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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
أمس الس��بت، انته��اء "اإلرهاب" 
الع��راق، مش��دداً  ف��ي  عس��كرياً 
على ضرورة القض��اء على أفكاره 
ومنهجه، فيما أش��ار إلى أن األمر 
الديواني بتكيي��ف أوضاع مقاتلي 
احلشد الشعبي يهدف الى احلفاظ 

على هوية القوات االمنية.
وق��ال العبادي ف��ي كلمته مبعرض 
األمن والدفاع في بغداد، بحس��ب 
التلفزي��ون الرس��مي، إن "اإلرهاب 
انتهى عس��كريا ويج��ب القضاء 
على أف��كاره ومنهج��ه الطائفي 
التكفي��ري"، مبين��اً أن "الس��اح 
الذي نريده االن ليس من أجل احلرب 
وامن��ا من أج��ل الس��ام وعمليات 

اإلعمار".
وأض��اف، أن "اجله��ود الهندس��ية 
وااللية للقوات العسكرية انتجت 
وناضج��ة"،  متط��ورة  امكان��ات 
مشيراً إلى أن "االمكانات العراقية 
عس��كرية  ق��درة  ع��ن  كش��فت 
متطورة ف��ي محاربة اإلرهاب على 

مستوى العالم".
وتاب��ع، أن "األم��ر الديوان��ي ال��ذي 

الش��عبي  احلش��د  بش��أن  ص��در 
يأتي للحفاظ عل��ى هوية القوات 
أن  إل��ى  لف��ت  فيم��ا  االمني��ة"، 
"إجراءات حصر الساح بيد الدولة 
تأت��ي حلماي��ة املواطن��ن وف��رض 

سلطتها".
وب��ن ان الغاية م��ن تطوير قدرات 
بتوفير  تتمثل  التس��ليحية  البلد 
األم��ن ال��ذي نحتاجه لاس��تثمار 
والبن��اء واإلعم��ار وتوفي��ر ف��رص 

العمل.
وحيا العبادي وبارك لصناع النصر 
واالبطال الذين ضحوا من الشهداء 
واجلرحى ومن قات��ل وصمد وحقق 
االنتصارات واألمن واالستقرار الذي 
لم يرَه املواطنون منذ فترة طويلة 

وبدأوا اآلن يشعرون به .
املقاتل��ن  االبط��ال   " ان  وق��ال 
واح��دة  كلم��ة  عل��ى  اجتمع��وا 
وتوفي��ر  املواطن��ن  حماي��ة  ه��ي 
األم��ن وحتري��ر االرض، وم��ن واجبنا 
دعمهم لاس��تمرار مبهمتهم الن 
االرهاب فكر منحرف جتتمع حوله 
خاي��ا ويجب ان نك��ون على اهبة 

االستعداد".
تتمة ص3

العبادي: حصر السالح بيد الدولة
يحمي المواطن ويؤّمن السالم

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اثارت مبعوث��ة األمم املتحدة للعنف 
اجلنس��ي براميا بات��ن، قضية تؤرق 
النس��اء والفتي��ات اللواتي تعرضن 
الى العبودية اجلنسية من متطرفي 
داعش وارهابييها، وقالت إنها وجدت 
"نقص��اً كبي��راً" في دعم النس��اء 
والفتيات اللواتي تعرضن لاغتصاب 
وأرغمن على العبودية اجلنسية من 
قبل املتطرفن في "داعش" ب العراق، 
واصفة الناجيات الذين التقت بهن 

ب�"اجلثث احلية".
وقال��ت بات��ن ف��ي تصري��ح تابعته 
"الصباح اجلديد"، " مت إطاق س��راح 
الناجي��ات في وقت مبك��ر من هذا 

العام، وأخبرنه��ا بأنهن محصورات 
في اخمليمات بسبب الوصف املزدوج 
املتمثل ف��ي كونهن ضحايا العنف 
والعبودي��ة اجلنس��ية م��ن ناحي��ة، 
اعتباره��ن مرتبطات  واخل��وف م��ن 
جماع��ة  ال��ى  وتابع��ات  بداع��ش 

متشددة من ناحية اخرى".
وذك��رت ان "البعض أيض��ا عبر عن 
مخاوف��ه م��ن اعتقاله، ل��ذا فإنهن 
محصورات إلى حد كبير"، مش��يرة 
الى إنهن "ال يخرجن من معسكرهن 
ول��م تتح لهن الفرصة لاس��تفادة 
م��ن الدع��م النفس��ي االجتماعي 

احملدود املوجود داخل اخمليم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت وزارة النف��ط حرصه��ا على 
تعين جميع خريجي معاهد التدريب 
النفطي للعام الدراسي 2017-2016 
، وتوزيعهم على الشركات النفطية 
وف��ق االختصاص��ات واالحتياج��ات 

الازمة بهذا الشأن.
واش��ارت ال��وزارة انها تع��د خريجي 
املعاهد النفطية القاعدة االساسية 
املهمة التي ترف��د القطاع النفطي 
الوس��طية  الفني��ة  بالعناص��ر 
الكفوءة وال ميكن االستغناء عنهم 
ف��ي املس��اهمة بتطوي��ر الصناعة 

النفطية الوطنية.
ملتزم��ة  انه��ا  ال��وزارة  واوضح��ت 

بتعهداته��ا الس��ابقة عل��ى توفير 
ف��رص التعي��ن  خلريج��ي املعاه��د 
الفني��ة رغ��م الظ��روف والتحديات 
الدرج��ات  وتقلي��ص  االقتصادي��ة 
الوظيفية التي متنح للوزارة من قبل 

اجلهات املعنية. 
وأك��دت ان ه��ذا املوض��وع يحض��ى 
باهتم��ام الس��يد الوزير جب��ار علي 
اللعيبي، الذي أوعز في وقت س��ابق 
الى اللجنة الوزارية بتوفير الدرجات 
الوظيفية وإعداد قوائم باملشمولن 
بهدف اإلسراع بتعيينهم وتوزيعهم 
على الش��ركات النفطية بحس��ب 

احلاجة واالختصاص.
تتمة ص3

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اتخ��ذت املفوضية العليا املس��تقلة 
لانتخابات إجراءات خاصة بالناخبن 
املقيمن خارج الع��راق، فيما أصدرت 
تعليماتها اجلديدة لتس��جيلهم في 
الكتروني��ة عل��ى موقع  اس��تمارات 

مخصص لهذا الغرض.
ودعت املفوضي��ة العراقين ممن يحق 
له��م التصويت كافة، الى االس��راع 
بالتس��جيل واالستفادة من الفرصة 
للمش��اركة في االنتخاب��ات العامة 
ف��ي اي��ار املقب��ل الختي��ار العناصر 
الوطنية اخمللص��ة والكفوءة للبرملان 

العراقي القادم.

واوضح��ت ان الفت��رة الت��ي حددتها 
املفوضي��ة لتس��جيل الناخب��ن في 
اخلارج قد مددت وان تعبئة االستمارة 
باتت اكثر س��هولة، اذ تقرر االكتفاء 
))بطاق��ة  واح��دة  عراقي��ة  بوثيق��ة 
االحوال املدنية او ش��هادة اجلنس��ية 
العراقية او دفت��ر النفوس 57 اضافة 

الى اجلواز السفر((.
وتضمنت االستمارة االلكترونية كل 
احلق��ول التي تس��هل عل��ى الناخب 
اختيار من يريد إضافة الى حقل خاص 
التي س��يعتمدها  الوثيقة  باختي��ار 

الثبات عائديته الوطنية.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أكدت املفوضية العليا املس��تقلة 
الس��بت،  أم��س  لانتخاب��ات، 
استمرارها بتوزيع بطاقات الناخب 
على ابناء املوصل بعد اعادة طبعها 
بالكامل، مش��يرة إل��ى أن مجلس 
ال��وزراء وّجه بتذليل العقبات كافة 

أمام اداء مهامها.
يأتي ذلك في وقت، طالب نائب عن 
نينوى باستثناء احملافظة من حتديث 
أن  املعلوم��ات )بايومتري��اً(، مبين��اً 
االصرار على هذا االجراء من ش��أنه 
عدم تس��ليم البطاقات إلى جميع 

الناخبن.

وق��ال رئي��س مجل��س املفوض��ن 
ف��ي املفوضية مع��ن الهيتاوي في 
تصري��ح إلى "الصب��اح اجلديد"، أن 
"لقاء جمعن��ا مع رئي��س واعضاء 
مبل��ف  املعني��ّن  ال��وزراء  مجل��س 
االنتخاب��ات ف��ي املناط��ق احمل��رّرة، 
املتمثلة مبحافظ��ات نينوى وصاح 

الدين وكركوك واالنبار وديالى".
وأضاف الهيتاوي أن "االجتماع ركز 
بنح��و اساس��ي على ب��ذل جهود 
استثنائية للوزارات املعنية من أجل 
تسهيل مهمة املفوضية في توزيع 

بطاقات الناخب على النازحن".
تتمة ص3

تعيين خريجي معاهد التدريب 
النفطي للعام الدراسي 2017-2016

مفوضية اإلنتخابات تعلن عن إجراءات 
تسجيل الناخبين المقيمين بالخارج

الحكومة توّجه بتسهيل توزيع 
بطاقات الموصل االنتخابية

األمم المتحدة: ضحايا 
االغتصاب من داعش

"جثث حية"

رواتب موظفي االقليم ستستمر
ولن تكون لشهر واحد

العراق يبحث مع فريق أممي منع
إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 23

مؤكدا انتهاء اإلرهاب على المستوى العسكري

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  النف��ط،  وزارة  اعلن��ت 
الس��بت، اجن��ار وتأهي��ل املرحلة 
االولى من حقل عجيل النفطي 

في محافظة صاح الدين.
وقال وزير النفط جب��ار اللعيبي 
في بي��ان صحافي، ان��ه "مت اجناز 
وتأهي��ل املرحلة االولى من حقل 
عجي��ل النفطي ف��ي محافظة 
صاح الدي��ن"، مبين��ا ان "انتاج 
احلقل يتراوح ما بن خمسة االف 
و 17 أل��ف برمي��ل يومي��اً، فيما 
وصل انت��اج الغاز ال��ى اكثر من 
100 مليون قدم مكعب قياسي 

يومياً".
واش��ار الى ان "اجله��ود الوطنية 
أثم��رت عن تأهي��ل واجناز املرحلة 
قياس��ي حلق��ل  بوق��ت  االول��ى 
عجيل النفطي، بعد تعرضه الى 
عمليات التخريب والدمارالشامل 
م��ن قب��ل العصاب��ات االرهابية 

الدم��ار  حج��م  وص��ل  حي��ث 
ومحطات  واألنابيب  للمنش��آت 
الضخ والتوليد الى نسب كبيرة، 
فضا عن تدمي��ر وحرق عدد من 

اآلبار النفطية والغازية".
"مت��ت  أن��ه  اللعيب��ي  واض��اف 

املباش��رة بعملي��ات التش��غيل 
التجريبي للحق��ل بعد االنتهاء 
من تأهي��ل وربط عدد م��ن اآلبار 
النفطي��ة وبدء عملي��ات االنتاج 
مبع��دالت تبدأ م��ن 5 آالف برميل 
أل��ف   17 ال��ى  وص��والً  يومي��اً 

برميل".
وتاب��ع ان "جه��ود العامل��ن في 
ش��ركة نفط الش��مال واجلهات 
الساندة من الشركات الوطنية 
الوص��ول  ع��ن  أثم��رت  االخ��رى 
بإنت��اج الغ��از من حق��ل عجيل 
ال��ى اكثر م��ن 100 ملي��ون قدم 
مكعب قياس��ي يومياً واملباشرة 
بتجهي��ز ش��ركة غاز الش��مال 
لتض��اف  املطلوب��ة  بالكمي��ات 
بذلك طاقة جديدة من الغاز الى 
االنتاج الوطني، مشيدا باجلهود 
الوطنية اخمللص��ة للعاملن في 

القطاع النفطي".
ولف��ت اللعيب��ي ال��ى "حتقي��ق 
قط��اع  ف��ي  جدي��دة  اجن��ازات 
الطاق��ة  ووص��ول  التصفي��ة 
االنتاجية ملصف��اة الصينية الى 
30 ال��ف برميل يومياً بعد تأهيل 

وحدة جديدة في املصفى.
تفصيات ص7

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت اللجن��ة املالي��ة النيابية، 
ام��س الس��بت، ان ص��رف الرواتب 
االس��مي�ة ضم��ن قان��ون املوازنة 
العام��ة االحتادي���ة 2018 ال يلغي 
بقي���ة الراتب ملوظف��ي احملافطات 
احمل��ررة واملناط��ق املتض��ررة، فيما 
اعلن��ت تأجي��ل تس��ديد ق��روض 

الفاحن في ه��ذه املناطق ملدة 3 
سنوات من دون فوائد.

وق��ال رئيس اللجن��ة محمد متيم 
في تصريح صحفي انه " مت االتفاق 
م��ع رئيس الوزراء في قانون املوازنة 
العام��ة االحتادية 2018 التي صوت 
عليه��ا مجلس النواب، على صرف 
املدخرة ملوظفي  االسمية  الرواتب 

املناطق احملررة واملتضررة".
واوضح ، ان "صرف الرواتب االسمية 
الرات��ب، كونه��ا  بقي��ة  يلغ��ي  ال 
رواتب مس��جلة كقي��ود وبالتالي 
بجمي��ع  املوظف��ون  س��يحتفظ 
رواتبهم، على ان تصرف هذا العام 
االس��مية فقط وفي العام املقبل 

سيصرف املبلغ املتبقي".

واشار متيم الى ان " اهم املاحظات 
التي مت��ت معاجلته��ا باالتفاق مع 
رئي��س ال��وزراء وممثل��ي احملافظات 
ق��روض  تس��ديد  تأجي��ل  احمل��ررة، 
الفاحن في ه��ذه املناطق ملدة 3 
س��نوات دون فوائ��د، وكذلك منح 

قروض دون فوائد ملدة 10 سنوات.
تتمة ص3

تأجيل تسديد قروض الفالحين ثالث سنوات 

صرف الرواتب االسمية لموظفي المناطق المحررة
ال يلغي بقية الراتب

حقل عجيل في صالح الدين ثروة مضافة بجهود وطنية
100 مقمق من الغاز و17 ألف من النفط 

جانب من حقل عجيل في صالح الدين
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

التحال��ف  ع��ن  عض��و  دع��ا 
الكردس��تاني ف��ي اللجنة املالية 
العراقي، حكومة  النواب  مبجلس 
االقلي��م ال��ى االلت��زام مبقترحات 
التي  احلكوم��ة االحتادية وااللي��ة 
اقترحتها الرسال مرتبات موظفي 
اإلقليم يأتي ذل��ك في وقت اعلن 
في��ه س��عد احلديث��ي املتح��دث 
باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ارس��ال احلكومة االحتادية مرتبات 
وزارت��ي الصح��ة والتربي��ة خالل 
االسبوعني املقبلني وفتح مطاري 
الرحالت  امام  واربيل  السليمانية 

الدولية.
النواب  وطم��أن عض��و مجل��س 
عن االحتاد الوطني الكردس��تاني 
ن��وزاد رس��ول موظف��ي االقلي��م 
من تس��لم مرتباتهم خالل االيام 
املقبل��ة، قائ��الً »ان آلي��ة ارس��ال 
مرتب��ات وزارتي الصح��ة والتربية 
ف��ي حكوم��ة االقلي��م م��ن قبل 
احلكومة االحتادية لن يقف عائقا 
ام��ام ارس��الها ف��ي مواعيده��ا 

احملددة. 
وكان نواب عن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني بزعام��ة مس��عود 
بارزاني قد شككوا في نوايا رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وجديته في 
ارس��ال مرتبات موظفي االقليم، 
منتقدي��ن رفض��ه التعام��ل مع 
حكوم��ة االقلي��م، او وزارة املالية 
ملن��ح روات��ب موظف��ي االقلي��م، 
وص��ول  ضم��ان  عل��ى  وتأكي��ده 
الروات��ب الى املوظفني عبر الدوائر 

املديريات بشكل مباشر.  
وع��ّد النائب ن��وزاد رس��ول االلية 
احلكوم��ة  قب��ل  م��ن  املقترح��ة 
توزيع  ف��ي  االحتادي��ة العتماده��ا 
مرتبات املوظفني في االقليم، عبر 
ال��وزارات والدوائر، خط��وة جدية 
تصب ف��ي االطار الصحيح، وتابع 
»ل��م يبق س��وى ارس��ال املرتبات 

لتوزيعها على املوظفني«.     
ودعا رس��ول حكومة االقليم الى 
تقدمي التس��هيالت الالزمة وازالة 
اية عقب��ات امام ارس��ال الرواتب 
من قبل احلكومة االحتادية، مبينا 
ان ارس��ال بغداد مرتب��ات االقليم 
عب��ر ال��وزارت املعني��ة واملدريرات 

العامة سيس��هم في تس��لمها 
ف��ي مواعيده��ا احمل��ددة م��ن دون 

تأخير.    
م��ن جانب��ه اك��د عض��و اللجنة 
املالية في مجلس النواب العراقي 
جب��ار العب��ادي، ان املرتب��ات التي 
تنوي احلكومة االحتادية ارس��الها 
ملوظف��ي االقليم ستس��تمر ولن 
تكون لش��هر واحد فقط، مشيرا 
ال��ى ان الت��زام حكوم��ة االقليم 
كفي��ل  بغ��داد  م��ع  باتفاقته��ا 
وان  الروات��ب،  تدف��ق  باس��تمرار 
الق��روض املترتب��ة عل��ى االقليم 
ل��ن تق��ف عائق��ا امام اس��تمرار 

ارسالها. 
واضاف العبادي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان استمرار ارسال 
مرتبات موظفي االقليم من قبل 
احلكومة االحتادية، مرهون بالتزام 

وتس��ليم ملف  االقليم  حكومة 
النفط ليتم تصديره عبر شركة 
النف��ط الوطنية س��ومو، اضافة 
الى وارداته االخ��رى الى احلكومة 

العراقية.
واوض��ح ان الفق��رة املدرج��ة في 
قانون املوازنة االحتادي التي تخص 
اعادة جميع االموال املترتبة بذمة 
االقلي��م الى احلكوم��ة االحتادية، 
ال عالق��ة له��ا برواتب ومعيش��ة 
املواطن��ني واملوظفني في االقليم، 
وال ميكن ربطهما مع بعض، فضالً 
عن مس��تحقات فالحي االقليم، 
املترتبة بذمة احلكومة االحتادية.  

وعل��ى صعي��د ذي صل��ة اعلنت 
مصادر امنية رفيعة في احلكومة 
االحتادية، ان وفداً امنياً احتادياً رفيع 
املس��توى زار خالل االي��ام املاضية 
مطاري اربيل والسليمانية، وعقد 

م��ع حكوم��ة االقليم سلس��لة 
لق��اءات ف��ي نطاق تنفي��ذ اتفاق 
ابرم بني حكومت��ي بغداد واقليم 
كردستان، قبل نحو شهر يتضمن 
عدة محاور م��ن ضمنها اجراءات 

فتح مطاري أربيل والسليمانية.
وقالت املص��ادر، إن االتف��اق الذي 
ب��ني  اجتماع��ات  خ��الل  تبل��ور 
ال��ى توحيد  احلكومت��ني خل��ص 
س��مات الدخ��ول ب��ني املطاري��ن 
واملطارات العراقية االخرى، اضافة 
الى توحيد قاعدة البيانات االمنية 
لالجه��زة االس��تخبارية، على ان 
يك��ون هناك ممثلون ع��ن االجهزة 
االحتادية  للحكومة  االستخبارية 
في مط��اري اربي والس��ليمانية، 
اضافة الى تنظيم ادارة مشتركة 

مللف الكمارك.
وأكدت املص��ادر أن »اتفاقاً موازياً 

عقد بني جهاز اخملاب��رات العراقي 
ف��ي  االس��تخبارية  واالجه��زة 
االقليم في الشأن ذاته«، مشيرة 
إل��ى أن الوف��د االمن��ي ال��ذي زار 
التقى  االقلي��م واملطارين اخي��راً 
كب��ار املس��ؤولني االمني��ني ف��ي 
تنفيذ  تفاصي��ل  ووضع  االقلي��م 

االتفاقات.
وأكدت املصادر، أن ملف املطارات 
كان ملفاً ادارياً وامنياً، وان حكومة 
االقلي��م اعربت عن اس��تعدادها 
للتعاون في قضايا قاعدة البيانات 

املوحدة وسمات الدخول.
ولفت��ت املص��ادر ال��ى أن رئي��س 
احلكوم��ة العراقية حيدر العبادي 
كان قد طلب قبل نحو ش��هر من 
اجلهات االمني��ة املعنية محاولة 
والترتيب��ات  االتفاق��ات  اكم��ال 
االمني��ة والكمركي��ة للس��ماح 

بافتتاح املطارين قبل اعياد نوروز.
وكان العب��ادي اعل��ن ف��ي مؤمتره 
الصحاف��ي االس��بوعي ان بعض 
خصوص��اً  االقلي��م  موظف��ي 
والتربي��ة  الصح��ة  وزارت��ي  ف��ي 
سيتسلمون مرتباتهم قبل اعياد 
ن��وروز، الفتاً الى ان حل مش��كلة 
حظر الطيران في مطارات االقليم 

ستتم في الوقت نفسه.
وحسب املصادر نفسها فإن املئات 
لبغداد  الس��ابقني  املطلوبني  من 
والذي��ن كانوا يتخ��ذون من اربيل 
عاصم��ة اقليم كردس��تان مقراً 
له��م غادروا االقليم منذ ش��هور 
بناء على اعمام التعاون بني بغداد 
واربيل في قاعدة البيانات االمنية، 
املش��تركة  الدخ��ول  وس��مات 
والكم��ارك ومبا سيش��مل املعابر 

احلدودية البرية.

رواتب موظفي االقليم ستستمر ولن تكون لشهر واحد
فتح مطاري السليمانية واربيل خالل االسبوعين المقبلين

د. علي شمخي 

متي��زت فترة التحول من الش��مولية ال��ى التعددية في 
العراق مبجموعة من املتغيرات تركت آثارها السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية على مضامني القرارات التي 
اس��تهدفت من ورائها الس��لطات الثالث تثبيت ركائز 
العهد اجلديد وتأطيره بنظام مختلف .ومن دون شك ان 
هذا التحول هو حتول حاد اراد االنتقال بالدولة من اقصى 
اليم��ني الى اقص��ى اليس��ار وبالتالي واجه��ت الدولة 
العراقية اجلديدة مجموعة من التحديات لم تس��تطع 
الطبقة السياسية التي متسك مقاليد االدارة االحاطة 
بها او اس��تيعابها بش��كل ناضج فصدرت العديد من 
القوانني والقرارات السريعة بهدف ارضاء فئات مختلفة 
من الشعب العراقي تضررت من حقبة النظام السابق 
كان جوهرها تعويض الضحاي��ا واالقتصاص من الذين 
اجرموا او تس��ببوا باحل��اق الضرر للممتل��كات واالفراد 
وكان ينبغ��ي هنا احلفاظ على الرصان��ة القانونية ملثل 
ه��ذه القوانني والقرارات مبا يحقق الهدف املنش��ود من 
ورائها ومبا اليتعدى ذلك االضرار مبصالح فئات جديدة اال 
ان ماحصل هو ش��يوع الفوضى والتعميم في العديد 
م��ن مضامني هذه الق��رارات مما مك��ن االف املزورين من 
اختراق منظومة القوانني والتش��ريعات واحلصول على 
العدي��د من املكتس��بات واالمتيازات م��ن دون وجه حق 
كم��ا ان عدم التوازن في تفصي��ل احلقوق والتعويضات 
وإص��رار بعض االف��راد واجله��ات على االم��الء والفرض 
واالنتقام ممن تتس��ببوا باالجرام افقد الفرصة في خلق 
منظومة قانوني��ة وادارية قادرة عل��ى الثبات بوجه اية 
متغيرات مس��تقبلية وخالفا ملا هو معمول به وس��ائد 
في الدول التي رزحت طويال حتت االنظمة االس��تبدادية 
ومتكن��ت من حترير ارادتها ومقدراتها من خالل التطبيق 
الس��ليم لالحكام اجلديدة واصدار قرارات ناضجة تأخذ 
بنظر االعتبار االهداف االس��تراتيجية طويلة االمد من 
اجل بناء دولة جديدة لم يس��تطع نظام احلكم احلالي 
ف��ي العراق الوصول الى هذه الرؤية وهذا الهدف ومتيزت 
الق��رارات التي صدرت خالل الس��نوات الس��ابقة بانها 
ق��رارات اس��تثنائية ومرجتل��ة وتعالج ملف��ات خطيرة 
مبديات قصيرة التستطيع مواكبة املتغيرات وتصطدم 
بافرازات وردود فعل غير محس��وبة وف��ي النهاية ميكن 
الق��ول ان هذه املعاجل��ات هي معاجل��ات قاصرة لم تنب 
على املصالح الوطنية االستراتيجية وقد جاء يعضها 
بداف��ع االنتقام واالقتصاص م��ن دون منظومة قانونية 
ترتك��ز عل��ى اخالقيات التس��امح والتعاي��ش مما يدفع 
بالدولة كنظام سياسي الى مراجعة عشرات القوانني 
ف��ي كل دورة انتخابية جديدة من اجل اعادة مراجعتها 
وتعديلها والغاء بعض فقراتها وهذا ما يشكل اخفاقا 
واضحا وتعثرا مس��تمرا في مس��ار العدالة االنتقالية 
وقد ان االون كي يجلس اخملتصون في هذا اجملال ويعملوا 
على حتقي��ق النضج والتوازن في هذه التش��ريعات وان 
يضعوا نهاية سريعة حلقبة االرجتال والتسرع ويؤسسوا 

للثبات واالستقرار.

أهداف طويلة األمد !

تقـرير

سايمون هندرسون*

منذ ان��دالع اخلالف الدبلوماس��ي بني 
قط��ر والتحالف ال��ذي يضم اململكة 
العربية الس��عودية واإلمارات العربية 
املتحدة ومص��ر والبحرين في حزيران/

يونيو املاضي، فش��لت جهود متعددة 
حلّل هذا النزاع. ولكن خالل األس��بوع 
املاض��ي، بدا أّن واش��نطن قد أطلقت 
الدبلوماس��ية  م��ن  جدي��دة  جول��ًة 

االميركية.
أوالً، أف��ادت بع��ض التقاري��ر أّن البيت 
األبي��ض يعت��زم دع��وة جمي��ع الدول 
الس��ت األعضاء في »مجلس التعاون 
اخلليجي« إلى اجتماع قّمة في كامب 
ديفي��د ف��ي أيار/ماي��و. وف��ي 27 و28 
شباط/ فبراير، أجرى الرئيس االميركي 
ترام��ب اتص��االت هاتفي��ة منفصلة 
م��ع كّل م��ن ول��ي العهد الس��عودي 
األمير محمد بن سلمان، وولي العهد 
اإلماراتي محمد ب��ن زايد من أبوظبي 
)اإلم��ارة الرائدة في الدول��ة االحتادية(، 

وأمير قطر متيم بن حمد آل ثاني«.
وفي 4 آذار/مارس، حتدث الرئيس ترامب 
م��ع الرئي��س املص��ري عب��د الفت��اح 
السيسي. وأش��ارت القراءة هذه املرة 
إل��ى »روس��يا وإي��ران ودعمهم��ا غير 
املس��ؤول للهجمات الوحشية ]التي 
يش��نها[ نظام األس��د ض��د املدنيني 
األبرياء«، وكذلك إلى التعهد »بالعمل 
معاً عل��ى .. تدعيم الوح��دة العربية 
واألمن ف��ي املنطقة«. وحت��ى اآلن لم 
يصدر أي تقرير عن قيام الرئيس ترامب 

باالتص��ال بالزعي��م الراب��ع للتحالف 
العربي، ملك البحرين حمد بن عيسى 

آل خليفة.

ما هو السياق؟
تُعد اململكة العربية السعودية أكبر 
ُمص��ّدر للنفط ف��ي املنطق��ة؛ وتأتي 
اإلم��ارات في املرتب��ة الثانية. أما قطر 
فه��ي أكبر ُمص��ّدر للغ��از الطبيعي 
املسال في العالم وتتقاسم مع إيران 
في أكب��ر حقل للغ��از ]ف��ي العالم[. 
وبُحكم العدد الصغير لس��كان قطر 
البالغ 300,000 نسمة، تتمتع اإلمارة 
أيضاً بأعلى دخل للفرد في العالم، وقد 
استخدمت هذه الثروة لتبّني سياسة 
خارجية مس��تقلة، على سبيل املثال 
دعوة الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد إلى قم��ة دول »مجل��س التعاون 
اخلليج��ي« ف��ي الدوح��ة ع��ام 2007. 
وفي الوقت نفس��ه، تستضيف قطر 
10,000 جن��دي أمريكي ف��ي »قاعدة 
العديد اجلوي��ة«، حيث تقوم الطائرات 
االميركي��ة بص��ورة منتظمة بش��ن 
ضرب��ات على أه��داف تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« في سوريا.

من هي العناصر الفاعلة الرئيسة؟
إن الشخصيتني األكثر أهمية في حل 
النزاع هما وليا عهد الس��عودية وأبو 
ظب��ي، املعروفان عل��ى التوالي بأنهما 
القائدان الفعلّيان لبلديهما. ويبدو أن 
محمد ب��ن زايد قد اضطلع بدور ريادي 
في هذا الشأن. وعلى اجلانب القطري، 
ال يتمتع األمير متيم بنفس القوةعلى 

الساحة اإلقليمية.

ما هو اخلالف؟
أصبح الكشف عن أكثر اخلالفات صلة 
بني التحال��ف العربي وقط��ر معقداً 
بنح��و متزاي��د. فعدائهم��ا التاريخي 
يسبق اكتش��اف االحتياطيات احمللية 
م��ن النف��ط والغ��از. كم��ا أن األزمة 
احلالي��ة تبدو وكأنها ع��ودة مرة أخرى 
إلى الش��جار الس��ابق ف��ي أوائل عام 
الس��عودية  2014، عندم��ا س��حبت 
واإلمارات والبحرين سفرائها من قطر 
لعدة أش��هر بعد اتهامه��ا بالتدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلية له��ذه الدول. 
وعندم��ا حدث االنش��قاق األخير، أعّد 
التحالف العربي الئحًة بثالثة عش��ر 
مطلب��اً )مت��ت إعادة صياغته��ا الحقاً 
بس��تة »مب��ادئ«( وأغلََق ح��دود قطر 

البّرية وممراتها اجلوية.
وفي بعض األحيان، يبدو أّن املش��كلة 
الرئيسة - خاصة حملمد بن زايد، ولكن 
ملصر أيضاً - هي سمعة الدوحة كونها 
س��محت ألعضاء منفيني من جماعة 
»اإلخوان املسلمني« بالعيش في قطر. 
وترتبط مطالب أخرى بتقييد بّث قناة 
التحريضية في  الفضائي��ة  »اجلزيرة« 
أغلب األحيان ووق��ف الدعم لإلرهاب. 
إاّل أّن البند األول على الئحة التحالف 

يتمحور حول إيران بالكامل. 

ما مدى عمق اخلالفات؟
عّل��ق األمي��ر محمد بن س��لمان هذا 
األس��بوع بقول��ه إّن األزم��ة مع قطر 
»قد تدوم لوقت طوي��ل«، مقارناً إّياها 

باحلص��ار االميرك��ي عل��ى كوب��ا. إاّل 
أّنه بالنس��بة إلى م��دى جّدية اخلالف 
بني األط��راف أنفس��هم، ف��إن بعض 
تصّرفاته��م حّت��ى اآلن تب��دو تافه��ة 
بالنسبة إلى من ينظر إليها من اخلارج. 
فعل��ى س��بيل املثال، عرض القس��م 
اخملصص لألطفال في »متحف اللوفر« 
اجلدي��د في أبوظب��ي مؤخ��راً خريطًة 
جلنوب اخلليج أُزيلت منها شبه اجلزيرة 
القطرية. ووصف املتحف هذا اإلغفال 
بال�«س��هو«، إاّل أّن املشكلة برزت مرة 
أخرى في األسبوع املاضي عندما زّودت 
شركة نفط سعودية متلكها الدولة، 
قن��اة »بلومبرغ« التلفزيونية بخريطة 
كررت فيها احلذف نفسه )بعد يوم من 
ذلك، عرضت قن��اة »بلوميرغ« اعتذاراً 

عن طريق البث املباشر(. 

أين موقع تقارير القرصنة األجنبية 
من ذلك؟

اس��تخدمت كّل من قط��ر واإلمارات 
احلرب اإللكترونية خ��الل فترة اخلالف. 
ففي مرحلة معّينة، متّ اختراق حساب 
الشخصي لسفير  اإللكتروني  البريد 
اإلمارات في واشنطن يوسف العتيبة 
م��ن ِقبل أفراد يُفت��رض أّنهم تصّرفوا 

نيابة عن الدوحة. 

هل هناك خالفات حول السياسات 
داخل إدارة ترامب؟

للرئي��س  األّولي��ة  التغري��دات  ب��دت 
ترام��ب حول اخل��الف وكأّنها تصطّف 
إلى جانب الس��عودية واإلم��ارات، في 
ح��ني ب��دا وكأّن تيلرس��ون وماتي��س 

ينظ��ران إلى األزمة على أنها تش��ّتت 
االنتب��اه ع��ن األولوّية األساس��ية في 
املنطقة بالنس��بة لواش��نطن، وهي: 
دعم احللف��اء اخلليجيني ضّد التهديد 
اإليراني. إاّل أّنه يبدو أّنهم يتش��اركون 

اآلن وحدة الهدف.
الثاني/يناير، اس��تضاف  ففي كان��ون 
تيلرس��ون وماتي��س س��ويًة أول حوار 
اس��تراتيجي ب��ني الوالي��ات املتح��دة 
وقط��ر، والذي أُفيد بأّن��ه تكّلل بنجاح 
كبي��ر. وعندما يزور األمي��ر محمد بن 
س��لمان البيت األبيض هذا الش��هر، 
س��تكون قط��ر على ج��دول األعمال. 
وق��د يح��اول الرئي��س ترام��ب فصله 
عن الش��يخ محمد بن زايد حول هذه 
القضي��ة. وق��د متت دع��وة محمد بن 
زايد نفس��ه لعقد اجتماع في البيت 
األبيض بعد بضع��ة أّيام، في حني من 
املقّرر أن يزور األمير متيم البيت األبيض 

في نيسان/أبريل. 

هل األزمة قابلة للتفاوض؟
إّن مطل��ب التحالف ب��أن تقطع قطر 
عالقاتها الدبلوماس��ية م��ع إيران هو 
ش��ائك بنحو خ��اص نظ��راً لعالقات 
طهران املعقدة مع العديد من أطراف 
النزاع. وعلى الرغم من أّن الس��عودية 
ق��د قطعت��ا عالقاتهم��ا  والبحري��ن 
الرس��مية مع اجلمهورية اإلس��المية 
بعد االعتداء على السفارة السعودية 
في طهران على يد مثيري ش��غب في 
عام 2016، إال أن اإلمارات حافظت على 
عالقاتها الرس��مية معها. ولدى إيران 
قنصلي��ة كبيرة في دب��ي التي تعيش 

فيه��ا نس��بة كبي��رة م��ن املواطنني 
اإلماراتي��ني ذوي الت��راث اإليراني. كما 
تُعد إي��ران ثاني أكبر س��وق لصادرات 
دول��ة اإلم��ارات، حيث تش��ّكل نحو 9 
في املائة من جتارة صادراتها، التي تبلغ 
قيمته��ا نحو 30 ملي��ار دوالر أميركي 

سنوياً.
وف��ي الوقت نفس��ه، كان��ت عالقات 
قطر مع إي��ران مبالغاً فيها في بعض 
األحي��ان. فمن املرجح أّن يكون مطلب 
التحال��ف بطرد جنود »احلرس الثوري« 
اإليران��ي مرتكزاً على تقاري��ر إخبارية 
خاطئة حول متركز مثل هذه العناصر 
خ��ارج القصور ف��ي الدوح��ة. ويقول 
دبلوماس��يون أجان��ب ف��ي العاصمة 
القطرية أّنه ال صّحة لهذا االدعاء، وأّنه 
ال توجد عالقات عسكرية أو سياسية 
مهمة ب��ني البلدين. وقد زادت التجارة 
الثانئية بينهما بنحو هامش��ي فقط 
خالل األشهر القليلة املاضية وما تزال 

منخفضة للغاية. 

هل هناك زاوية إسرائيلية؟

إلس��رائيل حص��ة ف��ي اخل��الف نظراً 
خملاوفها اخلاصة بش��أن إيران واإلرهاب، 
لك��ّن عالقتها مع األط��راف اخلليجية 
معّق��دة أيض��اً. فف��ي أواخ��ر كان��ون 
الثاني/يناي��ر املاضي، وبع��د زيارة يهود 
أميركي��ني بارزين للدوح��ة على نفقة 
قطر، غّردت الس��فارة اإلسرائيلية في 
واش��نطن ما يل��ي: »نع��ارض تواصل 
قط��ر م��ع يه��ود موالني إلس��رائيل«. 
وف��ي الوقت نفس��ه، كان إلس��رائيل 

مكتب دبلوماس��ي ف��ي الدوحة، وما 
يزال يُس��مح حلاملي جوازات س��فرها 

بالدخول حلضور مؤمترات في قطر. 
وعل��ى اجلان��ب اآلخر من اخل��الف، تُعد 
اإلم��ارات العربي��ة املتحدة أساس��يًة 
الدبلوماس��يون  علي��ه  يطل��ق  مل��ا 
اجلب��ل  »اس��تراتيجية  اإلس��رائيليون 
اجلليدي«، التي تستدعي إقامة روابط 
سّرية مع دول اخلليج املهددة من قبل 

إيران. 

هل هناك زاوية أمريكية محّلية؟
ف��ي نهاي��ة األس��بوع املاض��ي أفادت 
صحيفة »نيويورك تاميز« بأّن املستشار 
اخلاص روبرت مولر كان يحقق مع رجل 
االميرك��ي جورج  اللبنان��ي  األعم��ال 
نادر بش��أن محاوالت اإلمارات العربية 
املتح��دة ش��راء نف��وذ سياس��ي عبر 
دع��م مالي حلمل��ة ترامب الرئاس��ية. 
ويبدو أّن ن��ادر تلّقى تقريراً مفّصالً من 
أحد أه��ّم جامعي التبّرع��ات لترامب 
وه��و إليوت برويدي، ح��ول اجتماع في 
املكتب البيض��اوي حّث في��ه برويدي 
الرئيس االميركي على لقاء محمد بن 
زايد على انفراد، ومساندة السياسات 
الت��ي تتبعه��ا اإلمارات ف��ي املنطقة، 
وإقالة وزي��ر اخلارجية تيلرس��ون. وقد 
اّته��م بروي��دي قطر باختراق رس��ائله 
ه��ذا  عل��ى  للحص��ول  اإللكتروني��ة 

التقرير.

*ساميون هندرسون هو زميل »بيكر« 
ومدير برنامج اخلليج وسياسة 
الطاقة في معهد واشنطن.

الدبلوماسية القطرية: الكشف عن أزمة معقدة

موظفي وزارتي الصحة والتربية سيتسلمون مرتباتهم قبل اعياد نوروز

كان العبادي اعلن في 
مؤتمره الصحافي 
االسبوعي ان بعض 
موظفي االقليم 
خصوصًا في وزارتي 
الصحة والتربية 
سيتسلمون مرتباتهم 
قبل اعياد نوروز، الفتًا 
الى ان حل مشكلة 
حظر الطيران في 
مطارات االقليم ستتم 
في الوقت نفسه
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بغداد - اعالم الشركة:
كش��ف مدير ع��ام ش��ركة توزيع 
املهن��دس  النفطي��ة  املنتج��ات 
كاظم مس��ير ياس��ني عن جتهيز 
الكهربائي��ة  الطاق��ة  محط��ات 
املنتشرة في عموم البالد مبا يقرب 
م��ن )٣٣٦( ملي��ون لت��ر م��ن انواع 
الوقود خالل ش��هر كان��ون الثاني 

املاضي .
ان  الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واك��د 

الش��ركة جهزت جميع محطات 
بجمي��ع  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
احتياجاته��ا من وقود الديزل وزيت 
الغاز وزيت الوق��ود ضمن خطتها 
الش��هرية ، عالوة عل��ى جتهيزها 
الس��كنية  للمول��دات  املنتظ��م 
بالوق��ود املطل��وب وذل��ك س��عياً 
منها لتوفير الكهرباء للمواطنني 

الكرام .
وفّصل املدير العام الكميات اجملهزة 

للمحطات الطاقة الكهربائية ، اذ 
مت جتهيزه��ا ب��� )١٤( مليون لتر من 
وق��ود الدي��زل و)٢٢( مليون لتر من 
وقود زيت الغ��از و)٣٠٠( مليون لتر 
من زي��ت الوقود وذلك حرصاً منها 
عل��ى اس��تمرار جتهي��ز املواطنني 
بالطاق��ة الكهربائية، اضافة الى 
توفيرها احتياج��ات جميع الدوائر 

اخلدمية.
يذكر ان شركة التوزيع قد جهزت 

الكهربائي��ة  الطاق��ة  محط��ات 
خالل الع��ام املاضي  بأكثر من )٦( 
ملي��ارات لتر من ان��واع الوقود عن 
طريق الدف��ع باآلجل ع��الوًة على 
انه��ا قد أع��دت خط��ة متكاملة 
لتجهيز وتوزيع املنتجات النفطية 
وللقطاع��ني  كاف��ة  للمواطن��ني 
الع��ام واخلاص احلكوم��ي واألهلي 
ف��ي عموم احملافظ��ات خالل العام 

احلالي وحسب حاجة كل جهة.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
اكد املتحدث باسم وزارة الصناعة 
والصناعة، امس الس��بت، ان هناك 
121 عق��دا غير صحيح وغير فعال  
لتدمير الصناعة الوطنية من خالل 

التجهيز من دول اخرى.
وقال املتحدث باسم وزراة الصناعة 
واملعادن عبد الواحد الش��مري في 
تصريح صحف��ي، »لدينا معلومات 
كاملة عن 121 عقداً غير صحيحة 

وغير فعال��ة القصد منه��ا تدمير 
الصناع��ة الوطني��ة، حي��ث تعمل 
تل��ك التعاقدات على جتهيز ش��يء 
فتجلب��ه م��ن دول��ة اخ��رى وتضع 
ماركة ش��ركاتنا الوطني��ة عليه«، 
مؤكداً إنه »كان في العقود الكثير 
م��ن االخط��اء الفني��ة والقانونية 
وكانت عبارة عن اتفاقات بني جهات 
الغ��راض  مس��تفيدة  سياس��ية 

شخصية«.

واضاف الشمري ان »هناك مؤامرات 
تس��تهدف  وخارجي��ة  داخلي��ة 
الصناع��ة الوطنية وحتى اللحظة 
الصناعة واملعادن تلمس بأن الكثير 
ال يري��دون ماركة صنع ف��ي العراق 
متداولة في االسواق«، مستدركا ا 
»في ع��ام 2003 تعرضت الصناعة 
واملع��ادن ال��ى دمار ش��مل معظم 
الش��ركات وكان اله��دف واضح��ا، 
واملقص��ود من��ه تدمي��ر الصناعة 

الوطنية«.
واش��ار ال��ى ان »مع��رض صنع في 
العراق الذي اقيم في بداية الشهر 
الثاني ع��رض ما يق��ارب 265 مادة 
حتم��ل مارك��ة صن��ع ف��ي الع��راق 
ووجهنا الدعوة ملعظم املس��ؤولني 
التنفيذي��ة  الس��لطتني  ف��ي 
ال  حضوره��م  وكان  والتش��ريعية 
يلبي الطم��وح«، مبين��ا ان ماركة 

صنع في العراق محاربة«.

تجهيز المحطات الكهربائية
باحتياجاتها من الوقود

الصناعة تكشف عن »مؤامرات« وعقود
لجلب بضائع من الخارج باسم شركات وطنية



بغداد – حترير مختطف 
قي��ادة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
عملي��ات بغ��داد امس الس��بت، عن 
حتري��ر مختط��ف واعتق��ال اثنني من 
خاطفيه في منطقة النعيرية شرقي 

العاصمة.
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "الق��وات األمنية في 
قي��ادة عملي��ات بغداد متكن��ت وعلى 
وفق معلوم��ات اس��خبارية من حترير 
مختطف يبلغ من العمر 10 س��نوات 
والقاء القبض على اثنني من خاطفيه 
ضم��ن منطق��ة النعيرية ف��ي بغداد 
اجلديدة" ، الفتا الى أنه "مت ايضا إلقاء 
القب��ض عل��ى مته��م بالتهديد في 
منطقة اليوس��فية، وآخر بالس��رقة 
في منطقة احلي العس��كري جنوبي 

بغداد".

ديالى – انفجار عبوات 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس الس��بت، ب��أن اثنني من 
املزارعني اصيبا بج��روح بانفجار ثالث 
عبوات ناسفة في طريق زراعي شمال 

شرقي ب عقوبة.
وق��ال املص��در إن "اثنني م��ن املزارعني 
اصيبا بج��روح احداهما بحالة حرجة 
بانفج��ار ث��الث عب��وات ناس��فة في 
طريق زراعي ف��ي اطراف منطقة احلد 
االخضر شرقي العبارة، )15كم شمال 
شرق بعقوبة(" ، مضيفا أن "األجهزة 

االمنية فتحت حتقيقا باحلادث".

كركوك – هجوم مسلح 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 

محافظ��ة كركوك امس الس��بت ان 
احد منتس��بي مكافحة االرهاب قتل 
واصي��ب اخ��ر بهج��وم مس��لح وقع 

وسط احملافظة.
اس��تهداف  "مت  ان��ه  املص��در  وق��ال 
مق��ر للجبه��ة التركماني��ة في احلي 
العسكري من قبل مجهولني بقاذفة 
ار بي جي 7 ، مم��ا ادى الى تضرر عجلة 
همر تابعة لق��وات مكافحة االرهاب 
ومقت��ل احد منتس��بيها واصابة اخر 

بجروح ".

صالح الدين – تفكيك متفجرات 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس الس��بت ان قوات 
احلشد الش��عبي متكنت من تفكيك 
40 جلكاناً يحوي على مادة السيفور 

شمالي بيجي .

وق��ال املص��در  " بع��د ورود معلومات 
اس��تخباراتية دقيقة عث��رت قوة من 
احلشد الشعبي على كدس متفجرات 
يحوي 40 جلكان )س��يفور( ش��مالي 
بيج��ي " ، الفتا الى ان��ه مت تفكيكها 
م��ن قب��ل اجله��د امليدان��ي لعمليات 

احلشد الشعبي".

االنبار – ضبط صواريخ 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
األنبار امس السبت باعتقال مطلوبني 
اثن��ني وضبط صواري��خ "ار بي جي 7" 
وم��واد متفجرة وبنادق كالش��نكوف 
خ��الل عملي��ة أمني��ة ف��ي مناط��ق 

متفرقة من مدينة الرمادي.
وق��ال املصدر إن "الق��وات األمنية من 
العاش��رة  والفرقة  التكتيكي  الفوج 
من اجليش وأفواج من طوارئ ش��رطة 

األنب��ار نفذت فجر ي��وم امس عملية 
أمنية واسعة في منطقة البوعلوان 
 ، الرم��ادي"  ومناط��ق متفرق��ة م��ن 
مضيفا أن "القوات األمنية مطلوبني 

اثنني بحوزتهما مواد متفجرة".

النجف – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف ام��س الس��بت 
بالقبض على ثالثة مطلوبني للقضاء 
عل��ى وف��ق امل��ادة الرابعة م��ن قانون 
مكافح��ة "اإلره��اب" كان��وا يرومون 

الدخول إلى مركز املدينة.
وقال املصدر إنه "مت إلقاء القبض على 
ثالثة مطلوبني على وف��ق املادة 4 من 
قانون مكافحة اإلرهاب من قبل إحدى 
س��يطرات فوج طوارئ النجف الثاني 
س��يطرة املظفر"، مضيف��ا ان هؤالء 

املطلوبني كانوا "يرومون الدخول إلى 
مركز املدينة".

الديوانية – عمليات دهم 
ذكر مصدر امني في مديرية ش��رطة 
الديواني��ة ام��س الس��بت، ان مف��ارز 
امنية متكنت بعمليات دهم وتفتيش 
من الق��اء القب��ض عل��ى 13 متهما 
بقضاي��ا مختلفة من بينه��ا جنائية 

في احملافظة.
وذكر املصدر ان "تش��كيالت ش��رطة 
واس��عة  حمل��ة  نف��ذت  الديواني��ة 
ملالحقة املطلوبني ومتابعة اوامر القاء 
القبض الصادرة من القضاء وذلك في 
عدة مناطق مختلفة في احملافظة من 
اجل بس��ط االمن حيث متكنت مفارز 
قسم االس��رة من القاء القبض على 
3 متهم��ني مطلوب��ني للقض��اء مبواد 

قانونية مختلفة ".

نينوى – ضربة جوية 
كشف مصدر في مديرية االستخبارات 
العسكرية امس السبت عن القبض 
على خلي��ة "إرهابية" وضبط ملفات 
"مهم��ة" بحوزتها ف��ي اجلانب االمين 
م��ن املوص��ل، فيما بين��ت أنها كانت 
تخط��ط للقي��ام بعملي��ات إرهابية 

خالل "فترة االنتخابات".
وق��ال املصدر ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان أبطال اإلس��تخبارات 
العس��كرية ف��ي الفرق��ة 20 متكنوا 
م��ن القب��ض عل��ى خلي��ة ارهابي��ة 
بضمنه��ا رئيس اخللية ف��ي منطقة 
العبور باجلانب األمين جنوبي املوصل"، 
موضحا أن��ه مت "ضبط ملفات ووثائق 

غاية في األهمية بحوزة اخللية  ".

تحرير مختطف واعتقال خاطفيه بالنعيرية شرقي بغداد * إلقاء القبض على 13 متهما بقضايا شتى في الديوانية
*تفكيك 40 جلكانًا تحوي على مادة السيفور شمالي بيجي * ضبط خلية "إرهابية" وملفات مهمة أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئيس التحالف الوطني الس��يد عمار 
احلكيم الش��باَب إلى حتمِل مس��ؤولياتهم 

في التصدي لبناِء الدولة.
ونقل بيان ملكتب��ه تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه عن السيد عمار احلكيم القول 
خالَل لقائه جمعاً من الكفاءاِت والقياداِت 
الشبابية في النجِف األشرف أنَّ " التصدي 
ل��ه ضريبٌة والبدَّ من حتملها إذا كان الهدُف 

هو مشروُع بناء العراق".
وأكد " على ضرورِة أْن يكون حضورُ الشباب 
ف��ي صناعِة القرار متناس��باً مع حجمهم 
ومتثيلهم اجملتمعّي" ، مش��يرا الى أن " تيارَ 
احلكمة الوطنّي لديه جتربٌة رائدٌة في متكني 

الشباب في مجاالِت عدة".
وكان احلكيم قد ذكر في املؤمتر التأسيسي 
للشباب الوطني )تغيير( الذي عقد مبكتبه 
ببغ��داد في وقت س��ابق ان " العقيدة ركن 
اس��اس يجب عل��ى الش��باب التحلي بها 
لتحقي��ق النجاح ،ونحن ام��ة ذات حضارة 
عريق��ة ويجب ان نعتز باجل��ذور التاريخية ، 
واسالمنا يدعونا لالعتزاز بها وان التمسك 
بالعقيدة والقيم واالخالق ليس��ت رجعية 

او تخلف او منافية للمدنية ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجملل��س البلدي ملدين��ة املوصل، امس 
الس��بت، التنس��يق مع مديرية الش��رطة 
لغ��رض تكليف منظم��ة مدني��ة مبتابعة 

ملف املفقودين.
وقالت رئيس اجمللس احمللي بس��مة بس��يم 
في تصري��ح صحفي إن "اجمللس وبش��كل 
رس��مي كل��ف املنظم��ة املتح��دة حلقوق 
االنس��ان مبتابعة ملف املفقودين وانش��اء 
قاعدة بيانات وتنظيم عملية بحث واصدار 

االوليات".
واضافت انها "اتفقت مع قيادة الش��رطة 
لتس��هيل عمله��م ف��ي املوص��ل وعموم 
نينوى ملتابعة امللف الش��ائك اخلاص مبصير 

املفقودين".
وكان عض��و في مجل��س محافظة نينوى 
قد كشف ل�"الغد برس"، االسبوع املاضي، 
عن وجود اش��كال كبير في اصدار شهادات 
الوف��اة اخلاصة باملفقودين حيث ان القضاء 
يطل��ب وجود جثة بينما اغل��ب الناس هي 

اصال ال تعرف مصير ابناءها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناش��د مدير عام تربية محافظة البصرة عبد 
احلسني سلمان، امس السبت، اجلهات األمنية 
بحماية امل��دارس من االعت��داءات املتكررة من 

قبل ضعاف النفوس واجلهلة.
وقال سلمان في تصريح صحفي، "اننا نناشد 
جميع اجله��ات األمنية مبا فيها قيادة عمليات 
البصرة وقيادة الش��رطة حلماية مدارسنا من 
االعت��داءات املتك��ررة"، مبين��ا أن��ه "مت توجيه 
كتب إلى قيادة العمليات والشرطة واحملافظة 
ومجلس��ها بض��رورة حماية امل��دارس وتوفير 

العدد الكافي من احلمايات".
واض��اف  "الب��د من توفي��ر احلماي��ة خصوصا 
لرياض األطفال ومدارس البنات التي هي بأمس 
احلاجة إلى احلارس األمن��ي والقوات األمنية"، 
الفت��ا إل��ى أن "قيادت��ي الش��رطة والعمليات 

استجابتا لألمر ولم يقصرا".
وشدد سلمان في الوقت ذاته على أن "احلاجة 
تكون الى قوة دائمية وليست مؤقتة خصوصاً 

أن املدارس فيها نقص كبير من احلمايات".
ول��م يحدد املدي��ر العام ماهي��ة االعتداءات او 

اجلهات التي تقف وراءها.

الحكيم يدعو الشباب 
إلى اإلسهام في بناء 

الدولة

منظمة مدنية 
لمتابعة ملف 

المفقودين في الموصل

تربية البصرة تناشد 
بحماية مدارسها من 
االعتداءات المتكررة

الملف األمني

العبادي: حصر السالح بيد 
الدولة يحمي املواطن ويؤّمن 

السالم
ض��رورة   " عل��ى  العب��ادي  وش��دد 
تشجيع املنحى الوطني في مجال 
السالح والتكنلوجيا "، مضيفا ان" 
العراق ل��ه احتياجات خاصة ألمنه 
ومنتل��ك خبرات في مج��ال محاربة 
االره��اب والقض��اء علي��ه، والعراق 
حاليا في مقدمة الدول التي حتارب 

االرهاب".
ودع��ا" لالس��تفادة م��ن الطاق��ات 
قدرتنا  لتطوي��ر  الهائلة  الوطني��ة 
للمنظوم��ة التس��ليحية وحماية 
احمللية  الطاقات  وتنمي��ة  املواطنني 

لدينا".
وبنّي " اننا مثلم��ا حققنا االنتصار 
الكبي��ر على داعش وال��ذي وصفه 
فاننا س��ننتصر  باملعجزة  العال��م 
ف��ي التنمي��ة االقتصادي��ة والبناء 
واإلعمار وتوفير اخلدمات واالستثمار 
وتوفير فرص العمل، وسيكون ذلك 
قريبا ولكن يتطلب ان نتوحد ونترك 

اخلالفات".
يش��ار إلى أن القائ��د العام للقوات 
املس��لحة حي��در العب��ادي أعل��ن، 
السبت )9 كانون األول 2017(، حترير 
أرض الع��راق بالكام��ل، فيما اعتبر 
احملافظة على وحدة العراق وشعبه 

بأنه "أهم وأعظم إجناز".

األمم املتحدة: ضحايا االغتصاب 
من داعش "جثث حية"

وتابعت باتن، الت��ي زارت العراق في 
الفترة من 26 ش��باط إلى 5 اذار، ان 
"العدي��د من النس��اء اللواتي بقني 
نازحات أعربن عن قلقهن الش��ديد 
على سالمتهن إذا عدن إلى ديارهن 

خوفا من االنتقام".
وقال��ت إنه��ا "التق��ت م��ع جميع 
الزعماء الديني��ني، وأظهروا الكثير 
من التعاطف مع النساء العائدات"، 
الفت��ة ال��ى ان "النس��اء اإليزيديات 
الالتي تعرض��ن لالضطهاد تاريخيا، 
أعرب��ن ع��ن رغبته��ن في مغ��ادرة 

العراق".
واك��دت بات��ني ان "تأثي��ر الص��راع 
واحت��الل داعش ال يؤث��ر فقط على 
ولك��ن عل��ى أطفالهن"،  النس��اء 
مش��يرة الى ان "سلطات احملافظة 
في املوصل تخلت نس��اؤها اللواتي 
واحملتج��زات  لالغتص��اب  تعرض��ن 
كخادمات جنس��يات عن أطفالهن 
املولودين من مقاتلي داعش. ونتيجة 
لذلك، اضطرت هذه السلطات إلى 

إنشاء دور لأليتام آلالف األطفال".
وتابعت باتن إنها "س��وف تس��عى 
للحصول على مزيد من املعلومات 
بش��أن األيت��ام ، وه��م م��ن جميع 
 - فمنه��م  والطوائ��ف،  األدي��ان 
التركمانية ، الشيعية ، واليزيدية"، 
موضح��ة ان "هن��اك افتق��ارا قويا 

للصحة البدنية والعقلية والدعم 
النفس��ي واالجتماعي، وخاصة في 
نوعية الدعم النفسي واالجتماعي 
الذي حتتاج��ه الناجيات من العنف 

اجلنسي".

تعيني خريجي معاهد
التدريب النفطي للعام

الدراسي 2017-2016
بعد  صدور قان��ون املوازنة االحتادية 
لع��ام 2018 والتعليم��ات اخلاص��ة 

بها. 
ويبل��غ ع��دد املش��مولني بالتعيني 
1400 خريج سيجري تعيينهم وفق 

القرار رقم 1 لسنة 2016.
التزامه��ا  عل��ى  ال��وزارة  وش��ددت 
بالضواب��ط والتعليم��ات الناف��ذة 

بهذا الشأن.

صرف الرواتب االسمية ملوظفي 
املناطق احملررة ال يلغي بقية 

الراتب
الذي��ن تعرض��ت منازله��م  ل��كل 
ودوره��م الس��كنية ال��ى الهدم او 

الضرر ".
وب��ني ان��ه " مت��ت اع��ادة الدرج��ات 
الوظيفي��ة التي حذفت في االعوام 
احملافظات  ال��ى   2016-2015-2014
الت��ي خضعت لس��يطرة عصابات 
باحملافظات  اس��وة  االرهابية  داعش 

االخرى".

مفوضية اإلنتخابات تعلن عن 
إجراءات تسجيل الناخبني 

املقيمني باخلارج
صفح��ة  عل��ى  الكب��س  ومبج��رد 
انتخابات عراقيي اخلارج على املوقع 
االلكتروني للمفوضية، س��تنفتح 

االستمارة للناخب.

احلكومة توّجه بتسهيل توزيع 
بطاقات املوصل االنتخابية

وكش��ف عن "اع��ادة طب��ع جميع 
بطاق��ات الناخب في املوصل، حيث 
اجن��زت املهم��ة ووصلت م��ن بغداد 
ف��ي مطلع الش��هر اجل��اري، وبديء 

بتوزيعها منذ يوم االثنني املاضي".
وبني الهيت��اوي أن "التوزيع س��وف 
يستمر على الناخبني حتى ما قبل 
املقررة  االنتخاب��ات  انط��الق  موعد 
في 12 من شهر آيار املقبل بعشرة 

ايام".
وعن س��بب اللجوء إلى خيار اعادة 
الطب��ع، رد رئيس مجلس املفوضني 
أن "ابناء نينوى عانوا كثيراً من وجود 
تنظيم داع��ش االرهابي لنحو ثالث 
س��نوات"، منبهاً إلى "تدمير البنى 
التحتي��ة وح��رق اخملازن وم��ن بينها 

التابعة للمفوضية في احملافظة".
وأشار الهيتاوي إلى أن "قسماً ليس 
بالقلي��ل من اهالي املدينة تعرضت 
بطاقاته��م إلى االس��تيالء عندما 

حاول��وا الف��رار من تنظي��م داعش 
ال��ذي قام بس��حبها منهم كونها 
يخش��ون  رس��مياً  مستمس��كاً 

منه".
وأوضح أن "عدد ناخبي املوصل يبلغ 
نح��و مليونني و281 الف ش��خصاً، 
حيث وضعت آلي��ات كفيلة لتوزيع 
البطاق��ات عليهم م��ن خالل فتح 
منافذ اضافية على املوجودة حالياً 

البالغة 144 مركزاً.
ومض��ى الهيتاوي إل��ى أن "مجلس 
ال��وزراء وج��ه باس��ناد تت��واله وزارة 
التربية م��ن خالل فتح ايجاد مراكز 
في امل��دارس وتهيئة ظ��روف توزيع 
البطاقات عل��ى الناخبني في داخل 

احملافظة أو خارجها".
وذك��ر مدي��ر اع��الم املفوضي��ة في 
الكيك��ي ل"الصباح  نينوى فرحان 
اجلدي��د"، أن "ابن��اء احملافظ��ة بدأوا 
يتس��لمون بطاق��ات الناخب التي 
ل��الدالء  الوحي��د  الس��بيل  تع��د 

بالتصويت يوم االنتخابات".
وأض��اف الكيكي أن "عدم تس��لم 
املواط��ن لهذه البطاق��ة يعني أنه 
لن يس��تطيع االدالء بصوته"، داعياً 
"ابن��اء احملافظة الى احلصول عليها 
باسرع وقت من خالل مراكز التوزيع 
بوصفها مستمسكاً رسمياً مهماً 

ومطلوباً".
وأوض��ح ان "املفوضي��ة تعم��ل ما 
بوس��عها من أجل ايصال البطاقة 

إل��ى الناخب ف��ي املوص��ل، وتأمني 
اخلاصة بعملية  الفني��ة  االجراءات 

االقتراع".
وأف��اد النائ��ب ع��ن نين��وى أحم��د 
اجلبوري ب��أن "بطاقت��ي االنتخابية 
قد تسلمتها خالل االسبوع املاضي 

من منطقة الشورة".
وأض��اف اجلبوري أن "اجراءات حتديث 
تس��تغرق  )بايومتري��اً(  املعلوم��ات 
بع��ض الوق��ت، وه��ذا ق��د يخل��ق 
مخاوف من عدم تسليم البطاقات 

إلى جميع الناخبني".
وطالب مجلس��ي الن��واب والوزراء 
واملفوضي��ة ب� "اس��تثناء احملافظة 
)البايومتري(  التحديث  اجراءات  من 
لضمان استكمال توزيع البطاقات

كم��ا أك��د أن " مهمة أخ��رى تقع 
على عاتق املفوضية وهي االش��ارة 
البطاقات  ملراكز تسليم  الواضحة 
ف��ي احملافظ��ة م��ن أج��ل التوج��ه 

اليها".
إن  الق��ول  ال��ى  اجلب��وري  وخل��ص 
"اخلطوة االول��ى لالصالح والتغيير، 
واملشاركة  الناخب  بطاقة  تس��لم 
في االقتراع، وعلى اجلميع املشاركة 

في العملية الدميقراطية".
يش��ار إلى أن مفوضية االنتخابات 
جل��أت إل��ى اس��اليب جدي��دة ف��ي 
حتدي��ث املعلوم��ات به��دف ضمان 
عدم حص��ول خروقات قد تس��هم 

في سرقة ارادة الناخب.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اك��د 
االجتماعي��ة رئي��س هيئ��ة رعاي��ة 
الطفول��ة املهندس محمد ش��ياع 
حري��ص  الع��راق  ان  الس��وداني 
عل��ى تنفي��ذ التزامات��ه واملعايي��ر 
والتعه��دات الدولية كافة وخاصة 
باالطف��ال  اخل��اص  البرتوك��ول 

والنزاعات املسلحة .
واوض��ح الوزير خ��الل لقائ��ه وفدا 
من االمم املتحدة يض��م اعضاء من 
وحماي��ة  اليونيس��يف  منظم��ة 
الطفول��ة في يونام��ي وممثلني عن 
املمث��ل اخل��اص لالمني الع��ام لالمم 
املتحدة املعني باالطفال والنزاعات 

املسلحة.
وقال السوداني ان الهجمة االرهابية 
التي تعرض لها العراق وما خلفته 
من قتل وتهجي��ر وتخريب وارتكاب 
ابشع االنتهاكات اجلسيمة دفعت 
جميع فئات الش��عب للتطوع لدرء 
هذا اخلطر والدفاع عن البلد ، الفتا 
ال��ى ان احلكومة ومع م��رور الوقت 
اس��تطاعت تنظي��م قواته��ا على 
وفق القوانني والتعليمات العراقية 
الناف��ذة مب��ا فيه��ا هيئة احلش��د 
الشعبي التي نظمت مبوجب قانون 
ش��رع في مجلس النواب واصبحت 
للق��وات  الع��ام  القائ��د  بام��رة 

املسلحة. 
واض��اف وزي��ر العم��ل ان احلكومة 
ممثلة برئيس الوزراء س��بق ان ابدت 
للممث��ل اخلاص لالم��ني العام لالمم 
املتح��دة اس��تعدادها للتعاون مع 
فرق عمل املنظم��ة االممية املعنية 
بالرصد واالبالغ ، مشيرا في الوقت 
نفس��ه الى تش��كيل جلنة وطنية 
برئاس��ته وعضوية ممثلني عن بقية 
الوزارات ملناقشة التقارير املتعلقة 
بتجني��د االطف��ال ف��ي النزاع��ات 

املسلحة. 
واوضح ان الع��راق بحاجة ملزيد من 
الدع��م في مجال تدري��ب املالكات 
لغ��رض القيام مبهم��ة كبيرة امام 
الع��دد الهائل من االطف��ال الذين 
يحتاجون للتأهي��ل وادماجهم في 
اجملتمع وخصوصا ان هن��اك اعداداً 

كبيرة من اطف��ال داعش يحتاجون 
لتأهيلهم نفسيا وتربويا واجتماعيا، 
مبديا اس��تعداده للتعاون مع فريق 
االمم املتحدة بخصوص اية مؤشرات 
مثبتة لديهم ومعاجلتها على وفق 

القانون. 
م��ن جانبها اك��دت مدي��ر مكتب 
هيئ��ة رعاي��ة الطفول��ة مدير عام 
دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
د. عبير اجللب��ي ان اهم االحتياجات 
الت��ي يحتاجه��ا الع��راق ف��ي هذه 
املرحلة هو تقدمي الدعم النفس��ي 
لالطفال في املناطق احملررة من خالل 
انشاء مركز متخصص بهذا اجلانب 
واعادة تأهيل املؤسس��ات املوجودة 
ف��ي تل��ك املناط��ق لك��ون اغلبها 
تعرض لدمار ش��امل ، مشيرة الى 
ضرورة تأهيلها حتى تعاود نشاطها 
الكبي��رة من  الس��تيعاب االع��داد 
اليتام��ى، فضال عن تق��دمي الدعم 
للمؤسس��ات التربوية فيما يتعلق 

باملناهج واعادة ترتيبها. 
الى ذل��ك، ابدى فري��ق االمم املتحدة 
الدعم  وتقدمي  للتعاون  اس��تعداده 
جلميع النش��اطات الت��ي يحتاجها 
العراق وذل��ك من خالل وضع خطة 
عمل بالتنس��يق مع اليونيس��يف 
ويونام��ي لتحديد اولوي��ات الدعم 
النفس��ي  التأهي��ل  مج��ال  ف��ي 

واالجتماعي. 
يذك��ر ان اتفاقي��ة حق��وق الطفل 
ف��ي  األطف��ال  اش��تراك  بش��أن 
املنازعات املسلحة تؤكد من جديد 
أن حقوقهم تتطلب حماية خاصة 
وتس��تدعي االس��تمرار في حتسني 
حالة األطف��ال دون متييز، فضالً عن 
تنش��ئتهم وتربيته��م ف��ي كنف 
الس��لم واألم��ن ، وتش��عر باجل��زع 
ملا للمنازعات املس��لحة م��ن تأثير 
ض��ار ومتفش عل��ى األطف��ال وما 
لهذا الوضع م��ن عواقب في األجل 
الطوي��ل على اس��تدامة الس��لم 

واألمن والتنمية.  
كما ان االتفاقية تدين اس��تهداف 
املنازع��ات  ح��االت  ف��ي  األطف��ال 
املسلحة والهجمات املباشرة على 
أه��داف محمي��ة مبوج��ب القانون 
الدول��ي، مب��ا فيه��ا أماكن تتس��م 
عموم��اً بتواج��د كبي��ر لألطف��ال 
مث��ل املدارس واملستش��فيات ،  وإذ 
تالح��ظ اعتماد النظام األساس��ي 
الدولي��ة  اجلنائي��ة  للمحكم��ة 
وخاصة إدراجه��ا التجنيد اإللزامي 
س��ن  دون  لألطف��ال  الطوع��ي  أو 
اخلامس��ة عش��رة أو استخدامهم 
لالش��تراك النش��ط ف��ي األعمال 
احلربي��ة بوصف��ه جرمية ح��رب في 
املنازع��ات املس��لحة الدولية وغير 
الدولية على الس��واء ، وتعد لذلك 
أن مواصل��ة تعزي��ز أعم��ال احلقوق 
املعت��رف بها ف��ي اتفاقي��ة حقوق 
حماي��ة  زي��ادة  يتطل��ب  الطف��ل 
األطفال من االشتراك في املنازعات 

املسلحة.  
ومن املالحظ أن املادة 1 من اتفاقية 
حق��وق الطف��ل حت��دد أن املقصود 
بالطف��ل، ألغراض تل��ك االتفاقية، 
هو كل إنس��ان يقل عم��ره عن 18 
س��نة ما لم يكن بلغ س��ن الرشد 
قبل ذلك مبوج��ب القانون املنطبق 
على الطف��ل ، واقتناع��اً منها بأن 
بروتوكوالً اختياري��اً لالتفاقية يرفع 
الس��ن الت��ي ميك��ن عنده��ا جتنيد 
األش��خاص في القوات املس��لحة 
واش��تراكهم في األعم��ال احلربية 
سيس��هم مس��اهمة فعال��ة في 
تنفي��ذ املب��دأ ال��ذي يقض��ي ب��أن 
تك��ون مصال��ح الطف��ل الفضلى 
اعتب��اراً أولياً في جمي��ع اإلجراءات 
التي تتعل��ق باألطفال ، كما ان من 
املالحظ أن املؤمتر الدولي الس��ادس 
والعشرين للصليب األحمر والهالل 
األحم��ر املعق��ود في كان��ون األول/

ديس��مبر 1995 أوص��ى ف��ي جملة 

أمور ب��أن تتخذ أط��راف النزاع كل 
اخلط��وات املمكن��ة لضم��ان عدم 
اش��تراك األطفال دون سن الثامنة 

عشرة في األعمال احلربية.  
 وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة 
العم��ل الدولي��ة رقم 182 بش��أن 
حظر أسوأ أش��كال عمل األطفال 
واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، 
باإلجم��اع في حزيران / يونيه 1999، 
وه��ي االتفاقية الت��ي حتظر، ضمن 
جملة أم��ور، التجنيد القس��ري أو 
الس��تخدامهم  لألطفال  اإلجباري 
في املنازعات املسلحة، وتدين ببالغ 
القل��ق جتني��د األطف��ال وتدريبهم 
واس��تخدامهم داخ��ل وعبر احلدود 
الوطني��ة في األعم��ال احلربية من 
املتميزة  جانب اجملموعات املسلحة 
عن الق��وات املس��لحة للدولة، وإذ 
تعترف مبسؤولية القائمني بتجنيد 
واس��تعمالهم  وتدريبهم  األطفال 

في هذا الصدد.      

إن الهجمة اإلرهابية 
التي تعرّض لها 
العراق وما خلفته 
من قتل وتهجير 
وتخريب وارتكاب 
أبشع االنتهاكات 
الجسيمة دفعت 
جميع فئات الشعب 
للتطوع لدرء هذا 
الخطر والدفاع عن 
البلد

اطفال داعش "ارشيف"

حريص على تنفيذ التزاماته الدولية

العراق يبحث مع فريق أممي منع
إشراك األطفال في النزاعات المسلحة
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محليات 4

بغداد  - الصباح الجديد:

أعلن��ت وزارة الصناعة واملعادن، 
حصول موافق��ة مجلس الوزراء 
وزارة  ش��ركات  ش��مول  عل��ى 
الصناعة واملعادن املنتجة والتي 
حتقق قيمة مضاف��ة التقل عن 
)%25( بق��رار مجلس الوزراء رقم 

)23( لسنة 2018. 
اإلع��ام  مرك��ز  مدي��ر  وأك��د 
والعاق��ات العام��ة ف��ي الوزارة 
عبدالواح��د علوان الش��مري أن 
شمول ش��ركات وزارة الصناعة 
املذك��ور جاء  بالق��رار  واملع��ادن 
نتاجا للجهود واملساعي الدؤوبة 
الت��ي يبذله��ا وزي��ر الصناع��ة 
واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني وفي إطار سلس��لة 
الصناع��ة  لتطوي��ر  إجنازات��ه 
العراقية وجعلها رافدا أساسيا 

القتصاد الباد .
واش��ار الش��مري إلى أن شمول 
ش��ركات ال��وزارة عل��ى تأجي��ل 
اس��تيفاء الرس��وم الكمركي��ة 
للس��لع والبضائ��ع املس��توردة 
سيش��كل دافعا مهما وضروريا 
الوزارة على  لتشجيع ش��ركات 
التعاقدي��ة  التزاماته��ا  تنفي��ذ 
م��ن  احمللي��ة  احلاج��ة  وتلبي��ة 
التي  الوطنية  املنتج��ات  جميع 
تنتجه��ا والتي تص��ل إلى أكثر 
و  محلي��ا  منتج��ا   )270( م��ن 
وحافزا  دوائيا  )360( مستحضرا 
ملضاعفة طاقاته��ا ورفع كفاءة 
ومؤش��راتها  اإلنتاج��ي  أدائه��ا 

املالية. 
وشدد الش��مري على أن الوزارة 
وزيره��ا  وخط��ط  وبجه��ود 
السوداني تسير بخطى واضحة 
وس��ليمة باجتاه النهوض بواقع 

وإع��ادة  الصناع��ي  ش��ركاتها 
وحل��ن  احملل��ي  باإلنت��اج  الثق��ة 
بل��وغ األه��داف املنش��ودة ف��ي 
بن��اء صناعة عراقية منافس��ة 

تضاهي مثياتها في املنطقة .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
الش��ركة العام��ة للصناع��ات 
الهيدروليكي��ة احدى ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن وضع 
خطة عم��ل محكم��ة لتنفيذ 
اعم��ام االمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء واملتضم��ن حصر جتهيز 

وزارات ومؤسسات الدولة كافة 
بكابس��ات  احملافظات  ومجالس 
النفايات املنتجة لدى الش��ركة 

املذكورة . 
وقال مدير عام الشركة املهندس 
حي��در ناصر ظاهر ف��ي تصريح 
خ��اص للمرك��ز االعام��ي ف��ي 
ال��وزارة بأن اصدار ه��ذا االعمام 
جاء بجهود ومتابعة مباشرة من 
قبل الوزي��ر وبعد زيارات ولقاءات 
مع الس��يدة امينة بغداد وعدد 
من السادة املسؤولن في امانة 

بغ��داد ودوائ��ر البلدي��ة والذي��ن 
اب��دوا بدورهم الدع��م املطلوب 
واالستجابة السريعة ، مفصحا 
عن وضع خط��ة عمل محكمة 
الطلب��ات  ومدروس��ة لتس��لم 
واملواصفات  بالطاقات  للصعود 
لاعم��ام  وفق��ا  النوعي��ة 
الص��ادر ولتلبية طلب��ات ورغبة 
املعنية  املس��تهلك من اجلهات 
، الفت��ا ف��ي الوقت ذات��ه الى ان 
متتلك خطا متكاما  الش��ركة 
النفاي��ات  كابس��ات  لتصني��ع 

وخب��رات وامكانيات عالية بهذا 
اجمل��ال كونها مختص��ة وعريقة 
في مج��ال تصني��ع املنظومات 
الهيدروليكي��ة جلمي��ع املعدات 
وااللي��ات التخصصي��ة ، مبديا 
االمكاني��ة واالس��تعداد لتلبية 
بالكمي��ات  احمللي��ة  احلاج��ة 

واملواصفات املطلوبة .
واكد املدير العام حرص شركته 
اس��تقطاب  عل��ى  وعزمه��ا 
ش��ركات عاملية رصينة لتطوير 
امكانياتها وخطوطها االنتاجية 

ورف��ع طاقاته��ا وتقلي��ل كلف 
االنت��اج وخلق منتج��ات جديدة 
، مش��يرا الى ان لدى الش��ركة 
بح��دود )25( فرصة اس��تثمارية 
مت احالة قسم منها وقسم اخر 
في ط��ور اعداد دراس��ات اجلدوى 
واخر في طور اكم��ال االجراءات 
على وفق القانون ، مش��ددا في 
الوق��ت ذاته بانه في حال اكمال 
واالس��تثمار  الش��راكة  عق��ود 
اخملطط لها ستكون هناك قفزة 
نوعية في عمل وانتاج الشركة.

تجهيز الوزارات ومجالس المحافظات بكابسات النفايات المحلية 

شمول شركات وزارة الصناعة بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للمواد األولية 

يشكل شمول 
شركات وزارة 

الصناعة على تأجيل 
استيفاء الرسوم 
الكمركية للسلع 

والبضائع المستوردة 
دافعا مهما 

وضروريا لتشجيعها 
على تنفيذ التزاماتها 

التعاقدية

جانب من االجتماع
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تعاون أكاديمي بين 
جامعتي المستنصرية 

وتشيبا اليابانية 
بغداد - الصباح الجديد:

وقع رئي��س اجلامعة املس��تنصرية الدكتور صادق 
محمد الهماش مع رئيس جامعة تشيبا اليابانية 
مذكرة تفاهم تضمنت التعاون في اجملال االكادميي 
وتبادل اخلبرات واقامة املؤمت��رات والندوات الدولية 
به��دف االط��اع عل��ى اخ��ر التط��ورات العلمية 
والثقافية . وحضر توقيع مذكرة التفاهم السفير 
اليابان��ي في العراق فوميو اي��واي والقائم بأعمال 

السفارة العراقية في اليابان .
يذك��ر ان وفد اجلامع��ة املس��تنصرية ضم رئيس 
للش��ؤون  اجلامع��ة  رئي��س  ومس��اعد  اجلامع��ة 
العلمية االستاذ مساعد الدكتور كاظم املاجدي 
واألس��تاذ الدكت��ور فأئز آن الش��رع كلي��ة االداب 
واملدرس الدكتور عاء فاضل العامري رئيس قسم 

التاريخ .

سيارات باآلجل لألرامل 
من موظفات التجارة 

تطوير مهارات الخريج 
الجامعي لالنخراط في 

سوق العمل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات عن منح 
االرام��ل من موظفاته��ا امكانية اقتناء س��يارات 
حديثة نوع اكس��نت وسنتافيا ومن دون فوائد من 
السيارات املسوقة للشركة اضاقة الى تكرميهم 
بهداي��ا عيني��ة وذل��ك عل��ى هام��ش احتفالي��ة 
الش��ركة مبناس��بة عيد املرأة وحرصها على دعم 

هذه الشريحة من النساء.
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس احمد ياسن 
ان احتفال الشركة بهذه املناسبة جاءت في اطار 
سعي الشركة لتعزيز وترس��يخ دور املرأة الشرك 
احلقيق��ي للرجل لبناء مجتم��ع متحضر وتثمينا 

واعتزازا ملواقفها االيجابية واالنسانية الفاعلة .

بغداد - الصباح الجديد:
اطلع مديرعام دائرة التدريب املهني في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية املهندس صادق خزعل ابراهيم 
عل��ى اداء املنخرطن في ال��دورات التدريبية املهنية 
والتعليمية املقام��ة للباحثن عن العمل في مركز 

الوزيرية للتدريب املهني. 
وب��ن املدير العام خال لقائ��ه باملتدربن ان البطالة 
تأتي لعدة أس��باب، أهمها التغيير املستمر احلاصل 
ف��ي قطاع��ات األعم��ال، كم��ا أن هن��اك وظائف ال 
حتتاج إل��ى الش��هادة اجلامعية بق��در حاجتها إلى 
اخلبرة واملهارة املطلوبة الن س��وق العمل يحتاج الى 
املهارات، الفتا الى ان هناك طلبة يحملون شهادات 
جامعي��ة ف��ي تخصص��ات معينة وه��م مبدعون 
ولديه��م مهارات هائلة في مج��االت أخرى كبرامج 
وغيره��ا  اإللكتروني��ة  والتطبيق��ات  الكمبيوت��ر 
من اجمل��االت التي أصبح��ت املؤسس��ات وقطاعات 
األعمال حتتاجها بش��كل كبير. واضاف املدير العام 
ان هناك حاجة إلى استكش��اف املهارات اإلبداعية 
ل��دى اخلريج اجلامعي م��ا يدفع ال��وزارة الى صقلها 
بالتدري��ب وتطويره��ا أكادميياً ، داعي��ا اخلريجن الى 
املش��اركة في دورة املهارات احلياتية التي تُعد احدى 
الدورات الريادية التي تساعد على تقومي السلوكيات 
والقدرات االجتماعية واالدراكية مبا يس��هم في حل 
املش��كات كما انه يصلح تطبيقه��ا في اي مكان 

وزمان. 
واش��ار املدي��ر العام الى أن س��وق العمل أصبح اآلن 
ال يعتمد على ش��هادة اخلريج فقط بل يعتمد على 
اخلب��رة الكافية الت��ي تعطيه أولوي��ة اإللتحاق في 
الس��وق بأس��رع وقت ، كما يجب معرفة متطلباته 
جي��داً لتحديد م��ا يجب فعله في تنمي��ة القدرات 
العلمي��ة والعملي��ة مبا يتناس��ب م��ع الطموحات 
املس��تقبلية ف��ي عال��م الوظائف املتنوع��ة . وفي 
نهاي��ة اللق��اء اوض��ح املدي��ر الع��ام ان الهدف من 
الدورات ه��و متكن املتدربن من الباحثن عن العمل 
من إنشاء املشاريع الصغيرة في مجال املهن واحلرف 
والصناع��ات اليدوي��ة من خال تق��دمي متويل تنموي 
لها عن طريق ش��مولهم بالقروض الصغيرة وتوفير 
املقومات التي تس��مح لها بالنمو والتوّس��ع لدعم 

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية في البلد.  
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بغداد - الصباح الجديد:

وتكنولوجيا  الش��بكات  قام قسم 
للش��ركة  التاب��ع  املعلوم��ات 
العام��ة خلدمات الش��بكة الدولية 
للمعلومات إحدى تش��كيات وزارة 
اإلتصاالت بإطاق حملة لتس��جيل 
أب��راج جتهي��ز خدم��ة األنترنت في 
إقلي��م  ع��دا  واحملافظ��ات  بغ��داد 
كردس��تان وته��دف ه��ذه اخلط��وة 
لتنظيم عمل قطاع األنترنت واحلد 
من إنتش��ار األبراج العشوائية ومن 
أجل تقليل اخملاطر البيئية وحتس��ن 

جودة اخلدمات .
م��ن جانب��ه أك��د املهن��دس مثنى 
محسن ذياب مدير قسم الشبكات 
أن عدد األبراج التي مت تسجيلها بلغ 
)2421( برجا ف��ي عموم محافظات 
الع��راق ، مضيف��ا أن هن��اك إقباال 
مس��تمرا ومتزايدا من قبل أصحاب 

األب��راج للتس��جيل ف��ي ش��ركتنا 
وبش��كل أصولي ، مبينا أنه سيتم 
منحه��م ش��هادات تعفيه��م من 
املساءلة القانونية وذلك التباعهم 
السياقات اإلدارية والتنظيمية التي 
أصدرتها الش��ركة العامة خلدمات 

الشبكة الدولية للمعلومات .
م��ن جانب أخر مت اإلنتهاء من أعمال 
تأهي��ل بناية قس��م أنترن��ت األنبار 
وخ��ال فترة وجي��زة لم تس��تغرق 
ش��هرين ، حي��ث تعرض��ت البناية 
للتدمي��ر من قبل عصاب��ات داعش 

اإلجرامية .
وفي س��ياق متصل أك��د عاء جبار 
مدير قسم أنترنت األنبار إستكمال 
أعمال مد الكابل الضوئي ملش��روع 
شبكة scis مسار )رمادي - فلوجة 
( و ) فلوج��ة - بغ��داد ( حيث بلغت 
نسبة إجناز املسارين %95 ، موضحا 
أنه س��يتم نصب األجهزة واملعدات 
اخلاصة باملش��روع في بناية القسم 

اخلط��وات  ه��ذه  وتأت��ي   ، اجلدي��دة 
تنفي��ذا« لتوجيهات وزير اإلتصاالت 
الراش��د بض��رورة  حس��ن كاظ��م 
إعادة خدم��ات األنترنت للمواطنن 
واملؤسس��ات احلكومي��ة في جميع 

املناطق احملررة من دنس اإلرهاب . 
مديري��ة  متكن��ت  جانبه��ا  م��ن 
إتص���االت كرباء من إع��ادة تأهيل 
العمومي��ة  الهوات��ف  كابين���ات 
القدمي���ة وذل���ك بالتنس��يق م��ع 
األمان��ة العامة للعتبة العباس��ية 
، اذ تكفل��ت العتب��ة بعملية صبغ 
الكابينات ف�ي ال�ورش التابعة لها 
وتقدميها مبا يتناس��ب مع اخلدمات 
الت��ي توفره��ا الش��ركة العام���ة 
لإلتص�االت وال�ذي يلي�ق بسمع�ة 

مدين�ة كرب�اء.
م��ن جان��ب أخ��ر قام��ت مديري��ة 
إتصاالت باب��ل بتجهيز مايقرب من 
) 3300 ( ش��ريحة السلكي وتهيئة 
) 250( جه��ازا مكتبيا و)100( جهاز 

محمول جاهزة للبيع وذلك لإلقبال 
الكبير من قبل املواطنن على طلب 
االش��تراك باخلدم��ات الاس��لكية 
إتص��االت  مديري��ة  توفره��ا  الت��ي 
باب��ل من خال منظوم��ة الهواتف 

الاسلكية.
وفي س��ياق متص��ل أجن��زت الفرق 
الفنية في مجم��ع إتصاالت عفك 
الديوانية  التاب��ع ملديرية إتص��االت 
صيان��ة كابل رئيس��ي س��عة 100 
مش��ترك وإصاح 12 كابينة وإعادة 
جميع اخلدمات الهاتفية املقطوعة 

بشكل كامل . 
كم��ا أصلحت امل��اكات الفنية في 
إتص��االت الش��نافية كابل س��عة 
10 مش��تركن وتبديل التقاس��يم 
التالف��ة ، فيما تس��تمر الش��ركة 
العام��ة لإلتصاالت بتق��دمي أفضل 
للمواطن��ن  اخلدم��ات  وأحس��ن 
واملؤسس��ات احلكومي��ة في عموم 

احملافظات العراقية .

تقرير

تسجيل األبراج المجهزة لخدمة اإلنترنت في بغداد والمحافظات 
إعادة الخدمات الهاتفية في كربالء والديوانية والالسلكي في بابل

ابراج االنترنت

بغداد - الصباح الجديد:
برعاية غرفة جتارة بغداد وحتت شعار 
)هزمن��ا اإلره��اب وبدأن��ا باإلعم��ار( 
عق��د امللتقى االقتص��ادي العراقي 

اإليراني.
واكد جعف��ر احلمدان��ي رئيس احتاد 
الغ��رف التجاري��ة العراقي��ة رئيس 
غرفة جت��ارة بغداد ف��ي كلمة له ان 
مش��اركة الوفد االقتصادي االيراني 
برئاسة النائب االول للرئيس االيراني 
اسحاق جهانغيري وعدد من اعضاء 
مجل��س الن��واب ورج��ال االعم��ال 
االيرانين تدل عل��ى عمق العاقات 

الثنائية بن البلدين اجلارين .
واش��ار احلمداني الى ان العراق بعد 
االنتص��ار الكبي��ر عل��ى داع��ش مير 
مبرحل��ة البناء واالعمار ، اذ ش��هدت 
االش��هر املاضية زي��ارة اعداد كبيرة 
م��ن الوف��ود للبح��ث ع��ن الفرص 
االس��تثمارية في العراق ، مؤكدا ان 
الوف��د االيراني الزائر يع��د من اكبر 
تلك الوفود التاح��ة الفرصة لتعزيز 

الشراكة بن البلدين الصديقن .
العاق��ات  ان  احلمدان��ي  وش��دد 
التجارية بن العراق وايران ش��هدت 

تط��ورا كبي��را حي��ث بل��غ مجموع 
الصادرات العام املاضي اكثر من 12 
ملي��ار دوالر وان االقتص��اد العراقي 
وتقلي��ل  االس��تثمار  نح��و  يتج��ه 
االس��تيراد والفرص��ة متاح��ة امام 
االيرانية  والش��ركات  االعمال  رجال 
لاس��تثمار ف��ي اجمل��االت الزراعي��ة 

والصناعية والتجارية .
م��ن جهت��ه نقل املهندس حس��ن 
شافعي رئيس احتاد الغرف التجارية 
االيرانية في كلم��ة له التهاني الى 
الش��عب العراقي باالنتصارات التي 

حتققت بعد دحر داعش وقوى الظام 
، مؤكدا ان تواجد هذا الوفد الكبير 
في بغ��داد تأتي لتعمي��ق العاقات 
الثنائية وتعزي��ز العاقات التجارية 
واالقتصادية ، مشيرا الى ان استقرار 
الوض��ع االمني في الع��راق وتطابق 
وجه��ات النظ��ر السياس��ية ب��ن 
البلدين تخلق فرصا كبيرة لتعميق 
وتوثيق العاقات بن البلدين اجلارين 
مس��تعرضا امكاني��ات الش��ركات 
االيرانية في تق��دمي اخلبرات والدعم 

في مجال االعمار والبناء .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط واملتابعة 
ف��ي وزارة التجارة ع��ن الغاء 52 
وكال��ة غذائي��ة وطح��ن خال 
خملالفته��م  املاض��ي   ماي��س 

للضوابط والتعليمات.
دائ��رة  ع��ام  مدي��ر  واوضح��ت 
ابته��ال  واملتابع��ة  التخطي��ط 
هاشم صابط بان دائرتها قامت 
وخ��ال الش��هر ذات��ه بتدوير 64 
وكال��ة وتس��جيل 24288 طفا 
حدي��ث الوالدة وتس��جيل جديد 
34338 فردا وبل��غ عدد احملجوبن  
683300 فرد وشطب 56636 فردا 
بس��بب  التموينية  البطاقة  من 

الوفاة او السفراواسباب اخرى .
وشددت ان على الدوائر احلكوميه 
العاق��ة  ذات  احلكومي��ة  وغي��ر 
واملواطنن كاف��ه بضرورة االباغ 
ع��ن ح��االت الوف��اة او الس��فر 
ليتس��نى للدائرة ش��طبهم من 
حس��ب  التمويني��ة  البطاق��ة 
املعمول  والتعليم��ات  الضوابط 
بها في ال��وزارة للحد من حاالت 
التاع��ب الت��ي قد حتص��ل بهذا 

اخلص��وص واحلف��اظ عل��ى املال 
العام .

على صعيد اخر اعلنت الشركة 
العامة لتجارة احلب��وب في وزارة 
اس��تمرارها جتهيز  التجارة ع��ن 
واحلكومي��ة  االهلي��ة  املطاح��ن 
باحلنطة احمللية واملستوردة لدعم 

البطاقة التموينية .
وق��ال مدير عام الش��ركة نعيم 
العاملة  ان املاكات  املكصوصي 
فرع شركته في محافظة البصرة 
تواص��ل جتهيز املطاح��ن االهلية 
واحلكومية في احملافظة باحلنطة 
احمللي��ة واالميركي��ة املس��توردة 
حلصة شهر كانون الثاني املاضي 
ومبع��دل جتهي��ز يومي بل��غ نحو 

1281 طنا وبنسبة  % 62 .
واض��اف املدير الع��ام ان املاكات 
اخملتصة ف��ي مجمع حبوب الدور 
التابع لفرع الش��ركة في صاح 
بتجهي��ز  كذل��ك  ق��ام  الدي��ن  
املطاح��ن االهلي��ة باحلنطة في 
احملافظ��ة وذل��ك حلص��ة ش��هر 
شباط املاضي ، اذ بلغت الكميات 
اجملهزة  1673 طنا لدعم البطاقة 

التموينية.
من جانب اخر اش��ار املدير العام 
ال��ى ان جلنة م��ن مكتب املفتش 
زارت  التج��ارة  وزارة  ف��ي  الع��ام 
لغ��رض  العطيفي��ة  صومع��ة 
متابعة سير عمل املوقع واالطاع 
على الكمي��ات املتبقية من الرز 
ومتابعة عم��ل الوحدات التابعة 

للموقع .
م��ن جانبه��ا اعلن��ت الش��ركة 
الغذائية  امل��واد  العامة لتج��ارة 
ف��ي وزارة التج��ارة ع��ن جتهيزها 
مخيم��ات اجلدع��ة والنمرود في 
محافظة املوصل مبادتي الس��كر 
وزي��ت الطع��ام ضم��ن احلص��ة 

التموينية.
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس قاسم حمود ان املاكات 
العاملة في مجم��ع مخازن بازوايا 
جهزت مخيم��ات اجلدعة والنمرود 
باملفردات  املوص��ل  في محافظ��ة 
الغذائية اذ بلغت الكميات اجملهزة 
من مادة زيت الطعام )130( كارتونا 
، كما بلغت الكمي��ات اجملهزة من 

مادة السكر )104( اكياس .

غرفة تجارة بغداد ترعى الملتقى 
االقتصادي العراقي - اإليراني  

إلغاء 52 وكالة غذائية وطحين 
لمخالفتهم الضوابط والتعليمات

بغداد - الصباح الجديد:
الدارة  العام��ة  الش��ركة  عق��دت 
موس��عاً  اجتماعاً  اخل��اص  النق��ل 
مع قيادة عمليات بغداد ملناقش��ة 
خط��ة تنفي��ذ املرحل��ة الثالثة من 

ال��ذي  اجلماع��ي  النق��ل  مش��روع 
أس��تأنفته الش��ركة اواخ��ر العام 
املاضي والذي حق��ق نتائج إيجابية 
كبيرة على جمي��ع األصعدة منها 

األمني واالقتصادي.

وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
قيس امليال��ي ان هذه اخلطوة جاءت 
انس��جاماً مع توجيهات وزير النقل 
كاظم فنجان احلمامي ، مشيراً الى 
ان احلضور ناقش��وا امكانية تنفيذ 

املرحلة الثالثة من مش��روع النقل 
اجلماع��ي وايجابياته واهم العوائق 

امام تنفيذه،
م��ن جانية اكد قائد عمليات بغداد 
الفريق الركن عب��د اجلليل الربيعي 

عرضه مشروع النقل اجلماعي على 
رئيس الوزراء في وقت سابق وأجاب 
وتأيي��ده  علي��ه  باملوافق��ة  دولت��ه 
للمش��روع ، مش��ددا عل��ى أهمية 
تذليل املعوقات امام عمل الشركة 

وتقدمي جميع ان��واع الدعم لها في 
س��بيل تنفي��ذ خططه��ا البن��اءة 
م��ن أجل تعزيز أم��ن املرائب ومفارز 
الش��ركة وماكاتها املنتش��رة في 

عموم العراق .

النقل تناقش مقررات اجتماعات اللجنة العراقية ـ اإليرانية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

بات��ت الق��وات التركي��ة والفصائل 
الس��ورية املوالي��ة له��ا عل��ى بعد 
أربع��ة كيلومترات من مدينة عفرين 
في ش��مال س��وريا وس��ط استمرار 
للمع��ارك العنيف��ة م��ع املقاتل��ن 
األكراد، وفق ما أفاد املرصد الس��وري 

حلقوق اإلنسان.
ويأت��ي ذلك غ��داة تصري��ح للرئيس 
الترك��ي رجب طيب أردوغان قال فيه 
إن قوات��ه تس��تطيع أن تدخ��ل »في 
أي حلظ��ة« مدين��ة عفري��ن في اطار 
الهجوم الذي تش��نه أنقرة وفصائل 
سورية موالية لها منذ نحو شهرين 

ضد املنطقة ذات الغالبية الكردية.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد 
الرحمن امس السبت لوكالة فرانس 
برس »باتت القوات التركية على بعد 

أربع��ة كيلومترات من مدينة عفرين 
من اجلهة الش��مال الشرقية، حيث 
تدور مع��ارك عنيفة يرافقها قصف 

جوي ومدفعي«.
وأوضح أن »معارك عنيفة تدور على 
جبه��ات أخرى ف��ي محاولة من قبل 
الق��وات التركي��ة والفصائل حتقيق 
املزيد م��ن التقدم به��دف محاصرة 

املدينة«.
وكانت القوات التركية حققت تقدماً 
ملحوظاً اخلميس املاضي بسيطرتها 
على بل��دة جنديرس االس��تراتيجية 

في جنوب غرب عفرين.
وتع��د جندي��رس أكبر بل��دة متكنت 
م��ن  وحلفاؤه��ا  التركي��ة  الق��وات 
السيطرة عليها في منطقة عفرين 
من��ذ بدئه��ا ف��ي 20 كان��ون الثاني 
عملية »غصن الزيت��ون« التي تقول 
انها تستهدف املقاتلن األكراد الذين 

تصنفهم أنقرة ب�«االرهابين«.
وغ��داة س��يطرة الق��وات التركي��ة 

على جنديرس، ق��ال أردوغان »هدفنا 
اآلن ه��و )مدينة( عفري��ن ، ومنذ اآلن 
باتت عفري��ن محاصرة. ميكننا دخول 

عفرين في اي حلظة«.
وأش��ار عب��د الرحمن إل��ى »مخاوف 
كبي��رة« ل��دى املدني��ن ف��ي مدينة 
عفرين، التي ليس لديها سوى معبر 
واحد يؤدي إلى مناطق سيطرة قوات 

النظام في شمال حلب.
ودف��ع الهج��وم الترك��ي من��ذ نحو 
للن��زوح  األش��خاص  آالف  ش��هرين 
خصوص��اً من املنطق��ة القريبة من 
احلدود، وتوجه ج��زء كبير منهم إلى 
مدين��ة عفري��ن، وآخ��رون جل��أوا إلى 
مناطق محاذية حتت س��يطرة قوات 

النظام.
ويتص��دى املقاتل��ون األك��راد الذي��ن 
أثبت��وا فعالي��ة في قت��ال تنظيم » 
داعش« ، للهجوم التركي لكنها املرة 
األولى الت��ي يتعرضون فيها لعملية 
الش��كل  بهذا  واس��عة  عس��كرية 

يتخللها قصف جوي.
وطل��ب األك��راد م��ن ق��وات النظام 
الس��وري التدخل، وبع��د مفاوضات 
دخلت في 20 ش��باط قوات محدودة 
تابعة للنظام انتشرت على جبهات 
القص��ف  م��ن  تس��لم  ل��م  ع��دة، 

التركي.
وأعلن��ت قوات س��وريا الدميوقراطية 
االثنن املاضي عزمها نقل 1700 من 
مقاتليه��ا من املعارك ض��د تنظيم 
»داعش« في شرق البالد إلى منطقة 

عفرين.
ووثق املرصد مقتل أكثر من 200 مدني 
جراء الهج��وم التركي على منطقة 
عفري��ن. وتنف��ي أنق��رة اس��تهداف 
املدنين وتق��ول إن عمليتها موجهة 
ضد مواقع وحدات حماية الش��عب 

الكردية.
كم��ا قتل أكثر من 370 مقاتالً كردياً 
ونح��و 340 عنص��راً م��ن الفصائ��ل 

املوالية لتركيا.

شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مت توقي��ف اربع��ة اش��خاص بع��د ان اقتحموا 
امس االول اجلمعة شرفة السفارة االيرانية في 
لندن بحس��ب ما افادت الش��رطة البريطانية، 
في واقعة اثارت »احتجاجا ش��ديدا« من جانب 

طهران.
وقال��ت متحدثة باس��م ش��رطة لندن بش��أن 
اربعة متظاهرين كانوا في شرفة سفارة ايران« 

في حي نايت بريدج الراقي.
واضافت املتحدث��ة »مت توقي��ف االربعة بداعي 
االض��رار بأمالك الغير ولوجودهم بش��كل غير 

قانوني في مكان دبلوماسي«.
وعبر نائب وزير اخلارجية االيراني عباس عرقجي 
»ع��ن احتج��اج اي��ران الش��ديد الى الس��فير 
البريطان��ي في طه��ران، وطلب من الش��رطة 
حماية مطلق��ة للدبلوماس��ين االيرانين في 
لندن«، بحس��ب ما افاد بهرام قاسمو املتحدث 

باسم اخلارجية االيرانية وكالة ارنا الرسمية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ت��رأس وزي��رة الداخلي��ة البريطانية، أمب��ر راد، 
اجتماع��ا للجنة الطوارئ احلكومي��ة »كوبرا«، 
ف��ي ظ��ل اس��تمرار التحقيقات ف��ي محاولة 
اغتيال اجلاس��وس الروس��ي الس��ابق سيرغي 

سكريبل وابنته يوليا.
وال ي��زال يرقد س��كريبل، 66 عام��ا، وابنته، 33 
عاما، في املستشفى، في حالة صحية حرجة، 

بعد تعرضهما لعنصر يستهدف األعصاب.
وس��عى عضو البرمل��ان البريطاني ع��ن مدينة 
سالزبيري، جون غلن، إلى طمأنة ناخبيه، قائال: 
»إن مجموعة كاملة من األدوات حتت تصرفنا«، 

حاملا نتأكد ممن يقف وراء ذلك الهجوم.
ويع��د اجتم��اع جلن��ة كوبرا ه��و الثان��ي خالل 
أس��بوع، ويأتي بعد أربعة أيام من تولي شرطة 

مكافحة اإلرهاب مسؤولية التحقيقات.
وطلب��ت وح��دة مكافحة اإلرهاب في ش��رطة 
لن��دن مس��اعدة اجليش، ف��ي »إزالة ع��دد من 
املركب��ات واألش��ياء من مكان احل��ادث«، مبا في 
ذلك س��يارات اإلس��عاف، التي قد تكون تلوثت 

وقت تقدميها املساعدة للضحايا.
وق��ال وزير الدولة لش��ؤون الدف��اع البريطاني، 
اجلي��ش عك��س  إن حض��ور  إيل��وود،  توبي��اس 
أن مث��ل ه��ذه  املوق��ف، مضيف��ا  »خط��ورة« 
االس��تجابة ستناقش مع الش��ركاء في حلف 
ش��مال األطلنطي )ناتو(، خالل القمة املرتقبة 

في متوز املقبل.
أدي��ن بكش��ف هوي��ة عم��الء مخاب��رات روس، 
يعملون س��را ف��ي أوروبا للمخاب��رات اخلارجية 

البريطانية )أم آي 6(.

توقيف اربعة اشخاص 
بعد اقتحامهم شرفة 
سفارة ايران في لندن

» كوبرا » تبحث 
تطورات محاولة اغتيال 

الجاسوس الروسي

متابعة ـ الصباح الجديد:

فجر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
والزعي��م الك��وري الش��مالي كيم 
يونغ أون الذين عرفا بتصريحاتهما 
الناري��ة لك��ن، »قنبلة« م��ن العيار 
الثقي��ل، إذ اتفق��ا عل��ى عقد قمة 

تاريخية في أيار املقبل.
ب��أن  الدول��ي  اجملتم��ع  ويأم��ل   
حتق��ق اختراًق��ا ف��ي تس��وية أزمة 
والصاروخ��ي  الن��ووي  البرنامَج��ن 
لبيونغيان��غ. وس��يأتي اللقاء األول 
بن زعيَم��ي البلدي��ن، بعدما تبادال 
ش��تائم وإهانات وتهديدات وجتريًحا 
الرئي��س  وص��ف  إذ  ش��خصًيا، 
األميركي نظيره الكوري الش��مالي 
قب��ل أش��هر بأنه »رج��ل الصاروخ« 
ب�«تدمير  و«قصير وسمن«، مهددًا 
كامل« لبيونغيانغ، فيما اعتبر كيم 
أن ترامب »مضطرب عقلًيا«، وتزامن 
ذلك م��ع تصعيد للتوتر في ش��به 
اجلزي��رة الكورية، بع��د تنفيذ كوريا 
الش��مالية جترب��ة نووية سادس��ة 
وإطالقها صواريخ باليس��تية عابرة 

للقارات، تطاول الواليات املتحدة.
وإذ س��ارع ترامب إلى قبول »رغبة« 
كيم الثالث في القمة، ش��دد نائب 
الرئي��س األميرك��ي ماي��ك بن��س، 
على أن الواليات املتح��دة لم تقّدم 
»أي تن��ازالت«، و«كثف��ت ضغوطها 
باس��تمرار« عل��ى الزعي��م الكوري 
الش��مالي، ورأى أن دعوة األخير إلى 
حوار »دليل على جناح إس��تراتيجية 

ترامب اخلاصة بعزل نظامه«. 
أما وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس 
تيلرس��ون، فنّبه إلى وجوب التمييز 
و«املفاوض��ات«،  »احملادث��ات«  ب��ن 
مش��يًدا ب�«جناح« السياس��ة التي 
نفذته��ا اخلارجي��ة إزاء بيونغيان��غ. 
وأقّر بأن »األمر شّكل مفاجأة قلياًل 
بالنس��بة الين��ا«. وزاد: »يج��ب اآلن 
االتفاق عل��ى توقيت لقائهما األول، 
وسيستغرق األمر أسابيع لتسوية 

كل األمور«.
وكان ترامب س��خر من تيلرس��ون، 
معتب��رًا أن��ه »يه��در وقت��ه« ف��ي 
محاولت��ه إج��راء ح��وار م��ع كوريا 
أميركًيا  لكن مس��ؤواًل  الشمالية. 
بّرر موافقة الرئيس على القمة بأن 
كيم الثالث هو »الشخص الوحيد 
الق��ادر عل��ى اتخاذ الق��رار في ظل 
نظام��ه االس��تبدادي«، مذك��رًا بأن 
ترام��ب »حقق س��معته في مجال 

إبرام الصفقات«. 
وكتب عل��ى موقع »تويت��ر«: »أُحرز 
العقوب��ات  لك��ن  كبي��رًا،  تقّدًم��ا 
س��تبقى إل��ى ح��ن التوص��ل إلى 

اتفاق«. لكن القمة تثير تس��اؤالت 
وش��كوًكا، إذ ي��رى فيه��ا بعضهم 
محاول��ة م��ن كي��م الثال��ث لفّك 
العزل��ة عن ب��الده ورف��ع العقوبات 
القاس��ية املفروض��ة عليه��ا، بأقل 
اخلسائر املمكنة، أي من دون التخّلي 
عن برنامَجيه الن��ووي والصاروخي، 
كم��ا فعل والده وج��ده قبل أعوام. 
كم��ا ينّبه آخ��رون إلى س��ابقة، إذ 
أن اللق��اء يجعل كي��م الثالث في 
مكان��ة الرئي��س األميرك��ي، ومينح 

حكمه شرعية دولية.
واعتب��ر دويون كي��م، وهو باحث في 
معه��د »منتدى مس��تقبل ش��به 
اجلزي��رة الكورية« مقّره س��يول، أن 
كوريا الشمالية تنفذ »حيلة تخدم 
مصاحلها« وجتعل كي��م يبدو كأنه 
»زعيم جريء لق��وة نووية طبيعية 

محبة للسالم«. 
العب��اءة  رغ��م  »عل��ى  واس��تدرك 
اخلادع��ة، يش��ّكل االتف��اق فرص��ة 
بالنس��بة إلى الوالي��ات املتحدة، إذ 
ُوضعت الكرة في ملعب واشنطن، 
وأّمنت إلدارة ترامب نافذة لالنخراط 
واختبار النظام، من خالل مفاوضات 

مباشرة«.
وف��ي نيوي��ورك، ق��ال ديبلوماس��ي 
كوري شمالي بارز لدى األمم املتحدة 
لصحيفة »واش��نطن بوس��ت«، إن 
الدع��وة التي وّجهها كي��م الثالث 

هي نتيج��ة »قرار ح��ازم ومنفتح« 
الس��الم  في  للمس��اهمة  اتخ��ذه 

واألمن في شبه اجلزيرة الكورية.
وكان ترامب سارع إلى قبول الدعوة، 
بعدم��ا أبلغ��ه إياه��ا ش��فهًيا في 
البيت األبيض مدي��ر األمن القومي 
في كوريا اجلنوبية تشونغ أوي يونغ، 
ال��ذي أطلع املس��ؤولن األميركين 
على نتائ��ج اجتماع ن��ادر أجراه مع 
كيم الثالث في بيونغيانغ قبل أيام. 
وظهر تشونغ أمام الصحافين في 
ش��كل مفاجئ، وأبلغه��م أن كيم 
»أعرب ع��ن رغبته في لق��اء ترامب 
في أسرع وقت«، مضيًفا أن الرئيس 
األميرك��ي »قال إنه س��يجتمع مع 
كيم يونغ أون بحلول أيار ، لتحقيق 

نزع دائم للسالح النووي«.
والطريف أن مس��ؤواًل كوريًا جنوبًيا 
نق��ل ع��ن كي��م الثال��ث تعه��ده 
أنه »ل��ن يوق��ظ« الرئي��س الكوري 
اجلنوبي مون ج��اي إن من نومه بعد 
اآلن، على إن��ذارات متعّلقة بإطالق 
بيونغيان��غ صواري��خ، ووص��ف مون 
اإلع��الن ع��ن القم��ة بأنه »أش��به 
مبعجزة«، لكن رئيس الوزراء الياباني 
ش��ينزو آبي أعلن »مواصلة ممارسة 
ضغوط قصوى، إلى أن تتخذ كوريا 
الش��مالية إج��راءات عملي��ة على 

طريق نزع السالح النووي«.
ش��ي  الصين��ي  الرئي��س  وح��ّض 

جينبينغ ترامب، في اتصال هاتفي، 
على إجراء »حوار بأس��رع وقت« مع 
كوريا الش��مالية، مرحًبا ب�«النيات 
اإليجابي��ة« الت��ي يبديه��ا الرئيس 
األميركي في هذا الص��دد. أما وزير 
الروسية سيرغي الفروف،  اخلارجية 
فرأى في اإلعالن عن القمة »خطوة 

في االجتاه الصحيح«.
وفاج��أ الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
ترام��ب العال��م، اخلمي��س املاضي، 
بإعالن اس��تعداده للقاء كيم يونغ 
أون، زعيم كوريا الشمالية، ما ميثل 
الدبلوماس��ية  األزمة  ف��ي  اختراًقا 
بن واشنطن وبيونغ يانغ، وقال عبر 
حس��ابه على »تويت��ر«: »كيم يونغ 
أون تكل��م عن نزع الس��الح النووي 
مع مس��ؤولي كوريا اجلنوبية وليس 
فق��ط جتمي��ده، وأيًض��ا ل��ن تقوم 
كوريا الشمالية بتجارب صاروخية 
خ��الل ه��ذه الفترة«، وأض��اف »هذا 
تق��دم كبي��ر مت إجن��ازه«، متابًعا »مت 

التخطيط للقاء«.
وجاءت تغري��دة ترامب بع��د لقائه 
مع تشونغ أيوي يونغ، رئيس مكتب 
األم��ن القومي في كوري��ا اجلنوبية. 
حي��ث أعلن يون��غ عق��ب اللقاء أن 
ترامب وافق عل��ى االجتماع بحلول 
مايو املقبل اس��تجابة لدعوة كيم، 
الرئي��س  ف��إن  لتيلرس��ون،  ووفًق��ا 
ترامب اتخذ قرار االجتماع من تلقاء 

نفس��ه، ما يعني أنه لم يستش��ر 
أحًدا، وأضاف أن��ه حتدث امس االول 
»وأجرين��ا  الرئي��س  إل��ى  اجلمع��ة 

محادثة جيدة للغاية«.
بترحيب  املرتقب��ة  القم��ة  وقوبلت 
دولي، وعبرت الصن عن »سعادتها 
الغامرة«. فيما وصفها وزير اخلارجية 
الروس��ي س��يرغي الف��روف بأنه��ا 

»خطوة في االجتاه الصحيح«.
على صعي��د آخر، كش��فت القناة 
اإلسرائيلية ال�عاشرة أن رئيس وزراء 
إس��رائيل، بنيام��ن نتنياهو، طلب 
خالل زيارته واش��نطن م��ن الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، عدم تزويد 
السعودية مبفاعل نووي لكن األخير 

رفض.
وأوضح��ت في تقرير خاص نش��رته 
ام��س االول اجلمع��ة واس��تند إلى 
أن  مطلع��ة،  مص��ادر  تصريح��ات 
ترامب لم يواف��ق على وقف العمل 
عل��ى صياغ��ة اتفاق مناس��ب بن 
الواليات املتحدة والس��عودية قائال 
لنتنياهو إنه، في حال رفض أمريكا 
تصدي��ر مفاع��ل ن��ووي للمملكة، 
هذه املهمة س��تقوم بها روس��يا أو 
الصن. وكانت السعودية قد أعلنت 
في األش��هر األخيرة ع��ن خططها 
إلط��الق برنامج خاص س��يتيح لها 
تلبي��ة احتياجات البالد إلى الطاقة 
النووية بقدراتها الذاتية وسيمكن 

من إنشاء 17 مفاعال. 
وأش��ارت القن��اة ال�عاش��رة إلى أن 
نتنياهو طلب أيضا من ترامب، خالل 
لقائهم��ا ال��ذي جرى ي��وم 5 مارس، 
اإلص��رار، ح��ال موافقة واش��نطن 
النهائي��ة عل��ى بن��اء املفاع��ل في 
الس��عودية، على منع اململكة من 
عبر  بنفس��ها  اليورانيوم  تخصيب 
وضع شرط مناسب مسبوق لتمرير 

الصفقات.
وحسب التقرير فإن ترامب لم يقدم 
أي رد على هذا الطلب، لكن الطرفن 
وافقا على مواصلة املشاورات حول 

هذا املوضوع.
ومن اجلدير بالذكر في هذا الس��ياق 
أن الس��عودية تطالب مبنحها احلق 
في تخصي��ب اليوراني��وم ووضعت 
ه��ذا املبدأ ش��رطا أمام الش��ركات 
األمريكية، التي تريد إبرام الصفقات 
اخلاص��ة ببن��اء املفاع��ل النووي في 
قيمته��ا  تص��ل  والت��ي  اململك��ة 
التس��ريبات  حس��ب  اإلجمالي��ة، 
اإلعالمي��ة، عش��رات امللي��ارات من 

الدوالرات.
ويأت��ي هذا التطور عل��ى الرغم من 
الس��عودية  بن  امللموس  التق��ارب 
وإسرائيل، الدولتان اللتان ال عالقات 
خلفي��ة  عل��ى  بينهم��ا،  رس��مية 
وح��دة مواقف البلدي��ن من قضية 

»التهديد اإليراني

الصباح الجديد ـ وكاالت:

واملغترب��ن  اخلارجي��ة  وزارة  أدان��ت 
املس��توطنن  نص��ب  الفلس��طينية، 
خياما ف��ي س��احة احل��رم اإلبراهيمي 
الش��ريف ف��ي مدين��ة اخللي��ل جنوب 
فيم��ا   احملتل��ة،  الغربي��ة  الضف��ة 
تصاعدت حّدة الس��جال بن السلطة 
الفلس��طينية وحركة »حماس« على 
خلفية الدع��وة اللتئام اجمللس الوطني 

نهاية الشهر املقبل. 
وقال��ت اخلارجية ،في بي��ان امس االول 
اجلمعة ،إن ه��ذا العمل تصعيد خطير 
وغير مس��بوق ف��ي ممارس��ات االحتالل 
االستعمارية التوس��عية الهادفة إلى 
تهوي��د احل��رم اإلبراهيم��ي ومحيط��ه 

والبلدة القدمية في خليل الرحمن.
وأضافت أن هذه اخلطوة االس��تيطانية 
التهويدي��ة تأت��ى ف��ي إط��ار إج��راءات 
وتدابي��ر االحتالل الهادف��ة إلى ارتكاب 
أوسع عملية تهجير سرية للمواطنن 
الفلس��طينين م��ن البل��دة القدمية ، 
واس��تمرارا لعمليات التضييق احلياتي 
الش��امل عليهم اقتصادي��ا وتعليميا 
ودينيا ، حيث صعدت سلطات االحتالل 
مؤخرا م��ن محاوالتها ملنع املصلن من 
الوصول إلى احلرم اإلبراهيمي الشريف 

، إضافة إلى منع األذان فيه.
وكشف مس��ؤولون فلس��طينيون، أن 
الس��بب احلقيقي وراء عقد اجمللس »هو 
انتخاب جلن��ة تنفيذية جديدة ملنظمة 
اللجن��ة  ش��ارفت  بعدم��ا  التحري��ر، 
احلالية على فق��دان النصاب القانوني 

النعقادها اثر وفاة ومرض وش��يخوخة 
عدد من أعضائها«.

وأوضح أحد مساعدي الرئيس محمود 
عباس )أبو م��ازن( أّن وفاة عضو اللجنة 
غسان الشكعة الشهر املاضي، وإصابة 
العضوي��ن محمد زهدي النشاش��يبي 
بأم��راض الش��يخوخة الت��ي أقعدت��ه 
عن احلركة، وعب��د الرحيم ملوح مبرض 
عصبي جعله غير قادر على املش��اركة 
ف��ي االجتماع��ات الدورية، ه��دد جدياً 
اكتمال النص��اب القانوني ألي اجتماع 
مقبل«، مش��يراً إلى أنه في حال تغيب 
عض��و واح��د ع��ن أي اجتم��اع مقبل، 
ألي س��بب كان، فان االجتم��اع »يفقد 

النصاب القانوني«. 
الوطن��ي  اجملل��س  رئي��س  وكان 
الفلس��طيني س��ليم الزعن��ون أعلن 

الشروع في التحضيرات الالزمة لعقد 
اجمللس الوطني في 30 الشهر املقبل. 

املقبل��ة  ال��دورة  إن  وق��ال مس��ؤولون 
للمجل��س ستش��هد انتخ��اب قي��ادة 
جدي��دة للمنظمة، من بينهم عدد من 
أعضاء اللجن��ة املركزية حلركة »فتح« 
والذين سيخلف أحدهم الرئيس عباس 
مس��تقبالً، أو في حالة شغور منصب 
الرئاس��ة ألي س��بب كان، وم��ن املؤكد 
أيضاً استبدال عدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية بأعضاء جدد من مستقلن 
وممثل��ي فصائل. ومن أب��رز الوجوه التي 
س��تغادر قي��ادة املنظم��ة ف��ي الدورة 
املقبل��ة للمجلس الوطني ياس��ر عبد 
ربه الذي احتل، حت��ى وقت قريب، ثاني 
أه��م منصب ف��ي املنظم��ة وهو أمن 

السر.

وتوقف عبد رب��ه عن حضور اجتماعات 
اللجنة منذ سنتن على خلفية خالفات 
مع عباس ال��ذي أبعده عن منصبه في 
اللجن��ة، واس��تبدله بالدكت��ور صائب 
عريق��ات، واعُتبر تعين عريق��ات أميناً 
للس��ر في اللجن��ة التنفيذية مقدمة 
لتكريس��ه خليفة لعباس. لكن إصابة 
عريق��ات مبرض رئ��وي اس��تدعى إجراء 
عملي��ة زراع��ة رئة له، قل��ل من فرصه 
لهذا املوقع، ومن أبرز الوجوه املرش��حة 
خلالف��ة عباس في التش��كيلة اجلديدة 
املرتقب��ة، أعض��اء اللجن��ة املركزية ل� 
»فتح«: جبريل رجوب ومحمود العالول 

والدكتور محمد إشتية.
ومن الش��خصيات التي ستغادر أيضاً 
محم��د زهدي النشاش��يبي البالغ من 
العم��ر حوالى 90 س��نة، وأحمد قريع، 

وزكريا اآلغا وعلي اسحق وعبد الرحيم 
ملوح وغيرهم، وأعلن سليم الزعنون أن 
اجمللس الوطني سيعقد بشكله القدمي، 
بعدما فش��ل االتفاق ملشاركة حركتي 
»حماس« و »اجلهاد اإلس��المي«، واعتبر 
عضو املكتب السياس��ي ل� »حماس« 
عزت الرش��ق، أّن دع��وة اجمللس الوطني 
لالنعقاد بتش��كيلته احلالي��ة من دون 
مشاركة »حماس« و«اجلهاد«، »تكريس 
حلال��ة االنفراد وضربة جله��ود املصاحلة 
وتكريس لالنقسام«. وأضاف في تغريدة 
عل��ى صفحته ف��ي موقع »تويت��ر«، أّن 
ه��ذه اخلطوة »جت��اوز لنتائ��ج ومقررات 
اللجن��ة التحضيري��ة للمنظم��ة في 
بيروت، ومن ش��أنها إعادة إنتاج مجلس 
هزيل فاقد للش��رعية«. وأش��ار إلى أّن 
اخلط��وة »تفوي��ت الفرص��ة النتخ��اب 

مجلس جديد ميثل اجلميع، ويكون قادراً 
على مواجهة صفقة القرن، ومحاوالت 

تصفية القضية الفلسطينية«.
وكان��ت اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة 
التحرير ق��ررت، خالل اجتماع برئاس��ة 
عب��اس عق��د اجملل��س الوطن��ي نهاية 
الش��هر املقبل، ما رفضته »حماس« و 
»اجلهاد«، وقال الناطق باس��م »اجلهاد« 
داود ش��هاب، إن »التجربة تدلل على أن 
ه��ذه االجتماعات بال قيم��ة، إذ انعقد 
اجمللس املركزي قب��ل فترة وجيزة، وعلى 
رغم ضع��ف توصياته إال أن الس��لطة 
لم تنفذها، وضربته��ا بعرض احلائط«. 
ورأى أن »ه��ذه االجتماع��ات جت��ري وفق 
رؤية أحادية م��ن دون توافق وبعيدة عن 
اإلجم��اع الوطني؛ م��ا يجعلها تفتقد 

الشرعية احلقيقية«.

الرئيس األميركي يرفض طلب نتنياهو عرقلة »نووي السعودية«

ترحيب دولي كبير بقّمة ترامب وكيم ويونغ المرتقبة 

بعد تنفيذ كوريا 
الشمالية تجربة 

نووية سادسة 
وإطالقها 

صواريخ باليستية 
عابرة للقارات، 

تطاول الواليات 
المتحدة

تقـرير
استمرار المعارك مع المقاتلين األكراد

مناشدات فلسطينية إلزالة خيام المستوطنين من ساحات الحرم اإلبراهيمي
هرم بعض أعضائها يهدد منظمة التحرير

القّوات التركية قريبة من دخول عفرين 
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 ترامب وكيم يونغ أون



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  النف��ط،  وزارة  اعلن��ت 
الس��بت، اجن��ار وتأهي��ل املرحلة 
االولى من حقل عجيل النفطي 

في محافظة صالح الدين.
وقال وزير النف��ط جبار اللعيبي 
في بي��ان صحافي، ان��ه »مت اجناز 
وتأهي��ل املرحلة االولى من حقل 
عجي��ل النفطي ف��ي محافظة 
صالح الدي��ن«، مبين��ا ان »انتاج 
احلق��ل بلغ م��ن 5 ال��ى 17 ألف 
برميل يومياً والغاز الى اكثر من 
100 مليون قدم مكعب قياسي 

يومياً«.
واش��ار الى ان »اجله��ود الوطنية 
واجن��از  تأهي��ل  ع��ن  أثم��رت 
املرحل��ة االول��ى بوقت قياس��ي 
حلق��ل عجي��ل النفط��ي، بع��د 
تعرض��ه الى عملي��ات التخريب 
قب��ل  م��ن  والدمارالش��امل 
حي��ث  االرهابي��ة  العصاب��ات 
وصل حجم الدمار للمنش��اءات 
الض��خ  ومحط��ات  واألنابي��ب 
والتوليد الى نسب كبيرة، فضال 
ع��ن تدمير وحرق ع��ددا من اآلبار 

النفطية والغازية«.
»مت��ت  أن��ه  اللعيب��ي  واض��اف 
املباش��رة بعملي��ات التش��غيل 
التجريبي للحق��ل بعد االنتهاء 
من تأهي��ل وربط عدد م��ن اآلبار 
االنتاج  وبدء عملي��ات  النفطية 
مبعدالت تبدأ م��ن 5 آالف برميل 
أل��ف   17 ال��ى  وص��والً  يومي��اً 

برميل«.
وتاب��ع ان »جه��ود العامل��ن في 
ش��ركة نفط الش��مال واجلهات 
الساندة من الشركات الوطنية 
الوص��ول  ع��ن  أثم��رت  االخ��رى 
بإنت��اج الغ��از من حق��ل عجيل 
ال��ى اكثر م��ن 100 ملي��ون قدم 
واملباشرة  يومياً  مكعب قياسي 
بتجهي��ز ش��ركة غاز الش��مال 
لتض��اف  املطلوب��ة  بالكمي��ات 
بذلك طاقة جديدة من الغاز الى 
االنتاج الوطني، مشيدا باجلهود 
الوطنية اخمللص��ة للعاملن في 

القطاع النفطي«.

ولف��ت اللعيب��ي ال��ى »حتقي��ق 
قط��اع  ف��ي  جدي��دة  اجن��ازات 
الطاق��ة  ووص��ول  التصفي��ة 
االنتاجية ملصف��اة الصينية الى 
30 الف برميل يومياً بعد تأهيل 
وحدة جديدة في املصفى، اضافة 
ال��ى وص��ول الطاق��ة االنتاجية 
ملصف��اة حديث��ة ال��ى 20 ال��ف 
برمي��ل يومياً بعد اجن��از وتأهيل 
وحدة جديدة م��ن قبل العاملن 
ف��ي ش��ركة مصافي الش��مال 

واجلهات الساندة لها«.
عاملي��اً، ارتفع��ت أس��عار عقود 
النفط اآلجلة مع صعود أسواق 
األس��هم اآلس��يوية بفعل أنباء 
عن أن زعي��م كوريا الش��مالية 
كيم جونغ أون سيلتقي الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.

األنباء األسهم اآلسيوية  وقادت 
إل��ى الصع��ود وارتفع��ت عقود 
النف��ط اآلجل��ة مقتفي��ة أثرها 

على وفق ما قاله جتار. 
وقف��زت أس��عار النف��ط نح��و 
دوالرين، متعافية من جلس��تن 
من اخلس��ائر، مع صعود بورصة 
وول س��تريت بفعل بيانات قوية 
للوظائف ف��ي الواليات املتحدة، 
بينم��ا تزايد تفاؤل املس��تثمرين 
بأن اجتماع��ا مزمعا بن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والزعيم 
الك��وري الش��مالي كي��م جوجن 
التوت��رات  يخف��ف  ق��د  أون 

اجليوسياسية.
القياس��ي  وأنه��ت عقود خ��ام 
ألق��رب  برن��ت  مزي��ج  العامل��ي 
الت��داول  جلس��ة  اس��تحقاق 

مرتفعة 1.88 دوالر، أو 2.96 باملئة، 
لتبلغ عند التسوية 65.49 دوالر 

للبرميل.
وصع��دت عق��ود خ��ام القياس 
تكس��اس  غ��رب  األميرك��ي 
 3.19 أو  دوالر،   1.92 الوس��يط 
باملئ��ة، لتغلق عن��د 62.04 دوالر 

للبرميل.
القياس��يان  اخلام��ان  وينه��ي 
األس��بوع على مكاسب بعد أن 

منيا بخسائر األسبوع املاضي.
وف��ي س��نغافورة، أعل��ن مصدر 
مطلع عل��ى برامج حتميل ناقالت 
النفط اإليران��ي، أن صادرات البلد 
م��ن اخل��ام واملكثف��ات تتجه إلى 
الهب��وط إل��ى أدنى مس��توى في 
سنتن هذا الشهر إذ ستتقلص 
احلم��والت املتجهة إلى مش��تري 

خامه��ا في آس��يا مبق��دار الثلث 
مقارنة بها في الشهر السابق.

وأش��ار املص��در إلى أن املش��ترين 
الدولين م��ن املق��رر أن يحصلوا 
عل��ى 1.94 ملي��ون برمي��ل يومياً 
م��ن اخل��ام اإليراني هذا الش��هر 
بانخفاض نس��بته 21 ف��ي املئة 
مقارنة بالش��هر الس��ابق. وهذا 
هو أدنى مس��توى منذ آذار 2016. 
ومقارنة بعام س��بق، ستنخفض 
مش��تريات الش��هر اجل��اري م��ن 
إيران ثال��ث أكبر منتج للخام في 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
ويح��دث  املئ��ة.  ف��ي   26 أوب��ك، 
االنخف��اض برغ��م جه��ود جلذب 
الزبائ��ن ش��ملت خفض أس��عار 
البي��ع الرس��مية وع��رض زي��ادة 

خصومات الشحن للهند.

وتتجه صادرات إيران هذا الش��هر 
دون مس��توياتها  الهب��وط  إل��ى 
قبل س��نة للش��هر الثالث على 
التوالي. ومن املفترض أن يساعد 
هذا منظمة »أوبك« على تقليص 
اإلمدادات العاملي، ما يعطي دعماً 
ألس��عار اخل��ام املتراجع��ة والتي 
انخفض��ت ف��ي اآلون��ة األخي��رة 
بفع��ل مخ��اوف متنامية بش��أن 

زيادة إنتاج الواليات املتحدة.
وأضاف املصدر أن اليابان، رابع أكبر 
مشتر للنفط اإليراني، لن حتصل 
على أي كميات هذا الشهر للمرة 
األولى منذ آذار 2016 وسط حالة 
ضبابية بش��أن ما إذا كان التأمن 
السيادي على الناقالت التي حتمل 
اخلام اإليراني سيمدد بعد الشهر 

اجلاري.

رفع االنتاجين النفطي والغازي من حقل عجيل في صالح الدين
65.5 دوالرًا لبرميل »برنت« العالمي

الجهود الوطنية أثمرت 
عن تأهيل وانجاز 
المرحلة االولى بوقت 
قياسي لحقل عجيل 
النفطي، بعد تعرضه 
الى عمليات التخريب 
والدمارالشامل من قبل 
العصابات االرهابية

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد - وكاالت :
لألس��هم  الرئيس��ة  الثالث��ة  املؤش��رات  صع��دت 
األميركي��ة أكث��ر م��ن واح��د باملئ��ة وأغلق املؤش��ر 
ناس��داك عند مستوى قياس��ي مرتفع، مع انحسار 
مخ��اوف التضخم بعد نش��ر أحدث تقرير ش��هري 

بشأن الوظائف في أميركا.
وقف��ز منو الوظائف في الواليات املتحدة في ش��باط 
مس��جال أكبر زيادة في أكثر من ع��ام ونصف العام، 
لك��ن تباط��ؤا في منو األجور يش��ير فقط إل��ى زيادة 
تدريجية للتضخم هذا العام وهو ما خفف التوقعات 

لزيادات سريعة في أسعار الفائدة األميركية.
وأنهى املؤش��ر داو جون��ز الصناعي جلس��ة التداول 
مرتفعا 440.53 نقطة، أو 1.77 باملئة، إلى 25335.74 
نقط��ة بينما صعد املؤش��ر س��تاندرد آن��د بورز500 
األوس��ع نطاق��ا 47.60 نقط��ة، أو 1.74 باملئة ليغلق 

عند 2786.57 نقطة.
وأغلق املؤشر ناسداك اجملمع مرتفعا 132.86 نقطة، 

أو 1.79 باملئة، إلى 7560.81 نقطة.
وتنهي املؤش��رات الثالثة األس��بوع على مكاس��ب 
كبيرة، مع صعود داو جونز 3.25 باملئة وس��تاندرد آند 

بورز 3.54 باملئة وناسداك 4.17 باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت األس��هم األوروبية مرتفعة بدعم من تقرير 
قوي للوظائف األميركية بعد بداية فاترة للتداوالت، 
بينما تضررت أس��هم ش��ركات الصلب من رس��وم 
جمركي��ة فرضته��ا الوالي��ات املتحدة عل��ى واردات 

الصلب واأللومنيوم.
وكان من��و ق��وي لألجور ف��ي كان��ون الثاني ق��د أثار 
تكهن��ات بوتي��رة أس��رع لزي��ادات أس��عار الفائدة 
األميركية مما أحدث اضطرابا في أس��واق السندات 

وقوض األسهم العاملية.
لك��ن تقري��ر الوظائف لش��هر ش��باط أظه��ر منوا 
لألج��ور أبطأ بكثير مما كان متوقعا، وهو ما هدأ قلق 

املستثمرين من ارتفاع التضخم بوتيرة سريعة.
وصعدت األس��هم في أوروبا بفضل تقرير الوظائف 
في الوقت الذي يشير فيه تباطؤ زيادات األجور إلى أن 
التضخم يرتفع لك��ن بوتيرة تدريجية فقط. وأغلق 

املؤشر ستوكس 600 األوروبي مرتفعا 0.4 باملئة.
وجاءت أس��هم الشركات التي تتأثر بأسعار الفائدة 
وتقدم توزيعات أرباح مرتفعة مثل يونيليفر ونستله 
وبريتيش أمري��كان توباكو، بن أكب��ر الرابحن على 

املؤشر ستوكس 600.
وفي حن تصدرت ش��ركات املوارد األساسية قائمة 
األس��هم األفضل أداء، فإن شركات صناعة الصلب 
تراجع��ت على نح��و ملحوظ، وانخفضت أس��هم 
فوست ألبن واوتوكومبو وأرسيلور ميتال في نطاق 
من 0.6 باملئة إلى 1.5 باملئة بعد اإلعالن عن الرسوم 

األميركية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال الرئي��س التنفيذي للخطوط اجلوي��ة القطرية 
أكبر الباكر إن الشركة ستخسر كثيرا العام اجلاري 
بسبب األزمة السياسية بشأن قطر، األمر الذي دفع 

الشركة إلى تغيير وإلغاء عدد من رحالتها اجلوية.
وقال الباكر: »س��نعلن عن خسائرنا الكبيرة للغاية 

العام املالي اجلاري الذي ينتهي هذا الشهر«.
ومن املتوقع أن تدلي شركة »Qatar Airways« ببيان 

رسمي بهذا الصدد في أبريل املقبل.
كما أضاف الباكر أن الشركة ستضطر للبحث عن 
متويل إضافي حال استمرار األزمة. وكانت السعودية، 
واإلم��ارات، والبحري��ن، ومص��ر، قطعت ف��ي حزيران 
املاضي عالقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتوقفت 
ع��ن أي تواصل معها بعد أن اتهمتها بدعم اإلرهاب 
والتدخل في ش��ؤونها الداخلي��ة. وفيما بعد انضم 

عدد من الدول األخرى إلى هذا القرار أيضا. 
وحظ��رت هذه ال��دول للطائرات التابع��ة للخطوط 
اجلوية القطرية عبور أجوائها والقيام برحالت جوية 

إليها.

ارتفاع مؤشرات 
السوق األميركية 

األسهم األوروبية 
تغلق مرتفعة

خسائر باهظة للخطوط 
الجوية القطرية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

املديري��ن  مجل��س  اس��تعرض 
التنفيذين لصن��دوق النقد العربي 
ف��ي اجتم��اع عقد ف��ي أب��و ظبي، 
العم��الت  اس��تخدام  تداعي��ات 
املالي،  االس��تقرار  االفتراضية على 
اإللكتروني��ة  القرصن��ة  وأخط��ار 
وآثاره��ا على نظ��م الدف��ع ونتائج 
البعثات الفنية التي أوفدها ملتابعة 
االقتصادية  اإلصالحات  برامج  سير 
بقروض  واملدعومة  القائمة  واملالية 

مت التعاقد عليها سابقاً.
وأعلن الصن��دوق في خامت االجتماع 
التنفيذين،  املديري��ن  ال�186 جمللس 
منح الس��ودان قرضاً لدعم برنامج 
اإلص��الح ال��ذي تنف��ذه احلكوم��ة. 
وأض��اف: »مت االتف��اق عل��ى القرض 
مع السلطات الس��ودانية، على أن 
يس��هم في تهيئة البيئ��ة املؤاتية 
للمش��اريع الصغيرة واملتوسطة«، 

من دون أن يذكر قيمة القرض.
وأك��د الصن��دوق ف��ي بي��ان أصدره 
مناقش��ة الق��روض اجلدي��دة التي 
قدمها لدوله األعضاء، لدعم جهود 

اإلص��الح االقتص��ادي والهيكلي مبا 
يعزز النمو الشامل واملستدام ويوفر 
ف��رص العمل ف��ي ال��دول العربية، 
الصن��دوق،  نش��اطات  وتط��ورات 
وأهم ما قام ب��ه في مجاالت عمله 
اخملتلفة خ��الل الرب��ع األول من عام 
الس��تراتيجية  إط��ار  ف��ي   ،2018
كم��ا   .2020  -  2015 اخلمس��ية 
اس��تعرض اجمللس تطورات النشاط 
االستثماري للصندوق ومنها نشاط 
قبول الودائع م��ن املصارف املركزية 
وأداء  العربي��ة،  النقد  ومؤسس��ات 
احملافظ االستثمارية، والتطورات في 
واإلجراءات  العاملية،  املالية  األسواق 
التي اتخ��ذت لتنفيذ س��تراتيجية 

الصندوق في مجال االستثمار.
وأُحيط اجمللس علماً بفرص التدريب 
التي وفرها الصندوق خالل الربع األول 
من العام احلالي، للمالكات العربية 
في املؤسس��ات االقتصادية واملالية 
والنقدي��ة واإلحصائي��ة الرس��مية 
في الدول العربية، من خالل معهد 
له.  التابع  االقتصادية  السياس��ات 
ومتثلت نشاطات املعهد خالل الربع 
املذكور في عقد 8 دورات تدريبية، 7 
منها في مق��ر املعهد في أبوظبي، 

ودورة ف��ي األردن. وتناول��ت الدورات 
وورش��ة العمل مواضيع اقتصادية 
االهتمام��ات  تواك��ب  متنوع��ة 
واحلاجات التدريبية للكوادر العربية 

الرسمية.
ونظم الصندوق الفعاليات في إطار 
جهوده لتعزيز دور القطاع املالي في 
حتقي��ق النمو االقتصادي الش��امل 
»االجتم��اع  أهمه��ا  واملس��تدام، 
للمؤسس��ات  األول  التنس��يقي 
اإلقليمي��ة والدولية املش��اركة في 
مب��ادرة الش��مول املالي ف��ي الدول 
العربي��ة« ال��ذي س��ينعقد بن 11 
و13 اجل��اري في مق��ر الصندوق في 
أبو ظب��ي، والذي نظم��ه الصندوق، 
األملاني��ة  »الوكال��ة  مبش��اركة 
العامل��ي  و»التحال��ف  للتنمي��ة«، 
الدولي«،  املالي«، و»البنك  للشمول 
للتنمي��ة«،  الياباني��ة  و»الوكال��ة 
للتنمي��ة«،  اإلس��المي  و»البن��ك 
الدول��ي«،  النق��د  و»صن��دوق 
الدولي��ة«،  التموي��ل  و»مؤسس��ة 
للتفاه��م عل��ى اإلطار املؤسس��ي 
للمبادرة، ووضع برنامج عمل للفترة 
-2018 2020، يس��تند إل��ى حاجات 
العربية  ال��دول  وتطلعات  وأولويات 

بش��أن املبادرة، مبا يشكل إطار عمل 
للمبادرة خالل السنوات املقبلة.

واس��تعرض اجملل��س أيضاً، بحس��ب 
»املؤمت��ر  نتائ��ج  الدولي��ة،  »احلي��اة« 
اإلقليم��ي العال��ي املس��توى بش��أن 
الوظائف  االزده��ار للجمي��ع: تعزي��ز 
والنمو الش��امل في العالم العربي«، 
ال��ذي نظم��ه الصندوق ف��ي 29 و30 
كان��ون الثان��ي املاض��ي ف��ي املغرب، 
بهدف تس��ليط الضوء عل��ى قضايا 

النمو الشامل في الدول العربية.
القرصن��ة  أخط��ار  اجملل��س  وناق��ش 
اإللكترونية وآثارها على نظم الدفع، 
الفورية في  التحوي��الت  وتطبيق��ات 
املدفوع��ات الصغيرة، وقضايا تطبيق 
إل��ى  اإللكترون��ي، إضاف��ة  التوقي��ع 
القواع��د الرقابية اخلاصة بالبطاقات 
الص��راف  وآلي��ة  الدف��ع،  املس��بقة 
في  األخيرة  والتط��ورات  التفاعلي��ة، 
نظم وأدوات الدفع والتقنيات احلديثة 

على الصعيد الدولي.
واس��تعرض اجملل��س أث��ر التط��ورات 
ف��ي األس��عار العاملي��ة للنفط على 
االس��تقرار املالي، إضافة إل��ى الثورة 
النظام  وتداعياته��ا عل��ى  الرقمي��ة 

املصرفي واالستقرار املالي.

تقـرير

»النقد العربي« يناقش تأثير العمالت االفتراضية والقرصنة
تعزيز دور القطاع المالي لتحقيق النمو الشامل والمستدام
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول مؤشر سوق العراق لالورق 
املالية، خالل شهر شباط املاضي 
من العام احلالي، 44 مليار سهم 
بقيم��ة 38 ملي��ار دين��ار مركزا 

تداوله على 11 شركة.
التنفي����ذي  املدي����ر  وق��ال 
للس��وق طه أحمد عبد السالم 
ف��ي بي��ان صحافي، أن الس��وق 
نظم 20 جلسة تداول في شهر 
ش��باط 2018 حي��ث بل��غ عدد 
الش��ركات املدرجة في الس��وق 
101 ش��ركة وع��دد اس��همها 
املدرجة 11 تريليون س��هم كان 
متثي��ل القطاع املصرف��ي فيها 
بنسبة 73 % منها واالتص�االت 

% 19
وب��ن عب��د الس��الم ال��ى ان��ه 
بل��غ ع��دد الش��ركات املتداولة 
اسهمها في السوق 60 شركة 
مس��اهمة وبلغ عدد الشركات 
التي لم يجر التداول باسهمها 
19 ش��ركة لعدم توافق العرض 

مع الطلب.

ع��دد  ان  الس��الم  عب��د  وأك��د 
االس��هم املتداولة بلغ 44 مليار 
س��هم في ح��ن بلغ��ت قيمة 
االسهم املتداولة 38 مليار دينار 
وبل��غ ع��دد العق��ود املنفذه 13 

الف عقد.
ترك����ز  الت��داول  ان  وأض��اف، 
ش��ركة   11 اس��هم  عل����ى 
مبس��تويات فاقت املليار س��هم 
الى 9 ملي��ار س��هم من بينها 
تس��عة مصارف وه��ي مصرف 
بغداد بعدد اسهم  9.265 مليار 
س��هم، مصرف اخلليج التجاري 
بعدد اسهم 6.142 مليار سهم، 
االس��المي  العراق��ي  املص��رف 
ملي��ار   6.129 اس��هم  بع��دد 
االوسط  الشرق  سهم، مصرف 
بع��دد اس��ه��م 5.857 ملي��ار 
القاب��ض  مص��رف  س��ه��م، 
 4.800 اس��هم  بعدد  االسالمي 
مليار س��هم، الهالل الصناعية 
ملي��ار   1.790 اس��هم  بع��دد 
س��هم، مص����رف الش��م��ال 
بعدد اسهم 1.486 مليار سهم، 

بغ��داد للمش��روب��ات الغازي��ة 
1.466 ملي����ار  بع��دد اس��هم 
الكيمياوية  س��هم، الصناعات 
والبالس��تيكية بع��دد اس��هم 
1.331 ملي��ار س��هم، مص��رف 
االستثمار العراقي بعدد اسهم 
1.198 ملي��ار س��هم، مص��رف 
املنص��ور بع��دد اس��هم 1.089 

مليار سهم.
ال��ى  الس��الم  عب��د  ومض��ى 
القول، ان "ف��ي الغالب ان حترك 
االجانب  لدى  الشراء  مستويات 
والعراقين قد تسابق نحو تعزيز 
احملاف��ظ االس��تثمارية في وقت 
كانت مؤشرات السوق قد بدات 
باالرتفاع ومنذ منتصف ش��هر 
2018 والتحرك  الثان��ي  كان��ون 
نحو اس��ترداد ما مت الت��داول به 
في نهاية عام 2017، وقد يكون 
سبب ذلك توقع حترك مؤشرات 
االقتصاد العراقي من خالل اقرار 
املوازن��ة لع��ام 2018 والتح��رك 
نح��و االس��تثمار اخلارج��ي في 
اعادة بن��اء البن��ى التحتية في 

العراق".
وبالنسبة الى تداول املستثمري�ن 
عب��د  اش���ار  العراقي��ن  غي��ر 
االس��هم  ان  ال��ى  الس��الم 
املش��ت�راة لغي��ر العراقين بلغ 
6.760 ملي��ار س��هم نفذت من 
خالل 2428 صفقة شراء وبلغت 
قيمته��ا 9.929 ملي����ار دين��ار 
م�ن ت�داول اس��هم 23 ش��ركة 
مساهم��ة مدرجة أما االسهم 
العراقين  املباع��ة م����ن غي��ر 
فق��د بل��غ 5.121 مليار س��هم 
نفذت من خالل 851 صفقة بيع 
بلغت قيمتها 3.187 مليار دينار 
من تداول اس��هم 13 ش��رك�ة 

مساهمة مدرجة.
  ISX60 وعن مؤش����ر الس��وق
أك��د عبد الس����الم انه أقفل 
في نهاية ش��هر ش��باط 2018 
عل��ى 635.07 نقط��ة مرتفع��ا 
بنس��بة 7.6 % قياسا بقيمت��ه 
كان��ون  ش��هر  اغ��الق  ف����ي 
 590.43 البالغ�ة   2018 الثان��ي 

نقط��ة.

38 مليار دوالر قيمة التداول خالل شهر شباط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت بريطانيا أن هناك خطة 
واالس��تثمار  التج��ارة  لزي��ادة 
املتبادل��ن ب��ن لن��دن والرياض 
إلى 65 مليار جنيه اس��ترليني 
(90.29 مليار دوالر( خالل األعوام 

املقبلة.
وقالت متحدثة باس��م مكتب 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في بيان بعد اجتماعها مع 
األمير  الس��عودي  العه��د  ولي 
محم��د بن س��لمان ف��ي لندن: 
»مت االتفاق خالل االجتماع على 
ه��دف طموح لتج��ارة متبادلة 
 65 بنح��و  اس��تثمار  وف��رص 
ملي��ار جنيه على م��دار األعوام 
املقبل��ة، مبا في ذلك اس��تثمار 
مباش��ر ف��ي اململك��ة املتحدة 
س��عودية  عام��ة  ومش��تريات 
جديدة من شركات ف�ي امللك�ة 

املتح�دة«.

وأض��اف البيان أن »ه��ذه دفعة 
املتحدة  اململكة  مهمة الزدهار 
ودالل��ة واضح��ة عل��ى الثق��ة 
باقتصادن��ا  القوي��ة  الدولي��ة 
بينم��ا نس��تعد ملغ��ادرة االحتاد 

األوروب�ي«.
وأش��ير في البي��ان إلى أن فرص 
ستش��مل  ه��ذه  االس��تثمار 
العديد من القطاعات، مبا فيها 
والرعاي��ة  والثقاف��ة  التعلي��م 
والتكنولوجي��ات  الصحي��ة 
والطاقة املتج��ددة والصناعات 

الدفاعية.
ال��وزراء  رئيس��ة  وأك��دت 
الثاب��ت  دعمه��ا  البريطاني��ة 
لبرنام��ج »رؤية 2030« التنموي 
باإلصالحات  ورحبت  السعودي، 

األخيرة في السعودية.
وجتدر اإلش��ارة إلى أنه عقد في 
الش��راكة  اجتماع جمللس  لندن 

الستراتيجية للبلدين.

الرياض ولندن تسعيان لرفع تبادلهما 
التجاري إلى 90.3 مليار دوالر
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هناك جمل زائ��دة وعبارات فضفاضة ، جتعل 
القارئ يتيه عن خط سير األحداث .

تك��ون الروايات أكثر امتاًع��ا عندما تطلعك 
عل��ى عالم غريب ال تعرف عن��ه الكثير ، من 
مناخ��ه وبيئته وأرضه وطبيع��ة نباتاته ، إلى 
أسماء املدن واألحياء وغيرها من التفاصيل ، 
ورمبا هذا أحد أسباب جلوء الكثير من الروائيني 
الى االش��تغال في حق��ب زمنية ماضية غير 
مكش��وفة متاًما ، حيث توج��د عوالم كامنة 

حتتاج الى التنقيب ، وأيضا إلمكانية جعلها 
ذات قيمة معرفية تضيف الى القارئ ، وترفع 
م��ن مس��توى األداء اجلمالي وتوّس��ع حدوده 
، ونالح��ظ أن الكاتب اهتم به��ذا التفصيل 
الذي يجعل الرواية اضافة معرفية ، من خالل 
طريقته الواضحة في احص��اء وعدِّ مفردات 

البيئة . 
رواي��ة » قلع��ة طاهر » في أغلبه��ا تقوم من 
وجهة نظر العائل��ة االقطاعية ، وقد حافظ 
الكات��ب عل��ى نزاهت��ه وع��دم تدخل��ه ، في 
تش��ويه أو تعظيم شخصيات هذه العائلة ، 
واكتف��ى بعرضها فق��ط ، إال إن هذا العرض 
الذي امتد على ط��ول صفحات الرواية ، كان 
يختص بحي��اة أفراد العائل��ة واملقربني منها 
وما يدور فيها ، وقد يش��عر القارئ بشيء من 
التعاط��ف مع ه��ذه العائلة ، كع��ادة القراء 
واجلماهي��ر عندم��ا تضعه��م أم��ام قصص 
حزينة ومؤملة ، تتضمن الكثير من االنهيارات 

والتصدعات .
وكثي��رًا ماش��اهدنا ف��ي عين��ات م��ن أفالم 
أجنبية ومسلس��الت ، كيف يحاول احملامون 
أو احملترف��ون في اجلرمية قلب ال��رأي العام الى 
صاحلهم م��ن خالل التأثي��ر العاطفي ، لكن 
ذل��ك ال يغير من كونهم مذنب��ني أوال ، وثانيا 
عندم��ا يُقب��ل الكات��ب عل��ى وص��ف حالة 
عاطفية خاصة الى درجة التأثير على القارئ 
وأحيان��ا اث��ارة عطف��ه ، تضع املتلق��ي أمام 
اختب��ار حقيقي حلدة تفكيره وادراكه ، مهما 
كان��ت املهيمنات العاطفي��ة ، ذلك غير أنها 
تش��ير الى حيادية الكاتب في وصف مأساة 
ه��ذه العائل��ة االقطاعية ، مبع��زل عن الرؤية 
الش��ائعة عن االقطاع وظلمه، عندما يصّور 
انهي��ار تلك األّبه��ة والعظم��ة ، وصوال إلى 
حاالت الذل والهوان ، وانكس��ار الشخصيات 
وحزنه��ا املرير ، ه��ذا كله يدور ف��ي اطار من 
املوضوعي��ة والش��فافية في نق��ل وتصوير 

وجهة نظر شخصيات هذه العائلة التي ترى 
في األمر فجيعة .

ومن ثم يجيء الوضع السياسي الذي أفادت 
منه هذه العائلة أيام امللكية ، ومن ثم أنقلب 
ضدها بعد سقوط امللكية وأدى الى زوالهم. 
لم يركز الكاتب كثيرًا على ثورة الفالحني ، وال 
على وصف حياتهم بعمق ، وأكتفى بأن أشار 
بلمحات س��ريعة وخفيف��ة ، خاصة عندما 
تخرج الش��يخانية وهي والدة الشيخ طاهر 
ال��ى القرية ، جن��د هناك ما يص��ف األطفال 
، والدع��وات  ، واألرض الطيني��ة  املتس��خني 
الكثيرة للش��يخانية ، حت��ى تدخل بيوتهم 

ويتشرفون بوجودها ... والخ 
ورمب��ا يكون س��بب ذلك ، قناع��ة الكاتب بأن 
التلمي��ح في ع��دة مواضع س��يكون كافًيا 
لنقل الصورة ، ورمبا ألنه يرى في القارئ احمللي 
خاص��ًة والقارئ العربي عام��ًة ، قارئًا مطلًعا 
على معاناة الفالح ولدي��ه تصورات عن هذه 
احلي��اة ، وال حتت��اج ال��ى االفاض��ة والتعمق ، 
لكنها بالش��ك ستش��كل عائًق��ا في حالة 
تعرضها للترجمة مثالً ، حيث تختلف نوعية 
الق��ارئ ومرجعيات��ه باختالف م��كان الوالدة 
واالقام��ة ، مع وجود فارق واختالف بني الفالح 
داخ��ل الوطن العربي ، وفالح ينتمي الى دولة 

غربية مثال .
أخيراً : 

نحت��اج أن نقرأ النص��وص األدبية من وجهة 
نظر كاتبها ، وقناعات��ه ، وليس ضروريا دائما 
أن نحاكم النصوص ومنل��ي عليها القناعات 
الش��ائعة واملتعارف عليه��ا ، خاصة عندما 
تكون هذه األفكار والتصورات الش��ائعة عن 
ط��رق الكتابة ، ضمن نط��اق معرفة الكاتب 
نفسه ، أي أنه لم يقع في السهو والنسيان 
أو قلة االطالع ، وهذه اش��ارة الى أنه يرغب ب 
س��حب القارئ الى منطقة تفكيره وطريقة 

كتابته ، وقناعاته اخملتلفة.

مهند الخيكاني
ص��درت ه��ذه الرواي��ة ع��ن دار نين��وى 2017 ، 
للناق��د والروائ��ي حس��ن الس��لمان ، بع��دد 
. وكم��ا أش��ار  168ص  يتج��اوز  صفح��ات ال 
الكات��ب على ظهر غالفه��ا اخللفي ، أنها تعد 
وثيق��ة أنثروبولوجي��ة ، حيث تس��لط الضوء 
عل��ى الثقاف��ة املعنوية لتل��ك احلقبة حقبة 
االقطاعية ، ممثلًة بالتقاليد واألعراف واحلكايا 
واملفاهيم الس��ائدة في ذلك الوقت مدعومة 
بح��وارات باللهج��ة العامية لتل��ك احلقبة ، 
مع تش��خيص دقيق لتفاصيل الثقافة املادية 
أيضا ، ممثلًة بأس��ماء الثياب املستخدمة في 
ذلك الوق��ت ، وأواني الطبخ واألكل والش��رب 
ووس��ائل النقل والن��ذور وغيرها ، وحتى نكون 
أكثر دقة ، تعتبر مادة الرواية مادة اثنولوجية ، 
تس��تند على تطبيقات اثنوغرافية والتي تعد 

فرًعا من فروع األنثربولوجية . 
الرواية مكتوبة بطريقة رشيقة جدا وخفيفة 
العبارة ، ال يس��تغرق الكات��ب فيها بالوصف 
، وال يش��عر القارئ بنق��ص أو فراغ في موضع 
معني ، تبدو وكأنها محس��وبة حسابًا دقيًقا ، 
لكنها رغم ذلك ال تُش��عرك بتلك احلدة ، على 
الرغ��م من االفاض��ة في بع��ض املواضع عند 

الضرورة . 
أكثر ما شدني في هذه الرواية كطريقة كتابة ، 
أنها مكتوبة بعد دراسة وتأني ومتابعة وتدوين 
مالحظات من خالل اطالع الكاتب على جتارب 
روائي��ة أخرى ، ومن ثم كتابت��ه لهذه الرواية . 
هناك حذر جميل تشعر به أثناء القراءة ، حذر 
ميي��ل الى االنطالق واالندفاع ، لكنه ال ينس��ى 
مؤاخذاته التي يعرفها مس��بقا والتي سقط 
فيه��ا كتاٌب آخرون قرأنا لهم س��ابًقا ، خاصة 
ذلك االس��راف في اش��باع مش��هد أو موقف 
مع��ني متر به اح��دى الش��خصيات ، فال يوجد 

احملبطة. واالفالم القدمي��ة، احتكرها رجال 
االعم��ال الس��عوديون لقنواته��م. فوجد 
ضالته ف��ي اليوتي��وب.. باألم��س القريب 
كان يحق��د على الكمبيوتر وقد س��يطر 
على املؤسس��ات فاس��تغنوا عن خدمات 
البش��ر لينظمَّ هو ال��ى موكب العاطلني 

عن العمل.
» ال تبتعد، خليك هنا حيث الش��مس وقد 
بانت من بعيد..« خاطب نفس��ه ليمسح 
عنها غب��ار االحباط.. البد انها الش��مس 
التي اطلت بدفئها على ش��وارع غس��لها 
املط��ر باألم��س، كأم حن��ون جتفف ش��عر 

ابنها.
)الش��مس بانت م��ن بعي��د.. ومعاها يوم 
جديد..الله��م اجعل نهارنا..نهار س��عيد( 
اليوم تصل اجرته وسيدفع فواتير الكهرباء 
والغاز..آه..االيجار الميكن تأجيله! وقد يدلع 
نفسه بغداء معقول في مطعم ما. مرت 
ايام اكتف��ى فيها باالفط��ار وحني يعّضه 
اجلوع يكتفي بش��رائح الكورنفليكس مع 
احللي��ب ال��ذي يحتل الثالجة مبف��رده منذ 

أيام.
لقد هاتفهم عن س��بب تأخير الدفع وقد 
ارسل لهم تفاصيل ساعات عمله املؤقت 
كما طلبوا منه، ليحظى مبالليم حتفظ له 
ماء وجهه امام صحبه. فكثير مايتحجج 
بكت��اب يق��رأه او موعد وهم��ي ليتجنب 

اخلروج معهم.
بالتفكي��ر  الي��وم  متع��ة  تضي��ع  مل��اذا 
باالعيبه��م؟ فتل��ك وس��يلة للربح، حيث 
تبق��ى النق��ود ف��ي حس��ابهم البنك��ي 
ليجنون منها الفوائد. اسرع كما لو هناك 
يد تدفع��ه. وعاد يردد )الش��مس بانت من 

بعيد..(.

ادخل كارت احلس��اب في جهاز الس��حب 
ليرى رصي��ده متأمال الرق��م املتوقع. لكن 
احلمى صعدت لرأس��ه فمرر يده املتثلجة 
على جبهته لرؤية اش��ارة الناقص تسبق 

العشرون، املبلغ الذي سحبه قبل اسبوع. 
اللعن��ة.. م��ا العمل؟ بقي حلظ��ات يتأمل 
شاش��ة املاكنة بشرود. ش��عر باحراج من 
الش��خص الذي يقف خلفه منتظرا دوره 
في اس��تخدام اجلهاز. انسحب بهدوء دون 

ان يتطلع صوب الشخص ذاك.
خطوت��ه الت��ي كانت قب��ل قلي��ل تذكره 
باغنية فيروز )ضرب��ة قدمهم على االرض 
ه��دارة( صار يخط بها وهي ترفض طاعته 
فص��ار ي��ردد )ردي��ت وجدامي تخ��ط حيرة 

وندم(.
 »تلك االغاني عّم��ْت عليك«.. حاوَل تذّكر 
ماغن��اه صباح��ا، االغني��ة الت��ي منحته 
بعض التفاؤل، دون جدوى. فصورة الناقص 
تسبق رقم حسابه ضببت ذاكرته ولم يبق 
غير صوت حس��ني نعمة يخ��ط )بقدمه( 
ش��ريطا ترابي��ا للحيرة والندم. تس��ارعت 
صور رحالته بني األمس واليوم وصارت تدور 

به كالعاصفة الدوارة.
جلس على احد مقاع��د مقهى نيرو على 
الرصيف والتي وضع��ت للمدخنني. بحث 
ف��ي جيوبه عن س��يجارة فتذك��ر انه لم 
يش��ترِ علبة عل��ى امل بقط��ع التدخني. 
االن مس��تعد لبيع قميصه مقابل واحدة. 
»وم��ن يش��تري قميصك اخملض��رم هذا؟« 
ابتسم س��اخرا وتطلع للشمس. ليست 
نهاي��ة العالم، خدع��ك رب العمل؟ هناك 

العشرات مثلك.
افزعته يد انتش��لته من عواصف االفكار 
»م��اذا ده��اك؟ اتصل��ت عش��رات امل��رات 
وموبايل��ك ال حي��اة له«. ابتس��م محرجا 
حملدثه. جلس قبالته وطلب قهوة ثم انتبه 
ل��ه لم يكن أمامه اي ش��يء فطلب لهما 
س��اندويجات وقطعة كيك مع ش��اي له. 
»قبل كل ش��يء اذا عندك س��جاير مدني 

بواحدة«.
»م��ا احلكاي��ة؟ ل��م ارك م��ن قب��ل به��ذه 
السحنة«. تطلع للمارة بشرود وهو ينفخ 
الدخان ببطء واستمتاع .. »الشيء مهم«. 

ش��كر صاحبه، وتردد من طلب املساعدة، 
أم��ر مح��رج، فيه فض��ح إلس��تغفاله!.. 
»القان��ون ال يحم��ي املغفل��ني«. تذكر يوم 

قرأ اعالن )اكس��ب كذا وان��ت في بيتك..ال 
مس��ؤول على رأسك وال ش��روط.( فسارع 
لالتصال به��م فاخبروه ان عليه دفع مبلغ 

كتأم��ني. وس��يعيدون ذلك املبل��غ مع اول 
دفع��ة تصله من االج��ور. اس��تدان املبلغ 
يومها من جارته ووضعه بحسابه ليرسل 
صك باملبلغ املطلوب. ولم يسمع بعدها أي 
خبر. اضطر لبيع تلفونه النقال وكاميرته 

ليسدد الدين. 
سحبته عاملة املقهى من تلك اللحظات 
وهي تس��تبدل منفضة السيجاير بأخرى 
نظيف��ة. احرج��ه صمت��ه ام��ام تس��اؤل 
صاحبه. فقد قبل بعمل مؤقت ملدة اسبوع 

مع شركة بناء، فاستغفلوه ايضا!
املف��روض القان��ون وجد حلماي��ة املغفلني. 
»ه��ل حتت��اج لبع��ض النق��ود؟« متن��ى لو 
صاحب��ه يس��أله. لكنه صدم ب��ه يحكي 
ع��ن متاعب��ه املالي��ة ومصاري��ف االوالد..

تنازعت��ه رغب��ة بالضحك لعله��ا تطفء 
جمرة الغضب واخليبة التي احرقت خيوط 

تفاؤله الصباحي. 
انت الس��بب لو كنت صم��دت في عملك 
الس��ابق، وحتمل��ت جالف��ة وحق��د مدي��ر 

القسم..لو..لو..
»هي��ا بنا كف ع��ن الصفنات..ماتضيق اال 
تفرج«. الح على وجه صاحبه اشراقة فرح 
وهو يبتس��م له فانتقلت له روح التفاؤل 
تل��ك وازاح��ت بع��ض م��ن غي��وم اخليبة. 
خط��رت ل��ه فك��رة، التخلي ع��ن اخلجل 
والذه��اب ملكت��ب االرش��ادات القانوني��ة، 
فلهم خبرة في اس��تعادة حقوق املغفلني 
مثله. ش��كر صاحبه واعتذر عن اضطراره 

ليذهب ملشوار مهم.
وراء س��تائر س��حب  الش��مس  اختف��ت 
رمادي��ة، فتذكر االغنية وظ��ل يرددها وهو 
يح��ث خطاه بالرغم م��ن تبعثر كلماتها. 
تفككت مفرداتها حينما تسلل الغضب 
واعتصر قلبه لتكرار اخليبات. لكنه واصل 
ترديدها لعله يسترجع بريق التفاؤل الذي 

شعره هذا الصباح.

لندن 2017

ابتسام يوسف الطاهر
تطّلع للمرآة مبتس��ما للوجه الذي امامه 
»صباح��ك خير ياظ��ل ظلي ويا يأس��ي ويا 
أملي..« هههها ضحك مبتهجا وس��اخرا 

من حتويره ملناجاة احلالج.
»تبدو مش��رقا الي��وم، كما هي الش��مس 
االن وه��ي تتراقص بني الش��وارع .. ال داعي 
للحالق��ة«. مرر يده على وجهه. لم يزعجه 
ش��عر حليته اخملشوشن. مر اس��بوع واكثر 
لم مي��رر موس احلالقة، بالرغ��م من ارتياحه 
حلالقة حليت��ه كما لو هو ينظف وجهه من 

ادران الكوابيس الليلية.
»ما الفائدة؟ حلقت ولم احظى ولو بنظرة 
عابرة« ابتس��م س��اخرا. وعلى غي��ر عادته 
استرجع اش��راقة مزاجه، فهي املرة االولى 

التي يرى فيها وجهه جذابا.
في املطبخ وض��ع احلليب مع ملعقة قهوة 
في املايكرويف »ال داع��ي لتبذير الغاز على 
ك��وب قه��وة«. تطلع م��ن ناف��ذة املطبخ 
الصغيرة ش��اعرا بفرح وهو يرى الش��مس 
مازال ضياءها مينحه النشاط وبعض األمل. 
»كل ش��يء نس��بي« قالت له يوما. »حتى 
الشمس، فهناك حيث هي اجمل في بالدي 
من س��واها.. لكنها تنتقم من الرؤوس في 
نهارات الصيف احلارق��ة«. نعم لكنها هنا 
تطل ضيفة مرحة خفيفة الظل واحلضور.

غير مالبس��ه عل��ى عجل وحم��ل جاكيته 
وص��ار يراقص��ه وه��و ي��دور حول نفس��ه 
)الشمس بانت من بعيد..جاية ومعاها يوم 
جديد..يجعل نهارنا، نهار س��عيد..(. علقت 
االغنية في رأس��ه كما يعل��ق طعم املاجنا 
التي يحبها مهما اكل بعدها. اغاني كثيرة 
غنتها ش��ادية ف��ي الفيلم الذي ش��اهده 
باألمس على اليوتيوب، لكنه لم يذكر سوى 
تلك التي منحته بعض التفاؤل. الفيلم ال 
يس��تحق املش��اهدة لكن االغنية غسلت 
روح��ه وابع��دت عنها غبار الي��أس. كان قد 
قاطع التلفزيون منذ زمن الكوارث واالخبار 

ص��در عن دار توبقال ن��ص روائي للكاتب نزار 
آغ��ري بعن��وان »أه��ل القامش��لي«، هو في 
الواق��ع س��يرة بط��ل الرواية، اإليزي��دي عيد 
كوري، وصداقته في املدرس��ة اإلعدادية مع 

فتى يهودي اسمه عازار عزرا.
يالحق النص العالقة التي تنشأ بني الولدين 
وتطورها لتصل إلى صداقة عميقة وتقارب 

روحي ال سابق له.

غير أن النص يفلح أيض��اً في إظهار مدينة 
والدين��ي  العرق��ي  بتنوعه��ا  القامش��لي 
واختالجه��ا بش��تى األل��وان واألص��وات في 

لوحة غنية وشيقة.

ص��درت حديثاً عن دار اآلداب رواية »مثل مالك 
في الظالم« للكاتب يوس��ف فاضل. جاء في 

تعريف الرواية:
ثالثة رجال يرون أنفَس��هم أذكي��اء ومهّمني، 
ج، تستدعي  وهم في احلقيقة بؤس��اء، ُس��ذَّ
مثاليَّته��م الش��فقة. من الع��ام 1958 وجوِّ 

مات السرِّيَّة ومقاومة الوجود الفرنسّي،  املنظَّ
إل��ى ما بع��د الع��ام 2012، املش��هد هو هو: 
فس��اد وفق��ر وعنصريَّة متناهية ض��دَّ اللون 
ا لم يعد أمام هذه الش��عوب  »األكح��ل«. رمبَّ
ل إل��ى هياكل للفرج��ة، صامتٍة  إالَّ أن تتح��وَّ

كحبيبة »نافع«، أو من دون ذاكرة كالبابا.

من عينيها ُجسور 
إن امرأة في بالدي 

تُهاجُر اليها الُطيور
ووحدها امرأة في بالدي 

تقرؤني في ُسطور. 
رفَع رايتُه اخلَضراء تلك الى السماء

وقال:
أيتها املُتناهيُة الِغياب

هل ستؤمننَي بّي بعد اآلن،
أنا الذي أنكرَ بطَن أمه، 

وأخفى اسَم أبيه، 
وأنكرَ ِظله

وصارت ُمحّرمٌة عليه أرضه؟
هل ستقبلني أن يُحبِك رَجل َجبان؟ 

هل تستطيع ان تعبرَ بي 
هذه الورقة إليِك بعد اآلن؟

أين مني شواطئِك يا امرأة املوج، 
وأنا هنا أقيُم في قلِب الال مكان؟

أنكرتني األوطان، 
فال َمرافئِك ستتعرف إلي
وال رَملِك سيحفُظ أثري،

أنا ربان الُسفن الهاربة
أضحيُت مذ فقدتني، 
َمجداً غابرِاً لُقرصان. 

لكم باغتتني ذكرياتِك املُّرة
تفترسني بلقاءاتها العتيقة،

تَلجْني عنوًة في ُحطاِم َمحطاتها 
التي لم متري بها قْط،

أغلُق نوافذي عليِك
ومن خلف أستاري أجتسُس

على خلجانِك الغريبة، 
وأسترجُع كلماتِك 

التي قتلْت كل أسئلتي احلائرة،
وتركتني بني اجلُمل فاصلة ُمبهمة

ال تعرُف مكانها. 

حسين نهابة
وعاتَب نفسُه حني نادوه بإسمِه املُزّور 

بعد أن نسيُه في تَنورِ أمسِه،
وَغمَس رَغيُف أمه مبلِح اغترابه،

قال لنفسِه حني لم يجُد بداً أن يُجيب،
بنعم، 

وهو يّلوُح للطيورِ التي حَتّط 
على مقربٍة منه

أن ال تَقربيني، 
فال َسالم يَحّط في نفسي، 

هيا اهربي عني واتركيني،
فال تأبه 

قال وهو يُقّلب بطاقتِه اجلَديدة 
ويتهّجى اسمه في جوازِه اجلَديد،

إن امرأة من بالدي تُغني 
عن كل شاراِت املُرور

إن امرأة من بالدي مَتتُد 

قراءة في رواية » قلعة طاهر » 

تكون الروايات أكثر امتاعًا 
عندما تطلعك على عالم 

غريب ال تعرف عنه الكثير ، 
من مناخه وبيئته وأرضه 

وطبيعة نباتاته ، إلى أسماء 
المدن واألحياء وغيرها 

من التفاصيل ، وربما هذا 
أحد أسباب لجوء الكثير من 
الروائيين الى االشتغال في 

حقب زمنية ماضية غير 
مكشوفة تمامًا
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قلب الاّل مكان 

الشمس بانت من بعيد

أهل القامشلي .. سيرة االيزيدي عيد كوري

مثل مالك في الظالم جديد
الروائي يوسف فاضل

غالف الرواية

من اعمال سلمان البصري
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موسكو ـ وكاالت:
قال��ت الروس��ية ماري��ا ش��ارابوفا 
املصنف��ة األولى عل��ى العالم في 
التنس س��ابقاً إّنه��ا انفصلت عن 
مدربه��ا س��فني غروينفيل��د بع��د 
للخس��ارة  تعرضه��ا  م��ن  يوم��ني 
الثالثة عل��ى التوالي ألول مرة منذ 
الروس��ية  الالعبة  2003.وأوضحت 
الليلة املاضي��ة أّن االنفصال حدث 
»بالتراضي« بعد ش��راكة استمرت 
أربع س��نوات وجاء بعد خس��ارتها 
أم��ام نعومي أوس��اكا املصنفة 44 
عاملياً في الدور األول لبطولة إنديانا 
ويل��ز املفتوحة ف��ي كاليفورنيا يوم 

األربعاء املاضي. 
وبعد خس��ارتها في ال��دور الثالث 
لبطول��ة أس��تراليا املفتوحة أمام 
أجنلي��ك كيرب��ر تعرضت ش��ارابوفا 
للهزمي��ة ف��ي ال��دور األول لبطولة 
قط��ر املفتوح��ة أم��ام الروماني��ة 
موني��كا نيكوليس��كو الصاع��دة 
م��ن التصفيات.  وعانت ش��ارابوفا 
لكي تسترد مستواها املعهود بعد 
عقوبة إيقافها 15 ش��هراً بس��بب 

احلصول على مادة محظورة رياضياً 
التي انتهت في نيسان املاضي.

وقال��ت ش��ارابوفا ف��ي بي��ان عب��ر 
موقعه��ا على اإلنترن��ت: »بعد أربع 
س��نوات ناجح��ة وحتدي��ات وتعاون 
مشترك أود أن أش��كر سفني على 
النزي��ه  وعمل��ه  الرائ��ع  إخالص��ه 
واأله��م م��ن ذل��ك صداقتن��ا التي 
ستدوم بعيداً عن العالقة املهنية«.  
عل��ى  االتف��اق  »رغ��م  وأضاف��ت: 
بالتراضي س��أظل ممتنة  االنفصال 

للعم��ل م��ع قائد مثله خ��الل أربع 
سنوات«. 

ألقاب  وف��ازت ش��ارابوفا بس��بعة 
خالل تعاونها مع جروينفيلد أبرزها 

لقب فرنسا املفتوحة في 2014.
وحتتل شارابوفا، التصنيف 41 عاملياً 
وفازت بلق��ب تيانغني املفتوحة في 
تش��رين األول املاضي وه��و أول إجناز 
لها من��ذ العودة لبط��والت رابطة 
احملترفات لكنها لم تنافس على أي 

لقب آخر منذ ذلك احلني. 
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إطالق تسمية »بغداد 
الدولي« على ملعب التاجيات

مباراتان في دوري 
كرة السلة اليوم

إدارة الميناء تسحب 
الثقة من رئيسها

إعالم الشباب والرياضة
قررت وزارة الش��باب والرياضة اطالق تسمية ملعب 
بغ��داد الدولي ب��دال عن ملعب التاجيات س��عة 60 
الف متفرج، وس��يتم اعتماد هذه التسمية رسميا 
الت��ي ترمز ال��ى العاصمة بغداد، اذ تس��عى الوزارة 
ال��ى إكمال مالعب بغداد واح��داث نقلة نوعية في 

تشييد الصروح الرياضية.
كما تؤكد الوزارة ان التس��مية الرس��مية للملعب 
الرئيس��ي في مدينة البص��رة الرياضية هو ملعب 

البصرة الدولي سعة 65 الف متفرج.

بغداد ـ احسان المرسومي*
تختتم مباريات اجلولة العاش��رة ما قبل األخيرة من 
املرحل��ة الثانية لل��دوري املمتاز بكرة الس��لة اليوم 
االح��د، بإقامة مباراتني في قاعة الش��عب املغلقة 
الثانية منها س��تكون قم��ة موعودة منتظرة جتمع 
الكهرب��اء والكرخ فيما تس��بقها مب��اراة اخلطوط 

وامليناء .
وف��ي مب��اراة ثانية تضيفه��ا قاعة الش��عب اليوم 
يلتقي في االمس��ة اخلطوط مع الضيف القادم من 
البصرة املين��اء ،ويرنو االخير لعبور محطة اخلطوط 
لضم��ان بطاقة مؤهلة للمرحل��ة الثانية وهو قادر 
بالتاكي��د عل��ى اجتياز حاج��ز اخلطوط ال��ذي قدم 
مباريات على وفق امكانيات الالعبني وغياب احملترف 

عن صفوفه .
وضم��ن النتائج االخيرة للدوري ، فاز الش��رطة على 
اخلط��وط 86 – 56 نقطة ، والتضامن على الناصرية 
73– 64، والكهرب��اء عل��ى نف��ط اجلن��وب 86– 82، 
والك��رخ على امليناء 92– 75، والنفط على الناصرية 
97 – 48 ، كم��ا تغلب ايضا الش��رطة على احللة 70 
– 59 ، واخي��را تغلب نفط اجلنوب على التضامن 70 

. 46 –

 * الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��حبت الهيئ��ة اإلدارية لن��ادي املين��اء ثقتها من 
رئيس��ها، جلي��ل حنون.وج��اء ذل��ك عل��ى خلفية 
املشاكل، مع اجلهة الراعية للنادي، وكذلك مطالب 
اجلماهير، التي اعتصمت أمام مقر الشركة العامة 

للموانئ، في البصرة.
وق��ال مصدر مق��رب م��ن اإلدارة إن »الهيئة اإلدارية 
اضط��رت لس��حب الثقة، من جليل حن��ون، بعدما 
عصفت املش��اكل بالن��ادي، دون أن يبالي رئيس��ه، 
حيث متسك مبوقعه على حس��اب مصلحة امليناء، 
ال��ذي عان��ى كثيرا هذا املوس��م، نتيجة مش��اكل 

حنون مع الشركة الراعية.
وأض��اف أن القرار صدر باإلجماع، في محاولة إليجاد 
مخ��رج لألزمة، وإع��ادة توازن الن��ادي، بعدما تعثرت 
نتائجه في دوري الكرة، وكذلك دوري الس��لة، حتى 
أن الالعبني أضربوا ع��ن التدريبات، وبالتالي تدخلت 

اإلدارة.

بغداد  ـ هشام السلمان*

اختت��م منتخ��ب الع��راق الوطني 
للقوس والس��هم ملتحدي االعاقة  
والس��هم  الق��وس  منافس��ات 
لبطول��ة ف��زاع الدولي��ة الرابع��ة 
التي اس��تمرت ملدة خمس��ة ايام 
في دولة االم��ارات العربية املتحدة 
, بحصوله على فضيتني ُس��جلت 
باس��م الالعبة زمن حس��ني التي 
يطل��ق عليه��ا االماراتي��ون لقب ) 
زمن الع��راق ( مبنافس��ات ) املكس 
م��ع  األصدق��اء  لنظ��ام   ) تي��م 
الالع��ب التايلن��دي باإلضاف��ة الى 
فضية منافس��ات الف��ردي بقوس 
) الريكي��رف ( بع��د مب��اراة قوي��ة 
جمعتها مبنافس��تها من منتخب 
منغولي��ا الت��ي خطف��ت ذهبي��ة 
املنافس��ات, كما حل منتخبنا في 
املرك��ز الراب��ع بس��باق املكس تيم 
مبب��اراة جمع��ت مصطفى محمد 
كاظم وزمن حسني اللذان تنافسا 
على الوسام البرونزي مع املنتخب 
التايلن��دي ال��ذي كان االوفر حظا 

خلطف الوسام.
وأعرب��ت رئيس��ة االحت��اد العراقي 
بالق��وس والس��هم كوثر حس��ني 
التي تش��غل ايضا منصب االمني 
العام للجن��ة الباراملبية, عن رأيها 
مب��ا قدمه املنتخ��ب العراقي حيث 
أثن��ت على مس��توى زمن حس��ني 

قائلة :
انه��ا بذل��ت جه��ودا كبي��رة لكن 
منافس��ات املك��س تيم قب��ل يوم 
من النهائ��ي كان ل��ه التأثير على 
ادائها رغم ذلك كان ماحققته من 
نقاط ه��ذه  البطول��ة  افضل من 
البطول��ة املاضية حيث س��جلت 
اليوم 655 نقطة فيما كان رقمها 
الس��ابق 620 نقط��ة وه��ذا دليل 

عل��ى تطوره��ا وق��وة املنافس��ات 
كما يسعدنا انها الالعبة العربية 
الوحيدة الت��ي متكنت من الوصول 
للمراكز املتقدمة ونافست ابطال 

اللعبة العامليني.
الت��ي  بفضيتيه��ا  افتخ��ر  ل��ذا 
الذه��ب,  م��ن  أغل��ى  احس��بهما 
وبالنس��بة لالع��ب عب��اس فاضل 
فتسلس��له  اصبح السادس وهو 
افض��ل م��ن الس��ابق ال��ذي كان 

الس��ادس عش��ر فضال عن ان هذه 
املشاركة هي الثانية له دوليا.

من جانبه قال محمد إبراهيم أمني 
س��ر االحتاد : تولدت لدينا القناعة  
في احتاد اللعبة مبس��توى الالعبني 
نظ��را الس��تعدادهم الفقير الذي 
اقتصر على معس��كر داخلي ملدة 
14 ي��وم فق��ط وق��وة املنافس��ات 
التي متي��زت باملس��تويات املرتفعة 
واملتقارب��ة ب��ني 66 العب��اً والعب��ة 

م��ن 15 دولة مش��اركة هي اجلزائر 
- البرازي��ل - جمهورية التش��يك - 
فرنسا - بريطانيا العظمى - هونغ 
كون��غ - الهند - إيطالي��ا - اليابان 
- منغوليا - س��لوفاكيا - تايالند - 
اإلمارات العربية املتحدة - الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة باإلضافة إلى 
منتخبن��ا العراق��ي ,  وضم الوفد 
العراق��ي امل��درب ج��واد كاظم ابو 
الش��ون والالعبني زمن حسني فزع 

ومصطف��ى محمد كاظم وعباس 
فاضل لطيف.

م��ن جهة اخ��رى، غادر صب��اح يوم 
أم��س الس��بت منتخ��ب الع��راق 
الوطني اللع��اب القوى للمعوقني 
متوجها الى دولة االمارات العربية 
املتح��دة للمش��اركة ف��ي بطولة 
فزاع الدولية ) كأس العالم ( والتي 
تق��ام هناك للمدة م��ن 10 الى 21 

اذار اجلاري.

ويضم الوفد العراقي الذي يرأسه 
رئي��س االحت��اد مه��دي باق��ر ) 20 (  
شخصا بني العب ومدرب وصحفي 
واداري وه��م : حي��در كاظ��م اداريا 
ووسام غالي مدربا لالركاض وعادل 
سحاب مدربا للرمي وجمعة الثامر 
صحفي��ا موف��دا عن احت��اد االعالم 
الرياض��ي والالعبون : ج��راح نصار 
واحمد غني نعاس وحسني حسن 
وبان علي واكرم عاصي وعادل فاضل 
واشرف حسن وقحطان علي كمر 
وعمر محمد وعباس حامت وس��جاد 
محمد وش��اكر محمود وحس��ني 
س��جاد وحس��ني جواد وك��رار عبد 

احلسن وعلي جبار رمضان.
م��ن جانب اخر، عق��د االمني العام 
للجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
كوث��ر حس��ني ظه��ر ي��وم ام��س 
اجتماع��ا ف��ي مكتبها الرس��مي 
باالمانة العامة باللجنة الباراملبية  
ضم رؤوساء وامناء السر لالحتادات 
الرياضية  تناول طرح بعض االمور  
اخلاصة مبالكات االحتادات املُعتمدة 

خالل عام ٢٠١٨ ومناقشتها.
وتط��رق االجتم��اع ال��ذي حض��ره 
االمني العام املس��اعد هاش��م فرز 
ومدير مكتب االمانة العامة مالك 
نؤاس ال��ى عدة موضوع��ات منها  
انضمام الالعبني الشباب لصفوف 
الع��ب  كل  ليأخ��ذ  املتقدم��ني 

استحقاقه بحسب كفاءته.
وتناول ايضا مسألة زج العبني ُجدد 
للمنتخب��ات الوطنية  كما ناقش 
أمناء السر اضافة ممرن للمنتخبات 
ملس��اعدة املدربني خ��الل الوحدات 
التدريبي��ة وق��د حصل��ت موافقة 
االمني العام على حس��ب ضوابط 
اللجن��ة الباراملبية الت��ي اقرت في 

وقت سابق.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

فضيتان لمنتخبنا بالقوس والسهم لمتحدي اإلعاقة
)زمن العراق(  تخطف األضواء في بطولة فزاع الدولية

زمن حسني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س االحت��اد العراق��ي لكرة 
القدم عبد اخلالق مسعود، أنه تلقى 
اتص��اال م��ن رئيس االحتاد اآلس��يوي 
للعبة، الشيخ س��لمان بن إبراهيم 
آل خليفة، أش��ار فيه إلى أن اجتماع 
الدولي  التنفيذية لالحت��اد  اللجن��ة 
الذي سيعقد في السادس عشر من 
الشهر اجلاري في كولومبيا، أدرجت 
فيه مناقش��ة إمكاني��ة رفع احلظر 

الكلي عن املالعب العراقية.
تصريح��ات  ف��ي  مس��عود  وق��ال 
صحفية "الشيخ س��لمان أكد أنه 
نقل الصورة احلقيقية ملا رأته عيناه 
ف��ي األمس��ية الكروي��ة بالبص��رة، 
والتي جمعت املنتخبني الشقيقني 
العراقي والسعودي".وتابع "التفاؤل 
كان يطغ��ي عل��ى حديث الش��يخ 
س��لمان بخصوص إمكاني��ة إنهاء 

ملف احلظر الظالم على كرتنا".

 م��ن جان��ب اخر، ح��دد احت��اد الكرة 
العراق��ي موعد فتح باب الترش��يح 
ال��دورة  ف��ي  االحت��اد  إدارة  جملل��س 
االنتخابية املقبلة من خالل اجتماع 

اجلمعية العمومية.
وحدد االحت��اد العراقي الفترة من 15 
إلى 25 شباط اجلاري موعدا لترشيح 
الراغبني ف��ي التنافس على عضوية 
مجل��س إدارة االحتاد، كم��ا صادقت 
اجلمعية العمومي��ة باألغلبية على 
جلنتي االنتخابات والطعون.ومت إعالن 
خمس��ة أعضاء للجنة االنتخابات، 
وه��م محم��د قحط��ان، القاض��ي 
محمد حس��ون، أزهر صالح، سعيد 
أحمد وعدن��ان باه��ض، إضافة إلى 
ثالثة أش��خاص للجنة االس��تئناف 
والطع��ون، وهم طه ك��رمي، رمضان 
جاس��م، ناصر عب��د الناصر.يُش��ار 
إلى أن انتخابات مجلس إدارة االحتاد 

العراقي، ستقام يوم 31 أيار املقبل.

من جان��ب اخ��ر، اس��تهجن االحتاد 
العراق��ي لك��رة الق��دم تصريحات 
الالعب الدولي السابق احمد راضي 
ومحاوالته الدائمة للنيل من رصانة 
االحت��اد وعائلت��ه الكروي��ة ف��ي كل 

ظهور اعالمي له محليا وعربيا.
ان االحت��اد صب��ر كثيرا عل��ى راضي 
م��ن باب حس��ن الظن لك��ن االخير 
يصر على قطع كل سيل السكوت 
املتكررة ش��خوصا  ع��ن االس��اءات 
وكيانا اخرها نيل��ه من رئيس االحتاد 
عب��د اخلالق مس��عود  بتجن واضح 
فضال عل��ى وصفه لعض��و املكتب 
االعالمي املهني حس��ني اخلرس��اني 
ب��كالم اليليق بالعب مثل املنتخبات 

الوطنية.
ولذل��ك ق��رر االحت��اد حتري��ك دع��وى 
قضائية ضد الالع��ب الدولي احمد 
راض��ي في احملاك��م اخملتصة العطاء 
كل ذي حق حقه ومن اهلل التوفيق.

إعالم المركز الوطني
األقالي��م  ش��ؤون  دائ��رة  حت��رص 
واحملافظ��ات ومديرها الع��ام طالب 
جابر املوسوي على اكتشاف ورعاية 
املواهب الرياضية في جميع االلعاب 
الت��ي يعن��ى به��ا قس��م املوهب��ة 
املنتشرة  بالدائرة وفروعه  الرياضية 
ف��ي أرجاء الع��راق ، وم��ن اخلطوات 
اجلدي��دة للدائ��رة ف��ي ه��ذا اجمل��ال 
الس��عي الس��تقطاب املواهب في 

مهدها عن طري��ق اجلوالت امليدانية 
على املدارس ، وكان قصب الس��بق 
في هذا الس��ياق للمرك��ز الوطني 
املصارع��ة في بغ��داد، حيث افرز ١٥ 
طالب��اً تنطبق عليه��م املواصفات 
البدني��ة و القابلي��ات والرغب��ة في 
ممارس��ة لعبة املصارع��ة لضمهم 
ال��ى العبيه، عقب زيارة اربع مدارس 
تابعة ملديرية تربي��ة الصدر الثالثة 
،وبالتنس��يق م��ع وح��دة النش��اط 

الرياضي في املديرية .
الوطن��ي للمصارعة  املرك��ز  مدرب 
قاسم حنون قال في تصريح إلعالم 
املركز الوطني إن الهدف من املبادرة 
اجلدي��دة الت��ي انتهجته��ا الدائ��رة 
وقسم املوهبة الرياضية في البحث 
ع��ن اخلامات واملواه��ب باللعبة في 
املدارس املتوسطة للتولد من 2003 
الى 2005 ،هو توسعة قاعدة اللعبة 
في البلد خدمة للرياضة العراقية.

)مواهب المصارعة) يختار 15
 طالبا من مدارس مدينة الصدر

رسميا.. الفيفا يدرج إمكانية رفع 
الحظر عن العراق في جدول أعماله

بغداد ـ الصباح الجديد:
قلب فريق الزوراء، تأخره أمام نفط 
ميس��ان، النتصار ثم��ني بنتيجة 
2-1، ف��ي إطار اجلولة ال��� 18 من 
عم��ر ال��دوري املمتاز.تق��دم نفط 
ميس��ان، بعد م��رور 30 ثانية، من 
صاف��رة البداية، ع��ن طريق ركلة 
ج��زاء، س��ددها وس��ام س��عدون 

بنجاح.
وف��ي الش��وط الثاني، جن��ح لؤي 
صالح، في إح��راز ه��دف التعادل 
لل��زوراء، في الدقيق��ة 54، قبل أن 
يسجل حس��ني علي، هدف الفوز 
83.ورفع  الدقيق��ة  في  للضيوف، 
الزوراء رصيده إلى 46 نقطة، بينما 
جتمد رصيد نفط ميسان عند 22 

نقطة، في املركز العاشر.
وف��ي مب��اراة القم��ة اجلماهيرية 
الت��ي اقيم��ت مس��اء ام��س بني 
فريق��ي القوة اجلوية والش��رطة، 
ف��از اجلوي��ة بهدف امج��د راضي 
ف��ي الدقيقة 20 م��ن ركلة جزاء، 
ليصب��ح رصيد الفائ��ز 27 نقطة 
باملركز الثالث، فيما بقي اخلاس��ر 

ثانيا وله 39 نقطة.
وتع��ادل نادي الكهرباء، مع نظيره 
الي��وم  أه��داف،  ب��دون  احلس��ني، 
األربع��اء، عل��ى ملع��ب التاج��ي، 
وارتفع رصي��د الكهرب��اء إلى 28 
نقطة ف��ي املركز اخلامس، مقابل 
11 نقط��ة للحس��ني ف��ي ذي��ل 

الترتيب.
وق��ال املدرب املس��اعد للكهرباء، 
مه��دي كاظ��م، ف��ي تصريحات 
ل »فريقن��ا ل��م يظهر بالش��كل 
املطلوب، ول��م يوفق الالعبون في 
الكهرباء  »العب��و  وتابع  املب��اراة.. 
أه��دروا بع��ض الف��رص، نش��عر 

باإلره��اق نتيجة ضغ��ط املباريات 
واإلصابات املتكررة«.

م��ن جانب اخ��ر، فاز فري��ق احلدود 
على ضيفه كرب��الء بنتيجة 1-2، 
تقدم فريق احلدود سريعا بواسطة 
الالعب، شريف عبد الكاظم في 
الدقيقة الثالثة من املباراة، وأدرك 
كربالء التعادل بهدف محمد عبد 
اهلل ف��ي الدقيق��ة 30، لينته��ي 

الشوط األول بنتيجة 1-1.
رم��ى مظفر جب��ار، املدي��ر الفني 
للحدود، ب��كل أوراقه إلحراز هدف 
ميكن��ه من خطف النقاط الثالث، 
وقب��ل أن تلفظ املباراة أنفاس��ها 
األخيرة، سجل مروان عباس هدفا 
ثانيا ف��ي الدقيق��ة 82، ليحصد 
احل��دود ث��الث نق��اط ثمينة.بهذا 
الفوز ارتفع رصيد احلدود للنقطة 
23 في املركز التاسع، بينما جتمد 
رصيد كربالء عند النقطة 13 في 

املركز 18.
وفي مب��اراة أخرى باجلول��ة ذاتها، 
تعادل نفط الوسط مع الصناعات 
الكهربائية بدون أهداف، ليضيف 
كل فري��ق نقط��ة إل��ى رصي��ده، 
ليصب��ح 21 نقط��ة للنف��ط في 
املركز 11، مقابل 18 للكهرباء في 

املركز 15.
وحق��ق الطلبة ف��وزا مهما على 
ضيفه الس��ماوة، بهدفني مقابل 
واح��د، ورف��ع هذا الف��وز الطلبة، 
إلى املركز الس��ابع، ب���26 نقطة، 
بينما جتمد رصيد الس��ماوة عند 
النقطة ال�20، ف��ي املركز الثاني 
عش��ر.وتعامل الطلبة مع املباراة 
بواقعية، لكنه أه��در عدة فرص، 
رغم سيطرته على الشوط األول.
واس��تمر الطلب��ة ف��ي الضغط، 

خالل الش��وط الثاني، حتى وصل 
لش��باك الس��ماوة، في الدقيقة 
59، بإمض��اء احملترف الس��نغالي، 

فاولو سار.
وف��ي الدقيق��ة 65، ع��زز احملترف 
النتيجة  أوم��ارو كايين��ا،  اآلخ��ر، 
بهدف ثان.وحاول السماوة العودة 
إل��ى اللقاء، وضغ��ط على مرمى 
الطلبة، حت��ى متكن في الدقيقة 
67 م��ن تقلي��ص النتيج��ة، عبر 
لتنتهي  يون��س،  العب��ه حس��ني 

املباراة )1-2(.
وس��قط أمانة بغداد على أرضه، 
أمام نظيره النج��ف، بثالثية دون 
رد،س��جل أهداف النجف، سجاد 
رع��د )73(، وفرح��ان ش��كور )76(، 
)81(.وارتف��ع  حمدك��و  ومحم��د 
رصي��د النج��ف إل��ى 27 نقط��ة 
ف��ي املركز الس��ادس، بينما جتمد 
رصيد أمانة بغداد عند 23 نقطة 
التاس��عة.وانتفض  املرتب��ة  ف��ي 
النج��ف، وع��اد بقوة إل��ى وضعه 
الطبيعي، بعد تعادله على أرضه 
أمام الس��ماوة، وقبلها اخلس��ارة 
ثالثية  اجلنوب.وج��اءت  نفط  أمام 
النج��ف، خ��الل 8 دقائ��ق فق��ط، 
حي��ث افتتح التس��جيل الالعب 

سجاد رعد في الدقيقة 73.
وبعد مرور 3 دقائ��ق، على الهدف 
األول للنجف، جنح فرحان شكور، 
ف��ي تعزيز تق��دم فريق��ه، قبل أن 
يتمك��ن احملترف الس��وري محمد 
حمدك��و، م��ن تس��جيل الهدف 
الثالث، في الدقيقة 81.. واستقال 
أحمد خلف، املدي��ر الفني لفريق 
أمان��ة بغ��داد، من منصب��ه بعد 
بثالثية  النج��ف  أم��ام  اخلس��ارة 

نظيفة.

الزوراء يتجاوز عقبة نفط ميسان
 ويعزز صدارته للدوري الممتاز

قّمة الجوية والشرطة تنتهي زرقاء بهدف أمجد راضي اتحاد الكرة يرفع دعوى قضائية ضد أحمد راضي
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الجمهور عاوز كده

جمال جصاني

من خالل هذه العبارة املصرية املشهورة، ميكن التعرف على 
الكثير من علل وعيوب واقعنا الراهن، وعن دور هذا "اجلمهور" 
ف��ي إجهاض التطلعات املش��روعة للحاق برك��ب األمم التي 
انعتقت م��ن اصطبالت عصور م��ا قبل النهض��ة والتنوير 
والتحدي��ث. وف��ي عراق ما بع��د زوال النظام املب��اد، انبثقت 
فرص وإمكانات ال مثيل لها أمام س��كان هذا الوطن القدمي، 
كي يش��قوا طريقهم مج��دداً الى حيث القيم واملش��اريع 
الت��ي دغدغت ضمائ��ر وعقول أفضل م��ا أجنبته بالدهم من 
ش��خصيات كرس��ت كل مواهبها خلدمة الش��أن العام، إال 
أن موازين الق��وى اخملتلة لصالح "اجلمهور" واألوصياء عليه، 
سرعان ما أجهضت ما يطلق عليه ب� "اإلمكانية اإليجابية" 
لصال��ح ضده��ا النوع��ي أي "اإلمكانية الس��لبية" والتي 
حتولت الى واقع رسخته قرارات وتشريعات وخطابات القوى 
والكتل، التي تلقفت مقاليد الس��لطة والثروة والنفوذ بعد 
"التغيير". إن وجود مثل هذه الطبقة السياس��ية الفاشلة 
والفاسدة على سدة القرار، والعجز عن تغييرها وزحزحتها 
عن مواقعها احلالية، ال ميكن فصله عن دور وفضل وحماسة 
هذا "اجلمهور"، حيث تتناغم خطابات وتوجهات وأخالقيات 
هذه الكتل، وما يعصف بعقول وسلوكيات قطاعات واسعة 
م��ن جماهير أدمنت عل��ى اجترار ما يرم��ى لها من فضالت 
موائد املستبدين والسالطني ووعاظهم التقليديني منهم و 
"احلداثويني". من دون أدنى شك هما )اجلمهور ووالته( يرفدان 
بعضهم��ا البعض اآلخر، بكل م��ا حتتاجه بركنا الراكدة من 
متطلبات لالس��تمرار والبقاء، لذلك لم نحظى بردود أفعال 
تليق وم��ا انحدرنا اليه من حضيض مادي وقيمي، ال ش��يء 
سوى املزيد من التذمر والشكوى والنشاطات االستعراضية 

اخلاوية.
ان انتظ��ار حصول تغيير أو إصالح جدي في أحوالنا، من دون 
وجود أي نشاط واس��ع ومنظم لفك ارتباط هذا "اجلمهور" 
بش��بكة املعال��ف الت��ي أدم��ن عليه��ا؛ يعني االس��تعداد 
الس��تقبال جيل جديد من اخليبات واحملن. لقد أهدرنا فرصة 
بناء دولة حديثة على أنقاض النظام املباد، وس��ارعنا لتدوين 
دس��تور يحقق لفرسان التشرذم ومؤسسات ما قبل الدولة 
رغباتهم األساس��ية مع خلطة من املنكهات الدس��تورية 
احلديث��ة، لنحظ��ى ف��ي نهاية املط��اف بنظ��ام يترنح على 
ع��كازات بع��د أن أض��اع املش��يتني. غالبية االس��تطالعات 
واالستبيانات املعتبرة وبنحو خاص األجنبية منها، تشير الى 
ان نتائج االنتخابات املقبلة )2018/5/12( ستعيد إنتاج نفس 
القوى والكتل املسؤولة عما حصدناه من إخفاقات وكوارث. 
وهنا يأت��ي دور الدولة ودس��تورها ومدوناتها ومؤسس��اتها 
التنفيذية، والتي فرطت بش��رطها األساس أال وهو؛ احليادية 
جتاه جميع س��كانها )أف��رادا وجماعات قيم��ا ومعتقدات..( 
وه��ذا ما لم يحصل ال قبل التغيير وال بعده. الدولة احلديثة 
وحدها مبقدورها ان تضع حدا لهذيانات وهلوسات "اجلمهور" 
وهروالت��ه الغوغائي��ة التي أحلقت أبلغ الض��رر به ومبصاحله 
احليوية قبل غيره. لقد بس��طت القوى واملفاهيم واملصالح 
الش��عبوية هيمنته��ا على حط��ام النظام املب��اد، وأعادت 
هيكلت��ه بش��كل يتنافر ومصال��ح العراقيني ف��ي الوحدة 
واالس��تقرار واالزده��ار، بع��د ان جنحت بوض��ع قواعد للعب 
تنسجم وقياس��اتها الفئوية الضيقة واملتخلفة. مع مثل 
ه��ذا اإلصرار على دغدغدة الغرائ��ز املتدنية لهذا "اجلمهور" 
املش��وه قيمياً وثقافياً، هموماً وأولويات واهتمامات، ال ميكن 
انتظ��ار ش��يئاً مغايراً للحص��اد املر الذي جنين��اه في أغلب 
محط��ات تاريخنا احلدي��ث والذي قارب املئة ع��ام. ومع مثل 
ه��ذا اإلصرار على إعادة تدوير األنظم��ة واألحزاب والزعامات 
العقائدي��ة والش��عبوية )التقليددية منه��ا واحلداثوية( لن 

نحصد سوى املزيد من املرارات والعويل واخليبات..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 سمير خليل 
"انا من هناك"، نحن الذين لم منلك 
خيارا غير خيار الرحيل واالستسالم 
ل��ه ولعواقبه، وترك كل ش��يء من 
اج��ل ان نك��ون أحياء ناج��ني، نحن 
النازح��ون س��نبقى نحم��ل معن��ا 
ذكرياتنا املريرة من مكان الى مكان 

آخر حتت سماء اخرى غريبة".
حتت ه��ذا العن��وان وفي ظ��ل هذه 
الفكرة، ووسط زحمة شارع املتنبي 
واكتظ��اظ اركانه باحلض��ور الكبير 
وصخبه��م، قدم فنان ش��اب، قطع 
آالف الكيلومت��رات، م��ن كندا الى 
بغداد عرضا مسرحيا قصيرا، يصور 

حياة النازحني ومعاناتهم.
العرض املسرحي الذي حمل عنوان 
"أن��ا م��ن هن��اك " كان مونودرام��ا 
صامت��ة تدخ��ل ف��ي خان��ة الف��ن 
األدائي، اداء احل��دث. يتحدث الفنان 
قحطان االمني ع��ن جتربته فيقول" 
العرض ش��اهد على حالة النازحني 
اس��تفزتني،  الت��ي  ومعاناته��م 

فحاولت ان اعطي تصورا عن اولئك 
الناس وه��م يعيش��ون اخلوف حتت 
ظل حكم الرايات السود، وينتظرون 

حلظ��ة اله��رب والنج��اة م��ن ذلك 
الهول اخمليف.

وتاب��ع: العم��ل يصور بيئ��ة مخيم 

الجئ��ني، وص��ور فوتوغرافي��ة متثل 
ذاك��رة نازح ن��اج من ه��ول الكارثة 
التي سبقت وصوله الى اخمليم، وهو 
تبلورت  وخائ��ف،  ومصدوم  مذهول 
ل��دي فكرة ه��ذا الع��رض من خالل 
املتابعة املستمرة لألحداث في تلك 

املناطق الساخنة".
ويضي��ف "احاول ان اوصل رس��الة 
عن حال��ة إنس��انية، ويقينا ان كل 
فنان يحمل رسالة يحب ان يوصلها 
الى املش��اهد. الفنان يجب ان يتأثر 
باحمليط ال��ذي يلفه، يج��ب ان يوثق 
كل ش��يء. انا تش��كيلي ومن دعاة 
الرس��م للجم��ال، ولكنن��ي احاول 
ان انق��ل صورا حقيقي��ة من خالل 

املسرح ". 
يذكر ان الفنان قحطان االمني اقام 
معارض تش��كيلية في كندا، وهذه 
هي التجرب��ة الثالثة ل��ه في الفن 
األدائي، وس��بق ان ق��دم عمله هذا 
الذي صمم ديكوره واكسس��واراته 

بنفسه في كندا.

"أنا من هناك" مونودراما صامتة في الهواء الطلق

الفيل��م  منت��ج  أعل��ن 
 Viy"الروس��ي الصين��ي 
 "2: Journey to China
أن  بيتروخ��ني  أليكس��ي 
النجم أرنولد ش��وارزنيغر 
ي��زور  أن  املتوق��ع  م��ن 
يكاترينب��ورغ  مدينت��ي 
س��ك  سيبير فو نو و
سيبيريا،  في  الروس��يتني 
ف��ي  جولت��ه  إط��ار  ف��ي 

روسيا.
واوض��ح املنت��ج لوكال��ة 
"ت��اس" الروس��ية قائ��ال: 
"بالطبع لدى ش��وارزنيغر 
رغب��ة ش��ديدة ف��ي زيارة 
يريد  ان��ه  موس��كو، كما 

األورال  منطق��ة  زي��ارة 
وسيبيريا".

العمل مأخ��وذ عن قصة 
أدب غوغول،  خيالية م��ن 
من اخراج الروس��ي أوليغ 
ستيبانتش��ينكو، ويطرح 
ف��ي  آب/أغس��طس  ف��ي 

روسيا.

 Global مجل��ة  اخت��ارت 
 fashion network
التركي��ة،  بنس��ختها 
اكيوري��ك  اجن��ني  املمث��ل 
الرج��ل االكثر اناقة للعام 
2018، ت��اركا وراءه كيفاجن 
تاتلينوغ، وشاتاي اولسوي، 
وغيره��م من جن��وم تركيا 
بأناقته��م  املعروف��ني 

واهتمامهم باملوضة.
الرغ��م  وعل��ى  اجن��ني 
الكبي��رة  ش��عبيته  م��ن 
بقامة  ومتتعه  ووس��امته 
اختي��اره  ان  اال  طويل��ة، 
اناق��ة  االكث��ر  ليك��ون 
اث��ار الكثي��ر م��ن اجل��دل 
والس��خرية كون ان اجنني 
اهمال��ه  عن��ه  مع��روف 
ملظه��ره وع��دم اهتمامه 

اسلوبا  واعتماده  باألناقة، 
واح��دا ف��ي كل اطالالته، 
حت��ى ان بع��ض املتابعني 
عّل��ق ان اجن��ني ال يهت��م 
او حتى  بتسريح ش��عره، 
حالقة ذقنه فكيف يتجاوز 
كثي��را  اش��تهروا  جنوم��ا 
مبظهره��م  باهتمامه��م 
مث��ل كيف��اجن تاتليت��وغ، 
وكنان  اولس��وي،  وشاتاي 

ازميرال اوغلو! .

موق��ف مح��رج تعرضت 
املصري��ة  الفنان��ة  ل��ه 
شيرين عبد الوهاب أمام 
أثناء  جمهورها بدبي في 
إحيائه��ا حف��ل "القرية 
بس��بب  وذلك  العاملية"، 
س��قوطه��ا ع��ل�����ى 
عب�ر  وتسريب�ه  املس�رح 
ش��بك���ات الت��واص�ل 

االجتماع�ي.
وتعث��رت عبد الوهاب في 
أثن��اء رقصها على إحدى 

على  وسقطت  أغنياتها 
تفادت  وبعدها  املس��رح، 
االمر س��ريًعا ثم اعتذرت 

للجمهور.

أرنولد شوارزنيغر

شيرين

انجين اكيوريك

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

مونودراما صامتة

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف موقع indie wire  ان هناك حديثا بني الرئيس 
األميرك��ي الس��ابق للوالي��ات املتحدة ب��اراك أوباما 
وزوجت��ه ميش��ال، إلنت��اج برنامج لهم��ا عبر إحدى 

الشبكات املعروفة.
 وبحس��ب املوقع ف��إن البرنامج س��يتناول املواضيع 
املقرب��ة التي حدثت في مدة رئاس��ته، منها الرعاية 
الصحية، وحقوق التصويت، والهجرة، والسياس��ة 
اخلارجية، وتغير املناخ، والتي أس��همت في تقسيم 
الناخب��ني األميركيني خالل م��دة الرئيس ترامب في 

منصبه.

الصباح الجديد - وكاالت:
ع��ني رئيس الوزراء الكندي جاس��ن ترودو أول امرأة لقيادة 
ش��رطة اخليالة الكندية امللكية التي ش��ابت سمعتها 

اتهامات بالتمييز واالعتداء خالل السنوات املاضية.
وقال ترودو في مراسم بثها التلفزيون في أكادميية تدريب 
تابع��ة للش��رطة ف��ي ريجين��ا بإقليم ساسكاتش��وان: 
إن برين��دا لوك��ي التي تعمل في جهاز الش��رطة منذ 31 
عاما س��تتولى منصب قائد الشرطة في منتصف أبريل 

نيسان.
وتقاعد القائد السابق بوب باولسون في يونيو حزيران بعد 
أكثر من خمس س��نوات في املنصب. وخالل واليته اعتذر 
باولسون باكيا عن سلسلة من مزاعم التحرش والتمييز 

واالعتداء التي سببت كثيرا من احلرج للجهاز.
وق��ال ترودو "نعل��م أن لدينا الكثير م��ن العمل لنقوم به 
الستعادة الثقة في شرطة اخليالة الكندية امللكية، التي 

يجب أن تكون أهال لها في عيون الكنديني".
وقال��ت لوك��ي إنها س��تطرح كل األس��ئلة مهما كانت 
صعوبتها، وس��تواجه التحدي��ات املتعلقة بكيفية عمل 
الش��رطة. ورحب احتاد الش��رطة الوطنية وه��ي النقابة 

املمثلة لنحو نصف أفراد الشرطة بتعيني لوكي.

أوباما يتهيأ لتقديم برنامج

أول امرأة لقيادة شرطة 
الخيالة الملكية

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة دنيا عب��د العزيز عن 
خوضه��ا الس��باق الرمضان��ي املقب��ل 
مبسلس��ل "رحي��م" مع النجم ياس��ر 
ج��الل، بع��د جناحهما معا ف��ي رمضان 
املاض��ي في مسلس��ل "ظ��ل الرئيس" 

الذي حّقق جناحا غير متوّقع لهما.
  واش��ارت إلى أنها حتى آخر حلظة كان 
قرارها عدم خوض الس��باق الرمضاني، 
خاصة في ظل انشغالها بتصوير اجلزء 
الثان��ي م��ن مسلس��ل "األب الروحي"، 
لك��ن عندما ع��رض عليها مسلس��ل 

"رحي��م" وجدت��ه عم��ال ممي��زا من كل 
النواح��ي الفنية، وس��تقدم خالله دورا 

جديدا متاما بالنسبة إليها.
  وأعلن��ت دينا، خالل حديث لها مع احد 
املواق��ع الفنية أنها تش��ّجعت للغاية 
للمشاركة في املسلسل ألسباب عدة، 
منه��ا أن الس��يناريو مكت��وب بحرفية 
ش��ديدة س��واء م��ن ناحي��ة اإلث��ارة ام 
التشويق، إذ إن املؤلف محمد إسماعيل 
أمني كاتب سيناريو وحوار يستطيع من 
الوهل��ة األولى جذب املش��اهد ملتابعة 
حلقات املسلس��ل، وهذا ما ظهر جليا 

العام املاضي من خالل مسلس��ل "ظل 
الرئي��س"، فض��ال ع��ن ش��ركة اإلنتاج 
مص��ر"  ب�"فن��ون  املتمثل��ة  احملترم��ة 
ملالكيها رمي��ون مقار ومحم��د محمود 

عبدالعزيز.
وتابعت: أّن مخرج العمل محمد سالمة 
برغم كونه��ا التجربة اإلخراجية األولى 
له في الدراما، لكنه ميلك صورا بصرية 
ورؤية جديدة سوف يفاجئ بها اجلمهور 
عن��د ع��رض املسلس��ل عبر شاش��ات 
القنوات الفضائية خالل ماراثون رمضان 
املقبل، واضاف��ت أن التعاون مع النجم 

ياسر 
ج� الل 
ال���ذي 

يع��د 
مبنزلة

آخ  ي��ق   صد و
لنسبة  يضاف با إليه��ا 

الى األس��باب التي شجعتها على 
قبول ال��دور فالعمل معه حس��ب 
وصفه��ا "متعة كبي��رة خاصة أنه 
من الفنان��ني احملترمني واحملبوبني في 

الوسط الفني".

دنيا عبد العزيز تخوض السباق 
الرمضاني المقبل بمسلسل "رحيم"

الصباح الجديد - وكاالت:
كرمت إيناس عبد ال��دامي، وزير الثقافة 
املصري��ة، الفنان��ة س��هير املرش��دي، 
في حفل أقيم على خش��بة املس��رح 

القومي.
وقال��ت وزي��ر الثقاف��ة أنه��ا س��عيدة 
بوجوده��ا وس��ط قام��ات "عظيم��ة" 
يقومون بتش��كيل تاريخ الفن وأعطوا 
م��ن أعماقه��م إلث��راء احلال��ة الفنية، 
ساردة قصتها مع الفنانة سهير التي 
طامل��ا حلمت بأن تقابله��ا في يوم من 

األيام. 
وأعربت الفنانة املرشدي عن سعادتها 
بالتك��رمي، موضًح��ة أن رق��م س��بعة 
أصب��ح له داللة خاصة ل��ه، خاصة أنه 
ي��وم تكرميها، وأن هناك س��يدات قمن 
بتكرميها في ذلك اليوم، أولهن الدكتورة 
إيناس عبدالدامي، وزي��ر الثقافة، إضافة 
إلى وزي��رة اإلعالم الس��ابق، والدكتورة 
نادية هجرس ، وابنتها حنان، ووالدتها، 
وبالتزامن مع يوم املرأة العاملي، وأن هذا 
الرقم نفسه يرمز لعالمة النصر مبصر 
والت��ي تهدي��ه ملصر، لذا أصب��ح اليوم 

يحمل ذكرى جيدة لها.

ب��دأ االحتفال بعرض فيلم تس��جيلي 
ع��ن الفنانة ومس��يرة حياتها الفنية، 
وكلم��ات عنها من اخمل��رج خالد جالل، 
والكاتب��ة س��كينة فؤاد، س��اردة عدد 
من أعم��ال الفنانة، وآخرين، الفتني الى 
التاريخ املش��رف ال��ذي قدمته الفنانة 
التي عبرت عن حزنها وقت استش��هاد 

شقيقها واعتبرته فداء للوطن.
وقال اخملرج خالد ج��الل، أنه طاملا حلم 
أن يعم��ل م��ع فنانات كبي��رات، منهن 
الراحلة س��ناء جميل، وسميحة أيوب، 
وس��هير املرش��دي، التي اختصها بأن 
يتمنى حتقيق حلمه معها ليكون لقاء 

السحاب.

الصباح الجديد - وكاالت:
تع��د املتاح��ف ح��ول العال��م، مكانا 
لع��رض نفيس املنتج��ات واآلثار، لكن 
مهمتها ف��ي كاليفورنيا تختلف عن 
نظيراته��ا ح��ول العال��م، ففي لوس 

أجنليس هناك متحف للفشل.
لوض��ع  الفش��ل  متح��ف  وصم��م 
منتج��ات ل��م تل��ق رواج��ا، أو فق��دت 
قيمتها كأش��ياء ذات أهمية أو قيمة 

شرائية.
مؤس��س  ويس��ت  س��امويل  ويق��ول 
املتحف، إنه قرر القي��ام بهذه اخلطوة 
ألن��ه س��ئم م��ن قص��ص املنتج��ات 
الناجح��ة الت��ي تعرض على وس��ائل 

اإلعالم.
ويتاب��ع: "لدين��ا العديد م��ن املنتجات 
اإللكترونية التي فشل تسويقها حول 
العالم، مثل جهاز سوني بيتاماكس.. 
ولدين��ا منتج��ات مضحك��ة وطريفة 
أيض��ا منه��ا زجاج��ات مي��اه للكالب 

والقطط".

ومن بني املنتجات املعروضة نظارات 
غوغل ونايكي التي كان يتعني على 
مستخدمها لصق مغناطيس على 
الوجه لوضعها، إضافة إلى مشروب 

"كوكا كوال بالك" بطعم القهوة.
ويق��ول أحد ال��زوار: "أعتقد أنها فكرة 
عظيم��ة، ألن املتحف يذكرنا بأمور قد 
نسينا وجودها.. وتعمل هذه الشركات 
عل��ى إخفاء ه��ذا الفش��ل، لكن هذا 

املتحف يذكرنا بها".
والغريب في املتحف، لعبة كان قد 
أصدرها الرئيس األميركي احلالي 
الثمانينيات،  ف��ي  ترامب  دونالد 
حتم��ل اس��م "أن��ا ع��دت وأنت 
لتتحدى  وصمم��ت  مط��رود"، 

لعبة مونوبولي الشهيرة.
إال أن اللعب��ة ل��م تس��تطع 
أن تبيع أكث��ر من 800 ألف 
قطع��ة في العال��م، فيما 
بي��ع مليوني  الهدف  كان 

قطعة.

متحف للفشل تكريم الفنانة سهير المرشدي
بمنتجات طريفة

بغداد - الصباح الجديد:
نّظم��ت وح��دة امل��رأة والطفل في 
البي��ت الثقافي البابل��ي التابع إلى 
دائ��رة العالقات الثقافية، وبالتعاون 
الرافدي��ن،  بن��ت  منظم��ة  م��ع 
واجلمعية العراقية للتصوير، واحتاد 

وجمعية  العراقي��ني،  املوس��يقيني 
احتفالية  العام��ة،  الثقافية  الرواد 
ثقافية فنية ملناسبة اليوم العاملي 

للمرأة.
شاركت اجلمعية العراقية للتصوير 
ضم��ن احتفالي��ة البي��ت الثقافي 

البابلي مبعرض للصور الفوتوغرافية، 
جس��د دور املرأة العراقية، وشاركت 
فيه )16( مّصورة ومَصور، من جميع 

محافظات العراق.
 تخلل احلف��ل أيضا فقرات متنوعة 
اذ عزف الفنانان حسني السلطاني 

بع��ض  الياس��ري  ورحم��ن 
املعزوفات املوس��يقية، وافتتح 
مع��رض نحتي للدكت��ور رباح 
الس��عدي، ومعرض تشكيلي 
كلي��ة  لطالب��ات  مش��ترك 

الفنون اجلميلة جامعة بابل.

احتفالية فنية بمناسبة يوم المرأة في بابل
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تفق��د املهن��دس آراس حبيب ك��رمي، جمعية 
س��بيل الصاحل��ن للرعاي��ة اإلجتماعي��ة في 

منطقة احلرية ببغداد.
وجاء ذلك ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي 
يجريه��ا األمن العام لدور األيت��ام واجلمعيات 
وتلبي��ة  املس��اعدة  تق��دمي  بغي��ة  اخليري��ة 
اإلحتياجات و شمول األطفال األيتام بالعطف 

األبوي، إضافًة إلى الدعم املعنوي واملادي.
و إلتقى املهندس آراس مبديرة اجلمعية احلاجة 
فريال الش��مري وتعرف ع��ن كثب على بعض 
احل��االت الصعب��ة لألطف��ال ممن يعان��ون من 
األمراض، باإلضافة إلى اإلس��تماع ملش��كالت 

وهموم النساء األرامل ممن يسكّن اجلمعية.
م��ن جانبه تكفل األمن العام بعالج عدداً من 
األطف��ال األيتام الذي��ن يعانون م��ن األمراض 
الوالدية مثل فتحة القلب أو مرض ثالس��يميا 
ال��دم وغيره��ا إلى خ��ارج الب��الد وحتمل كافة 

نفقاتهم حلن شفاءهم بشكل تام. 
هذا و أبدى السيد حبيب دعمه املادي واملعنوي 
للجمعية وبش��كل كامل، و توفير متطلبات 
وإحتياج��ات اجلمعي��ة، مؤك��داً على س��عيه 

بتوفير مبلغ مادي شهرياً لألرامل.
يذكر أن جمعية سبيل الصاحلن الواقعة في 
منطقة احلرية ببغداد هي مؤوسس��ة خاصة 

لرعاية األيتام واألرامل. 
جديراً بالذك��ر أن املهن��دس آراس حبيب كرمي 
على تواصل دائم وعبر س��نوات طوال، وداعم 
مادي��اً ومعنوي��اً س��واًء على صعي��د الرعاية 
والتكفل باأليتام أو دعم ومتويل املوؤسس��ات 
اخليرية والنش��طات اإلنس��انية في كل أرجاء 

البالد.

األمين العام يتفقد جمعيًة لرعاية األيتام واألرامل
ويتكفل بعالج عدٍد من األطفال األيتام

# دولة_مدنية
# عدالة_اجتماعية

# نهضة_اقتصادية
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عق��د األمني الع��ام املهن��دس آراس 
حبيب كرمي، إجتماعاً مع مرش��حي 
املؤمتر الوطن��ي العراقي لإلنتخابات، 
وذلك على قاع��ة املؤمتر الوطني في 

بغداد.
أعض��اء  حض��ره  ال��ذي  اإلجتم��اع 
املكتب السياس��ي و املرشحون من 
كافة احملافظات، ركز على أمور عدة، 
أهمها مناقش��ة أهداف املرش��حني 
أرض  عل��ى  تطبيقه��ا  إمكاني��ة  و 
الواق��ع، إضافًة إلى دراس��ة اخلطط 
املس��تقبلية والسياسية واملتمثلة 

ف��ي كيفية إرس��اء مش��روع الدولة 
املدنية .

وق��ال املهن��دس آراس “حققنا ما ال 
يس��تهان به في فترة قصيرة جداً، و 
اليوم لدينا أكثر من ثالثون مرش��حاً 
ضم��ن حتال��ف النص��ر وف��ي كافة 
احملافظ��ات تقريباً، موضح��اً أن هذا 
يعطين��ا دافع كبير لتقدمي أفضل ما 

لدينا“.
وأض��اف الس��يد حبي��ب “للمؤمت��ر 
الوطن��ي ب��اع تأريخ��ي طوي��ل ف��ي 
كل  إس��تقطاب  أن  و  السياس��ة، 
ش��رائح اجملتم��ع ومبختل��ف فئات��ه 

العمرية يّنم عن أفكارنا الوس��طية 
الش��ارع  توجه��ات  م��ن  وقربن��ا 

واملواطنني“. 
وتابع األمني العام مؤكداً “سنسعى 
وبشتى الطرق لوضع إستراتيجيات 
وخطط مدروسة و رصينة تتوافق مع 
املدنية  للدولة  مش��روعنا كمتبنني 
و القائم��ة أساس��اً عل��ى العدال��ة 

اإلجتماعية والنهضة اإلقتصادية“.
جدي��راً بالذك��ر أن املؤمت��ر الوطن��ي 
اإلنتخاب��ات  س��يخوض  العراق��ي 
املقبلة ضمن حتالف النصر برئاس��ة 

الدكتور حيدر العبادي.

إلتق��ى املهن��دس آراس حبيب كرمي، 
رئيس مجلس إدارة “رابطة الدفاع عن 
القطاع النفط��ي اخلاص” و أعضاءه، 
وبحضور القي��ادي في املؤمتر الوطني 
السيد نوري بدران، في مكتبه اخلاص 

ببغداد.
وناقش اللقاء قضايا القطاع النفطي 

اخلاص ومعرقالت عمله ، إضافًة إلى 
إمكاني��ة إع��ادة تفعيله بالش��كل 
املطلوب مبا يس��هم في التقليل من 

نسبة البطالة في اجملتمع.
ه��ذا و ط��رح اجلانب��ان بع��ض الرؤى 
واألفكار اإلقتصادية التي من شأنها 
أن تعيد تفعيل القطاع اخلاص عامًة 

والنفطي خاصًة.

لش��يخ كاظم حس��ني معل��ة وهو 
رئي��س مجل��س اإلدارة ف��ي الرابطة 
واألعضاء ممثلني بالس��ادة: مالذ كرم 
الس��ويدي،  احلمزة  الكبيس��ي، عبد 
والس��يد س��عدي عبدالكرمي، أشادوا 
برؤى و أفكار األمني العام اإلقتصادية 
وتوجهات��ه  خطابات��ه  بإعت��دال  و 

السياسية.

إلتق��ى األم��ني الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراقي املهندس آراس حبيب كرمي، اللورد 
طارق أحمد خان وزير احلكومة البريطانية 
واملفوض من قبل رئيس��ة ال��وزراء ليكون 
املبعوث اخل��اص لقضايا مكافحة العنف 
اجلنس��ي في أوق��ات الصراعات، وبحضور 
الس��فير البريطان��ي في العراق الس��يد 
ج��ون ويلك��س، وذلك ف��ي ن��ادي الصيد 

العراقي ببغداد.
و ناق��ش الطرف��ان ع��دة مح��اور جاء في 
مطلعه��ا حق��وق امل��رأة و املس��اواة بني 
األس��ري  التعني��ف  وقضي��ة  اجلنس��ني 
إضافًة إل��ى احلديث عن ش��ريحة األرامل 
واملطلق��ات، خصوصاً م��ع وجود أكثر من 
٩٠٠ ألف مطلق��ة ومثلها لألرامل، حيث 

بات ذلك يشكل حتدي إجتماعي كبير.
وق��ال املهن��دس آراس “تفاقم املش��اكل 
اإلجتماعية ف��ي احملافظات التي إحتلتها 
داع��ش وحت��ى الَتس��يب ف��ي احملافظات 
األخرى نتج عنه عمالة األطفال وبالتالي 
تركهم للدراسة في س��ن مبكر، إضافًة 
للتجهي��ل اجملتمع��ي ال��ذي نعان��ي منه 

اليوم”.
وأض��اف األم��ني الع��ام “علين��ا ان نعمل 
وف��ق برام��ج مخصص��ة إليج��اد احللول 
املناس��بة ملعاجلة تلك املش��كالت، مبدياً 
إس��تعداده لتقدمي العون واملساهمة في 
دعم “برنامج الع��راق ضمن خطة العمل 
الوطني��ة البريطانية الرابع��ة حول املرأة 

والسالم واألمن”.
فيما ذكر اللورد طارق أحمد خان “نساعد 
على تطوير اجملتم��ع و دعم املرأة العراقية 
التي عان��ت من الظلم وبط��ش اإلرهاب، 
موضحاً أن لدينا خطط وبرامج عدة تتم 

بالتنسيق مع رئاسة الوزراء”.
وب��نّي الل��ورد خ��ان “أح��د أهدافن��ا إعادة 
وتق��دمي  النازح��ة  العوائ��ل  ش��مل  ل��ّم 
الدع��م املعن��وي والصحي له��م، إضافًة 
للعمل عل��ى كيفية إعادة دمج النس��اء 
اللوات��ي تعرضن ملش��اكل ومتكينهّن في 

مجتمعاتهّن”.
بواق��ع  للنه��وض  “سنس��عى  وأض��اف 
التعلي��م ف��ي اجملتمعات املعنف��ة والذي 
يأت��ي كه��دف أساس��ي وضع��ه الل��ورد 
جونسون، مس��تطرداً “نحن على ثقة بأن 
جهودنا تالق��ي ما يتمن��اه العراقيون من 
حتقيق العدالة اإلجتماعية واملساواة بني 

اجلنسني وبني األكثرية واألقليات”.

ويأتي هذا اللقاء اخلاص على هامش إطالق 
برنامج العراق ضمن خطة العمل الوطنية 
البريطاني��ة الرابعة حول املرأة والس��الم 
واألمن، والذي عقد بحضور املهندس آراس 

حبيب و املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة لشؤون مكافحة العنف اجلنسي 
في أوقات الصراعات السيدة براميال باتن 
و وزي��ر احلكومة البريطاني��ة اللورد طارق 

أحمد خان، والسفير البريطاني في العراق 
الس��يد جون ويلكس، و الدكتورة إبتسام 
عزيز مدير عام دائرة متكني املرأة في األمانة 
العام��ة جمللس ال��وزراء العراقي، باإلضافة 

والبعث��ات  إل��ى ش��خصيات سياس��ية 
الدبلوماس��ية الدولية واألممي��ة العاملة 
في العراق إضاف��ًة ملمثلي املنظمات غير 

احلكومية.

األمين العام يلتقي بوزير الحكومة البريطانية
اللورد طارق أحمد خان في بغداد

خالل إجتماعه مع مرشحّي المؤتمر الوطني لإلنتخابات

األمين العام سنسعى وبشتى الطرق لوضع 
استراتيجيات وخطط مدروسة ورصينة تتوافق 

مع مشروعنا كمتبنين للدولة المدنية

األمين العام يبحث الواقع النفطي مع
رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص

»بكل عب��ارات احل��زن والغضب تلقينا 
نبأ قيام عصاب��ة ضاّلة بذبح الطبيب 
هش��ام ش��فيق املس��كوني وزوجت��ه 
الطبيبة شذى ووالدتها بالسكني في 
دارهم باملش��تل وس��ط بغداد. إن هذا 
احلادث الذي تكرر كثيرا خالل السنوات 
املاضي��ة ض��د إخوتن��ا وش��ركائنا في 

الوطن أبناء املكون املس��يحي األصالء 
إمنا هو حلقة في مسلسل التآمر على 
وحدة وطننا وتكامل نسيجه اجملتمعي 
عبر دفع اإلخوة املسيحيني الى الهجرة 

خارج البالد. 
وفي الوقت ال��ذي نطالب فيه اجلهات 
اجلن��اة  املس��ؤولة مالحق��ة  االمني��ة 
وتقدميهم للعدالة فإننا نؤكد أن هذه 

املمارس��ات لن تزيد العراقيني من كل 
األديان والطوائف واالعراق إال إلى املزيد 
من التمس��ك بوح��دة وطنهم بعد أن 
متكنوا من دحر كل صفحات اإلرهاب«.

 اراس حبيب محمد كرمي
الوطن��ي  للمؤمت��ر  الع��ام  األم��ن 

العراقي

استهداف إخوتنا وشركائنا في الوطن أبناء 
المكون المسيحي األصالء إنما هو حلقة في 

مسلسل التآمر على وحدة وطننا

المهندس آراس حبيب : 
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غـدنـا
 .Sun. 11 Marاألحد 11 آذار 2018

* سالم  الغريري 

الش��ارع اليوم يبالي أم ال ، يكترث ملا 
يسبق االنتخابات أم ال ؟ 

لو اردنا حتليال منطقيآ سنجد صعوبة 
في التعاطي مع احلدث وثقله واخللل 
يكمن في السياسات السابقة التي 

ارهق��ت كاهل الناخب انادم في قرارة 
نفس��ه واملتحير في خياراته املقبلة 

هل ينتخب ام ال .
ولكن سهولة التحليل املبدئي تؤطر 
لالقتراع  والرافضة  املتم��ردة  بالنزعة 
فكرة وتطبيقا من قبل الناخب الذي 
لم يلتمس س��وى وعود دون حتقيقها 
من قبل احزاب مسكت السلطة من 

جه��ة واوهمت جمهوره��ا من جهة 
اخرى . 

الليبرالي��ة  االح��زاب  ظه��ور  لك��ن 
وذات التوج��ه التح��رري ف��ي الطرح 
والبرام��ج االنتخابي��ة جتده��ا الي��وم 
تتصدر مشهد االنتخابات بال منافس 
لضمه��ا العديد من الكف��اءات التي 
رفضت احزاب الس��لطة وبحثت عن 

البدي��ل الناج��ح ، ومن تل��ك البدائل 
الناجحة املؤمتر الوطن��ي والذي خلق 
لنفسه مسارا منذ ايام الراحل احمد 
اجللبي والى يومنا هذا بقيادة السيد 
اراس حبيب م��ن خالل عدم االنصياع 
لنغمة س��ادت والتزال على املش��هد 
السياسي وهي الطائفية واحملاصصة 

وقسمة لك وقسمة لي . 

االنتخابات املقبلة بال شك ووفق الرؤى 
املتعددة لقارئي املش��هد السياسي 
س��تكون انتخابات مختلفة لنوعية 
املش��اركة ولتغي��ر امل��زاج العام لدى 
الناخب ولوضوح االفق لدى اجلماهير 
الت��ي لن تعطي اجملال مرة اخرى لذبح 

الدميقراطية والتباكي عليها .
كل املؤشرات والدالالت تنحصر على 

رأي واحد لن اعط��ي صوتي للمجرب 
الذي اس��تنفد ماعنده ، ليكون احليز 
واس��عا لالح��زاب الليبرالي��ة الثبات 
ذاته��ا دون وج��ل او ت��ردد ولتكس��ب 
مافاتهازم��ن جماهي��ر االمس بعد ان 
تعلم��وا ان ع��ض الصب��ح االنتخابي 
غير مج��د بق��در التغيي��د وانتخاب 

االصل�ح.

* باسم السامرائي 

اليختلف اثنان على ان انتخابات ٢٠١٨ 
س��تكون منعطف��ا في السياس��ة 
العراقي��ة الت��ي م��ا ان تعل��ن نتائجا 
ستتغير اشكال التحالفات.، وينقلب 
حلف��اء االم��س لتتش��كل اص��وات 
معارضة الي شكل سيكم في مقبل 

االيام بعد النتائج .

البع��ض ومن خ��الل رؤيت��ه البعيدة 
االمد يرى ان احلظوظ الوافرة ستصف 
احلكوم��ات  غيبته��م  م��ن  بجان��ب 
الساپقة واقتادتهم الى زاوية مظلمة 
اليرون املواطن مب��اذا يفكر وال املواطن 

يشعر بوجودهم حتى .
ل��و قرأنا اح��د الوج��وه الصاعدة الى 
االنتخاب��ات ونس��بة حظوظه��ا في 
الف��وز وني��ل ثق��ة الناخ��ب ونخص 
بالذكر االم��ن العام للمؤمتر الوطني 

الس��يد اراس حبيب فكيف سيكون 
التصور املس��بق للمواطن حول تلك 

الشخصية املرشحة . 
م��ن  مجموع��ة  ومع��ي  ان��ا  قم��ت 
الباحث��ن في الش��ؤون السياس��ية 
باج��راء اس��تبيان مضمون��ه هو هل 
ترى ان االحزاب اليسارية او الليبرالية 
او املدني��ة ان حل��ا حظوظ املنافس��ة 
ام التمي��ز ، ف��كان الرد لنس��بة ٥٨ ٪  
منهم ه��و املي��ول نحو فك��رة ذوبان 

اجلبل اجللي��دي لالحزاب ذات الصبغة 
اليمينة وصعود اليسار الليبرالي .

اما ١٢٪  فق��د ذهبوا باجتاه ان االحزاب 
اليس��ارية س��تبقى مراوحة في ذات 

النقطة وبال تغيير .
االح��زاب  ان  وج��دوا    ٪  ٣٠ مبقاب��ل 
املتنف��ذة واجلاثم��ة عل��ى الس��لطة 
مبختلف مفاصلها ستكون وستبقى 

هي االقوى .
اذن وم��ع ماتبقى فأن امل��زاج اجلمعي 

عل��ى االكثر مييل نح��و اختيار اجلديد 
والنف��ور من فك��رة اعادة م��ا انتخب 
مس��بقا ولم يقق اله��دف املطلوب 

منه .
هذا وان دل امن��ا يدل على التفرد الذي 
س��يلحق بكي��ان الس��يد اراس م��ن 
خالل اثبات ذاته على انه صوت مدني 
ليبرالي عابر للوصف الضيق وكذلك 
فان ابتعاد املؤمتر الوطني عن املشارك 
بحلق��ة صنع القرار ي��راه البعض انه 

جنب املؤمتر الس��معة السيئة وابقى 
على حظوظه في نيل ثقة الناخب . 

ووفق ماتقدم من الكالم فأن الس��يد 
اراس بامكانه الفوز بحصة جيدة من 
االصوات ف��ي حالة فتح ي��ده خملتلف 
الش��رائح والنخ��ب على حد س��واء 
وخملتلف احملافظات ليحصد على اثرها 
الثق��ة والصوت والدع��م والذي يعد 
ثال��وث النجاح واالس��ترار في العمل 

السياسي.

االنتخابات ننتظر منها أم تنتظر منا ؟

آراس حبيب.. حظوظ انتخابية مستقرة

أك��د املهندس آراس حبي��ب كرمي،  أن 
صوتنا س��يظل أعلى ولن نستوحش 

طريق احلق لقلة سالكيه.
مبين��اً “ل��ن نتراج��ع عم��ا عاهدن��ا 
جماهيرن��ا عليه ف��ي إرس��اء دعائم 

الدولة املدنية العادلة واملتطورة”.
عل��ى صعي��د متصل ذك��ر املهندس 
آراس حبي��ب ك��رمي أم��ن ع��ام املؤمتر 

الوطني العراقي ، أن بصرف النظر عن 
الدالالت املتباينة لعيد احلب فإنه ميكن 
أن يكون مناسبة لتجديد الصلة بن 
العراقين عل��ى مختلف إنتماءاتهم 

وتوجهاتهم ومسؤولياتهم.
وأضاف الس��يد حبيب “نحتاج فهم 
بعضن��ا البع��ض خارج س��ياقات ما 
فرضت��ه علينا الظروف السياس��ية 
مصطلح��ات  م��ع  التعام��ل  م��ن 

ومفاهيم مرفوضة مجتمعياً وأولها 
احملاصصة ومحاوالت تقسيم اجملتمع 
إلى مذاهب وأعراق مبا يؤدي إلى تراجع 

املواطنة كهوية جامعة”.
“العراقي��ون يحب��ون  وتاب��ع مؤك��داً 
بعضه��م ولوال ذل��ك ملا متكن��وا من 
احلفاظ على هذا النسيج الذي اليزال 
متماسكاً ويش��ع أمالً بحياة افضل 

ملؤها املودة والتآخي والسالم”.

ق��ال املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
كلم��ا حصل��ت إنتكاس��ة أمنية 
يجري ف��ي الغال��ب نوع م��ن جلد 
الذات، موضحاً أن هناك من يجدها 
فرص��ة للنيل والتنكيل من إجنازات 

معلومة الميكن نكرانها.
وأضاف السيد حبيب “هناك حتسن 
واض��ح في طبيع��ة الوضع األمني 
ف��ي كل البالد وهناك هيبة للدولة 
وأجهزته��ا أفض��ل من الس��ابق”. 
الفتاً إل��ى أن “اخلروقات التي حتصل 
ب��ن آون��ة وأخ��رى ال تؤش��ر وجود 
خلل واض��ح بقدر ماه��ي جزء من 
متطلب��ات معرك��ة الت��زال بعض 

فصولها قائمة”.
“املس��ؤولية  الع��ام  األم��ن  وب��ننّ 
فق��ط  تق��ع  ال  تضامني��ة  هن��ا 
عل��ى عات��ق األجه��زة احلكومي��ة 
وف��ي مقدمته��ا األمني��ة. بل هي 
الس��يما  مجتمعي��ة  مس��ؤولية 
اجلهود اإلس��تخبارية واملعلوماتية 
التي يتحم��ل املواطن ج��زء كبيراً 
منه��ا في ح��ال تعاون م��ع الدولة 

في الكش��ف عن احلواضن واخلاليا 
النائمة”.

ه��ذا وغ��رنّد املهن��دس آراس حبيب 
كرمي على حسابه في تويتر بفيديو 
م��ع تغريدة جاء فيه��ا ” العراقيون 

أس��قطوا أخط��ر مؤام��رة لتمدد 
اإلره��اب في املنطق��ة، وبرغم كل 
م��ا تق��وم ب��ه حواضن��ه الفكرية 
واإلعالمي��ة والقتالي��ة هنا وهناك 

فلن تُغير من املعادلة في شئ”.

عدنّ األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبيب ك��رمي، اإلربعاء 21 
شباط 2018، اإلنتخابات املقبلة باألشرس 

قياساً بالدورات الثالث السابقة.
وب��ننّ الس��يد حبي��ب أن م��ع ب��دأ العد 
التنازلي لإلنتخابات املقبلة التي ستكون 
األش��رس بالقي��اس إلى ال��دورات الثالث 
الس��ابقة، ف��أن أف��ق التغيي��ر فيها بات 
مرتبطاً بوعي املواطن ال بآمال املرش��ح أو 

حروب التسقيط.
عل��ى صعيد متص��ل أكد األم��ن العام 
املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، أن وس��ائل 
اإلع��الم أو اجلهات الرس��مية املس��ؤولة 
باتت تكش��ف عن حاالت تتعلق بجرائم 
اخمل��درات أو التس��ول أو اإلجت��ار بالبش��ر 

بشكل يومي تقريباً.
 وقال املهن��دس آراس ” يكاد المير يوم دون 
أن تكشف إما وس��ائل اإلعالم أو اجلهات 
الرس��مية املس��ؤولة عن ح��االت تتعلق 
بجرائم مخدرات أو تسول بأمناط مختلفة 
أو إجت��ار بالبش��ر أوضبط منتس��بن هنا 
وهن��اك متلبس��ن بالرش��وة أو النصب 

واإلحتيال”.

موضحاً أن “هذه الظواهر بقدر ما تكشف 
عن وجود أزم��ة حتتاج إلى حل��ول جذرية 
رسمية ومجتمعية فإنها من جانب آخر 
تؤشر تنامي الدور الرقابي لإلعالم املَِهني 
بصرف النظ��ر عن بعض املالحظات حول 

طريق��ة التعام��ل هن��ا وهن��اك، وكذلك 
طريقة تعاطي اجلهات احلكومية مع هذه 
الظواهر التي بات من الضروري محاربتها 
بقوة ووف��ق القانون حت��ى ال تتحول إلى 

آفات مجتمعية يصعب مواجهتها”.

أك��د املهندس آراس حبي��ب كرمي،  أن طرح 
وتبني مشروع الدولة املدنية القائم على 
مب��دأ العدال��ة اإلجتماعي��ة و النهض��ة 
اإلقتصادية ليس مجرد شعاراً إنتخابياً بل 

هو آلية لكيفية بناء الدولة.
وق��ال الس��يد حبيب “حن طرحن��ا رؤيتنا 
في بن��اء الدول��ة املدني��ة القائم��ة على 
مب��دأ العدال��ة اإلجتماعي��ة و النهض��ة 

اإلقتصادي��ة في وقت مبكر كن��ا وما زلنا 
ندرك أن هذه الرؤية ليس��ت مجرد ش��عار 
إنتخاب��ي بقدر ماهي آلية كاملة لكيفية 

بناء الدولة”.
وأض��اف املهن��دس آراس “حي��ث تهيم��ن 
فكرة الدول��ة املدنية العادلة على األجواء 
اإلنتخابي��ة ورمب��ا عل��ى صعي��د احلمالت 
الدعائية فإننا نزداد ثقة ورس��وخاً بأهمية 
ما عاهدنا عليه شعبنا على طريق حتقيق 

هذه األهداف التي ب��ات يتعاطاها اجلميع 
بع��د أن أدركوا إنها أم��ل املواطن العراقي 
بصرف النظر عن دينه وقوميته ومذهبه”.

ه��ذا وغ��رنّد األمن الع��ام املهن��دس آراس 
حبيب كرمي على حسابه في تويتر تغريدة 
“طموح مش��روع ألي حتال��ف في احلصول 
على مقاعد أكثر شريطة أن يكون الطريق 
إلى ذلك وضوح األهداف القابلة للتطبيق 

وليس فقط بالشعارات”.

األمين العام: لن نتراجع.. والعراقيون يحبون
بعضهم بعضًا ويحافظون على نسيجهم االجتماعي

األمين العام: الوضع األمني في تحسن.. 
والعراقيون أسقطوا اإلرهاب برغم ما تقوم به 

حواضنه اإلعالمية والفكرية

األمين العام: االنتخابات المقبلة هي األشرس 
وُأفق التغيير مرتبط بوعي المواطن ال بآمال 

المرشح أو حروب التسقيط

األمين العام: مشروع الدولة المدنية ليس
شعارًا انتخابيًا بقدر ماهو آلية بناء دولة عادلة
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* سالم  الغريري 

الش��ارع اليوم يبالي أم ال ، يكترث ملا 
يسبق االنتخابات أم ال ؟ 

لو اردنا حتليال منطقيآ سنجد صعوبة 
في التعاطي مع احلدث وثقله واخللل 
يكمن في السياسات السابقة التي 

ارهق��ت كاهل الناخب انادم في قرارة 
نفس��ه واملتحير في خياراته املقبلة 

هل ينتخب ام ال .
ولكن سهولة التحليل املبدئي تؤطر 
لالقتراع  والرافضة  املتم��ردة  بالنزعة 
فكرة وتطبيقا من قبل الناخب الذي 
لم يلتمس س��وى وعود دون حتقيقها 
من قبل احزاب مسكت السلطة من 

جه��ة واوهمت جمهوره��ا من جهة 
اخرى . 

الليبرالي��ة  االح��زاب  ظه��ور  لك��ن 
وذات التوج��ه التح��رري ف��ي الطرح 
والبرام��ج االنتخابي��ة جتده��ا الي��وم 
تتصدر مشهد االنتخابات بال منافس 
لضمه��ا العديد من الكف��اءات التي 
رفضت احزاب الس��لطة وبحثت عن 

البدي��ل الناج��ح ، ومن تل��ك البدائل 
الناجحة املؤمتر الوطن��ي والذي خلق 
لنفسه مسارا منذ ايام الراحل احمد 
اجللبي والى يومنا هذا بقيادة السيد 
اراس حبيب م��ن خالل عدم االنصياع 
لنغمة س��ادت والتزال على املش��هد 
السياسي وهي الطائفية واحملاصصة 

وقسمة لك وقسمة لي . 

االنتخابات املقبلة بال شك ووفق الرؤى 
املتعددة لقارئي املش��هد السياسي 
س��تكون انتخابات مختلفة لنوعية 
املش��اركة ولتغي��ر امل��زاج العام لدى 
الناخب ولوضوح االفق لدى اجلماهير 
الت��ي لن تعطي اجملال مرة اخرى لذبح 

الدميقراطية والتباكي عليها .
كل املؤشرات والدالالت تنحصر على 

رأي واحد لن اعط��ي صوتي للمجرب 
الذي اس��تنفد ماعنده ، ليكون احليز 
واس��عا لالح��زاب الليبرالي��ة الثبات 
ذاته��ا دون وج��ل او ت��ردد ولتكس��ب 
مافاتهازم��ن جماهي��ر االمس بعد ان 
تعلم��وا ان ع��ض الصب��ح االنتخابي 
غير مج��د بق��در التغيي��د وانتخاب 

االصل�ح.

* باسم السامرائي 

اليختلف اثنان على ان انتخابات ٢٠١٨ 
س��تكون منعطف��ا في السياس��ة 
العراقي��ة الت��ي م��ا ان تعل��ن نتائجا 
ستتغير اشكال التحالفات.، وينقلب 
حلف��اء االم��س لتتش��كل اص��وات 
معارضة الي شكل سيكم في مقبل 

االيام بعد النتائج .

البع��ض ومن خ��الل رؤيت��ه البعيدة 
االمد يرى ان احلظوظ الوافرة ستصف 
احلكوم��ات  غيبته��م  م��ن  بجان��ب 
الساپقة واقتادتهم الى زاوية مظلمة 
اليرون املواطن مب��اذا يفكر وال املواطن 

يشعر بوجودهم حتى .
ل��و قرأنا اح��د الوج��وه الصاعدة الى 
االنتخاب��ات ونس��بة حظوظه��ا في 
الف��وز وني��ل ثق��ة الناخ��ب ونخص 
بالذكر االم��ن العام للمؤمتر الوطني 

الس��يد اراس حبيب فكيف سيكون 
التصور املس��بق للمواطن حول تلك 

الشخصية املرشحة . 
م��ن  مجموع��ة  ومع��ي  ان��ا  قم��ت 
الباحث��ن في الش��ؤون السياس��ية 
باج��راء اس��تبيان مضمون��ه هو هل 
ترى ان االحزاب اليسارية او الليبرالية 
او املدني��ة ان حل��ا حظوظ املنافس��ة 
ام التمي��ز ، ف��كان الرد لنس��بة ٥٨ ٪  
منهم ه��و املي��ول نحو فك��رة ذوبان 

اجلبل اجللي��دي لالحزاب ذات الصبغة 
اليمينة وصعود اليسار الليبرالي .

اما ١٢٪  فق��د ذهبوا باجتاه ان االحزاب 
اليس��ارية س��تبقى مراوحة في ذات 

النقطة وبال تغيير .
االح��زاب  ان  وج��دوا    ٪  ٣٠ مبقاب��ل 
املتنف��ذة واجلاثم��ة عل��ى الس��لطة 
مبختلف مفاصلها ستكون وستبقى 

هي االقوى .
اذن وم��ع ماتبقى فأن امل��زاج اجلمعي 

عل��ى االكثر مييل نح��و اختيار اجلديد 
والنف��ور من فك��رة اعادة م��ا انتخب 
مس��بقا ولم يقق اله��دف املطلوب 

منه .
هذا وان دل امن��ا يدل على التفرد الذي 
س��يلحق بكي��ان الس��يد اراس م��ن 
خالل اثبات ذاته على انه صوت مدني 
ليبرالي عابر للوصف الضيق وكذلك 
فان ابتعاد املؤمتر الوطني عن املشارك 
بحلق��ة صنع القرار ي��راه البعض انه 

جنب املؤمتر الس��معة السيئة وابقى 
على حظوظه في نيل ثقة الناخب . 

ووفق ماتقدم من الكالم فأن الس��يد 
اراس بامكانه الفوز بحصة جيدة من 
االصوات ف��ي حالة فتح ي��ده خملتلف 
الش��رائح والنخ��ب على حد س��واء 
وخملتلف احملافظات ليحصد على اثرها 
الثق��ة والصوت والدع��م والذي يعد 
ثال��وث النجاح واالس��ترار في العمل 

السياسي.

االنتخابات ننتظر منها أم تنتظر منا ؟

آراس حبيب.. حظوظ انتخابية مستقرة

أك��د املهندس آراس حبي��ب كرمي،  أن 
صوتنا س��يظل أعلى ولن نستوحش 

طريق احلق لقلة سالكيه.
مبين��اً “ل��ن نتراج��ع عم��ا عاهدن��ا 
جماهيرن��ا عليه ف��ي إرس��اء دعائم 

الدولة املدنية العادلة واملتطورة”.
عل��ى صعي��د متصل ذك��ر املهندس 
آراس حبي��ب ك��رمي أم��ن ع��ام املؤمتر 

الوطني العراقي ، أن بصرف النظر عن 
الدالالت املتباينة لعيد احلب فإنه ميكن 
أن يكون مناسبة لتجديد الصلة بن 
العراقين عل��ى مختلف إنتماءاتهم 

وتوجهاتهم ومسؤولياتهم.
وأضاف الس��يد حبيب “نحتاج فهم 
بعضن��ا البع��ض خارج س��ياقات ما 
فرضت��ه علينا الظروف السياس��ية 
مصطلح��ات  م��ع  التعام��ل  م��ن 

ومفاهيم مرفوضة مجتمعياً وأولها 
احملاصصة ومحاوالت تقسيم اجملتمع 
إلى مذاهب وأعراق مبا يؤدي إلى تراجع 

املواطنة كهوية جامعة”.
“العراقي��ون يحب��ون  وتاب��ع مؤك��داً 
بعضه��م ولوال ذل��ك ملا متكن��وا من 
احلفاظ على هذا النسيج الذي اليزال 
متماسكاً ويش��ع أمالً بحياة افضل 

ملؤها املودة والتآخي والسالم”.

ق��ال املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، 
كلم��ا حصل��ت إنتكاس��ة أمنية 
يجري ف��ي الغال��ب نوع م��ن جلد 
الذات، موضحاً أن هناك من يجدها 
فرص��ة للنيل والتنكيل من إجنازات 

معلومة الميكن نكرانها.
وأضاف السيد حبيب “هناك حتسن 
واض��ح في طبيع��ة الوضع األمني 
ف��ي كل البالد وهناك هيبة للدولة 
وأجهزته��ا أفض��ل من الس��ابق”. 
الفتاً إل��ى أن “اخلروقات التي حتصل 
ب��ن آون��ة وأخ��رى ال تؤش��ر وجود 
خلل واض��ح بقدر ماه��ي جزء من 
متطلب��ات معرك��ة الت��زال بعض 

فصولها قائمة”.
“املس��ؤولية  الع��ام  األم��ن  وب��ننّ 
فق��ط  تق��ع  ال  تضامني��ة  هن��ا 
عل��ى عات��ق األجه��زة احلكومي��ة 
وف��ي مقدمته��ا األمني��ة. بل هي 
الس��يما  مجتمعي��ة  مس��ؤولية 
اجلهود اإلس��تخبارية واملعلوماتية 
التي يتحم��ل املواطن ج��زء كبيراً 
منه��ا في ح��ال تعاون م��ع الدولة 

في الكش��ف عن احلواضن واخلاليا 
النائمة”.

ه��ذا وغ��رنّد املهن��دس آراس حبيب 
كرمي على حسابه في تويتر بفيديو 
م��ع تغريدة جاء فيه��ا ” العراقيون 

أس��قطوا أخط��ر مؤام��رة لتمدد 
اإلره��اب في املنطق��ة، وبرغم كل 
م��ا تق��وم ب��ه حواضن��ه الفكرية 
واإلعالمي��ة والقتالي��ة هنا وهناك 

فلن تُغير من املعادلة في شئ”.

عدنّ األمن العام للمؤمتر الوطني العراقي 
املهن��دس آراس حبيب ك��رمي، اإلربعاء 21 
شباط 2018، اإلنتخابات املقبلة باألشرس 

قياساً بالدورات الثالث السابقة.
وب��ننّ الس��يد حبي��ب أن م��ع ب��دأ العد 
التنازلي لإلنتخابات املقبلة التي ستكون 
األش��رس بالقي��اس إلى ال��دورات الثالث 
الس��ابقة، ف��أن أف��ق التغيي��ر فيها بات 
مرتبطاً بوعي املواطن ال بآمال املرش��ح أو 

حروب التسقيط.
عل��ى صعيد متص��ل أكد األم��ن العام 
املهن��دس آراس حبي��ب كرمي، أن وس��ائل 
اإلع��الم أو اجلهات الرس��مية املس��ؤولة 
باتت تكش��ف عن حاالت تتعلق بجرائم 
اخمل��درات أو التس��ول أو اإلجت��ار بالبش��ر 

بشكل يومي تقريباً.
 وقال املهن��دس آراس ” يكاد المير يوم دون 
أن تكشف إما وس��ائل اإلعالم أو اجلهات 
الرس��مية املس��ؤولة عن ح��االت تتعلق 
بجرائم مخدرات أو تسول بأمناط مختلفة 
أو إجت��ار بالبش��ر أوضبط منتس��بن هنا 
وهن��اك متلبس��ن بالرش��وة أو النصب 

واإلحتيال”.

موضحاً أن “هذه الظواهر بقدر ما تكشف 
عن وجود أزم��ة حتتاج إلى حل��ول جذرية 
رسمية ومجتمعية فإنها من جانب آخر 
تؤشر تنامي الدور الرقابي لإلعالم املَِهني 
بصرف النظ��ر عن بعض املالحظات حول 

طريق��ة التعام��ل هن��ا وهن��اك، وكذلك 
طريقة تعاطي اجلهات احلكومية مع هذه 
الظواهر التي بات من الضروري محاربتها 
بقوة ووف��ق القانون حت��ى ال تتحول إلى 

آفات مجتمعية يصعب مواجهتها”.

أك��د املهندس آراس حبي��ب كرمي،  أن طرح 
وتبني مشروع الدولة املدنية القائم على 
مب��دأ العدال��ة اإلجتماعي��ة و النهض��ة 
اإلقتصادية ليس مجرد شعاراً إنتخابياً بل 

هو آلية لكيفية بناء الدولة.
وق��ال الس��يد حبيب “حن طرحن��ا رؤيتنا 
في بن��اء الدول��ة املدني��ة القائم��ة على 
مب��دأ العدال��ة اإلجتماعي��ة و النهض��ة 

اإلقتصادي��ة في وقت مبكر كن��ا وما زلنا 
ندرك أن هذه الرؤية ليس��ت مجرد ش��عار 
إنتخاب��ي بقدر ماهي آلية كاملة لكيفية 

بناء الدولة”.
وأض��اف املهن��دس آراس “حي��ث تهيم��ن 
فكرة الدول��ة املدنية العادلة على األجواء 
اإلنتخابي��ة ورمب��ا عل��ى صعي��د احلمالت 
الدعائية فإننا نزداد ثقة ورس��وخاً بأهمية 
ما عاهدنا عليه شعبنا على طريق حتقيق 

هذه األهداف التي ب��ات يتعاطاها اجلميع 
بع��د أن أدركوا إنها أم��ل املواطن العراقي 
بصرف النظر عن دينه وقوميته ومذهبه”.

ه��ذا وغ��رنّد األمن الع��ام املهن��دس آراس 
حبيب كرمي على حسابه في تويتر تغريدة 
“طموح مش��روع ألي حتال��ف في احلصول 
على مقاعد أكثر شريطة أن يكون الطريق 
إلى ذلك وضوح األهداف القابلة للتطبيق 

وليس فقط بالشعارات”.

األمين العام: لن نتراجع.. والعراقيون يحبون
بعضهم بعضًا ويحافظون على نسيجهم االجتماعي

األمين العام: الوضع األمني في تحسن.. 
والعراقيون أسقطوا اإلرهاب برغم ما تقوم به 

حواضنه اإلعالمية والفكرية

األمين العام: االنتخابات المقبلة هي األشرس 
وُأفق التغيير مرتبط بوعي المواطن ال بآمال 

المرشح أو حروب التسقيط

األمين العام: مشروع الدولة المدنية ليس
شعارًا انتخابيًا بقدر ماهو آلية بناء دولة عادلة
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