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بغداد - وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات املش��تركة، 
أمس السبت، امتالكها معلومات 
استخبارية كاملة بحق املطلوبني 
ف��ي البصرة، الفتة إل��ى أن احلملة 
األمنية ف��ي احملافظة تس��تهدف 
إلق��اء القبض عليه��م بعمليات 
نوعية وفق خطط معدة مسبقاً.

يأتي ذل��ك في وقت، أف��ادت اإلدارة 
احمللي��ة ف��ي البص��رة ب��أن أهداف 
احلمل��ة تكم��ن أيض��اً ف��ي إزالة 
التج��اوزات عل��ى املراف��ق العامة، 
مش��ددة عل��ى ض��رورة مواجه��ة 
ش��مال  العش��ائري  االنف��الت 

احملافظة.
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
يحي��ى رس��ول ف��ي تصري��ح إلى 
"الق��وات  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
تش��كيالتها  بش��تى  املس��لحة 
الكافية س��يما  املعلومات  لديها 
االس��تخبارية منها بشأن الوضع 

األمني في البصرة".
وأض��اف رس��ول أن "الغ��رض م��ن 
العملية بالدرجة األساس، مالحقة 
العناص��ر املطلوب��ة للقضاء وفق 
مذك��رات قبض صدرت من احملاكم 

اخملتصة وعن جرائم مختلفة".
وأش��ار إلى أن "الغ��رض اآلخر من 

العملي��ة، يتمث��ل بف��رض االم��ن 
املؤسس��ات  بيد  الس��الح  وحصر 
املس��وؤلة عن ذلك، وهي مشكلة 
عانت منها احملافظة طيلة الفترة 

املاضية".
"التح��ركات،  أن  وأوض��ح رس��ول 
نوعي��ة مباغت��ه وف��ق معلومات 
ملالحق��ة  دقيق��ة  اس��تخبارية 
باالمن  للعبث  اشخاص يس��عون 
والنظام، وليست عملية عسكرية 

كما يروج لها البعض".
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وب��ني 
العمليات املشتركة أن "القطعات 
العس��كرية وصلت منذ مدة إلى 
احملافظة واجرت عمليات استطالع 
للمناط��ق التي يتوقع فيها تواجد 

للمطلوبني".
وأكمل رس��ول بالقول إن "خططاً 
دقيقة وضع��ت من قب��ل القيادة 
العملية  الس��تكمال  العسكرية 
بغية حتقيق اهدافها املطلوبة في 

اقرب وقت ممكن".
م��ن جانبه، ذكر محاف��ظ البصرة 
اس��عد العيداني ف��ي حديث إلى 
"الصباح اجلدي��د"، أن "التحركات 
اماك��ن  تس��تهدف  العس��كرية 
معين��ة وقد تك��ون هناك اش��به 

بالعمليات االمنية".
تتمة ص3

العمليات المشتركة تواصل فرض القانون في البصرة مستهدفة:

القضاء على عصابات الجريمة المنّظمة
وحصر السالح بيد الدولة

العمليات املشتركة تشرع بعملية لبسط األمن في البصرة

قيادي في التغيير: الحزب الديمقراطي
نجاح عملية معقدة لعيون مريضة 2نّفذ مخططًا تركيًا إلبعاد الكرد عن بغداد

13عشرينية في مستشفى ابن الهيثم

الصباح الجديد- وكاالت
أكدت اللجن��ة القانونية النيابية، 
أمس السبت، أن اجللسة البرملانية 
املقبلة ستش��هد التصويت على 
مشروع قانون املوازنة املالية لعام 

.2018
وقال عضو اللجنة سليم شوقي 
ان "اخلالف��ات الت��ي حصلت حول 
املوازن��ة ب��ن النواب الك��رد ونواب 
احملافظ��ات الغربي��ة لم جن��د لها 
حل��وال جذري��ة، ولك��ن حصل��ت 
اتفاقات على حتقيق نصاب لتمرير 

املوازنة والتصويت عليها".

واض��اف "بالفع��ل مت��ت الق��راءة 
القانون  والثانية ملش��روع  االول��ى 
وم��ن املؤمل ان تكمل املش��اورات 
فيما بن الرئاس��ات الثالث لوضع 

اللمسات االخيرة على املوازنة".
واش��ار الى انه "في ح��ال اكملت 
املشاورات س��يتم التصويت على 
مش��روع قانون املوازنة في جلسة 

يوم الثالثاء املقبل".
وكان النائب عن التحالف الوطني 
رس��ول راضي، قد أكد اخلميس، أن 
اجتماع الرئاس��ات الثالث املرتقب 
ملناقش��ة  فق��ط  س��يخصص 

اعتراض��ات الك��رد عل��ى املوازنة، 
مش��يراً إلى امكانية مترير القانون 
باالغلبي��ة باالتف��اق م��ع حتال��ف 

القوى.
وق��ال راضي في تصري��ح ل�"الغد 
برس" إن "املوازن��ة متوقفة حالياً 
عل��ى نتائ��ج االجتم��اع الثالث��ي 
املرتقب ب��ن رئاس��ات اجلمهورية 

والنواب والوزراء".
وأض��اف أن "اللق��اء س��يخصص 
فقط ملناقشة اعتراض الكرد على 
تخفيض النسبة إلى %12.67 من 
املوازنة، بعد ان مت تسوية اخلالفات 

مع حتالف الق��وى العراقية ونواب 
احملافظات النفطية".

وب��ن ان "حتالف الق��وى العراقية 
كان ق��د قدم 15 مطالب��اً اتفقت 
احلكومة معهم على مترير ثمانية، 
وم��ن ثم لم يع��د لديهم اعتراض 

على القانون".
وأستطرد ان "االمر كذلك بالنسبة 
لن��واب احملافظ��ات النفطية بعد 
االتف��اق عل��ى تخصيص نس��بة 
معين��ة لها م��ن فائض ص��ادرات 

النفط".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت النائبة عن محافظة 
كرك��وك آالء الطالباني، أمس 
أن محافظ كركوك  الس��بت، 
 62 مبل��غ  س��حب  املق��ال 
ملي��ون دوالر من مس��تحقات 
ه��ذه  أن  مبين��ة  البت��رودوالر، 
األم��وال ه��ي من اس��تحقاق 

أبناء كركوك.
وقال��ت الطالباني في تصريح 
صحف��ي، ان "٦٢ ملي��ون دوالر 
من أموال مستحقات بترودوالر 
محافظ��ة كركوك تس��لمها 

محافظه��ا املقال جن��م الدين 
كرمي من مبيعات النفط لستة 
أشهر من حقول احملافظة التي 
كان��ت حتت س��يطرة حكومة 
االقليم و ش��ركة كار"، مبينة 
ان "االس��تالم مت وفق وصوالت 
ووثائ���ق، اال ان إدارة احملافظ��ة 
ل���م تتس��ل�م دوالرا واح���دا 

منه�ا".
واضافت "وبعد متابعة دقيقة 
من بعض نواب اللجنة املالية 
ف��ي برمل��ان كردس��تان تبني ان 
املبلغ مودع في بنك كردستان 

ف��ي أربي��ل "، مش��يرة الى ان 
"املضحك ه��و ان رئيس برملان 
ال�22  كردس��تان خاطب ف��ي 
من شباط احلالي، البنك أعاله، 
اال ان االخي��ر وبس��رعة الب��رق 
رد في نفس الي��وم بالقول انه 
اليوجد عندهم حساب باسم 
جنم الدين، حي��ث جاء الرد يوم 
اخلمي��س وال��ذي كان نص��ف 

دوام".
وتس��اءلت طالباني"أين ال�٦٢ 
ملي��ون دوالر الت��ي تس��لمها 
احملاف��ظ املق��ال"، الفت��ة ال��ى 

االم��وال ه��ي م��ن  ان "ه��ذه 
استحقاق أبناء كركوك".

وكش��ف مقرر البرمل��ان نيازي 
معمار اوغلو، في وقت س��ابق، 
أن محاف���ظ كرك���وك جن��م 
 10 "يس��تلم  ك��رمي  الدي���ن 
م��ن  ش��هريا  دوالر"  ماليي���ن 
إقليم كردس��تان كحصة عن 
النف��ط املص��در م��ن حق��ول 
احملافظة "م��ن دون إيداعه�ا"، 
فيم���ا أش��ار إلى وج��ود "64 
بح���ق  قضائي���ة"  دع���وى 

احملاف�ظ.

محافظ كركوك الُمقال سحب 62 مليون دوالر من البترودوالر واختفىالقانونية النيابية: الثالثاء المقبل..التصويت على الموازنة

الصباح الجديد ـ متابعة:

كش��فت صحيفة “س��تار اند سترايب” 
األميركي��ة، أم��س الس��بت، أن الفرقة 
اجلبلية العاش��رة في قاعدة فورت دروم، 
أجرت مراسيم االس��تعداد إلرسال 500 
عس��كري أميركي ال��ى الع��راق، لتحل 
محل أف��راد الفرقة الثالث��ة املتواجدين 
فيه من��ذ اخلري��ف املاضي، فيم��ا أوردت 
عن قائدها قول��ه أن العراقين غدوا قوة 
صلب��ة بعد قت��ال داعش، ف��ي وقت عّبر 
البنتاغون ع��ن رغبته بش��راكة طويلة 

األمد مع العراق.
 500 ان  الصحيف��ة  أوردت  ان  وبع��د 
عس��كري باتوا مهيئ��ن لالنتق��ال الى 
الع��راق، ذك��رت ان قائد الفرق��ة اجلبلية 
األميركي��ة العاش��رة اجلن��رال والت��ر اي 
بي��ات، ق��ال ام��س الس��بت، أن القوات 
العراقي��ة أصبح��ت ق��وة مهنية صلبة 
بع��د جترب��ة القت��ال الت��ي خاضتها مع 
“داعش”، معتب��را:" من الغرور القول اننا 
ذاهبون الى هناك ملساعدة )العراقين( ، 

فقد كانوا في معركة صعبة ، لقد غدوا 
قوة مهنية صلبة والشيء يبني التجربة 
مثل القتال فق��د كان داعش على ابواب 

بغ��داد ومتك��ن الش��عب وق��وات االم��ن 
العراقية من ردعهم واعادتهم”.

واض��اف أن “التح��دي الق��ادم يكمن في 

العمل مع نظرائهم من العراقين خللق 
استدامة طويلة االجل الفراد االمن، فهم 
بحاج��ة الى التدري��ب وبناء ق��وة امنية 

عراقي��ة محترفة ليس جيش��ا فقط بل 
ايضا حرس حدود وشرطة فيدرالية”.

واوضح بي��ات، أن ” املهمة تأتي في وقت 
حرج حي��ث يقوم العراق باع��ادة االعمار 
 ” البرملاني��ة  لالنتخاب��ات  واالس��تعداد 
مشيرا الى أن ” امن العراق يسمح بامن 

املنطقة”.
ويعد تصريح اجلنرال األميركي هذا مبثابة 
اعت��راف أميركي ن��ادر بق��درات القوات 

األمنية العراقية.
وفي الس��ياق، ق��ال مس��ؤول رفيع، في 
وزارة الدف��اع االميركي��ة )البنتاغون(، أن 
بالده ترغب مبشاركة طويلة في التعاون 

االمني مع العراق.
وذكر بيان لرئاس��ة اجلمهورية العراقية، 
األميرك��ي،  الدف��اع  وزي��ر  مس��اعد  ان 
روب��رت كارم، عبر خالل اس��تقبال رئيس 
اجلمهوري��ة ف��ؤاد معص��وم ل��ه والوفد 
الذي يرافقه، عن "الفخر واالعتزاز بكون 
الوالي��ات املتح��دة ج��زءاً أساس��ياً من 
عوامل النص��ر الذي حقق��ه العراقيون 

ضد داعش.
تتمة ص3

جنرال أميركي: القّوات العراقية غدت صلبة ومن الغرور ادعاء مساعدتها
في حين يتهيأ 500 عسكري لنقلهم الى العراق

تقرير

تقريـر

متابعة الصباح الجديد:
أكد وزير اخلارجية السعودي عادل 
اجلبير أن بالده تدعم العراق "بكل 

السبل".
وقال وزير اخلارجية السعودي في 
كلم��ة له أمام البرمل��ان األوروبي، 
إن اململكة حترص على اس��تقرار 

الع��راق، ووقوفه��ا الدائ��م معه 
بكل أطيافه وأعراقه.

وش��دد على ما يربط البلدين من 
القربى  تاريخي��ة وروابط  عالقات 

واجلوار.
وأضاف اجلبي��ر "نعمل على دعم 
العراق بكل السبل لضمان عدم 

عودة داعش".
يذك��ر أن وزير اخلارجي��ة العراقي 
ابراهيم اجلعفري أكد أمس األول 
اجلمع��ة أن العالق��ات العراقي��ة 
السعودية تشهد حتسناً واضحاً 
يص��ب ف��ي مصلحة الش��عبني 

الشقيقني.

وق��ال اجلعفري خالل اس��تقباله 
وف��دا إعالمي��ا س��عودياً رفيع��ا 
أن الع��راق حري��ص عل��ى تعزي��ز 
عالقاته الثنائَية مع بلدان العالم 
كاف��ة، ومنها اململك��ة العربية 
الس��عودية، واس��تثمار املصالح 
اخملاط��ر  ومواجه��ة  املش��تركة، 

املشترَكة، مبينا أن أمن واستقرار 
الع��راق يصب في مصلحة بلدان 

املنطقة جميعا.
واض��اف ان العالق��ات العراقي��ة 
السعودية تشهد حتسنا واضحا 
في امللف��ات االمنية واالقتصادية 
ف��ي  وس��يفضي  والسياس��ية 

تع��اون  ال��ى  املقبل��ة  املرحل��ة 
وازدهار في اجلوانب االس��تثمارية 

واالقتصادية.
م��ن جهته، دعا الوف��د االعالمي 
الى ضرورة التواصل بني مسؤولي 
البلدي��ن وتب��ادل الزي��ارات لفتح 

املزيد من آفاق التعاون املُشترَك.

السعودية: ندعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة "داعش"

الفرقة اجلبلية العاشرة تتهيأ لنقلها الى العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلق��ت أمس الس��بت البعثة 
العراقيني  الطلب��ة  األول��ى م��ن 
للدراس��ة في األكادميية العربية 
للعل��وم والتكنولوجي��ا البحرية 
ف��ي جمهوري��ة مص��ر العربية، 
تنفيذا لبنود العقد الذي أبرمته 
العراقية  النفط  ناقالت  ش��ركة 
م��ع الش��ركة البحري��ة لنق��ل 

البترول.
وق��ال مدير عام ش��ركة الناقالت 
حس��ني عالوي أن البعث��ة األولى 
تض��م 100 طال��ب م��ن ش��تى 
احملافظات العراقية من أصل 700 
إرسالهم كبعثات  طالب سيتم 
م��دة  أن  ال��ى  الحق��ة، مش��يرا 
العربية  الدراس��ة في األكادميية 

البحرية،  والتكنولوجيا  للعل��وم 
أرب��ع س��نوات للحص��ول عل��ى 
ش��هادة ضاب��ط بح��ري )مالحة( 
ومهن��دس بحري ثال��ث، موضحا 
تدريبهم  املتخرج��ني س��يتم  ان 
وتش��غيلهم على منت اس��طول 
الناقالت العراقية املزمع إنش��اؤه 

في السنوات القادمة  .
واضاف عالوي ان الدراسة ستكون 
العربية  الش��ركة  نفق��ة  عل��ى 
البحري��ة لنقل البترول بحس��ب 
ما ن��ص عليه العقد املبرم معها 

في العام املاضي .
العربي��ة  االكادميي��ة  ان  يذك��ر 
للعلوم والتكنولوجيا البحرية مت 
تاسيسها من قبل جامعة الدول 

العربية في عام 1972. 

بغداد- الصباح الجديد:
القانوني��ة  اللجن��ة  كش��فت 
الس��بت، تعطل  النيابي��ة، أمس 
مترير نح��و 20 قانونا ف��ي البرملان 
بسبب كثرة اخلالفات، مشيرة إلى 
اخلالفات السياسية بشأن املوازنة 
وعدم حتقي��ق النص��اب القانوني 

أّخر مترير القوانني.
وق��ال عض��و اللجنة زانا س��عيد 
ف��ي تصريح صحف��ي إن “اللجنة 
القانونية أنه��ت صياغة وتعديل 
20 مس��ودة قان��ون وه��ي جاهزة 

للتصويت أمام مجلس النواب”.
 وأضاف س��عيد، أن “أبرز القوانني 
املنجزة هي قوانني اجمللس االحتادي 
واحملكم��ة االحتادي��ة ونقابة املهن 
الصحية ونقابة احملاميني ومن أين 
لك هذا وتعديالت لقوانني اخرى”.

واش��ار س��عيد إل��ى أن “اخلالفات 
املوازنة  إقرار  السياس��ية بش��أن 
بالدعاي��ات  الن��واب  وانش��غال 
االنتخابي��ة وعدم حتقي��ق البرملان 
تل��ك  أخ��ر  القانون��ي  النص��اب 

القوانني”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للهجرة  الدولية  املنظم��ة  أعلنت 
ع��ودة نح��و 3.3 ملي��ون ن��ازح إلى 
مناطقه��م األصلي��ة م��ع نهاي��ة 
ش��هر كان��ون الثان��ي 2018، فيما 
ملي��ون   2.5 حوال��ي  أن  أك��دت 
ش��خص ما يزالون يس��كنون في 
مخيمات الن��زوح أو مناطق بعيدة 

عن مساكنهم األصلية.
تقريره��ا  ف��ي  املنظم��ة  وقال��ت 
الش��هري ، ان آالف النازح��ني ف��ي 
إل��ى  الع��ودة  يواصل��ون  الع��راق 
الع��ام  مناطقه��م من��ذ مطل��ع 

اجلاري، وأن حركة العودة تتركز في 
محافظ��ات نين��وى وص��الح الدين 

وكركوك واألنبار.
وأض��اف التقري��ر، إن "أكثر من ٣.٣ 
مليون عراقي عادوا إلى مناطقهم 
األصلية، في حني ال يزال هناك ٢.٥ 
مليون ن��ازح"، وتبني األرقام احلديثة 
ان  للهج��رة  الدولي��ة  للمنظم��ة 
"ح��ركات العودة مس��تمرة، ففي 
كان��ون الثان��ي مت حتدي��د ١٢٥ ألف 
عائد آخر إلى احملافظات األربع نينوى 

وصالح الدين وكركوك واألنبار".
تتمة ص3

100 طالب عراقي إلى
األكاديمية البحرية بمصر

القانونية النيابية تكشف تعطل 
تمرير 20 قانونا بسبب الخالفات

"الهجرة الدولية" تؤكد عودة
3.3 مليون نازح الى مناطقهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن األمني العام جمللس الوزراء، 
مهدي العالق، السبت، أن شهر 
عق��د  سيش��هد  املقب��ل  آذار 
ملتق��ى للش��ركات األجنبي��ة 

الراغبة باالستثمار في العراق.
وق��ال العالق في كلم��ة القاها 
ن��دوة نظمه��ا معه��د  خ��الل 
االئتمانية،   للسياسات  التقدم 
الع��ادة  الدول��ي  “الدع��م  إن 
االستقرار في املناطق احملررة بلغ 
600 ملي��ون دوالر بينما االنفاق 
احلكومي العادة االس��تقرار بلغ 
أكثر من ه��ذا الرقم بأضعاف”، 
مبينا أن “إعادة االستقرار يهدف 
الصحية  املراك��ز  تأهي��ل  ال��ى 
وامل��دارس  والكهرب��اء  واملي��اه 

وغيرها”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء صادق 
عل��ى حزم��ة إج��راءات لتنفيذ 
القط��اع اخلاص  الش��راكة مع 
الذي ناقش��ناه أيض��ا في مؤمتر 
الكويت”، موضحا أن “املنح التي 
حصل عليها الع��راق في مؤمتر 

الكوي��ت بلغ��ت 2 ملي��ار دوالر 
وقروض ميس��رة 11 مليار دوالر 
والباق��ي تعهدات لتس��هيالت 

ائتمانية”.
"رئي��س  ان  الع��الق  وكش��ف 
العبادي س��يعقد  الوزراء حيدر 
املقب��ل مع  الش��هر  اجتماع��ا 
التي  االس��تثمارية  الش��ركات 
ابدت استعدادها لدخول العراق 

وتنفيذ املشاريع".
وأكد أن "الفريق الوطني سيبدأ 
بالتف��اوض م��ع ال��دول املانحة 
خ��الل االيام املقبل��ة للحصول 
على الق��روض واملنح التي اعلن 

عنها في مؤمتر الكويت".
وكان��ت وس��ائل اع��الم محلية 
قد نشرت في 15 شباط اجلاري، 
الكويت  انته��اء مؤمت��ر  عق��ب 
الدول��ي إلع��ادة إعم��ار العراق، 
تقريراً مفصالً عن املؤمتر، وحصل 
العراق حس��ب التقرير على ٢٩ 
مليار ونصف امللي��ار دوالر، اكثر 

من نصفها قروضا سيادية.
تتمة ص3

ملتقى للشركات الراغبة 
باالستثمار في العراق آذار المقبل
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد عضو مجلس النواب القيادي في 
حركة التغيير هوش��يار عبد اهلل ان 
جزءاً كبيراً من املشكالت احلالية بني 
اربيل وبغداد، ج��اءت نتيجة خملطط 
اع��ده مس��بقا احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني البعاد الكرد عن بغداد، 

وفقا خملطط واجندات خارجية.
وق��ال عبد اهلل ف��ي حديث للصباح 
اجلدي��د، اننا اذا حاولن��ا ان نتجرد من 
انتماءاتن��ا القومي��ة واحلزبية، فاننا 
س��نجد ان االزم��ات الت��ي تواج��ه 
االقلي��م ومنها ازم��ة الرواتب كانت 
مصطنعة عمل على خلقها احلزب 
الدميقراط��ي، وفقا الجن��دة وخطة 
مس��بقة البع��اد الكرد ع��ن بغداد، 
وابع��اد بغ��داد عن االقلي��م، وصلت 
الى احلد الذي كان مسؤولو االقليم 
يقولون فيه »علينا ان ننس��ى شيئا 

اسمه بغداد«.
واض��اف ان اغلب القوى االساس��ية 
التغيي��ر  وحتدي��دا منس��ق حرك��ة 
يدركون،  كانوا  نوشيروان مصطفى 
ان الع��راق ميثل عمق��ا مهما للكرد، 
وان��ه كان بامكان الكرد االس��تفادة 
من الدولة العراقية وعمقهم فيها 
بوج��ه مخطط��ات دول اجل��وار ضد 
الكرد وحتديدا تركيا، واردف عبد اهلل، 
ان احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
وحتدي��دا رئيس��ه مس��عود بارزاني، 
فعل عكس ذل��ك كليا عبر االنغالق 
ع��ن بغ��داد وفت��ح االقلي��م ام��ام 
االطماع واملصال��ح التركية، الى ان 
متكن��ت تركيا من اس��تخدام احلزب 
الدميقراط��ي، والذين لف��وا لفه، من 
وض��ع االقلي��م في فخ االس��تفتاء، 
ال��ذي دعمته تركي��ا وانقلبت عليه 

الحقاً.
وق��ال » بدال من ان يعمل الكرد على 
اس��تثمار بغداد اقتصاديا وسياسياً 
ضد تركي��ا، فان احل��زب الدميقراطي 
فض��ل تركيا وفتح اس��واق االقليم 
امامه��ا، فضالً ع��ن ذل��ك فانه قام 
بتس��ليم نفط االقليم وفقا لعقود 
مجهولة املعالم الى انقرة لعشرات 
الس��نني، وه��و م��ا وظفت��ه تركيا 
ض��د الع��راق، ومتكن��ت عب��ر اخلطأ 
االس��تراتيجي ال��ذي ارتكب��ه احلزب 
الع��ودة كالعب  الدميقراط��ي، م��ن 
اساس��ي في املنطقة، ومتكنت من 
اع��ادة عالقاته��ا م��ع الع��راق، وهي 

تتدخل االن بنحو س��افر في الشأن 
الداخلي للعراق وسوريا.

واضاف عبد اهلل ان ابتعاد الكرد عن 
بغداد وعدم االستفادة من عمقهم 
في العراق، ترسخ بعد مرض الرئيس 
طالبان��ي، مؤك��دا ان الوق��ت ما زال 
متاحاً ملعاجلة املش��كالت واالخطاء 
الت��ي ارتكبه��ا احل��زب الدميقراطي، 
واع��ادة العمق الك��ردي الى وضعه 
الطبيع��ي داخ��ل الدول��ة العراقية 
اذا اتب��ع الكرد سياس��ة واقعية مع 

بغداد.
وحول ازم��ة الرواتب اوضح عبد اهلل 
لرئي��س  املتك��ررة  التصريح��ات  ان 
حكوم��ة االقليم نيجيرف��ان بارزاني 
ونائبه قباد طالباني واعالن استعداد 
والتفاه��م  للح��وار  حكومته��م 
م��ع بغ��داد ه��ي فق��ط للمراوغ��ة 
ع��دم  »ان  مضيف��اً  السياس��ية، 
االلتزام مازال السمة الطاغية على 
موقف حكومة االقليم في طبيعة 
عالقاته��ا م��ع بغ��داد«، وان رئي��س 
حكومة االقلي��م ونائبه لم يخطوا 
اية خطوة جدي��دة لتطبيع العالقة 
مع بغداد، وهما غير جادين في ذلك، 

الن  نفط االقليم ما زال يس��لم الى 
تركي��ا م��ن دون موافق��ة احلكومة 
االحتادي��ة، وال��واردات الداخلي��ة من 
الكمارك واملنافذ احلدودية واملطارات 
وغيرها ما زالت بيد احلزبني احلاكمني 
ولم تسلم الى بغداد، وتابع »ان رفض 
حكوم��ة اإلقليم س��ابقاً تس��ليم 
امن وادارة املط��ارات الى بغداد، نابع 
من عدم رغبتها ف��ي انهاء عمليات 
التهري��ب الت��ي كانت حتص��ل عبر 
مط��ارات االقلي��م للبضائ��ع واملواد 

احملظورة كافة.
وتاب��ع انه قد يتهم م��ن قبل بعض 
االش��خاص بانه ال يدافع عن اقليم 
كردس��تان وكيانه الدس��توري الذي 
عده مسؤولية اجلميع، واردف قائالً« 
اال ان كيان االقلي��م ال يعني الدفاع 
ع��ن حكومة االقلي��م التي وصفها 
بالفاشلة الفاسدة، مبيناً ان تصوير 
حكومة االقليم على انها متثل كيان 
االقليم تصور خاط��ئ، الن حكومة 
االقليم ال متثل رم��زا لكيان االقليم، 
ش��عب  ميث��ل  االقلي��م  كي��ان  الن 
كردس��تان وحقوق مواطني��ه، التي 
فشلت حكومة االقليم في احلفاظ 

عليها.   
انش��اء  ان  ال��ى  اهلل  عب��د  واش��ار 
وتأس��يس الدول��ة الكردي��ة ال يأتي 
عبر الشعارات واعالن العداء لبغداد 
وان  واملزايدة السياس��ية،  والتهديد 
على الك��رد اعادة النظ��ر مبوقفهم 
م��ع العراق ودول اجلوار على اس��اس 
املصالح املش��تركة، وفقا للدستور 
واحلق��وق الت��ي منحه��ا لالقلي��م، 
مش��يراً ال��ى ان اس��تمرار النظ��رة 
والعائلي��ة  الش��خصية  احلالي��ة 
ملسؤولي االقليم جتاه بغداد، وحقوق 
ش��عب كردس��تان في املؤسس��ات 
الدس��تورية، لن يص��ل باالقليم الى 
بداي��ة جديدة، في اق��ل تقدير تتيح 
احلفاظ على كرامة املواطن الكردي، 
التي تنتهك االن ويفتقرون الى ادنى 
ح��د من احلق��وق، في ظل سياس��ة 
حكوم��ة االقلي��م وع��دم اهتم��ام 

املسؤولني فيها مبصالح املواطنني.
الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل  وكان 
ماكرون قد دعا رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العب��ادي لرفع احلظ��ر الدولي 
املف��روض عل��ى مط��ارات االقلي��م، 
وارس��ال حصة الك��رد م��ن املوازنة 

املالية للبالد.
ف��ي  الفرنس��ي  الرئي��س  وأع��رب 
تصريح عن امل��ه بأن تقوم حكومة 
اقليم كردستان واحلكومة االحتادية 
القضاي��ا  العراقي��ة بح��ل جمي��ع 

اخلالفية قبل االنتخابات العامة.
ب��دوره ق��ال رئي��س ال��وزراء حي��در 
العب��ادي، إن املفاوض��ات ب��ني اربيل 
وبغداد بشأن رفع احلظر الدولي على 
مط��ارات اإلقليم وصلت الى مراحل 

متقدمة. 
وق��ال العبادي ف��ي تصريح صحفي 
عق��ب في��ه عل��ى وثيق��ة نش��رت 
باس��مه تش��ير الى ان��ه وافق على 
فتح مطارات االقليم بوجه الرحالت 
الدولي��ة م��ن دون قيد أو ش��رط، ان 
الوثيق��ة مت التالع��ب مبضمونها وان 
الوثيقة االصلية تش��مل فقط من 
ي��ؤدون العم��رة ف��ي مك��ة واملدينة 

بالعربية السعودية.
وأض��اف أن م��زوري ه��ذه الوثيق��ة 
يس��عون ال��ى إح��داث ردة فعل من 
جان��ب بغداد لالس��تمرار في احلظر 
على مطارات االقلي��م بعدما وصل 

التفاوض الى مراحل متقدمة.

وقال إن تزوير الوثائق الرسمية يندرج 
في اطار دعائي لالنتخابات املقبلة.

وعل��ى صعي��د ذي صلة بح��ث وفد 
اميرك��ي رفيع املس��توى ف��ي اربيل 
مع نائ��ب رئي��س حكوم��ة االقليم 
قوب��اد طالباني احلوار اجل��اري ودعم 
االدارة االميركي��ة حل��ل اخلالفات بني 
اربيل وبغداد على أس��اس الدستور 

العراقي.
واض��اف بي��ان ملكت��ب نائ��ب رئيس 
حكومة االقلي��م، ان طالباني ناقش 
مع مس��اعد وزير الدف��اع األميركي 
روبرت كارم، املراح��ل التي قطعتها 
حكومت��ي  ب��ني  اجلاري��ة  احل��وارات 
االقلي��م واحلكوم��ة االحتادية بهدف 
دفع رواتب موظفي اإلقليم من قبل 
احلكوم��ة االحتادي��ة، ورفع احلظر عن 
الرح��الت الدولية من مط��اري أربيل 

والسليمانية وإليها.
وعبر الوفد االميرك��ي خالل اللقاء، 
ع��ن دعم الوالي��ات املتح��دة إلجراء 
احلوار اجلدي ب��ني أربيل وبغداد، بغية 
حل اخلالف��ات العالقة، واس��تئناف 
الدس��تور  أس��اس  عل��ى  احل��وار 

العراقي.

قيادي في التغيير: الحزب الديمقراطي
نّفذ مخططًا تركيًا إلبعاد الكرد عن بغداد

عّد إعالن حكومة اإلقليم استعدادها للحوار والتفاهم مع بغداد مراوغة سياسية د. علي شمخي

مل��ف االره��اب ف��ي الع��راق مل��ف متجذر 
القم��ع  وسياس��ات  احل��روب  اس��همت 
والتهمي��ش في توس��عه وفي انتش��ار اثاره 
املدم��رة ف��ي ه��ذا البل��د وتعدتها ال��ى دول 
املنطقة والى دول اوروبا ودول اخرى ومن اجل 
االحاطة بهذا امللف الب��د من التعمق كثيرا 
في االحداث الت��ي رافقت ظهور التنظيمات 
االرهابي��ة وتوغله��ا ف��ي ظروف اس��تثنائية 
وتنق��ل االرهابيني في اكثر من دولة ونس��ج 
قيادتهم خلرائط النشاط االرهابي الذي رافق 
فصول  احل��رب في افغانس��تان واالدوار التي 
لعبته��ا الواليات املتح��دة االميركية واالحتاد 
الس��وفيتي س��ابقا ودول اوروبا في مواجهة 
حركات االرهاب ومطاردتها في دول املنطقة 
ومن ثم انتش��ار موجات التطرف في العالم 
العربي وظه��ور املناصرين لهذه احلركات في 
الس��عودية ومصر واجلزائ��ر ودول اخرى فكرا 
وثقافة واس��هم االحت��الل االميركي للعراق 
في تأجي��ج نزعات التطرف ومتح��ور املواقف 
الرافضة له��ذا االحتالل حتت غطاء املقاومة 
ف��ي حتالف��ات واس��عة لتس��ويق االره��اب 
بعناوين جدي��دة ومنح العملي��ات االرهابية 
شرعية مزيفة.. لقد فتح النظام املباد الباب 
واس��عا من اجل قدوم التنظيمات االرهابية 
في الع��راق وتغلغلها وظه��رت اولى معالم 
االحتضان للفكر االرهابي ومن ثم االحتضان 
لتش��كيالته املس��لحة وكان س��قوط هذا 
النظ��ام ايذان��ا بالش��روع ف��ي ح��رب دموية 
ميدانها العراق ومتك��ن تنظيم القاعدة عبر 
خطط مدروسة من توسيع وترسيخ النشاط 
االرهابي لعناصره واملناورة في تغيير اخلطط 
الفوض��ى  وتوظي��ف  العناوي��ن  واس��تبدال 
السياس��ية وع��دم االس��تقرار ف��ي العراق 
م��ن اجل زعزع��ة االمن واش��غال احلكومات 
املتعاقب��ة عن تنفي��ذ برامجها للخالص من 
االره��اب والتفتيش عن حواضن��ه ومواجهة 
التنظيمات االرهابي��ة واقتالع جذورها وعلى 
الرغم من مرور اكثر من اربعة عشر عاما على 
هذه املواجهة بقي��ت املعاجلات جتاه حواضن 
االره��اب معاجل��ات س��طحية اس��تهدفت 
بالدرجة االساس مطاردة االرهابيني وقتلهم 
ف��ي مع��ارك متفرقة وف��ي اوق��ات متفاوتة 
وطغت مظاهر التس��تر ف��ي كل التوافقات 
السياسية التي اعقبت املعارك العسكرية 
مع التنظيمات االرهابية على فئات مختلفة 
دعمت االرهاب منه��م دعاة الفكر الطائفي 
املتط��رف واملناص��رون للح��ركات االرهابي��ة 
الي��واء   مس��تعدين  ومايزال��ون  اوو  والذي��ن 
االرهابي��ني او س��هلوا وصولهم او س��هلوا 
خروجهم وافالتهم من العقاب هؤالء جميعا 
البد ان تس��تهدفهم قوة القانون بوصفهم 
اجل��ذور احلي��ة التي يس��تقوي به��ا االرهاب 
وبوصفهم البيئة املناس��بة التي ينمو فيها 
ويتبرع��م ويش��تد ع��وده ليعاود م��ن جديد 
ضرباته بحق العراقيني في الشمال والوسط 
واجلنوب ومالم يج��ر العمل على اقتالع هذه 
اجلذور ستبقى مشاهد سفك دماء العراقيني 
ماثل��ة ام��ام العال��م وس��يبقى احلديث عن 
اخلالص م��ن االرهاب مجرد تكهنات وادعاءات 

التقوى على احلقيقة .  

جذور الجريمة !
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من انتماءاتنا القومية 
والحزبية، فاننا سنجد 

ان األزمات التي تواجه 
اإلقليم ومنها أزمة 

الرواتب كانت مصطنعة 
عمل على خلقها الحزب 

الديمقراطي، وفقا 
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سونر جاغابتاي*

املاضية،  القليل��ة  خ��الل األس��ابيع 
خال��ف املس��ؤولون األت��راك أعراف��اً 
لطاملا س��ادت لعقود ف��ي جمهورية 
ما زالت علمانية، في األقل إس��مياً، 
إذ بدأوا بوصف االنتش��ار العسكري 
الترك��ي ف��ي س��وريا ب��� »اجله��اد«. 
فخ��الل اليومني األولني من العملية، 
التي بدأت في 20 كانون الثاني/يناير، 
الدينية«  الش��ؤون  »مديرية  »أمرت« 
التابع��ة للحكومة جميع مس��اجد 
تركيا التي يقارب عددها 90,000 بأن 
تبث س��ورة »الفتح« من القرآن عبر 
مكب��رات الصوت من مآذنه��ا. ويُعد 
تعميم اجلهاد، الذي يجيز استخدام 
العن��ف ضد أولئك الذين »يس��يئون 
إل��ى اإلس��الم«، خط��وة أساس��ية 
إللباس مجتمع معني رداء الشريعة. 
ولألس��ف، يبدو أن تركيا تتجه ببطء 

نحو هذا املسار.
وفي الغرب، غالباً ما ترتبط الشريعة 
بالعقاب اجلس��دي، مثل قطع الرأس 
الذي ميارس��ه املتطرفون اإلسالميون 
وعناص��ر أمث��ال تلك النش��طة في 
تنظيم »الدولة اإلس��المية«. ولكن 
ف��ي الواق��ع، هن��اك ع��دد قليل من 
البلدان، مثل إيران واململكة العربية 
الس��عودية، الت��ي تطبق الش��ريعة 

على هذا النحو.
لدى معظم الدول اإلس��المية مزيج 
م��ن القوان��ني الديني��ة والعلمانية، 
التي تس��تدعي أش��كاالً أخرى، أقل 
قس��اوة، م��ن الش��ريعة. وف��ي هذه 

احلاالت، تصب الش��ريعة في شبكة 
القانوني��ة  التدابي��ر  م��ن  معق��دة 
والسياس��ية واإلداري��ة. فم��ن خالل 
التماهي مع س��لطة الدولة، تفرض 
الش��ريعة ممارس��ات إس��المية على 
عامة الش��عب، مث��ل الصيام خالل 
ش��هر رمضان. كما تشيطن أولئك 
الذي��ن ال يلتزمون بهذه املمارس��ات 
وتعاق��ب اخلطابات أو األفع��ال التي 

تعدها مسيئة لإلسالم.
ف��ي  الش��ريعة  متث��ل  ال  وبالتال��ي، 
ممارس��تها الش��ائعة عباءة س��وداء 
أو مقصل��ة اإلع��دام، بل س��تاراً غير 
نافذ يغل��ف اجملتمع بأس��ره. ويختار 
األتقي��اء  املس��لمني  م��ن  العدي��د 
بصورة فردية االلتزام ببعض تعاليم 
الش��ريعة اإلس��المية أو جميعه��ا، 
التي ترش��دهم ف��ي تدينهم. ولكن 
كقوة سياسية، تس��تمد الشريعة 
قوتها م��ن آليات الضغط احلكومية 
واجملتمعية. ومعاً، جتبر املواطنني على 

التقيد بنهج اإلسالم احملافظ.
إن تركي��ا، التي تأسس��ت م��ن قبل 
مصطفى كمال أتاتورك كجمهورية 
علمانية ف��ي نهاية احل��رب العاملية 
األول��ى، لطامل��ا متكن��ت م��ن إبق��اء 
الش��ريعة خارج اجملال الرس��مي، مما 
جعلها ناش��زة م��ن بني ال��دول ذات 
األغلبي��ة املس��لمة. وفيم��ا يبق��ى 
النظ��ام الدس��توري العلماني قائماً 
ف��ي تركي��ا، يُظه��ر بحث��ي اخل��اص 
والتط��ورات  ال��رأي  واس��تطالعات 
األخي��رة مجتمع��ًة في الب��الد حتوالً 

خطيراً.
عم��دت  األخي��رة،  الس��نوات  وف��ي 

احلكومة بزعامة رجب طيب أردوغان 
إلى تقيي��د احلريات الفردية ومعاقبة 
األفراد الذي��ن »يهينون اإلس��الم« أو 
يهملون املمارسات اإلسالمية. فمنذ 
تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2017، تقوم 
الش��رطة الوطنية - التي تس��يطر 
عليه��ا احلكوم��ة املركزي��ة - برصد 
التعليق��ات املتعلق��ة بالدي��ن على 
اإلنترنت وقم��ع حرية التعبير عندما 
جت��د أن تل��ك التعليقات »مس��يئة 

لإلسالم«.
وبعي��داً ع��ن الشاش��ة، أصب��ح من 
الش��ائع أن تقوم الش��رطة بتوقيف 
م��ن ينتق��د اإلس��الم علن��اً. فعلى 
س��بيل املث��ال، خضع ع��ازف البيانو 
التركي فاضل س��اي املشهور عاملياً 
للمحاكم��ة مرت��ني عل��ى خلفي��ة 
»تعليقات مس��تفزة« بحق اإلسالم. 
أم��ا جرميته فهي االس��تهزاء بخفة 

بأذان الصالة على موقع »تويتر«.

وتشّوه الشبكة التلفزيونية التركية 
س��معة  ت��ي«،  آر  »ت��ي  الرس��مية، 
أولئك الذين ال يلتزمون باملمارس��ات 
اإلسالمية. ففي حزيران/يونيو 2016، 
مصطفى  البروفيسور  اس��تضافت 
عس��كر املتخص��ص في الش��ريعة 
اإلسالمية، الذي قال خالل بث حي إّن 
»أولئ��ك الذين ال ي��ؤدون الصالة التي 

ميليها اإلسالم هم حيوانات«.
ويش��كل التعليم ركيزة أساس��ية 

م��ن جه��ود أردوغ��ان الرامي��ة إل��ى 
بسط الش��ريعة في البالد. فالنظام 
التعليم��ي ف��ي تركي��ا، مثل��ه مثل 
الشرطة، يخضع لسيطرة احلكومة 
املركزية، كما أن وزارة التربية والتعليم 
متارس ضغوطاً على املواطنني للتقيد 
باملمارسات اإلس��المية احملاِفظة في 

املدارس احلكومية.
ب��إدراج  رس��مياً  احلكوم��ة  وتق��وم 
النظ��ام  ف��ي  الديني��ة  املمارس��ات 
التعليمي احلكومي م��ن خالل إلزام 
كافة امل��دارس املنش��أة حديث��اً في 
تركي��ا بتخصي��ص غرف ص��الة  في 
حرمه��ا. وف��ي اآلونة األخي��رة، على 
س��بيل املثال، طالب مسؤول تعليم 
محل��ي في اس��طنبول من املعلمني 
اصطح��اب التالمي��ذ إلى املس��اجد 

احمللية لتأدية صالة الصبح.
وجل ما يعكس جهود أردوغان لدمج 
املمارس��ات اإلس��المية مع سلطته 
»مديري��ة  مق��ام  ه��و  السياس��ية 
الش��ؤون الديني��ة« )املعروفة باللغة 
التركية باس��م »ديانيت« ]مؤسسة 
تركيا دياني��ت[، الذي مت رفعه مؤخراً. 
فق��د أس��س أتات��ورك ه��ذا املكتب 
البيروقراط��ي ع��ام 1924 لتنظي��م 
اخلدمات الدينية بأسلوبه العلماني.

وكان املس��ؤول عن »ديانيت« يخضع 
سابقاً لوزير، إال أن أردوغان رفع مقام 
الزعيم اجلديد للمديرية، علي أرباش، 
إلى نائب رئيس بحكم الواقع. فأرباش 
يشارك اليوم بانتظام في مناسبات 
عامة بارزة إلى جانب أردوغان، مانحاً 
بركته لكل املش��اريع بدءاً من جسر 
مضي��ق  عب��ر  الثال��ث  اس��طنبول 

البوس��فور إلى احلملة التركية ضد 
امليليشيات الكردية في سوريا.

السياسية  من س��لطتها  وانطالقاً 
اجلدي��دة، ب��دأت »دياني��ت« بإص��دار 
أوام��ر إلدراج عناص��ر من الش��ريعة 
اإلس��المية في اجملتمع التركي. وفي 
اآلونة األخيرة، أصدرت املديرية فتوى 
على موقعها اإللكتروني، مفادها أن 
الفتيات اللوات��ي يبلغن من العمر 9 
سنوات والفتيان الذين تقل أعمارهم 
ع��ن 12 عام��اً، يح��ق له��م ال��زواج، 
ألن الرش��د يب��دأ م��ن البل��وغ وفقاً 
واجهت  »ديانيت«  ولكن  للش��ريعة. 
غضب ش��عبي ع��ارم، فأبطلت تلك 
الفت��وى ف��ي الوق��ت الراه��ن. وفي 
اآلونة األخي��رة أيضاً، في 9 ش��باط/ 
فبراي��ر، أعلنت الهيئ��ة الدينية عن 
خط��ة جدي��دة لتعي��ني »ممثلني عن 
»ديانيت«« بني التالميذ في كل صف 
من املدارس احلكومية في تركيا الذي 
يبلغ عددها نحو 60,000 مدرسة، مما 
يضع التعليم احلكومي حتت الرقابة 
األكثر تش��دداً للدين املوجه من قبل 

أردوغان.
ولك��ن أولئ��ك الذي��ن يتوقع��ون من 
أردوغان إعالن تطبيق الش��ريعة في 
تركي��ا، س��يضطرون إل��ى االنتظ��ار 
لبع��ض الوق��ت، إذ أن التغيي��ر ل��ن 
يح��دث ب��ني عش��ية وضحاه��ا، بل 
يحص��ل تدريجياً مع إس��دال س��تار 

الشريعة الشفاف على تركيا. 

*س��ونر چاغاپت��اي هو زمي��ل »باير 
فاميل��ي« ومدي��ر برنام��ج األبحاث 

التركية في معهد واشنطن.

الشريعة تفرض سيطرتها تدريجيًا
في تركيا التي طالما كانت علمانية

من تظاهرات االستفتاء االخير في تركيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت ادارة محافظ��ة نينوى، 
وزارة  من��ح  الس��بت،  ام��س 
اخلارجية االملانية 3 ماليني و400 
الف يورو للقط��اع الصحي في 

امين املوصل.
نوف��ل  نين��وى  وق��ال محاف��ظ 

العاكوب ف��ي تصريح صحفي، 
إن "وزارة اخلارجي��ة االملانية وعن 
منح��ت   jIZ منظم��ة  طري��ق 
املوصل اضافة الى مستش��فى 
ال���150 س��ريراً، 3 ماليني و400 
الف ي��ورو خاص��ة بالتجهيزات 

الصحية للجانب االمين".

وأضاف أن "مجمع املستشفيات 
ف��ي اجلانب االمين س��يعود قريبا 
كم��ا كان ف��ي الس��ابق يق��دم 
للس��كان  الصحي��ة  اخلدم��ات 
هن��اك، م��ن خالل املستش��فى 
االملان��ي ومستش��فى العذب��ة 
ال���ى  نقل���ه  يج���ري  ال���ذي 

هناك".
وتابع ان "مالكات البلديات واجلهد 
الشعبي  للحش��د  الهندس��ي 
لغرض  املنطقة  تأهيل  يواصالن 

الشروع باألعمال".
يش��ار ال��ى خل��و اجلان��ب االمين 
املستش��فيات  م��ن  باملوص��ل 

بع��د عملي��ات التحري��ر حي��ث 
تدم��رت املستش��فى اجلمهوري 
الش��فاء  ومستش��فى 
واملستش��فى العس��كري ف��ي 

وادي حجر.
ويعتم��د س��كان اجلان��ب االمين 
في املدينة على املستش��فيات 

التي فتحت في اجلانب االيس��ر 
وه��ي االخرى في اماك��ن بديلة، 
حيث تدمرت اكبر مستشفيات 
الس��احل االيس��ر وهي السالم 
اث��ر س��يط�رة اجلي���ش عليه�ا 
"داع���ش"  يدمره���ا  ان  قب���ل 

باملفخخ�ات.

ألمانيا تمنح أكثر من ثالثة ماليين يورو لدعم الجانب الصحي بأيمن الموصل



بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مصدر امن��ي في الش��رطة العراقية 
امس السبت بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح 

نفذه مجهولون شمالي العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در ، إن "مس��لحن مجهول��ن 
يستقلون سيارة حديثة اطلقوا، مساء يوم 
امس النار من اس��لحتهم الكامتة للصوت 
باجت��اه مدن��ي اثناء مروره ف��ي منطقة حي 
اور، شمالي بغداد ، مما اسفر عن مقتله في 
احلال ، فيما الذ املسلحون بالفرار الى جهة 
مجهول��ة"، مضيفا أن "ق��وة امنية قامت 
بنقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، 
فيم��ا فتح��ت حتقيق��ا باحل��ادث لكش��ف 

اجلناة". 

ديالى – قصف جوي
كشف قائد عمليات ديالى الفريق الركن 

مزهر العزاوي امس الس��بت عن مقتل ما 
يس��مى بوالي ديالى في تنظيم "داعش" 
في قصف جوي مبنطقة اخلالوية ش��مال 

شرقي ب عقوبة.
وق��ال الفريق الركن العزاوي إن "التحقيق 
في هوية اثنن من مسلحي داعش اللذان 
قتال بقص��ف ج��وي اس��تهدف مضافة 
لتنظي��م داع��ش ف��ي منطق��ة اخلالوية 
في عم��ق تالل حمرين م��ن جهة قره تبه 
)112كم شمال شرق بعقوبة( قبل يومن 
ب��ن بأن أحدهما هو والي ديالى في داعش 

ويدعى رياض واآلخر أحد معاونيه".

كركوك – استهداف دورية 
افاد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك اجلمع��ة أن دوري��ة تابع��ة جلهاز 
مكافح��ة االره��اب تعرضت ال��ى هجوم 

شمال احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس��مه ان "مجموعة مسلحة هاجمت، 
مس��اء ي��وم ام��س دوري��ة تابع��ة لقوات 
مكافح��ة االره��اب قرب احل��ي الصناعي 
اجلديد شمال كركوك"، مبيناً ان "الهجوم 
لم يس��فر عن وقوع اية خس��ائر مادية او 
بش��رية"، مضيفا ان "املهاجمن فروا الى 
جهة مجهولة"، مش��يرا الى ان "القوات 
االمنية اتخذت اجراءات مش��ددة حتس��با 

الي طارئ". 

صالح الدين – خطة امنية 
كشف قائد عمليات صالح الدين الفريق 
الرك��ن جمع��ه عن��اد س��عدون والل��واء 
احلقوق��ي قندي��ل خلي��ل محم��د مدي��ر 
ش��رطة محافظة صالح الدين واملنشآت 
ام��س الس��بت عن وض��ع خط��ة امنية 
تضمنت زي��ارة قاطع فوج ط��وارئ احلادي 

عشر والتقيا بالضباط واملنتسبن .
وابدى قائد العملي��ات توجيهاته بضرورة 
حتكي��م املوضع بص��ورة جي��دة لتفويت 
الفرص��ة على العدو االرهاب��ي من تنفيذ 
قائ��د  واش��اد  االجرامي��ة،  مخططاته��ا 
باجله��ود  الش��رطة  ومدي��ر  العملي��ات 
املبذول��ه م��ن قبل الفوج ف��ي حفظ امن 

قاطع املسؤولية. 

االنبار – ضبط اسلحة 
اعل��ن مصدر ف��ي مديرية االس��تخبارات 
العس��كرية ام��س الس��بت ع��ن ضبط 
كدس م��ن االس��لحة واالعت��دة بعملية 

نوعية غربي محافظة االنبار.
وقال املص��در إن "املديرية، وضمن نهجها 
التعرض��ي الفعال القائم على اس��تمرار 
عمليات البحث والتفتيش عن االسلحة 
واإلعت��دة ومعام��ل التفخي��خ التابع��ة 

لعصاب��ات داع��ش االرهابي��ة، وبعملي��ة 
نوعية نفذت وفق معلومات اس��تخبارية 
دقيقة، متكنت من العثور على 167 قنبرة 
ه��اون عي��ار 120 ملم ، 7 أحزمة ناس��فة 
،  منصت��ي اط��الق صواري��خ وصاروخ��ي 
كاتيوش��ا، وصاروخ كراد، وه��اون عيار 60 

ملم".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن قائ��د ش��رطة محافظ��ة كرب��الء 
واملنش��آت، اللواء احمد علي زويني امس 
السبت، عن القاء القبض على 26 متهما 
بجرائ��م جنائية مختلف��ة بينهم متهم 

باالرهاب.
وذك��ر الل��واء زوين��ي  ان "دوري��ات مراك��ز 
الش��رطة االمنية باإلش��تراك م��ع مفارز 
مكافحة اج��رام كربالء والصنوف االخرى 
العامل��ة ف��ي احملافظة متكنت م��ن إلقاء 

القب��ض عل��ى 26 متهما مطلوب��ا مبواد 
قانونية وجنائي��ة مختلفة بينهم متهم 
مطل��وب وف��ق امل��ادة الرابعة م��ن قانون 

مكافحة اإلرهاب".

الديوانية – عمليات دهم 
اك��د مدير ش��رطة محافظ��ة الديوانية 
ام��س الس��بت ان مف��ارز امني��ة الق��ت 
القبض على اكثر من 50 مطلوباً بقضايا 
قانونية وجنائية، خالل ممارس��ة أمنية في 

احملافظة.
وقال مدير ش��رطة الديوانية اللواء فرقد 
العيس��اوي إن " دوري��ات ومف��ارز قس��م 
ش��رطة النج��دة قامت بتلك املمارس��ة 
الواس��عة والت��ي ش��ملت العدي��د م��ن 
مناطق احملافظة، وذلك في اطار متابعتها 
املستمرة للخارجن عن القانون ومن اجل 
احلفاظ على اس��تقرار الوض��ع االمني" ، 

مش��يرا الى " نقل املعتقل��ن الى مراكز 
أمنية مختلف��ة لغرض التحقيق معهم 

وإحالتهم للمحاكم اخملتصة".

البصرة - تفجير عتاد 
اعل��ن مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
ان  الس��بت،  ام��س  البص��رة  محافظ��ة 
بتفجي��ر  س��تقوم  احملافظ��ة  عملي��ات 

مسيطر عليه في مناطق متفرقة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه اننا نس��ترعي انتباه املواطنن 
الكرام إلى قيام عمليات البصرة بتفجير 
مسيطر عليه ملواد متفجرة من مخلفات 
داع��ش االرهابي��ة ف��ي منطق��ة الطوبه 
والنخيلة ومنطقتي الرميلة الش��مالية 
و اجلنوبية"، مبينة ان "التفجيرسيستمر 
حتى الساعة ٤ عصرا" ، الفتا الى ان "ذلك 
جاء للتنويه عند سماع صوت االنفجار". 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قي��ادة عمليات بغداد، امس الس��بت، 
القب��ض عل��ى عصابت��ن للمتاجرة بالبش��ر 

شمالي العاصمة.
وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، إن "القوات االمنية في 
قي��ادة عمليات بغداد اللواء )44( فرقة املش��اة 
ال� )11( متكنت م��ن القاء القبض على متهم 
صدر بحقه امر قضائي وف��ق قانون مكافحة 

االجتار بالبشر في منطقة االعظمية".
وأضاف��ت "فيم��ا متكنت قوة من ف��وج طوارئ 
بغ��داد الثامن من الق��اء القبض على عصابة 
مؤلفة م��ن ثالث��ة مجرمن متهم��ن باإلجتار 
بالبش��ر وحتري��ر ام��رأة مجن��ي عليه��ا، ف��ي 
منطقة الكاظمي��ة، ومت احالتهم الى اجلهات 

التحقيقية اخملتصة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلس القضاء األعلى أمس الس��بت عن 
اجناز حس��اباته اخلتامية للعام املاضي، الفتا إلى 
أن نس��ب االجناز بلغت أكثر %95 برغم سياس��ة 

التقشف وقلة السيولة النقدية.
وقال املتحدث الرس��مي جمللس القض��اء األعلى 
القاض��ي عبد الس��تار بيرقدار في بي��ان ورد الى 
"الصباح اجلديد" إن "مجلس القضاء األعلى أجنز 
حساباته اخلتامية التي متثل اإليرادات واملصروفات 

الفعلية للسنة املالية املنتهية 2017".
وأضاف بيرقدار، أن "القضاء نش��ر تلك احلسابات 
على موقعه االلكتروني، وهو املؤسسة الوحيدة 
الت��ي تلجأ إلى ه��ذا اإلجراء كون��ه يندرج ضمن 
إطار الشفافية بوصفه نهجا سار عليه مجلس 
القض��اء األعل��ى منذ إع��ادة تش��كيله في عام 

."2003
من جانبها، ذكرت مدير عام دائرة الشؤون االدارية 
واملالية إن "انهاء احلسابات اخلتامية حصل خالل 
ش��هر كانون الثاني وقبل املوع��د احملدد من قبل 

وزارة املالية".
وأوضح��ت "مت إرس��ال تلك احلس��ابات إلى ديوان 
الرقاب��ة املالي��ة"، مش��يرة إل��ى أنه "رغ��م قلة 
الس��يولة النقدية املمولة من قب��ل وزارة املالية 
فأن نسب االجناز بلغت %95 ومن دون أي جتاوز على 

مخصصات موازنة مجلس القضاء األعلى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزي��ر التعليم العال��ي والبحث العلمي 
عبد الرزاق العيس��ى، أمس الس��بت، عودة 45 
ألف طالب نازح إلى جامعاتهم في محافظتي 
األنبار ونينوى، داعياً الوسط اجلامعي األكادميي 
إلى تكثيف احللول والعالجات الكفيلة بعودة 

النازحن إلى مناطقهم.
وقال العيس��ى في كلمته خالل املؤمتر الدولي 
الثان��ي ح��ول الن��زوح والهجرة ال��ذي أقامته 
جامعة الكوف��ة بالتعاون م��ع كلية الكفيل 
"الصب��اح  تلق��ت  بي��ان  بحس��ب  اجلامع��ة، 
اجلديد" نس��خة من��ه، إن "االس��تاذ اجلامعي 
تق��ع على عاتقه مس��ؤولية تنش��يط ثقافة 
املواطن��ة فض��ال ع��ن دراس��ة وتطوي��ق االثار 
النفس��ية واالجتماعية الت��ي علقت بذاكرة 
النازحن وإيج��اد احللول لها من خالل البحوث 

العلمية".
وأض��اف، أن "ال��وزارة ومؤسس��اتها اجلامعية 
أخ��ذت على عاتقه��ا إنعاش الواق��ع العراقي 
عب��ر بواب��ات البح��ث العلم��ي وتش��خيص 
األس��باب واملس��ببات وتفعيل آلي��ة النهوض 
بواقع املناطق التي تعرضت لهجمات داعش"، 
داعياً الوسط اجلامعي األكادميي إلى "تكثيف 
احللول والعالجات الكفيلة بعودة النازحن إلى 

مناطقهم".
وتابع، أن "الوزارة عملت على عودة عشرة االف 
طالب وطالبة إل��ى جامعتي الفلوجة واالنبار 
فضال عن عودة خمسة وثالثن الف طالب الى 

جامعات محافظة نينوى".

القبضعلىعصابتين
تتاجرانبالبشرشمالي

بغداد

مجلسالقضاء
األعلىينجزحساباته

الختامية

عودة45ألفطالب
نازحإلىجامعاتهمفي
األنبارونينوى

الملف األمني

القضاء على عصابات اجلرمية 
املنّظمة وحصر السالح بيد 

الدولة
وتابع ان "املعلومات االستخبارية 
تؤكد وجود العصابات املنظمة 
باخمل��درات ما  املتاجرين  س��يما 
يستدعي القضاء عليها نهائياً 

وفرض القانون".
وأش��ار إلى أن "احد ابرز خطط 
التح��ركات العس��كرية تأت��ي 
التج��اوزات  عل��ى  للقض��اء 
احلاصل��ة على املراف��ق العامة 
م��ن اش��خاص يدع��ون أنه��م 

نافذون في الدولة".
"تعاون  ع��ن  العيداني  وحت��دث 
الق��وات  ب��ن  س��يحصل 
وجلنة  والبلدي��ات  العس��كرية 
محافظ��ة  ف��ي  التج��اوزات 
املدينة بشكل  البصرة الظهار 

الئق يتفق مع حقيقتها".
من جانبه، أف��اد معاون احملافظ 
معن احلس��ن ف��ي تعليق إلى 
"زيارة  ب��أن  اجلديد"،  "الصب��اح 
إل��ى  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 
املاضي  البصرة نهاية االسبوع 
حمل��ت ملفات عدي��دة أهمها 
موض��وع مواجهة اخلارجن عن 
القان��ون واملطلوب��ن عن تهم 
مختلف��ة ولم يجر تنفيذ اوامر 

القبض الصادرة بحقهم".
"احلمل��ة  أن  احلس��ن  وأض��اف 
االمنية ب��دأت فعلياً، وفي هذه 

املرحلة تنطوي على دقة كبيرة 
للغاية وتختلف عن سابقاتها، 
وه��ي مرتبط��ة بزم��ن محدد، 
لكن بع��ض االه��داف يتطلب 

معاجلتها وقتاً طويالً".
املناط��ق  م��ن  "ع��دداً  أن  وزاد 
تس��تهدفها احلملة، وقد بدأت 
م��ن مدينة القبل��ة حيث جرى 
والق��اء  بالكام��ل  تطويقه��ا 
القبض عل��ى عصاب��ات كانوا 
في ازقته��ا واتخ��ذت بحقهم 
القانوني��ة متهي��داً  االج��راءات 

الحالتهم على القضاء".
وأكد احلس��ن "ح��رص القيادة 
العس��كرية عل��ى ع��دم تأثير 
عل��ى  االمني��ة  التح��ركات 
حي��اة املواطن البص��ري، حيث 
تنفيذه��ا  ان  االتف��اق عل��ى  مت 
االس��اس ضد  بالدرجة  يك��ون 
للقضاء  مطلوب��ن  اش��خاص 
العراق��ي ويأتي ذل��ك بالتزامن 
مع تكثيف اجلهد االستخباري 

ملالحقتهم".
ونوه احلس��ن إلى "تنسيق عال 
بن العبادي وقائد الشرطة في 
احملافظة، وتعزيز كامل ألي خرق 
امن��ي ق��د يحصل، م��ع جهود 
بأمل التوصل إلى متورطن عن 
خروق س��ابقة، إضافة ملواجهة 
االنفالت العش��ائري في شمال 

احملافظة".
يش��ار إل��ى أن رئي��س مجلس 

الوزراء حي��در العبادي قد اجرى 
زيارة إلى البصرة نهاية االسبوع 
املاضي، وناقش مع االدارة احمللية 
مختل��ف القضاي��ا م��ن بينها 
امللف االمني ومواجهة اخلارجن 

عن القانون في احملافظة.
وفي هذا الس��ياق أكد املكتب 
اإلعالم��ي لرئيس ال��وزراء حيدر 
أن  الس��بت،  أم��س  العب��ادي، 
عملي��ات ف��رض القان��ون التي 
انطلقت مؤخ��را في محافظة 
البصرة ستتواصل حتى حتقيق 
اهدافه��ا، مش��يرا إل��ى أنه��ا 
اخرى  قد تش��مل محافظ��ات 
إذا دع��ت احلاج��ة لذل��ك، فيما 
لف��ت إلى أن زي��ارة العبادي إلى 
محافظة البصرة حققت ثالثة 

اهداف.
وق��ال املتحدث باس��م املكتب 
س��عد احلديثي في تصريح ل�ه 
إن “الزيارة الرابعة لرئيس الوزراء 
حي��در العبادي إل��ى محافظة 
البصرة تؤكد أنه يولي احملافظة 
نظ��را الهميتها  أهمية كبيرة 
“الزيارة  االقتصادية”، مبين��ا أن 
حقق��ت ثالث��ة اه��داف تتعلق 

باجلانب األمني واالقتصادي”.
وأض��اف احلديث��ي، ان “اله��دف 
األول من الزيارة هو التأكيد على 
ضرورة حتقيق األمن واالستقرار 
الكامل وعدم الس��ماح بوجود 
تعك��ر  مس��لحة  مظاه��ر  أي 

صف��و األم��ن وتبعث برس��ائل 
مشيرا  للمستثمرين”،  سلبية 
إل��ى أن “اله��دف الثان��ي م��ن 
الزيارة هو البحث في املش��اريع 
االس��تثمارية واخلدمي��ة الت��ي 
تق��وم احملافظ��ة باجنازه��ا وابرز 
املعوق��ات التي تعرق��ل اجنازها، 
واله��دف الثال��ث ه��و اظه��ار 
البصرة  اهال��ي  م��ع  التضامن 
الذين قدم��وا ضحايا في احلرب 

ضد داعش”.
األمني��ة  العملي��ات  وبش��أن 
أك��د  احملافظ��ة،  ف��ي  اجلاري��ة 
احلديث��ي، أن “العملي��ات الت��ي 
ب��دأت قب��ل يومن س��تتواصل 
خ��الل الفت��رة املقبل��ة وصوال 
إلى حتقي��ق اهدافها”، الفتا إلى 
تس��تدعي  محافظ��ة  “اي  أن 
جهودا مماثلة فستكون القوات 

العراقية جاهزة”.

"الهجرة الدولية" تؤكد عودة
3.3 مليون نازح الى 

مناطقهم
واستدرك، "منذ بداية األزمة في 
أوائل عام ٢٠١٤، بعد أن سيطر 
تنظيم داعش على أجزاء كبيرة 
م��ن الع��راق وحلقه��ا الص��راع 
الستعادة هذه املناطق، نزح ما 
يقرب من س��تة مالين عراقي، 
وق��د عان��ت مجتمعاتهم من 

دمار وأضرار واسعة النطاق".

الدولية  املنظمة  تقرير  وأش��ار 
للهجرة الى أنه "في السنوات 
تلق��ت  املاضي��ة  الث��الث 
محافظة األنب��ار أكبر عدد من 
وذلك بفضل حتس��ن  العائدين 
الوض��ع األمن��ي وإع��ادة تأهيل 
اخلدم��ات وإعادة بن��اء الهياكل 

األساسية".
وق��ال رئي��س بعث��ة املنظم��ة 
الدولي��ة للهج��رة ف��ي العراق 
جي��رارد وايت، بحس��ب التقرير 
ان��ه "مع دخول الع��راق مرحلة 
االنتع��اش بع��د ثالث س��نوات 
م��ن الص��راع، يج��ب ان نتذكر 
ب��أن البن��اء الرئيس للب��الد لن 
تق��وم فقط عل��ى إع��ادة بناء 
البني��ة التحتية، ب��ل ان هناك 
حاجة أيضا إل��ى توفير الدعم 
املتخص��ص لكل م��ن جنوا من 
الن��زاع إلى جان��ب إع��ادة بناء 

البنية التحتية ".

القانونية النيابية: الثالثاء 
املقبل..التصويت على 

املوازنة
الوطن��ي  "التحال��ف  أن  وأورد 
العراقي��ة،  الق��وى  وحتال��ف 
ف��ي ح��ال اص��رار الك��رد على 
خ��روج  وع��دم  مطالبه��م 
بنتائج  الرئاس��ات  اجتماع��ات 
ايجابي��ة س��يذهبان إل��ى مترير 
القان��ون باالغلبية كما حصل 

في موازنة العام املاضي".

جنرال أميركي: القّوات 
العراقية غدت صلبة ومن 

الغرور ادعاء مساعدتها
، معبراً عن التطلع إلى تعميق 
العالق��ات ومش��اركة طويل��ة 
األمد ف��ي التع��اون األمني في 

مواجهة اإلرهاب".
وويذك��ر ف��ي ه��ذا الص��دد ان 
أميركية عدة  إخباري��ة  مصادر 
نش��رت في وقت مبكر من يوم 
امس، أن الرئي��س دونالد ترمب 
أبلغ قادة الكونغرس من احلزبن 
بأنه  والدميقراط��ي  اجلمه��وري 
ال يحت��اج إلى تفوي��ض منهم 
البق��اء الق��وات األميركية في 

مناطق بالشرق األوسط. 
فيما أكد مس��ؤولون أميركان، 
أن ق��وات بالدهم س��تبقى في 
العراق وس��وريا “إل��ى اجل غير 
مس��مى”، رافض��ن تق��دمي أي 
“حجة قانونية” تبرر تواجدهم.

ملتقى للشركات الراغبة 
باالستثمار في العراق آذار 

املقبل
مجم��وع  وص��ل  ح��ن  ف��ي 
االئتمانات غير الس��يادية نحو 
١٢ مليار دوالر، فيما كانت املنح 
للعراق نح��و ملياري  املقدم��ة 

دوالر.

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

ل��وزارة  الع��ام  املفت��ش  أص��در 
الداخلية محمد مهدي مصطفى 
بيانا مبناس��بة اإلعالن عن تقريره 
الس��نوي لعام 2017 الذي ضمنه 
مجمل نش��اطات ومهام مكتب 

املفتشية خالل العام.
وذكر بيان ملكتبه تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه امس قوله: 
" ف��ي األج��واء التي كان يس��طر 
األمني��ة  الق��وات  أبن��اء  فيه��ا 
واحلشد أروع البطوالت ويحققون 
النص��ر مبقارعتهم  تل��و  النص��ر 
لإلرهاب وتصديهم لفلول اجلرمية 
وعصاب��ات التكفير، كان أبناؤكم 
من ضباط وموظفي ومنتس��بي 
ل��وزارة  الع��ام  املفت��ش  مكت��ب 
الداخلي��ة يخوض��ون حرباً ال تقل 
خطورة ف��ي تصديهم للفس��اد 
والفاس��دين، ي��ذودون ويدافع��ون 
عن املال العام، يس��عون من خالل 
جهودهم التفتيشية والتدقيقية 
والرقابية ضبط منظومة العمل 
وعك��س  ال��وزارة  مفاص��ل  ف��ي 
الصورة املشرقة ملا تقدمه الوزارة 
من جهود أمنية وخدمية كبرى".

وأضاف " وقد تكللت تلك اجلهود 
مكت��ب  بذله��ا  الت��ي  الكبي��رة 
املفت��ش العام ف��ي حتقيق جملة 
من النش��اطات واملنج��زات لعام 
مجم��وع  أهمه��ا،  كان   2017
املنف��ذة  التدقيقي��ة  الهيئ��ات 
م��ن قبل مكتبن��ا لتدقيق أعمال 
ال��وزارة  تش��كيالت  وحس��ابات 
بل��غ 68 هيأة تدقيقي��ة على وفق 
برنام��ج تدقيق��ي مس��بق وق��د 
أس��فرت عن إعادة مبال��غ كبيرة 
خلزينة الدول��ة ، والتوصية بإعادة 
أخ��رى ومن��ع مبال��غ م��ن الهدر، 
وبلغ مجمل املبالغ املعادة خلزينة 
الدول��ة 641,678,252 د.ع ، و بل��غ 
مجم��ل املبالغ املوص��ى بإعادتها 

وبل��غ   ، د.ع   123,534,409,192
مجمل املبالغ املمنوعة من الهدر 

2,321,030,416 د.ع".
ونوه الى انه " مت تدقيق مس��ودات 
العق��ود املبرمة من قب��ل الوزارة 
العق��ود  مجم��ل  بل��غ  حي��ث 
واملناقص��ات املدقق��ة م��ن قب��ل 
مكتبنا كرقابة اس��تباقية )206( 

مسودة عقد".
واوض��ح البي��ان " وبل��غ مجموع 
ف��ي  التفتيش��ية  األنش��طة 
محافظة بغداد وبقية احملافظات 
4781 نش��اطاً ما ب��ن زيارة وجلنة 
تدقيقي��ة،  وجلن��ة  تفتيش��ية 
كما بل��غ عدد املؤش��رات اخلاصة 
 5032 واملال��ي  اإلداري  بالفس��اد 
إداريا و 384 ماليا في بغداد وبقية 

احملافظات".
ون��وه الى " تش��كيل جلان تقصي 
احلقائ��ق ضبط��ت العدي��د م��ن 
باجل��رم  واملفس��دين  الفاس��دين 
املش��هود وق��د بلغ��ت عملي��ات 
الضبط 89 عملية في محافظة 
بغ��داد و 47 عملي��ة ف��ي بقي��ة 

احملافظات". 
ب"  املكت��ب  قي��ام  ال��ى  ولف��ت 
التحقي��ق ف��ي ح��االت الفس��اد 
اإلداري واملالي املتعلق باملال العام 
والتزوي��ر  واالخت��الس  )الرش��وة 
( وبل��غ ع��دد القضاي��ا  وغيره��ا 
اجنازه��ا  مت  الت��ي  التحقيقي��ة 
واملصادق��ة عليه��ا )761( قضية 
،و بلغ عدد القضاي��ا التحقيقية 
احملالة إلى هيأة النزاهة أو احملاكم 

ع��ن طريق دوائره��م 386 قضية ، 
كما بلغ عدد القضايا التحقيقية 
التي تضمنت عقوبات انضباطية 

77 قضية".
واش��ار البيان الى "متابعة قضايا 
التزوير في الش��هادات الدراسية 
الداخلي��ة  وزارة  ف��ي  للعامل��ن 
صدوره��ا"،  صح��ة  ومتابع��ة 
موضحا "مت تدقيق 19686 وثيقة 
دراس��ية وجرى الكشف عن 702 
وثيق��ة دراس��ية ل��م يت��م تأييد 
صح��ة صدوره��ا ومت��ت إحالتها 
إلى آمري الضب��ط األعلى إلجراء 

التحقيق فيها".
ون��وه البيان ال��ى ان��ه " مت تنفيذ 
 774 بواق��ع  تقييمي��ة  26 جلن��ة 
جول��ة على وفق خط��ة مبرمجة 

وقد خرجت بع��دة توصيات، كما 
بل��غ مجموع الش��كاوى ال��واردة 
عن طريق اخلط الس��اخن والبريد 
ش��كوى،   2668 االلكترون��ي 
املطلوب��ة  اإلج��راءات  اتخ��اذ  ومت 

بالشكاوى الواردة كافة".
ولفت الى ان " مجمل األنش��طة 
التفتيشية ملديرية حقوق اإلنسان 
1294 زيارة، حيث مت تفتيش مراكز 
التوقيف التابع��ة لوزارتنا وتقدمي 
اإلج��راءات  ومتابع��ة  التقاري��ر 
املعني��ة بالتوصي��ات املنص��وص 
عليه��ا بتلك التقاري��ر، حيث بلغ 
مجمل تلك الزيارات 525 زيارة في 
بغ��داد واحملافظات، وق��د بلغ عدد 
الزيارات للتشكيالت اإلدارية 675 
زيارة، وبلغ ع��دد الزيارات اخلارجية 

وتش��خيص  ورص��د  زي��ارة،   94
ح��االت انته��اك حلقوق اإلنس��ان 
ف��ي الدوائ��ر والوح��دات التابعة 
لوزارتنا بواقع 11 حالة انتهاك ومت 
اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية بحق 

املقصرين كافة".
ان��ه " مت وض��ع  البي��ان  واوض��ح 
برنامج تدريبي وتطويري للنهوض 
باخلبرات وتطوير املهارات في اطار 
دورات عام��ة ودورات تخصصي��ة 
ومهنية، حيث بلغت عدد الدورات 
 2075 فيه��ا  ش��ارك  دورة   89
مشتركاً، كما شارك 487 متدرباً 
بالتنس��يق  اخلارجية  الدورات  في 
م��ع اجله��ات ذات العالق��ة، ومتت 
ف��ي  عم��ل  ورش��ة   )26( إقام��ة 

مجاالت مختلفة".

قد تكللت تلك الجهود 
الكبيرة التي بذلها 
مكتب المفتش العام 
في تحقيق جملة من 
النشاطات والمنجزات 
لعام 2017 كان 
أهمها، مجموع الهيئات 
التدقيقية المنفذة من 
قبل مكتبنا لتدقيق أعمال 
وحسابات تشكيالت 
الوزارة بلغ 68 هيأة 
تدقيقية على وفق برنامج 
تدقيقي مسبق وقد 
أسفرت عن إعادة مبالغ 
كبيرة لخزينة الدولة

احد نشاطات املفتشية في ضبط مواد مهربة

في مجمل نشاطاتها ومهامها

مفتشيةالداخليةتعيدوتضبط
أكثرمن126ملياردينارفي2017
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البصرة - سعدي السند:

تتواص��ل األعمال ف��ي مدينة البصرة 
بتنظيف وتطهير وكري نهري العشار 
واخلن��دق بطول 10 كم والتي تتضمن 
عملي��ات تأهي��ل وتطوي��ر متقدم��ة 
وبأح��دث التصامي��م وجتديد ضفتي 
النهري��ن بطريق��ة جمالي��ة دقيق��ة 
مت اس��تيراد وتهيئة أح��دث املواد لها 
لتكون عند اجنازها منطقة سياحية 
س��يمضي بها البصريون وضيوفهم 

أحلى األوقات .

متابعة متواصلة للمشروع من 
وزير النفط

وفي تفاصيل ه��ذه األعمال قال مدير 
املش��روع املهندس كاظ��م عبدالرزاق 
ان: وزي��ر النفط اخلبير جب��ار اللعيبي 
ه��و الذي أوع��ز بتنفيذ هذا املش��روع 
الكبير ويتاب��ع تفاصيله بدقة ويطلع 
على األعمال بش��كل يوم��ي ويعرف 
كل صغي��رة وكبي��رة عن��ه م��ن أجل 
حتقي��ق الغاي��ة األساس��ية منه وهو 
تطوي��ر النهرين وجانبيهم��ا وتهيئة 
امل��واد لتش��كل منطقتيهما  أحدث 
وعلى امتداد 10 كم اشراقة سياحية 
مهم��ة ومتقدم��ة ج��دا ف��ي مدينة 

البصرة ...
معن��ا  يتواص��ل  ذاته��ا  وباملتابع��ة 
املهندس احسان عبداجلبار مدير عام 
ش��ركة نفط البصرة ال��ذي قال كما 
تعلمون وكما شاهد اجلميع ان أعمال 
املرحلة األولى لتنظيف وتطهير وكري 
النهرين والتي باش��رنا بها في 16 من 
متوز املاضي وصلت نس��بة اجنازها الى 
أكثر من %90 وعلى وش��ك اإلجناز ولم 
تبق لدينا اال مسافة التتعدى الكيلو 
متر ف��ي منطقة نظ��ران في البصرة 

القدمية.

محجرات وجسور جديدة ومدرجات
وأضاف مدير املشروع  : عندنا املرحلة 
الثاني��ة الت��ي س��يكون ل�«الصب��اح 
اجلديد« الس��بق في نش��ر تفاصيلها 
وتتضم��ن هذه املرحل��ة تأهيل بعض 
األعمال القدمية املوجودة في منطقة 
النهرين واضاف��ة اعمال جديدة لنهر 

العش��ار وتب��دأ ه��ذه الفعاليات من 
ش��ط العرب ال��ى منطق��ة احملكمة 
القدمية في منطقة الس��يمر وبطول 
املقبل��ة  يوم��ا   40 ال  وان  ك��م   3,5
س��تصل احتياجاتنا من اخلارج والتي 
مت��ت عمليات ش��رائها ومنه��ا احلجر 
الطبيعي )البازلت( من تركيا ويطعم 
عن��د تنفي��ذه بخ��ط اس��ود ليظهر 
متانة وجمالية رائعة جدا وس��تكون 
كميات البازلت 25 الف م3 ومبساحة 
10 دوامن وكذل��ك اس��تبدال احملجرات 
احلديدي��ة بجانب��ي النهرين وجس��ور 
الس��يارات وقس��م من جسور املشاة 
وبح��دود 8000 مت��ر / ط��ول ، ولدين��ا 
انش��اء 9 مدرجات للجل��وس وبطول 
40 م ل��كل مدرج وعلى جانب التكية 
احلجري��ة لتكون منطق��ة جلوس في 
اروع جمالياتها وإنش��اء ثالثة جسور 
مش��اة جديدة وبطراز معماري جميل 

ع��ن  بدي��ال  األول  اجلس��ر  وس��يكون 
اجلس��ر العابر الى مدينة األلعاب في 
بداي��ة مدخل نهر العش��ار من جهة 
ش��ط العرب وبع��رض 6م ام��ا الثاني 
فسيكون مجاورا جلسر )حنا الشيخ( 
وبع��رض 5م والثال��ث مقابل منطقة 

نادي اجلنوب الرياضي .

ممرات مائية وتأهيل
جسور السيارات واملشاة

ايض��ا  كاظ��م  املهن��دس  وأوض��ح 
بالقول ان األعمال تتضمن انش��اء ممر 
مائي قرب مدينة األلع��اب مع نافورة 
متميزة جدا في��ه و نافورة أخرى قرب 
نصب الش��اعر بدر ش��اكر الس��ياب 
م��ع فعالي��ات هندس��ية بالقرب من 
النصب وبط��ول 200م مع رصيف ثان 
بالقرب من املاء بعرض 3م واس��تبدال 
مردات األرصفة التالفة بطول 8000م 

وتأهيل جس��ور الس��يارات وعددها 9 
جسور على النهرين وتأهيل 6 جسور 
للمش��اة ومعاجل��ة اجل��دران املعدنية 

الساندة مع اعمال الصبغ وغيرها .

جدران حجرية ومصاطب حديثة 
وانارة ارضية صاعدة

وأكد مدير املشروع : عندنا ايضا عمل 
جدار حجري يبدأ من جسر اجلزائر الى 
مبنى احملكم��ة القدمية بطول 1000م 
وس��يكون مالصقا للجدار الطابوقي 
املتضرر , ولدينا مظالت على ش��كل 
)بلكون��ات( تط��ل على نهر العش��ار 
وعددها 6 مع 200 مصطبة للجلوس 
وسلة كونكريتية بيضاء وفيها سطل 
معدن��ي وقبع��ة ولدينا أعم��ال إنارة 
متطورة حيث س��تتم اعم��ال ديكور 
والس��احات  واجلس��ور  املدرجات  انارة 
مع انارة خاصة جدا لألرضية لتضيء 

األش��جار املوج��ودة وس��تكون ل��كل 
ش��جرة لون اضاءة خاص وبعدد 1000 
مصباح متطور فقد أكد السيد وزير 
النفط أن تكون كل املواد الداخلة الى 
هذا املش��روع من أحدث ماهو موجود 
م��ن صناع��ة ف��ي العال��م ... وهناك 
الكثير ايضا مما س��يفرح ويسّر اهلنا 

في البصرة وضيوفهم الكرام.

غرس نخيل الزينة الواشنطوني 
وأشجار األكاسيا املصرية

وبخص��وص األعم��ال الزراعي��ة التي 
س��يتضمنها املش��روع قال املهندس 
كاظ��م : هناك احواض زراعة س��يتم 
األرضي��ة  األن��ارة  ونص��ب  نصبه��ا 
الصاع��دة وغ��رس ع��دد كبي��ر م��ن 
نخيل الزينة الواش��نطوني وش��جرة 
االكاس��يا املصرية الت��ي تتحمل كل 
االج��واء والتقلب��ات املناخي��ة وهناك 

محطة ري بالقرب من الناظم املقابل 
لنصب اس��د باب��ل و8 خزانات حجم 
الواحد منها 20م3 اضافة الى شبكة 
ري م��ع حنفيات س��قي لكل ش��تلة 
ولدينا تعاون بهذا اخلصوص مع زراعة 
مديري��ة بلدي��ة البص��رة لتأخذ على 
واملتابعة  الس��قي  عاتقها عملي��ات 
في املس��تقبل ... وكما اسلفنا لدينا 
4 ناف��ورات األول��ى في بداي��ة مدخل 
نهر العش��ار من ش��ط الع��رب وهي 
نافورة موسيقية والثانية بني الناظم 
وجسر مدينة االلعاب والثالثة بالقرب 
من جس��ر املقام والرابعة مابني جسر 
حنا الشيخ وشارع االستقالل وهناك 
ش��الالت صناعية عدد 2 واحد مقابل 
س��وق حنا الشيخ والثاني قرب املقام 
وبش��كل هندس��ي متط��ور وحديث 
ولدينا الكثير ألظهار منطقة النهرين 

بحلة زاهية  .

محليات 4

مناشدة 

امام انظار معالي وزير العمل والشؤون االجتماعية 
احملترم 

بعد التحية :
ان��ي املوظف س��امي علي حس��ني بعن��وان ) معاون 
مدير( سابقا في دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
/ معه��د االزدهار للص��م والبكم في االعظمية وفي 
الوقت نفسه اعمل حارسا ليليا واسكن في دار زهور 
االعظمية للبن��ات من��ذ 1999/9/23 وحلني اعتقالي 
م��ن دون مذكرة توقي��ف من قبل مكت��ب مكافحة 
االجرام في االعظمية بتاريخ 2016/11/14 حتت ذريعة 
االستفس��ار عن وجود امرأة جتمع التبرعات باسم دار 
االيتام من التجار واصحاب احملال التجارية ، واس��تمر 
اعتقالي وتعذيبي ملدة سنة كاملة بال سبب ، بعدها 
قررت محكم��ة جناي��ات الرصافة / الهيئ��ة الثانية 
احلكم ببراءتي والغاء التهمة عني مع االفراج الفوري 

لعدم وجود اي جرم ارتكبته .
معالي الوزير 

بعد مراجعتي لوزارتك��م املوقرة مت ابالغي بعزلي من 
وظيفت��ي اضافة الى تش��ريد عائلتي م��ن الدار التي 
كنت اسكن فيها مع توقف رواتبي منذ الشهر الثاني 
من اعتقالي علم��ا ان لدي خدمة اكثر من )37( عاما 
واضبارتي تضم 140 كتاب شكر وتقدير مع مكافآت 
مالي��ة حصلت عليها انذاك ، كما قمت باعادة مبلغ 
89 ملي��ون دين��ار الى خزينة الدول��ة ، كوفئت عليها 
م��ن قبل هيئة النزاه��ة ، وعليه اض��ع قضيتي امام 
انظار معاليكم الع��ادة حقوقي املغتصبة من خالل 
عدالتك��م وثقتي بكم كبيرة بعد امياني باهلل العلي 

العظيم .

بغداد / الكريعات / جامع الدهاليك  
محلة 313 زقاق 31 دار 15
موبايل 07718334513 

»الصباح الجديد« تنفرد بنشر تفصيالت تطوير نهري العشار والخندق في البصرة

نافورات متطورة وإكساء بحجر البازلت وأماكن 
لالستراحة وجدران حجرية وإنارة متميزة

 

 وصلت نسبة أعمال 
المرحلة األولى 

لتنظيف وتطهير 
وكري النهرين الى 

أكثر من %90 ولم 
تبق لدينا اال مسافة 
التتعدى الكيلو متر 

في منطقة نظران في 
البصرة القديمة

مدير املشروع املهندس كاظم عبدالرزاق يتحدث ملراسل الصباح اجلديد بالبصرة
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»العيسى » يستعرض مع 
الباحثين الدوليين األفكار 
في الحوار الثقافي اإلسالمي

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث االعلمي 
الدكت��ور عبد الرزاق العيس��ى مع وف��د الباحثني 
الدوليني املش��اركني في املؤمتر الدولي الرابع عشر 
الذي اقامه بيت احلكمة عن دور األفكار الفلسفية 

في احلوار الثقافي االسالمي .
وأع��رب العيس��ى خ��الل اللقاء بحضور رئيس��ي 
جامعتي بغداد والنهرين وعدد من النواب وأساتذة 
اجلامع��ات ع��ن س��عادته  باملس��احات الثقافية 
التخصصي��ة الت��ي ينس��جها املش��تغلون ف��ي 
مجال الفلسفة وتأسيس قنوات للحوار العلمي 
املش��ترك الذي يجمع البلدان االسالمية والعربية 
على مائدة العل��م واملعرفة ، مؤكدا أن العراق لم 
تغب عنه الهوية املعرفية والثقافية بل إن تاريخه 
يشكل مادة غنية للتنقيب الفلسفي واحلضاري.

وسجل الباحثون املش��اركون اعجابهم باملبادرات 
الت��ي تقدمه��ا املؤسس��ات العراقية ف��ي توفير 
املناخات املنتجة للثقافة النقدية وربط مساحات 
التالقي بني بلدان العالم االس��المي مشيدين في 
الوق��ت نفس��ه بانتص��ارات العراقي��ني على قوى 
التطرف واإلرهاب وعزمهم على صناعة السالم . 

انطالق معرض أسبوع 
الزراعة ويوم الشجرة 

منتصف آذار 
بغداد - الصباح الجديد:

أعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدمات 
التجاري��ة ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن ق��رب انط��الق 
فعالي��ات معرض الزراعة ملع��دات املكننة لالنتاج 
الزراع��ي واحليواني على ارض معرض بغداد الدولي 
وال��ذي تنظمه ش��ركة مج��د االعم��ال لتنظيم 
املعارض في الرابع عش��ر من الشهر املقبل وعلى 

مدى سبعة أيام.
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة املهندس هاش��م 
محمد حامت ان هذا املعرض س��يكون برعاية رئيس 
الوزراء وباشراف وزارة الزراعة ومبشاركة عدد كبير 
من الش��ركات احمللية والدولي��ة اخملتصة في اجملال 
الزراع��ي والغذائي ، مضيفاً  ب��أن معرض الزراعة 
والغذاء يعد اكبر جتمع دولي يشهده قطاع الزراعة 
في الع��راق ، موضحاً ان املع��رض يهدف الى دعم 
القطاع الزراع��ي واالطالع على التقنيات الزراعية 

واستقطاب املشاريع االستثمارية احلديثة.
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العام��ة للحديد 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  والصل��ب 
الصناعة واملعادن عن وصول مكائن 
جدي��دة لدعم العملي��ة االنتاجية 
وحتس��ني نوعية املنتجات املصنعة 

لديها .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
عباس حيال لكن في تصريح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 
ان املكائن اجملهزة للورش��ة املركزية 
تش��مل مخرطة جامعة تستعمل 
في تلبية احتياجات  اقسام الشركة 
االخرى خالل اعم��ال التأهيل وذلك 
بتصنيع احملاور والس��تدات وتصنيع 
الفلنج��ات ، مش��يرا ال��ى ان هذه 
املاكنة تتميز بالدقة والس��رعة ما 
يسهم في حتسني نوعية املنتجات 
اضاف��ة   ، الكمي��ات  ومضاعف��ة 

الى املثق��اب الش��عاعي ) الدريل ( 
الذي يس��تعمل في اعمال تثقيب 
االجزاء اخملتلفة من املكائن والقطع 
املعدنية وباالمكان اس��تعماله في 
اعمال التس��نني الداخلي للمعادن 
وان اضافة هذه املكائن سيس��هم 
ف��ي رف��د املصانع بقط��ع غيار في 

اثناء مراحل التأهيل وبعدها.
وم��ن جانب اخ��ر نفذت الش��ركة 
حمل��ة لتأهي��ل ع��دد كبي��ر م��ن 
الرحالت املدرس��ية ش��مل تصليح 
وصيان��ة وادامة عدد م��ن الرحالت 
لصالح مدرسة كاظمة االبتدائية 
الواقع��ة ضمن الرقع��ة اجلغرافية 

للشركة في منطقة خور الزبير .
وذكر املدير العام ان الشركة اعادت 
احلي��اة ال��ى م��ا يق��ارب 53 هيكل 
رحل��ة متهالكة بعد حل��ام االجزاء 
املتضررة واملكس��ورة في الورش��ة 
وتثبي��ت  وتقطي��ع  الهندس��ية 
االخش��اب في ورشة النجارة حيث 

متت مراع��اة عوامل الس��المة في 
تنفيذ الرحالت وقد سبق للشركة 
وان قام��ت بأعم��ال مماثل��ة لصالح 
مدرستي املتنبي واهل الوالية وذلك 
الصيانة  واعمال  الرحالت  بتصليح 
الكهربائية وتأسيسات املاء واعمال 

اللحام والنجارة فيهما .
ال��ى ذل��ك تواص��ل ش��ركة ديالى 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  العام��ة 
وزارة  جتهي��ز  واملع��ادن  الصناع��ة 
الكهرب��اء مبنتجاته��ا من محوالت 
الس��عات  مختلف��ة  التوزي��ع 
واملقاييس الكهربائية وااللكترونية 

متعددة االطوار.
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة عبد 
الرس��ول محمد عارف في تصريح 
ملركز االعالم والعالقات العامة في 
الوزارة ب��أن الش��ركة وقعت عقدا 
مع املديرية العام��ة لتوزيع كهرباء 
 )13000 ب���)  لتجهيزه��ا  اجلن��وب 
مقياس كهربائي ثالثة اطوار ) 20-

60( أمبي��ر فيما وقع��ت عقدا اخر 
مع املديرية العام��ة لتوزيع كهرباء 
الرصافة لتجهيزها ب�) 50( محولة 
توزي��ع ذات س��عة 630/11 كي في 

أي.
واش��ار عارف بأن الش��ركة ولغرض 
تلبية احتياجات صندوق اعادة اعمار 
املناط��ق املتض��ررة م��ن العمليات 
االرهابية فقد وقعت عقدا لتجهيز 
املناط��ق احمل��ررة في قواط��ع عمل 
مديريات توزيع كهرباء مركز قضاء 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن وقض��اء 
الطوز وامرل��ي وقضاء احلويجة في 
محافظة كركوك ب�) 482( محولة 

توزيع مختلفة السعات  .
يذكر ان الش��ركة نفذت  وفي وقت 
س��ابق عقدها املوقع م��ع املديرية 
العام��ة لنق��ل الطاق��ة / الف��رات 
االوس��ط الذي يقض��ي بتجهيزها 
مبحولة قدرة واحدة ذات س��عة 63 

ام في أي .  

تقرير

مكائن جديدة لمصنع الحديد والصلب لدعم العملية اإلنتاجية 
تجهيز دوائر الكهرباء بمنتجات ديالى من المحوالت 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مدير مدينة اإلمامني الكاظمني 
الرحم��ن  عب��د  الدكت��ور  الطبي��ة 
اسماعيل جودة احملمداوي عن افتتاح 
وح��دة الس��ونار على اجلن��اح اخلاص 
، ويت��م فيها فحص جمي��ع احلاالت 
للراغبني الفحص في اليوم نفس��ه 
مقابل مبالغ مدعوم��ة وبذلك يقل 
الزخم احلاصل في السونار اخلارجي..
وم��ن جان��ب اخ��ر ب��ني استش��اري 
مس��ؤول  و  النفس��ية  االم��راض 
املدين��ة  ف��ي  النفس��ية  العي��ادة 
الطبية الدكتور )ش��عالن جودة( عن 
اس��تقبال )٣،٢٨٧( مراجع خالل عام 

٢٠١٧ ومبعدل ش��هري) ٢٥٣( مراجعا 
، موضح��اً ان الع��الج ينقس��م الى 
قس��مني االول دوائي والثاني نفسي 
س��لوكي )جلس��ات نفس��ية( ويتم 
ذلك مبساعدة االختصاصي النفسي 
بعد دراس��ة احلالة وحتليل املشكلة 
كما يتم اش��راك االهل للوصول الى 

نتائج ايجابية يلمسها املريض .
بدورها اش��ارت الباحثة االجتماعية 
ب��ني  املرض��ى  ح��االت  تت��درج  رواء 
األكتئاب والقل��ق واضطرابات املزاج 
والصدمات النفس��ية الت��ي مير بها 
املري��ض ، وبع��د اج��راء الفحص من 
قب��ل الطبي��ب االختص��اص وصرف 

العالج يح��ول املريض ال��ى املعاجلة 
النفس��ية الت��ي تعمل عل��ى تقيم 
احلالة و معرفة االسباب واملشكالت 
وتق��دمي  والنفس��ية  االجتماعي��ة 
العالج  النفس��ية وه��و  العالج��ات 
االس��نادي واإلرش��ادي ، واضاف��ت ان 
العيادة االستشارية النفسية تضم 
وحدة معاجلة وفحص األطفال حيث 
تق��وم بتحفي��ز الطفل ومبس��اعدة 
العائل��ة وم��ن ث��م يقي��م الطفل و 
معرف��ة االضطراب��ات العاطفي��ة و 
النفس��ية بعد ذلك يجرى له العالج 
التحليلي باالتفاق مع عائلة الطفل 

على اجللسات العالجية .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
امل��واد الغذائي��ة ف��ي وزارة التجارة 
عن اس��تمرارها بتجهي��ز مفردات 
البطاق��ة التمويني��ة ع��ن طري��ق 
الف��روع ومراكز البي��ع التابعة لها 

في بغداد واحملافظات.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
قاس��م حمود إن فرع الشركة في 
املوصل ) مجمع مخازن بازوايا ( قام 
بتجهيز مادة زي��ت الطعام لوكالء 
احملافظ��ة لغ��رض توزيعه��ا عل��ى 
املواطنني إذ مت جتهيز الوكالء بكمية  
)85( طنا و)121( طنا ملناطق )النصر 

� الرش��يدية � عدن � الزهور � زمار 
� س��نجار � القي��روان � تلعف��ر1 � 
 ) قحطاني��ة   � ش��مال  تلعف��ر2� 
وكذل��ك قي��ام ف��رع الش��ركة في 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن بتجهيز 
مادتي السكر بواقع ) 1204( اطنان 
وزي��ت الطع��ام بواق��ع )548( طنا 

حلصة شهر كانون الثاني 2018 .
واضاف املدير العام ان مجمع مخازن 
الدب��اش جهز م��ادة زي��ت الطعام 
بواق��ع )389( طن��ا ل��وكالء مرك��ز 
مبيع��ات احلري��ة ومرك��ز مبيعات 
الكرخ وقيام مجمع مخازن التاجي 
بتجهيز مادة زيت الطعام بنس��بة 

%70 ل��وكالء منطقت����ي  جتهي��ز 
)الطارمية � التاجي ( .

م��ن جان��ب اخر اش��ار حم��ود الى 
ف��ي  الش��ركة  ف��رع  اس��تمرار 
محافظ��ة االنب��ار  بحمل��ة أعمال 
تطوعية من خ��الل تركيب الزجاج 
للغ��رف وتقطي��ع القاع��ة داخ��ل 
الف��رع إلى غ��رف وبإش��راف املالك 
الهندسي من الشركة اضافة الى 
مواصلته بتجهيز مفردات البطاقة 
التموينية للمواطنني في احملافظة 
إذ مت جتهي��ز مادت��ي الس��كر وزيت 
الطعام ملناط��ق ) الرمادي املركز �� 

امللعب �� احلرية ( .

افتتاح وحدة السونار في الجناح 
الخاص في مدينة الكاظمين الطبية

تجهيز وكالء الموصل وصالح الدين 
وبغداد بالمفردات التموينية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد عن تش��كيل 
احلاصلة  التج��اوزات  ملتابعة  جلان 
الناقل��ة للم��اء  عل��ى اخلط��وط 

الصاف��ي ف��ي إطار حمل��ة كبرى 
للحد من الهدر".

وبينت مديري��ة العالقات واالعالم 
ان " دائرة ماء بغداد ش��كلت جلانا 

مش��تركة م��ع الدوائ��ر البلدي��ة 
بجانبي الك��رخ والرصافة ملتابعة 
جمي��ع التج��اوزات احلاصلة على 
امل��اء  نق��ل  وش��بكات  خط��وط 

الصافي ومعامل انتاج املاء املعبأ 
. " )R.O( ومعامل

واضاف��ت ان" نح��و ثل��ث انت��اج 
امان��ة بغ��داد م��ن امل��اء الصافي 

يهدر بس��بب التجاوزات احلاصلة 
امل��اء  وش��بكات  خط��وط  عل��ى 
الصاف��ي ألغ��راض س��قي املزارع 
وم��لء اح��واض تربية االس��ماك 

الى جانب جتاوزات اصحاب مواقع 
املرخصة  الس��يارات غير  غس��ل 
وإستعمال املضخات ذات االحجام 

الكبيرة ".

تشكيل لجان لمتابعة التجاوزات على خطوط الماء 
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متابعة الصباح الجديد:

واالس��كان  االعم��ار  وزي��ر  تفق��دت 
والبلديات واالشغال العامة الدكتورة 
آن نافع أوس��ي مش��روع ماء البصرة 
الكبي��ر ف��ي احملافظة برفق��ة رئيس 
ال��وزراء الدكت��ور حي��در العبادي في 
زيارة ميدانية للمشروع ملتابعة سير 

العمل فيه ..
وذكرت وزير االعمار ان زيارتنا ملشروع 
م��اء البص��رة الكبي��ر تأت��ي ضم��ن 
سلس��لة زياراتنا املتعددة للمشروع  
للوق��وف عل��ى مراحل االجن��از وحل 
املعوقات التي تعترض س��ير العمل 
فيه وتذليل كل الصعوبات التي ادت 
الى تأخير تشغيل املشروع الذي كان 
م��ن املؤمل اجنازه نهاي��ة عام 2017 ، 
مش��يرة الى انه مت  حل موضوع تأخر 
دخ��ول املع��دات واملواد االس��تيرادية  
كمركي��ا والت��ي كانت س��بب تأخر 
تش��غيله بع��د رفعها ال��ى مجلس 
ال��وزراء ، حيث مت ادخ��ال  %90  منها 

الى املشروع .
تواص��ل  ال��وزارة  ان  الوزي��ر  واك��دت 
اعمالها وبوتائر متصاعدة في تنفيذ 
اعمال املش��روع من اج��ل اجنازه على 
وف��ق املواصف��ات الفني��ة املطلوبة 
واجلدول الزمني املعد له حيث سيتم 
افتتاح وتش��غيل املشروع في) شهر 
مت��وز املقبل من الع��ام احلالي ( ليوفر 
امل��اء الصالح للش��رب ألهالي مركز 
مدينة البصرة وناحية الهارثة الذين 
عانوا من شحة املياه طيلة السنوات 

السابقة .
كم��ا التقى رئي��س ال��وزراء الدكتور 
الوزي��ر  برفق��ة  العب��ادي  حي��در 
باملهندس��ني العاملني في املش��روع 
واس��تمع اليه��م ،  مش��يرا الى انه 
مت تق��دمي تقرير موس��ع ع��ن مراحل 
اجناز املش��روع، موجه��اً بازالة جميع 
العقبات لالس��راع بتنفيذه من اجل 

خدمة اهالي البصرة«.

ان  الوزي��ر  اوضح��ت  جانبه��ا  م��ن 
املش��روع يع��د من املش��اريع املهمة 
االم��د،   الطويل��ة  واالس��تراتيجية 
ويضم اربع مراحل ، املرحلتان الثالثة 
والرابعة في طور االجناز حيث وصلت 
نس��بة االجن��از فيهم��ا %85، وحتتوي 
وتصفي��ة  حتلي��ة  محط��ات  عل��ى 
ومحطات كهرباء حتويلية س��عة 50 
ميغ��ا ،  اما املرحلة الثانية فيتواصل 
العمل فيه��ا وهي مبراحله��ا االولى 
ضمن جدول تق��دم العمل املعد لها 
، فيم��ا س��يتم اليوم االح��د 25 من 

الش��هر اجل��اري االعالن ع��ن املرحلة 
االول��ى للمش��روع  الت��ي تتضم��ن 
اخلطوط الناقلة من ش��مال املشروع 

وحول مدينة البصرة .. 
الى ذلك اش��ارت الوزير ان محافظة 
البصرة بحاجة الى مش��روع موسع 
)ملي��ون  تبل��غ  تخميني��ة  بطاق��ة 
و650( مت��را مكعبا باليوم ليغطيها 
بالكامل ، ونأم��ل ان يتم تنفيذه من 
خالل القرض البريطاني اذ ستتضمن 
املرحل��ة االولى فيه اعداد الدراس��ة 
لتحدي��د  املتكامل��ة  االستش��ارية 

مصادر املياه وتوزيع احملطات والطاقة 
التفاصي��ل  وكذل��ك  االس��تيعابية 

التصميمية .
يذكر ان مش��روع ماء البصرة الكبير 
يتم تنفيذه من قبل شركات اجنبية 
 )OTV( ش��ركة  ه��ي  متخصص��ة 
الفرنسية وشركة )HiTacHi( اليابانية 
وش��ركة املقاول��ون الع��رب املصرية 
ام��ا اجلهة االستش��ارية للمش��روع  
فهي ش��ركة )NGS( اليابانية، وتبلغ 
الطاقة الكلية للمش��روع  666 الف 
متر مكعب و يقع على مساحة اكثر 

من 80 دومنا في ناحية الهارثة ويضم 
محطات حتلي��ة وتصفية ومحطات 
حتوي��ل ومول��دات كهربائية ضخمة 
لضمان اس��تمرارية عمله على مدار 

الساعة.
عل��ى صعيد متص��ل تواص��ل وزارة 
االعمار تنفي��ذ أعمالها اخلدمية في 
صيانة وتبليط ش��وارع قضاء الزبير  

التابع حملافظة البصرة. 
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان مديرية 
بلدية الزبير التابعة ملديرية البلديات 
العام��ة أح��دى تش��كيالت ال��وزارة 

تواصل تنفي��ذ أعمالها اخلدمية في 
عدد من الش��وارع الرئيسة واحليوية 
مبرك��ز القضاء , ضمن خطة البلدية 
خ��الل الرب��ع االول م��ن ع��ام 2018 
وباجلهود واالمكانيات الذاتية ومبعمل 
أس��فلت الزبير من أجل رفع مستوى 

اخلدمات في احملافظة.
وتاب��ع املرك��ز االعالم��ي أن أالعم��ال 
طبق��ة  قل��ع  تضمن��ت  اخلدمي��ة 
االس��فلت الق��دمي وف��رش احلص��ى 
اخلابط و االكساء في الشارع الرابط 

بني )هبي الند وشارع العونان(.

أكدت تشغيله مطلع تموز المقبل

وزيرة اإلعمار تطلع على سير العمل في مشروع ماء البصرة الكبير 

اطلعت وزيرة اإلعمار 
على مشروع ماء 
البصرة الكبير للوقوف 
على مراحل اإلنجاز 
وحل المعوقات التي 
تعترض سير العمل 
فيه وتذليل كل 
الصعوبات التي أدت 
الى تأخير تشغيله

مشروع ماء البصرة الكبير 

أمانة بغداد تنفي فرض 
مبالغ لتطوير شارع الربيعي 

وزير النقل يوّجه 
باستكمال تعيين طلبة 

األكاديمية البحرية 

بغداد - الصباح الجديد:
نفت امانة بغداد ما تناقلته بعض مواقع التواصل 
االجتماعي ع��ن فرض مبالغ مالي��ة على اصحاب 
محال ش��ارع الربيعي لتطويره ،مؤك��دة ان املبالغ 
التي يتم اس��تيفاؤها هي رس��وم املهن��ة واالعالن 

واضرار الطريق حسب قرار ٢٩٦ املعدل . 
وذك��رت مديرية العالقات واالع��الم ان » دائرة بلدية 
الغدي��ر باش��رت من��ذ اس��بوعني بتأهي��ل ش��ارع 
الربيعي برص��ف االرصفة باملقرنص بعرض 3 أمتار 
وبط��ول 1300 متر ومد القالب اجلانب��ي ، نافية ما 
يش��اع عن فرض تكالي��ف التأهيل عل��ى اصحاب 

احملال التجارية» .
واكدت ان » االجراءات التي اتخذتها الدائرة البلدية 
ف��ي غلق ووضع الصب��ات الكونكريتية امام بعض 
احمل��ال هي اج��راءات طبيعي��ة كونه��ا ترفض دفع 
الرس��وم والغرامات املس��تحقة على وفق القانون 
و ق��رار 296 املع��دل الذي يتيح المان��ة بغداد فرض 
غرامات على من تس��بب باضرار الطريق مبا ال يقل 

عن ٢٠٠ الف وال يزيد على مليوني دينار » .    
وأش��ارت ال��ى ان » تأهي��ل ارصفة ش��ارع الربيعي 
وتطويره��ا تتعارض م��ع اخملالفات الت��ي قاموا بها 
اصح��اب احمل��ال التجاري��ة بعم��ل رمب��ات لوقوف 
س��ياراتهم على االرصفة وإش��غال تلك االرصفة 
بش��كل يخالف تعليم��ات أمانة بغ��داد لذا تزامن 

محاسبتهم مع اعمال التطوير » .

بغداد - الصباح الجديد:
وج��ه وزير النق��ل الكاب��ن كاظم فنج��ان احلمامي 
باس��تكمال اجراءات تعيني طلبة األكادميية البحرية 

لفسح اجملال امامهم لالنخراط في العمل .
وحت��دث خالل لقائ��ه مجموعة من طلب��ة االكادميية 
البحرية على أهمية دعم الش��باب في مس��يرتهم 
العلمية وفسح اجملال أمامهم لالنخراط في العمل ، 
مبينا ان العديد من املفاصل حتتاج إلى طاقات شابة 
تق��وى على العم��ل وتنهض به، الفتا ال��ى أنه يدعم 
بش��كل كبي��ر حصول الش��باب عل��ى فرصهم في 

الدراسة والعمل
فيما ع��رض بعض الطلب��ة ومن خ��الل مداخالتهم 
وج��ود بع��ض الصعوبات واملش��كالت الت��ي يعانون 
منه��ا، خصوص��ا وأنهم أكملوا دراس��تهم ولم يتم 
إيج��اد ف��رص عمل مناس��بة له��م ، اذ وج��ه الوزير 
اإلسراع بأس��تكمال إجراءات تعيينهم في الشركة 

العامة ملوانئ العراق . 
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بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  تواص��ل 
والبلديات واالشغال العامة العمل 

ف��ي مش��روع أع��ادة أعمار جس��ر 
وادي العوس��ج في محافظة ديالى 
بتموي��ل من ق��رض البن��ك الدولي 

الطارئ إلع��ادة أعمار املناطق احملررة 
بكلفة اكثر من مليار دينار.

وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة أن 

املش��روع ينفذ عن طري��ق املالكات 
الهندس��ية والفني��ة في ش��ركة 
دائرة  وبأش��راف  العامة  املعتص��م 

الطرق واجلس��ور التابعتني للوزارة , 
حيث يعد اجلس��ر من اهم اجلسور 
ف��ي محافظ��ة ديال��ى , مبين��اً أن 

العم��ل يس��ير بصورة متس��ارعة 
ومن املؤمل أن يتم املباشرة بنصيب 

الروافد أالسبوع املقبل. 

إعادة إعمار جسر وادي العوسج في ديالى



شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد - وكاالت :
أعرب وزي��ر اخلارجية الترك��ي، مولود جاويش 
أوغلو، عن اس��تعداد بالده لتحسني عالقاتها 
مع الواليات املتحدة، شريطة أن تكون األخيرة 

صادقة مع أنقرة وتنفذ وعودها.
وق��ال جاوي��ش أوغل��و ف��ي كلمة ل��ه خالل 
مراس��م افتتاح مركز ثقافي وكلية الصحة، 
في والية أنطاليا، جنوب غربي تركيا في امس 
االول اجلمعة، »مستعدون لتحسني عالقاتنا 
)مع أميركا( ش��ريطة أن تكون صادقة معنا، 
ومس��تعدون للتواف��ق في حال ج��رى تنفيذ 

الوعود التي قطعوها لنا«.
ولف��ت جاويش أوغلو إلى أن الدول التي حتمي 
منظمات إرهابية هي على قدم املساوة معها، 
»أي��ا كانت اجلهة التي حتارب اإلرهاب فإن ذلك 
ليس مش��كلة بالنس��بة لنا، غي��ر أن الذين 
يحمون اإلرهابيني، س��واء كانوا أش��خاصا أو 
دوال أو مجتمع��ات، ويقدم��ون الدع��م لهم، 

فهؤالء متساوون معهم«.
وأوض��ح جاوي��ش أوغل��و أن خب��راء م��ن كال 
البلدي��ن الترك��ي واألميركي، س��يجتمعون 
في مارس املقبل، ملناقش��ة القضايا العالقة، 
يعقبه��ا لق��اء بني وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
ريكس تيلرس��ون )مع جاويش أوغلو(، مؤكدا 
ف��ي ذات الوق��ت تصميم بالده عل��ى تطهير 

مدينة منبج السورية من »اإلرهابيني«.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي، صرح س��ابقا 
وعق��ب لقائ��ه مع وزي��ر اخلارجي��ة األمريكي 
ريكس تيلرس��ون ال��ذي زار أنق��رة مؤخرا، بأن 
تركي��ا تنتظر م��ن الوالي��ات املتح��دة أفعاال 
وليس أق��واال فيما يخ��ص مكافحة اإلرهاب 
في سوريا وحتديدا ما يخص املسلحني األكراد 

في منبج.

الصباح الجديد - وكاالت :
قت��ل 20 جندي��ا أفغاني��ا إثر هجوم مس��لح 
ش��نته حرك��ة طالب��ان، واس��تهدف قاعدة 

عسكرية في والية فرآه غربي البالد.
ونقل��ت قناة »تولو نيوز« احمللية عن مس��ؤول 
محل��ي، أن ما ال يقل عن 20 م��ن قوات األمن 
قتلوا في هجوم مسلحني من حركة طالبان 
عل��ى قاعدة عس��كرية  في والي��ة فرآه غرب 

أفغانستان.
وأض��اف املس��ؤول أن الق��وات األمنية قتلت 
خالل الهجوم 12 مسلحا من حركة طالبان، 
كم��ا اختطف املس��لحون جندي��ني اثنني ومت 
االس��تيالء على كمية كبيرة من األس��لحة 

والعتاد العسكري.
وأضاف املصدر أن الهجوم وقع بعد اش��تباك 
في منطقة ش��مال والية ف��رآه، بينما كانت 
ق��وات األمن مش��غولة ف��ي قت��ال املتمردين 
هاجم��ت طالب��ان القاعدة ف��ي منطقة باال 

بلوك.

أنقرة مستعدة 
لتحسين عالقاتها مع 
واشنطن بنحو مشروط

مقتل 20 جنديا في 
استهداف قاعدة 

عسكرية بأفغانستان

متابعة - الصباح الجديد:

ابل��غ الرئي��س دونال��د ترامب قادة 
الكونغرس م��ن احلزبني اجلمهوري 
والدميقراط��ي بأن��ه ال يحتاج إلى 
تفوي��ض منه��م لبق��اء الق��وات 
األميركي��ة ف��ي مناطق بالش��رق 
األوسط ،في اش��ارة الى ان هزمية 
وأن  نهايت��ه  تعن��ي  ال  »داع��ش« 
في  األميركية س��تبقى  الق��وات 
س��ورية والع��راق »إلى أج��ل غير 
مس��مى« ملنع س��يناريو قتالهم 
على األراض��ي األميركية ، هذا ما 
أوردته مص��ادر إخباري��ة أميركية 
ف��ي وق��ت متأخر من أم��س االول 

اجلمعة. 
ونش��رت املص��ادر ص��ور خطابات 
بع��ث بها مس��ؤولون ف��ي البيت 
األبي��ض، وف��ي وزارة اخلارجية، إلى 
قادة ف��ي الكونغ��رس تؤكد ذلك. 
وجاء في واحد من هذه اخلطابات: 
»يق��دم لنا اخلط��ر املس��تمر من 
»داعش« تفس��يراً قانوني��اً إلبقاء 
قواتنا )في س��ورية والع��راق( إلى 

أجل غير مسمى«.
وكتب ديفيد تراخنبيرغ، نائب وزير 
الدفاع للش��ؤون السياس��ية، في 
خطاب أرسله إلى السيناتور تيم 
كني )دميقراطي، والية فرجينيا(، كان 
س��أل عن موعد انسحاب القوات 
األميركي��ة م��ن س��ورية والعراق: 
»مثلما في املاضي، سحبنا قواتنا 
قب��ل الوق��ت املطل��وب، وتعقدت 
املشاكل، ينتظر »داعش« أن نكرر 
ذل��ك، ويخطط إلعادة س��يطرته 
عل��ى املناط��ق التي كان س��يطر 

عليها، أو على بعض منها«.
وكتبت ماري ووترز، مس��اعدة وزير 
اخلارجية للشؤون التشريعية، في 
خطاب آخر إلى قادة في الكونغرس: 
»ال نبحث عن حجة لقتال حكومة 
س��ورية، أو القوات الت��ي تدعمها 
إيران في س��وريا. لكننا، في الوقت 
نفس��ه، لن نت��ردد في اس��تخدام 

القوة الضرورية، واملناسبة، حلماية 
قواتن��ا هن��اك، وق��وات التحالف، 
والق��وات الش��ريكة الت��ي تعمل 
معن��ا لهزمي��ة )داع��ش(، ولتقليل 

نفوذ تنظيم القاعدة«.
غير أن جاك غولدس��ميث، أستاذ 
القانون ف��ي جامعة هارفارد، وكان 
مستش��اراً قانونياً في وزارة العدل 
ف��ي عه��د الرئيس الس��ابق بوش 
االبن، قال إن إصرار الرئيس ترامب، 
وكبار املس��ؤولني ف��ي إدارته، على 
وجود حجة قانونية إلبقاء القوات 
العراق وس��ورية  األميركي��ة ف��ي 
»ليس إال وضع حجة ضعيفة فوق 
حجة ضعيفة«. وكان الس��يناتور 
انتق��د حجج  الدميقراط��ي ك��ني 
ترام��ب القانوني��ة، ووصف ترامب 

بأنه »مثل ملك يريد إش��عال حرب 
بعد ح��رب«. وي��وم اجلمع��ة، نقل 
تلفزيون »سي إن بي سي« سلسلة 
القوات  تصريحات عن مس��تقبل 
األميركي��ة ف��ي العراق وس��ورية. 
وأشار خبراء إلى الشعار الذي كان 
رفعه الرئيس الس��ابق بوش االبن 
عندما أرس��ل الق��وات األميركية 
إلى أفغانس��تان بعد هجمات عام 
2001: »لنقاتله��م هن��اك حتى ال 
نضطر ألن نقاتله��م هنا«. وقالت 
أمان��دا س��لوت، خبيرة ف��ي مركز 
التابع  وأوروب��ا  املتح��دة  الوالي��ات 
ملعه��د بروكنغز في واش��نطن، إن 
الوالي��ات املتحدة لم تك��ن تتوقع 
وصوله��ا إلى هذا الوض��ع املعقد 
في املنطقة. وأضاف��ت أن الرئيس 

السابق باراك أوباما، رغم كثير من 
الضغوط عليه، رفض إرسال قوات 
أميركي��ة ملواجهة نظ��ام الرئيس 
الس��وري بش��ار األس��د. وأشارت 
إل��ى تصريحات أوبام��ا عن »اخلط 
األحم��ر« ال��ذي حذر منه األس��د، 
لك��ن، رغم ذلك، ل��م يقاتل أوباما 

األسد.
وقال��ت إن الرئي��س ترام��ب يواجه 
السؤال نفسه، بشأن قتال األسد، 
خصوصاً مع زي��ادة تعقيد الوضع 
بس��بب تدخل القوات التركية في 
س��ورية. وأضافت: »ي��رى مقاتلون 
معارضون س��وريون أن قتال األسد 
أه��م م��ن قت��ال »داع��ش«. وترى 
تركيا أن قتال األكراد أعدائها أهم 
من قت��ال »داعش«. وت��رى الواليات 

املتح��دة أن قتال »داعش« أهم من 
غيره«.

وقال بولنت عليريزا، مدير الدراسات 
الدراس��ات  التركي��ة ف��ي مرك��ز 
إس  والدولية »سي  االستراتيجية 
آي إس« في واشنطن، إن اخلوف من 
»داعش« بعد س��قوطه يبدو أكثر 
م��ن اخل��وف منها قبل س��قوطه. 
وق��ال إن الواليات املتح��دة، وبقية 
الدول الغربية »تخاف من استمرار 
دعاي��ات »داع��ش«، وم��ن تس��لل 
الغرب«.  إل��ى  املنهزمني  عناص��ره 
وأض��اف: »م��ع اتفاق عام ف��ي آراء 
اجملتم��ع الدول��ي ب��أن »داعش« قد 
هزم بشكل أساسي في سورية، ال 
تقدر الواليات املتحدة إنهاء حربها 

ضده«.

ف��ي األس��بوع املاضي، ق��ال مدير 
املركزي��ة  االس��تخبارات  وكال��ة 
إن  كوت��س،  دان  إي��ه(،  آي  )س��ي 
تنظي��م »داعش« »يظل يش��كل 
تهدي��داً، رغم ما حلق به من هزائم 
ف��ي الع��راق وس��ورية«. وأن هزمية 
»داعش« نهائياً »مثل محاولة قتل 
أخطبوط متع��دد األذرع«. وأضاف 
كوت��س، وكان يتح��دث ف��ي مؤمتر 
ميونيخ لألمن: »س��يظل »داعش« 
يش��كل تهديداً، ويع��ود ذلك إلى 
أنه لي��س مجرد تنظي��م تقليدي، 
إنه يحمل لواًء آيدولوجياً وعقيدًة، 
والدمج بني اآليدولوجيا والعقيدة 
يجعل التنظي��م يصمد أمام كل 
الهزائم التي من��ي بها في ميدان 

القتال«.

تحت ذريعة هزيمة »داعش« ال تعني نهايته

القّوات األميركية في سوريا والعراق باقية ألجل غير مسمى

نشرت المصادر صور 
خطابات بعث بها مسؤولون 

في البيت األبيض، وفي 
وزارة الخارجية، إلى قادة 

في الكونغرس تؤكد ذلك. 
وجاء في واحد من هذه 

الخطابات: »يقدم لنا الخطر 
المستمر من »داعش« 

تفسيرًا قانونيًا إلبقاء قواتنا 
)في سورية والعراق( إلى 

أجل غير مسمى
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ترامب يحدد موعد نقل السفارة

الصباح الجديد - وكاالت:
أرج��أ مجل��س األم��ن الدول��ي 
التصوي��ت عل��ى مش��روع قرار 
ف��ي  إنس��انية  هدن��ة  بش��أن 

سوريا.
وكان التصوي��ت على مش��روع 
القرار قد تع��رض للتأجيل عدة 
م��رات من��ذ اقتراح��ه اخلميس 
املاض��ي م��ن جان��ب الكوي��ت 

والسويد
وتطالب روسيا بإدخال تعديالت 
على نص املش��روع ال��ذي يدعو 
إلى وقف إطالق النار في سوريا 
مل��دة 30 يوم��ا به��دف إدخ��ال 
والطبي��ة  الغذائي��ة  املعون��ات 
للمواق��ع املتضررة ع��الوة على 

إجالء املصابني لتلقي العالج.
واته��م دبلوماس��يون غربي��ون 
تعطي��ل  مبحاول��ة  موس��كو 
التصوي��ت على الق��رار لصالح 
النظ��ام الس��وري ال��ذي يري��د 
القض��اء عل��ى ب��ؤرة املعارضة 
املسلحة األخيرة قرب العاصمة 

دمشق.
وقالوا إن روسيا حتاول منح نظام 
األس��د وحلفاءه فرصة إضافية 
القتحام حتصينات املعارضة في 
والسيطرة  الش��رقية  الغوطة 
عليها فعليا قبل صدور قرار من 

مجلس األمن.
املتح��دة  الوالي��ات  وطالب��ت 
بس��رعة  وبريطاني��ا  وفرنس��ا 

دون  الق��رار  عل��ى  التصوي��ت 
تأجي��ل، كما قال املبعوث األممي 
لسوريا س��تيفان دي ميستورا 
إن أي ق��رار بخص��وص الهدن��ة 
يج��ب أن يتضمن حرية الدخول 
إل��ى الغوطة الش��رقية دون أي 

معوقات.
الغوط��ة  منطق��ة  وتتع��رض 
عني��ف  لقص��ف  الش��رقية 
وس��ائل  وصفت��ه  أي��ام  من��ذ 
إع��الم مختلفة بأن��ه عبارة عن 
"مذاب��ح" للمدني��ني. كما قال 
نش��طاء بأن عدد القتلى هناك 
يناهز 462 قتيال خالل األس��بوع 

املاضي.
وفي غضون ذلك، أكد نش��طاء 

أن املقات��الت احلربي��ة واصل��ت 
قصف الغوطة الشرقية طوال 

امس االول اجلمعة.
وأس��قطت مروحيات عس��كرية 
الغوطة  منشورات على منطقة 
الشرقية حتث فيها املدنيني على 

املغادرة.
وتدعو املنشورات سكان املنطقة، 
العاصمة دمش��ق،  م��ن  القريبة 
إلى الرحيل عبر مسارات محددة، 
م��ع التعه��د بتس��كينهم ف��ي 

مخيمات مؤقتة.
كما دعت امللس��حني إل��ى إلقاء 
والتق��دم عب��ر هذا  أس��لحتهم 
املعبر وفق إجراءات أمنية لتسليم 

أنفسهم.

مجلس األمن يؤجل التصويت على الهدنة اإلنسانية في سوريا
الصباح الجديد - وكاالت:

قتل ما ال يقل عن 38 شخصا امس 
االول اجلمعة في اعتداءين بسيارتني 
القص��ر  اس��تهدفا  مفخخت��ني 
الرئاس��ي وفندق��ا ف��ي مقديش��و 
عاصم��ة الصومال، على م��ا أفادت 
أجه��زة اإلغاث��ة الصومالية لوكالة 

فرانس برس.
وقال عب��د القادر عب��د الرحمن أدن 
من جهاز س��يارات اإلسعاف )امني( 
»لدين��ا م��ا ال يق��ل ع��ن 38 قتيال« 
بعدما كان أفاد اجلمعة عن حصيلة 

مؤقتة من 18 قتيال.
واستهدف التفجير االول الذي اعقبه 
اط��الق ن��ار بأس��لحة أوتوماتيكية، 
نقط��ة مراقبة قرب مق��ر احلكومة، 

وبع��د وقت قليل اس��تهدف تفجير 
ثان فندق »دوربني« القريب.

الش��رطة  ف��ي  الضاب��ط  وق��ال 
الصومالية ابراهيم محمد »اؤكد ان 
هجوما وقع قرب القصر الرئاس��ي«، 
مضيفا ان »س��يارة مفخخة اخرى 

انفجرت قرب فندق افتتح اخيرا«.
واورد ضاب��ط اخ��ر يدع��ى عبد اهلل 
احمد ان قوات االمن قتلت خمس��ة 
م��ن املهاجم��ني و«الوضع ع��اد الى 

طبيعته«.
وتبنت حركة الش��باب االس��المية 
بالقاع��دة  املرتبط��ة  الصومالي��ة 
التفجيري��ن في بيان عل��ى االنترنت 
مؤك��دة انه��ا اس��تهدفت مقري��ن 

حكوميني.

38 قتيال في تفجيرين بمقديشو 

الصباح الجديد - وكاالت:
أك��د اجملتم��ع الدول��ي دعم��ه الق��وة 
املش��تركة ملكافح��ة "اإلره��اب" التي 
الس��احل  دول  مجموع��ة  ش��ّكلتها 
األفريقي اخلميس املاضي، بينما حّذرت 
الس��عودية من مت��دد ظاه��رة اإلرهاب 
والتطرف خ��ارج هذه املنطق��ة، ما لم 
تتم الس��يطرة عليها، وجمعت الدول 
املانحة في اجتماع قمة في بروكس��ل 
لهذه الغرض وعودا بل��غ حجمها 414 
مليون دوالر من أص��ل متويل للقوة قّدر 

حجمه ب�450 مليون دوالر.
وش��ارك في القم��ة التي عق��دت في 
 60 اجلمع��ة،  االول  ام��س  بروكس��ل 
وفدا م��ن بينها 25 متثلت برؤس��اء دول 
وحكومات، إضافة إلى رؤساء مجموعة 
اخلمس واالحت��اد األفريقي واألمم املتحدة 
والش��ركاء من بينهم اململكة العربية 
السعودية التي قدمت 100 مليون يورو 
وكذل��ك االحت��اد األوروب��ي )100 مليون( 
والواليات املتحدة )50 مليون يورو( ودولة 
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة )30 ميلون 

يورو(.
وقالت وزيرة اخلارجية في االحتاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني، إن القمة س��عت 
إلى ضمان الدعم السياسي واملالي من 
اجملموعة الدولي��ة، وذكرت أن "تداعيات 
حتدي��ات األمن والتنمي��ة تتجاوز احلدود 

وأن تهدي��دات اإلرهاب واجلرمية املنظمة 
تطاول أوروبا".

وأك��د رئي��س النيج��ر محمد يوس��ف 
الذي يرأس الدورة احلالية جملموعة الدول 
اخلمس، أهمية ضمان متويل دائم للقوة 
لتها  العس��كرية املش��تركة التي شكَّ
هذه اجملموعة وتض��م موريتانيا ومالي 
وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وتساءل 
يوسف عن "أمد احلرب ضد اإلرهاب في 
الساحل األفريقي والتي قد تدوم طويالً 
في ضوء احل��روب األخرى التي خاضتها 
األطراف الدولية في أفغانستان والعراق 

وسورية".
وأعرب وزي��ر اخلارجية الس��عودي عادل 
اجلبير، عن قلق بالده من تداعيات انعدام 
اس��تقرار منطقة الس��احل األفريقي. 
وقال، عش��ية اجتماع بروكس��يل، إنه 
"ما لم تتم الس��يطرة عل��ى التطرف 
فإن��ه  املنطق��ة  ف��ي ه��ذه  واإلره��اب 
سينتقل إلى مناطق أخرى في أفريقيا 
ويش��كل خط��را عل��ى أم��ن العال��م 

واستقراره".
وذك��ر اجلبي��ر أن "الس��عودية تضطلع 
بدور كبي��ر في الس��احة الدولية، ومن 
واجبها ح��ض دول العال��م على اتخاذ 
مواق��ف حازم��ة وقوي��ة ف��ي مواجهة 

اإلرهاب والتطرف".
وطالب��ت مجموعة اخلم��س، مدعومة 

م��ن االحت��اد األفريق��ي، مجل��س األمن 
ب�"وض��ع مهمة القوة املش��تركة حتت 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
ك��ي تتمك��ن م��ن التدخل ف��ي الدول 

اخلمس".
وأع��رب يوس��ف ع��ن األمل ب��أن يقبل 
مجل��س األمن حتويل القوة املش��تركة 
إلى فرقة تابعة لقوات األمم املتحدة في 
مالي )مينوس��ما(، على أن يتم توسيع 
مهمة القوة الدولية في إطار منطقة 

الساحل األفريقي.
ل كل من يوسف ورئيس مفوضية  وحمَّ
االحتاد األفريقي موس��ى فاكي، الدول 
الغربية ج��زءا من مس��ؤوليات تدهور 
الوض��ع األمني ف��ي املنطق��ة نتيجة 
تدمير مؤسسات نظام العقيد معمر 
القذاف��ي. وقال يوس��ف إن "الفوضى 
ف��ي ليبيا تعد أس��اس تده��ور الوضع 
األمني ف��ي الس��احل األفريق��ي، وما 
لم يتم إطفاء املرجل س��يظل الوضع 

خطرا".
 وقال فاكي: "ال تزال ليبيا، بعد سنوات 
على س��قوط النظام فيها، مصدر تزود 
منطقة الس��احل الس��الح واملقاتلني. 
وسيظل الوضع على هذا النحو إلى أن 
يتم التوصل إلى حل سياس��ي لألزمة 

الليبية".
وش��دد رئيس النيجر عل��ى أن "قضايا 

الهج��رة والتنمي��ة واألم��ن مترابط��ة 
وتش��كل مصلحة مش��تركة بني دول 
الس��احل األفريق��ي وأوروب��ا"، وأكد أن 
"احلرب الت��ي تخوضها ال��دول اخلمس 
ضد اإلرهاب تهدف إلى حماية منطقة 
باس��م  أيض��اً  وتخوضه��ا  الس��احل، 
اجملموع��ة الدولية ألن األم��ن مصلحة 

دولية".
وتأسس��ت مجموع��ة اخلم��س ع��ام 
2014 وش��كلت في الع��ام التالي قوة 
مشتركة قوامها خمسة آالف جندي 
لنش��رهم في ث��الث مناط��ق حدودية 
بني موريتاني��ا ومالي ف��ي الغرب وفي 
املناطق احلدودية املشتركة بني النيجر 
وتشاد في الش��رق وبني النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو في املنطقة الوسطى. 
وتتمي��ز املناط��ق احلدودي��ة الطويل��ة 
بوج��ود معاب��ر تتنق��ل م��ن خالله��ا 
املنظمات اإلرهابية وش��بكات تهريب 

البشر واالجتار بالسالح واخملدرات.
وش��نت القوة املش��تركة إلى حد اآلن 
أربع عمليات عسكرية ضد املنظمات 
اإلرهابي��ة، منه��ا الهج��وم املضاد في 
مناط��ق احلدود املش��تركة بني النيجر 
وجنوب مالي وبوركينا فاسو حيث قتل 
ثالثة أميركيني وخمسة جنود نيجريني 
في 5 تشرين األول )أكتوبر( 2017.وأكد 
رئيس مفوضية االحت��اد األفريقي أمام 

القم��ة أن "وض��ع الس��احل األفريقي 
يع��د ضم��ن التحديات الكبي��رة التي 
تواجهه��ا الق��ارة األفريقية"، وأش��ار 
إلى أن "الردود على التحديات ليس��ت 
"مكافح��ة  أن  وأض��اف  مناس��بة". 
اإلره��اب واجلرمية املنظمة في املنطقة 
ه��ي دون مقتضي��ات الوض��ع ودون ما 
تقوم به اجملموعة الدولية في مواجهة 
التهديدات نفس��ها في مناطق أخرى 
م��ن العال��م". ودعا فاكي إل��ى "إدراج 
الق��رارات والسياس��ات الت��ي تعن��ي 
الساحل األفريقي ضمن احلرب العاملية 

على اإلرهاب".
وخص��ص االحتاد األوروب��ي 8 باليني يورو 
لدعم التنمية في الس��احل األفريقي 

خالل الفترة من 2014 إلى 2020.
وتس��تند القوة املشتركة إلى مهمات 
قوات األمم املتحدة )مينوسما( في مالي 
والتي تتعرض العتداءات من املنظمات 
اإلرهابية. وحتظى قوة مجموعة اخلمس 
بدعم القوات الفرنس��ية )باركان( في 
النيجر والتي فقدت اثنني من جنودها 
في األيام املاضية. كما تستفيد القوة 
املش��تركة من اخلبرات الت��ي تقدمها 
الوالي��ات املتح��دة حيث نش��رت نحو 
800 جندي ف��ي النيجر، ومتتلك قدرات 
لوجيستية تتمثل في سرب الطائرات 

من دون طيار ملراقبة أجواء املنطقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
حذر مس��ؤولون كب��ار من ح��زب االحتاد 
وه��و  بأملاني��ا،  املس��يحي  االجتماع��ي 
احلليف البافاري حلزب االحتاد الدميقراطي 
تتزعم��ه  ال��ذي  احملاف��ظ  املس��يحي 
املستش��ارة أجني��ال ميركل، م��ن أن عدم 
الت��زام احل��زب الدميقراطي االش��تراكي 
باالتفاقات املتعلقة باملهاجرين قد يؤدي 
إلى انهي��ار احلكومة األملانية املش��كلة 

حديثا.
ويجب أن يصوت أعضاء احلزب الدميقراطي 

االش��تراكي الذي ينتمي ليمني الوسط 
على اتف��اق االئتالف احلكومي في اقتراع 
يتم عن طريق البري��د بحلول الثاني من 
آذار وستعلن النتائج في الرابع من نفس 

الشهر.
وق��ال هورس��ت زيهوف��ر رئي��س ح��زب 
االحتاد االجتماعي املس��يحي لصحيفة 
أوجس��بورجر أجلماينه امس الس��بت إن 
التشريع اجلديد يهدف إلى تسهيل عودة 
من فشلوا في احلصول على حق اللجوء 
إلى تونس واملغرب واجلزائر وإلى تشكيل 

مراكز للمهاجري��ن في املناطق احلدودية 
إلى أن تتم مع مراجعة طلبات اللجوء.

وأض��اف للصحيفة أن��ه إذا رفض احلزب 
ه��ذه  دع��م  االش��تراكي  الدميقراط��ي 
القوان��ني بع��د املوافق��ة عل��ى االئتالف 
»فس��تكون هذه هي نهاي��ة احلكومة«. 
وق��ال زيهوف��ر، املتوق��ع أن يصب��ح وزيرا 
للداخلي��ة، إنه لن يكون مقبوال أال يلتزم 
احلزب الدميقراطي االشتراكي باالتفاقات 

التي توصل إليها مع احملافظني.
وتعهد حزب االحتاد االجتماعي املسيحي، 

ال��ذي خس��ر عش��ر نق��اط مئوي��ة في 
االنتخاب��ات العامة التي جرت في أيلول، 
باس��تعادة األصوات التي اقتناصها منه 
ح��زب البديل م��ن أجل أملاني��ا وذلك من 
خ��الل اتخاذ موق��ف ص��ارم إزاء الهجرة 
احملافظ��ة  القي��م  عل��ى  والتش��ديد 

التقليدية.
وف��ي إط��ار محادث��ات تش��كيل ائتالف 
احل��زب  سياس��يو  واف��ق  حكوم��ي 
الدميقراط��ي االش��تراكي عل��ى مضض 
على احل��د من الهج��رة في املس��تقبل 

لتتراوح األعداد ب��ني 180 ألفا و220 ألفا 
بع��د تدفق ما يزيد على مليون الجئ في 

2015 و2016.
وانتقد زيهوفر املستشارة األملانية أيضا 
العتزامها إعالن املناصب الوزارية حلزبها 
االحتاد الدميقراطي املسيحي قبل اجتماع 

احلزب في 26 شباط.
وق��ال »املناص��ب ت��وزع فق��ط عن��د 
تش��كيل احلكومة«. ورف��ض أن يحدد 
م��ن املرجح في حزب��ه أن يحصل على 

مناصب وزارية.

قّمة بروكسل تجمع 414 مليون يورو لمحاربة »اإلرهاب« في الساحل األفريقي

حزب حليف لميركل يطالب بااللتزام باتفاقات الهجرة

شارك فيها 60 وفًدا ورؤساء دول وحكومات



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تس��عى وزارة النف��ط م��ن خالل 
الت��ي  االس��تثمارية  املش��اريع 
طرحتها للتنافس أمام الشركات 
العاملي��ة للوص��ول ال��ى معدالت 
إنتاج من املنتجات النفطية تصل 
الى 2 مليون برميل يومياً، في وقت 
دع��ت فيه ش��ركة كويتي��ة وزارة 
النفط لإلس��هام في االس��تثمار 
مبشروع إنشاء مصفاة نفطية في 
الهند مع مجمع بتروكيمياويات.

وأك��د وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي 
اللعيبي ان من اولويات الوزارة في 
االستثمار االمثل للغاز املصاحب 
التصفي��ة  مش��اريع  تنفي��ذ 
البنى  وتطوير  والبتروكيمياوي��ات 
املش��تقات  لتوزي��ع  التحتي��ة 
النفطي��ة، جاء ذلك خ��الل لقائه 
العرف��ج  ش��ركة  ممثل��ي  وف��د 

الكويتية.
وق��ال اللعيب��ي، في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد« نسخة منه: »اننا 
نؤكد حرصنا على تنفيذ مشاريع 
استثمارية النشاء املصافي داخل 
العراق لزيادة الطاقة االنتاجية من 
املش��تقات النفطي��ة ومبا يغطي 
ويلبي احلاجة الفعلية لالستهالك 
احمللي، فضال عن ذل��ك فان الوزارة 
لديها طموحات وتوجهات النشاء 
مصافي خ��ارج البالد بالتعاون مع 

الشركات العاملية املتخصصة«.
واض��اف، ان »ال��وزارة وم��ن خ��الل 
الت��ي  االس��تثمارية  املش��اريع 
طرحتها للتنافس امام الشركات 
الى  بالوص��ول  العاملي��ة تطم��ح 
معدالت انتاج عالية من املنتجات 
النفطية تصل الى 2 مليون برميل 

يوميا خالل العام 2022«.
وقع��ت  اللق��اء  هام��ش  وعل��ى 
وزارة النف��ط ممثل��ة بوكيل الوزارة 
لش��ؤون التصفية فياض حس��ن 
نعمة محضر اجتماع مع ش��ركة 
العرف��ج تضم��ن تش��كيل جلنة 
تنس��يقية ب��ن الطرف��ن تتولى 
تنفيذ  املعلوم��ات بش��ان  تب��ادل 

املشاريع في املنطقة والعالم«.
وتضم��ن احملض��ر رغبة الش��ركة 

باالستثمار في مشروع  الكويتية 
اس��تثمار الغاز املصاح��ب وانتاج 
امليثانول، فضال عن دعوة الشركة 
ل��وزارة النف��ط للمس��اهمة في 
انش��اء  االس��تثمار في مش��روع 
مصف��اة نفطي��ة ف��ي الهند مع 

مجمع بتروكيمياويات.
لش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  وق��ال 
اب��دت  »ال��وزارة  ان  التصفي��ة 
اس��تعدادها في الدخول مبشاريع 
استثمارية بالتعاون مع الشركات 
الكويتي��ة لتعزيز حج��م التعاون 
والعالق��ات ب��ن البلدي��ن وفت��ح 

مجاالت واسعة لالستثمار«.
من جانب آخر، قالت وكالة ستاندرد 
آند بورز للتصنيف االئتماني إنها 
 “B-/B” أكدت تصنيف العراق عند

مع نظرة مستقرة.
وأش��ارت الوكالة إل��ى أن النظرة 
املس��تقرة تعك��س التوقعات بأن 
يكون العجز املالي متواضعا خالل 

السنوات القليلة املقبلة.
وأضاف��ت أنها تتوق��ع تعرض آفاق 
من��و اقتص��اد العراق إل��ى ضغوط 
ج��راء التوت��رات السياس��ية في 
الداخل وحصص اإلنتاج املفروضة 
مبوج��ب اتفاق أوب��ك والقيود على 

اإلنفاق احلكومي.
وقال��ت الوكال��ة إنه��ا تتوقع منو 
الناجت احملل��ي اإلجمالي للعراق 1.9 
باملئة ف��ي عام 2018 متاش��يا مع 
تخفيض��ات اإلنت��اج ف��ي 2017-

2018 قب��ل أن يرتفع 2.5 باملئة في 
2019 مع تعافي إنتاج النفط.

النفط  ارتفع��ت أس��عار  عاملي��اً، 
إلى أعلى مس��توياتها ف��ي أكثر 
م��ن أس��بوعن بدعم م��ن إغالق 
حق��ل الفيل الليب��ي وتصريحات 
مثي��رة للتف��اؤل من الس��عودية 
ع��ن أن اجلهود الت��ي تقودها أوبك 
لتقليص اخمل��زون العاملي من خالل 

تقييد اإلنتاج تؤتي ثمارها.
وينتج حقل الفيل 70 ألف برميل 
من اخلام يوميا. ويصل إنتاج ليبيا 
عضو منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبت��رول )أوبك( إلى نح��و مليون 
برميل يوميا بالرغم من أنه ما زال 

متقلبا بسبب االضطرابات.
وارتفع خام القياس العاملي مزيج 
برنت 92 س��نتا، أو م��ا يعادل 1.4 
باملئ��ة، ليس��جل ف��ي التس��وية 

67.31 دوالر للبرمي��ل. وكان أعلى 
مس��توى للخ��ام خالل اجللس��ة، 
وال��ذي بل��غ 67.37 دوالر للبرميل، 

األعلى منذ السابع من شباط.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وارتف��ع 
الوس��يط األميركي 78 سنتا في 
تس��وية العقود اآلجلة إلى 63.55 
دوالر للبرميل بعدم��ا جرى تدوله 
في نطاق ب��ن 62.33 و63.73 دوالر 

للبرميل.
القياس��يان  اخلام��ان  وحق��ق 
مكاس��ب لألس��بوع الثاني حيث 
ارتفع برن��ت بنحو 3.7 باملئة، وهي 
أكبر زي��ادة أس��بوعية منذ نهاية 
تش��رين األول، ف��ي ح��ن زاد خام 
غرب تكساس الوسيط نحو ثالثة 

باملئة خالل األسبوع.

وقل��ص النفط مكاس��به بعدما 
قالت ش��ركة بيكر هيوز خلدمات 
الطاقة إن عدد منصات احلفر في 
ارتفع لألس��بوع  املتحدة  الواليات 
اخلام��س عل��ى التوالي إل��ى 799 

منصة.
وأظه��رت بيان��ات إدارة معلومات 
الطاق��ة يوم اخلميس أن مخزونات 
اخلام األميركية هبطت على نحو 
غي��ر متوق��ع مبق��دار 1.6 ملي��ون 

برميل األسبوع املاضي.
كما أظهرت البيان��ات أن صادرات 
اخلام األميركية قفزت إلى ما يزيد 
قلي��ال على مليون��ي برميل يوميا 
مقترب��ة م��ن مس��توى قياس��ي 
مرتف��ع عن��د 2.1 ملي��ون برمي��ل 

يوميا سجلته في تشرين األول.

»النفط«: مساعٍٍ لتحقيـق مليوني
برميل يوميًا من المنتجات النفطية

شركة كويتية تدعو الوزارة لمشاركتها بإنشاء مصفاة نفطية في الهند

جبار علي اللعيبي: إن 
من أولويات الوزارة 
في االستثمار 
األمثل للغاز 
المصاحب تنفيذ 
مشاريع التصفية 
والبتروكيمياويات 
وتطوير البنى 
التحتية لتوزيع 
المشتقات النفطية

من احدى املنشآت النفطية العراقية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن البن��ك املرك��زي تس��جيل مع��دل تضخم 
الش��هور ال� 12 املنتهية بش��هر«بهمن« اإليراني 
اخملتت��م 19 ش��باط 2018، بنس��بة 9.9 م��ن املئة 

مقارنة مع الفترة املناظرة 2017.
جاء ذلك لدى إعالن البنك املركزي القراءة النهائية 
ملؤش��ر قيم��ة الس��لع واخلدم��ات االس��تهالكية 

للمناطق احلضرية في إيران.
وذكرت البيانات أن مؤش��ر قيمة السلع واخلدمات 
س��جل113.4 نقطة في شهر »بهمن« اخملتتم 19 
ش��باط بارتفاع 0.9 باملئة عن الشهر السابق و9.4 

باملئة على اساس سنوي.
عل��ى صعيد منفصل، أعلن مس��اعد وزيرالطاقة 
االيران��ي لش��ؤون املي��اه والصرف الصح��ي رحيم 
ميداني، أمس الس��بت، عن إلغ��اء وتعليق بناء 20 

سدا في البالد.
وقال رحي��م ميداني في تصريح اوردته وكالة انباء 
»ف��ارس« اإليرانية، إن »عملية اعادة النظر في بناء 
الس��دود، حدت من بناء مليون هكتار من شبكات 

الري والبزل«.

نيويورك ـ رويترز:
ارتفع الدوالر مقابل س��لة عمالت كبرى مواصال 
تعافيه من أدنى مس��توى في ثالث سنوات الذي 

سجله األسبوع املاضي.
وارتفع مؤش��ر الدوالر الذي يقي��س أداء العملة 
األميركية مقابل سلة عمالت كبرى 0.12 باملئة 
إلى 89.847 بعدما كان قد س��جل أدنى مستوى 
ف��ي ثالث س��نوات عن��د 88.253 ف��ي 16 فبراير 

شباط.
وكان م��ن ش��أن ارتف��اع العائد على الس��ندات 
األميركية ومحض��ر االجتماع الذي عقدته جلنة 
السياس��ة النقدية مبجلس االحتياطي االحتادي 
)البن��ك املرك��زي األميرك��ي( في كان��ون الثاني، 
والذي أعطى نظرة متفائلة نس��بيا، مس��اعدة 
املؤش��ر على حتقيق مكسب نس��بته 0.8 باملئة 

هذا األسبوع.
وانخفض اليورو مقابل الدوالر حتت ضغط ارتفاع 
العمل��ة األميركي��ة ووس��ط حذر املس��تثمرين 
قبل معرفة ما ستس��فر عنه نتائج االنتخابات 

العامة في إيطاليا في الرابع من آذار.
وانخف��ض ال��دوالر النيوزيلن��دي م��ع مراهن��ة 
املس��تثمرين عل��ى أن نيوزيلن��دا س��تبقى على 
سياس��تها النقدية عند مستوياتها القياسية 
املتح��دة  الوالي��ات  تواص��ل  بينم��ا  املتدني��ة 

تشديدها.
وارتف��ع الدوالر الكندي مقاب��ل نظيره األميركي 
بعدم��ا أظهرت بيان��ات أن التضخ��م في كندا 

تراجع بأقل من توقعات خبراء االقتصاد.

لندن ـ رويترز:
تراجعت أس��عار الذه��ب واجته��ت لتكبد أكبر 
خس��ائرها األس��بوعية ف��ي ش��هرين ونص��ف 
الش��هر مع ارتفاع الدوالر من أدنى مس��توى في 

ثالثة أعوام الذي سجله األسبوع املاضي.
وانخفض الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة 
إلى 1328.74 دوالر لألوقية )األونصة(، ليس��جل 

هبوطا للجلسة اخلامسة في ست جلسات.
ون��زل املعدن األصف��ر 2.40 دوالر، أو 0.2 باملئة في 
تس��وية العقود األميركية اآلجلة إلى 1330.30 

دوالر لألوقية.
ونزلت األس��عار الفورية 1.4 باملئة هذا األسبوع، 
مس��جلة أكبر خس��ارة أس��بوعية من��ذ أوائل 

كانون.
ومن ب��ن املع��ادن النفيس��ة األخ��رى، تراجعت 
الفضة 0.6 باملئة إلى 16.51 دوالر لألوقية لتتجه 

إلى االنخفاض 0.9 باملئة خالل األسبوع.
وارتفع البالتن 0.2 باملئة إلى 995.80 دوالر لألوقية 
لكن��ه انخف��ض 0.6 باملئة خالل األس��بوع. وزاد 

البالديوم 0.8 باملئة إلى 1046.60 دوالر لألوقية.

9.9 % التضخم
اإليراني السنوي

الدوالر يرتفع من
أدنى مستوياته

الذهب يتجه ألكبر 
خسارة أسبوعية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

احتّلت اإلم��ارات املرك��ز األول عاملياً 
في 9 مؤش��رات اقتصادية في تقارير 
التنافسية العاملية لعام 2017 وهذه 

السنة. 
وأك��دت وزارة االقتصاد أن هذا اإلجناز 
»يأتي ف��ي إطار جهوده��ا املتواصلة 
لتلبي��ة اله��دف الطم��وح، املتمثل 
بتحقي��ق املرك��ز األول للدول��ة على 
العاملي��ة  التنافس��ية  املؤش��رات 
الواقع��ة ضمن تخصصاته��ا، الذي 
ين��درج حتت مش��روع التحدي الرقم 

واحد للحكومة االحتادية«.
وتضمنت املؤش��رات التس��عة التي 
حقق��ت فيه��ا وزارة االقتصاد املركز 
األول لدولة اإلم��ارات، مجموعة من 
النشاطات واحملاور الفرعية املتعلقة 
باالقتصاد والتجارة والس��ياحة التي 

تشرف عليها الوزارة. 
الت��ي تغطيه��ا  اجمل��االت  وش��ملت 
قطاع��ي  املذك��ورة  املؤش��رات 
واملناط��ق  واألعم��ال،  الش��ركات 
االقتصادي��ة، والقط��اع الس��ياحي، 
ع��ن  الص��ادرة  للتصنيف��ات  وفق��اً 
تقارير »املنت��دى االقتصادي العاملي« 

اإلدارية«  للتنمي��ة  الدولي  و«املعهد 
في سويسرا، و«املعهد األوروبي إلدارة 

األعمال« )إنسياد(.
وحقق��ت ال��وزارة املرك��ز األول في 5 
مؤش��رات ضم��ن تقري��ر تنافس��ية 
ع��ن  الص��ادر  والس��ياحة  الس��فر 
»املنت��دى االقتص��ادي العامل��ي« في 
وه��ي   ،  2018  -  2017 سويس��را 
املؤش��رات اخلاصة بأولويات احلكومة 
والس��ياحة،  الس��فر  قط��اع  م��ن 
وفعالي��ة التس��ويق جلذب الس��ياح 
والسفر  السياحة  واستدامة قطاع 
التحتية  البني��ة  وج��ودة  وتنميتها، 
للس��ياحة، ووج��ود ش��ركات تأجير 
الس��يارات. كما حققت املركز األول 
في 3 مؤش��رات متعلقة بالشركات 
وقطاع األعمال في الكتاب السنوي 
للتنافس��ية العاملي��ة الص��ادر ع��ن 
»املعه��د الدولي للتنمي��ة اإلدارية« 
في سويس��را 2017، وشملت مؤشر 
التعاون التكنولوجي بن الش��ركات 
والش��راكات ب��ن القطاع��ن العام 
التكنولوجي��ا  وتطوي��ر  واخل��اص، 
املرك��ز  احتل��ت  كم��ا  وتطبيقه��ا. 
األول ف��ي مج��ال تنمي��ة التكتالت 

االقتصادية.
وق��ال وزي��ر االقتص��اد س��لطان بن 

سعيد املنصوري، إن »حتقيق الصدارة 
في 9 مؤش��رات ومح��اور اقتصادية 

ف��ي تقارير التنافس��ية الصادرة عن 
مجموعة من أهم املنظمات الدولية 

واملؤسس��ات العاملي��ة املتخصصة، 
االقتصادية  السياسات  قوة  يعكس 

الت��ي تتبناها اإلمارات، ويؤكد كفاءة 
النه��ج املتب��ع لتحقي��ق التنمي��ة 
املستدامة في الدولة، ويأتي ترجمة 
عملية جلهود وزارة االقتصاد بالتعاون 
مع ش��ركائها من اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص، لتطوير بيئة األعمال 
الدول��ة  جاذبي��ة  وزي��ادة  الوطني��ة 
ف��ي مختلف اجمل��االت االس��تثمارية 

والتجارية والسياحية«.
وأك��د أن »وزارة االقتص��اد ملتزم��ة 
مبواصل��ة العم��ل وإطالق املب��ادرات 
والبرام��ج التنموي��ة الرامي��ة إل��ى 
توس��يع نط��اق ص��دارة الدولة على 
املؤش��رات الرئيس��ة والفرعي��ة ذات 
لتش��مل مختل��ف محاور  الصل��ة 
الش��أن االقتص��ادي املندرجة ضمن 
دد بالتعاون  اختصاصاتها، والت��ي حتحُ
للتنافس��ية  االحتادية  الهيئ��ة  م��ع 
واإلحصاء، وذلك في إطار رؤية الوزارة 
املتمثلة ببناء اقتصاد تنافسي عاملي 
متن��وع ميت��از باملرون��ة واالس��تدامة 
واإلنتاجي��ة العالي��ة، ويق��وم عل��ى 
املعرفة واالبت��كار والتوظيف األمثل 
العلم��ي،  والبح��ث  للتكنولوجي��ا 
وتلع��ب في��ه الكف��اءات الوطني��ة 

املبدعة واملتمكنة دوراً محورياً«.
وأض��اف املنص��وري أن »رفع تصنيف 

التنافس��ية  اإلمارات في مؤش��رات 
العاملي��ة ميثل هدفاً وطني��اً طموحاً 
تتكات��ف مختلف اجلهات احلكومية 
واحمللية لتحقيق��ه، وميثل  االحتادي��ة 
مشروع التحدي الرقم واحد مؤشراً 
واضح��اً في هذا الص��دد، يهدف إلى 
ق��راءة الوضع الراه��ن والوقوف على 
معدل التقدم الذي أحُحرز في مختلف 
والنش��اطات  القطاع��ات واخلدمات 
داخل  التنموية  بالعملي��ة  املتعلقة 
الدول��ة، س��واء في ش��كل ش��امل 
أو عل��ى صعي��د املؤش��رات واحمل��اور 

الفرعية«.
وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الدولي رئيسة مجلس إدارة »الهيئة 
االحتادية للتنافس��ية واإلحصاء« رمي 
بنت ابراهيم الهاشمي، أن »اإلمارات 
الي��وم تفرض نفس��ها على مضمار 
التنافس��ية العاملي��ة بفضل جهود 

فرق العمل االحتادية واحمللية«. 
وأك��دت أهمية »العمل التش��اركي 
واملب��ادرات  اخلط��ط  وض��ع  ف��ي 
اإلس��تراتيجية الرامي��ة إلى االرتقاء 
بتنافس��ية الدول��ة، مب��ا يتوافق مع 
طموح��ات القي��ادة الرش��يدة ف��ي 
أن تصب��ح اإلم��ارات م��ن أفضل دول 

العالم بحلول عام 2071«.

تقـرير

اإلمارات األولى عالميًا في 9 مؤشرات اقتصادية
أبرزها تجارية وسياحية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن س��وق الع��راق ل��الوراق املالية، 
تداول أكثر من 13 مليار س��هم خالل 
االسبوع املاضي، مشيرا الى تسجيل 
ارتف��اع ملحوظ ف��ي حج��م التداول 

وقيمتها.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي للس��وق طه 
أحمد عبد الس��الم في بيان صحافي، 
ان »س��وق العراق ل��الوراق املالية نظم 
خ��الل االس��بوع املنته��ي ف��ي الثاني 
والعش��رين من ش��باط احلال��ي ويبلغ 
ع��دد الش��ركات املدرجة في الس��وق 
)101( ش��ركة مس��اهمة، منها )73( 
شركة مدرجة في الس��وق النظامي 
و)28( ش��ركة مدرج��ة ف��ي الس��وق 
جلس��ات  خ��الل  وتداول��ت  الثان��ي 
االس��بوع املاضي اس��هم )46( شركة 
في السوق النظامي و)4( شركات في 

السوق الثاني ليصبح عدد الشركات 
املتوقف��ة عن التداول لع��دم التزامها 
بتق��دمي االفصاح الس��نوي والفصلي 

للهيئة والسوق )22( شركة«.
وتابع، ان »عدد االسهم املتداولة خالل 
االس��بوع املاضي بل��غ )13,895( مليار 
س��هم مقاب��ل )7,091( مليار س��هم 
لالس��بوع الذي قبله مرتفعة بنسبة 
)%95.94( في حن بلغت قيمة االسهم 
املتداولة لالس��بوع املاض��ي )10,683( 
مليار دينار مقاب��ل )7,887( مليار دينار 
لالس��بوع ال��ذي قبل��ه مرتفع��ة هي 
االخرى بنسبة )%35.45( واقفل مؤشر 
الس��وق ISX 60 في أخر جلس��ة من 
االس��بوع ب� )641.05( نقطة مرتفعة 
بنس��بة )%1.58( عن اغالقه لالسبوع 
الذي قبله عندما اغلق على )631.05( 

نقطة«.

وأكد عبد السالم، ان »عدد الصفقات 
املنفذة لالس��بوع املاض��ي بلغ )2851( 
صفقة مقابل )3209( صفقة لالسبوع 
الذي قبله«، الفتا الى ان »عدد االسهم 
املشتراة من املستثمرين غيرالعراقين 
لالس��بوع املاضي بلغ )1( مليار سهم 
مرتفع��ا بنس��بة %15، بقيمة بلغت 
)2( مليار دينار م��ن خالل تنفيذ )584( 
صفق��ة عل��ى اس��هم )13( ش��ركة 

مرتفعة القيمة بنسبة 95%«.
وأضاف، »أما عدد االسهم املباعة من 
العراقين لالسبوع  املس��تثمرين غير 
املاضي فبلغ )1( مليار س��هم مرتفعا 
بنس��بة %161 بقيم��ة بلغ��ت )824( 
ملي��ون دينار م��ن خالل تنفي��ذ )216( 
صفق��ة عل��ى اس��هم )8( ش��ركات 
مرتفع��ة القيمة هي االخرى بنس��بة 

.»96%

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات »مكتب اإلحصاءات 
األوروبي« )يوروستات(، أن منو أسعار 
املس��تهلكن في منطق��ة اليورو 
تباط��أ قلي��الً ف��ي كان��ون الثان��ي 
املاض��ي، لك��ن مؤش��ر التضخ��م 
األساس��ي ال��ذي يحظ��ى مبتابعة 
وثيقة من البنك املرك��زي األوروبي 

ارتفع للمرة األولى خالل أشهر.
أس��عار  إن  »يوروس��تات«  وق��ال 
املستهلكن في دول منطقة اليورو 
البال��غ عددها 19 دول��ة انخفضت 
0.9 في املئة على أس��اس ش��هري 
زادت  ف��ي ح��ن  املاض��ي  الش��هر 
1.3 في املئة على أس��اس س��نوي، 
وهو ما يؤكد تقدي��رات صدرت في 
وقت س��ابق ويتماشى مع توقعات 

السوق.

لكن أس��عار األغذية غير املصنعة 
زادت 0.7 ف��ي املئ��ة عل��ى أس��اس 
ش��هري و1.1 في املئة على أساس 
سنوي وقفزت أس��عار الطاقة 1.8 
في املئة خالل كانون الثاني املاضي 
لتس��جل ارتفاعاً س��نوياً قدره 2.2 

في املئة.
وباس��تبعاد أس��عار األغذي��ة غير 
الش��ديدة  والطاق��ة  املصنع��ة 
التقل��ب، فيما يطل��ق عليه البنك 
»التضخ��م  األوروب��ي  املرك��زي 
األساس��ي« ويراقبه التخاذ قرارات 
السياس��ة النقدي��ة ف��ي ضوئ��ه، 
انخفض��ت األس��عار 1.3 في املئة 
على أساس ش��هري وزادت 1.2 في 
املئة على أس��اس س��نوي ارتفاعاً 
من 1.1 في املئة في األشهر الثالثة 

السابقة.

نطاق��اً  أوس��ع  مقي��اس  وارتف��ع 
للتضخم األساس��ي يراقبه بعض 
اخلب��راء االقتصادي��ن في الس��وق، 
وال��ذي يس��تبعد كذل��ك أس��عار 
بعض املشروبات والتبغ التي ميكن 
أن تتغير مع رفع احلكومة للضريبة 
املفروض��ة عليهما، واحداً في املئة 
عل��ى أس��اس س��نوي ف��ي كانون 
الثان��ي املاضي من 0.9 في املئة في 

األشهر الثالثة السابقة.
ويش��تري البن��ك املرك��زي األوروبي 
س��ندات حكومي��ة ف��ي منطقة 
العملة املوحدة مبلي��ارات اليوروات 
في الس��وق كي يضخ سيولة في 
النظام املصرفي ويعزز االئتمان في 
االقتصاد من أج��ل دعم التضخم 
الذي يس��تهدف وصول��ه إلى أقل 

قليالً من اثنن في املئة.

»األوراق المالية« يتداول 13 مليار
سهم في األسبوع الماضي

تباطؤ تضخم منطقة اليورو
في كانون الثاني

جانب من سوق دبي املالية
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مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية 
وانش��غال الكت��ل السياس��ية بترتيب 
أوراقها واس��ماء مرش��حيها انقس��م 

الشارع جتاه املرشحني الى قسمني:
االول – مؤيد للمرش��ح اما لصلة قرابة 
او ملوقع��ه ف��ي املس��ؤولية او ملصلحة 
ش��خصية وبعضه��م ملصلحة وطنية 
من خالل رؤية قائمة على ان هذا الرجل 
او املسؤول – املرش��ح هو املنقذ للعراق 
واملواطن من أوضاعه املزرية احلالية وهي 
مرتبط��ة اص��ال بالقيادات السياس��ية 

التقليدية.
الثاني – رافض وهو الفريق األوسع الذي 
اجته الى االحجام عن املرش��حني جملة 
وتفصي��ال بوصفه��م الوجوه نفس��ها 
او اع��ادة لس��يناريو مج��رب؛ واجملرب ال 

يجرب. ب��ل ذهب هذا الفري��ق الى ابعد 
من ذلك من خالل تأنيب املرشحني اجلدد 
ومنعهم من تقدمي اوراقهم للترش��يح 
من باب انهم سيتلوثون بالفساد املرافق 

ملسيرة البرملان في الدورات املاضية.
يؤث��ر  ال  املؤي��د  االول  الفري��ق  كان  واذا 
في خي��ارات املرش��حني الن دوافعه في 
اغلبها ش��خصية او قبلية او فئوية او 
مصالح خاصة وان مس��احة مرشحيه 
محس��ومة النهم امتهنوا السياس��ة 
، ف��ان الفريق الثاني ولألس��ف هو املؤثر 
وهو الس��لبي على خيارات املرشحني او 
الدماء اجلديدة التي تنوي دخول املعترك 

االنتخابي.
والس��ؤال: اذا كن��ا ال نري��د للكفوئ��ني 
واصحاب السمعة احلسنة والنظيفني 

الترش��يح لالنتخاب��ات املقبل��ة بداعي 
التلوث مع الفاس��دين!! فمن سيغير؟ 
البدي��ل للمتواجدي��ن  وم��ن س��يكون 
السياس��ية  الوج��وه  م��ن  احلالي��ني 
اخملضرمة الت��ي لم تقدم ش��يئا طيلة 
الدورات الس��ابقة؟ وملن سنصوت امام 
صناديق االقتراع اذا كان املرش��حون هم 
ذات الس��ابقني؟ انها اس��ئلة ومعادلة 

حتتاج الى مراجعة وتغيير.
ان خي��ار املرش��ح الي��وم ان يك��ون ه��و 
البديل للبرملانيني املوجودين ، فاملرش��ح 
ذا التوجه االس��المي وذا التوجه املدني 
كوت��ا  مرش��حي  وحت��ى  والعلمان��ي 
املكون��ات كل مس��ؤول ع��ن معتق��ده 
ويتحمل واج��ب الدفاع عن��ه مبا يخدم 
املس��ؤولية  وقم��ة   ، واجملتم��ع  البل��د 

ان يط��رح ه��ؤالء انفس��هم ب��دالء عن 
الفاش��لني الذي��ن ميثل��ون تل��ك املبادئ 
والتيارات عل��ى ان يكونوا افضل منهم 
اوال؛. ومؤهلني ثانيا؛ من جميع النواحي 
للترش��يح. ومخلصني ثالثا؛ في النوايا. 
ورابع��ا؛ وهو االه��م ان يكونوا مقبولني 

من اقرانهم االخرين.
املرش��ح  واس��تفهام  س��ؤال  ويبق��ى 
والناخب على حد سواء: ما فائدة الوجوه 
اجلدي��دة اذا كانت س��تدخل االنتخابات 

حتت رحمة القوائم الكبيرة؟
ان التغيي��ر مطلوب وم��ع كل انتخابات 
برغ��م  النتائ��ج  ف��ي  جدي��د  هن��اك 
احملاصص��ة وااللتفاف على إرادة الناخب 
في بع��ض االحيان ، اال ان املتتبع يلمس 
التغيي��ر اجلزئ��ي وعلى مراح��ل صغيرة 

وهذا حال الدميقراطية اال ما نس��تثنيه 
م��ن مفاجآتها وهي بعي��دة في واقعنا 
السياس��ي احلالي ، لكن إرادة املرش��ح 
والناخب ف��ي التغيي��ر اوال؛ اضافة الى 
عامل الوقت ثانيا؛ قد يكونا كفيلني وبال 
شك على ازالة الفاس��دين والفاشلني 

واخملضرمني ، ولألسباب التالية:
1. ان حقائق الفساد تكشفت امام املأل 
ولم يبق منها س��وى اعالن ومحاس��بة 

االسماء املتورطة فيها.
2. ان التفاف الكتل عل��ى إرادة الناخب 
اصبح صعب��ا جداً مع انفض��اح أمرها 
ف��ي التجارب الس��ابقة ووعي الناخب ، 
فال تنفع املؤثرات الطائفية وال االجنازات 
الوهمية وال ينفع املرشح سوى سيرته 
املهنية ومقبوليته الشخصية وال تنفع 

القوائ��م الكبي��رة قياداته��ا التقليدية 
فحسب؛ بل حتتاج الى تطعيمها بدماء 

جديدة ونظيفة.
3. ان البرملانيني اخملضرمني انتهى دورهم 
وضاقت حظوظهم ، فال تنفع زوابعهم 
، الن  االعالمي��ة وظهوره��م املس��تمر 
القياس احلقيقي االن: ماذا قدمت خالل 
الس��نوات املاضية ال ماذا ستقدم خالل 
االعوام املقبل��ة ، فاتتهم الفرصة ومن 
الصع��ب ان يعيد الناخ��ب التصويت او 

النظر اليهم مجددا مهما فعلوا.
ان خي��ارات املرش��ح اجلدي��د مفتوح��ة 
وكبيرة مع فش��ل التجارب السياسية 
احلالي��ة ، وق��رار الناخب صائب��ا على ان 
يش��ارك في االنتخابات اوال؛ ويس��تفيد 

من مرارة خياره السابق ثانيا.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جواد العطار

كوفي أنان

رئيس مؤسسة 
كوفي أنان واألمين 
العام السابق لألمم 

المتحدة

كاتب عراقي

ذات يوم، كانت شبكة اإلنترنت ووسائط 
التواصل االجتماعي محل إش��ادة ألنها 
تخلق فرصا جديدة لنش��ر الدميقراطية 
واحلري��ة. والواق��ع أن تويتر، وفيس��بوك، 
التواص��ل  وس��ائط  م��ن  ذل��ك  وغي��ر 
االجتماعي لعبت في حقيقة األمر دورا 
رئيسيا في االنتفاضات الشعبية التي 
اندلعت في إيران عام 2009، وفي العالَم 
العرب��ي في عام 2011، وفي أوكرانيا في 
الفت��رة 2013-2014. ف��ي ذل��ك الوقت، 
بدت التغريدة عل��ى موقع تويتر أمضى 

من حد السيف.
لكن األنظمة االس��تبدادية سرعان ما 
بدأت تش��ن حمل��ة صارمة ض��د حرية 
اإلنترن��ت. كانت هذه األنظمة تخش��ى 
العص��ر الرقمي اجلديد الش��جاع، ألنه 
كان بعي��دا ع��ن متناول مؤسس��اتهم 
األمني��ة التناظري��ة. وقد تب��ني أن هذه 
اخملاوف كانت بال أي أساس حقيقي. في 
حقيقة األمر، فشلت أغلب االنتفاضات 
وس��ائط  مكنته��ا  الت��ي  الش��عبية 
التواص��ل االجتماعي بس��بب االفتقار 
إل��ى قيادة فّعال��ة، وحافظت املنظمات 
السياسية والعسكرية التقليدية على 

موقعها بوصفها صاحبة اليد العليا.
الواق��ع أن ه��ذه األنظمة ب��دأت متارس 
التواص��ل  وس��ائط  عل��ى  الس��يطرة 
االجتماع��ي وتوظفها لتحقيق غاياتها 

اخلاصة. فقد سمعنا جميعا االدعاءات 
بأن روسيا استخدمت وسائط التواصل 
االجتماعي س��را للتأثير عل��ى النتائج 
االنتخابية في أوكرانيا، وفرنسا، وأملانيا، 
وكان��ت أش��هر تدخالتها ف��ي الواليات 
املتحدة. وتش��ير تقديرات فيسبوك إلى 
أن احملتوى الروسي على شبكتها، مبا في 
ذلك املش��اركات واإلعالن��ات املدفوعة، 
وصل إلى 126 ملي��ون مواطن أميركي، 
نحو %40 من مجموع س��كان الواليات 

املتحدة.
وينبغي لن��ا أن نتذكر اتهامات روس��يا 
بشأن الدور الذي لعبه الغرب في حتريك 
»الثورات امللونة« في أوكرانيا وجورجيا. 
ووس��ائط  اإلنترن��ت  ش��بكة  ووف��رت 
التواص��ل االجتماع��ي س��احة معركة 
أخ��رى، كم��ا يب��دو، للتالعب املس��تتر 

بالرأي العام.
وإذا كان��ت حتى ال��دول األكث��ر تقدما 
على املس��توى التكنولوجي عاجزة عن 
حماي��ة س��المة العملي��ة االنتخابية، 
فبوس��ع املرء أن يتصور التحديات التي 
قد تواجه دولة أق��ل دراية. بعبارة أخرى، 
نس��تطيع أن نق��ول إن التهديد عاملي. 
وفي غياب احلقائق والبيانات، فإن مجرد 
احتم��ال ح��دوث التالعب يعم��ل على 
تغذي��ة نظريات املؤامرة وتقويض الثقة 
في الدميقراطي��ة واالنتخابات في وقت 

حيث الثقة العامة متدنية بالفعل.
وت��ؤدي »غ��رف الص��دى« األيديولوجية 
الت��ي تس��تخدمها وس��ائط التواصل 
االجتماعي إلى تفاقم االنحياز الطبيعي 
بني الناس واحلد من فرص إدارة مناقشة 
س��ليمة. ويخلف هذا الوض��ع تأثيرات 
ملموس��ة ف��ي العالَم احلقيق��ي، ألنه 
يعزز االس��تقطاب السياسي ويُضِعف 
قدرة القادة على صياغة حلول وس��ط، 
والت��ي تش��كل األس��اس ال��ذي يق��وم 
علي��ه االس��تقرار الدميقراط��ي. عل��ى 
نح��و مماثل، قد يؤدي خط��اب الكراهية، 
الِعرقي  والتح��رش  اإلرهابي��ة،  والف��ن 
واجلنس��ي، والذي وج��د موطنا له على 
شبكة اإلنترنت، إلى العنف في العالَم 

احلقيقي.
لك��ن وس��ائط التواص��ل االجتماع��ي 
تتح��دى  اتص��االت  ث��ورة  أول  ليس��ت 
األنظمة السياسية. فكانت الصحافة 
املطبوعة، واإلذاعة، والتلفزيون وسائط 
ثوري��ة وق��ت ظهوره��ا. وق��د خضعت 
جميعها للتنظي��م تدريجيا، حتى في 
ويتعني  ليبرالية.  األكث��ر  الدميقراطيات 
علينا اآلن أن ننظ��ر في كيفية إخضاع 
وس��ائط التواص��ل االجتماع��ي لنفس 
قواعد الشفافية، واملساءلة، والقواعد 
الضريبي��ة الت��ي تخضع لها وس��ائط 

اإلعالم التقليدية.

في الواليات املتحدة، تقدمت مجموعة 
من أعضاء مجلس الش��يوخ مبش��روع 
»قان��ون اإلعالنات الصادقة«، والذي كان 
ليعم��ل على توس��يع نط��اق القواعد 
التي تنطب��ق على املطبوعات، واإلذاعة، 
وس��ائط  تش��مل  لك��ي  والتلفزي��ون، 
التواص��ل االجتماعي. وه��م يأملون أن 
يتحول إلى قانون قبل انتخابات التجديد 
النصفي في عام 2012. وفي أملانيا، يُلزِم 
قانون جديد ش��ركات وسائط التواصل 
االجتماع��ي بإزال��ة خط��اب الكراهية 
واألخبار الكاذبة في غضون 24 س��اعة 
أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون 

يورو )63 مليون دوالر(.
وبقدر ما قد تكون هذه التدابير مفيدة، 
فأنا لس��ت على يقني م��ن كفاية هذه 
القوان��ني الوطني��ة لتنظيم النش��اط 
السياسي على اإلنترنت. ذلك أن العديد 
م��ن الدول الفقيرة ل��ن تتمكن من بناء 
مثل هذه املقاومة، وس��وف يكون إنفاذ 
القان��ون صعبا في كل م��كان، ألن قدرا 
كبي��را من البيان��ات يخزن وي��دار خارج 

الدولة املنظمة.
وس��واء كانت القواعد الدولية اجلديدة 
ضرورية أو لم تكن، ينبغي لنا أن نتوخى 
احل��ذر حت��ى ال نتس��بب ف��ي س��عينا 
إلى كب��ح التجاوزات ف��ي تعريض احلق 
األساسي في حرية التعبير للخطر. وال 

ينبغ��ي للمجتمعات املفتوحة أن تبالغ 
في اس��تجابتها، خش��ية أن تتس��بب 
في تقويض احلريات التي تس��تند إليها 

شرعيتها.
ولك��ن ال يج��وز لن��ا أن نبق��ى خاملني. 
فهناك ِقل��ة من الالعبني األساس��يني 
ف��ي وادي الس��ليكون وأماك��ن أخ��رى، 
يتحكمون في مصائرنا؛ ولكن إذا متكنا 
من إشراكهم، فسوف يصبح بوسعنا 
معاجل��ة أوج��ه القص��ور الت��ي تعيب 

النظام احلالي.
عق��د  إل��ى  دع��وت   ،2012 ع��ام  ف��ي 
اللجن��ة العاملي��ة املعني��ة باالنتخابات 
والدميقراطية واألم��ن لتحديد ومعاجلة 
التحديات التي تهدد سالمة االنتخابات 
وتعزيز ش��رعية العملي��ات االنتخابية. 
فاالنتخابات التي يقبلها عامة السكان 
باعتباره��ا نزيه��ة وجدي��رة بالثقة هي 
وحده��ا الق��ادرة عل��ى إفس��اح اجمل��ال 
للتناوب الس��لمي الدميقراطي للقيادة، 
وإضفاء الش��رعية على الفائز وحماية 

اخلاسر.
حتت رعاية مؤسس��ة كوفي أنان، أعتزم 
اآلن الدع��وة إلى إنش��اء جلنة جديدة �� 
والتي س��تضم هذه املرة قادة وس��ائط 
وتكنولوجي��ا  االجتماع��ي  التواص��ل 
املعلومات، فضال عن القادة السياسيني 
�� ملس��اعدتنا في معاجلة هذه القضايا 

اجلدي��دة احلرجة. وس��وف نعم��ل على 
إيج��اد حل��ول قابل��ة للتطبي��ق تخدم 
دميقراطياتنا وحتمي س��المة انتخاباتنا، 
في حني تس��خر الف��رص العديدة التي 
تتيحها التكنولوجيات اجلديدة. وسوف 
نخرج بتوصيات من ش��أنها، كما نأمل، 
أن تس��اعد ف��ي التوفيق ب��ني التوترات 
لة التي قد تنشأ بني أوجه التقدم  املَعطِّ
التكنولوجي وواح��د من أعظم إجنازات 

البشرية: الدميقراطية.
إن التق��دم التكنولوج��ي ال يتوقف، وال 
ينبغ��ي للدميقراطية أيض��ا أن تتوقف. 
وعلينا أن نسارع إلى العمل، ألن التقدم 
الرقمي ق��د يكون مج��رد بداية جديدة 
ملنحدر زل��ق يقودنا إلى عالَم يس��يطر 
علي��ه »أخ أكب��ر«، عل��ى غ��رار عالَ��م 
ج��ورج أورويل، حيث املالي��ني من أجهزة 
االستش��عار في هواتفنا الذكية وغير 
ذلك من األجه��زة التي جتم��ع البيانات 

وجتعلنا ُعرضة للتالعب واالستغالل.
م��ن ينبغي ل��ه أن ميتل��ك كل البيانات 
التي جتمعها هواتفنا وساعاتنا؟ وكيف 
ينبغي لهذه البيانات أن تُسَتخَدم؟ هل 
يتطل��ب اس��تخدامها من ِقَب��ل آخرين 
مواقفتنا؟ وأي جهة يجب أن يخضع من 
يس��تخدمون بياناتنا ملس��اءلتها؟ هذه 
هي األس��ئلة الكبرى التي ستش��كل 

مستقبل احلرية.

كيف تهدد تكنولوجيا المعلومات الديمقراطية
PROJECT
SYNDICATE

المعلمون المسلحون
طارق حرب 

القضاء ينزل حكم 
القانون بالداعشيات 

م��ا حصل ي��وم 2018/2/19 م��ن تخصيص محكمة 
اجلنايات املركزية محكمة مكافحة االٍرهاب واجلرمية 
املنظمة في رئاسة استئناف الرصافة ببغداد إلجراء 
محاكم��ة النس��اء الداعش��يات الآلت��ي مت القبض 
عليه��ن ف��ي س��احات القتال وف��ي أثن��اء حترير تلك 
املناطق التي تتواجد فيها هذه الداعشيات وباندحار 
داعش وجناح القوات املش��تركة من جيش وش��رطة 
وحشد ومتطوعني وعش��ائر في حتقيق النصر ولقد 
كانت احملاكم��ة واملرافعة واالج��راءات التي اتخذتها 
تتطابق وارقى معايير العدالة والقانون والقضاء التي 
تطبق في ال��دول املتقدمة مبا فيها دول الدميقراطية 
وأوط��ان احلرية ك��دول أوروبا وأميركا ميك��ن ان نقول 
ان اج��راءات احملكم��ة العراقي��ة يفوق م��ا يجري من 
محاكمات في بع��ض الدول االوروبية في محاكمات 
تتعل��ق للمتهم��ني باجلرائم االرهابي��ة كما يحصل 
حاليا في بلجيكا وفرنس��ا من محاكمات الرهابيني 
يحمل��ون جنس��ية ال��دول االوروبي��ة ولي��س كحال 
املتهمات الالتي ال يحملن اجلنسية العراقية وكانت 
ضمان��ات احملاكم��ة والدفاع ع��ن املتهم��ات متوفرة 
في مرحل��ة التحقي��ق ومرحل��ة احملاكم��ة ومرحلة 
إصدار احلك��م كما كانت احملاكم��ة علنية وبحضور 
الكثي��ر في قاعة احملاكمة مبا في��ه حضور ممثلني عن 
منظمات مجتمع مدني واجانب يحملون جنس��يات 
املتهمات نفس��ها ومتت االستعانة بجميع الوسائل 
التي اعتمدته��ا احملكمة للوصول ال��ى اعلى درجات 
العدالة والقانونية والقضائية الجل اجراء محاكمة 
س��ليمة حيث مت عرض جميع الوثائق واالدلة واحلجج 
واملس��تندات واإلفادات والش��هادات وس��وى ذلك مما 
يؤمن وصول احملكمة الى حقيق��ة الواقعة والتهمة 
واجلرميه ويؤكد عدالة احملاكمة التي اجرتها احملكمة ان 
األحكام تختلف بني احملكومات األجنبيات بني اإلعدام 
لواحدة والسجن املؤبد واحلبس ست سنوات جلميلة 
وحس��ناء داعش وعدة أش��هر لواح��دة وابعادها عن 
العراق إلكمال مدة محكوميتها وهي احملكومة التي 
حتمل اجلنسية الفرنس��ية كما ان األحكام الصادرة 
من احملكمة ليس��ت نهائية وإمنا تخضع للتدقيقات 
التمييزي��ة امام محكمة التمييز حيث يتم دراس��ة 
الدعاوى مجددا من محكمة التمييز التي يكون عدد 
قضاتها الذين يتولون التدقيق اكثر من الثالثة قضاة 
الذين اصدروا احلك��م في محكمة جنايات مكافحة 
االٍره��اب وذلك يعن��ي ان الضمان��ات التمييزيه تزداد 
في مرحل��ة التمييز ويبقى القضاء العراقي واحملاكم 
العراقي��ة والس��لطة القضائي��ة العراقي��ة عنوانا 
للعدالة ومؤشرا للقانون وراية قضائية تفوق سواها 
مما مياثلها في الدول اجملاورة ودّول اإلقليم  إذ  في مجال 
ح��ق الدفاع ابدع احملامون العراقيون في اتخاذ ما يلزم 
من احكام في قانون احملاماة عند الدفاع عن املتهمات 
األجنبيات ال فرق في الدفاع عنهن بالدفاع عن املتهم 
العراق��ي بكل ما يقرره القان��ون من حق الدفاع الذي 

قرر الدستور انه من احلقوق املقدسة .



ثقافة10
دراسة

خبر

الس��لوفينية باربرا س��كوبيتس، والروائي 
الفلس��طيني محمود ش��قير، واملترجمة 
اجلزائري��ة إنعام بي��وض، والكاتب اإلجنليزي 

من أصل سوداني جمال محجوب.
م��ن ناحيت��ه، ق��ال رئيس مجل��س األمناء 
ياسر سليمان: إن »القائمة القصيرة لهذه 
الدورة )تضم( أعماالً تش��تبك مع واقعها 
العربي مبآالته وشظاياه املغموسة بهموم 
كابوسية، وكأنها عمليات حفٍر في مواقع 
األلم. هذا احلفر بالكلمات البد منه إذا أردنا 
أن ننخرط في الوقع ونتجاوزه في آن واحد، 
في عملية مركبة من املساءلة واملسؤولية، 
والتقدم والتراجع. إّن هذا االنخراط ش��رط 
من ش��روط جترب��ة الق��راءة الناق��دة التي 

توفرها لنا أعمال ه��ذه القائمة القصيرة، 
بأصواتها املتباين��ة من كّتاب وصلوا إليها 

سابقاً وآخرين يلتحقون بها ألول مرة«.
وعقدت مس��اء أمس، ندوة في مؤسس��ة 
عبداحلمي��د ش��ومان، ح��ول 10 س��نوات 
من عمر اجلائ��زة العاملية للرواي��ة العربية 
وتأثير اجلائزة، والرواي��ة العربية والترجمة، 
والقائم��ة القصيرة لهذا العام.وس��يعلن 
عن الرواية الفائزة باجلائزة العاملية للرواية 
العربية 2018 باحتفال في فندق فيرمونت 
ب��اب البحر، أبوظبي، ف��ي 24 أبريل املقبل، 
عش��ّية افتتاح مع��رض أبوظب��ي الدولي 
للكتاب. ويحصل كل من املرّشحني الستة 
في القائمة القصي��رة على 10 آالف دوالر، 

كم��ا يحصل الفائز باجلائ��زة على 50 ألف 
دوالر إضافية.

يذك��ر أّن الرواية الفائ��زة بجائزة عام 2017 
ه��ي »م��وت صغي��ر« للس��عودي محمد 
حس��ن علوان. وتهدف اجلائزة إلى الترويج 
للرواي��ة العربية عل��ى املس��توى العاملي، 
ومت��ّول اجلائزة ترجمة األعم��ال الفائزة إلى 

اللغة اإلجنليزية.
وصدرت ه��ذا الع��ام الترجم��ة اإلجنليزية 
لرواي��ة »فرنكش��تاين في بغ��داد« ألحمد 
سعداوي، الفائزة بجائزة عام 2014 عن دار 
وون ورل��د في اململكة املتحدة ودار بنجوين 
في الواليات املتحدة. ومت التعاقد إلصدارها 

ب�12 لغة أخرى.

كشفت جلنة حتكيم اجلائزة العاملية للرواية 
العربية لع��ام 2018، عن القائمة القصيرة 
للرواي��ات املرّش��حة لني��ل اجلائ��زة بدورتها 
ال�11.وتضم القائمة روايات »ساعة بغداد« 
للعراقية شهد الراوي، و»زهور تأكلها النار« 
للسوداني أمير تاج السر، و»وارث الشواهد« 
للفلسطيني وليد الشرفا، و»احلالة احلرجة 
للمدعو ك« للسعودي عزيز محمد، و»حرب 
الكلب الثانية« لألردن��ي إبراهيم نصراهلل، 

و»اخلائفون« للسورية دمية ونوس.
وقال رئيس جلنة التحكيم الدكتور إبراهيم 
الس��عافني، خ��ال مؤمت��ر صحاف��ي عق��د 
أم��س، في مؤسس��ة عبداحلميد ش��ومان، 
بالعاصم��ة األردني��ة عمان، للكش��ف عن 
القائم��ة القصيرة: »تناولت روايات القائمة 
القصي��رة الس��ت موضوع��ات اجتماعية 
تقني��ات  ووظف��ت  ووجودي��ة.  وسياس��ية 
س��ردية مختلفة مستلهمة من التحّوالت 
احلديث��ة للرواي��ة العاملي��ة ف��ي معاجلتها 
للبعدين الغرائبي والعجائبي«، مشيراً إلى 
أن الرواي��ات الس��ت ال تخلو م��ن تقاطعات 
وإس��قاطات على الواقع اجلديد، مع جتاوزها 

للوثوقي واليقيني.
تش��كلت جلن��ة التحكي��م م��ن األكادميي 
والناقد األردني إبراهيم السعافني، والكاتبة 

رجاء حميد رشيد
الش��اعر عمران جاس��م العبي��دي صدرت 
مجموعته الشعرية الثانية بعنوان )وشم 
لذكرى وجه ( وهي التجربة الثانية للشاعر 
بع��د ديوانه )حني يلتبس الس��ؤال( الصادر 
سنة 2012، يضم هذا الديوان باقة منوعة 
من الش��عر الوجداني متثل ح��واراً مع املرأة 
جس��دها برومانسية إهداءه بجملة )أليها 
حني... حني يكون اسمها أيقونة كل كلمة 
أو بي��ت( متسلس��ا ف��ي أش��عاره بكافة 
أش��كالها ، فه��ي األم واحلبيب��ة واألخ��ت 
ورفيق��ة الدرب ، كما جس��د بأبياته هموم 
الوطن ومعاناته االس��تثنائية التي مر بها 

البلد من ويات احلروب واألزمات ، وموضوعات 
أخرى عامة ، برع الش��اعر في ديوانه هذا أن 
ميزج بني اجلان��ب العاطفي والوطني بدرجة 

عالية من النضج والتاحم.
م��ن يتعم��ق باجملموع��ات الش��عرية التي 
ص��درت للش��اعر ي��درك انه وظ��ف أدواته 
الفنية وكلماته بأس��لوب السهل املمتنع 
الت��ي تعبر بصدق وعفوية مش��اعره والتي 
متث��ل نضج جتربته الش��عرية وتطورها في 
الفترة الزمنية ب��ني اإلصدارين ،الديوان من 
منش��ورات االحتاد الع��ام لألدب��اء والكتاب 
في الع��راق ،بواقع 64 صفح��ة من احلجم 

املتوسط .

إلى النقل التام ألحاسيس اجلمال أو تلونات 
اخلي��ال الت��ي قد تخت��ص بها لغ��ة أو بيئة 

ثقافية أو يتميز بها شاعر بالذات«.
ويضي��ف املترجمان أن »هذه بني يدي القارئ 
باقة من قصائد الش��عر مترجمة من اللغة 
االجنليزية، من ش��عراء ذوي شهرة محققة 
في بلدانهم وعلى مس��توى العالم، عاشوا 
ما بني القرن السادس عشر والقرن العشرين. 
يتب��نّي من نَُبذ التعريف بهم أنهم نبتوا في 
فترات طموحات حتّول ف��ي محيطهم، وقد 
مثل كل منهم ما ميثلُه الشاعر األصيل من 
رهيف احلس في الرصد والقلق وس��بر أغوار 
النفس واجملتمع وهموم احلكمة اإلنسانية«، 

ونق��رأ، في ه��ذا الكتاب، من خ��ال ترجمة 
عربية شعرية جميلة، قصائد للشعراء:

الس��ير طوماس واي��ات، وليام شكس��بير، 
جون دون، أن��درو مارفيل، ويليام بليك، اللورد 
غ��وردن بايرون، بيرس��ي بيش ش��يلي، إدْغار 
أالن بو، وال��ت ويْتمان، ماثي��و آرنولد، إميلي 
ديكنس��ون، إدْوِن أرلينغ��ن روبنس��ن، وليام 
بتلرييتس، روديارد كيبلينغ، س��تيفن كرين، 
روبرت فروس��ت، ويس��تان هيو أودن.وقد زين 
غاف الكتاب، الذي ص��در في طبعة أنيقة 
ف��ي 159 صفح��ة، بلوحة حروفي��ة للفنان 
محم��د أمزي��ل وخط��وط للخط��اط علي 

الداهية. 

صدر حديثاً ضمن منشورات بيت الشعر في 
املغرب، كتاب بعنوان »أش��بهك بيوم صيف« 
يش��تمل على نصوص أساس��ية من الشعر 
االجنلي��زي واألميرك��ي، نقلها م��ن االجنليزية 
إلى العربية كل من صابر العس��ري، أس��تاذ 
األدب االجنليزي في كلية آداب الرباط، وأحمد 
التوفي��ق، الكات��ب الروائ��ي وأس��تاذ التاريخ 

سابقا في الكلية ذاتها.
ويوض��ح املترجم��ان، ف��ي كلمة تق��دمي هذا 
الكت��اب الش��عري أن »ترجم��ة الش��عر مع 
تفاوت قيمة أدائها، تدخل في التقريب املفيد 
العتبارات متعددة، سواء تعلق األمر باألغراض 
أو باملوضوعات أو بأمناط التعبير، دون الطموح 

كائن مساعد لتشكيل الصورة , وما ان 
تنتهي الصورة من تشكلها حتى يرحل 
العال��م بعناصر وجوده الى الاش��يء او 

الامعنى :
] أطيُل البكاَء

ف��ي املقهى رغ��م أّن��ي قاحل��ة ومريبة 
أتفّيأ االش��جارَ الثاَث ليرتفع رأسي الى 
السماء ويتس��ع فمي وأنا أُطلق ضوَءَك 
هن��اك بني أصابعي , ص10[ * الوجود في 
املقطع اعاه لعبة مكونة من : )املقهى , 
االشجار , الرأس , السماء , هي , هو( , انها 
عناصر واقعية ملموسة , ستتحول الى 
عناصر متغيرة لعالم مرن وجل بواسطة 
ش��بيهات االش��ياء : )الب��كاء , اجلفاف , 

الريبة , الدعاء( , ثم ترحل في ثالث حتول 
له��ا , إذ تنفى الى الاش��يء والامعنى 
عب��ر : )التوس��ع واالنط��اق والض��وء( .. 
فه��ي كائنات وجودية لي��س لها معنى 
حقيقي على م��ا فيها من واقعية , ولن 
تَسم موجودات الوجود مبا يوضح ويحدد 
له��ا وظيفة , وس��تظل ب��ا معنى , امنا 
كل تلك العناصر مبستوياتها الثاثة قد 
أسهمت بإلغاء العناصر املادية لصالح 
الص��ورة الذهني��ة الت��ي مدركها املهم 
هو : )االقتن��اع بأنها صورة ممتعة طربية 
, لها داللة مطلقة التأويل( ثانياً : نشوى 
بركة اجلس��د » يرى فرويد ... بأن : جمال 
االش��كال واحلركات ... وجمال االشياء ... 
واملتعة اجلمالية بصفته��ا إنفعاالً يبث 
في النفس نش��وة خفيفة من الثمالة , 
متعة خاصة ») ( . هذا التمهيد يعطينا 
فكرة مركبة عن اجلسدانية والروحانية 
والفكرية . من املؤكد انها ثاثية لإلنتاج 
اجلمال��ي أيض��اً , اذا م��ا أدخلناها ضمن 
حدود الش��عر . الش��اعرة جناة عبد اهلل 
أخ��ذت هذه املنظومة الس��تنطاق ما ال 
يُْبَصر وال يكنى وال يقنن , أي انها وافقت 
بني جزيئات املنظومة لتعبر عن احلس��ي 
اجلمالي الفكري دون ضبط تقني يخرب 
الش��عور الش��عري املتضامن مع احلالة 
الذاتية للشاعرة كونها ذات فردية تعبر 
عن وعي جمعي باألش��ياء األكثر ليونة 
وجاالً )اجلس��د والرأس واالذن واللسان( . 
لننظر .. ] سبحانه يعطل قيثارتي ويكثر 
من الغناء , فمي الذي سر برأسي ورأسي 
الذي س��ر بجسدي وجس��دي الذي سر 
بي ... س��بحان رأسي يفكر بي ويدور في 
جسد غيري . هناك بني أصابعي , ص59 , 
ص60[ من املدرك السهل ان نصنف هذه 
املقاطع الشعرية على اساس الشيئية 
املادية وغير املادية وس��ندرك ان االشياء 
املادية غالبة على النمو اجلملي للنموذج 
القول��ي , م��ن ث��م نصمه��ا بالنصوص 
املباش��رة , لكن , ي��ا للمفارقة , إن عدنا 
الى ما ترس��مه من عائق داللة إنخراطاً 
باملباغ��ي الفكرية وصوالً الى املهيمنات 
املعنوية لها .. لنبتدئ بروحانية املقاطع 
الشعرية اعاه . في هذا اجملال استثمرت 
الش��اعرة طقس��اً عبادياً مضلاً لغاية 
واح��دة ه��ي االيه��ام بقدس��ية القول 
الشعري , وتركت للقارئ ان يتماهى مع 
فرضها الذوقي لتنتشل نفسه من ذلك 

الفخ .. ألج��ل ان نعطي مب��رراً لقولنا ) 
مهيمنات املعنى التأويلية ( , س��نوظب 
العائق اجلملية ألغراض ش��عرية ال غير 
. وبذل��ك نتخلص من س��ذاجة الفهم 
امل��ادي .. ن��رى أن ه��ذه العائق تس��تند 
الى فواعل نظمي��ة خاصة كمهيمنات 
للمعنى العام متعدد االغراض. من تلك 
املهيمن��ات تاريخي��ة اجلس��د ,عقانية 
ال��رأس , جمالي��ة اإلتس��اق بينهم��ا . 1 
مس��توى تاريخية اجلس��د اجلسد كونه 
مجس��د هو مح��ط الرغب��ات , ومظهر 
 , كله��ا  اجلمالي��ات  ومب��رر   , الش��كل 
والش��اعرة ق��د وضعته مفارق��ة زمنية 
تطوف حول حلظة انس��انية , حتيله الى 

منظوم��ة مبعثرة متوزع��ة الى ثنائيات 
تترابط أهدافها ومصاغاتها بني اجلسد 
الفكر مبس��افة فعل شعري , فا اجلسد 
هو الب��دن املادي وال الفكر هو العقانية 
الب��اردة , إذ ان التاري��خ البش��ري خل��ق 
للجسد سيادة الفعل سواء بالفروسية 
أو االيروس��ية الذكورية واالنوثوية , تلك 
أه��م عائ��ق الثنائي��ات املش��ار اليه��ا 
كمهيمنات معنى. 2 مستوى العقانية 
العقاني��ة املرتبطة بالتدبر والذكاء لها 
اط��ار ش��كلي هو ال��رأس وم��ن فعائله 
املعنوي��ة , أن��ه منظم الس��لوك ودافع 
العمل ومخط��ط النوايا , فضاً عن أنه 
دليل املنعة والشموخ , وغير ذلك كثير. 

في الن��ص , الرأس ال مدبر وال منظم وال 
قادر على حماية اجلس��د , لذا فهو دوران 
فك��رة ألجل اآلخري��ن .. وهن��ا تهجيس 
سياس��ي ذك��ي , معب��راً عن��ه بص��ورة 
جتريدي��ة كوميدية س��وداوية , لها مبرر 
ش��عري مهم , ان تتحول األش��ياء التي 
ال رابط في دالالتها , الى أش��ياء ثقافية 
منتظمة الغايات واملصاغات. 3� جمالية 
االتس��اق نرى , أن من أصع��ب التقنيات 
ف��ي الكتاب��ة ان تخلق اللغ��ة معادلها 
الداللي بتهدمي املنط��ق التقليدي . وفي 
املقاط��ع اعاه ن��وع من ال��دوران املتمرن 
على اإلغواء اللغ��وي , هذا الدوران يعيد 
لاش��تغال اللغ��وي املبس��ط منعت��ه 
وجماليت��ه , فمن كلم��ات قليلة وجمل 
برقية وحموالت )مفارقة( تنفرش امامنا 
قصيدة محملة بالدالالت التأويلية عبر 
التناس��ق الدوراني واالتس��اق االسلوبي 
ألجل ان يفارق القول معهوديته املعنوية 
التقليدي��ة نح��و مس��تجليات الفهم 
املتنام��ي ليرس��م خطى دراما ش��عرية 
قابلة على التبصر واس��تجاب النظائر 
التناصية لتفعيل دور الشعور الشعري 
كش��عر متمم للفه��م والوع��ي العام 
)السياس��ي , االجتماع��ي , الثقافي(. 4 
نشوى بركة اجلسد لعل الشاعرة تدرك 
جيداً بركة الرب الذي وهب اجلس��د كل 
ما حتتويه االنس��انية من معنى ومظهر 
وقيم , ونش��وة وجمال , اشار إليه فرويد 
بكونه نش��وة البيئة بالطبيعة والبشر 
, الش��اعرة تعي انها توزع علينا جس��داً 
شعرياً مهيضاً مهموماً لئا ننسى بأننا 
ب��إزاء مفارقة حضارية , إذ هي من يصير 
تزرع الص��ورة اآلتية : )س��بحان رأس��ي 
يفك��ر بي ويدور في جس��د غيري( أليس 
هي من نعمة وبركة وجمال اجلسد الذي 
يرسم شعوراً من هذا النوع . 5 مستوى 
ال��ا مغالطة ف��ي وعي اجلس��د الوعي 
املعرف��ي واملعلومات��ي مبهمة اجلس��يد 
الامغل��وط بعلميت��ه  الوع��ي  يحت��م 
العاملية , فثم��ة ظلم في العالم احمليط 
بن��ا ينبغ��ي أاّل نغال��ط ذواتن��ا وننبه��ر 
بظرففية االس��تثمار املهني جلس��دانية 
اجلسد , سترينا اياه الشاعرة جناة : الف 

حررتهم الرقاب من االجساد .
* ترى .. أهناك ش��يء سوي نتبعه ونترك 

الشعر؟! ال .. أبداً .. ال ..!

اسماعيل ابراهيم عبد

جناة عبد اهلل في جتاربها الشعرية تنحت 
له��ا ازاحات مبس��توى كائ��ن عاملي يقول 
األشياء الناقصة التي تتكامل شيئيتها 

بتراكم نواقصها .
أقص��د أن اإلزاحة هي الت��ي تؤلف عالم 
القصي��دة لديها , ال التش��كل املظهري 
للجم��ل تام��ة الفائ��دة نحوي��اً باغيا , 
تُرْدَم تلك النواق��ص عبر تاقيها في بؤرة 
الفعل األهم ش��عرياً , أي الصورة بنقص 

اكتمالها .
لنفاد م��ن معن��ى عاملها عب��ر التمهيد 
اآلتي : » االحالة ... فعل لغوي يشير , في 
حال فهمنا ملدلول األلفاظ املس��تعملة , 
الى أفراد أو إلى مقامات عالم ممكن )ميكن 
أن يكون العال��م الذي نعيش فيه ولكنه 

ميكن أن يكون عاملا موصوفاً( » ) (
الط��وال  بقصائده��ا  الش��اعرة  تل��ج 
موضوعات فخمة للدالل��ة على الَنَفس 
املسترس��ل حكائي��اً دون قص لئ��ا يُأثر 
القص عل��ى الفعل القصص��ي ولكنها 
تس��تثمر القص للغاية الش��عرية ذاتها 
, فضاً عن أنها تعن��ى بالتعقيد اجلملي 
الذي يعّد من أكثر املظاهر اللغوية داللة 
عل��ى حرية البث اجلمالي , كأن القصيدة 

دمع ينزل من بني اصابعها ماء خير!
من مظاهر فعلها الش��عري , أنها تهتم 
بالعنون��ة كونها نصاً مراوغ��اً باجتاهني , 
التماهي مع الثيمة واالستقال القيمي 
. كم��ا ان الش��اعرة لعب��ت كثي��راً على 
احملايثة م��ع املأثور مبشاكس��ة واضحة , 
وعل��ى الرغم م��ن أن لهذه االش��تغاالت 
س��ابق من جتارب اآلخري��ن لكنها هنا في 
)هناك ب��ني أصابعي( تتحول الى لقى من 
يراعات يافعة للتآخ��ي النصي والباغي 

دومنا افتعال مضر .
)هناك بني أصابعي( جتربة ثرية , سنتقصى 
شأنها عبر حتليل بعض القصائد لنوفي 

بعض غاياتنا النقدية وحسب اآلتي :
أوالً : نف��ي وجودية املوجودات كأن الوجود 
لعب��ة ميك��ن ان تتش��كل بهيئ��ات مرنة 
املادي��ة لذل��ك  , وكأن االش��ياء  التغي��ر 
الوج��ود هي االخرى تتش��كل على صورة 
مزاج مزاح عن ش��عور صادق لكنه ليس 
فطري��اً , الش��اعرة تبن��ي املكون��ات , ثم 
ته��دم وجوده��ا , ثم تنفي��ه كأن الوجود 

من بين أصابعها ُيتنَزُل البكاُء

لجنة تحكيم البوكر..
تصدر القائمة القصيرة للروايات العربية المرّشحة

أشبهك بيوم صيف .. نصوص من األدب 
اإلنكليزي واألميركي

قراءة في ديوان عمران العبيدي
)وشم لذكرى وجه(

تلج الشاعرة بقصائدها 
الطوال موضوعات فخمة 

للداللة على النََفس 
المسترسل حكائيًا دون 

قص لئال يأثر القص على 
الفعل القصصي ولكنها 

تستثمر القص للغاية 
الشعرية ذاتها , فضاًل 

عن أنها تعنى بالتعقيد 
الجملي الذي يعدّ من 
أكثر المظاهر اللغوية 

داللة على حرية البث 
الجمالي , كأن القصيدة 

دمع ينزل من بين 
اصابعها ماء خير!
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غالف احد االعمال الشعرية لنجاة عبد اهلل

شعر

حكيم نديم الداوودي
                         

الى االديب والروائي العراقي الكبير 
أحمد محمد امني *

ايتها الريح املاجنة،
لَِم .... لم مُتسك بقامة اجلبل!

هي جنمٌة ذاويٌة 
على ماءة مشفى كارولينسكا،

مثخنة بالكتمان
هذي ُصحبة اجلبل،

موشحة باالسى
غريب يرثي بصوت،

 اخلرير أرق اجلفون
ونبأ اخلريف نعٌي موجًع

 لترّجل الذروة
 هو حزن السنونو على وْكره 

يسير جنباً الى جنب االنام 
متوكأ على غّم الَغمام

ذبلته خيوط كتمه املنيع، 
مخفيا أنينه بني نظرة الوداع،

في ظل أيام محنته 
مثله كان مدهشاً،

 حتى في ُسقمه
وطعم شدقه علقٌم

 ِمن ُجرعة األلم
سيحزن ويتالم عليك السنونو

والقرطاس والقلم
باالمس شّد بصمته 

املعهود  حزامه الفضي،

ملوحاً رفيقة دربه،
كاَن َمحظ كذب وَهراء

سعيه نحو ذاك السراب 
كوْصل منال ُحلُم في  بريٍق خاطف
صليل صوته املدوي أضحى سكينٌة

 قشعريرة رفرفت بني رواق االنتظار
هي تشكو خّلوها من اخلُل والصحب

هي وحدها أمسْت نظرة اخيرة ،
فا نظرة تبعْت اختها
حّدثه االجل املسمى،

هو نفاد ترياق اخلُلد،
- يا قمر الغربة –
 متهل ْ! ال ترحل!

وماذا بعَدِك يا بوابة عبث االقدار!
 سوى موّدة في جسد إبداع ُمسجى ،

 با نطق أو ّكّلم
سُيخلد قمرالغربة
رغماً على النسيان،

مع كل بدرٍ في ليالي املنفى،
وهال يَهّل في ذكره، 

الطّيب وال يأفل.. 
 

*الروائي العراقي الكبير أحمد محمد 
امني

 قاص وروائي وناقد عراقي مبدع صدر 
ل��ه العديد م��ن الرواي��ات والقصص 
القصيرة في الع��راق وخارجه، توفي 
قبل ش��هرين اث��ر مرض عض��ال في 
مشفى كارولينس��كا ستوكهولم، 

السويد  )1937�2017(.

سيحزن السنونو

اصدار
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املبحث الرابع
قرار البدء باملفاوضات وتش��كيل الوفدين 

املفاوضني
بع��د ص��دور ق��رار مجل��س األم��ن رق��م 
2007/1790 ورس��الة رئيس مجلس الوزراء 
إلى مجلس األمن في 2007/12/7 ورس��الة 
خارجي��ة الوالي��ات املتح��دة إل��ى مجلس 
األمن واملؤرخة في 10 /2007/12 قرر اجمللس 
السياس��ي في العراق الب��دء باملفاوضات 
مع اجلانب األميركي لغرض سحب القرات 
االميركية م��ن العراق واب��رام اتفاقية بني 
البلدين لهذا الغرض وقد أبلغني الس��يد 
وزير اخلارجية هوشيار زيباري باختيار اجمللس 
السياسي لي لرئاسة اجلانب العراقي في 

تلك املفاوضات .
وق��د أبدي��ت حتفظ��ي ف��ي قب��ول ه��ذه 
املهمة ملعرفت��ي اجليدة باجلو السياس��ي 
العام الس��ائد في الع��راق في ذلك الوقت 
وبش��كوكي ح��ول ع��دم مس��اندة بعض 
اجله��ات السياس��ية ل��ي به��ذه املهم��ة 
القيق��ة واحلساس��ة إال أن الس��يد وزي��ر 
اخلارجي��ة أقنعني ب��أن ه��ذه املهمة تعد 
عمالً وطنياً فيه خدمة كبيرة للعراق واني 
الشخص األكثر أهلية للقيام بهذا الدور، 
وفع��الً ونزوالً عن��د تلك االعتب��ارات قبلت 

القيام بهذه املهمة .

أوالً: تشكيل الوفد العراقي املفاوض
وعل��ى أثر ق��رار اجمللس السياس��ي بالبدء 
باملفاوض��ات وباختياري باإلجم��اع إلدارتها 
أصدر مجل��س ال��وزراء القرار رق��م )145( 
لس��نة 2008 بتخويل الوفد التفاوض مع 
اجلانب االميركي بش��أن اتفاقية الصداقة 
والتع��اون ب��ني الع��راق والوالي��ات املتحدة 

والتالي نصه:
تخ��ول الوفد العراقي املش��كل برئاس��ة 
الدكتور محم��د احلاج حم��ود وكيل وزارة 
اخلارجي��ة للش��ؤون القانوني��ة صالحي��ة 
التف��اوض م��ع اجلان��ب االميركي بش��أن 
اتفاقية الصداق��ة والتعاون بني جمهورية 
الع��راق والوالي��ات املتح��دة االميركي��ة ، 
اس��تناداً إل��ى أح��كام امل��ادة )-80الفقرة 
السادسة( من الدستور،وعلى أثر ذلك صدر 
األمر الديواني املرقم )112( في 2008/4/15 

بتشكيل الوفد على الوجه التالي:
-1الدكتور محمد احلاج حمود /وكيل وزارة 

اخلارجية /كبير املفاوضني.
-2الدكتور فاضل محمد جواد /مستش��ار 

رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
1 - السيد ثامرعباس غضبان /رئيس هيئة 

املستشارين.
4 - الدكتورفريد ياسني /مستشار السيد 

رئيس اجلمهورية /د.عادل عبد املهدي.
5 - السيد محمد صالح يونس/ مستشار 
الس��يد نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة /طارق 

الهاشمي.
6 - الس��يد صفاء الشيخ/ نائب مستشار 

األمن القومي العراقي.
7 - الفري��ق الرك��ن أحمد هاش��م /معاون 

رئيس أركان اجليش .
8 - الس��يد طارق توفيق البل��داوي /وكيل 

وزير الدولة لشؤون األمن الوطني .
9 - الدكتورمحم��د مصطف��ى جمع��ة/
مستش��ار في مكتب الس��يد نائب رئيس 

اجلمهورية /طارق الهاشمي.
10 - السيد ضياء جميل /مفتش عام وزارة 

املالية.
11 - الس��يد عدن��ان عبد خضي��ر الزرفي/

الوكيل املساعد في وزارة الداخلية.
12 -الدكت��ور محم��د ماضي /مستش��ار 

مساعد في مجلس شورى الدولة.
13 - الدكت��ور رياض عبد الرزاق االعظمي/

املستشار القانوني لوزير اخلارجية.
ثم صدر القرار املرقم )120( في 2008/4/23 
بإضافة السيد محمد عبد اهلل احلميمدي 
/وزي��ر مف��وض ف��ي وزارة اخلارجي��ة مقرراً 
للوفد، واقترحت وزارة الدفاع /أمانة الس��ر 
العام بكتابها املرقم 6388 في 2008/4/28 
إضافة الفري��ق الركن صب��اح عجيل داود 
إل��ى الوف��د ،وقدمت وزارة الدولة لش��ؤون 
األمن القوم��ي بكتابها املرق��م 1006 في 
2008/3/9 الل��واء طارق البلداوي ميثلها في 

الوفد.
ثانياً:تشكيل الوفد االميركي املفوض

قدم��ت الس��لطات اخملتصة ف��ي الواليات 
املتحدة ع��ن طريق س��فارتها يفي بغداد 

اسماء الوفد االميركي املفاوض وهم:
1 -................السقير بوب لوفتز.

2 -...............آبي شاسكي.
3 -...............برت ماك كيرك.

4 -................الكونيل ديفيد مور.
5 -.................اليسا سلوتكن.

6 -.................. ستيفن ابستاين.
7 - ................الكسندرا بيرينا.

8 -................ماري ميشيل.
9 -..................كرستو فرينج.

10 -...............شيلي يونغ.

11 -................وليام جونز.

121 -..............ماري دلون .
13 -................كولونيل روكي تايلر.

14 -...................بل موكسلي.
مكان عقد املباحثات :

عقدت املباحثات ب��ني الوفدين املتفاوضني 
ف��ي وزارة اخلارجية . وق��د هيأت الوزارة كل 
التس��هيالت واملتطلبات لتس��هيل عمل 
الوفدي��ن م��ن قاع��ات وأجهزة تس��جيل 
وجميع اخلدمات املطلوبة .وعقدت جلسة 
واح��دة فقط في الس��فارة االميركية في 
بغداد وعدد محدود منها في مكتب رئيس 

مجلس الوزراء .
بداية املفاوضات

عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً 
م��ع كام��ل أعض��اء الوف��د العراق��ي يوم 
2008/3/9، ناق��ش اجملتمع��ون خالله خطة 
املفاوض��ات واملواضي��ع الت��ي حتت��اج إلى 
البحث واالتفاق ،وأن تكون مرجعية الوفد 
الس��يد مجلس الوزراء واجمللس السياسي 

والسيد وزير اخلارجية .
كن��ت أرج��ع إل��ى الس��يد وزي��ر اخلارجية 
هوش��يار زيب��اري ألس��تعني ب��ه ف��ي حل 
.وكان  الوف��د  تواج��ه  الت��ي  اإلش��كاالت 
الس��يد الوزي��ر يخصص وقت��اً كافياً ملثل 
ه��ذه املش��اورات وكان خي��ر ع��ون لتجاوز 
الصعوبات التي تعترض املفاوضات إضافة 
إلى تدخله من وقت ألخر لدى السيد رئيس 

مجلس الوزراء ومع اجمللس السياسي.
عقد االجتم��اع األول بني الوفدين العراقي 
واالميركي بني الوفدين العراقي واألميركي 
في وزارة اخلارجية ي��وم 2008/3/11 .افتتح 
االجتم��اع الدكتورمحم��د احل��اج حم��ود 
رئيس املفاوضني العراقيني .وبعد الترحيب 
بالوف��د االميركي ،تطرق إل��ى أهمية هذه 
للبلدي��ن الصديق��ني لغرض  املفاوض��ات 
إب��رام اتفاقية صداقة وتعاون طويلة األمد 
بني الش��عبني وان العالقة بني البلدين هي 
عالق��ة إس��تراتيجية، وس��تكون  مهمة 
وفدين��ا تنظيم هذه العالقة على أس��س 
س��ليمة،وهي مهم��ة تأريخي��ة ش��رفتنا 
حكومتن��ا للقي��ام بها .وأك��د على رغبة 
احلكومة العراقي��ة القوية في عقد اتفاق 
استراتيجي طويل األمد للتعاون والصداقة 
بني البلدين يش��مل جمي��ع نواحي احلياة 
وفي إطار املصالح املشتركة لكال البلدين 

استناداً ملبدأي السيادة واالستقالل.
وبع��د ذلك حت��دث رئيس الوف��د االميركي 
الس��يد بوب لوفتز مؤكداً على ما جاء في 
حدي��ث رئي��س الوفد العراقي م��ن ان هذا 
الي��وم هو ي��وم تأريخي وأن ام��ام الوفدين 
مهمة تأريخية ،واملطل��وب بناء إطار دائم 
بني الع��راق والواليات املتح��دة االميركية 
قائ��م عل��ى الصداق��ة والتع��اون واحترام 
س��يادة كل دولة .ان التفاوض على اإلطار 
الع��ام ال��ذي ينظ��م العالقات الش��املة 

م��ن النواح��ي السياس��ية واالقتصادي��ة 
اتفاقي��ة  ف��ي  س��يكون  والثقافي��ة 
منفصل��ة عن الش��ؤون املتعلقة بالقوات 
عل��ى  مبادئه��ا  ف��ي  املسلحة،وتس��تند 
إع��الن املبادئ الذي صدر في ش��هر آب بني 
الرئيس االميركي ورئيس ال��وزراء العراقي 
.وطالب أن تقتصر املفاوضات على الوضع 
القانون��ي للق��وات االميركية ف��ي العراق 
.وأك��د أن هذه اللحظة هي حلظة تأريخية 
ألننا س��نتطرق إلى قضاي��ا صعبة تتعلق 
بالسيادة العراقية ،وهذا يعني أن الشعب 
والبرملان العراقي��ني معنيان بتنظيم مثل 
هذه العالق��ة .ان وجود قواتن��ا في العراق 
يتطل��ب تنظي��م وضع هذه الق��وات بإرام 
اتفقاق بني بلدينا . وبني أن الوفد االميركي 
يتطل��ع إل��ى النظر ف��ي مش��اريع تتعلق 

بثالثة مجاالت:
- س��لطة القيام بعمليات عس��كرية في 

داخل العراق.
- القدرة على احتجاز اش��خاص ألس��باب 

تتعلق باألمن .
كيفي��ة التعامل م��ع املتعاقدين مع وزارة 

الدفاع واخلارجية االميركيتني.
أن  واالميرك��ي  العراق��ي  اجلانب��ان  -أك��د 
املفاوضات ستواجه صعوبات جمة ولكن 
حس��ن النية ومب��ادئ الصداق��ة ميكن أن  

تزيل تلك الصعوبات .
بع��د ذل��ك طلب رئي��س الوف��د االميركي 
االجتماع منفرداً مع رئيس الوفد العراقي.

وف��ي ه��ذا االجتم��اع أك��د رئي��س الوفد 
االميركي على أن التعليمات التي لديه من 
الرئيس االميركي تقتصر على املفاوضات 
بش��أن وضع القوات االميركية في العراق 
فأجاب��ه رئي��س املفاوض��ني العراقي��ني أن 
التعليم��ات الت��ي لدي��ه من دول��ة رئيس 

الوزراء واضحة وتؤكد على ما يلي:
للق��وات  القانون��ي  الوض��ع  اتف��اق  -أن 
االميركي��ة هو ج��زء من اتفاقية ش��املة 
تتناول جميع النواحي السياسية واألمنية 

واالقتصادية والثقافية .
-أن جت��ري املفاض��ات على أس��اس مبدأي 
الس��يادة واالستقالل في عاصمة البلدين 

بغداد وواشنطن.
- أن الوف��د العراق��ي يعمل على اس��اس 
وجود حاجة للق��وات االميركية على وفق 
ضوابط وش��روط تتعلق مبوافقة احلكومة 
العراقية وبعمله��ا ، وما يترتب عليها من 
احلصانات واالمتيازات ، وكيفية املوازنة بني 

متطلبات القوانني العراقية واالميركية .
- أما فيما يتعلق بتوجيه الرئيس االميركي 
بشأن اقتصار املفاوضات على اتفاق الوضع 
القانون��ي للقوات االميركي��ة فإن يتطلب 
احلصول على توجيه الس��لطات العراقية 

اخملتصة.
بع��د ذلك عقد الوف��د العراق��ي اجتماعاً 
الس��تعراض م��ا دار في االجتم��اع الثنائي 

ورفع األمر إلى دول��ة رئيس مجلس الوزراء 
. وقد اتفق الوفدان ف��ي اجتماعهما األول 

على إصدار البيان الصحفي التالي:
"انطالق��اً من أواص��ر الصداق��ة والتعاون 
القائمة ب��ني جمهورية الع��راق والواليات 
املتح��دة االميركي��ة ،واس��تناداً إل��ى م��ا 
اتفق عليه ب��ني دولة رئي��س مجلس وزراء 
جمهورية الع��راق وفخامة رئيس الواليات 
املتح��دة االميركي��ة ف��ي إع��الن النواي��ا 
للتعاون والصداقة املؤرخ في 2007/11/26 
ولغ��رض تنظي��م العالق��ة ب��ني الدولتني 
الصديقت��ني عل��ى أس��س س��ليمة بعد 
انته��اء فترة تطبي��ق قرار مجل��س األمن 
رق��م 1790)2007( ف��ي نهاية ه��ذا العام 
وخروج العراق من أحكام الفصل الس��ابع 
من ميثاق األمم املتح��دة .فقد بدأ الطرفان 
هذا اليوم احلادي عش��ر م��ن آذار 2008 في 
مق��ر وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة مباحثات 
بني وفدي��ن ميثالن بلدين كاملي الس��يادة 
واالس��تقالل لغ��رض إبرام اتفاقي��ة دولية 
للتع��اون والصداقة طويل��ة األمد بينهما 
تق��وم عل��ى أس��اس املصالح املش��تركة 

واالحترام املتبادل لسيادة كل منهما.
وستس��تمر ه��ذه املفاوض��ات إل��ى حني 
االنته��اء م��ن وض��ع نص��وص االتفاقي��ة 

املنشودة خالل صيف هذا العام 2008.
عق��د الوفد العراق��ي بعد ذل��ك اجتماعاً 
تش��كيل  في��ه  ق��رر  منف��رداً  تنظيمي��اً 
الوف��د  ضم��ن  تعم��الن  مجموعت��ني 
بالقضاي��ا  املعني��ة  هما:اجملموع��ة 
العس��كرية واالمني��ة ،واجملموع��ة الثانية 
املعنية باجلوانب األخرى من االتفاقية وفي 
اجتماع الوفد ي��وم 2008/3/22 ، مت االتفاق 
على االس��تعانة بالعدد ال��الزم من اخلبراء 
واخملتصني الذين يختارهم الوفد ملساعدته 
بالرأي بشأن األمور الفنية اخلتلفة .واتفق 
اجملتمع��ون عل��ى التركيز عن��د االجتماع 
مع الوفد االميركي عل��ى اإلصدار على أن 
التفاوض يجب أن يرتكز على إبرام اتفاقية 
شاملة ،وأن اتفاق الوجود القانوني للقوات 
املس��لحة يكون من ضمن تلك االتفاقية 
وعن��د ع��دم موافق��ة اجلان��ب االميرك��ي 
فسنوقف التفاوض للحصول على توجيه 

محدد.
وفي االجتماع الثان��ي للوفدين الذي عقد 
يوم 2008/3/23 تركز النقاش حول أسلوب 
التف��اوض وه��ل س��يكون عل��ى وثيق��ة 
واحدة ش��املة كما يري��د اجلانب العراقي 
أم وثيقت��ني منفصلتني كم��ا يريد اجلانب 
االميركي وبعد نق��اش طويل طلب الوفد 
العراق��ي تأجي��ل االجتماع لي��وم أو يومني 

ألخذ التوجيهات من احلكومة العراقية.
وبعد التش��اور مع الس��يد رئيس مجلس 
ال��وزراء أصب��ح األمر واضحاً م��ن أن هناك 
اتفاقيتني ، واحدة تتعلق بس��حب القوات 
االميركي��ة م��ن الع��راق والثاني��ة تتعلق 

باإلطار األستراتيجي للعالقات بني البلدين 
.وأن مهمة هذا الوف��د تقتصر على بحث 

اتفاقية سحب القوات فقط.
وس��يقوم وف��د آخ��ر بالتفاوض م��ع وفد 
أميركي لبحث موض��وع االتفاقية طويلة 
األمد.وقد تشكل الوفد العراقي ملباحثات 
هذه االتفاقية برئاسة السيد برهم صالح 
نائب رئيس الوزراء والسيد هوشيار زيباري 
وزي��ر اخلارجي��ة وأخرين ،م��ن بينهم رئيس 
الوف��د املفاوض حول س��حب القوات، وقد 
سارت املفاوضات حول االتفاقيتني بصورة 
منفصل��ة وف��ي الفترة نفس��ه.أما الوفد 
االميركي فقد تش��كل برئاس��ة السفير 
رايان كروكر وعضوي��ة عدد من املفاوضني 

عينتهم احلكومة االميركية.
املبحث الثاني

املشروع األول لالتفاق
ق��دم الوفد االميركي نصا كامال ملش��روع 
االتفاقي��ة حول س��حب الق��وات والتالي 

نصه:
)الديباجية : أن الواليات التحدة االميركية 
وجمهورية العراق ، ويشار لهما مجتمعني 
فيم��ا بعد بعبارة "الطرفني" ويش��ار لكل 
منهم��ا عل��ى حدة بعب��ارة :الط��رف" قد 

اتفقا كما يلي:
أوالً: اجملال والغرض

يح��دد ه��ذا االتف��اق األحكام والش��روط 
األساسية التي تنظم وجود قوات الواليات 
املتحدة في أراضي العراق والنشاط املتفق 
عليه ال��ذي تقوم به الق��وات في األراضي 
العراقي��ة ،كما يحدد األحكام والش��روط 
األساس��ية التي تنظم في حاالت معينة 
م��ع  التعاقدي��ن  ومبين��ة طية،أنش��طة 
الوالي��ات املتح��دة واملوظف��ني العامل��ني 
لديه��م ف��ي أراض��ي العراق تش��مل هذه 
:العملي��ات  عليه��ا  املتف��ق  االنش��طه 
والتدري��ب والعب��ور)أو الترانزي��ت( والدعم 
والنش��اط املتصل بالدعم ، وتوفيرالوقود 
للطائ��رات ،وصيان��ة الس��يارات وال��زوارق 
والطائ��رات ، وتوفي��ر األماك��ن املناس��بة 
لسكن املوظفني وعملهم ، و)توفير( سبل 
االتصاالت ، وس��بل توصي��ل ونقل القوات 
وامل��واد وتلبي��ة غي��ر ذلك من األغ��راض أو 
)تأدي��ة( غير ذل��ك من األنش��طة التي قد 
يتم االتفاق عليها . تنوي الواليات املتحدة 
االميركي��ة وجمهوري��ة الع��راق أن تكون 
التصاري��ح ال��واردة في املرفق��ات تصاريح 
مؤقتة وينوي الطرفان أن يظل هذا االتفاق 
واملالح��ق املرفقة به س��نداً وراف��داً لدوام 
العالق��ة الدفاعية واألمني��ة بني الطرفني 
عندما تنتهي الفترة االنتقالية في العراق 
وينحقق الس��الم في��ه ، وال يش��مل ذلك 

املرفقات امللحقة باالتفاق .
ثانياً: تعريف املصطلحات

1 - تعن��ي عبارة " املنش��آت واملس��احات 
واملس��احات  "املنش��آت  عليه��ا  املتف��ق 

اململوك��ة للحكوم��ة في أراض��ي العراق 
وال��وارد ذكره��ا ف��ي امللحق أ، كم��ا تعني 
غيرها من املنشآت واملس��احات اململوكة 
للحكومة في أراض��ي العراق التي قديتم 
توفيرها في املس��تقبل إلى  قوات الواليات 
املتح��دة لغرض اس��تعمالها وفق��اً ملا مت 

االتفاق عليه بصورة متبادلة.
2 - تعني عب��ارة "قوات الوالي��ات املتحدة 
" الكيان الذي يتضم��ن العناصر املنتمية 
للقوات ، كما تعني العنصر املدني وجميع 
املمتل��كات واألجه��زة وامل��واد التي تخص 
القوات االميركية والتي كون موجودة في 

أراضي العراق.
3 - تعني عبارة عنصر منتمي إلى القوات 
أي ش��خص ينتمي إلى القوات املس��لحة 
للوالي��ات  اجلوي��ة  أو  البحري��ة  أو  البري��ة 

املتحدة.
4 - تعني عبارة" أحد أفراد العنصراملدني" 
الدف��اع  وزارة  ل��دى  يعم��ل  ش��خص  أي 
االميركية دون أن يكون منتمباً إلى القوات 
، ومع ذلك ، ال تعني هذه العبارة األشخاص 
الذي��ن يقيمون ع��ادة في الع��راق .وتعني 
العبارة، عالوة على ذلك، األشخاص الذين 
يحملون اجلنسية االميركية أو األشخاص 
املقيمني عادة في الواليات املتحدة والذين 
يعمل��ون ل��دى منظمات غي��ر جتارية وغير 
عراقي��ة ويرافقون ق��وات الواليات املتحدة 
ف��ي أراضي الع��راق لغرض واح��د ،أال وهو 
املساهمة في توفير الرعاية لهذه القوات 
أو احلفاظ على ال��روح املعنوية ألفرادها أو 

تقدمي اخلدمات الثقافية لهم.
5 - تعن��ي عب��ارة " الوكي��ل التنفي��ذي" 
بالنسبة إلى الواليات املتحدة وزارة الدفاع 
االميركية ،أما بالنسبة إلى العراق ، فتعني 
العب��ارة وزارة الدفاع )العراقية(ويتولى كل 
من الوكيلني التنفي��ذي نيابة عن الطرف 
الذي ينتس��ب إليه،القي��ام مبهام االتصال 

الرئيسة لغرض تنفيذ هذا االتفاق.
6 - تعن��ي عبارة "املتعاق��دون مع الواليات 
املتح��دة" وعب��ارة " املوظف��ون العاملون 
ل��دى املتعاقدي��ن م��ع الوالي��ات املتح��دة 
املش��روعة  الكيان��ات  أو  األش��خاص   "
غيرالعراقية وموظفيه��م الذين يحملون 
جنس��ية الواليات املتحدة أو جنسية بلد 
آخ��ر ثالث،ويكونون موجودين ف��ي العراق 
لغرض تقدمي السلع واخلدمات وفي العراق 
إلى ق��وات الوالي��ات املتح��دة أو نيابة عن 
ذلك تل��ك القوات .وذل��ك مبوجب عقد مع 
ق��وات الواليات املتحدة أو عقد من الباطن 
لصال��ح هذه الق��وات ومع ذل��ك ال تعني 
هات��ني العبارت��ني األش��خاص أو الكيانات 
املشروعة املقيمة عادة في أراضي العراق.

ثالثاً:امتالك املمتلكات
1 - ميتلك العراق جميع املباني واإلنشاءات 
والتش��ييدات التي مت جتميعه��ا وتثبيتها 
عل��ى ت��راب املنش��آت واملس��احات املتفق 

عليه��ا والت��ي ال يج��وز نقلها إل��ى موقع 
آخر، مب��ا في ذلك م��ا يتم تش��ييده منها 
أو اس��تعماله أو تغيي��ره  أوحتس��ينه من 
قبل ق��وات الواليات املتح��دة .يجوزلقوات 
الواليات املتحدة تعدي��ل مثل هذه املباني 
واإلنشاءات واس��تعمالها حصراً إلى حني 

تنتهي حاجتها الستعمالها .
2 - تعيد قوات الواليات املتحدة إلى العراق 
أية منش��أة أو مس��احة في العراق متفق 
عليها ،أو أي جزء من مثل هذه املنش��أة أو 
املساحة،مبا في ذلك أي من املباني القائمة 
عليها والتي قامت قوات الواليات املتحدة 
بتثبيته��ا وجتميعها عليه��ا ،وذلك بعد أن 
تكون حاجة هذه الق��وات إلى أي من تلك 
املنش��آت واملس��احات قد انتهت .وتسلم 
تل��ك املمتلكات إلى الع��راق خالية من أي 
دي��ون أو أعب��اء أو تكالي��ف عقارية.تق��وم 
الوالي��ات املتح��دة دوري��اً باملراجع��ة على 
حاجته��ا ال��ى اس��تعمال هذه املنش��آت 
واملساحات لغرض إعادتها إلى العراق بعد 
انتهاء احلاجة لها.وفي هذا الصدد ،يتشاور 
الطرفان أوالكيالن التنفيذيان حول شروط 
إعادة املنشأة أو املساحة املتفق عليها ،مبا 
ف��ي ذلك التعويض عن أية قيمة قد تكون 
متبقي��ة مل��ا مت إج��راؤه عليها م��ن أعمال 

التحسني أوالتشييد.
املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات  حتتف��ظ   -  3
واملتعاق��دون مع الوالي��ات املتحدة مبلكية 
جمي��ع املع��دات وامل��واد وامل��ؤن واملبان��ي 
املنقولة وغيرها من األصول املنقولة التي 
قام��وا بتش��ييدها أو احلص��ول عليها في 
أراضي العراق، أو تلك التي اس��توردوهاإلى 

العراق فيما يتعلق بهذا االتفاق.
رابع��اً: اس��تعمال املنش��آت واملس��احات 

املتفق عليها
1 - م��ع مراع��اة كام��ل االحترام لس��يادة 
العراق،وف��ي إط��ار قي��ام الطرف��ني بأخذ 
وجه��ات نظ��ر بعضهم��ا البع��ض بعني 
االعتبار،يصرح الع��راق مبوجب هذا االتفاق 
لق��وات الواليات املتح��دة واملتعاقدين مع 
الوالي��ات املتحدة واملوظفني العاملني لدى 
هؤالء املتعاقدين واألش��خاص أو الكيانات 
األخرى ، حس��بما يتف��ق علي��ه الطرفان 
،بالوصول الى املنش��آت واملساحات املتفق 

عليهاواستعمالها.
2 -ويصرح العراق مبوجب هذا االتفاق لقوات 
الواليات املتحدة بأن متارس داخل املنش��أت 
واملس��احات املتفق عليه��ا جميع احلقوق 
والس��لطات التي تكون ضرورية لتأسيس 
أو استعمال هذه املنشآت أو لتشغيلها أو 
الدفاع عنها أو الس��يطرة عليها،ويشمل 
ذلك حق الشروع في إقامة أعمال إنشائية 
جديدة.ويجوز لق��وات الواليات املتحدة أن 
تنفذ مثل هذه االعمال اإلنشائية املصرح 
به��ا بالعمل مع عناصر منتمية إلى قوات 
الوالي��ات املتحدة ومع أفراد العنصر املدني 
،كما يجوز لها تنفيذ هذه االعمال مبوجب 

عقد.
-3 ويص��رح الع��راق مبوج��ب ه��ذا االتفاق 
لق��وات الوالي��ات املتحدة ب��أن تتولى هي 
السيطرة على دخول املنشآت واملساحات 
املتفق عليها والتي مت توفيرها الس��تعمال 
ق��وات الوالي��ات املتح��دة وحده��ا ،كم��ا 
يصرح لق��وات الواليات املتح��دة بأن تقوم 
بتنسيق دخول املنشآت واملساحات املتفق 
عليها الستعمال الطرفني مع السلطات 
العراقية،وذل��ك ألغراض الس��المة واألمن 
.ويصرح لق��وات الوالي��ات املتحدة مبوجب 
هذا االتفاق ممارس��ة ما يلزم من األنشطة 
بالقرب من كل من املنش��آت واملس��احات 
املتفق عليها من أجل تأمني تلك املنشآت 

واملساحات.
-4 يوفرالعراق إلى ق��وات الواليات املتحدة 
جميع املنشآت واملس��احات املتفق عليها 
دون أن يتلق��ي مقاب��ل ذل��ك أي إيج��ار أو 
عل��ى  ذل��ك  متش��ابهة،وينطبق  رس��وم 
املنشآت واملساحات التي تستخدم بصورة 
مش��تركة من قيل قوات الواليات املتحدة 

وقوات العراق.
املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات  تتحم��ل   5-
مس��ؤولية تكاليف األعمال اإلنش��ائية 
والتطويرالت��ي تق��وم ه��ي بها،وتتحمل 
كذلك تكاليف تنفيذ العمليات والصيانة 
في املنش��آت واملس��احات املتفق عليها   
والت��ي مت توفيره��ا إليه��ا الس��تعمالها 
ه��ي وحدها ،م��ا لم يت��م االتف��اق على 
خ��الف ذلك.أما تكاليف أعمال اإلنش��اء 
والتش��ييد والتطوير وتنفي��ذ العمليات 
وأعمال الصيانة في املنشآت واملساحات 
املتفق عليها والتي مت توفيرها الستخدام 
الطرفني بصورة مشتركة ،أو لالستعمال 
املش��ترك من قبل قوات الواليات املتحدة 
وقوات الع��راق أو كيانات أخرى ،فيتحمل 
الطرفان مسؤولية هذه التكاليف، على 
أس��اس نس��بة اس��تعمال كل منهم��ا 
لها،ما لم يتم االتفاق بينهما على خالف 

ذلك.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
ــروط  ــن الش ــة للوصول الى احس ــة والعاملي احمللي

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 9

"د. محمد الحاج حمود" كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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بغداد - الصباح الجديد: 

تواصلت جناحات مستشفى ابن الهيثم 
التعليم��ي للعيون التاب��ع لدائرة صحة 
الرصاف��ة ف��ي بغ��داد م��ن خ��ال اجراء 
العملي��ات اجلراحي��ة املمي��زة واملعقدة 
ضمن هذا التخصص الطبي الدقيق، اذ 
كش��ف الدكتور عمار فؤاد عيس��ى عن 
جن��اح فريق متخصص في ط��ب العيون 
من اجراء عملية جراحية دقيقة تصنف 
فوق الكبرى ملريضة عشرينية تعاني من 
القرني��ة اخملروطية وتلف ف��ي أحد أجزاء 
القرنية مما س��بب لها مشكات معقدة 

في النظر.
 وأوض��ح رئيس الفريق الطب��ي الدكتور 
صهي��ب أحمد محم��ود اختصاص طب 
وجراح��ة العيون : انه بع��د اكمال اجراء 
الفحوصات الطبية والس��ريرية ونتائج 
الفحوص��ات الس��اندة االخ��رى والت��ي 
اس��تدعت اجراء تداخل جراحي مت خاله 
تبدي��ل اجل��زء التال��ف م��ن القرنية في 
املقدم��ة مب��ا يش��مل %90 م��ن القرنية 
االمامي  الطائ��ي  النس��يج  بضمنه��ا 
واحلش��وي وت��رك البطانة وه��ذا ما يزيد 
من فرص النجاح ويضعف نسب الرفض 
كما يحسن من أداء القرنية املزروعة في 
جس��م املريضة ، الفتاً الى أن ، العملية 
استغرقت زهاء الساعة الواحدة تكللت 
بالنجاح التام مبس��اعدة الفريق الطبي 
وم��اك  التخدير والتمري��ض املتميز في 

صال��ة العملي��ات حيث تنع��م املريضة 
بصحة عينية جيدة وقد حتسن مستوى 

الرؤية لديها بنحو كبير .
واس��تدرك محم��ود: أن ه��ذا الن��وع من 
العمليات املعقدة يحتاج إلى دقة وتركيز 
ع��اٍل ، مؤكًدا أن نس��ب جناحها مرتفعة 
، الس��يما في مستش��فى اب��ن الهيثم 

الطبي��ة  األجه��زة  المتاك��ه  للعي��ون 
احلديث��ة واملتطورة مع وج��ود نخبة من 
أمه��ر اجلراح��ن مم��ن يتمتع��ون باخلبرة 
الواس��عة والكف��اءة العالية ضمن هذا 

التخصص الطبي الدقيق .
 وأض��اف: أن املستش��فى ش��هدت منذ 
قراب��ة العام الواح��د اج��راء اول عملية 

جراحية من ه��ذا النوع تزامنا مع وصول 
أح��د الف��رق الطبي��ة االجنبي��ة ضمن 
برنام��ج االس��تقدام بدي��ا ع��ن اإلخاء 
الطب��ي وال��ذي اعتمدت��ه وزارة الصحة 

والبيئة في اآلونة األخيرة.
م��ن جان��ب اخر ب��ن مدير املستش��فى 
الدكت��ور عم��ار فؤاد عيس��ى ع��ن اجناز 

)11283( فحص��ا مختبري��ا خال ش��هر 
كانون الثاني من العام احلالي، مشيراً ان 
تلك الفحوصات يتم إجراؤها داخل وحدة 
اخملتب��ر في املستش��فى بأحدث األجهزة 
اخملتبرية حتت إش��راف م��اك متخصص 

ذي كفاءة وخبرة عالية.
وأشار إلى دقة وسرعة نتائج الفحوصات 
اذ أك��د اجناز قراب��ة 150 إلى 200 فحص 
مختب��ري يومياً لكا اجلنس��ن بش��تى 

األعمار.
وأوضح مسؤول وحدة اخملتبر بكتريولوجي 
قاس��م محم��د التميم��ي: ان مجموع 
الفحوص��ات تنوعت بحس��ب ما جاءت 
به اإلحصائيات الرس��مية املسجلة في 
املستش��فى بواق��ع )11209( فحوصات 
صباحية أما املسائية منها فكانت )74( 

فحصا.
 واض��اف التميمي ان تل��ك الفحوصات 
توزع��ت ما ب��ن 1665 كيميائي��ة، 3600 
فيروس��ات، 5220 أم��راض دم، 405 إحياء 
مجهرية، 285 مس��حات عمليات، فيما 
بلغ عدد الفحوصات املتنوعة 43 فحصاً 

مختبريًا.
مختب��رات  ان  ال��ى  التميم��ي  ولف��ت 
مستش��فى اب��ن الهيثم للعي��ون تعد 
واح��دة م��ن أح��دث اخملتب��رات الصحية 
وأكثرها تطوراً على مس��توى العاصمة 
بغداد حيث تض��م مجموعة من أحدث 
األجه��زة اخملتبري��ة ومن مناش��ئ عاملية 
رصينة، فضاً عم��ا متتلكه من ماكات 
صحي��ة متدربة ومهيئ��ة للعمل ضمن 

هذا التخصص الدقيق.

متابعة الصباح الجديد: 
كش��فت دراس��ة طبي��ة أن تن��اول ش��اي 
الفواك��ه واملش��روبات الت��ي ال حتتوي على 
س��كر بن الوجبات ميك��ن أن تضاعف ألحد 

عشر مرة من عملية تآكل األسنان.
كما حذرت الدراس��ة، التي أعدها فريق من 
جامع��ة كينز كوليدج ف��ي لندن، من تناول 
املقرمشات اململحة أو تلك املطعمة باخلل 
خاص��ة وأنها من األطعمة التي حتتوي على 
مستويات عالية من األحماض التي ميكن أن 

تضاعف من عملية نخر األسنان.
ونبه��ت من أن تناول املش��روبات احلمضية، 
مثل ش��اي الفواكه أو الليمون مع املاء بن 

الوجب��ات يعد واحدا من أكث��ر اآلثار الضارة 
على بنية األسنان.

وتعد هذه العادات الغذائية من األمور التي 
تزيد من تآكل األس��نان بنحو كبير، مقارنة 
باس��تهاك ه��ذه املش��روبات م��ع وجبات 
الطع��ام، والت��ي ميكن أن يقل��ل ضررها إلى 

النصف في حال تناولها بن الوجبات.
ولفتت الدراس��ة الى أن أطباء األسنان يرون 
أع��دادًا متزايدة م��ن املرضى الذي��ن يعانون 
من تآكل األس��نان، والتي قد تكون مرتبطة 
بتغيي��ر أمن��اط األكل، مث��ل زي��ادة الوجبات 
اخلفيف��ة ل��دى األطف��ال والبالغ��ن عل��ى 

السواء.

متابعة الصباح الجديد:
كشف علماء من املركز الطبي جلامعة 
كولومبي��ا، إن ارتداء املابس اجلديدة من 
دون غس��لها، ميكن أن ي��ؤدي إلى تهيج 
اجلل��د أو اجل��رب أو القم��ل أو اإلصاب��ة 

بالفطريات.
وقال أس��تاذ األمراض اجللدية في املركز 
الت��ي  »الثي��اب  أن  بيلس��يتو،  دونال��د 
نش��تريها م��ن املتجر معرض��ة للكثير 

م��ن التل��وث، نتيجة ارتدائه��ا وجتريبها 
من قبل ش��خص آخر رمبا أراد ش��راءها 
في وقت س��ابق، وميكن أن يكون مصابا 

باجلرب أو القمل«.
وأوضح��ت طبيب��ة األم��راض اجللدي��ة، 
ليندس��ي ب��وردون، م��ن املرك��ز الطبي 
»غس��ل  إن  كولومبي��ا،  جامع��ة  ف��ي 
املاب��س اجلديدة قب��ل ارتدائها، أمر بالغ 

األهمية«.

وتكمن خطورة املواد الكيميائية مبركب 
في  استعماله  املش��اع  الفورمالدهيد، 
املابس ملنع العفن، واحلفاظ على املابس 
خالية من التجاعيد، وتسبب هذه املواد 
ردود فعل شديدة، مثل األكزميا اجللدية.

كما ميكن أن تس��بب األصب��اغ املوجود 
في املابس، نوعا من احلساسية. وميكن 
جتنب معظم هذه املشكات بسهولة، 

عن طريق غسل املابس قبل ارتدائها.

من اجل اسنان سليمة ارتداء الثياب الجديدة قبل غسلها 
يسبب أمراضا خطيرة

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com
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نجاح عملية معقدة لعيون مريضة عشرينية
في مستشفى ابن الهيثم

معرض تشكيلي لحيدر الالمي في بيروت
  ينظ��م الفنان التش��كيلي العراقي، حي��در الامي، 
معرضه الشخصي الس��ادس في لبنان يوم األول من 
ش��هر آذار بعنوان »منمنمات«، وذلك ف��ي قاعة زمان 

بيروت في العاصمة اللبنانية. 
وق��ال الامي ل��� »الصب��اح اجلديد« يش��هد املعرض 
التشكيلي 30 عماً يحاكي املوروث العراقي واحلداثة 
والتكعيب��ي، وذكر ان��ه قام بأعداد لوحات تش��ير إلى 

املهن واحلرف العراقية االصيلة.
واضاف: س��بق ان أقمت خمس��ة معارض، ركزت على 
الفلكل��ور العراق��ي االصيل، وض��رورة االعتناء به من 

املسؤولن، واالهتمام باملرأة العراقية ودعمها.
واوضح انه تأثر بلوحات الفنان خالد جبر قبل ان يدرس 
الفن أكادمييا وتتلمذ حتت اشراف العديد من االساتذة 

املتخصصن بينهم الراحل حسن عبد علوان.

متحف شخصي يضم تحفًا 
من الحرب العالمية األولى

في من��زل تضمه منطق��ة احلمدانية جنوَب ش��رقي 
املوصل، ينتقل بك الزمُن الى ماض يعود ملئات السنن 
, والس��بُب ما يضُمُه هذا املكاُن من حتف وقطٍع نادرٍة 
يعودُ قس��ٌم منها الى مخلفات احلرب العاملية األولى، 

قام بجمعها نصير منذ سنوات.
فك��رُة نصير ف��ي جمع ه��ذه التحف التي متث��ل تراثاً 
شعبياً وتاريخيا تعد رائدة في مضمونها , فهو يحاول 
إنش��اَء متح��ف يختُص به��ذا النوِع م��ن املعروضات 

الفريدة والنادرة.
العدي��ُد م��ن املهتمن ي��زورون هذا املتح��َف الصغير 

بانتظام لغرِض االطاع على ما يحتويه.
وبالرغ��م من أن فك��رَة نصير أخذت تاق��ي صعوباٍت 
بعد أن ضاق متحُف�ُه الصغير بكم معروضاته , إال أن 
محاوالتِِه مس��تمرة إليجاد بنايٍة بديلٍة تستوعُب هذا 
الع��ددَ من التحف لعرِضها بنح��و منظٍم ليكون أوَل 

متحٍف يفتُح أبوابه في العراق مببادرة ذاتية.

مسرح الرافدين: موسم 
فني متنوع لعام 2018

تس��تعد دائرة الس��ينما واملس��رح إلقام��ة فعاليات 
فني��ة متنوعة تس��تهدف ذائق��ة العائل��ة العراقية 
بدأ م��ن 10 أذار املقبل ضمن موس��مها الفني اجلديد 
له��ذا العام على خش��بة مس��رح الرافدين،وتتضمن 
عروضاً مس��رحية وحفات غنائية وموسيقية نصف 
ش��هرية يحييها جنوم الطرب العراق��ي األصيل وعدد 
م��ن العازفن  ضم��ن اجلدولة الفنية اخلاصة مبس��رح 

الرافدين .
صرح بذلك للموقع الرسمي لدائرة السينما واملسرح 
اخمل��رج ابراهيم حن��ون مدير مس��رح الرافدين مؤكدا، 
اس��تكمال اع��داد منهاج فني ومس��رحي لألش��هر 
املقبل��ة من هذا العام من اجل حتريك واقع العمل في 
مس��رح الرافدي��ن وجعله ضاجا بأمس��ياته الغنائية 
واملوس��يقية ذات النكه��ة العراقية، س��يما اخلاصة 
باملوروث الغنائي واملوسيقي اجلميل وبأصوات مطربن 
عراقين وعازفن الستقطاب اجلمهور العراقي الذواق 

للطرب واملوسيقى.

تب��دأ قصة مسلس��ل س��الي الكرتوني 
لبطلة القصة س��الي وه��ي فتاة ذكية 
للغاي��ة لكنه��ا تع��رف م��رارة العال��م 
احلقيقي القاسي بعد رحيل والديها عن 
العالم إل��ى العالم اآلخ��ر، واجهت هذه 
الطفل��ة العديد م��ن الصعوبات إال أنها 
التصدي لصعوبات  استطاعت بذكائها 
احلي��اة التي واجهتها ب��كل ما أوتيت من 
ع��زم وقوة، ووق��وف أصدقائه��ا بجانبها 
خ��ال مقابلته��ا له��م بالصدف��ة ف��ي 

طريقها باحلياة.
تواجه س��الي العديد من الصعوبات في 
مدرستها الداخلية من صاحبة السكن 
اآلنس��ة منش��ن ، وه��ي م��رأة قاس��ية 
القل��ب وال يجذبها ش��يء س��وى املال ، 
فق��د كان��ت مهتمة بس��الي حتى وفاة 
والديها ، وحتولت معاملتها من احلس��نة 
إل��ى الس��يئة ، وجعلته��ا خادمة لبقية 

الطالبات .
وواجهت س��الي األشخاص اجليدين مثل 
اآلنس��ة إمييلي��ا وه��ي األخ��ت الصغرى 
لآلنس��ة منش��ن ، إال أنها تختلف عنها 
وعك��س أخته��ا الكب��رى ، فق��د كانت 
إنس��انة رقيق��ة وطيبة القل��ب إال أنها 
ليس��ت ممنوح��ة أي س��لطة ف��ي اتخاذ 
الق��رارات أو حتى الق��درة على االعتراض 

على أي قرار .
واملفاجأة هنا أن قصة س��الي هي قصة 
حقيقية واسمها في احلقيقة هي “سارا 
كري��و” ، وهي من أب هندي وأم فرنس��ية 
، وه��ي فتاة غني��ة لدرجة كبي��رة حيث 
ميكنها أن تدفع ديون دولة ، درس��ت سارا 
كريو في بريطانيا وعندما كبرت في نحو 
عام 1885 ، مات والدها بحمى شديدة إال 
أن احملام��ي كان قد أخبره��ا أن والدها قد 
أعلن إفاس��ه ، مما جعل مديرة املدرس��ة 
تس��تخدمها كخادمة لباقي الطالبات . 
وفي ع��ام 1888 نقلت قصة س��ارا كريو 
إلى الكاتبة فرانس��يس هودسون برنيت 
لتحولها إل��ى رواية بعنوان س��ارا كريو، 
حت��ى مت إع��ادة صياغتها في ع��ام 1905 
بعنوان: األميرة الصغي��رة، التي حولتها 
بعد ذلك إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان 
“س��الي”، وقد القى املسلسل الكثير من 

اإلقبال وحقق صدى كبير.

عمق إنساني
مسلس��ل س��الي الكرتون��ي، ياباني من 
فصيل��ة االنيميش��ن، وه��و مسلس��ل 

جذاب لكل من الكبار والصغار وذو عمق 
إنس��اني كبير.  الش��خصية الرئيس��ة 
لهذا املسلس��ل هي الطفلة التي تدعى 

“سالي” 
اس��م س��الي ه��و اس��م الش��خصية 
الرئيسة للمسلسل الكرتوني  وهو اسم 
عربي، واملسلس��ل، مقتبس كما اش��رنا 
من الرواية الشهيرة للكاتبة فرانسيس 
هودس��ون برني��ت والت��ي تع��رف باللغة 
 Frances Hodgson“ اإلجنليزي��ة بإس��م
 A(  ، الصغي��رة”  “األمي��رة  أو   ،”Burnett
Little Princess( وهو بنفس اسم الفتاة 

املوجودة في الرواية “سارة”. وانتجته في 
عام 1985 شركة نيبون أنيميشن.  

متت دبلجته مسلسل س��الي الكرتوني 
إل��ى اللغ��ة األملاني��ة واللغ��ة الفرني��ة 
الفرنس��ية، إضافة إلى اللغ��ة العربية. 
وه��و واحد م��ن املسلس��ات الكرتونية 
املدبلجة الناجحة ج��داً، وذلك الحتوائه 
على فكرة عميقة ج��داً وهي في انتقال 
اإلنس��ان من مرحلة الغنى إلى الفقر مبا 
ال يعن��ي نهاية العال��م وأن اإلميان واألمل 
هما القادرين على حتويل أس��وأ الظروف 

إلى أجملها.

هل   مسلسل » سالي » الكرتوني قصة حقيقة؟  

ملونشريط
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تراثيات

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: لديك قدرة كبيرة على اقناع اآلخرين 
بوجهة نظ��رك اليوم، وعلي��ك أن تكون أكثر 
ق��وة وأن تع��رف كيف حتم��ي مصلحتك في 
العم��ل عاطفياً: حتت��اج إلى االنع��زال قلياً 

واالبتعاد عن الصخب.

مهني��اً: يب��دو أن��ك تش��عر بي��وم م��ن عدم 
االس��تقرار ومع ذلك جتد هدفك يتحقق، مع 
أن التق��دم ال��ذي قد حت��رزه قد يك��ون بطيئاً 
عاطفياً: ال تبحث ع��ن فرض إرادتك أو إظهار 

قوتك على الشريك وأّجل املبادرات.

مهنياً: ق��د تطرأ بعض املش��كات املالية أو 
الهواجس، ال تُقدم على عمل مرجتل، وحافظ 
عل��ى افكارك وآرائك في ه��ذا اليوم عاطفياً: 
إمنح احلبيب فرص��ة جديدة لتنجح عاقتك 

به وكي تكون منصفا مع نفسك ومعه.

مهنياً: حاذر اخليب��ة وال تتطرف في مواقفك 
كثي��راً، قد يرت��د األمر عليك س��لباً عاطفياً: 
تس��تقبل ش��ريكاً جديداً في دائرة عاقاتك، 
لكن احل��ب القدمي يبقى تأثيره كبيراً فيك امنا 

انتبه فقد يكون اجلديد افضل لك.

مهنياً: حاذر مشكات أواضطراباً على صعيد 
الش��راكة، وحاذر التصرف بفوضى لئا تولد 
املتاع��ب ويكون عمل��ك با ج��دوى عاطفياً: 
جتّنب اخلافات والعدائي��ة والكام اجلارح مع 

الشريك

مهنيا ستصادف عدة مشكات مع زميل لك 
في العمل حاول ان تكون هادئا وال تتوتر وتكون 
ردة فعلك مبالغ بها عاطفيا : س��ياتيك خبر 
من احلبيب يزيل عنك اي هم ويرجعك الى اول 

لقاء بينكما وتشعر بالسعادة الغامرة.

مهنياً: يحالفك احلظ، أو تؤدي دوراً مهماً في 
جم��ع الش��مل، أو تقريب وجه��ات النظر، أو 
التخفي��ف من أعباء بع��ض الزماء عاطفياً: 
تنطل��ق في ع��دة اجتاه��ات، وتس��ّوي أمورك 

العاطفية.

مناس��بة  اجلي��دة  العم��ل  أج��واء  مهني��اً: 
لتحركات��ك وأف��كارك، به��دف التمك��ن من 
إجن��از األعم��ال املطلوبة منك بج��دارة وجناح 
عاطفياً: انش��غال احلبيب هذا اليوم ال يعني 

أنه ال يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه.

مهنياً: إذا كنت تبحث عن الفرص املناس��بة، 
فق��د حان الوقت لتحقيق ذل��ك، لكن عليك 
مة إليك  حس��ن االختيار بن الع��روض املقدَّ
عاطفي��اً: ق��د جتد نفس��ك حائ��راً في بعض 

القرارات احلاسمة.

مهني��اً: يحمل هذا اليوم حظاً في املضاربات 
املالي��ة ودعماً م��ن قبل بعض الس��لطات أو 
األهل، ويكون الوقت مناسباً لاتصال ببعض 
املؤسس��ات الكبيرة عاطفياً: ال تس��تعجل 

األمور وكن صبوراً.

مهني��اً: قد متر بتجارب قاس��ية بحيث يكون 
اليوم فارغاً من احلصانة ومخّيباً لآلمال، وتبدو 
متوتراً ال حتس��ن االختيار عاطفياً: بّدد اخملاوف 
واملشاعر الس��لبية ورّكز على اإليجابيات في 

شخص احلبيب.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – شاعر القطرين

2 – متشابهان – أحد خطباء 
الثورة الفرنسية

 3 – لدغ – للنهي – نبصر
4 – ديوان شعر لسعيد عقل 

– أسم علم مذكر 
5 –ضعف– عكسها  الغنج

 6 – ض��رب م��ن كب��ار البقر 
يكون داجناً – قرع

7 – اإلنصاف – كرم 
8 – نوع��ي – األس��م الثان��ي 

لشاعر غنائي عربي راحل
9 – ممثل مصري.

ملط��رب  األول  األس��م   –  1
د الطلب عاملي – شدَّ

 2 – مدينة في اميركا 
3 – عيب – أقصد

 4 – اداة جزم – األسد
إنكلي��زي  –مقي��اس   5

للمسافات – في املقدمة 
6 – مدينة – ا حيوان أليف

 7 – نص��ف رام��ز – حاجز – 
كأس 

كان  عباس��ي  ش��اعر   –  8
متطيراً 

9 – مقاطعة فرنسا.

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنياً: تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة 
والتأليف والصحافة والنش��ر، عليك باحلذر 
الدائ��م والدرس املتأني لكل خطوة عاطفياً: 
حذار اخلافات الطارئة والكلمات احلاّدة النها 

ال جتدي نفعا بل تزيد الطن بله.
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نيويورك ـ وكاالت:
قال��ت صحيفة نيوي��ورك تاميز، 
إن هيئ��ة احمللف��ن، أدانت االحتاد 
واقعة  ف��ي  للتنس،  األمريك��ي 
أوجين��ي  الكندي��ة  س��قوط 
بوشار، في غرفة التدريب خالل 
 ،2015 املفتوحة  أمريكا  بطولة 
مما أدى إلى انسحابها وإصابتها 

بارجتاج في املخ.
وتشاورت هيئة احمللفن، حوالي 
س��اعة واح��دة، قب��ل أن تصدر 
حكمها في صالح بوش��ار، في 
دعواه��ا القضائية ض��د االحتاد 

األمريكي.
إن هيئ��ة  وقال��ت الصحيف��ة، 
احمللف��ن ق��ررت أن يدف��ع االحتاد 
م��ن  باملئ��ة   75 األمريك��ي، 
التعوي��ض إل��ى بوش��ار، الت��ي 
وج��دت الهيئ��ة أنه��ا تتحمل، 

ضريبة اإلهمال.
وذكر بنيديكت مورلي، محامي 
بوش��ار »عندم��ا حتص��ل عل��ى 
75 باملئ��ة أو أكثر، ف��ال ميكن أن 

تشتكي«.
املصنف��ة  بوش��ار،  وس��عت 
اخلامسة عامليا سابقا، ووصيفة 

بطل��ة وميبلدون، للحصول على 
تعويض على األضرار اجلس��دية 
واملعنوية وأيضا خسائرها داخل 
وخ��ارج امللعب، إذ ل��م تلعب أي 

مباراة فيما تبقى من 2015.
وأبلغ��ت الالعبة، البال��غ عمرها 
23 عام��ا، هيئ��ة احمللف��ن، أنه��ا 
الغرفة،  داخ��ل  أخذت خطوت��ن 
بعد مباراة في منافسات الزوجي 

اخملتلط� قبل أن تنزلق على األرض 
املبللة وتسقط وتصطدم رأسها 
باألرض.. وقالت »كنت مستلقية 
على األرض مصعوقة وأنظر إلى 

السقف«.
األمريكي،  االحتاد  وأوضح محامو 
إن بوش��ار كان عليه��ا أال تك��ون 
موج��ودة ف��ي الغرف��ة م��ن دون 

مدرب، أو أحد أفراد البطولة.
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مطنش يستقيل من 
تدريب فريق الحسين

حسين علي يعود للميناء

نفط الوسط يستعيد 
السوري الشبلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق��ت إدارة ن��ادي احلس��ن عل��ى اس��تقالة املدير 
الفني للفريق، هادي مطنش، والتي تقدم بها مساء 
اخلميس، عقب اخلسارة أمام الصناعات الكهربائية 

برباعية نظيفة في بطولة الدوري املمتاز.
وق��ال مدي��ر الفري��ق، فاض��ل زغير، ف��ي تصريحات 
صحفي��ة: »هادي مطنش قدم اس��تقالته رس��مًيا 
م��ن قي��ادة الفريق وذلك عقب اخلس��ارة م��ن فريق 
الصناعات الكهربائية، واإلدارة ش��كرت املدرب على 
جهوده التي بذلها في الفترة املاضية، ووافقت على 

استقالته«.
وأش��ار زغير إلى أن اإلدارة ق��ررت اإلبقاء على اجلهاز 
الفن��ي املع��اون، لقيادة الفريق حل��ن انتهاء املرحلة 
األولى من ذهاب الدوري، متهيًدا لتعين مدرب جديد 
لقي��ادة الفريق في منافس��ات املرحل��ة الثانية من 

الدوري احمللي املمتاز.
يُشار إلى أن فريق احلسن تراجع إلى املركز 19 وقبل 

األخير برصيد 10 نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي امليناء، أول أمس، ضم حس��ن علي واحد، 
قادًما م��ن نفط اجلنوب ليمثل الفري��ق حتى نهاية 

املوسم احلالي.
وقال مصدر مقرَّب من إدارة نادي امليناء في تصريحات 
صحفي��ة، إنَّ »ع��ودة حس��ن عل��ي للمين��اء، تُعدُّ 
مكسًبا حقيقًيا«، مشيرًا إلى أنَّه ابتعد عن األضواء 
من��ذ رحيله عن الفريق، وعودت��ه للفريق جاءت بعد 
أن وصل إل��ى قناعة تامة بأنَّ املين��اء، هو من قدمه 
للنجومية، ومت اس��تدعائه للمنتخ��ب الوطني من 

خالل تألقه معه.
وأش��ار إلى أن حس��ن رافق��ه )النح��س( ولم يوفق 
م��ع نفط اجلن��وب، ونتمنى أن يوفق م��ع امليناء، كي 
يستعيد مستواه احلقيقي من خالل األدوار املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استعاد نفط الوسط، الالعب السوري، عالء الشبلي، 
الذي كان قد غ��ادر صفوفه، إلى الزمالك املصري، هذا 

املوسم.
وقال مش��رف الك��رة في نفط الوس��ط، ف��راس بحر 
العل��وم، ف��ي تصريح��ات صحفي��ة إن الش��بلي وقع 
رسميا للنادي، وس��يصل اليوم إلى النجف، لاللتحاق 

بالفريق، حتت إشراف املدرب، عماد محمد.
وأوضح أن الشبلي، قد أُضيف رسمًيا لقائمة الفريق، 
وس��يرتدي الرقم )11(، هذا املوسم، مشيرًا إلى سعي 
النادي العراقي، للحصول على بطاقة الالعب الدولية، 
من الزمالك. وأشار إلى أن الشبلي، سبق أن مثل نفط 
الوس��ط لثالثة مواسم، وشارك معه في كأس االحتاد 
اآلس��يوي، وبطولة األندية العربي��ة، معتبرًا أن عودته 
س��تمثل إضافة نوعية للفريق، ومتمنًيا أن يستطيع 

املشاركة، في املباراة املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حرم��ت التعليم��ات اإلدارية، من 
قبل اجلانب الُعماني، العب القوة 
اجلوي��ة، الس��وري زاه��ر ميداني، 
م��ن مرافقة وف��د الفري��ق، إلى 

العاصمة العمانية، مسقط.
ويح��ل القوة اجلوي��ة ضيًفا على 
السويق العماني، يوم غٍد االثنن، 
ضمن اجلولة الثانية للمجموعة 
االحت��اد  كأس  ببطول��ة  األول��ى، 

اآلسيوي.
املكت��ب اإلعالمي،  وق��ال مدي��ر 
اجلوي��ة، حس��ام  الق��وة  لن��ادي 
تصريح��ات  ف��ي  الدراج��ي، 
صحفي��ة »اإلدارة حاول��ت كثيرًا 
م��ع الس��لطات العماني��ة، من 
أج��ل تس��هيل دخ��ول الالعب.. 
لك��ن رغ��م تكثي��ف االتصاالت 
باجلان��ب العماني، من قبل الوفد 
املراف��ق، والس��فارة العراقية، إال 
أن اإلجراءات والتعليمات اإلدارية 
املعقدة، لدى الس��لطنة، حالت 

دون دخوله«.
وأوضح: »جاء ذلك بس��بب جواز 
الالعب املنتهي الصالحية، واجملدد 
من قبل الس��فارة الس��ورية في 
بغ��داد.. موقف��ه قانوني، ومثبت 
لدى االحتاد اآلسيوي، مثل جميع 

الالعبن السورين«.
وتابع: »القوة اجلوية قدم شكوى 
رس��مية إل��ى االحتاد اآلس��يوي، 

بس��بب منع ميدان��ي، وطالبناه 
بالتدخ��ل حل��ل قضي��ة الالعب، 
في أس��رع وق��ت ممك��ن، لكونه 
م��ن الركائز األساس��ية للفريق، 
اإلج��راءات،  تس��هيل  وننتظ��ر 

ليلحق سريًعا بزمالئه«.
وكانت بعثة القوة اجلوية وصلت 
أول امس، وبدأ وحداتها التدريبية، 

وكان الفريق
تع��ادل ف��ي اجلولة األول��ى، أمام 

األردن��ي، بهدف��ن لكل  اجلزي��رة 
منهما، في املب��اراة التي أقيمت 

على ملعب الوكرة القطري.
ويض��م وف��د الفريق اجل��وي، 23 
العًبا، وهم كل من أمجد رحيم، 

وحي��در رع��د، وحس��نن جب��ار، 
وسامح سعيد، وسامال سعيد، 
وعدن��ان محم��د،  وسبس��تيان، 
وأحم��د عبد الرض��ا، ومصطفى 
محم��د مع��ن، وكرار عل��ي بري، 

وهمام طارق، وفهد كرمي، وس��ن 
مموفيتش، وش��هاب رزاق، وصالح 
حس��ن،  ومصطف��ى  س��دير، 
وأحم��د اياد، وأحم��د عبد األمير، 
وزاه��ر ميداني، وحم��ادي أحمد، 
وأمج��د راضي، وعماد محس��ن 

وعلي يوسف.
م��ن جانب اخر، وص��ل امس وفد 
العاصم��ة  إل��ى  ال��زوراء  فري��ق 
اس��تعدادا  الدوح��ة،  القطري��ة 
الس��وري ضمن  اجليش  ملواجهة 
منافس��ات بطول��ة كأس االحتاد 

اآلسيوي، مساء يوم غٍد االثنن.
اإلداري��ة  الهيئ��ة  عض��و  وق��ال 
لل��زوراء عبد الرحمن رش��يد في 
تصريح��ات صحفي��ة »الفري��ق 
مكتمل الصفوف ويسعى اجلهاز 
الفني لتعوي��ض نتيجة التعادل 
افتتحن��ا به��ا مش��وارنا  الت��ي 
اآلس��يوي أمام العه��د اللبناني، 
حيث يراهن املدرب أيوب اوديش��و 
على االستقرار الفني والنفسي 

بعد تصدر الدوري«.
وبن أن اجليش السوري من الفرق 
املتمرسة في بطولة كاس االحتاد 
اآلس��يوي، إال أن املدرب أوديش��و 
س��بق وأن قاد هذا الفريق ولديه 

تصور كامل عنه.
تع��ادل  ال��زوراء  أن  إل��ى  يش��ار 
ف��ي املب��اراة األولى أم��ام العهد 
امللع��ب  عل��ى   ،1  -  1 اللبنان��ي 
اللبناني��ة  بالعاصم��ة  البل��دي 

بيروت.

غدًا.. الجوية يلتقي السويق.. والزوراء يضّيف الجيش
ضمن الجولة الثانية لكأس االتحاد اآلسيوي

من مباراة سابقة للجوية

بوشار

العواصم ـ وكاالت:

ربط��ت صحيف��ة »مون��دو ديبورتيفو« 
اإلس��بانية ب��ن اجمل��د الذي عرف��ه نادي 
بتواج��د   2005 ع��ام  من��ذ  برش��لونة 
الثنائ��ي األرجنتين��ي ليوني��ل ميس��ي 
كهداف للفريق واملايس��ترو اإلس��باني 
اندريس انييستا كقائد وصانع لألهداف 

بتمريراته الدقيقة احلاسمة.
ويعتب��ر هذا الثنائي األق��دم في الفريق 
الكتالوني بن العب��ي العناصر احلالية 
منذ رحي��ل العب الوس��ط اإلس��باني 
اخملضرم تش��افي هيرنانديز ع��ن النادي 
في صيف عام 2015 ، حيث كانا يلعبان 
معاً منذ موس��م )2004-2005( ، علًما 
أن إنييس��تا س��بق ميس��ي في النادي 
كونه انضم للفريق األول في عام 2002 
قب��ل أن ينضم إليه ميس��ي في نهاية 

عام 2004.
وجاءت إش��ادة الصحيف��ة الكتالونية 
بهذا الثنائي، بعدما تألقا في املواجهة 
األوروبية ضد نادي تشيلسي اإلنكليزي 
في ذهاب الدور الثمن النهائي من بطولة 
دوري أبط��ال أوروب��ا ، إذ ع��اد برش��لونة 
بالتع��ادل اإليجابي بفضل الهدف الذي 
س��جله ميس��ي بعد متريرة دقيقة من 
إنييستا لُيعيد التاريخ نفسه ، وحتديداً 
في عام 2009 ضمن إياب الدور النصف 

النهائي للمس��ابقة، وعلى ذات امللعب 
ونفس املرمى ، حيث س��جل إنييس��تا 
- حينه��ا- ه��دف التع��ادل ال��ذي منح 
لبرشلونة ورقة التأهل لنهائي البطولة 

وإحراز »الثالثية التاريخية«.
ومثلم��ا كان انييس��تا صاح��ب هدف 
اإلنق��اذ في عام 2009 ، فإن الس��يناريو 
تك��رر في عام 2018 مع هدف ميس��ي 
الذي سيكون له تأثير كبير في موقعة 

اإلياب ب� »الكامب نو«.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن العالقة بن 
ميس��ي و انييس��تا أبدي��ة في صفوف 
الفريق، خاصة أنها مرشحة لالستمرار 
ف��ي قلع��ة  اعتزالهم��ا مع��اً  وحت��ى 
»الكامب ن��و«، حيث جن��ح األرجنتيني 
كيمي��اء  تش��كيل  ف��ي  واإلس��باني 
تكتيكي��ة بينهما منذ ع��ام 2005 ، مما 
س��اهم بش��كل مؤثر ف��ي تتويجهما 
ب��� 30 لقب��اً وبط��والت مختلفة على 

الصعيدين احمللي والدولي.
ومن الالفت للنظر في مسيرة انييستا 
مع الفري��ق الكتالوني، بأن��ه عجز عن 
إحراز أي لقب في فترة الفراغ و الصيام 
الت��ي عرفه��ا الن��ادي منذ ع��ام 2000 
واس��تمرت لغاي��ة ع��ام 2005 ، قب��ل 
أن ينض��م إليه ميس��ي لتب��دأ مرحلة 

السيطرة وجني الثمار .
وكان الثنائ��ي قد فازا معاً ب��� 20 لقباً 
محلياً ش��ملت التتوي��ج بلقب الدوري 

اإلس��باني )8 مرات( في أع��وام 2005 و 
 2015 و   2011 و   2010 و   2009 و   2006
و 2013 و 2016 ، ولق��ب كأس املل��ك )5 
مرات( في أعوام 2009 و 2012 و 2015و 

2016 و 2017 ، ولقب السوبر اإلسباني 
)7 م��رات( ف��ي أع��وام 2005 و 2006 و 

2009 و 2010 و 2011و 2013 و 2016.
أم��ا عل��ى الصعي��د الدول��ي، فقد نال 

الثنائ��ي 10 ألقاب دولية ش��ملت لقب 
دوري أبط��ال أوروبا )4 م��رات( في أعوام 
، كم��ا   2015 و   2011 و   2009 و   2006
حققا كأس الس��وبر األوروبي )3 مرات( 

في أع��وام 2009 و2011 و2015 ، وكأس 
العال��م لألندي��ة )3 م��رات( ف��ي أعوام 

2009 و2011 و2015.
وتكش��ف اإلحصائي��ات ب��أن اندري��س 
إنييس��تا، ورغ��م انه انض��م لصفوف 
الفريق قبل عامن من انضمام ميسي 
إلي��ه، إال ان��ه ل��م يحج��ز مكان��اً في 
تشكيلة الفريق إال بتواجد »البرغوث«، 
وهو م��ا جعلهم��ا متقارب��ن في عدد 
من املباريات الرس��مية التي لعبها كل 
منهما، فالعب الوسط اإلسباني خاض 
659 مباراة محتالً بها املركز الثاني في 
ترتيب الالعب��ن األكثر حض��وراً خلف 
تش��افي، بينم��ا املهاج��م األرجنتيني 
ش��ارك في 621 مب��اراة محت��الً املركز 

الثالث خلفهما.
ويدين ميسي في األهداف العديدة التي 
س��جلها إلى اندريس انييس��تا، حيث 
سجل 50 هدفاً من إجمالي أهدافه ال� 
535 هدفاً، بعد التمريرات الساحرة من 

املايسترو اإلسباني.
م��ن جانب اخر، جن��ح البرازيلي باولينيو 
العب وس��ط نادي برش��لونة في دخول 
تاريخ الدوري اإلس��باني مبكراً من بابه 
الواسع بعدما أصبح اول العب يشارك 
ف��ي 23 مباراة دون أن يخس��ر فريقه اي 
مب��اراة ، وذل��ك في اعقاب الف��وز الذي 
حققه الفريق الكتالوني على مضيفه 
آيبار في اجلولة الرابعة والعش��رين من 

عمر املسابقة.
وخاض باولينيو 23 مباراة منذ انضمامه 
إلى نادي برشلونة في الصيف املنصرم، 
حي��ث لم يِغب ع��ن تش��كيلة الفريق 
س��وى في مباراة واحدة فقط ، وحتديداً 
في اجلولة األولى من منافسات املوسم 
ضد ريال بيتيس بعد وصوله إلى النادي، 
حيث تأخر إشراكه لغاية اجلولة الثانية 
ض��د ن��ادي ديبورتيفو االفي��ش عندما 

شارك بديالً ألندريس إنييستا.
ه��ذا ولم يكت��ِف باولينيو باملش��اركة 
ف��ي صف��وف الفري��ق، بل تع��داه ذلك 
برش��لونة  تف��ادي  ف��ي  باملس��اهمة 
للخس��ارة لغاية اآلن، وذل��ك بتوقيعه 
عل��ى 8 أه��داف ليحت��ل به��ا املرك��ز 
الثال��ث في ترتيب هدافي الفريق خلف 
األرجنتيني ليونيل ميسي واألوروغوياني 

لويس سواريز.
اجلدير ذكره بأن العب الوسط البرازيلي، 
ق��د أثب��ت صح��ة اختي��ار الن��ادي في 
التعاق��د مع��ه رغم أنه على مش��ارف 
الثالث��ن عام��اً م��ن عم��ره ويلعب في 
الدوري الصيني، حيث قدم عروضاً فنية 
قوية رد بها على منتقدي صفقته التي 
كلف��ت خزين��ة النادي نح��و 30 مليون 
ي��ورو ، ليظهر وكأنه اس��تعاد توهجه 
بعد عودته إلى املالع��ب األوروبية التي 
غادره��ا قب��ل عام��ن م��ن بواب��ة نادي 

توتنهام هوتسبير اإلنكليزي.

باولينيو يدخل تاريخ الليجا كأول العب ال يعرف الخسارة في 23 مباراة
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الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

إعالم الشباب والرياضة
اك��د وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلسن عبطان ان الرياضة العراقية 
ستش��هد طف��رات كبي��رة خ��الل 
عام 2018 من خ��الل االجنازات التي 
حتقق��ت واملنش��آت الرياضية التي 

سترى النور قريبا.
ج��اء ذل��ك خ��الل حض��ور عبطان 
احتفالية موقع موندي��ال باختياره 
افضل ش��خصية لع��ام 2017، في 
احلفل الذي اقيم في فندق املنصور 
الش��خصيات  بحض��ور  ميلي��ا 
الرياضية واالكادميية ورجال االعالم.

وق��ال عبط��ان ان اختي��اره افض��ل 
 2017 لع��ام  رياضي��ة  ش��خصية 
ج��اء م��ن خ��الل تع��اون وتكات��ف 
وتعاض��د اجلميع، والميك��ن ان نصل 
الى النجاح املنش��ود، إال عن طريق 
العم��ل املش��ترك بن املؤسس��ات 
الرياضية، مقدما شكره الى موقع 

موندي��ال واالع��الم الرياض��ي الذي 
يفرد مساحات واسعة الى االجنازات 

املتحققة.
وبن ان عام 2018 سيشهد افتتاح 
مالعب النج��ف والك��وت والكفل 
والعزيزية وقاعة باب��ل الف متفرج 
فضال عن مش��اريع اخ��رى، كما ان 
ال��وزارة تواص��ل مس��عاها الكمال 
مالعب الزوراء وعم��و بابا واحلبيبية 
وقاع��ة ال�7 االف متف��رج، وبانتهاء 
هذه الصروح الرياضية، فان الرياضة 
العراقية وكرة القدم ستنافس بقوة 
واالس��يوية  العربية  الصع��د  على 

والدولية.
ولف��ت عبط��ان الى اهمي��ة مباراة 
الع��راق والس��عودية التي س��تقام 
ف��ي مدين��ة البصرة في ال���28 من 
شهر شباط اجلاري، كونها ستكون 
البوابة التي س��تمهد الطريق الى 
املفروض  للحص��ار  الكل��ي  الرف��ع 

عل��ى املالع��ب العراقي��ة م��ن قبل 
االحت��اد الدولي لكرة الق��دم )فيفا( 
واللجن��ة  ال��وزارة  بذل��ت  ان  بع��د 
االوملبي��ة واالحت��اد العراق��ي لك��رة 
الرياضي��ة  واملؤسس��ات  الق��دم 
واالع��الم جه��ودا كبي��رة م��ن اجل 
نق��ل الص��ورة احلقيقي��ة لالوضاع 
التي نعيش��ها، على خالف ماينقل 
عن أم��ور بعي��دة عن الواق��ع، كما 
الننسى دور اجلماهير الرياضية التي 
كانت خير عون وس��ند في املباريات 
الدولية الودية من خالل التش��جيع 
املثالي الذي اسهم باخراج االحداث 
الرياضي��ة بحلة قش��يبية اس��رت 

الناظر.
وشهدت االحتفالية اختيار املكتب 
االعالمي لوزارة الش��باب والرياضة 
كافضل مكتب اعالمي لعام 2017، 
كم��ا مت تكرمي االحت��ادات والرياضين 

واالعالمين. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلع��ب منتخبنا الس��لوي اليوم 
ف��ي  الثاني��ة  مبارات��ه  االح��د 
اجلارية  العال��م  تصفي��ات كاس 
آزادي  منافس��اتها عل��ى صال��ة 
بالعاصمة اإليرانية طهران، وكان 
املنتخب الوطني العراقي خس��ر 
اخلميس،  القط��ري  نظي��ره  امام 
بنتيج��ة )77-66(، وج��اءت نتائج 

 )17-20( كالتال��ي:  املباراة  فترات 
و)66-77(،  و)46-60(،  و)32-39(، 
لصالح املنتخ��ب القطري، الذي 
ظه��ر مبس��توى متمي��ز، ليرف��ع 
رصي��ده إل��ى 4 نقاط، متس��اويا 
مع العراق، لتش��تعل املنافس��ة 
باجملموع��ة الرابع��ة القوية، التي 

تضم أيًضا إيران وكازاخستان.
وقدم منتخب قطر عرًضا مغايرًا، 

الس��ابقتن  مبباراتي��ه  مقارن��ًة 
التصفي��ات، وش��هدت هذه  في 
الالع��ب  مش��اركة  املواجه��ة 
اجملنس، تري جونس��ون، ألول مرة، 
حي��ث ق��دم أداًء جيًدا، وس��جل 
17 نقطة.وكان األعلى تس��جيال 
للنق��اط، في منتخ��ب قطر، هو 
عبد الرحمن سعد، الذي أحرز 19 

نقطة.

إعالم المركز الوطني
لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز  ضي��ف 
املوهبة الرياضية لكرة الطاولة في 
املدينة الشبابية ببغداد، صباح أول 
أمس العبو ف��رع املوهبة الرياضية 
في النجف في تدريبات مش��تركة 
ولق��اءات ودية اله��دف منها تعزيز 
واس��تفادة العبي  املعن��وي  اجلانب 

اجلانبن.

وق��ال مدير املرك��ز الوطن��ي لكرة 
الطاولة في بغ��داد، حكمت جواد، 
ان اللق��اءات تع��د فرص��ة لتطوير 
املستوى الفني للموهوبن في كال 
اجلانبن، وتش��كل اللق��اءات ايضا 
فرص��ة لالحت��كاك وزي��ادة اخلبرات 
لالعبن واملدربن في الوقت نفسه.

من جانبه، قال مدير املركز الوطني 
بالطاولة في النجف، س��الم عبد 

ال��رزاق ان االج��واء مثالي��ة الج��راء 
لقاءات وتدريبات مشتركة، واوضح 
انه ترأس وفد النجف وضم املدربان 
هش��ام محمد ومحمد سلمان، و9 
العبن هم ) سجاد قاسم ومحمد 
فارس ومرتضى ناصر وس��جاد علي 
ومنتظ��ر عل��ي وامير احم��د ولث 
رزاق وماه��ر ناصر ومحمد علي جار 

اهلل(.

عبطان : الرياضة العراقية ستشهد 
طفرات كبيرة خالل العام الحالي

»وطني السلة« يسعى للتعويض أمام إيران اليوم

مواهب المركز الوطني بالطاولة 
يواجه فرع النجف في لقاءات ودية

بوشار تنتصر على االتحاد األميركي للتنس



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Sun. 25 Feb . 2018 issue (3887( األحد 25 شباط 2018 العدد

أحزاب أربعة بربع..!

جمال جصاني

دّونت املفوضية "املس��تقلة" لالنتخابات أسماء أكثر 
م��ن 200 ح��زب عزم��ت وتوكل��ت لالش��تراك باجلولة 
اجلديدة من االنتخابات البرملانية املقبلة، املقرر إجراؤها 
منتصف ش��هر آيار املقبل. طفح األحزاب هذا يعكس 
حقيقة ما يجري من نش��اطات وممارسات على مسرح 
أحداث ما يع��رف بعراق ما بع��د "التغيير"؛ حيث يتم 
عب��ر ذل��ك، إدام��ة األوض��اع واالصطفاف��ات الكفيلة 
بضمان عملية إعادة تدوير ممثلي الطبقة السياس��ية 
الت��ي تلقفت مقاليد أمور الغنيمة األزلية بعد الفتح 
الدميقراطي املبني. من يجهد نفسه قليالً في التقصي 
عن حقيقة الغالبية الساحقة منها، تنظيماً ومنهاجاً 
وكوادراً وإرثاً كفاحياً ومتثيالً اجتماعيا وقيمياً، سيعجز 
عن إيج��اد أدنى صلة تربطه��ا والعل��ل واملعايير التي 
تقف خلف وجود األحزاب السياس��ية باملعنى احلديث 
للكلمة. غير القليل من الضاجني اليوم على س��طح 
الوغف املتطاير من ش��تى املنابر الدعائية واإلعالمية، 
يشغلون املتلقني بهموم من نسيج قانون سانت ليغو 
املعدل وغيره من أشكال األنظمة االنتخابية املعتمدة 
لدى اجملتمعات والدول األخ��رى، ويوهمونهم بإمكانية 
حصول التغيير املنش��ود عبر ه��ذه العطابات، التي ال 
ميك��ن أن حتدث تغييراً في نتائج االنتخابات وفي أفضل 
حاالته��ا يتجاوز الواحد باملئ��ة. لقد برهنت جتربة عقد 
ونص��ف العقد م��ن "التغيير" عل��ى أن التحول صوب 
الدميقراطي��ة ال ميكن أن يتحقق بآلي��ات الدميقراطية 
وحده��ا، حيث مس��خت ه��ذه اآلليات الى ما يش��به 
الكائن اخلرافي الضخم )أكثر من 200 حزب( يعيد إنتاج 
األوضاع السقيمة نفسها التي تنتهي بنا الى ما نحن 
عليه من خمود وعجز ورك��ود، التحول الفعلي يحتاج 
الى إرادة وقرار ش��جاع ومس��ؤول، ينتصر للدميقراطية 
كمنظومة عم��ل وقيم متكامل��ة وال تتجزأ، وهذا ما 
لم يحصل حتى ه��ذه اللحظة، حي��ث تتواطأ جميع 
الس��لطات مبا فيه��ا الذيل الرابع، عل��ى إدامة حفالت 
تنكرية ال تنتج س��وى اخليبات واملزيد من الهلوس��ات 

ملشهد يزداد غرائبية وعتمة.
لقد متكنت أفس��د وأفشل طبقة سياسية في تاريخ 
الع��راق احلدي��ث، من بس��ط هيمنتها املباش��رة وغير 
املباشرة على املفاصل احليوية للدولة واجملتمع وغالبية 
املؤسس��ات والهيئات املهم��ة في عراق م��ا بعد زوال 
النظام املباد، لذلك جندها تتهادى جميعها على طريق 
خدمة وصيانة هذا النظام السياس��ي التلفيقي من 
دون اإلحس��اس بأدنى تأنيب للعقل والضمير. كل هذا 
العدد الهائل من "األحزاب" ال ميكن أن يتستر على واقع 
االصطفافات الفعلية على أساس "الهويات القاتلة" 
املهيمنة على مقاليد أمور العملية السياس��ية بعد 
استئصال املشرط اخلارجي للنظام املباد، حيث سيتم 
عبرها ش��فط األصوات الى حيث ورث��ة إقطاعيات ما 
قب��ل الدول��ة احلديث��ة. لذل��ك ومن أج��ل أن ال نضطر 
لتس��ليم أمر حتديد مصائرنا الى ه��ذه القوى والكتل 
التي تعرفنا على مواهبها وغاياتها الفعلية طوال 15 
عاماً من إدارتها للبالد؛ علينا االلتفات الى طبيعة هذه 
اللعبة واملنظوم��ة التي ال تنتج س��وى هذه البضائع 
والفزعات السياسية النافقة. هذه األعداد الهائلة من 
األحزاب واحلوانيت السياسية، ال عالقة لها بالتعددية 
واحلريات التي تؤشر على استقرار األمم وازدهارها، بل هي 
تعكس واقع التش��رذم الطائفي واإلثني والقبلي الذي 
كرسته قوى فشلت فشالً ذريعاً زمن املعارضة، وازدادت 
فش��الً في مهمة بناء الدولة احلديثة وما يرافقها من 
مؤسس��ات وعلى رأس��ها األحزاب السياسية املبنية 
على أس��اس الهوية الوطنية واحلضاري��ة. نحتاج الى 
قرارات وتش��ريعات ش��جاعة تنتش��لنا من القسمة 

العاثرة التي دّونها دعبل اخلزاعي ذات غروب:
إني ألفتح عيني ح��ني افتحها/ على كثير ولكن ال أرى 

أحدا. 

ومضــة

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 بغداد - الصباح الجديد:
تش��هد قاع��ة املس��رح الوطني 
وس��ط العاصمة بغداد في األول 
من شهر آذار املقبل إنطالق رحلة 
املليون مش��اهد اخلاصة بالفيلم 
للمخ��رج  )الرحل��ة(  العراق��ي 
العراقي العاملي محمد الدراجي، 
وس��يكون أول فيل��م عراقي يتم 
تس��ويقه داخل الع��راق منذ 27 

عاماً.
تدور قصة الفيلم في بغداد عام 
2006 حول سارة، املرأة الغامضة 
التي جتاوزت عقدها الثاني. حتاول 
التسلل إلى داخل محطة القطار 
بصورة غريبة وإخفاء نفسها بني 
بعملية  للقيام  املسافرين  زحمة 

انتحارية، ثم يتوقف الزمن فجأة، 
لتجد نفس��ها في مواجهة غير 
متوقع��ة م��ع طبق��ات اجملتم��ع 

العراقي.
الدراج��ي  اخمل��رج محم��د  وق��ال 
ف��ي تصريح لقس��م اإلعالم في 
املركز العراقي للفيلم املس��تقل 
"نحن ُس��عداء ج��داً ألنن��ا بدأنا 
بتقدمي ما يسعد مواطنينا الذين 
ينتظرون مش��اهدة فيلم عراقي 
في دور الس��ينما ، وماهي إال أيام 
وس��نكون أمام هذا احلدث املهم 
ال��ذي غاب أكثر من رب��ع قرن عن 

العراق".
وأضاف أن "رحلة املليون ُمشاهد 
لن تتوقف عند عرض الفيلم في 

املس��رح الوطني، النه س��يعرض 
الس��ينمائية  ال��دور  في جمي��ع 
العراقية املوجودة في محافظات 
البالد، في خطوة منا لدعم احلرب 

ضد اإلرهاب فكرياً".
الفيلم إنتاج مشترك بني العراق 
وبريطانيا وفرنسا وهولندا، ومتثل 
اجلان��ب العراقي ش��بكة اإلعالم 

العراقية الرسمية.
ف��ي  س��ابقا  ع��رض  الفيل��م 
ال��دورة ال�61 من مهرج��ان لندن 
مهرجان��ات  وف��ي  الس��ينمائي 
أخ��رى، وقد القى أصداء واس��عة 
الُنخ��ب الس��ينمائية  من قب��ل 

العاملية وكذلك املُتابعني.
وقال سالم سلمان، مدير تصوير 

فيل��م الرحل��ة أن "ه��ذا الفيلم 
الذي س��ُيعرض في دور السينما 
ان  اذ  بح��ت،  عراق��ي  العراقي��ة، 
فري��ق التصوي��ر واملمثلني كلهم 
من العراق، وهذا بح��د ذاته، إجناز 

للسينما العراقية".
اجلمه��ور  عل��ى  "نُع��ول  وأض��اف: 
العراق��ي ف��ي احلض��ور ال��ى الدور 
حتقي��ق  أج��ل  م��ن  الس��ينمائية 
الوص��ول مللي��ون ُمش��اهد، وه��ذه 
ليست الغاية احلقيقية، بل أن نُعيد 
احلياة الى الس��ينما للعراق ونُحيي 
دور الس��ينما من جديد، إضافة إلى 
انها وس��يلة اخرى مُلارب��ة اإلرهاب 
فكري��اً بع��د أن حاربن��اه وإنتصرنا 

عليه عسكرياً".

بغداد - أحالم يوسف:
منذ مدة ونحن نعاني من انتشار 
الن��اس  عام��ة  ل��دى  األس��لحة 
وبيعه��ا باألس��واق االعتيادية مما 
س��هل اقتناءها من قبل اجلميع، 
وتسببت تلك الفوضى مبشكالت 
كبي��رة الن مقتنيه��ا ألغى حوار 
العق��ل ليكون الس��الح ه��و رده 
على كل مش��كلة بغ��ض النظر 

عن حجمها.
مش��كلة أخرى باتت تؤرق العديد 

منا هي إط��الق العي��ارات النارية 
في كل املناس��بات املفرحة منها 
واحلزين��ة، وبنح��و عش��وائي. راح 
ضحية تلك املمارسات العشرات 
ان لم نقل املئات من األبرياء الذين 
تواج��دوا حلظة اجلن��ون تلك قرب 

صاحبها.
دعا أكثر من رج��ل دين الى حصر 
الس��الح بيد الدولة، وما زال احلال 
ل��م يتغي��ر، ولم يتع��ظ ولم يرف 
جفن ألحد هؤالء عندما يتس��بب 

سالحه بإزهاق روح ميكن ان يكون 
صاحبه��ا أحد اقاربه، فمتى ميكن 
ان يتعظ ه��ؤالء ويفهموا خطورة 
املوض��وع، مت��ى ينتفض��ون على 
أنفسهم حماية لها وملن حولهم 

وقبلها حماية وحبا بالوطن.
في فلوريدا حدثت مجزرة بسبب 
مراه��ق ارتكب جرمي��ة  قتل بحق 
17 ش��خصا وإصاب��ة 15 آخري��ن 
ف��ي مدرس��ة ثانوي��ة بفلوري��دا، 
وه��ذا ما دفع رجال حريصا على ان 

يسهم مبعافاة بلده من مثل تلك 
االح��داث، ال��ى حتطي��م بندقيته 
الت��ي هي من النوع نفس��ه الذي 
استعمله املراهق في فيديو نشره 
على صفحته مبوقع "فيس��بوك" 
ملي��ون   17 م��ن  أكث��ر  وحص��د 

مشاهدة.
وذك��ر باب��ا الردو ان ه��ذا احلدث وما 
سبقه من احداث مشابهة رسالة 
ب��أن الوقت قد ح��ان إلحداث تغيير، 
وق��ال: متى نض��ع قوانني حت��دد أن 

س��الح من هذا القبيل غير مقبول 
ف��ي اجملتمع. ه��ل احلق ف��ي امتالك 

السالح أكثر من حياة اإلنسان".
وبع��د ذلك حطم قطعة الس��الح 
بواس��طة مقص كهربائي، مؤكدا 
أنه أق��دم على فعل ذل��ك من أجل 
التغيير ال��ذي ينش��ده. فمتى جند 
منا م��ن يق��دم على تل��ك اخلطوة 
التي ال حتتاج الى الش��جاعة بقدر 
حاجتها الى اإلحساس باملسؤولية 

جتاه الوطن؟.

يحطم بندقيته بسبب جريمة مراهق.. متى نحطم بنادقنا؟

صاالت السينما العراقية تستقبل أول فيلم عراقي منذ 27 عامًا

امللصق الدعائي للفيلم

ASSABAH ALJADEED

اهلل  رحم��ة  ال��ى  انتق��ل 
احلاج محمد حسني عبد 
اجمليد آل عابد، جد السيد 
أنس الالم��ي ووالد عقيلة 

الزميل عبد اهلل الالمي.
أن��س  للس��يدين  عزاؤن��ا 
وعبد اهلل الالمي وعقيلته 
وذويه.. تغم��د اهلل الفقيد 
برحمته الواس��عة وألهم 
الصب��ر  ومحبي��ه  أهل��ه 

والسلوان

تعزية
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