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متابعة الصباح الجديد:
كش��فت مص��ادر كويتي��ة عن 
مباحث��ات بني الكوي��ت والعراق، 
النف��ط  حق��ول  بخص��وص 
املشتركة بني البلدين، جتري على 
قدم وساق للوصول إلى الشكل 
االس��تغالل  آللي��ة  النهائ��ي 
النفطي��ة  للحق��ول  املش��ترك 

املشتركة.
تصري��ح  ف��ي  مص��ادر  وقال��ت 
ل�صحيف��ة "اجلريدة " الكويتية 
الت��ي اطلعت عليه��ا "الصباح 
أن  االربع��اء،  ام��س  اجلدي��د"، 
"هناك مباحثات كويتية عراقية 
للتوص��ل ال��ى آلي��ة اس��تغالل 
املش��تركة"،  النفطية  احلق��ول 
الفت��ة الى ان "هن��اك فكرة تتم 
دراس��تها حالي��ا ب��ني اجلانب��ني 
إلنش��اء ش��ركة مش��تركة من 
اجلانبني لإلش��راف عل��ى االنتاج 
وتوزيع احلصص حس��ب النسب، 
الش��ركة  س��تقررها  الت��ي 

املشتركة التي ستعتمد".
واضاف��ت املص��ادر ان "احملادث��ات 
به��ذا الش��أن قطع��ت ش��وطاً 
طويالً، وتكاد تكون في مراحلها 
النهائية، ولم يتبق س��وى وضع 
خريطة طريق محددة لبدء اإلنتاج 

املشترك"، مشيرة الى ان "حجم 
اإلنتاج من تلك احلقول املشتركة 
يقع ضمن استراتيجية الكويت 
لزيادة اإلنتاج إلى 4 ماليني برميل 

يومياً بحلول العام 2020". 
ولفت��ت املصادر إل��ى ان "احلقول 
املش��تركة ب��ني البلدي��ن، تابعة 
اجلان��ب  عل��ى  الرميل��ة  حلق��ل 
اجل��زء  ميث��ل  ال��ذي  العراق��ي، 
األكبر م��ن اإلنتاج فيم��ا يتبقى 
عل��ى احل��دود الكويتي��ة حق��ل 
الرتق��ة والذي ميثل ثل��ث اإلنتاج 

املشترك". 
كما يس��عى البلدان إلى اختيار 
ش��ركة نف��ط عاملي��ة للتنقيب 
املش��تركة ملصلحة  احلقول  في 
البلدين إضافة الى حتديد مخزون 
احلقول من النفط والغاز وحصة 

كل طرف فيه.
النفطي��ة  احلق��ول  ان  يذك��ر 
املش��تركة تتس��بب غالب��اً في 
إش��كاالت وخصومات سياسية 
بني ال��دول املتش��اركة في هذه 
احلق��ول، غي��ر ان بع��ض ال��دول 
تتوجه صوب العقالنية في إدارة 
بنحو  واس��تثمارها  هذه احلقول 
يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك 

باختيار شركة عاملية محايدة.

العراق والكويت يبحثان تأسيس
شركة إلدارة حقول النفط المشتركة

جانب من حقل نفطي مشترك جنوبي البالد

متنفذون في كردستان الجئون في الخارج: موجة 
3هجرة جديدة تشمل مسؤولين ونوّابًا وصحفيين شوارع فارغة وأسواق مغلقة في

2مناطق عدة من إقليم كردستان

بغداد - وعد الشمري:
كشف مسؤول كردي، أمس األربعاء، 
أن احل��وارات بني احلكوم��ة االحتادية 
وإقليم كردس��تان ستنطلق مطلع 
الع��ام املقبل، الفتاً إل��ى بذل جهود 
كبيرة إلجناح املباحثات، منوهاً إلى أن 
جميع امللفات العالقة بني الطرفني 
س��قف  ضم��ن  طرحه��ا  س��يتم 
الدس��تور، فيما حت��دث عن حصول 

رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم 
على دعم سياسي في سبيل إجناح 

مبادرته اخلاصة بتسوية اخلالفات.
وق��ال املستش��ار اإلعالم��ي لبرملان 
جوه��ر  ط��ارق  كردس��تان  إقلي��م 
إن "الع��ام املقب��ل سيش��هد ح��ل 
املش��كالت ب��ني بغ��داد واربيل على 
واألصع��دة  املس��تويات  ش��تى 
أو  االقتصادي��ة  أو  السياس��ية 

النفطية".
وأض��اف جوه��ر ف��ي حدي��ث إل��ى 
"احل��وارات  أن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
اجلدي��ة س��وف تب��دأ مطل��ع العام 
املقب��ل كون املواطن في اإلقليم بدأ 
يعاني كثيراً من املش��كالت نتيجة 

اخلالفات السياسية".
وأش��ار إل��ى أن "جهوداً س��يبذلها 
رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم 

من أجل رعاية ه��ذا احلوار مبا يخدم 
املصلحة العام��ة ويعيد األمور إلى 

نصابها".
ولفت جوهر إلى "رس��ائل بعث بها 
معصوم إلى رئي��س مجلس الوزراء 
حي��در العب��ادي ورئي��س حكوم��ة 
إقليم كردس��تان نيجرف��ان بارزاني 

واألمم املتحدة".
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أع��ّدت وزارة التخطي��ط خطًة 
-2018( لألع��وام  خمس��يًة 

اجله��ات  م��ع  بالتع��اون   )2022
احلكومي��ة والدولي��ة للنهوض 
بالواقع االقتصادي والس��ياحي 
والصحي واخلدمي للبالد ، وفيما 
اك��دت س��عيها ال��ى االعتماد 
على القط��اع اخلاص في تنفيذ 
تس��تهدفها  الت��ي  املش��اريع 
اخلط��ة، اش��ارت الى مش��اركة 

منظمات عاملية في اعدادها.

وقال الناطق باس��م الوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي في حديث خاص 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان"  لصحيفة 
اخلطة اخلمس��ية التي تس��عى 
بالتعاون  الى تطبيقه��ا  الوزارة 
م��ع اغل��ب اجله��ات احلكومية 
تهدف ال��ى النهوض بقطاعات 
والكهرباء  والس��ياحة  الصحة 

بصورة خاصة.
وأش��ار الهنداوي ال��ى ان" هذه 
اخلط��ة تعكس الواق��ع واالزمة 
به��ا  مي��ر  الت��ي  االقتصادي��ة 

الع��راق والتأكي��د عل��ى ع��دم 
النفط  االعتم��اد على مص��ادر 
فق��ط ، بل اللج��وء الى مصادر 
اخلط��ة  أن"  وكش��ف   ، أخ��رى 
س��تخصص ف��ي جان��ب كبير 
منها إلى االعتماد على القطاع 
اخل��اص بنس��بة %40 والذي لم 
يأخ��ذ مكانت��ه احلقيقية خالل 
السنوات املاضية والقيام بدوره 
التنمية  املطلوب ف��ي عملي��ة 
بعد هج��رة الكثير من أصحاب 
رؤوس األموال إلى اخلارج النعدام 

وجود الفرصة احلقيقية للعمل 
داخ��ل البالد في ع��دد كبير من 
اجمل��االت االقتصادي��ة والتجارية 

والصناعية .
أن"  إل��ى  الهن��داوي  وأش��ار 
الع��راق يع��د حالي��ا ج��زءاً من 
السياس��ية  العاملية  املنظومة 
واالقتصادية وهناك سعي لدى 
الوزارة لالس��تفادة م��ن اخلبرات 
العاملية واخلط��ط التي تنفذها 

البلدان األخرى في هذا اجملال.
تتمة ص3

بمشاركة خبراء وأكاديميين وبالتعاون مع منظمات عالميةفي مساٍع لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم

الحوار بين الحكومة االتحادية وكردستان
يستأنف مطلع العام المقبل

"التخطيط" تعّد خطًة خمسيًة للنهوض باقتصاد العراق

وكاالت ـ الصباح الجديد: 
قررت الواليات املتحدة األميركية 
اقتط��اع 285 ملي��ون دوالر م��ن 
إجمالي إس��هامها في ميزانية 
تصوي��ت  بع��د  املتح��دة  األمم 
اجلمعي��ة العامة ل��ألمم املتحدة 
األميرك��ي  االعت��راف  برف��ض 

بالقدس عاصمة إلسرائيل .
ج��اء ذل��ك ف��ي تقرير نش��رته 
صحيف��ة الغارديان في صفحة 

الشؤون الدولية .
املتح��دة  الوالي��ات  أن  يذك��ر 
تس��هم مبا يقدر ب� 22 في املئة 
م��ن إجمالي ميزاني��ة املنظمة 
وبالتال��ي  س��نويا،  الدولي��ة 
ستقلص إسهامها في امليزانية 
اخملصص��ة للعام املال��ي املقبل 

بنحو 285 مليون دوالر.
وتس��عى واش��نطن كما تقول 
إل��ى  الق��رار  به��ذا  الغاردي��ان 
األمم  عل��ى  الضغ��ط  محاول��ة 
املتح��دة جلعله��ا أكثر متاش��يا 

م��ع رغباته��ا، إذ تقول س��فيرة 
األمم  ل��دى  املتح��دة  الوالي��ات 
املتحدة، نيك��ي هايلي، إنه كان 
م��ن املعروف على نطاق واس��ع 

أن ميزاني��ة األمم املتح��دة كانت 
كبيرة و"غير فعالة".

وينص ميث��اق األمم املتحدة على 
أن واش��نطن يجب أن تس��هم 

بنحو 22 في املئ��ة من امليزانية 
اخملصص��ة لألمور التش��غيلية 
السنوية، أي نحو مليار ومائتي 
ملي��ون دوالر خ��الل ع��ام 2018، 

عالوة عل��ى 28.5 ف��ي املئة من 
ميزانية عمليات حفظ السالم 
الدولية املقدرة بنحو 7 مليارات 

دوالر خالل الفترة نفسها.
ويعبر توقي��ت اإلعالن األميركي 
بوضوح عن فحوى الرسالة التي 
يحملها، فهو يأتي بعد أيام من 
تصويت اجلمعي��ة العامة على 
قرار يرفض االعت��راف األميركي 
إلس��رائيل  عاصم��ة  بالق��دس 
 9 ض��د  صوت��ا   128 بأغلبي��ة 

أصوات فقط.
وتق��ول الصحيف��ة، إن هايل��ي 
ذكرت بعد التصويت إنها ترغب 
العامة  اجلمعي��ة  تذكي��ر  ف��ي 
ب��أن "بالده��ا وبف��ارق كبير هي 
أكبر مم��ول للمنظم��ة الدولية 
وس��تتذكر م��ا ج��رى ف��ي هذا 
التصويت عندم��ا يُطلب منها 
مرة ثانية بأن تقدم أكبر إسهام 

في امليزانية مرة أخرى".
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واشنطن تنّفذ أول إجراءاتها العقابية
ضد األمم المتحدة لموقفها بشأن القدس

تقرير

تقريـر

بغداد- الصباح الجديد:
توقعت الهيئة العامة للضرائب، 
ي��وم أمس األربعاء، جت��اوز اجمالي 
ايراداتها للع��ام احلالي 2017 الى 
اربع��ة ترليونات، عازي��ة ذلك الى، 
الذاتية  الق��درات  عل��ى  االعتماد 
الوظيف��ي  االداء  حتس��ني  ف��ي 
وتطوي��ر أس��لوب التعام��ل م��ع 
املكلف��ني، فيم��ا اش��ارت املالية 

النيابي��ة ال��ى ان هنال��ك الكثير 
االس��تثمارية  الش��ركات  م��ن 
والصناعية والتجارية تتهرب من 
دفع الضرائب بل إنها تخرج رؤوس 
أمواله��ا إلى اخل��ارج للتهرب من 
دفع املستحقات املفروضة عليها

العام��ة  الهيئ��ة  مدي��ر  وقال��ت 
للضرائ��ب ناجح��ة عب��اس ف��ي 
‘‘الصباح  حديث خاص لصحيفة 

اجلديد‘‘ إن “الهيئة حققت إيرادات 
ضريبي��ة بلغت اربع��ة تريليونات 
دين��ار من��ذ بداي��ة الع��ام احلالي 
وحتى نهاية تشرين الثاني املاضي 
م��ن ضمنها 700 ملي��ار دينار من 
االمان��ات املودعة ل��دى الهيئة اي 
بزيادة 25 باملائة عن العام املاضي 
التي كان��ت ثالثة تريليونات و400 

مليار دينار”.

وأضافت أن "االرق��ام الصادرة عن 
وزارة املالي��ة اظه��رت ان االيرادات 
الضريبية قفزت خالل عامي 2016 
و2017 الى ثالث��ة اضعاف مقارنة 
مع مس��تواها باألعوام السابقة 
التي تراوحت ما بني التريليون الى 

700 مليار دينار".
وأوضح��ت ب��أن  "س��بب ارتف��اع 
اإليرادات يعود إلى توسع النشاط 

االقتصادي واالس��تيرادي وبالتالي 
الضريبي��ة  التحصي��الت  ازدادت 
، مبين��ة ان "دوائ��ر الهيئ��ة ف��ي 
احملافظات وبالرغم من عملها في 
بيئة صعبة لك��ون اغلب االبنية 
املش��غولة من قبلها مس��تأجرة 
وال تتالئ��م مع متطلب��ات العمل 
إال انه��ا اس��تطاعت من��ذ العام 
2016 باالعتم��اد عل��ى الق��درات 

الذاتية في حتسني االداء الوظيفي 
وتطوي��ر أس��لوب التعام��ل م��ع 
املكلف��ني واجن��از نظ��ام الهوي��ة 
الضريبي��ة ال��ذي يع��د االس��اس 
بعملي��ة تقليل حاالت التش��ابه 
بني اس��ماء املكلفني من شركات 
وأف��راد وأصحاب االعم��ال واملهن 

ذات الدخول املرتفعة".
تتمة ص3

4 ترليون دينار إيرادات الضرائب العامة لهذا العام

واشنطن تضغط على األمم املتحدة بشأن القدس

بغدادـ الصباح الجديد:
أعلن��ت األمان��ة العام��ة جملل��س 
ال��وزراء، أم��س األربع��اء، إرس��ال 
ال��ى  الالجئ��ني  قان��ون  مش��روع 
البرملان التخاذ اإلجراءات املناسبة 

بشأنه.
وقال��ت األمان��ة ف��ي بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه: "مت 
إرسال مشروع قانون الالجئني الى 
الن��واب ألخ��ذ اإلجراءات  مجلس 

الى  املناس��بة بش��أنه، اس��تناداً 
احكام امل��ادة )80/ البند ثانياً( من 
الدس��تور، وق��رار مجل��س الوزراء 

)304( لسنة 2017".
عل��ى صعي��د آخر خ��ول مجلس 
الوزراء وزي��ر املوارد املائية صالحية 
التفاوض والتوقيع على قرض من 
البن��ك الدولي مببل��غ مائة مليون 
دوالر ألغراض صيانة سد دربندخان 
والسدود األخرى وفقا للمادة )80/ 

البند سادساً( من الدستور.
وأوردت امانة اجملل��س: "مت تكليف 
وثيق��ة  بإع��داد  اخلارجي��ة  وزارة 
التخويل الالزمة باس��م حكومة 
جمهوري��ة الع��راق لوزي��ر امل��وارد 
املائية وفقا للس��ياقات املعتمدة، 
ورفعها الى األمانة العامة جمللس 
الوزراء من اجل استحصال توقيع 

رئيس مجلس الوزراء".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��دت وزارة التج��ارة، أم��س 
موس��عاً  اجتماع��اً  االربع��اء، 
مع اجله��ات املعني��ة مبوضوع 
للع��راق  اخلارجي��ة  التج��ارة 
وبحضور رئي��س فريق املتابعة 
في مكتب رئيس الوزراء لبحث 
السيطرة على دخول البضائع 

املنافذ احلدودية  والس��لع عبر 
م��ن خ��الل ربطه��ا الكترونيا 
مع اجلهات املعنية واملس��اندة 

لعملها كافة.
وقال مدي��ر عام دائرة العالقات 
خضي��ر  ع��ادل  االقتصادي��ة، 
عباس، في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، إنه "مت 

خ��الل االجتماع بح��ث أهمية 
ضب��ط املناف��ذ احلدودي��ة في 
عملي��ة التنمي��ة االقتصادية 
ومن��ع دخ��ول الس��لع الرديئة 
ومكافح��ة  واملغشوش��ة 
الرس��وم  دف��ع  م��ن  الته��رب 

اجلمركية.
تتمة ص3

قانون الالجئين أمام البرلمان ومجلس الوزراء
يخّول المائية التفاوض بشأن السدود

"التجارة" تبحث إمكانية الربط اإللكتروني
للسيطرة على المنافذ الحدودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين، أمس االربعاء، 
عن اط��الق خدمة الصراف اآللي في 
الع��راق م��ن خ��الل اعتم��اد بطاقة 
كارد  )املاس��تر  االلكترون��ي  الدف��ع 
وغيرها م��ن بطاقة الدف��ع االخرى( 
التي متك��ن املواطن من س��حب ما 
يري��د من امواله املودعة في املصرف 
من اي مكان تتوفر آلة الصرف فيه.

وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمصرف 
في بي��ان تلقت، "الصب��اح اجلديد"، 
نسخة منه: "مت افتتاح مركز خدمة 

الصراف االل��ي االلكتروني املعمول 
به دوليا لتق��دمي اخلدمات املصرفية 
واملوظف��ني  للمواطن��ني  املتمي��زة 
لغرض س��حب اموال��ه عند احلاجة 

لها" .
وأضاف املكتب ان "هذه اخلطوة حتد 
ايض��ا م��ن مخاطر تعرض ش��رائح 
مختلفة من املواطنني الى عمليات 
سرقة كون االموال التي يحملونها 
عبر هذه البطاق��ة لن تكون ظاهرة 

للعيان".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس األمني العام جملل��س الوزراء، 
مه��دي الع��الق، ام��س األربع��اء، 
العام  القطاعني  ملمثلي  اجتماعا 
واخلاص لدراس��ة مش��روع قانون 

الشراكة بني القطاعني.
وذك��ر بي��ان للمكت��ب اإلعالم��ي 
اجلديد"  "الصب��اح  تلقت  للعالق، 
نسخة منه، إن "احلاضرين ناقشوا 
اطالعهم عل��ى التجارب العاملية 
الناجعة، وتزويد الدائرة القانونية 

القانون  ودليل مشروع  بتعليمات 
دراسته وتقدمي املالحظات  لغرض 

بشأنه".
واض��اف ان "اجملتمع��ني اقترح��وا 
املضي بإج��راءات عرض مش��روع 
القانون عل��ى مجلس النواب بعد 
انتهاء مجلس ش��ورى الدولة من 
تدقيقه، مقابل اص��دار تعليمات 
خاصة بالش��راكة بني القطاعني 

من قبل مجلس الوزراء.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلمي، أمس االربعاء، 
عن انتخاب العراق رئيسا للدورة 
ال���16 ملؤمت��ر وزراء التعلي��م في 

الوطن العربي.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزراء 
حي��در العبودي في بي��ان تلقت، 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، 
إن "وزراء التعليم العالي والبحث 
العلم��ي العرب انتخب��وا العراق 
رئيس��ا للدورة السادسة عشرة 

ملؤمت��ر وزراء التعلي��م العالي في 
الوطن العربي". واضاف العبودي، 
أن "الوزي��ر عبد الرزاق العيس��ى 
يت��رأس فعالية املؤمت��ر، بالقاهرة 

مبقر اجلامعة العربية".
العام��ة  األمان��ة  واس��تضافت 
للجامعة العربية، امس األربعاء، 
املؤمتر الس��ادس عش��ر لل��وزراء 
العالي  التعليم  املس��ؤولني عن 
والبح��ث العلم��ي ف��ي الوط��ن 

العربي.
تتمة ص3

"الرافدين" يطلق خدمة 
الصراف اإللكتروني لسحب 

األموال في األماكن العامة

ممثلو القّطاعين العام 
والخاص يدرسون مشروع 

الشراكة بينهما

العراق رئيسا للدورة 16 
لمؤتمر وزراء التعليم العربي

الحرب على الفساد الصفحة الثانية للحرب ضد اإلرهاب

تحرير ثلثي العراق من براثن أعتى عصابة إرهابية عرفها العالم
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عمرو حمزاوي*

لس��ت الي��وم في وارد س��رد وتفس��ير 
العوام��ل الكثي��رة الت��ي دفع��ت إدارة 
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب إلى 
الت��ورط ف��ي إع��ان اعتب��ار الق��دس 
عاصمة لدولة إس��رائيل، من احلسابات 
السياس��ية الداخلي��ة ف��ي الوالي��ات 
املتح��دة إلى وضعية الوهن التي حتيط 
وحرك��ة  الفلس��طينية  بالس��لطة 
حماس وبحكومات العرب والتي حفزت 
إدارة ترام��ب على فعلته��ا. ما يعنيني 
ه��و البحث فيما ميك��ن عمله من قبل 
والش��عوب  الفلس��طيني  الش��عب 
العربية واحلكومات واملنظمات العاملية 

املتعاطفة مع احلق الفلسطيني.
من جهة أولى، لن يسقط فعلة ترامب 
املتغطرسة غير انتفاضة فلسطينية 
س��لمية متت��د م��ن الق��دس والضفة 
الغربي��ة وقطاع غ��زة إلى داخ��ل دولة 
إس��رائيل وال تتوقف ال بعد أسابيع وال 
ش��هور. في اإلعان ع��ن اعتبار القدس 
اإلدارة  عاصم��ة إلس��رائيل، اس��تندت 
األمريكي��ة مدعوم��ة بحكومة اليمني 
التي يقودها بنيامني نتنياهو إلى توقع 
مف��اده أن االحتجاج��ات والتظاه��رات 
التي ستش��هدها املدن الفلسطينية 
في أعق��اب اإلعان األمريكي س��تأتي 
املش��اركة  حي��ث  م��ن  إن  مح��دودة 
الشعبية أو من حيث فترة استمرارها. 
»لم تس��قط الس��ماء«، هك��ذا حتدث 
أح��د الرس��ميني ف��ي إدارة ترامب بعد 
م��رور أيام على اإلع��ان األمريكي لكي 

يدلل عل��ى أن التداعيات اخلطيرة التي 
حذرت منها الس��لطة الفلس��طينية 
واحلكومات العربي��ة وبعض احلكومات 
األوروبية اتسمت باملبالغة وغابت كليا 
توقعت  الفلس��طيني.  املش��هد  ع��ن 
إدارة ترامب احتجاجات محدودة، بعض 
أعمال العنف والشغب واملواجهات بني 
املتظاهرين الفلس��طينيني وبني قوات 
األمن اإلس��رائيلية، ع��ددا محدودا من 
القتل��ى واملصابني، ثم يع��ود »الهدوء« 
وينص��رف الناس من مواجه��ة القوات 
ظ��روف  مواجه��ة  إل��ى  اإلس��رائيلية 
احلي��اة الصعبة واألوض��اع االقتصادية 
واالجتماعي��ة املتردي��ة. ول��ن يس��قط 
حس��بة إدارة ترام��ب ه��ذه، وبالتبعية 
ل��ن يس��قط فعلت��ه، غي��ر انتفاض��ة 
ومس��تدامة  س��لمية  فلس��طينية 
تكتب عل��ى راياتها الدف��اع عن عروبة 
الق��دس وعن احل��ق الفلس��طيني في 
التحرر الوطني وبناء الدولة املس��تقلة 
وعاصمته��ا الق��دس الش��رقية وإقرار 
ح��ق العودة وإنهاء وجود املس��توطنات 
واملستوطنني في األراضي الفلسطينية 

التي احتلت في 1967.
لم يبق على القضية العادلة للشعب 
الفلس��طيني حي��ة س��وى مقاوم��ة 
الفلس��طينيني خال املئة عام املاضية 
الت��ي  املقاوم��ة  تل��ك   ،)-2017  1917(
دخل��ت في أط��وار عديدة م��ن النضال 
املس��لح إل��ى التفاوض وم��ن مقاومة 
نسيان الظلم التاريخي الذي أنزل بهم 
إلى ت��وارث مقومات الهوي��ة الوطنية 
الفلس��طينية عبر األجي��ال املتعاقبة 
وفي الش��تات العرب��ي والعاملي. واليوم 

أيضا ل��ن ينقذ القدس من سياس��ات 
ف��رض األمر الواق��ع اإلس��رائيلية ومن 
الغطرس��ة األمريكية س��وى مقاومة 
الفلس��طينيني. وألن مواجه��ة إرهاب 
الدولة الذي متارس��ه حكومة إسرائيل 
في القدس والضفة وغزة بأعمال عنف 
وش��غب أو بتورط في عمليات إرهابية 
بعي��دا  بالفلس��طينيني  تذه��ب  ل��ن 
وس��تعني سقوط الكثير من الضحايا 
بني ش��هداء ومصابني وحدوث دمار في 
املدن الفلس��طينية كما س��تفقدهم 
قضيته��م  م��ع  العامل��ي  التعاط��ف 
العادل��ة، ف��إن املطلوب ه��و انتفاضة 
أدوات  توظ��ف  ومس��تدامة  س��لمية 
االحتجاج والتظاه��ر والعصيان املدني 
واملقاطع��ة الش��عبية بدي��ا إلط��اق 
بع��ض الصواري��خ على املس��توطنات 
اإلسرائيلية أو لتفجيرات انتحارية في 
محط��ات احلافات. وألن املس��توطنني 
الذي��ن تواص��ل احلكومة اإلس��رائيلية 
بناء البيوت له��م في القدس والضفة 
املس��تفيدة  الطائف��ة  ه��م  الغربي��ة 
قبل غيرها من اإلع��ان األمريكي الذي 
سيخرج املس��توطنات في القدس من 
دائ��رة بعض إج��راءات احلظ��ر التجاري 
ف��إن  املس��توطنات،  عل��ى  املفروض��ة 
ينبغ��ي  الفلس��طينيني  انتفاض��ة 
ش��املة  مقاطع��ة  تتضم��ن  أن 
للمس��توطنات وابتع��ادا كام��ا ع��ن 
العم��ل به��ا م��ن قب��ل عم��ال البناء 
الفلس��طينيني وغيره��م )على الرغم 
من ش��ظف العيش وصعوبة األوضاع 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ف��ي عموم 
املتح��دة  الوالي��ات  وألن  فلس��طني(. 

تورطت بإعانها اعتبار القدس عاصمة 
لدولة االحتال واالستيطان في التنكر 
وفي  املشروعة  الفلسطينية  للحقوق 
ضرب احلائط بقرارات الشرعية الدولية، 
فإن إجراءات املقاطعة الشعبية ينبغي 
أن متتد إلى املصالح الرسمية للواليات 
ممثلياته��ا  )م��ن  األمريكي��ة  املتح��دة 
الدبلوماس��ية ومكاتبها الثقافية إلى 

بعثاتها التجارية(. وألن األداة األهم في 
يد الش��عب الفلس��طيني خال املئة 
ع��ام املاضية كانت مقاومة الس��لطة 
واس��تعمارها  الغاشمة  اإلس��رائيلية 
واحتالها واس��تيطانها عب��ر مقاومة 
النسيان وحماية احلقوق الفلسطينية 
الفلس��طينية  الوطني��ة  والهوي��ة 
من الس��قوط ف��ي غياهب االنحس��ار 
انتفاض��ة  ف��إن  واإللغ��اء،  والتجاه��ل 
جدي��دة يتع��ني عليه��ا حماي��ة هوية 
الق��دس الفلس��طينية والعربي��ة من 
النسيان الذي تس��عى سياسات األمر 

الواقع اإلسرائيلية إلى فرضه.
م��ن جهة ثاني��ة، ليس أمام الش��عوب 
العربي��ة غي��ر التضامن مع الش��عب 
الفلسطيني بإطاق حمات مقاطعة 
املصالح واملنتجات اإلسرائيلية حيثما 
حض��رت عربي��ا ومبقاطع��ة املصال��ح 
الرس��مية للوالي��ات املتح��دة. وح��ني 
تتحرر السلطة الفلسطينية أو بعض 
احلكوم��ات العربي��ة م��ن قي��ود الوهن 
واخل��وف وم��ن حس��ابات املصالح التي 
تربط أغلبيتها باحلكومة اإلس��رائيلية 
وباإلدارة األمريكية وتق��دم على أفعال 
رمزية يستش��ف منها أيضا املقاطعة 
كقرار الس��لطة الفلس��طينية رفض 
استقبال نائب الرئيس األمريكي مايكل 
بن��س خ��ال زيارت��ه القادمة للش��رق 
األوس��ط، فإنها بذلك تكتسب لذاتها 
ش��يئا من املصداقية الشعبية وتقلل 
من الفجوة العميق��ة الفاصلة بينها 
وبينه��ا الن��اس. وحني تتش��جع بعض 
املؤسس��ات الرس��مية العربية ومتارس 
أيض��ا فع��ل املقاطعة باجتاه إس��رائيل 

واملصالح الرس��مية للوالي��ات املتحدة 
مثلما أعلن شيخ األزهر وبابا الكنيسة 
املرقس��ية رف��ض لق��اء نائ��ب الرئيس 
األمريك��ي، فإنه��ا تتماه��ى أيض��ا مع 
املشاعر الشعبية في اجملتمعات العربية 
الت��ي تعارض متري��ر اإلع��ان األمريكي 
اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل كشر 
متوقع وتريد أن تواجهه سلميا ورمزيا. 
إن أمك��ن إطاق��ه، س��يجد تضام��ن 
الشعوب العربية مع حمات مقاطعة 
املصال��ح واملنتج��ات اإلس��رائيلية في 
فلس��طني وخارجها العدي��د من األطر 
والفعالي��ات غير احلكومية التي تنظم 
جهود املقاطعة وحتركها سلميا باجتاه 
املصالح الرس��مية كمكاتب التمثيل 
الدبلوماس��ي والتج��اري اإلس��رائيلية 
وباجتاه املؤسسات األكادميية والثقافية 
والرياضي��ة التي البد م��ن مقاطعتها 
لكي ترتفع كلفة سياس��ات االحتال 
واالس��تيطان داخ��ل إس��رائيل وباجتاه 
والتكنولوجي��ة  التجاري��ة  املنتج��ات 
وغيرها. أما مقاطعة املصالح الرسمية 
للواليات املتح��دة فجوهره االبتعاد عن 
األنش��طة والفعاليات الت��ي تنظمها 
الدبلوماس��ية  واملكات��ب  الس��فارات 
األمريكي��ة ف��ي البل��دان العربي��ة إلى 
أن تعي��د هذه اإلدارة البائس��ة أو اإلدارة 
الت��ي س��تخلفها النظر ف��ي إعانها 

املتغطرس.
م��ن جه��ة ثالث��ة، ال تع��دم القضي��ة 
العاملي  العادلة الدعم  الفلس��طينية 
من قبل اجملتمع��ات املدنية على امتداد 
س��احات كثيرة ومتنوعة. يأتي هنا في 
مرتب��ة متقدمة التواص��ل مع حركات 

مقاطع��ة إس��رائيل وتطوي��ر عمله��ا 
وأنشطتها بتضامن فلسطيني وعربي 
اكتس��اب  واس��ع، ومس��اعدتها على 
دعم الش��عوب البعيدة عن��ا للحقوق 
االلت��زام  خ��ال  م��ن  الفلس��طينية 
الشامل بانتفاضة سلمية ومستدامة 
واإلدانة الصريحة ل��كل أعمال العنف 
واإلرهاب التي لم يعد باإلمكان تبريرها 
حتى والفلس��طينيون يواجهون إرهاب 

الدولة وشر آلة القتل اإلسرائيلية.
انتفاض��ة جدي��دة تلت��زم بالس��لمية 
وتتسم باالس��تدامة هي احلل الوحيد 
اإلع��ان  وإس��قاط  الق��دس  إلنق��اذ 
األمريك��ي ومن قبله وض��ع حد جلرائم 
إس��رائيل احت��اال واس��تيطانا وفرضا 
لألمر الواقع. االنتفاضة الس��لمية هي 
احلل الوحي��د إلطاق جهود الش��عوب 
الش��عب  م��ع  للتضام��ن  العربي��ة 
الفلس��طيني بعي��دا ع��ن حكوماتها 
الواهن��ة واخلائف��ة، وه��ي أيض��ا احلل 
الوحيد لتجديد دماء التعاطف العاملي 
م��ع احلق��وق الفلس��طينية العادل��ة. 
دون ذلك س��تنجح لألس��ف احلس��بة 
املتغطرس��ة إلدارة ترام��ب وس��تبرهن 
حكوم��ة اليم��ني ف��ي إس��رائيل على 
الواق��ع عل��ى  األم��ر  س��هولة ف��رض 
ومحدودي��ة  والع��رب  الفلس��طينيني 

تداعيات االحتال واالستيطان.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ اتبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.

org/sada
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
 

أخذت االحتجاج��ات واالعتصامات 
الشعبية والتظاهرات التي نظمها 
اقليم  الت��ي ش��هدها  املوظف��ون، 
كردس��تان خ��ال االي��ام القليل��ة 
املاضية املطالبة بالرواتب واالصاح 
االداري ومحارب��ة الفس��اد وانه��اء 
االحت��كار وهيمنة االح��زاب، طابعاً 
أصح��اب  اعل��ن  حي��ث  مختلف��اً 
وارباب  التجاري��ة  واحمل��ال  االس��واق 
العم��ل، إضراب��ا عام��اً عب��ر إغاق 
متاجرهم وايقاف وتعطيل االسواق 

واحلركة التجارية. 
وش��هدت محافظة حلبجة صباح 
ام��س االربعاء اضراب��اً عاما اغلقت 
خال��ه معظ��م االس��واق واحمل��ال 
التجارية في املدينة، لتتوقف معها 
التبادالت التجارية، وخلت االس��واق 
من املواطن��ني واملارة، ويأتي ذلك في 
اط��ار دع��وة وجهها اجملل��س املدني 
للدف��اع ع��ن حق��وق الش��عب في 

املدينة.
واوضح محمد سعيد عضو اجمللس  
ف��ي حدي��ث للصب��اح اجلدي��د، ان 
مجلس الدفاع عن حقوق الش��عب 
الذي تشكل في محافظة حلبجة 
مؤخرا، وجه دعوة الصحاب االسواق 
واحمل��ال التجاري��ة لتنظي��م اضراب 
ع��ام ف��ي املدين��ة االربع��اء، والذي 
متثل باغاق احملال واالس��واق وايقاف 
التعامات التجارية، إحتجاجا على 
سوء االوضاع املعيشية واملعاشية 

للمواطنني في إقليم كردستان.
واض��اف س��عيد، ان االحتجاج��ات 
والتجمعات الش��عبية بدأت تأخذ 
وتعتمد اس��اليب جدي��دة للتعبير 
عن السخط الشعبي جتاه األوضاع 
ف��ي  والسياس��ية  االقتصادي��ة 
االقلي��م، والتي عّدها حلقة جديدة 
في مسلسل الضغوطات الشعبية 
الرامية  عل��ى اجله��ات احلكومي��ة 
الرغامها على االس��تجابة ملطالب 

املواطنني بإجراء االصاحات.
وكانت مدينة كار في ادارة كرميان 
وغيرها من املدن قد ش��هدت االحد 
املاض��ي، إضراب��ا عاما مماثاً ش��مل 

اغاق االسواق واحملال التجارية.
ب��دوره ق��ال عضو برملان كردس��تان 
القي��ادي ف��ي حركة اجلي��ل اجلديد 
رابون معروف، انه بامكان اية آليات 
او فعالي��ات مدنية، ان تس��هم في 
املس��تقبل  التغيير وحتقيق  اج��راء 

املنشود في الباد.
واض��اف معروف ف��ي بي��ان اصدره 
بع��د إطاق س��راحه م��ن معتقله 
ام��س  الس��ليمانية  مبحافظ��ة 
االربع��اء، بع��د ان مت اعتقاله في 18 
من ش��هر كان��ون االول اجلاري على 

التظاهرات  خلفية مش��اركته في 
اي��ة  ان  املدين��ة،  ش��هدتها  الت��ي 
اس��تراتيجية او سياس��ة تبنته��ا 
االبتع��اد  عل��ى  تعتم��د  حركت��ه 
ع��ن العنف واحلف��اظ عل��ى االمن 
واالس��تقرار ف��ي االقلي��م، مضيفاً 
ان اللج��وء الى العن��ف والقوة في 
املطالب��ة باحلق��وق س��وف يعم��ق 

الشرخ ويؤدي الى هدم الباد.  
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة م��دد وزير 
الثقاف��ة والش��باب ف��ي حكوم��ة 
االقليم خالد دوس��كي ق��رار اغاق 
قن��اة ان ار ت��ي )NRT( ملدة اس��بوع 
ثان��ي بداع��ي احلف��اظ عل��ى االمن 
واالستقرار والهدوء في االقليم، اال 
ان مص��ادر مطلع��ة قالت للصباح 

اجلدي��د، ان نائ��ب رئي��س حكوم��ة 
االقليم قباد طالباني الذي يش��رف 
من��ذ اي��ام عل��ى تطبي��ع االوضاع 
االمنية في محافظة الس��ليمانية 
واالقضي��ة والنواح��ي التابع��ة له، 
الغى قرار وزي��ر الثقافة ووافق على 
اعادة بث قناة ان ار تي، التي أغلقت 

االسبوع املنصرم 
في غضون ذل��ك رفضت املنظمات 
وهيئ��ات  الش��عبية  والتجمع��ات 
االحزاب  انضمام  املوظفني  اعتراض 
تظاه��رات  اي��ة  ال��ى  السياس��ية 

احتجاجية ينوون تنظيمها الحقاً.
تنظي��م  عل��ى  مش��رفون  وق��ال 
ان  اجلدي��د،  للصب��اح  التظاه��رات 
رفضهم مشاركة االحزاب في ادارة 

وقيادة التظاهرات، نابع من ادراكهم 
او جه��ة سياس��ية  ان كل ح��زب 
تبح��ث عن مصاحله��ا احلزبية ولها 
اجنداتها السياسية اخلاصة، والتي 
م��ن ش��أنها ان حتي��د باالعتراضات 
الشعبية عن مس��ارها وسياقاتها 

الصحيحة. 
تخ��رج  ان  املق��رر  م��ن  وكان  ه��ذا 
تظاه��رات وجتمعات احتجاجية في 
العديد من م��دن واقضية االقليم، 
اال ان محاولة االحزاب السياس��ية 
ركوب املوجة واملش��اركة فيها دفع 
مبنظم��ي االحتجاج��ات ال��ى الغاء 
نشاطهم، وتغيير شكل االحتجاج 
والتظاهر الى االضراب العام واغاق 

االسواق واحملال التجارية.

يذك��ر ان غالبي��ة م��دن و اقضي��ة 
محافظتي الس��ليمانية و حلبجة 
وادارت��ي كرميان و رابري��ن، وقضائي 
كوي��ة و روان��دوز في مدين��ة اربيل، 
للموظف��ني  تظاه��رات،  ش��هدت 
يومي  ونشطاء مدنيني وسياسيني 
االول  كان��ون  ش��هر  م��ن   19  18-
اجلاري، ش��هدت اعم��ال عنف بعد 
ان ق��ام خالها املتظاه��رون باحراق 
العديد من املباني واملقار احلكومية 
واحلزبي��ة، س��قط خاله��ا بع��ض 
القتلى وعش��رات اجلرحى، اعتقلت 
على اثره الس��لطات االمنية مئات 
بينه��م  والنش��طاء  املتظاهري��ن 
وبرملاني��ة  سياس��ية  ش��خصيات 
ونشطاء مجتمع مدني وصحفيني.

بغداد � الصباح اجلديد:
دعا محاف��ظ كرك��وك بالوكالة راكان 
سعيد اجلبوري، أمس االربعاء، بعثة االمم 
املتحدة في الع��راق »يونامي« الى دعم 
احل��وار بني مكون��ات احملافظ��ة، يضمن 
الش��راكة والتوافق ب��ني اجلميع، وفيما 
اكد وجود 104 قرية مدمرة في احملافظة، 
اشار الى وجود » ارادة سياسية« سعت 

إلزالتها.
وقال اجلبوري في حديث لعدد من وسائل 
االعام اطلعت عليه »الصباح اجلديد« 
: »ناقشنا مع أليس وولبول نائب املمثل 
اخلاص للش��ؤون السياسية واملساعدة 
املتح��دة  األمم  بعث��ة  ف��ي  االنتخابي��ة 
ملس��اعدة الع��راق )يونام��ي( التعقي��د 
الكبي��ر في كرك��وك على املس��تويني 
كرك��وك  وف��ي  واألمن��ي،  السياس��ي 
مشكلة سياسية مغلفة بطابع قومي 

لكن ارادة مواطنيها اقوى من طروحات 
السياس��يني وهذا يجعلن��ا نبحث عن 
مخرج��ات قانونية ودس��تورية لرس��م 

مامح املستقبل العادل للجميع«.
واضاف اجلبوري، »بحثنا الواقع السياسي 
واألمن��ي واالنتخابي في كركوك خاصة 
بع��د حتري��ر مناط��ق جنوب��ي كرك��وك 
وغربه��ا وتطبيق خطة ف��رض القانون 
ونحن في ادارة كركوك نس��تقبل يوميا 
ش��كاوى عن قوع انتهاكات تعرض لها 
املواطنون خال الس��نوات املاضية الى 
جانب مأساة سكان 104 قرية تعرضت 
للته��دمي مما جعل من املس��تحيل عودة 
س��كانها اليها ونواج��ه صعوبة كبيرة 

في اعادتهم«.
وش��دد اجلب��وري عل��ى ان »هن��اك ارادة 
سياسية كانت تسعى إلزالة هذه القرى 
م��ن الوجود برغ��م عدم وج��ود اي مبرر 

إلزالته��ا وتدمير ال��دور والبنى التحتية 
وادارة كرك��وك ودوائره��ا اخلدمية التي 
متث��ل جميع املكونات جنح��ت في توفير 
اخلدم��ات واع��ادة االس��تقرار للمناطق 
احملررة واع��ادة اكثر من خمس��ة االالف 
نازح لبيوتهم وقراهم في اسرع عملية 
ع��ودة للس��كان الذي��ن عانوا وقاس��وا 

ارهاب داعش وفكره املنحرف«.
واك��د اجلب��وري عل��ى اهمي��ة ان » ميثل 
ف��ي  االنتخاب��ات  مفوضي��ة  مكت��ب 
كرك��وك  مكون��ات  جمي��ع  كرك��وك 
بشكل عادل ومتوازن مبا يعكس رسالة 
اطمئنان جلمي��ع املكونات من دون متييز 
مكون سياس��ي على أخر«، مطالباً بأن 
»تعمل بعث��ة اليونامي في العراق على 
دعم حوار بني مكونات كركوك لتطبيق 
الشراكة احلقيقية بني جميع مكونات 

احملافظة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكم��ة اجلنح اخملتصة بقضايا 
واجلرمي��ة  األم��وال  وغس��يل  النزاه��ة 
االقتصادية، أمس األربع��اء، ثاثة أحكام 
غيابي��ة باحلب��س الش��ديد عل��ى مديرة 

التسجيل العقاري السابقة في كرباء.
وق��ال املفتش العام ل وزارة العدل حس��ن 
حم��ود العكيلي في بيان تلقت »الصباح 
اجلديد« نس��خة منه، إن »املدانة )ح.م.ج( 
الت��ي كان��ت تعم��ل مديرة التس��جيل 
العق��اري ف��ي كرب��اء، قامت ف��ي العام 
2005 مبحاولة إضافة قيد مزور على ثاثة 
عق��ارات في كرباء من خ��ال مخاطبات 
مع مديرية التس��جيل العق��اري العامة 
لطل��ب صور من احد الس��جات«، مبينا 
انه »مت التحقيق معها على هذا األساس 
والتثبت من وجود السجل األصلي، وليس 
كما ادع��ت بفقدانه بعد أح��داث 2003 

والت��ي حاولت من خاله إضافة قيد مزور 
على تلك العقارات«. 

وأك��د العكيل��ي، أن »الفع��ل املنس��وب 
للمتهمة الهاربة يش��كل ث��اث جرائم 
تنطب��ق عليها أح��كام امل��ادة )341( من 
قانون العقوب��ات، فأصدرت احملكمة ثاثة 
أح��كام غيابي��ة باحلب��س الش��ديد ملدة 
عام لكل منها، عل��ى ان تنفذ بالتعاقب 
استنادا الى أحكام املادة 143/أ من قانون 

العقوبات«. 
يذك��ر أن محكمة اجلنح اخملتصة بقضايا 
واجلرمي��ة  األم��وال  وغس��يل  النزاه��ة 
ع��دة  أص��درت  وأن  س��بق  االقتصادي��ة 
أح��كام عل��ى املتهمة الهارب��ة، لقضايا 
تتعل��ق مبحاولة إضافة قي��ود مزورة على 
عدد من العق��ارات التي تقع ضمن نطاق 
مسؤوليتها كمديرة للتسجيل العقاري 

في كرباء.

محافظ كركوك: 104 قرى مدمرة 
في المحافظة وإرادة سياسية سعت إلزالتها

ثالثة أحكام بالحبس الشديد لمديرة 
التسجيل العقاري السابقة في كربالء

شوارع فارغة وأسواق مغلقة في مناطق عدة من إقليم كردستان
االحتجاجات الشعبية تأخذ طابعًا مختلفًا:

نشرت وسائل االعام تولي برملان اقليم كردستان 
الس��ير في اجراءات تش��ريع قانون يتضمن الغاء 
عيد اجلي��ش العراقي من االعياد املق��ررة والنافذة 
ف��ي االقلي��م وما يترت��ب على ذلك ع��دم احتفال 
االقلي��م بهذا اليوم كعي��د وطني خافا لاحكام 
الدس��تورية والقانونية ذلك ان الدستور في املادة 
)١٢١( ح��دد اختص��اص االقليم ومش��روع قانون 
برمل��ان االقليم يخالف حكم امل��ادة املذكورة الذي 
وص��ف ما ميك��ن تعدي��ل تطبيق��ه م��ن القانون 
االحتادي في االقليم إضافة الى ان قانون العطات 
الرس��مية رق��م )١١٠( لس��نة ١٩٧٢ ح��دد ي��وم 
اجليش الس��ادس من كان��ون الثاني عي��دا وطنيا 
للجيش العراق��ي جيش الع��راق بجميع اقاليمه 
ومحافظات��ه واذا كان االقليم يعتقد ان ذلك غير 
دس��توري فبإمكان��ه الطع��ن في دس��تورية هذا 
القانون امام احملكمة االحتادية العليا وليس ترويج 
قانون يتضم��ن الغاء حكم العيد الوارد في قانون 
احتادي يوافق الدستور اذ ان هذا القانون يعد نافذا 
طبقا الح��كام املادة )١٣٠( من الدس��تور والدولة 
والش��عب بأجمع��ه تتولى االحتفال به��ذا اليوم 
كونه عيدا وطنيا تغي��رت جميع االعياد الوطنية 
طيلة مدة تزيد على ثمانني س��نة لم يتم تغييره 
من جمي��ع احلكومات م��ن العه��د امللكي وعهد 
عبد الكرمي قاسم واجلمهوريات وعهد برامير فلقد 
اس��تمر عيد اجليش وعطلته وعلى برملان االقليم 
التقيد باحكام الفقرة الثانية من املادة )١٢١( من 
الدستور  والتي حددت سلطة االقليم في تعديل 
القان��ون االحتادي في حالة وجود تناقض او تعارض 
بني القان��ون االحت��ادي وقانون االقلي��م اذ ال يوجد 
مث��ل هذا التناقض الن عيد اجلي��ش ورد في قانون 
صدر س��نة ١٩٧٢ اي قبل وجود االقليم وسلطاته 
التي حصلت عند نفاذ الدس��تور س��نة ٢٠٠٥ اي 
ان القان��ون االحت��ادي كان منذ م��دة طويلة وليس 
قانونا جديدا يعارض قانونا صادرا من االقليم قبله 
وهذا م��ا ال يوجد ونقول لبرملان اقليم كردس��تان 
اختصاصك��م ف��ي االم��ور التي تخ��ص االقليم 
فق��ط اذا صدر قانون احتادي يتضمن حكما يخص 
االقليم فلكم الس��لطة ف��ي تعديل هذا القانون 
االحتادي ف��ي غير الس��لطات احلصرية للحكومة 
االحتادي��ة الواردة باملادة )١١٠( من الدس��تور وليس 
لبرمل��ان كردس��تان تعدي��ل قان��ون احت��ادي يتعلق 
بالدول��ة ككل اضافة الى ان العيد يتعلق باجليش 
واجليش مسألة احتادية ناهيك عن انه اذا صدر من 
قيادات اجليش في الفترات السابقة كعهد صدام 
فا يحس��ب ذلك على اجليش وامنا يحس��ب على 
النظام الذي أس��اء اس��تخدام اجليش اذ هل ميكن 
ان يت��م تدمير بندقية الن احدهم اس��تعمل هذه 
البندقية في قتل ش��قيق مالك البندقية وختاما 
ال ب��د لنا من نظ��رة جدي��دة واال كان اولى بالدول 
الت��ي اس��تخدمت اجليوش في احل��رب العاملية ان 
تلغ��ي اجليوش وتلغي العيد له��ذه اجليوش وعدم 
االحتفال باعياد هذه اجليوش النها اس��همت في 
اش��عال احلرب العاملية كاجلي��ش االملاني واجليش 
االيطالي واجليش الفرنس��ي زمن اجلنرال فيش��ي 
القائد الفرنسي الذي قاتل مع النازية ضد شعبه 
الش��عب الفرنس��ي فهل رفض الفرنسيون عيد 
اجليش الفرنس��ي النه قتل الفرنس��يني وس��اند 
النازي��ة.. ال بد لنا ان نتخلى عن نظرة االنتقام من 
اجليش وختاما الدس��تور والقان��ون يعارض قانون 
اقليم كردس��تان اللغاء عيد اجليش العراقي الذي 

طرد داعش وقضى على االرهاب .

عيد الجيش عيد 
اتحادي للدولة بأجمعها

فلسطين في ضرورة انتفاضة سلمية ومستدامة

تقـرير

شوارع حلبجة

كان من المقرر ان 
تخرج تظاهرات في 
العديد من مدن واقضية 
االقليم، اال ان محاولة 
االحزاب السياسية 
ركوب الموجة 
والمشاركة فيها دفع 
بمنظمي االحتجاجات 
الى الغاء نشاطهم، 
وتغيير شكل االحتجاج 
والتظاهر الى االضراب 
العام واغالق االسواق 
والمحال التجارية
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التضامن مع الشعب 
الفلسطيني بإطالق 

حمالت مقاطعة 
المصالح والمنتجات 

اإلسرائيلية حيثما 
حضرت عربيا 

وبمقاطعة المصالح 
الرسمية للواليات 

المتحدة



ديالى – عملية نوعية 
أعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفري��ق 
الرك��ن مزه��ر الع��زاوي ام��س االربعاء، 
حتري��ر مختطف��ني اثنني واعتق��ال احد 
خاطفيه��م ف��ي عملية نوعي��ة جرت 

شمال شرقي ديالى.
وق��ال الفريق الركن الع��زاوي ان "مفارز 
امنية من شرطة ديالى جنحت وبعملية 
نوعي��ة م��ن حتري��ر مختطف��ني اثن��ني 
واعتق��ال احد خاطفيهم ف��ي عملية 
جرت في اط��راف حوض الوقف )25كم 
ش��مال ش��رق ب عقوب��ة(" ، مضيفا ان 
"العملي��ة ج��رت على وف��ق معلومات 

استخبارية دقيقة ". 

كركوك – هجوم مسلح 
أفاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االربعاء، ب��أن عنصرين 
امني��ني في االس��تخبارات قتال بهجوم 

مسلح شمالي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهولي 
الهوي��ة موظفني اثنني منس��وبني الى 
مديري��ة اس��تخبارات وام��ن كرك��وك 
على الطريق املؤدي الى ش��وراو شمالي 
كركوك" ، مضيفا ان "قوة أمنية اخلت 
اجلثتني للطب العدلي وفتحت حتقيقاً 

باحلادثة". 

بابل – اطالق نار 
أعلن مصدر امني في شرطة محافظة 

مس��لحني  ان  االربع��اء  ام��س  باب��ل 
مجهول��ي الهوي��ة اطلقوا الن��ار على 
مواطنني وس��ط احلل��ة ما اس��فر عن 

مصرع مواطن واصابة اخر بجروح.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وأف��اد 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان" مجهول��ني 
يستقلون عجلة نوع }مونيكا{ اطلقوا 
النار على مواطنني قرب مركز ش��رطة 
س��يف س��عد م��ن قري��ة الطهمازية 
وسط مدينة احللة، مما اسفر عن مقتل 
مدني واصابة اخر" ، مش��يرا الى" فرار 

املسلحني الى جهة مجهولة".

صالح الدين – عمليات ارهابية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدين ام��س االربعاء، 

عن العثور على بزات عس��كرية جديدة 
بكمي��ات كبيرة في مضاف��ات تنظيم 
"داعش" ف��ي محافظة ص��الح الدين، 
فيم��ا ب��ني ان التنظيم كان ق��د عنون 
البزات باس��م اح��دى فصائل احلش��د 

لتنفيذ عمليات ارهابية.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مفارز من احلشد الشعبي 
جنح��ت ف��ي تنفي��ذ عملي��ات نوعي��ة 
ومباغتة ضد جيوب تنتشر فيها خاليا 
داعش ق��رب احلقول النفطية في جبال 
حمرين والعجيل شرقي صالح الدين".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
محافظ��ة  ش��رطة  مديري��ة  أف��ادت 
الديوانية امس االربع��اء بالقبض على 

متهمني اثنني يتاج��ران باحلبوب اخملدرة 
في احملافظة .

وقال مدير ش��رطة الديواني��ة ان مفارز 
مكافح��ة اخمل��درات متكن��ت ومن خالل 
متابعته��ا ملروجي ومتعاط��ي اخملدرات 
واملؤث��رات العقلي��ة من الق��اء القبض 
على ش��خصني في منطقة حي رفعت 
بع��د نص��ب كمني له��م بالق��رب من 
اعدادي��ة الزراعة عن طري��ق االتفاق مع 
احد املصادر لش��راء كمي��ة من احلبوب 
بلغ��ت 1300 ق��رص نوع صف��ر واحد مت 
ضبطها في اثناء عملية البيع والشراء 

.

ميسان – عمليات دهم 
أفاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ميس��ان أمس األربع��اء أن ق��وة أمنية 
ألقت القبض على عش��رات املطلوبني 

في عموم احملافظة .
ونقل املصدر عن قائد ش��رطة احملافظة 
ان  قول��ه،  الس��اعدي  ن��زار  العمي��د 
"تش��كيالت ش��رطة احملافظة تواصل 
تنفيذ حمالتها اليومية ملتابعة تنفيذ 
أوامر ألقاء القبض الصادرة من القضاء" 
، مش��يرا ال��ى ان "إلق��اء القبض على 
73 متهماً إس��تناداً ألحكام صادرة من 
احملاكم اخملتصة مبواد جنائية ومخالفات 
متنوعة بينهم ثمانية متهمني بجرائم 
وآخري��ن  والس��رقات،  العم��د  القت��ل 
مطلوب��ني على وف��ق جرائ��م التهديد 
والتزوي��ر واالحتيال واملتاج��رة وتعاطي 
اخمل��درات، فض��ال ع��ن ضبط أس��لحة 

وأعت��دة مختلف��ة وعج��الت مخالفة 
خالل األيام القليلة املاضية 

البصرة – اعتقال مطلوبني 
أكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة أم��س األربع��اء أن ق��وة م��ن 
الش��رطة ألق��ت القب��ض ف��ي نقطة 
تفتي��ش تقع قرب مرك��ز احملافظة على 

متهمني اثنني ب�"اإلرهاب".
وق��ال املص��در  إن "ق��وة من الش��رطة 
ألقت القبض في نقط��ة تفتيش تقع 
ف��ي منطقة كرمة علي على مطلوبني 
اثن��ني وف��ق امل��ادة الرابع��ة م��ن قانون 
مكافح��ة اإلره��اب"، مبين��اً أن "القوة 
اقت��ادت املتهم��ني ال��ى مق��ر املديرية 

للتحقيق معهما"

تحرير مختطفين اثنين بعملية نوعية شرقي ديالى * مقتل عنصرين أمنيين بهجوم مسلح شمالي كركوك
مسلحون يطلقون النار على مواطنين وسط الحلة * ضبط بّزات عسكرية في مضافات إرهابية بصالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��اد رئي��س التحال��ف الوطني الس��يد عمار 
احلكي��م بال��دور اإليجاب��ي لدول��ة الكويت في 
التعاطي مع مش��اكل وأزم��ات املنطقة، فيما 

ثمن مواقفها الطيبة والساندة للعراق.
ونقل بي��ان ملكتب��ه تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه عن الس��يد عمار احلكيم اشادته 
خالل اس��تقباله س��فير دولة الكويت س��الم 
غصاب الزمانان مبس��توى العالقاِت املتطورة بني 

البلدين الشقيقني العراق والكويت".
وأكد أنَّ " االنتخابات عنصٌر أس��اٌس في احلفاِظ 
َم العراقيون  عل��ى النظاِم الدميقراطّي الذي ق��دَّ

تضحياٍت كبيرًة لتحقيقه".
وش��دد السيد عمار احلكيم على " أهميِة إجراِء 
االنتخابات في موعِدها احمل��دد"، مبّينا " أهميَة 
أْن يكوَن احلوارُ املرتكُز على أس��اِس وحدة العراق 
وفي إطارِ الدستور والقانون سبيالً حللِّ املشاكل 

العالقة بني بغداد وإقليِم كردستان".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعل��ن رئيس مجلس املفوضني مع��ن الهيتاوي، 
أم��س األربعاء، ع��ن املصادقة على من��ح إجازة 
أنه��ا  جدي��داً، مؤك��دا  ل���58 حزب��اً  تأس��يس 
والتعليم��ات  اإلج��راءات  جمي��ع  اس��تكملت 

الصادرة عن املفوضية. 
وق��ال الهيتاوي في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "مجلس املفوضني صادق على 

منح إجازة تأسيس ل�58 حزباً جديداً".
املذك��ورة  "األح��زاب  أن  الهيت��اوي،  وأض��اف 
استكملت جميع اإلجراءات والتعليمات الصادرة 
عن املفوضي��ة وقواعد الس��لوك وفقا لفقرات 
قان��ون األحزاب السياس��ية املش��رع م��ن قبل 
مجلس النواب، والذي سيسمح لها باملشاركة 

في االستحقاقات االنتخابية املقبلة". 
يذك��ر أن قان��ون األح��زاب السياس��ية رقم 36 
لس��نة 2015 ش��رعه مجلس النواب وباش��رت 
املفوضية العمل مبوجبه بعد نش��ره في اجلريدة 
الرس��مية، وبلغ عدد األحزاب املصادق عليها من 
قب��ل مجلس املفوضني 204 حزباً سياس��ياً لها 

احلق في املشاركة في االنتخابات املقبلة.

الحكيم يشيد بالدور 
اإليجابي للكويت في 

عالقتها مع العراق

المصادقة على منح 
إجازة تأسيس لـ 58 

حزبًا جديدًا

الملف األمني

4 ترليون دينار إيرادات
الضرائب العامة لهذا العام

وبينت أن" الضريبة ال تسري على كل القطاعات 
العامل��ة في الع��راق فمثال قط��اع  الزراعة الذي 
يش��كل من 5 إلى %6 من الناجت احمللي للبالد غير 
خاضع  للضريبة بحسب القانون كما أن القطاع 
الصناع��ي العراقي خاض��ع للضريب��ة إال أنه ال 
يتمتع  بجباية مرتفعة كونه غير فعال وال يعمل 

بالشكل املطلوب".
وتابع��ت "ان القطاع��ات الت��ي يت��م  اقتط��اع 
الضريب��ة منها ه��ي القطاع النفط��ي وحتديدا 
الشركات التي حتصل على التراخيص وذلك بعد 
إنتاجها  للنفط وهذه الضرائب تذهب مباش��رة 
للدولة بحس��ب العقود املبرمة مع وزارة النفط، 
وكذل��ك يت��م  احتس��اب الضريبة من ش��ركات 
الهات��ف النقال العاملة في العراق والش��ركات 

التجارية املتنوعة".
م��ن جانبه أكد عض��و اللجنة املالي��ة البرملانية 
جب��ار العب��ادي لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن" 
الع��راق ال ميتلك ثقافة تعن��ى بالوعي الضريبي، 
مش��يرا الى أن" هنال��ك الكثير من الش��ركات 
االس��تثمارية والصناعي��ة والتجارية تتهرب من 
دف��ع الضرائب بل إنها تخ��رج رؤوس أموالها إلى 
اخلارج للته��رب من دفع املس��تحقات املفروضة 

عليها.
وب��ني أن" هنال��ك تهاونا كبيرا من قب��ل الهيئة 
العام��ة للضرائب في جباية األم��وال من بعض 
املؤسس��ات والش��ركات العاملة في العراق ما 

يثير الكثير من عالمات االستفهام حولها".

"الرافدين" يطلق خدمة الصراف اإللكتروني 
لسحب األموال في األماكن العامة

بطاق��ة املاس��تر ال��كارد، بطاقة عاملّي��ة تصدر 
بالتع��اون مع مؤسس��ات اقتصادي��ة مختلفة، 
وت��وزع حت��ت العالم��ة الِتجارية "ماس��تر كارد" 
التي تُعد واحدة من ثالث عالمات جتارية رئيس��ة 

للبطاقات املعتمدة حول العالم، ويتم التحكم 
في االئتمان املمن��وح حلاملي البطاقة عن طريق 
املؤسس��ة املالية الت��ي تص��ِدر البطاقة، وليس 

شركة ماستر كارد.

ممثلو القّطاعني العام واخلاص
يدرسون مشروع الشراكة بينهما

كم��ا اوص��وا بضرورة إيج��اد احللول ألي��ة فقرات 
قانوني��ة قد تتع��ارض مع التعليم��ات، الى حني 

تشريع مجلس النواب مشروع القانون".
وكان األم��ني العام جمللس الوزراء أكد في اجتماع 
س��ابق ملمثلي القطاع��ني ان الدائ��رة القانونية 
س��تتولى مراجعة املش��روع خالل األيام املقبلة، 
قبل رفع��ه جمللس ال��وزراء واحالت��ه الى مجلس 
الن��واب إلق��راره، م��ع إمكانية تبني نظ��ام لهذا 
الغرض مع االخ��ذ بنظر االعتب��ار توصيات ندوة 
الش��راكة بني القطاعني العام واخلاص التي تعد 
احلل األمثل لتأهيل وانش��اء بن��ى حتتية عراقية 

حديثة ومتطورة.

العراق رئيسا للدورة 16 ملؤمتر
وزراء التعليم العربي

حت��ت عن��وان "التعلي��م العالي وعال��م العمل 
واإلنتاج: رؤية جديدة"، بتنظيم وتعاون مش��ترك 
بني األمانة العام��ة للجامعة واملنظمة العربية 
للتربي��ة والثقافة والعلوم "ألكس��و" ومنظمة 
العم��ل العربي��ة، وحتت رعاية أحم��د أبو الغيط 

األمني العام للجامعة.

احلوار بني احلكومة االحتادية وكردستان
يستأنف مطلع العام املقبل

وأوضح املس��ؤول الكردي أن "البنك الدولي أكد 
على ضرورة حفظ نس��بة إقليم كردس��تان في 

املوازنة بقدر 17%".
ون��ّوه إل��ى أن "ن��واب رئي��س اجلمهوري��ة أكدوا 
م��راراً عل��ى ضرورة ح��ل املش��كالت وأعلنوا عن 

مس��اندتهم جلهود معصوم على هذا الصعيد، 
كونه��م ميثل��ون أطياف��اً سياس��ية مهمة في 

العراق ومؤثرة داخل مجلس النواب".
وأكمل جوهر القول إن "احلوار س��يبدأ خالل ايام، 
وس��يكون هناك حالً للمش��كالت حتت س��قف 
الدس��تور ومب��ا يضمن حق��وق اجلمي��ع واإلقليم 

مستعد لذلك".
من جانب��ه، ذكر النائ��ب عن التحال��ف الوطني 
س��الم املس��لماوي ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د" " ينبغ��ي تعجي��ل تس��وية اخلالف مع 
اجلانب الكردي قدر اإلمكان على وفق الدستور".

وأض��اف املس��لماوي أن "األوض��اع ف��ي اإلقليم 
ب��دأت تأخذ منح��اً خطيراً، س��يما بعد تصاعد 

االحتجاجات الرافضة لسياسية بارزاني".
وأشار إلى أن "العراق يتأثر مبا يحصل في اإلقليم، 
وعلى اإلدارة الكردية أن تلتزم مبا ورد في الدستور 
وقرارات احملكمة االحتادي��ة العليا من أجل إطالق 

حوار شامل".
ولف��ت املس��لماوي إل��ى أن "احلكوم��ة االحتادية 
لديه��ا إرادة حقيقية في إج��راء املباحثات قريباً، 
وفي مقابل ذلك أبدى اجلانب الكردي اس��تعداده 

وهذه مؤشرات ايجابية".
وأكد النائ��ب عن التحالف الوطني أن " موضوع 
إدارة املناط��ق املتن��ازع عليها واملعاب��ر احلدودية 
وكذل��ك موضوع إدارة املطارات س��يكون العائق 

األكبر امام احلوارات".
لكن��ه ين��ّوه إل��ى "وج��ود خطوات جي��دة ميكن 
التعويل عليه��ا في بدء ترطيب األج��واء"، ودعا 
حكومة االقليم إلى "ع��دم وضع العراقيل أمام 
أي محاولة للحوار من خالل ش��روط مس��بقة"، 
ونصحه��ا ب���� "االنصي��اع إلى الدس��تور كونه 
القان��ون األعل��ى واألس��مى في الب��الد وطاعته 

واجبة على اجلميع".
وكش��ف املس��لماوي ع��ن "لق��اءات عقدت بني 
مسؤولني تنفيذيني احتاديني وكرد من أجل العمل 

على تهيئة احلوار".

ومض��ى املس��لماوي إلى أن "احلكوم��ة االحتادية 
أصبحت أكث��ر قوة بعد االنتصارات على تنظيم 
داع��ش االرهابي وكس��بها الدع��م الدولي، وفي 
مقابل ذلك يعاني اإلقليم من مش��كالت مالية 
واقتصادي��ة، جميع ه��ذه العوامل يجب أن تأخذ 
باحلسبان من أجل االلتزام بحوار شامل وحقيقي 
س��ريع، ألننا ندرك جيداً ب��أن اإلقليم هو جزء من 

العراق".

"التخطيط" تعّد خطًة خمسيًة
للنهوض باقتصاد العراق

، كما سيش��ارك في إعداد اخلطة اجلديدة خبراء 
وأكادمييون متخصصون وهناك تعاونا وتنس��يقا 
مع منظم��ات دولية متع��ددة كالبن��ك الدولي 
وصندوق اإلس��كان ومنظم��ة US AID وغيرها ، 
لتعزيز اخلطة ورصانتها مقارنة بس��ابقاتها من 

اخلطط اخلمسية السابقة .
وأوض��ح الهن��داوي ان "االزمة املزدوج��ة االمنية 
واالقتصادية ألقت بظاللها الس��لبية على واقع 
التنمية ف��ي الب��الد وبالتالي فانها أث��رت بنحو 
واضح على اهداف اخلطة الس��يما في قطاعات 

الزراعة والنفط والغاز والصناعات التحويلية".
وتاب��ع ان "الس��كان ه��دف التنمية ووس��يلتها 
ويعدون احملرك االس��اس لعجل��ة النمو والتطور 
ل��ذا كان الع��راق حريصاً على توط��ني متغيراته 
في خطة التنمية اخلمسية 2018-2022 سعياً 
لردم الفج��وة القائم��ة بني الس��كان والتنمية 
عبر مجموعة من األهداف االس��تراتيجية التي 
جتاهلته��ا اخلط��ة الس��ابقة وس��عت اجله��ات 
التخطيطي��ة العليا الى ترجمتها على ش��كل 
خط��ط تنفيذية ومش��اريع متع��ددة تصب في 
مج��االت الصح��ة والتعلي��م وبقي��ة اخلدمات 
االساس��ية الت��ي تؤثر ف��ي جودة ونوعي��ة حياة 
االنس��ان العراق��ي بفئات��ه املتع��ددة واملتنوعة 

كالشباب واملرأة والفتيات واالطفال".
ولف��ت الهنداوي الى ان" من غير املتوقع ان حتقق 

االيرادات غير النفطية في العراق تطورا ملموسا 
في ظل استمرار الواقع االقتصادي احلالي املترتب 
على االزم��ة املالية وتراجع النش��اط االقتصادي 
وتوقف العديد من مش��اريع التنميه س��واء في 

القطاع العام او القطاع اخلاص".
وكان رئي��س الوزراء حي��در العبادي ق��د اكد في 
وقت س��ابق، ان احلكومة طلبت من بعض الدول 
األوروبي��ة الكبرى إرس��ال مستش��ارين لتحفيز 

االقتصاد العراقي.
وقال العب��ادي خالل مؤمتره األس��بوعي وتابعته 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، ان احلكومة العراقية 
فاحتت كال من املانيا وفرنس��ا وإيطاليا إلرس��ال 
مستش��ارين بهدف حتفي��ز االقتص��اد العراقي 
، مضيف��ا ان" الع��راق يج��ب أن يس��تفيد م��ن 
اخلب��رات األوروبية ف��ي مجال االقتص��اد املتقدم 
وه��و طموحن��ا من أج��ل توفير نظ��ام مصرفي 
مت��ني واالعتماد أكثر على القطاع اخلاص لتوفير 

البضائع للمواطنني بأسعار مناسبة.

واشنطن تنّفذ أول إجراءاتها العقابية
ضد األمم املتحدة ملوقفها بشأن القدس

وكان الرئي��س األميركي دونال��د ترامب قد اعلن 
رس��ميا في السادس من الش��هر اجلاري اعتراف 
إدارت��ه بالقدس احملتلة عاصمة إلس��رائيل ونقل 
السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، في 
خطوة س��بقتها إدانات وانتقادات عربية ودولية 

وإسالمية.
وقال مس��ؤولون أميركيون إن ه��ذه اخلطوة هي 
اعت��راف بحقيقت��ني: "تاريخي��ة قائم��ة على أن 
املدينة تعتبر عاصمة دينية للش��عب اليهودي، 
باعتباره��ا مرك��زا للحكوم��ة  وأخ��رى حالي��ة 

اإلسرائيلية"، حسب تعبيرهم.
ترام��ب كان ق��د توعد األمم املتح��دة والدول التي 
تص��وت ضد ق��راره بخفض املس��اعدات املمولة 
اميركيا بقوله :" سنوفر أمواال كثيرة " وهذا ما 

اعتبره املراقبون تهديدا علنيا.

"التجارة" تبحث إمكانية الربط اإللكتروني
للسيطرة على املنافذ احلدودية

اضافة إل��ى ذلك فان الربط االلكتروني س��يوفر 
قواع��د بيان��ات متكامل��ة ع��ن حج��م التجارة 
اخلارجي��ة التي متكن صانع القرار مس��تقبالً من 
وضع سياس��ات اقتصادية س��ليمة مبنية على 

ارقام وإحصاءات دقيقة".
م��ن جانبه اك��د رزاق حس��ني عبد رئي��س فريق 
املتابعة في مكتب رئيس الوزراء بان رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، مهتم ش��خصياً به��ذا املوضوع 
ملا ميثله م��ن ضرورة ملحة ف��ي عملية االصالح 

االقتصادي ومكافحة الفساد".
وب��ني حس��ني ان "موض��وع الرب��ط االلكترون��ي 
والسيطرة على املنافذ احلدودية يعد من أولويات 
احلكوم��ة للمرحل��ة املقبل��ة وس��يعرض ه��ذا 
املوضوع للمناقش��ة في اجتماع مجلس الوزراء 

التخاذ القرار بشأنه".

قانون الالجئني أمام البرملان ومجلس الوزراء
يخّول املائية التفاوض بشأن السدود

وأك��دت ان "الق��رار يأت��ي حرص��اً م��ن احلكومة 
العراقية على ادامة السدود واحلفاظ على الثروة 

املائية للبلد".
وكان اجمللس قد أرس��ل في وقت س��ابق مشروع 
قانون الالجئني، الى الدائرة القانونية في األمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء بع��د تدقيق��ه بحضور 
اجلهات ذات العالقة مرفق��اً بعدد من التوصيات 

حول املوضوع.
)304( لس��نة  ال��وزراء  وتضم��ن ق��رار مجل��س 
2017املوافق��ة عل��ى مش��روع قان��ون الالجئني، 
واحالت��ه ال��ى مجل��س الدولة لغ��رض تدقيقه 
بحس��ب األص��ول، ومن ث��م اعادته ال��ى األمانة 
العامة جمللس الوزراء من اجل احالته مباشرًة الى 
مجلس النواب، اس��تناداً الى احكام املادتني )61/ 

البند اوالً و80/ البند ثانياً( من الدستور.

تتمات ص1

دشتي علي*

 ميلك معظم املس��ؤولني املتنفذين 
في كردستان جنسيات بلدان أخرى 
ويغادرون كردستان سنويا اكثر من 
مرة إما لقضاء األوقات او لتس��يير 
أعمالهم، اما من يحملون اجلنسية 
العراقية فقط فيبدو انهم يفكرون 
في مغادرة كردستان قبل املواطنني 

العاديني.
اإلعالم الكردي نشر منذ فترة اسماء 
مس��ؤولني كبار في االقليم يريدون 
احلصول على حق االقامة في بلدان 
أوروبية مقابل مبال��غ مالية، وعلى 
الرغ��م من أن "نق��اش" لم تتمكن 
من تأكيد صحة تلك املعلومات اال 
انها علمت أن نوابا وعددا من أقارب 
املس��ؤولني قد توجهوا الى الواليات 
املتح��دة وكن��دا طلبا حل��ق اللجوء 

هناك.
وكان ك��وران آزاد النائ��ب عن االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني ف��ي الدورة 
احلالي��ة لبرمل��ان كردس��تان قد ترك 
اإلقلي��م من��ذ ع��ام فيم��ا تفي��د 
املعلوم��ات بان��ه طلب م��ع عائلته 
حق اللجوء في كندا. وبعد اش��هر 
من تغّيبه عن جلسات البرملان قدم 
اس��تقالته ال��ى كتلته، وق��ال دلير 
ماواتي رئيس كتل��ة االحتاد الوطني 
في برمل��ان كردس��تان ل�"نقاش" ان 
"النائ��ب لدي��ه طفل صحت��ه غير 
مس��تقرة لذل��ك غادر الب��الد وقدم 

استقالته لكتلته".
س��يروان الزهاوي مستش��ار رئيس 
حكوم��ة اقليم كردس��تان والنائب 
الس��ابق ف��ي مجل��س الن��واب هو 
اآلخر ت��رك الب��الد وكت��ب الزهاوي 
على حس��ابه في الفيس بوك قبل 
فت��رة من مغادرت��ه ان حياته وحياة 
عائلت��ه تعرضت للتهدي��د، بعد ان 
كلفه رئيس احلكومة برئاسة جلنة 
ملواجهة حاالت الفساد في القطاع 

الصحي.
وللحصول على مزيد من املعلومات 
راس��ل مراس��ل "نقاش" س��يروان 
الزه��اوي عب��ر الفيس ب��وك، وعلى 

الرغم من تش��ديده عل��ى مغادرته 
كردستان، اال انه لم يكن مستعدا 
للحدي��ث ع��ن اس��باب مغادرته او 

املزيد من التفاصيل.
معظ��م الذي��ن هاجروا كردس��تان 
في الس��ابق كانوا أشخاصا عاديني 
يدفعهم س��وء االحوال املعيش��ية 
او وج��ود خط��ر الى املغ��ادرة، وكان 
تركيا بش��كل  يدخل��ون  اغلبه��م 
رس��مي ومنها يتوجهون عبر طرق 
التهري��ب ال��ى البل��دان األوروبي��ة، 
اما هج��رة الش��خصيات املعروفة 
فتختلف ف��ي انهم يحصلون على 
تأش��يرة دخول الى الواليات املتحدة 
بشكل رسمي ومنها يدخلون كندا 

ويطلبون حق اللجوء فيها.
املاضي��ة  االش��هر  ف��ي  ووص��ل 
العشرات من الصحفيني عبر طرق 
غير قانونية الى كن��دا وطلبوا حق 

اللج��وء فيها بع��د ان وصل��وا الى 
الواليات املتحدة في رحالت رسمية 

حتت مسمى مهمات صحفية.
عب��ر  "نق��اش"  مراس��ل  وحت��دث 
رس��ائل الفيس بوك مع احد هؤالء 
الصحفي��ني ال��ذي كان يعم��ل في 
صفوف احد األحزاب الكردية ايضا، 
واك��د انهم طلبوا ح��ق اللجوء في 
كن��دا، اال ان��ه ل��م يكن مس��تعدا 

لإلدالء مبزيد من املعلومات.
ولم تقتصر املوجة على املسؤولني 
والنواب فق��ط، اذا تفيد املعلومات 
اولئ��ك  م��ن  الكثي��ر  اهال��ي  ب��أن 
املسؤولني قد طلبوا حق اللجوء في 

البلدان االوروبية والواليات املتحدة.
آري ج��الل الذي ش��كل احتادا يدعى 
"احت��اد الالجئ��ني العراقي��ني" يقوم 
بجمع املعلومات عن الذين يغادرون 
ل�"نقاش"  قال  وكردس��تان،  العراق 

انه ال يتوفر لديهم معلومات دقيقة 
حول املس��ؤولني الذي��ن طلبوا حق 
اللجوء في البلدان االخرى، ولكنهم 
يعلمون مبغادرة اهال��ي العديد من 

املسؤولني كردستان.
واكد ل�"نق��اش": ان هناك "العديد 
من املس��ؤولني وابنائه��م وبناتهم 
طلب��وا الدع��م واملعلوم��ات ح��ول 
كيفي��ة طلب حق اللج��وء وضمان 

احلصول عليه".
واضاف: "حس��ب املعلوم��ات التي 
جمعناه��ا قدم اكثر م��ن 300 الف 
مواطن من اقليم كردستان والعراق 
طلبات للحص��ول على حق اللجوء 
ف��ي البلدان االخرى من��ذ اوائل عام 

."2017
وما يدعو لالستغراب لدى مواطني 
كردس��تان ه��و هج��رة املس��ؤولني 
املعيش��ية  فأوضاعه��م  والن��واب 

افض��ل بكثي��ر مقارن��ة باملواطنني 
اآلخرين، هذا فضال عن ان املواطنني 
يف��رون منه��م ولك��ن ال يع��رف مم 

يهربون هم.
رمب��ا ل��ن تغي��ر هج��رة املس��ؤولني 
والن��واب ش��يئا يذك��ر، ولك��ن م��ا 
يش��كل اخلطر هو هج��رة اصحاب 
االطباء  والسيما  والشهادات  املهن 

والكادر الصحي.
د. خال��ص ق��ادر املتح��دث باس��م 
وزارة الصح��ة في حكوم��ة اقليم 
كردستان قال ل�"نقاش" ان )1759( 
طبيب��ا وصيدالنيا وطبيب اس��نان 
انقطعوا عن اخلدمة من عام 2014 
حتى 2017 بس��بب اجازات مطولة 
او انفكاك او تقاعد او استقالة وان 
عددا كبي��را منهم غادروا البالد الى 

اخلارج.
وعزا املتحدث سبب مغادرة االطباء 

وكادر ال��وزارة ال��ى س��وء األوض��اع 
املالية وعدم  واالزم��ة  االقتصادي��ة 
االس��تقرار قائال: "لقد اثرت مغادرة 
االطباء وكادر ال��وزارة في انخفاض 

مستوى املوارد البشرية".
ونظراً الستمرار الوضع السيئ فانه 
يب��دو ان هج��رة الناس ستس��تمر 
يتحينون  وان مواطن��ي كردس��تان 
الفرص��ة لتقدمي طل��ب االقامة في 

البلدان االخرى.
الع��ام  املش��رف  ج��الل  آري  وق��ال 
العراقي��ني: "لدينا  الحتاد الالجئ��ني 
معلوم��ات ان الكثي��ر م��ن األس��ر 
تنتظر رفع احلظر اجلوي عن مطاري 
اربي��ل والس��ليمانية وان��ه مبج��رد 
اس��تئناف الرحالت الدولية ستبدأ 

موجة اخلروج من جديد".

* عن موقع نقاش

كان كوران آزاد النائب 
عن االتحاد الوطني 
الكردستاني في 
الدورة الحالية لبرلمان 
كردستان قد ترك 
اإلقليم منذ عام فيما 
تفيد المعلومات بانه 
طلب مع عائلته حق 
اللجوء في كندا. وبعد 
اشهر من تغيّبه عن 
جلسات البرلمان قدم 
استقالته الى كتلته

من داخل مطار السليمانية الدولي

متنفذون في كردستان الجئون في الخارج:
موجة هجرة جديدة تشمل مسؤولين ونّوابًا وصحفيين
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توفير خزين البطاقة الغذائية 

أعلن وزير التجارة وكالة سلمان اجلميلي عن 
اس��تمرار الوزارة في عملية جتهيز املفردات 
الغذائية لعم��وم مناطق الع��راق واملناطق 
احملررة، فيما أكد على وجود خزين »جيد« من 

مفردات البطاقة. 
وق��ال وزير التجارة ف��ي بيان ل��ه إن »الوزارة 
اس��تطاعت تهيئة خزين جيد من املفردات 
الغذائي��ة حملافظات املوص��ل واالنبار وصالح 
الدي��ن، ف��ي مخ��ازن قريبة نس��تطيع من 
خاللها إيصال حصة املواطنني بفترة قصيرة 
جدا وعبر األسطول الناقل لشركات الوزارة، 
الذي اس��تطاع بجه��ود اس��تثنائية تأمني 
احتياجات جميع املناطق من املواد الغذائية 

وتلبية احلاجة الفعلية من الغذاء«.
وأض��اف أن »امل��الكات العاملة ف��ي الوزارة 
واصل��ت عمليات جتهيز املف��ردات الغذائية 
جلمي��ع مناط��ق البالد بع��د العق��ود التي 
أبرمته��ا جلن��ة التعاقد املركزية ف��ي ديوان 
الوزارة مع املناش��ئ احمللية والعاملية، لتوريد 
مواد الس��كر وزيت الطع��ام والرز والطحني 
وحس��ب الضواب��ط املعتمدة ف��ي العقود 

احلكومية والصالحيات اخملولة للوزارة«.

التموينية لجميع العراقيين 

عل��ى صعي��د اخ��ر نف��ت وزارة التج��ارة ما 
يش��اع من حرم��ان املواطنني م��ن البطاقة 
التمويني��ة وحجبه��ا عنه��م ف��ي حال لم 
يج��ددوا بطاقاتهم االنتخابي��ة، مؤكدة أن 
تل��ك األنباء عارية عن الصحة وهدفها إثارة 

الرأي العام.
وقال��ت ال��وزارة إن “م��ا يش��اع م��ن حرمان 
املواطنني م��ن البطاقة التموينية وحجبها 
عنهم ف��ي ح��ال ل��م يج��ددوا بطاقاتهم 
االنتخابية ال صحة له”، مؤكدة “هدفه إثارة 
ال��رأي العام واس��تغالله من قب��ل اصحاب 
النف��وس الضعيف��ة ف��ي التغطي��ة على 
اجن��ازات احلكومة ضمن برنامجها احلكومي 

خالل الفترة السابقة والالحقة”.
ودعت الوزارة، جمي��ع املواطنني الى “ضرورة 
مستمس��كاتهم  بتس��ليم  االس��راع 
ل��وكالء التموين لغرض تس��لم بطاقاتهم 
التمويني��ة وقبل نهاية العام احلالي، لقطع 
الطريق على ضعاف النفوس الذين يروجون 
الشائعات التي التخدم املواطن واحلكومة” 
، وأك��دت، إلتزامه��ا ب�”بتجهي��ز مف��ردات 
املواطن��ني  لعم��وم  التمويني��ة  البطاق��ة 

املسجلني ضمن نظام التموين”.

تسديد كامل مستحقات المزارعين 

كما اعلنت وزارة التجارة عن اطالق تسديد 
كام��ل مس��تحقات الفالح��ني واملزارع��ني 
املسوقني حملصول احلنطة في جميع مناطق 

البالد لالعوام 2016-2015-2014.
واوض��ح الوزي��ر ب��أن ال��وزارة س��بق لها ان 
اطلقت عدة وجبات ملس��تحقات الفالحني 
واملزارع��ني من تل��ك االع��وام ، داعيا جميع 
الفالح��ني واملزارع��ني ال��ى مراجع��ة ف��روع 
الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب في بغداد 
واحملافظات لغرض تس��لم مس��تحقاتهم 
وف��ي حالة وج��ود اش��كاليات او مخالفات 
مراجع��ة الدوائر الرقابية واملالية املنتش��رة 
في بغداد واحملافظات لتقدمي ش��كاواهم او 

مالحظاتهم.      
   

تأهيل معامل الحديد واالسمدة 

ت��رأس وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن املهن��دس 
محمد ش��ياع الس��وداني اجتماعا حضره 
وكيل الوزارة للتخطيط واملستشار لشؤون 
التنمية ومدير عام ش��ركتي صناعة احلديد 
والصل��ب وصناع��ة األس��مدة اجلنوبية في 
محافظة البص��رة بحث خالل��ه واقع هذه 
الش��ركات وعملي��ات التأهي��ل اجلارية في 
معاملها والس��بل الكفيل��ة إلكمالها في 

التوقيتات احملددة لها .
وتناول االجتماع استعراض تفاصيل أعمال 
التأهيل ف��ي معمل احلدي��د والصلب التي 
تنفذه��ا ش��ركة يو ب��ي هولدن��ك التركية 
ونس��ب اإلجناز املتحققة عل��ى وفق برنامج 
وخطط التأهي��ل املوضوعة له��ذا الغرض 
واملبال��غ املصروفة وكذل��ك بحث اإلجراءات 
واملقترح��ات للتعجيل بإالجناز والتش��غيل 
لرفد السوق احمللية بحديد التسليح تزامنا 
مع حم��الت األعمار والبناء التي تش��هدها 

البالد .
كما تطرق االجتماع الى مناقش��ة مشروع 
تأهيل معمل األسمدة وفق القرض الياباني 
ونسب التطور احلاصلة فيه والتزامات شركة 
األس��مدة في تأمني حاجة وزارة الزراعة من 

س��ماد اليوريا على وفق العقد املبرم معها. 
وأكد الس��يد الوزي��ر خالل االجتم��اع على 
ض��رورة بذل كل اجله��ود املمكنة للتعجيل 
بعمليات التأهيل ومحاولة إجنازها بأس��رع 
وقت ممكن إلعادة إنتاج احلديد ورفد الس��وق 
احمللية حيث وج��ه بتهيئة جميع متطلبات 
مش��روع التأهيل في س��بيل املضي باجنازه 
في موع��ده احمل��دد وتطوير صناع��ة احلديد 
والصل��ب ف��ي الع��راق  داعيا ال��ى تكثيف 
العم��ل وزيادة االنتاج في معمل االس��مدة 
لاليف��اء بااللتزام��ات التعاقدي��ة م��ع وزارة 
الزراع��ة وتأم��ني كامل حاجتها من س��ماد 
اليوريا مع اإلسراع في إجناز مشروع التأهيل 
للمعم��ل على وفق الق��رض الياباني لزيادة 
الطاقات اإلنتاجية وحتقيق االكتفاء الذاتي 

النتاج األسمدة في العراق . 

تفعيل معامل انتاج اللقاحات 
واالدوية البيطرية 

بحث وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد 
شياع الس��وداني مع املدير املفوض لشركة 
الكندي النتاج اللقاحات واالدوية البيطرية 
الدكتور سعد صالح مهدي ورئيس مجلس 
ادارتها الدكتور كاظم خالد فالح الصيهود 
للبح��ث في االلي��ات واالج��راءات الكفيلة 
بتطوير عمل الشركة ومناقشة املشكالت 

التي تواجهها وسبل جتاوزها .
واكد الوزي��ر خالل اللقاء على ضرورة تطوير 
عمل الشركة وحتسني نوعية االنتاج وزيادته 
لتأمني احلاجة احمللية ، داعيا الى اهمية انتاج 
لقاحات جديدة تواكب ماموجود في السوق 
وتتماشى مع التطور احلاصل في دول العالم 
، مبديا استعداد الوزارة الكامل لتقدمي كل 
وس��ائل الدعم واالسناد للش��ركة ولبقية 
ش��ركات القطاع اخملتلط واخل��اص في ظل 
التوجه احلكوم��ي الداعم لالنتاج احمللي من 
خالل القرارات والقوانني الصادرة ومن ابرزها 
قوانني حماي��ة املنتجات العراقية والتعرفة 
الكمركي��ة وقانون املوازن��ة االحتادية بهدف 
اعادة هيبة الصناعة العراقية لالسهام في 

تنويع مصادر الدخل وتعزيز االقتصاد . 

االكتفاء الذاتي 

أك��د الوكيل اإلداري ل��وزارة الزراعة الدكتور 
مه��دي س��هر اجلب��وري انه مت وض��ع خطة 
لتحقي��ق االكتف��اء الذاتي م��ن محاصيل 
احلبوب خالل العام املقب��ل 2018, من خالل 
زيادة اإلنتاجية وباستعمال وتوفير التقنيات 
احلديث��ة ف��ي ال��ري واملس��تلزمات الزراعية 

األخرى.  
وأضاف الوكي��ل اإلداري ان��ه مت وضع اخلطة 
الزراعية للعام املقبل بالتنس��يق والتعاون 
مع وزارة املوارد املائية والبالغة )4( ماليني دومن 
من املس��احات املزروعة باحملاصيل الشتوية، 
مبين��ا ان هدف الوزارة ه��و حتقيق االكتفاء 
الذاتي من محاصيل احلبوب واحملاصيل األخرى 
وباس��تعمال التقنيات احلديث��ة في الزراعة 
منه��ا الري بالرش والتنقيط واملس��تلزمات 

األخرى ، داعيا الس��لطات األمنية واملعنية 
ال��ى منع دخول املنتجات بطرق غير قانونية 
حلماية املنتج احمللي وحفاظا على االقتصاد 

الوطني. 

منع استيراد الدواجن من السعودية 

الدواج��ن  اس��تيراد  الزراع��ة  وزارة  منع��ت 
ومشتقاتها من اململكة العربية السعودية 
وذلك النتش��ار م��رض انفلون��زا الطيور في 
اململكة العربية الس��عودية واصابة قطاع 
الدواجن فيها بهذا الوباء ,كما ش��مل املنع 
الدجاج احلي واجملمد والريش والبيض وجميع 

الطيور الداجنة املصابة.
واك��د الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي 
ضمد القيس��ي ان قرار املنع يأتي انسجاماً 
م��ع قانون الصح��ة احليواني��ة العاملية في 
حال��ة ح��دوث اصابة ف��ي بلد م��ا ,وحرصاَ 
من ال��وزارة عل��ى حماية املواط��ن العراقي 
وحفاظ��اَ على س��المته ، مضيفا ان الوزارة 
وجهت جميع املس��توردين واملنافذ احلدودية 

بااللتزام يهذا القرار

استرداد 30 مليار دينار
 من المتجاوزين 

استردت هيئة احلماية االجتماعية في وزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية اكثر من )30( 
مليار دينار من املتجاوزين ضمن املستفيدين 
من رواتب احلماية االجتماعية للمدة من عام 
2014 ولغاية نهاية ش��هر ايلول 2017 على 
وفق نظام االس��ترداد بالتقس��يط وحسب 

االنظمة والضوابط .  
وذكرت مدير عام صندوق احلماية االجتماعية 
في الوزارة جاكل��ني صليوا ان املبالغ توزعت 
ب��ني االع��وام )2014-2017( وكان مجم��وع 
املبال��غ املس��تردة يبلغ اكثر م��ن 6 مليارات 
و800 ملي��ون دين��ار، موضحة ان��ه في عام 
2015 مت استرداد اكثر من ثالثة مليارات و800 
مليون دينار ، مشيرة الى ان عام 2016 شهد 
اس��ترجاع اكثر من 9 ملي��ارات و100 مليون 
دينار ، مبينة ان عام 2017 شهد نقلة كبيرة 
في عملية االسترداد نتيجة تكثيف املتابعة 
واج��راءات الوزارة التي قام��ت بها وبتوجيه 
مباشر من وزير العمل والشؤون االجتماعية 
املهندس محمد ش��ياع السوداني ، مؤكدة 
استرداد اكثر من عشرة مليارات دينار لغاية 
نهاية ش��هر ايلول واملبلغ قابل للزيادة خالل 

االشهر الثالثة املقبلة. 

عدد االرامل 

فيما بني وزير العمل والش��ؤون االجتماعية 
محمد شياع السواني في تصريح صحفي 
ان دائرة رعاية املرأة التابعة للوزارة س��جلت 
ضمن قاعدة بياناتها 447 آلف مس��تفيدة 
ضمنهن 214 ألف أرملة و100 الف مطلقة، 

و5000 زوج��ة محك��وم ، الفت��اً ال��ى وجود 
فئات اخرى مث��ل املهجورات والعاطالت عن 
العمل تتحمل الدائرة مسؤولية حمايتهن 

واالهتمام بهن.

إحصائيات رسمية

وقال املتحدث الرس��مي ل��وزارة التخطيط 
عب��د الزه��رة الهن��داوي ف��ي تصري��ح ل� » 
الصباح اجلديد«: ان عدد املطلقات بلغ 122 
الفاً و483 مطلقة، منهن 105 االف مطلقة 
تتراوح اعمارهن من 14 إلى 49 س��نة، فيما 
كان عدد املطلقات بعمر 50 س��نة فما فوق 
17 ألف��اً و432 مطلقة، مضيف��اً، اما فيما 
يتعلق بعدد االرامل فقد وصل إلى 878 الفا 
و455 ارملة منهن 203 االف ارملة بعمر 14 
إلى 49 س��نة وهناك 675 الف��اً و198 ارملة 

بعمر 50 سنة فما فوق ,
ولفت الهنداوي إلى ان مسح االمن الغذائي 
لعام 2016 الذي وف��ر لنا هذه االحصائيات، 
لم يشمل محافظتي نينوى واالنبار وكذلك 
قض��اء احلويج��ة ف��ي محافظ��ة كرك��وك 
وقضائي بيجي والش��رقاط ف��ي محافظة 

صالح الدين بسبب الظروف االمنية.

شمول المستفيدين من االعانة 
بالسلم الجديد

اك��دت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
شمول جميع املستفيدين من قانون احلماية 
االجتماعي��ة رقم 11 لس��نة 2014 بالزيادة 
املقررة على وفق السلم اجلديد لإلعانة بعد 
ظهور نتائ��ج البحث االجتماع��ي من وزارة 

التخطيط.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العم��ل عمار 
منع��م ف��ي بيان ام��س ان “ال��وزارة اكملت 
متطلبات شمول املس��تفيدين من شبكة 
اجلدي��د”،  بالقان��ون  االجتماعي��ة  احلماي��ة 
مؤكدا ان “الوزارة س��تواصل صرف االعانات 
االجتماعية على وفق السلم القدمي على ان 
يتم صرف الفروقات اخلاصة بالسلم اجلديد 
للمشمولني ابتداء من ش��هر تشرين االول 

.”2016

تشريع قانون العنف االسري

دعا وزير العمل والشؤون االجتماعية رئيس 
هيئة رعاية الطفولة ف��ي العراق املهندس 
محمد ش��ياع الس��وداني ال��ى معاجلة كل 
املشكالت والتحديات التي خلفتها ممارسات 
داعش االرهابية بحق اطفال العراق والعمل 
مع��ا على تعزي��ز التدابي��ر حلمايتهم ومنع 
اس��تغاللهم واع��ادة دمجهم ف��ي اجملتمع 
م��ن اجل بن��اء مجتمع قادر عل��ى الصمود 
ويسهم في حتقيق االس��تقرار االجتماعي، 

وبناء السلم اجملتمعي .
وقال الس��وداني ف��ي كلمة له ف��ي افتتاح 
املؤمتر الس��نوي الثاني عش��ر لهيئة رعاية 
الطفولة اخلاص بالدفاع عن حقوق الطفل 
ان هيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة عمل��ت طوال 
املدة املاضية على حتديد وتش��خيص اوجه 
القص��ور ال��ذي يعت��ري واق��ع املؤسس��ات 
املعنية بالطفل ونوعية ومستوى اخلدمات 

التي تقدمها الس��يما في اجملال التعليم�ي 
والص���ح��ي فض���ال ع�������ن امل�جاالت 

االجتماعية والثقافية.

زيادة رواتب مستفيدي
 الحماية االجتماعية 

وافق مجلس الوزراء على تطبيق سلم جديد 
لروات��ب املس��تفيدين من ش��بكة احلماية 
االجتماعية ابتداء من الشهر املقبل، حيث 
سيشتمل هذا الس��لم على زيادة في تلك 

الرواتب.
احلكوم��ة  عل��ى  العم��ل  وزارة  واقترح��ت 
املركزية تطبيق هذا السلم، بعد أن اعتذرت 
وزارة املالية من توفير الغطاء املالي للسلم 
الذي مت إقراره في وقت سابق، حيث جاء هذا 
الس��لم من باب تلبية حاجات املستفيدين 
وكحل وس��ط بني السلم الذي تعذرت عنه 

املالية وبني وزارة العمل.
وطبقاً لهذا السلم اجلديد سيتم صرف 100 
ألف دينار كراتب ش��هري للرجل املستفيد، 
فيما سيتم صرف له راتب شهري يبلغ 175 
ألف دينار إذا كان متزوجاً ولديه طفالن، بعد 
أن كان رات��ب العائل��ة يصل إل��ى 120 ألف 
دين��ار كأقصى ح��د له ، ومن املق��رر أن يتم 
صرف 100 ألف دينار كراتب ش��هري للمرأة 
املطلق��ة واألرملة، فيما يص��رف لها مبلغ 

225 ألفا إذا كان لديها ثالثة أطفال.
 

خطة متكاملة لمعالجة
 شحة المياه

عقد ف��ي مق��ر وزارة املوارد املائي��ة اجتماع 
عاجل برئاس��ة وزير املوارد املائية د . حس��ن 
الداخلي��ة  وزارات  وكالء  وحض��ور  اجلناب��ي 
، الزراع��ة ، االس��كان واالعم��ار والبلدي��ات، 
الصح��ة والبيئ��ة ، الكهرب��اء والصناع��ة 
ومستش��ار وزارة امل��وارد املائية وممثلي قيادة 
العمليات املش��تركة وخلي��ة ادارة االزمات  
وش��بكة االع��الم العراقي واعض��اء خلية 
االزم��ة الوزاري��ة في ال��وزارة، ومت مناقش��ة 
العدي��د من املواضيع املهم��ة املدرجة على 
جدول االعم��ال واالتفاق على مجموعة من 
االجراءات ملعاجلة الشحة في مجاالت مياه 

الشرب والزراعة والطاقة .

خلية االزمة 

الفني��ة  امل��الكات  عق��دت  جانبه��ا  م��ن 
والهندس��ية في مديرية املوارد املائية مابني 
النهري��ن أجتماع��ا خللي��ة االزم��ة  به��دف 
الت��ي  املي��اه  ش��حة  ومعاجل��ة  مناقش��ة 
تعاني منها احملافظ��ات اجلنوبية ولتعزيزها 
بالكميات املطلوبة وضمان اس��تمرار تدفق 
احلصص املائية وتشغيل محطات االسالة 
والض��خ ف��ي احملافظ��ات ، وتس��تمر الوزارة 
متمثال بالتش��كيالت التابع��ة لها بتنفيذ 
اخلطة املرسومة لضمان تخطي هذه االزمة 
والقضاء على ش��حة املياه التي ظهرت في 

االونة االخيرة . 

صيانة سد الموصل

واف��ق مجلس ال��وزراء عل��ى إحال��ة تنفيذ 
مش��روع تأهيل س��د املوصل وصيانته إلى 
شركة »تريفي »اإليطالية، على وفق تصريح 
خص به املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء 

سعد احلديثي »راديو سوا«.
وكانت الشركة قد فازت بعقد تبلغ قيمته 
أكثر من ملياري دوالر لتدعيم س��د املوصل 
الواق��ع عل��ى نهر دجلة، عل��ى بعد نحو 50 
كيلومت��را عن املوص��ل ، وتزامنت الصفقة 
مع إعالن رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي 
في تصريح صحفية اعتزام بالده إرسال قوة 
عس��كرية من 450 جنديا للدفاع عن س��د 
املوص��ل، بعد أن فازت ش��ركة تريفي بعقد 

لتدعميه«.

شراء مباشر لالدوية الطارئة

بين��ت الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة ف��ي وزارة الصحة 
والبيئ��ة ان االمان��ة العامة جملل��س الوزراء 
اق��رت زيادة صالحية الش��راء املباش��ر الى 
500 مليون لكل حالة لالدوية الطارئة وبدء 

العمل به . 
اكد ذلك املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
الدكت��ور زياد طارق ، مش��يرا الى ان الوزارة 
حريص��ة على توفي��ر جميع املس��تلزمات 
واالدوي��ة الضروري��ة ومن مناش��ئ عاملية 
الت��ي  الطارئ��ة منه��ا  رصين��ة وخاص��ة 
تستعمل في انقاذ املريض وان قرار االمانة 
بتخصيص نصف مليار )500( مليون دينار 
لكل دواء يستعمل للحالة الطارئة سيزيد 
من امكانية توفير االدوية بصورة س��ريعة 

وبكميات كبيرة. 
وبني مدير عام الش��ركة العامة لتس��ويق 
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبية ان صالحية 
الشراء املباش��ر وزيادة نس��بة الشراء من 
100 ال��ى 500 ملي��ون دين��ار عراق��ي م��ن 
داخل وخارج العراق سيس��هم في خدمة 
الش��ركة حي��ث س��يرفع ج��زءا كبيرا من 
كاهلها في شراء كميات كبيرة عن طريق 
الشراء املباشر حلني اكتمال العقود املبرمة 

مع كل دولة.

االستقدام الطبي 
 

أعلن��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة عديل��ة 
حمود أن استراتيجيتنا املقبلة ستتضمن 
االس��تقدام الطب��ي للبالد ؛ لرف��ع املعاناة 
عل��ى املري��ض . وقالت حمود خ��الل مؤمتر 
صحفي عقد ببغداد مبناس��بة استعراض 
اجنازات الوزارة وتابعتها وكالة “بغداد تاميز” 
أن “وزارتنا متكنت خالل عام 2015 من توفير 
أم��وال لعالج املرضى خ��ارج العراق ، حيث 

متكنا من تقليل معاناة املرضى .

رفع االلغام والمخلفات الحربية 

ناش��دت وزيرة الصحة والبيئ��ة الدكتورة 
عديل��ة حم������ود حس��ني ف��ي كلمتها 
املقدمة لورش��ة قصة جن��اح واملقامة في 
فندق رويال توليب الرش��يد سابقاً بضرورة 
ان ي�����������مد اجملتمع الدولي يد العون 
واملساعدة للعراق في مج���ال نزع االلغام 

ورفع مخلفات احلروب غير املنفلقة. 
وأك��دت حم��ود ف��ي كلمتها الت��ي تالها 
نيابة عنها الوكيل االداري لش��ؤون البيئة 
الدكت��ور كامران علي حس��ن على اهمية 
االس��راع بتطهير املناطق احملررة مايسهم 
بعودة االهالي والسكان النازحني الى مقار 

سكناهم.
مش��ددة عل��ى اهمي��ة تعمي��ق التع�اون 
الدولي��ة  املنظم��ات  م��ع  املش��ترك 
وامل������جتمع االممي بهدف تذليل جميع 
معوق��ات ومصاع��ب البرنام��ج الوطن��ي 

العراق�ي لشؤون االلغام. 
مدير عام دائرة ش��ؤون االلغام خالد رش��اد 
اش��ار بكلمته املقدمة لهذه املناسبة الى 
متكن برنامجه خالل العام احلالي من تطهير 
نحو ))95،975،849(( مترا م�������ربعا من 
مساحات االراضي العراقية امللوثة بااللغام 
وغيرها م��ن املق������ذوف��ات احلربية غير 

املنفلقة.
موضحاً الى ان املستفيدين من ح��مالته 
التوعوية كانت بلغت اعدادهم خالل العام 

احل�الي نحو ))866،259(( مستفيدا.
الفتاً الى عدي��د املص�����������اعب التي 
تعت��رض س��ير االعمال الفني��ة وباالخص 
بع��د ماخلفت��ه داع�������ش االرهابي من 
دم��ار وخ��راب وتفخي��خ م��دن باكمله��ا 
م��ا يس��تدعي الي��وم وبقوة م��ن تعظيم 
الش��راكات احلقيقية مع اجملتم��ع الدولي 
وكاف��ة املنظمات االممية في اطار تس��ريع 
وتي��رة العمل م����ن جه��ة وتذليل كافة 

تلك املعوقات واملصاعب من جهة اخرى .

أبرز األحداث المحلية في عام 2017 

على وقع االحتفاالت في العاصمة بغداد والمدن العراقية االخرى ، اضيئت خاللها اجواؤها بااللعاب 
النارية تمهيدا لتوديع عامً 2017 الذي كان في بدايته صعبًا سادته ازمات سياسية وامنية واقتصادية 
ومعارك طاحنة تحررت فيها محافظات صالح الدين والموصل واالنبار وغيرها من المدن والقصبات 
من براثن داعش االرهابي ، ويتطلع العراقيون ان يكون العام الجديد بداية جادة لحل االزمات معربين 

عن االمل بعودة جميع النازحين الى ديارهم. 

وزارة التجارة 

وزارة الصناعة 

وزارة الزراعة 

وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية 

وزارة الموارد المائية 

وزارة الصحة والبيئة

رفع االلغام واخمللفات احلربية 
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الحاجة الفعلية لالستهالك 

بغي��ة حل مش��كلة قط��اع الكهرباء على 
احلكومة اع��داد خطة كامل��ة مبنية على 
متطلب��ات الواق��ع م��ع النم��و الس��كاني 
الس��نوي ومن��و االقتصاد العراق��ي يتضمن 
احلاجة الفعالية ليس الس��تهالك املواطن 
الصناع��ة  لنم��و  احلاج��ة  وامن��ا  املنزل��ي 
فالصناع��ة م��ن دون الطاق��ة الكهربائية 
الرخيص��ة ال ميك��ن ان تنه��ض إضافة الى 
قط��اع الزراعة واخلدمات كافة ومن ضمنها 

التعليم والصحة والنقل.
وسيكون االعداد من قبل جهة متخصصة 
وال مان��ع ان تع��د م��ن قبل احد الش��ركات 
االستش��ارية الكبيرة ف��ي العالم والعائدة 
لدول��ة متقدم��ة كالياب��ان مث��ال عل��ى ان 
تتضم��ن اخل��ط مفاص��ل الكهرب��اء م��ن 
انت��اج ونقل وتوزيع وس��يطرة وإدارة على ان 
تتضم��ن اخلط��ة برنامج متكام��ل لتجاوز 
املش��كلة ضمن س��قف زمني مح��دد وان 
تعط��ي احلكوم��ة األولوية له��ذا البرنامج 
حت��ى وان كان على حس��اب البرامج أخرى 
الن حتقي��ق هذا البرنام��ج يدخل العراق الى 
مرحلة جدي��دة من تاريخ��ه احلديث ويفتح 
افاق��ا رحب��ة وواس��عة ف��ي كل مج��االت 
احلي��اة ف��ي التعلي��م والصناع��ة والزراعة 
والنقل واخلدمات األخرى .وال ننس��ى هنا دور 
االستثمار اذا كان يلبي احلاجة على ان تتخذ 
حزم��ة قوانني لتش��جيعه وحماية وحماية 

احلقوق الوطنية .
على ان ينفذ هذا البرنامج بشكل متكامل 
من قبل ش��ركات عاملي��ة رصينة بعيدا عن 
الش��خصية  املصال��ح  وحتقي��ق  الفس��اد 
والدعاي��ة االنتخابي��ة عل��ى أن تديره جهة 
وطني��ة متخصصة مهني��ة لها صالحيات 
واسعة لتجاوز العقبات مثل احلصول على 
املوافقات التي له��ا عالقة بالوزارات األخرى 

وجتاوز املشكالت واملعوقات .
كما عل��ى الدول��ة ان تتخذ بع��ني االعتبار 
مص��ادر الطاقة األخ��رى املتاحة في العالم 
وإعطائه��ا أهمي��ة كب��رى مث��ل الطاق��ة 
الشمس��ية والريح والنووية وزيادة إمكانية 
البح��ث العلمي فيها وتوس��يع نش��اطها 
من خالل دوائر البحث العلمي والدراس��ات 
م��ن  تص��در  الت��ي  األرق��ام  .ان  اجلامعي��ة 
مس��ؤولي الكهرباء ب��ني الفين��ة والفينة 
األخرى ومن خالل شاش��ات التلفاز واإلعالم 
والت��ي تتضمن قيمة اإلنتاج املُنتج واحلاجة 
من الق��درة الكهربائية ارق��ام ال قيمة لها 
طامل��ا س��معاها املواطن م��رارا دون ان تلبي 
حاجت��ه الفعلي��ة ودون ان يج��د فيه��ا أي 
مصداقية فكثيرا ما ُسمع عن زيادة اإلنتاج 
لدرج��ة تلبي حاجته ويص��در الفائض منه 
الى اخلارج والنتيجة ال أبو علي وال مسحاته 
وس��وف يبقى االم��ر على ما ه��و عليه الى 
اب��د االبدي��ن اذا ل��م تتخذ إج��راءات فعالة 
ومستعجلة بإخراج وزارة الكهرباء عن دائرة 
الصراع السياسي وجعل ادارتها فوق امليول 
واالجتاهات احلزبية املقيتة وان يكون هواؤها 
عراقي��ا وذات مهني��ة في اإلدارة والش��ؤون 

الفنية

مشاريع مستقبلية 

أعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي عن 
االتفاق مبدئيا على عدد من املشاريع االنية 

واملستقبلية مع شركة AMT الفرنسية. 
  AMT وق��ام احلمام��ي بزي��ارة مقر ش��ركة
الفرنس��ية ف��ي بغ��داد مبدي��اً اعجابه مبا 
متتلك��ه الش��ركة الفرنس��ية م��ن خبرات 
وقدرات حديثة بإمكانها املساهمة في رفد 
املوان��ئ العراقية بالطرق الفني��ة واحلديثة 

بتطوير وحتسني العمل فيها.
وأعل��ن الوزي��ر ع��ن االتف��اق املبدئ��ي على 
حزمة من املش��اريع االنية واالس��تراتيجية 

املستقبلية للموانئ العراقية وتطويرها.

القطار المعلق 

أعلنت وزارة النقل عن بحث إنش��اء القطار 
املعلق واملترو وفتح خط مباش��ر مع فرنسا 

مع الس��فير الفرنس��ي ف��ي الع��راق برونو 
أوبري��ت، فيم��ا أش��ارت من جان��ب آخر إلى 
ارتفاع نسبة احلموالت واحلاويات التي تدخل 

العراق عبر املوانئ العراقية.
وقالت الوزارة في بيان لها ان الوكيل الفني 
ل��وزارة النقل عباس عمران التقى الس��فير 
الفرنس��ي في العراق برونو أوبي��رت والوفد 
املرافق له خالل املؤمت��ر وامللتقى االقتصادي 
العراقي-الفرنسي الرباب العمل  للمجلس 
الثاني عشر الذي اقيم في فندق بابل وذلك 
ملناقشة أنش��اء القطار املعلق واملترو وفتح 
خط مباش��ر مع فرنس��ا« ، مؤكدا بحسب 
البي��ان، إن »وزارة النق��ل تس��عى لتوطي��د 
العالق��ات م��ع كب��رى الش��ركات العاملية 
الرصين��ة«،  واخلب��رات  االجن��ازات  صاحب��ة 
مش��يراً إل��ى أن��ه »ال بد م��ن تفعي��ل افاق 
العمل املشترك والتي متكن تشكيالتنا من 
حتقيق قفزات نوعية في مجال توسيع تلك 
العالق��ات لتع��م الفائدة عل��ى واقع قطاع 

النقل في العراق«.

اسطول لنقل النازحين

اعلنت الش��ركة العامة لنقل املس��افرين 
والوفود، عن احصائيات عملية نقل النازحني 
ضمن جه��ود وزارة النقل في اللجنة العليا 
الغاثة واي��واء النازحني منذ انطالق عمليات 
)قادمون يا نينوى( للفت��رة من 16/10/2016 

ولغاية 23/12/2017 .
واكد مدير عام الش��ركة املهندس عبد اهلل 
لعيبي باهض ان مالكات الشركة نقلت اكثر 
م��ن ) 2237460( نازحا منذ انطالق عمليات 
)قادمون ي��ا نينوى( وبجهود مس��تمرة ليال 
ونهارا وتنس��يق عالي املستوى ومباشر مع 
وزارة الهجرة ورئاسة الفريق املشترك بعدد 

نقالت بلغت اكثر  من ) 48363 ( نقلة .
واوضح املدير العام ان عملية النقل مستمرة 
وبشكل متواصل اس��تنادا لتوجيهات وزير 
النق��ل الس��يد كاظ��م فنج��ان احلمامي، 
وضمن خطة اعادة توطني العائالت النازحة 
حيث تتضمن نقل كل العائالت التي نزحت 
الى خارج العراق واحملافظات العراقية اآلمنة 
واعادته��م ال��ى مناطقه��م االصلي��ة عبر 
حافالت الشركة، وبشكل منتظم وطريقة 

حضارية حتفظ كرامة املواطن العراقي.
ولف��ت املدي��ر الع��ام ال��ى ان جه��ود وزارة 

النق��ل واملتمثل��ة بالش��ركة العامة لنقل 
املس��افرين والوفود ، وبالتع��اون مع اجلهات 
املعنية، عكس��ت صورة حقيقية وناصعة 
مل��دى اهتم��ام ورعاي��ة الدول��ة العراقي��ة 
ملواطنيها في أحلك الظروف ، وكيف تعمل 
املؤسس��ات املعتم��دة على املتوف��ر واملتاح 
من املوارد وتنفيذ واجباتها بش��كل صحيح  
وحتمل املس��ؤولية لتقدمي افض��ل اخلدمات 

واملساعدة للمواطنني.

النقل البري 

باش��رت الش��ركة العام��ة للنق��ل الب��ري 
بعملي��ة نقل بذور احلنط��ة مبناقلة داخلية 
لصالح وزارة الزراع��ة على وفق كمية تقدر 

مبئات األطنان تقوم بنقلها ) 35 ( شاحنة.
وقال مدير عام الش��ركة عم��اد عبد الرزاق 
االس��دي: ان النقل يت��م على محورين األول 
م��ن مدينة تكري��ت باجت��اه محافظة ديالى 
باجتاهني اخلالص واألخر ال��ى جرف النداف ، 
مضيف��ا ان احملور الثاني م��ن مدينة تكريت 
باجت��اه مدينة الديوانية وتأت��ي هذه املناقلة 
أبرمته��ا  الت��ي  وف��ق العق��ود املش��تركة 

الشركة مع وزارات الدولة كافة 
واك��د املدير العام ان الش��ركة تس��عى من 
خالل التعاقدات مع مؤسس��ات الدولة الى 
تقدمي جميع خدماتها املتميزة بالنقل األمن 
وس��رعة االجناز ورف��د خزينة الدول��ة بأرباح 

كبيرة .

الزماالت الدراسية
    

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ان تكون دائرة العالق��ات والبعثات التابعة 
له��ا تفتقر الى الش��فافية في االعالن عن 

الزماالت والبعثات خارج العراق.
وأوضحت الوزارة ان التعليم العالي حملت 
على عاتقه��ا تطوير قط��اع التعليم نحو 
مس��تويات متقدم��ة كما ه��و عليه احلال 
في الدول املتقدمة” مشيرة الى ان “الوزارة 
قام��ت بتوقيع اتفاقي��ات تفاهم مع اغلب 

دول العال��م لغ��رض اس��تحصال زم��االت 
وتقدمي مقاعد دراس��ية للطلبة العراقيني 

في جميع اجملاالت العلمية واالنسانية”.
وأك��دت ان الوزارة ال تدعي ان��ه تعمل فوق 
مس��توى االنتقادات ، إال انها تسعى حثيثا 
لرفع ع��دد الزم��االت والبعثات الدراس��ية 
خ��ارج الب��الد حس��ب خط��ط مدروس��ة 
تتناس��ب مع حاجات جامعاتن��ا الفعلية” 
، الفت��ة الى ان الع��راق لديه اكثر من 4000 
طال��ب يواصل��ون دراس��اتهم العلي��ا في 
خارج العراق، من خ��الل البعثات والزماالت 
الت��ي حصلت عليها وزارتنا في الس��نوات 
املاضي��ة من عدد من دول في اوروبا واميركا 

واستراليا وآسيا”.
وزارته��ا  افتق��ار  ع��ن  ال��وزارة  وكش��فت 
للتخصيصات املطلوبة في مجال البعثات 
الدراس��ية و”ان كل ما نعم��ل به هو مجرد 
زماالت ومقاعد دراسية تقدمها دول معينة 
للطلبة في اطار مذكرات التفاهم والتبادل 
العلمي بني العراق وتلك الدول” مستدركة 
بالق��ول “ حت��ى ع��ام 2008 ل��م تخصص 
وزارة التعليم العالي بعثات دراس��ية وذلك 
لعدم وجود ميزانية بهذا اخلصوص ، اال اننا 
خصصنا 1000 بعثة دراسية للعام 2009 – 
2010 ونعتزم زيادتها بواقع 500 بعثة لكل 
عام وصوال الى 2000 بعثة في عام 2012”.

واكدت املتحدثة باسم وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي “ان البعثات الدراسية غير 
خاضعة للمحاصصات احلزبية وال الفئوية 
وانها تتمتع بقدر ع��اٍل من املهنية، كونها 
ته��دف لالرتقاء بواق��ع التعلي��م العراقي 
واع��ادة تأهيله على التطور الذي تش��هده 
ارق��ى جامعات العالم، الس��يما في مجال 
العل��وم والتكنولوجي��ا، وه��و األم��ر الذي 

تشدد عليه احلكومة العراقية ووزارتنا”.
وش��هد العراق بع��د 2003 انفتاح��ا دوليا 
كبيرا في اغلب اجملاالت ال س��يما في قطاع 
التعلي��م العال��ي ال��ذي كان يعان��ي م��ن 
عزل��ة وتراجع واس��ع ، فيما منحت العديد 
من ال��دول وزارة التعلي��م العالي والبحث 
العلمي مقاعد وزماالت، اال انها وبحس��ب 
الكثي��ر م��ن املراقب��ني تعان��ي اش��كاالت 
حقيقي��ة حت��ول دون حتقيق اله��دف منها، 
وهو م��ا دف��ع مجلس ال��وزراء ال��ى اطالق 
“مب��ادرة وطنية” لتطوي��ر التعليم العالي 
في الع��راق في الع��ام املاضي خصص لها 

أكثر من 5000 بعثة دراس��ية في اجلامعات 
االوروبية واالميركية كدفعة أولى ، إال انها 
لم تفلح ايضا بإرس��ال أكثر من 50 طالبا 

الى تلك اجلامعات.

قلة تخصيصات 

كش��فت امان��ة بغ��داد ان تخصيصاته��ا 
املالي��ة من موازن��ة تنمي��ة االقاليم للعام 
احلال��ي بلغ��ت صف��راً، مؤك��دة تخفيض 

موازنتها التشغيلية الى 40 %.
وذكرت مديرية العالق��ات واالعالم في بيان 
له��ا ان امانة بغداد مرت مب��أزق كبير خالل 
العام احلال��ي نتيجة لقل��ة التخصيصات 
املالي��ة املمنوح��ة لها، التي اثرت بش��كل 
كبي��ر في عملي��ة تقدمي اخلدم��ات وتنفيذ 
املشاريع االستراتيجية ذات التماس املباشر 

بحياة املواطني�ن.
وأضاف��ت ان تخصيصات امان��ة بغداد من 
موازنة تنمية االقالي��م بلغت صفراً، فيما 
مت تخفيض موازنتها التش��غيلية الى نحو 
%40، بالش��كل الذي اثر على عملية تقدمي 
اخلدمات بقطاعات النظاف��ة واملاء واجملاري 
والزراعة واعمال الصيانة ، فيما تسعى الى 
تعظيم مواردها من اجل االيفاء بالتزاماتها 
ف��ي تأهي��ل اجلس��ور واكس��اء الش��وارع ، 
والعم��ل على رفع التجاوزات من الش��وارع 
الرئيسة واجلزرات الوسطية واالرصفة من 

قبل الباعة اجلوالني .   

تمويل مشاريع المناطق المحررة 

اعلن��ت وزيرة اإلعمار واالس��كان والبلديات 
واالش��غال العام��ة املهندس��ة، آن ناف��ع 
أوس��ي، أن وزارتها قدمت مشاريع تنفذ في 
املناط��ق احملررة بكلف��ة 34 مليون دوالر الى 

البنك الدولي. 
وقالت املهندس��ة أوس��ي ان ال��وزارة ومن 

جه��ة  بصفته��ا  مس��ؤوليتها  منطل��ق 
قطاعي��ة لها متاس مباش��ر م��ع املواطنني 
كانت الس��باقة قب��ل جميع اجله��ات ذات 
العالقة ف��ي الدخ��ول الى املناط��ق احملررة 
لفتح الش��وارع ورفع االنق��اض وردم احلفر 
متهيدا إلعادة النازحني إليها«، مش��يرة الى 
ان »تلك احلمالت كان لها أثر كبير في عودة 
النازح��ني في مناط��ق الفلوج��ة والكرمة 

والصقالوية مبحافظة األنبار. 
وأضاف��ت أوس��ي ان ال��وزارة قامت باصالح 
الكسور في شبكات املاء واخلطوط الناقلة 
في تلك املناطق ملا للماء في احلياة اليومية 

للمواطنني من أهمية«.
مؤك��دة قي��ام ال��وزارة بإع��داد كش��وفات 
مبش��اريع املاء واجملاري وتقدميها الى صندوق 
اعادة إعمار املناطق احمل��ررة إليجاد التمويل 
له��ا في محافظ��ات صالح الدي��ن واالنبار. 
وبين��ت ان ال��وزارة رفع��ت مجموع��ة من 
املش��اريع املهمة الى البنك الدولي بكلفة 
34 مليون دوالر لتت��م إحالتها وبدء العمل 

بها في صالح الدين وديالى واألنبار. 
واكدت الوزيرة أوس��ي س��عي ال��وزارة الى 
إكمال املش��اريع املتوقف��ة ضمن خطتها 
االس��تثمارية ف��ي املناط��ق احمل��ررة خ��الل 
السنوات الس��ابقة بسبب سيطرة داعش 
عليه��ا، الفتة إل��ى أن ال��وزارة رفعت طلبا 
خللي��ة األزمة ورئاس��ة ال��وزراء لتس��هيل 
عودة النازحني واس��تقرارهم ورفع مستوى 
اخلدم��ة في تل��ك املناطق من خ��الل إيجاد 
متويل ملشاريع البنى التحتية وإكمالها في 

املستقبل. 

تحقيق ايرادات 

أعل��ن وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي اللعيبي 
عن جناح ال��وزارة فى حتقيق إي��رادات مالية 
للخزين��ة االحتادي��ة بلغ��ت قراب��ة 47.880 
ملي��ار دوالر، وذلك ع��ن تصدير النفط اخلام 

لألسواق العاملية خالل 10 أشهر.
وق��ال الوزي��ر خالل ترؤس��ه اجتم��اع جلنة 
تس��عيرة النفط اخلام فى ش��ركة تسويق 
بالتزاماته��ا  أوف��ت  ال��وزارة  النف��ط،إن 
جت��اه اخلزين��ة االحتادي��ة لهذا الع��ام 2017 
واستطاعت من حتقيق إيرادات مالية بلغت 
48.880 دوالر خ��الل الفت��رة املذكورة وقبل 

انقضاء أشهر هذا العام.
وق��ال وزير النف��ط فى بيان انن��ا نتوقع مع 
إضافة أكثر من 10 مليارات دوالر عن شهرى 
تشرين الثاني وكانون االول وبالتالى يتجاوز 
مجموع اإلي��رادات املتوقعة لهذا العام عن 

57 مليار دوالر.
وأضاف اللعيبى أن الوزارة حققت زيادة أيضا 
فى اإليرادات املالية تزيد على 7 مليارات دوالر 
خالل 10 أش��هر على الرغم من التحديات 
املالي��ة واالقتصادية واألمني��ة التى تواجه 
عملنا فضال عن التزام��ات العراق بخفض 
االنتاج ضم��ن مقررات منظمة أوبك، ويعد 
ذلك اجنازا للحكومة والوزارة وللعاملني فى 

القطاع النفطى.

استثمار الغاز العراقي

اك��د وزي��ر النف��ط ، جب��ار اللعيب��ي على 
حتقيق ال��وزارة قف��زة كبيرة في اس��تثمار 
الغاز املصاحب لعمليات استخراج النفط 
، وصل��ت ال��ى  %  100 خ��الل الع��ام احلالي 

.2017
وق��ال الوزي��ر ان كمي��ات كبيرة م��ن الغاز 
املصاحب كانت حترق ، ما تسبب بهدر كبير 
لالم��وال فضال عن التس��بب بتل��وث بيئي 
كبير ، وهو ماعمل��ت الوزارة على معاجلته 
من خالل االستثمار االمثل للغاز املصاحب 

الستخراج النفط.
 مضيف��ا ان وزارة النفط ماضية بعمليات 
زيادة االنت��اج على مس��توى النفط والغاز 
، فضال ع��ن مواصلة العمل على حتس��ني 
البني��ة التحتي��ة في مؤسس��ات ال��وزارة 

النفطية والغازية .
يذكر ان العراق قد اسس شركة غاز البصرة 
بالشراكة مع شركتي شل وميتسوبيشي 
، لغرض استثمار الغاز املصاحب لعمليات 
استخراج النفط ، حيث جنحت باالستثمار 
فعال واس��همت بانتاج كمي��ات كبيرة من 
الغ��از ، س��دت احلاج��ة احمللي��ة ومت تصدير 

الفائض منها الى االسواق العاملية . 

وزارة الكهرباء 

امانة بغداد

وزارة النفط 

وزارة النقل 

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي 

وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة 

عملية اعادة اعمار املناطق املتضررة

وزارة النفط حتقق إيرادات مالية للخزينة االحتادية
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بغداد – نجالء صالح الدين 

*ترامب يعلن القدس 
عاصمة إلسرائيل

في شهر ديسمبر 2017، قرر الرئيس األميركي 
املتح��دة  الوالي��ات  اعت��راف  ترام��ب،  دونال��د 
األمريكية بأن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل 
الس��فارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، 
األم��ر ال��ذى أثار غض��ب العالم أجم��ع، حيث 
خرجت املظاهرات الشعبية في أنحاء العالم 
كاف��ة، ورفض القرار مجل��س األمن واجلمعية 
العامة لألمم املتحدة واالحتاد األوروبي، فضال عن 

كل رؤساء وملوك العالم عدا اسرائيل

* أزمة الروهينجا
ش��هدت ميامنار جرائم تطهي��ر عراقي وعنف 
وقم��ع ملس��لمي الروهينج��ا اللذي��ن ميثل��ون 
األقلية هناك، حيث اس��تخدمت الس��لطات 
والتطهي��ر  واالس��تبداد  البط��ش  امليامناري��ة 
العرق��ي والتعذي��ب ض��د مس��لمي بورما، مما 
أضط��ر الروهينجا إل��ى الهرب م��ن بورما إلى 
بنجالدي��ش، فيم��ا ح��ث مجلس األم��ن واألمم 
املتحدة حكوم��ة ميامنار على »ضمان التوقف 
عن استخدام القوة العس��كرية املفرطة في 
والية راخني« الت��ي أجبر العنف فيها أكثر من 
600 ألف من املس��لمني الروهينجا على الفرار 

من الدولة ذات األغلبية البوذية.

*تجارب كوريا الشمالية النووية

تس��ببت صواري��خ كوري��ا الش��مالية الت��ي 
أطلقته��ا ف��ي ع��ام 2017 إل��ى إث��ارة الرعب 
والغض��ب ف��ي جمي��ع أنح��اء العال��م، حيث 
أجرت بيوجن ياجن 6 جتارب نووية على األقل خالل 
الش��هور املاضية، مما دفع املنظم��ات الدولية 
ودول العال��م إل��ى إدانة هذه التجارب وس��ط 

غضب دولي من تصرفات زعيم كم جوجن أون.

*إرهاب الحوثيين وداعش ومقتل 
على عبد اهلل صالح

كم��ا ارتكب��ت اجلماع��ات اإلرهابية، الس��يما 
احلوثيني وداع��ش وتنظيم القاع��دة، عمليات 
إرهابي��ة ض��د آالف األبرياء، فف��ى اليمن على 
سبيل املثال، تورطت مليشيا احلوثى فى جرائم 
ضد اإلنس��انية بحق اليمني��ني هزلت العالم 
أجمع، ودفعت األمم املتحدة إلى إدراج مليش��يا 
احلوث��ى وتنظيم القاع��دة فى قائمة س��وداء 
بس��بب انتهاكات بحق األطفال، حيث أش��ار 

تقرير س��نوى صادر عن األمم املتحدة فى أكتوبر 
املاضى، أن مليشيا احلوثى واملقاتلني املرتبطني 
بهم أوقعوا 414 طفال ما بني قتيل وجريح فى 
2016، فيما أكدت الس��عودية فى رسالة إلى 
مجل��س األم��ن الدولى- نوفمب��ر املاضى، أنها 
ستتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف التى 
قامت بها ميليش��يا احلوثى اإلرهابية، مشيرة 
إلى أن إيران مستمرة فى تهريب األسلحة إلى 
احلوثى والتدخل املباشر من حزب اهلل لتحويل 
وتشغيل األسلحة مما يُظهر سلوكها العدائى، 
كما قتلت مليش��يا احلوثى فى ديسمبر 2017 

الرئيس اليمنى السابق على عبد اهلل صالح.

*من أستانة إلى جنيف جوالت 
خاوية الوفاض

13 جولة تفاوضية ش��هدها عام 2017، تبعثر 
خالله��ا مصير س��وريا على موائ��د التفاوض، 
من أس��تانة إلى جنيف مرورًا بالرياض، وانتهاًء 

بدعوة تأجلت في سوتشي.
وج��رت املفاوضات ه��ذا العام وف��ق متغيرات 
سياس��ية وعس��كرية بات��ت متي��ل ملصلحة 
نظام بش��ار األس��د، فبعض األنظمة العربية 
استسلمت لضرورة بقاء األسد في السلطة، 
وبات فش��ل التعاط��ي األممي مع األزم��ة أمرًا 

واقًعا.
وزاد قرار سحب اجلزء األكبر من القوات الروسية 
في سوريا، من غموض املشهد، لكنه لم يكن 
انسحابًا نهائًيا، مما أثار الشكوك األميركية، إذ 
إن روس��يا تركت اجملال مفتوًحا أمام اس��تمرار 
غاراتها على مواقع من تصفهم باإلرهابيني.      

*أعاصير وفيضانات وزالزل وحرائق

وتأتى األعاصير والفيضان��ات والزالزل واحلرائق 
التى ش��هدتها بعض دول ضم��ن قائمة أهم 
األح��داث التى ه��زت العالم، اذ أس��فرت هذه 

الكوارث الطبيعية عن مقتل املئات فى أنحاء 
متفرق��ة حول العال��م، وكان من بينها إعصار 
ماري��ا الذى ض��رب أمريكا ودم��ر »بويرتوريكو« 
وتسبب فى قطع الكهرباء عنها وأودى بحياة ما 
ال يقل عن 32 شخصا، بينما ارتفعت حصيلة 
قتلى الزلزال الذى ضرب وس��ط املكسيك فى 
س��بتمبر بقوة 7.1 درجة عل��ى مقياس ريختر 
إلى 343 ش��خًصا على األق��ل، فضال عن زالزل 
ف��ى إي��ران والع��راق وكوري��ا اجلنوبي��ة وكوريا 
الش��مالية وغيره��ا، كما تس��ببت فيضانات 
فيتنام والهند وماليزيا وأمريكا الوس��طى في 
مقتل العش��رات، إضافة إلى حرائ��ق الغابات 
فى كاليفورنيا والبرتغ��ال التى دمرت منازلها 

وشرد سكانها بسبب هذه احلرائق.

*االنتخابات الرئاسية الفرنسية
كانت االنتخابات الرئاس��ية الفرنس��ية، وفوز 
إميانويل ماكرون، نقطة فارقة فى تاريخ فرنسا 

لعام 2017، تلك االنتخابات التى تنافس خاللها 
مارين لوبان، مرشحة اجلبهة الوطنية لليمني 

املتشدد، إميانويل ماكرون، مرشح الوسط.

*أربع دول عربية تقاطع قطر
قطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين 
إضاف��ة إل��ى مص��ر عالقاتها الدبلوماس��ية 
وروابط النقل والتج��ارة مع قطر في حزيران/ 
يوني��و، متهمة إياها بتموي��ل اإلرهاب وهو ما 

تنفيه الدوحة.

*المغرب يعود إلى االتحاد 
اإلفريقي

أعاد االحتاد األفريقي رس��ميا في ال� 31 كانون 
الثان��ي/ يناير عضوي��ة املغرب إل��ى املنظمة 
القارية بعد أكثر من ثالثة عقود من انسحاب 
الرباط بس��بب خ��الف على وض��ع الصحراء 

الغربية.

*قصف قاعدة الشعيرات
فج��ر الس��ابع م��ن نيس��ان/ أبري��ل أطلقت 
الواليات املتحدة 59 صاروخا من نوع توماهوك 
باجت��اه قاع��دة عس��كرية تقع ف��ي منطقة 
الش��عيرات مبحافظ��ة حمص الس��ورية، ردا 
عل��ى الهجوم الكيميائي ال��ذي وقع في خان 
شيخون السورية بداية الشهر ذاته واتهمت 

دمشق بتنفيذه.

*استقالة الحريري
قدم رئيس احلكومة اللبنانية س��عد احلريري 
اس��تقالته ف��ي الراب��ع م��ن تش��رين الثاني/
نوفمب��ر أثناء زيارته للس��عودية، لكنه تراجع 

عن القراربعد ذلك.

*« انهيار اقتصادي في فنزويال«
في 30 متوز/يوليو انتخبت جمعية تش��ريعية 
تتمت��ع بس��لطات مح��دودة في اس��تحقاق 
قاطعت��ه املعارض��ة، بع��د أربعة أش��هر من 

التظاهرات العنيفة. 
واقالت اجلمعية املدعية العامة لويزا اورتيغا 
املعارضة الشرس��ة للرئيس نيكوالس مادورو 

ثم منحت نفسها سلطات البرملان.

*انطالق بريكست »
ف��ي 29 آذار/مارس ب��دأت لندن آلي��ة للخروج 
م��ن االحتاد األوروبي بعد تس��عة أش��هر على 

استفتاء بشأنه آثار انقساماً في البالد.
وف��ي 8 حزيران/يوني��و دع��ت رئيس��ة الوزراء 
احملافظة، تيريزا ماي، إلى انتخابات تش��ريعية 
مبك��رة على أمل تعزي��ز موقعها في البرملان، 
لكنها خرجت منها أكثر ضعفاً. وبعد أشهر 
من املش��اورات اتفقت بروكس��ل ولندن في 8 
كانون األول/ديس��مبر على ترتيبات االنفصال 

ما فتح اجملال أمام بدء مناقشات جتارية.

*إعالن استقالل كتالونيا
أجرت حكومة إقليم كتالونيا، فى أول أكتوبر 
املاضى، اس��تفتاء حول انفص��ال اإلقليم عن 
إسبانيا وسط غضب دولى واسع، ومظاهرات 
حاش��دة مؤي��دة ومعارض��ة لالس��تفتاء فى 
كاف��ة أنح��اء إس��بانيا، واندلع��ت أزم��ة بني 
حكومت��ى كتالوني��ا ومدريد، فيم��ا أصدرت 
قاضية إس��بانية، أمرا باحتج��از 9 من زعماء 
كتالونيا االنفصاليني انتظارا حملاكمتهم من 
بينهم رئي��س اإلقليم كارلس بودجمون الذى 
مت إقالت��ه، كم��ا أبطلت احملكمة الدس��تورية 
االس��بانية، إعالن االس��تقالل االحادى اجلانب 
لكتالوني��ا الذى اعتمده برملان االقليم فى 27 

أكتوبر.

متابعة ـ الصباح الجديد :
أب��رز 13 عملية إرهابية ه��زت العالم مصرع 39 
في مذبحة ملهى ليلى بإس��طنبول.. مقتل 59 
آخري��ن في أكبر جرمية بأمريكا.. س��قوط مئات 
الضحايا بأفغانستان والصومال.. ولندن تعيش 

ليالي الرعب مع اإلرهاب
ش��هد عام 2017 من��ذ الوهلة األولى عش��رات 
العمليات اإلرهابي��ة في مختلف أنحاء العالم، 
أودت بحي��اة مئ��ات القتل��ى واملصاب��ني، فف��ي 
الس��اعات األولى لذلك العام س��قط 39 قتيال 
وأصيب العش��رات في ح��ادث إطالق ن��ار داخل 
مله��ى ليل��ى ف��ي إس��طنبول، كما أس��فرت 
العملي��ات االنتحاري��ة إل��ى مقت��ل املئ��ات في 
الصوم��ال وأفغانس��تان، وفى أمريكا ش��هدت 
»الس فيج��اس« أكبر مذبحة في تاريخ الواليات 

املتحدة بعد مقتل 59 شخصا.
وفى هذا اإلطار، نرصد أب��رز العمليات اإلرهابية 
التي هزت العالم طوال عام 2017، ولنبدؤها من 
تركيا التي ش��هدت تقريب��ا أول عملية إرهابية 

في ذلك العام.

* 1يناير.. مذبحة ملهى ليلى 
بإسطنبول

ف��ي ليل��ة رأس الس��نة ومع انطالق الس��اعات 
األول��ى من عام 2017، وقع حادث إطالق نار داخل 
ملهى ليلى في إس��طنبول أوق��ع 39 قتيال من 
بينهم 16 أجنبيا، كما أس��فر عن س��قوط 69 
مصاب��ا كان من بينه��م 4 إصابته��م خطيرة، 
حس��بما أعلن وزير الداخلية التركي س��ليمان 

سويلو.

* 17 أغسطس دهس في برشلونة
ودهست سيارة عشرات املارة في ساحة رامبالس 
السياحية التي تُعد أش��هر ساحات برشلونة، 
حيث سقط ضحايا من 34 جنسية، منهم 14 
قتياًل، إضافة إلى 5 إرهابيني، صرعتهم الشرطة 

اإلسبانية برصاصها.
في حني كان عدد اجلرحى واملشوهني، يصل إلى 

130 ش��خصا عل��ى األقل، كان م��ن بينهم 17 
حالة خط��رة، مع 30 أقل خط��ورة، وبني اجلميع 

عرب من 5 دول.
الش��احنة  أن  وقته��ا،  الش��رطة  وأوضح��ت 
اصطدمت بعشرات األشخاص في شارع »الس 
رامبالس« السياحي في قلب برشلونة،  مركدة 

أن احلادث إرهابي.

*9 أغسطس.. دهس جنود في بارس
 كما دهست شاحنة جنودا فرنسيني وأصابتهم 
في لوفالوا بيريه، إح��دى ضواحي املدينة، في 9 
أغس��طس املاضي، مما أسفر عن إصابة  6 جنود 
بينهم 4 أصيبوا بج��روح طفيفة، واثنان كانت 

إصابتهما خطيرة. 
 وعقب ذلك احلادث، أش��ار رئي��س بلدية لوفالوا 
بيريه، إلى أن  س��يارة )بى . إم . دبليو(  دهس��ت 

اجلنود، مؤكدا أن احلادث متعمد.

*22 مارس.. دهس وإطالق نار قرب 
برلمان بريطانيا

أما في العاصم��ة البريطانية »لن��دن« في يوم 
22 مارس املاضي،  ش��هد محيط مبنى البرملان 
البريطان��ي، ح��ادث دهس أوق��ع 5 قتلى بينهم 
منف��ذ الهج��وم وش��رطي فيم��ا كان القتلى 

الثالثة اآلخرين من املارة، كما جرح 40 آخرون.
وكانت اإلصابات على جسر ويتسمنستر ناجتة 
عن عملية دهس، قبل أن ينطلق منفذ العملية 
بسيارته صوب البرملان ويصطدم بسياج املبنى.

*3 يونيو.. ليلة رعب تهز عرش 
لندن

كذلك، ش��هدت العاصمة البريطانية »لندن«، 
ليلة رعب مس��اء يوم 3 يونيو، حيث وقعت عدة 
حوادث متتالي��ة في 60 دقيقة، ب��دأت بحادثي 
دهس على جس��ر لندن، أس��فرت عن س��قوط 
عدد م��ن القتل��ى واملصابني، وعق��ب ذلك وقع 
حادث طعن في أحدى املطاعم البريطانية قرب 

اجلس��ر ذاته، أعقبه حادث إط��الق نار جديد في 
الوقت ال��ذى كانت تتعامل فيه الش��رطة مع 
ح��ادث مبنطقة فوكس��هول وس��ط العاصمة 

البريطانية.
وقال ش��هود عيان، لوس��ائل إع��الم بريطانية، 
حينذاك، إن سيارة من نوع »فان« انحرفت على 
جس��ر لن��دن وصدمت 6 أش��خاص على األقل، 
فيما ش��وهدت نح��و 10 عربات ش��رطة تتجه 
صوب جس��ر لندن، حيث قام 3 مهاجمني على 
منت ش��احنة صغيرة بدهس حشد على جسر 
لن��دن بريدج، ث��م هاجم��وا مارة بالس��كاكني 

موقعني ستة قتلى، قبل ان تقتلهم الشرطة.

*18 أغسطس.. عملية طعن في 
فنلندا

 كما قتل ش��خصان، فيما ج��رح 6 آخرون، في 
هجوم طعن وقع ف��ي مدينة توركو الفنلندية، 
حيث أكدت الش��رطة الفنلندية وقتها أن عدة 
أش��خاص تعرضوا للطعن في مدين��ة توركو، 
مؤك��دة أنه��ا أطلقت الن��ار على مش��تبه به 

واعتقلته.

وف��ى اليوم ذات��ه، أعلنت الش��رطة األملانية، أنَّ 
ش��خًصا قتل، وأصيب آخر في حادث طعن، في 
مدين��ة وبيرتال غرب أملانيا، ف��ي حني الذ اجلانى 
بالفرار، حيث وقعت هذه اجلرمية عند الس��اعة 
12,45 بتوقيت جرينتش في منطقة البيرفيلد 

باملدينة.

*31  أكتوبر.. حادث دهس في 
مانهاتن األمريكية

ووقع حادث دهس في مانهاتن األمريكية، أسفر 
عن س��قوط 8 قتلى و15 مصابا، حيث  دهست 
س��يارة عددا من راكبى الدراجات الهوائية بعد 
ظهر يوم 31 أكتوبر، ف��ى جنوب مانهاتن، وفقا 
ملا ذكرته شرطة نيويورك التي اعتقلت املشتبه 
به، إذ قالت الش��رطة، إن س��ائق السيارة خرج 
منها ش��اهرا س��الحا وهميا فأطلق عناصرها 

النار عليه.

*2 أكتوبر.. مذبحة الس فيجاس 
األكبر في تاريخ أميركا

وفى 2 أكتوبر، قتل مس��لح يبلغ من العمر 64 
عاما، نحو 59 شخصا، وأصاب 527 آخرين، أثناء 
حفل ملوس��يقى الريف فى مدينة الس فيجاس 
األمريكية، حيث أمط��ر اجلمهور بالرصاص من 
الطاب��ق ال���32 فى فن��دق لعدة دقائ��ق قبل أن 
ينتحر، فى عملية تعتبر أس��وأ حادث إطالق نار 

فى تاريخ الواليات املتحدة.
وعن تفاصيل احلادث، قال مس��ئول شرطة الس 
فيجاس جو لومب��اردو، وقتها إن منفذ الهجوم 
ُعث��ر علي��ه ميت��ا عندم��ا وصلت ق��وات األمن 
إل��ى الطابق ال�32 م��ن فندق »مان��داالى باي«، 
وُعثر عل��ى 10 بنادق مع مطلق النار، بحس��ب 

الشرطة.

*5 نوفمبر.. إطالق نار داخل 
كنيسة تكساس

كم��ا قتل 26 ش��خصا، على األق��ل، في حادث 

إطالق ن��ار أثناء ق��داس فى كنيس��ة فى والية 
تكساس األمريكية، بحسب ما ذكره مسئولو 

أمريكيون.

*14 أكتوبر.. مئات القتلى 
والمصابين في مقديشو

وتس��بب تفجير ض��رب العاصم��ة الصومالية 
»مقديش��و« ف��ي 14 أكتوب��ر في مقت��ل 231 
ش��خصا، وأكث��ر م��ن 275 جريح��ا،  حيث قال 
عضو مجلس الش��يوخ )الغرفة العليا للبرملان 
الصومال��ي(، أبش��ير عب��دى أحم��د، لوكال��ة 
»أسوشيتيد برس« في وقت سابق  إن حصيلة 
قتل��ى الهجوم ال��ذى جرى بش��احنة ملغومة 
أم��ام فن��دق ارتفع��ت إل��ى 231 قتي��اًل، وأكثر 
م��ن 275 جريح��ا، حس��ب معلوم��ات األطباء 

واملستشفيات التي تستقبل الضحايا.

*31 مايو سيارة مفخخة تهز 
أفغانستان

وكثيرا ما تشهد أفعانس��تان عمليات إرهابية 
يتبناه��ا عناص��ر طالب��ان وداع��ش، وم��ن أب��رز 
تلك العملي��ات في عام 2017، انفجار س��يارة 
مفخخة في »كابول«، مما أسفر عن مقتل أكثر 
من 80 شخصا وسقوط و350 جريحا، في أحد 

أقوى الهجمات شهدتها املدينة.

*20 أكتوبر.. هجمات إرهابية 
بأفغانستان

وف��ى أكتوب��ر املاض��ي، أعلن��ت وزارة الداخلية 
األفغانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجومني 
اس��تهدفا مسجدين في أفغانس��تان،  يوم 20 
م��ن ذلك الش��هر-  إلى 89 قتي��ال، حيث ذكرت 
ال��وزارة وقتها أن ع��دد ضحايا مس��جد »إمام 
الزمان« الش��يعي في كابل ارتفع إلى 56 قتيال 
و55 جريحا، فيما أس��فر هجوم آخر اس��تهدف 
مسجدا سنيا فى والية غور وسط أفغانستان، 

عن مقتل 33 شخصا.

األحداث المهمة التي هزت العالم لعام 2017 

2017 األكثر دموية في العالم 

تنوعت ما بين كوارث طبيعية وأخرى من ُصنع البشر

شهد عام 2017 العديد من األحداث المهمة التي هزت العالم وزلزلت الكرة األرضية على مدار الشهور 
الماضية، وال تزال تداعياتها مستمرة حتى هذه اللحظة، فقد تنوعت هذه األحداث ما بين كوارث طبيعية 
وأخرى من صنع البشر ،  تارة تضرب األعاصير والزالزل والفيضانات بعض البلدان، وتارة أخرى تتورط دول 

وتنظيمات إرهابية في  قتل وتعذيب وتهجير ماليين األبرياء حول العالم، وفى هذا اإلطار، نستعرض أهم 10 
أحداث وقضايا هزت العالم فى 2017، وتسببت فى إثارة الجدل وموجة غضب فى كافة األنحاء.

احداث الس فيجاس

ترامب
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

الحرب على الفساد الصفحة الثانية للحرب ضد اإلرهابتحرير ثلثي العراق من براثن أعتى عصابة إرهابية عرفها العالم

10
استفتاء انفصال إقليم كردستان قوبل برفض داخلي وخارجي

)Thu. 28 Dec. 2017 issue (3848اخلميس 28 كانون األول 2017 العدد

ش��هد الع��راق س��نة 2017، انعطاف��ات 
ح��ادة ومصيري��ة كان لها اثره��ا الكبير 
في مضي العراق ص��وب مواقع متقدمة 
على مس��توى العال��م، وال ش��ك في ان 
اه��م تلك االنعطاف��ات، االنتصارات التي 
حتققت ل��ه ضد اعتى عصاب��ات اإلرهاب 
التي عرفها العالم والتاريخ واملتمثلة مبا 
يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية – داعش 
وحتريره لكل املدن التي احتلها، فقد وصل 
الع��راق الى عام 2018 وهو اكثر متاس��كا 
مما كان عليه في السنوات الثالث األخيرة، 

فحكومته تبدو أكث��ر عقالنية وانفتاحا 
في عالقاته��ا الداخلي��ة والدولية، وقواه 
األمنية والعسكرية حقتت االنتصار في 
امليدان ، وهزمية اإلرهاب وتثبيت س��يطرة 
الدول��ة على األرض، واخمل��اوف االقتصادية 
خف��ت حدتها قليال م��ع برنامج القروض 
الدولي��ة والتحس��ن احلاصل في أس��عار 
النف��ط بعد اتف��اق املنتجني على خفض 
سقف اإلنتاج، واملش��اعر الشعبية تزداد 
وطني��ة وبعدا ع��ن االنتم��اءات الفرعية، 
وحركة النزوح الداخلي بدأت تأخذ اجتاها 

عكس��يا بع��ودة النازح��ني ال��ى مناطق 
سكناهم اآلمنة.

وبإع��الن الع��راق نهاي��ة تواج��د تنظيم 
»الدولة االسالمية« )داعش) على أراضيه، 
ي��ودع العراقي��ون ع��ام 2017 بانتعاش��ة 
اإلرهاب��ي،  التنظي��م  عل��ى  االنتص��ار 
ومبواجهة حتديات مرحلة ما بعد القضاء 

عليه في 2018.
في التاس��ع من كانون أول اجل��اري، أعلن 
رئيس ال��وزراء العراق��ي، حي��در العبادي، 
ف��ي  “داع��ش”  الدول��ة  تنظي��م  نهاي��ة 

الب��الد، والس��يطرة على كام��ل األراضي 
العراقي��ة، ليعط��ي بذلك ش��ارة انتهاء 
حرب اس��تغرقت اكثر من ثالث س��نوات 
خاضتها القوات األمنية معززة باحلشدين 
الشعبي والعش��ائري لتحرير محافظات 
صالح الدين واألنب��ار ونينوى وبعض املدن 

والقرى احمليطة بها.
هذا االنتصار العس��كري ي��رى محللون، 
انه األصع��ب على مس��توى احلروب ضد 
اإلرهاب س��يما وان عناصره تس��للت الى 
املدن ومبا فرض على القيادات العسكرية 

ان تعد خططها بحذر شديد وان حتسب 
للزمن حسابه.

القيادت��ني  عل��ى  كان  ه��ذا  م��ن  اكث��ر 
السياس��ية والعس��كرية في العراق ان 
تضعا في حساباتهما ان عليهما مراعاة 
أن أصع��ب ج��زء م��ن النص��ر يكمن في 
التحديات الت��ي يفرضها امامهما والتي 
تتمثل في احملافظ��ة عليه من خالل عدم 
الس��ماح بتك��رار اخلروق��ات األمنية في 

املستقبل.
ولع��ل م��ن ناف��ل الق��ول أيض��ا ان عودة 

ال��ى  الس��عودية  العراقي��ة  العالق��ات 
مجاريها ش��كلت انعطافة حادة بدورها 
بعد ترد ف��ي العالق��ات دام ألكثر من ربع 

قرن.
على مستوى االقتصاد..خلفت احلرب ضد 
داعش مش��كالت كبيرة انعكست على 
الواقع املعاشي للمواطنني وحتى املوازنة 
املقبلة، لكن الواقعة اإليجابية على هذا 
املستوى اعالن رئيس الوزراء ان احلرب على 
الفس��اد س��تكون أولوي��ة احلكومة بعد 

القضاء على داعش

انعط��ف ي��وم اجلمعة الذي ص��ادف الرابع 
والعش��رين من ش��باط املاضي بالعالقات 
العراقي��ة الس��عودية، انعطافة حادة أدت 
الى اهمال ما يزيد على خمس��ة وعشرين 
س��نة من قطيعة غير معلنة بني البلدين، 
ورن��ت أج��راس الهاتف في بي��وت عدد من 
املس��ؤلني ف��ي وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة 
تدعوه��م الى ال��وزارة م��ع ان اليوم عطلة 
رس��مية، ول��م يطل انش��غال املس��ؤلني 
باألمر، فم��ا ان دخلوا الوزارة حتى عرفوا ان 
عادل اجلبير وزير اخلارجية الس��عودي، قدم 
في زيارة رس��مية غير معلن��ة الى العراق، 
وقد اجتم��ع برئيس الوزراء حي��در العبادي 

ووزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري.
خب��ر الزي��ارة ه��ذه احت��ل اول النش��رات 
اإلخباري��ة عل��ى مس��توى العال��م، ليس 
بس��بب الزيارة املفاجئة للوزير الس��عودي 
وامنا بس��بب توق��ع املراقب��ني ان القطيعة 
سوف تستمر بعد ان لم يلب رئيس الوزراء 
العبادي دعوة سابقة كان قد وجهها اليه 

امللك سلمان بن عبد العزيز.
زيارة اجلبي��ر كانت البادرة الول��ى من بوادر 

حتسن العالقات بينم البلدين خالل األشهر 
القليل��ة املاضية، اذ زار رئي��س وزراء العراق 
حي��در العبادي الس��عودية مرتني م وعادت 
الرحالت اجلوي��ة بني البلدين و اعيد العمل 

الى معبر عرعر البري بينهما.
وكان��ت عالقات البلدين قد ش��هدت توترا 
وجمودا على مدى اكث��ر من ربع قرن، لكن 
السعودية وبعد ان حققت تطوير العالقات 
على املستويات الرسمية العليا، استقبلت 
السيد مقتدى الصدر في نهاية يوليو/متوز 
على أعلى مستوى، فيما يبدو أنها مقاربة 
سعودية جديدة للعالقة مع بغداد وبداية 

مرحلة جديدة في عالقتهما.
كم��ا زار وزي��ر الداخلي��ة العراقي قاس��م 
األعرجي في ذات الشهر السعودية والتقى 
بنظيره الس��عودي، واستقبله ولي العهد 

األمير محمد بن سلمان.
العالق��ات  الس��عودية  وأس��تأنفت 
الدبلوماسية مع العراق عام 2015 وعينت 
وزير الدولة لش��ؤون اخلليج ثامر السبهان 
س��فيرا لها ف��ي العراق بع��د اكثر من ربع 
ق��رن من انقطاع ه��ذا العالقات بعد الغزو 

العراقي للكويت عام 1990.
وف��ي يناير/كان��ون الثان��ي 2016 قطع��ت 
الس��عودية العالق��ات الدبلوماس��ية مع 
العراق بس��بب هجوم متظاهرين غاضبني 
على سفارتها في العراق بعد فترة قصيرة 

من عودة العالقات بني البلدين.
وجاء ذلك بع��د أن تعالت االصوات املنادية 
بط��رد الس��فير الس��عودي الس��ابق ثامر 
الس��بهان من الع��راق متهمني الس��فير 
بالتدخل في ش��ؤون الع��راق بعد أن صرح 
بأن العراق اس��تعان بش��خصيات »إيرانية 
إرهابي��ة« خالل مع��ارك اس��تعادة مدينة 
الفلوج��ة م��ن قبض��ة تنظي��م »الدول��ة 

االسالمية« عام 2016.
وتده��ورت عالقات البلدين أكثر في أعقاب 
إع��دام الس��عودية رجل الدين الس��عودي 
الش��يعي منر النمر في يناير/كانون الثاني 
2016 واندالع مظاه��رات غاضبة في ايران 

والعراق ولبنان تنديدا بإعدام النمر.
في فبراير/ ش��باط 2017 قام وزير اخلارجية 
الس��عودي عادل اجلب��ر بزيارة إل��ى العراق، 
ممه��دا الطري��ق ملزي��د م��ن الزي��ارات ب��ني 

مسؤولي البلدين.
والتقى ملك الس��عودية س��لمان بن عبد 
العزيز برئيس الوزراء العراقي حيد العبادي 
في م��ارس/آذار 2017 عل��ى هامش القمة 

العربية التي عقدت في االردن.
في يونيو/حزي��ران زار رئيس الوزراء العراقي 
العبادي السعودية ومت االتفاق خالل الزيارة 
على تأس��يس مجلس تنس��يقي بينهما 

لتطوير عالقات البلدين.
في أواسط أغسطس /آب من العام احلالي 
اتفق البلدان على إعادة فتح معبر »عرعر« 

البري بينهما بعد 27 عام من إغالقه.
كما مت اإلتفاق بني البلدين على اس��تئناف 
الرح��الت اجلوية عدد من املدن الس��عودية 
ركاب  طائ��رة  أول  وحط��ت  والعراقي��ة، 
س��عودية في مطار بغداد ف��ي 18 اكتوبر/
تش��رين األول اجل��اري ه��ي األول��ى منذ 27 

عاما.
وج��اءت زي��ارة العب��ادي للس��عودية خالل 
اكتوبر/تش��رين األول اجلاري تتويجا ملسيرة 
عالق��ات البدل��ني الت��ي تش��هد حتس��نا 

ملموسا
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راهن الكثير 
من األطراف 

الداخلية 
واإلقليمية 

على صعوبة 
تحرير المناطق 

التي سيطرت 
عليها 

مجاميع 
داعش 

اإلرهابية 
ولكن القوات 

االمنية بكل 
صنوفها 

وبمساندة 
أبناء الحشد 

الشعبي 
كانت لهم 

كلمتهم 
وإرادتهم في 
المعركة بعد 

انطالق عملية 
تحرير مدينة 

الموصل منذ 
المرحلة األولى 

وهم كلهم 
إصرار وعزيمة 

على تحقيق 
النصر وسحق 

اإلرهاب 

استطاعت 
القوات األمنية 
المختلفة بعد 

معارك طويلة 
استمرت 

ألشهر من 
استعادة مركز 

الرمادي في 
28 من كانون 
األول الماضي 

وتواصل 
تقدمها لبقية 

المناطق 
وتحرير األهالي 

المحتجزين 
الذين تتخذهم 
داعش كدروع 

بشرية.

الملف 8

بغداد - أسامة نجاح:

بإع��ان رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العب��ادي نهاي��ة تواجد داع��ش في يوم 
9 من ش��هر كانون الثاني على أراضيه 
يودع العراقيون ع��ام 2017 الذي يعتبر 
ع��ام االنتصار والتضحية والس��يطرة 
على كامل األراض��ي العراقية ليعطي 
بذلك شارة انتهاء حرب استغرقت نحو 
3 أعوام لتحرير محافظات صاح الدين 
واألنب��ار ونين��وى وبعض امل��دن والقرى 

احمليطة بها.
وراهنت الكثير م��ن األطراف الداخلية 
واالقليمية عل��ى صعوبة حترير املناطق 
التي س��يطرت عليها مجاميع داعش 
االرهابي��ة ولكن الق��وات االمنية بكل 
احلش��د  ابن��اء  ومبس��اندة  صنوفه��ا 
الشعبي كانت لهم كلمتهم وإرادتهم 
ف��ي املعركة بعد انط��اق عملية حترير 
مدينة املوصل منذ املرحلة االولى وهم 
كلهم اصرار وعزمية على حتقيق النصر 
وسحق االرهاب وفرض سيطرتهم على 
االرض على الرغم من اس��تغال داعش 
للمدنني كدروع بشرية اال ان التخطيط 
الصحي��ح والصب��ر اثبت جن��اح قواتنا 
وتخطيه��ا كل العقب��ات التي وضعت 
من اجل تأخير النصر على دولة اخلرافة 
لك��ن رجالن��ا االبطال قطعوا الش��ك 
باليقني وانتصرت ارادتهم وهزمت دولة 
اخلرافة وهذا االنتصار امنا هو فاحتة خير 
للقضاء على كل التنظيمات االرهابية 
وم��ن يقوده��ا وميوله��ا داخ��ل العراق 

وخارجه .
ان حترير مدن العراق املغتصبة من قبضة 
داع��ش لم يأت جزاف��ا امنا كان حصيلة 
للعملي��ات  الصحي��ح  التخطي��ط 
العسكرية والتضحيات اجلسيمة التي 
قدمه��ا ااالبطال في س��احات املعارك 
ولوال هذه الدماء ملا حتررت االرض وعليه 
يج��ب ان نحاف��ظ على النص��ر وعدم 
التس��اهل مع االرهابي��ني وقطع طرق 
اإلمدادات والس��يطرة عل��ى احلدود مع 

دول اجلوار ملنع تسللهم .
عام 2017 ش��هد انكس��ارا لش��وكة 
التنظيم املتطرف فى كل أنحاء العراق 
وأنه��ت الق��وات األمنية والعس��كرية 
بكاف��ة صنوفه��ا فض��ا عن احلش��د 
كاف��ة  ف��ي  والعش��ائري  الش��عبي 
احملافظات األسطورة الزائفة للتنظيم 
االرهابي وحررت العديد من املدن والقرى 
التى استحوذ عليها داعش فى األعوام 

املاضية .
هنا رصد للمعارك الفاصلة التى أنهت 

أسطورة داعش وشتت وهم اخلافة
  

مقدمات النصر
ف��ي 31 آذار ع��ام 2015، أعلنت القوات 
العراقي��ة اس��تعادة مدين��ة تكري��ت 
160 كيلومت��راً  الواقع��ة عل��ى بع��د 

شمال بغداد بعد أن شنت أكبر عملية 
لها ضد داعش منذ ش��ن التنظيم في 
حزيران ع��ام 2014 هجوم��ا مكنه من 
االستياء على مس��احات واسعة من 

الباد.
وف��ي 13 تش��رين الثان��ي  ع��ام 2015، 
استعادت القوات العراقية والبيشمركة 
مدعوم��ة بغارات جوية ش��نتها قوات 
س��نجار،  مدين��ة  الدول��ي  التحال��ف 
شمال العراق، من أيدي داعش، قاطعة 
اس��تراتيجياً يستخدمه  بذلك طريقاً 
اإلرهابيون ب��ني العراق وس��ورية. وكان 
التنظي��م ق��د اس��تولى عل��ى قضاء 
س��نجار، في آب 2014، وارتكب فظائع 

بحق سكانه األيزيديني.
ف��ي 9 ش��باط 2016، مت حتري��ر مدين��ة 
الرم��ادي، عل��ى بع��د 100 كل��م غرب 
العاصم��ة بغ��داد، والت��ي كان��ت حتت 

سيطرة داعش منذ أيار 2015.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة، 
حترير مدينة الرمادي من عصابات داعش 
االرهابية والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة 
اس��تولى عليها االرهابيون بعد مدينة 

املوصل في حزيران 2014.
وكان��ت داع��ش ق��د احتل��ت الرم��ادي 
مرك��ز محافظة االنبار ف��ي 17 من ايار 
2015 وذل��ك بعد متدده��ا ملناطق اخرى 
في ش��مال وغرب الع��راق بعد دخولها 

املوصل.
واس��تطاعت الق��وات االمنية اخملتلفة 
بعد معارك طويلة اس��تمرت الش��هر 
من اس��تعادة مركز الرمادي في 28 من 
كان��ون االول املاض��ي وتواصل تقدمها 
لباقي املناطق وحترير االهالي احملتجزين 

الذين تتخذهم داعش كدروع بشرية.
وتعد خسارة داعش للرمادي أكبر ضربة 
لإلرهابي��ني م��ا يدل��ل عل��ى فقدانهم 
القوة واملواجهة امام القوات العراقية 
واحلشد الشعبي وابناء العشائر بدعم 

الطيران العراقي والتحالف الدولي.
وذك��ر بي��ان للعمليات املش��تركة انه 
مت حترير مناط��ق، الس��جارية، وجويبة، 
وحصيبة الش��رقية، واملناطق احمليطة 
به��ا، وه��ي بذل��ك تت��م عملي��ة حترير 

الرمادي بالكامل.
كم��ا أعلنت عن فتح طري��ق الرمادي - 
بغداد املار عبر اخلالدية ش��رقي االنبار، 

مؤكدة حترير الرمادي بكل محاورها.
وعزا الفريق أول الركن، طالب ش��غاتي 
الكناني، رئيس جهاز مكافحة االٍرهاب، 
القوة األساسية بعملية حترير الرمادي 
االنتصارات ف��ي املدينة الى »التدريبات 
والتقنيات اجلدي��دة التي كان لها أبعد 
األثر في التح��ول امليداني باملعارك في 

الرمادي«.
ف��ي 26 حزي��ران 2016، أعل��ن اجلي��ش 
العراقي حترير مدينة الفلوجة، 50 كلم 
غ��رب بغداد، بالكامل، بعد ش��هر على 
شن هجومه على املدينة الواقعة حتت 
س��يطرة داع��ش منذ األول م��ن كانون 

الثاني 2014.
وأعلن ذلك قائد عمليات حترير الفلوجة 
عبد الوهاب الساعدي األحد 26 حزيران  
، انته��اء العملي��ات العس��كرية ف��ي 
املدينة بالكام��ل وحتريرها من مجاميع 
الق��وات  االرهاب��ي م��ن قب��ل  داع��ش 

العراقية.
العملي��ات  إن«  الس��اعدي  وق��ال 
العس��كرية انتهت بتحرير حي اجلوالن 
ش��مالي مدين��ة الفلوج��ة وتطهي��ر 
اجملمع احلكومي وسط مدينة الفلوجة 
بالكام��ل من اجملامي��ع االرهابية ، ورفع 
العلم العراقي فوق مبانيها ، فيما أكد 
بأن« القوات االمنية حررت مستشفى 
الفلوجة العام بعد تطويقها من جميع 
اجله��ات ، مش��يرا الى » مقت��ل 1800 

إرهابي خال عملية حترير املدينة«.
الق��وات  ط��ردت   ،2016 آب   25 وف��ي 
العراقي��ة داع��ش م��ن قاع��دة القيارة 
اجلوية واستعادت الناحية، وهي مدينة 
تتمتع مبوقع ه��ام وذلك متهيداً ملعركة 
حترير املوصل أب��رز معاقل التنظيم في 

العراق.

عمليات معقدة
وحقق��ت الق��وات العراقي��ة مدعومة 
بالتحال��ف الدول��ي تقدم��ا جديدا في 
املوصل  املمهدة الس��ترجاع  عملياتها 
التي ترزح حتت س��يطرة تنظيم الدولة 
اإلس��امية داعش إذ فرضت سيطرتها 
الكاملة على ناحية القيارة بعد معارك 

طاحنة استمرت عدة أيام.
وقال قائ��د عمليات نين��وى اللواء جنم 
اجلبوري إن« معارك طاحنة انتهت بقتل 
70 من داعش والس��يطرة التامة على 

الناحية من احملورين اجلنوبي والغربي«.
ف��ي 22 أيل��ول 2016  أعلن��ت قي��ادة 
العمليات املشتركة رسميا حترير قضاء 
الشرقاط بالكامل من سيطرة تنظيم 
داع��ش اإلرهابي ، فيما بينت ان القوات 
األمني��ة متكنت من حترير القضاء خال 
72 س��اعة  ، مش��يرة الى ان« القضاء 
يحظ��ى بأهمي��ة اس��تراتيجية كبرى 
بالنس��بة ملعركة املوص��ل كونها تقع 
على طريق اإلمداد الرئيسي إلى بغداد 
الت��ي تبع��د عنها مس��افة 260 كيلو 

مترا.
وذك��رت هيئ��ة احلش��د العش��بي عن 
بدء الق��وات األمنية ومقاتلي احلش��د 
الش��عبي بتفكيك العج��ات واملباني 
املفخخة ورفع العبوات الناس��فة في 

قضاء الشرقاط بعد حتريره بالكامل .
وع��د قائد عمليات ص��اح الدين، حترير 
قضاء الش��رقاط بأنه سيكون مفتاحا 
لتحري��ر مدينة املوص��ل وباقي املناطق 

من اإلرهاب .
الدي��ن  قائ��د عملي��ات ص��اح  وق��ال 
الفريق الركن جمعة عناد إن »سهولة 
حتري��ر قضاء الش��رقاط كانت بس��بب 
احلصار ال��ذي فرضته الق��وات األمنية 

عل��ى داع��ش«، مبين��ا إن »القطع��ات 
العس��كرية جعل��ت تنظي��م داع��ش 
اإلرهابي في الش��رقاط تنه��ار قبل بدأ 

املعركة مما سهل حتريرها«.
وأضاف قائد العمليات في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن »عملية 
حترير ناحية القيارة كانت بوابة لتحرير 
ع��دد م��ن املناط��ق وحتري��ر الش��رقاط 
سيكون مفتاحا لتحرير مدينة املوصل 
وبقي��ة املناطق«، الفتا إلى إن »احلويجة 
سيتم حتريرها من دون أي مقاومة كون 

داعش انهار«.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة، 
حترير قضاء الشرقاط شمالي محافظة 
ص��اح الدي��ن، بالكامل م��ن عصابات 
داع��ش االرهابية بع��د يومني فقط من 

انطاق عملية التحرير.
وقال املتحدث باسم العمليات العميد 
يحي��ى ان« العملي��ة اش��تركت فيها 
»قطع��ات اجليش العراق��ي من الفرقة 
٩ والفرق��ة ١٦ والفرقة ١٥ ولواء ٥١ من 
احلش��د الش��عبي وبإس��ناد نوعي من 
الق��وة اجلوي��ة وطيران اجلي��ش وطيران 
التحال��ف الدول��ي وخ��ال ٧٢ س��اعة 
خاضت قواتنا املس��لحة فيها معركة 

نوعي��ة خاطفة تكلل��ت بتحرير قضاء 
الشرقاط بالكامل ورفع العلم العراقي 
عل��ى املق��رات احلكومي��ة فيه وس��ط 
تهليل واستبش��ار األهال��ي وتأييدهم 
بعد هزمي��ة عصابات داع��ش االرهابية 

وتكبيدها خسائر فادحة«.

مؤشرات النصر الكبير
تقع مدينة املوصل في ش��مال العراق، 
وه��ي ثان��ي أكب��ر مدين��ة عراقية بعد 
العاصم��ة بغداد. خرجت عن س��يطرة 
احلكوم��ة منذ أكثر من ثاثة س��نوات، 
م��ن  داع��ش  تنظي��م  متك��ن  بعدم��ا 
احتاله��ا، ف��ي حزي��ران 2014. وب��دت 
معركة حتريرها، العنوان األبرز ملواجهة 
التنظي��م اإلرهاب��ي وهزميت��ه. هنا أبرز 

محطات تلك املعركة:
24 آذار 2016 بدأت احلملة العس��كرية 
املوص��ل.  ملعرك��ة  متهي��دا  الطويل��ة 
بع��د اس��تعادة الرم��ادي، آالف اجلن��ود 
العراقيني يجتمعون في قاعدة مخمور 
العس��كرية جن��وب املوصل ويش��نون 
حمل��ة على امتداد أش��هر الس��تعادة 

القرى احمليطة باملدينة.
16 تش��رين األول 2016  أعل��ن رئي��س 

ال��وزراء العراقي حيدر العبادي انطاقة 
عملي��ة “قادم��ون ي��ا نين��وى” لتحرير 
مدين��ة املوصل وتوع��د بالقصاص من 
العصابات اإلرهابية بعد التحرير، داعيا 
أهالي املدينة للتعاون من اجل حس��م 

املعركة سريعا.
وأض��اف العب��ادي«إن الق��وة التي تقود 
عملي��ة التحري��ر ه��ي ق��وات اجلي��ش 
الباس��لة والش��رطة الوطني��ة وه��م 
املدين��ة لتحريرها  الذي��ن س��يدخلون 

وليس غيرهم ».
وعب��ر خط��ط محكمة ب��دأت عملية 
التحري��ر، وتوال��ت األخبار الت��ي أفادت 
للمدني��ني  آمن��ة  مم��رات  بتخصي��ص 
وبتنام��ي اع��داد قتلى داع��ش وتهريب 
اغلبهم لعوائلهم م��ن مدن وقصبات 

املوصل.
تتحررواح��دة  املناط��ق  ب��دأت  وروي��دا 
تلو األخ��رى بالزحف املقدس املس��اند 
بالقوة اجلوي��ة العراقية وطيران اجليش 
العراقي وطيران التحالف الدولي التي 
واصل��ت ضرباتها الدقيق��ة على كافة 
مقرات داعش ومعس��كراته في مدينة 
املوص��ل«، فدمرت طي��ران القوة اجلوية 
والتحال��ف الدولي، أكثر م��ن 43 هدفاً 

ملق��رات عصابات داع��ش اإلرهابية في 
مدين��ة املوص��ل، بعد تدمي��ر اخلطوط 
الدفاعي��ة وثكن��ات ومخ��ازن عتاد في 

لداعش املوصل« .

تواريخ مهمة
1 تشرين الثاني 2016 اجليش العراقي 
يعل��ن الدخول إلى مدين��ة املوصل من 
الش��رق ألول م��رة من��ذ اقتحامها من 

قبل داعش .
29 كان��ون األول 2016 إع��ان انطاقة 
املرحل��ة الثانية الس��تعادة )الس��احل 

األيسر( من املوصل.
24 كان��ون الثان��ي 2017 أعل��ن رئيس 
جه��از مكافح��ة االره��اب الفريق اول 
ركن طاب ش��غاتي الكنان��ي، ان قوات 
مكافحة اإلرهاب دم��رت اكثر من 300 
س��يارة ملغومة خال حترير الس��احل 

االيسر من املوصل .
وقال شغاتي ان »قوات جهاز مكافحة 
االرهاب س��يطرت وبشكل كامل على 
الس��احل االيس��ر ملدين��ة املوصل بعد 
حتريره من ارهابيي داعش  ، الفتا الى ان 
القوات متكنت من قتل اكثر من 3 أالف 
م��ن ارهابي��ي من داعش وإحب��اط اكثر 

م��ن 300 عجل��ة مفخخ��ة للتنظيم 
اإلرهابي«.

وبني ان »قواته فرضت الس��يطرة على 
الس��احل االيس��ر في مدين��ة املوصل، 
بعد جناحها بتطبيق قواعد االش��تباك 

ومراعاة حقوق االنسان.
19 ش��باط 2017 أعل��ن القائ��د العام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي، فجر 
األح��د عن انطاق صفح��ة جديدة من 
لتحرير  يانين��وى«  »قادم��ون  عملي��ات 

اجلانب االمين من املوصل.
10 مت��وز 2017 أعل��ن العب��ادي حتري��ر 
املوصل بالكام��ل بعد حتريره امينها من 
مجاميع داعش االرهابية بعد السيطرة 
عل��ى جام��ع الن��وري ال��ذي كان يعتبر 
مركز خاف��ة داعش ومق��ر خليفتهم 

البغدادي .
20 أب 2017 اعلن القائد العام للقوات 
انط��اق  العب��ادي،  حي��در  املس��لحة 
عملي��ة حتري��ر قض��اء تلعفر، مش��يرا 
الى ان ، الش��عب العراقي توحد حملاربة 

»الدواعش« وحترير اراضيه.
عملي��ات  قائ��د  أعل��ن   2017 آب   31
/ قادم��ون ي��ا تلعف��ر / الفري��ق الركن 
عبد االمير رش��يد ي��ار اهلل، عن مقتل 

اكث��ر م��ن 2000 إرهابي وأكث��ر من 50 
انتحاري��اً وتدمي��ر وتفكيك 77 س��يارة 
مفخخ��ة وتفجير 990 عبوة ناس��فة 
خال عمليات حترير تلعفر من سيطرة 
تنظي��م داع��ش للفترة من العش��رين 

ولغاية الثاثني من شهر أب .
21 أيلول 2017 أنطلقت عمليات حترير 

احلويجة شمال محافظة كركوك.
27 أيل��ول 2017 أعلن��ت خلية اإلعام 
العملي��ات  لقي��ادة  التابع��ة  احلرب��ي 
املش��تركة عن مقت��ل 557 عنصرا من 
داع��ش وحترير 103 مناط��ق وقرى خال 

معركة حترير القضاء.
5 تشرين األول 2017 أعلن رئيس الوزراء 
العراقي القائد العام للقوات املسلحة 

العراقية حيدر العبادي حترير احلويجة.
وق��ال في مؤمت��ر صحافي م��ع الرئيس 
الفرنس��ي إميانويل ماكرون: »أستطيع 
أن أزف بش��رى إل��ى جمي��ع العراقيني 
والقوات املس��لحة العراقي��ة، وجميع 
محبي السام وشركائنا في التحالف 
الدول��ي وم��ن عانوا من اإلره��اب، حترير 
مدينة احلويج��ة مت على أي��دي القوات 

العراقية«.
وكان��ت القوات العراقي��ة بدأت في 21 

أيلول عملياتها العس��كرية الستعادة 
 230 بع��د  عل��ى  الواقع��ة  احلويج��ة 

كيلومترا شمال شرق بغداد.
بي��د  احلويج��ة  منطق��ة  وس��قطت 
التنظي��م املتطرف في حزي��ران 2014 
إل��ى جانب املوص��ل التي اس��تعادتها 
الق��وات العراقي��ة في مت��وز بدعم من 
طيران التحالف الدولي بقيادة الواليات 

املتحدة.
19 أيلول 2017 أعلنت قيادة العمليات 
املشتركة انطاق العمليات العسكرية 

لتحرير قضاء عنه غرب مدينة االنبار.
قائ��د  نائ��ب  أعل��ن   2017 أيل��ول   21
العمليات املش��تركة العراقية الفريق 
الرك��ن عب��د األمير ي��ار اهلل ، عن حترير 
قض��اء عن��ة غرب��ي محافظ��ة األنبار 
بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوق 

مبانيه.
وق��ال ي��ار اهلل ف��ي بيان��ه إن “قطعات 
عملي��ات اجلزي��رة املتمثل��ة بقطع��ات 
فرقة املش��اة الس��ابعة واللواء املشاة 
اآللي 30 الفرقة اآللية الثامنة واحلشد 
العش��ائري حرروا قض��اء عنة بالكامل 

ورفعوا العلم العراقي على مبانيه.
وأكدت قيادة عمليات اجلزيرة ، عن تقدم 
سريع حترزه القوات األمنية بعد انطاق 
لتحرير منطقة  العسكرية  العمليات 
ال��دوالب غربي محافظ��ة االنبار، فيما 
اشارت قيادات في احلشد الشعبي في 
االنبار بان العمليات العسكرية شارك 
فيه��ا مقاتلي م��ن العش��ائر االنبارية 
والفرقة الس��ابعة لتطهير اخر معقل 

في جنوب نهر الفرات ».
16/تش��رين الثاني 2017 اعلنت قيادة 
العملي��ات املش��تركة بدأه��ا بعملية 
أمنية في محافظة كركوك تهدف إلى 
فرض س��يطرة احلكومة االحتادية على 
احملافظة واستعادة املرافق احليوية بها.

وقال��ت القيادة في بي��ان لها إن »قوات 
من الفرق��ة املدرعة التاس��عة، وقوات 
الرد الس��ريع التابعة ل��وزارة الداخلية 
ومكافحة اإلرهاب واحلش��د الش��عبي 
ب��دأت التقدم باجت��اه مدين��ة كركوك 
لف��رض س��يطرة احلكوم��ة االحتادي��ة 
جن��وب  ت��ازا  ناحي��ة  م��ن  انطاق��ا 

احملافظة«.
وأوضح البيان أن »مئات العربات املدرعة 
ضمنه��ا دبابات وناق��ات جند تقدمت 
باجتاه مواقع وجود قوات البيشمركة«.

ولفت إلى أن »الق��وات االحتادية دخلت 
منطقة احلي الصناعي ومعسكر خالد 
اللذي��ن كان��ا يخضعان حتت س��يطرة 
قوات البيشمركة )قوات إقليم شمال 

العراق( من دون أي مقاومة«.
وأض��اف البي��ان أن »وح��دات أخرى من 
قوات اجليش العراقي واحلشد الشعبي 
تقدم��ت باجت��اه اآلب��ار النفطي��ة ف��ي 
كرك��وك وس��يطرت عليه��ا بش��كل 

كامل«.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة 

، ع��ن إكمال ما تبقى م��ن فرض األمن 
في كركوك بعد انس��حاب اغلب قوات 
البيش��مركة م��ن املقرات الرئيس��ية 
املتواجدة ف��ي املناطق املتن��ازع عليها 
وجعلها حتت سيطرة احلكومة االحتادية 
، فيم��ا أش��ارت اللجن��ة األمني��ة في 
محافظ��ة ديالى الى س��يطرة القوات 
األمني��ة عل��ى كام��ل ناحي��ة جلوالء 

وخانقني في محافظة ديالى .
وقال��ت قي��ادة عملي��ات ف��رض األمن 
بكرك��وك ف��ي بي��ان للخلي��ة تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
ان »قواته��ا متكن��ت من إكم��ال فرض 
األم��ن ملا تبقى من احملافظة«، مش��يرة 
إل��ى إن »املناط��ق ش��ملت قضاء دبس 
وناحي��ة امللتقى وحقل خباز وحقل باي 

حسن الشمالي وباي حسن اجلنوبي«.
وأضاف��ت القيادة ان »الق��وات األمنية 
متكنت أيضا من االنتش��ار والس��يطرة 
على خانقني وجلوالء في ديالى وقضاء 
مخمور وبعشيقة وسد املوصل وناحية 
العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة 
وبع��ض املناطق في س��هل نينوى في 

محافظة نينوى«.
أعلن��ت    2017 الثان��ي  تش��رين   17
القوات العراقية أقتحام قضاء القائم 

في صحراء االنبار الغربية .
أعلن��ت   2017 الثان��ي  تش��رين   23
عمليات تطهير أعالي الفرات واجلزيرة، 
ع��ن انط��اق عملي��ات حتري��ر مناطق 
اجلزي��رة ب��ني محافظات ص��اح الدين 

ونينوى واالنبار.
وقال��ت قائ��د العملي��ات الفريق قوات 
خاصة الركن عبد االمير رشيد يار اهلل 
في بي��ان ل��ه ان »قوات اجلي��ش وقوات 
بعملي��ة  الش��عبي ش��رعت  احلش��د 
واسعة لتطهير مناطق اجلزيرة الكائنه 
بني محافظ��ات )صاح الدين - نينوى - 

االنبار(«.
واض��اف ي��ار اهلل ان »العملي��ة ج��اءت 
ضم��ن املرحل��ة الثاني��ة م��ن عمليات 

تطهير اجلزيرة واعالي الفرات«.
واحلش��د  االمني��ة  الق��وات  ان  يذك��ر 
املناط��ق  جمي��ع  ح��ررت  الش��عبي 
السكنية في محافظات االنبار وصاح 
الدي��ن وديالى وكرك��وك ونينوى، والتي 
كانت خاضعة حتت س��يطرة »داعش«، 
م��ا دفع بعناصر التنظي��م الى اللجوء 

ملناطق اجلزيرة في هذه احملافظات.
3كان��ون االول 2017 أعلن��ت الق��وات 
العراقي��ة حتري��ر قض��اء القائ��م ف��ي 
صح��راء غرب الب��اد، منهي��ة املرحلة 
األولى من دح��ر داعش في آخر معاقله 
بالع��راق فض��ا ع��ن اكتم��ال تطهير 
جزي��رة اخلالدي��ة بالكامل م��ن داعش 
اإلجرام��ي, مش��يرة إل��ى ، مقتل عددا 
كبي��را م��ن اإلرهابي��ني وتدمي��ر مراكز 
القي��ادة والس��يطرة لداعش اإلجرامي 
خ��ال املع��ارك ، فيم��ا أعل��ن مجلس 
اخلالدي��ة عن مقتل 800 عنصر من زمر 

داعش أثناء عملية التطهير .
وهنأ القائ��د العام للقوات املس��لحة 
بالس��يطرة على القض��اء و«حتريره في 
فت��رة قياس��ية«، بعدما ب��دأت القوات 
العراقي��ة مدعوم��ة بفصائل احلش��د 
الشعبي اقتحام املنطقة بعد ساعات 
قليلة من بدء عملية اقتحام املنطقة.

9 كان��ون األول 2017 بع��د نح��و ع��ام 
من انطاق العمليات العس��كرية من 
املوصل في ش��مال العراق، أعلن رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي س��يطرة 
قوات��ه »بش��كل كام��ل« عل��ى احلدود 
الس��ورية العراقي��ة، مؤك��دا »انته��اء 

احلرب« ضد تنظيم داعش.
وسيطر تنظيم داعش عام 2014 على 
م��ا يقارب ثلث مس��احة الع��راق، بعد 
اجتياح��ه ملناط��ق واس��عة في��ه وفي 

سورية اجملاورة.
وقال العبادي خال افتتاح مؤمتر اإلعام 
الدولي في بغداد إن »قواتنا س��يطرت 
بش��كل كامل عل��ى احلدود الس��ورية 
العراقي��ة ومن هنا نعل��ن انتهاء احلرب 

ضد داعش«.
أن  العراق��ي  ال��وزراء  رئي��س  وأض��اف 
»معركتنا كان��ت مع الع��دو الذي أراد 
أن يقت��ل حضاراتن��ا، ولكنن��ا انتصرنا 
بوحدتن��ا وعزميتن��ا«، مش��يرا إل��ى أن 
ه��ذا االنتصار ه��و انتص��ار للمنطقة 

بالكامل. 
املتحدث باس��م وزارة الدف��اع العقيد 
حتس��ني اخلفاجي أوضح من جانبه ، أن 
إعان العبادي يعني أنه »عس��كريا، ال 
وج��ود إطاق��ا للتنظيم��ات اإلرهابية 
ومنها داعش على األرض«، لكنه أش��ار 
إلى إمكانية وجود بعض اخلايا النائمة 

أو بعض املتشددين الفارين.
العملي��ات  أن«  املتح��دث  وأك��د 
االستخباراتية ستستمر للقضاء على 

باقي »اخلايا اإلرهابية النائمة«.
وقال قائد القوة اجلوية اللواء أنور حمه 
أمني ل�«راديو س��وا« إن القيادة ستنفذ 
واس��تخباراتية  لوجس��تية  عملي��ات 

»لبسط األمن ومسك األرض«.
وذك��ر أم��ني أن طيران اجلي��ش نفذ آخر 
طلع��ة قتالية على احلدود مع س��ورية 
اجلمعة أس��فرت عن مقتل 16 عنصرا 

من داعش.
وأص��درت قي��ادة العمليات املش��تركة 
العراقية بيانا أعلنت فيه متكن القوات 
العراقي��ة من »حترير اجلزي��رة بني نينوى 
واألنبار بإسناد طيران اجليش ... ومتسك 
احلدود الدولية العراقية السورية شمال 
الفرات م��ن منطقة الرمان��ة حتى تل 

صفوك على طول 183 كيلومترا«.
وحسب البيان، »مت إكمال حترير األراضي 
العراقي��ة كاف��ة م��ن براث��ن عصابات 
قواتن��ا  وأحكم��ت  اإلرهابي��ة  داع��ش 
البطلة سيطرتها على احلدود الدولية 

العراقية السورية بالكامل .

2017 من أهم سنوات التأريخ العراقي

تحرير ثلثي العراق من براثن أعتى عصابة إرهابية عرفها العالم
مدن العراق تحررت بفعل التخطيط السليم والتضحية بالنفس
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متابعة ـ الصباح الجديد :

وصل الع��راق الى ع��ام 2018 وهو اكثر 
متاس��كا مم��ا كان علي��ه في الس��نوات 
تب��دو  فحكومت��ه  األخي��رة،  الث��اث 
أكثر عقاني��ة وانفتاحا ف��ي عاقاتها 
األمني��ة  وق��واه  والدولي��ة،  الداخلي��ة 
ف��ي  االنتص��ار  حقت��ت  والعس��كرية 
امليدان ، وهزمية اإلرهاب وتثبيت سيطرة 
الدولة على األرض، واخملاوف االقتصادية 
خفت حدتها قليا مع برنامج القروض 
الدولية والتحس��ن احلاصل في أسعار 
النفط بعد اتفاق املنتجني على خفض 
سقف اإلنتاج، واملشاعر الشعبية تزداد 
وطنية وبعدا عن االنتم��اءات الفرعية، 
وحرك��ة الن��زوح الداخلي ب��دأت تأخذ 
اجتاه��ا عكس��يا بع��ودة النازح��ني الى 

مناطق سكناهم اآلمنة.
وبإع��ان الع��راق نهاية تواج��د تنظيم 
"الدول��ة االس��امية" )داع��ش( عل��ى 
أراضي��ه، ي��ودع العراقي��ون ع��ام 2017 
بانتعاش��ة االنتص��ار عل��ى التنظي��م 
اإلرهاب��ي، ومبواجهة حتدي��ات مرحلة ما 

بعد القضاء عليه في 2018.
ف��ي التاس��ع م��ن كان��ون أول اجل��اري، 
أعل��ن رئي��س ال��وزراء العراق��ي، حيدر 

العب��ادي، نهاية تنظيم الدولة “داعش” 
بباده، والس��يطرة على كامل األراضي 
العراقي��ة، ليعطي بذلك ش��ارة انتهاء 
حرب اس��تغرقت نحو 3 أعوام، لتحرير 
محافظ��ات صاح الدين واألنبار ونينوى 

وبعض املدن والقرى احمليطة بها.
أن  محلل��ون  ي��رى  عس��كري  انتص��ار 
أصعب جزء منه يكم��ن في التحديات 
التي يطرحها على احلكومة والعراقية، 
واملتمثلة في احملافظة على س��يطرتها 
على املناطق احملررة، ومنع تكرار اخلروقات 

األمنية في املستقبل.
حت��ّد قال املتحدث باس��م خلية اإلعام 
احلربي ووزارة الدف��اع العراقيتني، يحيى 
رس��ول، إنه يس��تدعي تفعي��ل اجلهود 
االس��تخباراتية، مش��يرا أن "ما نهتم 
ب��ه بعد النصر العس��كري على داعش 
ه��و تفعيل اجله��د االس��تخباري، إذ ال 
ي��زال أمامنا هذا التحّدي، كما أن هناك 

خططا وضعت بهذا الشأن".
وفي ما يتعلق بفاعلية اخلطط األمنية 
التي حت��دث عنه��ا، أضاف رس��ول، في 
حديث صحفي، أن تلك اخلطط “سترفد 
بعمليات تفتي��ش في مواقع مختلفة، 
بحثا عّما تبقى من مسلحي التنظيم 

أو املوالني له".
ووفق رس��ول، فإّن “املهمة األساس��ية 

تكم��ن ف��ي تأم��ني احل��دود الس��ورية، 
ووضع��ت خطة محكمة بهذا الش��أن 
تغط��ي مس��افة 667 كم، م��ن منفذ 
الوليد إلى منفذ ربيعة احلدوديني، كما 
بعمليات  ستبقى قطعاتنا مس��تمرة 
تفتيش وماحقة في عم��ق الصحراء، 

ملنع محاوالت العبث باألمن والنظام".

حدود طويلة ومهمة كبيرة
وع��اوة على ما تقدم، أش��ار املس��ؤول 
العراقي أن عمليات التفتيش الدقيقة 
التي س��تخوضها القطعان احلكومية 
ستش��مل أيض��ا مناط��ق مت حتريره��ا 
بش��كل س��ريع، مثل احلويجة ومناطق 

في سامراء ومناطق أخرى.
وبالفع��ل امس��كت الق��وات األمني��ة 
العراقي��ة بتلك احل��دود الطويلة ) 667 
( كيلومت��ر، خال فترة وجي��زة من هذا 
التصري��ح، كم��ا اثم��ر تفتيش��ها عن 
تفكيك وضرب العديد من اخلايا النائمة 
وحتري��ر املناط��ق الت��ي وص��ف بعضها 
باملعقد من تلك اخلايا، على الرغم من 
ان اخلبير العس��كري والضابط السابق 
باجلي��ش العراقي، صبح��ي ناظم، كان 
حذر من وجود مساحات حدودية كبيرة 
صاحل��ة الختباء املس��لحني مم��ن تركوا 
املدن التي كانوا يحتلونها، وهذه البراري 

تعتبر خطرة، وتتطلب مصاريف هائلة 
إلجراء اس��تطاعات جوية مس��تمرة، 
سواء باستخدام طائرات جوية اعتيادية 

أو طائرات بدون طيار".
بإع��ان العب��ادي انته��اء احل��رب عل��ى 
"داعش"، س��ارعت حركة م��ا تعرف ب� 
"لواء أب��و الفضل العب��اس" املنضوية 
ضمن فصائل احلش��د الشعبي، بإعان 
حل نفسها، تلتها دعوة من زعيم التيار 
الص��دري مقت��دى الص��در ألتباعه من 
"سرايا الس��ام"، بتسليم أسلحتهم 

إلى احلكومة العراقية.
مل��ف عل��ى أهميته، ال ي��زال حتى اآلن 
على طاول��ة احل��وارات واملفاوضات بني 
األحزاب الشيعية وقادة احلشد، والقائد 
العام للقوات املسلحة، حيدر العبادي، 
واألخي��ر ميلك زمام أمر ه��ذه الفصائل، 
وفق القانون اخلاص بها، والذي ش��رعه 

البرملان العراقي قبل أشهر.
غي��ر أن مراقب��ني يرجح��ون ض��م عدد 
من فصائل احلش��د الش��عبي لألجهزة 
األمني��ة، وهذا ما بدا جلي��ا في حديث 
املتح��دث باس��م وزارة الدف��اع وخلية 
اإلع��ام احلرب��ي، يحيى رس��ول، بقوله: 
“فيما يتعلق بفصائل احلشد الشعبي، 
فقد صادق البرمل��ان على قرار ضم هذه 
الفصائ��ل إل��ى املنظومة العس��كرية 

اخلاضع��ة ألوامر القائد الع��ام للقوات 
املسلحة”.

  إس��تراتيجية "داعش" باملناطق التي 
احتلها خلفت دمارا إنس��انيا وعمرانيا 
كبيري��ن، حت��ى أن األمني الع��ام جمللس 
الوزراء العراقي، مهدي العاق، لم يخف 

أن إعادة النازحني وإعمار البنى التحتية، 
ميثان التحدي األبرز جمللس الوزراء.

وقال ع��اق إّن "عدد النازح��ني بلغ، في 
الفت��رة الفاصل��ة ب��ني احت��ال داعش 
العراق وحتريره منها، نحو 5 مايني و300 
أل��ف نازح، جنحن��ا بإع��ادة 50 % منهم 

حتى اآلن".
وتاب��ع: "أس��تطيع الق��ول أن 90 % من 
س��كان تكري��ت، و75 % م��ن الفلوجة، 
و75 % من الرم��ادي، عادوا، ولدينا خطة 
إلع��ادة 85 % م��ن النازحني ف��ي 2018، 
وذلك عب��ر توفير اخلدمات األساس��ية، 

وهذا يحتاج عما قد يس��تغرق ق من 3 
إلى 6 أشهر".

وفي ما يتعل��ق بعمليات إعادة اإلعمار، 
يعتق��د العاق أن "املش��وار طويل، وقد 

يتطلب األمر سنوات وأمواال طائلة".
واعتب��ر أّن "اس��تراتيجية داعش كانت 

تق��وم على تدمير البن��ى التحتية قبل 
مغادرت��ه، م��ا يعن��ي أن إع��ادة اإلعمار 
حتتاج مبالغ كبيرة وسنوات من العمل 
الدؤوب، وحاليا يجري استكمال املسح 

امليداني باملناطق احملررة".
وقريبا، قال املس��ؤول إنه س��يتم إعان 
نتائج املس��ح، للوقوف على مس��توى 

التأهيل املطلوب.

مؤشرات ايجابية
كم��ا أعلن العاق أن ب��اده تعتزم عقد 
مؤمت��ر دولي إلعادة إعمار املناطق احملررة، 
تس��تضيفه دولة الكويت ف��ي فبراير/ 

شباط 2018.
في األثناء، تس��عى احلكوم��ة العراقية 
إلى معاجل��ة تفاصيل إنس��انية أخرى، 
بينه��ا م��ا يتعل��ق باآلث��ار االجتماعية 
والنفس��ية التي خلفه��ا التنظيم في 
املناط��ق الت��ي كان قد فرض س��طوته 

عليها.
وبحس��ب العاق، ف��ان احلكومة تعمل 
عل��ى وضع خط��ط كبي��رة لتنفيذ ما 
حي��ث  اجملتمعي��ة،  باملصاحل��ة  يع��رف 
وضع��ت برامج ف��ي محافظ��ة صاح 
الدي��ن وفي مناط��ق أخرى، إل��ى جانب 
خط��ة إلج��راء مصاحل��ات مجتمعي��ة 
في بعض مناطق األنبار، كما تس��تعّد 

إلعان مؤمتر للمصاحل��ة اجملتمعية في 
سهل نينوى

جميع املؤشرات التي ترسلها احلكومة 
موق��ف  وعززه��ا  إيجابي��ة،  العراقي��ة 
مجل��س األم��ن الدول��ي بإع��ان خروج 
العراق من البند السابع نهائيا إيجابية، 
ففي التاسع من اجلاري، أعلنت اخلارجية 
العراقية أن مجلس األمن الدولي صوت 
باإلجماع على إخراج الباد من الفصل 
الس��ابع، في إطار عقوبات أممية فرضت 
عليه��ا إث��ر غ��زو الكويت ع��ام 1990، 
ومع ه��ذا يواجه الع��راق حتديات امنية 
احمللل  واجتماعية حس��ب  وسياس��ية 
السياسي احمد األبيض الذي يرى ان " 
هنالك حاجة الى مشروع وطني جامع 
بوس��عه تخفيف اخملاوف، ومتكن العراق 
من البدء ببناء مؤسس��ات الدولة التي 

تكون راعية لكل أبنائها".
األبي��ض تطرق أيضا إل��ى حتديات أخرى 
معق��دة للغاية، وحتتاج حل��وال ناجعة، 
وفق رأيه، مث��ل "أزمة األكراد واحلكومة 
االحتادي��ة الت��ي ق��د تتحول إل��ى أزمة 
التدخ��ات  ومش��كلة  اجتماعي��ة، 
اخلارجي��ة، وخصوص��ا التأثي��ر اإليراني 
على الس��احة العراقية، واألزمة املالية 

والفساد".
وبخصوص "الفس��اد"، سبق للعبادي، 

في أكثر من مناس��بة اإلش��ارة إلى أن 
وجهة حربه القادمة س��تكون الفساد 
وإعادة األموال العامة املس��روقة، فقد 
جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  
بعي��د االنتصار عل��ى داعش تصريحات 
س��ابقة ع��ن ح��رص احلكوم��ة عل��ى 
القضاء على الفس��اد في مؤسس��ات 
الدول��ة، غي��ر ان��ه رب��ط هذه امل��رة بني 
الفساد وداعش ومبا يعني ان احلرب ضد 
الفس��اد لن تقل ض��راوة عن احلرب ضد 
اإلره��اب، العبادي ق��ال:" املعركة ضده 
لن تتوقف و سنكسبها مثلما كسبنا 

املعركة ضد اإلرهاب".

عدد هائل من املقابر
عناص��ر م��ا يس��مى بتنظي��م الدولة 
اإلس��امية - داع��ش هاجم��ت العراق 
مطلع حزيران من س��نة 2014 واحتلت 
ف��ي التاس��ع من��ه املوصل، ثان��ي مدن 
الع��راق، لتحت��ل فيم��ا بعد ع��ددا من 
احملافظ��ات العراقي��ة في س��عي منها 
لتش��كيل ما يس��مى بخاف��ة الدولة 
اإلس��امية، ومارس��ت تل��ك العناصر 
ش��تى أن��واع البربري��ة فدم��رت مدن��ا 
بكاملها، وخلفت من بعدها عش��رات 
االالف م��ن الضحاي��ا، فق��د كش��فت 
مؤسس��ة الش��هداء احلكومي��ة ع��ن 

وج��ود أكثر م��ن 125 مقب��رة جماعية 
في العراق لضحايا العمليات اإلرهابية 
الت��ي نفذها تنظيم��ا القاعدة وداعش 

منذ عام 2003.
وقال مس��ؤول دائ��رة املقاب��ر اجلماعية 
في املؤسس��ة ضياء ك��رمي في تصريح 
صحفي إن هناك مواقع تضم أكثر من 
مقب��رة جماعي��ة مثل موقع س��بايكر 
ال��ذي يض��م 14 مقب��رة، وموقعني في 

احلويجة يضمان 36 مقبرة جماعية.
حق��وق  مفوضي��ة  باس��م  املتح��دث 
اإلنس��ان العراقي��ة عل��ي البياتي قال 
أيض��ا إن ع��دد املقاب��ر اجلماعي��ة منذ 
س��يطرة داعش على مناطق في الباد 
بل��غ 74 مقبرة، مش��يرا إل��ى أن الرقم 
قابل للزيادة بس��بب عدم متكن اجلهات 

املعنية من فتح جميع املقابر.
وأوضح أن مقبرة معسكر سبايكر في 
محافظة صاح الدين ومقبرة منطقة 
اخلس��فة جنوب املوصل تضمان العدد 
األكبر من جثث ضحاي��ا اإلرهاب والتي 

قدرها باآلالف.
النائب عن قضاء س��نجار حجي كندور 
خل��ف أكد وج��ود 11 مقب��رة جماعية 
ف��ي قرية كوج��و وخم��س مقابر أخرى 
في قرية حردان لم يتم الكش��ف عنها 

حتى اليوم.

العراق يلج 2018 منتصرا..

القضاء على الفساد.. الصفحة الثانية للحرب ضد اإلرهاب

القوات العراقية حتتفل بالنصر على »داعش«

اجتماع سابق جمللس الوزراء
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أعلنت قيادة 
العمليات 
المشتركة بدءها 
بعملية أمنية 
في محافظة 
كركوك 
تهدف إلى 
فرض سيطرة 
الحكومة 
االتحادية على 
المحافظة 
واستعادة 
المرافق الحيوية 
بها.

وقالت القيادة 
في بيان لها 
إن »قوات من 
الفرقة المدرعة 
التاسعة، 
وقوات الرد 
السريع التابعة 
لوزارة الداخلية 
ومكافحة 
اإلرهاب والحشد 
الشعبي بدأت 
التقدم باتجاه 
مدينة كركوك 
لفرض سيطرة 
الحكومة 
االتحادية 
انطالقا من 
ناحية تازا جنوب 
المحافظة«.

أعلن العالق أن 
بالده تعتزم 
عقد مؤتمر 
دولي إلعادة 
إعمار المناطق 
المحررة، 
تستضيفه دولة 
الكويت في 
فبراير/ شباط 
.2018
في هذه األثناء، 
تسعى الحكومة 
العراقية إلى 
معالجة تفصيالت 
إنسانية أخرى.

بغداد - أسامة نجاح:

بإع��ان رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العب��ادي نهاي��ة تواجد داع��ش في يوم 
9 من ش��هر كانون الثاني على أراضيه 
يودع العراقيون ع��ام 2017 الذي يعتبر 
ع��ام االنتصار والتضحية والس��يطرة 
على كامل األراض��ي العراقية ليعطي 
بذلك شارة انتهاء حرب استغرقت نحو 
3 أعوام لتحرير محافظات صاح الدين 
واألنب��ار ونين��وى وبعض امل��دن والقرى 

احمليطة بها.
وراهنت الكثير م��ن األطراف الداخلية 
واالقليمية عل��ى صعوبة حترير املناطق 
التي س��يطرت عليها مجاميع داعش 
االرهابي��ة ولكن الق��وات االمنية بكل 
احلش��د  ابن��اء  ومبس��اندة  صنوفه��ا 
الشعبي كانت لهم كلمتهم وإرادتهم 
ف��ي املعركة بعد انط��اق عملية حترير 
مدينة املوصل منذ املرحلة االولى وهم 
كلهم اصرار وعزمية على حتقيق النصر 
وسحق االرهاب وفرض سيطرتهم على 
االرض على الرغم من اس��تغال داعش 
للمدنني كدروع بشرية اال ان التخطيط 
الصحي��ح والصب��ر اثبت جن��اح قواتنا 
وتخطيه��ا كل العقب��ات التي وضعت 
من اجل تأخير النصر على دولة اخلرافة 
لك��ن رجالن��ا االبطال قطعوا الش��ك 
باليقني وانتصرت ارادتهم وهزمت دولة 
اخلرافة وهذا االنتصار امنا هو فاحتة خير 
للقضاء على كل التنظيمات االرهابية 
وم��ن يقوده��ا وميوله��ا داخ��ل العراق 

وخارجه .
ان حترير مدن العراق املغتصبة من قبضة 
داع��ش لم يأت جزاف��ا امنا كان حصيلة 
للعملي��ات  الصحي��ح  التخطي��ط 
العسكرية والتضحيات اجلسيمة التي 
قدمه��ا ااالبطال في س��احات املعارك 
ولوال هذه الدماء ملا حتررت االرض وعليه 
يج��ب ان نحاف��ظ على النص��ر وعدم 
التس��اهل مع االرهابي��ني وقطع طرق 
اإلمدادات والس��يطرة عل��ى احلدود مع 

دول اجلوار ملنع تسللهم .
عام 2017 ش��هد انكس��ارا لش��وكة 
التنظيم املتطرف فى كل أنحاء العراق 
وأنه��ت الق��وات األمنية والعس��كرية 
بكاف��ة صنوفه��ا فض��ا عن احلش��د 
كاف��ة  ف��ي  والعش��ائري  الش��عبي 
احملافظات األسطورة الزائفة للتنظيم 
االرهابي وحررت العديد من املدن والقرى 
التى استحوذ عليها داعش فى األعوام 

املاضية .
هنا رصد للمعارك الفاصلة التى أنهت 

أسطورة داعش وشتت وهم اخلافة
  

مقدمات النصر
ف��ي 31 آذار ع��ام 2015، أعلنت القوات 
العراقي��ة اس��تعادة مدين��ة تكري��ت 
160 كيلومت��راً  الواقع��ة عل��ى بع��د 

شمال بغداد بعد أن شنت أكبر عملية 
لها ضد داعش منذ ش��ن التنظيم في 
حزيران ع��ام 2014 هجوم��ا مكنه من 
االستياء على مس��احات واسعة من 

الباد.
وف��ي 13 تش��رين الثان��ي  ع��ام 2015، 
استعادت القوات العراقية والبيشمركة 
مدعوم��ة بغارات جوية ش��نتها قوات 
س��نجار،  مدين��ة  الدول��ي  التحال��ف 
شمال العراق، من أيدي داعش، قاطعة 
اس��تراتيجياً يستخدمه  بذلك طريقاً 
اإلرهابيون ب��ني العراق وس��ورية. وكان 
التنظي��م ق��د اس��تولى عل��ى قضاء 
س��نجار، في آب 2014، وارتكب فظائع 

بحق سكانه األيزيديني.
ف��ي 9 ش��باط 2016، مت حتري��ر مدين��ة 
الرم��ادي، عل��ى بع��د 100 كل��م غرب 
العاصم��ة بغ��داد، والت��ي كان��ت حتت 

سيطرة داعش منذ أيار 2015.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة، 
حترير مدينة الرمادي من عصابات داعش 
االرهابية والتي تعتبر ثاني أكبر مدينة 
اس��تولى عليها االرهابيون بعد مدينة 

املوصل في حزيران 2014.
وكان��ت داع��ش ق��د احتل��ت الرم��ادي 
مرك��ز محافظة االنبار ف��ي 17 من ايار 
2015 وذل��ك بعد متدده��ا ملناطق اخرى 
في ش��مال وغرب الع��راق بعد دخولها 

املوصل.
واس��تطاعت الق��وات االمنية اخملتلفة 
بعد معارك طويلة اس��تمرت الش��هر 
من اس��تعادة مركز الرمادي في 28 من 
كان��ون االول املاض��ي وتواصل تقدمها 
لباقي املناطق وحترير االهالي احملتجزين 

الذين تتخذهم داعش كدروع بشرية.
وتعد خسارة داعش للرمادي أكبر ضربة 
لإلرهابي��ني م��ا يدل��ل عل��ى فقدانهم 
القوة واملواجهة امام القوات العراقية 
واحلشد الشعبي وابناء العشائر بدعم 

الطيران العراقي والتحالف الدولي.
وذك��ر بي��ان للعمليات املش��تركة انه 
مت حترير مناط��ق، الس��جارية، وجويبة، 
وحصيبة الش��رقية، واملناطق احمليطة 
به��ا، وه��ي بذل��ك تت��م عملي��ة حترير 

الرمادي بالكامل.
كم��ا أعلنت عن فتح طري��ق الرمادي - 
بغداد املار عبر اخلالدية ش��رقي االنبار، 

مؤكدة حترير الرمادي بكل محاورها.
وعزا الفريق أول الركن، طالب ش��غاتي 
الكناني، رئيس جهاز مكافحة االٍرهاب، 
القوة األساسية بعملية حترير الرمادي 
االنتصارات ف��ي املدينة الى »التدريبات 
والتقنيات اجلدي��دة التي كان لها أبعد 
األثر في التح��ول امليداني باملعارك في 

الرمادي«.
ف��ي 26 حزي��ران 2016، أعل��ن اجلي��ش 
العراقي حترير مدينة الفلوجة، 50 كلم 
غ��رب بغداد، بالكامل، بعد ش��هر على 
شن هجومه على املدينة الواقعة حتت 
س��يطرة داع��ش منذ األول م��ن كانون 

الثاني 2014.
وأعلن ذلك قائد عمليات حترير الفلوجة 
عبد الوهاب الساعدي األحد 26 حزيران  
، انته��اء العملي��ات العس��كرية ف��ي 
املدينة بالكام��ل وحتريرها من مجاميع 
الق��وات  االرهاب��ي م��ن قب��ل  داع��ش 

العراقية.
العملي��ات  إن«  الس��اعدي  وق��ال 
العس��كرية انتهت بتحرير حي اجلوالن 
ش��مالي مدين��ة الفلوج��ة وتطهي��ر 
اجملمع احلكومي وسط مدينة الفلوجة 
بالكام��ل من اجملامي��ع االرهابية ، ورفع 
العلم العراقي فوق مبانيها ، فيما أكد 
بأن« القوات االمنية حررت مستشفى 
الفلوجة العام بعد تطويقها من جميع 
اجله��ات ، مش��يرا الى » مقت��ل 1800 

إرهابي خال عملية حترير املدينة«.
الق��وات  ط��ردت   ،2016 آب   25 وف��ي 
العراقي��ة داع��ش م��ن قاع��دة القيارة 
اجلوية واستعادت الناحية، وهي مدينة 
تتمتع مبوقع ه��ام وذلك متهيداً ملعركة 
حترير املوصل أب��رز معاقل التنظيم في 

العراق.

عمليات معقدة
وحقق��ت الق��وات العراقي��ة مدعومة 
بالتحال��ف الدول��ي تقدم��ا جديدا في 
املوصل  املمهدة الس��ترجاع  عملياتها 
التي ترزح حتت س��يطرة تنظيم الدولة 
اإلس��امية داعش إذ فرضت سيطرتها 
الكاملة على ناحية القيارة بعد معارك 

طاحنة استمرت عدة أيام.
وقال قائ��د عمليات نين��وى اللواء جنم 
اجلبوري إن« معارك طاحنة انتهت بقتل 
70 من داعش والس��يطرة التامة على 

الناحية من احملورين اجلنوبي والغربي«.
ف��ي 22 أيل��ول 2016  أعلن��ت قي��ادة 
العمليات املشتركة رسميا حترير قضاء 
الشرقاط بالكامل من سيطرة تنظيم 
داع��ش اإلرهابي ، فيما بينت ان القوات 
األمني��ة متكنت من حترير القضاء خال 
72 س��اعة  ، مش��يرة الى ان« القضاء 
يحظ��ى بأهمي��ة اس��تراتيجية كبرى 
بالنس��بة ملعركة املوص��ل كونها تقع 
على طريق اإلمداد الرئيسي إلى بغداد 
الت��ي تبع��د عنها مس��افة 260 كيلو 

مترا.
وذك��رت هيئ��ة احلش��د العش��بي عن 
بدء الق��وات األمنية ومقاتلي احلش��د 
الش��عبي بتفكيك العج��ات واملباني 
املفخخة ورفع العبوات الناس��فة في 

قضاء الشرقاط بعد حتريره بالكامل .
وع��د قائد عمليات ص��اح الدين، حترير 
قضاء الش��رقاط بأنه سيكون مفتاحا 
لتحري��ر مدينة املوص��ل وباقي املناطق 

من اإلرهاب .
الدي��ن  قائ��د عملي��ات ص��اح  وق��ال 
الفريق الركن جمعة عناد إن »سهولة 
حتري��ر قضاء الش��رقاط كانت بس��بب 
احلصار ال��ذي فرضته الق��وات األمنية 

عل��ى داع��ش«، مبين��ا إن »القطع��ات 
العس��كرية جعل��ت تنظي��م داع��ش 
اإلرهابي في الش��رقاط تنه��ار قبل بدأ 

املعركة مما سهل حتريرها«.
وأضاف قائد العمليات في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن »عملية 
حترير ناحية القيارة كانت بوابة لتحرير 
ع��دد م��ن املناط��ق وحتري��ر الش��رقاط 
سيكون مفتاحا لتحرير مدينة املوصل 
وبقي��ة املناطق«، الفتا إلى إن »احلويجة 
سيتم حتريرها من دون أي مقاومة كون 

داعش انهار«.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة، 
حترير قضاء الشرقاط شمالي محافظة 
ص��اح الدي��ن، بالكامل م��ن عصابات 
داع��ش االرهابية بع��د يومني فقط من 

انطاق عملية التحرير.
وقال املتحدث باسم العمليات العميد 
يحي��ى ان« العملي��ة اش��تركت فيها 
»قطع��ات اجليش العراق��ي من الفرقة 
٩ والفرق��ة ١٦ والفرقة ١٥ ولواء ٥١ من 
احلش��د الش��عبي وبإس��ناد نوعي من 
الق��وة اجلوي��ة وطيران اجلي��ش وطيران 
التحال��ف الدول��ي وخ��ال ٧٢ س��اعة 
خاضت قواتنا املس��لحة فيها معركة 

نوعي��ة خاطفة تكلل��ت بتحرير قضاء 
الشرقاط بالكامل ورفع العلم العراقي 
عل��ى املق��رات احلكومي��ة فيه وس��ط 
تهليل واستبش��ار األهال��ي وتأييدهم 
بعد هزمي��ة عصابات داع��ش االرهابية 

وتكبيدها خسائر فادحة«.

مؤشرات النصر الكبير
تقع مدينة املوصل في ش��مال العراق، 
وه��ي ثان��ي أكب��ر مدين��ة عراقية بعد 
العاصم��ة بغداد. خرجت عن س��يطرة 
احلكوم��ة منذ أكثر من ثاثة س��نوات، 
م��ن  داع��ش  تنظي��م  متك��ن  بعدم��ا 
احتاله��ا، ف��ي حزي��ران 2014. وب��دت 
معركة حتريرها، العنوان األبرز ملواجهة 
التنظي��م اإلرهاب��ي وهزميت��ه. هنا أبرز 

محطات تلك املعركة:
24 آذار 2016 بدأت احلملة العس��كرية 
املوص��ل.  ملعرك��ة  متهي��دا  الطويل��ة 
بع��د اس��تعادة الرم��ادي، آالف اجلن��ود 
العراقيني يجتمعون في قاعدة مخمور 
العس��كرية جن��وب املوصل ويش��نون 
حمل��ة على امتداد أش��هر الس��تعادة 

القرى احمليطة باملدينة.
16 تش��رين األول 2016  أعل��ن رئي��س 

ال��وزراء العراقي حيدر العبادي انطاقة 
عملي��ة “قادم��ون ي��ا نين��وى” لتحرير 
مدين��ة املوصل وتوع��د بالقصاص من 
العصابات اإلرهابية بعد التحرير، داعيا 
أهالي املدينة للتعاون من اجل حس��م 

املعركة سريعا.
وأض��اف العب��ادي«إن الق��وة التي تقود 
عملي��ة التحري��ر ه��ي ق��وات اجلي��ش 
الباس��لة والش��رطة الوطني��ة وه��م 
املدين��ة لتحريرها  الذي��ن س��يدخلون 

وليس غيرهم ».
وعب��ر خط��ط محكمة ب��دأت عملية 
التحري��ر، وتوال��ت األخبار الت��ي أفادت 
للمدني��ني  آمن��ة  مم��رات  بتخصي��ص 
وبتنام��ي اع��داد قتلى داع��ش وتهريب 
اغلبهم لعوائلهم م��ن مدن وقصبات 

املوصل.
تتحررواح��دة  املناط��ق  ب��دأت  وروي��دا 
تلو األخ��رى بالزحف املقدس املس��اند 
بالقوة اجلوي��ة العراقية وطيران اجليش 
العراقي وطيران التحالف الدولي التي 
واصل��ت ضرباتها الدقيق��ة على كافة 
مقرات داعش ومعس��كراته في مدينة 
املوص��ل«، فدمرت طي��ران القوة اجلوية 
والتحال��ف الدولي، أكثر م��ن 43 هدفاً 

ملق��رات عصابات داع��ش اإلرهابية في 
مدين��ة املوص��ل، بعد تدمي��ر اخلطوط 
الدفاعي��ة وثكن��ات ومخ��ازن عتاد في 

لداعش املوصل« .

تواريخ مهمة
1 تشرين الثاني 2016 اجليش العراقي 
يعل��ن الدخول إلى مدين��ة املوصل من 
الش��رق ألول م��رة من��ذ اقتحامها من 

قبل داعش .
29 كان��ون األول 2016 إع��ان انطاقة 
املرحل��ة الثانية الس��تعادة )الس��احل 

األيسر( من املوصل.
24 كان��ون الثان��ي 2017 أعل��ن رئيس 
جه��از مكافح��ة االره��اب الفريق اول 
ركن طاب ش��غاتي الكنان��ي، ان قوات 
مكافحة اإلرهاب دم��رت اكثر من 300 
س��يارة ملغومة خال حترير الس��احل 

االيسر من املوصل .
وقال شغاتي ان »قوات جهاز مكافحة 
االرهاب س��يطرت وبشكل كامل على 
الس��احل االيس��ر ملدين��ة املوصل بعد 
حتريره من ارهابيي داعش  ، الفتا الى ان 
القوات متكنت من قتل اكثر من 3 أالف 
م��ن ارهابي��ي من داعش وإحب��اط اكثر 

م��ن 300 عجل��ة مفخخ��ة للتنظيم 
اإلرهابي«.

وبني ان »قواته فرضت الس��يطرة على 
الس��احل االيس��ر في مدين��ة املوصل، 
بعد جناحها بتطبيق قواعد االش��تباك 

ومراعاة حقوق االنسان.
19 ش��باط 2017 أعل��ن القائ��د العام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي، فجر 
األح��د عن انطاق صفح��ة جديدة من 
لتحرير  يانين��وى«  »قادم��ون  عملي��ات 

اجلانب االمين من املوصل.
10 مت��وز 2017 أعل��ن العب��ادي حتري��ر 
املوصل بالكام��ل بعد حتريره امينها من 
مجاميع داعش االرهابية بعد السيطرة 
عل��ى جام��ع الن��وري ال��ذي كان يعتبر 
مركز خاف��ة داعش ومق��ر خليفتهم 

البغدادي .
20 أب 2017 اعلن القائد العام للقوات 
انط��اق  العب��ادي،  حي��در  املس��لحة 
عملي��ة حتري��ر قض��اء تلعفر، مش��يرا 
الى ان ، الش��عب العراقي توحد حملاربة 

»الدواعش« وحترير اراضيه.
عملي��ات  قائ��د  أعل��ن   2017 آب   31
/ قادم��ون ي��ا تلعف��ر / الفري��ق الركن 
عبد االمير رش��يد ي��ار اهلل، عن مقتل 

اكث��ر م��ن 2000 إرهابي وأكث��ر من 50 
انتحاري��اً وتدمي��ر وتفكيك 77 س��يارة 
مفخخ��ة وتفجير 990 عبوة ناس��فة 
خال عمليات حترير تلعفر من سيطرة 
تنظي��م داع��ش للفترة من العش��رين 

ولغاية الثاثني من شهر أب .
21 أيلول 2017 أنطلقت عمليات حترير 

احلويجة شمال محافظة كركوك.
27 أيل��ول 2017 أعلن��ت خلية اإلعام 
العملي��ات  لقي��ادة  التابع��ة  احلرب��ي 
املش��تركة عن مقت��ل 557 عنصرا من 
داع��ش وحترير 103 مناط��ق وقرى خال 

معركة حترير القضاء.
5 تشرين األول 2017 أعلن رئيس الوزراء 
العراقي القائد العام للقوات املسلحة 

العراقية حيدر العبادي حترير احلويجة.
وق��ال في مؤمت��ر صحافي م��ع الرئيس 
الفرنس��ي إميانويل ماكرون: »أستطيع 
أن أزف بش��رى إل��ى جمي��ع العراقيني 
والقوات املس��لحة العراقي��ة، وجميع 
محبي السام وشركائنا في التحالف 
الدول��ي وم��ن عانوا من اإلره��اب، حترير 
مدينة احلويج��ة مت على أي��دي القوات 

العراقية«.
وكان��ت القوات العراقي��ة بدأت في 21 

أيلول عملياتها العس��كرية الستعادة 
 230 بع��د  عل��ى  الواقع��ة  احلويج��ة 

كيلومترا شمال شرق بغداد.
بي��د  احلويج��ة  منطق��ة  وس��قطت 
التنظي��م املتطرف في حزي��ران 2014 
إل��ى جانب املوص��ل التي اس��تعادتها 
الق��وات العراقي��ة في مت��وز بدعم من 
طيران التحالف الدولي بقيادة الواليات 

املتحدة.
19 أيلول 2017 أعلنت قيادة العمليات 
املشتركة انطاق العمليات العسكرية 

لتحرير قضاء عنه غرب مدينة االنبار.
قائ��د  نائ��ب  أعل��ن   2017 أيل��ول   21
العمليات املش��تركة العراقية الفريق 
الرك��ن عب��د األمير ي��ار اهلل ، عن حترير 
قض��اء عن��ة غرب��ي محافظ��ة األنبار 
بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوق 

مبانيه.
وق��ال ي��ار اهلل ف��ي بيان��ه إن “قطعات 
عملي��ات اجلزي��رة املتمثل��ة بقطع��ات 
فرقة املش��اة الس��ابعة واللواء املشاة 
اآللي 30 الفرقة اآللية الثامنة واحلشد 
العش��ائري حرروا قض��اء عنة بالكامل 

ورفعوا العلم العراقي على مبانيه.
وأكدت قيادة عمليات اجلزيرة ، عن تقدم 
سريع حترزه القوات األمنية بعد انطاق 
لتحرير منطقة  العسكرية  العمليات 
ال��دوالب غربي محافظ��ة االنبار، فيما 
اشارت قيادات في احلشد الشعبي في 
االنبار بان العمليات العسكرية شارك 
فيه��ا مقاتلي م��ن العش��ائر االنبارية 
والفرقة الس��ابعة لتطهير اخر معقل 

في جنوب نهر الفرات ».
16/تش��رين الثاني 2017 اعلنت قيادة 
العملي��ات املش��تركة بدأه��ا بعملية 
أمنية في محافظة كركوك تهدف إلى 
فرض س��يطرة احلكومة االحتادية على 
احملافظة واستعادة املرافق احليوية بها.

وقال��ت القيادة في بي��ان لها إن »قوات 
من الفرق��ة املدرعة التاس��عة، وقوات 
الرد الس��ريع التابعة ل��وزارة الداخلية 
ومكافحة اإلرهاب واحلش��د الش��عبي 
ب��دأت التقدم باجت��اه مدين��ة كركوك 
لف��رض س��يطرة احلكوم��ة االحتادي��ة 
جن��وب  ت��ازا  ناحي��ة  م��ن  انطاق��ا 

احملافظة«.
وأوضح البيان أن »مئات العربات املدرعة 
ضمنه��ا دبابات وناق��ات جند تقدمت 
باجتاه مواقع وجود قوات البيشمركة«.

ولفت إلى أن »الق��وات االحتادية دخلت 
منطقة احلي الصناعي ومعسكر خالد 
اللذي��ن كان��ا يخضعان حتت س��يطرة 
قوات البيشمركة )قوات إقليم شمال 

العراق( من دون أي مقاومة«.
وأض��اف البي��ان أن »وح��دات أخرى من 
قوات اجليش العراقي واحلشد الشعبي 
تقدم��ت باجت��اه اآلب��ار النفطي��ة ف��ي 
كرك��وك وس��يطرت عليه��ا بش��كل 

كامل«.
وأعلن��ت قي��ادة العمليات املش��تركة 

، ع��ن إكمال ما تبقى م��ن فرض األمن 
في كركوك بعد انس��حاب اغلب قوات 
البيش��مركة م��ن املقرات الرئيس��ية 
املتواجدة ف��ي املناطق املتن��ازع عليها 
وجعلها حتت سيطرة احلكومة االحتادية 
، فيم��ا أش��ارت اللجن��ة األمني��ة في 
محافظ��ة ديالى الى س��يطرة القوات 
األمني��ة عل��ى كام��ل ناحي��ة جلوالء 

وخانقني في محافظة ديالى .
وقال��ت قي��ادة عملي��ات ف��رض األمن 
بكرك��وك ف��ي بي��ان للخلي��ة تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، 
ان »قواته��ا متكن��ت من إكم��ال فرض 
األم��ن ملا تبقى من احملافظة«، مش��يرة 
إل��ى إن »املناط��ق ش��ملت قضاء دبس 
وناحي��ة امللتقى وحقل خباز وحقل باي 

حسن الشمالي وباي حسن اجلنوبي«.
وأضاف��ت القيادة ان »الق��وات األمنية 
متكنت أيضا من االنتش��ار والس��يطرة 
على خانقني وجلوالء في ديالى وقضاء 
مخمور وبعشيقة وسد املوصل وناحية 
العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة 
وبع��ض املناطق في س��هل نينوى في 

محافظة نينوى«.
أعلن��ت    2017 الثان��ي  تش��رين   17
القوات العراقية أقتحام قضاء القائم 

في صحراء االنبار الغربية .
أعلن��ت   2017 الثان��ي  تش��رين   23
عمليات تطهير أعالي الفرات واجلزيرة، 
ع��ن انط��اق عملي��ات حتري��ر مناطق 
اجلزي��رة ب��ني محافظات ص��اح الدين 

ونينوى واالنبار.
وقال��ت قائ��د العملي��ات الفريق قوات 
خاصة الركن عبد االمير رشيد يار اهلل 
في بي��ان ل��ه ان »قوات اجلي��ش وقوات 
بعملي��ة  الش��عبي ش��رعت  احلش��د 
واسعة لتطهير مناطق اجلزيرة الكائنه 
بني محافظ��ات )صاح الدين - نينوى - 

االنبار(«.
واض��اف ي��ار اهلل ان »العملي��ة ج��اءت 
ضم��ن املرحل��ة الثاني��ة م��ن عمليات 

تطهير اجلزيرة واعالي الفرات«.
واحلش��د  االمني��ة  الق��وات  ان  يذك��ر 
املناط��ق  جمي��ع  ح��ررت  الش��عبي 
السكنية في محافظات االنبار وصاح 
الدي��ن وديالى وكرك��وك ونينوى، والتي 
كانت خاضعة حتت س��يطرة »داعش«، 
م��ا دفع بعناصر التنظي��م الى اللجوء 

ملناطق اجلزيرة في هذه احملافظات.
3كان��ون االول 2017 أعلن��ت الق��وات 
العراقي��ة حتري��ر قض��اء القائ��م ف��ي 
صح��راء غرب الب��اد، منهي��ة املرحلة 
األولى من دح��ر داعش في آخر معاقله 
بالع��راق فض��ا ع��ن اكتم��ال تطهير 
جزي��رة اخلالدي��ة بالكامل م��ن داعش 
اإلجرام��ي, مش��يرة إل��ى ، مقتل عددا 
كبي��را م��ن اإلرهابي��ني وتدمي��ر مراكز 
القي��ادة والس��يطرة لداعش اإلجرامي 
خ��ال املع��ارك ، فيم��ا أعل��ن مجلس 
اخلالدي��ة عن مقتل 800 عنصر من زمر 

داعش أثناء عملية التطهير .
وهنأ القائ��د العام للقوات املس��لحة 
بالس��يطرة على القض��اء و«حتريره في 
فت��رة قياس��ية«، بعدما ب��دأت القوات 
العراقي��ة مدعوم��ة بفصائل احلش��د 
الشعبي اقتحام املنطقة بعد ساعات 
قليلة من بدء عملية اقتحام املنطقة.

9 كان��ون األول 2017 بع��د نح��و ع��ام 
من انطاق العمليات العس��كرية من 
املوصل في ش��مال العراق، أعلن رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي س��يطرة 
قوات��ه »بش��كل كام��ل« عل��ى احلدود 
الس��ورية العراقي��ة، مؤك��دا »انته��اء 

احلرب« ضد تنظيم داعش.
وسيطر تنظيم داعش عام 2014 على 
م��ا يقارب ثلث مس��احة الع��راق، بعد 
اجتياح��ه ملناط��ق واس��عة في��ه وفي 

سورية اجملاورة.
وقال العبادي خال افتتاح مؤمتر اإلعام 
الدولي في بغداد إن »قواتنا س��يطرت 
بش��كل كامل عل��ى احلدود الس��ورية 
العراقي��ة ومن هنا نعل��ن انتهاء احلرب 

ضد داعش«.
أن  العراق��ي  ال��وزراء  رئي��س  وأض��اف 
»معركتنا كان��ت مع الع��دو الذي أراد 
أن يقت��ل حضاراتن��ا، ولكنن��ا انتصرنا 
بوحدتن��ا وعزميتن��ا«، مش��يرا إل��ى أن 
ه��ذا االنتصار ه��و انتص��ار للمنطقة 

بالكامل. 
املتحدث باس��م وزارة الدف��اع العقيد 
حتس��ني اخلفاجي أوضح من جانبه ، أن 
إعان العبادي يعني أنه »عس��كريا، ال 
وج��ود إطاق��ا للتنظيم��ات اإلرهابية 
ومنها داعش على األرض«، لكنه أش��ار 
إلى إمكانية وجود بعض اخلايا النائمة 

أو بعض املتشددين الفارين.
العملي��ات  أن«  املتح��دث  وأك��د 
االستخباراتية ستستمر للقضاء على 

باقي »اخلايا اإلرهابية النائمة«.
وقال قائد القوة اجلوية اللواء أنور حمه 
أمني ل�«راديو س��وا« إن القيادة ستنفذ 
واس��تخباراتية  لوجس��تية  عملي��ات 

»لبسط األمن ومسك األرض«.
وذك��ر أم��ني أن طيران اجلي��ش نفذ آخر 
طلع��ة قتالية على احلدود مع س��ورية 
اجلمعة أس��فرت عن مقتل 16 عنصرا 

من داعش.
وأص��درت قي��ادة العمليات املش��تركة 
العراقية بيانا أعلنت فيه متكن القوات 
العراقي��ة من »حترير اجلزي��رة بني نينوى 
واألنبار بإسناد طيران اجليش ... ومتسك 
احلدود الدولية العراقية السورية شمال 
الفرات م��ن منطقة الرمان��ة حتى تل 

صفوك على طول 183 كيلومترا«.
وحسب البيان، »مت إكمال حترير األراضي 
العراقي��ة كاف��ة م��ن براث��ن عصابات 
قواتن��ا  وأحكم��ت  اإلرهابي��ة  داع��ش 
البطلة سيطرتها على احلدود الدولية 

العراقية السورية بالكامل .

2017 من أهم سنوات التأريخ العراقي

تحرير ثلثي العراق من براثن أعتى عصابة إرهابية عرفها العالم
مدن العراق تحررت بفعل التخطيط السليم والتضحية بالنفس
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متابعة ـ الصباح الجديد :

وصل الع��راق الى ع��ام 2018 وهو اكثر 
متاس��كا مم��ا كان علي��ه في الس��نوات 
تب��دو  فحكومت��ه  األخي��رة،  الث��اث 
أكثر عقاني��ة وانفتاحا ف��ي عاقاتها 
األمني��ة  وق��واه  والدولي��ة،  الداخلي��ة 
ف��ي  االنتص��ار  حقت��ت  والعس��كرية 
امليدان ، وهزمية اإلرهاب وتثبيت سيطرة 
الدولة على األرض، واخملاوف االقتصادية 
خفت حدتها قليا مع برنامج القروض 
الدولية والتحس��ن احلاصل في أسعار 
النفط بعد اتفاق املنتجني على خفض 
سقف اإلنتاج، واملشاعر الشعبية تزداد 
وطنية وبعدا عن االنتم��اءات الفرعية، 
وحرك��ة الن��زوح الداخلي ب��دأت تأخذ 
اجتاه��ا عكس��يا بع��ودة النازح��ني الى 

مناطق سكناهم اآلمنة.
وبإع��ان الع��راق نهاية تواج��د تنظيم 
"الدول��ة االس��امية" )داع��ش( عل��ى 
أراضي��ه، ي��ودع العراقي��ون ع��ام 2017 
بانتعاش��ة االنتص��ار عل��ى التنظي��م 
اإلرهاب��ي، ومبواجهة حتدي��ات مرحلة ما 

بعد القضاء عليه في 2018.
ف��ي التاس��ع م��ن كان��ون أول اجل��اري، 
أعل��ن رئي��س ال��وزراء العراق��ي، حيدر 

العب��ادي، نهاية تنظيم الدولة “داعش” 
بباده، والس��يطرة على كامل األراضي 
العراقي��ة، ليعطي بذلك ش��ارة انتهاء 
حرب اس��تغرقت نحو 3 أعوام، لتحرير 
محافظ��ات صاح الدين واألنبار ونينوى 

وبعض املدن والقرى احمليطة بها.
أن  محلل��ون  ي��رى  عس��كري  انتص��ار 
أصعب جزء منه يكم��ن في التحديات 
التي يطرحها على احلكومة والعراقية، 
واملتمثلة في احملافظة على س��يطرتها 
على املناطق احملررة، ومنع تكرار اخلروقات 

األمنية في املستقبل.
حت��ّد قال املتحدث باس��م خلية اإلعام 
احلربي ووزارة الدف��اع العراقيتني، يحيى 
رس��ول، إنه يس��تدعي تفعي��ل اجلهود 
االس��تخباراتية، مش��يرا أن "ما نهتم 
ب��ه بعد النصر العس��كري على داعش 
ه��و تفعيل اجله��د االس��تخباري، إذ ال 
ي��زال أمامنا هذا التحّدي، كما أن هناك 

خططا وضعت بهذا الشأن".
وفي ما يتعلق بفاعلية اخلطط األمنية 
التي حت��دث عنه��ا، أضاف رس��ول، في 
حديث صحفي، أن تلك اخلطط “سترفد 
بعمليات تفتي��ش في مواقع مختلفة، 
بحثا عّما تبقى من مسلحي التنظيم 

أو املوالني له".
ووفق رس��ول، فإّن “املهمة األساس��ية 

تكم��ن ف��ي تأم��ني احل��دود الس��ورية، 
ووضع��ت خطة محكمة بهذا الش��أن 
تغط��ي مس��افة 667 كم، م��ن منفذ 
الوليد إلى منفذ ربيعة احلدوديني، كما 
بعمليات  ستبقى قطعاتنا مس��تمرة 
تفتيش وماحقة في عم��ق الصحراء، 

ملنع محاوالت العبث باألمن والنظام".

حدود طويلة ومهمة كبيرة
وع��اوة على ما تقدم، أش��ار املس��ؤول 
العراقي أن عمليات التفتيش الدقيقة 
التي س��تخوضها القطعان احلكومية 
ستش��مل أيض��ا مناط��ق مت حتريره��ا 
بش��كل س��ريع، مثل احلويجة ومناطق 

في سامراء ومناطق أخرى.
وبالفع��ل امس��كت الق��وات األمني��ة 
العراقي��ة بتلك احل��دود الطويلة ) 667 
( كيلومت��ر، خال فترة وجي��زة من هذا 
التصري��ح، كم��ا اثم��ر تفتيش��ها عن 
تفكيك وضرب العديد من اخلايا النائمة 
وحتري��ر املناط��ق الت��ي وص��ف بعضها 
باملعقد من تلك اخلايا، على الرغم من 
ان اخلبير العس��كري والضابط السابق 
باجلي��ش العراقي، صبح��ي ناظم، كان 
حذر من وجود مساحات حدودية كبيرة 
صاحل��ة الختباء املس��لحني مم��ن تركوا 
املدن التي كانوا يحتلونها، وهذه البراري 

تعتبر خطرة، وتتطلب مصاريف هائلة 
إلجراء اس��تطاعات جوية مس��تمرة، 
سواء باستخدام طائرات جوية اعتيادية 

أو طائرات بدون طيار".
بإع��ان العب��ادي انته��اء احل��رب عل��ى 
"داعش"، س��ارعت حركة م��ا تعرف ب� 
"لواء أب��و الفضل العب��اس" املنضوية 
ضمن فصائل احلش��د الشعبي، بإعان 
حل نفسها، تلتها دعوة من زعيم التيار 
الص��دري مقت��دى الص��در ألتباعه من 
"سرايا الس��ام"، بتسليم أسلحتهم 

إلى احلكومة العراقية.
مل��ف عل��ى أهميته، ال ي��زال حتى اآلن 
على طاول��ة احل��وارات واملفاوضات بني 
األحزاب الشيعية وقادة احلشد، والقائد 
العام للقوات املسلحة، حيدر العبادي، 
واألخي��ر ميلك زمام أمر ه��ذه الفصائل، 
وفق القانون اخلاص بها، والذي ش��رعه 

البرملان العراقي قبل أشهر.
غي��ر أن مراقب��ني يرجح��ون ض��م عدد 
من فصائل احلش��د الش��عبي لألجهزة 
األمني��ة، وهذا ما بدا جلي��ا في حديث 
املتح��دث باس��م وزارة الدف��اع وخلية 
اإلع��ام احلرب��ي، يحيى رس��ول، بقوله: 
“فيما يتعلق بفصائل احلشد الشعبي، 
فقد صادق البرمل��ان على قرار ضم هذه 
الفصائ��ل إل��ى املنظومة العس��كرية 

اخلاضع��ة ألوامر القائد الع��ام للقوات 
املسلحة”.

  إس��تراتيجية "داعش" باملناطق التي 
احتلها خلفت دمارا إنس��انيا وعمرانيا 
كبيري��ن، حت��ى أن األمني الع��ام جمللس 
الوزراء العراقي، مهدي العاق، لم يخف 

أن إعادة النازحني وإعمار البنى التحتية، 
ميثان التحدي األبرز جمللس الوزراء.

وقال ع��اق إّن "عدد النازح��ني بلغ، في 
الفت��رة الفاصل��ة ب��ني احت��ال داعش 
العراق وحتريره منها، نحو 5 مايني و300 
أل��ف نازح، جنحن��ا بإع��ادة 50 % منهم 

حتى اآلن".
وتاب��ع: "أس��تطيع الق��ول أن 90 % من 
س��كان تكري��ت، و75 % م��ن الفلوجة، 
و75 % من الرم��ادي، عادوا، ولدينا خطة 
إلع��ادة 85 % م��ن النازحني ف��ي 2018، 
وذلك عب��ر توفير اخلدمات األساس��ية، 

وهذا يحتاج عما قد يس��تغرق ق من 3 
إلى 6 أشهر".

وفي ما يتعل��ق بعمليات إعادة اإلعمار، 
يعتق��د العاق أن "املش��وار طويل، وقد 

يتطلب األمر سنوات وأمواال طائلة".
واعتب��ر أّن "اس��تراتيجية داعش كانت 

تق��وم على تدمير البن��ى التحتية قبل 
مغادرت��ه، م��ا يعن��ي أن إع��ادة اإلعمار 
حتتاج مبالغ كبيرة وسنوات من العمل 
الدؤوب، وحاليا يجري استكمال املسح 

امليداني باملناطق احملررة".
وقريبا، قال املس��ؤول إنه س��يتم إعان 
نتائج املس��ح، للوقوف على مس��توى 

التأهيل املطلوب.

مؤشرات ايجابية
كم��ا أعلن العاق أن ب��اده تعتزم عقد 
مؤمت��ر دولي إلعادة إعمار املناطق احملررة، 
تس��تضيفه دولة الكويت ف��ي فبراير/ 

شباط 2018.
في األثناء، تس��عى احلكوم��ة العراقية 
إلى معاجل��ة تفاصيل إنس��انية أخرى، 
بينه��ا م��ا يتعل��ق باآلث��ار االجتماعية 
والنفس��ية التي خلفه��ا التنظيم في 
املناط��ق الت��ي كان قد فرض س��طوته 

عليها.
وبحس��ب العاق، ف��ان احلكومة تعمل 
عل��ى وضع خط��ط كبي��رة لتنفيذ ما 
حي��ث  اجملتمعي��ة،  باملصاحل��ة  يع��رف 
وضع��ت برامج ف��ي محافظ��ة صاح 
الدي��ن وفي مناط��ق أخرى، إل��ى جانب 
خط��ة إلج��راء مصاحل��ات مجتمعي��ة 
في بعض مناطق األنبار، كما تس��تعّد 

إلعان مؤمتر للمصاحل��ة اجملتمعية في 
سهل نينوى

جميع املؤشرات التي ترسلها احلكومة 
موق��ف  وعززه��ا  إيجابي��ة،  العراقي��ة 
مجل��س األم��ن الدول��ي بإع��ان خروج 
العراق من البند السابع نهائيا إيجابية، 
ففي التاسع من اجلاري، أعلنت اخلارجية 
العراقية أن مجلس األمن الدولي صوت 
باإلجماع على إخراج الباد من الفصل 
الس��ابع، في إطار عقوبات أممية فرضت 
عليه��ا إث��ر غ��زو الكويت ع��ام 1990، 
ومع ه��ذا يواجه الع��راق حتديات امنية 
احمللل  واجتماعية حس��ب  وسياس��ية 
السياسي احمد األبيض الذي يرى ان " 
هنالك حاجة الى مشروع وطني جامع 
بوس��عه تخفيف اخملاوف، ومتكن العراق 
من البدء ببناء مؤسس��ات الدولة التي 

تكون راعية لكل أبنائها".
األبي��ض تطرق أيضا إل��ى حتديات أخرى 
معق��دة للغاية، وحتتاج حل��وال ناجعة، 
وفق رأيه، مث��ل "أزمة األكراد واحلكومة 
االحتادي��ة الت��ي ق��د تتحول إل��ى أزمة 
التدخ��ات  ومش��كلة  اجتماعي��ة، 
اخلارجي��ة، وخصوص��ا التأثي��ر اإليراني 
على الس��احة العراقية، واألزمة املالية 

والفساد".
وبخصوص "الفس��اد"، سبق للعبادي، 

في أكثر من مناس��بة اإلش��ارة إلى أن 
وجهة حربه القادمة س��تكون الفساد 
وإعادة األموال العامة املس��روقة، فقد 
جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  
بعي��د االنتصار عل��ى داعش تصريحات 
س��ابقة ع��ن ح��رص احلكوم��ة عل��ى 
القضاء على الفس��اد في مؤسس��ات 
الدول��ة، غي��ر ان��ه رب��ط هذه امل��رة بني 
الفساد وداعش ومبا يعني ان احلرب ضد 
الفس��اد لن تقل ض��راوة عن احلرب ضد 
اإلره��اب، العبادي ق��ال:" املعركة ضده 
لن تتوقف و سنكسبها مثلما كسبنا 

املعركة ضد اإلرهاب".

عدد هائل من املقابر
عناص��ر م��ا يس��مى بتنظي��م الدولة 
اإلس��امية - داع��ش هاجم��ت العراق 
مطلع حزيران من س��نة 2014 واحتلت 
ف��ي التاس��ع من��ه املوصل، ثان��ي مدن 
الع��راق، لتحت��ل فيم��ا بعد ع��ددا من 
احملافظ��ات العراقي��ة في س��عي منها 
لتش��كيل ما يس��مى بخاف��ة الدولة 
اإلس��امية، ومارس��ت تل��ك العناصر 
ش��تى أن��واع البربري��ة فدم��رت مدن��ا 
بكاملها، وخلفت من بعدها عش��رات 
االالف م��ن الضحاي��ا، فق��د كش��فت 
مؤسس��ة الش��هداء احلكومي��ة ع��ن 

وج��ود أكثر م��ن 125 مقب��رة جماعية 
في العراق لضحايا العمليات اإلرهابية 
الت��ي نفذها تنظيم��ا القاعدة وداعش 

منذ عام 2003.
وقال مس��ؤول دائ��رة املقاب��ر اجلماعية 
في املؤسس��ة ضياء ك��رمي في تصريح 
صحفي إن هناك مواقع تضم أكثر من 
مقب��رة جماعي��ة مثل موقع س��بايكر 
ال��ذي يض��م 14 مقب��رة، وموقعني في 

احلويجة يضمان 36 مقبرة جماعية.
حق��وق  مفوضي��ة  باس��م  املتح��دث 
اإلنس��ان العراقي��ة عل��ي البياتي قال 
أيض��ا إن ع��دد املقاب��ر اجلماعي��ة منذ 
س��يطرة داعش على مناطق في الباد 
بل��غ 74 مقبرة، مش��يرا إل��ى أن الرقم 
قابل للزيادة بس��بب عدم متكن اجلهات 

املعنية من فتح جميع املقابر.
وأوضح أن مقبرة معسكر سبايكر في 
محافظة صاح الدين ومقبرة منطقة 
اخلس��فة جنوب املوصل تضمان العدد 
األكبر من جثث ضحاي��ا اإلرهاب والتي 

قدرها باآلالف.
النائب عن قضاء س��نجار حجي كندور 
خل��ف أكد وج��ود 11 مقب��رة جماعية 
ف��ي قرية كوج��و وخم��س مقابر أخرى 
في قرية حردان لم يتم الكش��ف عنها 

حتى اليوم.

العراق يلج 2018 منتصرا..

القضاء على الفساد.. الصفحة الثانية للحرب ضد اإلرهاب

القوات العراقية حتتفل بالنصر على »داعش«

اجتماع سابق جمللس الوزراء
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بغداد ـ احسان ناجي:

يبق��ى النفط والغ��از عم��اد اقتصاد 
البالد، فمردودات األول هي التي ترسم 
املوازن��ة ال س��يما بش��قها  مالم��ح 
التشغيلي.. عالوة على دميومة عافية 

بيت املال العراقي. 
وكما في كل سنة، مرت موازنة 2017 
بق��راءات مجلس الن��واب القيصرية.. 
ول��وال أن خص��ص ج��زء كبي��ر منها 
للدف��اع والداخلي��ة.. حملارب��ة داع��ش، 
»مالحظات«  للتعطيل،  لتناوش��تها، 
الفرق��اء؛ وما حس��اباتها اخلتامية إالّ 
ضرب م��ن االصالح االقتص��ادي بعيد 

املنال.
في 2017 أيضاً، استمر البنك املركزي 
العراق��ي بحرص��ه عل��ى وزن روات��ب 
موظفي الدولة مببادلة الدوالر بالدينار 
العراقي، لكن ذلك س��مح، بش��هادة 
نواب وجه��ات رقابية للنزاه��ة، بإثراء 
جي��وب متنفذين وقائم��ن على مزاد 

العملة.
أما على مس��توى اخلدمات، فاملشهد 
ضعيف: املش��اريع االستثمارية، بهذا 
الشأن، تتطلب جوالت تراخيص أيضاً. 
وعل��ى صعي��د الزراع��ة والصناع��ة، 
تكرر املش��هد العراقي القدمي: قروض 
ال طائ��ل منها س��وى اره��اق ميزانية 
الدولة الرضاء جمهور غاضب اكتفى 

باملستورد استهالكاً له.
     

ُمستهّل 2017..
حرب في خاصرة االقتصاد

عان��ى الع��راق م��ن أعب��اء احل��رب مع 
وآث��ار  االرهابي��ة،  داع��ش  عصاب��ات 
انخف��اض أس��عار النف��ط التي طال 
ع��الوة   ،2014 حزي��ران  من��ذ  أمده��ا 
على االنكم��اش احل��اد لالقتصاد غير 

النفطي. 
ثالثة أع��وام من االنكم��اش اختتمت 
فيم��ا بع��د منتص��ف 2017 بارتف��اع 
اس��عار النفط في البورصات العاملية 
لتصل الى مس��توى 65 دوالراً لبرميل 
اخلام. ق��وة إنتاج النفط هذه حافظت 
على مع��دل النمو في االيرادات املالية 

لبلد مدين دولياً.
نس��بة من العراقين، من جراء احلرب، 
جت��اوزت ال��� 10 % حددته��ا منظمات 
عاملي��ة مس��ؤولة أو معني��ة يعان��ون 
التش��رد والن��زوح بس��بب اس��تمرار 
االضطراب��ات. وتس��انِد حزم��ة متويل 
دولي��ة كبي��رة جه��ود اإلص��الح التي 

تضطلع بها بغداد.
وواج��ه االقتص��اد العراق��ي حتدي��ات 
اقتصادية خطيرة خلصت الى نفقات 
متزايدة إلدامة زخم احلرب على داعش 
واع��ادة تأهي��ل واعمار املناط��ق احملررة 
البنك  والتآكل املس��تمر الحتياط��ي 
املركزي ومخاطر تعومي الدينار العراقي 
وانفالت مع��دالت التضخم عن نطاق 
الس��يطرة، كله��ا مؤش��رات حتمت 
على صناع القرار االقتصادي التعامل 
بجدية مع الواقع االقتصادي األحادي.

احلكومي��ة  النفق��ات  معظ��م  والن 
بالدين��ار العراق��ي، تلج��أ وزارة املالية 
الى استبدال الدوالر النفطي بالدينار 

العراق��ي املتوف��ر اص��الً ل��دى البنك 
املرك��زي العراق��ي، ويترت��ب على ذلك 
دخول ال��دوالر الى البن��ك املركزي في 
مقاب��ل خ��روج الدين��ار من��ه ويراكم 
االخير الدوالرات احلكومية املستبدلة 
بالدينار ضمن خان��ة احتياطي النقد 
االجنب��ي.. هذا االحتياط��ي من النقد 
االجنبي يتم اس��تعماله ف��ي تغذية 
طلب قطاع االعم��ال التجار وغيرهم 
والقط��اع العائلي جمه��ور املواطنن 
على الدوالر في سوق الصرف، ويترتب 
عل��ى ذل��ك خروج ال��دوالر م��ن البنك 

املركزي في مقابل دخول الدينار اليه.
اع��اله،  املذك��ورة  اآللي��ة  وتفص��ح 
بحس��ب بحث طرحته »شبكة النبأ 
املعلوماتي��ة« ع��ن حقيق��ة غاية في 
االهمي��ة واخلط��ورة بحس��ب املصدر 
تؤط��ر عم��ل السياس��ة النقدية في 
العراق وهي »ان مناس��يب الس��يولة 
النقدي��ة احمللية دالة حلج��م النفقات 
احلكومية املرتبطة اساس��ا باإليرادات 
النفطي��ة، ف��ي حن ينبغ��ي ان تكون 
مناس��يب الس��يولة النقدي��ة حت��ت 
املرك��زي  البن��ك  واش��راف  س��يطرة 

وخاضعة متاما ألهدافه املرسومة«.

النفط »األوحد«
احتس��اب  اجلديد«  »الصب��اح  أج��رت 
واردات النف��ط العراق��ي م��ن كان��ون 
الثان��ي وحتى تش��رين الثان��ي 2017، 
حتى ظهر اجملموع، على موقع ش��ركة 
تسويق النفط »س��ومو«، يقترب من 
55 ملي��ار دوالر، بصادرات بلغت للمدة 

املذكورة نحو مليار برميل.
وبلغت ص��ادرات النف��ط العراقي من 
موانئ جنوب الب��الد 3.9 مليون برميل 
يوميا وهي أعلى مستوى على اإلطالق 

للصادرات من موانئه على اخلليج.
وزارة النفط أشادت، على لسان وزيرها 
جب��ار علي حس��ن اللعيب��ي بجهود 
العاملن في حقول الوس��ط واجلنوب 
التي أسفرت عن حتقيق أهداف الوزارة 
في زيادة معدل الصادرات النفطية من 
املوانئ اجلنوبي��ة بعد توقف الصادرات 

النفطية من املنفذ الشمالي.
وأضاف��ت: »م��ا حتق��ق يؤك��د ق��درة 
الع��راق التصديرية في زيادة الصادرات 
النفطي��ة وبل��وغ األه��داف املطلوبة، 
لك��ن هذا ال يعني بقاء الصادرات عند 

هذه املعدالت«.
قبل ذلك، في شباط 2017 اعلنت وزارة 
النفط، عن اكتشاف هائل من النفط 
الرقع��ة االستكش��افية  اخل��ام ف��ي 
العاش��رة، هذه الرقع��ة كانت من بن 
احلق��ول الت��ي أس��همت ف��ي اضافة 
كمية 10 مليار برميل الى االحتياطي 

النفطي.
وف��ي نيس��ان، أعلن��ت ش��ركة نفط 
اجلن��وب أن مجلس إدارتها ق��رر تغيير 
اس��مها رس��مياً ال��ى ش��ركة نفط 
البص��رة تنفي��ذاً لقرار س��ابق جمللس 
الوزراء، وعلى خلفية تأس��يس شركة 
نفط ذي قار، وقبلها تأس��يس شركة 
نفط ميسان. اما في ايار، فقد كشف 
وزارة النفط، عن تصديرها اول شحنة 
م��ن النف��ط ملص��ر بطاق��ة مليوني 
برميل. ف��ي وقت أعلنت فيه ش��ركة 

نف��ط البص��رة تعدي��ل عق��د تطوير 
حق��ل الس��يبة الغ��ازي مب��ا يتضمن 
الس��ماح بدخ��ول الهيئ��ة املصري��ة 
العام��ة للبترول كش��ريك في تطوير 
احلق��ل بنس��بة %15 في ض��وء تخلي 
املشغل الرئيس للحقل شركة كويت 
انيرجي عن تلك النس��بة من حصتها 
في مش��روع تطوي��ر احلق��ل البالغة 
%45. وفي الشهر نفسه )ايار( أعلنت 
شركة نفط البصرة أنها وقعت عقداً 
مع ش��ركة )ايني( االيطالية التي تعد 
املش��غل الرئيس حلقل الزبير النفطي 
يقضي بامتالك نف��ط البصرة حلصة 
ش��ركة )اكس��دنتال( األميركي��ة في 

احلقل البالغة 31%.
وفي مت��وز، في وق��ت قالت في��ه وزارة 
النف��ط انها حف��رت اول بئر في حقل 
مبين��ة  احل��دودي،  النفط��ي  احلوي��زة 
ان املس��وحات تش��ير ال��ى ان حج��م 
االحتياط��ي النفطي ف��ي احلقل يبلغ 
اكثر م��ن مليار برمي��ل، وقعت الوزارة 
عق��دا م��ع ش��ركة جن��رال الكت��رك 
الس��تثمار الغاز في حقل��ي الناصرية 
والغراف، مبينة ان املشروع يسهم في 
إيق��اف حرق الغاز ف��ي احلقلن وتوفير 

الغاز اجلاف.
وارتف��ع، ف��ي تش��رين االول، الطاق��ة 
التصديري��ة للنفط اخلام الى معدالت 
غير مس��بوقة لتبلغ 4 ملي��ون و600 
الف برميل يومي��اً والتي حتققت بعد 
االنتهاء من مشروع العوامة االحادية 
اخلامس��ة واضاف��ة طاق��ة تصديرية 
جدي��دة تصل الى مع��دالت 900 الف 

برميل يومياً.
في تشرين الثاني/ 2017، وزارة النفط 
تدعو الشركات العاملية الستكشاف 
وتطوير وإنتاج 9 رق��ع حدودية جديدة 
مع اي��ران والكويت، وف��ي محافظات 
البصرة وميسان املثنى وواسط وديالى 
وواحدة في املياه اإلقليمية في جنوب 
الع��راق. اضاف��ة الى توقيعه��ا اتفاقاً 
مع إي��ران لتصدير النف��ط من حقول 

كركوك إلى إيران.

وش��هد كانون االول توقع الوزارة عقدا 
مع احدى الشركات الصينية لتطوير 
حقل شرقي بغداد، والوصول باالنتاج 
ال��ى 40 ال��ف برمي��ل خ��الل خم��س 

سنوات.

املالية..
قروض وسندات لالنقاذ

في عام 2017 باش��ر مصرفا الرافدين 
والرشيد مبنح قروض وسلف لشرائح 
مختلف��ة منه��ا الك��وادر الصحي��ة 
والصحاب الفنادق والصحاب املشاريع 
اخلاص��ة. فف��ي آذار، وق��ع الع��راق مع 
بريطاني��ا مذكرة تفاه��م على قرض 
مبق��دار 10 ملي��ارات باون اس��ترليني 
لتطوير البن��ى التحتية بالعراق ومدة 
تنفيذ تبلغ عش��ر سنوات. وفي ايلول، 
اعلنت اليابان منح بغداد قرضا بقيمة 
270 مليون دوالر، جاء القرض لتحسن 
للعراق ومس��اعدة  املالي��ة  الظ��روف 

احلكومة على اجراء االصالحات.
وأطلق��ت وزارة املالي��ة، ف��ي تش��رين 
الثان��ي، س��لف املتقاعدي��ن والبالغة 
ثالثة مالين دينار عبر فروعه في بغداد 
واحملافظات. ووقع��ت مع بنك التنمية 
االملان��ي املرحل��ة االول��ى م��ن القرض 
االملاني البالغ 500 مليون يورو لصالح 

وزارة الكهرباء.
ضمان القرض السيادي، وقعته بغداد 
في كانون الثاني 2017 مع واش��نطن 
بقيمة ملي��ار دوالر، لتوفير املوارد التي 
متك��ن احلكومة من االيفاء بالتزاماتها 
االساس��ية اجت��اه الش��عب العراقي. 
وف��ي الش��هر نفس��ه، اعلن��ت وزارة 
املالية، اصدارها الس��ندات احلكومية 
املضمون��ة مببلغ مليار دوالر، مش��يرة 
الى ان مدة السند سيكون 5 سنوات 

وبفائدة %2.1 سنويا.

موازنة خارج طاولة البرملان 
مشروع قانون املوازنة لعام 2018 على 
طاول��ة البرملان، ف��ي تش��رين الثاني، 
أرس��لته احلكومة إلى مجلس النواب 

رواتب املوظفن  اس��تقطاع  متضمناً 
ج��اءت مطابقة لنس��بة اس��تقطاع 
عام 2017 وبنسبة %3.8 مع تخفيض 
حص��ة اإلقلي��م إل��ى %12.67 وحتديد 

سعر 46 دوالرا لبرميل النفط«.
في كان��ون االول مجلس النواب يرجع 
املوازن��ة العامة االحتادي��ة لعام 2018 
لغرض اج��راء التعديالت عليها بعض 
التحفض��ات عليه��ا من قب��ل بعض 
الكتل السياس��ية. فيم��ا بعد، صوت 
مجل��س الن��واب على قان��ون يقضي 
بتتويج محافظ��ة البصرة كعاصمة 
اقتصادي��ة للعراق، ورحب��ت احلكومة 
احمللية بإق��رار القانون، وأكدت انه يعزز 

من املكانة االقتصادية للمحافظة.

خارج املوازنة..
أمن على حساب عجز مزمن

بن تقرير 2017 لصندوق النقد الدولي، 
ان االنفاق خارج امليزانية وخاصة على 
االمن في الع��راق ادى الى زيادة العجز 
في املوازن��ة، اال انه توقع تراجع العجز 
في الناجت االجمالي احمللي لكون االنفاق 

في املوازنة سيكون محدودا.
ويس��د العج��ز احلاص��ل ف��ي املوازنة 
االحتادي��ة من خ��الل مص��ادر داخلية, 
فضال عن اج��راء مجموعة اصالحات 
داخل البالد وايجاد مص��ادر بديلة عن 
امل��وارد النفطي��ة مثل دف��ع الضرائب 
)والت��ي ينبغ��ي ان تك��ون تصاعدية( 

ودفع الرسوم وتشجيع االستثمارات.
لقد جاء البرنامج احلكومي لس��نوات 
متضمن��ا  ش��امال   2018  2014-
حتقي��ق اصالح��ات اقتصادي��ة ومالية 
واداري��ة للمؤسس��ات احلكومية وهي 
ضروري��ة لتطوي��ر االقتص��اد العراقي 
وتخليص��ه م��ن احاديته م��ع ضرورة 
وضع اليات املتابع��ة الفعالة لتنفيذ 
فق��رات البرنامج ومكافحة الفس��اد 
املستش��ري ف��ي مؤسس��ات الدولة 
العس��كرية واالمنية, واي��الء اهتمام 
خاص بالتش��ريعات االساس��ية التي 
تكرس الروت��ن والبيروقراطية وادخال 

التقني��ات احلديث��ة ف��ي االدارة ودعم 
القط��اع اخلاص الوطني وتش��جيعه 
عل��ى االس��تثمار فض��ال ع��ن اصالح 

قطاع الدولة .

العراق واجلوار..
تبادل من طرف واحد

الثم��ار غير مرج��وة، ذل��ك أن، في آب 
التب��ادل  حج��م  وص��ل  مث��الً،   2017
التج��اري بن العراق واي��ران الى ذروته: 
20 مليار دوالر، ما أبلغ بصناعة وطنية 
تعاني التخطيط واالنتاج. وفي كانون 
األول أبلغن��ا الس��فير العراق��ي لدى 
أنقرة أن حج��م التب��ادل التجاري بن 
العراق وتركيا وصل إلى 30 مليار دوالر 
سنوياً، وفي وقت قال فيه: »نحن منثل 
مركز العالم«، لم يكش��ف عن »ماذا 

يصدر العراق الى تركيا؟«.

التخطيط.. 
»خمسية«..  النخفاض التضخم

خاض��ت وزارة التخطي��ط، ف��ي الربع 
األخير من 2017، مخاض االعداد خلطة 
التنمي��ة الوطنية اخلمس��ية  2018-
2022. فرق متخصصة تابعت ودرست 
اوراق اخلط��ة  الت��ي ينبغ��ي ان تأخ��ذ 
بنظ��ر االعتب��ار الظ��روف االقتصادية 
التي سيمر بها العراق خالل السنوات 

اخلمسة املقبلة.
االزمة املزدوجة االمني��ة واالقتصادية 
الق��ت بظ��الل س��لبية عل��ى واق��ع 
التنمية في البالد وبالتالي فانها اثرت 
بنح��و واضح عل��ى اه��داف اخلطة ال 
س��يما في قطاع��ات الزراعة والنفط 

والغاز  والصناعات التحويلية.
خبير اقتصادي نصح وزارة التخطيط: 
»من غير املتوقع ان حتقق االيرادات غير 
النفطية في العراق تطورا ملموس��ا 
في ظل اس��تمرار الواق��ع االقتصادي 
احلال��ي املترت��ب عل��ى االزم��ة املالية 
وتراجع النش��اط االقتص��ادي وتوقف 
العديد من مشاريع التنمية سواء في 
القطاع العام او القطاع اخلاص. لكنه 
أش��ار ال��ى ان »االج��راءات احلكومية 
املع��ززة  الصل��ة  ذات  التصحيحي��ة 
للموازنة العام��ة والبحث عن ايرادات 
جديدة أسهمت في ترصن احليز املالي 
املتاح للدولة واملتوقع ان يستمر اثرها 

لسنوات«.
ونلفت الى ان النس��ب أدن��اه، لناحية 
انخف��اض التضخ��م أو ارتفاع��ه لم 
تختل���ف الى ح��د بعيد ب��ن كان�ون 
الثان��ي وكان���ون األول 2017، األم���ر 
ق���راءة  ف���ي  يرهقن���ا  ل��م  ال���ذي 

»التخطي�ط«.
وتواص��ل وزارة التخطي��ط ف��ي قراءة 
معدل التضخ��م العراقي الذي قالت 
عنه، ف��ي تش��رين الثان��ي 2017، انه 
انخف��ض بنس��بة %0.1 مقارن��ة مع 
ش��هر تش��رين االول الذي سبقه، في 
حن ش��هد معدل التضخم السنوي 
خالل املدة من تشرين الثاني 2016 إلى 
الشهر نفس��ه من عام 2017 ارتفاعا 
االنخف��اض  عازي��ة   ،0.7% بنس��بة 
ف��ي املع��دل الش��هري للتضخم إلى 
انخفاض قسم السكن بنسبة 1.9%، 
وقس��م النقل بنس��بة %0.1 وقسم 

الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%. 
أم��ا مؤش��ر التضخم االس��اس فقد 
انخف��ض مبع��دل %5.0 ع��ن الش��هر 
الس��ابق في حن ارتفع بنس��بة 1.2% 
باملقارن��ة م��ع ش��هر تش��رين الثاني 

.2016
في االثن��اء، فان إجمال��ي الناجت احمللي 
احلقيقي انكمش بنسبة %3 في 2017 
بس��بب انخفاض متوقع نس��بته 6% 
في إنتاج النفط، نتيجًة التفاق أعضاء 
منظمة أوبك في تشرين الثاني 2016 
عل��ى خفض إنتاج النف��ط مبعدل 1.2 

مليون برميل يومياً. 
واضط��رت بغ��داد بس��بب الصدمات 
األمنية والنفطية إلى أن تلجأ سريعاً 
إل��ى تخفيض النفق��ات، وهو م��ا أثَّر 
سلباً على االستهالك واالستثمار في 

القطاع اخلاص. 
ومع تراجع االحتياطي النقدي األجنبي 
إل��ى 49 ملي��ار دوالر خ��الل  2017 من 
80 ملي��ار دوالر في 2013، فان نس��بتا 
البطال��ة والفقر تصاع��دت إلى 25% 
و%30 عل��ى التوال��ي مقارن��ة ب� 12% 
و%19 على التوالي قبل بدء احلرب ضد 

تنظيم داعش اإلرهابي.
وكان صندوق النق��د الدولي قد توقع 
وصول حجم الدين العراقي خالل عام 

2017 إلى نحو 123 مليار دوالر.
ونلف��ت ايض��اً، الى أن حج��م االضرار 
في املناطق احملررة من داعش، بحس��ب 
وزارة التخطيط، بلغت نحو 55 ترليون 
دينار اي ما يع��ادل 47 مليار دوالر، هذه 
االضرار تتعلق مبؤسسات الدولة فقط 
وان هذه االرقام س��ترتفع بعد االنتهاء 
من احص��اء حجم االضرار التي حلقت 

بالقطاع اخلاص.

معادلة الزراعة مبلحقها التجارة..
اختتم��ت وزارة التجارة 2017 معدالت 
املستلم من محصول الشلب املسوق 
من الفالحن واملزارع��ن البالغة أكثر 
من 55 طن��ا في املراكز التس��ويقية. 
محافظ��ة النج��ف أت��ت ف��ي صدارة 
احملافظ��ات الش��لبية )ال��رز( من حيث 
الكميات املسوقة، إذ بلغ اجمالي ما مت 
استالمه من الشلب بأنواعه نحو 42 
ألف طن وجاءت محافظ��ة الديوانية 
ثاني��ا بكمية بلغ��ت 9 آالف أطنان ثم 
محافظة بابل ثالث��ا بكمية 4.5 آالف 
طنا ث��م محافظة املثن��ى رابعا حيث 
بل��غ ما مت تس��ويقه أكثر م��ن 3 آالف 

طن.
وظهر ان العام 2017 شهد ارتفاعا في 
معدل تس��ويق الشلب مقارنة بالعام 
املاض��ي وبجمي��ع اصن��اف الش��لب، 
اضافة ال��ى تصاعد تس��ويق كميات 
)الش��لب العنبر( وال��ذي جتاوز 11 ألف 

طن.
أما وزارة الزراعة، فقد أكدت استمرارها 
مبن��ع اس��تيراد احملاصي��ل م��ن خ��الل 
الروزنام��ة الزراعي��ة الت��ي تعتمدها، 
وفي موس��م غ��زارة اإلنت��اج، ومنعت 
ال��ذرة الصفراء،  اس��تيراد محص��ول 
على اس��اس مراقبتها االنتاج الزراعي 
وخاصًة محاصيل اخلضروات, في حال 
توفر كميات كافي��ة لتغطية الطلب 

احمللي. 

حصاد العراق االقتصادي في 2017
»الصناعة« و«الزراعة« تناجي جوالت تراخيص، »الحرب« والنفط خارج المعادلة
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بغداد ــ نجالء صالح الدين 
أجرى إقليم كردس��تان استفتاء االنفصال عن 
الع��راق يوم 25 أيلول 2017، ش��مل محافظات 
اإلقلي��م الثالث "أربيل والس��ليمانية ودهوك"، 
باإلضافة إلى كركوك املتنازع عليها مع بغداد، 
لك��ن احلكوم��ة االحتادي��ة ف��ي بغ��داد رفضت 
االعت��راف باالس��تفتاء واتخذت ع��دة إجراءات 

إلبطاله.
 1991 ع��ام  من��ذ  كردس��تان  إقلي��م  يتمت��ع 
بصالحيات واسعة عززها في دستور عام 2005، 
ورغم ذلك ظل حلم تأس��يس دولة مس��تقلة 
يراود األكراد، حتى أعلن رئيس اإلقليم مس��عود 
البارزان��ي ف��ي 3 ش��باط 2016 أن "الوقت حان 
لكي يقرر أكراد العراق مصيرهم في اس��تفتاء 

على االستقالل عن بغداد".
االستفتاء دعمه احلزب الدميقراطي الكردستاني 
برئاس��ة البارزاني، واالحتاد الوطني الكردستاني 
بزعام��ة رئي��س اجلمهوري��ة العراقية الس��ابق 
جالل الطالباني، جرى وسط معارضة التركمان 
والعرب في محافظة كركوك، وهي من املناطق 
املتنازع عليها بن أربي��ل وبغداد وفق املادة 140 

من الدستور العراقي.
املفوضية وصفت عملية االستفتاء بأنها جرت 
بنج��اح، وبحضور مراقب��ن دولي��ن ومحلين، 
ولفت��ت إلى أن هذه هي النتائ��ج النهائية قبل 

املصادقة عليها من محكمة االستئناف.

التوتر 
غي��ر أن هذا االس��تفتاء تس��بب ف��ي أزمة بن 
احلكوم��ة االحتادي��ة وإقليم كردس��تان، بعد أن 
رفضت سلطات اإلقليم التراجع عنه، ومتسكت 
حكوم��ة بغداد مبوقفها الرافض له، فقد اعتبر 

بي��ان ملكتب رئي��س ال��وزراء حيدر العب��ادي أن 
االس��تفتاء "ممارسة غير دس��تورية تعّرض أمن 
واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء ال يترتب على 
نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاس��ات 

سلبية كبيرة على اإلقليم بالذات".
وس��ارعت احلكوم��ة االحتادية بعد االس��تفتاء 
إلى اتخاذ إجراءات بح��ق اإلقليم، وطلب رئيس 
ال��وزراء العراقي يوم 26 أيل��ول 2017 من إقليم 
كردس��تان تس��ليم املطارات املوجودة فيه إلى 
احلكوم��ة االحتادية خالل مهل��ة ثالثة أيام، حتت 
طائلة إغ��الق األجواء اعتبارا م��ن يوم 29 أيلول 

 .2017
ودعا العبادي أيضا إلى إلغاء نتائج االس��تفتاء 
على االنفصال، للدخول في حوار حلل املشاكل 
العالق��ة ب��ن أربيل وبغ��داد، وقال في جلس��ة 
اس��تثنائية للبرمل��ان العراق��ي إن��ه "ال ب��د من 
إلغاء االس��تفتاء، والدخول بحوار حتت س��قف 
الدس��تور، ل��ن نتحاور ح��ول نتائج االس��تفتاء 

مطلقا".
ومتس��كت بغداد مبوقفها الرافض لالس��تفتاء، 
معلن��ة عزمها اس��تعادة املعاب��ر احلدودية مع 
إقليم كردس��تان بالتنس��يق مع إي��ران وتركيا، 
كما جرت مناورات عسكرية تركية عراقية في 
منطقة س��يلوبي قرب معبر خاب��ور بن تركيا 
وشمالي العراق، وبالتزامن مع تنسيق عسكري 

عراقي إيراني.

رفض إقليمي ودولي
وعل��ى الرغ��م من الرف��ض اإلقليم��ي والدولي 
لالس��تفتاء اال ان البارزاني اص��ر عليه ليتراجع 
عنه بع��د ان ضيقت احلكوم��ة االحتادية اخلناق 

عليه دستوريا

"ممارسة غير دستورية"

استفتاء انفصال إقليم كردستان قوبل برفض داخلي وخارجي 

جانب من حمالت بارزاني التحشيدية الستفتاء االنفصال في اإلقليم

العام 2017 شهد ارتفاعا في معدل تسويق الشلب
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د. محم��د أبو خضي��ر، د. عل��ي متعب 
جاس��م، د. مها فاروق، مقداد مسعود، 

علي سعدون.

ملتقى قصيدة النثر الثالث 
صورة مشرقة للبصرة 

الفيحاء
برعاية معالي وزير النفط جبار لعيبي، 
وش��ركة نف��ط البص��رة، وبالتنس��يق 
م��ع االحتاد الع��ام لألدب��اء والكتاب في 
الع��راق، أق��ام احتاد ادب��اء البص��رة في 
يوم اخلمي��س 14 أيل��ول 2017، ملتقى 
قصيدة النثر الثال��ث، على قاعة املركز 
الثقافي النفطي، بحضور حش��د كبير 
من االدباء والباحثني، من بغداد والبصرة 
وع��دد م��ن احملافظ��ات العراقي��ة، التي 
احتفلت بالش��عر وباحلي��اة، برغم احلزن 
الذي خيم على اغلب القصائد، بسبب 
احلادث الذي وقع عل��ى الطريق اخلارجي 
قرب سيطرة الناصرية، وجنا منه االدباء 

بحماية آلهية.
ش��ارك في امللتقى عدد كبير من االدباء 
منه��م )جبار الكواز، ع��ادل مردان، آوات 
حسن، فراس الصكر، هاشم تايه، فرح 
الدوس��كي، علي وجي��ه، كاظم مزهر، 
سرمد سليم، إبتهال بليبل، مصطفى 
عب��ود، ناج��ح ناج��ي، أحمد العاش��ور، 
عباس الس��امي، عبدال��رزاق اخلطيب، 
هيث��م جب��ار، الدكتور مال��ك املطلبي، 
والدكتور جاس��م اخلالدي والناقد زهير 

اجلبوري(.

ترشيح »مظفر النوّاب« 
لجائزة نوبل في األدب

مت ترش��يج الش��اعر العراقي الش��هير، 
مظف��ر النواب، لني��ل جائ��زة نوبل في 
األدب، بع��د تصوي��ت غالبي��ة أعض��اء 
احتاد األدب��اء والكتاب العراقي��ني، وأفاد 
املتحدث الرسمي الحتاد األدباء والكتاب 
العراقي��ني، عم��ر س��راي، ب��أن »مظفر 
النواب أصبح مرشحاً لنيل جائزة نوبل 
في األدب لع��ام 2017، بتصويت غالبية 
أعضاء احتاد األدباء والكتاب العراقيني«.

وأضاف س��راي أن »مظف��ر النواب هو أحد 
أجنح الش��عراء في العال��م العربي، ونحن 
ننظ��ر إلى ترش��حه له��ذه اجلائ��زة بعني 
األهمي��ة، ألن جتارب��ه اإلبداعية غنية، كما 

أنه شاعر كبير«.
مش��يراً إل��ى أن »احت��اد األدب��اء والكت��اب 
العراقي��ني، عق��د اجتماع��اً خاص��اً على 
مس��توى اخلب��راء م��ن أج��ل فت��ح قنوات 
التواصل مع اللجنة املش��رفة على جائزة 
نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، 

وتعريفها بالشاعر مظفر النواب«.
ولد الش��اعر مظفر النواب في بغداد عام 
1934، وغادر العراق في فترة السبعينيات، 
ويعي��ش حالي��اً ف��ي العاصمة الس��ورية 
دمش��ق، ويُع��د الش��اعر مظف��ر الن��واب 
أحد رم��وز احلداثة في الش��عر، كما كتَب 
العديد من القصائد الوطنية واملس��رحية 
ع��ن الع��راق وس��وريا، فضاً ع��ن عدد من 

السيناريوهات املعروفة.

جلسة استذكارية للدكتور 
عناد غزوان

أقيمت جلسة استذكارية للراحل د. عناد 
غ��زوان، في قاع��ة اجلواهري، يوم الس��بت 
النقدية  لتجربت��ه  تقدي��راً   ،2017�10�28
الث��رة، إبت��دأت بفيل��م تس��جيلي قصير 
تضمن لق��اءات قدمية معه. أدار اجللس��ة 
د. حس��ني القاصد وحتدث فيها كل من: د. 
معتز عناد غزوان، د. عدنان العوادي، د. فليح 
الركابي، د. جاسم اخلالدي، متناولني أعمال 
الراحل في النقد وأساليبه التدريسية في 

اجلامعة فضا عن سيرته احلياتية.

إعالن نتائج المسابقة 
القصصية السنوية

أعل��ن ن��ادي الس��رد نتائج مس��ابقته 
الس��نوية للقص��ة القصي��رة، والت��ي 
سميت ب�«س��افرة جميل حافظ«، يوم 
األربع��اء 18�10�2017، خ��ال جلس��ة 

خاصة به��ا، في قاع��ة اجلواهري، حيث 
احتفت بالفائزين في جوائزها: العينية 
الثاث »حس��ني محمد شريف، أسعد 
الهالي، نبأ حسن الشمري« والتقديرية 
العشر »أسعد الامي، جورجينا بهنام، 
ج��ودت جالي، حيدر عبد احملس��ن، زهير 
ك��رمي، س��لمان عب��د الواح��د، ص��ادق 
الطريح��ي، عبد علي اليوس��في، عبد 
الزهرة علي، محم��د الكاظم«. وكانت 
اللجنة املقّيمة لنصوص املس��ابقة قد 
ضمت: ناجح املعموري »مشرفا«، ياسني 
الربيعي  النصي��ر »محكم��ا«، حمي��د 
»محكما«، عالية طالب »مقررة«. ومن 
املؤمل أن يتم نش��ر النص��وص الفائزة 
ف��ي كت��اب خ��اص باملس��ابقة يصدره 

االحتاد قريباً.

مهرجان الحبّوبي الخامس
انطلق��ت يوم اخلمي��س 21 / 2017/12، 
فعالي��ات مهرج��ان احلبوب��ي االبداعي 

اخلامس 
ال��ذي أقامه إحت��اد األدب��اء والكتاب في 
ذي قار دورة الش��اعر عقيل علي، والذي 
إس��تمر ثاث��ة اي��ام اس��تمتع خالها 
احلضور بالشعر والسرد والنقد واملسرح 
والس��ينما والفوتوغ��راف والتش��كيل 

واملوسيقى وفعاليات أخرى.
 مت افتت��اح املهرجان وبإش��راف مباش��ر 

م��ن الدكتور عبد األمي��ر احلمداني، في 
به��و بلدية الناصرية، ف��ي حني أقيمت 
الفعالي��ات االخرى في املرك��ز الثقافي 
في الناصرية وقاعة فندق كوديا، شارك 
في ه��ذه الفعاليات عدد من الش��عراء 
واالدباء م��ن بغداد واحملافظ��ات، ليكون 

كرنفاال أدبياً وثقافياً.
عل��ى هام��ش املهرج��ان كان��ت هناك 
جوالت س��ياحية آثارية للزقورة ومدينة 
اور، لتق��ام بعض اجللس��ات الش��عرية 

هناك، تقديراً لهذا اإلرث العظيم.

اختتام فعاليات مهرجان 
الكميت الثقافي الخامس

إنطل��ق مهرج��ان الكمي��ت الثقاف��ي، 
بحضور مميز م��ن االدب��اء العراقيني من 
ليومني،  واس��تمرت  احملافظ��ات،  جميع 
حتت ش��عار )ميس��ان افق ثقافة وراهن 
اب��داع(، مبح��ور ثقاف��ي حمل عن��وان ” 
مظف��ر الن��واب س��فر اب��داع ش��عري 
يتج��دد”، لتك��ون ه��ذه ال��دورة حلقة 

مكملة للدورات السابقة”.
املهرجان أقيم بالتعاون مع وزارة الثقافة 
والس��ياحة واالثار، وبدعم من محافظ 
ميسان، مبش��اركة) 100( شخصية من 
االدباء ، الكتاب ، الش��عراء ، اإلعاميني، 
منهم )الش��اعر محمد خضر والشاعر 
الدكت��ور علي نف��ل والش��اعر محمد 

جال والشاعر خلف احلديثي وغيرهم(.
وأع��رب محاف��ظ ميس��ان عل��ي دواي 
الزم، ف��ي كلمته عن س��عادته بانطاق 
املهرج��ان الس��يما وهو يأت��ي في ظل 
االنتصارات التي حتققها قواتنا البطلة، 
مس��تذكراً ش��هداء الع��راق الذين رووا 
بدمائه��م الزكي��ة ت��راب ه��ذا الوطن 
الذي��ن زرعوا األمان لبادنا، وأكد على إن 
ه��ذه اخلطوة تأتي في إط��ار توفير بيئة 
مناس��بة للمثق��ف امليس��اني وخل��ق 
أجواء تش��جيعية للطاق��ات اإلبداعية 
لارتق��اء  العمري��ة  الفئ��ات  وبش��تى 
بالواق��ع الثقاف��ي في احملافظة، وأش��ار 
إلى أن القامات الش��عرية الكبيرة التي 
أجنبتها هذه احملافظة الغنية بثقافتها 
أمثال الش��اعر الكبير عب��د الرزاق عبد 
الواحد والش��اعرة مليع��ة عباس عمارة 
التوفي��ق  متمني��اً  الكثي��ر  وغيرهم��ا 

والنجاح للمهرجان.
اجلمع��ة  مس��اء  اختتم��ت  وق��د 
2017/12/16، فعالي��ات املهرجان بقراءة 
مجموعة من القصائد، وجلسة نقدية 
حول املنجز الش��عري للش��اعر مظفر 
النواب، قدمها الناقد حس��ن السلمان 
والدكتور جاسم اخلالدي والناقد علوان 

السلمان والناقد علي حسن الفواز.
وفي ختام احلفل قدمت شهادة تقديرية 
ال��ى املكتب��ة اجلوال��ة التابع��ة لدائرة 
العاق��ات الثقافي��ة العام��ة، لدوره��ا 
املتمي��ز في اجن��اح فعالي��ات املهرجان، 

كم��ا قدمت مجموعة من الش��هادات 
والنق��اد  الش��عراء  ال��ى  التقديري��ة 

املشاركني.

القاص والروائي الكبير 
جمعة الالمي في ضيافة 

اتحاد أدباء البصرة
ف��ي واح��دة م��ن اجللس��ات الثقافي��ة 
الرائعة، ضيف احتاد ادباء البصرة القاص 
والروائي الكبير جمعة الامي لألحتفاء 
بتجربت��ه االبداعي��ة، حي��ث قدمه الى 
اجلمهور الق��اص الكبير محمد خضير 
مس��اء الثاث��اء 26/12/2017 في قاعة 
محم��ود عبدالوهاب بحضور عدد كبير 

من األدباء واملثقفني. 
وفي بداية اجللسة رحب الدكتور سلمان 
كاص��د رئيس احتاد أدباء البصرة بضيف 
البص��رة املتمي��ز بطريقة إس��تذكارية 
رائعة جس��دت معان��ي الوف��اء لواحد 
م��ن أبرز مبدع��ي الع��راق، بعدها ترأس 
اجللس��ة الق��اص محمد خضي��ر الذي 
رح��ب باحملتفى به مش��يراً ال��ى إنه ولد 
ف��ي بقع��ة صغيرة م��ن الع��راق لكنه 
أصبح عاملياً مس��كوناً بحب األنسانية 
، كت��ب نصوصا جميل��ة مازلنا نعيش 
عواملها الباذخة الروعة،وتساءل خضير: 
كي��ف درب ه��ذا الريف��ي خاط��ره على 
بدائع األف��كار ؟ الصعود الى أعلى كان 
الهم األكب��ر ملصائر كائناته الس��ردية 
حي��ث يس��ير بخط��ى حثيث��ة ألرتقاء 
س��لم األبداع بعطاء الينضب وهو ميزج 
السرد بالسيرة. وشهدت اجللسة اوراقاً 
احتفائية لكل من األدباء )احسان وفيق 
السامرائي، د. س��عيد األسدي، محمد 
صال��ح عبدالرض��ا، جابر خليف��ة جابر، 
مقداد مس��عود ( تناولت جوانب مهمة 
من حي��اة وجتربة الام��ي الغزيرة وأهم 
مجايليه، وسلطت الضوء على منجزه 
العاب��ر للمحلي��ة واملتفاع��ل دوماً مع 
األنس��ان وهمومه على وفق إشتغاالت 
فنية مائزة وفضاءات س��ردية واس��عة 
في القص��ة والرواية انتج��ت عدداً من 
النصوص العابرة لألجناس، بعدها حتدث 
القاص الرائد جمعة الامي، مؤكداً بأن 
ماسمعه من دراس��ات ومشاعر جتعله 
يعي��ش حياة جدي��دة عل��ى الرغم من 
ظروفه الصحي��ة بالغة الصعوبة، وأنه 
يش��عر بأن مس��يرته األبداعية تكتمل 
بوج��وده هنا اليوم ف��ي البصرة محاطاً 
ب��كل ه��ذا الك��م الهائل من مش��اعر 
احملب��ة تظلل��ه أرواح الش��هداء ورفقاء 
الدرب الذين قضى معهم س��ني احلياة 
بحلوها ومرها ، إنها والدة جديدة وعمر 
مض��اف تهديه ل��ه بصرة اخلي��ر واحملبة 
والعطاء، ثم قدمت فرقة )أورورا ( فاصا 
موسيقياً احتفاء بضيف البصرة، وفي 
ختام اجللس��ة مت تكرمي الام��ي الكبير 
بق��ادة األب��داع املقدم��ة من األس��تاذ 
زك��ي الدي��راوي قلده��ا األس��تاذ حيان 
عبدالغني مدير عام شركة غاز اجلنوب، 
وقدم الشاعر رعد زامل رئيس احتاد ادباء 
ميس��ان درع األبداع للمحتفى به فيما 
كرمه منتدى أديبات البصرة بدرع قدمته 
الشاعرة بلقيس خالد إضافة لدرع آخر 
من رابطة السجناء السياسيني وهدايا 

متنوعة جملموعة من احلضور .

الملتقى اإلذاعي والتلفزيوني 
يختتم جلساته لعام 2017 مع 

مجال اإلخراج
إحتفى امللتقى االذاعي والتلفزيوني في 
احتاد األدباء، وعلى قاعة اجلواهري، عصر 
يوم الثاث��اء ٢٦/ 2017/١٢، باخملرج الرائد 
عباس محمود الش��اهني والدكتور ثامر 
جعفر احلس��ون، أدار جلس��ة اإلحتفاء 

رئيس امللتقى الدكتور صالح الصحن.
تخللت اجللس��ة عدد من املداخات من 
قبل احلض��ور م��ن الفنان��ني واملثقفني 
منهم، األستاذ س��مير ذنون نزار واخملرج 
شهيد الفدعم الذي حتدث قائا:« أهنئ 
القائمني على هذا احملفل، السينما االن 
بع��د 2003 خرجت من دائرة الس��ينما 
واملس��رح، والي��وم انتج��ت العديد من 
األف��ام عبرت ال 200 فيلم تس��جيلي، 
انتجها الش��باب، ولكن طموحنا هو أن 
يش��ارك الرواد في هذه اإلجنازات لنخرج 

بفيلم احترافي روائي«.

الصباح الجديد - حذام يوسف: 

على م��دار ع��ام كامل، كن��ا على متاس 
مباشر مع أغلب النشاطات الثقافية في 
بغداد واحملافظات، وفي بعض الفعاليات 
كانت لنا مساهمات ومشاركات، سواء 
ف��ي املهرجان��ات الثقافي��ة، أو فعاليات 

شارع املتنبي واملركز الثقافي البغدادي.
 املش��هد الثقاف��ي كان حاض��راً عل��ى 
وش��عراً  نق��داً  الثقافي��ة،  صفحتن��ا 
ومسرحاً وسينما وغيرها من الفعاليات 
التي أس��همت الى حد كبير في رس��م 
ص��ورة جميل��ة للعراق في عي��ون أبنائه 
من االدباء واملثقف��ني، واليوم ونحن على 
عتبة ع��ام 2018، نتمنى لكل العراقيني 
مثقف��ني وأدب��اء، عماالً وفاحني، نس��اء 
ورج��االً، عاماً حافا ب��كل اجلمال واألمل 
بأن الق��ادم أجمل، في عراق س��الم آمن 
س��عيد، وبهذه املناس��بة والن اليوم هو 
آخ��ر خمي��س م��ن ع��ام 2017، البد من 
اس��تعراض ألهم النشاطات التي سبق 
أن وضعناها على طاولة الصباح اجلديد 

وبتفصيل أكثر.

مهرجان المربد الشعري 
بدورته الثالثة عشرة

انطلق��ت ف��ي محافظ��ة البص��رة، في 
فعالي��ات  ش��باط،  م��ن  األول  االربع��اء 
مهرج��ان املربد الش��عري بدورته الثالثة 
عشرة مبشاركة مئات الشعراء العراقيني 
وعدد من الشعراء العرب واألجانب، فيما 
انتق��د بعض املش��اركني اإلرباك الناجم 
عن ضعف التمويل احلكومي للمهرجان 
وع��دم توف��ر بني��ة حتتي��ة ثقافي��ة في 

احملافظة.
انطلق املهرجان حتت شعار )الشعر حاضر 
البصرة وماضيها(، في قاعة الفراهيدي 
ضمن فن��دق البصرة الدولي«، بإش��راف 
الدكتور الشاعر سلمان الكاصد، رئيس 
احت��اد أدباء البص��رة، بالتعاون مع أعضاء 
اللجن��ة التحضيري��ة وبدعم م��ن وزير 
النفط جبار لعيبي، بالتنس��يق مع احتاد 
االدب��اء املركز الرئيس��ي، ف��كان امللتقى 

وكان اجلمال لصناع اجلمال.
جلس��ة االفتتاح حضرها مئ��ات األدباء 
واإلعامي��ني  واألكادميي��ني  والش��عراء 
والفنانني من أبن��اء احملافظة، إضافة الى 
حضور عشرات األدباء والشعراء والنقاد 
العراقي��ني والع��رب واألجان��ب، ومنهم 
شاعر هندي وآخر بريطاني، وثاثة شعراء 
إيراني��ني، وش��عراء من مصر والس��ودان 
والبحري��ن  واجلزائ��ر  وتون��س  واملغ��رب 
والكويت ولبنان وسوريا«، ومت اعتبار دولة 
الكويت كضيف شرف، تضمن جلسات 
استمرت  والنقدية  الش��عرية  للقراءات 
لثاثة أيام، إضافة الى عروض مسرحية 

وتشكيلية وسينمائية«.
وكان أول مهرج��ان مربد انطلق في األول 
من نيس��ان عام 1971، وج��رت العادة أن 
يقام في بغداد، لكن بعد سقوط النظام 
الس��ابق نقل الى البص��رة بكونها متثل 
موقعه التاريخي، وبلغت دورات املهرجان 
18 دورة س��نوية لغاية ع��ام 2002، قبل 
أن يتم إلغاء تسلس��لها في عام 2003، 
حيث أعلنت وزارة الثقافة في عام 2004 
اعتم��اد تسلس��ل جدي��د، وبذلك تكون 
ال��دورة اجلدي��دة لعام 2017 ه��ي الدورة 

الثالثة عشرة على التوالي.

مؤتمر للدراسات النقدية 
لرابطة النقاد واألكاديميين

عق��دت »رابط��ة النق��اد واألكادميي��ني« 
مؤمتراً للدراس��ات النقدية ي��وم االربعاء 
2017/10/25 في قاعة اجلواهري، وس��ط 
حضور مميز من األدباء والكّتاب. قّدم املؤمتر 
ثامر احل��اج أمني، فيم��ا افتتحه الرئيس 
السابق للرابطة د. جاسم اخلالدي مبيناً 
أنه يتضمن محورين: القصة العراقية.. 
جدل التأسيس وأسئلة القراءة � الشعر 
العراق��ي.. مفارقة النمط واستش��راف 
د.  األول  أدار جلس��ة احمل��ور  املس��تقبل. 
باقر الكرباس��ي وش��ارك فيها: د. عالية 
خليل إبراهيم، حس��ن السلمان، أشواق 
النعيم��ي، د. نادي��ة هناوي س��عدون، د. 
جاس��م محم��د جاس��م، د. خالد علي 
ياس. أما جلس��ة احملور الثان��ي فأدارها د. 
إبراهيم مصطفى احلمد وش��ارك فيها: 

أبرز األحداث الثقافية في عام 2017
على مدار عام كامل، كنا على تماس مباشر مع أغلب النشاطات الثقافية في بغداد 

والمحافظات، وفي بعض الفعاليات كانت لنا إسهامات ومشاركات، سواء في 
المهرجانات الثقافية، أم فعاليات شارع المتنبي والمركز الثقافي البغدادي.

 المشهد الثقافي كان حاضرًا على صفحتنا الثقافية، نقدًا وشعرًا ومسرحًا وسينما وغيرها 
من الفعاليات التي أسهمت الى حد كبير في رسم صورة جميلة للعراق في عيون أبنائه 

من األدباء والمثقفين، واليوم ونحن على عتبة عام 2018، نتمنى لكل العراقيين مثقفين 
وأدباء، عمااًل وفالحين، نساء ورجااًل، عامًا حافال بكل الجمال واألمل بأن القادم أجمل، في 

عراق سالم آمن سعيد، وبهذه المناسبة وألن اليوم هو آخر خميس من عام 2017، البد 
من استعراض أهم النشاطات التي سبق أن وضعناها على طاولة الصباح الجديد وبتفصيل 

أكثر
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 العواصم ـ وكاالت:
كان 2017 عاماً حافالً على مستوى 
الرياضة في العال��م، خصوصاً مع 
اإلجناز التاريخي الذي أدخل الفرحة 
إلى قل��وب ماليني الع��رب بتأهل ٤ 

منتخبات ملونديال روسيا ٢٠١٨.
 في املقابل اإلجنازات لم تتوقف هنا، 
ب��ل كان للعرب نصيبهم من الفوز 
في مسابقات دولية مختلفة.. فما 
أبرز إجنازات الرياضي��ني والرياضيات 

العرب في العام ٢٠١٧؟ 
للمرة األولى في تاريخ العرب تتأهل 
٤ منتخبات عربية للمونديال، وهي 
مصر وتونس واملغرب والس��عودية. 
التأه��ل للمونديال أخ��ذ اجلماهير 
العربية في رحل��ة حافلة باحلماس 
واألمل لتكون النتيجة أكثر مما حلم 
به أي عاش��ق لكرة القدم. صحيح 
أنها ليست املرة األولى التي تتواجد 
فيها منتخبات عربية في املونديال، 
ولكنه��ا امل��رة األولى الت��ي تتأهل 

فيها ٤ منتخبات دفعة واحدة.
ف��ي  يش��ارك  املغرب��ي  املنتخ��ب 
املونديال للمرة األولى منذ ٢٠ عاماً، 
ففى عام ١٩٩٨ سجل آخر مشاركة 
له في نهائيات فرنسا. تأهل املغرب 
التاريخ��ي ج��اء بتص��دره اجملموعة 
الثالثة ب�١٢ نقطة بعد الفوز على 

كوت ديفوار ٢- صفر.
أما املنتخب السعودي فهو يشارك 
للمرة اخلامس��ة في كأس العالم. 
وكانت امل��رة األولى التي تأهل فيها 
للموندي��ال ه��ي ع��ام ١٩٩٤ ليعود 
ويش��ارك ف��ي ٣ نس��خ م��ن كأس 
العال��م ف��ي أع��وام ١٩٩٨، ٢٠٠٢، 
و٢٠٠٦. تأه��ل الس��عودية جاء بعد 

فوزه على اليابان بهدف نظيف.
 املنتخب التونس��ي عاد بعد غياب 
طويل إذ كانت آخر مشاركة له في 
موندي��ال ٢٠٠٦ الذي اس��تضافته 
أملاني��ا. وكان قد ش��ارك ف��ي ثالث 
نسخ من املونديال في أعوام ١٩٧٨، 
١٩٩٨ و٢٠٠٢. وتأه��ل تون��س ج��اء 
بع��د تعادله م��ع املنتخ��ب الليبي 
صفر- صفر في اجلولة السادس��ة 

للمجموعة األولى.
 املنتخ��ب املصري تأه��ل بعد فوزه 
عل��ى الكونغو بنتيج��ة ٢-١ لتعود 
مصر إلى املونديال بعد غياب استمر 
٢٧ عاماً، إذ كانت آخر مش��اركة له 

ف��ي الع��ام ١٩٩٠. التأهل كان 
ف��ي الوقت ب��دل الضائع، إذ 
متك��ن محم��د ص��الح من 
إح��راز اله��دف األثمن في 
الدقيق��ة ٩٤ لتف��وز مصر 

٢ - ١ على الكونغو.
ميداليات الذهب ايضا

ف��ي امليادي��ن الرياضية 
األخ��رى، حق��ق العرب 
أيض��ا إجن��ازات كبيرة، 
فالبحري��ن كان��ت في 

املقدم��ة إذ كان الذهب 
م��ن نصيبها بع��د إحراز 

ميدالية  تش��يليمو  روز 
ذهبي���ة 

ف��ي س��باق املارث��ون. كم��ا أحرزت 
سلوى عيد ناصر امليدالية الفضية 

في سباق ال�٤٠٠ متر.
أما قطر ف��كان نصيبه��ا ميدالية 
ذهبية أحرزها معتز عيسى برشيم 
في مس��ابقة الوثب العالي. وأحرز 
عبد اإلله هارون البرونزية في سباق 

ال�٤٠٠ متر. 
كم��ا تواجد املغ��رب على 
منصة التتويج بعد 
أن غ��اب عنها 
من���ذ العام 
 .٢ ٠ ٠ ٧
ز  إلجن����ا ا و
هذا حققه 
ع��ب  ل��ال ا
ب  ل���ش�ا ا
ن  سف���يا
البق��ال��ي 
ال��ذي ح��ل 
امل�ركز  ف��ي 
ف��ي  الثان��ي 

سباق ٣٠٠٠ متر.
ال��ذي  الف��وز  أم��ا 
متوقع��اً  يك��ن  ل��م 
فكان من س��وريا إذ 
ع  س��ت��ط��ا ا

مجدالدين غزال م��ن الوقوف على 
منصات التتوي��ج التي غابت عنها 
س��وريا منذ الع��ام ١٩٩٩ بعد فوزه 

باملركز الثالث في الوثب العالي.
ف��ازت  عثم��ان  فري��دة  املصري��ة   
بطولة  ف��ي  البرونزي��ة  بامليدالي��ة 
العالم للس��باحة ٥٠ متر فراش��ة 
ثاني��ة   ٢٥.٣٩ فري��دة  وس��جلت   .
وهو رقم قياس��ي أفريق��ي، وبذلك 
صنعت الرياضية امللقبة بالسمكة 
الذهبي��ة تاريخ��اً ملص��ر وألفريقيا 
بع��د أن كان��ت قد حطم��ت الرقم 
القياس��ي العامل��ي للناش��ئني في 
بطولة العالم للناش��ئني في ليما 
عام ٢٠١١. كما فازت بجائرة أفضل 

رياضية في قارة أفريقيا.

رابع مرة..بطولة العالم ملصر 
لإلسكواش

بلق��ب  املص��ري  املنتخ��ب  وت��وج   
بطول��ة العالم لفرق اإلس��كواش 
للم��رة الرابع��ة في تاريخ��ه. الفوز 
هذا جاء بع��د تغلبه على املنتخب 
اإلنكلي��زي مبجموعت��ني دون رد في 
املب��اراة النهائي��ة الت��ي أقيم��ت 

في مارس��يليا الفرنس��ية. 
وه��ذه امل��رة الرابعة 

الت��ي يفوز بها 
ملنت��خ���ب  ا

امل�ص����ري 
لة  ببط�و

الع�الم إذ سبق له وأن حقق اللقب 
في أعوام ١٩٩٩، ٢٠٠٩ و ٢٠١١.

ف��ي املقابل ف��ازت مص��ر ببطولة 
العالم لإلس��كواش للناشئات في 
البطولة التي أقيمت في نيوزيالند، 
وذلك للمرة السادسة على التوالي 
والثامنة في تاريخ مصر بعد تغلب 
املنتخب  املص��ري عل��ى  املنتخ��ب 

املاليزي في الدور النهائي.
كما حصدت مص��ر أربع ميداليات 
ذهبية ف��ي بطول��ة العال��م لرفع 
األثقال التي أقيم��ت في أنهامي في 

إيه��اب  حملم��د  وكان  كاليفورني��ا. 
الفض��ل ف��ي الف��وز بثالث��ة منها 
في وزن ٧٧ كليوغرم��اً، بينما فازت 
س��ارة س��مير مبيدالي��ة ذهبية في 
وزن ٦٩ كيلوغرام��اً. إيه��اب ف��رض 
هيمنت��ه املطلقة على منافس��ات 
٧٧ كيلوغرام��اً واحت��ل املركز األول 
في رفعتي اخلطف والنطر وكذلك 
اجملم��وع.. وبهذا يصب��ح أيهاب أول 
مصري يف��وز مبيدالي��ة أوملبية في 

رفع األثقال منذ العام ١٩٤٨.
ف��از الالعب الس��وري عم��ر خربني 
بجائ��زة أفض��ل الع��ب ك��رة ق��دم 
آسيوي لعام ٢٠١٧، وذلك بعد تألقه 
م��ع منتخ��ب ب��الده ون��ادي الهالل 
الس��عودي. خرب��ني هو أول س��وري 
بفوز بهذه اجلائ��زة، وقد تفوق على 
الالعب اإلمارات��ي عمر عبدالرحمن 
ال��ذي كان��ت حظوظ��ه مرتفع��ة 
ج��داً للفوز به��ا.. كما ف��از خربني 
بلقب هداف دوري أبطال آس��يا بعد 

تسجيله ١٠ أهداف.
   العديد من االحداث التي لن تغادر 
الذاك��رة، وقع��ت في الع��ام 2017، 
ففريق ريال مدريد، للمرة االولى في 
تاريخ��ه يتوج بخمس��ة ألقاب 
في ع��ام واح��د وهي كأس 
ودوري  لالندية  العالم 
اوروب�ا  أبط�����ال 
س  ك���أ و

وكأس  االوروب��ي  الس��وبر 
الس��وبر االس��باني والدوري 

االسباني.
إنها املرة الثانية على التوالي 
التي يفوز فيه��ا ايضاً بدوري 
أبط��ال أوروب��ا، بع��د ان ه��زم 
بأربعة  االيطالي  يوفينت��وس 
اه��داف مقابل هدف 

ايطالي.وفي 
ك��رة املض��رب، حق��ق 
روجي��ه  السويس��ري 
فيدرر نص��راً كبيراً هذا 
الع��ام في تغلب��ه على 
االسباني رافائيل نادال 
استراليا  بطولة  في 

املفتوحة.
احداث كبرى

كي��ة  مير ال ا
ين����ا  س��ي�ر

ويليام��س حقق��ت ايض��اً فوزه��ا 
اس��تراليا  بطول��ة  ف��ي  الكبي��ر 
املنافس��ات  وتوقفت عن  املفتوحة 
بس��بب حملها.. ام��ا رافائيل نادال 
فقد حصد فوزه العاشر في بطولة 

روالن غاروس.
وف��ي فعالي��ة 100 متر، ف��ان أكثر 
بالذهبي��ة،  تتويج��اً  العدائ��ني 
اجلامايكي اوس��ني أنهى مس��يرته 
الرياضية مع ميدالي��ة برونزية في 
س��باق املئة متر في بطولة العالم 
في لندن. كما لم يتمكن من اكمال 

سباق التتابع اربع مرات مئة متر.
في هذا السباق املثير 

ح��ل 

جاس��ن 
تل��ني  غا

ف��ي 
الطليعة. 
“حان  لقد 
ق��ت  ل�و ا

للرحي��ل” كما أعل��ن بولت.اما في 
س��باقات الفورم��وال واح��د: لويس 
الرابع��ة  للم��رة  يت��وج  هاملت��ون 
ف��ي تاري��خ مش��اركته ف��ي ه��ذه 

السباقات.
االميرك��ي  ال��دوري  بطول��ة  وف��ي 
حملترفي كرة الس��لة فقد خطفها 
فريق غولدن ستايتس ووريرز بعد ان 

تغلب على كليفالند كافاليرز.
وفي كرة القدم األميركية، فان نيو 
انغلند باتريوتس يحرز لقباً تاريخياً 
ويفوز بلقب ال��دوري الوطني لكرة 
الق��دم االميركية للمرة اخلامس��ة 
في تاريخه. نيو انغلند يهزم أتالنتا 
فالكونز في الوق��ت االضافي االول 

في تاريخ السوبر بول.
وكولني كابرنيك اصبح ش��خصية 
وطني��ة بع��د ان اعل��ن معارضت��ه 
واحتجاج��ه للعنف الذي متارس��ه 
الشرطة ضد السود وهذا ما اسماه 
بالعنصري��ة في الوالي��ات املتحدة. 
لقد رفض الوقوف حني بدأ النشيد 
الوطن��ي االميركي قبل بدء املباراة. 
تصرفه هذا اثار ردود فعل مختلفة 
ما دفع برياضيي الرابطة االميركية 
لكرة القدم وغيرهم من الرياضيني 
احتجاجه��م  باع��الن  االميركي��ني 
بطرق مختلفة خالل عزف النشيد 

الوطني.
س��يرجيو  الغول��ف،  لعب��ة  وف��ي 
غارس��يا يف��وز ببطولة اوغوس��تا 
لالس��اتذة وه��ي اح��دى البطوالت 
االرب��ع الكبرى.. في حني واجه تايغر 
وودز مشكالت مع العدالة. لقد عثر 
علي��ه نائماً في س��يارته حتت تأثير 

االدوية كما يؤكد وتقول الشرطة.
وف��ي س��باقات الدراج��ات، كريس 
ف��روم ال��ذي فاز ب��كل م��ن طواف 
فرنس��ا واس��بانيا اي الفويلت��ا في 
العام نفس��ه. أعلن االحت��اد الدولي 
للدراج��ات قب��ل اي��ام ان االختب��ار 
ال��ذي خضع له بع��د ال فويلتا جاء 

ايجابياً.
فيم��ا، اعلن، رئيس اللجنة االوملبية 
الدولي��ة توم��اس ب��اش ان “اجمللس 
التنفي��ذي للجن��ة أوقف��ت عم��ل 
اللجن��ة االوملبية الروس��ية“، وذلك 
بسبب املنش��طات. وُمنِعت روسيا 
من املش��اركة بااللعاب الش��توبة 

عام 2018.
وفي انتقاالت كرة القدم، فكان نادي 
كرة القدم الفرنس��ي باريس س��ان 
جيرمان يضم اليه النجم البرازيلي 
نامي��ار ام��ا الصفقة فبلغ��ت نحو 
نصف ملي��ار يورو. كم��ا ضم اليه 
كيلي��ان مبابي لوت��ني مهاجم 
وجن��م ن��ادي آ.س��ي موناكو 
وذل��ك على س��بيل االعارة 

ملدة موسم واحد فقط.
فيما االسطورة االيطالية 
فراشيس��كو توتي يعتزل 
الق��دم كالعب على  كرة 
يصب��ح  لكن��ه  امللع��ب 
مس��ؤوالً في ن��ادي روما.. 
العالم  فاج��أت  وايطالي��ا 
لنهائي��ات  تأهله��ا  بع��دم 
ف��ي   2018 العال��م  كأس 
اجل��ودو،  وف��ي  روس��يا، 
الفرنسية  االس��طورة 
تي��دي رينر يحصد 
العاملي  لقب��ه 

العاشر.
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فاز الالعب السوري عمر خربين بجائزة أفضل العب كرة قدم آسيوي لعام ٢٠١٧، وذلك بعد 
تألقه مع منتخب بالده ونادي الهالل السعودي. خربين هو أول سوري بفوز بهذه الجائزة، 
وقد تفوق على الالعب اإلماراتي عمر عبدالرحمن الذي كانت حظوظه مرتفعة جدًا للفوز 

بها.. كما فاز خربين بلقب هداف دوري أبطال آسيا بعد تسجيله ١٠ أهداف

سيرجيو غارسيا

نيمار

عمر خربني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حفل الع��ام 2017 بالعدي��د من االحداث 
املهمة عل��ى الصعي��د الرياض��ي احمللي، 
فحقق��ت رياضتن��ا العراقي��ة سلس��لة 
م��ن النجاح��ات لتض��اف إل��ى نتائجه��ا 
الالمعة في ش��تى األلع��اب، وفي التقرير 
التالي نس��تعرض أهم االحداث الرياضية 
التي ش��هدت تفوقاً عراقي��اً في الصعيد 

اخلارجي.
ش��هر ش��باط، ش��هد حتقيق منتخبات 
اللجنة الباراملبية للمركز األول في بطولة 
االحتياج��ات  ذوي  غرب��ي آس��يا أللع��اب 
اخلاص��ة األول��ى الت��ي اقيمت ف��ي دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة بعد الفوز ب� 20 
وس��اماً ذهبي��ا ومثلها فضة و7 أوس��مة 

نحاسية.
وفي ش��هر آذار متكنت العبة ن��ادي أربيل 
بالعاب القوى من تس��جيل رقم قياس��ي 
عراقي لم يكسر منذ 39 عاما، في فعالية 
القفز العالي عندما حققت رقما مقدراه 
1،73 م، فيما كان الرقم الساس��بق الذي 
س��جل عام 1978 ق��دره 1،68 م، ومتكنت 
م��رمي من التفوق في بطول��ة االندية التي 
اقيمت ف��ي بغداد مبش��اركة 80 نادياً من 

شتى محافظات العراق.
في شهر نيس��ان أقال االحتاد املركز لكرة 
القدم املدرب راضي شنيشل من مهمته 
مدرب��ا لألس��ود بع��د النتائ��ج املتراجعة 
التي حققها في مس��يرة تصفيات كأس 
العال��م املؤهلة الى املونديال في روس��يا 
2018، حي��ث اخفق العراق في املنافس��ة 
ليودع مبكرا، ومت تس��مية الكابنت باس��م 

قاسم خلفا له.
كم��ا، حققت الرامية فاطمة عباس رقماً 
عراقي��اً جدي��دا والف��وز بذهبي��ة بطولة 
الشيخة فاطمة الدولية التي اقيمت في 
اإلمارات، حيث اشتركت فاطمة بفعالية 
املسدس الهوائي وحازت على املركز األول 
بعد جمعها 370 عالمة وهو رقم قياسي 

عراقي جديد.
وفاز نادي الش��رطة بلقب ال��دوري املمتاز 

بكرة الي��د للمرة الثانية عل��ى التوالي، 
وج��اء ه��ذه امل��رة على حس��اب فريق 

اجلي��ش ف��ي مب��اراة مثي��رة انتهت 
لصال��ح االخضر بنتيجة 28 هدفا 

مقابل 26 هدفا.
وفي آي��ار وضمن مبادرات الفيفا 
املالع��ب  ع��ن  احلظ��ر  برف��ع 
العراقي��ة اقيمت مباراة دولية 
ودي��ة ف��ي ملع��ب البص��رة 

الدولي ب��ن منتخب العراق 
انتهت  االردن��ي  ونظي��ره 

بفوز أهل ال��دار بهدف 
عالء عبد الزهرة.

ن��ادي  ت��وج  كم��ا، 
بلق��ب  النف��ط 
الدوري املمتاز لكرة 

الس��لة للم��رة الثانية ف��ي تأريخه، وجاء 
تتويج الفريق بقي��ادة مدربه خالد يحيى 
بعد الفوز على فريق الش��رطة في املباراة 
النهائية التي اقيمت في قاعة الش��عب 

بنتيجة 84 نقطة مقابل 82 نقطة.
وع��ادت بعث��ة الع��راق من املش��اركة في 
بطولة التضامن االس��المي في اذربيجان 
باملرك��ز 13 ، بعد جمع 7 أوس��مة 2 ذهب 

ومثلها فضة و3 نحاس.
وفي ش��هر حزيران حق��ق فريق نادي نفط 
الوس��ط لكرة الصاالت لقب دوري العراق 

للم��رة السادس��ة عل��ى التوال��ي، حيث 
حقق الفوز على فريق غاز الشمال باربعة 
اه��داف مقابل هدف واحد لغاز الش��مال 
ف��ي املب��اراة النهائي��ة الت��ي اقيمت في 

محافظة ذي قار.
وف��ي مت��وز متك��ن املنتخب االوملب��ي لكرة 
القدم من االطاحة مبنافسيه في تصفيات 
آس��يا ليتاهل إلى النهائيات القارية حتت 
23 عامأً التي س��تنطلق منافساتها في 

الصن الشهر املقبل.
وشهد شهر آب تتويج فريق القوة اجلوية 
بط��ال لل��دوري املمتاز لكرة الق��دم للمرة 
السادس��ة في تأريخه، وجم��ع اجلوية 81 
نقطة مقابل 77 نقطة للنفط الذي توج 

وصيفا.
كما ن��ال الزوراء لقب بطولة كأس العراق 
لك��رة الق��دم على حس��اب فري��ق نفط 
الوس��ط بهدف س��جله الالع��ب الدولي 

عالء عبد الزهرة.
وشهد ش��هر أيلول اقامة مباراة اساطير 
العال��م ام جنوم العراق في ملعب البصرة 
الدول��ي بحض��ور جماهي��ري كبير، حيث 
انتهت املباراة لصالح االساطير بخمسة 
اه��داف مقابل اربعة لنج��وم العراق وفي 
ه��ذه املباراة التي تأت��ي ضمن جوالت رفع 
احلظر الدولي عن مالعب العراق، اش��ترك 
العديد من جنوم العالم بينهم الهولنديان 
ديفيدز وكلويفرت ولويس غارس��يا وبيريز 

واخرين.

وفي تشرين األول متكن العراق من استعادة 
مقع��ده ف��ي املكت��ب التنفي��ذي لالحتاد 
اآلس��يوي للصحافة الرياضية، بعد 
غياب من��ذ الع��ام 1992، حيث 
اياد الصاحلي  الزميل  اشترك 
في االنتخابات التي اقيمت 
في باكستان وفاز بثقة 
لينض��م  صوت��ا   23
تش��كيلة  إل��ى 
اآلس��يوي  االحتاد 
ف��ة  للصحا
لرياضي��ة،  ا

حيث مثلنا في 
االنتخابات وفدا 
ضم ايضا ممثل 
العراقي  االحتاد 
م  ع��ال لإل
حازم  الرياضي 
عل��ي  محم��د 
والزميل محمد 
ال��ذي  حم��دي 
بالوفد  التح��ق 

تطوعياً لتوثيق الرحلة.
وفي تشرين الثاني شارك احلكمان الدوليان 
باملصارع��ة علي صيوان وياس��ر فالح في 
إدارة نزاالت بطولة العالم لفعاليني احلرة 
والرومانية حتت 23 سنة للرجال والنساء 
في بولندا ومبش��اركة اكثر من 70 من بن 
اقوى منتخبات اللعبة على صعيد رياضة 

املصارعة”.
تشرين  وفي شهر 

ف����از  األول 

الع��راق عل��ى 
منتخ��ب كيني��ا 

مقاب��ل  بهدف��ن 
للمنتخب  واحد  هدف 

االفريقي ف��ي املباراة التي 
البصرة  اقيمت في ملع��ب 

الدولي وهي ضمن اطار حملة 
رف��ع احلظ��ر الدولي ع��ن املالعب 

العراقية.
وف��ي الش��هر نفس��ه ف��از منتخ��ب 

الناش��ئة لكرة القدم بطل آسيا، بجائزة 
محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم لألب��داع 
الرياضي، ومن املق��رر ان يتم توزيع اجلوائز 
على الفائزين في حفل كبير س��يقام يوم 
10 كانون الثاني املقبل في دبي.. وش��هد 
الش��هر ذاته تأهل منتخبن��ا لكرة القدم 

لفئة الشباب إلى نهائيات أمم آسيا.
كما بلغ منتخب الش��باب لك��رة القدم 
نهائي��ات آس��يا 2018 في اندونيس��يا 

برغم خس��ارته امام قطر في لقاء 
حتدي��د بط��ل اجملموع��ة بفارق 

ركالت اجل��زاء ليتأه��ل ب��ن 
باملركز  افضل منتخبات 

الثاني.
التالي  الش��هر  اما 
اقام��ة  فش��هد 
دولي��ة  مب��اراة 
اطار  في  ودية 
ملف  دعم 

رف��ع احلظر ع��ن املالع��ب العراقي��ة، بن 
منتخبنا الوطني ونظيره السوري وانتهت 
بالتعادل بهدف ملثله وهي أول مباراة دولية 

تقام في ملعب كربالء الدولي.
وف��ي الش��هر ذات��ه، بلغ منتخ��ب العراق 
لك��رة الص��االت نهائي��ات أمم آس��يا التي 
ستقام في شهر شباط من العام املقبل 
ف��ي الصن، حي��ث تفوق اخلماس��ي على 
منافس��يه في التصفي��ات القارية التي 

ضيفتها العاصمة التايالندية بانكوك.
وفي ش��هر تش��رين الثاني، ايضا، وقعت 
وزارة الش��باب والرياض��ة اتفاقي��ة تعاون 
مع اسبانيا لتفعيل التعاون املشترك في 
اجلانبن الش��بابي والرياضي، و«االتفاقية 
س��تفتح آفاقا واس��عة أمام املؤسسات 
الرياضية والشبابية للتعاون مع نظيراتها 

االس��بانية«، مش��يرا ال��ى أن 
تبادل  »االتفاقية تش��مل 

البرامج  وإطالق  اخلبرات 
والش��بابية  الرياضية 
فض��ال  املش��تركة 
ع��ن اقامة ال��دورات 
التدريبي��ة وفق��رات 
أخرى سيتم االتفاق 

عليها مستقبال«.
كم��ا افتت��ح احت��اد 
املرك��زي،  الك��رة 

م��ا  ا ر نو لبا ا
ص  خل��ا ا

برحل��ة املنتخب في مونديال املكس��يك 
1986 وبطول��ة اس��يا 2007 الت��ي اح��رز 
لقبه��ا منتخبن��ا الوطن��ي فض��ال على 
اقامة معرضا للصور الفوتوغرافية خاص 
بالدوري املمتاز للموسم املاضي بالتعاون 
مع اجلمعي��ة العراقية للتصوير الرياضي، 
وحضر احلفل العديد من جنوم جيلي 1986 
و2007 افتتاح البانوراما الذي يحاكي جزءا 

مهما من تاريخ الكرة العراقية.

ومتكن فري��ق القوة اجلوية م��ن االحتفاظ 
بلقب��ه بطالً لكأس االحتاد اآلس��يوي بعد 
الف��وز عل��ى نظيره أس��تقالل دوش��بنه 
الطاجيكس��تاني بهدف م��ن دون مقابل 
سجله الالعب عماد محسن في الدقيقة 
68، وس��بق للجوية ان ف��از باللقب العام 
املاض��ي 2016 بعد ف��وزه عل��ى بنغالورو 
الهندي بهدف م��ن دون رد حمل 

امضاء حمادي احمد.
ف��از  األول  كان��ون  ش��هر 
بلقب  الكاب��ادي  منتخب 
بطول��ة س��وتي الدولية 

التي اقيمت في كينيا.
آس��يوية  جلنة  ووصل��ت 
للع��راق م��ن اج��ل ادراج 
6 مالع��ب ف��ي الئحة رفع 
احلظر ع��ن املالعب العراقية 
وه��ي ) ميس���ان والنج���ف 
والش��ع��ب وده��وك 
نية  لسليما ا و
 ) خ��و ا ز و

ينتظر  و
ق  ا لع��ر ا
ان يحصل 
عل��ى ق��رار 
م��ن الفيف��ا 
احلظر كليا  برفع 
ع��ن املالع��ب في 
املق��رر  االجتم��اع 
آذار  شهر  انعقاده 
اجلديد  الع��ام  من 

.2018
كم����ا وصل���ت 
أوملبي�ة  جلن�����ة 
برئاس��ة  دولي��ة 
الك�ويتي������ان 
فرم�ان  حي����در 
اله�ادي  وعب���د 
ملناقش��ة  عل��ي 
أزم���ة اللجن���ة 
االخي��رة  االوملبي��ة 
وتداعي��ات اعتباره��ا 
املنحلة  الكيانات  احدى 
حي��ث عق��دت العديد من 
اللقاءات م��ع االوملبية وجلنة 
ووزارة  والرياض��ة  الش��باب 
الش��باب والرياضة ومت عقد 
لتقريب  صحفي��ة  مؤمترات 
واحلف��اظ  النظ��ر  وجه��ات 
اللجنة  اس��تقاللية  على 

االوملبية.

»الوطني« يغادر التصفيات المونديالية مبكرًا

*الجوية يجدد زعامته بطاًل لكأس االتحاد اآلسيوي 
*البارالمبية تحرز غربي القارة.. وفاطمة تتألق بالرماية 

املالكمة في بطولة التضامن اإلسالمي

عالء عبد الزهرة

سعيد موسى على منصة التتويج

اجلوية يتوج بلقب كأس االحتاد اآلسيوي



عندم��ا نتحدث ع��ن "رأس" الس��نة 
فإن األم��ر يختلف متاماً عّم��ا لو أردنا 
احلدي��ث عن رأس غلي��ص مثالً أو رأس 
امللك سنطروق أو رأس املواطن أو رأس 
الس��لطة أو رأس الرجاء الصالح.. مع 
علمنا جي��داً أن تاري��خ املنطقة وعبر 
ق��رون من الزمن الى يومنا هذا.. حافل 
بعش��اق قطف الرؤوس البش��رية في 

األعياد واألفراح واألتراح  !
تنش��غل م��دن العال��م ف��ي نهاي��ة 
كل ع��ام وبال��ذات ف��ي الليل��ة التي 
تس��بق بداية العام املي��الدي اجلديد أو 
مايطل��ق علي��ه ليلة "رأس الس��نة" 
تنش��غل باحتفاالت صاخبة متتد الى 
س��اعات فجر الي��وم التال��ي، وبعيداً 
ع��ن الطق��وس الديني��ة التقليدي��ة 
املتبعة في هذه املناس��بة فإن الكثير 
من اجلمهور في أنح��اء العالم بتعدد 
أعراقه��م واخت��الف دياناتهم يحيون 
هذه املناس��بة على وف��ق قاعدة املثل 
ال��ذي يقول حش��ر ورق��ص وغناء مع 

الناس عيد!!  
والس��ؤال األزل��ي ال��ذي ي��ردده بعض 
الفضوليني في مناسبات أعياد امليالد 
وهو: مل��اذا يحتفل الن��اس بتوديع عام 
مض��ى وانته��ى وغادرنا؟ ه��ل ألنهم 
أضاع��وا او فقدوا عام��اً من عمرهم ؟ 
أم ألنهم يظن��ون خيراً بالعام اجلديد.. 
تطبيقا للقول املأث��ور "تفاءلوا باخلير 

جتدوه" ! 
هن��اك من يب��رر االحتف��االت من 

حزب "القوم الفرحني" بالقول: 
إن اإلنسان بطبيعته مييل الى 
التف��اؤل في احلياة عس��ى أن 
يكون القادم اجلديد أفضل حاالً 

مما س��بق وكما هو احل��ال عندما 
يستبش��ر الن��اس خي��راً باملول��ود 

اجلديد ذكراً كان أم أنثى !
يُقال إن املوس��يقار الراحل محمد 

عب��د الوهاب كان يرف��ض االحتفال 
بعيد ميالده بدعوى أن على اإلنسان 
أن يحزن ألنه يخسر عاماً من رصيده 

في احلياة ! 
من املؤكد أن الكثير من "احلش��ريني" 
ال يعرفون ملاذا يحتفل��ون.. هل ألنهم 
تواقون للفرح واألعياد أم أنها وس��يلة 
للهرب من املش��كالت واملآس��ي التي 
حتي��ط به��م م��ن كل ح��دب وصوب 
تضامناً مع م��ا قاله وغّناه العندليب 

األسمر "ضحك ولعب وجد وحب"! 
ومن العادات الطريفة التي متارس��ها 
ف��ي  العال��م  دول  ش��عوب  بع��ض 
أحتف��االت العام اجلدي��د نتوقف عند 
بعض منها ، حيث يرتدي الفنزويليون 
املالب��س الداخلية الصف��راء في ليلة 
رأس الس��نة فه��ي باعتقادهم جتلب 

احلظ !
أم��ا في تش��يلي .. فيمضي احملتفلون 
ليلته��م في املقابر ملؤانس��ة األموات 

الراحلني ! 
أما ف��ي أيطاليا فإن "طب��ق العدس" 
يكون أساس��ياً بالنس��بة لإليطاليني 
فهي بحسب أعتقادهم جتلب الرزق !

.. فتش��هد االحي��اء  أم��ا ف��ي بي��رو 
الس��كنية نزالت مفتوح��ة باملالكمة 
ب��ني اجلي��ران ، وذل��ك حلل املش��كالت 
العالقة وتصفيات حسابات اخلالفات 
الس��ابقة  فيم��ا بينهم قب��ل حلول 

العام اجلديد !
ويب��دو أن أفض��ل ح��ل للمش��كالت 
العالقة ب��ني السياس��يني عندنا هو 
.. خ��وض ن��زالت مفتوح��ة باملالكمة 
فيم��ا بينه��م على غرار الع��ادات في 
بيرو وبحضور جماهيري والعمل على 
حس��م نتائجه��ا قب��ل حل��ول العام 

اجلديد ..!

               •ضوء
رؤوس  أينع��ت  ه��ل 
 " طني لش��يا ا "
وقت  وح��ان 

قطافها..؟

عاصم جهاد

وزير النفط يهنئ العراقيين 
بعيد الميالد المجيد

ق��دم وزي��ر النفط الس��يد جب��ار علي 
اللعيب��ي التهنئة لألخوة املس��يحيني 
والعراقيني والعالم مبناسبة حلول عيد 

امليالد اجمليد جاء فيها:
التهان��ي  آي��ات  بأس��مى  "أتق��دم   
والتبريكات إلى األخوة املس��يحيني في 
الع��راق والعالم مبناس��بة احتفاالتهم 
بحل��ول عيد امليالد اجملي��د متمنيا لهم 
دوام الس��عادة والعيش الكرمي في عراق 
موح��د ينع��م أبن��اؤه باألم��ن واألم��ان 
..بفض��ل االنتص��ارات الت��ي حققته��ا 
قواتنا األمنية واحلشد الشعبي األبطال 

على عصابات داعش اإلرهابية .
 ان تزام��ن افراح ش��عبنا العظيم بيوم 
النصر م��ع افراح اخ��وة االرض واملصير 
املش��ترك بعيد امليالد اجمليد ..هو عنوان 
رس��الة محبة وس��الم لع��راق يجتمع 
حتت خيمت��ه جميع مكون��ات الطيف 

العراقي.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العصر الصرصوري

جمال جصاني

ل��م مير وق��ت طوي��ل على ع��ودة )املنحرف��ون) ثاني��ة الى 
الس��لطة صيف العام 1968، حتى بدأت منظومة القيم 
والس��لوك املتعارف عليها بني العراقيني، تتصدع وتتغير، 
وقد اصطدمت ش��خصياً بشكل مبكر مع هذا البرنامج 
املنظ��م )البعثي ف��وق اجلميع) عندما صع��د جنم الكثير 
من حثاالت وأوباش اجملتم��ع، من الذين دفعتهم مواهبهم 
الفطرية )في التزلف والتملق وكتابة التقارير..) لالنخراط 
به��ذه احلمل��ة احلكومية لتبعي��ث اجملتم��ع والدولة، ولم 
مير وقت طويل حتى ش��هد العراق سلس��لة من الكوارث 
والكوابي��س ل��م تنته بالرغم من م��رور 15 عاماً على زوال 
جمهوري��ة ذلك الذي انتش��ل مذعوراً من جح��ره األخير. 
ليش��هد البلد بعد ذلك م��ن الناحية الظاهري��ة؛ انهياراً 
واسعاً ملؤسسات الدولة العس��كرية منها واملدنية، ولم 
تتأخر جحافل احلوس��مة عن قضم ما تبقى من أسالبها 
املادي��ة، لكن التطورات الالحق��ة برهنت على مدى صالبة 
ورس��وخ القيم واملعايير اجلاذبة لنفس السالالت واملواهب 
الت��ي اعتمدت في ذلك "العصر الزيتوني" حيث اس��تردوا 
مواقعهم ونفوذهم بحرص وصبر يحسدون عليه. عندما 
انطلق املاراثون صوب املنطق��ة اخلضراء، وعندما تدافعت 
الكت��ل واجلماع��ات لقضم أكبر وأدس��م قط��ع الوليمة 
األزلية، أدركت سالالت القوارض أهمية مواهبها وتقنياتها 
اجملربة في مثل تلك املالحم الوطنية، وحاجة فرسان حقبة 
"الفتح الدميقراطي املبني" لها. وفي اجلانب اآلخر شاهدنا؛ 
عمق خيبة األمل الت��ي عصفت بغير القليل من املالكات 
والك��وادر املتخصص��ة والنزيهة، والت��ي كافحت وترقبت 
مثل هذه اللحظة )زوال النظام املباد) بفارغ الصبر، لكنها 
اصطدمت بنوع االصطفافات التي تلقفت مقاليد األمور، 
وفقاً لقاعدة )شبيه الش��يء منجذب اليه) عندما التقى 
النكرات نظرياً وعملياً مع النس��خة اجلديدة من قراصنة 

املنعطفات التاريخية.
إن حجم الفشل والفساد املهيمن على غالبية مؤسسات 
وإدارات الدولة، يعود باألس��اس الى اآللي��ات واملعايير التي 
تتي��ح للنكرات وش��ريحة احلبربش واللص��وص بتبوأ هرم 
املسؤوليات فيها، من دون خشية من عقاب او حساب على 
ما يخلفوه من دمار وخراب. هذا النوع من "املس��ؤولني" ال 
ميكن ان يس��مح لضده النوعي )عملياً وقيمياً) من النفوذ 
القطاعيتهم السياس��ية واإلدارية، ملا تش��كله أخالقهم 
وتواضعه��م وروح اإليثار لديهم، م��ن خطر على هيبتهم 
املصطنعة والزائفة. لذل��ك تراهم يعتمدون على نوع من 
اخمللوقات تش��ترك مع الصراصير بكونها تش��كل )مصدر 
ق��رف واش��مئزاز عند معظم البش��ر، بس��بب ش��كلها 
وحركته��ا ورائحته��ا) ليمنحوها العناوي��ن والصالحيات 
واألن��واط الالزمة ليتص��دروا مجالس ودواوي��ن ما ميكن أن 

نطلق عليه ب� )العصر الصرصوري). 
لق��د هدهدنا في املنافي، ط��وال أكثر من رب��ع قرن؛ حلم 
زوال النظام املباد واإلس��هام ببناء نظام سياس��ي وقيمي 
يتيح للعراقيني تقدمي أفضل واجمل ما لديهم ألنفسهم 
وحمليطهم وللعالم أجمع، لكن األقدار كانت قد حش��دت 
لنا كل أنواع القوارض والصراصير البشرية، ليمزقوا أوصال 
ذلك احللم املشروع، عبر ردة حضارية وقيمية ال مثيل لها، 
يتم فيها االحتفاء بكل ما هو قبيح وقميء وممسوخ وفقاً 
ملعايير هجرتها األمم التي وصلت لس��ن التكليف احلضاري 
من��ذ زمن بعيد. مع مثل هذه القس��مة العاثرة نتذكر ما 
دّونه املاغوط من وجع ومرارة ذات خيبة، عندما حّذر الغيوم 

قائالً:
 )إهرب��ي أيتها الغيوم فأرصفة الوطن لم تعد جديرة حتى 

بالوحل).  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
عندم��ا يكتب أحد ش��عراء القصيدة 
الغنائية فس��تكون القصيدة مبنية 
على أساس حدث حقيقي، او متخيل 
م��ن قبل��ه، وميكن ان يكون أساس��ها 
جملة طرقت مسامع الشاعر، فوجد 
يكت��ب  ان  تس��تحق  فيه��ا حكاي��ة 
عنه��ا، ومن ضم��ن ه��ذه األغاني هي 
االغني��ة التراثية "ي��ا زارع بزرنكوش" 
والت��ي يجه��ل العدي��د من��ا ماهي��ة 

"البزرنكوش" هذا.
يحكى انه في بدايات القرن العشرين، 
كان البغداديون من أصحاب الوجاهة، 
ف��ي  س��مرهم  مجال��س  يعق��دون 
بيوته��م، وكان يحض��ر تل��ك اجملالس 
وج��وه متعددة م��ن علي��ة القوم من 
ذوي العل��م والفضل واألدب والش��عر 
والسياس��ة، حيث يتجاذب��ون أطراف 
احلدي��ث، وت��دور نقاش��ات ح��ول أمور 
الساعة، وامور أخرى متنوعة، تستمر 

الى ساعة متأخرة من الليل.
تتخلل ه��ذه اجملال��س معزوف��ات من 
املق��ام والبس��تات البغدادي��ة الت��ي 
تضفي عل��ى هذه اجللس��ات جوا من 

املرح واأللفة. 

في شارع النهر احملاذي لنهر دجلة وفي 
منطقة رأس القري��ة، كان هناك بيت 
بغ��دادي عتيق، تطل اح��دى واجهاته 
على النه��ر، ومدخله ي��ؤدي الى زقاق 
ينفذ الى ش��ارع الرش��يد. ف��ي املوقع 
اجمل��اور "ل� االورزدي الق��دمي" وكان ذلك 
البي��ت يحت��وي عل��ى حديق��ة غناء، 
مزدانة بأنواع الورود واالزهار من جميع 
األصن��اف، وكان صاح��ب ال��دار أح��د 
وجهاء بغداد، الذي كان يرتاد مجلسه 

كل يوم جماعات من عشاق ورواد االدب 
والف��ن والش��عر، وكان صاح��ب الدار 
يقي��م احلفالت الغنائية واملوس��يقية 

بني احلني واحلني اآلخر. 
في احدى االمس��يات، وعندما اجتمع 
س ف��ي تلك ال��دار، حض��ر أحد  اجل��الّ
االصدقاء رجع من س��فرة قام بها الى 
إس��طنبول، فرحب به صاحب البيت، 
وابلغ��ه الصديق انه ق��د احضر معه 
هدية جميلة، واخرج من جيبه كيسا 

صغيرا، وبدأ يزرع محتوياته في حديقة 
الدار، واستغرب صاحب الدار متسائال 
عن هذه الب��ذور، فأجابه الصديق انها 
بذور البزرنك��وش، وانه نبات جميل ذو 
رائحة عطرة، فقال ل��ه صاحب الدار: 
"يا صديق��ي ي��ا زارع البزرنكوش ازرع 
لنا حنة الن الش��يب قد غزا رؤوسنا". 
وصادف ان الفرقة املوس��يقية، وقارئ 
املق��ام كان��وا موجودي��ن، فأعجبهم 
ال��كالم وراح��وا يغنون بص��وت واحد: 
ازرع لن��ا حن��ة.   البزرنك��وش  زارع  ي��ا 
واس��تمروا ف��ي الغناء، وف��ي كل مرة 
كان��وا يضيف��ون الى البس��تة كالما 
جديدا الى ان اخذت األغنية ش��كلها 
النهائي. وفي الي��وم التالي بدأ الناس 
والش��وارع،  املقاه��ي  ف��ي  يرددونه��ا 
واصبحت بعد ذلك م��ن أجمل اغاني 
الفولكل��ور البغ��دادي األصي��ل. وقام 

بادائها اكثر من فنان عراقي.
يذك��ر ان "البزرنكوش" او "املردقوش"، 
هو نبات عش��بي معمر عطري، يعرف 
البردق����وش،  منه��ا  اس��ماء  بع��دة 
واملرزك�وش، وهو من فصيلة النعناع، 
وعندما يجف��ف ويطحن يصبح مثل 

ن���ب�ات احلناء.

حكاية أغنية يا زارع البزرنكوش

ليلة رأس السنة..! متابعة الصباح الجديد: 
أخب��ار غريبة كثيرة برزت هذا العام، وش��غلت الناس 
حول العال��م. وقد تصّدرت هذه األخب��ار خانة األكثر 
قراءة عل��ى املواقع العاملية. هنا أب��رز األخبار الغريبة 

التي أثارت جدالً واسعاً خالل هذا العام: 

1 � طفل دماغه ينمو في أنفه 
نشرت صحيفة "ميرور" خبراً عن الطفل أولي تريزس 
الذي ولد مع حالة نادرة، جعلته يبدو مثل ش��خصية 
ديزني الش��هيرة بينوكيو، حيث ينمو دماغه في أنفه 
من خالل ش��ق في جمجمته، وقد أطلق عليه اس��م 
'real-life Pinocchio'، أي " بينوكي��و الواقعي". ومع 
من��وه كان دماغ��ه ينمو ف��ي أنفه، مما اضط��ر الطفل 
البال��غ م��ن العمر 21 ش��هراً للخضوع إل��ى العديد 
من العملي��ات املؤمل��ة، لتمكينه م��ن التنفس. خبر 
هذا الطفل انتش��ر على مواقع التواصل االجتماعي، 
لكن أمه، إميي بول، تقول إن طفلها الش��جاع تعرض 
لقصف من الغرباء من خالل تعليقات قاس��ية، فقد 
كانوا يرددون إنه "قبيح" أو "ما كان ينبغي أن يولد". 

 
2 � منع إنقاذ ابنته ليحفظ شرفها

فوجئ رواد مواقع التواصل االجتماعي بخبر نش��رته 
وس��ائل إعالمية عاملية وعربية، منها "مترو"، "ديلي 
ميل" و"تليغراف" إلى "س��كاي ني��وز" عن منع رجل 
آس��يوي، رجال اإلنقاذ في دبي، من انتشال ابنته التي 
كانت تغرق في البحر، "خوفاً على ش��رفها". وأوضح 
ضابط الشرطة أّن الوالد منع رجلي اإلنقاذ من النزول 
إلى البحر إلنق��اذ ابنته البالغة م��ن العمر 20 عاماً، 
قائ��ال "أن مت��وت أفضل من أن يلمس��ها رجل غريب". 
وبع��د أيام تبني أن اخلبر، الذي انتش��ر بس��رعة، يعود 
لع��ام 1996 وقد نقله موق��ع "فرانس 24"، من دون أن 
يذكر موعد وق��وع احلادثة أو يب��رز أي دليل لذلك. وأن 
القصة ليست سوى حوار أجراه موقع "إمارات 7/24" 
مع رئيس قس��م اإلنقاذ في ش��رطة دبي الذي بدوره 

استذكر هذا احلادث.
 

3 � ثوب حّير العالم
ف��ي مطل��ع الع��ام انش��غل رواد مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي بلون فس��تان حّي��ر املاليني، م��ن بينهم 
خبراء في األلوان وفي طّب العيون، لم يعرفوا "س��ّر" 
تغيير اللون، حول الشاشات من أقصى الكوكب إلى 
أقص��اه. فهي خدعة بصرية عاب��رة للقارات، واألرجح 
أّنها غير مقصودة. بدأ اجلدال بني صديقتني حول لون 
الفس��تان الذي اش��ترته إحداهما حلضور حفل زفاف 
صديقته��ا، ثم انتش��ر اجلدال على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي ليصير "حديث العالم"، بعدما أرس��لت 
مستخدمة عبر تويتر في اسكتلندا صورة الفستان 
الذي اش��ترته من أجل حضور حفل زفاف صديقتها، 
وانهمرت التعليقات. كما ش��ارك املش��اهير األجانب 

في محاولة حتديد اللون وتقدمي تفسيرات. 
 

4 � أكبر عائلة في العالم 
مطل��ع ش��هر تش��رين الثاني/نوفمب��ر ع��ادت قصة 
الهن��دي ش��انا زيوجن��اكا إل��ى مواق��ع التواصل مرة 

جديدة، بع��د أن أث��ارت صحيفة "تيلغ��راف" قصته 
مج��دداً. فالرجل الذي يبلغ م��ن العمر اليوم 70 عاماً 
يرعى أكبر عائلة في العالم تتكون من 39 زوجة و94 
ولداً و33 حفيدة. ويعيش جميع أفراد هذه العائلة في 
من��زل واحد مكون من أربعة طوابق في قرية باكتواجن 
الهندية في والية مي��زورام، واملنزل يضم مائة غرفة، 
حيث تُتيح املعتق��دات الدينية الت��ي يرجع زيوجناكا 
له��ا الزواج املتكرر واملتعدد، لتك��ون هذه العائلة من 
أس��باب اتس��اع ظاهرة التضخم الس��كاني في بلد 

كالهند.
 

5 � رجل يتحول إلى ماعز 
غص��ت مواقع التواصل االجتماعي بخبر الرجل الذي 
س��ئم من حياته اإلنس��انية وقرر أن يتحول الى ماعز 
خ��الل عطلته بهدف التأمل بحياة هذه الكائنات في 
البري��ة. وقد نفذ الرجل، ال��ذي يدعى توماس ثوايتس، 
والبال��غ من العم��ر 34 عاماً، هذا الق��رار فعال، حيث 
تنّك��ر ف��ي زي حيواني ُصم��م خصيصاً ل��ه، يحتوي 

على هيكل من أربع��ة قوائم، وقضى بضعة أيام في 
منطقة األلب السويسرية مع قطيع من املاعز البري، 

ليعود ويسرد جتربته املذهلة.
 

 6 � رجل قضى 47 عاماً في املستشفى
أيضا غصت املواقع اإللكترونية والتواصل االجتماعي 
بخب��ر الرجل التركي عب��د اهلل خوزان الذي قضى 47 
عاماً كاملة في غرفة مستش��فى بورصة العمومي، 
قب��ل أن يتوف��ى في الغرفة نفس��ها عن عم��ر يناهز 
الس��بعني. وبحس��ب م��ا كان يت��ردد على مس��امع 
املتسائلني فإن الرجل كان بحالة صحية جيدة، وليس 
هناك أي سبب صحي يستدعي وجوده باملستشفى، 

إال أنه كان يشعر بالراحة أثناء وجوده فيها.
 

7 � رضيع مدمن على اخملدرات
تداول رواد مواق��ع التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
يع��ود لرضيع ولد مدمن��ا على اخملدرات ف��ي الواليات 
املتح��دة نتيجة إدمان والدته. إذ بدا املش��هد فظيعاً 
ألن املدم��ن لم يتج��اوز بضعة أس��ابيع م��ن العمر، 
يرجتف جس��ده بعنف فوق س��رير املش��فى وترتعش 
قدم��اه الصغيرت��ان وتتش��نج عضالت��ه ويلهث في 
التنف��س. وكان ه��ذا الفيديو الص��ادم للرضيع جزءا 
من حتقي��ق أجرته "رويت��رز" عن الواق��ع املرعب الذي 
يواجهه األطف��ال الذين وضعته��م أمهات مدمنات 

على اخملدرات.
 

 8 � رجل يتزوج بيتزا 
تداول��ت مواق��ع التواصل االجتماعي خب��راً عن رجل 
روس��ي تزوج "بيتزا" وقد أقام حفل زفاف في مطعم 
ش��هير في مدينة تومسك الروسية، إال أن الكنيسة 
والسلطات الروسية رفضت قبول هذا الزواج رسمياً. 
ويق��ول الرجل إنه ت��زوج "بيتزا" ألنه ش��عر بالوحدة، 
إضافة إل��ى أن أصدق��اءه املتزوجني دائمو الش��كوى 
من زوجاتهم، مش��يرا إلى أن احلب بني ش��خصني أمر 
معقد جدا، الفتا إلى أن حب الطعام هو الوحيد الذي 

يستمر ويبقى مستقرا مهما حدث.

9 � أقفلت الغسالة على ابنها املريض
بعد انتشار خبر الشابة البريطانية كورتني ستيوارت 
البالغ��ة م��ن العمر 21 عام��ا التي وضع��ت طفلها 
املصاب ب�"متالزمة داون"  في الغسالة وأغلقت الباب 
عليه لتصويره بهدف حتميل الصورة على حس��ابها 
الفيسبوكي. اش��تعلت مواقع التواصل بالتعليقات 
الرافض��ة والغاضبة من تصرف س��تيوارت مطالبني 
الدولة البريطانية بسجنها أو سحب طفلها إلى أي 

دار رعاية تعتني به بنحو سليم.
 

10 � التقى بتوأمه على منت الطائرة 
كما انتش��رت ص��ورة الرجلني الغريبني املتش��ابهني 
الذي��ن جمعتهم��ا الصدفة في مقع��د طائرة كانت 
مّتجه��ة م��ن مطار ستانس��تيد إلى غال��واي. حيث 
ُص��دم رواد مواق��ع التواص��ل من الش��به ب��ني روبير 
س��تريلينغ ونيل دوغالس. وأدرك االثنان في وقت الحق 

أنهما حجزا في الفندق األيرلندي نفسه.

أغرب األخبار التي شهدها العالم هذه السنة

مع اقتراب العام اجلديد، انتشرت عبر بعض املواقع تنبؤات لعام 
2018، بعضه��ا عبارة عن تفس��يرات لكتابات نوس��تراداموس 
القدمية، وبعضها اآلخر منس��وب إلى العراف��ة العمياء فانغا، 

والقسم الثالث يعود للعراف الشهير إيدغار كييس.
وتنب��أ نوس��تراداموس بعدة أم��ور تخص ع��ام 2018، منها ان 
األمطار ستغرق أوروبا، والدول التي ستتعرض للفيضانات هي 
بريطاني��ا، وإيطاليا، وجمهورية التش��يك، وهنغاريا، وأن موجة 
حر ش��ديدة س��تجتاح آسيا، وبس��بب احلر الش��ديد سيهرب 
سكان دول آس��يا إلى املناطق الباردة في الشمال، والكثير من 

الناس سيتطلع للهجرة إلى الدول األوروبية.
كم��ا تنبأ بأن��ه س��تظهر منطقة ح��رب جديدة في الش��رق 
األوس��ط، وستودي بحياة الكثير من األرواح، وستحل مشكلة 
احل��رب القائمة على أس��اس االش��تباكات ب��ني القوميات من 
ديانات ش��تى. وأنه سيظهر من الظالم تهديدا باحلرب العاملية 

الثالثة.
وتنبأ نوس��تراداموس أيضا مبشكالت في الواليات املتحدة ليس 
فقط على الصعيد االقتصادي، ولكن أيضا في جوانب شتى من 
احلياة، وس��وف ينشأ تضارب في العالقات بني الواليات املتحدة 
وبقية الدول مبا فيها الدول األوروبية احلليفة، وسيحدث خالف 
كبير ب��ني الواليات املتحدة والصني، وس��ينتج عنه ضعف في 
نفوذ الواليات املتحدة. وتصبح الصني قوة اقتصادية متصدرة.

وس��يضعف الدوالر األميركي بفضل جه��ود االحتاد بني الصني 
وروس��يا، وس��يؤثر اليوان الصيني على التبادل العاملي بالدوالر 

األميركي.

توقعات نوستراداموس 
لعام 2018

ASSABAH ALJADEED
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