج دون تنفيرهم
وجعلهم يلعن��ون الزمن ويتمنون
ط��رق اب��واب دول اجلوار  .الس��يد
اراس حبيب بني ش��ريحة الشباب

عمود املس��تقبل كرمي في عطائه
ومش��اعره والذي لطاملا طرح عدد
م��ن القضايا اخلطيرة على طاولة
النقاش  .كما لم ينسى يوما وفي
محاور كالمه او اجتماعته باهمية
مزاول��ة الش��فافية ف��ي مفاصل
العم��ل احلكوم��ي واملؤسس��اتي
والقض��اء عل��ى الفس��اد وتفجير
الطاقات اإلبداعية للشباب بحيث
تتوف��ر ف��رص عمل منتج��ة لهم
ال مج��رد وظائ��ف ف��ي احلكوم��ة
تتقاس��مها قوى النف��وذ  ..ونحن
نواج��ه الي��وم جمل��ة التحدي��ات
االمنية والت��ي تكللت بانتصاراتنا
على اجلبهة واندحار الند الهالمي
داعش االرهابي نواج��ه اليوم حربا
عل��ى ارهاب متخف وهو الفس��اد
الذي س��جلت بطولته باسم قادة
اح��زاب متنفذي��ن او مس��ؤولني
حكومي�ين  .لطامل��ا دعا الس��يد
اراس الى اهمية تضمني الش��باب
في مش��اريع مدرة تكمن اهميتها
في انتش��ال الش��باب م��ن الواقع
املأس��اوي باالضافة الى تغذيتهم

بطاقة ايجابية مضمونها االنتماء
واالنصه��ار  .والنن��ي كن��ت اتابع
محاض��رة للدكتور علي عباس من
لبنان الش��قيق وه��و يتحدث عن
اهمية صنع القياديني واالداريني
والتعري��ف بالف��رق بينهما
اس��تطرد ف��ي حديثه الى
املوهب��ة الت��ي يتمتع بها
القائد وعدها هبة ربانية
متيز صاحبها وجتعله قائدا
للمجاميع على مستوى
اجلماهي��ر واملوظف�ين
باخت�لاف اصنافهم
 .ف��ي نهاية القول
علين��ا تق��دمي
الش��كر والثناء
لتل��ك الطاقة
اجلب��ارة التي
ا ك��د ت
نزوله��ا من
برج عاجي
الفائ��دة
منه الى
سطح

صل��ب
لتال م��س
ي��ده يد

اجلماهي��ر والش��باب وتع��ول على
الش��عب في بن��اء اجملتم��ع والبالد
وتأطير النصر باعمال تبقى راسخة
في اذهان الشرفاء والوطنيني .

اقتصاد
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بواقع  30ألف برميل يوميًا تنقل بالشاحنات

«النفط» تشرع بتصدير خام كركوك إليران هذا الشهر
بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال وزي��ر النف��ط جب��ار اللعيبي
للصحفيني في بغداد ،أمس األحد،
إن العراق سيبدأ تصدير النفط من
حقول كركوك الشمالية إلى إيران
قبل نهاية الشهر اجلاري.
وأضاف أن نحو  30ألف برميل يوميا
من اخلام س��تُنقل بالشاحنات إلى
مصف��اة كرمانش��اه اإليرانية عند
ب��دء التصدير .وقال «إن ش��اء اهلل
سنبدأ قبل نهاية الشهر».
ويأتي نق��ل اخلام بالش��احنات إلى
إي��ران ضمن اتف��اق مبادل��ة أعلنه
البلدان الش��هر املاضي للس��ماح
باس��تئناف ص��ادرات اخل��ام م��ن
كركوك.
واتفق الع��راق وإيران عل��ى مبادلة
ما يصل إل��ى  60ألف برميل يوميا
م��ن اخلام املنتج من كركوك بنفط
إيراني للتسليم في جنوب العراق.
وتوقف��ت مبيع��ات خ��ام كركوك
منذ اس��تعادت الق�� ّوات العراقية
الس��يطرة على احلقول من األكراد
في تشرين األول املاضي.
وكان��ت الق ّوات الكردية س��يطرت
على كركوك في  2014عندما انهار
اجليش العراقي في مواجهة تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي وذلك في خطوة
حالت دون سيطرة املسلحني على
حقول النفط باملنطقة.
ويخطط العراق وإي��ران أيضا لبناء
خ��ط أنابي��ب لنق��ل النف��ط من
كرك��وك من دون احلاج��ة إلى نقله
بالش��احنات حسبما ذكر اللعيبي
الشهر املاضي.
وقد يحل خط األنابيب املزمع محل
خ��ط التصدير احلال��ي من كركوك
عبر تركيا والبحر املتوسط.
عل��ى مس��توى األس��عار عاملي��اً،

اتفق العراق وإيران
على مبادلة ما يصل
إلى  60ألف برميل
يوميا من الخام
المنتج من كركوك
بنفط إيراني للتسليم
في جنوب العراق.
وتوقفت مبيعات
خام كركوك منذ
استعادت القوّات
العراقية السيطرة
على الحقول من
األكراد في تشرين
األول الماضي

مزي��ج برن��ت ألق��رب اس��تحقاق
جلس��ة الت��داول منخفض��ة 45
سنتا ،أو ما يعادل  0.7باملئة ،لتبلغ
عند التسوية  67.62دوالر للبرميل
بعد أن كانت س��جلت في اجللسة
السابقة أعلى سعر منذ أيار 2015
عند  68.27دوالر.
وهبط��ت عق��ود خ��ام القي��اس

األميركي غرب تكس��اس الوسيط
 57س��نتا ،أو  0.92باملئ��ة ،إل��ى
 61.44دوالر للبرميل .وفي اجللس��ة
الس��ابقة س��جل اخلام األميركي
 62.21دوالر وه��و أقوى س��عر منذ
أيار . 2015
وق��ال جت��ار إن تزاي��د انت��اج النفط
األميرك��ي وتراج��ع الطل��ب عل��ى

املنتج��ات املك��ررة كان ل��ه تأثي��ر
س��لبي على الس��وق في جلس��ة
اجلمعة.
وأضافوا أن التوترات السياسية في
إيران ،ثال��ث أكبر منتج للنفط في
منظمة البلدان املص��درة للبترول
(أوب��ك) ،كانت دفعت األس��عار إلى
االرتفاع.

لكن إنتاج اخلام ف��ي إيران لم يتأثر
باالضطراب��ات ف��ي الوق��ت ال��ذي
م��ن املتوقع فيه أن يكس��ر اإلنتاج
األميرك��ي حاج��ز عش��رة مالي�ين
برمي��ل يوميا ،وهو مس��توى قريب
من مستويات إنتاج كل من روسيا
والس��عودية ،وهو ما يثير ش��كوك
بشأن استمرارية صعود األسعار.

 7مليارات دوالر لتأمين أقساط الدين الداخلي والخارجي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة
التخطي��ط عبد الزه��رة الهنداوي ،أن
املشكلة التي تواجهها موازنات العراق
الس��نوية تتمث��ل ف��ي أنه��ا موازنات
متويلية بالكامل ال تؤمن إيرادات ،ولذلك
تضط��ر احلكومة لالقت��راض من أجل
�د متطلبات اإلنفاق االس��تهالكي،
س� ّ
فتتراكم القروض لتثقل كاهل املوازنة
عندما
تخص��ص أكثر من  8تريليونات
ّ
دينار ( 7مليارات دوالر) لتأمني أقس��اط
ال َدي��ن الداخل��ي واخلارجي مث�لاً ،وهي
قابلة للزيادة في موازنة العام احلالي.
وأض��اف في حديث صحاف��ي ،أن «هذه
املش��كلة املتمثل��ة باس��تمرار العجز
وتزاي��د معدالت اإلنفاق االس��تهالكي
وقل��ة التخصيص��ات االس��تثمارية
وتعط��ل تنفي��ذ املش��اريع وزي��ادة

الواردات الس��نوية وتراجع مس��اهمة
القطاع��ات االقتصادي��ة األخ��رى في
الناجت احمللي ،جتعلنا نتساءل عن احللول
التي حتتاجه��ا احلكوم��ة للخروج من
هذه األزمة التي تش��ير املعطيات إلى
استمرارها لسنوات إن لم نعمل على
إيجاد احللول املناسبة».
واقترح أن «تس��حب احلكومة يدها من
االس��تثمار وتطلق ي��د القطاع اخلاص
في هذه العملية من دون حساسيات،
فلي��س صحيح �ا ً أن يهيم��ن القطاع
الع��ام عل��ى كل مفاص��ل التنمي��ة
ليبق��ى الع��راق دولة رعوي��ة ،بل يجب
أن يك��ون دور احلكوم��ة في ه��ذا اجملال
رسم السياسات االقتصادية املوجهة
ومتابعة التنفيذ ،وال بأس في أن تكون
البداية عبر الش��راكة ب�ين القطاعني
العام واخلاص».

وأش��ار الهن��داوي إل��ى أن «املعني�ين
في القط��اع اخلاص يؤك��دون قدرتهم
على أن يكونوا ش��ركاء القطاع العام
في عملي��ة التنمية ،أس��وة بكل دول
العالم التي متكنت من بناء اقتصادها
باالعتماد على االستثمار اخلاص ،حتى
الصني الت��ي ال يزال احلزب الش��يوعي
يحكمها وفقا ً للنظرية االش��تراكية،
حتول��ت إلى االس��تثمار اخلاص فقفزت
بس��رعة ليصب��ح االقتص��اد الصيني
املتنام��ي ف��ي طليع��ة االقتص��ادات
العاملي��ة ،وحتى ه��ذه اللحظة ال تزال
الص�ين تص��ر على أنه��ا دول��ة نامية
وليست متقدمة برغم كل ما حققته
من قفزات مهمة».
وش��دد على «ض��رورة حتقيق ش��راكة
حقيقي��ة مع القط��اع اخل��اص وفتح
آفاق االس��تثمار اخلارجي وفقا ً لألسس

«األوراق المالية» يتداول
مليار سهم لـ  42شركة
بغدادـ الصباح الجديد:
سجل مؤشر سوق العراق لألوراق
املالية ،أمس األحد ،تداول أسهم
أكثر من مليار س��هم مبش��اركة
 42شركة ،في أول أسبوع له من
العام .2018
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق
طه أحمد عبد الس�لام في بيان
صحافي ،إن "سوق العراق لألوراق
املالي��ة نظ��م خ�لال االس��بوع
املنته��ي ف��ي الراب��ع م��ن كانون
الثان��ي وه��و االس��بوع األول من
الع��ام احلال��ي ث�لاث جلس��ات
للت��داول بالس��وق النظام��ي
وجلستني بالس��وق الثاني حيث
يبلغ عدد الش��ركات املدرجة في
الس��وق  101ش��ركة مساهمة،
منه��ا  72ش��ركة مدرج��ة ف��ي
الس��وق النظام��ي و 29ش��ركة
مدرجة في السوق الثاني".
وأكد عبد الس�لام ،أن "الس��وق
تداول��ت في��ه وخ�لال جلس��ات
االس��بوع املاض��ي  42ش��ركة
موزع��ة بواق��ع  38ش��ركة ف��ي
الس��وق النظام��ي و 4ش��ركات
ف��ي الس��وق الثان��ي ،ليبلغ عدد
الش��ركات املتوقفة عن التداول

لعدم التزامه��ا بتقدمي االفصاح
الس��نوي والفصل��ي للهيئ��ة
والسوق  22شركة".
وب�ين عب��د الس�لام ،أن "ع��دد
األس��هم املتداول��ة لالس��بوع
املاض��ي بل��غ 1,386,866,157
س��هماً ،في ح�ين بلغ��ت قيمة
االسهم املتداولة 1,159,592,429
دين��اراً ،وعدد الصفق��ات املنفذة
بلغ  918صفقة ،ليقفل مؤش��ر
الس��وق  ISX 60في أخر جلسة
من االس��بوع املاضي ب��ـ 572.89
نقطة".
وعن مؤشرات تداول املستثمرين

غي��ر العراقيني في س��وق العراق
لالوراق املالية ،ذكر عبد الس�لام
أن "ع��دد األس��هم املش��تراة
م��ن املس��تثمرين غيرالعراقيني
لالس��بوع املاضي بلغ  261مليون
س��هم ،بقيمة بلغت 191مليون
دينار م��ن خالل تنفيذ  92صفقة
عل��ى أس��هم  7ش��ركات ،أم��ا
عن ع��دد األس��هم املباع��ة من
املس��تثمرين غي��ر العراقي�ين
لالس��بوع املاض��ي فبلغ��ت 276
مليون س��هم بقيمة بلغت 168
مليون دينار من خ�لال تنفيذ 61
صفقة على أسهم  2شركة".

 143مليون دوالر مبيعات البنك المركزي
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيع��ات البنك املركزي
العراق��ي من العمل��ة األجنبية،
خ�لال م��زاد ،أم��س األح��د ،إلى
 143.64ملي��ون دوالر ،في مقابل
بي��ع  137.98ملي��ون دوالر مب��زاد
اخلمي��س املاض��ي ،بزي��ادة 5.66
مليون دوالر.
وق��ال البن��ك املركزي ف��ي بيان
صحاف��ي ،ان «مبيع��ات املركزي
من العمل��ة االجنبي��ة ارتفعت
ف��ي م��زاد الي��وم (أم��س) ،ال��ى

 143.64ملي��ون دوالر ،في مقابل
بي��ع  137.98ملي��ون دوالر مب��زاد
اخلمي��س املاض��ي ،بزي��ادة 5.66
مليون دوالر».
وأش��ار الى ان «سعر الصرف بلغ
 1190دين��ارا ً لكل دوالر ،في املزاد
املنعقد مبشاركة  32مصرفاً ،و8
شركات للتحويل املالي».
ون��وه البنك بأن «تل��ك املبيعات
ه��ي نتائ��ج امل��زاد املق��رر اليوم
االثن�ين» ،موضح��ا ً أن « إجمالي
البي��ع الكلي بلغ نح��و 166.84

قال��ت صحيف��ة بيل��د أم زونت��اج األملاني��ة ،نقال
ع��ن تقديرات داخلية لش��ركة فولكس��فاغن ،إن
مبيعات الش��ركة ارتفعت إلى نح��و  10.7مليون
سيارة العام املاضي ،مما حافظ على تفوق الشركة
األملاني��ة العمالقة على ش��ركة تويوت��ا اليابانية
كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
وقال��ت الصحيف��ة أمس األح��د إن ارتف��اع أرقام
مبيعات الش��ركة ساعد على جتاوز العائدات 220
ملي��ار ي��ورو ( 264.62ملي��ار دوالر) ألول م��رة على
اإلطالق بعد الرقم القياس��ي املس��جل في 2016
والذي بلغ  217مليار يورو.
وامتنع متحدث باس��م فولكسفاغن التي مقرها
فولفسبرغ عن التعليق على التقرير.
ومن املقرر أن تنش��ر الش��ركة املبيعات الرسمية
له��ا في  2017ف��ي  17كان��ون الثاني ،وستنش��ر
النتائج املالية األساسية في أواخر شباط.

بي.بي

أحد احلقول النفطية
تراجعت هذه عن أعلى مستوياتها
من��ذ ربيع  2015حيث قوضت زيادة
كبي��رة في اإلنت��اج األميركي زيادة
بلغت عش��رة باملئة من املستويات
املتدنية املس��جلة في كانون األول
بفعل تقلص اإلم��دادات والتوترات
السياسية في إيران.
وأنهت عقود خ��ام القياس العاملي

فولكسفاغن

مليون دوالر».
واش��ار ال��ى ان «حج��م املبال��غ
املبيعة لتعزي��ز أرصدة املصارف
في اخلارج بلغ نحو  143.1مليون
دوالر ،ف��ي ح�ين ُق��درت كميات
البيع النقدي بـ  540ألف دوالر».
وأوض��ح املركزي ،ف��ي البيان ،أن
«بي��ع املبال��غ احملولة حلس��ابات
املصارف في اخلارج يكون بس��عر
 1190دين��ارا ً لكل دوالر ،أما البيع
النق��دي فس��يكون بالس��عر
نفسه».

واملعايي��ر املعتم��دة دولي �اً ،عل��ى أن
يح��دد االس��تثمار اخلارج��ي والداخلي
ف��ي قطاع��ات مح��ددة مضمون��ة
النتائج ،على رأس��ها قطاعات الزراعة
والس��ياحة والصناع��ة ،وحتدي��دا ً
الصناعات التحويلية».
ودع��ا الهن��داوي «اجله��ات احلكومية
املعنية إلى مس��اعدة القطاع اخلاص
من خ�لال توفير متطلبات االس��تثمار
األس��اس ومتويله��ا عبر م��ا يخصص
للجان��ب االس��تثماري ف��ي املوازن��ة،
كما ميكن االس��تعانة بخب��رات دولية
واالس��تفادة م��ن جت��ارب ال��دول التي
تشبه العراق اقتصادياً».
وأك��د أن «الع��راق بل��د غن��ي ولدي��ه
كميات هائلة من النفط ،كما أنه بلد
س��ياحي بامتياز ،إل��ى جانب خصوبة
أراضي��ه الزراعية وقدرته على أن يكون

بلدا ً مصدرا ً للسلع الزراعية كما كان
س��ابقاً ،كم��ا ميتلك قاع��دة صناعية
مهمة ،ولكنه اآلن ينفق نحو  50مليار
دوالر س��نويا ً لس��د متطلبات استيراد
املواد السلعية والنفطية».
وأض��اف الهن��داوي ،ف��ي حدي��ث ل��ـ
«احلي��اة» الدولية ،أن��ه «برغم كل هذه
اإلمكانات التي ميتلكها العراق ،يعاني
اقتصاده اختالالت بسبب غياب خطط
التنمية املس��تدامة نتيج��ة الظروف
االس��تثنائية ،وبه��ذه اخلط��ط ميك��ن
تفعيل مس��اهمة الزراعة والسياحة
والصناع��ات التحويلي��ة ف��ي الن��اجت
احمللي».
ونتيجة هذه االخت�لاالت ،فان املوازنات
السنوية ،ال سيما موازنات ما بعد عام
 ،2014فش��لت في معاجلة املشكالت
ليبق��ى اخلل��ل واضح �ا ً ب�ين اإلنف��اق

االس��تهالكي ،ال��ذي يس��تحوذ على
نحو  80في املئة م��ن املوازنة ،واإلنفاق
االس��تثماري ال��ذي بقي متدني �ا ً جدا ً
عند نح��و  25تريليون دين��ار» .وأوضح
أن «ه��ذه املبال��غ القليل��ة تخص��ص
س��نويا ً لإلنفاق على قائمة طويلة من
املش��اريع االس��تثمارية قيد التنفيذ،
والت��ي يع��ود تاري��خ إدراجه��ا إل��ى ما
قب��ل ع��ام  2014وعددها نح��و  6آالف
مش��روع في مختلف اجمل��االت ،وأنفق
عليه��ا نح��و  100ملي��ار دوالر وحتتاج
إلى ما يع��ادل هذا املبلغ إلجنازها ،وهذا
مستحيل في ظل استمرار العجز في
املوازنة ال��ذي يتفوق أحيانا ً على حجم
التخصيص��ات االس��تثمارية ،بالتالي
فإن هذه التخصيصات يبتلعها العجز
لتبقى املش��اريع عرضة للتقادم حتى
تصبح عملية إجنازها غير منطقية».

قالت ش��ركة بي.ب��ي  BPالبريطاني��ة إنه قد تتم
إعادة تقييم األصول وااللتزامات الضريبية املؤجلة
للشركة في الواليات املتحدة ،وذلك بعد التعديالت
الضريبي��ة التي مت��ت مؤخرا ف��ي الب�لاد والتي مت َّ
خفض معدل ضريبة دخل الش��ركات من
مبوجبها
ُ
ِ
 35%إلى .21%
رس��وم عن الرب��ع األخير من عام
وتتوق��ع  BPدف َع
ٍ
 2017بنح��و  1.5ملي��ار دوالر بالرغم من احتماالت
حتقيق الشركة ملكاسب على املدى الطويل.
هذا وكانت ش��ركة رويال داتش شلRoyal Dutch
 Shellق��د أعلنت مؤخ��را أنه يتوج��ب عليها دفع
رسوم بـ  2.5مليار دوالر.
وم��ن املنتظر أن تضيف ش��ركة بي.ب��ي  1.5مليار
دوالر كبن��د غير متكرر إلى أرب��اح الربع األخير من
ع��ام  2017نتيجة للقواعد اجلدي��د لضرائب دخل
الشركات األميركية.
وتشير األصول الضريبية املؤجلة في بعض احلاالت
إلى س��داد الش��ركة لضرائب أكثر من املطلوبة،
منه��ا مقدم��ا واس��تردادها بعد ذلك ف��ي صورة
خصومات ضريبية.

هيونداي
توقعت ش��ركة «هيونداي موت��ور» الكورية اجلنوبية،
من��وا ً نس��بته  4%في املبيع��ات في  ،2018مبا يش��ير
إل��ى تعاف بطيء من ركود مرتبط بنقص الس��يارات
الرياضية متعددة األغ��راض (إس.يو.في) في الواليات
املتحدة ،وتوترات دبلوماسية مع الصني.
وقالت «هيون��داي» ووحدتها األصغر حجما «كيا» إن
من املتوقع أن يتباطأ الطلب في السوقني األميركية
والصيني��ة ،ف��ي وق��ت كش��فتا في��ه ع��ن مبيعات
مجمعة مس��تهدفة قدرها  7.55مليون سيارة هذا
العام ،من  7.25مليون سيارة في العام املاضي.
وقال��ت «هيونداي موت��ور» في بيان« :م��ن املتوقع أن
تك��ون ظروف الس��وق صعب��ة بس��بب التباطؤ في
أس��واق رئيس��ية مث��ل الوالي��ات املتح��دة والصني،
واس��تمرار تدني معدل منو االقتصاد العاملي واحلماية
التجارية في دول كبرى».
وانخفض��ت املبيع��ات  7%العام املاض��ي مقارنة مع
 ،2016لتقل كثيرا ً عن املستوى املستهدف للشركتني
البالغ  8.25مليون سيارة ،وتأتي دون املستهدف للعام
الثال��ث على التوالي ،في وقت يزداد تخلي املش��ترين
في الصني والواليات املتحدة عن الس��يارات السيدان
لصالح السيارات الرياضية متعددة األغراض.
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ثقافة

قراءة

اغتيال ألق الحياة في ( صهيل امرأة شقراء )
منور مال حسون
القراءة الكاشفة داخل متون(صهيل
امرأة شقراء) وهي مجموعة قصص
قصي��رة للقاص (ريس��ان جاس��م)،
تكش��ف أن الق��اص يس��عى إل��ى
البحث عن روح احلداث��ة و املعاصرة،
ليبثه��ا في دواخل تلك املتون مقرونا
بهيجانه وفورانه الداخلي الالمتناهي
مستعمال ً أدواته القصصية بوعي و
بصدق .
وقد أش��ار الناقد (جميل الشبيبي)
ف��ي ق��راءة نقدية له ف��ي مجموعة
(امت��دادات ضاحكة ف��ي أفق يبكي)
«هذه القصص تتسم ببنية خاصة
حيث تنحسر احلكاية أو تنتهي وسط
تراكم��ات لغوي��ة متصل��ة بعضها
ببعض  ،وفي جو مشاكس مشحون
بالكوابي��س واألجواء املغلقة « ،لكن
 ..تفتحت عوالم بعض قصصية في
مجموعته (صهيل امرأة شقراء) في
أجواء تتسم بإيقاع اليقظة واحللم،
وهما يختلطان في جس��د قصصه
كم��ا ف��ي قصت��ه (س��طح محدب
المع) « من أضغاث أحالمي أن أحيط
بفاصل يبعد دكنة الليل عن س��واد
قمته��ا الالم��ع  ..تركلن��ي املوج��ة
 « ..والوع��ي بالالوع��ي « والبقع��ة
ه��ي البقعة  ..او هذا م��ا تبدو عليه
من اخل��ارج ..تلك ظواهر م��ا غيرتها
االهت��زازات ..وال تس��عفني قناعتي
بقبول كونها بهذا الشكل السلبي
م��ن الداخ��ل « و « م��ن ال��ذي يزعق
مرتدا ً به��ذا العنف ؟ أهي أعماقي «
والزمان بامل��كان «يتمحور الليل عند
رمح األفق« ..
و إذ
يفاج��أ ُ الق��ارئ بعالم يحتضن
َ
القه��ر»  -ضعوا الكي��س في عنقه
واصع��دوه الش��احنة) ( )2واملوت» -
قالوا أنهم س��يعودون لتمزيق حلمك
ـ هكذا قالوا واهلل سيمزقون حلمك
« (« )3ـ وجدناه مقطعا ً بالسكاكني
« والعف��ن « عل��ى الرصي��ف املقابل
للمقه��ى ,جتمع��ات قمام��ة تتكاثر
باطراد )4( »...
حتى يب��دو أن القيم اإلنس��انية قد
فارقت احلياة وانسلخت منها آدمية
اإلنس��ان.إذ يضع القارئ في تصورات
ب��أن هناك م��ن يري��د أن يغت��ال الق

«في ساحة تدخل تاريخ بالدي باألرقام
 ..تتعثر خطاي بحجارة و شظايا متأل
مس��ار الناس في الشوارع ..ما داموا
يعمرون فال بد م��ن التخريب  ..وألننا
لم نعت��د أن يك��ون تخريبنا منظما ً
ال يعرقل اس��تمرار احلياة ،فسيكون
التعمي��ر متعج�لا ل��ن يط��ول ب��ه
البقاء» ()6
وحني يكون القاص متمكنا ً من أداته
 ،يستنطق كلماته ويطاوعه نسيج
اللغ��ة إلى حد االرتقاء بتمكن لغوي
دائم احلضور ..و إلحساسه باإلنسان
ومبصي��ره ،جعله يصب عبارات حتمل
معان��ي الب��ؤس وعدم الرض��ا وكأنه
يس��عى إلى اكتش��اف ال��ذات التي
تكمن فيها هذي��ان خفي عبر معان
غامض��ة متناقض��ة  »: ..تتكث��ف

القاص (ريسان جاسم)

إحساس��ي بأنني س��أرى عمتي في
موقع يبعد كثيرا ً عن مكونات دواخل
رأس أبي «  )5(.طائر مائي وديع
فهو الباحث الدائب عن احلقيقة ،في
زمن أودى بأحالم شعبه وأنهك أركان
مجتمعه ..
ويب��ث قلق��ه عل��ى جس��د القصة
ويغمس حيرته في ج��ذوة الكلمات
ليمن��ح قصص��ه لوح��ات مثخن��ة
باجلراح واأللم :
(هو ..يستطيع أن يجد تبريرا ً خلطاه

وهن  -تعب -إرهاق – لكن
املتعث��رة ٌ :
تبعث��ر أف��كاره ..تداخ��ل عمليات��ه
العقلي��ة به��ذا الش��كل العني��ف
,املضط��رب ..غرق��ه في (هلوس��ات)
توش��ك أن تعب��ر ش��فتيه كلم��ات
الرابط بينها س��وى مفردات العنف
التي تخترق تواجده أينما حل «)6(.
و حاول في القصة نفس��ها توسيع
دائرة النص ليبث في��ه ما هو حيوي
عب��ر اإلش��ارات إلى (األمكن��ة) على
وفق إيديولوجية خاصة:
«ذبابات داخل ال��رأس ...داخل البيت..

مي�لان الش��وارع..يلقني بيوضه��ن
ف��وق ورق يهمك أن يظ��ل محتفظا
ببياضه»)7( .
و تتجل��ى حساس��ية الس��ارد جت��اه
احملبطات  ،ليس��حبنا إلى أمكنة قد
تفق��د هويتها وأج��واء أكث��ر غرابة
وإثارة  ،إليالجها في متون القصة:
«أنت هنا اآلن م��ن جديد ...افتقدتك
اجلُ��در الص��م من��ذ أن ابتع��دت بك
األشرعة عن مراس��ي أوبئة الرؤوس
 ,ومضاجع التناس��ل العقيم ..آوتك
مكعب��ات تضاءلت منافذها الى حد

املصادر
( )1إنعكاس��ات  /آراء نقدي��ة ح��ول
املنجز األدبي للقاص ريس��ان جاسم
2011 /
( )2صهي��ل ام��رأة ش��قراء /قص��ة
اصطياد ص 38
( )3م ن  /قصة إمياءات مرتبكة ص16
( )9نقد النقد /دار الش��ؤون الثقافية
بغداد1986
( )4م��ن ن  /قص��ة ش��ركاء ص 42
( )10م ن  /قصة البديل ص 32
( )5م ن  /قص��ة اصطي��اد ص 42
( )11م ن  /قصة سأنكأ جرحا ص26
( )6م ن  /قص��ة ش��ركاء ص 39
( )12م ن  /قص��ة اخت�لال اجلين��ات
الوراثية ص30
( )7م ن  /قص��ة ش��ركاء ص 39
( )13م ن م قصة فاطمة ص47
( )8م ن  /م ن  /قص��ة بالزم��ا الن��وم
( )14م ن  /قصة
املتأرجح ص22
لفيفة ص49

قصيدة

مقال

عزلة صاخبة جدًا :إنكماش اإلنسان وتغول اآللة

كه يالن ُمحمد
"خير جلي��س في الزمان كت��اب" هذا ما
س��جل ُه املتنب��ي قبل مئات الس��نني عن
ُمصاحبة اإلنسان للكتاب بوصفه أنيسا ً
للمرء عاملا ً صاخبا ً باألفكار خاليا ً من
يُقيم
ِ
اإلكراهات املُضنية وبذلك تُصبح الوحدة
اإلختيارية عاملا ً ُمستقالً له خصوصياته
املمي��زة عن املن��اخ اخلارج��ي ،احلالة التي
تراه��ا بصورة أخرى لدى بطل رواية (عزلة
صاخبة جداً) للكاتب التيشكى بوهوميل
هرابال "منش��ورات املُتوسط  "2017وما
ُ
ض��اف إلى عال��م (هانتا) ه��و اآللة التي
يُ
ُ
والعامل ب��دوره يقضي
تس��حقُ الكت��ب
أيا َم ُه في متابعة العناوين التي تلتهمها
اآلل��ة الهيدروليكية،التي تبدو في صورة
وحش فاحت فمه على شتى الكتب واألوراق
ُ
ينقل لك (هانتا) إنطباعاته
العتيق��ة ،إذ
عما مت ُر أمامه من املؤلفات املُتنوعة ،كما
أن قب��و منزل��ه أيضا ً
ُ
اليختل��ف عن بيئة
عمله ،ب��ل يمُ ني نفس��ه بنق��ل آلته إلى
سن التقاعد،ولدى عودته
البيت حاملا ً يبلغ َ
ُ
يحمل معه أكواما ً من الكتب
إلى البيت
التي صارت ش��غله الشاغل بحيثُ قلما
ينتبه مل��ا يدور حول��ه إذ أن أصداء أفكاره
تغلب عل��ى الضجيج
وطن�ين تخيالت��ه
ُ

خبر

احلياة.
لكن��ه ولعش��قه حلي��اة كرمي��ة ،
يكش��ف أبط��ا ُل قصصه ف��ي أثناء
التحاور إيديولوجيته التي تقوم على
االستقامة و نبذ اخلطأ ورفض القمع
« نح��ن موكلون بإيصال األرواح التي
تنحرف عن الصراط الى مس��ارها» و
« ومادامت أرضن��ا موطوءة بأقدام ال
نريد لها أن تستقر فوقها فستكون
أذرعن��ا مالقط النتش��ال أمثالك ممن
ميه��دون األرض الس��تقرار األقدام أل
)5( »..
و ان نظرة متأنية الى عناوين اجملموعة
القصصي��ة تقودنا الى ميزة مهمة
رك��ز عليه��ا الق��اص وه��و الصراع
الداخل��ي احملتدم ال��ذي يهيمن على
فك��ره والذي يحم��ل صرخة صامتة
إلب��راز احلقيقة و جوه��ر املواقف من
رؤى و تصورات متداخلة :
(إمي��اءات مرتبك��ة -س��طح محدب
المع – بالزما النوم املتأرجح ـ نسيج
يتش��ظى ـ صهي��ل امرأة ش��قراء ـ
حتت األرض  ،فوق األرض  ..حس��ابات
جارية ) .
وألن احل��راك ف��ي القص��ص يتضمن
( الفك��رة األساس��ية للقص��ة
وللش��خصية وللصراع) فان قصص
الق��اص (ريس��ان جاس��م) تكتن��ز
بأوج��اع وهواجس وتراكم��ات الزمن
القاس��ي ،تقود بش��خصياتها إلى
تداعيات الغوص في األعماق اخلفية
بي:
في صراع نّ

يكفي فقط لتغيير الهواء «)8( .
يق��ول كونديرا (أن األدب و إن لم يكن
له امتياز يؤمن له بلوغ احلقيقة ,فهو
ال يتوقف أبدا ً عن البحث عنها))9(.
م��ن جان��ب آخ��ر يس��تثمر الق��اص
اللهجة العامي��ة و يوظفها ببراعة
ف��ي احلوار « -اس��مع ولك...تريد اكل
ينط��وك ..تريد ماي ينط��وك ..تريد..
بس ال ترفع صوتك ,و إال اااا )...
(اش��لونكم  .,وش��لون ش��لونكم..
وشل )10( »..
و في الوقت نفس��ه يح��اول إنعاش
الذاكرة بب��ث املوروث الش��عبي في
الس��رد ،وذلك بتذييل احل��وار مبقطع
من أغنية ش��عبية مشهورة ملنحه
الرقة و العذوبة و التخاطر :
«خدك كمر ل��و مصباح يضوي ضي
يبا يضوي ضي)11(»..
به��ذا يح��اول إدام��ة احلبل الس��ري
بني فك��رة القص��ة و عبثي��ة احلياة
واإلنس��انية املنهكة و ش��حذ ذاكرة
الق��ارئ ف��ي س��ياق نصي .غي��ر انه
وضم��ن آلي��ة س��ردية أخ��رى داخل
قص��ة (إيقاع راقص على صدر الزمن
املتمارض) يحاول أن يستنطق ذاكرة
أبطاله��ا  ..إال ان��ه ي��دور ف��ي دائ��رة
مغلقة :
«كانت ترف��ض النوم ،غي��ر أن حلما ً
راودها مرة ..جعلها تهرع اليه «
و س��رعان ما يلق��ي بالضوء األخضر
في م�تن القصة ليمنحه��ا الدفء ،
وللملتقى الفضاء األرحب :
« أدرك الطبيب الذي يعاجلها ما تريد،
فراح يعم��ل جاهدا ً ليفت��ح أمامها
أبواب فردوسها غير املتكامل »..
و كأنه يريد أن يشاكس بطلة قصته
فيعيدها إلى هواجسها لتستسلم
للهزمية مرة أخرى :
« وحني تتصاعد في داخلها س��حب
اليأس ،تتس��اءل بألم :أمعقول هذا؟
هذا التكوين الرائع.هذه الهندس��ة
املعقدة!.ألن إنسانا قرر برغم صدقه
وموضوعيته ـ ينتهي كل هذا؟ «
و النهي��ار التعاض��د احلياتي نالحظ
ضغط��ا ً مؤك��دا ً على ثيم��ة معينة
وتكثيف��ا ً لألصوات الس��ردية  ..إنها
نتيج��ة لتراكمات م��ن التداعيات و
قساوة الزمن املر.
و إن كان القهر اليومي هو القاس��م
املش��ترك ف��ي قص��ص مجموع��ة

(صهيل امرأة ش��قراء) واإلنس��انية
امله��ددة بالضياع  ،من خ�لال القلق
الدائ��م ،إال أن أبط��ال قصصه تأبى
اإلذعان للهزمية..و تسعى الى االنزياح
للبح��ث عن البدائل .وبرغم انه منح
نهاي��ات محبطة لبعض قصصه إال
انه من��ح البعض اآلخر ،ابتس��امات
ال ترتض��ي الذبول « تفت��رش وجهه
ابتس��امة مرحة،ظ��ل يحملها وهو
يبتع��د ملوح��ا بيدي��ه» ( ، )12وروحا
آمن��ة مطمئن��ة « ـ وآمنة مطمئنة
ستبقى روحك معي «( ..)13وكلمات
تتسامى باسم اهلل «انتفض صارخا ً
في فراش��ه،ليجد أمه قربه تبسمل
وحتوقل ،وهي متس��ح جبهت��ه وتقرأ
آي��ات يبعدن عنه كابوس��ا ً يخنقه «
(.)14
و الق��ارئ بإمع��ان  ،يدرك أن جس��د
معظ��م قص��ص اجملموع��ة يزخ��ر
بالتضاد ..و الصراع بني اخلير والشر..
وبرغ��م عبثية العالم ال��ذي يحيط
بأبطالها إال أنها ال تفقد صالبتها ..
حتى كأنه��ا تتنبأ ببزوغ فجر جديد ،
ينثر خيوط أمل تنساب من أفق لبس
الضباب القائم ...

اخلارجي في الشارع والطرق واليرى أضواء
اإلش��ارات وعالمات املرور وتختارُ خطواته
درب��ا ً وحيدا ً متع��ودا ً عليه يومياً ،يش��ي ُر
في سياق س��رده الذاتي بضمير املُتكلم
إل��ى أعالم الفك��ر واألدب باحثا ً عن خيط
واص��ل بني حيات��ه وم��ا إس��تودعوه في
مضان كتبهم من التصورات ،وأطروحات
فلسفية،كما يستعي ُد نتفا ً من طفولته
وحلمه بأن يكون وس��يماً.فضالً عن ذلك
يلتق��ط من بني م��ا يتراكم م��ن الكتب
بع��ض مايهم غي��ره مثل كتاب س��جل
َ
تشارلز ليندبيرغ ألول عملية طيران حول
املحُ يط ،حني يراه مالب��ث أن تذكرَ فرنتيك
ش��تووم الذي إقتن�� َع بأ َّن إي��كاروس كان
ُمنذرا ً بقدوم املس��يح.التخلو الرواية من
املؤش��رات التي تُعني البع��د املكاني في
الرواية حيثُ مدينة ب��راغ ومعاملها تلقي
بظالله��ا عل��ى أج��واء العم��ل وتطيب
للبطل الضد نسائم نهر الفلتافا عندما
يعب ُر س��احة املدينة وتروق ل��ه متنزهات
وأحيان��ا ً يرك ُن إلى أح��د البارات غير أن ما
يالحقه باإلس��تمرار هو طنني اآللة التي
اليوجد ما مياثلها إال سيف دميوقلس.
جنة مفقودة
يتخ ُذ مس��ار حي��اة هانتا منح��ى أحادي
البعد وتتكرر سلس��لة من الوقائع يوميا ً
كم��ا أن أف��ق عالقاته محدود ج��داً ،نادرا ً
مايتواص��ل م��ع اآلخري��ن بإس��تثناء من

كه يالن مُحمد
يسميه بأس��تاذ الفلسفة الذي يعطيه
مبال��غ مالية بني فين��ة وفينة أخرى كما
يقدم هانت��ا من جانبه خالص��ة املقاالت
املنش��ورة عن املس��رح ف��ي الصحف ملن
يس��ميه باألس��تاذ،فاألخير يوصيه أيضا ً
ْ
العجوز،ضف
بحسن التعامل مع الرجل

تبلغ قيمة جوائز المسابقة نحو  100ألف دوالر

 630عمال أدبيًا تتنافس

على جائزة الطيب صالح

الصباح الجديد  -وكاالت:

أعلن��ت األمان��ة العامة جلائ��زة الطيب
صال��ح العاملية لإلب��داع الكتابي انتهاء
أعم��ال التحكيم لنح��و  630عمال أدبيا
تتنافس في الدورة الثامنة للمسابقة.
وق��ال األم�ين الع��ام للجائ��زة مجذوب
عيدروس في مؤمتر صحفي إنهم أكملوا
الترتيب��ات اخلتامية إلع�لان الفائزين في
 15فبراي��ر املقب��ل مش��يرا ً إل��ى أن عدد
األعمال املتنافسة في هذه الدورة ارتفع

لنح��و  630عم�لا أدبيا ً م��ن  28دولة من
شتى دول العالم.
وأك��د أن الفعالي��ات اخلتامي��ة والت��ي
س��تقام يوم��ي  14و  15م��ن ش��باط
املقب��ل باخلرطوم ستش��هد العديد من
الفعاليات الثقافية فيما س��يدور محور
الندوة العلمية حول سرديات أدب الرحلة
يشارك فيها أدباء كبار من الوطن العربي
والعالم.
وأطلقت ش��ركة (زين  -السودان) جائزة

الطي��ب صالح العاملية لإلب��داع الروائي
ف��ي فبراي��ر  2010متزامنة م��ع الذكرى
األولى لرحيل األديب الس��وداني الطيب
صالح.
وترتكز املنافس��ة على محوري��ن ثابتني
هما الرواية والقصة القصيرة ،أما الثالث
متح��رك يتغي��ر كل عام بني الدراس��ات
النقدي��ة والترجم��ة والنص املس��رحي
والش��عر وقصص األطفال وترصد جوائز
للمسابقة تصل لنحو  100ألف دوالر.

إلى ذل��ك فإ َّن املادة املس��رودة التخلو من
ص��ور املاض��ي حي��ث يس��تم ُد هانتا من
ذكرياته مع مانسا مايخفف عليه قسوة
احلاض��ر ومنغض��ات عيش��ه والينس��ى
دعواته��ا املُلحاحة باإلنتق��ال نحو املكان
الذي تقيم فيه ،بالتج��اور مع مايحكيه
عن أيامه الرتيبة وإفصاحه عن إنفعاالته
الداخلي��ة وهربه من النوم بإس��رافه في
ش��رب البيرة،يتن��اول ال��راوي جتربت��ه مع
الغجري��ة التي تظ��ل مجهولة األس��م
يكش��ف وجها ً
ُ
حت��ى نهاي��ة الرواية،هنا
آخر من حياة هانتا يبدو فيه مع الغجرية
أكثر صفا ًء وبس��اط ًة ،غير أن هذه احلالة
الت��دوم وذلك بعد إختف��اء الغجرية ومن
��م يقرأ ُ ف��ي الصحف بأنه��ا وقعت في
ثُ َّ
يخيب أمله بعودة
قبضة اجلاستبو،وحني
ُ
عشيقته بعد نهاية احلرب يُحر ُق الطائرة
الورقية الت��ي كان يطلقه��ا اإلثنان إلى
السماء تعبيرا ً عن س��عادة عارمة،أنذاك
يت��رددُ هانت��ا مقولت��ه الت��ي ه��ي وليدة
لتجاربه "أن اجلنة ليست إنسانية وال أي
ش��خص له رأس بني كتفيه هو إنساني"
يتض��ح مما يذك��ره ُمتلِف الكت��ب نزعته
ُ
العبثي��ة إجتاه األمور احلياتي��ة ،نتيجة ما
عاش��ه من امل��رارة على األصع��دة كاف ًة
خصوصا ً معاناته العاطفية مع مانس��ا
الت��ي اليس��تطي ُع أي الش��مبانيا وال
الكوني��اك في وس��عه أن ميح��و صورتها

ومضات شاعر
نبيل نعمة

ُ
ذهنه.الينفصل الس��ردُ عما تنطوى
ف��ي
الكتب املتراكمة ف��ي القبو من املقوالت
واإلقتباس��ات وه��ي تأت��ي مناس��بة مع
املستوى النفس��ي ل(هانتا) (نحن أشبه
بحبات زيتون فقط عندما نسحق ن ًظهر
ني تأزمه
أفضل مالدينا) ه��ذا املُقتبس يب ُ
النفسي .
التحول
مايؤثث عالم هانتا هو الكتب واآللة التي
يراقب أزرارها باإلس��تمرار وهي تس��حق
ُ
األوراق القدمية،ومب��ا أن العم��ل الروائ��ي
يتكيء على الرسالة التي يحملها إضافة
إلى أبعاده البنائية لذا فإ َّن إدراك مكونات
يصبح جزءا ً من إنشغاالت
تلك الرس��الة
ُ
املتلقي،وم��ا يظه��ر بالوضوح ف��ي رواية
(عزلة صاخبة جداً) ه��و محاولة كاتبها
إماط��ة اللثام عن تهالك حياة اإلنس��ان
ف��ي األنظم��ة الش��مولية إذ تضاعفت
محنته إثر تغول اآللة لدرجة أن التطورات
التكنولوجية تفرض شروطا ً جديدة عليه
بحيثُ
يصبح كائن��ا ً مراقبا ً ومتفرجا ً من
ُ
يرتع��ب هانتا مبجرد
لذل��ك
فاعلي��ة
دون
ُ
مايرى اآللة اجلدي��دة التي يروج لها احلزب
اإلجتماع��ي الذي بحد ذات��ه أمنوذج لكل
أحزاب تس��لطية ،وما يُفه��م من ذلك أ َّن
األنظمة الكليانية تغلغل أكثر من خالل
جتنيد اآللة في كل جزئيات اإلنسان.

لم تكن لي من حكاية مع هذا العام سوى،
فاستيقظت.
نائما
إنني
ُ
ُ
كنت ً
***
أحببتك
عندما
ِ
وانتشرت األلف ُة
عم السال ُم بوجهي،
َّ
ِ
اخمللوقات صارت في وئام.
ُ
اسمك،
ذكرت
مرة
ُ
ِ
قفزت من رأسي أرنب ٌة
باجتاه الغابة
ْ
ُ
الدرب،
تكشف لها
َ
ذئاب عيوني.
تبعتها ُ
***
عن الغرابة في إحصاء الدقائق
عن أشياء لها نكهة لقاء
أحدثك عن قراطيس كتبتها في درج منسي
ِ
عنّا ..عن الوتر املرتعش باحلنجرة،
وأنت تتهجني اسمي
احتفظي بالتقاطاتك تلك
كطفلة وضعت فراشتها في درب مأهول
ثم نامت.
َّ
***
أهذب النسيا َن،
أربت على كتف الوقت أصابع تذكري.
ُ
أُ
ُ
شعل موقد انتظاري،
متأم�لا ً حت��ى ينتص� َ
�ب من الس��كينة
�ف الله� ُ
بالدفء.
وحدك...
ِ
كنت ت ُسرعني في اجمليء،
ِ
ُ
تعرف كيف يُقرأ َ صوتي،
وحدك
أمتد به،
عندما
ّ
ينمو على الورقة ُ
ريش
قلبي يصير طائرا ً
يتحول مخيالي لسماء
يحلق فيها العالم.
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قناة بين سبورت تنقل النهائيات حصريا

طاقم تحكيم اوزبكي يقود لقاء األولمبي وماليزيا ..األربعاء
الصين ـ ضياء حسين*
بهم��ة واندفاع عاليني وف��ي اجواء
باردة وممطرة يواصل منتخبنا االوملبي
لك��رة القدم تدريبات��ه اليومية في
مدينة تشانغ شو حيث منافسات
اجملموع��ة الثالث��ة لنهائيات اس��يا
الت��ي تنطل��ق ي��وم غ��د الثالث��اء ،
وش��هد تدري��ب االمس مش��اركة
جمي��ع الالعبني ف��ي التدريب الذي
جرى في ملعب مختلف عن امللعب
ال��ذي اجرى في��ه الفري��ق تدريباته
خالل اليوم�ين املاضي�ين  ،وتركزت
التدريب��ات عل��ى اج��راء االحم��اء
وبع��ض تدريب��ات اللياق��ة البدنية
من خالل عدد من احملطات باش��راف
مدرب اللياقة البدنية غونزالو قبل
تقس��يم الفريق ال��ى مجموعتني
حاول من خاللها املدرب عبد الغني
ش��هد تعويد الالعبني على اللعب
في اج��واء ممط��رة وصعوب��ة توقع
الك��رة بع��د ارتطامها ف��ي االرض
وتامني اجلانب الدفاعي بشكل جيد
 ،في وق��ت كان مدرب حراس املرمى
الدكتور عبد الكرمي ناعم منهمكا
م��ع حراس��ه الثالث��ة حي��ث تق��ع
على عاتقهم مهم��ة تامني املرمى
العراق��ي معربا عن ثقت��ه باحلراس
الثالثة وان اليوم االخير الذي يسبق
املباراة هو من يقرر اختيار أي منهم
بسبب مس��توى االداء املتقارب في
التدريب��ات واالندف��اع العالي ليس
بني احل��راس فقط بل ب�ين الالعبني
ايضا.
س��يقود طاقم حكام اوزبكستاني
مب��اراة منتخبنا االوملب��ي العراقي
امام نظيره املاليزي والتي س��تجري
بعد غ��د االربعاء في متام الس��اعة
احلادية عش��رة بتوقي��ت العاصمة
احلبيب��ة بغ��داد الرابع��ة بتوقي��ت
الصني على ملعب تشانغ شو الذي
يتسع الى خمس��ة وثالثني متفرج
حي��ث يتال��ف طاق��م التحكي��م

املنتخب األوملبي في لقاء سابق
من الدول��ي فالنتني حكم وس��ط
ورس��ولف حك��م مس��اعد اول
وس��عيدوف حك��م مس��اعد ثاني
واحلكم الرابع ابو بكر من س��لطنة
ُعم��ان وس��يكون احلك��م الدول��ي
االوزبك��ي املع��روف رفش��ان حكما
اضافي��ا اول واحلكم العماني احمد
الكاف حكم��ا اضافي��ا ثانيا حيث
يتال��ف كل طاقم من س��تة حكام
 ،كم��ا س��تكون مباري��ات نهائيات
اس��يا منقولة حصري��ا عبر قنوات

بني س��بورت وستكون مباراتنا امام
ماليزي��ا بص��وت املعل��ق العراق��ي
الزميل علي لفته.
س��يرتدي منتخبن��ا الوطن��ي ف��ي
النهائيات اللونني االبيض واالخضر
فيم��ا س��يرتدي احل��راس اللون�ين
االحمر واالصفر كما اجتاز احلكمان
الدوليان علي صباح ومهند قاسم
االختبارات التي اجرتها جلنة احلكام
في االحتاد االس��يوي لكرة القدم ومت
تكليف احلكم عل��ي صباح مبهمة

غد بإجراء مباراتين
بدء الجولة الثامنة بعد ٍ

الزوراء يواصل صدارته لدوري الكرة
بتحقيق الفوز السابع على التوالي
بغداد ـ الصباح الجديد:
احكم الزوراء على صدارة دوري
الكرة املمتاز بعد انتهاء اجلولة
السابعة أمس بفوزه على فريق
زاخ��و في ملع��ب االخير بثالثة
أهداف مقابل هدف واحد الهل
الدار ،سجل الزوراء اهدافه عن
طريق الالعب�ين امير صباح في
الدقيقة  15والس��وري احملترف
حس�ين جويد في الدقيقة 34
ومصطفى ج��ودة في الدقيقة
 ،77فيم��ا س��جل ه��دف زاخو
احملت��رف الكاميرون��ي أمبو في
الدقيقة .24
ورف��ع ال��زوراء رصي��ده إلى 21
نقط��ة من الف��وز ف��ي جميع
مبارياته السبع ،فيما بقى زاخو
باملركز ما قبل االخير التاس��ع
عشر وله  3نقاط.
وخ��رج فريق��ا احل��دود واملين��اء
بالتعادل الس��لبي ف��ي اللقاء
ال��ذي ضيف��ه ملع��ب التاجي،
وبات احلدود ميلك  9نقاط ،فيما
رصيد املين��اء  11نقطة ،وتفوق

القوة اجلوية على مضيفه نفط
ميس��ان بهدفني مقابل هدف
واحد لنفط ميس��ان ،س��جل
للجوية عماد محسن وحمادي
أحمد ولنفط ميس��ان وس��ام
سعدون من ركلة جزاء ..اجلوية
رفع رصيده إلى  11نقطة ،فيما
لنفط ميسان  8نقاط.
وف��ي ملعب الش��عب الدولي،
حقق الش��رطة الف��وز الثمني
عل��ى نف��ط اجلن��وب بهدف�ين
مقاب��ل هدف واح��د للضيوف،
س��جل هدفي الش��رطة العب
املنتخب الوطني الشاب مهند
علي ،وللخاسر السوري احملترف
محمد جباش ،ورفع الش��رطة
رصي��ده إل��ى  16نقط��ة ،فيما
لنفط اجلنوب  6نقاط.
وجت��رى الي��وم االثن�ين مب��اراة
النجف والديواني��ة في ملعب
النج��ف وه��ي اخ��ر مباري��ات
اجلولة الس��ابعة ،فيما اعلنت
جلن��ة املس��ابقات ف��ي االحت��اد
املرك��زي ج��دول ال��دور الثامن

الذي س��ينطلق يوم ي��وم بعد
غد االربع��اء باقام��ة مباراتني،
ففي ملعب كربالء يلتقي أهل
ال��دار وضيوفهم أمان��ة بغداد،
فيم��ا يش��هد ملع��ب الزبي��ر،
لقاء البحري والس��ماوة ،وتقام
اخلمي��س  4مباري��ات ،فيلتقي
مبلعب الشعب الدولي الشرطة
ونفط الوس��ط ،ويتقابل نفط
اجلنوب والصناعات الكهربائية
ف��ي ملعب الزبي��ر ،وفي ملعب
الصناع��ة يلتق��ي النف��ط
واجلوي��ة ،فيما يضي��ف ملعب
املدينة الرياضية في محافظة
البصرة مب��اراة املين��اء وفريـق
احلسـني.
وجت��رى اجلمع��ة  4مباري��ات،
فف��ي ملعب الش��عب يتواجه
الزوراء واحلدود ،ويضيف ملعب
عفك ،لقاء الديوانية والطلبة،
ويلعب في ملعب التاجي فريقا
الكهرب��اء ونف��ط ميس��ان ،و
يلتقي زاخو والنجف في ملعب
االول.

تقرير

حكم اضافي ثاني في مباراة تايلند
وكوري��ا الش��مالية فيم��ا حص��ل
حكمنا االخ��ر مهند قاس��م على
راحة في اجلولة االولى.
مدرب منتخبنا االوملبي كان محط
انظ��ار الصحفي�ين واالعالمي�ين
املتواجدين في املدينة حيث اجاب
بايج��از ع��ن حتضي��رات منتخبنا
واصف��ا اياه��ا بالبس��يطة والتي
ش��هدت خوض مباراتني جتريبيتني
فق��ط لك��ن ذل��ك لم مينع��ه من

التاكي��د ان الفريق العراقي مؤهل
للوصول الى ابعد نقطة ممكنة في
ه��ذه النهائيات مبايضمه املنتخب
م��ن مواه��ب واعدة س��يكون لها
شان كبير في املستقبل  ،وتابع ان
التصفيات االولية في الس��عودية
افرزت اثنني او ثالثة العبني حصلوا
عل��ى فرصة جي��دة م��ع املنتخب
الوطني في تصفيات كاس العالم
وه��و ماسنس��عى اليه ف��ي هذه
املش��اركة  ،مش��يرا ال��ى ان مدة

االي��ام الس��تة التي تواج��د فيها
املنتخب في مدينة تش��انغ ش��و
كافي��ة للتعود على اج��واء املناخ
الب��اردة واملمطرة وف��ارق التوقيت
بني البلدين.
وفي س��ؤال ملوفد االحت��اد العراقي
لالع�لام الرياضي حول مش��اركة
الالع��ب محمد داود ال��ذي تخلف
عن دع��وة املنتخب بداعي االصابة
ومش��اركته اول امس السبت في
مباراة ناديه النفط امام الصناعات
الكهربائية في الدوري املمتاز أبدى
ش��هد امتعاض��ه م��ن املوض��وع
موضح��ا ان الالع��ب محم��د داود
كان م��ن ضمن خياراته املهمة في
ه��ذه البطول��ة لكنه ل��م يلتحق
مبعس��كر النجف بذريعة االصابة
وكن��ت واحلديث لش��هد اعرف انه
كذاب وهنالك اسرار كبيرة منعت
التحاقه وابلغت االحتاد بش��خص
رئيس��ه عبد اخلالق مسعود وعدد
من االخوة االعض��اء وابلغت نادي
النفط بشخص االخ فالح خشان
كم��ا ابلغ��ت املنس��ق االعالم��ي
للمنتخ��ب حس�ين اخلرس��اني
بضرورة التح��اق الالعب بصفوف
املنتخب وق��ام باالتصال مبش��رف
فريق النفط مشتاق كاظم مماولد
زعال من قبل والده كاظم سلطان
نائ��ب رئيس الن��ادي وعض��و احتاد
كرة القدم  ،وطالب ش��هد االحتاد
بتشكيل جلنة حتقيقية من االحتاد
واللجن��ة االوملبية ووزارة الش��باب
والرياض��ة ملعرفة االس��باب التي
وقف��ت وراء عدم التح��اق الالعب
محم��د داود ملامتثل��ه م��ن ظاهرة
خطيرة يج��ب ان المتر مرور الكرام
 ،وخت��م ان مش��اركة الالعب في
مب��اراة اول امس دلي��ل دامغ على
وج��ود اي��اد مس��مومة تتالع��ب
مبصير الكرة العراقية.
* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم
الرياضي

ناظم شاكر :وداع خليجي  23ليس نهاية المطاف
بغداد ـ عبد الكريم ياسر:
بع��د خس��ارة منتخبن��ا ب��ركالت
اجلزاء من نظيره املنتخب اإلماراتي
حصل��ت الصباح اجلدي��د تصريح
خاص م��ن قب��ل الالع��ب الدولي
الس��ابق وامل��درب احلال��ي الكابنت
ناظ��م ش��اكر وذلك عبر أس�لاك
الهاتف حي��ث ان الكابنت ش��اكر
ف��ي دول��ة الكوي��ت بدع��وة م��ن
اللجنة املنظمة والقناة الكويتية
الرياضي��ة ليك��ون م��ع نخبة من
احمللل�ين ملباريات بطول��ة خليجي
 ٢٣قال ان منتخبنا لم يكن سيئا
على الرغم من خس��ارته وخروجه
من البطولة حيث كان من افضل
ف��رق البطول��ة والدلي��ل تص��دره
حملموعته بجدارة ومن دون خسارة
جامعا س��بع نقاط وستة أهداف
ولك��ن تأثي��ر الضغوط��ات عل��ى
نفس��ية مدرب املنتخ��ب الكابنت
باس��م قاس��م قد أثرت على أداءه
ف��ي املب��اراة األولى أم��ام املنتخب
البحرين��ي وكذل��ك ف��ي املب��اراة
األخيرة أمام اإلم��ارات أذ ان املباراة
األول��ى بأعتباره��ا كان��ت البداية
وب�لا ش��ك تك��ون صعب��ة ولهذا
ل��م يج��ازف خوف��ا من اخلس��ارة
وكذلك تسرع البعض من العبينا
خصوص��ا ف��ي اللمس��ة األخيرة

ناظم شاكر
كان��ت وراء اخل��روج م��ن املب��اراة
بالتعادل مع ان الفوز كان ملنتخبنا
ال محال��ة كون��ه كان األفض��ل
بأغلب أوقات املباراة اما في املباراة
الثاني��ة جتاوز املدرب والالعبني تلك
الضغوطات وقدموا أداء جيد يدل
على انهم ميتلكون الكثير ومتكنوا
من الفوز عل��ى املنتخب القطري
ال��ذي يع��د م��ن املرش��حني لنيل
اللقب خصوصا وانه خاض املباراة
ب��روح معنوية عالي��ة كونه أنهى
مباراته األولى بف��وز عريض اربعة
أه��داف عل��ى املنتخ��ب اليمن��ي
واس��تمر هذا التحسن في املباراة
الثالث��ة أم��ام املنتخ��ب اليمن��ي

وخرج منتخبنا بف��وز جيد الثالث
أهداف جميلة وهنا عرف منتخبنا
من قبل اجلميع انه عازم على لقب
البطولة حيث كان األداء تصاعدي
من مب��اراة ألخرى س��واء للمدرب
بأس��م الذي بني ق��راءة صحيحة
للمباري��ات وكان��ت قراراته صائبة
ف��ي موض��وع التغيي��ر كم��ا بني
انه ميتل��ك أوراق احتياطية رابحة
أمثال علي حصني ومهدي كامل
ولكن عاد لذات اخلطأ الذي ارتكب
في املباراة األولى في مباراتنا أمام
اإلمارات أتي ال تقبل القسمة على
اثن�ين حيث توضح ان الضغوطات
النفس��ية كان له��ا دور بأرت��كاب
تلك األخطاء خصوصا بعد ما طرأ
على مس��امعه ما أدل��ى به نائب
رئي��س االحتاد االخ عل��ي جبار بعد
التعادل في املباراة األولى.
وخت��م ش��اكر تصريح��ه قائ�لا
خروجن��ا من ه��ذه البطولة ليس
نهاي��ة املط��اف خصوص��ا وانه��ا
بطول��ة ودي��ة غير رس��مية وغير
معت��رف به��ا وممكن عل��ى االخوة
القائمني ان يجعلونها درس وعبرة
تس��تغل من أج��ل الوق��وف على
نقاط الضع��ف والقوة وتصحيح
اخلط��أ س��يما وأن املنتخ��ب ليس
لديه استحقاقات قريبة.

 5آالف دينار تذكرة دخول

مباراة العراق والسعودية
بغداد  -قسم اإلعالم:
ح��ددت وزارة الش��باب والرياضة ،س��عر تذكرة
دخ��ول مب��اراة العراق والس��عودية بخمس��ة
االف دين��ار والتي س��يحتضنها ملعب البصرة
الدولي  65الف متفرج في املدينة الرياضية في
البصرة.
وتاتي مباراة العراق والس��عودية الدولية الودية
التي س��تقام نهاية ش��هر ش��باط املقبل في
اط��ار مس��اعي وزارة الش��باب والرياضة واحتاد
الكرة واملؤسسات الرياضية االخرى لرفع احلظر
الكل��ي عن املالع��ب الرياضية ومن��ح الفرصة
امام جماهيرنا الرياضية ملش��اهدة منتخباتها
تؤدي اس��تحقاقاتها الرس��مية ف��ي املالعـب
العراقيـة.

«بغداد» يتوج بكأس
القوى للموهوبين

اعالم المركز الوطني
توج ناش��ئة وناش��ئات املركز الوطن��ي لرعاية
املوهب��ة الرياضية في بغداد بلقب دورة االلعاب
الرياضي��ة للمواه��ب والت��ي نظمته��ا وزارة
الشباب والرياضة باشراف دائرة شؤون االقاليم
واحملافظات قسم املركز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضة .وبحضور س��والف حسن معاون مدير
عام دائرة ش��ؤون االقاليم واحملافظات والدكتور
صريح عبد الكرمي الفضلي مدير املركز الوطني
ف��ي بغ��داد وش��هدت مش��اركة واس��عة في
مختلف فعاليات اللعبة  ،ففي فئة الناش�ين
استطاع مركز بغداد من جمع  167نقطة وجاء
مرك��ز البصرة ف��ي املركز الثاني بع��د ان جمع
 104نقط��ة فيما كان املركز الثالث من نصيب
النجف وبـ  100نقطة.
اما في فئة الناشئات فقد هيمن مركزا بغداد
(أ) و (ب) عل��ى املركز االول والثاني اذ متكن مركز
بغداد (أ) من ني��ل  151نقطة ومركز بغداد ( ب
) متك��ن من جمع  88نقطة واحتل مركز كربالء
املركز الثالث ب  70نقطة.

مهند عبد الرحيم ينتقل
إلى الدوري التايالندي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكم��ل الع��ب املنتخ��ب الوطن��ي مهن��د عبد
الرحيم ،إج��راءات انتقاله من الظفرة اإلماراتي
إلى نادي بانك��وك يونايتد التايالندي بعقد ميتد
لسنتني.
وق��ال مدير أعم��ال الالع��ب جنم محم��د ،في
تصريحات صحفية إن الالع��ب أكمل إجراءات
التعاق��د م��ع فريق بانك��وك يونايت��د ،وهو من
األندي��ة التايالندي��ة املميزة ،ويلع��ب في دوري
أبط��ال آس��يا ،ما ش��جع مهند عب��د الرحيم
على قب��ول املهمة لالس��تفادة م��ن البطولة
اآلسيوية.
واوضح أن مدة العقد س��نتني وأن نادي الظفرة
من��ح الالعب البطاقة الدولية ،وهو اآلن ينتظر
تأش��يرة الدخول إلى تايالند من الس��فارة في
اإلمارات.وأشار إلى أن الالعب مهند عبد الرحيم،
من املواهب القادرة على إثبات الذات في الدوري
التايالندي وهي جتربة جديدة بالنس��بة لالعبني
العراقيني على مس��توى األندية التايالندية ،ما
يدفعه لالجتهاد واملثابرة إلجناح هذه التجربة.
يش��ار إل��ى أن مهند عب��د الرحي��م انتقل من
الزوراء إلى الظفرة اإلماراتي في بداية املوس��م
احلالي ،قبل أن يتعاقد مع بانكوك يونايتد.

بعد إعالن صفقة ضم كوتينيو رسميًا

 33العبًا برازيليًا يرصعون تاريخ برشلونة
مدريد ـ وكاالت:
أعلن برشلونة اإلسباني رسميا ،ضم
النجم البرازيل��ي فيليب كوتينيو من
ليفرب��ول اإلجنلي��زي ،بع��د مفاوضات
استمرت طويال.
وعبر حس��ابه الرس��مي عل��ى موقع
التدوين��ات القصي��رة «تويتر» اكتفى
النادي الكتالون��ي بالترحيب بالنجم
البرازيلي من خالل مقطع فيديو قصير
خلزانة داخل غرف مالبس الفريق ،وهي
تفتح وبداخلها قميص الفريق باسم
كوتينيو.
ولم يكش��ف برش��لونة عن تفاصيل
الصفق��ة بع��د ،إال أن تقارير صحفية
إس��بانية وبريطانية أك��دت أن النادي
س��يدفع  120مليون يورو ،إضافة إلى
 40مليون كمتغيرات.
من جانب��ه ،أوضح ليفرب��ول في بيان
أن صفقة انتقال كوتينيو لبرش��لونة
تتوقف على اجتيازه للفحص الطبي.
وج��اء في البي��ان أن «ليفرب��ول ميكنه
تأكي��د أن فيلي��ب كوتينيو س��يرحل
ع��ن النادي بع��د التوص��ل التفاق مع
برش��لونة ،األمر يتوقف على الفحص
الطب��ي والتوصل التفاق ح��ول البنود
الش��خصية للعقد» ..وأضاف البيان
«الالع��ب اآلن لدي��ه تصري��ح بإنه��اء

اإلجراءات الرس��مية االعتيادية إلمتام
صفقة انتقاله بشكل فوري».
هذا وأبرزت الصحافة اإلسبانية ،تاريخ
النجوم البرازيليني مع نادي برش��لونة
اإلس��باني ،بعد إع�لان انضمام العب
منتخب الس��امبا ،فيلي��ب كوتينيو،
للبلوجران��ا ،مقاب��ل  160مليون يورو..
وفي ه��ذا الس��ياق ،لفت��ت صحيفة
«مون��دو ديبورتيف��و» الكتالونية ،إلى
أن كوتينيو ه��و البرازيلي رقم  ،33في
تاريخ برشلونة.
بدأت رحلة جنوم السامبا في برشلونة،
بالالعب فاوستو دوس سانتوس ،الذي
انضم في موسم  ،1932-1931وشارك
م��ع الفريق ف��ي  30مباراة ،مس� اً
�جل
ثالثة أهداف.
وبع��د ذلك جاء احل��ارس جاجواري ،في
موس��م  ،1932-1931لكن��ه لع��ب
 16مب��اراة ودي��ة فقط ،ثم لوس��يديو
باتيس��تا ،ف��ي الفترة ما ب�ين -1947
 ،1949حي��ث لعب  6مباري��ات ،وأحرز
هد ًفا وحي ًدا.
وض��م برش��لونة ،إيفاريس��تو دي
ماس��يدو ،ب�ين عام��ي ،1962-1957
قاد ًم��ا م��ن فالمنج��و ،وكان أول جنم
برازيلي ،يسجل مع الفريق  173هد ًفا،
كما س��اهم في إقصاء ري��ال مدريد،
من املس��ابقة األوروبي��ة ..ولعب والتر
ماش��ادو للبارس��ا  ،1976-1966لكنه

كونتينيو
خاض  14مباراة ودية فقط.
وجاء ماريو مارين��و  ،1976-1974الذي
لعب إل��ى جوار يوه��ان كرويف ،حيث
خ��اض  37مب��اراة ،س��جل فيه��ا 6
أهداف ..وضم برش��لونة في صفوفه،
الالعب «بيو» ،بني عامي ،1979-1978
حيث س��جل  7أهداف مع الفريق ،ثم
روبيرتو ال��ذي وصل في ش��تاء ،1980
وفشل مع الفريق ،بعدما سجل ثالثة
أهداف فقط.

وانض��م كلي��و إل��ى البلوجران��ا ،عام
 ،1982لتعوي��ض إصابة األملاني ،بيرند
شوستر ،لكنه لم ينجح.
وبعد ذلك ،جاء دور البرازيلي ،ألويسيو
بيري��ز ،بني عامي  ،1990-1988وهو أول
العب غير إس��باني ،يوقع معه املدرب،
يوهان كرويف ،في ذلك الوقت.
ولع��ب النجم الب��ارز ،روماريو ،للفريق
الكتالون��ي ،ف��ي الفت��رة م��ن -1993
 ،1995حي��ث س��جل  30هد ًف��ا ف��ي

الليجا ،لكنه في منتصف موس��مه
الثاني ،عاد إلى فالمنجو.
وض��م البارس��ا ،جيوفان��ي س��يلفا
 ،1999-1996الذي وصل من سانتوس،
وكان يُطلق عليه «بيليه اجلديد» ..أما
�ما
الظاه��رة رونالدو ،فقد لعب موس� ً
واح�� ًدا فق��ط  ،1997-1996قاد ًما من
أيندهوفن مقابل  15مليون يورو ،حيث
سجل  47هد ًفا.
وانضم سوني أندرسون إلى برشلونة،

ب�ين عام��ي  ،1999-1997لكن��ه ل��م
أيضا ،حيث لعب
ينجح ،ولم يفش��ل ً
 55مباراة ،وسجل  21هد ًفا.
واقتن��ص برش��لونة صفق��ة ب��ارزة
أخ��رى ،حي��ث تعاق��د مع األس��طورة
ريفال��دو  ،2000-1997ال��ذي ج��اء من
ديبورتيف��و الكوروني��ا ،وس��جل م��ع
الفريق الكتالون��ي  124هد ًفا ..ولعب
تياج��و موت��ا لبرش��لونة م��ن -2000
 ،2007وفابي��و روش��يمبالك -2001
 ..2003واعتب��ر جيوفان��ي ديبرس��ون
 2002-2001صفقة فاش��لة للبارسا،
رغم أنها مت��ت مقابل  21مليون يورو..
وانضم األس��طورة رونالدينيو في عام
 ،2003مقابل  28مليون يورو ،ورحل في
 ،2008بعدم��ا فاز ب��دوري أبطال أوروبا
.2006-2005
وكذل��ك جاء املداف��ع جوليانو بيليتي
 ،2007-2004ال��ذي دخ��ل التاري��خ،
بتس��جيله ه��دف الفوز بلق��ب دوري
األبطال ،أمام أرسنال.
وانض��م س��يلفينيو للبلوجران��ا بني
عام��ي  ،2009-2004وفاز م��ع الفريق
ب��دوري أبطال أوروب��ا  ،2009إلى جانب
إدميلس��ون  ،2008-2004ال��ذي كان
الع ًب��ا كبي��رًا ،لكن اإلصاب��ات حرمته
من التألق ..ووصل هنريك وكيريس��ون
للبارسا عام  ،2008ثم رحال عنه على
س��بيل اإلع��ارة ،ول��م يلعب��ا للفريق

األول.
وبعد ذلك جاء واحد من أجنح البرازيليني
في التاري��خ ،وهو دان��ي ألفيس ،الذي
انضم للفريق ع��ام  ،2008ورحل عنه
ف��ي  ،2016بع��د حتقي��ق الكثي��ر من
األلق��اب ،مع اجلي��ل التاريخي للنادي..
وجاء ماكس��ويل  2012-2009مقابل
 4مالي�ين يورو م��ن إنتر مي�لان ،ورحل
إل��ى باري��س س��ان جيرم��ان ،وأدريانو
كوري��ا  ،2016-2010الذي كان صاحب
التوقيع األول في عهد روسيل.
وانضم نيمار دا سيلفا في  2013ورحل
في  ،2017بعدما حقق مع الفريق كل
األلقاب املمكن��ة ،وأصبح أغلى العب
في التاريخ ،الصيف املاضي.
ووص��ل دوج�لاس بيري��را للفري��ق في
 ،2014وما زال الع ًبا لبرش��لونة ،لكنه
معار منذ الصيف املاضي ،إلى بنفيكا
أيض��ا رافيني��ا
البرتغال��ي ،وهن��اك ً
ألكانتارا ،الذي انضم في نفس العام،
ومستمر مع البارسا حتى اآلن.
وتعاقد برشلونة مع مارلون سانتوس،
في  ،2017ولعب مع الفريق األول ثالث
مباري��ات فقط ،قب��ل إعارته ،الصيف
املاضي ،لنادي نيس الفرنسي ..وانضم
باولينيو جونيور ،خالل الصيف املاضي،
للفري��ق ،قاد ًما م��ن الصني ،مقابل 40
ملي��ون ي��ورو ،ليصبح من أب��رز العبي
البلوجرانا حال ًيا.

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

ASSABAH
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غوغل تحصد الماليين
من "محنة المدمنين"

الصباح الجديد  -وكاالت:
قالت صحيف��ة "ذا صنداي تاميز" إن عم�لاق اإلنترنت غوغل
يس��تفيد من ممارس��ة محظ��ورة في أمي��ركا ،حيث يحصد
مالي�ين اجلنيهات "س��ريا" من األش��خاص الضعف��اء الذين
يبحثون عن عالج ألمراض اإلدمان في اململكة املتحدة.
وكش��فت حتقيق��ات س��رية أجرته��ا الصحيف��ة أن غوغل
يس��تفيد نحو  200جنيه إسترليني في كل مرة يدخل فيها
ش��خص الى املوقع اإللكترون��ي ألحد الوس��طاء الذي ميول
إعالناته على غوغل.
ومع��روف أن املعلن�ين في غوغل تظه��ر إعالناتهم في أعلى
وأول قائمة "نتائج البحث".
ويع ّرف املعلنون مواقعهم بأنها "خطوط مساعدة مجانية
لتقدمي املش��ورة" ،إال أن التحقيق ذك��ر أن املوقع الواحد قادر
على جني  20ألف جنيه إس��ترليني في الش��هر الواحد من
خالل إحالة أحد املتصلني الى إحدى العيادات اخلاصة بإعادة
تأهيل املدمنني.
وقال��ت "ذا صن��داي تاميز" إن ما تدفعه ه��ذه املواقع لغوغل،
تترت��ب عليه زيادة في التكلفة التي س��يدفعها املدمن إلى
العيادة .وتس��تعمل إح��دى العيادات  300موقع��ا إلكترونيا
"وسيطا" جلذب اآلالف من املصابني باإلدمان.
وتقوم ش��ركة "غوغ��ل" مبا ميك��ن تعريف��ه بـ"املزايدة" بني
مواقع الوس��طاء ،على أن يظهر املوق��ع الذي يدفع أكثر في
أعلى الصفحة االفتتاحية للبحث.

"شارب" يهدد عرش
الهواتف الذكية

الصباح الجديد  -وكاالت:
أك��دت مصادر ف��ي "ش��ارب" اليابانية العريق��ة بتطوير
اإللكترونيات ،أن هاتف الشركة املقبل سيأتي مبواصفات
ستكون األفضل في األسواق.
وبشأن هذا الهاتف قال موقع " :Android Authorityهاتف
 Aquos Crystal 3اجلديد من ش��ارب س��يكون واحدا من
أفضل الهواتف التي س��تطرح في األسواق العام املقبل،
بفض��ل تقنياته التي عجزت أكبر الش��ركات عن طرحها
في أجهزتها ،كماسح بصمات األصابع املدمج بالشاشة،
واملعالج اجلبار ،وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة".
وأضاف املوقع أن "أهم ما مييز الهاتف هو الشاش��ة التي
س��تغطي كامل مس��احة الواجه��ة األمامي��ة للجهاز،
وس��تأتي بحج��م  6.4بوص��ة وأبع��اد ( )18:9ودقة عرض
(.")2160х1080
كم��ا يتميز الهات��ف أيضا بكاميراته عالي��ة األداء ،حيث
س��يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة  16ميغابيكسل،
مزودة مبستش��عر لقياس املس��افات واألبع��اد وبخاصية
التثبيت اإللكتروني ل ّلقطة ،إضافة إلى الكاميرا األمامية
الت��ي س��تكون مزدوج��ة أيضا بدق��ة  13ميغابيكس��ل،
ومبيزة التعرف على الوجوه التي س��تضيف حماية عالية
ملعلومات وبيانات الهاتف.

تمثال لرونالدو يسبب
استغراب نشطاء
السوشيال ميديا

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

كريم راضي العماري في ضيافة "الصباح الجديد"
بغداد  -أحالم يوسف:
في شارع املتنبي وبالتحديد في قيصرية
حن��ش التقينا بالش��اعر العراقي كرمي
راضي العماري ف��ي وقفة قصيرة الذي
حدثنا عن اجملموعة الش��عرية الكاملة
ألعماله والتي ضمت ثمانية دواوين.
يقول العم��اري :مجموعتي الش��عرية
الكامل��ة ضمت عددا ً م��ن دواويني وقد
أتعبتني كثيرا بحك��م الظروف املالية
والتعامل مع دور النش��ر الذي يش��وبه
أحيانا بع��ض اللغط بس��بب التخلف
عن املوع��د ،وقد صدرت بعد س��نة من
اجله��د ،وموجودة في املكتب��ات ثمانية
دواوين شعرية.
وعن مشاريعه األخرى التي يعمل عليها
اليوم ذكر العماري :هناك مشروع كتاب
حتت الطبع للزميلة فضيلة يزن ،وتعمل
مترجمة ف��ي دار الش��ؤون الثقافية ،اذ
عملت على جمع كل ما كتب عني منذ
العام  2006الى عام  2014وهم كثيرون،
وأسماء كبيرة اذكر منهم الدكتور عبد
االله الصاي��غ ،ومنذر عبد احل��ر ،ومؤيد
عبد القادر ،وعبد األمير اجملــر ،وغيرهم،

زفاف جماعي تزامنًا مع االنتصارات
الصباح الجديد  -وكاالت:
نظمت مؤسسة النخبة للثقافة واإلعالم ،على
قاع��ة البيت الش��امي في محافظ��ة الناصرية
كرنفال "النص��ر واالجناز" ،ابتهاج��ا باالنتصارات
الس��احقة على تنظي��م داع��ش اإلرهابي ،وعيد
اجليش العراقي.
كرمت املؤسس��ة خالل الكرنف��ال املتميزين من
أبناء احملافظة ،وأصحاب املنجزات لعام  2017من
اإلعالمي�ين والصحفيني واملس��همني والداعمني
لقواتنا املسلحة وحشدنا الشعبي.
حضر االحتفال عدد كبير من اإلعالميني والفنانني
والرياضي�ين ،ومت خالل��ه اإلعالن ع��ن تزويج أربعة
ش��باب ضمن مش��روع اإلم��ام القاس��م لتزويج
الشباب اجملاني ،ليصل عدد الشباب املتزوجني الى

عش��رين شابا ،وتكفل املشروع بتأمني احتياجات
ومستلزمات الزواج.
وذك��ر اإلعالمي عل��ي املال اخلزاعي املش��رف على
املش��روع :انها مناس��بة عظيمة وجميلة ،حيث
نعيش أي��ام احتفالية بعيد اجلي��ش ،وبانتصارات
القوات األمنية واحلش��د الش��عبي ،وحترير كامل
األراضي العراقية ،ونحتفي اليوم بإكمال مراسم
تزويج أربعة من الشباب ضمن مشروعنا املبارك،
والذي يسعى الى تزويج شبابنا من إبطال القوات
املس��لحة واحلش��د الش��عبي ،والتكف��ل ب��كل
متطلبات الزواج عبر تبرعات يقدمها امليس��ورون
واملؤسس��ات اخليري��ة ،وش��رطنا الوحي��د هو ان
يحمل وليدهم األول أس��م احد ش��هدائنا األبرار
أكراما وتثمينا لدماء الشهداء وفاء لهم.

"ليدي بيرد" فيلم عام 2017
الصباح الجديد  -وكاالت:
اخت��ارت اجلمعي��ة الوطني��ة األميركي��ة للنقاد
الس��ينمائيني فيل��م "ليدي بيرد" أحس��ن فيلم
لع��ام  .2017وف��ازت مؤلف��ة ومخرج��ة الفيلم
غريتا غيرويغ ،بجائز أفضل مخرج ،وأفضل كاتب
سيناريو لدى تصويت اجلمعية في نيويورك.
ونالت س��الي هوكينز جائزة أفضل ممثلة لدوريها
في فيلم "ذا شيب أوف ووتر" و "ماودي" ،في حني

فاز داني��ال كالويا بجائزة أحس��ن ممثل لدوره في
فيلم "غيت آوت".
وذهب��ت جائزة أفض��ل ممثلة مس��اعدة إلى لوري
ميتكالف ،لدورها في فيلم "ليدي بيرد" في حني
ذهبت جائزة أفضل ممثل مس��اعد إلى ويليم دافو
عن فيلم "ذا فلوريدا بروجيكت".
وفاز فيلم "بليد رانر  "2049بجائزة أفضل تصوير
سينمائي.

كرمي راضي العماري
لكن موضوع الطبع كــان عائقا لبعض
األمور ،وبدع��وة مــن ك��رمي حنش كان
الق��رار ان اجمــع ما كتبت��ه من أغان،
فقد كتــبت للوط��ن واحلبيب والفالح
واألرض ،وم��ن ب�ين القصائــ��د املغناة
التــ��ي كتبتهـا "حرت واحليرتني انت"،
و"ال تصــ��دك اليحج��ون" ،و"مراجيح

العش��ق" ،و"ال ترحل��ون العص��ر ظلوا
ارحلوا باجر" ،وللفنان حس�ين البصري
كتب��ت اغنية "محت��ار ادور انا" وغيرها
العدي��د ،ونعم��ل اليوم عل��ى جمعها
بكتاب واحد.
وع��ن نش��اطات جمعي��ة الش��عراء
الش��عبيني ق��ال العم��اري :أقمنا منذ

مدة مهرجانا ش��عريا مبدين��ة املوصل،
ودعونا من كل محافظة شاعرا ،وأيضا
مهرج��ان النص��ر ف��ي املوص��ل ،والذي
كان مميزا مبا ق��دم فيه وباهل املوصل ،اذ
اس��تقبلوا املهرجان وضيوف��ه بحفاوة
بالغة.
حت��دث العم��اري ع��ن برنام��ج
املسابقات "شاعر املليون" قائال:
هذه املسابقات متثل استثمار
للم��ال خلدمة الثقافة ،وهي
برامج مربح��ة جدا ،وحترك
املش��هد الش��عري ،بدليل
انه��م يخصصون  50%من
الدرج��ات للتصوي��ت عن
طري��ق الرس��ائل ،وهنا اود
ان اذكر الش��اعر السعودي
الذي فاز باملليون دوالر ،أبناء
عش��يرته صوتوا عن طريق
الرس��ائل مب��ا يع��ادل الثالثة
ماليني ،الن املوضوع بالنسبة
اليه��م يتعلق بالفخ��ر الذي
يشعره أبناء العشيرة
او البلد.

الصباح الجديد  -وكاالت:
أث��ار متثال جديد م��ن الثلج لالعب الك��رة البرتغالي
وجنم ريال مدريد ،كريس��تيانو رونالدو ،في موس��كو
انتب��اه وس��ائل اإلع�لام الغربي��ة ونش��طاء مواقع
التواصل االجتماعي على اإلنترنت.
وعلى ما يبدو فأن قصة كريس��تيانو رونالدو "أفضل
الع��ب في العال��م خمس م��رات" م��ع التماثيل لن
تنتهي قريبا ،فبعد متثال س��يئ وض��ع له في مطار
ماديرا مس��قط رأس��ه في البرتغال ،ش��يد له متثال
جديد من الثلج في روسيا.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" علق نشطاء اإلنترنت على
التمثال بقولهم ،إن "األمر يبدو في منتهى الغرابة،
فكل التماثي��ل التي صنعت له ،على الرغم
من كونها مصنوعة لش��خص واحد ،إال
أن جميعها ال تشبهه ،متسائلني ،هل
هن��اك صعوبة في صنع متثال جميل
ألفضل العب في العالم؟!".
ومتث��ال رونال��دو ضم��ن مجموعة
سيتم عرضها في مهرجان للنحت
على اجلليد والذي يقام في حديقة
النصر مبوسكو.
ويضم املعرض منحوتات من الثلج
مخصصة لـ  32دولة مشاركة في
كأس العال��م لك��رة الق��دم .2018
واستعمل في تشيدها ما يقرب من
ألفي طن من الثلج.

تامر حسني متهم بالسرقة
الصباح الجديد  -وكاالت:
يش��هد الوس��ط الغنائي املدة احلالي��ة ،بوادر
معرك��ة جدي��دة للنج��م تام��ر حس��ني ،مع
امللح��ن محم��ود اخليام��ي ،ال��ذي اته��م تامر
حسني بس��رقة أحد أحلانه ،مؤك ًدا أنه اضطر
لنشر اتهامه على موقع التواصل االجتماعي
"فيس��بوك" ،بعد أن فش��ل ف��ي التواصل مع
املطرب.
وعل��ى الرغم م��ن الصداقة الت��ي كانت جتمع
النجم تامر حس��ني وامللحن محمود اخليامي،
إال أن هذه الصداقة حتولت إلى اتهامات صادمة
بني الطرفني.
وتس��بب اخل�لاف ب�ين الطرف�ين في كش��ف
"اخليامي" عن كواليس سرقة "تامر" حلن الديو
مع النجم اجلزائري الش��اب خالد ،واألخطر هو
تعمد تام��ر إهانة جنم برنامج "ذا فويس" فريد
غنام ،الشهير بـ"فراولة".
وأش��ار "اخليامي" إلى أن فك��رة األغنية أعدها
ليشارك فيها تامر حسني الغناء مع مشترك
"ذا فويس" فريد غنام ،وتامر طلب من املشترك
أن يكت��ب على "تويتر" أن��ه يتمنى العمل مع
جنم اجليل تامر حسني.
كما أكد "اخليام��ي" أنه حاول حل األزمة بينه
وبني تامر وديًا طوال املدة املاضية ،ولكن فشلت

كل محاوالت��ه ف��ي التواص��ل
معه ،ولهذا اضطر للخروج عبر
صفحت��ه مبوقع "فيس��بوك"
إلعالن التفاصيل.
مؤك��دا أن األغني��ة الت��ي
يش��ارك فيه��ا تام��ر الغن��اء
مع الش��اب خالد م��ن أحلانه،
وتوزيع خالد نبيل ،مشيرًا إلى
أنه��ا محفوظ��ة عل��ى البريد
اإللكترون��ي اخلاص��ة ب��ه ،وأنه
حاول التواصل كثي��رًا مع تامر
اخلاصة،
ش��خصيا عبر ارقام��ه
ّ
لكن م��ن دون ج��دوى ،م��ا دفعه
لكتابة رسالة عتاب واتهام له ،مع
تأكيده املس��تمر بأنه غير سعيد مبا
يحدث ،الئ ًما عليه بأنه الس��بب فيما
حدث.
م��ن جانبه لم يخرج النجم تامر حس��ني
ع��ن صمته ليوضح حقيق��ة األمر ،وقد
الت��زم الصمت التام ،ولم ينف أو يؤكد
ه��ذا األم��ر ،ويبتعد متا ًما ع��ن احلديث
في ه��ذا اخلالف في لقاءات��ه وحواراته
الصحفي��ة ،مما جعل الش��ك يتغلغل
في نفوس جمهوره.

 :2018اآلمال والتوقعات

فريال حسين

كان ع��ام  2017عاما ً حافالً باألزمات،
محليا ً وعربيا ً وعلى الصعيد الدولي،
وال ن��دري م��ا يخبئه لنا ع��ام ،2018
ونحن نقطع أيامه األولى.
لق��د انقض��ى الع��ام ـ واحلمد هلل ـ
م��ن دون أن يت��ورط العال��م بح��رب
نووي��ة كما توق��ع مراقب��ون كثيرون
بع��د تصاعد اللهج��ة العدائية بني
الواليات املتحدة وكوريا الش��مالية،
وم��ع ذلك ،فاخمل��اوف مازال��ت قائمة
حي��ال ه��ذه احل��رب ،حي��ث يحكم
البلدي��ن رئيس��ان مته��وران ال ميكن
التنب��ؤ بتصرفاتهم��ا ،وم��ا يقدمان
عليه من خطوات خطيرة مفاجئة.
حتى اآلن ،أكملت كوريا الش��مالية
ست جتارب نووية ،وسعت الى توسيع
نطاق صواريخها الباليستية العابرة
للقارات من أج��ل الوصول الى املدن
االميركي��ة .ومن املتوق��ع أن يواصل
كم جونغ أون رس��ائله إلى واشنطن

في العام اجلديد بش��أن برنامج بيوجن
ياجن النووي.
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر ،كان الرئي��س
االميركي دونالد ترامب قد أعلن عن
اس��تراتيجيته لألم��ن القومي ،كما
وضع اخلطوط العريضة للسياس��ة
اخلارجية لبالده باالعتماد على القوة،
وتعزي��ز احلمائي��ة االقتصادية ،األمر
الذي ضاعف من حال��ة عدم اليقني
بأن يسود السالم واالستقرار العالم،
في الوقت الذي يحتاج فيه إلى قيادة
مجه��زة باحلكم��ة والبصيرة واحلس
السليم.
ولك��ن م��ا يجعلن��ا نتف��اءل قليالً،
ونش��عر باألمل ،إعالن النص��ر املؤزر
ال��ذي حقق��ه جيش��نا والق��وى
املس��اندة له عل��ى تنظيم "داعش"
اإلرهاب��ي ،وحتطي��م دول��ة "اخلرافة"
اإلس�لامية ،وإزاح��ة كابوس��ها عن
صدور العراقيني .بي��د أن هذا النصر

ينبغ��ي أن ال يجعلن��ا نطمئن كامل
اإلطمئن��ان ،فال��دول الت��ي صنّعت
"داع��ش" ودربته��ا ومولتها ودفعت
بها إل��ى أراضينا لن تتوقف عن إثارة
الفوض��ى ،والعم��ل ما اس��تطاعت
على تنشيط اخلاليا النائمة لتحصد
مزيدا ً من األرواح البريئة.
أدى دحر "داعش" في العراق وتراجعه
ف��ي س��وريا لالنتق��ال إل��ى مرحلة
جديدة من الصراع على السلطة في
املنطقة ،واستثمار الدم واملال لإلبقاء
عل��ى األنظمة القائمة .وقد ضمنت
روسيا بقاء قواعدها العسكرية على
األراض��ي الس��ورية ،لكن بالنس��بة
إليران ،فإن الوضع يبدو أكثر تعقيداً،
إذ أصبحت الهدف الرئيسي املباشر
للوالي��ات املتحدة .وعل��ى الرغم من
أن ق��رار الرئي��س االميرك��ي دونال��د
ترام��ب بنق��ل الس��فارة االميركية
من ت��ل أبيب إل��ى الق��دس ،واعتبار

املدينة عاصمة أبدية إلس��رائيل قد
وجه ضرب��ة قوية إلى احمل��ور اإليراني
إال أن إيران مازالت متثل تهديدا ً جديا ً
للمحور املناهض له��ا والذي يجمع
بني إس��رائيل والس��عودية واإلمارات
بقيادة الوالي��ات املتحدة ،لذلك ،فإن
املواجهة ضدها ستس��تمر في عام
 2018على جبه��ات متعددة ،مبا في
ذلك العراق.
كان ع��ام  2017أيضا ً عاما ً حاس��ما ً
بالنس��بة لالنتخاب��ات ف��ي أوروب��ا،
فالهزمي��ة االنتخابي��ة للق��ادة
الش��عبويني مث��ل ماري��ن لوبان في
فرنس��ا وجي��رت ويلدرز ف��ي هولندا
أعطتن��ا حمل��ة ع��ن األم��ل ب��أن هذه
املوج��ة الش��عبوية قد م��رت ،لكن،
وي��ا للمفارقة ،دخ��ل البرملان االملاني
االحتادي ¬(البوندس��تاغ) ف��ي أيلول/
س��بتمبر "ح��زب البدي��ل م��ن أجل
أملاني��ا" اليميني املتطرف ،واألس��وأ

من ذلك ،أصبح "حزب احلرية الوطني
النمساوي" ش��ريكاً ،وطرفا ً آخر في
االئتالف احلاكم في النمسا قبل أيام
قليلة فقط !!
كل هذا يعني أن اإلسالم السياسي،
والش��عبوية ،واألح��زاب املعادي��ة
لألجانب واملهاجرين ليس��ت في وارد
النهاي��ة ،وأن خطره��ا م��ازال قائماً،
فه��ذه التنظيم��ات عل��ى اخت�لاف
توجهاته��ا ق��ادرة عل��ى التالع��ب
مبش��اعر اجلماهير الغاضبة احملبطة
من أجل أغراضها السياسية ،ولكن
اس��تياء اجملموعات احملرومة املتضررة
م��ن السياس��ات النيوليبرالية أمر
ملم��وس ،وما لم تعال��ج احلكومات
املعتدل��ة الظ��روف الت��ي تولد هذا
االستياء باحللول البناءة ،فإن املوجة
الشعبوية قد جتتاحها جميعاً.
وف��ي الوق��ت ال��ذي يتش��كل في��ه
نظ��ام عامل��ي متعدد األقط��اب ،نرى

أن م��ن مصلح��ة الع��راق احملافظ��ة
عل��ى عالق��ات هادئ��ة ومتوازنة مع
جميع دول اجل��وار ،وجتنب أية معارك
تزجنا بها أطراف خارجية ،وأن تكون
املعرك��ة احلقيقي��ة ف��ي مواجه��ة
الفساد واللصوص والفاسدين جنبا ً
إلى جنب توفير الش��روط السليمة
إلجراء االنتخاب��ات البرملانية املقبلة
مبا يخل��ق املناخ املؤاتي للمنافس��ة
على أس��اس املصلحة الوطنية أوال
وقبل كل شيء.
م��ا نأمله بل ما نح��ن بأمس احلاجة
الي��ه اس��تراتيجيات طويل��ة األجل
بدال ً من التكتيكات القصيرة األجل،
واخلط��وات التي يتع�ين اتخاذها في
ع��ام  2018ينبغ��ي أن ال حتدد موقف
الع��راق ودوره في العالم فحس��ب،
وامن��ا هويته أيض��ا ،وتنأى ب��ه بعيدا ً
عن النزعات العش��ائرية والطائفية
املتفاقمة.

