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ـسـاعـدات لـلـسـلـطة ـاضي خلـفـض ا ا
الـفلـسطيـنية بـشكل كبـير إذا لم توقف
دفـع هــذه الــرواتب. وأُطــلق عــلى هــذا
الـقـانون اسم تـيلـور فـورس نسـبة إلى
األمــريـكي الـبــالغ من الـعـمـر  29عــامـا
والـــذي لـــقي حـــتـــفـه بــعـــد أن طـــعـــنه
فـلـسطـيـني أثنـاء زيارتـه إسرائـيل عام
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اضي ورفض الـفلـسطـينـيون الـشهـر ا
مـسـاعدات مـالـية سـنـوية لـقوات األمن
الـفــلـسـطـيـنـيـة تـبـلغ نـحـو  60مـلـيـون
دوالر خـــشـــيـــة تـــعـــرضـــهـم لـــدعــاوى
ـوجب القـوانـ األمريـكـية قـضـائيـة 

كافحة اإلرهاب. اجلديدة 
اليـ وقــلــصت إدارة تـرامـب مـئــات ا
من الــدوالرات لـلـمـنـظـمـات اإلنـسـانـيـة
ـتـحـدة الــتي تـسـاعـد ووكــاالت األ ا
الـفلسطيـني مع سعيـها للضغط على
ـفاوضات. عـباس لـلعودة إلى طـاولة ا
وأبـدى بعض اخلـبراء األمـنيـ قلـقهم
مـن إمـكــان أن تـزعــزع هـذه الــضـربـات
ـالــيـة الـسـلـطــة الـفـلـسـطــيـنـيـة الـتي ا
أنـشـئت بعـد اتفـاقـيات أوسـلو لـلسالم
عــام  1993والــتي تــســاعــد إســرائـيل
عـلى حـفظ النـظام في الـضـفة الـغربـية

احملتلة في مواجهة حركة حماس.

وقـــال رئــيـس مــكـــتب رئـــيس الــوزراء
الـبـولـنـدي امس االثـنـ إن مـسـؤول
ـقررة بـولـنـديـ قـد يلـغـون زيـارتـهم ا
إلسـرائـيل بـعـد أن نـقـلت وسـائل إعالم
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــرئـــــيـس الــــوزراء
اإلسـرائـيلي تـشـير إلى ضـلـوع بولـندا

في احملرقة النازية (الهولوكوست).
رئــــيس وزراء إســـرائــــيل بـــنــــيـــامـــ

هـذه الـسـيـاسـة الـتي يـجـري الـتـوسع
ـــنـح رواتب شـــهـــريـــة أكـــبـــر فـــيـــهـــا 
لـلسجنـاء الذين يقضـون أحكاما أطول
بـالـسجن تـؤجج العـنف الـفلـسطـيني.
ويصف عباس الفلسطيني القتلى أو
الـــســجــنــاء بــأنــهم ”أبــطــال “نــضــال
وطــــني. وفي إشــــارة إلى نـــحـــو 138
مــلــيــون دوالر قــالـت تــقــاريـر إن إدارة
عـبـاس دفعـتـها كـرواتب لـلسـجـناء في
 2018قــال مـجـلس الـوزراء األمـني إن
ـــبـــلـغ ســـيـــتم جتــــمـــيـــده من نـــفـس ا
الــضـرائب الــتي  جـمــعـهــا حلـسـاب
الـسـلـطـة الـفـلسـطـيـنـيـة. وقـالت وزيرة
الـعـدل إيـلـيت شـاكـيـد لـقـنـاة تـلـفـزيون
ريـشيت  13اإلسـرائيلية إن ”أبـو مازن
يـــواصل كل شـــهــر حتـــويل مـــرتــبــات
ـوجودين في السجن. ضـخمة للـقتلة ا
عــلــيــنــا أن جنــد وســيــلــة لـوقـف هـذه

األموال. 
وقـال واصل أبو يـوسف وهـو مسؤول
كـبير في منـظمة التحـرير الفلسـطينية
لـرويـتـرز إنـهـا مـحـاولـة لـلـضـغط عـلى
الـفلسـطينيـ وابتزازهم. وأضاف أنه
حـتى إذا لم يـتـبق لـدى الفـلـسـطيـنـي
ســوى دوالر واحـد فـسـيـدفـعـونه ألسـر
الـشهداء والسـجناء واجلرحى. وكانت
تحدة قد أقرت قانونا العام الواليات ا
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نـتـنـيـاهـو فـي وارسـو يوم  14فـبـرايـر
شـباط  .2019تـصـوير: كـاسبـر بيـمبل
- رويترز كان رئيس الوزراء البولندي
مـاتيـوس مورافيـسكي قـد ألغى زيارته
إلسـرائيل وقـالت بـولندا إنـها سـترسل
وزيـــــر خــــــارجـــــيـــــتـــــهـــــا جــــــاســـــيك
تـشـابوتـوفيـتش بدال مـنه. لكن الـزيارة
بـــرمـــتــهـــا قـــد تـــلــغـى اآلن مع تـــفــاقم
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الـرئـاسـة شيء وان يكـون الـرئـيس قـائـدا شيء اخـر وقادنـي الى هذا
ـوضـوع ما عـانـاه بـلدنـا من انـعـدام القـيـادة والـتي تؤكـد الـدراسات ا
والبحوث النفسية بأن القـائد عنوان بارز ودوره يتعدى مهام الرئاسة
فــبـاالمــكـان ان تــرأس جـلــسـة ولــكن الــفن يـقــتـضي كــيـفــيـة ادارتــهـا
والكـاريزما الـتي حتمـلها لـيس بصفـة التـخويف او التـزمت بالرأي أو
ـا في ايجاد الـسبيل الـتي تد العالقة الدكتـاتورية في الـتصرف وا
ـعــنــويـة ــعــيـتـك وهـنــا تــبــرز الـقــيــمــة ا بــيــنك وبــ من هم مــعك او 
ـسؤول في ـمـكنـات والـتـصـرف ا واالعـتـبـاريـة للـقـيـادة الـتي هي فن ا
وقـتـه وعـدم االنــصـيــاع الى االجتــاهــات او االرتـبــاطــات احلـزبــيـة او
الـعـقـائـديـة او الـطـائـفـيـة الن الـقــائـد الـفـعـلي هـو من يـسـتـنـد الى قـيم
اجملـتمع بـرمته تـاركا االهـواء واالجتاهـات واالجتـهادات غـير الـوطنـية
جـانـبــا  وعـلـيـه ان يـتـعــامل بـصـدق وطــني وبـروح اجلــمـاعـة من اجل
ا اليعجب االخـرين. ان القائد هو من العامة وان كـانت فيها بـعض 
بـاشر على تنفيـذها هذا عندما يتحمل صيـاغة القرارات واالشراف ا
صـالح الـفـئـوية يكـون مـسـتـقال بشـأنه ويـقـدم مـصلـحـة شـعـبه عـلى ا
الـضـيـقـة . والـسـؤال هل اجنـبت احلـكــومـات الـتي تـشـكـلت مـنـذ عـام
ـواصفـات الـوطنـيـة واذا كانت االجـابـات بنـعم فـما االحـتالل قـائدا بـا
الذي جنـاه الشعب مـن تلكم الـقيادات غـير الدمـار واجلوع واحلرمان
وانــعــدام اخلــدمــات واحالل مــيــلــيــشــيــات مـحـل اجلــيش والــشــرطـة
? وهل اسـهمت القيادات في احلـد من سرقة االموال العامة النظامي
وهل قــدمت الـسـراق الـى احملـاكم االصـولــيـة وهل دقـقت فـي الـعـقـود
لـيـارات وهل فكـرت الـقيـادات في بـناء الـوهـميـة الـتي كلـفت الـعـراق ا
ـدارس واعادة التـعلـيم الى عهدهـا السابق? وان صانع وا عـامل وا ا
دارس احلكومية والغاء دارس لتكون الدراسة في ا تتوسع في بناء ا
ـواطن واالبـنـاء لم يـزلـوا جـهـلة ـدارس االهـلـيـة الـتي تـنـخـر جيـوب ا ا
بـالـعـلم والـثـقـافـة?. وهل قـدمت الـقـيـادات مـشـاريع لالرتـقـاء بـالـزراعة
والصناعـة والتصنيع بـدال من االعتماد على االسـتيراد ونهب االموال
وبـالعـملـة الصـعبـة? وهل تعـني القـيادة ان نـستـورد الطـماطـة واخليار
يا ببالد النهرين وبارضه والفواكه من دول اجلوار وبلدنا معروف عا
ـتـجـاوزين عـلى اخلـصـبـة وهل الـقـيـادة ضـربت بـيـد من حـديـد عـلى ا
دارس ـافيـات التي اسـتمـلكت ا بسـات الـنخـيل وعلى الـعصـابات وا
واالراضي الزراعية فـحولتهـا الى اراض سكنيـة? وهل القيادة اوقفت
نزيف اثـارنا الـتي سرقت واصـبحت في خـزائن متـاحف العـالم بدون
وجه حق?. فلنعد الى تعريف القـائد والقيادة ولنرى من مارسه خالل

السنوات العجاف من بدء االحتالل الى يومنا هذا .
وهل لدينـا قائد? وبهـذا يكون في العـراق رئاسة ورئيس
مـنـوط به حمـايـة الدسـتـور وعـندمـا يـكون الـدسـتور
اعــرج ومـلب لــطــمــوحــات االحـزاب والــطــائــفــيـ
ومغيب فيه الشـعب وان  صالحيات احملاصصة
اكبر من كل الصالحيات فماذا يعمل الرئيس ?

ية بـدأت قريبة من حـاجز السـبع دوالراً لـلبرميل أسعار الـنفط العـا
في معـظم التـعامالت اآلسـيوية األخـيرة مـحافـظة على نـسبـة االرتفاع
الـتي سـادت أسواق الـنـفط في االسـابـيع األخـيرة حـيث أصـبح سـعر
بـرنت قريـبـاً جداً من هـذا السـعـر فيـما اقـترب سـعـر اخلام األمـريكي
اخلفيف من حاجـز اخلمسة وستـ دوالراً للبرميل. في وقـفة قصيرة
وقراءة سريـعة لهـذه الزيادة والتي حتـدّت الكثـير من توقعـات احمللل
وجاءت مخالفة لها وعلى الـرغم من الزيادة التي حصلت في منصات
ولو ـتـحـدة االمـريـكـيـة وكـندا , انـتـاج الـنـفط الـصـخـري في الـواليـات ا
بحـثنا عن أسـباب هذه الـزيادة سنـجدها تـنحصـر بأسبـاب قليـلة لعل
أهـمهـا هـو احملافـظة وااللـتـزام من قبل دول أوبـك وحلـفائـهـا والسيـما
روسيا باالتفاق الذي  بينهم في اجتماعهم األخير وقرارهم بخفض
عروض في السوق جملابـهة الهبوط الذي حصل انتاج النفط وتقـليل ا
اضية ,وكما معروف لـلجميع فان هذا في أسعار النفط في األشـهر ا
اإلجراء هـو من أهم األسلـحة بـيد أوبـك والذي تسـتخـدمه عـند حدوث
ـية وبـاالعـتـماد عـلى نـظـرية أي هـبـوط في األسـعار في األسـواق الـعـا
العـرض والطـلب. السـبب اآلخر والـذي اليقل أهـمية عـن السبب األول
ـياً وكمـا هو معـلوم فان هو تـراجع سعر صـرف الدوالر األمريـكي عا
سـعر الـدوالر األمريـكي يـعد هـو األسـاس في حتديـد سـعر الـنفط في
ـية حيـث يتنـاسب سعـر صرفه عـكسيـاً مع سعـر النفط األسواق الـعا
والـسـلع األخـرى الـتي تــرتـبط قـيـمـتـهـا بــالـدوالر األمـريـكي لـذلك فـان
الــتــراجع في ســعـــر صــرف الــدوالر والــذي حــدث مــؤخــراً أدى الى
ارتفـاع سـعر الـنفط بـشكل مـلحـوظ. من األسبـاب األخرى الـتي كانت
وراء زيـادة أسـعـار الـنـفط هو الـتـفـاؤل الـعـام بالـنـمـو االقـتـصادي في
العالم والـذي أدى الى حتسن في معـدالت الطلب عـلى النفط ,وأخيراً
مـاحـدث من ارتــفـاع نـسـبــة الـطـلب عـلـى شـراء الـنـفط بــسـبب مـوسم
الـشــتـاء وخـاصـة مع انـخـفـاض درجـات احلـرارة بـشـكل مـلـحـوظ في
مـعـظم دول الـعـالم والـذي أدى الى زيادة اسـتـخـدام زيت الـتـدفـئة في
نـصف الـكـرة األرضـية الـشـمـالي. كل هـذه األسـبـاب اجتـمـعت لـتـؤثر
ايـجـابـيـاً عــلى ارتـفـاع أسـعـار الــنـفط ووصـوله الى ســقف الـسـبـعـ
قبلة دوالراً ولو أردنا أن نتوقع ما سيحدث في األسابيع أو األشهر ا
فـلن نـتمـكن من ذلك بـدقـة على الـرغم من ان الـزيـادة في إنتـاج الـنفط
الصخـري في أميركـا الشمالـية قد ال تـغير كثـيرا من معـادلة العرض
والـطـلب في حال اسـتـمـرار قوة الـطـلب مع حتـسن اقتـصـادات الدول
ـستـهـلكـة للـطـاقة وألن اسـتمـرار الـتوازن احلـالي في الـسوق يـرتبط ا
بـعـدة أمـور أخـرى منـهـا  حـجم اخملـزونـات التـجـاريـة وقـدرة مـصافي
التكرير في احلفاظ على هامش التشغيل احلالي وأن أي تغير يحدث
في ذلك فــسـوف يــؤثـر عــلى أسـعــار الـنــفط بـشــكل مــلـحــوظ كـمـا أن
الـتـراجع الـذي تـعـرض له سعـر صـرف الـدوالر األمـريـكي قـد يـتوقف
بــأيـة حلــظـة ويــعـاود االرتــفـاع مــرة ثـانــيــة في حـال اســتـقــرار سـوق
ــــا ارتـــفــــاع مــــعـــدل الــــتـــضــــخم في الـــســــنـــدات ور
االقـتـصـادات الـكـبـرى بـالـقـدر الـذي يـدفـعـهـا إلى
تـشـديد الـسـيـاسـة النـقـديـة بسـرعـة (رفع أسـعار
الفائدة) وبالنتيجة سيؤدي الى معاودة انخفاض

أسعار النفط. 
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قال مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي
امـس إن إســرائـــيل ســتـــخــصـم نــحــو
ـئـة من قــيـمـة الـضـرائب خــمـسـة في ا
الـتي تـسلـمـهـا للـسـلطـة الـفلـسـطيـنـية
بـسبب دعمها للناشطـ الفلسطيني
ــســجـونــ وذلك في أعــقـاب قــانـون ا
ـتـحـدة الـعام ـاثل أقـرتـه الـواليـات ا
ــوجب اتــفـاقــيــات الـسالم ــاضي.و ا
ــؤقــتـــة جتــمع إســرائــيل الــضــرائب ا
بــاإلنــابـة عـن الـفــلــســطـيــنــيــ الـذين
ـبـالـغ احلـالـيـة هو يـقـدرون أن حـجم ا

 222مليون دوالر شهريا.
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فاوضات منذ عام 2014 ومـع توقف ا
حتـجب إسـرائـيل أحـيانـا هـذه األموال
كــإجــراء احـــتــجــاجي أو عــلى ســبــيل
الـضغط. ورغم أن الرئيس الفلسطيني
مــحـمــود عــبـاس يــواجه تـخــفـيــضـات
ضـخـمـة لـلـمـسـاعـدات من جـانب إدارة
الــرئـيـس األمـريــكي دونـالــد تـرامب إال
أنـه اســـــتــــمـــــر فـي دفع رواتـب ألســــر
ـســجـونـ بــسـبب الــفـلــسـطـيــنـيــ ا
ارتــكـاب جـرائم أمـنـيــة أو من قـتـلـتـهم
إسـرائيل. ويقـاطع عباس إدارة ترامب
بـسـبب ما يـعتـبـره انحـيازا إلسـرائيل.
تحدة إن وتـقول إسرائيل والـواليات ا
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كــشـفـت وزارة الـنــفط عن وجـود كــمــيـات واعــدة من الـغــاز احلـر بــعـدد من احلــقـول
اجلديـدة ضمن مـحافـظتـ مؤكـدة تصـديرها  2000طن يـوميـا من الغـاز السـائل بعد

ادة كما تصدر  2000متر مكعب يوميا من مكثفات الغاز. اكتفاء العراق ذاتيا من ا
وقـال وكيل الـوزارة حامـد الزوبعي في
تــــــصـــــريح امـس ان (واحـــــدة مـن أهم
أولــويـات وزارته هـو اســتـثـمــار الـغـاز
ــنــصــوريــة وعــكــاز) احلــر بــحــقــلي ا
مـشيـرا الى ان (هنـاك تنسـيقـا مشـتركا
ـســتــوى مع اجلـهــات االمـنــيـة عــالي ا
ـكن الـشـركـة ـا  لـتـأمـ حـقل عـكـاز 
ـــبــاشــرة احملــال الـــيــهـــا احلــقل من ا
بـاسـتثـمار الـغـاز احلر بـشـكل طبـيعي
نـصوريـة هو اآلخر مـنوهـا بأن حـقل ا
له نـفس االهتـمام ويـستـثمـر حالـيا من
قـبل شـركـة نـفط الـوسـط). واضاف ان
ـذكورين (إسـتـثمـار الـغاز بـاحلـقلـ ا
مـهم جـدا كونـهمـا يـنتـجان غـازا حرا)

ــنــطــقــة وراوة اضــافــة الـى وجــوده 
الــوسط وحتـديـدا مـحــافـظـة ديـالى في
حــقــلي كــجــربــيــكــة واخلـشـم االحــمـر
والــــتي نــــوه بــــان كــــمــــيـــاتـه بــــطـــور
االســتــكـشــاف واحلــسـابــات). وبــشـأن
صاحب لـعمليـات انتاج النفط الـغاز ا
اشـــار الى ان اقــامـــة مــنـــشــآت الـــغــاز
ومــعــاجلــته مــعــقــدة جــدا من نــاحــيــة
الــتـجــمــيع الن عــمـلــيــة انـتــاج الــغـاز
ــصـاحب النــتـاج الـنــفط تـكــون عـلى ا
ـــراحل تـــعــطي شـــكل مـــراحل وهــذه ا
ضـغـوطــا مـخـتـلـفـة وعــلـيه يـجب بـنـاء
مـنظـومـات لتـوحيـد الـضغـوط وبعـدها
ــعــاجلــة الــرطــوبــة واخـرى مــنــشــات 
ـعـاجلــة احلـوامض وبـعـدهـا مـنـشـآت
الـفــصل وبـعـدهـا فـصـل الـغـاز الـسـائل
والــغــاز اجلـاف الــذي يــذهب حملــطـات
ـنـشـآت مـعـقـدة جدا الـكـهـربـاء وهـذه ا
لـذلك عملية اسـتثمار الغـاز تتطلب دقة

عــالـيــة ودراســات مـعــمــقـة لــعــمـلــيـات
الـتــصـمـيم وجــمع الـغـاز ومــعـاجلـته).
وبـ ان (وزارته تـستـثـمر حـالـيا 1500
مـلــيـون قـدم مـكـعب قــيـاسي مـقـمق من
صاحب لـعمليـات انتاج النفط الـغاز ا
والـتـي تـسـتـثــمـر مـنـهــا سـوائل الـغـاز
الـسـائل وبـلـغت طـاقـاته اكـثـر من سـتة
االف و  400طـن في الـيــوم لالســتـهالك
احملــلي كــغـــاز لــلــطــبخ امــا الــفــائض
والـبالغ  2000طن فـتـقـوم شركـة سـومو
بـتصديره وعده جناحا كبيرا اذ كانت
الوزارة قبل ثالثة اعوام تستورد الغاز
الـسائل اضـافة الى اسـتثـمار مـكثـفات
الــغـاز والــتي تــخـرج ايــضـا من الــغـاز
ـــصـــاحب وتـــقـــوم الـــوزارة حـــالـــيــا ا
بتصدير  2000مـتر مكعب منها يوميا).
ـتبـقـية من الـغاز واردف ان (الـكـميـة ا
ـصـاحب تـذهب لـلـشـبـكـة كـغـاز جـاف ا
تــغـذى مـنه بـحـدود  80مــقـمق مـنـشـآت

وزارة الــصــنـاعــة كــصــنـاعــة االســمـدة
تبقي يذهب الى حساب واالسـمنت وا
وزارة الـكــهـربـاء لــتـشـغــيل مـحــطـاتـهـا
لـتـوفيـر بـحدود خـمـسة االف مـيـغاواط
من الــطــاقــة مــؤكــدا ان هــذه الــكــمــيـة
بـزيـادة مسـتمـرة كمـا ان جـميع حـاجة
الـكـهـرباء من الـوقـود تـلبـيـها وزارته).
وقــالت الــوزارة انــهــا خــفــضت إنــتـاج
حــقل مــجــنــون الــعــمالق إلى  104آالف
بـرمـيل يـومـيا هـذا الـشـهر من  220ألف
اضي. برميل يوميا في كانون الثاني ا
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ـــصــدر فـي تــصـــريح امس (إن وقـــال ا
عـملـية خـفض اإلنتـاج في احلقل جاءت
الــتـزامــا من الـعــراق بـاتــفـاق مــنـظــمـة
ـــصــدرة لـــلـــبـــتــرول أوبك. الـــبــلـــدان ا
وإمـــــدادات الــــــعـــــراق أقـل من قــــــدرته
اإلنــتـاجــيـة الــقـصــوى الـتـي تـصل إلى

نهاج احلكومي الفتا الى انه (وضمن ا
هـناك مـدة محددة لـلتمـكن من استـثمار
الـغاز منـهما الضـافة كمـيات جديدة من

الغاز اجلاف الى محطات الكهرباء). 
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مـتــوقـعـا ان (يـبـلغ انــتـاج احلـقـلـ من
الــغــاز احلــر  700مــلــيــون قــدم مــكــعب
قياسي يوميا ما سينعكس ايجابا على
نـتجة فـي البالد). واكد كـميـات الغـاز ا
الــزوبـعي (وجـود جــهـد كــبـيـر بــشـركـة
االسـتكـشافـات النـفطـية لـتوسـيع الرقع
االسـتـكـشـافـية لـلـغـاز وهـنـاك تـوقـعات
بــوجــوده وبــكــمــيــات واعــدة بــشــمــال
وجــنـوب حــقل عـكــاز وحـقــلي الـريــشـة

نــحـو خــمـسـة مـاليـ بــرمـيل يــومـيـا
وذلك تـــمــاشـــيــا مـع اتــفـــاق بــ أوبك
ومــصـدرين آخـريـن من بـيـنــهم روسـيـا
ي بـهـدف دعم ـعـروض الـعـا خلـفـض ا
الكــات الــفــنــيــة األســعــار. وأجنـــزت ا
والهندسية لشركة احلفر العراقية حفر
. وذكـرت بـئــر نـفـطي بـعـمق 3526 مـتـراً
الـشـركة فـي بيـان امس انه (اطـلق على
الــبـئــر الــنـفــطي اسم نـور 15 فـي حـقل
الــنـور الـنــفـطـي الـتـابـع الى مـحــافـظـة
مــيـســان لـصـالـح شـركــة نـفط مــيـسـان
بــعــمق 3526مــتــرا بــأسـتــخــدام جــهـاز
احلــــفـــر احلــــديث اي دي سي -  49ذو
الـقدرة احلـصانـية  2000أج بـي لغرض
ـشـرف الــنـفـطي). االنــتـاج من مـكــمن ا
ولـفت الى ان (الشـركة تـمتلك 47 جـهاز
ـتـد عـمـلـهــا عـلى طـول الـرقـعـة حـفــر 
ـساحـة البـالد من الشـمال اجلـغـرافيـة 

الى اجلنوب).

ـوسم الربيعي والـساحات الـعامة في ا
قبل.  ا
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وذكــــر بـــيــــان امس ان (مالكــــات قـــسم
الـزراعـة بـدائـرة بـلـديـة مـركـز الـرصـافة
قـامـت بـتـهـيـئـة وتـكــثـيـر مـا يـزيـد عـلى
ـــوســـمـــيـــة  400ألـف من الـــشـــتـالت ا
ودائـمة اخلضرة في مشاتـلها لزراعتها
فـي احلـــدائق الــــعـــامـــة والــــســـاحـــات
ـــتــنــزهـــات واجلــزرات الــوســـطــيــة وا
مــحـقـقــة اإلكـتـفــاء الـذاتي مـنــهـا وعـدم
احلـــاجـــة الـى شـــرائـــهـــا من األســـواق
احملــلـيـة). وأوضح ان (مـالكـات الـقـسم
تنـزهات عبر قـامت بإدامة احلـدائق وا
اعــمـال تـشـذيب االشــجـار وقص الـثـيل
وتـعويض التـالف من النـباتات وزراعة
اجلــزرات الـوسـطـيـة بــنـبـاتـات جـديـدة
وانــشـاء اســيـجــة نـبــاتـيــة في عـدد من
احلـــــدائق واصـالح ونــــصـب عــــدد من

ألعاب االطفال).

ــــئــــة) ,واضــــاف ان (اجلــــهــــد  40بــــا
الــهــنـدسـي يـقــوم حــالـيــا بــرفع الــكـتل
الـكونـكريـتية مـن منطـقة سـيد حـمد لله
ومـــحـــكـــمــــة أســـتـــئـــنـــاف الـــرصـــافـــة
ومـستشفى اجلملـة العصبية). الى ذلك
 ,اسـتحدث محافظ واسط مـحمد جميل
ياحي بلدية جديدة في مدينة الكوت. ا
ــيـاحـي في بـيــان امس (نــبـارك وقــال ا
ـن لـــقـــضــاء إلهـــلـــنـــا في اجلـــانب اال
ـــوافـــقــة الـــكـــوت بـــاحلــصـــول عـــلى ا
الــرســمــيــة لـوزيــر االســكــان واالعــمـار
والـبـلديـات بـإستـحـداث بلـديـة اجلانب
ـن في مركز احملـافظة) ,مـشيرا الى اال
الكــات واآللــيـات انـه (سـيــتـم تـوزيـع ا
والــتـخــصـيــصـات وجــمـيع االمــكـانـات
حــسب الـنـســبـة الـســكـانـيــة واحلـاجـة

الفعلية). 
وأجنـزت دائــرة بـلـديـة مـركـز الـرصـافـة
اعـمـال تكـثـير  400الـف شتـلـة متـعددة
األصـــنـــاف لــــزراعـــتـــهـــا في احلـــدائق

واألنــقــاض عـنــهـا) ,وتــابع الــبــيـان ان
(مالكــات دائـرة بــلـديـة الــشـعـلــة نـفـذت
حملة كبرى إلزالة التجاوزات احلاصلة
عـلى شـارع احلريـة الثـانـية الـذي يضم
ـديــنـة اكــبـر االســواق الـتــجـاريــة في ا
شيدات البنائية على االرصفة شـملت ا
واللوحات االعالنية ومسقفات الباعة),
مـشـيـرا الى ان (حـمـلة افـتـتـاح الـشارع
بـشكل كـامل اسهـمت بتـأم انـسيـابية
ــركــبــات وتــنـــشــيط احلــركــة حــركـــة ا
الـتجارية بعد ان كان يعاني من الزحام
روري بسبب القطع اجلزئي وانتشار ا
الـتــجـاوزات). وكـشف سـكـرتـيـر رئـيس
الـوزراء  الـفريـق الركن مـحـمد الـبـياتي
عن عـدد الكتل الكونكـريتية التي رفعت
مـن بـغـداد.وقــال الـبــيـاتي في تــصـريح
امـس انـه ( رفع  4االف كــــــــتــــــــلــــــــة
كـونكـرتية حـتى االن في انحاء مـتعددة
مـن بـغـداد) ,الفــتـا الى ان (عـمــلـيـة رفع
الـكتل أسهـمت بتقـليل االزدحام بـنسبة

تـــابــعـــة لــلـــدولـــة ضــمن احملـــلــة 705
ـنطقة بغداد اجلديدة). وأضاف (كما
أطـلقت الدائرة حملة إلزالة مواقع لبيع
االغـنـام واجلـزر الـعـشـوائي ومـصادرة
ــتـلــكـاتــهم وازالــة عـدد من االكــشـاك
ومــواقع الــبـاعــة اجلـوالــ ومـعــاجلـة
مـحاور رمي النـفايات ونـصب حاويات

بحجم ثمانية أمتار).
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وفـي بــغــداد اعــادت األمـــانــة افــتــتــاح
شــارع جتـاري و  20زقــاقـاً في مــغـلـقـاً
مـــنــذ عــام  2010فـــضال عن قــيـــامــهــا
بــحـــمالت لــرفع الـــتــجــاوزات والــكــتل
الـكـونكـريـتيـة. وقـالت األمانـة في بـيان
شترك امس إنـها (بالتنسـيق والعمل ا
مع القوات االمنية قامت برفع الصبات
الكونكريتية وفتح  20زقاقا في منطقة
الـشعب مغـلقة مـنذ عام  ,(2010مـؤكدا
(مـبـاشـرة مالكـاتـهـا في بـلـديـة الـشعب
بـحمـلة لـتنـظيف األزقـة ورفع النـفايات

دائـرة بـلديـة بغـداد اجلـديدة بـالتـعاون
مع عــمـلـيـات بـغـداد وبـاسـنـاد مـديـريـة
حــراســات وامن امــانــة بــغــداد مــنــعت
عـددا من اصـحـاب الـنـفـوس الـضـعـيـفة
الـذين حاولوا تقـطيع وبيع قطع اراض
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مـنعت أمانة بـغداد عددا من االشخاص
الـــذين حــاولــوا االســتــيـالء عــلى قــطع
ـنـطــقـة بـغـداد أراضٍ تــابـعـة لـلــدولـة 
اجلـديـدة. وذكر بـيـان امس ان (مالكات
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منتسبو األمانة يزرعون أشجاراً في ساحات بغداد

≈ŸUL²ł∫  رئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل إجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ
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اضي في رحاب ناقشة األحد ا اجستير في القانون لوزير الداخلية السابق قاسم محمد جالل االعرجي عن موضوع (الوسائل البديلة لفض منازعات عقود الدولة). وجرت وقائع ا ية شهادة ا منحت جلنة اكاد
شهداني وفايس احمد اسماعيل الدليمي واديب محمد جاسم احلمامي. نصب الشهيد ببغداد وقد رأس اللجنة االستاذ الدكور طه محميد جاسم احلديدي وعضوية كل من محمود محمد صالح ا
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اخلـالف الـدبـلــومـاسي. وأشـار مــيـكـال
دورتــشـيك رئـيس مـكــتب مـورافـيـسـكي
إلـى مــا وصــفـه بــأنه تـــصــريـح جــديــد
”مـخز “لـوزارة اخلارجية اإلسـرائيلية.
وقـال حملطـة إذاعيـة رسمـية ”فـي ضوء
هــذا الــتــصـريح هــنــاك شك كــبــيـر في
ـــثــــلـــ عـن الـــدولـــة مــــشـــاركــــة أي 

البولندية في قمة في إسرائيل.“


