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الصباح الجديد-وكاالت
أعم��ال  اإلثن��ن  ام��س  انطلق��ت 
"مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار 
العراق"، التي يرعاها الشيخ صباح 
األحمد اجلاب��ر امير الكويت ورئيس 

الوزراء حيدر العبادي.
باجتم��اع   املؤمت��ر  اعم��ال  وب��دأت 
للخبراء رفيعي املس��توى، وانعقاد 
"مؤمت��ر املنظمات غي��ر احلكومية 
لدعم الوضع اإلنساني في العراق" 

في الوقت نفسه.
وتوزع��ت أعم��ال املؤمت��ر على عدة 
فنادق كبرى في العاصمة الكويتية 
نظرا لتعدد اجللس��ات النقاش��ية 
واللقاءات بن الوفد العراقي وباقي 
الوف��ود املش��اركة، وان اول أعمال 

املؤمتر بدأ في فندق كراون بالزا
اللجن��ة التحضيرية  وقال عض��و 
للمؤمتر حمزة الش��ماع إن "املؤمتر 
انطلق بعقد أول اجتماع ضم فريق 
اخلب��راء الدولي��ن وممثلي منظمات 
املتح��دة  واألمم  املدن��ي  اجملتم��ع 
للتنمي��ة  الكويت��ي  والصن��دوق 
واألمن العام جمللس الوزراء العراقي 
مهدي العالق ورئيس صندوق إعادة 
إعم��ار العراق الدكت��ور مصطفى 

الهيتي".
ووفقا للش��ماع فإن االجتماع ركز 
على وض��ع خارطة أكثر املدن دمارا 
في العراق واالحتياجات األساسية 
للمدن التي بإعادتها ستس��تعيد 

هذه املدن استقرارها.
رفيع��ي  اخلب��راء   ( اجتم��اع  وف��ي 
املستوى لبرنامج جمهورية العراق 

ودور املؤسس��ات  الع��ادة االعم��ار 
التمويلية (، قال االمن العام جمللس 
ال��وزراء العراق��ي الدكت��ور مهدي 
الع��الق في كلمة له اثن��اء افتتاح 
االجتم��اع ان مؤمتر الكويت الدولي 
العادة إعمار العراق يقوم على ثالث 
ركائز اساس��ية هي اع��ادة االعمار 
ودعم عمليات االستقرار والتعايش 
االس��تثمار  وتش��جيع  الس��لمي 
والدخول في الفرص االس��تثمارية 

املتاحة.
وثيق��ة  الع��راق ق��دم  ان  واض��اف 
اس��تراتيجية متكامل��ة تش��مل 
دراس��ة ميدانية تتضم��ن االضرار 
الت��ي حدث��ت نتيجة احل��رب على 
االره��اب واالحتياج��ات احلقيقي��ة 

العادة االعمار ما بعد احلرب.
واك��د الع��الق ان هذا املؤمت��ر ميثل 
تعبي��را للتضام��ن مع الع��راق في 
مرحل��ة التعاف��ي من احل��رب بعد 
التدمي��ر الكبير الذي ح��دث فيه، 
موضحا انه على الرغم مما ميتلكه 
العراق من موارد كبيرة اال ان الدعم 
الدولي للعراق مهم من اجل اعادة 

اعماره "وهو امر نعتز به".
وف��ي كلم��ة مماثل��ة ق��ال الدكتور 
رئيس صندوق  الهيت��ي  مصطفى 
اع��ادة اعمار املناط��ق املتضررة من 
العمي��ات االرهابية ف��ي العراق ان 
مش��روع اعادة اعم��ار العراق يقوم 
عل��ى ثالث��ة مب��اديء ه��ي البع��د 
االنساني والبعد االقتصادي واعادة 

بناء البنية التحتية.
واض��اف ان البع��د االنس��اني ميثل 

احد اهم املباديء التي يقوم عليها 
اع��ادة اعم��ار الع��راق مؤك��دا من 
جانب آخر على البع��د االقتصادي 
دوران  عجل��ة  عل��ى  للمحافظ��ة 
العملي��ة االقتصادي��ة ومواجه��ة 
البطال��ة اضاف��ة ال��ى اع��ادة بناء 

البنى التحتية املدمرة.

وب��ن الهيت��ي ان 138 أل��ف وحدة 
س��كنية متض��ررة نتيج��ة احلرب 
عل��ى االره��اب نصفه��ا متض��رر 
بش��كل كامل مضيفا ان النازحن 
داخ��ل االراضي العراق��ي ينتظرون 

العودة الى منازلهم.
واش��ار في كلمته الى التعاون بن 

الصن��دوق الكويت��ي م��ع صندوق 
اعادة االعمار العراقي لتوفير قاعدة 
بيان��ات دقيقة حول االض��رار التي 
حدثت ورس��م خطوات هذا املؤمتر 
لتحقيق اهداف��ه مؤكدا ان حجم 
االضرار الكبي��ر في العراق يتطلب 

مساعدة دولية في هذا الشأن.

وكان مدير عام الصندوق الكويتي 
العربي��ة  االقتصادي��ة  للتنمي��ة 
عبدالوه��اب البدر ق��ال في كلمة 
بافتتاح االجتماع بحضور الش��يخ 
صب��اح خالد احلمد الصب��اح نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
الكويتي، ان العراق تعرض خلس��ائر 

فادحة نتيجة احل��رب على االرهاب 
مس��ت كاف��ة قطاع��ات احلياة مما 
تطل��ب التخطيط اجلي��د من اجل 
اعادة اعم��اره، س��يما وانه تعرض 
ال��ى هجمة شرس��ة م��ن االرهاب 
ادت ال��ى ن��زوح اكثر من خمس��ة 

مالين عراقي خارج منازلهم.
واعل��ن وزي��ر التخطي��ط س��لمان 
اجلميلي ف��ي االجتماع نفس��ه أن 
الع��راق بحاج��ة إل��ى 88.2 ملي��ار 
دوالر إلعادة بناء ما دمرته النزاعات 
وآخرها احلرب ض��د تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
وفص��ل من جهته مدي��ر عام وزارة 
التخطي��ط العراقي��ة قصي عبد 
الفت��اح أن م��ن متطلب��ات ه��ذه 
احلاجة جمع 22 مليار دوالر بشكل 
عاجل، و66 ملي��ار دوالر أخرى على 

املدى املتوسط.
وفي مؤمتر املنظمات غير احلكومية 
لدعم الوضع اإلنساني في العراق 
املتزام��ن مع اجتماع اخلبراء رفيعي 
املس��توى، تعه��دت املنظمات غير 
احلكومي��ة، املش��اركة ف��ي املؤمتر 
بتق��دمي 330 ملي��ون دوالر إلع��ادة 

إعمار العراق.
وش��هد املؤمت��ر الذي اس��تمر يوما 
واح��دا، مش��اركة مجموع��ة من 
املتحدثن مثل��وا نحو 70 منظمة 
انسانية منها 30 منظمة اقليمية 
ودولي��ة و25 منظم��ة عراقية و15 
منظم��ة كويتي��ة وبحث��ت اول��ى 
جلسات املؤمتر مستجدات الوضع 
االس��تجابة  وجه��ود  االنس��اني 

االنس��انية ف��ي الع��راق وتناول��ت 
اجللس��ة الثانية اعالن برامج دعم 
الوضع االنس��اني في العراق للعام 
اجللس��ة  خصص��ت  فيم��ا   2018
الثالث��ة لبحث دور اجملتم��ع املدني 

في بناء الثقة.
وعلى صعي��د متصل اك��د رئيس 
مجل��س الن��واب العراقي س��ليم 
اجلب��وري ام��س االثن��ن ان مؤمت��ر 
اعم��ار  الع��ادة  الدول��ي  الكوي��ت 
العراق س��يكون بداي��ة نحو عراق 

آمن مستقر.
ودع��ا اجلبوري ف��ي بي��ان صحافي 
عقب اجتماع��ه مع بوزير اخلارجية 
الفرنس��ي جان اودريان الى حش��د 
الدعم الدولي لالستثمار في بالده 
عب��ر املؤمت��ر مش��يرا ال��ى ان بالده 
متوجهة لالنفتاح على املستوين 
االقليمي والدولي وفق رؤية جديدة 

لالعداد ملرحلة البناء واالعمار.
ال��ى  يتطل��ع  الع��راق  ان  واض��اف 
مس��اعدة اجملتمع الدولي في ملف 
اعادة اعم��ار وتاهيل املناطق احملررة 
عب��ر املش��اركة ف��ي مؤمت��ر اعادة 
االعماراملنعق��د في دول��ة الكويت 
والذي س��يكون البداية نحو عراق 

امن ومستقر.
ومن املق��رر ان يبح��ث املؤمتر اليوم 
االج��راءات اخلاص��ة بتهيئة البيئة 
املناسبة لالستثمار اذ سيتم عرض 
212 مش��روعا اس��تثماريا جلمي��ع 
قطاعات االقتص��اد العراقي منها 

مشاريع في اقليم كردستان.
تفصيالت أوسع ص2

أمس انطلقت اعمال مؤتمر الكويت لدعمه

إعمار العراق أساس االستقرار والتعايش السلمي وتشجيع االستثمار

انطالق أعمال مؤمتر الكويت لدعم العراق

العراق تعرض لخسائر فادحة نتيجة
النفط تقترح على »بي بي«2الحرب على اإلرهاب ويحتاج دعما كبيرا

7دراسة تطوير جميع حقول كركوك

بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ت اللجن��ة القانوني��ة ف��ي 
مجل��س الن��واب، أم��س االثن��ن، 
ع��ن قرب ارس��ال دعوة إل��ى رئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العب��ادي 
الصياغات  للنقاش مع��ه بش��أن 
النهائي��ة للموازن��ة العام��ة قبل 
بعرض  توجه��ا  اقراره��ا، مؤك��دة 
االسبوع  للتصويت خالل  املشروع 
املقبل، وفيما اش��ارت إلى تسوية 
جميع اخلالفات مع احملافظات احملررة 

والنفطية، كشفت عن تدخل اممي 
برفع نسبة االقليم من املوازنة إلى 

.14%
وقال عضو اللجنة س��ليم شوقي 
في حديث إل��ى "الصباح اجلديد"، 
إن "الق��راءة الثاني��ة للموازن��ة ما 
زالت معّطلة وباالمكان اجنازها دون 
احلاج��ة إلى نص��اب داخل مجلس 
الن��واب لكن احلرص عل��ى التوافق 
والتقارب في وجهات النظر يحول 

دون ذلك".

وتابع شوقي أن "دعوة ستوجه إلى 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
م��رة أخ��رى لالتف��اق عل��ى االمور 
الفنية في املوازنة حتى يتم االعداد 

لها ومنضي في التصويت".
وأش��ار إلى ان "املش��روع سيوضع 
على ج��دول االعمال في جلس��ة 
اليوم الثالثاء، وفي االسبوع املقبل 

سيكون التصويت عليها".
ولفت ش��وقي ان "زيارت��ا العبادي 
االخيرة إلى مجلس النواب ولقائه 

مبمثلي احملافظ��ات احملررة واملنتجة 
للنف��ط ع��ادت بنتائ��ج ايجابي��ة 
وتقارب نسبي باستثناء ما يتعلق 

بنسبة اقليم كردستان".
وب��ن أن "تل��ك احل��وارات بحاج��ة 
إلى اس��تكمال ووض��ع الصياغات 
ف��ي  يطع��ن  ال  لك��ي  النهائي��ة 
دس��توريتها العبادي امام احملكمة 
االحتادي��ة العليا كم��ا يحصل في 

كل سنة".
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
كش��ف النائ��ب ع��ن التحال��ف 
الوطن��ي صادق اللب��ان، عن حترك 
برملاني لت��دارك كارثة جفاف نهر 
دجل��ة، مؤك��داً ان البرمل��ان ميارس 
ضغطاً على احلكومة لغرض زيادة 

احلصة املائية من اجلانب التركي.
وقال اللبان ان “قلة مناسيب مياه 
نه��ر دجلة تن��ذر بح��دوث كارثة 
اجلف��اف، اذ مت��ت مالحظ��ة ذلك 
في ع��دد من احملافظ��ات اجلنوبية 
واخره��ا ف��ي العاصمة بغ��داد”، 

مبين��ا أن “البرمل��ان ب��دأ بالتحرك 
بش��أن جفاف نهر دجلة من خالل 
الضغط عل��ى احلكومة املركزية 
لزي��ادة احلصة املائية م��ن اجلانب 

التركي”.
ميث��ل  املي��اه  “مل��ف  أن  وأض��اف 
يه��دد  كون��ه  األب��رز،  املوض��وع 
حي��اة العراقين”، مبين��ا أن “نواباً 
ع��ن احملافظ��ات اجلنوبي��ة رفعوا 
اصواته��م في البرمل��ان مطالبن 
بإيج��اد ح��ل الزم��ة املي��اه ف��ي 

محافظاتهم”.

وف��ي الس��ياق ذات��ه أعلنت جلنة 
الزراعة واملياه النيابية امس، أنها 
بصدد استضافة وزير املوارد املائية 
حسن اجلنابي ملناقشة أزمة شح 
املياه في الع��راق، فيما حذرت من 
وقوع كارثة بيئي��ة في احملافظات 

اجلنوبية.
محم��د  اللجن��ة  عض��و  وق��ال 
الصيه��ود إن “جلنة الزراعة واملياه 
في مجلس النواب ستوجه دعوة 
خالل الساعات املقبلة لوزير املوارد 
املائية حسن اجلنابي الستضافته 

من اجل مناقشة أزمة شح املياه 
في البالد”.

وأضاف الصيه��ود، أن “احملافظات 
محافظ��ة  وحتدي��دا  اجلنوبي��ة 
بيئية  بكارث��ة  ميس��ان مه��ددة 
حقيقية إذا استمرت هذه األزمة”، 
داعيا احلكومة إل��ى “بذل قصارى 
جهدها واستخدام كافة السبل 
املمكنة من اج��ل حصول العراق 
على استحقاقاته من االطالقات 

املائية”.
تفاصيل أخرى ص3

التصويت عليه في األسبوع المقبل

القانونية النيابية تتوقع حسم الموازنة من دون الكرد

تحرك نيابي للضغط على الحكومة

الجفاف يهدد محافظات الوسط والجنوب

الصباح الجديد ـ وكاالت :

اعتب��ر ماي��كل أورين، نائب رئي��س وزراء 
إس��رائيل للش��ؤون الدبلوماس��ية، أن 
أمريكا ليست العبا رئيسيا في الشرق 
األوس��ط، وامنا روسيا التي متسك بأوراق 
الوضع في املنطقة بن إسرائيل وسوريا 

وإيران.
وقال أورين لوكال��ة أنباء بلومبرغ امس: 
املعادل��ة  ف��ي  األمريك��ي  اجلان��ب  "إن 
الراهن��ة، هو طرف يوفر لنا الدعم، لكن 
الواليات املتح��دة اآلن ال متلك تقريبا أي 
نفوذ ف��ي س��وريا، وهي خ��ارج اللعبة، 

كونها لم تضع أي أرصدة فيها".
ووفقا لهذا السياسي اإلسرائيلي، فإن 
روس��يا هي القادرة على وقف املواجهة 
التي نش��أت عند احلدود. وقال مش��ددا: 
روس��يا  أن  إل��ى  تش��ير  "والتوقع��ات 
ستوقف املواجهة، ألنني لست متأكدا 
م��ن أي ش��خص مهت��م اآلن بان��دالع 

حرب".
كما أش��ار أورين إلى أن إسرائيل تعتقد 
أن ل��دى روس��يا "فرص��ا للضغط بقوة 

عل��ى س��وريا وإي��ران وحش��رهما ف��ي 
الزاوية”. وأضاف “نحن نفترض أن لديها 

مثل هذه الفرص، وسنرى".
وأعلن اجليش اإلسرائيلي السبت املاضي، 

اعتراض طائرة استطالع مسّيرة عبرت 
من شمال البالد، وقال إنها إيرانية، وقام 
ردا على ذلك، بش��ن غ��ارات على قاعدة 
في منطقة تدمر الس��ورية، بعدما افاد 
بإن الطائرة انطلقت منها، إال أن قاذفاته 
املغيرة ووجهت بني��ران كثيفة مضادة 
للطائ��رات، أدت ال��ى إصابة وإس��قاط 
مقاتلة من ط��راز F-16. متكن طاقمها 

من القفز باملظلة داخل إسرائيل.
وعل��ى الرغم من نف��ي اي��ران ان تكون 
أرس��لت الطائرة من دون طيار اال ان في 
إسرائيل من يحسب للحرب حساباتها، 
اذ ق��ال مي��ر ليتف��اك، متخص��ص في 
الش��أن اإليران��ي، في جامع��ة تل أبيب، 
إن إيران أرس��لت طائ��رة إلى اجملال اجلوي 
اإلسرائيلي في السبت املاضي، لتوضح 
إلس��رائيل أنه��ا ل��ن تقب��ل مبزي��د من 
الضرب��ات عل��ى أهدافها في س��ورية، 
مضيًف��ا "أنه��م يحاول��ون وض��ع خط 
أحمر إلسرائيل، ويقولون إننا نستطيع 
الدخول إلى إقليمكم والهجوم عليكم 

لتتوقفوا عن فعل ما تفعلونه معنا".
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روسيا الالعب الرئيس في الشرق األوسط وليس أميركا
إسرائيل تعدها تمسك بأوراق اللعبة 

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت اللجن��ة األمني��ة في 
مجل��س محافظ��ة كرك��وك , 
أم��س االثن��ن , ع��ن اس��تعادة 
القوات األمنية واحلشد الشعبي 

نحو 8 كم م��ن املناطق املتنازع 
عليه��ا خ��الل عملي��ات تأم��ن 
ش��رق طوزخورماتو وتقترب من 
اخلط االزرق مع ح��دود االقليم , 
مش��يرة إلى ان ، القوات األمنية 

اجتازت جبل مرتضى العلي ملنع 
التس��لل اإلرهاب��ي من��ه ، فيما 
أكد قيادي في احلش��د الشعبي 
عودة أكثر من  ألف عائلة كردية 
نازح��ة إلى القض��اء  فضال عن 

1200 عائلة ب��ن تركمان وعرب 
إلى ناحية س��لمان بيك التابعة 

للقضاء .
وق��ال عض��و اللجن��ة األمني��ة 
كرك��وك  محافظ��ة  جملل��س 

جن��اة حس��ن في حدي��ث خاص 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن  لصحيفة 
"الق��وات األمني��ة متكنت خالل 
عمليات تأمن أطراف قضاء طوز 
خورمات��و ش��رقي ص��الح الدين 

وأط��راف كركوك من اس��تعادة 
نح��و 8 ك��م متر واالقت��راب من 
اخل��ط األزرق احل��د الفاص��ل بن 

إقليم كردستان واملركز".
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2200 عائلة تعود الى طوزخورماتو وسليمان بيك
القوات األمنية تستعيد 8 كم وتقترب من الخط األزرق

نائب رئيس وزراء إسرائيل للشؤون الدبلوماسية مايكل أورين

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ق��ال الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
املصرية العامة للبترول عابد عز 
الرجال، يوم امس االثنن، إن أولى 
ش��حنات النفط اخل��ام العراقي 
التي تعاقدت عليها مصر الشهر 
املاضي ستصل بعد غد اخلميس 

15 فبراير شباط اجلاري .
وكان مس��ؤول ف��ي الهيئة قال 
الش��هر املاضي لرويترز إن مصر 
ج��ددت عقد ش��راء النفط اخلام 

من العراق في يناير كانون الثاني 
مل��دة ع��ام ، فيم��ا توصلت مصر 
إلى اتف��اق مع الع��راق في أبريل 
نيسان 2017 تبيع مبوجبه بغداد 
12 ملي��ون برميل من النفط إلى 

مصر ملدة عام.
وعاودت أرامكو السعودية إمداد 
مصر بنحو 700 ألف طن شهريا 
من امل��واد البترولية نهاية مارس 
آذار بع��د أن توقفت ف��ي أكتوبر 

تشرين األول.

الخميس.. مصر تتسلم
أول شحنة خام عراقي

متابعة الصباح الجديد:
أعلن وزير الداخلية قاسم األعرجي 
امس، موافقة رئي��س الوزراء القائد 
حي��در  املس��لحة  للق��وات  الع��ام 
العبادي عل��ى فتح منفذ البوكمال 

احلدودي مع سوريا.
وقال األعرجي في حوار مع صحيفة 
“احلي��اة” الس��عودية واطلعت عليه 
الصب��اح اجلديد، إن “صح��راء األنبار 
أصبح��ت مؤمن��ة بنس��بة كبيرة، 

واستطعنا فتح منفذ طريبيل الذي 
كان يش��كل حتدياً كبيراً بالنس��بة 
إلينا، وهذا يدعون��ا إلى فتح املنافذ 

احلدودية األخرى”.
وأض��اف األعرج��ي، أن “م��ن املأمول 
افتت��اح منفذ القائ��م )البو كمال(، 
وحصلن��ا على موافقة القائد العام 
ال��وزراء  رئيس  املس��لحة،  للق��وات 

حيدر العبادي”.
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العبادي يوافق على فتح
منفذ البوكمال الحدودي

عابد عز الرجال
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الصباح الجديد - متابعة:

اكد مدير عام الصندوق الكويتي 
للتنمي��ة االقتصادي��ة العربي��ة 
عبدالوه��اب البدر الي��وم االثنني 
ان العراق تعرض خلس��ائر فادحة 
نتيجة احلرب على االرهاب مست 
كافة قطاع��ات احلياة مما تطلب 
التخطيط اجلي��د من اجل اعادة 

اعماره.
وق��ال البدر في كلمت��ه بافتتاح 
املستوى  رفيعي  )اخلبراء  اجتماع 
الع��راق  جمهوري��ة  لبرنام��ج 
الع��ادة االعمار ودور املؤسس��ات 
التمويلية( بحضور الشيخ صباح 
خالد احلم��د الصباح نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء وزي��ر اخلارجية 
تع��رض  الع��راق  ان  الكويت��ي 
لهجمة شرسة من االرهاب ادت 
الى نزوح اكثر من خمسة ماليني 
عراقي خارج منازلهم مما ادى الى 

خسائر فادحة.
واضاف ان اخلس��ائر مست البنى 
التحتية ومرافق النقل والكهرباء 
واملاء وتخريب املنش��آت الزراعية 
وتدهور اخلدمات االجتماعية من 

تعليم وصحة وغيرها.
وشدد البدر على ضرورة مساعدة 
العراق ودعم اع��ادة اعماره لزرع 
االمل في صدور الش��باب كل ال 
يق��ع االبناء ف��ي قبضة التطرف 

واالرهاب.
واع��رب ع��ن س��عادته الختي��ار 
الكوي��ت لتك��ون امل��كان ال��ذي 
يفصح فيه عن رؤية العراق العادة 

االعمار والتنمية االقتصادية.
ولفت الى الرؤي��ة العراقية التي 
تق��وم عل��ى تضاف��ر اجله��ود مما 
تبذله في س��بيل بناء املقومات 
والنم��و  للتعاف��ي  االساس��ية 
بجه��ود  مدعم��ة  االقتص��ادي 
التنمية الدولية والقطاع اخلاص 
معربا عن امل��ه ان يكون اللقاء 
محطة رئيسية للحوار من اجل 

املساهمة في حتقيق الرؤية.

وثيقة ستراتيجية
وقال االمني الع��ام جمللس الوزراء 
العراقي الدكت��ور مهدي العالق 
في كلمة مماثلة ان مؤمتر الكويت 
الدولي العادة إعمار العراق يقوم 
على ث��الث ركائز اساس��ية هي 
اع��ادة االعم��ار ودع��م عمليات 
االس��تقرار والتعايش الس��لمي 
وتش��جيع االس��تثمار والدخول 

في الفرص االستثمارية املتاحة.
واض��اف ان الع��راق ق��دم وثيقة 
اس��تراتيجية متكاملة تش��مل 
دراس��ة ميدانية تتضمن االضرار 
الت��ي حدثت نتيج��ة احلرب على 
االره��اب واالحتياجات احلقيقية 

العادة االعمار ما بعد احلرب.
واك��د العالق ان ه��ذا املؤمتر ميثل 
تعبيرا للتضام��ن مع العراق في 
مرحلة التعافي م��ن احلرب بعد 
التدمي��ر الكبي��ر موضح��ا ان��ه 
على الرغم مما ميتلكه العراق من 
موارد كبيرة اال ان الدعم الدولي 
للع��راق مه��م م��ن اج��ل اعادة 

اعماره »وهو امر نعتز به«.
ولف��ت ال��ى ان هذ املؤمت��ر يقف 
الى جان��ب العراق بعد نصره في 
احلرب عل��ى ما يس��مى تنظيم 
الدولة االسالمية )داعش( معربا 
من جانب آخر عن ش��كره لدولة 
الكويت والشركاء الدوليني مثل 
البنك الدول��ي واالمم املتحدة من 
اجل اجناح املؤمتر وحتقيق اهدافه.

اضرار هائلة
وبدوره قال رئي��س صندوق اعادة 
اعم��ار املناط��ق املتض��ررة م��ن 

العراق  العمي��ات االرهابية ف��ي 
الدكتور مصطف��ى الهيتي في 
كلم��ة مماثل��ة ان مش��روع اعادة 
اعم��ار الع��راق يق��وم على ثالث 
االنس��اني  البعد  ه��ي  مب��اديء 
والبع��د االقتصادي واع��ادة بناء 

النبية التحتية.
االنس��اني  البع��د  ان  واض��اف 
ميث��ل اح��د اه��م املب��اديء التي 
يقوم عليها اع��ادة اعمار العراق 
مؤكدا من جانب آخر على البعد 
االقتص��ادي للمحافظ��ة عل��ى 
عجلة دوران العملية االقتصادية 
اضاف��ة  البطال��ة  ومواجه��ة 
ال��ى اع��ادة بناء البن��ى التحتية 

املدمرة.
وبني الهيت��ي ان 138 ألف وحدة 
س��كنية متضررة نتيجة احلرب 
عل��ى االره��اب نصفه��ا متضرر 
ان  مضيف��ا  كام��ل  بش��كل 
النازح��ني داخل االراضي العراقي 

ينتظرون العودة الى منازلهم.
واش��ار الى وج��ود التع��اون بني 
الكويت��ي مع صندوق  الصندوق 
اع��ادة االعم��ار العراق��ي لتوفير 
قاعدة بيانات دقيقة حول االضرار 
التي حدثت ورسم خطوات هذا 

املؤمتر لتحقيق اهدافه مؤكدا ان 
حجم االضرار الكبير في العراق 
يتطلب مساعدة دولية في هذا 

الشأن.
م��ن جانب��ه ق��ال املدي��ر الع��ام 
لالمن��اء  العرب��ي  للصن��دوق 
االقتص��ادي واالجتماع��ي عب��د 
اللطي��ف احلمد ف��ي كلمته ان 
االوض��اع املأس��اوية التي مر بها 
العراق عانى منها كثيرا الشعب 
العراقي على مدى سنني طويلة 
نتيجة ما خلفه من دمار للبنية 
االساس��ية جت��اوزت قدراته على 

اعادة البناء والتعمير.
واوضح احلمد ان االوضاع التي مير 
بها الع��راق »تتطلب منا جميعا 
التع��اون والتضام��ن مع��ه« في 
تق��دمي الدعم واملس��اندة العادة 
البن��اء واالعمار مضيف��ا ان هذا 
املؤمت��ر يش��مل فرص��ة ملعرف��ة 
العدي��د من مخطط��ات برامج 
اعادة االعمار التي يتبناها العراق 
ويس��تقطب لها الدعم واملؤازرة 

من اجملتمع الدولي.
واع��رب ع��ن تطل��ع الصن��دوق 
الى التع��اون مع الع��راق وتقدمي 
الدعم املطلب في اطار البرامج 

ومب��ا يحقق  احمل��ددة  واالولوي��ات 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  اه��داف 
واالجتماعي��ة بع��د اس��تكمال 
حس��ب  املطلوب��ة  االج��راءات 
م��ع  وبالتنس��يق  القواع��د 
التنموية  والهيئات  املؤسس��ات 

العربية والدولية.
التخطي��ط  وزي��ر  واس��تعرض 
العراقي س��لمان اجلميلي خالل 
اإلصالحي  البرنام��ج  االجتم��اع 
حلكوم��ة الع��راق في ح��ني قدم 
ال��وزراء  جملل��س  الع��ام  األم��ني 
العراق��ي مه��دي الع��الق عرضا 
تفصيلي��ا لبرام��ج اإلصالح في 

العراق.
كم��ا نظر االجتم��اع في خطط 
التعاف��ي وإعادة إعم��ار املناطق 
املتضررة في العراق واالحتياجات 
اخلس��ائر  وتقدي��ر  التمويلي��ة 
إلى جانب نش��اط  واالحتياجات 
ف��ي  اإلعم��ار  إع��ادة  صن��دوق 
املناطق احملررة والبعد االجتماعي 
التأهيل  وإع��ادة  اإلعم��ار  إلعادة 

االجتماعي في تلك املناطق.
االجتماع  فيم��ا عق��دت خ��الل 
جلسات نقاش��ية متتالية وفقا 
لوكالة األنب��اء الكويتية »كونا« 

تناول��ت البعد اإلنس��اني إلعادة 
واحملاس��بة  واحلوكم��ة  اإلعم��ار 
إلى جان��ب التعاف��ي والتعايش 
دور  ع��ن  فض��ال  الس��لمي 
مؤسس��ات التنمية الدولية في 
إع��ادة اإلعمار ودور العون العربي 

في هذا الشأن.
كما تطرقت اجللسات النقاشية 
إل��ى آلية االئتمان األملانية لدعم 
عودة نازحي الداخ��ل في العراق 
للتنمية  اليابانية  الوكال��ة  ودور 
الدولية في دع��م عمليات إعادة 
اإلعم��ار ف��ي الع��راق واملناط��ق 
احملررة إضافة إلى رؤية مجموعة 
البنك اإلس��المي للتنمية حول 

دعم اإلعمار في العراق.
ويعق��د اجتماع )اخلب��راء رفيعي 
جمهوري��ة  لبرنام��ج  املس��توى 
ودور  االعم��ار  الع��ادة  الع��راق 
ضمن  التمويلي��ة(  املؤسس��ات 
اعم��ال مؤمت��ر الكوي��ت الدولي 
ال��ذي  الع��راق  إعم��ار  الع��ادة 
تس��تضيفه دولة الكويت اليوم 
وحت��ى ال14 من الش��هر احلالي 
الدولي  الدع��م  به��دف حش��د 
اعم��ار  اع��ادة  خط��ط  لدع��م 

العراق.

العراق تعرض لخسائر فادحة نتيجة
الحرب على اإلرهاب ويحتاج دعما كبيرا

عبد الزهرة محمد الهنداوي

ينس��ب  إلى االديب واملفكر املصري طه حسني 
قوله ذات يوم ، ان القاهرة  تكتب  وبيروت تطبع  
وبغداد تقرأ .. واملرجح ان طه حس��ني حني اطلق 
قول��ه ه��ذا رمبا ل��م يكن ق��د اطلع عل��ى واقع 
النتاج الفكري واألدبي في الس��احة العراقية ، 
فه��و  يعلم ان الفرد العراقي قارئ نهم فقط  ، 
ولكنه ف��ي املقابل كان يعرف ان اغلب املؤلفات 
املصري��ة كانت تطبع ف��ي بي��روت .. وإال ماهي 
املفاهيم  اخلاصة بالكتابة  والطباعة  والقراءة  
الت��ي اعتمدها  في اطالق مثل هذا احلكم ؟ ، او 
كيف قرأ  املش��هد الثقاف��ي العربي  على وفق  
خريطة  القراءة  ومستويات التنمية  الثقافية 

في عموم البلدان العربية في تلك الفترة ؟. 
نع��م ، صحي��ح ان بي��روت  كانت ورمب��ا مازالت 
متثل مركزا مهم��ا من مراكز الطباعة املتطورة 
ب��ني العواصم العربي��ة ، الن فيه��ا كبريات دور 
النش��ر ، ولكن هذا ال يعني بأي حال من االحوال 
ان اللبناني��ني ال يقرؤون ، ب��ل على العكس فقد 
اظه��ر اس��تطالع نظمت��ه مؤسس��ة محمد 
بن راش��د ال مكت��وم بالتعاون م��ع برنامج االمم 
املتحدة االمنائي عام 2016 ان لبنان يحتل املركز 
االول في معدالت القراءة ب��ني الدول العربية اذ 
يصل متوسط القراءة إلى 59 ساعة ومبعدل 16 
كتابا سنويا . .. ومعنى هذا ان قاعدة طه حسني 
التي يتداولها اجلميع لم تعد مسلمة امنا هناك 

وقائع مختلفة متاما عن فحوى القاعدة .. 
وأن��ا هنا لس��ت ب��وارد مناقش��ة م��ا قاله طه 
حسني وال ابحث عن اثبات خطله امنا اريد القول 
ان املصري��ني بارعون في التس��ويق لبضاعتهم 
بنحو متميز ، وه��ذا التميز جعلنا نعرف االدباء 
والكت��اب واملمثلني املصري��ني اكثر من معرفتنا 
ألدبائنا ومثقفينا وفنانينا املرموقني ، فكيف لنا 
ان ننج��ح في تعريف الش��عوب العربية بهؤالء 
الكت��اب واألدباء ونحن ال نعرفهم اصال ؟ .. ففي 
الغالب كنا جند مكتباتنا تعج باملؤلفات املصرية 
، فيوم كنا طالبا  في اجلامعة كنا نتس��ابق إلى  
قراءة الكتب والروايات املصرية ، فعرفنا ابراهيم 
اص��الن في رواية مالك احلزي��ن   وتوفيق احلكيم  
صاحب رواية عودة الروح وعصفور من الشرق ..  
وثروة اباظة صاحب رواية »ثم تش��رق الشمس«  
وجنيب محف��وظ ومصطفى لطفي املنفلوطي 
واليوس��فان ادريس والسباعي ومحمد حسنني 
هيكل وعباس محمود العق��اد وآخرين كثيرين 

غيرهم 
فيما لم يكن املصريون يعرفون شيئا عن النتاج 
االدب��ي في الع��راق ورمبا ذلك هو ال��ذي دفع طه 
حس��ني إلى ق��ول ما قاله ، فهم ق��د ال يعرفون 
ف��ؤاد التكرلي وال غائب طعم��ه فرمان وال عبد 
الرحم��ن مجيد الربيعي وال عبداالمير معله وال 
عبداالله رؤوف وال س��ليم مطر وال علي الوردي 
وال محمد مهدي اجلواهري وال معروف الرصافي 
وال عب��ود الكرخ��ي وال حياة ش��رارة .. والقائمة 

تطول وتطول ايضا ... 
ويج��ري احلديث دائم��ا بضرورة ان تك��ون هناك 
قنوات واليات ميكن من خاللها التعريف باحلركة 
الثقافي��ة وما يش��هده العراق م��ن نتاج فكري 
كبير في ش��تى اجملاالت ، وهن��اك الكثير من دور 
النش��ر واملؤلفني العراقيني القادرين على نش��ر 
مثل هذا النتاج في الساحتني العربية والدولية 
، ولك��ن كان��ت املش��كلة الت��ي متنعه��م من 
تصدير الكتب واملؤلف��ات تتمثل بوجود انظمة 
وقوانني سارية ال تس��مح لهم بذلك , ومن بني 
موانع تصدير الكتاب العراقي اش��تراط حصول 
املؤلف او دار النشر على اجازة تصدير اسوة بأي 
بضاعة اخ��رى يراد تصديرها إل��ى اخلارج .. ومن 
هنا يعد قرار جلنة الش��ؤون االقتصادية الوزارية  
قبل أس��بوعني املتمثل  بالس��ماح لدور النشر  
العراقية  ومؤلفي الكت��ب في العراق  بتصدير 
مطبوعاتهم من دون شرط احلصول على  اجازة 
التصدي��ر ، خطوة مهمة نحو انتش��ار وعاملية 
الكت��اب العراقي ، كما انه ميثل كس��را لقاعدة 
طه حس��ني ، فبغداد اليوم تقرأ وتكتب وتطبع 

وتصدر الكتاب إلى اخلارج ايضا.  

نطبع.. ويقرؤون 

بغداد - الصباح الجديد:

ق��ال ممث��ل املفوضي��ة الس��امية 
لألمم املتحدة لش��ؤون الالجئني في 
الع��راق، برونو جي��دو، امس االثنني، 
ان مؤمت��ر الكوي��ت س��يوفر دعما 
ماليا إلعادة 6.2 مليون نازح عراقي 
لديارهم، فيما حذر من ترك العراق 

في منتصف الطريق.
وقال جيدو في بيان تلقت الصباح 
اجلدي��د نس��خة من��ه “بالنس��بة 
لش��ؤون  املتح��دة  األمم  ملفوضي��ة 
الكوي��ت  يوف��ر مؤمت��ر  الالجئ��ني، 
منبرا رئيس��يا إلعادة التأكيد على 
أهمي��ة العودة الطوعي��ة واآلمنة 
العراقيني  للنازح��ني  واملس��تدامة 
وكذل��ك جلمع امل��وارد لدعم جهود 
احلكومة في حتقي��ق هذا الهدف”، 
مبينا ان “ ً هذا بدوره يش��كل جزءا 
ال يتجزأ من اخلطط األوسع نطاقا 

ف��ي منظوم��ة األمم املتحدة لدعم 
الس��لطات العراقية في إعادة بناء 

البالد.”
واردف: “لقد انتهى الصراع واس��ع 
النط��اق لك��ن إرث ه��ذا الصراع ال 
ي��زال قائما، وق��د ترك��ت األحداث 
تكش��فت خ��الل س��نوات  الت��ي 
سيطرة املتطرفني بصمة مفاجئة 
في املش��هد العراق��ي وفي نفوس 
الشعب العراقي حيث أن اآلثار التي 
تركته��ا الس��نوات املاضية الزالت 
موجودة ف��ي جميع أنحاء نحو 6.2 
مليون عراقي نازح”، مشددا “وألجل 
ان يتق��دم العراق يج��ب أن يتمكن 

الناس من العودة إلى ديارهم.”
وأش��ار ال��ى ان “3.3 ملي��ون نازحا 
قد ع��ادوا الى دياره��م بالرغم من 
صعوب��ة الظ��روف، وهن��ا يجب أن 
نتذك��ر أن الع��ودة ليس��ت مجرد 
العودة إلى املن��ازل وأمنا العودة الى 

اجملتمع.”

وتابع ان “العودة املستدامة ليست 
فقط ع��ودة املباني وإمنا اس��تعادة 
وإع��ادة بناء اجملتمع��ات وهذا جهد 
معق��د حي��ث يغط��ي كل ش��يء 
ب��دءا من إزالة مخاط��ر املتفجرات 
وإصالح األضرار التي حلقت بالبنى 
اخلدم��ات  واس��تعادة  التحتي��ة 
التماس��ك  وتيس��ير  األساس��ية 
االجتماعي لكي تتمكن اجملتمعات 
احمللية الب��دء باالزدهار”، موضحا ان 
“الع��ودة اآلمنة واملس��تدامة متثل 
عامال رئيس��يا يس��هم في حتقيق 
االس��تقرار والس��الم عل��ى امل��دى 

الطويل.”
الع��راق يتخ��ذ   َ ولف��ت ال��ى ان “ 
منعطف��ا مصيري��ا ف��ي تاريخ��ه 
احلدي��ث املضطرب حي��ث تخلص 
م��ن اجلماعات املتطرف��ة وهو إجناز 
هائل يج��ب أن يعترف ب��ه اجملتمع 
وتتح��رك  تام��ا.  اعتراف��ا  الدول��ي 
املهم��ة  نح��و  اآلن  الس��لطات 

الضخم��ة واملتمثل��ة بإع��ادة بناء 
املدن واملؤسسات واجملتمعات.”

ونوه ال��ى ان “وكاالت األمم املتحدة، 
وضعت برنامجا لألنتعاش والقدرة 
على الصمود ملدة عامني، ألجل دعم 
العراق في هذه املرحلة االنتقالية، 
ولتحقي��ق هذا البرنام��ج، يتوجب 
أن نضم��ن وجود موارد كافية ألجناز 

هذه املهمة.”
واكد ان “مؤمتر الكويت ميثل فرصة 
فريدة لن��ا لتقدمي خططنا للبلدان 
املانحة ولتش��جيع القطاع اخلاص 

على زيادة االستثمار.”
نتحم��ل  “انن��ا  بالق��ول  وخت��م 
مس��ؤولية جماعية ف��ي مواصلة 
دع��م الع��راق ف��ي ه��ذه املرحل��ة 
احلاس��مة ويجب أن ال نترك شعب 
العراق في وضع ِحرج ألن احلرب قد 
انتهت كما وال ميكن ان نتخلى عن 
هذه املهمة احليوية عند منتصف 

الطريق .

الصباح الجديد - وكاالت:

تعه��دت منظمات دولية غير 
إغاثية  وجميع��ات  حكومية 
عاملي��ة وجمعيات نف��ع عام 
وجمعي��ات إغاثي��ة كويتي��ة 
بتقدمي تعهدات  االثنني  اليوم 
بقيم��ة 330.130 مليون دوالر 
إغاثي��ة  كبرام��ج  أمريك��ي 
العراقي  وتنموي��ة للش��عب 

الشقيق.
جاء ذلك في جلسة تعهدات 
عق��دت عل��ى هام��ش مؤمتر 
احلكومي��ة  غي��ر  املنظم��ات 
لدع��م الوضع اإلنس��اني في 
العراق بحضور الشيخ صباح 
نائب  اخلال��د احلمد الصب��اح 
رئيس مجل��س ال��وزراء ووزير 

اخلارجية الكويتي.

اخليري��ة  الهيئ��ة  وتعه��دت 
االس��المية الكويتية بتقدمي 
ووزارة  دوالر  مالي��ني  عش��رة 
االوقاف والش��ؤون االسالمية 
وبيت ال��زكاة واالمانة العامة 
دوالر  ملي��ون   35 لالوق��اف 
اخليري��ة  الس��الم  وجمعي��ة 
دوالر  ملي��ون   15 الكويتي��ة 
لالغاثة  الكويتية  واجلمعي��ة 
عش��رة ماليني دوالر وجمعية 
النجاة اخليرية عش��رة ماليني 
دوالر وجمعية العون املباش��ر 
عش��رة ماليني دوالر وجمعية 
االص��الح الكويتي��ة عش��رة 
مالي��ني دوالر وجمعي��ة احياء 
عش��رة  الكويتي��ة  الت���راث 
ماليني دوالر وجمعية عبداهلل 
خمس��ة  الكويت��ي  الن��وري 
مالي��ني دوالر وصن��دوق اعانة 

الكويت��ي خمس��ة  املرض��ى 
مالي��ني دوالر وجمعية الهالل 
االحم��ر الكويت��ي 2.5 مليون 

دوالر.
الدول��ة  اللجن��ة  واعلن��ت 
للصلي��ب االحمر ع��ن تنفيذ 
برامج في العراق بقيمة 130 
ملي��ون دوالر فيمع��ا تعهدت 
جمعية )سيس��ور اسالمك( 
الفرنس��ية تق��دمي تعه��دات 
دوالر  مالي��ني  اربع��ة  مببل��غ 
رياليف(  )اس��المك  وجمعية 
البريطانية اربعة ماليني دوالر 
ومؤسس��ة )التعلي��م ف��وق 
 13.430 القطري��ة  اجلمي��ع( 
أعلن��ت  فيم��ا  دوالر  ملي��ون 
جمعي��ة قط��ر اخليرية تقدمي 

خمسة ماليني دوالر.
كما أعلنت مؤسسة )هيومن 

تق��دمي  البريطاني��ة  أبي��ل( 
تعهدات مببلغ 30 مليون دوالر 
وهيئة االغاثة التركية عشرة 
مالي��ني دوالر وهيئ��ة االغاثة 
التابعة  العاملية  االس��المية 
لرابطة العالم االسالمي 2.7 
ملي��ون دوالر ونظمة )أر ام بي 
دي( العراقي��ة ارعب��ة ماليني 
دوالر في حني أعلنت اجلمعية 
الطبي��ة العراقي��ة املوح��دة 
دوالر.  ملي��ون   1.5 تق��دمي 
ويعقد مؤمت��ر املنظمات غير 
بالتزامن مع مؤمتر  احلكومية 
الكويتي الدولي العادة إعمار 
العراق الذي تستضيفه دولة 
الكويت اليوم وحتى ال14 من 
فبراي��ر احلالي بهدف حش��د 
الدعم الدول��ي خلطط اعادة 

اعمار العراق.

ممثل منظمة شؤون الالجئين:
نتحمل مسؤولية جماعية في دعم العراق

منظمات دولية غير حكومية تتعهد
بتقديم 330.130 مليون دوالر للعراق خالل

مؤتمر المنظمات غير الحكومية

العالق خالل افتتاح املؤمتر

مهدي العالق: ان 
مؤتمر الكويت الدولي 

العادة إعمار العراق 
يقوم على ثالث 

ركائز اساسية هي 
اعادة االعمار ودعم 

عمليات االستقرار 
والتعايش السلمي 
وتشجيع االستثمار 

والدخول في الفرص 
االستثمارية المتاحة
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الصباح الجديد - وكاالت:
االمم  وكال��ة  بعث��ة  رئيس��ة  قال��ت 
املتح��دة للهجرة ف��ي الكويت اميان 
عريق��ات امس االثنني ان اس��تضافة 
دولة الكوي��ت للمؤمتر الدولي إلعادة 
إعمار العراق يؤكد موقعها االنساني 
الش��عوب  مس��اعدة  ف��ي  ودوره��ا 

العربية.
تصري��ح  ف��ي  عريق��ات  واضاف��ت 
لوكال��ة االنب��اء الكويتي��ة )كونا( ان 
البعث��ة االممية املش��اركة في املؤمتر 
واملعرض املصاحب له ستقدم عرضا 
الجنازاته��ا وجهوده��ا ازاء مس��اندة 
النازح��ني العراقيني ج��راء خروجهم 
من مناطقه��م نتيجة احل��رب على 
ما يسمى تنظيم الدولة االسالمية 

)داعش(.
واشارت عريقات الى ان العراق يواجه 
منذ ما يزيد عن ثالث سنوات عملية 

مبناط��ق  للس��كان  واس��عة  ن��زوح 
الشمال بلغ عددهم ما يقارب خمس 
ماليني نسمة بسبب تلك احلرب االمر 
ال��ذي نتج عنه عملي��ة ضغط على 
املناطق التي مت النزوح اليها والسيما 

على بنيتها التحتية.
واك��دت مس��اعي االمم املتح��دة الى 
اعادة جمي��ع النازحني ال��ى مدنهم 
ومناطقهم على ش��كل مراحل« مما 
يتطل��ب إع��ادة تأهيل تل��ك املناطق 
لتصبح صاحلة للسكن مشيرة الى 
اخلدمات الت��ي حتتاجها تلك املناطق 
مثل اخلدم��ات التعليمية والصحية 

والبنية التحتية.
وبين��ت عريقات ان املس��اعدات التي 
تقدمت بها دولة الكويت ودول اخرى 
العراقيني ساهمت بصورة  للنازحني 
كبي��رة بتمك��ني البعث��ة االممية من 
القيام بدورها ازاء النازحني مما سهل 

مهامه��ا في حص��ول النازحني على 
اخلدمات املتنوعة التي يحتاجونها.

وح��ول مؤمتر الكوي��ت الدولي العادة 
اعمار العراق اشادت عريقات بحجم 
املشاركة الكبيرة في هذا املؤمتر من 
مختلف الدول واملنظمات االقليمية 
والدولية معتبرا ان حجم املش��اركة 
يعك��س اهمية املؤمت��ر واحلرص على 

العمل من اجل حتقيق أهدافه.
وشددت على ان حتقيق اهداف املؤمتر 
تتجس��د في تقدمي املس��اعدات الى 
الش��عب العراقي وتش��جيع عملية 
االس��تثمار م��ن اج��ل إع��ادة اعمار 

العراق.
واعربت عريقات عن املها بأن يخرج 
املؤمت��ر ب«نتائج إيجابي��ة تصب في 
صال��ح الع��راق وتضعه ف��ي عجلة 
التط��ور والتق��دم م��ن اج��ل حتقيق 

االمن واالستقرار فيه«.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتب��ر رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
مبجلس الن��واب العراقي، عبد الباري 
زيباري، أن اإلسراع بإعادة إعمار العراق 
يتطلب »متويال ضخما وسريعا« من 

اجملتمع الدولي.
وق��ال زيب��اري ف��ي حديث��ه لوكالة 
»سبوتنيك« على هامش مؤمتر إعادة 
إعم��ار الع��راق ف��ي الكوي��ت، امس 
االثنني: »كلم��ا كان التمويل الدولي 
أكب��ر، كان��ت أس��رع عملي��ة إعادة 
اإلعم��ار وع��ودة االس��تقرار األمني.. 
مس��تعدون إلعط��اء كل الضمانات 
الالزم��ة لكل من يطلبها، وال نرفض 

املالحظات من أي طرف كان«.
وأوض��ح بأن هناك 3 مراحل للوصول 
إل��ى الهدف املنش��ود، أوله��ا فرض 
كل  وتوحي��د  األمن��ي،  االس��تقرار 
مكونات الش��عب العراق��ي، والبدء 

باإلعمار من خالل تفعيل االستثمار.
وحول امل��دة التي يحتاجه��ا العراق 
إلعادة اإلعمار وحتقيق االستقرار، قال 
زيباري: »املوضوع س��يأخذ س��نوات 
لتحقيق��ه.. نريد اإلس��راع في ذلك، 
لكن هذا يعتمد باألساس على مدى 
تع��اون اإلقلي��م واألش��قاء العرب.. 

فالهدف أكبر من طاقة العراق«.
وفي حديثه حول املشاركة الروسية 
الع��راق،  ف��ي مؤمت��ر إع��ادة إعم��ار 
ق��ال زيب��اري، »روس��يا االحتادية دولة 
مشاركة في املؤمتر وهي جزء رئيسي 
وأساس��ي في��ه، وحلي��ف ق��وي من 
حلفاء احلرب عل��ى تنظيم »داعش« 

اإلرهابي«.
وح��ول حجم األم��وال، أش��ار زيباري 
إل��ى أن مبلغ 100 ملي��ار دوالر، الذي 
جرى احلديث عنه من قبل املسؤولني 
العراقي��ني »رق��م افتراض��ي .. البدء 

باإلعم��ار يتحقق من خ��الل تفعيل 
االستثمار.. عرضنا فرصا استثمارية 
كبي��رة، ولدين��ا جدوال م��ن البرامج 
أعدت م��ن قب��ل هيئة االس��تثمار، 

لتقدميها للمستثمرين«.
م��ن جهته صرح املدير الع��ام بوزارة 
العراقي��ة قص��ي عبد  التخطي��ط 
الفت��اح بأن إعادة إعم��ار العراق بعد 
االقتصادية  والقضايا  احلرب  سنوات 
تتطلب 88,2 ملي��ار دوالر. وأوضح أن 
العراق يحتاج إلى نحو 22 مليار دوالر 
في القريب العاج��ل و65 مليار دوالر 

على املدى املتوسط.
وفي الوقت ذاته أفادت وكالة »كونا« 
الكويتي��ة لألنب��اء ب��أن املنظم��ات 
غير احلكومية، املش��اركة في مؤمتر 
االثن��ني  الي��وم  تعه��دت  الكوي��ت، 
بتقدمي 330 مليون دوالر إلعادة إعمار 

العراق.

مسؤولة اممية: عودة النازحين 
تتطلب تأهيل مناطقهم

العراق ينتظر تمويال أكبر
إلعادة إعماره مقابل ضمانات



بغداد – تفكيك عبوات 
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س االثن��ن، ان��ه مت ضب��ط 
وتفكي��ك 32 عب��وة ناس��فة والقبض 
عل��ى اثنن من مروج��ي اخملدرات جنوب 

وغربي العاصمة.
األمني��ة  "الق��وات  إن  املص��در  وق��ال 
متكنت من ضب��ط وتفكيك )32( عبوة 
ناس��فة من مخلفات عصابات داعش 
اإلرهابي��ة في منطق��ة الزوابعة غربي 
بغ��داد، وإلقاء القب��ض على مطلوبن 
عل��ى وفق املادة 4 إره��اب" ، مضيفا ان 
الق��وات األمنية وبناًء عل��ى معلومات 
اس��تخبارية متكن��ت ايض��ا م��ن إلقاء 
القب��ض عل��ى متهمن اثن��ن بترويج 
املواد اخمل��درة، وضبط بحوزتهم كميات 
من احلبوب اخمل��درة، في منطقة املدائن 

جنوبي بغداد.

ديالى – ضبط اسلحة 
اعلن��ت قيادة ش��رطة محافظة ديالى 
االثن��ن، ع��ن ضب��ط ش��حنة  ام��س 
جن��وب  واالعت��دة  لالس��لحة  كبي��رة 
غربي بعقوبة، من قب��ل احدى احلواجز 

االمنية.
وقال املتحدث االعالمي باس��م شرطة 
ديالى العقيد غالب العطية ان "احدى 
احلواج��ز االمني��ة لش��رطة ديالى على 
طري��ق بعقوب��ة- بغ��داد الق��دمي قرب 
ناحية بني س��عد )20ك��م جنوب غرب 
بعقوب��ة(، ضبط��ت ش��احنة مح��ورة 
حتمل شحنة اس��لحة واعتدة كبيرة" 
، مضيفا ان "االجهزة االمنية اعتقلت 
س��ائق الش��احنة ومت التحف��ظ عل��ى 

مافيها من اسلحة واعتدة ".

بابل – عملية تفتيش  
اكد مص��در امن��ي في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة بابل امس االثنن، ان القوات 
تفتي��ش  بعملي��ة  االمني��ة ضبط��ت 
مسدس��ا ورمان��ة يدوية داخ��ل عجلة 
صال��ون مش��تبه بها متروكة وس��ط 

مدينة احللة.
واف��اد املصدر االمن��ي إن "ق��وة أمنية 
مدعومة مبفاز من مكافحة املتفجرات 
عث��رت عل��ى س��الح مس��دس ورمانة 
يدوية ن��وع دفاعي خالل تفتيش عجلة 
صال��ون متروكة في منطق��ة البكري 
وس��ط مدين��ة احللة وحس��ب اخلطط 
االمني��ة املوضوع��ة اخلاص��ة باإلن��ذار 
املبكر" ، مضيفا أن "العملية استندت 
إل��ى معلوم��ات اس��تخبارية دقيقة", 
مؤك��دا أن "الش��رطة س��لمت امل��واد 

املضبوطة الى اجلهات اخملتصة إلكمال 
التحقيقات وإحالة املوضوع للقضاء".

االنبار – عبوات ناسفة
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنب��ار امس االثنن ان هندس��ة اللواء 
األول في احلش��د الشعبي عاجلت عددا 
من العبوات الناسفة في مناطق غرب 

صحراء اجلزيرة.
اجله��د   " ان  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الهندسي التابع للواء األول في احلشد 
الش��عبي عال��ج ع��ددا م��ن العبوات 
الناس��فة واأللغ��ام ف��ي مناطق غرب 

صحراء اجلزيرة".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن قائد ش��رطة محافظ��ة كربالء 
اللواء أحمد علي زويني امس االثنن عن 

القاء القب��ض على 47 متهما مطلوبا 
للقضاء بجرائم جنائية متنوعة.

وق��ال قائد الش��رطة ان "مف��ارز قيادة 
ش��رطة احملافظ��ة وخ��الل ممارس��اتها 
االمني��ة لتنفيذ اوامر القبض والتحري 
الصادرة من القضاء العراقي للحفاظ 
عل��ى حقوق املواطنن متكنت من القاء 
القبض على 47 متهما مطلوبا للقضاء 
بجرائم جنائي��ة متنوعة"، مبينا ان "6 
من املتهمن مطلوبن على وفق احكام 
مادة القتل العمد ومتهمن اثنن وفق 
احكام املادة 421 م��ن قانون العقوبات 

العراقية اخلطف".

ذي قار – عمليات امنية 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
ذي ق��ار امس االثنن ع��ن القاء القبض 

على إرهابين اثنن في احملافظة.

وقال املصدر االمني إنه "ضمن عمليات 
التنس��يق املش��ترك بن قيادة شرطة 
محافظة ذي قار والدوائر االمنية االخرى 
متكنت قوة مشتركة من القاء القبض 
عل��ى متهمن أثن��ن بجرائ��م ارهابية 

بعمليتن امنيتن منفصلتن".
وأضاف املصدر ان "فوج الطوارئ الثاني 
ومكتب اس��تخبارات ومكافحة ارهاب 
الش��طرة متكنا من القاء القبض على 
مته��م يرمز الس��مه )ع. م. ج( 40 عاما 
يسكن الش��طرة مطلوب وفق احكام 
امل��ادة الرابع��ة م��ن قان��ون مكافح��ة 
االره��اب" ، الفتا الى ان "مركز ش��رطة 
اس��تخبارات  ومكت��ب  س��كر  قلع��ة 
ومكافح��ة اره��اب القلع��ة متكنا من 
الق��اء القب��ض على مته��م عمره 25 
عام��ا مطلوب عل��ى وفق امل��ادة 4 من 

قانون مكافحة االرهاب".

نينوى – عملية استباقية 
اف��اد مصدر في مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية ام��س االثن��ن بضبط 15 
حزاما ناس��فا وعبوات وقنابر هاون في 

أمين املوصل.
وقال املصدر إنه "مبعلومات استخبارية 
دقيقة وبعملية اس��تباقية وس��ريعة 
يتمكن أبطال االستخبارات العسكرية 
في الفرقة اخلامسة عشر من الوصول 
ال��ى أح��د املواق��ع الت��ي تض��م مخبأ 
الناسفة"، مضيفا  واالحزمة  للعبوات 
أن��ه مت "العثور بداخله عل��ى 15 حزاما 
ناس��فا و8 عبوات جاهزة للتفجير و24 
قنبرة هاون عي��ار 82 ورمانة يدوية عدد 
2 ف��ي ناحي��ة العياضي��ة قرية قصبة 
الراع��ي قض��اء تلعف��ر أمي��ن املوصل"، 
مؤكدة أنه "مت تفجيرها حتت السيطرة 

من قبل كتيبة هندسة الفرقه 15 ".

تفكيك 32 عبوة ناسفة في الزوابعة غربي بغداد * ضبط شحنة كبيرة لألسلحة واألعتدة جنوب غربي بعقوبة
 اعتقال 47 مطلوبًا للقضاء في عموم كربالء * العثور على 15 حزامًا ناسفًا وعبوات وقنابر أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل��ت موافقة رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور 
حي��در العبادي على تبني مش��روع بطاقة املزارع 
واملس��تثمر الزراع��ي االلكتروني��ة ألهميته في 
توفي��ر قاع��دة بيان��ات زراعي��ة ومعلوماتية عن 
توعية املزارعن وحيازتهم وطبيعة استثماراتهم 

ومنتجاتهم .
ويهدف املش��روع الى التخطي��ط االمثل وضبط 
معاي��ر الدع��م الزراع��ي بالتنس��يق م��ع البنك 
املركزي العراقي )دائرة نظام املدفوعات ( لتعميم 
عمل البطاق��ة االلكتروني��ة الزراعي��ة والياتها 
والضواب��ط الفنية والقانونية واالمنية املطلوبة 
عند اصدارها ودميومة عملها المكانية اعتمادها 

في جلنة الشؤون االقتصادية .
وقد عقدت اللجنة املكلفة مبشروع بطاقة املزارع 
واملس��تثمر الزراعي االلكترونية اجتماعها االول 
برعاي��ة  الوكي��ل االداري لوزارة الزراع��ة الدكتور 
مهدي س��هر اجلب��وري ورئيس واعض��اء اللجنة 
الس��تعراض اهمية املشروع في رسم السياسة 
الزراعية في توفير قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية 
عن كل مزارع الن جناح اي سياس��ة زراعية سواء 
كان��ت انتاجي��ة او متويلية او تس��ويقية تعتمد 
بالدرجة االولى على مدى واقعية هذه السياسه 

ومدى اعتمادها في اجملاالت كافة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت اللجنة املشتركة في وزارتي الصناعة 
واملع��ادن والعم��ل والش��ؤون االجتماعية في 
مبنى االخيرة اجتماعهما التنس��يقي الثاني 
ملناقش��ة الي��ات التع��اون والعمل املش��ترك 
وسبل تنفيذ الفقرات واملواضيع املطروحة في 

االجتماع السابق.
وتناول االجتم��اع اس��تعراض مقترحات دوائر 
العم��ل اليج��اد آلية للتع��اون املش��ترك بن 
الوزارت��ن ومناقش��ة كيفية االس��تفادة من 
خب��رات الطرفن في مج��االت التدريب وبحث 
سبل االس��راع بفتح منفذ تسويقي ملنتجات 
وزارة الصناع��ة خ��اص مبوظف��ي وزارة العمل 
،كم��ا وتط��رق االجتماع إلى مناقش��ة تنفيذ 
قرار مجلس ال��وزراء القاضي بزيادة احلد االدنى 
لرات��ب العامل ال��ى )350( الف دين��ار وضرورة 
ايجاد حلول وآليات لتنفيذ القرار كونه اصبح 
واجب التنفيذ ومناقش��ة امكانية اس��تثناء 
العامل��ن في املناط��ق احملررة من دفع رس��وم 
الضمان بسبب ظروفهم الصعبة جراء ارهاب 

داعش . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر  الكتور بهاء كاظ��م العبودي مدير قطاع 
بغداد اجلديدة من الوشم  واحلجامة على صحة 
الفرد الحتمال تسببهما في اإلصابة بااليدز  . 

وقال مدير القطاع لقد مت تنفيذ حملة صحية 
للتوعية من قب��ل املراكز الصحية التابعة الى 
القط��اع ش��ملت مراكز التجمي��ل وصالونات 
احلالقة لكال اجلنس��ن ضمن الرقعة اجلغرافية 
التابع��ة ال��ى القط��اع ع��ن مخاطر الوش��م 
واحلجام��ة واحلق��ن غير الصحي��ة على صحة 

الفرد ملا تسببه من مشكالت صحية كبيرة .
وبن  مدير القطاع عن انتش��ار ظاهرة الوشم 
واحلجامة واحلقن اجللدية لكال اجلنس��ن وهذه 
ظاهرة سلبية من الناحية الصحية ملا تسبب 
من مشكالت جمة في األمراض االنتقالية وزيادة 
في إعداد االصابة باالمراض اجللدية اخلطرة مثل 
الندوب ، والتقرح اجللدي والتحسس للحبر في 
الوش��م ومش��كالت عند تصوير الرنن خاصة 
الرس��م باللون األسود حيث يحتوي على حديد 
ويس��خن عند اخذ الرنن اضافة الى ان الوشم 
واحلجام��ة قد تكون س��بباً أساس��يا في نقل 
بعض االم��راض اخلطرة مثل اإلي��دز Hlv والذي 
يس��ببه فيروس العوز املناعي البشري وينتقل 
بواسطة الدم ومشتقاته عن طريق استعمال 
األدوات اجلارح��ة او الثاقب��ة امللوث��ة بالفيروس 
مثل اإلبر واحلقن واألدوات املستعملة في رسم 
الوش��م او أدوات ) احلجامة ( اضافة الى أمراض 

.c,B الكبد الفايروسي نوع

اعداد مشروع بطاقة 
الكترونية للمزارع 
والمستثمر الزراعي

الصناعة تسعى الى فتح 
منفذ تسويقي لمنتجاتها 

لمنتسبي العمل

"الصحة" تحذر من 
الوشم والحجامة الحتمال 

اإلصابة بااليدز

الملف األمني

2200 عائلة تعود الى طوزخورماتو 
وسليمان بيك

وأض��اف أن " نح��و 20 ك��م متبقية 
للق��وات األمني��ة الس��تعادة كامل 
إل��ى  والوص��ول  العراقي��ة  املناط��ق 
اخل��ط األزرق إلنه��اء عملي��ات فرض 
األم��ن إال أن الق��وات األمنية توقفت 
حلن ص��دور تعليمات م��ن احلكومة 
إلكمال مشوارها "، مستبعدا " تأثير 
العمليات العسكرية في الطوز على 

املفاوضات بن بغداد واربيل ".
وأوض��ح بأن " فرض الس��يطرة على 
جب��ل مرتض��ى العل��ي املط��ل على 
قضاء طوزخورماتو س��يمنع تس��لل 
جمي��ع اإلرهابي��ن االنفصالين إلى 
القض��اء أو اتخ��اذ اجلبل م��الذا آمنا 

لهم ".
ومن جانبه أكد القيادي في احلش��د 
الش��عبي عل��ي احلس��يني ، أم��س 
االثنن اس��تقرار األوضاع األمنية في 
بش��كل جيد  قض��اء طوزخورمات��و 
بعد جن��اح العملية األمني��ة األخيرة 
التي انطلق��ت للقض��اء على فلول 
مجامي��ع داعش اإلرهابي��ة وجماعة 

"الرايات البيض" املتطرفة".
وقال احلس��يني لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" العملي��ة التي انطلقت 
اإلرهابي��ة  اجملامي��ع  للقض��اء عل��ى 
املتطرفة  البيض"  "الرايات  وأصحاب 
في ط��وز خورماتو كانت ناجحة جدا 
حيث أس��همت في استقرار األوضاع 

األمنية في القضاء بشكل تام.
 وأض��اف انه" قد تك��ون هناك أعداد 
قليلة ومع��دودة ألصح��اب "الرايات 
البي��ض" لكنه��ا لن تش��كل خطرا 
على األم��ن العام للقضاء ، مش��يرا 
إل��ى إن" أكثر من أل��ف عائلة كردية 
نازحة عادت إل��ى القضاء  فضال عن 

600 عائل��ة تركماني��ة و600 آس��رة 
عربية إلى ناحية سلمان بيك التابعة 
للقضاء بعد نش��ر وح��دات من  الرد 

السريع فيها".
وأوض��ح أن " الق��وات األمني��ة تدقق 
للعوائ��ل  جدي��دة  وجب��ات  أس��ماء 
النازح��ة متهيدا إلعادته��ا إلى مركز 

القضاء أو ناحية سليمان بيك".
 وبن احلس��يني أن " حتس��ن األوضاع 
األمني��ة ف��ي املنطقة بع��د القضاء 
على اجملامي��ع اإلرهابية ش��جع إدارة 
القض��اء عل��ى وض��ع خط��ة إلنهاء 
ملف النازحن خالل منتصف الشهر 

املقبل".
وتاب��ع إن" احلياة طبيعي��ة في الطوز 
وب��دأ املواطن يلمس ان��ه ال خطر في 
داخل القضاء أو ف��ي أطرافه" ، الفتا 
إلى إن" الش��وارع الرابطة بن بغداد 
واملناطق الش��مالية آمن��ة واحلركات 

مستمرة للمركبات ليال ونهارا.
ويذك��ر ان قض��اء الط��وز مبحافظة 
صالح الدين يش��هد بن فترة وأخرى 
قي��ام مجامي��ع مس��لحة بقص��ف 
القض��اء بالصواريخ والقذائف والتي 
تس��فر عن قتلى وجرح��ى، ويخضع 
القض��اء االن لس��يطرة ق��وات ال��رد 
الس��ريع، واتهمت ادارة قضاء الطوز 
جماعة الرايات البيضاء بأس��تهداف 

القضاء.
وكانت القوات األمنية ومقاتلون من 
احلش��د الشعبي قد ش��نوا عمليات 
عس��كرية واس��عة ومن عدة محاور 
ملطاردة اجملامي��ع االرهابية من داعش 

واصحاب الرايات البيض املتطرفة .

العبادي يوافق على فتح
منفذ البوكمال احلدودي

احل��دود  »ط��ول  أن  األعرج��ي  وأك��د 

 670 يبل��غ  الس��ورية  العراقي��ة– 
كيلومتراً، وس��تتم الس��يطرة عليه 
عسكرياً من خالل نقاط قريبة، كما 
سُيستعان باجليش في بعض املناطق 
وبع��ض قوات احلش��د الش��عبي من 
أجل السيطرة على بعض املفاصل”.

واش��ار األعرج��ي إل��ى أنه “م��ا زالت 
هن��اك حاجة إلى دعم ق��وات احلدود، 
باآلليات واملعدات الالزمة والكاميرات، 
وخصص��ت لها األولوي��ة بعد انتهاء 

احلرب على داعش”. 

القانونية النيابية تتوقع حسم 
قانون املوازنة من دون الكرد

وأك��د عض��و اللجن��ة القانوني��ة أن 
"العب��ادي أتف��ق م��ع حتال��ف القوى 
العراقي��ة على ارقام تتعلق بنس��ب 
احملافظات احملررة من الوزارات اخملتلفة 
س��واء كان��ت االمني��ة أو اخلدمي��ة 
الروات��ب  قضي��ة  عل��ى  واتفاق��ات 
املتراكم��ة، وكذلك موض��وع احلذف 
للدرج��ات  بالنس��بة  واالس��تحداث 
الوظيفة، وم��ن ثم أن اغلب اخلالفات 

مت تسويتها معهم".
وبن ش��وقي أن "التس��وية ش��ملت 
ايضاً احملافظات املنتجة للنفط بدفع 
مس��تحقاتها ملشروع البترودوالر من 

فائض صادرات اسعار النفط".
وكشف عن "تدخل دولي من صندوق 
النقد الدول��ي واالمم املتحدة لتعديل 
نس��بة اقليم كردس��تان في املوازنة 
ورفعه��ا إل��ى %14 " لكن��ه اردف بأن 
"ه��ذه االمور ال تزال قيد النقاش��ات 

مع رئيس الوزراء".
 وأوض��ح ان "احلكومة العراقية ابدت 
م��ن جانبها مرونة على هذا الصعيد 
واالتف��اق عل��ى النفقات الس��يادية 
م��ن  ج��زء  البيش��مركة  أن  س��يما 

منظوم��ة الدف��اع العراقي��ة ورواتب 
املوظفن ومستحقات الفالحن".

ومض��ى ش��وقي إل��ى أن "التراش��ق 
االعالمي ما زال مس��تمراً بن الكتل 
والتحال��ف  الكردي��ة  السياس��ية 
الوطن��ي، لك��ن في الوق��ت ذاته فأن 
االتص��االت بن رئيس ال��وزراء واقليم 
كردستان وصندوق النقد الدولي واالمم 
املتحدة ه��ي التي س��تحل املوضوع 
واملؤشرات تدل على امكانية تسوية 

امللف خالل ايام".
م��ن جانبه، ذك��ر النائب ع��ن حتالف 
القوى العراقية عبد الرحيم الشمري 
في تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "مطالبن��ا مت االتف��اق عليه��ا مع 
العب��ادي، واخل��الف ما زال مس��تمراً 

بالنسبة القليم كردستان".
وأضاف الش��مري أن "اص��رار االقليم 
على اعادة نسبته إلى %17 لن يجدي 

نفعاً، ألن هناك رفضا شديدا لها".
وب��ن أن "الكت��ل السياس��ية ف��ي 
مجل��س الن��واب عل��ى قناع��ة تامة 
لالقلي��م  الس��ابقة  احلص��ص  ب��أن 
تفوق اس��تحقاقه، واربك��ت املوازنة 

واملشاريع في العراق عموماً".
وزاد الشمري أن "املوافقة على طلبات 
النواب الس��نة سيجعلهم يصوتون 
على املوازنة بغض النظر عن موقف 

التحالف الكردستاني".
وافاد النائب عن الكتل الكردستانية 
زانا س��عيد في تعليق إلى "الصباح 
اجلدي��د"، ب��أن "الن��واب الك��رد ل��ن 
يشتركوا في جلسات البرملان في حال 

لم يجر االستماع إلى طلباتهم".
وأضاف س��عيد أن "مرون��ة ابديناها 
وزارت��ي  احصائي��ات  إل��ى  بالرج��وع 
التخطي��ط والتجارة الت��ي تفيد بأن 
نس��بة اقليم كردستان من النفوس 

تع��ادل %14 من نف��وس العراق وهي 
نسبة ميكن أن نرضى بها".

ويج��د أن "اص��رار االط��راف االخ��رى 
عل��ى ابقاء نس��بة %12 املوجودة في 
املش��روع احلكوم��ي دليل عل��ى نية 
مبيتة لتهميش املكون الكردي وعدم 

اعطائه استحقاقه".
ويأمل س��عيد ب��أن "تنج��ح حوارات 
يس��تجيب  وأن  االخي��رة  اللحظ��ة 
العب��ادي للمطال��ب الكردي��ة، لكي 

منضي باملوازنة قبل االنتخابات".

روسيا الالعب الرئيس في
الشرق األوسط وليس أميركا

يعتزم��ون  اإليراني��ن  أن  ي��رى  كم��ا 
االس��تمرار في محاولة إنشاء قواعد 
ويالح��ظ  س��ورية،  ف��ي  عس��كرية 
يتطلع��ون  اإليراني��ن  اجلن��راالت  أن 
ال��ى البح��ر املتوس��ط عل��ى احلدود 

اإلستراتيجية الغربية إليران".
وأيًا كان الوضع، ف��إن الطائرات بدون 
طيار، وفًقا للتقييمات اإلس��رائيلية، 
ينظ��ر إليها على أنها حتُرك ُمس��بق 
قبل أن تنشئ طهران قواعد عسكرية 
ف��ي س��ورية، حيث أبقت على نش��ر 
امليليش��يات هناك، وأنشأت منشآت 

لتصنيع األسلحة الرئيسية.
ويتوق��ع ب��ن دور، أح��د متخصص��ي 
ش��ؤون الشرق األوس��ط في جامعة 
حيفا حترك الدبلوماس��ية الروس��ية 
املكثف��ة في محاول��ة إليجاد صيغة 
مقبول��ة إلس��رائيل بش��أن الوج��ود 
اإليراني في سورية، وال ينبغي أن ينظر 
إلى روسيا إلى أنها تتماشى بشكل 
وثي��ق مع طه��ران، بع��د أن أصبحت 
مخاوفها من وجود إيران في س��ورية 
واضحة، مؤكًدا أن عمليات القصف 
الت��ي قامت بها إس��رائيل الس��بت 

املاضي، لم تتم دون موافقة روس��ية، 
وقال: "نح��ث جميع األطراف املعنية 
على ممارسة ضبط النفس وجتنب أي 
أعمال ميكن أن تؤدي إلى تعقيد أكبر 
للحالة، ونؤكد عل��ى  ضرورة احترام 
سيادة وسالمة أراضي سورية وبلدان 

املنطقة األخرى دون قيد أو شرط ".
ولف��ت ب��ن دور إلى أن الدبلوماس��ية 
الروس��ية يج��ب أن تعال��ج اخمل��اوف 
اإلس��رائيلية  بعدم الس��ماح بوجود 
أس��لحة دم��ار ش��امل ف��ي لبن��ان 
وس��ورية، كما أن القواع��د اإليرانية 
يجب أن تنقل إلى أبعد حد ممكن من 
مرتفعات اجلوالن، وم��ن جانبها إيران 
س��تحصل عل��ى ش��رعية لوجودها 
باعتبارها واحدة من صانعي السالم 
الرئيس��ين، وأنه يجب أن تؤخذ ذلك 
بعن االعتبار في املس��تقبل، وقال إن 
قبول إسرائيل لبعض الوجود اإليراني 
في س��ورية، يعتمد على العديد من 
القواع��د ونوعها، إذ ل��ن تتمكن من 
إخراج إي��ران، ألنها تقات��ل هناك مع 
اجلان��ب الفائ��ز، وال ميكن إن��كار ثمار 
معداته��ا  مس��توى  لك��ن  النص��ر، 
س��يتعن  الهجومي��ة  وقدراته��ا 
السيطرة عليه إلى حد ما، وإال فإنها 

ستشكل تهديًدا كبيرًا إلسرائيل.
ويواف��ق ليتف��اك على أن ال��روس رمبا 
يساعدون على توفير وسيلة للخروج 
م��ن األزمة، وأضاف: "لس��ت متأكًدا 
م��ن أن اإليراني��ن يري��دون تصعي��ًدا 
كام��اًل وكذل��ك نح��ن ... رمب��ا يج��د 
اجلانب��ان األمر أس��هل م��ع الضغط 
الروس��ي للتهدئ��ة، ولك��ن ال أعتقد 
أن إيران س��توقف وجودها العسكري 
بس��بب الضرب��ات اإلس��رائيلية ألن 
إس��رائيل تقوم بذلك من�ذ عام ولم 

توقفها".

تتمات ص1

الصباح الجديد - متابعة:

دع��ا مجلس محافظة كربالء امس 
االثن��ن وزارة امل��وارد املائية الى أخذ 
"التدابي��ر املطلوبة اليجاد الس��بل 
مائ��ي  خزي��ن  لتوفي��ر  الكفيل��ة 
للمواطن��ن، فيم��ا طال��ب اجلهات 
املعنية في احملافظة بعقد "اجتماع 
ط��ارئ" ملناقش��ة أزمة املي��اه قبل 

حدوثها.
وق��ال نائ��ب رئي��س اجملل��س عل��ي 
املالكي في بيان صحفي اطلعت " 
الصباح اجلديد" على نس��خة منه 
"ندع��و وزارة املوارد املائي��ة بضرورة 
أخ��ذ التدابير املطلوب��ة في عموم 
محافط��ات الع��راق وم��ن ضمنها 
كرب��الء اليج��اد الس��بل الكفيل��ة 
لتوفي��ر خزي��ن مائ��ي للمواطنن"، 
مبينا أن "هناك مخاطر تنذر بوجود 
ش��حة في املياه وقد ب��دأت بوادرها 
اليوم في محافظة ميسان وتوقف 

جريان املياه في نهر دجلة".
وش��دد نائب رئيس اجملل��س على أن 
"تكون االجراءات في خدمة االهالي 
وخصوصا محافظتن��ا الن هذا امر 
خطير يتس��بب في معان��اة كبيرة 
للمزروع��ات  وكذل��ك  للمواطن��ن 
واحملاصيل الزراعية وجميع املفاصل 
االخ��رى"، داعي��ا ل�وض��ع معاجلات 
حقيقية وسريعة من قبل احلكومة 
املركزي��ة خالل األيام املقبلة لتجاوز 
ه��ذه احملن��ة ومن��ع وصوله��ا ال��ى 

احملافظات االخرى".
وطالب رئيس اجمللس اجلهات املعنية 
في احملافظة ب�"عقد اجتماع طارئ 
حدوثه��ا  قب��ل  االزم��ة  ملناقش��ة 
لوضع اآلليات واالجراءات املناس��بة 
والتي من ش��أنها مواجهة ش��حة 
املياه وتوفير مخ��زون كافي الهالي 

املدينة".
عل��ى صعي��د متصل أعل��ن عضو 
مجل��س محافظ��ة ميس��ان راهي 
البزون��ي عن عزم اجملل��س رفع دعوة 
قضائي��ة ض��د حكومت��ي واس��ط 
وذي ق��ار ل�"جتاوزهم��ا" على حصة 

احملافظة من املياه.

وقال البزوني "نحن بصدد رفع دعوى 
قضائية على حكومتي واسط وذي 
قار لتجاوزهما على حصة ميس��ان 
املادية  األض��رار  املائي��ة وحتميلهما 
التي حلق��ت باملواطن امليس��اني" ، 
الفتا الى أن محافظة ذي قار تتعرض 
ل�"كارثة" بسبب ازمة شحة املياه 
التي متر به��ا احملافظة، املس��ؤولن 
التدخ��ل النهاء االزمة، فيما اش��ار 
ال��ى وجود "جتاوزات" كبيرة من قبل 
احملافظات اجملاورة على احلص املائية 

لذي قار.
ال��ى ذل��ك أعلنت احلكوم��ة احمللية 
ف��ي محافظ��ة ذي ق��ار، االحد، عن 
املباش��رة بحفر اآلبار ف��ي عدد من 
احملافظة بس��بب ش��حة  مناط��ق 
املياه، مجددة الدعوة لرئيس الوزراء 
حي��در العبادي واحلكوم��ة االحتادية 

الى إيج��اد مخرج م��ن أزمة قطاع 
املي��اه التي بات��ت تش��كل تهديداً 

صريحاً ألهالي احملافظة.
وق��ال النائ��ب األول حملاف��ظ ذي قار 
عادل الدخيل��ي إن "املديرية العامة 
حلفر اآلبار املائية باش��رت بحفر آبار 
ارتوازية عميقة في املناطق الواقعة 
ب��ن مرك��ز احملافظة وناحية س��يد 

دخيل بالقرب من مجمعات املاء"،
"اللج��وء  أن  الدخيل��ي،  وأض��اف 
حلفر اآلبار جاء بع��د عجز احلكومة 
احمللي��ة ع��ن مناش��دة وزارة امل��وارد 
املائي��ة وتعرض الس��كان وثروتهم 
الزراعي��ة واحليوانية إل��ى املوت، مما 
دفع إل��ى التفكي��ر بض��رورة ايجاد 
حلول عاجلة لتفادي هجرة األهالي 

وانهيار اقتصاد احملافظة".
االول للمحافظ��ة  النائ��ب  واش��ار 

ال��ى "مفاحت��ة وزارة النفط بهدف 
االس��تفادة م��ن آلي��ات حف��ر االبار 
حق��ول  ف��ي  العامل��ة  النفطي��ة 
احملافظ��ة وابداء التع��اون حلفر أكبر 
عدد ممكن من اآلبار في املناطق التي 
يضرب اجلفاف اراضيها بشكل غير 
مس��بوق"، مج��ددا دعوت��ه لرئيس 
ال��وزراء واحلكومة االحتادية ب�"إيجاد 
مخرج م��ن أزمة قط��اع املياه التي 
باتت تش��كل خطراً كبيراً وتهديداً 

صريحاً ألهالي احملافظة".
من جانبها اكدت النائبة عن ائتالف 
دول��ة القان��ون زين��ب اخلزرج��ي أن 
محافظة ذي قار تتعرض ل�"كارثة" 
بس��بب ازمة ش��حة املياه التي متر 
به��ا احملافظة، داعية التدخل النهاء 
االزم��ة، وفيم��ا اش��ارت ال��ى وجود 
"جتاوزات" كبيرة من قبل احملافظات 

اجملاورة على احلص املائية لذي قار.
وقالت اخلزرجي إن "محافظة ذي قار 
تتعرض لكارثة بسبب شحة املياه 
التي مت��ر بها والتي لم تقتصر على 
مي��اه االراضي الزراعية امنا ش��حة 
املي��اه وصلت ال��ى االنقطاع اخلاص 
مبي��اه الش��رب البن��اء محافظة ذي 
قار، وهناك احياء في مركز واقضية 
املي��اه بصورة  احملافظ��ة اليصله��ا 
مستمرة، لذلك يتطلب االمر تدخل 
فوريا من قب��ل رئيس الوزراء ملعاجلة 

االمر".
وأضافت اخلزرجي، أن "محافظة ذي 
قار تتع��رض ألزمة تتطل��ب تضافر 
اجله��ود حللها فأن نق��ص املياه ادى 
الى هجرة األهال��ي من مناطقهم 
الى مركز املدينة واحملافظات اجملاورة 
مماس��بب بطالة وقل��ة ايجاد فرص 

عم��ل بالتالي أن محافظ��ة ذي قار 
تتعرض لعدة مشاكل كبيرة يجب 
عل��ى اجله��ات التنفيذي��ة اخملتصة 
وعلى راسهم رئيس الوزراء التدخل 

باسرع وقت وحلها".
وتابع��ت، أن "ترك االم��ر على ماهو 
ال��ى  باحملافظ��ة  سيس��ير  علي��ة 
مااليحم��د عقباه لكنن��ا نامل حل 
مش��كالت احملافظ��ة باس��رع وقت 
اكرام��ا الهله��ا وش��هدئها الذين 
ضح��و بحياته��م دفاعا ع��ن ارض 
الوطن ومقدس��اتة"، مش��يرة الى 
"وج��ود جت��اوزات كبي��رة م��ن قبل 
احملافظات اجملاورة على احلصة املائية 
اخملصص��ة للمحافظة ام��ام مراى 
جميع اجلهات اخملتصة ومن ضمنها 
وزارة امل��وارد املائي��ة الت��ي لم حترك 

ساكنآ".

علي المالكي: 
ندعو وزارة الموارد 
المائية بضرورة أخذ 
التدابير المطلوبة في 
عموم محافطات 
العراق ومن ضمنها 
كربالء اليجاد 
السبل الكفيلة 
لتوفير خزين مائي 
للمواطنين

اجلفاف.. كارثة محتملة

ذي قار تباشر بحفر اآلبار لسقي المزروعات  

محافظات الجنوب يتهددها الجفاف وميسان تتوعد بالقضاء
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

س��وقت ش��ركة ديال��ى العامة 
اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن )1541( محول��ة توزيع 
االن��واع  بش��تى  كهربائي��ة 
مقياس��ا  و)46515(  والس��عات 
كهربائيا متعدد االطوار واالنواع 
القابل��و  م��ن  كيلومت��را  و)58( 
الضوئ��ي خ��ال الع��ام املاضي 
من خال جتهي��ز وزارة الكهرباء 
وصندوق اعمار املناطق املتضررة 
م��ن االرهاب ومؤسس��ات ودوائر 
الدولة االخ��رى والقطاع اخلاص 

واملواطنني .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
املهن��دس عبدالرس��ول محمد 
ع��ارف في تصري��ح بث��ه املركز 
االعامي ف��ي الوزارة ان مجموع 
مامت جتهيزه خ��ال العام املاضي 
ميث��ل )%25( فق��ط م��ن طاق��ة 
الش��ركة االنتاجي��ة للمحوالت 
الكهربائي��ة واقل من )%20( من 
طاقته��ا االنتاجي��ة للمقاييس 
الكهربائية اضاف��ة الى تكدس 
مئات الكيلومت��رات من القابلو 

الضوئي في اخملازن .
واضاف املدير العام ان الش��ركة 
وطاق��ات  بامكاني��ات  تتمت��ع 
انتاجي��ة عالي��ة ملنتجاته��ا من 
الكهربائية  واملقايي��س  احملوالت 
الرصين��ة  الضوئ��ي  والقابل��و 
 100% بأيد عراقي��ة  واملصنع��ة 
مديري��ات  ال��ى جتهي��ز  الفت��ا   ،
الدولة  ومؤسس��ات  الكهرب��اء 
والقطاع اخلاص بخمس محوالت 
ق��درة مختلفة الس��عات خال 
العام نفسه ، مشيرا في الوقت 
ذات��ه ال��ى انت��اج الش��ركة من 
الكيوسك  الصندوقية  احملطات 
واحمل��والت  مختلف��ة  بس��عات 

اخلاصة حسب الطلب .
واكد ع��ارف بأن ش��ركته تنفرد 
بانتاج القابل��و الضوئي بنوعني 
)12( و )24( ش��عيرة وقابل��و نوع 
)48( شعيرة الذي مت انتاجه بعد 

حتديث خط��وط االنتاج واضافة 
خ��ط جديد النت��اج ه��ذا النوع 
لتلبية احتياجات وزارة االتصاالت 
، مشيرا الى نشاط الشركة في 
تنفي��ذ اعمال تصلي��ح وصيانة 
احملوالت الكهربائية حيث ان لدى 
الشركة تعاقدات كثيرة مع عدد 
الكهرباء لتصليح  من مديريات 
العديد من احمل��والت خال العام 
املاضي ، الفتا في الوقت نفسه 
ال��ى منتجات الش��ركة االخرى 
م��ن ش��معات الق��دح واملراوح 
الس��قفية وهيترات سخان املاء 
واالف��ران واملداف��ئ الكهربائي��ة 
ومقياس املاء ومحركات املبردات 
وغيرها التي يجري بيعها ضمن 
مناف��ذ البي��ع املباش��ر العائدة 

للشركة .

عل��ى صعي��د متص��ل وقع��ت 
للحدي��د  العام��ة  الش��ركة 
وزارة  ال��ى  التابع��ة  والصل��ب 
الصناعة واملعادن عقودا لتجهيز 
لصناع��ة  العام��ة  الش��ركة 
اح��دى  اجلنوبي��ة   / االس��مدة 
باالنابيب  الش��قيقة  الشركات 

احلديدية .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
عباس حي��ال لكن ف��ي تصريح 
ملركز االع��ام والعاقات العامة 
في الوزارة : ان الشركة ستقوم 
بتصنيع وجتهيز الشركة العامة 
ب���)2000(  لصناع��ة االس��مدة 
امللحوم��ة  االنابي��ب  مت��ر م��ن 
SAW وحسب  بطريقة  حلزونيا 
 API-5L العاملي��ة  املواصف��ات 
PLSI وبقط��ر 36 اجن��ا وس��مك 

10,31 مل��م ومبع��دل ط��ول 12 
مترا لانب��وب مغلف من اخلارج 
بثاث طبقات ) ايبوكسي باودر + 
ادهسف + بولي اثيلني ( بسمك 
4 مل��م مطلي��ة م��ن الداخ��ل 
بااليبوكس��ي الغذائي ، مشيرا 
الى ان الش��ركة ومبوجب العقد 
املوق��ع ب��ني الطرفني س��تلتزم 
بأصدار شهادات فحص معملية 
من قب��ل فاحصني متخصصني 
في مصنع االنابيب. واوضح املدير 
ان الفحوصات  العام للش��ركة 
ستجري بشكل كامل لانابيب 
املنتج��ة عل��ى اخل��ط االنتاجي 
الش��عاعي  الفح��ص   ( مث��ل 
 ) الهايدروس��تاتيكي  والضغط 
 API وحسب املواصفات العاملية
كما س��تجري فحوص��ات اخرى 

التغليف  االنابي��ب بع��د  عل��ى 
كفحوص��ات العازلية وس��مك 
املواصف��ة  وحس��ب  الط��اء 
DIN30670 ، الفتا الى ان معمل 
االنابي��ب احلديدي��ة ال��ذي جرى 
حتديث معداته منذ العام 2012 
ينتج انابي��ب حديدية ملحومة 
حلزوني��ا باقط��ار م��ن 16 أجن��ا 
ولغاية 48 أجنا الستعمالها في 
واملاء  النف��ط ومش��تقاته  نقل 
اضافة الى اس��تعمالها كركائز 
وباالم��كان  وغيره��ا  للجس��ور 
تلبية احتياج��ات جميع اجلهات 
والقط��اع اخلاص من  احلكومية 
ه��ذا املتج. وف��ي الس��ياق ذاته 
ابرم��ت الش��ركتان عق��دا اخر 
تقوم من خاله الشركة العامة 
للحدي��د والصل��ب مب��د انب��وب 

كارب��ون س��تيل قط��ر 36 أجن��ا 
ومبس��افة تقدر ب�)7( كم لتوفير 
امل��اء  م��ن  /الس��اعة  4000م3 
اخلام لصالح ش��ركة االس��مدة 
وس��تتحمل الش��ركة العام��ة 
املنفذة  اجلهة  والصلب  للحديد 
للعق��د حتمي��ل ونق��ل وتفري��غ 
االنابيب وملحقاتها من موقعها 
ف��ي معم��ل االنابي��ب احلديدية 
للحديد  العام��ة  الش��ركة  في 
والصل��ب الى موق��ع العمل مع 
احملافظ��ة على س��امتها حيث 
سيش��مل العق��د ايض��ا حفر 
املس��ار وحلام االنب��وب وفحصه 
ونصبه داخل املس��ار وربطه مع 
انبوب 900 ملم العائد لها ودفن 
االنبوب وجتهي��ز وتنفيذ احلماية 

الكاثودية .

شكلت )25 %( فقط من طاقتها االنتاجية العالية 

»ديالى« تسّوق )1541( محولة توزيع و)46515( مقياسا كهربائيا 
 

ان مجموع ماتم 
تجهيزه خالل العام 

الماضي يمثل
 )25  %( فقط من 

طاقة الشركة 
اإلنتاجية للمحوالت 

الكهربائية وأقل من 
)20 %( من طاقتها 
اإلنتاجية للمقاييس 

الكهربائية 

محولة كهربائية
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بغداد - الصباح الجديد:

قامت الش��ركة العام��ة لاتصاالت 
االتص��االت  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
باعتم��اد ط��رق بديل��ة للتجهيز من 
خال ش��ركات مجموعة االستثمار 
والتكنلوجي��ا  ITC  املتعاقدة معها 
لتسويق الس��عات الدولية البحرية 
والترانزيت وتعويضها بسعات اخرى 
حلني اصاح القط��ع  املفاجيء الذي 
طال الكابل البحري GBI في اخلليج 
العرب��ي بني قط��ر والبحري��ن، مما اثر 
سلبا على تزويد شركات ISP ودوائر 
الدول��ة اضاف��ة الى ايق��اف خدمة 

الترانزيت على الشبكة الوطنية. 
هذه الكاب��ات تعرضت للقطوعات 
بش��كل متك��رر الس��باب متعددة ، 
س��واء كانت من جراء مرور الس��فن 
املاحية أو انزال املرس��اة بقعر املياه، 

وأحيان��ا  يك��ون بس��بب خل��ل فني 
يصيب العق��د الواصلة ب��ني الدول 
واحيان��ا أخرى بفع��ل الصيانة التي 
جترى عل��ى الكابل  ب��ني فترة واخرى 
اج��راءات  حينه��ا  يتطل��ب  وال��ذي 
اس��تباقية المرار الس��عات الدولية 

بطرق بديلة .
العام��ة  الش��ركة  كثف��ت  وق��د 
عب��ر  اتصاالته��ا  م��ن  لاتص��االت 
والبري��د  الرس��مية  اخملاطب��ات 
GBI االلكتروني للتأكيد على شركة

بخص��وص الفت��رة الكافية الصاح 
اخلدمة لش��كلها  واع��ادة  القط��ع 
الطبيعي ، مع االشارة الى ان القطع 
  Serg3  املفاجيء حصل في املقطع
في اخلليج العربي بني قطر والبحرين 
واملمت��د م��ن الهند بومب��اي وصوال 
الى الفاو واملقس��م تبعا للمسافة 
الطويلة الى 11 مقطعا او شريحة

عل��ى صعي��د اخ��ر كش��فت وزارة 

اتخ��اذ ع��دد م��ن  االتص��االت ع��ن 
االج��راءات للحد من التجاوزات على 
البنى التحتية وشبكات منظومات 

االتصاالت في بغداد واحملافظات .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة العامة 
وزارة  تش��كيات  اح��دى  لاتصاالت 
االتصاالت عن تش��كيل خمس فرق 
وجل��ان حتقيقي��ة وتدقيقي��ة الجراء 
حتقيقات ادارية موسعة ملتابعة تلك 
التجاوزات على ش��بكة ومنظومات 
االتص��االت ، وضم��ان ع��دم التجاوز 
على البنى التحتية لاتصاالت وعدم 

تكراره مستقباً .
من جانب اخر تتواصل جهود املاكات 
الفنية في مديرية اتصاالت النجف 
بحمل��ة واس��عة الزال��ة التجاوزات 
الهاتفية  الش��بكة  املوجودة عل��ى 
ف��ي محافظة النجف ، بالتنس��يق 
م��ع االجه��زة االمني��ة واالدارية في 

احملافظة.

من جانبها قامت الفرق الهندس��ية 
والفنية ف��ي مديرية إتصاالت األنبار 
وبإش��راف مدي��ر املديري��ة املهندس 
حامت محمد حس��ن بصيانة مس��ار 
الكاب��ل الضوئ��ي لبدال��ة زنك��وره 
غرب��ي مدينة الرمادي ومس��ار بدالة 
البورثيع شمال مدينة الرمادي حيث 
امليداني��ة إطاق  تضمن��ت اجله��ود 
حمل��ة للصيانة وفحص املس��ارات 
وتأهي��ل وإجناز جميع األعمال املدنية 
وحلام العقد الضوئية ومد مس��ارات 
جدي��دة وإس��تبدال التال��ف منه��ا 
متهي��دا« إلعادة خدم��ات اإلتصاالت 
واألنترن��ت ملناطق زنك��وره والبورثيع 
، وذل��ك تنفي��ذا« لتوجيه��ات وزي��ر 
اإلتص��االت حس��ن كاظم الراش��د 
بضرورة إع��ادة احلي��اة للمحافظات 
اخلدم��ات  أفض��ل  وتق��دمي  احمل��ررة 
واملؤسسات  للمواطنني  اإلتصاالتية 

احلكومية . 

تقرير

»االتصاالت« تعتمد بدائل إلمرار السعات الدولية والترانزيت

10 درجات للمشاركين في 
امتحانات اإلشراف التربوي

اإلعمار تنّفذ أبنية الهيئة 
الوطنية لالستثمار ببغداد 

وحمالت خدمية في نينوى

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت مدير العاقات العامة واإلعام في وزارة 
التربي��ة زينب طارق األحمد امس االثنني، أن وزير 
التربي��ة محم��د إقبال الصيدل��ي وجه بإعطاء 
»كيرف« 10 درجات للمش��اركني في امتحانات 
اإلش��راف التربوي ومنح أصح��اب الدرجات دون 

اخلمسني فرصة إعادة االمتحان.
وقال��ت مدي��رة العاق��ات األحم��د ف��ي بي��ان 
حصل��ت » الصباح اجلديد« على نس��خة منه، 
إن »وزير التربية وجه باتخاذ عدة معاجلات دعماً 
للمتقدمني )إلى امتحانات اإلش��راف التربوي(، 

ومنها إعطاء كيرف 10 درجات للممتحنني«. 
وأضاف��ت أن الوزير وجه أيض��اً ب�«منح أصحاب 
الدرجات دون اخلمس��ني فرصة إعادة االمتحان، 
وإعادة املقاب��ات وإعادة النظر باألس��ئلة التي 
قدمت في املقابات، وتوزيع جلان املشرفني التي 
تقاب��ل املتقدم��ني وجعلها م��ن كل احملافظات 

حتقيقاً للعدالة«. 

بغداد - الصباح الجديد: 
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
واالش��غال العامة عن مواصل��ة تنفيذ اعمالها 
مبش��روع أبني��ة الهيئة الوطنية لاس��تثمارفي 

بغداد.
امل��اكات  ان  لل��وزارة  االعام��ي  املرك��ز  وذك��ر 
الهندسية والفنية في شركة املعتصم العامة 
للمقاوالت اإلنش��ائية أحدى تش��كيات الوزارة 
تواصل تنفيذ العمل في مش��روع أبنية الهيئة 
الوطنية لاستثمار في بغداد حيث بلغت نسبة 

أجنازه %80 الذي من املؤمل أجنازه هذا العام.
وبني املركز االعامي أن أالعمال ش��ملت )املدنية 
وامليكانيكي��ة والكهربائي��ة ( ، مش��يراً ال��ى ان 
املش��روع يتكون من ثاث أبنية )A,B,C( محاطة 
بط��رق ومس��احات خضر حتت��وي عل��ى نافورات 
متنوع��ة االحج��ام واألش��كال حيث س��تكون 
البناية )A( لإلدارة والبناية )B( مقرا لإلدارة العليا 
ورئاس��ة الهيئة والبناي��ة )C( للخدمات العامة 

وقاعة املؤمترات.
على صعيد متص��ل تواصل وزارة  االعمار تنفيذ 
حماته��ا اخلدمية لرفع النفاي��ات واالنقاض من 

الشوارع واالحياء في ايسر املوصل .
وذك��ر املركز االعام��ي لل��وزارة ان مديرية بلدية 
املوص��ل التابعة ملديرية البلدي��ات العامة احدى 
تش��كيات ال��وزارة اجن��زت اعمالها ف��ي تأهيل 
وتطوي��ر بعض اجلزرات الوس��طية ف��ي مناطق 
عدي��دة من ايس��ر مدين��ة املوص��ل اذ تضمنت 
االعمال تطوير )ج��زرات دورة طاه��ر زيناوه ودورة 

البكر ودورة املصارف(.

توفير باصات الطابقين 
لنقل طلبة جامعة البصرة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لنقل املسافرين والوفود 
اح��دى تش��كيات وزارة النق��ل االح��د، تش��غيل 
حافاته��ا ذات الطابق��ني لنق��ل طلب��ة جامع��ة 
البص��رة  بالتنس��يق م��ع رئاس��ة اجلامع��ة ف��ي 

محافظة البصرة. 
وبني مدير عام الشركة املهندس عبد اهلل لعيبي ، 
انه استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابنت  كاظم 
فنج��ان احلمام��ي، بتوفي��ر النق��ل لنق��ل  طلبة 
اجلامع��ات واملعاهد كافة ،فقد  مت تس��يير خمس 
حاف��ات ذات الطابق��ني ال��ى محافظ��ة البصرة 
لتعم��ل على نق��ل الطلبة داخل احل��رم اجلامعي 

وباسعار رمزية للتخفيف عن كاهل الطلبة ،
واوضح املدير العام ان عمل احلافات يستمر داخل 
احل��رم لطلبة الدوام الصباحي واملس��ائي من دون 
توق��ف ، مضيفا ان الش��ركة وف��رت ايضا باصات 
لنق��ل الطلبة من موق��ع كرمة علي ) االقس��ام 
الداخلي��ة(  ال��ى كلي��ات ب��اب الزبير في س��احة 

سعد،
وتس��عى ش��ركة املس��افرين والوف��ود  من خال 
خدم��ات النقل الت��ي تقدمها ال��ى اجلامعات في 
اغلب احملافظات العراقية الى التخفيف من اعباء 
الطلب��ة وتس��هيل عملية نقلهم بوس��ائل نقل 

حضارية . 
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بغداد - الصباح الجديد:
اوعزت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حس��ني باالس��راع في 
أكم��ال إالج��راءات اخلاص��ة بع��اج 
املرضى داخل وخارج العراق بالسرعة 
املمكن��ة ضمن برنامج االس��تقدام 

واالخاء الطبي.
 واش��ارت خ��ال ترؤس��ها اجتم��اع 
العليا لاس��تقدام واالخاء  اللجنة 
الطبي في مركز الوزارة الى السعي 
وحرصه��ا  لل��وزارة  وال��دؤوب  اجل��اد 
الكبي��ر على تقلي��ل معاناة املرضى 
والعافي��ة  الش��فاء  واكتس��ابهم 

من خال االس��راع باج��راءات العاج 
للس��فر اخلاص��ة بهم س��واء داخل 

الباد او خارجه .
برنام��ج  االجتم��اع  ناق��ش  كم��ا   
االس��تقدام واالخاء الطب��ي للعام 
اجلاري ٢٠١٨ ومتابعة وضع الظوابط 
اخلاصة بتقييم املستش��فيات التي 
تعاقدت معها الوزارة لعاج املرضى 
ضمن برنامج االخاء الطبي لضمان 
تلقيه��م افض��ل اخلدم��ات الطبية 

والعاجية.
على صعي��د متصل اطلع��ت وزيرة 
الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 

حمود حس��ني من الصيدالني احمد 
حميد يوس��ف مدير عام الش��ركة 
العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبية على اخلطوات املتبعة لتعزيز 
الرصيد الدوائي للمؤسسات والدوائر 
الصحي��ة في بغ��داد واحملافظات ومبا 
يس��هم في تعزيز اخلدم��ات الطبية 

والعاجية املقدمة للمواطنني .
كم��ا تابع��ت الوزي��رة خ��ال اللقاء 
االج��راءات اخلاصة بصيانة املعجات 
املغناطيسي  الرنني  واجهزة  اخلطية 
واملف��راس احللزوني في املؤسس��ات 

الصحية.

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي 
اجتماع��ا م��ع م��دراء الزراعة في 
بغداد واحملافظات كافة ملناقش��ة 
الش��توية  الزراعي��ة  اخلط��ة 
وس��بل االرتقاء بها الى املس��توى 

املطل�وب.
التطرق  االجتم��اع  وج��رى خ��ال 
الس��مادية  اجلرع��ة  زي��ادة  ال��ى 
الزراعي��ة  اآلف��ات  ومكافح��ة 
للمحاصيل الزراعية الشتوية من 

اجل النه��وض بالقط��اع الزراعي 
وتوفي��ر االمن الغذائ��ي للمواطن 
وس��د حاجة الس��وق من احلنطة 

والشعير .
واستمع القيسي الى املدراء الذين 
التي  واملش��كات  املعوقات  نقلوا 
يعاني منها املزارع��ون والفاحون 
وايج��اد احلل��ول املناس��بة  الت��ي 
تصب ف��ي مصلحتهم والنهوض 
بالقطاع الزراعي بش��قيه النباتي 

واحليواني. 
وكان��ت ال��وزارة قد ناقش��ت في 

اجتماعها ال��دوري تطوير القطاع 
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني 
وس��بل النهوض بالعمل الزراعي 
وتطوير العمل الوقائي والبيطري.

ومن أج��ل زيادة دعم قط��اع الثروة 
احليواني��ة فقد أقر االجتم��اع زيادة 
حصة الشعير العلفي املقدم ملربي 
االس��ماك مبقدار %25 من العليقة، 
و)25(كغ��م لاب��ل، وزيادته��ا ملربي 
االغنام واملاعز الى )8( كيلو غرامات 
بداًل م��ن )5( للرأس ب��دءا من تاريخ 

صدور القرار ومن دون اثر رجعي.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيس هيئة رعاية ذوي اإلعاقة 
وزارة  ف��ي  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل 
القاضي اصغر عبد الرزاق املوسوي 
خ��ال ترؤس��ه اجتماع��ا العضاء 
مجلس ادارة الهيئ��ة على ضرورة 
االس��راع باصدار البطاقة الذكية 
املتف��رغ  املع��ني  برات��ب  اخلاص��ة 

بالتعاون  الص��رف  لتنظيم موعد 
مع اقس��ام الهيئة في احملافظات 
ملا لها من اث��ر بالغ  في التخفيف 
عن كاهل املستفيد والتسريع في 
احلصول على مس��تحقاته بصورة 

سلسة.
واش��ار املوس��وي خ��ال االجتماع 
ال��ى اهمي��ة االبتعاد ع��ن الطرق 
التقليدي��ة في التس��ليم اليدوي 

املباش��ر م��ن خال االعتم��اد على 
تض��م  رصين��ة  بيان��ات  قاع��دة 
املعلوم��ات اخلاصة باملعني واملعاق، 
داعي��ا الى اعادة فحص جميع ذوي 
اإلعاقة من املدنيني والعس��كريني 
لتوخ��ي الدق��ة ف��ي االحتس��اب 
التعليم��ات  حس��ب  والش��مول 
والضواب��ط الت��ي اقره��ا القانون  

رقم 38 لسنة 2013.

العمل تؤكد اإلسراع بإصدار البطاقة الزراعة تبحث االرتقاء بخطتها الشتوية 
الذكية لراتب المعين المتفرغ

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
السيارات واملكائن في وزارة التجارة، 
استحداث ورش��ة متنقلة لفحص 
وصيان��ة جمي��ع ان��واع الس��يارات 
التابعة لدوائر ومؤسس��ات الدولة 

موقعيا .
واوضح مديرعام الشركة املهندس 
أحمد ياس��ني ب��أن ش��ركته قامت 
متنقل��ة  ورش��ة  باس��تحداث 
لفح��ص وصيانة الس��يارات لدوائر 
ومؤسس��ات الدولة موقعيا ومنها 
والس��يارات  الياباني��ة  الس��يارات 

املصفح��ه وبإش��راف م��اك فن��ي 
مختص ف��ي هذا اجمل��ال وذو كفاءة 

عالية .
واض��اف املدي��ر العام ان الش��ركة 
س��تقوم بتقدمي جميع التسهيات 
واملعن��وي الجن��اح  امل��ادي  والدع��م 
الورش��ة والتي يات��ي عملها ضمن 
بنود مذكرة التفاه��م فيما يخص 
خدم��ات مابع��د البيع للش��ركات 
اجمله��زة واملتعاق��دة م��ع الش��ركة 
وتعد  الس��يارات  لتج��ارة  العام��ة 
جتربة فري��دة من نوعه��ا للنهوض 

مبستوى عمل الشركة.

ولف��ت املدير العام الى ان ش��ركته 
واس��تنادا ملذك��رة التفاهم املبرمة 
مع الش��ركات اجمله��زة فيما يخص 
تقدمي خدم��ات مابعد البيع وجتهيز 
اقس��ام  تطوي��ر  أو  متنقل��ة  ورش 
وورش الشركة كافة قامت بتطوير 
ورش��ات رق��م )7( و)6( ف��ي مجمع 
املثنى جرف النداف من جتهيز االثاث 
والع��دد واملس��تلزمات كافة لعمل 
الورشه مع تأهيلها جلميع اروقتها 
اضافة الى تأهيل الورشات رقم )4( 
و)5(  ف��ي مقر الش��ركة وجتهيزها 

باالثاث والعدد املطلوبة.

الصحة توعز بإكمال إجراءات 
عالج المرضى خارج البالد

ورشة متنقلة لصيانة سيارات 
دوائر الدولة موقعيا
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بحث عمال الطوارئ في روسيا امس االثنني وسط 
حقول مغطاة بالثلوج خارج موس��كو عن أشالء 
ضحايا حادث حتطم طائرة امس االول األحد أسفر 
عن مقتل كل م��ن كانوا على متنها وعددهم 71 

شخصا.
وأمر الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتني جلنة خاصة 
بالتحقي��ق في س��بب حتط��م الطائ��رة وهي من 
طراز ايه.ان148- والتي تش��غلها شركة ساراتوف 
للطيران بعد إقالعها متوجهة إلى مدينة أورسك 
ف��ي منطق��ة أورنب��رج الواقعة على بع��د 1500 

كيلومتر جنوب شرقي العاصمة.
ومن بني األس��باب احملتملة لسقوط الطائرة التي 
يعم��ل عليه��ا احملقق��ون الظروف اجلوي��ة واخلطأ 
البشري واحلالة الفنية للطائرة. ولم يرسل طاقم 

الطائرة أي أشارة استغاثة.
ويحلل خبراء تس��جيل الصندوق األسود للطائرة 
الذي انتشل من املوقع وأجزاء من جسم الطائرة. 
وأظه��رت لقط��ات التقطتها كامي��را مراقبة ومت 
نش��رها على االنترنت ما بدا أنها كرة ضخمة من 

النار في السماء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اورد تقري��ر جديد س��يعرض على كبار املس��ؤولني 
األسبوع املقبل إن على األمم املتحدة بحث تشكيل 
قوة قوامها نحو 20 ألف جندي من دول غير أعضاء 
في حلف شمال األطلس��ي وأربعة آالف من رجال 

الشرطة للمساعدة في حل األزمة في أوكرانيا.
وُقتل أكثر من عشرة آالف شخص منذ نيسان عام 
2014 في صراع بني القوات األوكرانية وانفصاليني 
تدعمهم روسيا في شرق البالد. واالشتباكات التي 
تندلع بشكل متقطع ما زالت مستمرة رغم وقف 

إلطالق النار وجهود دبلوماسية إلحالل السالم.
ويقول دبلوماس��يون إن الرئيس الروس��ي فالدميير 
بوتني اقت��رح بعثة مح��دودة تابعة ل��أمم املتحدة 
حلفظ الس��الم في ش��رق أوكرانيا وه��و ما يعتبره 
كثيرون في الغرب فرصة للتفاوض على قوة أوسع 

لأمم املتحدة إلعادة النظام.
وس��يتم عرض تقرير مت إعداده بتكليف من أندرس 
ف��و راسموس��ن رئيس حلف ش��مال األطلس��ي 
الس��ابق واملستش��ار احلال��ي للرئي��س األوكراني 
بيترو بوروش��ينكو على مسؤولني بينهم املبعوث 
األمريك��ي اخلاص لدى أوكرانيا ك��ورت فولكر أثناء 

مؤمتر ميونيخ األمني السبت املاضي.
وقال ريتش��ارد ج��وان كات��ب التقري��ر واخلبير في 
ش��ؤون األمم املتحدة بجامعة كولومبيا »العملية 
س��تحتاج مزيجا من القوات م��ن بعض من الدول 
األوروبية مثل السويد ودول لها سجل فيما يتعلق 
بأعمال حفظ الس��الم مثل البرازي��ل ودول حتظى 

بثقة روسيا مثل روسيا البيضاء«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
يقوم الرئيس االيراني حسن روحاني هذا االسبوع 
بزي��ارة الى الهند تس��تمر ثالثة أيام، بحس��ب ما 

أوردت وسائل االعالم احمللية امس االثنني.
وم��ن املقرر ان يتوجه روحاني ال��ى الهند اخلميس 
املقب��ل  للتباح��ث ف��ي »التط��ورات االقليمي��ة 
والدولية االخيرة«، بحسب ما أوردت وكالة ايسنا 
ش��به الرس��مية، وذلك بدعوة من رئي��س الوزراء 

ناريندرا مودي العام املاضي.
وس��بق الي��ران والهن��د ان تعاونت��ا في مش��اريع 
أساسية خصوصا مرفأ ش��بهار في جنوب شرق 

ايران مت تدشينها في كانون االول املاضي.
واعتبر املرفأ سبيال للهند القامة طرق جتارية ال متر 
عبر جارتها باكس��تان لكن املش��روع ارجىء مرات 

عدة.
والهند من املش��ترين االساس��يني للنفط والغاز 
االيراني��ني وحافظت على عالقات جتارية حتى بعد 
ف��رض عقوبات دولي��ة على ايران ح��ول برنامجها 

النووي بني 2012 و2016.
اال ان العالق��ة ب��ني البلدين ش��هدت توترا عندما 
اشارت وس��ائل اعالم هندية الى اس��تياء متزايد 
بس��بب االرجاء املتكرر في ايران لعقد حول حقل 

غاز باسم »فرزد بي« في اخلليج.

روسيا تبحث عن أشالء 
ضحايا تحطم طائرة

أزمة أوكرانيا تحتاج قوة 
دولية قوامها 20 ألفا

روحاني يزور الهند 
هذا االسبوع

الصباح الجديد ـ وكاالت:

االميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ب��دأ 
ريكس تيلرسون جولة في الشرق 
االوس��ط بلقاءات في القاهرة مع 
املصري س��امح ش��كري  نظي��ره 
والرئي��س املص��ري عب��د الفت��اح 
السيس��ي، بحس��ب م��ا اف��ادت 

مصادر دبلوماسية امس االثنني.
ووصل تيرلس��ون امس االول االحد 
الى العاصمة املصرية حيث تناول 
العش��اء مع شكري. ومن املقرر ان 
يلتقي االثنني موظفني في السفارة 
االميركي��ة في القاهرة وش��كري 
مج��ددا قب��ل ان يج��ري محادثات 

بعيد الظهر مع السيسي.
وقال مس��ؤول ف��ي وزارة اخلارجية 
ان احملادثات في القاهرة ستش��مل 
»مواضي��ع اقليمي��ة ذات اهتم��ام 
مش��ترك مث��ل س��وريا وليبي��ا«، 
باالضاف��ة الى مكافح��ة االرهاب 

وامللف االسرائيلي الفلسطيني.
وتابع املص��در نفس��ه ان احملادثات 
ستشمل »مسائل حقوق االنسان 
واجملتمع املدن��ي والتي يتم تناولها 

بشكل دائم مع املصريني«.
ويعقد تيلرس��ون لق��اء مع نظيره 
املصري س��امح ش��كري في قصر 
التحري��ر، الي��وم الثالث��اء، لبح��ث 
ويعق��ب  املش��تركة،  القضاي��ا 
اللق��اء مؤمت��ر صحاف��ي لع��رض 
نتائ��ج الزيارة، وتوقع س��فير مصر 
األس��بق في واشنطن عبد الرؤوف 
الري��دي أن تتركز اجتماع��ات وزير 
اخلارجية األميرك��ي على القضية 
رئيس��ي  الفلس��طينية بش��كل 
والتطورات املتعلقة بنقل السفارة 
األميركية، إل��ى القدس وتداعيات 

تلك القرار.
وأوض��ح الري��دي أن��ه م��ن املتوقع 
السيس��ي  الرئي��س  يبح��ث  أن 
والوزير األميرك��ي تطوير العالقات 

املش��تركة ب��ني البلدي��ن الفت��رة 
املقبلة، والتنسيق بشأن القضايا 

اإلقليمية األخرى.
وأش��ار س��فير مصر األس��بق إلى 
أن مصر س��وف تطل��ب مزيدا من 
الدعم األميرك��ي لها في محاربة 
اإلره��اب، والس��يما م��ع انط��الق 
عملية سيناء الشاملة 2018، من 
أج��ل القضاء على تل��ك الظاهرة 

البغيضة.
أن اجلان��ب  الري��دي عل��ى  وش��ّدد 
األميركي، أهمية الدور الذي تقوم 
به مص��ر باعتبارها إح��دى القوى 
الرئيس��ية والفاعل��ة ف��ي حتقيق 
األمن واالستقرار في املنطقة، وما 

تبذله م��ن جه��ود لتحقيق األمن 
ومواجهة  والتنمي��ة  واالس��تقرار 

التطرف واإلرهاب.
وتأت��ي زيارة تيلرس��ون قبل بضعة 
الرئاسية  االنتخابات  أسابيع على 
املق��ررة في 26 اذار والتي يترش��ح 

فيها السيسي لوالية جديدة.
يتوج��ه تيلرس��ون بع��د القاه��رة 
ال��ى الكوي��ت حي��ث يش��ارك في 
الدولي  للتحال��ف  وزاري  اجتم��اع 
ضد تنظيم الدولة االسالمية في 

العراق وسوريا.
كم��ا س��يزور عمان حي��ث يلتقي 
املل��ك عب��د اهلل الثان��ي وبي��روت 
للقاء الرئيس ميشال عون ورئيس 

احلكومة سعد احلريري.
وسيزور بعدها أنقرة حيث سيجري 
محادث��ات م��ن املتوق��ع ان تك��ون 
»صعب��ة« م��ع حليف��ة ب��الده في 
حلف ش��مال االطلسي خصوصا 

حول النزاع في سوريا.
وف��ي غضون ذل��ك قال��ت القوات 
املسلحة املصرية امس االثنني إنها 
قض��ت على 12 فردا من »العناصر 
التكفيري��ة« خ��الل تب��ادل إطالق 
الن��ار وألقت القب��ض على 92 من 
املطلوب��ني واملش��تبه بهم ودمرت 
العش��رات من أهداف املتش��ددين 

في سيناء.
ووفق��ا للبيانات العس��كرية قتل 

نح��و 28 متش��ددا من��ذ اجلمع��ة 
املاض��ي في إط��ار أح��دث عملية 
حتمله��م  مس��لحني  لس��حق 
مس��ؤولية  املصري��ة  الس��لطات 
سلس��لة م��ن الهجمات. وأش��ار 
بيان اجليش امس االثنني إلى »قيام 
الق��وات اجلوية برص��د وتدمير 60 

هدفا للعناصر اإلرهابية«.
وأض��اف البي��ان أن الق��وات اجلوية 
أحبط��ت عملية تهريب أس��لحة 
إل��ى الب��الد م��ن جهة احل��دود مع 
ليبيا ودمرت ”أرب��ع عربات محملة 
ومقت��ل  والذخائ��ر  باألس��لحة 
العناص��ر اإلرهابي��ة القائمة على 

أعمال التهريب“.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الذي يس��عى للفوز بفترة رئاسية 
ثاني��ة ف��ي انتخاب��ات آذار، القوات 
املس��لحة ف��ي نوفمب��ر تش��رين 
الثان��ي بالقضاء على املتش��ددين 
في غضون ثالثة أش��هر وذلك بعد 
هج��وم على مس��جد أس��فر عن 
مقت��ل 300 على األقل في أس��وأ 

هجوم من نوعه تشهده مصر.
ومتث��ل ه��ذه الهجم��ات أكبر حتد 
للحكومة. وانتخب السيسي في 
2014 بعد أن أطاح اجليش بالرئيس 
محم��د مرس��ي املنتم��ي جلماعة 
اإلخ��وان املس��لمني ف��ي أعق��اب 

انتخابات حاشدة ضد حكمه.

في أول لقاء عقب زيارة مايك بنس الشهر الماضي

السيسي وتيلرسون يبحثان تداعيات »أزمة القدس«

يعقد تيلرسون لقاء 
مع نظيره المصري 
سامح شكري في 

قصر التحرير، 
اليوم الثالثاء، لبحث 
القضايا المشتركة، 

ويعقب اللقاء 
مؤتمر صحافي 

لعرض نتائج الزيارة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت أنقرة امس االثنني واش��نطن 
البلدي��ن  ب��ني  العالق��ات  أن  م��ن 
ش��مال  حل��ف  ف��ي  العضوي��ن 
األطلس��ي بلغت »مرحل��ة حرجة« 
يتوجب التعامل معه��ا، وذلك قبل 
محادثات مرتقب��ة مع وزير اخلارجية 

األميركي.
ريك��س  اخلارجي��ة  وزي��ر  ويص��ل 
تيلرس��ون إلى أنقرة في وقت الحق 
هذا األسبوع لعقد محادثات تهدف 
إلى ايج��اد مخرج في وق��ت أعربت 
واش��نطن عن قلقها العميق حيال 
املقاتلني  التركي��ة ض��د  العملي��ة 
األكراد في س��وريا والتي أثارت توترا 

بني تركيا والواليات املتحدة.
وقال وزي��ر اخلارجي��ة التركي مولود 

تصريح��ات  ف��ي  أوغل��و  تش��اوش 
متلفزة من اس��طنبول إن »عالقاتنا 
وصل��ت إل��ى مرحلة حرج��ة. إما أن 
يتم إصالحها أو أن تنهار بالكامل«.

وأطلق��ت أنق��رة الش��هر املاض��ي 
عملية عسكرية ضد وحدات حماية 
الشعب الكردية في منطقة عفرين 

بشمال سوريا.
وبينما تعتبر تركيا حزب الش��عوب 
الدميوقراطي واجهة سياسية حلزب 
العمال الكردس��تاني الذي تصنفه 
تركي��ا واالحت��اد االوروب��ي والواليات 
املتح��دة »ارهابي��ا«، فإن واش��نطن 
تدع��م اجملموع��ة وتس��لحها ف��ي 

تصديها لتنظيم » داعش ».
وتركي��ا ممتعضة كذل��ك جراء عدم 
تسليم واشنطن للداعية اإلسالمي 

املقي��م في والية بنس��يلفانيا فتح 
اهلل غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء 
محاولة االنقالب التي اس��تهدفت 
الرئي��س رجب طي��ب اردوغ��ان عام 

.2016
ودع��ت الواليات املتح��دة أنقرة إلى 
ضبط النفس في عمليتها بعفرين. 
لك��ن األخيرة طلبت من واش��نطن 
س��حب قواتها م��ن مدين��ة منبج 
اخلاضعة لس��يطرة وحدات حماية 
الش��عب ف��ي وقت تهدد بتوس��يع 
عمليتها لتش��مل املناطق الواقعة 

شرق عفرين.
وأض��اف أن احملادث��ات مع تيلرس��ون 
ستتطرق إلى إعادة بناء »الثقة التي 
دم��رت« متهما واش��نطن بارتكاب 
»أخطاء جس��يمة« في م��ا يتعلق 

بغول��ن ووح��دات حماية الش��عب 
الكردية.

وقال »لدينا توقعات واضحة أعربنا 
عنها مرارا،ال نريد وعودا، نريد أن يتم 

اتخاذ خطوات ملموسة«.
وزار مستش��ار الرئي��س األميرك��ي 
لشؤون األمن القومي هربرت رميوند 
ماكماستر اسطنبول خالل عطلة 
نهاية األسبوع للقاء املتحدث باسم 
اردوغان ومستش��اره في السياسة 
اخلارجي��ة ابراهي��م كال��ني، وفقا ملا 

أعلنت الرئاسة التركية األحد.
وأفادت الرئاس��ة أنهم��ا أكدا على 
»عالقات الش��راكة االس��تراتيجية 
البعي��دة املدى بني تركي��ا والواليات 
احل��رب  تطوي��ر  وس��بل  املتح��دة 
املش��تركة عل��ى اإلره��اب بجميع 

أشكالها«.
باملقاب��ل دعت املفوضي��ة األوروبية 
تركيا امس االثنني »لالمتناع عن أي 
تصرف��ات قد تضر بعالقات حس��ن 
اجلوار« وذل��ك بعد أن اتهمت قبرص 
العض��و باالحت��اد األوروب��ي اجلي��ش 
التركي بعرقلة عمل سفينة تنقب 

عن الغاز.
وقبرص واحدة من بني عدة دول منها 
إسرائيل ولبنان تس��ارع لالستفادة 
من مخزونات الغاز في ش��رق البحر 

املتوسط.
ويدير القبارصة اليونانيون حكومة 
قب��رص املعترف به��ا دوليا في حني 
يدير القبارصة األتراك دولة منشقة 
ف��ي ش��مال قب��رص ال تعت��رف بها 
س��وى تركي��ا ويقول��ون إن امل��وارد 

احمليطة باجلزيرة ملك لهم.
وقالت قبرص  ام��س االول األحد إن 
اجليش التركي عرقل عمل س��فينة 
تعاق��دت بش��أنها ش��ركة النفط 
تقت��رب  وكان��ت  إين��ي  اإليطالي��ة 
م��ن منطق��ة للتنقيب ع��ن الغاز 

الطبيعي.
وقال��ت متحدثة باس��م املفوضية 
األوروبي��ة »يتع��ني عل��ى تركي��ا أن 
تلتزم متاما بعالق��ات اجلوار وتتجنب 
أي مصدر لالحت��كاك أو التهديد أو 
التص��رف املوجه ض��د دولة عضو« 

باالحتاد األوروبي.
وأضاف��ت »يؤك��د االحت��اد األوروب��ي 
كذلك على احلاجة الحترام س��يادة 
مياهه��ا  عل��ى  األعض��اء  ال��دول 

اإلقليمية ومجالها اجلوي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��ف اس��تطالع رأي جدي��د أن 
جاك��وب ريس م��وغ، املؤي��د خلروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، هو أحد 
البريطانية  الوزراء  لرئيسة  البدالء 
تيريزا ماي، فهو اآلن أكثر ش��خص 
محب��وب ل��دى ح��زب احملافظ��ني، 
ويفضلون��ه لتول��ي منصب رئيس 
ال��وزراء، حال مت إجبار ماي على ترك 

منصبها.
وخلف صعود موغ وجود منافسني 

ل��ه مبا في ذل��ك املستش��ار فليب 
هامون��د، ووزي��رة الداخلي��ة أمب��ر 
روث  االس��كتلندي  والقائ��د  رود، 
دافيدسون، كما أظهر االستطالع 
ال��ذي قام ب��ه مركز »ب��ي أم جي« 
للبحوث أن الرجال والناخبني الذين 
تزيد أعمارهم عن 55عاما ينتقدون 
سياس��ة ماي خل��روج بريطانيا من 
االحتاد األوربي، ووج��دت النتائج أن 
اجلمه��ور ال يزال غي��ر راض عن أداء 
رئيس��ة ال��وزراء، وس��ط تكهنات 

مستمرة بأنها س��تواجه تصويت 
بعدم الثقة من أعضاء البرملان.

وف��ي الوق��ت نفس��ه، وض��ع موغ 
نفس��ه على رأس التم��رد املتنامي 
للس��يدة م��اي، مح��ذرا م��ن أنها 
فش��لت في التعامل مع محادثات 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
فيم��ا يب��دو أن الش��اب البالغ من 
48 عام��ا، وض��ع نفس��ه  العم��ر 
الوزراء،  رئاس��ة  لقي��ادة  كمنافس 
وه��و دائم��ا م��ا ينتقد م��اي، كما 

هاج��م حملته��ا االنتخابية لعام 
.2017

وقال م��وغ إنه م��ن الصعب عليه 
ج��دا أن يصب��ح رئيس��ا لل��وزراء، 
ولكنه اخفق في عملية استبعاده، 
بينم��ا يخلص االس��تطالع إلى أن 
جونس��ون ال ي��زال املفّض��ل ل��دى 
غالبي��ة احملافظني ليخلف ماي في 
رئاس��ة ال��وزراء، بنس��بة %13 من 
الناخب��ني، وحص��ل م��وغ على 7% 
في املرك��ز الثاني بعد جونس��ون، 

ويتبع��ه دافيدس��ون بنس��بة 5%، 
والس��يدة رود بنس��بة %4، وديفيد 
ديفي��س بنس��بة %3، بينم��ا أكد 
%51 من الناخبني أنهم غير راضني 
عن أداء الس��يدة م��اي، بينما 33% 
فقط س��عداء بأدائها، وفي الوقت 
نفس��ه، حذر جناح حزب احملافظني 
من أن تصويت الثق��ة لقيادة ماي 
يقت��رب بس��بب تخريبه��ا خطط 
خروج بريطاني��ا من االحتاد األوروبي 
داخلية،  إصالح��ات  إج��راء  وع��دم 

وس��يتم التصوي��ت إذا أرس��ل 48 
نائبا محافظا رس��ائل إلى غراهام 

برادي، رئيس جلنة 1922.
وأجاب %57 من الناخبني أنه ال أحد 
من املرش��حني الس��ابقني يصلح 
خلالف��ة م��اي، وأظه��رت النتائ��ج 
أن الس��يد مي��غ أقل ش��عبية بني 
األصغر س��نا،  والناخبني  النس��اء 
كم��ا لف��ت االس��تطالع إل��ى أن 
أعض��اء حزبي العم��ال واحملافظني 

يتربصون لبعضهم البعض.

ظهرت له مجموعة من المنافسين أمثال فيليب هاموند وأمبر رود

تركيا تحذر من »مرحلة حرجة« في العالقات مع واشنطن

جاكوب موغ أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء البريطانية

وزير اخلارجية االميركي ريكس تيلرسون



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

ش��ركة  عل��ى  الع��راق  اقت��رح 
»بريت��ش بترولي��وم« النفطي��ة 
البريطانية امس االثنني، دراسة 
تطوير جمي��ع احلقول النفطية 

في محافظة كركوك.
جب��ار  النف��ط  وزي��ر  واوض��ح 
عل��ي اللعيب��ي ف��ي تصريحات 
صحفي��ة ، أن »ال��وزارة اقترحت 
على ش��ركة بي بي البريطانية 
أن يش��مل عقده��ا تطوير كل 
احلقول النفطية )في محافظة( 
كرك��وك«، مبيناً أن »الش��ركة 

تدرس االقتراح«.
وكانت وزارة النف��ط قد اعلنت 
عن وضع خطة لتأهيل املنشات 
النفطي��ة في كرك��وك، الدامة 
احلق��ول  م��ن  االنت��اج  وزي��ادة 
واس��تئناف الصادرات النفطية 
، وهي م��ن اخلط��ط الطموحة 
النفطي��ة  املنش��آت  لتأهي��ل 
وتطوي��ر البن��ى التحتية وإعادة 
ومحط��ات  اخلزان��ات  تاهي��ل 
النفطي��ة  واالنابي��ب  الض��خ 
الناقلة للنفط اخلام واملشتقات 

النفطية«.
كم��ا ان ال��وزارة حريص��ة على 
تأهيل وتطوير املنشآت واحلقول 
النفطية في محافظة كركوك 
به��دف إدامة وزي��ادة االنتاج من 
واس��تئناف  كرك��وك  حق��ول 
الص��ادرات ،وان ال��وزارة قطعت 
شوطا مهما في تأهيل املنشآت 

النفطية في كركوك« .
وقد اوعز وزير النفط  بتس��خير 
جمي��ع االمكاني��ات املتاحة من 
اجل دعم املشاريع النفطية في 
محافظ��ة كركوك وبتش��كيل 
م��ن  وأش��راف  متابع��ة  ف��رق 
قب��ل ال��وكالء واملس��ؤولني في 
االخ��رى  النفطي��ة  الش��ركات 
لزيارة احملافظة بهدف املعايشة 
لعملي��ات  اليومي��ة  واملتابع��ة 

التأهي��ل والتطوي��ر اجلارية في 
النفطي��ة  واملنش��آت  احلق��ول 
واملصاف��ي وخط��وط االنابي��ب 

والتوزيع وغيرها«.
ال��وزارة  ان  الوزي��ر  اك��د  كم��ا 
تس��عى الى رفع انتاج ش��ركة 
نفط الش��مال الى مليون و500 
ال��ف برمي���ل ف��ي الي��وم بعد 
توقي��ع عقد مع ش��ركة بي بي 

البريطانية.
وقال اللعيبي في مؤمتر صحفي 
إن »وزارة النف��ط وقع��ت عقدا 
مع ش��ركة بي ب��ي البريطانية 
لتطوي��ر أكبر حق��ل نفطي في 

العالم«، مبينا ان »احلقل تراجع 
انتاجه حاليا الى 35 الف برميل« 
نف��ط  »ش��ركة  ان  مضيف��ا   ،
الشمال س��تعود الى نشاطها 
كما كانت بعد فترة من اجلمود 
وسنعمل على رفع االنتاج فيها 
في املرحلة املقبل��ة الى مليون 
و500 ال��ف برميل يومي��ا، وهذا 
االمر يك��ون عل��ى مراحل على 
وفق ما خططت له وزارة النفط 
وتوقيع عقد مع شركة بي بي«.
أن »حق��ول  اللعيب��ي  وأوض��ح 
هافان��ا وباي حس��ن ف��ي قضاء 
بأس��تنئاف  س��تقوم  الدب��س 

االنتاج والتصدير خالل الش��هر 
احلال��ي«، كاش��فا ع��ن »زي��ارة 
قريبة الى تركيا لوضع ملس��ات 
املنتج  النفط  معهم لتصدي��ر 
في كركوك عب��ر ميناء جيهان 

التركي«.
من جهته ق��ال املدير االقليمي 
لش��ركة بي بي ما يكل تاونسد 
إن  صحفي��ة  تصريح��ات  ف��ي 
»توقي��ع العق��د يأتي ف��ي اطار 
ال��ذي وقعناه  الثنائي  التع��اون 
مع ش��ركة نفط الش��مال في 
الع��ام 2013 الجراء املس��وحات 
عل��ى حقل نفط كرك��وك وهو 

واحد م��ن أكبر حق��ول النفط 
عل��ى  ونعم��ل  العال��م  ف��ي 
وض��ع دراس��ات مهم��ة العادة 
احلقل  له��ذا  واالنااج  النش��اط 
الذي س��يكون له دور في دع�م 

االقتص�اد العراق�ي«.
وأضاف تاونسد إن« العقد الذي 
وق��ع س��يكون ل��ه تاثي��ر كبير 
في تطوي��ر احلقل م��ع عدد من 
االب��ار النفطي��ة ، الفت���ا ال�ى 
ان الش��ركة س��تضع اخلط��ط 
والدراسات لتمكي�ن االبار عل�ى 

االنت�اج«.
ويع��د حق��ل كرك��وك خامس 

أكبر حقل في العالم من حيث 
الس��عة وهو عب��ارة عن هضبة 
يقطعه��ا نه��ر ال��زاب الصغير 
ويبل��غ طوله��ا نح��و 96.5 كم 
ف��ي عرض يبلغ نحو أربعة كم ، 
ويتراوح عمق آبار حقل كركوك 
ب��ني 450 مت��را إل��ى 900 متر ، 
الواحدة  البئ��ر  إنت��اج  ومع��دل 
35 أل��ف برمي��ل يومي��ا ، ويقدر 
االحتياطي النفطي املوجود في 
كركوك بنح��و 13 مليار برميل، 
أي أن��ه يش��كل نح��و %12 من 
إجمالي االحتياطي العراقي من 

النفط. 

النفط تقترح على »بي بي« دراسة تطوير جميع حقول كركوك
وضعت خطة لتأهيل المنشآت إلدامة وزيادة اإلنتاج

حرصت وزارة 
النفط على 
تأهيل وتطوير 
المنشآت والحقول 
النفطية في 
كركوك بهدف 
إدامة وزيادة 
اإلنتاج واستئناف 
الصادرات

جانب من احدى منشآت النفط في كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدم��ات 
التجاري��ة العراقي��ة انط��الق مع��رض اجلمهوري��ة 
االس��المية االيرانية التخصصي الرابع للصناعات 
االيرانية وللفترة من12 - 15( من شهرشباط اجلاري 
ومبش��اركة 130ش��ركة عل��ى ارض مع��رض بغداد 

الدولي .
واوضح مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد 
ح��امت ان املعرض في دورته الرابعة سيش��هد عرض 
اخلدم��ات الفني��ة والهندس��ية والنف��ط والغ��از 
وجتهي��زات  والكهرب��اء  وامل��اء  والبتروكيمياوي��ات 
املي��اه واجملاري اخل��اص بالبناء واإلعم��ار وبناء الطرق 
ومش��اريع اإلس��كان اضاف��ة ال��ى امل��واد الغذائية 
وكذل��ك  به��ا  املرتبط��ة  والصناع��ات  والزراعي��ة 
عرض الصناع��ات الفوالذية واخلط��وط الصناعية 
والس��يارات واملس��تلزمات املرتبط��ة به��ا واملكائن 
واملعدات وع��رض خدمات الطباع��ة والتغليف من 
جان��ب اخر عرض التجهي��زات الطبية والتجميلية 
والصحية والدوائي��ة ويتمّيز املعرض بالش��مولية 
وعرض املواد املنزلية والديك��ورات الداخلية واالثاث 
املنزلية واملكتبية والصناعات اليدوية والنسيجية 

فضالعن منتجات اخرى .

واشنطن - رويترز:
ارتفعت أس��عار الذهب يوم امس االثنني  مع هبوط 
الدوالر عقب موجة صعود في األسبوع املاضي، في 
الوق��ت الذي يترقب فيه املس��تثمرون صدور بيانات 
التضخ��م في الواليات املتحدة ف��ي وقت الحق من 
األس��بوع، الستش��فاف إش��ارات على وتي��رة رفع 

أسعار الفائدة األميركية.
وصعد الذهب ف��ي التعامالت الفورية 0.6 في املئة 
إل��ى 1323.63 دوالر لألوقية بحلول الس��اعة 07:22 
بتوقيت غرينيتش. وفي األسبوع املاضي نزل املعدن 
األصفر 1.2 في املئة مس��جالً خس��ائر أس��بوعية 

للمرة الثانية على التوالي.
وزاد الذه��ب في العقود األميركي��ة اآلجلة 0.8 في 
املئ��ة إلى 1325.60 دوالر لألوقية ، فيما نزل مؤش��ر 
الدوالر، الذي يقي��س أداء العملة األميركية مقابل 

سلة من ست عمالت، 0.38 في املئة إلى 90.096 ،
وفي األسبوع املاضي، ارتفع املؤشر 1.4 في املئة مع 
فرار املس��تثمرين ألصول أكثر أمن��اً في ظل تهاوي 

األسواق في األسهم العاملية.

انطالق المعرض 
التخصصي الرابع 

للصناعات اإليرانية

الذهب يرتفع
مع تراجع الدوالر

الصباح الجديد - متابعة:

هبطت معظم أس��واق األس��هم 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي  الكبي��رة 
م��ع تراج��ع البورصة الس��عودية 
أس��هم  خس��ائر  ضغ��ط  حت��ت 
البتروكيماويات، لكن بورصة قطر 
ارتفعت مدعومة بعمليات ش��راء 
مح��ددة م��ن جان��ب مؤسس��ات 

استثمار محلية.
وانخفض املؤش��ر الرئيس للسوق 
الس��عودية واح��داً ف��ي املئة مع 
هبوط أس��هم 12 ش��ركة من 14 
شركة بتروكيماويات مدرجة بعد 
تراجع خام القي��اس العاملي مزيج 
»برن��ت«، ال��ذي كان يت��م تداوله 
منذ أس��بوعني عند نحو 70 دوالراً 
للبرمي��ل، ما يزيد عل��ى ثالثة في 
املئة أول من أمس إلى 62.79 دوالر 
للبرميل، مسجالً أدنى مستوياته 
منذ أواخر كانون األول )ديس��مبر( 

املاضي.
وأغلق س��هم مجموعة »الطيار« 
1.7 ف��ي املئة  للس��فر منخفضاً 

بعدما هوى ثمانية في املئة دفعة 
واحدة. وس��جلت الشركة صافي 
ربح س��نوي بلغ 497 ملي��ون ريال 
)132.5 ملي��ون دوالر( انخفاضاً من 
814 ملي��ون ريال قبل ع��ام، بينما 
بل��غ ربح الرب��ع األخير م��ن العام 
املاضي 17 مليون ريال، وهو ما جاء 
أقل كثي��راً من توقع��ات »األهلي 

كابيتال« عند 113 مليون ريال.
لكن س��هم مص��رف »الراجحي« 
زاد 0.2 في املئة بعدما سجل ثاني 
أكب��ر بنك في اململك��ة من حيث 
األص��ول زيادة بلغت 19.8 في املئة 
ف��ي صافي رب��ح الرب��ع األخير من 
العام املاضي، مبا يتماشى بشكل 

كبير مع توقعات احملللني.
وتفاعل��ت بورصات خليجية أخرى 
بش��كل أقل قوة م��ع االضطراب 
الذي ش��هدته أس��واق األس��هم 
نهاي��ة  ف��ي  العاملي��ة  والنف��ط 
األس��بوع املاضي، إذ أغلق مؤش��ر 
س��وق دبي منخفضاً 0.2 في املئة 
فق��ط ، فيم��ا انخف��ض س��هم 
»إعم��ار« العقاري��ة 1.2 ف��ي املئة 
بعدما قالت الشركة إنها سجلت 

صافي ربح بلغ 1.55 بليون دوالر في 
2017 األس��بوع املاضي، بينما قال 
رئيس مجلس اإلدارة محمد العبار 
إنها سجلت 1.8 بليون دوالر، لكن 
الش��ركة أوضحت أن ه��ذا الرقم 
كان قبل حس��اب بيان��ات اإلهالك 
واس��تهالك الدين. ومن املتوقع أن 
تعلن »إعمار« رسمياً عن نتائجها 
املالية السنوية في األيام املقبلة.

وهب��ط املؤش��ر العام لس��وق أبو 
ظب��ي 0.3 ف��ي املئة، لكن س��هم 
للطاق��ة«  الوطني��ة  »أبوظب��ي 
)طاقة( ارتفع 3.5 في املئة مواصالً 
مكاس��به بعدما أعلنت الشركة 
اخلمي��س املاضي ع��ن حتولها إلى 

الربحية العام املاضي.
وس��جل مؤش��ر بورصة قطر أداء 
أفضل م��ن املنطقة بف��ارق كبير 
بصع��وده 1.7 في املئة في تداوالت 
البورصة  بيانات  نشطة. وأظهرت 
باع��وا  األجان��ب  املس��تثمرين  أن 
أس��هماً قطرية أكثر مما اش��تروا، 
إال أن مؤسس��ات قطرية اش��ترت 
أس��هماً أكثر مم��ا باعت بنس��بة 
تزي��د ع��ن اثن��ني إل��ى واح��د من 

حيث القيمة ، وزاد س��هم »بروة« 
العقاري��ة 3.8 في املئة. وس��جلت 
الش��ركة زي��ادة في صاف��ي الربح 
السنوي إلى 1.71 بليون ريال )470 
ملي��ون دوالر( م��ن 1.61 بليون ريال 
وأبقت على توزيع��ات أرباحها من 
دون تغيير، على رغم هبوط س��وق 
العقارات في قطر. وتراجعت أرباح 
الشركة في التسعة أشهر األولى 

من العام املاضي.
مؤش��ر  تراج��ع  االغ��الق،  وعن��د 
الس��عودية واح��داً ف��ي املئة إلى 
7327 نقط��ة، وانخف��ض مؤش��ر 
دبي 0.2 في املئة إلى 3321 نقطة، 
بينما هبط مؤش��ر أب��و ظبي 0.3 
في املئة إلى 4584 نقطة ، وارتفع 
مؤش��ر قطر املؤش��ر 1.7 في املئة 
إل��ى 9045 نقط��ة، ون��زل مؤش��ر 
مص��ر 0.6 ف��ي املئة إل��ى 14828 
نقط��ة، وتراج��ع مؤش��ر الكويت 
0.2 ف��ي املئ��ة إل��ى 6640 نقطة ، 
وزاد مؤشر البحرين 0.04 في املئة 
إلى 1334 نقطة، وانخفض مؤشر 
س��لطنة عمان 0.3 ف��ي املئة إلى 

4994 نقطة.

تقـرير

تراجع بورصات الشرق األوسط جّراء 
خسائر أسهم البتروكيماويات

ارتفعت في قطر مدعومة بعمليات شراء محددة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أدى الهبوط احلاد في واردات الواليات 
املتحدة م��ن النفط اخلام إلى تقلص 
مث��ل  منتج��ون  كان  س��وق  أكب��ر 
منظم��ة »أوب��ك« يعتم��دون عليها 
لسنوات. واآلن، فإن ارتفاع الصادرات 
األميركية، التي كانت في معظمها 
محظورة من الكونغرس حتى مت رفع 
ه��ذا احلظر منذ نحو س��نتني فقط، 
يش��كل حتدياً ل� »أوبك« في املنطقة 
األخي��رة الت��ي تهمني عليه��ا، وهي 

آسيا.
وارتفعت شحنات النفط األميركية 
إل��ى الصني لتخل��ق جتارة ب��ني أكبر 
قوت��ني في العالم ل��م تكن موجودة 
حتى 2016، وتس��اعد واش��نطن في 
جهوده��ا لتقليص العج��ز التجاري 
الضخ��م مع بك��ني. وانعك��س هذا 
التح��ول في األرقام التي نش��رت في 
األي��ام املاضية، وأظه��رت أن الواليات 
املتحدة تنتج اآلن كميات من النفط 
اخلام تتجاوز إنتاج الس��عودية، أكبر 

مصدر للنف��ط في العالم، ما يرجح 
أن تتفوق أميركا على روس��يا لتحل 
محله��ا في املرك��ز األول ف��ي إنتاج 
النفط على مس��توى العالم بنهاية 
الس��نة. وش��كل هذا النمو مفاجأة 
حتى ملسؤولي إدارة معلومات الطاقة 
األميركي��ة، الت��ي رفع��ت األس��بوع 
املاض��ي توقعاته��ا إلنت��اج الواليات 
املتحدة من النفط اخلام هذه السنة 
إلى 10.59 مليون برميل يومياً، بزيادة 
300 ألف برميل عن توقعات سابقة 

لها قبل أسبوع فقط.
املتح��دة  الوالي��ات  ب��دأت  وعندم��ا 
تصدر النفط اخلام في 2016، اجتهت 
أولى الش��حنات إل��ى كوريا اجلنوبية 
واليابان وهما ش��ركاء واشنطن في 
اتفاق التجارة احلرة. وتوقع قليلون أن 

تصبح الصني مشترياً رئيساً.
وتظهر بيانات من منصة »تومسون 
رويت��رز آيك��ون«، أن ش��حنات اخل��ام 
األميركي إلى الصني بدأت من الصفر 
قبل 2016 لتصل إلى مستوى قياسي 

بلغ 400 ألف برميل يومياً في كانون 
الثاني )يناير(، بقيمة نحو بليون دوالر. 
وإضاف��ة إلى ذلك، تس��لمت الصني 
نصف مليون طن من الغاز الطبيعي 
املس��ال األميركي بقيم��ة نحو 300 
الثان��ي.  كان��ون  ف��ي  دوالر  ملي��ون 
وستساهم اإلمدادات األميركية في 
الصيني  التج��اري  الفائ��ض  خفض 
الضخ��م مع الوالي��ات املتحدة، ورمبا 
ف��ي دحض ادع��اءات ترامب بأن بكني 
تقوم مبمارس��ات جتارية غي��ر عادلة. 
وق��ال الرئي��س التنفيذي والش��ريك 
لتج��ارة  ل��� »ميركيوري��ا  املؤس��س 
الس��لع األولية« مارك��و دوناند، »في 
ظل إدارة ترامب، هناك ضغوط كبيرة 
عل��ى الص��ني ملوازنة احلس��ابات مع 
الواليات املتحدة... سيس��اهم شراء 
النف��ط األميركي بوضوح في حتقيق 

هذا الهدف وتقليص االختالل«.
ومع ارتفاع ص��ادرات الطاقة، تقلص 
العجز التجاري الصيني مع الواليات 
املتحدة في كانون الثاني إلى 21.895 

بلي��ون دوالر م��ن 25.55 بلي��ون ف��ي 
كانون األول )ديسمبر(، بحسب أرقام 

صينية رسمية نُشرت يوم امس .
وما ت��زال مبيعات الطاقة األميركية 
مقارن��ة  متواضع��ة  الص��ني  إل��ى 
بكميات من النفط بقيمة 9.7 بليون 
البل��دان  منظم��ة  ش��حنتها  دوالر 
املص��درة للبترول )أوب��ك( إلى الصني 
في كانون الثاني. لكنها اس��تحوذت 
بالفعل على نصيب من سوق تهيمن 
عليه دول مثل الس��عودية وروس��يا، 
م��ع تهديد مبزي��د من املنافس��ة في 

املستقبل.
وق��ال مدي��ر مصف��اة لدى ش��ركة 
الكبي��رة  الصيني��ة  »س��ينوبك« 
للنفط، طالباً عدم نش��ر اسمه ألنه 
ليس مصرح له بالتحدث إلى وسائل 
اإلعالم، »ن��رى اخلام األميركي مكمالً 
لقاعدتن��ا الكبي��رة م��ن اخل��ام« من 
الش��رق األوسط وروس��يا. وأضاف أن 
»س��ينوبك« تتطلع إلى طلب شراء 

مزيد من اخلام األميركي هذا العام.

صادرات أميركا النفطية للصين
تغّيـر قواعد اللعبة عالميًا
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كثي��ر من��ا يق��وم مبراجع��ة املؤسس��ات 
و الدوائ��ر احلكومي��ة بص��ورة مس��تمرة 
لغرض اجن��از او قضاء بع��ض املعامالت و 
اثناء هذه املراجعة نالح��ظ حاالت غريبة 
و عجيبة اولها معان��اة الدخول الى هذه 
الروت��ن  بس��بب  الدوائ��ر  و  املؤسس��ات 
القاتل و قلة اماكن االس��تراحة و من ثم 
نالح��ظ موظفي االس��تعالمات يعاملون 
املراجعن بخشونة و كاننا نطلب منهم 
الصدق��ات و جند الكثير منهم و جوههم 
عبوس��ة كاننا في اماكن تأبن للجثامن  
ام��ا املوظف��ن فاننا نعجز ع��ن وصفهم 

النهم اش��به باالصن��ام و ال يتقبلون من 
اي ش��خص ان يق��وم بتوجي��ه االس��ئلة 
له��م و االعت��راض و هذا يس��بب اخلوف و 
االحب��اط لدى املراجعن و كأنهم يدخلون 
ال��ى غ��رف االع��دام او التوقي��ف اما من 
يراجع املؤسس��ات العس��كرية فانه يرى 
العجب م��ن ناحي��ة الش��دة و الصرامة 
ف��ي املعامل��ة و كأننا نعم��ل كجنود في 
س��احة املعركة و ترى مسؤول الوحدة او 
املس��اعد حسب هذه التس��ميات يظهر 
بصرامته و ش��دته امام املراجعن و كانه 
يقود وحدة عس��كرية في خضم املعركة 

و املراج��ع ال يع��رف ماذا يفعل و الس��بب 
هو عدم معرفة اس��لوب املعاملة اجليدة 
لو ش��اهدنا اس��لوب املعاملة ف��ي باقي 
بل��دان العال��م لبكينا عل��ى حالنا حيث 
نش��اهد ان املراجع الي دائرة او مؤسس��ة 
او بن��ك من كثرة ما يج��ده من خدمات و 
احترامات يش��عر كأنه امير اما ما تفعله 
كوري��ا اجلنوبية و الياب��ان فهذا دليل على 
م��دى احترامه��م لإلنس��انية حيث يتم 
وض��ع موظف��ي االس��تعالمات اصحاب 
االبتس��امة اجلميلة و مت وضع جوائز قيمة 
الجمل ابتس��امة و هذا دلي��ل على مدى 

الثقاف��ة الت��ي وصلت لها ه��ذه الدول ة 
اس��تعدادها خلدمة مواطنيه��ا و بالرغم 
م��ن هذه احلالة التي جنده��ا في كثير من 
مؤسس��ات و دوائ��ر الدول��ة و بالذات في 
الدوائر اخلدمية جند قلة االحترام و ضعف 
املعامل��ة و يفتق��د املوظ��ف و مس��ؤول 
املعاملة  االستعالمات ألبسط اس��اليب 
اجلي��دة و التي تهون عل��ى املراجع التعب 
و ابس��ط انواع اس��اليب املعاملة اجليدة 
هي االبتس��امة و الكلم��ة الطيبة التي 
اوصان��ا بها رس��ول اهلل ص��ل اهلل عليه 
و اله وس��لم حي��ث قال )االبتس��امة في 

وج��ه اخيك صدق��ة( و )الكلم��ة الطيبة 
صدق��ة( و احلق يق��ال ان هناك الكثير من 
الكثير م��ن املوظف��ن و الضباط لديهم 
اس��اليب جميلة في معامل��ة املراجعن 
حي��ث جن��د ان مدير مكتب مدير ش��رطة 
كهرب��اء العراق املق��دم مصطفى علوان 
عب��د العزيز هذا االنس��ان اخللوق صاحب 
االبتس��امة اجلميل��ة و ال��ذي بحق يطلق 
عليه على انه باب من ابواب املس��اعدة و 
عمل اخلير و باالخص مساعدة املنتسبن 
و اجلرح��ى و عوائل الش��هداء و النظر الى 
تس��ريع  و  احتياجاته��م  و  معامالته��م 

تقدميها الى مدير الدائرة و السعي حللها 
باس��رع وقت و البقاء في العمل لساعات 
طويل��ة و متاخرة من اللي��ل الدارة و اجناز 
املسؤولية املناطة به و بحق انه السخص 
املناس��ب في املكان املناسب . امنياتنا ان 
تقوم الدولة و جميع املؤسسات و الدوائر 
احلكومي��ة بادخ��ال جمي��ع املوظف��ن و 
باالخص موظفي االستعالمات في دورات 
حول كيفية معاملة املواطنن و املراجعن 
و جعل االبتس��امة و الكلمة الطيبة هي 
عام��ل التس��امح و تأدية اخلدم��ات كما 

أوصانا بها ديننا اإلسالمي احلنيف .
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

القانوني بهاء عبد 
الصاحب كريم

جيه. برادفورد ديلونج

أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا 

في بيركلي

م��ن املؤك��د أن أمي��ركا لديه��ا نوع من 
الرؤس��اء مختلف عن ذلك الذي اعتادت 
علي��ه. والواقع أن ما ميي��ز دونالد ترامب 
عن الرؤس��اء الذين سبقوه ليس مزاجه 
وجهله املطلق فحسب، بل وأيضا النهج 

الذي يتبناه في صنع السياسات.
لنتأم��ل أوال بِل كلينت��ون، الذي انُتِخب، 
مثله في ذلك كمثل ترامب، دون أغلبية 
م��ن الناخب��ن، ف��ي ع��ام 1992. حاول 
كلينت��ون الت��ودد إلى اليس��ار من خالل 
مشروعي قانون التحفيز املالي والرعاية 
الصحية )وفش��ل في احملاولتن(، ولكنه 
أيضا غازل الوسط مبشروع قانون خفض 
العجز الداعم للنمو. كما تودد إلى مين 
الوس��ط من خالل إمتام اتفاقية التجارة 
احلرة ألميركا الش��مالية، التي ابتدعها 
أسالفه اجلمهوريون؛ ومن خالل التوقيع 
على مشروع قانون اجلرائم الكبرى. وقد 
أع��اد تعي��ن الرجل الق��وي احملافظ أالن 
جرينس��بان رئيس��ا جملل��س االحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
كان كلينتون يأمل في حتقيق ثالثة أمور 
من خالل اس��تراتيجيته هذه: اس��تنان 
السياس��ات التي من ش��أنها أن تعالج 
مشاكل البالد بفعالية؛ وإقناع الناخبن 
الذي��ن ل��م يدعم��وه بأنه يس��عى إلى 
حتقي��ق مصاحلهم أيض��ا؛ واإلبقاء على 

قاعدته سليمة.
وفي عام 2008، انُتِخب الرئيس الس��ابق 

ب��اراك أوبام��ا بأغلبية ش��عبية. ولكنه 
س��ارع، كما فعل كلينتون، إلى تلطيف 
وتخفي��ف العدي��د م��ن مواقف��ه ف��ور 
توليه منصبه. فغازل الوس��ط بخطط 
الضريب��ي  والتحفي��ز  املال��ي  اإلنق��اذ 
التكنوقراطي��ة. كما م��ارس الضغوط 
إلقرار مش��روع قان��ون الرعاية الصحية 
املوجه نحو الس��وق على غرار التشريع 
الذي اس��تنه اجلمه��وري مي��ت رومني 
عندما كان يشغل منصب حاكم والية 

ماساتشوستس.
كم��ا ت��ودد أوباما بنحو مباش��ر لليمن 
مبحاولة )غي��ر ناجحة( لعق��د »صفقة 
واإلنف��اق  العج��ز  خلف��ض  كب��رى« 
االجتماعي. ولم يكن من املمكن تقريبا 
التمييز بن خطته املوجهة نحو السوق 
لتنظي��م الغ��ازات املس��ببة لالنحباس 
احل��راري الكوكب��ي عن خط��ة خصمه 
اجلمهوري في االنتخابات الرئاس��ية عام 
2008، نائ��ب أريزون��ا ج��ون ماكن. كما 
أعاد تعين بن برنانكي، الذي رشحه في 
األص��ل الرئيس اجلمهوري ج��ورج دبليو 
بوش، لتولي رئاس��ة مجلس االحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
ل��م يس��ع أوبام��ا إل��ى متثي��ل أمي��ركا 
أمي��ركا  ب��ل  »الزرق��اء«،  أو  »احلم��راء« 
»القرمزي��ة« )بعنصريه��ا(. كم��ا اتب��ع 
سياسات حذرة وتكنوقراطية كان يأمل 
أن جتت��ذب الدع��م اجلمه��وري. وعندما 

اعت��رض أنص��اره، ذكره��م ب��أن الوحدة 
ولي��س  املتب��ادل،  واالحت��رام  الوطني��ة 
التحزب الضيق، من ش��أنهما أن يدفعا 

القوس األخالقي للكون نحو العدالة.
عل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك، ف��از ترامب 
بالرئاس��ة ف��ي ح��ن خس��ر التصويت 
الش��عبي بفارق كبير. ولكنه رغم ذلك 
س��ارع مبجرد توليه منصب��ه إلى التودد 
إلى اليمينين الكارهن للمهاجرين من 
ذوي البش��رة البيضاء من خ��الل إصدار 
حظر السفر الذي وعد به ضد املسلمن. 
كما حاول تدمير قانون الرعاية امليس��رة 
لع��ام 2010 )أوبام��ا كي��ر( دون أن يكون 
لديه أي خط��ة إلحالله. ومرة أخرى تودد 
إلى اليمن الكاره للمهاجرين من خالل 
غض النظر عن وحش��ية الشرطة ضد 
األميركين م��ن أصل أفريق��ي، ووصف 
أنصار تفوق اجلنس األبيض بأنهم »أناس 
ممت��ازون للغاي��ة«. وأنهى ترام��ب عامه 
األول في منصبه بالتوقيع على تش��ريع 
يقضي بخفض الضرائب املفروضة على 
األثري��اء، لكنه ال يفع��ل إال أقل القليل 

للفوز بتأييد أي شخص آخر.
وهذه ليس��ت سياس��ة طبيعية. فمن 
الواضح أن ترامب ليس لديه أي مصلحة 
في توحيد البالد أو اس��تنان سياس��ات 
ق��د تنجح فعليا. وهو ل��م يعط أغلبية 
األميركي��ن الذين يعارضونه أي س��بب 
لتغيير رأيهم، ولم يسترش��د بقاعدته 

في م��ا يتص��ل باحلاجة إلى سياس��ات 
تش��ريعية  انتص��ارات  ولي��س  دائم��ة 
س��ريعة الزوال. واألمر األكثر أهمية هو 
أنه لم يفعل أي شيء لزيادة فرص إعادة 

انتخابه.
وينطبق الش��يء نفس��ه عل��ى العديد 
م��ن اجلمهوري��ن بطبيعة احل��ال. فهنا 
في والية كاليفورنيا في العام املنصرم، 
أحُتِفن��ا مبش��هد غي��ر ع��ادي حي��ث لم 
يكل��ف الوف��د اجلمهوري ف��ي مجلس 
النواب نفسه حتى عناء الدفع باحلجج 
لصال��ح حزم��ة ضريبي��ة م��ن ش��أنها 
أن تع��ود بالنف��ع على ناخبيه��م. وكان 
األمر وكأنهم فق��دوا األمل بالفعل في 
إع��ادة انتخابه��م، ويتطلع��ون جميعا 
إل��ى مغادرة الكوجنرس لش��غل وظائف 
مجزية عالية األجر كأش��خاص نافذين 

ينتمون إلى جماعات ضغط.
أولوياته��ا  ف��إن  ترام��ب،  إلدارة  وفق��ا 
التش��ريعية التالية تتلخص في البنية 
األساس��ية. ويب��دو هذا وكأن��ه قضية 
حي��ث يس��تطيع ترام��ب أن يت��ودد إلى 
اليس��ار، م��ن خ��الل ابتكار خط��ة ذات 
تأثيرات توزيعية تراعي احلقوق املتساوية 
وتشمل تدابير قائمة على األدلة لتعزيز 

النمو االقتصادي.
ولك��ن ال ينبغي لنا أن نع��ول على هذه 
النتيج��ة. إذ يب��دو أن إدارة ترام��ب ليس 
لديه��ا أي تص��ور لعملية متماس��كة 

لتصمي��م السياس��ات. فل��م تُعَقد أي 
جلس��ات اس��تماع ولم تظهر أي تقارير 
رس��مية لتقيي��م التكالي��ف والفوائد 
املترتبة على مقترحات البنية األساسية 
اخملتلف��ة. ول��م تُعَقد أي مناقش��ة مع 
املشرعن إليجاد إجماع تقريبي يستند 
إليه أي تش��ريع. وكما كان��ت احلال مع 
حظ��ر الس��فر ومحاول��ة إلغ��اء قانون 
الرعاية امليس��رة، لم نشهد أي مداوالت 
عامة عل��ى األطالق. وكل م��ا أحتفنا به 

ترامب كان تغريداته على موقع تويتر.
في عام 1776، زعم آدم س��ميث أنه في 
ظل نظام قائم على »احلرية الطبيعية«، 
تتمثل املهام الثالث للحكومة في توفير 
الدفاع الوطني، وضمان السالمة العامة 
وإنف��اذ حقوق امللكية والعق��ود، وتوفير 
البنية األساس��ية. ووفقا لسميث، فإن 
احلكومة ملزمة بواجب »إنشاء وصيانة 
أشغال عامة ومؤسسات عامة بعينها، 
والتي من غي��ر املمكن أن يكون ألي فرد، 
أو عدد قلي��ل من األف��راد، مصلحة في 

إقامتها وصيانتها«.
من منظور س��ميث، كان الس��بب وراء 
ضرورة اضطالع احلكومات بتولي مهمة 
واضح��ا:  األساس��ية  البني��ة  تش��ييد 
»فالربح من غي��ر املمكن أبدا أن يغطي 
التكالي��ف التي ق��د يتحمله��ا أي فرد 
أو ع��دد قلي��ل من األفراد، رغ��م أنها رمبا 
تقدم بنحو متكرر ما هو أكثر من مجرد 

تغطية التكالي��ف للمجتمع الكبير«. 
والي��وم، صرن��ا نعلم أن الس��لع العامة 
ميكن جعلها مربح��ة في حقيقة األمر، 
لكن هذا لن يتس��نى إال من خالل منح 
االحتكارات، وهو ما من شأنه أن يفرض 

تكاليف باهظة على اجملتمع.
م��ن املؤس��ف أن معاون��ي ترام��ب ل��م 
تصلهم مذكرة س��ميث بش��أن احلكم 
ف��ي  اإلدارة  تقت��رح  وس��وف  الرش��يد. 
األساس��ية  للبني��ة  برنام��ج  األرج��ح 
يقوم على تق��دمي إعانات الدعم العامة 
للمستثمرين من القطاع اخلاص، والذين 
سيختارون املشاريع التي ميكنهم حتقيق 
الرب��ح منه��ا ع��ن طريق فرض أس��عار 
احتكارية. وس��وف تش��يد فوكس نيوز 
باخلطة، بل ورمبا حتى تأتي اإلشادة على 
لس��ان خبراء في نيوي��ورك تاميز، والذين 
قد يبدون حيرتهم وتعجبهم إزاء رفض 
الدميقراطي��ن ليد ترامب الس��خية في 

تشييد البنية األساسية.
ولك��ن عل��ى النقي��ض م��ن كلينت��ون 
وأوباما، س��وف يثبت ترام��ب مرة أخرى 
أن��ه ال يعت��زم أن يك��ون رئيس��ا ألغلب 
األميركين، ناهيك عن جميعهم. وبدال 
من اس��تغالل الفرص��ة الت��ي تتيحها 
املناقشة الدائرة حول البنية األساسية 
لتعزيز قضية الوحدة الوطنية، س��وف 
يدفع ترامب الواليات املتحدة نحو املزيد 

من حكم اللصوص.

دونالد ترامب يلعب على الخسارة
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

حتام عدم المباالة
في تشريع الموازنة؟

نعم هذا ما ميكن قوله ملعالي والة امورنا واصحاب الشأن 
فينا أعضاء مجلس النواب حيث سيعقد مجلس النواب 
جلس��ته ي��وم 2018/2/11 للقراءة الثانية ملش��روع قانون 
املوازن��ة اذ حتام وحتى متى تس��تمر الالمب��االة  النيابية 
وعدم املسؤولية البرملانية في تشريع قانون املوازنة لسنة 
٢٠١٨ ونؤك��د في ذلك على غياب نواب التحالف الوطني 
عن حضور جلس��ات البرمل��ان والذين يش��كلون وحدهم 
اكثر من االغلبية املطلوبة لتش��ريع قانون املوازنة بحيث 
اليحتاج تش��ريع هذا القانون الى اشتراك الكتل النيابية 
االخ��رى ذلك اذا حضر جميع ن��واب التحالف الوطني في 
جلس��ة قراءة هذا  القانون وجلس��ة التصويت عليه فان 
حض��ور نواب هذا التحالف الش��يعي يترت��ب عليه عدم 
احلاجة ملوافق��ة كتلة التحال��ف الكردس��تاني الكردية 
واليحت��اج الى موافق��ة كتلة احتاد القوى الس��نية اي ان 
حضور النواب الشيعة يكون كافياً لترويج قانون املوازنة 
قراءة وتش��ريعاً مادام انهم يشكلون اكثر من نصف عدد 
اعضاء البرمل��ان وهي االغلبية املطلوب��ة للقراءة القانون 
واص��داره حتى لو ع��ارض القان��ون جميع الن��واب الكرد 
ومعهم عارضه جميع النواب الس��نة ولكن اسمعت لو 
ناديت حياً اذ ان غياب نواب التحالف الوطني الشيعة عن 
جلسات البرملان اصبحت صفة مميزة لهؤالء النواب بحيث 
ترتب على عدم حضورهم اجللس��ات شلل البرملان وعدم 
قدرت��ه على الق��راءة والتصويت على اص��دار القوانن ملا 
فيه قانون املوازنة وهذه اشارة جلماهير التحالف الوطني 
بعدم انتخاب النواب الغائبن من هذا التحالف الشيعي 
الذين رشحوا انفسهم النتخابات شهر ايار ٢٠١٨ والذي 
لم يبق سوى ثالثة اشهر فقط على موعد اجرائها اذ ال بد 
للجمهور من انتخاب من يحضر جلس��ات البرملان وحرام 
عل��ى الناخب انتخاب املرش��ح ال��ذي كان نائبا وغاب عن 
جلسة البرملان اخلاصة باهم القوانن وهو قانون املوازنة اذ 
من غير املعقول مضي اكثر من ش��هر على قانون موازنة 
س��نوية كان م��ن املطلوب تش��ريعه قبل نهاية الس��نة 
املاضية ال س��يما وان الدس��تور اورد احكام قانون املوازنة 
ف��ي املادة )٥٧( واملادة )٦٢( مما لم يخصصه الدس��تور الي 
قانون اخر وان س��لطة البرملان في قان��ون املوازنة مقيدة 
ومحدودة جداً ش��أنه ش��أن جمي��ع الدس��اتير التي تعد 
املوازنة من مهمة الس��لطة التنفيذية بدليل ان للبرملان 
تق��دمي مقترح قانون في جميع اوجه التش��ريع ومجاالته 
لكن البرملان ال يس��تطيع اقتراح قان��ون املوازنة وامنا ال بد 
من ان يكون على ش��كل مشروع قانون يقدم من مجلس 
الوزراء فقط كذلك فان سلطة البرملان في مشروع قانون 
املوازنة محدودة ومقيدة وليس للبرملان بالنس��بة لقانون 
املوازن��ة الس��لطات والصالحيات في التعدي��ل والتغيير 
كما يحص��ل في جميع القوانن الت��ي يصدرها مبا فيها 
مشروعات القوانن التي تعدها احلكومة وال نقول ما هي 
اهمية قانون املوازنة بالنس��بة احلكومة وللش��عب واثره 
املال��ي واالقتص��ادي والنقدي الذي ميتد ال��ى اوجه عديدة 
تؤث��ر في اجملتم��ع عن طري��ق تأمن االم��وال لالنفاق على 
جمي��ع اوجه احلياة والذي ندعوه واالنتخابات على االبواب 
انه باالمكان اجراء القراءة الثانية لقانون املوازنة يوم ١١/٢  
كون اجللس��ة مفتوحة ولكن الب��د من حتقق النصاب في 
جلسة التصويت املقبلة اذ ال بد من حضور ١٦٥ نائبا من 
عدد اعض��اء البرملان البالغ ٣٢٨ الجله نرجو من س��ادتنا 
الن��واب احلضور وعدم الغياب وعلى الش��عب محاس��بة 
الغائبن ي��وم االنتخابات بعدم انتخابه��م النهم جعلوا 

برملاننا البرملان احلاصل على اوسكار الغياب . 



ثقافة10
دراسة

مقال

خبراصدار

اوغلنا في متابعة ه��ذا النص, حيث أن 
ماجد هرب من مدينته التي يعش��قها 
ح��د الوله مضطراً, بع��د أن وجد حياته 
مهددة, بع��د اعتقاله, وصارت خطواته 
مراقب��ة ومحس��وبة, وكان��ت مهم��ة 
الروائ��ي ان يك��ون مش��رف يح��وم فوق 
س��مائها, لينق��ل لن��ا ه��ذه املقاط��ع 
الس��ردية لالح��داث بش��كل متن��اوب, 
ويهيأ املتلقي لالنتقالة الثانية بنس��ق 
تتابع��ي , دون ان يهم��ل اجلوان��ب الت��ي 
متنح املتلقي متعة املشاهدة والتشويق 
واملتابعة , كون االحداث تضم بني ثناياها 
مفاج��آت جم��ة تخدم وحدة ومتاس��ك 
املبنى السردي, اذ أن  ماجد عندما يصل 
الى والي��ة )مانهات��ن( االمريكية, والتي 
تش��خص بناية املركز التج��اري العاملي 
فيه��ا, يق��ف متأمالً فرح��اً اليصدق أنه 
يراها, ويقرر أن يلتقط الصور التذكارية 
لهذه البناية الش��اهقة االرتفاع وأثناء 
ذل��ك )رفعت رأس��ي وبال ش��عور كانت 
الكاميرا بيدي وأنا أص��ّور حلظة ارتطام 
الطائ��رة.. باحث��اً عن فس��حة أكبر من 
ناف��ذة الس��ّيارة.. وثم��ة خفق��اٌن كبيُر 
يضرب صدري ويج��ادل حلظة االنغماس 
في ش��عور االطالع والرغبة في معرفة 
االش��ياء التي حولي.. نزلت من السيارة 
ألرى املش��هد أمام��ي كامالً ف��ي االجتاه 
املستقيم للش��ارع املؤدي الى املأساة.. 
أح��اول تتبع حركة الدخ��ان الهاربة من 
نوافذ املركز.. كل شيء يجعلنا في دائرة 
الهلع واالنبهار في الوقت ذاته.. يرتطم 

داخلي فتتسور االرتعاشات على شكل 
فقاعات س��ميكة غير منتظمة فأحتول 
الى طف��ل مرعوب.. حلظ��ات حتى رأيت 
طائ��رة أخرى.. صرخ��ت بزين��ب ان تنزل 
من الس��يارة.. كانت ساعة الكاميرا قد 
س��جلت حلظة ارتطام الطائ��رة الثانية 
ف��ي البرج الثان��ي ,( ص 28 . بالرغم من 
اهمية هذا احلدث الكبير, الذي هز اركان 
الدنيا, كونه م��ن االحداث الكبيرة التي 
ال ميك��ن للعال��م نس��يانه, ولكن��ه لم 
يضم في منت الن��ص محظ صدفة, بل 
أن��ه متهيد الحداث س��وف ت��دور ضمن 
املسار, وبالرغم من هرب ماجد ملضايقة 
الس��لطة في مدينته له, اال انه يتفاجأ 
ايضاً وهو ف��ي امريكا مبركبة ورجال من 
االمريكيني يعتقلونه بتهمة مشاركته 
بحادث��ة ه��ذا االنفج��ار, وبهذا ب��دا منو 
الش��خصية املتأزم��ة  يكب��ر, وص��ارت 
مس��احات املعاناة اكبر م��ن احتمالها 
وبدأت االحداث تنس��ج خي��وط احلبكة 
بأتقان, فاحلظ العاث��ر لبطل هذا النص 
اله��ارب م��ن االعتق��ال, ال��ى االعتقال, 
يؤكد قسوة احلياة وصعوبتها, ومع هذا, 
ونح��ن نعيش حالة التده��ور الذي احاق 
لبطل الن��ص, اال أن املقاطع الس��ردية 
مس��تمرة في الظهور متناوبة, لننتقل 
الى االعتقال في ام��ن الناصرية, او الى 
حيات��ه وس��ط اهل��ه واصدق��اءه وابناء 
مدينت��ه, وه��و يطوف بنا في الش��وارع 
واحملالت واالس��واق والشخصيات البارزة 
واملميزة فيها, وه��و يصفها بكل صدق 
كونه ولد فيها ويعرف كل شاردة وواردة 
فيها, مم��ا يؤكد عمق االتص��ال الروحي 
وحب��ه له��ا, كم��ا أن الروائي اس��تطاع 
أن ينق��ل لن��ا قس��وة ه��ذا االعتق��ال 
والتعذي��ب الذي تعرض��ه, والتحقيقات 
التي رض��خ لها من اج��ل احلصول على 
االعت��راف باش��تراكه بهذا احل��ادث. أن 
حركة التناوب في عملية سرد االحداث, 
ب��ني الدخول ال��ى املاضي, واخل��روج الى 
احلاضر, والتنوع في ذلك فتح مس��احة 
واسعة للروائي ليكون ملماً ومسيطراً 
ف��ي نقل االح��داث, بل وعلي��ه حتريكها 
وتطويرها, ليزج بتلك اللوحات التناوبية 
نحو مس��ارها املتصاعد املتواتر احملتدم, 
حيث جن��د النمو يش��مل جملة االدوات 
السردية املستخدمة, والتي تشبه الى 
حد بعي��د, حصاة ترمى ف��ي نهر راكد, 
لتش��كل دوائر صغير ثم تكبر وتتس��ع, 
وهذه الدوائر حدثت في منت النص, الذي 
يشبه النهر الراكد, وعندما رميت هذه 
احلصاة حدثت تل��ك الدوائر, دائرة حلياته 
في امريكا, ودائرة العتقاله فيها, ودائرة 
العتقال��ه ف��ي مدينت��ه, ودائ��رة حلياته 
فيها, وه��ذا الدوائر تكبر وتتس��ع ايضاً 

بش��كل ملفت للنظ��ر, وعل��ى الروائي 
أن ميس��ك بكل تلك اخلي��وط, ويظهرها 
بشكل متناوب بالظهور, ويجتاح فضاء 
السرد حس من االسى واحلزن واالكتئاب, 
واالحساس بعدم االستقرار, وان حياتنا 
ف��ي ه��ذا البل��د وغيره��ا, ه��ي رحل��ة 
يسودها التخبط واالنغالق, اذ أن الروائي 
رسم مالمح ش��خصية البطل لتكون 
من��وذج يش��مل اجلمي��ع, حي��ث اجلميع 
مش��ترك في ه��ذه احلياة, الت��ي ال منلك 
ارادتنا وحريتنا فيه��ا, وبعد ذلك تلتحق 
دائرة جدي��دة لتنضم الى هذا الكم من 
الدوائ��ر, بع��د ان يقررماج��د العودة الى 
مدينته والى اهله وناس��ه والى وطنه ) 
تخيلت ان الدهشة ستكون رفيق دربي 
وهي التي تعقد لس��اني وأخاف الوقوع 
في بئر غارقاً باحلس��رة واألسف, وأّصدق 
قول زينب التي اش��تقت لها كثيراً إنها 
كانت على ح��ّق من أن املتغي��رات التي 
حصل��ت في الع��راق, لن تك��ون متاحة 

لواحد مثلي.. كنت أخاف أن أجد اجلميع 
وقد ص��ار مث��ل النائب ضاب��ط حنون.. 
الشرطة املرتشون وحّراس شعبة احلزب 
والرف��اق البعثيون وكت��اب التقارير هم 
اآلن يقودون املسؤولية بوجوه ملتحية.. 
خفت أن اجد بائع القمصان إمام جامع 
بع��د ان قّدم ال��والء اجلدي��د.. فتخيلته 
كي��ف يئم الناس بالص��الة وبتقدمهم 

في املواكب .(ص 188 
وهكذا وبع��د رحلة العذاب واالعتقاالت 
واخل��وف, وبعد التغيير, يج��د بطل هذا 
الن��ص, وبع��د عودته, أن احلال س��ار من 
س��يء الى اس��وء, وان احلي��اة داخل هذا 
البلد تش��عبت حتى خل��ت من املالمح 
الواضحة, وص��ار للحياة فيه��ا وجوهاً 
كثيرة, كما أش��ار الروائ��ي ضمن مبنى 
السرد أن دخول االمريكان للبلد, ال النقاذ 
البلد من حكم متسلط, وامنا هو تدمير 
للبن��ى التحتية التي اثرت ف��ي حياتنا, 
وق��دم لنا مثل في ذل��ك, فعندما دخلوا 

االمريكان الى مدينة س��وق الش��يوخ, 
وتوجهوا الى الدير, ليس��رقوا منه تراث 
يهمن��ا نحن. ول��و قمن��ا بتفكيك هذا 

النص فاننا سوف نكتشف:-
- احلي��اة االول��ى وه��ي حياته ب��ني اهله 
واصحاب��ه وابن��اء بيئت��ه والت��ي ظ��ل 
متمسك بها ومرتبط بها كونها اجلذور 

التي يستمد منها وجوده 
- احلياة البديلة:-  وهي هروبه الى االردن 
ثم الى لبنان ثم الى امريكا وقد اراد لها 
ان تك��ون بديلة اال انها لم حتقق ما يريد 

وبقي وجوده دون مالمح 
- احلي��اة بع��د التغيير:- والت��ي وجدها 
تغرق ف��ي بحر من الظلمات وتس��ودها 
حالة لم يكن يالفها من قبل وتشوبها 
الفوض��ى والتخب��ط وحتكمه��ا اطراف 
ديني��ة متبارية وكان��ت تلميح العتقال 

ثالث
)كن��ت أح��اول اإلس��راع للوص��ول الى 
البيت.. ثّمة ش��يٌء م��ا ينغصني وثّمة 
خي��ط يطاردني يص��رخ إلخافتي, كأنه 
نباح كالب ضالة.. أفك��ر أن زينب هناك 
تنتظرن��ي.. رمبا أتأخر كثي��راً في العودة 
إليها.. فوجه ناصر يش��ير لي أن اخلطوة 
االخ��رى ل��ن تك��ون س��هلة أح��اول أن 
اختفي.. ألعود الى ذلك القدر املش��ؤوم 
ال��ذي يالحقن��ي انى ذهبت ويرس��م لي 
قضباناً متنع عني الشمس ردحاً جديداً.(
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ويتش��ظى اخلطاب االدب��ي داخل النص 
وسياس��يا  انس��انيا  خطاب��ا  ليك��ون 
لرؤي��ة  خط��اب  وحت��ى  واجتماعي��ا 
مس��تقبلية حلياة فيها االم��ن واالمان، 
ام��ا االنس��اق الثقافية املضم��رة داخل 
النص فانها تشير الى مدى وعي وثقافة 
الروائ��ي في االمكنة الت��ي مررنا عليها 
من خالل الن��ص وقدم تفاصي��ل وافية 
عن احلي��اة في مدينة س��وق الس��يوخ 
واالمكنة املهمة والش��وارع واالس��واق 
واملناطق االثرية فيها بش��كل يجعلها 
وثيقة معرفية يس��تدل بها من يريد ان 

يعرف الكثير عن هذه املديتة 
رواية )السقش��خي( للروائي علي لفتة 
س��عيد , عمل ينم عن حرف��ة ومهنية 
عالي��ة ف��ي صناع��ة الرواي��ة, ويط��رح 
اس��ألة كبيرة ومهمة, حتتاج الى اجوبة 
كما يكد لنا انه يري��د ايفاء الدين الذي 
ف��ي عاتقه للمدينة الت��ي تعني جذوره 
االصيلة, وقد اس��تلهم الروائي نسقها 
الفن��ي ودورة احداثه��ا من اس��لوب فن 
صناع��ة الرواية احلديثة. كما انها تؤكد 
على ضرورة ان يحمل الروائي على عاتقه 
مسؤولية قيادة احلياة في هذا البلد, من 
دهاليز الظ��الم, الى حيث النور والوعي, 

وهي مهمة املثقف ودوره.

يوسف عبود جويعد
 

تتي��ح لن��ا بني��ة العنون��ة  ف��ي رواي��ة 
)السقشخي( للروائي علي لفتة سعيد، 
فرص��ة للول��وج ف��ي بنية الش��خصية، 
لالرتب��اط الوثي��ق بينهم��ا، ك��ون ه��ذه 
التس��مية تطلق على من يسكن مدينة 
)سوق الشيوخ( في محافظة الناصرية، 
كونها اختصار لهذه الكلمتني، ش��أنها 
في ذلك ش��أن من يس��كن بغ��داد فهو 
بغدادي، ومن يسكن البصرة، فهو بصري، 
ومن يس��كن املوصل، فهو موصلي، ومن 
يسكن س��وريا، فهو سوري، ومن يسكن 
مصر، فهو مصري. جاء ذلك على لس��ان 
بط��ل الرواية )ماج��د(, عندما كان يدرس 
وم��ن خ��الل س��ؤال وج��ه للط��الب عن 
التس��مية الصحيحة لس��اكني )سوق 
الشيوخ(, عندها نكتشف أن شخصية 
البطل من ساكني هذه املدينة اجلنوبية 
االثري��ة, الغارقة في الق��دم, ولكن االمر 
الذي يثير االهتمام, هو أن املتلقي يتوقع 
قب��ل الدخول الى عالم ه��ذا النص, بانه 
سيكون مع أحداث تدور داخل تلك املدينة, 
لكن��ه يتفاجأ بأن بداية االحداث تدور في 
األميركي��ة, بتفصيالت  الوالي��ات  إحدى 
دقيقة تنم عن معرفة تامة باحلياة هناك, 
وقد اوكلت مهمة س��رد االحداث لبطل 
الرواي��ة )ماج��د(, كونه احملور االساس��ي 
والرئيسي للمبنى السردي, ومن الوهلة 
االولى نش��عر بالتصاق حميمي مع هذا 
البطل, االمر الذي يجعلنا نتواصل معه 
في رحلته هذه, وقد قطعت االحداث الى 
محاور متعددة, تتناوب بالظهور, بشكل 
انس��يابي, حيث نتاب��ع ظهور البطل في 
امريكا م��ع زوجته زينب وه��ي من اصل 
لبنان��ي, اال انها مقيمة في امريكا, ولها 
س��كن فيه��ا, وتعرفت عل��ى ماجد في 
لبنان لتنقذه من هذا الهروب املس��تمر, 
ثم تظهر قطعة س��ردية من محور آخر, 
ه��ي حياته في س��وق الش��يوخ, وتليها 
لوح��ة اخرى عن اعتقاله في مديرية امن 
الناصرية, والتحقيق والتعذيب ألنه نطق 
جملة فيها مساس للسلطة إبان حكم 
الصنم الساقط ,وهذه املقاطع املتناوبة 
من س��ير حركة االحداث الس��ردية, هي 
ذاته��ا مس��يرة االح��داث وفق الس��ياق 
الفني الصحيح لفن صناع��ة الرواية اذ 
إننا نكتش��ف حضور االدوات الس��ردية 
املطلوب��ة للتدوي��ن الن��ص, وق��د اهتم 
اهتماماً كبيراً في إظهارها, واستخدامها 
ع��ن  احداه��ن  تخل��ف  دون  مجتمع��ة, 
االخرى, الشكل املضمون, الزمان, املكان, 
وكل  والثيم��ة,  االح��داث,  الش��خوص, 
ه��ذه االدوات تتطور وتتوضح اكثر, كلما 

نحن منلك في بالدنا لس��وء احلظ الكثير 
م��ن املش��كالت، والقلي��ل م��ن احللول. 
ونعتقد في ذات الوقت أن سوانا لم يبتل 
مبثل هذه املفارقة، ولم يصب بذات الداء. 
وهو يتقدم بس��بب ذلك إل��ى األمام في 

حني نتراجع نحن إلى اخللف!
وأكاد أج��زم أنن��ا لف��رط م��ا أصابنا من 
إحباط، وش��دة ما اعترانا م��ن حزن، لم 
نع��د نكترث لهذه املصيب��ة، ولم نعقد 
العزم على مواجهتها. فقد تكيفنا لها، 
وبتن��ا نعتقد أنها قدرنا ال��ذي ال فرار لنا 

منه!
ومن يش��ك ف��ي صحة هذا االس��تنتاج 
عليه أن يحصي عدد البحوث التي جرت 
بغرض إيجاد حل ما، ملش��كلة النهضة، 
رغم مرور أكثر من ق��رن على انطالقها. 

ويق��ارن بين��ه وبني م��ا صدر م��ن كتب 
ش��عرية في احلقبة نفسها، وسيجد أن 
الفارق شاسع جداً. وعليه أن يغربل هذا 
»الش��عر« جيده ورديئه على حد س��واء، 
ويقرر إن كان ه��ذا اجلنس األدبي اجلميل، 
قد أس��هم في الدفع باجتاه انفراج ما، أو 
أنه بعث اليأس واخليبة لدى القراء. وهل 
كان له دور إيجابي في عملية التغيير، أو 

أنه كان سلبياً على الدوام!
قال برتراند راس��ل يوماً ماذا لو أن نيوتن 
أغرم بقول الش��عر وك��رس حياته لهذا 
الف��ن، وكي��ف س��تكون حياتن��ا  لو أن 
توماس أديس��ون فع��ل الش��ئ ذاته؟ ال 
أح��د يعرف بالضبط ولكن من املؤكد أن 
نيوتن وأديس��ون العاملني خير وأحب إلى 
البشرية من نيوتن وأديسون الشاعرين!

إن حياتن��ا هذه لم تك��ن لتكون جميلة 

دون أن حتظى بشعراء كبار مثل السياب 
ونازك ونزار ومليعة عباس عمارة وسواهم 
من األس��ماء الالمع��ة. ولكن هؤالء هم 
نت��اج حرك��ة نهضوية واس��عة نفخت 

فيهم روح التجدد، وليس العكس.
وما يص��دق على الش��عر يص��دق على 
أعم��ال إبداعي��ة أخ��رى، مث��ل الرواي��ة 

والقصة واملسرحية، دون ريب.
غي��ر أن االس��تغراق في عمل س��هل ال 
يكل��ف جه��داً وال يس��تهلك طاقة هو 
س��مة مميزة لعصر جديد اس��مه عصر 
الس��رعة. أما الثقافة فه��ي في األصل 
نت��اج عقلي رصني، ال ميكن أن يتطور دون 

تأمل وبحث كبيرين.
في مطلع القرن العش��رين، جرت غربلة 
الت��راث اإلس��المي املكت��وب بالعربي��ة 
بجهود فردية خالصة. ولم يكن الهدف 

من ه��ذه احلركة إضافة رصيد جديد من 
اإلصدارات، بل للتنبيه على نقاط القوة 
والبناء والتس��امح في هذا التراث. وهي 
أم��ور كان الع��رب آنذاك بأم��س احلاجة 

إليها في مواجهة عصر االستعمار.
م��ا نحتاج��ه اليوم ه��و ذل��ك القدر من 
التفكير ال��ذي يعيد للمجتم��ع توازنه، 
بع��د أن ترنح حتت تأثي��ر العنف واجلرمية 
والقبلي��ة والتخلف. وخض��ع لضغوط 
نفس��ية وعقلية كبيرة على مدى عقود 

طويلة ومريرة.
 الش��ك أن العمل اإلبداع��ي هو إضافة 
جميل��ة للثقاف��ة الوطني��ة. ولك��ن ما 
يحتاجه الناس هو شئ آخر أكثر أهمية، 
ألنه يتعلق باستمرار احلياة في هذا اجلزء 
من الكوكب. فبالش��عر وح��ده ال يحيا 

اإلنسان.

جذور الطين الحر في..)السقشخي(

غالف الرواية

قد أوكلت مهمة سرد األحداث 
لبطل الرواية )ماجد(, كونه 

المحور األساس والرئيس للمبنى 
السردي, ومن الوهلة األولى نشعر 

بالتصاق حميمي مع هذا البطل, 
األمر الذي يجعلنا نتواصل معه في 

رحلته هذه, وقد قطعت األحداث 
الى محاور متعددة, تتناوب 

بالظهور, بشكل انسيابي, حيث 
نتابع ظهور البطل في أميركا مع 
زوجته زينب وهي من أصل لبناني, 

اال أنها مقيمة في أميركا, ولها 
سكن فيها

في مطلع القرن 
العشرين، جرت غربلة 

التراث اإلسالمي المكتوب 
بالعربية بجهود فردية 

خالصة. ولم يكن الهدف 
من هذه الحركة إضافة 

رصيد جديد من اإلصدارات، 
بل للتنبيه على نقاط 

القوة والبناء والتسامح 
في هذا التراث.
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ليس بالشعر وحده محمد زكي ابراهيم

ثنائيَّ��ات محيِّ��رة جتم��ع ب��ني العاطفة 
النقِص  واالرت��واء،  االحتي��اِج  والرغب��ة، 

واالكتمال".
يح��دث كّل ش��يء ف��ي الع��راق عل��ى 
خلفيَّة هذه األحاس��يس. صعود التمرُّد 
واملقاومة؛ االنتفاضُة الشعبيَّة؛ احلصارُ 
؛  األميركيُّ االحتالُل  الظالم؛  االقتصاديُّ 
س��قوُط صّدام؛ تنام�ي نف���وذ الق�وى 
املري��ع  االنهي��ارُ  وأخي��رًا  اإلس��الميَّ�ة، 

لبني��ة اجملتم�ع العراق���يِّ ومنظومت�ه 
األخالقي�َّة.

حتى تأت��ي نهاية صادم��ة تضعنا أمام 
س��ؤال، جوهره: هل من ح��دٍّ فاصل بني 

القسوة واجلنون؟
محّم��د حّي��اوي: كات��ٌب عراق��ّي ُمقيم 
بهولن��دا. حاصل على ماجيس��تير في 
التصميم الغرافيكّي. صدرْت له عن دار 

اآلداب رواية: "خان الشابندر".

وحني نشرع في اكتشافها نعرف أنها، 
أي الكائنات، مثلنا تخ��اف من اجملهول، 
م��ن االحتماالت الت��ي ال نهاية لها، من 
لعب أدوار على خش��بة احلياة املعتمة، 
واالهتزاز م��ع خيط الض��وء القادم من 

الفراغ، من الالمكان.
ر ياس��ر الزي��ات »الش��عر«، وه��و  يُح��ذِّ
يتح��دث إليه ككائ��ن، م��ن الكلمات، 
التي ف��ي نهاية املطاف »تص��رخ، وتهّز 

كل ش��يء«. قب��ل أن ميض��ي صاح��ب 
»أحس��د املوت��ى« مع الش��عر، يتبادالن 
األدوار ف��ي لعبِة مرايا، تتش��ابك فيها 
الظالل، وتطارد فيها األش��باح الهاربة 
بعضها البع��ض، ليقتفي أثرها من له 
أيض��اً مجموع��ة »دمي مل��وث باحلب« 
وكأن��ه »يله��و باملوت كطف��ل، وباحلّب 
كمراه��ق، وباحلُّرّية كعجوز ضّل طريقه 

إلى احلياة«.

 
ص��درت حديثاً ع��ن دار اآلداب، رواية "بيت 
الس��ودان" للكاتب محمد حّي��اوي، نقرأ 

فيها:
"تبدو العالقة بني الثالثيِّ "عاّلوي - ياقوت 
- عف��اف" كأنَّها مثلَّث من نار ال يُس��مح 
مل��ن هم خارجه بالدخول أو االقتراب منه. 
عالقة دَِهش��ة طفوليَّة تكتشف العالم 
بواس��طة اكتشاف اجلسد، مرتكزًة على 

صدر حديثاً عن منشورات املتوسط كتاب 
»خوف الكائنات«. يستدعي الكاتب ياسر 
الزيات »الكائنات« ليحاورها، يُس��ائلها، 
صاً أدوارها  ها لدرجة اخل��وف، متقمِّ ويرجُّ
حيناً، ناصباً لها الفخاخ واملكائد اللغوية 
حين��اً آخر، حت��ى تصب��ح كائناته هو، ال 
ميكنها مغادرة عامله اخلاص، شعراً وحياة 
وتفاصيل مهملة، إال لتستقر في كتاب. 

بيت السودان جديد دار اآلداب

»خوف الكائنات«.. محاولة لالقتراب منها
أعلن��ت: جائزة الش��ارقة لإلب��داع العربي 
نتائ��ج دورته��ا له��ذا الع��ام وكان حصاد 

األدباء العراقيني فوز كل من:
1. قي��س عم��ر محم��د- جائ��زة القص��ة 

القصيرة- عن مجموعته )جذامير(.
2.هن��اء أحمد محمد- جائ��زة النقد- عن 
دراس��تها )جدلية الشعر والنثر في شعر 

احلداثة(.

3.عباس حسيب– املسرح- عن مسرحيته 
)الوقوف على ساعة جدارية(.

وهن��أ االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكتاب في 
العراق بهذه املناس��بة، مبدعات ومبدعي 
الوط��ن وهم يقطفون مرات��ب اجلمال في 
"جائزة الش��ارقة لإلبداع العربي" ويجيء 
هذا الفوز ليطرز اس��م العراق باسقاً في 

احملافل الثقافية العربية الرصينة.

فوٌز عراقيٌّ كبيٌر في
جائزة الشارقة لإلبداع
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بغداد- وداد إبراهيم : 

م��ن املده��ش حق��ا ان تلتق��ي عائل��ة 
بأكمله��ا ف��ي مع��رض فن��ي جماع��ي  
االب ه��و الفن��ان علي علي��وي واالم هي 
الفنانة كوث��ر والبنت��ن اوس ودر لتضع 
اعمالها ومنجزاتها الفنية في الرس��م 
وهذا املش��هد ميث��ل حالة جدي��دة وغير 
مس��بوقة في تاريخ املع��ارض العراقية 
في دائرة الفنون هذه العائلة التي جاءت 
من مدين��ة بابل  العظيمة لتتحدث عن 
صيغ��ة تأملية مش��بعة بالفهم ملعنى 
ان  يدور الفن في جدران البيت في عائلة 
فني��ة واحدة لتقي��م معرضها اجلماعي 

الثالث.
 اعم��ال تنوع��ت ف��ي احلج��م واالجت��اه 
واالس��لوب من دون ان يكون هناك تقارب 
ف��ي االف��كار او تش��ابه ف��ي انش��ائية 

اللوحات، او تكرار لالعمال.
 اربع��ة فنانن م��ن بيت واح��د يضعون 
عص��ارة جتربته��م الفنية ف��ي 56 عمال 
اصطفت  على جدران قاعة دائرة الفنون 
التش��كيلية ف��ي الطاب��ق االرض��ي من 

مبنى وزارة الثقافة.
الناقد والفنان قاسم العزاوي قال: جميل 
ان تلتق��ي عائل��ة واحدة مبع��رض عائلي 
واالجم��ل ان يربطه��م اللون واملش��هد 
البص��ري، اضاف��ة للراب��ط العائل��ي مما 
يؤكد متانة وانس��جام ظاه��رة العرقية 

مجمعيا وجمالي��ا ومعرفيا، هنا الفنان 
علي عليوي وزوجته الفنانة كوثر اضافة 
البنتيهم��ا اوس ودر مبش��هديه بصري��ة 

واحدة هي مبثابة لوحة مشتركة بحجم 
العائل��ة  العائل��ي ان ظاه��رة  التراب��ط 
الفنية تعيدني الى عائل��ة الفنان اجملدد 

جواد س��ليم مثاال وليس مقارنة وبعض 
العوائل الفنية احلاج س��ليم ابو الفنان 
ج��واد كان رس��اما وجواد واخوه س��عاد 

واخوه نزار س��ليم واخته نزيهة س��ليم 
يرتبطون بأش��تغاالت فني��ة اضافة الى 

الترابط العائلي.   
 الناق��د الفني ص��الح عباس  ق��ال: في 
خضم الظروف العراقية  القاسية تقيم 
عائلة الفن��ان على عليوي من محافظة 
باب��ل معرضا عائليا كبيرا لكل االس��رة 
يأتي في صخب احلياة العراقية لكنه في 
احملصلة يفض��ي الى الفنون التي تتصل 
بعناصر اجلمال حتما انها رس��الة سالم، 
ورس��الة للمحبة وهو يضئ فصوال من 
تاري��خ العراق نرى وجه امل��رأة  في بعض 
االعمال ومش��اهد تنتمي الى اس��اليب 
واجتاه��ات فني��ة أخ��رى، العائلة حققت 
اجلدوى وحاولت الوصول الى غاية الفن. 

عن معرضه قال الفنان علي عليوي:هذا 
هو املعرض  العاشر لي والثالث املشترك 
مع عائلتي، و كل عائلتي ترس��م، بناتي 
األرب��ع وزوجتي وكل  واحد منا يعمل في 
اس��توديو خاص به لذا حت��ول البيت الى 
ورشة فينة كبيرة، تصطف فيها االعمال 
املنج��زة والت��ي لم تنجز بع��د، وكل منا 
يعمل في مطل��ق احلرية وكل له اجتاهه 
واس��لوبة، فميولي مثال، سريالية قريبة 
م��ن  الواقعية  اما ما تقدمه عائلتي من 
اعمال فأن��ا افخر به��ا واعتبرها عصارة 
فك��ر وروح وموهب��ة يج��ب ان تصق��ل 
بالعمل والثقافة واالطالع .االعمال التي 
يتضمنها املعرض تعبر عن حالة العراق 

الصعبة التي عاشها ويعيشها االن.  

متابعة الصباح الجديد :
ف��ي قف��زة علمي��ة جدي��دة ف��ي مجال 
الصناع��ة، توص��ل فري��ق م��ن العلم��اء 
األميركين إلى تطوير آلية صنع خش��ب 
جدي��دة، ليح��ل مح��ل الصل��ب في أي 
صناع��ة مبا ف��ي ذلك صناعة الس��يارات 

والطائرات.
ويعتقد الباحثون أن اآللية اجلديدة، ميكن 
أن جتع��ل اخلش��ب أقوى م��ن العديد من 

سبائك التيتانيوم.
 وقال الباحث الرئيسي لياجنبينج ، أستاذ 
مش��ارك في جامعة ميريالند األميركية 
إن هذه الطريقة اجلديدة لعالج األخشاب 
جتعله��ا أق��وى ب 12 م��رة من اخلش��ب 

الطبيعي و 10 مرات أكثر صالبة.

وأضاف : أن هذا النوع من اخلش��ب ميكن 
الس��يارات  صناع��ة  ف��ي  اس��تعماله  
امل��واد  م��ن  ب��دال  واملبان��ي  والطائ��رات 

الصلبة.
وتنطوي عملية معاجلة اخلش��ب اجلديدة 
عل��ى خطوتن: تش��مل اخلط��وة األولى 
إزال��ة جزئية من اللجنن ه��و الغراء بن 
خاليا اخلش��ب وطبقة “هيميس��يلولوز” 
في اخلش��ب الطبيعي عن طريق عملية 
الغليان في مزيج مائي من هيدروكسيد 
الصودي��وم وس��لفيت الصودي��وم. ويلي 
ذلك، إخضاع اخلش��ب للضغط لسريع، 
ما يؤدي إل��ى انهيار كامل جل��دران خاليا 

اخلشب وتعزيز كثافته.
وبينت الدراس��ة ان لهذه الس��تراتيجية 

فعاليتها في ش��تى أنواع اخلشب، حيث 
قام الفريق بقي��اس اخلواص امليكانيكية 

له، ووجد أنه قوي جدا وشديد الصالبة.
وقال تنج لي، أستاذ مشارك في جامعة 
“ميريالند” إن اخلش��ب املطور بهذه اآللية 
قوي مثل الصلب، وتصل صالبته س��تة 
أضع��اف ولكن��ه أخف، ويحت��اج لطاقة 
10 أضع��اف للكس��ر، مقارنة باخلش��ب 

الطبيعي.
وق��د قام الفري��ق البحثي باختب��ار املواد 
اخلش��بية اجلدي��دة ومقارنتها باخلش��ب 
ش��بيهة  قذائ��ف  بإط��الق  الطبيع��ي 
بالرص��اص عليه��ا. وق��د جن��ح اخلش��ب 
املطور في صد القذائف دون التعرض ألي 

خدوش. 
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عائلة ينطبع الفن على أصابع افرادها

الخشب يحل محل الصلب في صناعة السيارات والطائرات

رجل بريد يعثر على نمر بداخل طرد
في واقعة غريبة، مت العثور على ش��بل منر بنغالي داخل 
ط��رد بالس��تيك في مكت��ب البري��د، ال��ذي كان معًدا 

ومجهزًا لنقله إلى مكان آخر في البالد. 
ويبلغ عمر النمر ش��هرين، وقد مت اكتش��افه بواسطة 
كالب الشرطة الفيدرالية التي تقوم بعمليات تفتيش 
روتينية ملكت��ب البريد بوالية »جاليسكو«املكس��يك، 
وذلك بحس��ب صحيف��ة »ديلل��ي مي��ل« البريطانية. 
وعندم��ا قام عامل البريد بفتح الط��رد عثر على النمر 

بداخله من دون طعام أو ماء. 
وذك��رت الش��رطة أن الش��بل يعد من األن��واع املهددة 

باالنقراض، ومت التحفظ عليه.

كندي يحتفظ بأشالء 
قتاله في أواني الزهور

دأب قات��ل كن��دي على وضع أش��الء ضحاي��اه في أوان 
الزهور بعد ارتكاب جرميته.

وق��ررت الش��رطة الكندي��ة إع��ادة التحري ع��ن مئات 
املفقودين في مدينة تورونتو، بعد اكتش��اف 6 أش��الء 
في عقار مملوك للسفاح بروس ماك، الذي ألقي القبض 
عليه في الش��هر املاضي، بتهمة قت��ل اثنن. جاء ذلك 
بعد العثور على أش��الء أحد القتل��ى اإلثنن داخل أوان 

للزهور بأحد العقارات السكنية.
ووجهت تهم إلى آرثر بقتل آخرين خالل الشهر املاضي، 
وبذلك يصل عدد التهم املوجه إليه خمس تهم بالقتل 

من الدرجة األولى.
عالج طبي ملشكالت اخلوف والقلق

اكتش��ف علماء من جامعتي كولومبي��ا وكاليفورنيا 
األميركيت��ن، اخلاليا املس��ؤولة عن اخل��وف والقلق ِفي 
الدماغ، اأْلَْمر الذي ميهد لعالج جديد حلل هذه املشكلة 

التي يَُعانِي منها البعض ِفي املستقبل القريب.
وأج��رى العلم��اء، جت��ارب لعدة س��نوات عل��ى الفئران 
اخملبري��ة، إِذْ قام��وا بتعريضها للعديد م��ن االختبارات 
النفسية واجلسدية التي قد تبن َحالَة اخلوف أو القلق 
لديها، إِذْ مت وضعها أَْحَياناً ِفي أَماِكن ُمرْتَِفَعة نس��بياً، 
وم��رات أُْخرَى مت تعريضها لظروف اإلضاءة اخملتلفة التي 
ق��د تس��تنفر جهازها العصب��ي، وتوصلوا إِلَ��ى نتائج 

إِيَجابية ِفي هذا الصدد.

الفلفل الحار يساعد على عيش اطول

يس��عى معظم الن��اس العتماد نظ��ام غذائي صحي 
ومت��وازن من أجل تف��ادي األمراض الصحي��ة والعيش 
حي��اة أطول، وعلي��ه يحتوي الفلفل احل��ار، بالرغم من 

طعمه الالذع، على العديد من الفوائد الغذائية. 
في هذا السياق، أثبتت الدراسات أن الفلفل احلار يقلل 
من خطر املوت بنسبة %13. وقد أجري اختبار على أكثر 
من 16000 أميركي ملّدة 23 عاماً، حيث أكلت مجموعة 
واح��دة بانتظام الفلف��ل احلار األحمر الس��اخن، بينما 
امتنع��ت مجموع��ة أخرى ع��ن تناوله، وف��ي النتيجة 
ُس��ّجل عدد أقل بكثير م��ن الوفيات لدى األش��خاص 

الذين تناولوا الفلفل احلار يومًيا. 
ويؤك��د العلماء أّن الوجب��ات الغذائية التي حتتوي على 

الفلفل احلار تساعد على العيش لفترة أطول.

جن��ح أح��د املوظف��ن األمل��ان في 
إخفاء إصابته بالعمي عن مديريه، 
لقرابة 15 عاًما عمل فيها معهم، 
ولم يالحظ إصابته أي من زمالئه 
في العمل، حتى كش��ف بنفسه 

أنه ال يرى.
ووفًقا ملا عرضه موقع »دويتش��ه 
فيال« األملاني فإّن »ساليا كاهوات 
» فقد البصر في أثناء دراسته، إال 
أن��ه تغلب على ذلك، واس��تكمل 
ف��ي  يطم��ح  وكان  الدراس��ة، 
احلصول على وظيفة كعامل في 
أح��د املطاع��م، إال أنَّ حلمه تعثر 

بسبب العمى.
تغل��ب األملان��ي الكفي��ف عل��ى 
إعاقت��ه بعدما جنح ف��ي احلصول 
على عمل في أحد حانات الفنادق 
املرموقة لكنه ل��م يخبر صاحب 

العمل أنه يرى فقط بنسبة %5.

ويقول كاهوات: إن س��بب إخفائه 
ملش��كلته، هو أن أصحاب العمل 
ال يرحب��ون بتوظيف الن��اس ذوي 
االحتياج��ات اخلاصة، ألنه يصعب 
فيما بعد طردهم من العمل، في 

حال تقصيرهم.

وكش��ف، أن��ه كان يح��اول ف��ي 
أوق��ات فراغه الت��درب على حتديد 
نوع الش��راب من ش��كل القنينة 
ومتييز الكؤوس بواس��طة اللمس 
واإلحساس ، وبالرغم من اإلعاقة 
البصري��ة ارتق��ى ف��ي مس��يرته 

املهني��ة باحلانة، لك��ن اخلوف من 
كشف حقيقته ظل يشغل باله 

ما تسبب له باالكتئاب.
جت��اوز س��اليا ه��ذه احلال��ة بع��د 
فت��رة وأل��ف كتابًا عن مس��يرته 
املهنية بعنوان: »موعد أعمى مع 
احلي��اة«. والي��وم يش��غل منصب 
مشرف إداري في مدينة هامبورج 

األملانية.
وقال ل���DW: »بغ��ض النظر عما 
يحدث في احلي��اة، في املقام األول 
هو موقفك جتاه هدفك«. وأضاف: 
»لم أش��عر أبًدا أنني معاق ولكن 

إمكانيات جسدي محدودة«.
وقام اخملرج األملاني مارك روتيموند 
ف��ي  س��اليا  قص��ة  بتجس��يد 
فيلم س��ينمائي بعن��وان »برغم 
املمث��ل  بطول��ة  الصعوب��ات«، 

كوستيا أوملان.

ألماني يعمل 15 سنة من دون أن يعلم أحد أنه »كفيف »

ملونشريط
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عجائب وغرائب

اسواق بغداد - عدسة : زياد متيصورة
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

كن حذرا وال تفكر بهذه الطريقة الس��لبية. 
األم��ر ال يتعل��ق مبهاراتك أو خبرات��ك. القلق 
الذي تش��عر به بسبب انش��غالك بوضعك 
االقتصادي وق��د ينتج عنه تأجي��ل أو تعليق 

نشاط ما.

تفق��د الثق��ة في نفس��ك بس��بب تدهور 
األوضاع العاطفية بش��كل مبالغ فيه. رمبا 
تشعر بامللل طوال فترة الصباح. خفف من 
ضغطك وقلقك باالنشغال بأي نشاط ممتع 

أو باالستماع إلى املوسيقى الهادئة.

يع��دك ه��ذا الي��وم بالنج��اح واحل��ظ ف��ي 
مشاريعك ومساعيك، لكن حاول أن تتجنب 
اجلدال م��ع بعض الزمالء. ش��جارات ونزاعات 
مع الش��ريك على أمور غي��ر ذات أهمية توتر 

األجواء بينكما.

كن حذرا من تغيير بعض القرارات هذا اليوم. 
نحذرك من اخلالفات واملشاجرات. تعود األمور 
إل��ى طبيعته��ا مع الش��ريك بعدما تفهم 
وجهة نظرك. س��ارع إلى تنظي��م أعمالك 

وخذ قسطا وافرا من الراحة والنوم.

س��يكون ه��ذا الي��وم متاحا إلج��راء بعض 
املفاوضات واللقاءات مع أش��خاص مميزين، 
ولعروض جيدة عل��ى األرجح. تربطك بأحد 
مواليد برجك صداقة قدمية، قد تتحول إلى 

مشاعر أعمق ورمبا إلى حب.

قد تك��ون متش��ائما الي��وم بس��بب تدهور 
األوضاع املالية. كنت تظن أن دخلك الشهري 
س��يزداد الي��وم ولكن كل ش��يء كان عكس 
توقعاتك. كنت تخطط لشراء شيء ما اليوم 

ولكن ستغير رغبتك بسبب هذه الظروف.

توقع عالقة واعدة مع أحد األش��خاص ورمبا 
تتفقان على أمور كثي��رة وتتحليان بالذكاء 
وحب املعرف��ة. عليك االهتمام بجس��مك، 
اخ��رج إل��ى الطبيع��ة واستنش��ق اله��واء 

النقي.

أم��ور طارئ��ة تثي��ر بع��ض االنفعاالت،عليك 
القي��ام ببع��ض التعدي��الت لتالف��ي الوضع 
الحقا. األجواء احمليطة بالش��ريك تخلق نوعا 
من االرتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات 

سريعة.

صحتك في حالة س��يئة ج��دا هذا اليوم. 
رمب��ا تك��ون ذكري��ات املاض��ي هي س��بب 
أوجاعك اليوم. حاول أن تنسى املاضي يكل 
أحداث��ه والتف��ت إلى مس��تقبلك املهني 

والعاطفي.

تتوت��ر األجواء في محيط األس��رة هذا اليوم. 
ال تتعج��ب أو تتفاج��أ إذا وج��دت أح��د أفراد 
أس��رتك يتش��اجر مع اآلخر. م��ن األفضل أن 
تبعدهما عن بعضهما طوال اليوم إن أمكن. 

في املساء.

املعلومات التي ستس��معها أو تطلع عليها 
اليوم قد تكون غير دقيقة. قد يروج أحد الزمالء 
بعض الش��ائعات فك��ن ح��ذرا وال تصدقها. 
استمع إذا كنت تريد، ولكن ال تصدق ما يقال 

إال إذا تأكدت من صحته بنفسك.

الدلو الحوتالجدي

تنشغل ببعض األعمال الطارئة وتعالج بعض 
التفاصيل املتعلقة بأحد البنود. تلبي رغبات 
من حتب محاوال تغيير بعض العادات ونسيان 
املاضي. تناول احلبوب الكاملة بانتظام، فهي 

تساعدك على الشعور باحليوية.
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  وع��د 
الوطنية، رعد حم��ودي، بزيارة الى 
محافظ��ة نين��وى للوق��وف على 
الرياضي��ة  االحت��ادات  احتياج��ات 
الفرعي��ة بع��د ان مت حتري��ر ه��ذه 
قل��وب  عل��ى  العزي��زة  احملافظ��ة 

العراقيني جميعا من االرهاب .
وقال رئيس اللجنة االوملبية، خالل 
اس��تقباله عضو مجل��س النواب 
عن محافظة نينوى، الدكتور فارس 
بريفكاني، بحضور اعضاء املكتب 
التنفي��ذي، زاه��د ن��وري وجمي��ل 
العبادي وخليل ياسني، قال: ان من 
اولوي��ات اللجن��ة االوملبية هو مد 
يد العون لرياضة محافظة نينوى 
الت��ي خرجت الكثير م��ن النجوم 

على مر التاريخ .
وأضاف حمودي: انه سيقوم بزيارة 
قريبة الى محافظة نينوى برفقة 
الس��يد النائب لتق��دمي كل انواع 
التجهيزات  ومنه��ا  املس��اعدات، 
الرياضية بغية رفع الروح املعنوية 
ألبن��اء احملافظة، وس��يكون هناك 
نين��وى  لرياض��ة  دع��م مس��تمر 
ي��وازي حجم العط��اء الذي قدمه 
ابناء العراق من القوات املس��لحة 
واحلش��د الش��عبي والبيشمركة 

في حترير ارض احلدباء الغالية .
م��ن جانبه، ق��دم عض��و مجلس 

النواب، الدكت��ور فارس بريفكاني، 
نيابة عن اعضاء مجلس النواب عن 
محافظة نينوى، الشكر واالمتنان 
الى رئيس اللجنة االوملبية السيد 
رع��د حم��ودي واعض��اء املكت��ب 
التنفيذي على حس��ن االستقبال 
بزي��ارة  وتعهده��م  واحلف��اوة، 

محافظة نينوى .
وبني بريفكاني: ان محافظة نينوى 
وبع��د التحري��ر من قب��ل القوات 
االمني��ة البطلة، يج��ب ان حتظى 
بجميع االهتم��ام، وفي مقدمتها 
يك��ون  لك��ي  الرياض��ي،  اجلان��ب 
متنفسا للطاقات الشبابية التي 
تزخر بها احملافظة. مش��يرا الى: ان 
اهتمام الش��باب باجلانب الرياضي 
سيبعدهم عن الهفوات التي قد 
يقع بها البعض من هؤالء الشباب، 

س��يما وان هناك عشقا للرياضة 
بش��كل كبير، وفي مقدمتها كرة 

القدم .
واشار عضو مجلس النواب الى: انه 
سعيد بلقاء قامة رياضية بحجم 
الكابنت رعد حمودي الذي دافع عن 
الوان الكرة العراقية وحمل لواءها 
في جمي��ع املش��اركات اخلارجية، 
وبالتال��ي نح��ن كمجل��س ن��واب 
نق��دم كل الدع��م واالس��ناد الى 
اللجنة االوملبي��ة. مبينا: ان هناك 
حت��ركات من قبل اعض��اء مجلس 
الن��واب واحلكوم��ة العراقي��ة بأن 
يك��ون للجن��ة االوملبي��ة دعم من 
قبل الدول املانحة في املؤمتر املقام 

في دولة الكويت .

* إعالم اللجنة األوملبية
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مزهر غانم للمرة السادسة 
في بطولة أثقال العالم

األول من حزيران.. 
افتتاح ملعب الكوت

مقررات مهمة لنادي 
الميناء الرياضي

إعالم البارالمبية
تلقى احلك��م الدولي مزهر غامن دعوة رس��مية 
من االحتاد الدولي للمشاركة بتحكيم املبارات 
ببطول��ة )العالم( فزاع التاس��عة لرفع األثقال 
والت��ي تُقام بدولة اإلم��ارات العربية للمدة من 

١٤ إلى ٢٣ من هذا الشهر.
غ��امن ال��ذي يش��ارك للم��رة السادس��ة بهذه 
البطولة, بنينّ أن هناك دورة تنشيطية للحكام 
الدوليني ستقام على هامش البطولة مبناسبة 
صدور القانون الدولي اجلديد للعبة رفع األثقال 
لألع��وام ٢٠١٨_٢٠٢٠، ُمضيفاً ان املنافس��ات 
ستش��هد مش��اركة نخبة من رباع��ي العالم 
الذي��ن ُيثلون أكثر م��ن ٣٥ دولة ومن احمُلتمل ان 

يكون بينهم ثالثة من رباعينا مع مدربهم.
مؤكدا ان مشاركة احلكام العراقيني بالبطوالت 
اخلارجية أصبحت تُسهم بإجناح البطولة ونقل 
صورة ايجابية عن احلكم العراقي الذي يُعد من 

احلكام املتميزين في العالم.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اعل��ن وزي��ر الش��باب والرياض��ة عبد احلس��ني 
عبطان ان ملعب الكوت االوملبي 20 الف متفرج 

سيفتتح في االول من شهر حزيران املقبل.
وقال مدير قس��م االعالم واالتص��ال احلكومي 
علي العطواني ان اعالن الوزير جاء خالل تفقده 
سير االعمال في مشروع ملعب الكوت االوملبي 
واطالعه على حجم االعمال ونسب االجناز، وقد 
اثن��ى عل��ى اداء العاملني في الص��رح الرياضي 
ال��ذي س��يخدم رياضي��ي وش��باب محافظ��ة 

واسط خاصة والعراق عامة.

إعالم النادي
عقدت الهيئ��ة األدارية لنادي املين��اء الرياضي 
ه��ذا اليوم إجتماعاً هام��اً اتخذت فيه عدد من 
ألق��رارات الهامة أوالً: اجراء أنتخابات تكميلية 
بديالَ عن األعضاء الثالث املنس��حبني من إدارة 
الن��ادي وحس��ب قان��ون ١٨ وذلك ي��وم أألثنني 

أملوافق ٢٦ /٢ / ٢٠١٨
وفس��خ عق��د أحملت��رف أملص��ري أحمد ياس��ر 
بألتراضي لتردي مس��توى ألالعب ألفني خالل 
أملباريات ألرس��مية ألتي خاضه��ا مع ألفريق .. 
واس��تناداً لق��رار األحتاد ألعراق��ي أملركزي لكرة 
ألقادم وأملتضمن حتديد سقف أعلى ألعقود ب 
١٥٠ مليون دينار عراقي ق��ررت أدارة نادي امليناء 
تخفيض عقود جميع الالعبني إلى هذا أملبلغ .

ونظراً لسوء نتائج ألفريق قي مبارياته األخيرة 
ضمن الدوري أملمتاز ق��ررت األدارة فرض عقوبة 
٥% م��ن عقد جميع الالعب��ني، ونظراً للتصرف 
الالمبرر ألذي بدر م��ن الالعب حمزة عدنان في 
مباراة الفريق ام��ام الطلبة والتي حصل فيها 
عل��ى الكارت األحمر ق��ررت األدارة خصم ١٠ % 

من مبلغ ألعقد أملبرم معه . 

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكتف��ى ممثال الك��رة العراقية في 
اآلس��يوي  األحت��اد  كأس  بطول��ة 
اجلوية وال��زوراء بالتعادل في أولى 
لقاءاتهم��ا ام��ام فريق��ي اجلزيرة 
األردن��ي 2 � 2 والعه��د اللبناني 1 

.1�
ففي ملعب الوكرة القطري )ارض 
البطولة(  ف��ي  املفترضة  اجلوي��ة 
انتهت مباراة اجلوي��ة امام اجلزيرة 

األردني بالتعادل 2 � 2.
انته��ى  االول��ى  املب��اراة  ش��وط 
فف��ي  ملثل��ه،  به��دف  بالتع��ادل 
الدقيقة 10 تعرض حمادي احمد 
إل��ى اعثار من ح��ارس اجلزيرة عبد 
اهلل الزعبي، ليشهر احلكم بوجه 
الزعبي بطاقة حمراء ويحتس��ب 
ركلة ج��زاء نفذها حمادي بنجاح 
في ش��باك حارس املرم��ى البديل 
ولي��د عيس��ى، وبعدها بعش��رة 
دقائق، تعرض ح��ارس اجلوية فهد 
طالب إلى بطاقة حمراء بس��بب 
اخلش��ونة ضد موس��ى التعمري 
ويحتس��ب احلكم ركلة جزاء جنح 
بترجمته��ا التعمري في ش��باك 

احلارس البديل أمجد رحيم.
فش��هد  الثان��ي  الش��وط  ام��ا 
تس��جيل صال��ح س��دير ه��دف 
التق��دم ف��ي الدقيق��ة 84 ولكن 
احملترف السوري مارديك مارديكيان 
ادرك التعديل بعد اربعة دقائق من 
ركلة جزاء ثانية احتسبها احلكم 
بعد اعث��ار مارديكيان من الالعب 

سامح سعيد.
وس��يلعب فري��ق الق��وة اجلوي��ة، 
مباراته الثانية حلس��اب اجملموعة 
االولى ف��ي البطولة، ام��ام فريق 
الس��ويق العماني يوم 26 شباط 
اجلاري في مسقط، في حني يلتقي 
فريق املالكية البحريي في ملعب 

االخير يوم 5 آذار املقبل، وفي رحلة 
اإلياب، يالقي اجلوية فريق املالكية 
في العراق يوم 13 آذار، فيما يلعب 
امام اجلزيرة األردني في 10 نيسان، 
ويختت��م مبارياته امام الس��ويق 
اجلوي��ة  ملع��ب  ف��ي  العمان��ي 

املفترض )الوكرة القطري(.
يذك��ر ان اجلوي��ة حام��ل اللق��ب 
للنسختني السابقتني بالفوز في 
لقاء النهائي عام 2016 على فريق 
بنغال��ورو الهندي به��دف حمادي 
احم��د ف��ي اللقاء النهائ��ي الذي 
اقيم في قطر، فيما فاز بالنتيجة 
ذاته��ا بامض��اء عم��اد محس��ن 
عل��ى فري��ق اس��تقالل دوش��نبه 

الطاجيكس��تاني في اللقاء الذي 
اقيم في ملعب االخير.

م��ن جانبه، حص��ل فري��ق الزوراء 
عل��ى نقط��ة من مضيف��ه فريق 
العهد اللبناني عصر أمس مبلعب 
بيروت البلدي في افتتاح مبارياته 
ف��ي اجملموع��ة الثاني��ة ملنطق��ة 
غربي آس��يا لبطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
الزوراء س��ريعا، بتس��ديدة  تقدم 
هائل��ة لالع��ب صفاء ه��ادي، من 
خارج منطقة اجلزاء، استقرت في 
مرمى العه��د، بالدقيقة الرابعة، 
لألخي��ر  ياكوب��و  تع��ادل  فيم��ا 
بالدقيقة 67.وكاد العهد أن يعدل 

الكف��ة، بعد م��رور دقيقة واحدة، 
إال أن القائ��م تص��دى له.وضغط 
العه��د بقوة على مرم��ى الزوراء، 
وحص��ل عل��ى ركل��ة ج��زاء، في 
الدقيق��ة 16، تص��دى لها احلارس 

جالل حسن.
وأهدر الع��ب ال��زوراء، مهند عبد 
الرحي��م، فرصة تعزي��ز النتيجة، 
في الدقيقة األخيرة من الش��وط 
األول، برأس��ية عل��ت العارض��ة، 
اندفاًعا  الثاني  الش��وط  وش��هد 
كبي��رًا لل��زوراء، من أجل حس��م 
اللق��اء، وكاد أن يس��جل أحم��د 
فاض��ل، ف��ي الدقيق��ة 47، إال أن 

تسديدته مرت بجوار القائم.

وسدد حسني علي فوق العارضة، 
وع��اد احملت��رف الس��وري، حس��ني 
القائم،  جوي��د، ليص��وب بج��وار 
فيما أهدر احملت��رف الرواندي، عبد 
الرزاق فيس��تون، أس��هل الفرص، 
عندم��ا تلق��ى ك��رة عرضية من 
مهند عبد الرحي��م، إال أنه تباطأ 
ليبعده��ا احلارس.وانتفض العهد 
ياكوب��و،  للمحت��رف،  برأس��ية 
ال��زوراء،  ش��باك  ف��ي  اس��تقرت 
حس��ني  67.وأرس��ل  بالدقيق��ة 
حيدر، العب العهد، تسديدة قوية 
علت العارضة، وحاول صفاء هادي 
التقدم لل��زوراء من جدي��د، بكرة 
احلارس.وتعرض  أبعدها  صاروخية 

العب العهد، ياكوب��و، للطرد في 
الدقيق��ة 82، بع��د تدخله القوي 

على قدم املدافع، حسني جويد.
أعرب املدير الفني للزوراء العراقي، 
أيوب أوديش��و، عن رضاه بالتعادل 
م��ع مضيف��ه العه��د اللبنان��ي 
وق��ال أوديش��و، ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة: »حققن��ا اله��دف، ألن 
العه��د فري��ق ق��وي، وال يكن أن 
تتخطاه بس��هولة، نظرا ملهارات 
العبي��ه، وألنه يلع��ب على أرضه 
وب��ني جمهوره«.واض��اف: »ضغط 
العه��د في ش��وط املب��اراة األول، 
وتف��وق علينا بالهجم��ات، وبذلنا 
كل جهدنا إليقافه، خصوصا أننا 
كنا الس��ابقني للتهديف«.وختم 
املدرب بقوله: »في الشوط الثاني، 
كنا أصحاب املب��اراة، وخلطنا بني 
العهد،  ومراقب��ة مفاتيح  الدفاع 
واالنط��الق بهجم��ات مدروس��ة، 
أوصلتنا إلى مرماه، حيث شكلنا 

بعض اخلطورة«.
الثانية  ال��زوراء مبارات��ه  ويلع��ب 
ف��ي رحل��ة الذه��اب، ام��ام فريق 
اجلي��ش الس��وري يوم 26 ش��باط 
اجل��اري في ملعب الن��ادي العربي 
في قطر )ملع��ب الزوراء املفترض 
ف��ي البطولة(، فيم��ا يواجه فريق 
آذار   6 ي��وم  البحرين��ي  املنام��ة 
في ملع��ب كربالء بع��د موافقة 
الفري��ق على اللع��ب في االراضي 

العراقية.
وتب��دأ رحل��ة اإلياب ام��ام املنامة 
البحرين��ي ف��ي 12 آذار في ملعب 
االخي��ر، في ح��ني يلتق��ي يوم 10 
نيس��ان فريق العهد ف��ي العراق 
اللبناني  الفري��ق  موافق��ة  بع��د 
اللع��ب ايضا في الع��راق، ويالقي 
ال��زوراء في اخر مبارياته حلس��اب 
اجليش  فري��ق  الثالث��ة  اجملموع��ة 
السوري يوم 24 نيسان املقبل في 

ملعب )العربي القطري(.

الجوية والزوراء يكتفيان بالتعادل امام الجزيرة والعهد
في أفتتاح منافسات كأس االتحاد اآلسيوي 

صفاء هادي يحتفل بهدف السبق للزوراء في مرمى العهد

لقاء األوملبية وبريفكاني

العواصم ـ وكاالت:

مت تعيني احلكم اإليطالي، جيانلوكا 
روتشي، من قبل االحتاد األوروبي لكرة 
القدم إلدارة لقاء ريال مدريد وباريس 
سان جيرمان، في مباراة ذهاب الدور 
ثم��ن النهائي لبطول��ة دوري أبطال 

أوروبا مساء يوم غٍد االربعاء.
وكان احلكم، الذي ولد في فلورنس��ا 
ف��ي 25 آب ع��ام 1973، ه��و من أدار 
نهائ��ي كأس الس��وبر األوروب��ي في 
نس��خته األخيرة، والذي فاز به ريال 
مدري��د عل��ى مانشس��تر يونايت��د 
اإلجنليزي بنتيجة 2-1 في سكوبيه.

ف��ي  املوس��م  ه��ذا  روتش��ي  وأدار 
املنافس��ة القاري��ة أرب��ع مباري��ات، 
منها مب��اراة بال��دور التمهيدي بني 
ماريبور  وهابويل بئر الس��بع )0-1(، 
و3 ف��ي مرحل��ة اجملموع��ات وه��ي: 
توتنهام مع  بوروسيا دورمتوند )1-3(، 
سبارتاك موس��كو مع إشبيلية )5 
يونايتد وسيسكا  1-( ومانشس��تر 
موس��كو )2-1(.. وأدار كذلك في 14 
نوفمبر/تش��رين ثان املاض��ي املباراة 
الودية بني منتخبي إسبانيا وروسيا 
والت��ي انته��ت بالتع��ادل اإليجابي 

بثالثة أهداف لكل فريق.
كم��ا س��بق وأدار احلك��م اإليطالي 
عدة مباريات لريال مدريد في بطولة 
دوري األبط��ال، منها مباراة الدور ربع 
النهائى للبطولة موس��وم )2011-

2012( أم��ام آبويل وفاز فيها الفريق 
األبيض بنتيج��ة )5-2(، وفي مرحلة 
 )2013-2012( موس��م  اجملموع��ات 
أمام مانشستر يونايتد اإلجنليزي في 
إجنلترا والتي انتهت بالتعادل )1-1(، 
ومباراة ال��دور ربع النهائي موس��م 
فولفس��بورج  أم��ام   )2016-2015(
األملان��ي والت��ي انتهت بف��وز األخير 

بنتيجة )2-0( علي ملعبه.
وأدار احلك��م مباراة وحي��دة لباريس 
س��ان جيرمان في دور اجملموعات من 
بطولة كأس أوروبا موس��م )2008-

2009( أمام ش��الكه األملاني، والتي 
انتهت أيض��ا بفوز األخي��ر بنتيجة 

)3-1( في جلزنكيرشن.
وش��ارك روتش��ي أيض��ا ف��ي بعض 
املس��ابقات الدولي��ة، مث��ل أوملبياد 
الق��ارات  وكأس   2012 ع��ام  لن��دن 
وس��يعاون   ..2017 ع��ام  بروس��يا 
روتشي في مباراة البرنابيو املرتقبة 
كل من إلينيتو دي ليبيراتورى وماورو 
تونولين��ي كحكم��ي ش��ارة ولوكا 

وباول��و فالي��ري كحكم��ني  بانت��ي 
وأليس��اندرو كوستانزو  مساعدين، 

كحكم رابع.

كما سيدير احلكم اإليطالي دانييلى 
أورس��لتو أيضا لقاء غٍد األربعاء بني 
البرتغالي وليفربول اإلجنليزي،  بورتو 

بذهاب نفس الدور.
من جانبه، أبرز البرتغالي كريستيانو 
رونال��دو أهمية مواجه��ة ثمن نهائي 

دوري أبط��ال أوروب��ا ب��ني ري��ال مدريد 
وباريس سان جيرمان، مؤكدا أنه على 
أساس��ها يكن حتديد فش��ل أو جناح 
موسم كامل.وأبدى رونالدو ثقته في 
الفوز باملواجهة بفضل ما يحظى به 
فريق��ه من خبرة أكب��ر عقب حصده 
لقبي آخر نسختني من هذه البطولة 

العريقة.
ويقام ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز 
لي��ج ب��ني الريال وس��ان جيرم��ان غد 
الع��ودة  مب��اراة  وس��تقام  األربع��اء، 
ف��ي الس��ادس م��ن آذار املقبل.وق��ال 
كريس��تيانو إن هذا ال��دور اإلقصائي 
ب��ني الفريق��ني يكن أن يتح��دد على 

أساسه فشل أو جناح موسم كامل.
وتاب��ع: »س��نلعب أم��ام فري��ق كبير 
يحظ��ى بالعب��ني ممتازي��ن، ونحترمه 
كثي��را، ولكننا أثبتنا م��ا لدى فريقنا 
م��ن قوة ووح��دة وخبرة كثي��رة بهذه 
البطولة«.وواص��ل كريس��تيانو ف��ي 
تصريح��ات نش��رها موق��ع الفري��ق 
امللكي: »أس��عى دائم��ا لبلوغ أفضل 
مس��توى وأحيانا ال تسير األمور كما 
كان ي��روق لنا، ولكن اخلب��رة علمتني 
ضرورة مواصلة العمل اجلاد لتحقيق 

أهدافنا«.
من جانب اخر، يتألق إدينسون كافاني، 

مهاج��م باريس س��ان جيرمان، خالل 
املوس��م اجلاري، مما ينح القوة للفريق 
الفرنس��ي، قبل مواجهة ريال مدريد 
اإلس��باني، يوم غ��ٍد، في ذه��اب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال��ت صحيف��ة »آس«، إن كافان��ي 
يتفوق على كريس��تيانو رونالدو، جنم 
ريال مدريد، في املوس��م اجلاري، عقب 
تس��جيل 28 هدًف��ا ف��ي 33 مب��اراة، 
مبع��دل هدف كل 98 دقيق��ة، مقارنة 
ب� 23 هدًف��ا لرونالدو ف��ي 28 مباراة، 
مبع��دل ه��دف ف��ي 102 دقيقة.وفي 
املوس��م املاضي، زار كافاني، ش��باك 
خصوم باريس س��ان جيرم��ان في 49 
مناسبة، خالل 50 مباراة، مبعدل هدف 
كل 84 دقيق��ة، مقارن��ة ب��� 42 هدًفا 
لرونالدو في 46 مواجهة، مبعدل هدف 
كل 98 دقيقة.وخالل آخر موس��مني، 
س��جل رونالدو 65 هدًف��ا، مقابل 77 
هدًفا لكافاني، لتظهر األرقام، التفوق 
الواض��ح ملهاجم س��ان جيرمان على 
جنم ريال مدريد، قبل ص��دام الثنائي، 

يوم غد.
يش��ار إلى أن إدينسون كافاني يلعب 
في باريس سان جيرمان، منذ انتقاله 
إليه في صيف 2013، قادًما من نابولي 

اإليطالي.

رونالدو يحدد نقاط تفوق الملكي.. واإلحصائيات تساند كافاني

اإليطالي روتشي يقود قمة ريال مدريد وسان جيرمان

تقرير

كافاتي يسدد على مرمى الريال »ارشيف«
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يوفنتوس ـ هوتسبيرز 
بازل ـ مان سيتي

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
خس��ر منتخ��ب الش��باب لكرة 
ثان��ي  عام��ا   18 حت��ت  الس��لة 
مبارياته في بطولة غربي آس��يا 
ا\مس��اء أمس امام إيران بنتيجة 
50/109 نقطة في بطولة غربي 

آس��يا اجلاري��ة منافس��اتها في 
األردن.

وكان الشبابي خسر أولى مبارياته 
امام منتخب س��وريا بنتيجة 104 
والبطول��ة تض��م  97 نقط��ة..   �
منتخب��ات البلد املضي��ف األردن، 

وس��وريا والع��راق وإي��ران ولبنان.. 
ومنتخبنا الش��بابي لكرة السلة، 
يقوده امل��الك التدريبي املؤلف من، 
املدي��ر الفن��ي مؤي��د إس��ماعيل، 
ومحم��د مهدي مدرب��ا، والدكتور 

لؤي سامي مدرباً مساعداً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حددت جلنة املسابقات باحتاد الكرة 
العراقي، مواعي��د مباريات اجلولة 
ال���15 لل��دوري، والتي س��تنطلق 
اليوم، وقال مدير جلنة املسابقات، 
ش��هاب أحم��د، ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة إن ي��وم غ��ٍد األربع��اء، 
سيش��هد افتت��اح اجلول��ة، حيث 
اجلنوب،  النجف، نفط  يستضيف 
فيما يحتضن ملع��ب الزبير، لقاء 

البحري وكربالء.
بع��د  س��تلعب،  أن��ه  وأوض��ح 
إذ  مواجه��ات،   5 اخلمي��س،  غ��د 
يس��تضيف نف��ط ميس��ان فريق 
الش��رطة، ويلتق��ي ف��ي ملع��ب 
الصناع��ة، الصناعات الكهربائية 
الكهرباء  واحلدود.وس��تقام مباراة 
والديواني��ة، ف��ي ملع��ب التاجي، 
بينم��ا يس��تقبل نفط الوس��ط، 
أمان��ة بغداد، وفي ملع��ب املدينة 

البص��رة،  مبحافظ��ة  الرياضي��ة، 
س��تقام مباراة امليناء والس��ماوة.
وأض��اف أحم��د أن ي��وم اجلمع��ة، 
سيشهد مباراة واحدة بني فريقي، 
ملع��ب  ف��ي  واحلس��ني،  النف��ط 

الصناعة.
يُذكر أن مبارات��ي الزوراء والطلبة، 
والق��وة اجلوية مع زاخو، قد تأجلتا 
الرتب��اط ممثل��ي الك��رة العراقية، 

ببطولة كأس االحتاد اآلسيوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعود بعثة وف��د منتخبنا الوطني 
لكرة الق��دم )الصاالت(، اليوم، من 
الصني تايبيه، بع��د ان حل العراق 
رابعاً وتوج بجائزة اللعب النظيف، 
اذ سجل الصاالت في رحلته نتائج 
ايجابية ضمن البطولة التي بدأها 

بالف��وز عل��ى الص��ني بنتيجة2/4 
وعل��ى ميامن��ار 2/3 وخس��ر ام��ام 
إي��ران 5/3 ف��ي اجملموع��ة الثالثة، 
وتأهل إلى رب��ع النهائي ففاز على 
بنتيج��ة8/9 ركالت ج��زاء  لبن��ان 
بع��د التع��ادل 2�2، ثم خس��ر في 
نص��ف النهائي ام��ام اليابان 0/3، 

وف��ي مب��اراة املركز الثالث خس��ر 
امام أوزبكس��تان 1/2 جزاءات بعد 

التعادل 4/4.
يش��ار إلى ان املنتخب اإليراني توج 
بلق��ب نهائي��ات آس��يا بالصاالت 
بعد الف��وز على الياب��ان في لقاء 

النهائية بنتيجة 0/4.

»األولمبية« تعد بدعم 
االتحادات الرياضية في نينوى

»الشباب« يخسر ثاني مواجهاته في سلة غربي آسيا

غدًا.. مباراتان في أفتتاح الجولة 15 لممتاز الكرة

»الصاالت« رابع آسيا يعود اليوم بجائزة اللعب النظيف 



بغداد - الصباح الجديد:
نظ��م البي��ت الثقاف��ي النجف��ي 
التاب��ع لدائ��رة العالق��ات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة، وبالتعاون 
مع دار الب��راق لثقافة األطفال، دورة 
لرسوم األطفال على قاعة التنمية 

البشرية في البيت الثقافي.
عل��ي  الب��راق  دار  مدي��ر  وحت��دث 
القاسمي عن الدورة: ضمن حمالتنا 
من أجل الطفولة إقيمت مجموعة 
أنش��طة وفعاليات لتطوير مواهب 
وقدمنا خاللها مجموعة  األطفال، 
تطوي��ر  ف��ي  مطبوع��ات تس��هم 
األطف��ال  ل��دى  الرس��م  موهب��ة 
م��ن خ��الل التطبيق��ات والتمارين 
والشروح، وقس��منا اخلطوات على 
مدى ثالث��ة أيام لتك��ون املعلومات 

سهلة لألطفال.
م��ن جانب��ه اوض��ح مدي��ر البي��ت 
الثقافي صفاء مهدي الس��لطاني، 
ان ال��دورة ضم��ت أكثر م��ن ثالثني 
طف��ال تت��راوح أعماره��م م��ا ب��ني 

تسعة إلى 14 س��نة، وتقدم الدورة 
أنشطة لألطفال في اجملاالت الفنية 

والثقافية.
واكد الرس��ام املدرب ذوالفقار احللو: 
قدمن��ا مجموعة أس��اليب عملية 

في قواعد الرسم كتقسيم الوجه 
والعين��ني واألن��ف والف��م، واختيار 

الزوايا والظل والضوء، 

*وزارة الثقافة

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرض��ت آالف املواق��ع اإللكترونية 
احلكومي��ة حول العال��م لالختراق، 
ف��ي عملي��ات متوازية س��عى من 
خاللها القراصنة إلى استعمال زوار 
املواقع في عمليات تعدين للعمالت 

الرقمية مثل البتكوين واإلثيريوم.
ومن بني املواقع اخملترقة في بريطانيا، 
موقع احلكوم��ة البريطانية، وموقع 
مكت��ب مفوض العملي��ات، وهيئة 
الوطني��ة،  الصحي��ة  اخلدم��ات 
والبرمل��ان احمللي ملدينة مانشس��تر، 

وموق��ع احملاكم األميركي��ة، ومئات 
املواق��ع األخرى حلكوم��ات مركزية 

ومحلية.
لبرنامج  اخملترقة  املواق��ع  وتعرضت 
خبيث يعرف باس��م "كوينهايف"، 
ال��ذي يختب��ئ في مفاتي��ح املواقع 
) cods ( ف��ي ح��ني يس��خر طاق��ة 
األجه��زة الت��ي ت��زور املواق��ع ف��ي 

عمليات التعدين.
وحس��ب تقرير صحيفة "تلغراف" 
البريطاني��ة، فإنه ل��م تتحدد بعد 
امل��دة الزمنية الت��ي تعرضت فيها 

املواقع لالختراق.
واضطرت بع��ض املواقع احلكومية 
التي تعرضت للهجوم،  البريطانية 

إلى اإلغالق مؤقتا.
وق��ال الباح��ث في أم��ن املعلومات 
س��كوت هيلمي، إن ه��ذا النوع من 
الهجم��ات ليس جدي��دا، لكنه بني 
األكبر في العالم، وتابع: "إذا تعرض 
لالخت��راق  واح��دة  موق��ع ش��ركة 
ف��إن ذل��ك يعن��ي تأث��ر آالف املواقع 
ف��ي بريطاني��ا وأيرلن��دا والوالي��ات 

املتحدة".

قرصنة آالف المواقع الحكومية بسبب عملة "البيتكوين"

الصباح الجديد - وكاالت:
تعكف الصني، ف��ي الوقت احلالي، 
على تشييد أكثر مدينة مشجرة 
في العال��م، وتق��وم الفكرة على 
النبات��ات تغط��ي جمي��ع  جع��ل 
املبان��ي، ف��ي خطوة تس��عى إلى 
مواجهة االحتباس احل��راري وتغير 

املناخ.
ويرتق��ب أن تأوي مدين��ة "ليزهو"، 

ثالثني ألف ش��خص، مبجرد انتهاء 
األشغال فيها، في غضون سنوات 
قليلة مقبل��ة، على وفق ما نقلت 

"ديلي ميل" البريطانية.
وستضم املدينة كل مرافق احلياة 
الضروري��ة مثل البي��وت والفنادق 
واملستشفيات واملدارس، وستكون 
مغط��اة ف��ي اجملم��ل بأربعني ألف 

شجرة ومليون نبتة.

الصين تشيّد أول مدينة 
"مغطاة بالغابات" في العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
استطاع ش��اب مغربي "26" عاما، 
أن يج��وب 25 بل��دا إفريقي��ا عل��ى 
دراجته الهوائية البسيطة، ويعتزم 
مواصلة الرحلة إلى مزيد من الدول، 

في األشهر املقبلة.
وينش��ر الش��اب عادل على صفحة 
تفاصي��ل  القنيط��ري"،  "الرحال��ة 
ويحظ��ى  عام��ني،  من��ذ  رحالت��ه، 
مبتابعة أكثر م��ن 50 ألفا يواظبون 
على قراءة ش��تى املواق��ف التي مير 

بها في رحلته الطويلة.
الق��ارة  الش��اب،  الرحال��ة  وقط��ع 
حت��ى  ش��مالها  م��ن  اإلفريقي��ة 
جن��وب إفريقيا حيث زار رأس الرجاء 
الصال��ح، ث��م اس��تأنف رحلته في 
شرق إفريقيا، ووصل خالل األسابيع 

األخيرة إلى جيبوتي.
وتعرض الشاب املغامر ملتاعب عدة 

في أكث��ر من بلد، إذ س��بق أن جرى 
احتجازه ف��ي النيجر، كم��ا تعثرت 
دراجت��ه املهترئة عدة م��رات، لكنه 

مصر على االحتفاظ بها كذكرى.
ويثن��ي متابعون على عادل ويقولون 
إن العم��ل ال��ذي يق��وم به ش��بيه 

فه��و  األنثروبلوجي��ا،  بدراس��ات 
يتواصل مع الشعوب، عن قرب، كما 
يقيم في البلد الواحد، مدة كافية 

قبل أن يكون انطباعه وأحكامه.
ويوصف ع��ادل بالعصامي، بالنظر 
إل��ى قدرته على قطع ق��ارة كاملة، 
على دراجة هوائية، من دون أي موارد 
أو دع��م، فهو يعتم��د على مجهود 
ش��خصي في تدبر أموره ويقول إنه 
يجد متعة كبيرة في القيام بذلك.

    وملن ال يعرف احلقائق فلقد س��بق 
هذا الش��اب مبا يقرب من خمس��ة 
وأربع��ني س��نة، عراق��ي كان ف��ي 
حينها شاباً، اذ جال محمد حسني 
املطلب��ي مجاهل افريقي��ا بدراجة 
وانت��ج واح��دا م��ن أروع الكتب هو، 
ال��ف ميل ب��ني الغاب��ات، واملطلبي 
هو نفس��ه االديب محمد شمسي، 

االديب الكبير الذي فقدناه 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Tue. 13 Feb  . 2018 issue )3879( الثالثاء 13 شباط 2018 العدد

دعوهم يعيدون إعمار العراق

جمال جصاني

مبش��اركة أكثر من س��بعني دول��ة وما يق��ارب ال� 1850 
ش��ركة عاملية والعش��رات من منظم��ات اجملتمع املدني 
وع��دد كبير م��ن املتخصص��ني واملهتمني بهذا الش��أن؛ 
انطلقت اجتماعات أوس��ع نش��اط اقتصادي أممي )مؤمتر 
إع��ادة إعمار الع��راق( في دولة الكويت ي��وم أمس االثنني 
املصادف 2018/2/12. كل من يهمه أمر عودة االس��تقرار 
واألمن واالزدهار لربوع هذا الوطن املنكوب؛ سوف يقف ال 
محالة الى جانب توفير كل الش��روط واملناخات املناسبة 
لنجاح هذا املؤمتر، واس��ترداد ثقة اجملتم��ع الدولي والدول 
املانحة بهذا البلد الذي يس��عى جاهدا للنهوض من بني 
ركام م��ا ابتلي به من حرائق ونزاعات وحروب. لكن حتقيق 
ذل��ك ليس باألمر الهني والس��هل، ال س��يما وأن مقاليد 
أم��ور هذا البل��د وبالرغم من متكنه من اس��ترداد أراضيه 
م��ن عصابات داعش؛ ما زال��ت حتت تصرف نوع من الكتل 
واجلماع��ات ال جتي��د غير إعاق��ة بعضها للبع��ض اآلخر، 
م��ن دون االلتفات ملا تلحقه سياس��اتهم ه��ذه بحاضر 
البلد ومس��تقبله، وهذا ما نضح عن 15 عاماً من حكم 
ه��ذه الطبقة املثقلة بكل أش��كال التخلف والتش��رذم 
والفساد، طبقة بهذه املواصفات يصعب التعويل عليها 
ف��ي قيادة عملي��ة إعادة إعم��ار العراق، وه��ذا ما تعرفه 
األوس��اط واملؤسس��ات الدولية جي��داً. كعراقيني ندرك 
أن مث��ل ه��ذه امللفات احلضاري��ة )إعادة البن��اء والتنمية 
واإلعمار( ال تتحقق بوجود األموال واالستثمارات والقروض 
واملن��ح، ولنا في مئات املليارات من الدوالرات التي تبخرت 
في األعوام العش��رة األخيرة م��ن دون أن تترك أثراً إيجابياً 
على تضاريس هذا البلد؛ مثاالً على أن ش��بكات التخلف 
والفساد قادرة على حتويل أفضل التطلعات واملشاريع الى 
مهمة شبه مستحيلة. من خالل إقرارنا ووعينا ملثل هذه 
احلقائ��ق والتحديات التي تواجهن��ا، نتمكن من التمهيد 
ملش��وار األلف مي��ل، والتصرف بحكمة ومس��ؤولية مع 
املتطلبات الواقعية )ال الفنطازية والعقائدية( ملا حتتاجه 
الب��الد في مثل هذا املنعطف اخلطي��ر الذي متر به. طبعاً 
ال ميك��ن أن ننتظر م��ن الكتل واجلماعات التي بس��طت 
هيمنته��ا على ع��راق م��ا بع��د زوال النظام املب��اد ربيع 
الع��ام 2003؛ مواقفاً يعيدون النظر فيها بسياس��اتهم 
وتوجهاتهم، وبالتالي اإلقرار مبس��ؤوليتهم عما جرى من 
خيبات وكوارث، فذلك يتنافر وثوابتهم اجلليلة في مجال 

"خدمة الشأن العام".
لذل��ك كله س��نوجز كالمنا مب��ا جعلناه عنوان��اً ملقالنا 
هذا )دعوهم يعيدون إعمار العراق(، وما على الس��لطات 
العراقية سوى توفير الشروط واملناخات املناسبة لذلك، 
من امن وتش��ريعات وقرارات وتس��هيالت، تنس��جم وما 
تتطلبه مشاريع إعادة اإلعمار. كما على هذه السلطات 
ان تنتبه وترصد جيداً الدعوات التي تصاعدت مؤخراً ضد 
م��ا يطلقون عليه ب� "التواجد األميركي في البالد" ألنها 
ستقدم أسوأ صورة عنا للمجتمع الدولي، فدور التحالف 
الدولي بقي��ادة الواليات املتح��دة األميركية في القضاء 
املبرم على داع��ش، ال ميكن أن ينكره إال جاحد. كما أن أي 
إسهامات دولية فاعلة في إعمار وبناء العراق، ال ميكن أن 
تكون فاعلة من دون وجود أميركا وحلفائها في املنطقة 
والعالم، لذا على من يدعي حرصه على املصالح احليوية 
للعراقيني؛ أن يكون حاس��ماً ف��ي التعاطي مع مثل هذه 
اخلطاب��ات املص��رة على بعث رس��ائل مش��وهة عنا الى 
اجملتمع الدولي. إننا كعراقيني من شتى الرطانات واألزياء، 
وف��ي هذا الظرف العصيب الذي منر به، بأمس احلاجة الى 
خطاب مغاير نس��ترد به ثق��ة اجملتمع الدولي، ترتقي فيه 

املصلحة الوطنية العليا الى سنامه األعلى..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

القاهرة: حيدر ناشي آل دبس:
 للفنانة رانيا فريد ش��وقي بصمة 
واضح��ة في اعماله��ا، لم تعتمد 
على اس��م والدها، وامن��ا اختطت 
لها خطاً مميزاً جعل اجلمهور ينظر 

الى موهبتها بنحو خاص.
 التقته��ا الصب��اح اجلدي��د ف��ي 

القاهرة 

* ه��ل تتفقني م��ع طرح موضوع 
معني في الدراما بأسلوب يشوبه 
الغموض لتحفيز املشاهد على 

خلق أفكار ورؤى خاصة به؟
- تلك مدرسة فنية خاصة ميارسها 
بع��ض الكتاب، لكن��ي مع الطرح 
الواض��ح واملفهوم، هذه املدرس��ة 
باعتقادي عاج��زة عن الوصول الى 
الهدف الذي تصب��و اليه، فاحللول 
ال تأت��ي باألمزج��ة والتفس��يرات 
املتعددة، علينا ان نوضح رس��التنا 
ال��ى اجلمهور ومع طرح املش��كلة 
واحلل ف��ي الوقت ذات��ه، وليس مع 

حتميله��م عبء البحث عن حلول، 
اذ س��تتقاطع اآلراء الن كل انسان 
سيجد احلل بزاوية معينة، ونكون 
بذلك خلقنا اختالفا في الرؤية قد 

يصل الى حد اخلالف.

 * يُته��م الفنان ان��ه منفذ لرؤية 
الكات��ب  وطبق��ة  وتص��ورات 
االجتماعية التي قد تكون بعيدة 

عن الواقع، هل هذا صحيح؟ 
- ال ميك��ن االبتع��اد ع��ن قناع��ات 
الفن��ان متام��اً، ق��د يك��ون هن��اك 
بع��ض االختالف، إال انك بالنتيجة 
س��ترى قناعات الفنان بكل زاوية 
م��ن العم��ل، اما موض��وع كونها 
بعي��دة ع��ن الواقع ف��ال، ولكن ان 
كان املقص��ود افالم ومسلس��الت 
العش��وائيات والبلطج��ة، فه��ذا 
صحي��ح ألنه��ا حتم��ل الكثير من 
املبالغة واالساءة للشعب املصري 
بإظه��اره بهذه الصورة، الن الواقع 
يقول اننا كش��عب لدينا طبقات 

فقيرة  وفئات  اجتماعية متفاوتة، 
وغني��ة ومتوس��طة لك��ن بعض 
عروض البلطجة انهت دور الطبقة 
املتوس��طة، وه��ذا ش��هدناه في 

االعمال التي قدمت في السنوات 
القليلة املاضية.

املص��ري  الفن��ان  عالق��ة  وع��ن 
بالصحافة واالعالم املصري قالت:

- هن��اك برامج ارفض الظهور بها 
مهم��ا كانت مردوداته��ا املادية او 
املعنوية، فمن غير املمكن اجللوس 
بكرس��ي  اش��به  عل��ى كرس��ي 
االعت��راف، ودوري يك��ون املتهم��ة 
واملقدم هو املدع��ي العام، اما في 
الصحاف��ة فحدث بال ح��رج، اذ ان 
البع��ض منه��م يخت��ار عنوانات 
ليس لها عالق��ة باملنت، جملرد جذب 
القارئ ال��ى موقع اخلب��ر، وحتقيق 
الس��ريعة على  والش��هرة  الربح 
حساب ش��رف املهنة، فالتضليل 
ف��ي االعالم خطير وق��د يؤدي الى 
مش��كالت ال حصر له��ا، والفنان 
باخلصوص ف��ي غنى عنها واختم 
اله��دف  م��ا  بس��ؤال،  اجابت��ي 
م��ن اهان��ة الفنان��ات والفنان��ني 

املصريني؟ 

* م��ا م��دى تأثي��ر الفن��ان فريد 
الناحي��ة  م��ن  علي��ِك  ش��وقي 

الفنية واحلياتية؟ 

- ق��ال لي وال��دي يوماً "االنس��ان 
س��يرة" وهذه اجلمل��ة ال ميكن ان 
انساها او اخرج عن اطارها، وعلى 
هذا االساس اخذت منه النصائح 
واالرشادات التي اصبحت مسباراً 
حلياتي، ويجب ان اذكر هنا ان فريد 
ش��وقي وقف الى جان��ب العديد 
من الفنانني الذين اصبحوا جنوما 
فيما بع��د. والدي كان يحترم فنه 
وجمه��وره، ل��ذا فحت��ى اعمال��ه 
التي وجد انها ليس��ت باملستوى 
املطلوب اعتذر عنها بكل شجاعة 

وثقة.

* ماهي اعمال الفنانة رانيا فريد 
شوقي املقبلة؟ 

- حالي��اً يت��م ع��رض مسلس��ل 
)ابو العروس��ة( برغم انن��ا ما زلنا 
نّص��ور حلقات��ه االخي��رة، والق��ى 
جناحا كبيرا، كذلك احّضر ملوسم 
رمضان مسلسل )باحلب حنعدي( 

مع عدد من النجوم الكبار. 

رانيا فريد شوقي: أفالم ومسلسالت العشوائيات والبلطجة أساءت لمصر

رانيا فريد شوقي مع محرر الصباح اجلديد

جانب من الدورة

فاجأ جنم هوليوود إدريس 
إلبا جمهوره واحلضور في 
إح��دى صاالت الس��ينما 
ف��ي بريطاني��ا حني تقدم 
بطلب يد حبيبته عارضة 
دور"   س��ابرينا   " األزي��اء 
اخل��اص  الع��رض  خ��الل 
أمام   "Yardie" لفيلم��ه 
احلاضري��ن، بع��د عالق��ة 
حب اس��تمرت لس��نوات 
غل��ب عليها االس��تقرار 

العاطفي. 
اخلط��وة  تل��ك  وكان��ت 
مبنزلة  ل�"أدريس"  املهمة 
م��ن  ملعجبات��ه  صدم��ة 
النساء والفتيات، بحسب 
الصح��ف  تناقل��ت  م��ا 

النجم  وظه��ر  األجنبية، 
األس��مر في فيدي��و وهو 
يركع أم��ام حبيبته على 
خش��بة املس��رح بإحدى 
العاصم��ة  س��ينمات 
ي��ده  وف��ي  البريطاني��ة 
خ��امت اخلطب��ة، ليتق��دم 
إليها بطل��ب الزواج أمام 

اجلميع. 

أثارت املمثلة املصرية زينة 
اجلدل في األي��ام القليلة 
املاضية بسبب مجموعة 
من الصور نش��رتها على 
اخل��اص عل��ى  حس��ابها 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
االجتماع��ي ظهرت فيها 
مرتدي��ة فس��تاناً قصيراً 
الالم��ع  األزرق  بالل��ون 

وبأكمام طويلة.
وب��دت زين��ة ف��ي اح��دى 
كثي��راً  نحيف��ة  الص��ور 
منطق��ة  عن��د  خاص��ة 
ش��كلها  ان  اال  اخلص��ر، 
اختلف بني صورة وصورة 
أخرى فقد بدت في صورة 
أخ��رى ب��وزن أعل��ى م��ن 

الص��ورة التي ب��دى فيها 
ما  جداً  خصرها صغي��راً 
لف��ت انتب��اه متابعيه��ا 
الذي��ن انتقدوها بس��بب 
فيه  املبالغ  اس��تعمالها 
للفوتوشوب ما دفع زينة 
بغل��ق خان��ة التعليقات 
وحذف كل م��ا كتب عن 

املوضوع.

تصدرت النجمة العاملية 
غ��الف  س��تون  ش��ارون 
اجمللة العاملية الش��هيرة 
Vanity Fair بنس��ختها 
آذار  لش��هر  اإليطالي��ة 

املقبل.
شارون حتدت التقدم في 
الس��ن، فب��دت جميل��ة 
ومثي��رة في عم��ر ال�59 
وبدت ف��ي الص��ور وهي 
رش��اقتها  تس��تعرض 

التي ميكن ان تثير حسد 
النس��اء ف��ي مس��تودع 

قدمي.

إدريس إلبا

شارون ستون

زينة

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أش��ارت دراس��ة بريطانية إلى أن األلعاب البالستيكية 
املستعملة قد تعرض األطفال ملستويات غير آمنة من 
مواد كيماوية مثل الرصاص والكادميوم، وهو ما يرتبط 

مبشكالت في النمو وإتالف أعضاء.
وإلجراء الدراسة، فحص الباحثون 200 لعبة بالستيكية 
مستعملة، عثروا عليها في منازل ودور لرياض األطفال 

وضمن تبرعات.
وتضمنت األلعاب سيارات وقطارات ودمى لشخصيات 
أف��الم احلركة، كان��ت كلها صغيرة ف��ي احلجم لدرجة 

جتعل من املمكن أن يضعها الطفل في فمه.
ورصد الباحث��ون تركيزات عالية م��ن عناصر كيماوية 
خطيرة من بينه ا األنتيمون والباريوم والبروم والكادميوم 
والكروم والرصاص والس��يلينيوم في الكثير من ألعاب 
مكعب��ات البن��اء والدم��ى وقطع اجملوه��رات، جميعها 

كانت إما باللون األصفر أو األحمر أو األسود.
وحتى في حالة املس��تويات املنخفض��ة قد تكون هذه 
امل��واد الكيماوية س��امة لألطفال املعرض��ني لها ملدة 
طويل��ة، خاص��ة عندم��ا يض��ع األطفال األلع��اب في 

أفواههم.
وق��ال أندرو ترنر، وهو باحث ف��ي مجال الصحة البيئية 
بجامع��ة بليموث: "تؤكد النتائج وجود تركيزات كبيرة 
نس��بيا من املواد الكيماوية التي فرضت عليها قيود أو 

منعت منذ ذلك احلني".

ألعاب األطفال البالستيكية 
تعرض األطفال لمخاطر صحية

الصباح الجديد - وكاالت:
أّك��د الفن��ان محمد ري��اض، أنه 
محظوظ هذا العام بتعاونه مع 
ش��ركة "فنون مص��ر" ملالكيها 
رمي��ون مق��ار ومحم��د محم��ود 
عب��د العزي��ز، وذل��ك م��ن خالل 
عمل��ني أحدهم��ا ف��ي رمض��ان 
وهو مسلس��ل "رحيم" بطولة 

النجم ياس��ر ج��الل، إضافة إلى 
اجلزء الثاني من مسلس��ل "األب 
خارج  املق��رر عرض��ه  الروح��ي" 
والذي يضم  الرمضاني،  السباق 
كوكبة كبيرة من النجوم منهم 
سوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، 
ومحم��ود  العزي��ز،  عب��د  ودني��ا 
اجلن��دي، ووف��اء س��الم، وإيهاب 

عز، وحس��ن  ومحم��د  فهم��ي، 
مصطف��ى،  ونش��وى  حس��ني، 
وس��يمون، ودين��ا، وه��ادي اجليار، 

وحنان شوقي.
 وأض��اف ف��ي تصريح ال��ى احد 
املواقع الفني��ة أن "فنون مصر" 
من الش��ركات الت��ي تّصر على 

النجاح بنحو غير طبيعي .

 " مسلس��ل  أن  إل��ى  يُش��ار   
رحي��م" من بطولة ياس��ر جالل، 
ونور اللبنانية، وحس��ن حس��نى، 
والراقصة دينا، وطارق عبد العزيز، 
ودنيا عب��د العزيز، ومحمد رياض، 
وإيه��اب فهم��ي، ويكتبه محمد 
إسماعيل، وإخراج محمد سالمة، 

في أولى جتاربه اإلخراجية.

محمد رياض ينجز عملين مع "فنون مصر" 

مغربي يقوم برحلة لخمسة دورة لرسوم األطفال في النجف
وعشرين بلدًا على دراجة
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