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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب ، ي��وم ام��س االح��د ، عن 
س��يطرتها عل��ى نس��بة اكثر من 
90 باملائ��ة من املس��احة االجمالية 
للساحل األيسر في مدينة املوصل 
، فيم��ا أش��ارت الى حتريره��ا حيي 
األندل��س والكف��اءات الثاني��ة في 
االيس��ر جنوب��ي ش��رق  الس��احل 
املدين��ة ،الفت��ة الى تفكي��ك نحو 
15 بناي��ة مفخخة داخ��ل جامعة 
املوصل بعد حتريرها والعشرات من 

العبوات الناسفة . 
وقال قائد جه��از مكافحة اإلرهاب 
الفريق الركن عبد الغني االس��دي 
إن" القوات األمنية في جميع احملاور 
فرضت سيطرتها على اكثر من 90% 
من املس��احة االجمالية للس��احل 
االيس��ر ملدينة املوصل ، مشيرا الى 
ان" هناك عمليات تفتيش وتطهير 
لألحياء التي حررت مؤخرا منها حي 
الفيصلية والنصر واجملمع احلكومي 

في القسم اجلنوبي " . 
وأضاف االس��دي ف��ي حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ أن"قوات 
جهاز مكافح��ة اإلرهاب وقوات من 
اجلي��ش العراقي متكن��ت أيضا من 
حتري��ر حي��ي األندل��س والكف��اءات 
الثانية في اجلانب األيسر من مدينة 
املوصل ورفعت العلم العراقي فوق 

املباني". 
وأوضح قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 
ب��أن" الق��وات األمنية الت��ي حررت 
جامع��ة املوصل وس��يطرت عليها 
قام��ت بتفكي��ك نح��و 15 بناي��ة 
مفخخة داخل اجلامعة والعشرات 
م��ن العبوات الناس��فة  ، مش��يراً 
مح��دود  الق��وات  عم��ل  أن"  إل��ى 
بأيس��ر املوصل بس��بب سوء حالة 

الطقس. 
وتابع أن "اليومني املقبلني سيشهد 
ان حتري��ر جمي��ع األه��داف املكلف 

اجلهاز باستعادتها". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تسيطر على 90 %
من الساحل األيسر لمدينة الموصل

لم يتبق سوى عدة أحياء أمام قوات مكافحة اإلرهاب لتبسط سيطرتها على كامل اجلانب األيسر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل الس��يد رئي��س مجل��س 
القض��اء األعل��ى القاض��ي مدحت 
احملم��ود، الس��يد رئي��س محكم��ة 
التميي��ز االحتادي��ة القاض��ي فائ��ق 
رئي��س  زي��دان بحض��ور الس��يدين 
جهاز االدعاء العام وهيئة اإلش��راف 

القضائي.
وهنأ القاضي احملمود رئيس محكمة 
التميي��ز االحتادي��ة بص��دور قان��ون 
مجلس القض��اء األعلى الذي عّينه 
القانون اجلديد رئيساً جمللس القضاء 

األعل��ى، متمني��اً ل��ه املوفقية في 
مهمته اجلديدة.

من جانب��ه، أكد القاضي فائق زيدان 
التزام��ه مبس��يرة القض��اء ط��وال 
الس��نوات املاضية، مش��يراً إلى أنه 
سيحافظ على استقاللية القضاء 
وتطبي��ق العدال��ة في الب��الد على 
النه��ج ال��ذي س��ار علي��ه مجلس 
القضاء األعلى منذ تأسيسه حتى 
الي��وم س��يما وأن رئي��س مجل��س 
القضاء األعلى املعنّي كان مشاركاً 

في املسيرة القضائية الصاعدة.

القاضي المحمود يهنئ 
فائق زيدان بتعيينه رئيسًا 

لمجلس القضاء األعلى

الحكيم: أزمة داعش مرّكبة
وأبعادها أمنية وسياسية واقتصادية

ناشطون موصليون يحّثون األهالي
على دعم القوات األمنية وكشف الدواعش 23

إقـرأ في "الصباح الجديد"

"الصباح الجديد" تنشر 
بالتعاون مع "دار الجمل" 

أيام "األحد والثالثاء 
والخميس" كتاب 

أشرطة تسجيل صدام/ 
األعمال السرية لنظام 

استبدادي/ 1978 - 
2001 من تأليف كيفن 

أم. وودز من معهد 
التحليالت الدفاعية 

وديفيد دي. بالكي من 
جامعة الدفاع القومي 
و مارك إي. ستاوت من 

جامعة جونز هوبكنز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت السفارة االميركية ببغداد، 
توضيح��ات بآلي��ة من��ح تأش��يرة 
الدخ��ول )الفي��زا( ال��ى العراقي��ني 
الوالي��ات  ال��ى  للس��فر  الراغب��ني 

املتحدة.
وذكر بيان للس��فارة اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د" "هنالك الكثير 
من االخطاء الشائعة لدى البعض 
حول ش��روط من��ح تأش��يرة الزائر 
من الس��فارة االميركية في بغداد، 
ومن اب��رز ثالثة اخط��اء هي، القول 
بضرورة الذهاب لش��ركة سفريات 
او متعهد س��فر لتس��هيل اصدار 
التوس��ط الصدارها،  او  التأش��يرة 
واخلطأ الش��ائع الثاني هو ان موعد 
مقابلة التأش��يرة ياخذ وقتاً طويال 
جدا للغاية، واخلطأ الش��ائع اآلخر 

هو وج��وب املتق��دم ان يجلب اكبر 
عدد من املستمسكات والوثائق".

وأضافت السفارة االميركية "نقول 

لكل الراغبني بالتقدمي على تأشيرة 
املطلوب��ة  االس��تمارة  ان  الزائ��ر 
موج��ودة على املوقع االلكتروني ما 

عليك س��وى ملئه��ا وحتديد موعد 
مناس��ب للمس��افر من اجل اجراء 

املقابلة".
وبينت، ان "أس��تمارة التقدمي على 
التأش��يرة تتطلب فقط املعلومات 
الش��خصية مث��ل االماك��ن التي 
زارها املسافر مسبقا وكذلك تاريخ 
السفر لبقية افراد العائلة الراغبة 
بالسفر للواليات املتحدة االمريكية، 
وأذ حدث خطأ عند ملئ االستمارة 
فأنه يتحمل عقبات االخطاء التي 
حتدث ف��ي االس��تمارة االلكترونية 
لذلك ينبغي على الراغب بالس��فر 
الى امريكا ملؤها بنفسه, وحتضير 
الص��ورة وجميع الوثائ��ق املطلوبة 
منه وس��يجد نفسه ليس بحاجة 

الى أي مساعدة خارجية".
تتمة ص3

السفارة األميركية في بغداد

السفارة األميركية في بغداد
توّضح آلية منحها الفيزا للعراقيين

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلغراف  نش��رت صحيفة صنداي 
تقريراً ملراس��لها م��ن املوصل في 
العراق يقول فيه إن تنظيم داعش 
يس��تخدم طائرات م��ن دون طيار 
لرمي عبوات ناسفة على املدنيني 

في أحياء املدينة احملررة.
ويضيف التقرير أن التنظيم سبق 
أن س��ّير طائرات من دون طيار في 
عمليات مراقبة، ليست فقط من 
ذلك النوع من الطائرات الذي يباع 
جتارياً لهواة الطيران، ولكن طائرات 
مصنعة محلياً ذات أجنحة ثابتة.

ويشدد التقرير على أنه حتى فترة 
قريبة ل��م تكن هناك أدلة على أن 
التنظيم ق��د ذهب إلى مدى أبعد 
في هذا الصدد، لكن سلسلة من 
الهجم��ات األخيرة ق��د أكدت أنه 
طور إمكانية اسقاط قنابل يدوية 
سعة 40 ملم عبر هذه الطائرات.

ويضي��ف التقرير أن املدنيني الذين 
يذهبون للتسوق في األحياء احملررة 
مؤخراً في مدينة املوصل يصبحون 
عرضة لهذا النمط من الهجمات. 
وق��د أصيب ثمانية أش��خاص في 
واحدة م��ن هذه الهجم��ات على 

سوق األسبوع املاضي.
وفي س��ياق آخر أفاد مصدر طبي 
ف��ي محافظة نين��وى، ب��أن دائرة 
الطب العدلي باحملافظة تسلمت 
89 جثة لعناصر تنظيم "داعش" 
بينهم قادة قضوا في معارك حترير 

الساحل األيسر ملدينة املوصل.
وقال املص��در إن "الط��ب العدلي 
ف��ي محافظ��ة نينوى تس��لم 89 
داع��ش  تنظي��م  لعناص��ر  جث��ة 
بينهم جنس��يات عربية وأجنبية 
الس��احل  مع��ارك  ف��ي  قض��وا 
األيس��ر"، مبيناً أن "اجلثث وصلت 

على ش��كل وجبات وق��ام عناصر 
التنظيم بجمعه��ا في الثالجات 

وإعطائها أرقاما".
وأضاف املصدر  ، أن "التنظيم قام 
بتس��ليم عدد من جثث املقاتلني 
احملليني إلى ذويهم فيما قام بدفن 
ع��دد منهم ف��ي مقاب��ر خاصة"، 
الفتا إلى أن "داعش مازال يحتفظ 
بجثث األجانب حيث مينع أي مصدر 
صحي عراقي م��ن االقتراب لعدم 
تصوي��ر اجلثث وتس��ريب اس��ماء 

قيادات مهمة في التنظيم".
تتمة ص3

داعش يستهدف المدنيين بطائرات من دون طيار في الموصل

"التحالف الوطني" يدعم التسوية التأريخية 
بحزمـة قوانيـن وتشريعـات

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  الوطن��ي،  التحال��ف  أك��د 
للتس��وية  مش��روعه  أن  االح��د، 
التاريخي��ة يتضمن اق��رار مجموعة 
من القوان��ني املهمة، الفت��اً إلى أنه 
س��يضع لتمريره��ا داخ��ل مجلس 
الن��واب س��قف زمنية، وفيم��ا دعا 
الكتل السياس��ية إلى عدم عرقلة 
تلك القوانني، أش��ار إلى أن تنفيذها 

سيخصع إلى ضمانات واتفاقات.
الوطن��ي  التحال��ف  عض��و  وق��ال 
محمد جميل املياحي إن "التس��وية 

السياس��ية كمفه��وم ع��ام يجري 
تنفيذها على محاور عدة، تشريعية 
وتنفيذي��ة، و اجتماعية، واقتصادية، 
اضاف��ة إل��ى العالق��ات االقليمي��ة 

والدولية".
وتابع املياح��ي، القي��ادي في اجمللس 
االس��المي االعل��ى أن "سياس��يني 
التس��وية  اجت��زاء مفوم  يحاول��ون 
تارة بالقول إنها مصاحلة سياسية، 
املصاحل��ة  عن��وان  حت��ت  واخ��رى 
أن "هذي��ن  إل��ى  اجملتمعي��ة، الفت��اً 
املس��ميني وغيرهما تندرج جميعها 

التاريخية  التس��وية  حتت مس��مى 
بوصفه��ا الي��ة للتعامل م��ع نظام 
الدولة ملرحلة ما بعد تنظيم داعش 
االرهاب��ي كم��ا أنه��ا تؤس��س عقد 

اجتماعي جديد ومهم".
وأوض��ح أن "م��ن ابرز امللف��ات التي 
تتناولها التس��وية هي التشريعات 
كونها ستش��كل االساس القانوني 
الت��ي تدع��م عملية التس��وية في 

العراق".
"هن��اك  أن  املياح��ي  وأس��تطرد 
بارادة  التنفي��ذ  تش��ريعات معّطلة 

سياس��ية، واخرى سوف تستحدث، 
فضالً عن تش��ريعات لم تسن رغم 
وج��ود الصياغ��ات االولي��ة لها منذ 
سنوات، ومتوقف متريرها على بعض 

نقاط اخلالف".
الوطن��ي  التحال��ف  عض��و  ودع��ا 
"املعترضني على التسوية وقوانينها، 
إلى ابداء رأيهم داخل مجلس النواب 
وفقاً للسياقات الدستورية واالبتعاد 
عن التصريحات املتشنجة كونها ال 

تخدم املصلحة العامة للبلد".
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إقرارها داخل البرلمان يخضع إلى سقوف زمنية وضمانات

بعد تحرير حيي "األندلس والكفاءات الثانية" 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

احل��وار م��ع بغ��داد والتوص��ل الى 
نتائج ملعاجلة املش��كالت واخلالفات 
املتراكم��ة اخ��ذ جانباً مهم��اً من 
املباحث��ات التي اجرته��ا على مدار 
الق��وى  املنصرم��ن  االس��بوعن 
واالطراف السياسية الكردستانية، 
في اطار مساعيها لتطبيع االوضاع 
السياس��ية ومعاجلة الشلل الذي 
اص��اب العملي��ة السياس��ية في 

االقليم.
احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني 
بزعامة مسعود بارزاني الذي تسلم 
من  املنص��رم مش��روعاً  االس��بوع 
الوطني العتماده كاس��اس  االحتاد 
ملعاجلة ازمات االقليم، عقد اجتماعاً 
موس��عاً جمللس��ه القيادي، اكد انه 
بصدد تش��كيل جلنة مشتركة من 
جميع االطراف الكردستانية لزيارة 
بغداد والتباحث معها حول جميع 
املس��ائل اخلالفي��ة وش��كل ون��وع 

العالقة في املرحلة املقبلة.
املتحدث باس��م املكتب السياسي 
للدميقراطي الكردس��تاني محمود 
محمد ق��ال في مؤمت��ر صحفي ان 
الدميقراطي اتفق مع نظيره االحتاد 
الوطن��ي على تش��كيل جلنة عليا 
م��ن جميع االطراف الكردس��تانية 
تذه��ب الى بغداد ف��ي اقرب فرصة 
ممكنة، لبحث العالق��ات والقضايا 

التي تخص اجلانبن.
محمد اك��د ان االحتاد والدميقراطي 
اتفق��ا على ان يض��م الوفد جميع 
االح��زاب املش��اركة ف��ي العملية 
السياس��ية باالقلي��م، مؤك��داً ان 
حزب��ه س��يلتقي االس��بوع اجلاري 
باالحت��اد الوطن��ي وس��يبحث م��ع 
القوى االخ��رى االتفاق على برنامج 
موح��د لطرحه عل��ى املعنين في 

بغداد.
وكان رئيس االقليم املنتهية واليته 
مس��عود بارزاني قد زار نهاية شهر 
ايلول املنصرم بغ��داد بعد قطيعة 

دامت لس��نوات وتباحث مع رئيس 
الوزراء في ش��تى املسائل العالقة 
واتفق اجلانب��ان على معاجلة جميع 
العس��كرية  املش��كالت وعمليات 
لتحري��ر املوص��ل اال ان نتائ��ج زيارة 
م��ع  تفاهمات��ه  بقي��ت  بارزان��ي 
العب��ادي حبراً عل��ى ورق واقتصرت 
فقط عل��ى ملف حترير املوصل ولم 
تس��فر عن أي��ة نتائج اخ��رى فيما 
يخص مبستقبل العالقة بن املركز 
واالقليم وملف��ات النفط واملناطق 
املتنازع عليه��ا وحصة االقليم من 

املوازنة .     
املتحدث باس��م احلزب الدميقراطي 
وعلى صعي��د منفصل اش��ار الى 
ان املباحثات اجلاري��ة العادة تفعيل 
برمل��ان االقليم وفقاً ملب��ادرة بارزاني 
مستمرة وان حزبه ليس لديه حتفظ 

على احلوار مع أي حزب كردس��تاني 
مبا فيه حركة التغيي��ر الن املرحلة 
تتطلب ان يش��ارك اجلميع في ادارة 
االقلي��م واملش��اركة ف��ي عمليته 

السياسية.
وفيما ش��كر اجله��ات التي قدمت 
يد الع��ون لالقليم ف��ي حربه على 
االرهاب، جدد محمد مطالبة حزبه 
لعناصر حزب العمال الكردستاني 
بت��رك قضاء س��نجار والذهاب الى 
املناطق الت��ي جاءوا منها الفتاً الى 
ان بقاءه��م االن ميث��ل جت��اوزاً على 

صالحيات حكومة االقليم.
وكانت اللجن��ة القيادية في احلزب 
ق��د  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
عقدت اجتماعاً اول امس الس��بت 
برئاس��ة مس��عود بارزاني ناقشت 
األوضاع السياس��ية الداخلية في 

إقلي��م كردس��تان، والعالق��ات بن 
ودول  واالقلي��م  وبغ��داد،  اإلقلي��م 
املنطقة والعالم، وعملية اإلصالح 

احلكومي.
بي��ان عن االجتماع تلق��ت الصباح 
اجلدي��د نس��خة من��ه ذك��ر فيم��ا 
يتعل��ق بالعالق��ات م��ع بغ��داد ان 
هن��اك مخطط��اً للقض��اء عل��ى 
الت��ي  واالتفاق��ات  التفاهم��ات 
حصلت بعد سقوط النظام إلدارة 
الع��راق عل��ى وف��ق مب��دأ التوافق 
وفرض مبدأ األغلبي��ة، الفتاً إلى أن 
»الكرد س��يتضررون من هذا النوع 
من احلكم، لذل��ك رأت قيادة احلزب 
ض��رورة إع��ادة تنظي��م ومراجع��ة 
واقلي��م  الع��راق  ب��ن  العالق��ة 
كردستان بنحو يكون على مستوى 
نضال وتضحي��ات وانعكاس ملوقع 

شعب كردستان. وبش��أن األوضاع 
الداخلي��ة ف��ي إقلي��م كردس��تان 
أك��د البيان على اجلدية في معاجلة 
املش��كالت الداخلية بع��د املبادرة 
األخي��رة لبارزاني والزيارات التي قام 
بها وفد الدميقراطي الكردس��تاني 

لألطراف السياسية في االقليم.
وف��ي اط��ار تط��ورات العالق��ة بن 
بغداد واربيل ش��هد اجتماع عقده 
رئيس الوزراء حيدر العبادي مع جلنة 
االم��ن والدف��اع نقاش��اً حامياً بن 
عدد من اعض��اء اللجنة من الكرد 

ورئيس الوزراء.
هوشيار عبد اهلل عضو جلنة االمن 
والدفاع البرملانية اعلن في تصريح 
للصباح اجلدي��د ان االجتماع الذي 
عقد مساء السبت، حضره اعضاء 
جلن��ة االم��ن والدفاع واملس��ؤولن 

العس��كرين واالمني��ن واالداري��ن 
في وزارات الدفاع والداخلية واالمن 
الوطن��ي مت خالل��ه بح��ث جمي��ع 
املس��ائل السياس��ية واالمنية في 

البالد.
عبد اهلل ق��ال ان رئيس الوزراء وفي 
مع��رض رده على مطالب��ة النواب 
الك��رد مبن��ح روات��ب البيش��مركة 
ومعاجل��ة االزم��ة االقتصادي��ة في 
االقلي��م:« انن��ا عل��ى اط��الع ب��أن 
االقلي��م يبيع ما نس��بته %20 من 
نف��ط العراق يومياً فالى اين تذهب 
ه��ذه االم��وال، االقلي��م يصدر بن 
مليون ومليون و300 الف برميل من 
النف��ط يومياً فلماذا ال يس��تطيع 
منح روات��ب موظفيه ورواتب قوات 

البيشمركة..
واض��اف العب��ادي وفق��اً لعبد اهلل 
ان احلكوم��ة العراقي��ة كانت تريد 
حتري��ر قض��اء احلويجة قب��ل البدء 
بتحرير مدينة املوصل اال ان الطرف 
الكردي اعترض على ذلك، تارة كانوا 
يخلقون العراقيل في كركوك وتارة 
كان��وا يضع��ون اللوم عل��ى اربيل، 
واض��اف ان��ه حت��دث ال��ى محافظ 
كركوك جنم الدين كرمي، الذي حمل 
بدوره اربيل مسؤولية عدم املوافقة 
عل��ى االس��راع في حتري��ر احلويجة، 
الفتاً ال��ى ان اغلب تل��ك العراقيل 
مصطنع��ة الس��تمرار االس��تيالء 

على نفط كركوك.    
كعض��و  انن��ي  اهلل  عب��د  وق��ال 
مجلس ن��واب عن حرك��ة التغيير 
طالب��ت العبادي بتبيان موقفه من 
الذين يزايدون ويتاج��رون بالقضية 
الكردية، اضافة الى اعالن حكومة 
التزامه��ا بقان��ون  االقلي��م ع��دم 
املوازن��ة االحت��ادي، فرد عل��ي رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي ان االقليم 
يبي��ع كمي��ات كبيرة م��ن النفط 
فاين تذهب وارداته، متهماً االحزاب 
الكردية الس��اكتة والتي ليس لها 
موقف واضح من الفساد في ملف 
النف��ط بأنها ش��ريكة ولها حصة 

في نفط االقليم.  

»الديمقراطي« ُيحّذر من مخطط للقضاء على الشراكة 
وفرض مبدأ األغلبية في البالد

اعلن عن تشكيل وفد كردستاني موّسع لزيارة بغداد قريبًا
د.علي شمخي

مش��هد التحالفات السياس��ية في الع��راق يكتنفه 
الغم��وض وينس��حب هذا الغم��وض على املش��اريع 
املقدم��ة ال��ى مجل��س الن��واب الت��ي تتعل��ق بعمل 
)املس��تقلة(  املفوضي��ة  وادارة  مجل��س  ومس��تقبل 
لالنتخابات ..ومع تعثر االعالن عن موعد هذه االنتخابات 
ف��ي ظل التحديات االمنية والعس��كرية واالقتصادية 
واملالية التي تواجهها احلكومة ينأى الش��ارع العراقي 
عن االهتمام بهذا االس��تحقاق الدميقراطي الذي اقره 
الدستور وماتزال آثار الفشل في ادارة عشرات امللفات 
وحس��مها من قبل احلكومة ومجلس النواب واضحة 
للعيان والتغيب عن اراء مالي��ن العراقين وتقييمهم 
الداء الس��لطات التنفيذية والتش��ريعية والقضائية 
واذا ل��م تقدر االحزاب والكتل والتحالفات خيبة االمل 
واخل��ذالن التي حتيط مبش��اعر العراقين جت��اه التجربة 
السياس��ية ف��ي العراق فان مس��تقبل حض��ور هذه 
االحزاب والكتل في املشهد السياسي العام يكتنفه 
اخلط��ر ولرمبا س��يقود اجلمود السياس��ي وع��دم قدرة 
اجملموعات الت��ي تولت ادارة املؤسس��ات في البالد من 
خالل متثيلها في مجلس النواب او مجلس الوزرا ء الى 
مغادرة عشرات الوجوه في هذا املشهد واذا اخذنا بنظر 
االعتبار ان عامة  العراقين لم يعد يستسيغون تكرار 
وجود وجوه قدمية جرى جتريبها واختبارها وبان فشلها 
فان منح هذه الوجوه فرصة اخرى سيكون المعنى له 
ويفسر على انه استغفال وفشل في االختيار للكثير 
منهم وبالتالي ف��ان مايحتاجه العراق اليوم اوال برأينا 
ه��و ان يبادر من ل��م تتلطخ ايديهم بجرائم الفس��اد 
ومن لم يش��اركوا في دوائر الفش��ل التي احاطت بنا 
عل��ى مدى عق��د من الزم��ن ليتقدم��وا الصفوف في 
االنتخاب��ات املقبل��ة وان يعملوا على تأس��يس عالقة 
جدي��دة مع الرأي العام العراق��ي تطمئن املالين بازالة 
ه��ذا اخل��راب وانه��اء هذه احلقب��ة الكاحل��ة ووجوهها 
التي س��رقت فرحة العراقي��ن وتطلعاتهم وامالهم 
بالتغيي��ر واع��ادة الدفق واحلياة للعملية السياس��ية 
الت��ي تناوب عل��ى ادخالها في نفق االزمات والفش��ل 
واملوت مجموعات متخلفة لم تقدم للشعب العراقي 
س��وى الفت��ات وانش��غلت بتعظي��م م��وارد االحزاب 
والكتل التي خرجت منها وزيادة رصيدها الش��خصي 
ف��ي البنوك ..واننا مؤمنون بأن تضحيات ابناء احلش��د 
الشعبي واجليش العراقي والقوات االمنية وعائالتهم 
وصبر املالين تستحق ان ميثلها في االنتخابات املقبلة 
الشرفاء واخمللصون ونرفض ان يعود السراق والفاشلون 
وم��ن تلطخت اياديهم بدماء العراقين بثياب وعناوين 

جديدة.

جمود سياسي

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

» حس��ب ما ورد على لسان أحد ممثلي 
األمم املتحدة وهو الدكتور ستانلي براون 
ال��ذي ق��ال ان »أكثر من نص��ف مليون 
طفل عراقي على  األرجح  س��يكونون 
بحاج��ة إل��ى عالج نفس��ي م��ن جراء 
الصدمة النفس��ية الت��ي تعرضوا لها 

خالل احلروب التي مرت على العراق » 
اما نصيب اطفال العراق من االتفاقيات 
الدولية واالقليمية والسياسات احمللية 
وحقوق االنسان والطفل بصورة خاصة   
اشار براون ان حصتهم كانت سيال من 
واالغتصاب  والتس��ول  والتشرد  القتل 

وغيرها من االنتهاكات بحقهم.« 
براون يرى ان » اطفال العراق يعيش��ون 
واقعاً ال يخطر ببال أي انسان فهم اليوم 
يقتلون ويهجرون ويشردون ويغتصبون 
ويتس��ولون نتيجة الوض��ع االقتصادي 
املت��ردي ألس��رهم ويعمل��ون بأعم��ال 
شاقة ال تتناس��ب والقوى اجلسمانية 
لهم وكذل��ك حرمانهم م��ن التعليم 
لظ��روف خارجة ع��ن ارادتهم بس��بب 
مس��اعدة اهاليهم ف��ي احلصول على 
العيش وتعرضه��م لالنفجارات  لقمة 
واالغتص��اب من قبل ضع��اف النفوس 
اضافة الى وقوعهم فريسة سهلة بيد 

هؤالء وعصابات االجتار بالبشر.«
ب��راون ف��ي تس��اؤل خطير »  م��ا الذي 
س��ينتظر مس��تقبل  ه��ؤالء االطفال 
بعد كل ما مروا به في هذه الس��نوات 

وكيف س��ينظرون لهذا املاضي وكيف 
سيكون بلدهم وهم من ميسكون زمام 
أم��وره ؟ »  براون يرى ان » معاناة اطفال 
العراق ولدت واقعاً مريراً متخماً باألسى 
وامل��رارة ومس��تقبل مجه��ول ومرعب، 
وانه��ا نتيجة منطقية لواقع يس��تند 
الى تراكمات احلروب املاضية وتداعياتها 
واالزمات املس��تمرة الت��ي قضت على 
االس��تقرار األمني واالجتماعي وأخلت 
باملنظوم��ة االجتماعية بنحو مباش��ر 
يدفع الطف��ل العراقي ثمنها. فاطفال 
العراق يعيش��ون ازمة انس��انية مريرة، 
ه��م  االجتماع��ي،  الصعي��د  فعل��ى 
معرضون خملاطر شتى جراء اضطرارهم 
الى العمل في مهن ش��اقة كما ذكرنا 
وهذا يتعارض مع حقوقهم االساسية 
كاطف��ال ومنهم م��ن يعان��ي االدمان 
عل��ى اخمل��درات ويتع��رض ال��ى ش��تى 
االعتداءات?اجلسدية واجلنسية ومنهم 
من ينام على الرصيف بسبب فقدانهم 
اسرهم حيث ال سكن وال مأوى ويأكلون 
من نفايات الشوارع واألزقة اضافة الى 
ان هناك الكثير من االطفال يعيش��ون 
ف��ي اخلرائب وبي��وت م��ن الصفيح في 
العاصم��ة بغداد وضواحيها الى آخرها 
من االنتهاكات والتي تتنافى مع املعايير 

الدولية حلقوق االنسان والطفل.« 
كما تطرق الى حقوق الطفل واشار الى 
ان » الطفل العراقي حقوقه محفوظة 
في احل��روب واألكثر حزن��اً أصبح يخلع 
ث��وب الطفول��ة املبك��رة ويرت��دي الزي 
العسكري ليشارك مع أبيه في اجلبهة 

إذا ل��م يرت��د ثوب التس��ول والتش��رد. 
اطفال الع��راق مازالوا يعان��ون من آثار 
احل��روب ودمارها اجلس��دي والنفس��ي. 
كما أكدت الدراس��ات أن هموم أطفال 
العراق كثيرة بسبب الواقع املؤلم الذي 
يعيشه البلد بنحو عام وإلى يومنا هذا 
أي من��ذ أول احل��روب الت��ي حصلت في 
الع��راق والطفولة في الع��راق جزء من 

هذا الواقع، فهي اليوم تكون حتت وطأة 
الطائفية  والنزاع��ات  االحت��الل  حروب 
والسياس��ية فق��د ضاع��ت الطفولة 
بن القتل واإلعاقة اجلسدية واألمراض 
النفسية بس��بب اخلوف والرعب الذي 

يعيشه يومياً.« 
واض��اف » ف��ي الع��راق  يق��ع األطفال  
ل��م  ف��إن  احل��روب،  له��ذه  ضحاي��ا 

يستش��هدوا فيها وميوتوا من دون ذنب 
فإنهم س��يتجرعون كأس مراراتها من 
احلص��ار والفقدان وخ��وف احلرب يحفر 
في ذاكرتهم، ولن يستطيعوا نسيانها 
مدى أعمارهم، خاصة وهم يشاهدونها 
صوراً حية متثل بش��اعة القتل بأقسى 
ص��وره، خاصة لو ط��ال امل��وت عزيزاً أو 

قريباً للطفل.«

يتحمل��ون  الكب��ار  ان   ب��راون  وي��رى 
الصدمات احلربية م��ع أملها ومعاناتها، 
ف��إن األطف��ال على العك��س من ذلك، 
فيتحول املش��هد املرعب واملفزع الذي 
رآه قبل س��نوات في بل��دة من صفارات 
االنذار واالسعافات والقذائف والدبابات 
والرص��اص في كل م��كان. فعادة نحن 
بالرعاي��ة  ال نعط��ي اهتمام��اً كبي��راً 
النفسية والوس��ائل املطلوبة الحتواء 
ردة فع��ل الصدمات عل��ى األطفال في 
ح��ن أن غالبي��ة اخملتصن يؤك��دون أن 
أخطر آث��ار احلروب هو م��ا يظهر بنحو 
ملم��وس الحق��اً ف��ي جي��ل كامل من 
األطفال س��يكبر من ينجو منهم وهو 
يعاني من مشكالت نفسية قد تتراوح 
خطورتها بقدر اس��تيعاب ووعي األهل 
لكيفية مس��اعدة الطف��ل على جتاوز 
املش��اهد التي مرت ب��ه... ومن املمكن 
تف��ادي ه��ذه احل��االت فق��ط إذا تذكر 
أحده��م اجلانب النفس��ي للطفل في 

هذه األوقات العصيبة.« 
ام��ا من الناحي��ة الصحية  ي��رى براون 
ان نس��بة معان��اة االطف��ال تضاعفت 
دون س��ن اخلامس��ة فهم يعانون سوء 
التغذي��ة املزمن في االس��ر التي انعدم 
أمنه��ا الغذائ��ي نتيج��ة السياس��ات 
االقتصادية اخلاطئة والتي دفعت ثمنها 
االس��رة العراقية وما آلت اليه من فقر 

وحرمان من ابسط احلقوق.« 
كما اشار الى ان » العملية التعليمية 
خالل العقود املاضية ش��هدت  تدهوراً 
املس��توى  عل��ى  وملموس��اً  واضح��اً 

االقتص��ادي واالجتماع��ي والثقافي ما 
القى بظالل��ه على العملي��ة التربوية 
وتس��بب هذا التدهور في تسرب مئات 
االالف من الطلبة الدارسن في املراحل 
االبتدائي��ة واملتوس��طة بنح��و ملفت 
للنظر وحيث انخرطوا باألعمال املتدنية 
إلغاثة عائالتهم من الفقر والعوز ورفع 
مستواهم االقتصادي وهذا ما يتعارض 
كلياً مع معايير حقوق االنسان والطفل 
املنص��وص عليها ف��ي املواثيق الدولية 
وفي التشريعات العراقية من جانب آخر 
فان هذه االعداد الكبيرة املتس��ربة من 
املدارس ستكتسب سلوكيات سلبية 
وعدوانية وجتعل احدهم ش��خصاً غير 

مكتمل اجتماعياً.« 
واختت��م حديث��ه قائ��ال ان«  فريقاً من 
اخلب��راء الكندين  في مجاالت الصحة 
والغ��ذاء، وعل��م النف��س  ق��ام بزي��ارة 
للع��راق قبي��ل احل��رب ملعاين��ة أحوال 
األطفال وخرجوا بتقري��ر يحمل عنوان 
)مس��ؤوليتنا املش��تركة: تأثي��ر احلرب 
املقبلة عل��ى أطفال الع��راق( أوضحوا 
من خالل��ه أن أطفال العراق يعيش��ون 
حالة من الرعب واخلوف من احلرب التي 
من املتوق��ع أن يصل عدد ضحاياها من 
األطفال إلى عش��رات أو مئ��ات اآلالف 
حي��ث س��يواجهون املوت إم��ا جوعاً أو 
قت��الً أو يحملون معهم ذكرى الى مدى 

العمر.« 

ديل��ي  الناش��ونال  صحيف��ة  ع��ن   *
تليغراف البريطانية 

منهم 5000 بحاجة للعالج النفسي

أطفال العراق ما بين االتفاقيات الدولية واإلقليمية وحقوق اإلنسان

الديمقراطي اتفق 
مع نظيره االتحاد 
الوطني على تشكيل 
لجنة عليا من جميع 
االطراف الكردستانية 
تذهب الى بغداد في 
اقرب فرصة ممكنة، 
لبحث العالقات 
والقضايا التي تخص 
الجانبين

بارزاني

احلروب املستمرة أثرت نفسياً على األطفال في العراق
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكي��م ، ان ازمة داع��ش أبعادها 
وسياس��ية  واقتصادي��ة  أمني��ة 
حل��ول  ال��ى  حتت��اج  ومعاجلته��ا 

مركبة.
االعالم��ي  ملكتب��ه  بي��ان  وذك��ر 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ان 
احلكيم "التقى في مكتبه ببغداد 
االعالمية  النخ��ب  من  مجموعة 
والسياس��ية العربي��ة والعراقية 
ف��ي ح��وار بغ��داد ال��ذي ينظمه 

املعه��د العراق��ي حل��وار الفكر ا 
وأكد خالل اللق��اء ان ازمة داعش 
مركبة ذات ابعاد امنية وسياسية 
واقتصادية ومجتمعية لذا حلها 
يحت��اج ايض��ا الى حل��ول مركبة 
تلح��ظ كل التحديات واالس��باب 
التي س��اهمت ف��ي ظهور داعش 
مس��احات  عل��ى  وس��يطرتها 

واسعة من االرض العراقية".
وبن ان "العراقين أقرب ما يكونون 
الى حوار بناء وجرئ وشجاع ميكن 
ان يخرج العراق من ازماته احلالية 

باملس��تقبل،"  جدي��ا  والتفكي��ر 
مؤكدا ان "الطائفي��ة في العراق 
طائفية سياس��ية وهناك الكثير 
م��ن الش��واهد التي تب��ن رفض 
التواص��ل  منه��ا  له��ا  اجملتم��ع 
العش��ائرية  والطبيعة  والزيجات 
للمجتم��ع،" الفتا ال��ى ان "واقع 
العراق على خالف ما تنقله بعض 

وسائل االعالم".
واضاف ان "املنطقة تعيش مرحلة 
التس��ويات مستشهدا مبخرجات 
احل��وار اللبناني ال��ذي افضى الى 

الرئاسي وتشكيل  الشغور  انهاء 
احلكومة وكذل��ك تطورات الواقع 
السياس��ي ف��ي س��وريا وحديث 
اجلمي��ع ع��ن مباحثات اس��تانة، 
مش��يرا الى ان "اس��تقرار العراق 
ل��ه ارتدادات ايجابي��ة على عموم 
املنطق��ة وه��و املؤه��ل للعب دور 
جس��ور التواص��ل ف��ي املنطقة، 
الق��راءة العس��كرية  ان  مؤك��دا 
العراقية لتحدي داعش هو بفرض 
ط��وق ممي��ت حول��ه ك��ي ال يعود 

ويهدد االمن العراقي من جديد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف عض��و ف��ي جلن��ة النفط 
والطاقة النيابية، عن جمع تواقيع 
53 نائباً لرفض التس��عيرة اجلديدة 

لوزارة الكهرباء.
وطال��ب رزاق محيب��س ف��ي بي��ان 
اطلعت علي��ه »الصب��اح اجلديد«، 
الطاق��ة  وجلن��ة  الكهرب��اء  »وزارة 
بالتسعيرة  العمل  بايقاف  الوزارية 
الكهرب��اء النه��ا  ل��وزارة  اجلدي��دة 
ج��اءت بوق��ت غير مناس��ب حيث 
يعاني املواط��ن العراقي من ظروف 

معيش��ية صعب��ة وكذل��ك كم��ا 
تعلم��ون ان الكهرب��اء الوطنية لم 
تس��تقر حلد هذه اللحظ��ة ويقوم 
املواطن بدفع اجور عالية الصحاب 

املولدات االهلية«.
وأض��اف »لقد قمنا بجم��ع تواقيع 
53 نائب��ا وعرضناه��ا عل��ى رئي��س 
مجل��س الن��واب ونطالب��ه بعرض 
ه��ذه التواقيع على هياة الرئاس��ة 
وادراجه��ا ضم��ن جلس��ة مجلس 
واقرار  للتصوي��ت عليه��ا  الن��واب 

رفض التسعيرة اجلديدة«.

وأشار الى ان »احلكومة اصدرت قرارا 
ملراعاة التجار والصناعين وغيرهم 
بخصوص اسعار الكهرباء وتناست 
املواط��ن الفقير ال��ذي الميلك قوت 
يوم��ه وارهقت��ه باس��عار كهرب��اء 

مرتفعة الطاقة له لتحملها«.
ال��وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
 « أن  ل�]أي��ن[،  امل��درس  مصع��ب 
االستثمار مبجال الكهرباء سيكون 
ب��ذات التعرف��ة املعم��ول به��ا من 
قبل الوزارة التي يصل فيها نس��بة 
الدع��م احلكوم��ي حمل��دودي الدخل 

واالستهالك املنخفض ب� 94 %«.
وبن امل��درس ان »تس��عير التعرفة 
تكون في أول 500 وحدة للكيلواط 
على الس��اعة أي ما تعادل 5 أمبير 
بحس��ابات املواطن بخمس��ة االف 
دين��ار وذات الس��عر ل��� 500 وحدة 
الثانية، والثالثة تضاعف وتكون ال� 
15 أمبير ب��� 20 ألف دينار، والرابعة 
تضاعف ايض��ا وتكون ال� 20 أمبير 
ب� 40 ال��ف دينار وهك��ذا تضاعف 
صعودا مع ارتفاع حجم االستهالك 

للطاقة«.

الطاقة النيابية تجمع تواقيع لرفض التسعيرة الجديدة للكهرباءالحكيم: أزمة داعش مرّكبة وأبعادها أمنية وسياسية واقتصادية



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در أمن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االحد، بأن ش��خصاً 
اصي��ب بج��روح ج��راء انفج��ار عبوة 
ناس��فة في منطقة ال��دورة جنوبي 

بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة على جانب طريق في قرية 
الب��و عيث��ة مبنطقة ال��دورة، جنوبي 
بغ��داد، انفجرت، قبل ظهر يوم امس، 
ما اسفر عن إصابة شخص بجروح".

عل��ى صعيد متصل اف��اد املصدر  إن 
"عبوة ناس��فة كانت موضوعة على 
جان��ب طريق ف��ي قض��اء الطارمية، 
ش��مالي بغداد، انفج��رت، قبل ظهر 
يوم امس ما اسفر عن مقتل شخص 

واصابة خمسة بجروح".

ديالى – عملية دهم 
اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى 
امس االحد،عن ضب��ط كدس للعتاد 
في عملية دهم وتفتيش جرت شمال 

شرق ب عقوبة.
وقال قائد ش��رطة ديالى اللواء الركن 
جاس��م الس��عدي إن "ق��وة امني��ة 
مش��تركة من قيادة عملي��ات دجلة 
ومركز ش��رطة الس��ادة نفذت، فجر 
يوم امس عملية تفتيش في منطقة 
نه��ر الش��يخ ضم��ن قاط��ع ناحية 
العبارة، )14كم شمال شرق بعقوبة(، 
ومت ضبط كدس للعت��اد يحتوي على 
قنبرتني ه��اون عيار )60( ملم ورمانات 
يدوية مع الصواعق عدد )3( تستخدم 

كعبوات ناسفة "

كركوك – سطو مسلح 
اكد قائد ش��رطة محافظة كركوك 

العمي��د خط��اب عم��ر ع��ارف امس 
األح��د، اعتق��ال 52 متهم��اً بأعمال 
س��رقة وسطو مس��لح في احملافظة 

خالل شهر كانون الثاني اجلاري .
وق��ال العمي��د ع��ارف  إن "ش��رطة 
مكافحة االجرام متكنت خالل الشهر 
اجلاري م��ن اعتقال 52 متهماً بأعمال 
العمليات  والس��طو، وجرت  السرقة 
األمني��ة  األجه��زة  ب��ني  بالتنس��يق 

واألسايش".

االنبار – ضربة جوية 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
ان  االح��د  ام��س  االنب��ار  محافظ��ة 
طائ��رات الس��يخوي دم��رت مق��ر ما 
يسمى ب�والي هيت العسكري غربي 

احملافظة  .
وذك��ر بي��ان خللي��ة اإلع��الم احلرب��ي 
واس��تنادا  الس��يخوي  ان"طائ��رات 

العام��ة  املديري��ة  ملعلوم��ات 
لألس��تخبارات واألمن وجهت ضربات 
مق��ر  تدمي��ر  ع��ن  أس��فرت  جوي��ة 
مايس��مى وال��ي هي��ت العس��كري 
ومخازن األسلحة واالعتدة فضال عن 
تدمي��ر معمل تلغيم ف��ي قضاء راوة 

وعنة غربي االنبار".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة الديوانية ام��س االحد ان 
القوات االمنية القت القبض على23 

مطلوباً بتهم مختلفة.
وذكر بيات لشرطة احملافظة ان "مفارز 
ودوري��ات قس��م ش��رطة النجدة في 
الديواني��ة متكنت من الق��اء القبض 
على 23 مطلوباً بتهم مختلفة وذلك 
ضمن حملة واسعة أطلقتها ملتابعة 

اخملالفني واملطلوبني للقضاء" .

ميسان – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظ 
ميس��ان امس االحد، ان مفارز امنية 
الق��ت القب��ض عل��ى مجموعة من 
املتهم��ني بينهم قات��ل ومحتال في 

احملافظة.
وذكر قائد ش��رطة ميس��ان العميد 
نزار الساعدي ان "قوات من الشرطة 
القت القبض على متهمني مطلوبني 
للقض��اء وضبط��ت مواد مخ��درة و 
مخلف��ات حربية"، الفت��ا الى ان "من 

بني املتهمني قاتل ومحتال".

نينوى – عملية ارهابية 
اف��اد مصدر محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س األحد، ب��أن عناصر من 
تنظي��م "داع��ش" االرهاب��ي أحرقوا 
عددا من املنازل وشردوا ساكنيها في 

الساحل األمين من املدينة المتناعهم 
عن دفع تبرعات للتنظيم. 

وق��ال املص��در احملل��ي إن "عناصر من 
تنظيم داعش االرهابي قاموا بإحراق 
خمسة منازل بالكامل مع ممتلكاتها 
في حي��ي األندلس واملهندس��ني في 
الس��احل األمي��ن باملوص��ل لتخويف 
األهالي هن��اك ومنعهم من التعاون 

مع األجهزة األمنية".  
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "حص��ل 
بسبب امتناع األهالي عن دفع تبرعات 
للتنظي��م االرهابي ، وتق��دم القوات 
األمنية وط��رد التنظيم من معظم 

اجلانب األيسر ملدينة املوصل"

البصرة – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة البصرة ام��س األحد عن 

الق��اء قواته��ا القبض ف��ي مناطق 
متفرق��ة من احملافظ��ة على عدد من 
بارت��كاب جرائ��م جنائية  املتهم��ني 
مختلفة من ضمنها القتل والسرقة 
واخمل��درات، فيم��ا أف��اد مص��در أمني 

بتعرض سيارتني الى السرقة.
وذكر املصدر مس��ؤول في املديرية إن 
"قوات الش��رطة نفذت حملة أمنية 
أدت ال��ى القاء القبض على متهمني 
بارت��كاب جرائم جنائي��ة في مناطق 
مبين��ة  احملافظ��ة"،  م��ن  مختلف��ة 
أن "دوري��ة تابع��ة لش��رطة النجدة 
ألقت القب��ض على مته��م بالقتل 
ق��رب تقاط��ع املعارض ف��ي منطقة 
القبل��ة، كما مت القب��ض على متهم 
آخر بالقتل في ناحية الشرش ضمن 
قض��اء القرنة، وف��ي قض��اء القرنة 
أيض��اً مت القب��ض على مته��م ثالث 

بالقت�ل".

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد * ضبط كدس للعتاد بعملية دهم شمال شرقي بعقوبة 
تدمير مقر والي هيت العسكري غربي األنبار * إرهابيون يحرقون منازل مواطنين في الموصل 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات العامة 
يوم الس��بت عن فتح عدد من الش��وارع الرئيسة 

في ثمانية احياء سكنية شرقي مدينة املوصل.
وقال��ت الوزارة في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "اربع��ة ف��رق ميدانية تابع��ة للوزارة 
اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا تنظي��ف ورف��ع النفايات 
واصالح احلفر والتخسفات  الناجتة عن العمليات 
االرهابي��ة في االحياء الس��كنية ملدينة املوصل"، 
مبينا ان "احلملة اخلدمية اثمرت عن فتح عددٍ من 
الش��وارع الرئيس��ة والفرعية امام حركة السير 

خدمة للصالح العام".
وأضافت أن "احلملة اخلدمية تضمنت ايضا اصالح 
25 حفرة في الشوارع العامة و رفع مئات االطنان 
م��ن االنق��اض والنفايات م��ن االحياء الس��كنية 
فضال عن تنظيف س��احتي احمل��روق والعبادي في 

مركز املدينة".
وتابعت ان "اجلهد الهندس��ي انش��أ مقلعا لردم 
احلفر واملطبات الناجتة عن العمليات االرهابية في 
اطراف منطقة حي الس��ماح التابع��ة الى مركز 
املدين��ة باالضافة الى انش��اء موق��ع طمر صحي 
خارج احل��دود اجلغرافية للمناطق الس��كنية في 

املوصل".
وبين��ت ان "الفرق امليدانية في اجلهد الهندس��ي 
تعمل ضمن اخلطة املعدة م��ن قبل الوزارة إلعادة 
تأهيل البن��ى التحتية و تقدمي كاف��ة االمكانيات 
البلدية واخلدمية للنهوض بواقع املستوى اخلدمي 

في عموم املناطق احملررة للمحافظة". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تنكرت أمانة بغداد االعت��داء الذي تعرض له 
مركز بلدي الغزالية التاب��ع لدائرة بلدية املنصور 

واستهدافه من قبل بعض املتجاوزين.
وذكر بيان لألمانة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
ان "ه��ذا االعتداء يأتي نتيج��ة حرص أمانة بغداد 
على تطبي��ق القانون البل��دي وازال��ة التجاوزات 
والعمل الدؤوب لتقدمي افضل اخلدمات باالعتماد 
عل��ى اجلهود الذاتي��ة إذ اكملت الدائ��رة البلدية 
اعم��ال ازالة التجاوزات على االراضي الزراعية في 
منطق��ة الغزالية وغلق املش��اتل الت��ي مت تغيير 
اس��تعمالها وازالة عدد كبير م��ن احملال املتجاوزة 
ف��ي س��وق النفل��ة لالرتق��اء بالواق��ع اخلدم��ي 

للمنطقة".
وأضاف ان "أمانة بغداد ثمنت دور القوات االمنية 
لتواجده��ا الس��ريع لدعم م��الكات امانة بغداد 
ومالحقة املتجاوزين واحلرص على تطبيق القانون 

وحماية ممتلكات الدولة".
وعاهدت امانة بغداد "أهال��ي العاصمة بأن مثل 
هذه االعتداءات لن تفت من عزمية مالكاتها التي 
تعم��ل الي��وم باملمكن واملتاح من امل��وارد في ظل 
الظروف التي مير بها البلد والسعي احلثيث لتعزيز 
الواقع اخلدمي ووضع احللول للمشكالت القائمة 
واحلفاظ على التصميم األس��اس للعاصمة من 

عبث العابثني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت ممثلية اقليم كوردستان في بلجيكا، عن 
ابالغها من قبل وزارة اخلارجية البلجيكية بانها 
تعتزم تعييم ممثل دبلوماسي في بغداد ما ميهد 

لفتح قنصلية لهذا البلد االوربي في اربيل.
ج��اء ذلك خالل زيارة ملمث��ل حكومة االقليم في 
بروكس��ل، دالور خالد آژگيي ال��ى وزارة اخلارجية 
البلجيكية عل��ى رأس وفد رفيع ومت اس��تقباله 
من قبل كل من مس��ؤول قسم الشرق االوسط 
وش��مال افريقيا يوهان فركامن ومسؤول شؤون 

العراق في الوزارة ليوك تراونس.
وج��اء ف��ي بي��ان ملمثلي��ة حكوم��ة االقليم في 
بلجي��كا واطلعت علي��ه "الصب��اح اجلديد"، ان 
االجتماع بني اجلانبني شهد التطرق ملسألة فتح 
قنصلية فخرية لبلجيكا في اربيل، مش��يرا الى 
ان اجلان��ب البلجيك��ي اكد انه��م يؤكدون على 

ضرورة وجود قنصلية لهم في االقليم.
ونق��ل البيان ع��ن اجلانب البلجيك��ي انهم االن 
بصدد تعيني دبلوماس��ي بلجيك��ي ليمثل بالده 
في بغ��داد وبعد ذل��ك س��يمهد الطريق لفتح 

قنصلية بلجيكية في اربيل.

"اإلعمار" تعيد فتح 
شوارع أحياء الموصل 

المحررة

متجاوزن يعتدون على 
مركز بلدية الغزالية

بلجيكا تعتزم فتح 
قنصلية في أربيل

الملف األمني

القّوات املشتركة تسيطر 
على 90 % من الساحل األيسر 

ملدينة املوصل
من جانبه قال مص��در أمني في 
جهاز مكافحة االرهاب ، ان قوات 
جه��از مكافحة االرهاب متكنت ، 
يوم أمس االحد ، من الس��يطرة 
بالكامل على احياء )االرامل وحي 
املاء وباب ش��مس والعطشانة (
ضمن احملور الش��رقي من املوصل 

 ."
وأضاف املص��در الذي لم يفصح 
عن أس��مه لصحيف��ة ‘‘الصباح 
االمني��ة  الق��وات  ان"  اجلدي��د‘‘ 
حتري��ر  معرك��ة  خ��الل  متكن��ت 
االحياء الش��عبية التي تعد اخر 
احياء احملور الشرقي في الساحل 
االيس��ر باملوص��ل م��ن قت��ل 22 
4عج��الت  وتفجي��ر  داعش��ياً 

مفخخة وقتل 3 قناصني .
 وأوضح املص��در ان" قوات اجلهاز 
اقتحم��ت منطق��ة اجلزائ��ر في 
احملور الشرقي باملوصل استعدادا 
لتطهيرها من اجملاميع االرهابية. 
ال��ى ذل��ك اعل��ن قائ��د عمليات 
الركن  الفري��ق  يانينوى  قادم��ون 
عبد االمير رش��يد ي��ار اهلل ، يوم 
أمس االح��د ، ان قطعات الفرقة 
التاس��عة وف��وج مغاوي��ر قيادة 
قري��ة  ح��ررت  نين��وى  عملي��ات 
الشمس��يات جن��وب الس��احل 
االيس��ر للموصل ورفعت العلم 

العراقي فوق مبانيها". 
وأض��اف ياراهلل في بيان له تلقت 

اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة منه ان" قوات اللواء 71 
الفرق��ة 15 من اجلي��ش العراقي 
ح��ررت ح��ي امل��دراء العامني في 
املوص��ل ورفعت العل��م العراقي 

فوق مبانيه. 
وأعلن��ت وزارة الدفاع ، الس��بت 
املاض��ي ،عن قتل 174 إرهابيا من 
عصابات داعش االرهابية بقصف 
العراقية في  الطائ��رات  نفذت��ه 

مناطق مختلفة باملوصل.
وذك��ر بيان ل��وزارة الدف��اع تلقت 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
نس��خة من��ه، إن "أبط��ال قيادة 
طيران اجلي��ش، وخ��الل عمليات 
"قادم��ون ي��ا نين��وى" متكنوا من 
قت��ل 4 إرهابي��ني وتدمير ش��فل 
وعجلة كانت بصحبتهم، حيث 
حف��ر  يروم��ون  اإلرهابي��ون  كان 
خندق ش��مال غرب مطار تلعفر 

ضمن احملور الغربي للعمليات". 
وأضاف البيان، "وفي منطقة حي 
سومر متكن أبطال طيران اجليش 
املوجهة  الصواري��خ  وبواس��طة 
م��ن تدمير صهري��ج وأحادية في 
احملور الش��رقي للعمليات، وخالل 
تنفي��ذ ع��دة ضرب��ات جوية من 
قبل أبطال القي��ادة أعاله مت قتل 
90 إرهابيا وتدمير عجلتني حتمل 
أحادي��ات وثالثة نوع تنكر وحرق 3 
دراجات نارية في منطقة يارمجة 
الش��رقية ضمن احملور الش��رقي 

للعمليات". 
وتابع البي��ان، "من خالل عمليات 

اإلسناد اجلوي لقطعات الشرطة 
املدرع��ة  والفرق��ة  االحتادي��ة 
التاس��عة وهي تتق��دم في احملور 
الش��رقي من العملي��ات وجهت 
طائ��رات قي��ادة طي��ران اجلي��ش 
للعدو أس��فرت  ضربات موجعة 
ع��ن قت��ل أكث��ر م��ن 80 إرهابًيا 
مختلف��ة  عج��الت   4 وتدمي��ر 
األنواع وإعط��اب أحادية ومعاجلة 
7 أس��لحة )ب��ي ك��ي س��ي( في 
منطقت��ي يارمجة وحي س��ومر 
في الساحل األيسر للعمليات". 
قادم��ون  قائ��د عملي��ات  وأك��د 
يانينوى، الفريق الركن عبد االمير 
رشيد ياراهلل حترير مبنى جامعة 
املوص��ل بالكامل م��ن عصابات 

داعش االرهابية. 
ونق��ل بيان خللية اإلع��الم احلربي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
نس��خة منه عن يار اهلل قوله أن 
االرهاب حررت  "قوات مكافح��ة 
بالكامل ورفعت  جامعة املوصل 

العلم العراقي فوق مبانيها".
مكافح��ة  جه��از  رئي��س  وكان 
اإلره��اب الفري��ق اول ركن طالب 
شغاتي، أعلن الس��بت املاضي ، 
حترير جامعة املوصل بالكامل، وان 
الصفحة الثاني��ة من العمليات 

العسكرية جرت بأقل أخلسائر

داعش يستهدف املدنيني 
بطائرات من دون طيار في 

املوصل
وفي سياق املعارك التي اسفرت 

ع��ن حتري��ر جامعة املوص��ل أفاد 
مصدر أمني في محافظة نينوى، 
بأن قوات جهاز مكافحة االرهاب 
عثرت على تس��عة براميل حتوي 
م��واد كيمياوية تابع��ة لتنظيم 

"داعش" في جامعة املوصل.
وق��ال املص��در ، إن "ق��وات جهاز 
مكافح��ة االره��اب عث��رت على 
عل��ى  حتت��وي  برامي��ل  تس��عة 
م��واد كيماوي��ة ووق��ود صواريخ 
ومتفجرات ف��ي مختبرات كلية 

العلوم ب جامعة املوصل".
"الق��وات  أن   ، املص��در  وأض��اف 
عث��رت على 20 معمالً للتفخيخ 
وش��بكة  املتفج��رات  وتصني��ع 
انف��اق ترب��ط جامع��ة املوص��ل 

باالحياء اجملاورة".

"التحالف الوطني" يدعم 
التسوية التأريخية بحزمـة 

قوانيـن وتشريعـات
زمني��ة  "س��قف  ع��ن  وحت��دث 
س��توضع في مس��ودة التسوية 
يت��م االلت��زام به��ا عن��د متري��ر 
القوان��ني وخالله��ا يت��م االتفاق 
عل��ى املواد اخملتل��ف عليها ألجل 

التصويت عليها".
وأكد املياحي أن "وعوداً وضمانات 
االطراف  س��تطلق م��ن جمي��ع 
لتنفيذ القوانني س��واء املعطلة 
أو الت��ي س��يتم اقراره��ا وفق��اً 
للغرض املع��دة من أجله وال يتم 

خرقها".
من جانبه، يرى النائب عن ائتالف 

دولة القانون رسول أبو حسنة أن 
املكونات اجملتمعية لهم  "جميع 
متثيل في مؤسسات الدولة وفقاً 

لالستحقاقات".
وتابع ابو حس��نة في تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "الدس��تور 
احلق��وق وتضمن  كف��ل جمي��ع 
اق��رار قوانني تدعمه��ا، وال يوجد 
هن��اك ح��ق ف��ي الب��الد إال وفيه 
اطار تش��ريعي ويبقى الدور على 

مجلس النواب في متريره".
وأش��ار إلى أن "االولوي��ة احلالية 
ف��ي معاجل��ة مجتمعية  تكمن 
حت��ت  كان��ت  الت��ي  للمناط��ق 
سيطرة داعش االرهابي"، منوهاً 
إلى أن "تلك املدن س��وف تشهد 
ابنائه��ا كونه��ا  ب��ني  صراع��ات 
منقس��مة هناك م��ن أيد داعش 

واخر متضرر قدم ضحايا".
ووج��د النائب عن دول��ة القانون 
يتطل��ب مصاحل��ة  "الوض��ع  ان 
مجتمعي��ة حقيقي��ة بني هاتني 
الش��ريحتني ال البقاء في نزاعات 
وانشقاقات لكي يجري متييز من 
يؤمن بالدولة عن الذي يقف إلى 
جانب داعش ويش��كل لها خاليا 

تنفجر في اي حلظة".
وأورد أب��و حس��نة أن "املصاحل��ة 
احلقيقية يجب أن تسبق عملية 
التس��وية السياس��ية فمن دون 
حق��ن الدم��اء وحل املش��كالت 
الداخلي��ة لن نس��تطيع املضي 
ب��أي حل سياس��ي عل��ى صعيد 

ادارة الدولة".

يش��ار إلى ان التحال��ف الوطني 
كان ق��د اطلق تس��وية وصفها 
وثيقة  إنه��ا  بالتاريخي��ة، وق��ال 
الدارة الدولة ملرحلة ما بعد حترير 
مناطق الب��الد من تنظيم داعش 

االرهابي.

السفارة األميركية في بغداد
توّضح آلية منحها الفيزا 

للعراقيني
وأك��د البي��ان ان��ه "لي��س على 
املسافر االنتظار في الوقت الوقت 
الراهن حلج��ز موعد مقابلة, كل 
ما علي��ه فعله ه��و الذهاب الى 
املوق��ع اخملص��ص حلج��ز موع��د, 
ويحجر موعد مقابلته بنفس��ه 
عندها سيعرف ماهو اليوم احملدد 

للمجئ الى املقابلة".
وأش��ار ال��ى ان "احلص��ول عل��ى 
التأشيرة مرتبط بوضع املسافر, 
ليس كم��ا هو ش��ائع وكم عدد 
الوثائق التي م��ن املمكن جلبها 
الى املقابل��ة, وال ان يق��وم بهدر 
غي��ر  وثائ��ق  بترجم��ة  أموال��ه 
مطلوب��ة أصالً, فالس��فارة تريد 
معرف��ة املس��افر وملاذا س��يقوم 
املتحدة  الوالي��ات  ال��ى  بالذهاب 
الى  االميركي��ة ومل��اذا س��يرجع 
الع��راق بعد ذهابه ال��ى الواليات 
املتحدة االميركية؟ نحن نس��أل 
لنع��رف, اذا كان وضع��ه اليؤهله 
للحص��ول على تأش��يرة عندها 
اليهم عدد الوثائق الذي يجلبها 

الى املقابلة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

فيما تسلمت دائرة الطب العدلي 
نحو 200 جثة تعود لقتلى تنظيم 
داع��ش االرهابي، اطلق ناش��طون 
موصلي��ون حم��الت حت��ث االهالي 
على دعم القوات االمنية وتزويدها 
مبعلومات عن الدواعش ومواقعهم 
من اجل مس��تقبل املدين��ة، فيما 
ارتفعت وتيرة استهداف الدواعش 

في املناطق غير احملررة باملدينة.
وقال مص��در امن��ي عراقي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "دائرة الط��ب العدلي 
تسلمت خالل الس��اعات الثماني 
واالربع��ني املاضية نح��و 200 جثة 
تع��ود لقتل��ى التنظي��م االرهابي 
الذي��ن لق��وا حتفهم ف��ي املعارك 
الدائرة باجلانب االيس��ر من مدينة 
املوصل وعدد من املواقع في اجلانب 
االمي��ن نتيج��ة الضرب��ات اجلوي��ة 
لطيران التحالف الدولي والطيران 
العراق��ي اضافة للضرب��ات اجلوية 

الذكية".
واضاف "هنالك اس��تياء كبير لدى 
ذوي القتلى الذين يتوجهون للطب 
العدل��ي لتس��لم جثامني اوالدهم 
ويتهمون التنظيم بتوريط اوالدهم 
في مع��ارك خاس��رة ويدفعونهم 
للموت دفعاً وبنحو عش��وائي في 
سبيل اعاقة تقدم القوات االمنية 
العراقية، علماً ان عشرات القتلى 
التابع��ني للع��دو م��ا زال��وا حت��ت 
االنق��اض في االحياء احملررة باجلانب 
االيس��ر، حيث يشكو السكان من 
الروائح العفن��ة ويطالبون اجلهات 
اخملتص��ة باس��تخراج تل��ك اجلثث 
والتخلص منها بأية وسيلة كانت 
العام��ة  حفاظ��اً عل��ى الصح��ة 

لالهالي".
عل��ى صعيد آخر اطلق ناش��طون 

موصلي��ون حم��الت مكثف��ة حتث 
االهالي باملناطق احمل��ررة على دعم 
القوات االمنية وتزويدهم باس��ماء 
الدواع��ش ومقراتهم، محذرين من 
اعادة س��يناريو ع��ودة التفجيرات 
واالغتي��االت في ح��ال غض النظر 

عن اولئك االرهابيني.
فف��ي ن��داء يتناقل��ه الناش��طون 
املوصليون يخاطبون االهالي بالقول 
"هذه هي فرصتكم بالتخلص من 
تنظيم داع��ش اجملرم، ال تضيعوها، 
ل��ن تأتيكم قوة وابطال مثل الذين 
يقاتل��ون ف��ي املوص��ل االن.. اخ��ي 
املوصلي قم بالتبليغ عن الدواعش 

ف��ي منطقت��ك عندم��ا تدخله��ا 
الق��وات االمني��ة، وإرش��د القوات 
الدواع��ش  بي��وت  عل��ى  االمني��ة 
واماكن عتاده��م ومعامل تفخيخ 
السيارات، وبهذا انت تسهم بهذا 
العمل في تس��ريع وتي��رة املعركة 
داع��ش  والقض��اء عل��ى تنظي��م 
اجمل��رم، ف��ي كل حي يع��رف اهالي 
احلي جي��داً من ه��م الدواعش في 
منطقتهم، ايضا قم بالتبليغ عن 
بيوت اخواننا املسيحيني ليحافظ 
عليها االبط��ال من قواتنا االمنية، 
ال نري��د ان تدمر ه��ذه البيوت التي 
ه��ي بي��وت مغتصب��ة م��ن قب��ل 

الدواع��ش، واحلف��اظ عليها واجب 
وطني وه��ي امانة ف��ي اعناق اهل 
املوصل، قم بارشاد القوات االمنية 
على اماكن الدواعش ، وأال س��وف 
يعودون ويبتزوكم ويأخذون اخلاوات 
ويسرقون ويقتلون، هذه فرصتكم 
الن اس��ود العراق ف��ي مناطقكم، 

فال تضيعوا هذه الفرصة".
املوصليون من  الناش��طون  ويحذر 
غ��ض النظر ع��ن اس��ماء وجرائم 
عناصر التنظيم، ويذكرون االهالي 
بافعاله الوحشية في اعدام املئات 
من خيرة ش��باب املوص��ل واختفاء 
مئات اخ��رى، وجرائم قطع الرؤوس 

والرجم ورمي الشباب من اسطح 
العمارات، فضال ع��ن املعاناة التي 
م��ّر به��ا االهال��ي من ج��وع وفقر 
وفقدان احلري��ات العامة ألكثر من 

سنتني ونصف السنة.

 ارتفاع وتيرة
استهداف الدواعش

ارتفع��ت وتيرة اس��تهداف عناصر 
العدو في املناطق غير احملررة مبدينة 
املوص��ل، فق��د اق��دم مجهول��ون 
الش��رقية  نين��وى  منطق��ة  ف��ي 
عل��ى تصفية عنصري��ن اثنني من 
الدواعش قرب كراج الكوير وتركوا 

جثتيهما في العراء، االمر الذي اثار 
غضب وجن��ون بقية عناصر العدو 

في تلك املنطقة.
وفي منطقة الرش��يدية )ش��مال 
غرب املوصل( اقدم مجهول مسلح 
مبسدس كامت للصوت على تصفية 
احد الدواعش في منطقة السوق 
العص��ري قبل ان يلوذ بالفرار جلهة 

مجهولة.
و في الرشيدية ايضاً قام مجهولون 
برمي رمانة يدوي��ة ليال على منزل 
االرهابي الداعش��ي عم��ر الصفو 
اوقعت خسائر مادية مبنزله لكنها 

لم تسفر عن اصابة احد.

دائرة الطب العدلي تسلمت 
خالل الساعات الثماني 
واألربعين الماضية نحو 
200 جثة تعود لقتلى 
التنظيم اإلرهابي الذين 
لقوا حتفهم في المعارك 
الدائرة بالجانب األيسر من 
مدينة الموصل وعدد من 
المواقع في الجانب األيمن 
نتيجة الضربات الجوية 
لطيران التحالف الدولي 
والطيران العراقي إضافة 
للضربات الجوية الذكية

ناشطون يحثون األهالي على كشف الدواعش في املوصل

الطب العدلي بالموصل يتسّلم جثث 200 من عناصر التنظيم

ناشطون موصليون يحّثون األهالي
على دعم القّوات األمنية وكشف الدواعش
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بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت  وزارة االعمار واالس��كان 
والبلديات العامة  حملة خدمية 
واسعة في ثمانية احياء سكنية 
في اجلانب االيسر ملدينة املوصل 
ف��ي محافظة نين��وى عن طريق 
اجله��د الهندس��ي التاب��ع ال��ى 

الوزارة .
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة 
ان��ه حس��ب توجيه��ات الوزيرة 
أوس��ي  ناف��ع  آن  د.املهندس��ة 
ش��كلت امل��الكات الهندس��ية 
والفني��ة في اجلهد الهندس��ي 
التاب��ع لل��وزارة 4 ف��رق ميدانية 
اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا تنظيف 
ورف��ع النفاي��ات واص��الح احلفر 
ع��ن  الناجت��ة  والتخس��فات  
العمليات االرهابي��ة في االحياء 
السكنية ملدينة املوصل ، مبينا 
ان احلمل��ة اخلدمي��ة اثم��رت عن 
فتح عددٍ من الش��وارع الرئيسة 
والفرعي��ة ام��ام حركة الس��ير 

خدمة للصالح العام .
وأضاف املركز االعالمي ان احلملة 
اخلدمي��ة تضمن��ت ايضا اصالح 
25 حف��رة في الش��وارع العامة 
ورفع مئات االطنان من االنقاض 
السكنية  االحياء  والنفايات من 
فض��ال ع��ن تنظيف  س��احتي  

مرك��ز  ف��ي  والعب��ادي  احمل��روق 
املدينة.

وتابع ان اجلهد الهندس��ي انشأ 
مقلع��ا ل��ردم احلف��ر واملطب��ات 
الناجتة عن العملي��ات االرهابية 
في اطراف منطقة حي السماح 
التابعة الى مركز املدينة اضافة 
ال��ى انش��اء موقع طم��ر صحي 
خارج احلدود اجلغرافية للمناطق 

السكنية في املوصل.
وب��ن املرك��ز االعالم��ي ان الفرق 
امليداني��ة ف��ي اجلهد الهندس��ي 

تعم��ل ضم��ن اخلطة املع��دة من 
قبل ال��وزارة إلعادة تأهي��ل البنى 
التحتية وتقدمي جميع االمكانيات 
البلدية واخلدمية للنهوض بواقع 
عم��وم  ف��ي  اخلدم��ي  املس��توى 

املناطق احملررة للمحافظة . 
يذكر ان املناطق السكنية التابعة 
الى مركز مدينة املوصل تش��مل 
)ح��ي احملاربن وح��ي الزهراء  وحي 
الزهور وحي التحرير والقادس��ية 
االولى والثانية وحي املشراق وحي 

السماح (.

بغداد - الصباح الجديد: 
اكدت وزارة  التجارة بان عالقتها مع 
وس��ائل االعالم مبنية على االحترام 
املتب��ادل واحل��وار البناء ال��ذي يخدم 
قضايا الش��عب ويس��هم في توفير 

افضل اخلدمات البناء شعبنا .
وقال��ت الوزارة في بي��ان لها اطلعت 
» الصباح اجلديد« على نس��خة منه 
ان ماتتع��رض له ال��وزارة من حملة 

ظاملة معروف��ة اهدافها فانها تؤكد 
دائم��ا ثناءها وتقديره��ا لكل اجلهود 
االعالمية التي تبذلها وسائل االعالم 
واالخ��وة االعالمن في ش��تى مواقع 
العم��ل االعالم��ي  ف��ي دع��م عمل 
الوزارة ومساندة مالكاتها التي تبذل 
جهود اس��تثنائية ف��ي ظل الطروف 
الصعبه التي تشهدها البالد نتيجة 
مواجهة داعش العس��كرية واالزمة 

املالية .
واوضحت ال��وزارة في بيانها ان رجال 
االعالم العراقي الوطنين الشجعان 
يدركون حج��م اخملاطر الت��ي تواجه 
البالد ويدركون ايضا حجم املؤامرات 
التي حتاك بهدف تسقيط مؤسسات 
الدولة والتشهير الذي يحصل لدواع 
ودوافع سياس��ية صرف��ة بعيدة عن 

اجلانب االداري واملهني التخصصي.

بغداد - الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعية عن اطالق اس��ماء الوجبة 
الثاني��ة من املش��مولن اجل��دد باعانة 
احلماي��ة االجتماعية م��ن الذين قدموا 
االلكترون��ي  املوق��ع  عب��ر  طلباته��م 
لل��وزارة.  وق��ال املتح��دث باس��م وزارة 
العمل عمار منعم ان الوزارة تس��لمت 
اس��ماء الوجب��ة الثانية للمش��مولن 

اجل��دد باعانة احلماي��ة االجتماعية من 
وزارة التخطي��ط البال��غ عددهم نحو 
140 الف اس��رة في بغداد واحملافظات ، 
مشيرا الى ان اسماء الوجبة مت نشرها 
على املوق��ع االلكتروني لل��وزارة وعلى 
صفحات الوزارة عل��ى مواقع التواصل 
االجتماع��ي. واضاف ان هيئ��ة احلماية 
االجتماعية تهيب باملستفيدين الذين 
ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة الثانية 

للمشمولن اجلدد بعدم مراجعة الهيئة 
او اي من اقس��ام احلماي��ة االجتماعية 
. واش��ار منعم الى ان الوزارة سترسل 
خ��الل االيام املقبلة رس��الة نصية الى 
ارقام هواتف املشمولن تدعوهم فيها 
ملراجعة مراكز اصدار البطاقة الذكية 
املستمسكات  معهم  مس��تصحبن 
الثبوتي��ة، وتكون املراجع��ة لنفس رب 

االسرة املشمول. 

ديالى - الصباح الجديد: 

افتتحت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات العامة د. املهندس��ة آن 
نافع أوسي مشاريع جسور الهارونية 
اجلدي��د والقدمي ومش��روع جس��ري 
والكونكريت��ي  احلدي��دي  الناري��ن 
بحض��ور محاف��ظ  ديال��ى مثن��ى 

التميمي .
وقال��ت الوزي��رة  خ��الل افتتاحه��ا 
للمش��روع ان ال��وزارة اعدت خطة 
شاملة ألعادة اعمار وتأهيل شبكة 
الطرق واجلس��ور ف��ي املناطق احملررة 
الفني��ة  امل��الكات  اجن��زت  حي��ث   ،
والهندسية لش��ركة اشور العامة 
وباش��راف دائ��رة الط��رق واجلس��ور 
اعادة  لل��وزارة مش��روع  التابعت��ن 

تأهيل واعمار جسر الهارونية اجلديد 
والقدمي، فيما اجنزت شركة حمورابي 
مشروع اعادة اعمار جسري النارين 
احلدي��دي والكونكريت��ي ، وهما من 
املش��اريع املمولة من البنك الدولي  
للقرض الطارئ ألعادة اعمار املناطق 

احملررة .
 واضافت املهندسة اوسي ان الوزارة  
اجن��زت مش��روع جس��ري الهارونية 
اجلديد والقدمي بكلفة جتاوزت املليار 
دين��ار على وفق املواصف��ات الفنية 
املطلوب��ة والتوقيتات احملددة ، وهما 
يعدان من أهم اجلس��ور احليوية في 
محافظ��ة ديالى كونهم��ا يربطان 
قضاء املقدادية م��ع قضاء خانقن 
/ املنذري��ة م��رورا بالطري��ق الدولي 
ول��ه اهمية ف��ي تنش��يط احلركة 
االقتصادي��ة وتس��هيل انس��يابية 

حرك��ة املركب��ات ونق��ل البضائ��ع 
واملس��افرين ، حيث سبق ان تعرض 
اجلس��ر لتفجي��ر ارهاب��ي ادى ال��ى 
س��قوط فضاء واحد وتض��رر اجزاء 

اخرى منه .
وأك��دت انه مت كذلك افتتاح جس��ر 
الناري��ن احلدي��دي والكونكريتي في 
محافظة ديالى الذي اجنزته املالكات 
لش��ركة  والهندس��ية  الفني��ة 
حموراب��ي العام��ة باش��راف دائ��رة 
الطرق واجلس��ور التابعت��ن للوزارة 
بكلف��ة تراوحت ب��ن امللي��ار و900 
مليون دينار ، مش��يرة الى ان اجلسر 
يقع عل��ى وادي نارين في ناحية قره 
تب��ة احدى نواح��ي محافظة ديالى 
ويبل��غ طوله 80م وهو من اجلس��ور 
املهمة واحليوي��ة كونه يربط طريق 
بغداد – بعقوبة مبنطقة دلي عباس 

- املنصورية - قرة تبة  .
واشارت الوزيرة الى ان الوزارة تواصل 
اعمالها في عدد من مشاريع الطرق 
واجلس��ور املمولة من البنك الدولي  
للقرض الطارئ في محافظة ديالى  
حي��ث ش��ارفت ش��ركة املعتصم 
العام��ة التابعة لل��وزارة على اجناز 
مشروع تأهيل جسر الصدور بنسبة 
اجن��از %95، وتواص��ل ش��ركة الفاو 
العامة اعمالها في مش��روع تأهيل 
جس��ري امام ويس الرابع والس��ابع  
بنس��بة اجناز %85، وتواصل شركة 
اشور العامة مشروع صيانة طريق 
خانق��ن / نفط خانة بنس��بة اجناز 
بلغ��ت %64 ، فيما تواصل ش��ركة 
حمورابي العامة اعمالها في تأهيل 
نف��ط خان��ة / مندلي بنس��بة اجناز 

بلغت 60% .

أوعزت باستحداث دراسة دبلوم السموم السريري

محليات االثنن 16 كانون الثاني 2017 العدد )3599(4

Mon. 16 Jan. 2017 issue )3599(

سعاد التميمي*

أوع��زت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ن 
الدكتور حس��ن  خ��الل لقائه��ا 
التميمي مدير ع��ام دائرة مدينة 
الطب باس��تحداث دراسة دبلوم 
الس��موم الس��ريري حرص��اً من 
ال��وزارة عل��ى تعزيز اس��تحداث 
املؤسسات  الس��موم في  مراكز 
الصحي��ة لدائرة مدين��ة الطب 

وبالتنسيق مع جامعة بغداد .
متابع��ة  اللق��اء  ناق��ش  كم��ا 
املش��اريع الريادي��ة التي س��يتم 
اجنازه��ا خ��الل الع��ام احلالي في 
مدين��ة الط��ب والت��ي تق��در مبا 
50 مش��روعاً م��ن  يق��ارب م��ن 
ش��أنها تعزيز اخلدم��ات الطبية 
للمواطنن  املقدم��ة  والعالجية 
، والتاكي��د عل��ى اهمي��ة ادخال 
التقنيات العالجي��ة احلديثة في 
مرك��ز املعج��ل اخلط��ي والعالج 
باالش��عاع وبحث سبل النهوض 
بواقع اخلدمات الفندقية وتاهيل 
النس��ائية  عملي��ات  ص��االت 
بواق��ع  والنه��وض  والتولي��د 
ومتابعة  الدقيقة  تخصصاته��ا 
االجراءات املتخذة من قبل الدائرة 
باع��داد البروتوك��والت العالجية 
االمث��ل  االس��تعمال  والس��يما 
للمض��ادات احليوي��ة واالهتم��ام 
بالعملي��ة التعليمي��ة لطلب��ة 

البورد العربي والعراقي .
 والتاكيد على االستمرار بصيانة 
االجه��زة الطبية وبص��ورة دورية 
بالتنس��يق مع اللجن��ة املركزية 
بدائ��رة االمور الفني��ة في مركز 
الوزارة واالهتمام بتغذية املرضى 
نوعيته��ا  وحتس��ن  واالطب��اء 
المكانيات  االمث��ل  واالس��تثمار 
دائرة مدينة الطب وتفعيل االداء 
ف��ي معامل اخلياطة والغس��يل 
الشراء  املركزي لالستعاضة عن 
من خ��ارج الدائ��رة وتالفي االزمة 
املالية وتوجيه االنفاق نحو املوارد 

الضرورية والقصوى .
كم��ا وجه��ت الدكت��ورة عديلة 
بتفعي��ل االخالء اجلوي وس��رعة 

تقدمي اخلدم��ات العالجية جلرحى 
وحش��دنا  املس��لحة  قواتن��ا 
املق��دس قام��ت مدين��ة الطب 
وبأش��راف م��ن قب��ل مدي��ر عام 
مدينة الطب د. حسن التميمي 
بتهيئ��ة املهبط اخل��اص بهبوط 
امل��الكات  الس��متيات وبجه��ود 
الهندس��ية ملدينة الطب والذي 
يس��اعد في نقل اجلرحى بشكل 
س��ريع وخاصة للحاالت الطارئة 
ويذك��ر ان مستش��فيات مدينة 
الطب م��ن املستش��فيات التي 
عملت بش��كل دؤوب وعلى مدى 
لتق��دمي  ومبالكاته��ا  24 س��اعة 
اخلدم��ات الطبي��ة للجرحى من 
كم��ا  واملدني��ن  العس��كرين 
اسهمت بشكل كبير في ارسال 
العديد من الف��رق الطبية خالل 

معارك التحرير. 

أك��دت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
الوزي��رة ان العام احلال��ي هوعام 
واجله��د  التحدي��ات  مواجه��ة 
بأداء املؤسسات  الدؤوب لالرتقاء 
الصحي��ة ومتكينه��ا م��ن تقدمي 
خدم��ات وقائية وطبية وعالجية 

كفوءة ألبناء شعبنا العزيز .
ترؤس��ها  الوزيرة خالل  وأش��ارت 
لالجتم��اع األول في العام اجلديد 
للمديرين العامن لدوائر الصحة 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات أهمية 
العم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د 
ملواجهة تلك التحديات الس��يما 
املالية منها والتي ألقت بظاللها 
على جمي��ع مفاص��ل األداء في 
املؤسسات احلكومية ، الفتة إلى 
ان التحديات األمنية واحلرب على 
اإلرهاب تش��كل هي ايضا حتديا 
العالية  الهم��ة  مضاعفا ولكن 

ملقاتلين��ا  الس��مر  والس��واعد 
اإلبط��ال قادرة على دق املس��مار 
الدواع��ش  نع��ش  ف��ي  األخي��ر 
اجملرمن وطرد فلولهم من مدننا 

احلبيبة .
وش��ددت الوزي��رة عل��ى اهمي��ة 
امليداني  العامن  املديرين  تواصل 
م��ع دوائر مركز ال��وزارة واملتابعة 
املباش��رة الحتياج��ات دوائره��م 
ال س��يما م��ن االدوي��ة واملالكات 
الطبي��ة والصحي��ة االم��ر الذي 
من شانه تامن سرعة االجناز في 
االج��راءات املتخذة بهذا الش��أن 
وضم��ان االرتق��اء باخلدمات التي 

تقدمها دوائرهم للمواطنن .
وج��رى بعد ذل��ك تب��ادل األفكار 
وال��رؤى ح��ول ع��دد م��ن احمل��اور 
ف��ي طليعته��ا  وق��ف  املهم��ة 
اس��تعراض التوصيات التي خرج 

بها االجتماع الس��ابق والتأكيد 
عل��ى أهمي��ة الدقة ف��ي حتديد 
تقدير احلاجة من األدوية واعتماد 
برنامج اخلزن الدوائي االلكتروني 
الذي يتيح لواضعي تقدير احلاجة 
ويعطي صورة متكاملة وواضحة 
ع��ن احتياجاته��ا الفعلي��ة من 
ومتابعة تش��كيل غرفة  األدوية 
بإص��الح  اخلاص��ة  العملي��ات 
العاطلة في  الطبي��ة  األجه��زة 
وحس��ب  الصحية  املؤسس��ات 
توجيهات األمان��ة العامة جمللس 

الوزراء .
كم��ا مت بح��ث موض��وع التأم��ن 
ال��وزارة  ملوظف��ي  الصح��ي 
وعائالته��م لق��اء مبال��غ زهي��دة 
وأهمية تشجيع الدوائر ملوظفيها 
إلجناح ه��ذه التجربة واس��تدامة 
اخلدمات التخصصية ذات الكلف 

العالي��ة وبح��ث اهمي��ة اعتماد 
عل��ى  املس��تندة  االدارة  برنام��ج 
النتائ��ج في اعداد خط��ط الوزارة 
خصوص��ا اخلطة االس��تراتيجية 
واخلط��ط املعتم��د ضم��ن خطة 
التمنية الوطنية وضرورة االنتقال 
باالدارة من املستوى التقليدي الى 
مس��توى االدارة املس��تندة عل��ى 
النتائج انس��جاما م��ع توجيهات 
االمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزارء 
كونه واحدا من التجارب العاملية 
ومناقش��ة  ب��االدارة  الناجح��ة 
تعاونية  افتتاح صيدليات  مقترح 
في املستشفيات وباسعار زهيدة 
التغطي��ة  ومتابع��ة  ومدعوم��ة 
الرقاب��ة  وتعزي��ز  التلقيحي��ة 

الصحية.

*اعالم الصحة

وزيرة الصحة تعلن افتتاح 50 مشروعًا في مدينة الطب العام الحالي  

أكدت وزيرة 
الصحة على 

أهمية إدخال 
التقنيات العالجية 

الحديثة في مركز 
المعجل الخطي 

والعالج باإلشعاع 
وبحث سبل 

النهوض بواقع 
الخدمات الفندقية 

جانب من اللقاء

صرف مستحقات 
الوجبة/3 لمسّوقي 

محصول الشعير ألعلفي

ذي قار تفتح باب 
الترشيح لمنصب رئيس 
ونائب هيئة االستثمار 

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تأنفت وزارة الزراع��ة إعالنها ألس��ماء وجبات 
جدي��دة م��ن مس��وقي احملاصيل الزراعي��ة لغرض 
ص��رف مس��تحقاتهم املالي��ة ، اذ مت اإلع��الن عن 
أس��ماء الوجب��ة الثالث��ة مم��ن س��وقوا محصول 
الش��عير ألعلفي للموس��م الزراعي لعام 2014 / 

2015 في محافظة نينوى � موقع زمار.
وذك��ر بيان ص��در عن ال��وزارة اطلع��ت » الصباح 
اجلديد« على نس��خة منه إنه مت��ت املوافقة على 
صرف املستحقات املالية )42( مسوقا بعد التأكد 
من عدم ورود أي مؤشرات سلبية بحقهم حسب 

املعلومات الواردة من مجلس األمن الوطني.
يش��ار إل��ى ان وزارة الزراع��ة وعلى رأس��ها الوزير 
املهن��دس فالح حس��ن زي��دان كان ل��ه دور متميز 
في حتري��ك وإطالق ملف املس��تحقات املالية بعد 
متابعت��ه الش��خصية له��ذا املوض��وع ، حيث مت 
اإلعالن س��ابقا عن العديد م��ن االطالقات املالية 
ملس��تحقات الفالح��ن واملزارع��ن مم��ن س��وقوا 

محاصيلهم الزراعية ولعموم احملافظات .

ذي قار - علي حسين:
أعل��ن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن فتح باب 
الترشيح لشغل منصبي رئيس ونائب رئيس هيئة 
استثمار ذي قار ٬ مؤكدا اهمية تفعيل دور الهيئة 
ف��ي جذب االس��تثمار  احملل��ي  واخلارجي للنهوض 
بواقع اخلدم��ات املقدمة للمواطن��ن ولتجاوز اثار 

االزمة االقتصادية.
وق��ال احملاف��ظ ان ادارة احملافظ��ة اعلن��ت عن فتح 
باب الترشيح لش��غل منصبي رئيس ونائب هيئة 
اس��تثمار ذي ق��ار ٬ داعيا كل من يجد في نفس��ه 
الكف��اءة للتقدمي خالل ٨ أيام ال��ى ديوان احملافظة 
، مبين��ا ان »الضوابط والتعليم��ات نصت على ان 
يكون املتقدم غير محكوم بجناية او جنحة مخلة 
بالشرف٬ آو اثرى على حساب املال العام٬ ومن ذوي 
اخلبرة واالختصاص٬ وان يكون حائزا على الشهادة 
اجلامعي��ة االولية وله خدم��ة وظيفية ال تقل عن 

10 سنوات بعد حصوله عليها .
وأش��ار الناصري ال��ى ان لرئي��س الهيئة صالحية 
اقت��راح مجل��س االدارة املقبل لهيئة االس��تثمار، 
وبالتأكيد نحت��اج الى ايجاد من��اخ مالئم وجاذب 
للمس��تثمرين وينبغي تفعيل هذ اجملال للنهوض 
بواقع اخلدمات املقدمة للمواطنن٫ ولسد جزء من 
اخللل الذي تس��ببت به االزمة االقتصادية التي مير 

بها البلد.
واض��اف احملاف��ظ ان باب الترش��يح فتح اس��تنادا 
للصالحيات التي خولها قانون االس��تثمار رقم١٣ 
لس��نة ٢٠٠٦ املع��دل ٬ وقان��ون احملافظ��ات غي��ر 

املنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة٢٠٠٨ املعدل .

العمل تدعو إلى حسم 
االعتراضات إلطالق 
اإلعانة بأثر رجعي 

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ت وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية اللجان 
املركزية املش��كلة برئاسة قاٍض الى حسم جميع 
طلب��ات االعتراض اخلاص��ة باالعان��ة االجتماعية 
ضمن امل��دة الزمنية احملددة له��ا متهيدا الطالقها 

بأثر رجعي .
وقالت مديرة عام دائرة احلماية االجتماعية للمرأة 
عطور املوسوي خالل لقائها رئيسة اللجنة العليا 
للنظر ف��ي االعتراضات القاضية اف��راح فاروق ان 
اللجان املركزية املش��كلة برئاس��ة قاٍض محددة 
بس��قف زمني حلس��م طلبات االعتراض حس��ب 
ما اقره قان��ون احلماية االجتماعية اجلديد ، ويكون 
قرار محكم��ة القضاء اإلداري قاب��الً للتمييز أمام 
احملكمة اإلداري��ة العليا خالل ) 30 ( يوماً من تاريخ 

التبلغ به.
واضاف��ت ان اللق��اء ناق��ش ايض��ا آلي��ة تق��دمي 
االعتراض��ات م��ن قب��ل املس��تفيدات الفاق��دات 
للمعي��ل والعاج��زات واملعاق��ات اللوات��ي مت قطع 
االعان��ة االجتماعية عنهن بحس��ب النتائج التي 

وردت من وزارة التخطيط.

جانب من االفتتاح

اإلعمار تواصل عمليات تأهيل شوارع املناطق احملررة

تقرير

افتتاح مشاريع جسور الهارونية والنارين في ديالى   
بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة

وزيرة اإلعمار توّجه بفتح شوارع
التجارة تؤكد عالقتها مع األسرة  رئيسة في 8 أحياء بالموصل 

الصحفية مبنية على االحترام والحوار 

إعالن أسماء الوجبة الثانية من 
المشمولين الجدد بالحماية االجتماعية 

نتعرض إلى ضغوط وحملة ابتزاز



منى خضير عباس* 
وجه رئيس ديوان الوقف الشيعي 
عاء املوسللوي خللال زيارته الى 
املقدسللة  العسللكرية  العتبة 
ومقر عمليات سرايا السام في 
مدينة سللامراء بتقللدمي الدعم 
سللرايا  ملقاتلللي  اللوجسللتي 
السللام بصورة مباشللرة فضا 
عللن تخصيللص رواتب شللهرية 
لعائات شهداء السرايا واإليعاز 
الللى جلنة احلشللد فللي الديوان 

مبعاجلة املقاتلني اجلرحى  .
وكمللا اكللد  املصللدر االعامي 
التقللى  املوسللوي  ان  بالديللوان 
بقائد عمليات سرايا السام في 
سللامراء ، واطلع على أحوالهم 
، وثمللن املواقللف البطولية في 
االسللتجابة لفتللوى املرجعيللة 
العليللا للجهاد الكفائي ، مبينا 
ان سللماحته اطلللع علللى آخر 
واخلطط  امليدانية  املسللتجدات 
األمنية حلماية املدنيني والزائرين 

في مدينة سامراء.  
ولفللت املصدر االعامللي الى ان 
رئيس الديوان وجه بتقدمي الدعم 
اللوجستي والتعزيزات املطلوبة 
مباشللرة للمقاتلني في سللرايا 
السام املرابطني هناك ، مؤكدا 

ان رئيللس الديوان وجلله بتكفل 
عللاج جرحللى السللرايا ومنللح 
رواتللب ملللن استشللهد منهللم 
باملساعدات  أيتامهم  وشللمول 
واالحتياجللات املطلوبللة بصورة 

فورية . 
واشللار املصدر ان رئيس الديوان 
زار مقر  القللوة النهرية التابعة 
للحشد الشللعبي املرابطة في 
سللامراء، وأوعللز ايضللا بتقللدمي 
الدعم اللوجسللتي لهم، ووجه 

بتزويللج مجموعة من الشللباب 
االحتياجللات  جميللع  وتوفيللر 
املطلوبللة لدعمهللم وتثبيتهم 
علللى مواقفهم النبيلللة مبينا 
ضمللن  تأتللي  الزيللارة  هللذه  ان 
أولويات اهتمام الوقف الشيعي 
باألبطللال مللن املقاتلللني الذين 
يدافعللون عللن األرض والعللرض 

واملقدسات. 

*اعالم الوقف الشيعي

الكوت - ضياء الصالح: 

دعللا مصدر مسللؤول فللي مجلس 
واسط  الشركات االجنبية أن يكون 
نصف ماكاتها من العمال احملليني، 
في حللني اعلن احتاد نقابللات عمال 
واسللط، عن وجود آالف األشخاص 
الذيللن يعملون بعيداً عن الضوابط  
ويتعرضون للخطللر من دون ضمان 

حياتهم.
وقللال رئيللس مجلللس محافظللة 
واسط، مازن كندوح الزاملي  ملراسل 
و136  »الصبللاح اجلديللد« إن ألفللاً 
عاماً باحملافظة مت شمولهم بقانون 
وتسللجيلهم  االجتماعي  الضمان 
رسللمياً خال العام 2016 املنصرم 
عاداً أن عللدد املشللمولني بالقانون 

مللا يزال قلياً جداً وال يتجاوز الل 34 
باملئة من حجللم العمالة املوجودة 
باحملافظللة سللواء فللي القطاعللني 

العام أم اخلاص .
وحثَّ الزاملي، الشللركات األجنبية 
العاملللة باحملافظللة، السلليما في 
حقلللي األحللدب وبللدرة ومحطللة 
احلراريللة، علللى تشللغيل  واسللط 
العمالة احمللية مبا ال يقل عن نسبة 
50 باملئللة من ماكها ، مؤكداً على 
أهميللة شللمول العمللال بقانللون 
الضمللان االجتماعللي والضوابللط 
والتعليمللات األخللرى التللي تتيللح 
حفظ حقوقهم املشروعة في ظل 
ظروف العمل الصعبة التي تواجه 

الكثير منهم أحياناً .
مللن جانبه قال رئيس احتللاد نقابات 
عمللال واسللط، حيللدر حسللني إن 

آالف العمال السلليما فللي القطاع 
الصناعي اخلاص يعملون بعيداً عن 
أي ضوابط برغم تعرض غالبيتهم 
ألعمللال شللاقة وخطللرة ، مضيفاً 
أن القطللاع الصناعي في احملافظة 
وبالذات احلكومي يعاني من اإلهمال 
ويكاد يكون معدوماً ما يهدد مصير 
آالف العمللال ويجعلهللم عرضللة 
للمشكات وخطر تسريحهم من 

العمل وفقدان الوظائف .
وذكللر حسللني أن القطللاع اخلللاص 
يعانللي هللو اآلخللر من مشللكات 
كثيرة نتيجة األزمة املالية التي مير 
بها البلد ، عادا أن ذلك  يجعل وضع 
العمالة احمللية فللي خطر حقيقي 
قد يهدد مستقبلها في ظل غياب 

التشريعات التي حتفظ حقوقها .
ودعللا رئيللس احتللاد نقابللات عمال 

واسللط، العمال إلى اتبللاع الطرق 
القانونيللة التي تضمللن حقوقهم 
املشللروعة من خال مراجعة دائرة 

العمل والضمان االجتماعي«.
يذكر أن احلكومة  احمللية في واسط 
سبق أن طرحت العديد من الفرص 
االستثمارية في القطاع الصناعي 
وبالللذات فللي مجللال الصناعللات 
اإلنشللائية كون احملافظللة وخاصة 
حتتللوي  منهللا  الشللرقية  األجللزاء 
علللى كميللات هائلة مللن اخلامات 
الكلسللية لكللن الللى اآلن لم يتم 
االسللتثمار في هذا القطاع وغيره 
مللن القطاعللات الصناعية األخرى 
فللي وقللت مت إيقللللاف قسللم من 
املعامللل احلكوميللة األخللرى مما زاد 
مللن حجم البطالللة وضياع حقوق 

العمال . 

نّظمتها كلية الطب بجامعة البصرة
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البصرة - سعدي علي السند:

احلياتية  الكيميللاء  فللرع  نظللم 
في كليللة الطللب وبالتعاون مع 
فرع الفسلللجة ووحدة التعليم 
الطبللي املسللتمر نللدوة علمية 
بعنللوان ) آخللر املسللتجدات في 
مرض السللكري ( ملناقشللة آخر 
املسللتجدات احلاصلة في شتى 

جوانب مرض السكري .
 وعللن أهمية الندوة قال الدكتور 
سلللمان كاظللم ان النللدوة هي 
آخللر  مللن  املرجللوة  لاسللتفادة 
املسللتجدات احلاصلة في مرض 
السكري بشتى جوانب املرض من 
التشللخيصية وكذلك  النواحي 
االيضية  السلليطرة  في متابعة 
السللكري  ملرضللى  والسللكرية 
العاجيللة  النواحللي  وكذلللك 

للمرض .
وأوصللى املشللاركون االسللتمرار 
بعقد النشاطات املتعلقة مبرض 
السكري وزيادة الوعي بهذا املرض 
من أعللراض مرضية ومضاعفات 
أعضللاء  شللتى  علللى  سللريرية 
اجلسللم ومواكبة آخر التطورات 
واملسللتجدات احلاصلة في مرض 
السللكري لتعميللق االسللتفادة 
منها في اجلانبني التشللخيصي 
والعاجللي وقللد تللرأس النللدوة 
الدكتورة مليللاء النعمة والدكتور 
ياسللني باقللر بحضور تدريسللي 
فللرع الكيميللاء احلياتيللة وفللرع 

الفسلجة .

املستجدات في أمراض الكلى
ونظللم فرع الطللب الباطني في 
البصرة  الطللب- جامعللة  كلية 
وبالتعللاون مع شللركة نوفارتس 
الدوائية ندوة علمية حتت عنوان 
) املسللتجدات في امراض الكلى 
( لبحث االسباب املهمة الرتفاع 
املقللاوم للعللاج  الللدم  ضغللط 
واصابات الكلى الناجتة عن عقار 

احلويصللات  واعتللال   Thiazide

الكلوية وأمللراض الكلى الناجتة 
واألدويللة  القلللب  امللراض  عللن 

املتعلقة بأمراض الكلى.
 وعن فائدة النللدوة قال الدكتور 
عبللد األميللر عبدالبللاري كانللت 
ملناقشة األسباب املهمة الرتفاع 
الضغط املقللاوم للعاج وبعض 
امللراض التهابات الكلللى النادرة 
وتأثيللرات العقاقيللر على أمراض 

الكلى .
بضللرورة  املشللاركون  وأوصللى  
العللاج املبكللر ألمللراض الكلى 
للحد مللن تقدمها الللى امراض 
النسلليجي  والفحللص  مزمنللة 
فللي  مهللم  عامللل  للكلللى 
التشللخيص الصحيح واخلطوة 

العللاج  حتديللد  فللي  املهمللة 
مستقبا والسيطرة على ارتفاع 
ضغط الدم من العوامل املهمة 
لتقليللل مضاعفاته على معدل 

الوفيات .
وحضر النللدوة التي اقيمت على 
قاعة يعقوب بني في مستشفى 
البصللرة العللام أختصاصيو فرع 
الطب وطلبة الدراسات العليا . 

املستجدات في جراحة 
املسالك البولية

وقام فرع اجلراحة – شعبة اجلراحة 
الفعاليللات  وضمللن  البوليللة 
العلمية للفللرع الندوة العلمية 
 )  urology day  ( املوسللومة 
واخلاصة بجراحللة اجملاري البولية 

بالتعاون مع دائرة صحة البصرة 
 ag وبرعاية شللركة اسنو فارما
السويسللرية لألدوية وذلك على 

قاعة الزهراء في كلية الطب . 
وناقشت الندوة املستجدات في 
جراحة املسللالك البولية ، وقال 
فللراس شللاكر محمود  الدكتور 
لقللد مت عقللد النللدوة إلضافللة 
اجلراحة  معلومللات جديدة عللن 
البوليللة و حضرهللا أطبللاء فرع 
اجلراحة  واختصاصيللو  اجلراحللة 

البولية .

االضطرابات النفسية عند 
األطفال

كمللا نظم فرع الطللب الباطني 
في كلية الطب – جامعة البصرة 

دورة تدريبية بعنوان ) االضطرابات 
النفسية عند األطفال ( بالتعاون 
مع فرع األطفال ومكتب الصحة 
النفسية في دائرة صحة البصرة 
وعلللى قاعللة الزهراء فللي كلية 
الطب وقللد حضرها اختصاصيو 
الطللب النفسللي إضافللة الللى 

أختصاصيي طب األطفال .
 وجرت مناقشة أنواع االضطرابات 
النفسللية عنللد األطفللال مللن 
وجهللة نظر طب األطفللال ومن 
وجهللة نظللر الطللب النفسللي 
وكيفيللة معاجلللة االضطرابللات 

بالطرق العلمية احلديثة .
وقللال الدكتللور عقيللل الصباغ 
ان  النفسللي  الطللب  اخصائللي 
فائللدة الللدورة للتوعيللة العامة 

عنللد  النفسللية  لاضطرابللات 
االطفللال والتركيز علللى جوانب 
مهمللة مللن هللذه االضطرابات 

مستقبآل . 
بأهميللة  املشللاركون  واوصللى 
التعللاون بني كافة فللروع الكلية 
حول االضطرابللات عند االطفال 
والتعاون مع دائرة صحة البصرة 
تقليللل  فللي  املسللاعدة  حللول 
مكافحللة  مثللل  االضطرابللات 
أطفال الشللوارع والقيام بندوات 
موسللعة لللكل اضطللراب على 
حللده ملللا للله اهمية مسللتقبآل 
والتركيللز والتعللاون مللع الدوائر 
األخللرى حللول ظاهللرة التحرش 
اجلنسي لألطفال وظاهرة أطفال 

الشوارع .

ندوات عن آخر المستجدات في أمراض الكلى والسكري والمسالك البولية

بحثت الندوة 
آخر المستجدات 
الحاصلة في مرض 
السكري بشتى 
جوانبه من النواحي 
التشخيصية 
وكذلك في متابعة 
السيطرة األيضية 
والسكرية لمرضى 
السكري

تقرير

واسط تدعو الشركات األجنبية تعيين نصف مالكاتها من المحليين 
تشغيل العمالة المحلية بما ال يقل عن نسبة 50 بالمئة

متى يصبح اإلعالم
 مهنيًا ُمصالحًا ؟!

آراء وأفكار 
واثق الجابري*

 تعمد كل الفعاليات احلكومية واجملتمعية ؛ على 
تكريللس املمكنات لكشللف الغموض وتوضيح 
اإللتباس، والسعي بجدية الى رتق الهوة، ومتكني 
اجملتمع الى العمل اجلماعي؛ بتشخيص األخطاء 
والبحث عللن حلول، ويأتي اإلعام بدور سلللطة 
رقيبة وممثلة للشللعب، وهذا ال يعني سللكوتها 
عن ظواهر سلللبية فللي اجملتمع، ومللا دورها في 
تشللخيص األخطاء؛ إال لتقريللب وجهات النظر 

في حاالت اإلنقسام.
 دور اإلعللام اصاحي؛ في مجتمعات تشللوبها 
اخلافات السياسللية واإلجتماعية، ويعمل على 
تعميللق املشللروع الوطنللي؛ بعيداً عللن التمايز 

والتأثيرات.
 يعتمللد اإلعام علللى حرية الرأي واإلسللتقال 
للتعبيللر بواقعيللة، وما تشللخيص األخطاء إال 
للبحللث عن حلول تنطلق مللن احلاجة الفعلية، 
ويتعامل مع املراحل بأدواتها، وما ثورة املعلومات 
وشللبكات التواصللل اإلجتماعللي؛ إالّ كسللاح 
بحديللن؛ يفسللد فللي مجتمعللات أفسللدتها 
األطاريللح السياسللية؛ أكثللر مللن فوائللد نقل 

املعلومة وتقارب وجهات النظر.
 أدت كثيللر مللن املنقوالت اإلعامية؛ الى سللعة 
الهللوة وتعميق التشللظي، وطعن ما يؤسللس 
لبنللاء قواعللد مصاحلللة، ولم يرتللق اخلطاب الى 
مسللؤولية إبعاد اجملتمع عللن التناحر، واملطبات 
التللي حفرتهللا السياسللات وحفزتهللا الدوافع 
الشللخصية؛ لتنحللدر الللى مسللالك الظلللم 
والطغيان واإلستبداد وإثارة احلروب، ولم يسهم 
اإلعام بنحو فاعل على إيجاد مشتركات خلطاب 
تعايشي تصاحلي تسامحي، وعلى رأسه ساسة 

بني محركي وسائل إعام او متملقني مبوقني.
 مشللكلة معظللم وسللائل اإلعام أما سلليئة 
اإلدارة او ضعيفة املوارد، واألولى؛ تأتي بأشخاص 
غيللر مهنيللني همهم إرضللاء سللادتهم وأرباب 
عيشللهم؛ فيضرونهم أكثر ممللا ينفعوهم، وأما 
ضعيفة املوارد، فتلجأ الى وسائل بدائية او إعام 
حزبي، او احلاجة تدفللع إعامييها الى اإلنخراط 
فللي مشللاريع؛ وأن كانت تضر مؤسسللتهم او 
املصلحللة العامللة، ومللا قراءاتهللم للواقللع إال 
سللطحية، ال تتعدى احلصول على وافر املال من 
املؤسسللة مبا يخالللف توجهاتها، وأمللا اإلعام 
الوطني فبني مخالب سوء اإلدارة وضعف املوارد 

ومن يعيش بني دوّي وصراخ الفضائيات.
 إن اإلعللام يعتمد على اإلسللتقالية واحليادية 
من املواقللف السياسللية؛ في حللال كان امليول 
ضللررا علللى اجلمع، وكشللف للوقائع لكشللف 
غموض احلقوق وآليات بناء ثقافة الدميوقراطية، 
وإيجللاد معاجلللات بإحتللرام رأي اآلخللر، ومتهيللد 
ملفهوم التعايش السلمي واملصاحلة والتسامح، 
وخلق أجواء من احملبة بني ابناء الشللعب الواحد، 
وإبعاد شللبح احلروب والتناحر، وكشللف وسائل 

التحريض.
 واجللب اإلعامللي أن يتلقف الثقافللة من تاريخ 
شعبه ومشتركاته، ويسللتعمل الوسائل التي 
تبعث اإلثارة الوطنية، ال إثارات تخالفية ملناهج 

إعامية مسعورة.
وحضارتهللا  بتاريخهللا  تقللوم  اجملتمعللات   
الوطنيون  يقودها  والسلللطات  وشللخصياتها، 
وأن طللال إنتظارهللم، والتواريللخ تسللجل دائما 
في ذاكرتها؛ تلك املشللاريع الكبيللرة التي تبني 
األوطان ، وال جند من يحتفظ بذاكرته او مذكراته 
أقوال الشللواذ واملتحاربني با حللق؛ بل تضعهم 
األوطللان في صفحاتها السللود ان لم تتهمهم 
باخليانة؛ لذا يتحدث التاريخ عن ساسة املصاحلة 
والتسامح وال يتحدث عن مثيري العنف والفرقة 
والفتنللة، ويُقللال أن اإلعام مهني إذا إسللتطاع 
صناعة أجواء احملبة ونسلليان الثللارات، وبث روح 
اإلندمللاج وقبول اآلخر، وتعميق احلوار واإلشللارة 
الى الصواب، ووسائل اإلعام العراقية كثيرة؛ إالّ 
ان طاحلهللا أكثر من صاحلها، ويجللد املتابع أنها 
تتنللدر وتتفللن في تزويللق وتشللويه احلقائق، وال 

تبحث عن نبذ الكراهية واملصاحلة والتعايش.

*كاتب عراقي 

جانب من ندوة كلية طب البصرة عن املستجدات العلمية ألمراض الكلى

مجلس محافظة واسط

املوسوي خالل زيارته مقر عمليات سرايا السالم

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة التجارة عن جتهيز املناطق 
احملررة في الساحل االيسر من املوصل 
بالوجبة الرابعة من مفردات البطاقة 

التموينية ) الزيت والسكر ( .
واوضللح مدير عام الشللركة العامة 
لتجللارة املللواد الغذائيللة املهنللدس 
قاسللم حمود بللان الكميللات بلغت 
1500 كارتون زيت طعام و)750( كيس 
سللكر مت جتهيزهللا ملناطق السللاحل 
االيسللر مللن املوصل والتي شللملت 
احيللاء ) الكرامة, االنتصللار, القدس, 

امليثاق , السام ( .
وقللال املدير العللام ان عمليللة توزيغ 
املفللردات الغذائيللة جللرت بحضللور 
رئيسة مجلس قضاء املوصل بسمة 
محمد بسيم وحسللني علي حاجم 
املوصل وعضللو مجلس  قائممقللام 
محافظة نينوى حسام الدين العبار.

واشللار حمللود  الللى انه متللت اعادة 
حتميللل شللاحنات الوزارة مللرة اخرى 
لغللرض  كركللوك  محافظللة  مللن 
جتهيللز مناطللق جديدة محللررة من 
املوصل ، مبيناً بانه مت التنسلليق مع 

دائللرة الرقابللة التجارية فللي الوزارة 
لتسللهيل دخللول الشللاحنات الللى 
املوصل عللن طريق كركللوك - التون 
كوبللري-  الدبس - الكويللر - الكلك 
وهللذا  -املوصللل   برطللله  –اخلللازر- 
الطريق سللهل دخول شاحنات وزارة 
التجللارة الى املناطللق اجلديدة احملررة  
علللى  الغذائيللة  املفللردات  لتوزيللع 
العائات املتواجللدة هناك ، الفتا الى 
ان  الشللركة مسللتمرة بحماتهللا 
فللي جتهيز جميع املناطللق احملررة في 

احملافظة . 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل ادارة صيانة مشللاريع ذي قار 
/ شللعبة املللوارد املائية فللي الدواية 
في  للجللداول  التطهيرات  بأعمللال 
قضاء الدواية بهدف تأمني احلصص 
املائية وأيصالها الللى ذنائب اجلداول 

واالراضي املستفيدة منها.
أزالللة الترسللبات  وشللمل العمللل 
الضللارة  واالعشللاب  املتراكمللة 
مثللل القصللب والشللمبان ، حيث 
الللذراع  ذات  احلفللارات  اسللتعملت 
االليللات  الللى  اضافللة  الطويللل 

الساندة.

هذا وتستمر أدارة صيانة مشاريع ذي 
قار بأعمال التطهير جلداول احملافظة 
كافة لارتقاء بالواقع االروائي وتامني 

احلصص املائية.
كما واصلللت ادارة صيانة مشللاريع 
ذي قار بالتنسلليق مع شعبة املوارد 
املائيللة ودائرة البلدية في الشللطرة 
أعمالهللا  بتنظيللف املبللازل بهدف 
تامللني احلصللص املائيللة وتصريللف 
مياه االمطار.     شللمل العمل أزالة 
الترسللبات الطينية املتراكمة ورفع 
االنقللاض التللي تعوق مجللرى املياه 
وعلى سياق متصل واصلت املاكات 

الفنية والهندسية في مديرية موارد 
الضلوعية اعمالها بتنظيف جسر 
الضلوعيللة مللن نبللات زهللرة النيل 
بهللدف القضللاء على هللذه النبتة 
الضللارة واحلد من انتشللارها أضافة 
لتامني احلصص املائية وأيصالها الى 

املستفيدين.
وشللمل العمل اسللتعمال احلفارات 
البرمائيللة والللزوارق املؤجرة ، أضافة 
الللى اعادة ربللط مصللد الضلوعية 
بهدف احلد من انتشللار نبللات زهرة 
النيللل واالعشللاب  االخللرى الضارة 

وتأمني انسياب املياه في نهر دجلة.

الموسوي يوعز بتوفير متطلبات سرايا 
السالم ورواتب لعائالت الشهداء

تجهيز مناطق الموصل المحررة
 بالوجبة الرابعة من الغذائية 

الموارد المائية تواصل تطهير الجداول في ذي قار

 خالل زيارته الى العتبة العسكرية المقدسة
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موسكو ـ رويترز:
ق��ال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيش��ان 
امس األحد إن أكثر من 50 ش��خصا يشتبه أنهم 
متش��ددون اعتقلوا ف��ي أكبر عملية س��رية في 

السنوات القليلة املاضية.
ونش��بت حربان ب��ني موس��كو واالنفصاليني في 
املنطقة ذات األغلبية املس��لمة منذ انهيار االحتاد 
السوفيتي في 1991. ويرأس املنطقة اآلن قديروف 
وهو مقاتل س��ابق أصبح مواليا للرئيس الروسي 

فالدميير بوتني.
وقال قديروف عبر حس��ابه على موقع إنستجرام 
إن العملية اس��تهدفت جماعة يديرها متش��دد 

مولود في الشيشان وذهب إلى سوريا.
وأض��اف »حت��ى اآلن مت حتيي��د كل ه��ذه اجملموعة 
ومت تس��ليم أكثر من 50 م��ن أعضائها إلى مراكز 

الشرطة.«
وال يزال الوضع األمني في املنطقة الواقعة شمال 
القوقاز هش��ا في ظ��ل ارتفاع مع��دالت البطالة 
والفس��اد مم��ا يدفع املزيد من الش��بان إل��ى إتباع 

التفسيرات املتشددة لإلسالم.
ومن املعروف أن هناك البعض من أبناء الشيشان 
يقاتل��ون في صف��وف تنظيم الدولة اإلس��المية 
بس��وريا وتخش��ى موس��كو عودته��م ملهاجمة 

روسيا وهو ما توعدوا به.
ويبرر الكرملني حملته اجلوية في سوريا بالقول إن 

هدفه الرئيس هو سحق داعش.

طرابلس ـ بي بي سي: 
ب��ات 100 م��ن املهاجرين في ع��داد املفقودين في 
البحر األبيض املتوس��ط، بعد غرق قاربهم قبالة 

سواحل ليبيا.
وقال خفر السواحل اإليطالي، الذي يجري عمليات 
بحث، إنه مت انتشال 8 جثث من املياه كما مت إنقاذ 

4 آخرين.
لك��ن يعتق��د أن العش��رات م��ا زال��وا ف��ي عداد 
املفقودي��ن بعد حل��ول الظالم، في ظ��روف بحث 

صعبة.
وكان القارب قد غرق بني ليبيا وإيطاليا، على بعد 

50 كيلومترا من الساحل الليبي.
ويش��ارك ف��ي البحث س��فينة حربية فرنس��ية، 
وس��فينتان جتاريت��ان، كم��ا يتوف��ر أيض��ا الدعم 

اجلوي.
وقد انخفض عدد املهاجري��ن إلى أوروبا عن طريق 
الب��ر منذ ذروة أزمة الهجرة ف��ي أواخر عام 2015، 
ولكن عب��ور البحر مازال مس��تمرا حيث يحظى 

بشعبية ولكنه خطر أيضا.
وأنقذ خفر الس��واحل اإليطال��ي اجلمعة املاضية 
نح��و 550 مهاج��را خ��الل رحلته��م عب��ر البحر 

األبيض املتوسط.

بروكسل ـ رويترز:
احتجزت الشرطة البلجيكية، امس االول السبت 
3 أشخاص الستجوابهم بعد مداهمات ملنازل في 
بروكس��ل مرتبطة بتحقيقات ف��ي إطار عمليات 

ملكافحة اإلرهاب.
وقال��ت متحدثة باس��م دائ��رة االدع��اء العام في 
بروكس��ل: »ج��رت عملي��ات التفتيش ف��ي إطار 
حتقيق يجريه ممثلو االدعاء في بروكس��ل، في حني 
لم يت��م العثور على ش��يء، ولكن ج��رى احتجاز 

ثالثة أشخاص الستجوابهم«.
ونف��ذت الش��رطة عملي��ات تفتيش ف��ي منازل 
مبنطقة مولينبيك في بروكس��ل التي اكتسبت 
اهتماما دوليا عندما شارك عدد من ساكني هذه 
املنطقة، لديهم عالقات مبس��لحني بس��وريا، في 
هجم��ات تش��رين الثاني 2015 التي أس��فرت عن 

مقتل 130 شخصا في باريس.
وقال مراسل من »رويترز« إن املنطقة التي شهدت 
عملي��ات التفتي��ش) يعي��ش فيه��ا ف��ي الغالب 
الجئون ومهاجرون( أغلق��ت أمام حركة املرور، في 
ح��ني دخلتها قوات الش��رطة اخلاصة املس��لحة 

ببنادق آلية.

احتجاز 3 أشخاص في بروكسل 
بعد مداهمات لمكافحة اإلرهاب

اعتقال أكثر من 50 يشتبه 
أنهم متشددون في الشيشان

100 مفقود بعد غرق قارب 
قبالة الساحل الليبي

متابعة ـ الصباح الجديد: 

ش��دد وزير اخلارجية الفرنس��ي جان 
مارك ايرولت، في كلمته االفتتاحية 
ملؤمتر باريس للسالم، أن حل الدولتني 
ه��و  واإلس��رائيلية  الفلس��طينية 

السبيل الوحيد لتحقيق السالم.
وأوض��ح ايرولت ف��ي مؤمت��ر باريس 
للس��الم في الش��رق األوسط الذي 
عقد في العاصمة الفرنسية، امس 
األح��د ، والذي ش��ارك فيه 70 دولة، 
و5 منظم��ات دولية، في إطار مبادرة 
فرنس��ية، أوض��ح أن املؤمت��ر يهدف 
إلى تش��جيع الس��الم الع��ادل بني 
إس��رائيل والفلسطينيني، مضيفا: 
»أتفه��م بعض التحفظ��ات حيال 
املؤمتر، والوضع على األرض يؤكد أنه 
ال وقت إلضاعت��ه، ونحن مصممون 
على مش��اركة اجملتم��ع الدولي في 

صنع السالم«.
وق��ال إن »أملنا الوحيد هو الس��الم 
الذي هو أمل الشعبني الفلسطيني 
واإلس��رائيلي، وش��عوب املنطق��ة، 
االس��رائيليني  وجم��ع   ، والعال��م 
طاول��ة  ح��ول  والفلس��طينيني 

املفاوضات«.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود 
عب��اس، قد قال في وقت س��ابق »إن 
مؤمتر السالم الدولي في باريس، رمبا 
يكون الفرص��ة األخيرة لتنفيذ حل 

الدولتني«.
وأض��اف عب��اس ف��ي مقابل��ة م��ع 
الفرنس��ية:  »لوفيغارو«  صحيف��ة 
»نحن كفلس��طينيني نقول كفى. 
بع��د 70 عاما من املنف��ى و50 عاما 
م��ن االحتالل، يج��ب أن يكون 2017 

عام العدالة والسالم واحلري
الفرنس��ية  العاصمة  ف��ي  وعق��د 
باريس مؤمتر دولي كبير في محاولة 
ب��ني  الس��الم  محادث��ات  إلط��الق 

إسرائيل والفلسطينيني.

ومن املتوق��ع أن تؤكد وفود 70 دولة 
مجددا دعمها حلل الدولتني للصراع 

املستمر منذ عقود.
ورحب الفلسطينيون باملؤمتر ولكن 
إس��رائيل، التي لم حتض��ر، تقول إن 

املؤمتر ليس سوى حشد ضدها.
وكان��ت اجلولة األخيرة من محادثات 
الس��الم املباش��رة قد انه��ارت في 

نيسان عام 2014.
وقد وجه��ت الدعوة إلى إس��رائيل 
نتائ��ج  لس��ماع  والفلس��طينيني 
املؤمت��ر، ولكن ليس للمش��اركة في 

القمة نفسها.
ويأتي ذلك في وقت تشهد العالقة 
بني إس��رائيل واجملتم��ع الدولي توترا 
بع��د أن أص��در مجلس األم��ن قرارا 
الش��هر املاض��ي ين��دد بالنش��اط 

ف��ي  اإلس��رائيلي  االس��تيطاني 
األراضي احملتلة.

الرئي��س  إدارة  اس��رائيل  واتهم��ت 
باراك  واليت��ه  املنتهي��ة  األميرك��ي 
أوباما بأنها كانت وراء القرار ومتريره 
من خالل االمتناع عن استخدام حق 
النقض »الفيتو« في مجلس األمن 
الدولي. ونفى البيت األبيض االتهام 

بالتواطؤ إلصدار القرار.
ونس��بت تقارير ملس��ودة بي��ان عن 
املؤمتر دعوة إسرائيل والفلسطينيني 
عل��ى  رس��ميا  التأكي��د  »إلع��ادة 
التزامهم��ا بحل الدولت��ني«، وجتنب 
اتخ��اذ »خط��وات أحادي��ة اجلان��ب 
تس��تبق نتائ��ج مفاوض��ات الوضع 

النهائي«.
وكان اجلانب��ان ق��د وافق��ا منذ فترة 

طويلة عل��ى »حل الدولت��ني« الذي 
دولة فلس��طينية  بإقام��ة  يقضي 
إل��ى جانب إس��رائيل، ولك��ن هناك 
رؤى متباين��ة بح��دة إزاء نوع الدولة 
الفلسطينية التي ينبغي أن تنشأ.

وترفض إسرائيل التدخل الدولي في 
عملية السالم، قائلة إن التسوية ال 
ميكن أن تتحقق إال من خالل احملادثات 

املباشرة.
ووص��ف رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني نتنياهو مؤمت��ر باريس بأنه 
»مؤمت��ر مفب��رك«، مش��يرا إل��ى أن 

إسرائيل ليست ملزمة به.
وق��ال نتنياه��و اخلمي��س املاضي :« 
إنه مفبرك من قبل الفلس��طينيني 
برعاية فرنس��ية بهدف تبني املزيد 
من املواقف املعادية إلسرائيل، وهذا 

يدفع عملية السالم إلى الوراء.«
وقال��ت وزارة اخلارجية األميركية إن 
وزير اخلارجية جون كيري س��يحضر 
املؤمتر لضمان »أن ما س��يحدث في 
هذا املؤمتر سيأتي إيجابيا ومتوازنا«.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة مارك 
تونر إن الوالي��ات املتحدة »ال تريد أن 
ت��رى أي محاوالت لف��رض حل على 

إسرائيل«.
وتش��عر إس��رائيل بالقل��ق م��ن أن 
املؤمتر قد يضع شروطا التفاق نهائي 
ويس��عى لتبنيها في األمم املتحدة، 
وه��ي خط��وة تش��عر إس��رائيل أن 
م��ن ش��أنها أن تق��وض املفاوضات 

املستقبلية.
وعل��ى الرغم من مرور س��نوات من 
محادث��ات الس��الم املتقطعة، فإن 

خالفات رئيس��ية مازالت تباعد بني 
إسرائيل والفلسطينيني.

بش��دة  الفلس��طينيون  ويع��ارض 
اإلسرائيلي  االس��تيطاني  النشاط 
في أراضي الضفة الغربية والقدس 
الش��رقية احملتلت��ني، وه��ي أراض��ي 

يريدونها لدولتهم في املستقبل.
وتعتبر املس��توطنات التي يقطنها 
نحو 600 ألف مستوطن يهودي غير 
قانونية مبوجب القانون الدولي، ومع 

ذلك جتادل إسرائيل بشأنها.
التحري��ض  إن  إس��رائيل  وتق��ول 
ورف��ض  والعن��ف،  الفلس��طيني 
قب��ول إس��رائيل كدول��ة يهودي��ة، 
ه��ي العقبات الرئيس��ية في طريق 

السالم.
وتشمل القضايا األساسية األخرى 
الوضع املستقبلي للقدس، ومصير 
املاليني من الالجئني الفلسطينيني.

وفي الش��أن ذاته وبعثت قوى كبرى 
برس��الة إل��ى الرئي��س األميرك��ي 
ام��س  ترام��ب  دونال��د  املنتخ��ب 
األح��د مفادها أن ح��ل الدولتني هو 
الس��بيل الوحي��د للمض��ي قدم��ا 
إس��رائيل  ب��ني  الس��الم  لتحقي��ق 
والفلس��طينيني وأن خططه لنقل 
الس��فارة األميركية إلى القدس قد 

تخرج جهود السالم عن مسارها.
لك��ن قبل خمس��ة أي��ام فقط من 
تنصي��ب ترام��ب ف��إن املؤمت��ر يوفر 
منصة للدول حتى تبعث برس��الة 

قوية إلى الرئيس األميركي املقبل.
وتعه��د ترام��ب بإتباع سياس��ات 
ونق��ل  إلس��رائيل  م��واالة  أكث��ر 
الس��فارة األميركية م��ن تل أبيب 
،حي��ث أقيم��ت قب��ل 68 عاما إلى 
الق��دس مم��ا يضفي ش��رعية على 
رغم  القدس كعاصمة إلس��رائيل 

االعتراضات الدولية.
وق��ال دبلوماس��ي فرنس��ي كبي��ر 
»س��يكون ق��رارا أح��ادي اجلانب قد 

يذكي التوترات على األرض«.

دمشق ـ أ ب ف:
أق��دم مس��لحون مجهولون امس 
االول الس��بت على اغتيال منسق 
عملي��ة املصاحل��ة ف��ي وادي ب��ردى 
ش��مال غرب دمش��ق غ��داة إعالن 
الس��لطات الس��ورية عن التوصل 
إل��ى اتف��اق في املنطقة، بحس��ب 
م��ا نقلت وكال��ة األنباء الس��ورية 

الرسمية )سانا(.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الرس��مية 

السورية سانا إن »إرهابيني أطلقوا 
النار امس االول الس��بتعلى أحمد 
الغضب��ان أح��د منس��قي عملية 
املصاحل��ة بوادي ب��ردى بعد خروجه 
من اجتماع مع متزعمي اجملموعات 
اإلرهابية املس��لحة ف��ي قرية عني 

الفيجة ما أدى الى استشهاده«.
والغضب��ان معني م��ن قبل النظام 
املصاحلة  لتنسيق عملية  السوري 
ف��ي ه��ذه املنطق��ة على غ��رار ما 

حص��ل ف��ي مناطق س��ورية اخرى 
سابقا.

وتأتي عملية االغتيال غداة اإلعالن 
عن التوص��ل إلى اتف��اق بني قوات 
املعارضة في  والفصائ��ل  النظ��ام 
اجلمع��ة دخ��ول  أت��اح  ب��ردى  وادي 
ورش الصيانة لب��دء عملية اصالح 
االض��رار الت��ي حلقت مبص��ادر املياه 

املغذية لدمشق.
كما دخل امس االول الس��بت وفق 

املرصد، عدد من احلافالت اخملصصة 
الج��الء املقاتلني الراغب��ني باخلروج 
من املنطقة، من دون ان تس��جل اي 

عمليات مغادرة.
وتض��م املنطق��ة الت��ي تبع��د 15 
كيلومت��را ش��مال غ��رب دمش��ق 
املصادر الرئيسية التي ترفد دمشق 
باملي��اه املقطوع��ة من��ذ 22 كانون 
االول بص��ورة تام��ة ع��ن معظ��م 
احياء العاصمة. وتبادل طرفا النزاع 

باملس��ؤولية عن قطع  االتهام��ات 
املياه.

م��ن جهته، ق��ال املرصد الس��وري 
»مس��لحني  إن  اإلنس��ان  حلق��وق 
رئي��س جلن��ة  مجهول��ني اغتال��وا 
التف��اوض ف��ي وادي ب��ردى الل��واء 
املتقاع��د أحم��د الغضب��ان بع��د 
24 س��اعة من تكليف��ه« من قبل 
الرئيس السوري بشار األسد إلدارة 

شؤون قرى وبلدات املنطقة.

وأوضح املرص��د أن عملية االغتيال 
وقعت »خالل خ��روج الغضبان مع 

ورشات اإلصالح من وادي بردى«.
االول  ام��س  أف��اد  املرص��د  وكان 
الس��بت ع��ن »خرق ق��وات النظام 
لالتفاق مع س��يطرتهم على بلدة 
ف��ي وادي ب��ردى، مس��تغلني وقف 
للتق��دم  العس��كرية  العملي��ات 
واطالق القذائف« بعد هدوء استمر 

ساعات.

عمان ـ أ ب ف:
أج��رى رئيس ال��وزراء االردن��ي هاني 
امللق��ي ام��س االح��د تعدي��ال ف��ي 
حكومته شمل س��تة وزراء وشهد 
وزيري��ن جديدين  تعي��ني  خصوص��ا 
حس��بما  والداخلي��ة،  للخارجي��ة 
افاد بي��ان صادر عن الدي��وان امللكي 

االردني.
وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه، ان "االرادة امللكية 

األح��د،  ام��س  ص��درت  الس��امية، 
باملوافق��ة عل��ى إج��راء تعديل على 

حكومة هاني امللقي".
وبحس��ب البيان فق��د مت تعيني أمين 
الصف��دي وزيرا للخارجي��ة بدال من 
ناص��ر ج��ودة وغال��ب الزعب��ي وزيرا 

للداخلية بدال من سالمة حماد.
كم��ا مت تعي��ني ممدوح العب��ادي وزيرا 
للدولة لشؤون رئاسة الوزراء بدال من 
فواز ارش��يدات وبشر اخلصاونة وزيرا 

للدولة للش��ؤون القانونية )منصب 
مستحدث( وعمر الرزاز وزيرا للتربية 
والتعلي��م ب��دال من محم��د ذنيبات 
وحديثة اخلريشة وزيرا للشباب بدال 

من رامي وريكات.
والصف��دي كات��ب سياس��ي م��ن 
موالي��د الزرق��اء )23 كلم ش��مال 
ش��رق عم��ان( ع��ام 1962 ويحمل 
ش��هادة املاجس��تير ف��ي االع��الم 
الدول��ي م��ن جامعة بيل��ور بوالية 

ان  وس��بق  االميركي��ة،  تكس��اس 
ش��غل منصب رئيس ال��وزراء وزير 
دولة )2010(. كما عمل مستش��ارا 
للعاهل االردني ومدير اعالم للديوان 
امللكي. وعمل الصفدي في العديد 
من وس��ائل االعالم احمللية والعربية 
منها رئيس حترير صحيفة "جوردان 
تامي��ز" اليومي��ة االردني��ة الصادرة 

باللغة االنكليزية.
ام��ا الزعبي فهو محام وسياس��ي 

من مواليد مدينة السلط )30 كلم 
ش��مال غرب عمان( في عام 1943، 
وحاصل على ش��هادة املاجس��تير 
ف��ي القانون من مصر ع��ام 1981، 
وسبق ان شغل مناصب وزارية عدة 
منها وزير دولة للش��ؤون البرملانية 
)2009( ووزير الداخلية )2012( ووزير 
الع��دل )2013(. كما انتخب عضوا 
في مجل��س النواب االردني لدورتني 
)1997-2001( )2003-2007( فض��ال 

عن عمل��ه مس��اعدا ملدي��ر االمن 
العام.

وه��ذا ثان��ي تعديل عل��ى حكومة 
امللقي التي تض��م 29 وزيرا بينهم 
س��يدتان والت��ي تش��كلت في 28 

ايلول املاضي.
االول  احلكوم��ي  التعدي��ل  وج��رى 
بعد ايام من تش��كيل احلكومة أثر 
اس��تقالة وزير النق��ل مالك حداد 
وتعيني حسني الصعوب بديال منه.

مسلحون يغتالون منّسق عملية المصالحة في وادي بردى قرب دمشق

تعديل حكومي في األردن وتعيين وزيرين للخارجية والداخلية

في إطار مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية

انطالق أعمـال مـؤتمـر بـاريـس للسالم في 
الشرق األوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل

نسبت تقارير لمسودة 
بيان عن المؤتمر دعوة 
إسرائيل والفلسطينيين 
»إلعادة التأكيد رسميا 

على التزامهما بحل 
الدولتين«، وتجنب اتخاذ 
»خطوات أحادية الجانب 
تستبق نتائج مفاوضات 

الوضع النهائي

مؤمتر باريس للسالم

تقـرير

لندن ـ أ ب ف:

ذكر عدد من الصحف البريطانية امس 
االحد ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعلن 
انها تعمل م��ن اجل انفصال منضبط 
لكنه »شاق« في خطاب الثالثاء املقبل  

ستعرض خالله خططها لبريكست.
وتنوي ماي اطالق اجراءات خروج اململكة 
املتحدة من االحتاد بحلول نهاية آذار عبر 
تفعيل املادة 50 من معاهدة لش��بونة 
الت��ي س��تطلق مفاوضات ستس��تمر 

سنتني.
قب��ل ذلك، يفت��رض ان تص��در احملكمة 
العليا قرارها بش��أن مشاورة البرملان او 
عدم مشاورته مس��بقا. وينتظر صدور 

هذا القرار في نهاية كانون الثاني.
وتتع��رض م��اي لضغ��وط منذ اش��هر 
لكشف استراتيجيتها حول املفاوضات 
التي ستحدد مس��تقبل العالقات بني 

بريطانيا واالحتاد االوروبي.
وقال مكتبها انها ستدعو في خطابها 

الثالث��اء بريطاني��ا ال��ى االحت��اد وال��ى 
دعم بريكس��ت، وستش��دد على وقف 
»الش��تائم« واحلقد ب��ني مؤيدي اخلروج 

من االحتاد ومعارضيه.
لك��ن الصحف البريطاني��ة قالت انها 
سترسي اس��س عملية »خروج شاق« 
تتلخص بانسحاب من السوق الواحدة 
واالحت��اد اجلمرك��ي االوروب��ي ومحكمة 
اس��تعادة  به��دف  االوروبي��ة،  الع��دل 

السيطرة على مسألة الهجرة.
وذك��رت صحيفة »صن��داي تاميز« هذه 
النقاط الثالث وقالت ان ماي س��تعلن 
انها تريد »بريكست شاقا ومنضبطا«.
وعنونت صحيفة »ذي صن« امس االحد 
»الصدمة الثالثية ملاي بشأن بريكست«، 
مشيرة الى ان رئيسة احلكومة »تظهر 
انه��ا ج��ادة باعالنه��ا اخل��روج من ثالث 

هيئات لالحتاد االوروبي«.
ونقل��ت صحيف��ة »صن��داي تلغراف« 
عن مص��در حكومي قول��ه ان »الناس 
ان  قال��ت  عندم��ا  انه��ا  س��يدركون 
»بريكس��ت يعن��ي بريكس��ت، كان��ت 

تؤمن بذلك فعال«.
واكتف��ت رئاس��ة احلكوم��ة بالقول ان 
اخلط��اب س��يدعو الب��الد ال��ى »وضع 
واالحتاد  املاضي��ة جانب��ا  االنقس��امات 

الجناز اخلروج من االحتاد بنجاح«.
وادى االس��تفتاء الذي اجري في حزيران 
حول انتماء بريطانيا الى االحتاد االوروبي 
)52 باملئة فقط ايدوا اخلروج من االحتاد( 
الى انقس��ام حاد في اململكة املتحدة. 
وقال��ت رئاس��ة احلكوم��ة ان معظ��م 
البريطاني��ني يتقاس��مون رؤية ململكة 
متحدة »آمنة ومزدهرة ومهتمة باخلارج 

ومتسامحة«.
واضاف��ت ان »رئيس��ة الوزراء س��تؤكد 
بتقدميه��ا خط��ة احلكوم��ة ملفاوضات 
بريكست، اهمية بناء اهداف مشتركة 
،مثل حملة حقوق العاملني وحتسينها 
، والتركيز على رؤية ايجابية لبريطانيا 

خارج االحتاد االوروبي«.
ع��ن  الكثي��ر  م��اي  تكش��ف  ول��م 
اس��تراتيجيتها املتعلق��ة باملفاوضات 
لكنها احملت الى انها ستعطي االولوية 

للتحك��م بالهج��رة االوروبية القضية 
التي ش��كلت محورا اساس��يا للجدل 
في االس��تفتاء، والدخول الى الس��وق 
االوروبية املشتركة بينما اكد الشركاء 
االوروبي��ون بش��كل واضح انه��ا قد ال 

حتصل على اي من االمرين.
وقالت رئاس��ة احلكومة ان البريطانيني 
ايا كان خيارهم يوم االستفتاء، والبرملان 
يريدون اآلن ان »تس��ير احلكومة قدما« 

في هذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، كرر الوزير البريطاني 
املكلف بريكست ديفيد ديفيس اقتراح 
اب��رام اتف��اق انتقالي خ��الل مفاوضات 

اخلروج من االحتاد االوروبي.
وكتب في صحيف��ة »صنداي تاميز« انه 
»في حال الضرورة، قلنا اننا سنفكر في 
مهل��ة لوضع قوانني جدي��دة«. واضاف 
»ال نريد فش��ل االحت��اد االوروبي بل نريد 
ان يزدهر سياسيا واقتصاديا، وعلينا ان 
نقنع حلفاءنا بان شراكة جديدة متينة 
مع اململكة املتحدة ستس��اعد االحتاد 

االوروبي في حتقيق ذلك«.

اقتراحات إلبرام اتفاق انتقالي خالل مفاوضات

تيريزا ماي ستعلن عن خروج »شاق« ومنضبط من االتحاد االوروبي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

العراقي  االقتصادي  األكادميي  دعا 
عصام احملاويلي، إلى »إعادة العمل 
بقانون التحوي��ل اخلارجي كبديل 
ع��ن م��زاد بي��ع ال��دوالر بطريقة 
النافذة الواحدة، كونه فتح الباب 
أم��ام خروج األم��وال م��ن العراق، 
م��ن دون أن يق��دم خدم��ة كبيرة 
لالقتصاد، مثل تفعيل القطاعات 
اإلنتاجي��ة أو جذب االس��تثمارات 

التي حتقق التنمية«.
وأش��ار احملاويلي ف��ي تصريح إلى 
»احلياة«، إل��ى أن اخملزون من الدوالر 
الذي يدخل إلى البنك املركزي من 
بيع النفط لدعم املوازنة العامة، 
رمبا سيتأثر متراجعاً في حال بقي 
االقتص��اد العراق��ي يس��ير بهذه 

الوتيرة«.
وأك��د ض��رورة »تفعي��ل الرقاب��ة 
االس��تيراد  عل��ى  االقتصادي��ة 
والتدقيق في أسعار املواد املطلوب 
استيرادها مع أسعارها احلقيقية 
للحف��اظ عل��ى امل��ال الع��ام من 

الهدر«. 
واعتبر أن البنك املركزي »مسؤول 
ع��ن اعت��دال مي��زان املدفوع��ات 

وسالمة االحتياط بالدوالر«.
وشدد على ضرورة »حتميل التجار 
ال املصارف مسؤولية إثبات صحة 
أهمية  إل��ى  ولفت  املس��تندات«. 
تش��كيل جلنة م��ن البنك املركزي 
والتج��ارة والصناعة  املال  ووزارات 
والداخلية، به��دف مراقبة نوعية 
اس��تيرادها،  املطل��وب  الس��لع 
وبي��ان  ومنش��ئها  وأس��عارها 
ض��رورة اس��تيرادها أم ال، حفاظاً 
عل��ى األم��وال العام��ة«. وطالب 
بأن »يثبت التاجر املس��تورد دخول 
العراقية  إل��ى األراض��ي  البضائع 
م��ن املناف��ذ احلكومي��ة، وهي من 

مسؤولية اجلمارك«.

وكان البن��ك املرك��زي اتخ��ذ منذ 
س��نوات، ضمن ملخص عن أدوات 
سياس��ة البن��ك، العمل ب��أدوات 
فاعلة ومؤثرة في س��وق السيولة 
بينه��ا  م��ن  األس��اس(،  )النق��د 
تنظيم م��زادات العملة األجنبية 
وفيها يش��تري ال��دوالر أو يبيعه، 
من الس��وق أو إليها. وكش��ف أن 
مبيعات��ه م��ن ال��دوالر للمصارف 
»بلغ��ت 33 ملي��اراً و523 مليون��اً 

و710 آالف دوالر خالل عام 2016«.
وأش��ار في بيان صحاف��ي، إلى أن 
ه��ذه الكمي��ة »انخفض��ت عما 

كان��ت علي��ه ع��ام 2015، وبلغت 
املبيع��ات فيه��ا 44 ملي��اراً و147 
مليون��اً و 223 أل��ف دوالر، وبذلك 
يكون املركزي العراقي خفض نحو 
11 مليار دوالر من مبيعاته للعملة 
خالل العام املاضي مقارنة بالعام 

السابق«.
لرئي��س  املال��ي  املستش��ار  وكان 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صال��ح، 
أوضح أن »تراج��ع مبيعات البنك 
املرك��زي العراق��ي م��ن العمل��ة 
الصعبة ناجم ع��ن تدّني الطلب 
الكلي على السلع االستهالكية، 

ال س��يما منها املعم��رة، وبالتالي 
تراجع استيرادها«. 

وأشار إلى أن »الطاقة االستيرادية 
اليوم أقل من ع��ام 2013«، معلناً 
أن »البن��ك املركزي يبي��ع العملة 
الصعب��ة عل��ى وفق السياس��ة 
النقدية التي حتقق استقرار سعر 
الص��رف«. واعتبر أن »الطلب على 
السلع يسجل انكماشاً أدى بدوره 
إلى انخفاض الطلب على العملة 

األجنبية«.
ورأى صال��ح، بحس��ب م��ا نقلته 
»احلي��اة« الدولي��ة عل��ى موقعها 

اإللكترون��ي، أن تقّل��ص مبيع��ات 
البنك املركزي من الدوالر »طبيعي 
نتيجة الظ��روف االقتصادية التي 
مي��ّر فيه��ا الع��راق، وال تداعي��ات 
س��لبية ح��ادة ل��ه، كم��ا يعتقد 
»ظاه��رة  أنه��ا  رأى  إذ  البع��ض«. 
الظرف  تتناس��ب م��ع  طبيعي��ة 
االقتص��ادي، خصوص��اً أن مخزون 
الس��لع املعمرة يكفي العراق ملدة 

تصل إلى ثالث سنوات«.
والح��ظ اخلبير االقتصادي باس��م 
جمي��ل انطون، أن البن��ك املركزي 
العراق��ي في األش��هر األخيرة »ال 

يلب��ي كل الطلبات التي تأتيه من 
مزاد العملة على وفق سياس��ته 
املطالب��ات  نتيج��ة  النقدي��ة، 
مبيع��ات  بتحجي��م  املس��تمرة 

الدوالر«. 
وأوضح أن انخفاض مبيعات البنك 
املركزي من العملة األجنبية »يؤثر 

في االستيراد«. 
وح��ّض على »تش��جيع ال��واردات 
اإلنتاجي��ة التي تخدم الش��ركات 
الصناعية وتش��جع اليد العاملة 
وتع��زز امل��وارد الوطنية، ب��دالً من 

السلع والبضائع االستهالكية«.

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية من الخام اإليراني
سول ـ رويترز:

ارتفع��ت واردات كوريا اجلنوبية من 
اخلام اإليراني في كانون األول لنحو 
ثمانية أمثالها مقارنة بها قبل عام 
في حني زادت الواردات من إيران على 
مدار الع��ام املاضي ألكثر من مثلي 
2015 في أعقاب رفع العقوبات عن 

طهران في كانون الثاني املاضي.
وأظه��رت بيان��ات مكت��ب اجلمارك 
أن كوري��ا اجلنوبي��ة خام��س أكب��ر 
مستورد للخام في العالم اشترت 
1.55 مليون طن م��ن اخلام اإليراني 
ف��ي كان��ون األول أو 367 ألفا و317 
برميال يومي��ا مقارنة مع 207 آالف 

و629 برمي��ال قبل عام و1.73 مليون 
طن في الشهر السابق.

كوريا اجلنوبية من أكبر مش��تري 
اخلام اإليراني. واستوردت سول 14 
مليون طن أو 281 ألفا و187 برميال 
م��ن اخلام م��ن طهران ف��ي 2016 
بزي��ادة 145.4 باملئة من 5.7 مليون 

طن أو 114 ألفا و595 برميال يوميا 
.2015

الس��عودية  م��ن  ال��واردات  وزادت 
6.7 باملئ��ة مقارن��ة به��ا قبل عام 
إل��ى 4.01 مليون ط��ن أو 948 ألفا 
و936 برميال يوميا. وزادت الواردات 
من أكبر مصدر للخام لس��ول في 

الع��ام املاضي خمس��ة باملئة إلى 
43.81 ملي��ون طن مبا ي��وازي 879 

ألفا و832 برميال يوميا.
وفي الش��هر املاضي اس��تورد رابع 
أكب��ر اقتص��اد ف��ي آس��يا 13.24 
مليون طن من اخلام أو 3.13 مليون 
برميل يومي��ا بانخفاض 1.2 باملئة 

م��ن 13.4 ملي��ون ط��ن قب��ل عام 
بحسب البيانات.

وف��ي 2016 كام��ال بلغ��ت واردات 
كوريا اجلنوبية 143.95 مليون طن 
م��ن اخل��ام أو 2.89 ملي��ون برميل 
يوميا بزيادة 4.4 باملئة من 137.83 

مليون طن في العام السابق.

مجلس البصرة: افتتاح معمل البتروكيماويات قريبًا
بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت جلن��ة الصناعة في مجلس 
محافظة البصرة، أمس الس��بت، 
2017 س��يكون ع��ام تفعي��ل  ان 
الصناع��ة، وفي ح��ني أعلنت عن 
افتت��اح معم��ل البتروكيماوي��ات 

ال��ى  اش��ارت  اش��هر،   7 خ��الل 
انه��ا بانتظ��ار مصادق��ة مجلس 
الوزراء على تأهي��ل معمل احلديد 

والصلب.
وقالت رئيس اللجن��ة انوار مدلل، 
ان عام 2017 سيكون عاما تفعيل 

وزارة  م��ع  بالتع��اون  الصناع��ة 
العامل��ة  والش��ركات  الصناع��ة 
بوض��ع خط��ة لتش��غيل وتأهيل 
املعامل«، مشيرة الى انه »سيتم 
افتت��اح معم��ل البتروكيماوي��ات 
خالل 7 اشهر باإلضافة الى اكمال 

اخلط الثاني لألسمدة اجلنوبية«.
وأوضح��ت ان »مجل��س احملافظة 
ينتظ��ر مصادقة مجل��س الوزراء 
لتأهي��ل معمل احلدي��د والصلب 
ط��ن  ال��ف   500 ينت��ج  وال��ذي 

سنويا«.

احملافظ��ة  »مجل��س  ان  وبين��ت 
وجلنة الصناعة سيتابعون جميع 
تفعيل  تخ��ص  الت��ي  اإلج��راءات 

الصناعة في البصرة«.
يذك��ر ان الع��راق يعان��ي من ازمة 
اقتصادي��ة كبيرة بس��بب هبوط 

أس��عار النفط حيث يعتمد على 
النفط في جمي��ع إيراداته تقريباً، 
إضاف��ة ال��ى تكلف��ة احل��رب ضد 
عصاب��ات »داع��ش« ، االم��ر الذي 
أدى ال��ى توقف معظم املش��اريع 

الصناعية فيه.

خبراء: مزاده اليومي فتح الباب أمام هروب األموال

»المركزي« خّفض مبيعات الدوالر في 2016

يبيع البنك المركزي 
العملة الصعبة 
على وفق السياسة 
النقدية التي تحقق 
استقرار سعر 
الصرف«، وأن 
»الطلب على السلع 
يسجل انكماشًا أدى 
بدوره إلى انخفاض 
الطلب على العملة 
األجنبية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توق��ع البنك الدول��ي »ارتفاع النم��و في االقتصاد 
املغربي خالل الس��نوات الثالث املقبل��ة، مدعوماً 
بتحّس��ن يس��جله اإلنتاج الزراعي وتطور حتققه 
القطاعات الصناعية واخلدمية، فضالً عن توس��ع 

الشركات املغربية في القارة األفريقية.
وأش��ار في تقرير حول آفاق االقتص��اد العاملي، إلى 
أن »النمو في املغرب س��يبلغ 4 في املئة خالل هذه 
الس��نة، ويس��تقر عن��د 3.6 في املئة ع��ام 2019، 
وهي معدالت أفضل نسبياً مقارنة ببقية مناطق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي ستحقق منواً 
نس��بته 3.1 في املئة هذه السنة، ويرتفع إلى 3.3 
ف��ي املئة قبل نهاية العقد بفض��ل عودة انتعاش 

أسعار الطاقة التي ستبلغ 63 دوالراً للبرميل«.
واعتبر البنك الدولي أن املغرب »كان من بني الدول 
العربية مثل مصر ولبنان، التي استفادت من تدني 
أس��عار النفط في الس��وق الدولية لتعالج بعض 
صعوباتها املالية«. إذ »تراجع عجز املوازنة املغربية 
إلى 3.5 في املئة وميزان احلس��ابات اخلارجية إلى 2 
في املئ��ة، ورمبا ينخفض عجز اخلزينة إلى ما دون 3 

في املئة العام املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع��ت قيم��ة اللي��رة التركي��ة أم��ام ال��دوالر 
األميرك��ي بنحو 23 في املئة، خ��الل الفترة بني 8 
تشرين الثاني و11 كانون الثاني اجلاري، إال أن خبراء 
ومحللون اقتصاديون ي��رون أن هذا االنخفاض من 
شأنه أن ينعكس إيجاباً على تركيا ويساعد على 
زيادة صادراتها. ويأتي ارتفاع قيمة الدوالر األميركي 
مقابل عمالت عدد من البل��دان وخصوصاً تركيا، 
نتيج��ة وعود الرئي��س األميركي املنتخ��ب دونالد 
اإلنف��اق االس��تثماري  بزي��ادة  املتمثل��ة  ترام��ب، 
وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات واحلد من 
األنظمة املتعلقة باألس��واق املالي��ة. في املقابل، 
ش��هدت األس��واق العاملي��ة انخفاضاً في س��عر 
الدوالر األميركي بع��د التصريحات التي أطلقها 
ترامب في مؤمتره الصحافي األول األربعاء املاضي، 
والت��ي أث��ارت مخاوف املس��تثمرين بس��بب عدم 

حتدثه بشكل كاٍف عن سياساته االقتصادية.
وتس��ببت تصريحات ترامب بخس��ائر في بورصة 
نيوي��ورك اخلمي��س، فيما حققت اللي��رة التركية 

ارتفاعاً بنسبة 3 في املئة أمام الدوالر.

واشنطن ـ رويترز: 
ارتفعت مبيع��ات التجزئة األميركية ارتفاعاً قوياً 
في كانون األول وس��ط طلب قوي على السيارات، 
مم��ا يقدم دليالً جديداً على أن االقتصاد ختم الربع 
األخير من العام بش��كل جيد ويتجه إلى منو أكثر 

قوة هذا العام.
مبيع��ات  إن  األميركي��ة،  التج��ارة  وزارة  وقال��ت 
التجزئة زادت 0.6 في املئة الش��هر املاضي. وتقرر 
تعديل مبيعات تشرين الثاني لتظهر زيادة 0.2 في 

املئة بدالً من 0.1 في املئة في القراءة السابقة.
وارتفع��ت املبيعات 4.1 في املئة مقارنة مع كانون 
األول 2015. وبلغت الزي��ادة في 2016 بأكمله 3.3 

في املئة صعوداً من 2.3 في املئة.
وباس��تبعاد الس��يارات والبنزي��ن وم��واد البن��اء 
واخلدم��ات الغذائي��ة تكون مبيع��ات التجزئة قد 
زادت 0.2 ف��ي املئة بعد اس��تقرارها ف��ي نوفمبر. 
وتتماش��ى مبيعات التجزئة األساس��ية تلك مع 
مك��ون إنفاق املس��تهلكني الداخل في حس��اب 

الناجت احمللي اإلجمالي.

المغرب: 4 % نمو 2017 
المتوقع

تركيا: تراجع الليرة 
فرصة لزيادة الصادرات

ارتفاع مبيعات التجزئة 
األميركية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ق��دم وزراء حكوم��ة هان��ي امللقي في 
إلج��راء  متهي��داً  اس��تقاالتهم،  األردن 
تعدي��ل وزاري عري��ض ق��د يش��مل 10 
وزراء في مقدمهم وزير الداخلية ووزراء 
الفري��ق االقتص��ادي، وعل��م أن امللقي 
سيرفع اسماء حكومته الثالثة للملك 

عبداهلل الثاني للمصادقة عليها.
وتأتي اس��تقالة وزراء احلكومة األردنية، 
بع��د خلوة وزارية عقدت في أحد فنادق 
البحر امليت في اليومني األخيرين، حيث 
تدارس الوزراء تصاعد ش��كاوى الشارع 
من األزمة االقتصادية، وفش��ل الفريق 
االقتصادي في تقدمي حلول ناجزة خالل 

األشهر املاضية. 
وأشارت مصادر أردنية إلى أن تغيير وزير 
الداخلية س��المة حماد في التشكيل 
املنتظر، يتزامن مع مطالب في مجلس 
الن��واب بس��حب الثق��ة من��ه غ��داة 
التي ش��هدتها  االرهابي��ة  العملي��ات 
محافظة الكرك اجلنوبية في الش��هر 
املاض��ي، حيث يحّملون وزي��ر الداخلية 
واألجهزة األمنية مسؤولية التقصير. 

وكان مدي��ر األمن الع��ام اللواء عاطف 
الس��عودي أحيل على التقاعد نتيجة 
حي��ث  اإلرهابي��ة،  العملي��ات  لتل��ك 
عني املل��ك عب��داهلل الثاني ب��دال منه 
الل��واء الرك��ن أحمد س��رحان الفقيه 

وه��و عس��كري محت��رف ق��اد جه��از 
االس��تخبارات العس��كرية والعمليات 
اخلاصة، كما عمل ملحقا عسكريا في 
س��فارة األردن في واشنطن إضافة إلى 
خدمته قائدا للقوات الدولية، في دولة 

سيراليون. 
وش��غل منصب مس��اعد رئيس هيئة 
األركان املشتركة في الفترة بني 2008 - 
2010، قبل أن يتقاعد ويعنّي مستشارا 

في الديوان امللكي، منذ يناير 2016.
ويش��ار إل��ى أن الهاج��س االقتصادي، 
كان مرتكز حدي��ث العاهل األردني يوم 
الثالثاء املاضي في قصر احلس��ينية مع 
رئيس��ي وأعضاء املكتبني الدائمني في 

مجلسي األعيان والنواب.
وأك��د املل��ك عب��داهلل الثان��ي أهمية 
الوق��وف يدا واح��دة، حكوم��ة وأعيانا 
ونواب��ا ووزارات ومؤسس��ات، للمض��ي 
قدم��ا وجت��اوز التحدي��ات، وش��دد على 
أهمية التنسيق والتعاون بني احلكومة 
ومجلسي األعيان والنواب في ما يتعلق 
بالتش��ريعات االقتصادية ف��ي املرحلة 

املقبلة. 
وقال إن تنمية املوارد البشرية ومكافحة 
التط��رف وبن��اء املواطن املس��ؤول في 
الدول��ة املدنية، األولوي��ة األهم حلماية 

األردن في كل الظروف.
كما أكد امللك عب��داهلل الثاني ضرورة 
حماي��ة الفئ��ات األقل دخ��ال والطبقة 
الوسطى، خاصة في ظل هذه الظروف 
الصعب��ة. وق��ال إن��ه وّج��ه احلكوم��ة 

لدراس��ة اإلج��راءات املقترحة لإلصالح 
املال��ي، والنظ��ر ف��ي اخلي��ارات البديلة 
الت��ي حتم��ي األق��ل دخ��ال، مضيفا أن 
زيادة منو وتنافس��ية االقتصاد الوطني 

يجب أن تكون األس��اس في رفع سوية 
االقتص��اد »ونحاول جهدنا لزيادة النمو 
االقتص��ادي، واحلد من بطالة الش��باب 

في ظل الظروف الصعبة«.

 وإل��ى ذل��ك، ف��إن هان��ي امللق��ي كان 
ش��كل حكومته الثانية م��ن 29 وزيرا، 
غ��داة   ،2016 األول   كان��ون   28 ي��وم 
البرملاني��ة، حي��ث  االنتخاب��ات  نتائ��ج 

كان��ت حكومته األولى التي ش��كلها 
ف��ي 29  مايو 2016 أش��رفت على تلك 

االنتخابات. 
كما ش��ملت تلك احلكوم��ة فرق عمل 
برئاسة نواب رئيس الوزراء للوقوف على 
القضايا املطروحة في كتاب التكليف 
امللكي الذي حدد منهاج عمل احلكومة 
اجلديدة. وحينذاك ق��ّدم امللقي خطط 
عمل لتس��ع عش��رة نقطة مما ورد في 
كتاب التكليف، والتي تخص بش��كل 
عام القضايا السياس��ية واالقتصادية 

واإلدارية.
في املقاب��ل، توقع تقرير اص��دره البنك 
االردن��ي  االقتص��اد  ينم��و  أن  الدول��ي 
بنس��بة 3ر2 باملئة عن الع��ام املنصرم 
2016، وأن يتحسن في العام احلالي إلى 

6ر2 باملئة.
كما توقع التقري��ر أن ينمو الناجت احمللي 
االجمالي في األردن بنس��بة 1ر3 باملئة 
ف��ي الع��ام املقب��ل 2018 و4ر3 باملئ��ة 

للعام الذي يليه.
وتوقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة منو 
االقتصاد العامل��ي بخطى طفيفة إلى 
7ر2 باملئة في عام 2017، بعد تسجيله 
أدنى مس��توى له بعد األزمة في العام 
املاض��ي، وذلك م��ع انحس��ار معوقات 
النش��اط في مصدري الس��لع األولية 
م��ن األس��واق الصاع��دة واالقتصادات 
النامية، واس��تمرار ق��وة الطلب احمللي 
بني مستوردي السلع األولية من بلدان 
األس��واق الصاعدة وغيرها من البلدان 

النامية.
وق��ال البنك الدولي في تقريره لش��هر 
كانون الثاني 2017 عن آفاق االقتصادية 
العاملية إن التوقعات تشير إلى أن النمو 
في البلدان املتقدمة سيرتفع تدريجيا 

إلى 8ر1 باملئة.
كما توق��ع التقري��ر أن يتراج��ع معدل 
النم��و في الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا إلى 7ر2 باملئة في العام 2016، 
وأن يتحس��ن إلى 1ر3 باملئ��ة في العام 

احلالي 2017.
وقال البنك الدولي في تقريره أن فشل 
اتف��اق وق��ف إطالق الن��ار في س��وريا، 
واحلرب املس��تمرة في اليم��ن، واملعارك 
ضد تنظيم داعش ف��ي العراق، واألزمة 
السياس��ية ف��ي ليبي��ا كان��ت ج��زءا 
م��ن حلق��ة متواصلة م��ن الصراع في 
املنطقة الذي أّدى إلى نزوح أعداد كبيرة 
م��ن الس��كان، وإزه��اق األرواح، وتدمير 

مرافق البنية التحتية.
وأضاف أن��ه كان للتداعيات الس��لبية 
غير املباش��رة للحالة االقليمية متثلت 
في عرقلة التجارة وزادت الضغوط على 
املالية العام��ة من جراء طلبات اإلنفاق 
املتصل��ة بالالجئني واألوض��اع األمنية، 
أض��رارا  الس��ياحة  عائ��دات  وفق��دان 
جس��يمة عل��ى املنطق��ة، وآث��ار ممتدة 

وواسعة النطاق في أنحاء العالم.

تصاعد شكاوى الشارع.. وفشل في تقديم »الخدمات«

األزمة االقتصادية تطيح بوزراء الحكومة األردنية
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مركز المستقبل للدراسات

تش��ير التط��ورات األخيرة ف��ي قطاع 
بالش��رق  الطبيع��ي  والغ��از  النف��ط 
األوس��ط إلى أنه من املرجح أن يشهد 
طف��رة إنتاجية في املس��تقبل القريب 
عل��ى الرغم من الصعوبات اجلمة التي 
يتعرض لها منذ عام 2014 على خلفية 
تصاع��د ح��دة اخملاطر اجليوسياس��ية 
واألمنية بجانب تراجع األسعار العاملية 
للنفط. وفي هذا السياق، تواصل بعض 
الدول الرئيس��ة املنتج��ة للنفط، مثل 
ليبيا وإيران، زي��ادة إنتاجها من النفط، 
في ح��ن أن دوال أخرى، على غرار اجلزائر 
ومص��ر، تعم��ل عل��ى تطوي��ر قدراتها 

اإلنتاجية من الغاز الطبيعي. 
   بينم��ا الالف��ت لالنتب��اه أيًضا أن دول 
اإلقليم تسعى بقوة لتعزيز مشروعات 
نقل ناجتها من النفط والغاز الطبيعي 
عبر خط��وط أنابيب متتد م��ن مناطق 
اإلنت��اج بالداخ��ل إلى األس��واق اجملاورة 
باإلقليم أو خارجه، والتي تأتي في إطار 
الس��باق احملتدم ب��ن ال��دول النفطية 
باإلقليم لتس��ويق ناجته��ا دولًيا. وعلى 
جانب آخر، تس��تعد دول أخرى لتنفيذ 
مشروعات نفطية وغازية ضخمة ذات 
قيم��ة مضافة عالية، مثل اجلزائر التي 
جت��ري التحضي��رات املطلوب��ة لتنفيذ 
الغ��از الطبيع��ي  مش��روع لتس��ييل 
ت��آكل  لتعوي��ض  والبتروكيماوي��ات 

إيراداتها النفطية. 
   ومن دون شك، فإن االجتاهات السابقة 
س��تصب بالنهاي��ة ف��ي صال��ح دول 
اإلقليم، حيث س��تعزز من أمن الطاقة 
بها كم��ا س��توفر مزيًدا م��ن العوائد 
املالية لها مس��تقبال. ورغ��م التفاؤل 
الس��ابق، فم��ا ي��زال القط��اع يواج��ه 
حتديات رئيس��ة تتمثل في نقص رؤوس 
األم��وال املطلوبة لتنفيذ املش��روعات 
النفطية، إل��ى جانب اخمل��اوف األمنية 
املس��تمرة م��ن اس��تهداف املنش��آت 

النفطية باملنطقة. 
مؤشرات عديدة:

   يشهد قطاع النفط والغاز الطبيعي 
مبنطق��ة الش��رق األوس��ط ع��ددًا من 
االجتاهات الصاع��دة، ميكن تناول أبرزها 

فيما يلي:
-1 طفرة اإلنتاج: تشهد معدالت إنتاج 
النفط والغ��از الطبيعي زي��ادة كبيرة 
باآلونة األخيرة، وال سيما في الدول التي 
عانت في الس��ابق من صعوبات عديدة 
في اإلنتاج جراء ظروف جيوسياس��ية 
معاكس��ة. وتعد ليبيا ه��ى أبرز الدول 

التي تش��هد زي��ادة في اإلنت��اج حالًيا، 
حي��ث وص��ل إنتاجه��ا إل��ى 685 ألف 
برمي��ل يومًي��ا بنهاية ع��ام 2016 منذ 
س��يطرة اجليش الليبي بالكامل على 
منطقة »الهالل النفطي« في سبتمبر 
2016. وف��ي حالة ما إذا بقيت الظروف 
والسياسية مس��تقرة هناك،  األمنية 
فمن املتوق��ع ارتفاع اإلنت��اج النفطي 
ليص��ل إلى نحو 900 ألف برميل يومًيا 
بحلول مارس 2017، حس��ب املؤسسة 

الوطنية الليبية للنفط.
   وأيًض��ا، من��ذ أن رفع��ت العقوب��ات 
املفروض��ة على إي��ران ف��ي يناير 2016 
بعد وصوله��ا إلى االتف��اق النووي مع 
 ،2015 يولي��و  ف��ي   »1+5« مجموع��ة 
اس��تعادت قس��ًما كبيرًا من حصتها 
العقوب��ات  تش��ديد  قب��ل  اإلنتاجي��ة 
االقتصادية في عام 2011. وفي نوفمبر 
2016، بلغ��ت الكميات املنتجة بالبالد 
نحو 3.72 مليون برميل يومًيا أى بزيادة 
860 أل��ف برميل يومًيا عن مس��تويات 
الش��هر نفس��ه في عام 2015. إضافة 
إلى السابق، فقد ارتفع إنتاج البالد من 
الغاز الطبيعي بأكثر من %50 بحسب 
وزير النف��ط اإليراني بيجن زجننه ليبلغ 

730 مليون متر مكعب يومًيا.
   وتعد مصر إحدى الدول الواعدة أيًضا 
ف��ي مجال إنت��اج الغ��از الطبيعي في 
املستقبل القريب، حيث من املتوقع أن 
يضيف حقل »ُظهر« –املكتشف قبالة 
السواحل املصرية بالبحر املتوسط في 
منتص��ف عام -2016 نح��و مليار قدم 
مكعب يومًيا من الغاز قبل نهاية عام 
2017، ليبل��غ إجمالي إنت��اج البالد 5.4 
ملي��ار قدم مكعب يومًي��ا، ومن املؤكد 
أن الزيادة السابقة ستسهم في تلبية 

الطلب املتزايد على الطاقة بالبالد. 
-2 اس��تثمارات جدي��دة: برغ��م تراجع 
االس��تثمارات النفطية على املستوى 
الش��رق  دول  بع��ض  أن  إال  العامل��ي، 
األوس��ط  تتطل��ع لض��خ رؤوس أموال 
كبيرة في املش��روعات النفطية والغاز 
الطبيع��ي م��ن أج��ل دع��م طاقته��ا 
اإلنتاجي��ة. وهن��اك حالًيا مش��روعات 
بقيم��ة 176 مليار دوالر قي��د التنفيذ 
على مدار السنوات اخلمس املقبلة، في 
حن هناك مشروعات مخططة أخرى 

بقيمة 339 مليار دوالر.  
األم��وال  رؤوس  ج��ذب  أج��ل  وم��ن     
األجنبية املطلوبة لتنفيذ االستثمارات 
دول  بع��ض  اتخ��ذت  القط��اع،  ف��ي 
املنطق��ة خط��وات مهمة لتحس��ن 
مناخ االس��تثمار بصناعة النفط. ومن 
أهم هذه ال��دول إيران الت��ي أقرت، في 

أغسطس 2016، امنوذًجا جديًدا للعقود 
النفطي��ة يع��زز م��ن أرباح الش��ركات 
النفطي��ة، وه��و ما ج��ذب كثي��رًا من 
الش��ركات األجنبية للعمل بالس��وق 
اإليران��ي. ومؤخ��رًا، تنافس��ت نحو 29 
شركة نفطية عاملية في العطاء الذي 
طرحته احلكومة اإليرانية لتنفيذ عدد 

من مشروعات النفط والغاز بإيران.
   وف��ي خطوة مهم��ة لتطوير صناعة 
النفط والغ��از بالبالد، أق��رت احلكومة 
اللبنانية، في 4 يناير 2017، مرس��ومن 
بتقس��يم  يتعل��ق  األول،  رئيس��ين: 
الكت��ل النفطية. فيما ينصرف الثاني، 
إل��ى حتديد دورة التراخيص للش��ركات 
النفطي��ة الراغب��ة في املش��اركة في 
التنقي��ب عن النفط قبالة الس��واحل 
اللبناني��ة، وليمث��ل ذل��ك نقطة حتول 
جديدة في اس��تغالل موارد البالد بعد 
إخفاقه��ا من��ذ ع��ام 2013 ف��ي عقد 
التنقي��ب واإلنتاج  ج��والت لترخي��ص 
الرئاس��ي  الف��راغ  مش��كلة  بس��بب 
والقضاي��ا املتعلق��ة بترس��يم احلدود 

اجلنوبية من املياه اإلقليمية اللبنانية.

 -3 مش��روعات نقل الطاقة: يتس��ارع 
العمل املش��ترك في منطقة الش��رق 
األوس��ط حالًي��ا لتعزي��ز مش��روعات 
نق��ل النفط والغ��از الطبيعي بن دول 
اإلقليم، والتي س��تلبي، من دون شك، 
الطل��ب املتزايد على الطاقة في الدول 
الت��ي تعان��ي م��ن أزمات ف��ي الطاقة. 
وفي ه��ذا الصدد، س��وف يجرى تنفيذ 
املرحلة األولى من مش��روع خط أنابيب 
لنقل النفط والغاز الطبيعي العراقي 
م��ن مدينة البصرة إل��ى ميناء العقبة 
األردن��ي في ع��ام 2017. كم��ا اتفقت 
العراق والكويت، في 28 ديسمبر 2016، 
على استيراد األخيرة كميات من الغاز 
العراقي تصل إلى 5 مالين متر مكعب 

يومًيا.
   ول��دى املغ��رب طم��وح كبي��ر في أن 
تصب��ح معب��رًا رئيس��ًيا لنق��ل الغاز 
الطبيعي إلى أوروب��ا. وفي هذا الصدد 
وقعت مع نيجيريا، في ديسمبر 2016، 
اتفاقية ملد خط أنابيب للغاز الطبيعي 
بن الدولتن، إضافة إل��ى دول أفريقية 
أخ��رى م��ع إمكانية م��ده إل��ى أوروبا. 

إضافة إلى اخلطة الس��ابقة، تس��عى 
املغرب إلى االنتهاء من إعداد دراس��ات 
 Gas »اجلدوى ملش��روع »الغاز للطاقة
to Power ، بتكلفة 5 مليارات دوالر، 
وال��ذي يش��مل بجانب تش��ييد ميناء 
للغ��از الطبيع��ي في منطق��ة اجلرف 
األصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء 
ومحط��ات التخزي��ن وإنت��اج الطاق��ة 
الكهربائية، مد أنبوب للغاز بطول 400 
كيلومتر يربط املنطقة السابقة بخط 
أنابي��ب املغرب العربي )الواصل باألصل 
ب��ن مدينة طنج��ة املغربي��ة وحقول 

الغاز باجلزائر(. 
-4 مشاريع ذات قيمة مضافة: تعويًضا 
لت��آكل م��وارد النف��ط اخلام، تس��عى 
تعظي��م  إل��ى  املنطق��ة  دول  بع��ض 
مكاسبها من تدشن بعض مشروعات 
البتروكيماويات وتسييل الغاز الطبيعي 
ومنتجاته ذات القيمة املضافة العالية 
باالعتماد عل��ى التموي��ل احلكومي أو 
جذب االس��تثمارات األجنبية. ومن بن 
أهم املش��روعات الت��ي أطلقت مؤخرًا 
مش��روع »ص��دارة« للكيميائيات الذي 

تنف��ذه ش��ركة »أرامكو« الس��عودية 
بالتع��اون مع ش��ركة »داو كيميكال« 
دوالر،  ملي��ار   20 بقيم��ة  األميركي��ة 
بطاقة إنتاجية 3 مالين طن متري من 

املنتجات البتروكيماوية سنويًا.
تس��ارع  نفس��ه،  االجت��اه  وف��ي     
اجلزائ��ر لتنفيذ ع��دد من املش��روعات 
الكبيرة لرف��ع طاقته��ا اإلنتاجية من 
البتروكيماويات، وفي هذا الصدد أبرمت 
ش��ركة »س��وناطراك« اجلزائري��ة، في 
ديس��مبر 2016، اتفاًقا أولًيا مع شركة 
»توتال« الفرنس��ية لبناء مجمع كبير 
احلج��م للبتروكيمياوي��ات، والذي يأتي 
في إطار خط��ة حكومي��ة أعلنت في 
عام 2013 لضخ استثمارات بقيمة 15 
مليار دوالر في قطاع البتروكيمياويات. 

عقبات محتملة:
   لك��ن برغ��م ذل��ك، فإن ثم��ة بعض 
العقب��ات الت��ي قد تقلل م��ن الفرص 
املتاح��ة أم��ام دول املنطق��ة لتعزي��ز 
باملنطقة  النفطي  القطاع  مكاس��ب 

في املستقبل القريب، وتتمثل في:
-1 تدني أس��عار النفط: مع توصل دول 
األوبك التف��اق بتجميد كمي��ات إنتاج 
النفط بنحو 1.2 ملي��ون برميل يومًيا، 
ارتفع��ت أس��عار النف��ط العاملية إلى 
مس��توى 55 دوالر للبرمي��ل أى بزي��ادة 
أكثر من خمسة دوالرات خالل األشهر 
األولى من عام 2016. وهذه الزيادة على 
الرغم من محدوديتها، إال أنها قد تبدو 
مشجعة لتعزيز االستثمارات األجنبية 
ف��ي قط��اع النف��ط والغ��از الطبيعي 

بالشرق األوسط. 
   وم��ع ذلك، ف��إن التوقع��ات القائمة 
باس��تمرار تراج��ع أس��عار النفط في 
املدى املتوس��ط م��ن ش��أنها أن جتعل 
بعض الش��ركات النفطي��ة األجنبية 
أكث��ر حتفًظا وحذرًا ف��ي تعزيز إنفاقها 
املس��توى  عل��ى  س��واء  االس��تثماري 
العامل��ي أو املس��توى اإلقليم��ي، وه��و 
م��ا ميك��ن أن ي��ؤدي إل��ى تباط��ؤ وتيرة 
االس��تثمارات األجنبية بقطاع النفط 
باملنطقة، بنحو لن يتوافق، في الغالب، 
مع اخلطط الطموحة التي تبنتها دول 
اإلقلي��م لزيادة طاقته��ا اإلنتاجية من 

النفط أو الغاز الطبيعي. 
-2 اخملاوف اجليوسياسية: من دون شك، 
فإن اخملاطر اجليوسياس��ية متثل إحدى 
اخملاوف الرئيس��ة للش��ركات الغربية 
لضخ اس��تثمارات في املنطقة. ومنذ 
عام 2011، تشهد بعض دول املنطقة 
صراعات داخلية متصاعدة، ال س��يما 
ف��ي س��وريا وليبيا والع��راق، ومبا يؤدي 
إل��ى حتجيم االس��تثمارات ف��ي األمد 

القريب. 
   وميثل موقف اإلدارة األميركية اجلديدة 
املعادي لالتفاق الن��ووي الذي توصلت 
إلي��ه إي��ران ومجموع��ة »5+1« أح��د 
الهواجس األخرى للشركات األجنبية، 
األمر الذي جعل بعضها أكثر حذرًا في 
الدخول في الس��وق اإليراني، كشركة 
»ب��ي ب��ي« البريطاني��ة الت��ي تفادت 
املش��اركة في العط��اء األخي��ر الذي 
طرحت��ه احلكوم��ة للمنافس��ة على 

حقوق التنقيب واإلنتاج في إيران.
   فضال عن ذلك، فقد أصبحت خطوط 
نقل النف��ط والغاز الطبيعي مبنطقة 
الشرق األوس��ط أكثر خطرًا، في ظل 
تصاع��د ح��دة اخملاط��ر األمني��ة التي 
تواجهها بس��بب تهديدات اجلماعات 
اإلرهابية احمللية. وقد تعرضت خطوط 
أنابي��ب النف��ط الواصل��ة ب��ن إيران 
وتركيا حلوادث متك��ررة في أواخر عام 
2016. وفي 4 يناير 2017 أيًضا، تعرض 
خطا أنابيب نقل وتصدير النفط اخلام 
اإليراني��ن الواصلن بحقل��ى »مارون« 
وبالطب��ع،  لتفجيري��ن.  و«بح��ركان« 
فإن احلوادث الس��ابقة تثي��ر كثيرًا من 
الشكوك املستقبلية حول مستويات 
األمان التي تتمتع بها خطوط أنابيب 

النفط باملنطقة.  
-3 األعب��اء املالية: بجان��ب التحديات 
الس��ابقة، ال تب��دو صناع��ة النف��ط 
ف��ي مناطق أخ��رى م��ن اإلقليم مثل 
كردس��تان العراق على ما يرام، بسبب 
وانخف��اض  األمني��ة  اخملاط��ر  ارتف��اع 
أس��عار النفط، بجانب ديون احلكومة 
للش��ركات النفطية األجنبية، والتي 
تبلغ مليار دوالر. وتنتج حكومة إقليم 
كردس��تان نحو 600 ألف برميل يومًيا 
من احلقول التي تسيطر عليها. وعلى 
ضوء املشكالت الس��ابقة، انسحبت 
بعض الشركات األجنبية مثل شركة 
»إكس��ون موبيل« األمريكية اخملتصة 
من ثالثة كتل نفطية إستكش��افية 
في اإلقليم، وه��ى »بيتواته« و«عربت« 
و«قرة هنجير«. ومنذ عام 2014، تخلت 
الشركات األجنبية عن ما يصل الى 19 
كتلة إنتاج بسبب تصاعد املشكالت 

السابقة. 
   وختاًم��ا، ميكن القول إنه على الرغم 
م��ن الصعوب��ات الت��ي مير بها س��وق 
النفط مبنطقة الش��رق األوس��ط، إال 
أنه ب��ات على عتبة مرحلة جديدة من 
االنتع��اش، وهو م��ا س��يوفر، من دون 
شك، عوائد مالية مس��تقبلية لدول 
اإلقلي��م، كما س��يعمل عل��ى تأمن 

الطاقة بها.

المالمح الجديدة لقّطاع النفط والغاز الطبيعي باإلقليم

عبدالمنعم األعسم 

احلديث عن »الرجل املنقذ« او »الرقم الذي ال يقهر« 
او »صاحب الذراع القوية« يأخذ سياقاً كوميدياً في 
احلالة العراقية، ضمن ثقاف��ة النفخ في الزعامات 
السياس��ية من ِقبل اتباع ومهرجن وموظفن في 
ماكن��ة الدعاية التابعة لتكياتهم، على الرغم من 
ان ثم��ة اجماعاً حلكماء السياس��ة واجملتمع واالمن 
ان الع��راق بامس احلاجة الى عقول جمعية وس��لة 
كفاءات  االمر الذي ال يتوفر في سياس��ي واحد من 
الطامحن بالسلطة علماً بأن الفرص التي اتيحت 
لهم كانت كافية لكي يكون��وا منقذين وارقاما ال 

تقهر واقوياء حقاً. 
انها كذب��ة باردة، وواح��دة من ل��وازم ثقافة اخلراب 
التي تؤدي الى خلق زعامة موهومة بالنفس، ويؤكد 
محلل��ون س��ايكولوجيون له��ذه الش��خصية ان 
اصحابه��ا يعانون في دواخله��م نوعاً من الضعف 
يصل حد اخلوف من املس��تقبل، فليس غير اخلائف 
من يحت��اج الى الزعم بانه قوة التقهر، والتُكس��ر، 
والتبارى، فيما الفارس يتحدث االخرون والتاريخ عن 

مآثره وشجاعته وانتصاراته.
ان النف��س املُفّخم��ة واملغالي��ة بقدراته��ا تضيق 
بالتواضع، ومتتنع م��ن االعتراف بقوة اآلخر وال حتى 
بخذالن��ات صاحبه��ا. انه��ا، في بعض ممارس��اتها، 
ذرائعي��ة مقيت��ة، والتت��ورع عن تس��مية االش��ياء 
بنقائضها. الهزمية انتص��اراً، مثال، وحن مُيرغ انفها 
بالتراب، التشعر بالعار. انها، من زاوية معينة، تقف 
وراء قن��اع ُمصّن��ع الخف��اء الذعر ال��ذي تعانيه من 

احلساب والقصاص.
 خارج السياس��ة يت��رك صاحب هذه العق��دة آثاراً 
مؤذي��ة محدودة ق��د تقتصر عليه نفس��ه، او على 
َلن واالتباع، لكنها في السياس��ة  دائ��رة من املضل�
قد تلحق االذى بدائرة اوسع. اوطان كثيرة وامم دفعت 
ثمن مغ��االٍة بالنف��س وتفخيمها ضرب��ت قادتها، 
فالسياس��ي املتفّخ��م عدو للحس��ابات الواقعية 
لالمور والقوى واحلجوم. ع��دو للنصيحة والتبصير 
االخري��ن  ودروس  للحكم��ة  ع��دو  واالستش��ارة. 

وخبرتهم. 
 **********

املعري: 
»وال تص��ّدق مبا البرهان يبطله ... فتس��تفيد من 

التصديق تكذيبا«.

كذبة »الرجل المنقذ«

ريكاردو هوسمان*

كولومبو �� اختار املنتدى االقتصادي 
العاملي في دافوس بسويس��را هذا 
الع��ام موضوع »القيادة املس��ؤولة 
إح��دى  ولك��ن  واملس��تجيبة«. 
دونال��د  الق��راءات احملتمل��ة لف��وز 
ترام��ب ف��ي االنتخابات الرئاس��ية 
في الوالي��ات املتحدة تذهب إلى أن 
الناخب��ن في هذه األي��ام ال يبالون 
كثيرًا باملسؤولية بقدر اهتمامهم 
»باملصداقية«. فقد رحب الناخبون 
بتعليقات ترامب املستهترة بشأن 
قضايا حساس��ة ألن��ه كان يحدث 
الناس مبا ي��دور في ذهنه حقاً وكان 
صادقاً مع نفس��ه. ويبدو الساسة 
زائ��ف  مظه��ر  ف��ي  االعتيادي��ون 
متكلف عندما يحاولون دائماً قول 

الشيء »الصحيح«.
ولكن هل يجب أن تنطوي املصداقية 
على االس��تهتار بالض��رورة؟ أو من 
ناحي��ة أخرى، ه��ل م��ن احملتمل أن 
يكون سلوك »الصواب السياسي« 
ضرب��ا من ض��روب االس��تهتار، إلى 
احلد ال��ذي يجعله يتجنب القضايا 
الصعب��ة ويرك��ز على ما يس��هل 
تبريره بدال م��ن التركيز على ما هو 
ص��واب؟ وه��ل تنط��وي املصداقية 
عل��ى مواجهة حال��ة القلق واأللم 
الت��ي تصور ج��ان بول س��ارتر أنها 

رفيق حتمي للحرية واملسؤولية؟
هذه تساؤالت ينبغي أن تُطرَح على 
صناع السياسات االقتصادية كما 
يج��ب أن تط��رح على أي ش��خص 
آخر. يتعامل صناع السياسات مع 
امله��ام التي تواجهه��م بطريقتن 
مختلفتن جوهري��اً. ينظر االمنوذج 
االقتصادية  السياس��ات  إلى  األول 
عل��ى أنه��ا مجموعة م��ن أفضل 
املمارس��ات العاملي��ة الت��ي كلم��ا 
تبنيت منها ق��درًا أكبر كلما كنت 

ناجحاً في اجتذاب املستثمرين.
وينظر االمنوذج اآلخر إلى السياسات 
بوصفها حلوال ملش��كالت بعينها. 
وألن كل مجتم��ع يتبنى مجموعة 
والقي��ود  الس��مات  م��ن  فري��دة 
واألهداف، فإن السياس��ات تصبح 
متييزية بالضرورة: فأقدام السائرين 

هي التي ترس��م السبيل. وال يعني 
هذا أن املرء ينبغي له أن يتجاهل ما 
ميكن أن يتعلمه م��ن آخرين؛ ولكن 
احملاكاة من دون التكيف تَُعد وصفة 
لعدم الفعالية، إن لم يكن األسوأ. 
وقد تعني بسهولة استيراد احللول 
ملشكالت ال وجود لها، مع السماح 
باس��تفحال املش��كالت احلقيقية 

في الوقت نفسه.
وتقدم لن��ا كولومبي��ا وبنما مثاال 
توضيحي��اً للتناق��ض ب��ن هذي��ن 
النهج��ن. فخ��الل قس��م كبي��ر 
م��ن املاض��ي القري��ب، كان صن��اع 
ف��ي  االقتصادي��ة  السياس��ات 
بهدف��ن:  مدفوع��ن  كولومبي��ا 
التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة التج��ارة 
احلرة مع الواليات املتحدة )السارية 
املفع��ول منذ عام 2012( وااللتحاق 
التع��اون  منظم��ة  بعضوي��ة 
االقتص��ادي والتنمية )وه��و ما بدأ 
التف��اوض علي��ه في ع��ام 2013(. 
)كان��ت عملية الس��الم وتوس��يع 
شبكة الطرق من بن مبادرات أخرى 
مهمة، ولك��ن مثل ه��ذه املبادرات 
ليست سياسات اقتصادية باملعنى 

الدقيق(.
من ناحية أخرى، لم تُعالَج العقبة 
الرئيس��ية الت��ي حت��ول دون حتقيق 
النمو في كولومبي��ا، والتي ميكننا 
أن نقول إنها تتمثل في االفتقار إلى 
دينامية التصدي��ر، نظرًا النخفاض 
أس��عار النف��ط. وعل��ى الرغم من 
اتفاقية التجارة احلرة �� وانخفاض 
قيم��ة البيزو بنح��و %38 منذ عام 
2014 �� ل��م تتحرك الصادرات إلى 
الوالي��ات املتح��دة: فق��د أصابه��ا 
وانخفضت  اإلجم��ال،  الركود ف��ي 
كنسبة من إجمالي الصادرات، بل 
أصبحت أكثر ترك��زاً في املنتجات 
التقليدي��ة، مث��ل النف��ط، وال��ن، 

والذهب، والزهور.
يتناق��ض ه��ذا بوض��وح م��ع تأثير 
اتفاقي��ة التج��ارة احل��رة ألمي��ركا 
الش��مالية )النافتا( عل��ى صادرات 
املكسيك: ففي الفترة بن دخولها 
حي��ز التنفيذ في ع��ام 1994 وعام 
2000، تضاعف��ت الص��ادرات إل��ى 
الواليات املتحدة ثالثة أمثال، من 50 
مليار دوالر إلى 150 مليار دوالر. وفي 
العق��د التالي، جنح��ت فيتنام في 

توليد طفرة تصدي��ر أكبر، من دون 
االنضم��ام إل��ى أي اتفاقيات جتارية 
كب��رى. وم��ن الواض��ح أن اتفاقية 
األهمي��ة  بالغ��ة  كان��ت  النافت��ا 
بالنسبة للمكسيك؛ ولكن أياً كان 
ما مينع كولومبي��ا من التحول إلى 
دول��ة مصدرة أكثر جناحاً فهو ليس 
ذلك النوع م��ن تكاليف املعامالت 
التي قد تتمك��ن اتفاقيات التجارة 

احلرة من معاجلتها.
أن  متام��اً  املس��تبعد  م��ن  ولك��ن 
يك��ون ع��الج ه��ذه القضاي��ا وارداً 
من خ��الل االنضمام إل��ى منظمة 
التع��اون االقتصادي والتنمية. ذلك 
أن منظم��ة التع��اون االقتص��ادي 
مجموع��ة  تش��ترط  والتنمي��ة 
الت��ي  اإلصالح��ات  م��ن  متنوع��ة 
الش��ركات،  تؤث��ر عل��ى حوكم��ة 
وأس��واق التأمن اخلاصة، وسياسة 
املنافس��ة، واإلحصاءات، والصحة، 
والتكنولوجي��ا، والزراع��ة، والعديد 

من اجمل��االت التنظيمية األخرى. أما 
م��ا إذا كان أي م��ن هذه اإلصالحات 
ق��د يغ��ذي مجموعة جدي��دة من 
صناعات التصدير القادرة على دفع 
كولومبيا إلى األمام فهو بصراحة 
أمر غير مؤكد على اإلطالق، بل هو 

أشبه باملقامرة.
ولنتأم��ل اآلن احل��ال ف��ي بنم��ا �� 
الدولة األس��رع منواً على املس��توى 
االقتص��ادي بفارق كبير عن أي دولة 
أخرى ف��ي أمي��ركا الالتينية خالل 
األساسية  الس��لع  أس��عار  طفرة 
ف��ي الفترة م��ن 2004 إل��ى 2014. 
فقد بلغ متوس��ط منو الناجت احمللي 
اإلجمالي الس��نوي في بنما 8.2%، 
عل��ى الرغ��م من حقيق��ة مفادها 
أنها لم تس��تفد بنحو مباشر من 
طف��رة الس��لع األساس��ية الت��ي 
اس��تفادت منها كولومبيا والكثير 
من دول أمي��ركا اجلنوبية. واآلن وقد 
انته��ت طفرة النمو، م��ا تزال بنما 

تنمو بنس��بة %5، في حن تش��رف 
كولومبيا على االنزالق إلى الركود.

تُرى كي��ف فعلت بنم��ا ذلك؟ بعد 
ع��ودة قن��اة بنم��ا إلى الس��يطرة 
الوطنية في ع��ام 1999، بدأ صناع 
السياس��ات يفك��رون ف��ي كيفية 
اإلضافي��ة  املكاس��ب  تعظي��م 
م��ن القن��اة. وف��ي نهاي��ة املطاف، 
قرروا حتوي��ل القواعد العس��كرية 
األميركي��ة إلى مناط��ق اقتصادية 
خاصة. ومنح��وا االمتي��ازات لبناء 
األنشطة  موانئ جديدة، لتسهيل 
اللوجس��تية حول القن��اة. وعملوا 
على تطوي��ر املطار لدعم ش��ركة 
الطيران احمللية اخلاص��ة )كوبا( مع 
حتولها إلى قوة إقليمية. واستثمروا 
الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي  %7 م��ن 
في توس��عة القناة، وهو املش��روع 
الذي مت في ع��ام 2016. كما عملوا 
على إنش��اء نظام خاص للضرائب 
والهج��رة الجتذاب املقار اإلقليمية 
للشركات املتعددة اجلنسيات. كما 
أذن ق��ادة بنما بتمدي��د خط أنابيب 
لنق��ل النفط عبر البرزخ، وإنش��اء 

مرافق املوانئ على اجلانبن.
وجنباً إلى جنب مع منطقة كولون 
للتجارة احلرة واملركز املالي الدولي، 
انتهى األمر برمته إل��ى كيان أكبر 
كثيرًا من مجموع أجزائه. وس��اعد 
التضافر بن املطار، واملوانئ اجلديدة، 
والبن��وك،  اللوجس��تية،  واملراف��ق 
تولي��د  ف��ي  اإلقليمي��ة،  واملق��ار 
طف��رة في الصادرات م��ن اخلدمات 
واالس��تثمار، وبالتال��ي دعم النمو 
االقتصادي الس��ريع. وبصحبة كل 
هذا أتت األطعمة الراقية، والفنون، 

والسياحة.
س��اعدت طف��رة النم��و العمراني 
غي��ر الس��كني الت��ي خلقها كل 
هذا ليس فقط في اس��تيعاب قوة 
العمل التي كانت ترحتل من املناطق 
الريفية بل وأيضا في تضييق فجوة 
التفاوت بدرج��ة مذهلة. وفي ظل 
اس��تراتيجية النم��و القائمة على 
تصدي��ر اخلدم��ات، لم ميث��ل نقص 
امله��ارات مش��كلة كب��رى، وذل��ك 
بفضل سياسة الهجرة املفتوحة، 
والتي س��محت للبالد باس��تعمال 
املواهب التي لم تتمكن كولومبيا، 

بن دول أخرى، من استبقائها.

واملقارنة بن هذه النهجن واضحة. 
ف��كان جل أمل صناع السياس��ات 
في كولومبيا أن يأتي املس��تثمرون 
إذا تبنوا التش��ريعات والتنظيمات 
الداعم��ة ألفضل املمارس��ات. وإذا 
لم يأت املس��تثمرون، فسوف يظل 
بالتك��رمي  ينعم��وا  أن  بوس��عهم 
الدول��ي الذي يتلقون��ه من كيانات 

أجنبية.
وف��ي املقاب��ل، أقبل��ت بنم��ا على 
اجملازف��ة املتمثلة ف��ي تصور بعض 
االستثمارات االستراتيجية املوجهة 
نحو التصدير، ثم التركيز على خلق 
الظ��روف املناس��بة لتحوي��ل هذا 
التصور إلى حقيق��ة. وفي العديد 
من احل��االت، تولى القط��اع اخلاص 
زمام املب��ادرة. ولكن لم يتردد صناع 
السياس��ات في تنفيذ استثمارات 
اس��تراتيجية ضخمة كلما  عامة 
ل��زم األم��ر، كما ح��دث ف��ي حالة 
توسعة القناة أو املطار. والواقع أن 
األنظمة الضريبية اخلاصة وغيرها 
م��ن السياس��ات الت��ي تبنوها رمبا 
جتعل بعض املراقب��ن في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية ينزوون 
خوف��اً. ولكن بوس��عنا أن نقول إن 
هذا ساعد في خلق النظام البيئي 
الذي يجعل بنما مغرية للغاية في 
نظر عدد كبير من ش��ركات مؤشر 

فورتشن 500.
الصادق��ة  األصيل��ة  الزعام��ة  إن 
تتطلب االلت��زام بأهداف حقيقية. 
ولك��ن لتحقي��ق هذه األه��داف ال 
يخل��و  وال  توج��د حل��ول جاه��زة. 
تفصيل السياسات مبا يتناسب مع 
مش��كالت بعينها، م��ن دون جتاهل 
دروس املاضي أو الدروس املستفادة 
من جتارب أخ��رى، من مجازفات، وأي 
قائد مس��ؤول س��وف يستش��عر 

بالضرورة القلق الناجم عن هذا.
اخلالص��ة هنا ه��ي أن املصداقية ال 
تتطل��ب االس��تهتار عل��ى طريقة 
ترامب. ولك��ن التخلي عن األهداف 
الوس��ائل  ومح��اكاة  االقتصادي��ة 
التي اس��تعان بها آخرون سلوك ال 
يتس��م بعدم املصداقية فحسب: 
بل هو أيضا س��لوك غير مس��ؤول 

على اإلطالق.

*وزير التخطيط الفنزويلي السابق.

الزعامة األصيلة 
جملة مفيدة

املنتدى االقتصادي العاملي

إحدى املنشآت النفطية في اإلقليم
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عندما فاز دونالد ترمب باالنتخابات 
الرئاس��ية االميركية في نوفمبر، 
املعجب��ن  م��ن  بالكثي��ر  حظ��ى 
الصينين ولكن ش��هدت شعبية 
ترمب تراجًعا، بسبب تصريحاته - 
التي كان أغلبه��ا من خالل موقع 
تويتر- حول قضايا مثيرة للخالف، 
مثل قضي��ة تايوان وبح��ر الصن 
اجلنوبي وهذه ليس��ت املرة األولى 
الت��ي تس��وء فيها نظ��رة الصن 

لرئيس أميركي بهذه السرعة.
يُذِكّرن��ا ه��ذا التغي��ر املفاجئ في 
موق��ف الص��ن جت��اه ترم��ب مب��ا 
حدث مع الرئي��س االميركي وودرو 
ويلس��ون بعد إع��ادة انتخابه قبل 
ق��رن م��ن الزم��ان .كان الكثير من 
ذل��ك  الصيني��ن ف��ي  املفكري��ن 
الوقت، مبن فيهم ماو تس��ي تونغ 
بويلسون، وهو  الش��اب، معجبن 
والرئيس  السياس��ة  علم��اء  أحد 
الس��ابق جلامعة برينس��تون وفي 
ع��ام 1919 أيَّد ويلس��ون معاهدة 
فرس��اي، والتي نقلت الس��يطرة 
على املقاطعات األملانية السابقة 
في إقليم شاندونغ إلى اليابان بداًل 
من إرجاعها إلى الصن وس��رعان 
مافقد ويلسون بعد ذلك حظوته 

عند الصن..
كان ذل��ك التح��ول مش��ابًها مل��ا 
يحدث اآلن، ولكن األس��باب كانت 
مختلفة متام��اً فقد كانت الصن 
من��ذ قرٍن مضى ُمضطرة بس��بب 
ضعف موقفها إلى تأييد ويلسون 
أول األم��ر، ث��م إل��ى النف��ور منه. 
أما اليوم، فموق��ف الصن القوي 
هو الذي يرس��م مالم��ح نظرتها 

للرئيس األميركي.
ففي عام 1916 العام الذي انُتِخب 
فيه ويلسون لفترة رئاسية ثانية، 
كانت الصن تش��هد وضًعا حرًجا 
أن  املفت��رض  م��ن  كان  فبينم��ا 
تك��ون جمهوري��ة الص��ن التي مت 
تأسيسها عام 1912 كيانًا واحًدا، 
شهدت األراضي الصينية تفككاً 
كبيراً إذ سيطر القادة العسكريون 
األقوياء على مناطق مختلفة في 
الصن، في الوقت الذي س��يطرت 
فيه الق��وى األجنبي��ة - من خالل 
باس��تعمال  والترهي��ب  الرش��وة 
الق��وة  عل��ى مس��احات كبي��رة 
م��ن األراضي الصينية. بالنس��بة 
للمفكرين الصينين قدم ويلسون 
بدي��ال تنويريا مغاي��را ألمراء احلرب 

العدوانين..

وزادت ُحظوة ويلسون لدى الصن 
بع��د ذل��ك بدرجة تف��وق الوصف 
وف��ي عام 1918 ارتفعت ش��عبية 
الص��ن  ف��ي  لي��س   - ويلس��ون 
فحس��ب - وذل��ك عقب رس��الته 
إل��ى الكونغ��رس التي دع��ت إلى 
»ح��ق تقرير املصير« القومي وبعد 
أن ُغضَّ الطرف عن تأييد ويلسون 
لنظ��ام التميي��ز العنصري »جيم 
ك��رو« في الواليات املتحدة وتأييده 
لغ��زو هايتي ال��ذي مت عل��ى يديه، 
تعاطف املفكرون في البلدان التي 
عاث فيها االس��تعمار اإلمبريالي 
فس��ادًا من مص��ر إل��ى كوريا مع 
إع��الن ويلس��ون، وع��دوه مَخلًِّصا 

للمضَطَهدين ونصيرًا لهم..
الصيني��ون على  الوطني��ون  متنى 
وج��ه اخلص��وص أن ي��زداد انخراط 
اميركا – في أثناء حكم ويلسون - 
في شؤون آسيا على نحٍو يساعد 
في حماية الص��ن من الوقوع في 
براث��ن الياب��ان اإلمبريالية ثم مثَّل 
دع��م ويلس��ون ملعاهدة فرس��اي 
بالنس��بة ألولئك الوطنين خيانة 

شديدة.
يختلف وضع الصن في عام 2016 
اختالًفا كبيرًا عن وضعها في عام 

1916 فق��د حققت الصن قفزات 
واس��عة ف��ي هرمي��ة االقتص��اد 
العامل��ي، جعلته��ا تتخطى حتى 
البل��دان املتط��ورة. كم��ا أنها اآلن 
��د حت��ت قي��ادة قوية  كي��ان موحَّ
وأصبحت دول��ة كبيرة جًدا، تضم 
حت��ت لوائها جمي��ع األراضي التي 
إمبراطوري��ة  م��ن  ج��زًءا  كان��ت 
وال  مجده��ا.  أوج  ف��ي  تش��ينغ 
يُس��تثني م��ن ذلك س��وى تايوان، 
إال أن اخلي��ال الدبلوماس��ي ملب��دأ 
»الصن الواحدة« م��ا يزال يعتقد 
أنه بطريقة أو بأخرى ستتم إعادة 
دم��ج اجلزي��رة الدميقراطي��ة بالبر 

الصيني السلطوي .
وبإختصار لم تعد الصن محتاجة 
حلماية الواليات املتحدة االميركية 
ب��ل تري��د الص��ن ب��داًل م��ن ذلك 
القضايا  أميركيا تش��غله  رئيًسا 
الداخلي��ة بدرجة كبيرة، وال يهتم 
كثيرًا بتقيي��د صعود الصن كما 
كان عليه احلال م��ع الرئيس باراك 
أوباماوبتل��ك الطريقة قد تتمكن 
الص��ن م��ن العم��ل عل��ى إعادة 
تش��كيل عالقات القوى في آسيا 
عل��ى نحو يصب ف��ي مصلحتها، 
م��ن دون أن تضطر إل��ى القلق من 

التدخل االميركي.
قبل إج��راء االنتخابات االميركية، 
بتوجيه��ه  معروف��اً  ترم��ب  كان 
إل��ى الص��ن،  إتهام��ات قاس��ية 
فيما يتعلق باملس��ائل اإلقتصادية 
كالتج��ارة  ولكن ع��دم اهتمامه 
اخلارجي��ة  بالسياس��ة  الواض��ح 
أس��ال لع��اب الق��ادة الصيني��ن 
فق��د بدا ترمب أكثر مياًل إلى عدم 
اعتراض طريق الصن من خصمه 
ف��ي االنتخابات، هي��الري كلينتون 
وزيرة اخلارجية االميركية السابقة. 
القومي��ن  قل��وب  انش��رحت 
الصيني��ن لتلمي��ح ترم��ب بأن��ه 
س��يكون أقل ممن س��بقه التزاًما 
بدع��م حلف��اء الوالي��ات املتحدة 
املألوف��ن في آس��يا، مث��ل كوريا 
اجلنوبي��ة واليابان، بالقدر نفس��ه 
ال��ذي انش��رح ب��ه قل��ب الرئيس 
فالدميي��ر بوت��ن لتش��كيك ترمب 
في التزام��ات اميركا جتاه منظمة 

حلف شمال األطلسي الناتو.
وقد كس��ب ترمب، مثله في ذلك 
مثل ويلس��ون، بعض املش��جعن 
من خالل شخصيته التي تعد غير 
مألوفة بالنس��بة إلى شخصيات 
رج��ال السياس��ة ولي��س ترم��ب 

بالطب��ع م��ن املولع��ن بالق��راءة 
واملطالعة، ولكن الكثير من الناس 
راق لهم أنه على ما يبدو يصرح )أو 
يغ��رِّد( بكل ما يش��عر به، فأصبح 
بذل��ك يق��دم »أس��لوبًا صريًح��ا 
في احلدي��ث« يتعارض بش��دة مع 
أس��اليب رجال السياس��ة األكثر 
براع��ة عل��ى الس��احة، مب��ا ف��ي 
ذل��ك الرئي��س »تش��ي جينبينغ« 
الذي يحس��ب حس��اب كل كلمة 

يقولها.
لق��د أجج��ت رغب��ة مماثل��ة ف��ي 
أح��د  ش��عبية  »املصداقي��ة« 
املس��ؤولن االميركي��ن اآلخري��ن 
-بالرغم من أن ذلك كان بأس��لوب 
مختلف متام��اً - وهو »غاري لوك«، 
الذي أصبح سفير الواليات املتحدة 
أث��ارت   .2011 ع��ام  الص��ن  ف��ي 
الص��ور الفوتوغرافي��ة التي ظهر 
فيه��ا »لوك« وه��و يحمل حقيبة 
القهوة  ويبت��اع  الصغي��رة  ظهره 
في مقهى س��تاربكس- وهي من 
التصرف��ات التي ق��د يتحرج كبار 
املسؤولن الصينين منها - أثارت 
ع��ددًا كبيرًا م��ن التعليقات على 
والت��ي احتفت  اإلنترنت،  ش��بكة 
ب�«لوك« بوصفه موظًفا حكومًيا 

فاضاًل. وتساءل معجبوه عن مدى 
اختالف اميركا ع��ن الصن، حيث 
��م املس��ؤولن الفاس��دين  إن تنعَّ
وذرياتهم املُدلَّلة في احلياة الرغدة 
يُذِكّره��م مبا كانت تفعله األُس��ر 
اإلمبراطورية في عصور السالالت 

احلاكمة.
من الصعب على املرء أن يتخيل أن 
هذا االختالف الواضح بن الواليات 
املتح��دة والصن ل��ه أي تأثير في 
الوق��ت احلال��ي، حي��ث يتواص��ل 
ظهور صور منزل ترمب الفاخر في 
منهاتن واحلفالت ف��ي نادي »مار - 
آالج��و« الفاخر وبرغم أن أس��لوب 
التواص��ل الذي يس��تعمله ترمب 
ُملف��ت لألنظ��ار، وخاص��ة حينما 
نقارنه بأس��لوب الرئيس »تشي«، 
فإنه يصب��ح أقل جاذبي��ة حينما 
يك��ون املرء موضع تعليقاته احلادة 
ح��ول مواضي��ع حساس��ة وكما 
كانت الص��ن في أثن��اء ضعفها 
غي��ر ق��ادرة عل��ى االعتم��اد على 
حماية ويلس��ون، فل��ن تكون أثناء 
قوتها قادرة عل��ى ضمان أن ترمب 
لن يق��ف في طريقه��ا- في األقل 
لي��س من دون أن يحاول بطريقة أو 

بأخرى.

قوة القانون، حاجة مؤسساتية، ال 
ميك��ن ألي دولة ان تقوم من دونها. 
وح��ن تته��اوى تل��ك الق��وة، جند 
قانون القوة هو البديل لها، مبعنى 
ان ضعف القانون، يعني بروز كيان 
مواز ل��ه، يتمثل أم��ا بدكتاتور او 
اقلي��ة سياس��ية، تغتص��ب حق 
العالق��ات  تأطي��ر  ف��ي  القان��ون 
االجتماعية والسياسية بن أفراد 
اجملتمع. في العراق، عندما يضعف 
القانون، تقوم جهات كثر، وأحزاب 
وجتمعات طائفية وكتل سياسية، 
باقتسام الغنيمة التي قد تنهض 
ف��ي أية حلظ��ة. وهذا يبدو اش��د 
خطراً على القانون واجملتمع، فهذا 
يعني تع��دد مغتصب��ي القانون، 
وضياع��ه بن ه��ذا وذاك. في حن 
احلال��ة األولى باالم��كان تداركها 

او عالجه��ا بأقل اخلس��ائر. عندما 
ضعف القانون ف��ي العراق وقيام 
النظ��ام باغتصاب��ه، ث��م مجيء 
فرص��ة ان ينهض القانون مجدداً. 
والي��وم العالق��ة بن السياس��ة 
والقانون، لألسف ال جتد من ينّظر 
له��ا مثلم��ا ينّظ��ر للعالق��ة بن 
السياس��ي والثقاف��ي، برغ��م ان 
هنال��ك أزمة ومحنة ب��ن االثنن، 
اقل حدة واشكالية من تلك التي 
ب��ن املثق��ف والسياس��ي. اليوم 
تتمث��ل العالق��ة بنس��ق قانوني 
واحد، وه��و احملكمة االحتادية التي 
متث��ل رابط��اً مهماً واساس��اً بن 
السياسة والقانون، عبر تكليفها 
مبهام النظر بدس��تورية القوانن 
املش��رعة وم��دى تطابقه��ا م��ع 
الدميقراطي��ة واالس��الم. كذل��ك 

النظر في مدى دستورية القرارات 
التي يتخذها مجلس النواب ولها 
الكلم��ة الفصل ف��ي أي منازعة 
قضائي��ة حتدث بن السياس��ين. 
هذه الوظيفة اخلطرة، متثل محور 
العالق��ة الت��ي غالب��اً م��ا تكون 
القضائية  الس��لطة  بن  مأزومة 
ممثل��ة بفرعها احملكم��ة االحتادية 
وبن السياس��ين الذين ال حتكم 
احملكم��ة لصاحله��م. ف��كل م��ن 
يص��در ض��ده حكم م��ن احملكمة 
االحتادي��ة، مي��ارس الضغ��ط غي��ر 
بنزاهة احملكمة  والطعن  املسؤول 
وميت��د ال��ى ش��رعيتها وكيانه��ا 
القانون��ي. ونادراً ما جند مس��ؤوال 
يحترم قرارات القضاء التي يكون 
طرفاً خاس��رًا فيها. وه��ذا متأت 
من طبيعة فهم ذلك السياسي 

والقان��ون  القض��اء  لوظيف��ة 
والدولة، اذ ان عدم احترام القضاء 
من قبل املس��ؤول دليل على عدم 
احترامه للدولة التي ميثل القانون 
عماده��ا. والتطبيقات القضائية 
للمحكم��ة عل��ى مدار الس��نن 
املاضية خصوص��اً تلك التي حتدد 
مصير االنتخابات او شخص رئيس 
الوزراء، شهدت طعن اخلاسر فيها 
واملش��كلة عدم  القضاء.  بنزاهة 
اتخاذ أي اجراء قانوني ضده، برغم 
ان��ه ارتكب فع��ال معاقب��اً عليه. 
اجلانب اآلخر من عالقة السياسي 
وظيف��ة  م��ن  يأت��ي  بالقض��اء 
املتمثل��ة  التنفيذي��ة  الس��لطة 
القضائي��ة،  الق��رارات  بتطبي��ق 
فوزارة الداخلية ممثلة بالش��رطة 
تتولى مسؤولية تطبيق القرارات 

الص��ادرة من محاك��م التحقيق 
اخملتصة. وهذه مس��ؤولية كبيرة، 
اذ ان التراخ��ي ف��ي تنفي��ذ اوامر 
القضاء يعني فق��دان قيمة تلك 
األوامر وعدم جدواها في النهاية. 
اضاف��ة ال��ى ان تطبي��ق ق��رارات 
واملس��اهمة مع��ه في  القض��اء 
الكش��ف ع��ن اجلرائ��م والتحري 
الدقيق عن املتهمن، امر يس��هم 
بتخفي��ف الع��بء ع��ن احملاك��م 
اخملتصة بدرجة كبيرة. وهذا يعني 
بالضرورة ان يتولى هذه املسؤولية 
وزير مهن��ي، كفوء، يع��رف قيمة 
تطبي��ق القان��ون ودوره الهام في 
فرض هيبة الدولة. فقوة القضاء 
تأت��ي م��ن ق��وة الس��لطة الت��ي 
تطبق قراراته وتش��ترك معه في 
الكش��ف والتحقيق ف��ي اجلرائم 

التي ترتك��ب. أما لو بقيت قرارات 
القاض��ي حب��راً عل��ى ورق، عب��ر 
تأخي��ر تطبيقه��ا او اهمالها عبر 
اس��تعمال طرق ملتوية يؤدي الى 
التأثير املباش��ر عل��ى اجملتمع عبر 
بارتكاب اجلرائ��م، كون  الس��ماح 
اجملرم يعرف مسبقا ان هنالك من 
يؤخر عقابه. وما حدث مؤخراً من 
حالة اختط��اف الصحفية افراح 
ش��وقي، تعطي اشارة واضحة ان 
بعض اجله��ات احلكومية ال تقوم 
بواجبه��ا على امت وجه، وال تخضع 
للقان��ون . بالتال��ي، فإن الش��ارع 
العراقي، س��يأخذ تص��ورًا كامال 
عن عدم وج��ود للقانون وان هناك 
من اغتصب سلطاته، وحوله الى 
ديكور سياسي ال يشمل اال فئات 
مح��ددة. جرمية االختط��اف اثرت 

بش��كل كبير على هيبة الدولة، 
والقان��ون والقض��اء والداخلي��ة، 
وترك��ت ف��ي نف��وس العراقي��ن، 
حالة من الرهبة واخلوف. كما هي 
شكل من اشكال القمع الفكري 
يكت��ب  فم��ا  االف��واه.  وتكمي��م 
ف��ي الصحف مهم��ا كان خاطئاً 
وملفق��اً، فثمة طرائ��ق ملواجهته 
وال��رد علي��ه، منه��ا القض��اء او 
الكتابة. ولكن ال ميكن ان نرد على 
واالعت��داء على  باخلط��ف  ال��رأي 
والنفسية.  الس��المة اجلس��دية 
القان��ون وجد ل��ردع اجلن��اة، وبث 
اف��راد  نف��وس  ف��ي  الطمأنين��ة 
اجملتم��ع، ف��إذا فقد القان��ون هذه 
الوظيف��ة، فهو في خطر وينبغي 
عل��ى القائم��ن علي��ه مراجع��ة 

اوضاعهم جيداً.

ي��وم 2017/1/4 كان اول ي��وم م��ن اي��ام مؤمت��ر احلوار 
حت��ت عنوان )اخلي��ارات بعد حترير املوص��ل( وهي املرة 
االولى التي يعقد فيه��ا مؤمتر كبير كهذا للحوار او 
املناقش��ة او املصاحلة او التس��وية ومنذ 9\4\2003 
ذلك انه اول مؤمتر واول لقاء تضمن حضور الرؤس��اء 
الثالثة باجمعهم في مؤمتر واحد ملسألة معينة ذلك 
اننا لم جند قبال وفي جميع مؤمترات احلوار واملصاحلة  
والتس��وية او ف��ي اية ندوة او اجتماع او لقاء س��ابق 
مث��ل هذا احلضور على الرغم من ان الظروف احلالية 
التي يعقد بها املؤمتر هي ظروف احس��ن من احلسن 
اذ تقلصت الري��اح الطائفية والرياح االرهابية بنحو 
ال ميكن مقارن��ة حال العراق اليوم بع��د االنتصارات 
الت��ي حققها بط��رد داعش من اغل��ب املناطق التي 
وض��ع يده عليها جعلت العراق اكثر مقبولية واكثر 
استقرارًا ال س��يما وان اخلطاب السياسي واملذهبي 
واحملاصص��ي الذي كان على ألس��نة البعض ال يقال 
حالي��اً وان قيل فهو اقل القليل مما كان س��ابقا قبل 

سنتن.
 حي��ث ايام اجلم��ع وايام اخطابات اململ��وءة طائفية 
ومذهبي��ة وقومية في كثير من احملافظات او ما كان 
يس��مى باحملافظات اخلمس فال نعلم الس��ر الكامن 
وراء عق��د هذا املؤمتر ال س��يما وان حترير االنبار وحترير 
صالح الدين جعل االمور افضل بكثير مما كان سائداً 
قبل احتالل داعش لها اذ س��قطت دعوات االنفصال 
ودعوات الفيدرالية واالقليمية وس��اد القول بالعراق 
الواحد وذهبت االلف��اظ الطائفية التي كانت تقال 
س��ابقاً واالمر املهم واخلطير هو ل��و كان هذا املؤمتر 
ينعق��د لغاي��ة ومقص��د جمي��ل وجليل وه��و بناء 
املوص��ل وترميمها واع��ادة احلياة اليه��ا ورفع الضرر 
الذي اصاب سكانها لذلك وجدنا ان كلمات الرؤساء 
الثالث��ة اختلفت كثيرًا وتباينت فرئيس الوزراء بكالم 
واقعي ومنطقي ابان الظروف احلالية وابعد التخوف 
واخلش��ية مما يحصل بعد حتري��ر داعش بحيث ابطل 
في كالمه الدعوات التي تزايدت من العلماء واجلهلة 

في دراسة ما يحدث بعد حترير املوصل .
وكأن��ه يريد الق��ول ان املوصل ال تختل��ف عن االنبار 
وص��الح الدين بع��د حتريرهما وان املش��كلة هي في 
اعادة احلياة الطبيعية لس��كان املوصل ورفع الضرر 
احلاص��ل ولي��س مش��كلة سياس��ية او طائفية او 
مذهبية كم��ا يرى البعض في مؤمتر احل��وار هذا اما 
كلمة رئي��س البرملان فله احلق فقد كانت الس��باب 
انتخابي��ة تزعمية اكثر من كونه��ا تتعلق باملوصل 
وحي��اة اهل املوص��ل بعد التحرير وام��ا كلمة رئيس 
اجلمهوري��ة فق��د اك��دت عل��ى احلق��وق واحلري��ات 
والدميوقراطية وهي مس��ائل مف��روغ منها لذا فانه 
ميكن القول ان مؤمتر احل��وار هذا قد يجد ملتحداً له 
في مشروع التسوية ذلك املشروع الذي ينظر نظرة 
تشاؤمية للعالقات بن املكونات وان هنالك فراقاً بن 
هذه املكونات الس��باب عديدة وهذه نظرة قد تكون 
صحيح��ة الى حد ما ولكننا يجب ان نعتمد النظرة 
التفاؤلية كم��ا اوضحها رئيس الوزراء وان اخلش��ية 
واخل��وف بعد ط��رد داعش من نينوى ال مس��اغ له وال 

مبرر ميكن ان يقوم في هذه احملافظة الكرمية.
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مهند النابلسي  

يلخ��ص الروائ��ي ربي��ع جابر ف��ي روايته 
‘أمري��كا’ وم��ن خ��ال 430 صفحة و126 
فصا، قص��ة حي��اة مرتا حداد الش��ابة 
الفقي��رة اجلميلة، الت��ي هاجرت ألمريكا 
من جبل لبنان ف��ي بدايات القرن املاضي 

بحثا عن زوجها.
ويستعرض خال روايته الشيقة األحداث 
واملغامرات الت��ي واجهتها برباطة جأش، 
والتي ص��ورت بدق��ة وتفصي��ل، املعاناة 
الشخصية أمام خضم تأثيرات وتداعيات 
احلربني العامليتني ووباء االنفلونزا واألزمة 
االقتصادية العاملية في العام 1929 كما 
تناول بالتفصيل التس��جيلي التطورات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة وتأثيرات ذلك 
عل��ى املهاجرين خ��ال العقدي��ن الثاني 

والثالث من القرن العشرين.
ما أدهش��ني في هذه الرواي��ة امللحمية 
الطويل��ة طريقة الس��رد الش��يقة، غير 
اململة، التي تعتمد على اجلمل والفصول 
القصي��رة التي ال تتج��اوز في معظمها 
الثاث او األربع صفحات، ومن ثم تقسيم 
الرواي��ة ألربع��ة أج��زاء. الرواي��ة ممتع��ة 
وتدخل��ك ال��ى احل��دث بواقعي��ة وضمن 
منط وصف��ي ينبض باحلياة، وتش��به حلد 
بعيد اسلوب هيمنغواي وطريقة وصفه 
املذهلة، كما أنه يعتمد اسلوب التصوير 
الس��ينمائي من حيث متكن الكاتب من 
اض��اءة األح��داث والتفاصي��ل واالحاطة 

بالتفاصيل في سيناريو مترابط.
والكاتب ال يلجأ للتنميق والفذلكة، وامنا 
للتعابير املباشرة املؤثرة، مستخدما في 
أحيان كثي��رة تعابير عامية واصطاحات 
امريكي��ة دارجة، بغ��رض ادخ��ال القارئ 
داخل األح��داث وكأن��ه يصي��غ التعابير 
الثاثي  التصوي��ر  مس��تخدما اس��لوب 
اجملسم )الدارج حاليا في االفام(، فعندما 
يتحدث عن ش��جرة التني العائلية يقول: 
غط��وا أغصانها ببطاني��ات الصوف، فا 
يتمكن اجلراد من أكلها! ثم يقول في أحد 
فصول ‘جو حداد )الثاثة( مصورا حلظات 
ما بعد امل��وت: كانت هذه اللحظة أغرب 
ما عرفه في حياته: ش��عر بأنه يخرج من 
جس��مه ويطفو فوق األس��رة. ينظر الى 
الوجوه ويتعرف اليها… مع أن معظمهم 
ني��ام! ثم يص��ور ببراعة مش��اهد احلرب 
الكوني��ة االولى: واخرجت من حتت األرض 
جثثا متعفنة…. وبينما يقطع املروج ويرى 
الرصاص ويحصد السنابل والرؤوس شعر 

بأنه ال يقهر! ثم يتس��اءل عن ‘االنفلونزا 
االس��بانية’: ملاذا ط��رد هذا الوب��اء خارج 
الذاك��رة البش��رية، على الرغ��م من أنه 
حصد املايني! ثم يص��ف احلياة الغريبة 
جلندي س��وري � أمريكي: كلما أرس��لونا 
ال��ى معركة انتهت قبل أن نصل، لم يؤذ 
حت��ى يده ألن احلرب قررت أن متر جنبه من 

دون أن تلمسه.
حدث��ني  س��ينمائية  بطريق��ة  ويص��ور 
مهمني، أولهم��ا تداعيات احلرب الكونية 
الثاني��ة: غواصات اخ��رى اختفت عقدين 
م��ن الزمن ف��ي الدائرة القطبي��ة، وعند 
اندالع احلرب العاملي��ة الثانية ظهرت من 
جدي��د صدئة وش��به معطل��ة في بحر 
الش��مال، يقودها بحارة ابيض شعرهم 
وتخ��ت عظامهم في س��نوات االختباء! 
ومن ثم ينتقل بنف��س الكاميرا الروائية 
واصف��ا تداعيات االنهي��ار املالي املفاجئ 
في ‘وول س��تريت’ )في الع��ام 1929(: لم 
يرم أحد حجارة على املصرف. الناس داروا 

دائخني حول االب��واب املغلقة ثم تبعثروا 
حتت املطر احلزين.

ويتحدث عن ومضات التواصل البش��ري: 
وص��ل الصوت اليه آتيا م��ن مجرة اخرى 
وافقه��ا الرأي وه��و يبحث ف��ي عينيها 
ع��ن أثر من ش��عاع قدمي. وخي��ل اليه انه 
يرى ش��يئا. في اللحظة التالية اظلمت 
نظرتها وغاب عنه كل أمل! وعن الشوق 
واحلنني للعائل��ة يقول بباغ��ة مجازية: 
تراصت العائل��ة، تداخل��ت احلجارة مثل 
حائ��ط ال��دك نس��جوا اخلي��وط املتينة 
وتعلقوا هكذا فوق النسيج املتني: كانت 
الهاوية حت��ت أقدامهم عل��ى الدوام، لن 
تذه��ب الهاوية الس��وداء الفاغرة الفم.. 
لكنهم في األعلى، على النس��يج املتني، 
بنوا حياة جديدة. لم يكن بيت عنكبوت

ويصف حاالت االس��ترخاء ما بني خضم 
األح��داث املتوات��رة: كان اله��واء يداعب 
وجهها ورائحة امللح والطحالب البحرية 
تنسيها العالم الواقعي! ثم ينهي روايته 

بطريقة مجازي��ة وكأن��ه ال يريد لبطلة 
الرواية أن متوت: هكذا اريد أن اتركها، في 
احلديقة التي زرعتها تفاحا في ‘باسدينا’، 

تسمع خرير املياه وحتيا الى األبد
تكم��ن أح��د مزاي��ا جاذبية ه��ذه الرواية 
ف��ي االختي��ار املوف��ق واملعب��ر لعناوي��ن 
الفصول، س��واء بالعربي��ة أو االنكليزية 
مث��ل: ‘ن��اس الطري��ق وس��برينغ فال��ي 
وجزدان احلرير واخرج��وا موتاكم أو احلياة 
الغريبة جلن��دي س��وري � أمريكي…الخ’، 
وفي التتابع املتسلس��ل لألحداث وكأنه 
بن��ى ‘خارطة طري��ق’ لروايت��ه دمج فيها 
األح��داث الش��خصية ألبط��ال الرواي��ة 
مع الس��ياق التاريخي ألمري��كا واحلربني 
الكونيتني ووباء االنفلون��زا وانهيار الوول 
س��تريت، وقد ضم��ن الرواي��ة جملة من 
املعلومات التاريخية القيمة التي تخص 
اجلالية الس��ورية حتديدا، منها األس��باب 
التي دعت لنمو عدد الس��وريني املغتربني 
ال��ى خمس��ة آالف، وذل��ك عندما رفعت 

مصانع فورد االجور، واش��تباك السوريني 
بالس��كاكني في مانهاتن الس��فلى في 
العام 1945 بس��بب خافات وانقسامات 
ديني��ة ومناطقية، كذلك فه��و يفاجئنا 
في الفص��ل 74 مبعلومة تتعلق بكيفية 
جن��اح الس��وريني باحلص��ول أخي��را على 
اجلنسية األمريكية في العام 1915 على 
الرغم من قناعة الرئيس ويلس��ون الذي 
كان يعتبر السوريني عرقا أصفر صينيا. 

متكن ربيع جابر خال روايته أن يقود القراء 
في رحلة روائية ممتعة حافلة بالش��غف 
والس��رد التلقائ��ي مس��تنطقا التاريخ، 
ساردا بجمل رشيقة الوقائع والتفاصيل 
اليومي��ة، مث��ل تناوله ألحداث انتش��ار 
االنفلونزا االسبانية وحاالت التعامل مع 
جثث املوتى )الفص��ول املعنونة: اخرجوا 
موتاكم(، وكذلك وصفه الدقيق للحالة 
الس��ائدة بع��د انحس��ار الوب��اء وانتهاء 

احلروب.
لقد اس��تطاع مبهارة أن يس��لط األضواء 
على مصائر أبطال��ه وعبث األقدار بهم، 
واعتقد أنه استند لكم كبير من األبحاث 
والرواي��ات والوثائق الصحافية واملذكرات 
الش��خصية، مم��ا أعطى لروايته نفس��ا 
تسجيليا شيقا، وحولها لنموذج ‘عملي’ 
يحتذى في كيفية كتابة الروايات اجلميلة 
املمتعة. أخيرا تكمن املفارقة املدهش��ة 
ف��ي أنه عل��ى الرغم من براع��ة الوصف 
ودق��ة االمل��ام بالتفاصي��ل، اال أن الكاتب 
الش��اب لم يزر أمريكا ولو مرة واحدة في 
حياته، وهذا مؤشر على ‘النبوغ الروائي’، 
خاصة اذا ما علمنا أن اولى رواياته صدرت 
في العام 1992.‘س��يد العتمة’ التي نال 

عليها جائزة الناقد للرواية.

*رواية ربيع جابر »أميركا« تبادل األماكن 
وتبدلها في قصة الهجرة واالغتراب

ترحل الش��ابة الريفية مرتا من قريتها 
اللبنانية إلى نيوي��ورك، وعندما تلمح 
متثال احلرية املنتصب على األطلس��ي، 
تخال��ه الع��ذراء مرمي، فتمت��م صالتها 
الدهش��ة  تصب��ح  وهك��ذا  اخلائف��ة. 
والغفل��ة املقولة األولى ف��ي رواية ربيع 
جابر اجلدي��دة » أمي��ركا » الصادرة عن 

املركز الثقافي العربي ودار اآلداب معاً.
وعلى أس��اس مس��ردوات هذه املقولة، 
يب��دأ ال��راوي رحلت��ه مبح��راً ف��ي زمن 
الهج��رة اجلبلية اللبناني��ة إلى أميركا 
مطلع القرن العش��رين إلى منتصفه، 
يوم غدت تقاليد تلك الهجرة راس��خة 

على امتداد عقود طويلة سبقتها.

رواية أميركا وعذابات المهاجرين األوائل

ثم��ة إش��كالية قائم��ة في بني��ة اجملتم��ع ، إزاء األحداث 
الكب��رى التي م��ر بها الع��راق ، خاصة بعد ع��ام 2003 ، 
حيث تعرض اجملتمع إلى تفكيك بنيته القدمية ، املتمثلة 
مبجموعة القيم والعادات املتوارثة ،باإلضافة إلى انه أصا 
مثقل مبجموعة من األحداث السابقة ، كاحلصار واحلرب ، 
أدت  كلها إلى تعميق التغير في االش��خاص ،  سواء كان 
على مس��توى السلوك أو املمارسة أو احملافظة على قيم 
األصيلة ، التي س��عت األجيال الس��ابقة إلى ترسيخها 

عمقا في بنية اجملتمع .
دخ��ول اجملتم��ع  إلى مرحلة جديدة  ، بع��د عام 2003، لم 
تتض��ح مامحها بع��د ، بيد أنه��ا تعاني بالض��رورة من 
تداخل املس��ارات مع بعضها البعض ، من دراية أو الرغبة 
في فرز املس��ارات وتش��ذيبها باجتاه بلورتها وطرح احللول 
لها ، منها عملية التثقيف وارتداد التعليم بش��كل عام  
وانحداره بعيدا عن الغاية املرجوة منه ، التحول في البناء 
النفس��ي واجلس��دي للش��باب ، ضمن عملية التوعية ، 
ودخول اجملتمع في مرحلة ، هي  نوع من الضياع والتشتت 
، حيث يغي��ب  املنهج التعليمي املرتبط بحاجة اجملتمع ، 
كذل��ك تغيب الثقافة وتس��يد اجلهل  ، بش��كل متعمد 
في بعض أنش��طة الدولة أو مؤسس��ات السلطة ، هذا 
التعمد مرتبط بالضرورة في  طبيعة الشخصيات  التي 
تقود البلد وتضع  إس��تراتيجية الدولة في عملية  أعادة 

بناء الوطن واملواطن .
تراف��ق مع ه��ذا التغيير انفت��اح اجملتمع عل��ى املنظومة 
اإلعامية  وتعدد وسائل املعرفة ، املتمثلة في الفضائيات  
والش��بكة العنكبوتية ، مبختلف وسائطها ، وما أكثرها 
وأس��هلها في التداول والدخول في العوالم الس��احرة ، 
من دون تس��ليح معرفي مس��بق ، مما أس��يء من طريقة 
اس��تعمال املعلومة املتوفرة وانحرافها باجتاه التسطيح  
واالبت��ذال والرخيص ، الذي يغوي احلواس بس��هولة ، ، مما 
أدى كصي��رورة حتمية إلى تراجع املوروث ألقيمي  وإحال 
البدائل املتاحة ، مما قاد إلى سيادة املعلومة اجلاهزة ، بدال 
من البحث في مصادر املعرف��ة ، باإلضافة إلى التحوالت 
في طبيعة اجملتمع وبالذات تغير املنظومة األخاقية أوال 

واالنحال االجتماعي ثانيا .
لقد كان الكتاب ومازال مصدرا أساسيا في نقل املعارف 
، م��ا ب��ني األجيال أو ما ب��ني األمم ،  إذ  به  تت��وارث الثقافة 
ويتبؤ الفكر املكانة العالية إزاء السلوكيات ، بيد أن هذا 
الكتاب ، وبالتالي مص��ادر املعرفة ، قد تراجعت ، مخلية 

الطريق أمام البضاعة اجلاهزة .
أن تعط��ش الش��باب إلى الق��راءة قد مت أماه بواس��طة 
وس��ائل االتص��االت الس��ريعة ، باإلضافة  إل��ى أن هؤالء 
الشباب هم ، بس��بب الظروف االجتماعية \ السياسية 
، لم يش��كلوا بعدا في بني��ة مجتمع حديث مؤثرا ، على 
مستوى التغير الذي يلبي حاجاتهم اليومية أو املعرفية 
، لعل اقلها في هذه املرحلة ، وجود مجتمع مدني ، يقود 

مسار املتغيرات في طبيعة اجملتمع والناس .

العزوف عن القراءة 
حميد الربيعي

إيحاء الصورة اليومية.. وطاقتها التعبيرية 
خضير الزيدي

املصوري��ن  م��ن  األول  الرعي��ل  ش��كل 
الداغس��تاني  ،أمثال مراد  الفوتوغرافي��ني 
،واحم��د القباني، وحازم باك وآخرين حملوا 
على عاتقهم اجناز فن فوتوغرافي بصياغة 
ورؤية جمالية تثير في املشاهد حساسية 
التأثير. شكل ذلك الرعيل مع اجليل الاحق 
أهمي��ة كبيرة في عوالم الصورة الواقعية 
م��ن حيث توظي��ف احمللي��ة العراقية ،وقاد 
ه��ذا األم��ر إل��ى والدة جي��ل فن��ي يلتقط 
بحساسية الكاميرا احلديثة، ما يجول في 
خاطرة من التقاط لصورة تتس��م بالذكاء 
والتعبي��ر ،واح��د من بني أولئ��ك املصورين 
الفن��ان حس��ني املليج��ي إذ تتصف اغلب 
األعم��ال التصويري��ة له بأنها اس��تباقية، 
ويعود مرد استباقها لسببني اولهما أنها ) 

حلظوي��ة ( وثانيهما إنها تركز على لقطة 
من ش��أنها أن تذكرن��ا بوقائ��ع مصيرية 
وحياة مش��تركة ،ومن ب��ني األعمال التي 
اس��تهوتنا م��ا عم��د لتوثيقه ف��ي زمن 
االحتال األمريكي وطبيعة حتركاتهم وما 
خلفوه  .ولعل احتفاءنا بهذا الفنان يأخذ 
مجاله من زوايا عدة منها أن عدسته لم 
ت��زل تراقب املش��هد احلياتي حتى في أوج 
حلظة يأسنا من وجودنا فماذا يريد من كل 
هذه املتاع��ب؟ تبدو حرف��ة التصوير عند 
هذا الفنان وكأنها وظيفة تكميلية يريد 
بها اكتس��اب هويته كانس��ان ال يكفيه 
م��ن الوقت إال التركي��ز على حلظة يترتب 
عليها العدم من الوجود وغالبا ما ترافقه 
حلظات للزمن مراهنة  على الغاية وتأكيد 
النج��اح لينته��ي كل م��ن ي��رى أعماله 
الفوتوغرافية بنظرة فاتنة مبينا  الوجود 
احلياتي  وانكس��ارات ملتقطة من العدم 

وبإجن��ازه هذا يك��ون  املليجي قد أس��س 
لص��ورة مفتوحة على بعدي��ن اختارهما 
وهو مسكون مبساحة واسعة من التأمل 
وقدم لنا مواضيع ذات طابع غرائبي بعض 
الش��يء وهذا م��ا يجعل املتلق��ي يتقبل 
منجزه كرسالة إنس��انية وجمالية لكن 
يبقى س��ؤالنا مطروح م��ا الغاية من كل 
هذه املصاعب ؟ يكش��ف س��ياق الصورة 
الفني��ة والفوتوغرافي��ة للفن��ان عن قدر 
واس��ع من س��عة املغاي��رة والرؤي��ة فهو 
يح��اول جاه��دا أن يت��رك ملس��ة تعبيرية 
له��ا مرجعيته��ا التاريخي��ة ف��ي ذاكرة 
املكان والزمان وبنفس الوقت متتلك داللة 
إيحائية كونه يعالج وضمن رؤية واقعية 
حياة يومي��ة تختلف ع��ن املتخيل واملراد 
تغي��ره وباختاف هذه الرؤي��ة التصويرية 
تك��ون أعماله ذات جن��س تذكيري وليس 
متثيلي وفي مثل هذه احلالة تنمو الصورة 

كأية أعشاب س��ريعة النمو تطفو على 
اليابسة  حتى أن رؤية اجلثة في واحدة من 
أعمال��ه التصويرية تبدو وكأنها الش��يء 
مطروح��ة عل��ى األرض وكأنه��ا مح��ض 
صدف��ة مل��وت مجاني  يتخبطن��ا جميعا 
دون معرف��ة العناوي��ن ومدى اس��تجابة 
قدرتن��ا لضم��ه إيانا.ما اعتق��ده أن قدرا 
واسعا من التأمل في اليومي لطاملا رافق 
ه��ذا الفنان وتطويع الص��ورة حلم يراوده 
أما ع��ن مخيلته فيصع��ب اإلحاطة بها 
النفتاحه��ا على س��عة اس��تدالل وقدرة 
الس��تحضار املعنى املس��بق لهذا تبقى 
عدسته عصية على التعريف أو اإلمساك 
بأسرارها ووحداتها التعبيرية وكلما متت 
لن��ا معاينة أولي��ة كلما اتس��عت أبعاد 
الصورة فهي عل��ى األغلب ميالة للعمق 
والعفوي��ة والن��وع األكثر تذكي��را باأللم 

والذكريات.

قراءة عبور

كتابة

غالف الرواية

الروائي ربيع جابر
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رؤية

سالم مكي
املهرجان��ات الش��عرية واألدبية، ت��كاد ان تك��ون املظهر الوحيد 
للثقاف��ة العراقية، عدا بعض الفعالي��ات التي تقوم بها جهات 
وأفراد ال يحس��بون على جهة معينة. املؤسسة الثقافية، حتاول 
ان تؤم��ن اكبر عدد من املهرجانات الش��عرية ومنتديات القصة 
والرواي��ة، والنقد، كما تس��عى الى اس��تحداث جوائز للش��عر 
وجوائز للس��رد، وه��و مطلب غالبي��ة املثقفني، الذي��ن يرون في 
املهرجان الش��عري، متنفس��ا لهم، وفرصة نادرة لكسر الروتني 
الذين يعيش��ونه، والتحرر من قيود البيت، لذلك، نقرأ عقب كل 
مهرجان مش��ادات كامية عبر مواق��ع التواصل االجتماعي بني 

شعراء لم تتم دعوتهم وبني املسؤولني عن تلك الدعوات. 
كذلك نس��مع بع��د اعان نتائ��ج اغلب اجلوائز اصواتا تش��كك 
بنزاه��ة اللجنة املكلفة بدراس��ة النص��وص وتقييمها، لدرجة 
التخوي��ن واالتهام باالنحياز على ش��اعر على حس��اب آخر. وفي 
النهاية نحصل على نتيجة مفادها: ان الفعاليات الثقافية في 
اغلبها، لن تولد س��وى التنافر والكراهية بني فئات من املثقفني 

واألدباء. كما ان نتائجها، آنية، تنتهي مبجرد انتهائها. 
املهرجانات واجلوائز، هما ابرز فعاليتني ثقافيتني، تس��عى اليهما 
املؤسس��ة الثقافية واملثقف على السواء، وال ندري: هل ثمة داع 
وض��رورة لهما؟ هل حتي��ا الثقافة باجلوائ��ز واملهرجانات؟ لم نقرأ 
اال نادرا مثقفا طالب بإلغاء املهرجانات وتدوير األموال اخملصصة 
له��ا لطباع��ة كتب األدباء الذي��ن ال ميلكون الق��درة املادية على 

الطباعة. 
لم نس��مع مطالب��ة أحدهم بض��رورة حتويل ام��وال اجلوائز الى 
صندوق خ��اص لع��اج االدباء املرض��ى الذين ال يقدرون بس��بب 
ظروفهم املادية على العاج. مثقفون كثر، ماتوا بسبب فقرهم، 
وعدم قدرتهم على ش��راء األدوية، واملثقف ال يقم بأي دور س��وى 
مناش��دات ومطالب��ات عبر فض��اء التواص��ل االجتماعي. ومن 
جانب آخر جن��ده يطالب مبهرجان وجائزة وحف��ل ثقافي ودعوات 
لكتاب عرب وأجان��ب، دون ان يطالب يوما بحلول جوهرية، تنظر 

للمستقبل، وتساهم بتحسني واقع الثقافة واملثقف.
 املهرجان��ات الش��عرية واجلوائ��ز، مهمة لك��ن ارواح األدباء اكثر 
أهمية، طباعة نتاجاتهم والعناية مبنجزاتهم أكثر اهمية. وضع 
اخلطط املس��تقبلية التي تنهض بالثقافة أكثر أهمية. العناية 

باملثقف اكثر اهمية من العناية بالثقافة. 
يحتاج املثقف الى تش��ريعات ثقافية، تؤس��س لعمله وتدعمه 
قانوني��ا وثقافي��ا، ملواجهة التحدي��ات التي يس��تدعيها عمله 
الثقافي واالجتماعي. تشريعات تلزم احلكومة بأن توفر للمثقف 
ما يعينه عل��ى عمله، وتهت��م باملثقفني بوصفهم الش��ريحة 

األهم التي متثل الواجهة احلضارية للبلد. 
وه��ذا األمر يتطل��ب جه��ودا غير طبيعي��ة، يقوم به��ا املثقف 
بنفسه، او بواسطة املؤسس��ة الثقافية التي ينتمي اليها. اما 
االكتفاء باملطالبة باملهرجانات واجلوائز واملنح املالية وغيرها من 
األم��ور اآلنية فهي ال ت��ؤدي اال لبقاء الثقافة واملثقف على نفس 

احلال.

مهرجانات وجوائز
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ريال زيدان من ذهب
أربع��ون مباراة متتالية دون خس��ارة في كل البطوالت 
تدخل )امليرينغي( التاريخ من أوسع ابوابه وتكسر رقم 
غرميه الل��دود )البلوغران��ا الكاتلوني( وتكتب س��طور 
جدي��دة م��ن االمج��اد والتألق لن��اد عريق )م��أ الدنيا 
وش��غل الناس( وه��ذه املرة مع مدرب قلي��ل اخلبرة مع 
الفرق الكبيرة اعتمد على اس��مه األسطوري ليسيرا 
معاً بدرب التألق واالبداع. الفرنس��ي )زين الدين زيدان( 
اجلزائري األصل اثار الكثير من اجلدل في بداية مشواره 
مع امللكي وانقسم محبوه الى مناصر مؤمن بنجاحه 
مع الفريق وإخر مش��كك بقدراته حت��ت مقولة )ليس 
كل العب كبير يصبح مدرباً كبير( مستنداً على وقائع 
وأدل��ة دامغة يقف في مقدمته��ا االرجنتيني اخلرافي 

)دييغو ارماندو مارادونا( وغيره الكثيرون.
لك��ن زيدان قب��ل التح��دي وذرع رقعة عال��م التدريب 
الضيق��ة بفس��يح خطواته ليزرع في نفوس عش��اق 
امللكي املهاب��ة واالكبار، وكاملارد يقف )الريال( في املدة 
احلالية وحيداً في الص��دارة بأفضل هجوم وأقل الفرق 
اس��تقباالً لالهداف خارج ملعبها في الليغا خمس��ة 

أهداف فقط في سبع مباريات.
ارق��ام )زي��زو( واجنازات��ه مع كبي��ر مدريد ف��ي اقل من 
موس��مني  جعلته منافساً شرس��اً على لقب افضل 
مدرب في العالم مع فرناندو س��انتوس مدرب املنتخب 
البرتغالي وكالوديو رانييري )صاحب اللقب( مدرب نادي 

ليستر سيتي االنكليزي.
والنبال��غ اذا قلن��ا زين الدين زيدان نفس��ه لم يتوقع ان 
مناقب��ه التدريبي��ة س��تبلغ أقص��ى غايتها ف��ي ريال 

مدريد.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد - الصباح الجديد:
زارت اللجنه التحقيقة التي ش��كلتها وزارة الشباب 
والرياض��ة ن��ادي املين��اء الرياض��ي، وباش��رت اللجنة 

اعمالها بالتحقيق االداري في ملف النادي.
وقال مدير قس��م االندية في وزارة الش��باب والرياضة 
ورئي��س اللجنة نش��أت عزيز ان الوزارة ش��كلت جلنة 
حتقيقة وذلك عل��ى ضوء مخاطب��ة اللجنة االوملبية 
واستنادا لكتاب املفتش العام لوزارة النقل حول ملف 
ن��ادي املين��اء، واضاف عزي��ز انه نظرا لوثيق��ة التعاون 
املش��تركة بني ال��وزارة واللجنة االوملبي��ة التي خولت 

ممثلها فضال عن ممثل الوزارة القانوني. 

»مشتركة الشباب 
واألولمبية« تزور الميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعتمد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
إقامة مباراة السعودية والعراق في 
إطار تصفيات آسيا املؤهلة لكأس 
العال��م 2018 عل��ى ملعب مدينة 
امللك عب��داهلل الرياضية »اجلوهرة 

املشعة«.
وج��اء قرار االحت��اد اآلس��يوي لكرة 
الق��دم، تنفي��ًذا لق��رار محكم��ة 
التحكيم الرياضي الدولية »كاس«، 
التي قضت في وقت سابق بأحقية 
الس��عودية في اس��تضافة املباراة 

على أرضها.
ويلتقي منتخب السعودية، نظيره 
العراق��ي ي��وم الثالث��اء املوافق 28 
آذار املقب��ل، في مباراة اإلياب ضمن 
 ،2018 املؤهلة ملونديال  التصفيات 
علم��ا ب��أن لق��اء الذه��اب انتهى 
الس��عودي،  األخض��ر  ملصلح��ة 
نواف  الس��عودية  وس��جل هدفي 
ف��ي  ج��زاء  ركلت��ي  م��ن  العاب��د 
الدقيقتني 81، 88 فيما كان العراق 
هو الب��ادئ بالتس��جيل عن طريق 
مهند عب��د الرحيم ف��ي الدقيقة 
18، وكان املنتخ��ب العراق��ي ق��د 
رف��ض اللعب ف��ي الرياض أس��وة 
برفض لع��ب املنتخب الس��عودي 
مباراة الذه��اب على ملعب اختاره 
أن  يذك��ر  العراق��ي..  املنتخ��ب 
املنتخ��ب العراقي يلع��ب مبارياته 

خارج العراق، ألسباب أمنية.
ه��ذا ويحت��ل املنتخب الس��عودي 
صدارة اجملموعة الثصانية في جولة 
احلسم وله 10 نقاط، متقدما ًعلى 
الياب��ان بفارق األه��داف، فيما يأتي 
املنتخب األس��ترالي باملركز الثالث 
وله 9 نقاط، متفوقاً على اإلمارات 
رابع��ة اجملموع��ة بف��ارق األهداف، 
ويق��ف الع��راق خام��س الالئح��ة 
بثالث نقاط، ولتايالند نقطة واحدة 

باملركز السادس االخيرة.
إلى ذل��ك، اس��فرت مباريات أمس 

التي اقيمت امس، عن تعادل القوة 
اجلوي��ة والكرخ س��لبا ف��ي ملعب 
الش��عب، وفي مب��اراة ثانية تعادل 
بالنتيجة  ونف��ط ميس��ان  كربالء 
ذانه��ا في املباراة الت��ي اقيمت في 
ملعب األول حلس��اب اجلولة ال� 18 
م��ن املرحل��ة االولى ل��دوري الكرة 
املمتاز، وتس��تكمل الي��وم االثنني 
املباري��ات، باج��راء 3 مباريات حيث 
س��يكون ملع��ب ج��ذع النخل��ة 
مس��رحاً للق��اء نف��ط اجلنوب مع 
ضيفه النفط. ويحل فريق البحري 
ضيفاًء على منافس��ه امانة بغداد 
ويقتاب��ل فري��ق املين��اء منافس��ه 

الطلبة على ملعب االول.
وتختت��م مباري��ات اجلول��ة باقامة 
مباراتني غ��ٍد الثالثاء بلقاء النجف 
والش��رطة عل��ى ملع��ب كرب��الء 

الدول��ي وفريق��ا احلس��ني ونف��ط 
الوس��ط على ملع��ب االول  فيما 
س��يكون فري��ق الس��ماوة بحالة 

انتظار بسبب انسحاب اربيل.
ال��ى ذلك، أرجع م��درب نادي احلدود 
ع��ادل نعم��ة، خس��ارة فريقه اول 
أم��س من ال��زوراء 0-1، إل��ى غياب 
قلبي الدفاع، وضع��ف البدالء في 

مراقبة الكرات الثابتة.
وقال نعمة في تصريحات صحفية، 
إن غياب قلب الدف��اع عباس فاخر 
بس��بب عقوب��ة اإليق��اف وإصابة 
قلب الدفاع اآلخر احملترف النيجيري 
لورين��س ف��ي الدقائ��ق األولى من 
املب��اراة، أث��ر كثي��را عل��ى الفريق، 
الفًتا إل��ى أن البدالء لم يوفقوا في 
ضب��ط األدوار ف��ي احل��االت الثابتة 
التي منحت ال��زوراء األفضلية في 

الدقيقة 85.
وناش��د مدرب احل��دود، احل��كام أن 
يتحل��وا برباطة اجلأش في املباريات 
التي طرفها فريق جماهيري وعدم 
الوق��وع باخلط��أ نتيج��ة ضغ��ط 
اجلماهير، منوها بأن احلكم احتسب 
أكثر م��ن ركلة حرة غي��ر مبررة مما 
تس��ببت احداه��ا بهدف لل��زوراء.

وأب��دى نعم��ة، قناعته باملس��توى 
الذي قدمه العبي��ه واصفا أدائهم 
بالرجول��ي، وأنهم جنحوا في إحراج 
فري��ق الزوراء حام��ل اللقب.. يذكر 
أن ال��زوراء تغلب على احلدود بهدف 
واح��د ج��اء بتوقيع الواف��د اجلديد 

الدولي السابق مصطفى كرمي.
من جانب اخر دخ��ل العب الطلبة 
س��تار ياسني في س��باق مع الزمن 
من أجل استعادة جاهزيته واللحاق 

مبباراة امليناء التي س��تقام يوم غٍد 
الثالثاء ف��ي ملعب ج��ذع النخلة 
بالبص��رة.. وق��ال املعال��ج الطبي 
للفريق صالح مهدي في تصريحات 
صحفية إن الالعب س��تار ياس��ني 
استعاد عافيته واستكمل مرحلة 
التأهيل بعد اإلصابة التي حلقت به 
في التدريبات وأبعدته عن املباراتني 
املاضيتني.. وأش��ار إل��ى أن جاهزية 
ياسني جيدة ومس��ألة مشاركته 
في مباراة الثالثاء أمام امليناء تعود 
إلى اجله��از الفني مؤكدا أن بعض 
الالعبني يعانون من إصابات مزمنة 

تتكرر أثناء املوسم الواحد.
وأوض��ح أنه يب��ذل جه��ودا كبيرة 
م��ن أجل تأهي��ل جمي��ع الالعبني 
املصاب��ني ليكونوا م��ع الفريق في 
املرحل��ة الثانية من الدوري.يش��ار 

إلى أن الطلبة يش��ارك النفط في 
ص��دارة الترتي��ب ل��كل منهما 30 
نقط��ة، إال أن ف��ارق األهداف يضع 

النفط بالصدارة.
وتعاق��دت الهيئ��ة اإلداري��ة لنادي 
الطلبة، مع الالعب��ني صباح كرمي، 
قادًما م��ن كربالء، وكرمي دلي، العب 
أمان��ة بغداد.وقال خي��ام اخلزرجي، 
عض��و املكتب اإلعالمي للنادي ، إن 
اإلدارة تعاق��دت رس��مًيا مع صباح 
ك��رمي، وك��رمي دل��ي، ليصب��ح عدد 
الصفق��ات الش��توية 3 صفق��ات 
بع��د اس��تقطاب الع��ب النف��ط 

محمد سالم.
وأوض��ح أن اإلدارة، تس��عى لتأمني 
تأشيرة الدخول لالعب الكاميروني 
الالعب الختبارات  بوغا.وسيخضع 
انضمام��ه  قب��ل  وبدني��ة  طبي��ة 
للفري��ق بنح��و رس��مي، الفًتا إلى 
أن املفاوض��ات مازال��ت جاري��ة مع 
بعض الالعبني سيعلن عنهم حال 

االتفاق معهم بنحو رسمي.
من جه��ة اخرى، أعلن ن��ادي القوة 
اجلوي��ة، ضم محم��د جفال، العب 
أربيل الس��ابق.وقال جاسم كاطع، 
عض��و الهيئة اإلداري��ة للنادي، في 
تصريح��ات صحفية إن اإلدارة أمتت 
تعاقده��ا بنحو رس��مي، مع العب 
أربيل السابق محمد جفال، ليكون 
الصفق��ة الثاني��ة، بع��د احملت��رف 
النيجيري موسى كابيرو.. وكشف 
كاطع، عن مفاوضات جادة وصلت 
األوغن��دي  ملراح��ل متط��ورة م��ع 
ديدني��س إيجوم��ا الع��ب العه��د 
اللبناني، منوًها إلى أن املفاوضات، 
تس��ير بنح��و طي��ب، وقد حتس��م 

الصفقة، خالل اليومني املقبلني.
وأش��ار إلى أن اجلهاز الفني، بقيادة 
إلنه��اء  يس��عى  قاس��م،  باس��م 
الصفقات الشتوية بوقت قياسي، 
بإرس��ال  مطال��ب  الن��ادي  ك��ون 
قائمته لالحتاد اآلسيوي العتمادها 
في بطول��ة كأس االحت��اد التي فاز 

بنسختها املاضية.

تعادالن سلبيان.. واليوم 3 مواجهات في الجولة 18 لدوري الكرة الممتاز

»اآلسيوي« يمنح السعودية حق تضييف األسود في إياب جولة الحسم المونديالية

ليبروفيل ـ وكاالت:

ه منتخب غينيا بيس��او، لطمة قوية  وجَّ
لنظي��ره اجلابون��ي، وانتزع تع��ادالً ثميًنا 
افتت��اح بطول��ة  أم��س، ف��ي  أول   )1-1(
كأس األمم األفريقي��ة، احلادي��ة والثالث��ني 
باجلابون.ودفع املنتخب اجلابوني )الفهود(، 
ثمن استس��المه للهج��وم الغيني، في 
نهاية املباراة، واس��تقبلت شباكه هدف 
التعادل في الدقيق��ة األخيرة من املباراة 
االفتتاحية.وه��ذه هي النس��خة الثالثة 
عل��ى التوالي من البطول��ة، التي تنتهي 

فيها املباراة االفتتاحية بالتعادل.
وأحرز خوسيه لويز مينديز لوبيز )زيزينيو( 
قائد منتخب غينيا بيس��او لكرة القدم 
جائزة أفضل العب في املباراة االفتتاحية 
لبطول��ة كأس األمم األفريقي��ة احلادي��ة 
والثالث��ني بالغاب��ون.. وتع��ادل منتخ��ب 
غينيا بيس��او م��ع نظي��ره الغابوني 1-1 
في أول مش��اركة للفريق ف��ي البطولة 
القارية.وتقدم بيير إمييريك أوباميانغ جنم 
بوروس��يا دورمتوند األملاني بهدف للغابون 
ف��ي الدقيقة 52 ولكن جواري س��واريس 
أدرك التعادل لغينيا بيساو في الدقيقة 
األخي��رة م��ن املباراة.وف��از زيزينيو العب 
وس��ط ليفادياك��وس اليونان��ي باجلائزة 
بعد اجملهود الكبير الذي قدمه في مباراة 

اليوم قبل أن يصنع هدف التعادل لبالده.
أنطوني��و  خوس��يه  األس��باني  وأك��د 
للمنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  كاماتش��و، 
اجلابوني لك��رة القدم أن فرص فريقه في 
التأهل ل��دور الثمانية ببطولة كأس األمم 
اإلفريقي��ة لم تتأث��ر بالتع��ادل 1 / 1 مع 

منتخب غينيا بيساو.
وتع��ادل املنتخب��ان مس��اء الس��بت في 
ضم��ن  للبطول��ة  االفتتاحي��ة  املب��اراة 
منافس��ات اجملموعة األول��ى بالدور األول 
للبطولة املقام��ة حاليا في اجلابون.وقال 
كاماتش��و: »كان بحوزتن��ا ث��الث نق��اط 
وفقدن��ا منهم نقطت��ني، ولكننا ما زلنا 
نس��تحوذ على نفس الف��رص حتى على 
»الف��وز  تعادلنا«.وأوض��ح:  م��ن  الرغ��م 
باملب��اراة األولى في مثل ه��ذه البطوالت 
يكون في غاي��ة الصعوبة. علينا أن نركز 
ف��ي املب��اراة املقبلة. في املب��اراة املقبلة، 

يجب أن نكافح بكل ما منتلك من قوة«.
وأع��رب باس��يرو كان��دي املدي��ر الفن��ي 
ملنتخ��ب غينيا بيس��او لك��رة القدم عن 
س��عادته البالغ��ة بالتع��ادل 1 / 1 م��ع 
منتخب اجلابون ف��ي البطولة األفريقية 
احلادي��ة والثالث��ني.. وق��ال كان��دي، الذي 
ق��اد الفريق النت��زاع نقط��ة التعادل من 
أصح��اب األرض ف��ي أول مب��اراة ملنتخب 
غينيا بيس��او ف��ي تاريخ بط��والت كأس 
أفريقيا، : »نحن في غاية الس��عادة اآلن، 

أصبح لدينا احلافز على الوصول ألبعد ما 
يكون في هذه البطولة«.

وأوض��ح: »حضرنا إلى اجلابون بطموحات 
ف��ي تق��دمي بطول��ة جي��دة، ونع��ي قوة 
منافس��ينا جي��دا. التع��ادل ف��ي مباراة 
األمس منحن��ا ثقة كبيرة ستس��اعدنا 

ف��ي حتس��ني مس��توانا خ��الل املباريات 
املقبل��ة. مباراتن��ا املقبلة س��تكون في 

غاية الصعوبة«.
ال��ى ذلك، تعادلت الكاميرون مع بوركينا 
فاسو 1-1 في كأس األمم األفريقية 2017 
في كرة القدم على ملعب الصداقة في 

مدينة ليبرفيل الغابونية.و جاءت املباراة 
اس��تعراضية وغني��ة بالف��رص، وافتتح 
التس��جيل   )35( بنجام��ني موكاندج��و 
للكامي��رون حامل��ة اللقب أرب��ع مرات، 
قبل أن يعادل ايسوفو دايو )75( لبوركينا 
فاس��و وصيفة نس��خة 2013.. وش��هد 

الش��وط األول العديد من الفرص وهدفاً 
وحيداً م��ن ركلة ح��رة ملوكاندجو العب 
لوريان الفرنسي في شباك احلارس كوفي 
كواكو أمام جالية كاميرونية غفيرة في 

ليبروفيل في ظل أجواء رطبة.
لكن الكاميرون التي غاب عنها 7 العبني 
فضل��وا البقاء م��ع أنديته��م األوروبية، 
منيت ش��باكها بهدف التعادل من كرة 
رأسية لدايو قبل ربع ساعة على النهاية 
اث��ر ضربة ح��رة ح��اول ابعاده��ا احلارس 
فابري��س اوندوا.. وتبح��ث الكاميرون عن 
لقبه��ا األفريق��ي اخلامس بع��د األعوام 
1984 و1988 و2000 و2002.. أما بوركينا 
فاسو فإن أفضل نتيجة لها سابقا كانت 
بلوغ نهائ��ي 2013 أم��ام نيجيريا.. وقدم 
االحت��اد األفريقي اعتذاره »بس��بب حادثة 
تقني��ة« في نظام الص��وت أدت إلى عدم 

عزف النشيدين الوطنيني قبل املباراة.
وألق��ى البلجيك��ي هوجو ب��روس املدير 
الفن��ي للمنتخ��ب الكاميرون��ي لك��رة 
الق��دم بالل��وم ف��ي تع��ادل فريق��ه مع 
بوركينا فاس��و على غياب املهاجم الذي 
يستطيع اس��تغالل الفرص، مشيرا إلى 
أن الفريق س��يطر على املباراة ولكنه لم 

يترجم هذه السيطرة إلى أهداف.
وأوضح بروس، في تصريحاته بعد املباراة: 
»الش��يء الوحيد الذي افتقدناه في هذه 
املباراة هو املهاجم الذي يس��تطيع وضع 

الكرة داخ��ل املرمى. عندما تفش��ل في 
استغالل مثل هذه الفرص التي سنحت 
لن��ا، يك��ون م��ن الصعب علي��ك حتقيق 
الف��وز في املباريات«.. وأضاف: »س��نحت 
لنا ثالث ف��رص مؤكدة... كان من املمكن 
اس��تغاللها وحتقي��ق الف��وز ف��ي املباراة 
لنتص��در اجملموعة دون مناف��س«.. وأملح 
بروس إل��ى أن الفريق افتق��د جهود عدد 
من العبيه املؤثرين الذين اعتذروا عن عدم 

املشاركة مع الفريق في هذه البطولة.
م��ن جانبه، أكد باولو دوارتي املدير الفني 
ملنتخب بوركينا فاس��و لك��رة القدم، أن 
التع��ادل مع املنتخ��ب الكاميروني ليس 
نتيجة س��يئة في افتتاح مسيرة الفريق 
احلادي��ة  األفريقي��ة  األمم  ببطول��ة كأس 

والثالثني املقامة حاليا باجلابون.
واعترف دوارتي بأنه فوجئ بطريقة اللعب 
التي قدمها املنتخب الكاميروني )األسود 
غير املروضة( والت��ي تختلف عن طريقة 
اللعب املعت��ادة لدى منتخب الكاميرون.
الكاميرون��ي فاجأنا  »املنتخ��ب  وأوضح: 
بطريق��ة اللعب 4 / 3 / 3 فيما توقعنا أن 
يطبق طريقة اللع��ب 4 / 4 / 2«.وأضاف: 
»مهاجمو فريقي فشلوا في التعامل مع 
هذه الطريقة في الش��وط األول.ولكننا 
صححن��ا أوضاعن��ا في الش��وط الثاني. 
أعتق��د أن أداء الفري��ق سيتحس��ن في 

املباراة املقبلة«.

تقرير

غينيا بيساو تصدم الجابون بهدف قاتل.. وصراع الكاميرون وبوركينا فاسو ينتهي بالتعادل

جانب من لقاء الذهاب بني العراق والسعودية

فرحة منتخب غينيا بيساو

مفكرة الصباح الجديد

ساحل العاج ـ توجو

مالجا ـ سوسييداد

تورينو ـ ميالن

الكونجو ـ المغرب
7:00 مساًء

10:45 مساًء

10:45 مساًء

10:00 مساًء
الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

نهائيات أمم أفريقيا

بغداد ـ نعمة كاظم*
خ��الل اس��تقباله امني س��ر نادي 
املصلحة رس��ن حم��ود والكابنت 
جعفر نزار املشرف واملدرب لفريق 
)الوش��و -كونغ ف��و ( ومؤيد عبد 
املالك مسؤول العالقات اخلارجية 
تسلم مدير عام الشركة العامة 
لنق��ل املس��افرين والوف��ود التي 

تش��رف عل��ى النادي رئي��س نادي 
املصلحة عب��د أهلل لعيبي، كأس 
الفائ��ز الثان��ي الذي أح��رزه فريق 
املصلح��ة )للوش��و - كون��غ ف��و 
( ف��ي بطول��ة اجلمهوري��ة )حترير 
نينوى ( التي شارك فيها مايقارب 
م��ن  ن��ادي  وعش��رون  خمس��ه 
مختلف محافظات العراق واثنى 

لعيبي على اجله��ود التي يبذلها 
املس��ؤولني ف��ي الن��ادي متمني��ا 
لهم النجاح والتقدم لرفع اس��م 
الشركة في احملافل الرياضية وقد 
نال عدد من الالعبني واملش��اركني 

بالتكرمي.

* إعالم النادي

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
الوطنية  الباراملبية  اللجنة  ناقشت 
العراقي��ة  النش��اطات والبط��والت 
للج��ان  املال��ي  الص��رف  وضواب��ط 
الفرعية في احملافظات للعام اجلديد 

.٢٠١٧
الباراملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
العراقي��ة د. عقي��ل حميد عوده في 
كلمة القاها في االجتماع الذي عقد 
في مقر اللجنة الباراملبية وبحضور 
النائب الثاني لرئيس اللجنة د. احمد 

واالمني  العان��ي  اس��ماعيل  محمد 
الع��ام وكالة مجلي طاهر ورؤس��اء 
 .. الفرعي��ة للمحافظ��ات  اللج��ان 
ف��ال اننا ف��ي توجهنا اجلدي��د لبناء 
رياض��ة احملافظات ورفع ش��أنها في 
العام ٢٠١٧ س��نعمل على تكثيف 
اجله��ود نحو اقامة البطوالت واعداد 
الالعب��ني والتركي��ز عل��ى املتميزين 
وباع��داد واعم��ار مناس��بة من اجل 
حتقيق االجناز املطلوب ، موضحا اننا 
نحتاج الى تكات��ف اجلميع والعمل 

بشكل تضامني في جميع االلعاب 
لتحق االهداف السامية.

م��ن جانبه ركز النائب الثاني للجنة 
الباراملبي��ة  الدكتور احم��د العاني 
ان اجتم��اع  اللجنة مع املس��وؤلني 
في اللج��ان الفرعية يأت��ي من اجل 
التعرف على النشاطات والبطوالت 
التي يضمها املنهاج السنوي  للعام 
اجلدي��د وال��ذي نتطل��ع جميعا الى 
حتقيق نتائج ايجابية في املشاركات 

والبطوالت املقبلة.

النجف ـ محمد الحسني*
الدولية  التدريبية  ال��دورة  أختتمت 
لك��رة الطاول��ة L1 ف��ي محافظة 
النجف األشرف التي اقيمت للمدة 
من 7 ولغاية 11 كانون الثاني اجلاري، 
اشترك فيها 28 مدربا، حاضر فيها 
االيراني جميل لطف اهلل، خبير في 
االحتاد الدولي باللعبة، بنجاح كبير 
و ودعم كبير من قبل األحتاد الدولي 
و األحت��اد العراق��ي املرك��زي ووزي��ر 

الشباب والرياضة احلاج عبد احلسني 
عبط��ان ومحاف��ظ النج��ف ل��ؤي 
الياس��ري ورئيس مجلس محافظة 
النج��ف مجيد مصطف��ى وعميد 
كلية التريب��ة الرياضية عمار مكي 
والقنص��ل األيران��ي ف��ي محافظة 
النجف وعضو مجلس النواب علي 
الش��كري ورئيس جامع��ة الكوفة 
عقيل الكوف��ي واحلاج زهير اجلبوري 
عض��و مجل��س محافظ��ة النجف 

والدكتور حيدر فياض رئيس قس��م 
األلع��اب الفردي��ة لكلي��ة التربي��ة 
البدنية وعلوم الرياضة  وجميع من 
س��اهم  في أجناح الدورة التدريبية 
الدولي��ة الت��ي أثبت��ت للعال��م أن 
العراق بل��د األمن واألمان وقادر على 
أستقبال جميع البطوالت والدورات 

التدريبية والتحكيمية  الدولية.

 * املنسق اإلعالمي الحتاد الطاولة

»الطاولة« يقيم دورة تدريبية للمستوى األول  بغداد ـ عمر سامي* 
يستقطب مركز املوهبة الرياضية 
لك��رة القدم ف��ي وزارة الش��باب 
والرياضة عددا من الباحثني وطالب 
دراسات املاجستير والدكتوراه في 
مجال النش��اط البدني والصحي 
لليافعني ومرتادي املدارس الكروية 
م��ن الفئ��ات العمري��ة الصغيرة 

وعلى مدار السنة.
وب��ني الباحث وطالب املاجس��تير 
محم��د حم��زة حمدي وه��و احد 
حكام ال��دوري العراقي ان جتربتي 

مع امل��دارس الكروية اثبتت جناحا 
منقط��ع النظير م��ن حيث اعداد 
دراس��ة متكاملة بش��ان اللياقة 
البدنية لالعب فضال عن السلوك 
الصحي الواجب اتباعه من حيث 
مستويات ونوعية الغذاء الرياضي، 
موضح��ا اهمي��ة الدراس��ة ف��ي 
تكوين ص��ورة واضحة لالعب عن 
كيفية اج��راء التمارين الرياضية 
وفق ج��داول واوقات محددة تتيح 
تطوي��ر  نح��و  االس��تمرار  له��م 
املهارات البدني��ة لالعب واحلفاظ 

على سالمة وصحة الالعب.
وق��دم الباح��ث ع��دة محاضرات 
مهم��ة ش��ملت اكثر من عش��ر 
ونظري��ة  عملي��ة  محاض��رات 
لالعب��ني بأش��راف عمي��د كلي��ة 
التمري��ض الدكتور محمد فاضل 
بتمري��ض  واملتخص��ص  خليف��ة 
صحة اجملتمع، مؤكدا اهمية هذه 
احملاض��رات ف��ي توفي��ر املعلومات 

الكافية لالعبني.

* إعالم الشباب والرياضة 

»البارالمبية« تناقش بطوالت ونشاطات  »المصلحة« وصيفًا لكأس نينوى بالووشو
ومقترحات اللجان الفرعية لعام ٢٠١٧

»المركز الوطني« يستقطب طالب 
الدراسات العليا في المجال الرياضي



بغداد - احالم يوسف:
عدنان بريس��م مطرب عرف��ه اجلمهور 
العراقي والعرب��ي من خالل برنامج "ذه 
فويس"، حيث حاز على اعجاب اللجنة 
وقتها، واختار فيه ان يكون ضمن فريق 

الفنان عاصي احلالني.
 ق��دم خالل البرنامج عدة اغاٍن عراقية، 
قاع��دة  ل��ه  يؤس��س  ان  واس��تطاع 
جماهيرية جيدة مل��ا ميتلكه من صوت 
جميل، وامكانية عالية، جعلته يتفوق 
ببعض االغاني على اداء املطرب االصلي 
لها، التقينا بريس��م  ليحدثنا عن آخر 
اعمال��ه، وع��ن جتربته ف��ي برنامج "ذه 
فويس" وما اضافه له فنيا وجماهيريا.

علمنا انك ع��دت مؤخرا من دبي فما 
هي مشاريعك التي اجنزتها هناك؟

كان ل��دي عدة حف��الت اقمتها هناك، 
وان��ا عادة اتنقل ما ب��ني العراق، وما بني 
دب��ي واالردن، ألحيي بعض االمس��يات، 
اضاف��ة ال��ى قيامي بتس��جيل بعض 
االغني��ات في االس��توديوهات املوجودة 

هناك، ألنها تكنلوجياً افضل، وبالتالي 
فال� "كوالتي" يكون ممتازا، اذا ما قارناه 

باالستوديوهات املوجودة هنا.

وما هي االغاني التي قمت بتسجيلها 
في هذه الرحلة؟

انا احضر ألبلوم غنائي قمت بتسجيله 
هناك، ش��ارك به عدة ملحنني وشعراء 
عراقي��ني، اذك��ر منهم الش��اعر قصي 
عيس��ى، والش��اعر عل��ي الفري��داوي، 
والشاعر حيدر الساعدي، اما امللحنون 
فهم حسن فالح، وامللحن الشاب عمر 

هادي، وياسر عبد الوهاب، وغيرهم.

كيف يتم االتفاق على اقامة احلفالت 
خارج العراق وما ه��و دور مدير اعمال 

الفنان في ذلك؟
عادة ما تكون هن��اك دعوات وبالتأكيد 
فمدي��ر اعمالي له دور كبير في تنظيم 
تلك احلفالت واالتف��اق مع املعنيني في 
بعض االماكن، خاصة بعد برنامج "ذه 

فويس" حيث اصبح لي جمهور كبير.

ه��ل كنت تقيم بع��ض احلفالت قبل 
برنامج ذه فويس؟

نع��م لكني لم اكن معروف��ا، وبالتالي 
فكان االج��ر الذي احص��ل عليه رمزي، 
برغ��م ان��ي خري��ج معهد وم��ن عائلة 
فنية، ام��ا اليوم فاس��تطعت ان اثبت 

نفس��ي كمط��رب م��ن خ��الل برنامج 
ذه فوي��س، فارتف��ع اج��ري بنح��و جيد 
استطعت به ان ابدأ بتسجيل االغاني، 
وتسجيل بعض منها بطريقة الفيديو 
كلي��ب ألني اليوم محتاج للتواصل مع 
اجلمهور، فالفنان يحتاج الى تس��ويق، 
ودعم م��ادي، وال يكفي ان امتلك صوتا 

جمي��ال، او حس��ا فني��ا، او ثقافة فنية 
ك��ي يعرفن��ي اجلمه��ور، فنح��ن اليوم 
نعيش ثقافة الص��ورة والصوت وليس 

العكس.

موضوع تس��جيل الكلي��ب وعرضه 
عل��ى الفضائيات كيف يت��م االتفاق 

عليه؟
انا كفنان شاب اقوم بتسجيل االغنية، 
واعطيها لبعض القن��وات الفضائية، 
ولنأخذ مثاال عن قناة روتانا الفضائية، 
اق��وم باعطائهم مبلغ��ا معينا واتفق 
معهم على ع��رض االغنية يوميا ثالث 
او اربع مرات حس��ب ما اريده انا، وخالل 
ش��هر فيت��م االتف��اق على دف��ع مبلغ 

معني لعرضها حسب العقد. 

كيف ه��ي عالقتك مع الفنان عاصي 
احلالن��ي ونح��ن كن��ا نش��هد عل��ى 

اعجابه الشديد بصوتك؟
عاص��ي احلالن��ي م��ن اجم��ل الفنانني 
ش��كال وروحا، فال مير اسبوع اال ويتصل 

بي ليطمئ��ن علي، وف��ي كل زيارة الى 
لبنان يصر على ان اقيم في بيته، برغم 
ان��ي احيانا اش��عر باحلرج واخب��ره اني 
قم��ت باحلجز ف��ي فندق مع��ني، لكنه 
يرف��ض ويقول "انت لدي��ك اخ اكبر في 
لبن��ان فكيف لي ان اقبل ان يبيت اخي 
االصغ��ر في فندق وبيت��ي موجود"؟ انه 
انس��ان كبير قبل ان يك��ون فنانا، لديه 
طيبة قلب وروح شفافة الى حد كبير، 
ومحبة اجلمهور العراقي له التي كبرت 
وتضاعف��ت بع��د برنام��ج "ذه فويس" 

يستحقها جدا.

حتية مني وم��ن كل العراقيني للفنان 
الكبي��ر عاص��ي احلالن��ي، ولنخت��م 
باخر اغنية قمت بتس��جيلها فيديو 

كليب؟
اغنية بعنوان "يعني ش��لون" للشاعر 
حي��در الس��اعدي واالحلان لياس��ر عبد 
الوه��اب، وقام بالتصوي��ر محب الراوي، 
وان شاء اهلل س��ترى النور قريبا، وامتنى 

ان تلقى صدى طيبا لدى اجلمهور.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

بع��د اغتراب وانقطاع عّما يحيط بن��ا من حتوالت وتصدعات 
ش��هدها العالم في العقود اخلمس��ة األخي��رة )منذ نهاية 
س��بعينيات القرن املنص��رم( حتى زوال س��لطة "جمهورية 
اخلوف" وجد س��كان ه��ذا الوطن املنكوب أنفس��هم وجها 
لوج��ه وذلك احللم الذي انتظروه طوي��الً )احلرية(، غير أن ذلك 
اللق��اء لم يحقق ما رس��موه ف��ي مخيالتهم من مش��اريع 
تليق بش��عوب أقدم األوطان وأعرقها، بل اندفع الى مس��ارب 
متنافرة وروح احلرية وقيمها املناصرة حلقوق اإلنسان وحرياته 
وكرامت��ه. لقد حول��ه الصراع ب��ني فاقدي الغنيم��ة األزلية 
واملس��تولني عليها، الى سلس��لة من الكوابي��س املدججة 
بس��يول من اإلساءات البشعة التي انتقلت عدواها لغالبية 
ش��رائح اجملتمع ولم تس��تثن ما يع��رف ب� )النخ��ب( بعد أن 
صّبت املزيد م��ن الزيت على رماد الثارات الصدئة وس��رديات 
الدمار الشامل. ال يحتاج املتابع املنصف الى كثير من اجلهد 
والتنقي��ب كي يكتش��ف حجم البؤس ال��ذي مييز مثل ذلك 
الطفح من "السجاالت" بني املتمترسني خلف هذه الثنائيات 
املتكاثرة، والتي لن تفضي لغير املزيد من التش��رذم والهوان. 
مع مثل هذه االستعماالت املشّوهة ل� )احلرية( من الطبيعي 
أن ال نشهد طوال 14 عاماً من "التغيير" أي حتول إيجابي مؤثر 
في املشهد الراهن. اجلميع يعرب عن امتعاضه واستيائه من 
الق��وى والزعامات واألحزاب املهيمنة، وف��ي نهاية كل جولة 
انتخابية تتقيأ الصناديق نفس الكتل والوجوه التي تصدرت 

املسرح السياسي واإلعالمي زمن "احلرية والتغيير"..!
لقد حتولت "احلرية" الى ما يش��به املعول الضخم نستعني 
به لتهش��يم بعضن��ا البعض اآلخر، حيث لم يش��هد تأريخ 
العراق احلديث، مثل هذه احلمالت املسعورة لإلساءة وتشويه 
س��معتنا وصورتن��ا الفردي��ة واجلمعي��ة، كما يج��ري حالياً. 
لقد انبرت احلش��ود لنص��رة طوائفها وقبائله��ا ومكوناتها 
ومربعاتها، ولم تتخلف "النخب" في املس��اهمة بقسطها 
النوع��ي ف��ي مثل ه��ذه الفزع��ات، حيث كرس��ت مواهبها 
وعدته��ا وديباجاته��ا ورطانته��ا، لتحقي��ر اآلخ��ر اخملتل��ف 
وش��يطنته بكل ما ملك��ت رش��اقتهم وخبراتهم في مثل 
ه��ذه النزاعات املهلكة. نتيجة كل ذل��ك أننا لم نتمكن من 
امتالك أي توجه جاد للتغيير أو مش��روع لبناء الدولة احلديثة 
ومؤسس��اتها وتش��ريعاتها التي تليق بعالم جتاوز فذلكات 
وخزعبالت العش��ائر والطوائف منذ زمن بعيد. ال ش��يء غير 
املزيد من التش��ويه واإلس��اءة لبعضنا البع��ض اآلخر، على 
أس��اس "الهويات القاتلة" وفرسانها ومآثرهم في الذود عن 

سكرابها القيمي.
مثل هذه العواقب الوخيمة ألجمل الش��عارات التي عرفتها 
سالالت بني آدم )احلرية(، هي نتاج طبيعي للعقول والضمائر 
املس��كونة بنبش املاضي ومحاول��ة إعادة ال��روح ملؤمياءاته 
وهموم��ه، وس��تتواصل ماراثونات اإلس��اءة لبعضنا البعض 
اآلخر، ما دمن��ا مغتربني عن هموم وحتديات عصرنا الواقعية. 
لق��د اختزلت لن��ا عبارة هيغل الش��هيرة )احلري��ة هي وعي 
الض��رورة( الطريق الى معنى ومغزى ه��ذه املفردة ومكانتها 
في عالم اليوم. أي أن ش��رطها األس��اس هو الوعي ال تغييب 
العق��ل وتزيي��ف الواقع كما يح��دث في مضاربن��ا املنكوبة 
بالنس��خ احملدثة من الهلوس��ات. لذلك حتول��ت نعمة احلرية 
بع��د زوال الدكتاتوري��ة ربيع العام 2003 ال��ى ضدها النوعي 
بي��د القوى والكت��ل التي تلقف��ت مقاليد األم��ور بعد ذلك 
التغيير. لقد حتول الصراع من إزالة آثار عقود من االس��تبداد 
وانع��دام احلقوق واحلريات، الى سلس��لة م��ن احلرائق واحلروب 
بني معس��كرين )احليتان اجلدد من جه��ة والواجهات اجلديدة 
للفل��ول( اللذان يختلفان في كل ش��يء إال مقتهما للحرية 

ومنظومتها املارقة..

حرية اإلساءات المتبادلة

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عدنان بريسم يتألق ما بعد برنامج "ذي فويس"

عدنان بريسم مع عاصي احلالني

إميان  النجم��ة  كش��فت 
العاصي، أنها تدرس عرًضا 
س��ينمائًيا جدي��ًدا خالل 
الفت��رة احلالي��ة، لتع��ود 
ب��ه إل��ى الس��ينما بعد 
فيلمها األخير الذي حمل 
اس��م "بابارات��زي" والذي 
إلى  شاركت في بطولته 
اللبناني  النج��م  جان��ب 
وع��دد من  عي��اش،  رامي 
والنجم��ات من  النج��وم 
القاضي  ميرف��ا  بينه��م 

وإخراج سعد هنداوي.
العاصي  إمي��ان  وأوضحت 
أنها ل��م تق��رر حتى اآلن 

موقفها من دراما رمضان، 
أن  إل��ى  أش��ارت  حي��ث 
هناك عروض��اً عدة تقوم 
الوق��ت  ف��ي  بدراس��تها 
احلالي، وس��ُتقرر موقفها 
منها مع مطلع األسبوع 

املقبل.

نه��ال  الفنان��ة  صرح��ت 
س��تقاضي  أنه��ا  عنب��ر 
املوقع الذي نش��ر شائعة 
أنه��ا  وفاته��ا، موضح��ة 
باحملامي  باالتص��ال  قامت 
إلتخ��اذ  به��ا  اخل��اص 
املطلوب��ة،  اإلج��راءات 
الش��ائعة  أن  موضح��ة 
بدأت منذ عدة أيام عندما 
نشر أحد املواقع اخلبر، بل 
وقام بعمل جنازة وهذا لم 
يحدث، موضحة أن فيديو 
والت��ي  املنتش��ر  اجلن��ازة 
تتحدث في��ه الفنانة دالل 
عب��د العزي��ز كان فيدي��و 
خاص بجنازة الراحلة زيزي 

البدراوي رحمها اهلل.
من ناحية أخرى أوضحت، 
أن هذه الش��ائعة عرفتها 
على اصدقائها احلقيقيني، 
"هن��اك م��ن اتص��ل ب��ي 
وبكى حزنًا عل��ي، وهناك 
م��ن لم يتصل ويتأكد من 

صحة اخلبر".

محمد  الفن��ان  كش��ف 
رمضان عن مجموعة من 
أس��راره منها أن��ه يحلم 
وأن  بتق��دمي أفالم قوي��ة، 
يجد له مكتبة سينمائية 
بها مجموعة من األفالم 
األع��وام  ف��ي  اجلي��دة 
أن��ه  موضًح��ا  املقبل��ة، 
يس��تعد لعدد من األفالم 
منها فيلم حب للمخرج 
وفيلم  السيد،  داوود عبد 
"أخو العروسة" للمخرج 
مجدي الهواري، الى جانب 
تصويره لفيلم  الكنز مع 
اخملرج شريف عرفه والذي 

سوف يكون على جزأين .
وق��ال رمض��ان إن فيل��م 
جواب اعتقال الذي انتهى 
من تصويره سيعرض في 
عيد الفط��ر املبارك، وعن 
دي��ك" في  "آخ��ر  فيل��م 

مصر الذي يعرض حالًيا.

ايمان العاصي

محمد رمضان

نهال عنبر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد- وكاالت:
نش��رت شركة "فيس��بوك" على االنترنت إعالنا بوجود 
وظائ��ف ش��اغرة لديه��ا، وضمنه��ا وظيف��ة مهندس 
التفاعل بني الدماغ وجهاز الكمبيوتر، وتصوير محتويات 

الدماغ.
وش��هدت شركة "فيس��بوك" العام املاضي استحداث 
فرع جديد لها، وهو فرع "Building 8" من ش��أنه إعداد 

تكنولوجيات لقراءة أفكار اإلنسان.
وجاء في الئحة الوظائف التابعة لفرع "Building 8" أن 
عمله يرمي إلى ابتكار منتجات تكنولوجية جديدة من 

شأنها توحيد حضارات العالم بأسره.
ورف��ض ممثلو الش��ركة التعليق على الئح��ة الوظائف 
املذكورة. لكن وسائل اإلعالم أعادت إلى األذهان ما قاله 
عام 2015 مؤس��س شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ: 
"سنس��تطيع يوما تبادل األفكار مباش��رة باستعمال 

تكنولوجيات".
يذكر أن ش��ركة "فيسبوك" كانت قد استحدثت العام 
املاض��ي مختبرا إنتاجيا بعنوان "Area 404" من ش��أنه 
تصني��ع مناذج لالبت��كارات التقنية الواع��دة. وقال ممثل 
الش��ركة ليندس��ي آموس في حديث أدل��ى به لوكالة 
"تاس" الروسية إن اس��تحداث اخملتبر سيسمح بإعداد 
 Building" مناذج لألجهزة الواعدة ستس��تعمل في فرع

8" ضمنا.

فيسبوك بصدد قراءة 
أفكار المشتركين

الصباح الجديد - وكاالت:
أّك��دت الفنان��ة والنجم��ة 
الس��ورية، س��الف فواخرجي، 
أن الس��بب في غيابه��ا عن األعمال 
الفنية املصرية ه��و رغبتها في الظهور 
بأفض��ل ص��ورة ممكن��ة م��ن خ��الل هذه 

األعم��ال، مش��ّددة على تقديره��ا الكبير 
إلى الش��عب واجلمهور املص��ري الذي تراه 
من أكثر املتذوق��ني للفن من بني اجلماهير 

العربية.
وأضاف��ت فواخرج��ي في مقابل��ة لها "ال 
أس��تطيع أن أظهر بأعمال ضعيفة ألنني 

حقق��ت النج��اح ف��ي الدراما والس��ينما 
املصرية م��ن خالل عدد قلي��ل للغاية من 
األعمال، ل��ذا فانا أنتق��ي أعمالي وأرفض 
التواج��د، أو التقلي��ل م��ن أجري بس��بب 
األزمة الس��ورية، ألن هذا غير منطقي وال 

أقبله".

وأش��ارت فواخرجي إلى سعادتها البالغة 
مبسلسل "هجرة الصعايدة" الذي تشارك 
في بطولته، والذي س��يعرض في رمضان 
املقب��ل، إل��ى جانب وفاء عام��ر ونخبة من 
النج��وم والنجم��ات، متمني��ة أن يحق��ق 

العمل جناًحا كبيرًا حينما يتم عرضه.

سـالف فواخرجـي توّضـح سبـب
 غيابهـا عـن األعمـال المصريـة

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تضافت أمينة بغ��داد ذكرى علوش 
في مكتبه��ا، مدير عام دائ��رة العالقات 
الثقافي��ة العامة فالح حس��ن ش��اكر، 
ود.صادق رحمة املسؤول عن ملف بغداد 
اإلبداعي، والشاعر عارف الساعدي ممثال 
ع��ن احت��اد األدب��اء والكتاب ف��ي العراق، 
إضاف��ة إل��ى ممثلني عن البي��ت الثقافي 

البغدادي، وشبكة اإلعالم العراقي.
وتدارس اجملتمعون خطة الس��نة الثانية 
2017، للنش��اطات األدبية ملدينة بغداد 

املنضوي��ة إلى م��دن اإلب��داع األدبي في 
اليونس��كو، كما ناقش��وا تقدمي محاور 
األدب  م��ع  تتماه��ى  أخ��رى  إبداعي��ة 

العراقي.
  وتضمن��ت املقترح��ات املقدم��ة م��ن 
قبل اللجن��ة، إقامة املتح��ف الثقافي، 
ومهرج��ان أدب��ي كبي��ر يحم��ل اس��م 
"بغ��داد"، فضال عن من��ح جوائز لإلبداع 
األدبي لتكرمي املبدعني العراقيني، إضافة 
إل��ى فعالي��ات أدبي��ة لط��الب املدارس 

واألطفال لتفعيل دورهم في اجملتمع.

الصباح الجديد - وكاالت:
في الي��وم التالي لتنصي��ب الرئيس 
األميرك��ي املنتخ��ب دونال��د ترامب، 
رمب��ا يتحول متنزه "ناش��يونال مول" 
في واش��نطن إلى بحر باللون الوردي، 
بفض��ل مب��ادرة المرأتني م��ن لوس 

أجنلوس.
كريستا سو وجاينا زوميان دعتا 
على مدى الش��هرين املاضيني، 
العالم  أنح��اء  م��ن  النس��اء 
لصنع أكثر من مليون قبعة 
املش��اركات  ترتديها  وردية 
في مسيرة نسائية يوم 21 
بهدف جذب  اجلاري،  يناير 
األنظ��ار لقضاي��ا حقوق 

اإلنسان واملدنيني.
احلمل��ة  واس��تلهمت 
فكرتها من تس��جيل 
سرب في أثناء احلملة 
االنتخابي��ة لترام��ب، 
ف��ي  "بذاءت��ه"  ع��ن 
النس��اء  مع  التعامل 
عندما ق��ال: "اجذبهن 
وسيكون بوسعك فعل 

أي شيء".
يه��دف  املش��روع  إن  زومي��ان  وقال��ت 
"لتش��كيل بحر من القبع��ات الوردية 
مم��ا س��يمثل رس��الة جماعي��ة قوية 

ومرئية".
وأضافت أنه يهدف كذلك جلذب أنظار 
"الناس في أنح��اء البالد وحول العالم 
ممن يريدون أن يكونوا جزءا من املسيرة 
بأنفس��هم،  حضوره��ا  ميكنه��م  وال 

ويرغبون في دعم املشاركات فيها".

الثقافة وأمانة بغداد يناقشان 
فعاليات بغداد مدينة اإلبداع 

األدبي لعام 2017

أميركيات يحتجن على ترامب 
بـ "قبعات وردية"

الصباح الجديد - وكاالت:
أزمة وج��دل كبيري��ن نش��با مؤخرا 
بني ش��ركة أمازون، عم��الق التجارة 
اإللكتروني��ة والهن��د، ج��راء واقعة 

غريبة تتعلق ببيع "شبشب".
فقد عرضت الشركة على موقعها 

"الشبش��ب" املطبوع عليه صورة املهامتا 
غان��دي رم��ز الس��الم ف��ي العال��م، وذلك 
بعدما س��بق أن باعت أيضا مماسح عليها 
العلم الهندي. وب��رزت القصة في البداية 
عب��ر "تويتر"، مما دعا رئي��س الوزراء الهندي 
ناريندرا م��ودي ووزي��رة الش��ؤون اخلارجية 

س��واراج إلى اس��تنكار بيع هذه املنتجات، 
ومطالبة الش��ركة بتقدمي اعتذار رس��مي 
وسحب املنتجات من موقعها اإللكتروني.

ونقل��ت تقارير إعالمي��ة هندية ما جاء في 
البي��ان احلكوم��ي ال��ذي ق��ال "يجب على 

أمازون احترام املشاعر الهندية".

وس��عر الشبشب على أمازون 16.99 دوالر، 
وقد أدى إلى شعور عام ب�"اإلهانة".

وبعدما هددت الهند بعدم إعطاء تأشيرات 
دخول ملسؤولي أمازون في حال عدم سحب 
املنتج��ات، نش��رت أمازون اعتذارا رس��ميا 

اخلميس وسحبت املنتجات من موقعها.

أزمة بين الهند وأمازون بسبب "شبشب"
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