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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مفتش��ية وزارة الداخلية، 
أمس األحد، ضبط عدد من ضباط 
ومنتس��بي مديرية املرور متلبسني 
باجلرم املش��هود مبخالف��ات مالية 
وإدارية في ع��دد من املواقع املرورية 
بحقه��م  واتخ��ذت  بغ��داد،  ف��ي 

اإلجراءات القانونية املناسبة.
وقال مكتب املفتش العام في تقرير 
تلق��ت "الصباح اجلديد" نس��خة 
منه، إن "املفارز املنتشرة في مواقع 
التسجيل املروري متكنت من القاء 
القبض على ضابط تسجيل موقع 
تسجيل مركبات احلسينية والذي 
هو برتبة نقي��ب لتورطه بعمليات 
تس��جيل مركب��ات ن��وع )روزراي��ز( 
حتمل لوحات تس��جيل ش��مالية، 
كت��ب  عل��ى  بن��اًء  وتس��جيلها 
جمركي��ة م��زورة، وفق م��ا أجابت 
به مديرية امل��رور/ مركز تكنلوجيا 
املعلوم��ات مكت��ب تفتي��ش املرور 
لغرض معرفة صح��ة صدور كتب 
اجلمرك من عدمه وتب��ني انها غير 
واردة في القرص اجلمركي، علماً أن 
سعر السيارة الواحدة يقدر ما بني 

)200 – 250( ألف دوالر".

وأض��اف ان��ه "مت ع��رض القضي��ة 
أم��ام أنظار قاضي حتقيق محكمة 
الرصافة ال��ذي قرر توقيف النقيب 
على ذم��ة التحقي��ق"، مضيفاً ان 
"مفرزة تفتيش��ية برئاس��ة مدير 
مكتب تفتيش املرور العقيد أركان 
عب��د الرضا نف��ذت ق��راراً لقاضي 
حتقي��ق محكم��ة الرصاف��ة بحق 
)املق��دم( ضاب��ط تس��جيل موقع 
تسجيل مركبات الرستمية، والذي 
كان منسوباً فيما سبق الى موقع 
ترق��ني مركب��ات الس��ام املركزي 
)عويري��ج( عل��ى خلفي��ة اعتق��ال 
العصاب��ة التي حاولت قبل ش��هر 
تقريباً اقتح��ام مبنى مديرية املرور 
ببغ��داد والت��ي ضبط��ت بحوزتها 
عش��رات املعامات املزورة واملتورط 
فيها ع��دد من ضباط ومنتس��بي 
املديري��ة فض��اً ع��ن موظفني في 
ش��ركة مدار دجلة، وجاءت عملية 
القاء القبض بناًء على وجود اختام 
وتواقي��ع الضاب��ط املذك��ور عل��ى 
اصل معامات تس��قيط املركبات 
املتهم��ني  بح��وزة  املضبوط��ة 

املذكورين.
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القبض على ضباط ومنتسبين فاسدين
بالجرم المشهود بـ"الرشوة"

أحد مواقع التسجيل املروري "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس ال��وزراء الكويت��ي جابر 
لرئي��س  الصب��اح  احلم��د  املب��ارك 
مجل��س الن��واب ،س��ليم اجلب��وري 
،حرص الكويت على تقدمي كل اوجه 
املساعدة واملساندة حلكومة العراق 

وشعبه.
الكويت��ي "  ال��وزراء  رئي��س  وثم��ن 
االنتص��ارات الت��ي حققه��ا العراق 
على االره��اب وس��عيه احلثيث من 
اج��ل اع��ادة االس��تقرار ال��ى مدنه 
احملررة"، مؤكداً " حرص الكويت على 
تقدمي كل اوجه املساعدة واملساندة 

حلكومة العراق وشعبه".

وذك��ر بيان ملكت��ب رئي��س مجلس 
الن��واب تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د" 
نسخة منه اليوم ان" اجلبوري ، التقى 
، امس االحد ، رئيس الوزراء الكويتي 
جابر املبارك احلم��د الصباح ، وجرى 
اثناء اللقاء بحث العاقات الثنائية 
ب��ني البلدي��ن، وس��بل تعزيزه��ا مبا 
يضم��ن مصالح الطرفني، وتطورات 
االوضاع السياس��ية واالمنية على 
املستويني احمللي واالقليمي، واجلهود 
الدولية في ملفي مكافحة االرهاب 
واعم��ار م��دن الع��راق احمل��ررة م��ن 

عصابات داعش اجملرمة".
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متابعة ـ الصباح الجديد:
ح��ددت املادة 26 م��ن قانون املوازنة 
الت��ي ص��ّوت الن��ّواب عليها أمس 
الت��ي  الس��يارات  أع��داد  األول، 
يس��تعملها كل رئيس من هيئات 

الرئاسة الثاث بخمس سيارات.
وذك��رت صحيفة احلي��اة اللندنية، 
امس االحد، ان موازنة العراق حددت 
التي يستخدمها  الس��يارات  عدد 
املس��ؤولون مب��ا فيه��ا الرئاس��ات 
الثاث، مبينة ان هذا االجراء يهدف 

الى ضغط النفقات.
واوردت الصحيف��ة ف��ي تقرير لها 
تابعته الصباح اجلديد، ان "املوازنة 
ح��ددت خمس س��يارات ل��كل من 
الثاث،  الرئاسية  الهيئات  رؤس��اء 
وذلك ضغط��ا للنفق��ات"، مبينة 
ان "امل��ادة 26 م��ن املوازنة تتضمن 

املبالغ  وخف��ض  النفق��ات  ضغط 
اخملصصة للوقود وصيانة السيارات 
خم��س  وح��ددت  املس��تخدمة، 
س��يارات لرئي��س ال��وزراء، ومثلها 
والبرمل��ان،  اجلمهوري��ة  لرئيس��ي 
كما حددت أربع س��يارات لكل من 
نائبي رئي��س مجلس النواب، وثاث 
س��يارات للوزي��ر أو م��ن بدرجت��ه، 

وسيارتني لكل من وكاء الوزارة".
وتابع��ت ان "املس��ؤولني العراقيني 
يحضون عادة مبواكب كبيرة تضم 
عش��رات الس��يارات"، موضحة ان 
"قانون املوازنة ال يجيز اس��تخدام 
الس��يارة الت��ي في ذم��ة املوظف 
أو خلدماتهم  املس��ؤولني  مبواك��ب 
وتعاد الس��يارات التي يزيد عددها 
على العدد احملدد، ويتم بيعها وفق 

قانون بيع وإيجار أموال الدولة".

بغداد - وعد الشمري:
أبدْت أوساط سياسية في كركوك 
ارتياحه��ا م��ن تصوي��ت مجل��س 
الن��ّواب عل��ى قان��ون االنتخاب��ات 
احمللية مبا يضمن مشاركة احملافظة 
في االقتراع أسوة ببقية احملافظات 

في إجراء يعّد األول منذ سنوات.
احمللي��ة  اإلدارة  طالب��ت  وفيم��ا 
أبن��اء احملافظة بتحديث س��جات 
الواس��عة  واملش��اركة  الناخب��ني 
في االنتخابات، كش��ف ن��واب أبرز 
م��ا جاءت ب��ه النص��وص املتعلقة 

باحملافظة.
وذك��ر محاف��ظ كرك��وك وكال��ة 

راكان س��عيد اجلبوري ف��ي حديث 
إلى "الصباح اجلديد" أن "ش��كوكاً 
لطاملا يثيرها البعض حول موضوع 
س��جات الناخبني، برغم ذلك فقد 
ج��رت انتخابات نيابي��ة في املدينة 
كونها اس��تحقاق وطن��ي ال ميكن 

ايقافه".
وأض��اف اجلبوري أن "االجراءات التي 
صوت عليه��ا مجلس النواب أمس 
االول بالنس��بة لانتخاب��ات احمللية 
نتمن��ى منه��ا أن توص��ل رس��ائل 
بع��دم حص��ول خ��روق  اطمئن��ان 

تسمح بتزوير ارادة الناخب".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ّذر املؤمتر الوطن��ي العراقي، من 
مح��اوالت "تزييف قناع��ات الناس 

االنتخابية بالشحن الطائفي".
وق��ال األمني الع��ام للح��زب آراس 
حبيب، ف��ي بيان تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه، إن "املوقف 
املش��اركة  م��ن  اجلماهي��ري 
بامتياز،  باالنتخابات ما زال إيجابياً 
وإَن هناك ش��عوراً عام��اً بأهميتها 
بوصفه��ا الطريق الوحيد للتغيير، 
يتزام��ن مع ذل��ك ح��ّث املرجعيات 
الدينية الش��يعية والس��نية على 
ضرورة التميي��ز بني من لم يتمكن 

من تقدمي ش��يء برغم منحه أكثر 
م��ن فرص��ه وب��ني إتاح��ة الفرصة 
للوج��وه اجلديدة وألصح��اب اخلبرة 
والرؤي��ة ف��ي كيفي��ة بن��اء البلد 

والنهوض به".
وأض��اف "أننا نحذر م��ن محاوالت 
تزيي��ف قناع��ات الن��اس باالعتماد 
ثاني��ًة على الش��حن الطائفي وإن 
لم تعد له س��وق رائجة أو الذهاب 
باجت��اه دغدغ��ة عواط��ف اجلمهور 
باإلتكاء على احلزبية أو العشائرية 
أو املناطقي��ة ف��ي وق��ت نريد فيه 

وبإصرار على بناء دولة املواطنة".
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خمس سيارات لكل رئيس 
والزائد يباع وفق القانون

كركوك تستعد مبكرًا ألول انتخابات 
محلية بعد 13 عاما من تعطيلها

المؤتمر الوطني يحّذر من تزييف 
قناعات الناخبين بـ"الشحن الطائفي"

الكويت تبدي حرصها على تقديم 
كل أنواع المساعدة للعراق

الصراع يحتدم داخل العائلة الحاكمة
في اإلقليم على زعامة الحزب الديمقراطي

"العمل" تجدد تأكيدها بعدم وجود
شمول جديد براتب اإلعانة االجتماعية 23

"الداخلية" تواصل تنظيف جهازها

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أميركي��ون  مش��ّرعون  أطل��ق 
اجلمه��وري  احلزب��ني  م��ن 
يرم��ي  حت��ركا  والدميوقراط��ي، 
إلجب��ار اإلدارة االميركي��ة على 
وقف دعمه��ا للتحالف العربي 
ال��ذي تق��وده الس��عودية ضد 
احلوثي��ني في اليم��ن، وذلك من 
خال الدفع إلجراء تصويت نادر 
في الكونغ��رس على االنخراط 
العس��كري لباده��م ف��ي هذا 

النزاع.
وقال السناتورات بيرني ساندرز 
ومايك لي وكري��س ميرفي في 
بيان مش��ترك ان حتركهم هذا 
س��يتيح للم��رة االول��ى عل��ى 
االط��اق اج��راء تصوي��ت ف��ي 
مجلس الش��يوخ على “سحب 
القوات االميركية من حرب غير 

مصرح بها”.
ف��إن  املتح��دة  األمم  وبحس��ب 

اليم��ن، أفق��ر بلد في الش��رق 
كارثة  أكبر  األوس��ط، يش��هد 
إنسانية في العالم. وقتل اكثر 
من 9200 ش��خص ف��ي احلرب 
االهلية الدائ��رة في اليمن منذ 

ثاث سنوات.

قدم��ت   2015 الع��ام  ومن��ذ 
واش��نطن للتحال��ف العرب��ي 
أسلحة ومعلومات استخبارية 
وعملي��ات تزوي��د بالوق��ود في 

اجلو.
يعتب��ر  ال��ذي  س��اندرز  وق��ال 

سناتورا مس��تقا لكنه خاض 
الس��باق لنيل تذكرة الترشيح 
الدميوقراطي��ة ال��ى االنتخابات 
الرئاس��ية في العام 2016 “نرى 
انه مبا ان الكونغ��رس لم يعلن 
احلرب او يجيز اس��تخدام القوة 
العس��كرية في هذا النزاع فإن 
املتح��دة  الوالي��ات  مش��اركة 
دس��تورية  غي��ر  اليم��ن  ف��ي 
وغير مص��رح به��ا، وان الدعم 
العس��كري االميركي لائتاف 

السعودي يجب ان ينتهي”.
املستش��ارين  كب��ار  وكان 
والدبلوماس��يني  العس��كريني 
للرئيس دونالد ترامب أكدوا في 
تش��رين االول املاض��ي ان االدارة 
ال تس��عى للحص��ول عل��ى اي 
تفويض جديد لتنفيذ عمليات 
عسكرية في املناطق الساخنة 

في العالم.
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تقريـر

 بغداد- أسامة نجاح:
كش��فت اللجن��ة املالي��ة ف��ي 
مجلس النّواب، أمس األحد، عن 
االنتهاء م��ن جرد رواتب موظفي 
إقليم كردس��تان  التربي��ة ف��ي 
وتوفي��ر املبال��غ اخملصص��ة لهم 
وس��يتم إطاقها خال األسبوع 
املقب��ل، الفتة ال��ى أن احلكومة 
الكردس��تاني  التحالف  طالبت 
بتس��مية اجلهة التي ستتسلم 

عليه��ا  تق��ع  لك��ي  املبال��غ 
املس��ؤولية كاملة أمام الشعب 

العراقي.
 وق��ال عضو اللجن��ة املالية في 
مجلس النواب جبار العبادي في 
حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ أن" احلكومة انتهت من 
تدقيق أس��ماء موظفي التربية 
إقليم كردستان وتخصيص  في 
وس��تطلقها  له��م  مبال��غ 

األسبوع املقبل ، مشيرا الى ان" 
احلكومة ف��ي حيرة من امرها مبا 
يخص اجلهة التي ستحول اليها 
التغيير  األموال لك��ون كتلت��ي 
واجلماع��ات اإلس��امية الكردية 
رفضتا حتويل املبالغ الى رئاس��ة 
أقلي��م كردس��تان وذل��ك منعا 
حلصول أي غنب في توزيعها على 

احملافظات الكردية الثاث .
 وأض��اف أن" معظ��م مطال��ب 

االك��راد مت ادراجه��ا ف��ي موازنة 
تغيي��ر  منه��ا  احلال��ي  الع��ام 
اس��م ش��مال العراق الى أقليم 
كردس��تان فضا عن تخصيص 
مبالغ لقوات البيش��مركة التي 
اس��تقطعت من موازنة القوات 
البرية لغرض التجهيز والتدريب 
والتسليح لكونها جزء من وزارة 

الدفاع العراقية .
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الحكومة االتحادية تنهي تدقيق
رواتب تربية اإلقليم وتطلقها األسبوع المقبل

تحرك في مجلس الشيوخ لوقف
الدعم األميركي للتحالف العربي في اليمن

مجل الشيوخ األميركي "ارشيف"
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السليمانية–ـ عباس كاريزي:

أك��دت مصادر سياس��ية مطلعة 
للصب��اح اجلدي��د، أن رئي��س احلزب 
رئيس  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
اإلقليم الس��ابق مس��عود بارزاني 
ب��ن  يس��عى لتعمي��ق اخلالف��ات 
حكومة اإلقليم واحلكومة االحتادية 
اخلالف��ات  واس��تغالل  وتوظي��ف 
واملسائل العالقة لتبرير عودته الى 

املشهد السياسي في اإلقليم.
وقال��ت املصادر الت��ي فضلت عدم 
الكش��ف عن اس��مها، إن بارزاني 
الذي وضع حزبه واإلقليم بنحو عام 
في وضع ال يحس��د علي��ه نتيجة 
إلج��راء االس��تفتاء، يعم��ل عل��ى 
إيج��اد مب��ررات تضمن ل��ه العودة 
الى الس��احة السياسية، مشيرة 
الى أن��ه وّجه أعض��اء حزبه، خالل 
آخر اجتم��اع بالعمل، على تقطيع 
إقليم كردس��تان  أوص��ال عالق��ة 
واألح��زاب  االحتادي��ة  باحلكوم��ة 
واإلبق��اء  العراقي��ة،  السياس��ية 
على األزمة ب��ن أربيل وبغداد على 
حالها، على عكس ما يسعى اليه 
ابن أخيه ونائبه في احلزب نيجرفان 

بارزاني.
املص��ادر اك��دت ان زعي��م احل��زب 
الدميقراط��ي وبع��د ان فش��ل في 
توظيف االس��تفتاء لكسب الرأي 
الكردي، لصالح مخططاته  العام 
احلزبي��ة والعائلية فانه يس��تخدم 
االن ورق��ة اق��رار املوازن��ة االحتادية 
ف��ي مجل��س الن��واب مبع��زل عن 
الك��رد لتغذي��ة التباع��د والتنافر 
وايه��ام  الب��الد،  مكون��ات  ب��ن 
الش��ارع الك��ردي ب��ان مخططاته 
االنفصالي��ة، كان��ت مبني��ة على 
اس��اس التهميش املستمر للكرد 

في العملية السياسية.     
وتابعت » وبعد مرور خمسة اشهر 
على اجراء االس��تفتاء ف��ي اقليم 
كردس��تان والتداعي��ات واالزم��ات 
الت��ي  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
خلفه��ا على كاه��ل املواطنن في 
االقليم، ف��ان بارزاني ومن لف لفه 
لم يقدموا اعت��ذارا الى املواطنن، 
الذي��ن حتمل��وا تبعات االس��تفتاء 
الذي وصفته بالعبثي، بعد ان كان 
يق��ول انه مس��تعد لتحمل كافة 

نتائج��ه اذا كان��ت س��لبية وكان 
يدعي حصوله على دعم ومساندة 

اميركا واوربا الجرائه«.
وكان نائ��ب رئيس برملان كردس��تان 
عض��و املكتب السياس��ي للحزب 
الدميقراط��ي جعف��ر ابراهيم، وفي 
اط��ار التوجيه��ات احلزبي��ة الت��ي 
ينفذه��ا، قد ق��ال، ان احل��ل االمثل 
املتبقي امام اقليم كردس��تان بعد 
مصادقة مجلس النواب على قانون 
املوازنة، مبعزل ع��ن املكون الكردي، 
هو انس��حاب الكرد م��ن العملية 

السياسية في العراق.
وهو ماع��ده مقرر اللجن��ة املالية 
النائ��ب ع��ن اجلماعة االس��المية 
احم��د حاج��ي رش��يد بان��ه ورقة 

محروقة حتى قبل استخدامها.
وتاب��ع حاجي رش��يد ف��ي تصريح 
ان  اجلدي��د  الصب��اح  تابعت��ه 
التلويح باالنس��حاب من العملية 

السياس��ية م��ن قبل الك��رد كرد 
فعل عل��ى ع��دم ادراج مطالبهم 
في املوازنة االحتادية ورقة خاس��رة، 
واردف »كما كان اس��تخدام كارت 
االس��تفتاء بش��كل عبث��ي غي��ر 
مدروس ف��ي املكان والزم��ان، الذي 
ذه��ب ضحية للفس��اد والفش��ل 
ال��ذي يعش��يه االقلي��م ف��ي ظل 
االدارة السياس��ية احلالي��ة، ورق��ة 

خاسرة ايضاً.      
واض��اف حاج��ي رش��يد، ان تفكير 
السياس��ية  االح��زاب  بع��ض 
الكردس��تانية في استخدام كارت 
االنسحاب من العملية السياسية، 
سيسهم باضافة ازمة جديدة الى 
ازمات االقلي��م املتراكمة، وهو عدا 
عن انه سيعمق صفحة املشكالت 
العالق��ة مع بغ��داد، فان��ه الميثل 
ش��يئا اخ��را، مبين��ا ان انس��حاب 
الك��رد م��ن العملية السياس��ية 

يجب ان يستند على وحدة املوقف 
وبناء وصيان��ة البيت الكردي، الذي 

عّده غير موجود حالياً.  
الق��وى  تش��رذم  صعي��د  وعل��ى 
السياس��ية وبروز صراع��ات داخل 
الكردي��ة نفس��ها رصد  االح��زاب 
تقرير ملوقع نق��اش، مالمح “صراع 
خفي” ب��ن رئيس حكوم��ة إقليم 
وابن  بارزاني  نيجرف��ان  كردس��تان، 
عمه، مس��رور بارزاني، مشيرا إلى 
أن كل طرف ميل��ك مجموعة قوية 

يسعى عبرها إلى ترسيخ دوره.
وذك��ر التقرير إن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني يبدو كأكثر األحزاب 
الكردية متاس��كا داخلي��ا، إال انه ال 
توج��د ضمانة في بقائ��ه كما هو 
بعد االستفتاء وابتعاد زعيم احلزب 

مسعود بارزاني عن احلكم.
واضاف، أن “من السائد في العمل 
أن  كردس��تان  ف��ي  السياس��ي 

تتع��رض القوى السياس��ية لوباء 
أن  إال  والتكت��الت،  االنقس��امات 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احل��زب 
ن��ادرا م��ا أصيب بهذا امل��رض، ورمبا 
يكمن السر في أن احلزب نشأ منذ 
البداية كحزب عائلي انتقلت فيه 

السلطة من األب إلى االبن”.
وأوض��ح التقرير أنه “من��ذ حوالي 
اربع��ن عام��ا وحتدي��دا من��ذ عام 
1979 اعتلى مس��عود بارزاني هرم 
الس��لطة في احل��زب الدميقراطي 
ومتكن من احلفاظ عل��ى مركزيته، 
ش��هدت  األخي��رة  األع��وام  أن  إال 
صراع��ا خفي��ا ب��ن ابنه مس��رور 
بارزاني وابن أخيه نيجيرفان بارزاني 
وظه��رت خيوط��ه اكث��ر وضوح��ا 
منذ االس��تفتاء ال��ذي أجراه احلزب 
الدميقراط��ي في ايلول م��ن العام 

املاضي”.
وأش��ار إل��ى أن��ه وبعد اس��تقالة 

مسعود بارزاني، من منصب رئيس 
اإلقليم في ش��هر تش��رين الثاني 
من الع��ام املاضي، انتقلت معظم 
س��لطاته إل��ى رئي��س احلكوم��ة 
نيجيرفان بارزاني، بحسب الدستور، 
لكن يبدو ان رئيس احلكومة ال ميكنه 
ممارسة جميع سلطاته، فضال عن 
وجود معارضن ل��ه داخل األحزاب 
األخرى، وهو يصطدم داخليا بجدار 
ابن عمه مستش��ار أم��ن اإلقليم 
مس��رور بارزاني، الذي يتحكم في 

املفاصل األمنية لالقليم.
وتابع التقرير ان “مسعود بارزاني ال 
يلتقي الوفود الرسمية منذ أشهر 
كم��ا ال يقوم بزيارات رس��مية الى 
اخلارج، ب��ل يتولى نيجيرفان بارزاني 
هذه املهمة بدال عن��ه، ولكن يبدو 
أن مس��رور بارزان��ي أيض��اً يريد أن 

يصبح جزءا من اللعبة”.

الصراع يحتدم داخل العائلة الحاكمة
في اإلقليم على زعامة الحزب الديمقراطي

مسعود بارزاني يحاول توظيف األزمة مع بغداد لمنفعته السياسية د.علي شمخي 

التصويت باملوافقة عل��ى قانون املوازنة العامة 
م��ن قب��ل اعض��اء مجل��س الن��واب يؤس��س 
ملرحل��ة جديدة ف��ي العراق حي��ث تنتظر البالد 
استحقاقات سياسية واقتصادية من املنتظر ان 
تتشكل فيها معالم مرحلة جديدة يغادر فيها 
العراق مس��احات القلق واخل��وف من التحديات 
االمنية ويقترب من الش��روع ببناء دولة جديدة 
..واذا كانت اخلمس��ة عشر عاما املاضية حافلة 
باالخط��اء في مش��روع تاس��يس الدميقراطية 
ف��ي العراق فان الس��نوات املقبلة بالتأكيد هي 
سنوات النضج واكتساب اخلبرات واحلرص على 
ع��دم تكرار مث��ل تلك االخط��اء ..ان االنتخابات 
التشريعية املقبلة يتصدر مشهدها مرشحون 
ش��باب حرصت االحزاب والكيانات السياس��ية 
عل��ى الدف��ع به��م وف��ي مطالع��ة س��ريعة 
للخارطة االنتخابية يتأك��د بان اكثر من 78  % 
من املرش��حن هم بالفعل م��ن الوجوه اجلديدة 
وهذا التطور ميث��ل اول معالم طموح العراقين 
في التغيير ويتس��ق مع الدعوات لالصالح لكن 
االهم بالنس��بة لن��ا ان تتاح الفرص��ة الكافية 
له��ذه الوجوه اجلدي��دة كي تن��ال فرصتها في 
املش��اركة واالس��هام في ادارة مؤساات الدولة 
وثمة قلق ينتاب الكثيري��ن في ان تصر االحزاب 
والكت��ل الكبي��رة عل��ى التمس��ك بااملناصب 
القيادية والس��يادية وان تدفع بوجوه قدمية من 
قياداته��ا لتولي هذه املناصب وهذا ماس��يعني 
ببس��اطة ان التغيي��ر واالص��الح ااملنتظر قد مت 
افراغه من محتواه وان كل التصريحات والوعود 
بذلك ه��ي مجرد ادع��اءات وتغيير صوري الميس 
املضام��ن احلقيقية جلوهر التغيي��ر ومن املهم 
القول هنا بان العراق استوعب كثيرا حزمة من 
الصدمات االمنية والسياسية واالقتصادية وان 
كثي��را من الفئ��ات املتطلعة للعم��ل من ابناء 
الش��عب العراقي لها القدرة على وضع احللول 
املناس��بة ملش��كالت البالد في املرحلة املقبلة 
فانخفاض اس��عار النفط في السنوات املاضية 
بق��در مااضر مصالح الدول��ة االقتصادية جلب 
له��ا منافع اخ��رى متمثل��ة بالتفكي��ر ببدائل  
ومناف��ذ جديدة اس��همت في ابق��اء االقتصاد 
العراقي حيا وان الكثير م��ن الطاقات املعطلة 
مم��ن نالت مرات��ب متفوق��ة في اجمل��ال العلمي 
والتطبيقي مستعدة لتقدمي خبراتها في تقدمي 
املعاجل��ات للكثير م��ن املعوقات الت��ي واجهت 
وتواج��ه الع��راق وبالتالي من املمك��ن القول ان 
الظروف مهيأة للشروع مبرحلة جديدة ميكن من 
خاللها اعادة اعمار العراق وتثبيت معالم جتربة 
جديدة مبا يحقق االستقرار واالنتقال من مرحلة 

التأسيس الى مرحلة بناء الدولة احلقيقية.

تفعيل الطاقات !

تقـرير

سايمون هندرسون*

خ��الل ش��هر آذار/ م��ارس، م��ن املتوقع 
ُمقدم��ي  ع��ن  الس��عودية  تعل��ن  أن 
العروض املفضلن ملش��روعن للطاقة 
النووية تبلغ قيم��ة عقودهما مليارات 
ال��دوالرات. وميك��ن تبري��ر احلاج��ة إلى 
الطاقة النووية في اململكة، التي متلك 
أكب��ر احتياطي��ات النف��ط التي ميكن 
اس��تخالصها بس��هولة ف��ي العالم، 
بتحري��ر املزي��د م��ن النف��ط للتصدير 
وتوفير كمية أساس��ية م��ن ]الطاقة[ 
لتولي��د الكهرب��اء ال ميك��ن التوص��ل 
الطاقة الشمس��ية.  بواس��طة  إليها 
ويتنافس احتاد من الشركات األميركية 
بقيادة »وس��تنغهاوس« مع عروض من 
ش��ركات روس��ية وصينية وفرنس��ية 
وكورية جنوبية عل��ى طلبات قد تصل 
ف��ي النهاية إلى إنش��اء م��ا مجموعه 
ستة عشر مفاعالً على مدى السنوات 
اخلمس والعش��رين املقبل��ة. ومن أجل 
حتس��ن الفرص األميركية ف��ي الفوز، 
أفادت التقارير بأن إدارة ترامب تنظر في 
تخفي��ف ]األنظمة[ املتعلق��ة مبراقبة 

االنتشار أو عدم تطبيقها.
ولو كانت اململكة العربية الس��عودية، 
على س��بيل املثال، هي الدامنارك، لكان 
ذلك مجرد مس��ألة ضمان التوافق مع 

القان��ون األميرك��ي. ولكن في الش��رق 
األوسط، تس��ود اخملاوف من أن أي تنازل 
عن هذه الضوابط قد يفتح الباب على 
مصراعيه أمام االنتشار. وبصرف النظر 
عن ترسانة إس��رائيل النووية القائمة 
منذ أمد طويل واملعترف بها ضمنياً، فإن 
القوة اإلقليمية األخ��رى الوحيدة التي 
متتلك أسلحًة نووية هي باكستان التي 
مييل تركيزها االس��تراتيجي إلى االجتاه 
اجلغرافي اآلخ��ر، أي الهند. إاّل أن تقنية 
الط��رد املرك��زي لتخصي��ب اليورانيوم 
التي متلكها باكستان قد مت بيعها إلى 
ليبيا وإيران، فضالً عن تس��ليم معدات 
مماثلة من أوروبا إلى نظام صدام حسن 
ف��ى العراق. وفي حالت��ي العراق وليبيا، 
مت تدمي��ر ه��ذه التكنولوجيا في عامي 
1991 و2003 عل��ى التوالي. أما برنامج 
إي��ران، الذي تّدعي طه��ران أنه كان غير 
عس��كري فق��ط وما زال كذل��ك، فقد 
أصب��ح مقي��داً اآلن ب� »خط��ة العمل 
 2015 لع��ام  املش��تركة«  الش��املة 
واملعروفة باالتفاق الن��ووي مع الواليات 
املتحدة وش��ركائها. ولك��ن هناك أمراً 
مهم��اً أيض��اً وه��و أن »خط��ة العمل 
الش��املة املش��تركة« تس��مح إليران 
مبواصل��ة التخصيب، عل��ى الرغم من 
أنه ال يس��مح لها وهي غير قادرة تقنياً 
على اس��تعمال هذه العملي��ة إلنتاج 
املع��د لصن��ع األس��لحة.  اليوراني��وم 

ومبوج��ب االتفاقية، ال تس��تطيع إيران 
إع��ادة معاجل��ة البلوتوني��وم، الذي هو 
وس��يلة بديل��ة لتصني��ع املتفج��رات 

النووية.
ويُعتق��د أن الرياض تري��د، في األقل من 
الناحي��ة النظري��ة، أن يك��ون لها احلق 
ف��ي تطوير قدرتها عل��ى التخصيب أو 
إعادة املعاجلة. وف��ي عام 2009، أقنعت 
واش��نطن دولة اإلم��ارات بالتخلي عن 
كال التقنيت��ن قب��ل أن توق��ع الدول��ة 
اخلليجي��ة اتفاقاً م��ع كوري��ا اجلنوبية 
يقضي بإقامة أربعة مفاعالت للطاقة 
النووية. ولك��ن إذا ما جتنب بلد آخر في 
املنطقة أي قيود من ه��ذا القبيل، فإن 
دول��ة اإلمارات حتتفظ بحقها في إعادة 
النظر في »اتفاق 123« - باإلش��ارة إلى 
امل��ادة 123 م��ن »قانون الطاق��ة الذرية 
األميركي« الذي ينص على ضرورة إبرام 
اتفاق س��لمي للتع��اون الن��ووي لنقل 
املواد أو املعدات أو املكونات النووية من 

الواليات املتحدة.
االتفاقي��ة  إل��ى  يش��ار  م��ا[  ]وع��ادة 
اإلماراتية-األميركي��ة املبرمة بوصفها 
مقياساً ذهبياً، وانعكاساً لنضج دولة 
اإلم��ارات ومس��ؤوليتها. وكان اإلجن��از 
األميرك��ي للقي��ود الفت��اً بنحو خاص 
نظراً لتاريخ اإلم��ارات املتقلب مع عبد 
القادر خان، العالم النووي الباكستاني 
املس��ؤول عن نشر األس��لحة النووية. 

فلس��نوات عديدة، س��محت أبو ظبي 
خلان بتشغيل شركاته الوهمية من دبي 
اجملاورة. ومبساعدة مس��ؤولن إماراتين 
س��ّهلوا دخول��ه إل��ى الب��الد وخروجه 
منها، اس��تعمال خان إم��ارة دُبي - إلى 
حن إلق��اء القبض عليه ع��ام 2003 - 
كحلقة وص��ل للتكنولوجيا اخملصصة 
لألس��لحة  الباكس��تاني  للبرنام��ج 
النووي��ة وكنقطة عب��ور للتكنولوجيا 
التي يج��ري تهريبها إلى ليبي��ا وإيران. 
وكان خ��ان على عالقة وثيقة مع زعماء 
دول��ة اإلمارات واس��تضافهم أيضاً في 

باكستان.
ومما يثير قلق مماثل فيما يتعلق باململكة 
العربية الس��عودية هو الزيارة التي قام 
بها وزي��ر الدفاع آنذاك األمير س��لطان 
بن عبد العزي��ز إلى محطة التخصيب 
الباكس��تانية في كاهوتا خارج إسالم 
آباد ع��ام 1999، أي بعد ع��ام من إجراء 
باكستان جتارب نووية باستعمال قنابل 
حتتوي على يوراني��وم عالي التخصيب. 
وتذّك��ر إح��دى الصور التي نُِش��رت في 
ذكرى زيارة األمير س��لطان، هذا األخير 
وه��و يظهر جالس��اً إلى جان��ب رئيس 
الوزراء الباكس��تاني آنذاك نواز شريف 
والدكتور خ��ان. كما يظهر في الصورة 
قائ��د اجلي��ش الباكس��تاني ف��ي ذلك 
احلن اجلنرال برويز مش��رف، الذي أطاح 
في وقت الح��ق برئيس الوزراء ش��ريف 

واعتقل خان فيما بعد. أما الزيارة التي 
ظهر فيها الوفد الس��عودي وُسمح له 
باإلط��الع على أج��زاء من س��الح نووي 
باكس��تاني وفقاً لبعض التقارير، فقد 
أّدت إل��ى تق��دمي احتج��اج دبلوماس��ي 
رسمي من قبل الواليات املتحدة وعّززت 
الش��ائعات التي ما تزال منتش��رة بأّن 
الس��عودية متفقة مع باكستان على 
نق��ل الصواريخ امل��زّودة ب��رؤوس نووية 
خالل فت��رة األزمات. )ومن��ذ عام 1988، 
متلك الس��عودية صواري��خ صينية ذات 
ق��درة نووية ولكنها مجهزة بأس��لحة 
تقليدية وميكنها الوصول إلى طهران.(

ه��ذا ما حدث آن��ذاك. ويبقى الس��ؤال 
املطروح ما هو األسلوب العملي حالياً، 
من��ذ اعتراف »خطة العمل الش��املة 
املش��تركة« بحق إيران في التخصيب. 
لق��د أصب��ح احلُكم عل��ى ذل��ك أكثر 
صعوب��ة في أعق��اب الزيارتن التي قام 
بهم��ا ول��ي العه��د األمي��ر محمد بن 
س��لمان، ال��ذي هو أيض��اً وزي��ر الدفاع 
الس��عودي، إلى باكس��تان ف��ي كانون 
الثاني/يناير وآب/أغس��طس 2016 منذ 
أن أصب��ح والده ملكاً ع��ام 2015. وفي 
املقاب��ل، ق��ام الق��ادة الباكس��تانيون 
بسلس��لة من الزيارات رفيعة املستوى 
إل��ى الس��عودية. وفي وقت س��ابق من 
هذا الش��هر، ق��ام رئي��س أركان اجليش 
الباكس��تاني اجلنرال قمر جاويد باجوا 

بزي��ارة الرياض للقاء األمي��ر محمد بن 
س��لمان »لبحث األم��ور ذات االهتمام 
املشترك والروابط العسكرية«. وكانت 
هذه املرة الثانية الت��ي يزور فيها باجوا 
اململكة خالل شهرين. وفي السياسات 
احلالية لباكستان، ال يُعد باجوا الزعيم 
الرائد في السياسة اخلارجية واألمنية 
لب��الده فحس��ب، ب��ل إن��ه ش��خصية 
أكث��ر نف��وذاً عموم��اً م��ن الرئي��س أو 
رئيس ال��وزراء. وفى 10 ش��باط/فبراير، 
أعل��ن اجليش الباكس��تاني ع��ن اتفاق 
ين��ّص على إرس��ال آالف العس��كرين 
الباكس��تانين في مهّمة تدريبية غير 

محددة إلى السعودية.
وقد أثارت هذه األخب��ار احتجاجات في 
»اجلمعية الوطنية الباكستانية« التي 
منعت قبل ثالث سنوات طلباً سعودياً 
]ملش��اركة[ القوات الباكس��تانية في 
القتال ف��ي اليمن. وخالل النقاش، تبّن 
أيض��اً وج��ود 1600 جندي باكس��تاني 
إضافي فعالً في اململكة، ومت تدريب 10 
آالف عس��كري س��عودي فى أكادمييات 
باكستانية غير  ومؤسسات عسكرية 
محددة. وخالل األس��بوع املاضي فقط، 
ظهرت إش��ارة أخرى إلى مدى التقارب 
ب��ن البلدي��ن وم��دى تص��ّرف الري��اض 
بشكل مس��تقّل عن رغبات واشنطن، 
عندما شاركت السعودية لفترة وجيزة 
ف��ي عرقلة محاول��ة أميركي��ة لوضع 

باكس��تان عل��ى قائمة دولي��ة ملراقبة 
]عمليات[ متويل اإلرهاب.

إن مسألة ما إذا كانت الواليات املتحدة 
س��تقّدم أّي تن��ازالت نووي��ة لكس��ب 
صفقة مربح��ة، تأتي قبل قيام محمد 
بن س��لمان بزيارة مطّولة إلى الواليات 
املتح��دة به��دف إظه��ار ق��وة العالقة 
الثنائية وتشجيع الشركات األميركية 
على بناء شراكات مع اململكة العربية 
الس��عودية لتنفيذ خطط ولي العهد 
واالجتماع��ي  االقتص��ادي  للتح��ّول 
املعروفة ب��� »رؤية الس��عودية 2030«. 
وعلى الرغم من الوض��ع غير املؤكد ل� 
»خطة العمل الش��املة املش��تركة«، 
نظراً للش��كوك املتك��ّررة التي أعربت 
املعضل��ة  أّن  إاّل  ترام��ب،  إدارة  عنه��ا 
إقن��اع  ميك��ن  ه��ل  وه��ي:  بس��يطة، 
الس��عودية بالتخّل��ي ع��ن التخصيب 
وإع��ادة املعاجلة، حتى بش��كل مؤقت، 
مقابل اختي��ار التكنولوجيا األميركية 
خلططها الطموح��ة للطاقة النووية؟ 
قد ت��ؤدي صفق��ة البي��ع اخلاطئة إلى 
تقويض الوضع الراهن الهش وتضخيم 
إلى مس��توى  اإلقليمي��ة  اخلصوم��ات 

جديد.

*س��اميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
وسياس��ة  اخللي��ج  برنام��ج  ومدي��ر 

الطاقة في معهد واشنطن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد اخلبير االقتصادي العراقي عصام 
احملاويل��ي، أم��س األحد، أن مش��روع 
تطوي��ر االس��تثمار في الع��راق الذي 
ميول جزءا مهما من��ه البنك الدولي، 
يعد إجنازا لتوجيه االس��تثمارات في 

املرحلة احلالية.
ع��ن  »احلي��اة«  صحيف��ة  ونقل��ت 
احملاويلي، قوله ف��ي تصريح صحفي، 
إن »املش��روع الذي ميول ج��زءاً مهماً 
منه البنك الدول��ي، يعد إجنازا لدعم 
إدارة املال وتوجيه االس��تثمارات وفقاً 

إل��ى متطلبات  الفعلي��ة  للحاج��ة 
املرحلة احلالية وإلى البنى االرتكازية«، 
مبينا أن املش��روع يوف��ر أيضاً فرصة 
لتهيئة املالكات العراقية، كي تدخل 
بكثافة في برامج االستشارات وعلى 
نحو يع��زز قدرة امتص��اص البطالة 
املتفاقمة في القطاعات االقتصادية 

اخملتلفة.
وأض��اف احملاويل��ي، أن »الوق��ت متاح 
وض��رورة  املش��روع  لتنفي��ذ  حالي��اً 
مس��اهمة القطاع اخلاص في دعمه 
وتنفيذ برامجه، خصوصاً بالنس��بة 

إل��ى املص��ارف والش��ركات األخ��رى 
املعنية باملش��روع«، مؤك��دا أن فرص 
الت��ي س��تتوافر لقطاعات  العم��ل 
كثي��رة ل��دى تفعي��ل ق��رارات مؤمتر 
حتت��اج  وه��ي  للمانح��ن،  الكوي��ت 
إل��ى م��الكات مبؤهالت كافي��ة إلجناز 
أعمالها، وهو ما س��يعمل املش��روع 

على تنفيذه.
واقترح تش��كيل جلنة مصرفية عليا 
م��ن املص��ارف اخلاصة كي تس��اهم 
مالياً في توفير السيولة للحكومة، 
واعتم��اد طريق��ة الق��روض اجملمعة، 

وكذلك تش��كيل جلنة م��ن املصارف 
اخلاص��ة ومبوافق��ة وزارة امل��ال، ك��ي 
يس��اهم كل مصرف بنسبة محددة 
م��ن امل��ال، لتموي��ل املش��اريع التي 
تس��تفيد من هذا التمويل املصرفي، 

كي تأخذ دورها بجدية في التنمية.
وكان��ت وزارة املالي��ة أعلنت في وقت 
سابق، أنها تسلمت متويال من البنك 
الدولي لتغطية كلفة مشروع حتديث 
نظم اإلدارة املالية العامة في العراق، 
وتخصيص جزء من املبالغ للخدمات 
االستش��ارية التي تش��مل توظيف 

ش��ركة تدقي��ق خارجية مس��تقلة 
لإلدارة املالية واالستثمار.

 اجلدير بالذكر ان خبراء ومتخصصن 
بالشأن االقتصادي، بحثوا في ورشة 
عمل في بغداد األسبوع املاضي، ورقة 
العم��ل الت��ي أعدها البن��ك الدولي 
لضمان مناخ اس��تثماري سليم في 
الع��راق، واقترح��ت التوصي��ات التي 
خرج��ت به��ا الورش��ة خط��ة عمل 
لتبس��يط إجراءات إصدار التأشيرات 
مس��تثمرة  تأش��يرة  فئ��ة  وإنش��اء 
واضح��ة، م��ع تعدي��ل قان��ون إقامة 

األجان��ب م��ع أهمي��ة إدراج أح��كام 
احلقيقي��ة  الطبيع��ة  تس��توعب 
للمش��اريع الصناعية، التي تستلزم 

في تنفيذها وقتاً أطول من الالزم.
رئي��س ال��وزراء الكويت��ي للجب��وري 
: حريص��ون عل��ى تق��دمي كل اوج��ه 
املساعدة حلكومة العراق وشعبه فوز 
يونس محمود برئاسة رابطة الالعبن 
الدولي��ن باجلدول .. مباري��ات الدوري 
الكروي في اجلولة املقبلة والشرطة 
واجلوية ابرزها نيجيرفان بارزاني يعلن 
موقف االقليم م��ن املوازنة االحتادية 

رئاس��ة برملان كردس��تان تعلن إعادة 
النظ��ر ف��ي قان��ون إص��الح الرواتب 
انتخابات رابطت��ي الالعبن الدولين 
واملدربن تش��هد انسحابات متتالية 
جنايات الرصافة تصدر اربعة احكام 
باالع��دام بح��ق م��دان بقت��ل اف��راد 
عائلته نحراً اجلبوري لنظيره الكويتي 
: العراق حريص عل��ى تطوير عالقته 
مع محيطه العربي واالقليمي العراق 
مين��ح هنغاري��ا 20 مقع��داً دراس��ياً 
احلكوم��ة تعل��ن حزم��ة تس��هيالت 

لعمل املستثمرين في العراق

محطات الطاقة النووية السعودية وخطر االنتشار

البنك الدولي يمول مشروعا لتطوير االستثمار في العراق

اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكوردستاني

مصادر اكدت ان زعيم 
الحزب الديمقراطي 
وبعد ان فشل في 
توظيف االستفتاء 
لكسب الرأي العام 
الكردي، لصالح 
مخططاته الحزبية 
والعائلية فانه يستخدم 
االن ورقة اقرار 
الموازنة االتحادية في 
مجلس النواب بمعزل 
عن الكرد لتغذية 
التباعد والتنافر بين 
مكونات البالد
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس االحد، بأن مدنيني اثنني 
اصيبا بجروح متفاوت��ة جراء انفجار 

عبوة ناسفة شرقي العاصمة.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ، ان "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع بالقرب من ورش��ة لتفكيك 
العج��ات مبنطق��ة كس��رة وعطش 
في مدينة الصدر ش��رقي العاصمة، 
انفجرت صباح يوم امس ، واسفرت عن 
اصابة مدنيني اثنني بجروح متفاوتة" 
، مضيفا ان "سيارات االسعاف أخلت 
اجلريحني الى مستشفى قريب لتلقي 
العاج، فيم��ا فرضت القوات االمنية 

طوقاً حول مكان التفجير".

كركوك – اشتباكات مسلحة 
امن��ي ف��ي ش��رطة  اعل��ن مص��در 
محافظ��ة كرك��وك ام��س االحد ان 
قوة مش��تركة من احلش��د الشعبي 
والش��رطة االحتادي��ة قتلت خمس��ة 
عناصر م��ن عصابات داعش االرهابية 
ف��ي ناحية العباس��ي ش��مال غربي 

احلويجة.
وق��ال املصدر ان، ق��وات اللواء 56 في 
احلشد الش��عبي وقطعات الشرطة 
االحتادي��ة متكن��ت، ام��س م��ن قت��ل 
خمسة عناصر من داعش ومحاصرة 
أثن��ني آخرين خ��ال مداهم��ة مخبأ 
س��ري لهم في قرية التويرية التابعة 
لناحية العباسي )شمال غربي قضاء 
احلويج��ة( ، مضيفا ان" العملية متت 
وفق��اً ملعلومات اس��تخبارية" ، الفتاً 
ال��ى ان الق��وات مس��تمرة بعملي��ة 

تعق��ب فل��ول داعش اخملتبئ��ني داخل 
القرية.

صالح الدين – هجوم مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ص��اح الدين ام��س األح��د، باغتيال 
ضابط في فرقة الرد السريع بهجوم 

مسلح شرقي احملافظة.
وقال املصدر إن "مسلحني اغتالوا يوم 
امس ضابطاً برتبة مازم أول منسوباً 
إلى الفوج الثان��ي اللواء الثاني فرقة 
الرد السريع في طوز خورماتو)75 كم 

شرق صاح الدين(".

االنبار – مقتل انتحاري 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
ان  االح��د  ام��س  االنب��ار  محافظ��ة 
القوات األمنية قتل��ت انتحارياً يقود 

عجل��ة ملغمة غرب مدين��ة الرمادي 
مركز احملافظة .

وذكر املص��در ان "القوات األمنية في 
س��يطرة الكيلو 18 مبحافظة االنبار 
والتفتي��ش  املتابع��ة  بع��د  متكن��ت 
الدقيق من كشف عجلة ملغمة نوع 
}بيك آب{ حمراء اللون يقودها إرهابي 
انتحاري" ، مضيفا ان القوات األمنية 
"أطلقت النار على العجلة وتفجيرها 
وقت��ل االنتح��اري داخلها"مؤك��دا أن 
"العجلة كانت محملة مبواد شديدة 
االنفجار )جلكانات سي فور( ، وقد متت 

العملية دون اية خسائر بشرية".

النجف – ممارسة امنية  
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
النج��ف امس االح��د ان ق��وة امنية 
الق��ت القبض على مته��م منتحل 

صفة ضابط في جهاز أمني حساس 
في احملافظة.

واف��اد املص��در "مت القاء عل��ى متهم 
ينتح��ل صف��ة ضابط اس��تخبارات 
باجل��رم  الس��راق  اثن��ني م��ن  وعل��ى 
املش��هود بعد قيامهم بسرقة مبلغ 
مالي ومت اس��ترجاعه ألصحابه فوراً"، 
مش��يرا ال��ى ان "مكافح��ة اإلجرام 
نظم��ت ممارس��ة أمنية أس��فرت عن 
إلقاء القبض على 3 متهمني بقضايا 
س��رقة وفق املادة ٤٤٦ واملادة ٤٤٣ من 

القانون".

ذي قار – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر في مديرية اإلستخبارات 
العس��كرية  امس االحد عن اعتقال 
ارهابي في قضاء الش��طرة ش��مالي 

محافظة ذي قار.

وذك��ر املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان��ه "اس��تمرار ملنهجنا 
مبتابعة  اخل��اص  الفع��ال  التعرض��ي 
وماحقة ما تبقى من عصابات داعش 
االرهابي��ة وتضيي��ق اخلن��اق عليهم 
ومتابع��ة حتركاته��م بعملية نفذت 
عل��ى وف��ق معلوم��ات اس��تخبارية 
دقيق��ة متكن��ت االس��تخبارات ف��ي 
بالتعاون  الرافدي��ن  قي��ادة عملي��ات 
مع مكافحة إره��اب ذي قار من القاء 
القبض على احد االرهابيني في قضاء 

الشطرة شمالي احملافظة ".

نينوى – عمليات دهم  
اعل��ن قائد ش��رطة محافظة نينوى 
امس االح��د عن مقت��ل واعتقال 21 
عنص��راً من "داع��ش" بعمليات دهم 

وتفتيش جرت في عموم احملافظة.

وق��ال العمي��د الرك��ن حم��د نامس 
اجلب��وري إن "ش��رطة نين��وى لديه��ا 
فعاليات مستمرة في مطاردة االرهاب 
ومن تسول له نفس��ه املساس بامن 
احملافظ��ة والعملي��ات مس��تمرة بني 
شرطة نينوى والفرقة ٢٠ من اجليش 
العراق��ي والفرق��ة ١٦ والرد الس��ريع 
حيث نفذت يوم امس عملية في حي 
سومر ومتكنا من اعتقال ١١ مطلوباً 
م��ن الذين ينتم��ون لتنظي��م داعش 

االرهابي".
وأض��اف "متكن��ا م��ن تنفي��ذ عملية 
نوعية في حمام العليل جنوب نينوى 
ومتكنت قوة مش��تركة م��ن اعتقال 
قياديني بتنظيم داعش وهما خطيران 
جداً"، مش��يراً ال��ى "مقت��ل ثمانية 
عناص��ر من داع��ش بقصف جوي في 

بادوش غرب نينوى".

انفجار عبوة ناسفة في كسرة وعطش شرقي بغداد * مقتل خمسة إرهابيين بالعباسي شمال غربي الحويجة
مقتل واعتقال 21 عنصرًا من "داعش" بعمليات دهم  في نينوى * تفجير عجلة ملغمة يقودها انتحاري غربي الرمادي  

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتب��ر النائب عن ائتاف دولة القانون جاس��م 
محمد جعف��ر، أمس األحد، إقرار املوازنة املالية 
لع��ام 2018 في "اللحظات األخي��رة" من عمر 
مجلس الن��واب "إجنازاً كبي��راً" للبرملان، وفيما 
ب��ني أن املوازن��ة تضمنت م��واداً "مهمة تصب 
في مصلحة الفقراء" وحتريك االقتصاد، أش��ار 
إل��ى أن أكثر م��ن 20 مادة ف��ي املوازنة معرضة 

للطعن.
وق��ال جعفر ف��ي تصري��ح صحف��ي، إن "إقرار 
املوازنة ف��ي اللحظات األخيرة من عمر مجلس 
النواب بعد جدال وتش��اور زاد على ثاثة أشهر 
يعتب��ر إجن��ازاً كبيراً جملل��س الن��واب، معتبراً أن 
"إقرار املوازنة حس��ب النس��ب السكانية من 
دون متيي��ز بني املكونات العراقية هو انتصار اخر 
يضاف إلى انتصارات واجنازات العبادي ومجلس 
النواب العراقي وهو انتصار العدالة واملساوات 

على الظلم والتمييز في الزمن الصعب".
وأضاف جعفر، "لقد حتمل أعضاء البرملان أكثر 
من ثاثة أش��هر وانتظروا وحتملوا طالبوا الكرد 
برجاء عس��ى ولعل أن يترجل االخوة الكرد من 
عل��ى حصان الغرور إلى العدالة واملس��اواة وأن 
يقبل��وا حقه��م الطبيعي حس��ب نس��بهم 
الس��كانية اس��وة باحملافظات العراقية األخرى 
احقاق��ا للحق، ولكن مع األس��ف متادوا وأصروا 

على نسبة %17 والتي اعتبرت من املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت وزارة التج��ارة م��ن خ��ال صن��دوق دعم 
التصدي��ر، مصدري املنتوج��ات الوطنية لتقدمي 
طلباته��م املع��ززة بالوثائ��ق املطلوب��ة لغرض 

شمولهم بالدعم.
وقال بيان للوزارة، تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه أمس االحد، إن “نس��ب الدعم متنح حسب 
ن��وع البضاعة املص��درة، حيث متنح نس��بة 15 
باملئة للمواد املصنع��ة و10 باملئة للمواد نصف 
املصنع��ة، الى جانب 10 باملئة للم��واد الزراعية 
و5 باملئة للمواد اخلام، مع العلم ان هذه النسب 

هي من اجمالي قيمة اجازة التصدير”.
واش��ار الى ان “الوثائق املطلوبة لشمول املصدر 
بالدع��م عل��ى البضاع��ة املص��درة ه��ي اجازة 
تصدير للسلعة املصدرة والتصريحة اجلمركية 
باخراج البضاعة واملنفيست اوبوليصة الشحن 
التي مت ش��حن امل��واد مبوجبها للبلد املس��تورد 
والتصريحة اجلمركية في بلد املستورد مصدقة 
ضمن امللحقية التجارية العراقية او الس��فارة 

العراقية”.

أكثر من 20 مادة في 
الموازنة معرضة للطعن

"التجارة" تدعم 
المنتوجات الوطنية

الملف األمني

القبض على ضباط ومنتسبني 
فاسدين باجلرم املشهود بـ"الرشوة"

وقد مت ايداعه التوقيف وعرض موضوعه 
انظ��ار قاض��ي خف��ر محكم��ة  ام��ام 
الرصافة وقرر ايداعه التوقيف على ذمة 

التحقيق".
وتاب��ع ان "إحدى مف��ارز مكتب تفتيش 
املرور متكنت أيضاً من ضبط منتس��بني 
اثنني في موقع الس��ام امل��روري لترقني 
متلبس��ني  )عويري��ج(  ف��ي  املركب��ات 
بالتعاون مع أح��د املعقبني بعملية بيع 
عجلة وترويج معاملة تس��قيطها بناًء 
عل��ى أوراق م��زورة، حي��ث اودع الثاث��ة 

التوقيف للتحقيق معهم".
وأش��ار الى انه "اثناء قي��ام مدير مكتب 
تفتي��ش امل��رور بإجراء جولة تفتيش��ية 
عل��ى موق��ع ترق��ني الس��ام عويريج مت 
ضبط أحد املعقب��ني وبحوزته 3 لوحات 
مروري��ة، و28 كتاب تس��جيل جمركي و 
4 وصوالت محاس��بة، 8 عق��ود مرورية، 
و 19 كتاب��اً رس��مياً، ومجموع��ة م��ن 
املستمس��كات املصورة التي ال تعود له 

بأي صلة قانونية".
وتابع��ت انه "من خ��ال تفريغ الهواتف 
احملمولة للمخالف مت ضبط أعداد كبيرة 
م��ن الس��نويات وأرقام املركب��ات وكتب 
تسجيل ومستمسكات تعود ملواطنني 
باإلضافة الى مستمس��كات عائدة الى 
مواطنني من سكنة محافظتي ) االنبار 
واملوص��ل(، وعل��ى ضوء ذل��ك مت تنظيم 
محض��ر ضبط بذلك واتخ��اذ االجراءات 
القانونية بحق اخملالف املذكور وتسليمه 
ال��ى مركز ش��رطة املصطف��ى مبوجب 

وصل استام اصولي".
وفي وقت س��ابق من يوم امس نفس��ه، 
ضبطت مفرزة الضبط باجلرم املش��هود 
التابع��ة ملديري��ة تفتي��ش بغ��داد ف��ي 
مكتب املفت��ش العام ل��وزارة الداخلية 
منتس��بني اثنني منس��وبني الى مديرية 
ش��رطة محافظة بغداد/ مركز شرطة 

اللطيفية متلبسني بالرشوة.
ورود  بع��د  الضب��ط  عملي��ة  وج��رت 
معلومات ملكت��ب املفتش الع��ام تفيد 
بتورط منتس��بني اثنني منس��وبني الى 
مركز ش��رطة اللطيفية ف��ي عمليات 
ابتزاز ومساومة منتسبني معهم باملال 
مقابل إبقائهم باملركز وعدم اشراكهم 

بواجبات خارجية.
وكلفت مديري��ة تفتيش بغ��داد مفرزة 
الضبط باجلرم املش��هود التي يترأسها 
مدي��ر املديري��ة اللواء حس��ني علي دانه 
مبتابع��ة القضي��ة وضب��ط املتورط��ني 
فيها باجلرم املش��هود، وبعد التأكد من 
صحة املعلومات نصب��ت املفرزة كميناً 
متلبس��ني  وضبطتهم��ا  للمتهم��ني 
باس��تام مبل��غ )400( أل��ف دين��ار من 
مجموعة من منتس��بي املرك��ز مقابل 
عدم اش��راكهم في الواجبات اخلارجية 

التي ينفذها عناصر املركز.
 ونظم��ت املفرزة محضر ضبط اصولي، 
ودونت افادتي املتهمني وعرضتهما أمام 
أنظار قاضي حتقي��ق محكمة الرصافة 
الذي قرر ايقافهم��ا وفق املادة )307( من 
قان��ون العقوب��ات العراق��ي، للتحقيق 
معهما وكش��ف املتورطني معهما في 

اجلرمية.

الكويت تبدي حرصها على تقدمي كل 
أنواع املساعدة للعراق

واكد اجلبوري بحسب البيان ان " العراق 
حريص على تعزيز عاقاته مع محيطه 
مواصل��ة  عب��ر  واالقليم��ي،  العرب��ي 
التنس��يق م��ع اجلميع م��ن اجل حفظ 
امن واس��تقرار املنطق��ة" ، مضيفاً ان" 
التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول 
املنطقة تستدعي مزيداً من التفاهمات 
واحل��وارات اجل��ادة، إليجاد حل��ول جذرية 

لازمات بعيداً عن لغة التصعيد".
ودع��ا اجلبوري الدول الش��قيقة وخاصة 
الكوي��ت ال��ى " املش��اركة ف��ي اعمار 
الع��راق لضم��ان ع��ودة س��ريعة وامنة 
للعائ��ات النازحة الى مناطقها املدمرة 
دور  ج��راء ممارس��ات االره��اب"، مثمن��اً 
دولة الكويت الداع��م للعراق وجهودها 

احلثيثة لضمان امنه واستقراره.

احلكومة االحتادية تنهي تدقيق
رواتب تربية اإلقليم وتطلقها 

األسبوع املقبل
وأوض��ح بان" نس��بة اإلقليم ل��ن تتغير 
وس��تبقى 12.67 وذل��ك أس��وة ببقي��ة 
احملافظ��ات العراقية من خ��ال االعتماد 
على الكثافة الس��كانية ، الفتا الى ان" 
احلكومة س��تطلق روات��ب الصحة بعد 
ان تكمل رواتب التربية وبعد التأكد من 
اع��داد املوظفني املوجودي��ن في اإلقليم 
وخاص��ة بعد كش��ف ع��دد كبي��ر من 
الوهميني م��ن قبل اللجن��ة املالية في 

إقليم كردستان .

 م��ن جانب��ه أوض��ح عض��و التحال��ف 
الكردس��تاني جمال كوجر ي��وم ، امس 
االحد ، ان التصويت على املوازنة بغياب 
الكرد وعدم زيادة نسبة اإلقليم، اجحاف 

بحق املواطن الكردي .
 وقال كوجر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
ان ع��دم زيادة نس��بة الكرد ف��ي املوازنة 
وابقائها 12.67 سوف تفتح بابا لألزمات 
ب��ني احلكومتني االحتادي��ة واإلقليم ألننا 
فقدن��ا الكثير م��ن االمل ، مش��يرا الى 
أن" التحالف الكردس��تاني في مجلس 
النواب س��يعلن عن موقفه خال األيام 
املقبل��ة وس��تكون ل��ه بع��ض اخليارات 
العملي��ة  مقاطع��ة  منه��ا  لينفذه��ا 
البرملاني��ة  واالنتخاب��ات  السياس��ية 
املقبلة بالكامل فض��ا عن اللجوء الى 
احملكم��ة االحتادية ومن احملتم��ل تفعيل 

ملف االستفتاء في اإلقليم .
وتاب��ع أن" األكراد قد أصابهم الفش��ل 

أمام قواعدهم اجلماهيرية في اإلقليم.
 م��ن جهته أك��د النائب ع��ن محافظة 
االنبار غازي الكع��ود لصحيفة الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن" املوازن��ة خصصت حملافظة 
االنب��ار 100 مليار دين��ار وهي تعد قليلة 
وغير مرضي��ة مقارنة  بالدمار الذي حلق 
باحملافظة نتيجة العمليات العس��كرية 
ومحاربة اإلرهاب ومجاميع داعش والذي 
أدى ال��ى تدمير اغلب البنى التحتية في 

احملافظة .
 وأض��اف ان" اغل��ب العائ��ات النازح��ة 
ع��ادت ال��ى احملافظ��ة بالرغم م��ن دمار 
منازلها وعدم توفر مستلزمات املعيشة 
البس��يطة م��ن الكهرباء وامل��اء ولكن 

الوض��ع االقتصادي الذي يعيش��ه البلد 
في الوقت احلالي يتطلب تكاتف اجلهود 
م��ن قبل اجلمي��ع لكي نس��تطيع مترير 
املوازنة التي بسبب تأخرها أدت الى زيادة 
البطالة وتوقف املش��اريع وتوقف رواتب 

املوظفني والى ذلك .
وب��ني النائ��ب ع��ن االنب��ار أن" احلكومة 
التعويض��ات  ص��رف  عل��ى  وافق��ت 
للمواطن��ني املتضرري��ن بنحو بس��يط 
ولك��ن افض��ل م��ن ال ش��يء فضا عن 
صرف الرواتب املدخ��رة للموظفني التي 
كانت تستقطع في اثناء سيطرة داعش  

على احملافظة .
 وفيما يخص االكراد أوضح الكعود ان" 
نسبة ال�%17التي كانت تعطى لألكراد 
خال السنوات السابقة كانت للتراضي 
السياس��ي وليس��ت حس��ابات مالية ، 
منوه��ا الى ان" رئيس ال��وزراء مت تخويله 
بصرف مبلغ 2 ترلي��ون في حالة احلاجة 
لبعض املبالغ العمار احملافظات ولرواتب 
التخطي��ط   وزارة  وبإش��راف  املوظف��ني 

واملالية لتلبية االحتياجات".

كركوك تستعد مبكراً ألول انتخابات 
محلية بعد 13 عاما من تعطيلها

ولف��ت إل��ى أن "االس��تعدادات الج��راء 
االنتخابات ب��دأت مبكرا برغم أن املوعد 

يفصلنا عنه اكثر من 9 اشهر".
وطال��ب اجلب��وري الش��ارع الكركوك��ي 
ب�"املش��اركة في االنتخابات ومن قبلها 
حتديث سجل الناخبني، وال يسمح ابناء 
املدين��ة لاخرين أن يغبن��وا حقهم في 

اختيار من ميثلهم".

وش��دد اجلب��وري عل��ى "ح��رص جمي��ع 
مكونات املدينة على التعايش السلمي 
الس��لمي  الت��داول  ملب��دأ  والتس��ليم 
للسلطة وايجاد حلول من خال وسائل 

الدميقراطية".
م��ن جانب��ه، ق��ال النائب ع��ن كركوك 
خالد املفرجي في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "حس��م مل��ف االنتخابات 
في احملافظ��ة بات امراً ضرورياً، وَحس��ن 
فعل مجلس النواب عندما س��ن قانون 
االنتخابات احمللية يتضمن هذه النقطة 

بتوافق املكونات".
وأضاف املفرجي ان "االنتخابات معّطلة 
ف��ي كرك��وك من��ذ 13 عام��اً، ونتيجة 
تصويت البرملان أمس االول س��وف جتري 
عملية االقتراع في موعدها املقرر نهاية 

العام احلالي اسوة ببقية احملافظات".
وأشار املفرجي إلى أن "نتائج االنتخابات 
احمللية لن يترتب عليها أي اثر سياسي أو 

قانوني يخص مستقبل املدينة".
وأك��د أن "تدقيقاً س��تقوم ب��ه كل من 
وزارة الداخلي��ة والتج��ارة والتخطي��ط 
بالتنس��يق م��ع املفوضي��ة  والصح��ة 
العليا املس��تقلة لانتخابات لسجات 

الناخبني".

املؤمتر الوطني يحّذر من تزييف 
قناعات الناخبني بـ"الشحن 

الطائفي"
وأش��ار ال��ى ان "الن��اس تتعام��ل م��ع 
السياس��ي بقدر ما يقت��رب منها على 
صعيد الدور املرتبط به وهو تقدمي اخلدمة 
العامة لها استناداً إلى املهمة املسندة 

ل��ه، وال يختلف األم��ر إن كان عضواً في 
ح��زب ي��روم كس��ب أكبر م��ا ميكن من 
الن��اس واألص��وات أوق��ات االنتخابات أو 
مس��ؤوالً تنفيذي��اً فإنه يحاس��ب على 

مقدار تأديته لدوره بكفاءة ونزاهة".

حترك في مجلس الشيوخ لوقف
الدعم األميركي للتحالف العربي 

في اليمن
وفي الواقع فان املش��اركة العس��كرية 
االميركي��ة ف��ي النزاع اليمني تس��تند 
الى ترخيص اص��دره الكونغرس في 14 
ايلول العام 2001، اي بعد ثاثة ايام على 
االعتداءات التي شنها تنظيم القاعدة 
عل��ى نيوي��ورك وواش��نطن، وأج��از فيه 
املشرعون يومها لادارة استخدام القوة 

العسكرية.
وه��ذا الترخيص اضافة الى ترخيص ثان 
مماثل صدر في 2002 اس��تند اليهما كل 
م��ن الرئيس ج��ورج دبليو ب��وش وبعده 
ب��اراك اوباما واليوم دونالد ترامب لش��ن 
كل العمليات العسكرية التي تخوضها 

الواليات املتحدة خارج اراضيها.
ولكن كثيرا من املشرعني الدميوقراطيني 
وبعضا من زمائهم اجلمهوريني س��بق 
وأن ح��ذروا االدارة من ان ه��ذا الترخيص 
البال��غ عم��ره 15 عاما ال ميك��ن الركون 

اليه الى ما ال نهاية وال بد من جتديده.
واعتبر السناتور لي، وهو من اجلمهوريني 
احملافظ��ني، ان اإلج��راء ال��ذي اطلقه مع 
زميليه ميكن ان يساعد الكونغرس على 
اعادة تأكيد س��لطته ف��ي عملية صنع 

القرار في السياسة اخلارجية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العمل  وزارة  ج��ددت 
االجتماعية تأكيدها عدم وجود 
اي تقدمي جديد للش��مول براتب 
االعانة االجتماعية بسبب عدم 

توفر التخصيصات املالية .،.
واعربت الوزارة عن املها ان يتم 
تخصي��ص االموال ف��ي موازنة 
ع��ام 2018 وهو االم��ر الذي لم 
يت��م تأكيده لغاية االن بس��بب 
الوض��ع االقتصادي للبلد ورمبا ال 
يتم تخصي��ص اي مبلغ اضافي 
وم��ا زال��ت املناقش��ات جاري��ة 

بخصوص هذا االمر.
وتسجل وزارة العمل ثناءها على 
رئي��س مجل��س ال��وزراء حلرصه 
عل��ى تأم��ني املبال��غ اخملصصة 
لراتب االعانة االجتماعية طيلة 
امل��دة الس��ابقة وتأكي��ده على 
رعاية الطبق��ات الفقيرة برغم 
االزمة املالية اخلانقة وانش��غال 
الدولة باحلرب على ارهاب داعش 
، علما ان هنالك اكثر من )700( 
الف متقدم ومنذ عام 2016 في 

انتظار شمولهم.
واهاب��ت وزارة العمل باملواطنني 
الش��مول  بوعود  االنخداع  عدم 
االجتماعي��ة  االعان��ات  برات��ب 
م��ن قب��ل املعقب��ني واالح��زاب 
والتي��ارات الت��ي تود اس��تغال 
اخلاص��ة  ملصاحله��ا  الفق��راء 
كدعاية انتخابية او مقابل اجر ، 
مبينة ان بعض ضعاف النفوس 
بإص��دار  الفق��راء  يوهم��ون 
البطاقة الذكي��ة مقابل مبالغ 
مالية وان مج��رد منحهم تلك 
البطاق��ات فانهم سيش��ملون 
برات��ب االعانة االجتماعية وهذا 
االمر غي��ر صحيح على االطاق 
الن تل��ك البطاق��ة الذكي��ة با 
تخصي��ص مال��ي ، لذلك ندعو 

للتنبي��ه وعدم الوق��وع في فخ 
النفوس  وضعف��اء  العصاب��ات 
واملعقبني وان ال��وزارة تدعو الى 
االباغ عنهم إلحالتهم للقضاء 
وخاص��ة ان الوزارة اس��تطاعت 
القب��ض على اكث��ر من معقب 
الى القض��اء لينالوا  واحالتهم 

جزاءهم العادل.
ان  ال��ى  العم��ل  وزارة  ولفت��ت 
قنواتها الرسمية ) موقع رسمي 
وصفحات عب��ر مواقع التواصل 
االجتماعي( في حال االعان عن 
اطاق او توزي��ع او اي امر يتعلق 
بروات��ب االعان��ات االجتماعي��ة 
وخاف ذلك فالوزارة غير مسؤولة 
عن اي اعان او توجيه.. لذا نرجو 
التنب��ه لذلك ومتابعة ما يصدر 

م��ن القنوات الرس��مية للوزارة                                                                  
تفه��م  اجلمي��ع  م��ن  آمل��ني 
االوض��اع وع��دم التعل��ق بوعود 
زائف��ة يطلقها بعض املغرضني 
النفوس  وضعف��اء  واملتصيدين 
التي��ارات  بع��ض  حت��اول  ورمب��ا 
السياس��ية اغراءك��م من اجل 
ش��أن  ال  انتخاب��ي  اصطف��اف 
للوزارة به وهي بعيدة كل البعد 
عن اي اس��تقطاب انتخابي امنا 
يتركز عملها في خدمة الفقراء 
واملع��وزة  الهش��ة  والطبق��ات 
وضم��ن التوجيه��ات احلكومية 

والقوانني النافذة . 
وكان املتح��دث باس��م احلماية 
االجتماعية عمار منعم قد جدد 
التأكي��د عل��ى "عدم وج��ود اي 

تقدمي جديد على الشمول براتب 
اإلعانة االجتماعية بسبب عدم 

توفر التخصيص املالي".
 وق��ال املتحدث باس��م احلماية 
االجتماعي��ة في بي��ان صحفي 
اجلدي��د"  "الصب��اح  حصل��ت 
على نس��خة من��ه ، إن "الوزارة 
تأمل وتناش��د اجلهات املسؤولة 
بتخصيص األم��وال في موازنة 
ع��ام 2018 وهو االم��ر الذي لم 
يت��م تأكيده لغاية اآلن بس��بب 
الوض��ع االقتصادي للبلد ورمبا ال 
يت��م تخصيص أي مبلغ إضافي 
وم��ا زال��ت املناقش��ات جاري��ة 

بخصوص ذلك."
وأضاف منعم أن " الوزارة شملت 
خال ع��ام 2017 اكثر من )328( 

الف اسرة وضمن التخصيصات 
املتاحة وان هنالك اكثر من )700( 
ال��ف متق��دم ومنذ ع��ام 2016 
ف��ي انتظار ش��مولهم " مبينا 
ان "الوزارة تس��جل ثناءها على 
رئيس مجلس الوزراء حلرصه على 
تأم��ني املبالغ اخملصص��ة لراتب 
االعان��ة االجتماعية طيلة املدة 
الس��ابقة وتأكيده عل��ى رعاية 
االزمة  رغم  الفقي��رة  الطبقات 
الدولة  وانشغال  اخلانقة  املالية 

باحلرب على ارهاب داعش.".
ولفت منعم الى انه انطاقا من 
الت��زام الوزارة الكبي��ر جتاه ابناء 
شعبها الفقراء واحملرومني، اكدت 
عدم وجود اي تغيير او تعديل في 
موع��د اطاق الدفعة االولى من 

رواتب احلماية االجتماعية والتي 
مت اطاقها في ش��هر اذار اجلاري 
فع��ا ، فيم��ا ج��ددت التأكي��د 
على عدم وج��ود اي تقدمي جديد 
عل��ى الش��مول برات��ب االعانة 
االجتماعية بس��بب ع��دم توفر 

التخصيص املالي.
وناشد منعم املواطنني االنتظار 
حلني اق��رار املوازنة وع��دم تكرار 
الس��ؤال ع��ن اط��اق الدفع��ة 
او  احلماي��ة  لروات��ب  الثاني��ة 
الش��مول اجلديد ، الفت��ا الى ان 
ال��وزارة س��تكون حريصة على 
اع��ان موعد الش��مول واطاق 
الدفعة ح��ال تلقيها االش��عار 
اخلاص بتنفيذ تعليمات املوازنة 

العامة للدولة.

أهابت وزارة العمل 
بالمواطنين عدم 
االنخداع بوعود 
الشمول براتب 
اإلعانات من قبل 
المعقبين واألحزاب 
والتيارات التي تود 
استغالل الفقراء 
لمصالحها الخاصة 
كدعاية انتخابية أو 
مقابل أجر

جانب من عملية صرف رواتب اإلعانة االجتماعية

أكثر من )700( ألف متقدم في انتظار شمولهم

"العمل" تجدد تأكيدها بعدم وجود
شمول جديد براتب اإلعانة االجتماعية 
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن��ت امان��ة بغ��داد، املباش��رة 
مبس��احة  حديق��ة   )86( بتنفي��ذ 
)100( دومن ف��ي مدخ��ل العاصمة 
اجلنوبي بغداد – واس��ط  بالتزامن 
الزراع��ة  موس��م  انط��اق  م��ع 

الربيعي«.
وبينت مديري��ة العاقات واالعام 
ان« دائ��رة بلدي��ة بغ��داد اجلدي��دة 
باش��رت تنفيذ االعم��ال الزراعية 
اخلاصة بتأهي��ل مدخل العاصمة 
اجلنوب��ي )بغ��داد – واس��ط( بع��د 
إكم��ال تنفي��ذ ع��دد م��ن الظلل 
الزراعي��ة لتكثير وتربي��ة النباتات 
واالف��ادة منه��ا لزراع��ة احلدائ��ق 

والساحات واجلزرات الوسطية».
واضاف��ت ان« الدائ��رة و باإلعتماد 
الذاتية ش��رعت  عل��ى جهوده��ا 
بأعمال زراعة )86( حديقة مبساحة 
)100( دومن ابتداء من منطقة جسر 
ديال��ى ومدخ��ل منطق��ة االم��ن 
وص��وال ال��ى س��احة الرس��تمية 
ذهاب��ا وايابا« ،  وتابعت ان » الدائرة 
باش��رت أيضاً تنفيذ ظلل زراعية 
جدي��دة لتكثير النبات��ات وتهيئة 
وحدة إدارة خاصة بصيانة احلدائق 

واالشراف عليها » . 
عل��ى صعيد متصل ازال��ت امانة 
بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات 
بغ��داد اكثر م��ن خمس��ن جتاوزا 
مبنطق��ة حي القاه��رة ، مبينة ان  
قس��م التجاوزات ف��ي دائرة بلدية 
االعظمي��ة بالتعاون م��ع مديرية 
وبالتنس��يق  واالم��ن  احلراس��ات 
م��ع قي��ادة عمليات بغ��داد نفذت 
حمل��ة إلزالة التج��اوزات احلاصلة 
على ش��ارع )ابو طال��ب( مبنطقة 
ح��ي القاه��رة تضمن��ت مواق��ع 
بي��ع االغنام وعدداً من االكش��اك 

واملسقفات .
تضمن��ت  احلمل��ة  ان   واضاف��ت 
ايض��اً ازالة عدد كبير من اللوحات 

االعاني��ة املنصوبة جت��اوزاً وإغاق 
عدد من معارض بيع اآلثاث وتوجيه 
االنذارات للمتجاوزين بضرورة إزالة 
جتاوزاتهم لتجنب إغاق محالهم 
وف��رض الغرامات  وفق��اً للقوانن 
البلدية املعمول بها في العاصمة 
بغداد ، واشارت الى ان  امانة بغداد 
تنفذ حمات واسعة الزالة جميع 
التجاوزات احلاصلة على الش��وارع 
واالرصف��ة وأراض��ي الدول��ة ف��ي 
العاصمة بغداد بالتعاون مع قيادة 

عمليات بغداد . 
ان  بغ��داد  امان��ة  أعلن��ت  كم��ا 
دائ��رة اجملاري التابع��ة لها اكملت 
التصامي��م اخلاص��ة بإصاح احد 

اكبر التخسفات مبدينة الصدر .                                       
وذكرت مديري��ة العاقات واالعام 
ان » دائ��رة مجاري بغ��داد أكملت 
بإص��اح  اخلاص��ة  التصامي��م 
مبنطق��ة  احلاص��ل  التخس��ف 
احلبيبي��ة في مدين��ة الصدر الذي 
يع��د من اكب��ر التخس��فات  وأثر 
بش��كل كبي��ر في تصري��ف مياه 
الص��رف الصحي » ، مضيفة ان » 
دائرة بلدي��ة الصدر االولى اكملت 
اعم��ال مد خ��ط ط��واريء بطول 
)200( م ملعاجل��ة املش��كات التي 
واجهت احملات السكنية مبنطقة 
احلبيبي��ة القريبة من التخس��ف 
التخس��ف   « ان  ال��ى  » مش��يرة 

ح��دث ف��ي االنب��وب القري��ب من 
اخلط الرئي��س الناقل ملياه الصرف 
الصحي واالمطار )زبلن( ، وتابعت 
ان » امان��ة بغ��داد تعت��زم اإلتفاق 
م��ع اح��دى الش��ركات الرصين��ة 

املتخصصة إلصاح التخسف »
م��ن ناحية أخ��رى، اكمل��ت امانة 
بغ��داد املرحلة االولى م��ن اعمال 
م��د انابيب خ��ط لتصري��ف مياه 
االمطار عبر قناة الش��رطة ضمن 
قاطع بلدية الش��عب ، وذكرت ان 
دائرة بلدية الش��عب بالتعاون مع 
والوحدات  بغ��داد  دائرتي مج��اري 
االنتاجية وبإس��ناد من وزارة املوارد 
املائي��ة قامت بأعمال م��د انابيب 

بقطر )1600(ملم مبنطقة س��بع 
قص��ور لتصري��ف مي��اه االمطار ، 
الفتة الى ان مناطق س��بع قصور 
واحلميدية وج��زء من منطقة حي 
طارق كانت تعاني مش��كات في 
تصري��ف مي��اه االمط��ار بس��بب 
التجاوزات على قناة الش��رطة ما 
دفع امان��ة بغداد الى إنش��اء هذا 
اخلط علما ان أعمال املرحلة االولى 
نفذت بسرعة قياسية ، موضحة 
ان املرحل��ة الثانية م��ن هذا اخلط 
س��يتم اكمالها بعد ازالة جميع  
املعوقات ومعاجلة عوارض خطوط 

املاء الصافي .
كما اجنزت االمانة اكساء عدد من 

الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن 
قاط��ع بلدي��ة ال��دورة الفت��ة الى 
ان دائ��رة املش��اريع باالعتماد على 
جهوده��ا الذاتية اكمل��ت اعمال 
اكس��اء االزقة )47 و 49 و 53 و 68 
( ضم��ن احملل��ة )852( و االزقة ) 6 و 
( ضم��ن   10 و   8 و   4 و   3 و   7 و   2
احمللة )840( وش��ارع )35( الرئيس ، 
مضيفة ان اعمال االكساء نفذت 
بعد قش��ط تلك االزقة والشوارع 
بواقع )5( سم ومعاجلة الروطانات 
اجلهدي��ن  بإس��تعمال  واملطب��ات 
اآللي والبش��ري في دائرة املشاريع 
وجتهيز مادة االسفلت من معامل 

أمانة بغداد.  

محليات 4
لتكثير النباتات وزراعة الجزرات الوسطية 

)86( حديقة في المدخل الجنوبي لبغداد - واسط 

شرعت بأعمال 
زراعة )86( حديقة 

بمساحة )100( دونم 
ابتداء من منطقة 

جسر ديالى ومدخل 
منطقة األمين 

وصوال الى ساحة 
الرستمية ذهابا وإيابا 

املباشرة بتنفيذ )86( حديقة

االثنني 5 آذار 2018 العدد )3893(

تأهيل بناية قسم 
إنترنت نينوى

الطيران المدني تقوم 
بإجراء التدقيق ضمن 
المواصفة الدولية 

بغداد - الصباح الجديد:
متكن��ت الش��ركة العام��ة خلدمات الش��بكة 
الدولي��ة للمعلوم��ات اح��دى تش��كيات وزارة 
االتصاالت من اعادة تأهيل بناية قسم االنترنت 
ف��ي نينوى بعد معارك التحرير التي ش��هدتها 
مدين��ة املوص��ل وتع��رض بناية قس��م انترنت 

نينوى إلى اضرار كبيرة .
وقدم موظفو قس��م انترنت نينوى الكشوفات 
املطلوبة إلعادة تأهيل بناية قس��م نينوى ومتت 
املوافق��ة عل��ى تأهي��ل البناية من قب��ل ديوان 
الش��ركة في بغداد ومت الش��روع بعملية تأهيل 
البناي��ة ملدة مقدارها 60 يوما ، علما ان نس��بة 
اإلجن��از جتاوزت ال 90 % من اإلجن��از الكلي ويقوم 
موظفي قس��م انترنت نينوى بتذليل الصعاب 
وشد الهمم والتفاني في عملية تأهيل البناية 
واجله��ود املبذوله م��ن قبل ديوان الش��ركه في 

بغداد .
م��ن جهة اخ��رى مت جتهي��ز جميع دوائ��ر الدولة 
احلكومية بخدم��ات االنترنت وياتي ذلك تنفيذا 
لتوجيهات وزير االتصاالت حسن كاظم الراشد 
ف��ي اعادة اعمار كافة بنايات الوزارة في املناطق 

احملررة وتقدمي جميع اخلدمات للمواطنن . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت املنش��أة العام��ة للطي��ران املدن��ي 
بالتنس��يق مع قس��م ادارة اجلودة ف��ي وزارة 
النق��ل عن اج��راء التدقيق الس��نوي لنظام 
 ISO( ادارة اجل��ودة ضم��ن املواصف��ة الدولية

.)9001:2015
وق��ال مدي��ر قس��م ادارة اجل��ودة الش��املة 
والتطوير املؤسس��ي في ال��وزارة ناظم حمد 
أنه تنفي��ذاً لتوجيه��ات وزي��ر النقل كاظم 
فنجان احلمامي بأعتماد املعايير الدولية في 
الطي��ران املدن��ي انتهينا من اج��راء التدقيق 
الس��نوي لنظام االي��زو املطبق في املنش��أة 

وملدة خمسة ايام متواصلة.
وأك��د حم��د ان ه��ذا التدقيق اجرى حس��ب 
خط��ة معدة مس��بقاً لغ��رض دميومة نظام 
االيزو في مفاصل املنش��أة وضمان املطابقة 
الس��نوية ، مش��يراً الى ان العملي��ة اثمرت 
عن اخلروج بنتائج مطابق��ة ملواصفات االيزو 

املذكور انفاً.

العراق يشارك في المائدة 
الوطنية السابعة 

لتطويرالتعاون مع إيران
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن��ت وزارة التجارة، مش��اركة وف��د التجارة 
الذي ترأس��ه وكي��ل الوزارة االق��دم وليد حبيب 
املوس��وي بفعاليات املائدة الوطنية الس��ابعة 
لتطويرالتعاون االقتصادي والتجاري بن العراق 
واي��ران اضاف��ة الى املش��اركة ف��ي اجتماعات 
قمة الق��ادة االقتصادين االيراني��ن والعراقين 
وذلك ف��ي القاعة الدولية للمؤمترات في مدينة 

مشهد االيرانية .
واوضح وكيل الوزارة وليد حبيب املوس��وي بانه 
كان للوفد املشارك حركة دؤوبة وتواجد مكثف 
في هذه الفعالية االقتصادية املهمة من خال 
احلضور الفعال في منص��ات الندوات واحلوارات 
التي جرت والهادفة لتطويرالعاقات االقتصادية 
وزيادة حجم التبادل التجاري بن البلدين ، ذاكراً 
ان مش��اركة الوفد كانت بدع��وة من احلكومة 
االيراني��ة حيث كان من ضمن تش��كيلة الوفد 
مديرعام الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية 

قاسم حمود.
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بغداد - الصباح الجديد:

باس��م  الرس��مي  املتح��دث  اعل��ن 
مصع��ب  الدكت��ور  الكهرب��اء  وزارة 
س��ري املدرس، ان املغرض��ن واخملربن 
 ، الس��بت  االول  ام��س  اس��تهدفوا 
محط��ة النعيري��ة الثانوي��ة )٣٣ /١١ 
ك.ف(، ف��ي منطق��ة بغ��داد اجلديدة 
بالعاصمة بغداد، بعبوة مت رميها عبر 
س��ياج احملط��ة اخلارجي، م��ا ادى الى 

إصابة عدد من معداتها بأضرار. 
بس��بب  االس��تهداف  ه��ذا  وج��اء 
للطاق��ة  املس��تمر  التجهي��ز 
للمواطنن بعد ش��مول  الكهربائية 
املنطقة بعق��ود ) اخلدم��ة واجلباية(، 
ما اضر مبصالح املغرضن واملفسدين 
الذين يبغون اي��ذاء املواطنن الفقراء 
احمل��دود  الدخ��ل  وذوي  والبس��طاء 
ك��ون املش��روع يصب ف��ي مصلحة 
ه��ذه الفئ��ات ويرف��ع ع��ن كاهلهم 
مايسددونه من مبالغ عالية الصحاب 
املولدات االهلية، مقابل مبالغ قليلة 

   وميسرة ومدعومة من احلكومة .
واضاف املدرس ان وزارة الكهرباء بدأت 
بتجهيز الطاقة الكهربائية ملدة )٢٤( 
س��اعة يومياً بعد ان متكنت من ازالة 

الضائعات والتج��اوزات، وبدأ املواطن 
ينع��م بالطاقة الكهربائية بش��كل 
مستمر، وتوقف تعامله مع املولدات 
االهلية املوجودة في هذه املناطق، كما 
مت تخفيض االحمال الى اكثر من ٣٠٪ 
 مبيناً، ان وجهاء املنطقة وش��يوخ  ،
العش��ائر فيها، فضاً عن ساكنيها 
ق��د استبش��روا خيراً بهذا املش��روع 
قبل انطاقه من خال الندوات التي مت 
تنظيمها قبل الشروع فيه، الى جانب 
االيجابيات التي ملس��وها بعد تنفيذ 
املشروع واملتمثلة بالتجهيز املستمر 
للطاقة الكهربائية والفواتير امليسرة 
واخملفض��ة الت��ي وصلته��م، م��ا اثار 
املغرضن واملفس��دين واخملربن وبدأوا 
بالترويج الس��لبي للمشروع التي لم 
جتد مساعيهم نفعاً بسبب احلقائق 
التي ملس��ها املواطن على االرض بعد 
تطبيقه، مادفع بهم الى االستهداف 
املسلح اليذاء املواطن، من اجل ابتزازه 
االمني��ة  ال��وزارة اجله��ات  وناش��دت 
ووجهاء وابناء املناط��ق ان يبلغوا عن 
االشخاص الذين نفذوا هذا التصرف 
االجرامي ليتم محاسبتهم على وفق 
القانون، ويكونوا عبرة ملن تس��ول له 
نفس��ه ايذاء املواطنن. وان املاكات 
الهندس��ية والفني��ة ف��ي املديري��ة 

العام��ة لتوزيع كهرب��اء الرصافة قد 
باشرت بأعمال الصيانة واضعة بعن 
االعتب��ار اس��تمرارية جتهي��ز الطاقة 
الكهربائية وان اليوثر هذا االستهداف 
اجلبان على عم��ل محطاتها واخلدمة 

املقدمة الى املواطنن. 

م��ن جه��ة اخ��رى متكن��ت م��اكات 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
الكهربائية االلكترونية التابعة لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن من اج��راء جتربة 
)floudx( الع��ادة احلي��اة ال��ى محولة 
 mva)63( س��عة   )2( رق��م  الق��درة 

موقعياً في محطة املعري التحويلية 
تواص��ل  فيم��ا   ، ك.ف   )11/33/132(
امل��اكات الهندس��ية والفني��ة ف��ي 
مديرية توزيع كهرباء ميسان التابعة 
للمديري��ة العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء 
اجلن��وب حماته��ا لرف��ع التج��اوزات 

احلاصل��ة على الش��بكة الكهربائية 
في محافظة ميسان.

واوض��ح امل��درس ان احلمات تضمنت 
رف��ع  )241( حالة  جتاوز مصنفة على 
)116( منزل��ي متجاوز على خط واحد 
و)27( متجاوز على اكثر من خط و)44( 
منزلي نظامي متجاوز, فضاً عن)54( 
موزعة بن صناعي وجتاري وزراعي, الى 
جانب اضافة الى اضافة )56( مشترك 

اصولي منزلي. 
امل��اكات  اجن��زت  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
الهندسية والفنية في مديرية توزيع 
كهرباء ذي قار اعمالها بنصب محولة 
س��عة )250( ك.ف لف��ك االختناقات 
احلاصل��ة على الش��بكة الكهربائية 
في منطق��ة العس��اكرة بناحية اور 
، ال��ى جانب تش��ييد ش��بكة ضغط 
عالي بط��ول )120( متراً مع نصب )4( 
أعمدة ضغط عالي مختلفة االنواع, 
وان اله��دف من هذه االعمال هولفك 
االختناق��ات احلاصلة على الش��بكة 

الكهربائية للمنطقة املذكورة .
وفي س��ياق ذي صلة متكنت املاكات 
الهندسية والفنية في مديرية توزيع 
التابع��ة للمديرية  البص��رة  ش��مال 
العام��ة املذكورة من صيانة ش��بكة 
االنارة في مركز ناحية الهارثة شمال 

اذ مت اس��تبدال  البص��رة,  محافظ��ة 
كونتكت��رات وقابل��و بط��ول )2( كم 
نتيجة العط��ب ، الى جان��ب صيانة 
خط ش��ارع املستش��فى ف��ي مركز 
قض��اء الزبي��ر غ��رب مدين��ة البصرة 
الذي تعرض الى عطل في الكونتكتر 
بسبب التجاوز عليه من قبل اكشاك 
جتاري��ة بالق��رب م��ن خط االن��ارة في 
الش��ارع الع��ام  وق��د مت فص��ل ذلك 
التجاوز واع��ادة االنارة للعمل من دون 

اي عارض.
كم��ا تواص��ل امل��اكات الهندس��ية 
والفنية ف��ي املديرية العامة املذكورة  
أعماله��ا بصيانة الوح��دة التوليدية 
السادس��ة في محط��ة كهرباء خور 
الزبي��ر الغازي��ة بطاق��ة  )125( ميكا 
واطا ، وتضمنت االعمال صيانة املسار 
احلار الى جانب فت��ح غطاء التورباين 
وكف��ر غ��رف االحت��راق  اضاف��ة الى 
فحص املاطورات وفتح الريش الثابتة 
واملتحركة واس��تبدال التالف منها ، 
وبلغت نس��بة االجناز %50 وان الهدف 
من اعم��ال الصيانة إلدام��ة الوحدة 
واحلفاظ عليها من التلف اس��تعدادا 
ملوس��م الصيف املقب��ل  ومن املؤمل 
االنتهاء من الصيانة في الوقت احملدد 
وربطها مبنظومة الشبكة الوطنية . 

تقرير

استهداف محطة كهرباء النعيرية في بغداد الجديدة
جاء االستهداف بسبب التجهيز المستمر للطاقة الكهربائية للمواطنين

بغداد - الصباح الجديد:
إفتت��ح رئي��س اجلامعة املس��تنصرية 
األستاذ الدكتور صادق محمد الهماش 
والنم��اذج  اإلخت��راع  ب��راءات  مع��رض 
باجلامع��ة  اخل��اص  األول  الصناعي��ة 
التعلي��م  وزي��ر  برعاي��ة  أقي��م  ال��ذي 
العالي والبح��ث العلمي الدكتور عبد 
ال��رزاق العيس��ى ، مبش��اركة عدد من 
التدريسين واخملترعن من شتى كليات 
اجلامع��ة.  ويهدف املع��رض الذي نظم 
بالتعاون مع منتدى اخملترعن العراقين 
وبدع��م من مرك��ز الهوية للدراس��ات 
واألبح��اث إلى تس��ليط الض��وء على 
النتاجات العلمية لتدريسيي اجلامعة 
من ب��راءاة إختراع ومن��اذج صناعية من 

أج��ل اإلفادة منه��ا في ش��تى اجملاالت 
العلمي��ة وإمكانية اإلس��تعانه بهذه 
الب��راءات والنم��اذج م��ن قب��ل ش��تى 
املؤسسات العراقية احلكومية واخلاصة 
في تصنيع منتجات محلية مبواصفات 
عاملية خاضعة للتقييس والس��يطرة 
النوعي��ة . وأثنى رئي��س اجلامعة خال 
كلمت��ه التي القاها في حفل االفتتاح 
التحضيري��ة  اللجن��ة  جه��ود  عل��ى 
والباحث��ن واخملترع��ن املش��اركن في 
املعرض ، مؤكداً على أن هذا املعرض ما 
هو إال ثمرة للجهود الكبيرة ملنتس��بي 
اجلامعة الذي��ن لم يدخ��روا جهداً في 
مواكب��ة العل��م وتطوي��ر القابلي��ات 
وحتسن اخملرجات واملساهمة اجلادة في 

رفد س��وح العلم واجملتم��ع بالنتاجات 
البحثي��ة واإلختراع��ات العلمية التي 
تص��ب ف��ي خدم��ة اإلنس��ان واجملتمع 
بع��د رص��د املش��كات ووض��ع احللول 
الناجع��ة لها مبا يس��هم ف��ي التطور 
والتق��دم األكادمي��ي والعلم��ي ويصب 
ف��ي مصلحة الوطن.  وتضمن املعرض 
، مش��اركة أكث��ر من 90 ب��راءة إختراع 
وامنوذج��ا صناعيا تنوع��ت مواضيعها 
ف��ي مختل��ف التخصص��ات العلمية 
الطبية والهندس��ية والتقنية وعلوم 
والرياضي��ات  واحلاس��وب  الكيمي��اء 
وغيره��ا من العل��وم. وتخل��ل املعرض 
، العدي��د م��ن الع��روض واملش��اركات 

الفنية والثقافية. 

بغداد - الصباح الجديد:
ت��رأس الوكي��ل االقدم ل��وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية املهندس فالح 
العامري نيابة ع��ن وزير العمل رئيس 
املهن��دس  الطفول��ة  رعاي��ة  هيئ��ة 
محم��د ش��ياع الس��وداني االجتماع 
 ،2018 لع��ام  للهيئ��ة  االول  ال��دوري 
ملناقشة املواضيع التي تخص اخلطة 
التنفيذية لسياس��ة حماية الطفل 
ومهام اللجنة الوطنية العليا للرصد 
واالباغ. وق��ال املتحدث باس��م وزارة 
العمل عمار منعم ان الوكيل االقدم 
اك��د خ��ال االجتم��اع عل��ى أهمية 
تضافر اجلهود الجناز اخلطة التنفيذية 
لسياس��ة حماية الطفل في العراق 

املع��دة م��ن قب��ل ال��وزارات واجلهات 
املعني��ة، مش��يدا باالجن��ازات التي مت 
حتقيقه��ا خ��ال ع��ام 2017 كإق��رار 
سياس��ة حماية الطفولة في العراق 
على الرغم من التحديات التي واجهت 
عمل الهيئة بسبب قلة االمكانيات.   
وب��ن منعم ان االجتم��اع ناقش ما مت 
تنفيذه من برنامج سفيرة الطفولة 
ف��ي الع��راق الدكت��ورة زين��ة الق��ره 
غولي خال العام املاضي، مش��يدين 
بدورها وجناحها ف��ي تنفيذ البرنامج، 
وعل��ى إث��ر ذل��ك مت التصوي��ت عل��ى 
إعادة تس��ميتها كسفيرة للطفولة 
للع��ام 2018 ، مضيف��ا ان اجملتمعن 
اس��تعرضوا مهام اللجن��ة الوطنية 

العليا رفيعة املستوى للرصد واالباغ 
التي يترأسها املهندس محمد شياع 
الس��وداني، والتي تض��م ممثلن لعدد 
من ال��وزارات واجله��ات املعنية برصد 
ومعاجلة االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 

الطفل.  
يذك��ر ان هيئة رعاي��ة الطفولة التي 
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  يترأس��ها 
االجتماعية املهندس محمد ش��ياع 
عضويته��ا  ف��ي  تض��م  الس��وداني 
ممثل��ن ع��ن وزارات العمل والش��ؤون 
والصح��ة  والتربي��ة،  االجتماعي��ة، 
واخلارجي��ة،  والداخلي��ة،  والبيئ��ة، 
والثقافة، والشباب والرياضة، والعدل، 

ووزارة التخطيط. 

»الهماش« يفتتح المعرض األول 
لبراءات االختراع والنماذج الصناعية 

تنفيذ خطة سياسة
 حماية الطفل في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
وزراء  اجتم��اع  ف��ي  الع��راق  يش��ارك 
الصح��ة العرب بدورت��ه العادية ال�49  
ال��ذي م��ن املق��رر ان يختت��م اعماله 
اليوم االثن��ن في مقر جامع��ة الدول 

العربي��ة بالعاصمة املصري��ة القاهرة 
بوفد ترأس��ته وزيرة الصح��ة والبيئة 

الدكتورة عديلة حمود حسن .
وناقش الوف��د العراقي خال االجتماع 
ع��دداً من املوضوعات م��ن بينها تقدمي 

الدع��م الصحي للحكوم��ة العراقية 
وأث��ر الاجئن الس��ورين على القطاع 
الصحي في الدول املستضيفة وتوحيد 
التشريعات الصحية في الدول العربية 
والهيئ��ة العربي��ة خلدمات نق��ل الدم 

ودور الصح��ة اإللكتروني��ة وأهميتها 
في تطوي��ر منظومة الرعاية الصحية 
وتعزيز دور التمريض والقبالة في الدول 
العربية واملركز العربي لتأليف وترجمة 
العل��وم الصحي��ة ومناقش��ة األم��ور 

املالي��ة املتعلق��ة بالصن��دوق العربي 
للتنمية الصحية .

كما بحث االجتماع عدداً من التجارب 
العربي��ة  لل��دول  والرائ��دة  الناجح��ة 
األعضاء في اجمل��ال الصحي، والصحة 

النفس��ية والوقاي��ة وع��اج اإلدم��ان 
والدع��م االجتماعي، واالس��تراتيجية 
 ،)2020-2014( اإليدز  العربية ملكافحة 
ومكافح��ة التب��غ، والتع��اون العرب��ي 

الدولي في اجملال الصحي.

العراق يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب 
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البصرة - سعدي السند:

البص��رة  محاف��ظ  بحض��ور 
املهندس اسعد العيداني واملدير 
البص��رة  لدائ��رة صح��ة  الع��ام 
االمي��ر  عب��د  ري��اض  الدكت��ور 
واملهندس احسان عبداجلبار مدير 
عام ش��ركة نف��ط البصرة نظم 
التخصصي  البصرة  مستشفى 
اخلميس  ي��وم  لالطف��ال صب��اح 
اليوم  املاض��ي فعالية مبناس��بة 

العاملي للسرطان .
الفعالية التي حضرها ايضا عدد 
من املرضى وذويهم واملتعافني من 
مرض الس��رطان اش��تملت على 
التعريف بأنواع أمراض السرطان 
والوقاية منها، والتغذية املتوازنة 
الطبيب��ة  قدمت��ه  ع��رض  ف��ي 

االختصاص جنان غالب. 
بعده��ا أك��د مدي��ر ع��ام دائ��رة 
صح��ة البصرة في كلم��ه له أن 
هذه الفعالية تأتي ضمن مس��ار 
التثقي��ف الصحي التي تتواصل 
به دائرتنا لتوعية اجملتمع وتثقيفه 
ه��ذه  أن  إل��ى  صحي��اً، مش��يراً 
الفعالية تتزامن مع اليوم العاملي 
تنظمه منظمة  الذي  للسرطان 
الصح��ة العاملية ف��ي الرابع من 
ش��باط / فبراير املاض��ي من كل 
عام وهو ح��دث عاملي يهدف إلى 
مكافحة السرطان على مستوى 
العالم، وقد خصص شعار )نحن 
نستطيع ..أنا استطيع( لفعالية 

هذا العام. 
رياض عبداالمير  الدكتور  وأضاف 
ان اله��دف م��ن هذه االنش��طة 
نشر رس��الة لكل اجملتمع العاملي 
س��واء املصاب��ني وغي��ر املصابني 
بأنه  يس��تطيع  املساعدة ودعم 
محاربة املرض حتت شعار  ) نحن 

نستطيع( 
وانطالقا من هذا الشعار تسعى 
تثقي��ف  إل��ى  البص��رة  صح��ة 
أف��راد اجملتم��ع بأمراض  وتوعي��ة 
الس��رطان وطرق الوقاي��ة منها، 
وكذلك غ��رس املواقف اإليجابية 
نح��و مكافح��ة الس��رطان على 
مس��توى األفراد واجملتم��ع، وأيضاً 
بي��ان ان احللول ممكن��ة ومتوفرة، 
وبإمكانن��ا كأفراد أو مؤسس��ات 

صحي��ة تق��دمي وس��ائل الدع��م 
والتوعية للوقاية من السرطان.

من جهته شكر محافظ البصرة 
دائرة صح��ة البصرة على اجلهود 
البص��رة  أن محافظ��ة  ، مبين��ا 
تس��عى لتق��دمي الدع��م املمكن 
به��ذا االجت��اه من خ��الل تعاونها 
املس��تمر مع دائرة صحة البصرة 
والتنس��يق املتواصل لتقدمي كل 
ماميك��ن تقدمي��ه للحد م��ن هذا 
امل��رض وتوفي��ر األدوي��ة والراحة 
املطلوب��ة للراقدين م��ن املرضى 
ف��ي املستش��فيات، وف��ي ختام 
الش��هادت  توزي��ع  مت  الفعالي��ة 
التقديري��ة على املالكات الطبية 
اخلدم��ات  تق��دمي  ف��ي  املمي��زة 

للمرضى 

اجتماع موسع ملدراء 
املؤسسات الصحية

م��ن جان��ب آخ��ر عق��دت دائ��رة 
صحة البصرة اجتماعاً تش��اورياً 

برئاس��ة املدي��ر الع��ام الدكت��ور 
ري��اض عبد االمير وبحضور مدراء 
اقس��ام وش��عب الدائرة و مدراء 

املؤسسات الصحية. 
ونوقش��ت ف��ي االجتم��اع ع��دة 
مح��اور ع��دة، أبرزه��ا اخلدم��ات 
الطبية املقدم��ة للمواطنني من 
حي��ث الفندقة والع��الج اضافة 
وس��بل  الصحي��ة  للخدم��ات 
تعزيزه��ا و التأكيد على مراجعة 
األم احلام��ل ورعاي��ة الطف��ل مع 
مرعاة العمل ف��ي صاالت الوالدة 
وتدقي��ق البيان��ات، وآلية اخلطط 
الناجحة ، وسبل تذليل العقبات 
الت��ي تعترض عمل املؤسس��ات 
الصحية وحتسني أالداء الصحي. 

محاضرة عن التوجه وتغيير 
الذات

وألق��ى الدكتور رياض عبد االمير 
مدي��ر ع��ام دائرة صح��ة البصرة  
وتغيير  التوج��ه  ع��ن  محاض��رة 

التدري��ب  ش��عبة  ف��ي  ال��ذات 
والتطوير ،ج��رى ذلك خالل لقائه 
باملالكات الصحية املشاركة في 

احدى الدورات التطويرية.
احملاض��رة معلوم��ات  وتضمن��ت 
معن��ى تطوي��ر ال��ذات والنه��ج 
الذي ينتهجه اإلنسان في حياته 
لكي يش��عر بالق��وة والرضا عن 
نفس��ه وع��ن عمل��ه ، وجتعل��ه 
الداخلي،  واألمان  بالسالم  يشعر 
م��ن  ع��دد  املنه��ج  ويتضم��ن 
القضايا أبرزها اكتساب املهارات 
واملعلومات والس��لوك للس��عي 
لتق��دمي خدمات طبي��ة وصحية 

مبستوى متكامل .
واش��ار املدير العام خالل احملاضرة 
عن التطوير الذاتي واملدلوالت من 
حيث احلرص عل��ى تربية النفس 
والس��عي إل��ى جعله��ا أفض��ل 
وأن تك��ون إرادة اإلنس��ان ذاتي��ة 
وإيجابي��ة، فيع��ّد ذل��ك تطوي��را 

للذات وارتقاء لإلنسان.

من جانبها رحب��ت الدكتور رجاء 
مدير ش��عبة التدري��ب والتطوير 
ولدعم��ه  الع��ام  املدي��ر  بزي��ارة 
التثقيف  املتواص��ل م��ن حي��ث 
ورش  وتنظي��م  ال��دورات  وعق��د 

العمل 
وأش��ار املدير العام خالل احملاضرة 
ان جناح املؤسسة الصحية يقاس 
املواطن ورض��اه واحلفاظ  براح��ة 
على كرامته وحقوقه والس��عي 
باملس��توى  صحي��ة  خلدم��ات 

املطلوب.

مهارات االتصال والعناية 
بصحة الطفل

وبرعاي��ة دائ��رة صح��ة البص��رة 
نف��ذ قس��م الصح��ة العام��ة/ 
ش��عبة تعزي��ز الصح��ة ال��دورة 
)مه��ارات  املوس��ومة  العلمي��ة 
االتصال والعناية بصحة الطفل 
العاملة  الصحي��ة  للم��الكات   )
في املراكز واملؤسسات الصحية 

كافة  في مقر القسم .
وتهدف الدورة الى متكني احلضور 
من نقل تطبيق مهارات االتصال 
الطفل  م��ع  للتعام��ل  الفع��ال 
لتساعدهم في حتقيق اهدافهم 
كيفي��ة  امل��الكات  وتعلي��م   ،
االستفادة من املهارات االتصالية 
العالجي��ة ف��ي تق��دمي الرعاي��ة 
الصحية للطفل وس��بل الوقاية 

والعالج .
حبي��ب  ري��ا  الدكت��ورة  وقال��ت 
لقد  احملاضرات  الطبيب��ات  احدى 
مت التركي��ز خ��الل ال��دورة عل��ى 
تعريف االتصال ومكوناته وأنواع 
التواص��ل إضاف��ة أهمية إتقان 
التواص��ل العالج��ي ف��ي تق��دمي 
والعوام��ل  الصحي��ة  الرعاي��ة 
املساعدة على التواصل العالجي 
، ونؤكد على ضرورة اتقان مهارات 
امل��الكات  قب��ل  م��ن  التواص��ل 
الصحية مبا يعزز دورهم في تقدمي 

اخلدمات الوقائية والعالجية . 

بحضور محافظ البصرة وبمناسبة اليوم العالمي للسرطان 

الصحة ُتنّظم فعالية وتؤكد على مواصلة تقديم أفضل الخدمات

إن هذه الفعالية تتزامن 
مع اليوم العالمي 
للسرطان الذي تنظمه 
منظمة الصحة العالمية 
في الرابع من شباط / 
فبراير الماضي من كل 
عام وهو حدث عالمي 
يهدف إلى مكافحة 
السرطان على مستوى 
العالم، وقد خصص 
شعار )نحن نستطيع ..أنا 
استطيع( لفعالية هذا 
العام

جانب من فعالية صحة البصرة باليوم العاملي للسرطان

»الصناعة« تشارك في 
ندوة عن المبادرة الوطنية 

الستدامة الطاقة

تسليم »التموينية 
الجديدة« الى فرع 

التموين في السليمانية 

حمالت للتوعية
 الصحية  في المدارس 

بغداد - الصباح الجديد: 
ش��اركت هيئة البحث والتطوي��ر الصناعي ممثلة 
عن وزارة الصناعة واملع��ادن بندوة املبادرة الوطنية 
الس��تدامة الطاقة التي اقامته��ا وزارة الكهرباء / 
دائرة التدريب والبحوث ومبش��اركة واسعة لوزارات 
الصحة والبيئ��ة واالعمار واالس��كان والتخطيط 

ووزارة املوارد املائية .
والقى مدي��ر مركز بحوث الطاقة املتجددة والبيئة 
في الهيئة س��عد عبد الواح��د طعمة عضو جلنة 
اس��تدامة الطاقة املش��تركة ب��ني وزارة الكهرباء 
والهيئة كلمته اكد فيها اهمية التنسيق الكبير 
بني املؤسس��ات كافة مبش��روع الطاقات املتجددة 
وسبل ترسيخ استعماالتها في مؤسسات الدولة 

كطاقة بديلة مستمدة من املوارد الطبيعية .
ولفت مدي��ر املركز ال��ى إن موضوع الن��دوة يحتل 
مكان��ة عالية ف��ي مج��ال الطاقة املتج��ددة وأن 
التنمي��ة املس��تدامة ف��ي قط��اع الطاق��ة يلبي 
احتياج��ات اإلنس��ان ويترج��م اس��تعمال امل��وارد 

بطريقة عقالنية .

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلنت دائ��رة التخطيط واملتابعة في وزارة التجارة 
عن مباشرتها بتسليم البطاقة التموينية اجلديدة 
لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨ ال��ى فرع التموين في محافظة 

السليمانية . 
واوضح مدير عام الدائرة ابتهال هاش��م صابط ان 
دائرتها باشرت بتسليم البطاقة التموينية اجلديدة 
الى فرع التموين في السليمانية من اجل توزيعها 
على املواطنني في احملافظة بعد استكمال اجراءات 
الطبع والتدقيق اخلاص باالس��ماء ومطابقتها مع 

عدد العائالت . 
واضاف املدير الع��ام ان عدد البطاق��ات التموينية 
التي مت تس��ليمها الى محافظة الس��ليمانيه بلغ 
)480( الف��ا و517 بطاقة موزعة على عدد العائالت 
املتواج��دة ف��ي احملافظ��ة فيم��ا بل��غ ع��دد االفراد 
املسجلني في البطاقة التموينية مليونا و925 الفا 

و280 فردا 

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت    الف��رق تعزيز الصحة بالتنس��ق مع  وحدة 
الصح��ة املدرس��ية في ملراك��ز الصحي��ة التابعة 
لقطاع االس��تقالل حمالت توعية لغس��ل اليدين 
التعليمي��ة  للم��الكات  الش��خصية  والنظاف��ة 
والطلب��ة امل��دارس حفاظ��ا عل��ى س��المتهم من 
االم��راض االنتقالية اس��تنادا ال��ى توجيهات مدير 
عام صحة بغ��داد / الرصافة الدكت��ور عبد الغني 

الساعدي . 
  وذكر مدير القطاع الدكتور بارزان اس��ماعيل قائال 
ان الفرق الصحية في مركز صحي)احلسينية االول 
(  ومركز صحي )الراش��دية (نف��ذت حمالت توعية 
صحية عن غسل اليدين  حيث مت توزيع الفولدرات 
الصحية للم��الكات  التدريس��ي والطلبة وتقدمي 
له��م  االرش��ادات الصحية من خ��الل محاضرات 
توعي��ة في الص��ف التي تب��ني مخاط��ر األمراض 
االنتقالي��ة وطرق الوقاية منه��ا من خالل النظافة 
الش��خصية وغيره��ا وتوجي��ه املالك التدريس��ي 
وتعليمه��م بالطريقة الصحيحة لغس��ل اليدين 
واإللتزام باإلرشادات الصحية واحلفاظ على سالمة 

جميع الطلبة . 
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اعالم الصحة 
عقدت دائ��رة صحة بغ��داد- الكرخ 
مؤمترا تنس��يقيا مش��تركا لرؤساء 
الدوائ��ر اخلدمية عن االس��تعدادات 
األمني��ة واخلدمي��ة ، مبناس��بة زيارة 
اإلم��ام موس��ى الكاظ��م )ع( ف��ي 

قائممقامية قضاء الكاظمية .
وناقش املؤمت��ر الذي ترأس��ه معاون 
املدي��ر الع��ام لدائرة صح��ة الكرخ 
الدكت��ور عل��ي البلداوي مناقش��ة 
التحضي��رات املطلوبة م��ن  الدوائر 
 ، الصح��ة   ، البلدي��ة   ( اخلدمي��ة 
 ، ،الكهرب��اء  الف��وري  االس��عاف 
املقدس��ة  الكاظمي��ة  العتب��ة 
والوقف الش��يعي هيئ��ة املواكب ( 

واالحتياجات املطلوبة الجناح الزيارة.
وابدى الدكتور البل��داوي تعاونه مع 
الدوائ��ر املعنية في تق��دمي اخلدمات 
الطبية والصحية على طول مسير 
الزائرين ف��ي جانب الك��رخ وتهئية 

املفارز الطبية وطبع رسائل صحية 
توزع على الزائرين وتعزيز دور الرقابة 
االغذي��ة  متابع��ة  ف��ي  الصحي��ة 
للمواطن��ني،  املقّدم��ة  واالش��ربة 

حفاظاً على سالمتهم . 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وكيل وزارة االعمار واالسكان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
املهندس اس��تبرق الشوك مع وفد 
ش��ركة الفنار الس��عودية تفعيل 
الع��راق  ب��ني  املش��ترك  التع��اون 
اع��ادة  مج��ال  ف��ي  والس��عودية 
اعمار املناطق احمل��ررة وتأهيل البنى 
التحتي��ة واع��ادة اعم��ار اجلس��ور 
املتض��ررة وتأمني عودة النازحني الى 

مناطقهم.
وذك��ر الوكي��ل انه مت خ��الل اللقاء 
اس��تعراض املش��اريع التي تنفذها 
الوزارة واملش��اريع املقترح تنفيذها 
وحتديد اجملاالت الت��ي ميكن ان تقوم 

بها شركة الفنار لالسهام بعملية 
اع��ادة االعمار بصفته��ا من كبرى 
شركات القطاع اخلاص السعودية 
املتخصصة في االنشاء واملتواجدة 

في العراق منذ عام 2002 , 
واوضح الشوك أن السعودية تقوم 
حالي��اً بتأهيل واع��ادة اعمار منفذ 
لتس��هيل حركة  احل��دودي  عرع��ر 
التج��ارة والتواص��ل ب��ني البلدي��ن 
ف��ي ش��تى اجمل��االت ، ودع��ا ممثل��ي 
الشركة الى االطالع على الكودات 
واملواصفات الفني��ة العراقية التي 
اطلقتها الوزارة لالستفادة منهما 

في هذا اجملال.
م��ن جانب��ه ق��دم الوف��د الفن��ي 

لش��ركة الفنار الس��عودية عرضا 
يوض��ح امكاني��ات الت��ي متتلكها 
الش��ركة ومنه��ا اعمال االنش��اء 
للبن��ى التحتي��ة ومصان��ع لقطع 
الغ��راض  اجلاه��ز  الكونكري��ت 
بن��اء املس��كن والص��رف الصحي 
وانابيب اجمل��اري ومصانع للتراكيب 
الكهربائية اخملتلفة بنوعية مجربة 
ومتتلك س��معة ممتازة في الس��وق 
العراقية , كما لديها مصانع النتاج 
وباح��دث  واالملني��وم  الس��يراميك 
املواصف��ات الفني��ة العاملية ولدى 
الطاقة  لتوفي��ر  الش��ركة حل��ول 
الكهربائي��ة مب��ا يؤم��ن تخفي��ض 

االستهالك.

مؤتمر صحي  تنسيقي
 استعدادا لزيارة اإلمام الكاظم 

الشوك يبحث مع الفنار السعودية
 إعمار المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة 
حماي��ة  مجل��س  اجتم��اع  أن 
وحتس��ني البيئ��ة االحت��ادي األول 
قد وض��ع خططا إس��تراتيجية 
ملراقب��ة البيئ��ة وحمايته��ا من 
التلوث وترش��يد استهالك املياه 
اضافة الى اس��تعراض مشكلة 
التج��اوزات على ش��بكات مياه 
األمطار واألنهار من قبل القطاع 

األهلي واملؤسسي .
وت��رأس الوكيل الفن��ي في وزارة 
د.جاس��م  والبيئ��ة  الصح��ة 
الفالحي اجتماع اجمللس بحضور 
ممثل��ي دوائ��ر ال��وزارة وال��وزارات 
واجلهات املعني��ة كاملوارد املائية 
والزراع��ة وامانة بغ��داد والدفاع 
املدني اضافة الى وزارة الصناعة 

واملعادن وممثلني عن وزارة العلوم 
والتكنولوجيا.

وأوضح الفالحي ان الوزارة عازمة 
وب��كل ق��وة عل��ى وض��ع حلول 
البيئية  للمش��كالت  مناس��بة 
من خالل عقد اجتماعات فورية 
التلوثات  ملا تش��كله  وس��ريعة 
البيئية من خطورة على املواطن 
وصحته ، الفتا الى " ان ترش��يد 
استهالك املياه يحتاج الى تضافر 
جمي��ع اجله��ود ونح��ن ك��وزارة 
الصحة والبيئة س��نمارس دورنا 
بالتنس��يق مع كل املؤسس��ات 
والدوائ��ر احلكومية والوزارات من 
أجل وضع خطة عمل مشتركة 
ملواجهة التجاوزات على شبكات 
مي��اه الش��رب وإيج��اد احلل��ول 
املناسبة لالطالقات املائية ووضع 

استراتيجية عمل للمعاجلة ".
ايض��ا  االجتم��اع  خ��الل  ومت 
مناقش��ة أهم مامت االتفاق عليه 
ف��ي اتفاقية التغي��رات املناخية 
في باريس)قمة املناخ( فضال عن 
ايج��اد صيغة تفاه��م بني امانة 
بغ��داد وامل��وارد املائية بخصوص 
مخلف��ات الك��ري ق��رب مذبات 
محط��ات معاجلة مي��اه الصرف 

الصحي.
الصح��ة  وزارة  ان  ال��ى  يش��ار 
والبيئ��ة حريص��ة عل��ى رس��م 
محكم��ة  بيئي��ة  سياس��ة 
البيئي��ة  التحدي��ات  ملواجه��ة 
للنهوض  دراسة  وإعداد  الكثيرة 
بواقع مجالس حماية وحتس��ني 
البيئة وتبني مشاريع مستدامة 

لالرتقاء بالواقع البيئي.

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزير االعمار واالس��كان 
العامة  واالش��غال  والبلدي��ات 
أوس��ي  ناف��ع  آن  الدكت��ورة 
افتتح��ت املديرية العامة للماء 
احدى تشكيالت الوزارة مشروع 
ماء مجمع العتبة العس��كرية 
املقدس��ة ف��ي قضاء س��امراء 

التابع حملافظة صالح الدين .
وذكر مديرع��ام املديرية العامة 
للم��اء خالل افتتاحه املش��روع 
ان املالكات الفنية والهندسية 
ملديرية ماء صالح الدين التابعة 
لل��وزارة اجن��زت اعماله��ا ف��ي 
املش��روع على وف��ق املواصفات 
الفني��ة املطلوب��ة واملدة احملددة 

له والذي يعد اول مشروع خاص 
بالعتبة العسكرية املقدسة مت 
تنفيذه من قبل الوزارة ، مشيرا 
الى ان��ه م��ن املؤمل املباش��رة 
م��اء  مش��روع  باحال��ة  قريب��ا 
سامراء الكبير بطاقة 6000م3 
بالس��اعة وبتمويل من القرض 

الياباني.

مجلس حماية وتحسين البيئة 
االتحادي يعقد اجتماعه األول 

افتتاح مشروع ماء مجّمع
 العتبة العسكرية في سامراء 



الصباح الجديد ـ وكاالت:

واج��ه فريق الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب، خالل فترته الرئاسية األولى في 
البيت األبي��ض، على مدار ع��ام كامل، 
رياًحا عاتي��ة عصفت بهم تارة، وعاودت 
اله��دوء ع��ن اجتياحه��م ت��ارة أخ��رى. 
وف��ي كلتا احلالتني، فإن وس��ائل اإلعالم 
س��يد  كان��ت  األميركي��ة  والصح��ف 
املوقف، ب��ل يعتبرها البعض املس��بب 

الرئيسي في تلك العواصف.
 وخالل ال�12 ش��هرًا األول��ى في الفترة 
 15 األبي��ض  البي��ت  غ��ادر  الرئاس��ية، 
شخًصا من مختلف املناصب، من مدير 
وكبير املوظفني دينيس بربايوس، وصوًل 
إلى ديفيد سورنس��ن كات��ب اخلطابات 
الرس��مية، وأخيرًا ه��وب هيكس مديرة 
التكهنات  وزادت  الس��ابقة.  التصالت 
هيرب��رت  مغ��ادرة  احتمالي��ة  بش��أن 
مكماس��تر مستش��ار الرئي��س لألمن 

القومي في البيت األبيض.
وزادت حال��ة »الفوض��ى« الت��ي مير بها 
البي��ت األبيض، م��ن وتيرة الش��ائعات 
واألخبار ب��ني أفراد الفريق الرئاس��ي، إذ 
أف��ادت بع��ض املواق��ع اإللكتروني��ة أن 
احتمالي��ة خ��روج هيربرت مكماس��تر 
مستش��ار الرئي��س لألم��ن القومي، أو 
دونال��د ماكغني املستش��ار القتصادي، 
م��ن البيت األبيض واردة بش��كل كبير. 
وبع��د أن أعف��ى الرئيس ترام��ب رينس 
بريبوس، واس��تبدل به ج��ون كيلي، في 
مت��وز املاضي، وح��اول اجلن��رال املتقاعد 

ف��رض املزيد م��ن الصرام��ة على عمل 
املوظف��ني ف��ي البيت األبي��ض، بيد أنه 
لم ير أي فائدة بالنس��بة ألولئك الذين 
رأوا أنهم متمسكون مبوقفهم رافضني 
البع��ض  أو كم��ا يصفه��م  التغيي��ر، 
باملشاغبني، مثل أنتوني سكاراموتشي 
وس��تيف بانون، فكان مصيرهم اخلروج 

فورًا من البيت األبيض.
ولك��ن عندم��ا يتعل��ق األم��ر بجاري��د 
كوش��نر، زوج ابن��ة الرئي��س، الذي كان 
لدي��ه مميزات ل حدود له��ا على ما يبدو، 
اتخ��ذ كيلي مس��اراً مختلف��اً معه، إذ 
قّل��ص م��ن أعمال��ه وصالحيات��ه، ولم 
يط��رده أو زوجت��ه م��ن ح��ول الرئي��س، 
كبقية املغادرين من قبل. على العكس، 
قّلص م��ن صالحياتهم، وس��مح لهم 
مبواصل��ة أعماله��م ومناصبه��م ف��ي 

البيت األبيض.
األبي��ض  البي��ت  يس��عى  ح��ني  وف��ي 
جاري��د  يواج��ه  مصاعب��ه،  لتخط��ي 
كوشنر اتهامات جديدة حول تعامالته 
املالي��ة م��ع حكوم��ات أجنبي��ة. كم��ا 
أعل��ن الكونغرس عن إج��راء حتقيق في 
التصاري��ح األمني��ة املمنوحة ملوظفي 
البيت األبيض. وحصل هذا األمر بعد أن 
أقر كيلي بأن تعام��ل إدارة ترامب خالل 
الفترة السابقة مع املعلومات املصنفة 
س��رية وحساس��ة لم يكن باملس��توى 
املطلوب، وأن ما بني 35 و40 من موظفي 
البيت األبيض ميلكون تصاريح لالطالع 
على وثائق بالغة السرية، دون أن يكونوا 

بحاجة إلى ذلك.
وق��ال: »فيم��ا يتعل��ق بالتعاط��ي م��ع 

املس��تندات الس��رية«، كما نقلت عنه 
البي��ت  ف��إن  الفرنس��ية،  الصحاف��ة 
األبي��ض »ل��م يك��ن باملس��توى ال��ذي 
اختبرته«، وأضاف »ل شيء غير قانوني، 
لكنه لم يكن باملستوى املطلوب«. وبني 
واب��ل الفضائح ه��ذه، ورئي��س غاضب 
جاه��ز للخروج عن النص، فإن الس��ؤال 
األكثر ت��داولً في واش��نطن، وفي دوائر 
البيت األبيض، هو: »إلى متى سيستمر 

ذلك؟«.
ورّدت س��ارة س��اندرز، املتحدثة باس��م 
البيت األبيض، م��ن خالل قناة »فوكس 
نيوز«، على األص��وات التي تصف حالة 
البي��ت األبيض بالفوضى، قائلة إن ذلك 
يعد نضوًجا وجناًحا، على عكس ما يثار. 
وقال مات غالسمان، الكاتب السياسي 
األميرك��ي، ف��ي إح��دى مقالت��ه ف��ي 
صحيفة »نيويورك تاميز«، إن س��وء إدارة 

البيت األبيض، وسمعة بعض املوظفني 
املهنية الس��يئة، كانت مثار جدل كبير 
صاحب كل الرؤس��اء الس��ابقني، إل أن 
الف��ارق بينهم وبني الرئي��س ترامب هو 
أن األخير واجه كل تلك املشكالت خالل 
العام األول من فترته الرئاس��ية األولى، 
مرجًع��ا ذلك إلى صعوب��ة التكيف مع 
متطلبات الس��لطة في البيت األبيض، 

واجملتمع السياسي في واشنطن.

وأشار غالس��مان إلى أن بعض الرؤساء 
السابقني لم يس��لموا أبداً من البداية 
الكارثي��ة، مث��ل الرئيس جيم��ي كارتر، 
إل أن��ه من حس��ن ح��ظ ترام��ب وجود 
اجلن��رال جون كيل��ي إلى جانب��ه، الذي 
جنح ف��ي وقف تدفق املعلوم��ات، وإزالة 
كل من يُعتقد أنهم س��بب في وصول 

التسريبات إلى وسائل اإلعالم. 
وأضاف: »م��ا هو مهم لي��س أن ترامب 
غاضب، أو يعتقد أن��ه ل يتلقى اخلدمة 
املمت��ازة م��ن قبل املوظفني، ب��ل ما هو 
مختلف هذه املرة هو أن 3 ممن يثق بهم 
ابنت��ه إيفانكا، وصهره جاريد كوش��نر، 
ومساعدته لشؤون التصالت والتواصل 
انتق��ادات  واجه��وا  هيك��س،  ه��وب 
ح��ادة خالل ه��ذا األس��بوع، إضافة إلى 
املش��كالت التي وضعتهم في مواقف 
ضعيفة، وأجب��رت هيكس على مغادرة 
البي��ت األبيض؛ األكيد أن هذا يؤثر على 

أداء الرئيس ترامب ومن حوله.
وكل ذلك يعني أن ترامب يواجه مرحلة 
صعبة، ومن أخطر املراحل واملش��كالت 
في رئاس��ته، إذ جعلته يرى كل من يثق 
فيهم م��ن حول��ه يتس��اقطون تباعاً، 
إضافة إل��ى مواجه��ة التحقيقات في 
التدخ��الت الروس��ية ف��ي النتخاب��ات 
األميركية، التي أطاحت برئيس حملته 
ومساعده، وتقترب نوعاً ما إلى املكتب 
البيض��اوي يوم��اً بع��د يوم. وتس��ببت 
تصريحات مفاجئة لترامب، تنذر بحرب 
جتارية عاملية، ومطالبته بوضع ضوابط 
على احلق الدس��توري الذي يجيز حيازة 
أسلحة، بانشقاقات بني الرئيس املتقلب 

الرأي ومؤيديه اجلمهوري��ني، ومبضاربات 
سريعة في األسواق املالية، كما دفعت 
أطرافاً عدة إلى التهديد بفرض عقوبات 

انتقامية على واشنطن.
وكت��ب ترامب عل��ى »تويت��ر«، اجلمعة 
املاضي: »عندما تخس��ر دولة )الوليات 
املتح��دة( مليارات الدولرات في التجارة 
مع كل دولة تتعام��ل معها فعلياً، فإن 
احلروب التجارية تصبح جيدة وس��هلة 

الربح«.
 وجاءت تغريدات ترامب بعد ساعات على 
تس��ديده ضربة للجمهوريني، باقتراحه 
رف��ع الس��ن القانونية حليازة الس��الح، 
وتش��ديد إج��راءات التدقيق في خلفية 
مالك��ي األس��لحة، ومص��ادرة بع��ض 
األس��لحة دون الرجوع للقانون. وحرص 
اجلمهوري��ون عل��ى إبداء تس��اهل كبير 
مع خطاب ترامب، لكن بدعة األسلحة 
تخطت احلدود بالنسبة لكثيرين. وقال 
السيناتور اجلمهوري بن ساس، كما جاء 
في تقرير الصحافة الفرنس��ية: القادة 
األقوياء ل يوافقون بش��كل تلقائي مع 

آخر شيء يقال لهم.
واضط��ر ترام��ب نفس��ه للخ��روج من 
اس��تقبال ممثل��ني ع��ن  إل��ى  الورط��ة 
اجلمعي��ة الوطنية للبن��ادق، مجموعة 
الضغ��ط القوي��ة، ووص��ف اجتماع��ه 
به��م ب�«اجليد والرائ��ع«. وتقول مصادر 
إن ترامب دعا السيناتور اجلمهوري جون 
كورن��ني، الذي يق��ف وراء القانون املؤيد 
حليازة األس��لحة، إل��ى التح��رك، فيما 
سعى مساعدو ترامب إلى التراجع عن 

تصريحاته.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أك��دت الس��لطات األفغانية ام��س األحد، 
تصفي��ة 13 مس��لحا من تنظي��م داعش 
خالل حملة أمنية ف��ي منطقة ديرزاب في 

ولية جوزجان شمالي البالد.
ونقل��ت وكال��ة األناضول ع��ن محمد رضا 
غافوري املتحدث باس��م الولية، أن احلملة 
أسفرت عن الضاء على 13 مسلحا وإصابة 
5 آخرين منهم، وأن اثن��ني من القتلى كانا 
من قيادي��ي التنظيم، مش��يرا إلى أن أحد 
ح��راس الق��رى قت��ل، وج��رح 3 آخ��رون في 

الشتباكات.
وكال��ة ش��ينخوا الصيني��ة، نقل��ت ع��ن 
املتح��دث باس��م اجلي��ش األفغان��ي ف��ي 
املنطقة الش��مالية نصرة اهلل جمش��يد 
قول��ه، إن س��الح اجل��و األفغان��ي متكن من 
تصفية 13 مس��لحا عل��ى األقل أثناء غارة 
على وك��ر جملموعة القي��ادي املتطرف قارئ 
حكم��ت اهلل في ديرزاب بولية جوزان أمس 

السبت.
وأض��اف املتحدث أن اثنني م��ن القتلى كانا 
م��ن املقاتل��ني األجان��ب، دون اإلش��ارة إلى 
جنس��يتهما، فيما ذكرت وكال��ة »خامه« 
األفغانية نقال عن مس��ؤول عس��كري آخر 
أنهما م��ن مواطني طاجكس��تان، مؤكدا 
اس��تمرار الغارات على أوكار اإلرهابيني في 

الولية حتى اجتثاثهم منها.

تصفية 13 مسلحا من 
داعش شمالي أفغانستان 

بينهم قياديان

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وافق أعضاء احلزب الشتراكي الدميوقراطي 
األملان��ي بغالبية واس��عة على تش��كيل 
ائتالف جديد مع املستشارة أنغيال ميركل، 
ما يزيل آخر عقبة أمام تش��كيل حكومة، 

وفق نتائج رسمية أعلنت امس األحد.
وص��وت 66,02 % من أعضاء احلزب لصالح 
احلكوم��ة الئتالفية في عملي��ة القتراع 
الداخلية التي ش��ارك فيها حوالى 78,4% 
البال��غ عدده��م  احل��زب  منتس��بي  م��ن 

اإلجمالي 463 ألفا.
وقال رئيس احلزب الشتراكي الدميوقراطي 
بالوكال��ة أولف ش��ولتز »أبلغ��ت الرئيس 
)فران��ك فالت��ر ش��تاينماير( واملستش��ارة 

بالنتيجة«.
وتفاوض��ت قي��ادة احلزب في ش��باط على 
اتفاق مع املستشارة، على أن يطرح التفاق 
على أعضاء أقدم أح��زاب أملانيا للموافقة 

عليه وسط خالفات داخلية.
وم��ع الض��وء األخضر م��ن قاع��دة احلزب، 
ينتهي م��أزق غير مس��بوق واجهته البالد 
خلمسة أشهر بعد النتخابات التشريعية، 
ف��ي وق��ت حتتاج أوروب��ا أكثر م��ن أي وقت 
مضى إلى حكومة متينة في أملانيا وسط 

أزمة بريكست وصعود احلركات القومية.
وبذلك س��ينتخب النواب ميركل رس��ميا 
مستش��ارة في منتص��ف آذار ، في الرابع 
عش��ر م��ن الش��هر عل��ى األرج��ح، لتبدأ 

وليتها الرابعة.
غي��ر أن انتخاب��ات أيلول أضعف��ت موقع 
مي��ركل إذ س��جل حزبها احملاف��ظ نتيجة 
متدني��ة إلى مس��توى تاريخ��ي، في وقت 

حقق اليمني املتطرف اختراقا تاريخيا.

ثلثا الحزب االشتراكي 
الديموقراطي أيدوا 

ميركل
متابعة ـ الصباح الجديد :

ال��ذي تطرحه  الس��ؤال املرك��زي 
زيارة ال�24 س��اعة، لوزير اخلارجية 
الفرنس��ي إل��ى طه��ران، األول��ى 
م��ن نوعها منذ وصول��ه إلى هذا 
املنصب ف��ي الربي��ع املاضي، هو: 
م��ا الذي س��تعطيه الس��لطات 
اإليراني��ة جل��ان إيف ل��و دريان من 
أن  لفرنس��ا  تتي��ح  »تن��ازلت«، 
تس��عى إلقناع الولي��ات املتحدة 
بع��دم نق��ض التفاق الن��ووي مع 
طه��ران، املوقع في )مت��وز( من عام 
2015؟ ل شك أن الوزير الفرنسي 
يعي أن هام��ش املن��اورة املطروح 
أمام��ه ضي��ق للغاي��ة، إذ ب��ني ما 
يطلب��ه الرئي��س األميرك��ي الذي 
أمهل األوروبيني والكونغرس حتى 
12 )أي��ار( املقبل لتعدي��ل التفاق 
و«فرملة« برنامج إيران الصاروخي 
الباليس��تي، باإلضافة إلى »جلم« 
الت��ي  اإلقليمي��ة  سياس��تها 
تعتبره��ا باري��س كما واش��نطن 
وعواص��م غربية أخ��رى »مزعزعة 
لالس��تقرار« و«الرف��ض« اإليراني، 
تب��دو مهمة ل��و دري��ان صعبة إن 
لم تكن مس��تحيلة. وما يزيد من 
صعوبتها أن باريس التي تتمسك 
بالتف��اق الن��ووي، اقترب��ت كثيراً 
من املواق��ف األميركية بخصوص 

امللفات األخرى. 
وفي األس��ابيع املاضي��ة، »توترت« 
العالق��ات ب��ني باري��س وطه��ران، 
بس��بب ما اعتبرته إي��ران مواقف 
كب��ار  عنه��ا  عب��ر  »معادي��ة« 
وخصوصاً  الفرنسيني،  املسؤولني 
الرئيس ماكرون ولو دريان نفس��ه، 
وأحدثها عندما زار األخير موسكو 

في 27 الشهر املاضي.
ففي مؤمتر صحافي مش��ترك مع 
نظيره س��يرغي لف��روف، أعلن لو 
دريان أن باريس تعتبر »الطموحات 
كبي��راً  قل��ق  مص��در  اإليراني��ة 
وتخال��ف مضمون الق��رار الدولي 
رق��م 2231« ال��ذي ص��وت علي��ه 
مجلس األم��ن الدولي بع��د إبرام 
التفاق النووي، وأضاف لو دريان أنه 
»سيحمل هذا املوقف للسلطات 

اإليرانية« اليوم )الثنني(. 
وبحسب مصادر فرنسية رسمية، 
فإن رسالة باريس ستكون كالتالي: 
»نح��ن نتفهم حاجتك��م لألمن، 
لك��ن ل ن��رى معن��ى لمتالككم 
 5000 مداه��ا  يبل��غ  صواري��خ 
كل��م، وبالتال��ي هن��اك تطويرات 

لبرنامجكم الباليستي ل تتوافق 
مع حاجاتكم الدفاعية«.

مب��وازاة ذلك، ف��إن التش��دد الذي 
التصريح��ات  ه��ذه  تعكس��ه 
ينسحب أيضاً على مواقف باريس 
من سياس��ة إيران اإلقليمية التي 
س��بق أن وصفها الوزير الفرنسي 
ب�«التوس��عية«، رافضاً طموحات 
طهران ب��أن تفرض هيمنتها على 
ق��وس »ميتد من طهران إلى البحر 

املتوسط«.
 وبكالم آخر، فإن باريس التي تؤكد 
مبناسبة وبغير مناسبة أنها راغبة 
في »تطوير« عالقاتها مع طهران، 
ترى أن »عس��كرة دبلوماس��يتها 
تهز اس��تقرار املنطقة«، بإش��ارة 
إلى س��وريا والعراق واليمن ولبنان 
وأمن اخلليج. وأخيراً، دعمت باريس 
مش��روع ق��رار في مجل��س األمن 
يدين طهران ل�«فشلها« في منع 
حص��ول احلوثي��ني على أس��لحة 
صاروخي��ة ، وفق تقري��ر أممي بهذا 

الشأن. 
أن  فرنس��يني  وس��بق ملس��ؤولني 
ذكروا باس��تعدادهم للس��ير في 
عقوب��ات ض��د إي��ران إذا ل��م تلَق 
طلباتهم آذاناً صاغية في طهران 
بي��د أن باري��س، مب��وازاة التش��دد 
املش��ار إليه، تبدي متسكاً مطلقاً 

بالتفاق النووي، ل بل تدعم الرؤية 
التي تفصل ب��ني امللفات، رغم أن 
الق��رار الدول��ي 2231 يرب��ط ب��ني 

النووي والباليستي.
ومياه��ي املوق��ف الفرنس��ي بهذا 
اخلص��وص م��ع املوق��ف األوروبي، 
وبالطب��ع م��ع م��ا تراه موس��كو 
األخيران  الطرف��ان  وبكني، وهم��ا 
وجت��در  التف��اق.  عل��ى  املوقع��ان 
اإلش��ارة هنا إلى أن باريس س��بق 
لها أن حتدثت عن »اتفاق تكميلي« 
لالتفاق الن��ووي، لكنه��ا لم تعد 

تشير إلى هذا الحتمال. 
وباملقابل، فإنها تبرز تقارير الوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة النووي��ة التي 
تؤك��د أن طهران تنف��ذ مضمون 
التف��اق. وآخر احلجج الفرنس��ية 
هي التس��اؤل عما سيفضي إليه 
الوضع إذا خرجت واش��نطن منه، 
ما س��يعيد املنطق��ة إلى ما قبل 
ع��ام 2015 والتهدي��دات املرافقة 

باندلع حرب إقليمية.
إزاء املواقف واملطالب »األميركية« 
والفرنس��ية، تب��دو مواق��ف إيران 
دبلوماس��ية  نقلتها مصادر  كما 
متأرجحة بني التشدد وإبراز بعض 
الليونة. ففيما خص امللف النووي، 
ترف��ض طه��ران املس به��ز إعادة 
التفاوض بشأنه، كما أنها ترفض 

وج��ود صلة بينه وبني القرار 2231 
الذي مينع إيران من تطوير صواريخ 
ميك��ن أن ترك��ب عليه��ا ق��درات 
نووية، وحجتها الرئيسية أنها »ل 
متلك س��الحاً نووياً«، وبالتالي فإن 
ق��رار مجلس األمن ل ينطبق على 

برنامجها الباليستي.
أم��ا في حال خروج واش��نطن من 
التفاق، فهذا ل يعني نقضاً فورياً 
إيرانياً له. وبحسب املصادر املشار 
إليها، ف��إن إيران »ميك��ن أن تبقى 
ملتزم��ة به إذا اس��تمر األوروبيون 
ملتزم��ني به وعمل��وا على تنفيذ 
التطبي��ع  )أي  متطلبات��ه«، 
القتصادي والتجاري والستثماري 
بالعقوب��ات  اللت��زام  وع��دم 
األميركي��ة(، التي ل ب��د أن تفرض 
إذا ق��رر ترم��ب ف��ي 12 مايو متزيق 
التفاق. وف��ي أي حال، فإن طهران 
تقول إنه »ما دام وجدت مصلحة 
وطنية بالس��ير في التفاق فإنها 
مس��تمرة به«. ولذا، يبدو أن تنازلً 
إيرانياً ف��ي موضوع التف��اق بالغ 

الصعوبة.
ويب��دي املس��ؤولون اإليرانيون في 
اجللسات املغلقة »انفتاحاً« بشأن 
الباليس��تي،  الصاروخ��ي  املل��ف 
مس��تعدون  أنه��م  ويؤك��دون 
ملناقش��ته رغ��م اخلط��ب الرنانة 

»املساس«  الرافضني  ملسؤوليهم 
بهذه البرامج.

وتق��ول طه��ران الت��ي تؤك��د أن 
صواريخها دفاعي��ة وهي تطورها 
ملواجهة إس��رائيل، إنها »جاهزة« 
لفت��ح املل��ف الصاروخ��ي، ولكن 
في إطار »إقليمي«، ألنها »ليست 
الوحي��دة« الت��ي متل��ك صواري��خ 
بعيدة امل��دى، وبالتالي »ل معنى« 

للتركيز عليها وحدها. 
تؤخ��ذ  ب��أن  طه��ران  وتطال��ب 
»هواجسها في احلس��بان«. لكن 
باري��س ت��رى أن عليه��ا أن تق��دم 
ضمانات جليرانها الذين يتوجسون 
من ه��ذه البرامج، فضالً عن كثير 
من األطراف في األس��رة الدولية. 
ول ش��ك أن املوض��وع س��يثار بني 
الرئي��س ماك��رون والرئيس ترمب 
مبناسبة زيارة الدولة التي سيقوم 
بها األول إلى واشنطن من 23 إلى 
25  )نيسان( املقبل، أي قبل املوعد 
الفصل في مايو. كذلك س��تكون 
تباحث  نفس��ها موضوع  امللفات 
م��ع الرئي��س بوتني في موس��كو 

يومي 25 و26 مايو. 
مجموعات  تش��كلت  وباملقاب��ل، 
عمل أميركية أوروبية للنظر فيما 
ميكن أن يحصل علي��ه األوروبيون 
ويكون من ش��أنه إرض��اء الطرف 

األميركي حلمله عل��ى البقاء في 
التف��اق، أو عل��ى األق��ل المتناع 
عن نقضه في املس��تقبل القريب 
وتأجي��ل اتخاذ ق��رار نهائي لوقت 

لحق.
قد يكون قبول طهران مناقش��ة 
سياستها في اليمن أولى بواكير 
بص��دد  ه��ي  الت��ي  »التن��ازلت« 
تقدميه��ا لألوروبي��ني، حي��ث جرت 
أولى جولتها عل��ى هامش مؤمتر 
األمن ف��ي ميونيخ أواخر الش��هر 

املاضي.
الطالع،  واسعة  وبحسب مصادر 
فإنها »متواصلة« باعتبار أن الفترة 
الفاصل��ة ع��ن الق��رار األميركي 
ليس��ت طويلة. وفي أي حال، فإن 
لو دريان عازم عل��ى محاولة لعب 
األميركي��ني  ب��ني  الوس��يط  دور 
واإليراني��ني وورقت��ه »الرابحة« أن 
باري��س تعي حاجة طه��ران إليها 
ولألوروبيني. لكن املسائل في إيران 
بالغة التعقيد لكون هذه امللفات 
احلساسة موضع جتاذب داخل هرم 
الس��لطة اإليراني. ويعول لو دريان 
على لقاءات��ه مع نظي��ره ظريف 
وم��ع الرئيس روحاني ومس��ؤولني 
آخري��ن للع��ودة بش��يء م��ا ف��ي 
»تس��ليفه«  يس��تطيع  جعبت��ه 

للجانب األميركي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجلي��ش املصري امس األحد 
مقتل ضابطني وجنديني وإصابة 
ضابط وثالثة جنود والقضاء على 
عش��رة من »العناصر التكفيرية 
املسلحة« خالل العملية األمنية 
الشاملة )سيناء 2018( املستمرة 
من��ذ نح��و ثالث��ة أس��ابيع ضد 
»داعش«في  تنظي��م  متش��ددي 

وأجزاء  محافظة شمال س��يناء 
أخرى من البالد.

وق��ال اجلي��ش ف��ي بيان��ه الرابع 
عش��ر عن العملي��ة األمنية »مت 
استش��هاد ضابط��ني وجندي��ني 
وثالث��ة جن��ود  وإصاب��ة ضاب��ط 
أثناء الش��تباكات وتطهير البؤر 

اإلرهابية«.
الق��وات  أن  البي��ان  وأض��اف 

قتل��ت عش��رة متش��ددين خالل 
الش��تباكات. ومت »القب��ض على 
العناص��ر  م��ن  ف��ردا   245 ع��دد 
واملطلوب��ني  به��م  املش��تبه 

جنائيا«.
واستهدفت القوات اجلوية »ستة 
أهداف للعناصر اإلرهابية« ودمرت 
س��يارتني مفخختني و145 ملجأ 

ووكرا ومخزنا باملناطق اجلبلية.

الجت��اه  »عل��ى  البي��ان  وق��ال 
متكن��ت  الغرب��ي  الس��تراتيجي 
الق��وات اجلوي��ة م��ن اكتش��اف 
محمل��ة  عرب��ة   11 وتدمي��ر 
باألسلحة والذخائر أثناء محاولة 

اختراق احلدود الغربية«.
وبذل��ك يرتف��ع ع��دد القتلى من 
ضباط وجنود اجليش املصري إلى 
19 وفق��ا للبيان��ات العس��كرية 

من��ذ انط��الق العملية )س��يناء 
2018(، ويرتف��ع ع��دد القتلى من 

املتشددين إلى 105.
الفت��اح  عب��د  الرئي��س  وكان 
السيسي قد قال يوم 29 تشرين 
الثان��ي إنه يعطي اجلي��ش ووزارة 
الداخلي��ة مهل��ة ثالث��ة أش��هر 
لتأمني شمال س��يناء حيث قتل 
مئات من أفراد اجليش والش��رطة 

للمتش��ددين خالل  في هجمات 
السنوات املاضية.

وتترك��ز عملي��ة )س��يناء 2018( 
على ش��مال س��يناء وتستهدف 
أيضا الهاربني م��ن تنفيذ أحكام 
جنائي��ة وعملي��ات التهريب في 
إلس��رائيل  املتاخم��ة  احملافظ��ة 
وقطاع غزة باإلضافة إلى مناطق 

أخرى من البالد

مقتل 10 متشددين و4 من قوات الجيش المصري في عملية سيناء

اقترب من المواقف األميركية بشأن الملفات األخرى

وزير الخارجية الفرنسي يزور طهران لمتابعة االتفاق النووي

دعمت باريس 
مشروع قرار في 

مجلس األمن يدين 
طهران لـ«فشلها« 

في منع حصول 
الحوثيين على أسلحة 

صاروخية

تقـرير
خروج 15 شخًصا من البيت األبيض في 12 شهًرا 

فريق ترامب يواجه مواقف صعبة خالل فترة الرئاسة األولى
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

تراجع��ت ص��ادرات الع��راق م��ن 
النفط اخلام خالل شباط املاضي، 
إلى 95.94 مليون برميل، بإيرادات 
بلغ��ت 5.77 مليار دوالر، على وفق 
إحصائية لشركة تسويق النفط 

»سومو«.
وكانت صادرات العراق من النفط 
اخلام بلغت 108.19 مليون برميل، 
بإي��رادات 6.77 ملي��ار دوالر خ��الل 

كانون الثاني املاضي.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط، 
إن »معدل س��عر البرميل الواحد 
بل��غ 60.14 دوالر«، بحس��ب بيان 

للوزارة.
أن  إل��ى  وأش��ار عاص��م جه��اد، 
»الكمي��ات املصدرة م��ن النفط 
اخلام لشهر شباط املاضي بلغت 
أكث��ر م��ن 95.94 ملي��ون برميل، 
 3.43 للص��ادرات  يوم��ي  مبع��دل 

مليون برميل«.
وأضاف جهاد، أن »حقول كركوك 
لم تس��جل تصدي��ر كميات من 

النفط خالل شباط املاضي«.
على الصعيد ذات��ه، ناقش رئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
أم��س األحد، م��ع ش��ركة “لوك 
أوي��ل” إنع��اش محافظتي ذي قار 

واملثنى.
وذك��ر مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
مجل��س  »رئي��س  إن  صحاف��ي، 
الوزراء استقبل, في مكتبه اليوم 
)أمس(, رئيس ش��ركة ل��وك أويل 
فاغيت الكبي��روف والوفد املرافق 

له«.
اللق��اء  خ��الل  »ج��رى  وأض��اف: 
اإلنتاج  مناقشة تس��ريع عملية 
ملش��روع الرقعة االستكش��افية 
ذي  محافظت��ي  ب��ن  العاش��رة 
ق��ار واملثنى مبا من ش��أنه إنعاش 

وإيجاد فرص  وتنمية احملافظت��ن 
العم��ل فيهما، وكذلك توس��يع 
التعاون مع شركة تسويق النفط 

سومو«.
وأوض��ح البي��ان: »متت مناقش��ة 
املش��اريع التي تنفذها الش��ركة 
ف��ي العراق وعمل مش��روع حقل 
ف��ي  النفط��ي  القرن��ة/2  غ��رب 
محافظ��ة البصرة من خالل زيادة 
اإلنت��اج واس��تثمار الغ��از وخلق 

فرص عمل جديدة للمواطنن«.
عل��ى مس��توى أس��عار النف��ط 
عاملي��اً، أغلقت هذه عل��ى ارتفاع 
لتبقى ضمن توقع��ات اخملتصن، 

ما بن 50 و70 دوالر.
وأنهت عقود خام القياس العاملي 
الت��داول  جلس��ة  برن��ت  مزي��ج 
مرتفعة 72 س��نتا، أو م��ا يعادل 
1.13 باملئة، لتبلغ عند التس��وية 
64.55 دوالر للبرميل بينما صعدت 

عقود خام القياس األميركي غرب 
تكس��اس الوس��يط 48 سنتا، أو 
0.79 باملئ��ة، لتغلق عن��د 61.47 

دوالر للبرميل.
اخلام��ان  اغ��الق  م��ن  وبالرغ��م 
القياسيان األسبوع على خسائر 
م��ع هب��وط برن��ت نح��و 4 باملئة 
وانخف��اض اخل��ام األميركي أكثر 
م��ن 3 باملئة اال ان��ه يبقى ضمن 

توقعات اخملتصن.

وتوقعت وكال��ة الطاقة الدولية، 
في كان��ون االول 2017 اس��تقرار 
األسعار وس��وق النفط في العام 
2018، بع��د ارتفاع معدل الطلب 
واإلنتاج النفط��ي من خارج أوبك 

باملستويات نفسها.
وأك��د محلل��ون أن امتث��ال أوبك 
الق��وي باتفاق خف��ض اإلمدادات 
من ش��أنه أن يدعم األسعار. غير 
أن زيادة إنتاج النفط الصخري في 

الواليات املتحدة، التي ال تش��ارك 
العاملي، س��تكبح  االتف��اق  ف��ي 

ارتفاع األسعار.
وتوقع ع��دد من خب��راء االقتصاد 
واحملللن أن يصل متوس��ط سعر 
خام القي��اس العاملي مزيج برنت 
إل��ى 59.88 دوالر للبرميل في عام 
دوالر   58.84 م��ن  ارتفاع��ا   2018
للبرميل في االستطالع الشهري 

السابق.

5.77 مليار دوالر إيرادات النفط في شباط الماضي
العبادي يناقش وشركة لوك أويل انعاش محافظتي ذي قار والمثنى

عاصم جهاد: 
الكميات المصدرة 
من النفط الخام 
لشهر شباط 
الماضي بلغت أكثر 
من 95.94 مليون 
برميل، بمعدل 
يومي للصادرات 
3.43 مليون برميل

أنابيب تصدير النفط العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤش��ر العام لس��وق العراقي لألوراق املالية 
تعام��الت، أم��س األحد، أولى جلس��ات األس��بوع، 
منخفضاً بنس��بة %0.14، عند مس��توى 633.11 
نقطة، خاسراً 0.88 نقطة، مقارنة مبستوى إغالق 

يوم اخلميس.
وتأث��ر أداء البورص��ة بهب��وط 11 س��هم، تقدمها 
الوطنية للصناعات املعدنية ب�%5.66، تاله مصرف 
املتحد ب���%4.35، واخلياطة احلديثة ب� %4، وتصنيع 

وتسويق التمور %3.7، ومصرف بابل ب�3.45%.
ف��ي املقاب��ل ارتف��ع 9 أس��هم، تصدره��ا األم��ن 
العقارية ب�%18.18، واله��الل الصناعية ب�7.89%، 

وبغداد للنقل العام ب�4.89%.
وتراجع حجم التداوالت أمس إلى 1.4 مليار سهم، 
في مقابل 3.07 مليار س��هم باجللس��ة السابقة، 
كم��ا انخفضت قيم��ة التداوالت إل��ى 1.04 مليار 

دينار، في مقابل 1.8 مليار دينار بجلسة اخلميس.
وتص��در مصرف اخلليج التج��اري التداوالت حجماً 
وقيمًة، بتداول 527.1 مليون سهم، بقيمة 179.21 

مليون دينار.
وبل��غ ع��دد األس��هم املش��تراة من املس��تثمرين 
األجانب 37.4 مليون س��هم، بقيمة 89.13 مليون 
دينار، من خالل تنفيذ 33 صفقات على أس��هم 4 

شركات.
في حن بلغ عدد األسهم املبيعة من املستثمرين 
األجانب 51.61 مليون سهم، بقيمة 17.85 مليون 

دينار، بتنفيذ 17 صفقة على أسهم 8 شركات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بلغ متوس��ط س��عر النفط اخلام االيراني اخلفيف 
خالل االس��بوع االخير من ش��هر ش��باط املاضي 
منّوا بواقع دوالرين و43 س��نتا ليبلغ س��عر البرميل 

الواحد 62 دوالر و39 سنتا.
س��عر اخلام االيراني يرتفع بواقع دوالرين و43 سنتا 

للبرميل الواحد
وذكر التقرير الصادر عن املوقع االعالمي االلكتروني 
لوزارة النفط االيرانية، ان سعر اخلام االيراني حّقق 
منو للمرة االولي خالل شهر شباط املاضي ليقترب 

من 63 دوالر للبرميل الواحد.
وبحسب املصدر نفس��ه، فقد بلغ متوسط سعر 
اخلام االيراني الثقي��ل منذ بداية العام 2018 حتى 
أمس األح��د 65 دوالر و72 س��نتا للبرميل الواحد، 
في حن بلغ متوس��ط اخلام الثقيل خالل ش��باط 
املاض��ي 61 دوال و73 س��نتا إذ حقق منوا بواقع دوالر 

واحد و64 سنتا للبرميل الواحد.

القاهرة ـ رويترز: 
قال البنك املركزي املصري أمس األحد، إن احتياط 
البالد من النقد األجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار 
دوالر ف��ي نهاي��ة ش��باط م��ن 38.209 مليار في 

كانون الثاني.
وه��ذا أعل��ى مس��توى الحتياطيات الب��الد من 
العمل��ة الصعب��ة من��ذ ب��دء تس��جيل بيانات 
االحتياط ف��ي مطلع التس��عينات. وبهذا يقفز 
االحتياط��ي النقدي نح��و 4.315 مليار دوالر في 

شباط.
وطرحت مصر في ش��باط سندات دولية بأربعة 
بالين دوالر. وقفز الدين اخلارجي للبالد 34.45 في 

املئة إلى 80.8 مليار دوالر في أيلول املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اجتهت الس��عودية نحو االقتراض بش��كل متزايد 
وبقيمة مرتفعة بس��بب ش��ح الس��يولة وعجز 

املوازنة.
ومع التعّثر االقتصادي املتكرر بس��بب السياسات 
املتهورة لولي العهد محمد بن س��لمان، كش��ف 
مكتب إدارة الدين العام الس��عودي، عن أن الرياض 
س��ترفع قيمة ق��رض دولي كان مق��رراً بقيمة 10 
ملي��ارات دوالر، في إطار إع��ادة متويل، إلى 16 مليار 

دوالر.

تراجع مؤشر
»األوراق المالية«

ارتفاع سعر
الخام اإليراني

42 مليار دوالر احتياط 
النقد األجنبي المصر

الرياض.. عجز الموازنة 
مستمر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تعد مستويات أس��عار النفط احلالية 
دول  بع��ض  القتص��ادات  منهك��ة 
املنطقة، خصوصاً الدول غير املنتجة 
ملصادر الطاقة في شكل كامل، حتدياً 
جديداً عند كل ارتفاع تسجله أسواق 
الطاقة، أم��ام خطط التنمي��ة وإدارة 
املوازنات العامة والسيطرة على العجز 
أو متويله محلياً، في وقت يتجه الكثير 
من الدول نحو تعزيز االستثمارات في 

مصادر الطاقة املتجددة.
وأشار تقرير أس��بوعي لشركة »نفط 
اله��الل«، إل��ى أن »االقتص��ادات غي��ر 
املنتجة للطاق��ة حتتاج إلى مضاعفة 
قدراته��ا االقتصادي��ة واإلنتاجي��ة من 
كل أن��واع الس��لع واخلدم��ات للبقاء 
عل��ى الس��احة االقتصادي��ة العاملية 
واملنافسة بكل ما لديها من مقومات 

ومصادر وثروات طبيعية«. 
وأضاف: »في هذا اإلطار، يبدو االقتصاد 
الهن��دي في مقدم ال��دول التي تعاني 

ارتفاع��ات أس��واق النف��ط العاملي��ة، 
اذ يع��د ارتفاع أس��عار النف��ط مبقدار 
10 دوالرات مثاب��ة ارتف��اع للعجز في 
احلس��اب اجلاري نس��بته 0.3 في املئة 
م��ن الناجت، في وقت س��جلت أس��عار 
النف��ط العاملي��ة ارتفاعاً بل��غ 25 في 
املئة خالل الرب��ع الرابع من عام 2017، 
ما يضع االقتصاد الهندي أمام خيارات 
خطرة من جديد إذ تس��تورد الهند ما 
يزي��د على 82 ف��ي املئة م��ن إجمالي 

االستهالك«.
وأشارت بيانات إلى أن »فاتورة االستيراد 
النفطي نهاية العام املاضي بلغت 2.5 
في املئة من الناجت احمللي للهند، وتتزايد 
األخط��ار عل��ى األداء االقتص��ادي ألن 
ارتفاع أسعار النفط يرفع من معدالت 
التضخم وعجز احلساب اجلاري واملالي 
والتي من ش��أنها التأثير في معدالت 

النمو االقتصادي املستهدفة«.
وأضاف التقرير: »في املقابل، فإن خطط 
وأه��داف ال��دول املنتج��ة للنف��ط لن 
تقف عند مس��توى 70 دوالراً للبرميل، 
اذ تس��تهدف مستويات سعرية أعلى 

هذه الس��نة لتعويض اخلسائر الناجتة 
ع��ن التراجع��ات احل��ادة ودعم خطط 
النم��و والتنوي��ع االقتص��ادي اجل��اري 
تنفيذها، وبالتالي فإن االقتصادات غير 
املنتجة أمام خيارين، األول البحث عن 
مصادر طاقة أخ��رى، أو االجتاه إلى رفع 
وتيرة اإلنتاج ملعادلة فاتورة االس��تيراد 

بفاتورة تصدير أعلى«. 
ولف��ت إلى أن »م��ن الواضح أن كثافة 
االس��تهالك حتد من قدرة االقتصادات 
ذات العالق��ة م��ن االجت��اه نح��و تعزيز 
اإلنتاج من الطاقة املتجددة، إذ إن زيادة 
إنتاج الطاقة النظيفة لن يحدث فرقاً 
كبيراً وس��ريعاً نظراً إلى تزايد احلاجة 
إلى الطاقة وتنوع اس��تخداماتها في 

شكل متسارع«. 
يذك��ر أن تطبي��ق مزيد م��ن الضرائب 
عل��ى الس��لع واخلدم��ات ف��ي ال��دول 
غير املنتجة، من ش��أنه أن يس��فر عن 
حتديات حقيقية م��ن الصعب جتاوزها 

في املدى القصير.
واس��تعرض التقرير أب��رز األحداث في 
قط��اع النف��ط والغاز خالل األس��بوع 

في منطقة اخلليج، ففي الس��عودية 
قال رئيس »نوفاتك« الروسية املنتجة 
للغاز ليونيد ميخلس��ون، إن الشركة 
مهتمة بانضمام »أرامكو« كش��ريك 
في »مش��روع الغاز الطبيعي املس��ال 
2« ف��ي القط��ب الش��مالي، م��ا يبرز 
تنامي العالقات بن روسيا والسعودية. 
وبدأت »نوفاتك« وشركاؤها إنتاج الغاز 
الطبيعي املسال في مشروع »يامال« 

للغاز املسال العام املاضي.
وفي اإلم��ارات، وقعت ش��ركة »بترول 
أبوظبي الوطنية« )أدن��وك( اتفاقاً مع 
اليابانية حصلت  ش��ركة »إنبك��س« 
مبوجبه��ا األخيرة على 10 في املئة في 
امتياز حقل زاكوم الس��فلي البحري. 
ويس��ري االتفاق مل��دة 40 س��نة ويبدأ 
العمل به اعتب��اراً من 9 اجلاري، كما مت 
متدي��د حصص ش��ركة »إنبكس« في 
امتياز »س��طح« و»أم الدلخ« ملدة 25 
سنة، إذ ستحتفظ بحصتها البالغة 
40 ف��ي املئة في »س��طح« وس��تزيد 
حصته��ا في امتياز »أم الدلخ« من 12 

إلى 40 في املئة.

تقـرير

دول غير منتجة للطاقة تواجه تحديات في ظل أسعار الخام الحالية
تتجه نحو تعزيز االستثمارات في »المصادر المتجددة«

أسعار النفط احلالية تنهك بعض دول املنطقة اقتصاديا

بكين ـ رويترز:
ق��ال دبلوماس��ي صين��ي كبير 
أم��س األح��د إن الص��ن ال تريد 
حرب��ا جتارية مع الواليات املتحدة 
لكنها س��تدافع ع��ن مصاحلها 
الرئي��س  أعل��ن  بعدم��ا  وذل��ك 
األميرك��ي دونال��د ترامب خطة 
لفرض رسوم علي واردات الصلب 

واأللومنيوم.
كان ترامب حت��دث بنبرة حتد يوم 
اجلمعة قائال إن احلروب التجارية 
أمر جيد ويسهل االنتصار فيها 
بعد يوم م��ن إعالنه عزمه فرض 
رس��م بنس��بة 25 باملئ��ة على 
واردات الصل��ب وعش��رة باملئ��ة 

علي منتجات األلومنيوم.

وتصاعدت التوترات التجارية بن 
أكبر اقتصادي��ن في العالم منذ 
تولي ترامب الرئاس��ة في 2017 
وبرغ��م أن واردات الصل��ب م��ن 
الصن ليست سوى جزء ضئيل 
م��ن ال��واردات األميركي��ة ف��إن 
الصناعة  الكبير ف��ي  التوس��ع 
أس��هم في ووجود تخمة عاملية 
األس��عار  دفع��ت  املع��دن  م��ن 

للهبوط.
وقال نائب وزير اخلارجية الصيني 
تش��انغ ي��ه س��وي خ��الل مؤمتر 
صحافي قبل االجتماع السنوي 
للبرملان الصين��ي الذي يبدأ هذا 
األس��بوع إن املفاوض��ات وتبادل 
فت��ح األس��واق أفصل الس��بل 

لتسوية اخلالفات التجارية.
وأضاف تشانغ وهو أيضا املتحدث 
باسم البرملان وسفير سابق لدى 
الواليات املتحدة”الصن ال تريد أن 
تخوض حرب��ا جتارية مع الواليات 
املتحدة ولكن لن نقف مكتوفي 
األيدي بينما نرى مصالح الصن 

تتقوض“.
الرس��وم  أن  ترام��ب  ويعتق��د 
س��تحمي الوظائ��ف األميركية 
لكن اقتصادين كثيرين يقولون 
إن عواق��ب زي��ادة األس��عار علي 
مستهلكي الصلب واأللومنيوم 
مثل صناعتي السيارات والنفط 
ستقضي على وظائف أكثر من 

تلك التي ستخلقها الرسوم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت هيئ��ة املناف��ذ احلدودي��ة 
العراقي��ة االنب��اء التي اش��ارت 
اقلي��م  مناف��ذ  لتس��لمها 
كردس��تان، مؤك��دة أنه��ا ل��م 
ترس��ل أي مش��رفن او مراقبن 
املعاب��ر  إدارة  ف��ي  للمش��اركة 

واملنافذ احلدودية في االقليم.
وكان مدي��ر عام جم��ارك إقليم 
كردستان، سامال عبد الرحمن، 
نفى إرس��ال احلكوم��ة املركزية 
في بغداد أي مشرفن او مراقبن 
املعاب��ر  إدارة  ف��ي  للمش��اركة 

واملناف��ذ احلدودية الرئيس��ة في 
االقليم.

واملناف��ذ احلدودي��ة الت��ي تربط 
وتركيا،  بإيران  إقليم كردس��تان 
كانت محور اخلالفات السياسية 
بن بغداد وأربيل قبل االستفتاء 
الذي اجراه اإلقليم في 25 أيلول 
املاض��ي، كما انها تق��ف مانعا 
أمام تطبي��ع األوضاع والعالقات 
السياسية واإلدارية بن احلكومة 

االحتادية وحكومة اإلقليم.
وقال العقيد محمد الش��ويلي 
مدير قس��م العالق��ات واالعالم 

في حدي��ث صحاف��ي، ان االنباء 
التي اشارت أن احلكومة األحتادية 
ستعلن غداً )اليوم( عن تسلمها 
مناف��ذ أقليم كردس��تان عارية 
عن الصحة ول��م يتم التصريح 

عن هذا اخلبر.
واكد أن هنال��ك اجتماعا اليوم 
ملديري املنافذ وهو اجتماع دوري.

ولإلقليم خمسة معابر حدودية 
رسمية ورئيس��ة مع دول اجلوار 
الثالث، ه��ي »إبراهي��م اخلليل« 
ق��رب بل��دة زاخ��و ف��ي ده��وك، 
ويربط كردس��تان بتركيا ويعتبر 

الش��ريان الرئي��س ال��ذي يغذي 
إالقلي��م بأغلبي��ة احتياجات��ه، 
الواق��ع  »بيش��خابور«  ومعب��ر 
غ��رب محافظة ده��وك، ويربط 
الع��راق بس��وريا، ومعب��ر »حاج 
عم��ران« مع إيران ويقع ش��مال 
ش��رقي محافظة أربيل، ومعبر 
»باش��ماخ« مع إيران ويقع قرب 
بل��دة بنجوين ش��رق محافظة 
الس��ليمانية، إضافة إلى معبر 
أيض��اً  إي��ران  م��ع  »برويزخ��ان« 
بالق��رب من بل��دة كالر الواقعة 

جنوب محافظة السليمانية.

الصين تتحاشى حربًا تجارية مع الواليات المتحدة

بغداد تنفي تسلمها منافذ اقليم كردستان الحدودية 
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عدنان الصالحي*

برغم  ما مر بالعراق من هزات عنيفة 
من��ذ التغيير السياس��ي ع��ام 2003 
مرورا بإجتياح تنظيم داعش اإلرهابي 
للمناط��ق الغربي��ة م��ن الع��راق عام 
2014، إال أن نهاي��ة ه��ذه البداية غير 
املتزنة ب��دأت تلوح باألف��ق كما يبدو، 
فاملعطيات األخيرة تش��ير وبقوة إلى 
أن العراق س��يدخل مرحلة األستقرار 
السياس��ي ول��و بخط��وات بطيئ��ة 
ولكنه��ا ستس��ير بنس��ق متصاعد، 
فاملؤمت��رات األخيرة لل��دول اإلقليمية 
املكوكي��ة  والزي��ارات  والعاملي��ة، 
للش��خصيات العاملية الت��ي تتحرك 
بوصلته��ا نحو العراق؛ تش��ير وتؤكد 

على ذلك.
إذن، نح��ن أم��ام مرحلة جدي��دة تبدو 
فيه��ا عواص��ف األزمات مس��تبعدة 
إل��ى ح��د كبير، ولك��ن الس��ؤال هنا: 
كيف ميكن للقيادات العراقية بشتى 
مشاربها أن تس��تغل الفرصة لتضع 
البل��د على طري��ق النه��وض العاملي 
واإلس��تقرار وجعل��ه رقم��ا دولي��ا أو 

إقليميا في أقل تقدير؟.
أغل��ب التقارير الت��ي أوردها الباحثون 
اخملتصون تشير إلى أن عملية األهتزاز 
األمن��ي أصبح��ت مس��تبعدة   رغم 
وجود التهديدات احملدودة ضمن مناطق 
معينة، كما أن أزمة اإلس��تفتاء بدأت 
تغرب شمس��ها بع��د أن وصلت إلى 
قم��ة التعامد على ال��رؤوس وأنتجت 
وضع��ا جديدا يك��رس مرحلة جديدة، 

كما ذكرناها في مطلع املقال.
أضف إلى أن أس��عار النف��ط احلالية 
تشير إلى إس��تقرار نسبي لإلقتصاد 
وعب��وره  العراق��ي  املال��ي  والوض��ع 
مرحل��ة اخلط��ر إذا م��ا أس��تقرت إلى 
أش��هر مس��تقبلية. وبهذا ل��م يبق 
للبلد س��وى مخاط��ر داخلية محددة 
من الس��هل إيجاد حلوله��ا الفعلية 
ال الش��كلية واإلس��تغراق ف��ي إنهاء 

ملفاتها وغلقها نهائيا.
لعل أب��رز تهدي��دات املرحل��ة احلالية 

تتمثل في:

أوال: الفساد املالي واإلداري
  حيث يعد من أخط��ر ما يهدد البالد 
للمرحلة املقبلة، وهو م��ا ينبأ بعودة 
األم��ور ملربعه��ا األول؛ إذا ما أس��تمر 
هيئ��ات  ودوران  تواج��ده  مسلس��ل 
احملاس��بة حول صغار الفاسدين وترك 
بؤر الثقوب الس��ود تبتلع ما يدر على 
البلد م��ن مصادر مالي��ة،  األمر الذي 
يشير إليه بعض اخلبراء بأن ما قيمته 
850 مليار دوالر صرفت منذ عام 2003 
وحل��د 2016 لكنه��ا ل��م تبرز ش��يئا 
واضح��ا على األرض من تطور أو إعمار 
فضال عن رفع معاناة الس��كن والبنى 

التحتية للبلد.
والسياس��ية  الديني��ة  اخلطاب��ات 
والش��عبية، تكاد تتمح��ور حول هذا 

األم��ر وتتف��ق عل��ى أن م��ا بق��ي من 
مخاطر مرحل��ة البداية هو أخطبوط 
الفس��اد، غير أن اجلميع مازال يتكلم 
بعناوين عريضة وال حتدد فيها اجلهات 
وال األس��ماء. نعم، قد يكون ذلك من 
إختصاص اجلهات الرقابية والقضائية 
حص��را، ولكنها ه��ي ايض��ا تتعرض 
للتضييق والتدخل بني الفينة والفينة 
األخ��رى لعملها برغ��م املمانعة التي 

تبديها امللحوظة في اآلونة األخيرة.
ولعل هذا امللف يعتبر امللف األول الذي 
سيواجه رئيس احلكومة القادمة، فال 
إعمار للمناط��ق املتضررة من تنظيم 
داعش، وال مس��اعدات ال��دول املانحة 
للعراق س��تكون في متن��اول اليد اذا 
ما بقي الوضع عل��ى ما هو عليه من 
املراقبة  غي��اب الش��فافية وضع��ف 

واحملاسبة الفعلية.
وهنا يبدو أن األمر ال يحتاج إلى جهود 
خارقة للعادة بقدر ما يحتاج إلى قرار 
سياسي فعلي وحقيقي تشترك فيه 
أغلب الكتل السياسية، يكون لرئيس 
احلكوم��ة اجله��د األكبر ف��ي وضعها 
على الطريق الصحيح، فأغلب امللفات 
الت��ي تدين كبار الفاس��دين ليس��ت 
ممنوع��ة التناول بق��در ماهي معلومة 
للق��رار السياس��ي، فأغل��ب الق��وى 
املدنية والسياسية تتفق على ضرورة 
إجراء إصالحات في البنية السياسية 
العراقية ومراجعة ش��املة لها، إال أن 
األغلب يقف حائال دون إجراء إصالحات 
فعلية جتاه ذلك، ومن هنا فأننا نرى بأن 
أولى خطوات محاربة الفس��اد وإجراء 

اإلصالحات تبدأ ب�:

-1 إتخاذ األحزاب والكتل السياس��ية 
العراقي��ة قرارا فعلي��ا وواقعيا بإبعاد 
الفاس��دين عن هيكليتها وصفوفها 
وع��دم حمايتهم؛ ألنهم سيس��ببون 
عاجال أم آجال مبش��كلة لتلك األحزاب 
أو الكتل مما سيفقدونهم املصداقية 

جتاه قاعدتهم اجلماهيرية.
-2 تفعيل الدميقراطية في داخل تلك 
األح��زاب وت��داول الرئاس��ة أو القيادة 
فيه بشكل دوري وضمن أطر الكفاءة 
والنزاهة بعيدا عن املسميات وجعلها 
فع��ال  للجمي��ع  األب��واب  مفتوح��ة 
وإنتماءا وتفاعال، مما سيكسبها ذوبانا 
حقيق��ا في اجملتمع ويجع��ل التفاعل 

اجملتمعي معها ممكنا.
-3 وضع برنامج سياس��ي ناجح، فيه 
حلول واقعية ملشكالت البلد والعمل 

على حله��ا بالتعاون مع الس��لطات 
التنفيذي��ة والتش��ريعية والقضائية 

بعيدا عن الدعاية اإلنتخابية.
-4 عدم اس��تعمال األدوات القانونية 
إلعاقة العم��ل التنفيذي احلكومي أو 
اإلستجوابات  كتس��يس  التشريعي، 
منع��ا أو تفعي��ال وممارس��ة سياس��ة 

)العراق أوال وقبل كل شيء(.
-5 إطالق يد رئيس الوزراء في تسمية 
تش��كيلته وحتميل��ه املس��ؤولية في 
إختيارهم، م��ع متابعة ومراقبة األداء 
بش��كل دقي��ق بعيدا ع��ن التجاذبات 

اإلعالمية.
-6 إع��ادة النظر ف��ي برامج مكافحة 
الفساد على وفق رؤى الدول الناجحة 
ف��ي هذه التجربة، م��ع توفير حصانة 
والقضائي��ة  الرقابي��ة  لألجه��زة 

م��ن  ش��كل  أي  م��ن  والتنفيذي��ة 
الضغوط��ات والتج��اوزات لتمكينها 

من فرض القانون على اجلميع.
مؤسس��ات  أم��ام  اجمل��ال  فس��ح   7-
اجملتم��ع املدن��ي والنش��طاء املدنيني؛ 
ألخذ دورهم في إس��ناد أجهزة الدولة 
وحمايتهم من اإلس��تهداف اجلسدي 

والشخصي.
-8 متكني اإلع��الم اإلس��تقصائي من 
ممارس��ة دوره ف��ي كش��ف القضاي��ا 
ومتابعته��ا وتوجيه ال��رأي العام لها 
م��ع مالحظة عدم تزيي��ف احلقائق أو 

اإلستهداف السياسي للبعض.

ثانيا: اإلنضباط السياسي
ميكن القول بأن أكبر مشكلة واجهها 
الع��راق ملا بعد التغيي��ر تفرعت منها 

املش��كالت األخرى، هي مشكلة عدم 
والت��ي متثلت  السياس��ي،  اإلنضباط 
في خرق الكتل والسياسيني ألبسط 
قواعد العمل السياسي، فكل شيء 
في ض��رب خصومهم مب��اح لديهم 
حت��ى وأن كان��ت تل��ك األدوات تدم��ر 
نصف البلد أو تذهب بدماء أبناءئه من 
أجل خالف بني جهتني أو شخصني، مما 
جعل التوتر سمة بارزة ملرحلة ما بعد 
التغيير السياسي عام 2003، فأغلب 
الكت��ل أخرت إق��رار مش��اريع مهمة 
لصال��ح بن��اء دولة املؤسس��ات ليس 
لس��بب وجيه إال لرغبات قيادات تلك 
الكتل أو مساومات على قرارات أخرى، 
هذه الظاهرة البد أن توضع حدود لها 
وأن ال تستمر لتصبح ظاهرة سياسية 
عراقية بامتياز، فالتسابق على العمل 
السياس��ي أمر مشروع ومن أبجديات 
السياس��ة، لكن يجب أن يكون ضمن 
س��قف الدس��تور ومصلح��ة البل��د 

العليا وحماية العباد والبالد.

ثالثا: ضعف الثقة املتبادلة بني 
احلاكم واحملكوم

م��ن أه��م أس��باب فش��ل احلكومات 
وإنهيارها هو إتساع الهوة بينها وبني 
شعوبها، وبرغم أن األميركان وقدرتهم 
العس��كرية هي من أس��قطت نظام 
صدام ظاهرا، إال أن حقيقة املرء تكمن 
في القطيعة التي نشبت بني الرئيس 
اخمللوع وبني أبناء الش��عب، بحيث ترك 
وحيدا ملواجهة مصيره حتى من أقرب 
املقربني له، وهذا الدرس ينبئ بالكثير، 
فالشعب مثلما هو مصدر السلطات 
فأنه أيض��ا مينح احلصانة واحلماية ملن 
يحكمه إذا ما أنشأ معه عالقة طيبة 
وثق��ة متبادلة، والعكس فأن أبس��ط 
اله��زات ق��د تطيح ب��ه، وعلي��ه فأن 
احلكوم��ة الي��وم بأمس احلاج��ة لبناء 
جس��ور الثقة مع ش��عبها خصوصا 
فيم��ا تطلق��ه من إج��راءات لإلصالح 
وخطوات حملاربة الفساد فاذا ما جنحت 
في متتني ه��ذه العالق��ة مبصداقيتها 
فيما س��تعلن فأنها س��تجد عوامل 
والعك��س  وللق��وة  للنج��اح  أخ��رى 

بالعكس.
إن العراق يحتاج إلى وضع سياس��ات 
جديدة للعمل السياس��ي فيه، ترتكز 
على اإلميان الفعلي بالتغيير واإلصالح 
وعدم أحتكار السلطة واإلستشارية 
احلقيقي��ة ومنح الصالحي��ات وتوزيع 
الث��روة وإس��تثمارها بعيدا ع��ن البؤر 
املظلم��ة والنظر بنظ��رة واحدة لكل 
التضحيات  وتقدمي أصحاب  املواطنني 
وف��رض القانون على اجلميع، ليطمئن 
الش��عب ويضع ثقته مبن يقود األمور 
وعندها ستتقلص املسافات البعيدة 
بني الش��عب واحلاك��م وتصبح الثقة 
متج��ذرة وننتهي من بداي��ة لم تكن 
موفقة وأن كانت متثل نهاية لكابوس 

احلكم الشمولي.

*مركز املستقبل للدراسات 
الستراتيجية.

د. تراشيا بايكون

عسكر طيبة وجماعة الدعوة 
ه��ذه  إّن  الق��ول  ميك��ن  اآلن  حت��ى 
اجلماعة، عس��كر طيبة، هي األقرب 
م��ن ب��ني صديقاتها إلى املؤسس��ة 
األمنية الباكستانية، وهي املنظمة 
الهن��د وتتخ��ذ م��ن  الت��ي تع��ادي 
إقليم بنجاب مق��رًا لها. علًما بأنها 
اجلماعة املليش��ياوية األكبر واألوحد 
ف��ي املنطق��ة املنتمية إل��ى مذهب 
أه��ل احلدي��ث. وبصورة أكب��ر من أي 
من اجلماعات األخرى، جند أن عس��كر 
طيب��ة تتداخ��ل بصورة متش��ابكة 
في النس��يج اجملتمعي الباكستاني، 
إذ إّنه��ا تنطلق في عمله��ا بكونها 
تتمة للدولة الباكس��تانية، ووالؤها 

ألسيادها ثابت ال يتزحزح.
وف��ي داللة أخ��رى على م��دى األمن 
واآلم��ان اللذين يتمت��ع بهما موقف 
جماع��ة الدع��وة داخ��ل باكس��تان 
والت��ي يتزعمه��ا حافظ س��عيد ، ال 
بّد من اإلش��ارة إلى أن هذه اجلماعة 
أقدمت مؤخرًا على إنشاء ما يَشتهر 
تسميته ب�»احملاكم الشرعية« داخل 
بنجاب، وهي بذلك تكون قد أسست 
للنظ��ام  موازي��اً  قضائي��اً  نظام��اً 
الرس��مي، بعد أن حصل��ت بطريقة 
أو بأخرى على الدعم من الس��لطات 
األمني��ة احمللي��ة. وانطالًق��ا من هنا 
نس��تطيع أن نرى قدرة هذه اجلماعة 
على م��لء الثغ��رات الت��ي يخلفها 
غي��اب الدول��ة، إمن��ا هذه امل��رة بعد 
احلص��ول على الدعم م��ن احلكومة 
في مقابل مس��اندة ه��ذه احلكومة 

بالتوازي.
وف��ي ح��ال رأيتم أن ه��ذه األدلة غير 
كافي��ة القتناعك��م وألن تنقل لكم 
حقيقة امل��الذات اآلمنة وعلى الرغم 
م��ن أن عس��كر طيبة ل��م يضطلع 
بالهجم��ات الكبي��رة ف��ي الداخ��ل 
الهن��دي من��ذ تلك الهجم��ات التي 

نفذها في عام 2008 في مومباي. 

2 - جيش محمد
جيش محمد � هو تنظيم آخر يتخذ 
م��ن أقليم بنجاب مق��رًا له ويجاهر 
بالع��داء للدولة الهندية � وهو الذي 
س��طع جنمه م��ن جديد ف��ي اآلونة 
األخيرة بعد مدة ال بأس بها من األفول، 
ففي أعقاب أحداث احلادي عش��ر من 
أيلول برز ش��رخ كبي��ر داخل صفوف 
تنظي��م جي��ش محمد ح��ول ما إذا 
كان من األوْلى اإلبقاء على العالقات 
مع الدول��ة الباكس��تانية، وبالتالي 
فإن الصراع الداخلي قاد إلى انقسام 
كبي��ر انفصلت مبحصلته جماعة ال 
بأس بها ع��ن التنظيم وراحت جتاهر 
بالعداء للدولة الباكستانية، وعليه 
فقد انخرطت بالعديد من الهجمات 

في الداخل الباكستاني.
وهنا ال بّد من اإلشارة إلى أن عواقب 
ه��ذا اإلنفصال ج��اءت وخيمة على 
فصائل جيش محمد التي ظلت على 
والئه��ا للدولة الباكس��تانية، ولكن 
على ما يبدو فإن التنظيم اس��تطاع 
أن يتعافى من احملنة، وال س��يما بعد 
أن ق��اد هجوًم��ا ف��ي ش��هر كان��ون 
الثان��ي ضد إحدى محط��ات القوات 
اجلوي��ة الهندية. علماً أن العديد من 
املراقب��ني يطرح��ون فرضية أن يكون 
ه��ذا التعافي في هيكلي��ة تنظيم 
جي��ش محمد جاء في اجل��زء الكبير 
منه على خلفية الدعم الذي أمنته 
له املؤسس��ة األمنية، وال سيما في 
معرض جهودها الرامية إلى احتضان 
املزي��د من اجلماع��ات العدائية. ومن 
جانب��ه ف��إن تنظيم جي��ش محمد 
يق��دم الفرصة األمثل للمس��لحني 
الذي��ن انقلب��وا على الدول��ة ويفتح 
الب��اب أم��ام عودتهم إل��ى أحضان 
الس��لطة. أم��ا م��ن جانبه��ا، وفي 
س��بيل جعل تنظي��م جيش محمد 
أكث��ر جاذبية والعودة إلي��ه، يبدو أن 
املؤسس��ة األمنية ال متان��ع البتة أن 
تسمح له بأن يقوم ببعض الضربات 
احمل��دودة داخل األراضي الهندية على 

نطاق ضيق. 

وعلى خ��الف غيره م��ن التنظيمات 
املوالي��ة للحكومة، ف��إن املنضويني 
حتت ل��واء تنظيم جي��ش محمد قد 
س��بق له��م أن انخرط��وا في بعض 
أعمال العنف ذات اخللفية الطائفية 
في باكس��تان، وعلى األرجح هم ما 

يزالون مضطلعني بهذه األعمال.

وفي ح��ال عزم اجليش الباكس��تاني 
على الوقوف في وجه هذا التنظيم، 
تش��هد  س��وف  األغل��ب  فعل��ى 
الس��احة في أقليم بنج��اب أعمال 
عن��ف واس��عة النط��اق، علًم��ا بأن 
ه��ذا اإلقليم هو األكث��ف من ناحية 
التعداد الس��كاني داخل باكس��تان 

واألقوى من الناحية السياس��ية، إذ 
إنه مس��قط رأس رئي��س الوزراء. مع 
اإلش��ارة إل��ى أن كاّلً م��ن تنظيم��ي 
جي��ش محمد وعس��كر طيبة على 
حٍد سواء متش��ابكان بشدة كبيرة 
البنجابي،  النس��يج اجملتمعي  داخل 
وبالتالي ف��إن أي مواجهة داخل هذا 

اإلقليم من املمكن أن تطرح تهديًدا 
قويًا على استقرار البالد برمتها.

-3 شبكة حقاني
وحرك��ة طالبان األفغاني��ة تتمتعان 
ش��بكة حقان��ي وحرك��ة طالب��ان 
األفغاني��ة، بامللج��أ واحلماي��ة داخل 
باكستان. فكلتاهما تتمتع بالعناصر 
الفاعلة والناش��طة في شتى املدن 
الكبرى ف��ي باكس��تان، إال أنهما ال 
ترك��زان نش��اطهما إال ف��ي املناطق 
الباكس��تانية احملاذي��ة متاًما للحدود 
انطالًقا من معاقلهما احملصنة داخل 
أفغانس��تان، إمنا وبصورة خاصة جند 
أن حرك��ة طالب��ان األفغانية تتمتع 
بحضور واسع داخل بلوشستان في 
حني أن شبكة حقاني جتد لنفسها 
املالذات اآلمنة داخل املنطقة القبلية 

اخلاضعة لإلدارة االحتادية.
أم��ا باملقارن��ة بني هات��ني اجلماعتني 
فإن الترجيحات تقول إّن املؤسس��ة 
األمنية الباكس��تانية جتد نفس��ها 
عل��ى عالق��ة أعم��ق م��ع ش��بكة 
حقان��ي، إذ إن العالقة بني اإلثنني إمنا 
تع��ود إلى م��ا قبل تأس��يس حركة 
طالب��ان األفغانية أص��الً. وعلى نحٍو 
الف��ت نالح��ظ أن قي��ادات ش��بكة 
حقاني لطاملا كانوا أكثر اس��تعدادًا 
الس��تهداف املصالح الهندية داخل 

أفغانستان.
. أضف إلى ذل��ك أن البنية التحتية 
املوس��عة الت��ي تتمتع بها ش��بكة 
حقاني في الش��مال من وزيرس��تان 
أه��م األس��باب  واح��دة م��ن  تع��د 
الت��ي لطامل��ا كان��ت تثن��ي اجلي��ش 
الباكس��تاني عن التخطيط للقيام 
بالعملي��ات العس��كرية ف��ي تل��ك 
املنطق��ة، وف��ي ع��ام 2014، وأخيرًا 
عندم��ا أطلق اجلي��ش عملية ضربة 
غضب س��رت الشكوك والتساؤالت 
حول ه��ذه العملي��ة عندما عمدت 
ش��بكة حقاني من دون س��ابق إنذار 
إل��ى تغيير معاقلها نح��و كورام، ما 
ط��رح عالمات االس��تفهام بش��دة 
ح��ول إمكاني��ة أن تكون الش��بكة 

قد تلقت التحذيرات مس��بًقا بشأن 
العملي��ة املزمعة. وعل��ى الرغم من 
أن ش��بكة حقاني آن��ذاك عادت إلى 
الساحة وكأن شيًئا لم يكن من دون 
أي مكروه أصابها ولكن ذلك لم مينع 
بعض الشائعات من أن تسري وتشي 
بأن العمليات العسكرية التي جرت 
في الش��مال من وزيرستان تسببت 
بتوتر العالقات ما بني شبكة حقاني 
وقوات األمن الباكستانية. ومع ذلك 
فال مج��ال لإلنكار أن ه��ذه العالقة 
التي ترب��ط الش��بكة باجليش تظل 
ذات أهمية كبرى بالنس��بة إلى هذا 
األخير، حيث إن زعيم شبكة حقاني 
س��راج حقاني يحتل املرك��ز الثاني 
األفغاني��ة،  داخ��ل حرك��ة طالب��ان 
إضاف��ة إلى أن جمي��ع عناصر قيادة 
ش��بكة حقاني واملؤسس��ة األمنية 
الباكستانية على حٍد سواء تدركان 
أن ال غنى إلحداهما عن األخرى على 
نحٍو متس��اٍو، عل��ى الرغم من غياب 
األلفة بينهما. وخالفاً للعالقات التي 
تربط اجلماعات املتمركزة في إقليم 
بنجاب بالسلطات الباكستانية فإن 
عالقة هذه األخيرة مع كل من حركة 
طالب��ان األفغانية وش��بكة حقاني 
قد بُنيت في األس��اس على املصالح 
املتبادلة حيث إّن طرفي هذه العالقة 

يحافظان عليها.
إمن��ا ولس��وء احل��ظ فإن الس��لطات 
الباكستانية ترى أنه ليس مبقدورها 
أن جتتث اجملموعات املسلحة األفغانية 
م��ن مالذاتها داخ��ل باكس��تان، وأن 
تطل��ب منه��م ف��ي الوقت نفس��ه 
اجللوس إلى طاولة املفاوضات. وعلى 
الرغ��م من ع��دم أرجحي��ة الفكرة، 
ولكن في حال افترضنا أن السلطات 
الباكس��تانية عزمت عل��ى الوقوف 
في وجه اجلماعات األفغانية املتمردة 
والتصدي له��ا داخل أوكارها اآلمنة، 
فما من ش��ك في أنها س��وف تفقد 
نفوذه��ا عليها وقدرته��ا على فرض 
الضغوط عليها من أجل اللجوء إلى 

مفاوضات السالم. 

آفاق8

باكستان ورعاية الجماعات اإلرهابية 

العراق.. عبور نحو البداية
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»عسكر طيبة« تتداخل بصورة متشابكة في 
النسيج المجتمعي الباكستاني، إذ إنها تنطلق في 
عملها بكونها تتمة للدولة الباكستانية، ووالؤها 

ألسيادها ثابت ال يتزحزح

العراق يحتاج إلى وضع سياسات جديدة للعمل السياسي فيه، ترتكز على اإليمان الفعلي بالتغيير واإلصالح وعدم 
أحتكار السلطة واإلستشارية الحقيقية ومنح الصالحيات وتوزيع الثروة وإستثمارها بعيدا عن البؤر المظلمة 

والنظر بنظرة واحدة لكل المواطنين وتقديم أصحاب التضحيات وفرض القانون على الجميع

تنظيم عسكر طيبة

الحلقة الثانية
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دراسة

خبر

( ما هي إال اصرار الشاعر العبيدي على 
متابع��ة احلالة النفس��ية التي وصلت 
ال��ى حّد ال ميكن اخلروج منه إال مبتأزمات 
نفسية ضاغطة وتنس��جم مع البعد 
الداللي ، يؤكد الدكت��ور مصري حنورة 
ان اصدار حكم على قطعة ادبية : » هو 
مبثابة اصدار حكم سيكولوجي يخص 
موهبة املبدع ويخ��ص قدرته االبداعية 

على وجه واحد » )4(
أناملي 

التي تتحرك بشقاوة 
حيث حدائقك
ورغبة احلصاد

تتربص حلظة التألق 
يالمس امنيات الليل 

يندلق املاء 
في ساقية االنتظار

برداً وسالماً ملرايا اللهفة .. )5(
اس��تطاع الش��اعر العبيدي ، أن يحّرك 
مجس��اته التي وّظفها في س��بيل أن 
تلتق��ط كّل م��ا يحاول ان يص��ل اليه ، 
ف��� ) تتحرك بش��قاوة / رغب��ة احلصاد / 
حلظة التألق / أمنيات الليل / يندلق املاء 

/ س��اقية االنتظار / مرايا اللهفة ( هذه 
التراكيب حملت ب��ني ثناياها رغبة في 
التغيير واخلروج من الثابت الى املتحرك 
، ك��ون الش��اعر يق��ع ضم��ن فضاءات 
املمك��ن  واالس��تغراب ف��ي  الدهش��ة 
احلاص��ل القريب ، مدارات ل��م تزل تقع 
ضمن مسافات ايصالية حتمل شيفرات 
لترددات النبض ، حيث تلتقي بتدرجات 
فعلية متناس��قة : ) تتحرك / تتربص / 
يالمس / تندل��ق ( لتمنحنا القدرة على 
معرفة العناصر التي تعود الى منش��أ 
نفس��ي ، وه��ي كثي��رة ومتزاحمة لدى 

الشاعر .
أرزم ترانيم خطواتك 

في علبة الرحيل 
لم يعد في احلّب متسٌع 

نوافذ لهفتي 
تبعثرت عند الشرفات 

وأنا 
أرقب الضوء املندلق
من صوتك الباسق 

كالنخيل ... )6( 
ان االش��تغالية البوحية لدى العبيدي 
اخذت مدراج امنائية مغايرة ، حيث يبدأ 
الش��اعر بس��يميائية متك��ّورة وضمن 
تقنية مح��ّددة ، هو يح��اول أن يضفي 
عليه��ا فروضاً قرائي��ة تتباين على وفق 

معطيات القارئ الفاعل / املتلقي .
) علبة الرحيل ( تشكل مفردة ) الرحيل 
( شبكة من دالالت ، تتوزع ضمن أفقية 
وحسب الرؤية اخلاصة للمتلقي / القارئ 
، لكنها تنصب في معنى التنقل وتغيير 
املكان ... لكن مفردة ) علبة ( اكسبتها 
بعداً داللي��اً محدداً ، فهنا / يبرز الضيق 
املكان��ي واالنحصار في الثاب��ت ، وهذا 
متعل��ق بالداللة الزمني��ة للفعل ) أرزم 
( ملا بينهما من تش��اركية في االندماج 
الدالل��ي املتمح��ور ف��ي ال� ) أن��ا ( التي 

كانت حاضرة ضمن ترقب حتفيزي  .
 كما املوائد عارية 

حني غادرت افواه اجلياع 
تلك

فهارس وجهي
تأريخ ممدد في العراء
رثاء املسافات اليك

قلق الوقت وهو يستحمُّ
بأغنيات االنتظار ... )7(

م��ا ب��ني تركيب��ي ) املوائد العاري��ة ( و ) 
فهارس وجهي ( دالالت تش��اركية مملؤة 
بالفراغات العارية ، وهي تعطينا فرصة 
الولوج في س��بر اغوار املضمر واملستور 
ف��ي الكش��ف ع��ن ماهي��ات النف��س 
املتخم��ة بالعراء والتصح��ر الباطني ، 
فالشاعر العبيدي .. يقتنص كل بواطن 
الظّل ، انه ش��اعر يع��رف كيف يتحرك 
ضم��ن م��دارات النّص ، لتتوس��ع لديه 
الرؤى احلاملة باخلطاب املرس��ل ، فاجلمع 
لدي��ه يعّج بالع��راء : ) املوائ��د / االفواه 

/ فه��ارس الوج��ه / التأري��خ / الوق��ت / 
االغني��ات ( ، هكذا يتنق��ل ضمن قلقه 

املهووس باالنتظار .
صعوداً 

نحو أول االرتباك 
وقوفاً 

عند آخر احملاوالت 
اتبعثر مزدحما باللهاث 

احترك
مثل طوابير مرتبكة

بانتظار مفردة ضاعت 

في صخب الغبار ... )8( 
القل��ق النفس��ي ، يعك��س انطباعات 
الباط��ن اخملف��ي ل��دى الش��اعر ، اذ إنه 
يول��د نتيجة ت��أزم ميثل مرآة ن��رى فيها 
كل م��ا ي��دور ف��ي خواجلنا م��ن صخب 
وهوس وضياع ، ال ب��ّد من معرفة القوة 
نس��تطيع  لك��ي  علين��ا  الضاغط��ة 
فّك ش��يفرات الن��ّص ، فالش��اعر يبرز 
حالت��ني ) الصع��ود / الوق��وف ( و ) نحو 
اول االرتب��اك / عن��د آخر احمل��اوالت ( هذا 
التناقض املتماه��ي في بعثرات النفس 
املتداخلة ف��ي حراكها الضاّج ش��ّكل 
لدينا صورة داللية ل� ) طوابير مرتبكة ( 
وهي تتناسق وعلى وفق املعطيات التي 
حت��اول االنفالت مما ه��و ضاغط ملدركات 

احلّس الباطني .

.................................................
)1( وشم لذكرى وجه : عمران العبيدي 
، دار ال��رواد املزدهرة ، اص��دارات االحتاد 
الع��ام لألدب��اء والكتاب ف��ي العراق ، 

الطبعة االولى 2017 .
)2( عم��ران العبيدي : عمران جاس��م 
علي ، تولد بابل 1964 ، ش��اعر وكاتب 
وصحفي ، بكالوريوس اعالم / قس��م 
الصحاف��ة من كلي��ة االداب ، جامعة 
احت��اد  عض��و   ،  1986-1985  / بغ��داد 
االدب��اء والكت��اب العراقي��ني ، عض��و 
نقاب��ة الصحفي��ني العراقيني ، عضو 
احتاد الصحفي��ني العرب ، عضو احتاد 
الصحفي��ني الدوليني ، عمل صحفيا 
في قسم التحقيقات ورئيساً لقسم 
آراء وأفكار جلريدة االحت��اد البغدادية ، 
كاتب عم��ود صحفي ، نش��ر العديد 

من املقاالت في الصحف العراقية .  
)3( قصيدة اوراق لعورة اخلراب .

)4( ص 44 ، اجتاه��ات النق��د الروائ��ي 
املعاص��ر د . مصطف��ى عبدالغني  ج 

1، مصر 
)5( قصيدة وإذ دهشتك متأخرة .

)6( قصيدة فائض القيمة .
)7( قصيدة دمعة بأفواه اجلياع .
)8( قصيدة ... مكتظ باللهاث .

حامد عبدالحسين حميدي 
 

) وش��م لذكرى وجه ( )1( للشاعر عمران 
العبيدي )2( ، عنونة اجملموعة الش��عرية 
متثل عتب��ة أولى لفهم النّص الداخلي / 
املنت .. عتبة اشارية حتمل بني طّياتها رمزاً 
داللياً ذا بعد ايحائي يتجس��م بالشكل 
املاهي ال��ذي يوقد فينا حلظة خاصة من 
التجّمع البؤري ملاض ٍ حاضر من الذكرى 
املتج��ّذرة في طيات ذاكرة لم تس��تطع 
االنفالت من مخيلتها تلك الرؤى احلاملة . 
) الوشم ( يحيلنا الى اخلطوط والرسوم 
املطبوع��ة بتش��كيلية فني��ة مخضّرة 
بتراكمات ال ميكنن��ا إال ان نكون في ظل 

انعكاساتها التوليفية .
على مقربة من حلم

 أو دونه 
شجرة بهاجس اعزل

يافطات ملت اتكاءها
وجدار يحتفل بظل خرب ..

الشوارع 
متزق قمصانها 

الحتضان آخر املارّين
 قبل أن يهجرها 

احلنني ...)3( 
هنا الش��اعر العبيدي ، يقف عند حلظة 
احتضار االش��ياء وهي تنفض ما عليها 
م��ن رؤية باطنية مجّس��مة .. ف� ) احللم 
( يش��كل تخيلياً باطني��اً لرؤى مكتظة 
يك��ون  حي��ث   ، املتش��كلة  باألف��رازات 
مرتك��زاً لعوال��م الذك��رى ) املاضوي��ة ( 
املهروس��ة في حلم  ) مس��تقبلي ( مع 
عناصر نفس��ية ضاغطة متوالدة ، وهي 
تقع فريسة لواقع ) احلاضر ( باالضطهاد 
والقس��وة واملعاناة ، لتشكل انفتاحية 
لتيار الوعي الباطني التخييلي بعملية 

االسترجاع الفاعل .
) ش��جرة بهاج��س اع��زل ( ه��ي ص��ورة 
تيّبس��ت فيها معالم اجلمال والتخييل 
، جن��د فيها نوع��اً من العزل��ة واالنكفاء 
واالنطوائي��ة ، كذلك مقط��ع ) يافطات 
مل��ت اتكاءه��ا ( ه��ي ب��ؤر جام��دة غير 
متحرك��ة وال تس��تطيع ان تغير مما هي 
علي��ه ، ألنه��ا تقع ضم��ن ثبوتية املكان 
النفسي ، ثم ) وجدار يحتفل بظل خراب 

.. واخلطاب��ات املتضارب��ة .. واحلماس��ات 
الديني��ة .. وكس��ر الذائق��ة املكاني��ة .. 
والتعالقات املتناقضة بني سلطة املرئي 
والرجوع الى الس��لفية ( ، كّلها عوامل 
س��اعدت الش��اعر على تقدمي مشروعه 
الشعري في صياغات مغايرة ، فلم تكن 

لعبة االش��كال التي اشتغلها أكثر من 
جيل شعري هي البديل املعبر عن كسر 
الثاب��ت في القصي��دة العراقي��ة ، ولم 
يكن اخلط��اب اآليديولوجي ه��و العامل 
االساس��ي في كس��ر هذا الثابت ، ففي 
ظرفن��ا الراهن تق��ف القصيدة في اطار 
التحقق الش��عري ، ألنها تثير مبدأ إثارة 
الس��ؤال الوج��ودي ، قصي��دة ال تخضع 
لضوابطها الّلغوية فحس��ب ، امنا تعبر 
عن موقف مصيري جتاه الواقع الش��ائك 
واالش��كالي ، فق��د آن األوان ألن يق��دم 
الش��اعر العراق��ي قصيدته بعي��داً عن 
املغامرة وقلق التأسيس ، وقد آن األوان ألن 
يعلن عن حضور نصه الشعري بوصفه 
وح��دة متكامل��ة مع ما يعيش��ه داخل 
فضاءات زمن العوملة ، والش��اعر كاظم 
احلجاج واح��د من أهم ش��عراء املرحلة 
الراهنة التي متسك بهذه الظاهرة ، نقرأ 

في قصيدته )هنا في ظالم النهار(: 
هنا في ظالم النهار

يا زها حديد قبل ان ترحلي 
ملاذا لم تصممي لنا وطناً 

سياجه يعلو النخيل ..
ان س��مة التوصي��ف هن��ا ، اعطى بعداً 
)اس��تفهامياً( / ش��عرياً يغور في فضاء 
الس��ؤال الناقد ، مبعنى ان الش��عر ليس 
وظيفة جمالية / بالغية / بنائية ، فحسب 

، امنا وظيفة لكش��ف األزم��ات واحلاالت 
والظاه��رات االجتماعي��ة والسياس��ية 
والفكري��ة والدينية ، وكل ش��يء يرتبط 
بوجودن��ا ، واحلج��اج ف��ي قصيدته هذه 
الت��ي قرأها ف��ي افتتاح املربد الس��ابق 
/20017 ، يس��تعيد عبر )يا النداء( اسم 
املنادى )الراحل في الواقع( ، ويس��تفيض 
م��ن اجلانب الفني )التصمي��م للراحلة( 
في رس��م الوطن العال��ي بعلو النخيل 
، وه��ي قراءة لها محموالت سياس��ية ، 
حتى ف��ي نقد العقل الباط��ن ، يفصح 

احلجاج بطريقة س��اخرة في الكش��ف 
عن )التابو( ومحاولة كس��ر ثابت النص 

عبر تبطينية شعرية ، يقول :
يا سيٌد .. ياشيٌخ 

أنا ما خنت إمرأتي السمراء فوق األرض
أخون هناك.

التداعي��ات واضحة هنا ، وما مس��كوت 
عن��ه أعلن��ه الش��اعر ، وه��ذه وظيف��ة 
القصي��دة ح��ني تتمظه��ر بقصديتها 
الناقد  ومبضمونها وبطرحها املوضوعي 
، والش��اعر كاظ��م احلج��اج يرصد هذه 

احلاالت ويكرسها ويعلن موقفه الصريح 
عب��ر س��لطة القصي��دة، عل��ى الرغم 
من ب��روز البناء الش��عري بفني��ة عالية 
ومبفارقة ملموس��ة ، ومع رصد الظاهرة 
التي نعي��ش تفاصيلها ف��ي راهننا اآلن 
، يع��ود الش��اعر ف��ي خت��ام قصيدت��ه 

ليكشف النقاب قائال :
ملاذا لم تصممي لنا وطنا 

سياجه بعلو النخيل 
عسى ان ينام اطفالنا آمنني

من جتار قريش
كما تنامني اآلن آمنة هناك 

في مقبرة .. أجمل من بغداد .
ان املصي��ر الش��عري الذي يكش��ف عن 
ق��راءة االزم��ة ، ه��و الباقي ف��ي ذهنية 
اآلخ��ر ، ألن��ه يثي��ر ج��دل الس��ؤال من 
خالل انزياح��ات فني��ة وموضوعية معاً 
)فرضتها التحوالت السياسية السريعة 
والعنيف��ة( كم��ا يق��ول )علي الف��واز(، 
وهذا ما يجعل الش��اعر قريب االمساك 
مبضمون��ه ، ف�)االطف��ال الذي��ن وقع��وا 
ضحية جت��ار قريش ، وغرب��ة � زها حديد 
� ومقبرتها األجمل من بغداد(، يكشف 
ع��ن تغريب النص عبر اداء ش��عري ناقد 
، وه��ذه مي��زة متتع بها الش��اعر احلجاج 
بغي��ة كتابة ن��ص بعيد ع��ن املنمقات 

اللغوية والبالغية ..

زهير الجبوري 
 

األخ��ذ  االول��ى مس��ألة  للوهل��ة  تب��دو 
بالش��عرية العراقية في ظ��ل التحوالت 
اجلوهرية التي يعيش��ها العالم في رصد 
الظواهر العوملية ، وهيمنة خطاب امليديا 
بوصف��ه س��لعة اقتصادي��ة ، واحدة من 
أهم االشكاالت العالقة في ذهنية اآلخر/ 
املتلقي ، وحني تتضح املالمح املتش��كلة 
في جتربة الش��اعر املعاص��ر ، فإن العامل 
االساس في التقاط ذلك يكمن في اعادة 
النظ��ر بكل ما جاء به الش��اعر من جتربة 
والّدة ومبتك��رة ،وح��ني تك��ون القصيدة 
مش��روع اس��قاطي او تطبيقي للجانب 
العقل��ي واالحتكام الى نق��د الظاهرة او 
وصفها ، فان ذلك يكون بديال عن تهوميات 
الّلغ��ة وبناءاته��ا البالغية واحساس��ها 
الغنائي ، حتى في حالة استعادة اخليوط 
واملالمح واملوروثات وما جاءت به املثيولوجيا 
، يكون باشتراطات فنية معاصرة ، ولعل 
الش��اعر العراقي امس��ك بهذه املسألة 
م��ن جذورها ليعكس قراءته للواقع قراءة 
وافية ملا تفرضه هذه العوامل ، فمالحقة 
الظاه��رة ، هي ذاتها التي عكس��ت قدرة 
الش��اعر في كتابة قصيدة متماهية مع 
الواقع بكافة جوانبه في )العمران البنائي 

»وشم لذكرى وجه«.. إدراكية
فّك شيفرات النّص الداّل تخييليًا

غالف اجملموعة الشعرية

كاظم احلّجاج

يقف عند لحظة احتضار االشياء 
وهي تنفض ما عليها من رؤية 

باطنية مجسّمة .. فـ )الحلم( 
يشكل تخيليًا باطنيًا لرؤى مكتظة 

باألفرازات المتشكلة، حيث 
يكون مرتكزًا لعوالم الذكرى 
)الماضوية( المهروسة في 
حلم  )مستقبلي( مع عناصر 

نفسية ضاغطة متوالدة، وهي 
تقع فريسة لواقع )الحاضر( 

باالضطهاد والقسوة والمعاناة، 
لتشكل انفتاحية لتيار الوعي 

الباطني التخييلي بعملية 
االسترجاع الفاعل

فلم تكن لعبة االشكال التي 
اشتغلها أكثر من جيل شعري 

هي البديل المعبر عن كسر 
الثابت في القصيدة العراقية ، 

ولم يكن الخطاب اآليديولوجي 
هو العامل االساسي في كسر 

هذا الثابت ، ففي ظرفنا الراهن 
تقف القصيدة في اطار التحقق 

الشعري ، ألنها تثير مبدأ إثارة 
السؤال الوجودي

كاظم الحّجاج.. ورصد الظاهرة الشعرية

عدة س��واء كانت نصوص��ا ام عروض��ا قدمها 
مخرج��ون عراقيون او ع��رب، والذي ميز نصوص 
)علي عب��د النبي الزيدي(، اختالف��ه وجرأته في 
طرح املش��اكل واالفكار التي يعايشها اإلنسان 
أينما وجد، مس��تخدماً الترابطات الفكرية بني 
اجملتمع��ات اخملتلفة , فاملش��اكل الت��ي طرحها 
)الزيدي( مشاكل إنس��انية دائما ما أثارت جدالً 
ف��ي الفكر االنس��اني كالوجود والع��دم واإلله 
واملقدسات الدينية واإلنسانية, مجرداً إياها من 
احلصانة والقدس��ية التي تتمت��ع بها, وجعلها 
تتكل��م وتتناق��ش, بل وص��ل األم��ر أحيانا إلى 
الصراع والعراك فيما بينها, وهذا كله جعل من 
العروض املسرحية التي تناولت نصوص الكاتب 
)علي عب��د النبي الزيدي( ذوات مدلوالت ثقافية 

جتس��د هوية االنس��ان قبل أن تكون مخصصة 
لهوي��ة محددة, مم��ا أعطى صبغ��ة جدلية ذات 
فهم عامل��ي, إذ ترجم��ت نصوص��ه ومثلت في 
عدة دول ملا حوته من ميزات لم يتم تناولها في 
نصوص مس��رحية س��ابقة وامكانية عرضها 
في كل وق��ت ملالئمة أحداثه��ا, و لكثرة الرموز 
واالس��تعارات  اإلنس��انية ذات التلقي اجلمعي 
فيها , وحتى أس��ماء مس��رحياته أث��ارت جدالً 
واسعاً بني القراء واملشاهدين, فمسرحية )ثامن 
أيام االس��بوع ( ومسرحية ) حتوير ( ومسرحية ) 
اب��ن اخلايبة( عملت على خلق تناقضات  فكرية 
ف��ي تأويالتها ودالالته��ا املتع��ددة وللمرتكزات 
اخملتلفة التي حواها العرض املسرحي  وقد كتب 
ع��ن املؤلف علي عبد النب��ي الزيدي العديد من 

الدراس��ات والبحوث منها )رس��الة ماجستير/ 
البصرة / 2013( الكوميديا السوداء والالمعقول 
وتداخلهم��ا في نصوص علي عبد النبي الزيدي 
( للباح��ث علي مني��ر عباس الالم��ي, والثانية) 
رس��الة ماجس��تير / مصر- جامع��ة املنصورة 
/ 2015(  )الش��خصية املس��رحية والتش��كيل 
الدرام��ي في مس��رح علي عبد النب��ي الزيدي(, 
للباحث رائد حس��ني جب��ل املالك��ي,, والثالثة 
رس��الة ) رس��الة ماجس��تير / باب��ل / 2017( ( 
اخلطاب الفكري واجلمالي في العروض املقدمة 
لنصوص علي عب��د النبي الزيدي املس��رحية ( 
للباحث بشار صباح جابر االعرجي . واخر اجنازاته 
ه��و حصوله على اجلائ��زة االولى ف��ي مهرجان 

الفجيرة لنصوص املونودراما في االمارات.

بشار االعرجي
 

فاز الكاتب املس��رحي العراقي عل��ي عبد النبي 
الزيدي باجلائزة األولى في مسابقة الفجيرة التي 
اختتم��ت الس��بت املاضي، لنص��وص املونودراما 
املقام��ة في االمارات العربية املتحدة، مبش��اركة 
بل��دان عربية مختلفة، عن نصه املس��رحي )عد 
عكسي خلنجر( في حني فاز باملركز الثاني الكاتب 
املصري محم��د محمود محم��د، واملركز الثالث 
م��ن نصيب الكات��ب املص��ري ايضا عب��د النبي 
عبد الس��الم عبادي . ولم تكن هذه اجلائزة االولى 
ملؤلفن��ا العراقي علي عبد النب��ي الزيدي اذ الف 
نصوص��ا كثيرة حص��دت اجلوائز ف��ي مهرجانات 

العراق يحصد الجائزة األولى في مسابقة الفجيرة للمونودراما
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أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
انضم الالعب الناشئ محمد مازن 
14 سنة إلى نادي احلمرية اإلماراتي 
للدفاع عن ألوانه في دوري الناشئني 
ليصبح أصغر العب عراقي يحترف 
ف��ي املالع��ب اإلماراتي��ة، والالع��ب 
الناش��ئى هو ش��قيق العب النصر 
س��ابقا عل��ي م��ازن. أش��رف على 
تدريب��ه علي البصراوي واكتش��فه 
الكاب��ن نعمت عب��اس الذي أحلقه 

بفريق نادي الوصل، وهو حاليا يتدرب 
في نادي احلمرية حتت إشراف املدرب 
محمد تقي. يشكر املوهوب محمد، 
احتاد الكرة العراق��ي على تعاونهم 
في تس��جيله ضمن كشوفات نادي 
احلمرية، وكذلك يثمن جهود متابعة 
وح��رص مدي��ر الرياضة املدرس��ية 
في وزارة التربي��ة الكابن جنم عبود 
على متابعته الدؤوبة لغرض ادراجه 

ضمن كشوفات النادي اإلماراتي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  منتخبن��ا  ه��داف  ف��از 
السابق لكرة القدم، يونس محمود 
برئاس��ة رابطة الالعب��ني الدوليني 
ف��ي االنتخابات الت��ي اقيمت ظهر 
أمس ف��ي قاع��ة االجتماعات مبقر 
احتاد كرة القدم املركزي بحضور 58 
ش��خصا ممن ميثلون الهيئة العامة 

للرابطة.
وحصل يونس محمود على منصب 
الرئي��س وواثق أس��ود على منصب 
النائ��ب وابراهي��م س��الم المان��ة 
الس��ر وحيدر جب��ار لالمانة املالية، 
وعضوي��ة عم��اد محم��د واحم��د 
كاظم ومحمد ناص��ر، وبعد نهاية 
االنتخابات مت اختيار يونس محمود 
منصب ممثل الرابطة في الترش��ح 

النتخاب��ات احتاد كرة القدم املركزي 
املقبلة.

فري��ق  وق��ف  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
الصناع��ات الكهربائي��ة حائالً دون 
تقدم الش��رطة في رصيد النقاط 
بسلم ترتيب الدوري املمتاز عندما 
أجب��ره عل��ى التع��ادل 2 � 2 عصر 
امس، سجل للشرطة عالء مهاوي 
ف��ي الدقيق��ة 30، ومهند علي في 
72 وللصناع��ات، عل��ي  الدقيق��ة 
رش��يد في الدقيقة 50 وتقي فالح 

في الدقيقة 78.
وبذلك يبقى الشرطة ثاني الالئحة 
ول��ه 39 نقط��ة، فيما لل��زوراء 43 
نقطة بالص��دارة، ام��ا الصناعات 
نقط��ة   17 فيمل��ك  الكهربائي��ة 

باملركز اخلامس عشر.
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حامد كاظم مدربا 
لحراس مرمى الطلبة 

»ليوث الرافدين« يبدأ اليوم 
تحضيراته لنهائيات آسيا

»التايكواندو« يشارك 
في دورة الماستر

المكتب اإلعالمي لنادي الطلبة 
س��ّمت الهيئ��ة اإلداري��ة لن��ادي الطلب��ة الرياضي 
امل��درب حامد كاظم مدربا حل��راس فريق كرة القدم 
املش��ارك في الدوري املمتاز.. وجاءت تسمية املدرب 
حامد كاظم خلفا ملدرب حراس املرمى السابق ليث 

احمد.
وس��بق للم��درب العمل مع ع��دد كبير م��ن أندية 
الدوري املمتاز كما عمل مدربا حلراس املرمى ملنتخب 
الشباب الذي شارك في مونديال تركيا للشباب في 

العام 2013.

بغداد ـ حسين البهادلي* 
يبدأ املنتخب الوطني للناش��ئني رحلة االس��تعداد 
للدف��اع عن اللق��ب القاري اعتبارا م��ن اخلامس من 
ش��هر آذار اجلاري، بعد استقرار الكادر التدريبي على 
مزيج متنوع من الالعب��ني الذين مثلوا املنتخب في 
التصفيات التي أقيمت في النيبال والالعبني الذين 
مت اكتش��افهم نتيجة عملية االختبارات التي جرت 

في عدد من احملافظات«.
وقال مدرب املنتخب الوطني للناش��ئني علي هادي 
إن »املنتخ��ب س��يبدأ رحلة الدفاع ع��ن لقب كأس 
آس��يا اعتباراً من اليوم االثن��ني املوافق 5 آذار اجلاري، 
على ملعب الراحل »علي حس��ني شهاب« في وزارة 
الش��باب والرياض��ة، بتواجد جمي��ع الالعبني الذين 
مت اس��تدعائهم بع��د االط��الع على مس��توياتهم 

الفنية.
يذكر ان قرعة نهائيات كاس اسيا ستقام خالل شهر 
نيسان املقبل في العاصمة املاليزية كواالملبور  على 

ان تقام النهائيات اآلسيوية مطلع شهر أيلول.

* املنسق اإلعالمي مبنتخب الناشئني

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت بعثة املدرب��ني في االحتاد املرك��زي للتايكواندو 
إلى إيران بوف��د يضم املدربني الذين سيش��اركون في 
دورة املاستر الدولية التي ستجرى في إيران للمدة من 
امس وتس��تمر لغاية 13 اذار اجل��اري، اعلن ذلك رئيس 
الوفد، رئيس جلنة االختب��ارات في االحتاد املركزي، عادل 
عني��د، وبنّي: انه ي��رأس الوفد الذي يض��م ميثم ناصر 
مديرا فنيا، و50 مدربا هم )حيدر يوس��ف واحمد حيدر 
واحمد قاسم ومحمود عباس وعالء ناصر وعبد الغفار 
جباري ونبيل قاسم وبهاء الدين قادر ولطفي خير اهلل 
وخالد عب��د النبي واحمد عدنان وصف��اء جبار وكوران 
عب��د القادر وحس��ني جبار وحيدر نعم��ة ومحمد عبد 
الرضا وعالء شرهان ورائد محمد وحسني عبد الرحمن 
وتيمور حتس��ني ورياض نعيم وثائر فاضل وحسني غزال 
ومحمد خلف وعماد يونس ومحمد عارف وسوران كرمي 
وعمر حميد وعباس محسن واراس عمر وسعد مهدي 
وابراهيم قاسم ومحمد كيطان وعدنان شرهان ووسام 
س��تار وعقيل عبد املطلب وعباس خليل ورسول خالد 
واس��امة جبار وحس��ني احمد وعمار جاب��ر وعزيز خدر 
وعالء محمد وبختيار حس��ني ورائد س��ليمان وجاسم 
رحمه وأرجمان مح��ي الدين وجاود كاظم وقيس اكرم 

واحمد رحمن(.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يخوض القوة اجلوية مباراة مهمة، 
في الساعة السادسة والنصف من 
مس��اء اليوم االثنني، أمام املالكية 
البحريني، ضمن منافسات اجلولة 
الثالث��ة م��ن بطول��ة كأس االحتاد 

اآلسيوي، في املنامة.
اجلوية الس��تثمار  القوة  ويس��عى 
ارتفاع الروح املعنوية للفريق، بعد 
الف��وز على الس��ويق العماني في 
اجلول��ة املاضي��ة، من أج��ل إكمال 
املس��يرة واالقتراب من التأهل إلى 
ال��دور الثان��ي، واملض��ي قدما في 

حملة الدفاع عن اللقب.
راض��ي  اجلوي��ة،  الق��وة  م��درب 
شنيش��ل، أك��د  أن »املب��اراة ف��ي 
غاية األهمية، لكونها ستحس��م 
صدارتنا في ح��ال الفوز، واملالكية 
ليس بالس��هل، وه��و اآلخر يبحث 
عن فرصة العودة للمنافسة، بعد 
اخلس��ارة في اجلول��ة املاضية أمام 

اجلزيرة األردني«.
وتابع: »س��ندخل بخي��ار الفوز دون 
غي��ره، فالنق��اط الث��الث هدفن��ا، 
عل��ى أمل أن نكس��ب ق��رار االحتاد 
الدول��ي، برف��ع احلظر، لنس��تفيد 
بجول��ة الع��ودة، وخ��وض مباراتني 
في ملعبن��ا، وبالتالي نقاط مباراة 
املالكي��ة، بالنس��بة لن��ا، نص��ف 

الطريق إلى الدور الثاني.
وأضاف: »الالعبون بجاهزية عالية، 
ال سيما أن الفريق يسير بخطوات 
واثقة في ال��دوري، وفي آخر مباراة 
أرحن��ا بعضه��م، ومنه��م العبي 

املنتخب الوطني«.
ومن جانب��ه، قال الالع��ب الدولي 
الس��ابق، صالح س��دير، إن »حالة 
ومعنويً��ا،  بدنًي��ا  جي��دة  الفري��ق 
اجلمي��ع متحف��ز ويس��عى إلثبات 

ال��ذات، لكون الق��وة اجلوية تنظر 
له بقي��ة الف��رق باعتب��اره حامل 
اللق��ب، وبالتالي س��يدخل املباراة 

بشخصية البطل«.
يحم��ل  اجلوي��ة  »الق��وة  وتاب��ع: 

مزيًجا من العبي اخلبرة والش��باب، 
وعنص��ر اخلب��رة س��يقول كلم��ة 
أغل��ب  أن  س��يما  ال  الفص��ل، 
الالعبني عاش��وا أج��واء البطولة 
اآلسيوية ومنافس��اتها، من قبل، 

وبالتالي مترسوا على اللعب خارج 
ملعبنا«.

وأردف: »امل��درب راض��ي شنيش��ل 
للفري��ق  واضح��ة  رؤي��ة  لدي��ه 
البحريني، وعلين��ا االجتهاد داخل 

امللعب«.
أم��ا العب الق��وة اجلوي��ة الدولي، 
همام طارق، فأكد أن »الفريق عليه 
مواصل��ة املش��وار، خلط��ف جنمة 
آسيوية ثالثة، ونقاط املالكية هي 
الطريق لصدارتنا اجملموعة، وعلينا 

أن نحرص على خطفها«.
وأب��رز: »امل��درب راض��ي شنيش��ل 
ش��خص ع��ددًا من نق��اط ضعف 
املناف��س، وكذلك مفاتي��ح لعبه، 
لضم��ان  به��ا  نلت��زم  أن  وعلين��ا 
يدركون  الالعبون  الث��الث،  النقاط 
أهمي��ة هذه املباراة، بالنس��بة لنا 

كحامل لقب«.
وتابع: »أنا جاه��ز بدنيا للمباراة، ال 
س��يما بعد أن منحنا املدرب راحة، 
بعد مواجهة املنتخب الس��عودي 
في البصرة، ول��م نخض آخر لقاء 
أمام احلسني، ونحن معنويا بأفضل 
حال، ونع��د جماهيرنا بالعودة إلى 

بغداد، بالنقاط الثالث«.
وحظيت البعثة باس��تقبال حافل 
م��ن اجلان��ب البحريني ف��ي مطار 
املنامة، قبل أن يتج��ه الفريق إلى 
مقره بأح��د الفنادق على أن يُجري 
الفريق أول حصة تدريبية له مساء 
أول أم��س مبلع��ب نادي الش��باب 
الصق��ور،  ويطم��ح  البحرين��ي.. 
ف��ي العودة بالنق��اط الكاملة من 
بصدارة  لتعزي��ز موقفه  البحرين؛ 
اجملموع��ة قب��ل مواجه��ات اإلياب 

املرتقبة.
ويتصدر اجلوية، بطل النس��ختني 
السابقتني من البطولة، اجملموعة 
االولى مناصفة مع اجلزيرة األردني، 

ب�4 نقاط لكل منهما.

القوة الجوية يسعى للصدارة من بوابة المالكية البحريني
اليوم في الجولة الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي

فرحة جولة نترقب تكرارها

يونس محمود

محمد مازن
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مدريد ـ وكاالت:

أثار النجم األرجنتيني ليونيل ميس��ي 
مهاج��م برش��لونة اإلس��باني، ج��دال 
واسعا في وسائل اإلعالم الكاتالونية، 
بعدما طالب مبنع حتليق الطائرات فوق 
منزله مبدينة برشلونة، بسبب اإلزعاج 

الذي تسببه له.
وذك��رت صحيفة »مون��دو ديبورتيفو« 
اإلس��بانية، أن خافيير سانشيز بريتو، 
مدي��ر ش��ركة »فيولين��ج للطي��ران«، 
مستاء جدا من عدم القدرة على إجراء 
توس��عة ملط��ار »إل برات« الس��تيعاب 
عدد أكبر من املسافرين، بسبب إعاقة 

ميسى حلركة الطيران.
الكاتالوني��ة  الصحيف��ة  ونقل��ت 
تصريح��ات لبريت��و، ق��ال فيه��ا: »جند 
صعوب��ة فى إج��راء توس��عة ملطار إل 
ب��رات، ألنها تعني اس��تقبال عدد أكبر 
من الطائ��رات، واتخاذ مس��ارات جوية 
أكثر، لكن ميسى يعطل حركة املالحة 
فى برش��لونة بس��بب منعه شركات 
الطيران من التحليق فوق منزله، وهذا 

ال يحدث بأى مكان آخر فى العالم«.

وبحس��ب الصحيفة فإن بريتو طالب 
بعقد اجتماع مع ميسي للتوصل إلى 
اتفاق يس��اعد فى إعادة حركة املالحة 
اجلوي��ة إل��ى طبيعته��ا، والتمكن من 
توس��عة وتطوير املطار، الذى يبعد 15 

كيلومتراً عن وسط مدينة برشلونة.
لكن بعض وسائل اإلعالم احمللية نفت 
صحة ما يتردد حول منع ميس��ي مرور 
الطائرات ف��وق منزله، حيث نقلت عن 
مصادر أمنية فى الش��رطة أن س��بب 
منع الطيران فى منطقة »جافا« التى 
يس��كن فيها ميس��ى هو سبب أمنى 
بحت وليس له عالقة بنجم برشلونة.

ويب��دو أن املكانة اخلاص��ة التي يحظى 
به��ا األرجنتين��ي ليونيل ميس��ي جنم 
برشلونة قد بدأت تزعج البعض وحتول 
دون تنفي��ذ مخططاته��م، فق��د زعم 
رئي��س ش��ركة طيران أن بي��ت الالعب 
يقف حجر عثرة في وجه توسيع مطار 

»إل برات«.
من��ذ س��نوات يتصدر ليونيل ميس��ي 
عناوي��ن الصح��ف الرياضية بش��كل 
دائم، فالنج��م األرجنتين��ي يُقدم أداء 
رائًعا على املس��تطيل األخضر، ويقود 
فريقه برش��لونة إلى التتويج باأللقاب 

نهاية املوسم.
واس��تطاع »البرغ��وث« األرجنتيني أن 
ينال ف��ي وقت وجيز إعجاب املاليني من 
عشاق الساحرة املستديرة حول العالم 
بفض��ل أهداف��ه الكثي��رة ومهارات��ه، 
التي تفك ش��فرة أقوى دفاعات الفرق 
املنافسة، بيد أن مكانة الفائز بخمس 

كرات ذهبية قد ال تروق للبعض.
وفي هذا الشأن، زعم خافيير سانشيز 
)ش��ركة  »فيولين��ج«  رئي��س  بريت��و 
التكلفة(  طيران إس��بانية منخفضة 
أن خط��ط توس��يع مطار برش��لونة مت 
إيقافه��ا، ألن��ه ال يُس��مح للطائ��رات 
بالتحليق فوق منزل النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي، وفق ما أشار إليه موقع 

»ديلي ميل«.
وأوض��ح املوق��ع البريطان��ي أن مديري 
اخلطوط اجلوية، يعتزمون توسيع مطار 
املدين��ة، »إل برات«، عب��ر إحداث مدرج 
جدي��د بالق��رب م��ن ضواح��ي »غافا« 
و«كاس��تلديفيلز«، وأض��اف املوق��ع أن 
رفض مقترحات توس��يع املط��ار يعود 

إلى أسباب بيئية ومالية.
من جهة أخرى، أكد خافيير سانش��يز 
بريتو أن سبب رفض مقترحات توسيع 

املط��ار، هو ع��دم الس��ماح للطائرات 
بالتحليق فوق منزل النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي، وأضاف: »هذا ال يحدث 

في أي مكان آخر في العالم«.
وبحسب نفس املصدر، تعتزم شركات 
توس��يع  التكلفة  الطيران منخفضة 
املط��ار م��ن أجل رف��ع حرك��ة املالحة 
اجلوية، غير أن خافيير سانش��يز يزعم 
أن تأثير ميسي يحول دون تنفيذ خطط 

توسيع املطار.
ويفيد موقع »ديلي ميل« أن ميسي )30 
عاًما( يعيش في منزل كبير للغاية في 
ضاحي��ة »كاس��تلديفيلز«، التي تبعد 
فقط س��تة أميال عن املط��ار، وأضاف 
أن النجم األرجنتيني يعيش هناك مع 
زوجت��ه وأبنائه في من��زل فخم يتوفر 

على ملعب لكرة القدم ومسبح.
يُش��ار إل��ى أن ليونيل ميس��ي يخوض 
موسًما كبيرًا برفقة الفريق الكتالوني، 
الذي يحتل صدارة الدوري اإلسباني كما 
أنه تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، 
باإلضافة إلى عودة »البلوجرانا« بتعادل 
إيجابي من العاصمة البريطانية لندن 
ضد تشيلسي في ذهاب دور ال� 16 من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.

رفض إجراء توسعة لمطار »إل برات«

ميسي يمنع الطائرات من التحليق فوق منزله

تقرير

ميسي وخلفه صورة منزله في مدريد

11:00 مساًء

6:30 مساًء

مفكرة اليوم

كريستال ـ مان يونايتد

الجوية ـ المالكية

الدوري اإلنجليزي

كأس االتحاد اآلسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��ارك رئيس االحتاد املركزي لكرة 
الق��دم، عب��د اخلالق مس��عود في 
اجتماع��ات الفيفا التي س��تعقد 
في كولومبي��ا ي��وم 16 آذار اجلاري، 
واالجتماع��ات س��تناقش ملف��ات 

عدة، بينها رف��ع احلظر عن املالعب 
العراقية، وال س��يما بعد تضييف 
املنتخ��ب الس��عودي ف��ي ملع��ب 
البصرة بلق��اء ودي ام��ام منتخب 
االحت��اد  رئي��س  بحض��ور  الع��راق 
اآلسيوي، البحريني، الشيخ سلمان 

ب��ن إبراهي��م آل خليفة وإش��ادته 
الكبيرة بالتنظيم والنجاح.

االحتادي��ن  رئي��س  املب��اراة  وحض��ر 
إعالمي  ووفد  والس��عودي،  املصري 
كبير وس��فراء دول وجمهور زاد عن 

ال� 65 ألف متفرج.

بغداد ـ إعالم االولمبية:
ق��ال جيدر حس��ني عل��ي األمني 
الع��ام للجنة األوملبي��ة الوطنية 
العراقي��ة أن اللحن��ة وألس��باب 
تنظيمية تتعل��ق بعدم إمكانية 
تكامل الوفد املش��ترك للس��فر 
الى مقر اللجنة األوملبية الدولية 
ف��ي مدينة ل��وزان السويس��رية 
ه��ذا األس��بوع وبالنظ��ر لضيق 
الوق��ت ق��ررت اجلل��وس والتحاور 

بأعتبارها  املركزي��ة  احلكومة  مع 
الراع��ي األول والداعم الرئيس��ي 
واملمول الرسمي للجنة األوملبية 

الوطنية العراقية.
اللجن��ة  ع��ام  أم��ني  وكش��ف 
األوملبية العراقية أن وفدا رسميا 
رفيع املس��توى ممثال ع��ن اللجنة 
األوملبي  واجمللس  الدولية  األوملبية 
االسيوي سيزور بغداد في غضون 
األي��ام القليل��ة القادمة من أجل 

تس��ريع وتائ��ر احلل��ول واملعاجلات 
التي س��يتم التوص��ل إليها عبر 
ناف��ذة احل��وار وطاول��ة التفاهم 
املش��ترك م��ع احلكوم��ة وحتديد 
سقف زمني قريب جدا يضع كل 
م��ا يت��م التوصل إليه في س��لة 
واح��دة منس��جمة م��ع امليث��اق 
األوملبي وقوان��ني اللجنة األوملبية 
الدولية ومبا يتواف��ق مع القوانني 

العراقية النافذة.

مسعود ممثاًل للعراق 
في اجتماعات فيفا بكولومبيا

»األولمبية« بانتظار وصول وفد ممثال 
عن نظيرتها الدولية والمجلس اآلسيوي

محمد مازن أصغر العب عراقي 
يحترف في الحمرية اإلماراتي

يونس محمود ممثال لرابطة الالعبين 
القدامى في انتخابات القدم

إعالم الشباب والرياضة
نظم��ت دائ��رة الرعاي��ة العلمي��ة، 
في وزارة الش��باب والرياضة، جولة 
علمية ضمن مشروع تطبيق لطلبة 
اجلامعة التكنولوجية، قسم البناء 
واإلنش��اءات، لزيارة ملعب ميس��ان 
األوملب��ي وه��ور أم نع��اج، بالتعاون 
م��ع برمل��ان الش��باب في ميس��ان، 

ومبشاركة أكثر من 100 طالب.
وقال معاون مديرع��ام دائرة الرعاية 
العلمي��ة الدكتور ش��اكر لفته، ان 
الهدف من اجلولة العلمية، التعرف 
على مشاريع الوزارة وتقدمي الفائدة 
العلمية لطلبة اجلامعات العراقية، 
مبين��ا ان اهمي��ة مش��روع تطبيق 
تكمن في تزويد الطلبة باملعلومات 

العملية ملعرفة خطوات العمل من 
الناحيتني االدارية والعملية.

واضاف لفته، انه مت ش��رح خطوات 
العمل في ملعب ميس��ان االوملبي، 
م��ن قب��ل ممث��ل كلي��ة الهندس��ة 
الدكت��ور عباس  جامع��ة ميس��ان 
ع��وده، وع��رض التصامي��م االولية، 

وفتتح باب احلوار مع الطلبة.

طلبة التكنولوجية في ملعب ميسان

الصناعات يعرقل تقدم الشرطة في الدوري الممتاز
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 سمير خليل 
انطلقت في بغ��داد فعاليات مهرجان 
ثالث دقائق في ثالثة ايام الس��ينمائي 
بدورته الثالثة والذي تقيمه مؤسسة 
مدين��ة الف��ن للس��ينما والتلفزي��ون 
مبش��اركة واس��عة، ضمت 700 فيلم 
عراق��ي وأجنب��ي، واختي��ر 50 فيلم��ا 
عراقي��ا، ومثلها من االف��الم االجنبية 

للمشاركة في دورة العام احلالي.
 افتتح املهرجان بعرض فيلم )االنفاس 
االخيرة( خملرجه مهند حسن السوداني 
من انتاج هيئة احلش��د الش��عبي، ثم 
اعتلى رئيس املهرجان الدكتور حكمت 
البيضان��ي واعض��اء جلن��ة التحكيم 
الكبير  اخمل��رج  الرس��مية للمهرج��ان 
واملنتج��ة  جمي��ل،  ش��كري  محم��د 
غلوف��ر،  مارغري��ت  األف��الم  وصانع��ة 
والناقدة الس��ينمائية عائشة الدوري 

منصة العرض.
 وف��ي كلمته ش��كر رئي��س املهرجان 
احلضور ورعاة املهرجان، وابدى سعادته 
م��ن  وخاص��ة  الواس��عة  باملش��اركة 

الش��باب وقال: هذه الدورة تختلف عن 
االفالم األجنبية،  سابقاتها مبنافس��ة 
وخصصن��ا ف��ي دورة هذا الع��ام ثالث 
جوائز لألفالم العراقية، ومثلها لألفالم 
االجنبي��ة الت��ي خضع��ت للمقاييس 
وضعته��ا  الت��ي  نفس��ها  واملعايي��ر 
جلن��ة الف��رز، واختيار االف��الم الصاحلة 

للمشاركة في املهرجان
وشكر املدير التنفيذي ملؤسسة مدينة 
الف��ن وعض��و اللجن��ة التحضيري��ة 
للمهرجان علي محمد سعيد اجلهات 
الراعية للمهرجان وقال: السينما مرآة 
الشعوب، وعاكسة لثقافاتها وفنونها، 
مهرجاننا يق��دم افالما تختصر الزمن 
والوقت، هناك جهود رائعة اس��همت 

في إجناح هذا املهرجان.
 تق��دم للمش��اركة باملهرج��ان أكث��ر 
م��ن 700 فيلم محل��ي واجنبي. كانت 
املتح��دة االميركية  الوالي��ات  حص��ة 
االكبر باملش��اركة اذ بلغت 120 فيلما، 
ثم إيران ب�50 فيلم، وايطاليا 40 فيلم 
وكل م��ن بريطانيا وفرنس��ا واملانيا 30 

فيلم، إضاف��ة الى أفالم من دول عربية 
واجنبية شتى.

  يهتم املهرجان بالفيلم القصير الذي 
يتحدد بثالث دقائق فما دون، ويستقبل 
االفالم العراقية والعاملية املشاركة في 
املس��ابقة الرس��مية للمهرجان الذي 
انطلق ألول مرة ع��ام 2013، اذ تخضع 

والتقييم  االفالم لعمليات املش��اهدة 
واختيار االفضل من بينها لعرضه على 

اجلمهور.
يقام املهرجان في الثالث من شهر آذار 
وبلجنة خبراء مكونة من ثالثة حكام، 
ومتنح ثالث جوائز لثالثة فائزين، إضافة 

جلائزة جلنة احلكام اخلاصة.

"املهرج��ان  البيضان��ي:  وبحس��ب   
أصبح تقليدا س��نويا ثابتا نسعى من 
خالله الى اش��اعة وترس��يخ الثقافة 
الش��باب، وجعلهم  لدى  السينمائية 
ف��ي حتد دائ��م مع أنفس��هم من اجل 
صناع��ة فيل��م قصي��ر بزمن��ه كبي��ر 
مبضمونه. ليس سهال ان تصنع فيلما 
قصي��را بثالث دقائ��ق يحمل مضامني 
وافكار وابع��اد الفيلم الروائي الطويل، 
ليحق��ق من ج��راء ذلك خرق��ا ابداعيا 
جدي��دا ال غن��ى عنه في ه��ذه املرحلة 

وكل املراحل املقبلة.
ش��هد اليوم االول للمهرجان عرض 15 
فيلما منها عش��رة محلية وخمس��ة 
اجنبي��ة، االفالم العراقي��ة كانت: )روح 
فنية( خملرجه ابراهي��م جعفر، و)حالق( 
خملرجه حس��ن الع��زاوي، و)ال��ى الوراء( 
لعباس هاشم، و)الدرس االول( حلسنني 
شبر، و)غليان( لياس��ر االعسم، و)وتر( 
حلس��ني حاف��ظ، و)ني��وم ب��ارك( اليوب 
عم��ار، و)لع��ب( حلي��در س��مير خليل، 
و)العرضحاجلي( لل��ؤي فاضل، و)مهن( 

لرامي غامن حميد.
وع��رض م��ن االف��الم االجنبي��ة اثنان 
من إي��ران، وواحد م��ن كل من الواليات 

املتحدة وفرنسا وروسيا.
يذكر ان مؤسسة مدينة الفن للسينما 
والتلفزي��ون كان��ت ق��د ابرم��ت اتفاق 
 Orca( تعاون س��ينمائي مع مؤسسة
اإليطالي��ة،   )horcynus foundationا 
يهدف ال��ى دعم االفالم الس��ينمائية 
الش��بابية للمخرجني العراقيني، كما 
يهدف الى اختيار عشرة افالم شاركت 
ضم��ن ال��دورة الثالثة م��ن املهرجان، 
وعرضها ف��ي إيطاليا، به��دف تعريف 
اجلمهور االيطالي بأفالم السينمائيني 
العراقيني الش��باب حس��ب م��ا اعلن 
الدكت��ور حكم��ت البيضان��ي، والذي 
حضر توقي��ع االتفاق في ايطاليا العام 
املاضي مبش��اركة الناقد الس��ينمائي 
العراقي الدكتور عرفان رشيد، مؤكدا 
اختي��ار خمس��ة اف��الم ش��اركت في 
الدورة الثانية، اضافة الى عشرة افالم 

شاركت في الدورة الثالثة".

أفالم برؤى ومضامين شتى في مهرجان ثالث دقائق في ثالثة أيام 
أكثر من 700 فيلم تقدمت للمشاركة

فريال حسين

من صاغ عبارة "اجلهل نعمة" هو أحمق باملطلق. 
اجلهل ليس نعمة ولن يكون.

اجله��ل ي��ؤدي إلى س��وء الفهم، وس��وء الفهم 
يؤدي إل��ى اخلوف، واخل��وف يؤدي إل��ى الكراهية، 
والكراهي��ة لديها القدرة على تدمير كل ش��يء 

في طريقها.
وعندما تتفشى الكراهية تتآكل احلكمة، وميوت 

الضمير. 
وميك��ن للعقلية الكارهة أن تس��مم روح األمة، 
وحت��رض عل��ى احلي��اة الوحش��ية والصراع��ات، 
وحتطم تس��امح اجملتم��ع وإنس��انيته، وبالتالي 

تعرقل تقدمه نحو احلرية والدميقراطية. 
كان��ت مجتمعاتنا العربي��ة تتعايش بكثير من 
األلفة، وتنعم بالسلم األهلي، وكان لبنان � على 
س��بيل املثال � يتعالى فوق اخلالفات برغم كونه 
األكثر متي��زاً بتعدديت��ه الديني��ة، وكانت بيروت 
تع��رف باس��م باريس الش��رق األوس��ط، وفجأة 
انفج��رت احلرب ب��ني أتباع األديان. كان��ت حرباً ال 
معنى لها إال ملن ميولها ويستغلها للوصول إلى 

السلطة والثروة. 
من املؤس��ف أن نرى اليوم الكراهية وهي تتحول 
إلى ثقافة، وتقوم بإعادة تشكيل هذه اجملتمعات، 
الت��ي تب��دو في حال��ة انهي��ار ش��بيهة بحالة 
اإلمبراطورية الرومانية الغربية قبل س��قوطها، 
نتيج��ة تراجع الكثي��ر من املُث��ل العليا والقيم 
اإليجابي��ة، وتدني مس��تويات التحضر واملدنية، 
خصوصاً بعد صعود أحزاب االسالم السياسي، 
واحتالل رجل الدين الغارق في مستنقع االنحياز 
والتحام��ل والتعص��ب والغيبي��ات مكانة رجل 

الفكر والثقافة واملعرفة. 
وتكش��ف اجملازر التي حصلت ف��ي العراق ومصر 
وس��وريا ودول عربية أخرى أن لغة الكراهية التي 
تنتشر في مجتمعاتنا لم يتم التصدي لها بنحو 
كاف، وكان��ت تقابل في الغالب باملعايير املزدوجة 

والتوظيف السياسي.
لك��ن ال يفوتني القول أن التماس��ك االجتماعي 
في أوطاننا كان معرضاً خلطر االنهيار أيضاً بفعل 
التسلط واالستبداد والقمع واحلرمان االقتصادي 
حتى دب اليأس في النفوس وال سيما بني الشباب 
حي��ث كان كثي��ر منهم من دون مس��تقبل آمن، 

ناهيكم عن فرص العمل والنجاح.
مواجهة الكراهية ال ميكن أن تتم بالكراهية وامنا 
بالقان��ون فهي جرمية جنائي��ة يعاقب عليها في 
أميركا وأوروبا ودول عديدة أخرى. وس��واء أكان لنا 
مث��ل هذا القانون أم ال فأن الش��يء الوحيد الذي 
يج��ب علينا قبوله هو أن اجلمي��ع مختلفون، وأن 
م��ا هو طبيعي بالنس��بة لنا ه��و مختلف وغير 

اعتيادي ألشخاص آخرين.
واس��تطراداً، يجب علينا أن نك��ون مصدراً حيوياً 
لإلب��داع البش��ري، وأن ننته��ج سياس��ة جديدة 
غني��ة بالتصورات املس��تقبلية لتس��اعدنا على 
حياتن��ا  واس��تعادة  املواطن��ة،  روح  اس��تنهاض 

احلضرية كقوة خالقة للتغيير نحو األفضل. 

ال للكراهية

العامل��ي  النج��م  توج��ه 
بالش��كر  س��ميث  وي��ل 
للرس��امة املصرية شروق 
يحيى عبر صفحته على 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د 
اإلجتماع��ي، اذ أنه نش��ر 
بتوقيع  لصورة  مجموعة 
شروق وكتب تعليقاً على 
ذلك: "ه��ذا ه��و التفاني 
ف��ي العم��ل، واالنضباط، 

شكرا شروق يحيى".
االمر فاجأ شروق وأعطاها 
فكتبت  كبي��رة  س��عادة 
"واهلل  صفحته��ا:  عب��ر 
انا حل��د دلوقتي  العظيم 

خالص  مس��توعبة  مش 
انه شافها، و منزل صورتي 
و كاتبلي انا الكالم ده .. انا 
ملا رسمت الرسمة دي من 
شهرين تعبت جدا فيها، 
و كنت بحاول احسن جدا 

من مستوايا.

العاملي  النجم  اس��تبعد 
كيس��ي أفليك بنحو تام 
من حضور حفل األوسكار، 
بالرغ��م من حصده جائزة 
أفضل ممث��ل العام املاضي 
 Manchester ع��ن فيل��م
by the sea بحس��ب م��ا 

.Variety كشفت مجلة
وبعد ذلك لم يقم أفليك 
بتسليم أفضل ممثل لهذا 
الع��ام جائ��زة األوس��كار، 
األوس��كار  لالئحة  وفًق��ا 
الس��نوية، بس��بب اتهام 
النجم العاملي بأنه مارس 
ممث��الت  ض��د  التح��رش 
الذي  األمر  أميركيات وهو 

العلوم  أكادميي��ة  ترفضه 
والفنون.

وأضاف��ت املعلوم��ات أنه 
بالنجمة  أفليك  استبدل 
العاملي��ة جينفير لورانس، 
لتقدمي  فوس��تر،  وج��ودي 
جائ��زة أفض��ل ممث��ل بدال 

منه.

م��ي  الفنان��ة  كش��فت 
ن��ور الش��ريف، ع��ن عدم 
خوضه��ا ماراثون رمضان 
"ل��م  املقب��ل، موضح��ة 
أعم��ااًل  عل��ّي  يع��رض 
بعائلتي  وتليق  مناس��بة 
الفني��ة". وحتدثت عن أبرز 
الصف��ات الت��ي علمه��ا 
له��ا والده��ا الراح��ل نور 
الش��ريف، قائلة: أنه كان 
أنق��ى إنس��ان رأيته، فهو 
كان يح��ب اخلير للجميع، 
وتعلمت منه الكثير مثل 

حب اخلير لآلخرين".
وأضاف��ت الش��ريف ف��ي 
تصريحات خاصة إلى احد 

"والدي  الفني��ة:  املواق��ع 
علمن��ي الص��دق وع��دم 
النفاق واألمانة، واجلدعنة 
وغيرها، فال أس��تطيع أن 
أحصر م��ا تعلمت��ه منه 
رحم��ه اهلل علي��ه، فه��و 
ترك لنا إرث كبير وهو حب 

الناس، وهذا يكفي".

ويل سميث

مي نور الشريف

كيسي أفليك

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
قال ديتلي��ف فون بالتن مدي��ر مبيعات ب��ورش املتخصصة في 
صناعة الس��يارات الرياضية جملل��ة أملانية، إن ش��ركته التابعة 
لفولكسفاغن قد تطور سيارة ركاب طائرة لتنافس بها آخرين 
في س��وق محتملة لسيارات األجرة الطائرة في املدن، وخدمات 

نقل الركاب من هذه الفئة.
ونقل��ت مجلة أوتوموبيل فوخه عن بالتن قوله: "هذا س��يكون 
أم��را بالغ األهمية. إذا انتقلت بس��يارة من زوفنهاوس��ن )حيث 
مصنع بورش( إلى مطار ش��توتغارت أحتاج إلى نصف س��اعة 
في األقل إذا كنت محظوظا. الرحلة بسيارة طائرة ستستغرق 

ثالث دقائق ونصف الدقيقة فقط".
وقال��ت اجمللة إن خطط بورش تش��ير إلى أنه س��يكون بإمكان 
الركاب التحكم بعض الشيء في السيارات الطائرة بأنفسهم، 
لكنه��م لن يكونوا محتاجني الى احلص��ول على رخصة طيران 

نظرا ألن الكثير من وظائف السيارة ستتم بشكل آلي.

بورش تقتحم سوق 
سيارات األجرة الطائرة

جانب من املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
أوشك ُمؤّلفو مسلسل "بني يوسف" 
للنجم��ة يس��را، وه��م أم��ني جمال، 
ومحم��د مح��رز، وإبراهيم محس��ن، 
على االنتهاء من كتابة جميع حلقات 
العمل املقّرر عرضه في رمضان املقبل، 
إذ تتبّق��ى خمس حلق��ات فقط على 

اكتمال جميع حلقات املسلسل، وِمن 
املقّرر تسليم احللقات األخيرة لشركة 
"العدل غروب" منتصف شهر مارس/ 

آذار اجلاري.
وانتهت يسرا من تصوير ثالثة أسابيع 
كامل��ة من العم��ل الذي جتّس��د من 
خالله مستشارة قضائية في احملكمة 

تتعرض ألزمة نفس��ية  الدس��تورية، 
بع��د فقدان ابنها الوحيد، وتبدأ رحلة 
البح��ث عن��ه، ومع تصاع��د األحداث 

تتعرض للسرقة والنصب وخالفه.
يُذَكر أّن "بني يوس��ف" اس��م مؤقت 
م��ن  ثالث��ة  ويكتب��ه  للمسلس��ل 
املؤلف��ني الش��باب، ويخرج��ه محمد 

علي، وتش��ارك في بطولته شيرين 
رضا، وجن��الء بدر، وأحمد حامت، ونهى 
عابدي��ن، ومحم��د ش��اهني، وعمر 
زه��ران، ولطيف��ة فهم��ي، وإجني 
الرحيم حس��ن،  أبوزي��د، وعب��د 
ومحم��ود فارس، وه��دى املفتي، 

وإنتاج جمال العدل.

بني يوسف على وشك االنتهاء

الصباح الجديد - وكاالت:
متكن زورق شراعي تابع للبحرية الهندية 
وعل��ى متنه طاق��م نس��ائي فقط، من 
الوص��ول إلى جن��وب أفريقي��ا، في ختام 

رحلة بحرية حول العالم.
ودخل ال��زورق "تارين��ي"، إل��ى ميناء في 
مدينة كيب تاون، وه��و آخر ميناء يصله 

قبل العودة إلى ميناء غوا الهندي.
ووصل طول ال��زورق إلى 17 مت��را، وعلى 
متنه طاقم من س��ت نس��اء، بعد زيارة 
موان��ئ فرميانت��ل بأس��تراليا، وليتلت��ون 
بنيوزيلندا، وبورت ستانلي بجزر فوكالند 
ف��ي رحلته الت��ي بدأت يوم العاش��ر من 

تشرين الثاني/ سبتمبر.
وحظ��ي الطاق��م باس��تقبال ح��ار في 
كيب تاون من طالب ودبلوماس��يني هنود 
وأعضاء اجلالي��ة الهندية وعمدة املدينة 
باتريش��يا دي ليل، التي غ��ردت عبر تويتر 
قائل��ة إن البحارات ميثلن إلهاما لنس��اء 

العالم أجمع.

وأكدت قائدة الفريق، املالزم بحري فارتيكا 
جوش��ي، في كيب تاون، أنها كانت أكثر 

التجارب إثارة للتواضع في حياتها.
ال��زورق م��ع مهرج��ان  وتزام��ن وص��ول 
هولي الهندوس��ي، على وف��ق ما نقلت 

األسوشيتد برس.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة يوتيوب عن بدء تفعيل 
خدم��ة "يوتي��وب غو"، إذ س��يتمكن 
املش��تركون الذي��ن ال تتوف��ر لديهم 
خدم��ة إنترن��ت س��ريعة ف��ي نح��و 
125 دول��ة، من االط��الع على مقاطع 

الشبكة.
وته��دف ش��ركة يوتي��وب، اململوكة 
لش��ركة غوغ��ل العمالقة، م��ن وراء 
تفعي��ل ه��ذه اخلدم��ة، إل��ى تعزي��ز 
حضوره��ا في الدول النامية، س��يما 
تل��ك التي تعاني من ضعف اإلنترنت، 

وتوسيع قاعدة مشتركي الشبكة.
ووضعت يوتيوب قيودا على استعمال 
خدمتها اجلديدة، من بينها أنه ال ميكن 
تنزيل مقاطع الفيديو إال باس��تعمال 
تطبيق الهات��ف الذكي، كما ال ميكن 

حتمي��ل أي فيدي��و عل��ى أي كمبيوتر 
مكتبي.

وستكون مقاطع الفيديو املشمولة 
باخلدمة اجلديدة متاحة للمشاهدة 
ملدة 48 س��اعة فقط م��ا لم تتصل 
باإلنترنت خالل تلك الفترة. وستكون 
بعض مقاط��ع الفيديو غير متوفرة 

للتشغيل من دون اتصال.
تل��ك اخلدم��ة  وف��ي حال��ة كان��ت 
متوف��رة في بل��دك، ميكن��ك أن جتد 

بج��وار  جدي��د  حتمي��ل  زر 
أو  اإلعج��اب  عالم��ات 

إذ  اإلعج��اب،  ع��دم 
ل��ك  سيس��مح 

املقطع  بتحمي��ل 
ف��ي  ملش��اهدته 

وقت الحق.

رسميًا.. يوتيوب يبدأ زورق نسائي يلف العالم بنجاح
تشغيل مقاطع من دون إنترنت

الصباح الجديد - وكاالت:
كيف��ني  الص��وت  مهن��دس  متك��ن 
املاض��ي  الع��ام  دورة  ف��ي  أوكون��ل 
م��ن حف��ل توزي��ع جوائز األوس��كار 
أن يحط��م "نحس��ه" القياس��ي"، 
كونه أكثر ش��خص ترشح للجائزة 
20 مرة" م��ن دون أن يف��وز بها. وفاز 
بجائزة "مكساج للصوت" عن فيلم 
"Hacksaw Ridge" ولك��ن قائم��ة 
أس��ماء عديدة  "املنحوسني" تضم 
لم يتمكنوا بعد من معانقة اجلائزة 

القيمة، من ابرزهم:
املص��ور الفوتوغراف��ي روج��ر ياكنز 
شارك في مجموعة من أهم األفالم 
طوال العقدين املاضيني، ومن أبرزها 
 "The Shawshank Redemption  "
 No Country For Old" و "Fargo" و

Men"، وترش��ح جلائزة األوسكار 13 
مرة، ولكنه لم يفز بها حتى اآلن. 

وينتم��ي املؤلف املوس��يقي توماس 
نيومان إلى عائلة موسيقية بامتياز، 
فيكفي اإلشارة إلى أن والده املؤلف 
املوس��يقي ألفريد نيوم��ان الذي نال 
تس��ع جوائز أوس��كار بعدما ترشح 

45 مرة!
ولكن حظ االبن لم يكن مثل والده، 
فعل��ى الرغ��م م��ن اش��تراكه ف��ي 
 The Shawshank أفالم رائعة مث��ل
 American Beautyو  Redemption
و  Finding Nemo، وترشحه للجائزة 
ف��ي 14 مناس��بة لم يف��ز بها حتى 

اآلن.
ويحمل مهندس الصوت جريج راسل 
حاليا لقب األكثر نحس��ا في تاريخ 

جوائز األوسكار، اذ ترشح للجائزة 16 
مرة في فئة "مكساج الصوت" عن 
 "The Rock" و "Skyfall" أفالم مثل
و "Con Air" و "Apocalypto"، ولكن 
خرج ف��ي كل مرة خال��ي الوفاض، و 
ترش��يحه األخير كان عن فيلم "13 
 Hours: The Secret Soldiers of
Benghazi" ولكن ُسحب اسمه من 
قائمة املرش��حني قبل يوم واحد من 
حفل توزي��ع اجلوائ��ز، خملالفته بعض 

اللوائح.
 الفن��ان األميرك��ي متع��دد املواهب 
والت��ر النت��ز اش��تهر بص��ورة كبيرة 
بعد تأسيسه لشركة حتمل اسمه، 
ويرجع له الفضل في انتاج أول فيلم 
رسوم متحركة باأللوان، كما اسهم 
بابتكار ش��خصيات خالدة في عالم 

الرس��وم املتحركة مثل 
اخلش��ب"  نق��ار  "وودي 

و"شيلي ويلي".
 ترش��ح عش��ر م��رات 
جلائزة األوسكار، ولكن 
في ع��ام 1979 حصل 
عل��ى جائ��زة تكرميية 

عن شوطه.
  مهندس��ة الص��وت 
بيلمر  أن��ا  األميركي��ة 

ترشحت جلائزة أوسكار 
عش��ر م��رات ع��ن فئ��ة 

أفض��ل ص��وت، وه��ي أول 
ام��رأة على اإلطالق تترش��ح 

ف��ي ه��ذه الفئ��ة ع��ن فيلم 
"القلب الشجاع"، ولكنها لم 

تفز بعد.

أبرز الفنانين الذين أصابهم "نحس األوسكار"
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