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بغداد - أسامة نجاح:
النفط اس��تعدادها  وزارة  أب��دت 
اجملمع��ات  احتياج��ات  لتلبي��ة 
واملستش��فيات  الس��كنية 
واملعام��ل واملطاع��م م��ن الغ��از 
الس��ائل، فيما انتهت من نصب 
محط��ات في بغ��داد واحملافظات 
لتجهيز الس��يارات ب��ه، باعتباره 
صديق��ا للبيئ��ة، ويناس��ب ذوي 
األجرة  احمل��دود وس��يارات  الدخل 
ألنه اقل كلف��ة من البنزين الذي 
اخ��ذت العديد من دول العالم به 
نتيجة التطور العاملي في مجال 
تصنيع الس��يارات، س��يما التي 
يجم��ع بعضه��ا ب��ني الوقودين، 

البنزين والغاز.
 وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
الوزارة عاصم جه��اد، في حديث 
خاص للصباح اجلدي��د ان الوزارة 
" وضع��ت ف��ي اعتبارها اخلطط 
املستقبلية الس��تثمار الغاز في 
شتى ميادين االس��تهالك، وانها 
مس��تعدة حاليا لتزويد اجملمعات 
الس��كنية التي قد تنش��أ جراء 
فت��ح ميادي��ن االس��تثمار داخل 
العراق، او التي تنشأ بنحو خاص 

واملعامل  املستش��فيات  وكذلك 
املرافق   واملطاع��م وغيره��ا م��ن 
بالكميات التي حتتاجها من الغاز، 
عند تأم��ني تلك املرافق لالحواض 
الت��ي يج��ري فيها تخزي��ن الغاز 
وتوزيع��ه عب��ر االنابي��ب من تلك 

اخملازن الى االستهالك املباشر" 
 وأكد جهاد انتهاء شركة تعبئة 
الغ��از التابعة لل��وزارة من نصب 
الس��يارات  لتزويد  عدة محطات 
احلديثة بالغاز الس��ائل، اذ قال ان 
هذه الش��ركة " نصبت محطة 
تزويد الس��يارات بهذا الوقود في 
داخ��ل محطة وق��ود املنصور في 
جان��ب الك��رخ " ، وإن" محط��ة 
وقود املثنى قرب ملعب الش��عب 
نص��ب  أعم��ال  حالي��ا  تش��هد 
الس��ائل فيه��ا  الغ��از  محط��ة 
، مش��يرا ال��ى محط��ات أخ��رى 
أنش��أت في عدد م��ن احملافظات، 
وقائال في الوقت ذاته، ان الغاز من 
الوقود املعترف بِه لدى منظمات 
البيئ��ة العاملي��ة كما ان��ه يقوم 
بتقليل االنبعاثات امللوثة للهواء 

واملسببة لالحتباس احلراري.
تتمة ص3

تعميم تجربة تشغيلها بوقود الكلفة االقل

"النفط": محطات لتجهيز السيارات بالغاز 
السائل للحفاظ على البيئة والمال

احدى محطات التزود بالوقود العراقية "ارشيف"

العبادي يكشف عن اتفاقه على خارطة 
مشروع جديد لمحاسبة مطلقي 2طريق مع بارزاني لحل الخالفات العالقة

3العيارات بعقوبات وغرامات مشددة

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تئناف  محكم��ة  رئي��س  ق��ال 
القاضي ماجد  الرصاف��ة االحتادي��ة، 
األعرج��ي، ام��س االح��د، ان محاكم 
الرصافة اس��ترجعت مبال��غ كبيرة 
إلى خزينة الدولة خالل العام املاضي، 
الفت��اً إل��ى أن أكث��ر م��ن 82 ملي��اراً 
متت اس��تعادتها عن طريق األحكام 

والقرارات التي تصدرها احملاكم.

تلق��ت  بي��ان  األعرج��ي ف��ي  وق��ال 
"الصب��اح اجلديد" نس��حة منه، إن 
"احملاكم ساهمت عن طريق الرسوم 
والق��رارات واألح��كام في اس��تعادة 
أكثر م��ن 82 مليار دين��ار عراقي إلى 

خزينة الدولة خالل عام 2017".
اس��تعادتها  "األم��وال  أن  وأض��اف 
محاكم التحقي��ق واجلنح واجلنايات 
النزاهة والكمارك ومحكمة البداءة 

التجاري��ة  بالدع��اوى  املتخصص��ة 
واملقاوالت العامة".

من جانب آخر اقرت الدائرة القانونية 
ف��ي وزارة التج��ارة مبئات م��ن قضايا 
هدر امل��ال الع��ام واخملالف��ات حدثت 
في الوزارة، وقالت مدي��ر عام الدائرة 
القانوني��ة زهرة ش��يبان امس االحد 
ان فري��ق عمل مش��ترك م��ع هيئة 
النزاهة يعمل الس��ترداد اموال تفوق 

ملي��ار دينار عراقي م��ن متهم هارب 
ال��ى خارج الب��الد. وقال��ت مدير عام 
الدائ��رة القانونية في ال��وزارة، زهرة 
ش��يبان، في بي��ان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، ان "فرق عمل 
قانوني��ة تتاب��ع مع احملاك��م اخملتصة 
مئ��ات القضاي��ا التي تتعل��ق بهدر 

للمال العام او مخالفات ادارية.
تتمة ص3

الصباح الجديد - متابعة:
نشر موقع صحيفة “نيويورك تاميز” 
األمريكي تقريرًا ملراسل الصحيفة 
الدول��ي “ديفيد كيرباتريك” بش��أن 
معلوم��ات ح��ول حتالف س��ري بني 
القاه��رة وإس��رائيل نف��ذت خالله 
األخيرة غ��ارات جوية داخل األراضي 
املصري��ة مبوافق��ة أجهزة س��يادية 

مصرية.
وق��ال كيرباتري��ك ف��ي تقري��ره إن 
اجلهاديني في ش��مال س��يناء قتلوا 
املئات من اجلنود وضباط الش��رطة 

املصريني وتعه��دوا بالوالء لتنظيم 
الدولة واستولوا على مدينة كبرى 
لفت��رة وجيزة وأقاموا نقاط تفتيش 
األراضي  مسلحة للس��يطرة على 
الروس��ية  الطائ��رة  وأس��قطوا 
متروجيت ف��ي 2015، وبدا أن مصر 
غير ق��ادرة على وق��ف هجماتهم، 
لذا فقد قامت إسرائيل التي تشعر 
باخلط��ر إزاء التهديدات األمنية في 

سيناء باتخاذ خطوات جادة.
نف��ذت  فق��د  التقري��ر  وبحس��ب 
طائرات بدون طيار ومقاتالت حربية 

وهليكوبت��ر بحمالت جوية س��رية 
وأجرت أكثر من 100غارة جوية داخل 
اجمل��ال اجل��وي املصري خ��الل عامني، 
وف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان أكثر من 
مرة أس��بوعًيا مبوافق��ة عبدالفتاح 

السيسي.
ميثل هذا التع��اون امللحوظ مرحلة 
جدي��دة ف��ي تط��ور العالق��ات بني 
طرفني كانا أعداء في ثالث حروب ثم 
خصوم في س��الم غير مستقر إلى 
حلفاء سريني، بحسب التقرير، في 

حرب مشتركة ضد عدو مشترك.

وبحس��ب التقرير فقد أشار رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو 
للدبلوماسيني األميركيني إلى الدور 
العسكري اإلس��رائيلي في سيناء، 
فف��ي فبراي��ر 2016، عل��ى س��بيل 
املثال، عقد وزير اخلارجية جون كيري 
قمة س��رية في العقبة باألردن، مع 
السيس��ي والعاهل األردن��ي امللك 
عب��د اهلل ونتنياهو، وفًق��ا ملا ذكره 
ثالثة مس��ؤولني أمريكيني شاركوا 

في احملادثات أو اطلعوا عليها.
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التجارة والنزاهة تشكالن لجنة السترداد االموال

محاكم الرصافة تعيد أكثر من
82 مليار دينار إلى خزينة الدولة

نيويورك تايمز:

100 غارة جوية شنتها إسرائيل على سيناء بموافقة السيسى

الصباح الجديد - متابعة:

صرح املتحدث باس��م احلكومة التركية 
بك��ر ب��وزداغ، ام��س األح��د، أن اجلن��ود 
األميركي��ني املوجودي��ن ف��ي عفرين بزي 
املقاتل��ني األك��راد، ق��د يصبح��وا هدفا 
للجي��ش التركي، ف��ي وقت ُقت��ل طيار 
بعدم��ا  الس��بت  االول  ام��س  روس��ي 
اس��قطت مقاتلته ف��ي محافظة ادلب 
بش��مال غ��رب س��وريا، واثر اش��تباكه 
م��ع عناص��ر م��ن الفصائل االس��المية 

املعارضة على االرض.
وأوضح ب��وزداغ ف��ي لقاء له عل��ى قناة 
"CNN" الناطقة بالتركية: "في حال لم 
يخرج مس��لحو وحدات حماية الشعب 
من منبج، فإن القوات التركية ستدخلها 
وتواصل طريقها نحو شرق الفرات. وفي 
هذه احلالة س��يصبح اجلنود األميركيون 
في هيئة وحدات حماية الش��عب هدفا 

لعملياتنا اجلوية".
وتشن تركيا حاليا عملية "غصن الزيتون" 
العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب 

العمال الكردس��تاني، ووح��دات حماية 
الش��عب الكردية، وتنظيم "داعش" في 

عفرين شمال سوريا.
وتؤك��د أنقرة أنه��ا تدي��ر عمليتها وفق 

القان��ون الدولي وق��رارات مجلس األمن 
ح��ول مكافحة اإلرهاب، وحق الدفاع عن 

النفس املنصوص عليه في املادة 51 من 
ميثاق األمم املتحدة.

ويتزامن ذلك مع س��قوط س��بعة قتلى 
بصف��وف اجلي��ش الترك��ي ام��س االول 
الس��بت، وهي اعل��ى حصيل��ة في يوم 
واحد منذ اطالق تركيا عمليتها "غصن 
الزيتون" بش��مال س��وريا ضد املقاتلني 

االكراد قبل نحو اسبوعني.
هذا وُقتل طيار روسي امس االول السبت 
بعدما اس��قطت مقاتلته في محافظة 
ادلب بشمال غرب سوريا، واثر اشتباكه 
م��ع عناص��ر م��ن الفصائل االس��المية 

املعارضة على االرض.
وأوض��ح مدير املرص��د الس��وري حلقوق 
االنس��ان رام��ي عب��د الرحم��ن لفرانس 
برس أن "الطيار قتل خالل اشتباكه مع 
الفصائل اإلس��المية" بعيد محاصرته، 
بعدم��ا أس��قطت طائرت��ه م��ن ط��راز 
س��وخوي 25 بصاروخ مض��اد للطائرات 
في منطقة سراقب بريف ادلب اجلنوبي.

ولم يحدد املرصد اجلهة التي وصلت الى 
مكان الطيار.
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أنقرة تهدد باستهداف الجنود األميركيين في عفرين وبدخول منبج
اسقاط مقاتلة روسية في سوريا ومقتل طيارها

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اصدرت السلطات العراقية، امس 
االحد، قائمة بأس��ماء 60 شخصا 
من أه��م املطلوبني النتمائهم إلى 
تنظيمات داع��ش والقاعدة وحزب 
البع��ث ال��ذي كان يرأس��ه صدام 

حسني.

وذك��رت وكال��ة "فرنس ب��رس" ان 
"من بني االس��ماء الت��ي اصدرتها 
الس��لطة العراقي��ة، ابن��ة رئيس 
النظام السابق رغد صدام حسني 
الت��ي تعي��ش ف��ي االردن حالي��ا"، 
مبينة ان "القائمة ضمت أس��ماء 
ثمانية وعشرين من كوادر تنظيم 

داعش، واثنا عشر من قادة تنظيم 
ق��ادة  م��ن  وعش��رين  القاع��دة، 
حزب البع��ث املنح��ل، إضافة إلى 

مناصبهم داخل التنظيمات".
واشارت الى ان جميع تلك األسماء 
عراقية االصل، ما عدا لبناني واحد 
هو األم��ني العام الس��ابق للمؤمتر 

القومي العربي معن بشو، املتهم 
بتجنيد مقاتلني "للمش��اركة في 
األنش��طة اإلرهابية" ف��ي العراق، 
موضحة ان��ه لم يدرج في الالئحة 
اس��م زعيم تنظيم داعش أبو بكر 

البغدادي املتواري عن األنظار".
ان "اه��م  ال��ى  الوكال��ة  ولفت��ت 

األسماء املدرجة في القائمة، أمراء 
ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون 
ومنف��ذو اغتياالت ونص��ب عبوات 
ناس��فة، ما زالوا فارين رغم انتهاء 
العمليات العس��كرية ف��ي البالد، 
ومن بني هؤالء فارس محمد يونس 
املولى، املش��ار إليه على أنه "والي 

أعال��ي الفرات" ومس��ؤول الهيئة 
العس��كرية لقاط��ع ناحي��ة زمار 
وس��د املوصل، إضاف��ة إلى صالح 
عب��د الرحم��ن العب��وش "اجمله��ز 
الع��ام لوالي��ة كركوك واملس��ؤول 

العسكري لوالية الزاب".
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قائمة جديدة بأسماء ستين مطلوبا للقضاء تالحقهم السلطات العراقية
من بينهم رغد صدام حسين

القوات التركية في عفرين

الصباح الجديد - متابعة:
ف��ي  السياس��ية  األط��راف  أك��دت 
بالعربي��ة  واملتمثل��ة  كرك��وك 
والكردية والتركماني��ة، على ضرورة 
اج��راء االنتخابات، لكن مش��اريعها 
مختلفة، ما س��بب حال��ة من عدم 
االستقرار في إيجاد آلية لسن قانون 
خ��اص بانتخاب��ات كرك��وك احمللية، 
عل��ى الرغ��م م��ن ان احملافظ��ة حتيا 
مرحلة جديدة تتمثل بفرض سلطة 
القان��ون، وانته��اء تدخ��ل األجه��زة 

األمنية القليم كردستان فيها.
مواطن��و محافظة كركوك  وطالب 
مبعاجل��ة التغيي��ر الدميوغرافي الذي 
حص��ل ف��ي احملافظ��ة عقب س��نة 

2003، قبل اج��راء االنتخابات وتبني 
املشروع احلكومي القاضي بتقاسم 

السلطة قبل احللوا
اذ ناش��د التركم��ان البرمل��ان بتبني 
املش��روع احلكوم��ي وال��ذي يقضي 
ب�"تقاس��م الس��لطة قب��ل إيج��اد 

احللول لكركوك". 
وش��دد عضو حتالف جبه��ة تركمان 
كركوك حتس��ني كهية على "أهمية 
اجراء االنتخابات في كركوك واعتماد 
البرمل��ان العراقي مش��روع احلكومة، 
والذي يقضي بتقاسم السلطة بنب 
مكون��ات كركوك وتدقيق س��جالت 

الناخبني". 
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بغداد - الصباح الجديد: 
وافق مجلس النواب الياباني في األول 
من هذا الش��هر عل��ى حزمة جديدة 
من الدعم اإلنس��اني للعراق بقيمة 

حوالي 100 مليون دوالر امريكي.
وأورد بيان لس��فارة اليابان في العراق 
تسلمت الصباح اجلديد نسخة منه 
ان " ه��ذا الدعم اقترحت��ه احلكومة 
الياباني��ة وان ه��ذه املب��ادرة اليابانية 
اجلدي��دة تأتي ف��ي الوقت ال��ذي فيه 
تق��رر عقد املؤمتر الدولي إلعادة إعمار 
الع��راق في الكوي��ت للفترة 12 – 14 

من شباط اجلاري

الوض��ع اإلنس��اني  إل��ى  اس��تجابة 
العصي��ب ف��ي الع��راق حت��ى بع��د 
إع��الن التحري��ر الكامل م��ن داعش 
ف��ي 9 ايلول 2017". وأض��اف البيان" 
سيس��تثمر هذا الدعم في مجاالت 
ع��دة، من بينها األم��ن الغذائي واملاء 
والصرف الصحي والنظافة والصحة 
والغ��ذاء وإزالة االلغ��ام وإعادة إعمار 
البنى التحتية والذي سيتم تنفيذه 
ع��ن طري��ق منظم��ات األمم املتحدة 
اإلنس��انية  الدولي��ة  واملنظم��ات 
واملنظمات اليابانية غير احلكومية".
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت هيأة النزاه��ة، امس االحد، 
تقدميها مس��بقاً ع��َدة مقترحات 
إلى مجلس الن��واب لتعديل قانون 
العف��و الع��ام رق��م )27( لس��نة 
طالب��ت  فيم��ا  )املع��دل(،   2016
مبن��ع املش��مولني ب��ه ع��ن جرائم 
الفساد املالي واالداري من الترشح 
لالنتخاب��ات النيابية واحمللية وعدم 

تسنم أي منصب.
وذكر بيان للنزاهة تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، اوضحت فيه 
انه��ا "س��بق وأن تقدم��ت مبقترح 

لتعديل البند )عاش��راً( م��ن املادة 
)4( من القانون، من أجل اس��تثناء 
جرائم الرش��وة واالختالس وسرقة 
أموال الدولة وجرائم الفساد املالي 
واإلداري األخ��رى من قان��ون العفو 
العام، الذي صدر التعديل األول له 
خالي��اً من مقترح الهي��أة"، مبينًة 
أنه��ا "اقترحت تعديالً آخ��ر للبند 
املذكور، بغية استثنائه من جرائم 
الفساد املالي واإلداري، وعدم شمول 
من صدرت بحقهم أحكام غيابيٌة 

أو نشرة حمراء دولية بالقانون".
تتمة ص3

مكونات كركوك تتفق على 
االنتخابات وتختلف بشأن آليتها

100 مليون دوالر منحة 
جديدة من اليابان للعراق

النزاهة تقترح منع الفاسدين 
من الترشح لالنتخابات

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزارة الزراع��ة، امس االحد، 
الب��ؤر  جمي��ع  عل��ى  الس��يطرة 
الطيور، مؤكدة  املرضية النفلونزا 
عدم س��حبها ملنتج��ات الدواجن 

من االسواق ببغداد وديالى وبابل.
وق��ال املتحدث الرس��مي ل��وزارة 
الزراع��ة حمي��د النايف ف��ي بيان 
تلق��ت الصب��اح اجلديد، نس��خة 
من��ه: "متت الس��يطرة على البؤر 
املرضية كافة النفلونزا الطيور مع 
اتخاذ االجراءات االحترازية بش��أن 
حرك��ة الدواج��ن وذل��ك من خالل 
من��ع حركة الدواج��ن ومنتجاتها 

من املناطق احملجورة بيطريا".
واض��اف الناي��ف: "مت اب��الغ كافة 
بغداد  قيادة عملي��ات  س��يطرات 
والق��وات االمني��ة ف��ي احملافظات 
االجراءات بشأن  بضرورة تش��ديد 
حرك��ة الدواجن ف��ي العراق ومنع 
ملنتج��ات  ش��حنة  اي��ة  دخ��ول 
الدواجن بني احملافظات مالم حتمل 
ش��هادة صحي��ة بيطري��ة صادرة 
من املستش��فيات واملستوصفات 

البيطرية".
وتابع "كما مت من��ع دخول الدجاج 
احلي املستورد ما عدا االفراخ بعمر 
واحد ي��وم معززة بأجازة اس��تيراد 
العام��ة  الش��ركة  م��ن  ص��ادرة 
وش��هادة  العراقي��ة  للمع��ارض 
"الس��ماح  ال��ى  الفت��ا  منش��أ"، 
بدخول الدواجن املس��توردة سواء 
كان��ت حلوم��ا بيض��اء او مجمدة 
او البي��ض على ان تك��ون حاصلة 
على اجازة اس��تيراد من الشركة 
العامة للمعارض العراقية مرفقة 
بشهادة املنش��أ من البلد املصدر 
تؤك��د خلوه م��ن م��رض انفلونزا 

الطيور"
واكد النايف ع��دم اتخاذ اجراءات 
بس��حب منتج��ات الدواج��ن من 
االسواق وامكانية حركة الدواجن 
محافظ��ات  ضم��ن  ومنتجاته��ا 
بغ��داد وديالى وبابل لالس��تهالك 
احمللي على ان تكون مزودة بشهادة 

صحية بيطرية.
تتمة ص3

"الزراعة" تسيطر على البؤر 
المرضية النفلونزا الطيور
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيما اعلنت هيئة الدفاع عن حقوق 
االقليم  التدريس��ية ف��ي  املالكات 
ع��ن تنظي��م تظاهرة جدي��دة في 
وحلبجة  الس��ليمانية  محافظات 
وادارت��ي كرميان ورابري��ن احتجاجا 
على تأخر ص��رف رواتبهم من قبل 
حكوم��ة االقلي��م اعلن��ت مصادر 
مطلع��ة للصباح اجلدي��د عن زيارة 
يقوم به��ا رئيس حكوم��ة االقليم 
نيجرف��ان بارزاني ال��ى بغداد لوضع 
االتفاقات  االخيرة على  اللمس��ات 
التي توصل اليها حكومتى االقليم 

واحلكومة االحتادية.
واكد مصدر مطلع للصباح اجلديد، 
ان التقدم الذي حصل مؤخرا باجتاه 
حلحلة املسائل العالقة بني اربيل 
وبغ��داد حض��ي بترحي��ب اجملتم��ع 
الدولي، وان الزيارة االخيرة التي قام 
بها نائ��ب وزير اخلارجي��ة االميركي 
جون س��وليفان الى العراق واقليم 
كردستان جاءت للترحيب بالتقارب  
بني اجلانبان، والتي اكد خاللها دعم 
الواليات املتحدة حلل املش��اكل بني 
أربيل وبغداد على أس��اس الدستور 

العراقي ومن خالل احلوار اجلاد. 
وتاب��ع ان رئي��س حكوم��ة اقلي��م 
بارزاني سيزور  كردس��تان نيجرفان 
بغداد قريب��ا برفقة وفد فني واداري 
وصفه��ا  اجتماع��ات  وس��يتعقد 
بالهام��ة مع رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي، في مس��عى من��ه النهاء 
صفح��ة التوتر ومعاجل��ة اخلالفات 
العالقة، مؤكدا ان بارزاني والعبادي 
يدركان جي��دا ان االوض��اع الراهنة 
ف��ي كردس��تان والع��راق واملنطقة 
تتطلب ط��ي صفحة االس��تفتاء، 
والب��دء مبرحلة جديد م��ن العالقة 
بني اربيل وبغداد، تعتمد الدس��تور 
كأس��اس، مش��يرا ال��ى ان بارزاني 
ي��درك ان بغداد هي اخمل��رج الوحيد 
امامه لتدارك االزمات السياس��ية 
الت��ي  واملعاش��ية  واالقتصادي��ة 

يتواجه حكومته.
وكان رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
قد اعلن احترامه لتطلعات الكرد، 

مش��يراً إلى انه اتفق »على خارطة 
طريق« خالل لقاء رئيس وزراء إقليم 
كردس��تان نيجيرف��ان بارزاني، على 
هامش منتدى داف��وس االقتصادي 

الذي عقد أواخر الشهر املاضي.
وق��ال العب��ادي ف��ي مقابل��ة م��ع 
جري��دة »الي��وم الس��ابع« املصرية 
»بداي��ة أؤكد أن املش��كلة الكردية 
ج��زء منه��ا تأريخي ونح��ن نحترم 
ان  مضيف��اً  الك��رد«،  تطلع��ات 
املش��كلة الكردي��ة ه��ي معرك��ة 
كل احلكوم��ات العراقية املتعاقبة، 
وهن��اك مش��كلة قومي��ة ألنه��م 
ميتلكون نقاط قومية، وهناك أزمة 
فى النفط وإعادة الرواتب للعاملني 
ف��ى اإلقليم ونعم��ل على حل تلك 

املشكالت«.
واعلن العبادي رفض��ه لعدم وجود 
ش��فافية أو محاس��بة في إقليم 

كردس��تان، معلن��اً اعتراض��ه على 
إدارة شؤون االقليم بطريقة حزبية، 
معربا ع��ن امله في ان ينفذ التفاق 
عل��ى خارطة الطري��ق التي توصل 
اليها مع بارزاني بش��كل س��ليم، 
مج��ددا حرص��ه على احل��ل وفرض 
الس��لطة االحتادية لسلطتها في 
اإلقليم في إطار االلتزام بالدستور 

والقانون.
وكان ح��دة التوت قد اش��تدت بني 
بغ��داد وأربي��ل عقب اص��رار رئيس 
االقليم الس��ابق مس��عود بارزاني 
على إجراء االستفتاء على استقالل 
اقليم كردس��تان في 25 من أيلول 
املنصرم  2017، اال ان تراجع االقليم 
ع��ن مواقف��ه الس��ابقة واعالن��ه 
احت��رام وااللتزام بق��رارات احملكمة 
االحتادي��ة التي اعتبرت االس��تفتاء 
اجراءا غي��ر قانوني، مه��د الطريق 

ام��ام ع��ودة اللقاءات السياس��ية 
ب��ني الطرف��ني، وهو ما جتس��د في 
رئيس حكومة  اجتماعان عقدهما 
االقليم نيجرف��ان بارزاني مع رئيس 
الوزراء حيدر العب��ادي العراقي في 
بغداد ودافوس، والتي فتحت الباب 
امام احلوار مجددا بني أربيل وبغداد 

حلل اخلالفات العالقة.
في غض��ون ذل��ك وبينما تس��تمر 
اللج��ان التدقيقي��ة املكلف��ة من 
قب��ل احلكوم��ة االحتادي��ة بتدقيق 
س��جالت وقوائ��م روات��ب موظفي 
عل��ى  الثان��ي  الس��بوع  االقلي��م 
التوالي، بهدف منح رواتب االقليم 
من قب��ل احلكومة االحتادية، اعلنت 
هيئ��ة الدفاع عن حق��وق املالكات 
التدريسية في االقليم ان شريحة 
املعلمني غدوا ضحي��ة للصراعات 

اجلارية بني اربيل وبغداد.

واعلنت الهيئة وفقا لبيان تسلمت 
الصب��اح اجلدي��د نس��خة من��ه ان 
وموظف��ي  واملدرس��ني  املعلم��ني 
الدوائر احلكومية س��ينظمون غدا 
الثالث��اء تظاهرات ف��ي محافظتي 
وادارت��ي  وحلبج��ة  الس��ليمانية 
كرمي��ان ورابري��ن، به��دف مطالبة 
حكوم��ة االقلي��م بالكث��ف ع��ن 
التالع��ب مبقدرات الش��عب ومنح 
املعاش��ية  حقوقه��م  املعلم��ني 
وراتبه��م املتأخ��رة والغ��اء نظ��ام 

االدخار االجباري ملرتباتهم.
واش��ار البي��ان ال��ى ان املوظف��ني 
وبظمنه��م امل��الكات التدريس��ية 
يطالبون بحقوقه��م البدائية ولم 
يعد مبق��دوره حتمل الظلم والهوان 
اكث��ر م��ن ذل��ك وان قان��ون الغابة 
ال��ذي تنتهج��ه حكوم��ة االقليم 
والسرقة الواضحة لثروات الشعب 

والتالعب مبقدراته ستواجه سخط 
الش��عب الذي س��ينتفض ويقتلع 
جذور الفساد، مطالبني املسؤولني 
بترك كراس��يهم اذا كانوا عاجزين 
عن وضع معاجلات ناجعة ملش��اكل 

وازمات االقليم املستفحلة. 
املعلم��ني  ش��ريحة  وكان��ت 
والتدريس��يني قد اعلنت مقاطعة 
ال��دوام الرس��مي ف��ي محافظتي 
السليمانية وحلجبة واغلقت على 
اثرها اب��واب امل��دارس احتاجا على 
تاخر رواتبهم التي غدت موسمية 
في ظل عج��ز حكومة االقليم عن 
من��ح رواتبهم، وتأخ��ر صرفها من 
قبل احلكومة االحتادية التي اعلنت 
روات��ب  ملن��ح  اس��تعداها  س��ابقا 
وزارتي الصحة والتربية في االقليم 
بع��د اكتمال عملي��ة التدقيق في 

سجالت رواتبهم.  

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن قائد عملي��ات بغداد الفريق 
الرك��ن عبداجللي��ل الربيعي امس 
األح��د، أن الق��وات األمنية متكنت 
من ضب��ط كميات من األس��لحة 
خ��الل عملي��ات ده��م وتفتي��ش 

مبنطقتني داخل العاصمة. 
وقال الفري��ق الرك��ن الربيعي في 

بي��ان حصل��ت »الصب��اح اجلديد« 
عل��ى نس��خة من��ه إن »الق��وات 
األمني��ة قامت، صباح ي��وم امس 
بتفتيش ح��ي العامل والفضيلية 
في بغ��داد«، مبيناً أن��ه »مت ضبط 
األس��لحة  م��ن  كبي��رة  أع��داد 
»قي��ادة  أن  مؤك��دا   ، واألعت��دة« 
عمليات بغداد تس��عى إلى حصر 

الس��الح بيد الدولة«، مشيراً إلى 
»القي��ام بحمالت مماثل��ة في باقي 

مناطق العاصمة«. 
وكانت قي��ادة عملي��ات بغداد قد 
اعلن��ت الش��هر املاض��ي اعتقال 
مطلوبني ومصادرة جميع األسلحة 
ف��ي العملي��ة الت��ي اس��تهدفت 
»سوق مريدي« ش��رقي العاصمة، 

فيما توعدت بشن حمالت تفتيش 
أش��خاص  واعتق��ال  »موس��عة« 

ميتلكون أسلحة غير مرخصة.
وقال اللواء الركن صائب محس��ن 
قائ��د الفرقة 11 باجلي��ش التابعة 
لعمليات بغداد في تصريح صحفي  
إن عملي��ات بغداد وباش��راف قائد 
العمليات باشرت بعملية مباغتة 

استباقية استهدفت سوق مريدي 
ومت إخالء كافة األسلحة« ، مضيفا 
أنه مت »اعتقال أش��خاص بناء على 
مذك��رات قبض س��ابقة«، مؤكداً 
عل��ى »وج��وب أن يكون الس��الح 
حصراً بيد الدول��ة« ، وتابع بالقول 
أن »ه��ذه العملية ليس��ت األولى، 
ولدين��ا أهداف ومعلومات بامتالك 

أش��خاص أس��لحة غير مرخصة 
سيتم اعتقالهم، وستكون هناك 

عمليات موسعة في التفتيش«. 
يشار الى ان القوات االمنية باشرت 
الشهر اجلاري بتنفيذ عملية امنية 
في ع��دة مناط��ق م��ن العاصمة 
بغداد، متكنت خاللها من مصادرة 

اسلحة واعتدة كبيرة

العبادي يكشف عن اتفاقه على خارطة طريق
مع بارزاني لحل الخالفات العالقة  

رئيس حكومة االقليم يزور بغداد قريبا د. علي شمخي

اس��هم االنخفاض الكبير في اس��عار النفط في 
االع��وام القليل��ة املاضية في تفاقم املش��كالت 
االقتصادي��ة واملالي��ة ف��ي الع��راق وانعكس هذا 
االنخفاض على النش��اط التجاري بنحو عام وفي 
الوقت نفس��ه توقفت في العراق مئات املش��اريع 
اخلدمية واالستثمارية التي كانت تدعمها الدولة 
وف��ي جانب اخر ادى نق��ص الس��يولة املالية الى 
ايق��اف  اط��الق الوظائ��ف في القط��اع احلكومي 
وتوقف الصرف على املشاريع الصغيرة في القطاع 
اخلاص ودعم  الش��باب العاطل��ني عن العمل وقد 
عان��ت احلكوم��ة العراقية خالل امل��دة التي تولى 
فيها رئيس الوزراء حيدر العبادي رئاس��ة احلكومة 
وحت��ى اليوم في تأم��ني الرواتب ألكث��ر من اربعة 
مالي��ني موظف واكث��ر من نصف ه��ذا العدد من 
املتقاعدين واستنزفت العمليات العسكرية التي 
خاضتها القوات االمني��ة بجميع صنوفها مبالغ 
طائلة من ميزانية الدولة فيما اصبح العراق حتت 
ضغ��ط الديون والقروض من البنك الدولي بعد ان 
اعتم��دت احلكومة على هذه الق��روض في تلبية 
االحتياجات االساسية للشعب العراقي في اجملال 
التش��غيلي واالس��تثماري على حد س��واء ..كل 
ه��ذه االلتزامات الى جانب الفس��اد املستش��ري 
في مفاص��ل عديدة م��ن الدولة تس��بب بعرقلة 
دوران عجل��ة النش��اط االقتص��ادي واس��هم في 
ارتفاع مستوى البطالة وتعطل االنتاج في شتى 
املشاريع حيث جتد احلكومة العراقية وهي تقترب 
من الش��هور االخيرة من عمرها امام مس��ؤولية 
كبيرة في اكمال املعاجلات واخلطط التي تبنتها من 
اجل دميومة املستوى املعاش��ي للشعب العراقي 
وااليفاء بااللتزامات املالية الدولية والشروع باعادة 
اعم��ار املدن التي تس��ببت بتدميره��ا املواجهات 
املس��لحة مع التنظيمات االرهابي��ة فيما تنتظر 
احلكوم��ة املقبلة حزمة من التحديات اجلس��يمة 
بعضها س��ترثه من احلكومة التي يقترب عمرها 
م��ن االنتهاء واالخ��ر يتمثل بتعاظ��م الكثير من 
املش��كالت االقتصادية التي تركت او اهملت منذ 
س��نوات بانتظار تعافي الوضع املالي واالقتصادي 
ف��ي الع��راق ولرمبا سيس��هم االرتف��اع امللحوظ 
في اس��عار النفط في زي��ادة األموال بايجاد حلول 
س��ريعة للواقع االقتصادي ف��ي العراق لكن االمر 
ليس بتلك البس��اطة كما يظن البعض ويتطلب 
باالولوي��ات  خطط��ا محكم��ة ودراي��ة واس��عة 
وتعظي��م للموارد املالية وتوظيف ارتفاع اس��عار 
النفط بنحو إيجابي ومن دون تبديد للفائض املالي 
الذي س��يتمخض عن هذه الزيادة ولرمبا لن يلمس 
العراقي��ون من إق��رار مجلس الن��واب على قانون 
املوازن��ة للعام احلال��ي ثمار ارتفاع اس��عار النفط 
بنحو مباش��ر اال ان املوازنات التكميلية املنتظرة 
واخلط��ط الت��ي س��تنتهجها احلكوم��ة املقبلة 
كفيلة برؤية معالم التغيير في احلياة االقتصادية 
بشرط إحاطة هذه اخلطط وحتصينها من الفساد 
واملفسدين الذين يحاولون إيجاد ثغرات للنفاذ الى 
املش��اريع املقترح��ة ملعاجلة االقتص��اد في العراق 
والوصول به الى درجة التعافي بعد هذه السنوات 

العجاف .

حلول اقتصادية

تقـرير

 
بغداد - فالح المرسومي:

اس��تضاف املرك��ز العراق��ي للتنمية 
االعالمي��ة ف��ي اجتماع��ه النص��ف 
شهري يوم الس��بت 3/شباط /2018 
كال من الدكتور رائد فهمي س��كرتير 
ع��ام احلزب الش��يوعي العراقي وحامت 
حط��اب أمني ع��ام احل��زب اجلمهوري 
العراق��ي مع تع��ذر حض��ور الدكتور 
ح��زب  رئي��س  العاقول��ي  حس��ني 
االستقامة ، للحديث عن التحالفات 
السياس��ية وفرص جناحها وقد ابتدأ 
اجللسة الدكتور عدنان السراج رئيس 
املركز مرحباً بالضيوف واحلضور  الذي 
ق��ال عنهم بأنهم أعم��دة هذا املركز 
بدوام حضورهم ومش��اركتهم والتي 
تشكل جزءا من الواقع اإلعالمي وفي 

بناء مسار الدولة.
لق��د ب��دأت اآلن التحالف��ات وكله��ا 
وطني��ة وتس��عى ال��ى ع��راق وطني 
متح��رر وكل منهم يش��كل دعامات 
لبن��اء دول��ة ق��ادرة عل��ى النه��وض 
مبسؤولياتها ، اليوم القوى السياسية 
وبعد وعيها للمرحلة الس��ابقة بكل 
ما فيه��ا ليصبح عنده��ا قناعة بان 
امله��م ه��و في أن تس��مع اآلخ��ر وأن 
تعمل جميعاً لبناء دولة مؤسساتية 
قادرة عل��ى بناء الدول��ة احلديثة بدًءا 
من مجل��س النواب عل��ى الرغم من 
وج��ود االختالفات ف��ي وجهات النظر 
بالتأكيد بني ه��ذا الناخب وذاك وهذا 
املرش��ح وذاك الذي يخت��اره الناخب، 
فحزب االس��تقامة مبارك من السيد 
مقتدى الصدر واحلزب الش��يوعي له 
باع طويل في السياس��ة وفي احلركة 
الوطنية ف��ي الع��راق وان حتالفه مع 
ح��زب االس��تقامة أكيد في��ه ما يراه 
احلزب��ان املتحالف��ان مصلحة وطنية 

الفكري��ة وكذلك  برغ��م االختالفات 
مع حليفهم الثالث احلزب اجلمهوري 
العراق��ي ونح��ن ف��ي جلس��تنا هذه 
كاعالميني وصحفيني واكادمييني ومن 
التوجهات الفكري��ة ايضاً  مختل��ف 
نريد ومن غير اسقاط تكليف أو فروض 
اجتاه معني ، بقدر ما نريد أن نصل الى 
قناع��ات من أجل املس��اهمة كل من 
موقعه في بناء الدولة واجملتمع ، بعده 
حتدث احمللل السياسي واثق الهاشمي 
عن التحالفات التي جرت بني االحزاب 
والتي��ارات  واحل��ركات  والتجمع��ات 
واالشخاص خلوض االنتخابات في ايار 
من هذا العام ومنه��ا حتالف األحزاب 
واالس��تقامة  الش��يوعي  الثالث��ة، 
والعراق��ي اجلمه��وري ال��ذي نلتق��ي 
بقياداته اليوم للحديث عن حتالفهم.

فهم��ي  رائ��د  الدكت��ور  وليتفض��ل 
الش��يوعي  احل��زب  ع��ام  س��كرتير 
العراقي عن هذا التحالف، الذي تقدم 
بالش��كر واالمتنان للمرك��ز التاحته 
فرصة اللق��اء والتعري��ف امام نخبة 
واالعالميني  الصحافي��ني  كرمية م��ن 
وسياس��ية  اكادميي��ة  وش��خصيات 
واالف��كار  االجتاه��ات  ش��تى  وعل��ى 
احملترمة قطعاً ليك��ون غنياً باالجابة 
على االستفهامات التي رافقت اعالن 
ه��ذا التحال��ف ، وال نخف��ي أن ه��ذا 
التحالف قد أثار أسئلة وعده البعض 
غريبا برغم أننا عندما نعود الى الوراء 
جنده ليس جديداً حيث كان لنا حتالف 
وه��و األول مع حزب الدعوة عام 1980 
وفي عام 1990 كان��ت هناك حتالفات 
مع اح��زاب وحركات اس��المية أخرى 

وحتى بعد عام 2003.
وألن العملي��ة السياس��ية قد ذهبت 
نح��و احملاصصة الطائفية ومبس��ارات 
غير املسارات التي كنا كحزب شيوعي 
نريده��ا ، لك��ن اليوم به��ذا التحالف 

والذي ه��و ليس حتالفا جديدا وامنا بدا 
منذ أكثر م��ن ثالث س��نوات وحتديداً 
منذ ان ب��دأت املظاهرات االحتجاجية 
في بغداد وحتديداً م��ع التيار الصدري 
ف��ي أرضية مش��تركة عل��ى خدمة 
اجلماهير باالصالح السياسي واخلدمي 
واالقتص��ادي والقضاء على الفس��اد 
ولم نكن في حينها بقصد التحالف 
أو هن��اك فكرة حتالف مع التيار ولكن 
كنا مع��ا متعاونني وبغاية جماهيرية 
مش��تركة في تلك املظاه��رات التي 
كانت تعبي��راً جماهيرياً لوطن أفضل 
وزاد في هذا اليوم ما جاء على لس��ان 
وبتاكيد الس��يد مقت��دى الصدر عن 

تش��كيل ح��زب االس��تقامة بكونه 
حزب��اً عابراً للطائفي��ة وهذا املنطلق 
واملفه��وم جعلن��ا قريب��ني ج��داً من 
بع��ض ، وتقارب��ت أحزاب أخ��رى ملثل 
ه��ذا التحالف وهو في الغالب حتالف 
مدني من هذا فإن حتالفنا ليس غريباً 
وال مفاجئ��اً حيث كانت ل��ه ممهدات 
مش��تركة هي مصلحة بالد تقتضي 
فيه كل املواجهات خلدمته ورفع شأنه 
داخلي��اً وخارجي��اً مع احملي��ط األقرب 
واألبع��د خاصة بع��د اندح��ار داعش 
واالنتصار عليه إنها التحديات األمنية 
ف��ي الس��لم اجملتمعي ب��ني كل ابناء 
الش��عب  واالجتماعية واالقتصادية ، 

يؤكد الدكتور فهمي نحن نش��عرفي 
احلزب الش��يوعي وحتالفن��ا أجمع بأن 
اصطفافنا السياسي الواحد هذا هو 
قادر على بناء وادارة دولة حديثه  دولة 
مدنية يكون السالح بيديها وال يوجد 
بدي��ل عن القانون ف��ي كل معتركات 
احلي��اة فان في ذلك البناء املؤسس��ي 
للدولة التي ننشدها ، مؤكداً على أن 
هوية هذا التحالف وطنية مدنية بكل 
املشتركات وللتضافر كل اجلهود من 
أجل ذلك بعي��داً عن مغامن مصلحية 
نفعية حزبية ضيقة وامنا هو مشروع 
بطاب��ع مدني ودول��ة مواطنة هدفها 
في البناء العدال��ة االجتماعية التي 

به��ا يرتق��ي الف��رد وترتق��ي الدول��ة 
واجملتم��ع بعموم��ه وخاض��ع للرقابة 
واحملاس��بة اجلماهيرية لتكون شاهداً 
على مس��يرته فيما قطعه التحالف 

على نفسه قبل االنتخابات.
بعده حت��دث امني عام حزب اجلمهوري 
متش��رفاً  حط��اب  ح��امت  العراق��ي 
اللق��اء به��ذه النخب��ة الت��ي تعب��ر 
)كم��ا وصفها( ع��ن الضمير الوطني 
واألصال��ة العراقي��ة الت��ي غاب��ت او 
غّيب��ت من قبل الذي��ن ال يريدون اخلير 
للع��راق ، مؤكدا في حديث��ه على أن 
حتالفهم ه��ذا يحمل جوان��ب كثيرة 
منه��ا ما تط��رق اليها الدكت��ور رائد 
فهم��ي وألضي��ف عليها ب��ان هناك 
التصدي  يتوج��ب  مش��كلة عميقة 
له��ا م��ن كل اخمللص��ني الت��ي حلقت 
باملواطن والوطن هذا الوطن الذي قد 
ص��ودرت كل مس��تلزمات من احتالل 
اجنبي ومن آفات مجتمعية فاس��دة 
معروفة للجميع قد أضعفت بشكل 
كبي��ر الوط��ن واملواطن عل��ى وفق ما 
حصل لم يبق له ش��يء غير منتهك 
، أن أي تخريب في ارض أو أبنية مهما 
يكن  ميكن اعادته فالبلد غني  مبوارده 
إال تخري��ب االنس��ان املواطن العراقي 
فان اعادة بنائه صعبة جداً وليس��ت 
سهلة وتتطلب تضحيات كبيرة كما 
أكد احلط��اب ال��ى أن حتالفهم ليس 
ايدلوجياً ألن التباين في اآليدلوجيات 
موج��ود كل له ايدلوجيته وإمنا حاجة 
ومصلح��ة البل��د العلي��ا ف��وق كل 
اعتبار وخصوصيات ف��ان وحدتنا هي 
وحدة ه��دف للعمل معا وبنكران ذات 
العادة بناء الدولة واالنس��ان وكل منا 
نح��ن املتحالف��ني يحتف��ظ بهويته 
وكل من��ا يحترم هوي��ة اآلخر فهوية 
اجلميع الوطن وبه��ذا املنهج والرؤية 
اتسعت مس��احة التعاون فيما بيننا 

لبناء الدولة احلديث��ة حقاً وأكد على 
االعتراف باآلخر برغم االختالف معه.

م��ن  مجموع��ة  يق��دم  والتحال��ف 
املعطيات لتجس��د مش��روعاً وليس 
وع��وداً للناخب��ني وارضية مش��تركة 
ف��ي التوج��ه نح��و اجلمه��ور الكادح 
واملهمش ، ومسؤوليتنا اجتاه انفسنا 
االلت��زام  ه��و  ثاني��اً  واجلمه��ور  أوالً 
بالتش��ريعات واخلطوات الت��ي أقرها 
التحال��ف ف��ي برنامج��ه وبأهداف��ه 
وخاصة اجتاه الشباب وفي حق املواطن 
بالدولة املدنية التي نسعى في بنائها 
فان كان املستقبل مجهول فانه ال بد 
من التغيير وهاجس��نا اخلير بالتعاون 
اجلديد مع القوى االسالمية احلريصة 
على بناء الدولة واملواطن ومستقبله 
الزاه��ر الواحد مجتمعي��اً وبكفاءات 
تكنوق��راط م��ع والء مطل��ق للعراق 
وش��دد باخلتام الى ان ه��ذا التحالف 
هو اس��تراتيجي وال ضير في اختالف 
االيدلوجيات حتالف بتوجهات وطنية 
واحدة متفق عليه��ا في كيفية ادارة 
الدول��ة املدنية املناهض��ة للطائفية 
الت��ي دم��رت الدول��ة واجملتم��ع .أم��ا 
مسألة األس��ماء التي ستحكم بعد 
الفوز والع��دد واملراكز في الس��لطة 
) ف��ي مداخل��ة م��ن اح��د احلض��ور ( 
فقد أش��ار الى أن ه��ذا جعلناه بكل 
مفردات��ه ملا بع��د ولي��س بأهمية أن 
اتفاقنا هو على املبادئ واألهداف التي 
هي أكبر بالتأكيد من األس��ماء ، وفي 
اخلت��ام أجاب كل من س��كرتير احلزب 
الش��يوعي رائ��د فهم��ي وأم��ني عام 
احلزب اجلمهوري العراقي على اسئلة 
احلض��ور وكانت كثي��رة وفيها الكثير 
م��ن الهواج��س الت��ي يخش��ى على 
التحال��ف منه��ا على وحدت��ه وفرط 
عق��ده حيث أك��د وأجم��ع املتحدّثان 

على أن هذا مستبعد جداً .   . 

3 أحزاب متحالفة: الشيوعي واالستقامة والجمهوري العراقي
في حوار.. التحالفات السياسية وفرص نجاحها !      

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

العبادي يلتقي بوفد من الكتل الكردستانية

ان التقدم الذي حصل 
مؤخرا باتجاه حلحلة 
المسائل العالقة بين 
اربيل وبغداد حضي 

بترحيب المجتمع 
الدولي، وان الزيارة 

االخيرة التي قام بها 
نائب وزير الخارجية 

االميركي جون 
سوليفان الى العراق 

واقليم كردستان 
جاءت للترحيب 
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عمليات تفتيش لجميع مناطق بغداد وضبط  كميات من االسلحة بمنطقتين 

جانب من احلوار



بغداد – سطو مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس األحد، بأن مس��لحني 
مجهولني س��رقوا 40 أل��ف دوالر في 
عملية س��طو مس��لح استهدفت 
مكتب��اً للصيرفة ش��مال العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
للصيرفة مبنطقة  اقتحموا مكتب��اً 
الراش��دية وقاموا بسرقة مبلغ قدره 
40 أل��ف دوالر بع��د إصاب��ة صاحب 
املكتب بطلق ناري من س��اح كامت"، 
مضيف��ا أن "املس��لحني الذوا بالفرار 

إلى جهة مجهولة".

كركوك – ضبط متفجرات 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 

االح��د  ام��س  كرك��وك  محافظ��ة 
بضب��ط كمية من نت��رات االمونيوم 
ومواد متفجرة بعملية أمنية شمال 

غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "مفارز االمن الوطني 
قام��ت بتفتيش احدى الدور املتروكة 
ف��ي منطق��ة عرف��ة ش��مال غربي 
كرك��وك، ومتكنت م��ن ضبط قنينة 
عدد ٢ حتتوي على مواد يشتبه بأنها 
م��واد متفج��رة"، موضح��ا أن��ه "مت 
االيعاز من قبل مدير الدائرة الى مركز 
العمليات بارس��ال خبي��ر املتفجرات 
وعند فحصها تب��ني انها مواد نترات 
االمونيوم مع فتيل كورتكس 30 سم 
ث��اث عقد ومت تفكيكها ، مضيفا أن 
"العملية نفذت بناًء على معلومات 

استخبارية ".

بابل – ضبط اسلحة 
أعلن مصدر امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة بابل امس األحد، ان مفارز 
امنية متكنت من العثور على أكداس 
م��ن األس��لحة واملتفج��رات خ��ال 
عملية أمنية شمال غرب احملافظة. 

وق��ال املص��در االمن��ي إن��ه "وفق��اً 
ملعلومات قسم استخبارات مديرية 
الرافدين، توجهت مفارز مشتركة من 
فوج طوارئ بابل األول واألمن الوطني 
إلى منزل أحد املطلوبني في منطقة 
اخلربانة/ فرع املسعودي، شمال غرب 
احملافظة، ما أس��فر ع��ن العثور على 
كميات كبيرة من األسلحة والذخائر 

واملتفجرات داخل املنزل".

االنبار – عملية دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

ان  االح��د  ام��س  االنب��ار  محافظ��ة 
الق��وات االمني��ة ضبط��ت كدس��اً 
للصواري��خ واملتفجرات ف��ي مناطق 
متفرقة من احملافظ��ة ، خال عملية 

دهم وتفتيش.
وذكر املصدر ان "قوة من فرقة املشاة 
الرابعة عش��ر، نفدت فجر يوم امس 
عملي��ة تفتي��ش واس��عة لتطهي��ر 
مناطق الفلوجة والكرمة والصقاوية 
من مخلف��ات ارهابيي داعش، وعثرت 

على كدس للمقذوفات".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة الديوانية ام��س االاحد ان 
مفارز امنية متكنت من إلقاء القبض 
عل��ى 4 متهمني مطلوب��ني للقضاء 

بقضايا مختلفة من بينها جنائية .

واض��اف املص��در االمني ال��ذي رفض 
دوري��ات  ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف 
مكافحة اإلجرام القت القبض على 
متهم بالسرقة بعد جمع املعلومات 

عنه والتعرف على محل تواجده.

ميسان – مؤمتر امني 
افاد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظة ميس��ان امس االحد بعقد 
املؤمت��ر األمني العش��ائري األول على 
قاعة قصر املؤمترات بحضور مسؤولني 
حكوميني وش��خصيات وجمع غفير 
من مشايخ ورؤساء ووجهاء العشائر 
لبح��ث الوضع األمني ف��ي احملافظة 
ملناقش��ة أهم األمور التي من شانها 
ان تس��هم بنبذ اخلافات العشائرية 
ومحاربته��ا ومحاس��بة مرتكبيه��ا 
، فض��ا عن مناقش��ة أهمي��ة دعم 

األجهزة األمني��ة والوقوف معها في 
عملي��ة حف��ظ األمن وإس��نادها في 

تأدية واجباتها.

ذي قار – نزاع مسلح 
اكد املس��ؤول احمللي لناحية االصاح 
في محافظة ذي قار علي حسني رداد، 
امس االحد ان 20 نزاعا مس��لحا وقع 
في الناحية بس��بب املياه، فيما حذر 
م��ن كارثة قد تتعرض له��ا احملافظة 

بعد حزيران املقبل.
ونقل املسؤول احمللي ان "أكثر من 20 
نزاعاً مس��لحا تطور إلى اشتباكات 
مس��لحة بني العش��ائر ف��ي ناحية 
االص��اح، كان س��ببها ش��ح املي��اه 
الذي متر به ذي قار منذ فترة طويلة"، 
مبين��ا "اننا ل��م نتوصل إل��ى حلول 
على املستوى احمللي وال على املستوى 

العام".

نينوى – العثور على اسلحة 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س االح��د ان 
الق��وات االمني��ة عث��رت على كدس 
للعت��اد من مخلف��ات تنظيم داعش 
في منطقة ح��اوي اس��كي باجلانب 

االمين ملدينة املوصل.
وق��ال املص��در ان "الق��وات امليدانية 
العام��ة  املديري��ة  ال��ى  التابع��ة 
لاس��تخبارات، عث��رت عل��ى كدس 
للعت��اد من مخلفات عصابات داعش 
اإلرهابية في منطقة حاوي اس��كي 
التابعة الى ناحية حميدات" ، مضيفا 
ان "الكدس يحتوي على قاذفات اربي 
جي وصواريخ مع حش��واتها واعتدة 

مختلفة. 

استهداف مكتب صيرفة بسطو مسلح شمالي بغداد * ضبط مواد متفجرة بعملية أمنية شمال غربي كركوك 
العثور على صواريخ بعملية دهم وتفتيش باألنبار * اندالع 20 نزاعا مسلحا في االصالح شرقي ذي قار

3 شؤون عراقية

بغداد - الصباح الجديد:
صادق��ت اللجنة املركزي��ة لتعوي��ض املتضررين 
ج��راء العمليات احلربي��ة واالخطاء العس��كرية 
والعملي��ات اإلرهابية في األمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء، اليوم االحد، على أكثر من 1500 معاملة 
خاص��ة باملواطنني املتضررة ممتلكاتهم في بغداد 

واحملافظات. 
وذكر بي��ان لامان��ة العامة جمللس ال��وزراء تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، ان" اللجنة املركزية 
وخ��ال اجتماعاتها اليومية التي تعقد برئاس��ة 
قاض ميثل مجلس القضاء األعلى، وعضوية ممثلني 
عن وزارات املالية والع��دل والداخلية، ومفوضية 
حقوق االنسان، فضا عن ممثل ضحايا اإلرهاب من 
األمانة العام��ة جمللس الوزراء، صادقت على 1568 
معامل��ة خاصة باملواطنني املتض��ررة ممتلكاتهم 
نتيجة العمليات اإلرهابية واالخطاء العسكرية 
في بغ��داد واحملافظات خال ش��هر كانون الثاني 

لعام 2018".
واش��ار الى ان " املعامات املذكورة متثل ما ورد من 
اللجان الفرعية خال الش��هر املاضي"، الفتا الى 
ان "اللجنة املركزية تهيأت الس��تقبال معامات 
أخرى ترد من الّلجان الفرعية في احملافظات احملررة 

وغيرها من احملافظات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
بني مدير عام الهيئة العامة لانواء اجلوية والرصد 
الزلزالي الس��يد ثائ��ر الغراوي ، الي��وم االحد ، ان 
املوس��م احلالي لغاية اليوم هو االقل امطاراً منذ 
اكث��ر من 70 عاما في اغلب محافظات الوس��ط 
واجلنوب ...  حيث سجلت العاصمة بغداد كمية 
امطار mm 2.5 لغاية تاريخ 2018/2/3 وهي قليلة 

اذا ما قورنت بالسنوات السابقة.
واضاف الغراوي: ان كمية األمطار في  محافظتي 
البص��رة والس��ماوة وصلت إل��ى   mm 10 بينما 
كان��ت حصة محافظة ذي قار mm 14 وهي ايضا 
كمي��ات قليلة ومح��ددة. مؤكدا: ب��ان العاصمة 
بغداد تعتبر االقل امطاراً لهذا املوس��م منذ بدء 
تس��جيل األمطار في محطة بغ��داد منذ العام 
1938، عازيا الس��بب الى التغيرات املناخية التي 

يشهدها العراق.
واشار الغراوي: الى ان العراق صنف مؤخرا بواحد 
من ال��دول اخلمس��ة االكث��ر هشاش��ة وتعرضاً 
للتغيرات املناخية وظاهرة االحتباس احلراري التي 

اثرت بشكل كبير على انحسار األمطار.

"تعويض المتضررين" 
تصادق أكثر من 1500 

معاملة 

األنواء الجوية : 
األمطار في بغداد هي 
االقل منذ ثمان عقود

الملف األمني

"النفط": محطات لتجهيز السيارات 
بالغاز السائل للحفاظ على البيئة واملال

مؤك��دا " إجراء اختبار جتريبي على س��يارات 
وج��دواه  الوق��ود  كف��اءة  واثب��ت  مح��دودة 
االقتصادية كما ثبت م��ن خال التجربة انه 
آمن لاس��تخدام ويحقق ج��دوى اقتصادية 
من خ��ال إطالة املس��افات الت��ي تقطعها 
الس��يارات بهذه الطريقة وانخفاض أسعار 
اللتر الواحد لهذا الوقود قياسا بلتر البنزين.

واضاف جهاد ان "سعر اللتر من الغاز السائل 
200 دين��ار وهو ارخص من س��عر لتر البنزين 
بكثي��ر فضا ع��ن  إن الغاز الس��ائل صديق 

للبيئة واقتصادي في ذات الوقت".
وأوض��ح إن" التزود بالغاز الس��ائل س��يكون 
محصورا في الس��يارات احلديثة التي تعمل 
بالعق��ل االلكترون��ي بع��د أن تقوم ش��ركة 
تعبئة الغاز بتركيب جهاز الكتروني يتحكم 
بعملية التزويد والفصل ب��ني الغاز والبنزين 
، مبينا إن" اجلهاز يتم بيعه بصورة مباش��رة 
للمواطن��ني من قبل الش��ركة بع��د أن حتدد 
مركزا لذلك وبأس��عار حكومي��ة مدعومة ، 
مبين��ا إن" عملية املباش��رة بتزويد املواطنني 
ستنطلق خال الفترة املقبلة بعد أن يباشر 
بتنفيذ ربط هذه األجهزة بالسيارات واإلعان 

عن آليتها من خال وسائل اإلعام.  
واستطرد جهاد ان" الغاز السائل ميتاز مبيزات 
تختلف ع��ن وق��ود البنزين إذ ان��ه اقتصادي 
أكثر أي انه ميكن املت��زود به من قطع ضعف 
املسافة عن تلك التي يقطعها متزودا بوقود 
البنزي��ن م��ن خال وضع خ��زان لوق��ود الغاز 
مختلف السعات وحسب الرغبة في صندوق 
الس��يارة ، الفت��ا إل��ى إن" هذه متث��ل نقطة 
مهم��ة ف��ي اس��تخدام الغاز كوق��ود جديد 

للس��يارات وبالتالي س��يقلل م��ن االعتماد 
على البنزي��ن ومينح خيارات أخرى للمواطنني 
الن أس��عار وقود الغاز ستكون اقل بكثير من 

وقود البنزين ومبا يحد من ارتفاع سعره".
ومن جانبها أعلنت الشركة العامة لصناعة 
الس��يارات واملعدات التابعة لوزارة الصناعة 
واملع��ادن ، أمس األحد ، عن حتوير وتطوير عدد 
من الس��يارات املنتجة في معاملها لتعمل 
بالغ��از الس��ائل إضافة الى عمله��ا بالوقود 
التقليدي، البنزين، مبينة أن" هذا اإلجناز جاء 
متزامن��ا مع دخ��ول العراق ضم��ن مجموعة 

الدول املصدرة للغاز وانخفاض سعره.
ونش��رت وزارة الصناع��ة بيانا به��ذا الصدد 

أوردت فيه
 أن "اخلب��راء – في الش��ركة - قام��وا بإضافة 
منظوم��ة خاصة إل��ى محرك الس��يارة مع 
خزان الغاز الس��ائل ومجموعة التحويل من 

وقود البنزين إلى الغاز او بالعكس".
وم��ن جهته��ا قال��ت عض��و جلن��ة اخلدمات 
النيابي��ة أم��ل مرع��ي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘  إن "ه��ذه التكنولوجي��ا حتم��ل من 
املميزات ما يجعلها تناس��ب ما نحن بصدده 
من حتمية التقليل من التلوث البيئي كذلك 
تعمل على تقليل تكلفة تس��يير السيارات 
للكيلومت��ر الواحد بنصف تكلف��ة البنزين 

تقريبا 

قائمة جديدة بأسماء ستني مطلوبا 
للقضاء تالحقهم السلطات العراقية

وأك��دت أن "الس��لطات العراقي��ة س��تقوم 
بالكشف عن أس��ماء املطلوبني على شكل 

قوائم".
ورفض مس��ؤول أمني رفيع إعطاء األسباب، 

إال أن��ه أوض��ح أن أن القوائ��م تض��م "أه��م 
املطلوبني للقض��اء العراقي وق��ررت اجلهات 

الرسمية العراقية نشرها".
ول��م حتدد الوكالة اس��ماء الس��لطات التي 

أصدرت القائمة

100 مليون دوالر منحة
جديدة من اليابان للعراق

وأشار البيان الى ان "مساهمات اليابان تهدف 
إلى تخفي��ف معان��اة النازح��ني واجملتمعات 
املس��تضافة ف��ي مدين��ة املوص��ل واملناطق 
األخرى اجملاورة لها وتس��هيل ع��ودة النازحني 

إلى مناطقهم احملررة من عصابات داعش ". 

النزاهة تقترح منع الفاسدين
من الترشح لالنتخابات

وأضاف��ت الهيأة أنها "تقدم��ت مبقترٍح ثالث 
إلضافة ن��ص، في ح��ال ع��دم املوافقة على 
املقترح املذكور، يتضمن )ال يحق للمشمولني 
بهذا القانون عن جرائم الفساد املالي واإلداري 
الترش��ح لانتخابات النيابي��ة واحمللية وعدم 

تسنم أي منصب(".

مكونات كركوك تتفق على االنتخابات 
وتختلف بشأن آليتها

فيما قال املتحدث باسم اجمللس العربي حامت 
الطائ��ي: "مب��ا ان البرملان هو مصدر تش��ريع 
القوانني، فنحن مع إيجاد احلل من داخل قبة 
البرمل��ان العراقي، ول��دى كل مكون ممثل فيه، 
فمن الضروري ان يكون احلل من هناك وال نرى 

ضرورة في تأجيل االنتخابات".
وتابع "لكن أي ح��ل إلجراء انتخابات كركوك 
يج��ب ان تس��بقه عملية تدقيق لس��جات 

الناخب��ني ومعاجلة التغيير الدميوغرافي الذي 
حص��ل عق��ب ع��ام ٢٠٠٣، وال��ذي قامت به 

األطراف املتنفذة".
وم��ن جانبه ق��ال س��كرتير حرك��ة التغيير 
الكردية "كوران" محمد نص��ر الدين:"اليوم 
علين��ا التفكي��ر في كيفي��ة إيج��اد احللول 
خلدمة اهالي كرك��وك، وليس كيف يجب ان 
نفوز بهذه االنتخابات، نحن ككورد نريد احلل 
من كركوك، أي يجب ان تكون هناك تفاهمات 

داخلية وال نريد اي حل من خارج احملافظة".

محاكم الرصافة تعيد أكثر من 82 مليار 
دينار إلى خزينة الدولة

وجت��اوز للتعليمات والضواب��ط بهدف حصر 
اخملالف��ني واتخ��اذ االج��راءات بحقم حس��ب 
القانون والسياقات التي حددتها التعليمات 

النافذة".
واضافت ش��يبان ان "فريق عمل مشترك مع 
دائرة االس��ترداد في هيئة النزاهة يعمل على 
استرداد مبلغ يصل الى اكثر من مليار عراقي 
من اح��د املتهم��ني الهاربني واملنس��وب الى 
ه��ذه الوزارة وقد مت التحرز على جميع امواله 
املوج��وده في بن��وك االردن ولبن��ان واملتابعة 
مس��تمرة الس��تكمال هذا املل��ف وملفات 
اخ��رى مع عدد م��ن املتهمني بالتنس��يق مع 

اجلهات ذات العاقة".
واش��ارت إل��ى ان "الدائ��رة القانونية حققت 
اجن��ازات كبيرة في ملفات فس��اد ومخالفات 
ادارية واس��تطاعت حتديد كل القضايا التي 
حققت فيها جهات رقابية وتفتيشية سواء 
م��ن مكت��ب املفتش الع��ام او دائ��رة الرقابة 
التجاري��ة والدف��ع بها نح��و احملاكم اخملتصة 
الصدار قرارات قضائي��ة بعد احالة املتهمني 

اليها وفق القانون".
وتابعت ش��يبان ان "الفترة املقبلة ستشهد 
تصاعدا كبيرا في حسم القضايا القانونية 
الت��ي تنظر بها احملاكم واع��ادة اموال مهربة 
فضا عن اس��تكمال االجراءات التحقيقية 
في قضايا كثيرة وتطوير اجلانب القانوني في 
ش��ركات الوزارة من خ��ال التدريب والتأهيل 
واع��داد املمثل��ني القانون��ني بغي��ة مواجهة 
القضاء وتقدمي االدلة واالسانيد التي تسهم 
في اعادة املال العام ومعاجلة اخللل في بعض 

املفاصل".

100 غارة جوية شنتها إسرائيل على 
سيناء مبوافقة السيسى

واقترح الس��يد كيري اتفاًق��ا إقليمًيا تضمن 
في��ه مص��ر واألردن أمن إس��رائيل كجزء من 
صفق��ة لدول��ة فلس��طينية، وق��د س��خر 
نتنياه��و من ه��ذه الفك��رة وق��ال إن اجليش 
اإلسرائيلي يدعم بالفعل اجليش املصري، وإذا 
كانت مص��ر غير قادرة على الس��يطرة على 
األرض داخل حدودها فهي ليس��ت في وضع 

يسمح لها إذًا بضمان األمن إلسرائيل.
وي��رى كيرباتري��ك أن التع��اون ف��ي ش��مال 
س��يناء هو الدلي��ل األكث��ر دراماتيكية على 
إع��ادة التش��كيل الهادئ��ة للمنطق��ة، وقد 
جلب األعداء املش��تركون لكل من إس��رائيل 
واألنظم��ة العربية مثل تنظيم الدولة وإيران 
واإلسام السياس��ي قادة من الدول العربية 
إلى اصطفاف متزايد مع إس��رائيل، حتى مع 
اس��تمرار مسؤوليهم ووسائل اإلعام في ذم 

إسرائيل علًنا.
وبحس��ب سبعة من املس��ؤولني األمريكيني 
والبريطانيني الس��ابقني الذين ش��اركوا في 

سياسات الشرق األوس��ط اخلاصة بالغارات 
اجلوي��ة اإلس��رائيلية داخل مصر اش��ترطوا 
عدم الكش��ف ع��ن هويتهم ملناقش��ة تلك 
املعلوم��ات الس��رية، فق��د لعب��ت الغارات 
اجلوي��ة اإلس��رائيلية دورًا حاس��ًما في متكني 
القوات املس��لحة املصرية م��ن التفوق على 
املسلحني، لكن يتسبب الدور اإلسرائيلي في 
بعض العواقب غي��ر املتوقعة في املفاوضات 
مبا ف��ي ذلك مفاوضات الس��ام في الش��رق 
األوس��ط، وذلك جزئًيا بإقناع كبار املسؤولني 
اإلس��رائيليني ب��أن مص��ر اآلن تعتم��د على 

إسرائيل من أجل السيطرة على أراضيها.
هذا وقد رفض املتحدث باسم اجليش املصري 
واملتحدث باجليش اإلس��رائيلي التعليق، كما 
رفض املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية 

املصرية التعليق أيًضا.

"الزراعة" تسيطر على
البؤر املرضية النفلونزا الطيور

مش��يرا الى رف��ع احلظر ع��ن محافظة بابل 
ي��وم 7/2 بعد مرور 21يوم مندون اي اصابات"، 
معتبرا "ما يتم تناقله خاف ذلك باملضاربات 

التجارية".
ودعا النايف "وسائل االعام الى توخي الدقة 
واحل��ذر ف��ي نق��ل اي معلومة تثي��ر مخاوف 

املواطنني" .
يذك��ر ان الع��راق اخط��ر منظم��ة الصحة 
احليواني��ة بظه��ور عدد م��ن االصابات مبرض 
انفاون��زا الطيور في عدد من املناطق ببغداد 
وديال��ى وبابل ، وش��هدت ديالى إع��دام أكثر 
من 140 ألف دجاجة بس��بب انتش��ار مرض 
أنفلون��زا الطي��ور ف��ي ث��اث مناط��ق خال 

األسابيع املاضية.

تتمات ص1

بغداد - وعد الشمري:
كش��فت مصادر مطلعة، أمس 
قان��ون  مضم��ون  ع��ن  االح��د، 
يناقش��ه مجلس الن��ّواب حالياً 
حملاسبة مطلقي العيارات النارية 
بعقوبات مش��ددة، وفيما لفتت 
إل��ى أن نصوصه تتضمن احلبس 
مبا ال يقل عن سنة وغرامة تصل 
إلى عش��رة مايني دين��ار، أكدت 
أن االج��راءات تش��مل مص��ادرة 
الساح املضبوط بحوزة املتورط، 
وحتّدثت عن مكافأة س��يتلقاها 
من يلق��ي القبض عل��ى مطلق 
العيارات قيمتها نصف الغرامة 

املفروضة.
وق��ال مصدر نيابي ف��ي تصريح 
"الصباح اجلدي��د"، إن " مجلس 
الن��واب يناق��ش حالياً مش��روع 
قان��ون من��ع ومعاقب��ة مطلقي 
العي��ارات النارية غي��ر املرّخصة 
وتضّمن بعد قراءته االولى سبع 

مواد"
واضاف املصدر ان "القانون يعاقب 
مطلق العيارات النارية بساحه 
املرّخ��ص لك��ن في غي��ر احلاالت 
املسموح بها باحلبس مدة ال تقل 
عن س��نة، ومعها غرامة تترواح 

بني ٥ الى ١٠ مايني دينار".
واش��ار ال��ى "عقوب��ات تبعي��ة 
الس��اح  تتمث��ل مبصادرة  اخرى 
ونق��ل  للمطل��ق،  الش��خصي 
ملكيت��ه إل��ى وزارة الداخلية اذا 
كان ناري��اً، وال��ى وزارة الدفاع ان 

كان الساح حربياً".
ولف��ت املصدر الى ان "الس��اح 
العائ��د الى مؤسس��ة رس��مية 
يف��رض القانون أن يت��م ارجاعه 
اليه��ا، فضاً عن س��حب اجازة 
حمل الساح عن املطلق خلمس 
س��نوات، ويكون السحب نهائيا 

ان كرر فعلته مرة أخرى".
ام��ا اذا كان مطل��ق الن��ار ليس 

لديه ترخيص رس��مي بالساح، 
وفق��اً للمص��در "تس��ري بحقه 
والغرام��ة  احلب��س  عقوب��ات 
املنص��وص عليها في  واملصادرة 
القانون املطروح للنقاش، اضافة 
ال��ى عقوبت��ني أخري��ني باحلبس 
اح��كام  وف��ق  عل��ى  والغرام��ة 
قانون االسلحة رقم )٥١( لسنة 

."٢٠١٧
واس��تطرد ان "مش��روع القانون 
مين��ح م��ن يلق��ي القب��ض على 
مطلق العي��ارات النارية مكافاة 
تقدر بنص��ف الغرامة العقابية 
عل��ى امل��دان، تش��جيعاً ل��دوره 

في رص��د اجلرمي��ة والتوصل إلى 
مرتكبها".

وبني املص��در ان "وزي��ر الداخلية 
علي��ه بع��د نف��اذ القان��ون ب��� 
-التصوي��ت واملصادقة والنش��ر 
في صحيف��ة الوقائع العراقية-، 
ان يص��در تعليم��ات "، متابع��اً 
ان"اس��بابه املوجب��ة تكمن في 
حف��ظ س��امة وصح��ة وام��ن 
وملعاقب��ة  اآلمن��ني،  املواطن��ني 
مطلقي العيارات النارية في غير 

احلاالت املسموحة قانوناً".
"املش��روع  ان  بالق��ول  واكم��ل 
املق��دم م��ن اللجن��ة القانونية 

النيابي��ة عّد الدعاوى الناجتة عن 
تطبيق هذا القانون من القضايا 
فيم��ا  احلس��م،  مس��تعجلة 
س��يلغي ق��راري مجل��س قيادة 
الثورة املنحل رقم )١٦٩( لس��نة 
١٩٩٦، ورقم )٥٧٠( لس��نة ١٩٨٢، 
املوض��وع لكن  اللذي��ن يخصان 

بعقوبات وغرامات اقل وطأة".
من جانبه، ذكر رئيس جلنة االمن 
والدف��اع النيابية حاكم الزاملي 
"الصب��اح  إل��ى  تصري��ح  ف��ي 
اجلديد"، أن "موضوع اس��تعمال 
النارية  العيارات  واطاق  الساح 
بدأ يأخذ منحى خطيراً مع وجود 

جتار لاسلحة وقد عمل مجلس 
النواب على اص��دار قوانني بهذا 

الشأن".
وأض��اف الزامل��ي ان "الظ��روف 
احلالي��ة ووج��ود جتار لاس��لحة 
هو ما س��اعد على انتشار قطع 
بعضه��ا حربي��ة ل��دى اوس��اط 

شعبية في شتى احملافظات".
ونّوه إلى أن "النزاعات العشائرية 
انواع  شهدت اس��تعمال جميع 
االس��لحة وهن��اك ما ه��و اكثر 
الوح��دات  تتملك��ه  مم��ا  عنف��اً 

العسكرية".
وب��ني الزامل��ي أن "القضاء على 

الس��اح  اس��تعمال  ظاه��رة 
واطاق العي��ارات النارية بحاجة 
إلى عمل مش��ترك تشريعي من 
مجل��س الن��واب وتنفي��ذي من 
االمنية  ومؤسس��اتها  احلكومة 

والعسكرية".
يش��ار إلى أن الع��راق يعاني من 
اطاق مس��تمر للعيارات النارية 
في املناس��بات وكذل��ك االحزان، 
فضاً عن النزاعات العش��ائرية، 
م��ا دع��ا العدي��د من االوس��اط 
له��ذه  ح��د  لوض��ع  القانوين��ة 
الظاه��رة الت��ي تس��بب بازهاق 

ارواح مدنيني.

مصدر نيابي: 
مجلس النواب 
يناقش حاليًا 
مشروع قانون منع 
ومعاقبة مطلقي 
العيارات النارية غير 
المرخصة وتضمن 
بعد قراءته االولى 
سبع مواد

جلسة سابقة جمللس النواب

مجلس النواب يناقش قانونًا يتضمن مكافأة لمن يقبض على المتورطين

مشروع جديد لمحاسبة مطلقي العيارات
بعقوبات وغرامات مشددة
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محليات 4
رعى االجتماع الدوري األول للغرفة العراقية - األلمانية 

بغداد - الصباح الجديد:

اك��د وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني عل��ى ان مؤمتر اعادة 
اعمار العراق فرصة ملؤسس��ات 
الدول��ة العراقي��ة لع��رض اهم 
املش��اريع والفرص االستثمارية 
املتاح��ة لديها امام الش��ركات 
العربي��ة  واملنظم��ات  وال��دول 
الى  التوص��ل  والعاملي��ة بغي��ة 
لتحس��ن  وتفاهمات  اتفاق��ات 
واخلدم��ي  االقتص��ادي  الوض��ع 

واالستثماري في العراق .
وقال الوزير خالل رعايته وحضوره 
االجتم��اع ال��دوري االول للغرفة 
العراقية االملانية الذي عقد امس 
االحد ان الغرفة العراقية االملانية 
تعد  واالس��تثمارات  للص��ادرات 
بوابة للتعاون مع اجلانب االملاني 
ف��ي ظ��ل العالق��ات الواس��عة 
والتعاون االقتصادي الوثيق الذي 
يربط العراق واملانيا الس��يما في 
اجملاالت  الصناعة وبشتى  قطاع 
كالصناعات الثقيلة الهندسية 
والبتروكيمياوي��ة والكهربائي��ة 
واملع��دات الزراعية وغيرها حيث 
ان اغل��ب املصان��ع واملعام��ل مت 
انشاؤها من قبل شركات املانية 
، داعي��ا ال��ى ض��رورة اس��تثمار 
فرصة املشاركة في مؤمتر اعادة 
اعمار الع��راق اليجاد فرص عمل 
وتعاون مش��تركة بن الشركات 
االملاني��ة ونظيراته��ا العراقي��ة 
لتطوي��ر قط��اع الصناع��ة في 

العراق .
ف��ي  الس��وداني  واس��تعرض 
مس��تهل االجتم��اع رؤي��ة وزارة 
الصناعة واملعادن خالل تسنمه 
واق��ع  مهامه��ا ف��ي مراجع��ة 
الصناع��ة الذي ت��ردى كثيرا في 
ظل املتغيرات احلاصلة بعد عام 
2003 واالنتق��ال ال��ى االقتصاد 
املفتوح م��ن دون رؤي��ة واضحة 
، مش��يرا ال��ى دع��م احلكوم��ة 

العادة تأهيل وتش��غيل شركات 
بتخصي��ص  ال��وزارة  ومصان��ع 
مبالغ استثمارية ضمن املوازنات 
الس��ابقة بلغ��ت )3( تريليونات 
و)444( ملي��ار دين��ار ال��ى جانب 
دخول بعض الشركات في عقود 
ش��راكة واس��تثمار عل��ى وفق 
القانون رق��م )15( وق��رار )492( 
م��ن  كان  عق��دا   )120( بلغ��ت 
املفت��رض ان تثمر ه��ذه العقود 
مصان��ع  انش��اء  ع��ن  واملبال��غ 
ومعام��ل جاهزة وطرح منتجات 
وطنية تنافس السلع املستوردة 
الس��وق  احتياج��ات  وتغط��ي 
واملواط��ن اال ان الفس��اد املال��ي 
واالداري وغي��اب الرؤية واالعتماد 
عل��ى ادارات فاش��لة ح��ال دون 

االمتي��ازات  ه��ذه  اس��تثمار 
بالش��كل الس��ليم واملطل��وب 
فضال عن تولد حال��ة عدم ثقة 
الدول��ة بش��ركات  مؤسس��ات 

الوزارة .
ولفت الوزير ال��ى ان هذا الوضع 
وتدقيق  حتم بض��رورة مراجعة 
ه��ذه العق��ود وامللف��ات بطلب 
رس��مي من هيئ��ة النزاهة الى 
العام  املفت��ش  جان��ب مكت��ب 
والدوائر الرقابية في الوزارة والتي 
نتج عنها الغاء )70( عقدا واعادة 
النظ��ر بعق��ود اخ��رى وحتدي��ث 
الفرص االخرى على وفق معايير 
ش��فافة وبصالحي��ات واس��عة 
الش��ركات  ف��ي  االدارة  جملال��س 
وباس��ناد من دوائر الوزارة اثمرت 

عن التوصل الى عقود ناجحة مع 
شركات رصينة واضافة خطوط 
ومنتج��ات جدي��دة وتنفيذ عدد 

من املشاريع الصناعية .
كما اشار السوداني الى اخلطوات 
واجلهود الناجحة التي حققتها 
الوزارة في ظل التوجه احلكومي 
واالنت��اج  للصناع��ة  الداع��م 
الوطني متثلت بتفعيل وتطبيق 
الكمركي��ة  التعرف��ة  قوان��ن 
وحماية املنتجات العراقية التي 
متث��ل ضمانة للصناع��ة احمللية 
ومسألة حتمية النشاء صناعة 
وطنية في ظل االغراق السلعي 
املتعمد للسوق احمللية بالبضائع 
وع��دم  املس��توردة  والس��لع 
الس��يطرة على املنافذ احلدودية 

مقابل خض��وع املنتجات احمللية 
للفحوصات والسيطرة النوعية 
عل��ى وف��ق املواصف��ة العراقية 
الت��ي تع��د اصع��ب مواصف��ة 
ف��ي املنطق��ة ، الفتا ال��ى جناح 
الوزارة ف��ي احلصول عل��ى )62( 
قرارا حلماية منتجات ش��ركاتها 
ومعامله��ا واس��تمرار جناحاتها 
واجنازاته��ا بع��د تنفي��ذ خطط 
رؤى س��ليمة  وتبن��ي  االص��الح 
وهادف��ة نح��و النه��وض بواقع 
الصناع��ة ف��ي الع��راق وجعله 

رافدا لالقتصاد الوطني .
وتناول االجتماع بحث ومناقشة 
واحمل��اور  واملواضي��ع  الفق��رات 
املطروح��ة ف��ي ج��دول االعمال 
ح��ول عم��ل وزارت��ي الصناع��ة 

والش��ؤون  والعم��ل  واملع��ادن 
االجتماعي��ة كم��ا تخلله طرح 
واالستفس��ارات  املالحظ��ات 
واملقترح��ات واالجاب��ة عنها من 
قب��ل وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
بش��كل واضح ومفصل ، اذ اكد 
الوزي��ر ف��ي ختام اجللس��ة على 
اهمية تشجيع القطاع  اخلاص 
ف��ي ض��وء حزم��ة االصالح��ات 
الت��ي اطلقتها احلكومة احلالية 
الس��تيعاب العاطل��ن وتوفي��ر 
فرص اضافة ال��ى ضرورة املضي 
بقان��ون التأمين��ات االجتماعية 
ال��ذي يعد مكم��ال لالج��راءات 
االصالحي��ة كون��ه يه��دف الى 
توج��ه املواط��ن نح��و القط��اع 

اخلاص. 

وزير الصناعة: المؤتمر الدولي إلعمار العراق فرصة استثمارية للشركات العالمية 

كان من المفترض أن 
تثمر العقود عن إنشاء 
مصانع جاهزة وطرح 
منتجات وطنية تنافس 

السلع المستوردة 
وتغطي احتياجات 
السوق والمواطن 

إال أن الفساد المالي 
وإالداري حال دون 

ذلك

السوداني
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بغداد - الصباح الجديد:

ال��ذكاء  تقني��ات  اعتم��اد  أح��َدث 
االصطناعي نقلًة نوعية في أسلوب 
حياة وعمل الش��ركات واألفراد على 
حٍد س��واء ، وباتت اآلالت اليوم أكثر 
ق��درة عل��ى معاجل��ة وتوظي��ف من 
البيان��ات الضخم��ة والتعلم منها 
وبالتال��ي أصبح بوس��عها التفكير 
بش��كٍل أس��رع لتناف��س اإلنس��ان. 
وتنظ��ر مجموع��ة ه��واوي إلى هذه 
النقطة كمنعطٍف مهم في مسار 
ثورة التقنيات الذكي��ة نحو اعتماد 

تقنيات الذكاء االصطناعي. 
وم��ن هن��ا ج��اءت فكرة سلس��لة 
’ه��واوي ماي��ت 10‘ إلنت��اج أجه��زة 
مبتكرة تس��هم في تس��هيل حياة 
العم��الء. وإذ متضي اجملموع��ة قدماً 
الذكي��ة«،  »التكنولوجي��ا  بحقب��ة 
تتجه األنظار نحو ابتكاراتها املرتقب 
طرحها في املؤمت��ر العاملي للهواتف 

احملمول��ة مع وص��ول هات��ف ’هواوي 
مايت  10 برو‘ إلى قائمة الترشيحات 
النهائية ل� »جوائز الهواتف احملمولة 
العاملي��ة 2018« ع��ن فئ��ة »أفضل 

هاتف ذكي«.
ومع بحث العمالء الدائم عن هواتف 
مبزاي��ا أق��رب إلى اإلنس��ان من حيث 
السرعة ومرونة األداء، تواكب هواوي 
ه��ذه التطلعات من خ��الل تضمن 
الذكاء في مختل��ف مزايا أجهزتها 
والكامي��را،  والطاق��ة  كالس��رعة 
لتتمك��ن بالتال��ي م��ن التكّيف مع 
سلوك املس��تخدم واحتياجاته، من 
تلقائياً  الكامي��را  إع��دادات  ضب��ط 
اس��تهالك  حتس��ن  إل��ى  وص��والً 
البطاري��ة، وم��ا هذا س��وى البداية، 
إذ تعد العالم��ة عمالئها باملزيد في 

املستقبل.
وتتي��ح الهوات��ف املع��ززة بق��درات 
ال��ذكاء االصطناعي مثل سلس��لة 
’هواوي مايت 10‘ ملطوري التطبيقات 
االس��تفادة من شريحة ’كيرين 970‘ 

، وه��ي عب��ارة عن منصة حوس��بة 
لل��ذكاء االصطناع��ي تتميز بوحدة 
معاجلة عصبية أفضل ب�25 مرة من 
وحدات املعاجل��ة املركزية التقليدية 
من حي��ث األداء، وأعلى منها كفاءة 
ب���50 مرة. حيث م��ن املتوقع أن حتل 
تطبيق��ات ثورية مدعوم��ة بالذكاء 
االصطناعي مكان جيل بأكمله من 
التطبيق��ات الذكي��ة املُس��تخدمة 
حالي��اً، وس��يلعب معال��ج ’كيرين‘ 
م��ن ه��واوي دوراً أساس��ياً ف��ي هذا 

التحول.
وبدورها، حققت سسلسلة ’هواوي 
ماي��ت 10‘ قف��زة كبي��رة ف��ي عالم 
التكنولوجي��ا م��ع تضم��ن قدرات 
ال��ذكاء االصطناع��ي ف��ي الكاميرا 
التقليدية  التصوير  لتستبدل جتربة 
بالتصوي��ر الذكي من خ��الل كاميرا 
مبقدوره��ا التع��رف عل��ى املش��اهد 
واألجس��ام وضبط اإلعدادات إلنتاج 

صور احترافية. 
وع��الوًة عل��ى ذل��ك، ط��ورت هواوي 

خاصية إدارة البطارية لتمديد عمرها 
بواس��طة الذكاء االصطناعي، على 
رغ��م أن بطاري��ة جه��ازي ’مايت 10‘ 
و’مايت 10 برو‘ تتمتع بس��عة شحن 
4000 ميل��ي أمبير س��اعي وتقنية 
السريع  للش��حن  تش��ارج‘  ’س��وبر 
بطاق��ة 22.5 واط. ويأت��ي دور الذكاء 
االصطناعي في إطالة عمر البطارية 
من خالل تعلمه لسلوك املستخدم 
الذي ينقسم إلى 4 مجموعات وهي 
األلعاب واألعمال والس��فر والتقاط 
الص��ور، ويندرج حتت كل قس��م 14 
مختلفة.  لس��يناريوهات  تصنيف��اً 
وبعد حتديد عادات املس��تخدم وفقاً 
لهذه التصنيفات واجملموعات، يتولى 
الهاتف إعداد خطة خاصة للحفاظ 

على الطاقة. 
ويج��در بالذكر أن سلس��لة ’هواوي 
مايت 10‘ قد أرس��ت معايير جديدة 
حلقبة الذكاء االصطناعي ورس��مت 
مالمح مبتكرة ملس��تقبل الهواتف 

الذكية. 

تقرير

»هواوي« توظف قدرات الذكاء االصطناعي 
لترسم مالمح مستقبل الهواتف الذكية 

افتتاح مشروع تجميع اإلنارة 
الذكية في شركة الزوراء 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد 
ش��ياع الس��وداني الس��بت مش��روع جتميع 
االنارة الذكية بطريقة اللد ) LED( في شركة 
الزوراء العامة احدى شركات الوزارة وبالتعاون 

مع شركة كونز االملانية .
ويهدف املش��روع الى جتمي��ع مصابيح االنارة 
املوف��رة للطاق��ة الكهربائية بنس��بة تصل 
الى اكثر من %50 مقارن��ة باالنارة االعتيادية 
وبطاق��ة تصل ال��ى 20 الف براكيت س��نويا 
وتس��تعمل هذه املصابيح في انارة الشوارع 
واجملمعات السكنية ومصافي النفط اضافة 
ال��ى ال��ورش واملعامل وم��ن املؤم��ل ان تقوم 
الشركة خالل الفترة الالحقة بزيادة القيمة 
املضافة من خالل تصنيع املسبوكات اخلاصة 
بهذه املصابي��ح من خالل االفران العائدة الى 

مصنع التحدي التابع لها .
واكد الوزي��ر خالل كلمة له ف��ي االحتفالية 
التي اقيمت مبناسبة افتتاح املشروع على ان 
هذا املش��روع يش��كل اضافة لهذه الشركة 
الت��ي يتعاظم دوره��ا يوما بعد ي��وم لتلبية 
احتياجات وزارة الكهرباء والسوق احمللية ضمن 
االستراتيجية التي اقرتها احلكومة العراقية 
في مجال الطاقة لتقليل الهدر والبحث عن 
وسائل بديلة الس��تثمارها بالشكل االمثل ، 
عادا املشروع احد صور التعاون وامنوذجا ناجحا 
للش��راكة مع الش��ركات العاملي��ة الرصينة 
التي تتمتع بس��معة معروفة على مس��توى 
العال��م وهو ترجمة حقيقي��ة لتوجه الوزارة 
نحو الدخول في ش��راكات لنقل التكنلوجيا 
في سياقات عمل قانونية وصحيحة مشيرا 
الى ان الوزارة مطالبة في الوقت ذاته بتحديث 
الفرص االستثمارية وكشف وبيان احتياجات 
الس��وق احمللية والبحث ع��ن منتجات بديلة 
متطلب��ات  لتلبي��ة  النمطي��ة  للمنتج��ات 
مؤسس��ات الدول��ة كاف��ة مش��ددا على ان 
الدول��ة عازمة على دعم القط��اع الصناعي 
بش��قيه العام واخلاص كونه احملرك الرئيسي 
لالقتصاد العراقي من خ��الل تنفيذ القوانن 
الداعمة للمنتج��ات الوطنية ما يحتم على 
الش��ركات تقدمي منتجات رصين��ة مطابقة 
للمواصفات املطلوبة من ااجلهات املستفيدة 
, وطالب الس��وداني كافة مؤسسات الدولة 
ووزارة الكهرباء بش��كل خاص بدعم شركة 
الزوراء العامة التي تش��رف حاليا على تنفيذ 
مشروع مهم لنصب محطات متنقلة وثابتة 
لصال��ح وزارة الكهرباء بقيمة اجمالية تقدر 

ب�)124( مليون دوالر .

»االسمنت » تعيد 
تأهيل وتشغيل معمل 

األكياس الورقية 
بغداد - الصباح الجديد:

متكنت الش��ركة العامة لالسمنت العراقية 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن من 
اعادة تأهيل وتشغيل معمل االكياس الورقية 
العائد الى معمل اسمنت الكوفة التابع الى 
معاونية االسمنت اجلنوبية بجهود منتسبي 

املعمل من ذوي الكفاءة واخلبرة املتراكمة . 
واوضح مدير معمل اسمنت الكوفة املهندس 
س��مير سامي عبد في تصريح خاص للمركز 
االعالمي ف��ي الوزارة بأنه ق��د مت التوجه نحو 
تأهي��ل معمل االكياس الورقي��ة بعد ان تبن 
وجود جدوى اقتصادية من تش��غيله وعودته 
لالنتاج لسد حاجة معامل معاونية االسمنت 
اجلنوبية من هذه االكياس ، مشيرا الى اتخاذ 
االج��راءات املطلوبة والب��دء بالتأهيل وتهيئة 
امل��ادة االولية من الروالت الورقية املتوفرة لدى 
الشركة وتنفيذ التشغيل التجريبي للمعمل 

وانتاج االكياس باملواصفات املعتمدة .
م��ن جانبه اك��د رئيس قس��م التعبئة مدير 
معمل االكياس الورقية املهندس عبداحملسن 
رزاق جاهزي��ة املعم��ل لالنتاج بطاق��ة )400( 
كيس بالدقيقة بعد  اع��ادة صيانته وتأهيله 
بجهود وخب��رات العاملن فيه ، مش��يرا الى 
البدء باالنتاج باس��تعمال روالت ورقية قدمية 
بع��د جناحه��ا ف��ي الفحوص��ات والتأكد من 

صالحية استعمالها.
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بغداد - الصباح الجديد:
العامة  الشركة  بحث مديرعام 
لتج��ارة احلبوب في وزارة التجارة 
مع مس��ؤول التجارة واالقتصاد 
في الس��فارة البلغاري��ة والوفد 
املراف��ق ل��ه امكاني��ة التع��اون 
بن اجلانبن باع��ادة تأهيل وبناء 

السايلوات .
الش��ركة  مديرع��ام  واوض��ح 
املهندس هيثم اخلش��الي بأنه مت 
خالل اللقاء استعراض امكانية 
التعاون بن ش��ركته والشركات 
اعادة  املتخصصة في  البلغارية 
تأهيل وبناء السايلوات ، مضيفاً 
بان��ه مت كذل��ك تقدمي نب��ذة عن 
تاريخ الشركة والسايلوات التي 
متتلكها في جمي��ع محافظات 
وحاجته��ا  ومناش��ئها  الب��الد 
دميوم��ة  يؤم��ن  مب��ا  للتأهي��ل 
واس��تمرار عملها ، مبيناً بأنه مت 
التأكي��د على ض��رورة التواصل 
م��ع اجله��ات ذات العالق��ة ف��ي 
الش��ركة مع امكاني��ة االطالع 
ميدانيا عل��ى املواقع التي حتتاج 

الى اعادة تأهيل.
من جانبه قدم مسؤول التجارة 
في الس��فارة البلغاري��ة والوفد 
املرافق له ش��رحاً عن االمكانات 
الش��ركات  به��ا  تتمت��ع  الت��ي 
بناء  املتخصص��ة في  البلغارية 
واع��ادة تأهيل الس��ايلوات على 

وفق املواصفات اجلديدة.
من جانب آخر اعلنت الش��ركة 
العامة لتجارة احلبوب اس��تمرار 
والتأهيل في  الصيان��ة  اعم��ال 
فضالع��ن  الش��رقاط  س��ايلو 
االس��تمرار في جتهي��ز املطاحن 
باحلنطة احمللي��ة لدعم البطاقة 

التموينية .
وقال مدير عام الشركة ان اعمار 
وتاهيل سايلو الشرقاط من قبل 
املالكات الفنية مازالت مستمرة 
حي��ث مت التوجي��ه بتذلي��ل كل 
املعوقات من اجل اعادة السايلو 
مؤه��ال  ليك��ون  العم��ل  ال��ى 
لتس��لم احلنط��ة احمللي��ة خالل 
املوس��م التس��ويقي املقبل ، اذ 
مت تزويد معمل الس��ايلو بالناقل 

السلس��لي وال��ذي مبوجبه يتم 
نقل احلنطة من فوهة االستالم 
عب��ر الروافع الت��ي بدورها تنقل 
احلنطة الى البنزات ومن ثم الى 

مخازن التجهيز .
اس��تبدال  عملي��ة  ان  واض��اف 
الناقل السلس��لي ف��ي معمل 
الشرقاط ستزيد طاقته  سايلو 
التش��غيلية لتصل ال��ى )٦٠%( 
من طاقتة اخلزنية البالغة )١٤٥( 

الف طن.
 مشيرا الى ان املالكات العاملة 
في ش��ركته مس��تمرة بعملية 
جتهيز املطاح��ن باحلنطة احمللية 
حيث باشر فرع الشركة في ذي 
ق��ار بتجهيز مطاح��ن احملافظه 
باحلصة االولى لعام 2018 حيث 
 )8198( الكميات اجمله��زة  بلغت 
طنا ، الفتا الى اس��تمرار مناقلة 
احلنطة احمللية من فرع الشركة 
في محافظة ص��الح الدين الى 
س��ايلو خ��ان بني س��عد حيث 
 )75( بلغ��ت الكميات احملمول��ة 

طنا . 

اعالم المحافظة 
تفقد محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرضا م��ال طالل 
أعمال االكس��اء التي تقوم بها 
بلدي��ة الكوت لش��ارع الزركاني 
في منطقة أنوار الصدر والبالغ 
طوله 800 متر وبعرض 15 مترا.

وراف��ق احملافظ في جولته معاون 
احملافظ لشؤون اخلدمات املهندس 
نبيل ش��مه ومدير بلدية الكوت 

املهندس سيف درع .

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
ان  العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
ملديري��ة  التابع��ة  املوص��ل  بلدي��ة 
احدى تش��كيالت  العامة  البلديات 
الوزارة تسلمت اربعة اليات خدمية 

.IOMمن املنظمة الدولية للهجرة
 وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان 
االليات التي تس��لمتها هي 4 اليات 
خدمية تشمل كابستن وساحبتن 
  IOM  من املنظمة العاملية للهجرة

الدولية ضمن املنحة اليابانية لدعم 
اس��تقرار املناطق احملررة في العراق , 
مشيرا الى ان هناك اربع اليات اخرى 

ستقدم خالل االيام املقبلة .
الى ذل��ك  تواص��ل اللجنة اخملتصة 
املكلفة بانتشال اجلثث من مناطق 
البح��ث  اعم��ال    ، املوص��ل  امي��ن 
وانتش��ال اجلث��ث من حت��ت انقاض 
املن��ازل املهدمة نتيج��ة العمليات 
العس��كرية في اثناء حتري��ر املدينة 
، مبين��اً ان��ه مت رف��ع رف��ات مايقرب 

م��ن 2140 مدني��ا ، مت تس��ليمهم 
الى الطب العدل��ي باملوصل، و380 

داعشيا.
عل��ى صعي��د متصل اعلن��ت وزارة 
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار 
واالش��غال العام��ة عن اجن��از 85% 
م��ن أعم��ال تأهي��ل و تبلي��ط عدد 
من الش��وارع في ناحي��ة املنصورية 
التابعة حملافظة ديالى ضمن منحة 
قرض البن��ك الدولي إلع��ادة إعمار 

املناطق املتضررة. 

العراق يبحث إسهام شركات بلغارية
 في تأهيل وبناء السايلوات

محافظ واسط يتفقد حملة إكساء شارع الزركاني 

بلدية الموصل تتسلم أربع
 آليات خدمية من الهجرة الدولية 

فيما تتواصل صيانة سايلو الشرقاط
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حموراب��ي  ش��ركة  اعلن��ت 
اح��دى  االنش��ائية  للمق��اوالت 
االعم��ار  وزارة  تش��كيالت 
واالس��كان والبلدي��ات العام��ة 
عن اجناز املقطع الثاني من املمر 
الثان��ي لطري��ق ديوانية /عفك /
البدير في محافظة الديوانية .

واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهندس س��عد الدي��ن محمد 
ان  البرزجن��ي  اهلل  عب��د  ام��ني 
امل��الكات الفني��ة والهندس��ية 
للش��ركة اجن��زت هذا املش��روع 
 15 بط��ول  قياس��ي  بوق��ت 
كيلومترا وس��يتم افتتاحه بعد 
غد االربع��اء بعد ان مت اجنازه مبدة 
34 يوم��ا ب��دال من امل��دة احملددة 
180 يوما من خالل وجبتي عمل 
صباحي ومسائي ، مشيرا الى انه 
مبتابعة عم��ار احلكيم وبتوجيه 
م��ن وزي��رة االعم��ار واالس��كان 
والبلديات العامة املهندس��ة ان 
نافع اوسي باجناز املشروع باسرع 
وق��ت الهميت��ه حي��ث  يرب��ط 
والبصرة  العم��ارة  محافظت��ي 
بالنج��ف  الناصري��ة  واط��راف 
االشرف مرورا بالديوانية هو مبمر 
اعداد كبيرة  وتس��تعمله  واحد 
ج��دا من املركب��ات ذهاب��ا وايابا 
وهي ما تتس��بب في الكثير من 
ااملروعة وكذلك  املرورية  احلوادث 

زوار العتبات املقدسة .
وق��ال املدي��ر الع��ام ان االعمال 
ش��ملت اجناز املقطع الثاني من 
املم��ر الثان��ي لطري��ق ديوانية /
عفك/ البدير  وش��ملت انش��اء 
مت��را   30 بط��ول  نف��ر  جس��ر 
وقنطرت��ني صندوقيت��ني واجن��از 
اعمال التعلي��ة الترابية و فرش 
طبقت��ني م��ن احلص��ى اخلاب��ط 
بس��مك كلي 40 س��م و طبقة 
 10 القي��ري بس��مك  االس��اس 
سم واجناز الطبقة الرابطة من 
اعمال التبليط بسمك 7سم و 
الطبقة الس��طحية من اعمال 
التبليط بس��مك 5سم اضافة 
ال��ى تثبيت اكت��اف الطريق من 

اجلانبني .
واض��اف املدير الع��ام ان مالكات 

الش��ركة اس��تنفرت جهوده��ا 
الجن��از العم��ل الهميت��ه وكثرة 
احلوادث املروري��ة ومت اجنازه بفترة 
املواصفات  ومبوج��ب  قياس��ية  
و  الط��رق  مديري��ة  وباش��راف 
اجلسور في الديوانية والسيطرة 
مديري��ة مختبر  ف��ي  النوعي��ة 
حي��ث  االنش��ائي  الديواني��ة 
واصل��ت العم��ل ليالونهارا وفي 
كل االيام الجناز املش��روع مؤكدا 
اس��تعداد الش��ركة العادة بناء 
و اعمار جمي��ع احملافظات احملررة 
بهمة اخمللصني ، مشيرا الى انه 
س��بق للشركة ان اجنزت بنسب 
متفاوته عام 2014 من املشروع 
والبال��غ طول��ه 52 كيل��و مترا 
وتوقف العمل به بسبب االزمة 
املالي��ة توقف��ت جمي��ع اعمال 
الش��ركة ابتداء من ع��ام 2014 
اال ان ذل��ك ل��م يث��ن م��ن اصرار 
وعزمية اصحاب الق��رار في وزارة 

االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
حموراب��ي  وش��ركة  العام��ة 
العام��ة ف��ي اس��تئناف العمل 
في الطريق احليوي واملهم كلما 
تيسرت الس��يولة املالية ولهذا 
وبجه��ود حثيث��ة من ع��دد من 
ممثلي الشعب في الديوانية من 
الن��واب وبجهود احملافظ والنائب 
ورئيس مجلس  للمحافظ  االول 
منظم��ات  وجه��ود  احملافظ��ة 
اجملتم��ع املدن��ي وكذل��ك جهود 
قي��ادات ال��وزارة وعلى رأس��هم 
الوزيرالدكت��ورة آن نافع اوس��ي 
اطرق وجس��ورالديوانية  ومدير  
ومدير مختبرات االنش��ائية في 
احملافظة وجميع اخليرين واحملبني 
للعراق مت تخصيص مليار ونصف 
املليار دينار خ��الل عام 2016 ومت 
انفاق��ه عل��ى اجن��از )8 ( كم من 
املمر الثان��ي من الطريق بجهود 

استثنائية وبوقت قياسي.

وبتواص��ل املس��اعي م��ن قب��ل 
اجلهات الس��ابقة نفسها فقد 
امكن احلصول عل مبلغ مليارين 
دين��ار اضافية بهدف اس��تمرار 
العم��ل وع��دم توقف��ه ، قامت 
دوائر وزارة االعمار واالسكان في 
احملافظة ) دائرة الطرق واجلسور / 
مديرية طرق وجسور الديوانية ( 
باالشراف ودائرة مختبر الديوانية 
باج��راء  وامل��الكات  االنش��ائي 
ش��ركة  ومالكات  الفحوص��ات 
ادارة  ف��ي  وآلياته��ا  حموراب��ي 
مشاريع الش��ركة في الديوانية 
اضاف��ة ال��ى م��الكات والي��ات 
مش��روع امل��رور الس��ريع العادة 
ال��ى ش��ركتنا ايضا باملباش��رة 
ف��ورا لتنفي��ذ مقط��ع اخر من 
الطري��ق بط��ول ) 7( كم اضافة 
ال��ى املقط��ع االول بطول )8كم 
الذي نفذ خالل ع��ام 2016 وفي 
هذا اجملال فان قي��ادات ومالكات 

ان  تتعه��د  حموراب��ي  ش��ركة 
تك��ون س��باقة في عمله��ا وان 
تواص��ل العمل لي��ال و نهارا من 
خالل اس��تعمال اجه��زة االنارة 
االعمال ضمن  الليلية الكم��ال 

املقطع الثاني.  
البرزجني تأكيده  وجدد املهندس 
حموراب��ي  ش��ركة  اس��تعداد 
العمراني��ة  املش��اريع  لتنفي��ذ 
ال��دول  مؤمت��ر  انعق��اد  قبي��ل 
املانح��ة في الكوي��ت ملا متتلكه 
من خب��رات وقدرات مادية وفنية 
وبش��رية خلدم��ة بلدن��ا احلبيب 
العام��ة  )حموراب��ي  وش��ركة 
للمقاوالت االنش��ائية( الشركة 
املتخصصة  العراقية  العريق��ة 
بتنفيذ مشاريع الطرق واجلسور 
منذ تاسيس��ها في ع��ام 1988 
وحل��د االن ش��قت ونف��ذت االف 
الكيلومت��رات من الطرق ومئات 
التنفي��ذ  باس��لوب  اجلس��ور 

املباشر.
واشار املدير العام ان التعاقدات 
بقيم��ت   2014 ع��ام  بلغ��ت 
ومجم��وع  دين��ار  ملي��ار   750
ط��ول الط��رق 864 كيل��و مترا 
و44 جس��را ولديه��ا 26 معمل 
وخباط��ات كونكريت  اس��فلت 
مركزية ،وهناك ش��واهد عديدة 
املتميزة والتي  الجنازات الشركة 
وادارتها  ابدع فيها منتس��بوها 
العامة في ميدان تنفيذ الطرق 
واجلسور  عدد من املشاريع منها 
انش��اء طريق املرور السريع حلة 
- كيش ف��ي بابل بطول 014كم 
مت تقلي��ص م��دة تنفي��ذه )16( 
ش��هرا و مش��روع املم��ر الثاني 
ملدخل قضاء الصويرة - الصويرة 
ومشروع انشاء طريق سعيد بن 
جبير في واسط ) قضاء احلي ( و 
مشروع اعادة اعمار جسر بغداد 

الكبير 

مدير عام شركة حمورابي للمقاوالت االنشائية في تصريح لـ«الصباح الجديد«

انجاز المقطع الثاني من الممر الثاني لطريق ديوانية / عفك / البدير بوقت قياسي

انجزت المالكات 
الفنية والهندسية 
للشركة هذا 
المشروع بوقت 
قياسي بطول 15 
كيلومترا وسيتم 
افتتاحه بعد غد 
االربعاء بعد ان تم 
انجازه بمدة 34 
يوما بدال من المدة 
المحددة 180 يوما 

املهندس سعد الدين محمد امني »عدسة: طارق كرمي«

التجارة تستنفر اسطولها 
لمناقلة الرز الى المحافظات

العراق يبحث استثمار الشركات 
االندونيسية في قطاع االتصاالت  

منح 50 اجازة تصدير و)6721( 
استيراد في كانون االول 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائ��رة التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة 
عن اس��تنفار اسطول نقل الوزارة من خالل توجيه 
قس��م النقل املركزي احد تش��كيالت هذه الدائرة 
ملناقلة ال��رز الفيتنامي من ميناء ام قصرالى بقية 

احملافظات.
واوضح مدير عام الدائرة ابتهال هاش��م صابط أن 
التوجيه صدر الى القس��م املذكور لتبليغ اقسام 
النقل والورشة في الشركات كافة بضرورة توجيه 
ش��احناتهم ال��ى مين��اء ام قص��ر اجلنوب��ي وذلك 
ملناقلة حمولة الباخرة الراسية في امليناء واحململة 
مبادة الرز الفيتنامي والبالغة حمولتها ٣٠ الف طن 
الى جميع  احملافظات وحس��ب اخلطة التسويقية 

املعدة من قبل الشركة العامة لتجارة احلبوب.
واش��ارت املدير العام الى انه مت  توجيه جلان املتابعة 
للتواج��د ف��ي اقس��ام الش��ركات ملتابع��ة حركة 
االس��طول وللتواصل مع السائقني حلني وصولهم 
ال��ى امليناء ومن ثم الى احملافظات وذلك لتس��هيل 

مرورهم لضمان سرعة وصول املادة الى املواطن.

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير اإلتصاالت حسن كاظم الراشد مع سفير 
اندونيسيا في بغداد بانباجن آنتاريكسو املواضيع ذات 
اإلهتمام املشترك وتعميق التعاون على نطاق واسع 

بني البلدين .
كما اتفق اجلانبان على ضرورة مش��اركة الش��ركات 
اإلندونيسية بإالستثمار في العراق وبجميع األصعدة 
واجملاالت ومنها االتصاالت، مش��يدا بال��دور اإليجابي 

للحكومة والشعب االندونيسي الداعم للعراق ،
مبين��ا إس��تعداد ال��وزارة لالنفتاح على الش��ركات 
العاملي��ة الرصينة ومنها األندونيس��ية املتخصصة 

بقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات . 
من جهته أثنى الس��فير االندونيسي على دور العراق 
ف��ي مكافحة اإلرهاب وثمن االنتصارات الكبيرة التي 
حققه��ا الش��عب العراق��ي والق��وات األمنية على 
عصابات داعش اإلرهابية ، مستعرضا واقع االتصاالت 
واالنترن��ت املتط��ورة  ف��ي ب��الده واخلدم��ات الكبيرة 

املقدمة من خاللهما الى الشعب االندونيسي .
ودع��ا إل��ى أهمي��ة حتقي��ق تع��اون ثنائي ف��ي هذين 
القطاع��ني من خالل التنس��يق م��ع وزارة اإلتصاالت 
وش��ركاتها ، مؤكدا« ف��ي الوقت نفس��ه على دعم 
الع��راق والعم��ل عل��ى تعزي��ز العالقات ب��ني العراق 
وإندونيس��يا  في ش��تى اجملاالت ومبا يخ��دم مصالح 

الشعبني الصديقني . 

 بغداد - الصباح الجديد:
 أعلنت الش��ركة العامة للمع��ارض العراقية في 
وزارة التجارة عن منح )6721( إجازة إس��تيراد و)50( 
إج��ازة تصدير لتجار وموردين عراقيني خالل ش��هر 

كانون االول املاضي .
واوضح مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد 
حامت ان منح اإلجازات كانت إلس��تيراد مواد غذائية 
وم��واد متنوعة وس��يارات  إضافة ال��ى إصدار 115 
هوي��ة اس��تيراد ، أم��ا إج��ازات التصدي��ر فمنحت 
لتصدير م��واد متنوعة مثل )برامي كوت ، اس��فلت 
مؤكس��د ، النفثا ، زيت الوقود ، مخلفات تقطير ، 
مذي��ب أحبار ، دبس ، متر زه��دي ، مخلفات كربونية 
، جل��د غنم ، صوف ، جلد بقر ، بنزين طبيعي ( الى  
س��وريا , امي��ركا ، االم��ارات ، ايران ، لبن��ان ، مصر ، 

ايطاليا ، الهند ، املانيا وتركيا .
واشار مدير عام الشركة الى أن اقيام تلك املواد خالل 
ش��هر كانون االول املاضي بلغت )560.540.108.22 
( دينارا أي بزيادة عن ش��هر تش��رين الثاني املنصرم 

بنسبة 35%. . 
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بغداد - الصباح الجديد:
اقامت دائرة الصحة العامة شعبة 
التدري��ب والبح��وث وقس��م تعزيز 
الصح��ة ف��ي وزارة الصح��ة ن��دوة 
تثقيفية خاصة باإلمراض االنتقالية 
والوقاية  اخملتلف��ة وط��رق عالجه��ا 
منها ملنتسبي االمانة العامة جمللس 
الوزراء ووزارة الكهرباء دائرة بحضور 

عدد كبير من املنتسبني.
وقالت الدكت��ورة رغداء ضياء صادق 
مدي��رة ش��عبة التدري��ب والبحوث 
في دائرة الصح��ة العامة ان الندوة 
تهدف الى بي��ان االمراض االنتقالية 
اخملتلفة التي تصيب االنسان نتيجة 
التلوث البيئي والتقلبات املوسمية 
وتعرضه لإلمراض املعدية واإلمراض 
ام��راض  ش��ملت  والت��ي  الوراثي��ة 

الته��اب الكبد الفايروس��ي ومرض 
االيدز والس��ل واألنفلونزا املوسمية 
وغيرها من االم��راض وطرق الوقاية 
منه��ا ومعاجلته��ا والتأكي��د عل��ى 
واتخ��اذ جمي��ع  ال��دوري  الفح��ص 
لتف��ادي  االحترازي��ة  االج��راءات 
الناس  بني  وانتش��ارها  استفحالها 
من خالل مراجع��ة املراكز الصحية 
ف��ي املناطق فضال ع��ن االبتعاد عن 

املناطق امللوثة.
واشارت مديرة الشعبة الى انه مت في 
الندوتني القاء محاضرات توعية من 
قبل الدكتورة جن��وح كاظم حمدان 
طبيب��ة اختصاص ف��ي طب اجملتمع 
والدكتورة  الوافدي��ن  ومديرة صحة 
بت��ول علي حس��ن مس��ؤولة وحدة 
والعظم��ي  العضل��ي  االعت��دال 

وشعبة صحة الكبار والدكتورة رنا 
فيصل حم��ادي طبيب��ة اختصاص 
في عل��م االمراض - مختبر الصحة 
العام��ة املرك��زي الدكتور موس��ى 
كاظ��م  فات��ن  والدكت��ورة  عب��اس 

والدكتور عبد الرزاق حسني علي.
واضافت الدكتورة صادق ان احملاضرات 
تناول��ت محوري��ني رئيس��يني االول 
ه��و  التع��رف على ش��تى  االمراض 
االنتقالي��ة في اجملتمع  والتي تنتقل 
ع��ن طري��ق امل��اء والغ��ذاء والهواء 
واالتصال اجلنسي غير املشروع وعدم 
االس��تعمال الصحي��ح للعالج��ات 
املتنوعة ، تش��مل امراض التيفوئيد 
وااليدز  الفايروس��ي  الكبد  والتهاب 
املوس��مية  واألنفلون��زا  والس��ل 
وهشاش��ة العظ��ام وغيره��ا م��ن 

االم��راض اضافة ال��ى أهمية غربلة 
حديثي الوالدة في العراق وتشخيص 

احلاالت املرضية لديهم.
اما احملور الثاني فقد اش��ار الى طرق 
الوقاي��ة م��ن االم��راض االنتقالي��ة 
وعالجه��ا  والوقاي��ة منه��ا وضرورة 
والعيادات  الصحية  املراكز  مراجعة 
واألطب��اء اخملتص��ني لغ��رض حتدي��د 
الفح��ص الدقيق واتخ��اذ االجراءات 
املناسبة للحد من العدوى والتأكيد 
الصاحل��ة  املي��اه  اس��تعمال  عل��ى 
للشرب واألطعمة غير امللوثة وجتنب 
واس��تعمال  املصاب��ني  االش��خاص 
موانع العدوى مع توزيع اس��تمارات 
اس��تبيان جلمي��ع احلاضري��ن توضح 
فيها شتى االمراض وطرق انتشارها 

وعالجها  .

ندوة تثقيفية عن االمراض االنتقالية وطرق الوقاية منها 
بغداد - الصباح الجديد: 

الدكت��ورة  بغ��داد  أمين��ة  وجه��ت 
ذك��رى عل��وش باالس��راع بأعم��ال 
تطوي��ر وتأهيل متنزه 14 متوز مبدينة 
الكاظمية وافتتاحه امام املواطنني 
قبل مهرجان بغداد الدولي للزهور .

وقال��ت امينة بغ��داد خ��الل جولة 
ميدانية لها ف��ي مدينة الكاظمية 
ملتابع��ة أعم��ال تطوي��ر متن��زه 14 
متوز لتحويله ملتنفس جديد لالس��ر 
البغدادية لقض��اء اوقات ممتعة في 

أفيائه .
وبين��ت مديرية العالقات واالعالم ان 
» اعمال التطوير ستكون على ثالث 
مراح��ل تش��مل االولى املرب��ع االول 
ال��ذي يحتوي على النص��ب الرمزي 
اخلاص باملتنزه الذي س��يعاد تأهيله 

وصيانته الى جانب نصب مجموعة 
كبيرة م��ن العاب االطف��ال واالنارة 
احلديثة وانش��اء مم��رات واعادة زراعة 
املساحات الفارغة بالثيل الطبيعي 
الدائمي��ة  والش��تالت  واالش��جار 
واملوس��مية عل��ى وف��ق تصامي��م 
ذات طراز حديث ف��ي مجال احلدائق 

العامة. »
وتابع��ت املديري��ة ان » امان��ة بغداد 
تس��عى الى زيادة املواقع الترفيهية 
في العاصمة وحتويل املتنزه املذكور 
الى اح��د اجمل املتنزه��ات وليكون 
متنفس��اً جدي��داً ألهال��ي منطقة 

الكاظمية »
على صعي��د متصل اوع��زت امينة 
بغداد بضرورة إزالة جميع التجاوزات 

عن شوارع منطقة االعظمية .  

تطوير وتأهيل متنزه 14 تموز

احمد عبد الصاحب * 
اعلن��ت دائ��رة صح��ة بغ��داد 
اجن��ازات  ع��رض  ع��ن  الك��رخ 
ش��عبة تكنولوجيا املعلومات 
للعام املاض��ي 2017 من خالل 
اعداد مجموع��ة من االنظمة 
العلمية بجه��ود ذاتية واجراء 
ف��ي  تخصصي��ة  دورة   )12)
مجال علم احلاس��وب وتدريب 
(421( متدرب��ا الغراض العالوة 
والترفيع والقض��اء على امية 
املوظف��ني  جلمي��ع  احلاس��وب 
العامل��ني ف��ي دائ��رة صح��ة 
الصحية  الكرخ ومؤسساتها 
ورفع نسبة ربط اقسام الدائرة 
االلكترونية  احلوكمة  ببرنامج 
الى )60 %( واعداد خطة عمل 
الدائرة  اقس��ام  لربط جمي��ع 
واعداد دورات علمية في مجال 

برمجة احلاس��بات خ��الل عام 
. 2018

ش��عبة  مدي��ر  واوض��ح 
رئيس  املعلومات  تكنولوجي��ا 
مبرمج��ني اقدم ميس��اء باقر 
صاحب ان ش��عبة تكنولوجيا 
ومالكاته��ا  املعلوم��ات 
الهندسية والعلمية من اعداد 
واجناز مجموع��ة من االنظمة 
والبرامج تس��تعملها اقسام 
الدائرة واملؤسس��ات الصحية 
منه��ا ) نظام الع��زل ، برنامج 
نس��ب التجهيز اخلاص بوحدة 
الس��يطرة اخملزنية ، اجناز نظام 
 )on line( االختب��ار االلكتروني
للمتدربني (  ويعد هذا البرنامج 
هو االول في اجراء االمتحانات 
عل��ى  للمتقدم��ني  املباش��رة 
مستوى دوائر الصحة من دون 

استعمال الورق .
ان  الش��عبة  مدي��ر  وبين��ت 
دورة   )12( اقام��ت  الش��عبة 
تخصصية في مجال انظمة 
 windows 7 ,  ( احلاس��بات 
  word , Excel , power point

( ال غ��راض تطوي��ر مه��ارات 
العامل��ني عل��ى احلاس��بات 
الترقي��ة  الغ��راض  وكذل��ك 
اع��داد  بل��غ  اذ   ، والترفي��ع 
املتدربني )421( متدربا واقامة 
برنام��ج  دورة مرك��زة ح��ول 
الوالدات والوفيات االلكتروني 
للمؤسس��ات واجن��از عم��ل 
لتدريب  تدريبي��ة  حقيقب��ة 
املبرمجني على لغة البرمجة 

. )HtMl ( احلديثة

*اعالم صحة الكرخ

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ال مدي��ر ع��ام الس��كك 
احلدي��د العراقي��ة املهندس 
سالم جبر سلوم ان الشركة 
احلدي��د/  لس��كك  العام��ة 
شعبة سكك ام قصر  قامت 
بنقل 242 حاوية بشاحناتها 

التخصصي��ة م��ن ميناء ام 
قصر الى كمارك الش��اجلية 
لتحقق بذلك إي��رادات قدره 

27 مليونا و780 الف دينار.
ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
حتقيق هذه االي��رادات جاءت 
جمي��ع  تضاف��ر  نتيج��ة 

اجلهود ف��ي منطقة البصرة 
النقل والتش��غيل  وقس��م 
على  املركزي��ة  والس��يطرة 
وص��ول البضائ��ع باوقاته��ا 
احمل��ددة ناهي��ك ع��ن اج��ور 
النقل بالس��كك منافس��ة 

مع القطاع اخلاص. 

تنظيم )12( دورة تخصصية 
في علم الحاسوب 

نقل 242 حاوية من ميناء 
ام قصر الى كمارك الشالجية 



الصباح الجديد - وكاالت:

تأم��ل املستش��ارة األملاني��ة أنغيال 
مي��ركل اعالن االتفاق عن تش��كيل 
حكومة ائتالفية مع االش��تراكيني 
املقب��ل   الثالث��اء  الدميوقراطي��ني 
إلخراج البالد من املأزق الناش��ئ عن 
االنتخابات والذي أدى إلى اضعافها 

في أملانيا كما في أوروبا.
فبع��د أكثر م��ن أربعة أش��هر من 
انتخابات أيلول التي لم ينجح فيها 
أي حزب في احلصول على األغلبية، 
يس��عى احملافظون في أقوى اقتصاد 
أوروب��ي إل��ى إيج��اد حلول ملس��ائل 
الصحة وحق العمل والبيت األوروبي 
االش��تراكيني  إلقن��اع  التقاع��د  أو 
الدميوقراطي��ني املترددي��ن بتجدي��د 
االئتالف الكبير الذي يعرف باس��م 

»غروكو«.
جتري احملادثات في حني يس��ود متلمل 
في صف��وف األملان الذين يقول 71% 
منهم انه��م ال يفهمون ملاذا يتأخر 
تش��كيل احلكومة كل هذا الوقت، 
وفق استطالع اجرته قناة التلفزيون 

األملانية العامة )ارد(.
وفي حال فشلت احملادثات ستضطر 
ميركل ال��ى االختيار بني تش��كيل 
حكومته��ا الرابع��ة دون اغلبية أو 
القب��ول بتنظي��م انتخابات جديدة 
قد يستفيد منها اليمني املتطرف. 
ولم تعرف املانيا هذين اخليارين منذ 

احلرب العاملية الثانية.
من جانبه يشهد احلزب االشتراكي 
الدميوقراطي انقسامات في صفوفه 
قلص��ت  الت��ي  االنتخاب��ات  من��ذ 
االص��وات الت��ي حص��ل عليها الى 
%20,5. ويلوم العديد من مسؤوليه 
زعيم��ه مارتن ش��ولتز بالعودة عن 
وعوده بالتوجه نحو اليس��ار وعدم 

التفاوض مع ميركل.
غير ان منتس��بي احل��زب هم الذين 
سيقررون بش��أن اتفاق االئتالف مع 
ميركل من خالل تصويت عبر البريد 

ميتد ألسابيع في شباط أو آذار.
وليس��ت مي��ركل في وضع حتس��د 
علي��ه فه��ي تواج��ه ضغوط��ا من 
احملافظ��ني املطالب��ني بالتوجه ميينا 
املتط��رف  اليم��ني  لوق��ف صع��ود 
وبضرورة التوصل حتت ضغط اجلناح 

اليس��اري في حزبها الى تسوية مع 
االشتراكيني الدميوقراطيني.

م��ن  قس��م  يوج��ه  جانب��ه،  م��ن 
الصحاف��ة األملاني��ة انتق��ادات الى 

احلزب��ني اللذي��ن حكم��ا أملانيا معا 
أو بالتن��اوب من��ذ 1949. إذ تنتق��د 
»سودويتشي تسايتونغ« سعيهما 
األدن��ى  »القاس��م  ال��ى  للتوص��ل 

املش��ترك« لتش��كيل ائت��الف »بال 
توجه مركزي« نحو املستقبل.

وهناك اس��تياء كذلك من تصفية 
احلس��ابات عل��ى املأل ب��ني الطرفني 

عل��ى هام��ش املفاوضات ف��ي بلد 
بُن��ي على فك��رة احلوار السياس��ي 

التوافقي.
وكتبت الصحيف��ة »انهم مترددون 
ومضجرون ويتعاركون. ولكن األهم 
أن جعبته��م فارغ��ة م��ن األف��كار 
املبدع��ة«، داعي��ة ميركل وش��ولتز 
ال��ى العم��ل معاً أو »افس��اح اجملال 
أمام قادة آخرين أو تنظيم انتخابات 

جديدة«.
وقال كيفني كوهنرت رئيس منظمة 
الشبيبة االشتراكية الدميوقراطية 
وأحد أبرز معارضي تش��كيل ائتالف 
كبير مع احملافظني »إن هذه الطريقة 
في خوض السياسة كانت كلفتها 
خس��ارة 14 نقطة في االنتخابات« 

لكال االشتراكيني واحملافظني.
ولك��ن آخري��ن ي��رون ف��ي تنظي��م 
نظراً  انتخاب��ات جدي��دة مجازف��ة 
لضع��ف االش��تراكيني وألن اليمني 
ال��ذي سيس��تفيد  املتط��رف ه��و 
م��ن األم��ر ال س��يما وأن حص��ول 
ح��زب البديل ألملاني��ا على %13 في 
االنتخاب��ات املاضية ه��و الذي عقد 

األمور.

لقد استفاد احلزب اليميني املتطرف 
من اخمل��اوف العامة بعد اس��تقبال 
نحو مليون طالب جل��وء منذ 2015 
وجعل من رحيل ميركل أحد أهدافه 

الرئيسية.
ل��م تش��هد أملاني��ا وضع��اً كالذي 
تواجه��ه الي��وم ف��ي ح��ني تواج��ه 
مي��ركل حالة اس��تنزاف سياس��ي 

بعد 12 سنة في احلكم.
وال ش��ك أن لفقدانها نفوذها تأثيراً 
عل��ى أوروب��ا حيث يس��عى الرئيس 
الفرنس��ي اميانويل ماك��رون إلجراء 
إصالح��ات وتعديالت عميقة بهدف 

اعادة كسب ثقة املواطنني.
لق��د اس��تقبلت برل��ني مقترحات 
ماكرون بالنس��بة لالحت��اد األوروبية 
بفت��ور وه��ي ب��دون أملاني��ا ال ميكن 
حتقيقه��ا، ولك��ن ألول م��رة من��ذ 
سنوات طويلة لم تكن املستشارة 

هي صاحبة املبادرة.
وأكد شولتز، الرئيس السابق للبرملان 
املتحمس ملقترحات  واملؤي��د  األوروبي 
ماك��رون، أن »املعركة م��ن أجل أوروبا 
قوي��ة ومتجددة« يج��ب أن تكون في 

صلب عمل احلكومة املقبلة.
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الصباح الجديد - وكاالت:
توج��ه الناخب��ون ف��ي جمهوري��ة قب��رص ام��س 
األح��د إل��ى مراك��ز االقت��راع النتخ��اب رئيس في 
دورة ثاني��ة يتنافس فيها الرئي��س احلالي نيكوس 
أناستاس��يادس وخصم��ه اليس��اري س��تافروس 

ماالس.
وتعتبر املواجهة األخيرة اليوم إعادة النتخابات عام 
2013 الت��ي تنافس فيها الرجالن أيضا وش��هدت 

فوز أناستاسيادس وتوليه الرئاسة.
وحص��ل احملاف��ظ أناستاس��يادس عل��ى 35.50 % 
م��ن األصوات مقابل %30.25  مل��االس املدعوم من 
الش��يوعيني في دورة أولى شهدت إحجاما كبيرا 

عن التصويت.
ودائما ما يطغى انقسام اجلزيرة املستمر منذ نحو 
44 عاما على االنتخابات، وفي هذا اخلصوص تعهد 
أناستاس��يادس البالغ 71 عام��ا بإجراء مفاوضات 
جدي��دة مع الزعيم القبرص��ي التركي مصطفى 
أكينجي بالرغم من انهيار املفاوضات األخيرة في 
يوليو املاضي والتي كانت األقرب  إلى االتفاق أكثر 

من أي وقت مضى.
فيما يُعد وزير الصحة الس��ابق ماالس )50 عاما( 
من أب��رز الداعني إلى إعادة توحي��د قبرص، وانتقد 
خصمه ألنه لم يقم مبا فيه الكفاية للتوصل إلى 

اتفاق.
لكن تبقى هناك عقبات رئيسية، منها مستقبل 
40 ألف جندي تركي يتمركزون في شمال اجلزيرة، 
وم��دى االس��تعداد للتوص��ل إل��ى تس��وية تعيد 

توحيد اجلزيرة.
من جهة أخرى يعد االقتصاد هو املوضوع الطاغي 
بالنسبة إلى نحو 550 ألف ناخب قبرصي يوناني، 
مع تعافي البالد من أزمة اقتصادية شهدتها عام 
2013، فحجم االقتصاد م��ا زال أقل مما كان عليه 
قب��ل عام 2013، والبطالة تبقى عند نس��بة 11% 

واملصارف تعاني من الديون املستحقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهمت إيران الواليات املتحدة امس األحد بتهديد 
روسيا بأس��لحة ذرية جديدة وذلك بعدما نشرت 
واشنطن وثيقة تتضمن اخلطوط العريضة خلطة 

لتعزيز قدراتها النووية بهدف ردع اآلخرين.
وأث��ارت مراجع��ة السياس��ة النووي��ة األميركية 
غض��ب روس��يا التي اعتب��رت الوثيقة املنش��ورة 
اجلمعة املاضية تصادمية وتثير اخملاوف من تفاقم 

خطر حدوث خطأ في التقديرات بني البلدين.
وقال الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني في خطاب 
تلفزيون��ي »يه��دد األميركيون ال��روس دون خجل 

بسالح نووي جديد«.
وأضاف روحاني، وهو رئيس براجماتي فتح الطريق 
أم��ام االتف��اق النووي بني ب��الده والق��وى العاملية، 
وم��ن بينها الوالي��ات املتحدة، ع��ام 2015 »نفس 
األش��خاص الذين م��ن املفترض أنه��م يعتقدون 
أن استخدام أس��لحة الدمار الشامل جرمية ضد 
اإلنس��انية، يتحدثون عن أسلحة جديدة لتهديد 

منافسيهم بها أو الستخدامها ضدهم«.
وكان وزي��ر اخلارجية اإليراني محم��د جواد ظريف 
حذر في وقت س��ابق عل��ى تويتر م��ن أن الوثيقة 
األميركي��ة ته��دد »بجع��ل البش��رية أق��رب إلى 

الفناء«.
وجعل اجليش األمريكي مواجهة الصني وروس��يا 
مح��ور اس��تراتيجية دفاع وطني جديدة ُكش��ف 
النقاب عنها هذا الشهر ووصفهما بأنهما »قوى 

رجعية«.
ويقول مس��ؤولون أميركي��ون إن الواليات املتحدة 
ستردع روسيا عن استخدام األسلحة النووية من 
خالل تعزيز قدرتها النووي��ة ذات القوة التدميرية 

املنخفضة.
وتقل قوة األس��لحة النووية ذات القوة التدميرية 
املنخفضة عن 20 كيلوطنا لكنها تس��بب دمارا 
أيض��ا. وكان للقنبل��ة الذري��ة الت��ي أُلقيت على 
مدين��ة هيروش��يما الياباني��ة نفس ه��ذه القوة 

التدميرية.

القبارصة اليونانيون 
ينتخبون رئيسا للبالد

روحاني يصف الخطة 
النووية األميركية الجديدة 

بأنها تهديد لروسيا
الصباح الجديد - وكاالت:

احلكوم��ة  باس��م  املتح��دث  ص��رح 
التركي��ة بك��ر ب��وزداغ، ام��س األحد، 
أن اجلن��ود األميركي��ني املوجودين في 
عفري��ن ب��زي املقاتل��ني األك��راد، قد 
يصبحوا هدف��ا للجيش التركي، في 
وق��ت ُقتل طيار روس��ي ام��س االول 
الس��بت بعدما اس��قطت مقاتلته 
ف��ي محافظة ادل��ب بش��مال غرب 
س��وريا، واثر اشتباكه مع عناصر من 
الفصائل االس��المية املعارضة على 

االرض.
وأوضح بوزداغ ف��ي لقاء له على قناة 
»CNN« الناطقة بالتركية: »في حال 
ل��م يخرج مس��لحو وح��دات حماية 
الش��عب م��ن منب��ج، ف��إن الق��وات 
التركية ستدخلها وتواصل طريقها 
نحو ش��رق الفرات. وفي ه��ذه احلالة 
س��يصبح اجلن��ود األميركي��ون ف��ي 
هيئة وحدات حماية الش��عب هدفا 

لعملياتنا اجلوية«.
وتش��ن تركيا حالي��ا عملية »غصن 
الزيت��ون« العس��كرية، وتق��ول إنها 
تستهدف حزب العمال الكردستاني، 
ووح��دات حماي��ة الش��عب الكردية، 
وتنظيم »داعش« في عفرين ش��مال 

سوريا.
وتؤك��د أنقرة أنها تدير عمليتها وفق 
القانون الدولي وقرارات مجلس األمن 
حول مكافح��ة اإلرهاب، وحق الدفاع 
عن النفس املنصوص عليه في املادة 

51 من ميثاق األمم املتحدة.
ويتزام��ن ذل��ك مع س��قوط س��بعة 
قتلى بصفوف اجلي��ش التركي امس 
االول السبت، وهي اعلى حصيلة في 
ي��وم واحد منذ اطالق تركيا عمليتها 
»غصن الزيتون« بش��مال سوريا ضد 

املقاتلني االكراد قبل نحو اسبوعني.
ه��ذا وُقتل طيار روس��ي ام��س االول 
الس��بت بعدما اس��قطت مقاتلته 
ف��ي محافظة ادل��ب بش��مال غرب 
س��وريا، واثر اشتباكه مع عناصر من 
الفصائل االس��المية املعارضة على 

االرض.
وأوضح مدير املرصد الس��وري حلقوق 
االنس��ان رامي عبد الرحمن لفرانس 
برس أن »الطيار قتل خالل اش��تباكه 
الفصائ��ل اإلس��المية« بعي��د  م��ع 
محاصرته، بعدما أس��قطت طائرته 
من طراز س��وخوي 25 بصاروخ مضاد 
للطائرات في منطقة سراقب بريف 

ادلب اجلنوبي.
ولم يحدد املرصد اجلهة التي وصلت 
الى مكان الطي��ار، موضحا أن هيئة 
حترير الشام )النصرة سابقاً( وفصائل 

أخرى تنشط في املنطقة.
واكدت روس��يا مقتل الطيار. وقالت 
وزارة الدفاع الروس��ية ان »طائرة من 
نوع سوخوي25- حتطمت بينما كانت 
حتلق فوق منطقة ادلب التي يشملها 
اتفاق خفض التوتر. لقد كان للطيار 

متسع من الوقت لالبالغ بانه نزل في 
املنطقة اخلاضعة لس��يطرة مقاتلي 
جبهة النصرة« فرع تنظيم القاعدة 

بسوريا سابقا.
الحق��ا اعلن��ت هيئ��ة حترير الش��ام 
التي تس��يطر على اجل��زء االكبر من 
محافظة ادلب فيما تنتش��ر فصائل 
اس��المية اخرى في مناطق محدودة 
منه��ا، مس��ؤوليتها ع��ن اس��قاط 

الطائرة.
وص��رح محم��ود التركمان��ي القائد 
العس��كري بكتيب��ة الدف��اع اجل��وي 
التابع��ة لهيئ��ة حترير الش��ام انهم 
»متكن��وا من إس��قاط طائ��رة حربية 
روسية بصاروخ محمول على الكتف 
فوق سماء سراقب بريف ادلب« عصر 
الس��بت بحس��ب ما اوردت وكالتها 

الدعائية »إباء«
وتشن طائرات حربية سورية وروسية 
منذ اجلمعة  املاضية عشرات الغارات 
العنيفة على منطقة س��راقب، وفق 

املرصد.
واعل��ن اجليش الروس��ي اثر اس��قاط 
املقاتلة انه قصف »باس��لحة فائقة 
الدقة« املنطقة التي س��قطت فيها 
الطائرة مؤكدا انه قتل »اكثر من 30 
مقاتال من جبهة النصرة« خالل هذه 

الضربة.
وأسقطت فصائل مقاتلة وإسالمية 
م��ن  ع��ددا  الن��زاع  س��نوات  خ��الل 
الطائرات واملروحيات الس��ورية، إال أن 
اسقاط مقاتلة روسية أمر نادر. وكان 
قتل خمسة جنود روس بداية آب عام 
2016 بعدم��ا اس��قطت مروحيتهم 

مبحافظة ادلب ايضاً.

من��ذ 25 كان��ون األول ، تنف��ذ ق��وات 
النظام السوري بدعم روسي هجوماً 
بري��ف ادلب اجلنوبي الش��رقي، حيث 
متكنت من الس��يطرة على عش��رات 
القرى والبلدات ال��ى جانب مطار ابو 
الضهور العس��كري بع��د طرد هيئة 

حترير الشام والفصائل املقاتلة.
وصع��دت قوات النظام الس��وري في 
االي��ام األخيرة قصفه��ا مناطق عدة 
بشمال غرب سوريا. وأسفر القصف 
اجلوي قبل يومني عن مقتل خمس��ة 

مدنيني مبدينة سراقب.
بدأت موسكو تدخلها اجلوي بسوريا 
في ايل��ول 2015 دعما لنظام الرئيس 

بشار االسد.
وبع��د ش��هرين، في تش��رين الثاني ، 
اس��قطت تركيا مقاتلة روس��ية ما 
تسبب بإس��وء أزمة دبلوماسية بني 
موس��كو وانق��رة منذ انته��اء احلرب 

الباردة.
وتبذل روس��يا مس��اعي دبلوماسية 
حثيث��ة منذ مطلع الس��نة املاضية 
للتوصل الى وقف النزاع في س��وريا 
ال��ذي اوق��ع 340 ال��ف قتي��ل من��ذ 

اندالعه عام 2011.
واتفق��ت مع اي��ران حليف��ة النظام 
الداعم��ة  وتركي��ا  ايض��ا،  الس��وري 
للمعارض��ة على اقام��ة اربع مناطق 
بينه��ا  س��وريا  ف��ي  توت��ر  خف��ض 

محافظة ادلب.
الى ذل��ك، ُقتل س��بعة جن��ود اتراك 
امس االول الس��بت بش��مال سوريا 
بينهم خمسة قتلوا في هجوم واحد 
اس��تهدف دباب��ة، كما اعل��ن اجليش 

التركي.

وهذه احلصيلة ه��ي االعلى للجيش 
ف��ي ي��وم واحد ف��ي عملي��ة »غصن 
الزيت��ون« الت��ي اطلقته��ا تركيا في 
20 كان��ون الثاني ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة 

»مجموعة ارهابية«.
وح��اول الرئيس الترك��ي رجب طيب 
اردوغ��ان امس االول الس��بت طمأنة 
نظي��ره الفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون 
بالنس��بة الى العمليات العسكرية 
الت��ي يش��نها اجلي��ش الترك��ي في 
سوريا، مش��ددا على انها تهدف الى 
محاربة »عناصر ارهابي��ة« وان انقرة 
»ليس��ت لديها اطم��اع بأراضي بلد 

آخر«.
وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل 
م��ن املعارضة الس��ورية إل��ى إخراج 
وح��دات حماي��ة الش��عب الكردي��ة 
من معقلها ف��ي عفرين، في عملية 

شهدت مواجهات شرسة.
وأف��اد اجليش الترك��ي أن أحد جنوده 
قتل امس االول السبت في اشتباك، 
فيما قتل اخ��ر بهجوم في محافظة 

كيليس احلدودية التركية.
واص��در اجلي��ش التركي الحق��ا بيانا 
آخر جاء في��ه ان دبابة تابعة للجيش 
التركي تعرضت لهجوم ما ادى ملقتل 

خمسة جنود كانوا داخلها.
واوضح اجليش التركي انه رد بضربات 
جوية معلنا تدمير مخابئ للمقاتلني 

االكراد ومخازن سالح.
دبلوماس��يا، اعتب��رت تركي��ا ان على 
االس��د ترك منصبه »في مرحلة ما« 

مستقَبالً.
وق��ال إبراهيم كالن املتحدث باس��م 

اردوغان ان االسد ليس الرئيس القادر 
على اعادة توحيد س��وريا، معتبرا انه 
فق��د الش��رعية. لكنه أك��د ضرورة 
حصول »انتقال سياسي في سوريا« 

يؤدي الى دستور جديد وانتخابات.
واض��اف »لن يكون االمر س��هال لكن 
هذا هو الهدف النهائي، وفي مرحلة 

ما يتعني على االسد املغادرة«.
وفيما تتزايد ضغوط واش��نطن على 
النظام السوري في مسألة االسلحة 
الكيميائية، نددت دمشق امس االول 
السبت بشدة باالتهامات االميركية 

بشن هجمات كيميائية في سوريا.
الس��ورية  االنب��اء  وكال��ة  ونقل��ت 
الرس��مية )س��انا( ع��ن مص��در في 
اخلارجية الس��ورية أنها تدين »شكالً 
التي  الباطلة  االدع��اءات  ومضمون��اً 
األميركية  املتحدة  الواليات  تسوقها 
باتهام احلكومة السورية باستخدام 
الغوط��ة  اس��لحة كيميائي��ة ف��ي 

الشرقية« قرب دمشق.
وق��ال وزي��ر الدف��اع االميرك��ي جيم 
ماتي��س اجلمع��ة املاضي��ة ان ب��الده 
الس��ارين  غ��از  يك��ون  أن  تخش��ى 
اس��تخدم في اآلونة األخيرة بسوريا 
رغ��م ع��دم وج��ود ادل��ة عل��ى ذلك 
ف��ي الوق��ت الراهن. كم��ا حتدث عن 

استخدام غاز الكلور »مرات عدة«.
وكان مس��ؤول أميركي حذر في وقت 
س��ابق أن واش��نطن ال تستبعد شّن 
ضربات عس��كرية في سوريا نتيجة 

تلك االتهامات.
باملقابل س��عى الرئيس التركي رجب 
طي��ب اردوغ��ان امس االول الس��بت 
الى طمأنة نظيره الفرنسي اميانويل 

ماك��رون بالنس��بة ال��ى العملي��ات 
العس��كرية الت��ي يش��نها اجلي��ش 
التركي في س��وريا، مشددا على انها 
تهدف الى محاربة »عناصر ارهابية« 
وان انق��رة »ليس��ت لديه��ا اطم��اع 

بأراضي بلد آخر«.
واف��ادت وكال��ة االناض��ول التركي��ة 
لألنباء ب��ان اردوغان اكد ملاكرون خالل 
اتصال هاتفي ان تركيا »ليست لديها 

اطماع بأراضي دولة اخرى«.
واضاف اردوغان ان العملية العسكرية 
احلالية »ال تهدف س��وى الى تطهير« 
منطقة عفرين في شمال سوريا من 

»العناصر االرهابية«.
والحق��ا اف��اد قصر االليزي��ه في بيان 
ب��ان اردوغ��ان وماك��رون اتفق��ا خالل 
محادثتهما الهاتفي��ة على »العمل 
على خريطة طريق دبلوماس��ية في 

سوريا خالل االسابيع املقبلة«.
وُقتل س��بعة جنود اتراك امس االول 
الس��بت في ش��مال س��وريا بينهم 
خمس��ة لقوا مصرعهم في هجوم 
واحد اس��تهدف دباب��ة، وفق ما اعلن 

اجليش التركي.
وتعتبر هذه احلصيلة االعلى للجيش 
ف��ي ي��وم واحد ف��ي عملي��ة »غصن 
الزيت��ون« الت��ي اطلقته��ا تركيا في 
20 كان��ون الثاني ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة 

»مجموعة ارهابية«.
وتسعى تركيا بالتحالف مع فصائل 
م��ن املعارضة الس��ورية، إل��ى إخراج 
وح��دات حماي��ة الش��عب الكردي��ة 
من معقلها ف��ي عفرين، في عملية 

شهدت مواجهات شرسة.

اسقاط مقاتلة روسية في سوريا ومقتل طيارها

أنقرة تهدد باستهداف الجنود األميركيين في عفرين وبدخول منبج

انقرة تدير 
عمليتها وفق 

القانون الدولي 
وقرارات مجلس 

األمن حول 
مكافحة اإلرهاب 

المنصوص عليه 
في المادة 51 

من ميثاق االمم 
المتحدة

سقوط مقاتلة روسية في سوريا

تقـرير
وفق استطالع اجرته قناة التلفزيون األلمانية العامة
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تشكيل ميركل احلكومة االمانية

الصباح الجديد - وكاالت:
اعلنت اللجن��ة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلس��طينية امس االول 
الس��بت في ختام اجتماع عقد في 
رام اهلل، انه��ا قررت تش��كيل جلنة 
عليا لتنفي��ذ قرار "تعليق االعتراف 
بدول��ة اس��رائيل حت��ى اعترافه��ا 

بدولة فلسطني".
وجاء ف��ي بيان ص��ادر ع��ن اللجنة 
التنفيذية انها "قررت تشكيل جلنة 
عليا لتنفيذ قرارات اجمللس املركزي، 
مبا يش��مل تعليق االعت��راف بدولة 
إس��رائيل إلى حني اعترافها بدولة 

فلس��طني عل��ى حدود ع��ام 1967 
وإلغاء قرار ضم القدس الش��رقية 

ووقف االستيطان".
وكان اجمللس املركزي الفلس��طيني 
اعلن في الس��ادس عشر من كانون 
الثان��ي املاض��ي انه كل��ف اللجنة 
التنفيذية تنفي��ذ قراراته خصوصا 
االعتراف  بتعلي��ق  املتعل��ق منه��ا 
ام��س  االع��الن  ويأت��ي  بإس��رائيل، 
االول الس��بت ع��ن تش��كيل هذه 
اللجن��ة العليا في اطار تنفيذ هذه 

القرارات.
وجاء املوقف الفلس��طيني ردا على 

دونالد  االميرك��ي  الرئيس  اعت��راف 
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل .

كم��ا ج��اء ف��ي البي��ان ان اللجنة 
التنفيذي��ة طلب��ت م��ن احلكومة 
الفلس��طينية "البدء ف��ورا بإعداد 
واملش��اريع خلط��وات فك  اخلط��ط 
االحت��الل  س��لطات  م��ع  ارتب��اط 
املس��تويات  عل��ى  االس��رائيلي 
السياس��ية واالداري��ة واالقتصادية 
واالمني��ة وعرضه��ا عل��ى اللجنة 
التنفيذية للمصادق��ة عليها بدءاً 
م��ن حتدي��د العالق��ات األمنية مع 

اجلانب اإلسرائيلي".

وكان اجملل��س املركزي قّرر عام 2015 
إنهاء التعاون االمني مع اس��رائيل، 
وه��و جانب مهم ج��دا من العالقة 
ب��ني الطرفني، لكن القرار بقي حبرا 

على ورق.
م��ن جه��ة ثاني��ة اعلن��ت اللجنة 
التنفيذي��ة في بيانه��ا انها "قررت 
التقدم من احملكمة اجلنائية الدولية 
بطلب إحال��ة لفتح حتقيق قضائي 
ف��ي جرائ��م االس��تيطان والتمييز 
العنصري والتطهي��ر العرقي ، من 
أجل مساءلة ومحاسبة املسؤولني 
السياسيني والعسكريني واألمنيني 

العدالة  الى  وجلبهم  اإلسرائيليني 
الدولي��ة وفقا للم��ادة الثامنة من 
نظ��ام روم��ا للمحكم��ة اجلنائي��ة 

الدولية".
وكان��ت احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية 
وافق��ت ف��ي نيس��ان 2015 عل��ى 
انضم��ام دولة فلس��طني رس��ميا 
اليها م��ا يتيح لها قانونيا مالحقة 
مسؤولني اسرائيليني بتهم ارتكاب 
جرائم حرب بحق فلسطينيني، االمر 

الذي هاجمته اسرائيل بشدة.
التحرير  ومنظمة  اسرائيل  ووّقعت 
اوس��لو  اتفاق��ات  الفلس��طينية 

للحكم الذاتي الفلسطيني العام 
.1993

وجهود الس��الم بني الفلسطينيني 
بالكامل  متوقف��ة  واالس��رائيليني 
منذ فش��ل مب��ادرة اميركية حول 

هذا املوضوع في نيسان 2014.
يترأس��ها  الت��ي  احلكوم��ة  وتع��د 
بنيامني نتانياه��و األكثر ميينية في 
تاري��خ إس��رائيل، وتض��م مؤيدي��ن 
لالس��تيطان دعوا منذ تولي ترامب 
الرئاس��ة إل��ى إلغ��اء فك��رة ح��ل 
الدولت��ني وض��م الضف��ة الغربية 

احملتلة

لجنة فلسطينية عليا لتنفيذ قرار تعليق االعتراف بإسرائيل 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

فايننش��ال  صحيف��ة  أف��ادت 
تاميز البريطانية، ف��ي تقرير لها 
نش��رته مؤخ��راً، أن الع��راق عاد 
ال��ى مقايضة النفط م��ع إيران 
بالنفط، في إشارة الى استبدال 
النف��ط اخل��ام، باآلخ��ر اإليراني، 
في حني أش��ارت الى أن البلدين 
اتفق��ا على مد خ��ط أنابيب قد 
يغني الع��راق عن االنبوب املمتد 

الى تركيا.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، 
أن »م��ن املتوقع أن يب��دأ العراق 
تصدير نفطه من حقل كركوك 
ف��ي ش��مال الب��اد ال��ى إي��ران 
هذا األس��بوع، مبوج��ب اتفاقية 
مقايضة أعلنت في الشهر قبل 

املاضي«.
وكالة  ع��ن  الصحيفة  ونقل��ت 
»رويت��رز«، إن »ص��ادرات الع��راق 
قد ت��زداد نتيجة تخطيط بغداد 
للب��دء ف��ي ش��حن اخل��ام ال��ى 

مصفاة كرمانشاه بإيران«.
وأضافت في تقريرها، أن »العراق 
وإي��ران اتفقا عل��ى مقايضة ما 
يصل الى 60 أل��ف برميل يومياً 
من النفط اخلام من كركوك، في 
مقابل نفط ايراني يتم تسليمه 
الى عم��اء عراقي��ني في جنوب 

إيران«.
وكان��ت مبيعات خ��ام كركوك، 
على وف��ق التقرير، ق��د توقفت 
منذ اس��تعادة القوات العراقية 
الس��يطرة عل��ى احلق��ول م��ن 
قبضة األكراد في تش��رين األول 

املاضي.
أن  ال��ى  الصحيف��ة  ولفت��ت 
»الع��راق وإي��ران يخططان أيضا 
لبناء خط أنابيب يحمل النفط 
من كرك��وك، م��ن أج��ل تفادي 
نقل��ه بالش��احنات، وق��د يحل 
خ��ط األنابيب ه��ذا محل طريق 
التصدي��ر احلال��ي م��ن كركوك 
األبي��ض  والبح��ر  تركي��ا  عب��ر 

املتوسط«.

وأش��ارت ال��ى أن »اي��ران، بع��د 
س��نوات من التوقف، استأنفت 
مقايض��ة النفط اخلام في أواخر 
الس��نة املاضية م��ن بحر قزوين 
ف��ي الش��مال ال��ى عم��اء في 

منطقة اخلليج العربي«.
ونقلت عن مس��ؤولني، إن »لدى 
إي��ران البنية التحتي��ة لنقل ما 
يص��ل الى نصف ملي��ون برميل 

من اخلام يومياً« 
وقال��ت: »ميكن أن توف��ر عملية 
توقفت  التي  النف��ط،  مقايضة 
ف��ي عه��د احلكوم��ة االيراني��ة 
للدخل  السابقة، مصدراً مهماً 
الي��ران. ومع إنتاج بلغ 4.4 مايني 
برمي��ل يومياً خ��ال كانون األول 
املاض��ي يع��د العراق ثان��ي أكبر 

منتج للنفط في منظمة أوبك 
بعد السعودية«.

وذكرت، أن »العراق ينتج أقل من 
س��عته القصوى البالغة نحو 5 
مايني برميل يومياً، متاش��يا مع 
اتف��اق أبرم ب��ني منظم��ة أوبك 
ومصدرين آخرين – ومنهم روسيا 
– يه��دف الى خف��ض االمدادات 
النفطية ودعم أسعار النفط«.

ونقلت الصحيفة عن مس��ؤول 
رفيع، إن »ص��ادرات النفط اخلام 
من جانب شركة تسويق النفط 
العراقية )سومو( بلغت معدالت 
وس��طية م��ن 3.5 مايني برميل 
يومي��ا في كانون الثاني من هذه 

العام«.
وأضافت أن »املتوسط اآلن ميكن 

أن يرتف��ع عن متوس��ط ش��هر 
كانون األول املاض��ي الذي وصل 
الى مس��توى قياس��ي من 3.53 

مايني برميل يومياً«.
وبحس��ب الصحيفة »يتعني أن 
يك��ون إجمالي ص��ادرات العراق 
أعلى من ذلك، نظرا ألن )سومو( 
ال تسيطر على مبيعات النفط 
من إقليم كردستان الذي يتمتع 
بدرجة من االس��تقالية االدارية 

وبحكم شبه ذاتي«.
وتقدر مبيعات اقليم كردستان، 
على وفق التقرير، بأكثر من 200 

ألف برميل يومياً.
واختتمت الصحيفة بالقول، إن 
»معدالت زيادة الصادرات األخيرة 
ال ترجع ال��ى زيادة االنتاج بل الى 

الهبوط في االستهاك احمللي«.
عاملي��اً، تراجعت أس��عار النفط 
م��ع صعود ال��دوالر بع��د بيانات 
الواليات  للوظائ��ف ف��ي  قوي��ة 
التزام  اس��تمرار  املتحدة، لك��ن 
أوب��ك بتخفيض��ات اإلم��دادات 
العاملي يساعدان  الطلب  وتزايد 
في احلفاظ عل��ى معظم االجتاه 
الصعودي الذي سجلته األسعار 

أوائل العام.
وأنهت عقود خام القياس العاملي 
مزي��ج برن��ت ألقرب اس��تحقاق 
جلسة التداول منخفضة 1.07 
دوالر، أو 1.54 باملئ��ة لتبل��غ عند 

التسوية 68.58 دوالر للبرميل.
القياس  وأغلق��ت عق��ود خ��ام 
تكس��اس  غ��رب  األميرك��ي 

35 سنتا،  الوس��يط منخفضة 
أو 0.53 باملئ��ة، إل��ى 65.45 دوالر 

للبرميل.
صع��ود  م��ع  النف��ط  وهب��ط 
الدوالر األميرك��ي أمام العمات 
الرئيسة بعد منو قوي للوظائف 
في الواليات املتح��دة في كانون 

الثاني.
وما زالت أسعار اخلام تلقى دعما 
م��ن تخفيضات إنتاجي��ة لكبار 
املنتج��ني وطل��ب ق��وي. وارتفع 
الطلب العاملي على النفط 1.6 
مليون برمي��ل يوميا، أو نحو 1.5 
باملئة، العام املاض��ي، وقال بنك 
)ي��و ب��ي إس( إن م��ن املنتظر أن 
ينمو مبق��دار 1.3 ملي��ون برميل 

يوميا هذا العام.

تحت إتفاق مقايضة مشترك

60 ألف برميل يوميًا من خام كركوك إلى إيران

صحيفة فايننشال 
تايمز: العراق وإيران 
اتفقا على مقايضة 
ما يصل الى 60 ألف 
برميل يوميًا من النفط 
الخام من كركوك، 
في مقابل نفط ايراني 
يتم تسليمه الى عمالء 
عراقيين في جنوب 
إيران

أنابيب تصدير اخلام العراقي »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت مبيعات البن��ك املركزي العراقي من 
العملة األجنبي��ة خال مزاد أمس األحد، إلى 
145.88 مليون دوالر، في مقابل 144.29 مليون 
دوالر مب��زاد يوم اخلمي��س، بزي��ادة 1.59 مليون 

دوالر، بحسب بيان للبنك.
وأوض��ح املركزي، في البيان، أن س��عر الصرف 
بلغ 1190 ديناراً ل��كل دوالر، في املزاد املنعقد 
مبش��اركة 38 مصرفاً، و8 ش��ركات للتحويل 

املالي.
وب��ني البنك أن تلك املبيعات ه��ي نتائج املزاد 
املق��رر اليوم االثنني، موضحاً أن إجمالي البيع 

الكلي بلغ نحو 179.58 مليون دوالر.
وبل��غ حج��م املبالغ املبيع��ة لتعزي��ز أرصدة 
املص��ارف في اخلارج نح��و 144.8 مليون دوالر، 
في حني ُقدرت كمي��ات البيع النقدي ب� 1.08 

مليون دوالر.
وأوض��ح املرك��زي، في البي��ان، أن بي��ع املبالغ 
احملول��ة حلس��ابات املصارف في اخل��ارج يكون 
بسعر 1190 ديناراً لكل دوالر، أما البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.

نيويورك ـ رويترز:
هبطت املؤش��رات الثاثة الرئيسة لألسهم 
األميركية وتكبد املؤش��ر داو جونز الصناعي 
أكبر خس��ارة من حيث النس��بة املئوية منذ 
حزي��ران 2016، بع��د أن أث��ارت قف��زة لعوائد 
الس��ندات موجة مبيع��ات ف��ي بورصة وول 

ستريت.
وأنه��ى داو جونز اجللس��ة منخفضا 665.75 
نقط��ة، أو 2.54 باملئة، إل��ى 25520.96 نقطة 
في حني هبط املؤش��ر س��تاندرد آند بورز500 
األوس��ع نطاقا 59.98 نقط��ة، أو 2.12 باملئة، 

ليغلق عند 2762.13 نقطة.
وأغل��ق املؤش��ر ناس��داك اجملم��ع منخفضا 
144.92 نقط��ة، أو 1.96 باملئ��ة، إلى 7240.95 

نقطة.
وينهي داو جونز األس��بوع على خسارة قدرها 
4.12 باملئ��ة في حني هبط س��تاندرد آند بورز 

3.86 باملئة وناسداك 3.53 باملئة.
وهذا هو أسوأ أسبوع لداو جونز وستاندرد آند 
بورز منذ كانون الثاني 2016، وأس��وأ أس��بوع 

لناسداك منذ شباط 2016.

نيويورك ـ رويترز:
صعد الدوالر األميركي أمام عدد من العمات 
م��ن بينها الي��ورو والني الياباني بع��د بيانات 
قوي��ة للوظائف ف��ي الوالي��ات املتحدة، لكن 
العملة اخلضراء تراجعت عن بعض مكاسبها 
مع عدم اقتناع املس��تثمرين بأن مكاس��بها 

ستستمر.
وارتف��ع مؤش��ر ال��دوالر، الذي يقي��س قيمة 
العملة األميركية في مقابل س��لة من ست 
عم��ات منافس��ة، 0.54 باملئة إل��ى 89.148 
في أواخر جلس��ة التداول في س��وق نيويورك 
مس��جا أفضل أداء منذ السادس والعشرين 

من تشرين األول.
وأم��ام العملة اليابانية س��جل الدوالر أعلى 
مس��توى منذ الثالث والعش��رين من كانون 
الثان��ي مع صع��وده 0.79 باملئة إل��ى 110.25 

ين.
وبعد بيانات الوظائف األميركية هبط اليورو 
أمام العملة اخلضراء 0.46 باملئة إلى 1.2455 
دوالر. لكن املستثمرين متفائلون بشكل عام 

بشأن أداء العملة األوروبية.
وانخف��ض اجلنيه األس��ترليني نح��و 1 باملئة 

مقابل العملة األميركية إلى 1.4120 دوالر.

146 مليون دوالر 
مبيعات المركزي 

تراجع مؤشرات األسهم 
األميركية

الدوالر ينخفض أمام 
سلة عمالت

الصباح الجديد ـ وكاالت:

الس��ندات  س��وق  قيم��ة  بلغ��ت 
والصكوك في دول اخلليج 70 مليار 
دوالر عام 2017، مع توقع اس��تمرار 
ه��ذه  خ��ال  املس��تثمرين  إقب��ال 
السنة، بحس��ب »مصرف اإلمارات 
دبي الوطني إلدارة األصول« وشركة 
»فيش إلدارة األص��ول« الذي تتخذ 

من زوريخ مقراً.
وأشار التقرير بعنوان »سوق الدخل 
الثاب��ت ف��ي دول مجل��س التعاون 
اخلليجي: بني املاضي واحلاضر«، إلى 
سلس��لة من األحداث البارزة التي 
كان لها تأثير مباش��ر في أس��واق 
الديْن اإلقليمية، ويُرجح أن »يستمر 
تأثيرها هذه السنة«. وتشمل هذه 
األح��داث بحس��ب التقري��ر »زيادة 
إصدار س��ندات الديْ��ن برغم تزايد 
حال عدم االس��تقرار اجليوسياسي 
وخف��ض التصنيف��ات الس��يادية، 
فضاً عن تخوف املس��تثمرين من 
ارتفاع أس��عار النف��ط، املتوقع أن 
يُضع��ف الت��زام احلكوم��ات جت��اه 

اإلصاح االقتصادي«.

التنفيذي لش��ركة  الرئي��س  وقال 
»في��ش« فيليب جود: »برغم اعتبار 
الدين  اإلقليمية لسندات  األسواق 
مكتفية ذاتي��اً، إال أن تعامات عام 
2017 أظه��رت اجتاه��اً واضحاً نحو 
تنويع قاعدة املس��تثمرين، ما يدل 
على منو س��وق الس��ندات في دول 
اخلليج، ف��ي ظل وج��ود مجموعة 
متنوع��ة م��ن الهيكلي��ات وآجال 

االستحقاق«.
النتائ��ج  »أه��م  أن  إل��ى  ولف��ت 
املستخلصة من بحوثنا املشتركة، 
قدرة السوق على اس��تيعاب زيادة 
كبيرة في إصدار السندات من دون 
إحداث خلل حقيقي في األس��عار، 
ما يجس��د بوض��وح جاذبي��ة دول 
اخلليج للمس��تثمرين العامليني في 
األس��واق الناش��ئة، خصوص��اً في 
آسيا والواليات املتحدة«. وقال: »ما 
يحّضنا عل��ى التف��اؤل الزيادة في 
إصدار الس��ندات برغ��م وجود عدد 
م��ن األح��داث املعطل��ة، خصوصاً 
بالنس��بة إلى السندات السيادية. 
إذ في وقت انخفضت التصنيفات 
االئتمانية لقطر وس��لطنة عمان 
والبحرين، بدأت ش��ركة »دانة غاز« 

عملي��ة إع��ادة هيكل��ة صكوكها 
في خطوة مثيرة للج��دل، وازدادت 
ح��دة التقلبات في س��وق االئتمان 
بس��بب عدم وج��ود وئ��ام إقليمي 
غي��ر  املقاطع��ة  م��ع  مس��تدام، 
املتوقعة لقطر، والتي تلتها تدابير 
مكافحة الفس��اد في السعودية، 
وكاهما تس��بب بحدوث تداعيات 
كبيرة، ولكن وتيرة إصدار السندات 
تس��ارعت، ويب��دو أنها ستس��تمر 

هذه السنة«.
وش��هدت إصدارات س��ندات الديْن 
الس��يادية منواً متس��ارعاً في ظل 
حاج���ة احلكوم���ات، إل��ى إيج��اد 
العج��ز احلاصل  مص��ادر لتموي��ل 
النف��ط،  أس��عار  تراج��ع  نتيج��ة 
والت��ي ش��هدت إقب��االً كبي��راً من 
املس��تثمرين من غي��ر دول اخلليج 
الذين اس��تحوذوا على أكثر من 75 
في املئة من السندات الصادرة في 

السوق األساس. 
اجليوسياس��ية  التطورات  وعجزت 
ف��ي دول اخلليج، بحس��ب »احلياة« 
الدولية، عن إعاقة إصدار س��ندات 
الديْن املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلس��امية، وه��و ما كان يخش��اه 

بع��ض احملللني من خ��ارج املنطقة. 
وب��دالً من ذل��ك، رفعت الش��ركات 
الديْ��ن  س��ندات  م��ن  إصداراته��ا 
الش��ريعة  املتوافق��ة م��ع أحكام 
اإلسامية بني حزيران وكانون األول 

2017، لتصل إلى 2.25 مليار دوالر.
ف��ي  االس��تثمارات  مدي��ر  وق��ال 
الوطني  دب��ي  اإلم��ارات  »مص��رف 
أحم��د،  عثم��ان  األص��ول«  إلدارة 
»حققت أدوات الدخ��ل الثابت في 
األس��واق الناش��ئ�ة أداء جيداً عام 
2017«، متوقع�اً أن »يستم�ر ه�ذا 
االنطب��اع اإليجاب�ي خ���ال ه�ذه 

السن�ة«. 
ولم يس��تبعد »استمرار منو قاعدة 
الديْن  املس��تثمرين ف��ي س��ندات 
في دول اخللي��ج خال العام احلالي، 
نتيجة حاج��ات التنويع امللحة في 
املنطقة، في ض��وء التدفقات غير 
املس��بوقة إلى األس��واق الناشئة، 
وال ت��زال دول اخللي��ج متث��ل قيم��ة 
مقترح��ة ثابتة للمس��تثمرين في 
س��ندات الديْن، مع جاذبية الفوارق 
االئتماني��ة نظ��راً إل��ى مؤش��رات 
احلالي��ة  األساس��ية  االئتم��ان 

واملتوقعة«.

تقـرير

70 مليار دوالر قيمة السندات الخليجية
في ظل الحاجة إلى مصادر لتمويل عجز الموازنات

البورصة اخلليجية »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
والتج��ارة  االقتص��اد  وزي��ر  ق��ال 
اللبناني، رائد خوري، إن االستثمار 
ف��ي البني��ة التحتي��ة م��ن طرق 
ومرافئ ومط��ارات وطاقات بديلة 
وغيره��ا، م��ن األمور األساس��ية 
لتأم��ني البيئ��ة املناس��بة لتطور 

االقتصاد.
وكش��ف خوري، في حديث ضمن 
منتدى االقتصادي العاملي، أن وزارة 

االقتصاد وضعت خطة لاستثمار 
في البنية التحتية بتكلفة تقدر 
ب��أن  16 ملي��ار دوالر، منوه��اً  ب��� 
التمويل يأتي من 3 مصادر: قروض 
والشراكة  مس��اعدات  مدعومة، 

مع القطاع اخلاص.
وف��ي ح��ني أش��ار إل��ى أن الصني 
مهتم��ة باالس��تثمار ف��ي لبنان، 
التنقي��ب  إل��ى موض��وع  تط��رق 
ع��ن النف��ط والغ��از ف��ي لبن��ان 

قائ��ا: »س��تبدأ عملي��ات احلف��ر 
االستكش��افية آلب��ار النفط عام 

.»2019
من جانب آخر، س��جلت املصارف 
اللبنانية األربعة الكبيرة املدرجة 
و»عوده«  واملهج��ر«  »لبن��ان  وهي 
اس��تدامة  و»بيروت«،  و»بيبلوس« 
برغ��م   ،2017 ع��ام  األداء  ف��ي 
الظروف االس��تثنائية التي ال تزال 
تواجه لبنان واملنطقة. إذ أفاد بيان 

ل� »بن��ك لبنان واملهج��ر« يعرض 
النتائ��ج املالية لهذه البنوك على 
مدى العام املاضي، أن »األرباح غير 
االس��تثنائية اجملّمع��ة لها بلغت 
م��ا يع��ادل 1323.06 ملي��ون دوالر 
أي بزي��ادة 1.80 في املئ��ة عن عام 

.»2016
وينسحب أداء البنوك في الربحية 
عل��ى معظ��م بن��ود موازناتها، إذ 
»وصلت موجودات »بنك عوده« إلى 

43.75 مليار دوالر بتراجع 1.16 في 
املئة مقارنًة بعام 2016، وقروضه 
إلى 16.32 ملي��ار دوالر بتدٍن 5.25 
في املئة. في ح��ني ارتفعت أموال 
املس��اهمني إل��ى 4.18 مليار دوالر 

بنسبة 13.23 في املئة. 
لبنان  »بن��ك  وبلغ��ت موج��ودات 
دوالر  ملي��ار   32.54 واملهج��ر« 
وزادت  املئ��ة،  ف��ي   10.25 بزي��ادة 
محفظة قروض��ه إلى 7.54 مليار 

دوالر أي بنس��بة 5.22 ف��ي املئ��ة، 
وأموال املس��اهمني إل��ى 3 بايني 
املئ��ة،  ف��ي   2.49 بنس��بة  دوالر 
برغم اس��ترجاع البنك لألس��هم 

التفضيلية2011«. 
وذك��ر البي��ان أن »موازن��ة البنك 
ودمجه  م��ن حيازت��ه  اس��تفادت 
 HSBC »بن��ك  ف��روع  ملوج��ودات 
الثاث��ة ومطلوباتها في  لبن��ان« 

حزيران 2017«.

لبنان تستثمر 16 مليار دوالر في البنية التحتية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت وس��ائل اإلعام التركية، أن 
رفع��ت حصارغيكلي أوغلو، رئيس 
االحت��اد الع��ام للغ��رف التجاري��ة 
والبورص��ات التركي��ة، وص��ل إلى 

مصر في زيارة عمل خاطفة.
وذك��رت الس��فارة التركي��ة ل��دى 
مص��ر، في بي��ان، أن حصارغيكلي 
أوغل��و وصل برفق��ة وفد يضم 10 
رج��ال أعم��ال رفيع��ي املس��توى، 
بناًء على دع��وة من أحمد الوكيل، 

رئيس االحتاد العام للغرف التجارية 
املصرية، بهدف تنمية االس��تثمار 

في مصر.
وأشار بيان السفارة أن الوفد يضم 
كبار املس��ؤولني بالش��ركات التي 
تعم��ل ف��ي مج��االت الصناع��ات 
والكيميائي��ة  الهندس��ية 
إلى جانب  والنس��يجية والتغذية 
واخلدم��ات،  والزراع��ة،  الطاق��ة، 
باإلضاف��ة إل��ى كبار املس��تثمرين 

األتراك مبصر.

ولفت��ت إلى أن الوفد يش��ارك في 
منتدى األعم��ال املصري - التركي، 
والذي ينظمه االحتاد العام للغرف 
التجارية املصري��ة بالقاهرة، اليوم 
االثن��ني، الس��تعراض املش��روعات 
العماق��ة في مصر عل��ى اجلانب 
مج��االت  إل��ى  إضاف��ة  الترك��ي، 
االستثمار في القطاعات اخملتلفة، 
وعق��د لقاءات بني وف��دي االحتادين 
على هامش منتدى األعمال بهدف 

تنمية االستثمارات املشتركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن اجملل��س العامل��ي للذه��ب، 
أمس األحد، عن ارتفاع احتياطي 
العال��م م��ن الذه��ب في ش��هر 
ش��باط احلالي، في حني أشار إلى 
أن العراق حاف��ظ على املرتبة 37 
عاملي��ا باحتياطي��ات بلغت 89.8 

طناً.
وقال اجمللس في احصائية نشرها 
عل��ى موقع��ه، إن »احتياطي��ات 
دول العال��م م��ن الذهب ارتفعت 

لشهر شباط مبقدار 186 طنا عن 
شهر كانون الثاني املاضي لتصل 
إلى 33 أل��ف و790 طناً، في حني 
ما زال��ت الواليات املتح��دة حتتل 
املرتبة االولى عامليا من حيث هذه 
االحتياطيات التي بلغت 8.133.5 
طن��ا، تليه��ا املاني��ا ب��� 3.373.0 

طنا«.
وأضاف اجمللس، أن »العراق حافظ 
عل��ى املرتبة 37 عاملي��ا من حيث 
هذه االحتياطي��ات من أصل 100 

دولة مدرجة في االحصاءات املالية 
العاملية  الدولي��ة لاحتياطي��ات 
للذه��ب، في حني حاف��ظ العراق 
أيضا على املرتبة اخلامسة عربيا 
حيث جاء بعد كل من السعودية 

ولبنان واجلزائر وليبيا«.
واشار اجمللس الى ان »احتياطيات 
الع��راق م��ن الذهب بق��ت ثابته 
حي��ث س��جلت 89.8 طن��اً وهي 
متث��ل %7.9 م��ن باق��ي العمات 

االخ�رى«.

89.8 طنًا احتياطي العراق من الذهبمصر وتركيا تتجهان نحو تعزيز التجارة 
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في نهاية الش��هر املقبل، )آذار(، س��تجري 
راب��ع انتخابات رئاس��ية تعددي��ة مصرية، 
منه��ا 3 منذ ثورة يناير � كانون الثاني ضد 
»الفرع��ون« واب��ن اجليش حس��ني مبارك، 
وكان طرفاه��ا، عموماً، هما الش��باب ضد 

اإلخوان.
اإلخ��وان،  مرش��ح  ف��وز  كان  ظاهري��اً، 
محمد مرس��ي، نتيج��ة انتخابات تعددية 
مرس��ي،  )محم��د  رباعي��ة  تنافس��ية   �
العسكري أحمد شفيق، الناصري حمدين 

صباحي، السياسي عمرو موسى(.
أس��فرت تلك االنتخابات عن فوز مرس��ي 
بغالبي��ة ضئيلة ال تتعدى %1 على الفريق 
أحمد ش��فيق ألن شعار س��احة التحرير 
كان »يسقط حكم العسكر«. لكن � كما 
يقال � قلب قائد اجليش، املشير الطنطاوي 
النتيجة، ألن اإلخوان هددوا بإحراق البلد إذا 
خسر مرس��ي التنافس، بعد 87 سنة من 
»متكني« اإلخوان منذ تأس��يس حركتهم، 

كأول حركة عربية لإلسالم السياسي.

ينظ��رون إل��ى ث��ورة � انق��الب 30 يونيو � 
حزي��ران، بقي��ادة الفريق أول عب��د الفتاح 
السيس��ي، الذي أعل��ن »خارط��ة طريق« 
باعتبار ذلك اس��تعادة � تصحيحية لثورة 

25 يناير.
بني إقالة مرس��ي وانتخاب السيس��ي، متّ 
تكلي��ف رئيس احملكمة الدس��تورية، علي 
منص��ور، بتولي الرئاس��ة االنتقالية، كما 
جرى احلال في فلس��طني بعد وفاة عرفات، 

وقبل انتخاب ابو مازن!
في انتخابات العام 2014 تنافس الناصري 
حمدين صباح��ي مع الرئيس السيس��ي، 
لكن��ه أح��رز %3,9 م��ن األص��وات، بينم��ا 
اكتس��ح السيس��ي بغالبية تقارب 97% 

من األصوات.
بعد فوزه، قدر السيس��ي أن مصر بحاجة 
إلى عش��رين س��نة لتصب��ح دميقراطية، 
وبعده��ا ميكن توق��ع انتخاب��ات تعددية � 
تنافس��ية قد يفوز بها مرشح مدني، بعد 
حقب��ة حك��م عس��كري منذ ث��ورة يوليو 

.1952
مع فت��ح باب الترش��يح النتخاب��ات آذار � 
مارس املقب��ل، أعلن الفريق ش��فيق نيته 
للتنافس مع السيس��ي، لكنه سرعان ما 
سحب ترشيحه ألسباب ملتبسة، ويقال 
إنه أص��ّر على »جردة حس��اب« النتخابات 
أدت إل��ى ف��وز مرس��ي بتالعب م��ن قيادة 

اجليش واملشير الطنطاوي.
قبل إعالن باب الترشيح ملدة 10 أيام، تعدى 
الفريق س��امي عنان »نيته« الترشيح إلى 
إعالن برنامجه االنتخابي، لكنه أجبر على 
االنسحاب ألس��باب عّللتها قيادة اجليش، 
وتاله انسحاب مرشح حزب »الوفد« خوفاً 

من الشرشحة«.
في النهاية، لن ينافس السيس��ي س��وى 
مرش��ح واح��د، ه��و موس��ى مصطف��ى 
موس��ى، رئي��س »ح��زب الغ��د« وه��و غير 

معارض للسيسي!
وف��ق دس��تور جدي��د، يتضم��ن انتخابات 
رئاس��ية ملدة اربع س��نوات، قابلة للتمديد 

مبثلها، وملرة واحدة، س��يخوض السيسي 
انتخاب��ات هي أق��رب إلى اس��تفتاء، لكن 
لتع��ومي حال��ة  إجن��ازات حقيقي��ة  مع��ه 
االقتص��اد من الترّدي بعد ث��ورة يناير، التي 
كانت من أس��باب ثورة يونيو وعودة اجليش 

إلى احلكم.
حت��ى تون��س، التي كان��ت مه��د »الربيع 
العرب��ي« تراجع االقتصاد عم��ا كان عليه 
إّبان املس��تبد العس��كري بن عل��ي، لكن 
تقدمت تونس ف��ي دميقراطية االنتخابات 
التنافس��ية ب��ني »النهضة« اإلس��المية 
و«ن��داء تون��س« العلمانية، وه��ذا بفضل 

تراث بورقيبة.
ف��ي بقي��ة دول »الربي��ع العرب��ي« تراج��ع 
االقتصاد، وتفككت اجليوش، ودخلت البالد 
ف��ي حالة احت��راب وخ��راب، لك��ن اجليش 
املص��ري مش��هور بالضبط والرب��ط، ورمبا 
لهذا السبب كان تراجع شفيق وعنان عن 

التنافس مع السيسي على الرئاسة.
إل��ى ذلك، ف��إن القض��اء املص��ري العريق 

بقي صّم��ام أمان آخر، إضافة إلى انضباط 
اجليش، بدليل احملاكمات املطّولة لرئيسني 
مصري��ني متعارض��ني: عس��كري األص��ل 
)مبارك( ومدني )مرسي(، األول حكم مصر 

30 سنة، والثاني سنة واحدة مضطربة.
إضافة إلى شق »قناة سويس جديدة« في 
زمن قياس��ي، وشق آالف الكيلومترات من 
الطرق وحتس��ني الكهرب��اء، ورفع مدخرات 
مصر م��ن العملة الصعب��ة إلى ما كانت 
ترش��يحه  ف��ور  السيس��ي  ف��إن  علي��ه، 
افتتح، مبكراً أكب��ر حقل للغاز في البحر 
املتوس��ط، ما س��يوفر للخزين��ة أكثر من 
مليار دوالر شهرياً مس��توردات محروقات، 

وستعود مصر للتصدير بدل االستيراد.
إل��ى ذلك، م��ن املتوقع أن ينم��و االقتصاد 
املصري بنسبة أقل قليالً من %5 هذا العام، 
وأن تع��ود مصر لالنطالق م��ن جديد على 
الصعي��د االقتصادي، خاصة بعد عقود إثر 
زيارة الرئيس الروس��ي بوت��ني إلقامة ثالثة 
مفاعالت نووية س��لمية. اإلخوان قاطعوا 

االنتخاب��ات الت��ي ف��از فيه��ا السيس��ي، 
وليس مسموحاً لهم بترشيح منافس له 
لالنتخابات الثانية التي يتنافس فيها، ألن 

اجليش واإلخوان في حالة حرب.
م��ن املتوق��ع أن يفوز السيس��ي لرئاس��ة 
ثانية وأخيرة، لكن ليس مهماً نسبة فوزه 
ونصيب منافسه الوحيد، بل األهم نسبة 

املشاركة في االنتخابات.
قبل ف��وز السيس��ي للم��رة األول��ى، قال 
الرئي��س الفلس��طيني ابو م��ازن للرئيس 
أوبام��ا: »لي��س م��ن حق��ي أن أحت��دث عن 
األوض��اع الداخلية في مص��ر، لكن أعتقد 
أن الناس سوف تنتخب املشير عبد الفتاح 

السيسي«.
املهم أن تطفو مص��ر اقتصادياً، كما حال 
االقتصاديات التركية واإلسرائيلية.. وحتى 
اإليرانية، ومن ثم تس��تطيع مصر أن تعود 
لقيادة العالم العربي سياس��ياً.. وال بأس 
باالنتظار قليالً إلرس��اء دميقراطية مصرية 

ترفد الدميقراطية التونسية.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن البطل

كارمن راينهارت 
فنسنت راينهارت

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة االيام 

الفلسطينية

*كارمن راينهارت 
أستاذة النظام المالي 

الدولي في كلية 
كينيدي في جامعة 

هارفارد. 
* فنسنت راينهارت 
كبير خبراء االقتصاد 

وخبير استراتيجيات 
االستثمار في 

ستانديش ميلون إلدارة 
األصول.

جتاوز سعر البنزين عند املضخة 3 دوالرات 
للجالون في أغلب م��دن الواليات املتحدة 
خالل األس��ابيع القليلة املاضية، وهو أمر 
مثير للدهش��ة من منظور املس��تهلكني 
ولكن ليس احملللني املتخصصني في أسواق 
النفط العاملية. فمن أدنى مستوياته على 
املس��توى احمللي قبل عامني، ارتفع س��عر 
النف��ط إلى أكثر م��ن الضعف. وكما هي 
احلال في أي سوق، يعتمد موقفك من هذه 

الزيادة في األسعار على موقعك منها.
يعم��ل ارتفاع أس��عار النف��ط على دعم 
ث��روات املنتجني في اخل��ارج والداخل. وقد 
رفع صن��دوق النق��د الدول��ي توقعات منو 
الن��اجت احملل��ي اإلجمالي في س��ت دول من 
أكب��ر عش��ر دول إنتاج��ا للنف��ط والت��ي 
عرضها بنحو منفصل في حتديث توقعات 
الصن��دوق لع��ام 2018، كم��ا رُِف��ع النمو 
املتوقع ألحج��ام التج��ارة العاملية مبقدار 
نص��ف نقطة مئوي��ة لهذا الع��ام والذي 
يلي��ه. تعم��ل عائ��دات النف��ط املتزاي��دة 
على حتس��ني األوض��اع املالية ف��ي أغلب 
االقتصادات املنتجة، وقد استفادت بعض 
اجله��ات م��ن تعاظ��م رغبة املس��تثمرين 

العامليني في إصدار الديون السيادية.
ف��ي الواليات املتح��دة، س��جلت الواليات 

اخلمس الت��ي حققت أكبر مكاس��ب في 
إنتاج النفط هذا العقد منوا في تش��غيل 
العمال��ة بنس��بة %2.75 في ع��ام 2017، 
وه��ذا ضع��ف املتوس��ط الوطن��ي. وفي 
الوقت نفسه، ارتفع عدد منصات النفط 

على املستوى الوطني بنحو 50%.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، يس��تهلك تضاعف 
تكالي��ف الطاقة جزءا كبيرا من ميزانيات 
األس��ر، حيث متثل تكالي��ف الطاقة نحو 
%6.5 م��ن اإلنف��اق االس��تهالكي. واألم��ر 
األكثر إزعاجا أن هذا يعمل عمل الضريبة 
التنازلي��ة، وه��ذا يعني اس��تنزاف القدرة 
الش��رائية التقديري��ة لألس��ر األقل دخال 
بنحو غير متناس��ب. في الع��ام املنصرم، 
كان��ت الطاق��ة متث��ل %8.7 م��ن إنف��اق 
أق��ل %20 من األس��ر دخ��ال، مقارنة بنحو 
%4.9 للُخم��س األعلى دخ��ال. وعالوة على 
ذل��ك، تفتقر اجملموعة الدني��ا إلى األصول 
الصافية الالزم��ة للتغلب عل��ى النتائج 

السيئة.
ويشكل هذا األثر الضريبي جزئيا األساس 
لالرتباط القوي بني ارتفاعات أسعار النفط 
العاملي��ة ودورات االنكماش االقتصادي في 
الوالي��ات املتح��دة والتي وثقه��ا جيمس 
هاملتون من جامعة كاليفورنيا في سان 

دييج��و. وتُظِه��ر النتائ��ج املثي��رة للقلق 
التي توصل إليه��ا هاملتون أن كل فترات 
الركود على مدار التاريخ، باستثناء واحدة، 
كانت مس��بوقة بزيادة في أسعار النفط، 
وكل ح��االت االنقطاع في أس��واق النفط 

باستثناء واحدة أعقبها الركود.
لك��ن ه��ذا ال يعني أنن��ا يج��ب أن جنلس 
وننتظر االنكماش. فكما لوحظ بالفعل، 
كان ارتفاع أس��عار النف��ط مرتبطا بزيادة 
ف��ي النمو، وفي حني كان��ت األحداث التي 
درس��ها هاملت��ون متعلق��ة بنح��و أكبر 
بانقط��اع املع��روض، فإن قص��ة العامني 
املنصرمني متثل مجموعة من قوى العرض 

والطلب.
األمر األكثر أهمية أن س��عر صرف الدوالر 
على مدار هذا االرتفاع في أسعار الطاقة 
انخفض بنحو %10 على أس��اس التداول 
املرجح. وألن أسعار النفط مقومة بالدوالر 
في الس��وق العاملي��ة، فقد أدى ه��ذا إلى 
إحداث تأثير مادي على حوافز املش��اركني 
في الس��وق على كل من ش��فرتي مقص 

العرض والطلب.
الواقع أن ال��دوالر األضعف يزيد من القوة 
املتح��دة  الوالي��ات  لش��ركاء  الش��رائية 
التجاريني )وهو ما يس��مى تأثير دورنبوش، 

على اسم اخلبير االقتصادي رودي دورنبوش 
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(، 
والت��ي ميت��د بعضه��ا إل��ى زي��ادة الطلب 
عل��ى الطاقة. يبي��ع منتج��و النفط غير 
األميركي��ني أي س��لعة مقوم��ة بالدوالر 
ولكنهم يس��تهلكون س��لة م��ن البنود 
الدوالرية وغير الدوالرية. فمن منظورهم، 
يعم��ل ال��دوالر األميرك��ي األضعف على 
خفض سعر الصادرات نسبة إلى الواردات، 
وبالتال��ي فإنه يقيد العرض. وينغلق طرفا 
املقص مع زي��ادة الطلب وتناقص العرض، 
مم��ا يعني ضمن��ا ارتفاع الس��عر الدوالري 

للنفط.
ويب��دو أن انخف��اض س��عر ص��رف الدوالر 
اكتسب بعض الزخم، وهو ما يرجع جزئيا 
إلى أن الش��خص الذي يضع توقيعه على 
العملة األميركية، أو وزير اخلزانة س��تيف 
منوش��ني، يبدو غي��ر منزع��ج إزاء ضعف 
ال��دوالر. ولكن هل تك��ون النتيجة ارتفاع 
تكاليف الطاقة إذا اس��تمر هذا؟ إجابتنا 

املؤقتة هي كال، لثالثة أسباب.
فأوال، انخفض ال��دوالر في مقابل معظم 
العم��الت، ولكنه كان أق��ل انخفاضا في 
مقاب��ل عم��الت الش��ركاء املهم��ني في 

األسواق الناشئة، مثل الصني.

وثانيا، ترجع بعض الزيادة في أسعار النفط 
ظاهريا إلى القيود املفروضة على العرض 
من جانب أعض��اء منظمة الدول املصدرة 
للبت��رول )أوب��ك( وأصدقائهم املناس��بني 
)وخاصة روسيا(. وليس من قبيل املصادفة 
أن تبدأ أس��عار النفط الصعود مع خفض 
اإلنت��اج من ِقَب��ل »أوبك+« ف��ي نهاية عام 
2016، وأن تب��دو اآلن مرتفع��ة باملقارن��ة 
الصناعية  األساس��ية  الس��لع  بأس��عار 

األخرى.
رمب��ا يتغي��ر هذا م��ع تس��بب املزي��د من 
انخف��اض ال��دوالر ف��ي ت��أكل املع��روض 
وتعزي��ز الطلب. وترغب اململك��ة العربية 
الس��عودية بالفعل في س��وق مس��تقرة 
متوازنة للبت��رول قبل بيع حصة مقدارها 
%5 في أرامكو الس��عودية، شركة النفط 
الوطنية. بالنسبة لسوق صحية متسقة 
مع اس��تثمار رأس��مالي أط��ول أجال، فإن 
س��عر النفط األعلى مما ينبغي قد ال يقل 
صعوبة عن س��عره األقل مم��ا ينبغي. وفي 
مث��ل هذه الظروف، رمبا ينتهز املس��ؤولون 
ف��ي منظم��ة أوب��ك+ الفرصة لتوس��يع 
العرض مع اإلبقاء في الوقت نفس��ه على 

األسعار ضمن حدودها احلالية.
وثالث��ا، عندم��ا يتعل��ق األم��ر بالعرض، ال 

ينبغي لن��ا أن ننظر إلى اخلارج فحس��ب. 
ذل��ك أن الزي��ادة ف��ي اإلنت��اج األميرك��ي، 
بفض��ل التق��دم التكنولوجي ف��ي إنتاج 

النفط الصخري، كانت مبثابة متنفس.
والوالي��ات املتحدة على الطريق اآلن لضخ 
كمي��ات من النفط هذا العام أكثر من أي 
وقت مض��ى في تاريخها. وم��ع ذلك، كان 
املنتجون احملليون معتدل��ني حتى اآلن في 
زيادة العرض، وهو م��ا يرجع وفقا للتقارير 
إل��ى رغبة أصحاب األس��هم ف��ي حتقيق 
املزي��د م��ن األرباح بق��در أقل م��ن اإلنفاق 
الرأس��مالي. ولك��ن تكنولوجي��ا اإلنت��اج 

تتقدم، وتبدو األسعار األعلى جذابة.
في مجمل األمر، من غير املرجح أن تتسبب 
تأثيرات صدمة الطاقة في اإلخالل بالنمو 
على نطاق االقتص��اد بالكامل، وإن كانت 
هذه التأثيرات غير سارة. غير أن األمر يظل 
غير محس��وم في اعتقادنا، بسبب تقلب 
سوق الس��لع األساسية. في عمل بحثي 
حديث مع كريس��توفر تريبيش من معهد 
كيي��ل، أحصينا ع��ددا م��ن دورات االزدهار 
والكس��اد في أسعار الس��لع األساسية 
أكث��ر من ضعف نظيره ف��ي تدفقات رأس 
امل��ال من��ذ ع��ام 1820. ويبدو األم��ر وكأن 

االقتصاد العاملي يستقل قطار مالهي.

هل تتجه أسعار النفط إلى ارتفاع حاد آخر؟
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

نواب يفصلون
 قوانين على قياسهم 

يوم الثالث من شباط ٢٠١٨ وقبل مضي مدة اقل من 
الش��هر على قانون تعديل قان��ون انتخابات مجلس 
النواب رقم )٤٥( لس��نّة ٢٠١٣ الذي تضمن اشتراط 
شهادة البكالوريوس للمرشح في انتخابات البرملان 
وقبل ان يرى قانون التعديل النور بنش��ره في اجلريدة 
الرسمية وان متت املصادقة عليه من رئيس اجلمهورية 
واخذ رقماً ومبا ان اش��تراط البكالوريوس ملن يرش��ح 
ف��ي االنتخاب��ات البرملانية س��يحرم العش��رات من 
النواب االعداديني اي النواب احلاصلني على الشهادة 

االعدادية من الترشيح في انتخابات2018/5/12
وبعد ان ردت احملكم��ة االحتادية العليا دعواهم بعدم 
دس��تورية اشتراط البكالوريوس جلأوا الى تقدمي عدة 
مقترحات الى البرملان يوم الثالث من شباط تتضمن 
تعديل قان��ون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب 
االول الع��ودة الى الش��هادة االعدادي��ة او مايعادلها 
والثاني عدم تطبيق التعديل اخلاص بشرط الشهادة 
اجلامعي��ة عليهم اي اس��تثناء الن��واب احلاليني من 
ش��رط االعدادية وقبول ترش��يحهم واس��تثنائهم 
من شرط الش��هادة اجلامعية واالقتراح الثالث منح 
خريج��ي االعدادية كوتا في البرملان بنس��بة ٣٠٪ اي 
قبول اكثر من مائة نائب غير حاصلني على الشهادة 
اجلامعية كوتا كالكوتا املقررة للمرأة والكوتا املقررة 
للمكونات وهكذا يتحول مجلس النواب العراقي الى 
مجل��س الكوتا ٢٥٪ للم��رأه و٣٠٪ حلاملي االعدادية 
وكوت��ا املكون��ات املس��يحية وااليزيدي��ة والصابئة 

والكرد الفيليني
وهك��ذا فأن البرملان يناقش تعديل التعديل لش��رط 

الشهادة االعدادية
اس��رع تعديل لقانون لم ميض عل��ى صدوره اقل من 

شهر
الدراس��ه  يناق��ش من��ح كوت��ا خلريج��ي  البرمل��ان 

االعداديه
ه��ل س��يكون خلريجي االعدادي��ه كوتا ف��ي البرملان 

مماثله لكوتا النساء وكوتا املكونات
مشروع تعديل قانون تعديل قانون االنتخابات تقدم 

به نواب من حملة الشهادة االعدادية
مش��روع القان��ون بتفصيل دقيق عندم��ا وضع حال 
يتمث��ل بقب��ول خريج��ي االعدادي��ة فق��ط للنواب 
املوجودين في البرمل��ان االن فقط اي ان القانون تولى 
حاملي هذه الشهادة من النواب تفصيله وخياطته 
له��م فق��ط بحي��ث ال يش��مل خريج��ي االعدادية 

االخرين.
كان��ت احملكم��ة االحتادي��ة قد عطف��ت حكمها في 
معاضدة قانون التعديل الذي حرم خريجي االعدادية 
من عضو مجلس النواب بدرجة وزير فيجب ان تتوفر 
فيه��م الش��هادة املطلوبة دس��تورياً وهي ش��هادة 
البكالوري��وس ل��ذا ف��ان النائب يج��ب ان تتوفر فيه 
الش��هادة اجلامعي��ة طاملا اش��ترط الدس��تور هذه 
الش��هادة للوزير ويجب املس��اواة في معاملة الوزير 

والنائب من حيث اشتراط الشهادة اجلامعية.



ثقافة10
تقرير

اصدارقراءة

خبر

البصرة ـ حبيب السامر:
بع��د جه��ود كبي��رة ومميزة م��ن قبل 
احتاد أدب��اء البصرة بالتع��اون مع احتاد 
االدباء املرك��ز العام، أكمل��ت اللجنة 
التحضيري��ة ملهرجان املربد الش��عري 
الثاني والثالثني )دورة الش��اعر كاظم 
احلجاج( التحضيرات الفتتاح املهرجان 
في غضون ايام، واعلنت اس��تعدادها 
ف��ي  املش��اركة  الوف��ود  الس��تقبال 
والع��رب  األجان��ب  م��ن  املهرج��ان 

والعراقيني في اخلارج والداخل.
أعلن ذل��ك الش��اعر حبيب الس��امر 
الناط��ق اإلعالم��ي للمهرجان وأضاف 
ان فعالي��ات املهرجان س��تنطلق يوم 
األربعاء الس��ابع من شباط اجلاري، في 
الساعة السادس��ة مساًء على قاعة 
املركز الثقافي النفطي مبدينة البصرة. 
وش��كر الس��امر كل اجلهات الراعية 
والداعمة والس��اندة للمهرجان، وقال 
ان��ه مت��ت تهيئة الس��كن املناس��ب، 
والبرامج الفنية املصاحبة للمهرجان، 
فضال ع��ن تنظيم عدة معارض فنية، 
وانه يس��تصدر جري��دة املربد لتواكب 
فعالي��ات املهرج��ان اليومي��ة، وأعرب 
الس��امر باس��م اللجنة التحضيرية 
للمهرجان عن االعتذار عن اس��تقبال 
م��ن ل��م ت��رد اس��ماؤهم ف��ي قوائم 
املدعوي��ن »منعاً لإلح��راج« كما قال، 
واوضح ان جلنة التش��ريفات س��تقوم 
باستقبال املدعوين من الداخل ابتداًء 
من صباح االربعاء القادم، كذلك اعلن 
عن عدم استقبال املرافقني ملن وجهت 

له الدعوة.
تضمن��ت قوائم املدعوي��ن العرب 57 

ش��اعرا واديبا من االمارات والسعودية 
ولبنان  والبحري��ن  وعم��ان  والكوي��ت 
واالردن  ومص��ر  واليم��ن  وس��ورية 
وفلسطني والس��ودان واملغرب واجلزائر 
وتون��س وليبي��ا، ويتصدره��م جميعا 
الشاعر االماراتي حبيب الصائغ، رئيس 

احتاد االدباء والكتاب العرب.
وم��ن االجان��ب غي��ر العرب دع��ي الى 
املهرجان 18 ش��اعرا واديبا من كل من 
ايران واليابان والدمنارك وطاجكس��تان 

وفرنسا وتركيا.
اما الشعراء واالدباء والكتاب العراقيون 
الذي��ن وجه��ت اليهم الدع��وة، فبلغ 
عددهم 16 ممن يعيش��ون ف��ي اخلارج، 

و210 في الداخل.
هنا اسماء املدعوين العراقيني:

من املقيمني في اخلارج:
اروى  هولن��دا،   - النصي��ر  ياس��ني 
كن��دا،   - عبدالواح��د  مصطف��ى 
عبدالرحمن املاج��دي- هولندا، طالب 
غالي - الدمنارك، صادق الصايغ - لندن، 
اياد عبداجمليد -االم��ارات العربية، كرمي 
العراق��ي - االم��ارات العربي��ة، ذي��اب 
ش��اهني - = =، وف��اء عبدالرزاق - لندن، 
ك��رمي الس��ماوي - الس��ويد، الفري��د 
س��معان - االردن، د.عقي��ل الناصري - 
السويد، احمد العزاوي - السويد، نزار 
ح��امت - االردن، د.ضياء خضي��ر - لبنان، 

شاكر لعيبي - تونس.
املدعوون من بغداد واحملافظات:

اجلناب��ي،  ابراهي��م  بليب��ل،  ابته��ال 
ابراهي��م احلري��ري، ابراهي��م اخلي��اط، 
ابراهيم قوريالي، د.ابراهيم مصطفى 
احلمد، اج��ود مجبل، أحم��د الثرواني، 
د.احم��د الظفيري،  الزبي��دي،  د.احمد 
احمد جاراهلل، احمد جبار غرب، احمد 

اجلندي��ل، احم��د عبداحلس��ني، احمد 
عبدالس��ادة، د.احم��د ع��زاوي، احمد 
فاضل، اس��امة غامن، آسو كمال نوري، 
اش��ور ملحم، افي��اء االس��دي، اماني 
الفاضل، امجد جنم الزيدي، أميد كرمي 
صالح، امي��ر احلالج، امنار م��ردان، آوات 
حس��ن ، اميان الوائلي، باقر الكرباسي، 

د.حتية اخلطيب، توفيق التميمي، جابر 
السوداني، د.جاسم اخلالدي، د.جاسم 
خلف الياس، د.جاسم محمد جسام، 
جب��ار الكواز، د.جم��ال العتابي، جمال 
الهاشمي، جمال جاسم امني، جمال 
نوري، جمي��ل اجلميل، ج��واد احلطاب، 
الش��مري،  حام��د  هاش��م،  د.ح��ازم 

حام��د عبداحلس��ني حمي��دي، حذام 
يوس��ف طاهر، حسام السراي، حسن 
السلمان، حسن سالم الدباغ، حسن 
القاصد،  د.حس��ني  محم��د س��عيد، 
حسني اخملزومي، حسني رشيد، حسني 
عالوي، د.حس��ني علي هارف، حس��ني 
محمد عجيل، حسينة عباس، د.حمد 

الدوخي، حمدية جبر مجيسر، حميد 
الربيع��ي، حميد اخملتار، حميد حس��ن 
جعفر، حنون مجيد، حياة الش��مري، 
حي��در احلج��اج، خالد احلس��ن، خضر 
خميس، د.خليل شكري هياس، د.راوية 
الش��اعر، رجاء الربيع��ي، رزاق الزيدي، 
رعد زامل، رعد كرمي عزيز،رفعت مرهون 
الصفار،رشيد هارون، ركن الدين يونس، 
رياض الغري��ب، رياض النعماني، رياض 
كشكول، ريسان اخلزعلي، زاهر موسى، 
زعي��م نصار، زهير اجلبوري، زهير بهنام 
بردى، زيد الش��هيد، زين��ب عبداالمير، 
س��افرة جميل حافظ، سامي نسيم، 
سداد هاش��م البياتي، سعد محمد، 
د.س��عد ياس��ني، س��عدية السماوي، 
الصاحل��ي،  د.س��المة  فت��اح،  س��الم 
سلمان داود محمد، سمرقند اجلابري، 
س��هيل جنم، ش��كر حاجم الصاحلي، 
عبداالمي��ر،  ش��وقي  عن��وز،  ش��الل 
ش��وقي كرمي حس��ن، صباح محسن 
جاسم، د.صبحي ناصر، صبيحة شبر، 
صف��اء محم��د عل��ي كاظ��م، صالح 
الس��عيد، ص��الح الس��يالوي، د.ط��ه 
حامد الش��بيب، ط��ه الزرباطي، عادل 
د.عارف  الياس��ري،  البصيصي، ع��ادل 
د.عام��ر  طال��ب،  عالي��ة  الس��اعدي، 
حس��ن فياض، عامر عبداالمير، عباس 
احلمدان��ي،  د.عبداالمي��ر  الس��المي، 
عبداجلباردروي��ش،  بج��اي،  عبداجلب��ار 
عبداحلسني البريسم، عبدالزهرة زكي، 
د.عبدالقادر جبار، عبدالكرمي العبيدي، 
د.عبدالك��رمي راضي جعفر، عبداملنعم 
االمير، عبدالهادي عباس، عصام شابا 
، عصام كاظم ج��ري، د.عقيل مهدي، 
عالء املفرجي، عالوي كاظم كشيش، 
عل��وان الس��لمان، علي االس��كندري، 

د.عل��ي الش��اله، علي الش��يال، علي 
الفواز، علي الالمي، د.علي حداد، علي 
ش��بيب ورد، علي فرح��ان، علي مجبل 
املليفي، عل��ي وجيه، علي��اء املالكي، 
الس��راي،  عم��ر  املس��عودي،  د.عم��ار 
عم��ر عبدالكرمي، عي��ال الظاملي، غرام 
فاض��ل  محم��د،  غس��ان  الربيع��ي، 
الفت��الوي، فاضل ثامر، د.فائز الش��رع، 
فراس الش��يباني، فراس الصكر، فرح 
الدوس��كي، فهد الصك��ر، فوزي اكرم 
تيرزي، قاسم الشمري، قاسم العابدي، 
قاسم بالش، قاس��م سعودي، قاسم 
وال��ي، كاظم مرش��د الس��لوم، كرم 
االعرجي، كرمي الرسام، د.كرمي شغيدل، 
كفاح وت��وت، د.ليلى اخلفاجي، د.مالك 
املطلب��ي، مال��ك مس��لماوي، د.مثنى 
كاظ��م ص��ادق، د.محمد اب��و خضير، 
محمد احمد فارس، د.محمد حس��ني 
ال ياس��ني، محم��د خض��ر احلمداني، 
محم��د عل��وان جب��ر، محم��د هادي، 
مرتضى احلمامي، م��روان عادل حمزة، 
مصطفى اخلياط، معن غالب س��باح، 
القريش��ي،  من��ذر عبداجل��ر، مه��دي 
مه��دي النهي��ري، مهن��د اخليكان��ي، 
موسى احمد اليوسف، موفق محمد، 
مؤي��د جنرس، ميث��م احلربي، ميس��رة 
هاش��م، ناجح املعموري، ناجح ناجي، 
ناج��ي ابراهيم، د.نادية هن��اوي، ناظم 
ناص��ر القريش��ي، نام��ق عب��د ذي��ب، 
ناه��ض اخلي��اط، نبيل نعم��ة اجلابري، 
جن��اح العرس��ان، نصير فلي��ح، نضال 
العياش، نوفل احلمداني، هادي الناصر، 
هدى محمد حمزة، هزبر محمود، وارد 
بدر الس��الم، وجيه عب��اس، د.وحيدة 
حس��ني، وليد حس��ني، وهاب شريف، 

ياس السعيدي، ياسني ياس.

بحضور عربي ودولي

البصرة تفتح ذراعيها لمهرجان المربد الشعري الثاني والثالثين 

جدل النص التسعيني 
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شعار املهرجان

الصباح الجديد ـ متابعات:
بإدارة الش��اعر طه الزرباطي رئيس احتاد 
ادباء وكتاب واس��ط، ضيف أدباء واسط 
الش��اعرة والتش��كيلية غرام الربيعي، 
للحديث عن جتربتها اإلبداعية في اللون 
والقصيدة، حتدثت الشاعرة عن جذورها 
الواسطية وسعادتها باالنتماء لواسط 
احلبيبة، كما تضمنت اجللس��ة دراسات 
نقدية في ش��عرها، منها قراءة للناقد 
حمي��د حس��ن جعفر:"يب��دو أن مجرد 
وجود امراة/انس��انة ف��ي حقل ثقافي ال 
بد له من أن يعمل على إعادة احلسابات، 
أن وجود الش��اعرة في حقل رجولي هو 
فع��ل ينتم��ي لالزاحة،لتجري��د احلي��اة 
من س��كونها، ش��عر وتش��كيل وأزياء، 

هكذا هي الش��اعرة غ��رام الربيعي في 
ممارساتها احلياتية ، كل واحد، مجموعة 
حق��ول متكنت الش��اعرة م��ن صناعة 
حقل قادر على املزاوجة بني نص الصورة 
/التشكيل و نص التدوين /الشعر ليجد 
ف��ي حقل األزي��اء ما ميثل فع��ال ابداعيا 
،ينتمي للفعل الروحي بعيدا عن الفعل 
الغريزي، رمبا هناك سردي وتشكيل /مي 
مظفر، إذ أن االنتم��اء لفعلني ابداعيني 
ف��ي أن واحد ميثل بع��ض اإلطاحة برؤية 
الرج��ل /الذكر، حول أن يك��ون أحدهما 
كافي��ا ألن تتحول امل��رأة الى كائن يقف 
خ��ارج طبيع��ة األنث��ى، ب��ل ان الرج��ل 
ذات��ه قليال م��ا يصادف القاريء ش��اعرا 
تش��كيليا، أو قاص��ا تش��كيليا، ع��ادل 

كام��ل مثاال، رمبا وج��ود أكثر من فرصة 
إب��داع حالة ن��ادرة، جب��را إبراهيم جبرا 
مثاال، قاصا وش��اعرا و روائيا، ومترجما، 
ش��عر وتش��كيل وأزياء ثقاف��ة حياتية 
متميزة ه��ذا ما يجد املتابع للش��اعرة 
غ��رام الربيعي، على الرغ��م من أهمية 
إع��ادة ترتيب األكث��ر بروزا، رمبا يش��كل 
ن��ص الص��ورة /ال��زي امللم��ح األول ذي 
قراءة العني، وس��لطة أعالم الصورة في 
صناعة الق��راءة العينية، ليتبعها الفن 
التش��كيلي كعمل حرفي بسبب توفر 
املع��ارض .وقاعات العرض، رمبا تش��كل 
اجلدران أكثر من فرص��ة ملعارض الهواء 
الطلق، وتوفر املتلقي، وثالثها القصيدة 
/الش��عر األكث��ر أهمي��ة رغ��م ضي��ق 

املس��احة واألق��ل بروزا بس��بب حاجتة 
إل��ى الفع��ل القراءاتي ال��ذي ال يجيده 

اجلميع".
بعدها قرأت الربيعي عددا من نصوصها 
التي كتبتها في سنوات متفرقة، ليفتح 
ب��اب املداخالت للحضور، ح��ول جتربتها 
الش��عرية ومع اللون، وقدمت الضيفة 
بدورها لوحة فنية من ابداعها الى احتاد 
أدباء واس��ط، تسلمها رئيس االحتاد طه 
الزرباطي، وقدم الصديق مناف العتابي 
رئيس البيت الثقافي الواس��طي دعوة 

للست غرام ال قامة معرضها الفني.
في ختام اجللسة وقعت الربيعي كتابها 
) ال أحد س��واي يجيدك(، وسط مباركة 

احلضور.

اتحاد أدباء واسط يحتفي بالشاعرة والتشكليلية غرام الربيعي

انوار عبد الكاظم الربيعي

..... فت��ح عل��ي س��عدون افاق��ا جديدة 
ام��ام النق��د االدب��ي احلدي��ث ح��ني قاد 
االجت��اه النفس��ي ف��ي دراس��ة نصوص 
الش��عراء ف��ي جدل النص التس��عيني 
الى التقدم النق��دي واثار بفضل قراءته 
املتنوعة املستوحاة من اصالته التراثية 
والسومرية حتديدا والتي مزجها بطابع 
التاثر الغرب��ي كونه قارئ لنصوص كبار 
الش��عراء الغ��رب وحت��ى النق��اد ..راح 
الس��عدون يبح��ث ع��ن منط��ق جديد 
في النقد يكرس��ه حليات��ه الفكرية في 
كيفي��ة تعامله مع الن��ص االدبي الذي 
يعك��س م��ن خالل��ه خصائ��ص اخرى 
متغي��رة الش��كال الفكر اخل��الق حيث 
تب��دو ق��ادرة على استكش��اف حقيقة 
الذات املبدعة ذات املنطق الوجداني في 
تعاملها مع الطبيع��ة الفنية القائمة 
عل��ى ادراك االحس��اس بجوان��ب احلياة 
املتعددة ..فمثال التشخيص البيولوجي 
في كتاب��ه عن احمد الس��عداوي ورعد 
زامل وباس��م فرات تعد س��ببا رئيس��ا 
في دف��ع قدرة الس��عداوي وزامل وفرات 
على اظه��ار العبقري��ة الفنية الن هذه 
االع��راض تغ��ري بارجاعها ال��ى نظرية 
التعويض عن النفس حني يكون وجدان 
التعبي��ر الفني نتيجة ملعاناة الكتاب او 
باالحرى الشعراء محققا من يقرا جدل 
النص التسعيني التعويض عن نواقص 
الوجدان النفس��ي في نصوص النخبة 
وم��ن مالحظات��ي مل��ا ق��رات بالنس��بة 
لعظمة هذا الكتاب ان حياة السعدون 
وفنه في الكتابة شيئا واحدا ال ينفصل 
في��ه االنس��ان ورمب��ا طغ��ى التحلي��ل 
على جان��ب البحث ف��ي عبقريته التي 
بامكان��ي اذا س��مح لي اس��تاذي الذي 
لم التقي��ه .....نس��بها ال��ى العبقرية 
اليونانية كاكتس��اب وليس جينا وراثيا 

بالتاكيد ...واجهد السعدون نفسه في 
البحث لذا شكل معيارا لفهم طبيعة 
احلياة التس��عينية م��ن خالل النصوص 

الس��الفة الذك��ر وغيره��ا كث��ر وجدت 
ف��ي كتاب��ه فاعتقد ش��كل نق��ده رؤيا 
فلس��فيه للحياة االدبية .وانا شخصيا 

وانا اقرا الكتاب شعرت باخلوف لعظمته 
وارتباط��ه بال��ذات م��ن خ��الل االمتزاج 
ب��ني تكوين��ي النفس��ي والبايولوج��ي 
وال ش��ك تاث��ري بالكتاب وما ج��اء فيه 
اثارة دواف��ع الكتابه ل��دي ..اما االعمال 
التي عرضها لنا الس��عدون لبعض من 
الش��عراء درس��ت الن��ص وبنيته فكل 
نص اخت��اره يعد ميدان��ا للتحليل وفق 
مناهج نقدي��ة مختلفة فم��ن املمكن 
ان يتأث��ر اجلي��ل اجلديد بجدلي��ة النص 
التس��عيني واالعم��ال االدبية عبارة عن 
بنية نسقية تعكس الواقع االجتماعي 
النصوص  واعتق��د مثل��ت  والتاريخ��ي 
ف��ي ج��دل الن��ص التس��عيني متثي��ال 
رمزيا ملعطيات واعي��ة في نفس االديب 
وهنا ثمة س��ؤال ؟ه��ل منظومة النقد 
العراق��ي ق��ادرة عل��ى كش��ف العيوب 
النس��قية ام ال ؟؟ ان الفرق بني التجربة 
احلقيقي��ة وبني التجرب��ة الوهمية التي 
س��رعان م��ا تختف��ي بانحس��ار موجة 
النش��ر واحلضور االجتماعي في الشارع 
الثقافي س��ردية رائعه جليل كامل وهنا 
اعادة النظر لوظيف��ة النقد التقليدية 
وطرح موضوعات تستحق ان متثل ثقافة 
اجلي��ل التس��عيني كدلي��ل وجتربة زاهر 
اجليزاني الش��عرية الرائدة واملبكرة تعد 
متعة وفائدة وتقرا بش��غف تام وهذا ما 
وضحه علي س��عدون في ج��دل النص 
التس��عيني ووظ��ف افكاره م��ن خالل 
النق��د الثقافي في كتابه كاس��تهالك 
للمس��تهلك الثقافي وليست في نقد 
الثقافه واطالق محور دراستها ورصدها 
وجتلياته��ا وظواهرها وحينما نقول ذلك 
فاننا نعني ان حلظة هذا الفعل هي في 
عملية االستهالك الثقافي النقدي ..اي 
االستقبال اجلماهيري والقبول من قبل 
القراء خلطاب ما ...ش��كرا علي سعدون 
...العراق ال يعقم ...هذا ما خرجت به من 

قراءتي جلدل النص التسعيني ... 

ص��در عن دار نش��ر مت��وز للطباعة 
دمش��ق  ف��ي  التوزي��ع  والنش��رو 
جدي��د  كت��اب  منتص��ف2017 
بعن��وان: ش��عرية الن��ص االدب��ي 
التن��وع واحلداثة ق��راءات في منجز 
حكي��م ال��داوودي االبداعي � حول 
والفن��ان  الش��اعروالقاص  جترب��ة 
التش��كيلي العراق��ي حكيم ندمي 
الداوودي االبداعية من اعداد وتقدمي 
الناقد العراقي طالل زينل س��عيد، 
وج��اء الكت��اب ف��ي 171 صفح��ة 
متضمن��اٍ قراءات نقدي��ة معمقة 
لنخبة م��ن االق��الم املعروفة حول 
جتربة الش��اعراالبداعية، مع اشادة 
موجزة في الغالف االخيرعلى وعيه 
الشعري املتقدم: � الداوودي شاعراً 
يتق��دم برؤي��ة ناضج��ة وتعك��س 
وعيه الش��عري املتقدم على أكثر 
من مس��توى، فلو نظرنا إلى نصه 
الش��عري بإمع��ان الكتش��فنا أنه 
يس��ير في القصي��دة احلديثة نحو 
مس��ارات خاص��ة بتجربت��ه، م��ن 
خالل لغة شعرية فيها الكثير من 
اخلصوصية التي ه��ي بحاجة إلى 
دراس��ة متمعنة، ومن خالل صورة 
ش��عرية يحاول رس��مها بطريقة 
نوعية لها عالق��ة وثيقة بتجربته 
ووعيه وتصوراته الفنية واجلمالية، 
فضال عن إيقاع شعري داخلي ينبع 
م��ن الفكرة وم��ن طبيعة األلفاظ 
الصوتي��ة  وعالقاته��ا  الش��عرية 
والداللي��ة، وغي��ر ذل��ك مم��ا يندرج 
التجربة  ف��ي س��ياق خصوصي��ة 
الش��عرية عن��د ال��داوودي، وحتى 
قصص��ه القصيرة ج��دا جدا كما 

يس��ميها أو كم��ا يطل��ق عليه��ا 
)نص��وص أدبي��ة( ففيه��ا الكثي��ر 
م��ن احلس الش��عري، إل��ى الدرجة 
الت��ي ميكنن��ا فيه��ا أن نلحق هذه 
النصوص بتجربته الش��عرية على 
نح��و أو آخر، مبا يعك��س رؤية أدبية 

موحدة لنصوصه بعيدا عن قضية 
التجني��س األدب��ي الت��ي تفص��ل 
شعره عن قصصه �. ومت في اكتوبر 
املاض��ي 2017ع��رض الكتاب اعاله 
ضمن منشورات الداراملشاركة في 

معرض عمان الدولي للكتاب.

شعرية النص االدبي التنوع والحداثة..

قراءات في منجز حكيم
الداوودي االبداعي

جانب من االحتفاء

غالف الكتاب

غالف الكتاب
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برنامج أميركي ملكافحة 
األيديولوجيات املتطرفة

اعلنت الواليات املتحدة، وزارة اخلارجية 
في 7 ابريل 2015  عن اعتمادها برنامج 
اميركي جديد ملكافحة األيدولوجيات 
املتطرفة وذلك ضمن اخلطط الدولية 
الرامي��ة إلى مكافحة اإلرهاب، تنظم 
وزارة اخلارجية االميركية برنامج تبادل 
األيديولوجيات  حتت عنوان "مكافحة 
م��ن   11 في��ه  يش��ارك  املتطرف��ة"، 
املمثلني احلكوميني رفيعي املس��توى 
م��ن دول التحال��ف الدول��ي ملكافحة 

تنظيم داعش.
ويأت��ي ه��ذا البيان كجزء م��ن اجلهود 
الت��ي تبذله��ا اخلارجي��ة االميركي��ة 
ملواجه��ة التط��رف العني��ف، من دون 
حتديد موعد دقيق لبدء هذا البرنامج، 
الذي يستمر أسبوعني. وبحسب بيان 
اخلارجية االميركية، يشجع البرنامج 
ونظراءه��م  الدولي��ني  املش��اركني 
أفض��ل  تب��ادل  عل��ى  االميركي��ني 
املمارس��ات والط��رق اجلديدة ملواجهة 
داعش. كما يوفر فرًصا لتعزيز التعاون 
الدول��ي ملكافحة التط��رف العنيف، 
من خالل مناقش��ات موضوعية تدور 
بني املشاركني واملسؤولني االميركيني، 
الفاعل��ة غي��ر احلكومي��ة  واجله��ات 
واجملتم��ع. اض��اف البيان: "م��ن خالل 
االجتماعات مع شركات التكنولوجيا 
واالتصاالت الرائدة، سيقوم املشاركون 
ف��ي البرنامج بدراس��ة س��بل تعزيز 
أنش��طة اتص��ال مكافح��ة اإلرهاب 

والبرامج املرتبطة بها".
وينتم��ي املش��اركون ف��ي البرنام��ج 

إل��ى دول عدة، بينها الع��راق اململكة 
العربي��ة الس��عودية وقط��ر والعراق 
والكويت.وه��ذا التب��ادل يوف��ر فرصاً 
لتعزي��ز التع��اون الدول��ي ملكافح��ة 
التطرف العنيف من خالل املناقشات 
املوضوعية بني املشاركني واملسؤولني 
االميركي��ني وخب��راء رس��ائل القطاع 
اخلاص والعالم��ات التجارية، واجلهات 
الفاعل��ة اجملتمعية وغي��ر احلكومية. 
م��ن خ��الل االجتماعات مع ش��ركات 
الرائ��دة،  واالتص��االت  التكنولوجي��ا 
س��يقوم املش��اركون بدراس��ة سبل 
تعزي��ز أنش��طة االتص��ال ملكافح��ة 

اإلرهاب والبرامج املرتبطة بها.

]2[ )لوكسبراس الفرنسية(
تلتزم الواليات املتحدة بكونها شريكاً 
بن��اء وملتزم في اجله��ود التي تقودها 
الزائفة  ملواجهة األيديولوجية  محلياً 
لداعش في الش��رق األوسط وخارجه. 
مت تصميم هذا النوع من دبلوماس��ية 
األفراد للمساهمة في جهود الواليات 
املتح��دة والتحال��ف لهزمي��ة داع��ش 

واحلط من قدراته.
ويشمل البرنامج زيارة إلى واشنطن، 
وس��ان  نيوي��ورك  ومدين��ة  س��ي  دي 
الس��ليكون.  وادي   / فرانسيس��كو 
املش��اركون قادمون من مصر والعراق 
وقط��ر  واملغ��رب  ولبن��ان  والكوي��ت 

واململكة العربية السعودية وتونس.
أملاني��ا قانون جدي��د ملكافحة اإلرهاب 

]1[
نفى وزي��ر العدل األملاني خالل ش��هر  
اإلج��راءات  تك��ون  أن   2015 فبراي��ر 
القانوني��ة اجلديدة ح��ول اإلرهاب أمرا 
مبالغا فيه، معتب��را أنها  تقع ضمن 

إج��راءات دولي��ة ملكافح��ة اإلره��اب. 
التخطيط  اجلدي��د  القان��ون  ويج��رم 
لاللتحاق مبقاتلني ف��ي اخلارج أو جمع 

تبرعات لهم 
ودافع وزير العدل األملاني "هايكو ماس" 
ع��ن خطط تش��ديد العقوب��ات ضد 
سفر الش��باب اجلهاديني إلى مناطق 
الصراع في الشرق األوسط. وقال ماس  
يوم27 فبراير2015 في البرملان األملاني 
)بوندستاغ( إن تشديد القانون اجلنائي 
الذي وافق عليه مجلس الوزراء األملاني 
لي��س إجراء مبالغا في��ه، كما أنه لم 
يأت كرد فعل على الهجمات اإلرهابية 
األخيرة التي شهدتها أوروبا . وأوضح 
ماس أن األمريتعلق باألساس بتطبيق 
إجراءات دولية كان مخططا لها منذ 
فترة طويلة. ويسمح القانون املرتقب 
إق��راره بتجرمي الراغب��ني في االنضمام 
"للجه��اد". ومبوجب��ه ميك��ن مقاضاة 
أي شخص يخطط للسفر من أملانيا 
"للمش��اركة في جرائم عنف تعرض 
أمن الدولة خلطر جس��يم في اخلارج" 
أو لالنضم��ام إل��ى أحد معس��كرات 
التدريب على تنفيذ عمليات إرهابية. 
كما يج��رم القانون اجلديد أيضا متويل 
اإلره��اب حتى ولو تعل��ق األمر بجمع 
مبال��غ قليلة من املال لتمويل س��فر 
"اجلهاديني". وتس��تند تلك التعديالت 
إل��ى ق��رار األمم املتح��دة الص��ادر في 
س��بتمبر  2014، وال��ذي يل��زم الدول 
األعض��اء باتخ��اذ إج��راءات مش��ددة 
ملكافح��ة اإلره��اب، بينها منع س��فر 
"اجلهادي��ني" إل��ى مناط��ق النزاعات. 
ويتبن��ى ن��واب االئت��الف احلاك��م في 
البرمل��ان األملان��ي مواق��ف مختلف��ة 
إزاء م��ا يس��مى بالتروي��ج للتعاطف 

م��ع اجلماع��ات اإلرهابي��ة، حيث يؤيد 
التحال��ف املس��يحي املنتمي��ة إليه 
املستش��ارة أنغيال مي��ركل جترمي تلك 
املمارس��ات، بينما يعارض ذلك احلزب 
االش��تراكي الدميقراطي املنتمي إليه 

"ماس".

سياسات اوروبية جديدة ملكافحة 
اإلرهاب على األرض

 إن املاني��ا ودول االحت��اد االوربي اتخذت 
الع��ادة  متام��ا  مش��تركة  خط��وات 
سياس��اتها ف��ي مكافح��ة االرهاب، 
فأص��دار القان��ون اجلديد ال��ذي يجرم 
جم��ع التبرعات ول��و قليل��ه او تأييد 
اجلماع��ات االرهابية تع��د جرمية، هي 
خط��وة باالجتاه الصحيح من ش��أنها 
حتجم نش��اط اجلماع��ات "اجلهادية" 

السلفية في اوربا. 
املشكلة ان اوربا كان لها فهم خاطيء 
ورمب��ا مقصود بت��رك ه��ذه اجلماعات 

تنشط على اراضيها ومنذ عقود.

]2[ )لوكسبراس الفرنسية(
DW)1[  تقرير هـ.د/ ح.ع.ح ) د ب أ[ 

إن تغيي��ر السياس��ات وحتجي��م هذه 
اجلماع��ات ج��اءت فق��ط ف��ي اعقاب 
تنامي خطر "اجلهاديني" العائدين من 
س��وح القتال وهذا مايثير الكثير من 
الشكوك بالعالقة مابني استخبارات 
ال��دول االوربية وه��ذه اجلماعات التي 
كانت في الغالب تقوم بتجنيدهم. إن 
اغلب املتورطني ف��ي عمليات ارهابية 
ف��ي اورب��ا او خارجه��ا كان��وا عم��الء 
لالس��تخبارات الغربية لكنهم لعبوا 
الدور امل��زدوج. وفي اية ح��ال فأن اوربا 
تتبع االن سياس��ة اكث��ر صرامة جتاه 

هذه اجلماعات رغم حتديات مش��كلة 
داخ��ل  البش��رية  والق��وة  امليزاني��ة 
االس��تخبارات واالم��ن ، القانون ممكن 
ان يع��رض دول اوربا الى انتقادات حول 
تضيق احلريات والشفافية، التي كانت  
اورب��ا تهاحم بها حكوم��ات املنطقة 

مع الشكر والتقدير

روما تقر تدابير جديدة ملكافحة 
اإلرهاب ]5[

أعلن وزير الداخلي��ة اإليطالي أجنلينو 
الفان��و الثالثاء 10 فبراير/ ش��باط عن 
مجموع��ة من التدابير لتعزيز س��بل 
مكافحة اإلرهاب، تستهدف املقاتلني 
األجان��ب الذي��ن ينتم��ون لتنظيمات 
متش��ددة.  وأوضح الوزير في تصريح 
صحف��ي أن روما س��تضيف أحكاما 
جديدة إل��ى قانونها اجلزائ��ي تنطبق 
عل��ى الذي��ن ينضم��ون إل��ى صفوف 

منظمات إرهابية في اخلارج
وتتمثل األحكام اجلزائية بالسجن ما 
بني 3 و6 سنوات ل�"املقاتلني األجانب" 
في إيطالي��ا، إضاف��ة للممولني ومن 
ميدون أيدي املس��اعدة لهم، بحس��ب 
ما قاله الوزير. وأضاف قائال إن" القتال 
في اخل��ارج بات جنح��ة"، مضيفا أنه 
قبل إق��رار هذه التعدي��الت القانونية 
الس��لطات  باس��تطاعة  يك��ن  ل��م 
اإليطالي��ة مالحقة ه��ؤالء "املقاتلني 
األجان��ب" بنحو قانون��ي. وكان الوزير 
أعلن قبل أس��ابيع أن عدد اإليطاليني 
الذي��ن يقاتلون في اخل��ارج إلى جانب 
 50 نح��و  يبل��غ  إرهابي��ة  تنظيم��ات 
شخصا. وش��ددت إيطاليا العقوبات 
بح��ق األف��راد الذين ميج��دون اإلرهاب 
عب��ر اإلنترنت مع إم��كان غلق مواقع 

تطبيقا إلجراءات قانونية جديدة

مشروع قانون البرملان الفرنسي 
االستخباراتي يثير االنتقادات   ]3[  
أثار مشروع القانون الذي أقره البرملان 
الفرنس��ي يوم 24 يوني��و 2015، املزيد 
من اجل��دل والغضب بني نواب البرملان، 
بحيث أقر القانون مبنح أجهزة اخملابرات 
احلكومية مزي��ًدا من احلرية بالتنصت 
أصدرت��ه  والت��ى  املواطن��ني  عل��ى 
احلكوم��ة باس��م مكافح��ة اإلرهاب. 
ج��اء إصدار فرنس��ا ملش��روع القانون 
في إط��ار غضبها بش��أن تس��ريبات 
التجس��س األخي��رة الت��ي قامت بها 
الواليات املتحدة على آخر ثالثة رؤساء 
فرنس��يني، فضاًل عن الهجمات التي 
قت��ل فيه��ا 17 ش��خًصا أوائ��ل يناير 

2015 في باريس. 

]1[ ه�.د/ ح.ع.ح ) د ب أ(
] 5 [ ) أ ف ب(
] 3 [ ) أ ف ب(

كم��ا أوضح��ت احلكومة ب��أن إصدار 
ه��ذا القانون ف��ي إط��ار حمايتها من 
االقتصادي��ة،  التجس��س  هجم��ات 
ويح��دد النص مجموعة واس��عة من 
مهام ألجه��زة االس��تخبارات ونظام 
الترخي��ص والرقاب��ة ليعتم��د عل��ى 
عدد م��ن تقني��ات التجس��س منها: 
"زرع أجهزة التنص��ت، والكاميرات أو 
تركي��ب البرمجي��ات للحص��ول على 
كافة بيانات االتصال".  ويس��مح هذا 
القانون الجهزة االستخبارات باختراق 
"االرهابي��ني" احملتمل��ني ومراقبته��م 
من خالل اذونات اداري��ة بدون املوافقة 

املسبقة من قاض.

وعلى اث��ر اعتداءات يناي��ر 2015 التي 
اوقع��ت 17 قتيال في فرنس��ا، بات من 
الضروري س��ن قوانني من اجل "وضع 
اطار لعمل )اجهزة مكافحة االرهاب( 
"املناس��بة  الوس��ائل  ومنحه��ا" 
للتص��دي للتهديد" اجله��ادي. واقرت 
احلكوم��ة ف��ي ه��ذا الس��ياق بوجود 
"ثغرات" في االمن في فرنسا. ويكون 
باالمكان مبوجب القانون اجلديد القيام 
بعملي��ات "اعت��راض امن��ي" حملت��وى 
واالتص��االت  االلكتروني��ة  الرس��ائل 
الهاتفية ولكن فق��ط اذا كانت على 
ارتباط مباش��ر بالتحقيق. كما ينص 
القان��ون عل��ى "اللج��وء ال��ى اجهزة 
لتس��جيل كالم اش��خاص وصورهم، 
او لبرامج معلوماتية تلتقط البيانات 
املعلوماتي��ة" ما سيس��مح لعناصر 
االس��تخبارات بوض��ع ميكروفون��ات 
وكاميرات جتس��س وغيرها اينما يرون 
ذلك ضروريا مبا ف��ي ذلك اقامة مراكز 
تتبع هواتف املش��تركني التي تسمح 
باعت��راض االتصاالت ف��ي مربع معني، 
او  به��م  مش��تبه  اتص��االت  س��واء 
املقرب��ني منهم. وين��ص القانون على 
سبيل املثال على التقاط ما يتم نقره 
على مفاتيح هات��ف معني بنحو اني. 
كما يل��زم القانون مش��غلي خطوط 
الهات��ف وم��زودي االنترنت بتس��ليم 
الس��لطات كل ما ميك��ن ان يجمعوه 

من بيانات.

ــي املانيا،  ــي، مقيم ف ــث عراق * باح
ــة اإلرهاب  ــي مكافح ــص ف متخص

واالستخبارات
ــر وتوزيع  و الكتاب صادر عن  دار نش

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

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

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

الحلقة 41

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

البارزانية واحالفها  نزحت العشيرة 
بعد ختام الثورة ال��ى ايران ومكثت 
حت��ى اوائ��ل الع��ام 1947 ح��ني قرر 
م��ال مصطفى اللج��وء بأتباعه الى 
اراضي االحتاد السوفياتي وارتأى اخوه 
الش��يخ احمد الع��ودة الى االراضي 
العراقية بس��ائر العش��يرة سكنوا 

مخيمات ومعسكرات مؤقتة .
وكان اجمللس العرفي العسكري الذي 
ش��كل في حينه في اربيل قد اصدر 
احكام��ا غيابية في قضية واحدة او 
عدة قضاي��ا . على ما بلغ مجموعه 
)111( متهم��ا بعضه��م باالع��دام 
شنقا وبينهم مال مصطفى واخوه 
الش��يخ احمد والضباط الس��بعة 
الذي��ن التحق��وا بالث��ورة الى جانب 
س��تة وعش��رين اخرين ونال البقية 
ب��ني  تت��راوح  مختلف��ة  احكام��ا 
االشغال الشاقة املؤبدة وبني احلبس 

الشديد . 
ووجدت الشرطة فرصتها في عودة 
العش��يرة بالبح��ث ع��ن احملكومني 
فراح��وا يطوف��ون في املعس��كرات 
وبأيديهم مذك��رات احلبس الصادرة 
من اجمللس العس��كري فوقعوا على 
هذا الفتى ال��ذي اصبح رجال . وكان 
اس��مه طب��ق اس��م محك��وم من 
مقاتل��ي البرزاني الذي��ن رافقوه في 

املسيرة . فأخذ واودع السجن . 
استهوتني املسألة بقدر ما تهولت 
عنصر الغ��در والظلم فيه��ا . وفي 

الي��وم التال��ي تقدم��ت بطلب الى 
التحقي��ق االس��تاذ )ضياء  حاك��م 
ش��يت خطاب( وهو زميل الدراس��ة 
الذي نوهت باسمه في صدر حديثي 
. مطالب��ا باطالق س��راح الس��جني 
توفيق��ا للم��ادة 283 او 286 )ان لم 
تخ��ن الذاك��رة( م��ن قان��ون اصول 
احملاكمات اجلزائية . وال اتذكرها نصا 
وأضنها مستنس��خة م��ن القانون 
االنكلي��زي العام املوغ��ل في القدم 
وهي القاعدة القانونية التي يس��ير 
عليه��ا القض��اء هن��اك والقض��اء 
االميركي املعروفة بأسم  وفحواها 
بق��در م��ا اتذك��ر "ان��ه اذا بلغ علم 
حاك��م ذي س��لطة )قاض��ي حتقيق 
او قاض��ي جزاء ( بأن ش��خصا ما قد 
سجن او اعتقل من دون وجه حق او 
من دون ان توجه اليه تهمة او يرتكب 
جرم��ا .فعليه بعد التحقق من ذلك 

ان يأمر بأطالق سراحه ".
وكن��ت عامل��ا بش��وق )ضي��اء ( الى 
تناول ما قد يعد من قبيل الس��وابق 
القضائية بالعناية واالهتمام . كان 
دائما يفخر بأنه تلميذ الدكتور عبد 
الرزاق الس��نهوري القانوني املصري 

الطائر الصيت وله معه مراسلة . 
طلب اوال احضار الس��جني ملعاينته 
وضب��ط اقوال��ه وبع��د ان تأكد من 
صحة االدعاء احاله الى جلنة طبية 
لتقدير عم��ره . واتفقنا على العمل 
القضية  لتعل��ق  وعقالنية  به��دوء 
الس��لطة  بث��ورة منظم��ة كلفت 
كثي��را م��ن الس��معة والتغطي��ة 

االعالمي��ة . ال س��يما تل��ك االنب��اء 
املزعج��ة التي كانت تذاع عما يدبره 
البارزاني��ون الالجئ��ون , وع��ن النبأ 
اخملتلق بأن السلطة السوفياتية قد 
منح��ت مال مصطفى رتب��ة جنرال 

وانها تدرب رجاله الخ...
قدرت اللجن��ة الطبية عمره احلالي 
بثمانية عش��ر علما كحد اقصى . 
وكانت اخلطوة الثانية االطالع على 
ملف احملاكم��ة العرفية احملفوظ في 
وزارة الدفاع للتثبت من هوية احملكوم 
احلقيق��ي الغائ��ب . ولم تس��تجب 
ال��وزارة ال��ى الطل��ب واحتجت في 
واحد م��ن ردودها ب��أن امللف هو من 
اس��رار الدول��ة وال ميك��ن اخراج��ه . 
ومرت االس��ابيع بني اخ��ذ ورد وضاق 
ص��در )ضياء( وه��دد برفع املس��ألة 
ال��ى وزي��ر العدلي��ة . وف��ي ذات يوم 
اس��تدعاني ففزعت اليه فأوعز الى 
حاجبه بأغالق الباب وعدم السماح 
الحد بالدخول . ثم اش��ار الى ملف 
س��مكه يقارب خمس بوصات قائال 
: انهم ارسلوه بصحبة ثالثة ضباط 
من رك��ن االدارة وه��م ينتظرون في 
الغرف��ة اجمل��اورة " خذ منه م��ا تراه 
وس��جل على عج��ل العي��ده اليوم 
. ام��ا ان��ا فقد فحصت الش��هادات 
وتأك��د ل��دي ان الش��خص احملكوم 
االصلي كان احد قادة فصائل الثوار 
بعم��ر يزيد عن الثالثني وال ميكن قط 
ان يك��ون س��جيننا هذا وق��د اثبت 

ذلك".
كان يع��رف اهتمام��ي ومتابعات��ي 

السياس��ي ال س��يما ف��ي القضية 
الكردي��ة عموم��ا . دف��ع بامللف الى 
ي��دي . وال اطيل علي��ك فقد نقلت 
كل ما اس��تطعت نقل��ه واذكر اني 
ركزت على نقل بعض الرسائل التي 
كان يبع��ث بها م��ال مصطفى الى 
والبريطانيني  العراقيني  املس��ؤولني 
وعلى عدد كبير من التقارير السرية 
. وعل��ى رس��ائل ضبط��ت موجهة 
الى زعماء ورؤس��اء كورد قبل القيام 
بالثورة . وقد شاءت املقادير ان انتفع 
مبا استنس��خت . بعد ثالثة عش��رة 
سنة كما سآتي اليه بعد قليل . وال 
اطي��ل فقد اصدر قاض��ي التحقيق 
ق��راره بأط��الق س��راح موكل��ي . اال 
ان مدي��ر الس��جن لم يعب��أ ورفض 
التنفيذ , فطلبت تأييد قرار القاضي 
بصفته��ا  الكب��رى  احملكم��ة  م��ن 
االستثنائية وحصلت على املصادقة 
ايض��ا . كان كالنا يترقب نهاية هذه 
املعرك��ة القضائي��ة الفري��دة ف��ي 
تاري��خ القضاء العراق��ي ففي حني 
اصرت ادارة السجون على االحتفاظ 
به س��جينا االمر الى استطالع رأي 
دي��وان التدوي��ن القانوني ف��ي وزارة 
العدل . وطال انتظار القرار حتى بدا 
وكأن القضية ضائعة . ثم حصل ما 
لم يكن في حس��باننا . ففي اواخر 
العام 1949 جرى حفل افتتاح بناية 
احملاكم اجلديدة ودعي االستاذ حسني 
جميل وزير العدل اذ ذاك باملناسبة . 
لم اشعر اال واالستاذ ضياء يلكزني 
ويهمس في اذني قائال :" احلق بالوزير 

وه��و يعرف��ك واعرض علي��ه االمر" 
ففعلت , قال االس��تاذ جميل :"ماذا 
لو جئت الى بغداد ؟"قلت :"اذن على 
وزارتك ان تدف��ع نفقاتي " فضحك 
وتن��اول دفت��را وقلم��ا م��ن جيب��ه , 
ولم مير اس��بوع حت��ى ورد قرار ديوان 
التدوي��ن القانوني القاض��ي باخالء 
س��بيل الس��جني . وكان قد قضى 

سنتني وبضعة اشهر . 
ومت��ر الس��نون س��راعا الج��د ك��م 
خدمن��ي استنس��اخ املعلومات من 

ملف احملاكمة العرفية .
في االش��هر االولى من العام 1961 
كان��ت االجواء مكهربة وعبد الكرمي 
قاس��م يتهيأ الن��زال ضربته باحلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني وقد مهد 
لها بالهجوم املبطن على ش��خص 
رئيس��ه البارزان��ي . ش��عرنا بذل��ك 
عندما انتهز فرصة زياره له الى مقر 
الفرق��ة الثالث��ة او الرابع��ة فألقى 
خطابا تناول فيه ش��خص البارزاني 
بالعي��ب وصنفه في ع��داد العمالء 
وخدم االجنبي من دون ذكر االس��م 
اال انه ذكر اس��ماء بعض املسؤولني 
البريطاني��ني الذي��ن وج��ه البارزاني 
رس��ائله اليه��م . فلم يب��ق مجاال 
للش��ك فيمن يستهدفه الدكتاتور 
. وتداولن��ا في )خة ب��ات( في املوقف 
والرد فأستبقت وقلت "هذه حصتي 
فدع��وا الرد ل��ي" وكان لي ذلك وفي 
صبيح��ة الي��وم التال��ي او بع��ده , 
واجه قاس��م على صفحات خه بات 
من الرد ما يس��تأهل حتديدا صريحا 

وعقوبة ادبية ملن تع��ود على اعتبار 
اقواله ايات بينات . 

حزب الشعب 
السياس��ية  حياتك��م  ب��دأمت  س: 
واحلزبية باالنتماء الى حزب الشعب 
الذي رأس��ه املناضل املع��روف )عزيز 
ش��ريف( ث��م قدمتم اس��تقالتكم 
منه وانتميتم الى احلزب الدميقراطي 
الكردستاني متى كان ذلك وكيف . 

هل لك ببعض تفاصيل؟ 
باالحرى كنت واحدا من املؤسس��ني 
العش��رة او نحوه��م املوقعني على 
طل��ب االجازة , ال م��ن املنتمني بعد 
االج��ازة . كان ذل��ك زم��ن انبع��اث 
احلياة احلزبية في العراق وقد منحنا 
االجازة في اوائل ش��هر نيس��ان من 

العام 1946. 
وكن��ت لت��وي ق��د انهي��ت خدم��ة 
ال��ى  وع��دت  االحتي��اط  الضب��اط 
مزاول��ة املهنة . خالل م��دة وجودي 
في احل��زب كنت معتم��د الفرع في 
مدين��ة املوصل . ولم انت��ِم للحزب 
ف��ور  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
اس��تقالتي ب��ل م��رت فت��رة تقارب 

السنتني . 
س: أسباب االس��تقالة ونشاطكم 
السياس��ي خالل فت��رة عضويتكم 
؟ م��اذا ع��ن رفاقك��م املؤسس��ني . 
اميك��ن تزويد القراء بص��ورة عن اجلو 
السياس��ي العام الذي كان يس��ود 
الع��راق في اثناء قيام االحزاب ما هو 

مصير احلزب بعد استقالتكم ؟
ل��م يعش حزب الش��عب بش��كله 

العلن��ي اال مدة قصي��رة ال تزيد عن 
سنة واحدة او بضعة اشهر وعندها 
اصدرت حكوم��ة )صالح جبر ( قرارا 
بألغ��اء اجازته و اجازة ح��زب االحتاد 
الوطن��ي ال��ذي كان يرأس��ه )عب��د 
الفت��اح ابراهي��م ومحم��د مه��دي 
اس��تقالتي  اجلواهري(.وبخص��وص 
, مت ذل��ك باالتفاق مع )عزيز ش��ريف( 
ومم��ا   . وبع��د حدي��ث مس��تفيض 
اذك��ره ان االس��تاذ عزي��ز ادرك متاما 
وجاهة اس��بابي في حينه حتى انه 
ش��ق عليه ان يصدر كتابا بتوقيعه 
بقب��ول االس��تقالة وبحك��م تل��ك 
العالق��ة الصميم��ة الرائع��ة التي 
ش��دتنا بعضنا الى بع��ض وارتقت 
طوال الس��نني لتغدو عالقة عائلية 
. صداقة متينة ل��م تقو االيام على 
الني��ل منها برغ��م البع��د الزمني 
واالخت��الف العقائ��دي . قلي��ال م��ا 
التقينا خالل نصف القرن الذي عقب 
لقائنا االول . فأذا التقينا فكأننا كنا 
معا يوم ام��س . ال اريد التحدث عن 
االس��تاذ )عزي��ز( هنا بأكث��ر من هذا 
خش��ية ان يخلو وطابي مما ادخر من 
كالم عنه عند االجابة على السؤال 
التاس��ع من حواركم وقد عينتموه 

لي باالسم .

ــيدان مؤيد  ــوارات الس ــرى احل *اج
والكتاب  ــى  ــعيد يحي ــب وس طي
ــورات دار أراس للطباعة  ــن منش م
والنشر، منشورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 8
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متابعة الصباح الجديد: 

ش��هدت مواه��ب كل فري��ق ببرنامج »ذا 
فويس كيدز« في حلقة النهائيات حلظات 
عصيبة، ق��دم خالله��ا املتنافس��ون كل 
طاقته��م على املس��رح للف��وز ب »أحلى 

صوت« في موسمه الثاني.
وغنى كل مدرب مع فريقه وأشعال املسرح 
مع��اً، وبعد انته��اء كل فريق م��ن الغناء، 
أعلن املدرب عن اسم املوهبة التي تأهلت 
للتصفي��ة األخيرة، والبكاء س��يطر على 
بعض املواه��ب املس��تبعدة منهم جورج 
عاص��ي وماريا قحط��ان، وأطربت احلاصلة 
على اللقب في موس��مه األول لني احلايك 
اللبنانية اجلمه��ور بصوتها بأغنيتها »أنا 

بكبر«.
وبعد تأه��ل املواهب أش��رقت أحمد وجلي 
للتصفي��ات  لبي��ض  وحم��زة  املس��رحي 
النهائية، انتهى األمر بحصول املتس��ابق 
حمزة لبيض بلقب »أحلى صوت« بالعالم 
العرب��ي، وبذلك يف��وز مدرب��ه »القيصر« 
كاظم الس��اهر على جائزة أحسن مدرب 

ألحلى صوت.
ونش��رت الصفح��ة الرس��مية للبرنامج، 
، فلم��ا حيا للحظة فوز حم��زة والقيصر، 
وخت��م املتس��ابق املغربي املوس��م الثاني 

بغنائه »قدك املياس«.
يذك��ر أن��ه في خت��ام املوس��م الثاني من 

البرنام��ج، أعلنت قناة »إم بي س��ي«، عن 
جوائز أحلى صوت، أبرزها: منحة دراس��ية 
قيمته��ا 200 ألف ريال س��عودي، وأغنية 
خاص��ة ب��ه، وتصوي��ر فيدي��و كلي��ب في 
»ديزني الن��د«، بجانب توفير رحلتني األولى 
إلى لندن برفقة األهل، واألخرى إلى »ديزني 

الند باريس«.
وق��د حرص عدد كبير م��ن جنوم الفن على 
تهنئة حم��زة لبيض وكان على رأس��هم 
مدربه املطرب كاظم الس��اهر الذي كتب 

على صفحته الشخصية مبوقع التواصل 
االجتماع��ي »تويت��ر«: ألف مب��روك حلمزة 
لبيض وجميع املواهب في املوس��م الثاني 
بوجودكم سيكون املستقبل بخير. شكرا 

لدعمكم وتصويتكم.
كم��ا هنأت املطرب��ة أحالم، حم��زة قائلة: 
مب��روك حم��زة ص��وت تس��تحق اللقب، 
وأضاف��ت: »حم��زة عش��ر س��نوات رب��ي 
يحرس��ك حبيبي سلطنه عجيبة لطفل 

مثل سنه ما شاء اهلل« .

هذا ووجه الفنان كاظم الساهر عضو جلنة 
التحكيم في برنامج املواهب الغنائية »ذا 
فويس كيدز« رسالة للمتسابقة أشرقت، 

واعًدا إياها بدعمها.
ووفًق��ا ملا ذك��ره مصدر داخ��ل فريق عمل 
البرنامج فإن الفنان كاظم الساهر التقى 
باملتس��ابقة أش��رقت بعد إعالن النتيجة 
النهائي��ة وفوز املتس��ابق املغرب��ي حمزة 
لبي��ض باللقب، بعد منافس��ة أس��عدت 
العالم العرب��ي، وأعادت الق��وة للبرنامج 

املّته��م باس��تبعاد أق��وى املواه��ب خالل 
مرحلة املواجهة.

ويأتي ذلك التتويج بعد أخبار وشائعات كان 
آخرها نبأ التالعب في نسب التصويت في 
نتيجة برنامج »ذا فويس كيدز« في ضجة 
عارمة على مواق��ع التواصل االجتماعي، 
وذلك بع��د اتهام��ات بتخفي��ض تكلفة 
حي��ث  املتس��ابقني،  لبع��ض  التصوي��ت 
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« و»تويتر« أنباًء تفيد بتخفيض 
للمتس��ابق  التصوي��ت  تكلف��ة  لبن��ان 
اللبناني، من دوالر ونصف لنحو 57 سنًتا.

وفي س��ياق ُمتصل، قال مصدر من داخل 
إدارة »أم بي س��ي – MBC«، إنه لم يتس��َن 
جملموع��ة القنوات التحقق من األمر إال أنه 
أكد عدم وج��ود عالقة لبرنامج »ذا فويس 
كيدز« بتخفي��ض لبنان تكلفة التصويت 
للمتس��ابق اللبنان��ي، م��ن دوالر ونص��ف 

لنحو 57 سنًتا.
وأضاف املصدر في تصريحات صحفية، أن 
ه��ذا التخفيض ليس م��ن صالحيات إدارة 
أم بي س��ي، وليس لها أي��ة عالقة به، وأن 
من قام به��ذا اإلجراء، ش��ركة االتصاالت 
عل��ى  ملواطنيه��ا  كتش��جيع  اللبناني��ة 

التصويت، بحسب قوله.
وأكد أن اإلدارة تتعامل مع كل املتسابقني 
تام��ة،  وبحيادي��ة  السياس��ة  بنف��س 
والتصويت من كل بلد لصالح أي مشترك 

ليس له أي تدخل أو سيطرة عليه.

متابعة الصباح الجديد:  
يُنصح بتعبئة السيارة بالوقود 
ف��ي اللي��ل وذلك ألن��ه عندما 
تكون ح��رارة األرض باردة تكون 
كثاف��ة البنزين أعل��ى، وعندما 
ترتف��ع درجة احلرارة تقل كثافة 
البنزي��ن، يكم��ن الس��بب ألن 
الوقود يخزن ف��ي احملطات حتت 
األرض، لذل��ك عندما تش��تري 

البنزين في األوقات احلارة تأخذه 
أقل كثافة مم��ا يعني أنك تدفع 
ثمن لتر واحد مقابل كمية تقل 
عن لتر، واذا كنت من األشخاص 
الذين يهتمون بتوفير املال، اتبع 

هاتني النصيحتني.
نصائح متعلقة بتعبئة الوقود

عن��د التعبئ��ة ال تضغ��ط يد 
املضخ��ة على أقصى س��رعة 

الفائ��دة م��ن ذلك ه��ي أن كل 
خراطي��م ض��خ الوق��ود حتتوي 
واسترجاع  على خاصية حبس 
األبخ��رة املتصاع��دة ف��ي أثناء 
الوق��ود  ض��خ  وان  التعبئ��ة 
بس��رعة س��يؤدي إل��ى حت��ول 
املزيد من الوق��ود إلى بخار يتم 
س��حبه وإعادته خل��زان الوقود 
الرئيسي حتت األرض فتجد في 

النهاي��ة أن��ك لم حتص��ل على 
كامل كمية الوقود التي دفعت 

ثمنها.
-   قم بتعبئة خزان الوقود وهو 
نصف ف��ارغ ألن الوق��ود يتبخر 
بنحو  أس��رع مما نتصور وكلما 
قلت كمية الهواء كمية الهواء 
املوجودة في خزان الوقود كلما 

قلت كمية الوقود املتبخر.

نجوم يهنئون حمزة لبيض على الفوز بلقب »ذا فويس كيدز2«

للمرة الثانية »القيصر« يحصل
 على لقب أحسن مدرب لـ »أحلى صوت«

أمأل السيارة بالوقود لياًل وليس نهارًا 

»آصيلة« المغربية  .. ساحة 
للمشغوالت والفن التشكيلي

ال تط��أ قدم��اك س��احة أو ش��ارعاً أو زقاق��اً في 
صي��ف مدين��ة أصيل��ة الس��اكنة عل��ى ضفة 
احمليط األطلس��ي في ش��مال اململكة املغربية، 
إال وتقابل��ك األش��كال واأللوان املش��غولة برؤى 
صاغه��ا فنان��ون من أبن��اء الب��الد والعالم خالل 
موس��مها الثقافي الدولي، الذي ما يزال حريصاً 

على موعده السنوي منذ 40 عاماً.
فنانون توزعت مش��اغلهم بني معارض وورشات 
أقيم��ت في قصر الثقافة ومركز احلس��ن الثاني 
للملتقي��ات الدولي��ة، إضاف��ة إل��ى العمل في 
اله��واء الطلق على جداريات في س��احات وأزقة 

املنطقة القدمية.
هواٌء عليٌل، وفضاٌء ساحٌر يجذبان الزائر للمشي 
في الطري��ق نحو املنطق��ة التاريخي��ة بدروبها 
الضيق��ة ومنازلها املتش��حة بالبي��اض والزرقة 
في تراّص جميل، وأبوابها ونوافذها امللونة بزرقة 
ُمشعة واخضرار براق، وجدارياتها املُزينة برسوم 
فنانني تش��كيليني من ش��تى املدارس واألجيال، 
واألسوار احمليطة بها التي يعود تاريخها إلى عهد 

البرتغاليني

شركة أزياء تطلب عارضين ال تقل 
اعمارهم عن 45 عاًما

خرجت ش��ركة روس��ية عن القال��ب التقليدي 
ونشرت إعالنا تطلب فيه عارضني بشرط أال يقل 
عمر املتق��دم منهم عن 45 عام��ا، ومن املعروف 
أن كل ش��ركات األزياء تطلب عارضني في س��ن 

الشباب، ثم يتقاعدون في الثالثني.
 أراد مؤس��س الش��ركة أن يك��ون للمتقاعدي��ن 
م��كان في مدونت��ه، وأن يختلف ف��ي تقدمي أزياء 
شركته، وبالفعل تلقى العديد من الطلبات من 

كبار السن تراوحت أعمارهم بني 45 و85 عاماً.

جنون الغزالن يهدِّد ماليين البشر
»ع��دوى جنون الغ��زالن ميكن أن تنتقل للبش��ر« 
كان ه��ذا مفاد حتذيرات ذكره��ا علماء أميركيون 
وكندي��ون، مؤكدي��ن أنَّ هذا امل��رض ميثل مخاطر 

جسيمة على البشرية.
وحّذر العلماء من أنَّ البيانات األولى ملرض »جنون 
الغزالن« تؤّكد خطورت��ه، وأّنه من املمكن جتاوزه 
للحواجز البيولوجية بس��رعة، كما أنَّ خطورته 
تتع��ّدى مرض )اعتالل الدماغ اإلس��فنجي( الذي 

يتسّبب مبرض »جنون البقر«.
وأظهرت نتائ��ج بحثية أجريت على قرود »مكاك 
ريسوس��ي«، أنَّ العدوى انتقلت إليها بعد تناول 
حل��وم الغ��زالن املصاب��ة بالوب��اء، وهو م��ا يؤكد 

احتمالية انتقال املرض إلى البشر.
ووفًق��ا لصحيفة الي��ف رو، فإنه ما ي��زال الدواء 
الفعال ضد »جنون الغ��زالن« قيد التطوير وغير 

كاف إلنقاذ البشر في حالة اإلصابة بالعدوى.

كش��فت دراسة أميركية حديثة أن 
مركبات طبيعية مس��تخلصة من 
العنب، ميكن تطويرها كعالج فعال 
مل��رض االكتئ��اب، خاص��ة للمرضى 
للعالج��ات  يس��تجيبون  ال  الذي��ن 

احلالية للمرض.
الدراسة أجراها باحثون مبستشفى 
ماونت س��يناي في مدينة نيويورك، 
 Nature( ونش��روا نتائجها في دورية

Communications( العلمية.
وف��ي دراس��ة أجريت عل��ى الفئران، 
اختب��ر الباحث��ون مركب��ات حمض 
 )DHCA( »الديهيدروكافي��ك« 
Mal-( و«مالفيدي��ن جلوكوس��يد« 
gluc( املوج��ودة بنح��و طبيعي في 

العنب.
ووج��د الباحث��ون أن ه��ذه املركبات 
الطبيعي��ة تخف��ف م��ن االكتئاب 
األساس��ية  اآللي��ات  باس��تهداف 

املكتشفة حديًثا للمرض.
وكش��فت الدراس��ة أن التجارب ما 

قب��ل الس��ريرية الت��ي أجريت على 
الفئ��ران، وف��رت أدل��ة عل��ى ق��درة 
املركبات املس��تخلصة م��ن العنب 
امل��رض  آلي��ات  اس��تهداف  عل��ى 

الرئيسة لعالج االكتئاب.
ه��ذه  تدع��م  الفري��ق،  وبحس��ب 
الدراس��ة بق��وة احلاجة إل��ي إجراء 

اختب��ارات جديدة وحتدي��د املركبات 
التي ميكنه��ا عالج مرضى االكتئاب 
للعالج��ات  يس��تجيبون  ال  الذي��ن 

احلالية للمرض.
وق��ال قائد فري��ق البح��ث الدكتور 
جوليو ماريا باسينيتي إن »املركبات 
املس��تخلصة م��ن العن��ب لديه��ا 

القدرة على حتسني مقاومة األمناط 
باالكتئ��اب  الش��بيهة  الظاهري��ة 

املزمن الناجم عن اإلجهاد«.
وأض��اف أن »ه��ذا النه��ج العالجي 
ميكن أن يوفر وس��يلة فعالة لعالج 
مجموع��ة فرعي��ة من األش��خاص 
الذين يعانون م��ن االكتئاب والقلق، 
وهي حال��ة تؤث��ر عل��ى الكثير من 

الناس«.
أميركية س��ابقة  دراس��ة  وكان��ت 
كش��فت أن تن��اول العن��ب األحمر 
يس��اعد في تخفيف حدة االكتئاب 

بني مرضاه.
وأضافت أن مركب »الريسفيراترول« 
واألكس��دة  لاللتهاب��ات  املض��اد 
املتواج��د بص��ورة طبيعية في جلد 
أن يعم��ل  العن��ب األحم��ر، ميك��ن 
عل��ى من��ع االلتهاب��ات، فض��الً عن 
الس��لوكيات املرتبط��ة باالكتئ��اب 
الت��ي تتعرض لضغ��وط اجتماعية 

وللتعب.

العنب يطرد االكتئاب

ملونشريط
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفس��ك ف��ي مواقف حرجة وتش��عر 
ف��ي هذه األثن��اء بالضعف. في ح��ني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أس��اليب صحيح��ة لتحاول تنفيذ 
خططك بالطريقة املثلى بالنسبة لك. حترك 
بسرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة للجهود 
التي بذلتها. عليك نقل املعلومات إلى اآلخرين 

بالطريقة الصحيحة دون إضافة أو نقصان.

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
��ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغير فعَّ
أن حت��رز تقدًما على حس��اب اآلخري��ن، فذلك 
التص��رف ق��د يخل��ق العديد من املنافس��ني 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استس��لم لهذا الدافع الداخلي واس��تقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
ونش��اطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالش��ريك، فهو في انتظ��ارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
عل��ى ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتب��ه إلى أس��لوبك ف��ي التط��رق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الش��يء و ل��ن ترغب في البق��اء لوقت 
طوي��ل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األم��ور ليس��ت جي��دة في م��كان العم��ل وأنت 
ال تس��تطيع إجن��از س��وى القلي��ل. ال جتعل ذلك 
يخيف��ك، فه��ذه املراح��ل جت��يء ثم تذه��ب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

س��تعم أجواء م��ن االرتياب تس��توجب منك 
اتخ��اذ موق��ف، وس��تجد حالًي��ا صعوبة في 
التخلي ع��ن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الس��لبية التي ق��د تكون نابعة 

من املاضي. 

س��يحاول أح��د األش��خاص أن يس��بقك إلى 
خّط النهاي��ة و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تق��وم ببع��ض الزيارات حالي��ا وأن تقبل مبا 
يقول��ه لك اآلخرون ألن بعض األمور س��تخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكن��ك الت��ودد إل��ى األش��خاص الذين قد 
مينعونك من حتقي��ق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن م��ن االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكن��ك أن تبتع��د ع��ن احمليط��ني ب��ك ألن 
ذلك س��يؤدي إلى ح��دوث بعض املش��كالت. 
ستغضب ألنك ستس��مع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في ي��أس. إذا قمت بأفضل ما عندك فس��وف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وح��دة قي��اس الطاقة o من أس��اليب 

اخلط العربي
7. نص��ف ول��ول o معن��اه كثي��ر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. س��كرتير س��ابق لألمم املتح��دة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مش��روب محبب o اس��م فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منس��وب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنس��ان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كان��ت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910



مدريد ـ وكاالت:
تصدر اإلس��باني خوان ماتا جنم نادي 
خط وس��ط نادي مانشستر يونايتد 
ترتي��ب الالعب��ني كأفض��ل الالعبني 
تس��جيالً لألهداف من الركالت احلرة 
املباشرة في الدوري اإلنكليزي املمتاز 
والدوريات األوروبية اخلمسة الكبرى.

وتف��وق مات��ا عل��ى أس��ماء المعة 
وكبيرة أشهر منه في تنفيذ الكرات 
الثابتة، بعدما س��دد 22 ركلة حرة ، 
سجل منها خمسة أهداف بنسبة 
تهدي��ف بلغت %22 أي انه يس��جل 
تقريباً هدفاً كلما س��دد أربع ركالت 
حرة تتاح لفريقه في بطولة الدوري 

املمتاز.
ولم يك��ن الثاني س��وى األرجنتيني 
باول��و ديباال جنم نادي يوفنتوس الذي 
سجل في الدوري اإليطالي 8 أهداف 
بعدما س��دد 38 ركلة حرة مباشرة 

بنسبة جناح بلغت 21%.
فيليب  البرازيلي  املايس��ترو  وسجل 
كوتينيو مع نادي ليفربول خمس��ة 
أه��داف في بطول��ة ال��دوري املمتاز 
بعدما س��دد 26 ركلة ح��رة قبل أن 
يترك »الليفر« ويحزم حقائبه باجتاه 

نادي برشلونة اإلسباني في امليركاتو 
الشتوي خالل شهر يناير املاضي.

مارك��وس  اإلس��باني  رابع��اً  وج��اء 
تشيلس��ي  ن��ادي  جن��م  ألونس��و 
اإلنكليزي، بنس��بة تهديفية بلغت 
%18 ، بعدم��ا س��دد 22 ركل��ة حرة 
مباش��رة لصال��ح »البل��وز« ترج��م 

أربعة منها إلى أهداف.
ويعتبر الصربي ميراليم بيانيتش جنم 
خط وسط نادي يوفنتوس اإليطالي 

األكثر تهديًفا هذا املوسم بواسطة 
الركالت املباشرة ، بعدما بلغ رصيده 
التهديف��ي 11 هدف��اً س��جلها من 

خالل تنفيذه 76 مخالفة.
وخل��ت قائمة العش��رين األولى من 
األسماء الوازنة املعروفة، حيث غاب 
عنه��ا األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي 
هداف برش��لونة والدوري اإلسباني ، 
حي��ث يعزى غي��اب »البرغوث« الذي 
يعتبر احد أفضل مس��ددي الركالت 
احلرة بيسراه الذهبية إلى تراجع عدد 
اخملالف��ات التي حص��ل عليها ناديه 
الكتالون��ي على مش��ارف منطقة 

جزاء اخلصم.
كم��ا غاب ع��ن القائم��ة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو املتراجع مع ناديه 
ري��ال مدري��د اإلس��باني ، كما خلت 
الالئح��ة أيض��اً من اس��م البرازيلي 
نيمار دا سيلفا رغم تألقه مع ناديه 
باري��س س��ان جيرم��ان الفرنس��ي ، 
مثله مث��ل الدول��ي اإلنكليزي هاري 
كني مهاجم نادي توتنهام هوتسبير 
اإلنكلي��زي واملتصدر جلائ��زة »احلذاء 
الذهبي« على الصعيد احمللي والثاني 

على الصعيد القاري.
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باريس ـ وكاالت:

أك��د الالع��ب الدول��ي البرازيلي 
نيم��ار دا س��يلفا جونيور عالقته 
اجلي��دة مع كل زمالئ��ه في فريق 
الفرنسي،  باريس س��ان جيرمان 
مب��ا فيه��م النج��م األوروغوياني 
الذي تش��ير  اديس��ون كافان��ي، 
ن��وع  لوج��ود  التقاري��ر  بع��ض 
م��ن التوت��ر بينهما بس��بب دور 

»الزعامة«.
وأرجع نيمار سبب حصوله على 
جائ��زة أفضل العب ف��ي الدوري 
الفرنسي لشهر ديسمبر املاضي 
إلى مس��اعدة عناصر الفريق له، 
مشيراً إلى أّن اجلوائز الفردية هي 

نتاج للعمل اجلماعي اجليد.
وقال نيم��ار في حوار م��ع املوقع 
الرس��مي لن��ادي باري��س س��ان 
فتراتي  أفضل  »أعي��ش  جيرمان: 
حالي��اً وه��ذه أفض��ل انطالق��ة 
لي م��ع أي فريق لعبت ل��ه، إّنها 
حلظات رائعة وفخور بكوني جزء 

من هذا النادي«.
وأض��اف: »لدي عالق��ة جيدة مع 
جميع عناص��ر الفريق وباألخص 
كيليان مبابي وإيدنسون كافاني 
وأنخي��ل دي ماري��ا ف��ي الهجوم، 
ونتواصل سوياً بلغة كرة القدم، 
فلدين��ا عناصر جيدة للغاية هي 
ما تسببت في القوة الهجومية 

والتهديفية للفريق«.
وتابع مستطرداً: »األمر ال يتوقف 
علينا نح��ن الثالثي فقط، ولكن 
نفس��ها  اللعب  طريقة صناعة 
وبداي��ة الهجمة هي س��ر تفوق 

الفريق«.
ونف��ى النجم البرازيل��ي التقارير 

املتحدثة عن رغبت��ه في مغادرة 
باريس سان جيرمان و العودة إلى 
اس��بانيا لالنضم��ام لن��ادي ريال 
مدري��د:، حيث ق��ال: »ال أخطط 
للرحي��ل. مغامرت��ي ف��ي س��ان 

جيرمان بدأت للتو«.
وأك��د أّن��ه ال يس��عى لتحقي��ق 
أي مج��د ش��خصي م��ع »البي 
اس ج��ي«، ولكّن��ه يهت��م أكثر 
بتق��دمي أفض��ل م��ا لدي��ه م��ع 

الفريق للمس��اهمة في التتويج 
بتس��جيل  س��واء  باأللق��اب، 

األهداف أو صناعة الفرص.
اجلدي��ر بالذك��ر أّن نيم��ار انضم 
لباريس س��ان جيرمان في صيف 
2017، قادم��اً من نادي برش��لونة 
اإلس��باني، مقاب��ل 222 ملي��ون 
يورو، ف��ي أغلى صفقة في تاريخ 

انتقاالت الالعبني.
من جانب اخر، كشفت صحيفة 

ب��أن  الفرنس��ية  »لوباريزي��ان« 
مخاوف نادي باريس سان جيرمان 
م��ن الوقوع ف��ي اخت��راق قواعد 
نظام اللع��ب املالي النظيف قد 
زال��ت متاماً ، وأن النادي اصبح في 
وضع مال��ي متوازن بحس��ب ما 
تتطلب��ه قواعد االحت��اد األوروبي 

لكرة القدم )يويفا( .
وأك��دت الصحيف��ة املقربة من 
النادي الباريس��ي ، ب��ان بيع عقد 

البرازيلي لوكاس م��ورا إلى نادي 
توتنه��ام هوتس��بير اإلنكلي��زي 
ف��ي »امليركاتو الش��توي« بنحو 
25 ملي��ون ي��ورو ث��م بي��ع عقد 
غونس��الو  البرتغال��ي  املداف��ع 
غيدي��س املُع��ار لنادي فالنس��يا 
في نهاية املوس��م لقاء نحو 35 
مليون يورو ، سوف ينعش خزينة 
النادي وسيجنبها بشكل نهائي 
االصطدام مع االحتاد القاري بعد 

اب��رام عقد رعاي��ة جديد مع أحد 
الرعاة.

وأشار التقرير الى أن النادي يتوقع 
جن��ي م��ا ال يقل ع��ن 50 مليون 
يورو س��نوياً م��ن عق��د الرعاية 
اجلدي��د، وهو ما سيس��اهم في 
تعزي��زه من إيرادات اخلزينة املالية 
للفريق، مؤكدة في السياق ذاته 
ب��أن اإلدارة تلقت طلبات باجلملة 
من عدة شركات ترغب في وضع 
اس��مها وش��عارها على قميص 
الفريق لالس��تفادة من شهرته، 
بعدم��ا اصبح يضم في صفوفه 
أملع االسماء، خاصة بعد التعاقد 
م��ع النج��م البرازيل��ي نيم��ا دا 
سيلفا من نادي برشلونة ، حيث 
يعتبر من أكثر الالعبني تداوالً في 

منابر التواصل االجتماعي.
هذا ووجد »العمالق الباريس��ي« 
نفس��ه ف��ي موق��ف ح��رج عند 
بداية املوسم ، ومهدداً بعقوبات 
من قبل االحتاد األوروبي ، بس��بب 
جتاوزه أسس قواعد اللعب املالي 
النظيف بعد تعاقده مع الثنائي 
نيمار دا س��يلفا و كيليان مبابي 
مقابل نح��و 400 مليون يورو، مما 
رفع من تكاليفه دون ان تصاحب 
لتحقيق  إي��رادات كافي��ة  ذل��ك 

التوازن املالي للنادي.
اجلدي��ر ذك��ره ب��أن باريس س��ان 
جيرمان ق��د حق��ق أرباًحا جيدة 
منذ بداية املوسم اجلاري بفضل 
مبيع��ات قمص��ان الن��ادي التي 
بلغت مستويات قياسية بفضل 
التعاقد مع نيمار ومبابي ، فضالً 
ارتف��اع مداخ��ل مباريات��ه  ع��ن 
اجلماهي��ري  احلض��ور  بس��بب 
الغفير ل� »حديقة األمراء« لذات 

السبب.

سان جيرمان يجني 50 مليون يورو سنويًا من عقد رعاية جديد

نيمار يكشف حقيقة عالقته مع كافاني وينفي رغبته بالرحيل

نيمار

ماتا

ميونيخ ـ وكاالت:
ف��از روبي��رت ليفاندوفس��كي، مهاجم فريق 
باي��رن ميونخ األملاني، بجائزة أفضل العب في 

بولندا لعام 2017.
وحق��ق ليفاندوفس��كي هذه اجلائ��زة للمرة 
الس��ابعة على التوال��ي، بعد أن س��جل 53 
هدف��ا ف��ي 2017، متس��اويًا م��ع إدينس��ون 
كافاني وكريستيانو رونالدو، وأقل بهدف عن 
ليونيل ميسي، وبثالثة عن هاري كني.. واحتل 
مهاج��م بوروس��يا دورمتوند الس��ابق، صدارة 
هداف��ي التصفيات األوروبي��ة املؤهلة لكأس 

العالم 2018، برصيد 16 هدًفا.
ويتربع ليفاندوفس��كي على ص��دارة هدافي 
البوندسليجا بصيد 18 هدًفا، بفارق 5 أهداف 

عن أقرب مالحقيه.

لندن ـ وكاالت:
خضع العب وسط مانشستر يونايتد اإلجليزي 
واملنتخ��ب البلجيك��ي مروان فالين��ي لعملية 
جراحية ف��ي ركبته، ومن املتوق��ع أن يعود إلى 
املالعب في آذار املقبل بحس��ب ما كش��ف أول 

امس مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وق��ال موريني��و بعد ف��وز يونايتد عل��ى ضيفه 
هادرس��فيلد -2صفر ف��ي املرحلة السادس��ة 
والعش��رين من الدوري املمت��از »خضع لعملية 
جراحي��ة ه��ذا الصب��اح. ال أري��د الدخ��ول في 
التفاصي��ل، أفض��ل أن يق��وم بذل��ك األطب��اء 
بش��كل رس��مي ومن ثم نضع املعلومات على 
موقعنا الرسمي. لكنها ليست نهاية املوسم 
بالنس��بة له، على اإلطالق.. وكش��ف مورينيو 
أن العب وس��طه البلجيكي »خض��ع لعملية 
جراحي��ة بس��يطة ف��ي الغض��روف املفصلي 
اخلارج��ي، وأود االعتقاد أن باس��تطاعته العودة 

نهاية آذار.
وأصي��ب فالين��ي بع��د 7 دقائ��ق عل��ى دخوله 
كبديل ف��ي املباراة التي خس��رها يونايتد أمام 
توتنه��ام صف��ر2- األربع��اء ف��ي ال��دوري، وهو 
انضم إلى العاجي اريك بايي والس��ويدي زالتان 
ابراهيموفيت��ش الغائب��ني عن الفريق بس��بب 

اإلصابة أيضا.

مدريد ـ وكاالت:
أصيب املدافع الدولي املغربي زهير فضال بقطع 
في وتر اخيل مساء أول أمس في املباراة التي فاز 
فيه��ا فريقه ريال بيتيس عل��ى فياريال 2-1 في 

الدوري اإلسباني.
وأصي��ب فض��ال )27 عاما( املنتق��ل مؤخرا من 
ديبورتيف��و أالفيس، في الدقيق��ة 52 وخرج من 
امللع��ب، وق��د يبتعد ع��ن املالعب لنحو س��تة 

أشهر بحسب ما كشف ناديه.
وكتب بيتيس في بيان »س��نبقى س��تة أشهر 
من دونك، لكننا واثقون بأنك ستعود إلينا أكثر 
ق��وة«. من جانبه، كتب الالعب«س��أبقى بعيدا 
لبع��ض الوقت، لكن قوتي هي دائما مع زمالئي 

في الفريق«.
ول��م يلع��ب فضال م��ع املنتخ��ب املغربي منذ 
حزي��ران املاضي، لك��ن حظوظه كان��ت كبيرة 
باالنضم��ام إل��ى التش��كيلة التي س��تخوض 
املونديال ضمن اجملموعة الثانية إلى جانب إيران 

وإسبانيا والبرتغال.

ليفاندوفسكي أفضل العب 
في بولندا للمرة السابعة

مورينيو يكشف عن 
فترة غياب فاليني

إصابة قوية ُتبعد 
فضال حوالي ستة أشهر
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مفكرة اليوم

واتفورد ـ تشيلسي

التسيو ـ جنوى

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

مدريد ـ وكاالت:
ميتل��ك إرنس��تو فالفي��ردي، املدي��ر 
املعاون،  وجهازه  لبرش��لونة  الفني 
خطة من أجل إراح��ة جنوم الفريق 
الذين يش��اركون بصورة مس��تمرة 
مواجه��ة  قب��ل  املوس��م،  ه��ذا 
تشيلس��ي اإلجنليزي ف��ي ذهاب دور 
ال���16 م��ن دوري أبط��ال أوروبا بعد 

أسبوعني.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 

الكتالونية، أن فالفيردي سيحافظ 
على التشكيلة األساسية وكامل 
جنوم��ه ف��ي لق��اء الديرب��ي الليلة 
بإياب  وفالنس��يا اخلميس املقب��ل، 
نصف نهائي كأس ملك إس��بانيا، 
قبل بداية فت��رة "التدوير والراحة" 
لنجوم مثل جيرارد بيكيه وليونيل 
وأندريس  ولويس س��واريز  ميس��ي 

إنيستا وبوسيكتس وراكيتيتش.
وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي 

س��يريح الالعبني املذكورين سلفا 
بعد مباراتي إس��بانيول وفالنس��يا 
ف��ي األس��بوع بداي��ة م��ن لقائ��ي 
خيتافي وإيب��ار في األي��ام املقبلة، 
ليكون��وا جاهزي��ن بدني��ا ملوقع��ة 

تشيلسي.
وكان فالفي��ردي أراح ميس��ي ف��ي 
مباراتني هذا املوسم، أمام يوفنتوس 
اإليطالي وسبورتينج البرتغالي في 

دور  اجملموعات لدوري أبطال أوروبا.

العواصم ـ وكاالت:
أعلنت اللجن��ة األوملبية الدولية، 
أول امس، رفع اإليق��اف الذي كان 
قد فرض على نظيرتها البرازيلية، 
إث��ر إدع��اءات الفس��اد املتعلق��ة 

بأوملبياد ريو دي جانيرو 2016.
ج��اء ذلك قب��ل أي��ام قليل��ة من 
األوملبي��ة  األلع��اب  دورة  انط��الق 
الشتوية، املقررة في بيوجن تشاجن.

وذكرت اللجنة في بيان »احلكومة 
املش��كالت  البرازيلي��ة حلت كل 

األوملبية  للجنة  املقنع  بالش��كل 
الدولية«.. وكانت اللجنة األوملبية 
البرازيلي��ة، قد أوقف��ت في العام 
املاضي، بعد القبض على كارلوس 
نوزمان الذي ت��رأس اللجنة لفترة 

طويلة.
وألق��ي القبض عل��ى نوزمان )75 
عام��ا( ف��ي اخلامس من تش��رين 
أول املاضي، لالش��تباه في أعمال 
فس��اد، تتمثل في ش��راء أصوات، 
من أج��ل حصول ري��و دي جانيرو، 

على حق استضافة أوملبياد 2016.
وأوقف نوزمان بش��كل مؤقت عن 
عضويته الش��رفية ف��ي اللجنة 
الي��وم  ف��ي  الدولي��ة،  األوملبي��ة 
التالي، كما انس��حب من اللجنة 
طوكي��و  ألوملبي��اد  التنس��يقية 

.2020
وبعدها بأس��بوع، استقال نوزمان 
األوملبي��ة  اللجن��ة  رئاس��ة  م��ن 
البرازيلي��ة، وح��ل مكان��ه باول��و 

واندرلي تيكسييرا.

نيويورك ـ وكاالت:
واصل كليفالند كافاليرز وصيف 
املاض��ي  املوس��م  ف��ي  البط��ل 
س��قوطه، وخس��ر 120-88 أمام 
ضيف��ه هيوس��تون روكتس، في 
األمريك��ي  الس��لة  ك��رة  دوري 
املاضي��ة..  الليل��ة  للمحترف��ني 
وهذه هي الهزمية 13 في آخر 20 
مباراة لكافاليرز الذي يعاني على 

مستوى الدفاع.
ول��م يكن روكتس بحاجة لوجود 
جيمس هاردن لفترة طويلة على 
أرض امللعب، واكتفى مبش��اركته 
في 31 دقيقة س��جل خاللها 16 

نقط��ة.. وكان التأل��ق من جانب 
كريس بول ال��ذي أحرز 22 نقطة 
11 متري��رة حاس��مة،  باإلضاف��ة 
وأضاف رايان أندرسون 21 نقطة 
لصاحب املركز الثاني في القسم 
الغرب��ي.. ول��م يتق��دم كافاليرز 
عل��ى منافس��ه طيل��ة املب��اراة، 
ووص��ل الف��ارق إل��ى 35 نقط��ة 
وسط أداء دفاعي سيء لصاحب 
األرض، الذي اكتفى العبه ليبرون 

جيمس بتسجيل 11 نقطة.
الثالث  ويحت��ل كافاليرز املرك��ز 
في القس��م الشرقي برصيد 30 
فوزًا مقابل 21 هزمية، فيما حقق 

روكت��س فوزه الرابع على التوالي 
ليرف��ع رصي��ده إل��ى 38 انتصارًا 

فيما خسر 13 مرة.
ولم تك��ن 31 نقط��ة من كيفن 
ليتف��ادى جولدن  دورانت كافية، 
س��تيت وري��ورز حام��ل اللق��ب 
دنف��ر  أم��ام   108-115 الهزمي��ة 
ناجتس، لكنه حافظ على صدارة 
القس��م الغربي برصيد 41 فوزًا 
و12 هزمية.وسجل ستيفن كوري 
24 نقط��ة، لك��ن ب��دالء ناجتس 
 35 بتس��جيل  الف��ارق  صنع��وا 
نقطة مقاب��ل 19 نقطة أحرزها 

بدالء وريورز.

اللجنة األولمبية ترفع اإليقاف عن البرازيل

NBA سقوط مروع لكافاليرز في

جدة ـ وكاالت:
أح��رز ديفيد كولته��ارد لقب بطل 
األبطال، للمرة الثانية في س��باق 
األبط��ال للس��يارات، ال��ذي أقيم 
باستاد امللك فهد في الرياض، أول 
امس، بعد فوزه ف��ي النهائي على 
النرويج��ي، بيتر س��ولبيرج.وتفوق 
س��ائق فورم��وال 1 الس��ابق، ف��ي 
سباقني على سولبيرج، الذي ميلك 
لقب��ني ف��ي بطولة العال��م لرالي 

اختراق الضاحية.
وه��ذا هو املوس��م اخلام��س على 
التوال��ي، ال��ذي يتوج فيه س��ائق 

س��بق له املش��اركة ف��ي فورموال 
1،باللقب.

ولم يش��ارك أي س��ائق حالي في 
فورم��وال 1، ف��ي النس��خة الت��ي 
للم��رة  الري��اض،  اس��تضافتها 
األولى في الش��رق األوس��ط، بعد 
اعت��ذار سيباس��تيان فيت��ل ع��ن 
عدم املش��اركة.. وق��ال كولتهارد، 
في مقابل��ة تلفزيونية: »كان علي 
االجته��اد ودق��ات قلبي تتس��ارع.. 
أش��كر س��ولبيرج على املنافسة 
الرائعة، فهو بط��ل ورياضي رائع«.
وأضاف ضاح��كا: »عندم��ا ودعت 

كأس األمم، أم��س، ق��رر ابن��ي عدم 
استكمال املشاهدة«.

وتاب��ع: »م��ن الرائع إقامة س��باق 
األبط��ال للم��رة األول��ى، هن��ا في 
الري��اض، واألجواء كان��ت جميلة.. 
)رئيس  فريدريك جونسون  أش��كر 
سباق األبطال( وفريقه، على احلدث 

الرائع«.
البال��غ عمره  واعت��زل كولته��ارد 
46 عام��ا، س��باقات فورموال 1 في 
2009، قب��ل أن يناف��س في بطولة 
األملاني��ة،  الس��ياحية  الس��يارات 

لثالث سنوات حتى 2012.

كولتهارد يفوز بسباق األبطال في السعوديةبرشلونة يبدأ خطة االستعداد لتشيلسي

»ماتا» أفضل مسجل أهداف للركالت 
الحرة في الدوريات األوروبية



إعالم المركز الوطني
جمعي��ة  م��ن  يتيم��اً   150 انتظ��م 
التعاون اخليري��ة ضمن صفوف املركز 
الوطني لرعاية املوهبة الرياضية في 
شتى األلعاب، ضمن اطار التعاون بني 
اجلمعية وبني وزارة الشباب والرياضة 
وزي��ر الش��باب  بحس��ب توجيه��ات 
عبط��ان،  احلس��ني  عب��د  والرياض��ة 
واملدي��ر العام لدائرة ش��ؤون االقاليم 

واحملافظات، طالب املوسوي.
وق��ال مدير املركز الوطن��ي للموهبة 
الرياضي��ة، بس��ام رؤوف، ان انخ��راط 
األيتام ف��ي املركز الوطن��ي باأللعاب 
املتنوعة في العطل��ة الربيعية، تعد 
فرصة جيدة الكتشاف الطاقات التي 
ميلكه��ا االيتام ضمن اط��ار رعايتهم 
وتعزي��ز وتنمي��ة مواهبهم في احلقل 

الرياضي.
واضاف: حترص مالكات الوزارة ودوائرها 
على فتح اف��اق التعاون م��ع اجلميع، 
فالرياض��ة وتطوره��ا تتطلب البحث 

ع��ن املوهوب��ني وصق��ل امكاناتهم، 
لذلك حرص��ت اجلمعي��ة التي تعنى 
بدع��م األيت��ام والفقراء وه��ي احدى 
املنظمات االنس��انية غي��ر احلكومية 
برئاس��ة محم��د مهدي م��كاوي إلى 
مفاحتة الوزارة/ دائرة ش��ؤون األقاليم 
واحملافظ��ات إلى فس��ح اجمل��ال ل� 35 
يتيم��اً من اجل االلتح��اق بفرق املركز 
الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الرياضية 

بهف اكتش��اف طاقاته��م الرياضية 
باش��راف  صقله��ا  عل��ى  والعم��ل 
الكفاءات التدريبي��ة اخلبيرة العاملة 
في املركز الوطني، وهذا شيء ايجابي 
ج��دا، مت التفاعل معه بنح��و متميز 
وس��خرت الدائ��رة جهوده��ا الجن��اح 
حض��ور االيتام للتدريب��ات التي تقام 
في العطلة الربيعية التي بدأت منذ 

اجلمعة.
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»المنتخبات« تناقش 
تحضيرات لقاء السعودية

الجوية يستغني
 عن 5 العبين

مديرية شباب الصدرتقيم 
أنشطة منوعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد عض��و احتاد الك��رة، رئيس جلن��ة املنتخبات، 
فالح موسى، أن اليوم االثنني، سيشهد اجتماعا 
للجنت��ه مع اجله��از الفني للمنتخ��ب العراقي، 
بقيادة باس��م قاس��م، للتعرف على رؤيته فيما 
يخص املباراة الدولية الودية أمام السعودية، في 

28 شباط اجلاري.
وقال موس��ى، في تصريحات صحفي��ة إن األمور 
س��تتضح فيما يخص استدعاء الالعبني احملليني 
واحملترفني اليوم، متمنيا مش��اركة عدد كبير من 
احملترفني في املباراة.. وأش��ار إلى أنه يس��عى إلى 
حتقيق ذل��ك من خ��الل احلصول عل��ى املوافقات 
الرس��مية ملش��اركة أكبر عدد من الالعبني، رغم 
وج��ود عقبة كبي��رة تتلخ��ص في دخ��ول أندية 
احملترفني العراقيني، مرحلة حرجة، مما يصعب أمر 

التحاقهم باملنتخب.
وأوضح موس��ى أن احتاد الكرة متمس��ك باجلهاز 
التدريب��ي للمنتخب الوطن��ي، حتى نهاية عقده 
برغ��م رص��د احلكوم��ة العراقي��ة ملي��اري دينار 
للتعاق��د م��ع م��درب أجنب��ي، لك��ن ال توجد أي 

حتركات إال بعد شهر آب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي القوة اجلوية االستغناء عن 5 العبني، 
بق��رار من مدي��ره الفن��ي بداعي ع��دم حاجة 
الفري��ق له��م. والالعبون اخلمس��ة هم، قيس 
مقداد، محمد ناصر«نومي«، طاهر حميد، ثامر 

برغش، وجواد كاظم.
وس��لمت إدارة القوة اجلوية الالعبني اخلمس��ة 
متهي��ًدا  به��م،  اخلاص��ة  االس��تغناء  بطاق��ة 

النتقالهم ألي نادٍ آخر.
وكان الن��ادي دعم صفوف��ه بالعبني جدد خالل 
األس��ابيع املاضي��ة، وه��م احملت��رف الكروات��ي 
مومنفيتش، وصالح س��دير، أحمد عبداألمير، 

مصطفى حسني، ومصطفى محمد معن.
يشار إلى ان القوة اجلوية يقوده املالك التدريبي 
املؤلف من راضي شنيش��ل ومس��اعديه جبار 
هاشم ورزاق فرحان ومدرب حراس املرمى صالح 
حميد، يقف حاليا في املركز اخلامس في ترتيب 

الئحة الدوري املمتاز وله 22 نقطة.

بغداد ـ كريمة الركابي*
اق��ام احت��اد ك��رة الق��دم املصغر بالتع��اون مع 
مديرية ش��باب ورياضة مدين��ة الصدر بطولة 
اجلمهورية على ملعب منتدى ش��باب جميلة 
ومبش��اركة ثمان اندية وبحضور حسام صاحب 
اجلزائ��ري مدير ش��باب ورياضة مدين��ة الصدر 
ورؤس��اء االندية وش��خصيات رياضية وانتهت 
مبارة االفتتاح بالتعادل بدون اهداف بني فريقي 

بغداد والسليمانية.
فيم��ا زار مدير ش��باب ورياضة مدين��ة الصدر 
حسام اجلزائري لفريق خماسي القدم النسوي 
اثن��اء تدريباتهم ف��ي القاعة املغلق��ة ملنتدى 
ش��باب القدس باش��راف امل��درب الكابنت جواد 

هليل.
واقامت ش��عبة الط��ب الرياضي ف��ي مديرية 
ش��باب ورياضة مدين��ة الص��در وبالتعاون مع 
املرك��ز الصح��ي الش��يخ علي الكعب��ي ندوة 
صحية حول التهاب الكبد الفايروس��ي املزمن 
والق��ت احملاضرة الدكتورة بش��ائر عباس مديرة 
املركز الصحي ومسؤول شعبة التعزيز الصحي 
املعاون الطبي علي محمد وبأش��راف مسؤول 

شعبة الطب الرياضي جواد عبد الكاظم.

 * إعالم شباب ورياضة الصدر

الشارقة  ـ نبيل الزبيدي*

 تختتم اليوم منافس��ات فعاليات 
لالوملبي��اد  الكالس��يك  بطول��ة 
العرب��ي الثان��ي بالش��طرجن ال��ذي 
حتتضنه مدينة الشارقة االماراتية 
وش��ارك فيه 250 العب والعب من 
17 دولة االمارات والس��ودان ولبنان 
واليم��ن والس��عودية  وفلس��طني 
والكويت وُعم��ان والبحرين وتونس 
واملغرب واالردن ومصر وليبيا واجلزائر 
والصومال فض��ال عن العراق. فيما 
اعلن سرحان حسن املعيني رئيس 
احتاد االمارات للش��طرجن وحس��ني 
خلفان الشامس��ي رئي��س اللجنة 
العليا املنظمة لالوملبياد يوم امس 
ع��ن كاس البطول��ة وال��ذي صنع 
على ش��كل بيدق ش��طرجني. ومن 
املقرر ان تشهد قاعة نادي الشارقة 
الثقافي للش��طرجن اليوم مراس��م 
الفائزي��ن  وتتوي��ج  اخلت��ام  حف��ل 
ببط��والت الف��ردي والكش��ف عن 
املنتخ��ب الفائ��ز ب��كاس االوملبياد 

العربي للشطرجن.
وقال احلكم الدولي حس��ني كاظم 
حس��ني: تنطلق اليوم منافس��ات 
بطول��ة الش��طرجن اخلاط��ف وهي 
الت��ي يج��ب ان تلع��ب خاللها كل 
النقالت ف��ي وقت مح��دد اقل من 
15 دقيق��ة لكل الع��ب او ان يكون 
مجموع الوقت االساس��ي + الوقت 
االضاف��ي لعدد  60  نقلة = اقل من 
15 دقيق��ة. يخضع اللعب لقوانني 

اللعب السريع عدا ما هو منصوص 
عليه في القواع��د التالية اخلاصة 

بالشطرجن اخلاطف.
واض��اف: ان النقلة غي��ر القانونية 
مكتمل��ة  اذا  مت تش��غيل س��اعة 
املناف��س، عندئ��ذ يح��ق للمنافس 
طلب اع��الن فوزه باملباراة  بش��رط 

ان يطلب ذلك قبل ان يلعب نقلته. 
ولكن اذا كان املنافس ال يس��تطيع 
تنفيذ كش م��ات مللك الالعب باية 
سلس��لة نق��الت قانوني��ة ممكنة 
عندئذ يح��ق له طلب التعادل قبل 
اداء نقلت��ه. فاذا ق��ام املنافس باداء 
نقلت��ه فال ميك��ن بعده�ا تصحيح 

النقلة غير القانونية.
واسفرت نتائج البطولة في اجلولة 
ما قبل االخيرة ع��ن تصدر اجلزائري 
محم��د ح��دوش لبطول��ة الرجال 
وثانيا االماراتي عمر نعمان والثالث 
العب منتخبنا علي ليث وفي نتائج 
بطولة ف��ردي الس��يدات احكمت 

اجلزائري��ة امينة مزيود س��يطرتها 
على البطولة وثانيا االماراتية حنان 
خليل وثالث��ا االردنية، وفي بطوالت 
الناشئني فئة حتت 20 سنة يتصدر 
االمارات��ي ابراهيم س��لطان قائمة 
الترتيب وياتي خلفه مباشرة باملركز 
الثاني و التونس��ي اشرف حباشة 

واجلزائري عبد الوه��اب اوريت، وفي 
منافسات فئة حتت 18 سنة يتصدر 
االمارات��ي س��لطان الزعابي، ويحل 
باملركز الثان��ي املصري محمد زيان، 
وفي فئ��ة حتت 16 س��نة االماراتي 
عمران احلوسني فيما يحتل املركز 
الثاني زميله االماراتي سيف احمد 

والثالث االردني لؤي سمير.
وفي منافس��ات فئة حتت 14 سنة 
يتصدرها االماراتي عمار السدراني 
والثان��ي  خس��ارة  اي��ة  دون  م��ن 
االماراتي عمر حسن والثالث العب 
منتخبنا احم��د جزا وفي فئة حتت 
12 سنة تصدر اجلزائري بو سماحة 
وثاني��ا الفلس��طيني راجي صايل 
والثال��ث محم��د س��عيد اليليلي 
ويق��ف باملرك��ز الرابع العبن��ا زيد 
عالء وف��ي فئ��ة حتت 10 س��نوات 
االمارات��ي س��عود جاب��ر الزرعوني 
ثاني��ا الكويتي مش��عل زي��د، وفي 
فئ��ة حت��ت 8 س��نوات يتصدره��ا 
الفلس��طيني محمد س��در وياتي 
باملرك��ز الثاني الليب��ي عمر صالح 
ويح��ل باملرك��ز الثال��ث االمارات��ي 
خليف��ة احلم��ادي وفي منافس��ات 
فئة حتت 10 سنوات للبنات واصلت 
بطل��ة العال��م االماراتي��ة روض��ة 
عيسى الس��ركال تصدرها وتليها 
وتينهينان  زيرارجه  اميان  اجلزائريتان 
عبد العزي��ز وباملرك��ز الرابع العبة 

منتخبنا ريتاج سعد محسن.

* موفد االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

اليوم اختتام بطولة الكالسيك لالولمبياد العربي بالشطرنج
بدء منافسات الخاطف واالعالن عن الكأس

العبنا علي ليث امام االماراتي عمر نعمان

تدريبات االيتام »عدسة عباس كردي«

بغداد ـ فالح خابط * 

اختت��م عل��ى قاع��ة ن��ادي دام��وك 
الرياضي في واس��ط املؤمتر الس��نوي 
لع��رض  العراق��ي  الكاب��ادي  الحت��اد 
التقري��ر اإلداري واملال��ي للعام املاضي 
ومناقش��ة االقتراحات املطروحة من 
قبل أعض��اء الهيئ��ة العامة وعرض 
آخ��ر تط��ورات ومس��تجدات اللعبة 
وتش��كيل جل��ان فني��ة فض��ال ع��ن 
مناقشة املنهاج السنوي لعام 2018 

)احمللي واخلارجي(.
املؤمت��رون اس��تعرضوا  م��امت إجن��ازه 
خ��الل الفت��رة املاضي��ة إضاف��ة إلى 
مناقش��ة مس��تقبل لعبة الكابادي 
في العراق ولتحقي��ق أفضل النتائج 
في املش��اركات اخلارجية والتي كانت 
فاعل��ة  فيه��ا  مش��اركة منتخبن��ا 
ومؤثرة فضال عن سبل انتشار اللعبة 
وتوس��يعها مبا يوازي الهدف السامي 

الذي يسعى إليه. 
ناق��ش املؤمت��ر التقري��ر اإلداري واملالي 
ومت تأكي��د العم��ل اجل��اد والتواص��ل 
طيل��ة الع��ام ومبعدل أس��بوعي مع 
كاف��ة  وتس��هيل  اخملتص��ة  الدوائ��ر 

املهم��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة وفق 
كتب رس��مية والتواصل مع االحتادين 
عل��ى  لالط��الع  واالس��يوي  الدول��ي 
التطورات والق��رارات اخلاصة باللعبة 
م��ن  املقام��ة  الدولي��ة  والبط��والت 
قبلها وحضور االجتم��اع الدولي في 
ماليزيا وفتح قن��وات للتواصل املثمر 
م��ع الدول العربية من أجل الس��عي 
احلثيث لتش��كيل احت��اد عربي للعبة 
فضال عن دراس��ة الدعوات الرسمية 
وتنظيم عدة بطوالت محلية من أجل 
تطوير اللعبة في العراق ب مشاركة 
أندية من مختلف احملافظات وتنظيم 
املعس��كرات التدريبي��ة للمنتخبات 
الوطني��ة للرج��ال والنس��اء وإقامة 
الدورات التدريبية والتحكيمية وزيارة 
واالس��يوي  الدولي  االحتادي��ن  وف��دي 

للعراق .
املؤمت��ر ناق��ش أيضا تقييم ومناقش��ة 
املش��اركات اخلارجية ملنتخبنا الوطني 
للكابادي والتي كان أبرزها مشاركة نادي 
نيبور الرياضي التخصصي ب الكابادي 
في محافظة الديوانية ومشاركة نادي 
مصافي اجلن��وب من محافظة البصرة 
ف��ي بطولة فجر الدولي��ة التي أقيمت 
في إيران ومش��اركة منتخبنا الوطني 

للرجال والنس��اء في بطولة اسيا التي 
أقيمت في مدينة كاركان اإليرانية. 

ومت مناقشة مشاركة منتخبنا الوطني 
للرج��ال ف��ي بطول��ة )س��وتي كينيا ( 

الدولي��ة التي أقيمت ف��ي كينيا وأحرز 
فيها العراق املركز األول. 

)مت مناقش��ة املنهاج الس��نوي للجنة 
الكاب��ادي العراقية ملوس��م 2018 وبدأ 

املنهاج بإقامة املؤمتر السنوي وتنظيم 
بطول��ة أندية العراق للرج��ال حتت وزن 
85 كغم للفترة من الثامن من ش��باط 
ف��ي محافظة الديوانية، وس��تحتضن 

البصرة بطولة البراعم واألشبال فيما 
ستش��هد محافظ��ة واس��ط بطولة 
الناشئني وبطولة الشباب في شهر آب 
املقبل .. أما املش��اركات اخلارجية لعام 
201، تبدأ من املشاركة في بطولة فجر 
الدولية في إيران للفترة من 21 إلى 24 

شباط اجلاري .
فيما س��يكون شهر آذار للفترة من 14 
آلى 18 آذار املش��اركة في بطولة اسيا) 
نس��اء(  ف��ي  ماليزيا .. وأيض��ا حضور 
اجتم��اع االحت��اد االس��يوي ف��ي الهند 
في اخلامس والعش��رين من ش��هر آذار 

املقبل. 
واملش��اركة في بطول��ة امريكا للرجال 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة األمريكية في 
اخلام��س م��ن اذار املقبل وفي الش��هر 
ذاته املشاركة في بطولة أندية العالم 
رجال ف��ي ماليزيا، واملش��اركة في دورة 
األلع��اب الطالبية في كندا في ش��هر 
حزي��ران املقب��ل .وأيضا املش��اركة في 
دورة األلعاب اآلس��يوية في جاكارتا في 
شهر متوز املقبل، واملشاركة في بطولة 
العال��م في الهند في ش��هر تش��رين 

األول املقبل. 
)أعضاء الهيئة العامة ناقشوا تنظيم 
بطولة دولية في العراق مبشاركة أربعة 

منتخب��ات دولي��ة وفريقني م��ن العراق 
ليصبح العدد 6 فرق والدول املش��اركة 

هي »اليابان _كندا _كينيا _ايران«
كما مت االتفاق بني أعضاء االحتاد والهيئة 
العام��ة عل��ى تش��كيل جلن��ة الختيار 
الالعبني بإش��راف املدرب الهندي واحد 

اخلبراء اإليرانيني. 
صوت��وا  العام��ة  الهيئ��ة  وأعض��اء 
باإلجم��اع على حل االحت��ادات الفرعية 
وتش��كيل احت��ادات فرعي��ة جديدة في 
الع��راق، حي��ث مت  أغل��ب محافظ��ات 
تش��كيل احتاد فرعي في بغداد برئاسة  
) احمد خلدون ( وفي واسط مت تشكيل 
احت��اد فرع��ي برئاس��ة  (ميث��م مهدي( 
ومت تش��كيل فرع في البصرة برئاس��ة 
)فيص��ل محم��د )، وأيضا مت تش��كيل 
احتاد فرعي في الديوانية برئاسة )اسيل 
ناصر (.. وفي كركوك برئاس��ة )محمد 
ميس��ان  وف��ي  محافظ��ة   ) س��عيد 
برئاسة ) فارس ستار (.. وستسمى في 
بقية احملافظات ف��ي وقت الحق احتادات 
فرعية حي��ث مت التفاوض م��ع الكابنت 
حميد رش��يد لتشكيل احتاد فرعي في 

محافظة السليمانية.

* املنسق اإلعالمي للعبة

يختتم مؤتمره السنوي في واسط 

»الكابادي« يسمي لجانه ويعلن مشاركته في بطوالت عدة 

تقرير

منتخبات الكابادي »أرشيف«
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الصين - عدي صبار *
نهض منتخب العراق الوطني لكرة 
الص��االت مج��دداً وحق��ق املطلوب 
بتأهل��ه الى ال��دور رب��ع النهائي في 
كأس آس��يا ، بعدم��ا أجب��ر نظي��ره 
امليامناري على اخلروج مهزوما بنتيجة 

. 3 - 2
بعد سيناريو مجنون شهدته املباراة 
الت��ي أُجري��ت ف��ي قاع��ة "جامعة 
تاي��وان" ضم��ن اجلول��ة الثاني��ة من 
نهائيات كاس اسيا اجملموعة الثالثة 
للبطولة التي تس��تضيفها مدينة 
الصني تايبيه..  س��جل للعراق وليد 
خال��د ) هدفني ( وحس��ن علي جبار 
هدف، علماً ان الش��وط االول انتهى 

بتع��ادل الفريق��ان 1 - 1 .. وهذه هي 
املرة الثانية التي يتأهل فيها العراق  
ال��ى الدور رب��ع النهائ��ي  النهائيات 

القارية .
وفي املؤمتر الصحاف��ي عقب اللقاء، 
قال املدرب هيث��م عباس بعيوي ، ردا 
على س��ؤال حول ما فعل��ه ليحول 
فريق��ه الى مقاتل��ني داخل امللعب  : 
قل��ت لالعبني بأنه ال يفترض بهم أن 
يحزموا حقائبهم باكراً ليعودوا الى 
أرض الوط��ن الننا ل��م ننهي املهمة 
الت��ي جئن��ا م��ن اجله��ا ، مبينا ان 
منتخب ميامنار ظهر بش��كل مغاير 
متام��ا عم��ا ظهر في��ه ف��ي مباراته 
األول��ى أم��ام إي��ران ، كان هدفه هو 

كس��ب نقاط املباراة ومن ثم حتقيق 
اإلنتصار على الصني .

واض��اف : اردنا الف��وز مبب��اراة اليوم، 
غيرنا من طريق��ة مقاربتهم للعبة 
وقامن��ا مبجه��ود جبار ترج��م تفوقا 
عل��ى ارض امللعب ، حيث اصروا على 
كسر الرهبة والتأكيد انه بامكانهم 
الفوز على اي منافس في حال قدموا 
ما لديهم م��ن امكان��ات ووظفوها 
بالشكل الصحيح، وعن مباراة ايران 
يوم غ��ٍد الثالث��اء، ذكر بعي��وي لكل 

حادث حديث ولكل مباراة ظروفها .

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اص��در احتاد ك��رة الس��لة بيانا اوضح 
فيه بعض االحداث واملالبس��ات التي 
ش��غلت الش��ارع الرياض��ي مؤخرا ، 
الس��يما قرار احتاد غربي اس��يا االخير 
بش��أن نقل بطول��ة االندية التي كان 
من املزم��ع ان ينظمه��ا العراق خالل 

الشهر املقبل الى االردن.
  واوض��ح البيان » ان االحت��اد العراقي 
يش��جب قرار احتاد غربي اسيا االخير 
بخص��وص نقل البطول��ة ، وقرر عدم 
املش��اركة فيها في حال اصراره على 
نقله��ا ال��ى  عم��ان ، مش��يرا الى ان 
ذلك جاء بعد ان عقد االحتاد اجتماعا 
تدارس فيه مع كاظم س��لطان  نائب 
رئي��س الهيئة االدارية لن��ادي النفط   
ممث��ل الع��راق في تل��ك البطول��ة ، اذ 
ابدى االخي��ر تفهما وتعاونا كبيرا مع 
االحتاد  ، وعد القرار االخير غبنا الميكن 
السكوت عنه  وقع على ناديه بشكل 

خاص واحتاد السلة بشكل عام.

 واضاف البيان » ان االحتاد عمل بجهود 
كبيرة واستثنائية منذ ان تقرر اقامة 
البطول��ة ف��ي الع��راق  ، فعمل على 
جتهي��ز وتاهي��ل قاعة الش��عب على 
افض��ل مايك��ون ، ومت تبديل  االرضية 
اخلش��ب باخرى حديثة تتناس��ب مع 
املواصفات الدولية فضال عن اكتمال 
نصب االنارة ، والقاعات اخلاصة مبنازع 
الفرق التي اضحت من افضل مايكون 
ليس على مستوى املنطقة فحسب 
بل على مس��توى الش��رق االوسط  ، 
كم��ا قام االحتاد بتهي��أة جميع االمور 
اللوجس��تية اخلاص��ة بالبطولة من 
حج��وزات الفن��ادق للفرق املش��اركة 

واالستقبال واالستضافة.
 وم��ن اج��ل ذلك فان االحت��اد يحتفظ 
بحق��ه اكث��ر من اي وق��ت مضى قي 
االس��تضافة بع��د ان ابتع��د عنه��ا 
مرغما لفترة طويلة بس��بب االرهاب 
االعمى الذي طال كل مفاصل احلياة 
، وكان الع��راق ينتظ��ر مواقف داعمه 

من اش��قائه بدال من انت��زاع حق من 
حقوقه بس��بب تعك��ز البعض على 
اس��باب واهية وغير منطقية تتمثل 
بتفجير يحدث هنا او هناك وتناس��وا 
ان العراق تعافى من س��رطان االرهاب 
ونف��ض عنه غبار احل��روب الى مرحلة 
البن��اء واالعمار ، ليس ه��ذا فقط بل 
ان بغداد وباق��ي احملافظات تعد اليوم 
وبنظ��ر الكثيري��ن م��ن الذي��ن زاروها 
من أأمن مناطق العالم التي نس��مع 

مايدور فيها من احداث يوميا.
 وف��ي ختام  البي��ان » االحتاد يؤكد انه  
لن يق��ف مكت��وف االيدي ام��ام هذا 
الغنب واالس��اءة اليه ، وسيعمل على 
كافة الصعد س��واء الرس��مية منه 
وغير الرسمية وبالتعاون مع اشقائه 
من املس��ؤولني عن تطوير اللعبة في 
زون غربي اسيا الجل اصالح منظومة 
اللع��ب وتطوره��ا مبا يرتق��ي بها الى 
مص��اف ال��دول املتقدم��ة  ان ش��اء 

اهلل».  

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل فريق نادي الش��رطة فوزاً 
كبيراً على فريق السماوة باربعة 
اه��داف مقاب��ل ه��دف واحد في 
املب��اراة الت��ي اقيم��ت أم��س في 
ملعب الش��عب الدولي حلس��اب 
اجلول��ة 13 م��ن املرحل��ة االول��ى 
س��جل  املمت��از،  الك��رة  ل��دوري 
الس��ماوة هدف السبق عن طريق 
عام��ر مذاع في الدقيقة 12، لكن 
الش��رطة س��جل أهداف��ه ع��ن 
طري��ق ع��الء عبد الزه��رة هدفني 

ف��ي الدقيقتني 28 و89 وحس��ني 
عب��د الواح��د ف��ي الدقيق��ة 41 
وعالء مه��اوي ف��ي الدقيقة 91.. 
الشرطة في وصافة الترتيب وله 
33 نقطة متخلفا بفارق نقطتني 
عن املتصدر في حني للسماوة 15 

نقطة باملركز 13.
وحق��ق النف��ط ف��وزا مهما على 
زاخ��و بهدف��ي عل��ي قاس��م في 
الدقيقت��ني 14 و24 مقب��ل هدف 
إليف��ان خالد ف��ي الدقيق��ة 81، 
نقط��ة،   24 ول��ه  ثالث��ا  النف��ط 

ولزاخو 10 نق��اط باملركز اخلامس 
عشر، وسجل نفط ميسان الفوز 
على ضيفه احل��دود بثالثة اهداف 
لهدف��ني، س��جل أه��داف الفائز 
علي حلو 32 وكرار علي 63 وعلي 
رحيم 83 وللخاس��ر علي حسني 

فندي 4و61.
وفي ملعب النج��ف، تعادل نفط 
الوس��ط والطلب��ة س��لبا، نفط 
الوس��ط باملركز احلادي عشر وله 
 18 للطلب��ة  فيم��ا  نقط��ة،   17

نقطة باملركز العاشر.

»الصاالت« يالقي إيران في ربع نهائي آسيا غدًا

المركز الوطني يكتشف مواهب 150 يتيمًا »السلة« يقرر عدم المشاركة في غربي القارة

فوز كبير للشرطة.. وثمينان 
للنفط و«ميسان« في ممتاز الكرة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد ـ ميادة السلطاني:
اقامت الدار العراقية لألزياء، بإشراف 
إبراهي��م  عقي��ل  الع��ام  مديره��ا 
فني��ا  ثقافي��ا  احتف��اال  املن��دالوي، 
"بغداد  انطالق فعالي��ات  مبناس��بة 
عاصم��ة اإلعالم العرب��ي"، بحضور 
ممثل السيد وزير الثقافة والسياحة 
واآلثار فرياد رواندزي، الس��يد الوكيل 

طاهر ناصر احلمود. 
ب��دأ االحتفال مبع��رض اخلط العربي 
الذي  إبداع"  والزخرفة "حرف..أل��ق.. 
العراق��ي  الثقاف��ي  املرك��ز  أقام��ه 
للخ��ط العربي والزخرف��ة بالتعاون 
مع الدار العراقية لألزياء، مبش��اركة 
80 عمال فنيا، على قاعة الواسطي 

مببنى الدار.
القى وكيل الوزارة كلمة باملناس��بة 
حت��دث فيه��ا ع��ن ان اختي��ار بغداد 
يع��د  العرب��ي  اإلع��الم  عاصم��ة 
انتص��ارا لبغ��داد، ودالل��ة واضح��ة 
عل��ى اس��تحقاقها وبج��دارة لهذه 

املكانة، وج��اء التكرمي لبغ��داد بعد 
مس��يرة "14" عام��ا م��ن التق��دم 
واألداء اإلعالم��ي املتمي��ز، ولم يكن 
التمي��ز ف��ي األداء مقتص��راً عل��ى 
اجلانب املهن��ي واملصداقية في نقل 
احلقيقة واملعلوم��ة الصحيحة، بل 
تع��داه للحرية التي منحتها الدولة 

لإلعالم.
اخل��ط  مبع��رض  احلم��ود،  واش��اد، 
والزخرفة، مش��يرا ال��ى ان فن اخلط 
في العراق م��ن الفنون التي حظيت 
باهتمام كبير، وان معرض الواسطي 
هو انعكاس لعراقة هذا الفن الراقي، 
إذ استطاع اخلطاطون في اعمالهم 
املعروضة املزج بني احلداثة واألصالة.

من جانبه بني املندالوي: ان احتفاءنا 
ببغ��داد عاصم��ة لإلع��الم العرب��ي 
تتعاف��ى'،  'بغ��داد  اوبري��ت  بتق��دمي 
جاء لتجس��يد تضحيات الش��عب 
العراق��ي والبطوالت الت��ي قدمتها 
ب��كل  املس��لحة  االمني��ة  قواتن��ا 

صنوفه��ا وابناء احلش��د الش��عبي، 
وهو رس��الة لكل العال��م بأن بغداد 
س��تبقى دائم��ا منتص��رة وصامدة، 
مؤك��دا على اس��تحقاق بغ��داد ان 

يحتفى بها وبجداره.
وق��دم الس��يد الوكيل ومدي��ر عام 
العراقي��ة لألزي��اء ش��هادات  ال��دار 

تقديرية للخطاط��ني، وهم كل من 
أم��ني ع��ام املرك��ز العراق��ي للخط 
العرب��ي والزخرف��ة، فال��ح ال��دوري، 
ورعد عب��د الرحمن عبود، ووائل عبد 
الك��رمي الرمض��ان، ومرتضى مهدي 
اجلصاني، وذلك تثمينا إلسهاماتهم 
باللوح��ات، وتعاونه��م ف��ي اقام��ة 

معرض اخلط والزخرفة.
وعل��ى أنغ��ام املوس��يقى التراثي��ة 
واالغان��ي الوطنية، ق��دم فنانو الدار 
اوبري��ت "بغ��داد تتعاف��ى" )االخراج 
رج��ب،  للفن��ان محم��ود  الدرام��ي 
واالش��راف ملدير الع��روض واملعارض، 
الفنان بش��ار عصام(. تناول االوبريت 
تأثي��ر قوى الظ��الم املتمثلة بداعش 
على العالقات اإلنسانية، ومحاولته 
تغيير الس��لوكيات بأفكار خطيرة، 
بعيدة عن االخالق الس��امية لألديان 
الس��ماوية واالعراف االجتماعية.. مت 
القضاء عليها بسواعد االبطال من 

ابناء قواتنا املسلحة.
وقدم املندالوي، باقة ورد للمشاركني 
باالوبري��ت تقدي��را إلبداعه��م، ومن 
خالله��م ل��كل فنان��ي ال��دار بكل 
االقس��ام الفني��ة مل��ا بذل��وه م��ن 
جه��د في انت��اج وتصمي��م وتنفيذ 
الفني  العم��ل  له��ذا  واكسس��وار 

املميز.

وف��ي خت��ام احلفل قدم مستش��ار 
األكادميية العربية الدولية للدراسات 
والدبلوماس��ية،  الس��تراتيجية 
حسني س��عيد عرب، درع االكادميية 
ملدي��ر ع��ام ال��دار العراقي��ة لألزياء 
عقيل املندالوي، تثمينا إلسهاماته 
في دفع العجل��ة الثقافية والفنية 

في الدار.
حضر االحتفالية عدد من الفنانني 
واملثقف��ني والبرملانيني م��ن بينهم 
االستاذ مفيد اجلزائري، والنائب حارث 
احلارثي، والدكتورة اقبال نعيم مدير 
عام دائرة الس��ينما واملسرح، ومدير 
ع��ام قصر املؤمترات محمود اس��ود،  
ونائب أول االمني العام لالحتاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق حس��ني 
اجلاف، ومستشار األكادميية العربية 
االستراتيجية  للدراس��ات  الدولية 
س��عيد  حس��ني  والدبلوماس��ية 
عرب، إضافة الى تغطية كبيرة من 

القنوات الفضائية واالعالميني.

الدار العراقية لألزياء تقدم "بغداد تتعافى"
لمناسبة انطالق فعاليات بغداد عاصمة اإلعالم العربي

جانب من الفعالية

فريال حسين

حتول التحرش اجلنس��ي إلى كابوس يؤرق الكثير 
من النس��اء حول العالم، يطاردهن في الشوارع 
والطرق��ات، ويصل بهن أحياناً إل��ى منازلهن، ما 
يجعله��ن في حال��ة من اخلوف والقل��ق والرعب 
الشديد الذي يدفع ببعضهن إلى ردات فعل غير 

محسوبة مبا في ذلك االنتحار.
ودون إفاض��ة ف��ي التعري��ف، التحرش اجلنس��ي 
س��لوك مبت��ذل ينته��ك كرام��ة امل��رأة، وهو ال 
يقتصر على االعتداء اللفظي أو اجلسدي، فوفقاً 
للقوان��ني املعم��ول بها في الغرب يش��مل حتى 
التعليقات والنكات اجلنس��ية، وعرض الصور أو 
الرس��وم ذات الطابع اجلنس��ي، وإرسال الرسائل 

اإللكترونية التي تتضمن محتوى جنسياً.
وفيم��ا حتك��م بع��ض الوالي��ات األمريكية على 
املُتح��رش جنس��ياً بعقوبة تصل إلى الس��جن 
مدى احلياة، وغرامة قدرها ربع مليون دوالر، تصل 
العقوب��ة ف��ي جمهورية التش��يك إل��ى حرمان 
املتحرش من ذكورته م��دى احلياة، بإجراء اخصاء 
جراحي أو كيميائي، وهذا ما جعل دوالً أخرى مثل 
كوري��ا اجلنوبية وروس��يا وأندونس��يا تأخذ بهذه 

العقوبة أيضاً.
ورغم اتس��اع الظاهرة في جميع الدول العربية، 
لم تُش��رع حت��ى اآلن القوان��ني الرادعة لصدها، 
باستثناء تونس التي جرمت منذ 2004 التحرش 
اجلنس��ي من خ��الل تعريف��ه بصيغ��ة قانونية 
واضح��ة، في ح��ني تعاقب بعض ال��دول كمصر 
واألردن أفعال التح��رش حتت باب "الفعل املنافي 
للحي��اء"، وتص��ل العقوبة إلى الس��جن مدة 6 
أشهر، وفي احلاالت القصوى إلى خمس سنوات، 

أو غرامة مالية حتدد حسب نوع التحرش.
ال توج��د احصاءات تكش��ف عن حج��م حاالت 
التحرش اجلنس��ي في مجتمعاتنا العربية إال أن 
دراس��ة أعدتها األمم املتحدة ع��ام 2013 خلصت 
إل��ى أّن تس��عاً من كل عش��ر نس��وة مصريات 
تعرضن لشكل من أشكال االعتداءات اجلنسية، 
م��ن التحرش البس��يط إل��ى االغتص��اب، كما 
أشارت دراسات حقوقية جزائرية نشرتها وسائل 
إع��الم محلية في 2014، إل��ى أن 80 في املئة من 
النساء اجلزائريات، تعرضن إلى أشكال مختلفة 

من التحرش اجلنسي.
مشكلة التحرش اجلنسي تتضخم وتستفحل 
بشدة في أوطاننا العربية، والعراق ليس إستثناء، 
لكن لألس��ف ال تقوم النساء باستخدام حقهن 
القانون��ي ليس خش��ية الفضيحة حس��ب بل 
خوفاً من انتقام أصحاب السلطة والنفوذ الذين 
ترتبط بهم النس��بة الكبرى من ممارس��ات هذا 
الس��لوك املش��ني، حيث يضطررن إل��ى التكتم 

والصمت أو ترك وظائفهن.
القوانني وحدها ال تكفي..

على املرأة العربي��ة امتالك جرأة املواجهة، وعلى 
الصحافة ومنظمات اجملتم��ع املدني وغيرها من 
منصات اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي أن 

تشعرها بالدعم واملساندة. 

هذا الكابوس

برغ��م خالفاته��ا العلنية 
مع عدد من املش��اهير من 
بينهم الفنانة الش��هيرة 
وخطيبة  س��ويفت  تايلور 
بالك  الس��ابقة  شقيقها 
شاينا وغيرهم، اال ان كيم 
كارداش��يان لم ت��دع ذلك 
يحد من نشرها للحب في 

عيده هذه السنة.
في التفاصيل، قررت جنمة 
تلفزي��ون الواق��ع القي��ام 
مس��بوقة  غي��ر  مبب��ادرة 
وإرس��ال عدد من زجاجات 
التاب��ع ملاركته��ا  العط��ر 
مستحضرات  من  اخلاصة 
م��ن  لع��دد  التجمي��ل 
كارهيها من املشاهير في 

الوسط الفني.

فنش��رت عب��ر حس��ابها 
اخل��اص على أح��د مواقع 
التواصل االجتماعي صورة 
املالحظات  م��ن  جملموع��ة 
 sticky notes-امللون��ة
بثالث��ة أل��وان، حم��ل كل 
منها اس��م أحد املشاهير 
أن  كي��م  ق��ررت  الذي��ن 
العطر اجلديد  ترسل لهم 

ملاركتها املسجلة.

بعدم��ا علمت بش��ائعة 
تركيا  لترك  اس��تعدادها 
بنحو نهائي، واالس��تقرار 
أملاني��ا م��ع عائلتها،  في 
س��يطرت عل��ى النجمة 
التركية مرمي أوزرلي حالة 
من الغضب، م��ا جعلها 
الش��ائعة  ه��ذه  تنف��ي 
محاصرة  بعد  بنفس��ها 
الصحفي��ني له��ا خ��الل 
عي��د  حف��ل  مغادرته��ا 
مي��الد صديقه��ا اوكتاي 

كاينرجا.

وقالت أوزرلي: "ش��ائعات 
كاذبة .. ما الذي يدفعني 
لت��رك بلدي، خاص��ًة وان 
لدّي مشاريع فنية جديدة 

استعد لها".

ياسر جالل  الفنان  كشف 
أن مسلسل "رحيم" الذي 
يواصل تصويره خالل املدة 
احلالي��ة ه��و عم��ل درامي 
مميز ت��دور أحداثه في إطار 
واإلث��ارة  التش��ويق  م��ن 
إل��ى  إضاف��ة  واألكش��ن، 
الرومانس��ي  اجلانب  وجود 
باملسلس��ل بنح��و كبي��ر 
يختل��ف عم��ا قدم��ه في  
الرئيس"  مسلس��ل "ظل 
الذي عرض رمضان املاضي 
الفضائي��ة،  بالقن��وات 
ويجس��د ياس��ر جالل في 
املسلس��ل رج��ل أعم��ال 

يدعى "رحي��م"، من أثرياء 
الدول��ة، ويتاجر في جميع 
املش��روعة،  غير  األعم��ال 
الس��الح واخملدرات واألدوية 
املضروبة، ويقوم بغس��يل 
أموال��ه ف��ي جت��ارة بعض 
املصرح  األخ��رى  األعم��ال 

كيم كارداشيان

ياسر جالل

مريم أوزرلي

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
دش��ن نائب رئيس دول��ة اإلمارات، الش��يخ محمد بن راش��د 
آل مكت��وم، القم��ر الصناع��ي "خليفة س��ات" ليصبح أول 
قم��ر صناعي إمارات��ي، يتم تطويره بالكام��ل بأيدي فريق من 

املهندسني اإلماراتيني.
ويس��جل القم��ر الصناع��ي بذل��ك دخ��ول اإلم��ارات عص��ر 
التصني��ع الفضائي الكامل، ومن املق��رر إطالقه إلى الفضاء 
اخلارج��ي خالل وقت الحق من العام اجل��اري عقب االنتهاء من 
إجراء سلس��لة جتارب اإلطالق، ليكون "خليفة س��ات" القمر 

الصناعي اإلماراتي والعربي األول من نوعه.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "املهندسون 
اإلماراتيون أول فريق عربي يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 
100 باملئ��ة م��ن دون أية مس��اعدة أجنبية، وش��باب اإلمارات 

أثبتوا كفاءة وقدرة فائقة في ميدان التصنيع الفضائي". 
وتاب��ع مكت��وم: "دولة اإلمارات الي��وم الدول��ة العربية األولى 
التي متتلك تقنيات بناء أقمار صناعية بنحو كامل ومستقل 
ع��ن أي دعم خارجي، ولدينا اليوم علماء وخبراء ومهندس��ون 

يشكلون نواة ملستقبل علمي راسخ للدولة".
وأضاف: "قطاع التصنيع الفضائي سيواصل منوه وسنواصل 
دعمه وسيكون عنصرا حيويا في اقتصادنا الوطني"، مؤكدا: 
")خليفة س��ات( فخ��ر إماراتي )..( إجناز عاملي مبا س��يوفره من 
معلوم��ات س��تفيد اإلنس��انية ككل، وميثل إضاف��ة علمية 

مهمة ملسيرتنا التنموية".

"خليفة سات".. أول قمر 
صناعي إماراتي 100 %

بها.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 
أنه��ا في الوق��ت احلال��ي، تضع كل 
تركيزه��ا عل��ى ألبومه��ا الغنائ��ي 
اجلديد، الذي س��يرى النور قبل حلول 
فص��ل الصيف، وأش��ارت إل��ى أنها 
حرص��ت عل��ى مضمونه املن��وع، اذ 
تعاون��ت من خالله مع ع��دد من أملع 

الشعراء وامللحنني في لبنان والوطن 
العربي.

واضافت في حوار مع احد املواقع التي 
تعنى بأخبار الفن: تقريباً هناك تسع 
أغني��ات يتضمنها ذلك األلبوم الذي 
رمبا سيرى النور في الشهر الرابع من 
العام احلالي، وق��د حرصت كما هي 
العادة عل��ى النوعية وليس الكمية 

الى جانب اإلص��رار على اخلصوصية 
والتجدد في جميع مراحل العمل".

وأكدت أنها ستس��تقبل عيد احلب 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة 
وقالت : "س��أكون في أميركا للقاء 
اجلالي��ات اللبناني��ة والعربية هناك، 
وبعدها س��تكون ل��ي محطات في 
العربية املتحدة، ومسقط،  اإلمارات 

والكويت على مس��توى أكثر 
م��ن مناس��بة زف��اف، ومن 

أحتل��ى  أن  الطبيع��ي 
بالتف��اؤل، ألن الفن هو 

اجلم��ال برغم كل ما 
من��ر به م��ن متاعب 

العامة  احلياة  في 
و يومياتنا".

نوال الزغبي تستقبل " عيد الحب " في أميركا

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت املنظم��ة العاملية حلقوق 
برئاس��ة  الع��راق،  ف��ي  اإلنس��ان 
الدكتور صادق املوس��وي، مهرجان 
انطالق املرأة القيادّي��ة، والذي جاء 
املدني��ة هيفاء  الناش��طة  برعاية 
البي��ت  احلچام��ي. ش��ارك فيه��ا 

الثقافي في احملمودية. 
استهل املهرجان بكلمة االفتتاح، 
ألقاه��ا امل��دّرب املعتم��د هاش��م 
محّمد، وتناول ف��ي حديثه أهمية 
قي��ادة  ف��ي  العراقي��ة  امل��رأة  دور 

اجملتمع.
الناشطة املدنّية هيفاء احلچامي، 
اش��ارت ال��ى ان الغاي��ة واله��دف 
احلقيق��ي من املش��روع ال��ذي يعّد 
الن��واة األول��ى ملش��اريع مقبل��ة، 
الت��ي  بامل��رأة ملكانته��ا  الوص��ول 
تس��تحّقها، ومتكينه��ا م��ن أخذ 

دورها احليوي في اجملتمع. 
حض��ر املهرج��ان، ع��دد كبي��ر من 
واملثّقف��ني،  واألدب��اء  اإلعالمي��ني 
الذين اش��ادوا بالتنظيم والفقرات 

املتنوعة التي قدمت خالله.
شاركت الفنانة امل خضير والفنان 
جناح عبد الغفور بفقرة غنائية، ومت 
توزيع اجلوائز والهدايا والش��هادات 

التقديرية على املشاركني. 
وأك��د ممّثل البي��ت الثقاف��ي ثامر 
احم��د علوان على اس��تعداد بيت 
احملمودي��ة الثقاف��ي للمس��اهمة 
ف��ي إجن��اح ه��ذا املش��روع احليوي، 
بإثرائه، بفتح قنوات تواصل وتعاون 

مستمّر مع القائمني عليه. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��دت بع��ض املواق��ع املهتم��ة 
بالش��ؤون التقني��ة أن اخلبراء في 
تلغرام يسعون لكسب عدد أكبر 

من املشتركني بإدخال ميزة 
"الش��ريط اإلخب��اري" 

عل��ى إحدى نس��خ 
التطبيق.

لقن�اة  ووفق����ا 
 T e l e g r a m "
Beta" ف������إن 
"امليزة لوح�ظت 
نس��خ��ة  ف�ي 
 Beta تل�غ����رام

للعمل  اخملصصة 
 macOS مع نظ��ام 

ألجهزة آبل".
الت��ي  للص��ور  وبالنظ��ر 

مس��تخدمي  بع��ض  تداوله��ا 
"الش��ريط  أن  يالح��ظ  تلغ��رام، 
اإلخب��اري" يعمل بآلي��ة معينة، 
فعلى املشترك أوال حتديد القنوات 
الت��ي يتابعها، ومن ث��م وضعها 

في حقل "Feed" ليتكون عنده 
ش��ريط إخباري يجم��ع أخبار 

تلك القنوات، وميكن تفعيل 
إشعارات الشريط 

أو إيقافها 
ف��ي 

ي  أ

وقت.
املوق��ع  أت��اح  كم��ا 

الرسمي للمش��تركني حتميل 
نس��خة تلغ��رام "Beta" املزودة 

به��ذه املي��زة والت��ي حتم��ل رقم 
."3.8.0"

مهرجان مشروع المرأة 
القيادّية في المحمودية

تلغرام يضيف ميزة الشريط 
اإلخباري لكسب مشتركين جدد

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن��ت الهيئ��ة املصري��ة العامة 
للكت��اب ف��ي مص��ر ع��ن إص��دار 
طبعته��ا اجلدي��دة م��ن األعم��ال 
الشعرية الكاملة للشاعر الراحل 
وتتضمن س��بعة  س��يد حج��اب 
دواوين، منها ديوانان لم يصدرا من 

قبل.
ومت ع��رض الدواوي��ن األربع��ة التي 

انته��ت طباعته��ا م��ن اجملموعة، 
وهي "صي��اد وجني��ة" و"أصوات" 
و"ن��ص الطريق" و"قب��ل الطوفان 
اجل��اي"، ضم��ن فعالي��ات معرض 
الكتاب، فيما يتوقع انتهاء طباعة 
األعم��ال الثالث��ة املتبقي��ة "ف��ي 
العتمة" و"وسط الطوفان" و"تاتا 
خطي الس��بعني" خالل س��اعات 
لتك��ون متواجدة بجن��اح الهيئة 

في املعرض.
وقدم الشاعر محمد أحمد بهجت 
الطبع��ة اجلديدة خ��الل ندوة تكرمي 
س��يد حجاب، فيما عرض الشاعر 
واملترجم" أسامة جاد"، الذي أشرف 
على حترير وإعداد األعمال الشعرية 
الطبع��ة  لتفاصي��ل  الكامل��ة، 
اجلديدة وأه��م مالمح العمل فيها 
بالتعاون مع ميرفت اجلسري، زوجة 

س��يد حجاب، و ابنته رمي سيد 
حجاب والفنان التش��كيلي 

وليد طاهر، ابن أخته.

سبعة دواوين لسيد حجاب تصدر في مجموعة
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