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بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
ام��س الثالثاء عزم احلكومة على 
نق��ل العراق الى مص��اف القوى 
االقتصادية العشرين االقوى في 
العالم، وفيما اورد ان حملة اعمار 
العراق س��تخلق مئات االالف من 
فرص العمل وستحسن املستوى 
املعيشي جلميع املواطنني، عرض 
الوف��د العراقي اكث��ر من مائتي 
فرص��ة اس��تثمارية ف��ي مؤمت��ر 
"استثمر في العراق" الذي انعقد 
صباح امس ضمن فعاليات مؤمتر 

الكويت لدعم العراق.
 وقال العبادي في كلمة له، قبيل 
توجهه الى الكويت للمش��اركة 
ف��ي املؤمت��ر:" لدين��ا خطة جلعل 
العراق ضم��ن القوى االقتصادية 

العشرين االقوى في العالم".
وأضاف، أن "اقبال اجملتمع الدولي 
على العراق امر ايجابي ويجب ان 
نس��تثمر هذا ملصلحة العراق"، 
مش��يرا ال��ى ان "حمل��ة اعمار 
العراق س��تخلق مئات االالف من 
فرص العمل وستحسن املستوى 

املعيشي جلميع املواطنني".
بالبص��رة  "اهتمامن��ا  وتاب��ع 
اساس��ي وس��نعمل على فرض 
لتك��ون  احملافظ��ة  ف��ي  االم��ن 
مؤك��دا  للمس��تثمرين"  قبل��ة 

ان االعم��ار لن يق��ف عند حدود 
احملافظ��ات املررة وامنا سيش��مل 

كل احملافظات العراقية.
وفي الكويت ب��دأت امس اعمال 
مؤمتر اس��تثمر في العراق، والذي 
غرف��ة جت��ارة وصناعة  تنظم��ه 
الكوي��ت، ضمن فعالي��ات مؤمتر 
الكوي��ت لدع��م الع��راق، واعلن 
الدكت��ور مه��دي الع��الق األمني 
العام جمللس الوزراء، اثناء فعاليات 
هذا املؤمتر ع��رض الوفد العراقي 
اكثر من 200 فرصة استثمارية، 
مؤكدا ان العراق بحاجة الى مئات 
املش��اريع مبختل��ف القطاع��ات 
س��واء كانت بصيغة االستثمار 
املباش��ر او على مبدأ الش��راكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
وقال العالق ان قانون االس��تثمار 
ف��ي الع��راق:" يع��د رائ��دا على 
جل��ذب  املنطق��ة  مس��توى 
االم��وال،  ورؤوس  االس��تثمارات 
ورغم ذلك اجريت عليه تعديالت 
قليل��ة وص��درت ايض��اً بش��أنه 
تعليم��ات في ه��ذا االط��ار، الى 
جانب إصدار مجلس الوزراء خالل 
جلس��ته الس��ابقة مجموع��ة 
من الق��رارات اخلاصة بتس��هيل 
وتنش��يط قطاع االس��تثمار في 

البالد".
واك��د رئي��س الهيئ��ة الوطنية 

لالس��تثمار في الع��راق الدكتور 
س��امي االعرج��ي ما ذه��ب اليه 
العالق بقول��ه ان "العراق اصبح 

دولة مح��ررة باقتصاد مس��تقر 
ودون قي��ود عل��ى نق��ل االص��ول 

واألموال".

واض��اف االعرج��ي ف��ي جلس��ة 
حواري��ة ضم��ن برنام��ج مؤمت��ر 
)اس��تثمر في الع��راق( ان البنية 

التحتية ف��ي الع��راق حتتاج الى 
اعم��ار مثل القطاع االس��كاني 
خاص��ة املناط��ة التي ح��ررت مما 

يسمى تنظيم الدولة االسالمية 
)داع��ش( موضحا ان هذا القطاع 

فيه فرص استثمارية واعدة.
الزراع��ي  القط��اع  ان  واض��اف 
ف��ي الع��راق ميث��ل فرص��ة ممتازة 
لالس��تثمار نظرا حلاج��ة العراق 
ال��ى االم��ن الغذائ��ي داعي��ا في 
الوقت نفسه الى االستثمار في 
القطاعات الصناعية والنفطية 
والس��كن  واملواص��الت  والنق��ل 

والسياحة.
وبشأن االستثمارات في القطاع 
النفط��ي، قال وزي��ر النفط جبار 
اللعيب��ي إن العراق بحاجة إلى 4 
مليارات دوالر الستثمارات جديدة 
ف��ي مج��ال املنتج��ات املك��ررة 
واملعروف��ة  والبتروكيميائي��ات، 

باسم "قطاع املصب".
واس��تعرض الوزير العراقي خالل 
مؤمتر إعادة إعمار العراق، خططا 
لزيادة طاقة التكرير للعراق على 
مدى األع��وام العدي��دة املقبلة، 
وق��ال إن الوزارة تخط��ط لتعزيز 
طاقة إنتاج النف��ط مبا يجعلها 
تص��ل إلى س��بعة ماليني برميل 
يومي��ا بحل��ول 2022 ب��دال م��ن 
خم��س ماليني برمي��ل يوميا في 

الوقت احلالي.
ووفقا ل��وزارة التخطي��ط حتتاج 
البالد، التي ش��هدت دمارا كبيرا 

خ��الل احلرب ض��د تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي، إل��ى 88.2 ملي��ار دوالر 

لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار.
وتس��تند هذه التكلفة، بحسب 
وزير التخطيط سلمان اجلميلي، 
إلى دارسة أجراها خبراء عراقيون 
ودوليون، مش��يرا إل��ى أن احلجم 
بالعراق  الكلي لألضرار واخلسائر 

بلغ 45.7 مليار دوالر.
وحدد البنك الدول��ي، ما حتتاجه 
القطاعات املتض��ررة في العراق، 
الع��ادة اعماره��ا، اذ ق��ال ممث��ل 
البنك رجا أرشاد ريحان إن “قطاع 
اإلس��كان في العراق يحتاج إلى 
17.4 مليار دوالر”، مبينا ان “قطاع 
التعلي��م يحتاج إل��ى 4.5 مليار، 

وقطاع الصحة 4.3 مليار”.
وتابع أن “إعادة بناء قطاع التجارة 
حتتاج إلى 10.6 مليار دوالر، وقطاع 
الطاقة والنفط والغاز إلى 16.3 

مليار دوالر”.
وكان وزي��ر التخطي��ط اورد امس 
األول االثن��ني، ان الع��راق بحاجة 
إل��ى 23 ملي��ار دوالر عل��ى املدى 
القصي��ر و65 ملي��ار دوالر عل��ى 
املدى املتوس��ط، فيما اش��ار الى 
ان االضرار الت��ي حلقت بقطاعي 

الطاقة والنفط هي االعلى.
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فيما يتواصل مؤتمر الكويت لدعم العراق لليوم الثاني

العبادي: نخطط لجعل العراق ضمن
القوى االقتصادية العشرين االقوى في العالم

العبادي يلقي كلمته في مؤمتر الكويت لدعم العراق

إعمار العراق هدف للمجتمع الدولي 
البيت األبيض ينفي مناقشة خطة2واستقرار المنطقة

6مع نتنياهو لضم مستوطنات

بغداد - أسامة نجاح:
أكدت املفوضية العليا املس��تقلة 
 ، الثالث��اء  أم��س   ، لالنتخاب��ات 
م��ن ج��دول    70% نح��و  أجنازه��ا 
عمليات تفصيلي بش��أن العملية 
االنتخابي��ة ويش��مل ه��ذا اجلدول 
جمي��ع مفاصل عملية االنتخابات 
احمللي��ة والتش��ريعية" ، متهمة ، 
مجلس النواب بإرباك عملها جراء 

قرارات��ه املس��تحدثة ، فيما أكدت 
، إن جلس��ة  القانوني��ة النيابي��ة 
تعدي��ل قانون االنتخاب��ات املاضية 
كانت غير قانونية بسبب مخالفة 
اجلب��وري  البرمل��ان س��ليم  رئي��س 
للنظام الداخلي)بحسب تعبيرها( 

.
الرس��مي باس��م  الناط��ق  وق��ال 
املفوضية كرمي التميمي في حديث 

خ��اص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "املفوضية اعدت جدول عمليات 
تفصيلي بشأن العملية االنتخابية 
وهذا اجلدول شمل جميع مفاصل 
العملي��ة االنتخابي��ة فيما يخص 
االنتخاب��ات احمللية والتش��ريعية"، 
مش��يرا إلى أنه "مت إجناز نحو 70% 

من اجلدول". 
وأضاف أن "تأخر مجلس النواب في 

إقرار قان��ون االنتخابات اربك عمل 
املفوضية لكنها مضت في عملها 
وعاجل��ت اإلرب��اك ال��ذي حص��ل"، 
مؤك��داً "ق��درة املفوضي��ة عل��ى 
إجراء االستحقاق االنتخابي احمللي 
والتش��ريعي علم��اً أن هن��اك قرار 
س��ابق للبرملان بدم��ج االنتخابات 

لكنه ليس واقعياً لغاية اآلن". 
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السليمانية - عباس كاريزي:
حمل عضو مجلس النواب القيادي 
ف��ي حركة التغيير هوش��يار عبد 
االقليم املس��ؤولية  اهلل حكومة 
وراء قطع ميزانية االقليم من قبل 
احلكوم��ة االحتادية، ج��اء هذا في 
وقت تسعى خالله قوى املعارضة 
الكردية الى إزاحة حزبي السلطة 
الكرديني عن الس��لطة وتشكيل 
حكومة اغلبية سياسية باالتفاق 
مع كتل سياسية بعد االنتخابات 

املقبلة.

وقال عبد اهلل في تصريح للصباح 
اجلدي��د، ان الس��بب الرئي��س وراء 
االزم��ة احلالية بني اربي��ل وبغداد، 
يكم��ن في ع��دم الت��زام وتنصل 
اغل��ب  م��ن  االقلي��م،  حكوم��ة 
االتفاقات الثنائية التي وقعتها مع 
احلكوم��ة االحتادي��ة، والتي ادرجت 
الس��ابقة،  املوازنات  قوانني  ضمن 
لتس��ليم نف��ط االقلي��م وغي��ره 
من الواردات لق��اء حصولها على 

حصتها من املوازنة االحتادية.
واك��د عب��د اهلل ان اته��ام بغداد 

بقط��ع روات��ب موظف��ي االقليم 
اكذوبة كبي��رة وكالم غير واقعي، 
يع��ود  االس��اس  بالدرج��ة  وه��و 
الى ع��دم حتلي حكوم��ة االقليم 
باملس��ؤولية، وتنصله��ا مما يترتب 
عل��ى عاتقه��ا جت��اه بغ��داد وفقا 
حكوم��ة  "ان  واردف  للدس��تور، 
االقليم بدأت ببيع وتهريب النفط 
من دون موافقة احلكومة االحتادية 
عب��ر الصهاريج منذ ع��ام 2008، 
وه��ي كان��ت ترفض عل��ى الدوام 
تس��ليم واردات النفط، فضالً عن 

والكمارك  املنافذ احلدودي��ة  وارات 
واملط��ارات الى بغ��داد، وكانت في 
الوق��ت ذات��ه تطال��ب احلكوم��ة 
االحتادي��ة مبنحه��ا حصته��ا م��ن 
املوازنة العامة، وهو ما ال يقبله اي 
منصف، مش��يرا ال��ى ان حكومة 
االقلي��م تصرفت بنف��ط االقليم 
وباعت��ه وتس��لمت اموال��ه م��ن 
الش��ركات العاملية مس��بقاً، وان 
نفط االقليم اتفق على تسليمه 
لهذه الشركات لغاية عام 2021.
تفصيالت ص3

امهلت األحزاب حتى الغد لتقديم أسماء مرشحيها

المفوضية مستعدة ماليًا ولوجستيًا إلجراء االنتخابات في موعدها
قيادي في التغيير: اتهام بغداد بقطع رواتب الكرد اكذوبة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 

ح��ذر وزي��ر اخلارجي��ة االمريك��ي ريك��س 
تيلرس��ون من مترد جدي��د لتنظيم داعش 

الذي قال انه خطر اليزال قائما.
 وق��ال تيلرس��ون، ان التحالف الدولي جنح 
في دحر داعش ف��ي %98 من األراضي التي 
كان يس��يطر عليها في الع��راق، ومت حترير 
95 باملئ��ة م��ن أراضي س��وريا والعراق من 

االرهابيني.
وأض��اف ف��ي كلم��ة باالجتم��اع ال��وزاري 
للتحالف الدولي ض��د داعش الذي انعقد 
ف��ي الكوي��ت ام��س الثالث��اء، ان "نهاي��ة 
عملياتنا العسكرية ضد مسلحي داعش 
ال تعن��ي نهاية التنظي��م احلتمية، وما لم 
تس��تمر مكافح��ة داعش ف��إن التنظيم 

سينتشر في مناطق أخرى".
وقال ان " داعش يسعى للتحول إلى حركة 

مترد في ليبيا وأفغانستان والفلبني ".
ودعا الدول األعضاء ف��ي التحالف الدولي 
التجنيد والتمويل.أن تس��تمر في محاربة جه��ود داعش في 

وتط��رق تيلرس��ون أيض��ا ملرحلة م��ا بعد 
داع��ش، واش��ر ع��ودة أكث��ر م��ن 3 ماليني 
ش��خص إلى ديارهم بع��د تهجيرهم من 

جانب مسلحي داعش.
ودعا الى بناء املناطق التي دمرها مسلحو 

داع��ش، "م��ن الض��روري إعادة بن��اء البنى 
التحتي��ة ف��ي الع��راق وإع��ادة التالمي��ذ 

للمدارس".
اعض��اء  تدع��و  "واش��نطن  أن  واض��اف، 
التحال��ف الدول��ي ال��ى تقدمي املس��اعدة 

العادة االستقرار ملدينة املوصل".
وفيما أشار تيلرسون إلى دعم بالده جلهود 
االس��تقرار في س��وريا ب�200 مليون دوالر، 
ش��دد على أن الواليات املتحدة األمريكية 
تق��ف إل��ى جانب تركي��ا ف��ي حربها ضد 

اإلرهاب.
وب��دأت ام��س الثالث��اء، أعم��ال االجتماع 
ال��وزاري للتحالف الدولي ضد ما يس��مى 
بتنظيم داعش، وذلك في اطار اليوم الثاني 
ملؤمت��ر الكويت الدولي إلعادة أعمار العراق، 

والذى بدأت فعالياته أمس االول االثنني.
وافتت��ح فعاليات املؤمتر "الذي أقيم بقصر 
بيان في الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الكويتي الشيخ صباح اخلالد 
احلمد صب��اح؛ ويناقش االجتم��اع تطورات 
تنظيم داعش في س��وريا والع��راق؛ وذلك 

من خالل جلسة العمل األولى.
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تيلرسون: التحالف الدولي حرر 98 % من األراضي العراقية
في اطار مؤتمر الكويت لدعم العراق

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
ح��ذرت جلن��ة الزراعة ف��ي مجلس 
الن��واب، أم��س الثالثاء، م��ن جفاف 
سيضرب العراق بالتزامن مع حلول 
فصل الصيف، وع��ّدت تأجيل امالء 
سد اليس��و التركي إلى حزيران حاّل 

مؤقت��ا وال يس��هم ف��ي درء اخلطر، 
داعية احلكومة إلى اتخاذ االجراءات 
الكفيل��ة من أجل مواجهة ش��حة 

املياه.
وقال رئيس اللجن��ة فرات التميمي 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، إن 

"مجلس النواب مارس دوره بالنسبة 
ملوضوع املياه وحذر مبكراً من جفاف 
ق��د يل��وح باالف��ق من خ��الل مؤمتر 
عقدته جلنتنا بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة قبل ثالثة اعوام".
وتاب��ع التميمي أن "الع��راق يحتاج 

إلى االهتم��ام باجلانب التش��ريعي، 
واالدارة املتكامل��ة مللف املياه، وادارة 
التف��اوض مع دول اجل��وار كوننا بلد 
مص��ب و%70 من مياهن��ا تأتي من 

اخلارج".
وبني أن "احلكومة سحبت في وقت 

سابق مشروع قانون اجمللس الوطني 
للمي��اه بالنظ��ر الخت��الف وجهات 
النظر ب��ني وزارتي اخلارجي��ة واملوارد 
املائية على رئاسة اللجنة املفاوضة 

مع الدول".
ونّوه التميمي إلى أن "وجود مجلس 

وطن��ي للمي��اه ال يرتق��ي إل��ى حل 
جذري، بل هو مرجعية تشترك فيها 
جمي��ع اجله��ات ذات العالقة تتولى 
رسم سياسة املياه واتخاذ القرارات 

االستراتيجية بصدده".
تتمة ص3

الزراعة النيابية تطالب الحكومة بتدخل فوري لمواجهة اخطار سد اليسو
أكدت أن العراق مقبل على كارثة بيئية بحلول الصيف

تيلرسون في مؤمتر الكويت

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  اعلن��ت 
العس��كرية، ضب��ط آث��ار تق��در 
ب���10 ملي��ون دوالر تع��ود للعهد 
السومري ومس��لة حمورابي في 

ايسر املوصل.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان لها 
تسلمت "الصباح اجلديد"نسخة 
من��ه ام��س ان "املديري��ة وضمن 
عملي��ات  بتعق��ب  فعالياته��ا 
وغل��ق  انواع��ه  ب��كل  التهري��ب 
مناف��ذه والقبض عل��ى املهربني 
ومبتابع��ة  للقض��اء،  واحالته��م 
دقيق��ة وبعملي��ة نوعي��ة متكن 
ابطال االس��تخبارات العسكرية 
في الفرقة 16 وبالتعاون مع جهاز 
االمن الوطني من االيقاع بعصابة 
لتهري��ب االثار ف��ي منطقة حي 

الكرامة ايسر املوصل".
"العصاب��ة مكونة  ان  واضاف��ت 
م��ن 6 اش��خاص"، مش��يرة الى 
ان��ه "مت ضبط عدد من قطع االثار 
النفيسة بحوزتهم تعود ملا قبل 

التاريخ".
وتابع��ت ان "ه��ذه القطع تضم 

6 اخت��ام تع��ود للعه��د  بينه��ا 
الس��ومري وقطع��ة من مس��لة 
حمورابي وقطع��ة حتمل كتابات 
عبرية قدمية وحجر كرمي نادر جدا 
يزن 2 كغم"، الفتة الى ان "قيمة 
ه��ذه القط��ع ق��درت م��ن قب��ل 
مختص��ني باكثر م��ن 10 مليون 

دوالر".
يذكر أن اآلث��ار العراقية تعرضت 
ألوس��ع عملي��ة نهب ف��ي العام 
2003، م��ا أدى إل��ى اختف��اء آالف 
القط��ع الت��ي ال تق��در بثمن من 
بالعاصم��ة  الوطن��ي  املتح��ف 
بغداد ومن مواقع أخرى، واستعاد 
الع��راق نحو 1046 قطع��ة أثرية 
من الواليات املتحدة كانت ضمن 
قط��ع كثي��رة هرب��ت ف��ي أوقات 
مختلفة بصورة غير شرعية، ومت 
بيع أس��طوانات تع��ود للحضارة 
قب��ل  س��نة   3150 الس��ومرية، 
امليالد، في مزاد كريس��تي العلني 
في والية نيويورك كانت س��رقت 
في أعق��اب حرب اخللي��ج األولى 

عام 1991.
تتمة ص3

ضبط آثار سومرية تقدر
بـ 10 ماليين دوالر في الموصل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اك��د وزي��ر النف��ط والكهرب��اء 
واملاء الكويتي بخيت الرشيدي، 
الثالثاء، أن استيراد الغاز العراقي 

في "املراحل النهائية". 
وق��ال الرش��يدي ف��ي تصري��ح 
هام��ش  عل��ى  للصحفي��ني 
افتتاح مؤمت��ر ومعرض الصحة 
الدول��ي  والبيئ��ة  والس��المة 
"املباحث��ات م��ع  إن  الس��ادس، 
الع��راق بش��ان اس��تيراد الغ��از 

منه��ا في مراحله��ا النهائية"، 
متوقعا أن "يك��ون هناك اتفاق 

خالل أشهر".
واضاف الرشيدي أن "نقل الغاز 
من العراق للكويت سيكون عبر 
األنابيب حي��ث تكون  خط��وط 
العراق مس��ؤولة ع��ن اخلطوط 
املمتدة في أراضيها، فيما تكون 
الكويت مس��ؤولة عن اخلطوط 

املمتدة في أراضيها".
تتمة ص3

الكويت: استيراد الغاز 
العراقي في مراحله النهائية
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متابعة الصباح الجديد:

قال نائب رئيس مجموعة البنك 
الدولي لش��ؤون الشرق االوسط 
وش��مال افريقيا الدكتور حافظ 
غ��امن الي��وم الثالثاء ان مش��روع 
اع��ادة اعم��ار العراق ه��و هدف 
للمجتمع الدولي ككل وملنطقة 
الش��رق االوسط بش��كل خاص 

من اجل حتقيق استقراره.
واضاف غامن في لق��اء مع وكالة 
)كون��ا( على  الكويتي��ة  االنب��اء 
ف��ي  )اس��تثمر  مؤمت��ر  هام��ش 
العراق( الذي نظمته غرفة جتارة 
وصناع��ة الكوي��ت بالتزامن مع 
مؤمت��ر الكوي��ت الدول��ي العادة 
إعمار الع��راق ال��ذي انطلق يوم 
امس االثنني ويس��تمر حتى يوم 
غد االربعاء ان البنك كمؤسسة 
دولي��ة مهتم مبلف اع��ادة اعمار 
العراق النها دولة كبيرة ومهمة 
مؤك��دا ان جن��اح التنمية العراق 
اس��تقراره  ف��ي  سيس��اهم 

واستقرار املنطقة كذلك.
واوض��ح ان البن��ك الدولي عمل 
مع احلكومة العراقية في الفترة 
املاضية على تقيي��م احتياجات 
العراق ومتطلب��ات اعادة اعماره 
اضافة الى العم��ل على حتضير 
ه��ذا املؤمت��ر م��ع دول��ة الكويت 
دولية  مبش��اركة ثالث منظمات 
س��اهمت في اعداده هي البنك 
الدول��ي واالمم املتح��دة واالحت��اد 

االوروبي.
واكد غامن ان الع��راق يحتاج الى 
اس��تثمارت كبي��رة خاص��ة في 
البني��ة التحتي��ة مث��ل الطاقة 
ان  واالس��كان موضحا  والنق��ل 
اغلب هذه االستثمارات تأتي عن 

طريق القطاع اخلاص.
واوض��ح ان احلكوم��ة العراقي��ة 
عمل��ت عل��ى تش��جيع عملية 

االستثمار وحتس��ني مناخه عبر 
التش��ريعات القانوني��ة وتطوير 

االداء االداري ملؤسساتها.
وقال غامن ان دول��ة العراق جاذبة 
لالس��تثمار النها متتل��ك قدرات 
البت��رول  مث��ل  كبي��رة  وث��روات 
والصناعة  والس��ياحة  والزراعة 
موضح��ا ان املس��تثمر يبح��ث 
حتم��ي  الت��ي  الضمان��ات  ع��ن 
اس��تثماراته مثل وج��ود ضرائب 
مناس��بة وانتقال سهل لرؤوس 
االموال اضافة الى ترسيخ االمن 

فيه.
واشار الى اهتمام القطاع اخلاص 

الكويتي باالس��تثمار في العراق 
وتش��جعه للدخول في س��وقه 
موضحا بهذا اخلصوص انه عقد 
لقاءات عديدة مع القطاع اخلاص 
الضمان��ات  لبح��ث  الكويت��ي 
االس��تثمارات  بف��رص  اخلاص��ة 

داخل العراق.
واعرب غ��امن عن تفاؤل��ه بنتائج 
مؤمت��ر اع��ادة اعمار الع��راق من 
خ��الل املش��اركة الكبي��رة م��ن 
القط��اع اخلاص س��واء الكويتي 
او م��ن اخل��ارج ف��ي اجتماع��ات 
العملي��ة  ان  متوقع��ا  املؤمت��ر 
االستثمارية في العراق سترتفع 

خالل الس��نوات القليلة املقبلة 
وستغطي كل احتياجاته.

وع��ن عم��ل مجموع��ة البن��ك 
الدول��ي اوض��ح انه��ا تعمل من 
خالل ثالث مؤسسات هي البنك 
الدول��ي ال��ذي يعط��ي القروض 
ث��م مؤسس��ة  لل��دول  واملن��ح 
التموي��ل الدولي��ة الت��ي تعمل 
مع القطاع اخل��اص واضافة الى 
)ميغ��ا( التي تعط��ي الضمانات 

للمستثمرين.
وقال »نحن نعمل كمجموعة مع 
الع��راق في املش��اريع مثل متويل 
واع��ادة  االجتماعي��ة  املش��اريع 

بناء املستش��فيات واملدارس في 
املناط��ق الت��ي مت حتريرها اضافة 
ال��ى التمويل في مجال التعليم 
والصحة واحلماية االجتماعية«.

واضاف ان البنك يعطي مشورات 
للحكوم��ة العراقي��ة واطالعها 
على جتارب ال��دول االخرى بطرق 
جذب املس��تثمرين مث��ل تطوير 
املنظوم��ة القانوني��ة واالداري��ة 
االط��الع  ف��ي  ومس��اعدتهم 
به��ذا اخلصوص  التج��ارب  على 
لتحقي��ق املزيد من عملية جذب 

املستثمرين.
ولفت من جانب آخر الى ان البنك 

الدولي يعمل على متويل القطاع 
اخل��اص ع��ن طري��ق مؤسس��ة 
بطريقت��ني  الدولي��ة  التموي��ل 
االولى منها الدخول كشريك مع 
املس��تثمر في بعض املشروعات 
او اعطاء قروض للمس��تثمرين. 
واكد ان مجموعة البنك الدولي 
تعطي ضمانات من اجل تشجيع 
املستثمرين للدخول في السوق 
العراقي موضح��ا ان الضمانات 
تتعل��ق »باخملاطر م��ن احلكومة« 
مثل ضم��ان عدم تغيير القوانني 
كرفع الضرائب وس��هولة تنقل 

رؤوس االموال.

إعمار العراق هدف للمجتمع الدولي واستقرار المنطقة
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي:

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف االمني العام جمللس الوزراء مهدي العالق، 
عن ع��رض الوفد العراقي اكث��ر من 200 فرصة 
استثمارية خالل فعاليات مؤمتر الكويت الدولي 
إلعادة اعم��ار العراق، مؤك��دا ان العراق بحاجة 
الى مئات املش��اريع مبختلف القطاعات س��واء 
كانت بصيغة االس��تثمار املباشر او على مبدأ 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
وقال العالق ان احلضور الواسع خملتلف الشركات 
ورج��ال االعم��ال في املؤمت��ر يع��د اندفاعا ألول 
بخطى جادة نحو االستثمار في العراق، وليست 

حركة اعالمية او سياسية لفعاليات املؤمتر.
وبشأن قانون االس��تثمار قال العالق إن القانون 
يع��د رائ��دا عل��ى مس��توى املنطق��ة جل��ذب 
االس��تثمارات ورؤوس االموال، ورغم ذلك اجريت 
علي��ه تعدي��الت قليلة وص��درت ايضاً بش��أنه 
تعليم��ات في ه��ذا االط��ار، الى جان��ب إصدار 
مجلس الوزراء خالل جلسته السابقة مجموعة 
من القرارات اخلاصة بتس��هيل وتنشيط قطاع 

االستثمار في البالد.

الصباح الجديد - وكاالت:
ق��ال وزير النفط جبار اللعيبي الثالثاء إن العراق 
بحاجة إلى 4 مليارات دوالر الستثمارات جديدة 
في مجال املنتجات املك��ررة والبتروكيميائيات، 

واملعروفة باسم »قطاع املصب«.
واستعرض الوزير خالل مؤمتر استثمر في العراق، 
خططا لزيادة طاق��ة التكرير على مدى األعوام 
العدي��دة القادمة، حيث ق��ال إن بغداد تخطط 
لتعزيز طاقة إنت��اج النفط إلى 7 ماليني برميل 
يومي��ا بحلول 2022 من 5 مالي��ني برميل يوميا 
في الوقت احلالي، وفقا لوكالة »رويترز« لألنباء.

ووفق��ا ل��وزارة التخطي��ط حتت��اج الب��الد، التي 
ش��هدت دمارا كبي��را خالل احل��رب ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية اإلرهابي، إلى 88.2 مليار دوالر 

لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار.

اكثر من 200 فرصة في 
»استثمر في العراق« 

4 مليارات دوالر 
الستثمارات جديدة
في قطاع المصب

جانب من اجللسة االفتتاحية ملؤمتر الكويت لدعم العراق

حافظ غانم: ان 
البنك كمؤسسة 

دولية مهتم بملف 
اعادة اعمار العراق 

النها دولة كبيرة 
ومهمة مؤكدا ان 

نجاح التنمية العراق 
سيساهم في 

استقراره واستقرار 
المنطقة كذلك
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متابعة الصباح الجديد
أنعق��د ام��س الثالثاء مؤمتر )اس��تثمر 
في العراق( وال��ذي تنظمه غرفة جتارة 
وصناعة الكويت  ضمن فعاليات مؤمتر 

الكويت الدولي العادة اعمار العراق.
تناول��ت اجللس��ة االفتتاحي��ة للمؤمتر 
البيئة املواتية ملشاركة القطاع اخلاص 
في اعادة اعمار العراق اذ ش��ارك فيها 
كل م��ن رئيس غرف��ة جت��ارة وصناعة 
الكوي��ت علي الغ��امن ورئي��س الهيئة 
الوطنية لالس��تثمار العراقية سامي 
االعرج��ي ووزي��ر التخطي��ط العراقي 

سلمان اجلميلي.
وبح��ث املؤمتر خالل جلس��اته اخملتلفة 
بيئ��ة  منه��ا  ع��دة  ف��ي موضوع��ات 
االستثمار في العراق وبرنامج االصالح 

جان��ب  ال��ى  االعم��ار  اع��ادة  وس��بل 
اس��تعراض فرص القط��اع اخلاص من 
خالل عرض جتارب اس��تثمارية ناجحة 
والفرص الرئيس��ية االس��تثمارية في 
العراق ودور مؤسسة التمويل الدولية 

بهذا الشأن.
ونظ��ر املؤمت��ر كذل��ك ف��ي قطاع��ات 
الع��راق  ف��ي  الرئيس��ية  االس��تثمار 
ف��ي مج��االت النف��ط والغ��از والنقل 
واملناط��ق  والعق��ارات  والصناع��ات 
االقتصادية والطاقة والزراعة والصحة 

وغيرها.
وأس��تعرض محاف��ظ البن��ك املركزي 
العراق��ي عل��ي الع��الق ف��ي جلس��ة 
نقاش��ية بعنوان )متويل اعادة االعمار( 
النظ��رة العام��ة على اط��ار االقتصاد 

العراقي الكلي والسيما على القطاع 
املصرفي وس��بل دع��م القطاع اخلاص 

من اجل حتقيق السالم املرن.
كما ناق��ش املؤمت��ر اش��كال التمويل 
احملل��ي واالجنبي وش��راكة القطاعني 
الع��ام واخلاص ومش��اريع التمويل في 
الع��راق اخلاص��ة مبؤسس��ة التموي��ل 
الدولية الى جانب الضمانات املتعلقة 

باالستثمار.
وخصص املؤمتر جلسة نقاشية بعنوان 
)الناف��ذة الواحدة : دعم املس��تثمرين 
في العراق( ش��ارك فيه��ا كل من وزير 
اخلارجي��ة االمريكي ريكس تيلرس��ون 
ورئيس الوزراء العراق��ي حيدر العبادي 
ورئي��س الهيئ��ة الوطنية لالس��تثمار 

العراقية سامي االعرجي.

الصباح الجديد - متابعة:
 اك��د رئيس غرف��ة جتارة وصناع��ة الكويت 
عل��ي الغامن اليوم الثالث��اء ان مؤمتر الكويت 
الدولي العادة اعمار العراق هو بداية ملرحلة 

االمن والتنمية في املنطقة.
واضاف الغ��امن خ��الل اجللس��ة االفتتاحية 
لبرنامج مؤمتر )اس��تثمر ف��ي العراق( ضمن 
فعالي��ات مؤمت��ر الكوي��ت الدول��ي الع��ادة 
إعمار الع��راق الذي انطلق في دولة الكويت 
ي��وم ام��س االثنني ويس��تمر حتى ي��وم غد 
االربع��اء ان الكوي��ت ال تعتب��ر املؤمتر مجرد 
جترب��ة جديدة تك��رس دور الكويت االقليمي 
والعرب��ي والدول��ي بل ه��و جترب��ة رائدة في 
اع��ادة العالقات العربية العربية من منظور 

املستقبل ومصاحلة.
واعتب��ر الغ��امن املؤمت��ر تظاهرة اس��تثمارية 
يض��م ما يناهز 1500 ش��ركة م��ن 50 دولة 
علموا اهمية مشروعات ودالالت اعمار دولة 

بحجم ومكانة وامكانيات ومعاناة العراق.

واوضح ان الشركات اقبلت بتفاؤل وحماس 
للمش��اركة في هذه الفرص��ة االقتصادية 
مع��ا  آن  ف��ي  واالنس��انية  والسياس��ية 
مس��تذكرا ما متيزت به التجارب الس��ابقة 
لدولة الكوي��ت من جدية وكفاءة وجناح في 

هذا امليدان.
وقال ان كافة اجله��ات الوطنية واالقليمية 
والدولي��ة املتعاونة في تنظي��م هذا املؤمتر 
تعل��م ان الي��وم الثان��ي من��ه ميث��ل نبضه 
االقتص��ادي احلقيقي الس��يما وانه متعلق 
مبشاركة القطاع اخلاص الدولي في ملكية 
ومتوي��ل املش��اريع التنموية الت��ي يطرحها 

العراق.
وشدد على ان مشاركة القطاع اخلاص يجب 
ان تكون االكب��ر حجما واالبعد اثرا واالعمق 
دالل��ه الفت��ا ال��ى ان برنام��ج الي��وم حافل 
بتوضيح طبيعة الضمانات غير املس��بوقة 
الت��ي حتظى بها ه��ذه املش��اريع فضال عن 
صيغ الدعم الذي يتلقاه املستثمرون فيها.

وبني ان البرنامج ايضا غني بالش��خصيات 
املش��اركة فال��ى جان��ب اصح��اب اخلب��رة 
واالختصاص من القي��ادات االدارية والفنية 
في الع��راق واملؤسس��ات التنموية الدولية 
سيعتلي منبر املؤمتر دولة رئيس وزراء العراق 
ووزي��ر خارجية الواليات املتح��دة االمريكية 
ووزي��ر التخطي��ط العراق��ي ورئي��س جلن��ة 

االقتصاد واالستثمار في البرملان العراقي.
واك��د ان دول��ة الكويت ال تنظ��ر الى املؤمتر 
باعتب��اره تعبئ��ة تنموي��ة عاملية فحس��ب 
ب��ل ترى فيه اعالنا عراقي��ا واقليميا بانتهاء 
مرحلة عدم االس��تقرار وبداية ملرحلة االمن 
والتنمي��ة ف��ي املنطقة كلها مش��يرا الى 
تزام��ن املؤمتر مع االجتماع الوزاري للتحالف 
الدول��ي ض��د م��ا يس��مى تنظي��م الدولة 

االسالمية )داعش(.
واع��رب عن امله ب��ان تس��تضيف الكويت 
او رمبا يس��تضيف العراق قريب��ا مؤمتر اعادة 

اعمار سوريا ومؤمتر اعمار اليمن.

ولف��ت ال��ى ان الكويت ال تعتب��ر هذا املؤمتر 
مجرد جتربة جديدة تك��رس دورها االقليمي 
والعربي والدولي وصدق مساعيها التنموية 
واالنسانية امنا جتربة رائدة ومهمة في اعادة 
العالق��ات العربي��ة العربي��ة م��ن منظ��ور 

املستقبل ومصاحلة والتقدم ومقتضياته .
م��ن جهته دع��ا وزي��ر التخطي��ط العراقي 
الدكت��ور س��لمان اجلميل��ي ف��ي كلمت��ه 
املستثمرين الى الدخول في السوق العراقي 
واالط��الع على الف��رص االس��تثمارية التي 
تقدمه��ا احلكوم��ة العراقية الت��ي قدمت 

ضمانات للمستثمرين.
وق��ال ان احلكومة العراقي س��نت القوانني 
الت��ي متنح ضمانات لالس��تثمار وتس��هيل 
اجراءاتهم مؤكدا ان املس��اهمة في عملية 
اع��ادة االعم��ار ع��ن طري��ق الدخ��ول ف��ي 
االس��تثمارات العراقية متثل رس��الة محبة 
وسالم واستقرار خاصة وان استقرار العراق 

ميثل استقرار للمنطقة كلها.

انطالق اعمال )استثمر في العراق(
لمناقشة سبل اإلعمار

مؤتمر )اعمار العراق( بداية لمرحلة االمن والتنمية

عبدالزهرة محمد الهنداوي* 

بعي��دا عن التفاؤل املفرط او التش��اؤم 
غي��ر املبرر وقريب��ا من الواق��ع .. نحاول 
هن��ا ق��راءة النتائ��ج املتوقع��ة ملؤمت��ر 
الكويت لل��دول املانحة اخل��اص بإعادة  
االعمار وحتقي��ق التنمية ف��ي العراق ، 
فاالس��تعدادات الكبيرة التي تقوم بها 
احلكوم��ة الكويتية وحمل��ة العالقات 
العام��ة الت��ي تضطل��ع به��ا العديد 
من اجله��ات ف��ي مقدمته��ا احلكومة 
العراقي��ة والبن��ك الدول��ي ومنظمات 
االمم املتحدة فضال عن االدارة االمريكية 
وبع��ض العواصم االوربي��ة واخلليجية 
تشير إلى وجود رغبة لدى هذه اجلهات 
من اجل ان يخرج املؤمتر بنتيجة ايجابية 
، وان كان��ت بع��ض اجله��ات تس��عى 
للترويج لنفس��ها عبر مؤمت��ر الكويت 
، وبحس��ب التصريحات التي ادلى بها 
عدد من الس��فراء العامل��ني في بغداد 
وف��ي مقدمته��م الس��فير االمريكي 
دوغ��الس س��يليمان الذي كش��ف عن 
استعداد اكثر من 100 شركة امريكية 
للمس��اهمة في عمليات االعمار ، جاء 
بع��ده الس��فير البريطان��ي ليعلن من 

املوصل ان بالده مس��تعدة للمشاركة 
ف��ي اعم��ار املناط��ق احمل��ررة ، وهن��اك 
السفير االسترالي وسفير دولة اجليك 
وسفير االحتاد االوربي ، اعلنوا جميعهم 
استعداد بالدهم لدعم  جهود احلكومة 
العراقية في حتقي��ق التنمية املطلوبة 
.. ولك��ن ، كما قل��ت ، علينا ان ال نعول 
كثي��را على املس��اعدات والقروض ألمر  
يتعلق بحج��م الدي��ون العراقية التي 
ش��هدت ارتفاع��ا ف��ي معدالتها خالل 
الس��نوات املاضية نتيجة االزمة املالية 
واحلرب ضد االرهاب لتصل إلى ما يقارب 
100 مليار دوالر بني دين خارجي وداخلي 
، ولذل��ك فان اي دي��ون او قروض جديدة 
من ش��أنها زيادة حج��م الدين اخلارجي 
ليصبح مرهقا لالقتصاد الوطني .. ومن 
هنا ميكن ان نصل إل��ى احلقيقة االهم 
في الواقع العراقي اجلديد وهي حقيقة 
االس��تثمار الواعد في جميع احملافظات 
العراقية م��ن دون اس��تثناء ، وفي هذا 
السياق تتحدث احلكومة العراقية  عن 
وضع اس��تراتيجية بعيدة املدى إلعادة 
االعمار تغطي عشر سنوات للمدة من 
2018-2027 ، وهذه اخلطة تس��تهدف 
حتقي��ق التنمي��ة ف��ي ثالث مس��ارات 
التنمي��ة  حتقي��ق  االول   ، اساس��ية 
البش��رية واالجتماعي��ة وهذه تتضمن 

توفي��ر اخلدم��ات في مج��االت الصحة 
االجتماعي��ة  واملصاحل��ة  والتعلي��م 
وتوفير مياه الش��رب وش��بكات اجملاري 
والكهرب��اء  والعمل على تعافي الناس 
واجملتمع ، واملسار الثاني حتقيق التنمية 
االقتصادي��ة من خالل تنفيذ املش��اريع 
القطاعات  االستراتيجية في مختلف 
واس��تثمار االزم��ة في اح��داث  تنمية 

حقيقية ، والثالث النهوض بواقع البنى 
التحتية ..وقد قدرت الكلفة االجمالية 
لألعم��ار بنحو 100 مليار دوالر ، ومعنى 
ه��ذا اننا بحاجة إل��ى 10 مليارات دوالر 
ف��ي كل عام عل��ى مدى اع��وام اخلطة 
املس��ارات  تل��ك  وجمي��ع    ، العش��رة 
والت��ي ال تقتص��ر فقط عل��ى املناطق 
واحملافظ��ات احمل��ررة  -وان كانت االولوية 

له��ذه املناطق وبحس��ب حجم الدمار 
والضرر الذي حلق بكل منطقة من تلك 
املناطق – امنا  تتس��ع ل��كل احملافظات ، 
ومن املؤكد ان مثل هذه االموال في ظل 
استمرار االزمة املالية وارتفاع معدالت 
االنفاق االستهالكي  ، ال ميكن توفيرها  
باالعتم��اد  عل��ى م��ا يجود ب��ه اجملتمع 
الدولي من منح ومساعدات فقط ، بل 

علين��ا البحث عن مص��ادر متويل اخرى 
اكثر فعالي��ة ودميومة ميكن من خاللها 
حتقي��ق التنمية املس��تدامة ، ومن هنا 
تع��ود بن��ا خي��وط البحث إل��ى نقطة 
س��ابقة اش��رنا اليه��ا قب��ل قليل في 
ثناي��ا احلديث ، وهي قضية االس��تثمار 
، فعندما يعلن الس��فير االمريكي عن 
وجود 100 ش��ركة امريكية مس��تعدة 
للعم��ل في الع��راق ، وعندم��ا يتلهف 
رجال االعمال واملستثمرون السعوديون 
للدخول إلى العراق ، فهذا يؤكد بوضوح 
ان افاق االستثمار في العراق ستشهد 
انطالق��ة قوية خالل املرحل��ة املقبلة ، 
اس��تثمار يقوم على اس��اس الشراكة 
احلقيقية بني القطاعني العام واخلاص ، 
او لنقل استثمار يجري من خالل اشراف 
الدولة التي تتولى رس��م السياس��ات 
وإعالن املش��اريع والفرص االستثمارية 
ام��ام  املس��تثمرين ، واعتق��د ان اعالن 
الهيئة الوطنية لالس��تثمار عن وجود 
اكثر من 157 فرصة استثمارية متاحة 
في عموم العراق س��يتم عرضها امام 
الش��ركات العاملية ف��ي مؤمتر الكويت 
م��ن بينه��ا مش��روع القط��ار املعل��ق 
ف��ي العاصمة بغداد ومش��روع مدينة 
احلبانية والرزازة السياحيني ، ومشاريع  
اخ��رى ف��ي مج��ال الس��كن  والنق��ل 

والصناع��ات التحويلية والغاز والزراعة 
واخلدمات وسواها ، ستمثل بداية قوية 
، لتحس��ني البيئ��ة االس��تثمارية في 
البلد ، .. وليس من املناس��ب هنا ونحن 
نتحدث عن املناخ االس��تثماري الواعد 
ان نتج��اوز قط��اع املص��ارف ، الس��يما 
مص��ارف القطاع اخلاص ودورها املنتظر 
ف��ي عمليات متويل املش��اريع التنموية 
ف��ي اط��ار تطبي��ق املعايي��ر احلقيقية 
للشراكة بني القطاعني العام واخلاص ، 
وهذه تعد فرصة  مهمة لهذا القطاع 
احلي��وي الن يلع��ب دورا تنموي��ا فاع��ال  

ويسهم في حتقيق االستقرار املالي 
عموما ، وبصرف النظر عن النتائج التي 
ننتظرها من مؤمتر الكويت ، فهي قطعا 
س��تكون نتائج ايجابية  سواء حصلنا 
عل��ى اموال ام لم نحصل ، فاملؤمتر ميثل 
فرصة حقيقية ام��ام العراق للتعريف 
بواقع��ه التنموي واالس��تثماري ، كما 
ان��ه يعد مناس��بة مهم��ة الن يعترف 
اجملتمع الدولي بالتزاماته االخالقية  ازاء 
العراق الذي تعرض لضرر فادح بس��بب 
مواجهته لإلرهاب ، ه��ذا االرهاب الذي 
كان يهدد العالم بأس��ره ، ولو ال صمود 
العراق بوج��ه داعش ومن ث��م القضاء 
عليها ، فلرمبا كان��ت اخلريطة العاملية 

مختلفة عما هي عليه االن . 

 مؤتمر الكويت .. وفرص اعادة االعمار وتحقيق التنمية في العراق

الصباح الجديد-متابعة
اك��د رئيس الهيئة الوطنية لالس��تثمار 
ف��ي الع��راق الدكت��ور س��امي االعرجي 
الي��وم االربعاء ان العراق صار دولة محررة 
باقتصاد مس��تقر ودون قي��ود على نقل 

االصول واالموال.
وقال االعرجي في جلس��ة حوارية ضمن 
برنام��ج مؤمتر )اس��تثمر في الع��راق( ان 
البني��ة التحتية ف��ي الع��راق حتتاج الى 
اعم��ار مث��ل القطاع االس��كاني خاصة 
املناط��ة الت��ي حررت مما يس��مى تنظيم 

الدولة االسالمية )داعش( موضحا ان هذا 
القطاع فيه فرص استثمارية واعدة.

واض��اف ان القط��اع الزراعي ف��ي العراق 
ميثل فرصة ممتازة لالستثمار نظرا حلاجة 
العراق الى االمن الغذائي داعيا في الوقت 
نفس��ه الى االس��تثمار ف��ي القطاعات 

الصناعية والنفطية.
واش��ار االعرجي الى خطط تطوير النقل 
وس��كك احلدي��د وربطها من بغ��داد الى 
املوص��ل ث��م ربطه��ا بطريق احلري��ر الى 

الصني مرورا بايران.

وذكر ان العراق يسعى الى بناء ما يقارب 
25 أل��ف وح��دة س��كنية في ع��دد من 
احملافظات كخطوة اولى اضافة الى عدد 

من الفنادق واجلامعات واملستشفيات.
واك��د االعرج��ي اهتمام الع��راق باجلانب 
الس��ياحي خاصة في مناطق الش��مال 
الت��ي تتميز باجل��ذب الس��ياحي اضافة 
الى تطوير كافة املناطق الس��ياحية في 

العراق.
من جهته ق��ال املدير االقليمي للش��رق 
االوس��ط وش��مال افريقيا في مؤسسة 

ان  مخل��وف  مؤي��د  الدولي��ة  التموي��ل 
املؤسس��ة تس��تثمر 7ر1 مليار دوالر في 
العراق عالوة على البحث عن فرص متويل 

اكبر لتعزيز االستثمار في العراق.
واض��اف ان حترير قط��اع االس��تثمار في 
العراق ميثل حتدي��ا خاصة وان احلكومة ال 
تسطيع االستمثار في كافة القطاعات 
مؤكدا احلاجة الى دخول مستثمرين في 

السوق العراقي.
املؤسس��ة  اس��تعداد  مخل��وف  واك��د 
الراغب��ني  املس��تثمرين  م��ع  للتع��اون 

باالس��تثمار في العراق مضيفا ان العراق 
ميثل سوقا استثماريا واعدا ومفتوحا.

واف��اد ب��أن املؤسس��ة ه��ي ذراع القطاع 
اخلاص للبن��ك الدولي وتعمل على تقدمي 
املش��وره ل��دى املس��تثمرين ف��ي كافة 

القطاعات السيما البنى التحتية.
واوض��ح مخل��وف ان املؤسس��ة تدع��م 
القط��اع اخل��اص الس��يما في االس��واق 
الناش��ئة مبينا  واالقتصادات  الصعب��ة 
ان متويل املؤسس��ة في منطقة الش��رق 
االوسط وش��مال افريقيا يقارب امللياري 

دوالر.
من جانب��ه اكد مدير مكتب مؤسس��ة 
التموي��ل الدولي��ة ف��ي العراق زي��اد بدر 
س��عي احلكوم��ة العراقية ال��ى تقليل 
االعتم��اد على النفط وتعزيز دور القطاع 
اخل��اص اضافة الى توفي��ر فرص وظيفية 

واستثمارية في العراق.
وقال بدر ان املؤسس��ة بدأت مش��روعها 
االول مع العراق ع��ام 2005 بالتعاون مع 
البنك املرك��زي الكويتي ومصرف عراقي 
وه��ذا كان اول اس��تثمار خارج��ي ف��ي 

مصرف خاص بالعراق.
وب��دوره ق��ال اختصاص��ي اول بالقط��اع 
اخل��اص مبجموعة البن��ك الدولي محمد 
عبدالق��ادر ان اجملموعة عملت في العراق 
منذ س��نوات ف��ي مجال االص��الح لكي 

جتعله جاذبا لالستثمار.
وذكر انه في ع��ام 2016 وصل اليه طلب 
من رئيس مجلس الوزراء واثناء االجتماع 
طلبوا منه التحضي��ر لالنتصار والعمل 
على ما بعد احلرب لالستثمار في العراق 

في مختلف القطاعات

العراق دولة محرره تمتلك اقتصادا مستقرا

جانب من مؤمتر اعمار العراق في الكويت

تغطية لمؤتمر دعم العراق



بغداد - سطو مسلح 
ذك��ر مص��در امني ف��ي قي��ادة عمليات 
بغداد ام��س الثالثاء، عن اعتقال عصابة 
للسطو املسلح جنوب غربي العاصمة.

وقال املص��در االمني إن "القوات األمنية 
ف��ي قي��ادة عملي��ات بغ��داد متكنت من 
إلقاء القبض عل��ى متهمني اثنني خالل 
قيامهما بعملية سطو على منزل احد 
املواطنني في منطقة السيدية ببغداد" 
، مضيفا انه "ضبط بحوزتهما مسدس 

صوتي، ومبلغ من املال".
على صعيد متصل افاد املصدر إن "عبوة 
ناس��فة كان��ت موضوع��ة بالق��رب من 
محال جتارية مبنطقة الراشدية، شمالي 
بغ��داد، انفج��رت، صباح ي��وم امس ، ما 
أس��فر عن إصابة مدني��ني اثنني بجروح 

متفاوتة".

ديالى – انفجار عبوة 
أفاد مسوؤل محلي في محافظة ديالى 
ام��س الثالث��اء ، بأن راع��ي جاموس قتل 
بانفجار عبوة ناس��فة ش��مال ش��رقي 

احملافظة.
وق��ال رئيس مجل��س قض��اء املقدادية، 
ناس��فة  "عب��وة  إن  التميم��ي  عدن��ان 
كان��ت موضوع��ة ف��ي أرض زراعية قرب 
قرية البازول ش��مالي القضاء، انفجرت، 
صباح ي��وم امس ما اس��فر ع��ن مقتل 
راعي جام��وس كان متواجدا في املكان" 
، مضيف��ا ان "االجه��زة االمنية فتحت 

حتقيقا باحلادث ".

صالح الدين – هجوم مسلح 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س الثالث��اء ان ثالث��ة 

مواطنني استش��هدوا بهجوم مس��لح 
في ساعة متأخرة من ليلة امس االثنني 
في قض��اء الدجي��ل جنوب��ي محافظة 

صالح الدين.
ان "مجموع��ة  وذك��ر املص��در االمن��ي 
مسلحة اس��تهدفت منزالً في منطقة 
اجلمهوري في الدجيل بواسطة أسلحة 
متنوعة ما أودى بحياة 3 أشخاص وجرح 
3 آخري��ن جميعهم م��ن عائلة واحدة" ، 
مضيفا ان "القوات األمنية في احملافظة 
ش��رعت بعملية تفتيش واس��عة بحثاً 
ع��ن الفاعل��ني وفتحت حتقيق��اً باحلادث 

ملعرفة مالبساته". 

النجف – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني في مديرية شرطة 
واملنش��آت،  االش��رف  النجف  محافظة 
ام��س الثالثاء، عن الق��اء القبض على 6 

مطلوبني للقضاء مبواد قانونية مختلفة 
في احملافظة.

وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
الس��يطرات  ان  "قس��م  اس��مه  ع��ن 
والط��رق اخلارجي��ة متكن��ت م��ن الق��اء 
القبض على 5 م��ن املطلوبني على وفق 
مواد قانونية مختلفة"، مش��يرا الى انه 
"مت الق��اء القب��ض على مطل��وب واحد 
على وفق امل��ادة اربعة اره��اب في احدى 
الس��يطرات اخلارجية وه��و مطلوب الى 

إحدى احملافظات اجملاورة ومت تسليمه".

كربالء – اعتقال هارب
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كربالء ام��س الثالث��اء ان مف��رزة امنية 
الق��ت القب��ض عل��ى متهم ه��ارب من 

العدالة في احملافظة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 

عن اسمه ان مفرزة امنية القت القبض 
على املتهم الصادر بحقه امر قبض على 
وفق امل��ادة 446 من القان��ون العراقي" ، 
مضيف��ا ان "املطلوب أحيل الى قس��م 
مكافحة االجرام حيث مت متابعة املتهم 

ملدة ثالثة اّيام متتالية".

الديوانية – ممارسة امنية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة ام��س الثالثاء ان تش��كيالت 
من الش��رطة تواصل ممارساتها األمنية 
ملالحق��ة املطلوبني وتنفي��ذ أوامر إلقاء 

القبض الصادرة من القضاء .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان ه��ذه العملية ش��ملت 
مناط��ق عدة في احملافظ��ة حيث متكنت 
مفارز مركز غماس والزوراء والش��افعية 
والس��نية م��ن إلق��اء القب��ض عل��ى 6 

متهمني مطلوبني بقضايا مختلفة من 
بينها جنائية تتعل��ق بتحرير صك بدون 

رصيد.

ذي قار – عملية امنية 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي ق��ار ام��س الثالثاء ان قوة مش��تركة 
نف��ذت عملي��ة أمنية واس��عة ش��مال 
احملافظ��ة ف��ي ناحي��ة  الفج��ر واملناطق 

احمليطة بها وقرية الصينية 
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان ه��ذه العملي��ة نف��ذت 
ضم��ن اخلطط األس��تباقية التي جتريها 
الق��وات األمنية بني احلني واألخر لضمان 
 امن احملافظات اجلنوبي��ة في إطار حزمة 
إجراءات احترازية ملنع اس��تغالل اجملاميع 
اإلرهابي��ة   لتلك املنطقة ف��ي عمليات 

التسلل إلى حدود املدن اآلمنة. 

البصرة – عملية دهم 
اك��د مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البصرة امس الثالث��اء، القاء 
القب��ض على مته��م بحوزته اس��لحة 

متنوعة جنوبي احملافظة.
وذكر املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه انه "م��ن خالل تكثي��ف اجلهود 
في مطاردة اخلارجني عن القانون لبسط 
األم��ن واالس��تقرار، متكنت مف��ارز فوج 
ط��وارئ الش��رطة اخلام��س بع��د نصب 
سيطرة مفاجئ في قضاء ابي اخلصيب 
)منطقة ابو فلوس( جنوبي احملافظة من 
القاء القبض على متهم يستقل عجلة 
نوع س��تاركس ضبط بحوزته اس��لحة 
متنوعة" ، مضيفا ان "االس��لحة كانت 
و)5(  كالش��نكوف  بندقي��ة   )3( تض��م 
مخازن عتاد كالشنكوف و800 اطالقة . 

ضبط عصابة للسطو المسلح في السيدية غربي بغداد * مقتل ستة افراد بهجوم مسلح جنوبي صالح الدين
  اعتقال ستة مطلوبين في مناطق متفرقة من كربالء * ممارسة امنية لمالحقة المطلوبين في الديوانية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة العيادات الطبية الش��عبية امس 
الثالث��اء ع��ن ب��دء جتهي��ز عياداته��ا ف��ي بغداد 
واحملافظات بأدوية األمراض املزمنة والعامة لشهر 

شباط اليوم األربعاء ولغاية 22 منه .
وذك��ر مدير عام الدائرة الدكت��ور حازم عبد الرزاق 
اجلميلي تبدأ الدائرة ومن خالل قس��م الصيدلة 
واخمل��ازن بتوزي��ع األدوي��ة العام��ة واملزمن��ة على 
عياداته��ا الطبية الش��عبية واالستش��ارية في 

عموم العراق والصيدلية املركزية اليوم األربعاء.
وأش��ار املدير الع��ام إلى أعداد ج��دول يبني تاريخ 
التس��لم لكل عي��ادة في بغ��داد وكل محافظة 
لتالف��ي حصول اإلرباك أو اخلل��ل في أثناء التوزيع 
أو االزدحام مما يعرقل عملية التجهيز إال أن أعداد 
اجلدول يضمن االنس��يابية في العمل ، مؤكدا ان 
توزيع األدوية على املواطنني يتم من خالل بطاقة 
دوائية مكت��وب فيها كمية حصت��ه من األدوية 
ونوعها لذلك يتم تعليق جدول التحصيص فوق 
صيدلية كل عيادة طبية ش��عبية أو استشارية 
وذلك لضمان حصة كل مراج��ع وتفاديا حلصول 
حاالت فس��اد أو س��رقات مما يصب في املصلحة 

العامة .

البصرة ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مجلس محافظة البصرة، االثنني، تش��ريع 
قان��ون يقضي بف��رض جباية مقداره��ا %1 على 
البضائ��ع املس��توردة من خ��الل املناف��ذ احلدودية 
الواقع��ة في احملافظة لالس��تفادة في تلك املبالغ 
في تنفيذ أعمال ومش��اريع تشمل صيانة الطرق 

املؤدية الى املنافذ.
وقال��ت رئيس جلنة االعم��ار والتطوير في مجلس 
احملافظ��ة زهرة حم��زة البج��اري ف��ي تصريحات 
صحفية إن "مجلس احملافظة صوت خالل جلسة 
عقده��ا ف��ي مق��ره على قان��ون محل��ي يقضي 
بف��رض %1 على البضائ��ع املس��توردة عن طريق 
املنافذ احلدودية البرية والبحرية )املوانئ( املوجودة 
ف��ي احملافظة"، مبين��ة أن "مبالغ اجلباية س��وف 
تخصص لتنفيذ مش��اريع وأعمال تشمل صيانة 

الطرق املؤدية الى املنافذ احلدودية".
ولفتت البجاري الى أن "الطرق املؤدية الى املنافذ 
احلدودي��ة في احملافظة تضررت كثيراً خالل األعوام 
املاضية من جراء كثرة الش��احنات التي تسلكها 
يومي��اً وه��ي محملة مبختل��ف أن��واع البضائع"، 
مضيفة أن "احلكومة احمللية ال تتوفر لديها أموال 
لصيانة تلك الطرق مع انها تشهد يومياً حوادث 

مرورية تتسبب بإزهاق أرواح مواطنني".

اليوم .. الشعبية 
تجهز عياداتها بأدوية 

االمراض المزمنة

جباية 1 % على البضائع 
المستوردة عن طريق 

منافذ البصرة

الملف األمني

العبادي: نخطط جلعل العراق ضمن
القوى االقتصادية العشرين االقوى في العالم

وكان��ت اعمال مؤمتر اس��تثمر في الع��راق والذي 
تنظم��ه غرف��ة جت��ارة وصناع��ة الكوي��ت ضمن 
فعالي��ات مؤمت��ر الكوي��ت الدول��ي الع��ادة اعمار 
العراق، قد بدأت امس، وتناولت اجللسة االفتتاحية 
منها، البيئة املواتية ملشاركة القطاع اخلاص في 
اع��ادة اعمار العراق وش��ارك فيه��ا كل من رئيس 
غرفة جت��ارة وصناعة الكويت عل��ي الغامن ورئيس 
الهيئة الوطنية لالستثمار سامي االعرجي ووزير 

التخطيط سلمان اجلميلي.
وبح��ث املؤمتر خالل جلس��اته اخملتلفة موضوعات 
عدة شملت بيئة االس��تثمار في العراق وبرنامج 
االصالح وسبل اعادة االعمار الى جانب استعراض 
ف��رص القط��اع اخل��اص من خ��الل ع��رض جتارب 
استثمارية ناجحة والفرص الرئيسية االستثمارية 
في العراق ودور مؤسس��ة التموي��ل الدولية بهذا 
الش��أن، وهي املؤسس��ة التي أبدت اس��تعدادها 
للتع��اون م��ع املس��تثمرين الراغبني باالس��تثمار 
في الع��راق على لس��ان املدير االقليمي للش��رق 
االوس��ط وش��مال افريقيا فيها، مؤي��د مخلوف 
والذي أضاف ان العراق ميثل سوقا استثماريا واعدا 
ومفتوحا، مفيدا بأن املؤسس��ة هي ذراع القطاع 
اخلاص للبنك الدولي وتعمل على تقدمي املش��وره 
للمس��تثمرين ف��ي كاف��ة القطاع��ات وخاص��ة 
البنى التحتية وتدعم القطاع اخلاص، س��يما في 
االس��واق الصعب��ة واالقتصادات الناش��ئة مبينا 
ان متويل املؤسس��ة في منطقة الش��رق االوسط 
وشمال افريقيا يقارب امللياري دوالر، وانها تستثمر 
7ر1 مليار دوالر ف��ي العراق عالوة على البحث عن 

فرص متويل اكبر لتعزيز االستثمار في العراق.
جتدر اإلش��ارة إلى أن مؤمت��ر الكويت الدولي إلعادة 
إعمار العراق انطلق امس مبشاركة عدد من الدول 
املانحة، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ورئاس��ة 
خم��س جه��ات، ه��ي االحت��اد االوروب��ي، والعراق، 
والكوي��ت، واألمم املتح��دة والبن��ك الدولي؛ بهدف 
حش��د الزخم لرف��ع املعاناة عن مالي��ني النازحني 
واملتضرري��ن العراقي��ني م��ن ضحايا احل��رب على 
اإلرهاب، فضال عن إع��ادة إعمار املناطق احملررة من 

اإلرهاب واملناطق احملتاجة إلى املساعدات.

الزراعة النيابية تطالب احلكومة بتدخل فوري 
ملواجهة اخطار سد اليسو

وأس��تطرد أن "الرؤية اجلديدة ل��وزارة املوارد املائية 
ال تفضل وجود مجلس وطني للسياسات املائية، 
أمن��ا تكتفي بلجن��ة عليا برئاس��ة رئيس مجلس 
ال��وزراء حيدر العبادي ومت اقصائن��ا من عضويتها 

مؤخراً السباب جنهلها".
وأكد أن "املعطيات احلالية تفيد بأن العراق مقبل 
عل��ى كارثة بيئية بالتزامن م��ع قرب حلول فصل 
الصيف، كون الش��تاء بدأ خالياً من االمطار، يأتي 
ذلك بالتزام��ن مع عدم وجود ايرادات مائية وخزين 

استراتيجي وادارة حكيمة للملف".
وأورد التميم��ي أن "اخلب��راء ابلغون��ا بعدم احلاجة 
إلى س��دود جديدة، كون املتوفرة حالياً تعاني من 
فراغ خزني كبير، وأن س��بب انش��اء تلك السدود 
في وقته��ا بكثرة ملواجهة الفيضانات التي جتتاح 

دول املصب".
ولفت إلى أن "ملف املياه بحاجة إلى تخصيصات 
مالية تتعلق بالري احلديث والنقل وحفر القنوات 

واعادة تدوير املياه الثقيلة".
وأنتقد التميمي "جتربة انش��اء سدود في مناطق 
الس��يول الت��ي صرف��ت عليه��ا ملي��ارات تتعلق 
بحصاد االمط��ار لكنها حتولت إلى اماكن طينية 

ولم تقدم خدمات فعلية".
وش��كا التميمي من "عدم التنسيق بني الوزارات 
املعنية التي تستعمل املياه أو تلوثه، كما هو حال 
وزارة الزراعة في عدم تثقفها املزارعني باستخدام 
طرق الري احلديثة بالرش، وكذلك احلال بالنس��بة 
لوزارة االس��كان واالعمار والبلديات في ما يتعلق 
بانش��اء مصان��ع حتلي��ة املي��اه، في ح��ني أن وزارة 
اخلارجية لم تقم بدورها الرئيس��ي للتفاوض مع 

دول اجلوار".
وأشار إلى أن "اجلانب التركي استخدم ملف املياه 
ضد العراق سياس��ياً وبعد ضغوط مت تأجيل ملء 
س��د اليس��و إلى حزيران وهو حل ليس بكاف، بل 
على احلكومة أن تعمل على ايجاد حل دائم كونه 
يحمل طاقة استيعابية تقدر ب� 8 مليار متر مربع 
من ح��وض نهر دجلة الذي يعاني ف��ي العراق من 

نقص حاد".
ودعا إلى "استخدام ملف التجارة اخلارجية حيث 
يستورد العراق سنوياً من تركيا مبا يعادل 10 مليار 

دوالر ملواجهة ملف املياه".
وأكمل التميمي بالقول إن "اجلانب التركي يتهم 
العراق بس��وء االدارة املائية واله��در وعدم االلتزام 

باملعايير الدولية وهذه حجج واهية".
م��ن جانبه، ذكر رئي��س االحتاد الع��ام للجمعيات 
الفالحية حيدر العبادي في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "خطة وضعت بالتنس��يق مع وزارتي 
املوارد املائية والزراعة ملواجهة موضوع قلة عملية 

سقي االراضي".

الكويت: استيراد الغاز العراقي
في مراحله النهائية

واعل��ن وزير النف��ط الكويتي ف��ي 10 كانون االول 
2017 ع��ن االتف��اق مع الع��راق على اس��تيراد 50 
ملي��ون ق��دم مكعب يومي��اً من الغ��از الطبيعي 
كمرحلة أولى، فيما بني وزير النفط العراقي جبار 
اللعيب��ي أن موع��د توقيع العق��د مرتبط ببعض 

األمور اللوجستية واألسعار.

املفوضية مستعدة مالياً ولوجستياً
إلجراء االنتخابات في موعدها

وبني إن " املفوضية مس��تعدة مالياً ولوجس��تياً 
إلجراء االنتخابات حيث جتاوزنا كل التحديات لدى 
إطالق كل التخصيص��ات املالية املطلوبة"، الفتا 
إلى أن "العائق الوحيد لدينا االن، قوائم املرشحني 
إذ لم يق��دم أي حزب قائمة مرش��حيه حلد اليوم 

وذلك خلل يعود على تلك األحزاب". 
ومن جانبها أك��دت اللجنة القانوني��ة النيابية ، 
أمس الثالثاء ، إن جلس��ة تعديل قانون االنتخابات 
كانت غير قانونية بس��بب مخالفة رئيس البرملان 
سليم اجلبوري للنظام الداخلي، فيما أشارت إلى 
إن ، تعديل قانون االنتخابات كان باطال )بحس��ب 

تعبيرها( 
وقال مقرر اللجنة زانا سعيد لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن "جلس��ة تعديل قان��ون االنتخابات يوم 
األحد املاضي كانت غير قانونية بس��بب مخالفة 
رئيس البرملان س��ليم اجلب��وري للنظام الداخلي"، 
مش��يرا إلى ان "اجللس��ة عقدت بنص��اب قانوني 

ق��دره 165 نائبا ولكن حصلت بعدها انس��حابات 
لنحو 30 نائباً ما يعني إن اجللسة فقدت النصاب 
القانوني ولك��ن رئيس البرمل��ان برغم ذلك مضى 

بالتصويت على تعديل القانون ".
وأوضح إن "تعدي��ل قانون االنتخاب��ات كان باطال 
ألن م��ا بني عل��ى باطل فهو باط��ل"، الفتا إلى إن 
"تعديل قانون االنتخاب��ات جاء على وفق مصالح 
بعض رؤس��اء الكتل السياس��ية وق��د مت إهمال 
مقترحات عديدة منها منع ترشيح الفاسدين أو 

مزدوجي اجلنسية في االنتخابات املقبلة".
ومن جهته كش��ف  النائب عن التحالف الوطني 
عل��ي البديري , أم��س الثالثاء , ع��ن عزم مجلس 
الن��واب إع��ادة التصوي��ت عل��ى تعدي��ل قان��ون 
االنتخابات النيابية  بشأن السماح حلملة شهادة 

اإلعدادية بخوض االنتخابات املقبلة.
وق��ال البدي��ري لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘  إن 
"مجلس النواب قرر إع��ادة التصويت على تعديل 
قانون االنتخابات النيابية وما يتعلق منه بالسماح 
حلملة شهادة اإلعدادية بخوض االنتخابات املقبلة 
بسبب خالفات خاصة بعدم اكتمال النصاب في 

اجللسة السابقة".
 وأضاف أن " تصويت البرملان في اجللسة السابقة 
كان بنقض فاضح للنصاب القانوني"، مستبعدا 
" العم��ل بالتعديل اجلديد في حال متريره من قبل 

مفوضية االنتخابات بسبب ضيق الوقت".
الكت��ل  أمهل��ت  ق��د  "املفوضي��ة  أن  وأوض��ح 
السياسية حتى يوم الغد اخلميس إلرسال قوائم 
املرش��حني ما يعني عدم إمكانية مصادقة رئيس 

اجلمهورية على التعديل ".
ودعت املفوضية العليا لالنتخابات ، أمس الثالثاء 

، الكتل السياس��ية إلى تقدمي أسماء مرشحيها 
لالنتخاب��ات النيابي��ة ، مبين��ا إن ، الوقت املتبقي 
للتس��جيل نهاية الدوام الرس��مي لي��وم غد وال 

توجد أي نية للتمديد

تيلرسون: التحالف الدولي
حرر 98 % من األراضي العراقية

،بينما ستناقش جلسة العمل الثانية، بحث أطر 
مكافح��ة اإلرهاب على مس��توى العالم، خاصة 

جهود التحالف في محاربة تنظيم " داعش ".
وتكتس��ب دورة هذا االجتماع أهمية كبيرة، نظرا 
ألن��ه األول ألعضائه بعد اإلعالن رس��ميا عن حترير 

العراق من عناصر تنظيم داعش.
وجتدر اإلش��ارة إلى أنه مت تشكل التحالف الدولي 
ضد داعش فى 11 س��بتمبر 2014؛ حيث متيز منذ 
اللحظ��ة األول��ى بتف��رد عضويته ونط��اق عمله 
والتزاماته، إذ التزم التحالف الدولي بدحر تنظيم 
داعش وإحلاق الهزمية به، وحرص أعضاء التحالف، 
البال��غ عدده��م 74 عضوا، من��ذ اللحظة األولى 
لتش��كيله، على الوقوف أمام داعش على جميع 
اجلبه��ات، والعمل على هدم ش��بكاته، والتصدي 

لطموحاته بالتوسع العاملي.

ضبط آثار سومرية تقدر
بـ 10 ماليني دوالر في املوصل

كم��ا مت رصد عملي��ات تهريب لآلث��ار من املتحف 
الوطني خالل العام 2008 أشار إليها تقرير لديوان 
الرقابة املالية آنذاك، علماً أن عمليات التهريب ما 
تزال قائمة السيما في املناطق النائية التي تفتقر 

إلى احلماية احلكومية.

تتمات ص1

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أعلن حتالف ق��وى املعارضة في اقليم 
تفاهم��ات  ال��ى  توصل��ه  كردس��تان، 
لتش��كيل حتالف مع اطراف سياسية 
عراقي��ة، به��دف تش��كيل حكوم��ة 
اغلبية سياسية تضم جميع مكونات 
البرملاني��ة  االنتخاب��ات  بع��د  الب��الد، 
املقبل��ة، تأخ��ذ على عاتقه��ا محاربة 
الفس��اد وحتقيق التوافق السياس��ي، 
في مس��عى منه لتولي زم��ام املبادرة 
واعادة العالقات املتش��نجة الى سابق 

عهدها مع العراق.
واك��د عض��و الهيئة القيادي��ة العليا 
في حركة التغيير ش��ورش حاجي، ان 
حتال��ف املعارض��ة الذي يض��م حركة 
التغيير واجلماعة االس��المية وحتالف 
الدميقراطي��ة والعدالة، اج��رى مؤخرا 
مباحثات في بغداد مع القوى واالطراف 
السياس��ية العراقي��ة، وكان��ت االراء 
متفقة على تشكيل حكومة اغلبية 
سياس��ية في بغداد، بع��د االنتخابات 
البرملاني��ة املقبل��ة، مؤك��دا ان اخفاق 
االحت��اد الوطن��ي واحل��زب الدميقراطي 
وع��دم ايالئهم��ا االهتم��ام املطل��وب 
بالعالقة مع بغ��داد، احلقا ضررا كبيرا 

باالقليم ودوره في العراق.   
وتس��عى اطراف املعارض��ة في اقليم 
كردس��تان لتحقيق االغلبية العددية 
عب��ر احلصول عل��ى اص��وات الناخبني 
خ��الل االنتخاب��ات البرملاني��ة املقبلة، 
النه��اء حكم حزبي الس��لطة اللذين 
اخفق��ا خ��الل ال 26 عام��اً التي متثل 
فترة حكمهم��ا لالقلي��م، من حتقيق 
القدر االدنى م��ن اخلدمات للمواطنني، 
فضالً عن تس��ببهما في اهدار وتبديد 
ث��روات االقليم، واستش��راء الفس��اد 
واحملس��وبية واحلكم العائل��ي القبلي، 
ووقوع االقليم حتت طائلة ديون كبيرة 
تعجز معها حكومة االقليم عن منح 

رواتب املوظفني.    
التغيي��ر  حرك��ة  ان  حاج��ي  واك��د 
والتحالف الذي متثله اتفقت مع اطراف 
عراقية على تشكيل حكومة اغلبية 
سياسية في البالد، في مسعى منها 
العادة الروح ال��ى العالقات التي تردت 
في االونة االخيرة نتيجة للتعامل غير 
املس��ؤول حلزبي السلطة في االقليم، 
وع��دم االهتم��ام بالتحذي��رات الت��ي 

اعلنت عنه��ا قوى املعارضة، من اجراء 
االس��تفتاء وتداعياته على مستقبل 
االقلي��م ووضعه في العراق، واردف "ان 
شعب كردس��تان ال ينبغي ان يتحمل 
االخطاء التي ارتكبتها السلطات في 
االقلي��م والصراع��ات اجلارية بني اربيل 

وبغداد.
ب��دوره حم��ل عض��و مجل��س النواب 
القيادي ف��ي حركة التغيير هوش��يار 
عبد اهلل حكومة االقليم املس��ؤولية 
وراء قط��ع ميزاني��ة االقلي��م من قبل 
احلكوم��ة االحتادية، وق��ال في تصريح 
للصب��اح اجلدي��د، ان الس��بب الرئيس 
وراء االزم��ة احلالية بني اربي��ل وبغداد، 
يكمن في عدم التزام وتنصل حكومة 
االقليم، من اغل��ب االتفاقات الثنائية 
الت��ي وقعتها مع احلكوم��ة االحتادية، 
والتي ادرج��ت ضمن قوان��ني املوازنات 
الس��ابقة، لتس��ليم نف��ط االقلي��م 
وغيره من الواردات لقاء حصولها على 

حصتها من املوازنة االحتادية.
واك��د عبد اهلل ان اته��ام بغداد بقطع 

روات��ب موظفي االقليم اكذوبة كبيرة 
بالدرج��ة  وه��و  واقع��ي،  غي��ر  وكالم 
االس��اس يعود الى عدم حتلي حكومة 
االقليم باملسؤولية، وتنصلها مما يترتب 
على عاتقها جتاه بغداد وفقا للدستور، 
واردف "ان حكوم��ة االقليم بدأت ببيع 
موافق��ة  دون  م��ن  النف��ط  وتهري��ب 
احلكومة االحتادية عبر الصهاريج منذ 
ع��ام 2008، وه��ي كان��ت ترفض على 
ال��دوام تس��ليم واردات النفط، فضالً 
ع��ن وارات املنافذ احلدودي��ة والكمارك 
واملطارات الى بغداد، وكانت في الوقت 
ذاته تطالب احلكومة االحتادية مبنحها 
حصته��ا م��ن املوازن��ة العام��ة، وهو 
ما ال يقبل��ه اي منصف، مش��يرا الى 
ان حكوم��ة االقلي��م تصرف��ت بنفط 
االقلي��م وباعته وتس��لمت امواله من 
الشركات العاملية مس��بقاً، وان نفط 
االقلي��م اتفق عل��ى تس��ليمه لهذه 

الشركات لغاية عام 2021.
وتابع ان اقليم كردس��تان يسعى حتت 
ذريع��ة الش��عارات القومي��ة الزائفة، 

للتنص��ل م��ن التزامات��ه املالي��ة جتاه 
الع��راق، ويطال��ب ف��ي الوق��ت ذات��ه 
بحقوقه من املوازنة التي عدها س��لة 
موحدة الميكن استثناء واردات االقليم 
منه��ا، اذا كان يري��د احلص��ول عل��ى 

مستحقاته منها.  
واش��ار عبد اهلل الى ان حركة التغيير 
تؤيد تشكيل حكومة اغلبية سياسة 
في العراق، بع��د االنتخابات البرملانية 
املقبل��ة، وان التحال��ف الوطني الذي 
تش��كل التغيي��ر نوات��ه االساس��ية، 
يعم��ل على تطبيع العالقة مع بغداد، 
واخ��راج الب��الد من تبع��ات احملاصصة 

املقيتة.
م��ن جهته اك��د رئيس جلن��ة الطاقة 
والث��روات الطبيعي��ة ش��يركو جودت 
ان الس��لطات احلالي��ة ف��ي االقلي��م 
مس��تفيدة م��ن الفس��اد واالوض��اع 
االس��تثنائية واالزم��ات الراهن��ة ف��ي 
االقلي��م، وه��و م��ا اعتب��ره العقب��ة 
الرئيس��ة امام اج��راء اي اصالح جدي 

في االقليم. 

بدوره عبر نائب رئيس حكومة االقليم 
قب��اد طالباني عن امله، في ان ال تقف 
املصال��ح احلزبية املتضاربة عقبة امام 
تأمني رواتب موظفي االقليم، من قبل 

احلكومة االحتادية.
واض��اف طالبان��ي ف��ي منش��ور على 
صفحته في موقع التواصل االجتماعي 
في��س بوك تابعته الصب��اح اجلديد، ان 
التدقيق في قوائم وس��جالت مرتبات 
حكوم��ة االقلي��م من قب��ل احلكومة 
االحتادية اجراء طبيعي، معلنا ارس��ال 
قوائم مالكات موظف��ي االقليم التي 
احصيت مؤخرا عبر نظام التس��جيل 
االلكتروني البايومتري، بهدف تسهيل 
عمل اللج��ان الفنية وآلي��ة التدقيق 
الت��ي جتريه��ا اجله��ات املعني��ة ف��ي 

احلكومة االحتادية.  
وبينم��ا عبر طالباني ع��ن امله في ان 
تطب��ق االلي��ة ذاته��ا في مؤسس��ات 
احلكوم��ة االحتادي��ة، دع��ا ال��ى ع��دم 
اخضاع قضية ارس��ال رواتب موظفي 
االقلي��م، الى اية اهداف سياس��ية او 

مصالح حزبية ضيقة.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة اعل��ن وزي��ر 
اخلارجية الفرنس��ية جان إيف لودريان 
دعم بالده حلل املش��كالت العالقة بني 
أربي��ل وبغداد على أس��اس الدس��تور 
العراقي، معبراً عن أمله في أن تسفر 
احملادثات التي بدأت بني حكومة إقليم 
كردس��تان واحلكوم��ة االحتادي��ة ع��ن 
نتائ��ج ايجابي��ة، تفضي إلى تدش��ني 
حوار جاد حلل جميع املس��ائل العالقة 

بني الطرفني.
لودري��ان اضاف بعد وصول��ه إلى أربيل 
االقلي��م  حكوم��ة  برئي��س  ولقائ��ه 
نيجيرف��ان بارزاني ام��س االول االثنني، 
أن فرنس��ا ستس��اعد وتدع��م ح��ل 
االش��كاالت العالقة بني اربيل وبغداد، 
وهي حت��ث اجلانبني عل��ى التوصل إلى 
حلول مش��تركة، مش��يدا باملباحثات 
اجلارية وما متخض عنها من تش��كيل 
جلان فنية للعمل على حلحلة اخلالفات 
ومعاجلة امللفات والعقبات التي تق�ف 

امام تطبي�ع العالقات مجددا.

شورش حاجي: ان تحالف 
المعارضة الذي يضم 
حركة التغيير والجماعة 
االسالمية وتحالف 
الديمقراطية والعدالة، 
اجرى مؤخرا مباحثات 
في بغداد مع القوى 
واالطراف السياسية 
العراقية، وكانت االراء 
متفقة على تشكيل 
حكومة اغلبية سياسية 
في بغداد، بعد االنتخابات 
البرلمانية المقبلة

جانب من اجتماع سابق لقوى املعارضة في اإلقليم

فيما حملت حزبي السلطة تردي العالقات بين بغداد واربيل

قوى المعارضة في اإلقليم تحقق تفاهمات
لتشكيل حكومة أغلبية سياسية اتحادية
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محليات 4

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الصناعة واملعادن عن 
مجموع وطبيعة الس��لع واملنتجات 
الش��ركات  ف��ي  املنتج��ة  احمللي��ة 
واملعام��ل التابعة له��ا املتخصصة 
الغذائية  بش��تى اجملاالت الصناعية 
والدوائية والهندس��ية والنسيجية 
واالنش��ائية  والكيمياوية  واجللدي��ة 
وااللكتروني��ة  والكهربائي��ة 
وامليكانيكي��ة والبالغ��ة اكث��ر م��ن 
مس��تحضرا  و)360(  منتج��ا   )270(
دوائي��ا ذات نوعي��ات وج��ودة عالي��ة 
ومطابق��ة للمواصفات القياس��ية 

املعتمدة  .
وف��ال مدير مركز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان 
الش��مري ان ه��ذه املنتج��ات تُنت��ج 
بنسب تصنيع وقيم مضافة تتراوح 
بني )%25 الى %100( وبطاقات عالية 
تلبي احتياجات وزارات ومؤسس��ات 
الدول��ة ومتطلبات الس��وق احمللية ، 
الفتا ال��ى ان العام املاض��ي ومطلع 
العام احلالي ش��هد طرح العديد من 
املنتج��ات اجلديدة نتيج��ة االجنازات 
التي حتققت  والواضحة  امللموس��ة 
بعد تس��نم املهندس محمد شياع 
وتبني��ه  ال��وزارة  الس��وداني مه��ام 
خلطط اصالحية ورؤى اس��تراتيجية 
س��ليمة متثلت في مراجعة العقود 
الش��راكة  وعق��ود  االس��تثمارية 
واالس��تثمار واالنفتاح على القطاع 
اخلاص اجلاد واملتمك��ن وما اثمر عنه 
م��ن افتت��اح للكثي��ر من املش��اريع 
االنتاجية ذات  واملصان��ع واخلط��وط 

اجلدوى االقتصادية 
ولف��ت مدي��ر مركز االع��الم الى انه 
مت تفعي��ل قوانني حماي��ة املنتجات 
احمللي��ة والتعرف��ة اجلمركية واصدار 
الداعم��ة  والق��رارات  التش��ريعات 
للصناع��ة واملنتج الوطني للتصدي 
ومجابهة سياس��ة االغراق املتعمد 
للس��وق العراقية بالبضائع والسلع 
اخلط��ط  م��ن  وغيره��ا  املس��توردة 
واملساعي الهادفة إلى تطوير قطاع 

الصناعة في العراق.
واستعرض الش��مري عددا من هذه 

املنتج��ات الت��ي بام��كان ش��ركات 
الوزارة تلبية احلاجة احمللية منها على 
وفق الكمي��ات واملواصفات املطلوبة 
ومنها وحدات تصفية املياه ووحدات 
معاجل��ة مياه الص��رف الصحي في 
ش��ركة الف��ارس العام��ة واالنابيب 
امللحوم��ة حلزوني��ا ف��ي الش��ركة 
العامة للحديد والصلب واالس��الك 
الهوائي��ة والقابل��وات الكهربائي��ة 
وصفائ��ح  ومقاط��ع  والهاتفي��ة 

االملنيوم في شركة اور العامة .
كما اس��تعرض انتاج امل��اء الصحي 
واملقطر والغ��ازات الصناعية والواح 
وملف��ات  الشمس��ية  الطاق��ة 
محركات اجلهد العالي ومرش��حات 
اله��واء للمحط��ات الكهربائية في 
واملط��اط  العام��ة  ال��زوراء  ش��ركة 
املطح��ون ومط��اط مع��اد احليوي��ة 

والصون��دات ف��ي الش��ركة العامة 
واالط��ارات  املطاطي��ة  للصناع��ات 
اضافة الى حامض الكبريتيك املركز 
واخملفف في ش��ركة الف��رات العامة 
واالكياس البالستيكية في الشركة 
العامة للصناع��ات البتروكيمياوية 
وس��ماد اليوريا في الشركة العامة 
اجلنوبي��ة  االس��مدة  لصناع��ة 
واملق��اوم ف��ي  الع��ادي  واالس��منت 
الشركة العامة لالسمنت العراقية 
فضال عن منتجات الزبد والقشطة 
واحلليب  واملطب��وخ  الط��ري  واجل��ن 
بالستيكية وسكائر سومر  بعبوات 
اليت في الشركة العامة للمنتجات 
الغذائي��ة واخل��وذة وال��درع واحذي��ة 
والعس��كرية  املهني��ة  الس��المة 
النفاي��ات  واكي��اس  والرياضي��ة 
والبالس��تر  والقماص��ل  واحلقائ��ب 

ف��ي  والش��اش  الطب��ي  والقط��ن 
الشركة العامة لصناعات النسيج 
والقدرة  التوزي��ع  واجللود ومح��والت 
واملقايي��س الكهربائي��ة والقابلوات 
الضوئي��ة في ش��ركة ديالى العامة 
واللباد االس��فلتي  امللحية  واحملاليل 
البوليم��ري ف��ي الش��ركة العام��ة 
وكذل��ك  التعديني��ة  للصناع��ات 
املس��بوكات احلديدية واعمدة االنارة 
واالختام البالس��تيكية في الشركة 
العامة للصناعات الفوالذية وغيرها 
الكثي��ر م��ن املنتج��ات االخ��رى في 

شركات الوزارة كافة .
على صعيد متصل أعلنت الشركة 
العامة لصناعة األس��مدة اجلنوبية 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  إح��دى 
واملعادن عن وصول الفريق املتخصص 
 )IAC/ DRESSR.RAND( لش��ركة 

بنص��ب  واملتخصص��ة  املش��رفة 
 )CO2(����ال ضاغط��ات  وتش��غيل 
إلى مقر الش��ركة للش��روع بأعمال 

النصب والتشغيل. 
وافصح مدير عام الشركة املهندس 
عباس حيال لكن في تصريح للمركز 
اإلعالمي في الوزارة عن قيام املالكات 
الهندس��ية والفني��ة في الش��ركة 
املتخصص��ة  الش��ركة  وبأش��راف 
ثان��ي  ضاغط��ة  برف��ع  املذك��ورة 
اوكس��يد الكارب��ون )CO2 ( القدمية 
من اخل��ط االنتاجي االول ونقلها الى 
اخلط االنتاجي الثاني لغرض نصبها 

وتشغيلها .
واش��ار املدير الع��ام إل��ى أن العمل 
IAC/( مس��تمر م��ن قب��ل ش��ركة
لنص��ب   )DRESSR.RAND
الضاغطة اجلدي��دة للخط اإلنتاجي 

االول من خالل عملية مس��ح مكان 
الفحوص��ات  واج��راء  الضاغط��ة 
أضاف��ة الى معاجل��ة االنحرافات مع 
تثبي��ت القياس��ات املطلوب��ة المتام 
نص��ب الضاغطة في موعدها احملدد 
ف��ي الربع االخير من ش��هر ش��باط 
اجلاري  ، الفتا إلى ان ش��ركته تواصل 
اعمالها لنصب وتش��غيل ضاغطة 
ال��)CO2 ( الثاني��ة للخط االنتاجي 
الثان��ي ف��ي منتص��ف اذار املقب��ل ، 
مؤك��دا ان هذه األعمال ستس��هم 
في رفع الطاقات االنتاجية للمصانع 
من خالل تشغيل اخلطني االنتاجيني 
التأهيل  بعد استكمال مستلزمات 
االخ��رى م��ن تأهي��ل االب��راج وتوفير 
كميات امل��اء اخلام اضاف��ة الى زيادة 
كميات الغاز الطبيعي اجملهز ملصانع 

الشركة.

الصناعة تؤمن 270 منتجا محليا و360 مستحضرا دوائيا 

تم تفعيل قوانين 
حماية المنتجات 

المحلية والتعرفة 
الجمركية واصدار 

التشريعات والقرارات 
الداعمة للصناعة 

والمنتج الوطني 
للتصدي ومجابهة 

سياسة االغراق 
المتعمد للسوق 

العراقية

منتجات وزارة الصناعة

صيانة الوحدة األولى في 
محطة الهارثة الحرارية

تأهيل شارع 
كورنيش سدة 

الفرات في القرنة 

»التنمية« تمنح اجازات 
تاسيس لمشاريع 

صناعية جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية في املديرية 
العامة املذكورة بالتعاون مع ش��ركة س��يمنز 
أعم��ال الصيانة الطارئ��ة للوح��دة التوليدية 
األول��ى في محط��ة كهرب��اء الهارث��ة احلرارية 

بطاقة 125 ميكاواطا .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة الكهرباء 
الدكت��ور مصع��ب س��ري امل��درس ان االعم��ال 
تضمنت إدامة الوحدة من خالل غسل منظومة 
مس��خنات الهواء والصمامات وفحصها ، الى 
جان��ب تنظيف مصفيات مياه التبريد ومعاجلة 
بعض التسربات املوجودة في الوحدة ، موضحاً 
ان هذه االعم��ال جاءت بس��بب توقف مفاجئ 
في برنامج السيطرة على الوحدة ومت صيانتها 

واعادتها الى العمل . 

البصرة ـ الصباح الجديد:
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اجن��زت 
واالش��غال العامة اعمال تأهيل وتبليط )شارع 
كورنيش س��دة الفرات( في قضاء القرنة التابع 

حملافظة البصرة.
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان مديرية بلدية 
القرنة التابعة ملديري��ة البلديات العامة أحدى 
تش��كيالت الوزارة اجنزت اعمال تأهيل وأكساء 
ش��ارع كورنيش س��دة الفرات بط��ول ) 3 ( كم 
باألمكانيات واجلهود ومعمل أس��فلت البلدية 
ضمن خطتها الرامية لألرتقاء بالواقع العمراني 

واخلدمي في القضاء .
وتابع املركز االعالمي أن األعمال اخلدمية تتضمن 
مرحلتني األولى توس��يع س��دة الف��رات بطول 
) 180 ( مت��ر واملرحل��ة الثانية ش��ارع كورنيش 
الفرات وصوالً إلى مركز القضاء بطول ) 1200( 
متر لتشمل األعمال الترابية والسبيس واحلدل 

واألرصفة واألكساء.
يذكر أن بلدية القرنة أختزلت الكثير من مبالغ 
صيان��ة الش��وارع الت��ي بلغت كلفته��ا  ) 94 ( 
مليونا ، مبيناً أن هذه املش��اريع كانت ستكلف 
م��ا يقرب م��ن مليار و700 مليون دين��ار فيما لو 

نفذت على حساب املقاول .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواص��ل املديرية العام��ة للتنمي��ة الصناعية 
التابع��ة لوزارة الصناعة واملعادن منح  اصحاب 
املش��اريع اجازات لتأس��يس مش��اريع صناعية 

منتصف الشهر املاضي .
وقال املهندس س��الم س��عيد احم��د مدير عام 
املديري��ة في تصري��ح ملركز االع��الم والعالقات 
العامة في ال��وزارة ان املديرية منحت)45( اجازة 
لتاس��يس مش��اريع صناعي��ة جدي��دة ، كم��ا 
منحت املديرية ايضاً ش��هادتي  اكمال تأسيس 
للصناع��ات املعدنية براس��مال ق��دره اكثر من 
)133( ملي��ون دين��ار اضافة ال��ى منح)59(هوية 

للمشاريع الصناعية .
واض��اف املدير العام ان املديري��ة خصصت )18( 
قطعة ارض النشاء املشاريع الصناعية اجلديدة 
، مش��يراً الى ان املديرية تولي االهتمام واحلرص 
عل��ى مجري��ات س��ير العم��ل داخل املش��اريع 
الصناعي��ة ومعرف��ة احتياجات املش��اريع من 
خالل عمل الكش��وفات الدورية التي تقوم بها 
اللج��ان الفنية حيث بلغ عددها)79( كش��فا ، 
الفتا ال��ى ان املديرية ماضية بس��عيها الدؤوب 
ف��ي تطوير مش��اريع القط��اع اخل��اص وتقدمي 
الدعم املتواص��ل لالرتقاء بها م��ن خالل تقدمي 
اخلدم��ات التخصصي��ة والتس��هيالت جلمي��ع 

اصحاب املشاريع الصناعية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد النج��اح الكبير الذي حصلت عليه 
منتج��ات هواوي ف��ي ع��ام 2017 خالل 
جوائ��زآي أف ديزاي��ن iF Design، ف��ازت 
 HUAWEI Mate 10، HUAWEI أجه��زة
و   ،Mate 10 Pro، HUAWEI Nova 2
HUAWEI MateBook X، بجائ��زة آي أف 
ديزاي��ن iF Design املرموقة، لتصميمها 

الصناعي املتميز لعام 2018.
انطلق��ت جائزة آي أف ديزاين الس��نوية 
ع��ام 1953 من قب��ل مؤسس��ة “آي أف 
إندس��تري ف��وروم ديزاين”، أق��دم معهد 
للتصمي��م الصناعي ف��ي أملانيا، والذي 
ودقت��ه  باس��تقالليته  عاملي��اً  اش��تهر 

وموثوقيته.
وق��د فازت هواوي عدة مرات بهذه اجلائزة 
املرموقة حي��ث يتم تصمي��م أجهزتها 
باالعتم��اد عل��ى االبت��كار التكنولوجي 
وأب��رز مفاهي��م التصمي��م الصناع��ي 
الرائدة على مستوى العالم، وقد ساهم 
امل��زج املثال��ي بني املي��زات االس��تثنائية 
والتصميم األني��ق واخلصائص العملية 

في تعزيز إقبال املس��تهلكني على هذه 
األجهزة من جميع أنحاء العالم.

 HUAWEI ه��ي:   الفائ��زة  املنتج��ات 
ق��وي، جمي��ل  MateBook X خفي��ف، 
 HUAWEI يتمّي��ز  احلم��ل،  س��هل  و 
MateBook X بشاشة 13 بوصة، نحافة 
12.5 مل��م وزن ال يتع��دى 1.05 كج��م. 
HUAWEI MateBook X س��هل احلمل، 

ميّكنك من العمل من أينما كنت.
ميت��از HUAWEI MateBook X بحجمه 
الصغي��ر وبق��وة معاجل��ه وه��و اجلي��ل 
الس��ابع من معاجلات انت��ل و التي تقدم 
أداء مذه��ل س��واء ف��ي العم��ل أو ف��ي 
الترفي��ه. هندس��ة أيروديناميكية متكن 
البق��اء  م��ن   HUAWEI MateBook X
بفض��ل  مناس��بة  بح��رارة  محتفظ��ا 
تقني��ات تس��تعمل فقط في هندس��ة 
الفضاء مما يعني أن ارتفاع حرارة جهازك 

أصبح شيئا من املاضي.
 HUAWEI Mate 10

HUAWEI Mate 10  بشاش��ة  يتمّت��ع 
HUAWEI FullView Display، شاش��ة 
رائعة مقاس 5.9 إنش مع نس��بة عرض 
 HDR10 16:9، حواف صغيرة جداً تقنية
لدع��م مكّثف لألل��وان األكثر إش��راقاً. 

استكش��ف تصمي��م مب��دع مصن��وع 
 HUAWEI Mate بحرفِّي��ة عالية. يحتوي
10 على غ��الف زجاجي ق��وي ومتني من 
األم��ام واخلل��ف، لتصميم أني��ق وفريد 

من نوع��ه. باإلضاف��ة لتقني��ة مبتكرة 
تُس��تخدم بتس��خني وتقوي��ة الزج��اج 
اخللفي على حرارة 700 درجة مئوية قبل 
تشكيله النهائي، وذلك إلنتاج تصميم 

فائق اجلمال.
 HUAWEI Mate 10 هاتف

يأت��ي بتصمي��م جدي��د مختل��ف ع��ن 
النس��خ الس��ابقة باعتماد الزجاج في 

الغطاء اخللفي واالستغناء عن األملنيوم 
و بجودة تصنيع عالية مع وجود ش��ريط 
بل��ون مختلف حول الكاميرا مما مييز هذا 
الهات��ف ويأت��ي الهاتف بألوان االس��ود 

والذهبي واملوكا. 

HUAWEI Mate 10 Pro
اس��تمتع بخبرة مش��اهدة غنية ومميزة. 
 HUAWEI Mate 10 Pro يحتوي هات��ف
 ،HUAWEI FullView Display عل��ى 
شاش��ة رائعة مقاس 6 إنش مع نس��بة 
عرض 18:9، حواف صغي��رة جداً وتقنية 
 HUAWEI Mate تصمي��م   .HDR10
 HUAWEI Mate 10 10 يتمي��ز ع��ن Pro
 Home به��ذه الشاش��ة وعدم وج��ود زر
على اجله��ة األمامي��ة للهات��ف ووجود 
مستش��عر بصمات األصابع على اجلهة 
اخللفي��ة للهات��ف أس��فل الكاميرت��ني 
 HUAWEI اخللفيت��ني، كما يتمي��ز أيضا
 HUAWEI Mate 10 ع��ن Mate 10 Pro

بدعم ميزة مقاومة املاء. 
عدس��ة  املتناغ��م  التصمي��م  يُظه��ر 
الكاميرا املزدوجة ويحّدد التناظر املتكّرر 
ضمن مس��توى فائق ال��ذكاء لتصميم 
ان تقني��ة  الهوات��ف الذكي��ة. كذل��ك 

الزج��اج املنحن��ي املتطورة متن��ح اجلهاز 
ملس��ة أنيقة حيث ميكنك حمل الهاتف 
باليد الواحدة بطريق��ة مثالية ومريحة 
مع االحساس برقي املنتج وروعة املظهر 
اخلارجي. ومع تصنيف IP67 ملقاومة املياه 
 HUAWEI Mate والغب��ار، ميكن لهات��ف
Pro 10 التعامل مع كل ما يواجهك في 
حياتك اليومية. واأللوان املتوفرة للهاتف 

هي االزرق و الفضي والتيتانيوم واملوكا.

HUAWEI nova 2
من قال أنه ليس بإمكانك احلصول على 
 HUAWEI nova 2 Plus ش��يء؟  كل 
ه��و الهاتف الذكي حلياة ذكية. جس��م 
معدن��ي خفيف الوزن وق��وي ورقيق )6.9 
مل��م(، وحتت��ل الشاش��ة نس��بة كبيرة 
 CNC من حج��م الهاتف، و تش��طيبات
 2.5D متطورة. شاشة زجاجية منحنية
بإطاررفي��ع جدا. تصميم قوي حلياة أكثر 

قوة.
االبتكار هو أس��اس التنمية هواوي. في 
مجال التصميم قد التزمت هواوي دائما 
إل��ى روح البح��ث والتطوي��ر ، وتس��عى 
باس��تمرار للتمي��ز وتقدم جترب��ة جريئة 

لتجميل وتطوير تصاميمها. 
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اعالم الصحة 
اعلن��ت دائ��رة صحة بغ��داد الكرخ 
قس��م الصح��ة العامة – ش��عبة 
الرقابة الصحي��ة عن اجراء )4654( 
صحي��ة  رقابي��ة  وزي��ارة  حمل��ة  
عل��ى املطاع��م واحمل��ال واملعام��ل 
واالهلية  احلكومية  واملستشفيات 
واماك��ن الذب��ح العش��وائي خالل 

شهر  كانون الثاني املاضي.
وق��ال مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
الك��رخ الدكت��ور جاس��ب لطيف 

احلجامي ان مالكات قسم الصحة 
الصحية  الرقاب��ة  العامة ش��عبة 
قام��ت باج��راء )4654( حملة وزيارة 
رقابية صحية على املطاعم واحملال 
احلكومية  واملستشفيات  واملعامل 
واالهلية واماكن الذبح العش��وائي  
خالل شهر كانون الثاني املاضي ، اذ 
مت اجراء )14( زيارة الى املستشفيات 
احلكومي��ة واالهلي��ة ومت رصد )68( 
موقعا للم��كاره الصحية والتحري 
ع��ن اماك��ن صه��ر املع��ادن ضمن 

الرقع��ة اجلغرافي��ة لدائ��رة صحة 
الك��رخ إضاف��ة الى رص��د اخمللفات 
الت��ي ترمى في مياه االنهار وكذلك 
جمع حاالت التس��مم الغذائي في 

املستشفيات .
وقامت فرق الرقابة الصحية باجراء 
عملي��ات التحري ع��ن )51( موقعا 
ف��ي  العش��وائي  الذب��ح  الماك��ن 
والنواحي  واالقضية  املناطق  عموم 
ضمن نطاق عمل دائرتنا واجراء )8( 
زيارات ملراكز االحتج��از ودور الدولة 

ودور الرعاي��ة االجتماعي��ة االهلية 
وس��حب اكثر من )180( امنوذجا من 
مياه اإلسالة وقياس نسبة الكلور 
احلر في املاء اخلام في جميع املناطق 
واحملالت السكنية واجراء )100( زيارة 

ملشاريع تصفية املاء اخلام.
الصح��ة  قس��م  مدي��ر  واض��اف 
العام��ة الدكت��ور ن��ازك الفت��الوي 
قامت فرقنا الرقابي��ة باجراء )770( 
ات��الف  رقابي��ة مت خالله��ا  حمل��ة 
م��واد غذائي��ة كبيرة ل��دى الباعة 

املتجول��ني واصدار اكث��ر من )879( 
بطاقة فحص طب��ي للعاملني في 
العام��ة واملطاع��م واملعامل  احملال 
حتضي��ر  اماك��ن  ف��ي  والعامل��ني 
واع��داد الطعام في املستش��فيات 
و املؤسس��ات احلكومي��ة واالهلية 
وكذلك اصدار )647( شهادة التربية 
املطاعم  الصحي��ة للعاملني ف��ي 
واملعام��ل واماك��ن اع��داد الطعام 
في املستش��فيات واجراء عمليات 
سحب )187( امنوذجا غذائيا محليا 

و )880( امنوذجا غذائيا مستوردا من 
العام��ة واملطاع��م واملعامل  احملال 
الغذائي��ة و املؤسس��ات احلكومية 
ودور الدول��ة وارس��الها الى مختبر 
الصح��ة العام املرك��زي لبيان مدى 
البش��ري  لالس��تهالك  صالحيتها 
واج��راء مجموع��ة م��ن الغرام��ات 
املالية بح��ق احملال واملعامل اخملالفة 
اال  للش��روط الصحية واس��تيفاء 
جور من نشاط الرقابة الصحية من 

اصحاب احملال العامة واملعامل .

متابعة الصباح الجديد:
اعل��ن املستش��فى البيط��ري في 
محافظ��ة ديال��ى الدكتور محمود 
فرحان الش��مري امس الثالثاء عن 
احت��واء بؤرة االصابة مبرض انفلونزا 
الطي��ور ف��ي ناحية كنعان ش��رق 
احملافظة، فيما اكد اعدام اكثر من 

5 االف دجاجة.
ف��ي  املستش��فى  مدي��ر  وق��ال 
»ف��رق  إن  صحفي��ة  تصريح��ات 
البيطرة سجلت قبل ايام معدودة 
ب��ؤرة اصاب��ة حقل��ني صغيرين في 

اطراف ناحية كنعان )20كم ش��رق 
ب عقوب��ة( مبرض انفلون��زا الطيور«، 
الفت��ا الى ان »فاي��روس االصابة هو 
ذات��ه الذي اص��اب حق��ول ناحيني 
قب��ل  وهبه��ب  الش��ط  جدي��دة 
اسابيع معدودة والذي ال ينتقل الى 

االنسان«.
واضاف الش��مري، ان »فرق البيطرة 
قام��ت بإع��دام اكث��ر م��ن 5 االف 
دجاجة الحتواء امل��رض«، مؤكدا ان 
»س��رعة اتخ��اذ التدابي��ر الوقائية 
وتع��اون اصح��اب احلقول اس��هم 

ف��ي احتواء املرض ولم تس��جل اي 
اصاب��ة جدي��دة« ، داعي��ا اصحاب 
»ض��رورة  ال��ى  الدواج��ن  حق��ول 
االلتزام احلرفي بارشادات وتعليمات 
البيط��رة خاص��ة ايق��اف حرك��ة 
الدواجن ضمن مناطق االصابة ملنع 
انتقال املرض ال��ى مناطق اخرى« ، 
مضيف��ا ان اجمالي م��ا مت اعدامه 
من دج��اج مصاب بانفلونزا الطيور 
خالل كانون الثان��ي املاضي ، مبينا 
ان الع��دد وصل الى اكث��ر من 197 

الف دجاجة.

واضاف الش��مري، ان »بؤرة االصابة 
هبه��ب  ناحيت��ي  ف��ي  اقتص��رت 
وجديدة الشط حصرا وبقية نواحي 
ديال��ى والبالغ��ة 20 ناحية وقضاء 
خالي��ة م��ن اي اصاب��ة«، مؤكدا ان 
»انفلون��زا الطي��ور املس��جلة في 
ديالى ال تنتقل الى البشر ابدا وهي 

رسالة طمأنة للرأي العام«.
»ف��رق  ان  ال��ى  الش��مري  واش��ار 
البيط��رة لعب��ت ادوارا مهم��ة في 
تقليل معدالت اخلس��ائر من خالل 
اعتماد سلس��لة ارش��ادات وقائية 

الصح��اب احلق��ول م��ن اج��ل منع 
انتش��ار املرض ال��ى مناطق اخرى«، 
الفتا الى ان »ف��رق البيطرة وصلت 
الى مراحل مهمة في احتواء املرض 
في حقول ناحي��ة هبهب واملناطق 
القريب��ة منه��ا« ، داعي��ا اصحاب 
حق��ول الدواج��ن ف��ي كل مناطق 
ديالى الى »ض��رورة االلتزام احلرفي 
بإرش��ادات وتعليمات املستش��فى 
البيط��ري وع��دم زي��ارة او نق��ل اي 
شيء من مناطق االصابة الن املرض 

ينتقل باشكال متعددة«.

اعلنت قائمقامي��ة قضاء اخلالص 
ف��ي محافظة ديال��ى، الثالثاء، عن 
اصاب��ات جدي��دة مبرض  تس��جيل 
انفلونزا الطيور في حقلني للدواجن 

شمالي القضاء.
من جهة اخرى قال قائممقام قضاء 
اخلالص عدي اخلدران في تصريحات 
صحفية إن »اصابات جديدة مبرض 
انفلونزا الطيور سجلت في حقلني 
للدواج��ن ف��ي منطقة الس��ندية 
ش��مالي القضاء ،)15كم ش��مال 

ب عقوبة(«.

)4654( حملة رقابية على المطاعم والمعامل والمستشفيات 

بيطرة ديالى تعلن احتواء مرض انفلونزا الطيور في ناحية كنعان
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الصباح الجديد ـ متابعة:
س��يواجه االحت��اد األوروب��ي عج��زا ف��ي 
املوازنة يصل إلى 15 مليار يورو س��نويا، 
حني تغ��ادر بريطاني��ا الكتل��ة، وتنتهي 
فترة املوازنة احلالي��ة لالحتاد األوروبي في 
عام 2020، تقريبا بحلول الوقت الذي من 
املرجح أن تنته��ي فيه الفترة االنتقالية 
خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، وتبلغ 
املوازن��ة نحو 960 مليار ي��ورو، نحو 849 
ملي��ار جنيه اس��ترليني، من��ذ بدايتها 
في ع��ام 2014، وذهب ما يقرب من 75% 
م��ن تلك النقدية على اإلعانات الزراعية 
وتطوي��ر بل��دان االحت��اد األوروب��ي األكثر 

فقرا.
وستس��تمر املوازن��ة املقبل��ة أو »اإلطار 
املال��ي املتعدد الس��نوات« مل��دة خمس 
سنوات على األقل اعتبارا من عام 2021، 
وستكون من دون مدفوعات من بريطانيا، 
وهي م��ن أكب��ر املس��اهمني الصافيني 
ف��ي خزائن بروكس��ل، ويدفع املس��اهم 
الصافي في املوازن��ة أكثر مما يتلقى في 

متويل االحتاد األوروبي.
وتص��ل املوازن��ة ع��ادة إل��ى نح��و 150 
مليار يورو في الس��نة، 133 مليار جنيه 
اس��ترليني، في حني أن الرقم اإلجمالي 
يخضع للمفاوضات املعتادة تقليديا بني 

احلكومات الوطنية والبرملان األوروبي.
 وتعه��دت املفوضي��ة األوروبي��ة بع��دم 
اعتماده��ا على الدي��ون لتمويل عملية 
إنفاق االحتاد األوروبي، األمر الذي يعني أن 
كل ي��ورو يجب أن يتم إيجاده من مصادر 
الدخل احلالية أو اجلديدة، وبسبب تعقيد 
األمور، قالت اللجنة إنها س��تحتاج إلى 
إيج��اد نحو 10 ملي��ار ي��ورو، 8.85 مليار 
جنيه استرليني، لبرامج االحتاد األوروبي 
املتعلقة بالدفاع والهجرة ووكالة احلدود 

األوروبية.
وعل��ى الرغ��م م��ن خ��روج بريطانيا من 
االحت��اد األوروبي، اعترف مس��ؤولو االحتاد 
األوروب��ي بأن املبل��غ اإلجمال��ي لألموال 
التي تنفق ف��ي املوازنة املقبلة قد يكون 
أكثر من املبلغ احلالي. وقال مس��ؤول »إن 
األمر رمبا يكون أكثر من ذلك ولكن ليس 
بكثير«، فكيف تخطط بروكسل لعالج 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي والذي 
يؤثر ف��ي موازنتها؟.. هن��ا بعض األفكار 
الت��ي طرح��ت قب��ل كش��ف املفوضية 

األوروبية عن خططها في أيار.
دعا جان كلود جونك��ر، رئيس املفوضية 
األوروبي��ة، ال��دول ال��� 27 األعض��اء في 
االحتاد األوروبي إلى دفع املزيد من املال إلى 
بروكس��ل بعد خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروب��ي، ولكن يجب على اللجنة إقناع 
احلكومات املتش��ككة بخرق الس��قف 
التقليدي للمساهمات الوطنية بنسبة 
٪1 م��ن الدخل القوم��ي اإلجمالي، وهو 
حس��اب يش��مل الناجت احمللي اإلجمالي. 
ويريد جونكر رفع سقف وادعي النقدية 
وهو ما يكلف كل دافع ضرائب ما يعادل 
ثم��ن فنج��ان قه��وة، قائ��ال »أعتقد أن 
أوروبا تس��تحق أكثر من فنجان القهوة 

اليومي«.
وقال مف��وض املوازنة، غونت��ر ايتينجر« 
هن��اك حاجة إل��ى زي��ادة متواضعة في 
املساهمات الوطنية بعد خروج بريطانيا 
م��ن االحتاد األوروبي« موضح��ا أن العجز 
بسبب خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
ميكن عالج��ه جزئيا بزيادة املس��اهمات 
وبخفض االنفاق. وترى مفاوضات موازنة 
االحتاد األوروب��ي أن الدول األعضاء األكثر 
ثراء، والتي تدفع أكث��ر في املوازنة ، تقع 
في مواجهة مع »صافي املس��تفيدين«، 
أم��ا البلدان املس��تفيدة الصافية فهي 
البل��دان األكثر فقرا التي تس��تفيد من 
أم��وال االحت��اد األوروبي املصمم��ة لرفع 

مستوى معيشتها.
وتعتبر بريطانيا حاليا مس��اهما صافيا 
ف��ي املوازنة، وفي املاض��ي كانت تطالب 

بزيادة اقتص��اد االحتاد األوروب��ي بدال من 
زيادة املدفوعات من احلكومات الوطنية، 
وفي إشارة إلى املفاوضات الشاقة التي 
تعق��ب عملية اخلروج، تعهدت احلكومة 

اجلدي��دة في النمس��ا بعدم دفع فلس��ا 
واحدا إلى بروكسل.

جتهز اللجنة إلجراء بعض التخفيضات، 
ولكنه��ا حريصة أيضا عل��ى الدفاع عن 
اإلنفاق، أو زيادته، خاص��ة في برنامجها 
لتمويل البحوث هورايزون 2020 وبرنامج 
تبادل الطالب والعاملني في إيراسموس. 
ومن املقرر أن يت��م الوفاء بنصف العجز 
السنوي بسبب خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروب��ي من خالل تخفيض��ات اإلنفاق، 
وواف��ق املف��وض أوتينغر عل��ى أنه بعد 
مغ��ادرة بريطانيا بع��ض موظفي االحتاد 
األوروبي رمب��ا يفقدون وظائفه��م، وقال 
في مؤمتر صحافي عقده في بروكس��ل 
» رمبا نضطر إل��ى النظر في تخفيضات 

معتدلة«.
ويفض��ل املفوض األملاني جتن��ب ذلك إن 
أمك��ن، وب��دال من ذل��ك، قال إن��ه يدافع 
عن محرك الكف��اءة حيث كل يورو يتم 
إنفاقه سيكون له ما يبرره من »القيمة 

املضافة« في زيادة لدافع الضرائب.
يذكر أن املوازنة البريطانية التي فازت بها 
مارغريت تاتشر، عام 1984، ظلت عالقة 
لفترة طويلة في بروكس��ل، ويس��تحق 
هذا اخلصم نسبة س��نوية قدرها 66 % 
م��ن صافي مس��اهمة اململكة املتحدة 

في الس��نة الس��ابقة، ووفقا للخزينة، 
كان اخلص��م بقيم��ة 4.9 ملي��ار جني��ه 
اس��ترليني في عام 2015. دول أخرى في 
االحتاد األوروبي لديها حس��ومات أصغر، 
ولك��ن اللجنة حريصة على اس��تخدام 
خروج بريطانيا من االحتاد إلنهاء عمليات 

االسترداد الوطنية.
وقال الس��يد أوتينغر في مؤمتر صحافي 
عقده أخي��را »إن ش��ركائنا البريطانيني 
س��يغادروننا، ومن ثم سيضمنون إلغاء 
جميع احلسومات، وهذا ينبغي أن يكون 
وس��يلة جي��دة لضمان ع��دم حصولنا 

على أي حسومات أخرى«.
وتخط��ط املفوضي��ة األوروبي��ة لدف��ع 
ضريبة على مستوى االحتاد األوروبي على 
أكياس البالستيك والتغليف، ملكافحة 
التلوث وتخفي��ف ضربة خروج بريطانيا 
م��ن االحتاد األوروبي إل��ى مواردها املالية. 
وف��ي حال��ة موافق��ة ال��دول األعض��اء 
ف��إن الضريبة س��تجلب أم��واال جديدة 
في املوازن��ة، بينما تس��اعد الكتلة في 
التعام��ل م��ع النفايات البالس��تيكية، 
وق��د تفاقم��ت هذه املش��كلة بس��بب 
ق��رار الص��ني األخي��ر بإغ��الق س��وقها 
وإعادة معاجلة  البالس��تيكية  للنفايات 

البالستيك.

املبلغ  الضريبي��ة  العائدات  وس��تعوض 
ال��ذي تدفعه الدول األعض��اء في االحتاد 
األوروب��ي إل��ى بروكس��ل، مم��ا يقلل من 
مساهماتها ويسمح مبزيد من املساحة 

املالية التي تبلغ نحو 1٪.
وتدرس اللجنة ما إذا كانت س��تتحكم 
في العائدات املقبلة من نظام االنبعاثات 
الكربونية في االحتاد األوروبي، وهو حجر 

الزاوية في كفاحها ضد تغير املناخ.
ويعتب��ر نظ��ام ت��داول االنبعاث��ات أكبر 
س��وق للكربون في العال��م، حيث ميكن 
ش��راء وبي��ع ب��دالت انبعاث��ات الكربون، 
وف��ي كل ع��ام، يجب على الش��ركة أن 
تسلم بدالت كافية لتغطية انبعاثاتها، 
وباعتب��اره حاف��زا لتش��جيعهم عل��ى 
الذه��اب إلى الل��ون األخض��ر، ميكن بيع 
م��ا  أي  مس��تخدمة،  غي��ر  ب��دالت  أي 
يع��ادل طن م��ن انبعاثات ثاني أكس��يد 
الكرب��ون، ومن ثم تعطى بدالت الكربون 
تبيعه��ا  الت��ي  الوطني��ة  للحكوم��ات 
أو متنحه��ا للش��ركات، هذا ه��و مصدر 
اإليرادات للدول األعضاء، الذين ميكنهم 
من احلصول على األرباح كما يحلو لهم. 
واقترحت اللجن��ة أن تتولى مراقبة بيع 
الب��دالت، وإدخ��ال اإليرادات إل��ى موازنة 

االحتاد األوروبي وتعويض العجز املالي.
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وتعتبر بريطانيا حاليا 
مساهما صافيا في 
الموازنة، وفي الماضي كانت 
تطالب بزيادة اقتصاد االتحاد 
األوروبي بدال من زيادة 
المدفوعات من الحكومات 
الوطنية، وفي إشارة إلى 
المفاوضات الشاقة التي 
تعقب عملية الخروج، 
تعهدت الحكومة الجديدة 
في النمسا بعدم دفع فلسا 
واحدا إلى بروكسل

الصباح الجديد ـ وكاالت :
))تصريح��ات نتنياه��و رمبا متث��ل حتركا 
السترضاء اليمينيني في حكومته أكثر 

من كونها خطوة ملموسة((
نف��ى البي��ت األبي��ض أن تك��ون اإلدارة 
األميركية قد ناقش��ت مع رئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي بنيامني نتنياه��و مقترحا 
لضم مستوطنات في الضفة الغربية 

احملتلة.
وقال جوش رافل، املتحدث باسم البيت 
األبي��ض، إن اإلدارة األميركية لم تناقش 
مطلقا مع إس��رائيل مثل هذ االقتراح، 
وإن تل��ك التصريح��ات األخيرة بش��أن 

ٌقة«. الواليات املتحدة »ُملَفَّ
وقال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نتنياهو، ام��س االول اإلثنني، إنه يناقش 
م��ع الوالي��ات املتح��دة إمكاني��ة ضم 
إس��رائيل لعدد م��ن املس��توطنات في 
الضف��ة الغربي��ة احملتلة، وه��و تصريح 
الق��ادة  غض��ب  أذك��ى  م��ا  س��رعان 

الفلسطينيني.
ولم يذكر نتنياه��و إلى أي مدى وصلت 
ه��ذه املناقش��ات بش��أن ض��م بع��ض 
األراضي التي يرغب الفلسطينيون في 
إقامة دولته��م عليها في املس��تقبل، 
وهي خطوة ستلقى بالتأكيد معارضة 

دولية شديدة.
ونق��ل متحدث باس��م ح��زب الليكود 
اليمين��ي ال��ذي ينتم��ي إلي��ه نتنياهو 

ع��ن رئيس الوزراء قول��ه في اجتماع مع 
نواب احلزب بالبرملان »بخصوص مسألة 
تطبيق الس��يادة، ميكنن��ي القول إنني 
أحتدث م��ع األميركيني في هذا الش��أن 

منذ فترة«.
وقال بعض احملللني إن تصريحات نتنياهو 
رمب��ا متثل حت��ركا الس��ترضاء اليمينيني 
في حكومت��ه أكثر م��ن كونها خطوة 

ملموسة.
وأذكى التصريح غضب الفلسطينيني 
املتأجج بالفعل بسبب اعتراف الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
إلس��رائيل في السادس من كانون األول 

املاضي.
وندد صائ��ب عريقات، كبي��ر املفاوضني 
نتنياهو  بتصريح��ات  الفلس��طينيني، 
األخيرة، ووصفها بأنها »سرقة منظمة 

بتواطئ مع اإلدارة األميركية«.
وق��ال عريقات في بي��ان إن التصريحات 
التي نس��بت إلى نتانياهو عن مباحثات 
مع واشنطن في شأن ضم املستوطنات 
»تش��كل أخر إم��الء إس��رائيلي وتؤكد 
املش��اريع  م��ع  األميرك��ي  التواط��ؤ 

االستيطانية اإلسرائيلية«.
وق��ال نبيل أب��و ردينة، املتحدث باس��م 
الرئيس الفلس��طيني محم��ود عباس، 
إن أي ضم لألراضي »سيقضي على كل 
جهد يهدف إلى إنقاذ عملية السالم«.

وأض��اف أب��و ردينة من موس��كو، حيث 

عق��د عب��اس محادث��ات م��ع الرئي��س 
الروس��ي فالدميير بوتني ف��ي ظل تقارير 
تفي��د باحتم��ال مناقش��تهما خيارات 
جديدة للوس��اطة في الشرق األوسط 
:«اليح��ق ألي ط��رف احلديث ف��ي وضع 

األراضي الفلسطينية احملتلة«.

املس��توطنات  ال��دول  وتعتب��ر معظم 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية احملتلة 
غي��ر مش��روعة. وحتتج إس��رائيل على 

ذلك.
ويق��ول محلل��ون إن تصريحات نتنياهو 
ب��دت،  اإلس��رائيليني  املش��رعني  أم��ام 

عل��ى األقل ف��ي جانب منه��ا، محاولة 
لتخفيف أي تداعيات سياس��ية داخل 
حزب الليكود بعد قراره يوم األحد لوقف 
مشروع قانون اقترحه عدد من املشرعني 

اليمينيني لضم املستوطنات.
وق��ال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن 

مش��روع القانون توقف إلتاحة الفرصة 
أمام اجلهود الدبلوماسية.

ووصف محلل في الش��ؤون السياسية 
في إذاعة إس��رائيل تصريحات نتنياهو 
بأنه��ا أيدولوجية في طبيعتها إلى حد 
كبير، وقال إنه ليس من املرجح اتخاذ أي 

خطوة عملية في املستقبل القريب.
ولم يذكر متحدث باسم حزب الليكود 
أي إطار زمني لضم املستوطنات. ونقل 
عن نتنياهو قوله في منتدى احلزب إن أي 
تغيير في وضعية املستوطنات البد من 
تنس��يقه في البداية »بق��در اإلمكان« 
مع الوالي��ات املتحدة، احللي��ف الرئيس 

إلسرائيل.
وكان الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب 
ص��رح لصحيف��ة »يس��رائيل هي��وم« 
ش��ئ  »املس��توطنات  أن  اإلس��رائيلية 
معقد جدا، ودائما تعقد عملية السالم، 
ل��ذا أعتقد أنه يتعني على إس��رائيل أن 

تكون حذرة للغاية مع املستوطنات«.
وص��دق مجلس األمن الدولي في كانون 
األول على مشروع قرار يطالب إسرائيل 
بوقف كل النشاطات االستيطانية في 
األراضي الفلس��طينية احملتلة مبا فيها 
القدس الش��رقية فورا وبشكل نهائئ. 
ولم تس��تخدم الوالي��ات املتحدة ،على 

غير عادتها  حقها في نقض القرار
وفي غضون ذلك أعلن البيت األبيض، أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والرئيس 

الروسي فالدميير بوتني بحثا، امس االول  
االثن��ني خ��الل اتص��ال هاتف��ي ضرورة 
التوصل إلى »اتفاق سالم دائم وشامل« 

بني إسرائيل وفلسطني.
وذك��ر البيت األبيض ام��س الثالثاء ، أن: 
»الرئيس بوت��ني أبلغ نظي��ره األميركي 
الس��لطة  برئي��س  س��يلتقى  بأن��ه 
الفلس��طينية محمود عباس في وقت 
الح��ق م��ن ام��س االول االثن��ني، فقال 
الرئيس ترامب أن الوقت قد حان للعمل 
من أجل التوصل إلى اتفاق سالم دائم .

كما أعلن البيت األبيض، امس الثالثاء، 
أن الرئي��س ترام��ب بح��ث م��ع الرئيس 
الروسي القضايا ذات االهتمام املشترك، 
مبا في ذلك نزع السالح النووي في كوريا 

الشمالية.
وأعرب ترامب، عن تعازيه للرئيس بوتني 
بح��ادث حتطم الطائرة »أن148-« وأعلن 
ع��ن اس��تعداد ب��الده للمس��اعدة في 

التحقيق.
وكان بوت��ني ق��د أطل��ع عب��اس خ��الل 
الكرمل��ني أم��س  ب��ه ف��ي  اجتماع��ه 
التس��وية  ناق��ش  أن��ه  االثن��ني،  االول 
الفلس��طينية  اإلسرائيلية مع ترامب. 
وأبلغ الرئيس الروس��ي رئيس السلطة 
أفض��ل  الفلس��طينية  الوطني��ة 
التمني��ات من ترامب واقترح مناقش��ة 
»اجل��زء اجلوهري« من حديثه مع الرئيس 

األميركي.

بوتين وترامب يبحثان هاتفيا التسوية اإلسرائيلية - الفلسطينية

من بينها زيادة الضريبة على البالستيك ورسوم التأشيرة والحسومات

البيت األبيض ينفي مناقشة خطة مع نتنياهو لضم مستوطنات 

خطط االتحاد األوروبي لمواجهة العجز المالي بعد مغادرة بريطانيا
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الصباح الجديد - متابعة:
ارتف��ع النف��ط 2 % مس��اء االثنني 
معوضاً بعض خس��ائره احلادة من 
األس��بوع املاضي، في ظل استقرار 
األس��هم العاملي��ة بع��د تكبده��ا 
أكب��ر انخفاض ألس��بوع واحد في 

سنتني.
وازدادت العقود اآلجلة خلام »برنت« 
95 س��نتاً إلى 63.74 دوالر للبرميل 
في حني تقدم اخلام األميركي »غرب 
تكساس الوسيط« 1.03 دوالر إلى 

60.23 دوالر بزيادة 1.8 في املئة.
في سياق متصل، أفادت »منظمة 
الدول املص��درة للنفط« )أوبك( في 
تقرير ش��هري، ب��أن الطلب العاملي 
على النفط س��ينمو بوتيرة أسرع 
م��ن املتوقع هذه الس��نة بس��بب 
ليضيف  العاملي،  االقتص��اد  متانة 
بذل��ك دعم��اً إلى جه��ود املنظمة 
الرامي��ة إلى التخل��ص من تخمة 

املعروض.
لك��ن املنظمة لفتت إلى أن س��وق 
النفط ل��ن تتوازن مج��دداً إال قرب 
نهاية الس��نة، ألن األسعار األعلى 
تش��جع الواليات املتحدة ومنتجني 
آخرين غير أعضاء على ضخ املزيد. 
وأضاف��ت أن الطل��ب العاملي على 
النفط سيرتفع مبقدار 1.59 مليون 
برميل يومياً هذه الس��نة بزيادة 60 
أل��ف برميل يومياً عل��ى التوقعات 
السابقة، مشيرة إلى أن »التطورات 
االقتصادي��ة الصحية واملس��تقرة 
خالل اآلونة األخيرة في مراكز طلب 
النفط العاملية الكبرى كانت احملرك 
الرئي��س وراء منو الطل��ب النفطي 
الق��وي. ه��ذه الصل��ة الوثيقة بني 
النمو االقتصادي والطلب النفطي 
م��ن املتوقع أن تس��تمر، على األقل 

في األجل القصير«.
وفي مقابل توقعات الطلب القوي، 
أش��ارت »أوب��ك« إل��ى أن املنتجني 

غير األعض��اء س��يزيدون املعروض 
مبق��دار 1.4 ملي��ون برمي��ل يومي��اً 
هذه الس��نة. وهذه زي��ادة مقدارها 
250 ألف برميل يومياً عن الش��هر 
الس��ابق وهي الثالثة على التوالي 
من توقع كان يبلغ 870 ألف برميل 

يومياً في تشرين الثاني )نوفمبر(.
وأض��اف التقرير أن »تعافي س��عر 
النف��ط املط��رد منذ صي��ف 2017 
النم��و،  بف��رص  االهتم��ام  وجت��دد 
أفضيا إل��ى قيام ش��ركات النفط 
الكب��رى بتعوي��ض تأخره��ا عل��ى 
صعي��د نش��اطات التنقي��ب هذه 
الس��نة، س��واء في قط��اع النفط 
الصخري أو أعمال املياه العميقة«، 

الفت��اً إل��ى أن »من غي��ر املتوقع أن 
تس��تعيد الس��وق توازنها إال قرب 
نهاية الس��نة« ، وأشار التقرير إلى 
أن »إنت��اج أوبك انخفض في كانون 
الثاني )يناير( اس��تناداً إلى البيانات 
التي جتمعه��ا املنظمة من مصادر 
ثانوي��ة بواق��ع ثماني��ة آالف برميل 
يومي��اً إل��ى 32.302 ملي��ون برميل 

يومياً«.
إلى ذلك، أفادت وكالة »إنترفاكس« 
لألنب��اء نق��الً ع��ن وزي��ر الطاق��ة 
الروس��ي ألكس��ندر نوف��اك، ب��أن 
»اخل��روج من اتف��اق خف��ض إنتاج 
النفط العاملي بني أوبك والدول غير 
األعضاء سيس��تغرق من ش��هرين 

إلى خمسة أش��هر في حال اتخاذ 
قرار كهذا«، ونس��بت الوكالة إلى 
نوفاك قوله إن »االتفاق حقق ثلثي 

الهدف منه«.
في س��ياق متصل، نقل��ت »وكالة 
األنب��اء الكويتي��ة« )كون��ا( أن وزير 
النف��ط والكهرباء وامل��اء الكويتي 
بخيت الرش��يدي، أك��د أن التراجع 
الذي ش��هدته أسعار النفط خالل 
األي��ام املاضي��ة »ال يع��د انخفاضاً 

وإمنا تصحيحاً لألسعار«.
تصري��ح  ف��ي  الرش��يدي  وق��ال 
للصحافي��ني على هام��ش افتتاح 
»مؤمتر ومعرض الصحة والسالمة 
إن  الس��ادس«،  الدول��ي  والبيئ��ة 

»أس��عار النفط أخذت في االرتفاع 
من��ذ نح��و ثماني��ة أش��هر، وم��ن 
الطبيع��ي أن يك��ون هن��اك حركة 
تصحيحية في األس��عار«، مضيفاً 
أن »أسعار النفط تأثرت بانخفاض 
الطلب الذي يحدث دائماً في الربع 
األول م��ن كل ع��ام بس��بب أعمال 
الصيانة ف��ي مصافي وقرب انتهاء 
فصل الشتاء«. وأوضح: »نستهدف 
إعادة التوازن لس��وق النفط وليس 
الوصول إلى سعر معني للبرميل«، 
متوقع��اً أن تش��هد األس��واق حاالً 
من االس��تقرار والتوازن حتى نهاية 

السنة.
وتابع: »نبحث مع شركائنا في أوبك 

وخارجها عن حلول للوصول لسوق 
بالعوامل  التأث��ر  قليلة  مس��تقرة 
اخلارجي��ة، ال س��يما املتعلق��ة مبا 
يح��دث ف��ي ليبي��ا أو نيجيري��ا أو 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي م��ا يتعلق 
بالنف��ط الصخري الذي س��يكون 
تأثي��ره طفيف��اً طامل��ا أن الس��وق 

مستقرة وتستوعب هذا اإلنتاج«.
إل��ى ذل��ك، أك��دت »ش��ركة بترول 
أن  )أدن��وك(  الوطني��ة«  أبوظب��ي 
وحدتها »الظفرة للبترول« ستنتج 
40 أل��ف برميل من النف��ط يومياً 
 20 م��ن  ارتفاع��اً   ،2020 بحل��ول 
ألف برميل حالي��اً في إطار خطط 

اجملموعة لزيادة اإلنتاج«.

الصباح الجديد - وكاالت:
نص��ح البن��ك الدولي ال��دول بأن 
تس��تعد للمرحل��ة املقبل��ة عبر 
إع��داد عنص��ر بش��ري ق��ادر على 
مواكب��ة عصر الث��ورة الصناعية 
الرابعة والذكاء االصطناعي، الذي 
سيوثر في القوى العاملة، متوقعاً 
ملي��ون ش��خص   150 يفق��د  أن 
 ،2050 ع��ام  بحل��ول  وظائفه��م 
بينما س��يدخل سوق العمل 450 
مليون��اً، أي س��تكون هناك فجوة 
في سوق العمل بنحو 300 مليون 

وظيفة.
وق��ال رئي��س مجموع��ة البن��ك 

الدولي جيم يونغ كيم خالل امس 
الثالثاء ، اليوم الثاني من فاعليات 
العاملي��ة للحكوم��ات«  »القم��ة 
الت��ي انطلقت مبش��اركة 4 آالف 
رئي��س وزراء ووزي��ر ومس��ؤول في 
منظم��ات دولية وخب��راء من 140 
دولة: »املش��كلة الت��ي نواجهها 
 129 العال��م س��يحتاج  أن  ه��ي 
مليون وظيف��ة بحلول عام 2020، 
ونحو 180 ملي��ون وظيفة بحلول 
عام 2030«. وأش��ار إلى أن »الدول 
الت��ي ال تس��تثمر ف��ي العنص��ر 
البش��ري وت��درب م��الكات ق��ادرة 
على مواكبة عص��ر التكنولوجيا 

من خالل التعليم، لن تتمكن من 
دعم اقتصادها في املس��تقبل، ما 
سينعكس س��لباً على طموحات 
إل��ى  البش��ري، وي��ؤدي  العنص��ر 
انتشار العنف والتطرف واإلرهاب«. 
ولفت إل��ى أن »التحديات املقبلة 
كبي��رة وكثي��رة ألن التكنولوجيا 
ستضع حداً للكثير من الوظائف، 
ومؤسسة ماكنزي قدرت أن 15 في 
املئة م��ن الوظائف املوجودة حالياً 
ستختفي، و65 في املئة من طالب 
االبتدائي حالياً سيعتلون وظائف 
من نوع جديد غير موجود حالياً«. 
وقال إن »االبتكار خالل الس��نوات 

املقبلة سيسير بس��رعة الضوء، 
لذا علينا إعداد جيل جديد سريعاً 
لش��غل الوظائف اجلديدة املتوقع 
ظهورها خالل الس��نوات القليلة 

املقبلة«.
وأش��ار إل��ى أن »العال��م يتغي��ر 
ف��ي  لدين��ا  وق��ت  ف��ي  س��ريعاً، 
العالم 250 مليون ش��خص أّمي، 
و264 مليون��اً ال يحظ��ون بتعليم 
مدرس��ي، ومحص��الت التعلي��م 
تختل��ف باختالف امل��دارس، حيث 
م��دارس  ف��ي  طال��ب  حتصي��ل 
سنغافورة خالل سنة واحدة مثالً 
يساوي حتصيل الطالب في رواندا 

أو اليمن أو دول أخ��رى في العالم 
الثال��ث ف��ي 5 س��نوات«. والحظ 
أن ال��دول »الت��ي حقق��ت قفزات 
اقتصادي��ة هي التي رك��زت على 
رأس املال البش��ري، على اعتبار أن 
منو الناجت احمللي اإلجمالي في الدول 
التي ركزت على العنصر البشري 
خ��الل الس��نوات القليلة املاضية 
زاد 25 في املئة، في مقابل 1.5 في 
املئة في الدول التي لم تركز على 
العنصر البشري«. وأكد أن »البنك 
الدولي اس��تثمر في التعليم في 
كل م��ن األردن ولبن��ان، ولكن لم 
نعد قادرين عل��ى مواجهة ارتفاع 

الكلفة م��ع زيادة تدفق املهاجرين 
من الدول املتضررة في املنطقة«.

وتوقع املش��اركون ف��ي القمة أن 
يش��هد العال��م خالل الس��نوات 
املقبلة تغي��رات وتطورات  ال���30 
أس��رع مما ش��هدناه خ��الل 3 آالف 
س��نة، وفقاً لوزير ش��ؤون مجلس 
الوزراء واملستقبل اإلماراتي رئيس 
العاملي��ة للحكوم��ات«  »القم��ة 
محمد القرقاوي، الذي فاجأ جمهور 
القمة بحقائق مستقبلية بأن 47 
في املئة من الوظائف س��تختفي 
خ��الل الس��نوات املقبلة بس��بب 

الذكاء الصناعي.

»أوبك« تتوقع زيادة الطلب على النفط
 وإمدادات المنافسين هذه السنة 

450 مليونا يدخلون سوق العمل و150 مليونا 
يفقدون وظائفهم عام 2050

ارتفع 2 % معوضًا بعض خسائر األسبوع الماضي

فجوة مستقبلية في سوق العمل بنحو 300 مليون وظيفة 

أفادت أوبك أن الطلب 
العالمي على النفط 
سينمو بوتيرة أسرع 
من المتوقع بسبب 
متانة االقتصاد 
العالمي، ليضيف 
بذلك دعمًا إلى جهود 
المنظمة الرامية إلى 
التخلص من تخمة 
المعروض

الصباح الجديد - وكاالت:
سجلت أس��عار الذهب أعلى مستوياتها في نحو 
أس��بوع امس الثالثاء ، مدعومة بتراجع الدوالر ومع 
انتظ��ار املس��تثمرين بيان��ات التضخ��م األميركي 

الستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وبحل��ول الس��اعة 07:31 بتوقي��ت غرينيتش، كان 
الس��عر الفوري للذه��ب مرتفعا 0.4 ف��ي املئة إلى 
1327.81 دوالر لألوقي��ة. وف��ي وقت س��ابق س��جل 
املعدن أعلى س��عر منذ السابع من شباط )فبراير( 

اجلاري عند 1328.03 دوالر.
وكان املع��دن األصفر صع��د 0.5 في املئة أمس، في 
أكب��ر مكاس��به بالنس��بة املئوية لي��وم واحد في 
أكثر من أس��بوع. وصعدت عقود الذهب األميركية 

اآلجلة 0.3 في املئة إلى 1330 دوالرا لألوقية.
وقال احمللل لدى »انتل اف س��ي س��تون« إدوارد ماير: 
»نش��تبه في أن الذهب انفص��ل بدرجة كبيرة عن 
األسهم معظم األسبوع املاضي، ليقتفي بدال من 

ذلك أثر الدوالر صعودا وهبوطا على نحو أوثق«.
وتراج��ع مؤش��ر الدوالر، ال��ذي يقيس ق��وة العملة 
مقابل سلة من س��ت عمالت رئيسة، 0.4 في املئة 
إلى 89.9 في أحدث قراءة له مسجالً أكبر انخفاض 

بالنسبة املئوية ليوم واحد منذ أول الشهر اجلاري.

الصباح الجديد - وكاالت:
تخل��ى املؤش��ر الرئي��س لألس��هم الياباني��ة ع��ن 
مكاس��به املبكرة ليغل��ق عند أدنى مس��توى في 
أربعة أشهر بعد تعامالت متقلبة امس الثالثاء مع 
عزوف املستثمرين مجدداً عن اخملاطرة وسط ارتفاع 

الني الياباني مقابل الدوالر.
وأغلق املؤشر »نيكاي« منخفضا 0.7 في املئة عند 
21244.68 نقط��ة، مس��جال أدنى مس��توياته منذ 
منتصف تشرين األول )أكتوبر( املاضي ، ونزل الدوالر 
0.4 ف��ي املئة إلى 108.23 ين مقترباً من أقل س��عر 
في خمسة أشهر املسجل اجلمعة املاضي 108.05 

ين.
وتراجع املؤش��ر »توبكس« األوس��ع نطاق��اً 0.9 في 
املئة إل��ى 1716.78 نقط��ة. واتس��م أداء قطاعات 
النقل اجل��وي والبري وصناعة الس��يارات بالضعف 
، وهبطت أس��هم »ايه ان اي��ه« القابضة اثنني في 
املئة، و»س��كك حديد« ش��رق اليابان 1.7 في املئة، 
و»تويوت��ا موتور« 2.5 في املئ��ة، و»هوندا موتور« 1.7 

في املئة.

الصباح الجديد - وكاالت:
نظمت توم��اس كوك رحالت جوية لنقل الس��ياح 
إلى تونس للم��رة األولى في ثالثة أع��وام يوم امس 
الثالثاء مما يجعلها أول ش��ركة س��ياحة بريطانية 
كبرى تستأنف عملياتها هناك منذ أن قتل مسلح 
متش��دد 30 بريطاني��ا عل��ى أح��د الش��واطئ في 

.2015
دفع الهجوم، الذي أعلن تنظيم الدولة اإلس��المية 
مس��ؤوليته عنه، بريطانيا إلى إصدار حتذير بش��أن 
جمي��ع الرح��الت إل��ى تون��س باس��تثناء الرحالت 
الضرورية، ومن ثم ألغت شركات السياحة الكبرى 

جميع برامج قضاء العطالت هناك.
لك��ن وزارة اخلارجي��ة البريطانية خفف��ت حتذيرها 
الع��ام املاض��ي. وقال��ت مجموع��ة ت��وي، منظمة 
الرحلة التي س��قط ضحايا فيها، الش��هر املاضي 
إنه��ا تخطط لعرض قضاء العطالت في تونس من 

جديد بداية من مايو أيار.
وقالت توم��اس كوك إن رحالتها الث��الث إلى مطار 
النفيضة التونسي يوم الثالثاء محجوزة بالكامل. 
وستنظم الشركة ثالث رحالت طيران أسبوعية مبا 
يس��مح للبريطانيني باالنضمام إلى زبائن الشركة 
من أملانيا وفرنسا وبلجيكا الذين ظلوا يزورون تونس 

خالل العامني األخيرين.

الذهب يرتفع امام 
تراجع الدوالر

نيكاي« يتراجع ألدنى 
مستوى في أربعة أشهر

توماس كوك تستأنف 
رحالتها إلى تونس
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بس��بب القص��ور الواضح ف��ي قانون 
املتمثل��ة  والثغ��رة  النزاه��ة  هيئ��ة 
بتج��رمي التخل��ف عن تقدمي كش��ف 
بالذم��ة املالي��ة للمكل��ف، واميانا من 
املش��رع، بأن اس��لم طريق للكش��ف 
ع��ن ح��االت الفس��اد، ه��و التقصي 
عن ث��روات املكلفني، فق��د متت إحالة 
مشروع قانون الكس��ب غير املشروع 
ال��ى مجل��س الن��واب لغرض اق��راره، 
ومت نشر مس��ودة املش��روع في موقع 
مجل��س الن��واب. األس��باب املوجب��ة 
للقانون اش��ارت الى ان تش��ريعه جاء 
بغية احلفاظ على املال العام ولضمان 
عدم استغالل املنصب ألغراض خاصة 
وملعاجل��ة حاالت الفس��اد التي حدثت 
بعد 2003/4/9. وعلي��ه، فإنه يفترض 
ان يك��ون قانون��ا، يس��اهم مبعاجل��ة 
حاالت الفس��اد، وي��ردم الثغ��رة التي 
تركه��ا القان��ون 30. ولك��ن من خالل 
قراءة اهم مادة فيه وهي املادة 6 التي 

تعالج حالة تخلف املكلف عن تقدمي 
تقرير الكشف عن ذمته املالية، حيث 
تنص: يتم إيقاف راتب كل من تخلف 
عن تق��دمي تقرير الكش��ف عن ذمته 
املالية لهيئة النزاهة بعد انذاره ملرتني 
خالل الس��نة الواحدة حلني الكش��ف 
عن ذمت��ه. ونالحظ ان املش��روع، ترك 
املش��كلة قائم��ة، حي��ث ل��م يجرم 
بنح��و واضح وصري��ح تخلف املكلف 
عن تقدمي كش��ف بذمت��ه املالية، بل 
جعل العقوبة إدارية وليست قانونية، 
وه��ي إيق��اف الراتب فقط، م��ع انذار 
املكل��ف املمتن��ع ملرتني في الس��نة. 
وحتى التعليمات التي تصدرها هيئة 
النزاهة و الت��ي  نصت عليها املادة 8، 
ال ميكنه��ا ان تتضم��ن نصوص��ا جترم 
التخل��ف ع��ن تقدمي كش��ف بالذمة 
املالي��ة. ألن املكل��ف س��يطعن بتلك 
التعليمات، كما مت الطعن بتعليمات 
الكشف عن الذمة املالية التي مت الغاء 

املادتني املتعلقتني بتحريك الش��كوى 
اجلزائي��ة وكذلك حب��س راتب املمتنع 
عن تقدمي كش��ف بذمته املالية. كما 
ان باقي نصوص املشروع، تعتبر نافذة 
مفتوحة ميك��ن للمكلف من خاللها 
النفاذ من املسؤولية القانونية، حيث 
نصت املادة األولى: كل زيادة هامة في 
الذمة املالية للمكلف بخدمة عامة، 
يحصل عليها لنفس��ه او لفائدة من 
تربط��ه به صل��ة قرابة درج��ة أولى ال 
يتناس��ب مع م��وارده وغير ق��ادر على 
اثبات مصادرها ومش��روعية احلصول 
عليها يعتبر اثراًء وكسبا غير مشروع، 
يعاق��ب عليه القان��ون. من املؤاخذات 
على هذه املادة، انها استثنت املوظف 
من احلكم، وش��ملت املكلف بخدمة 
عامة فق��ط. كم��ا ان عب��ارة: هامة، 
ميك��ن تفس��يرها لصال��ح املكل��ف، 
ان يق��ول املكل��ف  حي��ث باإلم��كان 
ان تل��ك الزي��ادة غير هام��ة، والهامة 

يقص��د املش��رع بها زي��ادة كبيرة في 
أموال املكلف. كم��ا ان أقرباء املكلف 
اقتص��رت على الدرج��ة األولى فقط، 
مما يعن��ي ان بإمكان املكلف ان يجعل 
أموال��ه الت��ي اس��تحصلها بطريقة 
غي��ر مش��روعة، بأس��ماء أقربائه من 
الدرج��ة الثانية والثالثة. وهنا ال ميكن 
للقانون محاس��بته. اجلانب اإليجابي، 
في ه��ذا املش��روع، ان��ه من��ح هيئة 
النزاهة حق مخاطبة دوائر التسجيل 
العق��اري واملصارف ودوائر املرور لغرض 
بيان ممتلكات املكلف��ني. واخلطابات ال 
تقتصر على املكلف فقط، بل تشمل 
اقرباءه من الدرجة األولى أيضا. ولكن 
لو مت شمول باقي اقرباءه لكانت فرص 
الكش��ف عن أم��وال املكل��ف كبيرة 
جدا. املادة 7 وضعت عقوبة ملن يخفي 
م��اال عمدا متحصال عن كس��ب غير 
مش��روع، حيث نصت: يعاقب باحلبس 
وبغرام��ة ال تقل ع��ن 10 ماليني دينار 

كل من أخفى عمدا ماال متحصال من 
كسب غير مش��روع او محكوما برده 
وفقا ألحكام ه��ذا القانون. فالعقوبة 
تكون احلب��س والغرامة، علما ان املادة 
5 نصت عل��ى مصادرة األم��وال التي 
ال يس��تطيع املكلف اثب��ات حصوله 
عليه��ا بطريقة مش��روعة. امل��ادة 9 
ألزمت االدع��اء العام باتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة حال علمه بوجود كس��ب 
غي��ر مش��روع. ول��م ينص املش��روع 
عل��ى اآلليات التي عل��ى االدعاء العام 
اتخاذها ملعرفة الكسب غير املشروع، 
لك��ن ميكن الرجوع ال��ى قانون االدعاء 
الع��ام اجلديد، الذي منح االدعاء العام 
صالحيات واس��عة، ميك��ن من خاللها 
الوصول الى اية مس��تندات او اوليات 
تخص عمل الدوائر. ما يؤس��ف له ان 
هذا املش��روع، اذا اقر بصيغته احلالية، 
فإنه ل��ن يحل مش��كلة االمتناع عن 
الكشف عن الذمة املالية الذي يقوم 

ب��ه الكثي��ر م��ن املكلف��ني، وبالتالي، 
فال وجود لفائ��دة حقيقية من اقراره، 
حيث انه قد يساهم بتأزمي األمور اكثر 
من حلها. وننتظر م��ن هيئة النزاهة 
موقف��ا واضحا لغ��رض إيج��اد صيغ 
أخرى تكف��ل حتقيق اه��داف القانون، 
عبر جت��رمي االمتناع عن الكش��ف عن 
الذم��ة املالي��ة بنحو واض��ح وصريح. 
ان ه��ذا القانون، هو مقترح مقدم من 
ع��دد من الن��واب، والس��بب كما جاء 
ف��ي تصريح��ات صحفية، ه��و لعدم 
وجود قانون جامع ملكافحة الفس��اد. 
وهناك من عّول على القانون، بوصفه 
ويس��اهم  الفاس��دين،  انفاس  يكتم 
ال��ى ح��د كبي��ر باحل��د م��ن تضخم 
ثروات املس��ؤولني املكلفني بالكشف 
ع��ن الذمة املالية وفق��ا لقانون هيئة 
النزاهة، لكن الواقع يتحدث عن عدم 
وجود آليات واضح��ة جترم املمتنع عن 

تقدمي الكشف عن ذمته املالية. 
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سالم مكي

إدواردو نيلسون

نائب مدير تنسيق 
الطعام والتغذية 
في وزارة الصحة 

البرازيلية.

كاتب عراقي

متثل التغذية البش��رية أهمية متزايدة 
للِعلم. وبطبيعة احلال، س��اعدت قرون 
من البح��ث العلمي في ضم��ان إنتاج 
القدر الكافي من الغذاء إلطعام أعداد 
متزايدة من الس��كان. ولكن مع ارتفاع 
املرتبطة  واألمراض  الِس��منة  معدالت 
بالنظ��ام الغذائي، وتأثير اجلوع وس��وء 
التغذي��ة عل��ى أعداد من الن��اس أكبر 
م��ن أي وقت مضى، يركز العلماء ليس 
فقط على كيفية إطعام الكوكب، بل 
وأيض��ا على حتدي��د أي األطعمة يجب 

توفيرها له.
وبصفتي عالِم أحياء، فأنا أرى األطعمة 
واألنظمة الغذائية من منظور تطوري. 
لك��ن األطعم��ة تتط��ور ببس��اطة مبا 
ينسجم مع الكائنات التي تستهلكها. 
ولنتأم��ل هن��ا التفاح��ة املتواضعة. ال 
يَُع��د فركتوز الفاكه��ة صحيا في حد 
ذات��ه، وفي حال تناول��ه بكميات كبيرة 
فإن��ه يزي��د من خط��ر اإلصاب��ة مبرض 
الس��كري، وأمراض القل��ب، وغير ذلك 
من األمراض غير املعدية. ولكن عندما 
تُهَضم سكريات الفاكهة مع أليافها، 
يتباطأ امتصاص الفركتوز في اجلسم، 
وتصبح الفاكه��ة أكثر صحية في ما 

يتص��ل بالتمثيل الغذائ��ي. ومن خالل 
هذه اآللية، تُصِب��ح التفاحة �� مثلها 
كمث��ل أغلب الفواك��ه واخلضراوات �� 

غذاًء أكثر كماال.
ينطب��ق نف��س املنطق عل��ى أنظمتنا 
الغذائي��ة. فعلى م��دار التاريخ، كانت 
األطعمة تُصَنع وتتبدل من خالل اجلمع 
بني النكهات، واأللوان، والقيم الغذائية 
اخملتلف��ة، ف��ي حني نضج��ت األنظمة 
الغذائي��ة على نح��و مختلف في إطار 
األس��ر، والثقافات، واجملتمع��ات. ولكن 
في أغلب األمر، كان أس��الفنا يختارون 
األطعمة لنتائجه��ا الصحية. وكانت 
األنظمة الغذائي��ة غير الصحية تدوم 
لفترات قصيرة في عموم األمر بسبب 

نتائجها السيئة.
بيد أن األنظمة الغذائية السيئة تبدو 
اليوم أكثر قدرة على االس��تمرار. واآلن 
يُسَتعاض عن األغذية الطبيعية واخلام 
بوجبات جاه��زة وأغذي��ة معاجلة. وقد 
أدى ه��ذا االجتاه نح��و األطعمة املعبأة 
مس��بقا التي ميكن إنضاجها في أفران 
امليكرويف إلى تآكل األنظمة الغذائية 
احمل��ددة إقليمي��ا، كم��ا َخلَ��ق قائم��ة 
متجانس��ة معوملة �� وغير صحية �� 

وترتب��ط بوضوح بالبدانة، والس��كري، 
وارتفاع ضغط الدم، وتراجع متوس��ط 

العمر املتوقع للبشر.
الواقع أن جزءا من هذا التحول ال ميكن 
جتنبه؛ إذ تتأثر بشكل كبير طريقة إنتاج 
بالكيفية  األطعمة  واستهالك  وشراء 
التي منارس بها حياتنا وأين نعيش. في 
العديد من البلدان، تس��ببت التركيبة 
التي تتألف من اتساع مساحة املناطق 
الس��كانية  وتزاي��د كثافتها  احلضرية 
السريعة في  السكانية  والشيخوخة 
إح��داث تغيي��رات في أنظم��ة تصنيع 
املواد الغذائية وتوزيعها. ومن املؤسف 
أن العديد من ه��ذه التعديالت خلفت 
تأثي��را س��لبيا عل��ى نوعي��ة الغ��ذاء 

وجودته.
ولك��ن ما يدعو إلى التف��اؤل أن جهودا 
عاملية جتري اآلن ملساعدة البشرية في 
تن��اول طعام أفضل. فق��د أعلنت األمم 
املتح��دة الفت��رة م��ن 2016 إلى 2025 
»عق��د العم��ل عل��ى التغذي��ة«، كما 
تش��جع أه��داف التنمية املس��تدامة 
الت��ي أعلنتها األمم املتح��دة على تبني 
لتحس��ني  ش��املة  اس��تراتيجيات 
الصحة والقض��اء على اجل��وع وتعزيز 

الزراعة املستدامة. وتأتي هذه احلمالت 
الدولية وسط إدراك متزايد في القطاع 
اخل��اص حلقيق��ة مفاده��ا أن معاجل��ة 
أوجه النقص في مجاالت التغذية من 
املمك��ن أن تفيد األعمال. على س��بيل 
املث��ال، م��ن خ��الل تعاوني��ات املزارعني 
احمللي��ني وش��بكات الغ��ذاء اإلقليمية، 
يس��عى املبدعون من أصحاب احليازات 
التن��وع  اس��تعادة  إل��ى  الصغي��رة 
واالخت��الف للكيفية الت��ي نتناول بها 

الغذاء.
لكن مؤمترات القمة العاملية وااللتزامات 
اإلقليمية ليس��ت سوى جزء من احلل. 
وإذا كان لن��ا أن ننج��ح ف��ي تصحي��ح 
تراجع ج��ودة األنظم��ة الغذائية على 
مس��توى العالَ��م، فنحن ف��ي احتياج 
ش��ديد إلى ثالثة تدابي��ر إضافية على 

األقل.
الن��اس وصن��اع  يتع��ني عل��ى  ف��أوال، 
السياس��ات أن يعكف��وا عل��ى حتديد 
النح��و  عل��ى  »التغذي��ة«  معن��ى 
الصحيح. في كثير من األحيان، يخلط 
الناس بني دراس��ة »التغذية« والبحوث 
الت��ي جترى على »املغذي��ات«. لكن هذا 
الفه��م اخلاط��ئ من املمك��ن أن يدفع 

املستهلكني نحو اجتاهات غذائية غير 
مرغوبة، مثل األنظم��ة الغذائية التي 
تس��تعيض ع��ن األغذي��ة الطبيعي��ة 
باملكمالت أو املساحيق أو غير ذلك من 
املنتجات شبه الغذائية. غير أن حتسني 
التغذي��ة يعني ش��يئا مختلف��ا متاما: 
إيجاد التوازن بني املستهلك من الغذاء 

اجليد واحتياجات اجلسم البشري.
ثاني��ا، يتع��ني علين��ا معاجل��ة التحيز 
في أبح��اث عل��وم األغذي��ة. الواقع أن 
املصال��ح االقتصادية التي حتبذ اإلنتاج 
الغذائ��ي الضخم على اإلنت��اج احمللي 
ت��ؤدي إلى انح��راف األجن��دة البحثية. 
واس��تعادة االس��تقالل لِعلم التغذية 
أمر بالغ األهمية ملساعدة املستهلكني 
وصانع��ي السياس��يات عل��ى اتخ��اذ 

اختيارات غذائية أفضل.
وأخيرا، يتطلب حتس��ني التغذية تغيير 
السلوكيات والسياسات واملواقف إزاء 
الغ��ذاء. ورمبا يب��دو ه��ذا واضحا، لكن 
الناس نس��وا إلى حد كبير العالقة بني 
صحته��م وم��ا يتناولون م��ن أطعمة. 
واألم��ن الغذائي احلديث ليس مس��ألة 
إنت��اج الغذاء بوف��رة؛ فالعال��م يعرف 
كيف يفعل ذلك. بل يتلخص التحدي 

اليوم في إيجاد التوازن بني ما هو صحي 
وما ه��و مألوف. والبد من إعادة تنظيم 
أنظم��ة املس��تقبل الغذائي��ة، مث��ل 
االس��تهالك في املاضي، بحيث تتوافق 
م��ع املص��ادر الطبيعية. وه��ذا يعني 
تعزي��ز، أو حت��ى إعادة اخت��راع، أنظمة 
توزي��ع الغذاء بحي��ث يتمكن املنتجون 
واملوردون من خدمة املستهلكني بطرق 

أكثر صحية.
التغذي��ة  م��ن  احلقب��ة  ه��ذه  خ��الل 
الصناعي��ة، انحرف الن��اس بعيدا عن 
مائ��دة عش��اء أجداده��م. وتتلخ��ص 
رؤيتي لعالَم أفض��ل ذوقا وأكثر صحة 
ف��ي اس��تعادة الغ��ذاء باعتب��اره غراًء 
اجتماعي��ا؛ والت��روي في إنت��اج أغذية 
أعلى ج��ودة؛ واالختيار احلكيم ملكونات 
والتمت��ع  نطهوه��ا؛  الت��ي  الوجب��ات 
بالطع��ام في صحب��ة آخري��ن. واألمر 
األكث��ر أهمي��ة، التفكي��ر ف��ي الغذاء 
ط��وال الوقت �� حت��ى عندما ال نكون 
أنفس��نا  تكري��س  أن  احل��ق  جائع��ني. 
لتغذي��ة أفضل �� واس��تهالك كميات 
أكبر من األطعمة الطبيعية اخلاضعة 
ألدنى ق��در ممكن من املعاجلة �� هو أقل 

ما تستحقه أجسامنا.

إعادة التغذية إلى القائمة
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

أسرع تعديل في 
التاريخ البرلماني

ي��وم 2018/2/11 ش��هد البرمل��ان جلس��ة ل��م 
يش��هد مثي��ال  له��ا من��ذ نش��وء الس��لطة 
التشريعية في انتخابات الشهر االول من سنة 
٢٠٠٥ حيث تولى البرملان تعديل قانون التعديل 
ال��ذي اصدره قب��ل م��دة ال تزيد على الش��هر 
والذي اوجب حصول املرش��ح لعضوية مجلس 
الن��واب الش��هادة اجلامعيةالبكالوريوس  بعد 
ان كانت الش��هادة املطلوبة للمرش��ح كنائب 
الش��هادة االعدادية لك��ن البرملان ع��اد والغى 
شرط الشهادة اجلامعية وعدل قانون التعديل 
واش��ترط الش��هادة االعدادية مج��ددا ومعنى 
ذلك ان قانون التعديل الذي شرعه البرملان يوم 
2/11 تول��ى تعديل قانون التعدي��ل االول واعاد 
االم��ور الى ش��كلها القدمي قب��ل التعديل من 
حيث ش��رط الش��هادة باحالل شرط الشهادة 
االعدادية بدال من ش��رط شهادة البكالوريوس 
ويع��د ه��ذا التعدي��ل القانوني اس��رع تعديل 
عرفته السلطة التشريعية اذ ال تزيد املدة بني 
صدور قان��ون التعديل االول وب��ني صدور قانون 

التعديل الثاني مدة ال تزيد على الشهر .
ومب��ا ان قان��ون التعدي��ل اجلديد اج��از ان حتتوي 
القائم��ة االنتخابي��ة عل��ى ٢٠٪ م��ن خريجي 
الدراسة االعدادية فأن ذلك يعني ان احملاصصة 
التي نس��ميها كوتا قد أخ��ذت من البرملان كل 
مأخذ فهنالك محاصصة على اس��اس اجلنس 
وهي ٢٥٪+ ومحاصصة على اس��اس الشهادة 
التي اس��تحدثها قان��ون التعديل لي��وم ١١/٢ 
وهنال��ك محاصص��ة للمكون��ات املس��يحية 
وااليزيدي��ة والصابئ��ة املندائي��ني واضيف الى 
محاصصة املكونات في التعديل اجلديد مقعد 
عن املكون الفيلي وبذلك فاقت ااحملاصصة اية 
نس��بة الي برملان ف��ي العالم حي��ث تصل الى 
نص��ف البرملان تقريب��ا بحيث ميك��ن ان يطلق 
اس��م برملان الكوت��ا او برمل��ان احملاصصة وعلى 

الشكل التالي :-
٢٥٪ كوتا النس��اء + ٢٠ ٪ كوتا الشهادة + كوتا 

املكونات
وهذا ما آل اليه البرملان بش��كله بعد التعديل 

اجلديد
وقد كانت جلسة التصويت على قانون تعديل 
قان��ون االنتخابات لي��وم 2/11 قليلة العدد من 
حيث عدد الن��واب احلاضرين لذلك اوعز القائم 
باعم��ال رئيس البرملان الش��يخ هم��ام حمودي 
للدائ��رة البرملاني��ة والدائرة االعالمي��ة تدقيق 
شكلية هذه اجللس��ة والعجيب ان عدد الذين 
صوت��وا لصالح م��ن الن��واب احلاضري��ن كانوا 
اغلبية واضحة للحاضرين وليس لعدد النواب.



ثقافة10
قراءة

مقال

قصيدةخبر

العائلة، ويتكئ عل��ى أحداث تاريخية كبرى 
مثل احل��رب األهلية بني ال��دروز واملوارنة في 
جبل لبنان س��نة 1860، وتدّخل األس��اطيل 
األوربية، ومش��اركة الش��وام من البيروتيني 
وغيرهم في احلرب العاملية األولى على اجلبهة 
االنتقاالت  يقابله��ا  الروس��ية،  العثماني��ة 
املكاني��ة لش��خوص الرواي��ة، عب��ر األجيال 
التي تش��كل النسيج الس��ردي، وحتوالتهم 
االجتماعية واالقتصادي��ة. وعلى الرغم من 
دقة الوص��ف وكثافته في ثالثي��ة القاهرة، 
ورس��مه ص��ورا واقعية للم��كان واهتمامه 
به، فإن بطلها اجملتم��ع ال املكان، بينما يبدو 
املكان ه��و البطل ف��ي ثالثية بي��روت؛ فقد 
حظي األول بوصف مفصل، يكاد يقترب من 
رس��م خرائط، وبناء مناذج مصغ��رة لبيروت، 
متع��ددة بتحوالته��ا اجلغرافي��ة والزمني��ة 
والبش��رية، عل��ى الرغ��م م��ن اهتمامه��ا 
بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة لألسرة بطلة 

الرواية، أس��رة املهاجر الدمشقي عبد اجلواد 
أحمد، الذي يذكرنا إسمه بإسم بطل ثالثية 
محف��وظ أحمد عبد اجل��واد، وقد يكون ذلك 
تناص��ا واعيا، فتطور ش��خصية عبد اجلواد 
أحم��د، وزيجاته، وأبن��اؤه وبناته، والتفاصيل 
الدقيقة واملتشعبة حليواتهم، يتواشج مع 
تط��ور مدينة بيروت، وازدي��اد حجمها، وعدد 
محالته��ا، وأس��واقها التجاري��ة، وطرقه��ا 
اجلدي��دة، والعالقة الس��ببية ب��ني الطرفني، 

والقائمة على أساس العمل!
     ثم��ة تش��ابه جزئي بني ثالثي��ة عبد اهلل 
صخي والثالثيتني السابقتني في العنوان، اذ 
ترسخ عنواناتهما في املكان، بني القصرين، 
وقصر الش��وق، والس��كرية، أس��ماء أحياء 
س��كنية في قاهرة بدايات القرن العشرين، 
وبيروت مدينة العالم عنوان األجزاء الثالثة، 
وخلف الس��دة هو أحد أسماء أصول مدينة 
الث��ورة/ الص��در، احلي الس��كني الش��هير 
في ش��رق بغ��داد، وفض��ال عن كونه اس��م 
مكان، فهو اس��م انتقالي، ناب��ع من الوعي 
الشعبي العفوي، يش��ير الى موقع سكنه 
الفالحون املهاجرون بس��بب اجل��وع والفقر 
م��ن محافظ��ات جن��وب الع��راق وخاص��ة 
محافظة ميس��ان، نالحظ أن الهجرة سبب 
تاريخي وس��ردي في ثالثية ربي��ع جابر، التي 
ترص��د دور املهاجري��ن الش��وام، ومهاج��ري 
اجلبل من الدروز واملس��يحيني، في التحوالت 
االجتماعي��ة والتطورات االقتصادية لبيروت 
في حوالي قرن بني منتصف القرن التاس��ع 
عشر ومنتصف القرن العشرين، مثلما هي 
س��بب غير مباش��ر في إنش��اء حي الثورة، 
وس��بب مباش��ر في كتابة الثالثية، كرواية 
تكوي��ن، وأجي��ال. لك��ن عن��وان ثالثية عبد 
اهلل صخي س��وف يتحول، بتحول شخوص 
الرواي��ة، أو ان��ه س��ينفتح، ويتع��دد، وميهد 
لعنوان آت، فخلف الس��دة عنوان اجلزء األول 
هو اس��م املكان األول بالنسبة للمهاجرين 
الى الضواحي غير املس��كونة ملدينة بغداد، 
والواقعة خلف س��دة ترابية أنشأت حلماية 
بغ��داد من الفيضان��ات، ث��م دروب الفقدان 
عنوان اجل��زء الثاني، الذي ينفتح على املكان 
عام��ة، فالدروب هي أي��ة دروب في أي مكان 
أو إن  ف��ي العال��م، وإن عّرف��ت باإلضاف��ة، 

اإلضاف��ة التعريفي��ة أك��دت عمومية هذا 
العن��وان، وال يخل��و ذل��ك من عالق��ة ترصد 
التح��ول من االهتمام بامل��كان الى االهتمام 
باحل��راك االجتماعي لبط��ل الرواية خاصة، 
ولش��خوصها اآلخرين الواقع��ني حتت تأثير 
الس��ياق التاريخي/ السياسي للبلد، متهيدا 
لالنتق��ال الكل��ي في العن��وان وامل��كان، إذ 
نق��رأ الالجئ العراقي عنوان��ا للجزء الثالث، 
فتكون عالقت��ه باملكان عالقة عامة مطلقا 
في مفردة الالجئ، وعامة محددة في مفردة 
العراق��ي، هذا التح��ول في العن��وان، وعدم 
اختصاصه باحلي الس��كني مدين��ة الثورة، 
يش��ابهه التح��ول ف��ي الس��ياق الس��ردي 
للجزأي��ن الثان��ي والثال��ث، حت��ى أن األخير 
سيتشكل من ش��ظايا أماكن، لكن املكان 
األول يظ��ل منافس��ا قوي��ا مل��كان اللجوء: 
لندن، رمبا تس��ببت في ذل��ك عالقة الكاتب 
بامل��كان في احلاالت الثالث، من خالل اإلقامة 
الدائم��ة واملس��تمرة حملفوظ ف��ي القاهرة، 

وجابر ف��ي بيروت، واإلقام��ة املؤقتة، واحملددة 
باجل��زء األصغ��ر من عم��ر عب��د اهلل صخي 
ف��ي بغداد، وانتقاله ال��ى املَهاجر وصوال الى 
لندن، لكن ذلك ال مينع من اشتراك الثالثيات 
الث��الث في االحتف��اء باملكان عام��ة، واحلب 
للم��كان اخل��اص، واألول، ف��ي حال��ة ثالثية 
صخ��ي، التي س��تختلف ع��ن األخريني في 
تش��تت املكان، وانتقاله م��ن اخلاص/ احمللي، 
الى العام/ العاملي، مثلما ستختلف عنهما 
في قصرها، أو قص��ر أجزائها، بينما األوليان 
طويلت��ان، أو طويلت��ا األجزاء! وق��د افتقرت 
ثالثية بغداد الى الوصف، إذ تتناس��ب قلته 
م��ع صغ��ر حجمه��ا، وكان بإم��كان املؤلف 
جعلها بحجم الثالثيت��ني؛ ألن فضاء روايته 
مليء مبا ميكن أن يس��طر على ألف صفحة 
م��ن القط��ع الصغير، على األق��ل، لكن رمبا 
كان ابتعاد املؤلف عن املكان، فضال عن بعده 
عن املصادر الش��فاهية واملكتوبة، سببا في 
قصر ثالثيته، بينم��ا تعايُش محفوظ وجابر 

م��ع مكانيهم��ا يوميا تدف��ٌق س��ردا مليئا 
بالتفاصيل.

     امليزة املهمة هي اتفاق الثالثيتني األوليني 
واختالف الثالثة عنهما، في دالالت العنوان، 
إذ تؤك��د األول��ى البق��اء ف��ي القاه��رة، وان 
االنتقال لي��س أكثر من انتق��ال بني األحياء 
السكنية القريبة، والعنوان هو أسماء أحياء 
قاهري��ة، والثانية عنوانها متكرر في األجزاء 
الثالث��ة، توكيدا لظاه��رة امل��كان وحتوالته، 
وق��د يكون املؤلف عند نش��ر اجلزء األول من 
روايت��ه لم يكن قد قرر كتاب��ة أكثر من جزء 
لهذه الرواية، إذ لم يكتب على غالفها )اجلزء 
األول(، تكرار العنوان في األجزاء الثالثة، وبقاء 
الش��خوص في بيروت، واالنتق��االت القليلة 
أيضا ف��ي األحي��اء الس��كنية، يقابله ذلك 
القلق والهج��رة واالنتقال املكان��ي البعيد، 
ف��ي ثالثية بغ��داد، األوليان روايتا اس��تقرار، 
وهوية ذات نس��يج متماسك، بينما الثالثة 
رواية انتقال، وعدم استقرار، وتشظي هوية.

محمد رشيد السعيدي

رمبا تكون ظاهرة الرواية املسلسلة، أو الرواية 
املقس��مة على عدد من الرواي��ات، قليلة في 
الرواي��ة العربية، وقد تكون الثالثية األش��هر 
واألق��دم في ه��ذا الس��ياق، ثالثي��ة القاهرة 
لنجي��ب محف��وظ: ب��ني القصري��ن، وقص��ر 
الشوق، والسكرية، التي نالت – مثل كثير من 
سرديات محفوظ – اهتماما دراميا، سينمائيا 

وتلفزيونيا، أسهم في ازدياد انتشارها.
وثمة ثالثية أخرى مهمة في الرواية العربية، 
رمبا لم حتَض مبا حظيت به األولى من انتشار، 
هي بيروت مدينة العال��م للبناني ربيع جابر، 
بأجزائه��ا الثالث��ة، وقد يكون وق��ت صدورها، 
وعدم حتويلها الى دراما، س��ببان في أنها لم 
تنل ما نالته األولى من ش��هرة، ولكنها متتاز 

بكثير من اجلمال واإلبداع الفني.
أم��ا الثالثي��ة الثالث��ة فه��ي ثالثي��ة بغ��داد 
للعراق��ي عبد اهلل صخي، وتتكون من: خلف 
الس��دة، ودروب الفق��دان، والالج��ئ العراقي، 
وكان له��ا حضور طيب في الق��راءة والتلقي 
العراق��ي خاصة، ورمبا، أو يؤمل، أن تس��تفيد 

منها الدراما العراقية.
بني تلك الثالثيات ميزات مش��تركة، وميزات 
واقعي��ة  رواي��ات  فه��ي  أيض��ا،  مختلف��ة 
اجتماعي��ة، تعتم��د عل��ى خلفي��ة تاريخية 
بقدر أو آخر، وبش��كل أو غيره، إذ يرصد جنيب 
محفوظ التحوالت االنثروبولوجية للمجتمع 
املص��ري ممث��ال بعائل��ة، وم��ؤواَل باالنتق��االت 
املكانية ف��ي األحياء الس��كنية، مطال على 
بعض األحداث التاريخية وخاصة ثورة 1919، 
من خالل السياق السردي؛ باشتراك )فهمي( 
أح��د ش��خوص الرواية ف��ي الس��ياق العام/ 
التاريخ��ي. وتتاب��ع ثالثية ربيع جاب��ر التطور 
العمران��ي ملدينة بيروت، م��ن خالل التحوالت 
االنثروبولوجية فيها، وامتداداتها التوسعية 
املس��تمرة، وحتول األحراش واملزارع والبساتني 
الى أحياء سكنية، على خلفية أحداث كبرى 
ه��ي الس��ياق االجتماع��ي التاريخ��ي العام، 
واألح��داث الت��ي تنتمي الى الس��ياق اخلاص، 
إذ يعتم��د ربيع جابر عل��ى تاريخ لبنان املدون، 
وعلى اخملطوطات والروايات الشفاهية، وتاريخ 

مع الفنان التشكيلي صدام اجلميلي ،التجربة 
مهمة في مواجهة الش��عر العمودي والشعر 

الشعبي ».
وع��ن لقاءه بالفنان كرمي رس��ن يق��ول » اوال انا 
س��عيد به��ذه التجربة الت��ي امتن��ى ان تتكرر 

فهكذا
محاوالت رغم بساطتها تعمل على ردم الهوة 
ب��ني الفن والثقافة ،طرح��ت الفكرة على كرمي 
وهو لم يبدي موافقته رأس��ا ،كان يريد ان يقرا 
النص ويس��أل هل يتوافق املضمون مع ذائقته 
؟فرح��ت لتقبل��ه الفك��رة واعتباره��ا فرص��ة 

لتقارب الشعر مع التشكيل ».
اما التش��كيلي كرمي رس��ن ال��ذي امتدح هذه 
التجربة االبداعية فذكر« عندما عرض حسام 
الفكرة علي اردت اوال قراءة النص ،قرأته بشكل 
عميق عدة م��رات ،اعجبني كونه غير تقليدي 
وبدات االش��تغال عليه ،وضع��ت تخطيطاتي 
وفق رؤية خاصة وابتعدت عن الترجمة احلرفية 
للنص لكنني اس��توحت تخطيطاتي من روح 
الن��ص وفق تص��ورات بصري��ة عميقة خاصة 
وهو يتحدث عن اماكن اعرفها من خالل زيارتي 
المريكا كوني اقيم في تورنتو بكندا ،محاولتنا 
ه��ذه يذرة ملش��اريع اخرى خللق تواش��جات بني 

النص التدويني والنص البصري«.
اجللس��ة ش��هدت مش��اركات للفنان��ني جبار 

جودي ومازن محمد مصطفى واالعالمي عماد 
اخلفاجي بقراءة مقاطع من اجملموعة .

 جدير بالذكر ان الش��اعر حس��ام السراي من 
االس��ماء الش��عرية التي نش��طت بعد العام 
2003 ص��در ل��ه »وح��ده التراب يقهق��ه« عام 
2009 ع��ن دار الفارابي ببيروت ،نش��ر قصائده 

في صح��ف عراقي��ة وعربية ،احد مؤسس��ي 
بيت الشعر العراقي ورئيس هيئته االدارية في 
دورته الثاني��ة ورئيس حترير مجلت��ه الفصلية 
»بيت«،ترجمت قصائده الى اللغات االنكليزية 
وااليطالية والبولونية ،حاصل على جائزة دولية 
في املسابقة الش��عرية العاملية كاستيلو دي 
دوينو ف��ي ايطاليا بعد اختي��ار قصيدته »بالد 
بظل اش��يب« كافضل القصائ��د املنتقاة في 
العالم لعام 2009 ،اطل��ق في العام 2016 من 
خالل ادارته لبيت الش��عر في العراق مش��روع 
»مقاطعة املارة » الهادف الى تقدمي الشعر في 

الفضاءات العامة ..
اما كرمي رس��ن فحاصل على البكالوريوس في 
فن الرس��م من بغداد ،اقام معارض شخصية 
داخ��ل وخ��ارج العراق ،ح��از على عدي��د اجلوائز 
منه��ا :اجلائ��زة التقديري��ة ملهرجان الش��باب 
االول ال��ذي اقامت��ه منظم��ة اياب ف��ي بغداد 
ع��ام 1985،واجلائ��زة الذهبي��ة ف��ي مهرج��ان 
احملرس بتونس علم 1998،له عديد املش��اركات 
ف��ي مع��ارض عربي��ة وعاملية مش��تركة ،ومن 
مجموعات��ه الفني��ة املتحفية والش��خصية 
:املتح��ف العربي القط��ري ،دارة الفنون –االردن 
،مؤسسة كندة السعودية ،املتحف البريطاني 
 ،touch@art ،لن��دن  العربي،عم��ان  ،البن��ك 

مؤسسة بارجيل ،االمارات العربية املتحدة ..

بغداد - سمير خليل
ضمن منهاجها الثقافي استضافت مؤسسة 
ب��رج باب��ل للتطوي��ر االعالم��ي جترب��ة ابداعية 
مش��تركة بني الشاعر حسام الس��راي وتوقيع 
مجموعته الش��عرية )حي الس��ماوات السبع( 
وتخطيطات الفنان التشكيلي كرمي رسن التي 

استوحاها من اشعار اجملموعة ..
)حي السماوات السبع( ولدت بعد زيارة الشاعر 
للوالي��ات املتح��دة وحتدي��دا مدين��ة نيوي��ورك 
وضمنها اس��تدراكات ومقارن��ات ومقاربات بني 
الواقع احمللي ونظيره االمريكي وبقصدية عالية 
كم��ا يذكر الش��اعر ،ولعل اهم تل��ك املقاربات 
ماح��دث ع��ام 2001 ف��ي مدينة نيوي��ورك من 
تفجي��ر ملرك��ز التج��ارة العاملي وب��ني التفجير 
االرهابي املأس��اوي الذي طال مجمع الليث في 
كرادة بغداد عام 2016 والشهداء الذين سقطو 
جراء ه��ذا العمل االجرامي اجلب��ان ،كما يتذكر 
اصدقاءه مم��ن رحلو ضمن قافلة الش��هداء في 

ذلك اليوم املشؤوم .
عن جتربته مع الفنان كرمي رس��ن يقول الس��راي 
»هي جتربة ليس��ت باجلديدة فهناك مثال جتربة 
الشاعر يوسف الصائغ بديوانه )انتظريني عند 
تخوم البحر( م��ع الفنان التش��كيلي العراقي 
العامل��ي ضياء الع��زاوي وكذلك جتربة الش��اعر 
س��عدي يوس��ف في ديوانه ) خري��ف مكتمل ( 

كّل كتابٍة تقصد آخرَها، إذ تقترح له عالقة 
أو تواصال  أو فهما معه، أو تس��تعيره قناعا 
ملواجهة وهم القوة أو الضعف، فالقناع هنا 
تأويل لفعل غائب، نس��تعيده عبر اللغة، أو 
الص��ورة، وبقدر توتر هذه العالق��ة، إاّل أنها 
تتجوهر في الس��ياق األدب��ي عبر متوضعات 
تأخ��ذ من احلدث، أو من الش��خصية قوتها 
التمثيلي��ة ف��ي التعبير ع��ن الفعل األدبي 

بوصفه السردي أو الشعري..
هذه الكتابة تضع نّصها في س��ياق تخّيل 
ما، فاآلخر الثقاف��ي يظل وجودا أو احتماال، 
أو خطاب��ا نوّج��ه الكتاب��ة م��ن خالله الى 
الق��ارىء/ املتلق��ي حت��ت ضغ��ط الرغبة أو 
احلاج��ة او اللذة، أو التماه��ي، أو كجزء من 
فاعلي��ات صناعة الرس��الة، وبقصد إدخال 
القارىء في لعبة اللذة أو البحث عن املعنى، 
مقاب��ل اس��تعادة القوة من خ��الل فاعلية 
الب��ثِّ بصيغة إح��داث فعل الس��يطرة أو 

املراقبة أو التغيير..
العالق��ة مع اآلخر  ف��ي جوهرها عالقٌة مع 
األن��ا اوال، األن��ا الت��ي متثل ع��ني اآلخر كما 
يقول بول ريك��ور، والتي تبحث عن وجودها 
واش��باعها وقوتها من خالل ذلك اآلخر، ألن 
ال وجود لفرضية التواصل والتفاعل أو البث 
إّن لم تكن األنا املُنتجة أو املولدة متلك قدرة 
على حيازة شروط وأهلية هذا االنتاج وذاك 

التوليد..
لكن تظل لش��روط انتاج النص او اخلطاب 
رهانات له��ا عالقة باأليديولوجي��ا وبالقوة، 
وبهوي��ة اآلخر ال��ذي يحضر ع��ادة بوصفه 
التمثيلي والرمزي، واحس��ب أّن الس��رديات 
الروائية كان أكث��ر تعبيرا عن هذه العالقة، 
فالسرد يعني في بعض وجوهه احلكي الى 
اآلخ��ر، مثلما يعني تخّيل وج��ود اآلخر عبر 

عالقات أو متثالت أو معان، أو اقنعة..
صور اآلخر في الرواية العربية هي صور األنا 

ف��ي حلظة انش��دادها أو متاهيه��ا أو تأثرها، 
وأحيان��ا  ف��ي حلظة ث��أر الوعي��ة، إذ حفلت 
عدي��د الروايات العربية بتق��دمي مناذج لهذا 
اآلخ��ر، فه��و اآلخ��ر الطبق��ي، االجتماعي، 
السياسي، اجلندري/ اجلنسوي، األيديولوجي، 
لكنه يحضر بصورت��ه اخلطيرة والغامضة 
من خالل وجهه االستعماري، االستشراقي، 

والديني..
وه��ذا يعن��ي بطبيع��ة احلال اس��تحضارا 
الهوي��ة،  تخ��ّص  اش��كالية  ملوضوع��ات 
والس��لطة واللغة واجلس��د، وعب��ر رمزيات 
ومتثيالت لها ش��فراتها الواضحة، كما في 
روايات)عصف��ور الش��رق( لتوفي��ق احلكيم، 
و)موسم الهجرة للشمال( للطيب صالح، 
و)احل��ي الالتيني( لس��هيل ادري��س، وبعض 
رواي��ات الطاهر بن جلون وحّن��ا مينا، وأمني 
معل��وف و)ليل��ة امللي��ار( لغ��ادة الس��ّمان 

ورواية)روائح ماري كلير( للحبيب الساملي..

فاجلس��د يكتسب في هذا الس��ياق طاقة 
تعبيرية ناف��ذة، مثلما أّن اللغة تتحول الى 
قوة متثيلية خالقة، وأّن ملفوظاتها تّوس��ع 
وتعّم��ق من فاعلية اخلطاب الس��ردي، على 
مس��توى بّثه، أو على مستوى تلقيه، واهلل 
هي األخ��رى تعاني اغترابا عميقا، من خالل 
ضعف الق��درة ف��ي التعبير ع��ن املكبوت 
واحلاجة، أو مواجهة اآلخر واكراهاته، أو عن 
ما يتمثله م��أزق الهوية حلظة اصطدامها 
واس��تالبها ف��ي بيئة اآلخ��ر، وف��ي متثالته 
االجناس��ية عب��ر ص��ورة التابع كم��ا عند 
هوم��ي بابا، أو العب��د كما عن��د هيغل، او 

االرهابي كما في سرديات العقل الغربي..
اللغة في هذا الس��ياق  تعي��ش نقائضها، 
فه��ي إّم��ا أْن تفقد محليته��ا وحصانتها، 
ومرجعياتها النفسية لتكون لغة اآلخر هي 
الوسيلة والواسطة واجملال الذي تتنافذ من 
خالله شفرات التعبير عن الوعي، أو اخلوف 

أو احلرمان والشبق واللذة أو الكراهية واحلب 
واحلق��د، وهو ماجنده في كثي��ر من الروايات 
الفرانكفوني��ة، وإّما أْن تس��تعيد ُعصابها، 
وأوهامه��ا املقدس��ة عب��ر توظي��ف ماهو 

تاريخي أو ديني بنزعته السلفية، ..
على املستوى الفني فأن تنّوع  تقانات السرد 
ينطلق من تنوع زوايا النظر للش��خصيات، 
ومل��ا  واللغوي��ة،  الش��عورية  ولتمثالته��ا 
تعيش��ه من وقائع يختلط فيها االستالب 
اجلنس��ي والطبقي، مع التوصيف والعنف 
العنص��ري، والع��زل الغيت��وي، ومب��ا يجعل 
اكتش��اف األنا واآلخر يتبدى أكثر من خالل 
س��رديات الذاكرة، والسير ذاتي، وماتهجس 
به تلك الشخصيات الس��اردة من مشاعر 
مكبوت��ة، وذوات منفي��ة وضائع��ة، وه��ي 
س��رديات مفعم��ة بالنوس��اتاجليا أو احلزن، 
باملتاه��ة  واإلحس��اس  الهوي��ة،  وتص��ّدع 

والالجدوى والعجز، 

ثالثية بغداد..

باستضافة برج بابل ..

ثالثيات الرواية العربية

مجموعة حسام السراي الشعرية 
»حي السماوات السبع« وتخطيطات كريم رسن

بين تلك الثالثيات 
ميزات مشتركة، 
وميزات مختلفة 

أيضا، فهي روايات 
واقعية اجتماعية، 

تعتمد على خلفية 
تاريخية بقدر أو آخر، 

وبشكل أو غيره
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األنا وأقنعة اآلخر الثقافية
علي حسن الفواز

جالل حسن

1
القطارات ال تعبأ بالرحيل

وال تلتف للوداعات
كذلك املراكب

لكن هذه األصابع
كلما أخفيها حتت ثنايا القميص

تخرج عنوة عني، وتصرخ!
***

2
الصدفة وحدها جمعتني بِك

فالتقينا في املكان اخلطأ
كان ميكن أن التقيِك قبل سنني

لكنه الزمن اخلطأ
فال الصدفة كانت صائبة

وال احلظ كان عاقال.
***

3
بذهول

أنظر الى جفاف الدمعة
أنا الذي بكيت كثيرا في الغياب

ً ال ألوم أحدا
لكني اتألم على الذي ترك سيل الدموع

يغرق فوق يباس اخلدين
***

4
حاولت نسيانِك

ومترنت على دروب الوداع
لكن كلما خاصمت نفسي

 احتاجِك للتصالح
مرة بيني وبيني

ومرة بيني وبني ذكراِك
هكذا يتوقف النسيان
فالقلب غابة مشتعلة

تلهج  باسمِك
حتت الفتات احلرائق.

العاشق في سره

 من اعمال جبر علوان



قمت بزيارة أبو ظبي في أقرب فرصة 
والتقيت بصاحب الش��ركة وحتدثنا 
في بع��ض التفاصيل لفتح املكتب 
واأله��داف ، وبع��د احلص��ول عل��ى 
تفاصيل ظ��روف العمل ومتطلباته 
في ابوظبي عدت الى عمان لتهيئة 
تقري��ر الزيارة . وأنا في عمان مس��اء 
وصول��ي اتص��ل بي أح��د االصدقاء 
راجي��ا من��ي أن أنتظ��ر وألتق��ي مع 
ممثلني لش��ركة من أبو ظبي باسم 
» باحلص��ى« ، الذين س��يصلون الى 
عمان مس��اء ويرغبو في زيارة بغداد 
مع��ي صب��اح غ��د ، لبح��ث عالقة 
العمل مع مدراء شركة » البشائر« 
في بغداد. كي��ف يصلون الى بغداد 
معي وليس��ت لديه��م فيزا لدخول 
 « ش��ركة  ممثل��وا  وص��ل   . الع��راق 
باحلص��ى« ليال وحض��روا لقائي في 
الصب��اح التال��ي . وبع��د التع��ارف 
والترحيب علم��ت أنهم وصلوا ليال 
... وراجع��و القنصلية العراقية فورا 
وحصل��وا على فيزا لدخ��ول العراق 
وه��م مس��تعدون . كي��ف فتح��ت 
القنصلي��ة ابوابها لي��ال ؟ واآلخرون 
ينتظ��روا أيام��اً قبل احلص��ول على 
الفي��زا ؟ وكي��ف تفت��ح القنصلية 
ليال ملنح الفيزا ألش��خاص من غير 
احلكوميني ؟ هذا امر ملفت للنظر! 
حضرن��ا ال��ى بغ��داد وف��ي اجتماع 
مع مدير ش��ركة البش��ائر عرضت 
تقريري كامال وبينت تردد الش��ركة 
االولى ف��ي بناء عالقة مع البش��ائر 
وعرضت موضوع شركة » باحلصى« 

واستعدادهم لالتفاق . 
بينن��ا  مهني��اً  اتفاق��اً  أبرم��ت 
كاستش��اريني مع ش��ركة باحلصى 
وعل��ى ان نعمل كاستش��اريني من 
أبو ظبي وقدم��ت مديرها الى مدير 
البشائر . مدير شركة باحلصى كان 
أح��د رجال األعمال الفلس��طينيني 
ويصحبه احد الش��باب الظبيانيني 
الذي تعرفت علي��ة بأنه ابن صاحب 
الش��ركة في االمارات وش��ركتهم 
لها أعمال كبي��رة . مت التعارف بيننا 
وم��ع ش��ركة البش��ائر . اس��تمرت 
االجتماعات ليومني لبحث تفاصيل 
واهدف عملنا . وم��ن هذه اللقاءات 
وخالله��ا وبعد ان توضح��ت اعمال 
وتش��عبات عم��ل مديرها  باحلصى 
املفوض ، الحظ��ت امتداد االحاديث 
اخللي��ج  لزي��ارة  دع��وات  وتوجي��ه 
تبت��دئ  وان  األعم��ال  ومش��اهدة 
العالق��ة بيننا عند عرض مش��روع 

هندسي مهم من قبل البشائر . 
ل��م يكن هناك أي مش��روع ، إال اني 
الحظت امت��داد األحاديث بني املدراء 
حول عالق��ة بني الس��فير الروماني 
ف��ي أبو ظب��ي م��ع املدي��ر املفوض  
وبحثت معلومات  باحلصى  لشركة 
ح��ول ان��واع معينة م��ن الصواريخ 
واس��لحة اخ��رى . درس��ت املوضوع 
بعدئذ مع صاحبي أمني زوين ونبهته 
ال��ى خط��ورة اس��تمرار عالقتنا مع 

البشائر وباحلصى. 
وف��ي حالة اخرى بالوق��ت الذي كنا 
كلنا مندفعني وواقفني ضد احلصار 
األمريكي واالمم املتحدة ومس��اعدة 
طل��ب  عن��د  العراقي��ة  احلكوم��ة 
مس��اعدة لبناء الصناعة العراقية 
خالل الفت��رة الصعبة هذه ، طلبت 
شركة البشائر شراء نوع معني من 
معام��ل صناعة حامض الكبريتيك 
إلحدى شركات التصنيع العسكري 
. وبعد االتصال مع حمدي في عمان 
، أعلمن��ا ع��ن قرب وص��ول وفد من 
اخلب��راء والصناعيني الى بغداد حول 

هذا املوضوع . 
كنت اس��اعد زميلي ام��ني في كل 
االجتماع��ات بأمري��ن، االول ع��ن ما 
يتطلب من معلومات حول االعمال 
االستش��ارية الهندس��ية إلنش��اء 
 ، هندس��ية  مش��اريع  أو  معام��ل 
والثان��ي أح��اول ان اك��ون مترجم��ا 
الفني��ة  التفاصي��ل  م��ن  للعدي��د 
واملهني��ة ب��ني ال��روس والعراقيني . 
وعند وص��ول الوفد الروس��ي وامتام 
التع��ارف بيننا ، التقينا مع ش��ركة 
البشائر وقمنا بتقدمي الوفد الروسي 
ال��ذي كان من��ه اثن��ان م��ن خب��راء 
صناعات حامض الكبريتيك املهمني 
ف��ي االحت��اد الس��وفياتي س��ابقا ، 
وبعد ان أعلمنا الوفد الروس��ي عن 
توف��ر عدد من املعام��ل املتروكة من 
االحتاد السوفيتي الس��ابق والتي مت 

تفكيكه��ا وجتديده��ا وه��ي جاهزة 
دخلن��ا   . االتف��اق  عن��د  للتصدي��ر 
بتفاصيل بحث املعام��ل والتركيب 
واالنتاج  . حض��رت مجموعة اخرى 
م��ن خب��راء التصني��ع العس��كري 
املتخصص��ني مبعامل مماثلة ... تطور 
احلديث عن ما تركه االحتاد السوفيتي 
من معام��ل وتوزع��ت امللكيات الى 
واحدة م��ن اجلمهوريات املس��تقلة 
، وم��ا ترك��ه االحتاد الس��وفيتي من 

خبراء . 
واألل��وان  االصب��اغ  موض��وع  فت��ح 
املتخصص��ة بش��كل او آخ��ر ، واذا 
بأحد اعض��اء الوفد املوجودين معنا 
هو م��ن اخملتصني بصب��غ الطائرات 
واس��اليب تفاديها ألش��عة الرادار . 
تط��ور احلديث حول صب��غ الطائرات 
وامكانية بعض االصباغ املتخصصة 
تف��ادي اش��عاعات  ال��رادار ... تأجل 
االجتم��اع ال��ى الي��وم التال��ي ، واذا 
بحضور عدد من ضباط القوة اجلوية 
لبحث مواضيع االصباغ . توس��عت 
البحوث مع اخلبراء الروس الى بحث 
تفاصي��ل االصباغ م��ن قبل البعض 
وآخري��ن يبحث��ون معام��ل حامض 
عس��كريني  وضب��اط  الكبريتي��ك 
يرغب��ون في بح��ث كيفي��ة تفادي 
الصواريخ من اجلو واالرض ... وتوسع 
التفاصيل وإعداد  البحث وتوسعت 
اخلب��راء العراقيني املعنيني بالبحوث 
م��ن املدنيني والضب��اط ، لبحث كل 
انواع الصواريخ ومزايا كل صاروخ . 

الحظ��ت ان هذا املوض��وع قد خرج 
عن اختصاص مش��اريع الهندس��ة 
االستش��ارية ، والحظ أحد الضباط 
املش��تركني بالبح��ث برتب��ة عميد 
ه��ذه احلقيق��ة عل��ى وجه��ي ف��ي 
نف��س الوقت ، وأش��ار عل��ي طالبا 
كلم��ة جانبية خ��ارج االجتم��اع ... 
وف��ي خارج قاع��ة االجتماع  فاحتني 
قائ��ال » ي��ا س��يد مدفع��ي« ما لك 
وه��ذه االمور خ��ارج اختصاصاتكم 
... وب��كل احترام رجان��ي ناصحا لي 
ترك االجتماع  واالعتذار عن احلضور. 
ترك��ت االجتم��اع واعلم��ت زميلي 
أم��ني زوين ب��كل هذه االم��ور خارج 
بالطريقة  وليتص��رف  اختصاصاتنا 
نفس��ها . أعلمنا البشائر باننا غير 
معني��ني مبش��اريع غي��ر هندس��ية 

وتوقفت عالقتي معهم عند ذلك.

العمل مع الشركات الصينية 
سنة 2000

وان كان فرض احلصار على العراق لم 
يسمح للش��ركات الكبرى  للعمل 

بش��كل مباش��ر إال ان البع��ض من 
الش��ركات الصغيرة حاولت العمل 
عن طريق طرف ثالث وقد متكنت من 
احلص��ول على عقود عمل من بعض 

الوزارات . 
الروسية  وكما نشطت الش��ركات 

في العراق في
 س��نوات 2001 و 2002 ، نش��طت 

كذلك الشركات 
كان��ت   ، اعماله��ا  ف��ي  الصيني��ة 

بالطبع جميع أعمالنا مع 
مرتبط��ة  الصيني��ة  الش��ركات 
في  التكمةجي  بالدكت��ور حم��دي 
عمان كما في الش��ركات الروسية 
. حض��ر ممثلو ش��ركة    CNCCCأي 
الكيمياوي��ة  الصناع��ات  »ش��ركة 
عم��ان  م��ن  الصيني��ة«  الوطني��ة 
والتقينا أنا و أم��ني زوين معهم في 
س��فارتهم في حي الس��فارات في 
بغ��داد . وفي اليوم التال��ي زرنا وزارة 
الصناع��ة وقمن��ا بتعريفه��م على 
واملش��اريع  الصناع��ة  وزارة  ممثل��ي 
املطلوب العمل عليها . من املشاريع 
املهمة كانت ، جتهيز معدات مشروع 
وانش��اء   , النج��ف  ف��ي  االط��ارات 
مشروع الشب في املشراق, وصيانة 
واعادة و تش��غيل معمل االس��مدة 
الكيماوية على شط العرب في ابو 
اخلصي��ب – البصرة  وبناء مش��روع 

جديد لكربونات الصودا. 
مشاريع عديدة وكبيرة جدا. تدارس 
الوفد الصيني هذه املشاريع ووضع 
منهاج  عمل للزيارات .  زرنا مشروع 
االطارات ف��ي النجف واطلعنا على 
حاجاته من معدات ومكائن والحظنا 
ان هذا املعمل الكبير الذي قد شيد 
حديثا قد مت وضع تصاميمه من قبل 
شركة »بيريللي« الشركة االيطالية 
املتخصصة باإلط��ارات وقد مت بناؤه 
وحتضي��ر منش��آته بش��كل متميز 
ومبستوى عالي و مت جتهيزه بكميات 
هائل��ة من املعدات واملكائن التي قد 
مت نص��ب القلي��ل منها للمباش��رة 
بالعمل وكل املعدات واملكائن االخرى 
قد بقيت في املشروع  في صناديقها  
وتع��رض البعض منها الى القصف 
والتدمير اثن��اء حرب الكويت. كانت 
االعمال تنفذ في تل��ك الفترة على 
ض��وء اخلطة الوطنية واطلق عليها 
» مشاريع النفط جتاه الغذاء والدواء 
» واملبرم��ج من قب��ل مجلس األمن 
ل��المم املتح��دة . تع��ددت زياراتنا أنا 
والس��يد امني زوين الى النجف ومع 
احياناً  الصيني��ة  الش��ركة  م��دراء 
، اال ان��ه وبع��د أش��هر عدي��دة من 

التع��اون بينن��ا مع ش��ركة صناعه 
االط��ارات العراقي��ة ل��م تس��تطع 
الش��ركة الصينية إال التعاقد على 
جتهيز مكائن قليلة إلكمال تصنيع 
االطارات باملواصفات العراقية . وبعد 
التعاقد مع وزارة الصناعة عن طريق 
طرف ثالث فوجئنا ان وزارة الصناعة 
بلغتنا ش��فويا بش��رط جديد وهو 
على اجملهزين ان يزيدوا قيمة العقد 
بنسبة %10 . وعند وصول البضاعة 
الى امليناء أن يلتزم��وا بدفع هذه ال 
)10 %(  م��ن قيمة العق��د نقداً الى 
وزارة الصناعة وذل��ك لتوفير مبالغ 
تك��ون حتت تص��رف ال��وزارة وال ادري 

مالذي حدث لهذا العقد بعدئذ. 
ولدى زيارتي م��ع الوفد الصيني الى 
ش��ركة الكبريت في املشراق)حمام 
العليل( جنوب املوصل ، اتضح الينا 
أن لدى شركة املشراق كمية تقارب 
املليون��ي طن م��ن الكبريت االصفر 
املنت��ج واملكدس في مخ��ازن حمام 
العليل ،على ش��كل جب��ل ارتفاعه 
نح��و 4م . م��ن نتيج��ة املباحث��ات 
اتضح ان شركة الكبريت ترغب في 
انش��اء معمل جديد متطور إلنتاج 
مادة الشب الذي يدخل الكبريت في 
انتاجه الى درجة كبيرة ويس��تعمل 
في مش��اريع تصفية املاء في انحاء 
الع��راق وان اس��تيراده حاليا يكلف 
الدولة ماليني الدوالرات س��نويا . لذا 
انحصرت متطلبات شركة املشراق 
في طلب املس��اعدة لبيع الكبريت 
الى الص��ني واحلصول عل��ى معمل 
لتصني��ع الش��ب بطريق��ة علمية 

جديدة .
عملن��ا مع الصينيني خالل أش��هر. 
على وضع تصاميم معمل الش��ب 
على مبدأ تسديد كلفة التصاميم 
وبن��اء املعمل م��ن الكبري��ت املباع  
ع��اد الوفد الصيني ال��ى بالده وبعد 
فترة من الزمن عاد الى بغداد ومعه 
تصامي��م إلنش��اء معم��ل كام��ل 
لصناعة الش��ب م��ن الكبريت وفق 
أح��دث الطرق العلمية مع كش��ف 
كام��ل بالكل��ف واس��لوب التنفيذ 
. إال أن ش��ركة كبري��ت املش��راق ال 
ميكنه��ا ان تبي��ع ه��ذا االنت��اج في 
االس��واق العاملي��ة بس��بب احلصار. 
هناك جتار الكبري��ت املتواجدون في 
س��وريا ولبن��ان يرغب��ون ويتكالبون 
على ش��راء الكبري��ت العراقي  من 
املشراق لتصديره الى أنحاء العالم 
، وش��ركة كبريت املشراق ترغب في 
بي��ع إنتاجها لتطوير نفس��ها وبناء 
املعم��ل اجلدي��د، كما أن س��عر بيع 

الكبري��ت آنذاك في حم��ام العليل 
يقل مبرات عن الس��عر العاملي، إال أن 
عق��دة احلصار حت��رج اجلميع وذهبت 
جمي��ع اجلهود هباء بس��بب احلصار 
على الش��عب العراقي وعدم متكن 
وبي��ع  ش��راء  الصيني��ة  الش��ركة 
الكبري��ت عن طريق طرف ثالث رغم 

بخس االسعار.
العم��ارة  دار  كمكت��ب  تداولن��ا 
م��ع  الصيني��ة  والش��ركة  وأم��ني 
وزارة الصناع��ة عل��ى تطوير معمل 
املش��يد  الكيمياوي��ة  األس��مدة 
العش��رين  الق��رن  ثمانين��ات  ف��ي 
م��ن قبل ش��ركة« متس��و بيش��ي 
» ق��رب مدينة أب��و اخلصيب جنوب 
البصرة على ش��ط الع��رب ألغراض 
التصدير. ه��ذا املعمل تعرض خالل 
فت��رات احل��رب االيراني��ة العراقي��ة 
ال��ى قص��ف مدفعي مس��تمر من 
اجلان��ب االيراني ودم��رت العديد من 
منشآته باإلضافة الى صدأ العديد 
من الس��ايلوات والهياكل احلديدية 
من منش��آت املعمل وتض��رر البنى 

التحتية للمعمل.
يغ��ذى املعم��ل بغ��ازات النفط من 
شركة نفط اجلنوب عن طريق انبوب 
خاص من حقول الزبير وينتج مادتني 
هما األمونيا واالسمدة الكيمياوية 
ألغراض التصدير الى آس��يا بشكل 
رئي��س للزراع��ة. تطل��ب العمل أن 
ي��درس املش��روع ال��ذي تع��رض الى 
القص��ف املدفع��ي العني��ف خالل 
خ��الل  اإليراني��ة  العراقي��ة  احل��رب 
ثمانينات القرن العشرين , الى توفير 
ثالثني خبيرا ليس��كنوا في املشروع 
ولينكب��وا عل��ى  دراس��ة الوحدات 
االنتاجي��ة للمعمل . حض��ر اخلبراء 
الصيني��ون واصطحبناه��م الى ابو 
اخلصيب وسكنوا في املعمل باالتفاق 
مع ممثلي وزارة الصناعة وعلى مدى 
شهر من العمل املستمر والدراسات 
، عاد الوفد الى الصني وبعد فترة من 
الزمن ع��اد الوفد الى بغداد ومعهم 
تفاصيل كاملة إلعادة اعمار املعمل 
ومع كل الشروط املطلوبة للتعاقد 
. مت وض��ع عرض كامل لدراس��ة كل 
ج��زء م��ن أج��زاء املعم��ل والقي��ام 
باإلصالحات املطلوبة إلنتاج األمونيا 
أوال كيما تستعمل وارداتها إلصالح 
معامل انتاج األسمدة . قدرت كلفة 
األعم��ال بنح��و )50( ملي��ون دوالر. 
وبعد اش��هر من امل��داوالت مع وزارة 
الصناعة ل��م يكن باإلم��كان جتاوز 
متطلبات احلصار ولم يتخذ اي قرار 

نهائي بذلك .

اس��تمرت نش��اطاتنا مع الصينيني 
على مدى أشهر على وضع دراسات 
م��ع خب��راء وزارة الصناع��ة ولوضع 
تصاميم هندس��ية لبناء مش��روع 
إلنتاج م��ادة » بيكربونات الصودا ». 
لق��د تطل��ب إحضار عدد م��ن كبار 
اخلب��راء ف��ي صناعة هذه امل��ادة من 
النقاش��ات علمية  وكان��ت  الصني 
أثب��ت  حي��ث   , وجدي��ة  ومكثف��ة 
الصينيون أن لديهم اخلبرات العاملية 
املتمي��زة إلنتاج هذه املادة كما أثبت 
ف��ي مختل��ف  العراقي��ون  اخلب��راء 
االختصاص��ات كذلك أن لديهم من 
اخلبرة العلمية م��ا يضاهي اخلبرات 
املقابل��ة . لم تكن أدوارن��ا أنا وأمني 
قليل��ة، ب��ل تطل��ب من��ا باإلضافة 
الى مس��اعدة ش��ركائنا الصينيني 
، أن نوف��ر اخلبرات احمللي��ة والظروف 
املطلوب��ة إلكم��ال املواصف��ات مب��ا 
ينسجم مع بناء معامل في العراق 
. مت االتف��اق عل��ى مواصف��ات املواد 
املصنعة كناجت نهائي واملواد األولية 
املطلوب��ة لذل��ك وكمي��ات اإلنتاج 
وص��وال ال��ى الطاق��ة التصميمية 

النهائية للمعمل املطلوبة .
املباحث��ات م��ع  بع��د أش��هر م��ن 
اجله��ات العليا ف��ي وزارة الصناعة 
وتوقيع االتفاق��ات البروتوكولية بني 
احلكومتني ، بدأت طبول احلرب على 
العراق تدق بشده وانحرفت اجتاهات 
تفكير الكثي��ر منا الى ما هو بعيدا 
ع��ن تنفي��ذ املش��اريع الت��ي نعمل  
عليه��ا وتكهرب��ت األج��واء وابتعد 
الصيني��ون عن العراق كما هو احلال 

مع اآلخرين .

هوايتي باآلثار أثناء احلصار 
بع��د أن قدمنا مش��روع 300 بنجاح 
الى الدائرة الهندس��ية في رئاس��ة 
اجلمهوري��ة  وأدي��ت واجب��ي كام��ال 
جتاه املشروع الذي كلفني به صدام 
حسني بصورة خاصة ، ونحن بانتظار 
احلرب بشكل أو آخر كردود فعل على 
غزو العراق للكويت ، بدأت حتشدات 
اجليش العراقي على احلدود اجلنوبية 
تأهب��ا ملا قد يس��تجد جت��اه القوات 
األمريكي��ة . اجل��و الع��ام مكه��رب 
واألنظ��ار اجته��ت ال��ى التعليق��ات 
العس��كرية على األخب��ار ، وال ندري 
ما س��يتخذ من قرار حول  الهجوم 

على العراق . 
تأث��رت أعمال��ي ال��ى درج��ة كبيرة 
واجتاه  النق��دي  التضخ��م  بس��بب 
املكات��ب  تش��غيل  ال��ى  الدول��ة 
االستش��ارية احلكومي��ة واالبتع��اد 

ع��ن القط��اع اخل��اص ولذا ل��م يبق 
لدي أي مش��روع أعمل علي��ه أثناء 
ه��ذه املرحل��ة . التضخ��م النقدي 
الذي بدأ يض��رب االقتصاد العراقي 
نتيج��ة احلص��ار االقتص��ادي ... لذا 
انصرفت في حينه��ا الى الدوام في 
مكتبنا دار العمارة في شارع املغرب 
لفترات قصيرة يوميا  ملتابعة أخبار 
الع��راق أحيان��ا و م��ا يس��تجد من 
امور هندس��ية واستقبال االصدقاء 

أحيانا اخرى.
بحكم هوايتي التي بدأتها في دراسة 
القدمي��ة  العراقي��ة  آث��ار احلض��ارات 
ومتابعة التنقيبات األثرية السومرية 
والبابلية واآلش��ورية بق��در عالقتها 
مبهنة هندس��ة البناء واالطالع على 
ما يس��تجد من أخبار اآلثار واآلثاريني 
. خالل الس��نوات العديدة من حياتي 
العملي��ة ومن��ذ تخرجي م��ن كلية 
الهندس��ة ، تط��ورت عالقت��ي م��ع 
أعماله��م وم��ا  اآلثاري��ني ومتابع��ة 
يطبع وينش��ر عن املواقع اجلديدة في 
احلض��ارات العراقية القدمية ، تعرفت 
عل��ى العديد من اآلثاري��ني العراقيني 
خالل سنوات عملي ، إال أنها تطورت 
في السنوات األخيرة بعد أن تسلمت 
مهامي ف��ي أمانة العاصم��ة بغداد 
واصبحت عالقتي جيدة مع الدكتور 
الع��ام  اآلث��ار  مؤي��د س��عيد مدي��ر 
واالستاذ فوزي رشيد والدكتور بهنام 
أب��و الص��وف ودوني ج��ورج والدكتور 
وليد اجل��ادر و مه��اب البك��ري عاملة 
النقود القدمية زوجة االس��تاذ سالم 
اآللوس��ي وآخري��ن ، وكن��ت أحض��ر 
العدي��د من الندوات في مديرية اآلثار 
واقوم بالزيارات امليدانية  ايام العطل 
ونهايات االس��بوع ، مبعي��ة عائلتي أو 
أصدقائنا اآلثاريني واالصدقاء الهواة. 

توف��ر لدى املؤسس��ة العام��ة لآلثار 
العدي��د م��ن العلم��اء املتخصصني 
في اآلث��ار العراقي��ة القدمي��ة واآلثار 
االس��المية والذي��ن كانوا بالنس��بة 
ل��ي كم��ا لآلخري��ن مص��دراً غزي��راً 
للحصول منهم على املعلومات عن 
العراق القدمي واالكتش��افات احلديثة. 
تعتب��ر مكتب��ة اآلث��ار بالنس��بة لي 
واآلخري��ن موقعاً مهم��اً كيما ينهل 
منه املتخصص��ون الكثير من العلم 
واملعرفة حول آثار العراق القدمي والتراث 
العراقي . وفي زياراتنا الى مواقع اآلثار 
،  س��هل لن��ا أحيان��ا الدكت��ور مؤيد 
س��عيد مدير اآلثار العام  وبهنام أبو 
الصوف مدير عام املنطقة الشمالية 
لآلثار زي��ارة العديد من املواقع األثرية 
واس��تعمال بيوت العم��ل اخملصصة 
لآلثاريني عند التنقيب للس��كن مثل 
القلعة العثمانية في مدينة آش��ور 
وفي نين��وى. وتعرفت عل��ى الدكتور 
فوزي رش��يد ال��ذي اعتبره م��ن كبار 
علماء اآلثار العراقي��ني لغزارة علمه 
ومعلومات��ه ف��ي اللغة الس��ومرية 
 . للس��ومريني  اليومي��ة  واحلي��اة 
مبوس��يقى  الغزي��رة  ومعلومات��ه 
احلض��ارات القدمي��ة و الدكت��ور وليد 
اجلادر باإلضافة ال��ى كونه صديقاً اال 
أن��ه كمختص رافقنا ال��ى ) تل حبة 
( ف��ي جن��وب بغداد و ف��ي زيارتنا الى 
أعال��ي الف��رات حيث الكش��ف عن 
عدد م��ن القرى في ح��وض التنقيب 
ف��ي منطق��ة س��د البغ��دادي قبل 
املباش��رة في بناء سد البغدادي على 
أعالي الفرات. لق��د كونت حقا تلك 
اجملموعة م��ن اآلثاريني ثروة كبيرة من 
علماء اآلثار بعد االس��تاذ الكبير طه 

باقر واملرحوم فؤاد سفر.
وفرت كذل��ك عالقتي باآلث��ار فرصة 
ثمينة في التعرف على بعض اآلثاريني 
العاملي��ني ومنه��م الدكت��ورة هلكا 
النمس��اوية الت��ي نقبت ف��ي زقورة 
)برص منرود( قرب مدين��ة احللة وكبار 
اآلثاريني األمريكي��ني الذين نقبوا في 
مدينة »نفر« السومرية في الديوانية 
مبعية د. بهن��ام أبو الصوف و د. فوزي 

رشيد . 
كون��ت لي تل��ك العالقات ولس��نني 
طويل��ة داخل الع��راق ظروف��اً جيدة 
للتع��رف على ما يدور من نش��اطات 
تنقي��ب واكتش��افات آلث��ار العراق ، 
أس��ندت معرفتي بعلوم البناء قدميا 
الفكري��ة  ودعمتن��ي ف��ي احللق��ات 
ف��ي  فيه��ا  أدور  الت��ي  والثقافي��ة 
مجتمعنا ، في دراسة اجتاهات الفكر 

والتقنية في البناء القدمي. 

11 كتب

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 45

د. حمدي التكمه جي مع الوفد الروسي مختص بالكهرباء في امسية باملزرعة

االستاذ شوقي اخلالصي واحمد البريفكاني وطالل النقاش

عند املفاوضات رغب وفد وزارة الصناعة بزيارة مزرعتي لالستراحة

الوفد الروسي مع امني زوين يطلع على عملية سكف االسماك

األربعاء 14 شباط 2018 العدد )3880(

Wed. 14 Feb. 2018 issue )3880(



اعالن االربعاء 14 شباط 2018 العدد )3880(

Wed.14 Feb . 2018 issue )3880( 12



األربعاء 14 شباط 2018 العدد )3880( 13عيد الحب
زينب الحسني

فضفضة نسوة 

أبطال الحب
ال ميكنن��ا ان نحجم احلب بيوم واحد وش��خص 
واح��د فنح��ن محاطون باحملب��ن اينم��ا حللنا 
وارحتلن��ا في ه��ذه احلي��اة، والذين يس��تحقون 
منا كل حلظ��ة عيداً للحب، ف��األم واالب واالخ 
واالخت وكل من ميتون لن��ا بصلة اجتماعية او 
انس��انية تعلو فوقها كل املسميات، فضالً عن 
اناس غيبتهم االق��دار من دون ان يعرفوا حجم 
احملبة لهم في اعماقن��ا، فمن حقهم علينا ان 

نذكرهم في كل ساعة ويوم وهم ابعد عنا.
وهن��اك ابط��ال دفع��وا ارواحهم ثمناً لعش��ٍق 
مجنون ال يقارن بأي عش��ق سمعنا به او قرأناه 
عل��ى مر العصور هو عش��ق الوط��ن هؤالء اول 
م��ن يتص��در قائم��ة » احلب وعي��ده«، وهم من 
يس��تحقون ان يحتف��ى بهم وبحبه��م لذرات 
ت��راب ارضهم التي اب��وا ان تدنس م��ن قبل أي 

معتد غريب.
وهناك عشق يبدأ قبل ان تبدأ االنفاس وتتكون 
العلقة فاالمشاج عشق وحب االم لولدها الذي 
توس��مت به كل احلب وجعلته فارسها املغوار 
اؤمتن��ت ان تكون ابنته��ا اميرتها املدللة التي ال 
تقهر، فلها كل احلب والقدس��ية تلك االم التي 
جمعت ش��تات روحها لتبني بيتاً واسرة ووطًنا 
مصغرًا ألطفالها وتزرع بداخلهم حباً ال ينضب 

للوطن االكبر.
 للح��ب الف عن��وان ومالين املريدي��ن ال ميكن 
جمعه��م او حتجيمه��م ف��ي ليل��ة وضحاها ، 
فالنظ��رة االولى بن احملبن عي��د وحلظة الوالدة 
عيد وجناح االبناء عيد وزف احلبيبة حلبيبها عيد 
، والعي��ش في وطٍن ينعم بالس��الم واالمان هو 
العيد االكبر وهو الذي يس��تحق ان نحتفل به 
وله ، وعس��ى ان يك��ون هذا عيدن��ا القادم في 
القريب العاجل لينعم ابناء ارض الرافدين بعيد 
حقيقي وواقعي ، ال يعتمد على اساطير االولن  
، ب��ل عي��د باذلي دماه��م في س��بيل حتقيقه، 
ليضاف الى س��جل تاريخ العراق ان فيه ابطاال 
حفروا الصخر وحاربوا وحوش االرض التي دقت 
طب��ول اخلراب والدم لتدمير وطن هؤالء االبطال 
، اال انه��م وقف��وا وقفة رجٍل واحد ليرس��خوا 
اساس العدل ويزيحوا غيوم الظالم والظالمين 
في حرب ضروس ، نالوا النصر املؤزر فيها ليدقوا 
اس��اس احلب ويرفعوا اغصان الزيت��ون ويعلنوا 

عيداً للحب بدال من مواسم احلرب واملوت .

دعوات للحب والسالم في »عيد الحب»
بغداد - الصباح الجديد: 

تزين��ت ش��وارع بغ��داد بش��تى انواع 
الورود وااللعاب والقل��وب، فقد زينت 
بعض متاجر املالبس والهدايا رفوفها 
باألحمر وه��و اللون الذي يرتبط بعيد 
احلب، خصوصاً ان هذا العام مختلف 
للش��عب  بالنس��بة  س��بقه  عم��ا 
العراقي، اذ تزامن مع افراح الش��عب 
بانتصاره ودحرِه ل�ِ » داعش » اإلرهابي، 
وبداي��ة مرحلة جديدة وه��ي مرحلة 

البناء واالعمار. 
ف��ي  احمل��ال  بع��ض  وعرض��ت  ه��ذا 
واجهاتها اضاءة حمراء وش��تى أنواع 
الهداي��ا التي تزهو به��ذا اللون، وكان 
اقبال املواطنن واضحا ومختلفا هذا 
الع��ام فب��دت الفرح��ة واضحة على 

شعب السالم واحملبة.
ويعد عيد احلب اليوم التقليدي الذي 
يعبر فيه احملبون عن حبهم لبعضهم 
البع��ض عن طري��ق إرس��ال بطاقات 
عي��د احلب أو إه��داء الزه��ور واحللوى 
وغيرها من الرموز والداللة على احلب 

واستمراره.
»الصب��اح اجلديد » كان لها وقفة في 
شوارع بغداد لنقل بطاقات احملبة بن 
الش��عب العراق��ي من خ��الل اللقاء 

ببعض املواطنن.
املواطن احمد عباس » طالب جامعي 
» ق��ال: عي��د احلب ه��و عي��د اجلمال 
والس��الم واألمل. فنح��ن متضامنون 
مع اإلنس��انية أينم��ا كان هناك حب 
وس��الم وتسامح في مش��ارق األرض 

ومغاربها. 
وتاب��ع قوله ِ : نحن العراقيون لس��نا 
بعيدي��ن عن ه��ذه املعاني الس��امية 
فحينم��ا نتن��ادى لبناء وط��ن خربته 
احلروب وتس��لل اإلرهاب إلى مفاصله 
احليوية ب� »احلب س��نعمره  سيكتب 
التاري��خ ذل��ك ،فعندما يك��ون احلب 
فضاء شاس��عاً نتقاطر حتت سمائه، 
الطويل��ة  احلي��اة  ج��راح  متناس��ن 
لنش��د على يد وطن عظيم وننشئ 
أس��طورته املثالية من جديد » ، فكل 

عام والعراق ينعم باحلب .
اما املواطن غس��ان نعمة » موظف » 
فقال أمتن��ى أن يكون العراق بلد احلب 
واألمان، سيما وان االنتخابات القريبة 
معّوٌل عليها أن ترسم خارطة جديدة 
تنصه��ر  واح��د  دميوقراط��ي  لوط��ن 
فيه كل مكونات��ه الدينية والعرقية 
والثقافي��ة ف��ي نه��ر خال��د اس��مه 
الع��راق، فكل ع��ام والعراق وش��عبه 

مبليار حب وسالم.
وعمدت بع��ض الفتيات ومن ش��تى 
األعم��ار ال��ى ارت��داء الل��ون األحمر، 
واكتفى الش��باب بحمل وردة حمراء 
بغية إهدائها الى من يحبون في يوم 
»عيد احلب«، كم��ا هو معتاد في هذا 
اليوم اذ يتبادل احملبون في هذه املناسبة 
والبالونات  التهان��ي  الهدايا وكارتات 
والقلوب  الصغي��رة  والدببة  وال��ورود 
احلمراء، فضال عن تبادل الرسائل عبر 
املوباي��ل »املس��جات »احململة بأجمل 
كلم��ات احلب والعش��ق، وايضاً تبادل 

األغنيات الدالة على احلب.

نكهة حب عراقي
افراح قاس��م » طالبة » قالت: نكهة 
احل��ب العراقية هي نكه��ة األم واألب 
واألخ واألخت والصديق والقريب وكل 

ما ميت للحياة بصلة.
وأضافت قاس��م: أن احل��ب ال يقتصر 
فق��ط على احلبي��ب أو ال��زوج امنا هو 

رسالة لكل العالم لنشر احملبة.
وتابع��ت: اش��تريت ال��ورود احلمر كي 
اهديه��ا إل��ى أم��ي كونه��ا حبيبتي 
الوحيدة واألبدية وهي نبع احلب الذي 

نرت��وي منه ولو قدر لي س��وف اجعل 
أيامها كلها أعيادًا. فكل عام وجميع 

األمهات بحب وسالم.
ام��ا املواطن يحيى جم��ال فقال: هذا 
اليوم نتب��ادل فيه بطاق��ات التهنئة 
والزهور احلم��ر، وتش��ير اإلحصائيات 
الت��ي قامت به��ا الّرابط��ة التجارّية 
لناشري بطاقات املعايدة في الواليات 
املتح��دة األميركي��ة ف��ي الس��نوات 
الس��ابقة إل��ى أّن ملي��ار بطاقة يتّم 
تداولها ف��ي يوم عيد احلب في جميع 
أنح��اء العال��م، ممّا يجع��ل عيد احلب 
يصّن��ف باملرتب��ة الّثاني��ة بالنس��بة 
لع��دد البطاق��ات اّلتي يت��م تداولها 
في ارج��اء املعمورة ويرتبط هذا اليوم 
ارتباط��اً وثيقاً بالّرومانس��ّية والوفاء 

في عالقات صادقة.
وتاب��ع جمال: العيد يعني اس��تقبال 
احلياة بتفاؤل » كل عام والعراق ينعم 

باحلب ».
صاح��ب   « ف��ارس  س��يف  املواط��ن 
مكتب��ة » يق��ول: هداي��ا عي��د احلب 
تش��هد رواج��اً ه��ذا الع��ام أكثر من 
العام املاضي واالعوام السابقة، الفتاً 
إل��ى أن الغالبية العظمى من الزبائن 

هم من الشباب والشابات واملراهقن 
والعش��اق وطلبة اجلامع��ات، وأعداد 
غير قليلة من املتزوجن، عادا أن هدايا 
عيد احلب فيها س��حر وجمال وخيال 
ورومانسية وهي حتظى بإقبال شديد 

من قبل جميع الفئات.

دعوة للحب
طال��ب   « محم��د  جاس��م  وي��رى 
جامع��ي«: أن الش��باب يحتاجون الى 
هكذا مناس��بات لطيف��ة تدعو الى 
احل��ب والتف��اؤل، وعن حبيبت��ه يبن 
أن قصة حب جتمعهم��ا منذ عامن، 
ويع��د عيد احل��ب دعوة ل��كل احملبن 

لالحتفال بحبهم.
وأضاف: أرس��لت الى حبيبتي رسالة 
تضمن��ت رابط ألغنية ش��يرين » كل 

عام وانت حبيبي ».
فيم��ا قال صديق��ُه محم��د رضا: ان 
اهتمام أهالي بغ��داد بعيد احلب هذا 
العام أقوى من املعتاد، مش��يرا الى ان 
العراقين بحاجة الى الفرح وبعد ما 

مر به من حروب وازمات متتالية.
وتابع رضا قائالً: املفروشات واألجراس 
وأوان  وأك��واب  وأق��داح  والش��موع 

منزلي�ة بالل�ون األحمر كلها جتذبني 
فأنا اعشق هذا اللون. 

وأضاف: أمتنى ان أحظى بحبيبة بأقرب 
وقت، داعياً من اهلل عز وجل ان يجعل 

أيام العراقين كلها حب ومحبة.
وترى اس��يل كرمي » موظفة »: احلب ال 
ميث��ل بالضرورة العش��ق فحب األهل 
واالصدق��اء احمليط��ن بنا ه��و أجمل 
حب كونه مرتبط بعالقات إنس��انية 

متأصلة في مجتمعنا.
وزادت كرمي: ان مجرد اإلحساس باحلب 
يعطي اإلنسان مزيًدا من القوة، وكل 
انسان له قلب يحب، وال يقتصر احلب 
عل��ى فئة عمري��ة مح��ددة فاحلب ال 

يعرف زماناً محدداً.
فيما يقف وليم نبيل امام مناس��بة 
عي��د احل��ب لينظر اليها كمناس��بة 
أمل وأمن وس��الم الى العراقين وبناء 
الوط��ن واعماره من جديد بس��واعد 
العراقي��ن. وأدعو العائ��الت العراقية 
والش��باب بنح��و خاص االس��تمتاع 

بهذا اليوم.

احلب في علم النفس
 عل��م النفس هو علم واس��ع وكبير 

املدى، وق��د مت تعريف احلب من وجهة 
نظ��ر علم��اء النف��س عل��ى أّنه كل 
إحس��اس يش��عر به اإلنس��ان ويترك 
أث��راً إيجابّي��اً معّين��اً عل��ى أصحابه، 
وميّكنهم من البق��اء على قيد احلياة 

بصورة أفضل من السابق.
 وق��د أعط��ى عل��م النف��س العديد 
م��ن األمثل��ة لتوضيح معن��ى احلب 
بنحو أفضل، وم��ن هذه األمثلة: حب 
الوالدي��ن للطفل يعّزز م��ن مواصلة 
األهل ف��ي خدم��ة طفله��م ألطول 
وقت ممكن، وهذا األمر ضروري للطفل 
ألّنه في وقٍت ما من حياته س��يحتاج 
إلى رعاي��ة لفترة طويل��ة من الوقت 
إل��ى حن يصبح ق��ادراً على االعتماد 
على نفس��ه، كما أّن احلب هو عنصر 

أساسي لبقاء اجلنس البشري. 

احلب في األساطير
ف��ي فيلم »اجلميل��ة والوحش«، الذي 
أنتجت��ه ش��ركة »ديزني« ف��ي العام 
1991، ترك��زت أح��داث القصة حول 
ال��وردة احلم��راء التي وضعه��ا األمير 
حتت جرس زجاج��ي حلمايتها، بعد أن 
حّولته الس��احرة إلى وحش، وأخبرته 
بأنه إذا تس��اقطت أوراق ال��وردة قبل 
أن يعث��ر عل��ى حب حيات��ه فلن يعود 

مطلقاً إلى طبيعته البشرية.
احلم��راء  ال��وردة  ارتبط��ت  وق��د 
والش��غف  باحل��ب  »الكالس��يكية« 
والرغب��ة، ول��م تغ��ب ع��ن مش��اهد 
العش��ق والغرام في األفالم األجنبية 
والعربي��ة، وكان��ت ف��ي تركي��ا لغة 
التواصل بن العش��اق الذين يكتمون 

حبهم عن اجملتمع.
غي��ر أن تاري��خ ال��وردة احلم��راء يعود 
ال��ى زم��ن س��حيق، وقد اكتس��بت 
شعبيتها في األس��اطير، ففي عهد 
الروم��ان ارتبطت باحل��ب والتضحية 
خاص��ة أنها كان��ت ال��وردة املفضلة 
لفينوس، آلهة احلب واجلمال، وتناولت 
األس��اطير أيضاً قصة الوردة احلمراء 
التي نبت��ت حن بك��ت أفروديت بعد 
مقتل عش��يقها أدونيس، فامتزجت 
دموعها بدم��ه وانبثقت م��ن التراب 

وردة حمراء جميلة.
وعن اللون األحمر الذي ميّيز هذه الوردة 
بالتحديد، س��اد اعتق��اد لدى الرومان 
بأن ال��ورود كانت كلها في األس��اس 
بيضاء إل��ى أن حتّول لونها إلى األحمر 
بس��بب دماء »فينوس«، التي ُجرحت 
قدماها بأش��واك ال��ورد عندما كانت 

حتمي حبيبها من غضب إله احلرب.

بغداد تتزين بالورود الحمر

عيد احلب في بغداد

بغداد - وداد إبراهيم: 

اكب��ر حال��ة اع��الن ع��ن احل��ب اعلنها 
العراقيون وهم يتراكضون يتس��ابقون 
يلهثون ليقبل��وا ترابه ويخضبون ارضه 
بدمائه��م ويضح��ون بأرواحه��م لهذا 
الكبي��ر الش��امخ الذي اس��مه العراق، 
كس��بة ومتطوع��ون من كبار الس��ن 
وكب��ار الرت��ب كله��م متس��اوون ف��ي 
عش��قهم االزلي للوطن، فل��م يعرفوا 
حبا اكبر منه وهم يغامرون ويقتحمون 
امل��دن ويضحون بالغال��ي والنفيس من 
اجل حتريرها، فكان االنتصار عيداً .. ففي 
احل��ب عيد وما كنت اعرف اني س��أعثر 
عل��ى الكثير من قصص احل��ب والغرام 
حتدث االن ومبنتهى املصداقية من خالل 
موضوعي في احلب عيد البعض صارت 
له عالقات غرامية عبر شبكة التواصل 
االجتماعي الفيس البوك، وآخرين عشاق 
الى االبد في عمر املراهقة في اجلامعات 
وفتاة من احدى احملافظات، احبت  شابا 
في بغداد وحن رفض اهلها تزويجها له 
هربت الى بيته وطلبت منه ان يتزوجها 
وح��ن ج��اء اهله��ا ومعهم الش��رطة 

قال��ت انا طلبت من��ه ان يتزوجني ألني 
أحبه وسأكون زوجة فاضلة افضل من 
اكون عاش��قة فاشلة، ففي احلب عيد، 
ورجل في الستن من عمره يعيش حالة 
حب اعادته الن يس��تمع الى اغاني عبد 

الوهاب )كل ده كان ليه(، فيقول اش��عر 
بحاج��ة لزوجة وق��د حاول��ت ان اقترب 
واطلب ال��زواج من الكثير من النس��اء 
وم��ا ان يصل املوضوع الى النهاية كنت 
اتردد في امتامه ما س��بب لي الكثير من 

االحراج مع االصدقاء، فلم اكن اش��عر 
باحل��ب وقد اعتق��دت ان ه��ذا العمر ال 
ميكن ان اعش��ق حت��ى التقي��ت بامرأة 
في احدى املناس��بات شعرت بأنها هي 
الت��ي س��تجلب لي الس��عادة مبجرد ان 

اكون معها فطلبتها لل��زواج اكثر من 
مرة ورفضت وانا اواصل محاوالتي ألنها 
ال تف��ارق خيال��ي واش��عر بالدماء بدأت 
تدب في اوصالي ما ان التقي رس��ائلها 
الصباحي��ة التي تب��دو اعتيادية، لكني 
اش��عر ب��ان كل م��ا يأتيني منه��ا غير 
اعتي��ادي، احبها  وش��عرت ان في حبها 

سعادة فكيف اذا عشت معها.
وان كان كل ش��يء مرتبط بالسن مثال 
في العش��رين من العم��ر منتلك الذكاء 
واحلماس ونحاول ان نكتسب اخلبرات اال 
احلب ال يعترف بالس��ن فهو فارس يأتي 
على صهوة جواد ويعلن لك انك عاشق 

ال محال.

برًدا وسالماً
 س��يدة جت��اوزت االربعن عاش��ت حياة 
روتيني��ة م��ع زوجها ال��ذي حصل على 
اللجوء في احدى الدول وبعدها ارس��ل 
لها وثيق��ة الطالق، تق��ول: ال انكر اني 
حزنت وبكيت لكني عش��ت معه بكل 
اخ��الص م��ن دون ان تتح��رك مش��اعر 
العش��ق او اتعمد ان استمع الى اغنية 
ح��ب او اكت��ب لزوج��ي رس��الة حب او 
هو يرس��ل لي هدية في عيد ميالدي او 

عيد زواجي او عيد احل��ب، عرض الكثير 
علي الزواج ورفضت بش��دة، بل سخرت 
ان ات��زوج وكنت اقول عش��ت مع زوجي 
خمس عش��رة س��نة وتركن��ي فكيف 
اتقبل ش��خصا اخر حتى ان��ي لم اكن 
اشعر جتاه االخرين بأي رغبة للزواج وبعد 
س��بع س��نوات التقيت رجال يصغرني 
بسنتن ش��عرت بأن قلبي يندفع نحوه 
بعنف نعم بعنف وقلت كيف استولى 
على قلب��ي بهذه القوة فانا لم اش��عر 
باحل��ب من قبل حتى ف��ي عمر املراهقة 
وصرت اتش��وق لكلمات��ه واجدها تنزل 
علي ب��ردا وس��الما وعرف��ت ان احزاني 
انقضت وولت واذاب الربيع ثلوج حياتي، 
واش��عر ان هناك من يقل��ب كل حياتي 
ويحيلني الى مراهقة في العشرين حن 
يعلن امامي حبه وعش��قه شعرت اني 
ليس بعم��ر احلب وان علي ان اكون اكثر 
عقالني��ة وان ال اس��تجيب حلبه لكني 
مل��اذا ذرفت دموع حن قل��ت له: علي ان 
امترن عل��ى االقتراب منك الني لم اعرف 
هذا االحساس من قبل وعلمت ان قلبي 
كان كل ه��ذه الس��نوات قد اس��تولى 
علي��ه اليأس ف��كان ي��دق دون نبض اما 
االن فاني اش��عر بنبض��ات قلبي تخفق 

بق��وة وانا اطيل احلديث مع��ه، وما هذا 
الذي يجعلك اكثر جرأة فتقول لآلخر انا 
أدمنت حبك نعم عبارة ال اعرف من أين 

أتيت بها وقلتها له.

سلطان احلب 
رج��ل اخ��ر قال ل��ي ان اغان��ي احلب في 
احل��ب  ع��ن  تتح��دث  كان��ت  الس��ابق 
واخلجل من االعالن او وصف احلب بنحو 
رومانسي واالن االغاني تفضح املشاعر 
ب��كل ما فيها من رغب��ة جامحة للقاء 
احلبيب وكأن احلب يتجاوز كل املصاعب 
ويعل��ن في عالم التواص��ل االجتماعي 
والتط��ور التكنولوج��ي بأنه هو س��يد 
كل املواق��ف، ش��اب ف��ي الثالث��ن من 
عمره قال: منذ االول من ش��هر ش��باط 
بدأت احملال ف��ي كل دول العالم بالتلون 
باالحم��ر وتعلن ع��ن تخفيضات كبيرة 
عن بضائعها وتزي��ن واجهاتها مبا يعلن 
ان احلب ات اليك ال محال وكأن سلطان 
احلب اعلن مبكرا ع��ن تعليماته الى ان 
تتزين املدن به مع سبق االصرار والترصد  
وقد يكون هذا اليوم فرصة لعاش��ق لم 
يعلن عن حبه الخذ هدية للحبيب كما 

سأفعل انا. 

تتزين المدن في كل العالم باألحمر والتعليمات واحدة ال تتغّير
في الحب عيد.. العراقيون في حالة إعالن عن حبهم األزلي
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متابعة الصباح الجديد :
اعت��ادَ العال��ُم أن يحتفل بعي��ِد احلُبِّ أو 
ما يُس��ّمى بعيد الفالنتاين )باإلجنليزّية: 
Valentine Day( ف��ي ي��وِم الرابع عش��ر 
من ش��هر ش��باط م��ن ُكلِّ ع��ام، حيُث 
أصب��َح يَُع��ّد م��ن األعيادِ املش��هودِ لها 
بانتش��ارها ح��ول العال��م ف��ي ش��تى 
اجملتمعات، إذ يتبادُل فيه الُعّشاق واحمُلّبون 
الهدايا ورس��ائل احلُّب وغيرها من الرموز 
اجلميل��ة التي تدّل على صدِق محّبتهم، 

وإخالصهم، ووفائهم.
ويحتفُل الُعّش��اق واحمُلِّبون بهذا التاريخ 
في كّل عاٍم برغَم من كثرِة األقوال التي 
تُبّن أّن احلُبَّ ال يُعدُّ مناس��بًة لالحتفال 
وال يوم��اً للعيد ب��ل هو حالٌة ش��عورّية 

ترتبط باألشخاص طوال الوقت.

قّصة عيد احُلّب
دت الرِّوايات حول أص��ل عيد احلُّب،  تع��دَّ
وتاريخه، واألسباب التي أدَّت إلى نشأته، 

ومنها الرّوايات اآلتية:

قّصة الّراهب وابنة الّسجان 
تعودُ قّصة عيد احلُ��ب إلى القرِن الّثالِث 
امليالدّي، وهي مرتبطٌة بإمبراطورٍ رومانّي 

اس��مه كلودي��وس الثان��ّي )باإلجنليزية: 
Claudius II(، وبرَجٍل مس��يحّي اس��مه 
 ،Valentinus )باإلجنليزي��ة:  فالنتين��وس 
حيُث كان اإلمبراط��ور كلوديوس قد أمرَ 
الّروماني��ن بأن يعبدوا اثني عش��رَ إلهاً، 
كما حّرم الّتعامل مع األش��خاص الذين 
يدينون باملسيحّية، وعّدها جرميًة يُعاَقُب 
عليها، إاّل أّن الراهب فالنتينوس قد وهَب 
حيات��ه للمس��يحّية وللعيِش في كنِف 
ُمعتقداته��ا، اتِّباع��اً للس��ّيد املس��يح، 
فكان مُي��ارس كّل عباداته وم��ا يؤمن به، 
ول��م يكن يه��اُب أحداً في ذل��ك، ولذلك 

جن. ُقِبَض عليه وُوِضَع في السِّ
��جن، طلَب  وف��ي حياته األخيرة في السِّ
الس��ّجاُن من فالنتينوس أن يُعلِّم ابنته 
بع��ض العل��وم، بع��َد أن ع��رَف مبق��دار 
علم��ه، فواف��ق فالنتينوس عل��ى ذلك. 
كان��ت الفتاُة تُدعى جولي��ا، وهي فاقدٌة 
للبص��رِ منُذ والدَته��ا، إاّل أّن ذلك لم مينع 
فالنتين��وس م��ن تعليمه��ا ،  لكونه��ا 
��ف بس��رعة البديهة، فش��رَح لها  تتصِّ
العال��م، وروى لها تاريخ روما وقصصها، 
وعّلمها احلِس��اب، وأس��رَّ لها عن وجودِ 
اهلل، فوثق��ت به وتأثَّرت مبا علَّمها ،  فقد 
كان عينه��ا التي ت��رى به��ا العالم من 

حولها، وقد سألته ذاَت يوم عن حقيقة 
س��ماِع اإلله لصلواتها وه��َي تُصّلي، إذ 
كانت تصّلي وتدعو أن تس��تعيد بصرها 
لت��رى م��ا تعّلمت��ه بعينيه��ا، فأجابها 
بأنَّها إن آمنت باإلله فإّن اإللَه س��يفعُل 
األفضل لها، حينها قالت إّنها تؤمن به، 
فقام معها بعد ذل��ك وصّلى، وفي أثناء 

الّصالة عاد البصُر لها.
و آخ��ر ليلٍة قبَل وف��اة فالنتينوس، كَتب 
ُمالحظًة جلوليا حثَّها فيها على أن تبقى 
قريبًة من اهلل، ووّقع في نهاية الرِّسالة: 
ذ  )من فالنتاين )احلُّب( اخلاصِّ بك(، ثّم نُفِّ
ب��ه ُحكم اإلع��دام في يوم الّرابع عش��ر 
من ش��هر ش��باط من عام 270م، جانب 
يت فيم��ا بعد باس��م بورتا  بواّب��ة ُس��مِّ
فالنتيني تخلي��داً لقّصته، وبعد أن دُِفن 
فالنتينوس في كنيس��ٍة مش��هورة في 
روما ُعرِفت آنذاك باس��م براكسيديس، 
زرع��ت جوليا ش��جرة ل��وزٍ جان��ب قبره، 
كان��ت تتفّتح بزه��ٍر وردّي الل��ون، حيُث 
تَرم��ُز هذه الّش��جرة للح��ّب واإلخالص 
والّصداقة الدائم��ة، وألجِل ذلك يحتفُل 
العال��ُم في كّل عام باليوم الرابع عش��ر 
من شهر شباط عبرَ تبادِل رسائل احلُّب، 

واإلخالص، والعواطِف اجليَّاشة.

قّصة عيد الّتخصيب 
تُعدُّ هذه الرواي��ة من أقدم الروايات التي 
ت��ردُ في أصِل عيد احلُّب، حيُث حدثت في 
العه��د الرومان��ّي، حينم��ا كان الرومان 
يحتفلون بعيد يُسّمى عيُد الّتخصيب، 
ف��ي الفت��رة م��ا ب��ن 13-15 من ش��هر 
ه بعُض  ش��باط من كّل سنة، وهو ما عدَّ
املؤرِّخن أصَل عي��دِ احلُّب، مع عدِم اّتفاٍق 

حول طريقة االحتفال به. 

قصة قرار منع الزواج 
عاَش كاهٌن اس��مه فالنتن )باإلجنليزّية: 
Valentine( في فت��رة حكم اإلمبراطور 
 )Claudius )باإلجنليزي��ة:  كلودي��وس 
لإلمبراطوري��ة الّرومانية، حيُث اضطهد 
كلوديوس الكنيسة وأصدر قراراً يقضي 
مبنع زواج الّش��باب،  وكان يُب��ّرر ذلك بأّن 
اجلُنود غير املتزوّجن أفضُل وأكثر كفاءًة 
ف��ي أداء عملهم من اجلن��ودِ املُتزّوجن ، 
ألّن اخمل��اوف تُس��يطُر على أذه��ان اجلنودِ 
املُتزّوج��ن ح��ول م��ا ق��د يح��ُدث لهم 

ولعائالتهم إن ماتوا في احلرب. 
جاَع فالنتن وقَف ضّد  إاّل أّن الكاهَن الشُّ
هذه القرار، ف��زّوج بعض اجلنودِ باخلفية، 
ولس��وء احلّظ عل��َم اإلمبراط��ور بذلك، 

فأُلِقي القبُض عل��ى فالنتن وُوِضَع في 
ب، وقد ُحِك��م عليه فيما  الّس��جن وُعذِّ
بعد في ع��ام 269م بُحكم اإلعدام على 
رب، والّرجم، وفي النهاية  ثالثة أجزاء: الضَّ
قط��ُع الرأس، كّل ه��ذا ألجل وقوفه ضّد 

قرار اإلمبراطور.
��جن رجٌل يُدعى   وقد كاَن معه في السِّ
 ،)Asterius )باإلجنليزي��ة:  أس��تريوس 
وكاَن ق��د ُحِك��م علي��ه كذل��ك تبع��اً 
للقانون الّرومان��ّي في ذلك الّزمان، وكان 
ألس��تريوس ابنٌة مصابٌة بالعمى، كانت 

تأت��ي إليه لُيصل��ّي فالنتن ألجلها، 
فُشفيت من تأثيره املُدهش، هذا 

التأثيُر ه��و الذي جعل والدها 
مس��يحياً حينم��ا رأى أثره 

في ش��فاء ابنته، وحينما 
حان موعُد إعداِم فالنتن 
كت��َب البنة أس��تريوس 
في ُمذّكرته: )من فالنتن 

اخل��اّص بك(، فكان��ت بذلك 
كلماٍت تُع��دُّ اليوم مصدرَ 

إلهاٍم لكثيٍر من الُعّشاق.
وبعد م��وت هذا الكاهن 
ُض��رِب املث��ُل بقّصت��ه 
الت��ي  وش��جاعته 

دفعت��ه للّتضحية بروحه ألج��ِل ارتباط 
األزواِج مع��اً؛ وال مترُّ ذك��رى تضحيته دون 

الّن��اس  أّن ياُلحظه��ا 
بها،  يحتفل��وا  أو 

يح��جُّ  حي��ث 
م��ن  كثي��ٌر 
إلى  الن��اس 

كنيس��ة 
شارع 

 Whitefriars )باإلجنليزي��ة:  وايتفري��ارز 
لش��جاعته  تكرمي��اً  Street Church(؛ 

وإحياًء لذكراه.

قصص وتاريخ عيِد الُحّب 
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اليوم.. مباراتان في 
الجولة 15 لممتاز الكرة

ظافر عبد األمير عضو 
األتحاد العربي للشطرنج

استقبال اولمبي اتحادي 
البطال الصاالت

بغدادـ الصباح الجديد:
تبدأ اليوم االربعاء منافس��ات اجلولة اخلامس��ة عشرة 
من املرحل��ة االولى لدوري الكرة املمتاز باقامة مباراتني، 
ففي ملعب النجف، يلتق��ي أهل الدار ضيوفهم فريق 
نفط اجلنوب وفي املب��اراة الثانية، يضيف ملعب الزبير 
لق��اء فريق��ي البح��ري وكربالء.وجترى غ��ٍد اخلميس، 5 
مباريات، ففي ملعب التاجي يلعب الكهرباء امام فريق 
الديواني��ة ، اما ملع��ب املدينة الرياضية ف��ي البصرة، 
فسيكون مسرحا ملواجهة امليناء امام فريق السماوة.

وفي ملعب ميس��ان الدولي، جترى مباراة نفط ميسان 
والش��رطة، اما مباراة الصناع��ات الكهربائية واحلدود 

فستجرى في ملعب الصناعة.
كم��ا يلعب في اليوم ذات��ه، فريقا نفط الوس��ط امام 
أمانة بغداد في ملعب النجف، وفي يوم اجلمعة املقبل 
16 شباط، تقام مباراتني، االولى قمة جماهيرية مرتقبة 
يضيفه��ا ملعب الش��عب الدولي بني ال��زوراء املتصدر 

بنقاطه ال� 38 امام فريق الطلبة.
وف��ي املب��اراة الثانية يلتقي النفط وفريق احلس��ني في 
ملع��ب الصناعة، ختام اجلولة س��يكون يوم الس��بت 
املقب��ل 17 ش��باط، عندم��ا يضي��ف ملعب الش��عب 
الدول��ي مب��اراة الق��وة اجلوية فري��ق زاخو ف��ي ملعب 

الشعب الدولي.

بغداد ـ رافد البدري*
فاز رئيس االحتاد العراقي للشطرجن ظافر عبد االمير 
بعضوي��ة االحتاد العربي للعب��ة، بعد ان حصل على 
14 صوت من مجموع 17 ، في االنتخابات التي جرت 
ف��ي االمارات يوم امس على هام��ش بطولة االندية 
العربي��ة املقام��ة هن��اك، حي��ث مت تش��كيل هيئة 
اداري��ة جديدة للمكت��ب التنفيذي لالحت��اد العربي 
والتي تستمر الربع سنوات قادمة، برئاسة مسعود 
املعال رئيس نادي الش��ارقة الذي فاز مبنصب الرئيس 
بع��د ان حصل على 15 صوت��اً، مقابل صوتني فقط 
ملنافسه هشام اجلندي رئيس االحتاد املصري، وحصل 
عل��ى منصب العضوية كل من : فايز الش��مري من 
الكوي��ت والذي حص��ل على 16 صوت��اً، وظافر عبد 
االمير 14 صوتاً، وابراهيم جلول من اجلزائر 11 صوتاً، 
والش��اذلي الرحمن من تونس وال��ذي حصل على 9 

اصوات.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت صباح أمس الى العاصمة بغداد بعثة منتخبنا 
الوطني بكرة القدم للصاالت بعد اختتام مش��اركتها 
ببطولة اس��يا وحصولها على املرك��ز الرابع وكان في 
اس��تقبالهم ممثل اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
االمني املالي س��رمد عبد االله و رئي��س جلنة الصاالت 
عض��و احتاد الكرة يحيى.. وب��ارك عبد االله االجناز الذي 
حققه منتخب الصاالت  في بطولة اس��يا ، مؤكدا ان 
االوملبية تنظ��ر بعني الفخر لهذا املنتخ��ب الذي قارع 
كبار القارة واثبت انه اليقل عنهم بش��يء.. واشار الى 
ان االوملبي��ة ل��ن تتوانى في دعم املنتخ��ب فضال على 

سائر املنتخبات االخرى .
من جهته قدم رئيس جلنة الصاالت يحيى زغير شكره 
وتقديره العال��ي اللتفاتة االمني املالي للجنة االوملبية 
س��رمد عبد االل��ه واصراره عل��ى اس��تقبال املنتخب 
الوطن��ي برغ��م مش��اغله الكثي��رة ، مؤك��دا ان هذا 
الش��يء ليس بالغريب على رجاالت االوملبية الساعية 

دائما لالحتفاء مبنتخباتنا صاحبة االجناز.

إعالم »الشباب والرياضة«:

ناق��ش وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان، مع رئي��س االحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم عب��د اخلالق 
مسعود املباريات والبطوالت الدولية 
الت��ي يضيفها العراق خ��الل الفترة 

املقبلة .
وق��ال عبطان خالل لقائه مس��عود 
ان العراق مقبل على اس��تحقاقات 
رياضي��ة دولية كبيرة بع��د النجاح 
الذي حتقق مؤخرا وهذا االمر يتطلب 
جه��ودا كبي��رة م��ن قب��ل جمي��ع 

املؤسسات الرياضية.
واض��اف ان اول هذه االس��تحقاقات 
املقبلة هي مباراة منتخبنا الوطني 
مع الس��عودية ف��ي البص��رة التي 
س��تكون بوابة مهم��ة لرفع احلظر 
ع��ن الع��راق بش��كل كل��ي ونعول 
عليه��ا في اجتم��اع االحت��اد الدولي 
لك��رة القدم )فيفا( خالل ش��هر اذار 
املقب��ل، مبينا ان رغب��ة  العديد من 
الوف��ود العربية والدولي��ة بالتواجد 
املنش��أت  زيارة  وبالتحديد  بالع��راق 
الرياضية ه��و دليل عل��ى ان العراق 
ب��دأ يس��تعيد ثقته عن��د االحتادين 

االسيوي والدولي.
واك��د عبط��ان ان اقام��ة البطول��ة 
الرباعي��ة الودية س��يكون لها تأثير 
كبي��ر وال��وزارة س��تقوم بتوفير كل 
االمور اللوجستية من اجل إجناحها.

من جانبه اشاد رئيس االحتاد املركزي 
لكرة القدم مبس��اعي وزارة الشباب 
والرياض��ة في اجناح ملف رفع احلظر 

عن املالعب الرياضية.
وف��ي جان��ب اخ��ر، وضم��ن العمل 
املتواص��ل لوزارة الش��باب والرياضة 
واللجن��ة االوملبي��ة، إلى اس��تقدام 

الكف��اءات العراقي��ة العامل��ة في 
اخلارج، فقد استقبلت وزارة الشباب 
واألوملبي��ة الكاب��ن عدن��ان درج��ال، 
ال��ذي يقيم حاليا في فن��دق بغداد، 
وق��ال عضو إع��الم دائ��رة العالقات 
والتع��اون الدول��ي، كرمي صب��ري، ان 
درجال سيكون ضمن وفد العراق في 
استقبال الوفد القطري الذي سيبدأ 
ي��وم غٍد اخلمي��س زيارت��ه التفقدية 
إلى العراق وتعزيز اواصر التعاون بني 
البلدين، فيما م��ن املؤمل ان يحضر 
درج��ال مب��اراة العراق والس��عودية 

الودية التي س��تجرى يوم 27 شباط 
اجلاري.

ودرج��ال امضى 21 عام��اً مدرباً في 
املالعب القطرية، حيث وصل أمس، 
وم��ن املق��رر ان يعود إل��ى قطر بعد 
انه��اء زيارته ومن ثم العودة ليمكث 

بني أهله وناسه في وطنه األم.
وفي س��ياق اخر، اكد وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبط��ان، 
ان الش��ركة املنف��ذة مللع��ب الزوراء 
الرياضي ستبدأ قريبا بزراعة ارضية 

امللعب ونصب مقاعد اجلماهير.

وق��ال عبط��ان خ��الل تفقده س��ير 
االعمال في ملع��ب الزوراء الرياضي 
ان الش��ركة ش��ارفت على االنتهاء 
م��ن اعم��ال الص��ب الكونكريتية، 
ليتم بعدها نصب مقاعد اجلماهير 
والبدء بتأهيل ارضية امللعب متهيدا 

لزراعتها.
يت��م  ان  تأم��ل  ال��وزارة  ان  واض��اف 
االس��راع بأنهاء كاف��ة االعمال في 
امللع��ب بأس��رع وق��ت ممك��ن ليتم 
اضاف��ة كبي��رة  ويك��ون  افتتاح��ه، 
ملالع��ب العاصم��ة ولن��ادي ال��زوراء 

وجمهوره الذي انتظروا كثيرا اكمال 
ملعبهم.

م��ن جانب اخ��ر، اكد وزير الش��باب 
احلس��ني  عب��د  الس��يد  والرياض��ة 
عبط��ان، أمس، عل��ى اهمية اكمال 
بناء جميع مالع��ب العاصمة بغداد 
وبضمنها ملعب عمو بابا ) الرصافة 
سابقا ( وملعب احلبيبية في مدينة 

الصدر .
وق��ال الوزي��ر خ��الل تفق��ده ملعب 
احلبيبي��ة ان امللعب يعتب��ر من اهم 
مالعب العاصمة بس��بب تصميمه 

املتميز الذي يعد االقرب للتصاميم 
االوربية، مضيفا ان الوزارة س��تقدم 
والتس��هيالت لعودة  كافة اجله��ود 
العمل من جديد للملعب والس��يما 

ان نسبة اجنازه تصل الى 70 %.
وف��ي الس��ياق ذات��ه تفق��د الوزي��ر 
س��ير االعم��ال ف��ي ملع��ب عم��و 
باب��ا  ) الرصاف��ة ( واطلع على كافة 
التفاصي��ل اخلاص��ة بنس��ب االجناز 
ومراحل العمل في امللعب .. واش��اد 
الوزي��ر بس��ير العم��ل ف��ي امللعب 
واجلهود التي تبذلها الش��ركة الجناز 
املشروع بأس��رع وقت ممكن، مضيفا 
ان العمل لو اس��تمر به��ذه الوتيرة 
املمت��ازة فخ��الل االش��هر املقبل��ة 
سيش��هد امللع��ب زي��ادة كبيرة في 
نس��ب االجن��از اضاف��ة ال��ى اكمال 

الهيكل احلديدي اخلاص بامللعب.
ملعب��ي  اكم��ال  ان  الوزي��ر  وب��ني 
احلبيبي��ة وعم��و باب��ا اضاف��ة ال��ى 
مالعب الزوراء والتاجيات والش��عب 
س��تكون العاصمة بغداد منافسة 
وبق��وة لتنظيم البط��والت العربية 
واالس��يوية، كما، وجه وزير الشباب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبط��ان، 
بتأهي��ل ملع��ب ال���5 االف متفرج 
ف��ي مدين��ة الص��در .وق��ال عبطان 
خ��الل اجتماع له مع الكادر املتقدم، 
االندي��ة  تدع��م جمي��ع  ال��وزارة  ان 
الرياضية وتسعى الى ان يكون لكل 
نادي ملعب يليق به، مبينا ان مدينة 
الصدر تس��تحق منا الكثير وتأهيل 
ملعب ال� ٥٠٠٠ ليس كاف ونسعى 
الى اكمال ملعب احلبيبة في الفترة 
املقبل��ة .. واضاف ان عملية التأهيل 
االرضية بش��كل كامل  ستش��مل 
والس��ياج اخلارجي وكل االمور التي 
تس��تحق التأهيل من اجل ان ميارس 
نادي احلسني نشاطاته بشكل جيد.

عبطان يناقش مع مسعود المباريات
والبطوالت الدولية التي يضيفها العراق

درجال ينهي 21 عاما من الغربة.. والوفد القطري يصل بغداد غدًا

العواصم ـ وكاالت:

تترق��ب جماهي��ر ك��رة الق��دم حول 
العالم املواجه��ة الكبيرة بني حامل 
اللقب ريال مدريد اإلس��باني وباريس 
س��ان جيرمان الفرنسي مساء اليوم 
األربعاء في ثمن نهائ��ي بطولة دوري 

أبطال أوروبا هذا املوسم.
وبهذه املناسبة قالت صحيفة موندو 
ديبورتيفو إن ريال مدريد يجب أن يحذر 
الهجومية لس��ان جيرمان  البراع��ة 
حيث س��جل العمالق الفرنس��ي 25 
هدفا خالل 6 مباريات بدور اجملموعات، 
مبع��دل حوال��ي 4 أهداف ف��ي املباراة 
الواح��دة، وه��و الرق��م األعل��ى ف��ي 

البطولة.
وال يقتصر األم��ر على الهجوم فقط 
ب��ل أيضا الدفاع حيث تلقت ش��باك 
دور  ف��ي  أه��داف   4 جيرم��ان  س��ان 
اجملموعات وهو الرق��م الذي ال يتفوق 
فيه على نادي العاصمة الفرنس��ية 
برش��لونة،  الليج��ا  عم��الق  س��وى 
ال��ذي تلق��ت ش��باكه هدف��ا واحدا 
 3« االجنلي��زي  يونايت��د  ومانشس��تر 
أهداف«.على اجلانب األخر لم يحافظ 
ريال مدريد على ش��باكه نظيفة في 
دور اجملموعات س��وى في مباراتني من 

أصل 6، كلتاهما ضد الضعيف أبويل 
القبرصي.

وبش��كل ع��ام بجمي��ع املس��ابقات 
حاف��ظ ري��ال مدري��د على ش��باكه 
نظيفة ف��ي 14 من أص��ل 39 مباراة، 
7 ف��ي الليج��ا، 3 ف��ي كأس امللك، و2 
في دوري األبطال، ومب��اراة واحدة في 
كل من كأس العال��م لألندية وكأس 
السوبر اإلس��باني، في حني في بقية 
املباريات »وعددها 25«، تلقت ش��باك 
فري��ق املدرب زي��ن الدين زي��دان هدفا 
واح��دا عل��ى األقل ف��ي كل مب��اراة.
يذك��ر أن التتويج بلقب دوري األبطال 
هو األمل الوحي��د لريال مدريد إلنقاذ 
موس��مه احلالي، بع��د أن ودع الفريق 
األبيض كأس املل��ك، وفقد األمل في 
التتويج بالليجا عمليا لصالح الغرمي 

برشلونة.
من جانبه، اس��تقر أوناي إميري، املدير 
الفن��ي لفري��ق باريس س��ان جيرمان 
الفرنس��ي، عل��ى التش��كيلة الت��ي 
س��يخوض به��ا لق��اء ري��ال مدري��د 
اإلسباني، مس��اء اليوم في ذهاب دور 
ال���16 من بطول��ة دوري أبطال أوروبا، 

مبلعب »سانتياجو برنابيو«.
وبحسب ما نش��رته صحيفة »آس« 
اإلس��بانية، ف��إن إمي��ري س��وف يدفع 
باألوروجويان��ي إدينس��ون كافاني في 

الهجوم، واليفني ك��ورزاوا في اجلبهة 
اليس��رى بدال من يوري، م��ع االعتماد 
على العب ريال مدريد السابق، السانا 
ديارا في الوسط بجوار فيراتي وأدريان 

رابيو.وأش��ارت الصحيفة إلى الثنائي 
مبابي ونيمار س��يكون دون ش��ك في 
تش��كيلة باريس سان جيرمان، ولكن 
كان هن��اك ش��كوك ح��ول البداي��ة 

بكافان��ي أم دي ماريا، واس��تقر إميري 
باألوروجواياني.وس��يكون  الدفع  على 
تش��كيل باريس س��ان جيرمان وفقا 
التال��ي:  النح��و  عل��ى  للصحيف��ة 

حلراس��ة املرمى: ألفونس أريوال، وخلط 
ماركينيوس،  ألفي��س،  دان��ي  الدفاع: 
تياجو س��يلفا، ك��ورزاوا، اما في خط 
الوس��ط: فيرات��ي، رابي��و، دي��ارا، وفي 

الهجوم: نيمار ومبابي وكافاني.
وف��ي س��ياق اخ��ر، كش��فت تقاري��ر 
ه��دف  ع��ن  إس��بانية،  صحفي��ة 
كريس��تيانو رونال��دو احلقيقي، العب 
ري��ال مدري��د خ��الل لق��اء فريقه مع 
باريس سان جيرمان الفرنسي مساء 
اليوم االربعاء في ذهاب دور ال� 16 من 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
صحيف��ة  نش��رته  م��ا  وبحس��ب 
»الكونفندس��يال« اإلس��بانية، ف��إن 
كريس��تيانو رونال��دو يرغب في »غلق 
ف��م« فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
مدريد الذي تراجع عن وعده للبرتغالي 
برفع راتبه الس��نوي احلالي 21 مليون 
يورو بعد التتويج بلق��ب دوري أبطال 
أوروبا باملوس��م املاضي ليصل لراتب 
ليونيل ميس��ي ال��ذي يجن��ي حاليا 

ضعف راتب رونالدو.
وأكدت أن كريس��تيانو رونالدو، يأمل 
بتحقي��ق ذات االنطالق��ة ف��ي نهاية 
املوس��م املاضي، بقيادة فريقه للقب 
الليج��ا ومن ث��م دوري أبط��ال أوروبا 
وتس��جيله 10 أه��داف خ��الل آخر 5 

مباريات.

يري��د  بيري��ز  أن  الش��بكة  واضاف��ت 
االطاحة بكريستيانو رونالدو من ريال 
مدريد في الصيف املقبل، والبرتغالي 
يسعى لذلك أيضا والعودة ملانشستر 
يونايتد لكن كريس��تيانو رونالدو لم 
يحسم قراره بصورة نهائية بالرحيل 
عن البالنكوس، ويركز حاليا على عبور 
سان جيرمان فحسب، ومن ثم النظر 
للمس��تقبل بعد حتقيقه للقب دوري 

األبطال للمرة الثالثة على التوالي.
وتابع��ت الش��بكة ان ع��ودة رونالدو 
ملانشس��تر يونايت��د ما زال��ت ممكنة، 
إي��رادات  ق��ادر عل��ى حتقي��ق  كون��ه 
كبي��رة بفضل عق��ود الرعاي��ة التي 
ميك��ن أن تلح��ق به، إضاف��ة لعالقته 
اجليدة بجوزيه موريني��و، لكن النادي 
اإلجنليزي اس��تبعد مثل هذه اخلطوة 
بسبب ارتفاع قيمة الصفقة قياسا 
بعم��ر رونال��دو، وه��و األمر ال��ذي قد 
يح��ول وجهته نحو نادي تشيلس��ي 
»تشيلس��ي« ال��ذي ميلكه الروس��ي 

رومان إبراموفيتش.
وأب��رزت الصحيفة في نهاية تقريرها 
ب��أن طم��وح كريس��تيانو رونالدو في 
املوس��م اجل��اري، حتقي��ق لق��ب دوري 
أبط��ال أوروب��ا للم��رة اخلامس��ة في 
تاريخه وحصد لقب كأس العالم مع 

البرتغال في روسيا.

باألرقام.. براعة سان جيرمان تقلق ريال مدريد

إيمري يستقر على التشكيلة الفرنسية.. ورونالدو يريد إغالق فم بيريز بلقب دوري األبطال

تقرير

رونالدو يحاول أجتياز دفاعات سان جيرمان »ارشيف«

عدنان درجال وفالح حسن.. تطلعات لرياضة عراقية متقدمة
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مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ـ سان جيرمان   
بورتو ـ ليفربول

إعالم المركز الوطني
ثمن��ت اللجنة العراقي��ة للمالكمة 
العربي��ة للمحترف��ن، جه��ود دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات لتضييف 
منافسات )بطولة القدس للمالكمة 
العربي��ة للمحترفن( الت��ي اقيمت 
مؤخ��راً ف��ي حلب��ة املرك��ز الوطني 
الرياضية باملالكمة  املوهب��ة  لرعاية 

بحضور رسمي واسع.
واقيم��ت البطول��ة برعاي��ة رياض��ة 
مجل��س  رئي��س  العض��اض  ناص��ر 
باش��راف جلن��ة  بغ��داد/  محافظ��ة 

الش��باب والرياض��ة بالتع��اون م��ع 
رابطة مؤسسي املدارس األهلية.

وقال مدير اللجنة العراقية للمالكمة 
العربية للمحترفن، أحمد الش��يخ 
ل� )إعالم املركز الوطني( ان البطولة 
ش��هدت اقامة 7 نزاالت للمحترفن 
و2 لله��واة، والبطول��ة تق��ام للمرة 

االولى في العراق.
واضاف: نتقدم بالشكر إلى املالكات 
اإلداري��ة والفنية العامل��ة في دائرة 
ش��ؤون األقاليم واحملافظات/ قس��م 
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 

الرياضي��ة الذين عمل��وا على تأمن 
متطلب��ات جن��اح البطول��ة ووف��روا 
الدع��م اللوجس��تي، بحيث ظهرت 
املنافس��ات بص��ورة جميل��ة ورائعة 

اشاد بها احلضور.
واقيم��ت ن��زاالت البطولة ل��وزن 45 
كغم بن حس��ن كرمي وعلي عباس، 
وفي وزن 51 تبارى علي حس��ن وعلي 
حس��ن وفي وزن 57 كغم جرى نزال 
الالعبان سامي فالح ومحمد سعد، 
وف��ي نزال وزن 63 لع��ب مالك عباس 
واياد ش��اكر، وفي وزن 60 كغم اقيم 

نزال حسن ماجد وعالء حسان، وفي 
وزن 67 كغ��م اقيم ن��زال حيدر عبد 
العزيز وتاج الدي��ن كرمي، وفي وزن 70 
كغم جرى نزال الالعب��ان احمد داود 
وادريس صالح، اما وزن 75 كغم فقد 
ش��هد لقاء مصطف��ى احمد وكرار 

رحيم.
كم��ا جرى ف��ي البطولة تك��رمي رواد 
املالكمة الذين قدموا خدمات جليل 
للعب��ة، وكذلك مت توزي��ع اجلوائز بن 
والش��هادات  باألوس��مة  الفائزي��ن 

التقديرية.

حلبة الموهوبين تضيف نزاالت »القدس« لمالكمة المحترفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
تب��دأ الي��وم األربع��اء ف��ي منتدى 
ش��باب الف��اروق في ح��ي اجلامعة 
بطول��ة منتديات خماس��ي الكرة 
لفئة الناشئات مواليد 2003/2000 
باش��راف منظمة نور األنوار لرعاية 
الش��باب والرياض��ة بالتع��اون مع 
ومص��رف  اليونس��يف  منظم��ة 

آشور.
اعلنت ذل��ك ل� »الصب��اح اجلديد« 
مش��رفة البطولة، إس��راء هاشم، 

وبينت ان املنافس��ات التي تشترك 
فيها 4 ف��رق متثل منتدي��ات ديالى 
والكرخ  الصدر  ومدين��ة  والرصافة 
املباري��ات طواقم  الثاني��ة، ويق��ود 
معتمدة، اذ تبدأ اليوم بلقاء فريقي 
ديالى والرصافة، منوهة إلى ان جوائز 
تقديرية وجتهيزات س��يتم توزيعها 
إلى املش��اركة،، فيما سيتم انتقاء 
منتخ��ب ميث��ل الالعب��ات االفضل 
القامة سفرة ترفيهية في منتجع 

احللة الترفيهي  بعد البطولة.

بغداد ـ فالح خابط* 
ت��وج ن��ادي الديوانية بط��ال لبطولة 
أندية الع��راق للكاب��ادي رجال لفئة 
املتقدم��ن بع��د ف��وزه عل��ى ن��ادي 
مصافي اجلنوب من محافظة البصرة 
بنتيجة ) 50 /40( في املباراة النهائية 
التي جرت عل��ى قاعة املرحوم إعالن 

عبد احلسن في الديوانية.
وقال الس��يد حميد نعمه احلمداني 
ان البطولة ش��ارك بها ثمانية أندية 
م��ن مختل��ف محافظ��ات الع��راق 
أي��ام وبحض��ور  واس��تمرت لثالث��ة 
به��ا  أمت��لءت  غفي��ر  جماهي��ري 
مدرج��ات القاع��ة وبحض��ور اخلبير 

اإليراني هادي فالحي املكلف باختيار 
العب��ي املنتخ��ب العراق��ي الوطني 

للكابادي .
وأض��اف احلمدان��ي ان ج��دول ترتيب 
األندية املش��اركة في البطولة على 
النحو اآلت��ي الديوانية أوال ومصافي 
اجلنوب م��ن البصرة ثانيا وامليثاق من 
بغداد ونيبور الديواني ثالثا )مناصفة( 
والذي��ن قدموا مس��تويات جيدة في 

جميع مبارياتهم في البطولة .
الفت��ا ان خت��ام البطول��ة ش��هدت 
تتوي��ج الف��رق الفائ��زة ف��ي املراكز 
الثالث��ة األول��ى فض��ال ع��ن اجلوائز 
الفردية ألفضل الع��ب والتي حصل 

عليها الالعب حس��ن عبد اهلل  من 
نادي نيبور الديواني بعد أداءه املتميز 
ف��ي البطولة فضال عن املدربن عالء 
حس��ن مدرب نادي الديوانية وكابنت 
كرار م��درب ن��ادي مصاف��ي اجلنوب 
والكابنت به��اء حاف��ظ الذين كانت 
على  واضحة  التدريبي��ة  بصماتهم 
فرقه��م، مش��يرا أن ن��ادي الديوانية 
بط��ل البطول��ة ووصيف��ه مصافي 
اجلنوب س��يمثالن العراق في بطولة 
فج��ر الدولية ف��ي جمهوري��ة إيران 
اإلس��المية نظ��را للمس��توى الذي 

قدموه في البطولة .
* املنسق اإلعالمي للعبة

اربعة منتديات في بطولة
خماسي الكرة للناشئات

الديوانية يتوج بطال ألندية الكابادي

جانب من تتويج احملترفني جوائز التفوق

اسراء هاشم



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
يشهد كوكب األرض عودة ظاهرة "القمر األسود" النادرة 
إلى س��مائنا خالل الشهر اجلاري، والتي لم حتدث في شهر 

فبراير منذ نحو 19 عاما.
وحتدث ه��ذه الظاهرة الفلكية عندما يولد قمران جديدان 
في ش��هر ميالدي واحد، ويكون القمر الثاني غير مرئي من 
كوكب األرض. ويعد هذا احلدث الفلكي اس��تثنائيا اذ أننا 

نشهد ظهور البدر كل 29.5 يوما تقريبا.

الصباح الجديد - وكاالت:
ش��هدت مدينة دب��ي اإلماراتي��ة، افتتاح أط��ول فندق في 

العالم، بارتفاع 356 مترا.
ويتألف فندق جيفورا من 528 غرفة، و75 طابقا، ويوجد في 

طابقه األعلى مطعم، يوفر رؤية كاملة ألنحاء دبي.
ومن املتوقع أن يكسر الفندق الرقم القياسي احلالي ألطول 
فن��دق ف��ي العالم وهو فن��دق جيه.دبليو ماري��وت في دبي 
الذي يبلغ ارتفاعه 355.35 مترا، بحسب موسوعة غينيس 
لألرقام القياس��ية العاملية. وبحسب رويترز، فقد استغرق 
بناء فن��دق جيفورا أربعة أعوام. ويوجد ف��ي دبي أيضا برج 
خليفة وهو أطول مبنى في العالم إذ بلغ طوله 828 مترا.

هذا الشهر.. ظاهرة
"القمر األسود" النادرة

"دبي" تفتتح أطول
فنـدق بالعالـم

بغداد ـ أحالم يوسف:
االحتف��ال بعي��د احلب ليس ولي��د التغيير 
ال��ذي حص��ل بالع��راق والذي جل��ب معه 
متغيرات طال��ت كل تفاصيل حياتنا، فقد 
كانت بعض العائالت قبل 2003 حتتفل به، 

وتتبادل الهدايا.
عي��د احل��ب او الفالنتاي��ن، من املناس��بات 
املثي��رة للجدل في الع��راق، لكن بعيدا عن 
أسباب اجلدل فإن العراقيني اليوم محتاجون 
ألي مناس��بة او يوم مختلف، يعيشون به 
حالة احلب والود بعيدا عن منغصات احلياة 
ومتاعبها وهي األكثر في العراق من غيره.

مهند الياس��ري مهندس نف��ط يقيم في 
كن��دا يقول ان عيد احلب مثله مثل أي عيد 
اخ��ر، حالوته هو الغاية، والغاية بالنس��بة 
ال��ى العراقي��ني ه��ي التواصل م��ع األهل 
واألقارب واألبن��اء: لم اكن اع��رف ان هناك 
عيدا اسمه فالنتاين اال بعد 2003 ووجدت 
انه ام��ر جميل ان يكون للح��ب عيد، وهل 
هناك اس��مى واجم��ل منه، لذل��ك فمنذ 
العام 2004 وانا في هذا اليوم اهدي عائلتي، 

زوجتي وبنات��ي واوالدي ورودا حم��راء، او دبا 
احم��ر، ووجدت ان تلك الهدايا تش��حنهم 

عاطفيا، وتزيد هرمون السعادة لديهم.
الش��حنات العاطفي��ة، جل م��ا يحتاجه 
العراق��ي اليوم كي تزيل بعضا من همومه 
اليومية، ومعها يس��تعيد نشاطه لُيقبل 
عل��ى يومه بش��يء م��ن التفاؤل. حس��ن 
اجلب��وري باح��ث بعل��م النف��س يق��ول ان 
الشحنات العاطفية ميكن ان تكون عالجا 
من بع��ض االم��راض، ووقاية م��ن بعضها 
االخر: نسمع عن بعض حاالت االنتحار هنا 
وهن��اك وانا اعلم ان هؤالء ل��و وجدوا احلب 
احلقيق��ي من قب��ل من حوله��م وال اعني 
هنا الغرام فحسب، فأحيانا يكون الفشل 
بالش��عور  س��ببا  العاطفي��ة  بالعالق��ة 
بالكآب��ة، وهنا يأت��ي دور احملب��ة األكبر من 
االهل، يرافقها الوعي واالدراك، فهناك من 
االه��ل من يس��تخف بحزن ابنائ��ه ان كان 
السبب فشل بقصة حب، لذلك فالثقافة 
والوعي م��ع احلب هو ما يقينا ش��ر املرض 

واإلحباط.

احد افراد احلشد الش��عبي بدأ حديثه عن 
عيد احلب بأبيات ش��عر للمتنبي "لَعْيَنْيِك 
ما يَلَق��ى الُفؤادُ وََما لَق��ي.. وللُحّب ما لم 
يَب��َق مّني وما بَق��ي.. وَما كنُت ممّ��ْن يَْدُخُل 
الِعْش��ُق قلَب��ه.. وَلِكّن َمن يُبِص��رْ جفونَِك 
يَعَش��ِق. يق��ول م��روان احلرب��ي: احل��ب هو 
أس��اس احلياة ب��كل تفاصيلها، فلوال حبي 
لوطني ما جازفت بروحي وتطوعت للدفاع 
عن��ه، ول��وال حبي ألهل��ي ما بذل��ت اجلهد 
ألكون ناجحا بحيات��ي، ولوال حبي لزوجتي 
وابنت��ي ما حرصت عل��ى ان اعود لهم حيا 
منتص��را، احلب ال يتج��زأ، فمن يحب وطنه 
البد ان يحب ابناءه، وانا في كل عام احرص 
على ان اش��تري وردة حم��راء او دبا احمر ال 
ادري بصراح��ة ملاذا الدب بالتحديد، واهديه 
لزوجتي واشعر دائما بان احلب بيننا يتجدد 

حلظة تبادل الهدايا في هذا اليوم.
هناك مش��هد في احد األف��الم األميركية 
عن شاب اقدم على االنتحار وكتب رسالة 
قال فيه��ا، لو القى احده��م التحية علّي 
لتراجع��ت ع��ن اخلطة، والرس��الة من هذا 

املشهد هو ان االحساس مبحبة االخرين او 
حرصهم حتى م��ن ال تربطني بهم عالقة 
ميك��ن ان يك��ون له تأثي��ر إيجاب��ي، هذا ما 
ذكرته بلقيس لطيف: إحساس عظيم ان 
تش��عري مبحبة من حولك لك، اذن فعلينا 
ان نبدأ من الداخل، ان نكون متصاحلني مع 
انفس��نا، نحبها، فانا ال استطيع ان امنح 
أحدا احلب س��واء زوج��ي، او اوالدي، او اهلي 
وبل��دي قبل ان اح��ب نفس��ي.. الفالنتاين 
مناس��بة جميلة لتجديد احل��ب بيننا، فال 
يكلف شيئا ان قلت عيد حب سعيد لآلخر 

حتى من دون ان حتمل له هدية.
هن��اك من يجد ان عيد احلب مس��تورد من 
الغ��رب لذا فهو يرف��ض االحتفال به، لكن 
هل يوج��د أجمل م��ن ان نس��تورد تقليدا 

يؤس��س لثقاف��ة احل��ب؟ خاص��ة 
ونحن ف��ي الع��راق حولناه الى 
عي��د للمحبة بكل اش��كالها 
بالفع��ل  ألنن��ا  واوصافه��ا، 
محتاج��ني لنش��ر ثقافة احلب 

بيننا.

اسمح لي في عيد الحب أن أقول لك.. أحبك

كش��فت عارض��ة األزياء 
أص��ول  م��ن  العاملي��ة 
فلسطينية جيجي حديد 
عن مرضه��ا املزمن الذي 
تعاني منه، وذلك رداً منها 
التي  اإلنتقادات  على كل 
طالته��ا والتي تس��اءلت 
خس��ارتها  س��بب  ع��ن 
للوزن بنحو كبير س��يما 

خالل السنوات األخيرة.
عب��ر  حدي��د  وكتب��ت 
صفحته��ا اخلاص��ة على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
متحدث��ًة  اإلجتماع��ي 

معلن��ًة  املوض��وع  ع��ن 
أنه��ا تعان��ي م��ن مرض 
يس��مى "هاشيموتو" أي 
االلته��اب املزم��ن للغدة 
الدرقي��ة، الش��ائع كثيراً 

بني النساء.

م��ا ت��زال عالق��ة النجمة 
توبا بويوكستون وحبيبها 
أوم��وت  األعم��ال  رج��ل 
إفيرجان تشغل الصحافة 
التي تتابع عن كثب تطور 

قصتهما.
وعلى ما يب��دو أن عالقتها 
واضحة،  بات��ت  بحبيبه��ا 
الثنائ��ي  اس��تأجر  حي��ث 
شقة فخمة لعدة أشهر، 
س��كنية  منطق��ة  ف��ي 
فاخرة في منطقة أكبادمي 
الراقي��ة ليتجنب��ا صخب 
ومط��اردة  اس��طنبول، 

وسائل اإلعالم لهما، بحثاً 
عن أجواء أكثر خصوصّية 

بينهما.
ويتوقع املقربون من الثنائي 
إلى  تتح��ول عالقتهما  أن 

عالقة رسمية.

احتفل جنم بوليوود الشهير 
ش��اروخان الذي أصبح من 
أكثر جن��وم بوليوود متابعة 
التواص��ل  وس��ائل  عل��ى 
وصول  بع��د  االجتماع��ي، 
صفحت��ه  متابع��ي  ع��دد 
"تويتر"  الش��خصية على 
الى 33 مليون شخص من 
عش��اقه ومحبي��ه، وعلى 

طريقته اخلاصة.
وشكر ش��اروخان متابعيه 
الشخصية،  صفحته  عبر 
اذ قام بنشر مقطع فيديو 
قصي��ر ملتابع��ي صفحته، 
وكان يرتدي مالبس فورمال، 
لكن��ه قف��ز في املس��بح 
وه��و املقطع ال��ذي أصبح 

األكثر تداوال على ش��بكة 
االنترنت.

من أشهر أعمال شاروخان 
 Oh Darling" الفنية نذكر
 Dilwale"و "Yeh Hai India
 "Dulhania Le Jayenge
 "Gudgudee"و  "Koyla"و
 "Sar Ankhon Par"و

و"Hey Ram"، وغيرها.

جيجي حديد

شاروخان

توبا بويوكستون

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
وّقع أكثر من 600 ألف ش��خص عريض��ة إلكترونية تدعو 
موقع سناب تشات إلى التراجع عن التحديثات اجلديدة في 
إطار الش��كل اجلديد لتطبيق الهاتف، بحس��ب صحيفة 

"غارديان" البريطانية.
وركز التحديث األخير على فصل محتوى الفيديو والصور 
الرائج��ة ع��ن القص��ص اخلاص��ة باألصدقاء، مم��ا أدى إلى 

صعوبة في البحث عن احملتوى.
وذكرت الصحيف��ة على موقعها اإللكتروني، أن العريضة  
أطلقها املس��تخدم األس��ترالي نيك رومساي على موقع 
change.org بعن��وان " أزيلوا التحديث اجلديد من س��ناب 

شات".
ووج��د كثير من املس��تخدمني أن التحديث األخير أدى إلى 
صعوبة في استعمال التطبيق، واضطر الكثير منهم إلى 
اللج��وء إلى برنامج VPN، من أجل اإلبقاء على النس��خة 

القدمية من سناب شات.

انتفاضة ضد "سناب شات" 
بسبب التصميم الجديد

الصباح الجديد - وكاالت:
تداولت مواقع سورية محلية خبراً عن قيام 
إح��دى الفتيات بفعل غري��ب، اذ طلبت يد 
صديقها للزواج أمام صديقاتها باجلامعة، 
ما أثار إعج��اب بعض املتابع��ني واندهاش 

البعض اآلخر.
ونشرت عدة صفحات على وسائل التواصل 
االجتماعي صور الفتاة حت��ت عنوان "فتاة 
تتمرد عل��ى العادات والتقاليد الش��رقية 
وتطلب يد صديقه��ا أمام أصدقائها 

في اجلامعة".
 وأك��دت بعض الصفح��ات أن تلك احلادثة 
وقع��ت ف��ي جامع��ة البع��ث ف��ي مدينة 

حمص في وسط البالد.
لكن مواقع أخرى أكدت أن احلادثة جرت في 
تون��س، وأن األمر برمت��ه كان مجرد خدعة 
من أحد محال املالبس والهدايا التونسية 

للترويج ملنتجاته بهذا اإلعالن.
كم��ا أن العديد م��ن املتابعني نف��وا ادعاء 
الصفحات املتمثل في كون هذا الفعل قد 

حصل في سوريا.
 في حني رحب آخرون بهذه الفكرة واصفني 
احلب بانه "يصنع املعجزات"، وأبدى البعض 
إعجابهم بج��رأة الفتاة وش��جاعتها في 

طلب الزواج مبن حتب.
وظل اخلبر مشوش��ا فيما ان كان حقيقيا 
او مفبركا، لكن قد يكون وس��يلة اتبعها 
األش��خاص أنفسهم للتمرد على العادات 
الت��ي تفرض ان طلب ال��زواج يجب ان يتم 

من الرجل.

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح مع��اون مدي��ر تربي��ة ال��دورة والس��يدية 
صالح حسن س��هيل املعرض الش��خصي الثالث 
للتش��كيلي خالد الش��يباني في البي��ت الثقافي 
بالدورة التابع الى دائ��رة العالقات الثقافية العامة 
بالتعاون مع منتدى ش��باب ورياضة الدورة، بعنوان 

)في محراب اللون(.
وقال الشيباني، ضم املعرض )16( لوحة فنية، متثل 
عدة أساليب فنية تعبيرية ورمزية وواقعية، وأنا من 

خالل رسوماتي أنتمي الى مدرسة وأسلوب الفنان 
العراق��ي الكبي��ر فائق حس��ن، والرائد اس��ماعيل 

الشيخلي.
الفن��ان خالد الش��يباني، م��ن موالي��د محافظة 
واس��ط، بدأ ش��وطه الفن��ي منذ الطفول��ة، وهو 
خريج معهد إعداد املعلمني واس��ط، له مشاركات 
عديدة في معارض داخل القطر وخارجه، كان آخرها 
حصوله على قالدة اإلبداع في معرض القاهرة الذي 

أقيم على قاعة األوبرا. 

عربية تركع لتطلب يد صديقها

معرض للفنان خالد الشيباني 

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق 
عن دورها في مسلسلها اجلديد 
"ض��د اجمله��ول"، إذ تق��وم بدور 
س��يدة تتهم ف��ي ع��دة جرائم 
قتل، وحت��اول أن تثبت براءتها في 
كل جرمية على حدة، مشيرة إلى 
أنه مع م��رور األحداث تكتش��ف 
أن هناك أي��ادَي مجهولة حتاول أن 

توّرطها في هذه اجلرائم.
دور  كّل  أّن  عبدال��رازق  غ��ادة  وأضاف��ت 
تق��وم به مختل��ف عن اآلخ��ر، موضحة 
أن مسلس��لها اجلديد "ض��د اجملهول" ال 
يش��به ِمن بعيد أو ِمن قريب مسلس��ل 

"مع سبق اإلصرار".
وأش��ارت عبدال��رازق إل��ى أن هن��اك حبا 
وودا بني فري��ق العمل، واجلمي��ع متعاون 

ف��ي "اللوكيش��ن"، موضح��ة أن مخرج 
العمل "طارق رفعت" يقوم بعمل جدول 
زمن��ي للتصوي��ر إلراح��ة اجلمي��ع، وعن 
ابتعادها ع��ن صديقته��ا الفنانة عبي�ر 
صب��ري قالت: "لم تبتعد عني لكن الدور 
ينادي صاحبه، وهي فنانة مهمة ومتتلك 

ق�درات هائلة".

غادة عبد الرازق متهمة بالقتل
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