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وزارة النفط تحقق المقرر من الزيادات وانتاج
حقل الرميلة يتجاوز  1.5مليون برميل يوميا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النفــط ،أمس
االثنني ،ان انتاج حقل الرميلة
جتــاوز املليون ونصــف املليون
برميل يوميا.
وقال وزير النفــط ثامر عباس
الغضبــان خــال اجتماعــه
بشــركة  Bbالبريطانيــة
املشــغلة حلقــل الرميلة في
بيان له ،ان "نسب تقدم العمل
في حقــل الرميلــة قد حقق
ارتفاعــا ً بفضــل اســتخدام
البرامج والتقنيات احلديثة في
جميع مرافق العمل وخصوصا ً
فــي مراقبة االنتــاج عن بعد
لآلبار" ،مشيرا ً الى ان "معدالت
االنتاج في احلقل تتجاوز املليون
ونصف املليون برميل يومياً".
واضــاف ان "تطــور الصناعة
النفطية والغازيــة في البالد
تســير بوتائر عالية من خالل
اســتخدام التقنيات واالليات
واملعدات احلديثة بالتعاون مع
الشركات العاملية الرصينة".
ومضى الغضبــان الى القول،
ان "مــن اولويات خطط الوزارة
تنفيذ مشاريع تطوير عمليات
االنتاج واستقرارها في احلقول
النفطيــة وحتقيــق الزيادات
املقــررة وفــق اخلطــط اآلنية
واملتوســطة والبعيــدة املدى
لكل حقل".
من جانبه ،اشاد املدير االقليمي

جانب من حقل الرميلة النفطي جنوبي البالد

لشركة " Bpبتعاون الوزارة مع
الشركة في تنفيذ التزاماتها
باخلطــط والبرامــج املقــررة
لتطوير احلقل ،وتوســيع افاق

التعاون مع الوزارة".
ويذكر في هذا الصدد ان إنتاج
حقل الرميلة كان حتى العام
املاضي قد بلغ مليون ًا و 450ألف

برميل يوم ًيــا ،وان وزارة النفط
وضعــت ضمــن مخططاتها
رفع هــذا االنتاج خــال العام
خــال العام نفســه إلى نحو

مليون ونصف مليــون برميل
يوم ًيا ،األمر الــذي يعني انها
ماضية في تنفيــذ خططها
للسنوات املقبلة ،سيما وانها

وزير التخطيط ٩٤٦ :مليار
دينار تخصيصات تحسين
الخدمات في بغداد

ســبق وان أعلنت على لسان
وزيرها الســابق جبار اللعيبي
في شــهر شــباط من العام
املاضي ان "هدفنا هو الوصول
إلى سبعة ماليني برميل يوميا ً
بحلول العام ."2022
جتدر اإلشارة أيضا الى ان وتائر
اإلنتــاج تزايدت فــي األعوام
األخيرة بنسب كبيرة ،اذ
كان ذكــر التقريــر الســنوي
الذي شــركة نفــط البصرة
إلــى احلكومة أن "معدل إنتاج
النفط فــي الرميلة وصل إلى
 1.411مليــون برميــل يوم ًيا
خالل عام  ،2016محققًا بذلك
زيادة مقدارها  %5.8عن معدل
العام الذي سبقه" ،االمر الذي
يعني ان الزيادات التي حتققت
بعد ذلك التقرير ،ســارت وفق
اخملططــات التي رســمت لها
حتى بلوغ انتــاج الرميلة 1.5
برميل مؤخرا.
ويعد حقــل الرميلة من اكبر
احلقول العراقيــة في البصرة
وهو رابــع أعظم حقل نفطي
عاملي ويعود تاريخ اكتشــافه
فــي عــام  ،1953ويجــري
اســتخراج النفط من حقول
الرميلة حتت إشــراف شركة
نفط اجلنوب في البصرة ،ويقدر
حجم احتياطي حقل الرميلة
العمالق فــي اجلنوب بنحو 17
مليار برميل.

نائب" :سنغول" االنغولية تسرق  5دوالرات عن كل برميل من حقل القيارة
نينوى ـ الصباح الجديد:
كشــف النائب عن محافظة
نينــوى ،أحمد اجلبــوري امس
االثنني ،عن تورط شركة أجنبية
بســرقة  5دوالر عن كل برميل
نفط يباع من حقــول القيارة

الواقعة جنوبي املوصل.
وبحســب اجلبوري في تغريدة
لــه علــى منصــة التواصل
اإلجتماعي "تويتر" أن " شركة
{ســنغول} األنغولية النفطية
في حقــول القيــارة ،لم تقم

بحفــر اي بئــر نفطــي جديد
وتأخــذ  5دوالرات لــكل برميل
نفط يباع".
وأضــاف أن "شــركة نفــط
الشــمال متواطئــة معهــا
ونصبت لهــا خزانات عامودية

االتفاق األمني بين وزاتي الدفاع االتحادية
والبيشمركة يدخل حيز التنفيذ

علــى اآلبــار التي هــي أصال ً
موجودة قبــل ان يتم التعاقد
عام ."2012
ووجه اجلبوري مضمون حديثه
بالقول" :رسالة الى وزير النفط
ثامر الغضبان التخاذ موقف مما
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يحدث".
وكانت شــركة احلفر العراقية
أعلنت السبت املاضي املباشرة
بحفــر البئر االول ضمن العقد
املبرم مع شــركة ســونغول
االنغولية في السبت املاضي.

سبايا أيزيديات يروين حكايات النار
في جحيم داعش

اغلبها زرعها التنظيم اإلرهابي في القاطع الجنوبي من المدينة

 10آالف عبوة من مخلفات داعش في الرمادي
تهدد حياة المدنيين

بغداد  -وعد الشمري:
أكــد مســؤول محلــي في
محافظة االنبار ،أمس االثنني،
وجــود  10آالف عبـــوة فـــي
قضـــاء الرمادي ،الفتا ً إلى أن
اغلبهــا مت زرعه فــي القاطع
اجلنوبي من املدينـــة ،داعيـــا ً
إلى حسم هذا امللف سريعـا ً

كونـــه ميثـل تهديـــدا ً علـى
حيـاة املدنييـن.
وقال قائمقام الرمادي إبراهيم
العوســج فــي تصريــح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "أكثر
من واحد عشرين ألف عبوة مت
رفعها داخل دور وأزقة وشوارع
وأبنية املدينــة كان قد زرعها

aتقريـر

تنظيم داعــش اإلرهابي بعد
عام ."2014
وأضاف العوســج ،أن "أغلب
تلــك العبــوات مت رفعها من
قبل األجهــزة األمنيــة التي
كانت منتشرة في وقت سابق
باملدنية ومن ضمنها احلشــد
الشــعبي ،واملتطوعني ،وقوات

وذكرت الشــركة في بيان لها
 ،ان "العقــد مبــرم حلفــر ١٠
آبار نفطية فــي حقل القيارة
النفطي  ٦٠كم جنوب مدينة
املوصل بأستعمال جهاز احلفر
احلديث ."IDC 223

الشرطة".
وأشار ،إلى أن "شركة أميركية
دخلــت فــي مدينــة الرمادي
وباشــرت مهامها بنقل تلك
العبوات إلــى أمــكان آمنة،
حيث مت تفجيرهــا بعيدا ً عن
املواطنني".
تتمة ص3

3

إن من املرجــح أن تبدأ الواليات
املتحدة خالل أســابيع سحب

قواتها البرية من سوريا تنفيذا
ملا أمر به الرئيس دونالد ترامب.

بغداد ـ الصباح الجديد
دخــل قانــون املوازنــة املالية
اإلحتاديــة للعــراق لعام 2019
حيــز التنفيذ بعد نشــره في
اجلريدة الرسمية للبالد.
وأعلنــت وزارة العــدل ،فــي
بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نســخة منه امــس" ،صدور
العدد اجلديد من جريدة الوقائع
العراقية بالرقم { }4529اخلاص
بقانون املوازنة االحتادية العامة
رقم  1لعام  2019والتي أقرها
مجلس النــواب وصادق عليها
رئيس اجلمهورية".ونقل البيان
عن مديــر عام دائــرة الوقائع
العراقية كامل أمني هاشــم
قوله ان "قانون املوازنة تضمن
نقل مبالغ ماليــة من بعض
الوزارات إلــى احملافظات احملررة
ومحافظة البصــرة وبجدوال
تفصيليــة مبا يخــص اإلنفاق
واالستثمار والقروض".

وأضاف كمــا "تضمن القانون
الطلب مــن مجلــس الوزراء
بتثبيــت كافــة املتعاقديــن
واحملاضريــن في مؤسســات
الدولــة وحســب القــدم مبا
فيهم موظفي العقود املمولة
ذاتيــا فــي وزارة الكهربــاء,
فضــا عــن اســتمرار منح
املوظفني اجازة اخلمس سنوات
واســتحداث درجات وظيفية
للحشد الشعبي واحلشـــد
العشائـري".
وأشار هاشــم الى ،ان "العدد
تضمــن ايضــا قانــون منع
اســتيراد منتجات الصناعات
الغذائيــة وكذلــك املنتجات
الزراعيــة التــي لهــا منتج
محلي مماثل وحســب الرزنامة
الزراعية".يذكــر ان جريــدة
الوقائــع العراقيــة تضمنت
تفاصيــل املوازنــة وتبويباتها
للعام احلالي .2019

خدماتنا باتت سيئة جدا وسنعلن أسماء شركات
تهريب االنترنت األسبوع المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــف وزير االتصــاالت نعيم
الربيعي امس االثنني ،اخلدمات
املقدمة فــي مجال االتصاالت
بالبــاد بانها "ســيئة جدا"،
مؤكدا عزمــه مراجعة جميع
العقود السابقة.
وقــال الربيعي خــال اجتماع

عقده مع عدد من الشــركات
املتعاقدة مع الوزارة إن "موقف
الــوزارة مــن الدولــة والناس
اصبــح ضعيف جدا بســبب
سوء اخلدمات وغالء االنترنيت
مع خدمة ســيئة جدا" ،مبينا
ان "املواطــن ال يفيد من هذه
اخلدمــة التــي تنقطــع وقت

قائد القيادة العسكرية المركزية:

القوات األميركية في العراق
لكن فوتيل الذي يشــرف على
القوات األميركية في الشــرق

قانون موازنة العام الحالي
 2019بات ملزما بعد نشره
في الـ"وقائع"

وزير االتصاالت في اعتراف رسمي وصريح :

عديد القوات األميركية في العراق ثابت
وليس من المنطقي نقل اخرى اليه من سوريا

الصباح الجديد  -متابعة:
قال قائد القيادة العســكرية
املركزية األميركيــة ،ان عديد
القــوات األميركيــة في البالد
ســيبقى ثابتــا ،فيمــا عد ان
من غير املنطقــي نقل بعض
القوات األميركية من ســوريا
إلى العراق.
جــاء هــذا خــال حــوار مع
صحفيــن رافقــوه على منت
طائرة عسكرية أميركية ،خالل
زيارة للشــرق األوســط ،وبعد
إجابات عدة رد بها على أسئلة
الصحفيني بشــأن االنسحاب
من سوريا ،قال اجلنرال جوزيف
فوتيل قائد القيادة العسكرية
املركزية األميركيــة في وقت
متأخــر من امــس األول األحد

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير التخطيط نوري صباح
الدليمي امس اإلثنني ،ان 946
مليــار دينار ،خصصــت هذا
العام لتحسني واقع العاصمة
اخلدمــي ،والســبل الكفيلة
بتقــدمي أفضــل اخلدمــات
للمواطنني.
وحســب بيان ملكتــب الوزير
تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه امس ،انــه بحث مع وفد
من محافظـــة بغــداد ،هذا
االمر وانه قــال خالل اللقاء" :
مت تخصيــص  ٩٤٦مليار دينار
لتحســن واقــع العاصمــة
اخلدمــي" مؤكــدا ً "املصادقة
علــى  ٤٧٣منهــا ضمــن
تخصيصــات تنمية األقاليم،
على أن يتــم مناقلة املتبقي

من جهات اخرى في وقت الحق
من العام احلالي ".
وبحث وزير التخطيط مع وفد
احملافظة أبرز املشاريع احليوية
املتوقفة ،ســيما ذات نســب
اإلجنــاز املتقــدم منهــا ،مثل
مشــاريع اجملاري فــي مناطق
ابــو غريب وســبع البور وحي
الوحدة".
كمــا دعــا الوزيــر احلكومات
احمللية الى املسارعة في تقدمي
خططها السنوية للمصادقة
عليهــا ،إلقتــران الصــرف
مبصادقــة الــوزارة ،ولفت إلى
"أهمية مراعاة التوزيع العادل
فــي تنفيذ املشــاريع ،جلميع
اقضيــة ونواحــي احملافظات،
ومبا يتناســب مــع أولوية كل
مشروع وأهميته".

األوســط حذر مــن أن توقيت
االنســحاب على وجــه الدقة
يتوقف على الوضع في سوريا
حيث يشن مقاتلون تدعمهم
الواليــات املتحــدة هجومــا
أخيــرا علــى جيــوب تنظيم
الدولة اإلســامية قرب احلدود
العراقية.
وبــدأت القــوات األميركيــة
بالفعل في ســحب العتاد من
سوريا.
وســئل فوتيــل عمــا إذا كان
سحب القوات األمريكية التي
يتجــاوز عددها ألفــي جندي
ســيبدأ خالل أيام أو أســابيع
فقال "رمبا أســابيع .ولكن مرة
أخرى هذا كلــه يحدده الوضع
على األرض".

وقال للصحفيــن معه "فيما
يتعلق باالنسحاب ...أعتقد أننا
على املســار الصحيح حيثما
نريــد أن نكــون .نقــل األفراد
أســهل من نقل العتاد ولذا ما
نحاول فعله اآلن هو من جديد
نقل هــذه املواد ،هــذا العتاد،
الذي ال نحتاجه".
وســاهم إعالن ترامب املفاجئ
في ديسمبر كانون األول سحب
القوات األمريكية من ســوريا
في استقالة جيم ماتيس وزير
الدفاع كما جعل املســؤولني
العســكريني األميركيــن
يهرعون إلعداد خطة انسحاب
حتافظ على أكبر قدر ممكن من
املكاسب.
تتمة ص3

الذروة".
واضــاف الربيعــي ان "الوزارة
ســتقوم مبراجعة كل العقود
السابقة" ،مشددا أن "املطلوب
منــا تعديل ما نــراه مجحفا
بحق الدولة" ،مشــيرا الى ان
"بعــض الشــركات مطلوبة
للــوزارة مببالغ كبيرة تصل الى

املليارات ولم تسدد على الرغم
من أن الوزارة نفســها مدينة
لــوزارة املاليــة الن شــركاتنا
خاسرة وليس رابحة" ،الفتا الى
ان "هنــاك قرارا متخذا بايقاف
الشــركات املدينــة من خالل
قطع االنترنيت..
تتمة ص3

التعليم تعيد الطلبة

المرقنة قيودهم منذ 2009
صعودًا الى الدراسة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم
العالــي والبحــث العلمي
امــس االثنــن ،عــن إعادة
الطلبة املرقنة قيودهم في
الدراســات األولية بدءا من
الســنة الدراســية 2009-
 2010صعودا ً إلى مقاعدهم
الدراسية في اجلامعات.
وقال املديــر العــام لدائرة
الدراســات والتخطيــط
واملتابعــة الدكتــور إيهاب
ناجي عبــاس في بيان تلقت
السومرية نيوز ،نسخة منه،
ان "الوزارة وافقت على أعادة
الطلبــة املرقنــة قيودهم
بســبب الغياب او الرسوب
(مبواد املرحلة او مواد العبور)
دواما ً وامتحانــا ً اعتبارا ً من
الســنة الدراســية -2009

 ،2010صعــودا ً وللمراحــل
الدراســية كافــة على ان
تكون مباشــرتهم للسنة
الدراســية القادمة -2019
."2020
واضاف أن "الوزارة استثنت
مــن القرار الطلبــة املرقنة
قيودهــم بســبب الغــش
او التزويــر او العقوبــات
االنضباطيــة ،فضــا عن
الطلبة املرقنة قيودهم بناءا
على طلباتهــم وامللتحقني
بالدراســتني املســائية أو
األهلية والتعليم احلكومي
اخلــاص والوقفني الســني
والشيعي والدراسيني خارج
العراق ،فضال عــن الطلبة
املرقنة قيودهــم واملقبولني
في الكليــات او املعاهد ذات
احلدود أالدنى".
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شؤون عراقية

خمس لجان مشتركة تباشر عملها في المناطق المتنازع عليها

االتفاق األمني بين وزاتي الدفاع االتحادية
والبيشمركة يدخل حيز التنفيذ

هيبة الدولة !
يحفل الدستور العراقي مبجموعة من االنظمة
والقوانني التي تكرس للحياة املدنية وفي جنبات
ســطور هذا الدســتور ما يؤكد علــى اهمية
املســاواة بني العراقيني وضرورة خضوع اجلميع
لســلطة القانون وقد يبدو هــذا التأكيد امرا
مهما كي نؤســس لدولة القانون وكي يشــعر
ابناء الشــعب العراقي بقــوة الدولة وهيبتها
في فــرض قوانينها والزام اخملالفني باخلضوع الى
سلســلة االجراءات العقابية التي تناسب كل
جرم او فعل ارتكبوه.
ولكن االهم من ذلك هو ان حترص الدولة نفسها
على تطبيق ماورد في الدستور وان التتهاون في
انزال العقاب باجملرمني واملتورطني والتحقيق مع
املتهمني وان اليخشــى املسؤولون فيها اية قوة
أخرى تريــد الظهور او البروز واالســتقواء على
القوة الرســمية وهنا ستكون هذه الدولة بكل
عناوينها ومؤسســاتها امــام اختبار حقيقي
في صدق النوايــا والتطابق بني االقوال واالفعال
ومن بني اهم املثالب والثغرات التي رافقت االداء
املؤسساتي في العراق هي غياب االرادة احلقيقية
لتطبيق القانــون واالزدواجيــة واالنتقائية في
التعامل مع اوجه العدالة والسماح بالتدخالت
اخلارجية واحلزبية والعشــائرية وفســح اجملال
امامهــا للتأثير فــي مراحــل التحقيق وحرف
مســارات االجــراءات القانونيــة او التعمــد
في االبطــاء او التعجيل في اصــدار القرارات
القضائية تبعا ملديات التأثيــر ورغبات املؤثر مما
اســهم الى حد كبير في فقدان الثقة مبجمل
مسارات السلطة القضائية صعودا الى هرمها
ونــزوال الى اصغر مؤسســة معنيــة بتطبيق
القانون وصــار من الطبيعــي ان تتلقى الدولة
العراقية ســيال من االتهامات التي تشكك في
قدرتها على االحاطة بكل مســاحات التطبيق
والســخرية والتندر في بعض وســائل االعالم
من خالل ما تكتبه بعــض االقالم في الصحف
وما نسمعه ونشــاهده في االذاعة والتلفزيون
او مايتعرض له الناشــطون في مواقع التواصل
االجتماعي حول مايدور من جدل ومناكفات بني
ممثلي مجلس النواب واملوظفني في الســلطة
التنفيذية ومتلص البعــض منهم في اخلضوع
واالنصياع لقــرارات القضاء او رفــض زعماء او
قادة في االجهزة االمنية او املناصب السياسية
عامة االســتجابة ألي تعليمــات او قرارات تريد
الدولة العراقية لها ان تسري عليهم اميانا مببدأ
املساواة وجعل ســلطة القانون هي السلطة
العليا.
كما ان مشاهد مقاطع الفيديو التي تعرضها
بعض مواقــع التواصل االجتماعــي جملموعات
عشــائرية في بغداد وبعض احملافظات تعلن عن
نفســها كقوة اجتماعية طاغية حتاول تثبيت
وجودهــا واقناع الرأي العام بدورها والتســليم
بهذا احلضــور كأمر واقع اصبح يهدد الســلم
اجملتمعــي في العراق ويبعث برســائل التخلف
والهمجية الى العالم اجمع من هنا فان الدعوة
التي ســمعنا بها حول وجود توجه لدى اللجنة
القانونيــة في مجلــس النواب لســن قانون
يتعلــق مبواجهة التهديدات العشــائرية التي
ترفــض تطبيق القانون وتنال مــن هيبة الدولة
هــي بالتأكيد دعوة مرحب بهــا من قبل جميع
العراقيــن اخمللصني لوطنهم والذين يســعون
لتثبيت دعائم الدولة والتأسيس ملرحلة جديدة
تبشــر بعراق جديد وهــي بالتالــي متثل ايضا
محاولة جريئة لرفض ومواجهة الهيمنة على
القانون حتت تهديد الســاح من قبل اي جهة
اخرى مهما كان عنوانها او توجهها .

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:

باشــرت اللجــان املشــتركة
املشــكلة بــن وزارة الدفــاع
االحتاديــة ووزارة البيشــمركة
في حكومة اقليم كردســتان
عملهــا ،لتنســيق العمــل
املشترك ،في اطار االتفاق املوقع
بني الوزارتني الحكام السيطرة
ودحر االرهــاب وتطبيع األوضاع
في املناطق املتنازع عليها.
وقال نائــب رئيــس اركان وزارة
البيشــمركة ،اللــواء قارمان
كمــال ،فــي حديــث للصباح
اجلديــد ،إن وزارتــي الدفــاع
والبيشمركة شــكلتا خمس
جلان فرعية تنسيقية لالشراف
على تشــكيل قوات مشتركة
مــن البيشــمركة واجليــش
العراقــي ،واحكام الســيطرة
على املناطق التي تشــهد في
االونــة االخيرة حتــركات خلاليا
داعــش االرهابيــة ،وتطبيــع
أوضاع املناطـق املتنازع عليها،
في ديالى وكركـــوك واملوصـل
ومخمـور.
وأضاف كمال ،أن «اللجان بدأت
بنحو فعلــي اجــراء عمليات
املسح ،وســوف تقدم تقاريرها
إلــى جلنتــن رئيســتني ،بغية
تشــكيل قــوات مشــتركة،
ورفع مســتوى التنســيق بني
البيشمركة واجليش في املناطق
املتنازع عليها.
وكان امني عام وزارة البيشمركة
في حكومــة االقليــم الفريق
جبار ياور ،قد اكــد في تصريح
ســابق للصبــاح اجلديــد ،عن
توصل وزارتي الدفــاع االحتادية
والبيشــمركة الــى اتفاق بعد
عام ونصف العام من االنقطاع،
الســتئناف العمل املشــترك
بني قوات البيشــمركة واجليش
العراقي فــي محافظات ديالى
وكركــوك ومخمور وشــرقي
املوصل وغربها.
وتابع يــاور ،ان الوزارتني قررتا بدء
اجتماعات اللجان املشــتركة
لبحــث حتديــد نشــر القوات
علــى خطــوط التمــاس في
كل منطقــة ،حســب احلاجة،

قارمان كمال :وزارتي
الدفاع والبيشمركة
شكلتا خمس لجان
فرعية تنسيقية لالشراف
على تشكيل قوات
مشتركة من البيشمركة
والجيش العراقي،
واحكام السيطرة على
المناطق التي تشهد
في االونة االخيرة
تحركات لخاليا داعش
االرهابية ،وتطبيع أوضاع
المناطـق المتنازع عليها،
في ديالى وكركـوك
والموصـل ومخمـور

قوات البيشمركة «ارشيف»

واملناطــق التي حتتــاج لتنفيذ
عمليــات أمنية فيهــا ،وتلك
التــي ينبغــي وجــود مراكــز
تنســيق فيها ،مشــيرا ً إلى أن
الواليات املتحدة األميركية ودول
التحالــف الدولي يدعمون رفع
مستوى التنسيق والتعاون بني
البيشــمركة والقوات االمنية
العراقية.
بــدوره اعلن قائــد ميداني في
قــوات البيشــمركة رفــض
الكشف عن اسمه في تصريح
للصباح اجلديد ،عن عودة قوات
البيشمركة الى املناطق املتنازع
عليها خالل االسبوعني املقبلني
بالتنســيق مــع وزارة الدفــاع
العراقيــة وقــوات التحالــف
الدولي.
واضــاف ،ان وزاراتــي الدفــاع
االحتادية والبيشــمركة اتفقتا
على عودة قوات البيشــمركة
الى خمســة محاور اساسية،

والتي متتد من قضــاء خانقني
شــرقا وحتى محافظة املوصل
وســنجار شــمال غربي البالد،
بهــدف تقوية ســواترالقوات
العسكرية والتصدي لتحركات
داعش االرهابية.
وتابع  ،في حــدود قضاء كفري،
تقدمت قــوات البيشــمركة
امس االثنني فعليا ً نحو سبعة
كيلومترات ،على طريق الرئيس
لشــغل ساترين ســابقني لها
بالقرب من قرية (قــوري جاي)،
وذلك وفقــا ً لالتفاق بني اللجان
الفرعيــة التي تشــكلت بني
وزارة الدفــاع االحتاديــة ووزارة
البيشمركة.
وقــال القائــد فــي قــوات
البيشــمركة ،ان حــدود قضاء
الطــوز ادرجــت ضمــن محور
محافظــة ديالى فــي االتفاق،
الفتا الــى انه ســيتم توجيه
قــوات البيشــمركة بالتحرك

فــي خانقني ومن ثــم خورماتو
للتمركز في تلك املناطق.
واشار ،الى انه في املرحلة احلالية
سيتم فقط ملء الفراغ االمني
بني قوات البيشــمركة واجليش
العراقــي ملنــع تقــدم داعش
والقيام باعمـال ارهابيـة ،الـذي
خمنـــه مبساحـــة خمسـة
كيلومترات في مناطـــق وفـي
مناطـق اخـرى  20كيلومتـراً.
بدوره اكد املتحدث باسم قيادة
العمليات املشــتركة العميد
يحيى رســول ،رفع مســتوى
التنسيق مع وزارة البيشمركة
ملواجهة التهديــدات االرهابية
والقضاء على داعش نهائيا في
البالد.
رســول قال فــي تصريح ملوقع
روداو تابعتــه الصبــاح اجلديد،
ان االتفــاق الذي يهدف الى رفع
مســتوى التنســيق مع وزارة
البيشمركة حول جميع األمور

التي تخص العمل املشــترك،
والقضــاء على مــا تبقى من
عصابات داعــش اإلرهابية في
السالســل اجلبليــة وبعــض
املناطق النائية.
وتابع« ،ما يــزال العمل املتعلق
بإنشــاء اللجــان املشــتركة
في بدايتــه ،وعندمــا يكتمل
عمل هــذه اللجان ،ســتكون
هنــاك توصيات تفضــي إلى
عقد لقــاءات مشــتركة بني
وزارتــي الدفاع والبيشــمركة
بخصوص املواضيع التي ستتم
مناقشــتها ومتابعتهــا ،الفتا
الى ان منظومة الدفاع الوطني
العراقية تشمل قطعات اجليش
والشــرطة االحتاديــة وجهــاز
مكافحــة اإلرهــاب واحلشــد
الشــعبي وقوات البيشمركة،
التــي اكد ضــرورة التنســيق
معها جملابهة العــدو اإلرهابي
املتمثل بعصابات تنظيم داعش

اإلرهابي الذي قال انها ما زالت
فاعلة في بعــض املناطق مثل
حمرين وجبال مكحول وقرجوغ
وغيرها.
واختتم قائــاً« :حققنا النصر
العسكري على داعش ،ولكن ما
زال أمامنا حت ٍد آخر وهو متابعة
فلول عصابات التنظيم اإلرهابي
التي حتاول االختباء في مناطق
متفرقة وتنفذ عمليات إرهابية
ضد قطعاتنا ،إال أننا استطعنا
من خالل اجلهد االســتخباراتي
الكبيــر اعتقا َل وقتــل الكثير
من أولئك اإلرهابيــن ،وما زلنا
مســتمرين بهــذه العمليات،
وبشــكل عــام فقــ َد تنظيم
داعش مقومات السيطرة على
أي مكان برغــم تنفيذ عناصره
بعض الهجمات املتفرقة ،ولكن
قطعاتنا العســكرية حققت
ضربــات موفقــة ودقيقة ضد
عناصر التنظيم اإلرهابي».

مطروح في مجلس النواب منذ 2015

«العمل» تطالب بحسم مشروع قانون العنف األسري للحد منه
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر النائــب االداري لرئيس هيئة
رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون
االجتماعيــة علي جعفر احللو ان
وزيــر العمل رئيــس هيئة رعاية
الطفولــة الدكتور باســم عبد
الزمان ووفد رفيع املســتوى من
وزارة الداخلية اتفقا على تنظيم
ورشــة عمل خــال االســبوع

املقبل لدراسة انشاء خط طارئ
لالطفــال فــي حــال تعرضهم
للعنف أكان ســواء في البيت او
املدرســة او اي مكان ،بالتنسيق
مع شركات الهواتف النقالة.
جاء ذلك خالل اســتضافته في
برنامج عــرض عبر قناة العراقية
الفضائية لبحث موضوع العنف
االسري بعد حادثة الطفلة رهف
ذات االعوام السبعة التي توفيت

في احــد مستشــفيات بغداد،
بفعل اثــار التعذيــب والضرب
والصعــق الكهربائــي من قبل
اسرتها ،والتي أثارت غضبا عاما
وهزت الرأي العام العراقي.
واضــاف ان وزيــر العمــل اوعز
باكمال مســودة قانــون حماية
الطفولة في موعد اقصاه االول
من اذار املقبل ،وان الوزارة بانتظار
حســم مشــروع قانون العنف

األســري الذي طرح في مجلس
النــواب منذ عــام  2015من دون
تصويت حتى اآلن.
وبــن احللــو ان هيئــة رعايــة
الطفولة في الــوزارة اعربت عن
قلقها من تنامي ظاهرة العنف
ضد االطفال محــذرة من اثارها
الســلبية على الطفل واالسرة
واجملتمع ،داعيــة مجلس النواب
الــى تشــريع قانــون مناهضة

العنف االســري لوضع حد لهذه
الظاهرة وهذه املمارســات التي
تتنافى مع الشــرائع السماوية
والقوانني واالتفاقيــات الدولية
التي صادقت عليهــا جمهورية
العراق.
كما اشــار الى مشــكلة ايواء
النساء املعنفات الى املالذ االمن
الذي افتتحته وزارة العمل في اذار
 2018بدعم مباشــر من صندوق

االمم املتحدة للسكان ،الفتا الى ان
املعوق االساسي لاليواء هو عدم
تشــريع قانون مكافحة العنف
االســري فــي مجلــس النواب،
مستعرضا األســباب والعوامل
التي تعيق متريــر القانون ومنها
االعــراف االجتماعية رغم توافق
نصوصه مــع الكثير من املعايير
الدولية وثوابت الدين اإلســامي
والديانات األخرى.

الرائدة في انتاج القابلوات واالسالك الكهربائية وااللمنيوم

«اور« ..حققت طفرة نوعية باالنتاج خالل الفصل االول من العام الحالي
بغداد ـ الصباح الجديد:
تعد شــركة اور العامــة التابعة لوزارة
الصناعة واملعادن صرحا صناعيا متميزا
وركيزة اقتصادية اساسية حملافظة ذي
قار بشكل خاص وللعراق بشكل عام .
وتختص الشــركة وتكاد تنفرد بنوعني
من االنتاج همــا منتجــات القابلوات
وتشــمل القابلــوات الكهربائية ذات
الضغط الواطئ بشــتى القياســات
والنوعيــات واالســاك الكهربائيــة
املعلقــة بنوعيهــا (نحــاس  ،املنيوم)
والقابلو الريفي واســاك لف احملركات
واحملوالت واســاك التأسيسات املنزلية
ومنتجــات االملنيوم وتشــمل مقاطع
االملنيوم مختلفة القياسات والصفائح
املستوية واملضلعة واالشرطة واالقراص
املصنوعة من االملنيوم .وتضم الشركة
ورشــة لصناعة اثاث االملنيــوم وانتاج
وصالت الربط املســتعملة في توصيل
وربط االسالك الهوائية املعلقة الناقلة
للطاقة الكهربائية .
واوضــح مدير عام الشــركة املهندس
حيدر ســهر نعيمة بأن الشركة دأبت
على تأهيــل وتطوير اخلطوط االنتاجية
ملعامل االملنيــوم والقابلــوات ورفدها
بخطــوط ومكائــن ومعــدات حديثة
من شــركات رصينة ومناشــئ عاملية
الــى جانب تنميــة مهــارات العاملني
واستعمال التقنيات املتطورة من خالل

اســتغالل مبالغ اخلطة االســتثمارية
املمنوحــة من قبــل الــوزارة منذ عام
 2008ولغاية عام  2013مما اســهم في
رفع االنتاجية وتطوير وحتســن نوعية
املنتجــات بالشــكل الــذي يضاهــي
املستورد وينافســه بقوة  ،مشيرا الى
ان الدعم املقدم ليس مبستوى الطموح
والرغبة فيما لو قورن بحجم الشــركة
وعراقتها واصالتها .
واضاف املدير العام ان شركة اور تعد من
الشــركات الكبيرة والعمالقة املعروفة
واملتفردة بأنتاجهــا التخصصي الرافد
والداعم لقطاع الكهرباء منذ ســنني
مضــت  ،داعيا الى ضــرورة تخصيص
مبالغ اخرى كبيرة بهدف مواكبة التطور
العاملي احلاصــل واالرتقــاء بالطاقات
والنوعيات لدعم وزارة الكهرباء باالنتاج
الوطني الرصني ورفد االسواق احمللية .
وتابــع املديــر العــام ان للمحافظــة
واحلكومة احمللية فــي ذي قار دور واضح
في تقدمي الدعم من قبل السيد احملافظ
والســادة اعضاء مجلس احملافظة من
خالل ألــزام جميع دوائر ومؤسســات
الدولــة الواقعة في احملافظــة بأقتناء
منتجات الشــركة  ،مبينــا بأنه قد مت
مطالبة املسؤولني في احلكومة احمللية
بتخصيــص مبالــغ للشــركة ضمن
موازنــة تنميــة االقاليم غيــر ان هذا
املوضــوع لم يحســم بعــد وان هناك
توجه لــدى احملافظة بدعم الشــركة
مبايصب في مصلحــة عملها وتطوير

من معامل الشركة «ارشيف»
انتاجها .واكد نعيمة بأن وزارة الكهرباء
تعد اجلهة الوحيدة املستفيدة واملسوق
الرئيــس ملنتجات الشــركة وان اغلب
العقود املبرمة معها يتم تنفيذها على
وفق املدد احملددة والكميات املطلوبة غير
ان حجم العقــود املوقعة للعام احلالي
كانــت قليلة مقارنــة بالعقود املبرمة
خالل الفصل الثاني مــن العام املاضي

والتي مت اجناز قســم منها والعمل جار
على تنفيذها بالكامل خالل هذا العام .
وطالب املديــر العام بضــرورة تفعيل
التعــاون وتوقيع عقود جتهيــز جديدة
بفترات ومدد مناسبة كون ان منتجات
الشــركة رصينة وخاضعــة للتقييس
والســيطرة النوعيــة وذات جــودة
ونوعية عالية ومنافســة للمســتورد

كما ان الشــركة حاصلة على شهادة
اجلودة العاملية من شــركة ( بي ام ترادا
البريطانيــة ) الى جانب ضــرورة تقدمي
االســناد والدعم لالنتاج الوطني وعدم
اللجوء الى املســتورد وضيــاع العملة
الصعبة خدمــة للمصلحــة العامة
ولتعزيز العمل املشــترك بــن وزارتي
الصناعــة والكهربــاء  ،الفتــا الى انه

في حالــة عدم التعــاون والتعاقد فان
الشــركة ســتعاني من حالــة ركود
اقتصادي سينعكس سلبا على الوضع
العام للشركة وعدم القدرة على تأمني
نفقاتها ومصاريفهــا وحتمل  50%من
رواتب موظفيها البالغ عددهم ( )4االف
موظف .
ودعا املديــر العــام وزارة الكهرباء الى
االســراع بتســديد مابذمتهــا مــن
مســتحقات مالية لصالح الشــركة
والبالغة بحدود اكثر من ( )25مليار دينار
عن عقود سابقة اجنزت بالكامل لتوفير
الســيولة النقدية املطلوبــة لتلبية
متطلبات العمل واالنتاج .
اما بخصوص ماحققته الشــركة من
تطــور كبير في تنفيــذ خطط االنتاج
والتســويق قال املدير العام ان شركته
تبنت خطة مدروسة منذ مطلع العام
احلالي لزيــادة انتاجهــا اذ اخذت على
عاتقها تنفيــذ خطة انتاجيــة بزيادة
ملحوظة ألنتــاج وتســويق ماقيمته
( )5مليــار دينار شــهريا كمعدل ثابت
وحتقيق هــذه اخلطة لاليفاء بااللتزامات
التعاقدية مــع وزارة الكهرباء بتجهيز
دوائر ومديريات توزيع الكهرباء ومشاريع
نقل الطاقة في عموم العراق بحاجتها
من القابلــوات واالســاك الكهربائية
والقابلــو الريفي مختلفة القياســات
والنوعيات والكميات .
واكد املدير العام حتقيق تطورا ملحوظا
في االنتاج خالل العام املاضي قياســا

بالفتــرة املماثلــة من العــام املاضي
وبنســبة تطور (، %)241عازيا اســباب
الزيــادة املتحققة الى اجلهــود احلثيثة
املبذولــة في تنفيــذ اعمــال التأهيل
والتطوير واملتابعة امليدانية املســتمرة
ملراحــل العمليــة االنتاجيــة لضمان
انسيابية ســير العمل واالنتاج وتذليل
العقبــات  ،مفصحا عــن توقيع عقد
لتجهيــز مديريات توزيع الكهرباء بنحو
( )200الف وصلــة ربط املنيوم ونحاس
بقيمة ( )3مليــارات و( )279مليون دينار
وعقد لتجهيز القطاع اخلاص بصفائح
ومقاطــع االملنيوم بكميــة ( )150طنا
بقيمــة مليارين و( )500مليــون دينار ،
معربا عن امله بتوقيع عقود جديدة بعد
اقرار املوازنة العامة للدولة .
كمــا افصــح املديــر العام عــن عزم
الشركة لتنفيذ خططها املستقبلية
الطموحــة للنهوض بواقــع العملية
االنتاجية وتوســيع النشاط الصناعي
فيها مبا ميكنها من الدخول واملنافســة
في االســواق احمللية والعاملية واملتمثلة
مبشروع انتاج قابلوات الضغط املتوسط
الــذي هــو قيــد االحالة علــى احدى
الشــركات العاملية الرصينــة بقيمة
( )45مليار دينــار وبطاقة ( )10االف طن
ســنويا  ،موضحا بأن اجناز هذا املشروع
احليوي سيســهم في سد احتياج وزارة
الكهربــاء لهذا املنتج وســيعود مبردود
ايجابي كبيــر على الشــركة والوزارة
واحملافظة والبلد .

شؤون عراقية
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هربن بعد سنوات من العبودية

سبايا أيزيديات يروين حكايات النار في جحيم داعش
الصباح الجديد متابعة:
بــن آالف األشــخاص الذين فروا
خالل األسابيع املاضية في شرقي
سوريا من مناطق سيطرة تنظيم
داعش ،نســاء أيزيديــات أمضني
ســنوات مضنيــة مــن العبودية
والعذاب ،وال يطمحن اليوم إال الى
العودة الى أحضان عائالتهن.
على مــدى خمس ســنوات وبعد
خطفها من العراق اجملــاور ،تناوب
ســتة إرهابيني على بيع األيزيدية
بسي حمد متر ( 40عاماً) وشرائها.
قرب خطوط اجلبهــة في ريف دير
الزور الشــرقي ،تقول املرأة بعينني
دامعتــن ووجه غزتــه التجاعيد
باكــرا ً لوكالة فرانس بــرس“ ،لن
أنسى أبدا ً ما حصل”.
والتقــت فرانــس برس األســبوع
املاضــي فــي املنطقــة ســبع
كــن في عداد
أيزيديــات في األقل
ّ
آالف األشــخاص الذين خرجوا من
الكيلومترات األخيرة التي ما تزال
حتت ســيطرة التنظيم ،على وقع
تقدم قوات سوريا الدميقراطية.
وتســلط شــهادات ثــاث منهن
الضــوء مجددا ً علــى معاناة هذه
عد
األقلية الناطقة بالكردية التي ّ
التنظيم أتباعها “كفــاراً” ،فقتل
أعداد كبيرة منهم في العام 2014
خــال هجوم في شــمالي العراق
حيث كان التجمع األكبر لهم ،ما
أرغم عشــرات اآلالف على الهرب.
لكن التنظيم خطف آالف الفتيات
والنساء وحولهن الى سبايا.
في مركز لقوات سوريا الدميقراطية
قرب حقــل العمر ،تبــدو معالم
التعب واإلرهاق واضحة على وجه
بســي ،وهي ترتدي عباءة ســوداء
مع حجاب أحمر مر ّقط .وتقول “ما
حصل معنا ليس صعبا ً فحسب،
ما حصل معنا هو املوت بذاته”.
وتــروي بصــوت منخفــض كيف
“باعها واشتراها” ســتة إرهابيني
خالل أكثر من خمس سنوات ،تعدد
أسماءهم الواحد تلو اآلخر ،بينهم
ثالثة سعوديني وآخر “كان يقول إنه
سويدي اجلنسية”.
وتضيــف بينما تظهر أســنانها
ّ
احملطمة وهــي تتك ّلم“ ،كنّا نفعل
كل مــا يرغبون به ،ننفــذ ّ
كل ما
يطلبونــه .ال نقــدر أن نقول لهم
ال” .تضرب كفيهــا فتبرز أظافرها

والتقت فرانس برس
األسبوع الماضي في
المنطقة سبع أيزيديات
في األقل كنّ في عداد
آالف األشخاص الذين
خرجوا من الكيلومترات
األخيرة التي ما تزال
تحت سيطرة التنظيم،
على وقع تقدم قوات
سوريا الديمقراطية.

اصالح كوابل ضوئية في
بغداد وحمالت صيانة
مستمرة ببابل
بغداد ـ الصباح الجديد:
اجنزت الفــرق الفنية العاملة فــي مركز صيانة
الكابل الضوئي في الشــركة العامة لالتصاالت
واملعلوماتيــة التابعــة لوزارة االتصــاالت اعمال
اصــاح القطع احلاصل في الكابــل الضوئي بني
بغداد واحملافظات اجلنوبية في منطقة جسر ديالى
والكابل الضوئي ملشروع (  ) IZFNفي مطار بغداد
الدولي وهو مشــروع التراسل الوطني لالتصاالت
احلكومية والدوائر املهمة .
كما يقوم مركز الصيانة باصالح جميع العوارض
في مشروع التراسل الوطني بني بغداد واحملافظات
 ،فيمــا تتواصل جهودها في هــذا اجملال من اجل
اعادة اخلدمات التي تقدمها الشــركة في جميع
مديرياتهــا  ،حيث قامــت تلك الكــوادر الفنية
في بابــل بصيانة واصــاح عدد مــن الكابينات
والتقاســيم بعدد من املناطق في مركزاحملافظة
منها في منطقة الطيــارة والثورة وحي الكرامة
وشارع الري .

دعوة المراكز التجارية
والمحال دفع رسوم
المهنة واالعالن بانتظام
بغداد ـ الصباح الجديد:

املطلية باحلناء ،وتضيف بحســرة
“كانوا ميارسون اجلنس معنا غصبا ً
عنا”.
تعلمت هذه السيدة اللغة العربية
بعدما أجبرت على اســتخدامها
طيلة فترة وجودها في سوريا .لم
حتاول الهرب يوما ً خشية التعرض
لعقاب قاس ،مع أن كثيرات جنحن
في اإلفالت من التنظيم .وتشــرح
“كانــوا يقولون لنــا إن عقاب من
ســتهرب ويتم اإلمســاك بها ،أن
ميارس اجلنس معها رجل (مختلف)
كل يوم”.
وتك ّرر “لن أنســى أبــدا ً ما حصل،
كل ما أريده اليــوم هو العودة إلى
عائلتي”.
مالبس ملونة
في املركز ذاته اخملصص لأليزيديات،
تتذكر نادين فرحات ( 17عاماً) كيف
أوقفها أمنيو التنظيم مرتني خالل
محاولتها الهرب .هي أيضا تنق ّلت
بني ســتة من عناصــر التنظيم

بينهم سعوديون وتونسي.
وتروي لفرانس برس “في املرة األولى
ضربوني بخرطوم (من البالستيك)،
تركت الضربــات أثرها على ظهري
ولم أستطع النوم .في املرة الثانية
منعوا عني الطعام ليومني”.
وبرغــم فرارها اليوم ،تصــ ّر نادين
علــى إبقاء النقــاب على وجهها،
بينما تفضح عيناها شعور الفرح
خلالصها .وتقول “اعتدت عليه ،ما
زلت غير قــادرة على رفعه ،لكنني
سأفعل ذلك حني أصل إلى والدتي”.
وخطف التنظيم نادين من سنجار
في العــراق حني كانــت تبلغ 13
عامــاً ،ونقلهــا الى الرقــة التي
شكلت املعقل األبرز للتنظيم في
سوريا حتى ســيطرة قوات سوريا
الدميوقراطية عليها في تشــرين
األول/أكتوبر .2017
وتضيف “خالل الفتــرة األولى في
داعش ،لم أكن أعرف كيف أمشي
وأنــا أرتدي تنورة” ســوداء طويلة.
ثم تضيــف بحماس “أحب املالبس

امللونة أساســاً .في السابق ،كنت
أرتدي ســرواال باســتمرار ،وأريد أن
أعود كما كنت”.
وترتدي الفتاة في معصمها سوارا ً
من اخلــرز األبيض واألســود عليه
اســم شــقيقها الصغير قاسم
باللغــة االنكليزيــة .وتعبــر عن
اشــتياقها لوالدتها التي “بقيت
خمس سنوات مريضة من دوني”.
ويؤكد مســؤولون في قوات سوريا
الدميقراطيــة أنهم يولون اهتماما ً
خاصا ً للنساء األيزيديات ،ويعملون
فــور معرفتهم بخــروج إحداهن
على نقلها إلى مركز خاص متهيدا ً
للتواصــل مــع عائلتهــا ونقلها
إليهم.
وتقــول املتحدثة باســم وحدات
حمايــة املــرأة الكردية نســرين
عبــداهلل “مت حترير عدد من الفتيات
األيزيديات خالل معــارك دير الزور”
لم حتدد عددهن.
وفــي الفترة املمتدة بــن العامني
 2015و ،2018تســ ّلمت الوحدات

 129امــرأة خــال املعــارك ضد
التنظيم.
وتقول عبداهلل “نحن نقاوم ونقاتل
داعش لنحــرر املزيد من اخملتطفني
واألسرى ،ال األيزيديات فحسب”.
وال تــزال العديــد مــن األيزيديات
موجودات في آخر مواقع التنظيم،
وبينهن بنات عم نادين اللواتي أجننب
أطفاال من عناصر في التنظيم.
“أنقذت اطفالي”
في مستشفى قريب ،ترافق صبحة
حســن ( 30عاماً) ابنتها ليندا (10
ســنوات) لعالج حــروق في رجلها
جراء سقوط إبريق الشاي عليها.
وخرجت هذه السيدة من آخر جيب
للتنظيــم املتطرف برفقة ســتة
أوالد ،خمســة أجنبتهم من زوجها
األول الــذي قتلــه التنظيم خالل
هجوم ســنجار ،وطفلتهــا (عام
ونصــف العام) التــي أجنبتها من
إرهابي كردي يتحــدر من كركوك
أجبرها على الزواج به.

وتــروي صبحة التي ارتــدت عباءة
ســوداء وحجابا ً أصفر اللون ،كيف
كان همها الوحيد حماية أطفالها
خالل السنوات املاضية .وتقول إنها
تعرضت لضرب شــديد من زوجها
الذي أمضى  15عاما ً من حياته في
بريطانيا.
وتقــول باللغة الكرديــة “كل ما
كنت أفكر به هــو الهرب من هنا،
ومتى ســأذهب إلــى أهلي .كنت
خائفة من أن اموت مــن دون رؤية
أمي أو أخي لم أعد أرى بوضوح من
كثرة البكاء”.
وتضيف “كان يهددني بقتلي وقتل
أطفالي ..كنت أمتنى موته ألهرب”.
وقتل زوجهــا في قصف على بلدة
الباغــوز .بعد أســبوعني من ذلك،
وجدت هــذه الســيدة ذات الوجه
الشــاحب الفرصة سانحة ،فف ّرت
مع اوالدها.
وتقــول “أريد أن أعود إلــى أهلي..
لكن أكثر ما أنا سعيدة به هو أنني
أنقذت أطفالي”.

"الصلب" تتابع ميدانيا

عمليات التصنيع لمكائن

تتمات ص1
 10آالف عبوة من مخلفات
داعش في الرمادي تهدد
حياة املدنيني
وبني العوســج ،أن "موضوع
العبوات لــم ينته لغاية االن
حيــث يوجد هنــاك العديد
منها الســيما فــي القطاع
اجلنوبي من الرمادي".
وأورد املســؤول احمللــي ،أن
"انتشــار العبوات يأتي بنحو
مكثــف بداية مــن منطقة
( )18باجتــاه قضــاء هيــت،
وكذلــك في محــاذاة اخلط
السريع وحتديدا ً عن منطقة
( )7كيلو".
وذكر العوسج ،أن "تقديراتنا
تشــير إلى وجــود أكثر من
عشــرة آالف عبــوة في تلك
املناطــق التــي كانــت متثل
خطــوط صد ضــد تنظيم
داعــش اإلرهابي الــذي كان
يســيطر علــى األقضيــة
املتاخمــة للرمــادي بدايــة
من هيت وصــوال ً إلى احلدود
السورية".
ودعــا ،إلى "توفيــر املزيد من

دعت أمانة بغداد أصحاب احملال واملراكز التجارية
الــى دفع ما بذمتهم من رســوم املهنة واإلعالن
بشكل منتظم ووفقا ً للسياقات املعتمدة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان اقسام اجلباية
التابعة للدوائــر البلدية تقــوم بإنتظام بتوزيع
إســتمارات خاصة لتبليغ أصحاب املتاجر واحملال
الى جانب حمالت الوعي البلدي حلثهم على دفع
مســتحقات أمانة بغداد املالية املترتبة بذمتهم
املتمثلة بأجور رســم مزاولة املهنــة واإلعالنات
املروجة خلدماتهم وبضائعهم ومنتجاتهم .
وأضافت ان بعض أصحاب احملال يتهربون من دفع
هذه الرسوم بال مســوغ ما يؤدي الى قلة إيرادات
اجلبايــة التي ميكن اإلفادة منها كمبالغ ســاندة
لتنفيذ اخلطط واملشــاريع التي تخدم بشــكل
أساس أهالي العاصمة بغداد .
واشــارت الى أن أمانة بغداد دعت في وقت سابق
أصحــاب احملال التجارية ومزاولــي املهن اخملتلفة
الى عدم دفع أي مبالغ إال بعد التأكد من الوصل
الرســمي وختم الدائرة أو تســديد تلك االجور
مباشرة عبر مراجعة الدائرة البلدية املعنية .
وأوضحــت ان األمانــة تهيب باجلميــع اإللتزام
بالضوابــط والتعليمــات اخلاصة بهــذا الصدد
ودفع ما بذمتهم من رســوم لتجنبهم املساءلة
والوقوع حتت طائلة القانون.

ومعدات الدرفلة في تركيا
الدعــم احلكومــي من أجل حســم امللف ورفعــوا عددا ً بذمتها من ديون وســنقوم
باتخاذ اجراءات قانونية اخرى
تسريع رفع العبوات املتبقية كبيرا ً من العبوات".
كــون هنــاك جهــات حتاول ومضــى الطرمــوز ،إلــى أن بحق املتخلفني".
عرقلــة العملية ألســباب "تنظيــم داعــش اإلرهابي ولفــت الربيعــي الــى انه
واهية وغير معروفة بالنسبة سعى وبشــتى الوسائل إلى "سيسمي الشــركات التي
إلينا".
تدمير البنى التحتية حملافظة ســاهمت بعملية التهريب
وخلص العوســج بالقول ،إن االنبــار وكان مــن بينها زرع لســعات االنترنيت بعد هذا
"تطهير مدينة الرمادي بنحو العبوات الناسفة لتفجيرها االســبوع"  ،مؤكــدا "لدينا
االدلــة والوثائــق التي تثبت
تام مــن العبوات ميثــل أمرا ً على املدنيني واملباني".
ضروريا ً من أجل املضي بتوفير يشــار إلى أن تنظيم داعش مــن هــي الشــركات التي
البيئــة املناســبة للعيش االرهابي كان قد سيطر على تهرب الســعات وســنعلن
مــدن عديدة فــي محافظة تضرر الوزارة بسبب التهريب
بالنسبة ألبناء املدينة".
من جانبه ،أفاد عضو مجلس االنبــار في عــام  ،2014قبل شهريا".
احملافظة أركان خلف الطرموز أن تنجح القوات املســلحة وأعلنــت هيئــة اإلعــام
بأن "عملية إزالة األلغام من بشــتى تشــكيالتها فــي واالتصاالت ،في  4شباط عن
املدينــة يجــب إال تتوقف اال استعادتها مجددا ً من خالل إحباط "أكبر" عملية تهريب
معارك اســتغرقت اشــهر لسعات االنترنت في كركوك،
باجناز امللف نهائياً".
وأضاف الطرموز في تصريح بالتنســيق مــع التحالــف مشــير ًة إلــى أن عمليــة
التهريب تكلف الدولة ماليني
إلــى "الصباح اجلديــد" ،أن الدولي.
الدوالرات ،اضافة الى ضعف
"اإلدارة احملليــة مطلعة على
اإلجــراءات وتتخــذ جميــع خدماتنا باتت سيئة جدا كبير بخدمة االنترنيت.
وسنعلن أسماء شركات
الوســائل التي من شــأنها
عديد القوات األميركية
تهريب االنترنت األسبوع
تسهيل العملية".
في العراق ثابت وليس من
املقبل
ونوه إلى ،أن "القوات األمنية
بالتعاون مع اجلهد الهندسي وسنمنحها اخر فرصة لغاية املنطقي نقل اخرى اليه من
سوريا
بذلوا جهدا ً كبيــرا ً من أجل اخلميس املقبل لتســديد ما

ويقدر املسؤولون األميركيون
منذ فترة طويلــة بأن تنفيذ
االنسحاب من سوريا بشكل
كامل قد يستمر حتى مارس
آذار أو أبريل نيســان لكنهم
أحجمــوا عن حتديــد جدول
زمني دقيق فــي ضوء أوضاع
ســاحة القتال التي يصعب
التكهن بها.
ومن بني األسئلة التي طرحت
عليه ،ما إذا كان سيتم نقل
بعض القوات األميركية من
سوريا إلى العراق اجملاور حيث
حتتفــظ الواليــات املتحدة
بأكثر من خمسة آالف جندي
ملساعدة بغداد على محاربة
تنظيــم الدولة اإلســامية
ومنع صعوده من جديد.
فاجاب فوتيل إنــه ال يعتقد
أن الواليات املتحدة ســتزيد
بشكل كبير العدد اإلجمالي
لقواتهــا في العــراق .وترك
الباب مفتوحــا أمام احتمال
تغييــر تركيبــة القــوات
ملســاعدة الواليــات املتحدة
علــى مواصلة الضغط على

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفي إشــارة إلى مســتويات
القوات األميركية في العراق
في املســتقبل قــال فوتيل
"أعتقد أنها ســتظل ثابتة
تقريبا".
وأضاف "نقل كل من هم في
سوريا إلى العراق ..هذا ليس
منطقيا".
وفوتيــل واحــد مــن بــن
مســؤولني أميركيني حاليني
وســابقني كثــر حــذروا من
مخاطر صعود تنظيم الدولة
اإلســامية ما لــم تواصل
الواليات املتحــدة وحلفاؤها
الضغط علــى التنظيم في
أعقــاب االنســحاب .ويقول
هؤالء إن التنظيم املتشدد ما
زال لديه ما يكفي من القادة
واملقاتلني والوســطاء واملوارد
املالية لتأجيج مترد.
يذكر في هذا الصدد ان رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي اكد
األسبوع املاضي ان املوجودين
مــن االميــركان فــي البالد،
مدربون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتابع الشــركة العامــة للحديــد والصلب
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن ميدانيا
عمليــات التصنيع اجلارية فــي تركيا ملعدات
ومكائن مصنع الدرفلة.
واوضح مدير عام الشركة املهندس عبدالكرمي
خلــف جابر ان وفدا فنيا مــن مصنع الدرفلة
قــام بزيارة الــى مقر شــركة ( )CTSالتركية
املتعاقدة مع شركة (يو بي هولدنك) التركية
لالطالع على مجريات تصنيــع مكائن واجزاء
اخلــط االنتاجي ملصنع الدرفلــة اجلديد ضمن
عقد التأهيل املوقع مع االخيرة  ،مشــيرا الى
ان وفد الشــركة الفني تابع ايضــا عمليات
التصنيع اخلاصة مبســننات مصنــع الدرفلة
وعمليــات التصليد وقياس الصــادة لالجزاء
الكاملــة التصنيع من املســننات عند زيارة
شركة ( )Dosaالتي يجري فيها عملية تصليد
املسننات.
ولفــت جابر الى ان الوفد ناقــش خالل الزيارة
الكثيــر من االمــور التي حتتاج الــى توضيح
واخلاصة باملواد املستهلكة فضال عن مناقشة
التصاميــم وانتاجيــة املمــرات والدرافيل ،
مضيفا بان الوفد قــام ايضا بزيارة الى معمل
ازمير للحديد والصلب املشــابه لتقنية اخلط
االنتاجــي اجلديد ملصنع الدرفلــة واطلع على
عمليات االنتاج بجميع مراحلها.

الملف األمني

سطو مسلح في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد * ضبط كدس للمتفجرات في احدى بساتين بهرز في ديالى
إبطال مفعول قنبرة هاون في شماي صالح الدين * قوة من الفوج التكتيكي تعتقل  4مطلوبين شمالي الرطبة

بغداد – سطو مسلح
افاد مصــدر امنــي في الشــرطة
العراقية امس االثنني ،بأن مسلحني
اقتحموا منزال ً شرقي بغداد وسرقوا
مبلغا ً ماليا ً ومصوغات ذهبية.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني
اقتحمــوا منزال ً فــي منطقة بغداد
اجلديــدة وســرقوا مبلغــا ً ماليــا ً
ومصوغات ذهبيــة يُقدر ثمنها بـ27
مليون دينار"  ،مضيفا أن "املسلحني
الذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
ديالى – ضبط متفجرات
متكنت قوة أمنيــة من فوج الطوارئ
السابع في مديرية شرطة محافطة
ديالــى امــس االثنــن وعلــى وفق
معلومــات اســتخبارية من ضبط
كدس للمتفجرات في احدى بساتني
ناحية بهرز احملاذية لنهر ديالى.

وافاد مصــدر امني فــي املديرية ان
كدس املتفجــرات احتوى على كيس
بــارود زنة ( )50كيلــو غراما  ،ولفتني
من فتيل التفجير ،وخمس وعشرين
قداحة كهربائية ،واسالك كهربائية
تســتعمل فــي صناعــة العبوات
الناســفة ،مت رفعها مــن دون حادث
يذكر .
بابل – عملية امنية
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة
بابل امس االثنني عــن إلقاء القبض
علــى متهمــن احدهمــا بقضايا
اإلرهاب وآخر بالقتل العمد في نقطة
تفتيش خارجية عند مدخل احملافظة
الشمالي.
وذكر املصدر أن قــوة من فوج طوارئ
بابل الرابع باالشــتراك والتعاون مع
االســتخبارات وجهاز األمن الوطني
متكنت من إلقــاء القبض على اثنني

من املتهمني احدهــم مطلوب على
وفق املادة ( 4إرهــاب) واآلخر بقضايا
القتل العمد ،وذلك خالل محاولتهما
التســلل الى احملافظة عبر مدخلها
الشمالي.
صالح الدين – تفكيك قنبرة هاون
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
صــاح الدين امس االثنــن ان مفارز
قســم مكافحة املتفجرات متكنت
من إبطال مفعــول قنبرة هاون عيار
 ٦٠ملــم في منطقة الرواشــد من
مخلفات عصابات داعش اإلرهابية.
وأشار املصدر الى أن قوة من مكافحة
املتفجرات عثــرت على القنبرة خالل
عملية تفتيش في املنطقة ،وقامت
بتفكيكهــا وإبطــال مفعولها دون
تسجيل اي حادث.
االنبار – اعتقال مطلوبني

ذكر مصدر امني في شرطة محافظة
االنبــار امس االثنني أن قوة من الفوج
التكتيكي بشــرطة االنبار اعتقلت
اربعة مطلوبني شمال الرطبة.
وقــال املصــدر ان "قوة مــن الفوج
التكتيكــي فــي شــرطة االنبــار
وباشــتراك اجليش اعتقلــت اربعة
مطلوبني للقضاء في منطقة الكعرة
(٨٠كم شمال الرطبة٣١٠ ،كم غرب
الرمادي) خالل واجب امني"  ،مضيفا
ان القوة ضبطــت بحوزتهم هويات
مزورة ولوحات سيارات مزورة ايضا".
النجف – ممارسة امنية
افاد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة النجف األشــرف امس
االثنــن بقيام فوج طــوارئ النجف
الثالث بإجراء ممارسة أمنية لتطبيق
القانون ضمن قاطع مســؤوليته في
رفع التجاوزات عن الشوارع واألرصفة

من أجل تســهيل انســيابية مرور
الزوار.
وبني املصدر أن أمر الفوج تفقد جميع
النقاط واملداخل والســيطرات وجرى
محاســبة عدد من املتجاوزين على
الطريق وأمر بسحب باجات املركبات
اخملالفة داخل املدينة القدمي.
الديوانية – حملة امنية
نفــذت قوة مشــتركة من أقســام
شــرطة النجدة ومكافحــة اإلجرام
في شرطة محافظة الديوانية امس
االثنني ممارسة أمنية واسعة في عدد
مــن مناطــق احملافظة،ضمن خطة
فرض القانون ومتابعــة تنفيذ أوامر
إلقاء القبض الصــادرة من القضاء
بحق املطلوبني ومالحقة اخلارجني عن
القانون.
وبينــت املديريــة أن اخلطة تضمنت
انتشــار املفارز ونصب الســيطرات

املتحركة والثابتة وتفتيش العجالت
واألشخاص ،وذلك بهدف احلفاظ على
الوضع األمني املستتب الذي تعيشه
احملافظة.

نارية علــى الطريق الرئيــس الرابط
بني الناصرية و الشــطرة بالقرب من
مدينة الغــراف في املنطقة الواقعة
قرب مبنى اإلذاعة ".

ذي قار – عمليات دهم
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظــة ذي قار امــس االثنني عن
القاء القبض بعمليات دهم وتفتيش
على ثالثة متهمني بعد ســاعات من
اعتراضهم مواطــن واصابته بطلق
ناري في احملافظة.
وذكر املصدر ان "مفارز مركز شرطة
شــهداء الغــراف ،اســتطاعت من
إلقــاء القبض على ثالثــة متهمني
بعد أربعة ســاعات من اعتراضهم
ملواطن وإطالق العيارات النارية عليه
واصابتــه لوجود خالفات ســابقة"
 ،مضيفا ان مركز شــرطة شــهداء
الغراف تلقى بالغــا بوجود اطالقات

نينوى – حترير مختطفات
اعلنــت خلية اإلعــام األمني امس
االثنــن ،حتريــر ســت مختطفات
ايزيديات مع أطفالهن في محافظة
نينوى ،وتسليمهم إلى ذويهم.
وقالت اخلليــة إن "القــوات األمنية
متكنــت من حترير ســت مختطفات
ايزيديــات مــع أطفالهــن وعددهم
ستة أيضاً ،كانت عصابات داعش قد
اختطفتهم خالل سيطرة اإلرهابيني
على مدينة املوصل احملررة" ،موضحة
ان عمليــة التحرير متــت على وفق
معلومات دقيقة ضمن عمل قطعات
الفرقة  ١٥وبالتنسيق مع القطعات
األمنية األخرى .
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ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺢ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺻﺪﻓﻴﺔ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﶈﻤﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣــﻮل اﻟﺘﻬﺎب ﺻﺪﻓﻴــﺔ اﳌﻔﺎﺻﻞ ﺑﺤﻀﻮر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻻﺧﺘﺼﺎص وأﻃﺒﺎء اﻷﺳﻨﺎن
واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ وﲟﺘﺎﺑﻌﺔ واﺷــﺮاف ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺧﻀﻴﺮ.
واﻟﻘﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ إﻣــﺮاض اﳌﻔﺎﺻﻞ
واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻄﺒــﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷــﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ
اﻻﻧﺒــﺎري ﻣﺤﺎﺿــﺮة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺮف ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺘﻬﺎب
ﺻﺪﻓﻴﺔ اﳌﻔﺎﺻﻞ واﺳــﺒﺎب ﺣﺪوﺛﻬــﺎ واﻟﺘﺎﺛﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺒﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎب وﻃــﺮق اﻟﻌﻼج وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻘﺪﱘ ﺷــﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﺣﻮل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻟﻮاﺟــﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺧــﻼل اﶈﺎﺿﺮة ﻓﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش و ﻃﺮح اﻻﺳــﺌﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص
اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻄــﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .واﺿﺎف ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ إن
ﻫــﺬه اﶈﺎﺿﺮات ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺮة اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﻈﻬﺎ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ ﺑﻬﺪف اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺧﺮ اﳌﺴــﺘﺠﺪات
اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ وإداﻣﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﲟﺴــﺘﻮى اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﻲ واﳋﺪﻣــﻲ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗــﺮأس وزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻬﻨــﺪس ﻋﺒــﺪ اﷲ ﻟﻌﻴﺒﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻮﺳــﻌﺎ ﻣــﻊ اﻟﺒﺎروﻧــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳝﺎ
ﻧﻴﻜﻠﺴﻮن ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺟﻮن وﻟﺰ
وﻛﺬﻟﻚ رؤﺳﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﺤــﺚ اﻓﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸــﺘﺮك ﻓﻲ
ﺷــﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ ﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ
اﳉﺎﻧﺒﲔ.
واوﺿــﺢ اﻟﻮزﻳــﺮ ان اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺘــﺰم ﺗﺨﻄﻲ ﺣﺎﺟﺰ
اﳊﻈــﺮ اﻻوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﻄــﻮط اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،
ﻣﺆﻛﺪا ﹰ ﻋﻠﻰ ﻃﻲ اﺷــﻮاط ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎه ،
وﻧﺄﻣﻞ ان ﻧﻨﻬﺾ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺷــﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌــﺮاق اﻟﻰ ﺟﻨﻮﺑﻪ ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﹰ ان اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات
ﳉﻌﻠﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ،ﻣﺴــﺘﺪرﻛﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﻘﻮل ان
اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺗﺴــﻌﻰ ﻻداﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺴــﻜﻚ اﳌﻮﺟﻮدة وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜــﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺴــﻔﻴﺮ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ان اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻋﺎﻣﺎ ﹰ ﻟﻸﻋﻤﺎل  ،وان اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة
وﻣﺴــﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق واﻟﺪﺧﻮل ﲟﺸﺎرﻳﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ.

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺜﻨﻰ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺳــﺘﻌﺮض وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺻﺎﻟﺢ اﳊﺴﻨﻲ ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﳌﺜﻨﻰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﶈﺎﻓﻆ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﻔﻲ
ﺟــﻮدة ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻴﺎﺳــﺮي اﶈﺎور اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺰراﻋــﻲ ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ
وﺳــﺒﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ .واوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺧــﻼل اﻟﻠﻘــﺎء اﻧﻪ ﻳﺴــﻌﻰ اﻟﻰ
ﺗﻮﺿﻴــﺢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﻓﻲ
اﶈﺎﻓﻈــﺔ واﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻻﻣﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎوة وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺰراﻋﻲ ،وﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑــﲔ اﻟﻮزارة واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴــﻴﻖ
واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺰراﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت  .ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺚ
اﻟﻮزﻳــﺮ دﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣــﲔ واﳌﺰارﻋﲔ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﲡﻬﻴﺰ
اﳌﺮﺑﲔ ﲟــﺎدة اﻟﺸــﻌﻴﺮ واﻻﻋﻼف،
واﳋﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻳﺠﺎد اﳊﻠﻮل
ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻻﻧﺸﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
اﶈﺎﻓﻈﺔ.
واﻛﺪ اﳊﺴــﻨﻲ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ان
اﻟــﻮزارة ﺗﻮﻟــﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓــﻲ اﳌﺜﻨﻰ ﻣﻦ
ﺧــﻼل زﻳﺎدة ﲡﻬﻴﺰ ﻣﺎدة اﻟﺸــﻌﻴﺮ
اﻟﻌﻠﻔــﻲ ﳌﺮﺑﻲ اﻟﺜــﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ،
واﻻﺳﻤﺪة واﻟﺴﺎﺣﺒﺎت واﳊﺎﺻﺪات
اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣــﲔ واﳌﺰارﻋــﲔ
 ،ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ اﻋــﺎدة اﺣﻴــﺎء ﺑﺎدﻳﺔ
اﻟﺴــﻤﺎوة واﺳــﺜﻤﺎرﻫﺎ زراﻋﻴﺎ ﳌﺎ
ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣــﻦ ﻣﻴﺎه ﺟﻮﻓﻴــﺔ وﺗﺮﺑﺔ
ﺧﺼﺒــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ ان اﳌﺜﻨﻰ ﲤﺘﻠﻚ
اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ اﳌــﻮارد اﻟﺘــﻲ ﳝﻜﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺒﺮات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌــﻼﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺰراﻋﻲ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺑﺪى اﻟﻮﻓــﺪ اﻟﻀﻴﻒ
ﻋــﻦ ﺳــﺮوره ﺑﺎﻟﻠﻘــﺎء وﺣﻔــﺎوة

ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻰ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻊ
ﺧﻄﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻻﻣﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺓ
ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻊ وﻓﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺜﻨﻰ
اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل ،ﻣﺆﻛﺪﻳــﻦ ﺗﻔﺎﺋﻠﻬﻢ
ﺑﺎﳋﻄــﻂ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘــﻲ
وﺿﻌﺘﻬــﺎ اﻟﻮزارة واﻟﺴــﻴﺪ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﻓﻲ
اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻻﺻﻌﺪة،
ﻣﺸﺪدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎون
ﺑﲔ اﻟــﻮزارة واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻻﳒﺎح ﻫﺬه
اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳋﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﺜﻨﻰ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼــﻞ ﺑﺤﺚ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﻊ وﻓﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺎﻟﻰ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﻨﺢ وﲡﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮد اﻻراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎزل
ﻋﻨﻬــﺎ ،واﺟﺮاء اﳌﺰاﻳــﺪات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
وﺗﺄﺟﻴــﺮ اﻻراﺿــﻲ ،واﳌﺴــﺎﺣﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳊﺼﺺ اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة،

ﻏﻠﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻭﻣﻄﺎﻋﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻗﺎﻣﺖ ﺷــﻌﺒﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻗﻄــﺎع ﺑﻐــﺪاد اﳉﺪﻳــﺪة
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻰ داﺋــﺮة ﺻﺤﺔ ﺑﻐﺪاد
 /اﻟﺮﺻﺎﻓــﺔ ﺑﺤﻤﻠــﺔ ﺻﺤﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺑﻐــﺪاد اﳉﺪﻳﺪة
واﻟﻐﺪﻳــﺮ  .وﻗــﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻬﺎء
ﻛﺎﻇــﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄــﺎع ﻟﻘﺪ ﰎ
اﻏﻼق ﻣﺮاﻛﺰ ﲡﻤﻴــﻞ وﻣﻄﺎﻋﻢ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟــﺰام اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌــﺪم ﻓﺘﺢ
اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻄﺎﻋــﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء

اﻻﺟــﺮاءات اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 ،ﻛﺬﻟــﻚ اﺳــﺘﻤﺮار اﳌﺘﺎﺑﻌــﺎت
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻲ اﳌﻄﺎﻋــﻢ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗــﺎت اﻟﻔﺤــﺺ اﻟﻄﺒــﻲ
وﺷــﻬﺎدات اﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
واﺿــﺎف ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄــﺎع ﻟﻘﺪ ﰎ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﲢﻀﻴﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ
واﳌﺸــﺮوﺑﺎت  ،وﻛﺬﻟــﻚ اﳌــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿــﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺼﺎدرﻫﺎ

وﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ  ،وﺳﺤﺐ ﳕﺎذج
ﻣﻨﻬﺎ وإرﺳــﺎﻟﻬﺎ اﻟــﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺒﻴﺎن
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي
 .واﺷــﺎر ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻰ ان
اﻟﻔﺮق ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮزﻳــﻊ اﳌﻄﻮﻳﺎت
واﳌﻠﺼﻘــﺎت ﻋﻠﻰ اﺻﺤﺎب اﶈﺎل
واﳌﻄﺎﻋﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ارﺷــﺎدات
ﺗﻮﻋﻮﻳــﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺣــﻮل أﻋﺮاض
اﻻﺳﻬﺎل وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
وﻃــﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻟﻴﺮا
وأﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﻐﻴﺔ

ﺣﺼــﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﻤﻨﲔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دوام اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ .
ﻛﻤــﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺣﻤﻠــﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ
وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺪﻳﺮ
وﺷــﺎرع اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ  ،ﺣﻴﺚ ﰎ اﺟﺮاء
اﻟﻜﺸــﻮﻓﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤــﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺸــﺮوط اﻟﺼﺤﻴــﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ واﺗﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات
اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ .

ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ )ﻁ (6

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﻮاﺻﻞ وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
ﻃﺮﻳﻖ )اﳌﺮور اﻟﺴﺮﻳﻊ ط  (6اﳉﺎﻧﺐ
اﻻﳝﻦ ﳌﻘﻄﻊ اﻟﺴــﻤﺎوة اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺣﻤﻮراﺑﻲ

اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻻﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ
وﺑﺄﺷــﺮاف داﺋﺮة اﻟﻄﺮق واﳉﺴﻮر
اﻟﺘﺎﺑﻌﺘــﲔ ﻟﻠــﻮزارة  .وذﻛﺮ اﳌﺮﻛﺰ
اﻻﻋﻼﻣــﻲ ﻟﻠــﻮزارة ﻟﻘــﺪ ﲤــﺖ
اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ  6ﻛــﻢ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ

ﺗﻘـﺮﻳﺮ

ﻣﺤﻠﻴﺎﺕ

ﺗﺨﺼﻴــﺺ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﳒﺎز
اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ وﻫﻲ  2,6ﻛﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻂ واﻻﻛﺘــﺎف اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻄﺮﻳــﻖ  ،وﻣﻦ اﳌﺆﻣــﻞ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ
ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠــﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ  ،ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ ان
اﻻﻋﻤــﺎل اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺸــﺮوع

وﺣﺴــﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟــﻮزارة ﻫﻲ
اﳉﺎﻧــﺐ اﻻﳝﻦ ﻣﻦ اﳌﻤــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻄﺮﻳــﻖ اﳌﺮور اﻟﺴــﺮﻳﻊ واﳌﺘﺒﻘﻲ
ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل ﻓــﻲ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻂ
ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ واﻟﺒﺼﺮة
ﻣﻦ اﶈﻄﺔ )95اﻟﻰ اﶈﻄﺔ130ﻛﻢ(
وﺑﻮاﻗﻊ 10ﻛﻢ .

واﻳﻘﺎف اﻟﺘﺠــﺎوزات ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻻﺳــﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
اراﺿﻲ واﻣﻼك اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳌﺰارﻋﲔ
ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ
وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﳌﻌــﺪات واﳌﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣــﲔ
واﳌﺰارﻋﲔ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﶈﺎﺻﻴﻞ.
واﻛــﺪ اﳊﺴــﻨﻲ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘــﺎء
ان اﻟــﻮزارة ﺗﻘــﻒ اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ
اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳌﺰارﻋــﲔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻊ اﻻﺳــﺘﻴﻼء واﻻﻋﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ
ارﺿﻴﻬﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ وﲡﺪﻳﺪ
واﻟﻐــﺎء ﻋﻘﻮد اﻻراﺿــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
واﺟــﺮاء اﳌﺰاﻳــﺪات اﻟﻌﻠﻨﻴــﺔ ﻣﻦ

ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺎت اﻟﺰراﻋﺔ
ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈــﺔ  ،ﻣﺒﻴﻨــﺎ ان اﻟﻮزارة
ﻣﻨﻌــﺖ اﺳــﺘﻴﺮاد ) (12ﻣﺤﺼﻮﻻ
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼــﻮل اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل
اﻟﺬي ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺎﻟﻰ،
ﻧﻈــﺮا ﻟﻠﻮﺻــﻮل اﻟــﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء
اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎ ودﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﶈﻠﻲ
وﻟﻠﻔﻼﺣﲔ واﳌﺰارﻋــﲔ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ
اﻋﺮب اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻀﻴﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء ،ﻣﺒﺪﻳﻦ ﺗﻔﺎﺋﻠﻬﻢ ﺑﺎﺟﺮاءات
اﻟﻮزارة ﳌﻨﻊ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮق
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ،وﺑﺎﻟﺪﻋﻢ
اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ واﳌﺰارﻋﲔ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
اﻟﻰ ذﻟــﻚ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻮزﻳــﺮ ﻣﻊ وﻓﺪ

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﻘﻴﺐ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ
اﻟﺰراﻋﻴﲔ اﳌﻬﻨــﺪس اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻼء
ﺣﺴــﻦ ﻋﻠــﻲ وﻧﺎﺋﺒــﻪ اﳌﻬﻨﺪس
اﻟﺰراﻋــﻲ ﺻﺎدق ﺟﻌﻔــﺮ اﶈﻤﺪاوي
ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﳌﻮاﺿﻴــﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺰراﻋــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺮاق واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ اﻟﻰ ﻣﺼﺎﻓﻲ
اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ،ودﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﲔ
واﳌﺰارﻋــﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻻﻛﺘﻔــﺎء
اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻨﺢ
اﳌﻬﻨﺪﺳــﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺎت
اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻊ اﻻراﺿﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﺮﻏﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ.
واﻛﺪ اﳊﺴــﻨﻲ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء ان
اﻟﻮزارة داﻋﻤﺔ وﺳــﺎﻧﺪة ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار

ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻓــﻲ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﺨﻤﻟﺼﺼﺎت
اﳌﻬﻨﻴــﺔ واﻟﺪﻋــﻢ اﳌﻄﻠــﻮب،
وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻔﺮﻏــﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ودورﻫﺎ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
واﻧﺸــﺎء اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ،ورﻓﺪه ﺑﺎﳋﺒﺮات
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  .ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺑﺪى اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﻀﻴﻒ ﻋــﻦ ﺳــﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء
وﺣﻔﺎوة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺟﻬﻮد
اﻟــﻮزارة واﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ودﻋﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻔﻼﺣﲔ واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﳌﺘﻔﺮﻏﲔ
اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻋﻤﺎﺭ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﻨﻮﻯ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﻓﺘﺘــﺢ وزﻳﺮ اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻜﲔ رﻳﻜﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺠــﺎري ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺤﻀــﻮر ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻌﺎﻛﻮب
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى واﳌﻬﻨﺪس ﺳﺎﻟﻢ
ﺟﻤﻴـــﻞ ﺳﻠﻴـﻢ ﻣﺪﻳـﺮ ﻣﺠـﺎري
ﻧﻴﻨﻮى وﻣﻌﺎون اﳌـﺪﻳـﺮ اﳌﻬﻨـﺪس
ﻋﻤﺎر اﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ .
وﺣﻀـﺮ ﺣﻔـــﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻋـﺪد
ﻣـــﻦ ﻣﺪراء اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﺪﻣﻴـــﺔ
اﻟﺒﻠﺪﻳـــﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ واﳌــﺎء
وﺑﻌــﺾ اﻟﻨـﻮاب ﻋـﻦ اﳌـﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﺤﻀـﻮر ﻣﻮﻇﻔـﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪ
ان ﺗــﻢ اﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴـﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﻘﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ
ﻟﻠﻀـﺮر اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻻﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺳﺘﺒﺎﺷـﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺠـــﺎري ﻧﻴﻨﻮى ﻣﻬــﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﺼـــﺮ اﻟـﻤـﻄـﺮان
ﺑﺎﻟﺪواﺳـــﺔ ﳋﺪﻣـــﺔ اﻫﺎﻟـــﻲ

ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

»ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ« ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻗــﺎل اﳌﺴﺘﺸــﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻈﻬــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟــﺢ »اﳌﺮة
اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺼﺮﻓﻲ
ﻓــﻲ اﻟﻌــﺮاق ﺗﺎﺧــﺬ اﻟﺮواﺗــﺐ واﻻﺟﻮر
واﻟﺘﻘﺎﻋــﺪات واﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻏﺎﺛﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ ﻋﺒــﺮ اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ او
ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺮواﺗﺐ«.
وﻟﻔــﺖ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﺻﺎﻟﺢ اﻟــﻰ ان اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻨﺢ ﺣﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺼــﺮف ﻟﻐﺮض ﺗﻮﻃﲔ راﺗﺒﻪ
 ،ﻣﻀﻴﻔــﺎ ان »اﻟﺘﻮﻃــﲔ ﻳــﺆدي ﻏﺮﺿﲔ
رﺋﻴﺴــﲔ اوﻟﻬﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻟﻠﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻼﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪات
واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﺧــﺮى وﻳﻌﻨﻲ ﲤﺜﻴﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﳊﻮﻛﻤــﺔ اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪي ﳌﻈﺎﻫﺮ
اﻟﻔﺴــﺎد وﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌــﺎم ،واﻻﺧﺮ ﻳﺆدي
ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪرات اﻟﺸﻤﻮل اﳌﺎﻟﻲ
 ﬁnancial inclusionﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ اﳋﺪﻣــﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ واﳌﺎﻟﻴــﺔ ،ﻻﺑﻌﺪ اﻟﺸــﺮاﺋﺢ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴــﺒﻖ
ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف اواﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ
اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ«.
واﺷــﺎر اﻟــﻰ ان »اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺴــﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ % 11ﻟﺘﺰﻳﺪ اﻟﻴﻮم
ﻋﻠﻰ  % ٢٥ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ دورة اﻟﺪﺧﻞ
وﲤﻜــﲔ اﳌﺪﺧﺮات واﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻛﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﺘﺼﺪي اﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد ،ﻓﻀﻼﹰ
ﻋﻦ ان اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻣﻨﺢ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﺪور اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟــﺬي ﺗﺆدﻳﻪ
اﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﳉﻴــﺪ واﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﻓﻲ او اﻟﻘﺮوض
ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘــﺪي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ راﺗﺒﻪ
ﻧﻔﺴــﻪ ﳑﺎ ﻳﻘﻮي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ وﻳﺪﻋﻢ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﻴﻤﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻣﻨــﻪ ذﻟﻚ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻨﺎز وﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻻدﺧﺎر اﻟﺬي ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻋﺒﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﳌﺼﺎرف«.
وﺑﲔ ان ﻫــﺬا »ﻳﻘﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ
ﻣــﻦ ﻛﻠﻔــﺔ اﻻﻗﺘــﺮاض ذﻟــﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻣــﻦ
ﺧﺎرج اﻟﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ)ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ( اﻟﻰ
اﻟﺴــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )اﳌﻨﻈﻤﺔ( او
اﻟﺴــﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤــﺎ ﹰ ان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻻﺟﺮﻳﺔ واﻟﺮواﺗﺐ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪات
واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﺧﺮى ﺗﺸــﻜﻞ اﻟﻴﻮم ﻗﺮاﺑﺔ
 %٢٥ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ،وﻫﻮ
دﺧﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﻋﺒــﺮ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ

اﻟﺼﺮاف اﻻﻟﻲ

وادواﺗﻪ وآﻟﻴﺎﺗﻪ« ،وﻋﺴــﻰ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻃﲔ
رواﺗﺐ وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺴﻬﻤﺔ
واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻨﺸﺎط
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻃﲔ
اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻮﻃﲔ اﻻﻫﻠﻲ .
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻛﻲ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ
ﻗﻄــﺎع ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ ﻗﻄــﺎع اﳌﺎل اﺣﻤﺪ
ﻛﺎﻇﻢ اﻛﺪ ان »اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ
ﻣﻴﺪان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻫﺪﻓﻬــﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻓﻀﻞ
ﺧﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،وﲤﻜﻨــﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ وﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
اﻻﻣــﺮ ﻗﺎد اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺻﻮب ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺨﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
واﻛﺪ ان اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت
ﻗﺒﻞ  ١٠ﺳــﻨﻮات ﺑﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص )اﺨﻤﻟﺘﻠﻂ( ﻫﺪﻓﺖ اﻟﻰ ﲤﻜﲔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺄﻣــﺎن ﻋﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺎم
اﳌﺎﻟﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ
واﻟﺮﺷــﻰ ،ﺛﻢ ﻃﻮرت ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺮق ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7,5
ﻣﻼﻳﲔ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴــﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎع
ﻣﺘﺪﻳﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺮف
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،اﻧﺴــﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ

ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺘﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎﹰ«.
وﻟﻔــﺖ اﻟﻰ ان »ﻣﺸــﺮوع ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺮواﺗﺐ
ﺧﻄــﻮة ﻣﻬﻤــﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻘﻄــﺎع اﳌﺎﻟﻲ
وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷــﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺮﻓﻊ
اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻦ واﳉﻬــﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ».
ﻳﺬﻛــﺮ ان اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻨﺢ
ﺣﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓــﻲ اﺧﺘﻴﺎر
اﳌﺼﺮف ﻟﻐﺮض ﺗﻮﻃــﲔ راﺗﺒﻪ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﻌﺰز اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ وﻳﺠﻌــﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﺬب
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﺟﺔ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺠﻪ ﺻﻮب
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت.
وﻛﺎن اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺳﺎﺑﻖ ان »ﺗﻄﻮر اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻳﻌﺰز اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻳﺨﻠﻖ اﻟﺜﺒــﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ،ﺳــﻴﻤﺎ ان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰءة ﺑﺪأت ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺮواﺗﺐ«.
واﺛﻨــﻰ ﺻﺎﻟــﺢ ﻋﻠﻰ »اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ وﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ ،ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ
اﻻول اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺜﺎﻧــﻲ واﻟﻘﻄﺎع
اﺨﻤﻟﺘﻠﻂ ،وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨــﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،وﳝﻜﻦ
ان ﻧﺆﺷــﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﻜﺬا ﺷﺮاﻛﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺳــﻮق اﳌﺎل ﲟﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ وﺣﺎﺟــﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﻨﻘﻠﻪ
ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻓﻀﻞ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮرة
ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
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شؤون عربية ودولية

ال توافق بين الدول األعضاء

تنقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق خاصة

العربية

قوات سوريا الديموقراطية تستكمل

لعودة سوريا الى الجامعة

الصباح الجديد -وكاالت:
قالت جامعة الــدول العربية يوم امس االثنني
إنــه ال يوجد توافــق بعد بني الــدول األعضاء
قــد يســمح بعــودة عضويــة ســوريا التي
جــرى تعليقها عــام  2011بســبب قمعها
للمحتجني في بداية احلــرب األهلية .ودعمت
دول عربية حليفة للواليات املتحدة ،بينها قطر
والســعودية ودولة اإلمــارات العربية املتحدة،
معارضي الرئيس بشار األســد لسنوات لكن
دمشق متكنت شــيئا فشيئا من كسر شوكة
مقاتلي املعارضة بدعم عســكري من روسيا
وإيران.
وفي دفعة دبلوماســية كبيرة لألســد ،أعادت
اإلمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر
كانــون األول ،وقالت إن اخلطــوة تهدف إلعادة
العالقات إلى طبيعتها وكبح مخاطر التدخل
اإلقليمي في ”الشــأن العربي الســوري“ ،في
إشارة فيما يبدو إلى إيران وتركيا.
لكــن األمني العــام للجامعة العربيــة ووزير
اخلارجية املصري السابق أحمد أبو الغيط قال
خالل زيارة لبيروت إنه ال يوجد توافق بعد بشأن
السماح بعودة سوريا إلى اجلامعة.
وأضاف ”أتابع بدقة شــديدة جدا هذا املوضوع
ولكنني لــم أرصد بعد أن هناك خالصات تقود
إلى التوافق الذي نتحــدث عنه والذي ميكن أن
يؤدي الى اجتماع لوزراء اخلارجية (العرب) يعلنوا
فيها انتهاء اخلــالف وبالتالي الدعوة إلى عودة
ســوريا لشــغل املقعد“ .ومن املقرر أن تعقد
اجلامعــة العربية اجتماع قمــة لزعماء الدول
األعضاء في نهايــة مارس آذار في تونس .وعند
ســؤاله عن فرص إعادة ســوريا إلى اجلامعة،
أشار أبو الغيط إلى أنه من املقرر أن يعقد وزراء
خارجية الدول األعضاء اجتماعني قبل القمة ،
وأضاف ”لكن املســألة ليس وقت ،املسألة هي
إرادة .املســألة هي توافق الــدول فيما بينها...
يجب لكي تعود سوريا أن يكون هناك توافق“.

سعد الحريري :محاربة

الهدر والفساد ستكون من

أصعب األمور على الحكومة

الصباح الجديد -وكاالت:
أعلن رئيس احلكومة اللبناني ،سعد احلريري،
راض عن أحزاب لبنانية تشــارك في
أنه غير ٍ
القتــال بســوريا ،لكنه ال يريــد أن يؤثر هذا
اخلالف علــى اقتصاد البالد ،في إشــارة إلى
ميليشــيا «حزب اهلل» اللبناني الذي يقاتل
الشعب الســوري إلى جانب ميليشيا أسد
الطائفية.
وقــال احلريــري خالل نــدوة حواريــة ،ضمن
فعاليات «القمة العامليــة للحكومات» في
دبي« :.صحيــح أننا غير راضــني عن أحزاب
لبنانية تشــارك في احلرب السورية ،لكن ال
أريد أن يؤثر هذا اخلالف على اقتصاد لبنان».
وأضــاف« :إذا متــت اإلصالحات فــي لبنان،
فســيؤدي ذلك إلى مــردود كبيــر جدا ألي
مستثمر يأتي لالستثمار بالبالد» .وشدد على
أهمية «االستقرار السياسي واألمني» جلذب
املستثمرين ،وفق األناضول.
وتابــع :اتخذنا قــرارا في لبنان بعــدم تأثير
الوضــع اإلقليمي على الوضــع االقتصادي
الداخلي ..اتخذنا قرارا بفصل السياسة عن
االقتصاد الداخلي».
وأشــار احلريري إلــى أن احلكومــة «وضعت
برنامجــا واضحا لإلصالحات ،كي نشــجع
املســتثمر العربي واألجنبي ليســتثمر في
لبنان».
واعتبر أن «محاربة الهدر والفســاد ستكون
من أصعب األمــور ( ،)...ولكن وجود اإلجماع
السياسي سيسهل األمر علينا».
وبشــأن جلســة الثقة البرملانية حلكومته
اجلديدة يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني ،أجاب
احلريــري بأن« :اخليار األخيــر للنواب ،معظم
األحــزاب موجودة باحلكومــة ،ما يعني على
األقل  100صوت (من أصل  128نائبا) لصالح
الثقة».
وعن الالجئني السوريني والفلسطينيني في
لبنان ،قال« :إذا وضعنا كل مشــاكلنا على
النازحني فنحن نضحك على أنفسنا».
وتابع احلريــري« :ملاذا ال نســتخدم النازحني
لتنفيذ املشــاريع االســتثمارية ،خصوصا
أننا نعلم أنهم في النهاية ســيعودون إلى
بلدهــم» .ويقــول مســؤولون لبنانيون إن
الالجئني ميثلــون ضغطا كبيــرا على موارد
لبنان احملدودة ،ويشكون من أن الدعم الدولي
الستضافة الالجئني أقل من املطلوب.

هجومها ضد آخر جيوب داعش

الصباح الجديد -وكاالت:
اســتكملت قــوات ســوريا
الدميوقراطية امس اإلثنني بدعم
من التحالف الدولــي هجومها
فــي الكيلومتــرات األخيرة التي
ينتشــر فيها آخر مقاتلي داعش
في أقصى شرقي سوريا مبحاذاة
احلدود العراقية.
ومني التنظيم ،الذي أعلن العام
 2014إقامة «اخلالفة االسالمية»
على مســاحات واسعة سيطر
عليها في ســوريا والعراق ،تقدر
مبســاحة بريطانيــا ،بخســائر
ميدانيــة كبرى خــالل العامني
األخيريــن .وبــات وجــوده حاليا ً
يقتصر على مناطــق صحراوية
حدودية بني البلدين.
وأعلنت قوات سوريا الدميوقراطية،
حتالــف فصائل كرديــة وعربية
يقاتــل التنظيــم املتطرف منذ
سنوات ،الســبت بدء هجومها
األخيــر لطــرد مئــات اجلهاديني
احملاصرين في بقعــة صغيرة في
ريف دير الزور الشرقي ،بعد توقف
استمر أكثر من أسبوع للسماح
للمدنيني باخلروج.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق
اإلنســان رامــي عبــد الرحمن
لوكالــة فرانس بــرس إن «قوات
سوريا الدميوقراطية تتقدم ببطء
في مــا تبقى من جيــب تنظيم
الدولة اإلســالمية» ،مشيرا ً إلى
أن عوائق عدة تعرقل تقدمها من
األلغام والقناصــة واألنفاق التي
حفرها اجلهاديون في املنطقة «.
ويضاف إلى ذلك ،وجود أسرى من
قوات ســوريا الدميوقراطية لدى
التنظيــم املتطرف ،وفــق مدير
املكتب اإلعالمي لقوات ســوريا
الدميوقراطيــة مصطفــى بالي
الذي نفى لفرانس برس تقارير عن
حصول عمليات إعدام بحقهم.
ومن بلدة السوسة ،بدت سحب
من الدخان الكثيف تتصاعد من
بعيد بالتزامن مع حتليق مستمر
للطيران.

القوات تتقدم ببطء
في ما تبقى من
جيب تنظيم الدولة
اإلسالمية» ،مشيراً
إلى أن عوائق عدة
تعرقل تقدمها من
األلغام والقناصة
واألنفاق التي حفرها
الجهاديون في
المنطقة
قبيل انطالق الهجوم
وأوضــح بالي أن «داعــش اطلق
هجوما ً معاكســا ً علــى قواتنا
ونــرد اآلن بالصواريــخ والغارات
واالشتباك املباشر».
وتخــوض قــوات ســوريا
الدميوقراطية بدعم من التحالف
منــذ أيلول/ســبتمبر عمليــة
عسكرية ضد التنظيم في ريف
ديــر الزور الشــرقي .ومتكنت من
طرده مــن كل القــرى والبلدات،
ولــم يعد موجــودا ســوى في
بقعــة صغيرة ال تتجــاوز أربعة
كيلومترات مربعة متتد من أجزاء
من بلدة الباغوز وصوال ً إلى احلدود
السورية العراقية.
وبحســب التحالــف الدولــي
الداعم للهجــوم ضد التنظيم،
متكنت قوات سوريا الدميوقراطية
من «حتریــر نحــو  99,5في املئة

من األراضي اخلاضعة لســیطرة
داعش» في سوريا.
ودفعــت العمليات العســكرية
وفق املرصــد أكثر مــن  37ألف
شــخص الى اخلــروج مــن آخر
مناطق ســيطرة التنظيم منذ
مطلع كانــون األول/ديســمبر،
غالبيتهــم نســاء وأطفال من
عائالت اجلهاديــني ،وبينهم نحو
 3400مشــتبه بانتمائهــم الى
التنظيم ومت توقيفهم.
فــي منطقة قاحلــة قريبة من
الباغــوز ،جتــري قــوات ســوريا
الدميوقراطية بشكل شبه يومي
عملية فرز لألشــخاص الفارين
مــن اجليب األخيــر ،وتعمل على
التدقيق فــي هويــات اخلارجني
وأخذ بصماتهم وتنقل املشتبه
بانتمائهــم للتنظيم إلى مراكز

حتقيق خاصة .وهي تعتقل مئات
من عناصر داعش األجانب.
ويشــكل وجود هــؤالء معضلة
لــإلدارة الذاتيــة التــي تطالب
بلدانهم باستعادتهم حملاكمتهم
لديها فيما تبــدي دولهم حتفظا ً
إزاء هذا امللف.
وأفاد املرصــد الســوري أن 600
شــخص وصلــوا األحــد إلــى
مــكان ســيطرة قوات ســوريا
الدميوقراطيــة ،بينهــم 20
مشــتبها بانتمائهــم لتنظيم
الدولة اإلســالمية وضمن هؤالء
إمرأتان فرنســيتان وسبعة أتراك
وثالثة أوكرانيني.
وتتوقع قوات سوريا الدميوقراطية
أن يســتمر هجومها األخير أياما
عدة ،وأعلنت األحد ســيطرتها
على  40موقعــا ً للجهاديني بعد

اشتباك مباشر معهم بالسالح
اخلفيف.
وكانت قوات سوريا الدميوقراطية
أفادت في وقت سابق عن احتمال
وجود نحو  600من عناصر داعش
ومئات املدنيني في الكيلومترات
األخيرة .ومــا يزال مصيــر قائد
تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر
البغدادي غيــر معروف حتى اآلن
 ،وبحســب بالي ،فــإن البغدادي
ليس موجودا ً في البقعة االخيرة،
ورجح عدم وجوده في سوريا.
وكان قيــادي فــي قوات ســوريا
الدميوقراطيــة حتــدث ســابقا ً
عــن احتمال وجوده فــي البادية
الســورية التي ما يــزال عناصر
من التنظيم ينتشرون في نقاط
فيهــا .وفــي  19كانــون األول/
ديسمبر ،فاجأ الرئيس األميركي

دونالد ترامب حلفــاءه الغربيني
واملقاتلــني األكــراد بإعالنــه أ ّن
الواليــات املتحــدة ستســحب
قواتهــا التــي تصل إلــى 2000
جندي من سوريا.
إال أن اجليــش األميركي حذر في
تقرير الشهر احلالي من أن تنظيم
داعش ،وفي حال عــدم مواصلة
الضغط عليه،
قــادر على الظهور مجــددا ً في
ســوريا في مدة تراوح بني ســتة
و 12شهرا ً «واستعادة السيطرة
على مناطق محدودة».
وحتذر قوات ســوريا الدميوقراطية
مــن اخلاليــا النائمة املنتشــرة
للتنظيــم املتطــرف خصوصا ً
في ريــف دير الــزور ،حيث ال تزال
تشن هجمات تستهدف بشكل
أساسي مقاتلني من تلك القوات.

حفيدة انديرا غاندي تحيي اسم جدتها قبل خوضها االنتخابات الهندية المقبلة

الصباح الجديد -وكاالت:
أبهــرت بريانكا غاندي ،شــقيقة
رئيس حزب املؤمتر املعارض بالهند،
مواطنيها ،اليــوم االثنني ،في أول
ظهور سياســي علني لها ،ووصل
األمــر حلد إطــالق املؤيدين اســم
جدتهــا الزعيمــة أنديــرا غاندي
عليها.
وقامــت حفيــدة الراحلــة أنديرا
غانــدي اليــوم ،بــأول جولــة
اســتطالعية اســتقطبت اآلالف
في أكثر الواليات الهندية سكانا،
قبل االنتخابات العامة املقررة بعد
شهور.
وكان رئيــس حزب املؤمتــر ،راهول

غاندي ،قد فاجأ مواطنيه الشــهر
املاضــي ،بتعيني أختــه الصغرى
سكرتيرة عامة للحزب .وستكون
أيضا مرشــحة احلزب فــي والية
أوتار براديش ،التي ترسل أكبر عدد
من املشــرعني إلى مجلس النواب
الهندي ،ويهيمن عليها حاليا حزب
بهاراتيــا جاناتا الــذي ينتمي إليه
رئيس وزراء الهنــد احلالي ناريندرا
مودي.
لكن سلســلة مــن الهزائم التي
مني بها حــزب بهاراتيا جاناتا في
انتخابات الوالية فــي أواخر العام
املاضي ،واالســتياء املتزايد بشأن
اقتصاد زراعــي ضعيف ومنو باهت

في الوظائف ،أضعف موقف مودي،
ودفع حزب املؤمتر بشــكل متزايد
للسعي من أجل االســتفادة من
كل ذلك.
تشتهر بريانكا البالغة من العمر
 47عاما  -والتي يشــار إليها عادة
باسمها األول  -بتشابهها املذهل
مع جدتها ،رئيسة الوزراء الراحلة
إنديــرا غانــدي ،وهــي معروفــة
مبواهبهــا كمتحدثة قــادرة على
التواصل مع الناخبني .ويأمل حزب
يحــول اإلعجاب بها
املؤمتر في أن
ّ
من قبل اجلماهيــر إلى أصوات في
صناديق االنتخابات.
وقال فضيــل أحمد خان ( 45عاما)

وهو مؤيد حلــزب املؤمتر« :األمر كما
لــو أن أنديــرا غاندي قــد عادت».
وأضــاف« :مزارعو الواليــة يريدون
راهول غاندي أن يكون رئيس الوزراء،
وأن تصبح بريانكا من الوزراء».
وانتشــرت ملصقــات بريانكا في
شــوارع عاصمة الوالية  ،لوكناو،
انتشــار واســعا ،وردد املئــات من
أنصار حزب املؤمتر ،بصحبة قارعي
الطبول ،اسمها بعد خروجها من
املطار مع شقيقها.
ولــوح األشــقاء في وقــت الحق
للمؤيدين من مــن حافلة عندما
خرجت ببطء من املطار للمشاركة
فــي جولــة ترويجية بطــول 20

كيلومتــرا .ويأمل مســؤولو حزب
املؤمتر أن يؤدي دخــول بريانكا إلى
معترك السياســة إلى حتســني
فــرص احلزب في قيــادة والية أوتار
براديش ،وهي والية زراعية شاسعة
يبلغ عدد عدد سكانها  220مليون
نســمة ،وقــد اكتســحها حزب
بهاراتيــا جاناتــا فــي االنتخابات
العامــة األخيرة في عــام ،2014
وحصــل على  73مــن  80مقعدا
هناك.
وعلى الرغم من أن بريانكا ساعدت
في إدارة االنتخابات ألخيها وأمها ،
رئيسة حزب املؤمتر السابقة ،سونيا
غاندي ،اإليطالية األصل ،فإنها لم

تشغل منصبا ً رســميا ً حتى اآلن.
وقالت في رســالة صوتية ألعضاء
حــزب املؤمتر»:أمتنى أن نتمكن معا
من بدء نوع جديد من السياسة».
ومنذ إعالن دخول بريانكا إلى عالم
السياسة ،استجوبت مديرية إنفاذ
مكافحة اجلرائم املالية في الهند
زوجها ،روبرت فادرا ،لعدة ساعات،
في قضية تتعلق مبلكية مزعومة
قدرها  1.9مليون جنيه استرليني
( 2.45مليــون دوالر) من أصول لم
يكشــف عنهــا في اخلــارج .وقد
رفض محاميه وحــزب املؤمتر هذه
االتهامــات واعتبروهــا ذات دوافع
سياسية.

كلوبوشار ..خامس امرأة تعلن ترشحها النتخابات الرئاسة األمريكية 2020

الصباح الجديد -وكاالت:
أعلنــت الســيناتور الدميقراطية
إميي كلوبوشــار ترشــحها خلوض
سباق انتخابات الرئاسة األميركية
عــام  .2020وقالــت املدعية العام
الســابقة ،وعضو مجلس الشيوخ
األميركي عن والية مينيســوتا إنها
«تترشح من أجل كل شخص يريد
أن يحظى عمله بالتقدير».
ونالت كلوبوشــار اهتمام وســائل
اإلعــالم عندما اختلفــت مع بريت
كافانــو خالل جلســات اســتماع

مبجلس الشــيوخ حول ترشــيحه
لعضوية احملكمة العليا في الواليات
املتحدة.
وتنضــم كلوبوشــار ( 58عامــا)
إلى قائمــة غير مســبوقة تضم
 4نســاء مــن احلــزب الدميقراطي
أعلــن حتديهــن للرئيــس دونالــد
ترامب خالل االنتخابات الرئاســية
املقبلة وهــن :اليزابيث وارن وكاماال
هاريس وتلوســي غابارد وكريستني
غيليبراند .بدأت عملها كمحامية
في شــركة خاصة لتصبح بعدها

املدعي العــام في مقاطعة هينبني
في عام  ،1998أكثر مقاطعات والية
مينيسوتا ازدحاما ً بالسكان.
وبعــد ثمانــي ســنوات ،انتخبت
لتمثيل مينيســوتا فــي مجلس
الشيوخ ،لتصبح أول سيدة حتصل
على هذه الوظيفة.
وقد افتخرت كلوبوشــار منذ فترة
طويلة بقدرتها علــى التعامل مع
معارضيها ،وبدا ذلــك جليا في ما
كتبته عام  2015في مذكراتها «أنا
اختلف دون أن أكون كريهة».

وكتبت «الشــجاعة تعني أن تقف
بجانب شــخص ال تتفــق معه من
أجل حتسني البالد».
ونظــرا ً آلرائهــا هــذه لقبــت بـ
«اللطيفــة في مينيســوتا» ،كما
أنها لقبت في سنواتها األولى أيضا ً
بلقب «حلوى القطن».
متكنــت من حتويل  43مقاطعة من
مقاطعات ترامب في مينيسوتا إلى
جانبهــا في االنتخابــات النصفية
العام املاضــي ،إال أن نهجها احلزبي
قد ال يســاعدها في حــزب يهيمن

عليه اليسار التقدمي.
على ســبيل املثــال ،حتدثت عالنية
ضــد سياســات الهجــرة واحلدود
التي ينتهجها ترامــب ،لكنها لم
تعلــن دعمهــا للتحرك مــن أجل
إلغاء «وكالة الهجرة واجلمارك» في
الواليات املتحدة.
وقد طالــب اثنان مــن معارضيها
وهما كريســتني غيليبرانــد ووارن
عالنيــة بتفكيك الوكالــة ،بينما
قالت هاريس إنها حتتاج إلى «إعادة
فحص بشكل دقيق».

وجتنبــت مشــروع قانــون الرعاية
الصحي الــذي يطالب بــه بيرني
ساندرز والذي يعرف باسم «الرعاية
الطبيــة للجميــع» ،مفضلة دعم
«انتقال معقول».
ويشعر الكثير من اليساريني أيضا ً
أن إصالحاتها التعليمية ،التي دعت
فيها إلى تخفيض تكلفة التعليم،
ليست كافية.
وتدعم كل من هاريس ومنافســها
احملتمــل ســاندرز جعــل التعليم
اجلامعي مجانيا ً بالكامل.

تقرير

تصعيد دبلوماسي بين الصين وتركيا على خلفية اتهام األولى بممارسات عنصرية ضد األويغور
الصباح الجديد -وكاالت:
دانت الصني اإلثنــني االنتقادات التي
وجهتها تركيا لها بشأن معاملتها
لألويغــور ونفت تأكيــدات أنقرة أن
شــاعرا معروفا من األقلية املسلمة
توفــي في الســجن واصفــة ذلك
ب»الكذبة السخيفة».
وكانــت انتقــدت وزارة اخلارجيــة
التركية الســبت بشــدة عمليات
االعتقال الصينية الواسعة النطاق
التــي طاولت أفــراد أقليــة األيغور
العرقية الناطقة بالتركية مشــيرة
إلى أن الشــاعر عبد الرحيم هييت
توفي أثناء قضائه حكما «بالسجن
لثمانية أعوام بسبب إحدى أغنياته».
لكن الصني نشــرت تسجيال مصورا
اول امس األحد يظهر شخصا ع ّرف
عن نفسه على أنه هييت قال إنه ال
يزال على قيد احلياة وبخير.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية

الصينية هوا شــونينغ للصحافيني
إن «الصني قدمت احتجاجا رســميا
للجانــب التركي .نأمــل بأن تتمكن
اجلهات املعنية في تركيا من التفريق
بني احلقيقــة والكــذب ،وتصحيح
أخطائها».
ووصفــت هــوا بيــان وزارة اخلارجية
التركية بأنه «دنــيء» وحضت أنقرة
على سحب «اتهاماتها الكاذبة».
وقالت «شاهدت تســجيله املصور
على االنترنت باألمس ولم يظهر فيه
على قيد احلياة فقط بل كان بصحة
جيدة كذلك».
وأفادت جلنة خبراء تابعة لألمم املتحدة
أن الســلطات الصينية حتتجز نحو
مليــون مــن األويغــور وغيرهم من
األقليــات الناطقــة بالتركيــة في
«معســكرات إعــادة تعليــم» في
منطقة شينجيانغ في شمال غرب
البالد ،حيــث يعيش معظــم أفراد
األقلية البالغ عددهم أكثر من عشرة
ماليني شخص.

واعتبــرت تركيا الســبت أن طريقة
تعامل الصني مع االويغور تشــكل
«عــارا على اإلنســانية» ،فــي أقوى
رد فعل يصــدر حتــى اآلن من دولة
مسلمة على املسألة  ،فيما التزمت

الدول املســلمة الصمت بشأن هذا
امللف حتسبا للعواقب الدبلوماسية
واالقتصادية الصينية.
ويرصــد األتــراك عن كثــب معاناة
األويغــور نظــرا للروابــط اللغوية

جانب من جتمع بالويغور
والثقافيــة والدينية بــني الطرفني
إضافة إلى وجود عشــرات اآلالف من
أفراد األقلية العرقية في تركيا  ،ولم
تكشــف تركيا في بيانها الســبت
كيفية معرفتها بوفاة هييت لكنها

قالت إن «املأســاة عززت بشكل أكبر
الــرأي العام التركــي إزاء انتهاكات
حقــوق اإلنســان اخلطيــرة» فــي
شينجيانغ.
لكن إذاعة «تشاينا راديو انترناشونال»
الرســمية نشرت تســجيل فيديو
مدته  26ثانية على خدمتها التركية
األحد  ،ويقول الرجل في التســجيل
بحسب الترجمة االجنليزية «اسمي
عبد الرحيم هييــت .تاريخ اليوم هو
العاشــر من شــباط/فبراير ، »2019
ويضيف بلغــة األويغور على ما يبدو
«أخضــع لعملية حتقيق بشــبهة
انتهاك القوانــني الوطنية» ،ويؤكد
الرجل الذي كان مرتديا كنزة سوداء
وبيضاء حتتها قميص إنه في «صحة
جيدة» و»لم يتعرض لسوء معاملة
أبدا» بحسب الترجمة.
وقالــت احملطة اإلذاعيــة إن حكومة
أقليم شــينجيانغ وزعت الشــريط
على وسائل اإلعالم الرسمية.
وتكثفت عمليات مراقبة الشــرطة

إلقليم شــينجيانغ في الســنوات
املاضيــة فــي أعقاب أعمــال عنف
متكــررة وتفجيــرات وهجمات على
قوات األمن الصينية ومدنيني.
ونفت بكــني فــي البدء وجــود أي
معســكرات اعتقال في شينجيانغ،
لكنها أقرت في وقت الحق بإرســال
أشــخاص إلى ما وصفته ب»مراكز
للتدريب املهني».
لكن املنتقدين يقولــون إن األويغور
يتعرضون في املعســكرات لضغوط
العتنــاق عــادات اجملتمــع الصيني
والتخلي عــن ممارســاتهم الدينية
والثقافية التي تعتبرها بكني مصادر
محتملة للمقاومة.
وقال بيــان وزارة اخلارجية التركية إن
األويغور «يتعرضون للتعذيب وغسل
الدماغ السياسي في مراكز اعتقال
وســجون» .غير أن هوا تركت على ما
يبدو الباب مفتوحا للتهدئة ،قائلة إن
على اجلانبني أن يسعيا للحفاظ على
«الثقة والتعاون املتبادلني».

اعالن
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مصر تجدد اتفاقية استيراد النفط العراقي

«األوراق المالية»
تعاود المكاسب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لســوق العراق لألوراق املالية
التعامــات ،أولــى جلســات األســبوع ،باللون
األخضر ،ليعود للمكاسب مجددا بعد  3تراجعات
متتالية.
واختتــم املؤشــر الرئيس للبورصــة التعامالت
مبكاســب نســبتها  ،0.23%رابحا  1.12نقطة،
رفعته ملستوى  491.40نقطة.
وهبطت التداوالت؛ وســط انخفاض الســيولة
إلى  187.51مليون دينار مقارنة بـ  238.56مليون
دينار في اجللســة املاضية ،نتيجة تراجع كميات
األســهم املتداول عليها لـ  408.73مليون سهم
مقارنة بـ  483.96مليون سهم بجلسة اخلميس
املاضي.
ودعم املؤشر مكاسب  8أسهم ،أبرزها فندق بابل
بنسبة  ،8.2%واملصرف اإلسالمي بنحو .5.9%
وفي املقابل ،تراجعت  6أسهم جاء في مقدمتها
املوصل ملدن األلعاب بنسبة .4%
واســتحوذ مصرف بغداد على تداوالت الســوق
العراقي بســيولة قيمتهــا  75.75مليون دينار،
وبكميات  280.38مليون سهم.
وأنهى املؤشــر العام لسوق العراق لألوراق املالية
تعامالت األســبوع املاضي على تراجع نســبته
 0.4%مقارنة بتعامالت األسبوع السابق.

مصر ترفع سعر
صرف الدوالر

القاهرة ـ رويترز:
رفعــت وزارة املالية املصريــة تقديراتها املبدئية
لسعر صرف الدوالر في مقابل اجلنيه في ميزانية
الســنة املاليــة احلاليــة  ،2019-2018وكذلك
متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين احلكومي.
وقدرت الوزارة في تقرير نصف ســنوي متوسط
سعر صرف العملة احمللية عند  18جنيها للدوالر
في السنة املالية التي تنتهي في  30حزيران ،بدال
من  17.25جنيه في التقدير السابق.
وزادت تقديراتهــا ملتوســط ســعر الفائدة على
األذون والســندات احلكومية إلى  18.6باملئة ،من
 14.7باملئة.
وتعززت العملة املصرية أمــام الدوالر منذ أواخر
كانون الثاني املاضي ،وسجلت يوم األحد 17.605
للدوالر ،مقارنة مــع  17.960جنيه في  23كانون
األول.

 1312دوالرًا ألوقية الذهب
لندن ـ رويترز:
نزلت أســعار الذهب امس االثنــن إذ تلقى
الدوالر الدعــم من الضبابيــة التي تكتنف
التوتــرات التجارية بــن الواليــات املتحدة
والصني ،ممــا قلص جاذبية املعــدن النفيس
كمالذ آمن حتى في الوقــت الذي ينتاب فيه
املستثمرين القلق بشأن تباطؤ منو االقتصاد
العاملــي .وانخفــض الذهب فــي املعامالت
الفورية  0.2باملئة إلى  1311.77دوالر لألوقية
(األونصة) ،وتراجعت عقود الذهب األمريكية
اآلجلة  0.2باملئــة إلى  1315.50دوالر لألوقية.
وقال بنجامني لو احمللل لدى فيليب فيوتشــرز
في سنغافورة إن الدوالر القوي يعمل كعائق
أمام الذهب في األجل القريب.
ويتطلع املستثمرون إلى محادثات التجارة بني
بكني وواشــنطن هذا األسبوع مع توجه وفد
يضم مسؤولني أمريكيني إلى الصني من أجل
اجلولة القادمة مــن املفاوضات .وقال الرئيس
األمريكي دونالد ترامب األسبوع املاضي إنه ال
يعتزم االجتماع مع الرئيس الصيني شي جني
بينــغ قبل األول من آذار وهــو املوعد النهائي
إلجناز اتفاق جتاري.

واألسعار تميل إلى اإلنخفاض في آسيا

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن وزير النفط والثروة املعدنية
املصري طــارق املال ،اليوم االثنني،
ان بــاده بصدد جتديــد اتفاقية
اســتيراد اخلام العراقــي بواقع
مليون برميل شهرياً.
وقــال املال خــال مؤمتر صحفي
لإلعــان عــن تفاصيــل مؤمتر
ومعرض مصر الدولــي للبترول
«ايجبــس  ،»2019ان بــاده
ستستمر باالتفاقية املبرمة مع
العــراق لتوريد النفط اخلام التي
مت توقيعهــا عــام  ،2017بواقع
مليون برميل شهريا ،وهي نفس
الكميــات املتفــق عليها خالل
العام املاضي.
وبــن ان الهــدف من اســتمرار
االتفاقيــة هو تأمــن اإلمدادات
الالزمة لالستهالك احمللي.
وأعلن املال أن فعاليات النســخة
الثالثــة مــن مؤمتــر ومعرض
«إيجبس  ،»2019ســتنطلق في
الفترة مــن  11إلى  13شــباط
اجلاري.
يُذكر أن احلكومة املصرية وقعت
عقد مع شركة سومو العراقية
خــال عــام  ،2017لتوريــد 12
مليون برميل من خــام البصرة
للســوق احمللية ،على مدار عام،
وبتســهيالت في السداد مدتها
 3شهور.
في الســياق ،متيل أسعار النفط
إلى االنخفاض في آسيا بسبب
القلــق من فائض فــي العرض،

أن الحكومة
المصرية وقعت عقد
مع شركة سومو
العراقية خالل عام
 ،2017لتوريد 12
مليون برميل من
خام البصرة للسوق
المحلية ،على مدار
عام ،وبتسهيالت
في السداد مدتها 3
شهور

أحد احلقول النفطية

ومخاوف من انعكاســات تباطؤ
االقتصــاد العاملــي على طلب
اخلام.
وانخفض ســعر برميل النفط
اخلفيــف (اليت ســويت كرود)،
املرجع األميركي للخام تســليم
آذار ،أمس االثنني 55 ،سنتا ليبلغ
ســعره  52.17دوالرا في املبادالت

اإللكترونية في آسيا.
أمــا برميــل برنت نفــط بحر
الشمال ،املرجع األوروبي تسليم
نيسان ،فقد تراجع  45سنتا وبلغ
إلى  61.65دوالرا.
وقــال إدوارد مونيــا ،احمللــل في
مجموعة “أواندا” ،إن “األســعار
فقدت زخــم اندفاعهــا باجتاه

االرتفــاع ،ألن املســتثمرين لم
يعــودوا متفائلني” ،مشــيرا إلى
القلق من العرض املفرط واآلفاق
االقتصادية العاملية القامتة.
وأضاف“ :خالل األســبوع اجلاري
سيراقب املستثمرون في األسواق
التقريريــن الشــهريني ملنظمة
الــدول املصدرة للنفــط (أوبك)،

ووكالة الطاقة الدولية ليروا ما
إذا كان اخلفــض في اإلنتاج الذي
قررته أوبــك مت احترامه وإلى أي
حد سيرتفع اإلنتاج األميركي”.
مــن جهته ،رأى مصــرف “إيه إن
زد بنك” في مذكرة إلى األســواق
أن املعلومــات التــي أفــادت أن
الرئيســن األميركــي دونالــد

ترامب والصيني شــي جينبينغ
قــد ال يلتقيــان قبــل األول من
مارس موعــد انتهاء احمللة احملددة
لتوقيف اتفاق جتــاري ،تثير قلق
األسواق أيضا.
وتابع املصرف نفسه “في الوقت
نفسه ،يواصل الوضع في فنزويال
دفع األسعار إلى االرتفاع».

بريطانيا تفاتح دول الخليج بشأن اتفاق تجارة بعد االنفصال
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزيــر االقتصــاد اإلماراتي
امس االثنني إن بريطانيا فاحتت
اإلمارات العربية املتحدة وغيرها
من دول اخلليج بخصوص اتفاق
جتارة محتمل بعــد اخلروج من
االحتاد األوروبي.
وأضــاف الوزيــر ســلطان بن
ســعيد املنصوري أن بريطانيا

فاحتت أعضاء مجلس التعاون
اخلليجــي ،ومن بينهم اإلمارات
والسعودية والكويت والبحرين.
ولــم يكشــف عــن مزيد من
التفاصيل .جــاءت تصريحات
الوزيــر خالل جلســة بالقمة
العامليـــة للحكومـــات فـي
دبـي.
وقالت وزارة التجارة البريطانية

إن بريطانيا وسويسرا ستوقعان
اتفاقا بسمح باستمرا ر شروط
التجــارة التفضيليــة بينهما
بعــد انســحاب بريطانيا من
االحتــاد األوروبي مما ســيحمي
عالقات جتارية بقيمة  32مليار
جنيه اســترليني ( 41.41مليار
دوالر).
والتوقيــع الرســمي لالتفاق،

الذي ســبق اإلعــان عنه ،من
اخلطــوات امللموســة القليلة
التي قطعتها بريطانيا لضمان
اســتمرار جميــع اتفاقــات
التجــارة التي تســتفيد بها
حاليا بوصفها عضوا في االحتاد
األوروبي بعد االنســحاب منه
الشهر املقابل.
وقال ليــام فوكس وزير التجارة

الدولية البريطاني ”لن يسهم
في دعم الوظائــف في جميع
أنحاء اململكة املتحدة فحسب،
بل سيكون أساسا صلبا لنبني
عليه عالقــات جتارية أقوى مع
سويســرا بعد االنسحاب من
االحتاد األوروبي“.
وكانت احلكومة قالت الشــهر
املاضــي إنها تتوقــع أن تكون

االتفاقات التي حتتاجها لتحل
محــل الترتيبــات التجاريــة
القائمة بني االحتاد األوروبي ودول
ثالثة جاهزة بنهاية آذار.
وأعلنت لندن عــن اتفاق مماثل
مع إسرائيل وصفقتي اعتراف
متبــادل بتقييمــات مطابقة
املواصفــات مــع اســتراليا
ونيوزيلندا.

الصينيون أكبر مشتر للعقارات األمريكية في 2018
الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتل الصينيون املرتبة األولى،
كأكثر جنسيات العالم ،شراء
للعقارات في الواليات املتحدة
األمريكيــة خالل عــام ،2018
وذلك للعــام الســادس على
التوالي ،من حيث عدد الوحدات
وقيمة املساكن املشتراه.
وبحســب تقريــر اجلمعيــة
الوطنية للوســطاء العقاريني
فــي الصني لعــام  ،2018الذي

تقـرير

صدر األحــد ،فــإن الصينيني
واشــتروا ممتلكات سكنية مبا
يقدر بـــ 30.4مليــار دوالر ،في
الواليات املتحدة خــال العام
املاضــي ،وفقا لوكالــة األنباء
الصينية الرسمية (شينخوا).
وقالت بي تشني ،وهي سمسارة
عقــارات في كوبرتينــو بوالية
كاليفورنيــا« :تقليديــا ،كان
املشــترون الصينيون يشترون
املنــازل الراقيــة كلهــا نقدا،

ولكنهــم هذه األيــام يبحثون
بشكل متزايد عن عقارات أقل
سعرا».
وأشــارت إلــى أن املزيــد من
املشــترين مــن الطبقــة
املتوسطة من الصني ،يدخلون
السوق ويســتخدمون الرهون
العقاريــة في كثير من األحيان
لتمويل مثل هذه املشتريات.
وأضافــت أن العديــد مــن
املقرضني فــي منطقة خليج

ســان فرانسيسكو ،يلبون اآلن
على وجــه التحديــد طلبات
املشترين الصينيني.
ووفقا لتقرير اجلمعية الوطنية
للوســطاء العقاريــن ،بلــغ
متوســط ســعر املنزل املباع
للمشــترين الصينيــن فــي
الواليــات املتحــدة  439.1ألف
دوالر خالل العام املاضي مقارنة
بـ 530ألف دوالر في عام .2017
ويــرى عاملــون فــي القطاع

العقاري ،أن منطقة خليج سان
فرانسيســكو ،املوقع املفضل
للمســتثمرين الصينيــن،
تواصل جذب مشــتري املنازل
الصينيــن الذين حتولــوا إلى
مستويات جديدة من العقارات
املنخفضة السعر.
وقالــت كانغ ني يــوان ،مديرة
املبيعــات اإلقليميــة جملموعة
«أيه ســي إي كابيتال غروب»،
وهــي شــركة عقاريــة يوجد

مقرهــا فــي مقاطعة ســان
ماتيو ،إن كاليفورنيا ،وخصوصا
منطقــة اخلليــج ،ســتظل
املنطقة املفضلة لدى مشتري
املنازل الصينيني.
وأشــارت كانــغ ،إلــى عــدة
عوامــل تلعــب دورا ،مثــل
النمو االقتصــادي في الوالية،
والطقس اجليــد والنقل اجلوي
املريح ،والتركز الكبير للجاليات
الصينية.

أشار إلى ضرورة تطوير البنية التحتية

تقرير إماراتي :السوق العقاري العراقي بات أكثر نضجًا لتحفيز الشركات االستثمارية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يحظى االقتصاد العراقي في الوقت
الراهــن بحجم فــرص كبير على
الصعيد االســتثماري وبالشكل
الذي أصبح حافــزا ً إضافيا ً جلميع
املستثمرين والشــركات للدخول
في هذه الســوق الواعدة وبخاصة
شــركات التطوير العقــاري ،في
الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى
إعادة تطويــر للعديد من اخلدمات
علــى مســتوى البنيــة التحتية
واجملــاالت الصحيــة والتعليمية
واخلدمية اخملتلفة كافة.
ويقول التقرير العقاري األسبوعي
لشركة املزايا القابضة ،أن شركات
التطوير العقاري العاملة لدى دول
مجلس التعــاون اخلليجي واجملاورة
للعراق متتع بخبرات كبيرة ولديها
مــن املقومات مــا يؤهلها للعمل
واالسهام في إعادة إعمار القطاع
العقاري وتطويــر البنية التحتية
فــي العراق ،هــذا إضافــة إلى ما
تتمتع به هذه الشركات من مراكز
مالية قوية جتعلها قادرة على اجناز
جميع أنواع وأحجام املشاريع التي
يحتاجهــا االقتصــاد العراقي في
الوقت احلالي.
وأشــار تقرير املزايا إلى أن شركات
التطوير العقاري على مستوى دول
املنطقة كانت قــد اتخذت قرارات

بالتوجــه نحو البحــث عن فرص
استثمارية على مستوى املنطقة
والعالم خالل الســنوات القليلة
املاضية وذلك بهدف االستفادة من
الفرص املتاحة خارجيا ً واالستحواذ
على مزيد من احلصص الســوقية
اجليــدة التي تفرزها قــوى العرض
والطلب من فترة زمنية إلى أخرى،
يضاف إلى ذلك فإن هذه التوجهات
كانــت مدفوعــة بتراجــع وتيرة
النشــاط العمرانــي واالقتصادي
القتصــادات دول املنطقــة نتيجة
التراجــع املســجل على أســعار
النفــط وعوائده والــذي أثر بدوره
على وتيرة النشــاط العمراني مع
االخــذ بعــن االعتبــار أن التطور
املســجل على أداء عــدد كبير من
شــركات التطويــر العقــاري قد
أهلها للمنافســة على املستوى
اخلارجي لتنفيذ مشــاريع طموحة
وبالتالي فإن العديد من شــركات
التطوير العقاري باتت تتمتع بهذه
االمكانيــات وقادرة علــى تقدميها
لكافة االقتصادات اجملاورة مبا فيها
االقتصاد العراقي والذي هو بأشد
احلاجة إلى هذه االمكانات واخلبرات
االســتثنائية ملعاجلــة االختالالت
القائمة لــدى القطــاع العقاري
والتجاري واالستثماري.
وبحسب التقرير خطوات شركات
التطويــر العقــاري العاملة لدى
اقتصــادات املنطقــة ذات النمو

أحد املشاريع االستثمارية العراقية

الســريع لالجتــاه تتســارع نحو
االقتصاد العراقي لالستحواذ على
أكبــر قدر من فرص االســتثمارية
ضمن شــتى اجملــاالت ،فــي ظل
عمليات التكويــر والتحفيز التي
يخضع لها االقتصاد العراقي بعد
حالة عدم االستقرار التي شهدها
في مختلف املدن الرئيسة.

وتشــير البيانــات املتداولة إلى أن
حجم التبادل التجاري غير النفطي
بني العراق واالمــارات وصل إلى 11
مليار فــي نهاية العام  ،2016فيما
تقدر االســتثمارات االماراتية في
العراق بنحو  7مليارات دوالر تتركز
غالبيتهــا لدى القطــاع العقاري
والقطاع النفطي ،في املقابل فقد

بلغ التبــادل التجاري بني االقتصاد
العراقي والســعودي  23مليار ريال
خالل السنوات العشــرة األخيرة،
مع توقعات بارتفاع هذه األرقام في
ظل التطور املســجل على احلراك
التجاري واالســتثماري في الوقت
الراهن وفي املستقبل القريب.
في املقابل ،أظهــرت االحصائيات

أن الســوق العقــاري فــي العراق
يواجــه أزمة ســكنية كبيرة منذ
عدة ســنوات تترافق مع منو كبير
في أعداد الســكان والذي جتاوز 38
مليون نســمة ،وفــي الوقت الذي
يسجل فيه السوق العقاري املزيد
من االرتفاعات على مؤشــر أسعار
العقارات لدى املدن الرئيســة وفي
مقدمتها العاصمــة بغداد ،األمر
الــذي أدى إلــى انخفاض نســبة
التملك لــدى املواطنني العراقيني،
إضافــة إلــى احلاجة املاســة إلى
مشــاريع املياه والصرف الصحي
والبنية التحتيــة اخلاصة بقطاع
توليد الطاقــة الكهربائية وقطاع
التعليم ومشاريع اجلسور والطرق
علــى امتــداد الدولــة ،إذ تتجاوز
القيمة االجماليــة التي حتتاجها
مشــاريع إعادة االعمــار نحو 88
مليار دوالر ،والتي قد بدأت بالفعل
وجرى اجناز مئات املشــاريع اخلاصة
بإعادة االعمار واعادة تأهيل قطاع
اخلدمات ،في حــن تنتظر الكثير
من املشاريع احلصول على االموال
التي تعهد بهــا املانحون الدوليون
والتي تقدر بـــ  30مليار دوالر جرى
رصدها لدعم  200مشروعا ً إلعادة
االعمـار.
ونوه تقرير املزايا إلى أن حزم تشجيع
االستثمار اجلاري تنفيذها وتطويرها
في العــراق والتي تعتمــد عليها
الدولــة وتقدم لها التســهيالت

كافة للشركات للعمل من خاللها
بحرية وأمــان تهدف إلى إعادة بناء
خال من الديون واالقتراض
اقتصاد
ٍ
من اخلارج ،والهروب قدر املستطاع
مــن األعباء املاليــة اإلضافية غير
مرغوب بها خالل فترة إعادة االعمار
بشكل خاص.
يشــار هنا إلى أن التطوير العقاري
يعد واحــدا ً من أكثــر القطاعات
نشاطا ً على مستوى دول املنطقة
واحد اهم قطاعات االســتثمارات
املربحة بالرغم مــن حالة الركود
املسجلة مؤخراً ،ويحظى عدد كبير
من شركات التطوير على مستوى
املنطقــة مبحافظ عقارية متنوعة
تضم مشــاريع تطويــر االراضي
والعقــارات الســكنية والتجارية
ومرافــق الضيافــة والترفيــه
واجملتمعــات املتكاملــة ،وبالتالي
فإن قدرتها على استنســاخ هذه
التجارب املتنوعة والناجحة ضمن
الســوق العقــاري العراقــي تبدو
منطقية وقابلــة للتطبيق في أي
وقت.
ويقــول تقريــر املزايــا أن املناخات
االســتثمارية والعمرانيــة باتــت
ناضجــة أكثر مــن أي وقت مضي
لــدى كافة األطــراف وتســتعد
اســتعدادا ً جيــدا ً خلــوض جتارب
استثمارية عقارية ناجحة ومربحة
متوســطة وطويلــة االجل ضمن
أسواق جديـدة.

اعالن
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ثقافة

دراسة

قراءة في مجموعة «وجوه ملونة« لرجاء الربيعي
أحمد دوحي
لطاملا اســتعذب القــارىء النص الذي
يتفاعل مع متطلبــات اعماقه الباحثة
عما ميطرها بشــذا يفعم الروح ويغمر
ّ
االرجــاء بالعذوبة والبهــاء ،حتى إن جاء
النص ال يتعامل مع الربيع بل مع اخلريف،
أو غابت الرياض والبساتني وكان بديلهما
احلزن والشجن  ..ولشد ما يعجب املتلقي
ذلــك البوح القادم مــن مواويل الصدق،
وترانيم االصابع العازفة بإتقان عند مرفأ
احلنني نشــيد انتظار الوجوه التي غابت
وهامت الروح بحثا ً عنهــا  ...وهو النص
املؤثر ذلك الذي يجيء بأجنحة الشعرية
ويحط علــى هامــة الشــغف والوله
فيطلق تغريدته ،ويبعث رسالة الكلمة
احململة بثمار اإلدهاش!  ...فمن يجيد كل
هذا التوصيف غير املرأة املعجونة بعبير
احلنني وحناء الرقة ،حتــى لتغدو مفردة
الشــعرية في النص االدبي بنســبتها
الكبرى من ملكية املرأة االديبة ،شــاعرة
اوساردة؟
تتقدم هذه الكلمات وهذا البوح القرائي
بعــد االنتهاء مــن مطالعــة اجملموعة
القصصية (وجــوه ملونة) للقاصة رجاء
الربيعــي التي جاءت مبائــة صفحة من
احلجم املتوســط واثنــن وثالثني قصة
ميكن تصنيفها بالقصص القصيرة جدا ً
َ
مبنظوري اخلاص ونظرتــي
لهيكلية هذا
النمط من الكتابة السردية.
ولقــد تقدمــت اجملموعة رؤيــة للناقد
جاســم عاصي يشــير بها الى متاسك
النص ،أي نص ،بقدرته (على تقدمي نفسه
من خــال التزامه باألســس الفنية من
جهة ،وتقدمي ما يولد قناعات موضوعية
من جهة اخــرى ،وبهذا يكون مثابة نص
حامــل لقضية تخــص الوجــود العام
واخلاص لإلنسان) ص.5

أما رؤيته لنصوص الربيعي فيشــبهها
(بإيقاعــات ملعزوفة يتشــكل قوامها
من جمل موســيقية حتكم االداء ،كل
جملــة فيها مســتقلة بذاتهــا ،وفي
الوقــت نفســه تتناغــم وتندمج مع
مجموع القطع املوســيقية مبا يشكل
ُكال ً متماســكاً ).ص ،5وهذا ما يحسب
لصالــح الكاتبة التي يــرى الناقد انها
اجادت وجنحت.
النصوص ..الهوية
تشــكل نصوص الكاتب في معظمها

تتقدم هذه الكلمات وهذا
البوح القرائي بعد االنتهاء
من مطالعة المجموعة
القصصية (وجوه ملونة)
للقاصة رجاء الربيعي التي
جاءت بمائة صفحة من
الحجم المتوسط واثنين
وثالثين قصة يمكن تصنيفها
بالقصص القصيرة جداً
بمنظوري الخاص ونظرتي
َ
لهيكلية هذا النمط من
الكتابة السردية

هويتــه ورؤاه ،وتعكــس ثقافتــه من
خــال املوضوعــات التــي يختارها أو
اللغة التــي يوظفهــا ،فالهوية مبثابة
الســمة التي متنحنها شهادة التعرف
على الكاتــب كقــراء ،وجتعلنا نتوقف
لنقيس املدى الــذي يقربنــا او يبعدنا
عن ذوقــه التدويني وثقافتــه املعرفية
مثلمــا نحــدد ســعة امكانيته على
جذبنا الى منظومته االدبية أو ابتعادنا
هاربــن ،وهذا ما وضعته الربيعي نصب
انظارهــا كما يبدو ،فقدمت نفســها
بهوية أدبية صريحة وصادقة ،وتقدمت
الينــا بخطى تتســاوق عندها الصورة
متمثلة بالفكرة ،ومعها اللغة تتصف
باللطافة والصفاء والوضوح ،تاركة لنا
قطف ورود املتعة القرائية التي هي في
االصل متعــة الكتابة التي تتصف بها
الربيعي ،فـــمتعة القراءة كما يشــير
لها غاستونباشالر في كتابه جماليات
املــكان (تبدو انعكاســا ً ملتعة الكتابة،
وكأن القارىء هو شبح الكاتب) ،تشبيه
يحاذي الواقع املاثل ،ولطاملا متنى القارىء
نفسه أن يكون هو الكاتب مبا كتب ،وما
عرض.
املرأة  ..اللوعة املستدمية
ال تشذ الربيعي ككاتبة وكإنسانة عن
اقرانها من النساء الكاتبات ،وخصوصا ً
العراقيــات منهن ،فــي التعبير والبوح
الصادقني وهي تدعو القلم الى التدوين،
وقد جعلت من احللم مفردة قاموســية
في حياتهــا ،لكنه حلــم مقموع في
النهاية ،ال يتحقق كمــا ارادت بل كما
اراد القــدر االجتماعي القاســي ،إنها
ابنــة الواقــع ،تتلظــى بالنيــران كما
تتلظــى غيرهــا فال تعرض ســعادة ال
وجــود لها اصال ،وال جتاهر بســرور ال أثر
له فــي الواقع اليومي التفصيلي .فهي
حتمل هما انسانيا ً يســري في االعماق

متابعات

غالف اجملموعة

فتدع اللغة تتولى جتســيده صورا ً كما
هي بعيدا ً عن رتــوش التزويق والتعديل

واحلذلقــة ،إنها تقول املعانــاة ،الذاتية
منها واالجتماعية ،فصورة تلك اجلريحة

التــي انتظرت الغائب ،في نص « عندما
دقت ساعة الكريســمس» ،ولم يجيء
رســمته لغة الربيعي اصــدق وأجمل
تصوير ،فاجلريحة هنــا تنتظره بلوعة،
ويحملها احلنــن الى الغائــب البعيد
بينمــا هو داخل دائــرة الغواية ،متأبطا
كتاب النســيان ومعتاشا ً على (مشرب
يوزع املشــاريب الكحولية مجانا ً  ....مع
بائعة الهوى كارولني ذات الشعر اجملعد
والغمازتــن الناعســتني) ص ،14وهي
نفســها املعاناة في نص « مزق ملونة «
(مرت اللحظات بطيئة  ...فرحها املمزق
واحالمها التي تبعثرت وتالشــت ،مزق
ولهها الذي أمسى فجأ ًة
اوراقه امللونةُ ،
لوع ًة مرتد ًة إلى عمق روحها واضطراب
ذاكرتها ).ص ،12ونــص « خياالت امرأة
عاشــقة « (ضباب يلتف كجلباب على
تفكيرهــا ،الوجــود يضمحــل ،تصدع
حائــط صبرها املتني من نــدب حظها
وضربها عليه بكفيهــا ،رفعت وجهها
للســماء وغمغمت بكلمــات مبهمة
تبعتها حسرة طويلة ).ص17
وكنت آمــل ان تتقدم الربيعي بنصوص
تقدم فيها شــموخ املــرأة وصالبتها،
وعنادها في اثبات شخصيتها كمخلوق
ال نقص فيه ،تتســاوى فيه مع الرجل،
وتناضل من اجل كســر شوكة اولئك
الذيــن يطيحــون بهيبتهــا وخلقها
وكرامتهــا لتكــون نصوصها خطابات
التحدي ،ومنشــورات جتاهــر بكفاحها
من أجل سن قوانني املســاواة والعمل
مع الرجل سويا ً من اجل البناء وصناعة
السعادة.
ولكــن ال بأس فهي اجملموعة الســردية
االولى  ..انها االفضــاء الذي بنى وجوده
على ذاتية تختــزن معاناة وألم ،وتراكم
جراح فوق جراح.

شعر

إقبال كبير على جناح دار الشؤون الثقافية جرف وطن
العامة في معرض بغداد الدولي للكتاب
حسين نهابة
تواصل دار الشــؤون الثقافية العامة في
معرض بغــداد الدولي للكتــاب إليصال
مطبوعاتهــا إلى القــارئ الكــرمي ،من
كافة شــرائح اجملتمع اخملتلفة واملثقفني
واملهتمــن من كافــة البلــدان العربية
ورفدهــم بكل ما هو جديــد من صنوف
املعرفــة واإلبداع ،حيث يهــدف جناح دار
الشــؤون الثقافية الســعي الدائم على
تقدمي خدماتها الثقافيــة لعموم القراء
وبخصم  40%و 60%من سعر الكتاب.
وشــهد جناح الدار إقباال كبيــرا والفتا
للنظر لتنــوع الكتــب املعروضة بكافة
احلقول الفكريــة والعلمية واالقتصادية
واالجتماعية إضافة إلى اجملالت الرصينة/
مجلــة املــورد /مجلــة األقــام /مجلة
الثقافــة األجنبيــة /مجلة أفــاق أدبية/
مجلة الثقافة التركمانية /مجلة التراث
الشعبي /وسلسلة أخرى.
هــذا ما وفر فرصة مثاليــة لرواد املعرض
القتناء ما يالئــم توجهاتهم حيث كرس
هذا الكرنفال العراقــي للقيم املعرفية
والعلمية واإلنســانية التي من شأنها أن
حتطم جــدران اليأس وتقتلــع اجلهل من
جذوره وحتث بقوة على التفكير االيجابي
الذي يعجل في مللمة جراحات هذا الوطن
لترتفع رايات احلب والسالم ،وهذا ديدن دار

الشؤون الثقافية العامة باعتبارها صرح
ثقافي معرفي جمالي يدفع اجملتمع إلى
رؤية اشــد حتوال تساهم في تشييد أفق
إبداعية مغايرة باجلهد العقلي واملعرفي.
كما شــهد جناح الــدار برامج ثقافية
متنوعــة ونــدوات وأمســيات وحفالت
توقيع بعرس ثقافــي يلتقي فيه طالب
املعرفــة والثقافة واألدب بصناع الكتاب
من مختلــف دول العالــم لتنبثق من
خاللــه ورش ثقافية لتضيــف لبنة إلى

ســابقاتها في ربط الثقافة العراقية مبا
هو جديد من نتاجات العلماء واملثقفني
واألدباء.
كما مت توقيع أبرز نتاجات األدباء واملثقفني
ومنهم الشــاعر الدكتور حســن عبد
راضي وحفل توقيــع مجموعته (كتاب
الظالل) وحفــل توقيع كتاب (الشــعر
السياسي العراقي في القرن العشرين)
للدكتور جابر اجلابري الوكيل األقدم في
وزارة الثقافة.

قد تفق ُد االشياء جوهرها
حقيقتها
كأن يكون ملء هذه االرض نساء
ولكني اراها فارغة
كنت
ومن قبل كانت ممتلئة ،ألنك
ِ
او كأن تكوني موجودة
وقريبة
ولست لي أيضا ً
ِ
عدت حبيبتي
أنت ما
ِ
ِ
كنت حبيبتي
وليتك ما
ِ
كوني حبيبة ميتة
وسيكون األمر اخف وطأة
على قلبي.
وطن ضائع
وغابة ضائعة معه
كل شيء صار بال معنى
بدءا ً من نشرة االخبار
وحصاد املوتى
مرورا ً باحلديث عن منسوب االمطار
واحصائية الغرقى
وانتها ًء بوجهك
انا الرجل الواقف على
شفا جرف وطن
فأنهار بي الى درك سقر
حيث ال بيت هناك
وال سكن
أنت
وال هناك ِ
انت
هل تدركني ،يا ِ

من اعمال الراحل احمد الربيعي

فداحة مصيبتي؟
كانت هذه الصورة لي
هل
ْ
واني هذا املُتأبط بندقية
والقائل في حب الوطن
كالما ً سخيفا ً عن التضحية والفداء
واملوت دون ترابه؟
عيناك حقاً؟
هل تلك هما
ِ
وهل قصيدة الشعر املكتوبة فيهما
من نظمي؟
قلت من قبل اني احبك
وهل ُ
واني على العهد
انتظارك ابد اآلبدين؟
وفي
ِ
هل تعرفني ان اكثر ما يُوجع الرجل

ليس تقاعد فحولته
امنا تقاعد عاطفته
عطرك
ان ال يعنيه
ِ
كحلك،
ال يُغريه
ِ
لم يتع ّرى مبكر
ال يفهم َ
صدرك
نصف
ِ
ويتلوى كأفعى جائعة
كتفك
خيط احلمالة على
ِ
تصوري ان يكون كل ذلك عنده
مساويا ً لنشرة االخبار
وكوب الشاي البارد
ونسبة مياه االمطار
واحصائية املوتى.

ترجمات

مختارات من ديوان شمس تبريزي (موالنا جالل الدين الرومي)
ترجمتها عن الفرنسية:
عائشة موماد
)1
من ال يحمل في قلبه أثرا لهذا العشق
غلفه بالسحاب ألنه عدو القمر
فلتجف الشــجرة التي ال تنمو في هذا
البستان
حتى احلبيب الغالي ،فليصر حقيرا إن لم
يجلس حتت ظل هذه الشجرة
فارق كل من كان غريبا عن هذا العشق،
حتى وإن كنت يتيما
ألن الغريب عن هذا العشق ،لن يكون لك
أبا وال قريبا
في دين العشاق ،مريضة حتى املوت
تلك الروح التي ال يســوء كل يوم حالها
من هذا األلم
إن رأيت هذا الشحوب على وجه ما

فاعلم أنه في احلقيقة خارج دائرة حال
البشر
إن رأيت غصنا محمال بعقد العشق
ضمه بــن ذراعيك ،ألنه ليس محمال إال
بالسكر
لقد أســرك شــمس احلق التبريزي في
شباكه
فال تنظر ميينا وال يســارا ،فالهروب غير
ممكن
)2
الوقت تأخر ،والشمس قد دخلت للجب
انهضي أيتها النجمة السعيدة ،فهذا
أوان ظهور القمر
خد الكأس أيها الســاقي ،وأيها احلارس
اصعد إلى السطح
ويا روحي القلقة ابتعدي ،فاحلبيب يريد
البقاء وحيدا
دمعة حترق اجلفن ،وصبــر مت َعب يحرق
حصاد احلياة
وعقل ي ُ َعلــم الطريق :كل ذلك قد ضل

في هذا الليل
الليــل كعبد أســود ،يعلــن عن دخول
القمر ،عن دخول ذلك اجلمال إلى خيمته
والعب الشطرجن سعيد باحتالل بيدقه
مكان امللكة
فما أشــد ســعادة من يصير ملكا في
ظل جمال مبارَك
)3
القلب احلزين ال يُعد قلبا
أمام وجهه املستنير بالفرح األبدي
القلب ال يحزن وال یقتات على الدموع
هو ببغاء جميل ال يأكل إال السكر
أنت يا من طريقك مليء بالعقبات؟
قلد الشجرة القوية باألصل ال بالفرع
)4
في هذه الــدار أيها القلــب ،تكون تارة
ظاملا وعادال تارة
غادرها ،فهذه الدار دارنا
أنت كالريح ،تكون تارة حارا وباردا تارة
اذهب حيث ال حر وال برد

تريد إخفائي عن العيون
لكنني النهار ،وال أحد يستطيع جتاهل
النهار
أنت من يوزع ماء اجلدول
والروح التي هي محيط ،ال ميكن أن ُتصر

في اجلدول
لك ريش وأجنحة كالطير
فلماذا ينشــغل بــال النــاس بالريش
واجلناح؟
يصير النجس طاهرا في جدولنا

وتصير البعوضة بازا وعنقاء
احمل الدف واجته إلى السوق
وأشهر أمام اجلميع جمال يوسف
مزقت حجاب الشرف واالدعاء
لقد
ُ
ألن روحي قد فرت بعيدا عن نفسها.
)5
صحراؤنا بال حدود
وقلوبنا وأرواحنا بال راحة
العالم بأسره مليء بالصور واألشكال
لكن من بني هذه الصور ،أين هي صورتنا؟
عندما ترى رأسا مقطوعة على الطريق
وهي تتدحرج نحو حقلنا
اسألها ،اسألها عن أسرارنا
لكي تعلم منها لغزنا اخلفي
هل يستطيع أحدهم احلضور
ليكون قادرا على سماع منطق طيورنا؟
هل يستطيع الطير التحليق
حامال طوق سر سليماننا؟
ما القول وما الفكر؟ فمثل هذا احلديث
قد تعدى منا القدرة واحلدود

كتب
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــالل طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

حترير العراق
عملية حترير العراق
* كيــف جرت التحضيــرات لعملية
حترير العراق؟
 فــي نيســان عــام  2002دعينا أناومسعود البارزاني الى اميركا وإلتقينا
هناك بوفد أميركي عالي املستوى ضم
ممثلي العديد من املؤسسات الرسمية
مثــل البيــت األبيــض والبنتاغون و
اخلارجية واخملابــرات املركزية ،و أبلغونا
بإســتعدادهم للتعاون على شرط أن
يؤســس في العراق نظــام دميقراطي
إحتــادي .بحثنــا معهــم الفدراليــة
فوافقــوا علــى تثبيتها في دســتور
العــراق .وبعد هذا اللقــاء ذهبنا مرة
أخرى فــي آب من ذلك العــام برفقة
وفــد عراقي الــى واشــنطن وبحثنا
معهم املواضيع الســابقة نفسها و
أبلغناهم بإســتعداد قــوى املعارضة
العراقيــة للعمل معهم إلســقاط
النظام و أبدينا جاهزيتنا للمشــاركة
في إنتفاضة العراقيني .وقلنا لهم بأن
حترير العراق عملية ســهلة ألن صدام
ضعيف حاليا و سيســقط بسرعة،
ولكن حكــم العراق بعد ســقوطه
أصعب وال تســتطيع اميركا وحدها
أن تديــر احلكم فيه ،وعليــه يجب أن
تتعاونــوا مع قــوى املعارضة الفاعلة
علــى األرض العراقية ،وقــد أظهرت
األحداث الالحقــة صدقية طروحاتنا،
و خاصة فشل اإلدارة االميركية بإدارة
شؤون البالد بعد سقوط نظام صدام.
*ومــا كانت حجج اميركا إلســقاط
النظــام ،ومــاذا حصل في مســألة
البحث عن األسلحة الكيمياوية؟
 كانــت إحــدى شــعارات احلملــةاإلنتخابية للرئيس جرج بوش هي دعم
املؤمتر الوطني العراقي و القانون الذي
صدر عــن الكوجنرس ملســاعدة قوى
املعارضة العراقية إلســقاط النظام،
وإنتقد موقــف الدميقراطيني املتخاذل
و عــدم تأييدهم لذلــك القانون .أما
مســألة األســلحة الكيمياويــة و
البيولوجيــة و حترشــات و تهديدات
النظــام العراقــي جليرانه و شــعبه،
فقد إســتخدمتها اإلدارة لتشــويه
سمعة النظام أمام الشعب األميركي
وتهيئة األجواء لقبول مخطط احلرب
إلسقاطه وإســباغ نوع من الشرعية
على احلملــة االميركية ضــد صدام،
ولذلــك أعتقد بأن الهدف الرئيســي
لإلدارة هو إسقاط النظام الدكتاتوري
في العراق.
*هــذا يعني بأن مســألة إســقاط
النظــام كان ضمــن األهــداف
اإلســتراتيجية للرئيــس األمريكي
جورج بــوش االبــن ،وأن األســلحة
الكيمياويــة كانت مجــرد خدعة و
حجة يتستر خلفها؟
 ال أستطيع احلكم على ذلك ،ولكنيأعتقد بأن البحث عن تلك األســلحة
كانت وسيلة لبلوغ غاية محددة ،فقد
ظنوا بأنه في حــال قضوا على صدام
فلن تبقى تلك األســلحة الكيمياوية
والبيولوجيــة بحــوزة العــراق ،ولن
تســتطيع القوى اإلرهابية في العالم
أن تلقى الدعم اللوجستي من العراق
وستنتهي أيضا تهديدات صدام لدول
اجلوار والعالــم ،و ولذلك فإن القضاء
على صدام يعني نهاية تلك اخملاطر.
* وما كان دور اإلحتاد الوطني في تلك
احلرب؟
 قام اإلحتاد الوطني بعدة أدوار مهمة ،منها:
أوال :كان هناك تعــاون جاد بني اإلحتاد
واميــركا و بادر اإلحتاد باإلتصال ببعض
القيادات العســكرية داخــل العراق و
شــجعهم على التعاون مــع اميركا
ســواء عبر نقل األخبــار و املعلومات
اإلســتخبارية عن اجليــش العراقي و
حتركاتــه أو نقل األخبــار العامة عن
األوضاع الداخلية.
ثانيــا :ضيفنــا العديد مــن وفودهم
القادمة الى كردســتان ،و هيئنا لهم
اإلتصــال بعــدد من ضبــاط اجليش
العراقي ،وشــكرونا علــى تأمني تلك
اإلتصاالت.

حتبان بعضكما بعضا ،ها أنا أنسحب
من اآلن فهنيئا لك بها" .إسمع صالح
الدين ،في زمننا لم تكن عالقات احلب
كمــا هي اليوم ،فاحلب فــي زمننا هو
عالقة روحيــة خالصة ،صافية ونقية،
ولم تتجــاوز العالقة حدود املصافحة
والسالم ،وبدأت عالقة أخرى مع إحدى
زميالتي باجلامعة ووصلنا الى حد إتخاذ
القرار بالــزواج ،ولكنها كانت مطيعة
لوالدهــا جــدا و وقعت حتــت تأثيره،
ولذلك حني ذهبت الى ســفر ورجعت
وجدتها تزوجت بأمــر والدها و تخلت
عني .هاتان قصــص حبي و غرامياتي،
وكانت هناك فتيات أخريات أحببتهن
من طرف واحد ،أو هن أحببنني وأنا لم
أحبهن أو أجتاوب معهن.

محسن عبداحلميد

جالل طالباني وزوجته هيرو خان مع جنليهما بافل وقوباد في القاهرة عام 1974

في نيسان عام  2002دعينا أنا ومسعود البارزاني الى اميركا وإلتقينا هناك
بوفد أميركي عالي المستوى ضم ممثلي العديد من المؤسسات الرسمية مثل
البيت األبيض والبنتاغون و الخارجية والمخابرات المركزية ،و أبلغونا بإستعدادهم
للتعاون على شرط أن يؤسس في العراق نظام ديمقراطي إتحادي.
كما أننــا تعاونــا معهــم بالتحرك
ضد جماعــة أنصار اإلســالم وكانوا
راضني عن هذا التعــاون الذي أدى الى
القضاء على هذه الزمرة اإلرهابية ،ثم
ساعدناهم في حترير كركوك واملوصل
وخانقني ومناطق أخرى وحررنا معظم
تلك املناطــق بقواتنا ثم ســلمناها
إليهــم إلدارتهــا .وبذلك أســتطيع
القول وهم يعترفــون بذلك ،بأنه من
بني جميع قوى املعارضــة العراقية و
القوى الكردية إنفــرد اإلحتاد الوطني
بالتعاون اجلدي واملثمر وأنه القوة اجلادة
في معارضتها لنظام صدام ،ولم تكن
له أية عالقات ذيليــة بالنظام ،وحارب
نظام صدام بكل صــدق وقوة ولذلك
تعــاون مبثل تلك الروحيــة مع اميركا
إلسقاط النظام.
* وهــل كانت هناك أيــة إتفاقات بني
اميركا واإلحتاد الوطني و البارتي حول
مصير الكرد و قضيتهم بعد سقوط
النظام.
 نعــم كان هناك إتفــاق و جرى ذلكسواء في إجتماع نيسان عام  2002أو
الحقا في مؤمتــري لندن وصالح الدين،
فبشكل رسمي إعترفت اميركا باحلل
الفدرالــي للقضيــة الكرديــة ،حتى
أنهم في لقاءاتنــا الثنائية و الثالثية
أكدوا دوما تأييدهم لنضال شــعبنا
و وقوفهــم الــى جانبنا لبنــاء عراق
دميقراطي فدرالي.

ولكني أعتقد أنهم لم تكن لديهم أي
خطة أو مشروع إلدارة البلد؟
* وملاذا برأيك تــزداد و تتصاعد حاليا
مقاومة االميركان في وسط و جنوب
العراق؟
 لســت مع هذا الطرح ،وأن يقال بأناملقاومــة تتصاعد .أعتقــد بأن قوات
املقاومــة تأتي من عدة أطــراف ،أوال:
من جماعة أنصار اإلسالم ،ثم جماعة
القاعدة ،ثــم املتطرفــني الوهابيون،
وأخيرا مــن فلول البعــث الصدامي،
وهؤالء يتوحــدون ويتحالفــون فيما
بينهم ،أنظر من زاوية محددة ســترى
بــأن املقاومة تتركز في مثلث ســني
يبــدأ من ســامراء وميتد الــى (البلد)
غربي بغــداد و من هناك الى الفلوجة
و الرمادي ،و تخلو بقية املناطق األخرى
من أية مظاهــر للمقاومة .واألعمال
التي تقوم بها تلك األطراف هي أعمال
إرهابيــة والتعدو غيــر ذلك فال عالقة
لها مبقاومة الشــعب العراقي ،بل ما
تفعله التعدو سوى بكاء على فقدان
الســلطة وكذلك حقدا على اميركا
وحلفائها الذين أسقطوا نظام صدام.
* وملاذا ترشــح خمسة أعضاء فقط
جمللس احلكم ،هل يتناســب ذلك مع
احلجم الكردي بالعراق؟
 نعم هذا صحيح فالعدد اليتناسبفعال مع حجمنا ،وقــد إعترضنا على
تخصيص تلك النســبة ،وكتبنا أنا و
مسعود البارزاني رسالة الى برمير وقلنا
يجب إضافة عضــو آخر ليكون العدد
ستة أشخاص ،وليكن في علمك بأن
العدد احلالي ليس خمسة ،بل هم في
احلقيقة ستة من الكرد ،فلو نظرت الى
التركيبة احلاليــة من اجلانب القومي
فــإن الدكتــور محســن عبداحلميد
رئيس احلــزب اإلســالمي العراقي هو
كردي األصل .ولكن النسبة الرسمية
املعتمدة هي خمسة أعضاء فقط.

* وهــل توقع مام جالل أن ينهار نظام
صدام بتلك السرعة التي رأيناها؟
 نعم ،كنت أتوقع ذلك فحني سألنيرامســفيلد بكــم تقدر املــدة التي
ستستغرقها عملية إسقاط النظام،
أجبته "اســبوع الى اسبوعني" وكان
هناك مــن يقدرها بأكثر من املدة التي
حددتهــا ،ولكني أصريــت وقلت "ال
يستطيع الصمود أكثر من الفترة التي
حددتها" .وبنيت حدسي على ضعف
اجليــش العراقــي وإنهيــار معنوياته
وفرار كثيريــن من جنــوده وضباطه،
ومن بقــي منهم ســيعود الى بيته
مع إنــدالع احلرب .وهكذا حني إندلعت
احلرب تخلت نسبة سبعون باملائة من
القوات املســلحة عن مواقعها وعاد
املراتــب والضباط الــى بيوتهم ولم
يقاوموا.

* وملاذا شــاركتم أنت ومســعود في
مجلس احلكم ولم ترشــحوا ممثلني
عنكما؟
 كان ذلك بطلب من االميركان ،قالوالكي تكون للمجلــس هيبة وإحترام
يجب أن تشاركا بنفسيكما.

* وهل كانت لــدى قوات التحالف أي
مشــروع ملا بعد سقوط صدام ،وفي
حال النفي ملاذا لم يكن لديهم مثل
هذا املشروع؟
ال أعرف ملاذا لم تكن لديهم مشروعامحددا ،بإمكانك أن تسألهم بنفسك،

* وملــاذا رضيتــم بوزارتــني لكل من
اإلحتاد و البارتي و لم تطلبوا أكثر؟
 فــي البداية خصصــواال لنا خمسوزارات ،وإتفقنا أن نوزعها بحيث تذهب
وزارتــان لنا و إثنتان الى البارتي و تبقى
واحدة نخصصها لشــخصية كردية

مســتقلة ،وكان رأينا و مع البارتي أن
نعطيهــا الى احلزب اإلســالمي لكي
تتعادل الكفة بني الســنة و الشيعة
داخل مجلس احلكم.
* وملــاذا من بــني الوزارات الســيادية
و املهمــة حصل البارتــي على وزارة
اخلارجية؟
 أنا ال أهتم بهذه املسائل ،فأنا أعتقدبأن الوزارتــني اخملصصتني لنا مهمتان
أيضا ،كانــوا بالبارتــي يتطلعون الى
اخلارجية فأعطيناهم ،وبالنســبة لي
كنت أرى أن املهم هو أن يتسلم الكرد
وزارة اخلارجية واليهمني من يكون على
رأسها ،ثم أن املناصب ال تدوم دائما.
* وكيف ترى التعايش الســلمي بني
الكرد و العرب في العراق اجلديد؟
 إذا إتفقنــا ووفقنا في حتقيق تعايشســلمي حر و إختياري وعلى أســاس
اإلعتــراف باحلقوق القوميــة الكردية
وتوصلنا الــى صيغة متفــق عليها
لتثبيت الفدرالية ،عندها نســتطيع
أن نتعايش معــا ،وإال فــإن التعايش
سبكون صعبا.
* وكيــف تفهمــون الفدراليــة ،هل
ستكون على أساس جغرافي أو غير
ذلك؟
 أنا أفهم الفدرالية لكردستان العراقبأن حتدد حدودها اجلغرافية على إمتداد
جبل حمريــن وصوال الــى نهر دجلة،
ومن هناك الى نهاية النهر ،وأن توضع
تلك احلدود حتت إدارة ســلطة حكومة
منتخبة من الشــعب بكردستان ،وأن
تتمتع تلك احلكومة بسلطات كاملة
ماعدا إدارة شــؤون اجليش و العالقات
اخلارجية و املالية العامة ،هكذا فهمت
الفدرالية.
* وماهــو الدور الذي ميكن للشــعب
الكــردي أن يلعبــه داخــل البرملــان
القادم في العراق؟
 هناك عــدة أدوار التي ميكن أد يؤديهاالكرد ،وهي:
أوال :ينتخب ممثليــه بحرية في جميع
املناطق الكردستانية اخملتلفة.
ثانيــا :في املناطق غيــر الكردية التي
تتنافــس فيهــا القوائــم واألحزاب
بإمكانهم أن يتحالفوا لترجيح كفة
على أخرى ،مثــال ،هناك عدد كبير من
الكرد فــي جنوب بغداد وبإمكانهم أن
يقومــوا بدور في حتقيق تــوازن القوى
هناك.
ثالثا :حني يدخلون البرملان يستطيعون
أن يقوموا بــدور فاعل في تشــكيل
حتالفات سياســية ،أو الوقــوف الى

جانب القوى األخرى أثنــاء التصويت
على القوانني.
* وكيف تنظر الى آفاق حل مشكلة
كركوك؟
 أعتقد أن كركوك مدينة كردستانيةومن دونها لــن تكتمل الفدرالية التي
نحــاول ترســيخها كنظــام للعراق
اجلديد ،ولكني لســت مع الطرح الذي
يقول بأن كركوك هــي مدينة كردية
خالصة ،فأنا أشــعر بأن هناك بعض
الشــعارات الشــوفينية تطرح حول
كردية كركوك وهي شعارات مستفزة.
وللتركمان أيضا شعاراتهم التي تدعو
الى تركمانية كركــوك و العرب أيضا
يدعون عروبتها ،ولكل ذلك أقول أنا بأن
كركوك مدينة كردستانية جتمع الكرد
و التركمان والعرب و الكلدواآلشوريني،
و تقع ضمن حدود كردستان ،و التاريخ
أثبت هــذه احلقيقة أنظــر الى كتاب
أدمونــدز الــذي كان عضــوا في جلنة
عصبة األمم ،فقد أدرج كركوك بتقريره
ضمن حدود كردستان.
مام جالل و بعض
األسئلة العامة

البقاء بالسلطة ،وكان قاتال فريدا من
نوعه عبر التاريــخ فلم يتوان للحظة
من قتــل مئــات األلوف من البشــر
ودفنهم أحيــاء ،أعتقد حتى هتلر لم
يفعــل بشــعبه مثلما فعــل صدام
بشعبه.
* لــو لم تخض السياســة أي مهنة
كنت تختارها في حياتك؟
كنــت أود أن أكون أســتاذا باجلامعة،
فطاملا حلمت باحلصول على شــهادة
الدكتوراه ألحقق هذا الهدف.
* في بداية حياتك السياســية كنت
يســاريا ،فلماذا لم تنضم الى احلزب
الشيوعي؟
كان أول نشــاط سياســي قمت بههو عملي ضمن خلية موالية للحزب
الشــيوعي ،كان األســتاذ فاحت رسول
معلمنا وهو الــذي أبعدني الحقا عن
احلزب الشيوعي بسبب موقفهم من
الكرد وبأنهم ليســوا أمة واليستحق
التمتع بحقوقه القومية ،وكنت أؤيده
فــي ذلــك وأرى بأن الشــعب الكردي
يشكل أمة ومن حقه تقرير مصيره.

* منذ متى تعرف بإســم (مام جالل)
وملاذا أطلق عليك هذا اإلسم؟
 منــذ طفولتي وأنا مــام جالل ،قبلوالدتي كان ألبي عم يدعى شيخ جالل
ويخاطبه أبي مبام جالل ،وقد توفي هذا
العم مبكرا بعمر الشباب ،وقبل والدتي
رأى أبي في املنام عمه يعطيه تفاحة،
وفسر املال في قريتنا التي ولدت فيها
ذلك احللم ألبي بأنه سيرزق بطفل ذكر،
وهناك وعد أبي بأنه إذا رزقه اهلل بولد
فسيسميه (مام جالل) ،وهكذا حملت
هذا اإلســم بعد والدتي.أي انني أدعى
مام جالل منــذ والدتي ،وال عالقة لهذا
اإلسم بالسياسة أو الوطنية ،بل هذا
إسمي كما يدعى شخص بعبدالكرمي
وأنا أدعى مام جالل.

* الى حني سقوط اإلحتاد السوفيتي
زرت العديد من البلدان اإلشتراكية و
شاهدت بنفســك أوضاع شعوبها،
ألــم يتــرك الواقــع السياســي
واإلقتصــادي و اإلجتماعــي املــزري
لتلك البلــدان أثرا علــى توجهاتك
السياسية؟
 بالطبع تركت أثرا ،ولذلك أيدت اخلطالصيني وليس السوفيتي ،في بدايات
نشوء اخلالفات بني السوفيات والصني
كنت أفضل اخلــط الصيني ،وما لفت
نظري كثيرا هو الفســاد املستشري
بروســيا و الذي ملســته بنفســي و
صدمني كثيرا ،ألني كنت أعتبر روسيا
جنــة اهلل علــى األرض و أنهــا دولة
املالئكة ،ولكن تبني لي أن الوضع على
األرض غير ما تصورته مبخيلتي.

* إذا أردت أن تصــف صدامــا ببضعة
أسطر فماذا ستكتب؟
 هــذا ليس أمرا سهال..فشــخصيةصــدام الميكن وصفها بعدة أســطر،
فإذا أردت أن تتحدث عنه يجب أن تؤلف
كتابا عــن صدام حســني ،فطفولته
مرحلة ،وحياتــه احلزبية مرحلة أخرى،
وضعه قبل احلكم و بعده شــيء آخر.
ولكن في احملصلة أستطيع القول بأن
صدام حســني كان جــالدا و دكتاتورا
المثيــل له ،فلــم يبال بأي شــيء ،ال
بشــعبه وال بثــروات بــالده وال حتى
بإســتقاللية وطنه ،كان كل همه هو

* وهــل وقعــت باحلــب ،هــل كتبت
رسالة لفتاة ،عرفنا بهذا اجلانب من
شخصيتك؟
 أي واهلل وقعت باحلب ،وكتبت رسائلغرامية ،و رويــت كل ما حدث لزوجتي
هيرو ،وملعلوماتك وقعت باحلب مرتني أو
ثالثة ولكني فشلت في جميعها .املرة
األولى أحببت فتاة وكتبت لها رسائل،
ولكن تبني لي بأنها حتب شــخصا آخر
وجاء حبيبها ذات يوم وقال لي "أحببت
هذه الفتاة وهي حتبني ،وجئت أنت تريد
أن تنتزعها مني" .وفي احلقيقة أثر هذا
الكالم بي كثيــرا فقلت له "مادمتما

* وكيف تعرفت بالسيدة هيروخان ،و
متى تزوجتما؟
 املــرة األولى التي رأيــت فيها هيرو،كانت حني خرج األستاذ همزة عبداهلل
من الســجن حديثا ،وذهبــت لزيارته
وتهنئته .وكانت هيرو حينذاك صغيرة
السن وتقيم ببيت جدها همزة ،وكانت
هذه هي املــرة األولى التــي ألتقيها،
وكانت طفلة صغيرة كما قلت و ذات
ســنة كنت في كركــوك و جاءوا هم
أيضا إليها و كنت أراها ،وحني إنتقلوا
الى بغداد جاءت هي أيضا مع العائلة
و كنــت أحترمهــا و أقدرهــا كإبنة
لألســتاذ إبراهيم أحمــد .وحني جاء
الوقت و إتخذت قراري بشــأن الزواج،
جاء األســتاذ حلمي علي شريف ألف
رحمة عليه ونحانــي جانبا وقال “ملاذا
التتزوج هيرو"؟ ثم قال "نحن أصبحنا
عائلة واحدة ونعمل سوية يالسياسة،
كما أن العمر يتقدم باإلستاذ إبراهيم
أحمد وعلينا جميعا أن نراعي أطفاله،
وفي احلقيقــة أعجبني كالمه و كنت
باألصــل معجبا بعقــل وذكاء هيرو،
ولذلك في جلســة ضمتنا مع أحمد
دزةيي وعمر دبابة وحلمي علي شريف
أبلغتهــم بأنني أفكر بالــزواج بهيرو،
فقالــوا جميعا "على بركة اهلل ،وخير
البرعاجلــه ،ســنذهب غــدا صباحا
ونخطبها لــك" .وهكذا ذهبوا جميعا
وخطبوها لــي من األســتاذ إبراهيم
أحمد الذي فرح بذلك وأعتقد أنه كان
عام .1967
* غير رباط عقد الزواج ،ماذا تشــكل
هيرو لك؟
 باإلضافة الى كونها زوجتي ،فهي:أوال :تعمــل كدكتــورة معــي ،فهي
حريصــة جدا على صحتــي وتتعامل
معي كطبيب.
ثانيا :هي مبثابة مستشاري في الكثير
من الشؤون ،أستشيرها ونتبادل اآلراء.
ثالثا :هي ربة البيــت ،وحتمل همومي
اليومية بكل حرص.
رابعا :هي صديقتي ،أو باألصح رفيقتي
في النضال ،فلها شخصيتها املميزة
ولــم تنصهــر بشــخصيتي ،ولذلك
لم حتمل إســمي بل ظلــت الى اليوم
تسمي نفســها (هيرو إبراهيم أحمد)
وليس (هيــرو طالباني) ،حتى أننا حني
نختلف في بعض األمور السياســية،
تســلك هي طريقا وأنا أسلك طريقا
آخر.
*وكيــف كانــت عالقتك باألســتاذ
إبراهيــم أحمــد ،هل كانــت عالقة
كسياســيني ،أو صديقني ،أم عالقة
الصهر بحماه؟
 ال واهلل لم يتحكم بيننا أبدا عالقـةاملصاهرة ،بدون شك لم يكن األستـاذ
من جيلنا ،ولكني كنت أحد املعجبيـن
به كسياســي من بعيد ،وأعجبـــت
مبقاالته مبجلة (كالويز) ،وكذلك فـــي
فترة شبابي بكويسنجـــق كنـــت
أسمـــع الرفاق الذيـن أعمـل معهم
مثل عمـــر منجـل و عمـــر دبابـة و
علـــي عبداهلل ميتدحونـــه كثيـرا،
وحني تعـرض الـــى السجن سمعت
بصمـــوده البطولـــي ،وحني مارس
احملامــاة وجدتـــه مدافعـــا عن احلق
والوطنية ،و كنـــت فـــي فتـرة من
الفتــرات أمتنــى أن أراه ،وسنـحـــت
الفرصـــة فـــي املؤتـــمر الثانـــي
للبـارتـي الـــذي عقد في منزل علـي
حمـدي ببغداد.
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التغير المناخي يسرق لون األرض في نهاية القرن
اللون األخضر من احمليط ،ما مينح
املناطق الغنيــة بالطحالب لونا ً
أخضر.
وتعــود زرقــة مياه احمليــط إلى
امتصاص جزيئــات املياه ملعظم
أشــعة الشــمس التي تسقط
على سطح املياه باستثناء اجلزء
األزرق من الطيف ،لكن في وجود
كائنــات مثل العوالــق النباتية
تتحول املياه إلى اللون األخضر.
كما وجد الباحثــون أنه في عام
 2100ســتطرأ تغييــرات عــدة
على ما ال يقــل عن  50باملئة من
محيطات العالم ،فاملناطق الزرق
ستزداد زرقة ،أما اخلضر ،كما هو
حال قطبي األرض ،فقد تتغير إلى
درجات أخرى مــن اللون األخضر
الداكن.
وأشــاروا أن هــذه التغييرات قد
حتمل مخاطــر كبيرة على احلياة
البحريــة ،فالتغير الذي قد يطرأ
على العوالق النباتيــة ،قد يؤثر
علــى النظام الغذائــي خمللوقات
بحرية كثيرة.

متابعة الصباح الجديد:
كشفت دراسة أميركية ،أن لون
األرض ســيتغير بعد  80عاماً،
بسبب تأثير التغيرات املناخية
علــى العوالق النباتيــة ،التي
تســهم في إعطــاء احمليطات
والبحار لونها األزرق.
وأوضــح باحثــون فــي معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا،
أ ّن «احمليطــات ســتفقد لونها
األزرق خــال  80عاماً ،بســبب
تأثيــر التغيــرات املناخية على
العوالــق النباتية» ،حســبما
نقلت قناة «احلــرة» األميركية،
اجلمعة.
وحتتوي العوالــق النباتية على
الكلوروفيــل ،وهــو الصبــاغ
الذي يتم امتصــاص معظمه
في األجــزاء الزرق من أشــعة
الشمس املنتشــرة ،وبكميات
أقل في األجزاء اخلضر.
ونتيجة لذلك ،ينعكس املزيد من

اإلنفاق العالمي على تكنولوجيا
احذر ان تفتح الزجاجات واألكياس بأسنانك
متابعة الصباح الجديد:
المعلومات سيصل لـ  3.8تريليون دوالر
يلجأ البعض الستعمال أسنانهم

فــي فتــح الزجاجــات واألكياس
أو قطــع األســاك ورمبــا بعض
االســتعماالت األخرى ،ما يشكل
خطــورة علــى صحة األســنان
واجلسم بنحو عام.
وفي هــذا الصدد ،قال الدكتور نور
قطامش إ ّن استعمال األسنان في
فتح الزجاجات واألكياس يســبب
مخاطــر كثيــرة ويضــر بصحة
األســنان ويؤدي إلى تدميرها على
املدى الطويل.
وأضــاف أن فتــح الزجاجــات
واألكيــاس باألســنان يــؤدي إلى
تعرضها للكسر ،وال ميكن أن تنمو
مرة أخرى ما يتطلب عمل تركيبة
صناعية.
وأوضح أ ّن مشكالت كسر األسنان
في حالة كشف العصب تؤدي إلى
اإلصابــة باأللم ويحتــاج املريض
لعــاج العصب وقد حتتــاج إلى
تركيبات مــا يكلــف الكثير من
اجلهد واملال.
وأكد الطبيب أنه في حالة تعرض

األسنان للكســر من دون وصوله
للعصب ،فيؤثر ذلك على شــكل
الســن وقد يتضرر فم املريض من
خالل مكان الكســر احلــاد الذي
ً
يسبب
خدشــا في جتويف الفم،
وهو ما يجبر املريض على عالجها.
ولفــت قطامش إلى أن األســنان
تكــون ُعرضة أكثر حلــدوث متوج
وإصابــات في ســطحها ،كذلك

هناك مخاطــر تتعلــق بنظافة
األشــياء التي تدخل إلــى الفم،
ً
فمثل زجاجــات املياه الغازية التي
يفتحها البعض بأسنانهم تكون
معرضة للميكروبــات في اجلو ما
يفتح البــاب أمــام مخاطر نقل
العدوى للفم وتسبب التلوث وقد
تصل إلى اإلصابة مبشــكالت في
املعدة.

 ..2019العالم يقضي « 1.2مليار
سنة» أمام اإلنترنت
متابعة الصباح الجديد :
أظهر تقريــر حديــث أن  57باملئة
من ســكان العالم لديهم اتصال
باإلنترنت ،وأن ســكان جنوب شرق
آســيا ميثلون الكتلــة األكبر على
وجه الكــرة األرضية من حيث عدد
ســاعات اســتعمالهم للشبكة
العنكبوتيــة ،مقارنة بأي منطقة
أخرى.
وحســب التقريــر الذي ســلطت
صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية
الضوء عليه ،احتلت اإلمارات صدارة
قائمة الدول فيما يتعلق باستعمال
مواقع التواصل االجتماعي.
وتنبــأ التقرير بــأن الوقــت الذي
ســيقضيه مســتعملو العالــم
الرقمــي على اإلنترنــت في ،2019
سيوازي  1.2مليار سنة.
ويبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه
قاطنو  3مــن بلدان منطقة جنوب
شرق آسيا عبر اإلنترنت أكثر من 8
ساعات في اليوم.

وتصــدرت القائمــة الفلبني التي
يقضي فيها الفرد نحو  10ساعات
ودقيقتــن أمام اإلنترنــت كل يوم،
وفقا ً للتقرير اجلديد.
وانضمت تايالند إلى املراكز اخلمسة
األولى ،اذ وجد أن متوســط الوقت
الذي يستعمل فيه الفرد اإلنترنت
يبلغ  9ساعات و 11دقيقة ،في حني
سجلت إندونيسيا  8ساعات.
ويقضي األشــخاص فــي اململكة
املتحدة ما يقرب من  8ساعات عبر
اإلنترنت ،بينما ميضي األميركيون 8
ساعات و 31دقيقة.
وأظهر التقرير أن اليابانيني يقضون
أقل وقت على اإلنترنت ،مسجلني
 3ساعات و 45دقيقة ،وجاء بعدهم
الصينيون.
واســتعانت الدراســة باألرقــام
التــي توفرهــا كل مــن موقعي
" "HootSuiteو"،"We Are Social
ومزجت بني الوقــت الذي يقضيه
املســتعملون أمــام اإلنترنت عبر

تقـرير

متابعة الصباح الجديد :
خبراء يخشون اســتفحال األوبئة
الثالثــة إذا مت تســجيل تراخــي
الســلطات الصحيــة وركــود
املســاعدات الدولية ومن ّو أشــكال
جديدة من أمراض مضادة لألدوية.
بد من تكثيــف اجلهود ملكافحة
ال ّ
ّ
والســل واملالريــا ،إذا ما أرادت
االيدز
األســرة الدوليــة حتقيــق هدفها
بالقضاء على هــذه األوبئة بحلول
 ،2030علــى وفق ما صــ ّرح رئيس
الصندوق العاملــي املعني باألمراض
الثالثة في مقابلة.
وقال بيتر ســندز املديــر التنفيذي
للصندوق العاملــي ملكافحة اإليدز
ّ
والســل واملالريــا خالل لقــاء مع
الصحافيني في نيودلهي «بصراحة
ال نســير في االجتاه الصحيح نحو
حتقيق هذا الهدف».
وتســتضيف العاصمــة الهندية
اجلمعــة اجتماعا ً متهيديــا ً للمؤمتر
الذي يعقد ّ
كل ثالث سنوات لتمويل

أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف
اجلوالة.
وتبعــت الفلبني جنــوب إفريقيا
وكولومبيــا والبرازيــل من حيث
الســاعات اليومية التي يقضيها
الفرد في استعمال اإلنترنت على
أجهزة الكمبيوتر.
ويكشــف التقرير الذي يســلط
الضوء على اســتعماالت اإلنترنت
لعام  ،2019أن  57باملئة من سكان
العالــم متصلــون اآلن باإلنترنت،
ويقضون في املتوسط  6.5ساعة
على اإلنترنت يومياً.
ووجــد أن معظــم الوقــت الذي
يقضيه املشــتركون عبر اإلنترنت
يتم عبــر األجهــزة احملمولة ،مثل
الهواتــف الذكيــة واألجهــزة
اللوحية.
والبلدان األقل اســتعماال ً لوسائل
اإلعالم االجتماعية هي نيجيريا ،اذ
يستعملها  16باملئة من السكان،
تليها كينيا بنسبة  12باملئة.

متابعة
كشف تقرير أن من املتوقع أن يصل
إجمالي اإلنفاق علــى تكنولوجيا
املعلومــات في العالــم إلى 3.76
تريليون دوالر فــي عام  ،2019بزيادة
قدرهــا  3.2في املائة عن عام ،2018
وذلك وفقــا ً لتقرير جديد صادر عن
شركة أبحاث السوق «جارتنر».
ومع التحول إلى التخزين السحابى،
والتي تعد احملرك الرئيســي إلنفاق
تكنولوجيا املعلومات ،ستســتمر
برمجيات الشــركات في إظهار منو
قوي ،حيث يتوقــع أن ينمو اإلنفاق
العاملي على البرامج بنســبة 8.5
في املائــة في عام  ،2019وســوف
ينمو بنســبة  8.2باملئة أخرى في
عــام  2020ليصل إلــى  466مليار
دوالر.
وقــال جــون ديفيد الفلــوك نائب
رئيــس االبحاث فــي جارتنر بـ بيان
«على الرغم مــن عدم اليقني الذي
اثارته شــائعات االنكماش وحرية

خــروج بريطانيا وحــروب التجارة
والتعريفات فان الســيناريو املرجح
إلنفاق تكنولوجيــا املعلومات في
 2019هو النمو».
واضاف« :ومع ذلك ،هناك الكثير من
التغييرات الديناميكية التي حتدث
يتعلق باألقسام التي ستقود النمو
في املستقبل ،اذ ينطلق اإلنفاق من
القطاعات املشبعة مثل الهواتف
احملمولة وأجهزة الكمبيوتر والبنية
األساسية ملراكز البيانات الداخلية

إلــى اخلدمات الســحابية وإنترنت
األشياء.
ومــن املتوقع أن تزيد املؤسســات
من اإلنفاق علــى برامج تطبيقات
الشــركات في عام  ،2019مع حتول
املزيــد مــن امليزانية إلــى البرامج
كخدمــة ( ،)SaaSبالرغــم مــن
التباطؤ في سوق الهواتف احملمولة،
من املتوقــع أن ينمو قطاع األجهزة
بنســبة  1.6في املائة عــام ،2019
كما تشير شركة أبحاث السوق.

الجنين يقاسم االم ضرر الهواء الملوث
متابعة الصباح الجديد :
كشــف مجموعــة باحثــن
بريطانيني أن اجلنني يقاسم احلامل
ضرر الهواء امللوث واي شيء ملوث
او فاسد يدخل الى جسدها.
وقال الباحثون ،إن “اجلنني بالنسبة
لألم مثل أي عضو ،وكما تستقبل
أعضاؤنــا الدم محمــاً بالعناصر
الغذائيــة واألكســجني املطلوبة
للحياة فإن اجلنني يســتقبل هذا

الدم عن طريق املشــيمة ،ومن ثم
فإن أي ملوثات بهذا الدم ستصل
إلى اجلنني” ،مبينة أن “أي مشكلة
تنفسية لدى األم توثر على اجلنني،
فمثال إذا كانت سيدة حامالً تعاني
من مشــكلة أثرت على كفاءتها
في التنفــس فإن ذلــك ينعكس
مباشــرة على اجلنني ،الذي يحدث
له زيادة في ضربات القلب”.
واضــاف الباحثــون ان ” الباحثون

قاموا بفحص مشــيمة سيدات
حوامــل بعــد الــوالدة ،واهتموا
بخاليــا معينة تســمى “البالعم
املشــيمية” ،وهي جــزء من نظام
املناعة في اجلســم ،ويلعــب دورا ً
رئيســا ً في حماية اجلنني من غزو
اجلسيمات الضارة ،مثل البكتيريا
وجســيمات الهــواء امللــوث في
املشيمة”.

اكتشاف أقدم ورم سرطاني
متابعة الصباح الجديد :
اكتشــف خبراء متحــف التاريخ
الطبيعــي فــي برلني أقــدم ورم
ســرطاني فــي عظم ســلحفاة
متحجرة ،عمرها نحو  240مليون
سنة.
ويفيــد موقــع» « EurekAlertبأن
نتائــج الدراســة بينــت أن أحد
أسالف السالحف املعاصرة ،والذي
عاش في العصر الترياســي ،كان

مصابا ً بورم ســرطاني في عظم
الفخــذ ،يتوافــق مع ســاركوما
العظم التي تصيب البشر حالياً.
ويتكون هذا النوع من األورام على
ســطح العظم ،ويتميز بســرعة
منوه وانتشــاره ،وظهور بــؤر أورام
ثانوية.
يذكــر أنه في عــام  ،2016أعلنت
مجموعــة بحث دولية برئاســة
علماء جامعة ويتواترســراند في

جمهوريــة جنــوب إفريقيــا ،عن
اكتشــافها أقدم ورم ســرطاني
في عظم قــدم عمرها  1.7مليون
ســنة ،ما مثل حينها أقدم دليل
على وجود الســرطان في املاضي
السحيق.
ووفقا ً للباحثني ،فإن هذا االكتشاف
هو دليل على أن الســرطان ليس
نتيجة منط احليــاة املعاصرة وتأثير
الوسط احمليط.

دراســـات
دراســات
الرياضة تغني عن أدوية القلق
واالكتئاب
كشــفت دراســة حديثة أن التمارين الرياضية
الدورية ،لهــا النتائج اإليجابية نفســها التي
يحققهــا التأمل وأدوية الطب النفســي ،في
عالج الكآبة والقلق والتقلبات املزاجية.
وذكرت الدراسة أن “ممارسة الرياضة قد صنفت
أفضل من العالج باألدوية الطبية النفســية،
التي قد حتدث آثارا ً جانبية ،بالرغم من فاعليتها
اإليجابية علــى املريض ،حيث أحيانــا ً ما يؤدي
اســتعمال األدوية املضادة لالكتئــاب إلى آثار
جانبيــة تتمثل في ضعف الرؤيــة والقلق ليال،
وكذلــك زيــادة في الــوزن وانخفــاض الرغبة
اجلنسية”.
واضافت الدراسة ان “للتدريبات الرياضية فوائد
صحية أخرى ،حيث تســاعد في خفض ضغط
الدم وتنشــيط الدورة الدمويــة وعمل الدماغ،
إضافة إلى حتســن جودة النوم وتنظيم معدل
الســكر في الدم ،ومن أهم التمارين الرياضية
رفع األثقال واليوجا والســباحة ،وكذلك املشي
واجلري بشكل دوري”.
فيس بوك والسعادة
أجابت دراســة أجريت مؤخرا ً عن سؤال لطاملا
حيــر املاليني فــي جميــع أنحــاء العالم من
مشتركي مواقع التواصل االجتماعي ،ال سيما
فيس بوك ،وهو :هل التوقف عن استعمال فيس
بوك يقود إلى السعادة؟
وكشفت الدراسة أن استعمال فيس بوك بنحو
يومي يقود املشترك إلى التعاسة ،وأن التقليل
من هذا االستعمال ،وحتى االبتعاد عن مثل هذه
املواقع ،يزيد مستوى السعادة.
فــي املقابل ،أكــدت الدراســة أن االبتعاد عن
مواقع التواصــل االجتماعي يــؤدي إلى تراجع
املعرفة واملعلومات ،خصوصا ً في اجملال اإلخباري
واألحداث احمللية واإلقليمية اجلارية.
وبحســب الدراســة ،فإن تعليق املشــتركني
حلســاباتهم على فيس بوك وعدم اســتعمال
هذا املوقع ملدة شــهر ،ميكن أن يحســن حياة
املستعملني الشخصية والذهنية والنفسية.
وهدفت الدراســة التــي أجراهــا باحثون من
جامعتــي نيويورك وســتانفورد ،إلى دراســة
تأثير التوقف عن اســتعمال فيس بوك ومواقع
التواصــل االجتماعــي األخــرى على ســلوك
املستعمل وحالته الذهنية.
وشملت الدراســة ،التي جاءت بعنوان «التأثير
الصحي لوســائل التواصل االجتماعي» 2844
مشــتركا ً أميركيا ممن يســتعملون املوقع 15
دقيقة في األقل يومياً.
وبينت أن تعطيــل صفحة الفيس بوك وإبطال
تفعيلهــا بني املشــاركني في الدراســة ،التي
أجريت عام  ،2018أدى إلى زيادة في األنشــطة
البعيــدة عــن اإلنترنــت ،مثل زيــادة التفاعل
االجتماعي الشخصي مع األسرة واألصدقاء.
ومن األنشــطة األخرى التي قام بها أفراد عينة
الدراسة ،مشــاهدة التلفزيون ســواء بصورة
منفردة أو مع آخرين ،كأفراد العائلة واألصدقاء.
تناول االسبرين يؤدي الى نزيف
مميت
توصلت مجموعة علماء ،إلى أن تناول األسبرين
يوميا ً قد يســبب أضرارا ً لكبار السن األصحاء،
تصل إلى خطر حدوث نزيف داخلي مميت.
وقــال العلمــاء ،ان ” التجارب لــم تؤكد فوائد
األســبرين لألشــخاص األصحــاء فوق ســن
السبعني ،وعن نتائج هذه الدراسة الكبيرة ،قال
اخلبراء إنهــا مهمة للغاية ،محذرين من العالج
الذاتي باألســبرين ،وتضمنت الدراسة األخيرة
مجموعتني ،شملت  19ألفا ً و 114شخصاً ،فوق
 70عاما ً في الواليات املتحدة وأســتراليا كانوا
جميعــا ً بصحة جيدة ،ولم يعانوا ســابقا ً من
مشكال ً في القلب ،و ُمنحوا نصف جرعة يوميا ً
من األسبرين مدة خمس سنوات”.
واضاف العلماء ،ان “األقراص لم تقلل من خطر
التعرض ملشــكالت في القلب أو يثبت عنها أي
فوائد أخرى ،بل زادت من عدد حاالت نزيف املعدة
الرئيســي ،وزادت مخاطر الوفــاة لدى اجملموعة
التي كانت تتناول األسبرين بنسبة  5.9في املئة
مقارنة بنســبة  5.2في املئة جملموعة ثانية لم
تتناول األسبرين”.

ّ
ً
طويال للقضاء على االيدز والسل والمالريا
ما يزال الطريق
الصندوق العاملي ،ويقام هذا احلدث
في تشرين األول.
تقــدم بارز فــي مجال
وقــد ُحقّ ق
ّ
ّ
والســل واملالريا،
مكافحة االيــدز
فقد تراجعت الوفيات الناجمة عن
االيدز واملالريــا بالنصف تقريبا ً منذ
ّ
أما
يعد
الســل الذي ّ
بدايــة القرنّ ،
اليوم أكثر األمــراض املعدية فتكا ً
فــي العالم مــع نحــو  1,3مليون
وفاة ســنوياً ،فقد تراجعت الوفيات
مبعدل  20%بني 2000
الناجمة عنه
ّ
و.2016
غيــر أن الطريــق مــا يــزال طويالً
لتحقيق هدف القضــاء على هذه
األوبئــة بحلــول  2030علــى وفق
األهــداف املعتمدة في األمم املتحدة،
«وإذا ما قمنا مبقارنة نسبة اإلصابات
والوفيــات بتلك التــي يفترض من
حيث املبدأ نكون قــد وصلنا إليها،
بد من تســريع
ّ
يتبــن لنــا أنّــه ال ّ
الوتيرة» ،بحسب ما ص ّرح سندز (57
عاماً) الذي ُع ّي العام املاضي مديرًا
للمنظمة.
ويخشــى خبراء اســتفحال هذه

األمــراض إذا مــا قــ ّوض تراخــي في نظر الكثير مــن املنظمات غير
الســلطات الصحيــة وركــود احلكومية.
املســاعدات الدولية ومن ّو أشــكال ويعقــد هــذا الصندوق شــراكات
ّ
يتخطى
جديدة من املرض مضــادة لألدوية ،مم ّيزة مع شــركات خاصــة
ســيما في
نطاقها تقدمي الهبات ،ال
اجلهود املبذولة في هذا الصدد.
ّ
وأكثر ما يخشــاه هــذا الصندوق إفريقيا جنــوب الصحــراء الكبرى
ّ
أســس ســنة  ،2002حيث تستثمر ثلثا أمواله.
وتستغل
العاملي الذي ّ
مببــادرة مــن الســلطات العامة شركة «يونيلفر» املتعددة اجلنسيات
واجملتمــع املدني والقطــاع اخلاص شهرة ماركتها «دوف» ملستحضرات
وجمعيات مرضــى ،هو تزايد حاالت العناية بالبشرة إلطالق حمالت وقاية
ّ
الســل املقاومة مــن االيدز في جنــوب إفريقيا ،البلد
اإلصابــة بأنــواع
املقــدرة بـ  600األكثر تأثرا بهذا الوباء.
للمضادات احليوية
ّ
وفــي دول إفريقية كثيرة ،يســتعني
ألف حول العالم.
يشخص هذا النوع من اإلصابات الصندوق العاملي بشبكات مجموعة
وال
ّ
جدا ً «كــوكا كوال» للمشــروبات الغازية
إال في ربع احلاالت ومن الصعب ّ
تقدمي العالج املطلوب له والشــفاء إليصال األدوية إلى مناطق نائية.
وأوضح ســندز «ميكن اقتناء عبوات
منه.
وقد ن ّبه ســندز مــن اخملاطر احملدقة كوكا كوال في املناطــق النائية في
باألمن الصحي ،ويســعى الصندوق غالبية بلدان العالم ،لذا نســتفيد
إلى درء هذه اخملاطر من خالل حشد من سلســلة التزويد التي تعتمدها
 14مليــار دوالر للفترة  ،2022-2020هذه اجملموعة بشــبكاتها الواسعة
أي أكثــر بـ  1,8مليار من املبلغ الذي ومركباتهــا املتعددة لتوفيــر أدوية
بأمس
جمــع للفتــرة  .2019-2017غيــر إلى أماكن يكــون فيها الناس
ّ
أن هــذه األموال ليســت بالكافية ،احلاجة إليها».
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روما يالقي بورتو بمعنويات عالية في دوري األبطال

البرازيل تخفق في

بلوغ مونديال الشباب
ريودي جانيرو ـ وكاالت:
تغلبت البرازيل 1-صفر على األرجنتني ،في بطولة
أمريــكا اجلنوبية حتت  20عامــا ،الليلة املاضية،
لكــن النتيجة لم تكن جيدة للفريقني ،إذ جنحت
اإلكــوادور في إحراز اللقب بينمــا أنهت البرازيل
البطولــة خــارج املراكز املؤهلة لــكأس العالم
هذا العام.وســتنضم أوروجــواي وكولومبيا إلى
اإلكوادور ،التي حققت لقبهــا األول ،واألرجنتني
الوصيفة ،في كأس العالم التي تقام كل عامني
وتنطلق في بولندا ،في أيار.
وسجلت البرازيل ،التي متلك الرقم القياسي في
عدد مرات الفوز باللقب 6 ،أهداف فقط في تسع
مباريــات واحتلت املركز اخلامس بني ســتة فرق.
وستغيب البرازيل عن كأس العالم حتت  20عاما
للمرة الثالثة في آخر  4نسخ.

ميدفيديف يتوج

بلقب صوفيا للتنس
العواصم ـ وكاالت:
فاز الروسي دانييل ميدفيديف ،صاحب الضربات
القوية ،على اجملري مارتون فوتشوفيتش 4-6 ،و،3-6
ليحرز لقب بطولة صوفيا املفتوحة للتنس،وكان
ميدفيديــف ،املصنف الثالث في البطولة ،والذي
يتــم  23عاما غدا االثنني ،في أفضل حاالته ولقن
منافسه اجملري درسا قاســيا ،لينال اللقب الرابع
في مسيرته.
وســيطر ميدفيديف بهجومــه املتقن املتواصل
على منافسه ،وكسر إرســال الالعب اجملري غير
املصنف ،أربع مرات.وحســم املصنــف  16عامليا
اللقب ،من الفرصــة األولى للفوز باملباراة ،بعدما
كسر إرســال فوتشــوفيتش من دون خسارة أي
نقطة.

مفكرة اليوم

دوري أبطال أوروبا

روما ـ بورتو
مان يونايتد ـ سان جيرمان

11:00
مساء
ً
مساء
11:00
ً

باختاكور ـ الجوية

 1:00ظهراً

ملحق أبطال آسيا

رياضة

كافاني يزيد أوجاع سان جيرمان قبل موقعة مانشستر يونايتد
العواصم ـ وكاالت:

يغيــب األوروجواياني إدينســون
كافانــي ،العــب باريــس ســان
جيرمان ،عــن مباراتــي الذهاب
واإلياب أمام مانشســتر يونايتد
في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت إذاعة « »rmcالفرنســية،
أن وفقًا للمحيطني بكافاني ،فإن
الالعب يعاني من متزق في الفخذ
األمين ،ســيمنعه مــن مواجهة
الشــياطني احلمر ،مســاء اليوم
الثالثاء على ملعب أولد ترافورد.
وأشــارت اإلذاعــة الفرنســية
إلى أن التشــاؤم يســيطر على
احمليطني بكافاني بســبب شدة
اإلصابــة ،حيث يتوقعــون عدم
قدرة الالعب علــى التعافي قبل
مبــاراة اإلياب يــوم  6آذار املقبل.
وكان املهاجــم األوروجوايانــي
تعرض لهذه اإلصابة خالل مباراة
بوردو ،الســبت ،ضمن منافسات
الدوري الفرنســي ،والتي أجبرت
مدرب الفريق توماس توخيل على
استبداله بعد مرور  46دقيقة من
اللقاء.
مــن جانبه أكد تومــاس توخيل
مــدرب باريس ســان جيرمان أن
كافانــي باتت فرصــه ضعيفة
للغايــة فــي املشــاركة بلقاء
مانشستر يونايتد ..وصرح توخيل
عبر برنامج «تيليفوت» الفرنسي:
«األخبار ال تبدو جيدة ،ســيجري
كافانــي فحوصــات واختبارات
طبية جديدة خالل ساعات ،ولكن
إحساســي أن فرصتــه صعبة
للغاية في لعب املباراة».
وأوضح املدرب األملانــي« :الفريق
جتمــع أول امس ،ورأيــي أن األمل
ضعيف للغاية ،ولكن سنحتفظ
بهذا األمل ،رغــم أن الفحوصات

مباراة سابقة لباريس سان جيرمان

األولية ال تبدو مبشــرة».بدورها
أكــدت صحيفــة «ليكيــب»
الفرنســية أن كافاني سيغيب
عن املالعب شــهرا علــى األقل،
ليتأكد بذلــك غيابه عن مباراتي
مانشستر يونايتد.
يشــار إلى أن البرازيلــي نيمار دا
ســيلفا جنم سان جيرمان ،يغيب
أيضــا عن مواجهة مانشســتر
ً

يونايتد لإلصابة.
مــن جانــب اخــر ،قــال كريس
ســمولينج ،مدافع مانشســتر
يونايتــد ،إن سلســلة النتائــج
اإليجابيــة منحــت الفريق ثقة
وحماســا ملواجهة باريس ســان
جيرمان ،في دوري أبطــال أوروبا،
اليوم ..وفاز يونايتد عشر مرات في
 11مباراة ،حتت قيادة املدرب املؤقت

أولي جونار سولســكاير ،وتقدم
إلى املربــع الذهبي فــي الدوري
اإلجنليــزي ،بعد الفــوز  ،0-3على
فولهام ،يوم السبت.ويستضيف
فريق سولسكاير منافسه سان
جيرمــان ،فــي ذهــاب دور الـ16
بدوري األبطال ،كما سيلعب هذا
الشــهر مع تشيلسي في كأس
االحتــاد اإلجنليــزي ،وليفربول في

الدوري املمتاز.
وأضاف ســمولينج ملوقع النادي
«كلنا نعرف سلســلة املباريات
التــي تنتظرنــا ونحن نشــعر
باحلماس ..نحــن ندخل مواجهة
باريس ســان جيرمــان ونحن في
أفضل حالة ممكنة».وســيفتقد
ســان جيرمان جنمه نيمار بسبب
اإلصابــة ،كما ذكــرت صحيفة

ليكيــب أن املهاجم إدينســون
كافاني سيغيب للسبب ذاته.
إلى ذلك ،يســتعد روما ملواجهة
بورتــو ،مســاء اليــوم ،ضمــن
منافســات ذهــاب ثمــن نهائي
دوري أبطــال أوروبا.وذكــر موقع
«كالتشــيو ميركاتو» اإليطالي،
أن اليوناني كوســتاس مانوالس
مدافع الذئاب ،تعافى من اإلصابة،
وانتظــم في التدريبات بشــكل
طبيعي.
وأوضح أنه تأكــد غياب املهاجم
التشــيكي باتريــك شــيك عن
صفوف فريق العاصمة اإليطالية،
في مباراة بورتو ،بســبب معاناته
مــن إصابــة عضلية.ويســعى
روما في دوري األبطال باملوســم
احلالــي ،إلى تكــرار إجنــاز العام
املاضي بالوصول إلى الدور نصف
النهائي.
وكان روما حقق فــوز ً كبيرًا ،على
نظيــره كييفــو فيرونا ،مســاء
اجلمعة ،بنتيجة ( ،)0-3في املباراة
التي جمعت الفريقــن ،باجلولة
الـــ 23مــن الــدوري اإليطالي.
واســتطاع ذئاب العاصمة روما،
التقدم إلــى املركز الرابع واملؤهل
لدوري أبطــال أوروبا ،بعدما ارتفع
رصيــد إلــى  38نقطــة ،بفارق
األهــداف عــن التســيو باملركز
اخلامس.
وبفوز روما ،متكن الفريق من حصد
بعض اإليجابيات ،بعد فترة سيئة
عاشها الفريق ،بعد تلقيه هزمية
مذلة أمام فيورنتينا بنتيجة (-7
 ،)1في ربــع نهائي كأس إيطاليا..
وبالفــوز الكبيــر علــى كييفو،
ســيدخل روما مباراة اليوم امام
بورتو البرتغالي فــي دوري أبطال
أوروبا مبعنويات مرتفعة نســب ًيا،
بعدما اســتعاد العبــي الفريق
توازنهم من جديد.

أرقام تاريخية على هامش السقوط المدوي لتشيلسي أمام سيتي
لندن ـ وكاالت:
ليلــة مروعة قضاها تشيلســي
في ملعــب االحتاد بعد ســقوطه
التاريخي أمام مانشســتر سيتي
بســتة أهداف مــن دون رد ضمن
املرحلة السادســة والعشرين من
الــدوري اإلنكليــزي املمتــاز لكرة

القدم.
وشكلت اخلســارة واالنهيار الذي
حــدث لتشيلســي أمام ســيتي
نقطة فارقة في تاريخ مشــاركته
في الدوري املمتــاز بعد أن حتققت
العديــد مــن األرقام القياســية
السلبية جنملها في ما يلي.

هذه هي اخلســارة األكبر في تاريخ
مشاركات تشيلســي في الدوري
اإلنكليزي املمتاز ..وتلقى تشيلسي
أكبر خســارة في تاريخ مشاركته
في جميع املسابقات منذ سقوطه
( )0-7أمام نوتنغهام فورســت في
دوري الدرجــة األولــى اإلنكليــزي

موســم  ..1991-1990وتشيلسي
فشل في حتقيق أي انتصار في آخر
سبع مواجهات له خارج ملعبه مع
األندية الســتة الكبار في الدوري
املمتاز (تعادل في مباراتني وخســر
خمس).
استقبل مرمى تشيلسي  4أهداف

في الشوط األول للمرة األولى منذ
كانون األول-ديسمبر  1999عندما
دخــل مرمــاه  4أهــداف أيضا ً من
سندرالند..هذه هي املرة األولى التي
تهتز شباك تشيلسي في مباراتني
متتاليتني خــارج ملعبــه بأربعة
أهداف منذ كانون األول .1990

علــى الصعيــد اآلخــر أصبــح
األرجنتينــي ســيرخيو أغويــرو
مهاجم مانشستر سيتي هو أكثر
العب ســجل هاتريك فــي تاريخ
الدوري اإلنكليــزي املمتاز ( 11مرة)
معادال ً بذلك رقم الهداف التاريخي
للمسابقة آالن شيرر.

ميسي يواصل صدارته لقائمة الرواتب األعلى في العالم

العواصم ـ وكاالت:
ال يــزال النجم األرجنتينــي ليونيل
ميسي هداف نادي برشلونة اإلسباني
يتصدر ترتيــب قائمة الرواتب األعلى
في العالم  ،رغــم اإلغراءات الكبيرة
التي تقدمها كبار األندية للعديد من
جنوم كرة القــدم خاصة في بطولة
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وكشــف تقرير صحيفة "ليكيب"
الفرنســية عن هيمنة النجوم في
إســبانيا  ،والذيــن يلعبــون ألندية
برشــلونة وريــال مدريــد واتلتيكو
مدريد  ،وتفوقهم على بقية الالعبني
من حيث األجور الشــهرية ..وشهد
ترتيب الرواتب العشــرة األعلى في
العالم عن تواجد  5العبني من الدوري
اإلســباني مقابل العبــن فقط من
الدوري اإلنكليــزي واثنني من الدوري
الفرنســي والعب واحد مــن الدوري
اإليطالي.
هذا ويتقاضى ميسي شهريا ً نحو 7
ماليني و  300الف جنيه اســترليني
منــذ نهاية عــام  2017بعدما جدد
عقده مع نادي برشلونة لغاية شهر

تقرير

يونيو من عــام  ، 2021وهو التجديد
الذي فرض علــى اإلدارة الكتالونية
حتســن راتبه ليبقى فــي الصدارة
حتى إعالنه اعتزال اللعب.
كما احتفــظ املهاجــم البرتغالي
كريســتيانو رونالدو مبركز الوصافة
 ،بعدمــا كان أحد بنود عقد انتقاله
من نــادي ريال مدريد اإلســباني إلى
يوفنتــوس اإليطالــي فــي الصيف
املاضــي باإلبقــاء على نفــس راتبه
الذي كان يحصل عليه في إسبانيا،
والبالغ قــدره  4ماليــن و  100الف
جنيه اســترليني  ،وهو الراتب الذي
يتقاضاه منذ سنوات  ،حيث رفضت
اإلدارة املدريديــة حتســن عقده مما
جعله يرحل عن "املرينغي".
ويأتي فــي املركز الثالث الفرنســي
انطــوان غريزمــان مهاجــم نــادي
اتلتيكــو مدريد  ،الذي يتحصل على
راتب شهري قدره مليونان و  900الف
جنية اســترليني  ،وهو الراتب الذي
رصدته له إدارة النادي نظير اخالصه
لشــعار الفريق ،و رفضه الرحيل عن
صفوفــه  ،إذ جدد عقــده في صيف

ميسي
عــام  2017بعدمــا كان قريبــا ً من
االنتقال إلى نادي برشلونة.
وال يــزال البرازيلي نيمار دا ســيلفا
مهاجــم نادي باريس ســان جيرمان
بعيدا ً عــن الصدارة العاملية رغم ان

انضمامه إلى النادي الفرنســي كان
من اجل منحه الصــدارة في كافة
اجملاالت ،حيــث يحتل املركــز الرابع
براتب شــهري قدره مليونــان و 70
الف جنيــه إســترليني ..ويحصل

األوروغوياني مهاجم برشــلونة على
راتب قدره مليونان و  500الف جنيه
إســترليني  ،ليكون الســادس في
الترتيب العاملي بعدما مدد هو اآلخر
عقده في عام .2017
ويتواجد ســابعا ً الويلزي غاريث بيل
جنــاح ريــال مدريد براتب شــهري
يبلغ  2.2مليون جنيه إســترليني ،
يليه ثامنا ً البرازيلي فيليب كوتينيو
العب وســط برشــلونة براتب قدره
مليونا جنيه إســترليني  ،مثله مثل
التشــيلي اليكســيس سانشــيز
مهاجم نادي مانشستر يونايتد الذي
يتصــدر ترتيب الرواتــب األعلى في
الدوري اإلنكليزي.
وحــل الفرنســي كيليــان مبابــي
مهاجــم باريس ســان جيرمان في
املركز التاســع  ،براتب قدره مليون و
 500الف جنيه إسترليني  ،فيما جاء
عاشرا ً األملاني مســعود اوزيل العب
وسط نادي أرســنال اإلنكليزي الذي
يتقاضى  1.4مليون جنيه إسترليني
بعدمــا وافق على جتديــد عقده مع
النادي اللندني قبل نحو عام.

في الدوري األميركي للسلة

أوكالهوما وكليبيرز يفاجئان هيوستن وبوسطن
نيويورك ـ وكاالت:

حقــق أوكالهوما ســيتي ثاندر فوزا
مباغتــا علــى مضيفه هيوســن
روكتــس  112-117فــي دوري كــرة
الســلة األميركــي للمحترفني ،في
مبــاراة تخلف فيها بفارق  26نقطة،
قبل أن يعود بقــوة بفضل النجمني
راســل وســتبروك وبول جورج.وفي
سيناريو مشــابه ،فاز لوس أجنليس
كليبيــرز علــى مضيفه بوســطن
سلتيكس  ،112-123في مباراة تقدم
املضيف خاللها بـ 28نقطة.
في املباراة األولى ،واصل وســتبروك
هوايته بتحقيــق الـ»تريبــل دبل»،
معادال الرقم القياســي للدوري في
عدد مراتها املتتالية ،بينما ســجل
جورج  15نقطة من نقاطه الـ 45في
الربع األخير ،ليحسما املباراة لصالح
فريقهما على حســاب النجم زمالء
النجم جيمس هاردن الذي سجل 42
نقطة.
وأنهى وستبروك املباراة مع  21نقطة

و 12متابعــة و 11متريرة حاســمة،
محققا «تريبــل دبل» ( 10على األقل
في ثالث مــن الفئــات اإلحصائية)
للمباراة التاسعة تواليا ،معادال بذلك
الرقم القياسي للدوري الذي يحمله
األســطورة ويلت تشامبرالين ،ويعود
الى العام .1968
كما بــرز بول جــورج فــي صفوف
أوكالهوما وكان أفضل مســجل في
املباراة مع  45نقطة ،أضاف إليها 11
متابعة وثالث متريرات حاســمة.وكان
جورج العامل احلاسم في قلب فريقه
الطاولــة علــى مضيفه.فقد بدأت
املباراة بتقارب بــن الفريقني وأنهى
هيوســن الربع األول لصاحله ،25-28
قبل أن يصنع فارقــا كبيرا في الربع
الثاني ( )23-42ويوســع تقدمه قبل
نهاية الشوط األول الى  26نقطة.
اال أن أوكالهومــا ضــرب بقــوة في
الربع الثالــث وأنهاه لصاحله ،20-42
وعادل النتيجة  ،90-90بعدما اكتفى
هيوسنت بتسجيل ست من محاوالته
الـ 18في هذا الربع .أما الربع األخير،
فكان جورج عنوانه بامتياز ،اذ سجل

سلة احملترفني

 15نقطــة مــن  27لفريقه ،ومنحه
الفوز الـ 36هذا املوســم في مقابل
 19خسارة ،في رصيد يحتل به املركز
الثالث في املنطقة الغربية.
في املقابل تلقى هيوســن خسارته
الـ 23في  55مبــاراة ،وأتت على رغم
تســجيل هــاردن أفضــل العب في
الدوري املوســم املاضــي 42 ،نقطة
أضاف إليها متابعتني ومتريرة حاسمة
واحدة ،في حني ساهم زميله كريس
بول بـ 18نقطة و 10متابعات وتسع
متريرات حاسمة.
وشــهد الربع األخير تبدل األفضلية
سبع مرات بني الفريقني .وقبل نهاية
اللقاء بـ 26,9ثانية ،منح وســتبروك
أوكالهومــا التقــدم ،112-113
ليحافظ الفريق على األفضلية حتى
نهاية املباراة.
وعانى مشجعو بوسطن سلتيكس
من املصير نفسه ملشجعي هيوسنت
مســاء الســبت ،اذ وجدوا فريقهم
يفــرط أيضــا بتقدم وصــل الى 28
نقطة في الربع الثاني ،قبل أن يخسر
بفارق  11نقطة أمــام لوس أجنليس

كليبيرز.
وتبادل الفريقان الهيمنة على ربعي
املباراة األول واألخير ،اذ تفوق املضيف
فــي األول  20-43لينهــي الشــوط
األول بعــد ذلك متقدمــا  .53-74اال
أن كليبيــرز حقــق أكبر عــودة في
تاريخه في الدوري املنتظم ،الســيما
بفضل العبيه مونترزل هاريل وباتريك
بيفيرلي اللذين متكنا من قلب األمور
لصاحله فريقهما فــي الربع األخير،
والتفوق فيه بنتيجة .26-42
وأنهــى هاريل املباراة مــع  21نقطة
وســت متابعات ومتريرتني حاسمتني،
وأضــاف زميلــه اإليطالــي دانيلــو
غالينــاري  19نقطــة و 10متابعات،
بينما ســاهم بيفيرلي بـ 12نقطة
منها ســت نقــاط مــن محاولتني
ثالثيتني في الدقيقيتــن األخيرتني.
ولدى بوســطن ،كان غوردون هايوارد
األفضــل مــع  19نقطــة وخمس
متابعات ،بينما سجل كايري إيرفينغ
 14نقطة فــي  14دقيقة ،وغادر أرض
امللعب قبل نهاية الشــوط األول ملا
يرجح أنها آالم في الركبة اليمنى.
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اليوم ..الجوية امام باختاكور األوزبكي في ملحق أبطال آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:

إقيم صبــاح أمس في العاصمة
األوزبكية طشقند املؤمتر الفني
ملبــاراة القوة اجلويــة وباختاكور
اليــوم الثالثاء ضمن مبــاراة دور
امللحق التمهيــدي لدوري إبطال
آسيا .2019
وبحسب ما أورده املكتب اإلعالمي
لنادي القــوة اجلوية ،فان الصقور
ســيرتدي الزِّي االزرق الكامل ،في
حني ســيرتدي حارس املرمى الزِّي
املاروني ،باملقابل ســيرتدي فريق
باختاكور الزِّي االســود املوشــح
باألصفر ،فيما ســيرتدي احلارس
اللون البرتقالي.
وســتقام املباراة بتمام الساعة
الواحدة ظهرا بتوقيت العاصمة
بغــداد الثالثــاء ..يفقــد فريق
القــوة اجلوية  5العبني في مباراة
باختاكــور األوزبكــي ،واكمــل
فريق القــوة اجلوية حتضيراته في
العاصمة األوزبكية طشــقند،
بعدما خــاض احلصص التدريبية
حتضيرا ً للمباراة,
وشهدت احلصة التدريبية الثانية
تدريبات مكثفــة لرفع اجلاهزية
وتطبيق الواجبــات التكتيكية
الفنية للمــاك التدريبي بقيادة
املدرب باســم قاسم.ويغيب عن
القــوة اجلوية كل من فهد طالب
وأمجــد راضي بســبب اإليقاف
اآلســيوي ،بينما ســيغيب علي
حصني بســبب اإلصابــة التي

تدريبات اجلوية في طشقند

حلقت به مع املنتخــب العراقي
في نهائيات أمم آسيا .2019
فيما حرمــت الوعكة الصحية
كرار نبيــل من االلتحــاق بوفد
الفريق إلــى العاصمة األوزبكية
طشقند ،وســيغيب فهد كرمي
لتأخر وصول الفيزا ،بسبب إصدار
الالعب جواز سفر جديد.
وتضم قائمــة فريق القوة اجلوية

 21الع ًبا ملبــاراة باختاكور وهم:
محمــد كاصــد وأمجــد رحيم
وعبداهلل فيصل وسامح سعيد
وحســن محســن وأحمد عبد
الرضــا وســعد ناطــق وعدنان
محمد وعلي بهجت ومصطفى
محمــد معن والســوريان مؤيد
العجان وزاهــر ميداني ومحمد
علــي عبــود وكــرار علــي بري

في مؤتمر صحفي مع السفير السعودي

العبيدي :العمل في مشروع الملعب
السعودي سيسير بشكل تدريجي
إعالم الشباب والرياضة:
اكد وزيــر الشــباب والرياضة
الدكتــور احمــد ريــاض ،أول
امس ،عمق العالقة التأريخية
التي تربط اجلارين الشــقيقني
العراق والسعودية ،موضحا ان
هبة خادم احلرمني الشــريفني
تشكل مبادرة تستحق االشادة
والثنـاء.
واكد رياض في املؤمتر الصحفي
الذي اعقب لقائه مع ســفير
اململكة العربية السعودية عبد
العزيز الشمري ورئيس اللجنة
املشــرفة على مشروع امللعب
الرياضي فــي بغــداد والوفد
املرافــق له :ان بغــداد ملتقى
للثقافــة واحلضارة والســام
ونرحــب بالوفــد الســعودي
ببلدهــم الثاني العــراق بلد
الكرم والعطاء ،والكرم ال يقبل
اال مـن الكرمـاء.
واوضح ان الهــدف من اللقاء
التعــرف علــى املوقعــن
املقترحــن اللذيــن ســيتم
تنفيــذ املشــروع الرياضــي
عليها وسيتم زيارتهما فضال
عــن امكانية اضافــة اماكن
بديلــة بعد االســتئناس برأي
اللجان املشتركة ،ومن ثم يتم
تكثيــف االجتماعات لتحديد
اســم امللعــب والتصميــم
والشركات املنفذة ،اذ سيكون

جانب من املؤمتر الصحفي

العمل بشــكل تدريجي ووفق
معلومات تفصيلية أدق ومدة
زمنية محددة.كما اقترحنا ان
تكــون الهبة مدينــة رياضية
وليس ملعبا ً .
من جهته اكد سفير اململكة
العربية السعودية عبد العزيز
الشــمري ان مكرمــة خــادم
احلرمني الشريفني هبة للشباب
العراقــي الذي يســتحق منا
الوقوف معهم كوننا شــعب
واحد وسترى هذه اخلطوة النور
قريبا بعد اكتمال االمور االدارية
واللوجســتية ،فيما قال رئيس
وفد اململكة العربية السعودية

املشرف على املشروع املهندس
عبد الرحمن بن حمد احلركان،
انه ليس بغريب علــى العراق
ان نحظى باملودة واحملبة منهم
وحفــاوة االســتقبال وكــرم
الضيافــة واضحــة ،وعقدنا
اجتماعــات مكثفــة في وزارة
الشباب والرياضة واتفقنا على
عدة خطوات سيتم تعضيدها،
وزيارة املوقعان احملددان وسننظر
لهمــا بعني الفاحــص املهني
اخلبير مع تالقح االفكار الختيار
املوقــع االفضـــل العالنـــه
موقعـــا القامـــة املشـــروع
الرياضـي.

تقرير

وإبراهيم بايش ومحمد قاســم
وأحمد عبد األمير وعلي يوســف
وعماد محســن وحمــادي أحمد
والوافد اجلديد النيجيري وليام.
وأكــد وليد الزيــدي ،نائب رئيس
نــادي القــوة ،أن وصــول الفريق
بوقــت مبكــر ســيمنح اجلهاز
الفني والالعبــن فرصة التأقلم
على األجواء.وقال الزيدي« :الفريق

أجرى مرانه بأجواء مثالية وهناك
حماس كبير مــن اجلميع وحرص
لتحقيــق الفوز واالنتقــال إلى
مبــاراة امللحق األخــرى مبواجهة
النصر اإلماراتي».
وأضاف ،أن القوة اجلوية سيدخل
املبــاراة وهو حامــل لقب كأس
االحتــاد األســيوي في  3نســخ
متتاليــة مــا يدلل علــى قيمة

الفريق ومكانته ،وبالتالي هدفنا
املرور والالعبني يعــون أن التأهل
يأتي باالجتهاد واملثابرة.
واختتم الزيدي« :اإلدارة تســعى
دائ ًما لتوفير كل ســبل النجاح
للفريق وتوفير األجــواء املثالية،
املباراة قط ًعا ليســت ســهلة
لكننا متفائلــون بفريقنا وثقتنا
كبيرة بالعبينا لتحقيق الفوز».
من جانبه ،أوضح املدرب املساعد
لكرة اجلوية ،أحمــد خضير ،إلى
أن الفريق ســيعاني من غيابات
مؤثــرة ،في  5من العبــي القوام
ً
مستدركا« :لكن هذا
األساسي،
لن يضعف مــن عزميتنا» ..وتابع:
«باختكور فريــق كبير والبطولة
تختلف متا ًما عــن بطولة كأس
االحتاد األســيوي وتضــم نخبة
األندية األسيوية وعلينا أن نثبت
اســتحقاق األندية العراقية في
هــذه البطولة» .ولفــت مدرب
القوة ،أن نظام امللحق يعد ظاملًا
لفريــق القوة اجلويــة ،ألن نصف
املقعد الذي منــح لهم يخوض
من خالله مباراتني ومن دور واحد
واالثنــن فــي ملعــب املنافس،
وبالتالي علينــا أن جنتاز باختكور
في ملعبــه والنصر اإلماراتي في
ملعبه حتى نصل لدور اجملموعات.
واختتم خضير« :املهمة ليســت
ســهلة لكن القــوة اجلوية قادر
علــى حتقيق ذلك ملــا ميتلك من
ســجل مميز ،وهدفنا أن نســعد
جماهيرنا التي ستســاندنا من
العراق».

األولميية تثمن الموقف الحكومي في
إجراء انتخابات المكتب التنفيذي بموعدها
بغداد ـ الصباح الجديد:
في اطار تنســيق املواقف مع
احلكومــة العراقية بخصوص
انتخابــات املكتــب التنفيذي
للجنــة االوملبيــة الوطنيــة
العراقية ،عقد ،صباح أول أمس،
اجتمــاعٌ ،ضــم كل من االمني
العام جمللس الــوزراء ،الدكتور
مهدي العالق ،ووزير الشــباب
والرياضــة ،الدكتــور احمــد
العبيدي ،ووزير التعليم العالي،
الدكتــور قصــي الســهيل،
واخلبيــر الرياضــي ،الدكتــور
باســل عبداملهدي ،باالضافة
الى الكابنت رعد حمودي ،رئيس
اللجنة االوملبية ،والكابنت فالح
حســن ،النائب الثاني لرئيس
اللجنة االوملبية.
واوضح حمودي ،في تصريحات
صحفية ان اجلانــب احلكومي
اكد تقديــره جلهــود اللجنة
االوملبيــة الدوليــة في تفهم
الوضــع القانونــي اخلــاص
باللجنــة االوملبيــة الوطنية
العراقية ،باالضافة الى احترام
احلكومــة للميثــاق االوملبي،
ومبــادئ احلركــة االوملبيــة،
والنظــام االساســي للجنة
االوملبيــة الوطنيــة العراقية،
واقترح اجلانب احلكومي تأجيل
انتخابــات املكتــب التنفيذي
لتالفي اية مشــكالت قانونية
تعيق عمل اللجنة االوملبية في
املرحلة القادمة ،وتشكيل ادارة
مؤقتة لعمل املكتب التنفيذي

حلني االنتهاء من عملية تشريع
القوانني الرياضية.
وقد اكد رئيس اللجنة االوملبية:
ان هــذه املقترحات ســتعرض
الرياضة العراقية الى عقوبات
دوليــة تضر برياضــة العراق..
ومت االتصــال مببعــوث اللجنة
االوملبيــة الدوليــة النتخابات
املكتب التنفيذي ،والذي اوضح
للجانب احلكومــي ،ان اللجنة
االوملبيــة الدولية تؤكد ضرورة
االلتــزام باملواعيد التي حددت
لها انتخابات املكتب التنفيذي،
وان االوملبية الدولية سبق لها
ان رفضت مقترح تشكيل ادارة
مؤقتــة للجنــة االوملبية في
العــام املاضي ،كونــه يخالف
بنود امليثاق االوملبــي والنظام
االساســي للجنــة االوملبية
العراقية.
وبــن حمــودي :ان اللجنــة
ّ
االوملبية العراقية ،ومن منطلق
احلرص علــى ادامــة التعاون
والتنسيق مع احلكومة الراعية
للرياضة العراقية ،ستنقل الى
اللجنة االوملبيــة الدولية هذه
املقترحات وبيان الرأي القانوني
حولهــا ..واكــد الكابنت رعد
حمــودي :ان اللجنــة االوملبية
الوطنية العراقية ماضية الى
اجــراء االنتخابات في موعدها
احملدد يومي اجلمعة والســبت
املقبلني فــي حال عــدم ورود
مــا يخالف اجراءهــا من قبل
اللجنة االوملبية الدولية.

من جانب اخــر اعلنت االمانة
العامــة للجنــة االوملبيــة
الوطنية العراقية عن تسلمها
موافقة االحتاد الدولي للجودو
على توصيــة اللجنة االوملبية
الدوليــة واملتضمنــة عــدم
مشــاركة ممثــل عــن االحتاد
العراقــي للجودو في انتخابات
املكتب التنفيذي املقرر عقدها
يومي اجلمعة والسبت املقبلني
.
وقــال االمــن العام الســيد
حيدر حســن علي ان توصية
اللجنــة االوملبيــة الدولية قد
تضمنت عدم مشــاركة ممثل
عن االحتاد العراقي للجودو في
انتخابــات املكتــب التنفيذي
للجنــة االوملبية علــى ان يتم
اســتحصال موافقــة االحتاد
الدولــي للجــودو واجلمعيــة
العموميــة للجنــة االوملبية
الوطنية العراقيــة مبينا انه
وبعد تســلمنا موافقة االحتاد
الدولي للجودو ســيتم عرض
هذه التوصية علــى اجلمعية
العمومية صاحبة الســلطة
العليا في حتديد دخول ممثل عن
احتاد اجلودو من عدمه .
واوضح االمني العام عزم اللجنة
االوملبية الوطنية العراقية على
التنســيق والتعاون املشــترك
مع السطات احلكومية وجميع
اطراف النزاع من اجل ايجاد حل
لهذه القضية وعدم ايقاع الضرر
بابناء اللعبة.

 11وسامًا للكاراتيه
في غربي آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل منتخبنا الوطني للكراتيه على  ١١وســام
فضي وبرونزي في ختام بطولة غربي آســيا الثانية
للناشئني والشباب واخلامســة للرجال والسيدات
التي اقيمت مبدينة الشــارقة االماراتية خالل املدة
من  7إلى  9من شهر اجلاري.
واحتل منتخب االمارات للسيدات املركز االول فيما
جاء املنتخب االردني للسيدات في املركز الثاني ثم
ســوريا ثالثا والعراق رابعا ولبنان خامسا والكويت
سادســا وفلسطني ســابعا .وعلى صعيد الرجال
حل منتخب الســعودية باملركــز االول ثم الكويت
واالمــارات واليمن وفلســطني والبحريــن والعراق
وسوريا.
وشارك في البطولك  230العبا ً والعبة للمستوى
اجلماعي والفردي مــن  10دول هي العراق والكويت
والســعودية وســوريا وفلســطني واليمن واألردن
والبحريــن ،وتعد هذه النســخة هــي األكبر في
تاريخها من حيث عدد الالعبني والدولة املشاركة.

إجراء انتخابات
اتحاد قوة الذراع
إعالم األولمبية:
اســفرت انتخابات االحتاد العراقي لقوة الذراع عن
فوز كل من انعام نصيف وميســم حامد ومنصور
حســن وجنان احمد ومعن عماد واعتدال نصيف
وحسني منصور وسعد ابراهيم ،وجرت االنتخابات،
صباحــأول أمس االثنني في مقــر اللجنة االوملبية
الوطنية العراقية بشــارع فلسطني وبحضور 12
عضوا ميثلون الهيئــة العامة الحتاد اللعبة ،والبالغ
عددهم  18شخصا.
وحصل كل مــن انعــام نصيف وميســم حامد
ومنصور حســن وجنان احمد ومعن عماد واعتدال
نصيف وحســن منصــور وســعد ابراهيم على
 12صوتــا لكل منهم وســيتم توزيع املناصب في
االجتماع الرســمي االول لالحتاد ،وخالل مدة زمنية
اقصاها  15يوما.

فوز الكهرباء ونفط الجنوب
وبغداد بدوري الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الكهربــاء فوزا ً ثمينا على فريق الطلبة
امس ضمــن اجلولة  16للمرحلــة االولى في دوري
الكــرة بثالثة اهــداف لهدفني ،ســجل لفائز عالء
محيســن هدفني احدهما جزاء ومــراد محمد من
ركلة جزاء ،في حني ســجل هدفــي الطلبة مروان
حسني.
وفاز أمانة بغداد على السماوة بهدف احرزه سجاد
حســن في الدقيقة  ،2+90وفاز نفط اجلنوب على
الصناعات الكهربائية بهدفني من دون رد سجلهما
وســام مالك في الدقيقة  59واحملترف الكاميروني
جاكــوب بومبي في الدقيقــة  ..64في حني انتهت
مباراة نفط ميسان والنفط بالتعادل السلبي.

ً
بطال
نفط الوسط
لدوري الشباب بالصاالت
بغداد ـ الصباح الجديد:
توج شــباب نــادي نفط الوســط ببطولــة دوري
الشباب لكرة الصاالت ،والتي جرت منافساتها في
محافظة كربالء املقدسة ،بعد أن شهدت مشاركة
 11فريقــا من جميع محافظات العراق ،حيث متكن
نفط الوســط من حتقيق الفوز في املباراة النهائية
التي جمعته مع شباب اجلهاد من محافظة واسط
بنتيجــة  ..-3 2وفي مباراة حتديــد املركزين الثالث
والرابع ،اســتطاع شــباب نينوى من التغلب على
فريق العزة من واســط بخمســة أهــداف مقابل
هدفني ،ليحل ثالثا في جدول الترتيب النهائي.

مدرب حراس المرمى المحترف في نادي الخريطيات

علي عبد الزهرة :قطر استحقت التتويج بكأس االمم اآلسيوية
بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مــدرب حــراس املرمــى  ،علي
عبــد الزهــرة ،احملتــرف فــي نادي
اخلريطــات القطــري ،ان التخطيط
واألســتراتيجية التي اتبعتها دولة
قطــر واهتمامها بشــكل كبير في
القطاع الرياضي وتسخير االمكانات
الهائلة لتطويره ،اسهمت في حتقيق
النجاح علــى صعيد جميع األلعاب،
وما فوز قطر بكأس امم آســيا 2019
في املنافســات التــي اقيمت بدولة
اإلمارات مؤخرا ،اال تاكيدا ً للتخطيط
املبرمج واآللية املتميزة التي تســير
فيها الرياضة القطرية.
واوضــح ان املنتخب الــذي لعب في
نهائيات آسيا ،يعد منسجما للغاية،
فبدأ الالعبني من منتخب الناشــئني
مــرورا بالشــباب ثــم االوملبي قبل
ترحيلهم إلــى املنتخب الوطني ،في
حني كان املدرب اإلســباني ،سانشيز
ينســجم تدريجيا مــع فكر الالعب
القطري ،واستطاع اإلسباني ترجمه
مجهوداته فــي توظيــف الالعبني
وقيادتهــم إلــى منصــة التتويج

فــي النهائيــات اآلســيوية ،فيما
كان احتــراف الالعبني فــي أوروبا او
الدخول باملعايشات محطات مهمة
لتطويراالداء الفني.
جتاوز الظروف
واضــاف :ظــروف عــدة كانــت متر
باملنتخب القطري ،اال انه اســتطاع
جتاوزها فقد كانــت رحلة التحضير
غير ملبية للطموحات ،اال ان الصبر
والدعــم كان مالزما للمــدرب الذي
يعرف جيدا قــدرات الالعب القطري،
حيث عمــل في منتخبــات الرديف
وحتــت  23عاما قبــل انتقاله لقيادة
املنتخب األول.
واشــاد املــدرب احملتــرف ،بامكانات
حارس مرمى قطر ،ســعد الشــيب،
بعد مشــاركته الفعالــة في الفوز
القطري بالكأس عندما وقف بجدارة
بني اخلشــبات الثالث فــي املباريات،
وتتويج جهوده بتقــدمي االداء الفني
العالي والثبات فــي املرمى ،متمنيا
ان يخرج بشباك عذرية في البطولة،
لوال الهدف الوحيد الذي اســتقبلته
شــباكه في املبــاراة النهائية امام
اليابان.

بقوة ،كمــا ان قطــر اصبحت قبلة
املنتخبات الكبــرى واالندية في كرة
القــدم او األلعــاب االخــرى ،هنالك
بطوالت كبرى تقــام في الدوحة ،إلى
جانب تضييف املعسكرات التدريبية
والتعاون الفعــال مع األندية الكبيرة
يسهم في تعزيز احلضور القطري في
شتى الفعاليات الرياضية.

علي عبد الزهرة (

نحو العاملية
واوضــح ان فوز قطــر مبلف تضييف

مونديال  ،2022واملشاركة في بطولة
كوبــا أميــركا املقبلة فــي البرازيل،

وكأس امم آســيا االخيرة ،يسهم في
انطالق الكــرة القطرية نحو العاملية

حراس املرمى البراعم
وعن عمله في نــادي اخلريطيات ،قال
علي عبــد الزهرة ،الذي دافع عن الوان
العديد من االندية احمللية بينها اجلوية
والكــرخ واجليش ودهــوك ومنتخب
الشــباب واألوملبي :اعمل في تدريب
فئة البراعــم حلراس املرمــى ملواليد
 2010/2009حاليا يتدرب حتت اشراف
 4حراس مرمى ،بصراحة هنالك عزوفا ً
لالطفال الصغار فــي تقبل الوقوف
بــن خشــبات املرمى ،اجلميــع يريد
اجلري خلف الكــرة ،لكن نعمل على
ابتكار اساليب عدة تهدف إلى ايجاد
حماة للهــدف من الصغار ،نركز على
اجراء فعاليــات متنوعة في الوحدات
التدريبية وتهيئــة احلوافز واملكافات
التشجيعية.

ويوضــح ان جميع مؤهــات التدريب
واالعداد متوفــرة في النادي ،فاملالعب
متقدمة واالهتمام متواصل من اجل
تطوير قدرات املدربني واإلداريني.
ويؤكد ان املــدرب العراقي يعمل في
دنيا االحتراف بشــكل حريص ،وهذا
يسهم في متســك االندية القطرية
بامكاناته ،ولدينا في قطر العديد من
االسماء العاملة بتميز واجتهاد ونالت
الثقة مــن إدارات االندية التي تعتمد
على الطاقات العراقية في تأســيس
اجيال كروية متميزة.
صورة البطل
سألناه عن متابعاته للدوري العراقي،
فقال :هنالــك تنافســا ً واضحا ً بني
االندية ،سيما اجلماهيرية التي تعتمد
على النجوم في تشــكيالتها ،وحالوة
الــدوري ايضا بتقارب اعــداد النقاط،
ســواء كانت فــي مراكــز القمة او
الوســط او املؤخرة ،لن تتوضح صورة
البطل مبكرا ،وبالنسبة حلراس املرمى
الذيــن نالوا اعجابــي فمنهم حارس
مرمى نفط ميسان علي كاظم ومن
الطلبة مهدي هاشــم الــذي تطور
مستواه كثيرا.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

مناطق مستباحة

وقيادات مستراحة
حال املدن واملناطق التي اســتباحتها عصابات داعش
االجراميــة وعلى رأســها ثاني املــدن العراقية بعد
العاصمة بغداد ،أي املوصل ال يسر القريب وال البعيد،
وهذا ما جنده فــي جميع االخبار والتقارير احمللية منها
والدولية والتي تتناول حالها بعد مرور وقت غير قليل
علــى حتررها ،عندمــا اعلنت احلكومــة العراقية يوم
 2017/12/10عيدا وطنيا ويومــا ً للنصر النهائي على
داعش .في غمــرة االحتفــاالت واملهرجانات اطلقت
حزمــة من الوعود حول "عــودة النازحني واعادة اعمار
مدنهم ومناطقهم ...وتقــدمي اخلدمات وفرص العمل
لهــم و "...وها نحن جندها اليــوم وقد التحقت بذلك
االرث الضخــم من الوعود التي تكلســت مفاصلها
على دروب االنتظار .مــا حصل في تلك املناطق واملدن
لم يخرج عن نطاق ما هو ســائد في هذه التضاريس
املمتدة من الفاو لزاخو؛ حيث القوى واملصالح والعقائد
والقيــم التي كانت مهيمنة قبل ظهــور وباء داعش
واســتباحتها لثلث االراضي العراقيــة ،عادت لفرض
هيمنتها ثانية من دون ادنــى وجع من عقل او ضمير،
وكأن كل تلك الكوارث التي حلت بالبشــر واحلجر لم
تترك أثرا ً يذكر في نشاطات وخيارات سكانها ،والذين
يبدون بانهم ال حول لهم وال قوة أمام مشــيئة حيتان
ما بعد التحرير.
لم نكن يومــا مع من يكتب أو يقول شــيئا ً عما كان
يتوقعه من حتــوالت ايجابية ونوعية بعد حترير املناطق
من داعش ،واصطــدم مبا حصل فيها من ســوء ادارة
وتخبط وفساد بعد ذلك؛ فمعرفتنا مبا يجري على شتى
تضاريس احلالة العراقية سياســيا ً وقيميا ً واجتماعياً،
وبنحو خاص ما متخضت عنــه االنتخابات االخيرة من
كوارث وفضائح ومعطيــات؛ يجعلنا بعيدين عن مثل
تلك الشطحات في مجال التحليالت الطوباوية ،فما
نســمع من عجز وفشــل في اعادة بنــاء واعمار تلك
املناطق يأتي منســجما ً ونوع القوى واملصالح والقيم
املهيمنة على املشهد العام في البلد ،حيث تشكيلة
احلكومة املوعودة لم تكتمل بالرغم من قرب مرور عام
علــى اجراء االنتخابات ،ومرور أكثر من عام على انعقاد
مؤمتــر الكويت اخلاص بدعم العراق ومناطقه املنكوبة
في ما يفترض انها مرحلة للبناء واعادة االعمار ،والذي
ينطبــق عليه املثل الشــعبي "ال بني ابــو عليوي وال
بينت مســحاته" .وفي هذا العزوف الدولي واالقليمي
ال ميكن ان نلوم ســوى انفســنا وعجزنا عن ازاحة هذا
النوع من "القيادات" والعقائد والعقليات واملمارسات
املتفننة بطرد كل من تســول له نفسه في االستثمار
بهذا البلد املطوب لهذه الطبقة السياسية وحيتانها
وقوارضها وما يطوف حول والئمها.
مــا يجري في مجــال االدارة العليا ألكبــر واهم املدن
العراقية (بغــداد واملوصــل والبصرة) يقــدم الدليل
القاطع على بــؤس احلال العام ملــدن ومناطق العراق
قاطبة .وهذا االصرار علــى اعادة تدوير نفس اخمللوقات
واالدارات لقيادة اجملالــس احمللية لهذه املدن ذات العمق
التاريخــي واحلضاري؛ يؤكد على ان الوقت قد فات على
اية امكانية للتغير او تقومي حال ومنهج وســلوك هذه
الطبقة السياســية ،وال خيار امامها ســوى املضي
بنا الى حيث ما جتيد وتتقن من سياســات وسلوك ال
ميت بادنى صلة لقضايا خدمة الشــان العام والوطن
وشعوبه ،ال ســيما وهي مطمئنة متاما ً مما يحيط بها
مــن مناخات وقيــم وبيئة متناغمة وكل ما متارســه
وترتكبه من انتهاكات وموبقات على شــتى األصعدة،
لذلــك هي ســتبقى مســتلقية ومســتراحة على
تضاريسنا املستباحة..

كاظم حيدر ملحمة التشكيل العراقي

رسم موته في (ظل رجل) و(أيلول) موعده األخير
وداد ابراهيم
تســتعد دائرة الفنــون في وزارة
الثقافــة إلقامــة احتفالية بذكرى
والدة الفنــان التشــكيلي العراقي
كاظم حيدر ،في االول من اذار املقبل،
على قاعة عشتار في الطابق االرضي
من مبنى الوزارة.
يتضمــن املنهاج معرضا لألعمال
املتحفيــة اخلاصة بــه ،وتصل الى
 12عمــا فنيــا ،إضافــة الى عرض
لكتاب( ،كاظــم حيدر ملحمة الفن
التشــكيلي) ،وقــال مدير قســم
املتحفية في دائــرة الفنون ،الكاتب،
والتشكيلي علي الدليمي:
يســتعرض الكتاب سيرته الفنية،والشــخصية التي تعــد تراجيديا
مؤملــة ،فحياته بال نســاء ،بال زوجة،
بال حبيبه ،بــا ام ،حرم من امه ألنها
كانت مريضــة ،وبرغــم ذلك عاش
التحدي بقوة ،وصبر ،وســيفتح باب
املناقشة ،واحلوار مع احلضور بشأنه.
واضاف :ستتبع دائرة الفنون سياقا
جديــدا فــي اســتذكار رواد احلركة
التشــكيلية في العــراق ،وحتتفي
بذكــرى والدتهــم ،واولهــم الفنان
(كاظم حيــدر  ،)1984-1932بوصفه
فنانا مجددا ،وقامة مهمة في سفر
الفن التشكيلي العراقي.
وتابــع :تعد اعمــال حيدر مالحم
في الفن التشكيلي ،فيها منظومة
دراماتيكية مفاجئــة ،حبلى باالثارة
التفاعلية ،وصادمة ،ملا تتضمنه من
معان عميقة ،وكنــا قد بدأنا مبكرا
االستعداد لهذه االحتفالية ،اذ جرت
تهيئة االعمال املتحفية ،وارســالها
الى قسم الترميم في دائرة الفنون،
لالطالع عليها ،وفيما ان كانت حتتاج
الى اي عمليــة ترميم .وطلبنا من د.
جنم حيدر ابن عم الفنان ان يشــارك
باعمال للفنان ،إضافــة الى تقدميه
محاضــرة عن حيــاة الراحــل ،النه
كان يعيش معه في البيت نفســه،

الصباح الجديد  -وكاالت:
ما يأتي بســرعة يذهب بسرعة..
هذا املثــل لم يكن وليــد حلظة ،بل
خالصة جتارب إنسانية عدة ،وفي كل
اجملتمعــات تقريبا ،وتلخصها حكاية
مايكل كارول.
ففــي العــام  ،2002فــاز جامــع
القمامــة الشــاب مايــكل كارول

الصباح الجديد  -وكاالت:
قال املمثل الهندي رانفير
سينج ،إن بالده قد تكون على
أعتاب ثورة ملوسيقى الهيب
هوب ،موضوع فيلمه اجلديد
"جالي بــوي" الذي شــهد
مهرجان برلني الســينمائي
الدولي العرض األول له.
والفيلــم من إخــراج زويا
أختار ،ويحكي قصة الشاب
مراد الذي يؤدي دوره ســينغ،
طالب يعيــش في حي فقير،
وينتهــي به احلال بــأن يحل
محل والــده املصاب ،ويعمل
سائقا ألسرة غنية.
ويكتشــف مراد بنفســه

فهــو ثــورة موســيقية
واجتماعية.
ويصــور الفيلم فقراء في
منطقة عشــوائية ينقبون
في القمامة ،وأطفال شوارع
يبيعون اخملدرات ،ومساكن من
الصفيح بجــوار أثرياء هنود
يترددون على حفالت صاخبة،
وناطحــات ســحاب حديثة،
وســائحني بريطانيني يزورون
حيا فقيرا ويلتقطون الصور.
و"جالــي بوي" من بني نحو
 400فيلم من املقرر عرضهم
خالل الــدورة احلالية ملهرجان
برلــن الذي يختتــم في 17
فبراير شباط.

تفاح الجن يثير جدال في اميركا
الصباح الجديد  -وكاالت:
تــداول مســتعملو شــبكة
التواصــل االجتماعــي صورا
لظاهــرة غريبــة حصلت في
ميشــيغان األميركية للتفاح
اجلليدي الشــفاف ،والفارغ من
الداخل.
ونشــر األميركــي آندريــو
سيستيما ،صورا على صفحته
فيس بوك لتفاح "اجلن" ظهرت
فــي حديقتــه بعــد تغيرات
قصوى في درجات احلرارة.

والحــظ املســتعملون ،أن
التفاح الشفاف اجلليدي معلق
على الفــروع ،ولكــن من دون
محتوى ،ولم يستطع كثيرون
الكشف عن ســر ظهور هذه
الفاكهة.
وعلق أحدهــم :إنها ظاهرة
مذهلة ،وقال آخر ،أشــكركم
على نشــر هذه الصور ،إنه أمر
غير معقول.
لكن تساءل الكثيرون ،كيف
حصل ذلــك ،وأوضــح اندريو

الســبب قائال :ارتفعت درجات
احلرارة بعد الصقيع الشــديد،
ثم هطل مطــر جليدي ،غطى
التفاح القدمي واحاطه بطبقة
زجاجية شفافة.
ثم أضاف الشــاهد ،أن درجات
احلــرارة لــم تســمح للثلج
بالذوبــان ،فتحــول مــا داخل
طبقــة اجلليــد إلى حشــوة
ســائلة ،مما أدى إلى انصبابها
على األرض وبقاء طبقة اجلليد
من دون محتوى.

روما أفضل فيلم ورامي مالك أفضل ممثل
الصباح الجديد  -وكاالت:
حصــل فيلم "روما" األبيض
واألســود على جائزة األكادميية
البريطانيــة لفنون الســينما
والتلفزيون (بافتا) ألفضل فيلم،
كما فــاز مخرجه ألفونســو
كوارون بجائزة أفضل مخرج.
وفاز الفيلم وهو سيرة شبه
ذاتية بسلســلة مــن اجلوائز
هذا املوســم ،مما يعزز طريقه

أمام احتمــال الفــوز بجائزة
أكادميية علوم وفنون السينما
األميركية (األوسكار).
وقــال كــوارون بكلمته في
أثناء تسلم اجلائزة "لقد تأثرت
بصورة جدية باستقبال الفيلم
بهذه الصورة".
وفازت أوليفيا كوملــان بجائزة
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم
"املفضلة" (ذا فيفوريت) والذي

لعبت فيــه دور امللكة آن ،التي
حكمــت بريطانيا فــي القرن
الثامن عشر.
وفــاز رامــي مالــك بجائزة
أفضــل ممثــل عــن دوره فــي
فيلم "امللحمــة البوهيمية"
(بوهيميــان رابســودي) .وكان
مالك قد فائــز بجائزة جولدن
غلوب كأفضــل ممثل في فيلم
درامي عن الدور نفسه.

أخبــارهــــــــــم
نبيلة عبيد

كشــفت الفنانــة نبيلة
عبيد ،عن ســر غيابها عن
التمثيل في املــدة األخيرة،
مؤكــدة أنهــا ال تقبل بأي
عمل ،ومــا ُعــرض عليها
مؤخرًا ال يناســب تاريخها،
ً
مفضلة االبتعــاد
حفاظا
على شوطها الفني.
ونشرت "نبيلة" صورة لها
عبــر موقع "إنســتجرام"،
وعلقــت :أســعى دومــا ً
للحفــاظ على مــا قدمته
خــال مســيرتي الفنية،
ولذلــك ال أقبل بــأي عمل
يعرض
علــي ،إال إذا وجدته
ّ
يناسب تاريخي ويضيف لي.
وأضافــت" :حافظت على

اســتمراريتي في السينما
املصرية من خــال األفالم
اجليدة التــي قدمتها خالل
شــوطي الفنــي ،وكل ما
علي في املدة املاضية،
عرض ّ
لم يكــن على املســتوى
نفســه الــذي قدمته من
قبل ،ولذلك اختار الغياب.
#نبيلة_عبيد".

تيم حسن

كاظم حيدر

وســتكون االحتفاليــة متنوعة ،اذ
ســيتحدث في االحتفالية عدد من
االكادمييني ،والفنانني.
وقــال د .جنم حيدر اســتاذ النقد
في كليــة الفنون :سيشــارك في
حفل استذكار الفنان الراحل كاظم
حيدر اساتذة متخصصون في الفن
التشكيلي ،واملسرحي ،منهم سامي
عبد احلميــد ،ود.عاصــم فرمان من
كلية الفنــون اجلميلة ،اذ كان يعمل
في مجال املسرح العراقي كمصمم
ديكور ،وادخل السينوغرافيا (هندسة
الفضــاء املســرحي) الى املســرح
العراقي.

أحد أعماله

وأضاف :ســيقدم االســاتذة اوراقا
بحثية ،وسيكون هناك عرض شرائح
عن اعماله ،علما انــه اقام عدد من
املعارض اهمها معرض الشهيد في
بيروت عام  1964ومــن اهم اعماله
لوحــة (الطــف  ،)1956وهــي من
مقتنيات قسم املتحفية في الوزارة،
و(احلمــال) ،و(رقصة املغــازل )1958
التي عملها من خيوط الغزل ،ووضع
مغزال وسط اللوحة ،وهي عبارة عن
مجموعــة من الفتيــات الراقصات
اجسادهن متكونه من خيوط الغزل
العراقي.
واورد ايضــا :لعل اهم ما كان لهذا

الفنان هو انه رســم موته في (رجل
وظله) ،اذ رسم رجال باسلوب اجلسد
املتهريء ،والظــل على اجلدار صورته
احلقيقية،امــا لوحة (ايلــول) فقد
عبرت عن موعد موته ،النه عرف من
االطباء انه سيموت في شهر ايلول.
حني وجــد ان هناك من طالبه من
تأثر به اقام معرضا عام  1971اسمه
(جماعــة االكادمييني) وعلــى قاعة
كولبنكيان ،الربعة من طلبته واالن
اصبحوا اســماء المعة منهم وليد
شيت ،والفنان صالح جياد ،وهو االن
فــي باريس ،ونعمان هــادي ،وفيصل
لعيبي في لندن.

عشرة ماليين جنيه إسترليني تضيع بعشر سنوات

الهيب هوب الهندي
في مهرجان برلين
موهبة غناء الــراب للتعبير
عن غضبــه بســبب الفقر
والفجــوة بــن األغنيــاء
والفقراء ،فيكتب عن أطفال
فقراء خائفني يعيشون بجوار
ناطحات السحاب ،وسيارات
فارهــة فــي حجــم منازل
الفقراء.
وقــال ســينج :ينقل هذا
الفيلــم نوعــا مــن أنــواع
املوسيقى إلى بؤرة الضوء في
الهند بعد أن كان في الظل.
وأضاف :أريــد أن يؤذن هذا
ببداية شــيء مــا ،ألنني أرى
في الهيب هوب الهندي ثورة،
إنه أكثر من مجرد موسيقى،
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باجلائزة الكبــرى فــي اليانصيب أو
اللوتو ،البالغة قيمتها عشرة ماليني
جنيه إسترليني ،ما يعادل  12مليون
دوالر .وبعــد ذلــك التاريخ ،تغيرت
حياته وصار يتصدر الصفحات األولى
فــي الصحف بعد حفــات العربدة
الصاخبــة في القصر الذي اشــتراه
بجزء من قيمة اجلائزة.

لكن ،بعد سنوات من البذخ واجملون،
عاد كارول إلــى أرض الواقع ،وأصبح
اآلن يعمــل حطابا وبائعــا للفحم
بأجرة تصل إلى عشــرة جنيهات (12
دوالرا) في الســاعة ،وفقــا ملا ذكرته
صحيفة "ذي صن" البريطانية.
وقــال كارول للصحيفــة "اآلن،
عنــدي ما يعــادل  50كيلوغراما من

أكياس الفحم ،وأقوم بتقطيع جذوع
األشــجار التــي تباع فــي محطات
التعبئة"
وأضــاف قائــا "اختفت عشــرة
ماليني جنيه بعشر سنوات فقط .ال
أملك بيتا ،أو سيارة ،لكنني ال أشعر
باملــرارة ..فما يأتي بســهولة يذهب
بسهولة".

كشف النجم تيم حسن،
عبر حســابه الشخصي
علــى موقــع التدوينات
القصيــرة "تويتــر" ،عن
بحثه الدائم على التنوع
في شــخصيات أعماله
الفنية.
وغــرد تيم حســن ،على
حسابه الشــخصي في
تويتر قائالً :شــكرا ماهر،
يســعدني التركيز على
الشــخصيات التي قمت
بتأديتها ،ومحاوالت التنوع
بينها ..هذا رجائي وغايتي.
وجاء ذلك ردا ً على حديث
الناقــد الفنــي ماهــر

منصور ،الذي قال :ساذج
من يتوهم أن تيم حسن،
ٌ
شــكل ،من قام بنسخه
ظفر بنجاحه ..تيم حسن
تطبيق عملــي وواع لفن
التمثيل ،مــن أدرك ذلك،
مبدعــا ومجتهــداَ ،رمبا
يدرك جناح تيم.

بشرى
وجهــت الفنانة بشــرى،
رســالة خاصة جلمهورها
ومحبيها عبر حســابها
الرسمي على "إنستجرام"
من خالل مقطــع مصور
من داخــل إحدى الصاالت
الرياضيــة املتخصصــة
في لعبــة األســكواش،
تدعو فيــه األمهات واآلباء
لدعم أبنائهم في ممارسة
الرياضة.
وعلقــت "بشــرى" على
املقطع الــذي ظهرت من
خالله ابنتها "ليلى" وهي
متارس رياضة األسكواش،
وقالت "شــجعوا أوالدكم
يلعبــوا رياضــة ..هذا ما
أفعلــه اآلن" ،ونال املقطع
إعجــاب الكثيريــن مــن

متابعيها.
اجلديــر بالذكــر أن آخــر
أعمال الفنانة "بشــرى"
الدرامية كان مسلســل
"عوالــم خفيــة" ،الذي
شــاركت فــي بطولتــه
بجانب الزعيم عادل إمام،
وحققت من خــال الدور
الذي قدمته جناحا ً كبيراً،
وأشــاد بها الكثيرون من
النقاد واجلماهير.
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