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 بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت نائبة عن حتال��ف القوى 
من محافظ��ة نينوى أمس الثالثاء، 
إن قان��ون املوازن��ة تضم��ن مناقلة 
420 ملي��ار دينار م��ن وزارة الهجرة 
واملهجري��ن ال��ى محافظات صالح 
الدي��ن واالنب��ار وديال��ى منها 180 
مليار الى املوصل إلعادة االستقرار 
في تلك احملافظات وإرجاع العائالت 
النازح��ة اليه��ا ، فيم��ا اك��د نائب 
ك��ردي ان املوازنة احلالية س��وف لن 
تشهد أي طعون من قبل التحالف 
احتوائها  لعدم  وذلك  الكردستاني 
عل��ى أي خروق��ات قانوني��ة وه��ي 

سليمة وغير مخالفة للعدالة .
االقتص��اد  جلن��ة  عض��و  وقال��ت   
واالس��تثمار النيابية عن محافظة 
املوصل ن��وره البجاري ف��ي حديث 
خاص لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن" أح��دى فق��رات املوازن��ة التي مت 
التصوي��ت عليه��ا متثل��ت مبناقلة 
420 ملي��ار دينار م��ن وزارة الهجرة 
واملهجري��ن ال��ى محافظات صالح 
الدي��ن واالنب��ار وديال��ى منها 180 
مليار الى املوصل إلعادة االستقرار 
في تلك احملافظات وإرجاع العائالت 
النازحة اليها ، مش��يرة الى وجود" 
فقرة أخرى تتضم��ن اطالق قروض 
للمواطنني  املصارف احلكومية  من 

املدمرة دورهم تس��دد خالل عش��ر 
تل��ك  تتحم��ل  ال  عل��ى  س��نوات، 
القروض اي��ة فوائد في الس��نوات 
اخلمس األولى، وان تتحمل احلكومة 
فوائد الس��نوات االخرى من مبالغ 

وزارة الهجرة واملهجرين"
قرض��اً  هنال��ك  ان  وأضاف��ت:" 
مخصصاً حملافظ��ة نينوى من قبل 
البنك املركزي يبل��غ 84 مليار دينار 
نس��بة فائدت��ه ال تتج��اوز ال���4% 
س��يطلق خ��الل الفت��رة املقبل��ة 
عن طري��ق املصرف العق��اري الذي 
افتت��ح قبل أس��بوع ف��ي احملافظة 
وهي فرصة ستس��اعد األشخاص 
الذين يروم��ون أخذ القروض وإعمار 

بيوتهم املدمرة ".
 وأوردت إن" احملافظة لم تش��ملها 
الثالث  الس��نوات  التعيينات خالل 
املاضية بالرغم من ش��مول االنبار 
ب���4000 درجة وظيفي��ة في قطاع 
التربي��ة"، الفت��ة ال��ى ان" مجلس 
الن��واب صوت على ص��رف الرواتب 
املدخ��رة للموظف��ني الذين دققت 
اس��ماؤهم امني��ا خ��الل س��نوات 
احتالل داعش للمحافظات الغربية 
عل��ى الرغم م��ن محاوالتنا بجعل 
صرف الرواتب كاملة مع اخملصصات 

اال ان ذلك لم يجِد نفعا".
تتمة ص3

في مساٍع إلعادة االستقرار فيها

420 مليار دينار للمحافظات المتضررة
و84 مليار دينار لقروض نينوى

نازحون عائدون الى مناطقهم احملررة في نينوى "ارشيف"

ماهو تأثير مؤتمر الكويت للمانحين
ممثلة أممية تدعو إلى حماية2على مستقبل العراق؟

3ضحايا العنف الجنسي لـ"داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئي��س التحال��ف الوطني، 
الس��يد عمار احلكيم، على أهمية 
االنتخاب��ات النيابية في اس��تقرار 
الع��راق واملق��ررة ف��ي 12 م��ن آيار 

املقبل.
وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
أن الس��يد عم��ار احلكي��م "بحث 
خالَل لقاءه بوزير اخلارجية إبراهيم 
اجلعفرّي استثمار النظرة اإليجابية 
وإقبال اجملتمع الدولّي نحو العراق، 

كونها ج��اءت بفع��ِل التضحيات 
مها العراقيون في مجاالٍت  التي قدَّ
ن��وا م��ن حتقيِق  ش��تى حت��ى متكَّ
االنتص��ارات الثالثة العس��كرية و 

السياسية واجملتمعية".
كما بحث اجلانبان "تطوراِت الوضع 
السياس��ّي واملش��هد االنتخاب��ي 
املقبل وض��رورة التنافس على وفِق 

البرامج االنتخابية".
ودع��ا الس��يد عمار احلكي��م، إلى 
"تهيئِة كل االمكانات للذهاِب إلى 
أكثرِ االنتخابات أهميًة ومفصليًة 

كونها س��تنقُل الع��راَق من حالِة 
الال استقرار إلى مرحلِة االستقرار 

وبناء الدولة واملؤسسات".
وفي سياق متصل اكد احلكيم، ان 
إجراَء االنتخابات املقبلة في أجواٍء 
هادئة سيمهد لتشكيلِّ حكومٍة 
جديدة وقوي��ة لتنهُض بأعباِء بناء 

الدولة.
ج��اء ذلك لدى اس��تقباله مبكتبه 
الس��فيرِ الياباني، فومي��و ايواي"، 
مبينا انه "جرى خالل اللقاء بحث 
نتائَج مؤمتر املانحني الذي ُعِقَد في 

الكويت وم��ا مثلَُّه من رغبٍة دوليٍة 
بدعِم الع��راق، وما يؤك��ُد النظرة 

اإليجابية اجتاهه".
واشاد احلكيم ب�"مستوى العالقاِت 
الثنائية بني العراِق واليابان"، داعيا 

إلى تعزيزها في اجملاالِت كافة".
مبس��تقبٍل  "تفاؤل��ه  ع��ن  وعب��ر 
أفض��ل للعراق، وإجن��از عمليِة بناء 
الدول��ة وتق��دمي اخلدم��ات للناِس 
وتعزي��ز العالقات اخلارجية إقليمياً 

ودولياً".
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السليمانية - عباس كاريزي:
قاطعت حرك��ة التغيير االجتماع 
الذي عقدت��ه حكومة االقليم مع 
ممثل��ي الكرد ف��ي اللجن��ة املالية 
مبجلس الن��واب العراق��ي، وبينما 
حمل��ت حكومة االقلي��م وحزبي 
الس��لطة املس��ؤولية كاملة عن 
الفش��ل في حتقيق مطالب الكرد 
وادرجه��ا ف��ي امليزاني��ة، طالب��ت 
بح��ل احلكومة احلالية وتش��كيل 

حكومة انقاذ وطني في االقليم.
اللجن��ة  رئي��س  نائ��ب  وقال��ت 
برملان كردس��تان  القانوني��ة ف��ي 
بهار محم��ود خالل مؤمتر صحفي 

عقدته في مبن��ى البرملان، برفقة 
اعضاء من كتلة حرك��ة التغيير، 
ان كتل��ة حرك��ة التغيير قاطعت 
اجتماع حكومة االقليم مع ممثلي 
الك��رد ف��ي اللجن��ة املالية جمللس 
الن��واب العراق��ي النه��ا تعتق��د 
ب��ان االجتماع ل��ن يك��ون مجدياً 
،جراء عدم ق��درة حكومة االقليم 
على فرض ارادته��ا على احلكومة 
االحتادي��ة ، الن صالحيات األولى ال 
تعل��و على املركز، وان م��ا مت اقراره 
او  ف��ي بغ��داد الميك��ن اصالح��ه 

تعديله في االقليم.
واضافت محمود، ان ما يحصل االن 

من تهميش للكرد في بغداد ناجم 
بالدرجة االس��اس عن السياسات 
اخلاطئة الت��ي اعتمدتها حكومة 
االقليم خ��الل املرحلة الس��ابقة 
وفي مقدمتها اجراء االس��تفتاء، 
املس��تمر،  جتاهله��ا  ع��ن  فض��الً 
وحقوقه��م،  املواطن��ن  ملطال��ب 
مش��يرة الى ان احلركة حذرت مرار 
م��ن اس��تمرار االقليم ف��ي اتخاذ 
وتف��رد حزبي  الق��رارات اخلاطئ��ة 
الس��لطة باحلكم وما ترتب عليه 
م��ن تبعات س��لبية خلفها اجراء 

االستفتاء.
وتابعت محمود ان حركة التغيير 

طالب��ت بع��د اج��راء االس��تفتاء 
بتش��كيل حكوم��ة انق��اذ وطني 
في االقليم وتالفي اخطاء املاضي 
وتغيي��ر الوجوه والسياس��ية في 
السلبية  التبعات  االقليم لتالفي 
الت��ي خلفه��ا االس��تفتاء، اال انه 
لم يتم االس��تماع الى مشروعها 
الص��الح االوضاع، لذا ف��ان حركة 
التغيي��ر ترفض املش��اركة وتؤكد 
ان مثل هذه االجتماعات لن جتدي 
نفعا وال تخ��دم الواقع املتردي في 
اإلقليم على املستوين السياسي 

واالقتصادي.
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الحكيم: االنتخابات المقبلة مفصلية في استقرار العراق
التغيير تقاطع اجتماعا إقليميا "ال جدوى منه" بشأن الموازنة

متابعة ـ الصباح الجديد :

تتعايش الدول الكبرى، وحتى إشعار آخر، 
مع "التره��ل" الذي أصاب ق��رار مجلس 
األم��ن رق��م 2401 بش��أن الهدن��ة فوق 
األراضي الس��ورية، فيما تعمل موسكو 
ودمشق وطهران من أجل حتقيق احلسم 
العس��كري في الغوطة الش��رقية على 
الرغ��م من التصريحات الصادرة عن عدة 
جه��ات تندد بتدهور األوضاع اإلنس��انية 

في مناطق القتال.
ويق��ول مراقبون إن الغ��رب لم تعد لديه 
خي��ارات للضغ��ط عل��ى نظ��ام الرئيس 
الس��وري بش��ار األسد س��وى عبر امللف 
اإلنس��اني، في وق��ت حقق في��ه اجليش 

تقدما سريعا وغير متوقع.
وواصل النظام السوري والطيران الروسي 
هجماتهم��ا عل��ى الغوط��ة الش��رقية 
احملاص��رة، في مس��عى لتقس��يمها إلى 

شطرين شمالي وجنوبي.
وأفادت مصادر ف��ي املعارضة، أن فصائل 

معاكس��ا  هجوم��ا  ش��نت  املعارض��ة 
الس��تعادة املناط��ق الت��ي تقدمت فيها 
قوات النظام، أمس األول االثنني، مبساندة 

جوي��ة روس��ية، واس��ترجعت ع��ددا من 
النق��اط دون اإلفصاح عن أس��مائها في 

ظل تواصل االشتباكات.

وكانت دمشق قد أعلنت، السبت املاضي، 
س��يطرة قوات النظام على بلدات أوتايا 
والنش��ابية وحزرم��ا وح��وش الظواهرة 

الشرقي، في مسعى لتقسيم املنطقة 
إلى شطرين.

وأش��ارت املصادر إلى أن مقاتالت روسية 
ش��نت العش��رات م��ن الغ��ارات اجلوية، 
على الغوطة الش��رقية في سبيل توفير 

الغطاء لقوات النظام على األرض.
ويعود تقدم القوات النظامية الس��ريع، 
وفق اخلبير في اجلغرافيا السورية فابريس 
باالنش، إلى أن "اجليش الس��وري يهاجم 
من الش��رق، ف��ي منطق��ة زراعي��ة ذات 

كثافة سكانية منخفضة".
وأش��ار إلى أن العملية س��تكون أصعب 
"وقد تطول" للس��يطرة على مدن مثل 

دوما وحرستا وزملكا وعربني.
واعتبرت مصادر دبلوماسية في نيويورك 
أن موس��كو أس��قطت مضم��ون ق��رار 
الهدن��ة لصال��ح تفس��ير خ��اص مينح 
الغوط��ة الش��رقية هدن��ة يومي��ة ملدة 
خمس ساعات، دون أن يعيق ذلك األعمال 
العسكرية التي يخوضها النظام بدعم 

من سالح الطيران الروسي.
تتمة ص3

موسكو وواشنطن تتبادالن االتهامات بشأن ترّهل الهدنة

  العمليات الروسية السورية مستمرة لتحقيق الحسم في الغوطة 

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
دع��ا التحال��ف الوطن��ي، أم��س 
الثالثاء، الكتل الكردستانية إلى 
التخلي عن التهديد باالنسحاب 
رداً  السياس��ية  العملي��ة  م��ن 
على اق��رار املوازنة، مؤكداً أن هذا 

االجراء ال يصب في صالح جمهور 
تل��ك الكت��ل، فيما اش��ار إلى أن 
املعترض��ني على م��واد القانون ال 
س��بيل لهم س��وى اللجوء إلى 
احملكم��ة االحتادي��ة العليا لتقدمي 

طعون بعدم دستوريتها.

وق��ال النائب ع��ن التحالف علي 
العالق في حدي��ث إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "موضوع املوازنة من 
الناحية السياس��ية ق��د انتهى 
بع��د تصوي��ت مجل��س الن��واب 

عليه".

وأضاف العالق أن "القانون ارسل 
إل��ى رئيس اجلمهوري��ة ، وال يحق 
له رده، اما املصادقة عليه أو مرور 
مدة 15 يوماً وحينها يعّد القانون 

مصادق عليه".
وب��ني ان "موضوع ع��ودة القانون 

إلى مجل��س النواب غي��ر ممكنة 
وال تتفق مع الدس��تور"، مبيناً أن 
"السبيل الوحيد لنواب التحالف 
الكردستاني املعترضني على عدد 
م��ن املواد هو اللجوء إلى احملكمة 

االحتادية العليا".

وأوضح العالق أن "احملكمة سوف 
تنظر في الطع��ون حال حصلت 
فعلياً م��ن الناحية الدس��تورية 
سواء موضوعياً او شكلياً وتتخذ 

ما تراه مناسباً وفقاً للدستور".
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دعا المعترضين إلى اللجوء للمحكمة االتحادية وتقديم طعونهم

التحالف الوطني: الموازنة انتهت.. وتهديدات االنسحاب من العملية السياسية غير مؤّثرة

اجليش السوري في الغوطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب وزير الهجرة واملهجرين، 
جاس��م محم��د اجل��اف، دول 
االحتاد األوروبي مبراعاة اجلوانب 
اإلنس��انية ف��ي التعامل مع 
في  الالجئن  العراقين  ملف 
دولهم، مؤكدا رفض احلكومة 
القس��رية  الع��ودة  وال��وزارة 

لالجئن العراقين".
وذك��ر بي��ان لل��وزارة تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة 
منه، ان الوزير استقبل مببنى 
السويسري  الس��فير  الوزارة 
غير املقيم ل��دى بغداد هاينز 
بيت��ر لين��ز، وبح��ث الطرفان 
والعائدين  النازح��ن  ملف��ي 
وأوض��اع الالجئ��ن العراقين 

في دول االحتاد االوروبي".
وقال اجل��اف، ان "بعض الدول 
ولألسف تس��تخدم اجراءات 

تعس��فية في اعادة الالجئن 
العراقين قس��را ال��ى البالد 
وال تراعي اجلوانب االنس��انية 
الت��ي  والظ��روف  والدواف��ع 
مغ��ادرة  عل��ى  أرغمته��م 
النهاي��ة  فف��ي  وطنه��م، 
يبقى خي��ار الهجرة واللجوء 
م��ن أصع��ب اخلي��ارات التي 
يواجهها من اضطر لالبتعاد 

عن األرض التي ينتمي لها".
وش��دد عل��ى ان "مث��ل تلك 
االج��راءات مرفوضة من قبل 
احلكومة العراقية فإعادتهم 
الى البالد يجب ان تكون وفق 
االط��ر القانوني��ة وبالتفاهم 
بن العراق والدول االخرى مع 
ضرورة العمل على تش��جيع 
الع��ودة الطوعي��ة لالجئ��ن 
اجبارهم  وجتن��ب  العراقي��ن 

على العودة".

العراق يبلغ االتحاد 
األوروبي رفضه العودة 

القسرية لالجئين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��د األم��ني الع��ام حللف ش��مال 
ين��س  "النات��و"  األطلس��ي 
ستولتنبرغ، أمس الثالثاء، أن قوات 
احلل��ف س��تبقى في الع��راق "بناء 

على طلب" السلطات احمللية.
وتشير وسائل اعالم إلى أن تصريح 
ستولتنبرغ، جاء بعد أربعة أيام من 
قيام البرملان العراقي بطلب "جدول 
زمني النسحاب القوات األجنبية".

وقال س��تولتنبرغ خالل زي��ارة نادرة 
إل��ى بغ��داد، التقى خالله��ا رئيس 
الوزراء حيدر العبادي: "نحن هنا ألن 
العراق يريد ذلك، لسنا هنا من دون 
موافقة ودعوة من العراق"، مضيفا 

أن احلل��ف تلق��ى طلب��ا خطيا من 
العبادي.

وأك��د أن احلل��ف "ل��ن يبق��ى أكثر 
مم��ا ينبغ��ي"، مضيف��ا أن الق��وات 
التي أرس��لتها 19 دولة ف��ي الناتو 
)للق��وات  تدريباته��ا  "تكث��ف 
العراقية( خصوصا في مجال إزالة 
العسكري وصيانة  والطب  األلغام 

املعدات".
وفي السياق ذاته، أشاد أمني الناتو، 
ب�"التحول املهم" للقوات العراقية 
التي انتقلت من االنهيار عام 2014 
أمام املتطرفني إلى استعادة جميع 

املدن بحلول نهاية عام 2017.
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
اعتقلت الس��لطات التركية، أربعة 
مش��تبه به��م يحملون اجلنس��ية 
نُف��ذت  عملي��ة  خ��الل  العراقي��ة، 
ض��د تنظي��م "داع��ش" مبحافظ��ة 

سامسون التركية.
وذك��رت وس��ائل اعالمي��ة تركية ان 
"هؤالء املشتبه بهم كانوا يستعدون 
ملهاجم��ة الس��فارة األميركية لدى 
انق��رة"، موضح��ة انه "ضم��ن إطار 
العمل املش��ترك لقسمي مكافحة 
اإلرهاب واإلس��تخبارات مبديرية أمن 
ومنظم��ة  سامس��ون  محافظ��ة 

إلقاء  اإلس��تخبارات الوطنية مت أوالً 
القب��ض عل��ى عراقينَننَ كان��ا داخل 
حافل��ة عل��ى الطري��ق الب��ري ب��ن 

سامسون و أنقرة".
وبحس��ب تلك الوس��ائل فأن الفرق 
األمني��ة جل��أت إل��ى توس��يع نطاق 
وألق��ت  والتحري��ات  التحقيق��ات 
القب��ض على عراقينَ��ننَ آخرين لهما 
ن املذكورين، كما مت  صلة باملش��تبهنَ
ضبط مختلف املعلومات واملعطيات 
الرقمية.و تتواصل أعمال إستجواب 

املشتبه بهم.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى رئي��س مجلس ال��وزراء، حيدر 
العب��ادي، اتص��اال هاتفي��ا من ملك 
اململك��ة العربية الس��عودية امللك 
سلمان بن عبد العزيز، وأهدى االخير 

ملعبا للعراق.
وذك��ر بيان املكت��ب اإلعالمي لرئيس 
ال��وزراء تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د" 
نس��خة من��ه، ان "العب��ادي تلق��ى 
اتص��اال هاتفي��ا من مل��ك اململكة 
العربي��ة الس��عودية امللك س��لمان 
بن عب��د العزيز، وجرى خالل االتصال 
بحث تعزي��ز التع��اون ب��ن البلدين 

ومبارك��ة جن��اح املب��اراة الودي��ة بن 
منتخبي البلدين الشقيقن".

واضاف البيان ان "امللك سلمان اكد 
عل��ى اهمي��ة تعزيز العالق��ات وروح 
االخوة ب��ن البلدين ودع��م اململكة 
جلهود إعمار العراق ووحدته"، معربا 
عن "سروره بنجاح املباراة الودية بن 

منتخبي البلدين".
وب��ن املل��ك بحس��ب البي��ان، انها 
"مناس��بة إله��داء ملع��ب للع��راق 
ب��ن  والعم��ل  التع��اون  وجتدي��د 

البلدين".
تفصيالت اخرى ص15

اإلبقاء على قّوات الناتو
في العراق بطلب من الحكومة

اعتقال أربعة عراقيين في تركيا بتهمة 
السعي لمهاجمة السفارة األميركية

العاهل السعودي يشيد بالعالقات
مع بغداد ويهدي العراق "ملعبا"

ألجل العراق

٤
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

قاطع��ت حركة التغيي��ر االجتماع 
ال��ذي عقدته حكوم��ة االقليم مع 
ممثل��ي الك��رد ف��ي اللجن��ة املالية 
مبجل��س الن��واب العراق��ي، وبينما 
حمل��ت حكوم��ة االقلي��م وحزبي 
الس��لطة املس��ؤولية كامل��ة عن 
الفش��ل في حتقي��ق مطالب الكرد 
وادرجها ف��ي امليزانية، طالبت بحل 
احلكومة احلالية وتشكيل حكومة 

انقاذ وطني في االقليم.
وقالت نائب رئيس اللجنة القانونية 
في برملان كردس��تان به��ار محمود 
خ��ال مؤمت��ر صحف��ي عقدته في 
مبن��ى البرمل��ان، برفق��ة اعضاء من 
كتل��ة حرك��ة التغيي��ر، ان كتل��ة 
حرك��ة التغيي��ر قاطع��ت اجتماع 
حكومة االقليم مع ممثلي الكرد في 
اللجنة املالية جمللس النواب العراقي 
النها تعتقد بان االجتماع لن يكون 
مجدي��اً ،ج��راء عدم ق��درة حكومة 
االقلي��م على ف��رض ارادته��ا على 
احلكوم��ة االحتادي��ة ، الن صاحيات 
األول��ى ال تعلو على املركز، وان ما مت 
اقراره في بغ��داد الميكن اصاحه او 

تعديله في االقليم.
واضافت محمود، ان ما يحصل االن 
من تهميش للكرد في بغداد ناجم 
بالدرجة االس��اس عن السياس��ات 
اخلاطئ��ة التي اعتمدته��ا حكومة 
االقلي��م خ��ال املرحلة الس��ابقة 
وفي مقدمته��ا اجراء االس��تفتاء، 
فضاً عن جتاهلها املستمر، ملطالب 
الى  املواطنني وحقوقهم، مش��يرة 
ان احلركة حذرت مرار من اس��تمرار 
االقليم في اتخاذ القرارات اخلاطئة 
وتف��رد حزب��ي الس��لطة باحلك��م 
وم��ا ترتب عليه من تبعات س��لبية 

خلفها اجراء االستفتاء.
وتابعت محم��ود ان حركة التغيير 
االس��تفتاء  اج��راء  بع��د  طالب��ت 
بتش��كيل حكوم��ة انق��اذ وطن��ي 
في االقليم وتاف��ي اخطاء املاضي 
وتغيي��ر الوج��وه والسياس��ية في 
الس��لبية  التبعات  لتافي  االقليم 
الت��ي خلفه��ا االس��تفتاء، اال ان��ه 
لم يتم االس��تماع الى مش��روعها 
الص��اح االوض��اع، لذا ف��ان حركة 
التغيي��ر ترف��ض املش��اركة وتؤكد 
ان مثل ه��ذه االجتماعات لن جتدي 
نفع��ا وال تخدم الواق��ع املتردي في 
اإلقليم على املس��تويني السياسي 

واالقتصادي.
من جانبه قال نائ��ب رئيس اللجنة 
املالي��ة في برمل��ان كردس��تان علي 

حم��ه صالح، ان احد ابرز االس��باب 
التي دفع��ت بالتغيير الى مقاطعة 
االجتم��اع، يكم��ن ف��ي ان حكومة 
االقليم تتجه نحو سياسة خاطئة 
في العاق��ة مع بغ��داد والية اقرار 
ميزانية العام احلال��ي، واردف » كان 
االجدر بحكوم��ة االقليم ان توضح 
قبل مناقشة نس��بتها في املوازنة 
م��ا اذا كانت مس��تعدة لتس��ليم 

نفطها الى بغداد ام ال ».
واض��اف حمه صالح » مع االس��ف 
حملت الس��لطات احلالية االقليم 
قروض��ا طائل��ة لش��ركات النفط، 
وهي غير قادرة االن على تسديدها، 
نظرا الس��تمرار الفس��اد والسرقة 

في ملف النفط ».
املناقش��ات اجلاري��ة  ان »  مضيف��ا 
االن ب��ني حكومة االقلي��م واعضاء 
اللجن��ة املالي��ة غي��ر مجدية النه 
عل��ى حكوم��ة االقلي��م ان تناقش 
قبل ذلك مدى استعدادها لتسليم 
نف��ط االقليم الى بغداد من عدمه، 
خصوص��اً وان حكومة االقليم تقع 
االن بني خياري��ن احاهما مر، وهما 
تس��ليم نف��ط االقليم ال��ى بغداد 
وتس��تلم مقاب��ل ذل��ك ميزانيتها 

م��ن احلكوم��ة االحتادي��ة، و عجزها 
عن تسديد اموال ش��ركات النفط 
العاملي��ة الت��ي تتراك��م أرباحه��ا« 
م��ا اعتب��ره » خط��را كبي��را يحدق 

مبستقبل اإلقليم ».
حم��ه صالح عبر عن اس��تيائه من 
التاع��ب ال��ذي تقوم ب��ه حكومة 
االقليم في اس��ترجاع واردات نفط 
االقليم، قائ��ًا ان »حكومة االقليم 
تبيع االن ما نس��بة 370 الف برميل 
يوميا من النف��ط الذي تبلغ وارداته 
قراب��ة 555 مليون دوالر ش��هريا، وال 
يعرف احد اين تذه��ب، فيما يعاني 
املوظفون من تأخر رواتبهم التي لم 

يتسلموها منذ اربعة اشهر ».
ال��ذي  املبل��غ  قارن��ا   »: اذا  وتاب��ع 
االحتادية من  احلكوم��ة  خصصت��ه 
املوازنة القليم كردستان، مع املبلغ 
الذي حتص��ل عليه حكومة االقليم 
م��ن بي��ع النف��ط منف��ردة فانن��ا 
نستنتج ان التزام حكومة االقليم 
املوازنة االحت��ادي وحصولها  بقانون 
عل��ى امليزاني��ة الت��ي خصصته��ا 
بغداد، افضل من اس��تمرار الوضع 
الراهن على حاله »، وتابع ان » على 
حكوم��ة االقليم في ظ��ل االوضاع 

االقتصادية املزرية وفشلها املستمر 
في تأم��ني اس��تحقاقات ماكاتها 
املعاش��ية اعان اس��تقالتها وحل 
نفسها وتشكيل حكومة انقاذ ».   
بدوره قال املتحدث باس��م حكومة 
االقلي��م س��فني دزي��ي ف��ي مؤمتر 
انته��اء  عق��ب  عق��ده  صحف��ي 
االجتم��اع، ان��ه » كان تش��اوريا بني 
حكومة وبرملان كردستان مع ممثلي 
الكرد ف��ي اللجن��ة املالية مبجلس 
الن��واب العراقي ملناقش��ة االوضاع 
الراهنة واالطاع على تفاصيل اقرار 
قان��ون املوازن��ة االحت��ادي مبعزل عن 
الكرد وتقييم ما يخص االقليم في 

القانون ».
اجتماع��ات   « ان  دزي��ي  واض��اف 
اخرى س��تلي هذا االجتماع لبرملان 
وحكومة االقليم، ملناقشة القانون 
مش��يرا ال��ى ان برمل��ان كردس��تان 
س��يناقش ب��دوره القان��ون وتأثراته 
ف��ي  املواطن��ني  مس��تقل  عل��ى 

اإلقليم.
من جانبه قال رئي��س جلنة الطاقة 
واملالي��ة في برملان االقليم ش��يركو 
ج��ودت، ان » جانب��ا م��ن االجتم��اع 
خصص ملناقشة، وحسم مشكلة 

ش��ركات النفط االجنبية العاملة 
ف��ي االقلي��م، التي عده��ا العقبة 
االهم امام تطبيع العاقة بني اربيل 

وبغداد ».    
وتاب��ع ج��ودت، ان » االجتماع ناقش 
قانون املوازنة واملش��كات العالقة 
ب��ني اربيل وبغ��داد، مش��يرا الى ان 
اللجن��ة املالي��ة اع��دت مش��روعا 
قدمته الى مجلس الوزراء لدراسته 
والعم��ل به بهدف اص��اح االوضاع 

املالية العصية في اإلقليم ».
وفي منح��ى تصعي��دي، دعا عضو 
ف��ي برمل��ان كردس��تان ع��ن احل��زب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني س��ردار 
س��ليفاني حكومة االقلي��م الى » 
عدم تس��ليم نفطها الى احلكومة 
االحتادي��ة واالس��تمرار في بيع نفط 
االقلي��م منفردة مبين��اً ان ذلك يدر 
مبلغ��ا اكبر عل��ى االقلي��م، يفوق 
امليزانية الت��ي خصصتها احلكومة 

االحتادية حلكومة اإلقليم »  
وتابع س��ردار س��ليفاني، ان » بغداد 
تطالب االقليم بتس��ليم 250 الف 
برمي��ل يوميا م��ن النفط لقاء 500 
مليار دين��ار يحصل عليها كحصه 
من املوازن��ة، مضيفاً ان بيع االقليم 

لنفطه بنفسه افضل من ان ينتظر 
بغداد ».  

وعل��ى صعي��د ذي صلة كش��فت 
عضو عن املكون الكردي في مجلس 
النواب العراقي ع��ن موافقة رئيس 
ال��وزراء حيدر العبادي على ارس��ال 
روات��ب وزارة التربي��ة ف��ي حكومة 

االقليم.
واضاف��ت النائب��ة تافك��ة محم��د 
ف��ي تصري��ح ملوق��ع SNN   الكردي 
تابعته الصباح اجلديد، ان » العبادي 
وعد خال اجتم��اع عقده مع ممثلي 
الكرد في مجل��س النواب العراقي، 
مبنح راتب وزارة التربية في حكومة 
االقلي��م قب��ل اخلام��س عش��ر من 
شهر اذار اجلاري، تخوفا من ان تعتبر 
منظمة التربي��ة والتعليم في االمم 
املتحدة اليونسكو السنة الدراسية 

احلالية في االقليم الغية».
وتابع��ت ان » عملي��ات التدقيق في 
س��جات وزارتي التربي��ة والصحة 
ف��ي حكوم��ة االقليم انته��ت، اال 
ان اللج��ان اخملصص��ة للتدقيق في 
مرتب��ات وزارة التعلي��م العال��ي ما 
زالت تق��وم مبهامها في محافظات 

اإلقليم ».

التغيير تقاطع اجتماعا عقدته حكومة
اإلقليم لمناقشة حصتها في الموازنة

حّملت حزبي السلطة مسؤولية تجاهل مطالب الكرد  د. علي شمخي 

مض��ت جلس��ات التصوي��ت عل��ى قان��ون املوازنة 
واكتس��بت صفتها الش��رعية بتحق��ق االغلبية 
فيما فضل التحالف الكردستاني االنسحاب وعدم 
حضور جلس��ات التصوي��ت ولم جت��د االعتراضات 
الت��ي قدمها من اج��ل تعديل نس��ب التخصيص 
م��ن ام��وال املوازن��ة وانطلق��ت تصريح��ات خال 
اليومني املاضيني من مسؤولني في اقليم كردستان 
واعضاء في مجلس النواب هددت باالنس��حاب من 
العملي��ة السياس��ية فيما طالبت دع��وات اخرى 
رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم بعدم املصادقة على 
قان��ون املوازنة ول��وح اخرون بالطع��ن عند احملكمة 
االحتادية بفقرات القان��ون وفي كل االحوال فان من 
حق هؤالء املعترضني اتباع الس��بل القانونية التي 
تتيح لهم التعبير عن آرائهم ومواقفهم ولكن من 
املهم ايضا تذكير املس��ؤولني في اقليم كردستان 
او من ميثلهم في الس��لطة التش��ريعية في بغداد 
بضرورة حرصهم على عدم توسيع فجوة اخلافات 
بني االقليم واملركز وحتميل الدولة العراقية متاعب 
جديدة تضاف الى حاالت الش��د واجلذب في ملفات 
اخرى مايزال اخلاف حولها قائما مثل ملف كركوك 
وتوزيع الثروات واملنافذ احلدودية ومستقبل العاقة 
ب��ني االقليم واملرك��ز بش��كل ع��ام واذا كانت كل 
اخلي��ارات مطروحة امام حكومة اقليم كردس��تان 
فاننا نعتقد ونؤم��ن ايضا بان احلوار هو افضل هذه 
اخلي��ارات وان اجللوس على طاول��ة املفاوضات حتى 
بع��د اق��رار املوازنة ميكن��ه حل حزمة م��ن امللفات 
العالقة ويتي��ح الفرصة ايضا لعرض افكار جديدة 
ومقترحات من ش��أنها حلحلة تفاصيل كثيرة من 
التش��ابك والتعقيد ف��ي مضامني ه��ذه اخلافات 
ام��ا اللج��وء الى اخلي��ارات االخ��رى  فيعني املضي 
بعيدا نح��و املزيد من التوتر والتأزمي ويكرس مظاهر 
االحتقان ف��ي مجلس الن��واب الذي تقت��رب دورته 
من اخلت��ام وبالتالي ترحيل ماتبقى من مش��كات 
الى ال��دورة الاحقة وتأخي��ر مصالح املواطنني في 
كل احملافظات العراقية وس��يكون اخلاس��ر من هذا 
الوض��ع ابن البصرة واربيل وكركوك والس��ليمانية 
والنجف وقد اثبتت التجارب الس��ابقة ان التلويح 
بالتهدي��دات ف��ي امللف��ات الداخلي��ة ب��ني ممثل��ي 
املكون��ات السياس��ية ف��ي الع��راق ل��م يجن منه 
العراقيون س��وى املزيد من اخلس��ارات على الصعد 
االمنية والسياس��ية واالقتصادية وم��ن هنا فاننا 
نكررالدع��وة لكل املعنيني مبلف املوازنة العامة في 
احلكومة االحتادية والتحالف الكردس��تاني بضرورة 
مراجعة النقاط اخملتلف عليها والتجرد من املواقف 
السياسية السابقة والتطلع ملرحلة جديدة مبتناة 
على الوقائع واالرقام واالحصاءات والتعامل مبهنية 
وموضوعية مع احتياجات ش��عبنا في كردس��تان 
مبا اليلحق الض��رر مبصالح الدول��ة العراقية ومبا ال 
يشعر ابناء العراق بان هناك ثمة متييزا في تفصيل 
حقوقهم وواجباتهم جتاه وطنهم واالميان بان احلوار 
هو الس��بيل الوحي��د واالجنع لتحقيق االس��تقرار 

واالمن والوحدة للعراقيني جميعا.

الحوار هو
 الخيار األفضل !

تقـرير

مايكل يونغ*

مطالعة دورية لخبراء حول 
قضايا تتعلق بسياسات الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا 
ومسائل األمن

عال قادوم | حائزة على درجة الدكتوراه 
من جامع��ة وارويك، حيث تخصصت 
في قضايا الشتات وسياسات الشرق 

األوسط
جت��اوز ه��دف ه��ذا املؤمت��ر مج��رد جمع 
التموي��ل لعملية إعادة إعم��ار العراق. 
كم��ا أن مبل��غ ال���30 ملي��ار دوالر م��ن 
الق��روض واالئتمان��ات الت��ي متّ التعّهد 
بتقدميها، يُعتبر ضئياً إلى حد ما، نظراً 
إلى ما حتتاج إلي��ه الباد. بيد أن الافت 
في األمر هو أن األم��وال ُقّدمت إلى حد 
كبير م��ن الدول اجمل��اورة للع��راق، التي 
كان جتمعه��ا قبل بضع س��نوات فقط 
عاقات مضطربة معه. وفي ضوء ذلك، 
ميك��ن خلطة إع��ادة اإلعمار أن تش��ّكل 
فص��اً جدي��داً في املس��ار السياس��ي 

واالقتصادي للباد.
مع ذل��ك، ال معنى له��ذه التطورات ما 

لم يتمّكن رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
من القضاء على الفس��اد واحلفاظ في 
الوق��ت نفس��ه عل��ى اس��تقرار الباد. 
يتوجب عل��ى العبادي اإلفادة، على وجه 
الس��رعة، من حلظة الس��ام النسبي 
ه��ذه لتلبي��ة االحتياجات األساس��ية 
الصحي  والصرف  باإلس��كان  املتعلقة 
والكهرباء في املدن التي دمرها تنظيم 
الدولة اإلسامية، واملساعدة على إعادة 
توطني 2.5 مليون نازح في داخل العراق. 
قد يؤدي ذلك إلى إجهاض انبعاث نسخ 
جديدة من الدولة اإلسامية، من خال 
طمأن��ة الس��ّنة، ف��ي امل��دن والبلدات 
الت��ي حلقته��ا أف��دح األض��رار، حي��ال 
موق��ف العب��ادي املناه��ض للطائفية. 
في املقابل، س��يكون من شأن استقرار 
الوضع في الع��راق زيادة االس��تثمارات 
واس��تحداث فرص عمل، م��ا يضع حداً 
للحوافز املالية التي تقّدمها املنظمات 
اإلرهابية جل��ذب االنضمام إليها. اجلدير 
ذكره أن مستقبل العراق ال يعتمد على 
املبل��غ الضئيل ال��ذي قّدم��ه املانحون، 
بل باألحرى على األولويات السياس��ية 

للعبادي.

حس��ن عبد احلس��ن | مدي��ر مكتب 
جريدة »الراي« الكويتية في واشنطن

من��ذ إطاحة صدام حس��ني ف��ي العام 

2003، ن��ادراً م��ا عان��ى الع��راق الغني 
بالنف��ط م��ن نقص في الس��يولة. بيد 
أن مش��كلة بغ��داد كان��ت تتمّثل في 
س��وء إدارة األموال، ف��ي بلد يكاد يحتل 
الترتي��ب األدنى ضمن مؤش��ر مدركات 
الفس��اد. واشتكى املس��ؤول األميركي 
السابق بول برمير، في معرض استعراض 
كحاك��م تنفيذي في الع��راق، قائاً إنه 
بعد أن قامت واشنطن بإرسال كميات 
كبيرة م��ن األم��وال إلى بغ��داد، كانت 
خزينة الباد تفتقد إل��ى آلية لضّخها 
في االقتصاد، ما أسفر في نهاية املطاف 
عن انتش��ار الفقر وتدهور حالة مرافق 
الدولة، وتفّشي الفساد، وسهّل بالتالي 
استياء تنظيم الدولة اإلسامية على 

املوصل في العام 2014.
ف��ي مؤمتر الكوي��ت للجه��ات املانحة، 
طلب العراق مساعدات تتجاوز قيمتها 
80 ملي��ار دوالر، لكن��ه تلق��ى تعهدات 
بقيم��ة 30 ملي��ار دوالر فق��ط. وحت��ى 
لو وف��ى املانح��ون بوعودهم، ف��إن هذا 
املبلغ )30 ملياراً( يتجاوز قدرة الوكاالت 
احلكومية على اإلنفاق. وبالتالي، ستمّر 
هذه األموال عبر شبكات احملسوبية، ما 
يسفر عن تعزيز مكانة اجلهات الفاعلة 
غي��ر احلكومية، ويت��رك الدولة وبنيتها 

التحتية في وضع يُرثى له.
بحس��ب األمم املتحدة، يوجد في العراق 

820,000 ن��ازح داخلي��اً و775,000 نازح 
عائد، يتلقون جميعاً مس��اعدات تصل 
تكلفتها إلى 578 مليون دوالر س��نوياً. 
وحتى لو قمنا مبضاعفة أعداد النازحني 
والعائدي��ن، ومن ثّم تقس��يم 30 مليار 
دوالر عليه��م على ش��كل مخصصات 
نقدي��ة، س��يحصل كل منه��م عل��ى 
10,000 دوالر، م��ا يع��ادل ثاثة أضعاف 
الن��اجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد في 
الع��راق. وفي حني قد تبدو املس��اعدات 
املباش��رة جذابة، إال أن قنوات الفس��اد 
احلكومية س��تبذر األموال. حني يتعلق 
األم��ر بالتموي��ل ف��ي الع��راق، يكم��ن 
الفشل في بغداد أكثر منه في مؤمترات 

املانحني.

فن��ار ح��ّداد | باح��ث أول ف��ي معهد 
الشرق األوسط في جامعة سنغافورة 

الوطنية
ثم��ة بُع��دان اثنان ينبغ��ي أخذهما في 
االعتب��ار ح��ول مؤمت��ر الكوي��ت: إعادة 
اإلعمار وإعادة الدم��ج. فعلى خاف ما 
افترض��ه البع��ض، لم يكن ه��ذا املؤمتر 
ف��ي الواقع مؤمت��ر مانحني يه��دف إلى 
جمع حوالى 88 مليار دوالر إلعادة إعمار 
الع��راق، وهو مبلغ قد تعج��ز الباد عن 
اس��تيعابه في مطلق األح��وال. فوفقاً 
للحكومة العراقية ولتقرير أعّده البنك 

العراقي��ة،  التخطي��ط  ووزارة  الدول��ي 
يشير هذا الرقم إلى التكلفة املتوقعة 
لتنفيذ مش��اريع إع��ادة إعم��ار العراق 
على مدى خمس سنوات. لكن، حسبما 
ذك��ر العديد م��ن املراقب��ني، كان هدف 
املؤمتر جذب االس��تثمارات األجنبية في 
القطاع��ني العام واخل��اص. إذن، لم يرِم 
املؤمت��ر إلى منح امل��ال للع��راق، بل إلى 
االس��تثمار وإنش��اء األعم��ال التجارية 

فيه.
يرتبط هذا األمر ارتباطاً وثيقاً مبس��ألة 
إع��ادة الدم��ج. فقد أتى املؤمت��ر تتويجاً 
للتحّس��ن الذي كّلل مؤخ��راً العاقات 
ب��ني الع��راق وجيران��ه الع��رب. فبغّض 
النظر عن املوقف املُلتبس لدول مجلس 
التعاون اخلليجي وغيرها حيال التغّيرات 
السياسية منذ العام 2003، ثمة اليوم 
قب��ول خليجي أكب��ر للواق��ع العراقي، 
يترافق مع انفتاح حكومة رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي على دول اخلليج. 
ه��ذا التطبي��ع للعاق��ات ال��ذي طال 
انتظ��اره بني ع��راق مابعد الع��ام 2003 
وب��ني جيرانه أساس��يٌّ الس��تقرار كلٍّ 
من الع��راق واملنطقة، وال غنى عنه كي 
تتمّك��ن الباد من خ��وض عملية إعادة 

إعمار ُمستدامة على املدى البعيد.
إن االلتزام بإعادة إعمار العراق واالستثمار 
فيه، والذي تشتّد احلاجة إليه، لن يكون 

ش��يكاً على بياض يس��تحيل التراجع 
عنه. فقد يتم تقويضه بس��بب ثقافة 
الفس��اد املُتفّش��ية التي تنخر هياكل 
الب��اد – وق��د تطّرق��ت اإلدارة العراقية 
الراهنة إلى هذه املسألة بشكٍل صريح، 
على غير عادة. يُضاف إلى ذلك أن إيقاع 
الرمال السياسية املتحّركة في العراق 
قد يثبط ذوب��ان جليد اجلفوة في عاقة 
العراق مع دول مجلس التعاون اخلليجي، 
م��ا قد يُضع��ف من قدرت��ه على جذب 
املستثمرين اخلليجيني، ويُقصي بالتالي 

شركاءه الناشئني.

مهّن��د احل��اج علي | مدي��ر االتصاالت 
واإلعالم ف��ي مركز كارنيغي للش��رق 

األوسط، 
طلب العراقي��ون 88 ملي��ار دوالر، إال أن 
التعّه��دات املالي��ة بلغ��ت حوال��ى 30 
ملي��ار دوالر. ومع أن ه��ذا الرقم لم يلبِّ 
تطّلعات بغداد، ال مُيكن االس��تهانة به 
نظراً إلى امل��وارد املُتاحة في الباد. جتدر 
اإلش��ارة هنا إلى أن هذا املسعى إلعادة 
إعمار الع��راق هو الثاني من نوعه خال 
خمسة عش��ر عاماً، وميكن استخاص 
درَس��ني بارزَين م��ن التجربة األولى التي 
ُمني��ت بالفش��ل: أوالً، الت��زال معّدالت 
الفس��اد املُستش��ري في الب��اد عقبة 
كأداء في وجه إعادة اإلعمار. فمنذ العام 

2003، بات فش��ل املش��روع الرامي إلى 
إع��ادة تأمني الكهرباء في الباد أش��به 
بسردية حتذيرية ومؤّشراً بارزاً على عجز 
مؤسس��ات الدولة عن تطبيق املشاريع 

التنموية على نحو فّعال.
أما الدرس الثاني فهو سياسي الطابع، 
إذ إن إع��ادة اإلعم��ار تس��توجب أيض��اً 
أن ينته��ج العراق سياس��ات ش��املة 
للجمي��ع وأن يوّطد دعائم مؤسس��ات 
الدول��ة، مب��ا فيها اجلي��ش. ويتعنّي على 
الدولة أساساً إما حّل امليليشيات جذرياً 
أو دمجها ف��ي هياكل الدولة. فتنظيم 
الدول��ة اإلس��امية لم يك��ن صاعقة 
ف��ي س��ماء صافية ف��ي الع��راق، على 
عكس ما يزعم بعض السياس��يني، بل 
تفّش��ى نتيجة اإلحباطات والتظّلمات 
الت��ي عانى منها الس��ّنة املهّمش��ون 
ف��ي الب��اد. لذل��ك، س��يبقى االنتصار 
ضد الدولة اإلس��امية منقوصاً وتبقى 
إعادة اإلعمار مؤّقتة، مالم يتم التصّدي 

لهذه التظّلمات.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع 
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي 

   ٢٠١٤
لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 

http://carnegieendowment.
org/sada

ماهو تأثير مؤتمر الكويت للمانحين على مستقبل العراق؟

اجتماع حكومة االقليم

بهار محمود: ما 
يحصل االن من 
تهميش للكرد 
في بغداد ناجم 
بالدرجة االساس عن 
السياسات الخاطئة 
التي اعتمدتها 
حكومة االقليم خالل 
المرحلة السابقة 
وفي مقدمتها اجراء 
االستفتاء
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اته��م عضو مجلس محافظ��ة البصرة 
احمد الس��ليطي، ام��س الثاثاء، جهات 
لم يس��مها بالعمل على تعطيل ملف 

النفايات في املدينة.
وق��ال الس��ليطي خال مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك ضم أعضاء ف��ي اجمللس ومدير 

بلدية البصرة، وتابعته »الصباح اجلديد« 
ان »بع��ض اجلهات داخ��ل احملافظة اليوم 
حترض العمال وس��ائقي الكابس��ات في 
القط��اع اخل��اص عل��ى ع��دم العمل مع 
البلدية الفش��الها وبالتالي إعادة العمل 

الي الشركات«.
وأض��اف الس��ليطي ان »ه��ذه اجله��ات 

بعضها مرتبطة ارتباط مباشر بشركات 
مس��تفيدة من ه��ذا املوض��وع او بعض 
املتواطئ��ني معه��م«، مؤك��دا ان »لديه 
اثباتات وتس��جيات ومت االتصال باجلهات 
األمني��ة وس��يتم حتريك دع��وة قضائية 
عل��ى هؤالء األش��خاص النهم يحرضون 
عل��ى مصال��ح عام��ة ت��ؤدي بالنتيجة 

الى االضرار باملصلح��ة العامة وبصحة 
الناس«.

ولف��ت ان »احلكومة لن تق��ف مكتوفة 
االيدي ام��ام هؤالء احملرضني واملتس��ببني 
بإيذاء الناس واالضرار باملصلحة العامة«، 
مبين��ا ان »اجلنة املكلف��ة مبتابعة ملف 
التنظيف في مرك��ز احملافظة واالقضية 

والنواحي عقدت اجتماعا مهما وخرجت 
بتوصيات أهمه��ا إحالة امللف الى بلدية 

البصرة«.
وتابع، ان »هذه التوصيات ستعرض على 
مجل��س احملافظة وهي س��تكون ملزمة 
ل��ه«، موضح��ا ان »التوصي��ة االولى هي 
تكلي��ف بلدي��ة البصرة بتس��لم ملف 

التنظي��ف عن طري��ق للتنفيذ املباش��ر 
وع��دم االعتم��اد عل��ى أي ش��ركة خال 

.»٢٠١٨
واش��ار الى ان »كلفة التنظيف للعشرة 
اش��هر املتبقية في مرك��ز املدينة ثاثني 
ملي��ار دين��ار فيم��ا س��تكون لألقضية 

والنواحي سبعة وعشرين مليار دينار«.

وب��نينَّ ان »طريقة التمويل س��يكون عبر 
مش��روع يقدم الي مجلس احملافظة من 
خال تخصيصات البت��رو دوالر وفي حال 
عدم املوافقة عليه فهناك اجراء اخر وهو 
للبلدية  املس��تحقة  املصروفات  تسديد 
والبلديات من خال مبالغ تكفي لتغطية 

التنظيف من ايراداتهم الذاتية«.

مجلس البصرة: جهات »مستفيدة« تعمل على تعطيل ملف النفايات



بغداد  - تسليب مسلح 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس الثالثاء أن مس��لحني 
س��لبوا صاحب معرض للسيارات 25 

الف دوالر غربي بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه إن "مسلحني مجهولني قاموا 
بتس��ليب صاحب معرض للسيارات 
اثناء مروره بعجلته مبنطقة العامرية 
بع��د طعن��ه  دوالر  ال��ف   25 مبل��غ 
بس��كني" ، مضيف��ا أن "ق��وة امنية 
طوق��ت مكان احلادث وفتحت حتقيقاً 

فيه".

ديالى – مقتل انتحاري
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى امس الثالث��اء، عن 

مقت��ل انتحاري يرتدي حزاما ناس��فا 
وتدمير مضافة أخرى بعملية نوعية 

نفذت شمال شرقي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "ق��وة قتالي��ة من 
اللواء 24 للحش��د الش��عبي، نفذت 
وبن��اء عل��ى معلومات اس��تخبارية 
دقيق��ة ، عملية نوعي��ة خاطفة في 
منطقة احلفاير واالراضي احمليطة بها 
ضمن حمرين شمال ش��رقي ديالى" 
، مضيف��ا ان "العملية أس��فرت عن 
قتل انتحاري م��ن خاليا داعش يرتدي 
حزاما ناس��فا بع��د محاصرته داخل 
مضافة وتدمير مضافة أخرى ، فضال 
عن تدمير مواد لوجستية ومؤن خلاليا 

داعش".

كركوك – مقتل ارهابيني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 

كرك��وك امس الثالث��اء ان قوة امنية 
مش��تركة قتلت خمسة عناصر من 
عصابات داع��ش االرهابية في ناحية 

العباسي شمال غربي احلويجة.
وق��ال املصدر االمني ان، ق��وات اللواء 
56 ف��ي احلش��د الش��عبي وقطعات 
الشرطة االحتادية متكنت، مساء يوم 
ام��س من قت��ل خمس��ة عناصر من 
داع��ش ومحاصرة أثن��ني آخرين خالل 
مداهم��ة مخبأ س��ري لهم في قرية 
التويري��ة التابعة لناحية العباس��ي 
احلويج��ة("  قض��اء  غرب��ي  )ش��مال 
، مضيف��ا ان العملي��ة مت��ت وفق��اً 

ملعلومات استخبارية" .

بابل – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
بابل امس الثالثاء أن ثالثة مس��لحني 

قتلوا باشتباكات مع احلشد الشعبي 
في جرف النصر شمالي احملافظة .

وقال املصدر إن "اشتباكات مسلحة 
وقع��ت بني قوات احلش��د الش��عبي 
ومجموع��ة مس��لحة ف��ي منطقة 
الصخر"  بناحية ج��رف  العويس��ات 
، مضيف��ا أن "ثالثة مس��لحني قتلوا 
ف��ي اثن��اء االش��تباكات، فيم��ا ُقتل 
منتس��ب من قوات احلش��د واصيب 

ثالثة آخرون".

االنبار – عملية تسلل  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس الثالثاء أن قوة من احلش��د 
الش��عبي اش��تبكت مع مس��لحني 
العويس��ات  باجتاه منطقة  تس��للوا 
قرب عامري��ة الفلوجة، فيما س��مع 

دوي انفجار في املنطقة.

وق��ال املص��در ان "ق��وة من احلش��د 
الشعبي اطلقت النار على مسلحني 
العويس��ات  باجتاه منطقة  تس��للوا 
قرب عامرية الفلوج��ة" ، مضيفا ان 
"االش��تباكات م��ا زالت مس��تمرة"، 
مشيرا الى انه "سمع دوي انفجار في 
املنطقة، بعد تفجير انتحاري نفسه، 

فيما مت قتل انتحاري اخر".

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
الديواني��ة ام��س الثالثاء، ع��ن القاء 
54 مخالف��ا بته��م  القب��ض عل��ى 

مختلفة في احملافظة.
وذكر املصدر االمني ان "دوريات ومفارز 
قسم ش��رطة النجدة نفذت حملة 
واسعة النطاق ش��ملت عدداً كبيراً 
من املناطق ف��ي احملافظة"، مبينة أن 

"احلملة تضمنت نصب الس��يطرات 
املتحركة والثابتة إضافة الى تفتيش 
العجالت واالش��خاص واالماكن التي 
من شأنها اثارة الشك واالنتباه، حيث 
اس��فرت العملية ع��ن القاء القبض 

على 54 مخالفا بتهم مختلفة".

ميسان – انفجار الصقة 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة ميس��ان ام��س الثالثاء ان 
مدي��ر اجلنس��ية اصي��ب بج��روح اثر 
انفجار عبوة الصقة وضعت اس��فل 

سيارته.
واف��اد املص��در ان" مدي��ر اجلنس��ية 
ف��ي محافظة ميس��ان العقيد عبد 
اخلض��ر أصي��ب مس��اء ي��وم االثنني، 
بج��روح بس��يطة أث��ر انفج��ار عبوة 
اس��فل  كان��ت موضوع��ة  الصق��ة 

سيارته"، مشيرا الى انه" مت نقله الى 
املستشفى لتلقي العالج املطلوب".

نينوى – عملية نوعية 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س الثالث��اء ان 
ق��وات احلش��د الش��عبي متكنت من 
قتل س��بعة دواعش كانوا مختبئني 
داخل جزيرة أب��و حصى خالل عملية 

نوعية في صحراء غرب نينوى.
وأف��اد املصدر إن" قوة من اللواء ال�21 
في احلش��د الش��عبي نفذت مس��اء 
يوم ام��س عملية نوعية ف��ي جزيرة 
ابو حصى ف��ي صحراء غ��رب نينوى، 
اسفرت عن قتل سبعة من عصابات 
داعش اإلرهابية"، الفتا الى أن" القوة 
عثرت ايضا على مضافات وانفاق حتت 

االرض كان يستخدمها الدواعش".

مسلحون يسلبون صاحب معرض للسيارات غربي بغداد * مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا شرقي ديالى
    اعتقال 54 مطلوبا بحمالت دهم وتفتيش في الديوانية * مقتل 7 ارهابيين بعملية نوعية غربي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مص��رف الرافدين، أم��س الثالثاء، عن 
منح ق��روض تص��ل إل��ى 75 ملي��ون دينار 
ألصحاب اجلامعات واملدارس ورياض األطفال 

األهلية.
وق��ال املكتب اإلعالمي للمص��رف في بيان 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد"، أن��ه "تقرر منح 
صالحيات ملندوبي احملافظات كافة صالحية 
ألصح��اب  التش��غيلية  الق��روض  من��ح 
اجلامعات واملدارس ورياض األطفال األهلية 
مل��ا زاد عن 50 مليون دينار ولغاية 75 مليون 

دينار".
وأضاف البيان، أن "هذه اخلطوة تأتي لتقدمي 
الدع��م للمدارس األهلي��ة ورياض األطفال 
واجلامعات واملس��اهمة في تهيئ��ة البيئة 

التربوية".
يذك��ر أن مص��رف الرافدي��ن باش��ر مبن��ح 
القروض واملن��ح للموظفني واملواطنني وفق 

شروط وضوابط معينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الداخلية قاس��م األعرجي، التزام 
وزارته ف��ي احلف��اظ على األم��ن اجملتمعي، 
والعالق��ة املتوازن��ة بني املواط��ن واألجهزة 
األمنية املتحققة بع��د االنتصار، منوها أن 
وزارة الداخلية قادرة على بناء عالقات طيبة 

بني مكونات الشعب العراقي.
وف��ي مؤمت��ر لبح��ث دور وزارة الداخلية في 
تعزيز السلم األهلي في عراق ما بعد هزمية 
عصاب��ات داع��ش االرهابية، اك��د األعرجي 
اهمي��ة “تواص��ل العم��ل للقض��اء عل��ى 
الفس��اد في ال��وزارة وتفكي��ك اواصره من 
خالل تفعيل مكاتب املفتش العام ومراقبة 

كل شاردة وواردة”.
وأض��اف األعرج��ي “إذا ل��م نتوص��ل إل��ى 
حصر الس��الح بيد الدولة س��يبقى القلق 
االجتماعي، ال سيما في االنتخابات املقبلة، 
حي��ث حترص وزارتنا أال تكون طرفاً وس��وف 
نحاس��ب كل من يثبت تقصيره في توفير 

أجواء انتخابية جيدة وممتازة”.

"الرافدين" يعلن عن 
قروض جديدة لثالث 

فئات تدريسية

"الداخلية" تؤكد 
االلتزام بالحفاظ على 

األمن المجتمعي

الملف األمني

420 مليار دينار للمحافظات 
املتضررة و84 مليار دينار لقروض 

نينوى
مبين��ة ان" هنال��ك تخوف��ا كبيرا 
ل��دى ن��واب املوص��ل م��ن ذه��اب 
األموال التي رص��دت الى احملافظة 
ال��ى جي��وب الفاس��دين وأعضاء 
مجلسها الذين لم يقدموا شيئا 
الى احملافظة س��وى رداءة املشاريع 

وقلة اخلدمات فيها" .
 وتابع��ت ان" املوازنة االحتادية حتوي 
على نس��بة كبيرة م��ن الضرائب 
التي ستضر بجميع أبناء الشعب 
العراق��ي من الش��مال الى اجلنوب 
والتي تصل الى %40 س��يتحملها 

املواطن العراقي" .
م��ن جانبه أكد النائ��ب عن االحتاد 
ماج��د  الكردس��تاني  الوطن��ي 
شنكالي، أمس، ان " املوازنة احلالية 
سوف لن تشهد أي طعن من قبل 
الك��رد وذلك لع��دم احتوائها على 
أية خروقات قانونية وهي س��ليمة 

وغير مخالفة للعدالة" .
 وقال شنكالي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ ان" التحالف الكردستاني 
س��وف لن يطع��ن ف��ي أي بند من 
بنود املوازن��ة وذلك لعدم احتوائها 
عل��ى خروق قانونية وهي س��ليمة 
وغي��ر مخالفة للعدالة ، مش��يرا 
الى ان"  احلكومة قامت بحس��اب 

 5 البالغ��ة  الس��يادية  النفق��ات 
تريليون دينار من نسبة اإلقليم ال� 
%12.67  حيث س��تبقى منها أقل 
من %8 وهي ال تكفي لس��د حاجة 

اإلقليم ".
مقاطع��ة  "ق��رار  ان   ، وكش��ف   
العملي��ة السياس��ية وجلس��ات 
البرملان ام��ر صعب جدا في الوقت 
احلال��ي بس��بب تش��ظي البي��ت 
الك��ردي وع��دم توحده ف��ي أغلب 
الق��رارات السياس��ية لك��ون كل 
جهة كردية تبح��ث عن مصاحلها 
الش��خصية، الفتا الى ان" املوقف 
الكردي جت��اه املوازن��ة كان موحدا 
ول��م يخض��ع للنقاش��ات لصدور 
أوام��ر م��ن القي��ادات الكردية في 

اإلقليم بهذا االمر" .

اإلبقاء على قّوات الناتو
في العراق بطلب من احلكومة

وأكد أن "احللف س��يتولى التدريب 
طامل��ا كان ذل��ك ضروري��ا للتأك��د 
م��ن عدم ظه��ور تنظي��م )داعش( 

مجددا".
وتاب��ع س��تولتنبرغ، للتوص��ل إلى 
ذلك، سيساعد احللف العراق أيضا 
وأكادمييات  "إقام��ة م��دارس  ف��ي 
عس��كرية" و"العمل على إصالح 
املؤسس��ات مب��ا فيه��ا مكافح��ة 

الفساد".

اعتقال أربعة عراقيني في 
تركيا بتهمة السعي ملهاجمة 

السفارة األميركية
وفي تصريح أدلى به أعقاب اجتماع 
جمللس الوزراء ذكر نائب رئيس الوزراء 
املتح��دث بإس��م احلكوم��ة بك��ر 
بوزداغ أن��ه "مت إتخاذ كافة التدابير 
الالزمة بهذا الصدد"، مش��يراً إلى 
أن "قرار إغالق الس��فارة األميركية 
ل��دى أنقرة أبوابها ام��س االول هو 
ليس بقرار سياسي و إمنا يعود إلى 

أسباب أمنية".
وتابع ان "قواتن��ا األمنية في حالة 
حيطة و حذر في عموم البالد حيث 

جرى تشديد التدابير األمنية".
وأض��اف بوزداغ "مت ف��ي تركيا حتى 
اآلن القبض على 4 آالف و 43 إرهابياً 
من أعضاء تنظيم داعش اإلرهابي 
وأن الهجمات الدموية التي نفذها 
التنظيم ف��ي البالد أس��فرت عن 
مص��رع 310 من املواطنني و إصابة 

967 آخرين بجراح".

التحالف الوطني: املوازنة 
انتهت.. وتهديدات االنسحاب 
من العملية السياسية غير 

مؤثّرة
ونّوه العالق إلى أن��ه "بخالف ذلك 
ال ميكن الحد حالي��اً أن يقول بأنها 
دستورية أو غير دس��تورية"، فيما 

أكد أن "ان اعتراضات النواب الكرد 
غير مؤثرة كما أن انس��حابهم من 
العملي��ة السياس��ية كم��ا يلوح 
البع��ض منهم ال يصب في صالح 

جمهورهم".
من جانب��ه، ذكر النائ��ب اآلخر عن 
التحالف سليم شوقي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "اعتراض 
النواب الكرد يتعلق بنسبة االقليم 
في املوازنة التي حددت ب� 12,67%، 
وهي تتفق مع عدد سكانه مقارنة 

بنفوس العراقيني".
"مقاطع��ة  أن  ش��وقي  وأض��اف 
النواب الكرد جللس��ات مناقش��ة 
املوازنة س��واء في مرحل��ة القراءة 
األولى أم الثانية، وكذلك التصويت 
لم تصب ف��ي صاحلهم، يأتي ذلك 
ف��ي وقت اص��روا ايضاً عل��ى بقاء 
نسبتهم ب� %17 بحجة أنها جاءت 
على وفق اتفاق سياس��ي ال يتعلق 

بعدد السكان".
وأش��ار إل��ى أن "موق��ف احلكومة 
كان حازم��اً بوجه مطالبات الكرد، 
ف��ي أنه��ا اص��رت عل��ى موض��وع 
ع��دد الس��كان وكذل��ك موضوع 

احملرومية".
م��ن  الك��رد  "انس��حاب  أن  وب��ني 
العملية السياس��ية اجراء خاطئ 
يع��ود بالض��رر عليه��م بالدرج��ة 
االس��اس، ك��ون اجمللس ق��ادر على 

حتقي��ق النص��اب بغيابهم وهو ما 
حصل في مترير قانون املوازنة".

الكت��ل  ن��واب  ش��وقي  ودع��ا 
الكردس��تانية إل��ى "االبتع��اد عن 
إلى  التصعيد االعالم��ي، واللجوء 
الطرائ��ق القانوني��ة ف��ي معاجلة 
بواب��ة  خ��الل  م��ن  مطالباته��م 
احملكمة االحتادي��ة العليا، فان لهم 
حقا دستوريا سوف يحصلوا عليه 

وهو السبيل الوحيد لذلك".
يش��ار إل��ى أن أعض��اء ف��ي احلزب 
الدميقراطي الكردستاني قد لوحوا 
مطلع األسبوع اجلاري باالنسحاب 
م��ن العملية السياس��ية بحجة 
متري��ر املوازن��ة االحتادي��ة بعيداً عن 
مطالبه��م، لك��ن نواباً م��ن كتل 
كردي��ة أخرى ع��ّدوا تل��ك املواقف 
انتخابي��ة ال تعبر ع��ن وجهة نظر 

الشارع في اإلقليم.

احلكيم: االنتخابات املقبلة 
مفصلية في استقرار العراق

الفت��ا ال��ى ان "إج��راَء االنتخابات 
القادم��ة ف��ي أج��واٍء م��ن الهدوِء 
واالستقرارِ واملنافسِة على أساِس 
لتش��كيلِّ  س��يمهُد  البرام��ج، 
حكوم��ٍة جدي��دة وقوي��ة لتنهُض 

بأعباِء بناء الدولة"
"العراقي��ني  ان  احلكي��م  واوض��ح 
يتطلع��ون إلى مرحل��ٍة جديدٍة مما 

يتطلُب أْن تكوَن القوى السياسيُة 
كافة على قدرِ املس��ؤولية لتلبيِة 
طموحات وتطلعات أبناء شعبنا".

العمليات الروسية السورية 
مستمرة لتحقيق احلسم في 

الغوطة
ويعي��د ما يحص��ل ف��ي الغوطة 
الش��رقية إل��ى األذه��ان معرك��ة 
مدين��ة حلب، الت��ي انتهت بإجالء 
املعارض��ني  املقاتل��ني  م��ن  اآلالف 
واملدني��ني من أحياء ش��رق املدينة 
بعد أن حوصرت ألش��هر عدة، بعد 

هجوم بري وقصف عنيف.
ودخلت قافلة مساعدات إنسانية، 
ه��ي األول��ى من��ذ ب��دء التصعيد 
العسكري قبل أكثر من أسبوعني، 
ام��س االول االثن��ني، إل��ى الغوطة 
الش��رقية احملاص��رة قرب دمش��ق 
والتي بات اجليش السوري يسيطر 
على ثلث مس��احتها مع استمرار 

حملة جوية وبرية عنيفة.
وتتألف القافلة املشتركة بني األمم 
املتحدة واللجنة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر السوري، من 
46 شاحنة محملة باملواد الغذائية 
والطبية، تكفي ل�27500 شخص 
ف��ي معق��ل الفصائ��ل املعارضة 

األخير قرب دمشق.
واش��نطن  أن  مراقب��ون  وي��رى 

وموس��كو تتب��ادالن االتهامات في 
ش��أن ما يج��ري ف��ي الغوطة دون 
أن تؤث��ر التصريحات املتبادلة على 
مس��ار العمليات العس��كرية في 

املنطقة.
الروس��ية،  الدف��اع  وزارة  وقال��ت 
ام��س االول االثن��ني، إن واش��نطن 
تنتهك ق��رارا لألمم املتحدة بش��أن 
من��ع  ع��ن  بتقاعس��ها  س��وريا 
مقاتل��ي املعارضة الذين تس��يطر 
عليهم من ش��ن هجم��ات يومية 
على اجليش الس��وري في الغوطة 

الشرقية وعلى دمشق.
وقالت إن روسيا ترفض أيضا ادعاء 
أميركا بأن موس��كو تتجاهل قرار 
األمم املتح��دة بش��أن وق��ف إطالق 

النار في سوريا.
مجل��س  ص��ّوت  املقاب��ل  وف��ي 
حق��وق اإلنس��ان ف��ي جنيف على 
قرار تقدم��ت به بريطاني��ا ويدعو 
إل��ى  اإلنس��ان  محقق��ي حق��وق 
"فت��ح حتقيق ش��امل ومس��تقل 
ف��ي األحداث األخي��رة في الغوطة 

الشرقية".
الروس��ية،  وأعلن��ت وزارة الدف��اع 
أن االتهام��ات املزيف��ة ب�"قص��ف 
الغوط��ة  ف��ي  املستش��فيات" 
الش��رقية ج��اءت بعدم��ا ص��دت 
القوات السورية اجملموعات املوالية 

لواشنطن.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أك��دت مبعوثة األمم املتحدة احلاجة 
الكامل��ة  احلماي��ة  ضم��ان  ال��ى 
للناجيات من العنف اجلنس��ي في 
حاالت النزاع وتق��دمي مرتكبي هذه 

اجلرائم البشعة الى العدالة.
واوضح��ت املمثل��ة اخلاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف 
اجلنس��ي في حاالت الن��زاع براميال 
بات��ن في ختام زيارتها للعراق والتي 
اس��تغرقت ثمانية أيام واستمعت 
خاللها بصورة مباشرة الى قصص 
ورواي��ات تدمي القلب روتها ناجيات 
م��ن جرائ��م العنف اجلنس��ي التي 

ارتكبها تنظيم داعش.
ودع��ت املمثل��ة االممية ال��ى ضمان 
من  للناجي��ات  الكامل��ة  احلماي��ة 
العنف اجلنس��ي في ح��االت النزاع 
اجلرائ��م  ه��ذه  مرتكب��ي  وتق��دمي 
البش��عة ال��ى العدال��ة ، بع��د ان 
اس��تمعت ال��ى رس��ائل قوية من 
الناجي��ات بش��أن محن��ة النس��اء 

والفتيات . 
والتق��ت املمثلة االممي��ة مع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وكبار املسؤولني 
في احلكومة على املستوى االحتادي 
واإلقليم واحملافظات في بغداد واربيل 
واملوص��ل. وكذل��ك حت��اورت بصورة 
مباش��رة من الناجيات ومجموعات 
اجملتم��ع املدن��ي والق��ادة الديني��ني 
من املس��يحيني والشيعة والسنة 
والتركم��ان الش��يعة وااليزيدي��ني. 
وقد تناولت املمثلة اخلاصة السيدة 
باتن مع احلكومة رس��الة قوية من 
الناجي��ات بش��أن محن��ة النس��اء 
والفتيات اللواتي مازلن في االس��ر 
وكذل��ك املفقودات م��ن عائالتهن ، 
وتساءلت عن اجلهود احلالية ملعرفة 
اماكنه��ن وحث��ت الس��لطات الى 
اإلس��راع بإنقاذه��ن ، فيم��ا اعربت 
الكثي��ر من النس��اء اللواتي مازلن 
مش��ردات ع��ن قلقهن البال��غ إزاء 
س��المتهن عند الرجوع الى ديارهن 

ونقلن مخاوفهن من االنتقام. 

ودع��ت املمثلة االممي��ة باتن جميع 
العش��ائر  وش��يوخ  الدي��ن  رج��ال 
ال��ى الترحي��ب بع��ودة الناجي��ات 
من العن��ف اجلنس��ي واطفالهن ، 
وناشدت احلكومة الى إيجاد السبل 
بأطفاله��ن  لالعت��راف  القانوني��ة 
كمواطنني عراقيني ، بعد ان بات من 
الضروري للجمي��ع العمل لتحويل 
وصم��ة الع��ار م��ن ضحاي��ا ه��ذه 
اجلرائم ال��ى من ارتكبه��ا. وكذلك 
ح��ث احلكوم��ة على ضم��ان عدم 
النظر ظلماً الى النس��اء والفتيات 
من ضحاي��ا داع��ش واعتبارهن من 

اتباعه." 
خ��الل  االممي��ة  املمثل��ة  وأك��دت 
مناقشاتها مع املسؤولني العراقيني 
بشأن مس��ألة العدالة واملساءلة، 
إن��ه ف��ي الوقت ال��ذي عب��رت فيه 

عن تقديرها للجه��ود التي تبذلها 
احلكوم��ة ، الفتة الى أهمية ضمان 
يزع��م  الذي��ن  اجلن��اة  محاس��بة 
ارتكابهم لهذه اجلرائم ليس فقط 
بجرائم اإلرهاب، ب��ل أيضا بالنطاق 
الكام��ل جلرائ��م العنف اجلنس��ي 
املرتكب��ة بح��ق النس��اء واألطفال 
العراقي��ني مب��ا ف��ي ذل��ك اخلطف 
واالغتصاب واالس��ترقاق اجلنس��ي 
والزواج باالكراه. وف��ي هذا الصدد، 
أشارت بأن مكتبها يقف على أهبة 
االس��تعداد للعمل بصورة مباشرة 
م��ع القض��اة واحملقق��ني واملدع��ني 
التحقيق  وفريق  العراقيني  العامني 
اجلدي��د ال��ذي مت تش��كيله مبوجب 
ق��رار مجل��س االم��ن الدول��ي رقم 
فريقه��ا  ويق��ف   .UNSCR 2379 :
من اخلبراء املعني بس��يادة القانون 

والعنف اجلنسي كذلك على أهبة 
االستعداد لتقدمي الدعم في مجال 
وخصوص��ا  التش��ريعي  اإلص��الح 
لتج��رمي جرائم احل��رب واجلرائم ضد 
اإلنس��انية واالب��ادة اجلماعي��ة في 

العراق. 
وف��ي مدين��ة املوص��ل ، اذ تعرضت 
والفتي��ات  النس��اء  م��ن  اآلالف 
االغتص��اب  ال��ى  العراقي��ات 
واالس��ترقاق اجلنس��ي  وغيرها من 
اش��كال العنف اجلنس��ي اخلطيرة 
التي ارتكبها تنظيم داعش، انضم 
الل��ورد أحمد أوف وميبل��دون املمثل 
اخلاص لرئيس وزراء اململكة املتحدة 
املعن��ي مبن��ع العنف اجلنس��ي في 
حاالت النزاع، الى املمثلة االممية باتن 
،  فقد حثا السلطات في محافظة 
نين��وى عل��ى تلبي��ة االحتياج��ات 

امللحة للناجني وذلك ضمن اجلهود 
احلالية إلعادة االعمار مبا في ذلك من 
خالل الزيادة الكبي��رة في اخلدمات 
العقلية والدعم  الطبية والصحة 
النفسي – االجتماعي  ودعم سبل 

كسب العيش االقتصادي.
 وج��اءت زي��ارة املمثل��ة االممية باتن 
خالل املدة من 26 شباط/فبراير الى 
5 آذار/م��ارس بدعوة م��ن احلكومة 
عم��الً بالبيان املش��ترك املوقع عام 
2016 ب��ني األمم املتحدة والعراق ملنع 
العنف اجلنس��ي املرتبط بالنزاعات 
والتص��دي ل��ه. وتص��ادف زيارته��ا 
املصادقة عل��ى خطة تنفيذ البيان 
املش��ترك ب��ني جمهوري��ة الع��راق 
واألمم املتح��دة والت��ي تؤك��د تدابير 
محددة تتعلق بالعدالة واملس��اءلة 
واخلدم��ات التي ترك��ز على الناجني 

والعمل مع منظمات اجملتمع املدني 
ورج��ال الدي��ن وش��يوخ العش��ائر 
ووس��ائل االع��الم. وأك��دت املمثلة 
اخلاص��ة الس��يدة باتن ب��أن "بلورة 
خط��ة التنفيذ هذه يظه��ر التزام 
احلكوم��ة العراقية املس��تمر على 
معاجل��ة معان��اة ضحاي��ا العن��ف 

اجلنسي املرتبط بالنزاعات." 
وذك��رت املمثل��ة االممي��ة بأنه "في 
الوق��ت ال��ذي أهنئ في��ه احلكومة 
العس��كري  باالنتص��ار  العراقي��ة 
على داعش، فانن��ي احث احلكومة 
عل��ى مواصل��ة جهودها م��ن اجل 
انقاذ املفقودي��ن وانصاف وتعويض 
العن��ف  جرائ��م  ضحاي��ا  جمي��ع 
اجلنسي البش��عة واشراك النساء 
في مبادراتها اخلاصة ببناء الس��الم 

واملصاحلة وإعادة االعمار."

دعت الممثلة 
األممية باتن جميع 
رجال الدين وشيوخ 
العشائر الى الترحيب 
بعودة الناجيات من 
العنف الجنسي 
وأطفالهن ، وناشدت 
الحكومة الى إيجاد 
السبل القانونية 
لالعتراف بأطفالهن 
كمواطنين عراقيين

ناجيات من قبضة داعش "ارشيف"

استمعت الى ناجيات من التنظيم اإلرهابي  

 ممثلة أممية تدعو إلى حماية
ضحايا العنف الجنسي لـ"داعش"
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بغداد - محمود خيون: 

الهندس��ية  امل��اكات  تواص��ل 
وزارة  ف��ي  واحلرفي��ة  والفني��ة 
الكهرب��اء م��ن خ��ال مديري��ات 
التوزي��ع التابعة له��ا حمات رفع 
التجاوزات احلاصلة على شبكات 
املناط��ق واألحي��اء  التوزي��ع ف��ي 
الس��كنية والتجاري��ة في عموم 
تلك  وته��دف  العاصمة  مناط��ق 
احلم��ات الى تنظيف الش��بكات 
وتخليصه��ا من حاالت التجاوزات 
الت��ي  تس��بب ح��دوث العوارض 
الفنية  وبالتالي تؤدي الى إنقطاع 
أوقات  الكهربائ��ي خ��ارج  التي��ار 

القطع املبرمج .
أك��د ذل��ك املهندس عمر رش��يد 
خلف مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املركز وقال أن القطاعات التابعة 
ملديريت��ه تواصل أعم��ال الصيانة 
التوزيع داخل  الضرورية لشبكات 
املناط��ق الس��كنية ف��ي مرك��ز 
الك��رخ ومناط��ق األط��راف وأنها 
التحس��ن  أعمال  مس��تمرة في 
وح��ل األختناقات وترتي��ب أوضاع 
قب��ل  وتنظيفه��ا  الش��بكات 
موس��م الصيف املقبل من خال 
اس��تحداث مغذي��ات جديدة  من 
ش��أنها تخفي��ف األحم��ال ع��ن 

املغذيات .
وبن عم��ر أن هذه األعم��ال تقوم 
بها القطاعات والصيانات التابعة 
ملديريتن��ا س��نوياً وباألعتماد على 
واألمكاني��ات  الذاتي��ة  امل��وارد 
املتوافرة مشيراً الى قيام مسؤولي 
بأج��راء  والصيان��ات  القطاع��ات 
مس��وحات ميداني��ة على جميع 
ش��بكات التوزي��ع داخ��ل األحياء 
ف��ي مركز  الس��كنية  واملناط��ق 
الك��رخ ومناط��ق األط��راف كأبي 
غريب والنصر والس��ام واملناطق 
وحتدي��د  لتأش��ير  به��ا  احمليط��ة 

األه��داف الت��ي تكون ه��ي نقاط 
الضعف في الش��بكة ملعاجلتها 

خال أعمال التحسن .
وقال عمر أن ماكاته الهندس��ية 
والفنية قطعت شوطاً كبيراً من 
خطتها التي تهدف الى حتس��ن 
أداء الشبكات خاصة التي شملت 
بعق��ود اخلدم��ة واجلباي��ة التي مت 
أبرامها مع ش��ركات األس��تثمار 
والتي  التوزي��ع  بقط��اع  اخلاص��ة 
شملت مناطق احلارثية واليرموك 
واخلض��راء  واملنص��ور  والعامري��ة 

واجلامعة وغيرها .
وأوضح  مدير توزيع كهرباء الكرخ 

املركز أن احملات التي مت تس��ليمها 
األس��تثمارية  الش��ركات  ال��ى 
اخلدمة  والت��ي ش��ملتها عق��ود 
التي��ار  قط��ع  س��يتم  واجلباي��ة 
الكهربائ��ي ع��ن ال��دور واملراف��ق 
اخلدمية التي يترتب بذمتها ديون 
س��ابقة متراكمة واليع��اد التيار 
الكهربائي اليها اآل بعد تس��ديد 
الدي��ون موضح��اً أن التوجيه��ات 
ص��درت بض��رورة التعام��ل بحزم 
جباي��ة  موض��وع  يخ��ص  فيم��ا 
أجور قوائ��م الكهرباء التي حتمل 
ديوناً س��ابقة لم يتم تس��ديدها 
ومن بينها ماحتم��ل أرقاماً عالية 

تص��ل املاين ولس��نوات ماضية 
كذلك الدي��ون املترتبة على الدور 
املتروكة واملهدم��ة أوالتي حتولت 
الى عمارات أوأنش��طرت الى أكثر 
من دار كالتي حتولت الى مساكن 
التتجاوز مساحاتها 50 متراً مربعاً 
.... مؤكداً أن املاكات الهندس��ية 
والفنية واحلرفي��ة في القطاعات 
والصيانات التابعة ملديريته الكرخ 
املركز تواصل حماتها التي تخص 
جباية أجور الكهرباء خاصة التي 
حتمل أرقاماً عالية بس��بب تراكم 
الديون وتعد هذه من املش��كات 
الت��ي تواجهها مديري��ات التوزيع 

والت��ي تس��بب ضائع��ات كبيرة 
وهدرا في الطاقة .

يذك��ر أن وزارة الكهرب��اء كان��ت 
ق��د أوضح��ت ف��ي وق��ت س��ابق 
التيار  إس��تهاك  فواتير  تسعيرة 
للمواط��ن  وجتيه��زه  الكهربائ��ي 
ب� 24 س��اعة على وفق مش��روع 
عقود اخلدم��ة والصيانة واجلباية 
للش��ركات اإلس��تثمارية مشيرة 
الى أن اإلس��تثمار س��يكون بذات 
التعرفة املعمول بها من قبل وزارة 
الكهرباء التي يصل فيها نس��بة 
الدع��م احلكومي حمل��دودي الدخل 

واإلستهاك املنخفض ب� 94 %

وبينت الوزارة انه��ا قامت بإحالة 
بغداد  العاصم��ة  أحي��اء  جمي��ع 
لقط��اع  احملافظ��ات  ومعظ��م 
اإلس��تثمار »موّضح��اً »في بغداد 
ث��اث مح��ات  إحال��ة  متّ  حالي��اً 
س��كنية في منطق��ة زيونة الى 
اإلس��تثمار وفي منطقة اليرموك 
4 محات، ومحلت��ن في املنصور 
العامري��ة  ف��ي  وس��بع مح��ات 

ومحلتن في حي اجلامعة«.
وكش��فت بأنه سيتم األعان عن 
مناطق جدي��دة في األيام القليلة 
املقبل��ة ش��ملت أيض��اً بتجهيز 

الكهرباء ب� 24 ساعة .

محليات 4
بهدف استيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء

حمالت مكثفة إلزالة التجاوزات على شبكات التوزيع 

 تهدف الحمالت الى 
تنظيف الشبكات 

وتخليصها من حاالت 
التجاوزات التي  تسبب 

حدوث العوارض 
الفنية  وبالتالي تؤدي 

الى انقطاع التيار 
الكهربائي خارج 

أوقات القطع المبرمج

مدير كهرباء الكرخ / املركز يشرف على حمالت رفع التجاوزات
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اتصاالت بابل تستحصل 
غرامات من المتجاوزين 
على الشبكة الهاتفية 

افتتاح األسبوع 
الزراعي العاشر

بابل - الصباح الجديد:
قامت مديرية اتصاالت بابل العائد للش��ركه 
العام��ة لاتص��االت والبن��ى التحتية احدى 
باس��تحصال  االتص��االت  وزارة  تش��كيات 
الش��بكة  عل��ى  للض��رر  املس��ببة  املبال��غ 
الهاتفي��ة اخلارجي��ة وبجه��ود حثيثة وعمل 
دؤوب ومتواصل من قبل الش��عبة القانونية 
ف��ي اتصاالت بابل  حيث مت  اس��حصال مبلغ 
5 ماي��ن و68 الف��ا و877 دينارا م��ن اجلهات 

املسببة للضرر ضمن مركز مدينة احللة .
كما قام��ت املديرية باس��تحصال 12 مليونا 
و672 ال��ف دينار ع��ن قيمة ب��دل ايجار احملال 
التجارية لشهر كانون الثاني املاضي وسيتم 
متابع��ة اس��تحصال جميع املبال��غ والديون 
املترتبة بذمة جميع اجلهات حفاظا على املال 

العام .

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية وزير الزراعة املهندس فاح حسن زيدان 
اللهيبي ، عقدت وزارة الزراعة مؤمترها اخلاص 
لإلعان عن افتتاح االس��بوع الزراعي العاشر 
الذي ستقيمه الوزارة  االربعاء املقبل املصادق 

14 اجلاري ويستمر  8 ايام .
وعق��د املؤمتر بحض��ور الوكيل الفن��ي لوزارة 
الزراع��ة الدكت��ور مه��دي ضمد القيس��ي، 
والوكي��ل اإلداري فيها الدكتور مهدي س��هر 
اجلبوري، ومستش��ار ال��وزارة لنش��اط الثروة 
احليوانية الدكتور حس��ن علي س��عود، كما 

حضر املؤمتر عدد من املدراء العامن  .
والق��ى الوكيل الفن��ي للوزارة كلم��ة نيابة 
عن الوزير اش��ار فيها ال��ى ان الوزارة حرصت 
على إقامة األسبوع الزراعي منذ 10 سنوات، 
ألهميته في إبراز نش��اطات وفعاليات الوزارة 
املتحقق��ة ملدة ع��ام، وبدعم م��ن  احلكومة 
وجلن��ة الزراعة واملياه ، كما إن األس��بوع يعد 
وسيلة لعرض نتاجات الشركات واملؤسسات 
احمللي��ة والعربي��ة والعاملية إليص��ال املعدات 
لتوط��ن التكنولوجي��ا بغي��ة زي��ادة اإلنتاج 
الزراعي كما ونوعا ، كاشفا عن فعاليات من 
املق��رر اقامتها في املع��رض، منها يوم املنتج 
الزراع��ي الوطن��ي، وإلقاء محاض��رات وقرعة 
ستقام للفاحن املش��اركن للحصول على 

اآلليات مجانا .

كهرباء البصرة 
تواصل صيانة 

الوحدات اإلنتاجية 
البصرة - الصباح الجديد:

تواصل املاكات الهندسية والفنية في املديرية 
العام��ة املذك��ورة اعمالها بصيان��ة الوحدات 
التوليدي��ة ف��ي محطة كهرباء ديزالت ش��مال 

العمارة ومحطة الرميلة الغازية .
وقال املتحدث الرس��مي باس��م وزارة الكهرباء 
الدكت��ور مصع��ب س��ري امل��درس ان االعم��ال 
تضمنت تأهيل خزانات زيت التسخن ملنظومة 
البويل��ر وأنابيب منظومة اإلطف��اء, الى جانب 
صيان��ة مدخن��ة الوح��دة الثانية ف��ي محطة 
الرميل��ة الغازية ، موضح��اً ان الهدف من هذه 
االعمال هو للحف��اظ على الوحدات من التلف 
اس��تعدادا ملوس��م الصيف املقبل ومن املؤمل 
االنته��اء من الصيانة ف��ي الوقت احملدد وربطها 

مبنظومة الشبكة الوطنية.
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  افتت��ح 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
الس��وداني رس��ميا مقر املاذ اآلمن 
الصلي��خ  منطق��ة  ف��ي  للنس��اء 
بالتع��اون مع صن��دوق االمم املتحدة 
للسكان بحضور عدد من املسؤولن 
االممي��ن وممثل��ي ع��دد من ال��وزارات 

ومنظمات اجملتمع املدني .
واكد الوزير في كلمة القاها بحفل 
االفتت��اح انن��ا نحتفي بح��دث يعد 
االه��م ليس فق��ط  ل��وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية بل يعد مهما 
ايضا للنس��اء والفتي��ات في العراق 
وكثيرا ما نتحدث عن اشكال املعاناة 
والتمييز والعنف التي تعرضت لها 
النس��اء في العراق ، مش��يرا الى ان 
اس��باب املعاناة جتس��دت اثر النزاع 
املس��لح والتش��رد التي اث��رت على 
اوضاع النساء في العراق وجعلتهن 
عرض��ة  الفئ��ات  اكث��ر  يصنف��ون 
خلط��ر العن��ف القائم عل��ى النوع 
االجتماع��ي ، مبينا انن��ا نتضطلع 
جنبا الى جن��ب مع الوكاالت االممية 
الش��ريكة ومنظمات اجملتمع املدني 
بجملة مهام تهدف الى بذل جهود 
اس��تثنائية لتقدمي خدمات احلماية 

وتوفي��ر بيئ��ة آمن��ة للنس��اء م��ن 
خال تقدمي حزم��ة خدمات متعددة 
القطاع��ات وال يخف��ى على اجلميع 
ان التح��دي االكب��ر ال��ذي واجهته 
مؤسس��اتنا هو عدم وج��ود ماذات 
امن��ة للناجيات م��ن العنف القائم 

على النوع االجتماعي. 
واوض��ح وزي��ر العمل ان��ه ومع كل 
ما تق��دم يح��ق للجمي��ع ان يفخر 
بالنج��اح ف��ي افتت��اح اول ماذ امن 
للنساء في بغداد ، معربا عن االمتنان 
للس��كان  املتح��دة  االمم  لصن��دوق 
لتقدميه الدعم الفن��ي واملالي كون 
الصندوق الوكالة االممية الرائدة في 
مج��ال الوقاية من العن��ف القائم 
على النوع االجتماعي واالس��تجابة 
لقضاي��ا العن��ف اذ مت اع��ادة تأهيل 
املبنى على وف��ق احلاجيات وجتهيزه 
باملراف��ق املطلوبة وتطوي��ر اجراءات 
التش��غيل املوح��دة الدارة هذا املاذ 

االمن. 
واعرب الوزير ع��ن امله في ان تكون 
ه��ذه اخلط��وة اللبن��ة االول��ى ف��ي 
عملية حتقي��ق منج��زات اخرى في 
ه��ذا االط��ار ، مؤكدا الت��زام الوزارة 
وبق��وة بالوف��اء مبس��ؤولياتها ، وان 
الوزارة تعول على جهود ش��ركائها 
من اجملتمع الدولي معربن عن الثقة 
مبواصلته��م واس��تعداهم لتق��دمي 

لتلبية االحتياجات  الدعم املطلوب 
ش��ركاء  هن��اك  يك��ون  ان  آمل��ن 
اخ��رون نحو هذه املس��اعي ونتعهد 
بالنياب��ة ع��ن حكوم��ة جمهوري��ة 
م��ع  والتنس��يق  بالعم��ل  الع��راق 
ش��تى القطاعات متمثلة بالوزارات 
والهيئات احلكومي��ة لضمان توفير 
اخلدمات متعددة القطاعات لتلبية 

للناج��ن  املتنوع��ة  االحتياج��ات 
م��ن العن��ف القائ��م عل��ى الن��وع 

االجتماعي. 
واجرى الوزير والضيوف جولة لاطاع 
عل��ى مامت اجنازه م��ن تأهيل لضمان 
توفير اخلدم��ات للناجن من العنف 

القائم على النوع االجتماعي. 
كم��ا افتت��ح الوزي��ر ورش��ة عم��ل 

تدريبية عن تنمية املوارد البش��رية 
عل��ى  القيادي��ة  الق��درات  وتعزي��ز 
هام��ش اعم��ال ال��دورة )88( جمللس 
ادارة منظمة العم��ل العربية التي 

اختتمت اعمالها في بغداد. 
وق��ال الس��وداني في كلم��ة له ان 
ثقافة العمل تشكل مصدراً مهماً 
الغناء التجرب��ة العمالية والنقابية 

باالفكار واملفاهيم والتجارب ، مبينا 
ان الدراس��ات اثبت��ت ان للتعلي��م 
والثقافة العمالية والتدريب املهني 
اهمي��ة كبيرة ف��ي رف��ع املعنويات 
وزي��ادة كف��اءة العم��ل ومردوداته ، 
مثمناً مبادرة االحت��اد العام لنقابات 
العم��ال ف��ي الع��راق باقام��ة هذه 
الورش��ة الت��ي تتضم��ن اوراق عمل 
نوعية تخص واق��ع العمل النقابي 
التنمي��ة  وكذل��ك  الع��راق،  ف��ي 
الفق��ر،  ومعاجل��ات  املس��تدامة 
ومناقش��ة قضايا التدري��ب املهني 

ونظم االمن االجتماعي. 
الثقاف��ة  ان  ال��ى  الوزي��ر  ولف��ت 
العمالي��ة ف��ي الع��راق من��ذ ع��ام 
1966 كانت مرتبط��ة بوزارة العمل 
وتشرف على مراكز ثقافية ومهنية 
ف��ي النقاب��ات العام��ة واالحت��ادات 
العمالية حتى صدور القرارات التي 
حول��ت العمال الى موظفن وألغت 
مؤسس��ة الثقافة العمالية ايضا، 
لتنتق��ل الي��وم ال��ى االحت��اد العام 
لنقاب��ات العمال ، معرب��ا عن امله 
في ان يستأنف االحتاد نشاط معهد 
القائ��م حاليا  العمالي��ة  الثقاف��ة 
في التوعية والتثقيف املس��تمرين 
تش��ريعات  في مج��ال  وخصوص��اً 
العم��ل وادبي��ات منظم��ة العم��ل 

العربية. 

ه��ذه  انعق��اد  ان  الوزي��ر  واض��اف 
الورش��ة التدريبية يأت��ي في ظروف 
بالغ��ة االهمي��ة حتتاج ال��ى خبرات 
عالي��ة امله��ارة والتكوي��ن لتتول��ى 
قيادة املفاص��ل العمالية ، الفتا الى 
اهمي��ة ه��ذه الورش��ة النه��ا تنفذ 
بالتنس��يق والتع��اون م��ع منظمة 
العمل العربية، التي أش��رفت على 
تنظيمها واعداد محتوى جلساتها 
احلواري��ة وانتقاء خبراء متخصصن 
في قضايا العمل والعمال والتنمية 

املستدامة. 
وثمن الوزي��ر دعم منظم��ة العمل 
العربي��ة وخبرائها للعم��ل النقابي 
في العراق لتعزي��ز دوره في التقليل 
م��ن الفق��ر وزي��ادة مع��دالت النمو 
االقتصادي مبا يسند اهداف التنمية 
املس��تدامة )2015 - 2030( ، مؤكدا 
ضرورة االس��تفادة م��ن خبرات هذه 
املنظم��ة وخط��ة عمله��ا الجن��اح 
خطط وبرامج التنمية املس��تدامة 
واالس��هام في نقله��ا الى قطاعات 

العمل كافة والهياكل النقابية . 
ومتت خال الورش��ة مناقش��ة آلية 
تطوي��ر وتنمي��ة ق��درات العامل��ن 
ف��ي القطاع��ات االقتصادي��ة على 
وفق آليات ومعايي��ر العمل العربية 
التنمي��ة  تعزي��ز  عل��ى  والعم��ل 

املستدامة وإتاحة فرص العمل. 

تقرير

افتتاح المالذ اآلمن للناجيات من العنف
ورشة لتنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات القيادية

بغداد – الصباح الجديد
تتطلع الشركات العاملية على ايجاد 
اكبر مس��احة ملنتجاتها في الشرق 
االوس��ط ال��ذي يع��د س��وقا واعدا 
التواجد  الكب��رى  الش��ركات  تطمع 

ضمنه بقوة. 
وتعمل ش��ركة فورد العاملية توس��ع 
االوس��ط  الش��رق  ف��ي  انش��طتها 
اخلص��وص،  وج��ه  عل��ى  والع��راق 
باعتماده��ا على آلي��ات عمل جديدة 
بالتعاون مع ش��ريك محلي لتحقيق 
اهدافها، وعرض منتجاتها في جميع 
مدن العراق ، فيما أعلنت شركة فورد 
اليوم عن تعين "مجموعة القاصد" 
كموزع ووكيل جديد معتمد ملبيعات 
وخدم��ات وقطع غيار س��يارات فورد 

في شتى أنحاء العراق. 
للمبيع��ات  الرئي��س  نائ��ب  وق��ال 
والتس��ويق واخلدم��ات في الش��ركة 
ميتيلو أرياس لقد اعتمدنا آلية عمل 
جدي��دة تضمنت توزي��ع املهام داخل 
الس��وق العراق��ي الذي يع��د وجهة 
مهم��ة لش��ركتنا ومت��ت مبجموعة 
القاص��د لتحقي��ق اهدافن��ا بتوفير 

منتجات عاملية املس��توى، والتزامها 
اخلدم��ات،  ف��ي  بالتمي��ز  املتواص��ل 
س��يضمن حص��ول عمائن��ا عل��ى 
أفض��ل مس��تويات اخلدم��ة والدعم 
الذي يحتاجونه في الوقت املناسب .

وأض��اف أري��اس قائ��اً يع��د العراق 
سوقاً رئيسة ألعمال فورد، ويشكل 
هذا اإلعان خط��وة بالغة األهمية 
لعمائن��ا ف��ي الع��راق. وق��د بذلنا 
جهوداً كبي��رة مع ش��ركائنا اجلدد 
لضم��ان تق��دمي اخلدم��ات والدعم 
الفورين لعم��اء فورد، ونتطلع إلى 
منو وتطوير أعمالنا وتقدمي منتجات 
وجتارب عم��اء متميزة من فورد في 

العراق".
م��ن جهته بن رئي��س مجلس إدارة 
مجموع��ة القاصد موف��ق جميل، 
نتطلع قدماً للتواصل مع الشركات 
واقع  العاملي��ة لتحس��ن  الكب��رى 
الس��وق العراق��ي ال��ذي يعاني من 
عملية عرض عش��وائي تؤثر س��لبا 
على اقتص��اد العائلة العراقية من 
خ��ال ع��رض منتجات ال تناس��ب 
عمرها االفتراضي، االمر الذي جعلنا 

نعمل م��ع فورد كمس��تورد وموزع 
معتمد لها، وبالتالي حتقيق املنفعة 
جلمهور املستفيدين،"ولفت الى ان 
العراق بأمس احلاج��ة الى التواصل 
املتخصصة  العاملية  الشركات  مع 
والت��ي متل��ك تاريخ��ا طوي��ا ف��ي 
االسواق وتعمل باجتاه احلفاظ على 
س��معتها، اذ يقود ذلك الى حتسن 
واق��ع الس��وق العراق��ي وحتس��ن 
عملي��ة العرض من خ��ال التعاون 

مع افضل الشركات العاملية".
يذكر ان الش��ركة ذك��رت في وقت 
سابق تسجيل طلب قوي في العراق 
عل��ى اجليل اجلديد من س��يارة فورد 
الرياضي��ة متعددة  إكسبيديش��ن 
الكام��ل،  باحلج��م  االس��تعماالت 
 F-Series إل��ى سلس��لة  إضاف��ة 
الش��احنة األكثر مبيعاً في اميركا 
ملدة 41 عاماً على التوالي ، وتنضم 
إل��ى ط��رازات ف��ورد ف��ي مع��ارض 
"مجموع��ة القاصد" س��يارة فورد 
متع��ددة  الرياضي��ة  إكس��بلورر 
االس��تعماالت واألكث��ر مبيع��اً في 

الواليات املتحدة ملدة 25 عاماً. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة ملع��دات 
االتص��االت والقدرة احدى ش��ركات 
وزارة الصناع��ة واملعادن عن الوصول 
ال��ى املراح��ل النهائي��ة ف��ي تنفيذ 
مش��روع املض��ادات احلياتية لصالح 
الش��ركة العام��ة لصناع��ة االدوية 

واملستلزمات الطبية في سامراء .
وقال مدي��ر عام الش��ركة املهندس 
احم��د ريح��ان دعيجل ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعام��ي ف��ي ال��وزارة ان 
العم��ل متواص��ل لتنفيذ املش��روع 
عل��ى وفق اجلدول الزمن��ي احملدد له ، 

الفت��ا الى ان فريق م��ن وزارة الصحة 
وبناء على طلب الش��ركة قام بزيارة 
الى موقع املش��روع ، واش��اد بنوعية 
العمل وسرعة االجناز العمال وفقرات 
املش��روع ، مؤكدا على بذل املزيد من 
اجلهود الجناز املشروع في املوعد احملدد 
ومبايتطابق مع نظام اجلودة الدوائية 
GMP ويلبي متطلبات وزارة الصحة.
في س��ياق اخر اعلن املدير العام عن 
انت��اج الش��ركة من مصابي��ح إنارة 
الش��وارع الت��ي تعمل بتقني��ة اللد 
(LED( في مصنع صاح الدين التابع 
لها ، اذ ميتلك املصنع معما متكاما 

إنارة  بإنتاج مصابي��ح  ومتخصص��ا 
بتكنولوجيا  تعم��ل  التي  الش��وارع 
اللد الضوئي )LED( بطاقة )20( الف 
مصباح سنويا وبقدرات متنوعة )20 
، 80 ، 120 ، 200( واط وحس��ب طول 
العمود املثبتة عليه ، مش��يرا الى أن 
املصابيح املنتجة متتاز بتحمل األجواء 
املناخي��ة من درجات احل��رارة العالية 
والرطوب��ة والغب��ار وقلة اس��تهاك 
للطاقة مبقدار )%60( وعمر تشغيلي 
(50( ال��ف س��اعة وتنت��ج على وفق 
القياسية وحاصلة على  املواصفات 

عدة شهادات عاملية.  

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة صندوق 
احلماي��ة  هيئ��ة  ف��ي  احلماي��ة 
االجتماعية بوزارة العمل والشؤون 
ان  صلي��وا  جاكل��ن  االجتماعي��ة 
قيم��ة مبالغ االس��ترداد املتحصلة 

من املتجاوزين بلغت خال ش��هري 
كان��ون الثاني وش��باط املنصرمن 
دين��ارا   )3132466891( م��ن  اكث��ر 
بواق��ع )1516648285( دين��ارا خال 
شهر كانون الثاني و)1615818534) 

دينارا خال شهر شباط. 

وبين��ت صلي��وا ان الصن��دوق عمل 
على ترجم��ة توجيهات وزير العمل 
املهن��دس  احلماي��ة  هيئ��ة  رئي��س 
محمد شياع الس��وداني القاضية 
باالسراع في حسم استرداد الديون 

من املتجاوزين . 

العمل تسترد أكثر من )3( مليارات دينار من المتجاوزين

شركات عالمية تسعى الى توسع
 مساحة أنشطتها في العراق 

»المعدات« تنجز المراحل النهائية 
لمشروع المضادات الحياتية 

جانب من االفتتاح
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متابعة الصباح الجديد:

ح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
جمي��ع ش��ركات ال��وزارة عل��ى 
حماي��ة منتجاته��ا عل��ى وف��ق 
قان��ون حماية املنتجات العراقية 
االغ��راق  لسياس��ة  للتص��دي 
والبضائ��ع  للس��لع  املتعم��د 
املستوردة للسوق العراقية فيما 
وجه بفتح ب��اب التصدير جلميع 
املنتجات تام��ة الصنع على وفق 

نهج وآلية واضحة وسليمة .
واكد مدير مركز االعالم والعالقات 
ال��وزارة عبدالواحد  العامة ف��ي 
علوان الش��مري ان الوزير ش��دد 
قان��ون  تطبي��ق  اهمي��ة  عل��ى 
حماية املنتج��ات العراقية والزم 
جميع ش��ركات ال��وزارة بحماية 
احمللي��ة  وصناعته��ا  منتجاته��ا 
من اآلثار املترتبة عن املمارس��ات 
التجارية الضارة ومعاجلة األضرار 
الناجمة عنها واملتمثلة بالتزايد 
غير املب��رر في االس��تيرادات من 
السلع االجنبية واالغراق والدعم 
للس��لع  االجنب��ي  احلكوم��ي 
االجنبي��ة ، الفت��ا ال��ى ان الوزارة 
متكنت م��ن اس��تحصال قرارات 
حلماي��ة )61( منتج��ا محليا في 
شتى مجاالت القطاع الصناعي 
الع��ام واخل��اص واخملتل��ط منها 
قرارات حلماية )14( منتج محلي 
خالل عام 2017 فيما ما زال ) 22 
( قرارا قي��د العرض امام مجلس 

الوزراء .
واضاف الشمري ان الوزارة اتخذت 
ق��رارا يقضي بتفعي��ل صالحية 
مجالس ادارات الشركات العامة 
التصدي��ر  فت��ح مناف��ذ  باجت��اه 
وتش��جيع  منتجاته��ا  وجلمي��ع 
ادارات ه��ذه الش��ركات للعم��ل 
باجت��اه التصدي��ر وفت��ح مناف��ذ 
تصديري��ة ل��دول العالم مع بذل 
السفارات  مع  بالتنسيق  اجلهود 

وامللحقي��ات التجارية ، مش��يرا 
ال��ى ان الوزارة قام��ت ومن خالل 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
التعدينية بتصدير االف االطنان 
من م��ادة البرامي ك��وت الى دولة 
االم��ارات العربي��ة املتحدة خالل 
الع��ام املاض��ي ومطل��ع الع��ام 
احلالي ، مش��ددا عل��ى ان الوزارة 
تنفي��ذ  عل��ى  وحريص��ة  ج��ادة 
اخلط��ط والرؤى املرس��ومة التي 
تبناها وانتهجه��ا وزير الصناعة 
واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني في اب من عام 2016 
وحتى بل��وغ االهداف املنش��ودة 
والرامية الى بناء صناعة عراقية 
منافسة وداعمة القتصاد البلد.

على صعيد متصل قطفت وزارة 
الصناع��ة واملع��ادن م��ن جدي��د 
وخالل ش��هرين فق��ط من العام 
الكبي��رة  اجله��ود  ثم��ار  احلال��ي 
تبذله��ا  الت��ي  واالس��تثنائية 
التي  واخلطط والرؤى الس��ليمة 
تبنته��ا افتت��اح ثالث��ة مصان��ع 
بغ��داد  ف��ي  جدي��دة  انتاجي��ة 

والنجف االشرف .
واكد الش��مري ان وزارة الصناعة 
واملعادن تس��ير بخط��ى واضحة 
وش��فافة ف��ي تنفي��ذ اخلط��ط 
وال��رؤى الت��ي انتهجته��ا لوضع 
شركاتها الصناعية على الطريق 
الصحي��ح ولتحقي��ق اهدافه��ا 
الرامية الى بن��اء صناعة وطنية 

تضاه��ي وتناف��س مثيالتها في 
املنطقة ، مبينا بأن هذه اخلطط 
واجلهود اثمرت عن افتتاح الكثير 
من املش��اريع واملعامل واملصانع 
اجلديدة وط��رح منتجات جديدة 
احلاج��ة  تلبي��ة  ف��ي  لالس��هام 
احمللية بدي��ال عن االس��تيراد من 
خالل االس��تغالل االمثل للموارد 
ف��ي  املتاح��ة  والتخصيص��ات 
الشركات او ابرام عقود املشاركة 
مس��تثمرين  م��ع  واالس��تثمار 
وش��ركات جادة ورصين��ة ، الفتا 
ال��ى انه وبع��د افتت��اح اكثر من 
)14( معم��ال ومش��روعا وخط��ا 
انتاجي��ا خالل الع��ام املاضي فان 
ال��وزارة جنحت ايضا ف��ي افتتاح 

ثالثة معامل جديدة خالل شهري 
كان��ون الثاني وش��باط املاضيني 
تضمنت مش��روع االنارة الذكية 
املوفرة للطاقة في شركة الزوراء 
العامة ومعمل املنتجات الطبية 
ف��ي مصن��ع القطني��ة التاب��ع 
الى الش��ركة العامة لصناعات 
النسيج واجللود ومعمل االكياس 
الورقي��ة ف��ي معم��ل اس��منت 
الكوفة التابع للش��ركة العامة 
لالس��هام  العراقية  لالس��منت 
في رفد ودعم قطاعات الصناعة 
وتأم��ني  والصح��ة  والكهرب��اء 

احتياجاتها بالكامل .
وافصح الشمري عن ان شركات 
ال��وزارة س��اعية وحريص��ة على 

تنفيذ  توجيه��ات وزير الصناعة 
اخلط��ط  باعتم��اد  واملع��ادن 
واتب��اع  املدروس��ة  واالف��كار 
الصحيحة  والس��ياقات  االليات 
والشفافة في جذب واستقطاب 
القطاع اخلاص الرصني لتأسيس 
مشاريع صناعية حيوية ناجحة 
وحتس��ني وتنوي��ع االنت��اج احمللي 
التكنولوجي��ا  وتوط��ني  ونق��ل 
احلديث��ة واملتط��ورة م��ع ايج��اد 
االس��اليب والوس��ائل املبتك��رة 
واحلديث��ة للتروي��ج واالعالن عن 
املنتج احمللي وتس��خير واستنفار 
كل اجلهود للتنسيق مع اجلهات 
لتصري��ف  املعني��ة  الرس��مية 
املنتجات وحتقيق العوائد املالية.

افتتحت ثالثة معامل جديدة خالل شهرين

»الصناعة« تلزم شركاتها بفتح باب التصدير للمنتجات تامة الصنع  

 شددت وزارة الصناعة 
على أهمية تطبيق 
قانون حماية المنتجات 
العراقية وألزمت جميع 
شركاتها بحماية 
منتجاتها المحلية من 
اآلثار المترتبة عن 
الممارسات التجارية 
الضارة 

املهندس محمد شياع السوداني

اتصاالت الكرخ تسّوق 30 
ألف خط ضوئي للمواطنين

بلدية كربالء تعيد )22( 
دونما من عقارات الدولة

»ديالى« تجّهز صالح الدين 
بالمحوالت الكهربائية 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت مديري��ة اتص��االت الك��رخ اح��دى مديري��ات 
الش��ركة العام��ة لالتصاالت ب��وزارة االتص��االت عن 
جهوزية نح��و 30 الف خط ضوئي ف��ي جانب الكرخ 
من بغداد مبوقعي الكاظمية واحلرية للتس��ويق  بعد 
انته��اء مراحل العمل ضمن مش��روع النفاذ الضوئي 

الذي نفذته شركة هواوي للعقد 2011/14 ,
واوضحت املديرية ان هذه اخلطوط موزعة على احملالت 
 436،  434  ،  432  ،  428  ،  424،  422،  420  418،  416
مبنطقة احلرية واحملالت 413 415 ومحلة 411 مبنطقة 
الكاظمي��ة بواق��ع 64 كابينة ومجموع املقس��مات 
بلغ 509 مقس��م بس��عة كلية للش��بكة اخلارجية 
32576والش��بكة الداخلية 30000 خط ضوئي وعدد

OLT  داخل املوقع بلغ ثمانية .
واش��ارت املديرية ال��ى ان هذين املوقع��ني هما اخر ما 
مت اجنازه لتكتمل بهما مش��اريع النف��اذ الضوئي في 
الكرخ وستبدأ مراحل تسويقها من قبل  شركة افق 
السماء الشريك الرسمي للشركة العامة لالتصاالت 
باسلوب املشاركة مع القطاع اخلاص لتجهيز املواطن 
باخلدمات املتنوعة من اتصال وانترنت وبهذه املناسبة 
ندع��و املواطن��ني لتقدمي طلب��ات االش��تراك مبكاتب 
التس��ويق له��ذه الش��ركة واملوزعة مبناط��ق الكرخ 

لالستفادة من اخلدمات املتميزة لهذه الشبكة.

كربالء - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
العام��ة ان مديرية بلدي��ة كربالء التابع��ة ملديرية 
البلديات العامة احدى تش��كيالت الوزارة اعادت ما 
يق��رب من )22( دومنا من عقارات الدولة بالتنس��يق 

مع هيئة النزاهة.
وتاب��ع املرك��ز االعالم��ي أن بلدية كرب��الء بالتعاون 
مع هيئة النزاهة متكن��ت من اعادة عقارات الدولة 
التي ش��هدت حاالت تزوير في أوقات سابقة حيث 
باش��ر القس��م القانوني ف��ي املديرية م��ن إقامة 
الدعاوي القضائية واجلزائية ضد املتجاوزين , فضال 
ع��ن تنفيذ عدة ق��رارات إلع��ادة األراض��ي التابعة 
للمديري��ة بع��د التحق��ق واملتابعة املس��تمرة مع 
دائرة التسجيل العقاري في كربالء وبغداد حيث مت 
وضع اليد على العقار املرق��م )65/2/96( مقاطعة 

احليدريات ومبساحة )22( دومنا . 

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنت ش��ركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن عن االس��تمرار بتجهيز صندوق 
اع��ادة إعم��ار املناط��ق املتض��ررة م��ن العمليات 
الكهربائي��ة  بانتاجه��ا م��ن احمل��والت  اإلرهابي��ة 
بشتى األنواع والس��عات وبالكميات واملواصفات 

املطلوبة. 
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس عبدالرس��ول 
محم��د عارف ف��ي تصريح للمرك��ز اإلعالمي في 
ال��وزارة بأن ش��ركته حريصة على زي��ادة التعاون 
والتنس��يق مع صن��دوق إعمار املناط��ق املتضررة 
وانها مس��تعدة لإلس��هام في إعمار املدن احملررة 
وتلبية حاجتها من احمل��والت الكهربائية في إطار 
تنفيذ توجيهات وزي��ر الصناعة واملعادن املهندس 

محمد شياع السوداني.
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بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ف��ي وزارة التجارة عن اس��تمرار تفريغ 
وحتمي��ل حم��والت البواخ��ر للحنطة 
والرزالراسية في ميناء ام قصر اضافة 
ال��ى حتميله��ا ملواق��ع الش��ركة ف��ي 
محافظ��ات الب��الد بعد ظه��ور نتائج 

الفحص اخملتبري   
نعي��م  الش��ركة  مديرع��ام  واوض��ح 
املكصوص��ي خالل تواجده ف��ي امليناء 
مع مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة 
ابتهال صابط لالشراف على انسيابية 

حتميل وتفريغ البواخر احململة باحلنطة 
البطاق��ة  حلس��اب  وامل��وردة  وال��رز 

التموينية ضمن تعاقدات الوزارة 
وف��ي الس��ياق ذات��ه اش��ار مدي��ر عام 
الش��ركة الى ان فروع ومواقع الشركة 
في الس��ماوة و بابل والديوانية وذي قار 
واالنبار والبص��رة ومواقع بغداد ) تاجي 
و خان بني س��عد وخان ضاري ( فتحت 
اب��واب مواقعه��ا خالل عطل��ة نهاية 
االس��بوع كم��ا مت فت��ح خ��ط متابعه 
التفري��غ في املواقع مع قس��م الرقابة 
والتدقي��ق بهدف التواص��ل مع مدراء 

الف��روع واملواقع و االهتمام و بس��رعة 
تفريغ الشاحنات واعادة توجيها مليناء 

ام قصر . 
ع��دد  ان  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  ولف��ت 
الشاحنات التي مت تفريغها في مواقع 
الش��ركة توزعت كاالتي  ) ٨( شاحنات 
مت تسلمها من قبل فرع السماوة كما 
وصلت لس��ايلو البصرة )٣٤( ش��احنة 
ووصل��ت لس��ايلو بابل )٢٠( ش��احنة 
ام��ا س��ايلو الديوانية اس��تقبل )١٤( 
شاحنة حنطة فيما وصلت الى سايلو 
الناصرية )١٣( شاحنة حنطة اميركية  

فيما استقبل س��ايلو خان ضاري )٣7( 
ش��احنة ووصل��ت ث��الث ش��احنات مت 
تفريغها في سايلوخان بني سعد كما 
اس��تقبل مجمع حبوب التاجي  )17 (  

شاحنة ..
عل��ى صعيد متصل اعلنت الش��ركة 
العام��ة لتصني��ع احلب��وب ف��ي وزارة 
التجارة عن جتهيز مناطق سهل نينوى 
بوجبة عاجلة من مادة الطحني ضمن 

احلصة املقررة .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة املهندس 
طه ياس��ني عباس ان الش��ركة بادرت 

بارس��ال وجب��ة عاجل��ة بلغ��ت 1600 
كيس طحني كدفعة اولى الى مناطق 
واقضي��ة ونواحي س��هل نينوى  حيث 
ان عملي��ة التجهيز مازالت مس��تمرة 
وفقا لبيانات دائرة التخطيط واملتابعة 
، مش��يرا ال��ى ان جه��ودا اس��تثنائية 
تبذل م��ن قبل مالكات فرع الش��ركة 
ف��ي محافظة نين��وى لتنفي��ذ خطة 
الش��ركة في توزيع م��ادة الطحني الى 
العائالت وحس��ب التوقيت��ات الزمنية 

احملددة للتجهيز .
من جانب اخر اش��ار ياسني ان املالكات 

الهندس��ية والفنية التابعة لشركتة  
اجن��زت  نص��ب منظوم��ة التش��غيل 
والس��يطرة االلكتروني��ة في مطحنة 
احلس��ني احلكومية مبحافظ��ة كربالء ، 
اذ ان عملي��ة التنصيب اجنزت في وقت 
قياس��ي قصي��ر وتعد ه��ذه املنظومة  
اجن��از متط��ور في مج��ال التش��غيل 
االلكترون��ي للمطاحن والتي ميكن من 
خالله��ا الس��يطرة والتحكم بجميع 
اقس��ام ومفاص��ل املطحنة م��ن دون 
احلاج��ة ال��ى التش��غيل عب��ر مراحل 

االنتاج بالتتابع يدويا.

تفريغ البواخر المحملة بالحنطة والرز الموردة لحساب التموينية
جّهزت مناطق سهل نينوى بكمية 1600 كيس 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك فري��ق م��ن وزارة التجارة 
وف��ق  عل��ى  االداء  ادارة  بورش��ة 
 eFQM معايي��ر التميي��ز االوروبي
الذي نظمها برنامج االمم املتحدة 
للتع��اون االمنائي في اربيل للفترة 

من 3-9 الشهر اجلاري .
واوض��ح مديرع��ام دائ��رة الرقابة 
حس��ني  ال��وزارة  ف��ي  التجاري��ة 
فرحان املشارك في الورشة ضمن 
فريق ال��وزارة املتأل��ف من مديري 
واملتابعة  التخطي��ط  دائرتي  عام 
والدائ��رة االداري��ة واملالية ومديري 
اقس��ام اجلودة وتقنية املعلومات 

واملوارد البشرية .
واض��اف املدي��ر الع��ام ان منهاج 
الورش��ة تضم��ن ثالث جلس��ات 
تضمن��ت االول��ى قواع��د العمل 

املس��ؤوليات  وتقي��م  بالورش��ة 
واس��تبيان قبل الورش��ة لتقييم 
االداء املؤسسي ومفهوم التقييم 
وع��رض موج��ز  التقيي��م  ومل��اذا 
ومفه��وم  االول  الي��وم  وتقيي��م 
منط��ق رادار ومفه��وم املنهجية 
ع��ن  عمل��ي  ومتري��ن  واهميته��ا 
ال��ذي  ومناقش��تها  املنهجي��ات 
يتضم��ن ذكر خم��س منهجيات 
منفذة في ال��وزارة وكذلك جوائز 
والعربية ونبذة  العاملي��ة  التمييز 
ومكوناتها  وتعريفه��ا  احلالة  عن 
ومعاير  االساس��ية  واملعلوم��ات 
العامل��ون ومفهومه��ا واملعاي��ر 
الفرعية مع مترين عملي مللء مثال 
استرش��ادي عن املمكن��ات التي 
ميكن تنفيذها ومضمونه النجاح 

على وفق االمثلة االسترشادية .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت شركة صناعات االصباغ 
احلديثة احدى ش��ركات القطاع 
اخملتلط ع��ن تطوي��ر منتجاتها 
لالس��هام في مش��اريع االعمار 
واعادة تأهيل جميع املؤسسات 
اخلدمية واالنتاجية في العراق .

للش��ركة  املفوض  املدي��ر  وقال 
السيد فراس ياسني في تصريح 
ملركز االع��الم والعالقات العامة 
في ال��وزارة ان الش��ركة قامت 
خالل عام 2017  بأجنازات عديدة 
منها تطوير منتجاتها والتوسع 
ف��ي اعمالها حي��ث متكنت من 
النتاج  الفنية  تطويراملواصفات 
االصب��اغ مبا يت��الءم واحتياجات 
العراق في عمليات اعادة االعمار 
وتأهيل املناطق احملررة على وفق 

احدث التقنيات العاملية وتطوير 
االصب��اغ الديكوري��ة بنوعيه��ا 
املائي��ة والزيتية واضاف��ة انواع 
جدي��دة مث��ل اصب��اغ النق��ش 
بأنواعها  اجلدران  والزخرفة على 
انت��اج االصباغ  والتوس��ع ف��ي 
الصناعية املتخصصة باملشاريع 
والبتروكيمياوي��ة  النفطي��ة 
وغيره��ا واس��تحداث نوعي��ات 
جدي��دة والتوس��ع ف��ي انت��اج 
االصباغ الصناعية املتخصصة 
ومشاريع  االنش��ائية  باملشاريع 

االعمار .
واش��ار املدي��ر املف��وض ال��ى ان 
سياس��ة  اعتم��دت  الش��ركة 
وذل��ك  والتنفي��ذ  التجهي��ز 
املطلوبة في  بتجهيز االصب��اغ 
تنفيذ املشاريع املتعاقد عليها.

التجارة تشارك بورشة 
معايير التمييز األوروبية

»الحديثة« تلبي احتياجات 
السوق المحلية من األصباغ 



متابعة ـ الصباح الجديد:

حضر اجلنرال بول ناكاسون، املرشح إلدارة 
جه��از األم��ن القومي والقي��ادة املركزية 
جملل��س  اس��تماع  جلس��ة  األميركي��ة، 
الش��يوخ بشأن التهديد الروسي املزعج، 
بعد س��اعات قليلة من تفاخ��ر الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ن، في األس��بوع 
املاضي بامت��الك أس��لحة نووية جديدة 
»ال تًقه��ر«، ته��دف إلى جتن��ب الدفاعات 
األميركية الصاروخية، اعترف اجلنرال بأن 
هناك خطًطا للرد على موس��كو خاصة 
لقرصنته��ا االنتخابات، وس��تطلب هذه 
اإلجراءات موافقة الرئيس دونالد ترامب، 
مضيفا أن الروس ال يخش��ون واش��نطن 
اآلن ألنهم ال يعتقدون أن شيئا سيحدث 

لهم.
الروس��ي  العضل��ي  الثق��ل  واس��تولى 
على الف��راغ االس��تراتيجي الذي يغلف 
واش��نطن، حي��ث يس��عى بوت��ن إل��ى 
النظر إل��ى ما يعتب��ره ترس��انة جديدة 
م��ن اجلي��ل اجلدي��د التكميل��ي، بجانب 
األسلحة الس��يبرانية، وباملقارنة، ال تزال 
الواليات املتحدة غير متأكدة من كيفية 
اس��تخدام األس��لحة الس��يبرانية بعد 
إنفاق مليارات الدوالرات لبناء ترسانتها، 
ويس��اورها القل��ق م��ن أن ال��روس إل��ى 
والكورين  واإليراني��ن  الصيني��ن  جانب 

الش��مالين ميكنهم الرد بسهولة على 
أي هجوم، وض��رب املص��ارف األميركية، 
واملرافق، وأسواق األوراق املالية، وشبكات 
االتصاالت، وف��ي اجملال الن��ووي، فإن إدارة 
ترامب لم تقدم بعد إستراتيجية الحتواء 
روسيا أو ردعها مبا يتجاوز مجرد مطابقة 
تراكم األس��لحة، وقد ظل ترامب نفسه 
صامت��ا إلى حد كبير ع��ن رؤيته الحتواء 
النفوذ الروسية، بينما لم يعرب عن أمله 
في جذب موسكو إلى جوالت جديدة من 

املفاوضات ملنع سباق التسلح املتكرر.
وس��اعد التهدي��د الذي تفرضه روس��يا 
عل��ى كال اجلبه��ات عل��ى دف��ع الواليات 
املتحدة إلعالن التحول اجلوهري في األمن 
القوم��ي، حيث أكد وزي��ر الدفاع جيمس 
ماتي��س في كان��ون الثاني أن املنافس��ة 
الكبرى على الس��لطة، ولي��س اإلرهاب، 
ترك��ز الوالي��ات املتح��دة عل��ى ذلك في 

الوقت الراهن.
ومن جانبه، قال غاري سامور خبير حظر 
انتشار األسلحة النووية »إن بوتن أصبح 
أفضل صديق لصناعة األسلحة النووية 
األميركي��ة«، وق��د تف��اوض م��ع الروس 
خ��الل إدارة كلينتون، عندما كان التفاؤل 
مرتفع��ا بأن عصر املنافس��ة النووية قد 
انته��ى، ومرة أخرى خالل إدارة أوباما، بعد 
أن ب��دأ بوت��ن التحدي��ث الن��ووي احلالي 
ملوس��كو، فيم��ا يعتق��د البنتاغ��ون أن 
العديد م��ن اخلطط اجلديدة التي أعلنها 

بوتن األس��بوع املاضي لتعزيز ترسانته، 
مبا في ذلك طوربيدات نووية حتت س��طح 
البحر وصواريخ »كروز« نووية وغيرها من 
األس��لحة اجلديدة، هي نتيجة س��نوات 
من االنتشار الروسي عامليا، حيث وصف 

صواريخ��ه اجلدي��دة التي ال تقه��ر، بأنها 
ميكنها الهرب من الدفاعات الصاروخية 

األميركية.
واته��م بوت��ن فش��ل الوالي��ات املتحدة 
ف��ي تبني معاه��دات احلد من التس��لح 

السابقة كس��بب لذلك، لكنه اشتكى 
بش��كل خ��اص م��ن الدفاع��ات النووية 
األميركية التي قال إنها كانت تستهدف 
روس��يا حن كانت في كوريا الشمالية، 
وق��ال مس��ؤولون أميركي��ون إن هذا هو 

وف��ي  التكنولوجي��ا،  اس��تخدام  س��وء 
خط��اب االحتاد في كان��ون الثاني، طالب 
ترام��ب الكونغرس بتحدي��ث وإعادة بناء 
الترس��انة النووي��ة، وأعقب��ه ذل��ك في 
ش��باط اس��تعراض اإلدارة النووية، ودعا 
ترام��ب لتطوي��ر األس��لحة النووية بعد 

التقدم الروسي األخير.
وتتضمن مسودات إس��تراتيجية الدفاع 
الصاروخ��ي اجلديدة، التي رمبا تنش��ر في 
وق��ت الحق من ه��ذا الش��هر، اقتراحات 
ب��أن البرنامج قد يتح��ول اآلن إلى تطوير 
روس��يا  ض��د  الصاروخي��ة  الدفاع��ات 
والصن، وليس فق��ط مواجهة دول مثل 
كوريا الشمالية ذات الترسانات األصغر، 
فيما قال تقرير صدر في العام املاضي عن 
مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، 
وهو مرك��ز أبحاث في واش��نطن »يجب 
علين��ا أال نفكر بعد اآلن ف��ي بناء قدرات 
الدفاع الصاروخي احملدودة فقط.، فيجب 
أن تبدأ الوالي��ات املتحدة الرحلة لتطوير 

دفاع صاروخي من اجليل القادم«.
روسيا تس��تغل الفراغ األميركي وتّطور 
نفس��ها في اجملال النوويودعت إلى إتباع 
»طبقة القتل الفضائي« التي ستحاول 
إسقاط أسراب الرؤوس احلربية والصواريخ 
للعدو، وهي خطوة من شأنها أن تتجاوز 
بح��وث حرب النج��وم التي جتريه��ا إدارة 
ريغان حول األسلحة الفضائية، وال شك 
ف��ي أن حتفز جوالت جدي��دة من التفاعل 

من بوتن واجليش الروسي، وخالل األشهر 
القليلة املاضية، لم يتبع أحد سياس��ة 
ضب��ط النفس، حي��ث أن بوت��ن وترامب 
يتخذان خطوات إلعادة بناء ترساناتهما، 
وإن القي��ام بذل��ك ين��ذر بجي��ل جدي��د 
م��ن األس��لحة النووي��ة، حي��ث أن هذه 
التحركات تخلق أساس��ا منطقيا لبناء 

املزيد من األسلحة النووية.
وق��ال ليزب��ث غرونلوند، وه��ي عالم بارز 
في احت��اد العلم��اء، في كامبري��دج، عن 
إعالن بوتن األس��بوع املاض��ي »يزيد من 
س��باق التسلح اجلديد، مما يجعل العالم 
مكان��ا أكثر خط��ورة«، فيما ق��ال ماثيو 
بون، وهو أس��تاذ في جامعة هارفارد، وهو 
أح��د مديري مش��روع إدارة أتوم، جملموعة 
م��ن الصحافين ف��ي مؤسس��ة نيمان 
ف��ي كامبريدج »ال ش��يء من ه��ذا يغير 
الص��ورة األساس��ية ملا تفعل��ه الواليات 
املتحدة وروسيا جتاه بعضهما البعض«، 
مضيفا أن ما يتغير هو درجة التوتر التي 
حتيي مخاطر س��وء احلسابات التي ميكن 
أن ت��ؤدي إلى عمل عس��كري، والذي كان 
اخلوف الكبير في ذروة احلرب الباردة خالل 

اخلمسينات والستينات والسبعينيات.
وأصبح التحدي السيبراني عامال رئيسيا 
ف��ي األزم��ة األميركية الروس��ية، وحتى 
اآلن لم يناقش الرئيس أي إس��تراتيجية 
متن��ع الروس من التدخل ف��ي االنتخابات 

النصفية هذا العام.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال��ت مصادر دبلوماس��ية تركي��ة إن أنقرة 
س��تقيم مخيمات إليواء 170 ألف شخص 
في تس��عة مواقع قرب إدلب السورية وفى 
منطقة حتت سيطرة تركيا بشمال سوريا.

وتس��يطر تركي��ا وحلفاؤه��ا م��ن مقاتلي 
املعارضة الس��ورية على مساحة من األرض 
إل��ى الش��رق في س��وريا متتد م��ن املنطقة 

احمليطة بأعزاز إلى نهر الفرات.
وكش��فت وس��ائل إعالم س��ورية محلية، 
اجلمعة املاضية أن ما يسمى ب«هيئة حترير 
الش��ام« أح��د أط��راف املعارضة الس��ورية 
املس��لحة أغلق��ت »س��جن العق��اب« في 
منطق��ة جبل الزاوية في ريف إدلب وس��ط 

غموض يكتنف مصير املعتقلن فيه.
ونقلت وس��ائل اإلعالم، قولها، إن مسلحن 
قتلوا املسئول عن السجن جراء اشتباكات 
عنيف��ة دارت ب��ن مس��لحن وعناص��ر من 
»هيئ��ة حتري��ر الش��ام« نقل��وا عل��ى إثرها 
املعتقلن إلى س��جن إدلب املركزي في حن 

شكك آخرون مبصير املعتقلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أك��د نائب الرئيس األميرك��ي مايك بنس أن 
الوالي��ات املتحدة ستنس��حب م��ن االتفاق 
النووي الذى أبرمته إيران مع ست دول كبرى 
ف��ي 2015 إذا لم يتم إصالح��ه في القريب 

العاجل.
ونقل راديو )سوا( األميركي امس الثالثاء عن 
بنس  في خطاب أمام فعالية سنوية للجنة 
اإلس��رائيلية  األمريكية  العام��ة  الش��ؤون 
)آيباك( ،قوله »إن اخلطر الذى تش��كله إيران 
يتخطى دعمها لإلرهاب، فهي تطور صواريخ 

تهدد كل بوصة مربعة فى إسرائيل«.
وتعهد مبن��ع إيران من احلصول على س��الح 
ن��ووي، مش��ددا عل��ى متانة العالق��ات بن 
الوالي��ات املتحدة وإس��رائيل.. الفت��ا إلى أن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب وعد بالوقوف 
إلى جانب إس��رائيل ضد معاداة الس��امية 

على املسرح العاملي، على حد تعبيره.

تركيا تقيم مخيمات 
إليواء 170 ألفا فى 
9 مواقع قرب إدلب

واشنطن ستنسحب من 
االتفاق النووي مع إيران 

إذا لم يتم إصالحه 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت اخلارجية التركي��ة امس الثالثاء عن 
قمة ثالثية محتملة بن الرؤس��اء الروس��ي 
فالدميير بوتن والتركي رج��ب طيب أردوغان 
واإليران��ي حس��ن روحاني في أبري��ل املقبل 

لبحث األزمة السورية.
وق��ال متح��دث باس��م اخلارجي��ة التركية: 
»من املق��رر أن يجتمع رؤس��اء الدول الثالث 
روسيا وتركيا وإيران، في أبريل املقبل لبحث 
الوضع في س��وريا والتط��ورات الراهنة في 

املنطقة«.
وفي إطار جهود التسوية في سوريا، أعلنت 
وزارة اخلارجية الكازخستانية  امس الثالثاء 
عن اجتماع س��ينعقد في ال���16 من مارس 
في العاصمة الكازخس��تانية أس��تانا، بن 
وزراء خارجي��ة روس��يا وإي��ران وتركيا لبحث 

الوضع في سوريا.

قمة محتملة
تجمع بوتين 

وأردوغان وروحاني
الصباح الجديد ـ وكاالت:

أّكد مسؤول عسكري بارز، أن قوات 
اجلي��ش الليب��ي ستش��ّن هجوًم��ا 
كبي��رًا خ��الل الس��اعات املقبل��ة، 
لتحري��ر كامل منطق��ة اجلنوب ممّن 
باملرتزقة وفل��ول عناصر  وصفه��م 
تنظي��م »داع��ش« الت��ي جتمع��ت 
هن��اك، وحاول��ت اس��تغالل غي��اب 

حكومة مركزية في البالد. 
وأعلن املش��ير خليف��ة حفتر، قائد 
ق��وات اجلي��ش الليب��ي، أن��ه أصدر 
لقواته أوامره بإطالق عمليات فرض 
القان��ون في اجلن��وب الليبي، لكنه 
لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، 
علًما بأن قوات حفتر عززت وجودها 
جًوا وبرًا ف��ي املنطقة اجلنوبية عبر 
إرس��ال قوات ضخم��ة مت نقلها من 
مطار بنينا في بنغازي بشرق البالد 
إل��ى قاع��دة ب��راك الش��اطئ قبل 

يومن.
رئي��س  الس��راج،  فاي��ز  وكش��ف 
احلكوم��ة املدعومة م��ن بعثة األمم 
املتحدة في طرابلس، عقب اجتماع 
عق��ده، مع القي��ادات العس��كرية 
واألمنية، لت��دارس األوضاع الراهنة 
في املنطقة اجلنوبية، عن تش��كيل 
ق��وة عس��كرية لتأم��ن وحماي��ة 
هذه املنطق��ة من األخط��ار كافة، 
باإلضاف��ة إلى دعم الق��وة التابعة 
حلكومته هناك والعمل على توفير 

احتياجاتها بالكامل. د
وقال الس��راج، في بي��ان، إنه بحث 
للجيش  األعل��ى  القائ��د  بصفت��ه 
الليبي وضع ما وصفه ب�«أجنع احللول 
ل��رأب الص��دع ب��ن أط��راف النزاع، 
وبس��ط األمن في رب��وع الوطن في 
املنطق��ة اجلنوبية«، خالل االجتماع 
الذي حضره مستشاره العسكري، 
األركان  ورئي��س  الداخلي��ة،  ووزي��ر 
العامة، ورئيس اخملاب��رات، باإلضافة 

إلى مسؤولن أمنين آخرين.
وأّكد السراج حرصه على استتباب 
األمن في املنطق��ة اجلنوبية، ومنع 
التدخالت اخلارجية، وأصدر تعليماته 
بدعم الوفد عالي املستوى املشّكل 
من حكومته وأعضاء من مجلسي 
النواب واألعلى للدولة، للدخول في 

مصاحل��ة وطني��ة فاعلة ب��ن أبناء 
الوطن الواحد. كما ناقش الس��راج 
ف��ي اجتماع عق��ده، ف��ي طرابلس 
مع عض��َوي اجمللس األعل��ى للدولة 
السنوسي  والس��يد  فرج  موس��ى 
س��الم القمي، رفق��ة عضوين من 
الكفرة،  األعي��ان مبدين��ة  مجل��س 

الوضع األمني في املنطقة.
 وأوض��ح بي��ان للس��راج أن أعضاء 
الوفد أك��دوا دعمهم جه��وده وما 
يتخذه من إج��راءات لتحقيق األمن 
واالس��تقرار في الب��الد. وكان أحمد 
معيتي��ق نائب الس��راج، ق��د اعتبر 
ف��ي تصريحات ل��ه، أن ح��ل األزمة 
الراهن��ة، قضي��ة اجلنوب  األمني��ة 
الليب��ي، يتطلب توحيد املؤسس��ة 
العس��كرية، الفتاً إلى أن حكومته 
تسعى للسيطرة على األوضاع في 

اجلنوب.
واس��تبعد العميد أحمد املسماري 
الناطق الرسمي باسم قوات اجليش 

الوطني، حدوث مواجهة عسكرية 
بن ق��وات اجليش والق��وات املوالية 
حلكومة الس��راج، وق��ال »ال أعتقد 
أنه قد يح��دث تصادم بن الطرفن، 
ال توجد ف��ي احلقيقة ميليش��يات 
تابعة للسراج في املنطقة«، مشيرًا 
إلى أنه من املصلحة العليا للوطن 
أن يت��م دح��ر املعارضة التش��ادية 

وطردها من األراضي الليبية.
ونفى املس��ماري من األص��ل وجود 
قوات تابع��ة حلكومة الس��راج في 
املنطق��ة اجلنوبي��ة، حي��ث أضاف: 
»حدي��ث الس��راج مج��رد فقاعات 
إعالمي��ة، نح��ن عل��ى األرض وه��و 
على الشاش��ات«، قب��ل أن يضيف 
التش��كيالت  بع��ض  هن��اك  »كان 
الت��ي تعتقد أن الس��راج قادر على 
دعمه��ا ولك��ن عندم��ا ج��د اجل��د 
ثمن��اً  الرج��ال  رؤوس  وأصبح��ت 
للوط��ن، كانت القي��ادة العامة في 
املوعد وفي مقدمة الصفوف، وهي 

احلقيق��ة الوحيدة في أرض املعركة 
وظهر الش��امي ش��امياً والبغدادي 

بغدادياً«.
اله��الل األحم��ر  وقال��ت جمعي��ة 
الليبي إن فرعها في مدينة س��بها 
باجلنوب، وّزع خالل اليومن عددًا من 
املساعدات اإلنسانية على 258 فردا 
ضمن 47 أسرة، ممن نزحوا إلى داخل 
مناط��ق املدين��ة نتيج��ة للنزاعات 
الدائ��رة  املس��لحة  واالش��تباكات 
فيها. وأس��فرت االش��تباكات التي 
دخلت أسبوعها الثاني، بن قبيلَتي 
أوالد س��ليمان العربي��ة والتبو غير 
العربي��ة، عن س��قوط 6 قتلى و12 
جريحاً، كما أدت إلى نزوح عش��رات 
العائالت من ح��ي »الطيوري«، أحد 
أش��هر أحياء املدينة التي تقع على 
بع��د نح��و 660 كيلومت��رًا جنوبي 
طرابل��س، وتع��د مرك��زاً لتهري��ب 
وعملي��ات  األفارق��ة  املهاجري��ن 
التهريب األخرى صوب ساحل ليبيا 

على البحر املتوسط.
هجوًم��ا  التب��و،  مس��لحو  وش��ّن 
األس��بوع املاضي، على مق��ر اللواء 
الس��ادس بوس��ط س��بها التاب��ع 
ال��ذي تنح��در  الس��راج،  حلكوم��ة 
عناص��ره من قبيلة أوالد س��ليمان، 
بس��بب مقتل أحد مسلحي التبو 
عل��ى يد ق��وة تابعة لل��واء. ويتألف 
الل��واء الس��ادس ف��ي األغل��ب من 
مقاتل��ن من قبيلة أوالد س��ليمان، 
الت��ي تدي��ن بال��والء لقائ��د اجليش 
املشير حفتر، الذي اختار قادة جدد. 
اجلي��ش  أركان  رئاس��ة  وتتقاس��م 
بحكوم��ة الس��راج غربً��ا، واجليش 
ال��ذي يقوده املش��ير حفتر ش��رًقا، 
السيطرة على سبها ومدن اجلنوب 
الليبي، حيث يوجد لدى كل منهما 
قوات خاصة تابعة له في مدينة في 
س��بها التي تش��هد نوبات متكررة 
من القتال ضمن صراع أوسع نطاقاً 

تدور رحاه منذ انتفاضة عام 2011.

الناط��ق  بليح��ق  عب��د اهلل  وب��ّن 
النواب  باس��م مجل��س  الرس��مي 
الليبي، عن تش��كيل جلنة لتمكن 
إل��ى  الع��ودة  م��ن  تاورغ��اء  أه��ل 
مدينته��م، عقب جلس��ة عقدها 
البرمل��ان مبق��ره ف��ي مدين��ة طبرق. 
وأوضح أن اجمللس سيستأنف الحقا 
تعين رئيس جديد لديوان احملاسبة، 
الفت��ا إل��ى أن النق��اش ال��ذي بدأه 
أعض��اء اجمللس لم يكتمل، وس��ط 
اتهام��ات برملانية لديوان احملاس��بة 
بأن��ه هو املس��ؤول ع��ن أزمة نقص 

السيولة النقدية في البالد.
وجّدد السراج خالل لقائه بطرابلس 
مع غسان س��المة رئيس بعثة األمم 
املتح��دة ل��دى ليبيا، دعم��ه جلهود 
املبع��وث األمم��ي وم��ا يتخ��ذه م��ن 
خط��وات وفقا لالتفاق السياس��ي 
وحس��ب بنود خريطة الطريق التي 
طرحها والتي تفضي إلى انتخابات 

رئاسية وبرملانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يرقد جاسوس روس��ي مزدوج سابق 
مته��م باخليان��ة ف��ي موس��كو في 
مستش��فى ببريطاني��ا ف��ي حال��ة 
حرجة امس الثالثاء بعد تعرضه ملادة 
غير معروف��ة، وقالت الش��رطة إنه 
يجب ”إدراك حقيقة وجود تهديدات 

للدولة“.
وف��ي أول رد ل��ه ق��ال الكرمل��ن إنه 
مستعد للتعاون إذا طلبت بريطانيا 
ح��ول  حتقيقاته��ا  ف��ي  املس��اعدة 

»املوقف املأساوي«.
وكان سيرجي سكريبال، الكولونيل 
الس��ابق في اخملاب��رات العس��كرية 
الروسية، قد حصل على حق اللجوء 
في بريطانيا بعد مبادلته بجواسيس 
روس ع��ام 2010 ج��رى ضبطهم في 
الغرب. ومت العثور على سكريبال )66 
عاما( وام��رأة يعرفها تبلغ من العمر 
33 عاما مغشيا عليهما على أريكة 
في مركز جتاري يوم األحد في مدينة 
س��الزبري بعد تعرضهما ملادة قالت 

الشرطة إنها غير معروفة.
البريطاني��ة  الس��لطات  أن  ورغ��م 
قالت إنه ليس هن��اك خطر معروف 
أغلق��ت  للمواطن��ن،  بالنس��بة 
الش��رطة املنطقة الت��ي ُعثر فيها 
عل��ى اجلاس��وس الس��ابق ومطعما 
للبيتزا في وسط س��الزبري. وارتدى 
بعض احملققن س��ترات صفراء اللون 

واقية من املواد الكيماوية.
ولم تذكر الش��رطة اسمي املصابن 
ولكن مصدرين قريبن من التحقيق 

قاال لرويترز إن الرجل هو س��كريبال. 
وأضافا أن املادة غير معروفة.

وقال مارك رولي مس��ؤول مكافحة 
اإلرهاب ف��ي بريطاني��ا ”نتحدث مع 
يأخ��ذ  الش��رعي  والط��ب  ش��هود، 
عين��ات من امل��كان، وجن��ري فحوصا 
تتعلق بالس��موم، وسيساعدنا ذلك 

في الوصول إلى إجابة“.
اإلذاع��ة  هيئ��ة  لرادي��و  وأض��اف 
البريطانية »علينا أن نتذكر: املنفيون 
الروس ليسوا خالدين. كلهم ميوتون 

نظري��ات  هن��اك  تك��ون  أن  وميك��ن 
مؤام��رة. ولكن علينا أن ندرك كذلك 
حقيقة وجود تهديدات للدولة«، ثم 
أشار إلى مقتل اجلاسوس ألكسندر 

ليتفينينكو.
وجاء في حتقي��ق بريطاني أن الرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ن وافق على 
األرجح على قتل جاس��وس اخملابرات 
الروس��ية الس��ابق ليتفينينكو )43 
عاما( مبادة البولونيوم210- املش��عة 
ع��ام 2006. ونف��ى الكرمل��ن مرارا 

ضلوعه في مقتل ليتفينينكو.
وقال الكرملن إنه مستعد للتعاون 
إذا طلب��ت بريطاني��ا املس��اعدة في 

التحقيق في واقعة سكريبال.
وق��ال دميت��ري بيس��كوف املتح��دث 
باس��م الكرملن في مؤمتر صحفي 
عب��ر الهاتف ردا على س��ؤال عما إذا 
كانت الس��لطات البريطانية طلبت 
املس��اعدة »لم يتق��دم أحد لنا مبثل 
هذا الطلب موسكو مستعدة دائما 

للتعاون«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التق��ى الزعي��م الكوري الش��مالي 
كيم جونغ أون بوفد مبعوثي كوريا 
اجلنوبي��ة لتب��ادل وجه��ات النظ��ر 
بشأن تخفيف حدة التوتر في شبه 
اجلزي��رة الكورية وحتس��ن العالقات 

بن اجلارتن.
وقال��ت وكال��ة األنب��اء املركزية في 

كوريا الشمالية إن الزعيم الشمالي 
أعرب خالل لقائه الوفد اجلنوبي عن 
»رغبته القوية ف��ي تعزيز العالقات 
بن البلدين وعزم��ه على بدء تاريخ 

جديد لتوحيد الكوريتن«.
وأضاف��ت: »القائ��د األعل��ى بح��ث 
بش��كل معمق مع الوف��د اجلنوبي 
اآلراء الرامي��ة لتخفي��ف التوتر في 

شبه اجلزيرة الكورية وتكثيف احلوار 
واالتصال بن األطراف« بهذا الشأن.

اخل��اص  املبع��وث  أن  إل��ى  ولفت��ت 
لكوريا اجلنوبية أبلغ بدوره كيم نية 
»الرئي��س اجلنوبي مون جيه إن عقد 
لقاء على مستوى رفيع بن البلدين 
لتبادل وجهات النظر والوصول إلى 
اتف��اق يرض��ي كافة األط��راف« في 

ش��به اجلزيرة الكورية، الفتة إلى أن 
الزعيم الش��مالي وج��ه املنظمات 
املعني��ة »التخ��اذ خط��وات فوري��ة 

لتحقيق هذه الغاية«.
املكت��ب  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
الرئاس��ي الك��وري اجلنوبي كيم وي 
غي��وم في لق��اء صحف��ي اليوم إن 
»اللق��اء ومأدبة العش��اء بن الوفد 

الك��وري اجلنوب��ي والزعي��م كي��م 
اس��تمر 4 س��اعات و12 دقيقة منذ 
الس��اعة 6:00 مس��اء أمس االثنن 

في مبنى حزب العمال احلاكم«.
وحضر اللقاء، النائبة األولى لرئيس 
اللجنة املركزية حلزب العمال احلاكم 
كيم ي��و يونغ الش��قيقة الصغرى 
للزعيم كيم، ونائب رئيسة اللجنة 

املركزية للحزب كيم يونغ تش��ول، 
الذين كانا في الوفد الش��مالي إلى 
بيونغ تشانغ حلضور افتتاح واختتام 

دورة األلعاب األوليمبية.
وهذه املرة األول��ى التي يلتقي فيها 
كي��م جون��غ أون وف��دا م��ن كوريا 
اجلنوبية في العاصم��ة بيونغ يانغ، 

منذ توليه الرئاسة في عام 2011.

جاسوس روسي سابق بمستشفى في بريطانيا

كيم يعلن عزمه بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين

حفتر يصدر أوامره بإطالق عمليات فرض القانون عقب إرسال تعزيزات 

الجيش الليبي يشن هجومًا لتحرير كامل منطقة الجنوب من »داعش«

عززت وجودها 
جوًا وبرًا عبر 
إرسال قوات 

ضخمة تم نقلها 
من مطار بنينا 

إلى قاعدة براك 
الشاطئ

تقـرير
ناكاسون يؤّكد الرد على موسكو لقرصنتها االنتخابات

روسيا تستغل الفراغ األميركي وتّطور نفسها في المجال النووي
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اشترت ش��ركة الطاقة الفرنسية توتال حصة 
نس��بتها %16.33 في امتي��از الواحة الليبي من 
Marathon Oil في صفق��ة قيمتها 450 مليون 

دوالر.
وقالت توتال إن ش��ركة الواح��ة للنفط، الوحدة 
التابع��ة للمؤسس��ة الوطنية للنف��ط الليبية 
اململوك��ة للدولة، تنتج حالي��ا 300 ألف برميل 
م��ن املكاف��ئ النفط��ي يومي��ا وم��ن املتوقع أن 
تزيد الكمي��ة إلى 400 ألف برمي��ل من املكافئ 

النفطي يوميا بنهاية العقد.
وقالت الش��ركة في بيان إن الصفقة س��تمنح 
توتال ق��درة على النفاذ إل��ى احتياطيات وموارد 
تتجاوز 500 مليون برمي��ل من املكافئ النفطي 
م��ع إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من املكافئ 
النفطي يوميا و«إمكانية كبيرة لالستكشاف« 

في امتيازات بحوض سرت.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك 
بويان »يتماشى هذا االستحواذ مع ستراتيجية 
توتال الهادفة إلى دعم محفظتها بأصول عالية 
اجل��ودة ومنخفضة التكلفة من الناحية الفنية 
بينما نعزز قوتنا التاريخية في منطقة الش��رق 

األوسط وشمال أفريقيا«.

أعلنت ش��ركة دانة غاز عن اس��تالم مبلغ 10.4 
ملي��ون دوالر أميرك��ي ف��ي ش��باط 2018 وذلك 
جراء بيع 157,200 برميل من املكثفات مبتوسط 

سعري 66.5 دوالر للبرميل.
ومتث��ل صفق��ة البي��ع ه��ذه راب��ع ش��حنة من 
املكثف��ات تبيعها الش��ركة م��ن عملياتها في 

مصر منذ بداية 2017.
وقام��ت دانة غازببيع 3 ش��حنات م��ن املكثفات 
ف��ي مقابل نحو 21 ملي��ون دوالر، وذلك في إطار 
اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي وقعتها الش��ركة 
م��ع احلكومة املصرية بهدف تس��ريع تس��تديد 

مستحقات الشركة املتأخرة.

قال��ت مجموع��ة إي.أون األملاني��ة للطاقة إنها 
دخلت ف��ي ش��راكة س��تراتيجية مع نيس��ان 
الستكشاف الفرص في مجال شحن السيارات 
التي تعمل بالكهرباء وحلول التخزين وخدمات 

السيارات وشبكات الشحن.
وقال��ت إي.أون أم��س الثالث��اء إن التع��اون ب��دأ 
بالفع��ل في الدمنارك وسيتس��ع ليش��مل دوال 

أوروبية أخرى قريبا.

أظه��رت وثيق��ة أن الوح��دة الكوري��ة اجلنوبية 
لشركة جنرال موتورز تخطط لتسريح خمسة 
آالف موظ��ف، أو ما يعادل نح��و %30 من القوة 
العاملة به��ا، لكنها في الوقت ذاته س��تبقى 
على مستويات إنتاج مستقرة إذا وافقت سول 
على مقترحها بشأن العمليات اخلاسرة البالغة 

قيمتها 2.8 مليار دوالر.
وكان��ت الش��ركة األميركي��ة املتخصصة في 
صناعة الس��يارات أعلنت الش��هر املاضي أنها 
س��تغلق مصنعا في جنوب غربي س��ول وإنها 
ت��درس مصي��ر ثالثة مصان��ع أخرى ف��ي كوريا 

اجلنوبية.
وتتفاوض الش��ركة التي متتلك %77 من جنرال 
موتورز كوريا مع حكومة كوريا اجلنوبية بش��أن 
مقترح إلعادة الهيكلة، حيث ميلك بنك التنمية 
الكوري الذي تديره الدولة حصة نس��بتها 17% 
بينما تسيطر س��ايك موتور، الشريك الصيني 
الرئي��س جلن��رال موت��ورز، عل��ى نس��بة ال� 6% 

املتبقية.

توتال

دانة غاز 

نيسان

جنرال موتورز

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

ع��ن  »رويت��رز«  وكال��ة  نقل��ت 
النف��ط  بقط��اع  مصدري��ن 
قولهم��ا إن ش��ركة روس��نفت 
الروس��ية النفطي��ة احلكومية 
تلع��ب دورا مهما ف��ي احملادثات 
بني احلكومة وإقليم كردس��تان 
النفط  بشأن استئناف صادرات 

كاملة من اإلقليم.
وس��يطرت احلكوم��ة املركزي��ة 
في بغ��داد على نص��ف احلقول 
حت��ت  كان��ت  الت��ي  النفطي��ة 
س��يطرة كردس��تان العراق في 
تش��رين األول املاضي، بعد وقت 
قصي��ر م��ن تصوي��ت اإلقلي��م 
لصالح االستقالل في استفتاء 
وتقلص��ت  بغ��داد.  رفضت��ه 
إل��ى  تركي��ا  عب��ر  الص��ادرات 

النصف.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ف��ي 27 ش��باط إن��ه مت التوصل 
إل��ى اتف��اق مع حكوم��ة إقليم 
كردستان، ومقرها مدينة أربيل، 
الستئناف كامل صادرات النفط 

قريبا.
لك��ن العب��ادي لم يذك��ر مزيدا 
بخص��وص  التفاصي��ل  م��ن 
الص��ادرات،  اس��تئناف  موع��د 
وق��ال إن هناك بع��ض اخلالفات 
ينبغ��ي حله��ا في وق��ت الحق. 
ويختلف الطرفان بش��أن سداد 
ديون كردس��تان وحتوي��ل األموال 
اخملصصة لإلقليم م��ن امليزانية 

االحتادية.
وقال املص��دران، اللذان ش��اركا 
في احملادث��ات، إن حكومة إقليم 
بأنها  بغ��داد  أبلغت  كردس��تان 
مستعدة الس��تئناف الصادرات 
كامل��ة وحتويل إيرادات البيع إلى 
احلكوم��ة االحتادي��ة بش��رطني، 
وهم��ا االحتفاظ ببعض كميات 
النف��ط للتكري��ر احملل��ي وقيام 
بغداد بدفع رسوم إلى روسنفت 

في مقابل ضخ النفط.
النف��ط  ش��ركة  واس��تحوذت 
الروسية العمالقة على ملكية 
خط��وط أنابي��ب تصدير النفط 
الع��ام  والغ��از ف��ي كردس��تان 

املاض��ي، ووافق��ت عل��ى إقراض 
اإلقلي��م م��ا يزيد عل��ى ملياري 
دوالر، لك��ن بغ��داد ل��م تعترف 
تصدي��ر  إن  قائل��ة  بالصفق��ة، 
النف��ط م��ن اإلقلي��م بش��كل 

مستقل غير قانوني.
وق��ال أح��د املصدري��ن »عرضت 
أربيل حال سريعا وبعثت رسالة 
إلى بغ��داد، لكنها لم تتلق بعد 

ردا نهائيا«.
وأض��اف: »ف��ي األج��ل الطويل، 
نحتاج إلى االتفاق على حتويالت 
والدي��ون إليج��اد حل  امليزاني��ة 

وسط طويل األمد للصادرات«.
وامتنعت روسنفت عن التعليق. 
ولم تعارض موسكو االستفتاء 
ال��ذي حث��ت الوالي��ات املتحدة 
حكوم��ة  األوروب��ي  واالحت��اد 

كردستان على تأجيله.

ويبرز دور روس��نفت في احملادثات 
تنام��ي نفوذه��ا الدول��ي حت��ت 
قيادة رئيس��ها التنفيذي إيجور 
سيتش��ني، وهو حليف للرئيس 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ني، برغم 
العقوب��ات الغربي��ة املفروض��ة 
عل��ى روس��يا بس��بب دورها في 

األزمة األوكرانية.
وقال املصدران إن »دور روسنفت 
ناقش��ه ديديير كاسيميرو أحد 
نواب رئيس الشركة خالل زيارته 
بغداد في شباط، وناقشه أيضا 
وزير اخلارجي��ة إبراهيم اجلعفري 
في محادثات مبوس��كو الش��هر 

املاضي«.
»الع��راق ال  أن  وذك��ر اجلعف��ري 
يغلق الباب أمام أي شركة نفط 
أجنبي��ة«، وقال وزي��ر النفط إن 
بغداد ليس لديها أي مش��كلة 

مع عمل روس��نفت ف��ي إقليم 
كردستان.

وقال سفني دزيي املتحدث باسم 
حكوم��ة إقليم كردس��تان: »ال 
يوجد حت��ى اآلن اتفاق ملموس، 
لكنه عبر عن أمله في أن توافق 
بغ��داد على اخلطة املقترحة من 
حكومة اإلقليم، والتي تتضمن 
روس��نفت  بش��أن  مقترح��ات 
والتكري��ر احملل��ي«. وامتنع دزيي 

عن ذكر مزيد من التفاصيل.
وقالت وزارة النفط انها مستعدة 
الس��تئناف ض��خ النف��ط عب��ر 
انبوب كركوك )االنبوب النفطي 
الكردس��تاني( الى ميناء جيهان 
الترك��ي باالتف��اق م��ع اقلي��م 

كردستان.
وذك��رت الوزارة في بي��ان، ان وزير 
النف��ط جب��ار اللعيب��ي التقى 

بنائب شركة روسنفت الروسية 
ديديه كاسيميرو، واكد ان ابواب 
الوزارة مفتوحة أمام الش��ركات 
النفطي��ة العاملية للمش��اركة 
املش��اريع  ف��ي  واملس��اهمة 
االس��تثمارية اخلاص��ة بتأهي��ل 
النفطي��ة،  األنابي��ب  خط��وط 
واس��تثمار  املصاف��ي،  وإنش��اء 

الغاز، وتأهيل البنى التحتية.
وتوقفت مبيع��ات خام كركوك 
منذ اس��تعادة القوات العراقية 
الس��يطرة عل��ى احلق��ول م��ن 
الك��رد في تش��رين االول املاضي 
في ظل اس��تمرار توت��ر العالقة 
ب��ني احلكومة االحتادية وحكومة 
إقلي��م كردس��تان بع��د إج��راء 
اس��تقالل  عل��ى  االس��تفتاء 
اإلقليم عن العراق في 25 أيلول 

املاضي.

واض��اف البي��ان، ان ال��وزارة ومن 
خ��الل س��عيها لزي��ادة حج��م 
مس��تعدة  املالي��ة  اإلي��رادات 
الستئناف ضخ النفط اخلام عبر 
أنبوب كرك��وك جيهان باالتفاق 

مع إقليم كردستان.
وكان املتحدث بإسم وزارة النفط 
اش��ار في 21 من الشهر اجلاري، 
عن قرب التوص��ل الى إتفاق بني 
بغداد وأربيل حول ملف النفط، 
مش��يراً ال��ى أن احملادث��ات ب��ني 

اجلانبني حققت تقدماً جیداً.
وقال عاص��م جه��اد، إن »هناك 
احملادث��ات  ف��ي  جي��داً   تقدم��اً 
بني بغ��داد وأربي��ل، خاصة بعد 
التي عقدت مؤخراً  االجتماعات 
بني رئيسي وزراء إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني والعراقي حيدر 

العبادي ».

روسنفت تتوسط محادثات بغداد ـ أربيل
الستئناف تصدير نفط كردستان

شرط احتفاظ اإلقليم بكميات للتكرير المحلي

سيطرت الحكومة 
المركزية في بغداد 
على نصف الحقول 
النفطية التي كانت 
تحت سيطرة كردستان 
العراق في تشرين 
األول الماضي، بعد 
وقت قصير من 
تصويت اإلقليم لصالح 
االستقالل في استفتاء 
رفضته بغداد

من احد حقول اقليم كردستان »ارشيف«

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تراجعت أسعار النفط أمس، متجهة 
بفع��ل  للبرمي��ل،  دوالراً   64 ص��وب 
توقع طف��رة كبيرة في إنت��اج النفط 
األميرك��ي خ��الل األع��وام اخلمس��ة 
املقبل��ة. وكان خ��ام القي��اس العاملي 
»برنت« منخفضاً ثمانية س��نات في 
وس��ط التعامالت، بعدم��ا تخلى عن 
مكاس��ب صباحية بنحو 0.6 في املئة 
ليسجل 64.29 دوالر للبرميل. والعقد 
أقل كثيراً من أعلى مستوياته للسنة 
اي 71 دوالراً للبرمي��ل املس��جل ف��ي 

كانون الثاني.
واستقر اخلام األميركي غرب تكساس 
الوس��يط م��ن دون تغير عن��د 61.24 
دوالر للبرميل، بعدم��ا صعد في وقت 
س��ابق 0.7 ف��ي املئة. وعدل��ت وكالة 
الطاق��ة الدولي��ة من��و إنت��اج النفط 
األميركي بزيادة كبيرة، مشيرة إلى أن 
البلد س��ينتج ما يقرب من 17 مليون 
برمي��ل يومي��اً ف��ي 2023، ارتفاعاً من 
13.2 مليون العام املاضي، ما س��ينال 
من حصة »أوبك« الس��وقية ويقترب 
بالوالي��ات املتحدة أكثر م��ن االكتفاء 

الذاتي.
وأف��اد مص��در مطل��ع ب��أن »أرامك��و 
الس��عودية« خفض��ت س��عر البي��ع 
الرس��مي خلامه��ا العرب��ي اخلفي��ف 

في الش��حنات املتجهة إل��ى الزبائن 
اآلسيويني لش��هر نيس��ان 55 سنتاً، 
مقارن��ة بالش��هر الس��ابق، مع عالوة 
ف��وق  للبرمي��ل  دوالر   1.10 قدره��ا 
متوس��ط األس��عار املعروض��ة خلامي 
عمان ودبي. وخف��ض أكبر بلد مصدر 
للنفط في العالم أيضاً أس��عار البيع 
الرسمية للخامات األخرى التي يوردها 

إلى آسيا حتميل نيسان.
وأعلن رئيس منظمة البلدان املصدرة 
للبترول ووزير الطاقة اإلماراتي سهيل 
أن املنظم��ة ل��م  املزروع��ي،  محم��د 
تناقش متديد خفض اإلنتاج ليش��مل 
الع��ام املقبل، مضيف��اً أن التركيز ما 
زال منصباً على تقليص مخزون اخلام 
في العالم. وقال في مقابلة مقتضبة 
قبيل مؤمتر في هيوستون »نشعر بأن 
هناك فائضاً في السوق«، مضيفاً »ال 
محادثات في ش��أن )متديد اخلفوضات 

إلى 2019( في هذه املرحلة«.
في سياق منفصل، انتهت مفاوضات 
االندم��اج بني ش��ركة »كويت إنرجي« 
الت��ي تعم��ل ف��ي منطق��ة الش��رق 
انترناش��ونال«  و»س��وكو  األوس��ط، 
للتنقيب وإنتاج النفط والغاز املدرجة 
ف��ي لندن، م��ن دون اتفاق بع��د بدئها 
بأس��ابيع. وأعلنت »كويت إنرجي« في 
بي��ان أن مفاوض��ات االندم��اج انتهت 
لعدم توصل الطرفني لشروط مقبولة 

للصفقة.

وكانت »سوكو« أفادت أن احملادثات مع 
»كويت إنرجي« انتهت لعدم التوصل 
إل��ى اتفاق، مضيفة أن مجلس إدارتها 
يواص��ل تقومي الف��رص املتاح��ة وفقاً 

للمعايير املوضوعة. 
وأك��دت »كوي��ت إنرجي« ف��ي بيانها 
التزام مجلس إدارته��ا بدرس اخليارات 
املتاح��ة لتوفي��ر الس��يولة املرغوب��ة 

للمساهمني. وكان من املنتظر أن يوفر 
االندماج س��بيالً للش��ركة الكويتية 
لدخ��ول البورصة بعد أن عجزت العام 
املاضي عن اس��تكمال طرح عام أولي 

في لن��دن كانت تأمل ف��ي جمع نحو 
150 مليون دوالر من خالله.

إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس التنفيذي 
البت��رول  »ش��ركة  ف��ي  للمش��اريع 
الوطني��ة الكويتية« عب��د اهلل فهاد 
العجمي، أن الطاقة التكريرية احلالية 
للكوي��ت تبل��غ 736 أل��ف برميل من 
النفط يومياً، ف��ي ظل غياب مصفاة 
الش��عيبة، وأن أعمال الصيانة تسير 

على وفق اخملطط.
وأش��ار في تصريحات إلى أن عمليات 
الفحص لكل وحدات مش��روع الوقود 
البيئي ستبدأ في الربع األول من 2019 
متهي��داً للتش��غيل الفعل��ي. وكانت 
»ش��ركة البترول الوطنية الكويتية« 
وقعت العام املاض��ي اتفاقاً مع بنوك 
عاملي��ة للحصول على متويل مببلغ 6.2 
ملي��ار دوالر لتموي��ل مش��روع الوقود 

البيئي الذي تنفذه الشركة حالياً.
ويه��دف املش��روع لتطوي��ر مصفاتي 
األحم��دي وميناء عب��داهلل التابعتني 
لش��ركة البترول الوطني��ة ويتضمن 
إنش��اء 39 وحدة جديدة وحتديث سبع 
وحدات وإغالق سبع أخرى، مع التركيز 
عل��ى املنتجات العالي��ة القيمة مثل 

الديزل والكيروسني لتصديرها.
وتبل��غ الكلف��ة اإلجمالي��ة ملش��روع 
دين��ار  4.680 ملي��ار  البيئ��ي  الوق��ود 
أن  املق��رر  دوالر(. وم��ن  )15.61 ملي��ار 
ترتفع الطاقة التكريرية للكويت إلى 

1.4 مليون برميل يومياً بعد تش��غيل 
مصفاة ال��زور املقرر ف��ي نهاية 2019 

وتشغيل مشروع الوقود البيئي.
في س��ياق آخر أعلن��ت وكالة الطاقة 
الدولي��ة إن من املتوق��ع أن ينمو إنتاج 
النف��ط الصخري األميركي على مدى 
الس��نوات اخلمس املقبلة ليس��تحوذ 
عل��ى جزء من حص��ة منتجي »أوبك« 
ف��ي الس��وق، ولتقت��رب الدول��ة التي 
كانت في فترة ما من أكبر مس��توردي 
النفط في العالم من حتقيق االكتفاء 

الذاتي.
وأضاف��ت الوكالة أن االتفاق التاريخي 
خلفض اإلنتاج في عام 2017 بني »أوبك« 
ومنتج��ني آخري��ن من بينهم روس��يا، 
قلص فائض املعروض لتتحسن فرص 
منتجني آخرين نتيجة للزيادة الكبيرة 

في أسعار النفط علي مدار السنة.
ومن��و اإلنت��اج م��ن الوالي��ات املتح��دة 
والبرازيل وكندا والنرويج سيفي بنمو 
الطل��ب العامل��ي للنف��ط حت��ى عام 
2020 ويتجاوزه على وفق الوكالة التي 
أضافت أنه س��تكون ثمة حاجة ملزيد 
من االستثمارات لتعزيز اإلنتاج الحقاً. 
ومن املتوقع أن يرتفع اإلنتاج من الدول 
غي��ر األعضاء ف��ي »أوب��ك« بواقع 5.2 
ملي��ون برميل يومياً بحلول عام 2023 
إلى 63.3 مليون برميل يومياً وستمثل 
الوالي��ات املتحدة وحده��ا نحو 60 في 

املئة من منو اإلمدادات العاملية.

تقـرير

طفرة النفط الصخري األميركي تكبح أسعار الوقود
مخاوف من استحواذه على جزء من حصة منتجي أوبك

النفط الصخري

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت وزيرة التخطيط واملتابعة 
واإلص��الح اإلداري املص��ري هالة 
الس��عيد، أن احلكوم��ة املصرية 
صن��دوق  بإنش��اء  مهتم��ة 
ث��روة س��يادي إلدارة الش��ركات 
احلكومي��ة، وأن وزارة التخطيط 
وصلت إلى املراحل النهائية في 
هذا الصدد بع��د القيام بالكثير 
ال��دول  لبع��ض  الزي��ارات  م��ن 
والوص��ول إلى اتفاق��ات مبدئية 
للقان��ون ويت��م اآلن عرضه على 

احلكومة. 
وأوضحت أن االس��تثمار في هذا 
النوع م��ن الصناديق يحتاج إلى 
بنية أساس��ية قوي��ة، ليتمكن 

من ج��ذب صنادي��ق دولية أخرى 
خالل استثماراته.

وقال وزير قطاع األعمال املصري 
خال��د ب��دوي، إن القاه��رة تدرس 
إنشاء صندوق ثروة سيادي إلدارة 
الش��ركات احلكومي��ة في وقت 
تخط��ط إلدراج تلك الش��ركات 

في البورصة. 
وتتطلع مصر لطرح أس��هم 10 
ش��ركات حكومية في البورصة 
خ��الل األش��هر ال���18 املقبل��ة، 
ضمن توجه جلذب املس��تثمرين 
األجانب. وتس��عى إل��ى جمع ما 
ب��ني 2 و3 بالي��ني دوالر م��ن بي��ع 
حصص في ش��ركات حكومية، 

قبل اإلدراج الرسمي. 

وأشار إلى أن اجلدول الزمني لتلك 
الصفقات يتجاوز السنة.

وأوضحت السعيد أن اخلطط هي 
قيد املراجع��ة من قبل احلكومة 
وأن األمر يحتاج س��ن قانون أوالً 

قبل تنفيذ عمليات البيع.
وق��ت  ف��ي  اإلج��راءات  وتأت��ي 
حتس��ن إقبال املس��تثمرين على 
األخيرة،  األش��هر  مص��ر خ��الل 
بع��د س��نوات م��ن االضطرابات 
السياسية. وتشجع املستثمرون 
باإلصالح��ات التي نفذتها مصر، 
إضافة إلى كش��ف حق��ل الغاز 
وتبس��يط  »ظه��ر«،  العم��الق 
قواعد تنفيذ املش��اريع وخفض 

قيمة العملة احمللية. 

وأوضحت الس��عيد أن االقتصاد 
املص��ري ب��دأ بالفعل ف��ي جني 
ثمار اإلصالح في النصف الثاني 
من 2017، وبدأت معدالت النمو 
في االرتفاع مرة أخرى لتصل إلى 
5.3 في املئة خ��الل الربع احلالي، 
مقارنة ب�3.6 في املئة في الفترة 
ذاتها من العام املنقضي، ما ميثل 
طفرة كبيرة في معدالت النمو. 
وأش��ارت إلى أن هذه القطاعات 
شريك أس��اس في خطة إنشاء 
13 مدين��ة جدي��دة، ف��ي ظ��ل 
معدل زيادة س��كانية يصل إلى 
2.5 ف��ي املئ��ة، مما يس��اهم في 
حتقي��ق التنمية الش��املة على 
املستوى االقتصادي واالجتماعي 

حتقي��ق  وبالتال��ي  والعمران��ي، 
وترس��يخ  اإلقليمي��ة  التنمي��ة 

مفهوم العدالة االجتماعية.
وفي ما يخص املشاريع القومية 
قالت »إن املشاريع القومية متثل 
أحد أقطاب التنمية، لدورها في 
حتقيق قفزات في معدالت النمو، 
إل��ى جان��ب دوره��ا ف��ي حتقيق 
العدال��ة والتنمي��ة االجتماعية 
ف��ي جميع احملافظ��ات من خالل 
االس��تثمارات اخملتلف��ة وتوفي��ر 
فرص عم��ل جديدة م��ع مراعاة 
البعد املكاني له��ا، موضحًة أن 
االعتماد على املش��اريع اخلاصة 
ليس فك��رة اجلديدة ب��ل تعتمد 

عليها غالبية الدول«.

وأك��دت عل��ى أن القطاع اخلاص 
الش��ريك األساس��ي ف��ي  ه��و 
التنمي��ة، خصوصاً في  حتقي��ق 
مجال تأس��يس البنية التحتية 
وإنشاء شبكات الطرق واملطارات 
واملوان��ئ واللوجس��تيات، الت��ي 
تس��اهم ف��ي ج��ذب مزي��د من 
االس��تثمارات، مش��يرة إل��ى أن 
قيمة االس��تثمارات ف��ي البنية 
التحتية على مستوى احملافظات 
وصل��ت إل��ى 800 ملي��ار جنيه 
خالل الس��نوات الثالث املاضية، 
منه��ا اس��تثمارات عام��ة تقدر 
ب�400 مليار جنيه، يتوقع زيادتها 
بنس��به 20 في املئة خالل العام 

املقبل.

مصر تخطط إلنشاء صندوق سيادي
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س��ارع رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية 
بنيامني نتنياهو بحمل حقائبه بصحبة 
زوجت��ه ملغ��ادرة الدول��ة إل��ى الواليات 
املتح��دة، بع��د خمس س��اعات طويلة 
وعس��يرة قضاها، يرد على اس��تجواب 
احملققني معه حول ما بات يعرف بامللف 
4000 � بيزي��ك، في وقت كان محققون 
آخ��رون يس��تجوبون زوجت��ه ف��ي أحد 
مقرات الشرطة حول امللف 1000، وعلى 
األغلب ف��إن الزوجني نتنياهو، تنفّس��ا 
الصع��داء وهما يربط��ان أحزمة األمان 
وهما على منت الطائرة التي ستقلهما 
إلى العاصمة األميركية واشنطن، في 
وقت تتزاي��د فيه االحتم��االت بإقدامه 
على اتخاذ قرار بعقد انتخابات برملانية 
م��ن  ع��ن مطالب��ات  عوض��اً  مبك��رة 

املعارضة باالستقالة.
ق��د يبدو للوهلة األولى وفي ظل موجة 

والتحقيق��ات  القضائي��ة  املالحق��ات 
ش��بهات  خلفي��ة  عل��ى  املتواصل��ة 
مش��اريع نتنياه��و، أن ه��ذا األخير، في 
حال��ة ضعف أم��ام الرئي��س األميركي 
ترام��ب، إالّ أن األم��ر، كم��ا ن��رى، عل��ى 
خ��الف ذلك، فترامب، أيض��اً، مير مبرحلة 
بالغ��ة الصعوب��ة والضع��ف، ف��أركان 
البيت األبيض وإدارته، تشهد املزيد من 
االستقاالت واإلقاالت، وفضائح العائلة 
ليس��ت أقل م��ن فضائ��ح آل نتنياهو، 
بينهم��ا  املش��تركة  العوام��ل  بينم��ا 
ال حص��ر له��ا، م��ن مع��اداة املعارضة، 
والصحافة والقضاء، وهي عوامل جتمع 
كالً منهم��ا عل��ى مواقف متش��ابهة 
إل��ى حد كبير، وهو م��ا يجعلهما أكثر 
اقتراباً م��ن بعضهما البعض، في اطار 
الس��ياقات ذات الطبيعة الش��خصية 

لكل منهما!

ف��ي وضع كه��ذا، س��يجد كل منهما 
إس��ناداّ في هذه الظ��روف الصعبة من 
اآلخر، وبينما قدم ترامب أفضل ما ميكن 
أن يقدمه لدعم صديقه املقرب نتنياهو، 
باإلع��الن عن االعت��راف بالقدس احملتلة 
عاصمة للدولة العبرية، وتقليص دعم 
وكال��ة غوث الالجئني الفلس��طينيني، 
وازال��ة ملف��ي الق��دس والالجئ��ني من 
أجندة أية مفاوضات قادمة، األمر الذي 
حاول نتنياهو، من خالل هذه الهدايا، أن 
يعتبرها إجنازاً سياسياً كبيراً ميكن معه 
التغاضي ع��ن بعض »الزالت« التي أدت 
إلى جملة التحقيق��ات معه من خالل 
تسريبات إعالمية تهدف إلى إسقاطه.
إالّ أن نتنياهو يأمل باملزيد، وهو على حق 
ف��ي هذا األمل، فترام��ب بحاجة إلى أن 
يتق��دم باملزيد من الهداي��ا، ألنه يطلب 
باملقابل ثمناً مقابالً، يعرف نتنياهو هذا 

األم��ر جيداً، لذلك فإنه س��يعاود بحث 
امللفات الصعب��ة، امللف اإليراني وامللف 
الفلس��طيني، فإضاف��ة إل��ى مطالبة 
بالوف��اء  ترام��ب  لصديق��ه  نتنياه��و 
بااللتزام��ات الت��ي كان ق��د أعلن عنها 
في حملته االنتخابية باخلروج من اتفاق 
إي��ران النووي وإس��قاطه، ف��إن نتنياهو 
أميركي��ة  بقي��ادة  أيض��اً،  س��يطالب، 
لتحال��ف ش��رق أوس��طي يض��م م��ا 
يس��مى »بالدول السّنية« في مواجهة 
مع إيران، تلعب فيه إس��رائيل دوراً بالغ 
األهمية وبحيث تتغير خريطة املنطقة 
على أس��س دينية طائفية، تسهم في 
دع��م الرؤية اإلس��رائيلية حول يهودية 

الدولة العبرية.
أما على امللف الفلسطيني، فقد شعر 
بالغطرسة، عندما استجابت  نتنياهو 
بنقل س��فارتها  باإلس��راع  واش��نطن 

إلى القدس احملتلة، خالف��اً لتصريحات 
ترامب نفس��ه ووزير خارجيته والطاقم 
السياس��ي ف��ي البيت األبي��ض، إالّ أن 
رئيس احلكومة اإلس��رائيلية سيطالب 
إدارة ترام��ب بح��ثِّ دول أخ��رى صديقة 
أو حليف��ة للوالي��ات املتح��دة، لنق��ل 
سفارتها، أس��وة بالواليات املتحدة إلى 
القدس احملتلة وتنفيذ التهديد بالدعم 
املال��ي الذي متت اإلش��ارة إليه كتهديد 
من قب��ل الرئيس األميرك��ي ومندوبته 
ف��ي األمم املتح��دة نيكي هايل��ي، األمر 
الذي من ش��أنه إضفاء مصداقية على 
ادع��اء نتنياهو ب��أن دوالً إضافية عديدة 
ستنقل س��فارتها إلى القدس احملتلة، 
إلجن��از سياس��اته وعالقت��ه الدولي��ة، 
رغ��م ملف��ات التحقيق��ات واملالحقة 

القضائية.
إالّ أن جن��اح نتنياهو عل��ى هذا الصعيد 

يكمن في إقن��اع ترامب وإدارته بضرورة 
دعم إس��رائيل بضم الضف��ة الغربية، 
وه��و أمر كان مختلف��اً عليه حتى اآلن، 
وميك��ن التحاي��ل على ه��ذا اخلالف من 
خالل االتف��اق الكامل بني اجلانبني حول 
ما يس��مى بصفقة القرن، وفي اجلوهر 
منها مصير الضف��ة الغربية في هذه 

الصفقة.
باملقابل، فإن ترامب ال��رازح حتت جملة 
من املشكالت، سيطلب دعما أكثر من 
اللوب��ي الصهيون��ي وممارس��ة ضغوط 
أكثر على أعضاء الكونغرس من احلزبني 
اجلمهوري والدميقراطي لعدم مضايقة 
ترام��ب وإدارته، خاص��ة وان القمة التي 
س��تعقد بني نتنياهو وترام��ب، تتوازى 
م��ع مؤمتر »ايباك« الس��نوي، وهو داعم 
تقلي��دي ل��إدارة األميركية، باس��تثناء 

إدارة أوباما السابقة!

9 االربعاء 7 آذار 2018 العدد )3895(رأي

Wed. 7 Mar . 2018 issue )3895)

كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

نتنياهو في واشنطن: »هدايا« متبادلة!

المكتب الرئيسي:
العراق � بغداد � الوزيرية محلة 

304 زقاق 17 دار 44/1  موبايل 
 00964 - 07901910117

 assabahaljaded@yahoo.com

ايميل رئيس التحرير:
ismaelzayeer@yahoo.com

iz@newsabah.com
ايميل االعالن:

adv.newsabah@yahoo.com 

firiel@newsabah.com
رسائل القراء:

risala@newsabah.com
للمساهمات من الكتاب:

 assabahaljaded@yahoo.com

المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

مارك ليونارد

مدير العالقات 
الخارجية في 

المجلس األوروبي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

يبدو أن ق��رار احلزب الش��يوعى الصينى 
إلغاء احلد األقصى الذي حدده الدس��تور 
للرئاس��ة بواليتني س��وف يفسح اجملال 
أمام ش��ى جينبينغ لي��س فقط  ليكون 
»رئيس��ا لكل ش��ئ« بل ليصب��ح أيضا 
»رئيس��ا إلى األبد«. ولكن��ه زاد من حدة 
اجل��دل الدائ��ر حالي��ا بني خب��راء الصني 
حول احتمال أن تشكل سلطة تنفيذية 
قوية أكثر من الالزم، أم قليلة جدا، أكبر 

تهديد للصني. 
 يختلف اجل��واب على هذا الس��ؤال إلى 
حد كبير في أوس��اط علماء السياس��ة 
التكنوليوجي��ا.  وخب��راء  واالقتص��اد 
فالعدي��د من علماء السياس��ة وعلماء 
القانون، على س��بيل املثال، يش��ككون 
في هذا التغيير، ألنهم يعتبرون أن منوذج 
القي��ادة اجلماعية التي ش��كلها احلزب 
الش��يوعي الصيني بعد عام 1979 يُعد 
من أكبر جناحات��ه. وقد وفر احلد األقصى 
ف��ي ه��ذا النم��وذج، والنظ��ام اجلماعي 
لصن��ع القرار عل��ى مس��توى رفيع، وفر 
الضمان��ات الالزمة ملنع تك��رار الكوارث 
التي حدث��ت في عهد م��او مثل القفزة 

الكبرى إلى األمام والثورة الثقافية.
والواق��ع أن االنفت��اح ال��ذي أعق��ب عام 
1979 س��مح ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان 
مبعرك��ة حقيقي��ة لألف��كار، والس��يما 
بني رابطة الش��باب الش��يوعي احملافظ 
والنخب الس��احلية الت��ي تفضل املزيد 
من التحرير االقتصادي. وقد تظل الصني 
مجتمع��ا منغلقا من نواح كثيرة، ولكن 
كب��ار صن��اع الق��رار لديهم اس��تعداد 
منفت��ح للتجرب��ة والتعل��م م��ن خالل 

التجربة واخلطأ.
وفي الوقت نفس��ه، يش��عر العديد من 
االقتصاديني بقلق أقل بش��أن السلطة 
التنفيذي��ة املفرط��ة، ألنه��م يعتقدون 
أنه من األخط��ر أن تكون هناك حكومة 
إص��الح  تس��تطيع  ال  ج��دا  ضعيف��ة 
النموذج االقتص��ادي للبلد عند احلاجة. 
ومن ب��ني التحدي��ات االقتصادية احلالية 
للحكومة تباطؤ النمو، وتصاعد الديون 
- وخاصة بني الشركات اململوكة للدولة 
- واملصال��ح الراس��خة الت��ي تقف في 

طريق اإلصالحات الهيكلية.
ويعترف معظ��م االقتصاديني بأن منوذج 

القي��ادة اجلماعي��ة ق��د ح��ال دون وقوع 
الك��وارث. لكنهم س��يجادلون بأن ذلك 
قد أعاق اإلصالح أيضا، وس��مح للحزب 
الش��يوعى الصين��ى ب��أن يصب��ح حزبا 
ينخره الفساد واحملس��وبية، ومجردا من 

األهداف اإليديولوجية.
وف��ي نهاي��ة رئاس��ة ه��و جينت��او التي 
اس��تمرت لفترتني رئاس��يتني ف��ي عام 
2013، خش��ي الكثي��رون م��ن أن من��وذج 
القيادة اجلماعية لم يكن كافيا ملواجهة 
املصالح االقتصادية املكتسبة، ومعاجلة 
عدم املس��اواة، وتقدمي اخلدم��ات العامة 
األساس��ية. وفى الواقع، فى وقت مبكر 
م��ن ع��ام 2007، توصل رئي��س مجلس 
الدولة الصينى هو جني تاو إلى أن املسار 
االقتص��ادى للصني »غير مس��تقر وغير 

متوازن وغير منسق وغير مستدام«. 
يج��ادل  ذل��ك،  م��ن  النقي��ض  وعل��ى 
االقتصادي��ون ب��أن ش��ي بدأ ف��ي حتويل 
األمور من خ��الل املعركة من أجل »حزب 
أنظ��ف«. وس��جنت حملت��ه الضخمة 
ملكافحة الفس��اد اآلالف من مس��ؤولي 
احل��زب على جمي��ع املس��تويات، وأعادت 

تأسيس ركائز احلزب الشيوعي الصيني. 
ويعت��رف االقتصادي��ون بأن حملة ش��ي 
قد أزاح��ت أيضا العديد من منافس��يه 
احملتملني. لكنهم سيجادلون بأن موقفه 
املعزز يس��مح ل��ه اآلن اس��تبدال منوذج 
النم��و القائ��م على الدي��ون املمولة من 

االئتمان بشيء أكثر استدامة.
وبطبيع��ة احل��ال، املس��تقبل ه��و م��ن 
سيبني ما إذا كانوا على حق. على الرغم 
من جناح شي في توطيد سلطته ومتديد 
قبضت��ه على الس��لطة إل��ى أجل غير 
مس��مى، هناك س��بب للش��ك في أنه 
سيكون على استعداد ليخاطر بنموذج 
اقتص��ادي جديد إذا ثبت أن االس��تدامة 

تتنافى مع احلفاظ على النمو السريع.
ط��رق  فيقدم��ون  التكنولوجي��ون  أم��ا 
جدي��دة لتصحي��ح أو جتن��ب األخط��اء 
احملتملة. باإلضافة إلى اس��تبدال  منوذج 
القي��ادة اجلماعية  بنه��ج يتمحور حول 
ش��خصية املرش��د األعل��ى، حي��ث قام 
الرئي��س  ش��ي بتوطي��د دول��ة املراقبة 
بش��كل كبير، بدأت احلكومة تستخدم 
الفضائي��ة  القن��وات  متزاي��د  بش��كل 

والبيانات الكب��رى، والذكاء االصطناعي 
لدراس��ة س��لوك املواطن��ني الصينيني، 
آمالهم، ومخاوفهم، ووجوههم، بحيث 
وللتحديات  للمعارضة  التصدي  ميكنها 

لسلطتها.
وع��الوة عل��ى ذل��ك، أنش��أت احلكومة، 
حت��ت حكم الرئيس ش��ي، قواعد بيانات 
»االئتم��ان االجتماعي« على اإلنترنت، مما 
يش��ير إلى أن��ه ميكن ف��ي نهاية املطاف 
تس��جيل عالمة واحدة جلميع املواطنني 
الصينيني، تشمل التصنيفات االئتمانية 
اإلنترن��ت  ش��بكة  عل��ى  والس��لوكات 
والس��جالت الصحي��ة والتعبي��رات عن 

الوالء للحزب وغير ذلك من املعلومات .
البيان��ات  دكتاتوري��ة  أهمي��ة  تكم��ن 
الكبي��رة في كونه��ا تعتمد أق��ل  على 
التهدي��دات املباش��رة والعق��اب العام، 
وأكثر عل��ى التأثي��ر على وجه��ات نظر 
الناس وس��لوكاتهم. وكل وقت يقضيه 
ش��بكة  عل��ى  الصيني��ون  املواطن��ون 
اإلنترنت، تس��تغله احلكوم��ة للتحكم 

في ما يرونه ويفعلونه على النت.
كم��ا أن التقني��ات الرقمية ستس��مح 

للحكوم��ة باالس��تجابة بس��رعة أكبر 
لالس��تياء العام، أو التخل��ص منه متاما 
إذا متكن��ت م��ن التعرف عل��ى التغيرات 
ف��ي الرأي الع��ام أو التنبؤ به��ا. وبالنظر 
إلى أن العديد م��ن الديكتاتوريات تنهار 
نتيجة لسوء املعلومات، ميكن أن تصبح 
التكنولوجيات الرقمية أكثر وقائية ضد 
اتخاذ القرارات الس��يئة، أفضل من احلد 

األقصى للفترة الرئاسية.
ميك��ن  واح��د  ش��يء  هن��اك  كان  إذا 
واالقتصادي��ني  السياس��يني  للعلم��اء 
والتكنولوجيني االتف��اق عليه، فهو بناء 
الرئيس شي ألقوى نظام مراقبة تدخلي 
ف��ي التاريخ. ويبق��ى أن نرى م��ا إذا كان 
نهج��ه ف��ي »صن��ع الصني م��رة أخرى« 
سيعزز سلطته أو سيتحول إلى ضعف 
قاتل. ولك��ن مع قيام الص��ني بدور أكبر 
من أي وق��ت مضى في االقتصاد العاملي 
من خالل اس��تثماراتها ومشاريع البنية 
التحتية، سيصل صداع ما يحدث هناك 
إلى كل م��كان، ولس��نوات قادمة. وهذا 
يعنى أن ش��ي رمبا قد يصبح »رئيس كل 

شيء إلى األبد« على كل حال.

الصين :البيانات الكبرى واألخ األكبر
PROJECT
SYNDICATE

بوتين الذي اليقهر
طارق حرب

الدعاية االنتخابية
ي��وم 2/27 /2018 اعلنت  املفوضية العليا املس��تقلة 
لالنتخابات ان يوم العاشر من نيسان القادم سيكون 
موعداً لبدء الدعاية االنتخابية ومبا ان انتهاء الدعاية 
االنتخابية يكون قبل 24 ساعة من موعد االنتخابات 
كما حددت ذلك املادة )21( من قانون انتخابات مجلس 
الن��واب رقم )45( لس��نة 2013 املعدل وان االنتخابات  
س��تجري ي��وم 12 /5 الق��ادم فأن ذلك يعن��ي ان مدة 
الدعاي��ة االنتخابية س��تكون ملدّة ش��هر فقط وقد 
نظم قانون االنتخابات املذكور الدعاية االنتخابية في 
عش��رة مواد من الفصل السادس املواد )21( الى )30( 
وف��ي مواد اخرى من القانون اذ ذك��رت املادة الثانية ان 
القانون يهدف الى املس��اواة في املشاركة االنتخابية 

وضمان عدالة االنتخابات وحريتها ونزاهتها
وتضم��ن الفص��ل اخل��اص بالدعاي��ة انها ح��رة وحق 
مكفول للمرشح وانها تعفى من أي رسوم وان امانة 
بغ��داد والبلديات ف��ي احملافظات االماك��ن التي مينع 
فيها ممارس��ة الدعاي��ة االنتخابية ومنع اس��تعمال 
الدعاية في مراك��ز ومحطات االقت��راع ووجوب ازالة 
الدعاي��ة االنتخابي��ة ومنع الدعاية ف��ي االبنية التي 
تش��غلها ال��وزارات ودوائ��ر الدول��ة واماك��ن العبادة 
والرموز الدينية ويش��مل املنع االنش��طة االنتخابية 
للكيانات السياسية واملرش��حني ويحظر استعمال 
ش��عار الدولة في االجتماعات والنشرات االنتخابية 
وف��ي الكتابات والرس��وم التي تس��تخدم في احلملة 
االنتخابي��ة واليج��وز ملوظف��ي الدولة و الس��لطات 
احمللية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او 
وس��ائلها او اجهزتها لصالح انفسهم او اي مرشح 
مب��ا في ذلك االجه��زة االمنية والعس��كرية بالدعاية 
االنتخابية او التأثير عل��ى الناخبني ويحظر الضغط 
واالكراه او منح مكاس��ب مادي��ة او معنوية او الوعد 
بها بقصد التأثي��ر على النتائ��ج االنتخابية ويحظر 
االنف��اق عل��ى الدعاي��ة االنتخابية من امل��ال العام او 
من موازن��ة الوزارات او اموال الوق��ف او اموال الدعم 
اخلارجي وال يجوزالي مرش��ح ان يق��وم يوم التصويت 
بتوزيع برامج عمل او منش��ورات او بطاقات او غيرها 
م��ن الوثائق بنفس��ه او غيره وال يج��وز للعاملني في 
دوائ��ر الدول��ة او الس��لطات احمللية القي��ام بذلك وال 
يجوز وضع اعالنات او توزيع برامج عمل او منش��ورات 

او بطاقات باسم مرشح غير مسجل
وف��ي فصل العقوب��ات الواردة بالقان��ون فقد عاقبت 
املادة )34( باحلبس مدة ال تقل عن ش��هر والتزيد على 
السنة او غرامة ال تزيد على خمسة ماليني دينار كل 
م��ن علق البيان��ات او الصور او النش��رات االنتخابية 
خ��ارج االماك��ن اخملصص��ة له��ا وعاقبت امل��ادة )35( 
باحلب��س مدة التزيد على س��نة او غرامة ال تزيد على 
خمس��ة ماليني دين��ار او بكلت��ا العقوبتني من تعمد 
االعتداء على صور املرش��حني او برامجهم املنش��ورة 
في االماكن اخملصصة حلساب آخر بقصد االضرار بهذا 
املرشح او التأثير على العملية االنتخابية او االعتداء 
على العملية االنتخابية املس��موح بها قانونا س��واء 

بالشطب او التمزيق او كل تصرف من هذا القبيل .
علم��ا ان امل��ادة )37( من ه��ذا القانون ق��ررت معاقبة 
الكيان السياس��ي بغرامة قدرها خمس��ة وعشرين 

مليون دينار اذا اسهم في ارتكاب اجلرائم السابقة.
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دراسة

قصة قصيرة

اصدار

الوصول الى علم جمال اجلس��د ارتهن  
بالطرق اإلشهارية لوسائل امليديا التي 
رك��زت كل اهتماماته��ا علي��ه، وظلت 
العومل��ة تؤك��د الصل��ة ب��ن )اجلس��د( 
والس��مة اجلمالية، ألن زاوية النظر إليه 
لم تكن واحدة، في مقدمة كتابه )علم 
جمال اجلس��د( يضع ابراهي��م محمود 
الس��ؤال امله��م: ه��ل ميك��ن الربط بن 
كل من )علم اجلمال( و)اجلس��د املغاير( 
ليرتب موضوع��ا  يتعلق بتل��ك الزاوية 
في وجود األوجه املتعددة للجس��د، ألن 
علم اجلمال يس��تهدف االنس��جام بن 
املوضوع وزاوي��ة النظرإليه، بينما يتردد 
اجلس��د في التنقل بن األوجه اخملتلفة 
في��ه، ف��ي موضع آخ��ر يعل��ق ابراهيم 

محم��ود حول العالقة ب��ن علم اجلمال 
واجلس��د )املغاي��ر( لكي نفه��م أيهما 
الذي يس��تجيب لتمثيل اآلخر؟ لنصل 
الى قناع��ة أن هناك جس��دا ) بغيضا( 
للمرأة ليس على املس��توى الش��كلي 
امل��ادي اجلمال��ي، ب��ل عل��ى املس��توى 
األخالقي اجلمالي، ألن سمة املغايرة في 
اجلس��د تؤكد ان االصل في البغض هو 
اس��تنطاق التلذذ في احملارم، من ناحية 
ان اجلسد االنثوي هو ذاته، بيد إن وسائل 
القضم متت الى املس��وغات االخالقية 
فيه ، لهذا يبرز املعطل حائال بن النظر 
الى اجلس��د االنث��وي دومن��ا الفصل بن 

مفهوم املغايرة و البغض 
من هذا اجلانب يطرح الكاتب نفسه في 
كتابه الثاني ) اجلسد البغيض للمرأة ( 
علة االحس��اس بالبغض جلس��د املرأة ، 
ليخلص ان االس��اس فيه هو خارج إطار 
اجلس��د ، في حكمة الق��ول ان البغض 
ه��و معاجلة لعل��ة التلذذ خ��ارج حدود 
احملرم ، حينما ينظر اليه على انه عالمة 
من عالمات املفارقة او املغايرة تس��قط 
ذرائع النظر كلها اليه بوصفه موضوعا 
ف��ي اللغز القائ��ل ) أنى اجته��ت فثمة 
جسد امرأة و يفترق موضوع اجلسد في 
حتوالت  املغايرة ، ألن هناك اجلسد املغاير 
، الرجول��ي  ب��كل تلونات��ه السياس��ي 
البطريرك��ي و القرابي  ال��خ و احليواني 
ب��كل نزعات��ه الوحش��ية و الداجن��ة و 
اجلام��د االيقوني ال��خ و القائمة تطول 
غير ان مقياس اجلمال يثبت في املغايرة 
، في غاي��ة التمتع بالل��ذاذة التي تنتج  
من نفي التحرمي عن اجلسد االنثوي ، ألن 
متعة النظر الى جسد املرأة عيانا او في 
ص��ورة فوتوغراف او لوح��ة زيتية  او في  
فلم بورنو او على مس��رح اس��تعراضي  
غنائ��ي مثل ) س��بيس جول��ز( او مادونا 
او ش��اكيرا  يقوض القيم��ة االخالقية 
لدين��ا ، له��ذا اس��تطاعت العومل��ة ان 

تظه��ر ثقاف��ة معومل��ة كعالم��ة دالة 
عل��ى مس��ح الف��وارق ب��ن البغ��ض و 
املغاي��رة في الثقافة ، و ان تظهر الواقع 

االفتراضي في السوشيل ميديا و كأنه 
عال��م حقيقي م��ن املمك��ن التعايش 
مع��ه ، عالم يحتكم لثقاف��ة  ال تفرق 

بن  االجس��اد و تنوعاتها و خصائصها 
اخللقية ، و ه��ي نتيجة طبيعية وقعت 
في مجنة اإلنس��ان  و شعوره املأساوي 
ف��ي تبدد مفرط في س��لم القيم ، من 
هن��ا كان ال بد م��ن القول نح��ن نود ان 
نقف مع اجلس��د املغاير ، ألننا نشعر ان 
ذلك من الض��رورة، ألن الش��عور بروعة 
اجلسد في الالمكتشف عنه ، الشعور 
بف��ذاذة املؤتى من��ه و الذاهب اليه  الخ  

هو غايتنا

إحاالت
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ظلت قضية اجلس��د مغّيب��ة حتى مدة 
قصيرة حن اكتشفت أهميتها باعتبارها  
م��ن القضاي��ا الت��ي ش��غلت املفكرين 
والباحثن في ش��تى العصور، فقد كان 
موضوع التاب��و األول  ثم طرحته العلوم 
اإلنس��انية  والفكرية بشكل  جلي  في 
مرحل��ة ما بعد احلداث��ة، لنجده يحظى 
بالعناية بالدراس��ات السوس��يولوجية 
واالنثربولوجية والنفس��ية الخ الغربية 
املعاصرة في حمى االنهماك به، وتؤسس 
سوس��يولوجيا  االجتماعي��ة  العل��وم 
اجلس��د بحيث ذهب براين تيرنر الى عدم 
إمكانية تأسيس نظرية شاملة في علم 
االجتم��اع  بدونه  ونرى أن علم االجتماع  
الكالسيكي لم ينشغل باجلسد وظلت  
نظرته الي��ه محدودة، لكن بعض علماء 
االجتماع ف��ي ثمانيني��ات القرن املاضي 
صرح��وا باألهمية )اخلفي��ة( التي عزاها 
علم االجتماع التقليدي للجسد مما دعا 
لتأسيس ذلك اجلانب في علم االجتماع 
)عل��م اجتم��اع اجلس��د( وألن االهتم��ام 
باجلس��د األنثوي في  مقدمة هذا العلم 
دأب  أنص��ار النس��وية وهم يركزون على 
الوج��ود اجلس��دي للمرأة، ل��م يقتصروا 
على إلقاء الضوء على الس��بل املتعددة 
الت��ي اقتحم��ت عبره��ا األجس��اد ف��ي 
عالقات االضطهاد واإلجحاف االجتماعي 
م��ن هنا بدأ تناول مفهوم اجلس��د يأخذ 
اتس��اعا ملحوظ��ا في دراس��ات ما بعد 
احلداث��ة، وش��كل منعطف��ا قوي��ا  في 
املوج��ة النس��وية الثانية ح��ن برز حتت 
ذرائ��ع امليديا بوصفه معي��ارا  للحضارة 
الغربي��ة، و بذل��ك أعيد ابتكار اجلس��د 

ليعبر عن القيم الثقافية الغربية 

لي مزدحما، مشتبكا برشاقة حركة يد 
ملتفة من حول ذياك األزميل يحفر عند 
جه��ة من مجس��مه الطاعن ف��ي بنية 
اللون . سكون صوفي غص فيه الفضاء 
اآلهل بسكرة الفن؛ ال يجرؤ على خدشه 
سوى إيقاع أزميله وهو يقطف من حلمة 
الشكل ويسوي التفاصيل . حلظة انتبه 
لتواج��دي كان كمن اس��تفاق من حلم 

غشيه وظل مسافرا فيه بكل كيانه.
- مرحبا قال ..وقبل أن أنبس، ساق يسأل: 
- أأنت من هواة هذا الفن؟..أم...تود..طلب 

حاجة؟
- ال..ال..أنا أدخل ألول مرة ورشة حقيقية 

لنحاة.
- جي��د . وكيف بدت لك؟ وقد أخذ خرقة 
قريبة منه وانخرط ميسح يديه من مادة 

الطن .
تشجعت، استفسرته: - هل املعنى في 
ش��كل املنحوتة أم ما تقب��ض ما عليه 

بحرية العن؟
راح يرد وسبابته في حراك وتأييد، أو كما 

تصورت:
- إن شئت فهما معا . ثم دنا يسوق: تبدو 

قريبا من عالم الفن.
- في احلقيقة أنا من هواة األدب، ونادرا ما 

أكتب شيئا ذا بال.
- أنت إذن كاتب. ثم ما لبث أن تبسم في 
زغب حليته وقد ترك شعر رأسه معقوفا 

يتدلى عند
قفاه على شاكلة ذيل حصان*، حيث راح 

بسحنة أليفة يردف:
- أعتقد أن الكاتب أيضا خزاف.ثم..كأمنا 
به انخطاف .. دخل في نوبة هوس ألقت 
به ف��ي فلك حالته اجلوهري��ة ...وتلك يد 
من��ه متلكتها رجفة، عمد يغرس��ها من 
جديد ليقطع حلمة املادة املتموضعة فوق 
طاولة معدنية ش��ابها ق��دم، إذ انخرط 
يكورها ويجانس��ها في تلك اجلهة التي 
غارت منها بقعة حت��ت وقع أزميله، وهو 

يتمتم في شرود:
- الطن ..الطن ..الطن !

..انقطع اخليط.
ب��دوت وأنا أحتفز موط��ئ قدمي بن هذه 
الس��احة الش��بيهة بكوك��ب زعفراني 

اللون، قد شابته تربة ملساء عند أطراف 
نتوءات��ه. تقدمت متهيب��ا، إذ اصطفت 
األش��ياء أمامي ترشق الساحة بأصناف 
أوانيها املتراصفة في أحجام وعناق ألوان. 
عبرت إليه��ا ..حملتها مقرفص��ة تفترش 
حصيرة حلفاء. كنت أقطُع مس��افة ما 
ب��ن مدخل الس��احة ووس��طها بتحفز 
تام، كي ال أتعثر في مجسماتها وكأنني 
أتهيب حرمة مسرح تاريخ. لم يكن لها 
ما يهتك عليها ش��به خلوتها غير الذي 

بن يديها، ال وال تنبهت حتى حلضوري...
أس��عد الن��اس ه��م الذي��ن تآلف��وا مع 
الك��د واس��تراحوا. وحدهم م��ن تفانوا 
فاستش��عروا ف��ي طع��م الب��ذل راحة 
الضمي��ر  نعم��ة  عليه��م  أس��بغت 

املطمئن.
جل��ت بالع��ن أعاي��ن امل��كان ..انزرع��ت 
ش��قيقتاها بزاوي��ة م��ن ذل��ك الفضاء 
الطلق.اتخذت كلتاهما ركنا واستغرقتا 
في دأب ح��راك . تدس��ان أحالما صغيرة 
بن صالبة معدن وماء ش��حيح وشظف 
عيش..بعيدا ع��ن مغريات مدينة عالقة 
في زيفها، طيش��ها وغبشها الداهس؛ 
ال تلقي باال للذين قطنوا بأطراف احلياة. 
اس��تدارت بيدي��ن لوحتهم��ا ش��موس 
ج��راء رفس��هما للطن كي تل��ن. وتلك 
دورة الكائ��ن ه��ذا ال��ذي م��ن صلص��ال 
كالفخار، تش��رئب الرأس منه للشمس 
والدمية الس��كوب... في نشوة من خلق ؛ 
يلتفُت للجب��ل فيقطع من صخره مادة 
صلبة، فيطحنها فتصير قابلة للعجن. 
ينص��رف لألودية واألنه��ار والهضاب كي 
يقطف من الطن املدري، فتلعُب ش��أوا 
أصابعه فيها بعجب وفراس��ة وإش��باع 
خيال.. كيما تستوي الطن بعد شويها 

فخارا وفخرا.
قالت واستدارت مرحبة بي:

- مرحبا بك سيدي، لعلها تغريك آنية مما 
صنعُت فتشتريها.

توس��مُت فيها طيب��ة امل��رأة الكادحة، 
الت��ي لوحت صروف الدنيا هيأة امرأة في 
اخلمسن .تبس��مُت رادا بالتحية مجيال 
بالبص��ر أتفرس أوانيها حلف��ظ األغذية: 
كأوان��ي  وال��دالت  الطناج��ر  تراصف��ت 

للطه��ي. فأما الطواجن قد تش��اكلت 
وتنوعت . ف��ي حن تع��ددت أواني هيأت 
حلفظ املاء، أين جتمعت القالل واجلحالت 

بينما متركز الزير وسط تلك األصناف.
تيقن��ُت ب��أن ذوق امل��رأة عص��ري، بعد أن 
الحظ��ُت وجود ما ش��كلت م��ن زهريات 

وأصص زراعة ومجامر وأنواع للزينة.
والفضول يلّح علّي، رحُت كمن يستنير:

- كي��ف تخي��رت س��يدتي ه��ذا امل��كان 
بالذات، متخذة إياه ورش��ة لك؟.. حدقت 

فًي .. ثم نكس��ت رأس��ها بره��ة وراحت 
جتانب فضولي:

-أش��عر كأن أش��يائي ل��م تعجبك. ثم 
س��بقتني إلى ك��وخ من الط��وب* يقع 

بركن من الساحة وهي تشير:
- بهذا الكوخ أجمع كل األواني املشوية 
لعل بها ما تبحُث عنه. حلظتئذ أشفقُت 
على نفسي لتجردي الذهني من حقيقة 
أصل القضية وم��ا فيها . كان أجدى بي 
أن أقول: - يا ام��رأة فذة من معدن تأصل 

عرقه الطيب..قش��بِت مسيرك مبا شّح 
فينا ونضب . قابلت خذالن الدنيا برعشة 
الب��دء فيض امت��الك ؛ إذ جابهت الدوائر 
املغلقة برفعة عن سفاس��ف، حن جرى 
فيك دم احلّرة ذات النسب العريق. أنت من 
يعيدن��ي لروعة البدء ف��َي فأرمتي مجددا 
وبعد ماذا...في بهو خلق ورواق استثناءات 
ال تتكرر. أنت قصة عشق أبدي ال يفضي 
بي س��وى لعمر متدد في كفيك خطوطا 
توصلني بآالف السنن . كيف أمسكت 
بس��هم حضارة هارب بن صخب الدنيا 

وإيوانك الضائع فيها هنا ؟
يا للج��الل املقي��م في كنه البس��اطة 

اجلوهر!..
تهي��أ ل��ي حلظته��ا أن الفض��اء عل��ى 
بس��اطته وحرص املقيم��ات عليه –كّدا 
وتفاني��ا- كأمنا ه��و معبد حترس��ه هالة 
قداس��ة. إن��ك ال تعرف حقيق��ة معادن 
الناس وانتماءاتهم احلاسمة ملا ظل نابتا 

فيهم، ما
لم تلتق بهم وجها لوجه.

منجزاته��ن  جلم��ال  ذهل��ُت  تفرس��ُت.. 
واألبي��ض  األحم��ر  بلونه��ا  املنمق��ة 
بأي��ادي  عتيق��ة  والبرتقالي...زخ��ارف 
ش��قيقتيها وبأش��كال رصعه��ا الزمن 
بن أصابع نسوة، هكذا تستنطق ذاكرة 
س��حيقة، متددت عل��ى رقعة م��ن غبار 
عصور تفت��أ تطل بعيونه��ا على حاضر 

غارق في مآسيه..
قلت:-سأش��تري من��ك ه��ذا األصي��ص 
الزه��ري وه��ذا الطاجن القرم��زي، لكن 
قبل ذلك خّبرين��ي لم اخترت هذا املكان 

بالذات املرمي بأطراف املدينة ؟
بوجه متغضن آثرت صمتا ثقيال مقطبة 
جبينه��ا، وقد غزاها ش��رود هزها ألزمنة 
أخرى...النس��وة ذاك��رة جريح��ة مكابرة 
.خّزان وجع ال يضيق بأيام املآس��ي. هن....

اك..تختبئ أطوار
إخفاقاتهن .. بؤس��هن وأعالم منكس��ة 

لآلمال وفرح لم يعد يجئ.
انفرجت شفتاها بصوت متهدج:

- بهذا املكان، وبدم بارد أقدمت عس��اكر 
فرنس��ا بإطالق وابل رصاص على والدّي، 

فارتوت هذه الساحة بدمهما الزكي.

السعيد مرابطي

غب��ش املدينة الرم��ادي مّد في ش��جيج 
النه��ار إلى ح��دود ضاحيتها الش��رقية، 
فانفلتُّ مؤقتا من رضوض النفس أللقاني 
هنا... كما لو طاف ب��ي توجس بدوُت، وأنا 
أحتف��ز موطئ قدم��ّي بن هذه الس��احة 
الش��بيهة بكوك��ب زعفراني الل��ون، قد 
ش��ابته تربة ملس��اء عند أطراف نتوءاته، 
بيد أن رائحة رطبة تناهت إلى خياشيمي، 
فأمس��كت عن االستنشاق حلظات حتى 
أتع��ود على م��زاج املكان، الذي تس��لقت 
جانبا منه صخرة زهرية مرتفعة، مس��ّنة 
مسنونة، أطلق عليها س��كان البياضة* 

األوائل اسم: كاف السّلوم.
هن��ا..  فوجدتن��ي  اخلط��ى  ب��ي  س��ارت 
لتشغلني بأس��رارها الس��احة وينتابني 

شبه ذهول !
عم يحيلني ارتباكي هذا وفيم الذهول؟

الس��ير كش��اف يذهل كل رواع. وقد يقي 
من فداحة اجلهل ويبرم االنسجام الذي ال 
يخطر على بال. دفعُت باخلطى مندهش��ا 
مبا شغل مجال الرؤية ... اصطفت األشياء 
أمامي ترشق الساحة بأشكال وألوان في 
متوس��ق مري��ح... لس��ت أدري كيف هزني 
ذات املوقف املش��تبه به وط��ار بي ألعانق 
مشهدا ش��بيها عند عتبة شجيج نهار 

مقابل، حترص الذاكرة ترممه لدّي ...
يومه��ا كن��ت ألج حرم��ة ورش��ته بتلك 
املدينة املشاغبة، التي تعرشت بواجهتها 

جداريته على املدخل.
استقبلتني منحوتاته حيث تشابكت مع 
فض��اء املكان، بأوض��اع تعمدها صاحبها 
على ذلك املنوال الش��خصي، كي تسرح 
الع��ن فيه م��ا ب��ن ترتيب وإهم��ال .هي 
نظرة نحاة يش��تبك مع مجسماته قبيل 
وبعي��د إجنازها، عبر ه��ذا الفن املرئي الذي 
يعتم��د على جتس��يد مجس��مات ثالثية 
األبعاد. ظلت عيني تس��رح مبهورة يطرز 
مرحه��ا ما ش��اهدته من أش��كال بأمناط 
جمة، جتس��دت مب��واد طغ��ت عليها مادة 
الطن، حيث انصهرت فيها روح معانيها 
ورموزه��ا اآلخذة في اإليغ��ال والتنوع . بدا 

450 صفحة من القطع الكبير ويضم تس��ع 
عش��رة قصة أختارها املؤّل��ف وترجمها، مع 
دراس��ة معمقة عن تط��ور القصة في األدب 
األمريك��ي احلديث، تناول فيه��ا أجيال كتاب 
القص��ة األمريكي��ة احلديث��ة، خاص��ة اجليل 

الضائع الذي عاش معظم أدبائه ش��طراً من 
حياتهم في باريس أو ترددوا عليها كثيراً بعد 
احل��رب العاملية األولى، مثل ج��ون فتزجيرالد، 
وأرنس��ت همنمغ��واي؛ واجلي��ل املتعب الذي 
أفرزته احلرب العاملي��ة الثانية، وعاش زعماؤه 

ردح��اً من الزمن ف��ي طنجة أو ت��رددوا عليها 
كثيراً في اخلمسينيات من القرن املاضي مثل 
وليم ب��وروز، وااًلن غينس��برغ، وجاك كيرواك، 
حت��ى نتج عن ذلك ما يس��مى ب » مش��هد 
طنجة املتَعب« الذي يعّد من أعالمه الكاتب 

محم��د ش��كري والرس��ام محم��د احلم��ري 
والقص��اص الرس��ام محمد مراب��ط . وأولى 
القاسمي القصاصن األمريكين املعاصرين 
عناي��ة خاص��ة ف��ي دراس��ته ع��ن القص��ة 

األمريكية احلديثة التي ضّمنها الكتاب.

 
صدر عن املركز الثقافي العربي في بيروت والدار 
البيضاء كتاب جديد للدكتور علي القاس��مي 
بعن��وان »مش��اعل عل��ى الطريق: أب��دع وأروع 
القصص األمريكية احلديثة«. يقع الكتاب في 

الجسد البغيض للمرأة )1(
نحو علم جمال الجسد المغاير )2(

أغلفة الكتب

من أعمال الراحل احمد الربيعي

الوصول الى علم جمال الجسد 
ارتهن  بالطرق اإلشهارية 

لوسائل الميديا التي ركزت 
كل اهتماماتها عليه، وظلت 

العولمة تؤكد الصلة بين )الجسد( 
والسمة الجمالية، ألن زاوية النظر 

إليه لم تكن واحدة، في مقدمة 
كتابه )علم جمال الجسد( يضع 

ابراهيم محمود السؤال المهم: 
هل يمكن الربط بين كل من )علم 

الجمال( و)الجسد المغاير( ليرتب 
موضوعا  يتعلق بتلك الزاوية في 

وجود األوجه المتعددة للجسد

دم في معبد الطين..

مشاعل على الطريق.. أبدع وأروع القصص األميركية الحديثة للدكتور علي القاسمي



سفرة إيطاليا و إنكلترا 
ف��ي آب 2002 واثن��اء س��نوات احلصار 
الصارم على العراق غادرت الى انكلترا 
عن طريق ايطاليا لزيارة أوالدي ، وكنت 
أفكر مع نفس��ي بعد خمس��ن سنة 
من العمل املس��تمر في الهندس��ة ، 
بالتقاع��د عن العمل بعد أن تقطعت 
بنا الس��بل ف��ي العراق وق��رب فقدان 
األم��ل لتوق��ف مكتبنا ع��ن االعمال 
االستشارية ملا يقرب من عشر سنوات 
م��ن احلصار والتضخ��م النقدي ونفاد 
احتياطياتي املالية في العراق وفقدان 

األمل من العمل في العراق. 
 اس��تقبلتني صديقت��ي املهندس��ة 
راجح��ة ابراهي��م في مط��ار ميالنو ، 

وبعد وصولنا الى الفندق 
واالس��تراحة ، أعلمتني أن البروفسور 
» بريزيكل��ال » س��يكون باالنتظار في 
مدينة » بادوا » شمال ايطاليا ويرغب 
في لقائي . بروفسور »بريزيكلال« الذي 
تعرف��ت علية في بغداد ل��دى املعهد 
االيطال��ي لصيان��ة اآلث��ار ، ه��و أحد 
املهندسن املدنين البارزين واالساتذة 
ف��ي » بادوفا - ايطالي��ا » ومتخصص 
ف��ي صيان��ة اآلث��ار ، كما وي��درس في 
جامع��ة » ب��ادوا » االيطالية . قضيت 
ليل��ة ف��ي ميالن��و وغادرنا ف��ي اليوم 
التالي بالقطار الى بادوا حيث التقيت 
مع »بريزيكلال« وحتدثنا عن مس��تقبل 
الع��راق  ف��ي  االستش��ارية  األعم��ال 
ووجود دعوات ملهندسن متخصصن 
بصيانة اآلثار لدراس��ة من��ارة احلدباء 
في املوصل  , واحتماالت دخول القوات 
األمريكية الى العراق حسبما تتحدث 

فيه الصحافة العاملية. 
استفاد د.عمر الدملوجي رئيس قسم 
الهندس��ة املدنية ف��ي جامعه بغداد 
من وج��ود بريزيكلال ف��ي بغداد اللقاء 
محاضرة عن صيانة اجلس��ور وش��رح 
نظري��ات تصامي��م اجلس��ور لتلق��ي 
تأثي��رات الزالزل.حض��ر تل��ك احملاضرة 
عدد م��ن الزمالء املهندس��ن املدنين 
املعنين باالفكار هذه ومنهم االستاذ 

احسان شيرزاد. 
وأنا ف��ي »ب��ادوا« عرفن��ي » بريزيكلال 
» عل��ى بع��ض الش��ركات االيطالية 
االستشارية وشركتن صناعيتن. لم 
تبِد أي م��ن تلك الش��ركات االهتمام 
بالعم��ل بالع��راق بس��بب الظ��روف 

احلالية. 
دعاني صديق��ي بريزيكلال الى مكتبه 
وبعده��ا ال��ى دعوة عش��اء ف��ي بيته 
للتعرف على عائلته ووالدته . انتبهت 
الى س��عة الش��قة الت��ي يعيش بها 
هذا االس��تاذ وأعداد الغرف املتواجدة 
وانتبه��ت الى س��قف غرفة الضيوف 
واالس��تراحة التي يبل��غ طولها زهاء 
عش��رة امتار وعرضها 5م . الس��قف 
مقسم الى مربعات 1x1م  وكل مربع 
مرسوم برسم زيتي ميثل حياة العائلة 
واشخاصها واملناس��بات املهمة التي 
م��رَت بها وكله��ا ذكرتن��ي بالفنانن 
الفن��ان  أجنيل��و«  »ماي��كل   ، الكب��ار 
املشهور الذي رسم سقوف الكنائس 
قب��ل عدده قرون و بق��اء هذه التقاليد 

الفنية في حياة العائلة االيطالية . 
اصطحبن��ي بريزيكل��ال ال��ى جامعة 
بادوفا ف��ي احد االي��ام واطلعني على 
بناء عمادة اجلامع��ة ، واذا بهذا البناء 
عب��ارة عن عمل فن��ي كبير ومتكامل 
.  ط��راز البن��اء فينيق��ي مس��توحى 
من البيوت الش��رقية بوج��ود احلوش 
الوسطي الذي وضع فيه عمل نحتي 
لفن��ان ايطال��ي مش��هور تفتخ��ر به 
و بأعمال��ه جامع��ة بادوف��ا . ج��دران 
الطابق األرضي وج��دران الطابق األول 
مرس��وم عليها اش��كال فني��ة تخلد 
بوضوح اس��اتذة اجلامع��ة وعمداءها 
عب��ر العصور وتخلد منجزات طلبتها 
. متتعت بزي��ارة هذا البناء الفريد الذي 
باعتق��ادي ميثل من��وذج معمارِي��اً بفن 

رفيع املستوى . 

حياتنا في لندن 
وصل��ت ال��ى لن��دن في صي��ف 2002 
وس��كنت حس��ب العادة م��ع أوالدي 
غادة وكميت في ش��قتنا في ضاحية 
واجمل��اورة   Southfields – London
ال��ى »وميبلدون« الضاحية املش��هورة 

بساحات التنس العاملية وابطالها. 
كان ابني كميت قد س��كن لندن بعد 
انهاء دراس��ته في امري��كا منذ اوائل 
ثمانين��ات الق��رن العش��رين ويعم��ل 
ف��ي مش��اريع البناء ف��ي لن��دن . أما 
ابنتي املهندس��ة املعمارية غادة فقد 
تركت بغداد للدراس��ة في لندن سنة 
1995 ، وبع��د حصولها على ش��هادة 

املاس��تر م��ن جامع��ة لن��دن ، عملت 
كمهندس��ة معماري��ة مع ع��دد من 
الش��ركات في لن��دن واس��تقرت في 
عمله��ا أخيراً في اجلامعة املش��هورة 
ومتابع��ه   »Imperial College«
لهواياتي واهتمامات��ي زرت احيانا مع 
غادة وكميت  في لندن أو مع اصدقاء ، 
العديد من املعالم املعروفة واملشهورة 
أو  أثري��ة  أو  س��واء كان��ت س��ياحية 
علمي��ة . ركزت كذلك في تلك الفترة 
على قراءة مذكرات قي��ادات البعثين 
أو املبعدي��ن أو الهارب��ن أو رموز احلزب 
, م��ن ناحية وق��راءة تقاري��ر او الكتب 
الصادرة عن اخملابرات العاملية واملعاهد 
اكث��ر عل��ى  للتع��رف  واملؤسس��ات  
سياس��اتهم ومواقفهم من األحداث 
العاملي��ة وما يدور ح��ول العراق . ظهر 
العديد من الكتب حول صدام حسن 
أو ح��زب البعث واس��لحتهم وكانت 
محط��ات التلف��زة العاملي��ة تبح��ث 
ذلك بصورة مس��تمرة . ال يس��تطيع 
الف��رد املتتبع أن يج��د الوقت الكافي 
لقراءة كل ما يكتب ... وال ندري ما هو 

الصحيح .
» كول��ن ب��اول » وزير خارجي��ة أمريكا 
ادع��ى في مجلس األم��ن ان صدام قد 
ش��يد معامل ال نتاج اس��لحة الدمار 
الش��امل حتت بحيرة ال��رزازة  ويعرض 
امام اجمللس خرائط بذلك . لم استطع 
تقب��ل تل��ك االكاذي��ب العاملي��ة ف��ي 
مجلس األمن وأنا على اطالع مستمر 

على نش��اطات األعم��ال في منطقة 
كرب��الء. ياله��ا م��ن اكاذيب رس��مية 
اصبح��ت من وثائ��ق مجل��س األمن . 
يتض��ح ان اخملاب��رات العاملي��ة لبعض 
ال��دول قد س��خرت عدداً م��ن الكتاب 
واحملررين لكتابة وطبع عدد من الكتب 
للتش��هير بصدام,نش��رت على نطاق 
عامل��ي . نحن م��ن الش��ريحة الفنية 
العاملة ف��ي  بغداد و العراق ولس��نا 
من السياسن احلزبين خالل كل تلك 
الفترات من الزمن كنا نعلم بشكل أو 
بآخر عن نش��اطات احلكومة العراقية 
حتى وان كانت اعماالً س��رية . االخبار 
تتس��رب م��ن املع��ارف وم��ن اجملتم��ع 
العراق��ي بش��كل مم��وه . ال يوجد أمر 
سري بالعراق ... سواق باصات الركاب 
في الكوت ين��ادون الزبائن » نفر .. نفر 
.. للمط��ار الس��ري » ويقص��د به الى 
املطار العسكري السري الذي شيدته 

وزارة الدفاع في محافظة واسط .
وللع��ودة قليالً الى اخلل��ف وفي ضوء 
زيارات��ي العديدة ال��ى لندن خالل فترة 

احلصار على العراق ..
ال ميكن ان انس��ى حفلة رأس الس��نة 
2000 وهي االحتفال الكبير مبناس��بة 
الت��ي   ، العش��رين  الق��رن  انته��اء 
قضيناه��ا م��ع اوالدي غ��ادة وكميت 
وزوجته س��اندي في قاعة االحتفاالت 
 The Royal Albert Hall املش��هورة  
والت��ي غنى فيها العدي��د من املغنن 
كم��ا   ، املش��هورين  البريطاني��ن 

 London Symphony اش��تركت ف��رق
كاردي��ف  و  ادنب��رة   م��ن   Orchestra
وعاصمة ارلندا الش��مالية في شمال 
ارلندا بالع��زف والغن��اء وحلفل اخلتام 
اي  جماعي��ة  تك��ون  األغان��ي  ب��دأت 
يشترك فيها جميع احلضور في جميع 
قاع��ات املدن املذكورة ، يقفون ويغنون 
االناشيد الوطنية التي جتمع الشعب 
البريطان��ي ف��ي ايام��ه العصيبة واذا 
بالبريطانين جميع��ا زوار القاعات أو 
اآلخري��ن في انحاء بريطانيا ينش��دون 
ويغن��ون االغاني نفس��ها ف��ي نفس 
الوقت .... فاذا ما تخيلنا ان الكثير من 
البريطانين يشاهدون احتفاالت رأس 
الس��نة على التلفزيونات لشعرنا بأن 
بريطاني��ا العظم��ى بأجمعها تتمتع 
بس��ماع املوس��يقى وتغن��ي س��وية 
ف��ي تلك الليل��ة من ش��مالها وحتى 
جنوبه��ا ، األغاني الت��ي توحد األمة . 
ذل��ك يدلنا عل��ى عظمة الش��عوب . 
وأقول » بأن يجب ان تتوفر  العديد من 
اخل��واص املهمة والكبيرة في ش��عب 
دولة حت��ى نطلق على بعض منها ....  

دولة عظمى ».
يس��كن ف��ي بريطانيا و لن��دن أجيال 
من العراقين الذي��ن هاجروا منذ ثورة 
14 مت��وز 1958 . من ه��ؤالء العديد من 
وعلى  واملع��ارف  واالصدق��اء  األق��ارب 
مختل��ف األجي��ال .. يوجد ف��ي لندن 
 ، العراقي��ن  املهندس��ن  جمعي��ة 
ينتم��ي اليه��ا املئات من املهندس��ن 
ومن مختل��ف االختصاصات .  ويوجد 
وجمعي��ة  أطب��اء  جمعي��ة  كذل��ك 
محام��ن ف��ي لن��دن ، كم��ا ينتم��ي 
التجار واالقتصاديون الى مؤسس��ات 
وجمعي��ات متخصص��ه . ومن هؤالء 
التجار واصحاب رؤوس األموال العديد 
من كبار جتار العراق الش��باب . من كل 
ذلك فاني ال أش��عر بالغربة  في لندن 
وأعرف العديد من اولئك من االصدقاء 
واملع��ارف العراقي��ن واالجنليز ويتمتع 
االنس��ان عند لقائه��م بالتعرف على 
خبراته��م العديدة التي اكتس��بوها 
كل منه��م عبر عق��ود م��ن الترحال 
والعم��ل . إال ان لن��دن معروف��ة م��ن 
اآلخرين كما أعرفها ، أي معروفة بأنها 
وط��ن العلم والفن واملوس��يقى وهي 
نس��بة لي مرجعي األخي��ر للحصول 
عل��ى املعرفة . فاملكتبات املتخصصة 
واملعاهد العلمية املنتشرة في وسط 
لن��دن واملكتبة البريطاني��ة واملتحف 
البريطان��ي ال��ذي يض��م العديد من 
اث��ار احلض��ارات العراقي��ة  ه��ي م��ن 
املناهل الرئيس��ية التي ميكن ان ينهل 
منه��ا املتخصص ما يحت��اج الية من 

معرفة. 
ال ارغب ف��ي التحدث هنا عن عالقاتي 
مع اصدقائ��ي واقاربي في لندن ولكن 

أعبر بالصور عن ذلك .
حص��ار االمم املتح��دة وانهي��ار البن��ى 
التحتية وتفتت النس��يج االجتماعي 

خالل التسعينيات
الع��راق كم��ا رأيته دائما وهو س��ليل 
والبابلي��ة  الس��ومرية  احلض��ارات 
واآلشورية واالسالمية ، هو كاحلديقة 
اجلميلة املليئ��ة باألزهار وال��ورود  من 
مختل��ف األل��وان والروائ��ح . فامل��دن 
العراقية حمل��ت جميع تلك األطياف 
ومفاهي��م  وقومي��ات  أدي��ان  م��ن 
وفلس��فات وأزياء وثقافات ، فالبعض 
يتغن��ى باألدب والغن��اء العربي الرفيع 
واآلخر يتغنى بالشعر والغناء الكردي 
واالعي��اد مليئ��ة باألزي��اء املزركش��ة 
م��ن مختل��ف القومي��ات والتقاليد ، 
واملوظ��ف العراقي ف��ي بلده ينقل هو 
وعائلته ألداء الواجب من كركوك الى 
املوصل أو الديوانية ومنها الى الرمادي 
أو البص��رة أو الس��ليمانية ، وبالتالي 
كان العراقي محمال بثقافة اجملتمعات 
العراقي��ة ومبفاهي��م اجلي��رة واالخوة 

واأللفة والفكر والثقافة العراقية. 
والعق��ول  املثقف��ن  هج��رة  ب��دأت 
العراقية بش��كل مكثف منذ وصول 
ح��زب البعث الى الس��لطة في أواخر 
س��تينات الق��رن العش��رين ، وتلتها 
ح��رب اخلليج االولى ب��ن العراق وايران 
واآلثار املدمرة للحصار االقتصادي من 
قبل األمم املتحدة بس��ب حرب الكويت 
أو اخللي��ج الثانية ، كل تل��ك املؤثرات 

ادت الى التخلف احلاصل في التدريس 
على مختلف مستوياته من االبتدائية 
وحتى اجلامعة بس��بب منع اس��تيراد 
واجملالت  والثقافي��ة  العلمية  الكت��ب 
للس��بب املذك��ور ، كل ذل��ك حج��ب 
الثقاف��ة ع��ن أجي��ال م��ن العراقين 
، وبالتال��ي أح��داث فراغ��اً كبي��راً من 
احلاج��ة الى املتخصص��ن واملتعلمن 
في كل االختصاصات لتطوير البلد مما 
يؤدي الى االعتماد على القوى العاملة 

األجنبية لهذا الغرض مستقبال . 
كان احلص��ار قاس��يا عل��ى العراقين 
ح��ن بدأ بع��د ح��رب اخللي��ج الثانية 
ومل��دة نحو اثنتي عش��رة س��نة لقد 
حط��م احلصار معظم البنى التحتية 
للبلد بس��بب توق��ف اس��تيراد املواد 
الصيانة لصيانة  وأعمال  االحتياطية 
شبكات البنى التحتية ومحطات املاء 
واملعاهد  واملستش��فيات  والكهرب��اء 
العلمية . لم يكن  قاسيا على قيادات 
حزب البع��ث ألن كل امكانات الدولة 
كان��ت مس��خرة ف��ي صاحله��م ، بل 
كان احلصار حصاري��ن على العراقين 
، األول م��ن قب��ل االمم املتح��دة عل��ى 
العراق والعراقي��ن ككل من ناحية ... 
وم��ن الناحي��ة الثانية م��ن قبل حزب 
البعث عل��ى العراقين عن طريق منع 
السفر الى خارج العراق ومنع استيراد 
الصح��ف العاملية أو اجمل��الت والكتب 

واملراجع العلمية. 
ش��مل احلصار باإلضافة الى السيطرة 

على واردات النفط وحتديد اس��تعمال 
عائدات الع��راق املالي��ة مبوجب قوانن 
االمم املتحدة ، ش��مل  منع استيراد كل 
ما ميكن ان يفس��ر له عالق��ة باملنتوج 
احلرب��ي أو القطعات العس��كرية أو ما 
يفيد ح��زب البعث ، فأق��الم الرصاص 
من��ع اس��تيرادها خش��ية اس��تعمال 
ال)كرافايت( وهو لب االقالم في االنتاج 
احلرب��ي ، كما منع اس��تيراد س��يارات 
االسعاف خشية استعمالها لألغراض 
العس��كرية والكثير من املواد  مبوجب 
قوائم منع االستيراد لدى االمم املتحدة.
أصب��ح احلص��ول على ال��دوالر أمر غير 
س��هل على العراقين ولي��س قيادات 
البع��ث ، فارتفع معادل ص��رف الدوالر 
الى الدين��ار وأخذ يؤثر عل��ى أعمالنا . 
توقفنا كمكتب استش��اري عن طلب 
اي عمل جديد خش��ية تضاعف كلفة 
االجن��از قبل اجن��از التصاميم بس��بب 
التضخ��م النقدي . ارتفعت األس��عار 
و تده��ورت الق��وة الش��رائية لروات��ب 
املوظفن الذين الحول لهم وال قوة في 
هذا املوض��وع . حدثني في تلك الفترة 
اح��د األصدق��اء م��ن حاملي ش��هادة 
الدكت��وراه وهو اس��تاذ جامعي ، حيث 
كان يعمل في حمالت إعادة االعمار بأن 
راتبه ال يتجاوز 8 دوالرات ش��هريا . وفي 
حالة اخرى فتح أح��د موظفي الدولة 
جرارة مكتبه في دائرة رس��مية ليضع 
فيه��ا كل مراجع أو من تنجز معاملته 
بع��ض املال ملس��اعدته ه��و وجماعته 

على العيش.
 وبعد شهور من احلصار الصارم ، بدأت 
العوائل تش��كو وتتضجر. وانحس��رت 
األعمال وتقلص الطلب على العمالة 
اط��الق  وع��دم  التقش��ف  بس��بب 
مش��اريع جديدة ، وانحس��رت األعمال 
االستش��ارية ان وجدت لتناط باملراكز 
احلكومي��ة فق��ط وازدادت البطالة بن 
املهندس��ن ال��ى درجة مخيف��ة ، في 
الوقت الذي اصبحت قيمة الرواتب أي 
دخ��ل العائلة ال يكفي إلعاش��تها وال 
يكفي لسد رمق العائلة أليام قليلة . 

في هذا الوقت من الزمن في تسعينات 
مقاوم��ة  ازدادت  العش��رين  الق��رن 
البع��ض من س��كان األه��وار واآلخرين 
الذين التج��أوا اليها للهرب من بطش 
احلكومة واحلزب آنذاك ، وبس��بب ذلك 
أرس��ل صدام حس��ن فرقة من اجليش 
لتق��وم بتوجيهات م��ن ابنه » قصي » 
بالقض��اء على العص��اة .وحجبت في 
التخصيصات  الوق��ت معظ��م  نفس 
البلدي��ة عن معظ��م بلدي��ات جنوب 
العراق وذلك على اعتبار ان سكان املدن 

يتعاطفون مع املنتفضن .
حل��ت الك��وارث بس��كان األه��وار في 
ذلك الوقت بس��بب القص��ف اجلوي أو 
القصف املدفعي ، إال أن اولئك األبطال 
قاوموا وثبتوا ب��األرض . عند زيارتي مع 
خبي��ر كهرب��اء منس��اوي ال��ى محطة 
كهرب��اء الناصري��ة في مهم��ة فنية ، 
وجتولن��ا في مدين��ة الناصرية لالطالع 
على معالم املدينة ، الحظنا باإلضافة 
الى انقطاع التيار الكهربائي عن املدينة 
لساعات طويلة من النهار فإن معظم 
شوارع مدينة الناصرية مكدسة فيها 
اك��وام النفاي��ات ، بس��بب ع��دم توفر 
املدينة  املالية لتنظيف  التخصيصات 
وذل��ك  انتقام��ا م��ن األهال��ي. وهكذا 
كان��ت أح��وال البعض اآلخ��ر من مدن 

جنوب العراق اثناء احلصار.
وفي أنحاء العراق األخرى عدا كردستان 
، الت��ي انعزل��ت ع��ن الع��راق منذ تلك 
الفت��رة 1992، ب��دأ س��كان امل��دن أوال 
ف��ي بيع م��ا زاد لديه��م م��ن األجهزة 
الكهربائي��ة . الحظن��ا أوال بيع معظم 
س��كان مدن جنوب العراق ألجهزتهم 
الكهربائي��ة كالتلفزيون��ات والثالجات 
واألجه��زة االخ��رى الت��ي تعم��ل على 
الطاقة الكهربائية لعدم توفر الطاقة 

في معظم األوقات بتلك املدن . 
م��رت س��نوات احلص��ار وت��أزم الوضع  
االقتص��ادي ف��ي الع��راق بش��كل حاد 
ولم يجِد نفع��ا تذمر العوائل العراقية 
وشكواها . في احدى لقاءات احتاد نساء 
العراق برئاس��ة السيدة منال اآللوسي 
وكان��ت رئيس��ة احتاد نس��اء الع��راق ، 
ش��اهدنا حوار صدام حسن مع بعض 
النس��اء عندما رجوه بشكل خاص حلل 
أزماته��م املالي��ة لعدم كفاي��ة رواتب 
أزواجه��م الذي��ن ه��م م��ن احلزبين أو 
الطبقة الوس��طى في اجملتمع العراقي 
، عندم��ا أجاب ص��دام حس��ن بانه ال 
يس��تطيع تلبية طلبهم أبدا وأبلغهم 
» كل من يرغب في زيادة دخله فليعمل 
مع عم��ال الط��ن« أي ليعمل كعامل 
في البناء . اس��تاء الش��عب كثيراً من 

هذا القول  وحتى احلزبين منهم.

11 كتب

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

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

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

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

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

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

استفاد د.عمر الدملوجي رئيس قسم 
الهندسة المدنية في جامعه بغداد 
من وجود بريزيكلال في بغداد اللقاء 

محاضرة عن صيانة الجسور وشرح 
نظريات تصاميم الجسور لتلقي تأثيرات 

الزالزل.حضر تلك المحاضرة عدد من 
الزمالء المهندسين المدنيين المعنيين 
باالفكار هذه ومنهم االستاذ احسان 

شيرزاد

في هذا الوقت من الزمن في 
تسعينات القرن العشرين ازدادت 

مقاومة البعض من سكان األهوار 
واآلخرين الذين التجأوا اليها للهرب 
من بطش الحكومة والحزب آنذاك ، 

وبسبب ذلك أرسل صدام حسين فرقة 
من الجيش لتقوم بتوجيهات من ابنه 

» قصي » بالقضاء على العصاة

الحلقة 48

دعوة املهندس علي داغر بعد اطالق سراحه من السجن البريطاني

زها حديد وهشام املدفعي في دعوة عشاء في

مع راجحة امام احد معالم مدينة فلورنس االيطالية املشهورة

زها وسلوى 2003في دار فاروق عرمي في احدى مناسبات زيارة بكر املدفعي

انا في حديقة دار كميت
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بغداد ـ رحيم الدراجي*
طالب األمني العام للجنة األوملبية، 
حيدر حسييني علي، جميع االحتادات 
املركزييية بإحياء رياضيية محافظة 
نينوى عبيير إقامة البطييوالت على 
أرض احلدبيياء بعييد إعييان النصيير 
القوات األمنية واحلشييد  ببسييالة 
الشييعبي وجميع القوات الساندة، 
جاء ذلك خال استقباله في مكتبه 
رئيييس ممثلية اللجنيية االوملبية في 
نينوى الدكتور خالد محمود عزيز .

وقال االمني العام ،ان رياضة املوصل 
عانييت االمرين جييراء االرهاب ونحن 
بدورنييا سييوف نقييدم كل الدعييم 
واالسييناد لتلييك احملافظيية العزيزة 
علييى قلييوب العراقيني مؤكييدا انه 
سيييفاحت جميع االحتييادات املركزية 
الرياضية  البطييوالت  اقامة  لغرض 
فييي محافظيية نينوى بغييية اعادة 
الروح لها السيييما وان هناك قواعد 
ومن  للرياضيية  شييبابية عاشييقة 

واجبنا مد يد العون لهم .
وأضيياف علي: انه سيييلتقي رئيس 
املمثليات عضييو املكتب التنفيذي 
زاهييد نييوري بغية مفاحتيية ممثليات 
احملافظييات لغييرض تقييدمي الدعييم 
اللوجستي ملمثلية محافظة نينوى 
من خييال توفير التجهيييز والدعم 
املالي لغرض تسيييير عجلة رياضة 
احملافظيية مشيييرا الييى ان اللجنة 

االوملبية برئيسييها واعضاء املكتب 
التنفيييذي سيييكونوا حاضرين في 
نينييوى باقرب فرصة لغييرض توفير 
بعض متطلبييات رياضة نينوى من 
الرياضية وغيرها  التجهيزات  خال 

من االمور املتوفرة  .
ميين جانبييه قييدم رئيييس ممثلييية 
الدكتييور خالد  نينييوى  محافظيية 
محمود عزيز الشييكر والتقدير الى 
رئيييس واعضيياء اللجنيية االوملبية 
وشخص االمني العام على حرصهم 

لدعم رياضة نينوى .
وأضاف عزيييز ان الرياضة العراقية 
ميين البصرة الييى حلبجيية تعاني 
كثيرا بسييبب نقييص الدعم املالي 
الذي اصاب العراق والعالم باسييره 
وبالتالييي علينييا مواصليية احلييياة 

رغم كل الصعيياب والنجاح يكمن 
في حلحليية االمور وايجيياد احللول 
الناجعيية فييي االزمييات وبالتالييي 
لن نتاثيير بكل الصعاب وسيينثبت 
للعالييم باسييره علييى ان العييراق 
شييعب حي قييادر على جتيياوز احملن 

والصعاب .
وكشف رئيس املمثلية ان ماعب 
جامعة املوصل جاهزة السييتقبال 
جميع الفعاليات الرياضية بسبب 
الرياضية  والقاعييات  املاعب  توفر 
وبالتالي نحتاج الى الدعم املمكن 
من قبييل اللجنيية االوملبية الجناح 
جميييع الفعاليييات التييي نامل ان 

تقام على ارض احلدباء.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك احلكمان الدوليان باملاكمة 
كرمي قاسييم وغضنفيير خليل في 
الدورة التحكيمية الدولية املؤهلة 
ميين 1 ي star 2 املقررة ان تقام في 
املغرب منتصف شييهر آيار املقبل 

ملدة أسييبوع، وقييال احلكم الدولي 
كييرمي قاسييم ان الييدورة تأهيلييية 
اختبييارات نظرية  اقامة  وتتضمن 
وعملية وايضا املشيياركة في إدارة 
نزاالت بطولة املغرب التي ستقام 

بالتزامن مع الدورة التحكيمية.

واكييد قاسييم، أنييه يسييعى مييع 
زميله غضنفر إلى حتقيق الفائدة 
الكبيرة من املشيياركة في الدورة 
الدولييية واحلصول على شييهادة2  
STAR  لتعزيز مسيييرة التحكيم 

العراقي.

حكمان في دورة المالكمة بالمغرب

بغداد ـ رافد البدري*
بطوليية  املقبييل  األسييبوع  تنطلييق 
العراق الدولية السادسيية بالشطرجن 
للفتييرة من 13 ولغاية 20 من شييهر 
آذار اجليياري، والتي حتتضنها العاصمة 
بغداد، ومبشاركة عدد كبير من الدول 
العربييية واالسيييوية واالوربييية، وقال 
رئيس االحتاد العراقي للعبة ظافر عبد 
االمييير: بعد النجاحييات التي حتققت 
في البطوالت اخلمسيية املاضية التي 
نظمها احتادنا، واخرها بطولة العراق 
الدولية اخلامسة والتي شاركت فيها 
13 دوليية، وميين اجييل تغيييير الصورة 

الضبابييية عيين بلدنييا فييي احتضان 
البطوالت ولشتى االلعاب، قررنا اعان 
موعد انطاق البطولة السادسة في 

االسبوع املقبل.
واضيياف ان 7 دول اعلنت مشيياركتها 
حلد االن وهي: البحرييين ومصر وايران 
واوكرانيييا  وارمينيييا  واوزبكسييتان 
انتظييار  بصييدد  ونحيين  واذربيجييان، 
موافقييات 10 الييى 12 دول اخرى، بعد 
ان ارسلنا الدعوات اخلاصة بالبطولة 
لهييا، مشيييراً الييى ان االمييور االدارية 
واملوافقييات االمنية في اسييتحصال 
الفيييزا لهييذه الييدول جتييري بصييورة 

انسيييابية، من اجل تامني مشيياركة 
اكثيير عييدد ميين الييدول، اذ ان هنيياك 
موافقييات مبدئية من بلجيكا واالردن 
واملغرب وتونس وفلسييطني وسييوريا 
وتركيييا وماليزيا وجورجيييا ومنغوليا، 
حيث ستتضح الصورة في مشاركة 
الييدول انفيية الذكيير خييال اليومني 
القادمني، املني من اجلهات الرياضية 
املعنية بدعم هييذه البطولة املهمة، 
والتييي متثييل ركنيياً مهماً ميين اركان 

رياضة الوطن.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

األسبوع المقبل.. بدء بطولة العراق 
الدولية السادسة بالشطرنج

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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أهاًل بالنجوم
شيياء من شاء وأبى من أبى، فإنه بات لنجوم الكرة موطئ 
قييدم في تشييكيلة احتاد الكرة املقبل، ال سيييما بعد نيل 
السييفاح، يونس محمود ثقيية رابطة الاعبييني الدوليني 
القدامى في منحه الثقة وفيياز باالنتخابات التي أجرتها 
الرابطيية مؤخراً لتمثيلها فييي انتخابات احتاد الكرة، كما 
مت اختيييار مجلس يتكون من سييتة مدربييني هم »فيصل 
عزيييز رحيم حميييد وعباس عبيد وقحطييان جثير واحمد 
خلييف وعادل نعمة«، سيييعلن عن ممثلهييم في انتخابات 
جمهورية كرة القييدم املقبلة ايضاً، في خطوات واضحة 
تؤكد مبا ال يقبل الشييك ان التغيير قادم، وبيت االحتاد بدأ 
يهتز لكون النجوم يعانون التهميش من دون وجود منفذ 
ليدخلييوا إلييى االنتخابات، التييي فصلت علييى مقاييس 

محددة، مبباركة الهيئة العامة!.
الشيييء الافت ايضاً، في احلراك الذي شييهدته الساحة، 
هييو تفاعل كبير من اجلميع، فالنجييوم مرحب بهم دوما، 
بالتالي سيييحصدون حتما أصوات عدة تؤهلهم ملناصب 
في تشييكيلة االحتيياد املقبلة، مؤخييراً عاد عدنييان درجال 
النجم الدولي السابق بعد انهاء قطيعة لنحو 21 عاما، 
عاد في إجازة، سييتنتهي هذه االيام على ان يعود للدوحة 
لينهييي متعلقاته حازما أمتعته نحو وطنه األم، في هذه 
االيييام التي ميضيها صخييرة الدفاع، التقييى بالعديد من 
الضخيييات الرياضييية واحلكومية، زار املاعييب الرياضية 
وحضر مباريات بينها لقاء املنتخب الوطني امام شقيقه 
السعودي في البصرة وهو اللقاء الودي الدولي الذي شهد 
زحفاً جماهيرياً كبيراً في خطوة موثقة لدى فيفا تسهم 
في رفع احلظر الكلي ان شيياء اهلل فييي االجتماع املرتقب 
لكوجنييرس الفيفا يييوم 16 آذار اجلاري، ويبدو انه سيييكون 
لدرجال موقعاً يليق به ومبا قدمه، وبخبراته الطويلة التي 

كسبها في رحلته العباً، ثم مدرباً.
وال نبالييغ اذا قلنا ان حرباً، بيياردة، بدأت، من منابر إعامية، 
تطرح بضاعتهييا وفقاً لي«االسييتقصاء« بحثاً عن اجلذور 
العميقة خلفايييا األمور ومواطن انبعاثهييا، ليبدأ الضرب 
حتت احلزام، وال سيييما من جيل اإلجناز اآلسيوي واصحابه، 
جنييوم الكييرة، فييي مقدمتهييم الهييداف الدولييي، يونس 
محمود، الذي قرر اخلوض في انتخابات احتاد الكرة املقبلة، 
حيث بدأ يتحرك نحو حتشيد انصاره ومحبيه، يكاد يتفق 
الوسييط الرياضي، والكروي، على خدمة من يعمل لتقدم 
مفاصل العمل في احتادنا الكروي، وهو رأس الهرم، بهدف 
انقيياذ الكرة من واقع ترزح حتت وطأته لسيينوات، برغم ان 
احتادنييا املوقر، حقق بتعاونه مع اجلهييات الرياضية العليا 
كمييا في وزارة الشييباب والرياضة، طفرات أسييهمت في 
تهدمي الكثير من جدار احلظر على ماعبنا، ليبقى الشيء 
القليل جداً بانتظار موافقة الفيفا ومباركة السويسري، 

جياني إنفانتينيو.
عييودة النجوم تشييكل نقلة نوعية فييي العمل لو ميضي 
تطبيقهييم للبرنامييج بنجاح من دون وضييع العصي في 
عجلته، بدوافع شييتى، سييواء كانت غيرة من النجوم بان 
يسييحبوا البسيياط من حتت اقييدام احتادنا الكييروي، او ملا 
ميلكونه من تأثير على الشييارع ومقدرتهم على احلصول 
على حقهم في خدمة الكرة من خال القوانني الرياضية، 
برغم ان احتاد الكرة بدأ يلوح بان ال مكان لنجوم الكرة ممن 

لم ميلكوا خبرة العمل اإلداري 3 سنوات!!.
األمر الذي قد يحدث شييرخاً جديداً في عاقة احتاد الكرة 
بالوسييط، وال سيييما ان النجييوم مؤثرييين جييدا، وضرورة 
ايجيياد افضل الطرق من أجل احلاقهم باالنتخابات لينالوا 
اسييتحقاقهم ومينحوا الثقة في العمييل اإلداري احلديث 
اخليياص بتطوير وتقدم الكرة، بعد سيينواتهم األحترافية 
في اخلارج، اذ شييكلت لهم ميدانا مثالياً لكسب اخلبرات 
واألجتهاد وتكوين العاقات املثالية جداً مع شتى اجليران 
واالصدقيياء فييي محيطنييا اخلليجييي العربييي او القاري 

والدولي.

إعالم اتحاد الكرة

قييدم االحتاد العراقييي لكرة القدم 
العالييي ملبادرة  شييكره وتقديييره 
العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبد العزيز إلهدائه ملعبا للعراق 
وإشييادته بالكرنفال الذي احتفى 
به أبناء الرافدين بأشييقائهم في 

اململكة في أمسية بصرية مميزة.
فييي  مسيياره  أن  االحتيياد  ويؤكييد 
توطيد العاقات مع األشييقاء في 
وكانييت  السييعودية كان مثمييرا 
من أهييم مخرجاته هييذا التقارب 
الذي يضاف لاسييتراتيجية التي 
وضعتهييا احلكومة العراقية التي 
عملت جاهدة على طي صفحات 

اخلاف مع هذا البلد او ذاك.
ويشييدد االحتيياد انه ليين يحيد عن 
هدفه االساس الذي وضعه نصب 
عينيييه منذ ان تبوأ سييدة القيادة 
في املنظوميية الكروية وهي اعاء 
العربييية  احملافييل  فييي  كلمتهييا 

واالسيوية والدولية.
إلييى ذلييك، تلتئم الهيييأة العامة 
الحتاد الكييرة، عند السيياعة )١١( 
ميين صبيياح اليييوم االربعيياء، في 
القاعيية الرئيسييية ملقيير االحتيياد، 
لغييرض التصويييت علييى اللجنة 
التييي ستشييرف علييى العملييية 
الدميوقراطييية في احلادي والثاثني 
من شييهر نيسييان املقبييل الفراز 
مجلس ادارة جديييد لقيادة االحتاد 

ملدة اربعة سنوات.
حيث ستتكون الهيئة العامة من 

)٥٢( عضو ميثلون اندية املسييتوى 
االول للموسم )٢٠١٦-٢٠١٧( وهم 
كل من » الشرطة، الطلبة، القوة 
اجلوييية، الزوراء، الكهربيياء، احلدود، 

الكييرخ،  بغييداد،  امانيية  النفييط، 
امليناء، نفط اجلنوب، نفط ميسان، 
كربيياء، نفييط الوسييط، النجف، 
اربيييل، زاخو، السييماوة، احلسييني، 

البحري«.
املسييتوى  اندييية  تكونييت  فيمييا 
الثاني للموسم)٢٠١٦-٢٠١٧( كل 
ميين » بيشييمركة، غاز الشييمال) 

منطقيية كردسييتان (، الصناعة ، 
الصناعييات الكهربائييية ) بغداد(، 
 ،) اجلنوبييية   ( ميسييان،الناصرية 
الفييرات   ( واجلماهييير  الديوانييية 

سييامراء)  العلييم،  االوسييط(  
الغربية(.

الى جانب )١٧( احتاد فرعي هم كل 
من » دهوك، اربيل، السييليمانية، 
كركوك، صاح الدين، نينوى،ديالى، 
الرمييادي، بابييل، النجييف، كرباء، 
واسييط،  السييماوة،  الديوانييية، 

الناصرية، ميسان، البصرة«.
فضا عن ممثلي » احلكام و املدربني 
و الاعبني الدوليني السابقني، الى 

جانب عنصريني نسويني«.
من جانييب اخر، أعتمدت جلنة كرة 
الصيياالت  يييوم السييبت املوافييق 
ألسييتئناف  موعييدا   2018/3/10
الدوري املمتاز ، الذي توقف بسبب 
مشيياركة منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت في نهائيات كأس اسيييا 
والتي حصد فيهييا الترتيب الرابع 

اسيوياً.
ذكر ذلك، منسييق جلنيية الصاالت، 
عدي صبار، وقال ان اللجنة عقدت 
إجتماعها مع اندية الدوري، مببنى 
احتاد كرة القدم بحضور رئيسييها 

يحيى زغير.
وجيياء خييال اإلجتميياع التأكيييد 
على تعضيييد التعاون املتبادل بني 
اللجنيية واألندييية من اجييل جناح 
الدوري العراقي لكرة الصاالت لهذا 
املوسم ، بعد ان مت تصنيفه مؤخرا 
ضميين دوريييات القارة األسيييوية 
ذات املسييتوى األول ، ممييا تقع على 
اجلميييع مسييؤولية احملافظة على 
هييذا املركز والثبييات عليه .. حيث 
تقييرر ان تنطلييق مباريييات اجلولة 

السادس يوم السبت املقبل.

اتحاد الكرة يشكر مبادرة الملك السعودي ويؤكد الحفاظ على النهج
عمومية القدم تلتئم اليوم في اتحاد الكرة

استقبال كبير للسعودية في البصرة

جانب من اللقاء
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لندن ـ وكاالت:

تييوج النجييم املصييري محمييد صاح 
جهييوده الرائعيية مع فريقييه ليفربول 
اإلجنليييزي، بنيييل جائييزة أفضل العب 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز عن شهر 

شباط املاضي.
وأعليين نييادي ليفربييول عبيير موقعه 
الرسييمي علييى شييبكة اإلنترنت عن 
فوز صاح باجلائييزة بعد حصوله على 
نسييبة تصويييت وصلت إلييى 37 في 

املائة من مجمل األصوات.
ويصييوت على اجلائزة عييدد من احملللني 
وقييادة فييرق الييدوري، باإلضافيية إلييى 
اجلمهييور الختيييار العييب واحييد ميين 
سييبعة مرشييحني، إذ صييوت 19 في 
املائة منهم لاعب ليفربول، البرازيلي 
ثنائييي  ليتفييوق  فيرمينيييو،  روبيرتييو 
»الريييدز« على بقية املرشييحني.وكان 
من بني املرشييحني لنيل اجلائزة النجم 
البلجيكييي إيدن هييازارد صانع ألعاب 
فريق تشيلسييي، والعب مانشسييتر 

يونايتد كريس سمولينغ.

وهذه هييي املرة الثالثيية التي يحصل 
فيها النجم املصري على جائزة العب 
الشييهر ميين رابطة احملترفييني، بعد أن 
حصييل عليها خال شييهري تشييرين 

الثاني، وكانون األول.
ويقدم اجلناح املصري مستويات رائعة 
مع الفريق األحمر، حيث سييجل خال 
شييهر فبراييير أربعة أهييداف في ثاث 
مباريات لعبها مييع فريقه في الدوري 
اإلجنليزي، مع العلم أنه يتشييارك في 
صدارة هدافي البرمييرليغ مع مهاجم 

توتنهام هاري كني برصيد 24 هدفا.
ميين جانب اخر يعتقييد جيمي كاراجر 
مدافع نادي ليفربول اإلجنليزي السابق، 
أن أسلوب لعب املصري محمد صاح 
النجم احلالييي للريدز يشييبه طريقة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم 
ريال مدريد وليييس األرجنتيني ليونيل 
ميسي هّداف برشلونة.. وتألق الدولي 
املصييري مييع ليفربييول هذا املوسييم 
وسجل 31 هدًفا في 37 مباراة، ما دفع  

البعض للمقارنة بينه وبني ميسي.
وفييي هييذا الصييدد كتييب كاراجر في 
صحيفيية »تيليجراف«: »كريسييتيانو 

هو مثييال واضييح على كيفييية تغير 
دور اجلناح بشييكل كبييير، لقد أصبح 
يفضل التواجييد داخل منطقة اجلزاء، 

ونادرا ما نشيياهد مباريات ال يسييجل 
فيها أهداف«.

وأضاف أسييطورة ليفربول: »بالتأكيد 

صيياح حتييى اآلن لم يصل ملسييتوى 
ميسي أو كريستيانو، ولكن أعتقد أن 
أسييلوبه أقرب لرونالدو، رغم املقارنات 

الدائمة بينه وبني األرجنتيني«.
وأوضح: »ميسييي يحب أن يلعب دورًا 
أعمق ويشييارك في بنيياء اللعب، هذا 
ليس أسلوب صاح، الذي لديه عقلية 
الهييداف، جائع دائما لتسييجيل املزيد 

واملزيد من األهداف«.
وحقييق ليفربييول رقًما جديييًدا، بفوزه 
على نيوكاسييل )2-0(، السبت، ضمن 
اجلوليية الي29 ميين البرمييرليييج، على 
ملعب أنفيلد.وذكرت شبكة »سكاى 
سييبورتس«، أن ليفربييول حقييق فوزه 
الي300، فييي البرمييرليج، على ملعبه، 
ليصبح رابع فريق يصل إلى هذا الرقم، 
بعد مانشستر يونايتد )359 انتصارًا(، 

وآرسنال )318(، وتشيلسي )311(.
وسجل هدفي ليفربول كل من، محمد 
صاح، الذي تساوى مع هاري كني، في 
صدارة هدافي البرمييرليج، برصيد 24 
هدفا، والسنغالي ساديو ماني.ويحتل 
ليفربول حالًيا، املركز الثاني في جدول 

ترتيب البرمييرليج، برصيد 60 نقطة.
من جانبه، كشف يورجن كلوب املدير 
الفني لفريق ليفربول عن سييبب عدم 
تبديله لنجم هجومه املصري محمد 

صيياح في الفييوز 2-0 علييى الضيف 
نيوكاسل يونايتد ضمن البرميييرليج.

وكان املييدرب األملانييي أشييرك صيياح 
الريييدز  ان  رغييم  90 دقيقيية كامليية 
لديهم مباراة هذا االسبوع ضد بورتو 
البرتغالييي فييي دوري األبطييال، فيمييا 
استبدل شريكيه في الهجوم ساديو 

ماني وروبرتو فيرمينو.
وفييي هييذا الصييدد قييال كلييوب في 
صحيفيية  نقلتهييا  تصريحييات 
وفيرمينو في  »مانييي  »إكسييبريس«: 
حاجيية أكثيير للراحة، صيياح يحصل 
علييى راحته اخلاصة على أرض امللعب، 
كان علينييا أن نوفيير مجهييود روبرتييو 
وسيياديو«.وكان صيياح طلييب ركلتي 
جزاء في لقطتني، إال أن احلكم جراهام 
سكوت لم يحتسب شيئا، وتورط في 
كلتا احلادثتني قائد نيوكاسييل جمال 
السيييلس، ويعتقد كلوب أن سييكوت 

اتخذ قرارا خاطئا.
وعن ذلييك قال مدرب الريييدز »األخيرة 
كانييت خييارج منطقيية اجلييزاء، ولكن 
كانت بطاقة حمييراء واضحة، واألولى 

كانت ركلة جزاء أكيدة لصاح«.

حصل على نسبة تصويت وصلت إلى 37 من المائة

صالح العب الشهر للمرة الثالثة في الدوري اإلنجليزي

تقرير

صالح

10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ بازل
توتنهام ـ يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

»األولمبية« تدعو اتحاداتها 
إلحياء رياضة محافظة نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل فريق البحري فوزا كبيرا على 
ضيفييه فريييق زاخييو بثاثيية أهداف 
ميين دون رد، فيمييا، حقييق الديوانية 
الفوز على نفييط اجلنوب واقتنص 3 
نقاط بعد ان سييجل هدفني مقابل 
هدف لضيفييه البصييري، وذلك في 
املباراتني اللتني اقيمتا أمس حلساب 
اجلولة 18 ميين املرحلة االولى لدوري 
الكرة املمتيياز، كما تتواصل مباريات 
اجلولة اليييوم االربعاء وذلييك باجراء 
مواجهتييني، ففييي ملعييب التاجي 
سيكون لقاء فريق الكهرباء وضيفه 
فريييق احلسييني، ويحتضيين ملعييب 
ميسان لقاء اهل الدار وضيفه فريق 

الزوراء متصدر الدوري.
وتسييتكمل مباريات اجلولة يوم غٍد 
اخلميييس وبعييد غٍد اجلمعيية، حيث 
تقام غييٍد 3 مباريات، اولييى املباريات 

سييتجمع فريييق الطلبيية وضيفييه 
السييماوة علييى ملعييب الشييعب 
الدولي، ويحتضيين ملعب الصناعة 
لقاء النفط وضيفه امليناء البصري، 
ويضيييف فريييق امانيية بغييداد على 
ملعبه فريق النجف، وجتري بعد غٍد 
مباراتييني، ففي االولييى يلتقي فريقا 
احلييدود وضيفه كرباء، وفييي املباراة 
الثانييية سيييحل فريييق الصناعات 
الكهربائية ضيفيياً على فريق نفط 
الوسييط تقام على ملعب النجف، 
وتختتم مباريات اجلولة يوم السبت 
املقبييل، باقامة القميية اجلماهيرية 
التي ستجمع القوة اجلوية والشرطة 

على ملعب الشعب الدولي.
إلى ذلك، عزز فريق نادي االتصاالت 
صدارته لترتيييب فرق دوري الدرجة 
االولييى/ بغداد بعد فوزه على فريق 
املشيياهدة باربعة اهييداف لهدف 

أول أمييس ضمن اجلولة اخلامسيية 
االولييى، ورفع االتصاالت  للمرحلة 
فيمييا  نقطيية   13 إلييى  رصيييده 
املشيياهدة يقييف باملركييز الثامن 
االخير من دون نقاط.. اهداف الفوز 
لاتصاالت حملت امضاء الاعبون 
علييي عظيييم )هدفييني( وسييجاد 

حبيب وحيدر كرمي.
وفييي مباراة اخرى حقييق احملمودية 
فييوزا مهمييا على فريق السييكك 
بهدفني مقابل هدف واحد، وسجل 
فريق الشييعلة فييوزا كبيييرا على 
فريق جسيير ديالى بسبعة أهداف 
لهدف واحد، مدرب فريق الشعلة 
عامر ناجي، اوضح ان أهداف الفوز 
لفريقييه تنيياوب على تسييجيلها 
ربيييع محمد )هدفييني( وعاء كرمي 
وعلييي جعفر ومحمييد علي وكرار 

نوري ومصطفى ماجد.

البحري يفوز بثالثية والديوانية 
يقتنص 3 نقاط من نفط الجنوب 
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
اقام��ت دار الثقافة والنش��ر الكردية 
احتفالية مبناس��بة يوم املرأة العاملي 
حضرها مس��ؤول مكت��ب منظمات 
بغداد في االحتاد الوطني الكردستاني 
الس��يد علي ش��يري، والنائ��ب األول 
في االحتاد الع��ام لألدباء والكتاب في 

العراق السيد حسني اجلاف.
وأهدى مدير عام دار الثقافة والنش��ر 
الكردي��ة األس��تاذ أوات حس��ن أمني 
الزهور الى جميع املوظفات العامالت 
بال��دار م��ن املتمي��زات، باق��ات ورود 
شكلت لوحة خالدة مشرقة األلوان، 
مغلف��ة بأع��ذب نغمات احل��ب وارق 

كلمات العرفان بحق املرأة العراقية.
وقال مدير ع��ام الدار في كلمته، إننا 
نتعلم دروس��ا من املرأة في عطائها 
كونه��ا متثل نه��ر احل��ب وروح احلياة 
املنبعث في فضاء الكون، مشيرا إلى 
أن امل��رأة العراقية، حاضنة الرس��الة 
اإلنسانية اخلالدة، وجواز عبورها إلى 
اجملد بابتسامة وأمل متجدد، مقدما 
تهاني��ه وتبريكاته إلى املرأة العراقية 

بنحو ع��ام والى موظفات الدار بنحو 
خاص وه��ي حتتفل بيوم املرأة العاملي 
الذي يضاف الى األعياد واملناس��بات 

املفرحة .
وأك��دت جي��ان العقراوي في قس��م 
عالقات وأعالم ال��دار بكلمتها بهذه 
املناس��بة، أن االحتفال به��ذا اليوم، 
اس��تذكار للمرأة العراقية التي كان 

له��ا ال��دور الكبي��ر في بن��اء اجملتمع 
العراقي س��واء كان��ت أم، ام أخت أو 
زوج��ة، ربة بي��ت كان��ت أم موظفة، 
ولها الفضل ف��ي أعداد أجيال طيبة 
رس��الة  صاحب��ة  كونه��ا  األع��راق 
توارثتها األجيال لتنسج خيوطا من 
الوفاء وعه��ودا ال انفص��ال فيها وال 

انفصام.

تضمن��ت االحتفالية أغ��ان للفنانني 
احم��د الكردي، واوراس س��تار تفاعل 
معه��ا احلض��ور من خالل املش��اركة 
في تقدمي الدب��كات الكردية واجلوبي 

العربي.
اليوم العاملي للم��رأة، احتفال عاملي 
يح��دث في الي��وم الثامن من ش��هر 
م��ارس / آذار م��ن كل ع��ام، وتك��ون 
للدالل��ة عل��ى  اإلحتف��االت  ركي��زة 
االحت��رام، والتقدي��ر واحل��ب للم��رأة 
والسياس��ية  اإلقتصادية،  إلجنازاتها 

واإلجتماعية. 
وفي بع��ض الدول كالصني وروس��يا 
وكوبا حتصل النس��اء على إجازة في 

هذا اليوم. 
في بعض األماكن يتم التغاضي عن 
السمة السياسية التي تصحب يوم 
املرأة فيكون اإلحتفال أشبه بخليط 
بيوم األم، ويوم احلب، ولكن في أماكن 
أخرى غالباً مايصحب اإلحتفال سمة 
سياس��ية قوية وش��عارات إنسانية 
معينة من قبل األمم املتحدة، للتوعية 

اإلجتماعية بنضال املرأة عاملياً. 

الثقافة والنشر الكردية تحتفل بيوم المرأة العالمي

فريال حسين

غداً، 8 آذار، ي��وم املرأة العاملي، حيث يجري االحتفال 
بإجنازاته��ا االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والثقافي��ة 
والسياس��ية، إضاف��ة إلى م��ا ميثله من مناس��بة 
للدعوة إلى العمل من أجل التعجيل باملساواة بني 

اجلنسني.
منذ عام 1856 كانت النس��اء يخرجن إلى ش��وارع 
نيويورك لالحتجاج عل��ى االضطهاد والظروف غير 
اإلنس��انية، لكن في احتجاجات 8 آذار 1908 حدثت 
مج��زرة كبي��رة في أمي��ركا إثر قيام أح��د أصحاب 
مصان��ع النس��يج بإغ��الق املصن��ع على النس��اء 
العامالت وأُحراق��ه رداً على إضراب العامالت داخله 

لتحسني أجورهن ما أدى إلى وفاة 129 عاملة. 
لق��د مت االحتف��ال بي��وم خاص للم��رأة من��ذ أوائل 
1900 وهو وقت ش��هد اضطراباً كبي��راً في العالم 
الصناع��ي نتيجة صعود األيديولوجيات املس��اندة 
للم��رأة العامل��ة ومطالبه��ا املش��روعة واملتمثلة 
بتخفيض ساعات العمل، ووقف تشغيل األطفال، 

ومنح النساء حق االنتخاب.
وفي عام 1910، عقد مؤمتر دولي للمرأة العاملة في 
كوبنهاجن طرحت خالله امرأة تدعى كالرا زيتكني 
)رئيسة مكتب املرأة للحزب الدميقراطي االجتماعي 
في أملانيا( فكرة الي��وم العاملي للمرأة، واقترحت أن 
يكون كل عام في كل بلد احتفال في اليوم نفسه 
للضغ��ط م��ن أجل حتقي��ق مطالبه��ا. وقد حظي 
املؤمتر الذي عرف مش��اركة أكث��ر من 100 امرأة من 
17 بلداً ميثلن النقابات واألحزاب االشتراكية ونوادي 
النس��اء العامالت، ومنهن أول ثالث نساء منتخبات 
في البرملان الفنلندي، باقتراح زتكني واملوافقة عليه 

باإلجماع.
وفي العام التال��ي 1911، مت االحتفال ألول مرة بيوم 
للمرأة وذلك يوم 19 آذار بكل من النمسا، الدامنارك، 
أملانيا وسويس��را. وحضر االحتفاالت في هذه الدول 
م��ا يزيد عل��ى مليون امرأة ورج��ل داعمني حق املرأة 
في العمل، وفي التصويت، وفي التدريب، وفي تقلد 
املناصب العام��ة، وفي حتقيق املس��اواة بينها وبني 

الرجل، ووضع حد للتمييز بينهما.
وق��د احتفل��ت األمم املتحدة للم��رة األول��ى باليوم 
العامل��ي للمرأة في عام 1975، ثم اعتمدت اجلمعية 
العام��ة في كانون األول 1977 ق��راراً باعتبار الثامن 
م��ن آذار من كل ع��ام يوم��اً عاملياً للم��رأة، تخليداً 
لذكرى تلك اجمل��زرة، وليصبح هذا اليوم رمزاً لوحدة 

املرأة في كل مكان.
إن قص��ة نض��ال املرأة م��ن أجل املس��اواة ال تنتمي 
إلى منظمة أو جهة نس��وية واحدة، بل إلى جميع 
اجله��ود اجلماعية لكل من يُعنى بحقوق اإلنس��ان، 
وهك��ذا حتول الي��وم العامل��ي للمرأة إلى مناس��بة 
للتفكي��ر بجمي��ع ما يتصل بش��ؤونها، واس��ماع 

صوتها للعالم. 
وبانتظ��ار أن تن��ال امل��رأة العربية كام��ل حقوقها، 
نتوجه بالتحية لكل النس��اء الواعيات واملناضالت 
من أج��ل حقوقهن وحريتهن، ومن أجل عالم ينعم 

بالدميقراطية والعدالة االجتماعية.

تحية للمرأة 
في يومها العالمي

العامل��ي  املغن��ي  ش��ارك 
إغليس��ياس  انريكي��ه 
جمهوره ومتابعيه مقطع 
فيدي��و يظهر في��ه للمّرة 
األول��ى وج��ه أح��د ابنيه 

التوأم اللذين ولدا حديثاً.
وابنه  إغليس��ياس  وظهر 
ف��ي الفيديو الذي نش��ره 
اخلاص��ة  صفحت��ه  عب��ر 
على أحد مواقع التواصل 
حلظات  ف��ي  اإلجتماع��ي 
كان  اذ  طريف��ة،  أبوي��ة 
ابنه  يداعب  إغليس��ياس 

ويقبله.
ونال الفيديو تفاعالً كبيراً 
م��ن قبل متابعي��ه الذين 
أثن��وا على ب��راءة الطفل 

وجماله.

وزوجته  إغليسياس  وكان 
العب��ة التنس الش��هيرة 
آن��ا كورنيكوفا، قد حرصا 
إبق��اء خب��ر حملها  على 
من��ذ بدايت��ه إل��ى ح��ني 
الوالدة ف��ي س��رّية تاّمة، 
حتى أعلنا عن انهما رُزقا 
على  وأطلقا  بتوأميهم��ا 
الصب��ي اس��م نيكوالس 

والبنت اسم لوسي.

التقطت عدسات مصوري 
البابرات��زي ص��ورة للثنائي 
أوزجيفيت  ب��وراك  التركي 
وفهري��ة أفجني ف��ي أثناء 
أح��د  ف��ي  تواجدهم��ا 
العاصم��ة  املقاه��ي ف��ي 
التركية أنق��رة، وذلك بعد 
الت��ي حتدثت عن  األخب��ار 

انفصالهما.
ب��وراك عل��ى أس��ئلة  ورد 
الصحفي��ني ع��ن موضوع 
انفصالهما قائال: "ال شيء 
نقول��ه ف��ي ه��ذا الصدد، 
وأنت��م تعرفونني جيدا، لو 
كان هناك شيء أقوله لن 

مينعني أحد من قوله".

ينش��رون  "م��ن  وأض��اف: 
ه��ذه األخب��ار واهمون، وال 
يفعل��ون ش��يئا إال تأليف 
عن��ا..  الكاذب��ة  األخب��ار 
التقين��ا في وجبة عش��اء 
اليوم بعدد م��ن األصدقاء 
في لقاء عم��ل.. أكرر لقاء 

عمل".

للممثل��ة  حدي��ث  ف��ي 
السورية سالف فواخرجي 
الح��د املواقع الفنية قالت 
إنها تُس��أل عن سوريا في 
أي بلد تسافر إليه، مشيرة 
إلى أنها كمواطنة سورية 
ال تس��كت عن قول كلمة 
احل��ق. وأضافت: "من خالل 
اختالطي باإلخ��وة العرب، 
فهم��وا  أنه��م  ش��عرُت 
واس��توعبوا  القص��ة 
احلقيقة، وباتوا متعاطفني 
يدعون  وأصبح��وا  معن��ا، 

ما  ولرئيسنا،  لنا وجليشنا 
يجع��ل قلبي يرقص فرحاً، 
مشيرة إلى أننا كسوريني 
صبرنا ونلنا بعدما وصلت 

رسالتنا."

انريكيه إغليسياس

سالف فواخرجي

بوراك أوزجيفيت

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
ألقت ش��رطة لوس أجنلوس القبض على رجل س��رق أوسكار 
جائ��زة أفض��ل ممثل��ة، الت��ي ف��ازت به��ا النجم��ة األميركية 

فرانسيس ماكدورماند.
وقال��ت إدارة ش��رطة لوس أجنلي��س أنه مت القب��ض على تيري 

براينت، 47 عاما، لالشتباه في جناية سرقة كبرى.
وق��ام براين��ت بتصوير نفس��ه بالهاتف زاعم��ا حصوله على 
األوس��كار، مقبال اجلائزة املسروقة، كما طلب من الناس حوله 
أن يلتقط��وا الصور معه وذلك قبل دقائ��ق من القبض عليه، 

بحسب موقع "تي أم زد"، الذي نشر الفيديو.
ولدى اكتشافها اختفاء اجلائزة التي حصلت عليها عن فيلمها 
"ثالث الفتات خارج إيبيغ، ميسوري"، نبهت ماكدورماند األمن 

الذي استدعى بدوره الشرطة ومت القبض على السارق.
وقال��ت متحدثة عن املمثلة األميركي��ة في تصريح لها:" اآلن 
مت لم الش��مل بينها )ماكدورماند( وجائزة األوسكار مرة أخرى 

بكل سعادة.

 الصباح الجديد-وكاالت:
نفقت أعداد ضخمة من احليوانات البحرية على س��احل 
بحر الش��مال في اململكة املتحدة، عقب أس��وأ عاصفة 
ثلجي��ة تض��رب املنطقة منذ نح��و 30 عاما، واملس��ماة 

ب�"وحش من الشرق".
وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن عشرات اآلالف من 
جنم البحر، وسرطان البحر، وبلح البحر نفقت على طول 
س��احل هولدرنيس في مقاطعة يوركشاير، وغيرها من 

األماكن.
وقال بيكس لينام من مؤسسة يوركشاير للحياة البرية: 
"كان هن��اك انخفاض ف��ي درجة حرارة البحر األس��بوع 
املاضي، مما أدى إلى احلد من مستويات نشاط احليوانات".

وأوضح أن الطقس الس��يء القادم من س��يبيريا تسبب 
ف��ي "موجات كبي��رة قذف��ت احليوان��ات البحري��ة على 

الشاطئ".
يذك��ر أن العاصفة الت��ي عمت اوربا، جاءت من س��يبريا 
وتس��ببت في إلغ��اء الرحالت اجلوية، وتوق��ف القطارات، 
وس��د الطرق، وإغالق مدارس في جنوب بريطانيا وأيرلندا 

واسكتلندا.
وتزامنت ه��ذه املوجة الباردة مع هب��وب العاصفة "إميا" 

املقبلة من اجلنوب.

القبض على لص سرق األوسكار 

"وحش الشرق" يتسبب 
بمجزرة في الكائنات البحرية

الصباح الجديد - وكاالت:
بع��د أن كان��ت إليس��ا متحمس��ة 
لترش��يح الفيل��م اللبنان��ي قضية 
رقم 23 لألوس��كار. لم يربح الفيلم، 
لكن إليس��ا عبّرت عن فخرها برغم 

اخلس��ارة مؤكدة أن مجرد الترش��ح 
إجناز بحد ذاته.

صفحته��ا  ف��ي  إليس��ا  وكتب��ت 
الرس��مية على أحد مواقع التواصل 
االجتماع��ي: "أن��ا لس��ت حزينة ألن 

لبنان ل��م يفز بأوس��كار.. وأنا واثقة 
م��ن أن احلصول على الترش��يح ألول 
م��رة في التاريخ هو وحده إجناز ونحن 

."the insult فخورون بفريق
 A Fantastic Woman يذكر أن فيلم

ه��و الذي ف��ار بجائزة أوس��كار 
والذي  أجنب��ي.  أفض��ل فيل��م 
اللبناني  الفيل��م  يناف��س  كان 
"القضية 23" الذي تدور قصته 

في أحد أحياء بيروت،.

المهم عند اليسا المشاركة وليس الفوز

 سمير خليل
اختتم��ت فعاليات مهرج��ان ثالث دقائق 
في ثالثة أيام السينمائي بدورته الثالثة، 
وال��ذي اقامت��ه مؤسس��ة مدين��ة الفن 
وتواصل  والتلفازي،  الس��ينمائي  لإلنتاج 
على م��دى ثالث��ة اي��ام بع��روض ضمت 
50 فيلم��ا عراقي��ا ومثله��ا م��ن االفالم 

األجنبية.
خصص��ت ادارة املهرج��ان جوائز ألفضل 
ثالث��ة أف��الم، لكل م��ن الع��روض احمللية 
واألجنبي��ة، وف��ي منافس��ات الع��روض 
العراقي��ة حص��د فيلم "مه��ن " خملرجه 
الش��اب رامي غامن حميد اجلائ��زة األولى، 
وج��اء فيل��م" ضوء" من اخ��راج مرتضى 
عل��ي الزيدي باملرك��ز الثاني، ام��ا اجلائزة 
الثالث��ة فذهب��ت مناصفة ب��ني فيلمي 
"ماريوناتي" خملرجه علي طالب، و"الدرس 

األول" اخراج حسنني شبر.
األجنب��ي،  الفيل��م  مس��ابقة  وف��ي 
حصد اجلائ��زة األولى الفيل��م االميركي 
"kcloc" اخ��راج نين��اد كولكارني، وجاء 
فيل��م"enough " البريطان��ي خملرجته أنا 
مانتزاريس باملركز الثاني، اما املركز الثالث 
 " vase"فكان من نصيب الفيلم االيراني

اخراج فاهيد بيماني.

وكان عدد االفالم التي تقدمت لالشتراك 
باملس��ابقة تزيد عل��ى 700 فيلم، قامت 
جلنة الفرز واملش��اهدة باختيار 100 فيلم 
منه��ا مناصف��ة ب��ني االف��الم العراقية 
واألجنبية، وكلها خضعت للجنة حتكيم 
مؤلف��ة من اخملرج العراقي الكبير محمد 
شكري جميل، واملنتجة وصانعة االفالم 
االميركي��ة ماركري��ت كلوف��ر، والناقدة 
الس��ينمائية العراقي��ة عائش��ة الدوري 
التي قالت " فرصة رائعة ان اش��ارك في 
هذه التظاه��رة الفنية الكبيرة، اش��كر 
ادارة املهرج��ان وأهنئ اجلمي��ع على جناح 

املهرجان بدورته الثالثة. 

الصباح الجديد-وكاالت:
إذا كن��ت تش��عر بضيق عن��د النظر 
للصور الس��يلفي اخلاصة بك بسبب 
ظه��ور مالمح وجهك بش��كل كبير، 
فه��ذا ال يج��ب أن يقل��ل م��ن ثقتك 
بنفس��ك، ألن هن��اك دراس��ة حديثة 
تؤك��د أن هذا النوع م��ن الصور الذى 
يتم فيه استعمال الكاميرا األمامية 
للهات��ف يعمل عل��ى إظه��ار األنف 
بشكل أكبر بنسبة %30 عن حجمها 

الطبيعي.
وعل��ى الرغ��م م��ن م��دى س��هولة 
التقاط هذه الصور الش��خصية، فإن 
املسافة القصيرة من الكاميرا تتحد 
مع عدس��ة واس��عة الزاوي��ة لتكبر 
املالمح، وتشرح الدراسة التي نشرت 
ف��ي مجل��ة "جام��ا" جلراح��ة الوجه 
التجميلية، والتي حتمل اس��م "تأثير 
السيلفي على تشويه شكل األنف"، 
وكي��ف أثرت هذه الص��ور على ارتفاع 
نس��بة الراغب��ني في إج��راء عمليات 
جتمي��ل لألن��ف، واس��تعان الباحثون 
بفري��ق من علماء جامعة س��تانفورد 
بقس��م علوم احلاس��ب اآللي لقياس 

اختالف حجم األنف في الصور.

ويقول بوريس باسكهوفر، أحد مؤلفي 
الدراسة: "ينشر الش��باب باستمرار 
وس��ائل  عل��ى  الس��يلفي  الص��ور 
التواص��ل االجتماع��ي، ويعتقدون أن 
هذه الصور متثل ش��كلهم احلقيقي، 
وميكن أن يكون لها تأثير على حالتهم 

تعليق��ات  تلق��وا  إذا  العاطفي��ة 
سيئة".

 CNET ووفقا ملا جاء على موقع
األميركي، ففي عام 2017، 

ذكر %55 من جراحي 
الوج��ه  جتمي��ل 

املرض��ى  أن 
إجراء  يري��دون 
ت  لعملي��ا ا
يظهروا  لكي 

بش��كل 
أفض��ل ف��ي 
 ، لس��يلفي ا
ميث��ل  وه��ذا 
بنسبة  زيادة 
ع��ن   13%
م  لع��ا ا

السابق.

"مهن" يحصد الجائزة األولى 
لمهرجان 3 دقائق في 3 أيام 

السيلفي يكبر األنف بنسبة 
30 % عن حجمه الطبيعي

الصباح الجديد - وكاالت:
عثر شخصان في أستراليا، على أقدم 
قنين��ة حاملة لرس��الة ف��ي العالم، 
وفكرا في البداي��ة أن يتخذاها مبنزلة 
ديك��ور، قب��ل أن يكتش��فا قيمته��ا 

التاريخية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" 
البريطاني��ة، فإن توني��ا إيلمان، عثرت 
على القنينة التي يص��ل عمرها إلى 
132 عام��ا، عل��ى الرمال، ف��ي جزيرة 

ويدج، غربي أستراليا.
وق��ال كيم إيلم��ان، إن زوجته رجحت 

في البداي��ة أن تك��ون القنينة مجرد 
قمامة جرى إلقاؤها في املكان، لكنها 
قررت في نهاية املطاف أن تضعها في 

مكتبة البيت.
وعث��ر الزوج��ان عل��ى ورق��ة ملفوفة 
داخل القنينة، اكتشفا أنها مكتوبة 
باللغ��ة األملاني��ة ويع��ود تاريخها إلى 
الثاني عش��ر م��ن يوني��و 1886، وأكد 
صح��ة  الغرب��ي  أس��تراليا  متح��ف 
الوثيق��ة. وج��رى إلق��اء القنين��ة في 
البحر من على منت السفينة األملانية 
"باوال" سنة 1886، أثناء عبورها احمليط 

القناني  إلقاء  الهندي، وكان 
أمرا مألوف��ا، وقتئذ، 

مس��اعدة  ألج��ل 
املالح��ة  حرك��ة 
على حتديد تيارات 

احمليطات.
القنينة  وأصبحت 

اكتش��فت  الت��ي 
ف��ي  األق��دم  صدف��ة 

العالم، حاليا، ذلك أن أقدم 
قنينة حتى وق��ت قريب لم يكن 

عمرها يتجاوز 108 سنوات.

العثور على أقدم رسالة في العالم داخل زجاجة
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