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الش��مري  وع��د   - بغ��داد 
واسامة نجاح:

كش��فت اللجنة القانونية في 
الس��بت،  أمس  النّواب،  مجلس 
عن طبيعة الوعود التي أطلقها 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي إل��ى املعترض��ن على 
الصغية احلالية للموازنة، الفتة 
إلى أنه ح��ّذر من زيادة النفقات؛ 
االي��رادات،  محدودي��ة  بس��بب 
وفيم��ا اش��ارت إل��ى أن تغطية 
مش��روع البترودوالر سيكون من 
فائ��ض اس��عار النف��ط، نوهت 
إل��ى أن امواالً اطلق��ت للوزارات 
من أجل توفي��ر اخلدمات واعمار 

املناطق احملررة.
اللجن��ة س��ليم  وق��ال عض��و 
شوقي في تصريح إلى »الصباح 
ابل��َغ  العب��ادي   « إن  اجلدي��د«، 
مجل��س الن��واب صراح��ة عدم 
امكاني��ة زيادة نفقات مش��روع 
املوازن��ة، حتت اي ظ��رف، ملا عّده 
محدودية واردات الدولة العراقية 

في املرحلة احلالية«.

وأضاف شوقي أن »رئيس الوزراء 
اللجن��ة  اجتم��اع  ف��ي  طل��ب 
املالية النيابي��ة املغلق من نواب 
للنف��ط  املنتج��ة  احملافظ��ات 
تضمن مش��روع البترودوالر دون 

االشارة إلى ارقام معينة«.
وبن أن »صرف املشروع سيكون 
وفقاً له��ذا الطلب م��ن فائض 
اس��عار النفط، كونه ُسجل في 
القان��ون ب��� 46 دوالراً للبرمي��ل 
ف��ي حن أن ثمن��ه احلقيقي بلغ 
بنح��و 70 دوالراً، عل��ى أم��ل أن 
يحق��ق الف��رق ب��ن الس��عرين 
فائضاً نستطيع االفادة منه في 

موضوع البترودوالر«.
وفيما ذكر شوقي أن »نسبة 20% 
م��ن الفائ��ض -ولي��س االيرادات 
املسلجة- ستذهب إلى مشروع 
البت��رودوالر«، انتقد هذا التوجه 
كون��ه »يعتمد عل��ى التنبؤات، 
ولي��س احلقائق فق��د تنخفض 
اسعار النفط، ونكون امام عجز 

كما حصل في السابق«.
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محدودية الواردات تعيق زيادة الموازنة 
وترليونا دينار للمحافظات المحررة

العبادي خالل حضوره جلسة مناقشة املوازنة داخل البرملان

الصباح الجديد- وكاالت:
االنتخابي��ة  اإلدارة  رئي��س  أك��د 
العليا املس��تقله  في املفوضي��ة 
لالنتخاب��ات، رياض الب��دران، امس 
الس��بت، إيع��از رئي��س مجل��س 
ال��وزراء الدكت��ور حي��در العبادي، 
املالي��ة  التخصيص��ات  بإط��الق 

إلجراء االنتخابات.
وق��ال الب��دران ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن 
"رئي��س مجلس ال��وزراء، اوعز الى 
املالية باطالق التخصيصات  وزارة 
املالية الالزمة من الرصيد النقدي 
املتوف��ر ف��ي حس��اب املفوضي��ة 
االنتخابي��ة  العملي��ة  لتموي��ل 

املقبلة".
واض��اف ان "ه��ذا الرصيد النقدي 
محسوب على موازنة عام 2018"، 
الفت��ا ال��ى ان "املفوضي��ة تعمل 
عل��ى ق��دم وس��اق ف��ي جدولها 
الزمني املعد الجراء االنتخابات في 
موعدها احملدد في يوم 2018/5/12 
الى  االس��تعدادات  وق��د وصل��ت 

مراحل متقدمة".
البي��ان  بحس��ب  الب��دران  ودع��ا 
"التحالف��ات واالح��زاب الى تقدمي 
قوائم مرشحيها في املوعد الذي 
حددته املفوضية والذي ينتهي في 

 ."2018/2/10
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بغداد � الصباح الجديد:
أعلن��ت الهيئة الوطنية لالس��تثمار 
أم��س الس��بت، ط��رح إنش��اء طرق 
سريعة لالستثمار في مؤمتر الكويت 

الدولي.
وقالت الهيئة في بيان لها حصلت " 
الصباح اجلديد" على نس��خة منه إن 
"العراق سيطرح خالل مؤمتر الكويت 
الدولي الذي سيعقد في الثاني عشر 
من شباط اجلاري انشاء طرق سريعة 
وتأهيل وتطوير الطرق احلالية، اضافة 

الى انشاء طرق ثانوية اخرى".
واضافت الهيئة ان "الكلفة التقديرية 
االولية النشاء الطرق السريعة تقدر 
ب��� 3 مالين دوالر ل��كل كم طول ،في 

حن تبلغ الكلفة التخمينية االولية 
لتاهيل الطرق احلالية نحو ثلث كلفة 
االنش��اء وبواقع مليون دوالر لكل كم 
طول"، مبينة ان "الكلفة التخمينية 
الضافة مم��رات عدد 2 ف��ي كل جانب 
م��ن الطرق تبل��غ مليون��ي دوالر لكل 

كم طول".
وتابعت الهيئ��ة ان "اهم الطرق التي 
حتت��اج ال��ى تأهي��ل وتطوير وانش��اء 
ط��رق جديدة هي خط املرور الس��ريع 
بغ��داد- بصرة بطول 580 كم، اضافة 
الى تأهيل وتطوير خط املرور السريع 
بغ��داد- موصل- ربيعة- فيش��خابور 

بطول 570 كم.
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العراق يطرح إنشاء طرق 
سريعة لالستثمار في مؤتمر 

الكويت

"المفوضية": العبادي أطلق 
التخصيصات المالية لالنتخابات

بيونج يانج جنت 200 مليون دوالر
من صادرات محظورة 

االقتصاد العراقي والبنوك
في مواجهة مزيد من التحديات 67

عند مكاشفته النّواب:

بغداد � الصباح الجديد:
بلغ إنتاج العراق من الغاز املسال 
يومي��اً، ف��ي وق��ت  6125 طن��ا 
كشفت فيه ش��ركة سوناجنول 
األجنولي��ة عن اس��تئناف العمل 
جنم��ة  حقل��ي  امتيازيه��ا  ف��ي 

والقّيارة في محافظة نينوى.
وقال وزي��ر النفط جبار اللعيبي، 
إن "اإلنت��اج الوطن��ي م��ن الغاز 
املس��ال بلغ 6125 طن��ا يومياً"، 
ج��اء ذل��ك ف��ي برقي��ة رفعه��ا 
اللعيب��ي ال��ى رئي��س مجل��س 
الوزراء حي��در العبادي، قال فيها 
ان "ح��رص العاملن في القطاع 
النفطي وتفانيهم ومواصلتهم 
اللي��ل بالنه��ار قد أس��هم في 
اخت��زال زم��ن اإلجن��از اخملطط له 
من عام الى أشهر قليلة وحتقيق 
زي��ادة كبيرة ف��ي االنتاج وصلت 

ال��ى اكثر م��ن  40 % وه��ذا ميثل 
اضاف��ة نوعية لإلنت��اج الوطني 
ميهد لدخ��ول العراق بق��وة الى 

مصاف الدول املصدرة للغاز".

وأضاف اللعيب��ي ان "هذا اإلجناز 
م��ا كان ليتحق��ق ل��وال تضافر 
جمي��ع اجله��ود اخمللص��ة، فضال 
عن دعم احلكوم��ة ممثلة برئيس 

مجلس الوزراء للقطاع النفطي 
وحرص��ه عل��ى تس��خير جميع 
ومتابعته  املتاح��ة  االمكاني��ات 
مل��ا يتحق��ق م��ن إجن��ازات على 
صعيد االس��تثماراالمثل للثروة 
النفطي��ة والغازي��ة"، ع��اداً إياه 

"إجنازاً وطنياً غير مسبوق".
وف��ي بيان لها، أعلنت الس��فارة 
البريطاني��ة ل��دى بغ��داد، أمس 
السبت، عن قيام اللعيبي بزيارة 

العاصمة لندن.
وقالت الس��فارة ان "وزير النفط 
اللعيب��ي زار لندن الجراء لقاءات 
رفيع��ة املس��توى م��ع املبعوثة 
للع��راق  البريطاني��ة  التجاري��ة 
وإلق��اء  نيكولس��ون،  البارون��ة 
كلم��ة ع��ن قط��اع الطاقة في 

العراق". 
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تقريـر

الصباح الجديد - متابعة:
أعلن قائ��د عمليات األنب��ار اللواء 
الفالح��ي، أمس  الرك��ن محم��ود 
تطهير  انطالق عملي��ة  الس��بت، 
واس��عة لصحراء األنب��ار من فلول 
"داع��ش" باجتاه احلدود الس��عودية 

غربي احملافظة.
وق��ال الفالحي في حديث صحفي 
والش��رطة  اجلي��ش  "قطع��ات  إن 
واحلش��د العش��ائري وقوات احلدود 
بإسناد من طيران اجليش والتحالف 
الدولي، بدأت صباح اليوم السبت، 
بش��ن عملي��ة واس��عة لتطهي��ر 

صحراء األنبار باجتاه احلدود العراقية 
السعودية".

"العملي��ة  أن  الفالح��ي  وأض��اف 
تهدف إل��ى تدمي��ر مخابئ داعش 
ومضافاتهم في الصحراء الغربية 
العراقي��ة  احل��دود  باجت��اه  لألنب��ار 

السعودية".
وأش��ار إل��ى أن "الق��وات األمني��ة 
أغلق��ت مناف��ذ قريت��ن وش��نت 
للبحث  وتفتيش  حملة مداهم��ة 
عن أي فلول محتمل��ة للعناصر". 
وكانت الق��وات األمنية قد متكنت 
من صد تعرض الثالثاء داخل قريتي 

كنعوص وإمام غرب��ي وقتلت نحو 
14 من عناصر داعش.

يذكر أن أعدادا من عناصر "داعش" 
جلأت إلى صح��راء األنب��ار الغربية 
الواس��عة بع��د هروبها م��ن املدن 
احمل��ررة في احملافظ��ة ، فيما تواصل 
الق��وات األمنية مطاردة اإلرهابين 

هناك للقضاء عليهم.
هذا وأعلن��ت قيادة قوات التحالف 
الدولي انها متكنت مؤخرا من قتل 
ثالث��ة م��ن القيادي��ن البارزين في 

داعش في كل من العراق وسوريا.
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان لها ان 

"عملياته��ا ال ت��زال مس��تمرة في 
العراق وس��وريا وتواصل إزاحة قادة 
داعش من س��احة املعركة وضرب 
التجم��ع  إع��ادة  عل��ى  قدراته��م 
ملواطن��ي  تهديده��م  واس��تئناف 

كافة الدول".
وأفادت بأن "الضربات اجلوية لقوات 
التحال��ف أدت الى مقتل ثالثة من 
القادة البارزين في داعش بس��وريا 
أحدهما خالل شهر تشرين الثاني 
2017 والثاني في كانون األول 2017 

والثالث في كانون الثاني 2018".
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عملية عسكرية واسعة لتطهير األنبار من بقايا "داعش"

الكتل الكردستانية ترهن التصويت 
على الموازنة بزيادة حصة اإلقليم

210 ماليين دوالر لتحسين
مرافق المياه والمجاري في بغداد

6125 طنا يوميًا إنتاج العراق من الغاز المسال
سونانجول األنجولية تستأنف عملياتها في حقلي نجمة والقّيارة

السليمانية � عباس كاريزي: 
أك��د رئي��س كتلة االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني في مجل��س النّواب 
العراقي اري��ز عبد اهلل رفض الكرد 
املش��اركة والتصوي��ت على قانون 
املوازنة االحتادية، ما لم جتر مراجعة 
وتعديل حص��ة االقليم من املوازنة 

االحتادية.
واوض��ح عب��د اهلل ف��ي تصري��ح 
تخفي��ض  ان  اجلدي��د،  للصب��اح 
حص��ة االقليم م��ن %17 الى 12% 
مبنى على اس��س غير موضوعية، 
نظرا لعدم وجود احصاء س��كاني 
حملافظات االقليم وهو ما يقرأ على 
ان��ه رد فعل على اجراء االس��تفتاء 

في االقليم.
وبينما عبر عب��د اهلل عن امله في 
ايج��اد حل��ول مناس��بة للميزانية 
وجلمي��ع املش��اكل العالق��ة ب��ن 
الكتل  اربي��ل وبغ��داد واس��تعداد 
ان  اك��د  للتع��اون،  الكردس��تانية 
الك��رد لن يش��اركو في اجللس��ات 
النواب  التي س��يعقدها مجل��س 
معتب��را  املوزان��ة،  قان��ون  لتمري��ر 
الذه��اب والتصويت عل��ى املوازنة 
كم��ا ه��ي االن ال يطمئ��ن، وه��و 
اجح��اف بحق ش��عب كردس��تان، 
الذي يعيش في ظ��روف اقتصادية 

ومعاشية صعبة.
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بغداد - الصباح الجديد:
التنفيذي��ن  املديري��ن  أق��ّر مجل��س 
جملموع��ة البن��ك الدول��ي، تخصيص 
210 مالي��ن دوالر لتنفي��ذ مش��روع 
يهدف الى حتس��ن إدارة املرافق املائية 
في بغداد تشمل الدوائر البلدية واملاء 

ودائرة اجملاري.
جاء هذا في بيان للبنك الدولي تلقت 
الصب��اح اجلديد نس��خة من��ه، وأورد 
البيان ان مش��روع حتسن إدارة املرافق 
هذه سيس��اهم في خلق فرص عمل 
خ��الل مراحل التش��ييد والتش��غيل 
والصيانة. وستس��اعد أيضاً في احلد 
من انتش��ار األم��راض املنقولة باملياه 
التي تتفش��ى عادة جراء عدم كفاية 

البنى التحتية وزيادة السكان، ناهيك 
ع��ن حتس��ن نوعي��ة احلي��اة وصحة 
املواطنن ومس��توى الصحة العامة.

واضاف البيان ان عدد املستفيدين من 
حتس��ن نوعية مياه الشرب وخدمات 
 5 الص��رف الصح��ي س��يبلغ نح��و 
مالي��ن ش��خص م��ن س��كان بغداد 
يعانون حالياً من نقص املياه وتفشي 

األمراض املنقولة عن طريق املياه. 
وق��ال س��اروج كوم��ار جه��ا، املدي��ر 
اإلقليم��ي لدائرة املش��رق ف��ي البنك 
:"تش��ير  الش��أن  به��ذا  الدول��ي 
للمي��اه  الوطني��ة  اإلس��تراتيجية 

واألراضي التي أجنزت مؤخراً ...
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حقل النتاج الغاز العراقي "ارشيف"



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد رئي��س كتلة االحتاد الوطني 
الكردستاني في مجلس النواب 
العراق��ي اري��ز عب��د اهلل رفض 
الكرد املشاركة والتصويت على 
قانون املوازنة االحتادية، ما لم جتر 
مراجع��ة وتعديل حصة االقليم 

من املوازنة االحتادية.
واوض��ح عب��د اهلل ف��ي تصريح 
للصب��اح اجلدي��د، ان تخفي��ض 
حصة االقليم من %17 الى 12% 
مبنى على اسس غير موضوعية، 
نظرا لعدم وجود احصاء سكاني 
حملافظ��ات االقليم وه��و ما يقرأ 
عل��ى ان��ه رد فع��ل عل��ى اجراء 

االستفتاء في االقليم.
وبينما عبر عبد اهلل عن امله في 
ايجاد حلول مناس��بة للميزانية 
وجلمي��ع املش��اكل العالقة بني 
الكتل  واس��تعداد  وبغداد  اربيل 
الكردس��تانية للتع��اون، اكد ان 
الكرد لن يش��اركو في اجللسات 
النواب  التي سيعقدها مجلس 
لتمري��ر قان��ون املوزان��ة، معتبرا 
املوازنة  والتصويت على  الذهاب 
كم��ا ه��ي االن ال يطمئ��ن، وهو 
اجحاف بحق ش��عب كردستان، 
الذي يعيش في ظروف اقتصادية 

ومعاشية صعبة.
الكت��ل  ان  اهلل  عب��د  واوض��ح 
م��ع  اتفق��ت  الكردس��تانية 
رئيس الوزراء خ��ال اجتماعهما 
اخلميس املنصرم على تش��كيل 
جلان مش��تركة لدراسة مطالب 

الكرد والية تنفيذها. 
بدوره��ا قالت النائ��ب عن احلزب 
الكردس��تاني،  الدميقراط��ي 
أش��واق اجلاف، ان اجتماع الكتل 
الوزراء  رئيس  مع  الكردس��تانية 
لم يخرج بنتائج تذكر، وان رئيس 
ال��وزراء مصر عل��ى موقفه من 
ابقاء حصة عل��ى االقليم وهي 
12،68وفق��ا للتعديل اجلديد في 

املوازنة االحتادية.
وكان رؤساء الكتل الكردستانية 
خ��ال  العب��ادي  طالب��وا  ق��د 
اجتماع��ني عقداه معه اخلميس 
املاض��ي، خصص لبحث س��بل 
حل اخلافات بشأن املوازنة، بزيادة 
حص��ة اإلقليم م��ن املوازنة الى 
17 % إل��ى جانب اع��ادة الرحات 
الدولي��ة الى مط��ارات االقليم، 
روات��ب  ص��رف  ف��ي  واإلس��راع 
موظفي وزارتي الصحة والتربية 

في حكومة إالقليم.
بيان ملكت��ب رئيس ال��وزراء نقل 
عن العبادي قول��ه، أن حكومته 
اعتمدت مبدأ العدالة والنسب 
تخصي��ص  بش��أن  الس��كانية 

حصة إقليم كردستان.

العبادي  ق��ال  البيان،  وبحس��ب 
»ال ينبغ��ي أن نس��مح ب��أن تؤثر 
عل��ى  السياس��ية  اخلاف��ات 
متابعا  االقتصادي��ة«،  التنمي��ة 
»احلكوم��ة وضعت كل اإليرادات 
البرمل��ان  أراد  وإْن  املوازن��ة،  ف��ي 
مناقش��ة  باإلم��كان  املناقل��ة 

ذلك«.
النف��ط  وزارة  وكان��ت  ه��ذا 
االحتادي��ة، قد وجه��ت طلبا الى 
ش��ركة »روس��نفت« الروس��ية 
إلرسال وفد الى العاصمة بغداد 
ملناقش��ة العقود النفطية التي 
ابرمته��ا الش��ركة م��ع إقلي��م 

كردستان.
وذكر موقع »اتلنتك كاونس��ل« 
امس الس��بت، أن »وزارة النفط 

االحتادي��ة طلب��ت من الش��ركة 
الروس��ية النفطية بأن ترس��ل 
خ��ال الش��هر اجلاري وف��دا الى 
بغ��داد للتباح��ث ح��ول عق��ود 
الش��ركة املبرم��ة م��ع أقلي��م 
كردس��تان، ولك��ي يت��م إع��ادة 
تصدير نف��ط كركوك من خال 
 – )كردس��تان  الناق��ل  االنب��وب 
العاملية  ال��ى األس��واق  جيهان( 
ألن %60 م��ن حصة ذلك االنبوب 

ملك الشركة.
وبش��أن اخلاف��ات النفطية بني 
واحلكوم��ة  اإلقلي��م  حكوم��ة 
االحتادي��ة فأنه من املق��رر ان يزور 
وزير النف��ط جبار اللعيبي خال 
ش��هر آذار املقب��ل أربيل ويبحث 

مسألة تصدير نفط كركوك.

وكان وزير النف��ط العراقي جبار 
اللعيب��ي ق��ال في وقت س��ابق 
إنه سيس��عى إلى احلصول على 
إيضاح��ات من روس��نفت كبرى 
النف��ط ف��ي روس��يا  ش��ركات 
بش��أن عقود وقعتها مع اقليم 

كردستان.
وذك��ر اللعيب��ي ف��ي بغ��داد أن 
روس��نفت أكدت أن هذه العقود 
مبدئية وليست معدة للتنفيذ، 
وكان��ت روس��نفت ق��د اتفقت 
خ��ط  عل��ى  الس��يطرة  عل��ى 
الرئيس��ي في  النف��ط  أنابي��ب 
كردس��تان معززة اس��تثماراتها 

في املنطقة.
يش��ار ال��ى ان حكوم��ة اقلي��م 
كردس��تان ق��د اس��تلمت م��ن 

الروس��ية  نف��ط  روس  ش��ركة 
مس��بقا في اطار العق��د الذي 
وقعته معه��ا، مبلغ مليار و500 
مليون دوالر، لقاء منح الش��ركة 
اس��تثمارت في حق��ول خورملة 
ف��ي  وحق��ول  االقلي��م  داخ��ل 
محافظة كرك��وك، وهو ما يعد 
العقب��ة االس��اس ام��ام توصل 
االقليم وبغداد الى اتفاق نهائي 
حول ملف النفط، اذا ان احلكومة 
االحتادية ترفض دفع تلك االموال 
نيابة عن االقليم، الى الش��ركة 
الروس��ية، اضاف��ة ال��ى مبلغ 4 
مليار دوالر تطالب بها احلكومة 
التركي��ة تق��ول انه��ا منحتها 
كقروض حلكوم��ة االقليم خال 

السنوات الثاث االخيرة.   

الصباح الجديد - متابعة:
اكد محافظ ميس��ان عل��ي دواي، 
ميس��ان  مصف��ى  ان  اخلمي��س، 
االس��تثماري ه��و اكب��ر مش��روع 
اس��تراتيجي على مستوى العراق، 
احملافظ��ة  ان  ال��ى  اش��ار  فيم��ا 
االج��راءات  جمي��ع  ستس��هل 
للش��ركة املنف��ذة وتوف��ر اجلانب 

المني لها.
وقال دواي في تصريحات صحفية 
إن »مشروع شركة مصفى ميسان 
الدولية، مشروع مهم واستراتيجي 
سواء مليس��ان او للعراق من خال 
خ��ال دع��م االقتص��اد الوطني«، 
مشيراً إلى »تهيئة كل املشتقات 
النفطية التي ممكن أن تس��تخدم 

للفعالي��ات اليومي��ة، فض��اً عن 
توفي��ر فرص عمل البن��اء احملافظة 
التي من املتوقع أن تصل الى 3000 

فرصة عمل«.
حكومت��ه  أن  دواي،  وأض��اف 
احمللية »س��توفر اجلوان��ب االمنية 
للمش��روع عبر التنسيق مع وزارة 
الداخلي��ة ووزارة النف��ط لتوفي��ر 

مناخ مناسب ومائم إلمتام العمل 
من قبل الش��ركة املنف��ذة«، وتابع 
أن��ه »مت التنس��يق ب��ني الش��ركة 
لتس��هيل  واحملافظ��ة  املنف��ذة 
املش��كات  االجراءات وحل  جميع 
واملعوقات«، مبيناً أن »هناك الكثير 
من املش��اريع االس��تثمارية اجنزت 
وادخلت للعم��ل بالتعاون والعمل 

من قبل إدارة احملافظة«.
وعن املعوقات التي تواجه املشروع، 
أوض��ح دواي أن »املعوق الوحيد هو 
كان احلصول على احلصة املائية ومت 
حسمها من قبل وزير املوارد املائية 
حس��ن اجلنابي بتوفير هذه احلصة 
من نهر دجل��ة«، معربة عن املها 
ب�«إمت��ام الش��ركة لهذا املش��روع 

املطلوب��ة  باملواصف��ات  الكبي��ر 
واملدة احملددة لغ��رض تأدية اخلدمة 
اقتصاد  بدع��م  املطلوب��ة س��واء 

العراق«.
يذكر أن ش��ركة مصفى ميس��ان 
الدولية، باش��رت اخلميس، بتنفيذ 
أهم مصفى استثماري في العراق 

بطاقة 150 الف برميل يوميا. 

الكتل الكردستانية ترهن التصويت
على الموازنة بزيادة حصة اإلقليم

فيما تتلكأ المحادثات بين بغداد وأربيل بسبب اتفاقات النفط د. علي شمخي

الميك��ن الي نظام دميقراطي ان يح��وز العناوين 
الدميقراطي��ة م��ن دون وج��ود التعددي��ة وفي 
ظ��ل احلري��ات العام��ة يعب��ر االف��راد واالحزاب 
ووس��ائل االع��ام واجلمهور بش��كل ع��ام عن 
آرائه��م ومواقفه��م جت��اه االح��داث م��ن دون 
ضغ��وط او اك��راه واالصل ان تكون ه��ذه االراء 
وهذه املواق��ف من صميم االفكار الوطنية وان 
تستهدف الصالح العام وان التغلف باملصالح 
الفردي��ة او الفئوية وان التفرض حضورها على 
حس��اب طمس حضور االخرين وف��ي التجربة 
السياس��ية العراقي��ة ثم��ة انته��اكات للدور 
الذي اضطلع��ت به االحزاب ف��ي كل مفاصل 
ومرافق التغيير الذي شهده العراق ومن يدرس 
ويتعم��ق في ال��دور الذي لعبت��ه االحزاب بكل 
عناوينه��ا س��يجد تش��ويها واضح��ا ملفهوم 
التعددي��ة في العراق حي��ث كرس االصرار على 
اتباع احملاصصة احلزبية في تشكيل احلكومات 
واختيار وتعيني الوزراء واملسؤولني  وفسح اجملال 
للتدخ��ات االقليمية م��ن قبل ه��ذه االحزاب 
في هذه املهمة وعّده نهجا مس��لما فيه اولى 
معالم التشويه في النظام الدميقراطي وباتت 
عباءة االحزاب هي االوس��ع واالكثر شموال في 
كل تفاصي��ل العمل السياس��ي واالخطر من 
ذل��ك ان ادارة الدول��ة مبراتبها العلي��ا املتمثلة 
برؤساء السلطات الثاث )رئيس البرملان ورئيس 
الوزراء ورئيس الس��لطة القضائية ( الميكنهم 
اخلاص م��ن تأثير ووصاية االحزاب بعد توليهم 
ملس��ؤولياتهم ولرمب��ا مت اخ��ذ العه��ود منهم 
باالخاص والوالء الحزابهم او االحزاب املتنفذة 
قب��ل اختيارهم او تعيينهم في مناصبهم في 
صفقات سياسية يتم التداول فيها وحسمها 
في غ��رف مغلقة وبعيدا ع��ن االضواء والميكن 
انكار الضغوط احلزبي��ة التي يتعرض لها قادة 
ومس��ؤولون باعلى املس��تويات حي��ث يعترف 
بعضهم بها في االحاديث واللقاءات الرسمية 
او في املؤمترات الصحفية فيما يفضل البعض 
االخر الت��زام الصمت او االش��ارة اليها ببعض 
العبارات الرمزية والبد هنا من التمييز والتفريق 
بني االستحقاق الذي وفره النظام الدميقراطي 
لاحزاب في تش��كيل احلكومات واختيار رئيس 
ال��وزراء وبني ف��رض الوصاية واالس��تئثار بكل 
مقالي��د االدارة والتحكم باتخاذ القرارات الذي 
تريده بعض االحزاب ملكا صرفا لها اليشاركها 
ح��زب اخر او كتلة سياس��ية اخرى فيه وقد آن 
االوان ان ينزع العراق عباءة االحزاب الثقيلة عن 
الوطن دولة وش��عبا ومقدرات من دون املساس 
بجوه��ر الدميقراطي��ة او عناوينه��ا االصيل��ة 
وه��ذا يحتاج الى اعادة تصحي��ح لدور االحزاب 
ف��ي النظام السياس��ي احلالي وتش��ذيبه من 
االخطاء واالنته��اكات الفاضحة للدميقراطية 

في هذه الباد . 

عباءة األحزاب !

تقـرير

لم تعد مكافحة اخملدرات في دول الشرق 
األوس��ط قضية ذات أبعاد أمنية بحتة، 
ب��ل تصاعد البع��د السياس��ي لها من 
دوائر داخلية وسياقات إقليمية وضغوط 
دولي��ة، العتبار جام��ع يتعلق مبضاعفات 
الفوض��ى ف��ي اإلقلي��م، عل��ى نح��و ما 
تعبر عنه ح��االت متنوعة مثل ماحقة 
واحت��واء  املالي��ة،  اهلل  ح��زب  أنش��طة 
االنتق��ادات الدولي��ة ألح��كام اإلع��دام، 
ومتويل اقتصاديات الصراعات املس��لحة 
العربي��ة، واس��تهداف الش��رايني املالية 
حلركة طالبان األفغاني��ة، واحتجاز أدوية 
مخ��درة لتنظي��م داعش، وإح��داث توتر 
في العاق��ات اجلزائرية- املغربية، وإطاق 
اململكة املغربية أقمارًا صناعية، وتوقيع 
اتفاق مصاحلة ب��ني قبائل اجلنوب الليبي 

بوساطة إيطالية. 
فقد ساعد االنفات األمني التنظيمات 
املس��لحة،  وامليلش��يات  اإلرهابي��ة 
باالشتراك مع سماسرة إقليميني ومافيا 
دولي��ة، ف��ي العثور على م��اذات جديدة 
إلجتار وتوزي��ع اخملدرات ف��ي دول املنطقة. 
ل��ذا، أكد الدكتور محمد بن علي كومان 
الداخلي��ة  وزراء  جملل��س  الع��ام  األم��ني 
الع��رب ف��ي تصريح��ات مختلف��ة على 
أن “جت��ارة اخمل��درات أصبح��ت تعمل على 
زعزع��ة اقتصاديات ال��دول، وتهديد أمن 
واستقرار الدول، واإلخال باألمن والسلم 

العامليني”.
وأش��ار كومان إلى “ما شهدته املنطقة 
مؤخرًا من انتش��ار غير معهود للحبوب 
اخمل��درة واخمل��درات املصنعة الت��ي أخذت 
تنتش��ر بش��كل ملح��وظ ومتزاي��د بني 
الشباب واألطفال، نتيجة وقوف عصابات 
االنتش��ار  ذل��ك  وراء  املنظم��ة  اجلرمي��ة 
لتحقي��ق مكاس��بها املادي��ة التي تقدر 
مبليارات ال��دوالرات، من خ��ال هيمنتها 
عل��ى مناط��ق تفتقر إلى س��بل العيش 
الكرمي واالستقرار األمني بسبب الظروف 

السائدة في بعض دول املنطقة”.
بوجه عام، ميكن تناول أبرز احلاالت املعبرة 
عن تزاي��د تس��ييس مكافح��ة اخملدرات 
في دول اإلقلي��م، بدرجات متفاوتة، على 

النحو التالي:

تطويق متعدد
1 - ماحقة أنش��طة ح��زب اهلل املالية: 
املاضي��ة  القليل��ة  األس��ابيع  ش��هدت 
حتركات دولية، أمريكية وفرنسية حتديًدا، 
للتحقيق في أنشطة حزب اهلل الداعمة 
لإلرهاب خاصة من خال ش��بكة لتجارة 
اخملدرات ممتدة عبر إفريقيا وأوروبا وأمريكا 
الوس��طى واجلنوبية. وفي هذا الس��ياق، 
أعلن��ت وزارة الع��دل األمريكي��ة، في 11 
يناي��ر 2018، ع��ن تش��كيل فري��ق عمل 
للتحقيق في أنش��طة حزب اهلل. إذ قال 
الوزي��ر جي��ف سيش��نز ف��ي تصريحات 
صحفية: “إن وزارة العدل لن تدخر جهًدا 
من أج��ل إزال��ة كل ما يه��دد مواطنينا 
من قب��ل منظمات إرهابي��ة وكبح أزمة 

اخملدرات املدمرة”.
وأض��اف: “الفريق س��يقوم مباحقات حتد 
من تدفق األموال إل��ى منظمات إرهابية 
أجنبية وتعط��ل أيًضا عملي��ات تهريب 
اخمل��درات الدولي��ة الت��ي تنط��وي عل��ى 
عن��ف”. وفي هذا الس��ياق، ج��اءت زيارة 
مس��اعد وزير اخلزانة األمريكية لش��ئون 
مكافحة متويل اإلره��اب واجلرائم املالية 
مارشال بيلينغس��ليا إلى بيروت، في 23 
يناي��ر 2018، إذ التق��ى بالرئيس اللبناني 
ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد احلريري 
وش��خصيات سياسية ومصرفية، حيث 
تتهم واشنطن حزب اهلل باحلصول على 
مص��ادر لتموي��ل أنش��طته عب��ر اإلجتار 

باخملدرات.
لذا، ص��در بيان ع��ن الرئاس��ة اللبنانية 
خال زيارة املس��ئول األمريكي جاء فيه: 
“إن لبن��ان يش��ارك بفعالية ف��ي اجلهود 
العاملي��ة الهادف��ة إلى مكافح��ة متويل 
اإلرهاب وتبييض األموال.. وإن املؤسسات 
األمنية اللبنانية س��اهرة على ماحقة 
اخلاي��ا اإلرهابي��ة النائم��ة، إضاف��ة إلى 
احلرب على اخملدرات”. وأضاف أن “األجهزة 
الكثي��ر  أحبط��ت  واجلم��ارك  اخملتص��ة 
م��ن عمليات تهري��ب اخمل��درات علًما بأن 
املهربني اس��تخدموا أس��اليب متطورة 
لتمرير اخمل��درات لك��ن محاوالتهم باءت 

بالفشل”.
   غير أن حزب اهلل ينكر صلته بشبكات 
دولي��ة لتهريب اخمل��درات. إذ اعتبر األمني 
الع��ام للح��زب حس��ن نص��راهلل، ف��ي 

تصريحات صحفية ف��ي 19 يناير 2018، 
أن “االجت��اه اجلدي��د هو تق��دمي حزب اهلل 
كمنظم��ة إجرامية أى تتاج��ر باخملدرات 
وسرقة الس��يارات”، وأضاف: “إننا ال مننع 
من هم في احلزب من فوضى االستثمارات 

الشخصية”.
   وأض��اف نص��ر اهلل: “إن للحزب موقف 
دين��ي وش��رقي وأخاق��ي واض��ح في ما 
يخ��ص اخملدرات وه��و أنها ح��رام”، وتابع: 
“نرف��ض اتهامن��ا مبلفات اخمل��درات وجلنة 
التحقي��ق يج��ب أن تط��ال األمريكي��ني 
أنفسهم في اس��تثمار اخملدرات لصالح 
تدمي��ر اجملتمع��ات. وأدع��و وزارة الع��دل 
األمريكي��ة للقي��ام بتحقيق ف��ي لبنان 
ونأم��ل م��ن املس��ئولني اللبنانيني عدم 

التحريض علينا”.

حتسني الصورة
2 - احت��واء االنتق��ادات الدولي��ة ألحكام 
اإلع��دام: إذ س��وف يس��تفيد اآلالف من 
األشخاص الذين توجه لهم تهم تتعلق 
بتهري��ب اخمل��درات ف��ي إي��ران وينتظرون 
تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم من تطبيق 
قان��ون جديد ين��ص عل��ى تخفيف تلك 
العقوب��ة، وفًق��ا ملا ذكرته وس��ائل إعام 
محلي��ة إيرانية في 10 يناي��ر 2018، وهو 
ما تزامن م��ع موج��ة االحتجاجات التي 
ش��هدتها م��دن إيراني��ة عدة، ألس��باب 

داخلية وإقليمية.
وفي هذا السياق، طالب رئيس السلطة 
الريجان��ي  آي��ة اهلل ص��ادق  القضائي��ة 
القضاة بوق��ف أحكام اإلع��دام اخلاصة 
به��ذه اجلرائم وإعادة مراجع��ة القضايا، 
مع األخذ في االعتبار مترير البرملان اإليراني 
قانون اخملدرات، في أغس��طس 2017، دون 
إلغاء عقوبة اإلع��دام ملن “يقود عصابات 
التهريب أو يستغل القصر حتت 18 سنة 
في عملي��ات التهري��ب أو م��ن يحملون 

أسلحة نارية أثناء عمليات التهريب”.
وعلى الرغم من غياب إحصاءات رسمية 
أن  إال  إي��ران،  داخ��ل  اإلعدام��ات  بش��أن 
منظمة العفو الدولية تشير في العديد 
م��ن التقارير الصادرة عنها إل��ى أن إيران 
تأتي في املرتبة الثاني��ة من حيث تنفيذ 
اإلعدام��ات بتهم تهريب اخملدرات في عام 

2016 بعد الصني.

احتجاز التمويل
3 - متويل اقتصاديات الصراعات املسلحة 
العربي��ة: تربط اجتاه��ات عديدة بني جتارة 
اخمل��درات ف��ي دول اإلقلي��م م��ن ناحي��ة 
ومتويل األطراف املس��لحة من غير الدول 
مب��ا فيها التنظيمات اإلرهابية من ناحية 
ثانية، وهو ما يش��ير إلي��ه تقرير اخملدرات 
العاملي لع��ام 2017 الص��ادر عن مكتب 
األمم املتحدة املعني باخمل��درات واجلرمية. إذ 
جلأت األخيرة إلى زيادة مصادر متويلها من 
عائدات إنتاج ونق��ل وتوزيع وبيع اخملدرات، 
ال سيما في ظل احلدود الرخوة وانشغال 
أجهزة األمن بالقضايا األمنية الرئيسية 
وتده��ور األوض��اع االقتصادية وانتش��ار 

العمالة غير الشرعية.
أن  ع��ن  التقدي��رات  بع��ض  وتكش��ف 
جماع��ات اجلرمي��ة املنظم��ة ف��ي جميع 
أنحاء العالم حتصل عل��ى ما بني ُخمس 
وثُل��ث إيراداته��ا من بيع اخملدرات. وأش��ار 
اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية 
ملكافح��ة اخملدرات واجلرمي��ة املنظمة في 
مص��ر في ح��وار ملوق��ع “اليوم الس��ابع” 
بتاريخ 29 ديسمبر املاضي، إلى أن “هناك 
ارتباًط��ا وثيًقا ب��ني اخمل��درات واإلرهاب، إذ 
يكون استخدامها غير مشروع في متويل 

اإلرهاب والصراعات”.

قطع شرايني طالبان
4 - اس��تهداف الش��رايني املالي��ة حلركة 
األمريكي��ة  الق��وات  ش��نت  طالب��ان: 
واألفغانية هجوًما مشترًكا على مصانع 
األفي��ون التابع��ة حلرك��ة طالب��ان، ف��ي 
النصف الثاني م��ن نوفمبر 2017، للحد 
من املصادر التمويلية للحركة، ال س��يما 
أن هن��اك تقاري��ر صادرة ع��ن مكتب األمم 
املتحدة ملكافحة اخملدرات واجلرمية توضح 
أن إنتاج األفيون من بذور اخلش��خاش في 
أفغانستان –باعتبارها أكبر دولة منتجة 
في العال��م للهيروين- بل��غ نحو 9 آالف 
طن ف��ي ع��ام 2017، على نح��و يعكس 
زيادته بنسبة 87 في املئة مقارنة بالعام 

قبل املاضي.
   ويأت��ي ه��ذا الهجوم في ظ��ل حتذيرات 
دولي��ة م��ن أن تراخ��ي أجه��زة األمن في 
كابول ق��د يؤدي إل��ى تقلي��ص أو انهيار 

القضاء عل��ى إنتاج اخمل��درات، إذ أن قفزة 
ف��ي إنت��اج األفي��ون بأفغانس��تان تن��ذر 
بانتع��اش متوي��ل اإلرهاب، حيث يش��كل 
اإلجتار باخملدرات مصدر الدخل األساس��ي 
في املناط��ق الريفية باجلن��وب اخلاضغة 

لسيطرة املتمردين.
   وقد قال الرئيس األفغاني أش��رف غني 
ف��ي تغري��دة على موق��ع “تويت��ر”: “نحن 
عازم��ون عل��ى التعام��ل م��ع االقتصاد 
اإلجرامي وتهريب اخملدرات بكامل قوتنا”، 
حيث تقدر عوائد تهريب اخملدرات لطالبان 
بنحو 3 مليارات دوالر، وفًقا لتقديرات األمم 

املتحدة لعام 2016.

مخدر املقاتلني
5 - احتجاز أدوية مخدرة لتنظيم داعش: 
ضبطت الش��رطة اإليطالي��ة، بالتعاون 
م��ع إدارة مكافح��ة اخمل��درات الفيدرالية 
األمريكي��ة، ف��ي مرف��أ جيوي��ا ت��ورو في 
اجلنوب اإليطال��ي )انتقلت من الهند إلى 
ليبي��ا( أدوي��ة مخدرة )حوال��ي 24 مليون 
حبة من عقار ترام��ادول(، في أول نوفمبر 
2017، وبلغ��ت قيمته��ا نح��و 50 مليون 
يورو. وكان من املرج��ح أن يبيع التنظيم 
ه��ذه احلبوب ملقاتليه بس��عر يبلغ 2 يورو 

للحبة الواحدة.
وطبًقا لدوائر اس��تخباراتية عديدة، فإن 
حصيلة األموال الناجتة عن صفقة البيع 
مت توجيهه��ا لتغطي��ة نفق��ات تنظيم 
داعش في بؤر الصراعات في ليبيا وسوريا 
والعراق، بع��د أن فقد التنظي��م الكثير 
من مناطق س��يطرته في أعقاب تعرض 
للقص��ف  وخزائن��ه  مقرات��ه ومخازن��ه 
من ق��وات التحال��ف الدول��ي أو اجليوش 

النظامية مما أثر على مصادر متويله.

تبييض احلشيش
6 - إح��داث توتر في العاق��ات اجلزائرية- 
املغربي��ة: نقلت وس��ائل إع��ام جزائرية 
وعربية تصريحات لوزير اخلارجية اجلزائري 
عبدالقادر مساهل، في 20 أكتوبر 2017، 
على خلفية مشاركته في منتدى رؤساء 
اجلزائري��ة،  العاصم��ة  املؤسس��ات ف��ي 
رف��ض فيها وص��ف املغرب بأنه��ا “املثال 
ال��ذي يحتذى ب��ه ف��ي إفريقي��ا بالنظر 
الستثماراتها”، وقال: “إن اخلطوط امللكية 

املغربي��ة ال تقوم فقط بنقل املس��افرين 
عب��ر رحاته��ا إل��ى دول افريقي��ة بل إن 

البنوك تقوم بتبييض أموال احلشيش”.
   وق��د اس��تدعت املغ��رب س��فيرها في 
اجلزائر وأبلغته –وفًق��ا للبيان الصادر عن 
ب�”التصريحات  املغربي��ة-  اخلارجية  وزارة 
غي��ر املس��ئولة الت��ي جاءت م��ن رئيس 
الدبلوماس��ية اجلزائري��ة الت��ي يفت��رض 
أن تعب��ر ع��ن املواق��ف الرس��مية لباده 
عل��ى الصعيد الدول��ي”. وذكرت أن “هذه 
االدعاءات الكاذبة ال ميكن أن تبرر فشل أو 
إخفاء املشاكل االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية احلقيقية لهذا البلد والتي 
تؤثر عل��ى قطاعات كبيرة من الش��عب 

اجلزائري مبا في ذلك الشباب”.
   وأض��اف البي��ان: “إن التصريح��ات التي 
أدلى بها الوزير اجلزائري تشهد على جهل 
عميق ال ميكن تفسيره باملعايير األساسية 
لعم��ل اجلهاز املصرف��ي والطيران املدني 
على الصعيد الوطني والدولي”. وتعكس 
ه��ذه التصريحات املتبادلة توتر العاقات 
بني البلدين، على خلفية الدعم اجلزائري 

جلبهة البوليساريو.

تفكيك شبكات التهريب
7 - إط��اق أقم��ار صناعي��ة: عل��ى غرار 
التجرب��ة التي تبنته��ا اململكة املغربية، 
في نوفمب��ر 2017، وذلك بهدف مواجهة 
غي��ر  والهج��رة  اإلرهابي��ة  التهدي��دات 
الش��رعية املتنامية، واحلد من القرصنة 
اخلط��وط  وتأم��ني  ومراقب��ة  البحري��ة، 
احلدودي��ة، وتفكي��ك ش��بكات التهريب 
ومحاربة اإلجت��ار باخمل��درات. وطبًقا لبيان 
نش��رته املديرية العامة لألم��ن الوطني 
املغربي، في ديس��مبر املاضي، فقد أوقف 
األم��ن املغربي 538 ألف و344 ش��خًصا، 
خال ع��ام 2017، بينه��م 97 ألف و688 
متورًط��ا في تروي��ج اخمل��درات، على نحو 

يفرض اعتماد مقاربات وقائية.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أعل��ن وزي��ر العدل 
املغرب��ي محم��د أوج��ار، خال اجللس��ة 
االفتتاحية للندوة الدولية حول “املراصد 
الدولي��ة لإلجرام: اخلب��رات والتجارب في 
مجال رصد وحتلي��ل ظاهرة اجلرمية”، التي 
نظمته��ا وزارته في الرب��اط، في 24 يناير 
2018، ني��ة ب��اده إنش��اء مرص��د وطني 

ملتابعة مؤش��رات اجلرمي��ة واقتراح احللول 
الكفيلة للوقاية منها ومكافحتها.

مصاحلة مناطقية
8 - توقي��ع اتف��اق مصاحل��ة ب��ني قبائ��ل 
اجلنوب الليبي بوس��اطة إيطالية: قامت 
روما برعاية محادثات سرية، خال الثلث 
األول م��ن عام 2017، أفض��ت إلى توقيع 
اتفاقية بني قبيلتى التبو وأوالد سليمان، 
ف��ي 2 إبريل املاضي، لضب��ط احلدود التي 
تس��تخدم لتهريب املهاجرين والسجائر 
واألس��لحة واخمل��درات وتنمي��ة املناط��ق 

الصحراوية الليبية.
   وقد حضر اللقاء 60 من شيوخ القبائل 
خاصة السابق ذكرهما، مبشاركة ممثلني 
عن الط��وارق وكذلك ممث��ل عن حكومة 
الوف��اق الوطني الليبية الت��ي تتخذ من 
طرابل��س مقرًا لها. وفي هذا الس��ياق، مت 
تش��كيل قوة من حرس احل��دود الليبيني 
ملراقب��ة 5000 كم من احل��دود في جنوب 
ليبي��ا، باعتب��ار أن ضم��ان أم��ن احل��دود 
اجلنوبية الليبية يعني ضمان أمن احلدود 
اجلنوبي��ة األوروبي��ة، وفًق��ا لتصريح��ات 
صادرة عن وزي��ر اخلارجية اإليطالي ناركو 

مينيتي.
   خاصة القول، لقد ساعدت مضاعفات 
الفوضى في دول اإلقليم، التي ش��هدت 
حراًكا ثوريًا أو دخلت أتون صراعات داخلية 
أو تعرضت ش��ئونها لتدخ��ات إقليمية، 
ف��ي تنامي تهريب ونق��ل وتوزيع اخملدرات، 
عبر احلمام الزاجل أو احلمير أو الس��يارات 
أو الدراج��ات النارية أو الزوارق البحرية، ال 
سيما في ظل عدم وجود أجهزة وتقنيات 
حديث��ة تواك��ب وتكتش��ف األس��اليب 
الت��ي يس��تخدمها مهربو اخمل��درات في 
بري��ة  التهري��ب، عب��ر ح��دود  عملي��ات 
وبحري��ة مخترقة م��ن جماعات إجرامية 
وتنظيمات متطرف��ة، وحدوث تاقح بني 
ه��ذه اجلماعات وتل��ك التنظيمات، على 
نحو يف��رض أعباًء مضاعفة على أجهزة 
األم��ن في دول االس��تقرار، ألنه��ا صارت 
تتحمل أدوار يفترض أن تقوم بها األجهزة 

املتصدعة في دول االضطراب.

لألبح��اث  املس��تقبل  مرك��ز  ع��ن   *
والدراسات املتقدمة-أبو ظبي

كيف تزايد تسييس مكافحة المخدرات في الشرق األوسط ؟ 
*مضاعفات الفوضى:

الكتل الكردستانية »ارشيف«

أريز عبد اهلل: الكتل 
الكردستانية اتفقت 

مع رئيس الوزراء 
خالل اجتماعهما 

الخميس المنصرم 
على تشكيل لجان 
مشتركة لدراسة 

مطالب الكرد وآلية 
تنفيذها
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س الس��بت أن ثالث��ة 
مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة 

قرب سوق شعبي شمالي بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة على جان��ب الطريق قرب 
س��وق ش��عبي مبنطقة س��بع البور 
ش��مالي بغداد انفج��رت صباح يوم 
ام��س ما ادى الى اصابة ثالثة مدنيني 
بج��روح" ، مضيف��ا أن "ق��وة امني��ة 
وصل��ت ال��ى م��كان احل��ادث ونقلت 
قري��ب  ال��ى مستش��فى  املصاب��ني 

لتلقي العالج".

ديالى – عمليات دهم 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي امس الس��بت، القبض 
ثماني��ة مطلوب��ني معظمهم  على 
بتهم االرهاب بعمليات دهم شنتها 

مفارز امنية في محافظة ديالى.
وقال الفريق الركن العزاوي إن "قوات 
امني��ة مش��تركة جنحت، فج��ر يوم 
امس بإلقاء القبض على 6 مطلوبني 
على وفق املادة 4 ارهاب و2 اخرين على 
وف��ق م��واد جنائية مختلف��ة، خالل 
عمليات امنية ف��ي مناطق متفرقة 

من محافظة ديالى" .

كركوك – هجوم مسلح
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 

محافظة كركوك امس الس��بت بأن 
عنصرين من احلش��د العشائري قتال 
بهج��وم مس��لح اس��تهدف نقطة 

تفتيش جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "مجموعة مس��لحة 
هاجم��ت، مس��اء ي��وم ام��س االول 
نقطة للحشد العش��ائري في قرية 
س��ن الذبان التابعة لناحية العباس 
بقضاء احلويجة، )55 كم جنوب غربي 
كرك��وك(، ما أدى الى مقتل اثنني من 

احلشد املتواجدين في النقطة" .

صالح الدين – تفجير مخلفات 
أوضح��ت مصادر أمنية في ش��رطة 
محافظة صالح الدين امس السبت 
ان االنفجار الذي س��مع ف��ي أطراف 

قضاء طوزخورماتو شمالي احملافظة 
لم يكن بس��يارة ملغمة وامنا تفجير 
مخلف��ات حربية تع��ود الى عصابات  

داعش االرهابية .
وذكرت املص��ادر انه "ل��م يحصل أي 
إنفج��ار في أطراف الط��وز امنا هناك 
داع��ش  لتنظي��م  ألس��لحة  إت��الف 
االرهاب��ي ف��ي أط��راف بعي��دة ع��ن 

القضاء".

ميسان – خطة امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة ميسان امس السبت انه 
مت عق��د سلس��ة م��ن االجتماعات 
اليومية ملدراء أقس��ام وأمراء أفواج 

طوارئ شرطة احملافظة .

وأكد مدير الشرطة اللواء احلقوقي 
ظافر عبد راضي دواي خالل االجتماع 
الذي عقده في في مديرية ش��ؤون 
األف��واج على ضرورة رفع مس��توى 
والس��عي  واإلداري  امليدان��ي  األداء 
للحف��اظ عل��ى املنج��زات األمنية 
املتحققة في املدينة ودميومة األمن 
والسالم فيها، مشددا على اهمية 
تنفيذ األوامر والتوجيهات وتطبيق 
الدورية  األمني��ة  اخلط��ط  مفردات 
واآلني��ة لضمان دميوم��ة االمن في 

ربوع احملافظة.

 ذي قار – اعتقال مطلوب 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظة ذي قار امس الس��بت عن 

الق��اء القب��ض على مته��م صادر 
باإلعدام  بحقة حكم��ني غيابي��ني 

شنقا والسجن املؤبد .
وذكر املصدر ان س��يطرة تل اللحم 
جن��وب مدينة الناصرية متكنت من 
القاء القبض عل��ى املتهم الصادر 
بحقة حكم غيابي باإلعدام شنقا 
حت��ى امل��وت الرتكابه جرمي��ة قتل 
اجملن��ى علي��ه }ش.ن.ح{, والس��جن 
املؤبد الرتكابه جرمية الشروع بقتل 
اجملنى علي }م.ن.ح{ في تشرين االول 

." 2014

البصرة – انفجار صوتية
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
الس��بت  امس  البصرة  محافظ��ة 

بأن مجهولني فج��روا عبوة صوتية 
عل��ى مقهى تق��ع في قض��اء أبي 
الواقع جن��وب احملافظة،  اخلصي��ب 
بأض��رار  تس��بب  االس��تهداف  وان 
مادي��ة في املقهى، ولم يس��فر عن 

اصابات.
وق��ال املص��در إن "عب��وة صوتي��ة 
س��اعة  ف��ي  مجهول��ون  فجره��ا 
متأخ��رة من الليل على مقهى تقع 
ف��ي منطقة محيل��ه ضمن قضاء 
أبي اخلصي��ب"، مبيناً أن " التفجير 
تس��بب بأضرار مادية، ولم يس��فر 
عن إصابات بش��رية" ، الفتا الى أن 
"القوات األمنية فتحت حتقيقاً في 
احل��ادث الذي يعد الثان��ي من نوعه 

في احملافظة خالل 48 ساعة".

انفجار عبوة ناسفة في سبع البور شمالي بغداد * اعتقال 8 مطلوبين بعمليات دهم في محافظة ديالى 
تفجير مخلفات حربية لداعش شمالي صالح الدين * انطالق عملية تطهير واسعة للصحراء غربي األنبار

3 شؤون عراقية

بغداد - الصباح الجديد:
أنهى مجلس النواب، امس الس��بت، اس��تجواب 
وزير الكهرباء قاس��م الفهداوي. ضمن جلس��ته 

العاشرة من الفصل التشريعي الثاني. 
وكان اجملل��س قد بدأ منذ األح��د املاضي بعملية 
اس��تجواب وزير الكهرباء قاس��م الفهداوي من 
قبل النائبة حنان الفتالوي اال ان االس��تجواب لم 
يس��تكمل بعد مقاطعة 3 كتل برملانية جلسة 
االحد املاضي، وبهذا اخفق البرملان في استجواب 

الوزير الفهداوي للمرة الثامنة.
وق��ال النائ��ب رزاق محيب��س في مؤمت��ر صحفي 
تابعته"الصباح اجلديد": "مت استكمال استجواب 
وزير الكهرباء، وحاولنا في جلس��ة االس��تجواب 
تس��ليط الضوء على اخملالفات القانونية للوزارة 
والوزير احلالي الطالع الشعب العراقي على عمل 
الوزارة واسباب التخبط واالرباك وسوء التخطيط 
في االدارة"، مش��يرا إلى أن "االستجواب عرض ان 
الوزارة تعمل بش��كل عشوائي بعيدا عن االلتزام 
بالقان��ون والتخب��ط التي حالت دون اس��تكمال 
محط��ات التوليد او ش��بكات النق��ل او احملطات 
الثانوية التي متك��ن من جتهيز املواطن بالكهرباء 

24 ساعة".
واضاف ان "ملفات االستجواب اظهرت مخالفات 
قانونية لتنفيذ تعليمات العقود احلكومية وهدر 
املال العام وقصور املسؤولية في بعض املشاريع"، 
مبين��اً ان "الوزي��ر اعترف أن ام��وال اجلباية حاليا 
تذهب لتسديد املبالغ املستحقة للمستثمرين، 
خالفا لتصريحات ونش��اطات الوزارة والوزير التي 
ادعت رس��ميا ان الهدف م��ن خصخصة اجلباية 
هو ترشيد االستهالك، وماسمعناه من الوزير في 

جلسة االستجواب عكس ذلك متاما".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت قيادة عمليات بغداد اجلمعة، تعليمات 
س��محت مبوجبه��ا بدخول منتج��ات الدواجن 
املستوردة س��واء كانت حلوم بيضاء مجمدة او 
بيض من خالل جميع السيطرات عدا سيطرة 
الراش��دية، وتك��ون الش��حنة مع��ززة باج��ازة 
اس��تيراد صادرة من ش��ركة املعارض العراقية 

وشهادة منشأ
وبين��ت العمليات في بي��ان صحفي اطلعت " 
الصب��اح اجلديد" على نس��خة من��ه، ان قيادة 
عمليات بغداد متعاونة وتستجيب لتعليمات 
وزارة الزراع��ة للحف��اظ على حي��اة مواطنينا، 
وهو بالتاكيد من صلب مس��ؤولياتنا الوطنية 
واملهني��ة البع��اد كل م��ا م��ن ش��انه االضرار 

باملواطنيني".
واضافت العملي��ات، "وردتنا تعليمات من وزارة 
الزراعة حول الدواج��ن احلية وتضمنت النقاط 
التالي��ة، وقد عمل��ت القيادة عل��ى تعميمها 
على الس��يطرات االمنية للعمل بها وااللتزام 
بالضواب��ط حرفي��ا لتجن��ب االض��رار بحي��اة 
املواطنيني"، موضحة أنه "مينع دخول اي منتج 

ومستورد من خالل سيطرة الراشدية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت وزي��رة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حسني خالل لقائها مدير قسم اخملتبرات 
بدائرة االمور الفنية البكتريولوجية االختصاص 
بتول كاظم املوسوي باهمية توفير الفحوصات 
الس��ريعة اخلاصة مبختبرات الطوارئ والتي من 
ش��انها االسراع بتشخيص مس��توى االصابة 
في احلاالت الطارئة الوافدة الى ردهات الطوارئ 

واالسراع بانقاذ حياة املرضى واملصابني .
كم��ا اس��تعرض اللقاء احملاور اخلاصة مبش��روع 
الرقاب��ة اخملتبرية لتقييم ومتابع��ة تداول املواد 
اخملتبرية كافة واملس��تلزمات واالجهزة اخملتبرية 
ف��ي القطاع احلكوم��ي الذي يت��م جتهيزه عن 
االدوي��ة  لتس��ويق  العام��ة  الش��ركة  طري��ق 
واملس��تلزمات الطبي��ة والقط��اع اخل��اص عن 
طري��ق املكات��ب العلمية والش��ركات اخملتبرية 
ومتابعة ت��داول املواد ذات االس��تعمال املزدوج 
ووضع االليات للحد من انتش��ارها والسيطرة 

على تداولها.

البرلمان ينهي 
استجواب وزير 

الكهرباء

عمليات بغداد تصدر 
تعليمات إدخال الدواجن 
ومنتجاتها إلى العاصمة

فحوصات سريعة في 
مختبرات الطوارئ 

إلنقاذ المصابين

الملف األمني

محدودية الواردات تعيق 
زيادة املوازنة وترليونا دينار 

للمحافظات احملررة
مطالب��ات  بخص��وص  أم��ا 
احملافظات احملررة، أفاد ش��وقي 
بأن »العبادي كشف عن اموال 
املعنية سوف  للوزارات  دفعت 
اخلدم��ات  موض��وع  تغّط��ي 
واالمن لتلك املدن، وقّدرها ب� 2 
تريليون دينار م��ع دفع الرواتب 

املتراكمة للنازحني«.
اقلي��م  اعتراض��ات  وع��ن 
كردس��تان على املشروع، أكد 
ش��وقي أن »نواباً كرد قالوا لنا 
ب��أن العبادي ل��م يعطنا حتى 
االن وع��وداً بزيادة تخصيصات 
االقليم، وانه مّصر على نسبة 
%12.67 من اجمال��ي املوازنة، 
وأن نفقات س��يادية س��تصل 
إل��ى االقلي��م مبا فيه��ا رواتب 
البيشمركة، أما بقية الرواتب 
فأنه��ا س��وف تدفع م��ن تلك 
النسبة، واتفاق على ان تتولى 
الش��ركات النفطي��ة تصدير 
النفط عبر ش��ركة التسويق 
الوطني��ة )س��ومو(، فيما لم 
االتف��اق عل��ى مطالبات  يتم 
دف��ع احلكوم��ة مل��ا ترت��ب في 
ذم��ة االقليم جتاه الش��ركات 

العاملة فيه«.
ولف��ت إل��ى أن »اخلالف��ات ما 
زال��ت قائمة ب��ني الكتل، وقد 
تؤخر اق��رار املوازنة ملدة اطول، 

ونأمل بتس��ويتها قبل انتهاء 
االنتخابات«.

وخل��ص ش��وقي ال��ى القول 
العب��ادي  اطلق��ه  »م��ا  إن 
للمعترض��ني ال ميث��ل وع��وداً 
قطعي��ة ميكن االس��تناد لها، 
واقتص��ر على ض��رورة االلتزام 
بسقف النفقات، واملناقلة بني 
اب��واب الص��رف أو التخفيض، 
وه��ي صالحية موج��ودة وفق 

الدستور«.
م��ن جانب��ه، ي��رى النائب عن 
ريناس  الكردستاني  التحالف 
جانو في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »استمرار اخلالفات 
واربيل  السياس��ية بني بغداد 
يؤث��ر عل��ى موض��وع املوازن��ة 

وعدم االتفاق عليها«.
الكت��ل  »ل��دى  وأض��اف: 
الكردس��تانية ش��عور بوجود 
اس��تهداف لهم ف��ي املوازنة 
انطالقاً من مسالتني مهمتني 
حصت��ه،  تخفي��ض  وهم��ا 
باحملافظات  االقليم  وتس��مية 
الش��مالية في نص املش��روع 
املق��دم م��ن احلكوم��ة، وهذا 

يخالف ما جاء به الدستور«..
»مطالبن��ا  أن  إل��ى  ون��ّوه 
تكم��ن ايض��اً مبوض��وع دف��ع 
مس��تحقات الفالحني ورواتب 
واملوظفني  البيشمركة،  قوات 

عموماً«.
تل��ك  »اهم��ال  أن  واس��تطرد 

النقاط يعزز ش��كوكنا بعدم 
اجلدي��ة ل��دى احلكوم��ة ف��ي 

حسم موضوع املوازنة«.
أعتب��ر،  ق��د  العب��ادي  وكان 
اخلمي��س املاض��ي، أن نس��بة 
ال���%17 م��ن املوازن��ة املالي��ة 
نح إلى  االحتادي��ة التي كانت متمُ
إقليم كردس��تان مجرد اتفاق 
سياس��ي ، فيما أكد ان حصة 
قوات البيشمركة من املوازنة 

ثابتة دون اي تغيير.
و ف��ي س��ياق ذي صلة، أعلنت 
اللجن��ة القانوني��ة النيابية ، 
أمس الس��بت ، عن تس��لمها 
طلب��ا م��ن رئاس��ة مجل��س 
الن��واب بش��أن تعدي��ل فقرة 
الش��هادة الدراسية في قانون 
االنتخابات م��ن اجلامعية إلى 
اإلعدادي��ة، مش��يرة إل��ى أن ، 
اجل��و العام داخ��ل البرملان ضد 

التعديل.
وق��ال عض��و اللجنة س��ليم 
‘‘الصباح  ش��وقي لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘  إن » 25 نائبا تقدموا 
بطل��ب إل��ى رئاس��ة مجلس 
النواب بش��أن تعدي��ل الفقرة 
فق��رة  بتعدي��ل  املتعلق��ة 
الش��هادة الدراسية في قانون 
االنتخابات م��ن اجلامعية إلى 
إن  إل��ى  مش��يرا  اإلعدادي��ة”، 
»الرئاس��ة أحالت الطلب إلى 

اللجنة القانونية«.
وأض��اف أن » اللجنة أكدت أن 

التعدي��ل بحاجة إلى تصويت 
وبالتال��ي  الن��واب  مجل��س 
القضي��ة ما ت��زال حت��ت قبة 
البرمل��ان”، الفت��ا إل��ى أن »اجلو 
العام ضد التعديل ومع اإلبقاء 

على الشهادة اجلامعية«.
جلن��ة  كش��فت  ذل��ك  وال��ى 
احملافظ��ات واألقاليم النيابية, 
أمس السبت, عن اجتماع بني 
رئاس��ة مجلس الن��واب وقادة 
لبح��ث  السياس��ية  الكت��ل 
مترير قانون االنتخابات احمللية , 
مشيرة إلى أن مقترح القانون 

احلكومي هو األقرب للتمرير.
وق��ال عض��و اللجن��ة احم��د 
‘‘الصباح  لصحيف��ة  الب��دري 
رئاس��ة  »هيئ��ة  إن  اجلدي��د‘‘ 
س��تعقد  الن��واب  مجل��س 
اجتماع��ا م��ع رؤس��اء الكتل 
السياسية لبحث إدراج قانون 
االنتخابات احمللية ومتريره خالل 

اجللسات القادمة ».
“اخلالف��ات  أن  وأض��اف   
القانون  لتمري��ر  السياس��ية 
مازالت جارية والس��يما بشأن 
إجراء االنتخابات في محافظة 
النس��ب  وحتدي��د  كرك��وك 

االنتخابية«.
وأوض��ح أن »املقترح احلكومي 
للقانون بشأن إجراء االنتخابات 
وال��ذي ين��ص عل��ى توزيع 13 
مجال��س  ألعض��اء  مقع��دا 
املكون��ات  عل��ى  احملافظ��ات 

بالتس��اوي هو األق��رب إال انه 
بحاجة إل��ى بعض التعديالت 

البسيطة لتمريره«.

"املفوضية": العبادي أطلق 
التخصيصات املالية 

لالنتخابات
يذك��ر ان املفوضي��ة وضع��ت 
بتوقيت��ات  عملياتي��ا  ج��دوال 
الج��راء  اس��تعدادا  زمني��ة 
االنتخابي��ة  االس��تحقاقات 

املقبلة.
وكان مجل��س ال��وزراء اص��در 
القرار رقم )٤٠( لس��نة ٢٠١٨، 
املفوضي��ة  بتموي��ل  اخل��اص 
العليا املس��تقلة لالنتخابات، 
لس��نة  تخصيصاته��ا  م��ن 
٢٠١٨، ومبا يعادل حصتها ملدة 
تسعة أش��هر محسوبة على 
أساس ١٢/١ من تخصيصاتها 

الفعلية لسنة ٢٠١٧.

العراق يطرح إنشاء طرق 
سريعة لالستثمار في مؤمتر 

الكويت
اضافة الى تنفيذ خط س��ريع 
احل��دود  بعقوب��ة-  بغ��داد- 
االيراني��ة (، املنذري��ة ) بط��ول 
180 ك��م، فض��ال ع��ن تنفيذ 
بغ��داد- كركوك  خط س��ريع 

بطول 250 كم".
وتع��د الط��رق املوج��ودة ف��ي 
العراق هي من الطرق القدمية 

والتي انشأت في السبعينات 
والثمانينات من القرن املاضي، 
والتي حتتاج الى تأهيل وتطوير 
بسبب تأثرها بالعوامل اجلوية 

على مر السنني.

عملية عسكرية واسعة 
لتطهير األنبار من بقايا 

"داعش"
ورأت، ان "إزاحة هؤالء االرهابيني 
البارزي��ن تعرق��ل حت��رك قيادة 
إيصال  وأنشطته في  )داعش( 
املعلومات كما تخفض قدرته 
على التخطيط وشن هجمات 
ارهابي��ة ف��ي كل من س��وريا 

والعراق واملنطقة".
واش��ارت ال��ى أن��ه "م��ن بني 
الق��ادة الذي��ن قتلتهم املدعو 
)أب��و أنس الفراتي( الذي قضى 
ف��ي غارة جوية ق��رب منطقة 
)هجني( في سوريا خالل شهر 
تشرين الثاني 2017" موضحة 
أنه "كان مسؤوال عن تنسيق 
س��وريا  داخ��ل  الهجم��ات 
ومعتب��رة ان مقتل��ه يحد من 
قدرة داعش على شن هجمات 

ارهابية في املنطقة".
واكدت ان "التحالف وشركاءه 
يواصلون ممارسة الضغط على 
كبار قادة )داعش(وش��ركائهم 
به��دف  ف��ي ع��دة ش��بكات 
تفكيك هيكليات داعش وإزالة 

االرهاب من العراق وسوريا"

تتمات ص1

بغداد - الصباح الجديد:

أقّر مجل��س املديرين التنفيذيني 
جملموعة البنك الدولي، تخصيص 
210 ماليني دوالر لتنفيذ مشروع 
يه��دف الى حتس��ني إدارة املرافق 
املائية في بغداد تش��مل الدوائر 

البلدية واملاء ودائرة اجملاري.
ج��اء هذا في بيان للبنك الدولي 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
وأورد البيان ان مش��روع حتس��ني 
إدارة املرافق هذه سيساهم في 
خلق ف��رص عمل خ��الل مراحل 
والصيانة.  والتشغيل  التشييد 
وستس��اعد أيضاً ف��ي احلد من 
انتش��ار األمراض املنقولة باملياه 
التي تتفش��ى عادة ج��راء عدم 
كفاي��ة البن��ى التحتي��ة وزيادة 
الس��كان، ناهي��ك عن حتس��ني 
املواطنني  نوعية احلياة وصح��ة 

ومستوى الصحة العامة.
ع��دد  ان  البي��ان  واض��اف 
املس��تفيدين من حتسني نوعية 
الصرف  وخدمات  الش��رب  مياه 
الصحي س��يبلغ نحو 5 ماليني 
بغ��داد  س��كان  م��ن  ش��خص 
يعان��ون حالي��اً من نق��ص املياه 
وتفش��ي األم��راض املنقولة عن 

طريق املياه. 
وقال س��اروج كومار جها، املدير 
املش��رق في  لدائ��رة  اإلقليم��ي 
البن��ك الدول��ي به��ذا الش��أن 
الوطنية  اإلستراتيجية  :"تشير 
للمي��اه واألراض��ي الت��ي أجنزت 
مؤخ��راً )2015 - 2035( إل��ى أن 
بغداد ستحتاج إلى استثمارات 
مي��اه  ف��ي ش��بكات  ضخم��ة 
الش��رب ومعاجلة مي��اه الصرف 
الصحي عل��ى مدى الس��نوات 
وبالنظ��ر  املقبل��ة...  العش��رين 
إلى محدودية امل��وارد التمويلية 
العام��ة، ف��إن ج��ذب التموي��ل 
أساس��ياً  س��يكون  التج��اري 
اإلس��تراتيجية  ه��ذه  لتنفي��ذ 
الوثيق  وبالتنس��يق  الطموحة. 

مع مؤسس��ة التمويل الدولية، 
س��يركز هذا املشروع على خلق 
بيئ��ة أعمال أكثر مالءمة، وعلى 
دع��م إع��داد دراس��ات اجل��دوى 
لتمكني  التجاري��ة  والعملي��ات 
القطاع اخلاص من املشاركة في 

قطاع املياه".
ويعاني سكان بغداد من انقطاع 
مياه الشرب يومياً، سيما خالل 
أش��هر الصيف احلارة. كما تعد 
بغداد إحدى احملافظات املتضررة 
من تفش��ي األم��راض املنقولة 
عن طريق املياه، إذ يؤدي التسرب 
من أنابيب الصرف الصحي إلى 
تلوي��ث ش��بكات مياه الش��رب 
ومكامن املي��اه اجلوفية، مما يزيد 

م��ن ح��دة املش��اكل الصحية 
والبيئي��ة. وتضط��ر األس��ر إلى 
إنف��اق ج��زء كبي��ر م��ن دخلها 
على العالج الطبي وشراء املياه 
املعب��أة بس��بب مي��اه الش��رب 
امللوثة والتخلص غير الس��ليم 

من الصرف الصحي.
وفي ه��ذا الس��ياق، قالت ذكرى 
علوش، أمينة بغداد: "تؤثر مياه 
تأثيراً  الصحي  والصرف  الشرب 
فوري��اً ومباش��راً عل��ى نوعي��ة 
إننا ملتزمون  املواطن��ني...  حياة 
العام��ة  اخلدم��ات  بتحس��ني 
لسكان مدينة بغداد والتخفيف 
من العبء الذي يقع على كاهل 
األس��ر يومياً ف��ي احلصول على 

مياه الشرب النظيفة بانتظام.  
ونحن واثقون من أن حتسني فرص 
احلصول على هذه اخلدمات ميكن 
أن يعزز ثقة املواطنني في الدولة 
بشكل كبير وأن يسهم في بناء 
االجتماعي، في وقت  التماسك 

نحن في أشد احلاجة إليه."
وب��دوره، ق��ال عبد احلمي��د آزاد، 
كبير خبراء املوارد املائية ورئيس 
فريق املشروع في البنك الدولي: 
مث��ل  الكب��رى  امل��دن  "تواج��ه 
بغ��داد تزايداً في عدد الس��كان، 
ولكنه��ا تعان��ي من نق��ٍص في 
البني��ة التحتي��ة للمي��اه وفي 
الق��درة الالزمة لتوفير اخلدمات. 
سيحّس��ن ه��ذا املش��روع م��ن 

والصرف  الش��رب  مياه  خدمات 
الصحي في املدين��ة، فضالً عن 
دع��م دائرت��ي امل��اء واجمل��اري في 
بغ��داد ف��ي حتس��ني معرفته��ا 
املؤّسس��ية وجهوزيته��ا فيم��ا 
يتعل��ق بأم��ن وإدارة املي��اه ف��ي 
امل��دن. كما س��يمّول املش��روع 
أنشطة مخصصة  لبناء قدرات 
املوظف��ات الفني��ات واإلداري��ات 
املهني��ة  مهاراته��ن  لزي��ادة 
وتس��هيل أمكاني��ة تقدمه��ن 
الوظيف��ي داخ��ل دائرت��ي امل��اء 

والصرف الصحي ".
وس��يمّول املش��روع بن��اء خزان 
خدم��ة بس��عة إجمالي��ة تبلغ 
135 ألف متر مكعب، مما يساعد 

املدينة عل��ى إدارة إمدادات املياه 
بشكٍل أفضل في حالة اجلفاف 
الناجم عن تغير املناخ. وسيقوم 
املش��روع أيضاً بتأهيل محطات 
الص��رف  مي��اه  لض��خ  قائم��ة 
الصحي ممّا يس��هم في احلد من 
الناجمة  العامة  الصحية  اآلثار 
ع��ن مياه الص��رف الصحي غير 
املعاجل��ة الت��ي يت��م تصريفها 
في نهر دجلة. كما سيس��اهم 
املش��روع في احلد من اخلس��ائر 
اس��تبدال  ع��ن طري��ق  املادي��ة 
حوالي 130 كيلومتراً من أنابيب 
ش��بكة توزي��ع مي��اه الش��رب 
وإنش��اء ع��دادات قي��اس تدفق 

املياه في كل مناطق بغداد.

إن عدد 
المستفيدين من 
تحسين نوعية مياه 
الشرب وخدمات 
الصرف الصحي 
سيبلغ نحو 5 
ماليين شخص 
من سكان بغداد 
يعانون حاليًا 
من نقص المياه 
وتفشي األمراض 
المنقولة عن طريق 
المياه

من مشاريع املياه في بغداد "ارشيف"

يستفيد منها خمسة ماليين مواطن وأقرها البنك الدولي

210 ماليين دوالر لتحسين مرافق المياه والمجاري في بغداد
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محليات 4
)UNDP( بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

متابعة الصباح الجديد:

 باش��رت وزارة التخطي��ط  ممثلة 
دائ��رة  القطاعي��ة  بدوائره��ا 
السياس��ات االقتصادية واملالية 
بتنفيذ  والدوائ��ر االخرى  واخلاص 
القط��اع  تطوي��ر  اس��تراتيجية 
اخل��اص بتكلي��ف م��ن االمان��ة 

العامة جمللس الوزراء .
التخطي��ط  وزارة  وكي��ل  وق��ال 
للش��ؤون الفني��ة عق��ب توقيع 
الش��هر  منتص��ف  االتفاقي��ة 
املاضي مع برنام��ج االمم املتحدة 
االمنائي )UNDP( نحن مستمرون 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
ش��راكة  لدين��ا  اذ   ، االمنائ��ي 
متواصلة في العديد من البرامج 
، مضيف��ا ان ه��ذا املوضوع يعد 
ج��زءا تتابعيا من ه��ذه البرامج 
تنفيذه��ا  ف��ي  نتش��ارك  الت��ي 
واملتمثل��ة بإس��تراتيجية تطوير 
القطاع اخلاص ، موضحا ان هذه 
هي اس��تراتيجية وطنية ليست 
التخطي��ط  وزارة  اس��تراتيجية 
والت��ي اع��دت م��ن قب��ل جهات 
قطاعي��ة ومبش��اركة مع جهات 
دولي��ة متمثل��ة ب��االمم املتح��دة 
وبرنام��ج االمم املتح��دة االمنائ��ي 
والت��ي مت اقرارها من قبل مجلس 

الوزراء عام 2014 . 
ان  ال��وزارة  وكي��ل  واض��اف« 
االستراتيجية اعدت لكي يلعب 
القطاع اخلاص دورا اساس��يا في 
بناء البلد في التنمية والشراكة 
والتنويع االقتصادي بصورة عامة 
. وتابع بالقول ، اليوم نحن بأمس 
احلاج��ة ب��أن يك��ون دور القطاع 
اخل��اص يطابق حقيق��ة كالمنا 
، مبين��ا ان ه��ذه االس��تراتيجية 
تتضمن محاور اساس��ية متضي 
واضحة  اخلاص بخطى  بالقطاع 
للبلد وللدول احمليطة تش��جعه 
للدخ��ول بعم��ل حقيق��ي ف��ي 

تنمية اقتصادية عامة . 
وب��ن وكي��ل ال��وزارة ان املوضوع 
يتعلق باألساس بالقطاع اخلاص 
م��ن اجل امتصاص اجل��زء االكبر 
م��ن البطال��ة املتوقع��ة نتيجة 
توقف ف��رص العمل التي توفرها 
الدولة للقطاع العام ولذلك هذا 
جزء مهم حقيقة كونه ينعكس 
عل��ى فئات كثيرة جدا .اذ يتخرج 
س��نويا اكثر من 200 الف خريج 
ف��ي الكليات واملعاه��د ، مؤكدا 
وج��وب ان جن��د له��م مكانا في 
سوق العمل مع وجوب ان يكونوا 
شركاء في التنمية ومستفيدين 
اط��ار م��ن  رابح��ن م��ن كل  او 

التنمية االقتصادية التي مير بها  
البلد. 

وعبر الوكي��ل الفني عن امله ان 
تكون هذه الشراكة او االتفاقية 
ق��د وضعنا م��ن خالله��ا ايدينا 
على الطريق الصحيح  للتنفيذ 
، وان اله��دف من ه��ذه االتفاقية 
ه��و توفير اطار تعاون لتس��هيل 
التنس��يق ب��ن الطرف��ن وعلى 
اساس عام في مجاالت االهتمام 
املش��ترك وال تتضمن تبعا لذلك 
اي برنام��ج تنفي��ذي او التزامات 
مالية م��ن الطرفن ، وان الهدف 
من املش��روع بالنس��بة لبرنامج 
االمم املتحدة االمنائ��ي هو ملراقبة 

اس��تراتيجية  تنفي��ذ  وتقيي��م 
ام��ا  اخل��اص  القط��اع  تنمي��ة 
بالنس��بة ل��وزارة التخطيط هو 
لتوفير التمويل والترتيبات الفنية 
املتعلق��ة بتنفيذ اس��تراتيجية 
تنمية القطاع اخلاص )psds( في 

العراق . 
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر برنامج 
األمم املتحدة االمنائي في الش��رق 
االوس��ط« ان االتفاقية هي اطار 
مبدئ��ي للتعاون ما ب��ن برنامج 
االمنائي  املتح��دة  ل��أمم  االمنائ��ي 
واحلكوم��ة العراقية في موضوع 
تطوي��ر  اس��تراتيجية  تطبي��ق 
القط��اع اخل��اص ، ويعتق��د وعن 

قناعة ش��املة ان هن��اك اهمية 
خاصة للقطاع اخلاص في العراق 
موضوع ف��رص العمل وقد يكون 
التح��دي في خلق ف��رص العمل 
وهو اكبر حتد حاليا في العراق ما 
بعد التحرير . وبن مدير البرنامج 
ان التحدي الكبي��ر هو النهوض 
االقتص��ادي والذي يجب ان يكون 
نهوض��ا ش��امال يش��مل جميع 
املواطنن خاصة الش��باب الذين 
لس��وء احلظ ل��م يتمكنوا حتى 
االن من الدخول إلى قطاع العمل 
رغباته��م  يلب��ي  كاف  بش��كل 
وطموحاته��م ، فال ب��د ان يكون 

هناك دور للقطاع اخلاص . 

واوضح ان تطوير القطاع اخلاص 
ضم��ن  ه��و  تنميت��ه  وطريق��ة 
اس��تراتيجية وزارة التخطي��ط ، 
مؤك��دا اس��تعداده للتعاون مع 
الوزارة لتنفيذ هذه االستراتيجية 
، اذ يك��ون ال��دور امله��م لن��ا هو 
موضوع دع��م ال��وزارة في وضع 
اطار يساعد الوزارة لرصد تنفيذ 
ه��ذه اإلس��تراتيجية وبالنتيجة 
التنفي��ذ  سياس��ات  معاجل��ة 
حس��ب هذا الرص��د وما يعطيه 
من وقائ��ع  وهذا ميث��ل باختصار 
طبيعة التعاون الذي س��يحصل 
ب��ن وزارة التخطي��ط و برنام��ج 

. ) undp( لأمم املتحدة االمنائي

العراق يباشر تنفيذ استراتيجية تطوير القّطاع الخاص

تتضمن هذه 
االستراتيجية محاور 

أساسية تمضي 
بالقطاع الخاص 

بخطى واضحة للبلد 
وللدول المحيطة 

تشجعه للدخول بعمل 
حقيقي في تنمية 

اقتصادية عامة

جانب من االجتماع
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بغداد - الصباح الجديد:

تواصل  املالكات الهندسية والفنية 
ف��ي املديرية العام��ة لنقل الطاقة 
الوس��طى  املنطق��ة  الكهربائي��ة 
اعم��ال الصيان��ة الدورية  لعدد من 

محطاتها التحويلية. 
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
وزارة الكهرب��اء الدكت��ور مصع��ب 
س��ري املدرس ان االعم��ال تضمنت  
اطف��اء احملول��ة الرئيس��ة رق��م )1( 
ملعاجل��ة نض��وح الزي��ت م��ن جهة 
مغير الفولتية ف��ي محطة جنوب 
الك��وت 132 ك.ف الى جانب اطفاء 
عدد م��ن احمل��والت الرئيس��ة لربط 
مناول��ة االرضي جهة 33 ك. ف رقم 
)1( في محط��ة الصويرة 132 ك.ف 
ورق��م )2( في محطة اس��كان اخلر 
التحويلي��ة ورق��م )2( ف��ي محطة 

132ك.ف والعمل  الدورة الصناعية 
على فاصلة خط احلسينية رقم )1( 
 SF6 132 ك.ف, وكذل��ك اضافة غاز
 S للمحول��ة الذاتية رقم )3( للطور
جهة 400 ك.ف في محطة ش��مال 
بغداد  400 ك.ف, اضافة الى  معاجلة 
نضوح الزيت على احملولة الرئيس��ة 
رقم )1( جهة 132 ك.ف في محطة 

الفارابي اجلديدة التحويلية .
واضاف املدرس لقد مت اجراء الصيانه 
على قواطع الدورة جهة 11 ك.ف في 
محطة كصيبة التحويلية والعمل 
على اطفاء خ��ط الدبوني – جصان 
132 ك.ف رق��م )1 + 2 ( الس��تبدال 
الع��وازل املتضررة من جهة محطة 
الدبون��ي 132 ك. ف واطف��اء خ��ط 
جنوب بغداد – الدورة الصناعية 132 
ك. ف رقم )2( الصالح قطع السلك 
من جهة محطة الدورة الصناعية 
132 ك.ف, فضال عن اجراء الصيانة 

عل��ى قواط��ع ال��دورة االحتياط 11 
ك.ف ف��ي محط��ة الدبوني 132 ك. 
ف واس��تبدال غرفة اطفاء الشرارة 
للط��ور S ملغذي املصاحلية 11 ك.ف 
 CONTAK(وفح��ص املغذي بجه��از
محط��ة  ف��ي   VACUM((و  )D.C
النعمانية 132 ك. ف, وكذلك اجراء 
الفحص املتبادل لالجراء التشغيلي 
على خط ش��رق بغداد – ديالى  400 
ك.ف في محطة االمن 400 ك . ف.

كما مت اطف��اء احملول��ة الذاتية رقم 
)4( للعم��ل عل��ى فاصل��ة مجمع 
ف��ي   )4( رق��م  ك.ف   132 الق��وى 
محطة ش��مالي بغ��داد 400 ك.ف, 
واطفاء احملولة الرئيسة رقم )3( في 
محطة العبي��دي 132 ك.ف الجراء 
الصيان��ة الروتينية ، وكذلك اطفاء 
احملول��ة الرئيس��ية رق��م )1( لنقل 
اشارة الفصل ملناولة االرضي جهة 
33 ك.ف ف��ي محطة اس��كان اخلر 

التحويلية, ال��ى جانب اطفاء قابلو 
املعري – الوشاش 132 ك.ف رقم )2( 
لربط مناوالت ف��وق التيار واالرضي 
اجلدي��دة, واطف��اء خ��ط املش��تل – 
الفارابي القدمية 132 ك.ف لفحص 
وصيانة اجهزة احلماي��ة له واطفاء 
خط الرش��يد - الدورة احلرارية 132 
ك.ف رق��م )3+4( الج��راء الصيان��ة 
م��ن قبل اخلطوط, اضافة الى اجراء 
الصيانة الروتيني��ة لقواطع الدورة 
االحتياط جهة 11 ك.ف في محطة 
الدبوني 132 ك.ف واستمرار العمل 
على تأهيل ملفات احملولة الرئيسة 
الصوي��رة  محط��ة  ف��ي   )1( رق��م 
التحويلي��ة ، فضالً ع��ن اضافة غاز 
SF6 لقاطع ال��دورة اخلاص مبتنقلة 
العم��ل  و  ك.ف,   132 النعماني��ة 
اضاف��ة غ��از SF6 لقاط��ع ال��دورة 
اخلاص باحملولة الذاتي��ة رقم )3( في 

محطة الرشيد 400 ك.ف.

تقرير

»الوسطى« تواصل أعمالها بصيانة الخطوط والمحطات الكهربائية 
تضمنت  اطفاء المحولة الرئيسة رقم )1( 

ألول مرة في العراق 
تلقيح الجاموس صناعيا 

تخّرج الدورة األساسية 
للرقابة الجوية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الزراع��ة ع��ن تطبيق مش��روع 
التلقيح االصطناعي للجاموس ألول مرة في 

العراق، فيما وصلت مراحل اجنازه ل� 50%.
وقال مستشار الوزارة لشؤون الثروة احليوانية 
الدكتور حسن علي سعود ان هذا املشروع مت 
بإشراف مباشر من قبل وزير الزراعة بالتعاون 
مع منظم��ة األغذية والزراعة ل��أمم املتحدة 
)الف��او( ودائرت��ي البح��وث الزراعي��ة والثروة 

احليوانية.
وأضاف الدكتور سعود ان املشروع وصل ملراحل 
متقدم��ة وبنس��بة اجن��از %50 ، موضح��ا ان 
املشروع يتضمن شراء 15 حيواناً من قطعان 
اجلاموس من ش��تى محافظ��ات العراق بغية 
استعمالها في عملية التلقيح االصطناعي 
التي س��تجرى ف��ي احلظائر اخلاص��ة بها في 
قس��م التلقي��ح االصطناعي التاب��ع لدائرة 
الثروة احليوانية ف��ي قضاء ابو غريب ، مؤكدا 
ان اله��دف من ه��ذا املش��روع تطوي��ر تربية 
اجلام��وس العراقي الذي اثبت انه االفضل في 
العالم من ناحي��ة اإلنتاجية والنوعية فضال 
إل��ى مقاومته لإلمراض واس��تهالكه القليل 
للعل��ف م��ن بقي��ة ان��واع اجلام��وس األخرى 
املتواج��دة في دول الش��رق األوس��ط وجنوب 

وشرق آسيا والهند. 

بغداد -  الصباح الجديد
بينت مديرة معهد الطيران املدني  املهندسة 
روعة سالم: انه باش��راف وزير النقل الكابنت 

كاظم فنجان احلمامي 
AB- تخرجت دورة الرقابة اجلوية االساس��ية

INITIO م��ن ش��عبة تدري��ب الرقاب��ة اجلوية 
في معه��د الطيران املدني واس��تمرت اربعة 

اشهر.
واوضح��ت مدي��رة املعه��د املهندس��ة روعة 
س��الم ان املش��اركن في الدورة تلقوا دروسا 
ف��ي األكادميي��ة النظري��ة االساس��ية والتي 
تضمنت ادارة احلركة اجلوي��ة وعلوم الطيران 
وقوان��ن اجل��و وعمل اجه��زة املالح��ة اجلوية 
الدارة االجواء العراقية من علوم وميكانيكية 
وعم��ل وقوانن اجلو ، واضافت ان هذه املرحلة 
االساس��ية واملطلوب��ة الع��داد املراقب اجلوي 
ضم��ن متطلبات املنظم��ة الدولية للطيران 

 .lCAO املدني

إجراءات رادعة للمتجاوزين 
على خطوط الماء 

بغداد - الصباح الجديد:
انذرت امانة بغداد املتجاوزين على اخلطوط 
الرئيس��ة الناقلة للماء الصافي باملالحقة 

القانونية واالجراءات الرادعة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان » امانة 
بغداد س��تتخذ االج��راءات القانونية لردع 
املتجاوزين على اخلطوط الرئيس��ة الناقلة 
للماء الصافي واملتالعبن بأقفال الشبكات 
التي تؤثر س��لباً ف��ي كمية ونوعي��ة املياه 

اجملهزة ملناطق العاصمة بغداد » .        
واش��ارت ال��ى ان » انت��اج االمانة م��ن املاء 
الصاف��ي يتأثر مبحطات غس��ل الس��يارات 
غير املرخصة التي يقوم اصحابها بكس��ر 
االنابي��ب وربط مضخ��ات بأحج��ام كبيرة 
ال��ى جانب الهدر اليوم��ي احلاصل من قبل 
املواطنن وارتفاع معدالت االستهالك خالل 

فصل الصيف » .
وش��ددت عل��ى قي��ام » مديرية احلراس��ات 
واالمن وفوج ش��رطة امانة بغ��داد والدوائر 
البلدي��ة مبتابع��ة ه��ؤالء اخملالف��ن وازال��ة 
القانوني��ة  االج��راءات  واتخ��اذ  جتاوزاته��م 
لردعهم حفاظاً عل��ى هذه الثروة الوطنية 
ومنعاً حلصول الش��حة ف��ي عموم مناطق 

العاصمة بغداد » .
هذا وجددت امان��ة بغداد دعوتها املواطنن 
باإلبالغ ع��ن التجاوزات على ش��بكات املاء 
عبر اإلتصال بالرقم��ن اجملانين )296، 240( 
إلتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتجاوزين.
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بغداد - الصباح الجديد:
والبيئة  وزي��رة الصح��ة  ترأس��ت 
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ن 
املباحثات الرس��مية ب��ن اجلانبن 
ض��م  ال��ذي  واملص��ري  العراق��ي 
ابراهي��م محل��ب مس��اعد رئيس 
اجلمهورية ووزير الصحة واالسكان 
الدكتور احمد عماد والوفد املرافق 

له .
وج��رى خ��الل اللق��اء بح��ث تعزيز 
التعاون املش��ترك ب��ن البلدين في 
اجمل��ال الصح��ي والبيئي بن��اء على 
توجيه��ات الرئي��س املص��ري عب��د 
الفتاح السيس��ي بدع��م القطاع 
الصح��ي والبيئي ب��كل مايحتاجه 

فني��ة  وامكاني��ات  خب��رات  م��ن 
وبشرية واالستفادة من جتربة مصر 

بالنهوض في القطاع الصحي .
واش��ادت الوزيرة مبوق��ف جمهورية 
الوطني  باملوق��ف  العربي��ة  مص��ر 
حكومة وشعبا اجتاه العراق وشعبه 
وفت��ح جميع اجملاالت من اجل تقدمي 
افضل اخلدم��ات الصحية والبيئية 
ف��ي الع��راق وتأهي��ل املؤسس��ات 
الصحية الت��ي تعرضت الى الدمار 
بس��بب عصابان "داعش" االرهابية 
ويكون التعاون على مس��توى عال ، 
اذ مت االتفاق على اضافة فقرات الى 
حاليا  املقترح��ة  التفاهم  مذك��رة 
وتش��مل التع��اون الدوائي وتصنيع 

الع��راق واالس��تفادة  ال��دواء داخل 
م��ن اخلب��رات املصري��ة ف��ي مجال 
للمستش��فيات  الس��ريع  البن��اء 
التخصصية والشراء للمستلزمات 
املستش��فيات  له��ذه  والتأثي��ث 
الناجحة  اخلب��رات  مس��تفيدة من 
به��ذا  املصري��ة  الصح��ة  ل��وزارة 

اخلصوص.
كما مت التباحث حول تدريب االطباء 
ال��ى  الطبي��ة  الف��رق  واس��تقدام 
الع��راق اضافة الى تس��هيل اجراء 
تسجيل الشركات املصرية واالدوية 
وتنش��يط القطاع اخل��اص الدوائي 
وكذل��ك القط��اع املش��ترك العام 

واخلاص .

بغداد - الصباح الجديد: 
نفذت دائ��رة صحة بغ��داد / الكرخ 
واملتمثل��ة  بقطاعاته��ا ومراكزها 
الصحي��ة حمل��ة تلقي��ح بلق��اح 
تس��تهدف  املوس��مية  األنفلون��زا 
العامل��ن الصحي��ن ف��ي القطاع 
 ) واملطاع��م  الفن��ادق   ( اخل��اص 
فض��ال ع��ن التجمعات الس��كنية 
العش��وائية وجمي��ع إف��راد اجملتمع 
ولأعمار كافة لرفع كفاءة العاملن 
فيها وذل��ك للوقاية م��ن الفيروس 

ومخاطره الصحية .
الدكت��ور  الدائ��رة  مدي��ر  واوض��ح 
ان  احلجام��ي  لطي��ف  جاس��ب 
اس��تمرارية مثل ه��ذه احلمالت هو 

للحد والوقاية م��ن انتقال العدوى 
، مؤك��دا أن معرف��ة طبيعة املرض 
ومس��بباته وأعراضه وطرق الوقاية 
من��ه تع��د ركي��زة أساس��ية ملنع 
انتشار املرض واإلصابة به ، مبينا أن 
الفرق الطبي��ة والصحية وبجميع 
القطاعات واملراكز الصحية قامت 
بتلقي��ح جميع الفئات املش��مولة 
املوس��مية   األنفلون��زا  بلق��اح 
للعامل��ن الصحي��ن ف��ي الفنادق 
واملطاعم املنتشرة في جانب الكرخ  
وفي اغل��ب التجمعات الس��كنية 
واملعتقالت  والسجون  والعشوائية 
ونزالء دور الدولة واحلجاج ومنتسبي 
اجلي��ش ، كم��ا ان فرقتن��ا الرقاب��ة 

الصحي��ة تقوم مبتابع��ة ذلك على 
وفق س��ياق عمل موثق فيه أسماء 
امللقح��ن ف��ي الس��جالت الطبية 
وف��ي حالة ع��دم تلقي��ح العاملن 
سيتم منعهم من مزاولة عملهم 

في تلك القطاعات اخلاصة .
واش��ار املدي��ر الع��ام ان اللقاح هو 
عب��ارة عن لقاح )single dose ( وذو 
منشأ عاملي وآمن ومدة نفاذه لعام 
2018 وان التطعي��م ب��ه يح��د من 
انتشار العدوى داخل اجملتمع ويقلل 
م��ن احتم��ال اإلصاب��ة مبضاعفات 
امل��رض اخلطيرة حي��ث نوصي بأخذ 
لق��اح األنفلونزا املوس��مية جلميع 

العاملن في القطاع اخلاص .

 العراق ومصر يبحثان 
التعاون لدعم القّطاع الصحي 

 حملة ضد األنفلونزا الموسمية 
للعاملين في الفنادق والمطاعم

بغداد - الصباح الجديد:
اجرى وزير التج��ارة وكالة الدكتور 
س��لمان اجلميلي  الذي يزور تركيا 
حاليا على رأس وفد يضم عددا من 
املس��ؤولن في وزارت��ي التخطيط 
والتجارة سلس��لة م��ن اللقاءات 
وج��والت م��ن املباحثات م��ع كبار 
املس��ؤولن االتراك ، تناول خاللها 
واقع العالقات الثنائية بن البلدين 
في اجمل��االت االقتصادية والتجارية 
مقدمته��ا  وف��ي   ، والسياس��ية 

مؤمت��ر  ف��ي  التركي��ة  املش��اركة 
الكوي��ت العادة االعم��ار والتنمية 

في العراق .
والتق��ى اجلميل��ي في انق��رة وزير  
االقتص��اد  التركي نه��اد ليبقجي 
العالق��ات  اف��اق  مع��ه  وبح��ث  
الثنائية بن العراق وتركيا وحجم 
االس��هامات التركي��ة ف��ي مؤمتر 
الكوي��ت ، كم��ا التق��ى اجلميلي  
وزير  الكم��ارك والتج��ارة التركي  
بولن��د تفكجي ، وبحث معه واقع 

العالقات التجارية بن بغداد وانقرة 
وس��بل تطويرها من خ��الل. زيادة 
حج��م التب��ادل التج��اري ، وتأمن 
انس��يابية نقل الس��لع والبضائع 
، وآلي��ات فحصه��ا ومطابقته��ا 
القياس��ية  واملواصفات  للمعايير 

واجراءات السيطرة النوعية .
ال��ى ذل��ك التق��ى اجلميل��ي وزير  
اخلارجي��ه التركي مول��ود جاويش  
وبح��ث مع��ه مجم��ل العالق��ات 
العالق��ات  الس��يما  الثنائي��ة 

بع��د  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
االنتص��ار الكبي��ر ال��ذي حقق��ه 
العراق املتمثل بدحر  داعش وحترير 
جدي��دة   مرحل��ة  وبداي��ة  االرض 
اساس��ها اعادة االعمار  واالنفتاح 
عل��ى اجملتم��ع الدول��ي وتأس��يس 
شبكة من العالقات املتماثلة مع 
جميع دول العال��م وفي مقدمته 

دول اجلوار .
كما دعا اجلميل��ي خالل مباحثاته 
في انق��رة تركيا الى دع��م العراق 

ف��ي عملي��ات اع��ادة االعم��ار من 
خالل اس��هام الش��ركات التركية 
االستثمارية  املش��اريع  تنفيذ  في 
االس��تراجتية ف��ي جمي��ع انح��اء 
الع��راق ، فيما ش��هدت اللقاءات 
مناقش��ة امكانية م��رور البضائع 
التركي��ة امل��وّردة ال��ى دول اخلليج 
ودول العالم االخرى ، عبر االراضي 
العراقي��ة ، وهذا االمر من ش��أنه 
االيدي  االقتصاد وتش��غيل  حتريك 

العاملة .

م��ن جانبهم عب��ر ال��وزراء االتراك 
ع��ن  اجلميل��ي  التقاه��م  الذي��ن 
كل  لتق��دمي  تركي��ا  اس��تعداد 
ان��واع الدع��م للع��راق ،  مؤكدين 
ان بالده��م ستش��ارك ف��ي مؤمتر 
الكوي��ت  وس��يتم االع��الن خالل 
املؤمت��ر عن مقدار املنح��ة والدعم 
الذي س��تقدمه تركيا للعراق من 
اجل متك��ن احلكومة العراقية من 
تنفيذ البرامج واملشاريع التنموية 

اخلاصة باعادة االعمار .

وزير التجارة يبحث في أنقرة تطوير العالقات االقتصادية مع تركيا 
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البصرة - سعدي السند:

بجامع��ة  القان��ون  كلي��ة  نظم��ت 
البصرة حلقة نقاشية عن التكييف 
اخلاطئ ف��ي الدعوى املدنية)دراس��ة 
مقارن��ة(  وق��د اك��دت الباحثة زمن 
فوزي ان تكييف الدع��وى املدنية امر 
مه��م للوصول ال��ى احلك��م العادل 
في القضي��ة املنظورة والتكييف هو 
اعط��اء الوصف القانون��ي الصحيح 
لوقائع الدع��وى واخلطأ في التكييف 
ي��ؤدي إلى الكثي��ر من اإلش��كاليات 
القانونية من تأثيرها على اختصاص 
احملكم��ة التي تنظر الدع��وى او عدم 
اختصاص احملكمة التي تنظر الطعن 
وكذلك ي��ؤدي الى عدم صحة احلكم 
القضائي مم��ا يكون عرض��ة للطعن 
فيه وألهمي��ة املوضوع وع��دم وجود 
قاعدة عامة حت��دد الضوابط اخلاصة 
بتكييف الدعوى املدنية مما يؤدي الى 
اخلط��أ ف��ي تكييفها وان اش��كالية 
املوض��وع ناجتة ع��ن ان التكييف هو 
مس��ألة عملي��ة وليس��ت مس��ألة 
القان��ون  ان  كم��ا  مح��ددة  نظري��ة 
ل��م يتضمن نص��ا واح��دا يواجه به 
التكييف اخلاطئ في الدعوى املدنية 
وأحجام التشريع والفقه في الدخول 

في هذا الطريق.

دور اجلامعات في دعم القطاع 
الصناعي

ونظمت كلية الهندسة في جامعة 
البصرة وبالتعاون م��ع هيئة البحث 
والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة 
ورشة عمل بعنوان ) دور اجلامعات في 

دعم القطاع الصناعي( 
وبني عميد كلية الهندس��ة الدكتور 
ربي��ع هاش��م ثجي��ل إن اله��دف من 
الورش��ة هو بي��ان رؤى وزارة الصناعة 
واملعادن في تطوير القطاع الصناعي 
ف��ي الع��راق من خ��ال التع��اون مع 
اجلامع��ات العراقية وتفعيل نش��اط 
وإدخالها حيز  واالختراع��ات  البحوث 

اإلنتاج في شركات الوزارة. 
وج��رى خ��ال الورش��ة ع��رض بعض 
التجارب الصناعي��ة جلامعة البصرة 
والت��ي تص��ب ف��ي خدم��ة وتطوي��ر 
القطاع الصناع��ي احلكومي واخلاص 
وس��وق العم��ل ، وأوض��ح ثجي��ل إن 
الورشة تضمنت عددا من احملاور منها 

ع��رض رؤي��ا وزارة الصناع��ة واملعادن 
باإلضاف��ة إل��ى رؤي��ة وزارة التعلي��م 
العالي والبحث العلمي وعرض جتارب 
كلي��ات الهندس��ة والعل��وم ومركز 

أبحاث البوليمر في جامعة البصرة.
وأوص��ت الورش��ة بض��رورة تفعي��ل 
العمل ب��ني ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن وجامع��ة البص��رة ، كم��ا 
لتوقي��ع مذك��رة  تق��دمي مقت��رح  مت 
تفاهم ب��ني هيئة البح��ث والتطوير 
الصناع��ي م��ع اجلامعة ته��دف إلى 
تقدمي التسهيات العلمية والعملية 
و تبادل اخلبرات وعق��د لقاءات ثنائية 

بشكل دوري بني الطرفني.

العالقة بني الدوبالر ونتائجه على 
اجلنني

وناقش��ت رس��الة دبل��وم ف��ي كلية 
الط��ب بجامع��ة البص��رة للطالبه 
هال��ه هادي عبد )العاقة بني الدوبار 
ونتائج��ه عل��ى اجلنني ف��ي مريضات 

ضغط احلم��ل( ، وأظهرت النتائج بأن 
اكث��ر املريض��ات ممن يص��ن بضغط 
احلوامل م��ع ارتف��اع البروتني لديهن 
قياس دوبار غي��ر طبيعي واملريضات 
ممن لديهن قياس دوبل��ر غير طبيعي 
لديهن نتائج ضارة على اجلنني وقياس 
الدوبلر غي��ر الطبيعي غي��ر معتمد 
عل��ى مدى الضغط او ش��دة املرض ، 
واوصت الباحثة باالستعانة بفحص 
الدوبارعند وضع اس��تراتيجة لعاج 

هذا املرض.

العالقة بني سكري احلمل وحتليل 
الغدة الدرقية

وناقش��ت رس��الة دبل��وم ف��ي كلية 
الط��ب بجامع��ة البص��رة للطالبة 
صف��اء حس��ن صاح��ب العاقة بني 
س��كري احلمل وحتليل الغدة الدرقية 
و ته��دف الرس��الة ال��ى املقارنة بني 
وظيف��ة الغدة الدرقية لدى النس��اء 
احلوام��ل الت��ي تعان��ي من س��كري 

احلمل والنس��اء الت��ي ال تعاني منه ، 
واستنتجت الباحثة بأنه توجد عاقة 
واضحة بني سكري احلمل واضطراب 
وظائف الغ��دة الدرقية حيث وجدت 
عاق��ة واضحة ب��ني س��كري احلمل 
وهبوط الغدة الدرقية، وأوصت باجراء 
فحوص��ات للغ��دة الدرقية للنس��اء 
احلوام��ل الت��ي تعان��ي من س��كري 

احلمل.

توقيت العملية القيصرية
وبحثت رسالة دبلوم في كلية الطب 
بجامعة البصرة عن ) توقيت العملية 
القيصرية االختيارية النوع في احدى 
مستش��فيات البصرة وتأثيرها على 
حديث��ي الوالدة ( للطالبة مها صالح 
ال��ى  الدراس��ة  وته��دف   ، فلغ��وص 
اتب��اع أخصائ��ي النس��ائية والتوليد 
للتوجيهات حس��ب توقيت العملية 
القيصري��ة اختياري��ة الن��وع وتأثي��ر 
العملي��ة القيصري��ة اختيارية النوع 

على حديثي الوالدة ، وأظهرت النتائج 
ان 7. %66 م��ن العملي��ات القيصرية 
االختياري��ة اجن��زت بعم��ر احلمل اقل 
م��ن 39 اس��بوعا وفق��ط %3.33 من 
العملي��ات اجن��زت ف��ي عم��ر احلمل 
39 اس��بوعا او اكثر والس��بب االكثر 
ش��يوعا الج��راء العملية ه��و وجود 
عملية قيصرية سابقة او اكثر وتليه 
س��وء مجئ اجلنني ، وأوصت الباحثة 
بان هناك نسبة عالية من العمليات 
التي  الن��وع  االختياري��ة  القيصري��ة 
اجنزت في وقت ابكر مما اوصى به املبدأ 
التوجيهي وه��ذا يرتبط بزيادة معدل 

املرض والوفيات بني حديثي الوالدة. 

آخر املستجدات في مرض 
السكري

ونظم ف��رع الكيمياء احلياتية ووحدة 
التعلي��م الطبي املس��تمر في كلية 
الطب بجامع��ة البصرة ندوة علمية 
بعن��وان ) اخر املس��تجدات في مرض 

الس��كري ( تناولت اخر املس��تجدات 
ف��ي ش��تى النواحي التش��خيصية 
والس��ريرية والعاجي��ة ف��ي م��رض 

السكري . 
كاظ��م  س��لمان  الدكت��ور  وذك��ر 
حتقي��ق  ال��ى  ته��دف  الن��دوة  ان 
االس��تفادة من التطورات احلاصلة 
ف��ي مرض الس��كري ف��ي مختلف 
والتشخيصية  الس��ريرية  اجلوانب 
والعاجي��ة من اجل تقليل مخاطر 
الس��ريرية  ومضاعفاته  الس��كري 
املتعددة وأوصى املشاركون بضرورة 
العلمية  النشاطات  استمرار عقد 
بخصوص مرض الس��كري ملواكبة 
احلاصل��ة مبختلف  التط��ورات  اخر 
نواحي امل��رض وذلك م��ن اجل احلد 
من مخاطر هذا املرض والتقليل من 
السريرية  ومش��كاته  مضاعفاته 
االس��تمرار  وض��رورة  املتع��ددة 
بالتوعية الصحية مبرض الس��كري 

ومخاطره ومضاعفاته املتعددة .

»الصباح الجديد« تتابع عددا من األنشطة والفعاليات في الكليات 

جامعة البصرة تنّظم عددا من الحلقات النقاشية المتخصصة

لم يتضمن قانون 
الدعوى المدنية 
نصا واحدا يواجه 
به التكييف الخاطئ 
وأحجام التشريع 
والفقه في الدخول 
في هذا الطريق

الباحثة زمن فوزي تلقي بحثها القانوني عن تكييف الدعوى املدنية

تشكيل محكمة جديدة
 في ناحية القوش بالموصل

العراق وبلغاريا يبحثان 
التعاون الزراعي بين البلدين 

ورشة عمل لحماية 
المنتج المحلي 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مجل��س القضاء األعلى، تش��كيل محكمة 
جديدة ف��ي ناحية الق��وش في محافظ��ة نينوى، 

ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى االحتادية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار املتحدث الرسمي 
جمللس القضاء األعلى إن »احملكمة ش��كلت باس��م 
دار القض��اء ف��ي ناحي��ة القوش، وتض��م محاكم 
بداءة واحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة 

حتقيق«.
ولفت بيرق��دار الى ان »دار القضاء يرتبط برئاس��ة 
محكمة استئناف نينوى االحتادية ومت تشكيله بناًء 
على ما عرضته رئاس��ة اس��تئناف نينوى واستناداً 
ألحكام قانون التنظيم القضائي رقم 160لس��نة 

.»1979

بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت مدير ع��ام دائ��رة التخطيط واملتابع��ة لوزارة 
الزراعة سوزان محمد جواد مع وفد سفارة جمهورية 
بلغاريا برئاس��ة دميتر اوكرينوف مدير قس��م التجاري 
واالقتصادي وفالنتني نيكولوف نائب رئيس البعثة في 

السفارة أفاق اجملال الزراعي بني البلدين الصديقني .
وجرى خال اللقاء اس��تعراض أفاق التع��اون الزراعي 
وسبل النهوض بهذا القطاع احليوي وتعزيز العاقات 
في اجمل��ال النباتي واحليواني ب��ني البلدين بغية تنمية 

العملية الزراعية .
وأك��دت املدير الع��ام ب��أن عملية اس��تيراد املنتجات 
الزراعية تخضع للقوانني والضوابط الصادرة من قبل 
احلكوم��ة العراقية وم��ن خال وزارة الزراع��ة ، اذ انها 
تس��عى إلى تطوير القطاع الزراع��ي وحتقيق الفائدة 
ل��ه إضافة إلى نق��ل وتوطني تقان��ات الزراعة احلديثة 
واستيراد األسمدة العضوية الصديقة للبيئة لضمان 

سامة احملاصيل واخلضر الزراعية ومنتجاتها .

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت دائرة تطويرالقطاع اخلاص ف��ي وزارة التجارة 
ورشة عمل حول حماية املنتج الوطني من املمارسات 

التجارية الضارة .
واوض��ح مديرع��ام الدائرة لقد مت خال الورش��ة التي 
شارك فيها موظفون من دوائر وشركات الوزارة تقدمي 
ش��رح عن مفهوم احلماية والبضاعة واملنتج وكيفية 
حتدي��د قوة املنت��ج الوطني وما ه��ي دورة حياة املنتج 
اضافة الى مناقش��ة قان��ون حماية املنت��ج العراقي 
رقم 11 لس��نة 2010 وكيفة حماية املنتج احمللي من 
املمارس��ات الضارة وكذلك التعري��ف مبفهوم االغراق 
وانواعه وس��بل مكافحتة ومناقشة نظام الهارسب 
كامن��وذج حلماية املنت��ج احمللي العراق��ي واجراء متارين 

لشرح الية عمل نظام الهارسب .
واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان الدائرة ته��دف من اقامة 
ورش��ات العمل والدورات الى تطوير مهارات العاملني 
واملوظفني وتوس��يع مداركهم ف��ي املواضيع اخملتلفة 
الت��ي تتناوله��ا تل��ك الورش��ات وال��دورات ولارتقاء 

مبستوى العمل الوظيفي.
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واسط - الصباح الجديد:
نظم قس��م هيئ��ة ذوي االعاقة 
ف��ي  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
محافظة واس��ط مجموعة من 
ال��دورات التدريبية لألش��خاص 

ذوي االعاق��ة مل��دة ثاثة اش��هر 
بالتنس��يق مع قس��م التدريب 
املهن��ي في احملافظ��ة ، تتضمن 
)برامجي��ات احلاس��وب واللغ��ة 
الرجالي��ة  واحلاق��ة  اإلجنليزي��ة 

ف��ي  واح��دة  دورة  ع��ن  فض��ا 
صيانة احلاس��وب والتأسيسات 
الكهربائية واحلاقة النسائية(. 

وق��ال رئيس هيئ��ة ذوي االعاقة 
واالحتياج��ات اخلاصة ف��ي وزارة 

االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
ال��رزاق  عب��د  اصغ��ر  القاض��ي 
املوس��وي ان هذه ال��دورات تأتي 
في إطار خط��ة الهيئة لتأهيل 
ومتكني األش��خاص ذوي االعاقة 

طاقاته��م  اس��تثمار  لغ��رض 
وتفعيل دورهم باجملتمع كعناصر 
منتج��ة من خ��ال زجه��م في 
دورات تت��اءم مع ن��وع وطبيعة 
الدراس��ي  والتحصي��ل  الع��وق 

خللق جيل من املعوقني الفاعلني 
في اجملتمع والقادرين على البناء 
ع��ن حتقي��ق  واالعم��ار، فض��ا 
تطلعاته��م في العي��ش اآلمن 

والكرمي. 

دورات تدريبية للمعوقين في محافظة واسط 

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العامة اجناز 
طري��ق  وتبلي��ط  صيان��ة  اعم��ال 
)كوكجل��ي - موص��ل – اربي��ل( في 

محافظة نينوى. 
وذك��ر املرك��ز االعامي لل��وزارة ان 
مديري��ة بلدي��ة املوص��ل التابع��ة 
ملديري��ة البلدي��ات العام��ة اح��دى 
تش��كيات ال��وزارة اجن��زت اعم��ال 
تأهي��ل وتبلي��ط الش��ارع الرئي��س 
وال��ذي  كوكجل��ي  منطق��ة  ف��ي 
يرب��ط ماب��ني موص��ل - اربيل قرب 
مدخ��ل املعام��ل حي��ث مت اكس��اء 
مايق��رب من )945( مت��را تافيا من 
حدوث االختناقات املرورية في اثناء 
العمل ، مبينا ان كمية االس��فلت 

املس��تعمل في هذه احلملة بلغت 
(225( طنا.

من جانب اخر شرعت ماكات بلدية 
املوص��ل متمثلة مبف��ارز التجاوزات 
التابع��ة لقطاعات مديري��ة بلدية 
املوصل بإزالة العديد من التجاوزات 
احلاصل��ة عل��ى اراض��ي الدولة من 
قب��ل املواطنني في ع��دة احياء من 
مدين��ة املوص��ل بجانبيه��ا االمي��ن 
واأليسر ، اضافة الى ازالة االعانات 
العشوائية من شوارع املدينة ، ويأتي 
ذلك ضمن النشاطات اليومية التي 
تقوم به��ا للحد م��ن التجاوز على 
االراضي التي تبنى عش��وائيا والتي 
تظهر املدينة بصورة ال تتناسب مع 

الذوق العام.
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 

املباش��رة بتنفيذ اعمالها  االعمار، 
بأع��ادة تأهي��ل وصيانة ش��ارع أبي 
اخلصي��ب الس��ياحي بقض��اء أبي 

اخلصيب في محافظة البصرة .
وذك��ر املرك��ز االعامي لل��وزارة ان 
امل��اكات الهندس��ية والفنية في 
مديرية بلدية أبي اخلصيب التابعة 
ملديري��ة البلدي��ات العام��ة أح��دى 
تش��كيات الوزارة باشرت أعمالها 
بتأهي��ل وإعادة أكس��اء ش��ارع أبي 
اخلصي��ب الس��ياحي بقض��اء أبي 
اخلصيب ف��ي احملافظة ومبش��اركة 

العديد من اآلليات التخصصية.
وب��ني املرك��ز االعام��ي ان اعم��ال 
التأهيل شملت قلع أكتاف الطريق 
وبع��رض ) 4م ( إل��ى ) 5 م ( م��ن كا 
اجلانب��ني وفرش��ه باحلص��ى اخلابط 

ورش��ة وحدل��ه ث��م نص��ب كليات 
وأنابي��ب االمط��ار لغ��رض تصريف 
مي��اه اإلمطار عل��ى األنه��ر لكون 
قضاء أب��ي اخلصيب يتمت��ع بكثرة 
األنهر املمت��دة على جانبي الطريق 
وم��ن ث��م ص��ب القوال��ب اجلانبية 
واألرصف��ة جلانب��ي الش��ارع ،فضاً 
عن أعمال قش��ط اإلسفلت القدمي 
للش��ارع ومعاجلة احلف��ر والروطان 
ومن ثم االكس��اء بط��ول )12( كم 
وبعرض )8( م ،مش��يراً ال��ى ان هذا  
املنفذ يع��د الرئيس��ي لقضاء أبي 
اخلصي��ب إضافة إلى ان��ه ميتد بني 
بس��اتني زراعي��ة عل��ى كا جانبيه 
حي��ث نفذ العمل على عدة مراحل 
املتاح��ة  واإلمكاني��ات  وباجله��ود 

للبلدية.

بغداد - الصباح الجديد:
بلغ عدد مراجعي العيادات الطبية 
الش��عبية في بغ��داد واحملافظات 
خال ع��ام 2017 أكثر من مليوني 
املصاب��ني  م��ن  س��واء  مراج��ع 
باألم��راض العام��ة أو املزمن��ة أو 

عاج األسنان.
وق��ال مدير ع��ام الدائ��رة الدكتور 
حازم عبد ال��رزاق اجلميلي ، أعدت 

دائرتنا ومن خال قسم التخطيط 
امل��وارد إحصائي��ة بعدد  وتنمي��ة 
الطبي��ة  العي��ادات  مراجع��ي 
الش��عبية في بغ��داد واحملافظات 
، مبين��ة أن أعداده��م وصلت إلى 
مليونني و317 الفا و797 مراجعا(.

وأشار املدير العام إلى أن مراجعي 
العي��ادات الطبية الش��عبية في 
عموم العراق من املصابني باألمراض 

العامة بلغ 904 االف و722 مريضا 
أم��ا املصاب��ني باألم��راض املزمنة 
فكان عددهم  مليون��ا و368 الفا 
و280 مريضا وع��دد الذين مت عاج 
أس��نانهم من املراجعني فبلغ 44 

الفا و795 مراجعا .
وأكد اجلميلي أن العيادات الطبية 
الش��عبية تق��دم خدم��ات طبية 
ملراجعيها  وعاجية  وتشخيصية 

الدوام  وتس��تقبل املرض��ى بع��د 
الرسمي من الساعة 4 عصراً إلى 
الس��ابعة مس��اء وبذلك يتمكن 
األش��خاص الذي��ن لي��س لديهم 
وقت صباحا كأن يكونوا موظفني 
أو كس��بة لزي��ارة املستش��فى أو 
املركز الصح��ي الذهاب إلى اقرب 
لتلق��ي  عي��ادة طبي��ة ش��عبية 

العاج املناسب .

بغداد - الصباح الجديد:
طالب مع��اون مدير عام الش��ركة 
العام��ة لاس��منت العراقية مدير 
اجلنوبي��ة  االس��منت  معاوني��ة 
ناج��ي  محم��د حس��ن  املهن��دس 
واجلهات  الق��رار  واصحاب  احلكومة 
النظ��ر  واع��ادة  مبراجع��ة  املعني��ة 
باس��عار بي��ع النفط االس��ود الذي 
حتتاجه الشركة في تشغيل املعامل 

واحملطات الكهربائية العائدة لها.
واكد ناجي في تصريح خاص للمركز 
االعام��ي ف��ي ال��وزارة ان االرتف��اع 

املفاج��ئ ف��ي س��عر بي��ع النف��ط 
االسود الى )150( دينارا للتر الواحد 
س��يؤدي الى زيادة في كلف االنتاج 
مايؤث��ر س��لبا عل��ى اداء وانتاجية 
وخطط الشركة ومؤشراتها املالية 
لع��ام 2018 وانع��كاس ذل��ك على 
دع��م املواط��ن بتخفي��ض اس��عار 
بيع االس��منت ، الفت��ا الى ان كلف 
االنت��اج تت��وزع بش��كل رئيس على 
النف��ط بنس��بة )%40( اضافة الى 
املاك والكهرباء ، مناشدا احلكومة 
واجله��ات املعنية بتخفيض س��عر 

البيع للنفط االسود لدعم املعامل 
لاس��منت  املنتج��ة  احلكومي��ة 
واالرتق��اء بصناع��ة االس��منت في 

العراق .
معاوني��ة  ان  ال��ى  ناج��ي  واش��ار 
االسمنت اجلنوبية التابعة للشركة 
والتي  العراقية  العامة لاس��منت 
ف��ي  موزع��ة  معام��ل   )8( تض��م 
محافظ��ات النجف وكرباء واملثنى 
وباب��ل والبص��رة حقق��ت خطتها 
املوضوع��ة لع��ام 2017 م��ع  زيادة 
كميات االنتاج ع��ن ما مخطط له 

وبنس��بة تطور )%27( مقارنة بعام 
2016 وانه��ا عازم��ة عل��ى تنفي��ذ 
خطتها املعدة للع��ام اجلاري 2018 
االنتاجي��ة  بطاقاته��ا  بالصع��ود 
وحتقي��ق نس��ب تط��ور عالية تصل 
الى )%165( مع االلتزام باس��عار بيع 
االس��منت املتفق عليه��ا والبالغة 
(90( ال��ف فمادون بع��د تنفيذ قرار 
(409( لس��نة 2015 ال��ذي اس��هم 
بش��كل كبير في حتفيز وتش��جيع 
املعامل على حتقيق االكتفاء الذاتي 

ملادة االسمنت.

تبليط طريق )كوكجلي - موصل - أربيل( وشارع أبو الخصيب بالبصرة

»الشعبية« استقبلت أكثر من مليوني مراجع في 2017

االسمنت تطالب بتخفيض أسعار النفط األسود لمعاملها 



الصباح الجديد - وكاالت :

انتهك��ت كوريا الش��مالية عقوبات 
األمم املتحدة املفروضة عليها وجنت 
نح��و 200 ملي��ون دوالر م��ن صادرات 
سلع محظورة في 2017 وفقا لتقرير 
س��ري أعده مراقبون مستقلون من 
األمم املتح��دة اتهموه��ا أيضا بتزويد 

سوريا وميامنار بالسالح.
وج��اء ف��ي التقرير املوج��ه إلى جلنة 
العقوبات ف��ي مجلس األمن الدولي 
والذي اطلعت عليه رويترز امس االول 
اجلمعة أن املراقبني حققوا في تعاون 
قائم في مجال الصواريخ الباليستية 
يش��مل أكثر من 40 شحنة لم تبلغ 
عنه��ا كوري��ا الش��مالية م��ن قبل، 
ب��ني عام��ي 2012 و2017 إل��ى مركز 
الدراس��ات والبح��وث العلمي��ة في 
س��وريا والذي يش��رف عل��ى برنامج 

األسلحة الكيماوية في البالد.
وكش��ف التحقي��ق ع��ن »املزيد من 
األدل��ة عل��ى انتهاك حظر الس��الح 
وخروق��ات أخرى تش��مل نق��ل مواد 
تس��تعمل ف��ي برام��ج الصواري��خ 

الباليستية واألسلحة الكيماوية«.
كم��ا فح��ص املراقب��ون حمولة من 
ش��حنتني كانت��ا ف��ي الطري��ق إلى 

س��وريا واعترضتهم��ا بل��دان لم يرد 
ذكر ألسمائها. وذكروا أن الشحنتني 
اش��تملتا عل��ى كمي��ة م��ن البالط 
املق��اوم لألحم��اض ميكنه��ا تغطية 
منطق��ة تعادل مس��احة مش��روع 

صناعي على نطاق كبير.
وذكر مسؤلون في بلد، لم يورد التقرير 
الش��حنتني  إن  للمراقب��ني  اس��مه، 
املضبوطت��ني ميكن »اس��تخدامهما 
ف��ي تبليط اجل��دار الداخل��ي ملصنع 

كيماويات«.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها 
الكيماوي��ة ف��ي ع��ام 2013. لك��ن 
أس��لحة  ومفتش��ي  دبلوماس��يني 
تك��ون  رمب��ا  أنه��ا  ف��ي  يش��تبهون 
احتفظ��ت أو ط��ورت س��را ق��درات 

جديدة للتسلح الكيماوي.
وق��ال مراقب��و األمم املتح��دة أيض��ا 
إن بل��دا ل��م يذك��روا اس��مه ذكر أن 
لدي��ه أدلة على أن ميامنار اس��تلمت 
نظ��م صواريخ باليس��تية من كوريا 
الشمالية وكذلك أسلحة تقليدية 
تش��مل قاذف��ات صواري��خ متعددة 

وصواريخ أرض/جو.
وقال س��فير ميامنار لدى األمم املتحدة 
هاو دو س��وان إن حكومة بلده »ليس 
لديها عالقة قائمة تتعلق باألسلحة 
ب��أي ح��ال م��ن األح��وال م��ع كوريا 

الشمالية«، مؤكدا التزامها بقرارات 
مجلس األمن الدولي.

وق��ال املراقبون في التقري��ر إن كوريا 
الش��مالية أرس��لت ش��حنات م��ن 
الفح��م ملوانئ في دول منها روس��يا 
والصني وماليزيا وفيتنام باستخدام 
أوراق مزورة تش��ير إل��ى أن دوال أخرى 
مثل روس��يا والصني هي دول املنشأ 

وليس كوريا الشمالية.
وكان مجل��س األم��ن ال��ذي يض��م 
15 عض��وا قد أي��د باإلجم��اع تعزيز 
العقوب��ات املفروض��ة عل��ى كوري��ا 
الشمالية منذ عام 2006 في محاولة 
لعرقلة متويل برنامج بيوجنياجن النووي 
الباليس��تية،  للصواريخ  وبرنامجها 
وحظر صادرات تشمل الفحم واحلديد 

والرص��اص واملنس��وجات واملأكوالت 
البحرية وحدد سقفا لواردات النفط 

اخلام ومنتجات البترول املكررة.
وكتب مراقبو األمم املتحدة في التقرير 
الذي يقع في 213 صفحة »جمهورية 
الدميقراطي��ة  الش��عبية  كوري��ا 
تس��تهزئ بالفعل بأح��دث القرارات 
عن طريق اس��تغالل سالس��ل إمداد 

النف��ط العاملي��ة وتوري��ط مواطنني 
أجانب ومكاتب تس��جيل ش��ركات 

بحرية والنظام املصرفي الدولي«.
ولم ترد بعثة كوريا الش��مالية باألمم 
املتح��دة على طل��ب بالتعليق على 
التقرير. وقالت روس��يا والصني مرارا 
إنهما تطبقان عقوبات األمم املتحدة 

على كوريا الشمالية.
ينص ق��رار جمللس األمن صدر في عام 
2016 عل��ى حتديد س��قف لصادرات 
الفح��م ويل��زم ال��دول بإب��الغ جلنة 
واردات  أي  ع��ن  باجملل��س  العقوب��ات 
فحم من كوريا الشمالية. ثم حظر 
مجلس األمن جميع ص��ادرات كوريا 
الش��مالية من الفح��م في اخلامس 

من آب.
وحترى مراقبو األمم املتحدة بش��أن 16 
شحنة فحم خالل الفترة بني كانون 
الثان��ي واخلامس من أغس��طس آب 
ملوانئ في روس��يا والص��ني وماليزيا 
وفيتن��ام. وقال��وا إن ماليزيا أخطرت 
مجلس األمن بش��أن شحنة واحدة 
وأن اخلمس عش��رة ش��حنة األخرى 

انتهكت العقوبات.
وبع��د ف��رض حظر ص��ادرات الفحم 
في اخلامس من أغس��طس آب حقق 
مفتشو األمم املتحدة في 23 شحنة 
فحم إلى موانئ في روس��يا والصني 

وكوريا اجلنوبية وفيتنام. وقال مراقبو 
األمم املتحدة إن جميع هذه الشحنات 

»متثل انتهاكا للقرار إن تأكدت«.
وق��ال املراقبون »جمع��ت جمهورية 
كوري��ا الش��عبية الدميقراطي��ة بني 
أمن��اط مالح��ة مضلل��ة والتالع��ب 
الش��حنات م��ن  باإلش��ارات ونق��ل 
س��فينة ألخرى وكذل��ك تزوير وثائق 

إلخفاء بلد املنشأ«.
كم��ا حقق مراقب��و األمم املتحدة في 
»حاالت نق��ل منتج��ات نفطية من 
سفينة إلى أخرى مبا ينتهك )عقوبات 
األمم املتحدة(، واكتشفوا أن وراء هذه 
السفن ش��بكة تتمركز أساسا في 

تايوان«.
وق��ال املراقب��ون إن بلدا ل��م يذكروا 
اس��مه أبلغهم أن كوريا الشمالية 
أج��رت عملي��ات نقل كه��ذه خارج 
ميناءيها وونس��ان ونامبو وفي املياة 
الدولي��ة ب��ني البح��ر األصف��ر وبحر 
الصني الش��رقي خ��الل الفت��رة بني 
أكتوب��ر تش��رين األول ويناي��ر كانون 

الثاني.
وأش��ار التقرير إلى أن��ه يجري أيضا 
التحقيق بشأن عدة شركات نفطية 
متعددة اجلنسيات، لم يورد أسماءها، 
لدورها في سلس��لة إمداد منتجات 

بترولية نُقلت إلى كوريا الشمالية.
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الصباح الجديد - وكاالت:
اعلن اجليش االس��رائيلي ش��ن غ��ارة على جنوب 
غزة امس السبت بعد اطالق صاروخ من القطاع 
الفلس��طيني على جنوب اس��رائيل ليال بدون ان 

يسبب اصابات.
وقال في بيان »ردا على اطالق صاروخ على جنوب 
اسرائيل ، شنت طائرات ضربة على موقع مكون 

من بنيتني عسكريتني«.
واوضح مصدر امني فلسطيني ان الغارة اصابت، 
في غرب مدين��ة رفح، موقعا لكتائ��ب عز الدين 
القس��ام اجلناح العس��كري حلركة حماس التي 
تس��يطر على قطاع غزة، مش��يرا ال��ى انها لم 

تسبب سقوط جرحى.
من جهتها، ذك��رت اذاعة اجليش االس��رائيلي ان 
الص��اروخ الذي اطل��ق من غزة س��قط في ارض 

خالية ولم يؤد الى اصابات.
وكان الطي��ران احلربي االس��رائيلي قصف موقعا 
حلرك��ة حم��اس ام��س االول اجلمعة في ش��مال 
غزة بعد اطالق صاروخ م��ن القطاع احملاصر، وفق 
اجليش االس��رائيلي. وافاد مراس��لو وكالة فرانس 
برس ان الطيران االسرائيلي قصف منطقة قرب 

بيت حانون في شمال قطاع غزة.
وأطلق��ت الفصائل املس��لحة في غزة عش��رين 
صاروخ��ا وقذيفة ه��اون على االق��ل على جنوب 
إس��رائيل، من��ذ أن أعل��ن الرئي��س األميركي في 
السادس من كانون األول 2017 االعتراف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل.
وغالبا ما تقوم فصائل اسالمية باطالق صواريخ، 
لكن اس��رائيل حتمل قادة حماس مس��ؤولية اي 
هجمات انطالق��ا من القطاع، وترد مس��تهدفة 

مواقع للحركة.
وتلتزم اس��رائيل وحماس وقفا هشا الطالق النار 
منذ انتهاء احل��رب التي ش��نتها الدولة العبرية 
على غزة صيف 2014 وكانت الثالثة منذ سيطرة 

احلركة االسالمية على القطاع في 2007.

الصباح الجديد - وكاالت:
رأى األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
أن عملية الس��الم السورية وصلت إلى مرحلة 
مهم��ة بع��د عق��د مؤمت��ر احل��وار الوطني في 

سوتشي.
وأش��ار غوتيري��ش، خ��الل مؤمت��ر صحفي عقد 
امس الس��بت إلى موافقة املشاركني في مؤمتر 
سوتش��ي على تشكيل جلنة دس��تورية برعاية 
األمم املتحدة ومبا يتواف��ق مع قرار مجلس األمن 

.2254
وقال: »هناك تفاهم بأن مثل هذه اللجنة يجب 
أن تش��كل، عل��ى األق��ل، من احلكوم��ة وممثلي 
املعارض��ة ف��ي احملادثات الس��ورية ف��ي جنيف، 
واخلبراء الس��وريني واجملتمع املدني واملس��تقلني 
وق��ادة العش��ائر والنس��اء. وس��تتضمن أيضا 
متثي��ال كافيا من املكونات العرقية والدينية في 

سوريا«.
وأض��اف أن املؤمتر أك��د  على أن االتف��اق األخير 
ح��ول والية اللجنة وصالحياتها وقواعد عملها 
ومعايي��ر االختيار، س��يتم التوص��ل إليها في 

احملادثات التي تقودها األمم املتحدة في جنيف.
وتاب��ع األم��ني الع��ام أن مبعوث��ه الدول��ي إلى 
سوريا س��تيفان دي ميستورا سيعمل انطالقا 
من نتائج مؤمتر سوتش��ي عل��ى حتقيق الهدف 
املش��ترك، وهو التطبيق الكامل لقرار مجلس 

األمن 2254 وإعالن جنيف.
ودعا غوتيريش إلى ضرورة أن يرافق حتقيق التقدم 
على مس��ار التسوية السياس��ية للصراع في 

سوريا، إحراز تقدم على األرض.

غارة جوية 
إسرائيلية على قّطاع 
غزة بعد إطالق صاروخ 

عملية السالم السورية 
وصلت إلى مرحلة 

مهمة بعد »سوتشي«

الصباح الجديد - وكاالت:

املدني��ة  احلرك��ة  قال��ت 
الدميقراطي��ة، التي تضم أحزابا 
وشخصيات معارضة في مصر، 
امس االول اجلمعة إنها تش��عر 
»بعمي��ق القلق« من تصريحات 
للرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
تضمنت حتذيرا ش��ديد اللهجة 
إلى كل م��ن يتطل��ع إلى حتدي 

حكمه.
ووجه السيس��ي حتذيره األربعاء 
املاض��ي بع��د ي��وم م��ن دع��وة 
احلركة املدنية الدميقراطية إلى 
مقاطعة االنتخابات الرئاس��ية 
املقررة على م��دى ثالثة أيام من 

26 إلى 28 آذار.
وقال السيسي »احذروا، الكالم 
الل��ي اتعم��ل م��ن س��بع مت��ن 
س��نني م��ش هيتك��رر تاني في 
مصر« في إش��ارة على ما يبدو 
إلى االنتفاضة الش��عبية التي 
اندلع��ت ع��ام 2011 وأطاح��ت 
بالرئيس السابق حسني مبارك 
وأعقبتها سنوات من االضطراب 

السياسي واالقتصادي.
وقال��ت احلركة املعارض��ة، التي 
و150  أح��زاب  ثماني��ة  تض��م 
سياس��يا وناش��طا، في بيانها 
ام��س االول اجلمعة »إن األحزاب 
ف��ي  املؤتلف��ة  والش��خصيات 
احلرك��ة املدني��ة الدميقراطية... 
تستشعر عميق القلق من بعض 
ما قد حتمله ه��ذه التصريحات 

من دالالت وإشارات«.
وأضاف��ت »إذا كان املقصود من 
التصري��ح ب��أن م��ا ح��دث منذ 
سبع س��نوات لن يتكرر هو ثورة 
٢٥ يناي��ر )2011( التي مجدتها 
ديباجة الدستور ومنها يستمد 
النظ��ام القائم ش��رعيته، فإن 
ه��ذه الث��ورة متث��ل واح��دة من 
املصري  التاريخ  أكثر صفح��ات 
إشراقا رغم ما يقوم به البعض 
الرس��مية وش��به  الدوائر  ف��ي 
الرسمية من تش��ويهها ورغم 

إيداع شبابها في السجون.
»التفس��ير الوحي��د الذي ميكن 
أن نقبل��ه له��ذا التصري��ح هو 
أن املمارس��ات الفاس��دة وال��ال 
لنظام  واملس��تبدة  دميقراطي��ة 
مب��ارك الت��ي أدت إل��ي ان��دالع 

الثورة لن تتكرر«.

وميث��ل هذا البي��ان حتديا صريحا 
للسيس��ي وانتق��ادا علنيا نادرا 

لتصريحاته.
التي  املدني��ة،  احلرك��ة  وتض��م 
تشكلت في كانون األول، ثمانية 
أح��زاب ه��ي الدس��تور والعدل 
واملصري الدميقراطي االجتماعي 
وتي��ار الكرام��ة ومص��ر احلري��ة 
الشعبي االشتراكي  والتحالف 
واإلص��الح والتنمي��ة والعي��ش 

واحلرية )حتت التأسيس(.
 150 أيض��ا  فيه��ا  ويش��ارك 
السياس��يني  م��ن  ش��خصية 
والنشطاء والشخصيات العامة 
م��ن أبرزه��م حمدي��ن صباحي، 
ال��ذي خاض انتخابات الرئاس��ة 
السيس��ي،  ض��د   2014 ف��ي 
السابق  الرئيس  وهشام جنينة 
للمحاس��بات،  املركزي  للجهاز 
احملامي احلقوقي  إل��ى  باإلضافة 
الس��ابق  والبرملاني  خالد عل��ي 

محمد أنور عصمت السادات.
وكان عل��ي والس��ادات يعتزمان 
الرئاسية  لالنتخابات  الترش��ح 
ذل��ك  ع��ن  تراجع��ا  لكنهم��ا 
بعراقي��ل  مستش��هدين 

وضع��ت في طري��ق حملتيهما 
وباستخدام اإلعالم لتشويههما 

وترهيب مؤيديهما.
وتراج��ع أيض��ا الفري��ق أحم��د 
ش��فيق رئي��س ال��وزراء وقائ��د 
الق��وات اجلوي��ة األس��بق ع��ن 
ف��ي خضم  االنتخابات  خ��وض 
انتقادات واس��عة له في وسائل 
اإلعالم، قائال إنه رأى أنه لن يكون 
»الشخص األمثل« لقيادة أمور 

الدولة خالل الفترة القادمة.
الفريق  الس��لطات  واحتج��زت 
سامي عنان رئيس أركان اجليش 
األسبق بعد إعالن نيته الترشح 
ووجه��ت له عدة تهم من بينها 
التزوي��ر والترش��ح دون احلصول 
عل��ى إذن من القوات املس��لحة 
التي ال يزال على قوتها بصفته 
وينف��ي  ُمس��تدعى.  ضابط��ا 

معاونوه ارتكابه أي مخالفات.
وتع��رض جنينة وه��و أحد قادة 
ثالث��ة  م��ن  العت��داء  حملت��ه 
أش��خاص خارج منزله السبت 
املاض��ي مما أس��فر ع��ن إصابته 

بجروح.
قال السيس��ي ف��ي تصريحاته 

ي��وم األربعاء أثن��اء افتتاح حقل 
بالبحر  للغ��از  العم��الق  ُظه��ر 
منجح��ش  ”الل��ي  املتوس��ط 
2011( هتنجحوه  )في  ساعتها 
دلوقت��ي؟ ال.. ال.. ال .. انت��و باي��ن 

عليكم متعرفونيش صحيح“.
بنب��رة حادة »اس��معوا  وأضاف 
اللي بقولكم علي��ه، اللي عايز 
يلعب في مص��ر ويضيعها الزم 
يخلص مني أنا األول، ألني أنا لن 

أسمح«.
وهدد السيس��ي، الذي اكتسح 
انتخاب��ات 2014 بع��د ع��ام من 
الرئي��س  حت��رك اجلي��ش لع��زل 
محمد مرس��ي املنتمي جلماعة 
اإلخوان املسلمني إثر احتجاجات 
حاش��دة على حكم��ه، بأنه قد 
يطلب م��ن املصريني النزول إلى 
»تفويضا  ليمنح��وه  الش��وارع 
م��ن  مواجه��ة  ف��ي  جدي��دا« 
وصفهم »باألش��رار »ولم يحدد 

من يقصدهم.
املدني��ة  احلرك��ة  وقال��ت 
الدميقراطي��ة ف��ي بيانها امس 
االول اجلمعة »تتس��اءل احلركة 
ع��ن فح��وي التفوي��ض اجلديد 

ال��ذي ق��د يطلب��ه الرئيس من 
املصريني، ونؤكد أن الدول ال تُدار 
بالتفويض��ات وحش��د املؤيدين 
في جتمعات سابقة التجهيز، بل 
تدار بالدس��تور واحترام احلريات. 
ونتس��اءل عن مح��ل التفويض 
هذه املرة؟ هل ه��و تفويٌض لوأد 
احلري��ات؟ أم قم��ع املعارضة؟ أم 

انتهاك الدستور؟«.
وأضافت احلرك��ة »محاولة ربط 
األمن بش��خص الرئيس وبقائه 
في منصبه هو نوع من محاولة 
إش��اعة اخل��وف ل��دي الناخ��ب 
املصري مب��ا يقوض مب��دأ حرية 

ونزاهة املنافسة االنتخابية«.
وكاد السيس��ي، الذي يس��عى 
للفوز بقترة ثانية وأخيرة مدتها 
أربع س��نوات، يخوض انتخابات 
م��ارس آذار وحي��دا ل��وال تق��دمي 
السياس��ي موس��ى مصطفى 
موس��ى رئيس ح��زب الغد أوراق 
الوطني��ة  للهيئ��ة  ترش��حه 
لالنتخابات قب��ل دقائق معدودة 
م��ن غلق ب��اب الترش��ح االثنني 

املاضي.
وكان موس��ى وحزبه من مؤيدي 

السيس��ي وهو ما أثار اتهامات 
م��ن املعارضة بأنه يش��ارك في 
مسرحية هدفها جتميل املشهد 
وحتى ال تصبح االنتخابات مجرد 
استفتاء على السيسي. ورفض 
املرشح هذه االتهامات ووصفها 

بأنها »كالم فارغ«.
املدني��ة  احلرك��ة  ودع��ت 
الدميقراطي��ة الش��عب املصري 
في بيان ص��در الثالث��اء املاضي 
إلى مقاطعة االنتخابات، وقالت 
إن الس��لطات قامت مبمارسات 
قس��ريا«  الس��احة  »إلخ��الء 

للسيسي.
واتهم��ت احلركة الدول��ة بغلق 
اجمل��ال العام وانتهاك الدس��تور 
وع��دم احترام احلق��وق واحلريات 
ف��ي  للسيس��ي  واالنحي��از 
االنتخاب��ات وتس��خير اإلع��الم 

لتشويه املنافسني.
املصري��ة  الس��لطات  وترف��ض 
االتهامات املوجه��ة لها وتدافع 
ع��ن س��المة ونزاه��ة العملية 
االنتخابي��ة. ودع��ت املواطن��ني 
ف��ي  بكثاف��ة  للمش��اركة 

االنتخابات واالختيار بحرية.

الحركة المدنية الديمقراطية في مصر
 قلقة من تحذير السيسي للمعارضة

الحركة المدنية 
الديمقراطية 

دعت إلى مقاطعة 
االنتخابات 

الرئاسية المقررة 
26 آذار

السيسي واالنتخابات الرئاسية 

تقـرير
أرسلت أسلحة لـ«سوريا وميانمار«

بيونج يانج جنت 200 مليون دوالر من صادرات محظورة 

تزويد اسلحة الى سوريا
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الصباح الجديد ــ وكاالت :
أفادت السلطات الليبية بانتشال 
13 جث��ة تع��ود ملهاجري��ن غي��ر 
شرعيني غرق مركبهم قرب زوارة 
غرب البالد، بينم��ا نفت البحرية 
الليبية ما أعلنته منظمة دولية 
ع��ن غرق 90 مهاجرا في املنطقة 

ذاتها.
باس��م مديري��ة  الناط��ق  وق��ال 
أم��ن زوارة حاف��ظ معم��ر ام��س 
السبت، إن بالغا ورد من قبل أحد 
املواطنني يفي��د بوجود جثة على 
ش��اطئ البحر غربي مدينة زوارة، 
فانتقل عناص��ر وأعضاء املديرية 
إل��ى املوقع، حي��ث مت العثور على 

عدد من اجلثث.
وأوض��ح معم��ر أن��ه بع��د إجراء 

عملي��ة البح��ث ف��ي املنطق��ة 
مت انتش��ال 13 جث��ة، تع��ود ل�12 
مواطنا باكستانيا وسيدة ليبية، 
فيما تسنى إنقاذ ثالثة مهاجرين 
غير شرعيني بينهم ليبيان اثنان 

وباكستاني.
وقال املس��ؤول "خالل حديثنا مع 
الناجني أف��ادوا بأن قاربهم صغير 
وحم��ل على متن��ه 90 مهاجرا"، 
مرجحا أن املركب لم يتحمل وزن 

هذا العدد فغرق بهم.
ف��ي ذات الس��ياق، نف��ت القوات 
ذكرت��ه  م��ا  الليبي��ة  البحري��ة 
املنظمة الدولية للهجرة بش��أن 
غرق 90 مهاجرا غير شرعي قبالة 
منطقة زوارة أمس االول اجلمعة.

وأش��ار الناط��ق باس��م الق��وات 

البحري��ة الليبي��ة العمي��د بحار 
أيوب قاسم في تصريح صحفي، 
إل��ى أن دوريات حلرس الس��واحل 
قام��ت بتمش��يط املنطقة حتى 
احلدود الغربي��ة وفي عمق البحر، 
للبحث عن قارب املهاجرين أو آثار 
ق��ارب محطم أو ناج��ني أو ُجثث، 

لكن دون جدوى.
املنظمة  إعالن  املس��ؤول  ووصف 
الدولية بأنه "جزء من احلملة على 
ليبي��ا" ومحاولة ل�"جعلها دائما 
في صدارة املشهد اإلعالمي فيما 
يتعل��ق بالهجرة غير الش��رعية 
واملتاج��رة  املهاجري��ن،  ومعان��اة 
واملقام��رة  اإلفريق��ي  باملواط��ن 

بحياته".
وحّمل قاس��م املنظمات الدولية 

غي��ر احلكومي��ة، املس��ؤولية عن 
البح��ر  يفق��دون ف��ي  "ضحاي��ا 
قبال��ة املي��اه الليبي��ة"، ألن هذه 
غير  املهاجر  املنظمات "شجعت 
الش��رعي عل��ى اجملازف��ة بحياته 
وش��جعت املهربني بإرسال مزيد 
م��ن املهاجري��ن غير الش��رعيني 
املزدحم��ة  امل��وت  ق��وارب  ف��ي 

واملتهالكة".
ولفت إلى أن حوادث حتطم قوارب 
على متنها مهاجرون غير شرعيني 
"تزايدت بشكل مأساوي ومخيف 
طيلة الس��نوات األرب��ع املاضية، 
بعد ظه��ور املنظم��ات األجنبية 
غي��ر احلكومية وتواجدها ش��به 
الدائ��م وبإص��رار وحتد للس��يادة 

الليبية في املياه اإلقليمية".

ليبيا تنتشل 13 جثة وتنفي غرق 90
الصباح الجديد - وكاالت:

األميرك��ي  الرئي��س  إدارة  وجه��ت 
دونالد ترامب ضربة للشبكة املالية 
جلماع��ة ح��زب اهلل اللبنانية امس 
عقوب��ات  وفرض��ت  اجلمع��ة  االول 
على س��تة أفراد وسبع شركات في 
محاولة لص��د النف��وذ اإليراني في 
منطقة الشرق األوسط وما وراءها.

وقال وزير اخلزانة ستيفن منوتشني 
عن��د إعالن العقوب��ات التي فرضت 
مبوج��ب قوان��ني مالية تس��تهدف 
جماعة ح��زب اهلل اللبنانية »اإلدارة 
مصمم��ة عل��ى كش��ف وتفكيك 
ش��بكات ح��زب اهلل مب��ا ف��ي ذلك 
تلك املمتدة عبر الش��رق األوس��ط 
وغ��رب أفريقيا والت��ي اعتادت متويل 

عملياتها بسبل غير مشروعة«.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان إن أغلب 
تس��تهدفهم  الذي��ن  األف��راد 
العقوبات، وهم خمس��ة لبنانيني 
وعراقي، على صلة بش��ركة اإلمناء 

للهندسة واملقاوالت.
وأضافت أن الكيانات السبعة هي 
ش��ركات مقراتها في س��يراليون 

وليبيريا ولبنان وغانا.
وق��ال مس��ؤولون كب��ار ف��ي إدارة 
ترام��ب إن العقوبات تأتي في إطار 
حترك صارم ضد جماعة حزب اهلل 
في محاولة للحد م��ن نفوذ إيران 
التي متنح اجلماعة نحو 700 مليون 
دوالر سنويا للمساعدة على متويل 

أنشطتها.

بموجب قوانين تستهدف جماعة حزب اهلل

أميركا تعاقب 6 أفراد و7 كيانات 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

بلغ انتاج العراق من الغاز املسال 
6125 الف ط��ن يومياً، في وقت 
فيه شركة سوناجنول  كشفت 
األجنولية عن اس��تئناف العمل 
ف��ي امتيازيه��ا حقل��ي جنم��ة 

والقيارة في محافظة نينوى.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي، 
ان »االنت��اج الوطني م��ن الغاز 
املس��ال بل��غ 6125 ال��ف ط��ن 
يومي��اً«، ج��اء ذل��ك ف��ي برقية 
رئي��س  ال��ى  اللعيب��ي  رفعه��ا 
مجل��س الوزراء حي��در العبادي، 
ق��ال فيها ان »ح��رص العاملني 
في القطاع النفطي وتفانيهم 
بالنهار قد  اللي��ل  ومواصلتهم 
أس��هم في اختزال زم��ن اإلجناز 
اخملط��ط له من عام الى أش��هر 
قليل��ة وحتقيق زي��ادة كبيرة في 
االنت��اج وصل��ت ال��ى اكثر من 
 40 % وه��ذا ميث��ل اضافة نوعية 
لإلنت��اج الوطني ميه��د لدخول 
العراق بقوة ال��ى مصاف الدول 

املصدرة للغاز«.
وأضاف اللعيب��ي ان »هذا اإلجناز 
م��ا كان ليتحق��ق ل��وال تضافر 
جمي��ع اجلهود اخمللص��ة، فضال 
عن دع��م احلكومة ممثلة برئيس 
مجلس الوزراء للقطاع النفطي 
وحرص��ه عل��ى تس��خير جميع 
االمكاني��ات املتاح��ة ومتابعته 
مل��ا يتحق��ق م��ن إجن��ازات على 
صعيد االس��تثماراالمثل للثروة 
إياه  النفطي��ة والغازية«، ع��اداً 

»إجنازاً وطنياً غير مسبوق«.
وفي بيان لها، أعلنت الس��فارة 
أمس  بغ��داد،  لدى  البريطاني��ة 
السبت، عن قيام اللعيبي بزيارة 

العاصمة لندن.
وقالت السفارة ان »وزير النفط 
اللعيبي زار لندن الجراء لقاءات 
رفيع��ة املس��توى م��ع املبعوثة 
التجاري��ة البريطاني��ة للع��راق 
وإلق��اء  نيكولس��ون،  البارون��ة 
كلمة ع��ن قط��اع الطاقة في 

العراق«. 
وتنفذ بغداد خطوات استثمارية 
في اجتاه��ات مختلفة لالنتفاع 
النفطي��ة  الب��الد  ث��روات  م��ن 
والغازي��ة الضخم��ة، وه��و م��ا 
انعكس إيجاباً على مس��تويات 
الطاقة. وجديدها  إنتاج مصادر 
م��ا أعلنت��ه وزارة النف��ط م��ن 
ارتفاع إلنتاج الغاز املس��ال إلى 

أكث��ر م��ن %40 خالل األش��هر 
املاضية، مبعدل ستة آالف و125 

طناً يومياً. 
ومضى اللعيبي ال��ى القول، إن 
»ارتفاع إنتاج الغاز املسال بهذه 
نوعية  النس��بة ميث��ل إضاف��ة 
لدخول  وميهد  الوطن��ي  لإلنتاج 
العراق بقوة إل��ى مصاف الدول 

املصدرة للغاز«.  
وكان وزي��ر النف��ط أعلن مطلع 
الع��ام احلال��ي عن حتقي��ق زيادة 
غي��ر مس��بوقة ف��ي اس��تثمار 
للعمليات  املصاحب  اخلام  الغاز 
غ��از  مش��روع  ف��ي  النفطي��ة 
البصرة بنس��بة تصل إلى 80% 
 ،2018 الثان��ي  كان��ون  مطل��ع 
ووص��ول القدرات االس��تثمارية 
لهذا املش��روع إل��ى معدل 900 
ملي��ون ق��دم مكعب قياس��ي 
يومياً، فض��الً عن حتقي��ق زيادة 
أخرى ف��ي اس��تثمار الغاز اخلام 
من حقول »شركة غاز البصرة« 
و«ش��ركة نفط ميسان« تصل 
إل��ى مع��دل 230 ملي��ون ق��دم 

مكعب قياسي يومياً.

النف��ط كان��ت  وزارة  أن  يذك��ر 
أعلن��ت أن مجم��ل الش��حنات 
املص��درة م��ن الغاز املس��تثمر 
لعام 2017، قد بلغت 29 شحنة 
من مكثفات الغاز و51 ش��حنة 
من الغاز املس��ال، وأن الكميات 
املص��درة م��ن املكثف��ات بلغت 
نحو 678 ألف متر مكعب، كما 
بلغ��ت الكمي��ات املص��درة من 
الغاز املسال نحو 144 ألف طن 

متري.
مت  الكمي��ات  أن  إل��ى  وأش��ارت 
تصديره��ا من املوان��ئ اجلنوبية 
في خور الزبير عن طريق شركة 

غاز البصرة. 
وفي مس��عى لتنش��يط واسع 
في اس��تثمار ث��روات البالد بعد 
بغداد  اتفقت  أمنياً،  استقرارها 
مع ش��ركة »أوريون« األميركية 
قبل نحو أسبوعني على معاجلة 
الغاز املس��تخرج من حقل نهر 

بن عمر النفطي العمالق. 
مذك��رة التفاه��م املوقع��ة في 
بغ��داد ب��ني ممثل��ي وزارة النفط 
والش��ركة األميركية تتيح بناء 

منشآت لتجميع الغاز من احلقل 
الواق��ع في جنوب البالد وحتويله 

إلى وقود قابل لالستعمال.
وينتج احلقل الذي تديره شركة 
نفط البص��رة أكثر من 40 ألف 
برمي��ل يومي��اً م��ن النفط و25 
مليون ق��دم مكعب م��ن الغاز 

الطبيعي.
وسبق ملصدر عراقي مواكب أن 
كشف عن رغبة س��عودية في 
االس��تثمار بحقل عكاس، أحد 
أضخم حقول الغ��از الطبيعي 
والواق��ع ف��ي محافظ��ة األنبار 
خط��ط  ضم��ن  الب��الد،  غ��رب 
اململكة لالستثمار في مجاالت 
ع��دة بالب��الد، مبين��اً أن املل��ف 
فن��ي بالدرجة األولى بالنس��بة 
للحكومة، وأن هناك إشكاليات 
مع شركة كورية )كوكاز( فازت 
بعق��د تطوير احلق��ل في 2012، 
لك��ن توق��ف العم��ل بس��بب 
اجتي��اح تنظي��م »داعش« مدن 
غرب وش��مال البالد والسيطرة 

عليها مبا فيها األنبار. 
ومت اكتش��اف حقل عكاس عام 

1881، إال أن بغ��داد ق��ررت عدم 
استثماره ضمن خطة ما عرفت 
حينها »موارد األجيال املقبلة«، 
ويق��ع احلقل جنوب القائم غرب 
األنب��ار على مس��احة تزيد عن 
50 ك��م وعرض 18 ك��م ويقدر 
مخزون��ه ب��� 9.8 ترليون��ات متر 
مكعب قياسي من الغاز، فضالً 
عن كميات ضخمة من النفط، 
وتوجد س��ت آبار محفورة به مت 

إغالقها قبل سنوات. 
قال��ت  ذات��ه،  الصعي��د  عل��ى 
نف��ط  ش��ركة  إن  س��وناجنول 
الش��مال التابعة لوزارة النفط 
سلمت حقلي النجمة والقيارة 
الواقعني جنوبي مدينة املوصل 

إلى الشركة األجنولية.
عل��ى  س��وناجنول  واس��تحوذت 
حصته��ا البالغ��ة 75 باملئ��ة من 
األص��ول ف��ي ع��ام 2010 لكنها 
اضطرت إلى تعليق العمليات في 
عام 2012 بس��بب اخملاطر األمنية 

التي طالت املنطقة.
وقالت س��وناجنول إن »التقديرات 
تش��ير إلى أن احتياطيات النفط 

ف��ي احلقل��ني تزي��د ع��ن ملي��ار 
برميل«.

وأضاف��ت ان »اس��تئناف العم��ل 
ف��ي امتيازيه��ا ميث��ل أح��د أكبر 
ُوضع��ت  إذ  له��ا،  النجاح��ات 
اإلمكانات التجارية للحقلني في 

االعتبار«.
النف��ط  ش��ركة  واس��تأنفت 
احلكومية األجنولية العمليات في 
العراق بعد حتس��ن الوضع األمني 

وتسلمها أصولها من بغداد.
يذكر أن س��وناجنول فازت بعقدي 
حقلي جنمة والقيارة خالل جولة 
الثاني��ة  العراقي��ة  التراخي��ص 
ع��ام ٢٠٠٩. و يق��ع احلق��الن ف��ي 
نينوى. وكان غاس��بر  محافظ��ة 
مارتينز, الرئيس التنفيذي ورئيس 
مجلس ادارة الشركة قال: »نعلم 
أن املنطق��ة حيث نح��ن ذاهبون 
تعتب��ر خطيرة، لكنن��ا متأكدون 
أيضاً أنه وبالتعاون مع السلطات 
العراقي��ة س��نكون قادري��ن على 
الوفاء بالتزاماتنا وسنكون قادرين 
عل��ى إنت��اج النف��ط م��ن جنمة 

والكيارة«.

سونانجول األنجولية تستأنف عملياتها في حقلي نجمة والقيارة

6125 طن يوميًا إنتاج العراق من الغاز المسال

هذا اإلنجاز ما كان 
ليتحقق لوال تضافر 
جميع الجهود 
المخلصة، فضال عن 
دعم الحكومة ممثلة 
برئيس مجلس الوزراء 
للقطاع النفطي 
وحرصه على تسخير 
جميع االمكانيات 
المتاحة ومتابعته لما 
يتحقق من إنجازات على 
صعيد االستثماراالمثل 
للثروة النفطية والغازية

أحد حقول الغاز املسال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
متاس��ك اليورو فوق 1.25 دوالر في اس��تمرار ألدائه 
األس��بوعي القوي، مع عدم ارتف��اع الدوالر برغم 
زيادة العائد على الس��ندات األميركية، في الوقت 
ال��ذي أدى فيه االنتعاش االقتص��ادي في منطقة 
اليورو والتوقعات بتشديد السياسة النقدية إلى 

زيادة جاذبية العملة األوروبية املوحدة.
وارتف��ع العائ��د عل��ى الس��ندات األميركية التي 
أجله��ا عش��ر س��نوات ق��رب أعلى مس��توى في 
أربع، سنوات مع حتس��ن توقعات التضخم بفعل 
النم��و االقتص��ادي وارتفاع أس��عار النفط، بينما 
بدأت البنوك املركزية تبدو أكثر ميالً إلى تش��ديد 
السياسة النقدية. لكن االرتفاع في العائد الذي 
م��ن املفت��رض أن يقود ال��دوالر إل��ى الصعود لم 

يحدث أثراً إلى اآلن.
وأظهر مسح نش��رت نتائجه أمس أن الصناعات 
التحويلي��ة في االحتاد األوروبي واصلت التحس��ن 
الش��هر املاضي، ما عزز التوقعات بأن يكون البنك 
املرك��زي األوروب��ي على مس��ار تطبيع سياس��ته 

النقدية.
وج��رى تداول اليورو م��ن دون تغير يذكر في مقابل 
العملة األميركية عند 1.2505 دوالر، وهو مستوى 
قريب من األعلى في ثالث س��نوات والذي س��جله 
في وقت س��ابق من األس��بوع عندما بلغ 1.2538 

دوالر. وخالل األسبوع زاد اليورو نحو 0.6 في املئة.
وفي مقابل سلة عمالت، لم يسجل الدوالر تغيراً 
يذكر في الوقت الذي تنتظر فيه األس��واق بيانات 
الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الواليات 

املتحدة. 

شنغهاي ـ رويترز: 
غادرت رئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا ماي 
الص��ني، بعدما أبرمت صفقات جتاوزت قيمتها 
9.3 ملي��ارات جني��ه اس��ترليني )13.26 مليار 
دوالر( في نهاي��ة زيارة جتارية اس��تغرقت ثالثة 

أيام.
وحتاول بريطانيا إعادة طرح نفس��ها دولة جتارية 
تناف��س على الس��احة العاملية بعد اس��تفتاء 
أُج��رى الع��ام 2016 وانته��ى بق��رار باخلروج من 
عضوي��ة االحت��اد األوروب��ي. والصني، ثان��ي أكبر 
اقتصاد في العالم، على رأس قائمة الدول التي 

تريد بريطانيا توقيع اتفاق للتجارة احلرة معها.
وف��ي كلم��ة خ��الل قم��ة أعم��ال ف��ي مدينة 
ش��نغهاي الصيني��ة، قالت ماي إن اإلس��تثمار 
الصيني يس��اعد بريطانيا عل��ى تطوير البنية 
التحتية وخلق فرص عمل، إذ تستورد حوالى 50 
ألف ش��ركة بريطانية س��لعاً من الصني وتبيع 
أكث��ر من 10 آالف ش��ركة بضائعه��ا إلى البلد 

اآلسيوي.
وقالت احلكوم��ة البريطانية إن الصفقات التي 
بل��غ حجمه��ا 9.3 مليار اس��ترليني س��تخلق 
أكث��ر من ألفني و500 فرص��ة عمل في اململكة 

املتحدة.

لندن ـ رويترز: 
هبط��ت عمل��ة »بيتكوين« 9 في املئ��ة لتتجاوز 
خس��ائر العمل��ة الرقيمة األكثر ش��هرة 30 في 
املئة هذا األسبوع، وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء 

أسبوعي منذ نيسان 2013.
وانخفضت »بيتكوين« إلى 8 آالف و155 دوالراً في 
بورصة »بيتستامب« التي تتخذ من لوكسمبورغ 
مقراً. وخس��رت عمالت رقمية أخ��رى كبرى أكثر 
من 20 ف��ي املئة م��ن قيمتها في ال�24 س��اعة 
األخيرة من التعامالت، وفقاً ملوقع »كوين ماركت 

كاب«.
وأدت ردود فع��ل قوية من جه��ات تنظيمية ضد 
العم��الت الرقمي��ة إلى اجتاه املس��تثمرين للبيع 

هذا األسبوع. 
و«بيتكوين« منخفضة بأكثر من النصف مقارنة 
مع مس��توى الذروة الذي بلغ نح��و 20 ألف دوالر 

في كانون األول.

اليورو قرب أعلى 
مستوى في 3 أعوام

لندن: صفقات بـ 9 مليارات 
إسترليني مع الصين

»بيتكوين« تواصل 
الهبوط 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

وصف رئيس »رابطة املصارف اخلاصة 
العراقية« ودي��ع احلنظل، التحديات 
التي تواج��ه االقتصاد العراقي هذه 
الس��نة، ب� »الصعب��ة«، ورمبا تكون 
تأثيراتها على القطاع املصرفي أكثر 
حّدة في ح��ال لم تُعالج األس��باب 
التي حتول دون متكني القطاع من أداء 
دوره التمويل��ي واإلقراضي، مبا يخدم 
أهداف التنمية الوطنية الش��املة 
ويس��اعد على تنفيذ املش��اريع في 
القطاع��ات الكثي��رة الت��ي تنم��ي 

خطط االستثمار واإلعمار. 
وأك��د احلنظ��ل، أن »لتحديات هذه 
الس��نة أبع��اداً، وبالتال��ي ال ب��د أن 
تؤدي املص��ارف العامة واخلاصة دوراً 
ف��ي تذليل الصعوب��ات التي تواجه 
وج��ود  ال  إذ  االقتص��ادي،  النش��اط 
للتنمية واإلص��الح االقتصادي الذي 
س��يبقى متعث��راً م��ن دون القطاع 
املصرفي، وبرغ��م الضجة املفتعلة 
املثارة بش��أن املص��ارف اخلاصة، وما 

يتعل��ق بناف��ذة بيع العمل��ة، تبقى 
ه��ذه املصارف اخلاصة م��ن املظاهر 
الصحية في الع��راق، التي ميكن لو 
أحسن استثمارها أن تلعب دوراً بارزاً 
في التنمية، برغم اخلسائر الناجمة 
عن تراجع أسهم معظمها إلى أقل 
من دينار للسهم الواحد، وهو سعر 

الشراء عند التأسيس«.
الداخل��ي  »الديْ��ن  أن  إل��ى  وأش��ار 
واخلارج��ي ال ي��زال ميث��ل أح��د أكبر 
الت��ي تواج��ه احلكومة  التحدي��ات 
املديوني��ة  بس��بب حج��م  حالي��اً، 
العال��ي وحتق��ق الفوائ��د على هذه 
الدي��ون الت��ي بات��ت تره��ق املوازنة 
مبزيد من النفقات. لذا ارتأى صندوق 
النق��د الدولي ض��رورة تعزيز موازنة 
ه��ذه الس��نة بثالث��ة مح��اور، وهي 
والنفقات  الدي��ون  تراك��م  خف��ض 
غير الضروري��ة، وتعزيز اإليرادات غير 
النفطي��ة، ملعاجل��ة هيمن��ة ثنائية 
امل��وارد النفطية والدي��ون الداخلية 
واخلارجية على النفقات التشغيلية 

والتنموية«.
واقت��رح احلنظل أن »يكون االقتراض 

ف��ي املس��تقبل محكوم��اً بق��درة 
ونس��بة  التس��ديد  عل��ى  الع��راق 
الفائدة وفترة التس��ديد، وأن تذهب 
املبال��غ املتأتي��ة م��ن الق��روض إلى 
املش��اريع التنموي��ة وليس للصرف 
على األبواب التش��غيلية والنفقات 
احلكومي��ة غير الضروري��ة، وأال يزيد 
حجم االقتراض عن 60 في املئة من 

حجم الناجت احمللي اإلجمالي«. 
وقال: »تبقى محاربة الفساد وإعمار 
ما دم��ره اإلره��اب في امل��دن احملررة، 
الهاجس األصع��ب والتحدي األكبر 
أمام احلكومة خالل هذه السنة، إذ ال 
مناص أمام احلكومة من معاجلتهما 
والتص��دي لهما، متهي��داً لالنطالق 
نحو التنمية املستدامة املنشودة«.

»الع��راق س��يواجه ه��ذه  ان  وب��ني 
السنة حتديات اقتصادية صعبة، قد 
ال تق��ل تأثيراتها عن التحديات التي 
واجهه��ا خالل العامني الس��ابقني، 
برغم تالش��ي بعض أس��باب األزمة 
املالية التي عصف��ت بالبالد نتيجة 
تدني أس��عار النف��ط ولو نس��بياً، 
بع��د االنتعاش الذي ش��هدته خالل 

الشهرين املاضيني، مدفوعة بحلول 
فصل الشتاء وتراجع اخملزون النفطي 

في العالم«. 
ولفت إلى أن »ارتفاع أس��عار النفط 
في السوق العاملية يساهم إلى حد 
كبير في س��د العجز الذي تسجله 
موازن��ة ه��ذه الس��نة، وبقيمة قد 

تصل إلى 12 مليار دوالر«
وش��دد احلنظ��ل عل��ى أن »التحديات 
دام  م��ا  قائم��ة  تبق��ى  االقتصادي��ة 
االقتصاد العراقي ريعياً اس��تهالكياً، 
يعتمد مبا نس��بته 90 ف��ي املئة على 
اإلي��رادات النفطي��ة، في ح��ني تبقى 
القطاعات االقتصادي��ة األخرى، وفي 
مقدمها الزراعة والصناعة واخلدمات، 
ش��به معطل��ة، ما ال يس��مح بخلق 
ف��رص عم��ل جدي��دة وم��وارد مالية 
إضافية ترفد املوازن��ة وتخفف عنها 

األعباء الثقيلة«. 
ودع��ا إل��ى أن تك��ون ه��ذه الس��نة 
»انطالقة اقتصادية وتنمية حقيقية، 
وال بد م��ن األخذ في احلس��بان تنويع 
املوارد وتهيئة األرضية املناس��بة أمام 

االستثمار اخلارجي«.

تقـرير

االقتصاد العراقي والبنوك في مواجهة مزيد من التحديات
الدْين الداخلي والخارجي أبرزها
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع��ت احلكوم��ة املصري��ة ثالثة 
أميركي��ة  باس��تثمارات  عق��ود 
وس��عودية وإماراتي��ة، األول م��ع 
شركة "إنترتنمنت وورلد" للمدن 
الترفيهية في الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا، باستثمار أميركي 
ترفيهية  لبناء مدين��ة  س��عودي 
متكامل��ة ف��ي مدين��ة العلمني 
على غ��رار "ديزني الن��د"، بكلفة 
3.3 ملي��ار دوالر عل��ى مس��احة 
5080 فداناً. وحضر حفلة التوقيع 
وزيرا االس��تثمار والتعاون الدولي 
سحر نصر والتنمية احمللية اللواء 
أبوبكر اجلندي، ومحافظ مطروح 

اللواء عالء أبوزيد.

والثالث  الثان��ي  وأب��رم املش��روع 
وهو باس��تثمار إماراتي، محافظ 
مرسى مطروح مع رئيس مجلس 
إدارة ش��ركة "العروبة اإلماراتية" 
لالس��تثمار العقاري والس��ياحي 
عل��ي ب��ن حي��در، لبناء مش��روع 
س��ياحي فندق��ي ف��ي منطق��ة 
مرس��ى  مرك��ز  ف��ي  أبومرقي��ق 
مطروح على مساحة 172 فداناً، 
وبكلف��ة 1.2 مليار جني��ه. وُوقع 
عقد ثاٍن لتشغيل مصنع التمور 
في واحة سيوة كحق انتفاع ملدة 
15عاماً بقيمة مالية سنوية 3.2 

مليون جنيه.
وأك��دت نصر أن مش��روع املدينة 
الترفيهي��ة ه��و "أكبر مش��روع 

استثماري أجنبي بعد إقرار قانون 
االس��تثمار والئحت��ه التنفيذية، 
وتعدي��ل بع��ض أح��كام قان��ون 
وش��ركات  املس��اهمة  ش��ركات 
التوصية باألس��هم والش��ركات 

ذات املسؤولية احملدودة". 
وأش��ارت إلى "حرص الوزارة على 
زيادة جذب االس��تثمارات اجلديدة 
ف��ي محافظة مط��روح، وتتحرك 
في ضوء قانون االس��تثمار اجلديد 
إلنه��اء العقود االس��تثمارية في 

احملافظة". 
باالس��تثمارات  اجلن��دي  ورح��ب 
األميركية والسعودية واإلماراتية 
ف��ي مط��روح، مش��يراً إل��ى أنها 
"على رأس احملافظ��ات التي متلك 

طاق��ة اس��تثمارية، وستش��هد 
الفت��رة املقبل��ة تنفي��ذ عدد من 
الت��ي  االس��تثمارية  املش��اريع 
توفر فرص عمل ألبن��اء احملافظة، 
كم��ا س��ُتضخ اس��تثمارات في 

الصعيد". 
وأعلن أن الس��وق املصرية "واعدة 
ف��ال توجد أي س��وق تض��م 100 

مليون مواطن".
وأشار إلى أن هذه املشاريع "تؤكد 
أن حل��م أهالي مطروح بات واقعاً 
قريب��اً لتصبح مط��روح مقصداً 
س��ياحياً طوال الع��ام، وليس في 
أشهر الصيف فقط مع ما توفره 
م��ن آالف ف��رص العم��ل الدائمة 

واملوقتة خالل مراحل اإلنشاء".

مصر توقع عقودًا لمشاريع ترفيهية 
باستثمارات أميركية وسعودية وإماراتية
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على ما يبدو، ف��إن إدارة ترامب جنحت في 
إقن��اع كافة األطراف، ب��أن صفقة القرن، 
ق��د جنحت حتى قب��ل أن تتبلور من خالل 
خطة محكمة من املفترض أن تتقدم بها 
نهاية الش��هر القادم، جنحت السياس��ة 
األميركي��ة ف��ي أن تب��دو ه��ذه الصفقة 
وكأنه��ا »مدحلة« س��تتقدم لتدمر كل 
من يقف في طريقها ولن تتأثر بالنتوءات 
املنتش��رة على طريقه��ا، وذلك من خالل 
احل��زم ال��ذي راف��ق ه��ذه السياس��ة من 
ناحية، وتراجع التصريح��ات املضادة لها 
الت��ي بدأت في تفس��ير مواقف متحدية 
س��ابقة بالتماه��ي املتدرج م��ع االقتراب 
الت��ي  السياس��ة  أكث��ر لتفه��م ه��ذه 
اعتمدت عل��ى مدحلتها املدم��رة لتبرير 
ه��ذه التصريح��ات املس��تجدة والتراجع 

»املبرر«.
وبينما دش��نت ه��ذه املدحل��ة مهمتها 
األساسية بدءاً من قرار ترامب باالعتراف 

بالقدس عاصمة إلس��رائيل في محاولة 
أكيدة للسطو على حقوق الفلسطينيني 
ف��ي دولته��م وعاصمته��ا الق��دس، في 
س��ياق انت��زاع األرض الفلس��طينية في 
ح��دود الراب��ع م��ن حزي��ران 1967، إل��ى 
الق��رارات األميركية املتعلق��ة بتقليص 
دع��م واش��نطن لوكالة غوث وتش��غيل 
»األون��روا« وهي  الفلس��طينني  الالجئني 
القرارات املتعلقة باإلنسان الفلسطيني 
كون��ه الجئاً، ما زال يحظى باعتراف دولي 
بحقوقه في العودة إلى وطنه والتعويض 
عن أمالك��ه التي اضطر إل��ى تركها من 
خلفه حتت ضغط احلرب الصهيونية عام 

.1948
الترجمات لقرارات ترامب بش��أن القدس، 
مت تعزيزها بس��رعة ملحوظ��ة من خالل 
بالق��دس  تتعل��ق  ترجم��ات إس��رائيلية 
تتق��دم  مش��اريع  الغربي��ة،  والضف��ة 
به��ا حكوم��ة نتنياه��و إلى الكنيس��ت 

لض��م الضف��ة الغربية والق��رار مركزها 
القانوني وبحيث تت��م عملية الضم من 
خالل خض��وع الضفة الغربي��ة، وخاصة 
الكت��ل االس��تيطانية الكب��رى للقانون 
اإلس��رائيلي، كعموم مناطق 1948، بدالً 
من خضوعها للقضاء العسكري، بعدما 
مت ذلك ف��ي مج��ال التعلي��م وإخضاعه 
والقان��ون  للس��يادة  املس��توطنات  ف��ي 
اإلس��رائيليني، مثلما هو األم��ر عليه في 

كل إسرائيل.
ف��ي ه��ذا الس��ياق، وحس��ب تصريحات 
ترام��ب ف��إن مدين��ة الق��دس، بوصفها 
عاصم��ة إلس��رائيل، بات��ت خ��ارج اط��ار 
النقاش ف��ي أية مفاوض��ات قادمة، لقد 
حسم األمر بالنس��بة ألميركا وإسرائيل 
في هذا الش��أن، ولم يع��د ملف القدس، 
حسب هذا الفهم والتوجه، أحد امللفات 
التي يتوج��ب متابعته��ا واالتفاق عليها 
في مفاوضات قادمة حسب اتفاق أوسلو، 

ملف القدس � إذن � ل��م يعد قائماً، وهو 
امللف األكثر تعقي��داً وأهمية والذي كان 

يتوجب أن يخضع ألي مفاوضات قادمة.
هذا عن األرض والقدس، ماذا عن اإلنسان 
الفلس��طيني، وكونه الجئاً في األساس 
فإن بق��اء مل��ف الالجئ��ني املرتبط بحق 
الع��ودة والتعوي��ض، مدرج��اً على الئحة 
امللفات املعقدة التي يتوجب التوصل إلى 
حل لها في أية مفاوضات قادمة، يشكل 
صراعاً للواليات املتحدة وإس��رائيل. ومن 
هن��ا كانت الق��رارات املتعلق��ة بتقليص 
الدعم املالي األميركي لوكالة الغوث، وإذا 
كان م��ن الصحيح أن احلرب على الوكالة 
ل��م تب��دأ م��ع إدارة ترام��ب، إالّ أن كاف��ة 
اإلدارات األميركي��ة الس��ابقة، جمهورية 
كان��ت أم دميقراطية، لم جت��رؤ على اتخاذ 
خط��وات جدية به��دف تفكي��ك وإلغاء 
واليتها التي أقرته��ا األمم املتحدة بالقرار 
302 عام 1949، تأكيداً على قرارات تتعلق 

بحق العودة وفقاً للقرار 194 عام 1948.
 � األميركي��ة  املدحل��ة  م��رت  ومثلم��ا 
اإلس��رائيلية على مل��ف األرض والقدس، 
هكذا ب��دأت تتدحرج عل��ى ملف الالجئ 
التقليص��ات  فبع��د  الفلس��طيني، 
األميركي��ة لدع��م األون��روا املال��ي، بدأت 
اشتراطات واش��نطن أكثر وضوحاً، فقد 
دفعت 60 مليون دوالر من حصتها البالغة 
125 ملي��ون دوالر، إالّ أنه��ا اش��ترطت أن 
يت��م صرف ه��ذه الدفع��ة املقلصة على 
عمليات ثالث فق��ط من مجمل عمليات 
وكال��ة الغ��وث، قط��اع غ��زة والضف��ة 
الغربية واألردن، ملاذا؟ ألن عمليات الوكالة 
في كل من س��ورية ولبن��ان، تتقاطع مع 
اخلطط األميركية � اإلسرائيلية لتوطني 
الالجئني، وهذه العملية ال ش��أن لها في 
ساحة العمليات الثالث املشار إليها. في 
لبنان وسورية، خطط التوطني تسير جنباً 
إل��ى جنب م��ع خطط التهجي��ر، ونهاية 

اخمليمات التي تعتبر مش��اكل سياس��ية 
واجتماعية لالجئ الفلسطيني!!

م��ع  وأيض��اً  أيض��اً  تتدح��رج  املدحل��ة 
اش��تراطات جديدة على مل��ف الالجئني 
الفلسطينيني، فقد اشترطت واشنطن 
عل��ى وكال��ة الغ��وث إن أرادت اس��تمرار 
دعمه��ا املالي، في كل م��ن األردن وقطاع 
غ��زة والضف��ة الغربي��ة، تغيي��ر املناهج 
التعليمي��ة وش��طب كل م��ا ل��ه عالقة 
بح��ق الع��ودة وإس��قاط هوي��ة القدس 
باعتبارها عاصمة للدولة الفلس��طينية 
وإلغاء كل ما ل��ه صلة بالنضال الوطني 

الفلسطيني.
إذن، نحن أمام مرحلة أميركية � إسرائيلية 
لش��طب ملفني يعتبران جوهر القضية 
الفلس��طينية ولب الصراع وأولويات أية 
مفاوض��ات قادم��ة محتمل��ة. نحن أمام 
حس��م القضايا الكب��رى اجلوهرية باجتاه 

استبعادها متاماً عن جدول األعمال.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

جوزيف ستيغليتز

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

فائز بجائزة نوبل 
التذكارية في العلوم 

االقتصادية

لقد حض��رُت املؤمتر الس��نوي للمنتدى 
االقتصادي العاملي في دافوس، سويسرا 
- حي��ث جتتم��ع م��ا تس��مى بالنخب��ة 
العاملية ملناقش��ة مش��كالت العالم - 
منذ ع��ام 1995. لم أش��عر قط بخيبة 

أمل مثل هذا العام.
يعاني العالم من مشكالت مستعصية 
للغاي��ة. ونس��بة ع��دم املس��اواة آخذة 
ف��ي االرتفاع، الس��يما ف��ي االقتصادات 
املتقدمة. إن الثورة الرقمية، على الرغم 
من إمكاناتها، تشكل مخاطر جسيمة 
عل��ى اخلصوصي��ة واألم��ن والوظائ��ف 
والدميقراطي��ة، وه��ي حتدي��ات تتفاق��م 
بس��بب القوة االحتكارية املتزايدة لعدد 
قليل م��ن عمالقة البيان��ات االميركية 
والصيني��ة، مب��ا ف��ي ذلك الفيس��بوك 
وجوجل. و يش��كل تغير املن��اخ تهديدا 

وجوديا لالقتصاد العاملي بأسره.
وم��ع ذل��ك، ق��د تك��ون اإلجاب��ات أكثر 
صعوب��ة من تل��ك املش��كالت. هنا في 
داف��وس، يب��دأ املدي��رون التنفيذيون في 
جميع أنحاء العالم معظم خطاباتهم 
بالتأكي��د على أهمية القي��م. ويقولون 
إن أنشطتهم ال تهدف إلى حتقيق أكبر 

قدر من األرباح للمس��اهمني فحس��ب، 
ب��ل أيض��ا إلى خل��ق مس��تقبل أفضل 
ملوظفيه��م واجملتمع��ات الت��ي يعملون 
فيها والعالم بأس��ره. ب��ل إنها ميكن أن 
تش��ير إل��ى اخملاط��ر الناجمة ع��ن تغير 

املناخ وعدم املساواة.
ولكن، في نهاية محادثاتهم هذا العام، 
مت تقويض األحالم حول القيم التي حتفز 
املديري��ن التنفيذيني في دافوس. واخلطر 
الذي يثي��ر قلق كبار املديرين التنفيذيني 
هو رد الفعل الشعبوي ضد نوع العوملة 
التي ش��كلوها - والتي استفادوا منها 

بنحو كبير.
ليس من املس��تغرب أن جتد هذه النخب 
االقتصادية صعوبة في فهم مدى فشل 
ه��ذا النظام في دخ��ول قطاعات كبيرة 
من السكان في أوروبا والواليات املتحدة، 
ورك��ود الدخل احلقيقي ملعظم األس��ر، 
مع انخفاض حصة العمالة في الدخل 
بدرج��ة كبي��رة. ف��ي الوالي��ات املتحدة، 
انخفض متوسط العمر املتوقع للسنة 
الثاني��ة عل��ى التوالي؛ ومن ب��ني أولئك 
الذي��ن لي��س لديهم س��وى املس��توى 
الثان��وي م��ن التعلي��م، كان االنخفاض 

مستمرا لفترة أطول بكثير.
لم يَذك��ر أي م��ن املديري��ن التنفيذيني 
االميركي��ني، الذين س��معُت خطابهم، 
تعص��ب الرئيس االميركي دونالد ترامب 
، ال��ذي كان موج��ودة ف��ي املنت��دى، أو 
كراهيته للنساء أو عنصريته. لم يذكر 
أح��د تصريحات��ه القاس��ية، وأكاذيب��ه 
الصارخ��ة، وأفعال��ه املته��ورة التي أدت 
إلى تقويض س��معة الرئيس االميركي 
ومكانة الوالي��ات املتحدة ف��ي العالم. 
ولم يش��ر أحد إلى التخلي عن التحقق 

من الوقائع واحلقيقة نفسها.
ف��ي الواق��ع، ل��م يذك��ر أي م��ن جبابرة 
الش��ركات االميركية التخفيضات في 
التموي��ل احلكومي للعل��وم، والتي هي 
دعامة مهمة ج��دا لالقتصاد االميركي 
ولتعزيز املكاسب في مستوى معيشة 
األميركي��ني. ولم يش��ر أح��د إلى رفض 
إدارة ترام��ب للمؤسس��ات الدولي��ة، أو 
إل��ى الهجم��ات عل��ى وس��ائل اإلعالم 
احمللية والقضاء، مما يش��كل اعتداء على 
نظام الضوابط والتوازن��ات الذي يدعم 

الدميقراطية االميركية.
حتدث املديرون التنفيذيون في دافوس عن 

التش��ريعات الضريبية التي قام ترامب 
واجلمهوريون في الكونغرس بتطبيقها 
مؤخ��را كقوانني، والتي س��تجلب مئات 
املليارات من الدوالرات للشركات الكبرى 
ولألثري��اء الذين ميتلكونه��ا ويديرونها - 
مث��ل ترامب. ومن ش��أن هذا التش��ريع، 
إذا نفذ تنفي��ذا تاما، أن ي��ؤدي إلى زيادة 
العبء الضريبي عل��ى معظم الطبقة 
الوس��طى، كم��ا أن ثروة ه��ذه اجملموعة 
آخذة في االنخف��اض على مدى العقود 
الثالث��ة املاضي��ة. لكنهم ل��م يكترثوا 

لهذه احلقيقة.
حتى في عالم م��ادي ضيق، حيث يُعتبر 
النمو من األولوي��ات، ال ينبغي الترحيب 
بالتش��ريع الضريبي لترامب. وعلى كل 
ح��ال، فإن��ه يقلل م��ن الضرائ��ب على 
املضارب��ة العقاري��ة - وه��و نش��اط لم 
يخلق أي ازدهارا مستدام، بل ساهم في 
تفاقم عدم املس��اواة ف��ي جميع أنحاء 

العالم.
ويف��رض التش��ريع أيضا ضرائ��ب على 
جامع��ات مث��ل هارف��ارد وبرينس��تون - 
مصادر للعديد م��ن األفكار واالبتكارات 
الهامة - وسيؤدي إلى انخفاض اإلنفاق 

الع��ام على املس��توى احمللي ف��ي أجزاء 
من البلد التي عرف��ت ازدهارا ملحوظا، 
وحتديدا ألنها قامت باس��تثمارات عامة 
في التعليم والبنية حتتية. ومن الواضح 
أن إدارة ترام��ب على اس��تعداد لتجاهل 
احلقيق��ة الواضح��ة املتمثل��ة ف��ي أن 
النج��اح ف��ي الق��رن احلادي والعش��رين 
يتطلب بالفعل مزيدا من االستثمار في 

التعليم.
وبالنس��بة للرؤس��اء التنفيذي��ني ف��ي 
دافوس، يبدو أن التخفيضات الضريبية 
لألغنياء وش��ركاتهم، إل��ى جانب إلغاء 
الضوابط التنظيمي��ة، هي احلل األمثل 
جلميع املش��كالت. وتق��ول االدعاءات إن 
اقتصادات االستفادة ستضمن استفادة 
جمي��ع الس��كان اقتصادي��ا. كل ما هو 
مطل��وب لضم��ان حماي��ة البيئة على 
ما يبدو ه��ي القلوب الطيبة للرؤس��اء 
التنفيذيني، حتى في غياب القوانني ذات 

الصلة.
وم��ع ذلك، ف��إن دروس التاري��خ واضحة. 
إن اقتصادات االس��تفادة فاش��لة. وأحد 
األس��باب األساسية التي جعلت بيئتنا 
في مثل هذا الوضع غير املس��تقر هو أن 

الشركات نفس��ها لم ترق إلى مستوى 
مسؤولياتها االجتماعية. فبدون أنظمة 
فعالة وسعر حقيقي لدفع ثمن التلوث، 
ال يوج��د أي س��بب يدعو إل��ى االعتقاد 
بأنه��م س��يتصرفون بطريقة مختلفة 

عما كانوا عليه في املاضي.
وكان املدي��رون التنفيذي��ون في دافوس 
مبتهج��ني بش��أن الع��ودة إل��ى النمو، 
قصد رفع األرباح والتعويضات. ونبههم 
االقتصادي��ون ب��أن ه��ذا النم��و لي��س 
مس��تداما، وأنه ل��م يكن ش��امال أبدا. 
ولك��ن هذه احلجج له��ا تأثير ضئيل في 

عالم تسوده املادية.
إذن لننس��ى التفاؤل ح��ول القيم التي 
يتح��دث عنها املدي��رون التنفيذيون في 
الفق��رات االفتتاحي��ة م��ن خطاباتهم. 
قد يفتق��دون الدور ال��ذي لعبه مايكل 
دوغ��الس ف��ي فيل��م وول س��تريت عام 
1987، ولك��ن الرس��الة ثابت��ة: »الطمع 
أم��ر جي��د«. ما يزعجن��ي هو أن��ه على 
الرغم من أن هذه الرسالة خاطئة، لكن 
ع��ددا كبيرا من الناس األقوياء يعتقدون 

عكس ذلك.

حالة االكتئاب بعد دافوس
PROJECT
SYNDICATE

ترامب
طارق حرب 

بشأن نّواب 
الشهادة اإلعدادية

هذا ما ميكن قوله بع��د حكم احملكمة االحتادية العليا 
ي��وم 2018/1/29بدس��تورية احلك��م الوارد ف��ي تعديل 
قانون انتخابات مجلس النواب رقم )٤٥( لس��نة ٢٠١٣ 
واخلاص باش��تراط الش��هادة اجلامعية االولية لعضو 
البرملان أي اشتراط شهادة البكالوريوس او ما يعادلها 
كأحد الش��روط املطلوبة ملن يرش��ح نفسه للدخول 
الى البرملان واملعادلة حتص��ل من وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي بوصفها اجله��ة اخملتص��ة بتعادل 
الش��هادات اذ مم��ا يعادل ش��هادة البكالوري��وس التي 
متنحه��ا الكليات العراقية وكثير من الدول في العالم 
ولكن بعض الدول كفرنس��ا ومصر والدول التي تأخذ 
بالثقافة الفرنسية متنح شهادات الليسانس بدال من 
البكالوريوس والليس��انس تع��ادل البكالوريوس بنحو 

دقيق.
 وبذلك تولت احملكمة االحتادية العليا رد ورفض الدعاوى 
الت��ي اقامها عدد من النواب وغيره��م  طالبني ابطال 
احلكم الوارد في تعديل قانون انتخابات مجلس النواب 
والذي تضمن اشتراط ش��هادة  البكالوريوس بدال من 
ش��هادة الدراس��ة االعدادية التي كان��ت موجودة في 
قان��ون انتخاب البرمل��ان قبل تعديله من قب��ل البرملان 
قبل اس��بوع باشتراط البكالوريوس بدال من االعدادية 
وقد ترت��ب على ذلك  حرمان احلاصلني على الش��هادة 
االعدادي��ة وعدده��م ٥٣ نائبا واحلاصلني على ش��هادة 
الدبل��وم وهي ش��هاده اعلى م��ن االعدادي��ة واقل من 
البكالوريوس وعددهم ١٩ نائبا والس��ؤال هل يس��ري 
التعديل اجلديد باش��تراط البكالوريوس يشمل النواب 
٥٣ +١٩ نائب��ا املوجودي��ن حالي��ا ف��ي البرمل��ان واجلواب 
نعم الن هذا ش��رط يس��ري على املذكورين من حملة 
االعدادي��ة والدبل��وم حالهم حال من فقد ش��رطاً من 

الشروط املقررة للنائب.
 وبالتالي فأن عدم توفر ش��رط البكالوريوس في بعض 
الن��واب احلالي��ني يترتب عليه انته��اء صفتهم كنواب 
ولي��س لهم االس��تمرار بالعم��ل البرملان��ي الن قانون 
التعديل الذي اشترط البكالوريوس لم يستثن النواب 
احلاليني من شرط البكالوريوس اجلديد وعدم االستثناء 
يعني تطبيق هذا الشرط على النواب احلاليني اما يوم 
2018/5/12 فهو يوم انتخاب كما ورد في قانون التعديل 
ولي��س يوما لتنفي��ذ التعدي��ل وتطبيقه اي ان نش��ر 
قانون التعديل في اجلريدة الرس��مية الوقائع العراقية 
ه��و يوم منع الن��واب ممن لم يحم��ل البكالوريوس من 
دخ��ول البرملان لعدم وجود س��ند او قاع��ده لوجودهم  
في البرملان ولعدم توفر ش��رط الشهادة فيهم ولعدم 
اس��تثناء ال��دورة البرملاني��ة احلالية والن��واب احلاليني 
م��ن ش��رط البكالوري��وس وبالتالي ف��أن احتفاظهم 
بصف��ة نائب بعد نش��ر قانون التعديل الذي اش��ترط 
البكالوري��وس فقد س��نده القانوني وانعدم اساس��ه 
الدس��توري  وال ب��د من ترويج معامالته��م التقاعدية 
لبي��ان هل يس��تحقون احلقوق التقاعدي��ة من عدمه 
وبالتالي فليس لهم االشتراك بجلسة البرملان املقبلة 

في االسبوع املقبل .



كه يالن ُمحَمد
زفاي��غ  رواي��ات س��تيفان  ق��راءة 
تعنى احلفر في الذات اإلنس��انية 
على مس��توى أعم��ق، إذ يَُغوُض 
امل��رُء م��ع مؤلف )عال��م األمس( 
نح��و طبقات مجهول��ة متوقعاً 
إكتش��اف الدواف��ع الكامنة في 
وُمحث��ات  اإلنس��ان،  تصرف��ات 
قراراته التي قد تتسُم بالتعقيد 
مات��راه  باأللغاز،ه��ذا  ،وتتلف��ع 
بالوضوح في رواية )أربع وعشرون 
س��اعة ف��ي حي��اة إم��رأة(. التي 
تتناول جتربة س��يدة إنكليزية مع 
تب��وُح بقصتها  ُمقامر،إذ  ش��اب 
للراوي حينما جت��ده مختلفاً في 
موقف��ه إزاء ه��روب هنريت زوجة 
الرجل الغني مع ش��اب فرنسي، 
إذ تتقاط��ع جترب��ة الس��يدة )س( 
مع قرار هنري��ت بترك زوجها إلى 
حدما،وف��ي رواي��ة )رس��الة م��ن 
مجهول��ة( الص��ادرة مؤخ��راً من 
مس��كيلياني بترجم��ة أب��و بكر 
العي��ادي ،يبن��ى س��تيفان زفايغ 
روايته على ثيمة حب صبية تقع 
في غرام رجل أكب��ر منها،غير أنَّ 
مش��اعر احلب الطافحة ستظل 
أن  بها،م��ع  مكتومًة،والتفض��ي 
العاش��قة تتمكن م��ن إقتناص 
الفرص للوصول إلى شقة الرجل 
ال��ذي نراقبه من موق��ع صاحبة 
الرس��الة،إذ ندرك بأنه شخصية 
مشهورة على نطاق الواسع وأن 
مايتمع به ذلك الرجل من املواهب 
في املوس��يقى والكتابة أكسبه 
كثيراً من املُعجبات،تراقُب الصبية 
تفاصي��ل حي��اة الكات��ب وتب��دأُ 
بقراءة الكتب بنهم ُمتخيلًة بأنَّ 
ذلك يضيُق املس��افات بينها وبني 
تدربت  العش��يق،كما  شخصية 

على عزف املوس��يقى ظناً منها 
بأن اجلار اجلديد يحُب املوس��يقى، 
وأخذت تهتم مبلبسها ومظهرها 
أكثر حتى تبدو بصورة ُمتكاملة 
جدي��رة مبق��ام م��ن وقع��ت ف��ي 
حبه،فهو قد أصبح كوناً بالنسبة 
إليها،ويستمُد كل شيء أهميته 
بق��در عالقته بذاك الرجل،وكثيرا 
ماتس��هُر مترقبة ع��ودة الكاتب 
إلى ش��قته،الينكمُش احلُب مبرور 
األيام وال باإلبتعاد بل يظُل ساكناً 
ف��ي قلب وخيال تل��ك الفتاة دون 
أن تب��وَح به لكن يق��ُع في األخير 
ظه��ار  مايول��د لدي��ه الرغب��ة إلإِ

ماكان دفيناً في القلب. 

صدمة
الصبي��ة  مج��اورة  ت��ُدم  ل��م 
للكات��ب ال��ذي كان س��اهياً عن 
ذل��ك احلب ال��ذي دف��ع بجارته أن 
تلث��م باب��ه عندم��ا يغي��ُب ولم 
تس��عها الدني��ا عل��ى رحابته��ا 
ح��نَي ملس��ت الطريق إل��ى مأوى 
حبيبه��ا متأمل��ًة مايحتويه من 
األغ��راض والكتب،واللوحات إذ أن 
ماتس��معه من أمها األرملة بأن 
قريبها ال��ذي كان وج��وده املكرر 
ق��د أثار ريبة اإلبنة قد طلب يدها 
يصدمه��ا وذلك لي��س خوفاً من  
وجود رجل يفصلها عن األم بل ألنَّ 
زواج األم من جدي��د مع فرديناند 
يعني اإلنتقال إل��ى مدينة أُخرى 
)إنس��بروك( واإلبتعاد عن الكاتب 
به عشقاً،واليخفُف  الذي هامت 
شيُء مرارة الغياب خالل العامني 
اللذين تقضيهما بعيدة عنه غير 
إقتناء املؤلفات التي حتمل إس��م 
كل  حفظ��ت  عش��يقها،فهي 
سطر من كتبه في ظهر القلب، 
وإنَّ حالفها احلُظ وتقعت عيناها 
على إسمه في صحيفة إعتبرت 
ه��ذا الي��وَم عيدها،أحجمت عن 

املش��اركة في الرحالت والإرتادت 
الت��ي  ،والفس��اتني  املس��رح  دور 
تُش��ترى له��ا لم تتزي��ن بها،ولم 
تكتفإِ بذل��ك إمن��ا قاطعت تلك 
املدينة وما إستأنست بشوارعها 
آمال الش��باب  وأزقته��ا خيب��ت 
يتهافت��ون  الذي��ن  والفتي��ان 
نفس��ها  ن��ذرت  حولها،كأنه��ا 

ملصير ُمبهم،وقدر غامض

َمْهوى القلب
يق��وُل الروائي اجلزائ��ري أنَّ املدينة 
التي التُعطيك احلب التستحُق أن 
متضي فيها حلظًة من عمرك،هذا 
ماتؤم��ُن به بطلة رواية س��تيفان 
زفايغ،لذا التري��ُد أن تقضَي مزيداً 
من أيام عمرها خارج مدينة فيينا 
الت��ي ذاق��ت فيها طع��َم احلب إذ 
تعودُ إل��ى تلك املدين��ة وجتاهلت 

من إعتب��ر هذا الق��رارا جنوناً،وما 
أن تصل إلى فيينا حتى تتجه إلى 
العمارة الت��ي يقيُم فيها الكاتُب 
حيُث جت��ُد نوافذ ش��قته مضاءة 
إذذاك تش��عُر بأنه��ا جنح��ت ف��ي 
إْستإِعادة احلياة،وتستمُر في إرتياد 
هذا املوقع كل مس��اء بعد إنتهاء 
عمله��ا باملغ��ازةإِ، ُوتصادف��ه يوماً 
مقب��الً نحوه��ا في الش��ارع وفي 
هذه اللحظة تعودُ صبية يفيُض 
قلبها حباً وإعجاباً تكررُ اللقاءات 
عليه��ا  مي��ُر  املُتقطعة،وعندم��ا 
بصحبة معجبات��ه تنتبُه إلى ما 
يخاجله��ا م��ن مش��اعر مختلفة 
وت��درُك بأنه��ا ل��م تَُع��ْد طفل��ة 
التش��عر بالغيرة والتستغرُب من 
إس��تئناس حبيبها مع جسدإِ غير 
جس��دها،فيما ظل جسدها بكراً 
ما طاف مبدارات اللذة فإن الكاتب 
إختبر أصناف اللذات،ومش��ى مع 
تيارها،وحني تكتش��ُف بأنها نكرة 
بالنس��بة إليه تتأل��م إذ يتمقص 
زفاي��غ ش��خصية امل��رأة ناطق��اً 
ف��ي جمل��ة ُمحمل��ة  بإس��مها 
بصرخة نسوية »إن الرجَل مُيكنه 
أن يضيع بكل يسر وجه إمرأة ألنَّ 
السن تغير فيه الظالل والضوء« 

جنون احلب
ومب��ا أن احلُ��َب ق��د أخ��ذ مبجام��ع 
قلب الفت��اةإِ لذلك التفوت فرصة 
مصاحب��ة الكات��ب إلى ش��قته 
ُمس��تعيدًة تل��ك اللحظات التي 
كانت تترق��ُب فيها ع��ودة جارها 
وتستمع إلى وقع خطواته وصرير 
الب��اب،إْن كان هذا اللقاء بدا عادياً 
وروتيناً لدى الكاتب فاألمر له وجه 
آخر بالنس��بة لتل��ك الفتاة التى 
وهبت نفس��ها للرج��ل ألول مرة 
ُمتتالية،وماحملته  ليال  ثالث  في 
ف��ي أحش��ائها كان ثم��رة ه��ذه 
املُغام��رة غي��ر احملس��وبة،وبإجناب 

طفلها تَْقتن��ُع بأنها قد إمتلكت 
جزءاً من ذاك الرجل، هنا ترى ظالل 
فلسفة نيتشة الذي كان يعتقُد 
بأن املرأة اليهمها من احلب والزواج 
غير عملية اإلجناب،وينقطُع اللقاُء 
واليجدى إنتظار الفتاة التي تصبُح 
بائع��ة اله��وى لتتكف��ل نفقات 
إبنها وتوفر لها مس��توى تعلمياً 
مميزاً بواس��طة لورد ُمس��ن،بينما 
جتم��ع الصدفة ب��ني اإلثن��ني في 
مرقص تبارين وهي برفقة ش��اب 
ثري،يطلبه��ا الروائي الش��هير أن 
تعطيه ساعًة والمُتانع الفتاُة مرة 
أخ��رى تصاحبه إل��ى مرتع الصبا 
بعد ليلة صاخبة تغادر والفلوس 
الكات��ُب مقاب��ل  الت��ي مينحه��ا 
املتع��ة تتركه��ا للخ��ادم يوه��ان 
متحاش��ية نظرات��ه مخاف��ة أن 
يتعرف عليها، وفي ذلك املش��هد 
أكث��ر م��ن ُمفارقة تثيُر األس��ئلة 
ل من أبرزها جتاهل  لدى املُتلقي لعَّ
الرج��ل لغلي��ان احل��ب والعاطفة 
اجلس��د  ح��دود  عن��د  والوق��وف 
مؤلُف  احلس��ية،يعتمُد  والرغبات 
)اخلوف( عل��ى تقنية الرس��الة إذ 
مايتابعُه القاريء من إفتتحاحية 
الرواي��ة القصي��رة Novella إل��ى 
نهايتها ماهي إال رس��الة كتبتها 
تل��ك الفت��اة العاش��قة قب��ل أن 
تلفظ أنفاس��ها األخي��رة وإحترق 
قلبها مبوت إبنها،وأنَّ مجرد وصول 
الرسالة إلى الكاتب في يوم عيد 
مي��الده ينب��يء مب��وت الفت��اة ألنَّ 
األخيرة تق��ول إذا أمهله��ا القدر 
فرص��ة أخ��رى إلحتفظ��ت بس��ر 
القلب،ومايتغير  احلب في جتاويف 
مبوت الفتاة ف��ي حياة الكاتب هو 
غياب األزهار في مزهريته،مايرمي 
إلي��ه س��تيفان زفايغ م��ن كتابة 
مؤلفات��ه الس��يرية الروائي��ة هو 
ترصد عواطف ملتبسة لإلنسان 

وأطواره املُتقلبة .

ثقافة10
دراسة            

قراءة

خبر

شعر

اصدار

ساطع ألجميلي

الش��عر ش��كل جدي��د للحظ��ة مت 
اكتش��افها ت��واً ليخل��ق له��ا رديفاً 
عقلياً ينزُل الى حيز التجربة والوجود 
كحكمة تنتق��ل بني اجملتمعات على 

امتداد الزمن .
 ومهما تلتبس الوجوه وتختلط أوراق 
احلداثة فالشعر صورُة يشترك فيها 
الالح��ق بالس��ابق اذا تغي��رت البنى 
اللغوية  والنصية أو خالف ذلك , رمبا 
ينبغ��ي ذكر اس��تلهام احلدث من اي 
مكان أو جهة لبلورت��هإِ تعبيراً عالي 
الش��عرية ليندرج في اطار الكشف 

واخللق العالي . 
س��الم مكي اس��م أدبي معروف في 
الوسط الشعري البابلي فهو شاعر 
إضافة إل��ى كون��ه قانوني��اً ضليعاً 
وله اصدارات وبح��وث في ذلك اجملال 
, أصدرَ أخيراً مجموعة ش��عرية عن 
دار الفاراب��ي – بيروت – لبنان . بعنوان 
باخل��راب( تضمن��ت إح��دى  )الله��و 
وعش��رين قصيدة كنت قد راجعتها 
مرة فتشكلت لدي رؤى حولها آثرت 

طرحها وعلى النحو اآلتي. 
والص��ورة  اللغ��ة  َحَض��رَت  لق��د 
التعبيرية بقوٍة تعكس ألم الشكوى 
والهموم الوجدانية اخلارجة من عبء 

كبير اسمه الوطن.
جّس��دها الش��اعر بعد خوض جتربة 
طويل��ة متخض��ت عن رحل��ة وارحتال 
ف��ي غرف الوطن املظلمة التي تخلو 
ولو من كوٍة للنفاذ نحو شيء يسير 
اسمُه طموح 000 وهذا ما الحظناه  

في أولى قصائ��د اجملموعة املعنونة : 
أحالم قيد النهار – ص11 ؛

يا جرحاً ينزف احلسرات
يا عمراً يغط في وجٌع عميق 

ي��ا حناج��ر طف��ت بس��يول الصدى 
البعيد

 وفي القصيدة ذاتها يقول أيضاً 
يا قمري املضرج بالغيوم املبللة 

زيف إلهك املنتصب 
في اقبية احلرية ...... 

من الواضح أن القصيدة لدى س��الم 
مك��ي تكت��ب بلغ��ة ق��ام الش��اعر 
باختراعه��ا وخلق املعاني لها نتيجة 
عناص��ر فكرية وعاطفي��ة وخيالية 
 . ماضي��ة وحاضرة ف��ي الوق��ت ذاتهإِ
هك��ذا  تك��ون  ان  الطبيع��ي  وم��ن 
لغة يش��وبها الكثير م��ن الغموض 
ومبس��توى داللي ميثل فض��اًء يحتوي 
عناصره احلاضرة , ففي قصيدة غريق 

املعنى ص26 نالحظ  
الريح تصفع ش��راعه ,  املوج يطعن 

ساحلُه 
احللم والرؤية سبقت اختراع اللغة : 
صرُت أتباهى ,  بجمعإِ كسر الدخان 

ألحشو رئة زهرٍة  
هنا جتس��يد واض��ح للتجرب��ة وجر 
الواقع الى اخليال واس��تثمار التعبير 
الصوري بأقص��ى لغة فخمة يتمثل 
ذلك في عدة قصائ��د مثل ضوء في 

الظالم ص 48 
ليس لي أن اترَك ظلي 

يراودُ خطاه 
ليس لي أن اترَك جنمي 

نائماً في عشه حتى الصباح 
الش��اعر س��الم مكي يختزل ويعبئ 

موقفُه سالحاً ميثل الذاكرة اجلمعية 
يتبناها كمش��ترك ملواجهة سلطة 
اجلهل اجملتمعي معرجاً بشكل كبير 
إياها  على الذات املقدس��ة ومحمالً 
نكد البقاء ف��ي هامش اجملهول وفي 

ذلك يقول :  ص49  

آه يا رب : أرفع اليك كفي املقطوعة 
وانتظر لقاءك 

على أحر من اجلحيم  
يا رُب : أرح ليلك مني 

واجعل من فالتك نهراً ...... ص49 
الص��ور ل��دى الش��اعر س��الم مكي 

احتفاء التعبير اجلمالي الذي يش��ير 
إلى قدرة في صناعة ش��عرية ترتبط 
عضوياً فالتقنيات ضاغطة من اجل 
إخ��راج نص س��معي حس��ي بصري 
للمتلقي احلاكم والطارئ فهو يقول 

في قصيدة املطر العاري ص/55

تتعرُق السماُء 
زرقًة وغيوماً 

تضمد فمها املثخن بالقبالت 
البحار تشعل غاليينها  في الصيف 

وتورُط السماَء بثمر غير شرعي 
ليأكله املؤمنون 

فتنضج في احشائهم 
أسئلة محرمة 

الغم��وض ف��ي ش��عر س��الم مكي 
يقت��رب كثي��راً م��ن انتباه��ة وذكاء 
املتلقي فهو غم��وض داللي من باب 
اخللق او االخرى بالديني او االسطوري 
فجدي��د اخلل��ق البش��ري يتجه نحو 
تكرار البنية اجملتمعية فال جديد في 
مجتمعاتنا ففي ذلك يؤكد في ذات 

القصيدة : 
ذائ��ُع الصي��تإِ , يترج��ل دم��ه  نحو  

امليازيب 
يشهر قلبه بوجه االشياء 

يرتدي قبعَة أبي��ه املثقوبَة برصاصٍة 
قدمية 

غرست رأسها بني عينيه 
وبثت سواقيها 

نحو الزائر اجلديد ...... الخ 
ف��ي ص 48  قصي��دة ض��وء الظالم 
نالحظ حرك��ة املفردة تخلق لروحها 
مكاناً ش��عرياً في صور يستمتع بها 
املتلق��ي وترس��خ انتباه��ه الى قادم 
أخر في املنت النصي ش��عراً بعناصر 
تش��كل حلماً باحثاً عن واقع يحمل 

الصورة
 ليس لي ان اترك ظلي  

يراودُ خطاه 
ليس لي ان اترك جنمي 

نائماً في عشهإِ حتى الصباح  

ليس لي أن احزم انفاسي 
على منتإِ جسد ......

الظل                  اخلطى 
النجم                    الصباح    

االنفاس                 اجلسد  
نالح��ظ حرك��ة املفردة وه��ي تخلق 
لروحها مكاناً ش��عرياً ف��ي الصورة 
يستمتع بها املتلقي وترسخ انتباهه 
الى الق��ادم في املنت النصي ش��عراً  
بعناصر تشكل حلماً باحثاً عن واقع 

يجّمل الصورة . 
صورة اخ��رى للضباب قصي��دة ذات 
دف��ق ص��وري مكث��ف ورغ��م تباعد 
املعنى وداللته من صورة ألخرى لكن 
الوقع حاصل مثل جتربة توصل فحوى 
ومراد الص��ورة الى املتلقي باحثاً عن 
استدالل وتطبيق وهكذا نالحظ في 

صفحة 75 
البواب الكسيح كظل متجمد ....

الصنم حتلل في بطون اجلائعني ..... 
الس��نجاب الذي يبحث ف��ي الغابة 

عن اخاديد  تغزو شجرة هرمة ..... 
الذئب العجوز انتزع اسنانه السوداء 
ليقنع أهل احلي بأنه خلع ماضيه .... 

وهكذا 
تتميز نصوص الش��اعر سالم مكي 
باالبت��كار واخللق املس��تند الى وعي 
عال جلدل الواقع املعاصر لذا اكتظت 
نصوصه بالصور الفنية واالستعارات 
فهي تستفز القارئ والباحث وجتذبُه 

على دوام القراءة .........  

املصادر : 
اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة 

الفنية  )عبد االله الصائغ(

القيمة االبداعية والداللة التعبيرية .. 

قراءة في مجموعة اللهو بالخراب للشاعر سالم مكي 

رسالة من مجهولة.. قصة حب مدفون 
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غالف اجملموعة

حذام يوسف
ضمن منهاجه االسبوعي الثقافي، ضّيف 
نادي الش��عر في احتاد األدباء الشاعر منذر 
عبد احل��ّر، للحدي��ث عن جتربت��ه في االدب 
واالع��الم، وذل��ك ي��وم الس��بت الثالث من 
ش��باط 2018، قدم اجللس��ة الشاعر عمر 
الس��راي مس��تعرضا بع��ض من س��يرته 
األدبي��ة:« من موالي��د البصرة ف��ي جنوب 
الع��راق ف��ي 13 \ 5 \ 1961، حاص��ل عل��ى 
بكالوري��وس اع��الم - جامع��ة بغ��داد، بدأ 
الكتابة والنش��ر نهاية س��بعينيات القرن 
املاضي، صدرت مجموعته الشعرية األولى 
ع��ام 1992 عن دار األمد للنش��ر في بغداد، 

وحملت عنوان ) قالدة األخطاء(، كما صدرت 
مجموعته الشعرية الثانية عام 1997 في 
بغداد وحملت عنوان ) مترين في النس��يان ( 
وحصلت هذه اجملموع��ة على جائزة الدولة 

لالبداع في الشعر في نفس العام.
صدرت مجموعت��ه الش��عرية الثالثة في 
طبعت��ني األولى عن دار الش��ؤون الثقافية 
في بغداد وحملت عنوان ) قرابني ( والثانية 
عن دار الزاهرة - بيت الش��عر الفلسطيني 
في األرض احملتلة فلسطني احلبيبة وحملت 
عنوان ) قراب��ني العش الذهبي ( عام 2000، 
أما مجموعته الش��عرية الرابعة فصدرت 
عن دار الكرمل للنشر في عمان عام 2001 

وحمل��ت عنوان )ش��جن(، له مس��رحيتان 
م��ن املونودراما األولى بعنوان ) أعش��اش ( 
ع��ام 1995 والثاني��ة بعن��وان ) غرقى ( عام 
1996 وقد ش��اركت هاتان املسرحيتان في 
مهرجانات الس��ينما واملس��رح في بغداد، 
له عدد من البحوث والدراس��ات والكتابات 
النقدية حول األدب احلديث وقد نشرت في 

الصحف واجملالت األدبية احمللية والعربية«.
تخللت اجللس��ة عدد م��ن املداخالت التي 
ش��ارك بها االدباء من احلضور، وش��هادات 
بحق التجربة األدبي��ة للضيف، وفي ختام 
اجللس��ة قدم احتاد االدباء لألس��تاذ احلر درع 

اجلواهري تقديرا له ولقلمه.

سالم كاظم فرج
وتلوم صمتي يا صديق؟

وانكفائي عند منتصف الطريق
وأنا الغريق..

مانف��ع كف��ك ان كان��ت غريقَة مث��ل كفي 
ياصديق؟

وثمالة شهقٍة .. مانفعها؟ وما نفع احلريق؟
ال تطفيء النيران دعها تشتعل..
أو إن شئت اطفئها..الفرق لدي..

والنار واملاء صنوان ان متنا او عشنا ..
فالوقت هزل..

ودع املوج يداعب مقلَتي..
واترك يَدي...

ما نفع كفك ان كانت غريقة مثل كفي..؟
ثمالة الكأس األخيرة مرة..

أعرفها وقد مرت علَي..
مرت علَي من خالل موت اصحابي

أصحاب الطريق
قد ذقتها الف مرة

وسقيتها مليون مرة
خمرة تعقب خمرة

سكرة تعقب سكرة
ما نفعها الكلمات.. ان مات صديق

حتف انفه او عند قارعة الطريق
ما نفعها الصلوات ان جاع صديق

وحتَير. كيف ينفق يومه مصلوبا
على جمر الصليب
قد قبلنا باملسيح..

ومسيح يعقبه ألف مسيح
هي محنه يا رفيق

يارفيق )الغرقة( األولى
والرمق األخير..

مانفع كفك ان كانت مثل كفي.

صدر ع��ن النادي األدب��ي الثقافي بج��ّدة كتاب 
جديد للش��اعر الناقد املغرب��ي إدريس الكريوي، 
مفتش التعليم في فاس، بعنوان » قصص علي 
القاسمي القصيرة: الرؤية واألداة« . ويقع الكتاب 
في 320 صفحة من ،احلجم الكبير، ويجمع بني 
النق��د األدبي والبيداغوجي��ا التعليمية. وكتب 
الدكتور صال��ح احلجوري مدي��ر مجلة “ جذور” 
مقّدم��ة ضافية للكتاب خّل��ص فيها مضامني 
فصوله. وينقس��م الكتاب إلى قس��مني: األول 
دراس��ة نقدية لقصص القاسمي وخصائصها 

التربوية، والثاني مختارات قصصية للقاسمي 
تتكون من ثماني عشرة قصة.

يه��دي املؤّلف كتابه إلى مدرس��ات ومدرس��ي 
اللغة العربية في أربع عش��رة مدرسة إعدادية 
في مدين��ة فاس انصب��ت أعماله��م الصفية 
والتطبيقي��ة خ��الل س��نوات عديدة، بإش��راف 
املؤلف، على تعليم قصص القاسمي القصيرة 
بوصفها وسيلة لتنمية القراءة ، وغرس القيم 
احلميدة في نفوس التالميذ، وتوسيع مداركهم 

الفنية والتقنية واللغوية. .

الشاعر منذر عبد الحر في ضيافة الجواهري

ثمالة 

قصص علي القاسمي القصيرة ..

الرؤية واألداة إلدريس الكريوي

غالف الكتاب

غالف الرواية
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في مجال اخلطوات التي قام بها العراق 
عل��ى طريق تنفيذ االلتزام��ات في هذا 
اجلانب والتي اس��همت في إصدار ذلك 
القرار ،فقد كان لوزارة اخلارجية دور كبير 
فيه��ا، س��واء كان ذلك على مس��توى 
تقدم األفكار واملقترحات أو التخطيط 
والتنس��يق م��ع اجله��ات العراقية ذات 
العالقة ومع املنظمات الدولية املعنية 
م��ن أج��ل التوص��ل إلى أفضل س��بل 
التطبيق ، ومبا يس��اعد على بناء الثقة 

مع اجملتمع الدولي ،ومن أبرز ذلك:
-1 إع��داد وتنفي��ذ خط��ة التحرك في 
مجل��س األمن لإليفاء بالتزامات العراق 
مبوجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
بنزع الس��الح من خالل توجيه رس��ائل 
الس��يد الوزي��ر إل��ى أعض��اء مجل��س 
األم��ن الدائم��ن ومدي��ر ع��ام الوكالة 
الدولي��ة للطاقة الذري��ة واألمن العام 
ل��أمم املتح��دة ورئي��س مجل��س األمن 
،كان آخرها الرس��الة الت��ي  بعثها وزير 
اخلارجي��ة قب��ل اعتماده��ا ق��رار إنهاء 

القيود على العراق ببضعة أيام.
-2 التنس��يق املكثف م��ع دائرة الرقابة 
الوطنية إلع��داد وتقدمي إع��الن العراق 
األول��ي إل��ى الوكالة الدولي��ة للطاقة 
مبوج��ب  اللتزامات��ه  تنفي��ذا  الذري��ة 
البروتوكول اإلضاف��ي االمنوذجي املوقع 
م��ع الوكالة .علم��اً أن العراق وفي عام 
2008 وق��ع على البروتوك��ول اإلضافي 
التف��اق الضمان��ات الش��املة اخل��اص 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزام 
الع��راق طوعي��اً بتطبي��ق البروتوكول 
اإلضافي امللحق باتف��اق الضمانات مع 
الوكالة الدولي��ة للطاقة الذرية ابتداء 

من 2010/2/17.
وبتاري��خ 2010/7/16 ق��دم الع��راق إلى 
الوكالة رس��مياً إعالنه األولي استناداً 
إلى املادة )17( من البروتوكول اإلضافي.

-3 املس��اهمة م��ع اللجن��ة الوطني��ة 
لتصفية مخلفات البرنامج الكيمياوي 
)13و41(  املس��تودعن  ف��ي  الس��ابق 
في منش��أة املثن��ى امللغاة وق��د بدأت 

اجتماعاتها بتاريخ 2019/5/5 .
-4 احلصول على عضوية العراق باجمللس 
التنفي��ذي ملنظم��ة حظ��ر األس��لحة 

الكيمياوية 2012-2010 .
-5 التنس��يق مع دائرة الرقابة الوطنية 
ف��ي تقدمي إجناز العراق بش��أن اخلطوات 
الت��ي مت تنفيذه��ا ف��ي إط��ار التزامات 
العراق مبوجب اتفاقية حظر األس��لحة 
املعوق��ات  وتش��خيص  الكيمياوي��ة 
واملصاعب التي تعت��رض تقدم اإلعالن 
وبتاري��خ  التدمي��ر.  وخط��ة  املع��دل 
م��ع  الع��راق  اس��تعرض   2010/6/82
منظم��ة حظر األس��لحة الكيمياوية 
بيان��ه بش��أن التخل��ص م��ن برنام��ج 
امل��وروث ع��ن  األس��لحة الكيمياوي��ة 

النظام السابق.
-6 إبالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة حظر األس��لحة الكيمياوية 
وهيئات نزع السالح األخرى باآللية التي 
اعتمدته��ا حكومة العراق للس��يطرة 
عل��ى امل��واد ذات االس��تخدام امل��زدوج 
وذلك في إطار إجراءات الشفافية وبناء 
الثقة مع الهيئات الدولية املعنية بنزع 

السالح.
-7 االنضم��ام إل��ى مدونة اله��اي ملنع 

انتشار الصواريخ الباليستية.
   The   Hague   Code   against

ballistic   missle   Proliferation
وفي 8/11/ 2010   اصبح العراق العضو 
رق��م )131( ف��ي املدون��ه . وق��د وجهه 
رئي��س املدون��ة لذل��ك الع��ام )س��فير 
فرنس��ا( تهنئة للعراق بهذه املناس��بة 
واعتبره��ا خط��وه مهم��ة للمجتم��ع 
الدولي في تعزي��ز نظام األمن اجلماعي 
واعتب��ر العراق امنوذجاً قيماً للدول التي 

لم تنضم بعد الى املدونة .
-8 تطبي��ق قان��ون الوكال��ة الدولي��ة 
للطاقة الذرية اخلاص بقواعد السلوك 
بش��أن س��المة وأمن املصادر املش��عة 
باالس��تيراد  العالقة  ذات  والتعليم��ات 
والتصدير ف��ي اطار  مس��اعدة العراق 
النشاء نظام السيطرة على الصادرات 
والواردات وقدمت الس��فارة االميركية 
اخلص��وص  به��ذا  للتع��اون  برنام��ج 
بالتنس��يق م��ع وزارة اخلارجي��ة ووزارة 
التجارة ومديرية اجلمارك العامة ودائرة 

الرقابة الوطنية.
وق��د مت تعين خبير أميركي متخصص 
به��ذا الغرض في الس��فارة االميركية 
لغ��رض ضم��ان اس��تمرار االتص��االت 

والتنسيق .
-9 توجي��ه الدع��وة لرئي��س املؤمت��ر ال 
)14(للدول األطراف ف��ي اتفاقية حظر 
األس��لحة الكيمياوي��ة لزي��ارة العراق 
واللقاء باملسؤولن املعنين وقد مت وضع 
ج��دول زيارة مفصل له��ذا الغرض وقد 
متت الزيارة في األسبوع األول من شهر 

تشرين الثاني عام 2011.
ثانياً: برنامج النفط مقابل الغذاء 

س��بب هذا البرنامج أذى كبيراً للعراق 
منذ إنش��اءه وذلك بس��بب استغالله 
بنحو س��يئ من قبل النظام الس��ابق 
ومن قبل جهات دولية عديدة ، ش��ارك 
فيها حتى بعض مسؤولي األمم املتحدة 
ووكاالتها املتعاقدي��ن معها. وإزاء هذا 
الوض��ع قرر األمن  الع��ام لأمم املتحدة 
إنش��اء هيئة تقصي مس��تقلة رفيعة 
املس��توى )جلنة فولك��ر( للتحقيق في 
إدارة البرنامج . وقد وافق مجلس األمن 
على ق��رار العام بق��راره املرق��م 1538 
)2004( ودعا سلطة االئتالف املؤقتة في 
الع��راق وجميع ال��دول األعضاء األخرى 

إلى التعاون التام مع الهيئة .
لق��د أش��ار تقري��ر األم��ن الع��ام لأمم 
املتح��دة املق��دم في منتص��ف حزيران 
2009 إل��ى ان مجم��وع )3009( خطاب 
اعتماد ح��ول برنام��ج النف��ط مقابل 
ملي��ارات   )8( اقيامه��ا  تبل��غ  الغ��ذاء 
املتبق��ي م��ن املطالب��ات وانته��ت إلى 
تصنيفها إلى مجموعتن ،وقد عملت 
وزارة اخلارجي��ة م��ع األمم املتح��دة على 
تس��وية جميع تلك املطالبات ،س��واء 
بدفعه��ا أو باالتفاق عل��ى رفضها .وقد 
ش��كل مجلس الوزراء جلنة أنيطت بها 
مس��ؤولية حماي��ة األم��وال العراقية 
في اخلارج .وكانت تس��وية املتبقي من 
عق��ود النفط مقابل الغذاء وإنهاء هذا 

البرنامج ضمن مسؤوليتها .
أن تس��وية العق��ود املتبقي��ة لم تكن 
مس��ألة مالي��ة أو جتارية فحس��ب بل 
دخلت في ترتيباتها عناصر سياس��ات 
ومس��اومات وصلت ف��ي بعض األحيان 
إلى االبتزاز ، وتطلبت أحياناً اللجوء إلى 
الوزراء الس��تحصال موافقته  مجلس 
محددة .كم��ا تطلب ذل��ك اجتماعات 
واتصاالت مكثفة ف��ي نيويورك وعمان 
بن اجلان��ب العراقي ومكتب املش��رف 
املالي ف��ي األمم املتحدة ،حيث مت االتفاق 
على توفير وثائق تس��لم ل���)32( عقداً 
ث��م دفع اقيامه��ا، وطلب الع��راق غلق 
اعتمادات ما تبقى م��ن العقود التي ال 
تتوفر على وثائق االستالم ،وهذا اإلجراء 
مهد السبيل لكي يتخذ مجلس األمن 

قراره املرقم )1958( بتاريخ 2010/12/15 
بإنهاء العم��ل به��ذا البرنامج وحتويل 
إل��ى  املوج��ودة ف��ي حس��ابه  املبال��غ 

احلكومة العراقية.
ثالثاً: جلنة 1518

ش��رحنا والية هذه اللجنة في املبحث 
الس��ابق .وقد ق��رر مجل��س األمن في 
تبق��ى  أن   )2003(1512 املرق��م  ق��راره 
والي��ة اللجنة حتت املراجع��ة وأن يأخذ 
اجملل��س بنظر االعتب��ار تفويض اللجنة 
بالقيام بخطوات إضافية ملراقبة الدول 
األعضاء في تنفيذ التزاماتها املرتبطة 
بحظر األس��لحة على العراق استمرت 
اللجنة بدراس��ة القضايا ذات العالقة 
الت��ي عرض��ت عليه��ا ، م��ن ضمنه��ا 
طلبات إضافة وحذف أسماء من قائمة 
متوي��ل األص��ول املالي��ة التابع��ة لها.
وفي 2009/5/26 ح��ددت اللجنة قائمة 
أش��خاص وفق��اً للق��رارات ذات الصلة 
حتت��وي على )89( اس��ما و)308(كيانات 
وم��ن املعل��وم أن اس��تمرار عم��ل هذه 
اللجن��ة ال يؤثر على خ��روج العراق من 
طائلة الفصل الس��ابع ، ثم أنه يصب 

في مصلحته .
رابعاً: صندوق تنمية العراق DFI واجمللس 

Lamb  الدولي للمشورة واملراقبة
منذ تأسيس الصندوق عام 2003 مبوجب 
القرار)1483( واألموال العراقية املودعة 
لدي��ه تتمت��ع باحلصان��ة ض��د أي قرار 
قضائي نهائي يأتي من خارج االلتزامات 
 2004/6/30 بع��د  للع��راق  التعاقدي��ة 
وفي حزي��ران 2006 طل��ب رئيس هيئة 
الصندوق من حكومة العراق تأس��يس 
هيئة إشراف عراقية لتحتل املسؤولية 
في الوقت املناس��ب وفي تشرين األول 
العراقي��ة  احلكوم��ة  أعلم��ت   2006
الهيئ��ة بقرارها بإنش��اء جلن��ة اخلبراء 
املالي��ن ، وأك��دت احلكوم��ة العراقية 
اس��تعداد جلنة اخلب��راء املالين لتحمل 

كامل املسؤولية.
أحرزت الهيئة في اجتماعها في نيسان 
، ولكنه��ا أعرب��ت ع��ن  2009 تقدم��اً 
قلقه��ا مجدداً حول احلاج��ة إلى املزيد 
من العمل لتنفيذ التوصيات السابقة 
ح��ول تعزيز نظ��ام املراقب��ة الداخلية ، 
وبالتحديد تنفيذ شامل لكل عمليات 
املراقب��ة ونظ��ام قي��اس إنت��اج النفط  
والتوزيع ومبيعات التصدير ونظام إدارة 
مالي مناسب وإجراءات فعالة ملكافحة 
ومنع الفس��اد. وقد مدد مجلس األمن 
واحلصان��ات  الصن��دوق  هيئ��ة  والي��ة 
واالمتيازات للنف��ط والعائدات املودعة 
لدى الصندوق لغاية نهاية سنة 2010 

ثم ج��اء الق��رار )1956(ال��ذي صدر في 
2010/12/15 ليم��دد العم��ل بترتيبات 
اجملل��س الدول��ي للمش��ورة  واملراقب��ة 
لغاية 30حزي��ران 2011 فقط. فقد رأى 
اجمللس أن العراق يتوفر على مؤسسات 
مالي��ة جي��دة ق��ادرة عل��ى إدارة موارد 
الب��الد ملا فيه خير للش��عب ، وانه حان 
الوقت لرفع الوصاية الدولية عن أموال 
الع��راق .وهذا م��ا يعزز س��يادة العراق 
واستقاللية قراره السياسي ،وسيعيد 
العراق ال��ى الوضع الذي كان يتبوأ قبل 
احتالل الكويت عام 1990 . إال أن القرار 
)1956( اس��تثنى من ذلك إيداع %5 من 
الواردات لغ��رض تغطي��ة التعويضات 

املقررة مبوجب القرار 768)1991(.
خامساً: امللف الكويتي

مس��ؤولي  ب��ن  اللق��اءات  اس��تمرت 
البلدين ف��ي دورات متعددة عقدت في 
كل م��ن بغ��داد والكوي��ت أثم��رت عن 

النتائج اإليجابية التالية :
-1إكم��ال صيانة  الدعام��ات احلدودية 
البرية من الدعامة رقم )1( إلى الدعامة 
رقم )106(وذلك تنفيذاً ملا جاء في قراري 
مجلس األمن املرقمن687 لسنة 1991 
و833لس��نة 1993 .أما احلدود البحرية 
فقد اكتفت جلنة ترس��يم احلدود التي 
ش��كلها مجلس األمن بوض��ع قائمة 
بإحداثيات احلدود خلط الوسط في خور 
عبد اهلل .وس��تكون اخلط��وة القادمة 
هي رس��م خرائط احلدود من قبل فنيي 
األمم املتحدة بإش��راف ممثلن عن العراق 
والكوي��ت ومن املؤمل اجناز هذه اخلطوة 

قريباً.
-2 وتنفيذاً ألح��كام قراري اجمللس إعاله 
ونتيج��ة لترس��يم احلدود،فق��د تق��رر 
تعويض اصحاب امل��زارع التي اصبحت 
ضم��ن االراض��ي الكويتي��ة وبن��اء دور 
ألصح��اب الدور الواقعة ضمن منطقة 

احلدود.
وقد أجنزت وزارة اخلارجي��ة بالتعاون مع 
الوزارات ذات العالقة توزيع التعويضات 
.أم��ا  عل��ى أصحابه��ا م��ن املزارع��ن 
بالنسبة للدور ، فقد اتفق البلدان على 
بناء مدينة س��كنية كاملة إلس��كان 
أصحاب ال��دور املش��مولن بالتعويض 
.وق��د وضعت اخملطط��ات وحتديد موقع 
املدين��ة قرب مدينة ام قصر وخصصت 
له��ا حكوم��ة الكوي��ت مبل��غ ثمانن 
ملي��ون دوالر أميركي وس��يبدأ العمل 

بها قريباً.
-3 املالح��ة ف��ي خ��ور عب��د اهلل : نص 
ق��رار مجل��س األمن 687لس��نة 1991 
على ترس��يم احل��دود البحرية في خور 

عبد اهلل بخط الوس��ط ،على أن يتوفر 
للع��راق والكوي��ت حرية الوص��ول إلى 
موانئها .ونتيجة لهذا الترسيم أصبح 
املم��ر الصال��ح للمالح��ة ف��ي اجلانب 
الكويت��ي م��ن اخلور،أم��ا مي��اه اجلانب 
العراق��ي فإنه��ا ضحل��ة وذات طبيعة 
رس��وبية متحرك��ة ال ميك��ن حف��ر ممر 
مالحي فيها. واس��تناداً مل��ا تقدم فقد 
اتفق البلدان على تش��كيل جلنة فنية 
مشتركة إلدارة املالحة في املمر املالحي 
، م��ع تخويلها بجمي��ع اإلختصاصات 
املطلوب��ة إلدارة املم��ر وحماي��ة مياهه 
م��ن التلوث وتطبي��ق القواعد الدولية 
اخلاص��ة باملالح��ة البحرية وبالس��فن 
املارة. وق��د أبرم الطرفان مذكرة تفاهم 

لهذا الغرض.
-4 التعويضات الكويتية : أنشأت جلنة 
األمم املتحدة للتعويضات مبوجب الفقرة 
)18( من قرار مجلس األمن 687لس��تة 
1991 .قدمت العديد من الدول ورعاياها 
مطالبات بل��غ مجموعها )2,686,131( 
)352,532,838,903(دوالر  مطالبة مببلغ 
أميركي دف��ع العراق اغلبه��ا واملتبقي 
منه��ا )4,6( ملي��ار دوالر تعود جميعها 
للمطالبات الكويتية .وقد تأجل دفعها 
بموافق��ة جلن��ة التعويضات بس��بب 

الظروف املالية التي مير بها العراق.
:ألزم��ت  واملمتل��كات  املفق��ودون   5-
الفق��رة )30( م��ن قرار مجل��س األمن 
687لس��نة1991 العراق وبالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر إعادة 
جميع رعايا الكويت والدول الثالثة إلى 
أوطانهم )أس��رى ومفقودي��ن ورفات(.

ش��كل العراق جلنة برئاسة وزير حقوق 
اإلنس��ان ملتابع��ة املوض��وع بالتع��اون 
م��ع اللجنة الدولي��ة للصليب األحمر 
.وبناء على اقتراح من العراق تش��كلت 
جلن��ة مش��تركة من الع��راق والكويت 
والصليب األحم��ر إضافة إلى الواليات 
املتحدة وفرنسا وبريطانيا للبحث عن 
املفقودي��ن .وبعد العدي��د من عمليات 
البحث والتحري في السجالت واملقابر 
اجلماعي��ة تأكد مصي��ر )226( مفقوداً 
من مجموع )609(ولم يزل مصير )373( 

قيد البحث.
 ، الكويتي��ة  للممتل��كات  وبالنس��بة 
فقد بذلت احلكوم��ة العراقية جهوداً 
مس��تمرة كان م��ن نتيجتها تس��ليم 
نوعي��ات  املمتل��كات م��ن  ع��دد م��ن 
مختلف��ة. من هذا االس��تعراض يتبن 
أن جمي��ع امللفات املتعلق��ة بالكويت 
قد أجنزت باس��تثناء املبلغ املتبقي من 
التعويض��ات واس��تمرار البح��ث ع��ن 

املفقودي��ن ورس��م اخلرائ��ط احلدودية. 
وباعتماد الق��رارات 1958و1957و1956 
أنه��ت التزام��ات العراق الت��ي فرضت 
مبوج��ب 63 قرارا من قبل مجلس األمن 
،ول��م يتبق س��وى ما يق��ارب )32( قرار 
تتعل��ق مبوجب 23 ق��راراً تتعلق باحلالة 
ب��ن الع��راق والكوي��ت أن اعتماد هذه 
الق��رارات أخ��رج الع��راق بنحو ش��به 
كامل من أحكام قرارات مجلس األمن 
الص��ادرة على وف��ق الفصل الس��ابع 
م��ن ميث��اق األمم املتحدة .ول��م يبق إال 
مسألة استرداد األموال العراقية التي 
هربت إلى خارج العراق من قبل النظام 
السابق ، واسترداد املمتلكات الثقافية 
العراقي��ة .ومن مصلحة العراق اإلبقاء 

على هاتن القضيتن .
وتأتي أهمية ه��ذه القرارات من كونها 
تعزز س��يادة الع��راق من حي��ث إنهاء 
القي��ود عل��ى بن��اء قدرات��ه الدفاعية 
وإنه��اء الوصاية الدولي��ة على أمواله 
وعلى االس��تفادة م��ن العلوم والتقدم 
العلم��ي وبذل��ك يتمك��ن الع��راق من 
الع��ودة إلى احت��الل مكانت��ه الدولية 
الس��ابقة والتخلص من قيود الفصل 

السابع.
الفصل الثاني

التمهي��د ملفاوض��ات س��حب القوات 
االميركية 

كان من نتائج احتالل الكويت أن أصدر 
مجل��س األمن عدداً م��ن القرارات وفق 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
تتعل��ق بجميع مناحي احلي��اة ،بحيث 
أدت إل��ى إحلاق أض��رار كبيرة بش��عب 
العراق جت��اوزت م��ا يحتاج��ه موضوع 
معاجلة االحتالل ، بحيث شملت حياة 
الناس وسبل العبش لفئات كبيرة من 

السكان .
وقد رأين��ا في الفص��ل األول أن العراق 
بذل جهوداً مضنية إلنهاء القيود التي 
فرضته��ا تلك الق��رارات وجنح في ذلك 
إلى ح��د يدعو إلى التقدي��ر واإلعجاب 
. ل��ذا أصب��ح موضوع س��حب القوات 
األجنبي��ة ضرورة وطنية ملحة . وبدأت 
العراقية مبش��اورات مكثفة  احلكومة 
ف��ي الداخل وم��ع ال��دول ذات العالقة 
للتوصل بأس��رع ما ميكن إلى س��حب 
تل��ك الق��وات . خاصة بعد التحس��ن 
النوع��ي ف��ي الوض��ع األمن��ي وتراجع 
معدالت العن��ف واس��تتاب األمن في 

معظم احملافظات العراقية.
لقد تعرض العراق قبل هذه التطورات 
إلى هجم��ة إرهابية من الدول املعادية 
للوض��ع العراقي اجلديد بع��د التغير ، 

إضافة إلى نشأة العديد من املنظمات 
اإلرهابي��ة بتش��جيع وإس��ناد من تلك 
الدول . ومما ش��جع على اتس��اع حملة 
املطالب��ة بس��حب الق��وات األجنبية 
األخطاء اجلسيمة التي ارتكبها بعض 
أفراد تلك القوات بحق املواطنن األبرياء 
وتخري��ب املنش��آت العراقي��ة والقتل 
للمواطن��ن  العش��وائين  واالعتق��ال 
واس��تعمالها املفرط للقوة كما حدث 
ف��ي مدين��ة الفلوجة وم��ع الصدرين 
في مدين��ة النج��ف ومجزرة س��احة 
النس��ور ف��ي بغ��داد وفضائح س��جن 
أب��و غريب .ومقابل ذل��ك حتمل القوات 
االميركي��ة املزي��د م��ن اخلس��ائر ف��ي 
األرواح واألم��وال مما أدى إلى تردي صورة 
الواليات املتحدة ف��ي العراق والعالم ، 
وخاصة ب��ن أفراد إل��ى التفكير بنحو 
االنسحاب  إستراتيجية  باعتماد  جدي 
الكام��ل من الع��راق .ولكنها اعتمدت 
قبل االنس��حاب سياس��ة خفض عدد 
القوات في الع��راق لغرض  جتنب املزيد 
من اخلس��ائر املادية والبش��رية .خاصة 
بعد اغلب دول التحالف الدولية قواتها 
م��ن العراق وهزمي��ة القاعدة بن عامي 
2007 و2009 وإنش��اء قوات الصحوات 
وزي��ادة الق��وات العراقية وه��ذا ما ملح 
به اجلنرال ج��ون أبي زيد قائ��د القوات 
االميركية في اخلليج العربي .فخفض 
عدد الق��وات االميركي��ة املوجودة في 
العراق قبل االنس��حاب الكامل مما أدى 
إلى نتائ��ج إيجابية للوالي��ات املتحدة 

ميكن إجمالها مبا يلي:
-1 تقليل وجوده��ا املادي ونفقاتها في 
الع��راق دون الس��ماح للفوض��ى التي 
خلقتها فيه اخلروج عن سيطرتها ، مما 
يخفف عن كاهله��ا إلى حد كبير من 
اخلسائر البش��رية واألعباء املادية التي 
كان��ت تخصص للصرف عل��ى قواتها 

العسكرية.
بق��وة  االحتف��اظ  م��ن  مكنته��ا   2-
عس��كرية تكفي ملمارس��ة نفوذ قوي 
في العراق كافية للضغط عليه وعلى 
جيران��ه عندما تدعو احلاج��ة إلى ذلك 

لتعزيز قدرتها على التدخل .
االلت��زام  إظه��ار  عل��ى  حافظ��ت   3-
االميرك��ي باألهداف الت��ي قصدت إلى 
حتقيقها الحتالل الع��راق وفي احلفاظ 
على احلد األدنى من أمنه  اخلارجي .وبذا 
ضمت إلى وقت غير قصير عدم حدوث 
تغي��ر جذري وعميق ف��ي الداخل ميكن 
أن يه��دد مصاحله��ا ويعرضها ألخطار 

جديدة.
-4 أبقت إضافة إلى القوات املس��لحة 
الع��دد، عل��ى وج��ود أمن��ي  اخملفف��ة 
واس��تخباراتي فاع��ل كج��زء مكم��ل 
له��ا  يتي��ح  العس��كري  لوجوده��ا 
احلص��ول عل��ى م��ا نحت��اج إلي��ه من 
معلومات استخبارية لرصد التطورات 
اجلماع��ات  ونش��اطات  السياس��ية 
اإلرهابية املس��لحة. وبهذا االنسحاب 
اجلزئي احملدودة أعطت حكومة الرئيس 
جورج بوش إش��ارة اطمئن��ان إلى قوى 
املعارضة في الداخل من أنها تس��عى 
للتخلص من الع��بء العراقي ،إضافة 
إلى رغبة الرئي��س االميركي ، وهو في 
نهاي��ة واليته الثانية ،بترك مش��كالت 
املس��ألة العراقية عل��ى عاتق الرئيس 
اجلديد .وهذا ما وعد مبواجهته املرشح 
ب��اراك أوباما أثناء حملت��ه االنتخابية. 
ولعل��ه من املفيد أن ن��درج مقتطفات 
من احلوار الذي دار بن الس��يد هوشيار 
زيباري وبن صحيفة )واشنطن بوست 
االميركي��ة ح��ول احلوار ال��ذي دار بينه 
وب��ن الس��يناتور باراك أوباما املرش��ح 
الدميقراط��ي للرئاس��ة االميركية في 
ذل��ك الوق��ت ، أخب��ر الس��ناتور عضو 
مجلس الشيوخ االميركي بارك اوباما 
خ��الل األس��بوع اجلاري ووزي��ر اخلارجية 
الع��راق أن��ه يخط��ط لزي��ارة الع��راق 
خ��الل الفقرة التي تس��بق االنتخابات 
الرئاس��ية .ونعتقد أنه��ا خطوة جيدة 
، ليس ألن الس��ناتور ج��ون ماكن كان 
قد حث املرش��ح الرئاسي على القيام 
بهذه الزيارة بل ألنها س��تمنح السيد 
أوبام��ا فرصة إلنعاش خطت��ه البالية 
بخصوص الع��راق . وللقيام بهذا األمر 
فإن )عضو احل��زب الدميقراطي( يحتاج 
إلى اإلصغاء أكثر إلى القادة العراقين 
اخمللصن في أداء عملهم ،مثل السيد 
هوش��يار زيب��اري ،وزير اخلارجي��ة الذي 
وكم��ا يبدو أن��ه لم يرف��ض ذلك خالل 

املكاملة الهاتفية بينهما.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
ــروط  ــن الش ــة للوصول الى احس ــة والعاملي احمللي

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 5

"د. محمد الحاج حمود" كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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متابعة الصباح الجديد:

ـــ43 لرحيل  ــرى ال ــا الذك حتل علين
ــوى  ــوم أق ــرق أم كلث ــب الش كوك
ــخ على  ــي التاري ــة ف ــرة غنائي ظاه
ــماء التي وهبها  اإلطالق، وهبة الس
ــل للماليني، وهي بحق  املولى عز وج
ــود بها  ــل أن يج ــزة غنائية ق معج

الزمان. 
ــر من نصف قرن على  أم كلثوم أكث
ــة غنائية رائعة تتعاقب  القمة رحل
ــلء  م ــا  صوته زال  ــا  وم ــال  األجي
األسماع، حتدثنا كثيراً عن مشوارها 
ــا  وصوته ــا  وقصائده ــا  وأغانيه
وتبرعها  ــقها ملصر  اإلعجازي وعش
ــا في  ــي، وحفالته ــود احلرب للمجه

الداخل واخلارج.
أم كلثوم ظلت حتى آخر العمر في 
قمة التألق واإلبداع والتفرد، بالرغم 
ــت كثيراً من املرض في  من أنها عان
السنوات األخيرة من حياتها ،لكنها 
ــف على  ــل حينما تق ــت كاجلب كان
ــرح لتغني حتى لو امتد الغناء  املس
ــاعات عدة ، حدث ذلك بالفعل  لس
ــي حفلها األخير يوم 3 يناير 1973  ف
بسينما قصر النيل بالقاهرة، وهذا 
ــذع بالتليفزيون،  احلفل بالذات لم ي
ــباب غير  ــره ألس ــم تصوي ــم يت ول
ــت أم كلثوم تعاني من  معروفة كان
ــديدة في الكلى وعمرها  متاعب ش

تخطى السبعني.
ــرح في  ــت أم كلثوم على املس وقف
ــى لتغني رائعة أحمد  الوصلة األول

ــفيق كامل ومحمد عبدالوهاب  ش
ــب«، وكانت قد غنتها ألول  »ليلة ح
ــمبر 1972، األغنية  ــي 7 ديس مرة ف
ــل الكلمة من  ــا حتم ــة بكل م رائع
ــات عذبة  ــن جميل كلم ــى، حل معن
صوت كوكب الشرق الرخيم كانت 
ــاعر املاليني، حتى اجلمل  تدغدغ مش
املوسيقية والتوزيع، وقفت أم كلثوم 
ــب« على مدى أكثر  لتغني »ليلة ح
ــيت آالمها ولبت  ــاعتني، نس من س
مطالب اجلمهور أن تعيد كل كوبليه 
أكثر من مرة وحتى الكوبليه األخير 
وهى تقول »في  املكان ده يا حبيبي 
ــا ضمتنا الليالي في  ياما جينا ويام
ــا طيرنا في  ــكان نفس املكان يام امل
العاللي والليال دي يا حياة الليلة في 
نفس املكان حيث أنا وشوقي وقلبي 
ــتناه جينا نترجاه،  واحلنان جينا نس
ــكة خطاه  ــرش باألمل س ــا نف جين
ــه حتجينى بعد  ــت علي ومهما غب
شوية آخد ايديك في ايدية وأحضن 
ــها ليلة  ــك في عينية ونعيش عيني

عمر عمرى كله عمر الدنيا«.
عاصفة من التصفيق احلاد لكوكب 
ــرح بعد انتهائها  الشرق داخل املس
ــت تتصبب  ــب« كان ــة ح ــن »ليل م
ــوى حتى على  ــا وال تق ــا وإرهاق عرق
ــوف على قدميها بعد أكثر من  الوق
ــاعتني من الغناء، دخلت غرفتها  س
ــتعد للوصلة الثانية، كان  لكى تس
ــرف  ــور احلفناوي يش ــا الدكت زوجه
ــل غرفتها وطلب  ــى عالجها دخ عل
ــخص مهما كان  ــدم دخول أي ش ع

ألن الست تعبانة.
ــديدة تبدو  ــت حالة اإلعياء الش كان

ــا، أعطاها حقنة وطلب منها  عليه
ــي الوصلة  ــاء ف ــن الغن ــذار ع االعت
ــذار للجمهور رفضت  الثانية واالعت
ــدة،  ــا بش ــب زوجه ــوم طل أم كلث
ــتحيل »أنا عمري ما  وقالت له مس
ــى الغناء  ــت عل ــا« ، وصمم عملته
ــتكمال  واس الثانية  ــة  الوصل ــي  ف
احلفل حتى نهايته، واضطر الدكتور 
ــا وغنت في  ــاوي تلبية رغبته احلفن
ــة الثانية على مدى أكثر من  الوصل
ــق كل  ــاعة رائعة »القلب يعش س
ــي والعمالق  ــل« لبيرم التونس جمي

رياض السنباطي.
شاء القدر أن تكون آخر أغانيها على 
ــة اخلالدة وهي  ــرح هذه الرائع املس
ــوت مرهق  ــي النهاية بص ــدو ف تش
لكنه رائع ورخيم »جينا على روضة 
ــة تنول  ــة فيها األحب ــة من اجلن هل
ــرور  كل اللي تتمناه، فيها طرب وس
وفيها نور على نور وكاس محبة يدور 
ــرب غنى وماليكة الرحمة  واللي ش
ــرنا يا ريت حبايبنا ينولوا  جاية تبش
ما نولنا يا رب يا رب اسعدهم يا رب 
ــى لبيته حلد باب  ــا رب وفقنا، دعان ي

بيته وما جتاللى بالدمع ناجيته«.
ــرارة  ــادة بح ــور كالع ــق اجلمه صف
ــد الغناء  ــت أن تعي وطلب من الس
ــت لقمة  ــد وصل ــت ق ــا كان لكنه
ــا معتذرة  بيديه ــارت  وأش ــاء  اإلعي
ــب منها العرق  ــتمرار تصب عن االس
وشعرت أنها لن تستطيع مرة أخرى 
الغناء على املسرح، كان هذا احلفل 
ــالت كوكب  ــي هو آخر حف التاريخ
ــداع  ــن اإلب ــرن م ــف ق ــرق، نص الش
ــديدة بعد  ــت بحالة حزن ش وأصيب

ــرب النهاية،  ــها بق احلفل إلحساس
ــف برغم من  ــداع لم يتوق لكن اإلب
ــديد بعد شهرين  محنة املرض الش
ــل وبالتحديد  ــذا احلف ــن ه فقط م
ــجلت أم كلثوم  في  مارس 1973 س
ــتديو 35 باإلذاعة آخر  بصوتها باس
الهوى«،  ــا  ــم علين ــا »حك أغنياته
وأحلان  ــد  ــف عبدالوهاب محم تألي
ــديد كان  ــدي، املرض الش ــغ حم بلي
ــا ولكنها تغلبت  ــدو على صوته يب

على كل ذلك لتغني وتبدع.
ــتد املرض في العامني األخيرين  اش
ــوم ال تريد التوقف عن  ولكن أم كلث
الغناء، كان املوسيقار الراحل سيد 
ــا بالڤيال لعمل  مكاوي يتردد عليه
ــو«،  ــي بتحل ــة »أوقات ــات أغني بروف
وكانت تدندن معه على العود ولكن 
حالتها لم تكن تسمح أبدا بالغناء، 
ــوي  ــل الكل ــا بالفش ــد إصابته بع
وأمراض أخرى في أنحاء متفرقة من 

اجلسد.
ــاعات األخيرة كان لديها  وحتى الس
ــودة للغناء  ــفاء والع ــي الش أمل ف

ولكن إرادة اهلل كانت سباقة .
ــرق مبستشفى  ورحلت كوكب الش
ــوم 3 فبراير  ــكري  ي ــادي العس املع
ــل  ــا رحي ــر كله ــت مص 1975، بك
ــرق وفي اليوم الثاني مت  كوكب الش
ــرق من  ــييع جثمان كوكب الش تش
ــجد عمر مكرم مبيدان التحري  مس
ــمة من  ــور نصف مليون نس بحض
ــي منطقة  ــا ف ــاقها، ومت دفنه عش
ــرة خاصة كانت  ــاتني في مقب البس
ــا قبل  ــد أعدته ــرق ق ــب الش كوك

رحيلها بعشرين عاماً.

متابعة الصباح الجديد :
ــدل مهرجان »القرين« الثقافي  أُس
ــتار على دورته الـ24،  بالكويت، الس
الفنانة  ــا  أحيته ــية غنائية  بأمس
ــي  عل ــد  محم ــدة  فري ــة  العراقي

املعروفة بـ«سيدة املقام العراقي«.
ــكيلة  ــة فريدة تش ــت الفنان وقدم
من ألوان الغناء العراقي املستمدة 
ــي مبصاحبة فرقة  ــن العبق التراث م

موسيقية بقيادة املايسترو محمد 
ــرح »عبد  ــبة مس ــر، على خش كم
ــي منطقة  ــني عبد الرضا« ف احلس

الساملية )جنوبي العاصمة(، 
وقدمت املطربة، خالل احلفل، وصالت 
ــة تضمنت  ــة تراثي ــة متنوع غنائي
»بنيه ويا بنيه«، »أم العباية«، »هذا 
مو إنصاف منك«، »يا أعدل الناس«، 

و«سلمى يا سالمة«.

ــي املقدمة  ــض األغان ــات بع وكلم
ــي، وأبو  ــعراء إبراهيم واف هي للش
ــو ماضي  ــي وإيليا أب ــب املتنب الطي
ــب كلمات  ــل كرجي إلى جان وفلف
ــة، فيما توزعت أحلانها  تراثية وقدمي
ــف يعقوب  بني عباس جميل ويوس

وصالح الكويتي ومحمد كمر.
وقالت الفنانة فريدة، في تصريحات، 
ــا حتمل  ــل، إنه ــش احلف ــى هام عل

ــة الكويت  ــات جميلة في دول ذكري
ــل في الدورة  ــي غنت بها من قب الت

اخلامسة عشرة من املهرجان.
ــعادتها »ال توصف  ــت أن س وأضاف
ــي  ــور الكويت ــام اجلمه ــاء أم بالغن
املتذوق للفن واحملب لألغاني التراثية 

العراقية.
ــد بن  ــت محم ــدة بن ــة فري والفنان
ــد كربالء  ــدي، من موالي ــي األس عل

ــدة  ــدأت الغناء منش ــام 1963، ب ع
ــي فرقة اإلذاعة عام 1979، وتأثرت  ف
ــة  ــا الغنائي ــتهل حياته ــي مس ف
ــليمة  ــني وس باملطربتني زهور حس

مراد.
ــات  ــدة معهد الدراس ــت فري ودخل
ــت أصول املقامات  النغمية، وتعلم
ــعوبي إبراهيم،  على يد األستاذ ش
ــدادي، وهي  ــي الغناء البغ ومتيزت ف

ــا  ــات تؤديه ــن املقام ــظ 21 م حتف
بصوت عذب.

ــن في 11  ــان القري ــق مهرج وانطل
يناير/كانون الثاني، وتضمن فعاليات 
ــة متنوعة،  ــطة ثقافية وفني وأنش
ــالم  أف ــرحية،  مس ــال  أعم ــا  بينه
ــكيلية،  ــارض تش ــينمائية، مع س
ــة، إلى جانب الندوات  حفالت غنائي

والورش.
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خطورة الميكروويف 
تعادل خطر مليون سيارة

إن  ــة  البريطاني ــراف«  »تلغ ــة  صحيف ــرت  ذك
ــا ينتج كمية كبيرة من  امليكروويف في بريطاني
ــيد الكربون تعادل ما تنتجه أكثر من  ثاني أكس

مليون سيارة.
وتوّصل العلماء إلى هذا الرقم بعد دراسة التأثير 
ــف، من خالل  ــع ألجهزة امليكرووي ــي الواس البيئ
ــتعمالها  ورميها  ــة ظروف تصنيعها واس معرف

بعد نهاية عمرها.
ــون  ملي  23 ــو  نح ــاك  إن هن  ، ــون  الباحث ــال  وق
ــاء اململكة  ــازل بجميع أنح ــف في املن ميكرووي
ــعبيتها  ــن ش ــم م ــى الرغ ــن عل ــدة، ولك املتح
ــخاص تأثير  ــة، ال يعرف الكثير من األش الضخم

هذه األجهزة على البيئة.
ــزة  أجه أن  ــتر  مانشس ــة  جامع ــق  فري ــد  ووج
ــون طن من ثاني  ــف توّلد نحو  1.2 ملي امليكرووي
ــنويا، أي ما يعادل ما تنتجه  ــيد الكربون س أكس

1.3 ماليني سيارة.
وشّدد العلماء على ضرورة استعمال الناس هذه 
األفران باتباع الطريقة الصحيحة جتنبا ألضرارها 

البيئية.
ــف  ــر امليكرويي ــابقة إن عم ــات س ــول دراس وتق
احلديث يقّل عن سبع سنوات تقريًبا، مقارنة مع 
األجهزة التي كانت متوفرة في األسواق قبل نحو 

عقدين.

مدينة إيطالية تعرض منازلها 
للبيع بـ1 جنيه استرليني 

 عرضت مدينة إيطالية مبنطقة منطقة أولوالي 
ــردينيا 200 منزل  ــي جبل بارباجبا في جزيرة س ف
ــعر 1 جنيه استرليني للحد  حجري مهجور بس

من مخاوف حتول املدينة إلى مدينة أشباح.
ــن  2250  ــي املدينة م ــكان ف انخفض عدد الس
ــا املاضية،  ــني عام إلى 1300 فقط خالل اخلمس
ــال كل  ــل من األطف ــدد قلي ــوى ع ــم يولد س ول
ــة »ديلي ميل«  ــرت صحيف ــب ما ذك عام، بحس

البريطانية.

كلب صيد عالق بشجرة
 منذ سنة 1960 

ــار على كلب صيد  ــر مجموعة من باحثي اآلث عث
ــام 1960، وكان  ــجرة بلوط منذ ع عالق داخل ش

بحالته الكاملة محنطا.
ــود الكلب  ــون توقعاتهم حول وج ــر الباحث وذك
عالق بالشجرة أنه كان يحاول أن يحرر نفسه من 
ــخ الذي وقع فيه، أما عن التحنيط فأكدوا أن  الف
ال أحد يعرف سر عملية التحنيط بهذه البراعة 

غير املصريني القدماء.
ــة الكلب  ــني باالحتفاظ بجث ــام فريق الباحث وق
والشجرة داخل متحف »سوذرن فوريست وورلد« 

في والية جورجيا.

تشير دراسة أميركية إلى أن األشخاص 
ــاً صحياً  ــون نظاماً غذائي ــن يتبع الذي
لفقدان الوزن رمبا يحصلون على نتائج 
ــمنة  ــل إذا كانوا يعانون من الس أفض

الوراثية.
وقال كبير الباحثني لو تشي من كلية 
الصحة العامة والطب االستوائي في 
جامعة توالن بنيو أورليانز »األشخاص 
املعرضون بنحو أكبر لإلصابة )بأمراض( 
ــو أكبر  ــا بنح ــون أيض ــة معرض وراثي
لإلصابة بالسمنة، لكن بياناتنا تشير 

إلى أن اجلينات ليست قدرًا«.
وقال تشي في رسالة بالبريد اإللكتروني 
ــة الصحية قد متنع  ــادات الغذائي »الع
اكتساب الوزن وهذه اآلثار تظهر بنحو  
أكثر وضوحاً على األشخاص املعرضني 

خلطر اإلصابة )بأمراض( وراثية«.
ــة الغذائية  ــجل الباحثون األنظم وس
ــوا  ــة ومنح ــي الدراس ــاركني ف للمش
ــات أكبر  ــن يتناول كمي ــا أكثر مل نقاط
ــة التي تقل معها مخاطر  من األطعم

ــراض مزمنة مثل الفواكه  اإلصابة بأم
ــرات  واخلضر واحلبوب الكاملة واملكس

والبقوليات .
ــن يتناول  ــوا نقاطا أكبر مل ــا منح  كم
كميات أقل من األطعمة غير الصحية 

مثل اللحوم املصنعة واحللويات.
ــر اإلصابة بالبدانة  ــم لتقييم مخاط ث
ــى 77 اختالفا  ــة ركز الفريق عل الوراثي
ــووي يرتبط  ــض الن ــي احلم ــرًا ف صغي
ــخاص من أصول  ــمنة لدى األش بالس

أوروبية.
ــاً من صفر  ــون مقياس ــدد الباحث  وح
ــى العدد  ــتنادًا إل ــى 154 نقطة اس إل
ــة املرتبطة  ــخ اجليني ــي للنس اإلجمال
ــاركون من  ــمنة التي ورثها املش بالس

آبائهم.
ــة  ــاركني في الدراس ــل كل املش ويعم
ــم 8828 ممرضة  في قطاع الصحة وه

و5218 موظفا في قطاع الصحة.
ــات عرضة  ــام كانت املمرض  وبنحو ع
ــع 69.5 نقطة  ــة بالبدانة بواق لإلصاب

بينما سجل الرجال 69.3 نقطة.
وخلصت الدراسة إلى أنه في املتوسط 
ــر نقاط في  ــادة من عش ــت كل زي كان
ــكل زيادة  ــمنة الوراثية تش خطر الس
ــع 0.05 كيلوغرام كل  ــوزن بواق ــي ال ف

أربع سنوات.
ــة  ــن املتابع ــاً م ــالل 20 عام ــن خ لك
ــوزن وخطر  ــة بني زيادة ال تأثرت العالق
ــا بنوعية  ــة تأثرًا قوي ــمنة الوراثي الس
ــخاص  النظام الغذائي حيث كان األش
املعرضون أكثر خلطر اإلصابة بالسمنة 
ــرون أكبر تأثير على الوزن من  الوراثية ي

عادات األكل الصحية.
ــة الطبية  ــي الدوري ــال الباحثون ف وق
ــدى كل أربع  ــى م ــه عل ــة إن البريطاني
ــنوات فإن أي زيادة في جودة النظام  س
الغذائي ترتبط بفقدان 0.35 كيلوغرام 
ــخاص األقل عرضة  من الوزن في األش
و0.5  ــة  الوراثي ــمنة  بالس ــة  لإلصاب
كيلوجرام في املشاركني األكثر عرضة 

لإلصابة بالسمنة الوراثية.

جينات السمنة ليست قدرًا

ملونشريط
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كلمات متقاطعةمعلومة

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. مضيق بحري قرب اليمن

2. القدرة على الرؤية بالعقل ال العني 
o نصف مولع

ــي غيابه  ــخص ما ف 3. تكلم عن ش
ــاس وتوقع  o يغطي اخلروف o االحس

اخلير أو الشر
4. اشتياق لدرجة املرض )م( o التقط 

)الطير( مبنقاره o إلهي
5. الف سنة o حيوان لطيف مكار

6. ذكر الطير o بيت احليوان البري )م(
7. املنزل اجملاور o استعراض الفن

ــات o غصبا o كثيف  8. حول إلى فت
غير مرتب

ــرارا  ــدم ق ــذي يق ــن ال ــل الدي 9. رج
مبرجعية دينية في أمور احلياة

10. الصفات واملالمح o ذبح

ــي مهدد باالنقراض o في  1. دب صين
أغاني ومواويل فلسطني وبالد الشام

2. أمهات الكتب
3. متشابهان o الكلب يوصف وصفا 

طيبا o قوة الضرب )اجلبر(
ــات o واحد في  ــة لزراعة النب 4. أوعي
ــكل لغات  ــب ب ــر o يكت ــاول الزه ط

العالم ولكنه ال يقرأ
5. طراوة o اقترب منها الليل )م(

ــاعد  ــني الس ــل ب ــة املفص 6. منطق
والزند o هزت بجناحيها بسرعة

7. نصف جلنة o معسكرات اجليش
8. من ملوك مصر o عملة صعبة

9. عنادل
10. روائي وأديب ميني
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7
8
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء
ــاء خاصة قبل  ــيء هذا املس ال تفكر في أي ش
اخللود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد األسرة 
ــى على االنتقال  ــوم على جتديد املنزل أو حت الي
إلى منزل آخر. هذه التغييرات اإليجابية ستغير 

حياتك متاما.

املشروع الذي بدأته البارحة في طريقه للنجاح 
ــروع له صلة بالكتابة  خاصة إذا كان هذا املش
ــكال الفنون. ال  ــم أو أي شكل من أش أو الرس
ــل احملتمل. قد تفكر اليوم في  تخف من الفش

طهي طعامك املفضل بنفسك.

ــاعدتك في  ــد أصدقائك على مس ــد أح يعتم
بعض املهام فال تخذله! أنت اآلن في وضع جيد 
ــك القصوى،  ــاف إمكانات ــمح لك باكتش يس
ــن املعتاد.  ــوى وأكثر ثقة م ــذا يعني أنك أق وه

استخدم هذا ملصلحتك.

اكتب أفكارك أوال وخططك ثم ابدأ البحث. 
ــارئ في العمل،  ــور اجتماع ط رمبا ترتب حلض
ــة، فال  ــر للغاي ــع متوت ــه فالوض ــن انتب ولك
ــالء على قراراتك  ــج إذا اعترض أحد الزم تنزع

أو وجهات نظرك.

ــات  ــم بتعليق ــوم وال تهت ــت الي ــتمتع بوق اس
ــرر احلبيب  ــم اجلارح. رمبا يق ــض أو بكالمه البع
ــجيل في  أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التس
دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة 

جيدة للتقرب منه والتعامل معه مبرونة أكثر.

قد تالحظ أن هناك توافقا بينك وبني الزمالء أو 
األصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم 
مشاركتك في مشروع ما، يجب أن توافق على 
الفور. اهتم بصحتك خالل هذه الفترة وتناول 

السوائل وابتعد عن املنبهات بقدر اإلمكان.

ــخاص الذين  ــن األش ــتفيد اليوم م ــد تس ق
ــدر كبير من  ــك بق ــد ميدون ــي بهم وق تلتق
ــدث مع  ــتظل تتح ــة. س ــات املهم املعلوم
ــا يتعلق  ــول موضوع م ــوم ح ــك الي أصدقائ

بالدراسة أو بالعمل.

ــب وعالقتك به  ــرب للحبي ــتصبح اليوم أق س
ــه الفترة املاضية.  ــتكون أقوى مما كانت علي س
ــض األمور  ــعر بتوتر في بع ــن املتوقع أن تش م
ــا وتتعامل مع  ــكل عام تبدو إيجابي ولكن بش

من حولك بحرص شديد.

ــك باآلخرين  ــك وعالقات ــوي روابط ــاول أن تق حت
ــخاص  ــا يكون أحد األش ــرتك. رمب ــة أس وخاص
ــك أو في  ــوم في منزل ــي بهم الي ــن تلتق الذي
ــيعبر لك عن  ــريك احملتمل وس العمل هو الش

إعجابه بك وبشخصيتك.

الحوتالدلوالجدي
حاول أن تنجز كل مهامك اليوم في وقت مبكر 
ــتغل الوقت املتبقي في مقابلة األصدقاء  واس
ــاء في  ــر احتفاال في املس ــب. رمبا حتض أو احلبي
ــخاص. قد تشارك أحد زمالئك  منزل أحد األش

في العمل في مشروع ما. 

ــك اليوم  ــريك حيات ــل أن تلتقي بش من احملتم
ــة. قد تواجهك  ــاعات طويل وتتحدث معه لس
ــائية،  ــاكل خاصة في الفترة املس ــض املش بع
ــاؤم أو احلزن، عليك أن  ــن نحذرك من التش ولك

تواجهها بكل قوة وحزم.

ــق بعض األهداف  ــز هذه الفترة على حتقي ترك
ــة واملهنية.  ــك العاطفي ــق بحيات ــي تتعل الت
ــذه األيام تطلعك  ــك التي تراها خالل ه أحالم
ــياء التي لم تكن تعرفها عن  على بعض األش

نفسك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يواص��ل فريق ن��ادي الدف��اع املدني 
بكرة الصاالت حتضيراته للموس��م 
اجلدي��د باقام��ة 4 وح��دات تدريبية 
اس��بوعياً ف��ي ملعب��ه املفت��رض 
)قاع��ة ن��ادي الش��باب الرياض��ي(، 
باش��راف عض��و إدارة الن��ادي جبار 
محس��ن، واملالك التدريب��ي املؤلف 
من املدرب جالل حميد ومس��اعده 
رياض جاسم واإلداري عدنان كاظم، 
والالعب��ون:  ف��راس راضي ومحمود 
محسن وإبراهيم خضير وحيدر رزاق 
وقيصر عيدان واحمد موحان وكرار 
عدن��ان ومحم��د منصور وحتس��ن 
علي ومرتضى حس��ن ومصطفى 
محم��د ويحيى حس��ن وحيدر عبد 

الوهاب.
وقال مدرب الفريق، جالل حميد، ان 
التزام  التدريبات منتظمة تش��هد 
الالعب��ن وكذل��ك اج��راء املباريات 
التجريبية أس��تعداداً للمش��اركة 
لف��رق  االول��ى  الدرج��ة  دوري  ف��ي 
بغ��داد بص��االت الك��رة، اذ تع��ادل 
جتريبي��ا ام��ام امام فريق اجلنس��ية 
بنتيج��ة 7 أه��داف ل��كل منهم��ا، 
وخسر امام الشرطة بثالثة أهداف 
خلمسة، فيما فاز على فريق مديرية 
الشهداء واجلرحى بخمسة أهداف 
مقاب��ل هدف��ن.، وستش��هد املدة 
املقبلة اجراء سلسلة من املباريات 

الودي��ة لرفع درج��ة جاهزية الفريق 
قبل دخوله في منافس��ات املوسم 
اإلدارة  ومتابع��ة  بدع��م  اجلدي��د 
ميدانياً لتدريب��ات ومباريات الفريق 
من اجل دع��م معنوي��ات الالعبن 
واملالك التدريب��ي لتحقيق االفضل 
بهدف التأهل إلى منافس��ات دوري 

األضواء للموسم اجلديد.
واوض��ح إلى ان اجلان��ب املالي اجليد 
للن��ادي وتوجه��ات اإلدارة أس��هما 
في اس��تقطاب 9 العب��ن مدنين، 
م��ن الكف��اءات املتمي��زة ف��ي كرة 
الصاالت، فيما هنالك من الالعبن 
منتس��بن ملديري��ة الدف��اع املدني 

يواصل��ون حضوره��م ف��ي الفريق 
بفضل مؤهالتهم الفنية اجليدة.

واشار املدرب إلى انه ميضي موسمه 
الثان��ي مدرب��اً للفريق، اذ اش��ترك 
الدفاع املدني في مباريات املوس��م 
وتص��در مجموعت��ه في  الس��ابق 
املرحل��ة االولى بع��د حتقيقه الفوز 
عل��ى اجلوية 4/9 ثم على الش��باب 
3/11 وتع��ادل مع الس��الم 3/3 وفاز 
لى احل��دود 3/5 وعل��ى الطلبة 4/7، 
وف��ي املرحل��ة الثانية خس��ر امام 
اجلوية 8/5 وانس��حب نادي الشباب 
وتعادل امام السالم4/4 وخسر امام 

احلدود5/4 وامام الطلبة 6/5.

بغداد ـ رحيم الدراجي*
حمل رئيس احتاد القوس والس��هم 
سعد املش��هداني امن عام االحتاد 
العرب��ي اللجن��ة املنظم��ة ل��دورة 
ف��ي  املقام��ة  الش��ارقة  س��يدات 
مدينة دبي االماراتية حرمان العبتي 
املنتخ��ب الوطني  رند وفاطمة من 

املشاركة في البطولة.
وق��ال املش��هداني ان االحت��اد حتمل 
خسائر مالية كبيرة جراء ذلك الفعل 
املقصود من قب��ل اللجنة املنظمة 
بإبع��اد البطلتن فاطم��ة ورند من 
املش��اركة ف��ي تل��ك البطولة من 
خالل عدم منحهم س��مة الدخول 
الى االمارات علما ان االحتاد املركزي 
قد ارسل اس��ماء املنتخب الوطني 
قبل ش��هر ولكن ولالسف الشديد 
تقص��دت اللجنة املنظم��ة بإبعاد 
العراق عن املش��اركة كون البطلة 
فاطمة سعد ستكون هي صاحبة 
التتويج في تلك البطولة الس��يما 
وان املنتخب يواصل االستعداد في 
تركيا وعلى نفقتن��ا اخلاصة فضال 
ع��ن حجز تذاكر الس��فر م��ن دبي 
الى امريكا للمش��اركة في بطولة 

العالم فهذا الفعل س��بب خسائر 
مالية كبيرة لالحتاد مما جعلنا  نلغي 
تذاكر الس��فر من الع��راق الى دبي 

والى امريكا.
واس��تغرب رئيس االحتاد هذا الفعل 
املقصود من قب��ل اللجنة املنظمة 
فهل يعق��ل ان تت��م املوافقة على 
مش��اركة فريق فاطمة س��عد في 
البطولة ولم متنحها سمة الدخول 
الى دبي وكذل��ك احلال لرئيس جلنة 

املدربن في االحتاد العربي والدكتورة 
ش��ذى عل��ي مطش��ر عض��و جلنة 
احلكام في البطولة  علما ان الفيزا 
متوفرة في الش��ركات الس��ياحية 
وميك��ن احلص��ول عليها بس��هولة 
واغلب العبي منتخبنا الوطني قد 
دخل��وا دولة االمارات س��ابقا ولكن 
تعم��د اللجن��ة املنظم��ة بادخ��ال 
العراقي بنظم اس��تحصال  الوفد 
الفيزا عن طري��ق اللجنة املنظمة 
قط��ع الطري��ق  علين��ا ايض��ا بعد 
طرق ابواب الشركات السياحية مما 
يؤك��د على ان س��يناريو ابعادنا عن 
املنافسات كان معدا بشكل دقيق.

 وش��كر رئيس االحتاد املركزي احتادي 
املغرب والس��ودان النسحابهم من 
البطول��ة بس��بب عدم مش��اركة 
املنتخ��ب العراق��ي مؤك��دا ان هذا 
االنس��حاب يدل��ل عل��ى ان وج��ود 
املنتخ��ب العراق��ي ف��ي البطوالت 
ل��ه طع��م خاص م��ن خ��الل خلق 
االثارة وزي��ادة التناف��س بن جميع 

املشاركن.

* إعالم اللجنة األوملبية

15رياضة األحد 4 شباط 2018 العدد )3872(

»وطني الصاالت« 
يالعب ميانمار قاريًا

طعيس يبدأ سباقات 
اسيا المغلقة 

فوز للمصافي وخسارة اآلليات 
بقرار اتحادي في دوري الشاطئية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخبنا الوطني بكرة الصاالت في الساعة 
احلادي��ة والنص��ف من صب��اح اليوم االح��د مباراته 
الثانية في منافس��ات اجملموع��ة الثالثة في بطولة 
آس��يا اجلارية في الصن تايبيه عندما يالقي نظيره 
منتخب ميامن��ار، وكان منتخبنا فاز على الصن في 
أول مب��اراة باربعة أهداف مقابل هدفن للصن، أول 
أمس، ويتقاسم منتخبنا حاليا صدارة اجملموعة مع 

إيران الذي سيالقي اليوم املنتخب الصيني.
يش��ار إلى ان بطولة آس��يا بكرة الصاالت تش��ارك 
فيه��ا 16 منتخ��ًب مت توزيعه��ا ب��ن 4 مجموعات، 
كل مجموع��ة تضم 4 ف��رق يتأه��ل أول وثاني كل 
مجموع��ة إلى دور رب��ع النهائي، وتتك��ون اجملموعة 
األول��ى م��ن »تاي��وان وماليزي��ا وفيتن��ام والبحرين« 
وتتأل��ف الثانية من » أوزبكس��تان وطاجيكس��تان 
والياب��ان وكوريا اجلنوبي��ة« وتض��م الثالثة«العراق 
والصن وإي��ران وميامن��ار« اما الرابع��ة فتتكون من 

»تايالند وقيرغستان ولبنان واألردن«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يب��دأ الي��وم االحد الع��داء الذهبي عدن��ان طعيس 
س��باقات 1500 متر في بطولة آسيا داخل الصاالت 
املغلقة التي تضيفها إيران، وسيكون العداء الوحيد 
من الع��راق الذي يش��ارك في البطولة اآلس��يوية، 
وذلك لوصوله قادماً من الس��ويد إلى ايران مباشرة 
حيث كان يقيم معس��كره التدريبي، في حن تعذر 
مغ��ادرة بقية اعضاء الوفد العراق��ي من بغداد إلى 
إيران بس��بب إيقاف الرحالت اجلوية بس��بب س��وء 
االحوال اجلوية وكثرة تساقط الثلوج وانعدام الرؤية 

للطيران.

بغداد ـ أثير الشويلي*
ضم��ن ثان��ي ج��والت ال��دوري املمت��از لك��رة القدم 
الش��اطئية لف��رق بغ��داد، حقق فري��ق املصافي فوزا 
ثمينا على فريق الدفاع املدني بخمسة اهداف مقابل 
ثالثة ف��ي املباراة التي جرت ي��وم اخلميس املاضي في 

ملعب اللجنة خلف مقر احتاد  كرة القدم.
وفي املب��اراة الثاني��ة، تغيب عن احلض��ور فريق اليات 
الش��رطة عن املباراة التي كان م��ن املفترض ان جتري 
يوم اجلمعة املاضية مع فريق النجدة لكن لم يحضر 
فريق االليات الش��رطة مما اضطر الطاقم التحكيمي 
بع��د مرور الوق��ت احملدد للحض��ور ليعلن ف��وز فريق 
النج��دة بخمس��ة اهداف مقابل الش��يء، بحس��ب 
اللوائ��ح املعتم��دة، وقررت اللجن��ة ان تتخذ عقوبات 
بحق فريق االليات بس��بب عدم حضوره��م للمباراة 

وستعلن اللجنة الحقا القرارات التي تتخذها .

 * املنسق اإلعالمي للجنة الشاطئية

الشارقة ـ  نبيل الزبيدي*

س��جلت اجلول��ة م��ا قب��ل االخيرة 
الثامن��ة حتقيق فوز جلمي��ع العبي 
منتخبنا ضمن منافسات االوملبياد 
العرب��ي الثان��ي بالش��طرجن ال��ذي 
تس��تضيفه الش��ارقة االماراتي��ة، 
اعت��ذاره  االتص��االت  ق��دم  فيم��ا 
عن املش��اركة في بطول��ة االندية 
العربي��ة ابطال الدوري بالش��طرجن 
التي ستنطلق يوم غد بالتزامن مع 

االوملبياد.
وقال احلكم الدولي س��عد محسن 
الكنان��ي: لقد كان يوم��ا ايجابيا اذ 
متك��ن جمي��ع الالعبن م��ن حتقيق 
الفوز وعلى ابطال يحملون تصنيف 
عاليا، واس��تطاع علي لي��ث الفوز 
على نظيره املص��ري لبيب ابراهيم 
حسن بفئة املتقدمن للرجال، وفاز 
احم��د جزا عل��ى اجلزائ��ري زين ريان 
بفئة حت��ت 14 س��نة وبذلك ضمن 
العبنا احد االوس��مة امللونة مبينا 
ان زيد ع��الء تغلب على الليبي عبد 
الرحمن محمد بفئة حتت 12 سنة 
ليصب��ح قريب��ا م��ن الظف��ر باحد 
االوس��مة ف��ي ح��ال ف��وزه باجلولة 

املقبلة.
واش��ار الكنان��ي: ان الالعبة كارين 
كمال جتاوزت االردني��ة ريا النعمتي 
بفئة متقدمات نس��اء، فيما فازت 
ريتاج سعد محس��ن على االردنية 
ح��ال موس��ى بفئة حتت 8 س��نوات 
موضح��ا ان ه��ذه النتائ��ج ج��اءت 

نتيجة تأقلم الالعبن والالعبات مع 
اج��واء البطولة مؤكدا ان قلة فترة 
االعداد اثرت سلبا في االدوار االولى 
وكان املس��توى الفني متذبذبا بن 
فوز وخس��ارة، س��يما ان منتخبات 
اجلزائ��ر واالمارات واالردن وهي االكثر 
مش��اركة ب��ن املنتخب��ات حتضرت 
بشكل مبكر قبل اكثر من شهرين 
منوها ان الفئات املشاركة هي حتت 
8 و10 و12و16 و18 و20 واملتقدم��ن 

ل��كال اجلنس��ن وبالتال��ي ض��رورة 
تواج��د اربعة عش��ر الع��ب والعب 
فيما شاركت تلك املنتخبات باكثر 
من 25 العب والعبة هذا االمر يؤدي 
ال��ى جمع النقاط ب��ن العبيهم اذ 
مت في اجل��والت االخي��رة االتفاق بن 
العب��ي املنتخب الواح��د التعادل او 
خسر احدهم من اجل رفع تسلسل 
االخر وهذا ما ح��دث في فئات حتت 
18 س��نة والتي يشارك فيها اربعة 

العب��ن من اجلزائر و14 س��نة رجال 
التي يش��ارك فيه��ا اكثر من العب 

اماراتي وهكذا مع بقئة الفئات.
وفي س��ياق متصل اعلن االتصاالت 
للش��ارقة  احلض��ور  ع��ن  اعت��ذاره 
االماراتي��ة من اجل املش��اركة في 
بطولة االندية العربية بالش��طرجن 
ابط��ال ال��دوري التي م��ن املقرر ان 
تنطلق يوم غد بالتزامن مع فعاليات 

االوملبياد العربية الثاني.

وقال��ت س��عاد عبد االمي��ر عضو 
الهيئ��ة االدارية لن��ادي االتصاالت 
ومش��رفة لعب��ة الش��طرجن ف��ي 
اتص��ال من بغ��داد: لق��د كان من 
املق��رر مش��اركة ن��ادي االتصاالت 
بصفت��ه بط��ل الدوري للموس��م 
املاض��ي وفعال متت تس��مية فريق 
والتحضي��ر  والنس��اء  الرج��ال 
باقام��ة جتمعات ش��طرجنية لهم 
في بغ��داد ومت رفع مذك��رة االيفاد 

وتفاجئن��ا برف��ض املش��اركة من 
وزارة  ف��ي  االيف��ادات  جلن��ة  قب��ل 
االتصاالت وبعدها مت تقليص الوفد 
واملش��اركة بفري��ق الرج��ال فقط 
وايضا لم حتصل املوافقة مش��يرة  
ان االتصاالت  بط��ل الدوري املمتاز 
على م��دار خمس س��نوات وبطل 
الكأس لعدة سنوات وكذلك بطل 
غرب آس��يا للرج��ال والتي اقيمت 
في االردن عام ٢٠١٣ والسادس على  
اسيا عام ٢٠١٥ فيما حصل النساء 
املركز الثالث على غرب آس��يا عام 
٢٠١٤  والت��ي اقيم��ت ف��ي االردن 
وكذل��ك بطل غرب آس��يا في عام 
٢٠١٦ العب الس��ريع واملركز الثاني 
كالسيك والتي اقيمت في األمارات 
ع��ام 2017 مؤك��دا ان االتص��االت 
من الفرق املميزة بلعبة الش��طرجن 
االستحقاقات  ويشارك في جميع 
احمللي��ة لالحت��اد املرك��زي علم��ا ان 
النادي حصل على مدار الس��نوات 
الثالث االخي��رة حصل على تقييم 
أفضل نادي وافضل مش��رفه لعام 
غي��اب  ان  مش��يرة  و٢٠١٧   ٢٠١٦
االندي��ة العراقي��ة ع��ن التواج��د 
العرب��ي س��وف ي��ؤدي ال��ى تراجع 
الرياضة الن الالع��ب هدفه حتقيق 
الفوز في اي بطولة يش��ارك فيها 
وعن��د حرامن��ه من التواج��د فانه 
يضطر ال��ى االبتعاد ع��ن الرياضة 

وبالتالي خسارة املواهب.

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

فوز رجالنا ونسائنا بالجولة السابعة الولمبياد الشطرنج
»االتصاالت« يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية

العبات العراق في البطولة

صاالت الدفاع املدني

باريس ـ وكاالت:

تترق��ب جماهي��ر ك��رة الق��دم عل��ى 
مس��توى العالم، املواجهة الكبيرة بن 
حام��ل اللقب ري��ال مدريد اإلس��باني 
وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 
على ملعب س��انتياجو برنابيو يوم 14 
شباط اجلاري ضمن ذهاب دور ال�16 من 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفق��ا لصحيفة »ماركا« ف��إن باريس 
س��ان جيرمان بقيادة املدرب أوناي إميري 
ال يشغل نفس��ه فقط بكيفية تقدمي 
أفض��ل أداء عل��ى أرض امللع��ب أم��ام 
عمالق الليجا، ولك��ن أيضا هناك قلًقا 
في نادي العاصمة الفرنسية من تكرار 
كارثة التحكيم باملوس��م املاضي التي 
أطاحت بس��ان جيرمان من ثمن نهائي 

التشامبيونزليج على يد برشلونة.
عل��ى  ف��از  ق��د  وكان س��ان جيرم��ان 
برش��لونة ذهابا برباعي��ة نظيفة على 

ملع��ب حديق��ة األم��راء، إال أن قرارات 
احلك��م ديناي��ز أيتيكن املثي��رة للجدل 
في مباراة اإلياب على ملعب كامب نو، 
أعطت األفضلية للبارس��ا، الذي متكن 
م��ن حتقيق ع��ودة تاريخي��ة بالفوز 1-6 

والتأهل لربع النهائي.
وفي نفس السياق أش��ارت الصحيفة 
إلى أن إدارة سان جيرمان أعربت لالحتاد 
األوروب��ي لكرة القدم ع��ن تخوفها من 
تك��رار ه��ذه الكارثة، مطالب��ة اليويفا 
بتوخ��ي احلذر ف��ي اختي��ار احلكم الذي 
سيدير اللقاء، ومؤكدة أن سان جيرمان 
يجب أن يعامل باحترام حيث إنه ال يقل 

شيًئا عن اندية أوروبا التاريخية.
من جانب اخر، تسيطر حالة من اجلنون 
عل��ى عش��اق ري��ال مدريد اإلس��باني، 
وباريس س��ان جيرمان الفرنس��ي، قبل 
موقع��ة ملع��ب »س��انتياجو برنابيو«، 
يوم 14 ش��باط في ذهاب دور ال�16 من 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
وذك��رت صحيفة »ماركا« اإلس��بانية، 

أن تذاك��ر مب��اراة ري��ال مدري��د وباريس 
س��ان جيرمان، التي طرحت للجمهور، 
من قبل مس��ؤولي ري��ال مدريد، بيعت 
بالكامل في أقل من 37 دقيقة.. وأشارت 
الصحيف��ة املقربة من ريال مدريد، إلى 
أن ملعب »سانتياجو برنابيو« لن يكون 
ب��ه أي مكان بال جماهير خ��الل اللقاء، 
للمرة األولى باملوس��م اجل��اري مبباريات 
امللك��ي في بطول��ة دوري أبطال أوروبا.. 
وكش��فت الصحيف��ة ع��ن أن بع��ض 
جماهير ري��ال مدريد أعادوا بيع التذاكر 
عبر موقع يس��مى »ستوبهوب«، حيث 
وصل س��عر التذك��رة الواحدة من 300 

يورو حتى 24 ألف يورو.
مدري��د  ري��ال  إن  الصحيف��ة  وقال��ت 
سيتخذ إجراءات ضد ظاهرة إعادة بيع 

التذاكر، التي مينعها النادي امللكي.
من جان��ب اخر، أكد أوناي إمي��ري، املدير 
الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، 
أن العبيه ال يفكرون حاليا في مواجهة 
ريال مدريد، ف��ي ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبط��ال أوروبا.وق��ال إمي��ري، ف��ي مؤمت��ر 
صحفي قب��ل مواجهة ليل »تتبقى لنا 
ع��دة مباريات مهمة قبل مواجهة ريال 
مدري��د، بواق��ع مواجهتن ف��ي الدوري، 

وأخرى في كأس فرنسا«.
وتاب��ع إمي��ري »الالعب��ون ال يفكرون في 
موقعة ري��ال مدري��د، املنتظر خوضها 
في 14 ش��باط اجلاري، وإن كانت مباراة 
مهمة بالنس��بة لنا«.وأوضح إميري، أن 
أفضل طريقة لالستعداد ملواجهة ريال 
مدري��د، هي التركيز ف��ي املباريات التي 
تسبقها والفوز بها للوصول في أفضل 
صورة.وأشار إميري إلى أن سياسة تدوير 
الالعبن ليس��ت األفضل، ألنها تعتمد 

على احلالة البدنية لكل العب.
وختم امل��درب حديثه بقول��ه »احلفاظ 
على وتيرة معينة عبارة عن جتهيز جيد 
ألي مب��اراة مثل مواجهة ري��ال مدريد. 
س��نحاول أن يصل الفري��ق في أفضل 
ص��ورة، وله��ذا علينا أن نلع��ب بصورة 

جيدة في كل لقاء«.

سعر خيالي لتذكرة موقعة دوري أبطال أوروبا

كارثة الريمونتادا تؤرق سان جيرمان قبل معركة ريال مدريد

تقرير
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7:30 مساًء

 6:15 مساًء

5:00 عصرًا

  10:45 مساًء

5:00 عصرًا

مفكرة اليوم

ليفربول ـ هوتسبيرز

إسبانيول ـ برشلونة

يوفنتوس ـ ساسولو

أتليتكو ـ فالنسيا

أودينيزي ـ ميالن

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حلق فريق ن��ادي ال��زوراء بصدارة 
ال��دوري املمتاز لك��رة القدم بعد 
فوزه امس على فريق نفط اجلنوب 
بهدف��ن مقابل ه��دف واحد في 
الدول��ي، ضمن  ملعب الش��عب 
اجلولة 13 من املرحلة االولى، ورفع 
ال��زوراء رصي��ده إل��ى 35 نقطة، 
فري��ق  عل��ى مط��ارده  متقدم��ا 
الش��رطة بفارق 5 نق��اط مؤقتا، 
فيما جتم��د رصيد نف��ط اجلنوب 

عند النقطة 19.
ه��دف  اجلن��وب  نف��ط  وس��جل 
السبق عن طريق حسن جواد في 

الدقيقة 26، فيما تع��ادل الزوراء 
عن طري��ق العبه احملت��رف اجلديد 
البوركين��ي عبد الرزاق فس��تون، 
واض��اف مهند عبد الرحيم هدف 

الترجيح في الدقيقة 88.
من جانبه، حقق فريق النجف فوزأً 
كبيراً عل��ى ضيفه فري��ق امليناء 
بثالث��ة اه��داف م��ن دون مقابل، 
تعاق��ب عل��ى تس��جيل الثالثية 
الالعبون، فرحان شكور وعلي أياد 

وجبار كرمي من ركلة جزاء.
وجت��رى الي��وم االح��د 5 مباري��ات 
في خامت��ة الدور ذات��ه، اذ يضيف 
الش��رطة فري��ق الس��ماوة ف��ي 

ملعب الش��عب الدولي، ويتواجه 
في ملع��ب ميس��ان فريقا نفط 
ميس��ان واحل��دود، وتق��ام مباراة 
النفط وزاخو في ملعب الصناعة، 
ويالق��ي نف��ط الوس��ط ضيف��ه 
الطلب��ة في ملع��ب النجف، اما 
مباراة امانة بغداد وفريق احلسن 
فتقام في ملعب األول، واس��فرت 
مباريات اجلولة ذاته��ا التي بدأت 
أول أم��س عن تع��ادل الصناعات 
الكهربائي��ة والديواني��ة س��لبا، 
وفوز اجلوية على البحري بهدفن 
حم��ادي  س��جلهما  نظيف��ن 

أحمد.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  رح��ب 
البحريني هش��ام بن محمد اجلودر 
بدعوة وزير الشباب والرياضة السيد 
عبد احلس��ن عبطان لزيارة العراق 
وحضور مباراة العراق والس��عودية 

التي ستقام في البصرة.
واك��د اجل��ودر ان عم��ق العالقة بن 
علين��ا  حتت��م  والبحري��ن  الع��راق 

مش��اركتهم س��عيهم اجلاد لرفع 
الوطنية  احلظر ع��ن منتخباته��م 
وانديته��م للعب عل��ى مالعبهم، 
موضحا ان الزيارة س��تعطي زخما 
ايجابيا لفت��ح عالقات جديدة على 
الصعي��د الرياض��ي ب��ن البلدي��ن، 
وان البحري��ن تطلع نح��و املزيد من 
أطر التعاون م��ع العراق على كافة 
املستويات مبا فيها اجلانب الشبابي 

والرياضي.
يشار الى ان وزارة الشباب والرياضة 
العديد  وقع��ت مؤخ��را  العراقي��ة 
م��ن اتفاقي��ات التع��اون الرياض��ي 
الس��عودية  ف��ي  نظيراته��ا  م��ع 
وقط��ر ولبنان وايران ف��ي إطار إثراء 
الش��راكة بن العراق وهذه البلدان 
وتعزيز التعاون الرياضي والش��بابي 

بينهما.

»الجودر« يرحب بدعوته إلى البصرةالزوراء يحلق بصدارة ممتاز الكرة

صاالت الدفاع المدني.. طموحات
 كبيرة في التأهل إلى دوري األضواء

المشهداني يوضح سبب إقصاء
 رند وفاطمة من »دورة الشارقة«

رند
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إعادة التدوير تجمعنا

جمال جصاني

ألسباب إقليمية ودولية تدّخل املشرط اخلارجي الستئصال 
أحد أبشع األنظمة التوليتارية في تاريخ املنطقة احلديث، 
ذل��ك )احلدث- الزلزال( ربي��ع العام 2003؛ أط��اح بالتوازنات 
السابقة التي حفظت ركود هذه املضارب لعدة عقود. بعد 
ذلك كش��فت التطورات واألحداث عن اإلمكانات الفعلية 
لهذه البلدان وبنحو خاص بلد التجربة )العراق( والذي شهد 
حتول فرصة اخلالص من النظام املباد؛ الى مسلس��ل طويل 
من الكوابيس لم تخطر ألكثر اخمليالت تش��اؤماً. حتى هذه 
اللحظة وبالرغ��م من عظم الكوارث واحملن التي جترعناها، 
لم نتخطى حدود القدرة عل��ى إعادة تدوير ما بحوزتنا من 
بضائع مادية وقيمية تالقفناها جيالً بعد جيل. هذا احلفل 
التنكري الواسع بعد ما يعرف ب� )حقبة الفتح الدميقراطي 
املبني( وتبادل األدوار بني املش��اركني فيه من شتى األحجام 
واليافطات والعناوين، أكدوا على مدى جتاوز األربعة عش��ر 
عاماً على أننا نش��ترك جميعاً مبوهب��ة واحدة ال غير وهي 
إع��ادة تدوي��ر كل فرق��ة وجماعة م��ا لديها من س��كراب 
البضائع. هذا األمر ال ينحصر فقط عند الكتل واجلماعات 
املهيمنة على املش��هد الراهن، بل ميتد الى اجلماعات التي 
ل��م يحالفها احل��ظ بقضم قطعة ذات قيمة من اس��الب 
الغنيمة األزلي��ة، فاضطرت الى رفع يافطات املعارضة وما 
يتجحف��ل معها من دعوات وش��عارات لإلص��الح واملدنية 
والتغيي��ر. مثل هذا العقم واحلم��والت الكاذبة لم تأت من 
فراغ، وهي تس��تند الى أس��اس موضوعي يرتفع على ركام 
هائل من عدم التجدد والركود، وقد أمدته السياسات التي 
اعتم��دت على اقتصاد الرزق الريع��ي، بكل ما يحتاجه من 

مناخات وعالقات وقيم كي يبقى ويترسخ.
البل��دان التي عرف��ت التج��دد والرقي احلض��اري واالزدهار، 
عاشت قبل ذلك احلاجة ملثل تلك التحوالت، بعد أن شرعت 
بإنت��اج اخليرات املادية وابتكار م��ا يتناغم وتلك االنعطافة 
االقتصادية واالجتماعية من أفكار وقيم أخالقية ومعايير 
معرفي��ة. وألننا لم نخض مثل تل��ك التحديات ولم نعش 
همومها، بقينا متمترس��ني حول "ثوابتن��ا اجلليلة" والتي 
نعي��د تدويرها واجترارها عن��د كل مصيبة حتل بنا. العجز 
عن التج��دد أو كما هو عنوان مقالتنا ه��ذه )إعادة التدوير 
جتمعنا( ال يستثني أي من احلوانيت السياسية مبسمياتها 
اخملتلفة )قومية ويس��ارية وش��يوعية وإس��الم سياس��ي 
وليبرال��ي وغي��ر ذلك م��ن عناوي��ن( ألننا جميعاً نس��تمد 
مناهجن��ا وس��لوكنا وممارس��اتنا من هذه البيئ��ة الراكدة 
وأسلوب إنتاج الثروة وتوزيعها وحيازتها، والتي تستند الى 
أس��اس متني م��ن اللصوصية والفرهدة. م��ن دون حصول 
حت��والت فعلي��ة ونوعية في أس��س هذه البني��ة التحتية 
املتفس��خة؛ ال ميك��ن انتظار أية حت��والت جدي��ة وواقعية 
على امل��دى القريب أو البعيد. نحن اآلن عل��ى أبواب الدورة 
الرابعة لالنتخابات النيابية والتي سترسم توجهات البلد 
في الس��نوات األربع املقبل��ة )2018-2022( وكل املعطيات 
والتسميات واألرقام واالصطفافات واملناخات تشير الى أن 
القوم عازمون على االلتزام مبوهبة األسالف، في إعادة تدوير 
نف��س القوافل والعقائد والس��رديات املتخصصة بصيانة 
وترمي��م كل ما يبقين��ا بعيدين عن ش��رور وأطماع عالم، 
يتدافع املاليني منا للوصول الى سواحله ونقاطه احلدودية. 
إن إعادة إنتاج مثل هذه البرملانات والس��لطات واملؤسسات 
السياس��ية واإلعالمية واألكادميية واجلمعي��ات والنقابات 
واملنظم��ات الفاشوش��ية؛ ه��و تعبي��ر دقي��ق إلمكاناتنا 
الواقعي��ة واملس��تويات التي انحدرن��ا اليه��ا جميعاً بعد 
عقود من اخلنوع واإلذالل املنظم وغس��يل األدمغة وتلويث 
الضمائر والقيم، وهذا اإلرث الثقيل ال يقاوم بالتعاويذ التي 

انتهت صالحيتها منذ قرون.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
تقيم دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة 
والس��ياحة واالثار، احتفالية ثقافية وفنية 
تس��تضيف فيه��ا الفن��ان امللح��ن جعفر 

اخلفاف، يوم غد االثنني في قاعة عشتار.
يع��د اخلفاف من أش��هر امللحنني واملؤلفني 
املوس��يقيني العراقيني، له أثره الواضح في 

مسيرة األغنية العراقية احلديثة.
واملعروف عنه أنه أس��رع م��ن يكتب النوتة 
املوس��يقية بعد العمالقة روحي اخلماش، 

وجميل سليم، وجميل بشير.
واألغ��رب من ذل��ك أنه ل��م يكت��ب النوتة 
املوس��يقية على آلة موسيقية، بل يتمتع 
اخلفاف بقابلية ومقدرة مدهش��ة في علم 
الصول فيج املوس��يقي، وه��ذا يعني أنه ال 
يحت��اج اآللة املوس��يقية لكتاب��ة النوتة، 
بش��هادة أكثر م��ن %95 من املوس��يقيني 
واملعني��ني ف��ي املوس��يقى في الع��راق من 
أعضاء األوركس��ترا السيمفونية الوطنية 
العراقي��ة، وفرق��ة املكفوفني ف��ي اإلذاعة 

العراقية.
املوس��يقيون  النق��اد  أنصف��ه  ق��د  و 
والصحفي��ون وكتب��وا عن��ه بنح��و جميل 

ومنهم:

الراحل س��عاد الهرمزي اذ ق��ال في برنامج 
"من الذاكرة": إلى جعف��ر اخلفاف : إصعد 

فالطريق مفتوح، التنزل الطريق مغلق.
أما الدكتورة ش��هرزاد قاس��م حسن فقد 
كتبت مقاال عنه في كتابها عن املوسيقى 
واألغنية في العراق، بعنوان )املوسيقى في 

العراق في خريف 1976).
إضافة إلى النقاد والصحفيني عبد الوهاب 
الشيخلي، وعادل الهاشمي،  اذ تناوله كل 

منهما مرارا.

و قد قام بالتوزيع املوسيقي ألعمال غنائية 
كثيرة للعديد من زمالئه امللحنني العراقيني 
وبع��ض امللحنني الع��رب، ومنه��م الفنان 
محس��ن فرحان، وفاروق هالل، وذياب خليل، 
وطارق الش��بلي، والراحل كنع��ان وصفي، 

وغيرهم الكثير.
أس��س اخلفاف فرقة " زرياب " املوس��يقية 
املكونة من تس��عة وثالثني عازفا موسيقيا 
ع��ام 1978 وهي من ب��ني الفرق��ة العربية 
القليل��ة ف��ي الوط��ن العرب��ي ف��ي ذل��ك 

الوق��ت، وكان عازفو الوتري��ات فيها يقرؤون 
القوس مع النوتة املوس��يقية، كما يحدث 
ف��ي فرق األوركس��ترا. وقد قدم��ت الفرقة 
برنامجا للهواة في تلفزيون العراق لعامني 

متتاليني.
 " فرق��ة  م��ن مؤسس��ي  اخلف��اف  ويع��د 
املوشحات العراقية " وقدم لها عددا كبيرا 
من األحلان واملوشحات، وكان املشرف الفني 
للفرقة من عام 1978 لغاية عام 1984 بعد 
املوس��يقار الكبير الراحل روحي اخلماش، اذ 
شاركت الفرقة في العديد من املهرجانات 
منها مهرجان قرطاج في تونس، ومهرجان 

جرش في اململكة األردنية الهاشمية.
حلن اخلف��اف للعديد من الفنانني العراقيني 
منهم فاض��ل عواد، والراح��ل رياض أحمد، 
وكاظم الس��اهر، وس��عدون جابر، وحسني 
نعم��ة، ومحمود أنور، وقاس��م الس��لطان، 
ورضا اخلياط، وصالح عب��د الغفور، وحميد 
منصور، وس��يتا هاكوبيان، وفري��دة، وأنوار 
عب��د الوهاب، وعل��ي محمود العيس��اوي، 
ومهند محس��ن، وعبد فلك، وس��عاد عبد 
اهلل، وصب��اح الس��هل، وس��عدي البياتي، 
ومال��ك  نعم��ة،  وأحم��د  وجن��ود،  وغ��زالن، 

محسن، وغيرهم.

"الثقافة" تحتفي بالفنان جعفر الخفاف و"عشتار" تضّيفه

جعفر اخلفاف

تس��تعد الفنانة لطيفة 
للتحضي��ر  التونس��ية 
م��ن  أغنيت��ني  لتصوي��ر 
"فريش"،  اجلديد  ألبومها 
وهم��ا "فري��ش" و"بح��ر 
س��تعقد  اذ  الغ��رام"، 
جلس��ات عمل مع بعض 
م��ن  لتخت��ار  اخملرج��ني 
الفكرة  وأيض��اً  بينه��م، 
لتصوي��ر  املناس��بة 

األغنيتني.
وكانت لطيفة قد طرحت 
ألبومه��ا اجلديد رس��مياً 
في األس��واق وعبر قناتها 
الرسمية على احد مواقع 
اإلنترنت، ويضم 13 أغنية 
بلهجات متع��ددة، تتنّوع 
والتونسّية،  املصرّية،  بني 

واللبنانّية، وهم: "فريش"، 
و"حتل��و  و"ملحوق��ة"، 
األي��ام"، و"بح��ر الغرام"، 
حب��وا"،  الل��ي  و"كل 
و"علش��ان  و"ليل��ة"، 
حبي��ت"، و"الهم كبروا"، 
و"طبع��ك  ال"،  و"أخ��ون 
ي��ا  م��ّرة  و"أول  عني��د"، 
حبيبي"، و"ال يا عبداهلل"، 

و"قلبي". 

تعّرضت الفنانة إليسا الى 
ع��ارض صح��ي، اذ أُصيبت 
باإلغم��اء خالل حفلها في 

القرية العاملية في دبي.
ومتّ إلغ��اء احلف��ل، بعدم��ا 
إليس��ا لنحو نصف  غّنت 
س��اعة. ونش��رت صفحة 
"elissa.fans" عب��ر اح��د 
مواقع التواصل اإلجتماعي 
مقطع فيديو يظهر بعض 
األش��خاص وهم يحملون 
تعّرضه��ا  بع��د  إليس��ا 
لإلغماء، وعّلقت الصفحة: 

الوعي  "إليس��ا تغيب عن 
بسبب اإلرهاق،  وقد علمنا 
م��ن مصادرها أنها اآلن في 
الفندق وإس��تعادت وعيها 

.. متنياتنا لها بالسالمة".

كش��ف الفن��ان املغرب��ي 
س��عد جملرد أنه بعد األزمة 
ف��ي  له��ا  تع��رض  الت��ي 
فرنسا ش��عر بوجود خيال 
س��ينمائي من حوله، بعد 
الش��ائعات  تكاث��رت  أن 
والتكهن��ات والتأكي��دات، 
وأش��ار إلى أن وج��وده في 
م��كان التوقيف منعه من 
ال��رد على التعدي��ات التي 

خرجت إلى العلن.
"احلقيق��ة  جمل��رد  وق��ال   
عك��س كل ما قي��ل عني 
وم��ن يعرفني جي��داً يدرك 
أن ج��زءا كبي��را م��ن الذي 

قيل بعي��د كل البعد عن 
أس��لوبي في احلياة واملهم 
أن احلقيقة تبقى أقوى من 
الباط��ل وأنا مؤمن بعدالة 
أن  ب��د  ال  الت��ي  الس��ماء 
تنصف امل��رء حتى لو كان 

الظلم كبيراً.

لطيفة التونسية

سعد لمجرد

اليسا

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
منحت ش��ركة "يونايتد إيرالينز" األميركية رجال تذكرة للسفر 
عبر إح��دى رحالتها اجلوية، عوضا عن تذكرة قدمية حجزها قبل 
19 عام��ا. وعثر ج��ون ووكر عل��ى التذكرة القدمي��ة، التي يعود 
تاريخها إلى عام 1998، في صندوق حتت فراش��ه، وقال ووكر إنه 
لم يستطع السفر في ذلك العام، وحتدث إلى الشركة السترداد 

ماله، لكن املوظفني قالوا له إن التذكرة "غير مستردة".
لكن��ه ق��رأ ش��روط التذكرة الحق��ا فعثر على ش��رط يقول إن 
التذاكر "غير املستعملة" و"غير املسترد قيمتها" في الرحالت 

احمللية، ميكن استبدالها بتذكرة أخرى.
وهاتف جون الش��ركة للتأكد من أن الش��روط مازالت س��ارية، 
وردت الش��ركة في البداية أن األمر غير ملزم لها كونها أعلنت 
إفالس��ها عام 2010، مما يس��قط أي التزامات س��ابقة، لكنها 

قررت في النهاية منحه تذكرة سفر.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت ش��ركة إيرباص، أنها أجرت بنجاح أول جتربة على طائرة 
"فاهان��ا" الت��ي تقاد ذاتيا، ف��ي خطوة متهد إل��ى تغير ثوري في 

عالم النقل.
وذكرت الشركة في موقع مشروع الطائرة vahana، أن التجربة 
أجريت في والية أوريغون األميركية نهاية الش��هر املاضي على 

وفق ما خطط له.
 Alpha " وأضافت أن الطائرة التاكس��ي التي أطلق عليها اسم

One"، حلقت على ارتفاع خمسة أمتار قبل أن تهبط بسالم.
وقال��ت إن الرحل��ة األولى اس��تمرت ملدة 53 ثاني��ة فقط كانت 
الطائ��رة فيها تس��ير بنحو ذاتي، مش��يرة إل��ى أن اليوم التالي 
ش��هد جتربة ناجحة ومماثلة، بحضور ممثل��ني عن اإلدارة االحتادية 

للطيران.
وكانت الشركة أعلنت في السابق أن هدفها من هذا املشروع، 
إيجاد وس��يلة تساعد األش��خاص على التنقل بسرعة وتفادي 

االختناقات املرورية.
وأشارت إلى أن التجربة جاءت بعد عامني من البناء والتخطيط، 
مش��يرة إلى أنها س��تجري مزيدا من التجارب والتعديالت على 

الطائرة.
وتتوق��ع الش��ركة أن تطرح الطائرة اجلديدة في األس��واق خالل 

عام 2020.

أميركي يسافر ببطاقة 
طائرة عمرها 19 عاما

أول تجربة ناجحة 
للتاكسي الطائر "فاهانا"

الصباح الجديد - وكاالت:
من  قريبة  كش��فت مص��ادر 
املمثلة اللبنانية نادين نسيب 
بع��ض  ط��رح  مت  أّن��ه  جني��م، 
املغالط��ات، قبل مدة بش��أن 
مسلس��ل "الطري��ق"، ال��ذي 
إلى جانب  ببطولته  س��تقوم 

املمثل السوري عابد فهد.

وكانت هناك تسريبات بشأن القصة 
وامللصق اإلعالني اخلاص بالعمل إلى 
جانب نواح أخرى لم تكن صحيحة، 
ألن م��ا يت��م اآلن هو عملي��ة تنفيذ 
عل��ى ارض الواق��ع بع��د أن قام��ت 
شركة الصباح بكامل التحضيرات 
ملث��ل تل��ك اخلط��وة الدرامي��ة التي 
سوف تنافس بقوة في شهر رمضان 

املبارك املقبل.
وأوضحت املص��ادر، أّن جنيم حرصت 
عل��ى س��رية الن��ص والش��خصية  
التي ستقدمها كي ال يتم اإلفشاء 
بس��ر العم��ل ككل، وه��ي ناحي��ة 
دقيق��ة عملت على احلف��اظ عليها 
و ع��دم التطرق إليه��ا على اإلطالق، 
حت��ى أن ملص��ق املسلس��ل ال��ذي 

انتش��ر ف��ي بعض مواق��ع التواصل 
االجتماعي تبني أن��ه غير صحيح، و 
مجرد محاولة من املعجبني للتعبير 
ع��ن محبتهم له��ا، وحرصهم على 

متابعة اخبارها.
 اش��ارة إل��ى أن العم��ل احلال��ي من 
إخراج الليث حجو و الس��يناريو لرمي 

حنا .

نادين نجيم تحرص على سرية النص في "الطريق"

بغداد - تضامن عبد المحسن:
افتتح مدير عام دائرة العالقات الثقافية 
العام��ة في وزارة الثقافة، فالح حس��ن 
ش��اكر، برفقة عض��و مجلس احملافظة 
جعف��ر املوس��وي، بيت الطف��ل التابع 
لقصر الثقافة والفن��ون في الديوانية، 
في توج��ه لتنمية الطاق��ات االبداعية 

لدى األطفال.
حضر احلفل معاون املدير العام للشؤون 
الثقافي��ة خض��ر خل��ف ومدير قس��م 
القص��ور والبي��وت الثقافي��ة عبداهلل 
س��رهيد، اضاف��ة الى جم��ع غفير من 

االطفال وعائالتهم.
حتدث املدير العام فالح حس��ن ش��اكر 
خ��الل احلف��ل قائ��ال: نعم��ل ف��ي دائرة 
توجي��ه  عل��ى  الثقافي��ة  العالق��ات 
اهتماماتنا ألهم شريحتني في اجملتمع، 
وهم االطفال والش��باب، ملا ميثالنه من 
ركائ��ز حقيقية لبناء الوط��ن، لذا يعد 
افتتاح بيت الطفل اجنازا وسابقة على 

مستوى القصور والبيوت الثقافية.
وأعرب ش��اكر عن امله في انتشار مثل 
ه��ذا االجناز ف��ي بقية احملافظ��ات، الذي 
يأت��ي بتضاف��ر اجلهود مع املؤسس��ات 
ومنظمات اجملتمع املدني ذات الصلة، ملا 
ميثله التعامل مع الطفل من خصوصية 

في تنمية الطاقات االبداعية لديهم. 
وثمن جهود مدير قصر الثقافة والفنون 
صادق املرزوق بلوح التميز، إلنشائه بيت 
الطفل بالتعاون مع منظمة ISHO، ملا 
ميثله من ظاهرة جمالية على مس��توى 
م��ن  العدي��د  يحتض��ن  اذ  احملافظ��ة 
الفعالي��ات الفنية اخلاص��ة بالطفولة 

وسبل رعايتها. 
تضم��ن حف��ل االفتتاح اناش��يد واغان 
للعراق صدح��ت بها حناج��ر االطفال، 
إضافة الى فعالية ملسرح الدمى، وعبر 
احلض��ور ع��ن س��عادتهم به��ذا البيت 
الصغي��ر بحجم��ه والكبير مب��ا يحمل 
من اهداف س��امية تعني على تنش��ئة 

الطفل العراقي بنحو سليم.

مدير عام دائرة العالقات 
الثقافية يفتتح بيت الطفل

اليابان تنتج موزا 
يؤكل بقشره

الصباح الجديد - وكاالت:
متكن مزارعون يابانيون، مؤخرا، من ابتكار 
ن��وع من فاكه��ة املوز ميك��ن أكله بنحو 
كام��ل، مب��ا في ذل��ك القش��ور التي دأب 

الناس على رميها.
وبحس��ب ما أوردت صحيف��ة "تلغراف" 
البريطانية، فإن إنت��اج هذا النوع الفريد 
من املوز يعتم��د على تقنية جتميد 
مت تطويرها ف��ي مزرعة مبنطقة 

أوكوياما، غربي البالد.
وال تس��تعمل التقنية احلالية 
أي مواد كيماوية، كما تعتمد 
خ��الل  عرف��ت  طريق��ة 
العصر اجلليدي، بإبقاء 
حرارة  في  الفاكهة 
تق��ل  متدني��ة 
عن 60 درجة 

مئوية.

وت��ؤدي البرودة البالغة إل��ى حتفيز النمو 
الس��ريع للفاكهة، وهو م��ا يجعل نبتة 
املوز تين��ع في قرابة أربعة أش��هر فقط 

عوضا عن مدة عامني املألوفة.
وميتاز املوز الذي يكب��ر في حرارة متدنية، 
بحالوة مذاق��ه مقارنة بامل��وز االعتيادي، 

كما أنه قابل لألكل بنحو كامل.
لك��ن إنتاج ه��ذا النوع من امل��وز ما يزال 
مح��دودا ف��ي املنطق��ة، إذ ال تب��اع منه 
س��وى عشر حبات في األس��بوع، وسعر 
كل واح��دة منها يفوق أربع��ة جنيهات 

إسترلينية.

اعالم المجلس 
يود اجملل��س الثقافي البريطاني 
التنوي��ه ال��ى حقيق��ة ع��دم 
امكاني��ة اج��راء امتح��ان ال 
خ��الل  بغ��داد  ف��ي    IELTS
امل��دة املقبل��ة وذل��ك لعدم 
 ، فيه��ا  ممتحن��ني  وج��ود 

فيم��ا سيس��تمر باجرائه ف��ي اربيل 
ومقاع��د  بفت��رات  والس��ليمانية 

محدودة يتم االعالن عنها الحقا .
واوض��ح اجمللس الثقاف��ي البريطاني 
ان��ه بصدد النظ��ر في ايج��اد حلول 
عاجل��ة وفعال��ة وابق��اء املمتحنني 
االطالع على اخر مستجدات العمل 

ف��ي قس��م االمتحان��ات ، الفتا الى 
امكاني��ة االتص��ال مبوظفي قس��م 
العن��وان  طري��ق  ع��ن  االمتحان��ات 
ielts.iraq@ التال��ي  االلكترون��ي 

britishcouncil.org ، معربا عن عدم 
االجابة على املراسالت بشأن مواعيد 

االمتحانات املقبلة .

ويس��عى اجمللس الثقافي البريطاني 
ال��ى طمأن��ة املش��اركني ف��ي هذه 
االمتحانات وانه يبذل قصارى جهده 
لضم��ان تلبي��ة احتياج��ات امتحان 
ال IELTS  اخلاص��ة بهم في القريب 
العاجل مبا يتماش��ى مع معاييره مع 

االلتزام باملواعيد والتسليم. 

الثقافي البريطاني يواصل اجراء الـ IELTS في اربيل والسليمانية 
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