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ترجمة: سناء علي 
ألفي��ر«، وه��و  »دايفي��د  رص��د 
أستاذ مساعد في كلية حتليل 
»ج��ورج  بجامع��ة  النزاع��ات 
أربع��ة  األميركي��ة،  ماس��ون« 
أس��باب جتعل عملية اإلطاحة 
بالرئيس السوري »بشار األسد« 
عملي��ة  احلال��ي  الوق��ت  ف��ي 
صعب��ة، خاص��ة م��ع التجارب 
التي شهدناها في بلدان مماثلة، 
أدى فيه��ا التدخ��ل الغربي إلى 
االطاح��ة ب��رأس النظ��ام، وم��ا 
ت��ا ذلك م��ن عملي��ات فوضى 

وصراعات داخلية.
وقال الكاتب في مقال نشره في 
موق��ع »The ConversaTion«، إن 
" إدارة الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب انتهجت حت��واًل مفاجًئا 
بشأن سوريا، وهو التحول الذي 
تناقض مع سياستها اخلارجية 

الوليدة." 
واش��ار الكاتب انه وعلى الرغم 
م��ن اتف��اق وزراء خارجي��ة دول 

التأكيد  على  السبع  مجموعة 
بأن��ه ال حل ممكن��اً في س��وريا 
م��ا دام ال يزال الرئيس الس��وري 

بشار األسد في السلطة، كما 
أعل��ن وزير اخلارجية الفرنس��ي 
جان م��ارك إيرولت، م��ن جانبه 

اتخ��ذ وزير اخلارجي��ة األميركي 
ريكس تيلرسون موقفاً شبيهاً 
للموقف الفرنس��ي. وصرح بأن 

الوالي��ات املتحدة ال ت��رى مكاناً 
للرئيس الس��وري بش��ار األسد 
في أي حل يرس��ي الس��ام في 
ان ه��ؤالء توصل��وا  اال  س��وريا. 
اخيراً ان التعج��ل في اإلطاحة 
برأس النظام الس��وري سيكون 
خطأً أكبر، خاصة إن استهداف 
األس��د م��ن املرج��ح أن يخلف 
النوع نفس��ه من الكارثة التي 
شهدناها في ليبيا بعد سقوط 

معمر القذافي." 
ف��راغ   " ف��إن  للكات��ب،  وفًق��ا 
السلطة الذي سيتبع اإلطاحة 
املفاجئ��ة وغي��ر احلكيم��ة ل�� 
األس��د ميكن أن يكون أسوأ من 
احلرب احلالية، كما أنه قد يغذي 
بالفع��ل  املتنامي��ة  الظ��روف 
واجله��ات  العني��ف  للتط��رف 
الفاعلة شبه العسكرية , كما 
ان األس��د ال ينبغي أن يبقى في 
الس��لطة  لقد أثب��ت ذلك ملدة 

ست سنوات.
تفصيات ص2

الواليات المتحدة وإخفاقاتها في اإلطاحة بنظام األسد
مع كثرة األسباب والدوافع

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية،  اخلارجية  وزارة  أصدرت 
أمس اجلمعة، بياناً بشأن االموال 
القطرية التي دخلت الى العراق 
مؤخ��راً، وموضوع منح تأش��يرة 
اخملتطفني  للصيادي��ن  الدخ��ول 
الذين أف��رج عنهم ف��ي العراق، 

مش��يرة الى ان دخوله��م الباد 
بتأش��يرة رسمية قبل قرابة عام 
ونصف كان ينطوي على مخاطر 
واضحة. وقال املتحدث الرسمي 
باس��م الوزارة احم��د جمال في 
بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه، "تؤكد 

العراقية موقف  وزارة اخلارجي��ة 
العراق الثابت والداعي الى مزيد 
من التعاون والتنسيق بني كافة 
أجم��ع  والعال��م  املنطق��ة  دول 
ضد كل ما يهدد امن واس��تقرار 

شعوبها من قبل االٍرهاب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إن من احملتم��ل أن يندلع صراع كبير 
مع كوريا الش��مالية ف��ي املواجهة 
بشأن برامجها النووية والصاروخية 
لكنه يفضل إنهاء النزاع بالس��بل 

الدبلوماسية.
وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز 
قب��ل أن يكمل 100 ي��وم على توليه 
الرئاس��ة "هناك احتمال أن ينتهي 
بن��ا األمر إل��ى صراع كبي��ر جدا مع 

كوريا الشمالية. بالطبع".
وأوض��ح أنه يري��د حل األزم��ة التي 

واجهها عدة رؤساء للواليات املتحدة 
س��لميا وهو النهج الذي يؤكده هو 
وإدارته م��ن خال إع��داد مجموعة 
متنوعة من العقوب��ات االقتصادية 
اجلدي��دة م��ع اإلبق��اء عل��ى اخلي��ار 

العسكري الذي ال يزال مطروحا.
وتابع، "نود حل املس��ائل دبلوماسيا 

لكن األمر شديد الصعوبة".
كما أكد إنه يرغب في أن تدفع كوريا 
اجلنوبي��ة تكلفة نظام ثاد األمريكي 
للدفاع الصاروخي التي قدرها بنحو 

مليار دوالر أمريكي.
وكش��ف ترامب أن كوريا الشمالية 

هي أكبر حتد عاملي له، مش��يدا في 
الوقت ذاته، بالرئيس الصيني ش��ي 
ج��ني بينغ ملوقف��ه الرامي إلى كبح 
جم��اح بيونغ يانغ، قائا، "أعتقد أنه 
يحاول بجد ش��ديد ، وهو بالطبع ال 
يرغب في أن يرى اضطرابا وموتا،وهو 
ال يري��د أن يرى ذلك ،وإنه رجل صالح 

ولقد عرفته جيدا".
وأض��اف "إن��ه يحب الص��ني ويحب 
ش��عب الصني ،وأعلم أنه يرغب في 
أن يتمك��ن من فعل ش��يء، ورمبا ال 

يستطيع".
تتمة ص3

ترامب يلوح باندالع صراع
كبير مع كوريا الشمالية

"الخارجية": األموال القطرية دخلت بطريقة غير مشروعة 

بشار األسد

بغداد - أسامة نجاح:
جه��از  ق��وات  قي��ادة  أعلن��ت 
أمس  ي��وم  اإلرهاب،  مكافح��ة 
اجلمعة، إن قوات اجلهاز متكنت 
من القضاء على بؤرة داعش في 
املوصل وهو حي التنك بعد قتل 
500 عنص��ر من داع��ش فيها، 
فيما أشارت الى ان، أربعة أحياء 
فق��ط تفصل جه��از مكافحة 
اإلره��اب ع��ن إمت��ام واجبه في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل. 
وقال القائد في جهاز مكافحة 
اإلره��اب الفري��ق الرك��ن عب��د 
الوه��اب الس��اعدي في حديث 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  خ��اص 
اجلديد‘‘إن "قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب متكن��ت م��ن القضاء 
على أخطر مواقع تواجد داعش 
ف��ي املوصل وه��و ح��ي التنك 
الذي يعد بؤرة داعش في املدينة 
حي��ث مت قتل م��ا يق��ارب 500 
إرهاب��ي في��ه"، مش��يراً إلى إن 
"حي التن��ك لم تدخله القوات 
األمنية منذ عام 2003 والى حد 

يومنا هذا ". 
وب��ني إن "أربع��ة أحي��اء فقط 
تفصل جهاز مكافحة اإلرهاب 

عن إمتام واجبه في اجلانب األمين 
ملدينة املوصل". 

وتابع ان "التقدم مستمر باجتاه 
بقي��ة األحي��اء والقطعات أالن 
في مرحلة إعادة التنظيم بعد 
حتري��ر حي التن��ك"، مضيفاً إن 
"هناك تكتي��كاً جديداً لألحياء 
املتبقي��ة وأس��لوباً آخ��ر حيث 
بأس��اليب  داعش  نقات��ل  إنن��ا 

مختلفة". 
م��ن جانبه قال الناطق باس��م 
املش��تركة  العملي��ات  قي��ادة 
العمي��د الرك��ن يحيى رس��ول 
ف��ي  مس��تمرة  "الق��وات  إن 
عملي��ة تقدمها ولدينا تكتيك 
وأس��لوب يتبع لتحرير ما تبقى 
مبيناً  األمي��ن"،  الس��احل  م��ن 
إن "ق��وات مكافح��ة اإلره��اب 
حررت حي التنك ومستمرة في 
باجتاه أهدافها  عملية تقدمها 
التي س��يعلن عنها في وقتها 
أم��ا ق��وات الش��رطة االحتادية 
وقوات الرد السريع تتمركز في 
املوص��ل القدمية ف��ي منطقة 
الفاروق احمليط��ة بجامع النوري 

ومنارة احلدباء". 
تتمة ص3

أربعة أحياء تفصل جهاز مكافحة اإلرهاب
عن إتمام واجباته في أيمن الموصل

القوات املشتركة تتحشد قرب أحياء سيطرة داعش األخيرة في اجلانب األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة الطاقة الوزارية خال 
اجتم��اع ترأس��ه أم��س رئيس 
مجل��س الوزراء حي��در العبادي 
اع��ادة تأهيل مش��روع محطة 

كهرباء القيارة الغازية .
العب��ادي  بي��ان ملكت��ب  وذك��ر 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت 
اجلديد" " جرى اليوم استكمال 
مناقشة احاالت وزارة الكهرباء 
لعق��ود اخلدمة واجلباية لقطاع 
توزي��ع الطاقة لتوفي��ر كهرباء 
عب��ر  للمواطن��ني  س��اعة   24

العدادات الذكية." 

مناقش��ة  مت  كم��ا   " واض��اف 
الكهرب��اء  النت��اج  الصيان��ات 
ملوس��م صي��ف 2017 واتخ��اذ 
االج��راءات والق��رارات الكفيلة 

باكمال الصيانة".
اللجن��ة  وناقش��ت   " وب��ني 
مجموع���ة  ونص���ب  جتهي��ز 
اضاف�ة  للغ���از،  ناقلة  انابي�ب 
ال��ى تفعي���ل عق��د مش��روع 
محطة كهرباء س��د العظيم 
الكهرومائية وتوصيات ورش��ة 
العمل بش��ان مشاريع الطاقة 

املتجددة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير التربي��ة محمد اقبال، عن 
صرف الرواتب املدخرة ملنتسبي نينوى 
احلاصلني على سامة املوقف االمني 
من مستشارية االمن الوطني داخل 

مدينة املوصل.
وقال املكتب اإلعام��ي لوزير التربية 
في بي��ان اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مديري��ة تربي��ة نينوى 
داخل املدينة باشرت ، بتوزيع الرواتب 
املدخ��رة ملنتس��بي املدين��ة احمل��ررة، 
الش��هرية  رواتبه��م  إل��ى  إضاف��ة 
احلاصلني على سامة املوقف االمني 

من مستشارية االمن الوطني".
وأض��اف املكت��ب، ان "الوزي��ر متابع 
روات��ب  قضي��ة  مباش��ر  وبش��كل 
ومتابع��ة  ايض��اً،  واملدخ��رة  نين��وى 
اس��ماء املباش��رين في تربية نينوى 
الستحصال س��امة املوقف االمني 
له��م بش��كل يومي وأثن��اء العطل 

كذلك".
وأعلن��ت وزارة التربي��ة، االثنني )6 اذار 
2017( ع��ن ص��رف روات��ب محافظة 
نينوى خال يوم��ني، فيما بينت انها 
س��تقوم بدفع الرواتب املدخرة خال 

الفترة املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خ��ال  م��ن  الكوي��ت  وزع��ت 
قنصليته��ا العامة ف��ي اربيل، 
135 طن��ا م��ن امل��واد الغذائية 
االساس��ية عل��ى 4500 اس��رة 
نازح��ة م��ن اجلان��ب االمي��ن من 

مدينة املوصل.
وق��ال القنصل الع��ام للكويت 
عمر الكندري في تصريح نقلته 
وكالة االنب��اء الكويتية "كونا"، 
إن "املساعدات جرى تقدميها في 
مخي��م س��يودينان جنوب غرب 
بالتنس��يق م��ع منظمة  اربيل 

مبادرون لاغاثة والتنمية".
"ذل���ك  ان  الكن��دري،  وأوض��ح 
يأت�ي في اط��ار تواص�ل حمل�ة 
الت���ي  بجانبك��م  الكوي���ت 
تبنته�ا دول���ة الكوي�ت تلبي�ة 
لس��مو  الس��امية  للمب���ادرة 
امي���ر الب��اد الش��يخ صب�اح 
االحم�د"، مشيرة الى "تنسيق 
القنصلي��ة ف��ي هذا الس��ياق 
م��ع الش��ركاء احمللي��ني لتقدمي 
للنازح��ني  املس��اعدات  ش��تى 

العراقيني".
تتمة ص3

الطاقة الوزارية تتخذ حزمة 
قرارات مهمة في مجال تجهيز 

الكهرباء

"التربية" تباشر بصرف الرواتب 
المدخرة لمنتسبي نينوى

الكويت توزع مساعدات غذائية 
بين نازحي الموصل

نحو 400 شركة تعلن إفالسها نتيجة 
لألزمة االقتصادية في كردستان

"داعش" يلجأ لعقوبة "صدّامية"
تجاه من يتهرب من أرض المعركة 23

بغداد - وعد الشمري:
كشفت جلنة الطاقة في مجلس 
النواب، أمس السبت، عن تبنيها 
مقترحاً جديداً ملواجهة انتقادات 
الكهرباء"،  "خصخصة  مشروع 
مؤكدة أن جهودها تنصب حالياً 
لوضع تسعيرة جديدة للجباية، 
مبينة أن ذل��ك يأتي دعماً لظرف 
االقتص��ادي  العراق��ي  املواط��ن 

واملناخ في شتى احملافظات.
وقال عضو اللجنة زاهر العبادي 

في حديث مع "الصباح اجلديد"، 
إن "ندوة س��وف تعقد اليوم في 
مجل��س النواب ملناقش��ة نتائج 
مشروع خصخصة الكهرباء في 

العراق".
وتابع العبادي أن "احلضور سيكون 
م��ن ممثل��ي مجال��س احملافظات 
ومستش��اري احلكوم��ات احمللية 
ومس��ؤولي اللجان املعنية مبلف 

الطاقة".
وأشار إلى أن "االجتماع جاء على 

هام��ش مقت��رح قدمت��ه مؤخراً 
الكهرباء  للتعام��ل م��ع مل��ف 
االنتقادات  بع��ض  بالتزامن م��ع 
الت��ي تعرض��ت له��ا احلكوم��ة 
مش��روع  تطبيقه��ا  نتيج��ة 

اخلصخصة".
ولف��ت إل��ى أن "مقترحن��ا ج��اء 
بتخفي��ض تس��عيرة الكهرب��اء 
م��ع مراع��اة الوض��ع االقتصادي 
للمواطنني، وكذلك املناخ املوجود 
في شتى محافظات الباد لكي 

ال تشعر العائلة العراقية بوجود 
ثق��ل كبير نتيجة دفعه��ا أجوراً 

عالية".
وشّدد العبادي على أن "استيفاء 
التعرف��ة أمر حتمي، ف��ا توجد 
دولة في العال��م تقدم اخلدمات 
مجان��اً"، منبه��اً إل��ى أن "نظام 
عق��ود املش��اركة م��ع القط��اع 
املوازن��ة  علي��ه  نص��ت  اخل��اص 

االحتادية للعام احلالي".
تتمة ص3

بغداد ـ مشرق ريسان:
يش��هد مجلس الن��واب "انقس��اماً 
الس��اعني  األعض��اء  ب��ني  واضح��اً" 
إلقالة مفوضية االنتخابات، واآلخرين 
الراغبني ببقاء املفوضية احلالية حلني 
انته��اء مدته��ا القانوني��ة، في وقت 
حتتاج "اإلقالة" إلى تقدمي طلب موقع 
من 50 نائباً لهيئة الرئاس��ة أوالً؛ قبل 
ع��رض املل��ف للتصوي��ت حت��ت قبة 

مجلس النواب.
وص��وت مجلس النواب في جلس��ته 

نيس��ان   25( الثاث��اء  املنعق��دة، 
2017(، عل��ى ع��دم قناعت��ه بأجوبة 
رئي��س املفوضي��ة العليا املس��تقلة 
لانتخابات سربس��ت مصطفى؛ في 

"تصويت سري".
ويقول النائب عن ائتاف دولة القانون 
فري��د االبراهيم��ي، ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "س��حب الثقة 
عن رئيس مفوضي��ة االنتخابات يأتي 
بعد تقدمي طلب موقع من 50 نائباً إلى 
هيئة الرئاسة"، مبيناً إنه "بعد حتقيق 

ذلك يت��م عرض املوض��وع للتصويت 
في البرملان، وفي حال حتقيق األغلبية 

البسيطة يتم سحب الثقة".
ويضي��ف إن "عم��ر املفوضية ينتهي 
بع��د نح��و أربعة أش��هر، وف��ي حال 
مت��ت إقالتها )املفوضي��ة احلالية( في 
ه��ذا الوقت فإن العملي��ة االنتخابية 
)انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات( قد 
تؤجل"، منوه��اً بأن "فريقاً من النواب 
يرى في املفوضية بأنها فاس��دة، وفي 
حال بقائها فإن االنتخابات س��تكون 

)..( وه��ذا نس��ف  فيه��ا  مش��كوكاً 
للعملية السياسية".

أم��ا النائ��ب ع��ن املك��ون الش��بكي 
حن��ني الق��دو فق��د كش��ف ع��ن " 
حراك سياس��ي يج��ري داخل مجلس 
النواب بش��أن التصويت عل��ى إقالة 
أو عدم إقالة رئي��س املفوضية العليا 
سربس��ت  لانتخاب��ات  املس��تقلة 
مصطفى- بع��د التصويت على عدم 

القناعة بأجوبته- .
تتمة ص3

انقسام داخل البرلمان بشأن "إقالة" مفوضية االنتخاباتالبرلمان يقّدم مقترحًا جديدًا لملف الكهرباء بـ "تخفيض التسعيرة"
تحتاج لطلب مقدم من 50 عضوًااجتماع موسع للمحافظات في بغداد يناقش "مشروع الخصخصة"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر محلي في محافظة 
نينوى، بالعثور على مقبرة لعدد 
من قتل��ى تنظيم "داعش" داخل 
قبو عمارة جتاري��ة في أحد أحياء 
املوصل القدمية بالس��احل األمين 
م��ن املدين��ة أثن��اء تق��دم قوات 

الشرطة االحتادية.
التنظيم  وبحس��ب املصدر، فإن 

أق��دم عل��ى دف��ن قت��اه داخ��ل 
العم��ارة ووضع ش��اهدة حجرية 

عند رأس كل واحد منهم.
أعلن��ت  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
العس��كرية،  االس��تخبارات 
ع��ن اعتق��ال أربع��ة "إرهابيني" 
يش��كلون خلية كان��ت تخطط 

لشن هجمات في بغداد.
وقال��ت االس��تخبارات ف��ي بيان 

اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "مفارز مديرية االس��تخبارات 
العسكرية في اللواء 54 الفرقة 
القبض على  ألق��ت  السادس��ة 
إرهابي��ني ف��ي منطق��ة  أربع��ة 

العامرية غربي بغداد".
املعتقل��ني  أن  البي��ان  وأض��اف 
"يشكلون خلية خططت ألعمال 
إجرامية وهم مطلوبني للقضاء 

4 إره��اب وحملكم��ة  وف��ق امل��ادة 
التحقيق املركزية".

وفي سياق آخر كشف قيادي في 
احلشد الشعبي، عن مقتل أربعة 
من ابرز قادة ما يسمى ب�"مجلس 
مطيبيجة" في تنظيم "داعش" 
بقص��ف من قبل طي��ران اجليش 
ب��ني محافظت��ي ديال��ى وصاح 

الدين.

وق��ال جبار املعم��وري في حديث 
صحفي، إن "اربع��ة من ابرز قادة 
ما يس��مى مبجل��س مطيبيجة 
ف��ي تنظيم داع��ش قتلوا بعدما 
حاولوا الهروب من خال واد ضيق 
تابع��ة لطي��ران  ان مروحي��ة  اال 
اجلي��ش طاردته��م وجنح��ت من 
توجيه ضربة مباش��رة اس��فرت 

عن مقتلهم".

وأض��اف املعم��وري، أن "عمليات 
تطهير مطيبيجة والتي انطلقت 
يوم امس افشلت مشروع داعش 
في انش��اء حويجة ثانية"، الفتا 
الى ان "التنظيم تفاجئ النطاق 
العملي��ات ف��ي ان واحد من عدة 
مح��اور باالضاف��ة ال��ى كثاف��ة 

طيران اجليش والقوة اجلوية".
تتمة ص3

العثور على مقبرة جماعية لعناصر داعش داخل قبو عمارة

متابعة

بعد مقتل 500 عنصر من داعش في حي التنك



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ف��ي  انف��راج  حص��ول  ان  يب��دو 
االزم��ة االقتصادية التي تعصف 
باإلقلي��م منذ أكثر من س��نتني 
ليس باالمر الوارد، والميكن التنبؤ 
ب��ه على املس��توى املنظ��ور، في 
ظل التداعيات املالي��ة التي ادت 
ال��ى اغالق أكثر من 400 ش��ركة 
واعالن عشرات اخرى من شركات 
القطاع اخلاص افالسها، ما حدا 
بحكوم��ة االقلي��م ال��ى اتخ��اذ 
جمل��ة م��ن االج��راءات االداري��ة 
وف��رض الضرائب والرس��وم على 
ف��رض  آخره��ا  كان  املواطن��ني 
الضرائ��ب عل��ى العامل��ني ف��ي 

القطاع اخلاص باالقليم.
اجراء خل��ف ردود فع��ل متابينة 
لدى اصحاب الشركات واملعامل، 
حي��ث عبر عم��ال وم��الكات في 
القط��اع اخلاص عن اس��تيائهم 
م��ن ه��ذا الق��رار، مؤكدي��ن في 
ان  اجلديد،  تصريح��ات للصب��اح 
حكوم��ة االقليم الت��ي تركتهم 
من دون ناصر او معني الى مصير 
االقتصادية،  االزم��ة  إثر  مجهول 
بأي حق تطالبهم االن بان يدفعوا 
ربع رواتبهم الش��هرية كضرائب 

لها.
ال��ذي يعم��ل ف��ي  ريب��ني ط��ه 
ش��ركة النتاج النواف��د واالبواب 
ومنتج��ات البالس��تيك املنزلية، 
قال »للصباح اجلديد »، انا خريج 
كلية الهندسة قسم امليكانيك، 
وانا بانتظار التعيينات على مالك 
احلكوم��ة من��ذ خمس س��نوات 
م��ن دون نتيج��ة، ل��ذا اضطررت 
الى التوجه ال��ى القطاع اخلاص 
وان��ا اعمل منذ أربع س��نوات في 
هذا اجمل��ال ومتكنت عبر اجتهادي 
الش��خصي وخبرتي ان ارفع من 
مس��توى دخل��ي، فه��ل يعق��ل 

ان امن��ح ربعه للحكوم��ة التي 
تخل��ت عني ف��ي الس��ابق« هذا 

غدر واجحاف ولن نقبل به«.
م��ن جانب��ه يق��ول اري��ان غفور 
وه��و مهن��دس ف��ي تكنولوجيا 
املعلوم��ات يعم��ل في القس��م 
س��يل  آس��يا  بش��ركة  الفن��ي 
وتكنولوجي��ا  لالتص��االت 
املعلومات، »انا اعمل في القطاع 
اخلاص منذ سنوات وكنت اعيش 
مع عائلتي منذ 15 عاماً في اوروبا 
عدت الى كردس��تان نظراً حلاجة 
االقلي��م الى اخلب��رات واخملتصني 
في مجال تكنولوجيا املعلومات، 
لس��ت متفاجئا بق��رار حكومة 
االقليم اال انه يفتقر الى الدراسة 

والدق��ة الن حكوم��ة االقليم ال 
املطلوبة مقابل  تقدم اخلدم��ات 
الضرائ��ب الكبيرة التي تفرضها 
عل��ى املواطن��ني«، أي ميكن لنا ان 
نق��ول باننا في الواقع املعيش��ي 
نناف��س ال��دول الفقي��رة ولكننا 
للضرائب املفروضة ننافس  وفقاً 

الدول االوروبية.  
ه��ذا واعلن��ت حكوم��ة االقليم 
عن البدء بف��رض الضرائب على 
عامل��ني في القط��اع اخلاص من 
الذين يزيد دخله��م على املليون 
دينار، وس��وف يغرم أي ش��خص 
ميتنع عن دفع الضريبة خالل 21.

طي��ب  كم��ال  الدكت��ور  وق��ال 
مدي��ر عام الضريبة ف��ي االقليم 

ف��ي تصري��ح تابعت��ه »الصباح 
االقلي��م  حكوم��ة  ان  اجلدي��د«، 
ب��دأت بنحو فعل��ي بتطبيق قرار 
جدي��د لف��رض الضرائ��ب عل��ى 
اخلاص  القط��اع  ف��ي  العامل��ني 
وسيتم اس��تحصال االموال من 

املشمولني فصلياً.   
اس��تحصال  ان  طي��ب  واض��اف 
الضريبة م��ن املالكات احلكومية 
س��هل وس��يتم اس��تقطاع 5% 
من روات��ب املوظف��ني الذين يزيد 
راتبه��م على مليون دين��ار، وتابع 
اال ان اس��تحصال االم��وال م��ن 
االشخاص العاملني في القطاع 
اخلاص ليس س��هال، النه يصعب 
الش��هرية  الروات��ب  معرف��ة 

للعاملني في القطاع اخلاص.   
االقتصادية  االزم��ة  وفي س��ياق 
وتداعياتها عل��ى القطاع اخلاص 
في االقليم اغلقت أكثر من 400 
ش��ركة ابوابه��ا خ��الل العامني 
املاضيني، نتيجة لتوقف املشاريع 
واالستثمارات التي كانت حكومة 
االقليم متنحها للش��ركات التي 
كانت تعمل في مج��االت البناء 
واالعمار واخلدمات في كردستان. 
تس��جيل  ع��ام  مدي��ر  ويق��ول 
الش��ركات في حكوم��ة االقليم 
دلزار اسماعيل نتيجة الستمرار 
وتراج��ع  االقتصادي��ة  االزم��ة 
احلركة التجارية انخفضت معه 
تس��جيل الش��ركات اجلديد في 

االقلي��م، بنس��بة %64، مضيفاً 
»لق��د اغلق��ت أكث��ر م��ن 400 
ش��ركة ابوابها واعلنت افالسها 

خالل العامني املاضيني«.  
وكانت حكومة إقليم كردستان 
ق��د اعلن��ت ف��ي آخ��ر اجتم��اع 
لها تأس��يس وح��دة ادارية إلدارة 
القروض والدي��ون العامة بهدف 
الق��روض  وإدارة  تنظي��م  إع��ادة 
العام��ة الت��ي تق��ع عل��ى عاتق 
حكوم��ة إقلي��م كردس��تان مع 
االلتزام��ات املالي��ة األخرى  والتي 
والش��ركات  باملقاول��ني  تتعل��ق 
و  بالبن��وك  اخلاص��ة  والدي��ون 
 االلتزام��ات األخرى املتعلقة ببيع 

النفط.

نحو 400 شركة تعلن إفالسها نتيجة 
لألزمة االقتصادية في كردستان

حكومة اإلقليم تبدأ بفرض الضرائب على موظفي القّطاع الخاص
طارق حرب

ي��وم 2017/4/24 تول��ى الرئيس الفرنس��ي هوالند  
اس��تقبال الفري��ق االول الرك��ن طال��ب ش��غاتي 
وقلده وس��ام الشرف الفرنسي لدوره في مكافحة 
االره��اب وهذا يعني انس��حاب ه��ذا التقليد على 
جمي��ع القوات املس��لحة العراقية م��ن مكافحة 
ارهاب وجيش وش��رطة وحشد شعبي وابناء قبائل 
ومتطوع��ني ولكل من أس��هم ف��ي محاربة داعش 
االرهاب��ي وال يقتصر على ش��خص قائد مكافحة 
االرهاب الفريق ش��غاتي وال��ذي كان محال للتقليد 
كم��ا ان ذلك يعن��ي ان دول العالم م��ع العراق ضد 
داعش مجتمعة لدعم العراق في حربه ضد االرهاب 
الداعش��ي ويعني ان دوال اوروبي��ة خاصة تكن كل 
التقدير واالحترام للقوات املسلحة العراقية وانها 
متعجبة من االداء احلس��ن لهذه الق��وات واذا كان 
الفريق االول الركن طالب ش��غاتي قد حصل على 
هذا الوسام االجنبي فهي دعوة لدولة رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املس��لحة ملمارسة صالحياته 
في منح االوس��مة واالنواط املقررة مبوجب قانونها 
رقم )12( لسنة 2012 فكل من يشارك في محاربة 
االره��اب يس��تحق ه��ذا التك��رمي ويس��تأهل هذا 
التقليد فندعو ملنح االوس��مة واالنواط بالش��روط 
الواردة في هذا القان��ون وهذا التقليد يذكرنا ايضا 
بتاري��خ حصول بعض الش��خصيات العراقية على 
اوسمة وانواط اجنبية ومن هذه الشخصيات مثال 
ان الس��يد عب��د الرحم��ن النقيب اول رئي��س وزراء 
الول حكومة ش��كلت في العراق س��نة 1920 كان 
قد حصل عل��ى وس��ام االمبراطوري��ة البريطانية 
وبرتبة فارس )س��ير( س��نة 1921 وان الس��يد عبد 
احملس��ن الس��عدون ال��ذي اش��غل منص��ب رئيس 
مجل��س الن��واب ورئيس ال��وزراء كان ه��و ايضاً قد 
حصل على هذا الوس��ام البريطاني سنة 1926 وان 
السيد ساسون حسقيل الوزير البغدادي اليهودي 
والذي اش��غل منص��ب وزي��ر املالية خلم��س مرات 
ورئي��س اللجنة املالية ف��ي البرملان امللكي وصاحب 
ش��رط الدفع بالذهب والذي ح��دث النظام االداري 
والقانون��ي العراقي بنق��ل االنظم��ة االوروبية الى 
دولة العراق اجلديدة املتوفي سنة 1932 حصل على 
وس��ام االمبراطورية البريطانية وحصل على وسام 
من احلكومة الفرنس��ية واحلكومة الشاهنشاهية 
االيرانية كما ان الس��يد ياس��ني الهاش��مي رئيس 
الوزراء الكثر من مرة قبل وفاته س��نة 1936 حصل 
على الوس��ام العس��كري االملاني عندما كان قائداً 
للقوات التركية التي صدت الهجوم الروس��ي على 
القطاعات التركية واالملانية س��نة 1915 واالخوان 
ناج��ي وتوفي��ق الس��ويدي اللذان اش��غال مناصب 
اداري��ة ووزارية ومنصب رئي��س الوزراء الكثر من مرة 
حصال على وس��ام فرنسي اهلهما ليكونا عضوين 
ف��ي االكادميية الدولية الدبلوماس��ية ف��ي باريس 
س��نة 1930 وحص��ل توفيق الس��ويدي على لقب 
الباشوية من ملك االردن سنة 1950 وحصل ارشد 
العمري ال��ذي اش��غل مناصب كثيرة ف��ي العهد 
امللكي مبا فيها امني العاصمة بغداد ورئيس الوزراء 
كان قد حصل على لقب الباش��وية من ملك االردن 
وهنال��ك الكثير من العراقي��ني الذين حصلوا على 
اوس��مة وانواط من تركيا وايران واالردن ومصر وفي 
جميع االحوال فان منح الفريق شغاتي هذا الوسام 
حصل بعد انقطاع استمر لعشرات السنني لذلك 
يكون الفريق ش��غاتي اول مواط��ن عراقي يحصل 

على وسام اجنبي منذ عدة سنوات.

وسام الشرف الفرنسي 
للفريق شغاتي

تقـرير

ترجمة: سناء علي*

رص��د »دايفي��د ألفي��ر«، وهو أس��تاذ 
مس��اعد في كلي��ة حتلي��ل النزاعات 
بجامعة »جورج ماس��ون« األميركية، 
أربعة أس��باب جتعل عملية اإلطاحة 
بالرئيس السوري »بش��ار األسد« في 
الوقت احلالي عملي��ة صعبة، خاصة 
مع التجارب التي شهدناها في بلدان 
مماثلة، أدى فيه��ا التدخل الغربي إلى 
االطاحة برأس النظام، وما تال ذلك من 

عمليات فوضى وصراعات داخلية.
وق��ال الكات��ب ف��ي مقال نش��ره في 
 ،»The ConversaTion« موق��ع 
إن » إدارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترامب انتهجت حتواًل مفاجًئا بش��أن 
س��وريا، وهو التحول الذي تناقض مع 

سياستها اخلارجية الوليدة.« 
واش��ار الكات��ب انه وعل��ى الرغم من 
اتف��اق وزراء خارجي��ة دول مجموع��ة 
السبع على التأكيد بأنه ال حل ممكناً 
في سوريا ما دام ال يزال الرئيس السوري 
بشار األس��د في السلطة، كما أعلن 
وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي ج��ان مارك 
إيرولت، من جانبه اتخذ وزير اخلارجية 
األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون موقفاً 
شبيهاً للموقف الفرنسي. وصرح بأن 
الواليات املتحدة ال ترى مكاناً للرئيس 
الس��وري بش��ار األس��د ف��ي أي حل 
يرس��ي السالم في سوريا. اال ان هؤالء 

توصلوا اخيراً ان التعجل في اإلطاحة 
برأس النظام الس��وري سيكون خطأً 
أكبر، خاصة إن اس��تهداف األسد من 
املرج��ح أن يخل��ف النوع نفس��ه من 
الكارثة التي شهدناها في ليبيا بعد 

سقوط معمر القذافي.« 
وفًقا للكات��ب، فإن » فراغ الس��لطة 
الذي س��يتبع اإلطاحة املفاجئة وغير 
احلكيم��ة ل�� األس��د ميك��ن أن يكون 
أس��وأ من احلرب احلالي��ة، كما أنه قد 
يغ��ذي الظ��روف املتنامي��ة بالفع��ل 
للتط��رف العنيف واجله��ات الفاعلة 
ش��به العس��كرية , كما ان األسد ال 
ينبغ��ي أن يبق��ى في الس��لطة  لقد 
أثبت ذلك ملدة ست سنوات. الهجوم 
بغاز السارين في الفترة األخيرة ما هو 
إال حلقة أخيرة في سلس��لة طويلة 

من انتهاكات حقوق اإلنسان.« 

وأض��اف الكات��ب أنه ف��ي غضون 24 
س��اعة، انتقل��ت اإلدارة اجلدي��دة من 
مجرد انتقاد الرئيس السوري »األسد« 
الس��تعماله األس��لحة الكيميائي��ة 
إلى إط��الق صواري��خ أميركي��ة على 
أهداف عسكرية سورية. وكما كانت 
الضربات مح��دودة، فقد كانت هناك 
تصريح��ات أيًضا تش��ير إلى أن هناك 
خطًطا الس��تهداف الرئيس األس��د، 
وكما كان عدم التحرك خالل السنوات 
الس��ت منذ ان��دالع الثورة الس��ورية 
مكلًفا، فإن التاريخ في اآلونة األخيرة 

يرجح أن التعجل ف��ي اإلطاحة برأس 
النظام السوري سيكون خطأً أكبر.

 )داعش(.«
وفًق��ا للكات��ب، فإن »فراغ الس��لطة 
الذي س��يتبع اإلطاحة املفاجئة وغير 

احلكيمة ل��»األس��د« ميك��ن أن يكون 
أس��وأ من احلرب احلالي��ة، كما أنه قد 
يغ��ذي الظ��روف املتنامي��ة بالفع��ل 
للتط��رف العنيف واجله��ات الفاعلة 
ش��به العس��كرية، كما ال ينبغي أن 

يبقى في الس��لطة، لق��د أثبت ذلك 
مل��دة س��ت س��نوات. الهج��وم بغاز 
الس��ارين في الفترة األخيرة ما هو إال 
حلقة أخيرة في سلس��لة طويلة من 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

ومن بني االسباب التي رصدها الكاتب 
والت��ي جتع��ل م��ن عملي��ة اإلطاحة 
بالرئيس الس��وري صعب��ة في الوقت 
الراهن انه« يأت��ي خالًفا ملا يحدث في 
لعبة الش��طرجن، فإن اإلطاحة بامللك 
في احلرب ليست هي النهاية، ولكنها 
فقط بداية أخرى. فكرة أن س��وريا ما 
تزال موج��ودة كما يبدو على اخلريطة 
هي ض��رب من اخليال. يخضع جزء من 
بينما  احلكوم��ة،  أراضيها لس��يطرة 
يخض��ع جزء آخ��ر لس��يطرة تنظيم 
داعش، فيما تس��يطر املعارضة على 

جزء آخر.« 
ام��ا في عال��م التنمية الدولي اش��ار 
أن احلل��ول  الكات��ب » اتض��ح م��رارًا 
املطلوبة للمشكالت املعقدة ال ميكن 
فرضها من اخلارج. ال تكون هذه احللول 
مس��تدامة، وغالًبا م��ا تضر وال تنفع. 
يج��ب أن تأتي احللول من داخل اجملتمع 
املدن��ي نفس��ه ف��ي بلد ما، ب��داًل من 
ذل��ك، فإن النتيجة س��تكون تقويض 
ش��رعية األنظمة نفسها، والتي هي 
ضرورية لتماس��ك السكان مًعا على 
امل��دى الطوي��ل. ف��ي الوق��ت احلاضر 
ل��م يبق إال القليل م��ن اجملتمع املدني 
السوري، ولكن اجملالس احمللية تستمر 
في توفير النس��يج الذي ميسك بزمام 
البالد في املناطق التي ال يحتفظ بها 
»األسد«. هذه املنظمات ميكن أن تبدأ 
اجلهود الرامية إلى إنشاء املؤسسات 

الدميقراطية اجلديدة.« 

اإلج��راءات  كل  وم��ن  ان��ه  موضح��اً 
املمكنة التي ميك��ن للواليات املتحدة 
أن تتخذها، ف��إن تغيير النظام يدخل 
البالد في بيئة أكثر فوضوية وعنيفة، 
والتي سيكون من الصعب السيطرة 
عليه��ا من قبل ع��دة دول تعمل مًعا 
عس��كريًا , اضاف��ة ال��ى ان معظ��م 
املناص��ب الدبلوماس��ية األميركي��ة 
رفيعة املس��توى ش��اغرة. ه��ذه هي 
املناصب التي تدير العمليات املعقدة 
ل��وزارة اخلارجية، والت��ي لديها الثقل 
السياس��ي للتنسيق مع وزارة الدفاع 
فيما يتعلق بعمليات التوجيه والقيادة 

خالل العمليات العسكرية.« 
كما أنها تنسق مع الشركاء الدوليني 
لضمان عدم وجود خلل في االتصاالت 
واحلد من األخطاء. توفر هذه املناصب 
التحلي��ل الضروري ح��ول الديناميات 
والتغيرات في مناطق الصراع. تساعد 
أيًضا في التخفيف من احتمال وقوع 
اشتباكات عرضية مع اجلهات الدولية 
مث��ل روس��يا خ��الل مراح��ل االرتباك 
والتوتر، التي تلي العمل العس��كري , 
كما ان الغارات األميركية األخيرة زادت 
فقط الشعور باألزمة واالرتباك، حيث 
تس��اءل اجلميع بداية من الس��وريني 
والروس واألميركيني عن ماذا ستكون 

اخلطوة التالية ؟

 »The ConversaTion« عن موقع *
االميركي 

مع كثرة األسباب والدوافع

الواليات المتحدة وإخفاقاتها في اإلطاحة بنظام األسد

ريبين طه الذي يعمل 
في شركة النتاج النوافد 
واالبواب ومنتجات 
البالستيك المنزلية، قال 
»للصباح الجديد »، انا 
خريج كلية الهندسة 
قسم الميكانيك، وانا 
بانتظار التعيينات على 
مالك الحكومة منذ 
خمس سنوات من دون 
نتيجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس مجلس املفوضني في 
مفوضي��ة االنتخابات سربس��ت 
مصطف��ى، عن تق��دمي طعن الى 
العليا بش��أن  احملكم��ة االحتادية 
آلي��ة تصويت البرمل��ان على عدم 
املفوضي��ة،  بأجوب��ة  القناع��ة 
فيم��ا أك��د أن انتخابات مجالس 
احملافظات ستتأجل تلقائياً اذا ما 

مت سحب الثقة.
حدي��ث  ف��ي  مصطف��ي  وق��ال 
تراكم��اً  »هن��اك  إن  صحف��ي، 

ف��ي اعم��ال املفوضي��ة ألننا لم 
نعق��د جلس��ة ه��ذا االس��بوع، 
وه��ذا املوض��وع م��ن املمك��ن أن 
يؤثر عل��ى الفرق واالح��زاب التي 
ه��ي قي��د االجن��از وق��د حترمهم 
م��ن االنتخاب��ات«، الفت��اً الى أن 
احملافظات  مجال��س  »انتخاب��ات 
س��تتأجل تلقائياً اذا ما مت سحب 

الثقة عن املفوضية«.
ايضاً  »لدينا  وأضاف مصطف��ى، 
ش��ك في آلي��ة التصوي��ت على 
عدم القناع��ة بأجوبة املفوضية، 

حيث امل��ادة الدس��تورية اخلاصة 
بهذا الشأن تتكلم عن احلاضرين 
ولي��س املصوت��ني«، الفت��اً الى أن 
»الذي��ن صوت��وا بنع��م او ال ل��م 
يصلون الى العدد الذي نص عليه 
الدستور، ولهذا قدمنا طعناً بهذ 

املوضوع الى احملكمة االحتادية«.
وكان مجلس النواب صوت، امس 
األول الثالثاء )25 نيس��ان 2017(، 
على عدم قناعت��ه بأجوبة رئيس 
مفوضي��ة االنتخابات سربس��ت 

مصطفى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم��ي، أن فصل ع��دد من الطلبة 
ال��ذي ج��رى مؤخ��را ف��ي جامع��ة 
القادسية ال ميت لألحداث التي جرت 
فيها، فيم��ا بينت ان ق��رار فصلهم 
ج��اء بن��اًء عل��ى ش��كوى مرفوع��ة 
ضدهم تتعلق مبنش��ورات »تسيء« 

الى قيمة االستاذ اجلامعي.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
»تراق��ب  إنه��ا  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
م��ا يج��ري م��ن محاول��ة تس��ييس 

فص��ل عدد من الطلب��ة في جامعة 
القادس��ية«، محذرة م��ن »توظيف 
مق��درات احل��رم اجلامع��ي ف��ي غير 

مساراتها املرسومة«. 
واضاف��ت ال��وزارة، أن��ه »ف��ي الوقت 
ال��ذي تؤك��د في��ه ال��وزارة احت��رام 
الرأي احل��ر فالبد م��ن توضيح بعض 
التفاصي��ل للراغب��ني باالطالع على 
حقيق��ة املوقف، إذ إن فصل الطلبة 
ال مي��ت لألح��داث التي ج��رت مؤخرا 
في اجلامع��ة بأية صلة، بل كان على 
خلفي��ة ش��كوى مرفوع��ة ضدهم 

تتعلق مبنش��ورات تس��يء الى قيمة 
االستاذ اجلامعي«. واوضحت الوزارة، 
»ونستغرب اش��اعة أن الفصل كان 
بتأثي��ر سياس��ي، وان هن��اك حت��ركا 
باجت��اه احتواء القرار ال��ذي اتخذ بناء 

على تعليمات انضباط الطلبة«.
واكدت ال��وزارة، أن »ابوابها مفتوحة 
أم��ام املالحظ��ات ووجه��ات النظ��ر 
وتش��دد على إبعاد اجلامعات عن كل 
م��ا يه��دد اهدافها وتوص��ي مبنع ما 
يش��غل الطلبة عن همهم العلمي 

واألكادميي«.

مفوضية االنتخابات تطعن بآلية التصويت 
على عدم القناعة بأجوبتها

»التعليم« تنفي صلة فصل الطلبة باحداث 
جامعة القادسية
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بغداد – استهداف دورية  
ذك��ر مص���در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س اجلمع��ة إن "عب���وة 
ناس��فة مزروع�ة عل���ى جان�ب طريق 
ف���ي منطقة أحمد الس��هيل جنوبي 
بغ���داد انفج���رت، ظه�ر ي��وم ام�س 
ل���دى م���رور دوري���ة للش��رطة، م��ا 
أس��ف�ر ع�ن إصاب�ة ثالث�ة م�ن أف�راد 

الدوري�ة". 
على صعي��د متص��ل افاد املص��در إن 
"عبوة ناس��فة كان��ت موضوعة على 
جان��ب الطري��ق ق��رب س��وق ش��عبي 
مبنطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن 
جنوبي بغداد انفج��رت فجر يوم امس 
ما ادى الى مقت��ل مدني واصابة اربعة 

اخرين بجروح".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
كش��فت اللجنة االمني��ة في مجلس 
محافظ��ة ديالى، اجلمع��ة، عن ضبط 
وثائ��ق مهم��ة لتنظي��م "داعش" في 
املطيبيجة، فيما اش��ار الى ان التظيم 
تلق��ى ضرب��ة موجع��ة ف��ي العملية 
االخيرة وفقد ابرز قادته ضمن مايسمى 

بواليتي ديالى وصالح الدين.
وقال رئيس اللجنة صادق احلس��يني إن 
"القوات االمنية املش��تركة املدعومة 
ب احلشد الشعبي ضبطت وثائق مهمة 
لتنظيم داع��ش في اح��دى مضافاته 
اثن��اء عمليات تطهير املطيبيجة على 
احلدود ب��ن ديالى وص��الح الدين والتي 

استمرت ليومن متتالين". 

كركوك – قصف مدفعي 
اف��اد مصدر امني في مديرية ش��رطة 

محافظ��ة كركوك ام��س اجلمعة بأن 
11 مدني��ا س��قطوا بن قتي��ل وجريح 
بقصف "مجهول" املصدر أس��تهدف 
س��وقا ش��عبيا في ناحية العباس��ي 

جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قصفا مجهول املصدر 
استهدف، مساء يوم امس سوق ناحية 
التاب��ع لقض��اء احلويج��ة  العباس��ي 
)55كم جنوب غربي كركوك( ما أسفر 
عن مقتل مدنين اثنن واصابة تسعة 

آخرين بجروح".

صالح الدين – ضربة جوية 
اك��د مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدي��ن امس اجلمعة 
مقت��ل أربع��ة من ابرز قادة ما يس��مى 
ب�"مجل��س مطيبيج��ة" ف��ي تنظيم 

"داع��ش" االرهاب��ي بقصف م��ن قبل 
طي��ران اجليش ب��ن محافظت��ي ديالى 

وصالح الدين.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "اربعة من اب��رز قادة ما 
يسمى مبجلس مطيبيجة في تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي قتلوا بعدم��ا حاولوا 
الهرب من خالل واد ضيق اال ان مروحية 
تابعة لطيران اجليش العراقي طاردتهم 
وجنح��ت م��ن توجي��ه ضربة مباش��رة 

اسفرت عن مقتلهم في احلال .

االنبار – قصف جوي 
افاد مصدر عس��كري في قيادة الفرقة 
الس��ابعة باجليش في محافظة األنبار 
ام��س اجلمعة، ب��أن أربع��ة "إرهابين" 
ينتمون لتنظيم "داعش" قتلوا بقصف 

جوي في مدينة راوة غربي احملافظة.

وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طي��ران التحال��ف الدولي 
قصف، فجر يوم امس عجلة لتنظيم 
داع��ش ف��ي مدين��ة راوه 230كم غرب 
الرمادي، مما اسفر عن تدميرها ، مضيفا 
أن "القصف اسفر عن أيضا عن مقتل 
أربعة إرهابين في داخل العجلة بينهم 
مس��ؤول تصني��ع العبوات الناس��فة 

ملدينة راوة في داعش".

ميسان – حملة امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان امس اجلمعة ان مفرزة امنية 
الق��ت القب��ض عل��ى أخط��ر عصابة 
تتاجر باخملدرات اثر حملة أمنية شملت 

اعتقال 27 آخرين بتهم مختلفة .
وقال مدير ش��رطة محافظة ميس��ان 
العميد نزار موهي الساعدي في مؤمتر 

صحف��ي عق��ده صباح ي��وم امس "إن 
أقسام ش��رطة احملافظة نفذت حملة 
واسعة شملت مركز واقضيه ونواحي 
احملافظة متكنت م��ن خاللها من إلقاء 
القب��ض عل��ى 27 متهماً ف��ي مناطق 

متفرقة". 

ذي قار – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س اجلمع��ة ان 
س��يطرة النص��ر متكن��ت م��ن إلق��اء 
القب��ض على مطل��وب بجرائ��م قتل 
عل��ى وفق احكام امل��اده 405 من قانون 
العقوب��ات العراق��ي رقم 111 لس��نة 

1969 املعدل.
واضاف املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه ان سيطرة البطحاء متكنت 
من القاء القبض على مطلوب بجرائم 

االرهاب عل��ى وفق احكام امل��ادة 4 من 
قانون االرهاب رقم 13 لسنة 2005. 

نينوى – قصف ملغمة 
افاد مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس اجلمع��ة ان طيران الق��وة اجلوية 
العراقي��ة احب��ط تعرض��ا لعصاب��ات 
تنظيم داعش االرهابية بعجلة ملغمة 
كانت تروم اس��تهداف القوات االمنية 

في اجلانب االمين من مدينة املوصل.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "ارهابي��ي داع��ش قاموا في 
محاولة يائس��ة منهم لش��ق صفوف 
قواتن��ا البطل��ة في اجلان��ب األمين من 
مدينة املوص��ل ضمن عمليات قادمون 
يا نينوى، باس��تعمال عجل��ة ملغمة 
يقودها انتحاري كانوا يرومون تفجيرها 

على قطعات القوات املسلحة".

استهداف دورية للشرطة في المدائن جنوبي بغداد * ضبط وثائق مهمة لتنظيم "داعش" في المطيبيجة 
مقتل 4 إرهابيين بقصف جوي غربي األنبار * إحباط تعّرض إرهابي بعجلة ملغمة أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��د مصرف الرش��يد، اس��تمراره مبنح الس��لف 
اخلاصة باملتقاعدين والتي ال تتجاوز الثالثة مالين 
دين��ار، فيم��ا نفى األنب��اء التي حتدثت ع��ن إيقاف 

ترويج تلك السلف.
وق��ال املصرف في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، "نحن مستمرون مبنح سلفة املتقاعدين 
وال صح��ة اليقافه��ا"، داعي��ا كاف��ة الزبائ��ن الى 
"االتص��ال برق��م الهاتف ال��ذي مت وضعه في حال 

وجود اية شكوى بخصوص ترويج الطلبات".
وأضاف املصرف، أنه قرر بتعليماته "منح س��لفة 
للمتقاعد تبلغ 3 مالي��ن دينار كحد اعلى ويحدد 
املبلغ بحس��ب رات��ب املتقاع��د وبكفالة موظف 
حكومي، علما انه بإمكان املتقاعد مراجعة الفرع 
الذي كان يتس��لم منه الراتب سابقا وقبل اصدار 

البطاقة الذكية".
يذكر أن مصرف الرش��يد باشر خالل العام املاضي 
2016 مبنح س��لف وقروض لفئ��ة األطباء وبعض 

اصحاب املشاريع واملواطنن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نع��ى املرص��د العراق��ي للحري��ات الصحفي��ة 
استشهاد حيدر املياحي كبير املراسلن احلربين 
ف��ي مديري��ة اإلعالم احلرب��ي الذي قض��ى بعبوة 
ناسفة أثناء مشاركته في مهمة صحفية رفقة 
الق��وات العراقية الت��ي جنحت ف��ي حترير قضاء 

احلضر جنوب احملافظة ظهر يوم اخلميس.
ونقل املرصد عن زم��الء رفقة املياحي قولهم، إن 
"املياحي ال��ذي يعمل في تغطية معارك القوات 
العراقية واحلشد الش��عبي في مختلف قواطع 
احل��رب ض��د تنظيم داع��ش تعرض ال��ى إصابات 
بالغة في أنحاء من جس��ده وبترت س��اقه ويده 
وتوفي قب��ل أن يصل الى املش��فى، بينما مت نقل 
جثمانه الى العاصمة بغداد، وأشتهر عن املياحي 

مشاركته في عمليات إجالء نازحن".
وأشار املرصد إلى أنه بذلك يرتفع عدد الصحفين 
الذين استشهدوا منذ 3 مايو 2016 حتى 3 مايو 
2017 الى عش��رين صحفي��ا س��واء الذين لقوا 
حتفهم أثناء التغطيات الصحفية او في حوادث 

منفصلة.

"الرشيد" يؤكد استمراره 
بصرف سلفة المتقاعدين

استشهاد مراسل اإلعالم 
الحربي في معارك الموصل

الملف األمني

أربعة أحياء تفصل جهاز مكافحة 
اإلرهاب عن إمتام واجباته في أمين 

املوصل
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  رس��ول  وأض��اف 
اجلدي��د‘‘إن "الفرق��ة املدرع��ة التاس��عة 
على مشارف املناطق الشمالية للجانب 
األمي��ن ضم��ن مناط��ق مش��يرفة وحاوي 
الكنيس��ة"، مشيراً إلى إن" قوات احلشد 
الشعبي املس��نودة بغطاء جوي من قبل 
طي��ران القوة اجلوية ح��ررت قضاء احلضر 
بنح��و كامل بع��د تكبيد العدو خس��ائر 

كبيرة في األرواح واملعدات".
وأوض��ح ب��أن" الق��وات األمني��ة واجهت 
صعوبات في عملي��ة حترير احلضر تكمن 
ف��ي تواجد املدني��ن ولك��ن مت فتح ممرات 
آمن��ة للمواطنن من قبل قوات احلش��د 

الشعبي ونقلهم إلى مناطق آمنة".
وتاب��ع إن "عملي��ة حتري��ر احلض��ر كان��ت 
عملي��ة خاطفة وس��ريعة لم تس��تغرق 
سوى 48 س��اعة"، الفتاً إلى إن "العملية 
كانت نظيف��ة بكل املقاييس في احلفاظ 
على أرواح املدنين وممتلكاتهم، فضالً عن 
جه��د كبير مق��دم من قطعات احلش��د 

الشعبي والقوات الساندة لها". 
ال��ى ذلك أعلن��ت مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية، أمس اجلمعة، عن مقتل ما 
يس��مى مس��ؤول داعش في حي الشفاء 

بأمين املوصل. 
وقال��ت املديرية في بي��ان تلقت صحيفة 
"بناء  ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘نس��خة منه،انه 
عل��ى معلوم��ات مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية مت  تدمي��ر مق��ر للدواع��ش 
وقتلت اإلرهابي املدعو أبو لقمان العفري 
مس��ؤول داعش في حي الشفاء القريب 
م��ن ح��ي النج��ار بالس��احل االمي��ن من 

املوصل بضربة جوية". 
وفي سياق متصل أعلن احلشد الشعبي، 
اخلمي��س املاضي، عن حتري��ر قضاء احلضر 

بالكامل. 
احلرب��ي للحش��د  اإلع��الم  فري��ق  وق��ال 
تلق��ت صحيف��ة  بي��ان  ف��ي  الش��عبي 

‘‘الصباح اجلديد‘‘نس��خة من��ه إن "قوات 
احلش��د الش��عبي في اللواء 2 واللواء ١١ 

حررت، قضاء احلضر بالكامل". 
وأضاف إعالم احلش��د، أن "القوات باشرت 

بتطهير أطراف القضاء الغربية". 
وأعلن احلش��د الش��عبي يوم الثالثاء 25 
نيسان 2017، عن انطالق عمليات محمد 
رسول اهلل لتحرير قضاء احلضر واملناطق 

احمليطة به. 
وأسفرت ضربات جوية عن مقتل إرهابين 
وتدمير أوكار ومرك��ز اتصاالت لعصابات 
داعش االرهابية في مناطق باجلانب االمين 

في مدينة املوصل. 
وذكر بي��ان خللية اإلع��الم احلربي حصلت 
"عل��ى  اجلدي��د  "الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه " اس��تناداً ملعلومات وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االحتادية وجه 
صق��ور الق��وة اجلوية عدة ضرب��ات جوية 
أس��فرت عن تفجير عجلتن مفخختن 
تابعت��ن الى عصاب��ات داع��ش اإلرهابية 
وقتل 5 إرهابين وإس��كات رش��اش عيار 
14،5 مل��م في ح��ي الزجنيلي بالس��احل 

األمين للموصل".
وأض��اف " كما أس��فرت الضربات اجلوية 
ع��ن تفجي��ر عجلت��ن وقتل م��ن فيهما 
يقدر عددهم 13ارهابياً يحملون اجلنسية 
األجنبية قادمن من سوريا إلى محافظة 
نين��وى -قري��ة مركب الطير ق��رب قضاء 

البعاج". 
وتاب��ع " كم��ا مت تدمي��ر وك��ر بالكام��ل 
وإعطاب وح��رق عجلتن كانتا متوقفتن 
بقرب��ه وكذلك إعطاب جميع األس��لحة 
الس��اندة وصنادي��ق العت��اد الت��ي كانت 
بداخل��ه وقت��ل 11ارهابي��اً حي��ث كانت 
الضربة ف��ي محافظة نينوى " قرية فواز 

حزام قرب وادي الصفا". 
وأشار البيان إلى " تدمير وطمر نفق كان 
وكراً لعصاب��ات داع��ش اإلرهابية ومركز 
اتصاالت وكذل��ك حرق عدد من الطائرات 
املس��يرة مجه��زة بالقناب��ر كانت معدة 
لقص��ف قواتن��ا األمنية وقت��ل ما يقارب 

8-10 ارهابين في قض��اء تلعفر " ناحية 
احمللبية".

العثور على مقبرة جماعية لعناصر 
داعش داخل قبو عمارة

ولفت املعم��وري الى أن "االنهيار خلطوط 
داعش اسهم في تطهير مناطق مترامية 
خالل الس��اعات 24 املاضية"، متوقعاً أن 
"تكون عمليات تطهير مطيبيجة بداية 
ملعرك��ة حتري��ر احلويج��ة وبقي��ة املناطق 
التي التزال تنش��ط به��ا عصابات داعش 

االرهابية".

الطاقة الوزارية تتخذ حزمة قرارات 
مهمة في مجال جتهيز الكهرباء

واوض��ح البيان ان��ه مت" اتخاذ قرار بش��ان 
اع��ادة تأهي��ل مش��روع محط��ة كهرباء 
وزارة  طل��ب  وكذل��ك  الغازي��ة  القي��ارة 
الكهرباء االحالة على شركة الصناعات 
الكهربائي��ة لتجهي��ز محط��ات ثانوي��ة 

132/33 كي في عدد 34 محطة" .
واش��ار الى انه " متت ايضا مناقشة عدد 
من املواضيع االخ��رى املدرجة على جدول 

االعمال".

الكويت توزع مساعدات
غذائية بني نازحي املوصل

وأضاف الكن��دري، ان "مس��اعدات اليوم 
تشمل االسر النازحة من الساحل االمين 
ملدينة املوص��ل وهم بحاجة ماس��ة الى 

املواد االغاثية الضرورية".
وأش��ار الكن��دري، ال��ى ان "املس��اعدات 
الكويتية للنازحن العراقين سواء كانوا 
داخ��ل اخمليم��ات او خارجه��ا س��تتواصل 
وتتنوع لتشمل جميع النازحن العراقين 
وذل��ك من اج��ل الس��عي للتخفيف من 

معاناتهم في هذا الوقت".
وأوضح الكن��دري، انه "ل��دى القنصلية 
العامة برنامجا اغاثيا شامال لتقدمي شتى 
انواع املس��اعدات للنازحن العراقين في 

اقليم كردستان العراق".

البرملان يقّدم مقترحاً جديداً مللف 
الكهرباء بـ "تخفيض التسعيرة"

وأورد عض��و جلن��ة الطاق��ة البرملاني��ة أن 
"دور مجلس النواب يك��ون بالرقابة على 
املش��روع وال يحق له االعتراض عليه من 
حيث املب��دأ بوصفه من آلي��ات وصميم 

عمل احلكومة وفقاً للموازنة".
وحتدث العبادي عن "وجود تفهم ومساندة 
للمقترح سواء من جلنة الطاقة النيابية، 
وكذلك وزارة الكهرباء وظهر ذلك واضحاً 
عند استضافة املسؤولن عنها مؤخراً".

وي��رى أن "اكب��ر اخط��اء وزارة الكهرب��اء 
احلالي��ة ه��و جهلها مبق��دار م��ا يطلبه 
الع��راق من الطاقة، فهي تؤكد أن احلاجة 
الفعلية تصل إلى 25 الف ميكا واط، لكن 
مع معاجلة نظ��ام التوزيع، وانهاء التجاوز 
على املنظومة الوطنية قد تهبط احلاجة 

وتصل إلى 16 الف ميكاواط فقط".
وأكمل العب��ادي بالقول إن "جلنة الطاقة 
ال تريد مكاس��ب انتخابية م��ن املقترح، 
ب��ل تبح��ث عن تعزي��ز الثقة ب��ن الوزارة 
واملواط��ن لتالفي أي تظاه��رات محتملة 
ض��د احلكوم��ة بس��بب مل��ف الكهرباء 
والتي قد يس��قط فيها ضحايا بن قتيل 

وجريح كما حصل في السابق".
ب��دوره، ذكر عض��و اللجن��ة االخ��ر، رزاق 
محيب��س ف��ي تصري��ح إل��ى "الصب��اح 
اجلديد"، أن "مش��روع خصصة الكهرباء 
اثبت فش��له بحس��ب الوقائع في بغداد 

واحملافظات".
وأضاف محيبس أن "اوساطاً نيابية تعمل 
االن على محاسبة الوزير قاسم الفهداوي 
وفقاً للسياقات الدستورية بسبب عجزه 

عن معاجلة ملف الكهرباء".
وأشار إلى أن "النقاشات مع الوزارة اثبتت 
عجزها على تقدمي االدلة التي تؤيد صحة 
عمل مشروع اخلصخصة والوزير مطالب 
أما باالس��تقالة أو تقدمي اعتذار للشعب 

العراقي".
ودع��ا محيب��س احلكوم��ة العراقية إلى 

"وضع حل ش��امل وجذري مللف الكهرباء 
ولي��س اللج��وء إل��ى مقترحات م��ن دون 
فائدة وحتمل املواطن اعباء مالية في ظل 

هذا الظرف االقتصادي الصعب".
وكانت احلكوم��ة العراقية قد اعلنت في 
وقت سابق عن إطالق مشروع خصخصة 
الكهرباء في منطقت��ي زيونة واليرموك، 
مؤك��دة أن التجرب��ة االولي��ة ق��د اثبتت 

جناحات كبيرة على شتى االصعدة.

انقسام داخل البرملان بشأن
"إقالة" مفوضية االنتخابات

وما ه��ي األضرار التي ق��د تلحق بعملية 
مت  ح��ال  ف��ي  واملفوضي��ة  االنتخاب��ات 
التصوي��ت لصالح اإلقال��ة"، الفتاً إلى إن 
"هن��اك مجموع��ة من االعتب��ارات يجب 
األخذ بها بنظر االعتبار، إضافة إلى قناعة 

أعضاء مجلس النواب، قبل التصويت".
وبحس��ب تصري��ح النائ��ب ع��ن املكون 
ف��إن  اجلدي��د"،  ل�"الصب��اح  الش��بكي 
"تصوي��ت البرمل��ان عل��ى ع��دم القناعة 
بأجوبة رئي��س مفوضي��ة االنتخابات لن 
يؤثر على موع��د إجراء انتخابات مجالس 
احملافظ��ات- املق��رر ف��ي أيل��ول املقب��ل- 
واالنتخابات البرملاني��ة- املقررة في العام 
املقب��ل 2018"، مبين��اً إن "جلن��ة اخلب��راء 
البرملاني��ة تواصل عملها الختيار مجلس 

مفوضن جديد".
فيم��ا رج��ح النائ��ب ع��ن ح��زب االحت��اد 
الوطن��ي الكردس��تاني أري��ز عب��د اهلل، 
ف��ي حديث مع "الصب��اح اجلديد"، "دمج 
انتخاب��ات مجالس احملافظ��ات واألقضية 
م��ع انتخابات مجلس الن��واب"، موضحاً 
إن "التصوي��ت على عدم القناعة بأجوبة 
رئيس املفوضية قد يكون أحد األس��باب 
الت��ي تعرقل موعد إج��راء االنتخابات في 

موعدها احملدد".
وفي الط��رف املقابل، تص��ّر كتلة األحرار 
البرملانية على ض��رورة "إقالة" مفوضية 
االنتخاب��ات قب��ل انته��اء م��دة عمله��ا 

القانونية. 

ويقول النائب عن الكتلة مازن املازني، في 
حديث مع "الصباح اجلديد"، إن "الشعب 
العراق��ي م��ا ي��زال يعاني م��ن مفوضية 
االنتخابات، وس��يطرة الكتل السياسية 
الكبيرة على عم��ل املفوضية"، مبيناً إن 
"اس��تجواب مفوضية االنتخابات ال يعّد 
مطلب��اً لكتل��ة سياس��ية بق��در ما هو 

مطلب شعبي وجماهيري".
ويوّضح املازني، في حدي��ث مع "الصباح 
اجلديد"، إن��ه "ال ميكن إج��راء االنتخابات 
احمللية أو البرملانية في ظل وجود املفوضية 
احلالي��ة، نظ��راً لكث��رة ملفات الفس��اد 
إلى  التي أظهرها االس��تجواب"، مشيراً 
إن "عم��ر املفوضية احلالية ش��ارف على 
االنته��اء، لذلك فإن االنتخابات س��تجري 

وفقاً للموعد احملدد".
م��ن جانبه��ا، كش��فت رئيس��ة احلركة 
املدني��ة الوطني��ة ش��روق العبايج��ي إن 
"الهدف من قرار البرملان حتويل التصويت 
عل��ى أجوبة رئيس مفوضي��ة االنتخابات 
إلى سري، يأتي لضمان حترر عضو مجلس 
النواب من ضغوطات الكتل السياسية، 
وأن يك��ون حراً أمام ضميره وش��عبه في 

حلظة التصويت".
وتقول العبايجي في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إن "االنقسام الكبير الذي حدث 
داخل البرملان في جلس��ة التصويت على 
أجوبة رئيس املفوضية، يؤكد إن املفوضية 
سياس��ية  جه��ات  وهن��اك  مسيس��ة، 
تضغط باجت��اه بقائه��ا واالس��تمرار في 

عملها".

"اخلارجية": األموال القطرية
دخلت بطريقة غير مشروعة

مش��يرا ال��ى أن "التحدي��ات املش��تركة 
على الصعيد االقتص��ادي واالمني عادت 
مسؤوليًة مش��تركة على كل دولنا على 

حدٍّ سواء". 
العبادي يكش��ف ع��ن تفاصي��ل جديدة 

بشأن إطالق سراح الصيادين القطرين
تصريحات  تس��تغرب  القطرية  اخلارجية 

العب��ادي وتؤك��د: االم��وال دخل��ت بعلم 
احلكومة العراقية.

وبهذا الس��ياق، لفت جمال الى ان "وضع 
الي��د على االموال القطري��ة، التي دخلت 
للع��راق بصورة غير مش��روعة ودون علم 
احلكومة العراقية، يصب في اجتاه حتكيم 
القان��ون ومحارب��ة ظاه��رة االختط��اف 
والترويج لالبتزاز املال��ي، وملنع حصول أي 
جهة على اموال طائلة من خالل تعريض 
حي��اة املواطنن العراقي��ن او رعايا الدول 
االخرى مم��ن يدخلون الع��راق لهذا اخلطر 
مستقبالً وللوقوف بقوة امام هذا املنهج 

اخلطير" .
وتاب��ع "انن��ا وفي الوقت ال��ذي نؤكد فيه 
ارتياحنا لعودة الصيادي��ن القطرين الى 
بالدهم س��املن، نش��ير ال��ى ان دخولهم 
الع��راق بتأش��يرة رس��مية قب��ل قراب��ة 
ع��ام ونص��ف كان ينطوي عل��ى مخاطر 
واضحة وغي��ر خافية على أح��د"، مبينا 
ان "ثلث البالد كان��ت قد احتلت من قبل 
عصاب��ات داع��ش االرهابية، مم��ا انعكس 
س��لباً على الوضع االمني الداخلي للبلد 
وافض��ى الى حص��ول حال��ة االختطاف 
خالف��اً ملا مت حتقيقه حل��د االن بفضل دحر 
ه��ذه العصاب��ات وسلس��لة االنتصارات 

املتحققة عليها" .
وشدد املتحدث باسم الوزارة على "ضرورة 
التعاون والتنس��يق االمني ب��ن بلداننا"، 
مشيرا الى أنها "اضحت أشد حاجًة من 
أيِّ وقت مضى، كما ان مثل هذه األحداث 
مدع��اٌة لدفع انظمتنا لتحقيق املزيد من 

االهداف املشتركة."

ترامب يلوح باندالع صراع
كبير مع كوريا الشمالية

وبس��ؤال ترامب عم��ا إذا كان يتعامل مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
باعتباره رجال عاقال قال ترامب إنه يتصرف 
م��ن منطلق ه��ذا االفتراض مش��يرا إلى 
أن الزعي��م الكوري الش��مالي تولى زمام 

احلكم في بالده في سن صغيرة.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��عى عناص��ر بتنظي��م داع��ش 
االرهابي الهرب من مواقعها احملاصرة 
بامي��ن مدين��ة املوص��ل باس��تعمال 
هويات ُمص��ادرة من مدني��ن ابرياء، 
فيم��ا جلأ ق��ادة ف��ي التنظي��م الى 
عقوب��ة انتهجها النظ��ام العراقي 
الس��ابق ملعاقبة من يهرب من أرض 

املعارك او يجرح نفسه عمداً.
وق��ال مصدر امن��ي عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نينوى ال��ى "الصباح 
م��ن  ناج��ن  "مدني��ن  ان  اجلدي��د" 
املناط��ق الت��ي م��ا زال��ت تخض��ع 
لس��يطرة تنظي��م داع��ش باالحياء 
الغربية من مدينة املوصل كش��فوا 
على ان عناصر داعش قاموا مبصادرة 
املستمس��كات الرس��مية لالهالي، 
وكانوا يركزون عل��ى هويات االحوال 

املدنية".
واض��اف ان "مف��ارز م��ن التنظي��م 
انهم س��يزودون  زعم��وا  االجرام��ي 
االهالي بكميات م��ن مادة الطحن 
وزيت الطعام وبعض الرز، ش��ريطة 
الرسمية  املستمس��كات  تس��ليم 
بضمنه��ا هوي��ات االح��وال املدنية، 
كي يتمكنوا من معرف��ة عدد افراد 
م��ا  ومنحه��م  الواح��دة  العائل��ة 
يس��تحقونه من مواد غذائية، على 

وفق مزاعمهم".
ونقل املص��در عن الناج��ن املدنين 
ان "عناص��ر داع��ش ل��م يوصلوا اية 
مواد غذائية لالهالي احملاصرين كما 
انه��م احتفظ��وا باملستمس��كات 
الرس��مية، حيث يس��عون من خالل 
ذلك الى استعمالها لالندساس بن 
املدنين الهاربن على امل الهرب من 

جرائمهم البشعة".
مبين��اً ان "عش��رات العائ��الت م��ن 
احي��اء العريب��ي و17 مت��وز والرفاعي 
االجه��زة  ابلغ��وا  واالقتصالدي��ن 
االمنية اخملتصة بأن عناصر من داعش 

صادروا هوياته��م بذريعة جتهيزهم 
مب��واد غذائي��ة، لك��ن لم تص��ل اية 
مواد غذائية كما ان املستمس��كات 

االصلية لم تصل الصحابها".
وكان تنظيم داع��ش االرهابي يعول 
على عبور عناصره بواس��طة هويات 
م��زورة، عقب وض��ع يده عل��ى اوراق 
رس��مية واختام خاصة بهذا الشأن 
بعد س��يطرته عل��ى مدينة املوصل 

قبل نحو عامن و10 أشهر.
داعش يلجأ لعقوبة "صّدامية"

أق��دم تنظي��م داعش عل��ى اللجوء 

ال��ى عقوبة س��بق ان اس��تعمالها 
النظام العراقي السابق في معاقبة 

الهاربن من ارض املعركة.
حيث أقدم التنظي��م املتطرف على 
قطع جزء من صيوان االذن لثالثة من 
مقاتليه في منطقة مشيرفة غربي 
املوص��ل، بس��بب هربهم م��ن ارض 
املعرك��ة مبنطقة ب��ادوش )25 كلم 

غرب املوصل(.
كما أق��دم التنظيم عل��ى معاقبة 
اثن��ن آخري��ن ف��ي ح��ي العريب��ي، 
بالعقوبة نفسها، بزعم انهم هربوا 

من ح��ي التنك واملنطقة الصناعية 
مبنطقة وادي عكاب.

املدن��ي  املوصل��ي  الناش��ط  وق��ال 
محمد س��عيد احليالي ل� "الصباح 
اجلديد" ان "اقدام عناصر داعش على 
تطبي��ق العقوبات الوحش��ية التي 
كان يقترفها ازالم النظام الس��ابق 
بحق عناصره تؤك��د وجود صلة بن 
الطرف��ن، وإن العقلية العس��كرية 
برغ��م  الطرف��ن  حتك��م  نفس��ها 

االختالف في التوجه االيدولوجي".
وتاب��ع "لدين��ا معلومات ع��ن قيام 

مف��ارز خاص��ة م��ن داع��ش بقطع 
االذان اليس��رى من 3 من مقاتليهم 
بعد القب��ض عليهم وه��م جرحى 
وينزف��ون م��ن اقدامهم، علم��ا انه 
هنال��ك معلوم��ات تفي��د ب��ان عدد 
م��ن عناصر داع��ش يتعمدون إطالق 
الني��ران عل��ى ايديه��م او ارجله��م 
للتخلص م��ن الواجب��ات القتالية، 
وبالتال��ي اعادته��م ملنازله��م ف��ي 

مسعًى للهرب الحقا".
ون��وه احليال��ي ال��ى ان "م��ن ينف��ذ 
عقوبات قطع االذان هم من العناصر 

االجنبي��ة االرهابي��ة، بينم��ا جميع 
م��ن مت قطع ج��زء من اذن��ه هم من 

العناصر احمللين".
ع��اداً ان "قطع جزء م��ن اذان عناصر 
داعش احمللي��ن هو رس��الة واضحة 
لتش��خيصهم م��ن قب��ل االجهزة 

االمنية".
الس��ابق  العراق��ي  النظ��ام  وكان 
يق��وم بقطع ج��زء من صي��وان اذن 
الهارب��ن م��ن اخلدمة العس��كرية، 
وجوبه بانتقاد ش��ديد من املنظمات 

االنسانية واالممية حينها.

مدنيون ناجون 
من المناطق التي 
ما زالت تخضع 
لسيطرة تنظيم 
داعش باألحياء 
الغربية من مدينة 
الموصل كشفوا 
أن عناصر داعش 
قاموا بمصادرة 
المستمسكات 
الرسمية لألهالي، 
وكانوا يركزون 
على هويات األحوال 
المدنية

جانب من معركة حترير اجلانب األمين للموصل

تحذيرات من هرب عناصر التنظيم بهويات مصادرة من المدنيين في الموصل

"داعش" يلجأ لعقوبة "صّدامية" تجاه من يتهرب من أرض المعركة
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اعالم الدائرة 
تواص��ل دائ��رة املبان��ي العام��ة 
اح��دى تش��كيالت وزارة االعمار 
واالس��كان والبلدي��ات العام��ة 
عازم��ة عل��ى اجن��از مق��ر دائرة 
املباني اجلديدة  في ) بغداد ( ومن 
خالل جلنة التسريع في  املشروع 
يأتي ذلك ضمن توجيهات الوزارة 
ف��ي تنفيذ املش��اريع العمرانية 
املوكل��ة اليه��ا في اس��رع وقت 
ممك��ن وتالف��ي املعوق��ات الت��ي 

تواجه تقدم العمل .
وق��ال مدير عام الدائرة املهندس 
حسني مجيد حسني ان البناية 
تتكون من جناحني امين وايس��ر  
جناح االمين سيتم اجنازه بالكامل 

خالل االيام املقبلة واالن غالبية 
االيس��ر  اجلن��اح  ف��ي  االعم��ال 

مس��تمر العمل فيها وتش��مل 
االمامي��ة  الواجه��ات  حج��ر 

الزج��اج  وتثبي��ت  واخللفي��ة 
وايضآ اعمال االملني��وم واجلدران 
الستائرية لتثبيت الزجاج املفرغ 
من الهواء بواسطة غاز االركون 

من اجل احلماية واجلمالية .
واضاف املدير العام ان املش��روع 
مس��احتها  ارض  عل��ى  ينف��ذ 
مس��احة  وبواق��ع  م²   )3780(
اشغال البناء تقدر بنحو )1840( 
م² وتبل��غ نس��بة اجنازاملش��روع  
%82 ال��ذي يتك��ون م��ن البناية 
الرئيس��ة والت��ي حتت��وي عل��ى 
س��رداب ميتد على كل مساحة 
البناية ثم تنقس��م الى جزءين 
امين وايس��ر من الطابق االرضي 

صعودا .

سعاد التميمي*

اكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حس��ني ح��رص الوزارة 
ومس��ؤوليها وس��عيها الدؤوب على 
تطوي��ر وتعزيز التع��اون الصحي مع 

نظيرتها وزارة الصحة االيرانية
واش��ارت الوزي��رة خالل اس��تقبالها 
نظيره��ا االيران��ي الدكت��ور حس��ن 
هاش��مي والوف��د املرافق  ل��ه الى ان 
العالقات والوش��ائج التاريخية التي 
ترب��ط البلدي��ن واملواقف املش��تركة 
تدفعن��ا ال��ى تعزي��ز تل��ك العالقات 
وتقوي��ة االواص��ر من خ��الل التعاون 
املثم��ر ال��ذي يخ��دم مصلح��ة ابناء 
الش��عبني العراق��ي وااليراني ، الفتة 
الى املواقف الكبيرة للمسؤولني في 
جمهورية ايران االسالمية ووقفتهم 
التاريخي��ة مع الش��عب العراقي في 
الظروف االستثنائية التي مرت بها .

 من جانبه اش��اد الدكتور هاش��مي 
بحس��ن احلف��اوة واالس��تقبال الذي 
حظ��ي به الوفد االيران��ي ، مؤكدا ان 
حض��وره في وزارة الصح��ة العراقية 
لتعزي��ز  يأت��ي  مس��ؤوليها  ولقائ��ه 
تفاه��م  مذك��رة  وتوقي��ع  التع��اون 
صحي في مج��االت االدوية والتدريب 
والتطوي��ر واس��تقدام الفرق الطبية 
الجراء العمليات املعقدة والتنس��يق 
خالل الزيارات املليونية في املناسبات 

الدينية.
وقد انطلقت في وزارة الصحة جولة 
املباحث��ات الثنائية مع الوفد االيراني 
ال��ذي ض��م ع��ددا م��ن املس��ؤولني 
االيرانيني والنواب في مجلس الشورى 
االيران��ي بحض��ور س��فير جمهورية 
اي��ران االس��المية لدى الع��راق ايريج 
واحملاور  مس��جدي لوض��ع اخلط��وط 
اخلاص��ة مبذك��رة التفاه��م والتعاون 
الصح��ي ب��ني البلدين ف��ي مجاالت 
والس��ياحة  والتطوي��ر  التدري��ب 

العالجية وشركات االدوية واستقدام 
الف��رق الطبي��ة الج��راء العملي��ات 

املعق��دة ف��ي املؤسس��ات الصحية 
العراقية وتنسيق التعاون في مجال 

الزي��ارات املليوني��ة خالل املناس��بات 
الدينية .

وقد متخضت املباحث��ات على ضرورة 
تفعيل مذك��رة التعاون الصحي بني 
البلدين في مجاالت االدوية والزيارات 
املليوني��ة والتدري��ب والتطوير ، فقد 
وقع اجلانبان محضر تعاون مش��ترك 
لتفعي��ل احمل��اور والبنود ال��واردة في 
مذكرة التفاهم الصحي املوقعة بني 

اجلانبني عام 2015 .
واش��ارت الوزيرة خالل مؤمتر صحفي 
مش��ترك حرص الوزارة ومس��ؤوليها 
وس��عيها الدؤوب على تطوير وتعزيز 
التع��اون الصحي م��ع نظيرتها وزارة 
الصحة االيرانية ، واكدت ان العالقات 
والوش��ائج التاريخي��ة الت��ي ترب��ط 
البلدين واملواقف املش��تركة تدفعنا 
ال��ى تعزي��ز تل��ك العالق��ات وتقوية 
االواص��ر م��ن خ��الل التع��اون املثمر 
الذي يخدم مصلحة ابناء الش��عبني 
العراقي وااليراني السيما في مجاالت 
التعلي��م الطبي واالدوي��ة والتدريب 
والتطوي��ر واس��تقدام الفرق الطبية 

االيرانية الجراء العمليات املعقدة في 
املؤسسات الصحية العراقية وعالج 
املرض��ى ف��ي اي��ران وتعزي��ز التعاون 
والتنسيق خالل الزيارات املليونية في 
املناس��بات الدينية وخاصة اربعينية 
االمام احلسني )ع( ، الفتة الى املواقف 
الكبيرة للمس��ؤولني ف��ي جمهورية 
ايران االسالمية ووقفتهم التاريخية 
م��ع الش��عب العراقي ف��ي الظروف 

االستثنائية التي مر بها .
م��ن جانبه اش��اد الدكتور هاش��مي 
بحس��ن احلف��اوة واالس��تقبال الذي 
حظ��ي به الوف��د االيران��ي مؤكدا ان 
حض��وره في وزارة الصح��ة العراقية 
لتعزي��ز  يات��ي  مس��ؤوليها  ولق��اءه 
التع��اون وتوقي��ع محضر مش��ترك 
لتفعي��ل مذكرة التفاه��م الصحي 
املوقع��ة ب��ني البلدي��ن ف��ي اجملاالت 

الصحية املتعددة.

* إعالم الصحة

على خطى الشخصيات التي لها  بصمة في تأريخ العراق الحديث
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ميسان - علي االزهري:

 في قاعة  مش��رعة االبواب على 
ضفاف دجلة اخلي��ر ومع  اطاللة 
رائع��ة على االف��ق املضمخ برذاذ 
الس��نني اقي��م حف��ل به��ي في 
الفن��دق التركي ملدين��ة العمارة 
الت��ي تتنفس عب��ق التاريخ وفي 
مس��اء جميل مت تكرمي  مجموعة 
طيبة من الشخصيات  الوطنية 
العراقي��ة  الت��ي  ابدع��ت وله��ا 
بصمة في تاري��خ العراق احلديث  
متمثلة بابداع هؤالء الرجال وهم 

:
ممثل ش��بكة  الربيع��ي  محم��د 
االع��الم العراقي��ة اليخفى على 
من يتابع شبكة االعالم والثقافة 
ان لها دوراً ال يستهان به في نشر 
وامللت��زم بقضايا  النزي��ه  االعالم 
الوط��ن والتحديات الت��ي تواجه 
وجه��ود ممثل��ه محم��د الربيعي 
واضح��ة للمتابع��ني واش��ار الى 
اهمي��ة  تك��رمي املبدع��ني الذين 
يتناولون باقالمهم حيوات الذين 
ترك��وا بصماته��م عل��ى تاري��خ 

الوطن .
البلداوي  ماج��د  اجلائ��زة  ونال��ت 
وعب��د االمي��ر درويش ع��ن نقابة 
النقابة هي  صحفي��ي ميس��ان 
احلاضن��ة  له��ؤالء املبدعني وهي 
الع��ش الداف��ئ الذي يرت��اح فيه 
زم��الء املهن��ة وماج��د البلداوي 
وعبد االمير درويش مثاالن رائعان 
لذلك ، ورعد زامل  وفراس الصكر 
م��ن احتاد ادباء ميس��ان هو احلبل 
الس��ري الذي يربط االدباء  فعنه 
يص��درون والي��ه يع��ودون ورع��د 
زام��ل وف��راس الصكر يحس��ب 
لهما م��ا يبذالن م��ن تواصل مع 
اجلمي��ع وجب��ار جميل وس��لمان 

التميم��ي  م��ن نقاب��ة الفنانني 
ش��جرة يس��تظل به��ا وبظلها 
الوافر والظليل كل من صعد في 
زورق الفن وهو ميخر عباب السالم 
واخلي��ر  لوط��ن اجلمي��ع وه��ذان 
رائع��ان  امنوذج��ان  الش��خصان 

لهؤالء الفنانني .
كم��ا مت تك��رمي ابو احلس��ن صالح 
مهدي :اما النشاط املدرسي فابو 
احلس��ن  عليه م��داره وهو قطب 
الرح��ى في ه��ذا النش��اط الذي 
ميثل الواجهة املش��رقة للمدارس 

وجنم االمير ورحيم حميد  القصة 
العراقي��ة تبرعمت في  هذه الدار 
وجذورها امت��دت منها واصبحت 
شجرة مثمرة قطف ثمارها االدباء 
واملثقف��ون فتحية  لالمير وحميد 
وفري��ق تطوعيون فيكف��ي انهم 
مش��تق من العيون التي نرى بها 
جمال الك��ون وبهاءه ونرى العالم 

وهو ميضي نحو مرافئ السالم .
وق��د ك��رم ايضا ف��راس احملمداوي 
ان  فالميك��ن  العبي��دي  وم��روان 
ننس��ى ما قدم هذان املبدعان في 

حق��ل عملهما املعط��اء فمبارك 
لهما  هذا العط��اء وممثل احملافظ 
وهو صورة صادقة حملافظ العمارة 
الت��ي ت��رك بصم��ات يدي��ه وهو 
يش��ارك ابناء احملافظة  في البناء 
واالعم��ار و3  م��ن اعضاء مجلس 
احملافظ��ة ومبارك ايض��اً  العضاء 
مجلس احملافظة عل��ى ما قدموه 
الخوانهم  وابن��اء جلدتهم حيث 
ضربوا مثالً رائعاً في الوفاء خلدمة 

ابناء الوطن العزيز .
وهناك مبدعون اخرون مت تكرميهم 

وه��م ال يقلون ش��أناً ع��ن هؤالء 
املكرم��ني فجميعه��م مبدع��ون 
للعراق عصارة   وجميعهم قدموا 
افكاره��م  فلهم الش��كر اجلزيل 
على ما قدموه لالجيال  الطالعة 

نحو الغد املشرق السعيد .
بع��د ذل��ك ك��رم اجلمي��ع نقي��ب  
الصحفي��ني العراقيني  الس��ابق 
ت��اج  بق��الدة  الالم��ي  اهلل  عب��د 
العنقاء الذهبي��ة الدولي جلهوده 
في توثيق الش��خصيات العراقية 
التي ترك��ت بصماتها على تاريخ 

العراق احلدي��ث وتركت بعدها ارثاً 
كبي��راً تتناوله االجي��ال جيالً بعد 

جيل .
وق��د اش��اد املكرم��ون جميعاً مبا 
قدم��ه الكاتب عب��د اهلل الالمي 
م��ن جه��د متمي��ز وه��و يتناول 
الش��خصيات  العراقي��ة التي ال 
ميكن ان متحى من الذاكرة فهؤالء 
كواك��ب اضاءت حيناً م��ن الزمن 
اال ان ضوءه��ا ال ميكن ان يخبو ما 
دام في االجيال تستذكر ما تركوه 

لها من تراث . 

جائزة العنقاء الدولية تحط على أكتاف نخبة من مبدعي ميسان  

تم تكريم عدد من 
الشخصيات من 

مبدعي محافظة 
ميسان بقالدة تاج 

العنقاء الذهبية 
الدولية لجهوده 
المعطاء تركت 

بصماتها على تاريخ 
الوطن 

جانب من حفل تكرمي عدد من مبدعي ميسان

اإلعمار تواصل إعادة 
تأهيل جسر المثنى 

في بغداد

حملة مكثفة لتوعية 
التالميذ للعناية 

بصحة الفم واألسنان

خطة لمعالجة نقص 
المالكات  الطبية في 

المناطق الطرفية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات العامة 
اجن��از مراحل متقدمة م��ن تنفيذ مش��روع اعادة 
اعمار جسر املثنى ممر )الرصافة – الكرخ( في شمال 

العاصمة بغداد بتمويل من البنك الدولي . 
وذكر املركز االعالمي للوزارة » إن املالكات الهندسية 
والفني��ة في ش��ركة املعتص��م  وباش��راف دائرة 
الطرق واجلس��ور العامة احدى تش��كيالت الوزارة 
تواص��ل العم��ل في تنفيذ مش��روع اع��ادة اعمار 
جسر املثنى  في العاصمة من جانب الرصافة الى 
جانب الكرخ ، مش��يرا ال��ى أن » االعمال اخلدمية 
تضمن��ت معاجلة اضرار الروافد في اجلس��ر ضمن 

املواصفات العاملية املطلوبة.«  
واضاف املركز االعالمي أن« االعمال ش��ملت ايضا 
تقوي��ة الروافد مبا يخدم املصلحة العامة ، مؤكدا  
اجناز العمل باملشروع خالل االيام القليلة املقبلة . 

بغداد - الصباح الجديد:
خصص مركز اسنان املغرب فريقا طبيا من وحدة 
طب األسنان لتنظيم حملة توعية وإرشادات عن 

صحة الفم واألسنان لتالميذ وطلبة املدارس .
واوض��ح طبي��ب األس��نان االختصاص زي��اد طارق 
عب��د اللطيف مدي��ر املرك��ز ان هذة النش��اطات 
تأت��ي ضم��ن تعزيز صح��ة الفم االس��نان لطلبة 
املدارس اذ مت تش��كيل فريق طب��ي متخصص في 
مجال طب األس��نان برئاس��ة الدكتورة رمي عدنان 
صبري مس��ؤولة وحدة التعليم الطبي املس��تمر 
والدكت��ورة الصيدالني��ة نورهان صب��اح عبداهلل 

مسؤولة وحدة الصيدلية .
وق��ال مدير املرك��ز لقد متت زي��ارة اعدادية احلريري 
للبن��ات وإلق��اء محاض��رة تثقيفي��ة ع��ن الطرق 
الصحية للمحافظة على صحة الفم واألسنان ، 
اذ تعد الزيارات املدرسية من أجنح الوسائل املتبعة 
لرفع الوعي الثقاف��ي والصحي عن كل من طلبة 
وامل��الك التدريس��ي تضمنت الط��رق الصحيحة 
لتنظي��ف االس��نان والعناي��ة باللث��ة والعالجات 
الطبي��ة املس��تعملة ف��ي ح��االت آالم والتهابات 
األسنان كون هذة الشريحة من الطالبات تتعرض 
إلى تغير ف��ي الهرمونات في ه��ذه املرحلة ممايؤثر 
على صحة الفم واألس��نان ، كما ان هذه الزيارات 

من شأنها رفع الثقة بني الطبيب والطالب .

اعالم الصحة 
أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن وضع خطة 
متكامل��ة ملعاجل��ة النقص احلاصل ف��ي املالكات 
من أطباء وأطباء األس��نان والصيادلة في املناطق 
الطرفية ال س��يما في قطاعات املدائن والنهروان 
واالس��تقالل  والبلديات الثان��ي . واوضح الدكتور 
عبد الغني س��عدون الس��اعدي مدير عام الدائرة 
خالل االجتماع الذي حضره مدراء األقسام  أهمية 
االرتق��اء بالواقع الصحي وتق��دمي أفضل اخلدمات 
الطبي��ة والصحي��ة بص��ورة عام��ة وباخلصوص 
ألهالي تلك املناطق . وبني املدير العام ضرورة إعداد 
تقارير أسبوعية تسلط الضوء على دراسة الواقع 
البيئي والصحي من قبل اداراة القطاعات على ان 
يكون مدير القطاع لدي��ه قاعدة البيانات اخلاصة 
ف��ي املنطقة تتضمن عدد النفوس واهم اإلمراض 

والواقع البيئي والصحي واخلدمي . 
بعده��ا ناق��ش املدي��ر العام م��ع الدكت��ور احمد 
عالء مدير قس��م األمور الفنية  مش��روع شبكة 
للحياة وبني أهمية هذا املش��روع الذي سيسهم 
في إنق��اذ حياة العديد من املواطن��ني  ويعد األول 
على مس��توى العراق  ، مبين��ا أهمية وضع قطع 
الداللة التي تعرف سياقات العمل الصحيحة في 

املشروع.

النفط تعلن ارتفاع طفيف
 لكميات الخام المصدرة في آذار 

محافظ واسط يلتقي بوفد منتدى شباب الحي

اعالم النفط 
اعلن��ت وزارة النف��ط ع��ن ارتف��اع 
طفي��ف ف��ي مجم��وع الكمي��ات 
املص��درة  للنف��ط اخل��ام وااليرادات 
املتحققة لشهر آذار املاضي مقارنة 
بش��هر ش��باط املاض��ي، بحس��ب 
االحصائية النهائي��ة  الصادرة عن 
ش��ركة تس��ويق  النفط العراقية 
»س��ومو« ، حي��ث بلغ��ت كمي��ة 
برمي��ل  ملي��ون   )101( الص��ادرات 
بايرادات بلغ��ت )4( مليارات و)766( 

مليون دوالر(.

 وقال املتحدث باس��م وزارة النفط 
عاصم جه��اد ان مجموع الكميات 
املص��درة م��ن النفط اخلام لش��هر 
آذار املاض��ي من احلق��ول النفطية 
في وس��ط وجن��وب الع��راق  بلغت 
)99 ( مليون��ا و )500( ال��ف برمي��ل  
باي��رادات بلغ��ت ) 4 ( مليارات و697 
ملي��ون دوالر ، في حني كان مجموع 
الصادرات من نفط كركوك  مليونا 
و )500( الف برمي��ل بايرادات بلغت 
69 ملي��ون دوالر ، مضيفا ان معدل 
س��عر البرمي��ل الواحد  بل��غ  )47( 

دوالرا و188 سنتا .
وتاب��ع جهاد  ان الكمي��ات املصدرة 
مت حتميله��ا من قبل ) 32 ( ش��ركة 
عاملي��ة من ش��تى اجلنس��يات من 
العمي��ة   وخ��ور  البص��رة  موان��ئ 
والعوام��ات االحادي��ة عل��ى اخلليج 
وم��ن ميناء جيه��ان الترك��ي على 

البحر املتوسط  .
يذكر ان ال��وزارة ومن خ��الل اميانها 
باط��الع الش��عب عل��ى عملي��ات 
التصدير واالي��رادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري .

اعالم المحافظة 
املهندس  واس��ط  التق��ى محاف��ظ 
مالك خلف وادي وفد منتدى ش��باب 
احلي، واستمع الى طلبات واحتياجات 

النادي، ووعدهم بتنفيذها. 
وأب��دى احملاف��ظ اس��تعداده الدائ��م 
لتنفي��ذ طلب��ات الن��ادي، ف��ي حدود 
والضوابط  القانوني��ة،  الصالحي��ات 
االدارية، مثمنا اجنازات الرياضيني في 
منتدى شباب احلي، ومهنئا بحصوله 
عل��ى املرك��ز الثان��ي على مس��توى 
الع��راق، واملركز األول على مس��توى 

احملافظة، في لعبة الريشة. 
س��احتي  انش��اء  مناقش��ة  ومت��ت 
)تارتان(، وبناء مح��ال جتارية، من قبل 

مس��تثمر، ضم��ن اش��راف احملافظة 
والدوائر اخملتصة. 

وأك��د ال��وادي على ض��رورة االهتمام 
بالش��باب، وب��ذل اجله��ود م��ن قبل 

احلكوم��ة احمللية، لتطوير واس��تثمار 
الكف��اءات الرياضية الت��ي تزخر بها 
احملافظة عموما، ومنتدى شباب احلي 

خاصة. 

تقرير

انطالق جولة من المباحثات بين العراق وإيران لتعزيز التعاون الصحي 
تمهيدا لتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون الصحي بين البلدين

جانب من االجتماع

تواصل األعمال الهندسية والفنية في مشروع بناية دائرة المباني 
ميسان - خاص: 

احتف��ت محافظ��ة ميس��ان بي��وم 
باحتفالي��ة  السياس��ي  الس��جني 
الس��جناء  مؤسس��ة  نظمته��ا 
السياسيني في احملافظة . وافتتحت 
االحتفالي��ة بأيٍة م��ن الذكر احلكيم 
والوقوف لقراءة سورة الفاحتة ألرواح 
ش��هداء العراق  واالستماع للنشيد 
الوطن��ي .  واك��د مدي��ر مؤسس��ة 
الس��جناء جاس��م محم��د خل��ف 
الهاش��مي ل�«الصب��اح اجلديد« عن 
معاناة السجني السياسي الذي قارع 
حكم النظ��ام البائد في الس��نوات 
الس��ابقة وما تعرض لُه من تش��ريد 
وتعذيٍب وقتل ، مضيفا اننا اليوم نرى 
هؤالء قدوٍة ف��ي تلبية نداء املرجعية 

في أصدار الفت��وى حملاربة الدو اعش 
التكفيري��ن من أج��ل تطهير اراضي 

العراق من االرهاب الغاشم. 
وحض��ر االحتفالي��ة نائ��ب محافظ 
ميسان  وائل الشرع وأعضاء مجلس 
احملافظ��ة ومدير ع��ام  دائ��رة صحة 
ميسان الدكتور علي محمود العالق 
وجمٍع من ابناء احملافظة من السجناء 
السياسيني. على صعيد اخر نظمت 
ادارة معه��د الصح��ة العالي حفلة 
تخرج الدفعة االولى ملعهد التمريض 
بفرعي��ه )  القبال��ة والتوليد ( وحتت 
شعار) شهداؤنا بدمائكم تخرجنا ( 
بحضور نائب محافظ ميس��ان  وائل 
س��لمان الش��رع وعلى قاع��ة فندق 

كورمك ميسان .  

ميسان تحتفي بيوم السجين السياسي
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بالتعاون مع الصحة العالمية والصندوق الدولي للسكان 

نينوى - الصباح الجديد: 

فت��ح مستش��فى حم��ام العليل 
امليدان��ي- ثان��ي مستش��فى ف��ي 
سلسلة من املستشفيات امليدانية- 
أبوابه لعالج املصابني املقيمني غرب 
املوصل كجزء من مبادرة مشتركة 
بني منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة املركزية ودائرة صحة نينوى 

وصندوق األمم املتحدة للسكان. 
ويق��ع املستش��فى امليدان��ي ف��ي 
منطقة حم��ام العلي��ل على بعد 
25 ك��م م��ن اخلط��وط األمامي��ة 
لغ��رب املوص��ل وهو مجه��ز بثالث 
غرف للعمليات بس��عة 68 س��ريرا 
وتشمل اخلدمات املقدمة لعمليات 
الفرز وفحص املرضى اجلدد واحملالني 
م��ن وح��دات الط��واريء امليداني��ة 
وخدم��ات االنق��اذ املتقدمة وعالج 
اجلروح والكس��ور إضافة الى طيف 
واس��ع م��ن التداخ��الت اجلراحي��ة 
املنق��ذة  واملتخصص��ة  العام��ة 
للحياة وخدمات اإلحالة إلى مراكز 

النقاهة مابعد العمليات وخدمات 
التأهيل الطويلة األمد االخرى. 

وم��ع تزاي��د الطلب عل��ى خدمات 
الرعاية التوليدية الطارئة أضيفت، 
بدع��م م��ن صن��دوق االمم املتحدة 
للس��كان، غرفة عمليات وعدد من 
األس��ّرة لتوفير اخلدم��ات اجلراحية 
الطارئ��ة واملنقذة للحياة للحوامل 
الالتي يواجهن مضاعفات في اثناء 
الوضع وغيرها من خدمات الصحة 

اإلجنابية الطارئة.
ممث��ل  موس��اني  ألط��اف  وص��رح 
ف��ي  العاملي��ة  الصح��ة  منظم��ة 
العراق، قائالً ان مستش��فى حمام 
العلي��ل امليدان��ي يع��د واح��دا من 
التدابي��ر األساس��ية لالس��تجابة 
الطبي��ة ف��ي اخلط��وط االمامي��ة 
والت��ي س��وف تس��اعد ف��ي إنقاذ 
املزيد من األرواح وتلبية االحتياجات 
الصحية العاجلة خالل الس��اعات 
االولى من حدوث اإلصابات، مضيفا 
انه منذ بداية عمليات غرب املوصل 
في ش��باط املاضي متت إحالة أكثر 
م��ن 8103 االف و103 مصاب��ني إلى 

املستشفيات داخل مدينة املوصل 
وحولها ، وقد ساعد التزام منظمة 
بتأم��ني خدمات  العاملية  الصح��ة 

الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي اخلط��وط 
األمامية في دع��م جهود احلكومة 
م��ن  اآلالف  إنق��اذ  ف��ي  العراقي��ة 

األرواح.«
واض��اف ممث��ل املنظم��ة العاملي��ة 
املستش��فى الت��ي يديرها ش��ريك 

العاملي��ة املنفذ  منظم��ة الصحة 
أس��ن مدكس س��توفر مس��توى 
عاليا من الرعاي��ة الطبية الفورية 
وتعزيز خدمات اإلحالة وإنقاذ حياة 
األش��خاص املصابني أو الفارين من 
العملي��ات القتالية ف��ي املوصل ، 
كما س��تقدم الدعم املباش��ر إلى 
نقاط رعاية اإلصابات عند خطوط 
املواجه��ة وإحال��ة احل��االت احلرجة 
املتخصصة  اجلراحي��ة  للعملي��ات 
ووحدات النقاه��ة اضافة الى زيادة 
معدل اخلدمات اإلسعافية وخدمات 

إعادة التأهيل الطبي.
ونظراً ملوقعها االستراتيجي الهام 
س��تعمل املستش��فى أيضا على 
تلبي��ة احتياجات عالجي��ة أخرى ال 
تتعلق باإلصابات ألكثر من  35 الف 
ن��ازح يقيم��ون حالياً ف��ي مخيمي 
حمام العليل )1( وحمام العليل )2( 

غربي املوصل.
الصح��ة  منظم��ة  متكن��ت  وق��د 
العاملية بالتنس��يق مع السلطات 
انش��اء  م��ن  الوطني��ة  الصحي��ة 
املستش��فيات  م��ن  سلس��لة 

ووحدات الط��واريء امليدانية لعالج 
حاالت الطواريء واصابات الرضوض 
بفضل الدعم السخي الذي قدمه 
مكتب املساعدات اإلنسانية التابع 
 )ECHO( األوروبي��ة  للمفوضي��ة 
ومكتب مساعدة الكوارث األجنبية 
USAID/(التابع للخارجية األميركية

املرك��زي  والصن��دوق   )OFDA
لالس��تجابة حلاالت الطوارئ التابع 

 .)CERF( لالمم املتحدة
غي��ر أن منظمة الصح��ة العاملية 
والش��ركاء ف��ي مجموعة الصحة 
االس��تجابة  خط��ة  وبحس��ب 
االنس��انية لعام 2017 وجهت نداًء 
لدع��م  دوالر  مالي��ني   110 بتوفي��ر 
التدخالت الصحية لنحو 6.2 ماليني 
و200 الف شخص في جميع أنحاء 
الع��راق ، فالفج��وة املالي��ة املقدرة 
بنحو %85 س��وف تترك املاليني من 
املدني��ني م��ن دون خدم��ات الرعاية 
الصحية املنقذة للحياة كما تترك 
املصاب��ني غي��ر املعاجل��ني معرضني 
خلطر اإلعاقة اجلس��دية والنفسية 

الطويلة األمد. 

تقرير

المستشفى الميداني في حمام العليل يفتح أبوابه لعالج اإلصابات الحرجة 

تشغيل املستشفى امليداني في منطقة حمام العليل

ناصر عبد ويس*

ش��اركت وزارة الصناعة واملعادن 
بالن��دوة العلمي��ة الت��ي اقيمت 
 / التكنولوجي��ة  اجلامع��ة  ف��ي 
قس��م هندس��ة االنتاج واملعادن 
احلديثة  )التقني��ات  واملوس��ومة 
ف��ي هندس��ة االنت��اج( بحضور 
املهندس علي حسني علوان مدير 
عام الش��ركة العامة للصناعات 
التعدينية ممثال عن وزير الصناعة 
واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
السوداني ومحمد علي ذياب مدير 
عام دائرة التخطيط ومهندسني 
متخصص��ني في مج��ال االنتاج 
ف��ي مقر ال��وزارة اضافة الى عدد 
كبير م��ن االكادميي��ني والباحثني 
العامل��ني ف��ي هندس��ة االنتاج 

واملعادن .
وأك��د  املدي��ر العام ف��ي تصريح 
خص ب��ه مركز االعالم والعالقات 
العام��ة في ال��وزارة عقب انتهاء 
الندوة بأن  هذه املش��اركة لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن تنطل��ق من 
اهتمامها الكبير مبجال هندسة 
االنت��اج واملع��ادن  كونه��ا تدخل 
ضم��ن صل��ب عمله��ا الرئي��س 
وللتعري��ف بصورة اعمق بأهمية 
ه��ذا اجمل��ال احلي��وي والتقني��ات 
احلديثة والتطور الذي حصل فيه 
م��ن حداث��ة للمكائ��ن واملعدات 
ف��ي العال��م  ودراس��ة واقعه��ا 
بجانبيه��ا االكادمي��ي والصناعي 
واملتغيرات احلاصل��ة في البرامج 
االكادميي��ة والبح��وث املتعلق��ة 

بهذه التقنيات .
واض��اف املدير الع��ام بأنه وضمن 
االهتم��ام واحل��رص الكبي��ر م��ن 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  قب��ل 
التعاون  بض��رورة توس��يع آف��اق 
املؤسس��ات  ماب��ني  والتنس��يق 
وب��ني  واجلامع��ات  العلمي��ة 
القطاع الصناعي متمثلة بوزارة 
الصناع��ة وخصوص��ا في مجال 
هندسة االنتاج واملعادن من خالل 

التدريب واعداد البحوث العلمية 
الن��دوات  وحض��ور  املش��تركة 
لتجدي��د  العلمي��ة  واملؤمت��رات 
ملهندس��ي  وامله��ارات  احلاج��ات 
االنتاج في مواقع عملهم والدور 
الذي تلعبه املؤسس��ة العلمية 

في تطوير الصناعة االنتاجية .
وب��ني املدير العام ب��أن محاضرات 
الن��دوة ترك��زت ح��ول البح��وث 
العلمي��ة والدراس��ات االكادميية 
االنت��اج  بهندس��ة  املتعلق��ة 
املتط��ورة  القط��ع  وعملي��ات 
للمعادن وانتاج القوالب وتصميم 
 ، باحلاس��وب  املع��ادن  وتصني��ع 

مش��يرا بأن مناقشات وتساؤالت 
احملاضرات  الق��اء  رافق��ت  عديدة 
اضافة ال��ى مداخالت االكادمييني 
والباحثني  واملتخصصني اضفت 
ال��ى الندوة اهمية كبي��رة والتي 
ش��ملت في منهاجه��ا مواضيع 
النفاث  ع��دة منه��ا أس��تعمال 
املائ��ي في قط��ع املع��ادن واملواد 
التش��غيل  وطريق��ة  الصل��دة 
الس��طحي  باالنه��اء  املتق��دم 
املغناطيس��ية  بالدقائ��ق 
اس��تعمال  ح��ول  ومحاض��رة 
املكائ��ن احلديث��ة للحصول على 
اش��كال غير متماثل��ة بطريقة 

التدومي اضافة الى محاضرة حول 
متغي��رات العمليات التصنيعية 
ومحاض��رات عدي��دة اخ��رى في 

مجال االنتاج واملعادن .
ان  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  ولف��ت 
احلاضري��ن من رئاس��ة واس��اتذة 
اعربوا  قد  التكنولوجية  اجلامعة 
امتنانه��م  ع��ن  الن��دوة  خ��الل 
وتقديرهم للمبادرة التي اطلقها 
بتعيني  واملع��ادن  الصناعة  وزي��ر 
اخلريج��ني االوائل لفرع هندس��ة 
املع��ادن  واس��تخالص  التعدي��ن 
ضمن تش��كيالت الوزارة الهمية 
، مضيف��ا  ه��ذه االختصاص��ات 

ب��ان  توجه��ات ال��وزارة من خالل 
هذة املبادرة تسعى الى النهوض 
واالس��تثمار  الوطنية  بالصناعة 
الطاق��ات  بتجدي��د  املعدن��ي 
البش��رية العلمي��ة واس��تدامة 
امل��الك الهندس��ي ف��ي القطاع 
الصناع��ي أضافة ال��ى انها متثل 
خطوة جي��دة  اليجاد فرص عمل 
للخريج��ني الذين له��م دور كبير 
في تنش��يط وتطوير الصناعات 

في العراق .
خت��ام  ف��ي  احلاض��رون  وأوص��ى 
ندوتهم بضرورة دعم املؤسسات 
العلمية واالكادميية وذلك بتوفير 

املس��تلزمات واالجه��زة اخملتبرية 
لعمله��م  املطلوب��ة  واملع��دات 
البحثي لالرتقاء مبس��توى االنتاج 
ف��ي العراق الذي ي��ؤدي الى تطور 
البحث العلمي وتقدم الصناعة 

واالستخراج املعدني .
وقد مت بعد ذلك توزيع الشهادات 
التقديري��ة عل��ى احلاضري��ن من 
االكادميني والباحثني والذي كانت 
لبحوثهم متي��زا« أضافت اجلديد 
االنت��اج  هندس��ة  مج��ال  ال��ى 
واملعادن واحدثت تطورا ملحوظا.  

*اعالم الصناعة 

تنطلق الندوة من 
اهتمامها الكبير 
بمجال هندسة االنتاج 
والمعادن  كونها 
تدخل ضمن صلب 
عملها الرئيس 
وللتعرف بصورة 
اعمق بأهمية 
التقنيات وحداثة 
للمكائن والمعدات 
في العالم

جانب من الندوة

بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العلمية والجامعات 

الصناعة تشارك في الندوة العلمية للتقنيات الحديثة في هندسة اإلنتاج  
انطالق أعمال مؤتمر 
الجبايش االستثماري 
األول لقّطاع السياحة

قريبًا.. التجارة تستعد 
لتسّلم حديد التسليح 

القضاء األعلى يبحث 
مع العدل تطبيق 
قانون العفو العام

ذي قار - علي حسين:
اعلن��ت مديرية بلدي��ة قضاء اجلباي��ش عن انطالق 
اعمال مؤمترها االس��تثماري االول واكدت عرض 18 
فرصة اس��تثمارية ضم��ن القطاع الس��ياحي في 

مناطق االهوار .
وق��ال مدي��ر بلدي��ة اجلباي��ش حس��ام عب��د الباري 
ان » املؤمت��ر االس��تثماري ال��ذي عقد حتت ش��عار ) 
عاملية االه��وار نافذة للتطور واالس��تثمار( بحضور 
ع��دد م��ن املس��تثمرين ورج��ال االعمال ط��رح 18 
فرص��ة اس��تثمارية متنوعة ضمن احل��دود االدارية 
لقض��اء اجلبايش ليتم اس��تثمارها على وفق نظام 

املساطحة ».
واض��اف مدي��ر البلدي��ة ان الف��رص االس��تثمارية 
تضمنت مشاريع لتطوير البنى التحتية في قطاع 
السياحة مبناطق االهوار من بينها مشاريع النشاء 
فنادق ومطاعم ومرافق س��ياحية وأماكن ترفيهية 

ومدن العاب  وغيرها.
م��ن جانبه تعه��د قائممقام القض��اء بديع اخليون 
بتأم��ني متطلبات جناح االس��تثمار وتوفي��ر البيئة 
االمن��ة للمس��تثمرين ، متوقع��ا ان تتكلل اعمال 
املؤمت��ر االس��تثماري بالنج��اح ف��ي ظل مش��اركة 
رجال اعمال ومس��تثمرين يتمتعون بقدرات مالية 
وخبرة كبي��رة في مج��ال ادارة االعمال واملش��اريع 

االستثمارية . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد االنشائية في 
وزارة التجارة عن مناقش��ة االس��تعدادت لتس��لم 
مادة حديد التسليح التي مت التعاقد عليها واملزمع 

وصولها قريبا .
واوضح مدير عام الش��ركة صباح فليح الساعدي 
خالل ترؤس��ه اجتماعا لهيئ��ة املديرين بانه مت خالل 
االجتماع مناقش��ة موضوع اعداد الشاحنات التي 
تقوم بالتفريغ في محافظة البصرة حسب االتفاق 
اضاف��ة الى مناقش��ة موض��وع الكرين��ات وإجراء 
مناقل��ة الكرينات بني فروع الش��ركة وتوفيرها في 
فرع البصرة إلكمال عملية التفريغ وتهيئة القبابني 

وإعدادها للعمل .

اعالم القضاء 
بحث رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
زيدان ف��ي مكتبه مع وزير الع��دل حيدر الزاملي 
قانون العفو العام رقم )27( لس��نة 2016 النافذ 

وآليات تطبيقه .
وق��ال املتحدث الرس��مي القاضي عبد الس��تار 
بيرقدار إن »رئيس مجل��س القضاء األعلى بحث 
اليوم مع وزير العدل قانون العفو العام رقم )27( 
لسنة 2016 النافذ وآليات تطبيقه« ، مضيفا أن 
»الطرفني اتفقا على أن القانون بصيغته احلالية 
نافذ وواج��ب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل مبوجب 
قانون يصدر عن مجلس النواب بوصفه السلطة 
املعنية بتش��ريع القوان��ني ، أما القض��اء فدوره 
تطبيق القوانني، وعلى الس��لطة التنفيذية يقع 

واجب تنفيذها«.
ولف��ت القاضي بيرق��دار  إل��ى أن »االجتماع ركز 
على أن وزارة العدل ممثلة بدائرة اإلصالح العراقية 
ملتزمة بتنفيذ ق��رارات اللج��ان القضائية بعد 
اكتس��ابها درج��ة البت��ات مبوجب أح��كام املادة 
الثانية م��ن قانون العفو العام رقم )27( لس��نة 

.»2016

متابعة الصباح الجديد:
لتج��ارة  العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
احلبوب في وزارة التجارة عن مناقش��ة 
آلي��ات تعظيم املواد املالية للش��ركة 
مب��ا يتطابق مع امل��ادة  )٢٤/ا( من قانون 
املوازن��ة االحتادي��ة الت��ي نص��ت على 
تعظي��م م��وارد الش��ركات العامة مبا 

يتطابق و الوضع املالي للبلد .
واوض��ح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيثم جميل اخلش��الي خالل ترؤس��ه 
اجللس��ة الرابعة جمللس ادارة الش��ركة 
ان الفرصة مؤاتية االن لتعديل نشاط 
الش��ركة مبا يتماشى والوضع الذي مير 
به البل��د وضرورة  العم��ل بجدية من 
خ��الل تطبي��ق كل الرؤى الت��ي تقدم 
م��ن االقس��ام كاف��ة باالس��تناد على 
التفوي��ض ال��ذي ميلكه مجل��س ادارة 

الشركة.
واض��اف املدي��ر الع��ام بان��ه مت خ��الل 
اجللسة مناقش��ة العديد من االفكار 
املقدمة من املنتسبني لتعظيم موارد 

الش��ركة والتي مت مناقش��تها قانونيا 
واداريا منها ما يتعلق مبجال التسويق 
من خالل تطبيق ما تتبعة وزارة الزراعة 
بالتعامل مع الفالحني الس��يما ونحن 
نتعامل مع كميات تصل ملاليني االطنان 
خالل موسم التسويق وكذلك مقترح 
نصب معامل للغربل��ة وهي بوابه تدر 
ارباحا كبيرة فيما لو مت تنفيذها بنظام 

املساطحة والشراكة.
من جانب اخر باش��ر فرع الشركة في 
كرك��وك بتجه��ز املطاح��ن بخلط��ة 
احلنطة احملليه النت��اج الطحني حلصة 
ش��هر اذار و توزيعه��ا عل��ى املواطنني 

ضمن مفردات البطاقة التموينية.
واوضحت الشركة عن مباشرة املراكز 
التسويقية في محافظات الديوانية و 
ذي قار بتسلم  اولى الكميات املسوقة 
من محصول احلنطة احمللية للموسم 

التسويقي للعام احلالي  ٢٠١٧.
وقال املدي��ر العام املراكز التس��ويقية 
ف��ي محافظت��ي الديواني��ة وذي ق��ار 

اضافة الى الرفاعي باش��رت  تسلمها 
اول الكمي��ات املس��وقة ، مضيفاً بان 
املركز التسويقي في سايلو الديوانية 
تس��لم اول كمي��ة من م��ادة احلنطة 
له��ذا الع��ام والبالغة 18 الف��ا و480 
طن��ا من احلنطة درجة اولى وعلى وفق 
الضواب��ط املعتمدة واالج��راءات التي 
اتخذتها اللجنة العليا للتسويق كما 
تسلم املركز التس��ويقي املعتمد في 
س��ايلو الناصرية وفي سايلو الرفاعي 
احلنط��ة  م��ن  املس��وقة  الكمي��ات 

للموسم احلالي .
من جانب اخر باش��ر س��ايلو احللة في 
بابل بتجهز مطاحن احملافظة باحلنطة 
احمللي��ة النتاج الطحني اخملصص حلصة 
ش��هر اذار 2017  حيث تبل��غ الكمية 
وحس��ب  باب��ل  حملافظ��ة  اخملصص��ة 
خطة التجهيز املعدة من قبل قس��م 
التس��ويق ) 23( الف��ا و374 طنا النتاج 
الطحني املوزع ضمن مفردات البطاقة 

التموينية . 

تجارة الحبوب تناقش تعظيم مواردها 
المالية بما يتطابق والوضع المالي للبلد

المراكزالتسويقية تباشربتسّلم كميات من الحنطة المحلية
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القاهرة ـ رويترز: 
صدق الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي امس 
االول اخلميس على تعديالت قانونية أقرها البرملان 
وتتيح له اختيار رؤس��اء الهيئ��ات القضائية من 
بني مرش��حني متعددي��ن بعد أن كان��ت اجلمعية 

العمومية لكل هيئة تقدم املرشح لرئاستها.
وأث��ارت التعدي��الت غض��ب الكثير م��ن القضاة 
واعتبروه��ا تعدي��ا عل��ى مبدأ اس��تقالل القضاء 

والفصل بني السلطات.
ونش��رت اجلريدة الرس��مية  ام��س االول اخلميس 
التعدي��الت التي أجريت على قان��ون هيئة النيابة 
اإلداري��ة وقان��ون هيئ��ة قضاي��ا الدول��ة وقان��ون 
الس��لطة القضائي��ة وقان��ون مجل��س الدول��ة. 
والتعديالت مذيلة بتوقيع السيسي وهو ما يعني 

أنها أصبحت نافذة.
وأقر البرملان، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيس��ي، 
التعديالت بشكل نهائي األربعاء املاضي  لكن كان 

يتعني تصديق السيسي عليها لتصبح سارية.
وكان القض��اة يعول��ون عل��ى تدخل السيس��ي 
حلسم خالفهم مع البرملان برفض التصديق على 

التعديالت وهو ما لم يحدث.
وتن��ص التعدي��الت على أن يرش��ح اجمللس األعلى 
لكل هيئة قضائية أس��ماء ثالثة من أقدم سبعة 
ن��واب لرئيس��ها املنتهي��ة واليته ليخت��ار رئيس 
اجلمهورية أحدهم خلالفته. ومن بني هذه الهيئات 
محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البالد 

والتي ينظم عملها قانون السلطة القضائية.
وتبلغ فت��رة والية رئي��س الهيئ��ة القضائية أربع 
س��نوات أو املدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد 

أيهما أقرب وملرة واحدة طوال عمله.

واشنطن ـ بي بي سي:
انتق��د الرئيس األميرك��ي دونالد ترام��ب اتفاقية 
الدف��اع م��ع الس��عودية معتبرا إياه��ا تصب في 
صال��ح الري��اض فقط. وق��ال ترامب ف��ي مقابلة 
خاصة مع رويترز إن »السعودية ال تعامل الواليات 
املتحدة بعدالة ألن واشنطن تخسر كما هائال من 

املال للدفاع عن اململكة«.
وتعيد انتقادات ترامب إلى األذهان تصريحاته التي 
أدلى بها خالل حملت��ه االنتخابية في 2016 حني 
اته��م اململكة بأنها »ال تتحم��ل نصيبا عادال من 

تكلفة مظلة احلماية األمنية األميركية«.
وكان خبراء س��عوديون قد صرحوا الشهر املاضي 
ب��أن العالقات ب��ني الواليات املتحدة والس��عودية 
قد حتسنت بش��كل ملحوظ عقب زيارة ولي ولي 
العهد محمد بن س��لمان إلى واش��نطن ولقائه 

بالرئيس األمريكي.
وأك��د ترام��ب لرويت��رز أن البي��ت األبي��ض يجري 
محادثات مع الس��عوديني واإلس��رائيليني بش��أن 
زيارات محتملة في النصف الثاني من أيار املقبل.
وترب��ط البلدين عالقات متتد لعق��ود، تعتمد على 

تبادل النفط السعودي مقابل األمن األميركي.

بودابست ـ رويترز:
قال رئيس ال��وزراء الهنغاري فيكت��ور أوربان امس 
اجلمعة إن بالده انتهت من بناء جدار ثان على طول 

احلدود مع صربيا لصد تدفق املهاجرين.
وأش��ار أوربان في حديث لإلذاعة الرس��مية إلى أن 
اجلدار »طول��ه 155 كيلومترا وارتفاعه ثالثة أمتار 
وميكن��ه إيق��اف أي حش��ود.« وحث أورب��ان االحتاد 
األوروب��ي على تخفي��ف انتقاداته لتركيا في وقت 
يعول فيه بشدة على تعاون أنقرة معه للحد من 

تدفق املهاجرين.
وأض��اف قائ��ال »تركي��ا عض��و في حلف ش��مال 
األطلس��ي ومن ثم فهي حليف لن��ا. لذا علينا أال 
نعامل تركيا وكأنها ليست حليفا، كما ينبغي أن 
نبدي االحترام الواجب للشعب التركي ورئيسه«.

هنغاريا تبني جدارا لمنع 
المهاجرين وتدافع عن تركيا

السيسي يصدق على تعديالت 
قوانين الهيئات القضائية

ترامب: واشنطن تخسر أمواال 
هائلة للدفاع عن السعودية

متابعة ـ الصباح الجديد:

دعت واش��نطن امس االول اخلميس 
ام��ام مجلس األم��ن الدولي اجملتمع 
حول النزاع في س��وريا الى ممارس��ة 
»كل الضغوط« املمكنة على روسيا 
حليفة دمش��ق لفرض وقف اطالق 
النار وايصال املساعدات اإلنسانية، 
فيم��ا قالت مص��ادر م��ن املعارضة 
السورية املسلحة ومصادر مخابرات 
إقليمية إن إس��رائيل قصفت امس 
االول اخلميس مس��تودعا لألسلحة 
تدي��ره جماعة ح��زب اهلل اللبنانية 
ق��رب مط��ار دمش��ق مس��تهدفة 
أس��لحة تنقله��ا طائ��رات جتاري��ة 
م��ن  وطائ��رات ش��حن عس��كرية 

طهران
وقالت املندوب��ة األميركية لدى األمم 
املتح��دة نيك��ي هايلي الت��ي ترأس 
بالده��ا مجلس االمن خالل نيس��ان 
ان »يج��ب أن تتج��ه كل االنظار وان 
متارس كل الضغوط اآلن على روسيا 
ألنها هي القادرة على وقف كل هذا 

إن أرادت«.
وقالت سفيرة الواليات املتحدة خالل 
اجتماع مخصص للوضع اإلنساني 
ف��ي س��وريا »من هو البل��د العضو 
)ف��ي اجمللس( ال��ذي يواص��ل حماية 
نظام )الرئيس بش��ار األس��د( الذي 
مينع إيصال املساعدات اإلنسانية؟«

وقال مس��اعد األمني العام لشؤون 
اإلغاثة اإلنسانية ستيفن أوبراين في 
تقري��ر عرضه على اجمللس إن الوضع 
اإلنس��اني في سوريا يزداد سوءا مع 

دخول احلرب عامها السابع.
ودعا أوبراي��ن الى وق��ف القتال في 
الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث 
قال إن القوات احلكومية حتاصر نحو 

400 ألف مدني.
ول��م تتمك��ن قواف��ل املس��اعدات 
الدولي��ة من الوصول إل��ى الغوطة 

الشرقية منذ تشرين األول.
وق��ال ان »وقف اط��الق النار لم يعد 

قائما. املس��اعدات اإلنس��انية بكل 
بساطة لم تعد تصل«، في تصريح 
أمام الصحافيني قب��ل دخول قاعة 

االجتماع.
ودعا دوالتر كذلك روسيا الى ممارسة 
»ضغوط اكبر على النظام السوري 
وال��ى الت��زام أوض��ح م��ن الواليات 
املتحدة بع��د الضرب��ات األميركية 
نيس��ان عل��ى مط��ار   7 األخي��رة« 
الش��عيرات العس��كري في وسط 

سوريا.
ورد مندوب روس��يا في االمم املتحدة 
القائ��م باألعم��ال بيتر اليتش��يف 
بقول��ه ان »وق��ف القت��ال ال ي��زال 
قائما في س��وريا مبجمله��ا«، وادان 
املوجهة  و«االنتق��ادات  »التصعيد« 

الى احلكومة السورية«.
تتواجه روس��يا والوالي��ات املتحدة 

من��ذ 2012 ح��ول تس��وية الن��زاع 
السوري وال س��يما مصير الرئيس 

األسد.
وقال��ت هايل��ي ان على روس��يا ان 
بأج��راء مفاوضات  تف��ي بوعده��ا 
س��الم حقيقية والتوصل الى حل 
سياس��ي، مش��يرة ال��ى العملية 
املتع��ددة االطراف الت��ي مت االتفاق 
م��ع   2015 نهاي��ة  ف��ي  عليه��ا 

موسكو.
وتتعث��ر املفاوض��ات غير املباش��رة 
ب��ني النظ��ام الس��وري واملعارضة 
برعاي��ة االمم املتح��دة التي يفترض 
ان تفض��ي ال��ى انهاء الن��زاع الذي 
اسفر عن مقتل 320 الف شخص 
وتس��بب بتهجير 5 ماليني س��وري 

خارج بلدهم.
وف��ي غض��ون ذل��ك قال��ت مصادر 

من املعارضة الس��ورية املس��لحة 
إن  إقليمي��ة  مخاب��رات  ومص��ادر 
االول  ام��س  قصف��ت  إس��رائيل 
اخلميس مستودعا لألسلحة تديره 
جماع��ة ح��زب اهلل اللبنانية قرب 
مطار دمش��ق مستهدفة أسلحة 
تنقله��ا طائ��رات جتاري��ة وطائرات 

شحن عسكرية من طهران.
وق��ال اجليش اإلس��رائيلي في وقت 
الحق إن منظومة صواريخ باتريوت 
للطائ��رات  املض��ادة  اإلس��رائيلية 
أس��قطت هدفا، وصفته وس��ائل 
اإلعالم اإلسرائيلية بأنه طائرة بدون 
طي��ار، في أج��واء مرتفعات اجلوالن 

امس االول اخلميس.
واحلادث هو ثاني اعتراض إسرائيلي 
لهدف أطلق من سوريا في األسابيع 

القليلة األخيرة.

قن��اة  عرضت��ه  فيدي��و  وأظه��ر 
تلفزيونية لبنانية ونشر على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي أن الضربات 
اجلوية اإلسرائيلية التي وقعت أدت 
لنش��وب حريق في محي��ط املطار 
الواقع ش��رقي دمش��ق مما يش��ير 
إلى إصابة مصادر وقود أو أس��لحة 

حتتوي على متفجرات.
أن  الس��وري  التلفزي��ون  وذك��ر 
إس��رائيل قصفت موقعا عسكريا 
س��وريا جنوب غربي مطار دمش��ق 
بالصواريخ فجر اخلميس لكنه لم 
يذكر إصابة أي أس��لحة أو مخازن 

وقود.
وأض��اف نقال عن مصدر عس��كري 
أن »الع��دوان اإلس��رائيلي« أس��فر 
عن انفج��ارات باملوقع نتجت عنها 

خسائر مادية.

وف��ي مؤش��ر عل��ى التوت��ر املتزايد 
املرتب��ط بالص��راع انتقدت روس��يا 
حليف دمشق الضربة اإلسرائيلية 
وقالت إنه ينبغي احترام الس��يادة 

السورية.
وال تعلق إسرائيل عادة على أي حترك 
لها في سوريا. لكن إسرائيل كاتس 
وزير اخملابرات أدلى بتصريحات لراديو 
اجليش من الوالي��ات املتحدة تؤكد 

التحرك اإلسرائيلي فيما يبدو.
وف��ي تعليق��ات خ��الل مقابلة مع 
فنزويلية نشرتها  تلفزيون  محطة 
الوكالة العربية السورية لألنباء قال 
األسد إن إسرائيل تدعم اإلرهابيني 
بالضربات اجلوية في س��وريا لكنه 
لم يذكر هجوم اخلميس مباش��رة. 
ولم توض��ح الوكالة موع��د إجراء 

املقابلة.

مدريد ـ أ ب ف:
أعلن القضاء اإلس��باني امس االول 
اخلميس أن شخصني يشتبه بأنهما 
جهاديان أوقف��ا الثالثاء املاضية في 
إسبانيا أقرا بأنهما كانا متواجدين 
ف��ي مط��ار بروكس��ل ل��دى وق��وع 
االعتداءين الدامي��ني في آذار 2016، 

نافيني تورطهما في الهجوم.
احملكم��ة  باس��م  متح��دث  وق��ال 
قضاي��ا  ف��ي  اخملتص��ة  الوطني��ة، 
اإلره��اب، حيث اس��تمع قاض امس 
االول اخلمي��س إل��ى املوقوف��ني، إن 
محمد ملس��الك ويوس��ف بن حمو 
»أق��را بتواجدهم��ا في املط��ار لدى 

وق��وع التفجيرات. ونفي��ا تورطهما 
في تلك األعمال«.

والرج��الن ينتمي��ان إل��ى مجموعة 
من تسعة أش��خاص أوقفت الثالثا 
ء املاضي  في برش��لونة وضواحيها 
القض��اء  أج��راه  حتقي��ق  بع��د 
البلجيك��ي، وال��ذي أظه��ر وج��ود 

صالت محتملة بني ه��ذه اجملموعة 
وأش��خاص مذكورين في التحقيق 

حيال االعتداءين.
وقتل 32 ش��خصا ف��ي االعتداءين 
اللذي��ن وقعا ف��ي 22 آذار 2016 في 
مط��ار ومحط��ة مت��رو بروكس��ل، 

وتبناهما تنظيم داعش.

و أعلنت الش��رطة الثالثاء املاضية 
أن اجملموع��ة تضم تس��عة مغاربة 
وإس��باني، إال أن��ه ل��م يت��م تأكيد 

جنسية هذين املوقوفني.
ووفق��ا للمتحدث باس��م احملكمة، 
ف��إن التحقي��ق أظه��ر أن املوقوفني 
كانا في بروكس��ل ب��ني 16 و23 آذار 

م��ارس 2016، أي أنهم��ا غ��ادرا بعد 
يوم من الهجمات. ولفت إلى أنهما 
»أك��دا أن ذهابهم��ا إلى بروكس��ل 
كان لشراء سيارة، ويحاول احملققون 
التأكد م��ا إذا كان امل��ال مخصصا 
لتمويل الهجوم أو تسهيل خدمات 

لوجستية الحقة«.

بيونغ يانغ ـ وكاالت:
عقد مجلس األم��ن الدولي امس 
اجلمعة جلسة على مستوى وزراء 
اخلارجية لبحث األزمة املتصاعدة 

حول شبه اجلزيرة الكورية.
واجتمع  اجمللس بدعوة من الواليات 
املتحدة التي ترأس وزير خارجيتها 
ريكس تيلرس��ون اجللس��ة لكون 
بالده تتولى رئاس��ة مجلس األمن 
خالل ش��هر نيس��ان اجلاري، فيما 
مث��ل روس��يا نائب وزي��ر اخلارجية 

غينادي غاتيلوف.
وجاء االجتماع على خلفية التوتر 
املتزاي��د ح��ول كوريا الش��مالية، 
خاص��ة بع��د إج��راء بيون��غ يانغ 
لع��دة جتارب صاروخي��ة وأنباء عن 
حتضيره��ا إلج��راء جترب��ة نووي��ة 
جدي��دة خرق��ا لق��رارات مجلس 

األمن الدولي.
وت��رى واش��نطن أن االجتماع جاء 
لفس��ح اجمل��ال لل��دول األعض��اء 
في مجلس األم��ن فرصة إلظهار 

عزمها على الرد على أي استفزازات 
الحقة لكوريا الشمالية من خالل 

اتخاذ إجراءات مناسبة جديدة«.
ويذكر أن واشنطن تصرح بتأييدها 
حل��ل تفاوض��ي س��لمي لقضية 
ن��ووي كوري��ا الش��مالية، موقف 
وجد انعكاس��ه في بيان مشترك 
ووزارة  األبي��ض  البي��ت  أص��دره 
الوطنية  واالستخبارات  اخلارجية 

األميركية األربعاء املاضي.
وأكد البيان اس��تعداد واش��نطن 

»للدفاع عن نفس��ها وحلفائها« 
ودعا اجملتم��ع الدولي إلى الضغط 
على بيونغ يانغ من خالل »تشديد 
وتضافر  االقتصادي��ة  العقوب��ات 
اجلهود الدبلوماس��ية مع احللفاء 
اإلقليميني«، مش��يرا  والش��ركاء 
إلى نية الواليات املتحدة ممارس��ة 

هذا الضغط بنفسها.
م��ن جهتها، تصر موس��كو على 
املفاوض��ات  اس��تئناف  ض��رورة 
السداس��ية ح��ول الوض��ع ف��ي 

ش��به اجلزيرة الكورية مبش��اركة 
روس��يا والواليات املتح��دة وكوريا 
اجلنوبي��ة  وكوري��ا  الش��مالية 
والص��ني واليابان، ف��ي حني تعتبر 
واش��نطن العودة إلى هذا اإلطار 
التفاوض��ي »أم��را ال معن��ى له«، 
كما وصفته املندوب��ة األميركية 
في األمم املتح��دة نيكي هيلي في 

آذار املاضي.
ال��دول  وحت��ث موس��كو جمي��ع 
املعني��ة على التخلي عن اخلطاب 

ح��وار  إل��ى  والس��عي  املتش��دد 
هادئ، كما تعارض روس��يا بشدة 
أي س��يناريو حلل األزم��ة الكورية 
بالقوة، وحتذر من أن ذلك قد يؤدي 

إلى كارثة عاملية كبرى.
وزارة  باس��م  الناطق��ة  وقال��ت 
اخلارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
أم��س االول اخلميس في تعليقها 
على موقف واش��نطن من كوريا 
الش��مالية: »نعتقد أن سياس��ة 

الضغوط هي سياسة هدامة«.

موقوفان في إسبانيا يقران بتواجدهما في بروكسل عند وقوع االعتداءات

مجلس األمن الدولي يبحث فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

إسرائيل تقصف مستودع أسلحة قرب مطار دمشق

واشنطن تطلب الضغط على روسيا إلعالن وقف إطالق النار في سوريا

دعا دوالتر كذلك 
روسيا الى ممارسة 
»ضغوط اكبر على 

النظام السوري والى 
التزام أوضح من 

الواليات المتحدة بعد 
الضربات األميركية 

األخيرة« 7 نيسان 
على مطار الشعيرات 
العسكري في وسط 

سوريا

احلرب في سوريا

تقـرير

لندن ـ وكاالت:

أعلن��ت الش��رطة البريطانية أمس 
االول  اخلمي��س، أنه��ا ألقت القبض 
عل��ى رج��ل بحوزته س��كاكني في 
ش��ارع »وايتهول« ال��ذي يضمُّ عدة 
وزارات حكومي��ة ف��ي وس��ط لندن 
ووضعت��ه قي��د االحتج��از مبوج��ب 
قوان��ني مكافحة اإلره��اب ، في حني 
لل��رأي  جدي��د  اس��تطالع  كش��ف 
الع��ام البريطان��ي، أن غالبي��ة م��ن 
البريطاني��ني عبروا عن ندمهم على 
نتيجة اس��تفتاء 23 حزي��ران 2016 

لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي
وقالت ش��رطة لندن في بيان »ألقي 
القب��ض عل��ى رج��ل ف��ي وايتهول 
ام��س االول اخلميس عق��ب توقيفه 
وتفتيش��ه ف��ي إطار عملي��ة جارية 
حالي��ا«. وأضاف البيان أن الش��رطة 
»ألق��ت القب��ض على الرج��ل، وهو 
ف��ي أواخر العش��رينات م��ن العمر، 
لالشتباه في حيازته لسالح هجومي 
واالش��تباه في وجود تكليف وإعداد 
وحتري��ض على أعم��ال إرهابية. وعثر 

معه على سكاكني«.
وألق��ى ضب��اط مس��لحون القبض 
على الشاب في شارع البرملان الواقع 
على مرمى حجر م��ن مبنى البرملان 
ومكتب رئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي. 
ول��م يصب أح��د في احل��ادث وقالت 
املتحدثة باس��م تيريزا ماي رئيس��ة 
وزراء بريطاني��ا إنه��ا أحيطت علما 

بتطورات احلادث.
وأضافت املتحدثة قائلة في تصريح 
صحف��ي إن »هذه عملي��ة تقوم بها 
الش��رطة وما زالت مستمرة ونحن 
نتابعه��ا. أبلغ املس��ؤولون رئيس��ة 
ال��وزراء، كم��ا ه��و متوقع، وس��يتم 
إبالغها بأي جدي��د مثلما يجري في 

العادة في أحداث مماثلة«.
ويأتي احل��ادث بعد ش��هر على قيام 
س��يارة  يق��ود  بريطان��ي  مهاج��م 
بصدم حش��د من املارة على جس��ر 
وستمنس��تر ما أس��فر ع��ن مقتل 
أربعة أشخاص هناك قبل أن يترجل 
ويطعن ش��رطيا حتى املوت في حرم 

البرملان.
»تلغ��راف«  صحيف��ة  ونش��رت 
يقفون  البريطاني��ة، ص��ورًا لضب��اط 

بجوار اثنني من السكاكني على األقل 
على األرض. وأغلق ضباط مس��لحون 
املنطقة. وش��اهد صحفي الش��رطة 

وهي تقتاد رجال أسمر البشرة بلحية 
ويرت��دي معطفا أس��ود. وب��دا أن يده 
اليمنى كانت ملفوفة بضمادة. وقالت 

الشرطة إنها حتتجز الرجل في قسم 
للشرطة في جنوب لندن.

وقال بي��ان الش��رطة »اخملب��رون من 

يواصلون  اإلره��اب  قيادة مكافح��ة 
حتقيقاتهم وال يوجد تهديد مباشر 

معروف بعد القبض عليه«.
وفي الش��أن ذاته كش��ف استطالع 
جدي��د لل��رأي الع��ام البريطاني، أن 
غالبية م��ن البريطاني��ني عبروا عن 
ندمهم عل��ى نتيجة اس��تفتاء 23 
حزي��ران 2016 لصال��ح اخل��روج من 

االحتاد األوروبي
ووفق ما أظهره استطالع للرأي أجراه 
معهد »يوغوف« ونش��رته صحيفة 
»التاميز« امس االول اخلميس، ردًا على 
س��ؤال »بعد إمعان النظر مبا حدث، 
ه��ل تعتق��دون أن بريطاني��ا كان��ت 
على حق أم على خطأ في التصويت 
لصالح اخلروج من االحتاد األوروبي؟«. 
قال 45 باملئة من األش��خاص الذين 
شملهم االستطالع، بأنهم نادمون 
على خيار »بريكست«، فيما قال 43 
باملئة أنه كان قرارًا صائبا، ولم يعط 
12 باملئ��ة رأي��ا، باالس��تطالع ال��ذي 

شمل من 1590 بالغا.
امل��رة  »أنه��ا  الصحيف��ة  وأك��دت 
األول��ى التي تقول فيه��ا غالبية من 
األش��خاص أن االس��تفتاء أدى إل��ى 

النتيجة اخلاطئ��ة«، معتبرة أن ذلك 
يش��ير إلى أن هذا املوض��وع »ال يزال 

يثير انقساما في البالد«.
وأظهر االس��تطالع أن 85 باملئة من 
األش��خاص الذي��ن صوت��وا لصالح 
اخل��روج من االحتاد األوروب��ي ال يزالون 
راضني ع��ن خيارهم، فيما ال يزال 89 
باملئة م��ن املؤيدين ألوروب��ا يعتبرون 
الي��وم أن االس��تفتاء كان يج��ب أن 

يعطي نتيجة مغايرة.
أما بخصوص التداعيات االقتصادية، 
فاعتب��ر 39 باملئ��ة م��ن األش��خاص 
أن بريطاني��ا خ��ارج االحت��اد األوروبي 
س��تكون في وضع »أسوأ« مما كانت 
علي��ه داخ��ل التكتل، فيم��ا رأى 28 
باملئة على العك��س أن مالية البالد 
م��ن  باملئ��ة   36 ورأى  ستتحس��ن. 
البريطانيني أيضا أن نفوذ بالدهم في 
العالم س��يتراجع بعد »بريكست«، 
رأي  باملئ��ة عب��روا ع��ن   19 مقاب��ل 

معاكس
وس��تكون ه��ذه القضية أح��د أبرز 
االنتخابية متهيدا  احلمل��ة  مواضيع 
لالنتخابات التشريعية املبكرة في 8 

حزيران املقبل.

أحد أبرز المواضيع في الحملة االنتخابية تؤثر على نتائج استفتاء »بريكست«

الشرطة البريطانية تعتقل رجاًل يعدُّ لهجوم »إرهابي« في شارع يضم عدة وزارات حكومية
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت مصادر جتارية أمس اجلمعة إن شركة 
تس��ويق النف��ط العراقية )س��ومو( باعت 
مليون��ي برمي��ل من خام البص��رة اخلفيف 
حتمي��ل حزي��ران بعالوة ف��وق س��عر البيع 

الرسمي في مزاد ببورصة دبي للطاقة.
وأوضحت عدة مصادر تعمل في السوق أن 
الش��حنة بيعت عند 31 سنتا فوق السعر 
الرس��مي لش��هر حزيران بوجهة ثابتة إلى 

آسيا وملشتر غير معروف.
قد يتحسن الطلب اآلسيوي على اخلام في 
الش��هر املقبل حس��بما ذكر أحد املصادر، 
مضيف��ا أن موعد حتميل الش��حنة في 26 
حزيران مينح املشتري وقتا كافيا إلعادة بيع 

النفط.
وذك��رت رويترز، أن��ه لم يتس��ن االتصال ب� 
»س��ومو« خارج س��اعات العمل الرسمية 

للحصول على تعقيب.
وكان��ت مص��ادر جتاري��ة قالت م��ن قبل إن 
اخلطوة ق��د تكون اختب��ارا ملبيعات النفط 
العراقية في املستقبل حيث قد تُستخدم 
بورصة دبي للطاقة كمنصة الستكشاف 

السعر.
الى ذلك، أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
التزام العراق مبا سيس��فر عنه إجماع اآلراء 
عندما تعقد »أوب��ك« اجتماعها في فيينا 

الشهر املقبل. 
وأضاف اللعيبي أن العراق، ثاني أكبر منتج 
في »أوب��ك«، ملت��زم التزاماً كام��الً باتفاق 

خفض املعروض الذي تقوده املنظمة.
في الش��أن ذاته، قال الرئي��س التنفيذي ل� 
»أرامكو الس��عودية« أمني الناصر إن سوق 
النفط تتح��رك نحو اس��تعادة التوازن بني 
الع��رض والطلب، مدعوم��ة باالتفاق املبرم 
بني »أوب��ك« ومنتجني خارجها على خفض 

اإلنتاج. 
وأش��ار الناصر خالل مؤمتر في باريس إلى أن 
»الس��وق تتحرك صوب اس��تعادة التوازن.. 
أرى س��وق النف��ط تش��ير ص��وب الصعود 

وأتوقع أن تواصل التحسن«. 
وأضاف في إش��ارة إل��ى التخفيضات التي 
تقوده��ا »أوب��ك«، أن »ع��ودة الثق��ة ه��ذه 
مدفوع��ة بتحس��ن العوام��ل األساس��ية 
ويس��رعها اتف��اق اإلنتاج ال��ذي مت التوصل 

إليه العام املاضي.«
وبرغ��م تقل��ب أس��عار النفط ف��ي األمد 
القصي��ر، قال الناص��ر إن اخملزونات العائمة 
سّجلت انخفاضاً سريعاً في الربع األول من 
هذا العام. وانخفضت أسعار النفط أمس 
بس��بب مخاوف مرتبطة بتخمة املعروض 
في األسواق العاملية، لكّن املتعاملني قالوا 
إن األس��عار لقيت دعماً على ما يبدو حول 

املعدالت احلالية.
وذك��ر الناص��ر أن قط��اع النف��ط يحت��اج 
ملواصل��ة ضخ اس��تثمارات طويل��ة األجل، 
برغم تقلبات األس��عار ف��ي األمد القصير، 
مؤك��داً أن »هناك حاج��ة إلى تطوير طاقة 
إنتاجي��ة للنف��ط تق��در بواق��ع 30 مليون 
برمي��ل يومياً على مدى الس��نوات اخلمس 
املقبل��ة فق��ط.. واملش��اريع االس��تثمارية 
الصغي��رة القصي��رة األم��د ذات رأس املال 
املنخفض ل��ن تتيح حتقيق ذلك«، مش��يراً 
إلى أن نقص االس��تثمار بس��بب األس��عار 

يهدد أمن الطاقة العاملي.
ومتّ إلغ��اء أو تأجي��ل مش��اريع نفط بقيمة 
تزي��د عل��ى تريلي��ون دوالر من��ذ منتص��ف 
2014، حني هبطت أس��عار النفط من فوق 
100 دوالر للبرمي��ل. وقال الناصر إن النفط 
س��يضطلع بدور رئيس ف��ي تلبية الطلب 
العاملي على الطاقة في املستقبل، مؤكداً 
أن »النتيج��ة واضحة: الطلب على النفط 
سيواصل النمو.. ومبستويات جيدة نوعاً ما، 

في املستقبل املنظور«.

»برنت«: 52 دوالراً 
ارتفع��ت أس��عار النف��ط أم��س اجلمعة، 
لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد خس��ارة 

لألسبوع الثاني على التوالي بفعل اخملاوف 
م��ن أن تخفيضات اإلنتاج بقيادة »منظمة 
البلدان املصدرة للبترول« )أوبك( لم تنجح 

في معاجلة تخمة املعروض في السوق.
وس��جل اخلام األميركي »غرب تكس��اس« 
الوس��يط 49.43 دوالر للبرمي��ل بزي��ادة 46 
س��نتاً تع��ادل 0.94 ف��ي املئة ع��ن اإلغالق 
الس��ابق. لكن اخلام ما زال بصدد خس��ارة 
أس��بوعية ضئيل��ة وه��و منخف��ض نحو 

ثمانية في املئة عن ذروة نيسان.
وبل��غ خ��ام »برن��ت« 51.91 دوالر للبرمي��ل 
مرتفعاً 47 سنتاً أو 0.91 في املئة. و»برنت« 
منخفض نحو 8.5 في املئة عن ذروة نيسان 
ويتجه ه��و اآلخر إلى خس��ارة أس��بوعية 
ضئيلة أيضاً ستكون الثانية على التوالي.

وق��ال متعاملون أن مكاس��ب أمس جاءت 
بفعل ق��ول »أوبك« أنها ترغب في التوصل 

إلى اتفاق خلفض فائض إمدادات الوقود.
وكانت )أوب��ك( ومنتجون آخرون من بينهم 
روس��يا اتفق��وا عل��ى خفض اإلنت��اج نحو 
1.8 ملي��ون برميل يومي��اً في النصف األول 
من الس��نة. لكن »أوب��ك« تواجه ضغوطاً 
لتمديد التخفيضات بحيث تش��مل 2017 
بأكمله من أجل تصريف اإلمدادات الزائدة.

وق��ال غريغ مكين��ا، كبير محللي الس��وق 
لدى »أكس��ي تريدر« للوساطة في العقود 
اآلجل��ة: »أوب��ك... قالت عملي��اً أن خفض 
اإلنتاج سُيمدد في مواجهة إعادة تشغيل 
حقل نفط ليبي كبير واستمرار زيادة إنتاج 

النفط الصخري األميركي«.
ويرجع اس��تمرار تخمة املعروض جزئياً إلى 
تنام��ي اإلنت��اج األميركي ال��ذي زاد 10 في 
املئة منذ منتص��ف 2016 إلى 9.27 مليون 

برميل يومياً.

احلاجة إلى »اخلفض«
إلى ذل��ك، قال األمني العام ملنظمة »أوبك« 
محمد باركيندو إن تخمة مخزونات النفط 
العاملية تتقلص، لكن اخملزونات ما زالت في 
حاجة إلى االنخفاض أكثر صوب متوسط 
خمس س��نوات، مضيفاً أن »بالرغم من أن 
الس��وق تتجه نحو الت��وازن كما هو واضح 
واالس��تثمارات تعود وال سيما في املشاريع 
السريعة، فمن املهم أال نحيد عن أهدافنا 
املرج��وة. نريد رؤي��ة العودة لالس��تثمارات 

الطويلة األمد«.
وأك��د كّل من وزي��ر النف��ط العراقي جبار 
اللعيبي ووزير النفط األنغولي جوزيه ماريا 
بوتيلو دي فاسكونسيلوس، التزام بالدهما 

مبا سيسفر عنه إجماع اآلراء عندما تعقد 
»أوبك« اجتماعها في فيينا الشهر املقبل. 
وأضاف اللعيبي أن العراق، ثاني أكبر منتج 
في »أوب��ك«، ملت��زم التزاماً كام��الً باتفاق 
خف��ض املع��روض ال��ذي تق��وده املنظمة، 
ف��ي حني توقع دي فاسكونس��يلوس متديد 

االتفاق. 
من جانبه، ق��ال نائب وزير النف��ط اإليراني 
للمؤمت��ر ركن الدين ج��وادي، إن بالدة تتوقع 
توقي��ع أول اتفاقاته��ا النفطية حتت منوذج 
عق��د البت��رول اجلدي��د في غضون ش��هر. 
وبرغ��م التلميح��ات التي توح��ي بتمديد 
االتفاق وحتسن األسواق، إال أن إنتاج النفط 
الصخ��ري األميرك��ي يرخ��ي ظالل��ه على 

األسواق.
وق��ال مؤس��س ش��ركة »ريش��تاد إنرجي« 
الستش��ارات النفط والغاز إن إنتاج النفط 
الصخري في الوالي��ات املتحدة يزيد بوتيرة 
أسرع من املتوقع، ويزيد حصته من السوق 
العاملي��ة، م��ا يع��زز أخطار نش��وب »حرب 
إم��دادات« مع »أوبك« ودفع أس��عار النفط 

إلى االنخفاض.
وتتوق��ع الش��ركة أن يزي��د إنت��اج النفط 
الصخري األميرك��ي 100 ألف برميل يومياً 
كل ش��هر حتى نهاي��ة العام وف��ي 2018 
إذا متاس��كت أس��عار النفط ق��رب 50 إلى 
55 دوالراً للبرمي��ل، وهو م��ا يزيد كثيراً عن 
تقديرات إدارة معلومات الطاقة األميركية 
لزيادة نح��و 29 ألف برميل يومياً في 2017 

و57 ألف برميل يومياً في 2018.

تراجع االكتشافات
وأش��ارت وكال��ة الطاق��ة الدولي��ة إلى أن 
اكتش��افات النفط العاملي��ة تراجعت إلى 
مستوى قياس��ي منخفض في 2016، في 
الوقت الذي تقلص فيه الش��ركات اإلنفاق 
وأعداد مش��روعات النفط التقليدية التي 
متّت املوافقة عليها إلى أدنى مس��توى في 
أكثر من 70 عام��اً، محذرة من أن االجتاهني 

قد يستمران هذا العام.
وأك��دت الوكال��ة أن اكتش��افات النف��ط 
هبط��ت إل��ى 2.4 ملي��ار برميل ف��ي 2016 
مقارنة باملتوس��ط البالغ تس��عة مليارات 
برميل س��نوياً، على مدى اخلمس��ة عش��ر 

عاماً املاضية. 
وأش��ارت الوكال��ة إل��ى أن »حج��م املوارد 
التقليدية التي متت املوافقة على تطويرها 
ف��ي العام املاض��ي هبط 30 ف��ي املئة عن 
العام الس��ابق إل��ى 4.7 ملي��ار برميل، مع 

انخف��اض عدد املش��اريع التي تلق��ت قراراً 
اس��تثمارياً نهائياً إلى أدنى مس��توى منذ 

األربعينيات«.
وأوضحت أن التباطؤ احلاد في نشاط قطاع 
النف��ط التقلي��دي جاء نتيج��ة النخفاض 
االس��تثمارات بفعل تراجع أسعار النفط، 
مضيفة أن هذا س��بب آخ��ر للمخاوف في 
ش��أن أمن الطاقة في وق��ت تتصاعد فيه 
ال��دول  ببع��ض  اجليوسياس��ية  األخط��ار 

الرئيسة املنتجة مثل فنزويال.

أرباح شركات
وأعلنت ش��ركة النفط والغاز الفرنس��ية 
العمالق��ة »توت��ال« ع��ن صافي رب��ح فاق 
التوقع��ات للرب��ع األول من الع��ام بفضل 
تعافي أسعار اخلام، ما سمح لها باملوافقة 
عل��ى أول مش��روع رئيس لها من��ذ 2014، 
مش��يرة إلى أنها تدرس املشاركة في طرح 

»أرامكو السعودية«. 
وارتفع صاف��ي الربح 56 ف��ي املئة إلى 2.6 
مليار دوالر، مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، 
مع ارتفاع أسعار خام برنت 58 في املئة في 

املتوسط خالل الفترة.
وقال الرئي��س التنفيذي للش��ركة باتريك 
العمومي��ة  املوازن��ة  »ق��وة  إن  بويان��ي 
والسعي احلثيث خلفض الكلفة يسمحان 
جدي��دة  مش��اريع  بإط��الق  للمجموع��ة 
واالس��تحواذ عل��ى م��وارد، مع االس��تفادة 
الكاملة من انكماش األس��عار احلاصل في 

قطاع النفط«. 
وأضاف أن الشركة قد تدرس شراء حصة في 
اإلدراج املزمع جلزء من »أرامكو السعودية«، 
مشيراً إلى أن األمر سابق ألوانه ألن السوق 
م��ا زالت تنتظ��ر تفاصي��ل كيفي��ة إجراء 
الط��رح العام األولي، لكن��ه أضاف أنها قد 
تصبح ش��راكة مهمة بالنسبة للشركة 

في السعودية.
وانخفض��ت العقود اآلجلة خلام »برنت« 47 
س��نتاً إلى 51.35 دوالر للبرميل بعد املؤمتر 

مباشرة.
وفي شان قريب، قالت ثالثة مصادر مطلعة 
أمس إن ش��ركة بت��رول أبوظب��ي الوطنية 
)أدن��وك( تخط��ر املش��ترين في آس��يا أنها 
س��تخفض إم��دادات حزي��ران م��ن جميع 
اخلام��ات - مرب��ان وداس وزاك��وم العلوي - 

عشرة باملئة.
وكان��ت أدنوك خفض��ت إم��دادات أيار من 

خامي مربان وداس سبعة باملئة.
وأف��ادت حس��ابات أجرتها رويت��رز من واقع 

بيان��ات بورصة دبي للطاقة امس أن س��عر 
البيع الرس��مي للخام العماني في حزيران 
دوالر   52.82 إل��ى  دوالر   1.11 س��يرتفع 

للبرميل.
س��عر البيع الرسمي لشحنات حزيران من 
اخلام العماني هو متوسط سعر التسوية 
اليوم��ي للخام على مدى نيس��ان لش��هر 

أقرب استحقاق.
وتش��ير احلس��ابات إل��ى أن س��عر البي��ع 
الرسمي خلام دبي، احملدد بخصم 0.20 دوالر 
للبرميل عن سعر اخلام العماني في بورصة 
دبي للطاقة، س��يبلغ 52.62 دوالر للبرميل 

في حزيران.
م��ن جانبه��ا، قال��ت ش��ركة »غازب��روم« 
الروس��ية العمالقة للغاز، إن صافي الربح 
قف��ز 21 في املئة الع��ام املاض��ي متجاوزاً 
التوقع��ات ليصل إل��ى 951.64 مليار روبل 
)16.7 مليار دوالر( بفضل خفض التكاليف 

وقوة الروبل.
وخفض ارتفاع الروبل مدفوعات »غازبروم« 
من الديون املقومة بالعملة األجنبية. وفي 
الع��ام 2016، انخفض ال��دوالر 17 في املئة 
مقاب��ل الروبل وفقد الي��ورو خمس قيمته 

مقابل العملة الروسية. 
وقالت »غازب��روم« إن صافي الدين انخفض 
سبعة في املئة في 2016 إلى 1.93 تريليون 

روبل.
وق��ال ألكس��ندر كورنيل��وف م��ن »أت��ون« 
للسمس��رة في موس��كو إن »نصف أرباح 
غازبروم أو حوالى 454 مليار روبل في 2016 
جاءت من إيرادات بالعملة األجنبية بفضل 

قوة الروبل«.
وتراجع س��هم »غازبروم« في املئة ليتجاوز 
أداء الس��وق التي هبط مؤش��رها 0.65 في 

املئة.
وقالت الش��ركة إن أحج��ام مبيعات الغاز 
إل��ى أوروبا زادت كثي��راً بفضل طقس أكثر 

برودة وضعف األسعار. 
وفي الع��ام املاضي، وصلت إم��دادات الغاز 
إلى أوروبا وتركيا إلى أعلى مستوياتها على 

اإلطالق عند 179 مليار متر مكعب.
وزادت مبيعات الش��ركة إلى 6.11 تريليون 
روب��ل في 2016 م��ن 6.07 تريليون روبل في 

 .2015

تخمة املعروض
توقع مس��ح أجرت��ه رويترز أم��س اجلمعة 
توازن العرض والطلب بسوق النفط بنهاية 
الع��ام احلالي إذا ق��ررت أوبك وش��ركاؤها 

متديد اتفاق تقليص إنتاج اخلام.
لك��ن احتم��ال رف��ع اإلنت��اج م��ن خ��ارج 
أوبك بقي��ادة منتج��ي النف��ط الصخري 
األميركيني قد يواصل عرقلة إعادة التوازن 

حسبما ذكر احملللون.
وتوق��ع مس��ح رويت��رز ال��ذي ش��مل 35 
اقتصاديا ومحلال أن يبلغ متوس��ط سعر 
خام برن��ت 57.04 دوالر للبرميل في 2017 
مقارن��ة مع توقع الش��هر املاض��ي البالغ 
57.25 دوالر وم��ع متوس��ط يبل��غ نحو 55 

دوالرا منذ بداية العام احلالي.
ومن املتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود 
اآلجل��ة خل��ام غ��رب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي 54.73 دوالر للبرميل في 2017 
انخفاضا من متوس��ط توقعات الش��هر 

املاضي البالغ 55.29 دوالر.
الى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي خالد 
الفال��ح ام��س، إن »م��ن املرج��ح أن يرتفع 
الطل��ب العاملي عل��ى النفط في النصف 
الثان��ي م��ن الع��ام مقارنة م��ع النصف 

األول«.
وقال الفالح الذي كان يتحدث في أستانة 
»نحن على ثقة من أن الطلب على النفط 
ف��ي النص��ف الثان��ي س��يكون أعلى من 

النصف األول«.

صادرات إيران
منت واردات اخلام اإليراني من قبل مشتريه 
األربعة الرئيسيني في آسيا نحو 27 باملئة 
في آذار عنها قبل عام مع استفادة طهران 
م��ن إعفائها من اتف��اق خفض اإلنتاج بني 

أوبك وبعض كبار املنتجني اآلخرين.
واس��تورد مش��ترو اخلام اإليران��ي األربعة 
الكبار - الص��ني والهند وكوري��ا اجلنوبية 
واليابان - 1.97 مليون برميل يوميا الشهر 
املاضي حس��بما أظهرته بيانات حكومية 

ومالحية. 
ويق��ل ذلك قليال عن ش��باط عندما باعت 
إيران أكب��ر كميات في اخل��ارج منذ 2010 

وفقا ألرقام وكالة الطاقة الدولية.
واس��توردت تلك الدول األربعة 1.87 مليون 
برمي��ل يوميا ف��ي الربع األول من الس��نة 
بزي��ادة 47 باملئ��ة عن الفترة نفس��ها من 

.2016
أُعفيت إي��ران من اتفاق منظم��ة البلدان 
املص��درة للبت��رول ومنتج��ني آخري��ن من 
بينهم روس��يا عل��ى خفض اإلنت��اج 1.8 

مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني.
كان ذل��ك نصرا لطهران الت��ي قالت إنها 
بحاج��ة إلى اس��تعادة احلصة الس��وقية 
الت��ي فقدته��ا إب��ان العقوب��ات الغربية 

املتعلقة ببرنامجها النووي.
وأظهرت بيانات من وزارة االقتصاد والتجارة 
والصناع��ة اليابانية أمس ارتف��اع واردات 
النفط اخلام اليابانية من إيران 13.2 باملئة 
على أساس سنوي في آذار لتصل إلى 224 

ألفا و604 براميل يوميا.

احتياطي اخلام الصيني
وأمس أيض��اً، قالت وزارة التجارة الصينية 
إن الصني ع��ززت احتياطياته��ا النفطية 
الس��تراتيجية مبقدار 1.28 مليون طن في 
النصف األول من الع��ام املاضي وذلك في 
أول حتديث لبيانات أحد أكبر االحتياطيات 
النفطية في العالم خالل أكثر من س��تة 

أشهر.
ل��دى  أصب��ح   2016 منتص��ف  وبحل��ول 
احلكوم��ة 33.25 ملي��ون طن م��ن النفط 
اخلام مبا يعادل 242 ملي��ون برميل ارتفاعا 

من 31.97 مليون طن في بداية 2016.
يش��ير ذلك إلى معدل م��لء قدره 52 ألف 

برميل يوميا في املتوسط.
كان التحديث السابق للبيانات احلكومية 

في أيلول من العام املاضي.

»أوبك«: سوق الخام العالمية تتجه نحو التوازن

النفط العراقي إلى آسيا عبر بورصة دبي

وزير النفط جبار علي 
اللعيبي، أكد التزام 

العراق بما سيسفر عنه 
إجماع اآلراء عندما تعقد 
»أوبك« اجتماعها في 
فيينا الشهر المقبل. 

وأن العراق، ثاني أكبر 
منتج في »أوبك«، ملتزم 

التزامًا كاماًل باتفاق 
خفض المعروض الذي 

تقوده المنظمة.

وكالة الطاقة الدولية 
أشارت إلى أن اكتشافات 

النفط العالمية تراجعت إلى 
مستوى قياسي منخفض 

في 2016، في الوقت 
الذي تقلص فيه الشركات 
اإلنفاق وأعداد مشروعات 
النفط التقليدية التي تمّت 
الموافقة عليها إلى أدنى 
مستوى في أكثر من 70 

عامًا
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مازالت فرنسا وعواصم اوروبية في مرمى 
االرهاب، وهي نصب اعني داعش، وهذا رمبا 
يعود، الى عدد املقاتلني االجانب من اصول 
فرنس��ية لدى تنظيم داع��ش، وماميلكه 
التنظيم من انصار داخل فرنسا، العوامل 
اجلغرافي��ة والسياس��ية، اي سياس��ات 
فرنس��ا وجهودها ف��ي مكافحة االرهاب، 
ه��ي االخرى يجب ان تؤخذ في احلس��بان. 
التقديرات تقول بان اوروبا ومنها فرنس��ا 
حتتاج الى س��نوات طويل��ة لكي تتعافى 

من موجة االرهاب والتطرف.
ه��زت باري��س عملي��ة ارهابية ف��ي جادة 
الش��انزليزيه متام��ا، قبي��ل االنتخاب��ات 
العامة، فقد اعلن املتحدث باس��م وزارة 
الداخلية الفرنس��ية في وقت متاخر من 
مس��اء يوم 20 ابري��ل 2017، وقوع عملية 
ارهابية في باريس في جادة »الشانزليزيه« 
الش��هيرة ق��رب محط��ة مت��رو ج��ورج 
اخلام��س. واعلنت الش��رطة، ع��ن مقتل 
ش��رطي وأصابة آخران، ف��ي حادث إطالق 
ن��ار من رش��اش “كالش��نيكوف،  ونقلت 
“رويترز” عن شاهد عيان قوله إن مهاجما 
خرج من سيارة ممسكا بالرشاش، وأطلق 
النارعلى الشرطة، والتي ردت على منفذ 
اطالق النار واردته قتيال في احلال. وتداولت 
اخبار غي��ر مؤكدة ب��ان منف��ذ العملية 
لم يك��ن مبفرده، بينما مراس��لي وكاالت 
االخب��ار في موق��ع احلادث ذكروا،س��ماع 
اطالق نار في ش��ارع اخ��ر موازي الى جادة 

»الشانزليزيه«. 

نتائج التحري والتحقيقات االولية
تقارير وكاالت االنباء، تقول بان الش��رطة 
الفرنس��ية مازال��ت تطارد مش��تبه اخر 
متورط في العملية، ورمبا س��لم نفس��ه 
وأف��ادت  الفرنس��ية.  الس��لطات  ال��ى 
التقارير بأن بلجيكا أخطرت فرنس��ا بأن 
مش��تبها به غادر أراضيه��ا عبر القطار.  
وفي س��ياق حالة الطواريء في فرنس��ا ، 
دع��ا الرئيس الفرنس��ي فرنس��وا أوالند، 
الجتم��اع عاج��ل جملل��س الدف��اع لبحث 
تفاصيل االعتداء  وأش��ار إلى أن مسارات 
التحقي��ق ف��ي الواقعة تش��ير جميعها 
إلى كونه عم��الاً إرهاب��ي. وكانت عملية 
مداهم��ة منزل مطلق النار قد نفذت في 
منطقة )س��ني- إي- مارن( في الضاحية 
الباريس��ية، وهو صاحب وثيقة تسجيل 
الس��يارة املس��تخدمة. في االعتداء هذه 
املرة رمبا مت اس��تخدام س��يارة غير مؤجرة 
او مس��روقة وفق��ا للتحقيق��ات االولية. 
املدعي العام الفرنس��ي فرانس��وا موالن، 
اعلن  أن السلطات حددت هوية املسلح، 
لكنه��ا ل��ن تعلن اس��مه إل��ى أن يتأكد 
احملقق��ون مما إن كان له ش��ركاء وان هوية 

املهاجم كان��ت معروفة ومت التأكد منها. 
الشرطة الفرنسية قامت ايضا بتفتيش 
شقة ش��خص »يدعى كرمي شورفي« في 

بلدة شيل الفرنسية.

داعش تعلن مسؤوليتها عن العملية
لم ميض��ي وقت طويال حتى أعلن تنظيم 
داعش، عبر )وكالة اعماق( مسؤوليته عن 
هجوم باريس، مشيرا إلى أن منفذ احلادث 
يدعى »أبو يوس��ف البلجيكى«، وهي رمبا 
س��ابقة من وكال��ة اعم��اق باعالن حتمل 
التنظي��م ع��ن مس��ؤوليته، حيث كانت 
في عمليات س��ابقة اليتم االعالن عنها 
بهذه الس��رعة، بل تستغرق بضعة ايام، 
وان ثب��ت صح��ة االعالن، فه��ذا يعني ان 
منفذ العملية ال يقع  ضمن دائرة«الذئاب 
املنف��ردة« ويثب��ت ارتباط��ه بالتنظي��م. 
التقاري��ر االولية عن منف��ذ العملية« ابو 
يوس��ف البلجيك��ي« تقول بان��ه مولود 
في فرنس��ا، ويبلغ من العم��ر) 39 عاما(، 
وم��ن اصول عربية وقد أوقف س��ابقااً من 

قبل الش��رطة الفرنس��ية. املدعي العام 
ووزارة الداخلي��ة مازال��ت تتحف��ظ على 
االعالن ع��ن تفاصي��ل االس��م احلقيقي 
ملنفذ العملية، ورمبا الغراض التحقيقات. 
املعلومات االولية تقول بانه سبق ان قام 
بعملية ارهابية ضد الشرطة عان 2001، 
وس��جن مدة 15 ع��ام، ومرجح انه خضع 
للتجني��د لصال��ح اجلماع��ات املتطرفة 

داخل السجن.
وكان تقرير صادر قبل اسابيع عن األمانة 
العام��ة للدف��اع واألم��ن القوم��ي ف��ي 
فرنسا يكش��ف أن التهديدات اإلرهابية 
س��تتطور في األعوام املقبلة لتصل إلى 
حّد تنفيذ هجمات كيميائية وبيولوجية 
وإش��عاعية والتي تتراوح بني اس��تخدام 
اجلماعات املتطرفة لألسلحة الكيميائية 
والنووية واإلشعاعية وصوالاً إلى التهديد 
البيولوج��ي م��ن خ��الل نقل فيروس��ات. 
التقري��ر يرك��ز عل��ى اس��تراجتية تط��ور 
اإلرهاب الذي سيس��تخدم التكنولوجيا 
مبا ه��و أبعد من األس��لحة البدائية مثل 

األس��لحة قصي��رة امل��دى أو املتفج��رات 
الصغيرة. 

انتقادة الى عسكرة االمن في فرنسا
طال��ب »ج��ورج فينيش« رئي��س اللجنة 
البرملاني��ة ي��وم 5 يولي��و 2016  حتقق في 
االعت��داءات الت��ي ش��هدتها باريس عام 
2015 بإعادة تنظيم أجهزة الستخبارات 
الفرنس��ية املوزع��ة حالي��ا ف��ي كيانات 
مختلف��ة، عبر جمعها في وكالة وطنية 
توضع حتت سلطة رئيس الوزراء مباشرة. 
واعتب��ر مق��رر اللجنة أن حال��ة الطوارئ 
الت��ي فرض��ت ف��ي اعق��اب االعت��داءات 
اإلرهابي��ة ف��ي 13 نوفمب��ر ف��ي باري��س 
ونش��ر اجليش لم تكن لهما “سوى فائدة 
محدودة بالنس��بة الى األم��ن الوطني”. 
وش��ملت عملية س��انتينيل � الطواريء 
10 آالف رج��ل وم��ا زالت تض��م اليوم بني 
6 و7 آالف جن��دي، وتس��اءل ع��ن القيمة 
احلقيقية التي اضافته��ا في تأميناالمن 

في فرنسا. 

كش��ف تقري��ر اخ��ر ص��ادر ع��ن مجلس 
الش��يوخ الفرنس��ي أن أكثر من )سبعة 
عشر ألف( ش��خص يخضعون للمراقبة 
ف��ي الب��الد بش��بهة اإلرهاب. وج��اء في 
التقري��ر الذي حم��ل عنوان “الس��لطات 
احمللية ومكافحة التطرف” أن األشخاص 
الذي��ن جتري مراقبتهم بش��بهة اإلرهاب، 
ا بحلول  وص��ل عددهم) 70939( ش��خصاً
مطل��ع م��ارس2017. وأش��ار التقرير إلى 
“وج��ود ) 2064 ( فرنس��ياًا يقاتلون ضمن 
صف��وف اإلرهابيني ف��ي س��وريا والعراق 
ا يعتقد  حالياًا، فضالاً عن) 249 ( ش��خصاً

أنهم قتلوا في هذه املناطق”.

النتائج
� جائ��ت العملي��ة بالتزام��ن م��ع عق��د 
خاص��ة  جناي��ات  محكم��ة  جلس��ات 
بباري��س ، مبحاكم��ة  عش��رين ش��خصا 
بتهم��ة االنتم��اء إل��ى »أخطر ش��بكة« 
»جهادية« في فرنس��ا، يشتبه بعالقتها 
ف��ي الهج��وم على متج��ر يه��ودي عام 

2012، وبتخطيطه��ا لتنفيذ اعتداء أثناء 
االنتخابات الرئاس��ية. فليس مس��تبعدا 
ان يك��ون املذكور حص��ل على توجيه من 
تنظيم داعش لتنفي��ذ هذه العملية مع 
توقيت محاكمة الش��بكة، والتي تصب 
في صال��ح دعاية التنظي��م ضمن باب« 
دع��م اعض��اء التنظيم«. ه��ذا النوع من 

العمليات ممكن ان يتكرر.
� إن مواجه��ة االرهاب وحتدي��ات املقاتلني 
االجانب، ال تقوم على اساس نشر القوات 
عل��ى االرض، بقدر مايعتم��د على قاعدة 
بيانات اجهزة االس��تخبارات الفرنس��ية 
ومنه��ا االس��تخبارات اخلارجي��ة املعنية 
برصد ومتابعة املقاتلني االجانب من حملة 
اجلنس��ية الفرنس��ية ومراقبة حركتهم 
ودورهم داخل التنظيمات املتطرفة، وذلك 

بالتنسيق مع االستخبارات الداخلية.
فرغ��م حالة الط��واريء، والتأهب االمني، 
مازالت فرنس��ا تواجه عمليات انتحارية 
ارهابي��ة من هذا النوع، ومبا نوع العمليات 
انتحاري��ة، فألش��رطة حتدي��دا الميكنها 

وقف مث��ل ه��ذا الن��وع م��ن العمليات، 
كونها حتمل عنصر املفاجأة. وهنا يظهر 
دور االس��تخبارات املعلوماتي اس��تباقي 
باحلصول على انذار مبكر حول االشخاص 
اخلطرين اللذي��ن ممكن ان ينفذوا عمليات 

ارهابية.
� االخف��اق التتحمل��ه اجهزة الش��رطة 
الفرنس��ية، كونه��ا ردت عل��ى مص��در 
اط��الق الن��ار ، لك��ن اخلل��ل يكم��ن ف��ي 
اجه��زة االس��تخبارات الفرنس��ية، التي 
لم تس��تطع حتديد حجم خطورة منفذ 
العملية، رغم انه معروفا لديها، ومايزيد 
اس��تخدم  انه  االس��تخباراتي،  باالخفاق 
»رش��اش كالش��نكوف«. ماع��دا ذلك ان 
االس��تخبارات الفرنسية، لم تتعامل مع 
اشارة وردتها من بلجيكا، بان عنصر خطر 
عب��ر االراض��ي البلجيكية باجتاه فرنس��ا 
بواس��طة القط��ار، وفق��ا للتحقيق��ات 
االولي��ة. ه��ذا االخف��اق ل��م يك��ن االول، 
فس��بق ان اهملت اجهزة االس��تخبارات 
االوروبية ومنها الفرنسية اشارة من هذا 

النوع.
� مايعزز اخفاق االستخبارات الفرنسية، 
انها تفرض حالة الط��واريء، وان حدودها 
مع بلجي��كا حتت الرص��د واملراقية، عدم 
التعام��ل ع ه��ذا الن��وع م��ن االش��ارات 
ربنا يعود الى مش��كلة املوارد البش��رية 
واملالية الت��ي تعاني منه��ا اجهزة االمن 
االن،  حل��د  الفرنس��ية  واالس��تخبارات 
التقديرات تقول بان فرنسا رمبا حتتاج الى 
اكثر من ثالث س��نوات لسد النقص في 

هذه املوارد.
� العملي��ة ممكن ان جتي��ر لصالح اليمني 
الفرنس��ية  االنتحاب��ات  ف��ي  املتط��رف 

العامة.

التوصيات
ان مواجه��ة االرهاب، اليت��م بفرض حالة 
الط��واريء وحدها، او من خالل عس��كرة 
نظ��ام  عل��ى  مايعتم��د  بق��در  االم��ن، 
اس��تخباراتي معلوماتي يق��وم بأختصار 
على قدرة تشخيص التهديدات الداخلية 
واخلارجية، وفرز العناص��ر اخلطرة وحتديد 
االره��اب  مواجه��ة  خطورته��م.  درج��ة 
ايضا حتت��اج الى حزم��ة اج��راءات اخرى، 
ف��ي محاربة التط��رف، ومحاربة الدعاية 
واصح��اب  االنترني��ت،  عل��ى  املتطرف��ة 
الفت��اوى، هذه اجلماع��ات املتطرفة باتت 
تراه��ن على مثل ه��ذه العمليات خاصة 
ف��ي اوروب��ا ورمبا ف��ي عواصم اخ��رى، اما 
خس��ارة معاقله��ا في املوص��ل وارمبا في 
الرقة، وتعرضها الى ضربات »عسكرية« 
ش��ديدة. فمن املتوقع ان يستمر مشهد 

هذا النوع من العمليات في اوروبا.

اإلره��اب  قضاي��ا  ف��ي  *باح��ث 
واإلستخبارات

اريك تراجر*

في أعقاب الهجم��ات اإلرهابية املرّوعة 
الت��ي وقعت في التاس��ع من نيس��ان/

أبريل، واس��تهدفت كنيس��تان ألقباط 
طنطا واإلسكندرية خالل »رتبة قداس 
العش��رات  فيه��ا  وُقت��ل  الش��عانني«، 
وأصي��ب كثي��رون بج��راح، يج��ب على 
أن يقتن��ع بتحدي��ث  اجلي��ش املص��ري 
استراتيجيته ضد اجلهاديني املتمركزين 
في ش��به جزيرة س��يناء. وف��ي حني أن 
ه��ذه التفجي��رات ليس��ت األول��ى من 
نوعه��ا الت��ي يتبّناها تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« بفرعه القائم في سيناء، 
إاّل أّن الهجومني املزدوجني في التاس��ع 
م��ن هذا الش��هر يوحي ب��أن إمكانيات 
اجلهاديني قد تنامت في األشهر األخيرة، 
وازدادت معها قدراتهم القاتلة، وحتّسنت 
اتصاالتهم لتتعدى نطاق قاعدتهم في 
شمال س��يناء. ومع ذلك، فإن ديناميات 
السياس��ة املصرية الداخلية جتعل من 
غي��ر احملتم��ل أن يتبنى اجلي��ش املصري 
اس��تراتيجية أكثر فعالية ضد تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« في س��يناء في 

املستقبل املنظور.
وتعتبر مصر نفس��ها في خضم حرب 
على اإلره��اب منذ متوز/يوليو 2013 حني 
أقدم اجليش املص��ري بقيادة وزير الدفاع 
آن��ذاك عب��د الفت��اح السيس��ي على 
االستجابة إلى االحتجاجات اجلماهيرية 
من خالل إس��قاط أول رئي��س منتخب 
بالُس��بل الدميقراطية، وهو القيادي في 
جماع��ة »اإلخ��وان املس��لمني« محمد 
مرس��ي. وف��ي ح��ني ش��كل »اإلخ��وان 
املسلمون« أبرز أهداف القاهرة في هذه 
احلرب، الس��يما وأن كوادر »اجلماعة« قد 
تورط��ت ف��ي هجمات مح��دودة طالت 
الق��وى األمني��ة والبنى التحتي��ة، فإن 

اجليش املصري قد بدأ أيضااً بشن حملة 
كبيرة ضد اجلهاديني في ش��مال سيناء 

في أيلول/سبتمبر 2013.
ويحظر اجليش املصري على الصحفيني 
والباحثني زيارة س��يناء لتقييم الوضع 
فيها، إال أن الهجمات املس��تمرة داخل 
س��يناء، والت��ي غالب��ااً ما تك��ون مميتة، 
تشير إلى أن هذه احلملة تبوء بالفشل. 
وقد ش��نت اجلماعة اجلهادية الرئيسية 
ف��ي س��يناء، التي أقس��مت ال��والء ل� 
ف��ي  اإلس��المية«  »الدول��ة  تنظي��م 
تش��رين األول/أكتوبر 2014، العديد من 
الهجمات. وكما أشار زميلي في معهد 
واش��نطن ديفي��د ش��ينكر ف��ي تقرير 
اً، استخدم تنظيم »داعش«  صدر مؤخرا
مروحيات  أس��لحة متطورة إلس��قاط 
عسكرية مصرية، وتدمير دبابة قتالية 
م��ن ن��وع »أم 60«، وإغ��راق ق��ارب دورية 
مص��ري قبالة س��احل العري��ش. كما 
تبّن��ى التنظي��م تفجي��ر طائ��رة ركاب 
روسية في تش��رين األول/أكتوبر 2015، 
مما أس��فر عن مقت��ل 224 مدنيااً. ويقّدر 
مس��ؤولون في احلكوم��ة األمريكية أن 
م��ا يقرب م��ن 2000 جن��دي مصري قد 
قتلوا في سيناء منذ بدء العملية، وهو 
اً ألّن عدد عناصر تنظيم  عدد مرّوع، نظرا
»الدولة اإلسالمية« في سيناء يقّدر ما 

بني 1,000 - 1,500عنصر.
وفي حني جنح اجليش املصري بقطع رأس 
قي��ادة تنظيم »داعش« في س��يناء في 
صي��ف عام 2016، إال أن��ه ظهرت قيادة 
جديدة تب��دو على صلة أوث��ق بالقيادة 
املركزية ل� تنظيم »الدولة اإلسالمية«، 
اً لها.  التي تتخذ من الرقة، س��وريا، مقرا
ونتيج��ة لذل��ك، ازداد اس��تهداف ف��رع 
تنظي��م »داعش« في س��يناء للمدنيني 
املصري��ني، وخاصة املس��يحيني. وأعلن 
التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي 
وقع في كانون األول/ديس��مبر 2016 في 
القاهرة  املرقس��ية« ف��ي  »الكاتدرائية 

وأودى بحي��اة 25 ش��خصااً، وجن��ح ف��ي 
إخ��راج مئات املس��يحيني من ش��مال 
س��يناء بع��د سلس��لة م��ن عملي��ات 
القت��ل الت��ي ارتكب��ت خ��الل ش��باط/

فبراير، ثم نّف��ذ الهجمات املروعة التي 
وقعت في التاسع من نيسان/أبريل في 

اإلسكندرية وطنطا.
ولكن على الرغم من اتساع مّد تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« وقدرته على القيام 
بأعم��ال القتل داخل مصر، إاّل أّن اجليش 
املص��ري ل��م يغّي��ر نهج��ه. فالقيادات 
املصرية ال تزال تعتبر نفسها قادرةاً على 
اس��تخدام القوة الصارمة ل� »احتواء« 
اجلهاديني، في حني تتجنب ]اس��تعمال[ 
اً ملكافحة  التقنيات األخف واألكثر تركيزا
التم��رد. ولذل��ك ف��إن عملي��ة القم��ع 
الواس��عة التي مارسها اجليش املصري 
تسببت بنفور أهم مكونات اجملتمع في 
س��يناء مبن فيهم بعض األسر البدوية 
البارزة في املنطقة، التي رفضت التعاون 

مع ق��وات األم��ن إلى حني اإلف��راج عن 
أقاربها من السجن، بدالاً من ضمان أمن 
املدنيني في س��يناء ومن ثم حش��دهم 
للكش��ف عن اإلرهابي��ني ومحاربتهم. 
واجلدي��ر بالذك��ر أن معارض��ة اجلنراالت 
لتقنيات مكافحة التم��رد تعزى جزئيااً 
إل��ى دالالت لغوية: فالقي��ادات املصرية 
العلي��ا تعتب��ر أن تس��مية اجلهاديني ب� 
»املتمردين« متنحهم نوعااً من الشرعية. 
بيد تعكس هذه املعارضة أيضااً طبيعة 
اجليش املصري كمؤسسة. وعلى الرغم 
من أن ه��ذا اجليش لم يش��ن حربااً برية 
من��ذ »ح��رب أكتوب��ر« ع��ام 1973 ولم 
يش��ارك حت��ى ف��ي أي حرب بري��ة منذ 
»حرب اخلليج« عام 1991، تبقى عقيدة 
احلرب البرية لدى اجليش املصري ضرورية 
لوحدته الداخلية. فهذه العقيدة، التي 
ترتكز عل��ى هزمية اجليش التقليدي عبر 
الدفاع عن األراضي أو االستحواذ عليها، 
تعتمد عل��ى اقتناء أنظمة األس��لحة 

الكبيرة، س��واء من خالل املش��تريات أو 
املساعدات اخلارجية. ومن خالل امتالك 
منظومات األس��لحة الكبيرة واحلفاظ 
عليها - مع اإلشارة إلى أن هذه األخيرة 
شملت خالل السنوات األخيرة غواصات 
جدي��دة، وحام��الت طائ��رات، ومقاتالت 
- يس��تطيع اجليش املصري تبرير نظام 
التوظي��ف والتعاقد ال��ذي يتبعه على 
نطاق مكثف، األمر الذي يساعده على 
إبق��اء قاعدته احمللية واس��عة واحلفاظ 

على رضا ضباطه.
كم��ا أن عقي��دة احل��رب التقليدية في 
مصر تتيح للجنراالت تقدمي أنفس��هم 
على الصعيدي��ن احمللي واإلقليمي على 
حد س��واء، كق��ادٍة ألعظ��م جيش في 
العالم العربي - واجلي��ش األخير القادر 
عل��ى التصدي ألي تهديد إقليمي )على 
الرغم من أن اجلنراالت امتنعوا بحكمة 
عن القي��ام ذلك، عندما طلبت اململكة 
العربية الس��عودية مساعدة مصر في 

سوريا واالنخراط بشكٍل أكبر في اليمن(. 
وبالتالي، ال ميي��ل اجلنراالت إلى االنتقال 
نح��و عقيدة خاصة مبكافح��ة اإلرهاب 
أو مكافح��ة التم��رد، ألن ه��ذا التحول 
يخّل مبصالح هامة داخل مؤسس��تهم 
اخلاص��ة، مب��ا فيها مصاحله��م اخلاصة، 
وميك��ن أن يحفز قي��ام رد فع��ٍل داخلي 
مدم��ر. وبينم��ا يدرك اجلن��راالت أهمية 
هزمية تنظيم »الدولة اإلس��المية« في 
مص��ر، فإنهم ال يعتبرون ه��ذه الهزمية 
بعظمة الهجوم العسكري االفتتاحي 
الناجح الذي ش��نه اجلي��ش املصري في 
قناة الس��ويس خالل حرب ع��ام 1973، 
على سبيل املثال. وبالفعل، قبل أن يبدأ 
اجليش املصري حملته في س��يناء خالل 
أيلول/س��بتمبر 2013، كان يعتبر جهود 
مكافحة اجلهاديني مهمةاً )أقل ش��أنااً( 

من مهام الشرطة.
وم��ن املغ��ري أن نتس��اءل عم��ا إذا كان 
الرع��ب الهائ��ل لهجومي التاس��ع من 
نيسان/أبريل سيخلق ضغطااً سياسيااً 
داخ��ل مصر يرغم الرئي��س عبد الفتاح 
السيس��ي على جتاوز جنراالت��ه وتغيير 
نه��ج اجلي��ش. ولك��ن عل��ى الرغم من 
دعوة السيس��ي إلى إعالن حالة طوارئ 
مل��دة ثالثة أش��هر، إاّل أن ذل��ك يبدو غير 
مرج��ح. وف��ي حني ش��ّجع السيس��ي 
على التس��امح م��ع املس��يحيني ودعا 
رج��ال الدي��ن املس��لمني إل��ى محاربة 
املتطرف��ة،  اإلس��المية  اإليديولوجي��ة 
إاّل أن��ه ل��م يدع��م كلمات��ه باألفع��ال 
قط، رمب��ا ألن ذل��ك يعني الش��جار مع 
املؤسس��ات والدوائ��ر االنتخابي��ة التي 
كانت، قبل أربع س��نوات فقط، موحدة 
لإلطاح��ة بس��لفه. بي��د، عل��ى ض��وء 
التصريح��ات اخملتلفة الت��ي صدرت عن 
»اإلخ��وان املس��لمني« في التاس��ع من 
نيس��ان/أبريل، مبا فيها نظريات شنيعة 
بتآمر وضل��وع احلكوم��ة املصرية و بابا 
الكنيس��ة القبطي��ة ف��ي الهجومني 

اللذين استهدفا الكنيستني، فضالاً عن 
االعتقاد الس��ائد في مصر بأن جماعة 
»اإلخ��وان املس��لمني« كانت مس��ؤولة 
عن مهاجم��ة عش��رات الكنائس بعد 
اإلطاحة مبرس��ي، س��وف تدعم وجهة 
النظرالقائمة في مصر بأن السيس��ي 
واجليش املصري هما الضامنان النهائيان 
لألمن، حتى وإن كان كالهما ال يخلو من 

العيوب.
وله��ذا الس��بب يتعنّي على واش��نطن 
توخي احلذر. ففي ح��ني يدرك الكثيرون 
والكونغرس  األمريكي��ة  احلكوم��ة  في 
يش��نها  الت��ي  احلمل��ة  أن  األمريك��ي 
اجلي��ش املصري ض��د تنظي��م »الدولة 
اإلسالمية« في سيناء مُتنى بالفشل، إال 
أن أي انتقاد علني للسيس��ي أو اجليش 
س��ُيفهم في مص��ر على أن��ه تهّجم 
على العاملَ��نْي الوحيَديْن اللذين يقفان 
ف��ي طريق الفوض��ى العارمة. ومن هذا 
املنطلق، ف��إن الترحيب احلار الذي لقيه 
السيس��ي من الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب في البيت األبيض خالل األسبوع 
األول من نيس��ان/أبريل يوّفر فرصة نادرة 
إلج��راء محادث��ة هامة. ومب��ا أن الرئيس 
ترامب أثبت أنه شريك وصديق مخلص، 
فيمكن��ه اآلن إجراء محادث��ة جادة مع 
السيس��ي حول ما تستطيع واشنطن 
فعله ملس��اعدة القاهرة على حتس��ني 
أدائها ضد اجلهاديني في س��يناء. ويجب 
أن يتطرق هذا احل��وار إلى كيفية تغيير 
وجهة استعمال املساعدة العسكرية 
التي تقدمها الوالي��ات املتحدة بقيمة 
1.3 مليار دوالر سنويااً من أجل دعم تلك 
اجلهود وتفادي تك��رر احلادثة املروعة في 
التاس��ع م��ن نيس��ان/أبريل، عوضااً عن 
جتهيز مصر ]ب��أدوات[ احلروب التقليدية 

من املاضي البعيد.

*إري��ك تراج��ر هو زمي��ل »اس��تير ك. 
واغنر« في معهد واشنطن.

استراتيجية عسكرية تقليدية في مصر على الرغم
من الهجمات اإلرهابية

فرنسا ما زالت تعيش كابوسًا مرعبًا اسمه المقاتلون األجانب

رجال األمن في فرنسا
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ثقافة10

د. عباس عبد السادة
األنس��نة ظاه��رة أدبي��ة يوظفه��ا األدباء 
للتعبير عن مش��اعرهم عب��ر خلع صفات 
اإلنس��ان على أش��ياء أُخر، يحاك��ون فيها 
واقعا يؤملهم، أو شوقا يؤرقهم، او غير ذلك 

من املشاعر.
والش��اعر حيدر خش��ان يؤنسن الوطن في 
قصيدته )على مش��ارف الوط��ن(، وجند أن 
عنوان القصيدة خاٍل من األنس��نة إذ جعل 
الش��اعر فيه نفس��ه واقفا على مش��ارف 
وطنه ينظ��ر همومه، ويخاطب��ه عن فعل 
ذئاب يسمون إخوة، وبالرغم من أن الشاعر 
يعي��ش في ه��ذا الوط��ن ويقاس��ي آالمه، 
ويتألم إحساس��ه املرهف ملا مي��ر به، لكنه 
عّبر ب�)على مش��ارف(  وكأنه يقف متفرجا 
من خارجه، ولعله هنا يوحي بتحسره على 
عج��زه ع��ن تغيير ش��يء من ح��ال الوطن 

املزري. 
تبدأ األنسنة من البيت األول إذ يقول: 

إلى ُمُدٍن قْد أنَكرَتَْك ُمَشرَّدا
فجازيَتها في ساَحِة احلَرِْب والرَّدى

فه��و هاهن��ا يص��ور الوطن مش��ردا كرميا 
ينك��ره إخوت��ه، لكنه يحس��ن إليهم عند 
الوغ��ى، متناس��يا جراح��ه، واألنس��نة قد 
تك��ون باالجتاه الس��لبي ال��ذي يصف فيه 
األديب الش��يء املؤنس��ن بأوصاف الس��وء 
التي يفعلها اإلنس��ان، وق��د تكون باالجتاه 
اإليجابي الذي تكون فيه الصفات اإلنسانية 
كرمية ممدوح��ة، وقد جاءت أنس��نة الوطن 
في هذا الن��ص باالجتاه اإليجاب��ي املمدوح، 
ويلحظ أن الشاعر عبر عن اآلخرين ب)مدن( 
ولو نظرنا لألنسنة من جانب املدح الذي ورد 
ف��ي النص، فإن في أنس��نة الوطن وجتنيب 
إخوت��ه األنس��نة إيح��اًء بتجريده��م م��ن 
صفات اإلنس��انية التي اتصف بها العراق، 

ونأى عنها جواره. 
وعندما أنس��نها ف��ي البي��ت الثالث الذي 

يقول:
باح ُمَجلَّال وتُهدي لعيَنيها الصَّ

وقبلَة مفتوٍن خلدِّ من النَّدى
فق��د جعلها أنث��ى يهدي الف��ارس البطل 
لعينيه��ا الش��رف والنص��ر مجس��دا إياه 
بالصباح، ويعبر عن شدة حب العراق- وهو 
رمز للعراقي��ن النجباء- إلخوته حتى كأنه 
مفت��ون يه��دي حبيبته قبلة عل��ى خدها 

املوصوف بأنه من الندى.
وقد جس��د الش��اعر في أنس��نته صفات 
الش��هامة والفروس��ية التي يكون عليها 
النبالء وبها اشتهر أش��راف العرب، ليقول 
الن��ص إن عروبة العراق ه��ي عروبة األجداد 
النب��الء، ولآلخرين عروبة األع��راب األجالف، 

فيقول:

مواطُن غرباٍن ،أضاَعَك بيدٌق
لهم،حن خانوا قلَبَك املتعبِّدا

نبوءاتَك الكبرى على املاء إذ رَسْت
دا ! وإن أشركوا كنَت الوحيد املوحِّ

تلملُم من هذا امُلال وذينك ال
ُمحاالت، كي تنشي من الدمع موقدا

لُتحرَق أحقادا، إلى اآلن ما رأْت
سواك نبيَّاً يطفئ ُ النار أو هدى 

وما ردَّهم إال سالُحك قابضا
على ساتر ال«هيهاَت« إْن شرُّهم بدا

فه��ا هو العراق نبي متعب��د يريد أن يجمع 
قومه على احل��ق، ويخرجهم من الظلمات 
إلى الن��ور، لكنه يجابه باخليان��ة واألحقاد 
وإش��هار سيف الشر، ليسترجع النص من 
التاريخ مواقف النبي ص وآله، وما القاه من 
قريش وما لف لفها، فكأني به يصور العراق 
وريث محمد حتيطه ثعالب الصحراء، وكل 

يرث قدوته.
وما يلبث  الش��اعر أن يؤنس��ن الوطن برمز 

تراثي آخر عانى ممن حوله حتى قال:  
عذل العواذل حول قلبي التائه
وهوى األحبة منه في سودائه

يشكو املالم إلى اللوائم حره
ويصد حن يلمن عن برحائه

ذلك هو املتنبي، الذي يس��تعيره الش��اعر 
متمثال بشطره الشهير:  ))أنا الطائر املكي 

واآلخر الصدى((، إذ يقول حيدر خشان:
ملِض نعيٍب لم يُِعرْ سمَع قلبِه

دى« »هو الطائُر املكيُّ واآلخُر الصَّ
ليعب��ر  عن ع��دم اكت��راث الع��راق بنعيب 
غربان نكران اجلميل، وقد عبر به عن الوطن، 

مستبدال بذلك أنا املتنبي. 
وفي البيتن العاشر واحلادي عشر يستبدل 
الشاعر معادلة األنسنة ليجعل من الوطن 
دي��ار القمح، واله��دوء املر، ويؤنس��ن بلدان 
األعراب، مع قلب معادلة األنس��نة ألنسنة 

السوء إذ يقول: 
وكنَت ديارَ القمِح وقَت حصادهم

وباعوك بعد القحط  للقحط أجردا 
وأنت الهدوء املُرُّ أْن ُهزَّ شاطئ

يم العراقيِّ أزبدا ضحوٌك،،وبالضَّ
وال تخلو حكاية القمح والقحط من إيحاء 

لقصة النبي يوسف ع وغدر اإلخوة.
ويعود ألنس��نة الوطن، مع أنسنة العربان، 

لكن الوطن إنس��ان التضحي��ة والكرم ، و 
اآلخرون أنسنة الغدر والشر، فيقول: 

إذا جاَع طفٌل في اخلليج فطْمَتنا
وأطعمَتُه من خير زادٍ لُتْحَمدا
ولكنهم قد أدمنوك بذبِحهم

عُر فيه ألسُردا  وِسْفٍر يطوُل الشِّ
حتاَشوك حن اغتاَظ صبُرك مرة

ولآلن منها يظهرون التوّددا
تُعلُِّمهم إن فارَ تنور موعد ال
دا  منَياِت،والكفُّ اجلنوبّي هدَّ

محا بالدما ذنَب السياسات أعصرا
من الوهم واحلُلْم العروبّي والفدا

وهو هنا يجعل وطن��ه الكرمي الذي يقتطع 
اللقمة م��ن أفواه أبنائه ليطعم أبناء جاره 
الذي يش��حذ خنجره ليذبح كف السخاء 
العراق��ي، وه��و أيض��ا احلليم ال��ذي يطيل 
صب��ره عل��ى األذى لكن��ه ذو غضبة فتاكة 

قيل عنها ))احذر غضبة احلليم((. 
وهو نوح قومه ال��ذي يحذرهم فورة التنور 
ك��ي ال يغرق��وا بطوف��ان غدره��م، وما من 
س��فينة لنوح العراق فق��د خرقها إخوته، 
لكن قلبه الس��فينة الت��ي ال تغرق مهما 

طعنته��ا خناج��ر الغ��در العروب��ي ال��ذي 
يحلم ويحلم ويس��قط في أول اختبار في 

اليقظة.
 ويختم الش��اعر قصيدته بذكرى بطوالت 
أبن��اء العراق ف��ي أراضي العروب��ة، وخذالن 

األعراب لها، فيقول:
إلى اآلن في سيناء »خوذات« ولِْدك

املغيثن، خوَف القدس أن يتهودا
إلى اآلن هاهم يسُكرون بنفطنا

وصاحوا إلسرائيلهم أْن تعربدا
وأنت نزفت األهل شيباً وفتيًة

وديدنك املعتادُ أن تتحشدا
وَعْتها قلوُب املرجفن فقيل لي
)لكل امرئ من دهره ما تعّودا (

ولم يغفل الش��اعر اإلش��ارة إل��ى بطوالت 
أبناء احلشد ورثة خوذات الشرف التي هزت 

إسرائيل، عندما قال 
وديدنك املعتاد أن تتحشدا 

ليوح��ي فعل التحش��د باحلش��د املقدس 
الذي يدفع عن األعراب خطر األعراب فينزف 
ش��يبا وش��بابا لينعم األع��راب آمنن من 

غدرهم أنفسهم.

بعيدا عن جّلة اجلدل النقدي الذي دار حول التسمية و 
رمب��ا ما يزال قائما في الندوات و املافل التي لم تصل 
بعد حلسم الفكرة : الشعر نثرا او النثر بدرجة الشعر 
، يظل لهذا النوع من الكتابة أهمية مائزة باعتبارها 
خرقا للخطاب الس��ائد و توس��يعا ملفهمة التعبير 
بأدوات غير خاضعة لالشتراط املسبق ، هي بالتأكيد 
فسحة حرية و مش��كلتها مشكلة أي فسحة من 
هذا الن��وع أقصد االنزالق من احلري��ة الى الفوضى ! 
.. في العراق مش��هد عريض لهذا النوع من الكتابة 
وال ادري هل بإمكاننا ربط االمر بقوة اجلذب العراقية 
ملث��ل هذا اجل��دل التاريخي ب��ن الفوض��ى و احلرية ! 
مبعن��ى ان خص��ب هذه التجرب��ة عراقيا ل��ه منحى 
س��يكولوجي يتعل��ق بنوع اجلماعة ثقافي��ا و املكان 
اجل��اذب ألي جدل ومن أي نوع .. تراكم املش��هد حتى 
صار اطمارا و س��يوال من كت��ب ال يكاد يقرؤها احد ، 
منابر و غرف دردش��ة و نساء و همس و حكايا ، كلها 
متر نثرا بال ش��عر، ترى كيف نعرف الشعراء؟ واين هي 
القصائد؟ قبل ايام كان لي حديث مع بعض ش��عراء 
هذه القصيدة وهم من القلة الذين اعّدهم يعرفون 
كي��ف تكت��ب و اين حدوده��ا و هو ام��ر ليس بالهن 
على هذا الصعيد اذ خطر لي فكرة التصدي الختيار 
مناذج مميزة في كتاب مختارات يخدم الدارسن لهذه 
القصيدة كما يخدم الن��وع الفني الذي كاد او يكاد 
ان يضيع وسط اعالم مفتوح و ممارسة نقدية خاملة 
و مؤسسات بال معيار،  بالطبع هذا النوع من الكتب 
ليس جدي��دا اقصد كت��ب اخملتارات الش��عرية ففي 
تراثن��ا االدبي الكثير منها لك��ن العائق االن عدد من 
التفاصي��ل االجرائية  كنت اع��رف بعضها و نبهني 

بعض االخوة الى البعض االخر ومنها مثال:
- ن��وع املعيار الذي س��يحكم اختياراتنا اذ س��نتهم 
حتم��ا بتعمي��م ذائقتنا الش��خصية واعتبارها هي 
املعي��ار و مهما حرصنا على توفير قدر عال من احلياد 
الفني فان منس��وب ش��هوة االتهام اعلى و بالطبع 
هذا توج��س ال غير و ليس عائقا بحس��ابات املوقف 

الثقافي الذي علينا ان نتبناه.
- ال أري��د لألم��ر ان يغدو عملية جم��ع نصوص ألنها 
س��هلة ب��ل و متاحة للجمي��ع رمبا بدرج��ة متقاربة  
ب��ال البد من مقدمة نظري��ة و تاريخية ملعاناة اجيال 
الش��عرية العراقي��ة م��ع ه��ذا الن��وع م��ن الكتابة 

القاسية التي مت استسهالها مؤخرا.
- م��ن الصعوبات ايض��ا ازمة طبع و ت��داول الكتاب 
الذي ننوي تبنيه فالبعض ابدى ان هكذا مهمة يجب 
ان تنطل��ق من مؤسس��ة كي يأخ��ذ العمل صداه ال 
االعالمي بالضبط بل جدواه و الغرض الذي نس��عى 

الى تكريسه.
هن��ا و عبر ه��ذا املقال أرغ��ب في مداول��ة املوضوع 
عل��ى نطاق املعنين كي نخرج من نرجس��ة الفكرة 

و االختيار.

قصيدة النثر اآلن..

قراءةجمال جاسم أمين 

نقد

النص على حد س��واء .وتغيب عن هذا 
املستوى اية ارتكازات منهجية أو علمية 
أو جمالي��ة في املقاربات النقدية . كما 
ويكش��ف عن ضعف أو انعدام املوهبة 
في رص��د وتقصي مواط��ن التأثير في 
املنجز األدبي .وعل��ى مزاولي هذا النوع 
من القراءة مغادرة الساحة النقدية ملا 
يشكله من عبء وارتباك وضرر لذائقة 
املتلقي وللمنجز اإلبداعي . وال ننس��ى 
به��ذا الصدد االس��تخدام العش��وائي 
غير الصحي��ح للمصطلحات النقدية 
لإليحاء بقدرة كتابها على تقدمي قراءة 
علمية إال انها ابعد ما تكون عن ذلك .

.    -2  املس��توى املنهج��ي .. وف��ي هذا 
املستوى يحضر املنهج كأداة فاعلة في 
مقارب��ة املنجز اإلبداعي مقاربة علمية 
تضيء للناقد سبل الدخول الى املنجز 
للكش��ف عن مواطن القوة والضعف 
عب��ر آلي��ة التحلي��ل الت��ي تفترضها 
موجه��ات املنهج وتقس��م ال��ى ثالثة 

أقسام :-
)االجتماع��ي/ الس��ياقي  املنه��ج  أ- 
التأريخي/النفس��ي( وق��د ظه��ر ه��ذا 
املنهج بعد أفول املدرس��ة الرومانسية 
وظهور الواقعية ف��ي األدب العربي في 
منتصف خمس��ينيات الق��رن املاضي . 
مما اس��تدعى حتوال في املناهج النقدية 
الس��تيعاب موجهات الن��ص الواقعي 
اجلدي��د ..إال ان ه��ذه املناه��ج قد أخلت 
الس��احة بعد تخلفها عن اس��تيعاب 
الت��ي  اجلدي��دة  النص��وص  موجه��ات 
اهتمت بالنص من حيث البناء الداخلي 

فظهر القسم الثاني وهو البنيوي .
        ب-  لق��د اهت��م ه��ذا القس��م 
من املس��توى املنهج��ي ببنائية النص 
والكشف عن القوانن الداخلية للنص 
وبذا فقد أجابت على س��ؤال واحد وهو 
كي��ف بني الن��ص؟ بص��رف النظر عن 
املؤلف ومضمون النص .وقد ظهر هذا 
النق��د النص��ي ف��ي األدب العربي منذ 

ثمانيني��ات القرن املاضي .وعرف بالنقد 
النص��ي وال يزال بعض النق��اد يزاولونه 
في مقارباتهم النقدي��ة ..يذكر ان هذا 

املنهج قد ارتبط بحركة احلداثة .
ج -  املناه��ج مل��ا بع��د البنيوي��ة التي 
أنتجتها مرحلة ما بع��د احلداثة ..وفي 
هذه املناهج يتم اجلواب على الس��ؤال 
التال��ي ..كيف بني النص وم��اذا أراد ان 
يقول؟ واإلجابة متروكة للمتلقي الذي 
وض��ع ملرجعيات��ه الفكري��ة  واجلمالية 
إلنتاج نصه وف��ق فاعلية التأويل ..وهو 
ما متيزت به املقاربات النقدية املعاصرة 
املتقدمة . كالتفكيك ونظرية التلقي 
واستجابة القارئ والبنيوية التكوينية 
والنقد النسوي والدراسات التناصية .

 لقد اتس��مت ه��ذه املناه��ج بالنظرة 
الش��مولية والعاملية ان ص��ح التعبير 
.وإذ أنتج��ت في بلدانه��ا فإنها انتقلت 
الى بلدان أخرى ومت تطبيقها على نحو 
فعال مما ش��كل إضاف��ات نوعية لهذا 
املنه��ج أو ذاك عند مقارب��ة النصوص 
األدبي��ة املنج��زة ف��ي البل��دان التي مت 
ترحيله��ا الى مش��هدها الثقافي . مع 
األخذ بنظر االعتبار طبيعة املنجز امللي 
واملضامن املش��كلة ملس��تواه املعرفي 
واجلمالي .وبهذا الصدد فإننا نشير الى 
م��ا قدمه الناقد العرب��ي والعراقي من 
إبداعات إجرائية كشفت عن مقدرة في 
إمكانية رصد التجارب األدبية االيجابية 
متجاوزة مسطرة املناهج التي وضعها 
املؤسسون ليقدموا إضافات نوعية الى 

هذه املناهج .
مما سبق ذكره نس��تنتج ان احلاجة الى 
املناهج النقدي��ة بوضعها التواتري قد 
استدعته التطورات احلاصلة في املنجز 
األدب��ي ال��ذي افترضته التح��والت في 
البنية االجتماعية السياسية واحلاجة 
ال��ى جتدي��د ف��ي املنجز على مس��توى 
الشكل الس��تيعاب املضامن اجلديدة 
التي افرزها التحول البنيوي للمجتمع.

عبد علي حسن

يس��هم النق��د بع��ده فعالي��ة ثقافية 
بتقدم املش��هد الثقافي وفق مستوين 
، األول يأخ��ذ بي��د املتلقي ال��ى معرفة 
مواطن القوة والضعف في املنجز األدبي 
عبر الكش��ف عن ما هو معرفي وما هو 
جمالي وما ميكن ان يتضمنه ذلك املنجز 
م��ن قدرة على جت��اوز الذاتي واملوضوعي 
في املش��هد الثقافي ليش��كل إضافة 
نوعي��ة وعالم��ة فارق��ة عل��ى صعي��د 
التجديد ، أما املس��توى التأثيري الثاني 
للنقد فهو املساهمة في تطوير املنجز 
األدبي وفق اإلش��ارة ال��ى مناطق اإلبداع 
اجلدي��دة الت��ي يتوص��ل إليه��ا املنج��ز 
األدبي .وبهذا الص��دد نذكر تأثير  الناقد 
االنكليزي ا. ريتش��اردز في تطور الشعر 
االنكليزي في أربعينات القرن املاضي من 
خ��الل أطروحاته التنظيري��ة واإلجرائية 
وإض��اءة التج��ارب الفاعل��ة واملؤثرة في 
إثراء ورف��د الذائقة املعرفي��ة واجلمالية 
للمتلق��ي ، كما النعدم األث��ر االيجابي 
للنقد البالغي العرب��ي الذي تبلور على 
ي��د القاض��ي اجلرجان��ي والقرطاجن��ي 
والقزوين��ي ..  وهن��ا يتبدى لن��ا احلضور 
الكامل ملا يتمتع به الناقد من مرجعيات 
وجمالية موس��وعية  ومعرفية  ثقافية 
تؤهله ليقوم باملهمة التي أش��رنا إليها 
آنف��ا . وإزاء ذلك فان باإلمكان وضع اليد 
على ثالثة مستويات للقراءة التي تدرج 
ضم��ن عن��وان )النقدية( الش��ائعة في 
ما تنش��ره اجملالت الثقافي��ة والصحف 

اليومية وهي:-
1.  املس��توى العش��وائي . وه��و جه��د 
ال يتمك��ن م��ن اإلحاطة مبهم��ة النقد 
وكذل��ك مبهمة املنج��ز وقوان��ن البناء 
الداخلي لألجناس األدبية . فهو يقع في 
منطقة مرتبكة من االنطباع والتقييم 
العمومي ال��ذي ال يغني املتلقي ومبدع 

القراءة النقدية بين العشوائية والمنهجة

هنا يجعل وطنه 
الكريم الذي يقتطع 
اللقمة من أفواه أبنائه 
ليطعم أبناء جاره الذي 
يشحذ خنجره ليذبح 
كف السخاء العراقي، 
وهو أيضا الحليم الذي 
يطيل صبره على األذى 
لكنه ذو غضبة فتاكة 
قيل عنها ))احذر غضبة 
الحليم((

حيدر خشان

أنسنة الوطن قراءة في قصيدة 
»على مشارف الوطن«

القاهرة ـ رويترز: 
 ب��دأ معرض أبوظب��ي الدولي للكتاب 
في دورت��ه الس��ابعة والعش��رين يوم 
األربع��اء حت��ت ش��عار )وأن��ت الكتاب( 
مبش��اركة 1320 عارض��ا م��ن 65 دولة 

عربية وأجنبية.
يق��دم املع��رض، ال��ذي تنظم��ه هيئة 
أبوظبي للس��ياحة والثقافة، أكثر من 
500 أل��ف عن��وان كتاب ف��ي مختلف 

فروع املعرفة بأكثر من 30 لغة.
ويش��مل برنامج الفعالي��ات أكثر من 
800 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل 
ويس��تضيف قراب��ة 130 أديبا ومفكرا 

وفنانا من خارج اإلمارات.
الروائ��ي  الع��رب  الضي��وف  أب��رز  وم��ن 
الس��وداني أمي��ر ت��اج الس��ر والروائ��ي 
الكويتي س��عود السنعوس��ي والروائي 
املصري عادل عصمت والشاعر اللبناني 
عباس بيض��ون والش��اعرة املغربية ثريا 
إقب��ال والش��اعر الس��وري ن��وري جراح 

واملغنية التونسية غالية بن علي.
ويتضم��ن برنامج املع��رض جوانب من 
املشهد الثقافي في اإلمارات من خالل 
ع��دة ن��دوات متخصصة أبرزه��ا ندوة 
بعنوان )أجيال الكتاب��ة اإلبداعية في 
اإلمارات بن العربية واإلجنليزية( وندوة 
أخرى بعنوان )املشهد السردي اإلماراتي 
- تألق الصوت النس��ائي( وكذلك ندوة 
بعنوان )القصيدة الشعبية اإلماراتية 

وإبراز الهوية الغنائية( تستعرض جتارب 
ش��عراء حتول��ت قصائدهم إل��ى أغان 

أسهمت في صناعة ذاكرة األجيال.
كما يسلط املعرض الضوء على )جتارب 
الكتاب املسموع( التي ظلت لسنوات 
مس��اعدة  عل��ى  مقص��ورة  طويل��ة 

املكفوفن وضعاف البصر.
وحتل الصن ضيف ش��رف على الدورة 
الس��ابعة والعش��رين للمعرض الذي 
تش��ارك فيه ببرنامج ثري يشمل أكثر 

من 20 فعالية.
وحتض��ر الص��ن مبجموع��ة كبيرة من 
األدباء واملثقف��ن والفنانن من بينهم 
الروائي ليوجن ي��ون أحد أبرز األصوات 
األدبية في ما يعرف بجيل الرواد الذين 
ملعت أسماءهم منذ بداية الثمانينات 
وتس��او ون ش��يوان عضو احتاد الكتاب 
الصيني��ن ونائ��ب رئيس احت��اد كتاب 
بكن وش��يو تسي تش��ن نائب رئيس 

حترير مجلة )األدب الصيني(. 
ويتخذ املعرض هذا العام الفيلس��وف 
محي الدي��ن ابن عربي »الش��خصية 
املوري��ة« بوصف��ه منوذج��ا للمثقفن 
أصح��اب الرؤية اإلنس��انية املنفتحة. 
ويقي��م املعرض ف��ي هذا اإلط��ار ندوة 
بعن��وان )أدين بدين احلب( تتحدث فيها 
املغنية التونس��ية غالية بن علي عن 
جتربته��ا في تقدمي أش��عار اب��ن عربي. 
يس��تمر املع��رض حت��ى الثان��ي م��ن 
ماي��و أيار ف��ي مركز أبوظب��ي الوطني 

للمعارض.

انطالق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
في دورته السابعة والعشرين
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المنهج السياقي 
)االجتماعي/

التأريخي/النفسي( 
وقد ظهر هذا 

المنهج بعد 
أفول المدرسة 

الرومانسية وظهور 
الواقعية في األدب 
العربي في منتصف 
خمسينيات القرن 

الماضي



بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مدرب مدرس��ة القفز واأللعاب 
املركبة ف��ي املركز الوطن��ي لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة بالع��اب القوى، 
ف��راس راض��ي، ان حصيل��ة التفوق 
لالعبيه كانت واضحة في س��باقات 
ال��دور الثاني لبطول��ة أندية العراق 
الت��ي اختتم��ت مؤخراً ف��ي مضمار 
املرك��ز الوطن��ي باملدينة الش��بابية 

وكانت حصيلتها ايجابية جدا.
للنتائ��ج  الع��ام  اجملم��وع  ان  وتاب��ع 
اسفر عن فوز املركز الوطني بذهبي 
الناش��ئات وفض��ي الناش��ئني ف��ي 
الس��باقات، وهذا يؤك��د دقة العمل 
واملس��ار الصحيح الذي تس��ير فيه 
املواهب الرياضية باشراف الكفاءات 
اجله��ود  تب��ذل  الت��ي  املتخصص��ة 
التدريب��ات والعم��ل  الكبي��رة ف��ي 
التنظيمي وتوظيف قدرات الالعبني، 
وكذلك االدارة الناجحة من الدكتور 
ومتابعات��ه  الك��رمي  عب��د  صري��ح 
امليداني��ة للتدريب��ات واالطالع على 
واقع احتياجات املرك��ز وامكان توفر 
املتطلب��ات م��ن أجل تعزي��ز العمل 

والتقدم إلى امام.
واشار الى ان فعاليات القفز واأللعاب 
ش��هدت  البطول��ة  ف��ي  املركب��ة 
تس��جيل الالعبني افضلية واضحة 
في الس��باقات، حيث حقق حس��ني 
علي حن��ون الفوز باملرك��ز االول في 
110 متر حواجز بعد تس��جيله رقما 
ق��دره 14.77 ثاني��ة لفئة الش��باب، 
فيما حلت زهراء س��عد قاس��م أوال 
بفئة القفز العالي للناشئات، فيما 

حلت أفنان سعد باملركز الثاني.
واش��ار ال��ى ان حس��ن عل��ي حقق 
املركز االول في القف��ز العالي لفئة 
الش��باب بعد ان قفز 1.85 متر، فيما 
جاء حسني علي حنون باملركز الثاني 
للقف��ز العالي لفئة الش��باب ايضاً 

بتسجيله 1.80 متر.
واوض��ح ان املتس��ابق محمد ناظم 
س��الم حق��ق املركز الثاني بس��باق 
العشاري لفئة الشباب وجمع 3991 
نقطة، فيما حاز زميله حسن سمير 
على الترتيب الثالث لفئة املتقدمني 
وجم��ع 5495 نقطة، اما املتس��ابق 
ش��رف الدين طالب فقد حل باملركز 
اخلامس للقفزالعالي لفئة املتقدين 

وقفز 1.90 متر.
واش��ار املدرب الى انه سيشترك في 
الدولي��ة لأللعاب  التدريبية  ال��دورة 

مرك��ز  ينظمه��ا  الت��ي  املركب��ة 
التنمية االقليمي في ش��رم الشيخ 
بجمهورية مصر العربية للمدة من 

7 ولغاية 15 من شهر ايار املقبل.
يذك��ر ان ناش��ئات املرك��ز الوطني 
جنحن في التفوق مبنافس��ات الدور 
الع��راق،  أندي��ة  لبطول��ة  الثان��ي 
وحصدن الوس��ام الذهب��ي ب� 126 
الفضي  بالوس��ام  وت��وج  نقط��ة، 
العبات نادي نفط ميس��ان باملركز 
الثان��ي وجمع��ن 104 نقط��ة، ثم 
ناش��ئات ن��ادي الس��الم وله��ن91 
نقطة، اما في فعاليات الناش��ئني 
فقد حل ناش��ئة نادي احللة باملركز 
163 نقط��ة، وج��اء  االول جامع��ا 
املركز الوطني باملركز الثاني جامعا 
109,5 نقطة، واح��رز املركز الثالث 

نادي عفك الذي جمع 104 نقطة.
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5 المقبل.. بدء 
»ثامنة ممتاز الكرة»

»البحرين« تستقبل 
الوفد العراقي بمؤتمر 

الشباب الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ددت جلنة املس��ابقات ف��ي احتاد الك��رة، يومي 
اخلامس والس��ادس من ش��هر ايار املقب��ل موعداً 
القامة مباريات اجلولة الثامنة والعش��رين لدوري 

الكرة.
وقال عضو جلنة املسابقات صادق عبد احلسني في 
تصريحات صحفية ان املسابقات حددت، اخلامس 
من الشهر املقبل موعدا الستئناف اجلولة 28 من 

الدوري بأقامة 7 مباريات.
وب��ني »يفتتح  فريقا كربالء وجاره نفط الوس��ط 
على ملعب كربالء الدولي اجلولة، ويستقبل فريق 
البح��ري عل��ى ملعبه فري��ق احل��دود، ويحل فريق 
الطلبة ضيفا على نفط اجلنوب، ويحتضن ملعب 
امليمون��ة لقاء نفط ميس��ان وضيفه الس��ماوة، 
ويس��تضيف املتصدر النفط فري��ق الكرخ، فيما 
يتقاب��ل الوصي��ف فري��ق الش��رطة م��ع ضيفه 
الكهرب��اء، ويحل فريق احلس��ني ضيفا على زاخو 

في ملعب االخير«.
 واوضح »تستانف املنافسات يوم السبت باقامة 
مباراة فريقي الق��وة اجلوية وضيفه النجف على 
ملع��ب االول، ويحتضن ملعب الش��عب الدولي 

لقاء فريق الزوراء وضيفه فريق امليناء«.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
استقبل رئيس مجلس النواب البحريني احمد 
ب��ن ابراهيم امل��ال، الوفد العراقي املش��ارك في 
مؤمتر الش��باب الدولي التاسع املقام في مملكة 

البحرين.
 وق��دم رئيس قس��م برملان الش��باب ف��ي وزارة 
الش��باب والرياضة يوسف كرمي شرحا مفصال 
ع��ن عمل قس��م برملان الش��باب واهمية منح 
الش��باب دورا اكبر للمش��اركة في صنع القرار 
من خالل طروحاتهم املس��تقبلية والواس��عة 

التي تضع البالد في مقدمة الدول املتطورة.
 من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب البحريني 
احم��د امل��ال، مش��اركة الوف��د العراق��ي مبؤمتر 
الش��باب الدولي، مش��يدا بالتعاون الكبير بني 
البلدي��ن عل��ى مس��توى االنش��طة الرياضية 
والش��بابية والبرملاني��ة، كما وج��ه بزيارة جلنة 
الش��باب البرملاني��ة البحرينية ال��ى العاصمة 
العراقي��ة بغ��داد لنقل جترب��ة برملان الش��باب 

العراقي الناجحة الى مملكة البحرين.
من جانب اخر،  نظمت وزارة الش��باب والرياضة 
- قس��م العمل الطوعي جولة علمية لطلبة 
كلي��ة الزراع��ة - جامع��ة بغ��داد إل��ى ملعب 
الش��عب الدولي وملعب الراحل علي حس��ني 
في مقر املدينة الش��بابية في شارع فلسطني 

لالطالع على املنشات الرياضية في الوزارة.
 وش��هد ملعب الشعب الدولي وملعب الراحل 
علي حسني شهاب زيارة أكثر من سبعني طالبا 
ميثلون أقس��ام كلي��ة الزراع��ة - جامعة بغداد 
الطالعهم على طريقة زراع��ة أرضية امللعبني 
وط��رق الوقاية واس��تخدام املبي��دات للنجيل 
الطبيعي واملناطق اخلض��راء في املالعب فضال 

عن التعرف على مرافق امللعبني.

بغداد ـ فالح الناصر:

الناش��ئني  منتخ��ب  يواص��ل 
معس��كره  باملب��ارزة  والش��باب 
التدريب��ي الداخل��ي ف��ي قاع��ة 
املركز التدريبي باملدينة الشبابية 
ببغداد، حتضيراً للمش��اركة في 
منافس��ات بطولة الع��رب التي 
 3 للم��دة م��ن  اإلردن  تضيفه��ا 
ولغاي��ة 10 آيار املقبل بحس��ب 
رئيس االحتاد املرك��زي للعبة زياد 

حسن.
وب��ني حس��ن، ان نح��و 26 العباً 
تدريبي  ينتظمون في معس��كر 
داخل��ي باقامة وح��دات تدريبية 
صباحي��ة ومس��ائية، إلى جانب 
اش��راف املدرب��ة اإليراني��ة بروين 
أس��حاقي عل��ى 3 مب��ارزات في 
معس��كر تدريب��ي يتواص��ل في 
قاعة كلية التربية الرياضية في 
محافظة الس��ماوة بالتنس��يق 
مع االحتاد الفرع��ي للعبة، وقدم 
رئي��س احت��اد املبارزة ش��كره الى 
عم��ادة كلية التربي��ة الرياضية 
إل��ى  وكذل��ك  الس��ماوة،  ف��ي 
رئيس االحت��اد الفرعي عضو احتاد 
اللعب��ة، الدكت��ور عبد اهلل كرمي 
واملدربني عامر خضير ومساعده 
عادل رحيم ملا يبذلونه من جهود 
كبي��رة ف��ي إجن��اح رحل��ة اعداد 

الالعبات.
واوضح ان احتاده سيختار يوم غٍد 
االحد نحو 18 مب��ارزاً و3 العبات 
لتمثيل العراق في االس��تحقاق 
العرب��ي الذي س��يقام في صالة 
ف��ي  باملب��ارزة  األردن��ي  االحت��اد 
االردنية عمان، مشيراً  العاصمة 
إلى ان الوفد س��يكون برئاس��ة 

الدكت��ور عبد اهلل ك��رمي، ويضم 
يحيى حلو إدارياً واملالك التدريبي 
واملبارزين الذين سيتم اختيارهم 

للتشكيلة النهائية يوم غٍد.
وتاب��ع ان احت��اده سيش��ترك في 
بطول��ة دب��ي الرمضاني��ة التي 
س��تجرى في النصف الثاني من 
الش��هر املبارك بحضور مبارزين 
مصنف��ني سيتنافس��ون عل��ى 

جوائز مغرية، واشار الى ان احتاده 
سيحرص على تنظيم البطولة 
الثاني��ة  الس��نوية  الرمضاني��ة 
وه��ي مفتوح��ة جلمي��ع العب��ي 
االندية او املؤسسات ومن الهواة 
ايضاً للمش��اركة ف��ي البطولة 
املعتم��دة ف��ي س��جالت االحتاد 
املركزي وه��ي تصنيفية لالعبي 

املنتخبات الوطنية.

وذك��ر ان احتاده سيش��ترك ايضاً 
في بطولت��ني للمتقدمني، وهي 
بس��الح الس��بف العرب��ي ف��ي 
بطولة كاس العالم في روس��يا 
ي��وم 1 حزي��ران املقب��ل، وبطولة 
بس��الح  الدولي��ة  ش��نغهاي 

الشيش يوم 20 ايار املقبل.
كما اعلن رئي��س احتاد املبارزة، ان 
أول أمس،  الدولي،من��ح  نظي��ره 

مقعداً للمبارزة العراقية بسالح 
الس��يف العربي للمشاركة في 
اوملبي��اد بوين��س آي��رس املقب��ل، 
فيما أكد ان احتاده يسعى للفوز 
مبقعد أخر لتكون ثاني مشاركة 
ف��ي االوملبي��اد العامل��ي للمبارزة 

العراقية.
ه��ذا ويدخ��ل زي��اد حس��ن ف��ي 
الس��اعة 11 م��ن صب��اح اليوم 

ف��ي فن��دق الرش��يد اجتماعات 
وانتخاب��ات اجلمعي��ة العمومية 
للجنة االوملبية النتخاب مرشح 
لعضوي��ة للمكت��ب التنفي��ذي 
خلف��ا للعض��و الس��ابق حي��در 
امين��ا  اختي��ر  ال��ذي  اجلميل��ي 
عام��ا للجن��ة االوملبي��ة بدال من 

املستقيل الدكتور عادل فاضل.
وتابع انه يتطلع الكمال مسيرة 
حضور احتاد املبارزة في تشكيلة 
للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب 
االوملبية، وال سيما ان رئيس احتاد 
املب��ارزة الس��ابق الدكت��ور عادل 
فاضل س��بق ان ش��غل منصب 
االمان��ة العامة لدورت��ني، فضالً 
عل��ى ان مس��يرة احت��اد املب��ارزة 
الواثقة تؤكد مقدرته على تعزيز 
املكتب  تش��كيلة  ف��ي  حضوره 
التنفيذي للجنة األوملبية والفوز 

باملقعد الشاغر للمدة املقبلة.
واعل��ن رئي��س اللجن��ة االوملبية 
الكابنت رعد حمودي، ان االجتماع 
س��يفضي الى اج��راء انتخابات 
العض��و الش��اغر ف��ي املكت��ب 
التنفي��ذي للجنة االوملبية خلفا 
اجلميلي  الس��ابق حيدر  للعضو 
بعد انتخابه امين��ا عاما للجنة 
االوملبي��ة خلفا لالمني الس��ابق 
الدكت��ور عادل فاض��ل الذي قدم 
استقالته عقب استقراره خارج 
الع��راق ، وزاد ان ثالثة مرش��حني 
سيتنافس��ون للف��وز باملنص��ب 
ه��م »زي��اد حس��ن رئي��س احتاد 
املب��ارزة، والدكت��ور ماجد خليل 
امني س��ر احتاد التن��س االرضي، 
وخليل ياسني اخلبير في اجلمعية 
العمومي��ة، في ح��ني اعلن، عبد 
اخلالق مس��عود رئي��س احتاد كرة 

القدم انسحابه«.

االتحاد الدولي يمنح العراق مقعدًا في أولمبياد بوينس آيرس

ناشئة وشباب المبارزة بمنافسات العرب.. والمتقدمين في بطولتي شنغهاي والعالم

استحقاقات جديدة تنتظر احتاد املبارزة

فراس يوسف مع العداء حسن سمير
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الكوري تشونج مونج جون يستأنف ضد إيقافه

العواصم ـ وكاالت:

ق��ال االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم 
»الفيف��ا« أم��س، إنه عاق��ب ألبانيا 
فرن��ك  أل��ف   100 قدره��ا  بغرام��ة 
سويس��ري )100500 دوالر(، بع��د أن 
أشعلت جماهيرها ألعابًا نارية، خالل 
مب��اراة خ��ارج ملعبها ض��د إيطاليا 
في تصفيات كأس العالم، الش��هر 

املاضي.
وأضاف الفيفا، أن إيطاليا، التي فازت 
باملباراة 2-0، عوقب��ت بغرامة بلغت 
قيمتها 15 ألف فرنك سويسري في 
اللقاء نفسه الذي أقيم في باليرمو.
ووقع الفيفا، غرامة على إيران قدرها 
50 أل��ف فرنك سويس��ري؛ بس��بب 
وقائع في مباراة ضد الصني تضمنت 
»اس��تخدام األلع��اب النارية وامتالء 
االس��تاد بأكثر من سعته.. وعوقبت 
األس��ود،  واجلبل  وبولندا،  البوس��نة، 

بغرامات لسوء سلوك اجلماهير.
كم��ا ف��رض الفيف��ا، غرام��ات على 
واملكس��يك؛  واألرجنت��ني،  البرازي��ل، 

بسبب »س��لوك متييزي، وغير رياضي 
من اجلماهير«.

من جهة اخرى، تقدم امللياردير الكوري 
اجلنوب��ي تش��وجن موجن جون املرش��ح 
السابق لرئاس��ة االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( بطلب اس��تئناف لدى 
محكمة التحكيم الرياضي الدولية 
)كاس( ضد عقوبة اإليقاف املفروضة 

عليه من الفيفا.
وكان تش��وجن ) 65 عام��ا( نائب رئيس 
الفيفا السابق، قد عوقب في البداية 
باإليقاف ملدة ستة أعوام عن ممارسة 
أي نش��اط يتعل��ق بكرة الق��دم ثم 
تقلصت فترة العقوبة إلى خمس��ة 
أعوام بقرار جلنة االستئناف بالفيفا 

في حزيران املاضي.
وتلقى تش��وجن العقوبة بتهمة خرق 
قوانني األخالقيات فيما يتعلق مبلف 
كوري��ا اجلنوبي��ة لطلب اس��تضافة 
كأس العالم 2022 .وأعلنت محكمة 
)كاس( ، ومقرها في لوزان بسويسرا ، 
اليوم االثنني عن تقدم تشوجن بطلب 

االستئناف لديها.
من جان��ب اخر، ال مص��در إن ممثلني 

لالدعاء الفرنس��ي يحققون في قرار 
االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم مبنح 
اس��تضافة كأس العال��م 2018 إلى 

روسيا ونهائيات 2022 إلى قطر.
وب��دأ مكتب املدعي املال��ي الوطني، 
اجلرائ��م  ف��ي  بالتحقي��ق  اخملت��ص 
االقتصادي��ة، حتقيق��ا مبدئي��ا العام 
املاضي.وق��ال املص��در القري��ب م��ن 
التحقيق إن املدع��ي املالي ينظر في 
اتهام��ات محتمل��ة بينها الفس��اد 

والتآمر.
وأضاف املصدر أن مدعني سويسريني 
استجوبوا س��يب بالتر رئيس الفيفا 
باعتب��اره أح��د الش��هود  الس��ابق، 
ف��ي حض��ور قاضيني فرنس��يني في 
سويسرا يوم 20 نيسان.. ولم يتسن 
بعد االتصال بالسويس��ري بالتر )81 
عام��ا( الذي أوقفته جلن��ة القيم في 
الفيفا س��ت سنوات بسبب انتهاك 

ميثاق القيم.
وتعصف األزمات بالفيفا منذ توجيه 
اتهامات متعلقة بالفساد بالواليات 
املتحدة في 2015 إلى العش��رات من 
املس��ؤولني الرياضي��ني وبينهم عدد 

من مس��ؤولي الفيفا الكب��ار.. وفي 
الع��ام نفس��ه فتح��ت الس��لطات 
السويس��رية حتقيق��ا جنائي��ا ض��د 
اإلدارة  ف��ي س��وء  لالش��تباه  أف��راد 
وغسل األموال فيما يتعلق مبنح حق 

استضافة بطولتي 2018 و2022.
ومنح��ت اللجن��ة التنفيذي��ة ف��ي 
الفيفا حق استضافة البطولتني في 
جلس��ة التصويت نفسها في زوريخ 

في كانون األول  2010.
وأوق��ف عض��وان في اللجن��ة، وهما 
رينال��د تيم��اري واموس ادام��و، قبل 
ش��هر واح��د عل��ى التصوي��ت بعد 
مزاعم بأنهما عرض��ا بيع صوتيهما 
خالل مقابلة مع مراسلني متخفيني 
لصحيف��ة صن��داي تامي��ز ، ونتيجة 
لذلك ص��وت 22 عضوا فقط من 24 

في اللجنة التنفيذية.
أي  ارت��كاب  وقط��ر  روس��يا  ونف��ت 
مخالف��ة وقال حتقيق أج��راه الفيفا 
واس��تكمل عام 2014 إن��ه لم يعثر 
عل��ى أي أدلة ت��ؤدي لتجري��د أي من 
الدولت��ني من حق اس��تضافة كأس 

العالم. 

تقرير

الفيفا يعاقب عدة بلدان لشغب جماهيرها في تصفيات المونديال

جانب من أحداث شغب اجلماهير

مفكرة الصباح الجديد

وست بروميتش ـ ليستر سيتي

ريال مدريد ـ فالنسيا
إسبانيول ـ برشلونة

5:00 عصرًا

5:15 عصرًا
9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

مدرب مدرسة القفز واأللعاب المركبة 
يستعرض نجاحاته ويتأهب لدورة بمصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضع��ت جلن��ة املنتخب��ات واالحتاد 
املرك��زي لك��رة الق��دم، ثقتها في 
كالدي��رون،  جابريي��ل  األرجنتين��ي 
الوطني  املنتخ��ب  تدري��ب  لتول��ي 

األول، خلًفا لراضي شنيشل.
وكشفت اللجنة، أن سبب اختيارها 
لكالدي��رون، إمنا جاء وفًقا لس��يرته 
التدريبي��ة اجليدة. ونرص��د في هذا 
التقرير، الس��يرة الذاتي��ة للمدرب، 
ال��ذي دخل االحت��اد ف��ي مفاوضات 
معه، على النح��و التالي: جابرييل 
كالدي��رون، م��ن مواليد 7 ش��باط 
1960 في راوسون في األرجنتني، بدأ 
مس��يرته التدريبية، مع نادي كاين 
الفرنس��ي، ث��م انتقل لسويس��را 

لتدريب نادي الوسون.
وتول��ى بعد ذل��ك تدري��ب املنتخب 
للتأه��ل  وق��اده   ،2006 الس��عودي 

ملوندي��ال أملاني��ا م��ن دون هزمية في 
التصفيات، قب��ل أن تتم إقالته في 
2006 بعد فش��ل الفري��ق في دورة 

ألع��اب غربي آس��يا، وهزميته مرتني 
أم��ام العراق.وانتق��ل إل��ى تدري��ب 
املنتخ��ب العماني عام 2007، ومتت 

إقالته في 2008.
وعاد كالديرون للسعودية، مرة أخرى 
من بواب��ة نادي احتاد جدة، وأش��رف 
على الفريق ملدة موس��مني، وحقق 
مع الفريق بطولة الدوري السعودي، 
كم��ا وص��ل بالفريق لنهائ��ي دوري 
أبطال آس��يا 2009.وألقت خسارته 
النهائ��ي اآلس��يوي، بظاللها على 
الفريق فتوالت الهزائم، كان أبرزها 
النتيج��ة الثقيل��ة بال��دوري أم��ام 

الهالل )5-0(، لتتم إقالته.
مت تعي��ني كالدي��رون، مدربًا للهالل، 
إيريك جيريتس،  خلًفا للبلجيك��ي 
وقاد الفريق لتحقي��ق بطولة دوري 
زين السعودي 2011، من دون هزمية 

إضافة إلى كأس ولي العهد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وع��د االحتاد املركزي أللع��اب القوى، 
دورة  ف��ي  ميدالي��ات   4 بحص��د 
التضامن اإلسالمي التي  حتتضنها 
العاصمة األذربيجانية باكو، بني 12، 

و22 أيار املقبل.
وق��ال زي��دون ج��واد، األم��ني املال��ي 
الحتاد ألعاب الق��وى، في تصريحات 
ل، إن االحت��اد س��يحقق أكث��ر ع��دد 

من امليدالي��ات، ف��ي دورة التضامن 
اإلسالمي، من بني االحتادات العراقية 
التسع املشاركة في الدورة.. وأوضح 
أن��ه م��ن املتوق��ع أن يحق��ق العبو 
ألع��اب الق��وى، وعدده��م 11 بني 4 
متنوعة.ويش��ارك  ميدالي��ات   5 أو 
احت��اد ألع��اب القوى، بوف��د يضم 6 
العبني، ه��م: مصطفى كاظم داغر 
)رمي القرص(، منتظ��ر فالح، وعلي 

محسن )القفز بالزانة(، حسني فالح 
)القفز العالي(، )محمد سعد 110م 
حواج��ز(، إيهاب جب��ار )800م(.. كما 
يش��ارك 5 العبات، هن: دانة حسني 
في منافسات 200م، و400م، والبريد 
وبيجان خوشفي في 100م، و200م، 
و400م،  100م،  ف��ي  حكم��ت  وآالء 
ودلسوز عبيد وش��مام صمد 100م 

حواجز، و400م حواجز.

»ألعاب القوى« يعد بخطف أوسمة أذربيجان

كالديرون.. محطات تدريبية 
وألقاب مع األندية السعودية

كالديرون
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المفتش العام والفشل العضال

جمال جصاني

املفتش��ون العام��ون كما الكثي��ر من العناوي��ن والوظائف 
وامل��اكات واملكات��ب التي طفحت بعد الفت��ح الدميقراطي 
املب��ن، لم تتمكن م��ن النهوض باملس��ؤوليات التي عهدت 
إليها وحس��ب بل حتولت الى عبء إضافي على مؤسس��ات 
وإدارات الدولة املترهلة أصاً. وهذا ما اعترفت به جلنة النزاهة 
النيابية مؤخراً، عندما دعت الى حل هذه املؤسسة )املفتش 
العام( بعد مشوار طويل من التخبط والفشل في مواجهة 
اخطبوط الفس��اد وإقطاعياته املتنوع��ة واملتعاظمة. لكن 
الس��ؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ هل أن عجز هذه املؤسسة 
يشكل ش��ذوذاً عن الواقع العام لبقية اإلدارات واملؤسسات 
احلكومية أم هو امتداد طبيعي ملنظومة كاملة لها جذورها 

وقيمها ومعاييرها وبنيتها الراسخة؟
إن مؤسسة مثل )املفتش العام( لم تظهر اعتباطاً لدى غير 
القلي��ل من الدول احلديثة، وهي كما غيرها من املؤسس��ات 
والهيئات، ولدت اس��تجابة حلاج��ات موضوعية، رافقت منط 
اإلنتاج الواسع واملتطور، بوصفها كياناً حيوياً من منظومة 
الرقابة الفعالة في تل��ك البلدان، واألمثلة عديدة ومعروفة 
ف��ي هذا اجملال. لذلك فإن س��بل املواجهة م��ع علل وجتليات 
اخلل��ل البنيوي الخطب��وط العجز والفس��اد املهيمنة على 
مفاص��ل حياتنا املادية والقيمية، ال ميك��ن أن تتم مبثل هذه 
القرارات الني ال تكف عن إيجاد املزيد من القرابن، تهرباً من 
املواجهة الفعلية مع علل وترسانات كل ذلك الفساد، الذي 
حتول الى ما يشبه الفولكلور الشعبي املتسلل لتفصيات 
حياتنا الفردية واالجتماعية. إن مثل هذه التوجهات ضيقة 
األف��ق، ل��ن تترك تأثي��راً إيجابياً ف��ي مكافحة وب��اء الترهل 
والفس��اد، ال س��يما أن مصير ماكات تلك املكاتب، سيتم 
نقلها الى دوائر وزارات ومؤسسات الدولة االخرى، كما جرى 
مع وزارات وهيئات مت حلها واستيعابها في أماكن حكومية 

ال تقل ترهاً وعجزا عنها.
إن أس الفس��اد وكم��ا عرفت��ه كل جتارب ال��دول واجملتمعات 
في عال��م القرية الكونية، يكمن في الث��روة )طرق إنتاجها 
وتراكمه��ا وإعادة توزيعها( في هذا امليدان احليوي، بوس��عنا 
التعرف على مامحنا احلقيقية، وبالتالي فك طاسم هذه 
املتاه��ات واأله��وال املرافقة لنا زمن النظ��ام املباد ومع ورثة 
أسابه بعد "التغيير". وهذا ما لن تتجرأ الطبقة السياسية 
احلالية وحيتانها ومش��اريعها من االلتفات إليه، ملا يشكل 
من خط��ر على مصاحلها الفعلية وغاياته��ا النهائية. كما 
أن جترب��ة عراق ما بع��د "التغيير" قد كش��فت عن الهموم 
واالهتمامات الفعلية لهذه القوى والكتل واجلماعات، والتي 
بسطت هيمنتها على مقاليد أمور العملية السياسية وما 
يتشعب عنها من سلطات ومراكز نفوذ ومؤسسات وإدارات 
تزداد تورماً، اس��تجابة للضغوط الشعبية من أجل التعين 
واحلص��ول على الوظيفة احلكومية، طبق��اً لثوابتنا الغابرة، 
ومنها على س��بيل املثال ال احلصر قاعدة )أوالد الست وأوالد 
اجلارية( حي��ث تفرد املناصب الس��يادية والدس��مة للجيل 
اجلديد من أوالد وبنات الس��ت وما يتبق��ى من الفتات يرمى 
لش��عب اجلارية. لقد أخفقت غالبية املؤسسات والهيئات 
اجلديدة في النه��وض بالواجبات واملس��ؤوليات التي وجدت 
م��ن أجلها، والعيب ال ميكن حصره بها ككيان فقط، بل في 
الشروط واملناخات التي حتيط بها، وتكبح كل فرصة ممكنة 
للنجاح في إجناز ما عهد لها من مهمات. لذلك س��يلتحق 
مقت��رح جلن��ة النزاه��ة النيابي��ة بح��ل مكاتب املفتش��ن 
العمومين ببقية احللول والقرارات الترقيعية التي س��عت 
عبثاً للهروب من األس��باب والقوى واملصالح احلقيقية التي 
تقف خلف اخطبوط الفساد والعجز والفشل الذي ال يكف 

عن جرنا الى قعر الهاوية.

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الهندية  النجم��ة  قالت 
بريان��كا ش��وبرا إنها لم 
هولي��وود،  إل��ى  تتوج��ه 
وهي تعتق��د أن اجلمهور 
سوف يتعرف عليها على 

الفور.
"ال  أن��ه  ال��ى  وأش��ارت 
تس��تطيع أن تق��ول إنه 
مب��ا أننا جنوم ف��ي الهند، 
ف��إن ذل��ك س��وف يعني 
أننا جنوم ف��ي كل مكان، 
فكل دولة لها مش��اهير 
ل��م  لذل��ك  مختلف��ون، 
أتوقع ذلك، وال أجد حرجاً 
ف��ي الدخ��ول مل��كان ما 

والتعريف بنفسي".

يذك��ر إن بريان��كا تق��وم 
مسلس��ل  ببطول��ة 
"كوانتك��وا" األميرك��ي، 
عل��ى  حصل��ت  وق��د 
تش��ويس(  )بيبولز  جائزة 
مرتن ع��ن دورها في هذا 
املسلس��ل، كم��ا حق��ق 

املسلسل جناحاً كبيراً.

ّرص��دت النجمة العاملية 
أجنلين��ا جولي ف��ي لوس 
أجنل��وس برفق��ة ابنته��ا 
له��ا  لتش��تري  ش��يلوه 
وذل��ك  صغي��راً،  جيت��اراً 
ألنها تدعم حب أطفالها 
والف��ن،  للموس��يقى 
واخت��ارت أجنلين��ا جيتاراً 
ل� ش��يلوه  وأعطته  مميزاً 
التي بدت سعيدة بهدية 

والدتها.
"صاحب��ة  وظه��رت 
من  البالغة  األوس��كار"، 
العم��ر 41 عاما، بإطالة 
سوداء من فستان طويل، 
ومعطف أسود، وأظهرت 
ابنتها الصغي��رة ذات ال� 

ش��غفها  س��نوات،   10
بكرة القدم، وارتدت قبعة 
حتمل لوغو نادي ليفربول 

اإلجنليزي.
و"ش��يلوه" ابنة براد بيت 
وأجنلينا جولي، ولدت بنتا، 
لكنها ترى نفسها صبيا، 
منذ سن مبكرة، وتريد أن 

يُطلق عليها اسم جون.

إس��تطاع الفن��ان املصري 
رام��ز جال ه��ذه امل��رة أن 
يوقع بالفنان الشاب خالد، 
ف��ي برنام��ج املقالب الذي 
 ،2017 لرمض��ان  يص��وره 
حي��ث مت إس��تدارج مل��ك 
ليك��ون  اجلزائ��ري،  ال��راي 
ضحي��ة رام��ز ج��ال ف��ي 
برنامجه، الذي يصوره هذا 
العام في الصحراء في أبو 
ظبي، ويحمل اس��م "أرض 
اخل��وف"، حي��ث يت��م أخذ 
الفنان الى الصحراء بحجة 

تصوير "برومو" للبرنامج" 
إلظه��ار جم��ال الصحراء، 
وهناك يبدأ املقلب، فيقف 
الفنان على رمال متحركة 

وتبدأ بسحبه.

بريانكا شوبرا

الشاب خالد

انجيلينا جولي

أخبــارهــــــــــم

الشارقة - ابتسام الطاهر:
بدعوة م��ن جمعية اصدق��اء مرضى 
الس��رطان، زرنا جزيرة النور في وسط 
بحي��رة خال��د في وس��ط الش��ارقة، 
حلض��ور املؤمتر ال��ذي عقدته اجلمعية 

إلطاق حملتها املسماة "لنحيا".
 التقي��ت بالدكتورة سوس��ن املاضي 
األم��ن العام للجمعية، وبابتس��امة 
جميلة استقبلتنا مرحبة، لتعطيني 
فك��رة مس��بقة قب��ل انعق��اد املؤمتر 
عن اجلمعية، وتل��ك احلملة: اجلمعية 
اسس��ت بدعم من س��مو الشيخة 
جواه��ر القاس��مي س��فيرة االحت��اد 
الدول��ي ملكافحة الس��رطان، الغرض 
من اجلمعية االول هو توعية املواطنن 
الكتشاف مبكر للمرض، ليتم عاجه 
قبل استفحاله، كذلك لدعم املرضى 
وعائاته��م مادي��ا ومعنوي��ا، وحت��ى 
لنقله��م ان تطل��ب االم��ر ألي بل��د 
يفضلون��ه للعاج. مس��يرة "لنحيا" 
الرياضية، التي س��تنظمها اجلمعية 
في نوفمبر املقبل، هي مسيرة عاملية 
عمره��ا 35 عاماً، وتق��ام في 29 دولة، 

لكنه��ا االولى م��ن نوعها ف��ي دولة 
االم��ارات، حيث ق��ام به��ا اوال غوردن 
كارت، وه��و دكت��ور ج��راح اميرك��ي 
وذلك ع��ام 1985 ومببادرة ش��خصية، 
س��ار ملدة أربع وعشرين ساعة، وجمع 
مبل��غ 27 أل��ف دوالر تبرعا ملس��اعدة 
املرض��ى، ونطم��ح في املس��يرة التي 
س��تنظم في نوفمبر م��ن هذا العام، 
ش��خص،  االف  خمس��ة  ملش��اركة 
كم��ا ترين اللوغو للحمل��ة فيه رموز 
للنجوم، والش��مس، ليعبر عن االربع 
وعشرين س��اعة مدة املسيرة. وتقام 
ه��ذه احلمل��ة بالتع��اون مع ش��ركة 
"م��اي دب��ي" واجلامع��ة االميركي��ة. 
وكم��ا ش��اهدت وش��اركت، وضعن��ا 
3 خط��وات للتعري��ف باحلمل��ة قبل 
انعقاد املؤمتر، اوله��ا "لنحيا باألمل"، 
من خال مس��يرة عبر حدائق اجلزيرة. 
و"لنتذكر"، وفيها كل مشارك يكتب 
شيئا ما ملن فقده من احبة، او رسالة 
قصي��رة تبعث االمل، او رس��م معبر 
على كيس ورقي ابيض، يوضع بداخله 
ش��معة. واخيرا "لنحارب معا"، وهو 

عبارة ع��ن لوح يجمع قط��ع اللوغو، 
وكل مش��ارك يكم��ل اللوحة بوضع 

قطعة في املكان املناسب.
وفي سؤال عن اآللية املتبعة إلشراك 
املواطنن بالتبرع للجمعية ملساعدة 
الدكتورة  الس��رطان قال��ت  مرض��ى 
 sms املاضي: هناك عدة وسائل منها

للتبرع عب��ر الرقم اخملص��ص، وهناك 
تبرعات ش��هرية، وس��نوية، او نصف 
س��نوية، ومنه��م م��ن يتب��رع باحلج، 
والعمرة للمرضى، كذلك اس��تعمال 
ملرض��ى  واعطاءه��ا  ال��زكاة،  ام��وال 

السرطان.
خال املؤمتر حتدث��ت كل من الدكتورة 

والدكتورة سوسن  املاضي،  سوس��ن 
جعفر رئيسة اجلمعية، التي جاء في 
حديثه��ا ان " اجلمعية هي االولى من 
نوعها في االمارات، واملس��يرة هي اوال 
للتوعي��ة باملرض، وضرورة اكتش��افه 
مبكرا، كذلك لاحتفاء بحياة الناجن 
م��ن هذا املرض، ولتذكر من فقدنا من 
ضحاي��ا امل��رض، وتش��جيع املواطنن 
على العطاء واالسهام في اجناح هذه 
احلملة، فالس��عادة هي فيما نعطي، 

وليس فيما منلك".
واجابت الدكتورة ماضي على س��ؤال 
عن حجم املساعدات، وكيفية التبرع 
قالت "ان معدل املساعدات للمرضى 
يص��ل الى م��ا يق��ارب 250000 درهم 
اماراتي. وبعض احلاالت تكلف أكثر، إذا 
كان هن��اك اجراء عملية لزرع النخاع، 
أما التبرع من قبل األفراد فكل حسب 
إمكانيته فاقله ب� 60 درهما لألطفال، 

والكبار 100 درهم. 
ويع��ود تأس��يس جمعي��ة أصدق��اء 
مرضى السرطان إلى العام 1999 حتت 
توجيهات ورعاية حرم صاحب السمو 

الشيخ الدكتور س��لطان بن محمد 
القاس��مي، وعض��و اجملل��س األعل��ى 
حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر 
بنت محمد القاسمي، رئيسة اجمللس 
األعلى لش��ؤون األس��رة، واملؤسسة 
والرئيس��ة الفخرية جلمعية أصدقاء 
مرضى الس��رطان. وجمعية أصدقاء 
مرضى الس��رطان مؤسس��ة خيرية 
تطوعية تعم��ل كهيئة متخصصة 
حت��ت مظلة اجملل��س األعلى لش��ؤون 

األسرة في الشارقة.
الدكتورة سوسن املاضي، االمن العام 
جلمعي��ة اصدقاء مرضى الس��رطان، 
مارس��ت  الش��ارقة،  موالي��د  م��ن 
العمل التطوعي في اثناء الدراس��ة، 
حت��ى تول��ت زم��ام االدارة للجمعية 
ع��ام 2009. أطلق��ت حملة "كس��ر 
الصم��ت"، وكانت االول��ى من نوعها، 
لتس��لط الضوء عل��ى قضية مرض 
الس��رطان، وانتش��اره في االم��ارات. 
وتش��تمل احلملة على عيادات طبية 
جوال��ة، زودت مب��اكات متخصص��ة 

ومؤهلة لتقدمي اخلدمات الطبية.

ألول مرة مؤتمر "لنحيا" لجمعية أصدقاء مرضى السرطان

النجف - الصباح الجديد:
قامت الهيئة العامة لآلثار والتراث في مفتشية آثار النجف 
االش��رف، بحملة إلزالة التجاوزات ع��ن بعض املواقع األثرية 
بقضاء الكوفة "كري س��عدة"، بالتعاون مع مديرية بلدية 

الكوفة، بتوفير املعدات، واآلليات اخلاصة بالعمل.
وتق��ع هذه احلمات ضمن برنامج معد م��ن الهيئة العامة 
لآلثار والت��راث، إلزالة التجاوزات التي تط��ال املواقع األثرية، 
وتتمثل به��دم الدور، واحملال، واالس��يجة القائمة على هذه 
املواقع، وستستمر هذه احلمات حلن إزالة جميع التجاوزات 

من املواقع األثرية.

"آثار النجف" ترفع التجاوزات 
على بعض المواقع األثرية

جانب من اللقاء

 الصباح الجديد - وكاالت:
أطلقت النجمة كايتي بيري أغنيتها 
 Bon اجلدي��دة الت��ي حتم��ل عن��وان 

.Migos وهي ديو مع فرقة Appetit
وكانت كايتي قد نشرت صورة غاف 
األغني��ة عل��ى صفحته��ا على أحد 

مواقع التواصل االجتماعي.
ويظهر في غاف األغنية وجه كايتي 
البالغة من العمر 32 عاماً في صحن 

للفاكهة.
جدي��ر بالذك��ر انها ثان��ي أغنية من 
ألبوم كايتي املقبل الذي طرحت منه 

اول أغني��ة ف��ي بداية الع��ام، وحتمل 
.Chained to the Rhythm عنوان

برنام��ج   ف��ي  كايت��ي  وس��تطل 
Saturday Night Live ف��ي 20 أي��ار/

مايو حي��ث أنه��ا س��تغني األغنية 
اجلديدة للمرة األولى مباشرًة.

وكانت كايتي قد اعتمدت 
مؤخ��راً لوكا جديدا، حيث 
أطل��ت بالش��عر األش��قر 
تش��بيهها  ومت  القصي��ر، 
بالنج��م جاس��تن بيب��ر، 

وجنم الراب إمينم.

كايتي بيري تطلق أغنيتها الجديدة مع صحن فاكهة

القاهرة - الصباح الجديد:
شارك وفد من وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، 
برئاسة فوزي األتروشي، وكيل الوزارة، واملدير 
العام لدائرة الفنون املوس��يقية وكالة، في 
الدورة اخلامس��ة ملهرجان "الطبول والفنون 
التراثية" ال��ذي اقيم في القاهرة للمدة من 
٢٠-٢٦ نيس��ان، وضم الوف��د مجيد حميد، 
معاون مدير ع��ام دائرة الفنون املوس��يقية 

وكالة، وفرقة اإليقاعات العراقية. 
واشتملت على لقاءات الوفد العراقي وكيل 
وزارة الثقاف��ة املصري��ة د. إمي��ان جن��م وإدارة 
املهرجان وعدداً من رؤساء الوفود املشاركة. 
ومت توزي��ع فعالي��ات املهرج��ان عل��ى ع��دة 
مناط��ق ف��ي القاه��رة، مثل خ��ان اخلليلي، 
والقلع��ة، ملنح املهرجان الطابع الش��عبي، 

وإش��راك أكبر عدد من اجلمه��ور فيه، حيث 
قدمت فق��رة العراق في "خان اخلليلي"، في 
جو احتفالي بهيج، وسط ترحيب خاص من 
قب��ل الدكتور انتصار عبد الفتاح مؤس��س 

املهرجان، واملشرف عليه.
ونقل وكيل الوزارة فوزي األتروشي في كلمة 
له ش��كر وتقدي��ر وزارة الثقاف��ة العراقية، 
ل��وزارة الثقاف��ة املصرية على ه��ذه الدعوة 
للمش��اركة، معب��راً ع��ن اس��تعداد الوزارة 
للمش��اركة في جميع املهرجانات لتفعيل 

العاقات الثقافية ما بن البلدين، 
وتفاع��ل اجلمه��ور احمل��ب واملت��ذوق للف��ن 
العراقي، مع عرض فرقة اإليقاعات العراقية، 
الت��ي ش��اركت أيضا ف��ي احلف��ل اخلتامي 

للمهرجان.

الصباح الجديد - وكاالت:
وكال��ة  م��ع  محادث��ات  الص��ن  جت��ري 
الفض��اء األوروبي��ة، بش��أن التع��اون في 
بناء املس��توطنات البش��رية على سطح 

القمر.
وكش��ف األمن الع��ام لوكال��ة الفضاء 
الصيني��ة، تيان يولونغ، ع��ن احملادثات، في 

26 أبريل، عبر وسائل اإلعام احمللية.
وكانت وكالة الفضاء األوروبية قد وصفت 
في وقت س��ابق "قرية القمر" التي تعتزم 
بناءه��ا، بوصفه��ا منص��ة إط��اق دولية 
إل��ى  املس��تقبلية  للبعث��ات  محتمل��ة، 

املريخ.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل 
حول ما ميك��ن أن ينتج عن التعاون ما بن 
الص��ن، ووكالة الفض��اء األوروبية، ولكن 
ف��ي الع��ام املاض��ي، وضع مدي��ر الوكالة 
األوروبية، ج��ان وورنر، خططا لبناء القرية 
على س��طح القمر، قائا إن "مس��تقبل 
السفر للفضاء يحتاج إلى رؤية جديدة".

وق��ال وورن��ر: إن القرية القمرية تش��كل 
اخلطوة التالية الستكشاف الفضاء، من 
قبل البشر والروبوتات، والتي من شأنها أن 
تكون مبنزلة قاعدة تتوقف فيها املركبات 
الفضائية، وتصبح قرية يقطنها مبعوثو 
ش��ركات التعدين، فضا عن كونها قرية 

سياحية.

وأضاف وورنر قائ��ا: احلديث عن قرية على 
س��طح القمر، ال يعني منازل، وكنيسة، 

وقاع��ة بلدي��ة، وما إل��ى ذلك، هذا 
فكرت��ي  مضل��ا،  س��يكون 

املفهوم  تتعامل م��ع  فقط 
حي��ث  للقري��ة،  اجلوه��ري 

مخصص��ة  س��تكون 
للذين س��يعملون معا 

على سطح القمر".
وعززت الصن برامجها 

أول  منذ  الفضائية 
مأهولة  رحل��ة 

لها في عام 
 ،2 0 0 3

حيث 

م  تعت��ز

إط��اق 
أول بع��ثة 

إلى اجل��انب 
من  البعي���د 

القمر العام املقبل.

وزارة الثقافة تشارك بمهرجان "الطبول 
والفنون التراثية" في القاهرة

الصين تخطط لبناء 
"قرية في القمر"

بغداد - الصباح الجديد:
نظم مركز الدراس��ات والبحوث في وزارة 
الثقافة والسياحة، وبالتنسيق مع مركز 
إحي��اء الت��راث العرب��ي بجامع��ة بغداد، 
محاض��رة فكري��ة حواري��ة حت��ت عن��وان 
"التاريخ الثقافي واحلض��اري لبغداد عند 

أبي حيان التوحيدي".
وق��ال الدكت��ور علي ح��داد، التدريس��ي 

ف��ي مرك��ز إحياء الت��راث العرب��ي: هناك 
رس��الة ظل��ت مجهولة للمؤل��ف، حتى 
قدمها أحد املستش��رقن، وقارن الرسالة 
ونسبها ألبي حيان التوحيدي، فهو يصف 
بغ��داد ببعديها املكان��ي والثقافي، وعّبر 
التوحيدي عن حبه لبغداد، مبقارنته بغداد 
مبدين��ة أصفهان، والرس��الة ه��ي حكاية 
مقدرة ليوم واحد، قضى فيه ليلة ونهاراً. 

ووصف حداد، التوحيدي، بأنه كان ملحاحاً 
لظروفه املادية املتردية، فرحل وترك بغداد 
متوجها إلى أصفهان، ومارس عمل نسخ 
الكتب، لكنها لم ت��در عليه الربح، فقام 
بح��رق جميع كتب��ه، وفي هذه الرس��الة 
يدخل أبو حي��ان إلى احد قص��ور األثرياء، 
فيشاهد الناس يضحكون ويغنون، فيبدأ 

بالبكاء، ويغير من صفاتهم.

وزارة  وكي��ل  الدكت��ور  وق��ال 
الثقاف��ة جابر اجلابري: إن الوزارة 
نظم��ت الكثي��ر م��ن الن��دوات 
الت��ي  احلواري��ة،  واجللس��ات 

أس��همت في زي��ادة املعرفة لدى 
موظف��ي وزارة الثقاف��ة، ونأمل إن 

نسلط الضوء على الكثير من تراث 
وحضارة العراق، ومبدعيه. 

محاضرة عن التأريخ الثقافي لبغداد عند أبي حيان التوحيدي
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