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بغداد - الصباح الجديد:
ق��رر مجلس ال��وزراء، أم��س االثنني، 
اناط��ة اعمال تطوير حق��ل مجنون 
النفط��ي العمالق باجله��د الوطني 
لش��ركة نف��ط البص��رة ب��دال م��ن 
الش��ركات الدولي��ة االجنبية، فيما 
ص��وت مجلس النواب، في جلس��ته 
الرابع��ة عش��ر أمس، عل��ى مقترح 
قانون شركة النفط الوطنيةن الذي 
تتضمن احدى فقراته تخصيص 5% 

من أرباحها للمواطنني. 
وعلى الرغم من انه ال ميكن التأكد مما 
اذا كان تزام��ن هذين احلدثني في يوم 
واح��د، مقص��ودا، ام محض صدفة، 
اال انه يعني ان الدولة ماضية صوب 
إدارة ثروة البالد واس��تثمارها باأليدي 
الوطنية، اذ قال مجل��س الوزراء في 
بي��ان تلقت الصباح اجلديد نس��خة 
منه، ان��ه "قرر اناطة اعم��ال تطوير 
حق��ل مجن��ون النفط��ي العم��الق 
نف��ط  لش��ركة  الوطن��ي  باجله��د 
البصرة"، ليتم تنفيذ خطط التطوير 
املعتم��دة  واألس��اليب  باملعايي��ر 

لشركات جوالت التراخيص". 
واك��د اجمللس بحس��ب البي��ان على 
"االلت��زام بتخفيض كل��ف التطوير 
لإلنت��اج بنس��ب مط��ردة ال تقل عن 
%30 خ��الل خطة ع��ام 2018 وصوال 
ال��ى نس��بة ال تق��ل ع��ن %50 م��ن 
كل��ف التطوي��ر ال��واردة في خطط 

املشغل، أضافًة الى تقليص الفترات 
الزمنية بنس��بة ال تقل عن %20 من 

اخملطط". 
وتاب��ع ان "الق��رار ج��اء لغ��رض إدارة 
احلق��ل بالطريقة املثل��ى ومبا يضمن 
ع��دداً م��ن األه��داف الت��ي أهمه��ا 
والتطوي��ر  اإلدارة  كل��ف  تقلي��ص 
مبع��دل 300 مليون دوالر/ س��نة عن 
الكلف الس��ابقة، فضال ع��ن قيادة 
املالك الوطن��ي لفعاليات تش��غيل 
اهم احلقول الوطنية ب��إدارة عراقية 
ومبعايي��ر عاملي��ة حتقيق��ا للتنمي��ة 

املستدامة للبلد".
وفيما قال مص��در نيابي في تصريح 
صحف��ي، إن "البرمل��ان ص��وت عل��ى 
النف��ط  ش��ركة  قان��ون  مقت��رح 
الوطنية"، س��ارعت وزارة النفط الى 
الترحيب بإدراج قانون شركة النفط 
الوطنية على جدول أعمال جلس��ة 
البرملان، مبينة انه سيش��كل عهداً 

جديداً للصناعة النفطية.
وعب��ر وزير النفط جبار علي اللعيبي 
بحس��ب بيان للوزارة تلقت الصباح 
اجلديد نس��خة منه، عن أمله بإقرار 
فق��رات القان��ون ألنها “ مس��ؤولية 
وطني��ة كبيرة تقع على عاتق جميع 
والتنفيذي��ة  التش��ريعية  اجله��ات 
من اجل تطوي��ر الصناعة النفطية 

واالستثمار االمثل للثروة الوطنية”.
تفصيالت ص7

بغية استثمار وإدارة ثروة البالد بأيٍد وطنية

تكليف نفط البصرة بتطوير حقل مجنون العمالق 
والتصويت على شركة النفط الوطنية

جانبمن حقل مجنون النفطي

مواطنون: االنتفاضة استغلت من قبل
اتفاقية لتطبيق استراتيجية2األحزاب لتحقق الثراء ونهب مقدرات الشعب

3تطوير الواقع االقتصادي للعراق

بغداد - وعد الشمري:
واملهجرين  الهج��رة  دائرة  أكدت 
ف��ي االنب��ار، أمس األثن��ني، عودة 
%85 م��ن النازحني إل��ى ديارهم 
لغاي��ة اآلن، مؤك��دة أن منح��ة 
س��تقدم له��م قدره��ا ملي��ون 
ونصف املليون دينار، فيما أشارت 
إل��ى 69 مخيماً م��ا زال موجوداً 
ف��ي احملافظة تس��كنها عائالت 

من اقضية عنة وراوة والقائم.
وقال مدي��ر عام الدائ��رة محمد 
رش��يد في حديث إلى "الصباح 

الهج��رة  "وزارة  إن  اجلدي��د"، 
واملهجرين ملزمة باعادة العائالت 
النازحة في االنبار إلى ديارها من 
مناطق تواجدهم طيلة السنوات 
التي تلت سيطرة تنظيم داعش 

اإلرهابي على احملافظة".
وأضاف رشيد أن "جميع مناطق 
محافظ��ة االنب��ار بات��ت آمن��ة، 
س��يما احملررة حديثاً مثل اقضية 
عن��ة والقائم وراوة"، الفتاً إلى أن 
"اخلدمات ب��دأت تع��ود تدريجياً 
مع رجوع النازح��ني برغم بعض 

املعوقات".
ويقدر نسبة العودة ب� "%85 من 
العائالت النازحة"، وكش��ف عن 
"تش��كيل جلن��ة ف��ي محافظة 
العائ��الت  الس��تقبال  االنب��ار 
امللي��ون  مبنح��ة  وش��مولهم 
ونصف املليون دينار التي س��وف 
تتوفر قريباً ضمن برنامج العودة 

الطوعية".
وأك��د رش��يد أن "69 مخيماً ما 
زال��ت موج��ودة ف��ي محافظ��ة 
االنبار، اغلبها تس��كنها عائالت 

من مناطق غرب��ي االنبار، بعد أن 
توقف النزوح بنحو كامل".

وحت��دث مدير عام دائ��رة الهجرة 
ع��ن  االنب��ار  ف��ي  واملهجري��ن 
"جهود مس��تمرة الزالة اخمللفات 
اقضي��ة  جمي��ع  ف��ي  احلربي��ة 
احملافظة"، مش��يراً إلى "متابعة 
ه��ذا املوضوع مباش��رة من قبل 
م��ع  بالتنس��يق  احمللي��ة  االدارة 
الس��لطات االحتادية والقطعات 

العسكرية".
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
كشفت املالية النيابية يوم ، أمس 
االثنني ، عن تخصيص ترليوني دينار 
كمبل��غ طوارئ حت��ت تصرف رئيس 
الوزراء حصران لتحريكها  في حالة 
احلاجة اليها لسد رواتب اإلقليم او 
املوظفني بصورة عامة ، مشيرة الى 
، تخصي��ص مبل��غ3,5 ترليون دينار 

لتسديد رواتب موظفي اإلقليم.
 وق��ال عض��و اللجن��ة املالي��ة في 
مجل��س النواب هيث��م اجلبوري في 
حدي��ث خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح 

اجلديد‘‘ أن" اللجن��ة املالية أعطت 
بزي��ادة  ال��وزراء  جملل��س  صالحي��ة 
نس��بة الطوارئ اذا احتاجها لسد 
روات��ب موظفي اإلقليم من التربية 
والصحة ، مش��يرا الى أن" نوابهم 
ف��ي اللجنة املالي��ة اعترضوا على 
هذه الفقرة بحجة عدكم كفايتها 

لسد الرواتب .
 وأضاف أن" موضوع حصول النصاب 
القانوني في جلس��ة يوم الس��بت 
املاضي خالل التصويت على املوازنة 
كان نتيجة مطالب��ة نواب اللجنة 

من التحالف الكردس��تاني وبعض 
م��ن نواب احت��اد الق��وى املتواجدين 
ف��ي كافيتريا البرمل��ان للدخول الى 
اجللس��ة ليت��م مناقش��ة جمي��ع 
املس��ائل العالق��ة الن التغيب عن 
اجللس��ة لن يكون ح��ال بل يزيد من 
تعقيد االمر، الفت��ا الى ان" املوازنة 
ال ميك��ن تأخيره��ا اكث��ر، لتعط��ل 
اغلب املشاريع االستثمارية وإيقاف 
املوظفني وجميع  وروات��ب  القروض 

األمور املالية املتعلقة باملوازنة.
 وأوضح عضو اللجنة املالية بانه " 

ال توجد لدى اإلقليم الى حد االن أي 
بيانات او احصائيات دقيقة لرواتب 
موظفيه فضال عن عدم الس��ماح 
ال��ى جل��ان دي��وان الرقاب��ة املالي��ة 
بتدقيق الروات��ب وحتى وزارة املالية 
ال توجد لديها أي��ة اعداد حقيقية 
األم��ور  اإلقلي��م فه��ذه  ملوظف��ي 
جميعها تخلق الش��ك والريبة من 
املالية وتخلق  ناحية املس��تحقات 
ع��دم ثق��ة ب��ني حكومت��ي املركز 

واإلقليم ".
تتمة ص3

69 مخيمًا ما زالت في المحافظة 

هجرة األنبار: عودة 85 % من النازحين إلى ديارهم
تخصيص 3,5 ترليون دينار لرواتب إقليم كردستان، 

ومبلغ طواريء بترليونين آخرين

وكاالت ـ الصباح الجديد:

أم��س  عربي��ة،  إع��الم  وس��ائل  ذك��رت 
االثن��ني، ان الرئيس املص��ري عبد الفتاح 
السيسي، خرج عن البروتوكول الرسمي 
مرتني للتعبير ع��ن حفاوته بولي العهد 
الس��عودي، محمد بن س��لمان، الذي بدأ 

زيارة رسمية للقاهرة ملدة ثالثة أيام.
وقالت وسائل االعالم إن السيسي، كسر 
البرتوكالت الرسمية مرتني، األولى"عندما 
كان في استقبال ولي العهد السعودي، 
عند س��لم الطائرة امللكية عند وصوله 
إلى مطار القاهرة، وهي خطوة ال يحظى 
به��ا إال ملوك ورؤس��اء ال��دول فقط، مما 
يعني أن السيس��ي يتعام��ل مع ضيفه 
الت��ي  نفس��ها  بالطريق��ة  الس��عودي 

يتعامل بها مع كبار الزوار".
واضاف��ت أن امل��رة الثاني��ة، كان��ت بعد 
إص��دار احملكم��ة الدس��تورية العليا في 
مص��ر حكًم��ا بإلغ��اء جمي��ع األحكام 
القضائية الس��ابقة التي تؤكد مصرية 

جزيرت��ي تي��ران وصنافي��ر" ف��ي مدخل 
خلي��ج العقب��ة، والتأكيد مج��ددًا على 
نقل الس��يادة الس��عودية إليهما، حيث 

جاء هذا احلكم القضائي قبل 24 ساعة 
من وصول محمد بن س��لمان إلى مطار 

القاهرة.

وأوضح التقرير ان "الرئيس املصري يدرك 
جيًدا أن بن س��لمان ه��و احلاكم الفعلي 
للسعودية، وقد يصبح ملكا متوجا في 

غضون أش��هر قليلة، ولصغر س��نه )32 
عاما( رمبا يستمر في احلكم ملا يقرب من 
نصف قرن، ولهذا يحرص على استغالل 
هذه الزي��ارة لتوثيق العالقات معه، وبذل 
كل جهود ممكنة إلرضائه أمالً في احلصول 
على املزيد م��ن القروض واالس��تثمارات 
التي تس��اعد في إخراج مصر من أزمِتها 

االقتصادية احلالية".
وأش��ار إل��ى ان "مصر ترغ��ب في مضي 
الس��عودية قدما مبش��روع بناء منطقة 
"نيوم" احلرة قرب احلدود املصرية األردنية 
الس��عودية الت��ي يعتبرها ول��ي العهد 
السعودي محمد بن سلمان درة تاج رؤيته 
االقتصادّية، ورصد له��ا مبلغ 500 مليار 
دوالر، ممّ��ا يعني توفير ف��رص عمل لآلالف 
من الش��باب املصري العاطل"، مبينا ان 
احلكوم��ة املصرية تعه��دت بتقدمي ألف 
كيلومت��ر مرب��ع من األراض��ي في جنوب 
س��يناء لتكون ضم��ن مش��روع املدينة 
العمالق��ة الت��ي كش��فت الس��عودية 

النقاب عنها في تشرين األول املاضي.
تتمة ص3

السيسي يكسر البروتوكول خالل استقباله بن سلمان..
و3 ملفات خالفية تتصدر مباحثاتهما

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئ��ة التقاعد العامة، 
إلغائه��ا  ع��ن  االثن��ن،  أم��س 
روات��ب  م��ن  االس��تقطاع 
املتقاعدين، فيما أشارت الى أنه 
س��يتم إعادة ما مت استقطاعه 

بأثر رجعي.
وقال��ت الهيئة ف��ي بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه 
انه��ا "باش��رت بالتنس��يق مع 
الرافدي��ن والرش��يد  مصرف��ي 
 Tbi واملصرف العراق��ي للتجارة

للبطاقة  العاملي��ة  والش��ركة 
الذكية بدفع رواتب املتقاعدين 
العسكرين لوجبة آذار 2018"، 
املتقاعدين  أنه "بإمكان  مبينة 
حامل��ي البطاق��ة الذكية كي 
كارد ومتقاعدي الصرف اليدوي 

مراجعة مراكز الصرف لتسلم 
رواتبهم".

واك��دت الهيئ��ة انه��ا "قامت 
باجراء تنفيذ الغاء االستقطاع 
التقاعدي��ة  الروات��ب  عل��ى 
%3.8 املق��رر مبوج��ب  البالغ��ة 

قانون املوازنة"، مشيرة الى انه 
"سيتم اعادة ما مت استقطاعه 
من بداية العام احلالي في وجبة 

الراتب التقاعدية العامة".
واضافت الهيئة انها "باش��رت 
اكم��ال حملة تدقيق )ش��هادة 

حي��ث  للمتقاعدي��ن  حي��اة( 
املتقاع��د  مراجع��ة  يتوج��ب 
االصيل الذي لم يقدم ش��هادة 
احلياة في وجبة شباط لتسلم 

راتبة".
تتمة ص3

إلغاء االستقطاع من رواتب المتقاعدين وإعادة المستقطع بأثر رجعي

عبد الفتاح السيسي خالل استقباله محمد بن سلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث اجملل��س ال��وزاري لألمن 
الوطني، االس��تعدادات لتأمن 
عملي��ة االنتخاب��ات املقبل��ة، 
فيما اش��ار الى اتخاذ اجراءات 
لتس��هيل منح سمة الدخول 

"الفيزا" للمستثمرين.
وذكر املكت��ب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء، ف��ي بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د" أن العبادي، 
للمجل��س  اجتماع��ا  ت��رأس 
ال��وزاري لألم��ن الوطني، حيث 
جرى مناقش��ة االس��تعدادات 
االنتخاب��ات  عملي��ة  لتأم��ن 
البرملاني��ة املقبل��ة، كم��ا دعا 
اجملل��س ال��ى اتخ��اذ اج��راءات 
لتس��هيل منح سمة الدخول 
الراغب��ن  االعم��ال  لرج��ال 

باالستثمار في العراق.
وأوضح البي��ان انه "جرى خالل 
االجتم��اع تق��دمي ايج��از ع��ن 
اللجن��ة األمنية  اس��تعدادات 

املس��ؤولة ع��ن تأم��ن عملية 
االنتخاب��ات البرملاني��ة املقبلة 
ومناقش��ة تلك االستعدادات، 
ومت��ت املوافق��ة عل��ى عدد من 
لتأم��ن  اللجن��ة  متطلب��ات 

االنتخابات البرملانية أمنيا".
وتط��رق اجمللس ال��وزاري لألمن 
الوطني خ��الل اجتماعه أيضا 
إلى اجلهد االس��تخباري وسبل 
تعزيزه باخلطط االمنية ملالحقة 

العناصر واخلاليا "االرهابية".
وكان مجلس النواب صادق، في 
(22 كان��ون الثاني 2018(، على 
اجراء االنتخاب��ات النيابية في 
موعدها املقرر بالثاني عشر من 
آيار املقبل، بعد اصدار احملكمة 
االحتادية العلي��ا قبل يوم واحد 
ق��راراً يقضي مبوجب��ه التقييد 
باملدة احملددة في املادة املذكورة 
النتخاب أعضاء مجلس النواب 
اجلديد، مؤكدة عدم جواز تغيير 

املوعد.

المجلس الوزاري لألمن 
الوطني يبحث االستعدادات 

لتأمين االنتخابات المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئي��س التحال��ف الوطني، 
السيد عمار احلكيم، ورئيس الوزراء 
حيدر العبادي، على ضرورة االبتعاد 
عن لغة التس��قيط ف��ي التنافس 

االنتخابي.
وذكر بيان لرئاس��ة التحالف تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
ان الس��يد عمار احلكيم اس��تقبل 
مبكتبه مس��اء أمس االول العبادي 
الوض��ع  مس��تجداِت  "وبحث��ا 
السياس��ّي واملش��هد االنتخاب��ّي 
واإلقبال الدولّي نحو العراِق، حيُث متَّ 
التأكيُد على ضرورِة التنافس على 
أس��اِس البرامج واالبتعاد عن لغِة 

التسقيط والتعميِم السلبي".
ودعا الس��يد عم��ار احلكيم خالل 
اللق��اء "احلكومَة إلى اس��تكماِل 
إجراءاته��ا وتوفي��رِ األج��واء وإعادِة 
النازحن استعداداً إلجناِح املمارسة 

الدميقراطية".
وعن العالقِة ب��ن بغداد وأربيِل دعا 
"اجلميَع  الوطن��ي  التحالف  رئيس 
إلط��الِق الرس��ائل اإليجابي��ة حللِّ 
أنَّ  املش��كالت العالق��ة" مؤك��داً 
"احل��وارَ والتنازَل للع��راِق وااللتقاَء 
ف��ي املنتصِف ض��رورٌة للخروِج من 
األزمِة مبا يضم��نُ مصلحَة اجلميع 

على وفِق القانون والدستور".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت هيئة املساءلة، أمس االثنن، 
ق��رارا بحجز أم��وال رئي��س النظام 
السابق صدام حسن وأوالده وأحفاده 
وأقاربه بينهم سكرتيره عبد حمود، 
فيما ق��ررت حجز األم��وال املنقولة 
وغير املنقولة ل�٤٢٥٧ ش��خصا من 
محافظن وعضو فرع ب حزب البعث 
املنح��ل وبرتب��ة عميد في خمس��ة 
أجهزة أمنية تابعة للنظام السابق.

وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه انها 
بأس��ماء  اخلاصة  القوائ��م  "أجن��زت 

بالقان��ون )٧٢( لس��نة  املش��مولن 
٢٠١٧، وال��ذي تضمن حجز ومصادرة 
األموال املنقولة وغير املنقولة ألركان 
النظام السابق"، مبينة ان "مصادرة 
االم��وال املنقول��ة وغي��ر املنقول��ة 
تسجل عائديتها لوزارة املالية لكل 
م��ن رئيس النظ��ام الس��ابق صدام 
حسن اجمليد واوالده وأحفاده واقربائه 
حتى الدرج��ة الثانية ووكالئهم ممن 
أج��رَوا نق��ل ملكية االموال املش��ار 
اليه��ا ف��ي ه��ذا القان��ون ومبوج��ب 

وكاالتهم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر ف��ي املفوضية العليا 
حلق��وق اإلنس��ان، ام��س اإلثن��ن، 
بتلق��ي املفوضي��ة العدي��د م��ن 
قبل  والبالغ��ات، م��ن  الش��كاوى 
عائ��الت م��ن محافظ��ة كركوك، 
تطال��ب مبعرف��ة مصي��ر إبنائه��ا 

املفقودين منذ فترات متباينة.
وق��ال املصدر في تصريح صحفي، 
إن "املكت��ب الوطن��ي للمفوضية 
تلق��ى العش��رات م��ن البالغ��ات 
مصي��ر  مبعرف��ة  تطال��ب  الت��ي 
األبن��اء واآلب��اء واألزواج املفقودين 
وامللقى القب��ض عليهم من قبل 

قوات البيش��مركة واألسايش في 
محافظة كركوك".

تقدم��ت  "العائ��الت  أن  وأض��اف، 
املفوضية  إلى مكات��ب  بطلباتها 
في محافظ��ات كرك��وك وصالح 
الدي��ن وديال��ى، وجاءت الش��كوى 
ضد قوات األسايش والبيشمركة 
في محافظة كركوك، العتقالها 
واآلباء،  واألزواج  األبناء  واختطافها 
ف��ي فت��رات تراوح��ت ب��ن س��نة 
٢٠٠٨ حتى س��نة ٢٠١٧، وألسباب 
مجهول��ة وم��ن دون ص��دور أوامر 

قبض رسمية".
تتمة ص3

العبادي والحكيم يشددان على تنافس 
البرامج واالبتعاد عن التسقيط

المساءلة: حجز ومصادرة أموال 
صدام حسين وأقاربه و٤٢٥٧ شخصًا

أهالي كركوك يشتكون البيشمركة 
واألسايش ويطالبونهما بمصائر أبنائهم

#نهضة_اقتصادية

٤
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السليمانية–ـ عباس كاريزي:

ف��ي الذك��رى 27 النتفاضة ش��عب 
كردس��تان ضد النظ��ام الدكتاتوري 
املنح��ل، عّب��ر مواطنون م��ن مدينة 
رانية أو بوابة االنتفاضة كما يطلق 
عليه��ا ع��ن أس��فهم، م��ن إخفاق 
ش��عب كردس��تان في ظ��ل قيادته 
السياس��ية احلاكم��ة م��ن حتقي��ق 
رفعته��ا  الت��ي  النبيل��ة  األه��داف 
الث��ورة، بعد 26 عاماً على حترير مدن 
ومحافظ��ات كردس��تان وتأس��يس 

برملان وحكومة اإلقليم.
مواطنون من مدينة رانية استطلعت 
الصباح اجلدي��د أراءهم على هامش 
مراسم الذكرى 27 النتفاضة شعب 
كردستان، قالوا انهم لم يتصورا ان 
يأتي عليهم يوم يعضون فيه اصابع 
الن��دم على النتائج الس��لبية التي 
متخضت عنها االنتفاضة ضد نظام 
ص��دام الدكتاتوري ف��ي اخلامس من 

اذار عام 1991.
الناشط املدني محمد بيستون وهو 
من ابناء مدين��ة رانية التي اندلعت 
فيه��ا الش��رارة االول��ى النتفاض��ة 
النظ��ام  ض��د  كردس��تان  ش��عب 
الدكتاتوري قال للصباح اجلديد، »ان 
الفساد املستشري والهيمنة احلزبية 
واحلك��م العائلي والتج��اوز احلاصل 
على مقدرات ش��عب كردستان من 
قبل املس��ؤولني، لن يستمر، ليعلم 
رئي��س حكوم��ة االقليم جي��دا بان 
مدين��ة رانية الت��ي انتفضت بوجه 
النظام الدكتاتوري السابق لن تقبل 
م��ن حكوم��ة االقليم واملس��ؤولني 
اس��تمرار الفساد والس��رقة لقوت 

الشعب.  
وكان��ت الش��رارة االول��ى النتفاضة 
ش��عب كردس��تان ق��د اندلعت في 
قضاء رانية )130( كم شمال شرقي 
مدين��ة الس��ليمانية، حيث متكنت 
التنظيمات الس��رية  مجموعة من 
لالحت��اد الوطن��ي، عق��ب مواجهات 
مس��لحة م��ع ازالم النظ��ام املباد، 
من الس��يطرة على الدوائ��ر واملقار 
البعثي،  للنظ��ام  واالمنية  احلزبي��ة 
لتتجه بعدها شرارة االنتفاضة في 
1991/3/7 الى محافظة السليمانية 
ق��وات  ومتكن��ت  وده��وك،  واربي��ل 
البيش��مركة خالل م��دة وجيزة من 
حترير محافظات كردستان واالقضية 
والنواحي التابعة لها كافة، لتبقى 
مدين��ة كركوك الت��ي متكنت مفارز 
البيش��مركة من حتريرها في 20 من 

شهر اذار من العام ذاته.
وبعد 26 عاما على انتفاضة شعب 
كردس��تان وتأسيس حكومة وبرملان 
االقليم، اللذان تشكال من قبل االحتاد 

الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس 
ج��الل طالباني واحل��زب الدميقراطي 
برئاس��ة مس��عود بارزاني مناصفة، 
عق��ب االنتخاب��ات التي ش��هدتها 
كردس��تان عام 1992، م��ازال اقليم 
كردس��تان يعان��ي م��ن العديد من 
االزمات االقتصادية والسياسية، في 
ظل تراكم مش��كالته مع احلكومة 
االحتادية، التي مازال القس��م االكبر 
واالعق��د منه��ا عالق��ا يبح��ث عن 
حلول جذري��ة، والي��ة للتوافق على 

الدستور وبنوده.
ويضيف محمد بيس��تون، انه وبعد 
26 عاما على االنتفاضة الش��عبية 
ف��ان العوامل واملقومات والس��خط 
باملواطن��ني  دف��ع  ال��ذي  الش��عبي 
في كردس��تان ال��ى الث��ورة، يتجدد 
وتنامت معه االعتراضات على نهج 
وسياس��ة االح��زاب احلاكم��ة التي 
جتاوزت على جميع القيم والقوانني، 
واس��تولت م��ن دون وج��ه حق على 
ث��روات االقلي��م وبددته��ا واه��درت 
معه��ا فرصة تأريخي��ة لبناء اقليم 
ومجتم��ع ق��وي يحظ��ى ف��ي ظله 
بالرفاهي��ة  املواطن��ون بحقوقه��م 

والعيش الكرمي. 
ب��دوره ق��ال ازاد س��عيد وه��و اح��د 

الذين ش��اركوا ف��ي االنتفاضة عام 
1991 مبدينة رانية، ان املسؤولني في 
االقليم استهانوا بالتضحيات التي 
قدمها شعب كردس��تان للتخلص 
م��ن احلك��م الدكتات��وري الس��ابق، 
وتس��لقوا عل��ى اكت��اف الش��عب 
لتحقي��ق غاياته��م واالث��راء عل��ى 

حساب املصلحة العامة.    
ويضي��ف س��عيد »انن��ا وبع��د 27 
عاماً على االنتفاضة نش��هد وجود 
ف��ارق شاس��ع ب��ني املس��ؤولني في 
االقلي��م واملواطن��ني«، واردف »ه��م 
االن فاحش��وا الث��راء يعيش��ون في 
فلل وبيوت فاره��ة وميتلكون ارصدة 
في البن��وك اجنبي��ة، و له��م ارتال 
واحلش��م  واخل��دم  الس��يارات  م��ن 
وجيش��ا جرار م��ن احلماي��ات، بينما 
نح��ن وعائ��الت ش��هداء االنتفاضة 
ال منتلك حق العي��ش الكرمي، تقطع 
رواتبنا وال يحصل اوالدنا على تعليم 
جي��د«، ويتاب��ع »فاي��ن ه��ي القيم 
النبيل��ة التي انتفضنا م��ن اجلها، 
واين ذهبت كل تلك الشعارات التي 
رفعوها بتحقيق املس��اواة والعدالة 

االجتماعية وسيادة القانون؟. 
وكانت حكومة اقليم كردستان قد 
اصدرت بياناً مبناسبة الذكرى ال� 27 

النتفاضة ش��عب كردس��تان قالت 
فيه، ان االنتفاضة التي كانت تعبيرا 
ع��ن ارادة ش��عب كردس��تان ورفض 
الظل��م والدكتاتوري��ة، بهدف خلق 
عراق مس��تقر ومرفه، يف��رزه نظام 
دميقراط��ي وفيدرالي س��ليم يكون 
فيه الدستور محترما وتتحقق فيه 
الشراكة احلقيقية واحلقوق العادلة 

جلميع املكونات. 
بدوره وفي معرض رده على مصادقة 
مجلس الن��واب العراقي على قانون 
املوازن��ة االحت��ادي مبعزل ع��ن الكرد 
شدد رئيس حكومة إقليم كردستان 
نيجيرف��ان بارزاني، عل��ى ضرورة حل 
املش��كالت العالقة مع بغداد على 
طاولة احل��وار وحتديد رؤي��ة واضحة 
ملس��تقبل الع��راق، وع��دم االعتماد 
على مبدأ الق��وي والضعيف، مبيناً 
أن موقف حكومته ثابت بوجوب حل 

اخلالفات مع بغداد عبر احلوار.
 وقال بارزاني في مؤمتر صحفي عقده 
ف��ي اربي��ل ام��س االول االحد عقب 
اجتم��اع حلكومة االقليم، »نعبر عن 
أس��فنا للمصادقة على املوازنة من 
دون األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار مطالب 
الكرد فيها، فخطورة إقرار املوازنة ال 
تكمن في االعتبارات املالية فقط بل 

في انتهاك مبدأ الشراكة.
وتاب��ع بارزان��ي أن اجتماعاتن��ا م��ع 
العب��ادي كانت جيدة ج��داً اقترحنا 
خاللها تس��وية مش��كلتي الرواتب 
واملط��ارات بأقرب وق��ت وقبل حلول 
موعد االنتخابات، و نحن على تواصل 

دائم مع رئيس الوزراء العراقي«.
وكش��ف عن أن العب��ادي »وافق من 
حيث املب��دأ على اقتراحنا بإرس��ال 
قرض لدفع رواتب موظفي كردستان 
حلني إكم��ال عملي��ة التدقيق، لكن 
هذا ل��م يتح��ول إلى اتف��اق عملي 
بعد«، مردف��اً بالقول: »اقترحنا على 
بغ��داد تصدي��ر نفط حقل��ي هافانا 
وباي حس��ن في كركوك عبر أنبوب 
نفط إقليم كردستان لكن هذا أيضاً 

لم يدخل حيز التنفيذ حلد االن.
في غضون ذلك رفضت اغلب الكتل 
النواب  في مجل��س  الكردس��تانية 
الدميقراطي  احل��زب  مطالبات كتلة 
الكرد من  بانس��حاب  الكردستاني، 
ومقاطع��ة  السياس��ية  العملي��ة 
االنتخاب��ات النيابي��ة العراقي��ة، ردا 
عل��ى جتاه��ل مطال��ب الك��رد ف��ي 

املوازنة االحتادية. 
وقال رئيس كتلة حركة التغيير في 
مجل��س الن��واب أمني بك��ر محمد، 

إن م��ا حص��ل م��ن جتاه��ل ملطالب 
الك��رد ف��ي املوازن��ة االحتادي��ة لعام 
2018 كان نتيج��ة ولم يكن س��بباً، 
وتابع »ان ذل��ك كان نتيجة للقرارات 
والسياس��ات اخلاطئة التي اتخذها 
املرحل��ة  خ��الل  كردس��تان  إقلي��م 

السابقة«.
وكان مجل��س الن��واب العراق��ي قد 
ص��ادق في جلس��ة يوم الس��بت، 3 
من آذار اجلاري، التي قاطعتها الكتل 
الكردس��تانية، على مش��روع قانون 
املوازن��ة العامة العراقية املؤلف من 

58 مادة.
وكانت مطال��ب الكرد ف��ي املوازنة 
تتلخص في زيادة حصة اإلقليم من 
%12.67 إلى %17، والتعامل رس��مياً 
مع إقليم كردستان وحذف التعابير 
الالدس��تورية، وص��رف تخصيصات 
البت��رودوالر للمحافظ��ات، وحتدي��د 
وتخصي��ص  البيش��مركة،  حص��ة 
موازن��ة حملافظ��ة حلبج��ة، وخفض 
املوازنة الس��يادية إلى أقل من 40% 
م��ن املوازنة العام��ة، مع تخصيص 
اموال لشركات النفط العاملة في 
االقليم، اال ان اخلالفات السياس��ية 
قان��ون  ف��ي  ادراجه��ا  دون  حال��ت 

املوازنة.

مواطنون: االنتفاضة استغلت من قبل
األحزاب لتحقق الثراء ونهب مقدرات الشعب

27 عامًا على ثورة شعب كردستان ضد الدكتاتورية  عبدالزهرة محمد الهنداوي

بعد صراع طويل في ظلمات كهف التوافقية 
املقي��ت ال��ذي اذاقنا امل��ر على مدى س��نوات .. 
ها ه��ي املوازن��ة العامة للدولة لس��نة ٢٠١٨ 
تخ��رج الى الن��ور  بفضل اللجوء الى اس��لوب 
التصوي��ت باالغلبية من قب��ل مجلس النواب 
، عل��ى الرغم من محاوالت العرقلة والس��عي 
ال��ى تأخير القان��ون بأي صورة م��ن الصور من 
قب��ل بع��ض الن��واب والكت��ل من خ��الل اتباع 
لعبة كس��ر النصاب او إثارة الفوضى في قاعة 
اجمللس ، ومثل هذا االس��لوب خب��ره العراقيون 
في السنوات املاضية ،بعد ان  جنح اصحابه في 
الغ��اء وابعاد الكثير م��ن القوانني املهمة التي 
كان م��ن املمكن ان تغير الكثير من املس��ارات 
فيما لو مت اقرارها من قبل اجمللس ، السيما تلك 

املتعلقة بالشأن االقتصادي .
وباس��تثناء الس��نوات الثالث املاضية ) ٢٠١٥-

٢٠١٧( ، التي ش��هدت اق��رار املوازنة في توقيت 
مناس��ب ، فان الس��نوات التي سبقتها كانت 
املوازن��ة فيه��ا متر مبخاض عس��ير قب��ل ان ترى 
النور ، االمر الذي كان. ي��ؤدي الى عرقلة تنفيذ 
املشاريع وتعطيل مصالح الناس ، بل اكثر من 
ذل��ك ان ع��ام ٢٠١٤ مر م��ن دون موازنة نتيجة 
الصراعات العنيفة التي كانت تدور في ظلمات 
كهوف التوافق السياس��ي املقي��ت ، .. وكانت 
اخلش��ية م��ن ان ميضي ع��ام ٢٠١٨ على خطى 
س��لفه ٢٠١٤ من دون موازنة ، ومما عزز من تلك 
اخملاوف ه��و ان مجلس النواب ف��ي طريقه الى 
انهاء مهامه لكونه في االيام االخيرة من دورته 
احلالي��ة ، ولو مر ش��هر آذار م��ن دون التصويت 
عل��ى املوازن��ة ، فعلينا حينه��ا ان ننتظر عودة 

السيد دبش !!  ..
امله��م ان مح��اوالت العرقل��ة باءت بالفش��ل 
بس��بب وج��ود ارادة حقيقي��ة ل��دى االغلبية 
م��ن اعضاء مجل��س النواب في متري��ر  املوازنة 
الت��ي ينتظرها الن��اس بفارغ الصب��ر ، اذ كلما 
تأخراملش��روع كلم��ا ش��هدت مفاص��ل احلياة 
العامة ارتباكاً واضحاً ، وعلى الرغم من مضي 
اكثر من شهرين من عام املوازنة وهي التي كان 
ينبغي اقرارها قبل نهاية العام املنصرم ، ولكن 
ميك��ن القول ان التصويت على املش��روع مبواده 
الثماني��ة واالربع��ني ومبا اضيف الي��ه من مواد 
اخ��رى ميثل انتصاراً حقيقيا رمب��ا يعد االول من 
نوعه الرادة االغلبية ، مقابل »ارادة« التوافقية 
التي تدور في كهوف مظلمة ، واذ ينجح مجلس 
النواب باقرار اخر موازن��ة في دورته احلالية ، مبا 
تضمنته من مواد مهمة لعل من اهمها الغاء 
نسبة االس��تقطاع من رواتب موظفي الدولة 
البالغة ٣،٨٪ من مجموع الراتب وهذه اخلطوة 
من ش��أنها ان متثل رس��الة تطم��ني حقيقية 
ملالي��ني العاملني في مؤسس��ات الدولة الذين 
كانوا خالل االس��ابيع املاضية نهباً للشائعات 
واملفرقع��ات االخباري��ة التي تتح��دث عن زيادة 
نس��بة االس��تقطاع وان عام ٢٠١٨ سيش��هد 
ش��حة في امل��وارد ق��د تنعكس عل��ى الرواتب 
، واخب��ار اخرى تتح��دث عن الغاء اج��ازة االربع 
س��نوات ، ليأتي القانون اجلدي��د باخلبر اليقني ، 
ان اجازة االربع سنوات زيدت الى خمس .. فضال 
ع��ن مواد اخرى مهمة تضمنه��ا القانون فيها 
ام��ل للناس . .. ولكن ال��كالم اعاله اليعني بأي 
حال م��ن االحوال ان موازن��ة 2018 هي املوازنة 
االمنوذجي��ة الت��ي تلب��ي متطلب��ات التنمي��ة 
، ب��ل فيه��ا الكثير م��ن الهنات واالش��كاالت 
احلقيقي��ة . .. ولكن ايض��ا ان ماميكن قوله هنا 
ان اقرار قان��ون املوازنة باعتم��اد مبدأ االغلبية 
من شأنه ان يؤس��س ملرحلة جديدة سيتمكن 
خاللها العراقيون من االجهاز على آخر معاقل 

التوافقية واحملاصصة ومشتقاتهما ..

موازنة األغلبية !

تقـرير

ماجد عاطف*

ح��ّددت الهيئ��ة الوطني��ة لالنتخابات 
الرئاس��ية املصرية يوم الس��ادس عشر 
من آذار مارس موعداً النطالق االنتخابات 
خارج مصر ويوم الس��ادس والعش��رين 
من الش��هر نفس��ه داخلها وتأتي هذه 
االنتخاب��ات في ظل حالة من الضبابية 
في املشهد السياس��ي. وبرغم كونها 
انتخابات محس��ومة من قب��ل أن تبدأ 
لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

في ظل غياب أي منافس حقيقي له.
وقد واك��ب اإلعالن عن اجل��دول الزمنى 
لالنتخابات متديد الرئيس حلالة الطوارئ 
في الثاني م��ن يناير املاض��ي ملدة ثالثة 
ألجه��زة  يس��مح  مم��ا  أخ��رى،  أش��هر 
السيس��ي باملض��ي قدما ف��ي الرقابة 
الت��ي تفرضه��ا عل��ى اإلع��الم وحظ��ر 
اجلمعي��ات والتنص��ت عل��ى املواطنني 
والتضييق على حرياتهم بنحو قانوني. 
كما تستعد اآللة اإلعالمية -الرسمية 
وغير الرس��مية- لش��ن حمل��ة تدعم 
الرئيس وتب��رز إجنازاته خالل الس��نوات 
األرب��ع املاضي��ة. وبرغ��م صوري��ة تلك 
االنتخابات، إال أنها كاشفة لكل أطراف 
املعادلة والتي تضم الرئيس، واملعارضة، 

واجليش.
تتأرج��ح حت��ركات الرئي��س حي��ال تلك 
االنتخابات بني أمنوذجني: أمنوذج »بوتني« 

الرجل القوي املس��يطر الذي ال يعبأ مبا 
يق��ال عنه في اخل��ارج، وأمنوذج »مبارك« 
احلريص على إظه��ار مالمح دميقراطية 
صورية أمام عدسات الصحافة الغربية. 
وقد بدا هذا التأرجح جليا في التحضير 
لالنتخابات الرئاس��ية. وقد أصاب إعالن 
الفريق احمد شفيق عن نيته للترشح 
النظام بحالة من الغضب التي ظهرت 
بوض��وح ف��ي احلمل��ة الشرس��ة التي 
ش��نتها األب��واق اإلعالمي��ة -التابع��ة 
للنظ��ام- بكثافة على الرج��ل، لدرجة 

اتهامه باخليانة.
وقد دخلت اإلمارات -حليف السيس��ي 
األبرز- في املش��هد، متخ��ذة قرار بطرد 
شفيق من أبو ظبي وشحنه الى مصر، 
لتس��تقبله اخملاب��رات العام��ة املصرية 
ويختفي الرجل قليال -وفقا لتصريحات 
محاميت��ه- قب��ل أن يظهر م��ن جديد 
معلن��ا عدوله عن الترش��ح للرئاس��ة، 
فتنته��ي حمل��ة الهجوم علي��ه فورا، 
ويعود ش��فيق م��رة أخرى بني عش��ية 

وضحاها الى رجل وطني مخلص!
مش��هد إزاح��ة اخلص��وم تك��رر بعنف 
أكب��ر مع رئي��س أركان اجلي��ش املصري 
األس��بق الفري��ق س��امي عن��ان ال��ذي 
م��ا أن أعل��ن ع��ن نيته للترش��ح، حتى 
أص��در اجليش املصري بيان��ا يتهمه فيه 
مبحاولة الوقيعة بني اجليش والش��عب، 
فضال عن اتهام��ه بالتزوير في محررات 
رسمية )باعتبار أنه لم يحصل على إذن 

ترّشح من القوات املسلحة(، وان هي اال 
س��اعات قالئل من صدور البيان حتى مت 
القاء القبض علي��ه بصورة مهينة من 
الش��ارع، واقتيد ملكان غير معلوم على 

حد تعبير رئيس حملته االنتخابية.
وبع��د اق��ل م��ن اس��بوع مت االعت��داء 
بوحشية على املستشار هشام جنينة 
املرك��زي  للجه��از  الس��ابق  )الرئي��س 
للمحاس��بات( ونائب الفريق عنان أمام 
منزله مما اس��توجب نقل��ه الي العناية 
املركزة، لتتعالى االصوات الغاضبة على 
صفحات التواص��ل االجتماعي متهمة 

النظام بانه هو مدبر ذلك احلادث.
التنكيل بالفريق س��امي عنان وفريقه 
برغ��م كونه رئيس اركان اجليش املصري 
االسبق، دفع احملامي احلقوقي خالد على 
تم��ل )واملتهم ف��ي قضية  املرش��ح احملحُ
عبثية هو اآلخر( التخاذ قرار باالنسحاب 
وعدم خوض االنتخابات، واصفا املشهد 
بالتمثيلية التي يربأ بنفس��ه أن يكون 
مج��رد ديكور فيها. ومن ثم، فان اطاحة 
السيس��ي بجميع منافسيه احملتملني، 
جعلت االنتخابات أقرب إلى االستفتاء، 
اس��تفتاء على مرش��ح أوح��د عليه أن 
يحصل على خمس��ة باملئة من أصوات 

الكتلة التصويتية.
في هذه املرحلة، بدأ النظام في تطبيق 
امن��وذج »مبارك«، حي��ث تداركت أجهزة 
الدول��ة األمر وبدأت تبحث عن مرش��ح 
منافس يخوض االنتخابات أمام الرئيس، 

الصحف��ي  بك��ري  ليغ��رد مصطف��ى 
املقرب من الرئاسة قائال »السيسي لن 
يخوض االنتخابات وحيدا«، وسرعان ما 
بدأت التفاهمات مع حزب الوفد لتقدمي 
رئيسه مرشح منافس للسيسي، لكن 
الهيئة العليا للح��زب في مفاجأة غير 
متوقعه ترفض املوافقة على ترش��يح 
س��يد البدوي رئيس احلزب بعد أن أعلن 
اس��تعداده خلوض املعرك��ة االنتخابية 

الرئاسية.
وقد وجد النظام نفسه في املربع صفر 
م��رة اخ��رى، واخيرا حتل االزم��ه على يد 
موسى مصطفى موس��ى رئيس حزب 
الغ��د، أحد األح��زاب املوالي��ة للرئيس، 

الذي يعلن رغبته في الترشح.
وبعيدا عن اسم املرشح احلاضر الغائب، 
فاملؤكد ان رص��د العملي��ة االنتخابية 
برمتها وكيفية إدارة السلطة لها، يشي 
بقدر ال ميك��ن اغفاله من التخبط، فاذا 
كانت االطاحة باملرشحني االقوياء مثل 
ش��فيق وعنان مفهومه، فان التضييق 
على املنافس��ني اصحاب الفرص ش��به 
املنعدمة في الفوز مثل خالد على غير 
منطقي��ة، وال ت��دل إال على ش��يء من 
اثن��ني، ام��ا ان هناك اجنح��ة مختلفة 
داخ��ل النظام تتح��رك بال تنس��يق، او 
ان الرئي��س نفس��ه ال يع��رف حتديدا أي 

االمنوذجني يبتغي، بوتني أم مبارك.
وفي كلتا احلالتني، يجب أن نس��لم بأن 
احلك��م االس��تبدادي للسيس��ي دائما 

ما يس��تفيد من التناحر الداخلي الذي 
تتميز به املعارضة املصرية، فقد أظهرت 
بع��ض القطاع��ات العداء للسيس��ي، 
س��واء بنح��و علني، كما ه��و احلال مع 
جماعة اإلخوان املسلمني - التي تعمل 
في س��را حالي��ا – أو مع الس��ار املصري 
ورجال األعم��ال املؤثرين الذين س��ئموا 

من تعدي اجليش على أعمالهم.
م��ا ان أعل��ن احملامي احلقوقي الش��هير 
خالد علي نيته في الترش��ح للرئاسة، 
حتى انهال الهجوم عليه من كل صوب، 
سواء من جاب االبواق اإلعالمية املوالية 
للنظ��ام، وهو م��ا كان متوقع��ا، او من 
جانب عدد ال ميكن جتاوزها من احملسوبني 
على التيار املعارض، وهؤالء حتديدا ميكن 

تقسيم إلى أربعة قطاعات.
الفصي��ل االول الرافض لترش��ح خالد 
عال��ي كان قطاع واس��ع مم��ن اصطلح 
عل��ى وصفه��م ب��� »الق��وى الثورية«، 
فرغم تهكمهم على فكرة التغيير عبر 
الصناديق االنتخابية اال ان تلك القوى ال 
تقدم بديال أو تطرح رؤية عن اليات التغير 
املنشود هذا. وقد عبر هؤالء عبر وسائل 
التواصل االجتماعي عن استيائهم من 
ترشح خالد علي للرئاسة معتبرين انه 
ارتضى دور الكومبارس امام السيس��ي 

وخان مبادئ الثورة!
أما الفصيل املعارض الثاني فهو اليسار، 
وال��ذي من املفترض انهم يكونوا أش��د 
داعمي ممثلهم خالد علي، لكن املفارقة 

كان��ت أن كثي��ر من اليس��اريني رفضوا 
دعم املرش��ح اليس��اري، لنكتشف ان 
اليس��اريني املصريني منقس��مني على 
أنفس��هم لدرجة ال جتعل النظام يلقي 

لهم باال او يقلق منهما.
أم��ا الناصري��ني فق��د وجدوه��ا فرصة 
لتصفي��ة حس��اباتهم م��ن خالد علي 
وانص��اره عقاب��ا لهم عل��ى هجومهم 
السابق على القيادي الناصري »حمدين 
صباح��ي« ال��ذي قب��ل الترش��ح أم��ام 
السيس��ي ف��ي انتخاب��ات 2014 التي 
وصفت حينه��ا باملهزل��ة، املدهش انه 
برغم ان حمدين ش��خصيا أعلن دعمه 
خلالد عل��ى اال ان الناصريون كانوا أكثر 
ملكية من امللك، وظلوا على موقفهم 
منه. وهكذا فشل خالد علي في توحيد 
املعارض��ة، او لنكون أكثر دقة فش��لت 
املعارضة في التوحد جملابهة السيسي.

اما بالنس��بة للجيش، فقد ظل اجليش 
املصري يحكم لعقود طويلة بالوكالة، 
)ناصر- الس��ادات -مبارك(، فجميعهم 
برغم كونهم ضباط باألساس اال انهم 
مارس��وا فصل ب��ني الرئاس��ة واجليش، 
بحيث تظل الدبابة في خلفية املشهد 
من دون التورط املباش��ر ف��ي تفاصيله. 
وق��د ارتاح اجلميع لتل��ك املعادلة، حتى 
مع توسع اجليش في النصف الثاني من 
عهد مبارك في مش��اريعه االقتصادية، 
والت��ي ال ميك��ن اجلزم بحجمه��ا او دقة 

حصتها من السوق.

وم��ع ذل��ك، يطب��ق السيس��ي امنوذجا 
ف��ي احلكم مغايرا ملن س��بقوه، تتحرك 
فيه املؤسسة العس��كرية من خلفية 
املش��هد لصدارته، ويصب��ح اجليش هو 
احلاكم املباشر ال الشريك اخلفي. ويؤمن 
السيسي ان ش��راكة اجليش هو ضمان 
بقائه في احلكم، فضال عن احلفاظ على 

استقرار البالد.
لكن الس��ؤال هنا هل ذلك الدور اجلديد 
يصب في صالح املؤسسة العسكرية 
اوال ويساعد على اس��تقرار البالد ثانيا، 
خصوصا مع بدأ تس��رب اخبار )ال ميكن 
اجل��زم بها( عن وجود ص��راع بني جهازي 
اخملاب��رات احلربي��ة والعام��ة، افضى الى 
االطاحة برئيس اخملابرات العامة ليتولى 
عب��اس كام��ل مدي��ر مكت��ب الرئيس 
شؤون اجلهاز بنفسه قبل ايام من فتح 
الرئاس��ية.  لالنتخابات  الترش��ح  ب��اب 
وبرغ��م انه حتى األن ال توج��د أنباء عن 
أي انقس��امات داخل اجليش، اال ان اعالن 
ثالث ضب��اط دفعة واحده وألول مرة عن 
رغبتهم في مواجهة اجلنرال السيسي، 
ام��را ال ميك��ن اغفال��ه، وه��و التقط��ه 
اجمللس العسكري وقرر الرد بكل حسم 
على تلك احملاوالت جتنبا ألي انعكاسات 
داخل اجليش قد تؤدي الي ارتباك ال ميكن 

السيطرة عليه.

*معهد واش��نطن لدراس��ات الش��رق 
األدنى.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
العلي��ا  االحتادي��ة  احملكم��ة  ردت 
دع��اوى للطعون بعدم دس��تورية 
تعديالت قان��ون انتخابات مجلس 
الن��ّواب، في أح��كام من ش��أنها 
حامل��ي  مبش��اركة  تس��مح  أن 
الشهادة اإلعدادية في االنتخابات 

وبنسبة عشرين من املئة من عدد 
املرشحني.

وقال املتحدث الرسمي للمحكمة 
إي��اس الس��اموك في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد«، نس��خة منه إن 
»احملكم��ة االحتادي��ة العليا عقدت 
جلس��تها أم��س، ونظ��رت دعاوى 

للطعن بعدم دستورية التعديلني 
االول والثاني م��ن قانون انتخابات 

مجلس النواب«.
ان »املدع��ني  وأض��اف الس��اموك 
بالنسبة للدعوى بعدم الدستورية 
اس��تندوا إلى عدم حتقق النصاب 
التصوي��ت عل��ى  ف��ي جلس��تي 

التعديلني االول والثاني، ومن جانب 
آخر انصب الطع��ن على التعديل 

الثاني على مخالفته الدستور«.
وأوض��ح أن »احملكم��ة ذك��رت في 
النص��اب  موض��وع  أن  احلك��م 
متحق��ق في جلس��تي التعديلني 
االول والثاني، واستندت إلى وثيقة 

رس��مية ال ميكن الطع��ن فيها اال 
بالتزوير«.

وب��ني ان »احلكم أكد أن التعديلني 
الن��واب  جملل��س  تش��ريعي  خي��ارٌ 
إلى اختصاصاته الواردة  اس��تناداً 
ف��ي امل��ادة )49/ ثالث��اً( الدس��تور، 
ومن ثم ردت احملكمة تلك الطعون 

لع��دم اس��تنادها إلى س��ند من 
الدستور«.

وبهذا احلكم ف��أن التعديل الثاني 
لقان��ون االنتخاب��ات الذي س��مح 
الش��هادة  حامل��ي  مبش��اركة 
االعدادية في االنتخابات بنس��بة 

عشرين باملئة أصبح دستورياً.

االنتخابات الكاشفة - دولة تقسيم والحكم

االتحادية تسمح بمشاركة 20 % من حملة شهادة اإلعدادية في االنتخابات

انتفاضة شعب كردستان

حكومة اقليم كردستان 
اصدرت بيانًا بمناسبة 
الذكرى الـ 27 النتفاضة 
شعب كردستان قالت 
فيه، ان االنتفاضة التي 
كانت تعبيرا عن ارادة 
شعب كردستان ورفض 
الظلم والدكتاتورية، 
بهدف خلق عراق مستقر 
ومرفه، يفرزه نظام 
ديمقراطي وفيدرالي 
سليم يكون فيه 
الدستور محترما وتتحقق 
فيه الشراكة الحقيقية 
والحقوق العادلة لجميع 
المكونات
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بغداد – انفجار عبوة 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  ق��ال 
العراقية امس االثنني، عن اصابة مدني 
بتفجيرعب��وة الصق��ة ف��ي منطق��ة 

سويب جنوبي العاصمة بغداد.
وذك��ر املصدر  ان "عب��وة الصقة كانت 
مثبتة اس��فل عجل��ة مدنية انفجرت، 
صب��اح ي��وم ام��س ف��ي اثن��اء مرورها 
مبنطقة سويب جنوبي بغداد، وأسفرت 
ع��ن اصاب��ة صاح��ب العجل��ة بجروح 
مختلف��ة" ، مضيف��ا ان "ق��وة امنية 
طوقت مكان احلادث، فيما نقلت سيارة 
االس��عاف املص��اب ال��ى مستش��فى 
قري��ب" ، الفت��ا الى العاصمة تش��هد 
اوضاعا امنية مس��تقرة، اال ان اطرافها 
تش��هد تفجي��رات ارهابي��ة ب��ني احلني 
واالخ��ر، تس��فر ع��ن مقت��ل واصاب��ة 

العشرات.

ديالى – عمليات نوعية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى ام��س االثن��ني ع��ن 
تصفية ما اس��ماه "احللقة الضيقة" 
لتنظي��م "داع��ش" ف��ي ت��ال حمرين 

شمال شرقي احملافظة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
الكشف عن اسمه إن "داعش االرهابي 
اعتمد على حلقة ضيق��ة من قياداته 
امليدانية على ادارة ملف اخلايا املبعثرة 
في تال حمرين، )65 كم ش��مال شرق 
بعقوب��ة(، به��دف اعادة نش��اطها من 
جدي��د" ، مضيف��ا ان "تط��ور البع��د 
االس��تخباري وتعاونه الوثيق مع طيران 
اجليش والقوة اجلوية اسهم في تنفيذ 
عمليات نوعية خال االسابيع املاضية 

اسهمت في تصفية مايعرف بقيادات 
احللقة الضيقة لداعش في حمرين ".

كركوك – عملية استباقية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثن��ني مقت��ل 4 من 
مس��لحي "داع��ش" وتطهي��ر 3 ق��رى 
بعملية اس��تباقية في احلويجة، فيما 
أشار الى أن أحد القتلى قيادي مشترك 

بحادثة السعدونية.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان قوات من احلشد الشعبي 
نفذت، وحس��ب معلومات استخبارية 
عملية اس��تباقية على القرى التابعة 
لقضاء احلويجة، وهما قريتي مكيصم 
"العملي��ة  أن  موضح��ا  حل��م"،  وت��ل 
اس��تمرت ل� 4 س��اعات، متكّنا خالها 
م��ن الس��يطرة على مضاف��ات للعدو 

فض��ا عن مق��ر عمليات تاب��ع لهم" ، 
مضيفا أنه "مت قت��ل 4 دواعش، بينهم 
أح��د القيادي��ني الذي��ن اش��تركوا في 
جرمية اغتيال مجموعة من استخبارات 
احلش��د التي نفذت قبل ع��دة ايام في 

قرية السعدونية ".

صالح الدين – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صاح الدين امس االثنني بأن قوة أمنية 
من طوارئ الش��رطة ألقت القبض في 
قضاء سامراء على متهم باإلرهاب كان 

قيادياً في تنظيم القاعدة.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "ق��وة من ف��وج طوارئ 
الش��رطة اخلام��س الذي يش��ارك في 
احلفاظ على الوض��ع األمني في قضاء 
سامراء نفذت عملية أمنية نوعية أدت 

الى الق��اء القبض عل��ى مطلوب على 
وفق املادة الرابعة م��ن قانون مكافحة 
اإلرهاب"، مبيناً أن "املتهم كان يسمى 
قاضي الدولة اإلس��امية، وكان أعضاء 
التنظي��م يلتق��ون في داره خ��ال عام 

."2007

االنبار – هجوم مسلح 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنبار امس االثنني بأن شرطة احملافظة 
أحبط��ت هجوماً مس��لحاً اس��تهدف 
دوري��ة تق��ل س��جناء وس��ط مدين��ة 

الرمادي.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "دورية لش��رطة األنبار تقل 
س��جناء خال عودتهم م��ن محكمة 
ف��ي  بافادته��م  االدالء  بع��د  الرم��ادي 
احملكمة خال عودتهم إلى تس��فيرات 

قب��ل  م��ن  لهج��وم  تعرض��وا  األنب��ار 
مسلحني وسط الرمادي" .

نينوى – عمليات دهم 
كش��ف الناطق باس��م وزارة الداخلية 
ام��س االثن��ني ان مف��ارز امني��ة ألقت 
بعملية دهم وتفتيش القبض على 17 
ارهابياً من عصابات داعش غربي مدينة 

املوصل.
وق��ال الناط��ق الل��واء س��عد معن أن 
"قوات فوج الرد السريع ) سوات ( التابع 
لقي��ادة ش��رطة نينوى ألق��ت القبض 
عل��ى 17 مجرم��اً من عصاب��ات داعش 
بينه��م قيادي��ون معروفون  اإلرهابي��ة 
ومطلوبون للقضاء وفق املادة 4 إرهاب" 
، مبينا ان عملي��ة االعتقال متت "خال 
عملية أمنية استباقية مت تنفيذها في 

منطقة بادوش غرب مدينة املوصل".

البصرة – انزال جوي
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس االثنني أن قوة عس��كرية 
من قيادة عملي��ات البصرة نفذت انزاالً 
جوياً عل��ى مناطق ريفية تقع ش��مال 
احملافظة، وأس��فرت العملية عن القاء 
بجرائ��م  متهم��اً   22 عل��ى  القب��ض 

مختلفة.
وقال املصدر  إن "قوة عسكرية من قيادة 
عمليات البصرة نفذت باالش��تراك مع 
طي��ران اجليش انزاالً جوي��اً على مناطق 
تق��ع ضمن نواح��ي الهارثة والش��رش 
والدي��ر وع��ز الدي��ن س��ليم"، مبيناً أن 
"العملية أدت الى الق��اء القبض على 
22 متهماً بجرائم مختلفة من ضمنها 
اخلطف والس��طو املس��لح والتسليب 

وتعاطي اخملدرات".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلس القض��اء األعلى القاضي 
فائ��ق زيدان، م��ع )براميا بات��ن( املمثل اخلاص 
لأمني الع��ام ل��أمم املتحدة املعني��ة بقضايا 
العنف اجلنس��ي ف��ي ح��االت الن��زاع، جرائم 
عصاب��ات "داعش" اإلرهابية ضد النس��اء في 

العراق.
وذكر املتحدث الرس��مي جمللس القضاء األعلى 
القاضي عبد الس��تار بيرقدار ف��ي بيان تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة من��ه، أن "اجلانبني 
بحث��ا م��ا يرتب��ط مبحاكم��ة أف��راد التنظيم 
اإلرهابي "داعش" خاصة فيما يرتبط باجلرائم 
املرتكبة ضد النس��اء وضمان متثيل الضحايا 

في هذه احملاكمات".
وأضاف بيرقدار، أن "القاضي زيدان أطلع ممثلة 
األم��ني العام لأمم املتح��دة على حجم اجلهود 
التي بذله��ا القضاء العراقي النت��زاع احلقوق 
املادية واملعنوية لضحاي��ا اإلرهاب من الفئات 

االجتماعية اخملتلفة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اخلارجية، ان الع��راق حصل على 
الع��ام املس��اعد للجامع��ة  مقع��د االم��ني 

العربية.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في 
تصريح صحفي، ان "العراق حصل على مقعد 

االمني العام املساعد للجامعة العربية".
واض��اف محج��وب ان "صفاء الدي��ن الصافي 

سيتولى هذا املنصب".
يذكر ان العراق يس��عى إلع��ادة دوره االقليمي 
والعاملي من خال توس��يع عاقاته مع جميع 
دول العال��م ومنظمات��ه ف��ي جمي��ع اجملاالت 
االمنية والسياس��ية واالقتصادي��ة، وجامعة 
ال��دول العربي��ة منظمة إقليمي��ة تضم دوالً 
عربية من آس��يا وأفريقيا وينص ميثاقها على 
التنس��يق ب��ني ال��دول األعضاء في الش��ؤون 
االقتصادية، وم��ن ضمنها العاقات التجارية، 
اجلنس��يات  الثقافية،  العاق��ات  االتص��االت، 
ووثائق وأذونات الس��فر والعاقات االجتماعية 
والصحة. واملقر الدائم جلامعة الدول العربية 
يق��ع في القاه��رة، عاصمة مص��ر )تونس من 
1979 إل��ى 1990(. وأمينها العام احلالّي، أحمد 

أبو الغيط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��ارك مئ��ات الط��اب والطالبات وأس��اتذة 
جامع��ة املوص��ل وع��دد م��ن موظف��ي دائرة 
زراع��ة نينوى، أمس االثن��ني، بحملة لزرع أكثر 
من ٢٠٠٠ ش��جرة في حدائق جامعة املوصل، 
مبناس��بة أعي��اد الش��جرة، والت��ي تتمي��ز به 

محافظة نينوى أم الربيعني.
وق��ال مدير زراع��ة نينوى الدكت��ور دريد طوبيا 
ف��ي تصريح صحفي “مت غ��رس اكثر من ٢٠٠٠ 
ش��جرة وشتلة مبناس��بة اعياد الربيع وبعد ٤ 
س��نوات م��ن س��يطرة عصاب��ات داعش على 
محافظة نينوى واجلفاف الذي ترك اثار سلبية 
عل��ى الزراعة”، منوها “انه��ا فرصة رائعة بعد 
حتري��ر احملافظ��ة، ان نس��هم جميع��ا لع��ودة 
احلي��اة الى الزراعة وتنش��يطيها وان نش��اهد 
املس��احات اخلضراء في عم��وم احملافظة ومن 

ضمنها جامعة املوصل”.
وكان��ت منطق��ة الغابات ف��ي مدينة املوصل 
ق��د تعرضت حلرائ��ق كبي��رة بس��بب قذائف 
هاون أطلقه��ا تنظيم داعش في معارك حترير 

محافظة نينوى من قبل القوات العراقية.
وكان سكان محليون كشفوا في وقت سابق 
، عن قيام تنظي��م داعش بتفجير مبنى كلية 
الزراع��ة والغاب��ات ف��ي ناحية حم��ام العليل 

جنوب املوصل .
يذك��ر ان تنظيم داعش س��يطر عل��ى مدينة 
املوصل في 10 حزيران من العام املاضي وتوسع 
فيما بعد ليس��يطر على مناطق واس��عة في 
نين��وى وصاح الدي��ن واالنبار وديال��ى وجنوب 

غرب كركوك.

"القضاء" يبحث جرائم 
"داعش" ضد النساء

العراق يحصل على مقعد 
األمين العام المساعد 

للجامعة العربية

طلبة جامعة الموصل 
يغرسون ألفي شجرة

الملف األمني

إلغاء االستقطاع من رواتب 
املتقاعدين وإعادة املستقطع 

بأثر رجعي
العامة  التقاع��د  وتقوم هيئ��ة 
الروات��ب للمتقاعدي��ن  بتوزي��ع 
العس��كريني كل ش��هرين ف��ي 
االش��هر الفردية، في حني تقوم 
الروات��ب للمتقاعدي��ن  بتوزي��ع 
املدنيني كل ش��هرين لاش��هر 

الزوجية.

العبادي واحلكيم يشددان على 
تنافس البرامج واالبتعاد عن 

التسقيط
وبح��ث اجلانب��ان أيض��اً "العاق��َة 
التكاملي��ة ب��ني مجل��ِس الن��واب 
واحلكوم��ِة والت��ي اس��همْت ف��ي 
حس��ِم الكثير من امللف��اِت ومنها 

ملُف املوازنة االحتادية".
وعب��ر الس��يد عم��ار احلكي��م، عن 
"س��عادته بالنظرِة اإليجابيِة لدوِل 
العال��م جت��اه الع��راق، الت��ي كانْت 
بفض��ِل تضحي��ات أبناء الش��عب 

العراقّي".

املساءلة: حجز ومصادرة أموال 
صدام حسني وأقاربه و٤٢٥٧ 

شخصاً
واضافت ان "القوائم شملت ايضا 
سكرتير رئيس النظام السابق عبد 
حمي��د محمود اخلط��اب التكريتي 
)املع��روف بعبد حمود(، وفقا للمادة 

-١- منه".
وتابع��ت ان "ما يخص حجز االموال 
املنقولة وغي��ر املنقولة فقد نصت 
املادة -٣- من هذا القانون على حجز 
االموال املنقولة وغير املنقولة لكل 

م��ن احملافظ��ني، وم��ن كان بدرج��ة 
عضو فرع فما فوق في حزب البعث 
املنحل، وم��ن كان بدرجة عميد في 
األجه��زة األمنية للنظام الس��ابق 
، األم��ن اخل��اص،  )جه��از اخملاب��رات 
األم��ن العس��كري، األم��ن الع��ام، 
وفدائيي صدام("، موضحة ان "عدد 

املشمولني باحلجز بلغ ٤٢٥٧".
ان��ه "م��ن ح��ق  الهيئ��ة  واك��دت 
املش��مولني بإج��راءات احلجز تقدمي 
اخلاص��ة  اللجن��ة  ال��ى  الطلب��ات 
املش��كلة من قبل األمان��ة العامة 
جملل��س الوزراء للب��ت مبصير االموال 
"ه��ذه  ان  ال��ى  الفت��ة  احملج��وزة"، 
االجراءات تأتي وفق��اً ألحكام املادة 
-٥- من القانون )٧٢( لسنة ٢٠١٧".

وبين��ت ان "الهيئة س��تزود اجلهات 
األس��ماء  بقوائ��م  العاق��ة  ذات 

املشمولة بالقرار".

أهالي كركوك يشتكون 
البيشمركة  واألسايش 

ويطالبونهما مبصائر أبنائهم
وأش��ار إل��ى أن "املفوضي��ة دون��ت 
إف��ادات املش��تكني، وأحالته��ا إلى 
ممثلية إقليم كردس��تان في األمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء، ومجل��س 
وزراء  ومكات��ب  األعل��ى،  القض��اء 
إضافة  والعدل،  والدف��اع  الداخلية 

إلى مكتب محافظ كركوك".

هجرة األنبار: عودة 85 % من 
النازحني إلى ديارهم

وأك��د رش��يد ان "تاهي��اً حص��ل 
للمس��توصفات الصحية واملدارس 
والدوائ��ر البلدية ف��ي احملافظة، وأن 
االي��ام املاضي��ة ش��هدت توفير 40 

مول��داً للكهرب��اء مت تخصيصه��ا 
م��ن االدارة احمللي��ة ف��ي االنب��ار إلى 
قض��اء القائم وقد دخلت في نطاق 

اخلدمة".
ونفى "وجود عودة قسرّية للنازحني 
ف��ي االنبار ب��ل أنه��ا طوعية وعلى 
وجب��ات، كان اخره��ا قافلة مؤلفة 
م��ن 119 عائلة، وقافلة ثانية كانت 
من اقليم كردستان فيها بنحو 60 
عائلة، فضاً عن قافلة ثالثة تضم 
14 عائل��ة م��ن بغ��داد وجميع تلك 

العائات من قضاء القائم".
وأكم��ل رش��يد الق��ول إن "العمل 
مس��تمر عل��ى الع��ودة الطوعية، 
وأن بق��اء اخمليم��ات موج��ودة لغاية 
االن ي��دل على أننا ال جنبر احداً على 

العودة لدياره".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و مجلس 
خل��ف  اركان  االنب��ار  محافظ��ة 
الطرموز ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن " ع��ودة النازح��ني إلى 
احملافظ��ة مس��تمرة وبنح��و جي��د 

وبجهود االدارة احمللية".
وتاب��ع الطرم��وز أن "تركيزاً يحصل 
على اعادة اس��تقرار املناطق احملررة 
واالهتم��ام بالقط��اع البل��دي على 

وجه اخلصوص".
وأوض��ح أن "ض��رراً كبي��راً اص��اب 
احملافظ��ة نتيج��ة احت��ال داع��ش 
االرهابي لكن التعافي مستمر مع 

عودة النازحني".
وش��دد الطرموز على أن "احملافظة 
جنح��ت خ��ال م��دة قصي��رة بعد 
التحري��ر ف��ي تش��غيل ع��دد م��ن 
املش��اريع املتوقف��ة واحالة االخرى 
م��ن أجل اجنازها الس��يما املتعلقة 
بالقط��اع البلدي كون��ه على متاس 

مع املواطن".
يش��ار إلى أن محافظ��ة االنبار قد 
تعرض��ت إل��ى دم��ار كبي��ر نتيجة 
س��يطرة تنظي��م داع��ش اإلرهابي 
على اقضيتها بعد عام 2014، وقد 
اسفر ذلك عن نزوح اغلب سكانها 
إل��ى بغ��داد واحملافظ��ات اجلنوبي��ة 

فضاً عن اقليم كردستان.

تخصيص 3,5 ترليون دينار لرواتب 
إقليم كردستان، ومبلغ طواريء 

بترليونني آخرين
وبني ان" مشكلة الكرد هي انهم ما 
زالوا حتت تأثير حكومة اإلقليم في 
أربيل وهذا ما أكده بعض من نواب 
كتلة التغيير واجلماعات اإلسامية 
الكردية "، منوه��ا الى ان" مجلس 
الن��واب تغاضى عن نس��بة ال�17% 
التي أعطيت اليهم خال السنوات 
السابقة للمحافظة على اللحمة 
مكون��ات  جمي��ع  ب��ني  الوطني��ة 
الشعب العراقي اال انهم استغلوا 
هذه الفقرة من اجل مصالح حزبية 
كردية خاصة ولم يضعوا أي اعتبار 

لها ".
 من جانبه��ا أوضحت عضو املالية 
النيابية عن التحالف الكردستاني 
جنيب��ة جني��ب ب��ان اإلقلي��م يحتاج 
ال��ى اكث��ر م��ن 9 تريليون��ات م��ن 
املوازن��ة لتس��ديد روات��ب موظفي 
اإلقليم ، مش��يرة الى ان" احلكومة 
 500 لإلقلي��م  تعط��ي  االحتادي��ة 
ملي��ار دينار كل ش��هر أي يعني في 
الس��نة 6 تريليونات وهذا غير كاٍف 
لس��د رواتب املوظفني والس��جناء 
السياسيني وذوي الشهداء والرعاية 

االجتماعية  .

 وقال��ت جنيب لصحيف��ة ‘‘الصباح 
التحال��ف  ن��واب  أن"  اجلدي��د‘‘ 
الكردس��تاني طالب��وا رئيس الوزراء  
بتريلي��ون دين��ار كوديع��ه حلس��اب 
قروض  بنحو  كردستان تس��تقطع 
اال ان ه��ذا األمر مت رفض��ه من قبل 

احلكومة .
 وأكدت ان" أقليم كردس��تان خال 
الس��نوات املاضية لم يأخذ نسبة 
ال�%17 كاملة وكانت النسب التي 
يأخذه��ا تت��راوح ما ب��ني 9 الى11%  
، الفت��ة ال��ى ان" ن��واب التحال��ف 
الكردس��تاني ف��ي املالي��ة النيابية 
احلكوم��ة  ال��ى  مقترح��ا  أرس��لوا 
يتضمن دفع روات��ب اإلقليم كاملة 
وتس��تقطع بنح��و مقاص��ة اال ان 
هذا االمر جوب��ه بالرفض" ، منوهة 
الى ان" نس��بة الفقر ف��ي اإلقليم 
خمس��ة اضع��اف م��ا موج��ود في 
احملافظات العراقي��ة وهو في حالة 
تزايد بسبب االزمة املالية احلالية".

السيسي يكسر البروتوكول 
خالل استقباله بن سلمان.. 

و3 ملفات خالفية تتصدر 
مباحثاتهما

وف��ي املقابل تريد الس��عودية ضم 
مصر إل��ى حتال��ِف "دول االعتدال" 
الذي تعكف على تأسيسه ليكون 
في مواجه��ة إيران وقد جتلى احللف 
ف��ي التكت��ل الرباع��ي الس��عودي 
البحرين��ي في  اإلمارات��ي  املص��ري 
أوض��ح ص��وره في مقاطع��ة قطر 
ومحاولة التص��دي للنفوذ التركي 

املتصاعد في الّشرق األوسط.
اخلاف��ات  ان  الصحيف��ة  وأك��دت 
املصري��ة الس��عودية، تتمحور في 

ثاثة ملفات أساس��ية، هي األزمة 
السورية واحلرب في اليمن ومسألة 
القيادة، فمص��ر حرصت دائما على 
القي��ادة  التواص��ل م��ع  اس��تمرار 
الس��ورية الت��ي تعتبرها ش��رعية، 
على عكس الس��عودية كما ترددت 
تقاري��ر إخبارية عديدة عن إرس��ال 
مص��ر ش��حنات أس��لحة لدع��م 

اجليش السوري.
أم��ا بالنس��بة إلى املل��ف اليمني، 
فقد تعثرت كل احملاوالت السعودية 
ق��وات  بإرس��ال  مص��ر  إلقن��اع 
للمش��اركة ف��ي احل��رب اليمني��ة 
إل��ى جانب ق��وات التحالف العربي 
بقيادته��ا، واكتفت مصر بأن يكون 
العرب��ي  الّتحال��ف  ف��ي  وجوده��ا 
شكليا، بإرسال فرقاطتني حربيتني 

إلى باب املندب.
وفيما يتعلق بالتنافس على زعامة 
محور االعتدال، أش��ارت الصحيفة 
إلى أن  "مصر ال تقبل أي منافس��ة 
لها  بينما تعتقد الس��عوديٍة أنها 
األكثر تأهياً له��ا بُحكم موقعها 
االقتصادي الق��وي، وعضويتها في 
منظوم��ة الدول العش��رين األقوى 

اقتصاديا في العالم".
وختمت الصحيف��ة بالقول إن ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان 
بات أكثر مرونة من السابق ومن غير 
املستبَعد أن تتمخض زيارته احلالية 
ملص��ر ع��ن املزيد م��ن املس��اعدات 
والق��روض واالتفاق��ات االقتصادية، 
وهذا م��ا يريده السيس��ي، ويخرج 
ع��ن كل البروتوك��والت م��ن أجله، 
ألن اس��تقرار مص��ر وجت��اوز أزماتها 
االقتصاديٍ��ة يحت��ل قم��ة أولويات 

حكمه في الوقت الراهن".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

وّقع العراق ممثا بوزارة التخطيط 
م��ع برنامج األمم املتح��دة اإلمنائي 
)UNDP( اتفاقي��ة طويل��ة امل��دى 
تطوي��ر  اس��تراتيجية  لتطبي��ق 
بالتعاون  الواقع االقتصادي للباد 

مع القطاع اخلاص .
التخطي��ط  وزارة  وكي��ل  وق��ال 
ماه��ر حم��اد  الفني��ة  للش��ؤون 
جوه��ان ان الع��راق يواصل تعاونه 
م��ع برنامج األمم املتح��دة االمنائي 
، اذ لدين��ا ش��راكة متواصلة في 
العدي��د من البرام��ج ، مضيفا ان 
هذا املوضوع يعد جزءا تتابعيا من 
ه��ذه البرامج التي نتش��ارك في 
تنفيذها واملتمثلة بإس��تراتيجية 
الواقع االقتصادي  وطنية لتطوير 

للباد من خال القطاع اخلاص .
ه��ذه  ان  الوكي��ل  واوض��ح 
االستراتيجية قد بوشر بتنفيذها 
العام��ة  االمان��ة  بتكلي��ف م��ن 
م��ن مجل��س ال��وزراء م��ن قب��ل 
وزارة التخطي��ط ممثل��ة بدوائرها 
السياس��ات  دائ��رة  القطاعي��ة 
واخل��اص  واملالي��ة  االقتصادي��ة 
والدوائ��ر االخ��رى ، الفت��ا ال��ى ان 
االس��تراتيجية اعدت لكي يلعب 
القط��اع اخلاص دورا اساس��يا في 
بناء البلد في التنمية والش��راكة 
والتنويع االقتصادي بصورة عامة 

 .
وتابع القول نحن بأمس احلاجة بان 
يكون هن��اك دور للقط��اع اخلاص 
يطابق بنحو حقيق��ي واقع البلد 
ال��ذي مير به حالي��ا ، مبينا ان هذه 
االس��تراتيجية تتضم��ن مح��اور 
اساس��ية متضي بالقطاع اخلاص 
بخط��ى واضح��ة للبل��د وللدول 
احمليطة تش��جعه للدخول بعمل 

حقيق��ي ف��ي تنمي��ة اقتصادية 
عام��ة ، الفت��ا ال��ى ان املوض��وع 
يتعلق باألس��اس بالقطاع اخلاص 
من اجل امتصاص اجلزء االكبر من 
البطال��ة املتوقع��ة نتيجة توقف 
فرص العمل الت��ي توفرها الدولة 
للقط��اع العام ولذل��ك فان ذلك 
يع��د ج��زءا مهما حقيق��ة كونه 
ينعك��س على فئ��ات كثيرة جدا 
، اذ يتخ��رج س��نويا اكثر من 200 
الف خريج ف��ي الكليات واملعاهد 
، مؤكدا وجوب ان جند لهم مكانا 
في س��وق العم��ل مع وج��وب ان 
التنمي��ة  ف��ي  ش��ركاء  يكون��وا 

ومس��تفيدين او رابح��ني من كل 
اطار من التنمية االقتصادية التي 

مير بها  البلد. 
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر برنام��ج 
األمم املتح��دة االمنائي في الش��رق 
االوس��ط" ان االتفاقية تعد اطارا 
مبدئي��ا للتع��اون ما ب��ني برنامج 
االمنائ��ي ل��أمم املتح��دة االمنائ��ي 
العراقي��ة في موضوع  واحلكومة 
تطوي��ر  اس��تراتيجية  تطبي��ق 
الواقع االقتصادي للباد من خال 
القط��اع اخل��اص ، ويعتق��د وعن 
قناعة ش��املة ان هن��اك اهمية 
خاصة للقطاع اخلاص في العراق 

يتعلق مبوضوع توفير فرص العمل 
وقد يكون التحدي في خلق فرص 
العمل وهو اكبر حت��دي حاليا في 

العراق ما بعد التحرير . 
وكان وزي��ر التخطي��ط الدكت��ور 
س��لمان اجلميل��ي  التق��ى ممثلي 
القط��اع اخل��اص وبح��ث معهم 
س��بل توس��يع مش��اركتهم في 
ض��وء  ف��ي  التنموي��ة  املس��يرة 
خطة التنمي��ة املقبلة واالنفتاح 
االقتصادي للعراق وعمليات اعادة 
االعمار ، مؤك��دا ان احلكومة تريد 
دورا  يك��ون  ان  اخل��اص  للقط��اع 
فاعا ومؤثرا ، النها تدرك امكانية 

هذا القط��اع وقدرت��ه في حتقيق 
االه��داف التنموي��ة الس��يما في 

مجال االستثمار. 
واضاف اجلميلي ، ان العراق مقبل 
على مرحلة جديدة عنوانها البناء 
واالعمار واالنفتاح على االستثمار 
والس��عي ال��ى اس��تقطاب كبار 
املس��تثمرين ال��ى الب��اد ، وه��ذا 
االمر يحتم علينا ان مننح قطاعنا 
اخلاص العراقي الفرصة املناسبة 
قوي��ا.  ون��دا  منافس��ا  ليك��ون 
للشركات واملس��تثمرين االجانب 
.. مش��يرا الى ان عاق��ات العراق 
االقتصادية واالستثمارية شهدت 

تط��ورا ملموس��ا خ��ال الفت��رة 
القريبة املاضي��ة ومنها العاقات 
مع الش��قيقة اململك��ة العربية 
تش��كيل  مت  وق��د   ، الس��عودية 
التنسيقي عالي املستوى  اجمللس 
بني البلدين ، داعيا القطاع اخلاص 
ال��ى تق��دمي رؤيته املناس��بة حول 

عمليات االستثمار في البلد. 
م��ن جانبهم رح��ب ممثلو القطاع 
اخل��اص بالتوج��ه احلكوم��ي نحو 
 ، اخل��اص  القط��اع  دور  تفعي��ل 
مؤكدين ق��درة ه��ذا القطاع الن 
يك��ون ش��ريكا تنموي��ا فاعا في 

جميع القطاعات االستثمارية. 

امتصاص الجزء 
األكبر من البطالة 
المتوقعة نتيجة 
توقف فرص العمل 
التي توفرها الدولة 
للقّطاع العام ولذلك 
يعدّ جزءا مهما 
كونه ينعكس على 
فئات كثيرة جدا

البطالة في العراق

وّقعتها التخطيط مع البرنامج اإلنمائي

اتفاقية لتطبيق استراتيجية
تطوير الواقع االقتصادي للعراق
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
مواصل��ة تنفي��ذ اعماله��ا ف��ي 
مش��روع طري��ق س��امراء- دور – 
العلم في محافظة صالح الدين 
ضم��ن مش��اريع ق��رض البن��ك 
الدول��ي الط��ارئ ألع��ادة اعم��ار 

املناطق احملررة.
وذك��ر املركز االعالمي لل��وزارة ان 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 
اح��دى  حموراب��ي  ش��ركة  ف��ي 
تش��كيالت الوزارة تواصل تنفيذ 
اعمال االسفلت املتمثلة بطبقة 
االس��اس القي��ري )التبليط( في 
مقط��ع الدور )مدخ��ل الدور( في 
مش��روع س��امراء - دور- العل��م 
مقط��ع  ف��ي  القل��ع  واعم��ال 
العل��م في احملافظ��ة ،حيث يبلغ 
طول املش��روع )45ك��م( وبكلفة 
اجمالي��ة اكثر م��ن )10( مليارات 

دينار .
وبني املركز االعالم��ي ان االعمال 
في املشروع ش��ملت قلع طبقة 
االس��فلت القدمي لبعض اجزائه 
م��ع ف��رش وحدل طبق��ة حصى 
خاب��ط وتنفيذ اعمال االكس��اء 
طبق��ات  ث��الث  تش��مل  والت��ي 
اساس ورابطة سطحية ،مشيراً 
ال��ى ان��ه مت تأهيل ونق��ل معامل 
عدد2 لتغطية املشروع االول في 

الطارمية والثاني في سامراء .
يذك��ران ال��وزارة متواصل��ة ف��ي 
تنفي��ذ اعماله��ا باع��ادة اعم��ار 
اجلس��ر ومتابعة املش��روع وذلك 
اجله��ود  مضاعف��ة  خ��الل  م��ن 
املشروع  في  العمل  الس��تكمال 
وف��ق  وعل��ى  املق��ررة  بالوق��ت 

املواصفات الفنية املطلوبة .
على صعي��د متصل قام وفد من 
وزارة االعمار بزيارة مدينة املوصل 
ملتابع��ه اعم��ال اجلس��ر العتيق 
واالطالع على اخر تطورات االعمال 
فيه استعدادا ألفتتاحه في األيام 
القليل��ه املقبل��ة بع��د ان انهت 
العامل��ة  الهندس��ية  امل��الكات 
االعم��ار  اعم��ال  املش��روع  ف��ي 

االساس��ية للجس��ر العتيق في 
مدينة املوصل، وباشرت باالعمال 
العمل حاليا  ويتواص��ل  الثانوية 
األخي��رة  الطبق��ة  صب��غ  ف��ي 
للهي��كل احلديدي واع��ادة تأهيل 
مقتربات اجلسر من اجلانبني االمين 

وااليسر.
وبهذا وصلت نس��بة اإلجن��از إلى 
مراح��ل متقدمة وم��ا تبقى على 
إجناز املش��روع اال القلي��ل ، والذي 
من املؤم��ل افتتاحه خ��الل االيام 
القليلة املقبلة من الشهر اجلاري  
يذكران اجلس��ر العتيق في مدينة 
املوصل  مت انش��اؤه خ��الل العقد 
الثالث م��ن القرن املاض��ي، ويعد 
يربط  تاريخي��ا حضاري��ا  معلم��اً 
ضفت��ي نه��ر دجل��ة ، ويتوس��ط 
اجلس��ور اخلمس��ة للمدينة، وهو 
م��ن احلدي��د اخلال��ص، طوله 260 
مت��راً وعرضه 9 أمت��ار وارتفاعه 6 

أمتار.
وواصلت وزارة االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
تنفيذها حلم��الت خدمية مهمة 

في مدينة املوصل.
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان 
مديري��ة بلدي��ة املوص��ل التابعة 
احدى  العام��ة  البلديات  ملديري��ة 
تش��كيالت ال��وزارة اجن��زت حملة 
التابع  الش��عب  لتأهي��ل متن��زه 
لبلدية املوص��ل ، اضافة الى أجناز 
حمل��ة تنظيف وتعش��يب متنزه 
الشعب استعدادا الفتتاحه امام 
ال��زوار م��ن املواطن��ني تزامنا مع 

قدوم فصل الربيع.
ف��ي س��ياق متص��ل ب��ني املرك��ز 
م��الكات هندس��ة  ان  االعالم��ي 
املرور في البلدية شرعت في البدء 
بحمل��ة جدي��دة  لتأهيل وصيانة 
االش��ارات الضوئي��ة في ش��وارع 

وتقاطع��ات مدين��ة املوصل التي 
من ش��أنها تنظ��م حرك��ة مرور 
العجالت في تلك املناطق ، مبيناُ 
ان وحدة هندس��ة املرور هي احدى 
تش��كيالت مديرية بلدية املوصل 
وليس كما يتوقع بعض املواطنني 

بأنها تابعة ملديرية مرور نينوى.
م��ن جه��ه اخ��رى يواص��ل اجلهد 
الهندس��ي التابع ملديري��ة بلدية 
املوصل بحملة تنظيف ش��ملت 
مناطق ت��ل الرمان وح��ي العامل 
قاط��ع  ضم��ن  الرس��الة  ودورة 
مس��ؤولية قطاع موصل اجلديدة 
، مش��يرا الى ان  قس��م اخلضراء 
التابع��ة لقط��اع الزه��ور البلدي 
واس��عة  بأط��الق حمل��ة  باش��ر 
لتنظيف ورف��ع النفايات في عدة 
مناطق ش��ملت حي الن��ور وحي 
ع��دن ومجم��ع ش��قق اخلض��راء 
والق��دس  والكرام��ة  واالربجي��ة 

وفي الش��ارع العام الرئيس وقرب 
مدرس��ة الش��يماء ومستوصف 

القدس .
وتاب��ع املركز االعالم��ي ان وحدتي 
التابعت��ني  والس��الم  فلس��طني 
لقطاع الس��الم تواص��ل اعمالها 
ف��ي تنظي��ف ورف��ع النفايات في 
س��وق س��ومر ومحيطه��ا وحي 
فلس��طني قرب جام��ع الصاحلني 
وحي الوحدة و شارعي السبعاوي 
امليث��اق  وس��وق  الكنيس��ة  و 
ومنطقه جامع القاس��م ، وتأتي 
ه��ذه االعم��ال ضم��ن سلس��لة 
النش��اطات  واحلم��الت اليومي��ة 
الني جتريها مالكات بلديًةاملوصل 
ف��ي مناطق واحي��اء جانبي االمين 

وااليسر .
كما اعلنت وزارة االعمار واالسكان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
ع��ن مواصل��ة تنفي��ذ اعماله��ا 

في مش��روع بناي��ة هيئ��ة توزيع 
الديوانية  فرع  النفطية  املنتجات 
النف��ط / ش��ركة  وزارة  لصال��ح 

توزيع املنتجات النفطية.
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 
ف��ي ش��ركة املعتص��م العام��ة 
أح��دى  أالنش��ائية  للمق��اوالت 
تش��كيالت ال��وزارة تواصل تنفيذ 
اعمالها في مشروع أنشاء مبنى 
هيئه توزي��ع املنتج��ات النفطية 
فرع الديوانية حيث بلغت نس��بة 
أالجن��از اكث��ر م��ن %74 ، مبينا أن 
العمل في املشروع تضمن أنشاء 
مبن��ى مك��ون م��ن ع��دة طوابق 
لبناية اإلدارة مع قبو عدد 2 )أثنان( 
وبناية االس��تعالمات ،مشيراً الى 
التعاقدية للمش��روع  الكلفة  ان 
بلغ��ت 5 ملي��ارات و525 ملي��ون 

دينار.

محليات 4
حمالت خدمية مهمة إلعمار مدينة الموصل

تنفيذ أعمال مشروع طريق سامراء - دور - العلم في صالح الدين

 تواصل وزارة 
اإلعمار تنفيذ أعمالها 

بإعادة إعمار الجسر 
ومتابعة المشروع 

وذلك من خالل 
مضاعفة الجهود 

الستكمال العمل في 
الوقت المقرر وعلى 

وفق المواصفات 
الفنية المطلوبة

مشروع طريق سامراء
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»الميكانيكية« تزود 
»النفط« بإنتاجها من 
اسطوانات غاز الطبخ

العراق وتركيا يبحثان 
التعاون العلمي واألكاديمي 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث مدير ع��ام الش��ركة العام��ة للصناعات 
النحاس��ية وامليكانيكي��ة احدى ش��ركات وزارة 
الصناع��ة واملعادن مع وكيل وزير النفط لش��ؤون 
الغاز حامد الزوبعي س��بل وآليات تفعيل التعاون 

املشترك. 
وقال املدير الع��ام  املهندس مثنى عطاهلل وهيب 
في تصريح للمركز اإلعالمي في الوزارة بأنه جرى 
خالل االجتماع مناقشة امكانيات الشركة املتاحة 
في إنتاج اس��طوانات الغ��از والصمامات واألجزاء 
األخ��رى وآليات التعاون والتنس��يق مع الش��ركة 
العام��ة لتعبئ��ة الغ��از كونه��ا اجله��ة الوحيدة 
اخملولة بقبول وتس��لم هذه املنتج��ات ، الفتا إلى 
ان وكي��ل وزارة النفط لش��ؤون الغاز وجه االخيرة 
بتس��لم الكمي��ات املصنعة واجلاهزة للتس��ليم 
، مضيف��ا ب��ان االجتم��اع تن��اول ايضا مناقش��ة 
موضوع الش��راكة بني الش��ركة العامة لتعبئة 
الغ��از والش��ركة العامة للصناعات النحاس��ية 
وامليكانيكية بشأن املصانع التخصصية اخلاصة 
بانتاج االس��طوانة والصمام��ات واجزائها كونها 
صناعة حكومية وطنية خاصة بأحتياجات تعبئة 
الغاز ، مؤكدا حرص ش��ركته واستعدادها لتعزيز 
التع��اون مع وزارة النف��ط وجتهيزها مباحتتاجه من 
اس��طوانات غاز الطبخ والصمام��ات وغيرها من 

املنتجات باملواصفات والكميات املطلوبة.

بغداد - الصباح الجديد: 
بح��ث وزير التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
الدكت��ور عبد ال��رزاق العيس��ى، مع الس��فير 
الترك��ي ف��احت يل��دز تعزي��ز التع��اون العلم��ي 

واالكادميي والثقافي املشترك .
وقال وزي��ر التعليم إن وزارة التعليم تعمل على 
تفعيل مذكرات التفاهم بني اجلامعات واملراكز 
البحثية العراقية ونظيراته��ا التركية واالفادة 
من جتاربها ف��ي القطاع العلم��ي عبر البرامج 
العلمي��ة والثقافي��ة املتفق عليه��ا مع اجلانب 
الترك��ي ، مضيف��ا ان ال��وزارة تس��عى لتعزي��ز 
التع��اون العلمي وزيادة عدد الزم��االت التركية 
املمنوحة للطلبة العراقي��ني وتنظيم املؤمترات 

العلمية املشتركة بني جامعات  البلدين.
م��ن جهته اك��د الس��فير التركي ف��ي العراق 
ف��احت يل��دز، ان ب��الده حت��رص عل��ى  فت��ح افاق 
جديدة للتعاون خصوصا ف��ي اجملاالت العلمية 
وتسهيل قبول الطلبة  العراقيني في اجلامعات  

التركية. 

القبض على متورط 
بسرقة أكثر من 

أربعة مليارات دينار 
بغداد - الصباح الجديد: 

اعلن��ت الدائ��رة القانوني��ة ف��ي وزارة التج��ارة 
ع��ن متكنه��ا وبجهود اس��تثنائية م��ع ممثليها 
القانوني��ني في الش��ركة العامة لتج��ارة املواد 
االنش��ائية مبن لقاء الفبض على احد املتورطني 
في س��رقة املال الع��ام وباالتفاق م��ع متهمني 

اخرين متفرقة قضاياهم .
واوضح مدير عام الدائرة القانونية زهرة شيبان 
ان دائرته��ا وضم��ن س��عيها الس��ترداد حقوق 
الوزارة وتش��كيالتها وذلك للحف��اظ على املال 
العام متكن��ت من اتخ��اذ االج��راءات القانونية 
بحق املتورط بالس��رقة ، مضيفة انه متت ادانة 
املتورط واحلكم عليه من قبل محكمة اجلنايات 
اخملتص��ة بقضايا النزاهة بالس��جن ملدة س��بع 
س��نوات لقيامه بس��رقة مبلغ قدره 4 مليارات 
و515 مليون��ا و752 ال��ف دين��ار م��ن خالل فتح 
حس��اب ج��اري في املص��رف العراق��ي للتجارة 
بتقدمي هوي��ات وكتب مزورة منس��وب صدورها 
ال��ى وزارة املالي��ة ولدى مفاحتة ال��وزارة االخيرة 

تبني عدم صحتها.  
ولفت مدير ع��ام الدائرة القانوني��ة الى ان قرار 
احلكم كذلك تضمن االحتفاظ للجهة املتضررة 
باقامة الدع��وة املدنية للمطالبة بالضرر املادي 

الذي اصابها جراء ذلك .
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بغداد - الصباح الجديد:
 

العام��ة لتجارة  الش��ركة  بحث��ت 
السيارات التابعة الى وزارة التجارة 
مع شركات تركية واملانية رائدة في 
صناعة السيارات واملكائن واالليات 
لفت��ح افاق تعاون مش��ترك لتوريد 
وتسويق السيارات واملكائن واالليات 
اضافة الى التباح��ث في االجراءات 
التي تتعامل بها الش��ركة في هذه 

االجتاه .
واوض��ح مديرع��ام الش��ركة احمد 
ياسني ان شركته وضمن خططها 
ملواكب��ة  العال��م  لالنفت��اح عل��ى 
التط��ورات احلديثة ف��ي تكنولوجيا 
الس��يارات وتواص��ل اتصاالتها مع 
للس��يارات  املصنع��ة  الش��ركات 
للحص��ول على  واالليات  واملكائ��ن 
الوكاالت احلصرية لتوريد وتس��ويق 

الس��يارات واملكائن ذات املواصفات 
التي تتناس��ب م��ع مناخ الش��ارع 

العراقي .
عل��ى صعيد اخر دعت وزارة التجارة 
ومن خ��الل صندوق دع��م التصدير 
مصدري املنتج��ات الوطنية لتقدمي 
طلباته��م املعززة بالوثائق املطلوبة 

لغرض شمولهم بالدعم .
وق��ال مدير عام الدائ��رة رياض فاخر 
الهاش��مي ان نس��ب الدع��م متنح 
حس��ب نوع البضاعة املص��درة ، اذ 
متنح نس��بة %15 للم��واد املصنعة 
مصنع��ة  النص��ف  للم��واد  و10% 
و%10 للم��واد الزراعي��ة و%5 للمواد 
اخلام مع العلم ان هذه النسب هي 
م��ن اجمالي قيمة اج��ازة التصدير 
، مضيف��ا ب��ان الوثائ��ق املطلوب��ة 
عل��ى  بالدع��م  املص��در  لش��مول 
البضاعة املصدرة هي اجازة تصدير 
والتصريح��ة  املص��درة  للس��لعة 

البضاع��ة  باخ��راج  الكمركي��ة 
الش��حن  اوبوليص��ة  واملنفيس��ت 
التي مت ش��حن املواد مبوجبها للبلد 
الكمركية  والتصريح��ة  املس��تورد 
ف��ي بل��د املس��تورد مصدقة ضمن 
او  العراقي��ة  التجاري��ة  امللحقي��ة 

السفارة العراقية .  
واض��اف املدير العام ان صندوق دعم 
التصدير باش��ر عمله في االول من 
تش��رين الثان��ي املاض��ي بع��د قرار 
مجلس الوزراء بش��أن موافقة جلنة 
الش��ؤون االقتصادية على توصيات 
جلن��ة دعم الص��ادرات احمللي��ة الذي 
حدد نسبة االس��تقطاع من مبالغ 
اجازات ونس��ب الدع��م املقدم الى 

املصدرين .
وتأت��ي اهمي��ة هذه املؤسس��ة في 
القابل��ة  احمللي��ة  املنتج��ات  دع��م 
للتصدير وال��دور الكبير الذي توليه 
بالتنمي��ة  والنه��وض  لالس��هام 

الدولة  االقتصادية جلميع قطاعات 
فق��د مت وضع خارط��ة طريق العادة 
العمل ب��ه وش��كلت اللجنة الدارة 
ه��ذا الصن��دوق احلي��وي ، اذ اج��رت 
ع��دة اجتماع��ات لبح��ث ودراس��ة 
ومناقشة املواضيع واحملاور الرئيسة 
اخلاصة باعادة تفعيله واتخذت عدة 
قرارات ص��ادق عليها وزي��ر التجارة 
والت��ي تخطت كل العقب��ات التي 

واجهتها .
من جان��ب اخر اش��ار املدي��ر العام 
الى اس��تمرار دائرته باقامة الدورات 
التدريب��ة ملوظف��ي ال��وزارة وضمن 
املنهاج التدريبي الذي اعده قس��م 
التدري��ب ف��ي الدائ��رة لع��ام 2018 
حي��ث تنطلق خالل هذه االس��بوع 
ث��الث دورات عن فن التفاوض ودورارة 
ادارة وتنظي��م اخمل��ازن واملس��تندات  
اخملزني��ة ودورة االس��س واملفاهي��م 

االدارية واملالية والقانونية .

تقرير

التجارة تبحث مع شركات تركية وألمانية توريد السيارات والمكائن واآلليات 
تسعى الى دعم مصّدري المنتجات الوطنية 

اعالم الديوان
ش��ارك رئيس دي��وان الرقاب��ة املالية 
االحت��ادي الدكتور صالح ن��وري خلف 
في مؤمتر التأمني العراقي الذي أقيم 
حتت ش��عار ) دور التأم��ني في تنمية 

االقتصاد الوطني (  .
وق��دم رئي��س الديوان خالل اجللس��ة 
احلوارية مقترحا كخطوة أساس��ية 
تتضمن تكليف ديوان الرقابة املالية 
االحت��ادي م��ع ممثل��ني ع��ن ش��ركات 
التأمني ووزارة املالية واألمانة العامة 
جمللس الوزراء والبنك املركزي مبراجعة 

التشريعات املتعلقة بالتأمني .
وأك��د رئي��س دي��وان الرقاب��ة املالية 
دور  االحت��ادي عل��ى أهمي��ة إعط��اء 

لشركات التأمني العراقية احلكومية 
منها او القطاع اخلاص. 

بغداد - الصباح الجديد:
منح الع��راق دول��ة هنغاريا  20 
مقعدا دراس��يا في تخصصات 
العلوم االنسانية فيما مت االتفاق 
عل��ى من��ح الطلب��ة العراقيني 
من اجلانب الهنغ��اري 70 زمالة 
الطبي��ة  التخصص��ات  ف��ي 

والعلمي�ة.
العالي  التعلي��م  وزي��ر  وبح��ث 
والبحث العلم��ي الدكتور عبد 
الرزاق العيسى خالل لقائه وزير 
زولتام  الهنغاري  البشرية  املوارد 
بالوغ التعاون العلمي والثقافي 

بني جامعات  البلدين.
وقال وزير التعلي��م خالل اللقاء 
إن الع��راق يتطل��ع إل��ى تع��اون 
أوسع في جميع اجملاالت العلمية 
واألكادميية  مع اجلانب الهنغاري 
س��يما ف��ي تخصص��ات عل��م 
اآلثار واالف��ادة م��ن خبراتها في 
تطوير قط��اع التعلي��م العالي 
التعلي��م  وزارة  من��ح  واعل��ن   ،
20 مقع��داً  العراقي��ة  العال��ي 
دراس��ياً للطلبة الهنغاريني في 
واجلغرافية  التاري��خ  تخصصات 

واللغة العربية.

 مؤكدا أن اجلانب الهنغاري منح 
الع��راق 70 مقع��داً دراس��يا في 
تخصص��ات الطبي��ة والعلمية 
الدراس��ية  للس��نة  الن��ادرة 

.2018/2019
م��ن جهت��ه أب��دى وزي��ر امل��وارد 
البش��رية الهنغاري زولتام بالوغ 
التعاون  لتوسيع  بالده  استعداد 
العلم��ي والثقافي ب��ني البلدين 
عب��ر عق��د املؤمت��رات  وال��ورش 
وتبادل الزيارات وامكانية تفعيل 
برام��ج التوأمة بي���ن جامع�ات 

البلدي�ن. 

رئيس ديوان الرقابة المالية
 يشارك في مؤتمر التأمين العراقي

هنغاريا تخصص 70 زمالة
 للطلبة العراقيين

واسط - الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية 
ف��ي مديري��ة توزيع كهرباء واس��ط 
التابع��ة للمديري��ة العام��ة لتوزيع 
التاهيل  اعم��ال  الوس��ط  كهرب��اء 
وصيانة الش��بكة الكهربائية ورفع 
التج��اوزات ف��ي ع��دد م��ن مناطق 

محافظة واسط.
وقال املتحدث الرس��مي باسم وزارة 

الكهرب��اء الدكت��ور مصعب س��ري 
املدرس ان االعم��ال تضمنت صيانة 
احملولة رق��م )115( في مركز احلفرية 
واضافة محولة سعة )400(ك.ف في 
منطقة املزرعة لف��ك االختناق عن 
احملولة رق��م )116(, الى جانب نصب 
محولت��ني ذات س��عة )400( و)250(

ك.ف في قرى )اخلوالد وعنية(, اضافة 
الى تأهيل مغذي ري��ف الدبوني مع 

نص��ب اعمدة ضغ��ط عالي جديدة 
وتأهي��ل ش��بكة ح��ي الزه��راء في 
منطقة )اجلود( ف��ي ناحية الدبوني 
، فض��الً ع��ن نصب اعم��دة ضغط 
عالي مع محولتني سعة )250(ك.ف 
في منطقتي )اخلم��اس وبرينج( في 

ناحية العزيزية. 
كم��ا مت صيان��ة وتأهي��ل الش��بكة 
املوفقية  ناحي��ة  ف��ي  الكهربائي��ة 

اذ مت حتس��ني اداء وكف��اءة ش��بكة 
منطقة )امليزر( م��ن خالل نصب )4( 
اعمدة ومد اسالك بطول )600( متر 
، ونص��ب )10( اعم��دة اخرى ضغط 
واطئ ق��رب امللعب الرياضي, اضافة 
الى اجراء تغذية حملولة س��عة )400(

ك.ف في حي الغدير اجلديد .
م��ن جان��ب اخ��ر نف��ذت امل��الكات 
املذكورة حمل��ة لرفع التجاوزات في 

عدة مناط��ق حيث مت رفع )90( حالة 
جتاوز )خط ثان( و)35( حالة جتاوز اخرى 
)رب��ط من دون مقايي��س( في مدينة 
الكوت وقضاء احلي لفك االختناقات 

وزيادة التجهيز في احملافظة .
ال��ى ذل��ك أجن��زت امل��الكات الفنية 
توزي��ع  مديري��ة  ف��ي  والهندس��ية 
التابع��ة للمديرية  كهرباء واس��ط 
العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء الوس��ط 

العوارض  أعمالها بصيانة ومعاجلة 
الفنية في محافظة واسط.

وق��ال امل��درس ان االعم��ال تضمنت 
اس��تبدال محولة معطوبة س��عة 
)630( ك.ف على مغذي اجلديدة, الى 
جانب استبدال محوالت ذات سعات 
ش��تى في مناط��ق )الدخ��ل احملدود 
في احلي العس��كري وحي فدك قرب 

السيطرة. 

تأهيل وصيانة شبكة توزيع الكهرباء ورفع التجاوزات عنها في واسط
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تقدم حتالف ميني الوسط في االنتخابات 
التش��ريعية الت��ي ش��هدتها إيطاليا 
امس االول األحد، من دون احلصول على 
الغالبي��ة املطلق��ة، فيما م��ن املرجح 
أن تصب��ح حركة »5 جن��وم« أكبر حزب 

مستقل في البرملان اجلديد.
وأش��ارت النتائج األولية التي أعلنتها 
م��ن   25% ف��رز  بع��د  الداخلي��ة  وزارة 
مجل��س  انتخاب��ات  ف��ي  األص��وات 
الن��واب، إل��ى أن حتالف ميني الوس��ط، 
بزعامة رئيس الوزراء األس��بق سيلفيو 
حزب��ه  يض��م  وال��ذي  برلوس��كوني، 
»إيطالي��ا إلى األمام«، إضافة إلى حزب 
رابطة الشمال اليميني املتطرف وحزب 
»أش��قاء إيطاليا«، حصل على 36,6% 

من األصوات في مجلس النواب.
وحصلت حركة »5 جنوم« الش��عبوية 
املناهضة للمؤسس��ات عل��ى 30,7% 
م��ن األص��وات، وبلغت حص��ة حتالف 
اليس��ار الوس��طي، الذي يضم احلزب 
م��ن   24,9% احلاك��م،  الدميقراط��ي 

األصوات.
وفي حال فش��ل أي قوة سياس��ية في 
جت��اوز عتب��ة %40 الالزم��ة لتش��كيل 
احلكومة، س��تحصل البالد على برملان 
معل��ق. وأظهر فرز %50 م��ن األصوات 
في مجلس الش��يوخ، توزيعا مشابها 

لألصوات بني القوى الثالث الرئيسة.
ويذّك��ر تصاع��د قوة اليم��ني املتطرف 
إيطالي��ا  ف��ي  الش��عبوية  واألح��زاب 
البريطاني��ني للخ��روج من  بتصوي��ت 
االحت��اد األوروبي وف��وز الرئي��س دونالد 

ترامب بالرئاسة في الواليات املتحدة.
وتعتبر حركة »5 جنوم« إضافة إلى حزب 
الرابطة العضو في حتالف برلوسكوني 
من املعارضني لالحتاد األوروبي، ما حمل 
مارين لوب��ان زعيمة اجلبه��ة الوطنية 
الفرنس��ية على اعتبار الليلة املاضية، 

»ليلة سيئة لالحتاد األوروبي«.
وال ميك��ن لبرلوس��كوني ال��ذي تول��ى 
رئاس��ة الوزراء في إيطاليا ثالث مرات، 
أن يعود إلى هذا املنصب بسبب إدانته 
س��ابقا بقضية فس��اد، إال أنه رش��ح 
رئيس البرملان األوروبي أنطونيو تاجاني 

لهذا املنصب.
ويرى املراقبون أنه إذا لم يتمكن حتالف 
برلوس��كوني م��ن نيل الغالبي��ة، فإن 
أحد السيناريوهات املطروحة سيكون 
تش��كيل حتالف واس��ع يض��م احلزب 
الدميوقراط��ي احلاكم وح��زب »إيطاليا 
إلى األمام« لبرلوس��كوني، وهو ما قد 

يطمئن املستثمرين.
ه��ذا وج��رت عملي��ة التصوي��ت ف��ي 
إيطالي��ا حي��ث االنتخاب��ات، التي رمبا 
حتضر معه��ا اجلمود السياس��ي، بعد 
حمل��ة أثارها الغضب عل��ى االقتصاد 
غير املس��تقر، وارتفاع نسبة البطالة 

والهجرة.

وانتظ��ر الناخبون ف��ي طوابير طويلة 
للتصويت، وظلت بعض مراكز االقتراع 
مغلقة في باليرمو لس��اعتني بسبب 
إص��دار بطاقات اقت��راع خاطئة وإعادة 
طباع��ة 200 ألف بطاق��ة جديدة بني 
عش��ية وضحاه��ا، وأُبُل��غ ع��ن حدوث 
أخط��اء مماثلة في االقت��راع في أماكن 

أخ��رى، مما أدى إلى تعليق التصويت في 
مدينتني في اليساندريا.

وجتدر اإلشارة إلى أن أكثر من 46 مليون 
شخص يحق لهم التصويت امس االول 
األحد، مب��ن فيهم اإليطالي��ون باخلارج 
الذين أرس��لوا بالفع��ل بطاقاتهم في 

صناديق االقتراع.

وفي هذا الس��ياق قال س��تيف بانون، 
الس��ابقني في  االس��تراتيجني  كبي��ر 
البي��ت األبيض »إيطاليا هي األهم في 
العالم اآلن، حت��ى أنها أهم من خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي وثورة ترامب 
ف��ي الواليات املتحدة، حي��ث الناخبني 
الذين صوتوا حلكومات اليسار واليمني 

الوس��طي، ولكن لم يفلحوا، وبالتالي 
ينظر اإليطاليون اآلن إلى بديل آخر، وما 
يريدونه هو عودة الس��لطة للش��عب 

في ثورة شعبية«.
ويتواجد بانون في العاصمة اإليطالية 
ملراقبة نتائج االنتخابات اإليطالية عن 
كث��ب، والتي وصفها أنه��ا أهم حدث 
سياس��ي ف��ي العال��م اآلن، ويذكر أن 
إيطاليا املثقلة بالديون تعد ثالث أكبر 
اقتص��اد ف��ي منطقة الي��ورو املكونة 
من 19 عض��وا، وعلى الرغم من تفاؤل 
املس��تثمرين قبل االقتراع، فإن اجلمود 
السياسي املطول ميكن أن يعيد تهديد 
خطر عدم اس��تقرار السوق، حيث قال 
لورينزو بريجلياسكو، املؤسس املشارك 
لش��ركة يوترند »لقد كان هناك زخم 
حلركة خمس��ة جنوم في األيام األخيرة 
من احلملة، ولكن م��ن الصعب أن نرى 
أي ح��زب أو ائتالف يحص��ل على 40 % 

الالزمة لتشكيل حكومة«.
وش��هدت احلمل��ة عودة برلوس��كوني 
إلى سياسة اخلطوط األمامية واضطر 
الرج��ل البالغ من العم��ر 81 عاما إلى 
ت��رك منصبه كرئيس لل��وزراء في عام 
2011 في ذروة أزمة الديون الس��يادية، 
بعد فضائح جنسية ومشاكل قانونية 
وسوء حالته الصحية، حيث إدانته في 
ع��ام 2013 باالحتي��ال الضريبي، وهذا 
يعني أنه ال يستطيع أن يشغل منصبا 
عام��ا، ووضع بع��ده أنطوني��و تاغاني، 
رئيس البرمل��ان األوروبي خلالفته، وهدف 

تاغان��ي إل��ى تهدئة اخملاوف ف��ي أوروبا 
من الش��عبويني، خاص��ة حركة ليغا، 
والتي تعهد زعيمها ماتية سالفيني، 
بترحي��ل 600 ألف مهاج��ر وصلوا إلى 

إيطاليا خالل السنوات األربع املاضية.
وجنحت حرك��ة 5 جنوم بقي��ادة لويغي 
دي ماي��و، البالغة م��ن العمر 31 عاما، 
التغل��ب عل��ى  بش��كل خ��اص ف��ي 
الس��خط في اجلنوب، ووع��دت بتوفير 
أجر ش��امل شهري يصل إلى 780 يورو 
للفقراء، ويقول االقتصاديون إن إيطاليا 
ال تس��تطيع حتم��ل األج��ور العاملي��ة، 
لك��ن العديد م��ن الوعود الت��ي تقوم 
بها احلم��الت االنتخابية من احملتمل أن 
تس��قط على الطري��ق، إذا كان هناك 
برملان معل��ق كما أنه يتع��ني التوصل 

إلى اتفاق لتقاسم السلطة.
وعلى الرغم من أن جميع قادة األحزاب 
اس��تبعدوا أي حتالفات بعد االنتخابات 
م��ع املنافس��ني، ف��إن إيطالي��ا لديها 
تاري��خ طوي��ل في إيج��اد مخ��رج من 
اجلمود السياس��ي املستعصي، ولكن 
إذا لم يكن هن��اك انتصارا واضحا يوم 
األحد، فقد يستغرق األمر أسابيع قبل 

التوصل إلى اتفاق حكومي.
وال ميك��ن للرئي��س س��يرغيو ماتاريال، 
ب��دء أي محادثات رس��مية لالئتالف إال 
بع��د أن ينعقد البرمل��ان اجلديد يوم 23 
آذار املقب��ل، وس��يحتاج رئي��س الوزراء 
املقبل إلى الفوز بأصوات الثقة في كال 

اجمللسني قبل توليه منصبه.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد مسؤول سعودي بأن مصر تعهدت بألف 
كيلومت��ر مربع من األراضي جنوبي س��يناء 
ملش��روع مدينة نيوم الصناعية التي أعلنت 
الس��عودية العام املاضي عنها بكلفة 500 

مليار دوالر.
ونقلت وكالة »رويترز« عن املسؤول السعودي 
قوله: »السعودية ستتعاون مع مصر واألردن 
على استقطاب شركات املالحة والسياحة 
األوروبي��ة للعمل ف��ي البح��ر األحمر خالل 

الشتاء«.
وتن��درج هذه األراض��ي على البح��ر األحمر 
ضمن أصول صندوق مشترك بقيمة عشرة 
مليارات دوالر أعلنت الدولتان تأسيسه امس 
االول األحد خالل زيارة ولي العهد السعودي 

األمير محمد بن سلمان للقاهرة.
ووقع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
وول��ي عهد الس��عودية محمد بن س��لمان 
األح��د أربع اتفاقي��ات للتع��اون الثنائي بني 

البلدين في مجالي االستثمار والبيئة.
وتبن��ى اجلانب��ان برنامجا تنفيذي��ا للتعاون 
املش��ترك م��ن أج��ل تش��جيع االس��تثمار 
بني الهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار واملناطق 
احل��رة املصرية، والهيئة الس��عودية العامة 
لالس��تثمار، كما وقعا مذك��رة للتعاون بني 

املناطق وهيئات االستثمار في البلدين.
ووصل ولي العهد الس��عودي األمير محمد 
بن سلمان إلى القاهرة امس االول األحد في 
زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خاللها 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، وكبار 

املسؤولني املصريني.

مصر تتعهد 
للسعودية بألف كم 
مربع جنوبي سيناء 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأ وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي الفروف 
ام��س االثنني جول��ة إفريقية، ي��زور خاللها 
أنغوال وزميبابوي وموزمبيق وناميبيا وإثيوبيا.

 Hommes« وق��ال الفروف ف��ي حديث جملل��ة
d»Afrique« إن زيارت��ه تهدف إلى »مواصلة 
تعزيز العالقات متعددة اجلوانب بني روس��يا 
تلك ال��دول، والبح��ث عن اجتاه��ات جديدة 
للعم��ل املش��ترك ف��ي اجمل��االت التجاري��ة 
واالقتصادية والعلمية والتقنية واإلنسانية 

وغيرها«.
وأضاف: »نأمل ف��ي أن نتمكن خالل جولتنا 
من تب��ادل اآلراء بش��كل مس��تفيض حول 
عدد كبير م��ن القضايا اإلقليمية والدولية، 
بينه��ا مكافحة اإلرهاب وتس��وية األزمات، 
مبا فيها تلك العالقة في منطقة الس��احل 
ومنطق��ة  اإلفريق��ي،  والق��رن  والصح��راء 

البحيرات العظمى«.
وذك��ر الف��روف، أن روس��يا متارس سياس��ة 
خارجية متعددة االجتاهات، وتعتبر الساحة 
اإلفريقية إحدى أولوياتها، ما وجد انعكاسه 

في عقيدة السياسة اخلارجية الروسية.
وأك��د الفروف أن ب��الده تول��ى أهمية كبيرة 
لتطوي��ر العالقات مع املنظم��ات اإلفريقية 
اإلقليمية والقارية والفرعية، وعلى رأس��ها 
االحتاد اإلفريقي، مش��يرا إلى أنه سيجتمع 
خ��الل جولت��ه مع رئي��س مفوضي��ة االحتاد 

اإلفريقي موسى فقيه محمد.
وختم بالق��ول: »من املنتظر بحث العالقات 
بني روس��يا واالحتاد اإلفريقي ومناقش��ة دور 
ه��ذه املنظمة في إيجاد أنس��ب الردود على 
التحديات والتهديدات العديدة التي تواجه 

العالم املعاصر«.

الفروف يبدأ جولة 
إفريقية تشمل 

خمس دول
الصباح الجديد ـ وكاالت:

دع��ا أح��د زعم��اء اللوب��ي اليهودي 
األميرك��ي »أيباك« إل��ى ضرورة حل 
الدولتني وإقامة »دولة فلس��طينية 
، وه��ذا  له��ا مس��تقبلها اخل��اص 
املوق��ف ق��د يثير امتع��اض القيادة 
حكومته��ا  ورئي��س  اإلس��رائيلية 
نتنياه��و وأنصارهم في واش��نطن 

من تلك التصريحات .
ل�«أيباك«  التنفي��ذي  املدير  وش��ّدد 
هوفارد كور ف��ي خطاب ألقاه خالل 
املؤمت��ر الس��نوي للمنظم��ة أمس 
االول األح��د، عل��ى أهمية الس��الم 
»علين��ا جميعا  وق��ال:  إلس��رائيل، 
العم��ل عل��ى مس��تقبل يس��تند 
إلى وج��ود دولتني لش��عبني، واحدة 
يهودية تتمتع بح��دود آمنة وقابلة 
للدف��اع عنها، وأخرى فلس��طينية 

لها علمها ومستقبلها اخلاص«.
وتابع: »غياب عملية س��الم بناء أمر 
ال يس��ر، ألنه يس��تحيل ضمان أمن 
إس��رائيل بش��كل كام��ل وحتقي��ق 
وعده��ا بالكام��ل ما ل��م تتعايش 

بسالم مع جيرانها«.
واعتب��ر ك��ور أن الطري��ق الوحي��د 
للسالم مير عبر املفاوضات املباشرة 
ب��ني الطرف��ني، ملقي��ا الل��وم على 
»لتهربها  الفلس��طينية  السلطة 
م��ن احل��وار من��ذ س��نوات، وتفادي 

مواجهته«.
ولفت زعي��م »أيباك« إلى ما وصفه 
إس��رائيل  ب��ني  العالق��ات  ب��دفء 
وبع��ض ال��دول العربي��ة، واعتبر أن 
ه��ذه العالقات الناش��ئة هي »قوة 
تدفع لالعتدال« وتش��كل »رس��الة 
إلى القيادة الفلس��طينية مفادها، 
أن حتقيق املس��تقبل املش��رق ممكن 
عندما تبتعد عن كراهية استمرت 
ألجي��ال، وتخت��ار العي��ش بس��الم 
جنبا إل��ى جنب مع دولة إس��رائيل 

اليهودية«.
وأعلنت »إيباك« أنها تتوقع مشاركة 
18 ألف شخص في املؤمتر السنوي 
وأكثر من ثلث��ي أعضاء الكونغرس. 
 3 س��يتناول  املؤمت��ر  أن  وأضاف��ت 
قضاي��ا »تأيي��د الدع��م األميرك��ي 
ومكافح��ة  إلس��رائيل،  األمن��ي 

عدوانية إي��ران وطموحاتها النووية، 
ومحاربة حمل��ة املقاطعة الدولية 
للدولة العبرية وحماية الش��ركات 

األميركية منها«.
وج��اءت دع��وة ك��ور حل��ل الدولتني 
عش��ية احملادث��ات التي ج��رت امس 
االثن��ني بني الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب، ورئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نتنياهو الذي ص��رح أكثر 
م��ن م��رة مبعارضت��ه قي��ام دول��ة 

فلسطينية.
هذا وتوجه نتانياهو إلى واش��نطن 
امس االول األحد، في زيارة تس��تمر 
خمس��ة أي��ام، يُلقي خالله��ا أيًضا 
خطابًا في املؤمتر الس��نوي ملنظمة 
األميركي��ة،  اليهودي��ة-  »إيب��اك« 
اليوم الثالث��اء، تليه لقاءات مع قادة 

الكونغرس.
نتانياه��و  نش��ر  مغادرت��ه،  وقب��ل 
ش��ريط فيدي��و عل��ى صفحته في 
»فيس��بوك« تطرق فيه إلى برنامج 

التي س��يلتقي  املهم��ة«  »الزي��ارة 
خالله��ا »صديًقا كبيرًا إلس��رائيل، 
صديًقا حقيقًي��ا«. وقال »في لقائي 
الرئيس ترامب، س��أوجه له الشكر 
باس��م الشعب في إس��رائيل على 
نقل السفارة األميركية إلى القدس 
في ي��وم االس��تقالل ال���70 لدولة 

إسرائيل«.
 وأعرب عن الرغبة في دعوته حلضور 
احتفال نقل السفارة، مضيًفا »أريد 
أن أشكره. وسأناقش معه بالتأكيد 
هذه اإلمكانية«. وتابع »سأبحث مع 
الرئيس بدايًة، وقبل أي شيء، امللف 
اإليران��ي، بالذات عش��ية القرار، في 
12 أي��ار املقبل، في ش��أن برنامجها 
الن��ووي. كم��ا س��أبحث مع��ه في 
دفع الس��الم. دفع هذه األمور مهم 
إلسرائيل وأمن العالم كله«. وختم 
حديثه متطرًقا إلى حتقيق الشرطة 
معه ليكرر »لن يكون شيء، ألنه لم 

يكن شيء«.

وتأتي زي��ارة نتانياهو ف��ي أوج أزمة 
ب��ني ثالث��ة أح��زاب مش��اركة ف��ي 
الديني  ائتالفه، »يه��دوت هت��وراة« 
املتزمت من جهة، و«إسرائيل بيتنا« 
و«كلنا« العلمانينينْ من جهة أخرى، 
وتتن��اول مطل��ب األول س��َن قانون 
يُعفي الش��بان املتدينني من اخلدمة 
العسكرية بحجة دراستهم التوراة، 
فيما يرفض »إس��رائيل بيتنا« ذلك، 
ويش��ترط حزب »كلن��ا« بقيادة وزير 
املال موش��يه كحل��ون بحثه فقط 
بع��د إق��رار املوازن��ة العام��ة للعام 

املقبل.
وقال نتانياه��و قبي��ل مغادرته إلى 
واش��نطن، إن��ه لي��س راغًب��ا ف��ي 
تط��ور ه��ذه األزم��ة التي ق��د تقود 
إل��ى انتخابات مبك��رة »ال يوجد أي 
مب��رر لذلك في ح��ال توافرت اإلرادة 
احلسنة، أنا لدي هذه اإلرادة وآمل بأن 
تكون كذلك لدى س��ائر الشركاء« 

في االئتالف. 

وأضاف »في هذه احلال، ميكن أن تنهي 
احلكوم��ة واليتها بص��ورة طبيعية 
في املوعد احمل��دد العام املقبل«، غير 
أن مصدرًا رفيع املستوى في االئتالف 
احلكوم��ي ق��ال إن رئي��س احلكومة 
س��يجد في الذهاب إل��ى انتخابات 
مبكرة فرصة كبيرة لصرف األنظار 
ع��ن التحقيق��ات مع��ه، خصوًصا 
أن الذريع��ة س��تكون اخل��الف ب��ني 
شركائه في االئتالف، وليس تخّوفه 

من حتقيقات الرشوة.
ويُ��درك نتانياهو أنه ف��ي حال أعلن 
تقدمي موعد االنتخاب��ات، فإن بحث 
امللف��ات اجلنائية س��يبقى مجمًدا 
إل��ى حني االنته��اء م��ن االنتخابات 
ورأى  وتش��كيل حكوم��ة جدي��دة. 
محلل الش��ؤون احلزبية في اإلذاعة 
العبري��ة حن��ان كريس��تال، أن هذا 
هو الوقت األنس��ب لرئي��س الوزراء 
للذهاب إل��ى انتخاب��ات مبكرة، أي 
قبل أن يب��ت املستش��ار القضائي 

مندلبلي��ت  أفيح��اي  للحكوم��ة 
ف��ي توصي��ات الش��رطة مبحاكمة 
الش��رطة  ومواصل��ة  نتانياه��و، 
التحقي��ق مع��ه في ملف��ني آخرين 
يُشتبه بضلوعه بارتكاب مخالفات 
جنائي��ة فيهما. وأضاف أن نتانياهو، 
الذي يّدعي أن الشرطة تالحقه على 
»ال شيء«، سيجعل من االنتخابات 
»استفتاء ش��عبًيا« ملواصلة قيادته 
الدولة العبرية، وسط استطالعات 
الرأي التي تؤك��د أن حزبه »ليكود« 
ب��اٍق ف��ي ص��دارة األح��زاب ف��ي أي 

انتخابات مقبلة.
وأش��ار محللون آخرون إلى أن تبكير 
االنتخاب��ات إل��ى موع��د قريب من 
تاريخ نقل الس��فارة األميركية إلى 
القدس سيفيد نتانياهو في حملته 
االنتخابي��ة، وق��د يك��ون محوره��ا 
األس��اس، خصوًصا إذا لب��ى ترامب 
دعوته للمش��اركة ف��ي حفلة رفع 

العلم فوق املبنى اجلديد للسفارة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انهارت الهدن��ة التي أقرها مجلس 
بش��أن  الهش  البريطان��ي  ال��وزراء 
خروج بريطانيا م��ن االحتاد األوروبي، 
الس��بت املاضي، ليشن أحد حلفاء 
وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي بوريس 
عل��ى  الذًع��ا  هجوًم��ا  جونس��ون، 
احلكومة، حني اتهم أحد مساعدي 
رئيس��ة الوزراء تيري��زا ماي، املقربني 
بتسريب رسالة عمدا، كان أرسلها 

جونسون إلى ماي.
واتهم حليف ماي وهو غافن بارويل، 
بتسريب رس��الة تقلل من مخاطر 
فك��رة احلدود الصعبة م��ع ئيرلندا، 
وق��ال إن التس��ريب كان يهدف إلى 
إحراج السيد جونسون قبل خطاب 
رئيس��ة الوزراء عن خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت��اد األوروبي ي��وم اجلمعة، 

وأدع��ى أن باروي��ل كان مدفوعا من 
قبل ش��خص يك��ره وزي��ر اخلارجية 
بس��بب موقفه املؤي��د للخروج من 

االحتاد األوروبي.
وحاول املتحدث باس��م جونس��ون 
ابعاد وزير اخلارجي��ة عن تصريحات 
حليف��ه، ووصفه��ا باإلدع��اء غي��ر 
املقبول واملضلل، وفي رس��الته إلى 
رئيس��ة الوزراء حث جونس��ون عل 
أن الهدف األساسي من مفاوضات 
خروج بريطانيا م��ن االحتاد األوروبي 
يج��ب أن ال تكون احلف��اظ على الال 
حدود في جزيرة أيرلندا بعد مغادرة 
االحت��اد، كما س��عى إل��ى تقليص 
االنطب��اع املبال��غ فيه ح��ول مدى 
أهمية عمليات املراقبة على احلدود 

اخلارجية لالحتاد األوروبي.
ويعتق��د العدي��د م��ن املراقبني أن 

وج��ود ح��دود صلب��ة م��ع ايرلن��دا 
الش��مالية ميكن أن يقوض عملية 
الس��الم واتفاق اجلمعة العظيمة، 
وبعد تسريب األجزاء املثيرة للجدل 
من الرس��الة يوم األربع��اء، حتركت 
احلكومة بسرعة للرد على ما قاله  
جونس��ون من خ��الل التأكيد على 
أن الس��يدة ماي عازم��ة على جتنب 

احلدود الصلبة.
وقال احللي��ف إن معس��كر بوريس 
يشتبه في أن النائب السابق بارويل 
سرب الرس��الة من أجل إحباط أي 
مترد محتمل من قبل وزير اخلارجية، 
وادعى احلليف أيضا أن السيدة ماي 
تدخلت ش��خصيا لوقف تس��ريب 
الرسالة بأكملها، قائال »مت تسريب 
جزء من الرسالة، وقد طلب بوريس 
وض��ع كل ش��يء بوض��وح، ولك��ن 

رئيسة الوزراء حظرت صراحة نشر 
الرسالة كاملة«.

وتدمر هذه الرس��الة هدنة مجلس 
الوزراء خل��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
األوروبي، بعد أيام من االتفاق عليه، 
وكانت الس��يدة ماي قد توس��طت 
جلبهة موحدة قبل خطابها الرئيسي 
ي��وم اجلمعة الذي حدد أهدافها من 
مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي، واس��ترضت رئيسة الوزراء 
املستجدات الصعبة، بقيادة السيد 
جونسون، من خالل إعادة تصميمها 
على مغ��ادرة االحتاد اجلمركي وإبرام 
صفق��ات جتارية مع بقي��ة العالم، 
ف��ي ح��ني أن مؤي��دي البق��اء ف��ي 
االحت��اد األوروبي، بقيادة املستش��ار 
فيليب هاموند، مت استرضائهم من 
خالل تعهد باحلف��اظ على االنحياز 

لقواع��د االحتاد األوروب��ي في بعض 
القطاعات الرئيسية.

وكان ه��ذا هو آخر ان��دالع لألعمال 
العدائي��ة في احلكوم��ة، وعندما مت 
تعيني الس��يد جونس��ون ألول مرة 
كوزي��ر للخارجي��ة في ع��ام 2016، 
تتعم��د  م��اي  الس��يدة  أن  ادع��ى 
»جعله يفش��ل« من خ��الل وضعه 
ف��ي وظيفة م��ن ش��أنها أن تقييد 

الدبلوماسية، وتبعده عن البالد.
أصبحت التوترات علنية في عشاء 
سياس��ي في وقت الح��ق من ذلك 
الع��ام عندم��ا ش��ابهته الس��يدة 
ماي بالكلب ال��ذي ميكن »إخماده« 
عندم��ا يتعب س��يده من��ه، وذلك 
في إش��ارة إلى عدم جدية الس��يد 
املتبادلة  وازداد الشكوك  جونسون، 
في أعقاب االنتخابات العامة التي 

وقعته��ا الس��يدة ماي ف��ي العام 
املاض��ي، ث��م تكثف��ت ف��ي الفترة 
الس��ابقة خلطاب السيدة ماي في 
فلورنس��ا حول خ��روج بريطانيا من 
االحت��اد األوروبي في أيل��ول املاضي، 
عندم��ا نص��ب الس��يد جونس��ون 
كمينا لها قبل أيام قليلة من نشر 
رؤيته اخلاصة ملس��تقبل البالد، وفي 
اآلونة األخيرة ف��ي اجتماع مجلس 
ال��وزراء الش��هر املاضي ف��ي لعبة 
الداما، حيث مت االتفاق على الهدنة 
لالنس��حاب م��ن االحت��اد األوروب��ي، 
أفادت التقارير أن الس��يد جونسون 
رغب في االس��تقالة حني أعتقد أن 
اخلروج الس��لس من االحتاد األوروبي 
يجعل اململكة املتحدة تتبع قواعد 
االتف��اق  الت��ي س��يتم  بروكس��ل 

عليها.

اتهام أحد مساعدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

تسريب رسالة لبوريس جونسون ُيقلل فيها من مخاطر الحدود مع أيرلندا 

المدير التنفيذي لّلوبي اليهودي يدهش نتنياهو برؤيته لحل الدولتين

نتنياهو يستبق لقاءه المرتقب بترامب برفض االنتخابات المبكرة

تتوقع مشاركة 
18 ألف شخص في 

المؤتمر السنوي 
وأكثر من ثلثي 

أعضاء الكونغرس

تقـرير
من أهم األحداث السياسية في العالم

صعود ائتالف برلسكوني في االنتخابات التشريعية اإليطالية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  ال��وزراء،  مجل��س  ق��رر 
االثن��ن، إناط��ة أعم��ال تطوير 
حقل مجنون النفطي العمالق 
باجله��د الوطني لش��ركة نفط 

البصرة.
وق��ال مجل��س الوزراء ف��ي بيان 
صحافي، إنه »قرر إناطة أعمال 
تطوي��ر حقل مجن��ون النفطي 
الوطن��ي  باجله��د  العم��الق 
لش��ركة نفط البص��رة«، ليتم 
باملعايير  التطوير  تنفيذ خطط 
واألس��اليب املعتمدة لشركات 

جوالت التراخيص«. 
واكد مجل��س الوزراء بحس��ب 
البيان عل��ى »االلتزام بتخفيض 
كل��ف التطوير لإلنتاج بنس��ب 
مط��ردة ال تقل ع��ن %30 خالل 
خط��ة ع��ام 2018 وص��وال الى 
نسبة ال تقل عن %50 من كلف 
التطوي��ر ال��واردة ف��ي خط��ط 
ال��ى تقليص  املش��غل، أضافًة 
الفترات الزمنية بنسبة ال تقل 

عن %20 من اخملطط«. 
وتاب��ع ان »الق��رار ج��اء لغ��رض 
إدارة احلق��ل بالطريق��ة املثل��ى 
ومبا يضم��ن عدداً م��ن األهداف 
الت��ي أهمه��ا تقلي��ص كل��ف 
 300 مبع��دل  والتطوي��ر  اإلدارة 
ملي��ون دوالر/ س��نة عن الكلف 
السابقة، فضال عن قيادة املالك 
الوطني لفعاليات تشغيل اهم 
ب��إدارة عراقية  الوطنية  احلقول 
ومبعايير عاملية حتقيقا للتنمية 

املستدامة للبلد«.
خ��الل  النف��ط  وزارة  وعرض��ت 
مش��اركتها ف��ي مؤمت��ر نف��ط 
العراق ف��ي العاصم��ة األملانية 
االس��تثمارية  اخلط��ط  برل��ن، 
وف��رص التعاون مع الش��ركات 

العاملية لتطوير الصناعة.
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة 
»الع��راق  ان  جه��اد،  عاص��م 
ش��ارك في أعم��ال مؤمتر نفط 
الع��راق ف��ي برل��ن«، مبين��اً أن 

ال��وزراء  مجل��س  »مستش��ار 
كاظم محمد ق��دم ورقة خالل 
املؤمتر اس��تعرض فيها سياسة 
واخلطط  االقتصادية  احلكوم��ة 
الت��ي من ش��أنها تطوير قطاع 
الطاقة والنفط في العراق، كما 
استعرض مدير عام دائرة العقود 
والتراخي��ص ف��ي وزارة النف��ط 
الف��رص االس��تثمارية املعلن��ة 
م��ن قبل ال��وزارة ف��ي قطاعات 
واالس��تخراج  االستكش��اف 

وغيرها«.
»ع��دداً  أن  جه��اد،  وأض��اف 
ال��وزارة  ف��ي  املس��ؤولن  م��ن 
التط��ور  أيض��اً  اس��تعرضوا 
احلاص��ل في قطاعات التصفية 

النفط��ي  والتس��ويق  والغ��از 
التحتي��ة،  البن��ى  ومش��اريع 
فضال عن الفرص االس��تثمارية 
بهذا الص��دد، والتعاون والتطور 
النفطية  الصناعة  احلاصل في 
والغازي��ة، إضافة إل��ى خطوات 
ومش��اريعها  وخططها  الوزارة 
التي تهدف إلى تطوير الصناعة 
النفطي��ة والغازي��ة م��ا بع��د 
القض��اء على عصاب��ات داعش 
االرهابي��ة، واملتعلق��ة بتطوي��ر 
النفطي��ة  واحلق��ول  املنش��آت 
الواقعة في احملافظات املتضررة 
نتيجة لألعمال التخريبية التي 

قام بها اإلرهابيون«.
على الصعي��د ذاته، رحبت وزارة 

قانون ش��ركة  ب��إدراج  النف��ط 
النفط الوطنية في جدول أعمال 
مجلس النواب والتصويت على 

فقراته. 
واعرب وزي��ر النفط جب��ار علي 
اللعيبي بحس��ب بي��ان للوزارة، 
عن أمله بالتصويت على فقرات 
مش��روع القانون وأق��راره، عادة 
انها مس��ؤولية وطني��ة كبيرة 
تق��ع على عاتق جمي��ع اجلهات 
م��ن  والتنفيذي��ة  التش��ريعية 
النفطية  الصناعة  تطوير  اجل 
للث��روة  االمث��ل  واالس��تثمار 

الوطنية.
وأض��اف اللعيبي ف��ي البيان، أن 
»وزارة النف��ط اجن��زت ف��ي وقت 

سابق من العام املاضي مسودة 
الوطنية  النفط  قانون ش��ركة 
وعرضت��ه على مجل��س الوزراء 
ال��ذي ص��وت علي��ه ف��ي الرابع 
عش��ر م��ن آذار 2017، وم��ن ثم 
أحاله بدوره على مجلس النواب 

للتصويت عليه وأقراره«. 
وأش��اد وزير النفط بقرار رئاسة 
اجملل��س بإدراج مس��ودة القانون 
في جدول أعمال اجمللس، مثمناً 
وأعض��اء  رئي��س  وجه��ود  دور 
النيابية  والطاق��ة  النفط  جلنة 
وحرصهم على االس��راع بعرض 
املوض��وع ف��ي مجل��س النواب 
في  علي��ه إلهميته  والتصويت 
تطوير الصناع��ة النفطية في 

العراق. 
وتابع اللعيب��ي: ان أقرار القانون 
يش��كل حتوالً مهماً في تطوير 
واالدارة  النفطي��ة  الصناع��ة 
تطوي��ر  لبرام��ج  الس��ليمة 
قطاعات االستخراج والتسويق 
والنق��ل والتخزي��ن والتس��ويق 
واملبيعات لغاية نقطة التسليم 

وغير ذلك.
ومضى الى القول، أن »اقرار هذا 
القانون سيشكل عهداً جديداً 
للصناعة النفطية، تعتمد على 
األساليب العلمية والتكنلوجيا 
احلديث��ة واإلدارة الوطنية لثروة 
الب��الد من اج��ل دع��م وتنمية 

االقتصاد الوطني«.

»الوزراء« يكلف نفط البصرة بتطوير حقل مجنون
اللعيبي يرّحب بإدراج قانون شركة النفط الوطنية في جلسة البرلمان

االلتزام بتخفيض كلف 
التطوير لإلنتاج بنسب 
مطردة ال تقل عن 30 % 
خالل خطة عام 2018 
وصوال الى نسبة ال 
تقل عن 50 % من كلف 
التطوير الواردة في 
خطط المشغل، أضافًة 
الى تقليص الفترات 
الزمنية بنسبة ال تقل 
عن 20 % من المخطط

جانب من حقل مجنون النفطي

الكويت ـ رويترز:
ق��ال عب��د اهلل فه��اد العجم��ي نائ��ب الرئي��س 
التنفيذي للمش��اريع في شركة البترول الوطنية 
الكويتية أمس االثنن إن الطاقة التكريرية احلالية 
للكويت 736 ألف برميل من النفط يوميا في ظل 
غياب مصفاة الشعيبة وإن أعمال الصيانة تسير 

حسب اخملطط.
وأش��ار في تصريح��ات للصحافي��ن على هامش 
مؤمتر املوارد البشرية للقطاع النفطي في الكويت 
إلى أن عملي��ات الفحص جلميع وحدات مش��روع 
الوق��ود البيئي س��تبدأ في الرب��ع األول من 2019 

متهيدا للتشغيل الفعلي.
وأردف قائال: ”بنهاية هذا العام إن ش��اء اهلل نصل 
ملرحل��ة اكتم��ال األعم��ال امليكانيكي��ة ويكون مت 
تش��غيل أج��زاء كبي��رة جدا م��ن املش��روع... في 
الرب��ع األول من العام املقبل نب��دأ فترات الفحص 
واالختب��ارات جلمي��ع الوحدات متهيدا للتش��غيل 

النهائي“.
وكانت ش��ركة البترول الوطني��ة الكويتية وقعت 
الع��ام املاضي اتفاق��ا مع بنوك عاملي��ة للحصول 
على متوي��ل مببلغ 6.2 مليار دوالر لتمويل مش��روع 

الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.
يهدف املشروع لتطوير مصفاتي األحمدي وميناء 
عب��د اهلل التابعت��ن لش��ركة البت��رول الوطنية 
ويتضم��ن إنش��اء 39 وحدة جديدة وحتديث س��بع 
وح��دات وإغ��الق س��بع أخ��رى م��ع التركي��ز على 
املنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروس��ن 

لتصديرها.

طوكيو ـ رويترز:
هبط اليورو أمس االثنن مس��جال أدنى مس��توى 
في س��تة أش��هر في مقابل الن بعد أن أش��ارت 
نتائج االنتخابات اإليطالية إلى أداء فاق التوقعات 
لألحزاب املتش��ككة في اليورو في حن لم يحقق 

أي من التكتالت احلزبية الكبرى أغلبية واضحة.
ويواجه ثال��ث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو اآلن 
فترة طويلة من عدم االس��تقرار السياسي بعدما 
أف��رزت االنتخاب��ات برملانا ب��ال أغلبي��ة لفظ منه 
الناخبون األحزاب التقليدية وصوتوا بأعداد كبيرة 

لصالح أحزاب ميينية.
وهبط الي��ورو 0.3 باملئة وجرى تداوله عند 1.2282 
دوالر متجه��ا ص��وب أدن��ى مس��توى في س��بعة 
أسابيع البالغ 1.21545 الذي المسه يوم اخلميس. 
وف��ي مقابل العملة الياباني��ة، انخفضت العملة 
األوروبية املوحدة إلى 129.35 ين، وهو أدنى مستوى 

منذ أواخر آب.
وانخف��ض الدوالر في مقابل ال��ن إلى 105.39 ين، 
مقتربا من أدنى مس��توى في 16 ش��هرا الذي بلغ 

يوم اجلمعة 105.24 ين.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار الذه��ب أمس االثن��ن مع جلوء 
املس��تثمرين إلى أص��ول املالذات اآلمنة وس��ط 
مخ��اوف من حرب جتاري��ة عاملية وع��دم التيقن 
احملي��ط بنتائج االنتخابات ف��ي إيطاليا والتي قد 
تثير املزيد من بواع��ث القلق بخصوص منطقة 

اليورو.
وزاد الس��عر الف��وري للذه��ب 0.4 باملئ��ة إل��ى 
1326.76 دوالر لألوقي��ة )األونص��ة(. وف��ي وق��ت 
سابق من اجللسة س��جل املعدن 1327.86 دوالر 

وهو أعلى مستوياته منذ 27 شباط.
وارتفعت عقود الذهب األمريكية اآلجلة تسليم 

نيسان 0.4 باملئة إلى 1328.20 دوالر لألوقية.
وتراجع الدوالر للجلس��ة الرابع��ة على التوالي 
ليس��جل نحو 105.37 ين لكنه ارتفع قليال عن 
أدنى مس��توى ليوم اجلمعة 105.23 ين الذي لم 

يبلغه منذ تشرين الثاني 2016.
وصعدت الفضة 0.4 باملئة في املعامالت الفورية 

إلى 16.55 دوالر لألوقية.
وتق��دم البالت��ن 0.1 باملئ��ة إل��ى 963.24 دوالر 

لألوقية والبالديوم 0.4 باملئة إلى 966.40 دوالر.

736 ألف برميل 
يوميًا طاقة الكويت 

التكريرية

أدنى مستوى لليورو
في 6 أشهر

1327 دوالرًا
ألوقية الذهب

متابعة الصباح الجديد:

ق��ال رئي��س منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبت��رول إن املنظم��ة لم تناق��ش متديد 
تخفيضات اإلنتاج لتشمل العام املقبل 
2019، مضيف��اً أن التركيز ما زال منصبا 

على تقليص مخزونات اخلام العاملية.
وق��ال وزي��ر الطاق��ة اإلمارات��ي س��هيل 
محم��د املزروعي، الرئي��س احلالي ألوبك، 
في مقابلة مقتضبة قبيل مؤمتر الطاقة 
أس��بوع س��يرا في هيوس��تون »نش��عر 
أن��ه م��ا زال هن��اك فائض في الس��وق«، 
مضيف��اً أن��ه »ال توجد محادثات بش��أن 
)متديد التخفيض��ات إلى 2019( في هذه 

املرحلة«.
وأضاف املزروعي أن »الهدف من االجتماع 
الذي س��تعقده أوبك مع منتجي النفط 
الصخري في الواليات املتحدة، هو مقارنة 

اخلطط والتوقعات لسوق النفط«.
ونقلت وكالة »س��بوتنيك« الروسية عن 
املزروع��ي قوله: »الغرض الرئيس من هذا 
االجتماع، هو مقارنة اخلطط والتوقعات 
لسوق النفط«، مشيرا إلى أن »اجملتمعن 

انضم��ام  إل��ى مس��ألة  يتطرق��وا  ل��ن 
»الصخري��ن« األميركين إلى اتفاق احلد 

من إنتاج النفط«.
وأضاف: »هذا مه��م للجميع، ولكل من 
يقل��ق ألجل الس��وق، ولك��ن ال تتوقعوا 
الكثير من هذا االجتماع. هم لن ينضموا 

إلينا في »أوبك+«.
يذكر أن ممثل اإلمارات في منظمة »أوبك« 
أحم��د محمد الكعبي، كان قد أعلن في 
ش��باط املاض��ي، أن املنظم��ة س��تعقد 
اجتماع��ا مغلق��ا م��ع منتج��ي النفط 

الصخري في 6 آذار.
يش��ار إل��ى أن مؤمت��ر الطاقة الس��نوي 
»س��يراويك« س��يعقد في هيوسنت في 

الفترة من 5 إلى 9 آذار اجلاري.
وارتفعت أسعار النفط في ساعة مبكرة 
من صباح أم��س االثنن قبل اجتماع بن 
أوبك وشركات النفط الصخري األميركية 
في هيوستون مما أثار توقعات بأن يناقش 
منتجو النفط كيفية التخلص بشكل 
أكبر من الفائض من املعروض من النفط 

في األسواق العاملية.
وارتف��ع خام برن��ت القياس 44 س��نتا أو 

0.68 في املئة إلى 64.81 دوالر للبرميل.

وارتفع خام غرب تكس��اس الوسيط 41 
س��نتا أو 0.67 في املئة إل��ى 61.66 دوالر 

للبرميل.
وم��ن املق��رر أن يلتق��ى وزراء نف��ط م��ن 

أوبك وأط��راف نفطية عاملي��ة أخرى في 
هيوستون مع بدء أكبر مؤمتر في صناعة 

الطاقة.
وم��ن املتوق��ع أيض��اً أن يحض��ر محمد 

باركيندو األمن العام ألوبك ومس��ؤلون 
آخ��رون م��ن املنظم��ة حفل عش��اء مع 
شركات النفط الصخري األمريكية على 

هامش املؤمتر.

ف��ي ش��أن آخ��ر، ش��رعت ش��ركة الغاز 
الروس��ية »غازب��روم« بإج��راءات فس��خ 
عقود تصدير وترانزيت الغاز مع ش��ركة 
»نافطوغاز« األوكرانية، وذلك بحسب ما 
أعلنه مدير الش��ركة الروسية، ألكسي 

ميللر.
وق��ال ميلل��ر للصحافي��ن، إن »غازبروم 
مضط��رة لب��دء عملي��ة فس��خ عق��ود 
تصدي��ر وترانزيت الغاز م��ع »نافطوغاز« 
ف��ي محكمة س��توكهولم للتحكيم«، 
مشيرا إلى أن مواصلة العمل مع اجلانب 
األوكران��ي في إطار العق��ود الراهنة غير 

مجد اقتصاديا للشركة الروسية.
وأضاف ميللر أن »محكمة ستوكهولم 
حكمت في قضايا الغاز بن الش��ركتن 
الروس��ية واألوكراني��ة مبعايي��ر مزدوجة، 
إذ اعتم��دت ق��رارا غي��ر متماثل بش��أن 
عق��ود توري��د وترانزي��ت الغ��از، وبالتالي 
انتهك القرار مصال��ح األطراف في هذه 

العقود«.
وقضت احملكم��ة بدفع »غازب��روم« مبلغ 
ق��دره 4.673 ملي��ار دوالر ل�«نافطوغاز«، 
إل��ى  غ��از  كمي��ات  ضخه��ا  بس��بب 
املس��تهلكن األوروبي��ن عب��ر منظومة 

الغ��از األوكراني��ة بحج��م أقل مم��ا كان 
منصوص��ا عليه ف��ي العق��د املبرم بن 

الشركتن.
ووفقا للحكم، يتوج��ب على »غازبروم«، 
سداد مبلغ 2.56 مليار دوالر ل�«نافطوغاز«، 
وذلك بعد خصم نحو ملياري دوالر كانت 
احملكم��ة قد أم��رت الش��ركة األوكرانية 
الروسية كتعويض  بسدادها للش��ركة 
لتقاعس��ها عن س��داد ثمن كميات غاز 

كانت قد وردت إليها. 
وخ��الل املعرك��ة القضائي��ة، اس��تندت 
»غازب��روم« ف��ي دفاعه��ا إل��ى أن عمالء 
الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم 
من الغاز الروس��ي ما انعكس سلبا على 
ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إال أن احملكمة 

رفضت أخذ هذه احلجة بعن االعتبار.
لك��ن احملكم��ة كانت قد قبل��ت بحجج 
»نافطوغ��از« ف��ي قضي��ة أخرى س��بق 
ل�«غازب��روم« وحركته��ا ض��د الش��ركة 
األوكرانية لع��دم التزام األخيرة بش��راء 
الكميات املنصوص عليها في العقد من 
»نافطوغاز«  وتذرعت  الروسية،  الشركة 
آن��ذاك ب��أن التدهور في وض��ع االقتصاد 

األوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.

تقـرير

أوبك تبحث »الفائض النفطي« في مؤتمرها المقبل
خام برنت القياس عند 64.80 دوالرًا للبرميل

اجتماع سابق ملنظمة أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذك��رت صحيفة قطري��ة أمس 
االثنن أن مص��رف قطر املركزي 
يجري تقييما ملعلومات قانونية 
ومالي��ة وفنية تتعل��ق بعملية 
اندم��اج لثالثة بنوك قطرية من 
املتوق��ع أن تتمخ��ض ع��ن ثاني 

أكبر مصرف في البالد.
وفوت مس��ؤولون تنفيذيون في 

مصرف الريان وبن��ك بروة وبنك 
قطر الدولي املوعد املس��تهدف 
ف��ي نهاي��ة 2017 الس��تكمال 
خط��ط االندم��اج ال��ذي قالت 
مصادر مطلعة عل��ى األمر إنه 

يحظى بدعم املساهمن.
وجتري مناقشات بشأن تغييرات 
في القط��اع املصرفي القطري 
نظرا ألن 18 مصرفا جتاريا محليا 

ودولي��ا يخ��دم تعداد الس��كان 
البالغ 2.6 مليون نسمة.

وعزز مبررات االندماج في الوقت 
احلال��ي تراج��ع أس��عار النفط 
والغ��از، وال��ذي قل��ص اإلنف��اق 
احلكومي ومنو الوادئع واإليرادات.

لوس��يل  صحيف��ة  وذك��رت 
باللغ��ة  الناطق��ة  القطري��ة 
العربية أن رئي��س مجلس إدارة 

مص��رف الري��ان حس��ن العبد 
اهلل أعل��ن األس��بوع املاضي أن 
الدراس��ات املتعلق��ة باالندماج 
للبن��ك  وأُرس��لت  اس��تكملت 
ال��ذي كل��ف جيه.بي  املرك��زي 
االستش��ارات  بتقدمي  مورج��ان 

الفنية.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن مصادر 
ل��م تس��مها قولهاإن دراس��ة 

األثر  ج��دوى لالندماج ش��ملت 
على مس��اهمي البنوك الثالثة 
ج��رى  واملوظف��ن  والعم��الء 

إعدادها بالفعل.
م��ن  أن  الصحيف��ة  وذك��رت 
املتوق��ع أن يعلن محافظ البنك 
املركزي قراره املبدئي في غضون 
أي��ام قليلة ويتضمن الش��روط 
والضمانات واإلج��راءات الالزمة 

بش��أن  النهائ��ي  الق��رار  قب��ل 
االندماج.

النهائ��ي  الق��رار  أن  وأضاف��ت 
ل��ن يتخ��ذ إال بعد اس��تكمال 
اإلج��راءات، مبا ف��ي ذلك حصول 
البنوك على موافقة املساهمن 
عادي��ة  غي��ر  اجتماع��ات  ف��ي 
للجمعي��ات العمومية للبنوك 

الثالثة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وزير التجارة والصناعة االيراني 
محمد ش��ريعتمداري أم��س االثنن 
ال��ى بغداد ف��ي اطار دعوة رس��مية 
من وزير التخطيط س��لمان اجلميلي 
لبح��ث تفعي��ل مذك��رات تفاه��م 
واتفاقي��ات جتاري��ة وصناعية ابرمت 

في اوقات سابقة.
وتأتي زي��ارة الوزير االيراني لبغداد في 
اطار احلراك املتواصل بن اجلانبن في 
مختلف اجملاالت، ال س��يما التجارية 

والصناعية.
واس��تقبل وزير التخطيط س��لمان 

وزارة  مق��ر  ف��ي  أم��س  اجلميل��ي 
التخطيط، وزير التج��ارة والصناعة 
اقامة  اللق��اء  االيران��ي، وس��يعقب 
مؤمتر صحفي مشترك بن الوزيرين .

ومن ب��ن فقرات برنامج زي��ارة الوزير 
االيران��ي، اللق��اء م��ع وزراء التجارة، 
والصناع��ة واملع��ادن، والنقل، فضال 
عن لق��اء رئي��س جمهوري��ة العراق 
ف��ؤاد معصوم، ورئيس ال��وزراء حيدر 

العبادي.
كما ستش��هد زيارة ش��ريعتمداري 
ال��ى بغداد، تفعي��ل مذكرات تفاهم 
واتفاقيات ابرمت في اوقات س��ابقة، 

الى جان��ب بحث فرص زي��ادة حجم 
املب��ادالت التجارية مبا يع��ود بالنفع 

والفائدة على اجلانبن.
التجاري��ة  املب��ادالت  حج��م  ويرب��و 
الس��نوية بن الع��راق وايران على 13 
ملي��ار دوالر، ف��ي حن ص��رح امللحق 
التج��اري االيران��ي في بغ��داد، ناصر 
به��زاد، مؤخ��را أن اي��ران ص��درت 12 
مليون طن من السلع غير النفطية 
بقيم��ة 5.5 ملي��ار دوالر، خ��الل احد 
عش��ر ش��هرا، ومبا يش��كل %18 من 
دول  ال��ى  اي��ران  ص��ادرات  اجمال��ي 

العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
زه��اء  الس��تثمار  تون��س  تخط��ط 
خمس��ة مليارات دوالر خالل العامن 
القادمن في مشاريع للطاقة، منها 
خ��ط كهربائي يربط ش��بكة تونس 

بإيطاليا.
وجاء في بيان حكومي أوردته »رويترز«: 
»تونس ستستثمر 12 مليار دينار )5 
مليارات دوالر( في الكهرباء ومشاريع 
أخرى للطاقة ف��ي الفترة بن 2018 

و2020«.
وق��ال وزي��ر الطاقة التونس��ي خالد 
قدور حس��ب البي��ان، إن »املش��اريع 

تتضم��ن م��د كاب��ل كهرب��اء بحري 
لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة 
الكهرباء في إيطاليا، وأن اخلط الذي 
ميت��د 200 كيلومترا س��يكّلف 600 

مليون يورو«.
وأش��ار البيان إلى أن تونس س��تبني 
أيض��ا محطت��ن لتولي��د الكهرباء 
ل��كل  ميغ��اواط   450 باس��تطاعة 

منهما.
كم��ا كش��ف وزير النقل التونس��ي 
رضوان عيارة عن ع��زم باله على بناء 
مطار جديد في محافظة بنزرت قرب 
العاصمة بكلف��ة 2.047 مليار دينار 

)850 مليون دوالر( بحلول 2030.
وكانت ش��ركة »تون��ور« البريطانية 
ق��د طرحت ف��ي ايل��ول املاضي على 
تونس مش��روعا يتضمن بناء مزرعة 
شمس��ية به��دف تصدي��ر الطاقة 
الكهربائي��ة املنتجة م��ن تونس إلى 

دول أوروبية. 
وتضم��ن املش��روع مد كب��ل بحري 
لنقل الطاقة الكهربائية بن تونس 
وإيطالي��ا، وتوقعت حينه��ا »تونور« 
أن تب��دأ أعمال بن��اء محطة الطاقة 
الشمس��ية، التي تبلغ استثماراتها 

نحو 5 مليارات يورو بحلول 2019.

المركزي القطري يدرس اندماج ثالثة مصارف

العراق وإيران.. تفعيل مذكرات
تفاهم تجارية وصناعية

تونس تستثمر 5 مليارات دوالر
في مشاريع للطاقة
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ثقافة10
دراسة

شعر

خبراصدار

قصة قصيرة

مقال

مللن جملللة املعللارف اإلسللامية , بعد أن 
وفللق بينها وبني اإلسللام , ففي أحد كتبه 
إلللى أحمد بن املعتصم بللاهلل , يذهب إلى 
أن كاً من الدين والفلسللفة يطلبان احلق 
, أمللا الدين فيسلللك طريق الشللرع , وأما 
الفلسللفة فتسللير على منهج البرهان , 

والفلسللفة أعلللى الصناعات اإلنسللانية 
منزلة , وأشرفها مرتبة , إنها علم االشياء 
)الكنللدي(  كان  لللذا   ,  )1(».. بحقائقهللا 
مهتمللاً  بفتح الطريللق أمام نفسلله أوالً 
, فللي  ثانيللاً  وأمللام الفاسللفة اآلخريللن 

إيجللاد األرض اخلصبة التللي متنحهم حرية 
التعبيللر , وغرس بللذور أفكارهللم وإنباتها 
بشللكل سللليم ,وهذا يتبع من إحال احلق 
الذي كان )الكندي( يقدسلله ومخلصاً له 
, ألن فللي ذلللك كمال االنسللان , ويتم ذلك 
من خال الفلسللفة والبحللث الدائم عن 
احلللق , فهو يللرى أن الفلسللفة هي » علم 
االشللياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسللان , 
وألن عرض الفيلسللوف فللي عمله ,العمل 
باحلق , ... ويقول : ينبغي أن ال نسللتحي من 
احلق واقتناء احلق مللن أين أتى , وان اتى من 
األجنللاس القاصية عنللا واألمم املباينة لنا , 
فإنه ال شلليء أولى بطالللب احلق من احلق , 
وليس ينبغي بخس احلق وال تصغير بقائله 
وال باالتي بلله , وال أحد بخس احلق , بل كل 
يشللرفه احلللق »)1( , فلللل )الكنللدي( ليس 
متزمتاً فللي مجابهة املعلومللات إذ جاءت 
من مصللادر غيللر محببة لديلله أو تعارض 
فكره , وذلك لكونه يعد االنسان باحثاً عن 
املعلومة وعن احلللق أينما وجد ومهما كان 
مصدره بشرط صدقه وصحته , لذا عارض 
كل من يقول إن الفلسللفة كفللر أو حرام, 
لللذا » رد على تهمة الفقهاء للفاسللفة 
بالكفر والزندقة والسفسللطة , يقول : إن 
أعداء الفلسللفة جهلة وأغبياء وجتار دين , 
ومن يتجر بالدين ليس له دين , ومن خالف 
عالم االشللياء بحقائقها , أي الفلسللفة 
, وسللماها كفراً يسلليء إلى الدين ويصد 
عن السللبيل املللؤدي إلى الربوبيللة »)2( , اذ 
ان الفلسللفة فللي خطاب )الكنللدي( متثل 
االسللاس الللذي يسللتند اليه في تفسللير 
االشللياء والبحللث عمللا وراء الكلمات من 
اجل الوصول الى احلقيقة , ومن ثم حتقيق 
السللعادة التي هي غاية الفلسفة , والتي 
عمللل )الكندي( على وضع رسللالة خاصة  
بهللا هي ) احليلللة في دفع االحللزان ( والتي 
تناول فيها السللعادة والشللقاء في احلياة 
, والتللي يبتدئها » بتوضيح نسللبة ما هو 
محبللوب ومللا هو مكللروه لدى االنسللان .. 
فالللذات تختلللف من فرد الى فللرد وكذلك 

احلسللرات , واحلكللم على احلالللة الروحية 
بالشقاء والسعادة امر مرتبط بالعادة وهو 
مللا يعطي العقللل دوراً# في اعللادة تقييم 
االمور , ويرى الكندي ان احلزن قد ينشللأ عن 
امر قللد اصابنا فعا او عن امللر لم يصبنا 

ولكللن نتوقعه , اذ لم يكن االمر قد اصابنا 
بعللد فان احلزن ال داعي له , ومن يحزن فانه 
يللؤذي نفسلله , ومن يللؤذي نفسلله يكون 
احمللق ظاملا »)3( , كذلللك يحدد )الكندي( 
مصادر السعادة واحلزن , ويحدد متى يجب 

أن نحللزن ومتللى يجب أن نفللرح , فهو يرى 
»ان اولى باإلنسللان اال يحزن على ما فقده 
من ممتلللكات , ألن ربط النفس باملمتلكات 
سيجعل احلزن واجباً بشكل مستمر ألننا 
سنحزن في كل االحوال سواء اذا اقتنينا ) 
الن سنحزن على فقدانها ( واذا لم نتقِن   ) 
ألننا سنحزن لعدم امتاكها ( واذا كان يلزم 
احلللزن أبداً , كان مللن األحرى أال نحزن البتة 
, وبالنهايللة علينا أن نعيللش احلياة بكامل 
مصادفاتهللا أو ال نعيش , فاإلنسللان الذي 
يريد أال يصاب مبصيبة هو اشبه مبن ال يريد 
ان يعيللش »)4( , هذه النظرة التفاؤلية في 
خطللاب )الكندي( تعمل علللى بعث االمل 
والتمسك باحلياة, من اجل العيش بسعادة 
مهما كان ما يرافق هذه احلياة من مصائب 
, اذ ان املسللألة تقللوم فللي قبللول احلياة مبا 

يرافقها من مصائب او اشياء جميلة .
وكان ) الكنللدي ( أحيانللاً عاجزاً في تعليله 
حركللة األشللياء وتعللدد الظواهللر , لللذا  
اسللتعان بنظرية ) الفيض اإللهي ( والتي 
مبوجبها » تتبع األشللياء جميعاً أو تفيض 
عللن اإلللله أي تصدر عنلله ومن ثللم تتفرع 
بشللكل حر تلقائي كما تنشللر الشللمس 
النللور«)1( , فما يقللف أمامه من عقبات أو 
مسللائل ال يسللتطيع أن يفسرها ويعطي 
أسللباباً مقنعة لكيفية نشللوئها , يحاول 
إرجللاع ذلللك إلى االللله , قاصدا بهللا غاية 
خفية هي االصلح لإلنسللان .  وميكن رصد 
اراء ) الكنللدي ( في رسللائله الفلسللفية, 
وإميانلله بثنائية املعرفة بشللقيها العقلي 
واحلسللي , وميكن بوسللاطة احلللواس ادراك 
اجلزئي او الصورة املادية , وعن طريق العقل 
ميكن إدراك الكليات ) األنواع واألجناس( أي 
الصورة العقلية , والعقللل لدى )الكندي( 
اقسللام اربعة ) العقل بالفعل األول )اهلل( 
, العقل بالقوة )االنسللاني(, العقل كعادة 
)اإلرادة( , عقل هو فعل الذي يحكم أفعال 
الناس )2(, وهذه التقسيمات التي وضعها 
)الكندي( كانت أسللاس خطابلله الفكري 

واجلمالي .

بشار االعرجي
كان مللن جملة مللا طرحه الفكللر العربي 
واالسللامي من مواضيع وفلسللفة دعمت 
بشللكل أو بآخر بنيللة املنظومللة الفكرية 
مللن  واإلسللامية  العربيللة  والفلسللفية 
خال نشللر الطروحات الفكريللة والعلمية 
واجلماليللة , وكان للقللرآن الكللرمي اثٌر واضٌح 
فللي البنيللة الفكرية لفاسللفة االسللام, 
بوصفها تراثللاً فكرياً واجتماعيللاً واخاقياً, 
مظهللراً بنيللة ايديولوجيللة أسللهمت في 
تبلور وتشللكيل مجموعة من االشللكاالت 
الفكرية والدينيللة واالجتماعية واالخاقية 
. وكان للتأويل والتفسللير مسرٌح لاقتراب 
واالفتراق واالصطللدام بني تفارق الرؤية التي 
ادت بدورها الى تشكيل صياغات وإرهاصات 
ومختلفللة  متنوعللة  وعقليللة  فلسللفية 
كمواقف وآراء املعتزلة واملتصوفة وغيرهم.

فقد كان للفاسللفة املسلللمني خطابهم 
الفكللري واجلمالللي اخلللاص بهللم , الللذي 
تللواءم مللع منظومللة اخلطللاب اإلسللامي 
وأيدولوجيتلله في البحث عللن اإلله وإثبات 
وجوده في الباب االول , ومن ثَّم تأتي الطرائق 
التي تؤدي الللى الفضيلة, وكيفية نيل رضا 
اهلل من خال عمللل اخلير والعبادة وغيرها , 
فالبحث عن الوجود وتفسللير الكون وكيف 
تكون, هو ما شغل أفكار الفاسفة عموماً 
واملسلللمني والعرب بنحو خللاص, لكونهم 
ملزمللني أحياناً فللي التوفيق بللني ما يذكره 
القللرآن الكرمي من حقائللق , وبني ما يتوصل 
إليه هللؤالء الفاسللفة بتفكيرهم اخلاص 
بهللم , لذا فهم يبحثون عن خطاب تعادلي 
بني ماهية الوجود في القرآن وماهيته التي 
توصلوا إليها بأنفسللهم , وذلك إلى جانب 
اهتمامهم باملوسلليقى والطب والكيمياء 

وعديد من العلوم األخرى .
)ابللي  الفيلسللوف  إلللى  الفضللل  ويرجللع 
يوسللف إسللحاق الكندي( في التوفيق بني 
الفلسللفة والقللرآن, إذ » جعل الفلسللفة 

أنمار مردان 
بعد الغياب ِ 

قد نلتقي 
وسترينني 

فللي صبللاح ٍ عاطللل ٍ عن مناشللدة 
الضوء 

أو في مساء أعمى 
أو في حفلة زفاف ٍ عاهرة ٍ 

أو في جنازة ٍ ما 
أو في مقبرة ٍ رفيعة املستوى 

أو في سوق ِ املارة ِ 
أو في مطر ٍ أسود ٍ 

أو في عطلتللِك الربيعية ِ التي كان 
من املفترض ِ 

أن أزاحم عذريتِك فيها 
أو في بضاعة ٍ جتوع ُ صوب قافلتي و 
في يدها أسيجة ٌ متشحة ٌ باخلراب

أو فللي يد ِ رجل آخر ال يعرف ُ شلليئاً 
عن َشعرِِك

فيداعبلله بقبيلللة ٍ متوحشللة ٍ وال 
يشبع 

أو فللي جبروت مللن أجنبللِك وال ذنب 
عليه 

سللوى أنلله أفتللرض نفسلله ُ متاع 

كسرى حتت نصب احلرية 
في وقتها لن أراِك 

فالشمس ُ رغم جبروتها 
تفقد ُ هيبتها بغيمة ٍ 

ولن تفززي  انتباهي 
ألنني 

أكللره ُ الظلمللة َ التي بللني طياتها 
جذع ُ كذبة ٍ 

وأكللره ُ ذاكللرة َ الغللراب ِ على ذخائر 
الشجر 

وأكللرُه التنقيللب عللن وجهللي في 
حائطك ِ 

املنتهللي   ِ الثقللاب  عللودَ   ُ وأكللره 
الصاحية 

وأكره ُ أن أحدث صورتي الشخصية 
في ذاكرتِك 

وأكره ُ أن أشللرب العناوين وهي على 
مقربة ٍ من صنم القبيلة 

وأكللره ُ أن أكون مهربا لألقنعة ِ فوق 
املنائر 

وأن رأيتِك 
سأكون متزنا ً جدا ً 

أقُف أماَمِك بكل هدوء ٍ 
أبصق على غبائِك بشدة ٍ وأرحل ...

أسيرا لدى القوات اإليرانية ما يزيد على ثماني 
سنوات، شارك احلديثي في الكثير من املؤمترات 
األدبية، وأسللهم في معارض تشللكيلية عدة 
وأقللام معارض شللخصية عديللدة، وهو عضو 
في احتاد األدباء العراقيني ونقابة التشللكيليني 
العراقيللني، وقد ذكرت أعماله في مصادر منها 
“فصول من الفن التشكيلي في العراق” لشاكر 
حسن آل سللعيد 1983، وطبعت له مجموعة 
قصصيللة بعنوان “وحني تشللرق األرض” 1982، 
ودراسة عن الفنان أكرم شكري، ورواية بعنوان 

“الدائرة تبدأ مني”، وله كتب مطبوعة أخرى.

حذام يوسف
عن دار االلفية للنشر والتوزيع، صدرت مجموعة 
قصصية حملت عنللوان )حكاية لوحة( للقاص 
والتشللكيلي حمدي خلللف احلديثللي، بثمانية 
وعشرين قصة قصيرة، كتبت لعدد من الفنانني 
التشللكيليني العراقيني والعرب، وكأنها رسائل 
لهؤالء الفنانني، أراد منها الكاتب ان يوثق ملراحل 
تاريللخ العللراق التي مر بهللا أبنللاؤه، وغيرت من 

مامحهم الكثير.
اختللار احلديثللي لقصللص اجملموعللة، حكايللات 
لفنانني عراقيني ورسللامني من سللوريا والكويت 
ومصر وفلسطني واليمن، ليؤسس جتربة رمبا هي 
األولى من نوعها في العللراق واملنطقة العربية، 
لتتحللول تلللك اللوحللات الللى قصللص قصيرة 

جمعها الكاتب في حكاية لوحة.
اللوحللات التي تضمنهللا الكتاب مللن الفنانني 
العراقيللني “طيور” إلبراهيم زايللر، و”غراب” لعاء 
بشللير، و”ديك” إلسماعيل فتاح الترك و”أشجار” 
لليلى العطللار، و”قيلولللة امرأة” جلواد سللليم، 
و”أفللق” لرافع الناصللري الذي أهللدى القاص له 

مجموعته القصصية.
بقي أن نشللير الللى ان حمدي مخلللف احلديثي 
قاص وناقللد تشللكيلي ولد في مدينللة حديثة 
مبحافظللة األنبللار غربللي العللراق، وحصل على 
شهادة البكالوريوس في اإلدارة واالقتصاد سنة 
1982، وعمللل في إدارة معمللل للمرمر، وقد بدأ 
جتربتلله بكتابة النقد التشللكيلي ثللم القصة 
القصيللرة، وكان حلرب اخلليللج األولى بني العراق 
وإيللران 1980 – 1988 أثرها البارز في اسللتمراره 
بالقصة القصيرة، سيما وأنه شارك فيها ووقع 

كثيراً ما كنت أسأل نفسي وأنا أقرأ مقالة 
لناقد، أو أصغي حملاضرة من آخر. ملاذا يجامل 
النقاد زبائنهم  األدباء في العلن، ويسرفون 
في لومهم  في السر. وملاذا يتوددون إليهم 
في الظاهر، ويعرضللون عنهم في الباطن. 
وكيف يبنون آراءهم بني شد وجذب، وقبول 
وإعللراض. ويتنقلللون بساسللة بللني هذا 

الطرف أو ذاك؟
ومع أنني ال أنتمي بحمد اهلل إلى أي طرف 
من هللذه األطراف، وال أخشللى مللن نقمة 
أحد منهللم علي، إال أننللي جربت ذات مرة 
أن أجد لنفسللي موقعاً بللني املتخاصمني. 
وأن أتقمص شللخصية الناقد األمني الذي 
ال تأخللذه فللي احلق لومللة الئللم. فأنحيت 
بالائمة على أحد الشللعراء املعروفني ألن 
قراءاته الشعرية التي سبقت احلديث، لم 
تكن ذات وجهة. وذكرته أن للشللعر رسالة 
واالسللتغراق  باأللفاظ،  التاعللب  تتجللاوز 
في اخليللال، واإلمعان في االسللتعارات. وأن 
مللا جادت بلله قريحته لللم تكللن إال صوراً 
سللوداوية، ال تقيم حقللاً وال تدحض باطاً. 
ولم أكد أنتهي مللن »النقد« حتى تضايق 

الرجللل واغتم. وحللزن وتألم. وفي املسللاء 
أرسل بضعة رسللائل عتاب جعلتني أندم 
على ما قلت، وآسللف على مللا فرطت. ثم 
لم ألبللث أن صاحلته بكام معسللول، لم 
يغير كثيراً من برمه بي، وسخطه علي إال 

قلياً!
وأعترف هنا بعد سنوات أنني كنت مخطئاً 
حينما »جربت« حرفة النقد. فليسللت هي 
باملركب السللهل. وال هللي باملرتقى الهني. 
بل هللي في واقع األمر منزلللق خطير. وأقر 
هنللا كذلك أننللي لم أكن مصيبللاً عندما 
طبقللت معاييللر النقللد االجتماعي على 
األدب. فليست مهمة األدب أن يجد احللول، 
ملشاكل البشللرية املعقدة، وال وظيفته أن 
يقيللل عثراتها املتكررة. بل إن مسللؤوليته 
تنحصللر فللي فهللم العالللم، وتصوير ما 
يجري فيه. وسللر قللوة األدب هي في قدرته 
علللى التعبير عللن نظرة اإلنسللان للكون، 

واكتشاف احلقائق اجلديدة فيه.
ومع ذلك فإن شللخصاً »طارئاً« مثلي قد ال 
يعبأ بإعللراض واحد أو اثنللني من أصدقائه 
املبتلللني بحرفة األدب، ولكن ناقداً »مزمناً« 

ال ميكللن أن يفرط بهؤالء. فماذا لو »اضرب« 
األدباء عن اإلنتاج. ماذا لو توقف الشللعراء 
عن قرض الشعر، وأحجم الرواة عن كتابة 
الرواية؟ ماذا لو خلت الصحف من القصص 
واملقاالت واألعمدة والدراسات األدبية؟ ماذا 
سيفعل الناقد عندها؟ هل يلجأ هو اآلخر 

إلى الصمت، أو يختار له مهنة أخرى؟
رمبا يفسر هذا سبب اجملامات التي يتبادلها 
النقاد مللع أصدقائهم من الطللرف اآلخر، 
واملعارك شبه الدامية التي يخوضونها في 
ما بينهم. فا أحد يفرط مبصدر »رزقه« في 
يوم من األيام. وال أحد يجازف بخسارة زبائنه 
دون مقابللل. أمللا زماء املهنللة فليس ثمة 
ضرورة لوجودهم تقريباً. بل إنهم في كثير 
من األحيان مصدر ضرر وقلق. واالحتكار هو 
أحد أهللم املفاهيم االقتصادية التي تعول 
عليها اجملتمعات اإلنسانية في بقائها على 
ظهر هذا الكوكب. وقد تكون له امتدادات 
اجتماعيللة وثقافيللة أيضاً. فليسللت ثمة 
حواجز كبيرة تفصل بني األفكار اإلنسانية 
أو تباعد بني بعضها البعض، حتى لو كانت 

هذه األفكار نقداً أدبياً! 

مفهوم الخطاب في الفكر الفلسفي ألبي يوسف اسحاق الكندي

حكايات لتشكيليين عراقيين
وعرب داخل لوحة للحديثي

كنت ناقدًا ذات مرة

يرجع الفضل إلى الفيلسوف 
)ابي يوسف إسحاق الكندي( 

في التوفيق بين الفلسفة 
والقرآن, إذ » جعل الفلسفة 

من جملة المعارف اإلسالمية 
, بعد أن وفق بينها وبين 

اإلسالم , ففي أحد كتبه إلى 
أحمد بن المعتصم باهلل , 

يذهب إلى أن كاًل من الدين 
والفلسفة يطلبان الحق , أما 

الدين فيسلك طريق الشرع 
, وأما الفلسفة فتسير على 

منهج البرهان
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لم أخطط لرسالتِك 

عبد الجبار الجبوري
وجُع الَبنفّسللج: حللنَي يناُم في سللريرِها 
املطُر، تَنمو على نواِفذها الُقَبْل، مرًة حنَي 
ذهبُت ألنَتقي، ِمللْن َحقلِها فاكهَة الليَّل، 
إختَّرُت الللوردَة املُضيئللَة، ولكنني تعثرت 
َبْل،  بإختها، التللي يُضوُع منهللا كاَم القُّ
ووجللُع الَبنفسللج، حيَنها وَقعللْت َعينيَّ 
علّيهللا أّوَل مللرٍة، فإنّتشللرَ النللورُ برُوحي، 

وقلُت لِقلْبي- إفرْح يا َقلبْي - وها أنا أسيُر 
ُمبّلٌل حتت املَطر، وْحدي أتكيُء على غصِن 
ليلِها احلزيْن، قلُت لَهللا تَبّلَل، تَبّلْل قالْت، 
فَبَكللْت نورسللُة صّدرهللا، ونزَلللْت َقطرتا 
َعسللٍل من ُحلْمللِة صوتِها، تنّهللَد فُمها، 
بكاٍم َحزيْن، وَشللعرُت باخلَجْل، )إنت حِتْب 
ومتْشْي وآنا أسللهرْ ما نامشي(، يااااه كْم 
أقسو بّبوحي، ويجورُ عليَّ الزماْن، كما جارَ 

عليها املَطر، أحبُّها، ويُحبُّ حرَفها َحرفي، 
يالللُه ِمْن َحٍظ عاثللٍر، أن يلتقي احلرفان في 
نا  نللا، َكما تلمُّ إخللر الزمللان، وال مكاَن يَلمُّ
القصائللُد، ويفرُِّقنا املَطرْ، تعالللي أُحبُِّك، 
يُزِهللُر َكامي َشللبقاً وُعنابللاً وقمرا، أمس 
أزهرْت بنفسللجُة الرّوح، حنَي َهطَل املطُر 
كثيفللاً، على وجِه البحللرْ، فنامت املوجة 
للرَ وجُه الَقمللر، أحّبِك  علللى صدري، وإحمَّ

هكذا، جنوناً يتسللرَّبل من شقوِق الزماْن، 
ويَعِشللُب، حتَت إبطيِك كاُم الّشللّجر، ها 
أنللا أقلُِّب َطرْفْي َفللا أرَى غيرَ رمِل الكام، 
يركُض في صحارى اللّيل، وتَهمْي الطيورُ 
بللا عٍش على غصللوِن الُقَبللْل، أنِت جنمُة 
فمي، وروُح قصائدي الَتلهُج بإسللمِك، ها 
أنا أُلوِّح بذاِت الَشاِل لِك، وال أرَى، غيرَ بُقّيا 

ديارٍ هاجرَْت بَِدمْي، وَفَضلَِّت الرَّحِيْل…

الصباح الجديد - وكاالت
تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون 
مع متحف الشارقة للفنون بعد غد األربعاء، 
معرضللاً اسللتعادياً للفنانللة األردنيللة منى 
السللعودي حتت عنوان »أشللعار وتكوينات«، 
السادسللة مسللاًء فللي متحف الشللارقة 

للفنون.
يتضمللن املعللرض الللذي تشللرف عليه حور 
الشللارقة  مؤسسللة  رئيسللة  القاسللمي 
للفنللون ونورة املعللا مديرة مراكللز الفنون، 
مجموعة من األعمال التي أنتجتها الفنانة 

منذ ستينات القرن العشرين حتى اآلن.
ويشتمل املعرض على أكثر من 20 منحوتة 
نفذتها السعودي باستخدام أحجار الرخام 
األبيض واألخضر واحلجر اجليري الوردي وحجر 
الديوريت األسللود، والتي تعللود أصولها إلى 
دول عدة مثل سللورية، وعّمان، وفلسللطني، 
املعللرض لوحللات  وتركيللا. كمللا يتضمللن 

ورسومات مستوحاة من قصائد للشاعرين 
محمود درويش وأدونيس.

وذكللرت نورة املعللا مديللرة مراكللز الفنون 
والقّيمة املشللاركة للمعرض: »ال شللك أن 
معرض الفنانة منى السعودي، ميثل سانحة 
مهمللة لاطاع علللى هذه التجربللة الثرية 
التللي اتسللمت بالفللرادة واخلصوصيللة في 
مختلف مكوناتها األسلوبية والتعبيرية، ال 
سلليما في األعمال النحتية، والتي نأمل بأن 
تقدم متعة بصريللة ومعرفية جلمهور الفن 

احمللي«.
وحول اسللتضافة متحف الشارقة للفنون 
للمعللرض، قالت منللال عطايا مديللرة إدارة 
متاحف الشللارقة: »تعد منى السعودي من 
أكثللر الفنانللني البارزين في املشللهد الفني 

العربي منذ خمسة عقود ماضية.
ومنللذ أول منحوتة حجريللة أنتجت الفنانة 
في شكل منتظم قطعاً فنية مذهلة يتردد 

صداها مللع جماليات أّخاذة. كونها ناشللرة 
وناشللطة فنية فضللاً عن دورهللا كنحاتة 
موهوبللة للغايللة، فللإن ألعمالهللا أهميللة 
اجتماعيللة وفكريللة كبيللرة علللى صعيللد 

املنطقة وما عداها«.
ُولللدت منى السللعودي عام 1945، ودرسللت 
النحت في املدرسة الوطنية العليا للفنون 
اجلميلللة فللي باريللس. ُعرفللت مبنحوتاتهللا 
احلجريللة التللي استكشللفت مللن خالها 
مفاهيللم علللى اتصللال بالنمللو واخلصوبة 
واجلسللد عبللر تقدميهللا احلركللة التركيبية 

وأشكاالً هندسية اصطاحية.
واسللتطاعت السللعودي من خال أعمالها 
تقللدمي احلجللارة فللي صللورة جتريديللة متتللاز 
بالسللكينة والهدوء واالنسلليابية لتضفي 
بعداً شللعرياً يعكس التضاد فللي أعمالها، 
وقد ظهر جلياً ابتعادها عن التجسلليد في 
منحوتاتها كونها ترى أن للشللرقيني ذاكرة 

جتريدية.
يعكس شللغف السللعودي باحلجللارة جزءاً 
مهمللاً من نشللأتها في عّمللان، حيث كانت 
منحوتات سللاحة املللدرج الرومانللي اجملاورة 
ملنزلها الكائن في موقع »سللبيل احلوريات« 
األثللري، البادرة التللي انطلقت مللن خالها 
احلجللارة  بسللحر  الشللغوفة  مسلليرتها 

ودميومتها.
وجللاءت أولللى منحوتاتها بعنللوان »أمومة 
األرض« والتللي نفذتهللا فللي باريللس عللام 
بانتشللار مخيمللات الاجئللني  1965 تأثللراً 
الفلسللطينيني في عّمان عللام 1948. على 
رغم كونها شاعرة، اختارت السعودي كلمات 
شعراء آخرين كالشاعر الفلسطيني الراحل 
محمود درويش والشللاعر السللوري أدونيس 
للتعبيللر عن حللاالت خاصة في رسللوماتها 
ولوحاتها، ونظمت املعرض األول لرسوماتها 

العام 1963 في مقهى الثقافة في بيروت.

محمد زكي ابراهيم

حيَن ُيعلٍّمُني الَبنفسُج الَهديل

»أشعار وتكوينات« منى السعودي في متحف الشارقة للفنون
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إعداد - زينب الحسني: 

يواجه كلب املاء العراقي )ماكسويل( 
النادر خطر االنقراض بس��بب الصيد 

اجلائر وجفاف بيئته املائية والتلوث.
اكتش��ف كلب ماكس��ويل من قبل 
العالم البريطاني كفني ماكس��ويل 
عام 1956 ف��ي هور احلويزة مبحافظة 

ميسان جنوبي العراق.
ونش��ر موقع »بي.بي.س��ي« العربية 
تقريرًا عن كلب امل��اء العراقي النادر، 
»ماكس��ويل«، ال��ذي يواج��ه خط��ر 
اجلائ��ر  الصي��د  بس��بب  االنق��راض 

وجفاف بيئته املائية والتلوث.
ومت الكش��ف خالل األيام األخيرة عن 
لقط��ات حصري��ة ل� »ماكس��ويل » 
عل��ى مس��افة قريبة، بع��د نحو 24 
عاًم��ا على آخر ظهور ل��ه في األهوار 

العراقّية.

نبذة عن )ماكسويل(
 maxwelli كلب املاء االسم العلمي
حيوان سومري جميل ونادر عاش في 
أهوار، العراق منذ آالف السنني اسمه 

)القندس( وجمعها )قنادس(.
 وهن��اك رأي يق��ول بأن��ه ثعل��ب من 
أصل أوروبي وه��ذا الرأي مرفوض من 
بعض املتخصص��ني العراقيني رفضاً 
قاطع��اً، فكلب امل��اء او )جليب املاي( 
بالعامي��ة يش��به )القط��ة( ولكنه 
أكبر منها حجماً بكثير، رأسه مدور 
وذيله غلي��ظ ونهايته مدببة وطوله 
أكثر من متر، أس��نانه حادة وأصابعه 
يس��اعده  رقيق  بغش��اء  ملتصق��ة 
على التجذي��ف والس��رعة الفائقة 
يكس��و جلده الفرو الناعم والثمني 
ويس��تعمل لصنع املالب��س الفاخرة 
يجي��د الصيد والس��باحة والغطس 
ملس��افات طويلة يطلق صفيراً عند 
خروجه من امل��اء. يتواجد في األهوار 
النائية املوحشة والتي يصعب على 
اإلنس��ان الوصول اليه��ا ليكون في 
مأم��ن من الصيادي��ن واألخطار التي 
ته��دده يجع��ل م��ن اجل��زر الطافية 

والصغي��رة مق��راً لالس��تراحة بعد 
عودته من الصيد..

أين يتواجد؟
األهوار التي يتواجد فيها هي : )زجري، 
السناف، اجلكة، أم الزرازير، الصحني، 
العكر، الكباب، أم ال��زوري، أم البني، 
أم نع��اج، الصي��كل( وغيره��ا يتخذ 
م��ن املمرات املائي��ة ذات التيار القوي 
)الكواهني( ملعباً للسباحة والصيد 
أم��ا  الصغي��رة  األس��ماك  ويحب��ذ 
األس��ماك الكبيرة فيصطف معها 
ويقطع زعانفه��ا األمامية واخللفية 
حت��ى يش��ل حركته��ا فيقتلها ثم 
يس��حبها بأس��نانه إلى اجلزرة التي 
تتواجد فيها أنث��اه وصغارها اجلياع، 

الذين هم بانتظاره.

 يتكاث��ر ف��ي ش��هر ش��باط من كل 
س��نة وقد تلد األنثى أكث��ر من جرو 
وهن��اك تفاه��م وحتاب��ب وم��ودة بني 
الذك��ر وأنث��اه وال يفارقه��ا مطلق��اً 
إال في األي��ام األولى لل��والدة فتبقى 
األنثى م��ع صغاره��ا لتعتن��ي بهم 
والغط��س  الس��باحة  وتعلمه��م 
والصيد وحترسهم من األخطار التي 
تهددهم، ويذه��ب الذكر ليوفر لهم 
قوته��م اليومي من االس��ماك حتى 
تكب��ر اجل��راء وتصبح كالب��اً وتعتمد 

على نفسها في العيش والتزاوج.

األهوار
وق��د يعثر س��كنة األه��وار وبطريق 
الصدفة عل��ى بعض اجلراء الصغيرة 
فيربونها داخ��ل البيوت وهذا نادرا ما 

يحص��ل ولك��ن الرحال��ة البريطاني 
)كاف��ن ماكس��ويل( مؤل��ف كت��اب 
)قصب��ة ف��ي مه��ب الري��ح( وخالل 
جوالت��ه في األهوار عام 1954، حصل 
على جروين صغيرين وذيلهما بطول 
قل��م الرص��اص فس��ماهما )كحالء 
ومجبل( األول توف��ي باحلمى والثاني 
اخذه معه إلى لندن وعاش فيها عدة 

سنوات.
)خضع مجبل( إلى دراس��ات أوروبية 
متخصصة بعلم احليوان فظهر بأنه 
حيوان ال يوج��د من نوعه في العالم 
ولي��س ل��ه اس��ما علمي��ا فس��ماه 
)مكس��و يل��ي( أي ب��دل وبينما كان 
مجبل يتجول في ريف لندن دهس��ه 
س��ائق اس��كتلندي بطري��ق اخلط��أ 
فم��ات. هك��ذا كانت نهاي��ة مجبل 

)جلي��ب امل��اي( املوت في دي��ار الغربة 
بعيداً عن أه��واره وأخوته )القنادس( 

ودفن في ضواحي لندن.

الصيد اجلائر
 يتع��رض )جليب امل��اي( إل��ى القتل 
واإلب��ادة م��ن قب��ل صيادي��ن ماهرين 
)الرماية(  يطل��ق عليه��م  محترفني 
متخذين من صيده هواية أو للكسب 
املادي الن جلده من الفرو الغالي وله 

جتار متجولون يسمون )الصفاطة(.
يعد صيده مجازفة وفيه من اخلطورة 
على الصياد ألن��ه يبقى أياما وليالي 
في عمق األه��وار اخمليفة وين��ام ليالً 
بني أحراش القص��ب الكثيف بزورقه 
الصغي��ر املدبب ال��ذي ال يزيد طوله 
على الس��تة أمتار ويس��ع لشخص 

واحد فقط والصي��اد له خبرة وداللة 
كافية بأماكن تواجد الكالب.

عندم��ا يعثر عل��ى أثر له ف��ي اجلزرة 
كالبراز مثالً يعرف��ون بأن الكلب في 
رحل��ة صيد وس��يعود، فينصبون له 
كمين��اً ب��ني القصب وبعك��س أجتاه 
الري��ح ألن الكل��ب له حاس��ة ش��م 
قوية فعندما يش��م رائحة اإلنس��ان 
ينهزم وقد يبقى الصياد ليلة كاملة 
بانتظاره وحني يس��مع صفيراً يتهيأ 
لقتل��ه وفي اثناء صع��وده وأنثاه إلى 
اجلزرة يطلق النار عليهما فيقتلهما 
ه��و وأنثاه من بندقيته التي تس��مى 
)جع��ازة( الت��ي تع��د ه��ي وباروده��ا 

ورصاصها محلية الصنع . 
وبعد قتلهما يقوم بذبحهما وسلخ 
جلدهما فوراً واالحتف��اظ بهما وقد 
يش��اهدهما الصياد نهاراً فيتس��لل 
اليهما ب��ني القصب ويقتلهما وبعد 
ع��ودة الصياد إل��ى بيته مي��أ اجللود 
بالقص��ب والب��ردي وتصب��ح وكأنها 
كل��ب حقيق��ي أي حتنيط��ه حتى ال 
تتقلص اجلل��ود ويتركها لتجف وفي 
بعض االحيان يعثر صيادو األس��ماك 
بالفال��ة  فيقتلون��ه  الكل��ب  عل��ى 

ولكنها متزق اجللد فتقل قيمته. 

جتفيف األهوار
بعد جتفيف األهوار ع��ام 1992 الذي 
يع��د أكب��ر كارثة بيئي��ة واقتصادية 
واجتماعية وثقافية شهدها العالم 
في عصرن��ا، أصبحت صحراء قاحلة 
ال نبات فيها وال ماء وهاجر أهلها من 
قراهم العائم��ة إلى املدن، فتعرضت 
جمي��ع األحي��اء املائي��ة إل��ى اإلبادة 
التام��ة ومنه��ا )جليب امل��اي( حيث 
ماتت مجاميعه من العطش واجلوع 
وما تبق��ى من هذه الكالب لم نعرف 
مصيره��ا وه��ل هاجرت إل��ى األنهر 

القريبة؟
ذكر أحد الصيادين قبل ثالث سنوات 
بأنه قتل جرواً في مياه ش��ط العرب 
ق��رب جزي��رة )أم الرص��اص( وهذا ما 
ي��دل على هجرته هن��اك لوفرة املياه 

واالسماك. 

كلب الماء العراقي يعود بعد 24 عامًا من الغياب
ثالجة ذكية تلتقط صورا

للمنتجات الموجودة داخلها
أطلقت ش��ركة سامسونغ، ثالجة ذكية ميكنها تتبع النظام 
الغذائ��ي اخل��اص باملس��تعملني والتق��اط ص��ور للمنتجات 

املوجودة بداخلها.
وتتميز الثالجة بوجود شاشة كبيرة تعمل باللمس على أحد 
أبوابها، كما تشمل مس��اعدا صوتيا ذكيا يستجيب لأوامر، 
مثل تشغيل املوسيقى الكالس��يكية، وغير ذلك كما حتتوي 
على كامي��را تلتقط ص��ورا حملتوياتها، وترس��لها إلى هواتف 

املشتركني.
وميك��ن حتمي��ل مجموع��ة م��ن التطبيق��ات ف��ي تصمي��م 
الثالجة، ما يس��مح باس��تعمال التقومي والتلفاز من خاللها، 
وكذلك مش��غل املوسيقى. وتعمل سلس��لة من الكاميرات 
والتطبيق��ات مع��ا، لتوفي��ر املعلوم��ات املطلوب��ة املتعلقة 

باملنزل.
وقال املتحدث الرسمي باس��م سامسونغ، في املؤمتر العاملي 
للجوال، “تُرس��ل املعلوم��ات من جهاز إلى جه��از آخر، وميكن 

السيطرة عليها باستعمال الهاتف”.
وتعد ه��ذه الثالجة واحدة من بني ع��دة أجهزة جديدة المعة 
تعرضها ش��ركة اإللكتروني��ات الكورية اجلنوبي��ة، في املؤمتر 
العاملي للجوال في مدينة برش��لونة اإلسبانية هذا األسبوع، 

حيث تشمل “مطبخ املستقبل” التفاعلي.

الفطر يسبب الهلوسة 
كش��ف علماء األحي��اء من جامع��ة “أوهاي��و” األميركية، أن 
الفطر يحمي نفس��ه من األخطار اخلارجي��ة عن طريق إفرازه 

مادة تسمى “السيلوسيبني”.
ونش��رت مجلة “Evolution Letters“، أن “العلماء درسوا ثالثة 
أن��واع من الفطري��ات، التي تفرز مادة السيلوس��يبني )مركب 
كيميائ��ي مهلوس يوج��د في أكثر من 200 ن��وع من الفطر(، 
فتب��ني أن ه��ذه الفطريات تف��رز مادة السيلوس��يبني حلماية 
نفس��ها من احلش��رات، التي تتنافس معها على موارد النمو 

كاملاء”.
وب��نّي العلماء أيض��ا األثر اإليجابي ملادة السيليوس��يبني على 
األشخاص الذين يّتبعون حمية غذائية للتنحيف، فهذه املادة 
باإلضافة لتسببها في الهلوسة، تعد من املواد التي تقلل من 

الشهية إزاء الطعام.
ويخط��ط الباحثون إلج��راء جتارب أكث��ر على الفط��ر، واملادة 
احملرضة على الهلوسة، الستعمالها في املستقبل في األدوية 

والعقاقير الطبية.

فيروسات اإلنفلونزا تهدد صحة الدماغ
كش��ف علماء أملان أن فيروس اإلنفلونزا الذي يصيب كل عام 

عشرات املاليني من البشر ميكن أن يؤثر في صحة الدماغ.
وأجرى العلماء جتربة على إناث الفئران املصابة بس��اللتني من 
اإلنفلونزا، والحظوا تغيرات طرأت على بنية احلصني ووظائفه 
خالل فت��رة أعقبت اإلصاب��ة باإلنفلونزا. وعل��ى الرغم من أن 
اإلنفلون��زا مرض ينتقل عبر اجلهاز التنفس��ي، إال أنها ترتبط 
في بع��ض األحيان بأعراض عصبية، غي��ر أن العلم لم يدرس 

إلى اآلن تأثير اإلنفلونزا في صحة الدماغ.
ودرس العلم��اء س��الالت H1N1،H3N2،H7N7 وأصاب��وا به��ا 

الفئران اخملبرية. 
واتضح أن س��اللتني منه��ا {H3N2}،}H7N7{ تس��ببتا بإصابة 

الذاكرة بخلل نتيجة تغيرات طرأت على بنية احلصني.

سينما

تتنافس خمس��ة أفالم اجنبية على جائزة 
أفضل فيلم أجنبي في اوس��كار عام 2018 
بينه��ا الفيل��م اللبنان��ي قضي��ة رقم 23، 
مس��جال حضور الفيل��م العربي في احلفل 
االضخ��م عاملياً في مجال الس��ينما حلظة 

فارقة ومهمة.
أب��رز األفالم التي تتنافس على جائزة أفضل 

فيلم أجنبي.

قضية رقم 23 
الفيلم العرب��ي الوحيد الذي متّ ترش��يحه 
إل��ى جوائ��ز األوس��كار، للمخ��رج اللبناني 
زياد دويري. ويتحّدث دويري في ش��ريطه عن 
احل��رب األهلي��ة اللبنانية، وهي ح��رب يرى 
أنه��ا توّقف��ت فقط ولك��ن لم تنت��ِه حقاً. 
طوني جورج حنا، املس��يحي، )ع��ادل كرم( 
يتخاصم مع ياسر عبد اهلل سالمة )كامل 
الباش��ا(، الج��ئ فلس��طيني، األم��ر الذي 
يقود اإلثن��ني إلى احملكمة. ولكن التضخيم 
اإلعالمي يضع لبنان عل��ى حافة االنفجار. 
وح��از املمثل الفلس��طيني كامل الباش��ا 
عل��ى جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم 
خالل مهرجان البندقية الدولي للس��ينما، 
فيما أكد دويري أن ترشيح الفلم إلى جوائز 

األوسكار هو »إجناز لكل لبنان«.

اِمرأة رائعة 
يروي الشريط قّصة امرأة متحولة جنسياً 
تفقد ش��ريكها بطريقة مفاجئة وصادمة 
ف��ي أمس��ية اعتيادي��ة، لتب��دأ بع��د ذلك 

مش��كالتها. أس��رة الفقيد تواجه املمثلة 
األميركية دانيال فيغا، بدور مارينا، وتتعرض 
لها غير مّرة. وش��ارك العم��ل في مهرجان 
برلني السينمائي في شباط/فبراير من العام 
املاض��ي وفاز بجائزة ال��دب الفّضي ألفضل 
سيناريو كما فاز »بجائزة تيدي« التي تكّرم 
األعم��ال املتعّلقة باحلقوق اجلنس��ية. هذه 
هي املرة األولى التي يتم فيها ترش��يح أحد 
ش��رائط اخملرج التشيلي سيباسيتيان ليلو 

إلى نيل جائزة أوسكار.

جسم واحد وروح 
قّصة ح��ب بني ماريا وإندريه اللذين يعمالن 
في ملحمة )مس��لخ للحيوانات( للمخرج 
اجمل��ري إيديك��و إينيدي الذي ح��از في العام 
1989 عل��ى جائ��زة كبي��رة ف��ي مهرج��ان 
كاّن الدول��ي. وعندم��ا يخلد إندري��ه وماريا 
إلى الن��وم، يلتقي��ان في األح��الم، فهما ال 
يتواص��الن فق��ط خ��الل س��اعات العمل. 
ال   ، غزال��نينْ بهيئ��ة  الش��خصان  ويلتق��ي 
إنس��انني كما هن��ا ف��ي الواق��ع. ويضفي 
ه��ذا اللق��اء »احليواني« ش��يئاً م��ن الرقة 
عل��ى الش��ريط ال��ذي كان ميك��ن أن يكون 
بغاية البش��اعة والفظاعة. وكم��ا »امرأة 
رائع��ة« ش��ارك » جس��م واح��د وروح« في 
مهرج��ان برلني الس��ينمائي وحصد اجلائزة 
الكب��رى »ال��دب الذهب��ي« كما ح��از أيضاً 
على جائ��زة فيبريتش��ي )FIPRESCI( وهي 
جائزة تخصص لأعمال التي »تكشف عن 
األعماق الغامضة للذات البش��رية عبر ما 

يخّصها، ما يؤذيها ويجعلها تأمل.

بدون حب 
أليكسي الطفل صاحب االثنينْ عشر عاماً 
ليس س��عيداً بس��بب طالق والدي��ه، ولذا 
يخرج م��ن البي��ت، فتأتي الش��رطة وتبدأ 
عملي��ات البح��ث. يريدن��ا اخملرج الروس��ي 
أندريه زفياغينتسيف أن نصّدق أن الشريط 
س��يدور ح��ول الطف��ل ولكن لي��س حقاً. 
»بدون حب« ش��ريط يصّور الوالدين قبل أي 
ش��يء آخر وكفاحهم من أجل العثور على 
طفلهم��ا الضائع في موس��كو الضخمة. 
الشريط من زاوية معّينة صورة عن اجملتمع 
الروس��ي املعاص��ر والقيم الروس��ية. وفاز 
»بدون ح��ب« بجائ��زة جلن��ة التحكيم في 
مهرجان كاّن في العام الفائت وهو شريط 

يستحق املشاهدة.

 الساحة 
يعيد اخملرج السويدي روبن أوستلَند تفكيك 
الوس��ط الفني في عالم اليوم عبر شريط 
يتمّيز بالكوميديا الس��وداء. ويروي الفيلم 
قّصة رجل س��ويدي يتوّلى مهّمة التسويق 
ألحد العروض في معرض، حتى اآلن يبدو كّل 
شيء عادّياً ولكن أوستلَند يذهب بعيداً في 
العمل ليظهر مدى الفس��اد الذي يش��وب 
»الس��احة الفني��ة« وكذلك مدى اجلش��ع 
البش��ري الذي ميكن أن يكون عليه اإلنسان 
»الساحة« حاز على السعفة الذهبية في 

مهرجان كاّن السينمائي في العام 2017.

متابعة الصباح الجديد:
بالرغ��م م��ن انتش��ار التطبيقات 
لوس��ائل  اإللكتروني��ة  واملواق��ع 
االتصال والت��ي تتيح التعارف على 
أشخاص جدد، نشر موقع »أوديتي 

س��نترال« تقريرًا عن ش��جرة بلوط 
أملاني��ة تعود ل� 500 عام، تقع داخل 
غاب��ة دوداور ش��مال أملاني��ا، تعرف 
كتميم��ة للزواج حي��ث إنها توفق 
بني العزاب وتس��اعدهم في العثور 

على احلب.
حتتوي الش��جرة على صندوق بريد 
مخصص لوضع الرس��ائل من قبل 
أش��خاص يبحثون ع��ن احلب على 
أم��ل أن يقرأه��ا أحد وي��رد عليها، 

ويقوم بإرس��الها مع ساعي البريد، 
ويقال إنها كانت سبًبا في أكثر من 
100 حالة زواج معروفة بني الناس.

وأوضح ساعي البريد الذي يبلغ من 
العمر 72 عاماً أن الش��جرة تتلقى 

في الع��ام نحو 1000 رس��الة، وأن 
ش��رط فتح الرس��ائل هو إذا قمت 
بفت��ح رس��الة ال تريد ال��رد عليها 
يجب أن تعيدها إلى الش��جرة مرة 
ثانية كي يعثر عليها شخص آخر.

األفالم المرّشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي
في أوسكار 2018

ملونشريط

شجرة بلوط سبب في 100 حالة زواج

كلب املاء
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العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
ح��اول أن تتكتم يا عزي��زي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا س��يفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك س��تجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتش��بث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعات، أو خالفات، أوجدل في هذا اليوم. 
انتبه لصحتك وانظر إلى الفرص املتاحة، فقد 
حتقق ضربة اقتصادية ناجحة، إال أنك تتحفظ 

في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعك غير املدروس جتاه اآلخرين، قد يدفعك 
إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى 
تتجنب ذلك. عليك أن تراعي ظروف الشريك 
وأوضاعه العائلي��ة، وذلك يوفر عليك الكثير 

من املشكالت.

بره��ن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غي��ر مري��ح. يحمل إلي��ك هذا الي��وم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتس��يطر عل��ى انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوم��اً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفس��ك 
مضطراً إلى حتّم��ل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الش��ريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

م��ا تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تق��ّدم أو تؤخ��ر، وجتاوز ذلك ليس إال مس��ألة 
وقت. غيوم بس��يطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الش��ريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مش��روع مه��م للغاي��ة يدفعك إل��ى إعادة 
النظر في حس��اباتك مج��دداً، وخصوصاً أن 
مس��تقبلك املهن��ي يتح��ّدد وفق��اً للنتائج. 
نظرت��ك إلى احلياة س��تختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتف��اؤل س��يكون ه��و احلّل املناس��ب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياس��اً مبا قد تتطلبه 
املرحل��ة املقبلة. أجواء إيجابي��ة في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفان إل��ى جانبك في األيام 
املقبل��ة، فح��اول أن تس��تفيد م��ن الوضع 
ق��در املس��تطاع لتحقيق مكاس��ب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلق��ى اتصاالت متع��ددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االس��تفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برس��الة واضحة وحاس��مة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤل��ؤ o نوع ق��دمي من اخلط 
العربي.

8. ض��وء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للس��ؤال عن ش��خص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األش��ياء مما ي��ؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o )6. جه��از الع��روس )ف��ي اخللي��ج

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد  ـ هشام السلمان*
الش��باب  جلن��ة  رئي��س  التق��ى 
والرياضة البرملانية النائب جاس��م 
محمد جعفرفي مكتبه الرس��مي  
رئيس اللجن��ة الباراملبية الوطنية 
العراقي��ة د. عقي��ل حمي��د ونائبه 
خالد رش��ك ورئيس جلن��ة اخلبراء د. 
احم��د العاني وذل��ك للتباحث في 
امكاني��ة زي��ادة امليزانية اخملصصة 
الع��ام  له��ذا  الباراملبي��ة  للجن��ة 
2018ال��ذي تنتظر في��ه الباراملبية 
مش��اركة مهمة وكبي��رة في دورة 

االلعاب االسيوية في جاكارتا.
تخلل��ه  ال��ذي  اللق��اء  ومتخ��ض 
التباح��ث م��ع ع��دد م��ن أعض��اء 
اللجن��ة املالي��ة ف��ي البرمل��ان  عن 
التوصل الى مشتركات تفضي الى 
معاجلة النقص احلاصل في ميزانية 
الباراملبية والذي ش��هده  اللجن��ة 
العام املاضي 2017 ما اثر ذلك على 
مش��اركاتها اخلارجية وواصل عدد 
من املسؤولني في اللجنة الباراملبية 
جهوده��م  العراقي��ة  الوطني��ة 
احلثيثة ألجل زيادة ميزانية اللجنة 
الباراملبي��ة ف��ي موازنة ه��ذا العام  
2018 والت��ي ستس��هم كثيرا في 
رفع الضغوطات املالية  التي تعاني 

منها .
وذك��ر مصدر في اللجنة الباراملبية 
ان ه��ذه اجلهود أثم��رت عن العمل 
لزيادة امليزانية م��ن خالل خطابات 
رس��مية موجهة من جلنة الشباب 
والرياضة  ال��ى  اللجنة املالية في 
البرملان العراقي  بعد ان متت مقابلة 
ع��دد من اعض��اء مجل��س النواب 
وف��ي املقدمة منه��م  رئيس جلنة 
الش��باب والرياضة جاسم محمد 
جعفر الذي س��اند جه��ود اللجنة 
الباراملبية من خ��الل تبنيه االفكار 
التي طرحت امام��ه واملعاناة التي 
تواج��ه العمل الرياض��ي الباراملبي 

العراقي  الس��يما والع��راق مقبل 
على مشاركات مهمة جدا.

الوطنية  الباراملبية  اللجنة  وعانت 
كثي��را  املاض��ي  الع��ام  العراقي��ة 
بسبب انخفاض ميزانيتها الى حد 
كبي��ر , االمر ال��ذي جعلها تعيش 
ظروف��ا مادي��ة صعبة اث��رت كثيرا 
على عملها اليومي ومش��اركاتها 
اخلارجي��ة برغم من كل املس��اعي 
املكت��ب  بذله��ا  الت��ي  الكبي��رة 
الدكتور عقيل  برئاس��ة  التنفيذي 

حميد.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية
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إدارة جديدة لرابطة 
المدربين العراقيين

جمال صالح مديرًا 
رياضيًا لنادي الشارقة

»البولنغ« يبدأ تحضيراته 
للبطولة العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضيف مقر احتاد الكرة امس االثنني املؤمتر االنتخابي 
الختيار مجلس ادارة جديد لرابطة املدربني العراقيني 
ومايترت��ب عليه��ا م��ن اختي��ار ممثل له��ا للدخول 
ف��ي الهيئة العام��ة الحتاد كرة الق��دم والتي تتهيأ 
النتخاب��ات مجلس ادارة جديد ف��ي احلادي والثالثني 

من شهر ايار املقبل.
املؤمتر الذي  ش��ارك فيه 82 مدربا من حملة شهادة 
التدريب االس��يوية فئة )a ( شهد ترشح 13  مدربا 
جملل��س ادارة االحتاد املؤلف من 7 اش��خاص حيث فاز 
كل م��ن عب��اس عبي��د 63 صوتا ورحي��م حميد 61 
وفيص��ل عزي��ز 59 صوت��ا وقحطان جثي��ر 59 صوتا 
وعلي هادي 56 صوت��ا وعادل نعمة 52 صوتا واحمد 
خلف 43 صوتا ، فيما لم يفلح اخلمسة االخرون في 
احلصول على النس��بة املطلوب��ة . فيما لم يحصل 
املرشحون االخرون ناظم شاكر وسعد حافظ وعبد 
الكرمي فرح��ان وعبد الكرمي حس��ني وطارق طعيمه 

وحسن عباس على االصوات املطلوبة .
وتاجل االعالن عن عملية توزيع املناصب بني الفائزين 
واختي��ار ممثل للرابطة في الهيئة العامة الحتاد كرة 
الق��دم لتمثيلها في انتخاب��ات مجلس ادارة االحتاد 
املق��ررة في احلادي والثالثني من ش��هر اي��ار من هذا 

العام.

أبو ظبي ـ وكاالت:
عقد مجلس نادي الش��ارقة لكرة القدم، اجتماعه 
ال��دوري برئاس��ة عبد اهلل العجل��ة، وحضور كامل 
األعضاء، وناقش األمور املتعلقة بالنش��اط، واطلع 
عل��ى التقاري��ر املرفوعة م��ن اإلدارات اخملتلفة.. وقرر 
اجملل��س، تعيني الدكتور جمال صال��ح، مديرًا رياضًيا 
للنادي، ليكون مسؤوالً عن كامل النشاط الرياضي 

بالنادي.
كما قرر اجمللس تش��كيل جلنة فنية برئاس��ة املدير 
الرياض��ي، وعضوية م��درب الفري��ق األول، الوطني 
عب��د العزي��ز العنب��ري، وم��درب الفري��ق الردي��ف، 
واملش��رف الفني على املراحل السنية، ومدير شؤون 

االحتراف.
ومت بعد نهاية االجتماع، التعاقد مع الدكتور جمال 
صالح، بحض��ور عبد اهلل العجلة، على أن يباش��ر 
مهام عمله بداية من اليوم.. وجتدر اإلش��ارة إلى أنه 
مت في آيار 2017، دمج نادي الش��ارقة ونادي الشعب، 

حتت مسمى نادي الشارقة.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
يب��دأ يوم اخلمي��س املقبل الثامن من ش��هر آذار اجلاري 
معس��كر املنتخب الوطني للبولن��غ في قاعة املكس 
مول في املنصور اس��تعداداً للمش��اركة في البطولة 
العربية التي تضيفها س��لطنة عم��ان ابتداء من 24 

آذار اجلاري.
اعلنت ذلك عضو احتاد البولنغ، أسماء إبراهيم، وبينت 
ان املنتخب س��ينتظم ي��وم اخلميس باش��راف املدرب 
عامر عنيد لفئة الرجال وماهر عبد احلس��ني للنس��اء، 
موضحة ان تشكيلة منتخب الرجال تضم الالعبون ) 
صفاء محمد وثائر عبد احلسني واحمد سلمان وحيدر 
جليل وحيدر احمد وامير حيدر(، فيما تتألف تشكيلة 
املنتخ��ب النس��وي من الالعب��ات )منى خوش��و واألء 
عبد احلس��ني وش��مس ماهر وديانا زياد(، واش��ارت إلى 
ان احلكم س��الم عنيد سيش��ترك في إدارة منافسات 
البطولة العربية، فيما س��يكون رئي��س احتاد البولنغ، 
لي��ث تومي رئيس��اً للوفد ال��ذي يضم عض��و االحتاد، 

مصطفى محمد إداريا.
واوضح��ت ان أكرم عدنان يش��غل حاليا منصب أمانة 

سر احتاد البولنغ خلفاً للراحل ندمي اسطيفان.

بغداد ـ الصباح الجديد:

مب��اراة لن تغادر الذاكرة، مس��اء 
أمس، عندما عاد فريق اجلوية من 
رحلته إلى البحرين، عندما حقق 
ف��ي مباراته امام فري��ق املالكية 
حلساب اجلولة الثالثة من بطولة 
كأس االحتاد اآلس��يوي فوزاً باهراً 
وقلب تأخره بثالثة أهداف لهدف 

إلى فوز باربعة اهداف لثالثة.
برغ��م ان فري��ق املالكي��ة تقدم 
بثالث��ة أهداف ف��ي الدقائق 8 و9 
ع��ن طري��ق عي��ى عب��د الوهاب 
البري وأس��راء عام��ر حموية في 
الصق��ور  ان  اال   ،14 الدقيق��ة 
الدراماتيكية  املب��اراة  جنحوا في 
عندما قلصوا الفارق أوالً بامضاء 
احملترف السوري، زاهر ميداني في 
الدقيقة 28 واضاف امجد راضي 
الهدف الثاني ف��ي الدقيقة 70، 
ثم س��جل حم��ادي احمد هدف 
التعدي��ل في الدقيق��ة 79 وفي 
أمج��د  90+1 س��جل  الدقيق��ة 
راضي الهدف الراب��ع، وهو هدف 
الف��وز الذي اس��هم ف��ي تصدر 
ول��ه  اجملموع��ة  ترتي��ب  اجلوي��ة 
7 نق��اط متفوق��اً عل��ى اجلزيرة 
االردني بف��ارق األه��داف واالخير 
فاز على الس��ويق العماني أمس 
بثالثة أهداف لهدفني، فيما يبلغ 
رصي��د املالكية البحرين 3 نقاط 
باملرتب��ة الثالثة واخيراً الس��ويق 

رابع اجملموعة االولى بال نقاط.
إلى ذلك، أعلن االحتاد اآلس��يوي، 
تأجي��ل مباراتني في كأس االحتاد، 
كان م��ن املق��رر إقامتهم��ا ف��ي 
الع��راق، حت��ى نيس��ان املقب��ل، 

في انتظ��ار قرار نظي��ره الدولي 
)الفيفا(، برف��ع احلظر عن خوض 
الرس��مية  الدولي��ة  املباري��ات 

هناك.
وكان من املفترض أن يلعب الزوراء 
على أرضه مع املنامة البحريني، 
اليوم، في حني يلتقي نادي القوة 

اجلوي��ة ، مع املالكي��ة البحريني، 
13 آذار اجلاري.

وس��مح االحتاد اآلسيوي واألندية 
العراقيني  املش��اركة للفريق��ني 
لك��ن  مباري��ات،  بتضيي��ف 
الفيفا لم يس��مح بع��د للعراق 

باستضافة مباريات رسمية.

وق��ال االحتاد اآلس��يوي ف��ي بيان 
»أكد الفيفا أن قرار رفع احلظر عن 
خوض مباريات في العراق يسري 
فق��ط عل��ى املباري��ات الدولي��ة 
كأس  »مباري��ات  الودية«.وتاب��ع 
االحت��اد اآلس��يوي ليس��ت ودية، 
لذلك ال ميكن إقامة املباريات في 

الع��راق، إال بعد صدور قرار جديد 
الفيفا«.وأض��اف  مجل��س  م��ن 
الفيف��ا س��ينعقد  أن مجل��س 
خ��الل يوم��ي 15 و16 آذار اجلاري، 
لذلك قرر االحتاد اآلسيوي تأجيل 
16 و17  املبارات��ني حت��ى يوم��ي 
نيس��ان املقبل.. وسيعلن االحتاد 

اآلس��يوي، م��كان املبارات��ني في 
كأس االحت��اد، بعد ق��رار مجلس 

الفيفا بشأن العراق.
م��ن جان��ب اخ��ر، تنطل��ق اليوم 
 18 الثالث��اء منافس��ات اجلول��ة 
من ال��دوري املمتاز بك��رة القدم 
باقام��ة مبارات��ني، جتم��ع االولى 
فريق��ي الديواني��ة وضيفه نفط 
اجلنوب على ملعب ملعب عفك، 
فيما يش��د فري��ق زاخ��و الرحال 
ص��وب محافظة البص��رة للقاء 
فري��ق البحري على ملعب الزبير، 
وتتواص��ل مباري��ات اجلول��ة يوم 
االربع��اء وذلك باجراء مواجهتني، 
فف��ي ملع��ب التاجي س��يكون 
الكهرب��اء وضيفه  فري��ق  لق��اء 
فريق احلس��ني، ويحتضن ملعب 
ميس��ان لقاء اهل الدار وضيفه 

فريق الزوراء متصدر الدوري.
وتس��تكمل مباريات اجلولة يومي 
اخلمي��س واجلمع��ة، حي��ث تق��ام 
اخلميس 3 مباري��ات، اولى املباريات 
الطلب��ة وضيفه  س��تجمع فريق 
الس��ماوة عل��ى ملعب الش��عب 
الدولي، ويحتضن ملعب الصناعة 
املين��اء  وضيف��ه  النف��ط  لق��اء 
البص��ري، ويضي��ف فري��ق امان��ة 
بغداد على ملعب��ه فريق النجف، 
وجتري يوم اجلمع��ة مباراتني، ففي 
االولى يلتقي فريقا احلدود وضيفه 
كربالء، وفي املباراة الثانية سيحل 
فريق الصناعات الكهربائية ضيفاً 
على فريق نفط الوسط تقام على 
النج��ف، وتختتم مباريات  ملعب 
اجلولة يوم الس��بت املقبل، باقامة 
القمة اجلماهيرية التي س��تجمع 
القوة اجلوية والشرطة على ملعب 

الشعب الدولي.

صقور الجوية يحلقون ويقلبون تأخرهم إلى فوز على حساب المالكية
إجراء مباراتين اليوم في الجولة 18 للممتاز

العبو اجلوية يحتفلون بالفوز »أمس«

الباراملبية تلتقي جاسم محمد جعفر
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العواصم ـ وكاالت:

ابتعد برشلونة بصدارة الليجا، بفوزه 
عل��ى أتلتيك��و مدريد، به��دف دون رد، 
ضم��ن اجلول��ة ال���27 من املس��ابقة، 
مبلع��ب كامب نو، أول امس.. وس��جل 
هدف اللقاء الوحيد، ليونيل ميس��ي، 
م��ن ركلة حرة مباش��رة، في الدقيقة 

.26
ورفع برش��لونة بذلك رصيده، إلى 69 
نقط��ة، بف��ارق 8 نقاط ع��ن وصيفه، 

أتلتيكو مدريد.
واقترب ريال سوس��ييداد من الدخول 
نحو املنطقة الدافئة ببطولة الدوري 
اإلس��باني لك��رة القدم، عق��ب فوزه 
الثم��ني 2 / 1 على ضيف��ه ديبورتيفو 
أالفيس في املرحلة السابعة والعشرين 
للمسابقة، سجل سوسييداد هدفني 

مبكرين حمال توقي��ع هيكتور مورينو 
تكف��ل  فيم��ا  أيارامن��دي،  وآس��يير 
ألفونس��و بي��درازا بتس��جيل ه��دف 

أالفيس الوحيد في الدقيقة 39.
رف��ع سوس��ييداد، ال��ذي حق��ق فوزه 
الثاني ف��ي مباريات��ه األرب��ع األخيرة، 
رصيده إلى 33 نقطة في املركز الثاني 
عش��ر، بفارق نقطتني أم��ام أالفيس، 

الذي تراجع للمركز السادس عشر.
إلى ذل��ك، واصل املتصّدر مانشس��تر 
س��يتي، املض��ي قدم��ا نحو حس��م 
اللقب مبك��را، بتغّلبه عل��ى ضيفه، 
حامل اللقب تشيلس��ي 1-0 مس��اء 
أول أمس، في اجلولة ال� 29 من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وس��ّجل برناردو س��يلفا، هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 46، ليرتفع رصيد 
مانشستر س��يتي بهذا الفوز إلى 78 
نقطة في الص��دارة، بفارق 19 نقطة 

عن مطارده مانشس��تر يونايتد الذي 
يلتق��ي مس��اء االثنني مع كريس��تال 
باالس في ختام املرحلة، أما تشيلسي، 
فتجّم��د رصي��ده عن��د 53 نقطة في 
املركز اخلامس، وبات يبتعد عن صاحب 

املركز الرابع توتنهام بفارق 5 نقاط.
وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن 
مانشستر سيتي يتصدر البرميييرليج 
بفارق 18 نقطة عن وصيفه ليفربول، 
كأكب��ر ف��ارق ف��ي ال��دوري اإلجنليزي 
كان  عندم��ا   ،2006 آذار   11 من��ذ 
يتقدم تشيلس��ي بنفس الفارق على 

مانشستر يونايتد.
مانشس��تر  أن  الش��بكة  وأضاف��ت   
س��يتي أكمل 902 متري��رة أكثر من أي 
فريق في البطولة خالل مباراة واحدة، 

منذ موسم 2004-2003.
مسلس��ل  آرس��نال  فري��ق  وواص��ل 
الس��قوط وتلقى هزمية جديدة خارج 

دي��اره أم��ام برايت��ون بنتيج��ة )1-2(، 
على ملع��ب »ويذدين س��تاديوم«، في 
اجلولة التاس��عة والعش��رين للدوري 
اإلجنليزي لكرة القدم .. س��جل ثنائية 
برايتون لويس دان��ك وجلني موراي في 
الدقيقت��ني 7 و26 في ح��ني أحرز بيير 
إميري��ك أوبامي��اجن ه��دف آرس��نال في 

الدقيقة 43.
ورفع برايت��ون رصيده مع مديره الفني 
كري��س هيوت��ون إل��ى 34 نقط��ة في 
املركز العاش��ر وقطع خط��وة كبيرة 

نحو البقاء.
في ح��ني جتمد رصي��د آرس��نال الذي 
تلقى اخلس��ارة الثالثة عل��ى التوالي 
بالبرميييرليج عند 45 نقطة في املركز 
السادس بعد سقوط جديد مع مدربه 
الفرنس��ي آرس��ني فينجر الذي عاش 
90 دقيق��ة حت��ت حص��ار الالفتات من 

مشجعي اجلانرز املطالبني برحيله.

في البطوالت األوروبية لكرة القدم

برشلونة يتقدم نحو لقب الليجا.. ومانشستر سيتي يقترب من الحسم المبكر

تقرير

ميسي يسجل في شباك اتلتيكو

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

سان جيرمان ـ الريال
ليفربول   ـ بورتو

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  املنتخ��ب  يش��ارك 
للمالكمة في بطولة العرب التي 
س��تقام في السودان مطلع شهر 
نيس��ان املقب��ل، اعلن ذل��ك امني 
سر االحتاد، عبد الرضا علي، واشار 
إلى ان املنتخب يواصل معس��كره 
التدريبي حاليا في قاعة املدرس��ة 
امل��الك  باش��راف  التخصصي��ة، 
التدريب��ي بقي��ادة محس��ن عب��د 

احلس��ن وماج��د حمي��د وعب��اس 
كل��ف ومحم��د مح��ل، وب��ني انه 
سيتم اختيار 12 مالكما للبطولة 

املقبلة.
وذك��ر انها تع��د محط��ة مهمة 
للمالكمني قبل االستحقاق االبرز 
وه��و املش��اركة في بطول��ة دورة 
األلعاب اآلس��يوية بنس��ختها ال� 
18 التي س��تقام في إندونيس��يا 
اواخ��ر ش��هر آب وتس��تمر حت��ى 

مطلع شهر أيلول املقبلني.
واوض��ح ان احت��اده س��ينظم على 
حلب��ة نادي الش��باب يوم اخلميس 
املقب��ل 8 آذار منافس��ات بطول��ة 
االندي��ة لفئ��ة الش��باب موالي��د 
ف��ي ض��وء  وس��يتم   2001/2000
نتائجها النهائية اختيار تشكيلة 
منتخب الش��باب باملالكمة الذي 
سيشارك في بطولة آسيا بتايالند 

شهر آيار املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 متك��ن املدرب، جب��ار حميد، احملترف 
في تدري��ب نادي قالل��ي، احد اندية 
دوري الدرج��ة الثاني��ة في البحرين، 
من قي��ادة فريقه للف��وز على فريق 
اإلتفاق بهدفني نظيفني، سجلهما 
س��الم املاض��ي ومبارك الش��ريدة، 
بعد تق��دمي مس��تويات فنية جيدة 

اشاد بها املتابعون.
وقال حمي��د: انه س��عيد بتحقيق 
الفوز في اجلولة 13 للدوري، وان هذا 
الفوز يس��هم في تقدم فريقه في 
ترتي��ب االندية املش��اركة. وذكر: ان 

النق��اط الثالث ج��اءت بعد اجتهاد 
الالعبني فوق املس��تطيل االخضر، 
التدريبي،  املالك  توجيهات  وتطبيق 
الذي يضم رئيس��ي اجلهاز التريبي 
محم��د التميمي واحم��د محمود، 
ومدي��ر الفريق إبراهي��م أبو مطيع، 
فيما تضاع��ف إدارة النادي الدعم، 
برئاسة جمعة شريدة، وامني السر 

جمال سعيد.
وتابع: ان النق��اط الثالث تعد دافعاً 
مهم��ا للفري��ق م��ن أج��ل تق��دمي 
االفضل في املباريات املقبلة وحتسني 
موقفه في الترتيب. مشيدا بوقفة 

جمهور الفري��ق مع املالك التدريبي 
والالعب��ني، وحرصه��م الكبير على 
املؤازرة واملس��اندة ف��ي املباريات، ما 
يسهم في مضاعفة اجلهود وتقدمي 

عطاء اكثر في املباريات.
يش��ار إل��ى ان فري��ق قالل��ي وصل 
إلى دور ال��� 16 لبطولة كأس ملك 
البحرين، لكنه خس��ر ذهاب��ا وإياباً 
امام احلد ليودع املنافسات التي توج 
بلقبه��ا فريق النجم��ة بفوزه على 
احمل��رق بفارق ركالت اجل��زاء 4/5 بعد 
التعادل في الوق��ت االصلي بهدف 

لكل منهما في اللقاء النهائي.

البارالمبية تلتقي رئيس لجنة الشباب 
والرياضة وعدد من نواب البرلمان

قبضات الوطني في نزاالت
 العرب والشباب ببطولة آسيا

جبار حميد يقود قاللي للفوز على اإلتفاق 

ألجل زيادة ميزانيتها المالية  لعام 2018

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئي��س جلن��ة االنضباط 
التابع��ة لالحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم ط��ه عب��د حاالت��ه عن 
جملة من القرارات اخلاصة على 
ظ��ل األح��داث التي ج��رت في 
اجلولة املاضية ال��دوري الكروي 

املمتاز.
وقال رئيس للجنة  االنضباء طه 
عبد حالته في تصريح صحفي 
أن "اللجنة قررت بعد اجتماعها 
امس االثنني عن معاقبة مدرب 
نادي نف��ط اجلنوب )عادل ناصر( 
ثالث��ة مباريات وتغرمي��ه  مليون 

دين��ار عل��ى خلفي��ة األح��داث 
الت��ي رافق��ت مب��اراة فريق��ه 
نفط اجلنوب م��ع فريق الطلبة 
على ملع��ب الش��عب الدولي 
، باإلضاف��ة إل��ى معاقبة العب 
نادي الطلب��ة أركان عمار  ثالثة 

مباريات  لنفس االسباب".

وإش��ار إل��ى أن اللجن��ة ق��ررت 
أيض��ا معاقبة مس��اعد مدرب 
نف��ط ميس��ان واث��ق كاظ��م 
 مب��اراة واح��دة ومعاقبة  العب 
نادي نفط الوس��ط فاضل كرمي 
مبارات��ني”.. كما، أص��درت جلنة 
املركزي،  الكرة  باحتاد  االنضباط 

عقوبة بحق مدرب فريق كربالء 
حيدر محمود، وأوضحت انتهاء 

عقوبة جماهير الديوانية.
وق��ال نائ��ب رئيس احت��اد الكرة 
ف��ي تصريح��ات  عل��ي جب��ار، 
صحفية إن جلنة االنضباط في 
االحتاد قررت معاقبة مدرب كرة 

كربالء حي���در محمود، لنهاية 
ال��دوري  م��ن  األول��ى  املرحل��ة 
املمتاز، أي الدورين املتبقيني من 
املرحل��ة، وتغرميه ملي��ون دينار 
اإلنذار بعقوبة أش��د  وتوجي��ه 
في حال تكرار إس��اءات�ه خ�الل 

املباري�ات.

أنضباط الكرة يحرم مدربي كربالء ونفط الجنوب 
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...بس الجالل اتغير

جمال جصاني

عندم��ا وقع��ت طركاع��ة التحال��ف ب��ن البع��ث واحلزب 
الشيوعي العراقي العام 1973، التي انتهت بهزمية ماحقة 
حلقت بالش��يوعين وشبكة تنظيماتهم ونفوذهم، عندما 
ورطت القيادة آنذاك كوادرها وأعضاءها وجماهيرها بالسير 
طوعاً الى حيث الغايات التي رسمها من اغتال "اجلمهورية 
األولى" وقف طيب الذكر ش��مران الياسري )ابو كاطع( ضد 
ذلك االنتح��ار الذاتي حلزبه قائالً: )الزم��ال نفس الزمال بس 
اجل��الل اتغير( أي أن القتل��ة و)املنحرفون( ل��م يتغيروا إال ب� 
)اجل��الل( حلاجات املرحل��ة اجلديدة )ارتفاع منس��وب الثورية 
والتوجه��ات اليس��ارية بداية الس��بعينيات( ومن األهمية 
مبكان اإلش��ارة الى أن أبو كاط��ع قد توقف عن الكتابة بعد 
طلب احلزب احللي��ف )البعث( ذلك من احلزب الش��يوعي...! 
وهذا يذكرن��ا بتحذيرات زرق��اء اليمامة لقومه��ا: )إني أرى 
ش��جراً من خلفها بش��ر...( لم يصدقوه��ا وكذبوها وجرى 

عليهم ما جرى.
قصتن��ا ه��ذه نوردها لتكرار مش��هد إعادة تدوي��ر "اجلالل" 
لكتل وأحزاب وجماعات حقب��ة ما بعد الفتح الدميقراطي 
املب��ن؛ حيث اعتادت على تغيير أس��مائها وعنوانيها وعدد 
من ممثليها، مع كل جولة انتخابية، لصالح أسماء وعناوين 
جديدة تتهادى على آخر إيقاعات وأهازيج التغيير واإلصالح 
واملدني��ة واحلداثة وغي��ر ذلك م��ن البضائ��ع الرائجة. هذه 
الصعوبة والعسر في حصول التغيير املنشود، تستند الى 
ذلك احلط��ام الهائل من اخلراب املادي والقيمي والنفس��ي، 
ال��ذي خلفته أربع��ة عقود من الهيمن��ة املطلقة خمللوقات 
ومؤسس��ات وش��عارات "جمهوري��ة اخل��وف"، وبع��د ذلك 
تلقف��ت القوى واجلماعات التقليدية واملتخلفة واملتحالفة 
عملي��اً مع واجهات "الفلول"، حيث ش��كلوا ج��داراً صلداً 
أمام أية محاولة جدية النتش��ال مش��حوفنا املشترك من 
هذه القس��مة العاث��رة )إع��ادة تدوير اجلالل( وه��ذا اإلدراك 
يس��اعدنا في تلمس الس��بيل الى نهاي��ة النفق. صحيح 
أن عددا من االس��تبيانات واالس��تطالعات تشير الى وجود 
تعاط��ف مع محاوالت تغيي��ر هذا الواقع البائ��س والراكد، 
وميل الختيار ش��خصيات مهنية )تكنوقراط( ومس��تقلة 
وبعي��دة ع��ن األح��زاب الطائفي��ة والتقليدي��ة واالجتاهات 
املدني��ة؛ لكن العث��ور على مثل هذه البدائل، مهمة ش��بة 
عس��يرة، ومن يتقمص مثل هذه األدوار في املشهد الراهن، 
ميكن أن يلحقوا أبلغ األضرار بسمعة هذه البدائل الواقعية 
واحلضاري��ة، التي م��ا زالت بحاج��ة الى الكثي��ر من اجلهد 
والوعي والوقت كي تتش��كل مالمحه��ا وتتكامل قدرتها 

وهويتها املتنافرة وكل هذا احلطام احمليط بنا حالياً.
لكن ووسط هذه املناخات والشروط املتخصصة بإجهاض 
االنعطاف��ات الفتية صوب التغيير، هناك ما يلوح في األفق 
بكونه مغايرا لهذه املعادلة الظاملة؛ حيث ميكن اإلشارة الى 
ما يحدث في إقليم كوردستان بعد التطورات الدراماتيكية 
األخي��رة، وبنحو خاص ف��ي مدينة الس��ليمانية وأطرافها، 
عندم��ا حتول التذمر واالس��تياء لدى قطاعات واس��عة من 
سكانها وشبيبتها، الى بدايات وخطوات واعدة باالنعطاف 
بعي��داً عن الكتل املتنفذة واملثقلة بفض��الت احلرب الباردة 
ويافط��ات التعص��ب القوم��ي والعقائ��دي الضيق��ة، الى 
حي��ث حتديات وهموم عصرنا الواقعية، في احلقوق واحلريات 
واخلدم��ات وامتالك املؤسس��ات احلديثة املناص��رة لكرامة 
اإلنس��ان وحرياته. كان يفترض بالعاصمة االحتادية )بغداد( 
أن تق��ود مثل هذا التح��ول صوب مش��روع الدولة احلديثة 
ومدوناتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية 
واملعرفية واإلعالمية، لكن قبضة القوى والكتل والذهنيات 
التي أشرنا اليها، لم تتراخى وما زالت تواصل مهمة تبديل 

"اجلالل" بكل عزم وإصرار..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حاورها - حيدر ناشي آل دبس:
 لق��اء س��ويدان ممثل��ة مصرية 
مهمة، صعدت سّلم النجومية 
بخط��واٍت ثابت��ة عب��ر اعم��ال 
اظه��رت ابداعها الفن��ي وادوارا 
لفت��ت اليه��ا األنظ��ار، وعده��ا 
البعض من سارقات الكاميرات، 
ول��ذا بدأنا حوارنا معها من هذه 

النقطة، قالت:
- س��رقة الكاميرا، تعني القيام 
بحركة مميزة تلفت االنتباه اليه 
وجت��ذب املتف��رج حت��ى ل��و كان 
املش��هد الدرام��ي لفن��ان اخر، 
وه��ذا االم��ر كان موج��وداً ف��ي 
الس��ابق، ام��ا االن فتوج��د عدة 
زواي��ا للكامي��را، وكله��ا توضع 
بأماك��ن محددة تعّب��ر عن عن 

املشاهد. 
وبالنس��بة لي ف��ي بداياتي كان 
يقال لي "انِك تسرقن الكاميرا" 
وحقيقًة من غير قصد، الن الدور 
الذي اقدمه اعيش في تفاصيله 
م��ن دون تصنع او مبالغة، لذلك 

اعّبر مبا احس��ه جتاه الشخصية 
التي أقوم بتأديتها. 

الوج��وه  يخت��ار  البع��ض   *
اجلميل��ة أحيانا على حس��اب 

االداء، كيف تقيمني االمر؟ 
- احيان��اً ينته��ج مخرجون هذا 
غي��ر صحي��ح،  وه��ذا  النه��ج، 
لكن البد من االش��ارة ان اجلمال 
مطل��وب للفنانة جلذب املتفرج، 
وانا اعد كل النساء جميالت فأن 
لم تك��ن مبالمحها، فبحيويتها، 
او روحه��ا اللطيفة، او انوثتها... 
الخ، اذ ان كل امرأة تتميز بعنصر 

خاص من عناصر اجلمال.
 بالنتيج��ة انا ضد االختيار على 
أس��اس اجلمال فق��ط، فمن دون 
اقناع  املوهب��ة الميكن للفنان��ة 

املشاهد.
 * البطولة هل هي رزق كما قلت 

مرة، ام اثبات للذات.
- ال لي��س حتدي��ا او ش��طارة، انا 
اعم��ل في الوس��ط الفني منذ 

مدة ليس��ت بالقصي��رة واعرف 
تفاصيل وحيثيات مايحصل. ان 
ادوار البطول��ة رزق من اهلل، ومن 
يظن خالف ذل��ك فهو مخطئ، 
نعم توجد منافس��ة ف��ي االداء 
برغ��م ان ل��كل ممث��ل بصمت��ه 
اخلاص��ة ب��ه، إال ان احلدي��ث عن 
ان فالن��ا حتاي��ل، او س��لك طرقا 

يأخ��ذ  او حت��ى  غي��ر مقبول��ة 
فرص��ة غي��ره هذا غي��ر موجود، 
)البي��ت  االخي��ر  فاملسلس��ل 
الكبي��ر( بدأوا بتصوي��ره وانا لم 
اكن ضمن الفريق، لكن بس��بب 
ان الفنان��ة التي من املفترض ان 
تلع��ب الدور م��رت بظرف خاص 
منعه��ا من االس��تمرار، اتصلوا 

بي، فهل هذا حتد؟ 

* م��ا س��بب تقاع��س الفنانني 
في مصر م��ن متابع��ة االعمال 

املسرحية العربية ؟
- ف��ي الس��ابق كان��ت املتابع��ة 
موجودة بس��بب تواص��ل البلدان 
العربي��ة ف��ي م��ا بينه��ا ، وظهر 
كّتاب متميزون من العراق وسوريا 
واالردن... ال��خ، الذين عاصروا فترة 
املصرية،  املسرحية  احلركة  ازدهار 
ورفدوه��ا ايضاً، لكن ف��ي الوقت 
الراهن اثرت الشحة املالية في هذا 
القطاع على ادامة هذا التواصل، 
اذ ان الس��ينما والتلفزي��ون اخذا 
احليز االكبر م��ن اهتمام اجلمهور 
وش��ركات اإلنت��اج، لتؤث��ر بدورها 
على املهرجانات املس��رحية التي 
اصبحت قطرية نوع��اً ما، اضافة 
ال��ى ان صعوبة اللهج��ات احمللية 
لبع��ض الدول ومنه��ا دول املغرب 
العربي حتول دون متابعة اعمالهم 

املسرحية.

 * كي��ف تنظرين ال��ى العاملني 
وراء الكواليس ؟ 

- نح��ن م��ن غي��ر العامل��ن وراء 
الكاميرا ال ميكن لنا تقدمي ش��يء، 
ففري��ق االخ��راج ومدي��ر االضاءة 
واملاكيي��ر  الص��وت  ومهن��دس 
واالزي��اء  الديك��ور  ومصمم��ي 
العش��رات،  وغيره��م  واملونت��اج 
اصح��اب فضل كبي��ر علينا لكي 
نس��عد اجلمهور، فهؤالء اليقلون 
اهمية عم��ن يقف امام الكاميرا، 
وفعالً هم مظلومون الننا نحصد 
النجاح والشهرة والظهور الدائم 
ف��ي االع��الم، فله��م كل التحايا 

واالمتنان.

 * ما اعمالك املقبلة؟
 - مازل��ت اص��ور ف��ي مسلس��ل 
البيت الكبير الذي تعرض حلقاته 
االولى عل��ى قناة النه��ار، وهناك 
ايضاً عروض في السينما لكن لم 

يتم االتفاق النهائي عليها.

لقاء سويدان: البطولة رزق وليس تحد

إضطر املغني العاملي ألتون 
إل��ى وق��ف وصلته  ج��ون 
الغنائية ومغادرة املس��رح 

غاضباً بسبب معجب.
وفي تفاصي��ل ما جرى أنه 
اغنية "ساترداي  اداء  خالل 
نايت" الت��ي طلب خاللها 
الت��ون ج��ون م��ن بع��ض 
ال��ى  الصع��ود  احلض��ور 
املسرح، قام أحد املعجبن 
الواقف��ن أمامه بالضغط 
البيان��و  عل��ى  بإس��تمرار 
والتشويش على اللحن مما 

إضطره إلى التوقف.
وكتب جون عن احلادث عبر 
صفحته اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي 
قائالً:" وضع احد املعجبن 
ي��ده على مفاتي��ح البيانو 

عندما كنت أعزف واستمر 
في ذلك بعدما طلبت منه 
ان يتوق��ف". وأضاف:" كان 
ه��ذا الرجل فظا وش��وش 
االداء ولم يظهر اي احترام 
للع��رض ل��ذا اظه��رت له 
حقيق��ة ش��عوري وغادرت 
املسرح الى حن إخراجه". 
وبع��د إن��زال املعج��ب عن 
املس��رح عاد ج��ون وأكمل 

احلفل بنجاح

اللبنان��ي  الفن��ان  أش��اد 
ب��أداء  احلالن��ي  عاص��ي 
الفنان��ة اللبناني��ة كارول 
س��ماحة في اإلستعراض 
قدمت��ه  ال��ذي  األخي��ر 
 CAROLE A La بعن��وان 

.CHandelle
وكتب عبر صفحته اخلاصة 
على أح��د مواقع التواصل 
لها  متوجهاً  اإلجتماع��ي 
بالق��ول:" كارول الغالي��ة 
رائع��ا  كان  االس��تعراض 
وان��ت ملك��ة بحض��ورك 
واناقت��ك كن��ت وم��ا زلت 

بالتوفيق  كالعادة  مبدعة 
الدائم بإذن اهلل".

وبدوره��ا رّدت كارول عليه 
قائلًة:" كالم رائع من فنان 
أصيل وحقيقي بش��كرك 

كتير عاصي".

أعربت الفنانة ليلى علوي 
ع��ن س��عادتها بانعق��اد 
الس��ينمائية  املهرجانات 
مجموع��ة  ع��رض  م��ع 
األف��الم،  م��ن  كبي��رة 
أنها س��عيدة  موضح��ة 
بافتت��اح مهرجان ش��رم 
الشيخ، في دورته الثانية، 
نافذة  املهرجان  أن  وقالت 
العالم  ي��رى  للعالم كي 
جمال وروعة مصر ومفيد 
بسبب تنشيط السياحة 
وج��ود  أن  موضح��ة 
السينمائية،  املهرجانات 

في كل مصر هو أمر جيد 
م��ن نواح��ي ع��دة منها 
التع��رف عل��ى الثقافات 
على  والتعرف  املتع��ددة، 
ما وصلت إليه الس��ينما 

العاملية.

ألتون جون

ليلى علوي

عاصي الحالني

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
فاز جنم كرة الس��لة األمريكي املعتزل كوبي برايانت بخمسة 
ألق��اب في الدوري األميركي للمحترفن لكنه أكد أنه ش��عر 
بإثارة أكبر من االنتصارات التي حققها مع لوس أجنليس ليكرز 

عندما فاز بجائزة أكادميية فنون وعلوم السينما "أوسكار" 
وبعد تس��لمه اجلائزة ع��ن فيلم الرس��وم املتحركة القصير 
)ديرباس��كتبول( الذي كتبه وأنتجه قال برايانت )39 عاما( في 
مؤمتر صحفي:" أقس��م لكم وبكل صدق ش��عوري أفضل مما 

أحسست به عند الفوز بالبطوالت".
وأض��اف الالعب الس��ابق "وجودي هنا اآلن وإحساس��ي بهذه 

األهمية هو شيء غير معقول.. جنون".
ويعتم��د الفيلم على قصيدة كتبها برايانت في 2015 وأعلن 

من خاللها عن أخر موسم له في دوري السلة األميركي.
والفيل��م الذي أخرجه ج��ون وليامز الفائز باألوس��كار ووضع 
جلن كن موس��يقاه التصويرية مدت��ه خمس دقائق وخالله 

جاء السرد بصوت برايانت نفسه أيضا.
وعن طريق صور رس��مت يدويا يعرض الفيلم حلظات من تألق 
برايانت خالل مسيرته احلافلة مع اللعبة مع سرد يظهر مدى 
التزام النج��م املعتزل باللعبة وتعلقه بها منذ س��ن مبكرة 
حتى أصبح جسمه غير قادر على االستمرار في العطاء على 

املستوى األعلى.
وق��ال النج��م املعتزل ف��ي تصريح��ات صحفي��ة إنه طلب 
مساعدة اإلعالمية األميركية الشهيرة أوبرا وينفري واخملرجة 

التلفزيونية شوندا راميز عند دخوله اجملال الفني.

برايانت.. من نجم كرة 
سلة إلى "بطل أوسكار"

لقاء سويدان مع احملاور

الصباح الجديد - وكاالت:
اليمني��ة بلقيس  الفنان��ة  اختي��رت 
 Arab 30( قائم��ة  ضم��ن  فتح��ي 
ف��ي  األول��ى  النس��خة   )under 30
مجل��ة "فوربس الش��رق األوس��ط" 
التابعة لنس��ختها العاملية، كأكثر 
األشخاص تأثيراً في مجالها وعمرها 
ال يتعدى ال� 30 عاماً، والتي تضمنت 
رواد األعم��ال والفنان��ن واملش��اهير 

واملبتكرين ذوي األصول العربية.
وذلك نظ��راً لنجاحاتها املتع��ددة واملتميزة 
ف��ي مجال الف��ن بوقت يعد قصي��راً، وجناح 
أعمالها التي حتقق مش��اهدات كبيرة عبر 

"يوتب��وب"، وش��عبيتها الكبيرة ب��ن الفئة 
الشبابية.

وأكدت بلقيس سعادتها وفخرها باختيارها 
وتسميتها بن األكثر تأثيراً بن جيل الشباب 
ف��ي الوط��ن العرب��ي، وقالت: "ه��ذا النجاح 
والتميز يشجعني على تقدمي محتوى مفيد 
وهادف سواء في محاضراتي اجلامعية، أو عبر 
وسائل التواصل اإلجتماعي"، مضيفة: "أحب 
دائماً أن تكون رسائلي مؤثرة وإيجابية تفتح 
الطريق للخي��ر في ظل املهاترات املنتش��رة 

وخاصة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي".
وكان��ت بلقي��س قد أعلن��ت اختياره��ا عبر 
املتعددة  اإللكترونية  اإلجتماعية  حساباتها 

ضم��ن قائمة الش��خصيات العربي��ة األكثر 
تأثي��راً حتت س��ن الثالثن وكتب��ت: "بفضل 
من اهلل ث��م بدعمكم.. مت اختياري من ضمن 
قائمة 30 مؤثرا حتت س��ن الثالث��ن من ِقَبل 
مجل��ة فورب��س العاملي��ة م��ع كوكب��ة من 
املؤثري��ن في امليادين السياس��ية واإلعالمية 
والرياضية.. س��عيدة جداً بهذا اإلجناز وحتماً 

القادم أجمل باْذن اهلل".
وتس��تعد بلقيس للمدة املقبلة ألخذ إجازة 
من أجل اس��تقبال مولودها األول وخالل هذه 
املدة س��تطرح أغنية "فيديو كليب" سيتم 
اإلع��الن عنه خالل األس��ابيع املقبلة، عندما 

يتم حتديد موعد عرضها.

بلقيس األكثر تأثيرًا بين الشباب العربي

بغداد - محمد صبيح الخفاجي:
اق��ام املص��ور الصحفي املغترب س��مير 
مزبان معرضه الش��خصي الثامن والذي 
حم��ل عن��وان "الف��رح للجمي��ع" عل��ى 
مبنى س��اعة القش��لة تضمن 50 صورة 
فوتوغرافي��ة جس��د فيها املص��ور الفرح 

بجميع مكوناته.
وق��ال مزبان ع��ن معرضه الش��خصي " 
اله��دف م��ن ه��ذا املع��رض، نق��ل الفرح 

وثقافات العالم الى الشعب العراقي.
وأضاف مزبان: املعرض اس��تغرق أكثر من 
س��نتن من خالل جتولي ب��ن دول العالم 
وتصويري فلكلور وتراث العالم استطعت 
ان اجمع هذه الصور الفوتوغرافية وانقلها 
الى بلدي، مبينا أن من واجبنا نقل كل ما 
يدور في العالم وحتويله الى معارض يراها 
اجلميع. وعن س��ؤالنا م��ن امكانية اقامة 
معرض مش��ترك بن املصورين العراقين 
واألوروبي��ن اش��ار ال��ى ان ه��ذه املعارض 
مكلف��ة مالي��ا ع��ادة، وحتتاج ال��ى دعم 
حكومي، ونحن كمصوري��ن لدينا اتصال 
مباشر مع نقابة الصحفين السويدين، 
وق��د أقمن��ا مع��ارض ملصوري��ن عراقين 

وأوروبين وحضرها كبار الشخصيات في 
البلد وكان له تأثير واضح جلميع املواطنن 

ونال اعجاب اجلميع.
بدوره قال رئيس احتاد املصورين العرب فرع 
العراق صباح اجلماس��ي بأن املعرض نقلة 
نوعي��ة للمص��ور املغترب س��مير مزبان، 
وال��ذي انفرد بإس��لوب خ��اص وابتعد عن 
األس��لوب الكالسيكي اس��تطاع املصور 
باحترافي��ة ان ينق��ل لنا كل ف��رح وتراث 
العالم بصورة مبسطة ويفهمها اخملتص 
واملتلقي البس��يط. واوضح اجلماس��ي ان 
الصورة أصبحت اللغة األساس��ية لكل 

العالم. 

الصباح الجديد - وكاالت:
عاش العالم امس األول ليلة مميزة س��يما 
أنها ستكون عالمة فارقة في حياة الكثير 
من املمثلن واخملرجن والنجوم العاملين اذ 

مت توزيع جوائز األوسكار.
وهذه حملة عن أس��ماء الفائزي��ن باجلوائز، 
وأب��رز األعم��ال الت��ي حص��دت املرات��ب 

األولى:
اخمل��رج املكس��يكي جييرم��و ديل 
تورو فاز بجائ��زة أفضل مخرج 

"the shape of water" عن
املمث��ل البريطان��ي غ��اري 
أولدمان فاز بجائزة أفضل 
 the" ممث��ل عن دوره ف��ي

"darkest hour
املمثل��ة  ف��ازت  كم��ا 
األميركية فرانس��يس 
بجائ��زة  مكدورمان��د 
أفضل ممثل��ة في دور 
 three"رئيس عن فيلم
 billboards outside
 ،"ebbing missouri
أما املمثل األميركي 

س��ام روكويل فحصد جائ��زة أفضل ممثل 
مساعد عن دوره في الفيلم نفسه.

وفازت أليسون جانيي بجائزة أفضل ممثلة 
مس��اعدة عن دورها في فيلم "أي، تونيا" 

أو "أنا، تونيا".
كذل��ك فاز كل من كازوش��يرو تس��وجي 
وديفيد مالينووس��كي ولوس��ي سيبيك 
بجائ��زة أفض��ل مكي��اج وتصفي��ف عن 

."the darkest hour" عملهم بفيلم
"get out"، للكات��ب واخمل��رج جوردان بييل 

فاز بجائزة أفضل سيناريو أصلي.
وف��از جيم��س أيف��وري بجائ��زة أفض��ل 
 Call Me By" سيناريو مقتبس عن فيلم

."Your Name
وفاز م��ارك بريدجز بجائزة أفضل مصمم 
 Phantom" بفيل��م  عمل��ه  ع��ن  أزي��اء 

."Thread
أما الفيلم اللبناني "القضية 23" والذي 
تواج��د جنوم��ه "عادل ك��رم، ريت��ا حايك، 
ديامان��د بو عب��ود" واخملرج زي��اد دويري في 
احلف��ل فلم يحص��د أي جائ��زة لكن هذا 
ال يقل��ل م��ن قيم��ة مش��اركته بحف��ل 

االوسكار.

فلكلور وتراث العالم
 في معرض سمير مزبان

غاري أولدمان وفرانسيس 
مكدورماند األفضل في األوسكار

الصباح الجديد - وكاالت:
تري��د إحدى مس��ؤوالت "املس��اواة" ف��ي أملانيا 
تغيي��ر نش��يد الب��الد الوطني كي يك��ون أكثر 
حيادي��ة فيما يتعلق باجلنس، مب��ا في ذلك إزالة 
أوردت  اآلب��اء"، حس��بما  "أرض  إل��ى  اإلش��ارة 

تقارير صحفية. وذك��رت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" 
األس��بوعية أن كريس��تن روز- مورين��غ اقترح��ت 
استبدال كلمة "فاترالند" والتي تعني "أرض اآلباء" 
بكلم��ة "هامياتالند" ومعناها "الوطن". الصحيفة 
أوردت األحد أن روز- مورينغ اقترحت أيضا اس��تبدال 

كلمة أخرى ذكورية وهي "أخوي" بكلمة "شجاع". 
روز مويرن��غ الناطق��ة باس��م خمس��ة وعش��رين 
مس��ؤوال عن املس��اواة في أهم اإلدارات الفيدرالية 
األملانية، اقترحت القيام بالتغييرات يوم الثامن من 

مارس/ آذار اجلاري واملصادف ليوم املرأة العاملي.

"ذكورية" النشيد الوطني تثير الجدل في ألمانيا
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