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بغداد - عادل محمد:
أك��دت اللجن��ة القانوني��ة في 
مجلس الن��واب، أمس االحد، أن 
االتفاق على آلية اتخاذ القرارات 
القضائية يعرقل مترير مش��روع 
احملكمة االحتادي��ة العليا، داعية 
إلى عقد اجتماع لزعماء الكتل 
السياس��ية بغي��ة الوصول إلى 
تفاهمات ومس��ودة موحدة قبل 
عرضها على التصويت ، مشيرة 
في الوقت ذاته إلى حسم اغلب 
بن��ود القانون الس��يما املتعلقة 

بطاقم احملكمة.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في 
حديث م��ع "الصباح اجلديد"، إن 
"مشروع قانون احملكمة االحتادية 
العلي��ا، ق��د وصل إل��ى مراحله 

االخيرة وخرج من اروقتنا".
وتابع س��عيد، النائب عن االحتاد 
االسالمي الكردستاني،  أن "مترير 

القانون يجب أن يسبقه اجتماع 
لزعماء الكتل السياسية يدعو 
الن��واب  رئي��س مجل��س  إلي��ه 
لغرض التوص��ل إلى نص نهائي 

يجري متريره".
وأش��ار س��عيد إل��ى أن "امل��ادة 
الوحيدة التي توجد عليها خالف 
تتعلق بآلي��ة اتخاذ القرارات في 

احملكم��ة االحتادي��ة، أم��ا البقية 
فقد مت تسويتها".

ولفت إلى أن "املوقف االول الغلب 
الكت��ل بتمرير الق��رار القضائي 
باالغلبية، أما االخر وميثله احلزب 
الدميقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني ينادي بضرورة أن 

يكون القرار باالجماع".
وأورد س��عيد أن "بقية االطراف 
الكردي��ة غي��ر ملتزم��ة مبوقف 
التغيي��ر  كتل��ة  ألن  بارزان��ي، 
واجلماع��ة االس��المية واالحت��اد 
االسالمي، وجميعها كتل كردية 
تؤيد اصدار القرارات باالغلبية".

وأوضح عضو اللجن��ة أن "مترير 
القان��ون يحتاج إل��ى اجتماعات 
باالم��ر  ولي��س  ونقاش��ات 
املس��تحيل ب��ل ره��ن التق��ارب 

السياسي".
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اجتماع سابق للجنة القانونية

لجنة نيابية تدعو إلى اجتماع قادة الكتل قبل عرض المشروع على التصويت

آلية اتخاذ القرارات القضائية
تعرقل إقرار قانون المحكمة االتحادية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن التحالف الدولي، عن تدمير 
"مرك��ز قيادة داع��ش" في مدينة 

املوصل.
ع��ن  الي��وم"  "روس��يا  ونقل��ت 
التحالف قوله، إن طائراته "دمرت 
مبنى في اجملمع الطبي الرئيسي 
غرب مدينة املوصل، يش��تبه في 
أنه يض��م مركز قي��ادة لتنظيم 

داعش".
وف��ي س��ياق آخ��ر اعلن��ت خلية 
االع��الم احلرب��ي، ان الق��وة اجلوية 
املنشورات  تلقي ماليني  العراقية 

على الس��احل االمين من املوصل، 
تتضم��ن  املنش��ورات  ان  مبين��ة 
توجيهات وتوصيات الى املواطنني 
لالس��تعداد الس��تقبال الق��وات 

العراقية.
وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"طائ��رات القوة اجلوي��ة العراقية 
املنش��ورات على  الق��ت مالي��ني 
اجلانب االمين من مدينة املوصل"، 
مبين��ة ان "املنش��ورات تتضم��ن 
توجيهات وتوصيات الى املواطنني 
لالس��تعداد الس��تقبال الق��وات 

العراقية لتحرير مناطقهم".
واضاف��ت اخللية ان "املنش��ورات 
تضمنت حتذي��رًا للدواعش اللقاء 
ان  قب��ل  واالستس��الم  الس��الح 
يواجهوا مصيرهم احملتوم على يد 

قواتنا البطلة".
م��ن جه��ة اخ��رى أف��اد مص��در 
محلي في محافظة نينوى،امس 
االحد، بحدوث انهيار مفاجئ في 
الداخلية  املرابطة  عشرات نقاط 
ملف��ارز تنظي��م "داع��ش" غ��رب 

املوصل .
وقال املص��در في حديث صحفي، 

إن "انهي��اراً مفاجئاً في عش��رات 
نقاط املرابطة الداخلية لتنظيم 
االحي��اء  ب��ني  املنتش��رة  داع��ش 
واالسواق الرئيس��ة والتقاطعات 
احليوي��ة"، الفت��اً ال��ى ان "عناصر 

التنظيم تركوا مواقعهم".
"االنهي��ار  أن   ، املص��در  وأض��اف 
املفاجئ جاء مع اعالن بدء معارك 
االمين للموصل"،  الس��احل  حترير 
ع��اداً إي��اه "دلي��الً عل��ى ضع��ف 
واالرب��اك  التنظي��م  معنوي��ات 

الكبير في صفوفه".
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التحالف الدولي يدّمر "مركز قيادة داعش" في الموصل

إعادة افتتاح معبر طريبيل
في مراحله األخيرة

البرتغال تفتح أبوابها لـ2000 
إيزيدي عالق في اليونان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت س��فيرة العراق في األردن 
صفي��ة الس��هيل، أن إج��راءات 
إع��ادة افتت��اح معب��ر طريبي��ل 
احلدودي ف��ي مراحله��ا األخيرة، 
فيم��ا أش��ارت إل��ى أن مش��روع 
مد أنب��وب النفط ب��ني البلدين 

"سيرى النور قريبا".
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء األردنية 
الرس��مية "بترا" عن الس��هيل 
قولها "إننا نتابع بنحو يومي كل 
ما يتم من إجراءات داخل العراق 

إلعادة فتح معبر طريبيل".
وأضافت السهيل، أن "اإلجراءات 
إلعادة افتتاح املعبر في مراحلها 
األخيرة"، مشيرة إلى أن "مشروع 
مد أنب��وب النفط ب��ني البلدين 

سيرى النور قريبا".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
أكد لنظيره األردني هاني امللقي، 
ف��ي )9 كانون الثان��ي 2017(، أن 
الع��راق حريص عل��ى إعادة فتح 
معبر طريبيل احلدودي "بأس��رع 

وقت".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��ك،  حتس��ني  بري��ن  كش��ف 
جن��ل أمي��ر الك��ورد اإلزيديني، أن 
احلكومة البرتغالية ستستقبل 
ألفي إيزيدي من مواطني العراق 
من��ذ  اليون��ان  ف��ي  العالق��ني 

أشهر.
وقال حتسني بك، في بيان صادر عن 
إعالم اجملل��س الروحاني اإليزيدي 
األعلى واطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن��ه "بالتنس��يق بني 
اجمللس وعدد من أعضاء البرملان 

األوروبي، س��يتم إرس��ال 2000 
مهجر إيزي��دي من العالقني في 
اليونان إل��ى البرتغال، بناء على 
طل��ب وموافقة دول��ة البرتغال 

الستيطان اإليزيديني".
ونفذ تنظيم داعش عمليات قتل 
بحق  واس��ترقاق ممنهجة  وأسر 
اآلالف من االيزيديني الذين جتمع 
معتقداتهم الدينية بني عناصر 
من ديانات شرق أوسطية قدمية 
ويصنفه��م داع��ش م��ن عبدة 

الشيطان.

بغداد - أسامة نجاح:
للق��وات  الع��ام  القائ��د  أعل��ن 
املس��لحة حي��در ألعب��ادي ، يوم 
أمس األح��د ، عن انطالق صفحة 
"قادمون  م��ن عملي��ات  جدي��دة 
يانينوى" لتحرير اجلانب األمين من 

مدينة املوصل من ثالثة محاور. 
وأض��اف العب��ادي ف��ي كلمته أن 
العالم  أبهرت  املسلحة  "القوات 
وبانتصاراته��م  ببطوالته��م 
املواطنني"،  الكبير مع  وبالتالحم 
مؤكداً أن "مهمتنا الرئيسة حترير 

اإلنسان قبل حترير االرض". 
وأش��ار القائد العام  إل��ى أنه "مت 
توجيه جميع اجله��ات احلكومية 
مبساعدة النازحني وتوفير اخلدمات 

اإلنسانية للمناطق احملررة". 
وكشفت قيادة قوات الرد السريع 
ي��وم ، أم��س األح��د ، ع��ن القرى 
واملناط��ق الت��ي مت حتريره��ا ف��ي 
س��اعات الصب��اح األول��ى عقب 
انط��الق عملي��ة حترير الس��احل 

األمين ملدينة املوصل . 
وق��ال الناطق باس��م فرق��ة الرد 
مصطف��ى  اإلعالم��ي  الس��ريع 
الش��رطة  جحاف��ل  ان"  حمي��د 
االحتادي��ة وق��وات ال��رد الس��ريع 
انطلق��ت ف��ي س��اعات الفج��ر 
األولى م��ن هذا الي��وم نحو حترير 

الساحل األمين من داعش اإلرهابي 
من أربعة محاور . 

وأض��اف حميد ف��ي حديث خاص 
أن"  اجلديد‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيفة 
الق��وات األمني��ة دك��ت مواق��ع 
باملدفعي��ة  الداعش��ي  الع��دو 
التابع��ة للش��رطة  والصواري��خ 
االحتادي��ة الرد الس��ريع وبإس��ناد 
طيران اجلي��ش العراقي ,الفتاً الى 
انه" مت الس��يطرة عل��ى محطة 
الكهرب��اء الرئيس��ة  وحترير قرى 
كل م��ن )اللزاك��ة( و)البج��واري( 
و)اجلماسة( و )العبدة( و)الكافور( 

وقرية )قنيطرة(" . 
من جانبه أك��د قائد محور جهاز 
الركن  الفريق  اإلره��اب  مكافحة 
عب��د الوه��اب ألس��اعدي ، أمس 
األحد ، أن قواته ستباشر عملياتها 
في الساحل األمين ملدينة املوصل 

خالل األيام املقبلة. 
لصحيف��ة  ألس��اعدي  وق��ال 
"ق��وات  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
ل��م  اإلره��اب  مكافح��ة  جه��از 
تباش��ر عملياته��ا في الس��احل 
األمي��ن ملدينة املوص��ل لغاية أالن 
، مش��يرًا إلى اس��تمرار عمليات 

التمشيط".
وأضاف ألساعدي أن " قوات جهاز 
مكافحة اإلرهاب ستش��ارك في 

عملي��ات الس��احل األمي��ن خالل 
األيام املقبلة". 

وتابع إن " القطعات العس��كرية 

مس��تمرة بتحرير بقي��ة املناطق 
’ مؤكدا" س��وف يت��م حترير بقية 
األراض��ي املغتصب��ة م��ن مدينة 

املوصل بأسرع وقت . 
وأعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلربي ، 
أم��س األح��د ، ع��ن حتري��ر قريتي 

عذبة واللزاكة ف��ي اجلانب األمين 
ملدينة املوصل. 
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انطالق عمليات تحرير الساحل األيمن للموصل من 3 محاور
قّوات الشرطة االتحادية والرد السريع تطرد عناصر داعش من 6 قرى

العبادي يعلن انطالق عمليات حترير الساحل األمين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حي��در العبادي إن 
الع��راق "موح��د أكث��ر م��ن أي وقت 

مضى".
وقال العب��ادي في كلمت��ه في مؤمتر 
ميوني��خ لألم��ن وتابعته��ا "الصباح 
اجلدي��د" "يس��عدني ان اكون بينكم 
واعب��ر لكم ع��ن ش��كرنا ملواقفكم 
الداعمة للعراق وشعبه وقواته التي 
احلقت اكبر الهزائم بداعش، في هذه 
اللحظ��ات التي اقف فيه��ا بينكم، 
يقت��رب الع��راق كثيراً من اس��تعادة 
كامل اراضيه وطرد عصابة داعش من 
آخر ش��بر كان حتت سيطرتها، ونحن 
نقاتل االن لتطهير ماتبقى من مدينة 
املوصل وهي مس��احة اقل من نصف 
املدين��ة، وبعد ع��ام م��ن االنتصارات 
املتالحق��ة س��نحقق اله��دف ول��ن 

يكون لداعش م��كان في العراق كما 
وعدناكم ووعدنا شعبنا".

وأضاف "نيابة عن الش��عب العراقي 
لدولك��م  اجلزي��ل  بالش��كر  اتق��دم 
الداعم��ة لنا في حربن��ا ضد االرهاب 
النات��و  بالذك��ر دول حل��ف  وأخ��ص 
والتحال��ف الدول��ي، واؤك��د لكم ان 
دعمكم لم يذهب س��دًى، فقد حررنا 
معظ��م مدننا واراضينا ونحن نحقق 
انتص��ارات باه��رًة على االره��اب وهو 
عدون��ا وعدوكم الذي يهدد ش��عبنا 
والنساء  املدنيني  وش��عوبكم ويقتل 
واالطف��ال بال رحم��ة، ونتطلع الى ان 
يتواص��ل دع��م قواتن��ا ف��ي مجاالت 
التسليح والتدريب واملشورة والدعم 
اللوجس��تي واجلوي من اج��ل اكمال 

مهمة القضاء على داعش".
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العبادي: العراق موحد أكثر من أي 
وقت مضى ونحتاج لتعاون استخباري

بغداد ـ الصباح الجديد:
عرض��ت ش��ركة "ارنس��تر يونغ" 
العاملي��ة على رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، خدماته��ا ف��ي مج��ال 
اإلدارة  وتعزي��ز  الفس��اد  مكافحة 
املالية والتحقيق في مجال التزوير 
اخلاصة  والتحقيق��ات  والنزاع��ات 

باملوظفني الوهميني.
وق��ال مكت��ب العب��ادي ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل 
املدير الدولي لشركة ارنستر يونغ 
العاملية ديفيد س��تالب"، مش��يرًا 
إل��ى أن األخي��ر "أب��دى اس��تعداد 

الش��ركة للتق��دمي خدماته��ا في 
مج��ال مكافحة الفس��اد وتعزيز 
اإلدارة املالية والتحقيق في مجال 
التزوي��ر والنزاع��ات والتحقيق��ات 

اخلاصة باملوظفني الوهميني".
وكان مكت��ب العب��ادي أعل��ن، في 
)11 آب 2016(، ع��ن توقي��ع العراق 
مذك��رة تفاه��م م��ع األمم املتحدة 
إلش��راك محقق��ني دولي��ني ف��ي 

ملفات الفساد "الكبرى".
يش��ار إلى أن العبادي وصل، أمس 
اجلمع��ة )17 ش��باط 2017(، على 
رأس وفد رفيع إلى أملانيا للمشاركة 

في مؤمتر ميونيخ لألمن.

شركة عالمية تعرض على الحكومة 
خدماتها بمجال مكافحة الفساد

قائممقام سنجار: هناك مخطط لبيع 
السبايا اإليزديات في دول الخليج

خطباء داعش بأيمن الموصل
"يتباكون" عبر مكبرات الصوت 23
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكث��ر من س��تة االف وس��تمئة 
اس��ير ايزيدي مازالوا في االس��ر 
ل��دى جماعات داع��ش االرهابية، 
وفقاً مل��ا اكده قائممق��ام قضاء 
ال��ذي  خلي��ل،  محم��ا  س��نجار 
اعلن عن مخطط لبيع الس��بايا 
االيزدي��ات ل��دول اخللي��ج وتركيا 

وباكستان.
مع اع��ان القائد الع��ام للقوات 
ال��وزراء حيدر  رئي��س  املس��لحة 
العبادي البدء بتنفيذ خطة حترير 
اجلانب االمين م��ن مدينة املوصل، 
اعل��ن قائممقام قضاء س��نجار 
ف��ي حدي��ث للصب��اح اجلديد ان 
قراب��ة %8 من ابن��اء املدينة عادوا 
اليه��ا حل��د االن في ظ��ل ضعف 

وقلة عمليات اعمار املدينة.
والقوات  وش��كر خليل احلكومة 
صنوفه��ا  بكاف��ة  العراقي��ة 
الذين س��اهموا ال��ى جانب قوات 
البيش��مركة  بتحري��ر مناط��ق 
واس��عة من سنجار، ودعاهم مع 
البدء بعمليات حترير اجلانب االمين 
م��ن املدينة الى حتري��ر نحو 1200 
ايزيدي مازالوا موجودين كاس��رى 
ومعتقلني وسبايا لدى داعش في 
اجلان��ب االمين من املدينة، واكد ان 
لديه يقيناً بان عدداً من الس��بايا 
االيزدي��ات لدى داع��ش قد بيعت 
ف��ي دول اخلليج واجلوار واملنطقة، 
وتابع ان هذا الش��ك تولد نتيجة 
لعدم عث��ور الق��وات التي حررت 
مناطق واس��عة من العراق على 
الس��بايا واملعتق��ات لدى داعش 

من االيزديات.
وقال ان لديه معلومات عن وجود 
مخطط لبيع الس��بايا االيزديات 
وباكس��تان،  وتركيا  اخلليج  لدول 
وتزوي��ر  بتبدي��ل  القي��ام  بع��د 
هوياتهن  واوراقهن الرسمية، كي 
يت��م القضاء على االدلة والوثائق 
حج��م  عل��ى  العي��ان  وش��هود 
اجلرائم التي ارتكبها داعش بحق 

املواطنني، مس��تغرباً عن السبب 
وراء الصم��ت الدولي ازاء كل هذا 
الظلم بحق االيزيديني، واكد انهم 
س��يعملون عل��ى تدوي��ل قضية 
االب��ادة التي مورس��ت بحق ابناء 

جلدته من الطائفة االيزدية.
ال��ى  اش��ار  املدين��ة  قائممق��ام 
ان بح��دود ثاث��ة االف وس��تمئة 
واربع��ني عائل��ة ايزدي��ة متوزعة 
االن في ناحية س��نوني واخمليمات 
ف��ي اقليم كردس��تان، ع��اد 400 
منهم الى املدين��ة حلد االن، وعزا 
قلة اعداد العائ��ات العائدة الى 
العدي��د من العوام��ل، منها قلة 
اخلدمات من ماء وكهرباء ومدارس 
وخدمات صحية، اضافة الى بقاء 
عش��رين باملئة من املدينة بينها 
خمس��ة مجمعات كبيرة وسبع 

قرى مازالت بيد داعش.
وفي معرض رده على س��ؤوال عن 
الس��بب وراء رب��ط اع��ادة اعمار 
املدينة بانهاء تواجد عناصر حزب 
العم��ال الكردس��تاني، الذي قال 
انهم اس��تولوا عل��ى مناطق في 
جبل س��نجار، بينم��ا ثمن محما 
عناص��ر  وتضحي��ات  دور  خلي��ل 
 )PKK( حزب العمال الكردستاني
في مس��اعة املهجري��ن من ابناء 
املدينة، قال ان قضاء س��نجار له 
طابع خاص واليس��مح باقحامه 
م��ع   )PKK(ال صراع��ات  ف��ي 
الى ان  احلكومة التركية، مشيراً 
تلك الصراعات حتولت الى عراقيل 
ام��ام ق��دوم املنظم��ات الدولية 
لاسهام في اعادة اعمار املدينة، 
التي مازالت تصنف املدينة على 

انها غير آمنة للعمل فيها.
وكانت قيادات ف��ي حزب العمال 
الكردستاني قد نفت استيائها 
عل��ى مناطق في قضاء س��نجار 
واكدت ان تواجده��ا يأتي حلماية 
اس��تنجدوا  الذي��ن  املدني��ني، 
به��م حلمايتهم م��ن التهديدات 
املس��تمرة في ظل بق��اء مناطق 
عدة م��ن املدينة بي��د االرهابيني، 
مش��يرة الى انها ج��اءت بعد ان 
تخلت االحزاب وقواها العسكرية 
ع��ن االيزديني وتركتهم فريس��ة 
بي��د االرهاب، وانها ستنس��حب 

حال زوال خطر داعش.
وعلى صعيد ذي صلة اكد خليل 
انه اس��تنجد لتحري��ر نحو 600 
طفل وفتى متك��ن تنظيم داعش 
من جتنيدهم بعد القيام بغس��ل 

ادمغته��م وتغيير ديانتهم، اال ان 
مناش��داتنا لم جت��د اذاناً صاغية 
» لق��د حتدثت مع قائ��د عمليات 
قادمون ي��ا نينوى الفري��ق الركن 
وابلغت��ه  ي��ار اهلل  االمي��ر  عب��د 
حتري��ر  عل��ى  العم��ل  بض��رورة 
قراب��ة الف ومئتي اس��ير ايزيدي 
متواج��دون في الس��احل االمين، 
الذي وقع عليهم الظلم واحليف 
وقتل��وا  اعراضه��م  وانتهك��ت 

وذبحوا وسلبوا.   
وفيما طالب خليل بخروج جميع 
القوات االجنبية من املنطقة من 
دون متييز، ملنع حتويل س��نجار الى 
س��احة جديدة للصراع��ات، اكد 
ان الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا 
واالقلي��م  الع��راق  وحكومت��ي 
قص��رت ف��ي مس��ؤولياتها جتاه 

معان��اة االيزديني، وه��ي مطالبة 
بت��دارك ذل��ك عبر االس��هام في 
اعادة اعمار املدينة واعادة توطني 

سكانها.
وكان تنظ��م داع��ش االرهابي قد 
قتل واس��ر وس��بى وش��رد مئات 
االالف م��ن ابناء املدين��ة، بعد ان 
متك��ن من الس��يطرة على قضاء 
س��نجار ال��ذي تس��كنه اغلبية 
ف��ي  االيزيدي��ة،  الطائف��ة  م��ن 
حزيران عام 2014 بعد انس��حاب 
قوات البيش��مركة منها من دون 
قت��ال بظ��روف غامض��ة، وبرغم 
املناش��دات املس��تمرة، م��ن قبل 
ابنائها، اال ان حكومة االقليم لم 
تقدم حلد االن املتورطني احلقيقيني 
عن س��قوط املدينة الى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكيم، رفضه أي تفاهمات لازمة 
العراقي��ة خارج احل��دود، مؤكدا أن 
القضاي��ا الوطني��ة ال تناق��ش في 
»الدهالي��ز«، فيما أش��ار إلى وجود 
رؤي��ة لتش��ريع قان��ون انتخاب��ات 
يش��جع الكت��ل الصغي��رة عل��ى 

االندماج مع الكبيرة.
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد«، إن »مؤمتر 
جني��ف اخ��ذ اكب��ر م��ن حجمه، 
ونرفض تدخ��ل أي طرف في األزمة 

العراقي��ة ألن��ه سيس��قط عليه 
أزمات��ه ورؤيت��ه اخلاص��ة بعيدا عن 
املصلح��ة العراقي��ة«، الفت��ا إل��ى 
»الوطني��ة ال تناق��ش ف��ي الغرف 
املغلق��ة والدهالي��ز إمنا ف��ي النور 

وبطريقة معلنة«.
»التظاه��ر  أن  احلكي��م  وأض��اف 
ح��ق دس��توري وماحظاتن��ا على 
التظاهرات األخيرة هي في التوقيت 
كونن��ا نس��تعد آلخر املع��ارك مع 
داعش اإلرهابي، فضا عن السلوك 
الذي تتعب��ه التظاه��رة من حيث 
امل��كان والزم��ان واألداء وعدم إحلاق 

الض��رر مبصال��ح الن��اس، في حني 
كان��ت املاحظ��ة الثاني��ة بش��أن 
إمكانية تنفي��ذ مطلب التظاهرة 
عبر مجلس النواب بإقناع األطراف 

واحلصول على تأييد األغلبية«.
مفوضي��ة  اس��تقالية  وبش��أن 
االنتخاب��ات أش��ار احلكي��م إلى أن 
»مفردة االس��تقالية كانت محط 
نقاش عميق فاملستقل عن العمل 
احلزب��ي ال يعني انه ب��ا فكر ينحاز 
إلي��ه هن��ا أو هن��اك لذل��ك كانت 
الرؤية بترشيح شخصيات مهنية 
م��ن قب��ل الكت��ل تبع��ا للنظ��ام 

البرملاني على أن تكون الش��فافية 
متوف��رة في رقابة الكل على الكل 

في مجلس املفوضية«.
»الش��رق  صحيف��ة  وكش��فت 
 17( األوسط« السعودية، اخلميس 
ش��باط 2017(، عن مشاركة ستة 
قي��ادات س��نية بينها وزي��ر املالية 
الس��ابق راف��ع العيس��اوي ورج��ل 
األعمال خمي��س اخلنجر في مؤمتر 
جني��ف ال��ذي عق��د ي��وم األربعاء 
املاضي، ملناقشة »الترتيبات« التي 
تعق��ب حتري��ر العراق من س��يطرة 

تنظيم »داعش«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى،امس االح��د، بأن مجهولني 
اضرم��وا النيران ف��ي ثاثة مقرات 
لتنظي��م »داعش« غرب��ي املوصل، 
فيم��ا اش��ار ال��ى ان التنظيم في 
حال��ة ارب��اك وفوض��ى م��ع اعان 

انطاق عمليات التحرير.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن »مجهولني قام��وا، صباح امس 
االحد، باضرام النار في ثاث مقرات 

لتنظي��م داعش في احي��اء غربي 
املوصل، بعد س��اعات من اخاءها 

من قبل عناصر التنظيم«.
واض��اف املص��در ، أن »حال��ة م��ن 
االرباك والفوضى تدب في صفوف 
تنظي��م داعش مع اع��ان انطاق 
عملي��ات حتري��ر الس��احل االمي��ن 

للموصل«.
وأفاد مص��در محلي في محافظة 
نينوى في وقت سابق، بأن خمسة 
دوري��ات قتالية لتنظي��م »داعش« 

تعرضت لهجمات مسلحة غربي 
املوصل خال اقل من ساعة، وأشار 
إلى أن التنظيم قرر حظٍر ش��امٍل 

على احلركة في ستة احياء.
كما اش��ار املصدر ذاته الى حدوث 
انهيار مفاجئ في عش��رات نقاط 
املرابط��ة الداخلية ملف��ارز تنظيم 

»داعش« غرب املوصل .
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وأعل��ن 
املسلحة حيدر العبادي، فجر امس 
األحد، ع��ن انطاق صفحة جديدة 

م��ن عملي��ات »قادم��ون يانينوى« 
لتحرير اجلانب االمين من املوصل. 

يذكر ان القوات األمنية املشتركة 
إس��تعادت في )24 كان��ون الثاني 
2017(، الس��احل األيس��ر ملدين��ة 
املوص��ل، ف��ي وق��ت متكن��ت تلك 
القوات من إستعادة كافة النواحي 
واألقضي��ة في نين��وى، إذ لم يتبق 
من احملافظة سوى اجلانب األمين من 
املدينة وقضاء تلعفر حتت سيطرة 

تنظيم »داعش«.

الحكيم يؤكد رفضه أي تفاهمات لألزمة العراقية خارج الحدود مجهولون يضرمون النيران بثالثة مقرات 
لـ«داعش« غربي الموصل

قائممقام سنجار: هناك مخطط لبيع السبايا 
االيزديات في دول الخليج والمنطقة

ناشد القّوات العراقية بتحرير 1200 إيزدي في ساحل الموصل األيمن
د.علي شمخي

ضحايا التفجيرات واالعتداءات االرهابية في العراق 
توزع��ت اعدادهم في كل مدن العراق ولم تس��تثِن 
منه��م ديان��ة او مذهب��اً او قومية ولرمب��ا كان هذا 
الوطن متفردًا في س��قوط هذا العدد من الضحايا 
وهناك اليوم املايني من املعوقني واجلرحى والشهداء 
الذين فقدوا اجزاء من اجسادهم او فقدوا ارواحهم 
بفع��ل هذه االعتداءات وماعاد احد في العراق ميلك 
ضمان��اً عل��ى حيات��ه وهو يس��ير في احد ش��وارع 
بغداد برغم االنتش��ار االمني الواسع املتمثل باالف 
العناص��ر االمني��ة الذين نش��اهدهم ف��ي النقاط 
والسيطرات االمنية واعاد التفجيران االرهابيان في 
البياع ومدينة الصدر الذي راح ضحيتهما عشرات 
الش��هداء اعاد الى االذه��ان قضية االمن في بغداد 
وعموم العراق والفشل االمني الذريع في هذا امللف 
والثابت اليوم ان هذا الفشل وهذا االنهيار اليرتبط 
فقط باملؤسسات االمنية املتمثلة بقيادة عمليات 
بغ��داد ووزارة الداخلية والدوائ��ر املرتبطة بهما امنا 
يرتبط بسياسة وخطط احلكومات املتعاقبة  منذ 
س��قوط النظام الس��ابق وحتى اليوم وان مراجعة 
س��ريعة ف��ي اوراق هذا املل��ف اخلطي��ر واحملزن في 
الوقت نفسه يكشف لنا مساحة االهمال الكبير 
واالخطاء الفادح��ة التي تركها وراءهم ش��خوص 
وعناوين ل��م يفلحوا في ايجاد احلل��ول الخطر حتد 
واجه��ه الع��راق ويواجه��ه الش��عب العراقي في 
كل مفاصل احلي��اة اليومية برغ��م التخصيصات 
املالي��ة الكبي��رة الت��ي رص��دت لش��راء االجه��زة 
واملعدات وبرغم الس��نوات الطويلة التي كان ميكن 
اس��تثمارها في تطوير القدرات واكتساب اخلبرات 
ومعاجلة نق��اط الضعف ف��ي كل مفاصل العمل 
االمني واالس��تخباري ..الي��وم اصبحنا جميعاً نردد 
االسئلة املهمة ..متى يتوقف هذا النزيف الدامي؟؟ 
ومت��ى تصح��و ضمائ��ر م��ن س��لمنا له��م رقابنا 
وارواحنا وممتلكاتنا واقسموا اليمني على املصحف 
الش��ريف من اجل بذل الغالي والنفيس في سبيل 
حمايتنا م��ن املعتدين االثم��ني ..؟؟؟ اال تكفي هذه 
االعداد الكبيرة من فلذات اكبادنا واخواننا وامهاتنا 
وابائن��ا الذين اختطفتهم يد الغدر والعدوان ؟؟ واذا 
كان القادة االمنيون قد عجزوا عن االجابة عن هذه 
االس��ئلة عليهم ان يصارحوا شعبهم بذلك ال ان 
يتعمدوا اجت��رار التصريحات اجلاهزة واملبررات التي 
اعتدنا س��ماعها مع كل فاجعة من دون أن نرى أي 
بارقة امل بتحقيق اي اجناز امني يطيح مبخططات 
االرهاب التي ينفذها وهو مستريح في كل االماكن 

وفي كل االوقات .

فشل ذريع

تقـرير

ترجمة:  سناء علي* 

في تقرير نشر على صفحات البوست 
االميركية اشار فيها اجلنرال املتقاعد 
» لوي��ن ج��ان » ال��ى ان » احل��رب في 
سوريا التي بدأت عام 2011 اختلفت 
طبيعة حتالفات اط��راف النزاع فيها 
بنح��و متناق��ض وغير مفه��وم في 
بعض االحيان، وبعد التدخل الروسي 
كان ذلك نقطة فارقة في االزمة وزاد 
من تناقضات االوضاع هناك، فبينما 
اسقطت تركيا طائرة حربية روسية 
على احلدود مع سوريا وتوقع كثيرون 
ح��دوث مواجه��ة عس��كرية كبرى؛ 
ع��ادت عاقات االت��راك والروس فيما 
يشبه التحالف الوثيق بني الطرفني، 
عقدت على أثره الكثير من املباحثات 
املش��تركة وعلى اعلى املس��تويات، 
وقد مثل مؤمتر اس��تانا االخير اوضح 
 _ الروس��ية  للتفاهم��ات  االمثل��ة 
التركي��ة _ االيرانية _ وس��مي هذا 
الثاثة«،  »الضامنني  باس��م  الثاثي 
وهو ما سبب احراجاً كبيرًا للواليات 
املتح��دة ودول اخللي��ج بعد ان اصبح 

دورهم شبه هامشي.« 
ج��ان مضيف��ا » احل��رب اجلاري��ة في 
س��وريا منذ خمس سنوات كشفت 
ع��ن الكثي��ر م��ن خفاي��ا العاقات 
الدولي��ة واحل��دود الفاصل��ة بينه��ا، 

فأوضح��ت ه��ذه احل��رب الكثير من 
الثوابت واملتغي��رات والعوامل املؤثرة 
ف��ي طبيع��ة التفاع��ل الدول��ي في 
الق��رن احلادي والعش��رين م��ع ازدياد 
االعتماد عل��ى التقنيات احلديثة في 
احل��روب وتأكي��د الدول عل��ى تقليل 
اخلس��ائر للجيوش النظامية وكثرة 
االعتم��اد عل��ى االس��لحة املوجهة 
عن بعد. انها حرب جتارب االس��لحة 

والنظريات.« 
واش��ار ج��ان » الى ان  وس��ائل إعام 
أميركي��ة  حتدث��ت عن تزويد س��وريا 
مبنظومات صواريخ تكتيكية روسية 
من ط��راز »توتش��كا«. وذك��رت قناة 
»فوك��س نيوز« األميركي��ة، نقا عن 
مسؤولني أميركيني سابقني، أن نحو 
50 صاروخ��اً من هذا الط��راز وصلت 
إلى مين��اء طرط��وس الس��وري في 
اليومني األخيرين. كما أشارت القناة 
إلى أن روس��يا أطلقت صاروخني من 
نوع »توتشكا« إضافة إلى 4 صواريخ 
من طراز »إس��كندر« على ريف إدلب. 
فيما نفت روسيا هذه االخبار لكن ال 
غرابة من اس��تعمال موسكو لهذا 
الن��وع من الصواري��خ بعد ان نصبت 
منظومات اس 400 للدفاع اجلوي في 
سوريا واس��تعملت احدث طائراتها، 
وان اس��تعمالها ف��ي ه��ذا التوقيت 
يعط��ي رس��ائل لتركي��ا والوالي��ات 
املتح��دة مفاده��ا »اذا تخليت��م عن 

احلوار فلدين��ا وس��ائلنا اخلاصة ملنع 
تطور االمور خارج رغبتنا«.« 

واوضح ايضا ان » اجلانب التركي  عبر 
صراح��ة عن رغبت��ه بإقامة منطقة 
حظر ج��وي، مبا يتعارض م��ع الرغبة 
الروس��ية ليأتي رد االخيرة س��ريعاً، 
على لسان دبلوماس��ي روسي رفيع 

املستوى قال أنه مازالت هناك نقاط 
اختاف كثيرة في مواقف موس��كو 
وأنقرة من األزمة الس��ورية، وش��دد 
عل��ى أن اجلان��ب الروس��ي ينطل��ق 
م��ن أن األتراك ال يقيم��ون »منطقة 
عازل��ة«، في اش��ارة واضح��ة ان هذا 
املوقف خ��ارج عن اط��ار التفاهمات 

الس��ابقة، واالكثر من ذلك ان الروس 
ال يثق��ون اصا باالتراك. ويستش��ف 
م��ن التحركات الروس��ية انها كانت 
تعلم باالس��تدارة التركي��ة والرغبة 
االميركي��ة بإقامة املنطق��ة االمنة 
لذلك استبقت هذا االمر، فقد أعلن 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 

عن اختبار مفاجئ 7 ش��باط للقوات 
لتقييم  الروس��ية  الفضائية  اجلوية 
جاهزيتها بأمر مباش��ر م��ن الرئيس 
فادميي��ر بوتني. وهو رس��الة واضحة 
عل��ى ان الرفض الروس��ي جدي وغير 

قابل للنقاش.« 
وبني جان ان »  وسائل إعام أميركية  
حتدث��ت عن تزويد س��وريا مبنظومات 
صواريخ تكتيكية روس��ية من طراز 
»توتش��كا«. وذك��رت قن��اة »فوكس 
نيوز« األميركية، نقا عن مس��ؤولني 
 50 نح��و  أن  س��ابقني،  أميركي��ني 
صاروخ��اً من هذا الط��راز وصلت إلى 
ميناء طرطوس السوري في اليومني 
األخيرين. كما أش��ارت القناة إلى أن 
روس��يا أطلق��ت صاروخني م��ن نوع 
»توتش��كا« إضاف��ة إل��ى 4 صواريخ 
من طراز »إس��كندر« على ريف إدلب. 
فيما نفت روسيا هذه االخبار لكن ال 
غرابة من اس��تعمال موسكو لهذا 
الن��وع من الصواري��خ بعد ان نصبت 
منظومات اس 400 للدفاع اجلوي في 
سوريا واس��تعملت احدث طائراتها، 
وان اس��تعمالها ف��ي ه��ذا التوقيت 
يعط��ي رس��ائل لتركي��ا والوالي��ات 
املتح��دة مفاده��ا »اذا تخليت��م عن 
احلوار فلدين��ا وس��ائلنا اخلاصة ملنع 

تطور االمور خارج رغبتنا«.
واوضح ج��ان ان » االمور غير واضحة 
حلد االن لكن املؤشرات تؤكد ان هناك 

تغي��رات س��وف تط��رأ عل��ى امليدان 
الس��وري محوره��ا منطق��ة احلظر 
اجلوي وعودة العاقات بني واش��نطن 
وانق��رة، لك��ن الطريق لي��س معبداً 
امام ه��ذا الوف��اق اجلدي��د، فاالكراد 
ه��م محور اخلاف ب��ني الطرفني ولم 
حتل قضيتهم بعد، بل ان واش��نطن 
قد تفضله��م على انق��رة ما يعقد 
املسألة اكثر ال سيما بعد تسلمهم 
دفعة اميركية جديدة من االسلحة، 
كما ان االتراك يعرف��ون بنوايا ترمب 
املس��لمني،  االخوان  املعادية حلرك��ة 
ومن ثم فان حتركاتهم س��وف تكون 

مرهونة في هذه املتغيرات.« 
واك��د ان » دونال��د ترم��ب  اذا ح��اول 
تنفيذ خطة احلظ��ر اجلوي املدعومة 
تركياً وخليجياً فالس��احة السورية 
رمبا س��تكون مقبرة للعاقة اخلاصة 
ب��ني الرئيس الروس��ي فادمير بوتني 
ونظيره االميركي، كم��ا ان املنطقة 
االمن��ة تعن��ي ضع��ف ورمب��ا انهيار 
التركية، وفي  الروس��ية  التفاهمات 
ه��ذه احلالة ف��ان كل االتفاقات حول 
وق��ف اطاق الن��ار رمبا س��وف تنهار 
وتع��ود املواجه��ات العس��كرية من 
جدي��د م��ا يؤث��ر بنحو س��لبي على 

اجلميع.«

* عن صحيفة الواش��نطن بوست 
االميركية

مع تفاقم الصراع بين الدول اإلقليمية

سوريا ما بين تحالفات عائمة وتهديدات خطرة

كانت قيادات في حزب 
العمال الكردستاني 
قد نفت استيالئها على 
مناطق في قضاء سنجار 
واكدت ان تواجدها 
يأتي لحماية المدنيين، 
الذين استنجدوا بهم 
لحمايتهم من التهديدات 
المستمرة في ظل بقاء 
مناطق عدة من المدينة 
بيد االرهابيين

آثار الدمار التي خلفته احلرب في سوريا
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االحد ب��أن مدنيني 
اصيبا بانفجار عبوة ناس��فة جنوب 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر االمني إن "عبوة ناسفة 
كان��ت موضوعة بالق��رب من محال 
جتاري��ة في منطقة النه��روان جنوب 
ش��رقي العاصم��ة بغ��داد انفجرت، 
مس��اء يوم الس��بت ، ما اس��فر عن 

اصابة مدنيني اثنني بجروح".
عل��ى صعيد متصل اف��اد املصدر  إن 
"عبوة ناس��فة كانت موضوعة على 
جان��ب الطري��ق بالق��رب من س��وق 
ش��عبية في قضاء التاجي ش��مالي 
بغ��داد انفجرت، مس��اء يوم امس ما 
ادى الى اصابة اربعة مدنيني بجروح"

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى ام��س االح��د عن 
مقت��ل اثن��ني من مس��لحي تنظيم 
التس��لل  أثناء محاولتهما  "داعش" 
إلى نقطة مرابطة امنية مش��تركة 
في منطقة نفط خانة ش��مال شرق 

بعقوبة. 
وق��ال املص��در االمن��ي إن "ق��وة من 
الف��وج الثال��ث ف��ي ل��واء املغاوي��ر 
بالفرقة اخلامس��ة متك��ن، اليوم، من 
قت��ل اثن��ني م��ن مس��لحي تنظيم 
داعش أثناء محاولتهما التسلل إلى 
نقطة مرابطة امنية مش��تركة في 
منطقة نفط خانة، )95 كم ش��مال 

شرق بعقوبة(". 

كركوك – اطالق نار 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 

كركوك امس االحد ب��أن عنصرا في 
قوات البيش��مركة قتل وأصيب آخر 
بنيران قن��اص تابع لتنظيم "داعش" 

شمال غربي احملافظة.
وقال املص��در  الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "قناصا تابعا لتنظيم 
داعش أطلق النار، مس��اء يوم امس ، 
باجت��اه نقطة مرابطة للبيش��مركة 
في مح��ور قضاء الدب��س على خط 
التم��اس مع التنظيم ش��مال غربي 
كركوك، ما أس��فر عن مقتل عنصر 

من البيشمركة وإصابة آخر". 

صالح الدين – انفجار ناسفة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدي��ن امس االحد ب��أن أربعة 
م��ن عناص��ر "داعش" س��قطوا بني 
قتي��ل وجريح بانفجار عبوة ناس��فة 
ق��رب مقبرة ف��ي اجلانب االيس��ر من 

الشرقاط شمالي احملافظة.
وقال املصدر  االمني إن "عبوة ناسفة 
كان��ت موضوعة في طريق مؤدي الى 
مقبرة محلية في محيط احدى قرى 
اجلانب االيسر من الشرقاط شمالي 
ص��الح الدين انفجرت ف��ي اثناء مرور 
مف��رزة راجل��ة لتنظي��م داع��ش، ما 
ادى الى مقت��ل احدهم واصابة ثالثة 

آخرين".

االنبار – عملية دهم 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظ��ة األنب��ار ام��س االح��د عن 
اعتقال مطلوبني اثنني الى محكمة 

بابل في احملافظة.
وقال املصدر االمن��ي إن "قوة متكنت 
فجر يوم امس من القاء القبض على 
اثنني م��ن األش��خاص مطلوبني الى 
محكمة حتقي��ق بابل على وفق املادة 

أربعة إرهاب". 

ذي قار – عملية امنية 
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة   
محافظة ذي قار امس الحد بانطالق 
عملي��ة امني��ة واس��عة اش��تركت 
فيه��ا افواج ط��وارئ ش��رطة ذي قار 
وسرية سوات وقوة من مديرية قسم 
الرفاعي ومركز شرطة النصر ومفارز 
من مديرية ادارة الكالب البوليس��ية 
)K9( واملتفج��رات وباش��راف ميداني 
ومباش��ر من قائد عملي��ات الرافدين 
وقائ��د ش��رطة ذي ق��ار للح��د م��ن 
واعتق��ال  العش��ائرية  النزاع��ات 

املطلوبني وضبط االسلحة .
وق��ال املص��در ان عملي��ات مس��ح 
ميدان��ي ومداهم��ة وتفتيش العديد 
من املنازل جرت في قرى شمال ناحية 
النص��ر التابعة الى قض��اء الرفاعي 

للبح��ث ع��ن املطلوبني واالس��لحة 
وذلك على اثر جتدد نزاع عش��ائري بني 
عشيرتي ال� مس��يلم وال� فضل من 

عشائر ال� حامت.

نينوى – ضربة جوية 
اعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي محافظة 
نينوى امس االحد بأن 62 عنصراً من 
تنظي��م "داعش" أغلبه��م يحملون 
اجلنس��يات االجنبي��ة قتل��وا بضربة 
جوية لطيران التحالف الدولي غربي 

املوصل.
تابع��ة  "طائ��رات  إن  املص��در  وق��ال 
لطي��ران التحالف الدول��ي قصفت، 
فج��ر يوم ام��س موقع املستش��فى 
الع��ام ال��ذي يس��تعمل م��ن قب��ل 
املهاجرين  لدي��وان  التنظيم كمق��ر 
االجان��ب غ��رب املوص��ل"، مبين��اً أن 
"الضرب��ة اس��فرت ع��ن مقت��ل 62 

اغلبهم يحملون اجلنسيات  داعشياً 
والطاجاكية  والشيشانية  الروسية 

والفرنسية واالملانية". 

البصرة – انفجار صوتية
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  اك��د 
محافظ��ة البص��رة ام��س االحد أن 
مجهول��ني فج��روا عن��د منتص��ف 
الليل عبوة صوتية على دار س��كنية 
تقع ف��ي منطق��ة اجلمهورية ضمن 
مركز احملافظة، وان االنفجار تس��بب 
بأضرار مادية طفيفة، ولم يسفر عن 

إصابات بشرية.
وقال املصدر  إن "عبوة صوتية محلية 
الصنع فجره��ا مجهول��ون على دار 
سكنية تقع في منطقة اجلمهورية 
الواقعة ضمن مركز احملافظة"، مبيناً 
أن "االنفجار الذي وقع عند منتصف 
الليل لم يسفر عن إصابات بشرية".

انفجار عبوة ناسفة في النهروان جنوب شرقي بغداد * استهداف نقطة أمنية في نفط خانة شمالي بعقوبة
انطالق عملية أمنية للبحث عن مطلوبين في ذي قار * مقتل 62 إرهابيًا بضربة جوية غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مديري��ة صح��ة اربيل،ام��س االحد، 
ع��ن نفاذ االدوي��ة واملس��تلزمات الطبية في 
مستش��فياتها، مش��يرة ال��ى أن معرك��ة 
حتري��ر املوص��ل اث��رت بش��كل مباش��ر على 
أن  أك��دت  فيم��ا  احملافظ��ة،  مستش��فيات 
احلكومة املركزية لم تس��تجب ملعاجلة هذه 

املشكلة بالشكل املطلوب. 
وقالت مديري��ة صحة اربيل في بيان اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، إنه "من��ذ بداية 
عملي��ة حترير املوص��ل في 17 تش��رين االول 
 28 اربي��ل  2016 اس��تقبلت مستش��فيات 
ال��ف من ضحايا احلرب ف��ي املوصل واملناطق 
احمل��ررة في محيطه��ا"، مبين��ة أن "14 الف 
م��ن بني هؤالء الضحايا م��ن اجلرحى املدنيني 
والعسكريني الذين اصيبوا نتيجة املواجهات 
العس��كرية، كما ان عددا مماث��ال من املرضى 
مت��ت معاجلتهم لعدم توف��ر خدمات صحية 

في املوصل".
وأضاف��ت مديري��ة صحة اربي��ل أن "معركة 
حتري��ر املوص��ل اث��رت بش��كل مباش��ر على 
مستشفيات أربيل وتسببت في نفاذ االدوية 
واملستلزمات الطبية فيها بشكل ملحوظ"، 
موضح��ة أن "كميات االدوية واملس��تلزمات 
الطبية اخملصصة ملدة ثمانية اش��هر نفذت 

خالل شهرين فقط". 
واشارت املديرية الى ان "املساعدات العراقية 
ف��ي توفي��ر االدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة 
ليست باملس��توى املطلوب ومحدودة جدا"، 
الفت��ة في الوقت نفس��ه ال��ى ان "احلكومة 
العراقية قدمت الدعم لفرق صحة اربيل في 

مخيمات النازحني". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئي��س االدارة االنتخابي��ة في مفوضية 
االنتخاب��ات، وائل الوائل��ي، عن متديد عمليات 
التحديث لتسجيل البايومتري ملدة ثالثة ايام 
تنتهي بانتهاء الدوام الرسمي ليوم اخلميس 

املقبل.
وقال الوائلي في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد"، ان "ه��ذا التمديد هو نهائي العطاء 
للناخب��ني ملراجع��ة مراك��ز  فرص��ة اخي��رة 
التس��جيل البايومتري الخ��ذ بصمات اصابع 
الناخبني العش��رة مع صورة شخصية لكل 
ناخب لم يراجع حلد االن متهيداً لطبع بطاقات 
الناخب االلكترونية وتس��ليمها وفق اجلدول 

الزمني اخلاص بها".
ي��وم  س��ابقاً  ح��ددت  املفوضي��ة  ان  يذك��ر 
مراك��ز  ملراجع��ة  موع��د  اخ��ر   20/2/2017
التسجيل البايومتري لغرض حتديث معلومات 

الناخبني .

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مصرف الرافدين املواطنني املس��تفيدين 
من خدمات فروع املصرف املنتشرة في بغداد 
واحملافظات الى االلتزام بتسديد االموال التي 

بذمته واسترجاعها في موعدها احملدد.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلدي��د"، ان املصرف 
يشدد على اهمية التعامل بشفافية ونزاهة 
من قبل املواطن املستفيد من خدمة املصرف 
وااللتزام بتسديد املبالغ التي مت اقتراضها من 

املصرف.
واش��ار ال��ى ان تنفي��ذ هذه اخلطوة يس��هل 
استمرار استفادة الزبون من خدمات املصرف 
الت��ي تق��دم ل��ه فض��ال ع��ن ايف��اء املصرف 

بالتزاماته التي قطعها جتاه املواطن.

صحة أربيل تعلن نفاذ 
األدوية والمستلزمات 

الطبية

تمديد تحديث تسجيل 
البايومتري إلى 
الخميس المقبل

"الرافدين" يطلق 
نداًء السترجاع األموال 

المقترضة

الملف األمني

انطالق عمليات حترير الساحل 
األمين للموصل من 3 محاور

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى 
الفري��ق الرك��ن عبد األمير رش��يد 
ي��اراهلل ف��ي بي��ان للخلي��ة تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "قطعات الشرطة االحتادية 
ح��ررت قري��ة عذب��ة عل��ى طري��ق 

املوصل_ بغداد". 
وأض��اف، أن "القوات ح��ررت كذلك 
قري��ة اللزاكة عل��ى الطريق القدمي 
وس��يطرت  العليل_املوصل  حمام 
على محطة الكهرباء الرئيسة في 
اللزاكة ورفعت العلم العراقي فوق 

املباني". 
وح��ررت قي��ادة الفرق��ة التاس��عة 
املش��اركة بتحرير اجلانب األمين من 
املوص��ل، األحد، قري��ة باخيرة غرب 

الساحل. 
وذك��ر بي��ان خللي��ة اإلع��الم احلربي 
تلق��ت صحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه، إن "قائ��د عملي��ات 
قادم��ون يانينوى الفريق الركن عبد 
األمير رشيد يار اهلل، أعلن عن حترير 
قري��ة باخيرة غرب الس��احل األمين 
للمدينة من قبل الفرقة التاسعة 

 .
أعلنت الش��رطة االحتادي��ة ، أمس 
األحد ، عن استعادة السيطرة على 
محطة كهرب��اء اللزاك��ة في أمين 
املوصل ، مش��يرة إلى أن قطعاتها 

تواصل تقدمها نحو أهدافها. 
وق��ال قائد الش��رطة الفري��ق رائد 
جودت ف��ي بي��ان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن 
"الفرقة الثالثة الش��رطة االحتادية 
تس��تعيد الس��يطرة على محطة 
كهرباء اللزاكة شمال قرية العريج 
مبحاذاة نهر دجلة خالل عملية حترير 

اجلانب األمين ملدينة املوصل". 
وأضاف جودت أن "طائراتنا املسيرة 

رصدت جميع دفاعات العدو ومفارز 
التعوي��ق"، مؤك��داً أن "مضاداتن��ا 
جاهزة لتدمي��ر مفخخاته وطائرته 

املسيرة".
الش��رطة  "قطع��ات  أن  وتاب��ع، 
االحتادي��ة تتق��دم باجت��اه أهدافه��ا 
املرسومة في تالل ابوسيف ومطار 
املوص��ل واملناط��ق احملاذي��ة لنه��ر 
دجل��ة حتت غطاء ج��وي من طيران 
اجلي��ش العراقي ومدفعي��ة ميدان 

االحتادية".
وأعلنت خلية اإلعالم احلربي ، أمس 
األح��د ، ع��ن حتري��ر قريت��ني ضمن 

الساحل األمين ملدينة املوصل.
وقال قائد عمليات قادمون يانينوى 
الفري��ق الرك��ن عبد االمير رش��يد 
ي��اراهلل ف��ي بي��ان للخلي��ة تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
منه، إن "قطعات الشرطة االحتادية 
ح��ررت ق��رى الكنيط��رة واالبي��ض 
جن��وب البوس��يف، ضم��ن اجلانب 

األمين ملدينة املوصل".
وأضاف الفريق الرك��ن، أن "القوات 
ف��وق  العراق��ي  العل��م  رفع��ت 
مبانيهما، بعد تكبيد العدو خسائر 

باالرواح واملعدات".
وكان رئي��س ال��وزراء القائ��د العام 
للق��وات املس��لحة حي��در العبادي 
أعلن، صباح ي��وم ، أمس األحد، عن 
انط��الق عملية حتري��ر اجلانب األمين 
ملدينة املوصل من س��يطرة تنظيم 

“داعش” اإلجرامي.

العبادي: العراق موحد أكثر من 
أي وقت مضى ونحتاج لتعاون 

استخباري
وتاب��ع ان "ان االنتصار الذي نتحدث 
عن��ه هو ثم��رة تضحيات ش��عبنا 
وش��جاعة قوات��ه املس��لحة التي 
حتّملت لوحدها مس��ؤولية القتال 

على االرض".

وأش��ار ال��ى ان "احلقيق��ة االخ��رى 
التي نعلنها دائم��ا، هي ان االرهاب 
وداعش هم اعداء للمس��لمني قبل 
غيره��م وق��د قتلوا من املس��لمني 
لضحاياه��م  مضاعف��ة  أضعاف��اً 
ولذل��ك كان  االديان��ن  بقي��ة  م��ن 
عل��ى جميع ابناء االدي��ان واملذاهب 
ان يتوح��دوا ض��د االره��اب، وه��ذا 
ماحصل ف��ي العراق ح��ني توحدنا 
ومس��يحيني  مس��لمني  جميع��اً 
وايزيديني وصابئة وس��نة وش��يعة 
وعرباً وك��رداً وتركمان��اً ألن االرهاب 

استهدف اجلميع".
وق��ال العب��ادي "أؤك��د لك��م اننا 
خطون��ا خطوة مهمة ف��ي توحيد 
موح��دون  اآلن  وه��م  العراقي��ني، 
اكث��ر م��ن أي وقت مض��ى، وقواتنا 
املس��لحة اصبحت مرحباً بها من 
قبل ابناء املدن احملررة، واجلميع اليوم 
يقاتل��ون جنباً ال��ى جنب حتت علم 
الدولة، وللمرة االولى يقاتل االخوة 
في البيش��مركة الى جانب اجليش 
العراقي بع��د ان كانوا طوال عقود 
من الزم��ن يتقاتلون فيم��ا بينهم 
ح��ني كان النظام املباد يس��تعمل 
ابن��اء  لقم��ع  العس��كرية  الق��وة 
الشعب العراقي من الكرد والعرب 
والتركم��ان والش��بك والقومي��ات 

االخرى".
ولف��ت "يقاتل في عمليات التحرير 
ايضا املتطوعون في القوات احمللية 
واحلشد الشعبي والذين مت ضمهم 
الى القوات املسلحة ضمن خطتنا 
حلصر الس��الح بيد الدولة وبس��ط 
سلطة القانون، وقد اظهروا بسالة 
في الدفاع عن االرض والتزاماً عالياً 
باملسؤولية جتاه املدنيني في املناطق 

احملررة وقدموا تضحيات غالية".
وب��ني، ان "عملية حترير املوصل التي 
نخوضه��ا االن ه��ي ح��رب نظيفة 
سعينا من خاللها الى انقاذ االنسان 

قبل حتري��ر االرض، وبرغم ان املعارك 
كانت صعب��ة ومن بي��ت الى بيت، 
االّ ان قواتن��ا حرصت على س��المة 
والبنى  للمواطنني  السكنية  الدور 

التحتية واملنشآت احلكومية".
وق��ال رئي��س ال��وزراء "أنن��ا نتوجه 
بالنداء اليكم ملساعدتنا في تنفيذ 
برنامج اعادة االس��تقرار واخلدمات 
االساس��ية للم��دن احمل��ررة واعادة 
النازح��ني ال��ى ديارهم، كم��ا ندعو 
اجملتمع الدولي واملنظمات االنسانية 
املعنية الى تقدمي مساعدات عاجلة 
لنحو ثالثة ماليني نازح، واملس��اعدة 
في معاجل��ة اجلرحى ورف��ع االلغام 
واملتفج��رات، ودع��م برام��ج تأهيل 
اجملتمع من اجل محو ثقافة العنف 

وازالة آثار جرائم داعش .
واستطرد بالقول "نحن بدأنا جدياً 
بوض��ع برام��ج اص��الح سياس��ية 
وتصاحلية  واجتماعية  واقتصادي��ة 
تق��وم  داع��ش  مابع��د  ملرحل��ة 
عل��ى حتقي��ق العدال��ة واملس��اواة 
ونب��ذ الطائفي��ة وع��دم الس��ماح 
باس��تخدام الس��الح خارج الدولة 
ومتكني القضاء م��ن اداء واجبه في 
مالحق��ة اجلرمي��ة والفس��اد االداري 
واملال��ي وحماي��ة احلري��ات وحقوق 

االنسان.
ولفت ال��ى ان "العراق حريص على 
أم��ن واس��تقرار دول املنطق��ة وقد 
عانينا كثيراً من احلروب وسياس��ة 
احمل��اور، والميكن ان نع��ود اليها مرة 
اخ��رى، ولن يك��ون الع��راق االّ دولة 
مستقلة في قرارها تراعي مصالح 
ش��عبها في حاضره ومس��تقبله 
وحترص على اقامة عالقات طبيعية 
ومتوازن��ة مع جمي��ع دول املنطقة 

والعالم".
وخت��م كلمت��ه بالق��ول "نتطل��ع 
معكم وبتعاونكم الى مس��تقبل 
اكث��ر أمن��اً واس��تقرارًا وعالم خاٍل 

م��ن االره��اب والفك��ر االقصائ��ي، 
تنعم فيه ش��عوبنا ودولنا بالسالم 

واالستقرار واالزدهار".

التحالف الدولي يدّمر "مركز 
قيادة داعش" في املوصل

وأفاد مصدر أمني في نينوى، بأن 62 
عنصراً من تنظيم "داعش" أغلبهم 
االجنبية قتلوا  يحملون اجلنسيات 
بضرب��ة جوي��ة لطي��ران التحالف 

الدولي غرب املوصل.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن 
"طائ��رات تابعة لطي��ران التحالف 
الدولي قصفت، موقع املستشفى 
الع��ام ال��ذي يس��تخدم م��ن قبل 
التنظيم كمقر لدي��وان املهاجرين 
االجان��ب غ��رب املوص��ل"، مبيناً أن 
"الضرب��ة اس��فرت ع��ن مقتل 62 
داعشياً اغلبهم يحملون اجلنسيات 
الروسية والشيشانية والطاجاكية 

والفرنسية واالملانية".
وأضاف املص��در ، أن "القصف جاء 
بعد معلومات اس��تخبارية دقيقة 
الذي  العراقي  جلهاز االس��تخبارات 
اعطى الطي��ران االحداثي��ات ودمر 
بالكام��ل"،  الع��ام  املستش��فى 
مش��يراً ال��ى أن "التنظي��م يحاول 
انتشال جثث مقاتليه وفرض طوق 
امن��ي عل��ى املوق��ع ومن��ع اقتراب 

االهالي".

آلية اتخاذ القرارات القضائية
تعرقل إقرار قانون احملكمة 

االحتادية
ونّوه إلى ان "مقترحاً أورده املشروع 
احلالي��ة  احملكم��ة  رئي��س  ببق��اء 
وعضوه��ا االقدم ملدة س��نتني في 
مناصبهم��ا لغ��رض تق��دمي اخلبرة 
إل��ى الهيئ��ة القضائي��ة اجلدي��دة 
بنح��و يدعمه��ا ف��ي اداء مهامها 

مستقبالً".

لك��ن س��عيد يؤك��د أن "الطاقم 
القضائي للمحكمة احلالية ابلغنا 
بأن��ه غير ملتزم بهذا التوجه وأبدى 
اس��تعداده لتس��ليم املهم��ة إلى 
هيئة جديدة مبجرد التصويت على 

القانون".
وأكمل س��عيد بالقول إن "اللجنة 
القانونية أكملت نقاشاتها، ورمت 
الكرة ف��ي ملعب رئاس��ة مجلس 
الن��واب لكي تعرض املش��روع على 

التصويت".
م��ن جانبه��ا، تؤكد عض��و اللجنة 
االخر، ابتس��ام الهالل��ي في تعليق 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "مش��روع 
احملكمة االحتادية العلي��ا بات قريباً 

من التصويت".
ع��ن  النائ��ب  الهالل��ي،  وتابع��ت 
التحال��ف الوطن��ي، أن "املس��ودة 
احلالي��ة ق��د ج��رى االتف��اق عل��ى 
اغل��ب بنودها ولم يب��ق إلى فقرات 

بسيطة".
ونوهت إلى "اتفاق على عدد طاقم 
احملكم��ة ب��� 13 عض��واً، بعضهم 
قضاة واالخرون خب��راء في القانون 

وفقهاء للشريعة".
واس��تطردت الهالل��ي أن "الكت��ل 
النزاع  السياس��ية عليها حس��م 
على القانون خالل املتبقي من عمر 
مجلس الن��واب احلالي لكي ننتهي 
م��ن جمي��ع تش��ريعات الس��لطة 

القضائية االحتادية".
يشار إلى أن مجلس النواب بدأ منذ 
نهاية العام املاض��ي بتمرير قوانني 
القضائية االحتادية وقد  الس��لطة 
صّوت عل��ى قانون هيئة االش��راف 
القضائ��ي، وم��ن ثم قان��ون االدعاء 
الع��ام، وص��والً إلى قان��ون مجلس 
القض��اء االعلى، وهو حالياً بانتظار 
متري��ر قانون احملكمة االحتادية العليا 
الذي يتطل��ب موافقة ثلثي اعضاء 
اجمللس سواء احلاضرين أو املتغيبني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يتباك��ى خطب��اء تنظي��م داعش 
االرهاب��ي مبكب��رات الص��وت ف��ي 
اجلان��ب االمي��ن ويدع��ون األهال��ي 
ملقاوم��ة الق��وات االمني��ة، وفيما 
تشهد ش��وارع اجلانب االمين حظر 
جت��وال طوع��ي، يص��ادر الدواعش 
السيارات املدنية ويغلق بها الطرق 

لعرقلة القوات االمنية.
وق��ال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" انه "م��ع انطالق عمليات 
حتري��ر اجلان��ب االمي��ن م��ن مدينة 
املوص��ل، ب��دأ ع��دد م��ن اخلطباء 
املوال��ني لتنظي��م داع��ش باطالق 
تكبي��رات عب��ر مكب��رات الصوت، 
ويحذرون االهال��ي من عدم الدفاع 
عن )ارض اخلالفة( والسماح للكفرة 
والروافض )على وفق تس��ميتهم( 
باس��تباحة االرض واالعراض )على 

وفق مزاعمهم(".
واض��اف "كم��ا ان اولئ��ك اخلطباء 
كانوا يتباكون ويحذرون من ضياع 
فرص��ة تاريخية وس��قوط اخلالفة 
التي زعم��وا انهم بنوه��ا بالدماء 
واالش��الء، فض��ال ع��ن دعوته��م 
للش��باب القادري��ن عل��ى حم��ل 
الس��الح الى التوجه القرب مقرات 
داعش، مع الدعوة الى التبرع بالدم 

جلرحى العدو".
واشار املصدر الى ان "اهالي اجلانب 
االمي��ن كان��وا ينتظرون مث��ل هذا 
اليوم على احر من اجلمر بعد طول 
معان��اة، وتعبيراً ع��ن نفورهم من 
داع��ش، تعم��دوا عدم فت��ح احملال 
التجاري��ة، واخل��روج م��ن املنازل ال 
يك��ون اال ف��ي احل��االت الضرورية 
فقط، بحيث ان اغلب احياء اجلانب 
االمي��ن تش��هد م��ا ميك��ن وصفه 
بحظر التج��وال الطوعي من قبل 

االهالي".
وتاب��ع "احلرك��ة في ش��وارع االمين 
ش��به معدومة باس��تثناء دوريات 
خاطفة ملا يس��مى باألمنية، فيما 
ان مفارز أخرى تابعة الى ما يسمى 
بالشرطة االسالمية تدعو االهالي 
من اصحاب السيارات باالستعداد 
واستعمال س��ياراتهم كمصدات 
في الش��وارع وغلق الطرقات التي 
الق��وات  دخ��ول  الع��دو  يخش��ى 

االمنية فيها".
ونوه املصدر الى انه "بسبب اخلوف 
من بطش التنظيم التكفيري وافق 
عدد م��ن االهالي على اس��تخدام 

س��ياراتهم مت��ى م��ا مت دعوتهم 
لذلك، فيما رفض اخرون بوصفها 
مصدر رزقهم الوحيد، فقام داعش 
مبص��ادرة عجالته��م واخذه��ا الى 

جهات مجهولة".
عل��ى  يرك��ز  "داع��ش  ان  مبين��اً 
كالش��احنات  الكبيرة  العج��الت 
والصهاري��ج واالليات االنش��ائية، 
والتي اس��تعمل العش��رات منها 
كعوائق في اجلانب االيسر من دون 

جدوى".
ولفت املصدر ال��ى ان "عناصر من 
اس��تخبارات داع��ش تض��ع لثاماً 
اس��ود عل��ى وجوهها جت��وب عدد 

م��ن احي��اء املدين��ة بنح��و راجل، 
وتتخ��ذ من بعض االرصفة احملمية 
ببلك��وات حتج��ب نقاطه��م ع��ن 
الرؤي��ة من قب��ل الطي��ران احلربي، 
كنقاط مراقب��ة ورصد ملا يدور في 
الش��ارع، حي��ث ان التنظيم يريد 
ايصال رس��ائل لالهالي بانه ما زال 

يسيطر على الوضع"
عل��ى صعي��د آخ��ر، وبالتزامن مع 
انطالق عمليات حترير االمين، اطلق 
ناش��طون موصلي��ون ف��ي اجلانب 
االيس��ر حملة تطوعية الستقبال 
نازحني محتملني من اجلانب االمين، 
داعني االهالي الى استقبال االسر 

املقبل��ة م��ن االمي��ن وتوفي��ر كل 
مستلزمات االغاثة لهم فضال عن 

االطعمة وغيرها.
كم��ا دع��ا الناش��طون ش��ركات 
االتص��االت احمللي��ة ال��ى االس��راع 
بنص��ب اب��راج في اجلانب االيس��ر 
واص��الح العاط��ل منه��ا لتقوية 
االمي��ن  اجلان��ب  باجت��اه  االش��ارة 
للتواص��ل م��ع اقربائه��م وذويهم 
وملساعدة القوات االمنية لتزويدها 
باملعلوم��ات الفورية ع��ن حتركات 
وجتمعات عناصر داعش التكفيري.
وحذر الناش��طون من قيام داعش 
بارتكاب مجازر بحق س��كان االمين 

ف��ي حال محاولته��م الفرار باجتاه 
املناط��ق احملررة، خاص��ة وان داعش 
يلف��ظ انفاس��ه االخي��رة، داع��ني 
س��كان االمين ال��ى الت��روي وعدم 
االستعجال جتنباً لبطش التنظيم 
باتوا  والذي��ن  وعناص��ره احملاصرين 
عل��ى ثقة ان��ه لي��س امامهم اما 

القتل او االستسالم.
واس��تمرت الضرب��ات اجلوية على 
عدة مناطق باجلانب االمين، وس��ط 
معان��اة  اس��تمرار  م��ن  مخ��اوف 
االهال��ي بس��بب الش��ح الكبي��ر 
باملواد الغذائية بعد احلصار اخلانق 
على اجلانب االمين منذ عدة اشهر.

مع انطالق عمليات تحرير 
الجانب األيمن من مدينة 
الموصل، بدأ عدد من 
الخطباء الموالين لتنظيم 
داعش بإطالق تكبيرات 
عبر مكبرات الصوت، 
ويحذرون األهالي من 
عدم الدفاع عن )أرض 
الخالفة( والسماح 
للكفرة والروافض 
)على وفق تسميتهم( 
باستباحة األرض 
واألعراض )على وفق 
مزاعمهم(

انطالق عمليات حترير اجلانب األمين من مدينة املوصل

األحياء السكنية تعيش "حظر تجوال" طوعي

خطباء داعش بأيمن الموصل "يتباكون" عبر مكبرات الصوت
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت مجموعة زين و«iflix« الرائدة عامليا 
في مجللال خدمات بللث األفللام والبرامج 
واحملتللوى التلفزيونللي عبللر اإلنترنللت فللي 
األسواق الناشللئة عن تأسيس كيان جتاري 
مشترك حتت اسم » iflix Arabia » لتوفير 
خدمللات عامليللة الطللراز فللي بللث احملتوى 
الترفيهللي إلى منطقة الشللرق األوسللط 

.)MENA( وشمال أفريقيا
 وذكللرت زيللن الشللركة الرائدة فللي مجال 
املتنقلللة  االتصللاالت  شللبكات  تشللغيل 
في منطقة الشللرق األوسللط وأفريقيا أن 
 »iflix Arabia « الكيللان التجللاري اجلديللد
سلليكون مقللره الرئيللس في دبللي، مبينة 
أن هللذا التحالللف االسللتراتيجي سللوف 
يضيللف األسللواق التللي تعمل فيهللا زين 
 ،»iflix« إلللى نطللاق التواجللد اجلغرافي لللل
حيث  سيغطي أسللواق الكويت، البحرين، 
العراق، األردن، السعودية، لبنان، والسودان، 
مع امكانية التوسللع إلى اسللواق إقليمية 

إضافية مستقبا. 
وأوضحللت زيللن خللال املؤمتللر الصحافللي 
املشللترك الذي عقدته  في مقرها الرئيس 
في الشللويخ أنه من املقللرر أن يتم اإلطاق 
التجللاري خلدمات »iflix« عبللر اإلنترنت في 
منطقة الشللرق األوسط وشللمال أفريقيا 
خال الربللع الثاني من العللام 2017، حيث 
ستبدأ »iflix« بفتح مكتبتها التلفزيونية 
والسينمائية لعماء مجموعة زين، وتوفير 
تشكيلة واسعة من آالف األفام والبرامج 
التلفزيونيللة مصحوبللة بترجمللة نصيللة 
عربية واجنليزية، كما ستوفر محتوى فيديو 

عرض أول، وسلسلللة حصرية من البرامج 
الفائزة بجوائز أكادميية شهيرة. 

وأفللادت زيللن أن خدمللات »iflix« سللتقدم 
أفضللل  األفللام  مبشللاهدة  للشللغفوين 
العروض احلصرية من هوليوود وحملبي األفام 
الهندية سلسلة واسعة من أفام بوليوود، 
هللذا باإلضافة إلللى تقدمي أفضللل البرامج 
التلفزيونيللة اإلقليمية واحمللية، عاوة على 

أكثر من 2000 عمل من برامج األطفال.
وكشفت اجملموعة أن خدمة  »iflix« ستوفر 
أيضا تشكيلة واسعة ومتنوعة من األفام 
واملسلسللات والبرامللج العربيللة ذائعللة 
 »iflix Arabia « الصيللت، حيللث تخطللط
لطللرح سلسلللة حصريللة مللن محتللوى 

الفيديو العربي.
 اجلديللر بالذكللر أن »iflix« العاملية أطلقت 
خدماتهللا ألول مللرة فللي مايللو مللن العام 
2015، وجنحت سريعا في بناء عامة جتارية 
مرموقللة لها في بث محتللوى الفيديو في 
أسواق منطقة آسيا، حيث نشرت خدمات 
عامليللة الطراز لهللذا النوع مللن احملتوى في 
تسللع أسللواق في غضون أقل مللن عامني، 
واسللتطاعت أن تسللتقطب ما يربو على 4 

مايني مشترك خال تلك الفترة. 
وبالنظللر إلللى أن عمللاء مجموعللة زيللن 
47 مليللون عميللل فللي  يبلللغ تعدادهللم 
أسللواق الشللرق األوسللط وأفريقيللا، فللإن 
 »iflix Arabia « الكيللان التجاري املشللترك
سيستفيد من الريادة السوقية الراسخة 
التي حتظى بها شللبكات زين، وسيسللعى 
هللذا الكيان التجللاري إلى االسللتفادة من 
االنتشللار املتزايد خلدمات اإلنترنت، واإلقبال 
الواسللع على اقتناء الهواتف الذكية، هذا 
إلى جانب االسللتفادة من الشهية الهائلة 

للمحتوى الرقمي والترفيه. 
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 
زين بللدر ناصر اخلرافي ان » هذا االسللتثمار 
املشترك يجسللد املزيد من جهود اجملموعة 
في استكمال مسللارها االستراتيجي نحو 

التحول إلى مشغل االتصاالت الرقمي«.
وأضللاف اخلرافللي قائللا » الكيللان التجاري 
بتوفيللر  »iflix Arabia«، سلليقوم  اجلديللد 
خدمللات عامليللة الطللراز فللي بللث احملتوى 
الترفيهي عبر اإلنترنت إلى منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا«.
وأوضللح قائللا »إطللاق الكيللان التجللاري 
املشللترك »iflix Arabia » يسهم في خلق 

قيمة هائلللة لألطللراف ذات املصلحة لدى 
كل مللن مجموعة زيللن و«iflix«، وذلك في 
والتكاملية  التعاضديللة  الطاقللات  ضللوء 
التي سللتخلقها تلك الشللراكة، وتدفقات 
اإليللرادات اجلديدة التي سللتتولد من خال 

اإلقبال املتوقع على هذه اخلدمة اجلذابة«.
التحالللف  أن هللذا  إلللى  اخلرافللي  وأشللار 
االسللتراتيجي يأتي في إطار أعمال »جبهة 
زيللن الرقميللة واإلبداعية« التللي أطلقتها 
اجملموعللة قبللل أكثللر مللن عامللني، والتي 
تستهدف من خالها رصد وحتديد مجاالت 
أعمللال جديللدة، وشللراكات اسللتراتيجية 
حتقللق قيمة مضافللة، وفرص االسللتحواذ، 

واسللتثمارات جديدة، من شللأنها أن تخلق 
مصادر جديدة للدخل من أجل االسللتغال 
الكامل لشبكات البرودباند عالية السرعة 

التي متلكها اجملموعة ».
وبدوره قال الرئيس التنفيذي في مجموعة 
زين سكوت جيجينهامير »أبلت iflix جهدا 
اسللتثنائيا على صعيد قيادة ثللورة احملتوى 
الترفيهللي فللي آسلليا، حيث باتللت عنوانا 
للجهللات التللي تقللدم منتجللات رائدة في 

مجال خدماتها«.
وأضللاف جيجنهاميللر قائا » األمللر الذي 
مييللز iflix هو االبتكاريللة في احملتوى الذي 
تقدملله، إلى جانب التزامها بتوفير جتربة 

رقميللة ترفيهيللة اسللتثنائية، وهو األمر 
الللذي يكمن فللي صميم األعمللال التي 
جتسللدها جهود مجموعة زيللن في هذا 
االجتاه الرائد، وهو تبني املزيد من اخلدمات 

الرقمية ».
وتابع جيجنهامير قائا » نتطلع من خال 
هللذا التحالف إلى وضللع قاعدة عمائنا 
الواسللعة في منطقة الشللرق األوسط 
وأفريقيللا داخللل نطاق محتللوى خدمات 
الثللري  احملتللوى  مللن  واالسللتفادة   ،iflix
لسلسلللة ضخمة من األفللام والبرامج 

واملسلسات التلفزيونية«.
من جانبه قال املؤسس املشارك لشركة 
»iflix« مللارك بريللت » مجموعة زين هي 
رائد حقيقي على صعيد االبتكار، وتطور 
األعمللال الرقمية، وهللذا التعاون الثنائي 
ميثللل خطللوة مثيرة في سللياق قصة منو 
»iflix«، إذ أننا نطلق خدماتنا في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالتعاون 
مع شريك يشللاركنا رؤيتنا والتزامنا إزاء 
تقدمي خدمة متميللزة وخلق جتارب رائعة 

لعمائنا».
وأضللاف السلليد جللون - بللول ماكيرلي 
الذي يشللغل منصب الرئيللس التنفيذي 
لشللركة IFLIX »التحالف بني مجموعة 
زيللن و«iflix« سلليمكن الطرفني بقدرات 
أكبللر لتزويللد العمللاء خدمللات احملتوى 
األكثللر معقوليللة وموثوقيللة، فهنللاك 
مزيج رائع من قوائم احملتويات الترفيهية 
العاملية واحمللية سللتصل إلللى اجلماهير 
من خال اسللتخدام شللبكات مجموعة 

زين الرائدة«.
وأضللاف ماكيرلللي قائللا » هللذا بللدوره 
سلليضمن توفيللر أفضل سللرعات للبث 

من أجللل حتقيق أفضل جتربللة عماء، بل 
وحتى جلب مزيد من احملتوى إلى العماء 
وإثللراء جتللارب مشللاهداتهم، لللذا فإننا 
متحمسللون جدا إزاء هذا التحالف، وإزاء 
ما يعنيه بالنسللبة لعمائنللا وألطرافنا 

ذات املصلحة في املستقبل«.
اجلدير بالذكر أن »iflix« متتلك  تكنولوجيا 
حصريللة خاصللة بهللا لضغللط وتهيئة 
التكنولوجيللا  وهللي  الرقمللي،  احملتللوى 
التي تسللهم أكثر في ضمان اسللتمتاع 
املشاهدين بتجربة مشاهدة رائعة، وذلك 
من خللال متكني اخلدمة بشللكل أفضل، 
بحيث تنسللاب بساسة، في حال كانت 

سرعات اإلنترنت بطيئة نسبيا.
 مع كل اشللتراك سيسللمح للمشترك 
خللال  مللن  اخلدمللة  إلللى  يصللل  بللأن 
خمسللة أجهزة، مبللا في ذلللك الهواتف 
النقالة وأجهللزة الاب توب، احلواسلليب 
والتليفزيون، وهنللاك خاصية  اللوحيللة، 
حصريللة مبشللتركي »iflix«، وهللي أنهم 
سيسللتطيعون القيللام بتنزيللل األفام 
والبرامللج التلفزيونية، كي يشللاهدوها 

الحقا دون اإلتصال بشبكة االنترنت.
وبفضللل عاقاتهللا مللع أكثللر مللن 170 
اسللتوديو ومللوزع حللول العالللم، توفللر 
شللاملة  قائمللة  ملسللتخدميها   »iflix«
مللن أفضل مختللارات احملتللوى الترفيهي 
الرقمي، حيللث تقدم خدماتهللا اآلن في 
بروناي،  إندونيسيا، سريانكا،  الفيليبني، 
جللزر املالديللف، وباكسللتان، وقريبا جدا 
ستصبح خدماتها الترفيهية متاحة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وسللتواصل »iflix« نشللر خدماتهللا إلى 

أسواق إضافية خال األشهر املقبلة. 

تسعى الى تشجيع عودة األطباء العراقيين المغتربين 
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سعاد التميمي*

والبيئللة  الصحللة  وزيللرة  بحثللت 
الدكتورة عديلة حمود حسللني مع 
االمللني العام ملنظمة بللدر القيادي 
في احلشللد الشللعبي احلللاج هادي 
العامللري تعزيللز اخلدمللات الطبية 
للمقاتلني  والعاجيللة  والصحيللة 

االبطال .
واكللدت الوزيللرة خللال اللقللاء ان 
الطبيللة  ماكاتنللا  ماتقدملله 
طبيللة  خدمللات  مللن  والصحيللة 
وعاجية سللواء للمقاتلني االبطال 
فللي اخلطللوط االماميللة ملعركتنا 
املصيريللة ضللد عصابللات داعللش 
االرهابية او في املؤسسات الصحية 
ماهللو اال قطرة فللي بحر تضحيات 
اولئك االبطللال الذين صانوا االرض 
والعرض ورووا بدمائهم تراب الوطن 

الطهور .
الللوزارة تسللخر  ان  الللى  واشللارت 
فللي خدمللة معركتنا  امكاناتهللا 
العادلللة ضللد االرهاب الداعشللي 
وبللزوغ شللمس االنتصللار النهائي 
على الدواعش اجملرمللني والذي كان 
ملاكاتنللا الطبيللة والصحية الدور 

الواضح في حتقيقه .
 كمللا مت خللال اللقاء اسللتعراض 
الدعللم الطبي امليدانللي املتواصل 
الللذي تقدمه الوزارة الللى مقاتلينا 
االبطال في شتى قواطع العمليات 
اخلاصللة  الطبيللة  والتحضيللرات 
مبعركللة حتريللر اجلانللب االميللن في 
مدينللة املوصللل ودور الللوزارة فللي 
الشللعبي  احلشللد  طبابللة  دعللم 
ومستشفياتها التي جتاوزت االثنى 
عشر مستشفى باملاكات الطبية 
الى  للعمل  املتخصصة  والصحية 
جانللب املقاتلني في املستشللفيات 

امليدانية .
 من جانبه اشاد احلاج هادي العامري 
بللدور الللوزارة وقياداتها فللي تقدمي 
االسللناد امليداني الطبي ، مبينا ان 
قدومه الى الللوزارة واللقاء بالوزيرة 
يأتللي لتقدمي الشللكر لتلك اجلهود 
من قبل املاكات الطبية والصحية 

وتسابقهم في تقدمي اخلدمة املثلى 
البطللال قواتنا املسلللحة واالمنية 
وحشدنا املبارك وفي اخلنادق االولى 
من ساحات القتال وانقاذهم الرواح 
املقاتلللني الذين اصيبوا في معركة 
الشللرف والكرامللة ضللد االرهللاب 

الداعشي.
واوضللح احلللاج العامللري ان الفرق 
الطبية انقللذت العديد من اجلرحى 
الطبيللة  االجللراءات  حيللث   مللن 
السريعة واجراء العمليات الصعبة 
فللي مسللافات التبعللد اال بعللض 
الكيلومتللرات من اخلطللوط االولى 
من املعركة وهذه تعد من اخلطوات 
املهمة لذلك هللؤالء االطباء محل 

فخر واعتزاز وشكر وتقدير .

كمللا قللدم احلللاج هللادي العامري 
الصحة  لوزيللرة  والتقدير  الشللكر 
الدكتللورة عديلللة حمللود وجميع 
االطباء والللى كل االخوة من الفرق 
الطبية والى كل العاملني في وزارة 

الصحة . 
على صعيد متصللل التقت الوزيرة 
رئيس جمعية االطباء العراقيني في 
اخلارج مبركز الوزارة مؤكدة السعي 
اجلللاد والدؤوب مللن الللوزارة لتأمني 
عللودة الكفاءات الطبيللة العراقية 
فللي اخلللارج الللى احضللان الوطللن 
الكفوءة البناء  ليقدموا خدماتهم 
شللعبهم ووطنهم ومبا يسهم في 
بناء القطاع الصحي لبلدنا احلبيب 
وارسللاء اسس نظام صحي متطور 

يكفللل تقللدمي اخلدمللات الوقائيللة 
والطبية والعاجية البناء شللعبنا 

العزيز .
لقائهللا  خللال  الوزيللرة  واشللارت 
رئيللس  البياتللي  احمللد  الدكتللور 
جمعيللة االطبللاء العراقيللني فللي 
اخلللارج والوفد املرافق له من اعضاء 
اجلمعية الللى ان املللاكات الطبية 
العراقية فللي املهجر اثبتت قدرتها 
في قيادة ارقى املؤسسات الصحية 
في اخلارج واثبتت حضورها الفاعل 

هناك .
وجرى خللال اللقللاء الللذي حضره 
الدكتللورة سللهام املوسللوي عضو 
جلنللة الصحللة والبيئللة النيابيللة 
استعراض جهود اجلمعية في عقد 

مؤمتر العراقيني املغتربني في تركيا 
وشللارك فيه قرابة ١٥٦طبيا عراقيا 
توزعللوا علللى شللتى دول العالللم 
بحضللور الدكتللور قتيبللة اجلبوري 
رئيللس جلنللة الصحللة والبيئة في 
مجلللس النواب العراقللي وعدد من 
اعضللاء اللجنللة وعدد مللن قيادات 
الوزارة مع رؤساء اجلامعات العراقية 
في محافظللات البصرة وميسللان 
ملناقشللة  وكركوك  الديللن  وصاح 
الطبيللة  الكفللاءات  دعللم  سللبل 
العللراق  فللي  الصحللي  والقطللاع 
الطبية  املللاكات  وتشللجيع عودة 
املغتربللة الى العراق واقللرار برنامج 
تدريبي متطور للمللاكات الطبية 
والصحية العراقية في املؤسسات 

االكادميللة  واجلامعللات  الصحيللة 
التركيللة بعللد لقللاء جمللع رئيس 
اجلمعيللة الدكتللور احمللد البياتي 
مللع وزيللر الصحللة التركللي رجب 
اقداغ ومستشارة رئيس اجلمهورية 
عائشللة تركمان اوغلو الذين ابدوا 

استعدادهم في هذا اجملال
كمللا مت مناقشللة قيللام اجلمعيللة 
االختصاصات  باستضافة عدد من 
الطبيللة بدرجللة بروفسللور اللقاء 
محاضرات في املؤسسات الصحية 
واجللراء  العراقيللة  واالكادمييللة 
العمليللات اجلراحيللة املعقللدة في 

العراق .

*اعالم الصحة 

وزيرة الصحة تبحث مع العامري تعزيز الخدمات الطبية للمقاتلين األبطال 

أكدت وزيرة الصحة 
أن ما تقدمه مالكاتنا 
الطبية والصحية من 

خدمات للمقاتلين 
األبطال في الخطوط 

األمامية لمعركتنا 
المصيرية ما هو 
إال قطرة في بحر 

تضحياتهم

الدكتورة عديلة حمود مع األمني العام ملنظمة بدر

إياس الساموك*

مناشدة 

ام��ام انظ��ار معال��ي وزي��رة 
الصحة والبيئة احملترمة 

بعد التحية :
تغريد  املاهللرة  املمرضللة  اني 
كنللت  عبداحلسللني  عدنللان 
القلب  اعمل في مستشفى 
النجف  مبحافظللة  املفتللوح 
االشللرف عللام 2012 وقللد مت 
نقلللي الللى مركز احلللروق في 
احملافظللة نفسللها ، ونتيجة 
امللحللة  العائليللة  لظروفللي 
قدمت طلبا مبنحي اجازة ملدة 
)3( اشهر من دون راتب ، اال ان 
املسؤول عن املركز قرر منحي 
اجازة ملدة )5( ايللام فقط ، مما 
اضطرني هذا االمر االنقطاع 
عن عملي بدءا من 2016/10/2 

وحتى االن .
معالي الوزيرة :

لقد كانللت ظروفللي العائلية 
صعبة جدا ، ولذلك اتقدم الى 
معاليك التي حتمل قلبا كبيرا 
يسللع جلميللع ابنائهللا وبناتها 
امركم  راجيللة  هللذا  بطلبللي 
باعادتي الى وظيفتي السابقة 
في مستشفى القلب املفتوح 
مبحافظللة النجللف او في احد 
بغداد  مستشفيات محافظة 
كونللي ممرضللة ماهللرة لكللي 
اخللدم وطني من خال مهنتي 
االنسللانية وخاصة ان بلدنا مير 
ومللا حققته  بظللروف صعبة 
وحشللدنا  املسلللحة  قواتنللا 
املقللدس مللن انتصللارات على 

التنظيم االرهابي "داعش" .
 

وتتقبل معاليك مني وافر 
االحترام 

التالعب بعقارات 
بغداد.. هذا ما يحصل!
بني احلني واحلني األخر، يكتب صحفيون تقارير 
وقصللص اخبارية عللن ملفات »االسللتياء 
على العقللارات في بغللداد«، ويتحدثون عن 
قضايللا البعض منها حقيقي، واالخر يفتقر 
إلى الدقة ، لكللن االراء التي تطرح في املواد 
الصحفية هللذه غالباً ما تكللون اجتهادات 
وآراء بعيدة عللن الوقائع الفعلية التي يجب 

أن يعرفها الرأي العام.
أن احملاكم العراقية ال متتنع من استقبال أية 
دعوى تخللص اغتصاب االراضي أو العقارات، 
وهي حاالت موجودة فعاً في عدد من انحاء 
العاصمللة بغللداد، وقللد سللجلها القضاء 
وتعامل معها واقعيللاً وفقا للقانون وأصدار 

القرارات مبوجبها.
نقاً عن التحقيقات القضائية، توجد هناك 
حاالت تاعب انتقلت مبوجبها عقارات -سيما 
التي تعود ملكيتها الشللخاص مهاجرين - 
إلى اخرين مسللتفيدين من عمليللات تزوير 

تتم مبساعدة موظفني متخصصني .
ولعل الصورة االبرز لعمليات االستياء، تأتي 
بتمكني موظف في دائرة التسجيل العقاري 
لشخص باإلطاع على اضبارة عقار لغرض 
احلصللول على نسللخ مللن املستمسللكات 
املرفقة ليقوم باسللتصدار مستمسللكات 
اصليللة املعروفة بللل »بدل الضائع«، باسللم 
صاحللب العقار االصلي ويقللوم ببيعها إلى 

اخر.
والصللورة الثانية، تكللون بتزوير وكالة عامة 
ومطلقللة يدعللي صاحبها أنها صللادرة عن 
صاحب العقللار االصلي لغللرض بيعها إلى 

اخرين.
أما عن اجراءات احملكمة، فأن لصاحب العقار 
االصلللي رفع دعللوى أمام محكمللة البداءة 
ويطلللب فيها ابطللال قيد العقللار وجميع 
التصرفات التي جرت عليه من دون علمه أو 

موافقته.
ولتأكيللد حقلله، يسللتطيع املدعللي اثبات 
واقعة التزوير من خال اللجوء إلى محكمة 
التحقيللق لكي يسللتند إلى القللرار بوجود 
التزوير فعللاً امام محكمة البللداءة ويثبت 

حقه ويعيد العقار إليه.
حتى وأن انتقل العقار إلى اكثر من شخص، 
فأنلله يعود إلى صاحبه االصلللي كون القرار 
القضائي يشللمل ابطال جميع التصرفات، 
وملن اشترى العقار وهو حسن النية أن يعود 

إلى البائع للمطالبة مبا دفعه.
أن التوصل إلى حقيقللة فعل التاعب على 
ملكيللة العقار يكون باإلطاع على سللنده 
بطلللب احملكمللة اخملتصة، وعلللى املدعي أن 
يقللدم جميع االدلة ومنهللا توقيعه في اخر 
اجراء امته عليلله وتوقيعه احلالي ايضاً خوفاً 
مللن قيامه بتغيير التوقيع، وأن االمر يخضع 
لتدقيقات االدلة اجلنائية للتثبت من واقعة 

التزوير.
هذا يعني اخلروج مبحصلة، أن حاالت التاعب 
بعائدية العقارات يكون مبسللاعدة موظفني 
متواطئني في الدوائر اخملتصة بنقل امللكية، 
وأن القانللون وّفر كامللل الضمانات إلعادتها 
إلللى صاحبهللا االصلللي حتللى وأن انتقلت 
ألكثللر من شللخص من خال أدلللة موجودة 
لعل ابرزها التوقيع الذي هو كفيل بحسللم 

النزاع.

تقرير

»زين« تطلق »iflix Arabia« لخدمات بّث األفالم والمسلسالت التلفزيونية عبر اإلنترنت
المجموعة تؤسس كيانًا لتوفير بّث المحتوى الترفيهي في الشرق األوسط وأفريقيا

اعالم الوزارة 
علللي  جبللار  النفللط  وزيللر  أعلللن   
اللعيبللي املباشللرة مبشللروع تكريللر 
فللي مصفى  النفطيللة  املشللتقات 
"CAR" مبحافظللة أربيل وبطاقة 40 
ألف برميللل في اليللوم لصالح وزارة 

النفلط.
 وقللال الوزيللر ان هللذا املشللروع يأتي 
لتلبية احتياجللات محافظات نينوى 
أزمللة  ومعاجلللة  وديالللى  وكركللوك 
عللن  النفطيللة، فضللا  املشللتقات 
تغطية جللزء كبيللر مللن احتياجات 
محافظللات اإلقليم ضمللن التزامات 
احلكومة االحتاديللة بخدمة املواطنني 
فللي هذه املللدن بعد توقللف مصفى 
بيجي في محافظة صاح الدين عن 
اإلنتاج بسللبب األضرار الناجمة عن 

احلرب على عصابات داعش اإلرهابية 
وما ترتب على ذلك من نقص حاد في 

املشتقات النفطية.
وتابللع وزيللر النفللط أن املصفللى بدأ 
بإنتللاج ) 1500( م3 مللن البنزيللن في 
اليللوم و)1100( م3 مللن زيللت الغللاز 
"الَكاز" و)255( م3 من النفط األبيض 
"الكيروسللني" في اليوم إضافة الى 
)4500( م3 مللن النفللط األسللود في 
اليللوم مبا يغطللي احتياجللات جميع 
املشاريع االسللتثمارية في محافظة 
كركللوك واإلقليللم مللن هللذه املادة، 
فضللاً عللن جتهيللز محطللة كهرباء 
القيللارة بكميللة) 500( م3 مللن زيت 

الغاز في اليوم.
النفللط  وزارة  أن  اللعيبللي  وأوضللح 
من خال هللذه اخلطوة التللي أثمرت 

 "CAR"شللركة مللع  التعاقللد  عللن 
االسللتثمارية، وفرت مايني الدوالرات 
شللهرياً كانت تهدر على االسللتيراد 
والنقللل وغيرهللا من النفقللات التي 
تشللكل عبئاً إضافياً علللى امليزانية 
االحتادية، فضللًا عن توفير احتياجات 
املشللتقات  مللن  احملافظللات  هللذه 
النفطيللة والتخفيف مللن معاناتها 
في ظل الظللروف والتحديات األمنية 
تواجه  التللي  واالقتصاديللة الصعبة 
مواطنينا في احملافظات التي مت حتريرها 

من دنس العصابات اإلرهابية.
مللن جهتلله قللال املتحللدث باسللم 
وزارة النفط عاصم جهللاد إن الوزارة 
تعاقدت في وقت سللابق مع شللركة 
CAR االستثمارية على تكرير 40 ألف 
برميللل في اليوم تنقللل عبر األنابيب 

من حقللول شللركة نفط الشللمال 
الللى املصفى املذكور فللي محافظة 
أربيللل، وأن مجلس الوزراء صادق على 
العقد الذي ميثل أحد احللول الناجعة 
واخليار األفضللل ملعاجلة النقص احلاد 
فللي املشللتقات النفطيللة فللي ظل 
في  واألمنية  االقتصاديللة  التحديات 
احملافظات الشمالية ومنها محافظة 

نينوى .
واشار املتحدث باسللم الوزارة الى أن 
إنتللاج هللذه الكمية من املشللتقات 
النفطيللة سللوف يخفللف العللبء 
واجلنللوب  الوسللط  مصافللي  علللى 
التللي اسللتنفرت جميللع طاقاتهللا 
الفنيللة خال املللدة املاضية من أجل 
زيللادة اإلنتاج الوطني من املشللتقات 

النفطية. 

 وزير النفط  يعلن تغطية احتياجات نينوى وكركوك وديالى من المشتقات
بعد التعاقد مع CAR االستثمارية لتكرير 40 ألف برميل يوميًا



متابعة الصباح الجديد

الصناع��ة  وزارة  وكي��ل  بح��ث 
الدكت��ور  للتخطي��ط  واملع��ادن 
محمد هاشم عبد اجمليد  مبكتبه 
في مق��ر الوزارة مع مدير املصرف 
الصناع��ي بالل احلمداني س��بل 
والي��ات العمل لتمويل املش��اريع 
الصناعية بحضور مدير عام دائرة 
االس��تثمارات ومديرع��ام الدائرة 

االقتصادية في الوزارة.
وقال الوكيل خالل اللقاء ان الوزارة 
حريصة على دعم القطاع اخلاص 
والصناعيني بصفتهم  ش��ريكا 
اساس��يا واس��تراتيجيا للقطاع 
والتوج��ه  ينس��جم  مب��ا  الع��ام 
احلكومي في ظل التحديات التي 
العراقي��ة  الصناع��ة  واجهته��ا 
طيلة السنوات املاضية والظروف 
االقتصادية الصعبة التي  ميربها 

البلد.
وابدى الوكيل استعداد الوزارة من 
خالل الدوائر املعنية فيها  لوضع 
آلية مناس��بة وفاعل��ة على وفق 
التعليم��ات والقوان��ني املركزي��ة 

النافذة مبا يخدم اجلانبني.
م��ن جانب��ه اك��د مدي��ر املصرف 
الصناع��ي عل��ى الرغب��ة اجل��ادة 
الصناع��ة  وزارة  م��ع  للتع��اون 
واملع��ادن من خ��الل فتح مصرف 
صناع��ي في ال��وزارة  حالي��اً وانه 
اخلطوة االولى  نحو  حترير مشاريع  

صناعية اخرى بني اجلاننب.
عل��ى صعي��د متص��ل تعاق��دت 
لألنظم��ة  العام��ة  الش��ركة 
ش��ركات  إح��دى  االلكتروني��ة  
وزارة الصناعة واملع��ادن مع وزارة 
الكهرباء املديري��ة العامة إلنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة  املنطق��ة 
الوس��طى عل��ى جتهي��ز ونصب 

قواطع دورة 380 فولتا.
وقال مدير مركز اإلعالم والعالقات 

العامة ف��ي الوزارة عب��د الواحد 
عل��وان الش��مري ب��ان الش��ركة 
تعاقدت م��ع وزارة الكهرباء على 
جتهيز ونص��ب قواط��ع دورة 380 
فولت��ا ملنظومة الوق��ود العائدة 
للوحدة السادس��ة ف��ي محطة 
كهرب��اء ال��دورة حي��ث مت أكمال 
أعم��ال التجهيز وفقا للش��روط 
واملواصفات الفنية وكان منش��أ 
املواد من شركة SiemenS األملانية  
ومت فح��ص امل��واد وإيصاله��ا إلى 

محطة الدورة الكهربائية .  
وأش��ار الش��مري إلى إن الشركة 
بانتظار إطفاء الوحدة السادسة 
ملنظومة الوقود لغرض املباش��رة  

بإعم��ال النصب من قبل مالكات 
الش��ركة ، مش��يرا إل��ى أن هذا 
قس��م  تخص��ص  م��ن  العم��ل 
ال��ذي  الس��يطرة  منظوم��ات 
يق��وم بتصمي��م وتنفيذ وحتديث 
باستخدام  السيطرة  منظومات 
اح��دث املنظوم��ات املنتج��ة من 

قبل شركات عاملية.
الى ذلك باشرت الشركة العامة 
اح��دى  العراقي��ة  لالس��منت 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
بأعمال الصيانة والتأهيل وتهيئة 
ملعامله��ا  االنتاجي��ة  اخلط��وط 
ضم��ن خط��ة ممنهج��ة اتبعتها 
 2017 وبرنام��ج صيان��ة لس��نة 

الغرض منه الوصول الى الطاقات 
واالس��تمرارية  التصميمي��ة 
بالعمل لسد حاجة االسواق من 

االسمنت العراقي. 
الش��ركة  ب��أن  الش��مري  وق��ال 
تسعى بذلك الى االرتفاع بنسب 
االنتاج  من خالل استمرار العمل 
في اخلط��وط االنتاجية للمعامل 
، مضيفا بان املالكات الهندسية 
التابع  الكوف��ة  ملعمل اس��منت 
العراقي��ة  االس��منت  لش��ركة 
دأبت على القي��ام بأعمال تأهيل 
للمعم��ل  االنتاجي��ة  املفاص��ل 
ومنه��ا الس��احبة الصندوقي��ة 
الثالث��ة وال��ذي مت وض��ع برنامج 

متكامل لعملي��ة تأهيلها ومبدة 
زمنية التتجاوز )45( يوما.

واضاف الشمري ان العمل تضمن 
القدمية  والبك��دات  الزجيل  ازالة 
وازالة الهيكل القدمي وفتح ورفع 
القائ��د واملنق��اد واع��ادة تنصيب 
والرباط��ات  اجلدي��دة  االعم��دة 
وتنصيب حديد الس��اقية اضافة 
الى اعمال الصيان��ة الكهربائية 
واالنتاجي��ة االخر، الفت��ا« الى  ان 
صيانة الساحبات تعد من اصعب 
الصيان��ة ف��ي معام��ل  اعم��ال 

االسمنت. 
جدير بالذكر ان صناعة االسمنت 
في الع��راق تعد احدى الصناعات 

الرئيس��ة الت��ي يحتاجه��ا البلد 
بش��دة في تنفيذ مشاريع البنى 
التحتي��ة وه��ي م��ن الصناعات 
االس��تراتيجية الت��ي من خاللها 
يتم خل��ق فرص عمل كثيرة كما 
انه��ا تؤدي ال��ى تنوي��ع العائدات 
املالي��ة وزيادته��ا على مس��توى 
البل��د بعيدا خاصة وأن العراق مير 
بضائقة مالية تستوجب الوقوف 
على مصادر بديلة للدخل القومي 
ومن املمكن ان يكون االس��منت 
احده��ا اضافة ال��ى احلفاظ على 
العمل��ة الصعبة الت��ي ميكن ان 
تهدر ف��ي اس��تيراده م��ن الدول 

اجملاورة.
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آراء وأفكار 
واثق الجابري* اإللكترونية تجّهز الكهرباء بقواطع دورة 380 فولتًا 

الصناعة تبحث مع المصرف الصناعي آليات العمل لتمويل مشاريعها 

تحرص وزارة 
الصناعة على دعم 
القطاع الخاص 
والصناعيين 
بصفتهم 
شريكا أساسيا 
واستراتيجيا 
للقطاع العام بما 
ينسجم والتوجه 
الحكومي

جانب من اللقاء

متابعة الصباح الجديد:

تواصل وزارة الزراعة وضمن خططها 
املستقبلية اخلاصة بتطوير القطاع 
الزراعي من خ��الل تعديل الكثير من 
القوانني الس��اكنة والت��ي ال تتالءم 

والوضع احلالي للزراعة العراقية .
فقد قامت املالكات املتخصصة في 
ال��وزارة بتأش��ير كثير م��ن الهفوات 
للعدي��د من القوانني الزراعية ومنها 
قانون 35 لسنة 1983 ، واجرت عليه 
كثيرا م��ن التعديالت التي تس��اعد 
الفالح على حرية العمل واالنتاج من 
اجل استغالل االرض وإعطائه الثقة 
بأنشاء املشاريع الطويلة االمد, فضال 
عن املشاريع املتوسطة والقصير ة ، 
كما اضافت الوزارة الى هذه القوانني 
الى كثير من االمتيازات التي تعطي 

املزارع االمل في زيادة اإلنتاج .
واكد الناطق الرسمي للوزارة حميد 
النايف بأن��ه نتيجة لهذه املقترحات 
الت��ي قدمتها ال��وزارة ق��د مت رفعها 
ال��ى مجلس ال��وزراء املوق��ر من اجل 
دراس��تها والت��ي اخذت وقت��ا طويال 
م��ن النق��اش املس��توفي واله��ادف 
لتطوي��ر الزراعة الي االمام ومتاش��يا 
مع حزم��ة االصالحات الت��ي تبناها 
رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور حيدر 
العبادي ومن اجل النهوض بالقطاع 
الزراعي وتطويره ومعاجلة املشكالت 
واملعوق��ات التي رافق��ت قانون ايجار 
االراض��ي الزراعي��ة وص��ادق مجلس 
ال��وزراء عل��ى القانون ال��ذي تضمن 
الكثير م��ن التعديالت والتي نوجزها 
من اج��ل ان يطلع عليها الرأي العام 

واجلماهير الفالحية بصورة خاصة .
واوضح الناطق الرسمي ان مثل هذه 

التعدي��الت ان تكون م��دة العقد 25 
عاما وقابل للتجديد باملدة نفس��ها 
ويسمح للمس��تأجر اقامة مشاريع 
املكملة  واملش��اريع  احليوانية  للثروة 
للنش��اط النبات��ي واحليوان��ي والذي 
خال منها القانون الس��ابق ، ويسمح 
للمستأجر بأنشاء بستان من 5 الى 
10دومن��ات ويتم متليكه بع��د مرور 5 
س��نوات و بعد توفر شروط البستنة 
فيه وكان هذا غير موجود في القانون 

السابق .
واشار الناطق الى ان للمستأجر حق 
التن��ازل للغير من حقوقه والتزاماته 
التعاقدية ، فيما مت تخصيص نسبة 
%15 من بدالت اإليجار ألنشاء صندوق 
لدع��م املزارع��ني ومعاجل��ة احل��االت 
الناجم��ة م��ن الك��وارث الطبيعية 

واخملاطر الزراعية .
واوض��ح الناي��ف ب��أن وزارة الزراع��ة 

تق��وم بإجن��ازات كبي��رة س��واء كان 
في مج��ال البحث واالرش��اد وتقدمي 
اخلدمات والتي تس��هم مبجملها في 
اس��تغالل جميع االراضي الزراعية ، 
فضال عن انشاء العديد من املشاريع 
املنتجة سواء كان في اجلانب النباتي 
واحليواني ومساعدة املزارعني وتقدمي 

التسهيالت املطلوبة لهم. 
وختم الناط��ق إيضاحه ب��ان الوزارة 
ستواصل عملها بتقدمي مقترحاتها 
لتعديل العديد من القوانني الزراعية 
الس��ابقة ومنها قان��ون 117 والذي 
جت��ري الدراس��ات علي��ه م��ن اج��ل 
اس��تغالل جميع االراض��ي الزراعية 
غير املس��تغلة زراعي��ا ، داعيا جميع 
املزارع��ني ال��ى االلت��زام بالتعديالت 
الص��ادرة من اجل النه��وض باإلنتاج 
الزراع��ي ال��ى االم��ام وص��وال ال��ى 

االكتفاء الذاتي .   

تقرير

وزارة الزراعة تواصل خططها المستقبلية لتطوير قّطاعاتها  

تطوير القّطاع الزراعي

مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون إيجار األراضي 

مع َمْن نقف.. التظاهرات 
أْم الحكومة ؟!

تدور النقاش��ات واس��عة ح��ول التظاهرات، وهل 
ستجني نتائج إيجابية ويتحقق اإلصالح املوعود؛ 
أم أنه��ا س��لبية تُزي��د م��ن اله��وة السياس��ية 
واإلجتماعية، ووس��يلة  شعبية للضغط لتمرير 
مطالب سياس��ية ؛ فهل نقف مع التظاهرات أم 
نقف مع احلكومة؟! نقف مع َمن؛ في بلد نهشه 
الفساد بخروقات ساسة عرضوا بلدهم لألخطار، 
ودعوات للتش��ويش والتشويه وإش��غال القوات 

األمنية عن معارك حتدد مصير العراق؟!
حرية التظاهر كحرية اإلعالم والتعبير عن الرأي؛ 
حق كفله الدس��تور، ومن واجب احلكومة حماية 

املتظاهرين ال تسديد البنادق ضدهم.
َضَمَن الدستور حق التظاهر ولو ملواطن واحد؛ ومن 
ح��ق املتظاهرين ما يرغبون م��ن هتافات، ولينادوا 
بسقوط مس��ؤول ومتجيد آخر؛ مازال  األمر يجري 
في إط��ار القانون وبطرق دميوقراطية س��لمية؛ ال 
تتع��دى ضوابط التظاهر  وحتدي��د املكان والزمان، 
وساعة اإلنطالق واإلنس��حاب وأعداد املتظاهرين 
واجلهة املُنظمة واملُس��تهدفة؛ م��ن دون التجاوز 
على املال العام وتعطيل املصالح ؛ لُتسلم األولى 

مطالبها الى الثانية.
بعد معرفة اجلهة املس��تهدفة ؛ فعليها احلضور 
لتس��لم املطالب، وأن كان��ت ممكنة فمن الواجب 
تنفيذها، وأذا كانت خارج طاقة املس��ؤول فعليه 
الشرح بشفافية ، وهنا واجب اخمللصني مساندته 
واجلمه��ور تصدي��ق أقواله، وع��دم التعامل معه 
على أس��اس حزبي، وبذلك يكون الش��عب رقيبا 
ب��ني املتظاهري��ن واملس��ؤول، وأذا حاول املس��ؤول 
خ��داع املتظاهر؛ حتماً س��يعزله الش��عب ويزداد 
مصداقي��ة باملتظاه��ر، وأذا كان ه��دف املتظاهر 
مج��رد اإلعتراض والنيل من الدولة وتنفيذ أجندة 
سياس��ية تخلط األوراق؛ فس��يعزلهم الشعب 
ولن يصدق حت��ى وأن طالبوا مبطلب حقيقي مرة 

آخرى.
والديني��ة  الوطني��ة  الثواب��ت  ع��ن  الدف��اع  إن  
والدميوقراطي��ة؛  احلري��ات  وحماي��ة  واألخالقي��ة 
مطال��ب ال ي��كاد يختلف عليها كثي��رون؛ إالّ من 
يتع��ارض م��ع بن��اء دولة عل��ى منهجي��ة حتترم 
حقوق ش��عبها، او يعترض باألساس على الدولة 
بصيغتها الدميوقراطية ونتائجها، التي ليس��ت 
بالضرورة مقنعة وُمرضية للجميع، وفي كل فعل 
سياسي او شعبي البد ان تكون مصلحة الوطن 
نصب عني أي فاعل ومتكلم، وسوى ذلك تضييع 
لبوصلة العمل وتش��تيت للق��وى، والتظاهر في 
أحيان كثيرة ملواطن سلب حقه وال أحد يسمعه 
كموظ��ف قطع راتبه او ملدينة غابت خدماتها؛ ال 

جهات سياسية لها متثيل برملاني وتنفيذي.
 التظاهر حق مش��روع إذا كان بعيدا عن احلزبية؛ 
متحرراً م��ن التأثيرات الداخلي��ة واخلارجية، وهو 
نقد إيجابي وتص��د للتحديات لتوحيد الصفوف 

على أفكار بناءة.
احملاصص��ة  م��ن  للتخل��ص  التظاه��ر  كان  إذا 
والطائفية واالثنية والتعصب، ومراقبة املسؤولني 
ومحاسبتهم، ومحاربة االرهاب والفساد وحتقيق 
االمن، وتوفير اخلدمات واالعمال، فسيؤيد الشعب 
تل��ك املطال��ب، وعل��ى احلكوم��ة تأييده��ا ودون 
ذلك تفقد ش��رعيتها، ولن ينف��ع القمع واالغراء 
واملراوغ��ة والتنص��ل م��ن املس��ؤولية، والتظاهر 
ضرورة للتصحي��ح والتغيير اإلصالح��ي، وتعرية 
املسؤول اإلنتهازي، ولكنها ثقافة وممارسة البد أن 
يفهم من يسير بركبها؛ كل الدوافع والتدافعات 

السياسية.
وَم��ْن يزج املواط��ن للقيام ب��دور املس��ؤول، وآخر 
إلرباك الوضع السياس��ي واألمني، ومسؤول يُصر 
عل��ى عدم تنفي��ذ مطال��ب متظاهر؛ إلس��قاط 
الدولة مبنهج مخالف للدس��تور وحاجة املواطن، 
والتظاه��ر لن يجني نفع��اً وإصالح��اً للدولة؛ إذا 
كان ألس��باب سياس��ية، او خرج م��ن أطر احللول 
القانونية من املس��ؤول واجله��ة املتبنية، وأغلبية 
الش��عب س��يقف بجانب من يحق��ق املصلحة 

العليا سواء كان متظاهراً أو حكومة.

*كاتب عراقي 

بغداد - الصباح الجديد:
اجنزت امانة بغداد أعمال إصالح 
اخلط��وط  ف��ي  تخس��فات   )7(
الناقل��ة ملياه الص��رف الصحي 
واالمط��ار ضم��ن قاط��ع بلدية 

الصدر االولى .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان " م��الكات ش��عبة التنفي��ذ 

بدائرة بلدية الصدر االولى اجنزت 
اعمال اصالح التخسف احلاصل 
ف��ي اخل��ط الناقل ملي��اه الصرف 
الصح��ي واالمط��ار ف��ي قطاع 
)18( بطول 8 امتار وبعمق يتراوح 
مابني )2-3( امت��ار وبقطر )250( 
ملم واصالح تخسف في قطاع 
)5( بطول )6( امتار وبعمق يتراوح 

ماب��ني )2-3( مل��م وبقطر )250( 
ملم " .

واضافت ان " مالكات الش��عبة 
اجنزت ايضا اعمال اصالح تخسف 
ضمن احملل��ة )557( بقطر )250( 
مل��م وبط��ول )8( امت��ار وبعمق 
يت��راوح مابني )3-4( امت��ار واجناز 
العمل ف��ي التخس��ف احلاصل 

في قط��اع )7( بقطر )250( ملم 
وبعمق يتراوح مابني )1-2( مترين 
واصالح تخس��ف في قطاع )54( 
 )18( بقط��ر)250( ملم وبط��ول 
مترا وقلع وانش��اء منهول بديل 

نوع )BS( مسلح" .
ش��عبة  "م��الكات  ان  وبين��ت 
التنفي��ذ اجن��زت ايض��ا اعم��ال 

احلاص��ل  التخس��ف  اص��الح 
ف��ي ش��ارع البيئ��ة بط��ول )8(

ماب��ني  يت��راوح  وبعم��ق  امت��ار 
وبقطر)250(مل��م  امت��ار   )3-2(
واصالح تخس��ف في قطاع )42( 
بط��ول )6( امت��ار وبقط��ر )240(

ملم واص��الح خط��وط طواريء 
محط��ات شاش��اتي وحي طارق 

ومحطة 7 ". 
يذك��ر ان امانة بغ��داد اجنزت في 
اوقات س��ابقة إصالح عدد كبير 
م��ن التخس��فات ف��ي اخلطوط 
وصيان��ة  والفرعي��ة  الرئيس��ة 
احملطات لضم��ان دميومة عملها 
الص��رف  بقط��اع  للنه��وض 

الصحي في العاصمة بغداد.

إصالح تخسفات في الخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي واألمطار

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزيرة الصحة والبيئة املصادقة 
عل��ى اخلط��ة املقدمة من قب��ل فريق 
خلي��ة إزالة األلغام والش��روع باجلانب 
التطبيق��ي ف��ي محافظت��ي نين��وى 
واالنب��ار خالل االي��ام املقبل��ة . وقالت 
الوزي��رة الدكتورة عديل��ة حمود خالل 
ترؤس��ها  اجتماع خلي��ة إزالة األلغام 
املتكون��ة م��ن دائ��رة ش��ؤون األلغ��ام 
والدف��اع  الداخلي��ة  وزارت��ي  وممثل��ي 
 )UmaS(( )UndB �ومبشاركة منظمات ال
ان��ه وبتوجيه من رئي��س الوزراء ومركز 
العمليات الوطني متت املصادقة على 
اخلط��ة املقدم��ة م��ن الفري��ق املعني 
والش��روع باجلان��ب التطبيق��ي خالل 
االيام املقبلة ووضع آلية تنفيذية لرفع 
وإزالة األلغ��ام واملقذوفات احلربية غير 
املنفلق��ة في احملافظات احمل��ررة نينوى 

واالنبار.

إعالن
تعل��ن إدارة وقف جامع اخلفافني )الصياغ( في بغ��داد عن تأجير الغرفة 
املرقم��ة 46/ ج/9 ب��اب األغ��ا/ مدخ��ل اخلفاف��ني/ قرب جام��ع اخلفافني 
)الصياغ( البالغة مس��احتها )14 م2( مببلغ مق��داره 1,200,000 مليون 
ومائتا ألف دينار س��نوياً عن طريق املزاي��دة العلنية، فعلى الراغبني في 
االش��تراك باملزايدة العلنية احلضور الى مقر هيئة إدارة واستثمار أموال 
الوقف السني في منطقة س��بع أبكار/ قاعة جامع حسن البارح قرب 
اجلامعة العراقية في الس��اعة احلادية  عش��رة صباحاً من يوم )االثنني( 
املوافق 2017/2/27 مس��تصحبني معه��م التأمينات القانونية البالغة 
20 % من بدل التقدير بصك مصدق ألمر إدارة الوقف أعاله ومن مصرف 
الرافدين حص��راً ممغنطاً ويحتوي على ختم حراري مع املستمس��كات 
األربعة وعلى من ترس��و عليه املزايدة دفع اإلجار السنوي صفقة واحدة 

مع أجور اإلعالن وجلنتي التقدير واملزايدة وكافة املصاريف األخرى.

متولي وقف جامع اخلفافني/ الصياغ

إدارة وقف جامع الخفافين )الصياغ( في بغداد الشروع بتطبيق 
برنامج إزالة األلغام 

في نينوى واألنبار
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الكونغو ـ أ ب ف:
قت��ل 25 مدني��ا عل��ى األق��ل ف��ي هجوم ش��نه 
مس��لحون على إحدى القرى في شرق جمهورية 
الكونغ��و الدميقراطي��ة، حس��بما أف��ادت وكالة 

فرانس برس امس األحد .
وق��ال املتحدث باس��م محاف��ظ مقاطعة كيفو 
الش��مالية إن مليش��يا »م��اي م��اي« م��ن قبائل 
نان��دي هاجمت قرية كياغاال وقتلت 25 ش��خصا 
من القرويني املدنيني باس��تخدام املناجل، مشيرا 
إلى أن الضحايا من قبيلة الهوتو. يذكر أن أعمال 
العن��ف اإلثني��ة تزايدت في املنطق��ة خالل العام 

املاضي.

ميونيخ ـ رويترز:
قال ستافان دي ميستورا مبعوث األمم املتحدة إلى 
سوريا امس األحد إن احملادثات التي ستجري في 23 
فبراير ش��باط في جنيف ستهدف إلى معرفة ما 
إذا كان��ت هناك فرصة إلحراز تقدم في املفاوضات 

السياسية.
وأضاف للوفود املشاركة في مؤمتر ميونيخ األمني 
في إشارة إلى محادثات وقف إطالق النار املنفصلة 
في آستانة عاصمة قازاخستان بني تركيا وروسيا 
وإيران »آس��تانة فقط لوق��ف االعتداءات وجنيف 
تهدف ملعرف��ة ما إذا كانت هن��اك فرصة حملادثات 

سياسية.«
وتاب��ع أن محادثات جنيف س��تجري على أس��اس 

القرار 2254 جمللس األمن الدولي.
وقال »ال ميكنني أن أقول لكم )إن كانت ستنجح( 
ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع 
حتى إذا لم يكن من املمكن أن يصمد وقف إطالق 

النار طويال إن لم يكن هناك.

كوااللمبور ـ رويترز:
قالت الش��رطة املاليزية امس األح��د إنها تبحث 
ع��ن أربع��ة كوري��ني ش��ماليني آخري��ن مش��تبه 
بهم فيم��ا يتعلق مبقتل كيم ج��وجن نام األخ غير 
الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جوجن أون إذ 

أن األربعة فروا من ماليزيا في ذات يوم مقتله.
وغادر األربعة املشتبه بهم ماليزيا لكن الشرطة 
رفض��ت اإلفصاح ع��ن وجهة رحلته��م واكتفت 

بقول إنها تنسق مع اإلنتربول لتعقبهم.
واعتقل��ت الش��رطة املاليزي��ة رج��ال م��ن كوريا 
الش��مالية اجلمعة املاضي ،إضافة إلى اعتقالها 
قبل ذلك امرأتني إحداهما من إندونيسيا واألخرى 
حتم��ل وثائق س��فر فيتنامية كم��ا احتجزت رجال 

ماليزيا لتسهيل التحقيق.
وتوفي كيم جوجن نام االثنني بعد أن تعرض لهجوم 
في مطار كواالملبور الدولي قبل أن يس��تقل رحلة 
متجه��ة إلى م��كاو. وقال مس��ؤولون م��ن كوريا 
اجلنوبي��ة والوالي��ات املتحدة إن عم��الء من كوريا 
الش��مالية اغتالوه باستخدام ما يعتقد أنه سم 

سريع املفعول.
وق��ال جي��وجن ج��ون ه��ي املتح��دث باس��م وزارة 
الوح��دة في كوريا اجلنوبية اخملتصة بالعالقات بني 
الكوريت��ني في إفادة صحفية ي��وم األحد »نعتقد 
أن نظام كوريا الش��مالية يقف وراء هذه الواقعة 
بالنظر إلى أن خمس��ة من املشتبه بهم كوريون 

شماليون.«
وكي��م ج��وجن نام ه��و االب��ن األكبر لزعي��م كوريا 
الش��مالية الراح��ل كي��م ج��وجن إيل وق��د انتقد 
عالنية س��يطرة عائلته على الس��لطة في كوريا 

الشمالية املسلحة نوويا.
وق��ال نائب املفت��ش العام للش��رطة نور رش��يد 
ابراهيم للصحفيني في مؤمتر صحفي »أستطيع 
أن أؤك��د اليوم إنهم )املش��تبه به��م األربعة من 
كوريا الش��مالية( غادروا بالدنا في ذات اليوم الذي 
حدثت فيه الواقعة، األربعة املشتبه بهم يحملون 

جوازات سفر عادية وليست دبلوماسية.«

ماليزيا تبحث عن أربعة 
مشتبه بهم في مقتل 

كيم جونج نام

مقتل 25 مدنيا 
في الكونغو

دي ميستورا يتحفظ تجاه 
محادثات جنيف المقبلة

متابعة الصباح الجديد:

عق��د وزراء خارجية تون��س واجلزائر 
األح��د،  ام��س  اجتماًع��ا،  ومص��ر 
في تونس بش��أن األزمة ف��ي ليبيا 
الغارقة في الفوضى منذ اإلطاحة 
بنظ��ام معمر القذاف��ي. وأوضحت 
أن  التونس��ية  اخلارجي��ة  وزارة 
االجتماع يندرج »في إطار جتس��يد 
مب��ادرة رئي��س اجلمهوري��ة الباجي 
قايد السبس��ي، الهادفة إلى إيجاد 
ف��ي  تس��وية سياس��ية ش��املة 
ليبيا«، من دون تق��دمي تفاصيل عن 

هذه املبادرة.
وأضاف��ت أن االجتماع بحث »نتائج 
االتصاالت واملباحث��ات التي أجرتها 
الدول الث��الث مع مختلف مكونات 
بهدف  الليبي  السياس��ي  املشهد 
تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع 
أسس حل سياسي توافقي لألزمة 
الت��ي مير به��ا هذا البلد الش��قيق، 
وتهيئ��ة الظ��روف املالئم��ة جلم��ع 
الفرقاء الليبيني إلى طاولة احلوار«.

وذك��رت أن هذا االجتماع كان مقررًا 
ف��ي األول م��ن آذار املقب��ل، لكن مت 
»تقدمي« موعده »إثر مش��اورات بني 
وزراء خارجية كل من تونس واجلزائر 
ومص��ر«. وأع��رب رئي��س حكوم��ة 
الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، 
في بيان عن األسف إلضاعة »فرصة 
ثمينة«، لبدء محادث��ات حل النزاع 
في ليبيا بعد فشل محاولة جلمعه 
هذا األس��بوع في القاهرة، باملشير 

خليفة حفتر قائد القوات الليبية.
وكان يفت��رض أن يلتق��ي الرج��الن 
في القاهرة، الثالثاء املقبل، مبوجب 
مب��ادرة مصري��ة للتف��اوض عل��ى 
تعدي��ل االتفاق السياس��ي بش��أن 
تس��وية األزم��ة الليبي��ة املبرم في 

الصخيرات، في املغرب في 2015.

وقال القائد الع��ام للجيش الليبي 
املش��ير خليف��ة حفت��ر، إن احلدود 
املصري��ة الليبي��ة مؤمنة بش��كل 
كامل، والسلطات املصرية تراقبها 
برًا وج��ًوا. وأضاف حفت��ر، أنه ليس 
متعج��اًل عل��ى إعالن حتري��ر مدينة 
رر م��دن مثل  بنغ��ازي، بينم��ا لم حتحُ
طرابل��س«. وتابع »ال نري��د أن نفرح 
بتحري��ر مدينة، وباق��ي املدن ال تزال 
فأهالي طرابلس يعيش��ون  تعاني؛ 

في معاناة«.
وأكد حفتر أن »املنش��آت النفطية 
وحق��ول البترول واملوانئ في قبضة 
وس��يطرة اجليش الليبي، ولن حتقق 
أي دول��ة مصلحته��ا إال بالتع��اون 
معه«، مضيًفا أنه »مت إلقاء القبض 

على إرهابيني اعترفوا بأنهم تدربوا 
ف��ي بريطاني��ا وإيطالي��ا وفرنس��ا 
وأميركا«. وأش��ار إل��ى أن اإلرهابيني 
أتوا إلى ليبيا من تونس واجلزائر عبر 
احلدود الواس��عة، وأن هن��اك مثلًثا 
يتركز في��ه اإلرهابيون ما بني اجلزائر 

والنيجر وليبيا.
وهاج��م حفت��ر جماع��ة اإلخ��وان 
املس��لمني ف��ي ليبي��ا، الت��ي زعم 
أنه��ا ال ت��زال متمس��كة مبحاوالت 
القضاء على اجليش والش��رطة في 
البالد، من خ��الل تدخلها في كافة 
مفاص��ل الدول��ة، وجلبه��ا كاف��ة 
اجملرمني في العالم لتمكينهم من 
التواجد في أماكن متعددة بالبالد. 
وأش��ار إلى أن��ه اس��تجاب لطلب 

املواطن��ني واألعي��ان ف��ي املنطقة 
الش��رقية، للتدخل إلنقاذ ليبيا من 
خط��ر اإلخ��وان، في ظ��ل عمليات 
إرهابية واغتي��االت متصاعدة، وبأن 
نواة الق��وات بدأت بحوالي 300 فرد 

بأسلحة متواضعة.
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل 
معمر القذاف��ي، إثر ثورة ش��عبية 
ف��ي 17 ش��باط 2011، تعاني ليبيا 
من انفالت أمني وانتش��ار السالح، 
فضاًل عن أزمة سياسية. وتتجسد 
األزمة السياس��ية احلالي��ة بوجود 
ثالث حكوم��ات متصارع��ة، اثنتان 
منها في العاصمة طرابلس، وهما 
»الوفاق الوطني«، و«اإلنقاذ«، إضافة 
إل��ى »املؤقتة« ف��ي مدينة البيضاء 

)ش��رق(، والتي انبثقت عن مجلس 
نواب طبرق.

وأكدت مصادر ليبي��ة وأميركية أن 
هناك جه��ودًا غير معلن��ة تبذلها 
القاهرة، لتدشني عالقات واتصاالت 
مباش��رة بني حفت��ر وإدارة الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب. وكش��ف 
مسؤول على صلة بهذه االتصاالت 
النق��اب ع��ن اجت��اه أميرك��ي خالل 
فت��رة والية ترامب، إلعادة النظر في 
كيفية التعامل مع حفتر، باعتباره 
الرجل القوي في ليبيا حالًيا، لكنه 
اعتب��ر في املقاب��ل أن ذل��ك ال مينع 
واشنطن من االتصال بأطراف أخرى 

وفاعلة هناك.
وكان وليد فارس، مستش��ار ترامب 

خ��الل حملته االنتخابية للش��ؤون 
اخلارجية، أعلن في تصريحات لقناة 
تلفزيونية ليبية محلية، أنه »إذا كان 
هناك من تعام��ل لإلدارة األميركية 
مع جهة رس��مية عسكرية، فهي 
م��ع اجليش الليب��ي بقي��ادة حفتر، 
وما عداه هي محاوالت ومجموعات 

وميليشيات مسلحة«.
وقال مسؤولون عسكريون ليبيون، 
إنه بإم��كان إدارة ترام��ب حتقيق ما 
وصفوه بنقلة نوعية في أداء اجليش 
الليبي ض��د اجلماعات اإلرهابية، إذا 
ما وافقت واش��نطن على تس��ليح 
غ��رار  عل��ى  ومس��اعدته،  اجلي��ش 
م��ا فعلت��ه الق��وات األميركية من 
تقدمي دعم عس��كري جوي للقوات 
الت��ي حت��ارب تنظي��م داع��ش، في 
مدين��ة س��رت واملوالي��ة حلكوم��ة 
الوف��اق الوطن��ي، والتي يترأس��ها 
فايز الس��راج املدعوم من بعثة األمم 

املتحدة.
وتزايد التقارب الغربي مع حفتر في 
األس��ابيع القليل��ة املاضية، بعدما 
س��يطرت ق��وات اجلي��ش التابع��ة 
له عل��ى منطقة اله��الل النفطي 
االس��تراتيجية، واقترب��ت من إنهاء 
وجود اجلماعات املتطرفة في مدينة 
بنغ��ازي، ثاني امل��دن الليبية ومهد 
االنتفاضة الت��ي اندلعت قبل نحو 
س��تة أع��وام ض��د نظ��ام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
واعتبر اللواء عب��د الرازق الناظوري، 
للجي��ش  العام��ة  األركان  رئي��س 
الليب��ي، أن��ه ال ح��ل إال بتس��ليم 
اجلماعات املوج��ودة في مدينة درنة 
بش��رق الب��الد أس��لحتها للجيش 
ف��ي أق��رب وق��ت ممك��ن، داعًيا من 
وصفهم بالشباب املغّرر بهم الذين 
يقاتلون في صفوف هذه اجلماعات، 
للعودة إلى منازلهم فورًا، وتسليم 
أسلحتهم ألفراد اجليش والشرطة.

الخرطوم ـ بي بي سي: 
تق��دم ثالث��ة من أب��رز ق��ادة جيش 
جنوب السودان باستقالتهم عقب 
توجيه اتهامات للرئيس سيلفا كير 
بالت��ورط في جرائم ح��رب وتطهير 

عرقي.
واته��م العميد هنري أوي��اي نياغو 
الرئيس س��يلفا كير، ال��ذي ينتمي 
جلماع��ة الدن��كا العرقي��ة، بإصدار 
أوامر بقتل املدنيني الذين ال ينتمون 

إلى تلك اجلماعة.
كما وجه العقي��د خالد أونو لوكي 
اتهام��ات لقائ��د اجلي��ش باعتقال 
وس��جن مدنيني ال ينتمون للدينكا 

خارج إطار القانون.

واتهم لوكي في خطاب استقالته 
قائد اجليش بول مالونغ بالتورط في 
قبيلة  »مساعي مستمرة« حلماية 
الدينكا التي ينتمي إليها س��يلفا، 
مطالب��ا القائد العام باالس��تقالة 

من منصبه.
وأش��ار إلى أن قائد اجليش يثير نعرة 
عرقية غريبة على جنوب السودان، 
والت��ي »لن جتلب على البالد س��وى 

املزيد من املصائب«.
وأك��د لول ري��واي كوان��غ، املتحدث 
الس��ودان،  باس��م جي��ش جن��وب 
الس��بت  ي��وم  لوك��ي  اس��تقالة 

املاضي.
وتق��دم الفري��ق توماس س��يريللو 

سواكا باستقالته األسبوع املاضي، 
متهم��ا رئي��س البالد بالت��ورط في 
جرائم تطهير عرق��ي، لكن اجليش 
في جونب الس��ودان ل��م يصدر أي 

استجابة لهذه األحداث املتوالية.
وقال سواكا في خطاب استقالته، 
موجه��ا كلمات��ه للرئيس س��ليفا 
كير: »لقد فضحت نفس��ك بإلقاء 

البالد في هوة التعصب العرقي.«
م��ع ذل��ك، أك��د املتح��دث باس��م 
سيلفا كير لوكالة أنباء أسوشيتد 
برس أنه ال وجود لتوترات في صفوف 

اجليش النظامي.
يواجه سيلفا كير موقفا صعبا بعد 
اس��تقالة ع��دد من قي��ادات اجليش 

يزيد من تفاقم األوضاع مع استمرار 
احلرب األهلية واألزمة االقتصادية

وتق��دم غابرييل دي��وب، وزير العمل 
في جنوب السودن، باستقالته من 
ال��وزارة يوم اجلمعة املاضية وانضم 
إل��ى قائ��د التم��رد ونائ��ب الرئيس 
السابق للبالد رياك مشار في منفاه 

في جنوب إفريقيا.
ويصعب ذل��ك مهم��ة الرئيس في 
جن��وب الس��ودان في احلف��اظ على 
حتال��ف م��ن كب��ار قي��ادات اجليش 
يدعم��ه ف��ي غم��ار احل��رب األهلية 
التي تضرب البالد في الوقت الراهن 
واملس��تمرة من��ذ س��نوات وس��ط 
حتذي��رات م��ن حتولها إل��ى عمليات 

إبادة جماعية.
وتعان��ي الب��الد من ارتف��اع حاد في 
ع��ام  وتراج��ع  التضخ��م  مع��دل 
ف��ي األوض��اع االقتصادي��ة، ما أتاح 
للجيش استخدام عدم القدرة على 
سداد رواتب اجلنود والضباط لتبرير 
استقاالت قادة اجليش الذين غادروا 
صفوف القوات املس��لحة األسبوع 
املاضي بعد توجيه اتهامات للرئيس 
العرق��ي وجرائم احلرب  بالتطهي��ر 

وممارسات فساد أخرى.
عل��ى  الس��ودان  جن��وب  وتعتم��د 
النفط كمصدر أساس��ي  صادرات 
الضروري��ة  االحتياج��ات  لتموي��ل 
للبالد، ما وضع البالد في غمار أزمة 

اقتصادية طاحنة منذ انهيار أسعار 
النف��ط العاملية ف��ي  آب 2014، وال 
زالت األسعار في محاوالت للتعافي 

قد تستمر لفترة طويلة.
وب��دأت احل��رب األهلية ف��ي جنوب 
السودان في كانون األول عام 2013، 
وعقد طرفا ا لصراع اتفاقية سالم 
في 2015، لكنها فش��لت في وقف 

القتال بني اجلانبني.
وحذرت ا ألمم املتح��دة من إمكانية 
تع��رض الب��الد لعملي��ات تطهي��ر 
عرقي، وفشلت مس��اعي املنظمة 
الدولية ف��ي فرض حظر على توريد 
الس��الح جلن��وب الس��ودان الع��ام 

املاضي.

بولندا ـ بي بي سي:
تقوم الواليات املتحدة في نيسان 
املقبل بنشر حوالي ألف عسكري 
في بولندا على احلدود الش��رقية 
حللف ش��مال األطلس��ي. أفادت 
بذلك قيادة القوات األميركية في 

أوروبا.

وذكرت في تغريدة لها على تويتر 
أن ه��ذه الق��وة س��تغادر قاعدة 
فيلس��يك ف��ي أملانيا نهاي��ة آذار 
متوجهة إل��ى مدينة أوجيش في 
شمال شرق بولندا. وتضم القوة 
ف��ي قوامها ناق��الت جند مدرعة 

ومدافع هاون ومدافع هاوتزر.

وجتدر اإلشارة إلى أن وزير اخلارجية 
الروسي س��يرغي الفروف كان قد 
التقى 17 شباط مع  األمني العام 
حلل��ف ش��مال األطلس��ي ينس 
س��تولتنبرغ. وخالل��ه أكد األخير 
على ضرورة احلوار بني الناتو روسيا 
فرد عليه الف��روف بالقول:« أعرف 

أنك��م ترغبون باحل��وار، من موقع 
الق��وة« وهو ما دفع س��تولتنبرغ 
للقول: »من موق��ف ميكن التنبؤ 

به.«
وفي 16 ش��باط قال س��تولتنبرغ  
في مؤمتر صحفي في بروكس��ل 
إن العالق��ات بني الناتو   وروس��يا 

»ال��ردع  أن تق��وم عل��ى  ينبغ��ي 
ق��د  املذك��ور  وكان  املضم��ون«. 
ق��ال في وقت س��ابق إن احللف ال 
يرغب بالدخول في حرب باردة مع 

روسيا.
وم��ن املعروف أن قم��ة احللف في 
متوز ع��ام 2016، كان��ت قد قررت 

نقل ع��دة آالف من العس��كريني 
إل��ى بولن��دا ودول البلطيق » ألن 
هذه الدول تش��عر »بالتهديد من 

اجلانب الروسي«.
وتقوم أملانيا بقيادة وحدات الناتو 
في ليتوانيا، والواليات املتحدة في 

بولندا وبريطانيا في إستونيا.

استقالة ثالثة من أبرز قادة جيش جنوب السودان

الواليات المتحدة ترسل ألف عسكري إلى بولندا

حفتر: المنشآت النفطية في قبضة وسيطرة الجيش الليبي

وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يجتمعون 
لبحث األزمة في العاصمة الليبية

أكد حفتر أن »المنشآت 
النفطية وحقول البترول 

والموانئ في قبضة 
وسيطرة الجيش الليبي، 

ولن تحقق أي دولة 
مصلحتها إال بالتعاون 
معه«، مضيًفا أنه »تم 

إلقاء القبض على إرهابيين 
اعترفوا بأنهم تدربوا في 
بريطانيا وإيطاليا وفرنسا 

وأميركا«

حفتر
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تقـرير

لندن ـ وكاالت:

تعّرض رئيس الوزراء البريطاني السابق، 
تون��ي بلي��ر، إلى موجة م��ن االتهامات 
مبحاول��ة تقوي��ض الدميقراطية، امس 
االول الس��بت، بعد أن ألق��ى نداًء غير 
عادي ب� »االنتف��اض« والتمّرد ضد قرار 
اخلروج من االحتاد األوروبي »البريكست«، 
وأّك��د بلي��ر، ف��ي محاول��ة إل��ى إعادة 
الدخول إلى الس��احة السياسية، أنه 
كان “من غير احلتم��ي« خروج بريطانيا 

من االحتاد، ألن اجلمهور قد يغّير رأيه.
وأوضح بلير أن »الش��عب صّوت فقط 
لترك االحتاد في حزي��ران املاضي ألنهم 
احلقيقي��ة  التكلف��ة  يفهم��وا  ل��م 
للخ��روج«، مش��يرًا إلى أن��ه »يجب أن 
يكون هناك »مجموعة« من التقدميني 
إلقناع املصوت باخل��روج بتغيير وجهة 
نظره م��ن خالل تس��ليط الضوء على 

»اآلالم« التي س��تترتب على ذلك إذا ما 
تركنا االحتاد«. 

وأش��ار بلي��ر إلى أن »ه��ذا ليس الوقت 
املناس��ب للتراج��ع وع��دم املب��االة أو 
اليأس، وإمنا وق��ت النهوض للدفاع عن 
القضاي��ا الت��ي نؤم��ن به��ا«، مضيًفا 
أن��ه ليس متأكًد من أنه س��ينجح في 
مسعاه »لكنني على يقني بأن األجيال 
املقبلة س��تحكم علينا بقسوة إن لم 

نحاول«
وسارع مؤيدو »البريكست« إلى انتقاد 
تصريح��ات تون��ي بلي��ر، موّجهني اليه 
اتهام »الغطرس��ة »، مع اإلش��ارة إلى 
عملية تدخله في العراق التي وصفت 

ب� »غير املفيدة ».
وش��ن وزير اخلارجية البريطاني، بوريس 
جونس��ون، هجوًما كبيرًا، موضًحا أنه 
يحث الشعب البريطاني إلى النهوض 
والتوّقف عن مشاهدة التلفاز في املرة 
املقبلة الت��ي يظهر فيها بلي��ر،  وقال 
رئيس ح��زب احملافظني الس��ابق، اللورد 

تبي��ت، إن��ه »عل��ى توني بلي��ر أن يعود 
إل��ى ما يجيد عمله، وهو كس��ب املال 

والزحف وراء احلكومات األجنبية«.
وكش��ف مايكل غوف أنه »يجب على 
تون��ي بلير احت��رام نتيج��ة التصويت 
والعمل م��ع احلكومة إلجن��اح اتفاقية 
البريكس��ت بدال من محاولة تقويض 
ويأتي ذلك  البريطاني��ة«،  الدميقراطية 
بعد ان اظهر استطالع راي أن %68 من 
الناخب��ني يريدون احلكوم��ة ان تتحرك 
لتنفي��ذ نتيجة االس��تفتاء مع االحتاد 
األوروب��ي، ووجد االس��تطالع أن مؤيدي 
البق��اء الذي��ن وافقوا أكثر م��ن الذين 
رفضوا االستمرار بنسبة %42 مقارنة 
م��ع %33، وأظه��ر مس��ح منفصل أن 
%74 من الرأي العام ينظر إلي الس��يد 
بلير بالس��لب، مقارنة م��ع %14 فقط 

يحبونه.
وفي غضون ذلك اعرب رئيس املفوضية 
األوروبية )جان كلود يونكر( عن اعتقاده، 
بأن االتف��اق على كل الترتيبات اخلاصة 

بخ��روج بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي 
سيستغرق أكثر من عامني.

وقال )يونكر( ف��ي كلمته على هامش 
مؤمتر ميونيخ لألم��ن: »ال أعتقد... أننا 
س��ننجح خالل 24 ش��هرا ف��ي إعداد 
الترتيب��ات خل��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
األوروبي وتشكيل العالقة بكاملها بني 

بريطانيا والقارة األوروبية«.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية )تيريزا 
ماي( قالت إنها س��تفعل املادة 50 من 
)معاهدة لشبونة( في آذار املقبل، لبدء 
محادث��ات االنس��حاب الت��ي ميكن أن 

تستمر ملا يصل إلى عامني.
ونقل��ت وكال��ة »رويت��رز« ع��ن يونك��ر 
قوله، إنه »يجب تغيي��ر 20 ألف قانون 
عل��ى األقل في بريطاني��ا قبل أن تترك 

االحتاد«.
وأوض��ح رئي��س املفوضي��ة األوروبي��ة، 
أنه »ال يح��ق لبريطانيا إب��رام اتفاقات 
للتج��ارة الثنائي��ة بينم��ا ال ت��زال في 

االحتاد«.

مؤيدو الخروج من االتحاد األوروبي اتهموه بتقويض الديمقراطية

توني بلير يدعو إلى »االنتفاض والثورة« ضد تصويت »البريكست«



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط، أمس األحد، عن 
ارتف��اع حجم االحتياطات النفطية 
للعراق الى 153 مليار برميل، مبينة 
ان النش��اط االستكشافي شمل 7 

حقول في وسط وجنوب العراق.
وق��ال الوزي��ر جب��ار اللعيب��ي ف��ي 
»النش��اطات  إن  صحاف��ي،  بي��ان 
االستكش��افية واملكمني��ة ف��ي 7 
حقول نفطية بوسط وجنوب البالد، 
قد أس��همت في إضاف��ة كمية 10 
ملي��ار برميل لالحتياط��ي النفطي 
ليرتفع بذلك ال��ى 153 مليار برميل 
برمي��ل«،  ملي��ار   143 ان كان  بع��د 
مؤك��دا أن »الع��راق س��يطلب من 

منظمة االوبك باعتماد ذلك«.
وأضاف اللعيب��ي، أنه »يتوقع ارتفاع 
حجم االحتياطيات النفطية للعراق 
خالل االعوام املقبلة بفضل اعتماد 
ال��وزارة خلط��ط وبرام��ج طموح��ة 
ته��دف ال��ى تكثي��ف النش��اطات 

االستكشافية واملكمنية«.
على صعيد متصل، سجلت صادرات 
اخلام العراقية من املرافئ في جنوب 
البالد، في ش��باط اجل��اري، املزيد من 
االنخفاض في إش��ارة عل��ى أن ثاني 
أكبر منتج للنفط فى أوبك يسيطر 
على حجم الشحنات بعد تعهداته 

بتقليص اإلنتاج. 
واتفق العراق م��ع أوبك على خفض 
نح��و 200 ألف برمي��ل يوميا. وعلى 
وف��ق بيانات الش��حن التى ترصدها 
رويت��رز ومص��در ف��ى القط��اع بلغ 
متوس��ط صادرات اخل��ام من جنوب 
الع��راق -ال��ذى يص��در معظم خام 
الب��الد- فى أول 15 يوما من ش��باط 

3.24 مليون برميل يومياً. 

ويق��ل ذل��ك احلجم عن مس��تويات 
هبط��ت  عندم��ا  الثان��ي  كان��ون 
الص��ادرات اجلنوبية إلى 3.28 مليون 
برميل يوميا حسبما قال مسؤولون 
تنفيذي��ون فى قط��اع النفط، وقال 
الع��راق إن ش��حنات اجلن��وب بل��غ 
حجمه��ا 3.51 ملي��ون برميل يوميا 
فى كانون األول وهو مستوى قياسي 

مرتفع. 
في حني بلغ متوسط الصادرات عبر 
املنف��ذ الش��مالي للب��الد نحو 600 
ألف برميل يوميا منذ بداية ش��باط 
إل��ى اآلن عل��ى وف��ق بيان��ات تظهر 

انخفاض��ا من مس��توى يزي��د قليال 
عن 600 ألف برميل يوميا فى كانون 

الثاني.
وقالت حكومة إقليم كردس��تان إن 
حجم ص��ادرات تش��رين الثاني بلغ 
540 أل��ف برميل يومي��ا لكنها لم 

تعلن بعد أى بيانات لعام 2017.
وق��ال اللعيبي، إن��ه »للوفاء بحصة 
العراق من اخلفض فإن اإلنتاج خفض 
احلقول الوطنية ومن حقول شركات 
النفط األجنبية التي شاركت أيضا 

في اخلفض«.
ش��ركات  م��ع  »نتع��اون  وأض��اف 

النفط األجنبي��ة ليقوموا باخلفض 
اتفاقي��ات  لدين��ا  ناحيته��م..  م��ن 
مع معظ��م تلك الش��ركات وليس 
جميعه��ا بأنه��م س��يكونون على 
خط واحد معنا، وميضي هذا بشكل 

جيد«.
وأوض��ح أن »تخفي��ض إنتاج النفط 
تديره��ا  الت��ي  احلق��ول  ف��ي  ب��دأ 
ش��ركات النفط الوطنية، وأن لوك 
أوي��ل الروس��ية الت��ي تدي��ر حق��ل 
غ��رب القرنة2- أبلغت��ه مؤخرا أنها 
مس��تعدة لتخفيض اإلنتاج مبقدار 
دون  م��ن  يومي��ا  برمي��ل  أل��ف   20

تعويض«.
بي.ب��ي  »ش��ركة  أن  إل��ى  وأش��ار 
وشركات أخرى تستجيب بدورها وأن 
كل شيء يس��ير بسالسة إلى اآلن 

في ما يتعلق بشركات النفط«.
وأض��اف اللعيبي أنه »س��عيد جدا 
بالتق��دم الذي أح��رزه اتفاق خفض 
اإلنتاج« مبديا أمله في أن »تش��هد 

األسعار مزيدا من االرتفاع«.
وذكر ان »األس��عار تتج��ه صوب 60 
دوالرا اآلن، نأمل أن تصل إلى مستوى 
60 دوالرا وتتمك��ن م��ن الوصول إلى 

60-65 دوالرا«.

وتابع أن��ه »من الس��ابق ألوانه قول 
ما إذا كانت هن��اك حاجة إلى متديد 
م��ن  األول  النص��ف  بع��د  االتف��اق 
2017«، معتق��داً أن »س��وق النفط 
س��تتوازن«. وقال اللعيب��ي ردا على 
س��ؤال عن املس��توى املثالي إلنتاج 
العراق في األجل الطويل »حتى اآلن 
نستهدف مستوى ستة إلى سبعة 

ماليني برميل يوميا«.
اللعيب��ي للصحفي��ني ف��ي  وق��ال 
فعالية لصناعة النفط في لندن إن 
إنتاج الع��راق قبل اخلفض كان 4.75 

مليون برميل يوميا.

المجلس االقتصادي يدعو األردن لتنفيذ مشاريع استثمارية بالبالد
بغداد ـ الصباح الجديد: 

دع��ا اجملل��س االقتص��ادي العراق��ي، 
امس األحد، اجلانب األردني الى البدء 
بتنفيذ املش��اريع االس��تثمارية في 

العراق.
وذك��ر بي��ان للمجل��س، إن »امللتقى 
االقتص��ادي العراق��ي - االردني ُعقد 
في عمان، مبش��اركة ع��دد كبير من 
العراق��ي«، مبينا  القط��اع اخل��اص 
أن »الوفد العراقي ترأس��ه س��امي 
األعرج��ي رئي��س الهيئ��ة الوطنية 
العراق  لالستثمار مبشاركة سفيرة 

في عمان صفية السهيل«.

وأض��اف البيان، »وحض��ر عن اجمللس 
االقتصادي كل من ابراهيم البغدادي 
املس��عودي رئيس اجمللس االقتصادي 
العراقي، وعلي شمارة النائب الثاني 
لرئي��س اجملل��س، وس��عيد الفح��ام 
عضو مجلس ادارة اجمللس االقتصادي 
العراق��ي، واحمد اس��ماعيل، وادورد 
فتوحي، ورائد الرحماني، ونور صباح 
الع��زاوي، إضاف��ًة لع��دد م��ن كادر 

اجمللس«.
وب��ني، أن »وف��دا من رج��ال االعمال 
واملستثمرين ش��ارك أيضا وهم كل 
من محمود علوش، وجواد القصاب، 

وعلي جواد التميمي، وقيس حكمت 
كبة، وغازي س��امي العب��د، ورياض 
وحس��ني  الزبي��دي،  وف��ؤاد  اخل��وام، 

اخلوام«.
وأوض��ح البي��ان، أن »امللتقى تضمن 
ثالث��ة لق��اءات مهم��ة، حي��ث كان 
اللقاء االول ف��ي مقر هيئة االردنية، 
وحتدث فيها رئيس الهيئة ثابت اللور 
وناقش الس��بل الكفيل��ة باالرتقاء 
البلدي��ن  ف��ي  االس��تثمار  بواق��ع 
الشقيقني، وضرورة تذليل الصعاب 

التي تواجه املستثمرين«.
وتاب��ع، أن »س��امي األعرج��ي رئيس 

الهيئة الوطنية لالس��تثمار، حتدث 
متطرقاً لش��رح مبس��ط عن فرص 
االس��تثمار في القطاعات العشرة 
الرئيس��ية في العراق«، الفتا إلى ان 
»صفية الس��هيل شدد على ضرورة 
التوصل التفاقي��ة اقتصادية تصب 

في صالح الطرفني«.
وقال املس��عودي، بحسب البيان، إن 
»مبادئ وأولويات العراق االقتصادية 
بعد االزمة املالية قد تغيرت بشكل 
كبي��ر، ف��ال ميك��ن ان يبق��ى العراق 
مس��تورداً البس��ط احتياجات��ه من 

خارج العراق«.

وأضاف، »لذا فان كل الدولة العراقية 
املتمثلة باحلكومة العراقية ومجلس 
النواب ورجال االعمال متجهني الى 
وتنويع  وتعظي��م  دع��م وتش��جيع 
املوارد ف��ي العراق«، مبين��اً ان »دعم 
والس��ياحة  والزراع��ة  الصناع��ة 
وجمي��ع االس��تثمارات ف��ي العراق 

أصبح هو االولوية القصوى«.
ودع��ا، القط��اع اخل��اص األردني، الى 
»البدء بتنفيذ املشاريع االستثمارية 
ف��ي الع��راق«، معربا ع��ن أمله في 
»النجاح باالستثمار كما جنحنا في 

التجارة البينية بني البلدين«.

التق��ى برئي��س  وتاب��ع، أن »الوف��د 
وزراء اململك��ة االردنية الهاش��مية 
هان��ي امللق��ي، ال��ذي رح��ب بالوفد 
العراق��ي، معرب��اً ع��ن رغب��ة االردن 
االرتق��اء  ف��ي  حكومة«وش��عبا« 
واملش��اركة في  التع��اون  مبس��توى 
كافة اجمل��االت االقتصادية، ومتنى ان 
يت��م افتتاح معب��ر طريبيل احلدودي 
ليتس��نى للبلدي��ن زي��ادة التب��ادل 

التجاري بينهما«.
وطال��ب رئي��س اجملل��س االقتصادي، 
امللق��ى ب�«تذلي��ل صعوب��ات من��ح 

الفيزا«.

»المركزي«: تواصل تراجع احتياطي العملة الصعبة
بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف البنك املركزي العراقي أمس 
االح��د، ع��ن إن إحتياط��ات العراق 
من العملة الصعب��ة تراجعت الى 
49 ملي��ار دوالر نتيج��ة الس��تمرار 
إنخفاض اسعار النفط في االسواق 

العاملية.
وق��ال محافظ البنك عل��ي العالق 
خالل مؤمتر صحافي، إن »احتياطي 
البنك املركزي من العملة الصعبة 

يبلغ حاليا 49 مليار دوالر«.

وأض��اف ان »االحيتاط��ي يعتم��د 
عل��ى االيرادات املالية من مبيعات 
النفط، ومن الطبيعي أن تش��هد 
انخفاضا نتيجة انخفاض اسعار 

النفط«.
ولفت العالق إلى أن »البنك املركزي 
لديه نحو الفي شركة صرافة و30 
ش��ركة حوالة و65 مصرف��ا كلها 
منافذ بي��ع العملة االجنبية ضمن 
م��زاد بي��ع العمل��ة، وه��ي كافية 
لتغطية املبيع��ات اليومية للبنك 

املركزي من الدوالر«.
وعلى وفق أرقام البنك في حزيران 
احتياط��ي  ف��أن   2016 املاض��ي 
العمل��ة الصعب��ة كان 53 مليار 
دوالر، ف��ي حني االحتياطي يبغ 68 

مليار دوالر في 2015.
على صعيد متص��ل، أعلن البنك 
املرك��زي العراق��ي، ام��س األحد، 
عن قدرته عل��ى تغطية إلتزامات 
الع��راق الدولية إل��ى جانب متويل 
ح��ني  ف��ي  اخلارجي��ة،  التج��ارة 

م��ن  الب��الد  إحتياط��ي  أن  أك��د 
العملة األجنبي��ة ضمن »املعايير 

الدولية«.
وقال محافظ البنك املركزي علي 
الع��الق ف��ي مؤمت��ر صحاف��ي، إن 
»البنك قادر على تغطية إلتزامات 
الع��راق الدولي��ة ومتوي��ل التجارة 
أن »إحتياطي  اخلارجية«، مؤك��داً 
العراق من العملة ضمن املعايير، 
وأن البن��ك يغطي أيض��اً العملة 

احمللية بنسبة كبيرة«.

وأضاف الع��الق، أن »نس��بة ديون 
الع��راق مقبول��ة مقارن��ة بالناجت 
احملل��ي، لك��ن يج��ب أن ال يتجاوز 

ذلك«.
في ش��أن متص��ل، دع��ا مصرف 
الرافدي��ن املواطنني املس��تفيدين 
من خدمات فروع املصرف املنتشرة 
في بغ��داد واحملافظات الى االلتزام 
بتس��ديد االم��وال الت��ي بذمت��ه 

واسترجاعها في موعدها احملدد.
وقال املكت��ب االعالمي للمصرف 

في بيان ل��ه، ان »املصرف يش��دد 
عل��ى أهمية التعامل بش��فافية 
ونزاهة من قبل املواطن املستفيد 
وااللت��زام  املص��رف  م��ن خدم��ة 
بتس��ديد املبالغ التي مت اقتراضها 

من املصرف«.
وأشار إلى ان »تنفيذ هذه اخلطوة 
يسهل اس��تمرار استفادة الزبون 
من خدمات املصرف التي تقدم له 
فضال عن ايفاء املصرف بالتزاماته 

التي قطعها جتاه املواطن«.

اللعيبي: شركات أجنبية تسعى لخفض إنتاجها من دون تعويض

ارتفاع احتياطي العراق النفطي إلى 153 مليار برميل

سجلت صادرات الخام 
العراقية من المرافئ 
في جنوب البالد، في 
شباط الجاري، المزيد 
من االنخفاض في 
إشارة على أن ثاني 
أكبر منتج للنفط فى 
أوبك يسيطر على حجم 
الشحنات بعد تعهداته 
بتقليص اإلنتاج

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مؤش��رات كل البورصات اخلليجية خالل 
األسبوع، باس��تثناء البورصة الدبيانية. وارتفعت 
السوق الكويتية 3.67 في املئة، والسعودية 2.32، 
والقطرية 1.79، والبحرينية 1.29، والظبيانية 0.6، 
والعماني��ة 0.29 في املئة، بينما تراجعت الس��وق 

الدبيانية 0.87 في املئة.
ورأى رئي��س »مجموع��ة صح��ارى« أحم��د مفيد 
الس��امرائي في حتلي��ل أس��بوعي أن »األداء العام 
ت��داوالت نش��طة  العربي��ة س��ّجل  للبورص��ات 
وإيجابي��ة خ��الل ت��داوالت األس��بوع، وذل��ك على 
مستوى وتيرة النشاط وأحجام التداوالت، في حني 
كانت س��لبية على مس��توى اإلغالقات السعرية 
لألسهم املتداولة وعلى مس��توى حدة التقلبات 
التي ش��هدتها قيمة الس��يولة، والتي ش��هدت 

سقوفاً وقيعان جديدة«. 
ولفت إلى »االرتفاع احلاد الذي س��جلته التداوالت 
القائم��ة عل��ى املضارب��ة ل��دى البورص��ات خالل 
التداوالت اليومية وبني جلس��ة وأخرى، ما ساهم 
في مزيد من العش��وائية على االجتاهات وصعوبة 
تعويض اخلسائر أو االحتفاظ باملكاسب بالشكل 

الصحيح«.
وأض��اف: »أنهت البورصات تداوالتها األس��بوعية 
ف��ي االجت��اه الصاع��د وخّلف��ت وراءها ع��دداً غير 
مح��دود من الفرص االس��تثمارية، أنتجها احلراك 
املضاربي وموجات جني األرب��اح التالية، إذ يُتداول 
عدد كبير من األس��هم عند حدود س��عرية جيدة 

وبغّض النظر عن مستوى األخطار املسجل«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا وزير االقتصاد املكسيكي إدلفونسو غواخاردو 
كندا إلى احلفاظ على جبهة موحدة في مواجهة 
الواليات املتحدة في ملف احتمال إعادة التفاوض 

حول اتفاق »التبادل احلر« في أميركا الشمالية.
وف��ي مقابل��ة نش��رتها صحيفة »ذي غل��وب آند 
ماي��ل« الكندية طل��ب الوزير من أوت��اوا مقاومة 
الرغب��ة في التف��اوض على انفراد مع واش��نطن. 
وق��ال إن »االتفاق ثالثي واملفاوضات يجب أن تكون 
ثالثية.. برغم الرغبة في س��لوك درب أخرى. يجب 
عدم مخالفة املبادىء وأول هذه املبادىء هو تفادي 
كل ما س��يترجم بالضرائ��ب واحلصص في قطاع 

التجارة. نكون بذلك عدنا إلى الوراء«.
واالتفاق يضم املكسيك والواليات املتحدة وكندا 
منذ العام 1994 وش��ّكك في��ه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ووصفه خالل حملته االنتخابية بأنه 
أسوأ معاهدة جتارية وقعتها دولة و»كارثة تامة«.

ومن الطبيعي أن حترص كندا مثل املكسيك على 
الدفاع عن مصاحلها اخلاص��ة لكن »بفعلها ذلك 
لي��س من الضروري أن تس��حق دوالً أخرى« وفق ما 
قال الوزي��ر. والوالي��ات املتحدة أول ش��ريك جتاري 

للمكسيك وكندا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت األس��هم األميركية على اس��تقرار خالل 
الت��داوالت م��ع توجه أنظ��ار املس��تثمرين ناحية 
التطورات السياس��ية ف��ي أوروبا وعطل��ة اليوم 
اإلثنني في الواليات املتحدة لالحتفال بيوم الرؤساء. 
وحققت املؤش��رات الرئيسة مكاسب أسبوعية، 
كما س��جل »داو جونز« اإلغالق القياسي السابع 
على التوالي. وقفز مؤش��ر »داو جونز« الصناعي 4 
 S&P« نقاط إلى 20624 نقطة، كما ارتفع مؤشر
500« األوس��ع نطاقاً )+ 4 نقاط( إلى 2351 نقطة، 
بينما ارتفع مؤش��ر »ن��ازداك« )+ 23.7 نقطة( إلى 

5838.5 نقطة. 
وس��جل »داو جونز« الصناعي مكاسب أسبوعية 
بنسبة %1.8، كما حقق مؤشر »نازداك« مكاسب 
 »S&P 500« بنس��بة %1.8، في حني حقق مؤش��ر

مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.

ارتفاع جماعي للبورصات 
العربية

المكسيك وكندا: حوار 
بشأن »التبادل الحر«

استقرار األسهم 
األميركية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

مضى م��ا يقرب م��ن ثالث س��نوات منذ 
فرض��ت الق��وى الغربي��ة عل��ى روس��يا 
عقوبات اقتصادية بس��بب ضمها لشبه 

جزيرة القرم.
اآلن، اقت��رح الرئي��س األميرك��ي، دونال��د 
ترام��ب، أنه قد يكون مس��تعداً للتراجع 
عن اإلج��راءات العقابية في مقابل تعاون 

موسكو في قضايا أخر.
وال ت��زال العقوب��ات قطعة رئيس��ة من 
النف��وذ ال��ذي يتمت��ع الغ��رب ب��ه على 
موس��كو، وس��يواجه ترام��ب مقاوم��ة 
شرس��ة من الكونغرس وحلفاء الواليات 

املتحدة إذا كان سيسعى إلزالتها.
ولكن م��ا الذي قد يعنيه ذلك بالنس��بة 
لروس��يا؟. ق��ال ولي��ام جاكس��ون، كبير 
االقتصاديني اخملتص باألس��واق الناش��ئة 
ف��ي »كابيت��ال إيكونوميك��س«، إن قرار 
إزال��ة العقوبات من ش��أنه أن يوفر دفعة 
قوية ذات مغزى القتصاد روس��يا املتعثر. 

مضيف��اً أن العقوب��ات »ال تزال تضر بيئة 
األعم��ال«، مؤك��داً أنه��ا تضغ��ط على 
االقتص��اد. وهذا ما قد يعنيه التراجع عن 

العقوبات بالنسبة لروسيا:
وحاولت أوروب��ا والوالي��ات املتحدة ضرب 
االقتصاد الروسي عبر تقييد قدرتها على 
الوصول إلى التمويل الغربي وتكنولوجيا 

التنقيب عن النفط واألسلحة.
وساهمت العقوبات إلى جانب االنخفاض 
احل��اد في أس��عار النفط، في ت��آكل قوة 
روس��يا االقتصادية. إذ انكمش االقتصاد 
بنس��بة 3.7 ف��ي املائ��ة ف��ي ع��ام 2015 
وبنس��بة 0.7 ف��ي املائة في ع��ام 2016. 
وازداد التضخ��م وانه��ارت قيم��ة الروبل 

الروسي.
وسارعت موس��كو للتعامل مع الوضع، 
وب��دأ اقتصادها يقترب م��ن االنتعاش. إذ 
ق��ال صندوق النق��د الدولي في تش��رين 
الثان��ي املاضي إنه بع��د امتصاص بعض 
الصدم��ات إث��ر انخفاض أس��عار النفط 
والعقوب��ات، من املرجح أن يعود االقتصاد 

الروسي إلى النمو هذا العام.

إن رف��ع العقوبات األميركية سيس��اعد 
الش��ركات الروس��ية على الوص��ول إلى 

النقد الذي حتتاجه بشدة.
وته��دف العقوبات إلى قطع الش��ركات 

الروس��ية عن األموال الغربية - قيود أدت 
إل��ى تراجع في االس��تثمارات واملش��اريع 
اجلديدة. وأضاف جاكسون: »إذا استطاعت 
الشركات الروسية احلصول على التمويل 

الغرب��ي، من ش��أن ذلك أن يس��اعد بيئة 
األعمال. إذ ال تزال هناك تدفقات رأس املال 

والشركات تكافح جلمع رأس املال.«
كما ستس��تفيد البنوك الروسية أيضاً 

م��ن تخفي��ف العقوب��ات. إذ ُمن��ع ما ال 
يقل عن خمس��ة بن��وك روس��ية كبيرة 
م��ن جم��ع املال ف��ي الغرب، مب��ا في ذلك 

.»VTB»و »SBerBank«
الروس��ية  وأجبرت العقوبات الش��ركات 
عل��ى تعليق عدة مش��اريع رئيس��ة في 

قطاع النفط والغاز.
إذ س��ارع منتج��و الطاق��ة roSnefT و
البح��ث  ف��ي   GazPromو  noVaTek
عن النقد من أجل س��داد الديون املقّومة 
بالعم��الت األجنبي��ة ومتوي��ل املش��اريع 

طويلة األجل.
كم��ا ُمنع��وا أيض��اً م��ن ش��راء أح��دث 
تكنولوجي��ا حق��ول النفط م��ن املوردين 
الغربيني. ورفع العقوبات ميكن أن يساعد 

في دعم االستكشاف والكفاءة.
يع��ود  أن  العقواب��ات  رف��ع  وم��ن ش��أن 
بالفائدة االقتصادية أيضاً على املواطنني 
العاديني. إذ قال جاكس��ون إن »الشركات 
ستس��تطيع زيادة االستثمار والتوظيف، 
والذي من ش��أنه أن ي��ؤدي إلى زيادة فرص 

العمل والدخل القابل للتصرف.«

ورداً عل��ى العقوب��ات الغربي��ة، حظ��رت 
روسيا استيراد معظم األغذية الطازجة 
م��ن الغرب، م��ا أدى إلى ارتفاع األس��عار 
ونق��ص امل��واد الغذائي��ة الذي أث��ر على 

املواطن الروسي العادي.
وإزالة تلك العقوبات املضادة سُيس��ّهل 

حياة الروس.
وإذا ع��اد املس��تثمرون إلى روس��يا، فمن 
املرجح أن يعزز ذل��ك قيمة الروبل مقابل 
العم��الت األخ��رى. وم��ن ش��أن ذل��ك أن 
يس��اعد املس��تهلكني عن طري��ق جعل 
الس��لع املس��توردة أرخص. وحتى إن قرر 
ترامب رفع العقوب��ات، من غير املرجح أن 

االحتاد األوروبي سيحذو حذوه.
عقوب��ات االحت��اد االوروبي حالياً س��تظل 
مفروض��ة على األق��ل حتى مت��وز املقبل. 
وهناك بعض املعارضة لتجديدها تلقائياً، 
وعلى األخص من اجملر، ولكن غالبية الدول 
األوروبية تريد إبقاء العقوبات إال في حال 
نفذت موس��كو بش��كل الكام��ل اتفاق 
وقف إطالق النار املوقع في مينس��ك في 

عام 2015.

ترامب يعرض على موسكو تعاونًا في قضايا ستراتيجية

محللون: رفع العقوبات األميركية يدعم االقتصاد الروسي
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آفاق 8

د. احمد ابريهي علي

 االقتص��اد االميرك��ي ه��و األول ف��ي 
عالم الدول املتقدمة ناجته اإلجمالي 
يزيد عل��ى 18 ترليون دوالر عام 2015، 
وجت��اوز من��وه مجموعة الي��ورو. وتبني 
ان��ه أكثر حيوي��ة من إقص��اد اليابان 
ال��ذي كان الثاني ف��ي الصناعة بعد 
الواليات املتحدة، قبل نهضة الصني، 
لكن اليابان ت��كاد تفقد القدرة على 
النم��و االقتص��ادي من��ذ منتص��ف 

التسعينيات. 
واالقتصاد االميرك��ي معروف بريادته 
التكنولوجي��ة  للتح��والت  وقيادت��ه 
الكبرى في العال��م، والتقدم التقني 
ميادي��ن  ش��تى  ف��ي  والتنظيم��ي، 
اإلنت��اج. كم��ا ان قوة ذل��ك االقتصاد 
من الروافد الرئيسية للتطور وازدهار 
احلياة البش��رية، وفي الوقت نفس��ه 
مّكن��ت من خوض ح��روب فّتاكة في 
طول الكرة االرضية وعرضها، وكانت 
عون��اً على كثير م��ن الظلم والتجّبر 

والعدوان وقهر الضعفاء.
 بيد ان لهذا االقتصاد مش��كالت لها 
عالق��ة بخصائ��ص بنيوي��ة تُضعف 
االقتصادي��ة  السياس��ات  فاعلي��ة 
احلاكم��ة  النخ��ب  ل��دى  املألوف��ة 
ومستش��اريها، مم��ا ش��جع الرئي��س 
املنتخب على التعه��د باتخاذ تدابير 

جديدة.
 ال ش��ك أن قطاعات اإلنتاج السلعي 
تراجعت اهميتها النسبية كثيرًا في 
توليد الدخل االميرك��ي، إذ ال يتجاوز 
اس��هامها 20 باملائة من الناجت احمللي، 
ومجم��وع حص��ة الزراع��ة والتعدين 
والصناعة التحويلية في الناجت احمللي 
نحو 15 باملائة عام 2015. واملشتغلني 
ف��ي كل القطاع��ات الس��لعية اقل 
من 21 مليوناً، بح��دود 16 باملائة، من 
مجموع الق��وى العامل��ة التي تقدر 
132 ملي��ون عام 2015. والعاملني في 

الصناعة التحويلية عام 2015 تقريباً 
12 مليون��اً، بينم��ا كان يزيد عددهم 
على 15 مليوناً عام 1948 من مجموع 
القوى العاملة آن��ذاك التي تقدر في 

نطاق 51 مليوناً. 
 ه��ذه البيان��ات إليض��اح أن اقتصاد 
م��ا بع��د الصناع��ة تعبير ل��ه داللة 
موضوعي��ة ال بد ان تظهر جلية يوما 
ما في السياس��ة واجملتمع. من جانب 
آخ��ر نالح��ظ ان االس��تهالك اخلاص 
من��ه  دوالر  ترلي��ون   12.284 البال��غ 
فقط 4 ترليونات دوالر س��لع والباقي 
خدمات. وان أكث��ر منتجات اخلدمات، 
اضافة الى التشييد واملرافق العامة، 
غي��ر متاج��ر به��ا دولي��اً وبالتال��ي ال 
تخضع للتنافس��ية العابرة للحدود. 
وتكاليفه��ا  انتاجياته��ا  وتتش��كل 
وامن��اط توزي��ع الدخل فيه��ا بعوامل 
محلية، وليس��ت مثل الس��لع التي 
تكون اس��عارها دولية ول��ذا تتكّيف 
ومضامينه��ا  إنتاجه��ا  تكالي��ف 
التكنولوجي��ة والتنظيمي��ة إلدام��ة 
الدولية لالقتصاد  التنافسية  القدرة 
الوطن��ي. وألن اخلدم��ات له��ا ه��ذه 
الفس��حة ف��ي احلماية م��ن العوملة 
الس��لع  قطاع��ات  داخلي��ا  تُناف��س 
انحسارها  فيتس��ارع  وتُضّيق عليها 

النسبي.
التج��اري  املي��زان  وض��ع  ويتس��اوق   
السلعي مع تلك العملية فالصادرات 
واالس��تيرادات  دوالر  ترلي��ون   1.489
2.291 ترلي��ون دوالر، بعج��ز يزيد على 
وتَعايَش االقتصاد  الص��ادرات.  نصف 
االميركي مع ذل��ك العجز ألن متويله 
ممك��ن، حلد اآلن وف��ي األم��د املنظور، 
بصافي صادرات خدمية وحتويالت دخل 
م��ن اخلارج. ويبقى م��ع ذلك عجز في 
احلس��اب اجلاري مليزان املدفوعات 463 
مليار دوالر مولته تدفقات رأس��مالية 
صافية نح��و االقتصاد االميركي عام 
2015 نتيج��ة لهيمن��ة ال��دوالر ف��ي 
الس��وق املالية الدولي��ة وألنه عملة 

احتياطية رئيسة. 

لكن تلك التدفق��ات املالية اخلارجية  
ليس��ت ب��ال ثمن فه��ي ترفع س��عر 
ص��رف الدوالر، فتصبح الصادرات اقل 
من احلج��م التوازني للميزان التجاري 
اخلارجي، وينحس��ر اإلنتاج الس��لعي 
نس��بيا لكي تنس��جم املنظومة مع 

هذا التالزم في اخلصائص البنيوية. 
 ايض��اً ال يخف��ى عل��ى ذوي اخلب��رة 
ف��ي االقتص��اد الكل��ي ان االقتص��اد 
االميرك��ي يعمل م��ع ميل منخفض 
مجموع��ة  م��ع  مقارن��ة  لالدخ��ار، 
البل��دان املتقدم��ة، فاالدخ��ار اخلاص 
1.263 ترلي��ون دوالر من��ه تقريباً 827 
مليار دوالر ادخار ش��خصي بنسبة 6 
باملائة من الدخل الش��خصي املمكن 
التص��رف به، ونح��و 837 ترليون دوالر 
ادخ��ار قط��اع األعمال. لك��ن صافي 
االدخ��ار على املس��توى الكل��ي 609 
مليارات دوالر، نحو 3 باملائة من الدخل 
الوطن��ي، ألن 654 ملي��ار دوالر ادخ��ار 
حكومي سالب، اي ان اجلزء األكبر من 
االدخار اخل��اص يبتلعه عج��ز املوازنة 
العام��ة. وللتذكي��ر بأهمي��ة االدخار 
نبني ان النمو االقتصادي يعتمد على 
جزء من الدخل الوطني ال يس��تهلك 
)صاف��ي االدخ��ار( يخص��ص إلنت��اج 
ومراكم��ة وس��ائل جديدة لتوس��يع 
الطاق��ة اإلنتاجية الكلية ليس��تمر 

الناجت )الدخل( بالنمو.
 ومب��وازاة تل��ك اخلاصي��ة وباالرتب��اط 
معه��ا يوص��ف االقتص��اد االميركي 
بضخام��ة الدين، واحلكوم��ة العامة 
مدينة مبستوياتها الثالث، دون الوالية 
والوالية واملستوى الفدرالي، وقد ال جتد 
محافظة او والية ال يتجاوز دينها 100 
باملائ��ة من ايراداتها، اضافة الى الدين 
االحتادي، ويقت��رب الدين احلكومي من 
100 باملائة من الناجت احمللي االميركي.

 ونظراً لتنام��ي االعتراض على الدين 
والدع��وة القوية لاللتزام بس��قف ال 
يتج��اوزه، من جهة، ولع��دم التمكن 
سياس��ياً من زيادة نس��ب الضرائب، 
م��ن جه��ة أخ��رى، اجته��ت احلكومة 

إل��ى تقييد منو اإلنف��اق احلكومي من 
دون من��و الن��اجت احملل��ي اإلجمال��ي، بل 
كان منوه س��الباً بالقيم��ة احلقيقية 
لسنتي 2013 و2014. وعلى املستوى 
الفدرالي انخفض بنس��بة 5.8 باملائة 
و2.5 باملائة سنتي 2013 و2014 وبقي 
ع��ام 2015 عل��ى م��ا كان علي��ه في 
الع��ام الس��ابق بالقيم��ة احلقيقية. 
واالقتصاد االميركي، حسب معاجلتي 
الشخصية لبياناته وقناعتي، يحتاج 
إلى إنف��اق حكومي نش��ط لتحريك 

الطلب الكلي.
 لق��د تأث��ر التوزي��ع األُس��ري للدخل 
س��لباً بالتح��والت الت��ي اش��ير إلى 
بعضه��ا آنف��ا فقد كان��ت حصة 20 
باملائ��ة من أألس��ر األعل��ى دخال عام 
1970 م��ا نس��بته 43.3 باملائ��ة م��ن 
الدخ��ل األُس��ري اصبحت  مجم��وع 
تلك النس��بة 51.1 ع��ام 2015. وأدنى 
20 باملائة دخال من األس��ر انخفضت 
حصته��ا ايض��ا ليصب��ح متوس��ط 
الدخ��ل لألس��رة من ه��ذه الفئة بني 
6 باملائ��ة إل��ى 7 باملائة من متوس��ط 
دخل األسرة على املس��توى الوطني. 
ويالحظ عدم حتسن دخل األسرة لفئة 
الدخ��ل األدنى التي تش��كل 5 باملائة 
من األس��ر في ربع الق��رن املاضي، بل 
انخفض املتوسط قليال ومعنى ذلك 
ان الدخ��ل احلقيقي له��ؤالء الفقراء 
تراج��ع عما كان عليه س��ابقا مبقدار 
التضخ��م املتراكم. ومتوس��ط دخل 
األس��رة من الس��ود أصبح عام 2015 
أدني مما كان عليه ع��ام 2000 فتآكل 
جزء من املكاسب التي حتققت لتلك 
األسر في الفترة السابقة. ومن املهم 
االش��ارة إلى تفاوت واضح للدخل ما 

بني التكوينات األثنية. 

* الدكتور احمد ابريهي علي، خبير 
اقتصادي عراقي

ترامب والتطلعات االقتصادية لناخبيه

برلين ـ جاسم محمد:
 

اعمال مؤمترميونخ لالمن  استمرت 
2017 ف��ي املاني��ا يومه��ا الثال��ث، 
يش��هد  وال��ذي   2017 فبراي��ر   19
اجللس��ة اخلتامية. يذك��ر ان ميونخ 
واألمن  مؤمترالسياسة  تستضيف، 
خ��الل الفت��رة م��ن 17 إل��ى 19 من 
ش��خص   500 مبش��اركة   ، فبراي��ر 
بينه��م زعماء دول وحكومات ووزراء 
خارجية ودفاع، وبحضور املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل. ويش��ارك في 
املؤمتر س��بعة واربعون وزير خارجية 
وثالث��ون وزير دفاع وتس��عون برملانيا 
أوكراني��ا  ايضارؤس��اء  ويش��ارك 
وبولن��دا واألمني الع��ام اجلديد لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش ومندوبة  
السياس��ة اخلارجية لالحتاد األوروبي 
العام  موغيرينيواألمني  فريديري��كا 

حللف الناتو.
وس��يطرموضوع االنف��اق في تعزيز 
دفاعات النات��و ودول اوروبا ومحاربة 

االرهاب على باقي امللفات.
اهم ماجاء باجتما يوم امس كلمة 
املستش��ارة االملاني��ة مي��ركل، في 
ميون��خ انه��ا، اكدت خالله��ا على 
ض��رورة ان تكون لدين��ا حتالفات مع 
دول عربي واسالمية حملاربة االرهاب، 
واوضح��ت ض��رورة التفري��ق مابني 
االس��الم ومابني »االفكار املنحرفة« 

االرهاب.
 

نائب الرئيس االميركي »بنس«
جائت كلمة نائب الرئيس االميركي 
م��ن  الثان��ي  الي��وم  ف��ي  »بن��س« 
عق��د املؤمت��ر، تؤك��د على ض��رورة 
التحالف��ات الدولي��ة ب��ني ضفت��ي 
التحالفات  وبضمنه��ا  االطلس��ي 
م��ع دول املنطق��ة حملارب��ة االرهاب 
وطمئن��ة الدول احلليفة باس��تمرار 
الدع��م االميركي، رغ��م تصريحات 
ترامب التي كان��ت رمبا تتعارض مع 
الدبلوماس��ية االميركية في  ذلك. 
ميونخ رمبا جنحت بطمئنة حليفات 
واشنطن ابرزها دول االحتاد االوروبي. 
وأكد نائب الرئيس األميركي، مايك 

بنس، في كلمته يوم امس، أن التزام 
الواليات املتحدة داخل حلف شمال 
األطلس��ي »ثابت«. وقال أمام مؤمتر 
األم��ن في ميون��خ، به��دف طمأنة 
حلفاء الواليات املتحدة القلقني إزاء 
تصريح��ات الرئيس دونالد ترامب أن 
»الرئيس طل��ب من��ي أن أكون هنا 
اليوم )...( لنقل هذه الرس��الة التي 
تفي��د أن الوالي��ات املتح��دة تدعم 
بقوة احللف األطلس��ي وأننا ثابتون 

في التزامنا حياله«.
وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي س��يرغي 

الفروف
الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  اعتب��ر 
س��يرغي الفروف أن حل��ف الناتو ال 
يزال مؤسسة تعود للحرب الباردة، 
وأع��رب عن أمل��ه في عالق��ات بني 
تقوم على  املتح��دة  بالدهوالواليات 
االحترام املتبادل.  وفي كلمة ألقاها 
يوم امس، قال: »روسيا ال تبحث عن 
النزاعات مع أحد، لكنها قادرة على 
حماية نفس��ها على الدوام. هدفنا 
املطلق يتمث��ل في حماية مصاحلنا 
عب��ر احل��وار والتواف��ق القائم على 
النفع املش��ترك. بالدنا تريد عالقات 
براغماتي��ة تق��وم عل��ى االحت��رام 
املتبادل مع الواليات املتحدة، والتوتر 
ف��ي العالقات ب��ني روس��يا والغرب 

ضرب من الشذوذ«.
 

األمني العام لألمم املتحدة
أب��دى األمني الع��ام ل��ألمم املتحدة، 
أنطوني��و غوتي��رش، ع��دم تفاؤل��ه 
بش��أن اآلمال املعقودة على اجلولة 
اجلديدة من محادثات السالم بشأن 
سوريا في جنيف. بينما لقي موقف 
وزير اخلارجية األميركي في الش��أن 
السوري تقديراً من األوروبيني. وثبَّط 
األمني الع��ام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيري��س، اآلم��ال املعق��ودة على 
اجلولة اجلديدة من محادثات السالم 
بش��أن سورية في جنيف. وقال: »أنا 
لس��ت متفائ��الً للغاية بش��أن حل 
قصير األجل«. وعلى الرغم من ذلك 
أك��د غوتيريس األهمية احلاس��مة 
للعملية السياس��ية، موضحاً أنه 
يتعني عل��ى كافة ال��دول التي لها 

عالقة بالنزاع الس��وري االقتناع بأن 
هذا الن��زاع يش��كل تهدي��داً على 
كاف��ة ال��دول. وح��ذر غوتيريس من 
ع��دم القدرة عل��ى االنتص��ار على 
تنظيم »داعش« اإلرهابي حال عدم 
التوص��ل حل��ل ش��امل في س��وريا، 
مؤكداً ض��رورة مكافحة اإلرهابيني 
في املنطقة مع حل املشكالت التي 
أدت إلى عثور اإلرهابيني على أنصار 

جدد بسهولة.
 

املستشارة األملانية أجنيال ميركل
قال��ت املستش��ارة األملاني��ة أجنيال 
مي��ركل في كلمتها ي��وم في اليوم 
الثان��ي للمؤمتر، إن عالقات أوروبا مع 
روس��يا ال ت��زال تش��كل حتديا لكن 
من امله��م العم��ل مع روس��يا في 
احلرب ضد اإلس��الميني املتشددين.

وقال��ت »إن احل��رب املش��تركة ضد 
اإلرهاب اإلس��المي متث��ل مجاال لنا 
في��ه نفس املصالح وميكن أن نعمل 
سويا بشأنه.«وشددت ميركل على 
أن اإلس��الم نفس��ه لي��س مصدرا 
لإلره��اب. وقالت إن م��ن املهم جدا 

إش��راك الدول اإلسالمية في احلرب 
ضد اإلس��الميني املتشددين. وقالت 
ميركل أمام املؤمتر إن أملانيا ستفعل 
»كل ش��يء ممك��ن« للوف��اء بهدف 
حلل��ف ش��مال األطلس��ي يقضي 
بإنفاق 2 باملئة من الناجت االقتصادي 
عل��ى الدف��اع بحل��ول ع��ام 2024. 
وتتعرض أملاني��ا لضغط متزايد من 
قبل قادة أمريكيني لزي��ادة إنفاقها 

الدفاعي.
 

وزيرة الدفاع  االملانية 
وفي كلمة متلفزة الى وزيرة الدفاع 
االملانية أورسوال فان دير ،حذرت وزيرة 
الدفاع األملانية أورسوال فون دير الين 
من حتوي��ل احلرب ضد تنظيمداعش 
إل��ى معركة ض��د كل املس��لمني. 
وقال��ت  وفقا لنص خلطابها »علينا 
أن نكون حذرين من حتويل هذه احلرب 
إلى جبهة ضد اإلس��الم واملسلمني 
بش��كل عام«. وذكرت الوزيرة،  أن أي 
اتفاقات خاصة بني الواليات املتحدة 
وروس��يا تتعارض مع املبادئ والقيم 
األساس��ية ملنظمة حلف ش��مال 

األطلسي وشددت على أن حكومة 
دونال��د ترامب ل��ن تتمكن من عقد 
صفق��ات ثنائية مع أطراف أخرى مبا 
في ذلك روس��يا دون أن يالحظ ذلك 

من جانب شركائها.
س��يكون موضوع توضيح سياسة 
االدارة االميركية اجلديدة، وعالقتها 
مع دول اوربا هو املوضوع الرئيس��ي، 
فان دول اوروبا مازالت تشعر بالقلق 
االدارة  الوض��وح بسياس��ة  وع��دم 

االمريكية حول الناتو.
وق��ال وزير اخلارجية الفرنس��ي جان 
م��ارك إيرولت ي��وم 19 فبراير 2017 
في مقابل��ة مع صحيفة جورنال دو 
دميانش األحد إن أي محاولة أميركية 
لتقسيم األوروبيني محكوم عليها 
بالفش��ل ألن واش��نطن تفتقر إلى 
الق��درة عل��ى تعويض املزاي��ا التي 

مينحها االحتاد األوروبي ألعضائه.
 

النتائج
� طاملا عرف اجتماع »ميونخ« لالمن 
بأنه اجتماع تش��اوريا، ومنتدى غير 
رسمي ملناقش��ة االمن العاملي في 

غض��ون ث��الث ايام فق��ط،، يحضره 
تكم��ن  واخلارجي��ة.  الدف��اع  وزراء 
اهمية االجتماع حضور العبي كبار 
في الش��أن الدولي ومل��ف االزمات 
الدولي��ة واالقليمي��ة بع��د التحرر 
من االلتزامات الدبلوماس��ية وقيود 
وكثيرا  التقليدي��ة.  البروتوك��والت 
ماش��هد هذا االجتم��اع مصاحلات 

الطراف اخلالفات الدولية.
� مؤمتر ميونخ اظهر ارتداد لسياسات 
ترامب خاصة فيما يتعلق بالعالقة 
مابني ضفتي االطلس��ي حتديدا مع 

دوال االحتاد االوروبي.
االميركية  الدبلوماس��ية  � حاولت 
طمئنة االطراف احلليفة لواشنطن 
بانه��ا مازال��ت ملتزم��ة بتعداتها ، 
ش��رط  ايفاء ال��دول االعض��اء في 
الناتو االلتزام بنسبة %2 من االنفاق 
الوطني لدعم الناتو في التس��لح 
واملعلومات. هذا الشرط رغم قبوله 
م��ن قبل املاني��ا ورمبا فرنس��ا، لكن 
يبقى ش��رط صعب التطبيق على 
دول شرق اوروبا، ويحتاج الى سنوات 
طويل��ة للنه��وض بذلك وه��ذا رمبا 
ينطب��ق نفس الش��يء على بعض 

دول اوروبا الغربية.
� مايجري حاليا هناك مسارين الى 
الناتو: املسار السياسي، وهو مسار 
معق��د جدا ويش��هد خالفات حادة 
وحتديات كبي��رة داخل دول االعضاء، 
لكن في الوقت نفسه هناك جهود 
مس��تمر بتعزيز اجلبهة الش��رقية 
للناتو، التي شهدت حراك عسكري 
مدرع��ة  وفرق��ة  كتائ��ب  وتعزي��ز 
وزي��ارة مس��ؤولني كبار ف��ي الناتو 
الى اس��تونيا ابرزهم قائ��د القوات 
البرية للناتو ونش��ر كتائب في دول 

البلطيق وبولندا ودول اخرى.
� كشف مؤمتر ميونخ وجود انحراف 
باملفاهيم والقيم االميركية مقارنة 
مع دول اوروبا، فاالخيرة تتحدث عن 
مفاهيم وقي��م والتزامات االعضاء 
بالدفاع املش��ترك في ح��ال تعرض 
احد اعضائها الى عدوان عس��كري 
وترام��ب يتحدث عن عملية انفاق » 

ربح وخسارة«.
� اوروبا قلب��ت الطاولة على ترامب 

في مؤمتر ميونخ، ورفضت سياساته 
والهج��رة  الدف��اع  موض��وع  ف��ي 
وخطابه الش��عبوي وظهر ذلك في 
كلم��ة ميركل التي اك��دت على ان 
االس��الم ليس مص��در لالرهاب بل 

بسبب وجود »افكار منحرفة«
وهنا ينبغي على املؤسسات الدينية 
ف��ي دول املنطقة وكذلك في اوروبا، 
مراجع��ة كلم��ة مي��ركل، عندم��ا 
قالت« نحن لسنا مسلمني« االجدر 
واملؤسس��ات  االس��المية  بال��دول 
االس��المية ان تداف��ع عن االس��الم 
وان حت��ارب التط��رف واالرهاب، وهذا 
مايتطل��ب العم��ل عليه م��ن قبل 

املؤسسات الدينية واحلكومات.
� كشف مؤمتر ميونخ ترارجع لهجة 
االدارة االمريكية، ايضا في موضوع 
التقارب مع روس��يا، وكانت كلمات 
اعض��اء الوف��د، تطال��ب موس��كو 
االلت��زام باتف��اق مينس��ك والق��اء 
الضوء ثانية على قضي��ة اوكرانيا، 
واس��تبعدت اي تع��اون ف��ي الوقت 
احلاض��ر م��ع موس��كو ف��ي اجلانب 

العسكري خصوصا.
تبق��ى دول االحت��اد االوروبية تعيش 
حال��ة م��ن القل��ق والترق��ب، رغم 
تطمينات الوفد االميركي في مؤمتر 
ميونخ، ويبدو ان الشرخ مابني ضفتي 
االطلس��ي مازال��ت قائم��ا، الميكن 
حله ضمن هك��ذا مؤمتر.، وانعكس 
ذلك بكلم��ة وزيرة الدف��اع االملانية 
الت��ي اك��دت رفضها ال��ى اي اتفاق 
ثنائي مابيم واش��نطن وموس��كو 
على حس��اب اوروبا، اما املستشارة 
مي��ركل فهي مع مش��روع التعاون 
م��ع روس��يا ف��ي محارب��ة االرهاب، 
لكن يبق��ى موقفها قريبا من وزيرة 
الفرنس��ية  الدبلوماس��ية  الدفاع، 
ه��ي االخرى ح��ذرت واش��نطن من 
التقارب الروسي ويبدو انها مازالت 
تعيش«نظري��ة املؤام��رة« م��ن قبل 
واش��نطن وموس��كو لتفكيك دول 

االحتاد االوروبي.
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ترام��ب  رئاس��ة دونال��د  تش��كل 
اختب��ارًا ألوروب��ا، وللعالق��ات عبر 
للعال��م  وبالنس��بة  األطلس��ي، 
ككل. في الواقع، في نواح كثيرة، 
تتس��م سياس��ة ترامب »اميركا 
للسياس��ة  مبعارضته��ا  أوال« 
اخلارجية األممي��ة للواليات املتحدة 
املتبع��ة من��ذ العق��ود الثماني��ة 

املاضية.
بداي��ة، يق��ول ترام��ب إن��ه يث��ق 
باملستشارة األملانية أجنيال ميركل 
والرئي��س الروس��ي فالدميير بوتني 
عل��ى حد س��واء. هل ه��ذا يعني 
املتح��دة س��تواصل  الوالي��ات  أن 
سياسة تساوي الفرص بني االحتاد 

األوروبي والكرملني؟
وه��ذا لي��س س��ؤاال زائ��دا. لق��د 
تأس��يس  أن  ترام��ب  أوض��ح 
الش��راكات والتحالفات والقواعد 
القلي��ل  تعن��ي  والبروتوك��والت 
بالنس��بة ل��ه. ف��ي تغري��دة على 
وس��ائل  بش��دة  انتق��د  تويت��ر، 
اإلعالم، وهاجم قضاة مستقلني، 
والش��ركات،  األف��راد  واس��تهدف 

واستخف باملنظمات الدولية.
ولك��ن حت��ى ل��و كان��ت الواليات 

املتح��دة حتت ترام��ب حليفة غير 
ف��إن  ألوروب��ا،  بالنس��بة  جذاب��ة 
التش��طيب على الواليات املتحدة 
كش��ريك ألوروب��ا - ال��ذي يرغ��ب 
البعض في أوروبا القيام به عاجال 

وليس آجال - سيكون من اخلطأ.
يتعني عل��ى أوروب��ا أال تتجاهل أن 
غالبي��ة األميركي��ني ل��م يصوتوا 
لترام��ب. الت��زام اجملتم��ع املدن��ي 
الس��لطة  واس��تجابة  االميركي 
تظه��ر  االميركي��ة  القضائي��ة 
الوالي��ات املتح��دة  أن  لألوروبي��ني 
الت��ي يعرفونه��ا ويقدرونه��ا م��ا 
ت��زال قائمة. بدال م��ن االبتعاد عن 
الوالي��ات املتحدة، يج��ب التعاون 
مع األميركي��ني امللتزمني باحلفاظ 
على قيم اجملتمع عبر األطلس��ي. 
اإلدارة  أعض��اء  يش��مل  وه��ذا 
اجلديدة الذين عب��روا عن دعمهم 
الواضح للش��راكة عبر األطلسي 
ع��ن  ناهي��ك  واالس��تمرارية، 
معارض��ي ترامب ف��ي الكونغرس 
- الدميقراطي��ني واجلمهوريني على 

حد سواء.
وعالوة عل��ى ذلك، يعتق��د أولئك 
الذي��ن يفضل��ون قط��ع العالقات 

م��ع الوالي��ات املتح��دة أن هن��اك 
ش��ركاء في جميع أنح��اء العالم 
يصطف��ون للدف��اع ع��ن النظام 
العاملي الليبرال��ي جنباً إلى جنب 
مع أوروب��ا. فمن املمك��ن أن يتفق 
االحت��اد األوروب��ي م��ع الصني على 
أن حقب��ة جدي��دة م��ن احلمائي��ة 
ستكون ضارة. لكن أبعد من ذلك، 
ليس��ت لديهما أرضية مشتركة 
تذك��ر. وعل��ى املدى الطوي��ل، فإن 
النظام العاملي الليبرالي سيصمد 
فقط إذا كان مدعوماً من ركيزتي 

الشراكة عبر األطلسي.
وأخيراً، تُعد الدعوة لتصبح أوروبا 
الثق��ل امل��وازن للوالي��ات املتحدة 
طموح��ا فق��ط. ف��ي الواق��ع، ال 
يوج��د مث��ل ه��ذا اخلي��ار. وعل��ى 
املدى القصير واملتوس��ط ال ميكن 
لألوروبي��ني االس��تغناء عن ضمان 
األمن الذي توفره الواليات املتحدة. 
ونتيج��ة لذل��ك، علين��ا أن نعمل 
على إقن��اع اإلدارة اجلديدة بأهمية 

أوروبا املوحدة واآلمنة.
ومع ذل��ك، فإن مج��رد التكهنات 
ح��ول فص��ل األم��ن األوروبي عن 
الوالي��ات املتح��دة تفس��ح اجملال 

لعدم اليقني، املنعكس في النقاش 
الناشئ عن إمكانية قنبلة نووية 
أوروبية - أو حتى أملانية. انه نقاش 
سطحي، ألنه يفترض ما يجب أن 
يكون موضع تساؤل: هل هو حقا 
من مصلحة األوروبيني قطع احلبل 
السري بنحو اس��تباقي اآلن، قبل 
أن تُق��ِدم الواليات املتحدة على أي 
قرارات ملموس��ة تؤثر علينا بنحو 

مباشر؟
اخليار الوحيد اجليد بالنسبة ألوروبا 
هو التعامل م��ع اإلدارة االميركية 
بأكبر ق��در ممكن - وه��ذا ال يعني 
التهوي��ن م��ن ش��أن التصريحات 
املقلق��ة الت��ي أدلى به��ا ترامب. 
عند حض��ور نائ��ب الرئيس مايك 
بنس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، 
وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
االميركي والنواب مؤمتر األمن في 
ميونيخ في نهاية هذا االس��بوع، 
األوروب��ي  االحت��اد  عل��ى مندوب��ي 
اإلفصاح عن توقعاتهم من اإلدارة 
االميركية ب��كل وضوح. االنخراط 
والتأثي��ر هو ن��وع من السياس��ة 
الواقعي��ة الضروري��ة اآلن، حت��ى 
ل��و كان العدي��د م��ن األوروبيني ال 

يحبذون الفكرة.
وه��ذا يعن��ي إبالغه��م، مبنته��ى 
الوضوح، إلى أن كس��ر مس��توى 
املصالح األوروبية احليوية من شأنه 
إحداث أزمة كبيرة عبر األطلسي. 
السيناريو األسوأ بالنسبة ألوروبا 
ه��و أن تنته��ج اإلدارة االميركي��ة 
سياسات تهدف إلى تفكك االحتاد 
األوروبي - على سبيل املثال، الدعم 
اليمينيني.  للش��عبويني  الفع��ال 
من امله��م أيضا أال يكون أي اتفاق 
بني روس��يا والواليات املتحدة على 
حساب أوروبا. أما بالنسبة لالتفاق 
النووي مع إي��ران، فيجب أن تعلم 
إدارة ترام��ب أن أوروب��ا ل��ن تفرض 
أي عقوب��ات جديدة عل��ى إيران إذا 
من  املتحدة  الوالي��ات  انس��حبت 

االتفاق من جانب واحد.
على أوروبا فرض نفسها اقتصادياً 
أيضاً. إذا أراد ترامب حقاً إدخال نوع 
من الضرائب على السلع األجنبية 
في  املصنوعة  البضائ��ع  لتروي��ج 
الوالي��ات املتح��دة، ميك��ن لالحتاد 
األوروب��ي أن يهدد بفعل الش��يء 
نفس��ه. وس��واء كانت املش��كلة 
ه��ي الضرائب عل��ى ال��واردات أو 

مس��تقبل العقوبات الغربية ضد 
روس��يا، فإنه من املفي��د أن نتذكر 
حقيقة بس��يطة وه��ي أن أوروبا 
ما تزال الس��وق االميركية األكثر 
أهمي��ة. ويف��وق حج��م التج��ارة 
االميركي��ة مع االحت��اد األوروبي ب 
37 مرة حجم التجارة مع روس��يا، 
إضافة إلى االس��تثمارات املباشرة 
والضخمة املتبادلة بني الش��ركاء 

عبر األطلسي .
وحت��ى ل��و رف��ض ترام��ب ه��ذه 
االعتب��ارات، فعليه أن يفكر مرتني 
إل��ى أي م��دى يري��د دف��ع أوروب��ا. 
عن��د نقطة معينة، رمبا س��تكون 
املناهض��ة  االنتخابي��ة  احلم��الت 
لترامب في أوروبا ناجحة جداً. ولن 
يس��تطيع حتقيق خططه من دون 
ش��ركاء أقوياء ووثيق��ني في أوروبا 
- وبالتأكي��د إذا كان يعم��ل ض��د 

أوروبا
ولك��ن، بنح��و واض��ح، يجب على 
أوروب��ا التركيز اآلن على نفس��ها. 
نح��ن نحتاج إل��ى ب��ذل املزيد من 
اجله��د لتعزي��ز أمنن��ا. بينما يبدو 
تغي��ر كبي��ر على الطري��ق، مبا في 
ذل��ك زي��ادة التكامل ب��ني القوات 

املس��لحة في أوروبا، لكن ما يزال 
الطريق نح��و احتاد الدفاع األوروبي 
ج��د طويل. وعل��ى ض��وء الوضع 
العاملي غير املس��تقر، على أملانيا، 
باخلصوص، مضاعفة جهودها في 
مجال السياسة اخلارجية والدفاع 

ومساعدات التنمية.
وال ميك��ن حتقي��ق متاس��ك االحتاد 
األوروبي واألمن الداخلي واخلارجي 
من دون تكلفة. جتن��ب العجز في 
امليزانية، الذي تسعى إليه ا أملانيا 
آلن، ل��ن يك��ون له فائ��دة لألجيال 
املقبل��ة إذا كان الثم��ن ه��و تآكل 
األس��اس الرئيسي الزدهارنا: أوروبا 

آمنة ومزدهرة.
ف��ي خ��وف  االنتظ��ار  ب��دال م��ن 
التغريدة املقبل��ة لترامب، ينبغي 
علينا نحن األوروبيني وضع األسس 
ألوروب��ا قوي��ة، وقادرة عل��ى اتخاذ 
وملتزم��ة  املطلوب��ة،  اإلج��راءات 
بالقي��م الغربي��ة. به��ذا املوقف، 
ميكنن��ا التأكي��د بكل ثق��ة على 
مصاحلنا الرئيسة وجهاً لوجه مع 
الوالي��ات املتحدة. وهذا هو أفضل 

رد فعل ألوروبا.

مرت ف��ي 17 كانون الثاني املنصرم 
الذكرى السادس��ة الحراق الشاب 
البوعزي��زي  محم��د  التونس��ي 
نفسه، والتي اطلقت سلسلة من 
واالنتفاض��ات في معظم  الثورات 
ان ل��م نقل جميع البلدان العربية. 
بعضها استطاع السيطرة عليها، 
وبعضها االخر تسبب في تغييرات 
وحروب م��ا زلنا نعي��ش أثارها الى 
اليوم. البد ان ت��درس هذه االحداث 
وتداعياتها وما احدثته من تغيرات 
املنطق��ة  ف��ي مس��ارات  جذري��ة 
وتوازناته��ا. الش��ك ان االس��تنتاج 
االولي سيقول، معززاً باحلقائق، بأن 
»الربي��ع العربي« حت��ول الى كوارث 
ف��ي س��وريا وليبيا واليم��ن ومصر 
والبحري��ن، م��ن دون ال��كالم ع��ن 
العراق الذي ام��وره مضطربة منذ 

فت��رات اقدم، وم��ن دون الكالم عن 
حافات الهاوي��ة التي وصلت اليها 
اوض��اع دول اخ��رى ف��ي منطقتنا. 
مما يش��ير ان تداعي��ات هذه املوجة 
ل��م تنته بعد. فه��ذه مجرد جولة، 
او دورة. واملقص��ود هن��ا ه��و ليس 
انتظار عنف متزايد، بل املقصود ان 
»الربيع العربي« دمر التوازن القدمي، 
ولم ي��ن بع��د توازن��اً ومنظومات 
لدينا  محكمة جدي��دة.. والش��ك 
ان مثل هذه التوازنات واملنظومات 
س��ُتبنى. والس��ؤال متى؟ وكيف؟ 
وم��ا ه��ي الق��وى اجلدي��دة؟ وه��ل 
س��يعجل وعي املسؤولني والنخب 
والش��عب في اجن��از ه��ذه املهمة 
التاريخية، ام ستس��تمر اخملاضات 
والفوض��ى والتص��ادم والتدخالت، 
الت��ي س��تنتهي بالتأكيد، ش��ئناً 

ه��ذه  مث��ل  بتأس��يس  ابين��ا،  ام 
املنظوم��ات والتوازن��ات القلقة او 
املس��تقرة، ولك��ن بع��د ان نك��ون 
ق��د قدمنا تضحي��ات واثماناً، كان 
باالمكان تالفيها لو اتعظنا بدروس 
غيرنا، وحكمنا  وبتج��ارب  التاريخ، 
عقلنا ووعينا ومصاحلنا احلقيقية. 
وللفائ��دة وبع��د مرور 6 س��نوات، 
كتب��ت  افتتاحي��ة  نش��ر  نعي��د 
بالعنوان اع��اله بتاريخ 2011/2/26 

وهذا نصها:
»ه��ل هي ث��ورة جي��اع؟ ام اجندات 
اجنبية؟ ما هي كلمة الس��ر ومن 
اي��ن اتى الوعي اجلمعي هذا؟ كيف 
تتخلى الدول الكبرى عن حلفائها؟ 
ومل��اذا تق��ف وس��ائل االع��الم ضد 

مموليها؟ واجليوش ضد انظمتها؟.
ه��ل س��تندلع ث��ورة كلم��ا ح��رق 

ش��اب نفس��ه؟. وهل سيس��قط 
اعتص��م متظاهرون  نظام كلم��ا 
في س��احة حترير؟؟. بالطبع ال. انه 
يحصل االن الننا تأخرنا عن احقاق 
ما حتق��ق من خير ل��دى غيرنا. فما 
نشهده هو حلظة تاريخية تتراكم 
فيها كل عوام��ل التغيير لتتفجر 
في وقت محدد. فالتاريخ ال تصنعه 
قوى مجهولة، بل حقيقية قوامها 
االنسان وهمومه وحقوقه ومظامله 
مالي��ني  ومالي��ني  االم��ل  وضي��اع 
وباطناً  املتحركة ظاه��راً  العناصر 
لتتفاعل وتظهر عوام��ل متردها او 
رضاه��ا في زم��ان وم��كان محدد.. 

والزمان االن.. واملكان منطقتنا.  
مررنا خالل قرن واكثر مبرحلتني هما 
التحرر الوطني، بعد احلرب العاملية 
االول��ى.. والدول��ة القومية الثورية 

والالثوري��ة، بع��د احل��رب العاملي��ة 
الثانية. وبعد عقود من التضحيات 
والصخب، خرجت شعوبنا بنتيجة 
واضحة هي بقاء اش��كال االس��ر 
وضياع فلس��طني، وضي��اع احلقوق 
الفردية والعام��ة وارتفاع معدالت 
الفق��ر والتخل��ف والقم��ع واملوت 
والهجرة وتالش��ي االح��الم وضياع 
آمال احلياة واللحاق باالمم املتقدمة.
ل��م ن��ر ف��ي التظاهرات ش��عارات 
عام��ة..  وطني��ة  او  ايديولوجي��ة 
القاسم املشترك هو حق االنسان 
املرحلتان  بضياع��ه ضاع��ت  الذي 
بدون��ه  وس��تضيع  ومطالبه��ا.. 
اش��تراكي  نظ��ام  اي  مش��روعية 
ام ليبرال��ي ام اس��المي ام قومي.. 
فالشعارات الفضفاضة ستسقط 
اليومي��ة  باحلي��اة  ترتب��ط  ل��م  ان 

ومصاديقه��ا. فاالنس��ان عندنا لن 
يقبل بعد اليوم اس��تالباً شامال او 
جزئياً حلقوقه. فاملس��ألة ليس��ت 
اجلوع او القمع فقط بل اساس��ها 
احلقوق، كل احلقوق. اننا امام حركة 
اقليمي��ة، باث��ار عاملي��ة ش��بيهة 
باحلرك��ة العاملية اللغ��اء العبودية 
الكتلة  وانهي��ار  االنس��ان  وحقوق 
االش��تراكية او االنظمة الفاسدة 
ف��ي اوروب��ا وآس��يا وامي��ركا لبناء 
انظم��ة يحترم فيه��ا املواطن قبل 
املس��ؤول، وتخدم الدولة الش��عب 
ويحاس��بها  يخدمه��ا،  ان  قب��ل 
املواط��ن قب��ل ان حتاس��به.. دول��ة 
تتمت��ع بنظ��ام دميقراط��ي تداولي 
يؤمن بحقوق االنس��ان كل احلقوق 

وكل انسان.
دخل��ت منطقتن��ا -وعراقن��ا- في 

مقطع تاريخي سنعيش ارهاصاته 
امور مقلقة..  لسنوات. ستحصل 
وستس��قط رؤوس وتعل��و اخ��رى.. 
لكنها مخاضات والدة. العراق –قبل 
غي��ره- فت��ح الطريق ول��و بعملية 
كثي��رة..  وباش��كاالت  قيصري��ة 
مرحل��ة جدي��دة ل��ن تبق��ي قدمياً 
ال يس��تطيع العي��ش والتكي��ف.. 
الذي  اجلدي��د  نفس��ه  وس��يفرض 
يلب��ي حقوق مواطنين��ا، ولو بطرق 

مختلفة. 
املن��ا ان ال نس��قط مج��دداً ف��ي 
واالجن��ازات  واخل��داع  الش��عارات 
وننس��ى  االمتيازات  ودولة  الكاذبة 
املواطن وحقوقه االساسية، فيرتد 
العراق، ويخسر تضحياته وسبقه 
العظيم��ة  والفرص��ة  التاريخ��ي 

املعروضة امامه وامام منطقته.«

من املؤكد ان الفلس��طينيني كانوا يتوقعون االس��وأ من 
لق��اء الرئي��س ترامب برئي��س حكومة اس��رائيل بنيامني 
نتنياه��و االس��بوع املاضي، مس��بوقاً بتقارير وتس��ريبات 
تفي��د ان االول س��يفّوض الثان��ي التصرف مبل��ف الصراع 
الفلس��طيني االس��رائيلي، ورمبا، من زاوية ثانية، لم يكن 
اح��د من القادة الفلس��طينيني م��ن يتوق��ع ان يأتي خيٌر 
للقضي��ة الفلس��طينية م��ن عه��د ترام��ب بالنظر الى 
االش��ارات املسبقة التي اطلقها الرئيس االميركي اجلديد 
وتفص��ح ع��ن مالمة للعرب واملس��لمني، وم��ن الطبيعي 
)على خلفيات هذا التش��ّوش( ان يس��قط املراقبون ورقة 
الضغ��ط العربي على البيت االبي��ض لدفعه الى التدخل 
ملنع اس��رائيل من مواصلة االستيطان وسياسة القضم 
لالراضي الفلسطينية احملتلة.. فالعرب بني »كافر« باإلدارة 

االميركية وخائف منها ومنبطح امامها. 
وشاء املؤمتر الصحفي بني ترامب ونتنياهو ان يفجر القنبلة 
االول��ى بتعومي الصراع الفلس��طيني االس��رائيلي بتخلي 
االدارة االميركي��ة عن »ح��ل الدولتني« دولة فلس��طينية 
واخرى اس��رائيلية وهو احلل الذي ميثل سياس��ة اميركية 
وأوروبي��ة اس��تراتيجية وترك االمر ألتف��اق طرفي الصراع، 
االس��رائيلي االق��وى واحملت��ل واملدع��وم والفلسطس��ني 
املفكك والضعيف، لكنه بعد أربع وعشرين ساعة، أعلنت 
مندوب��ة الواليات املتحدة ل��دى االمم املتحدة نيكي هايلي، 
ف��ي محاولة الحتواء ردود االفعال ف��ي اميركا والعالم، أن 
واش��نطن تدعم »بكل تأكيد« حل الدولتني في النزاع بني 
الفلس��طينيني واسرائيل لكنها تفكر في »بدائل« الحراز 

تقدم من اجل حتقيق السالم.
أم��ا الس��فير ال��ذي عين��ه ترامب ف��ي إس��رائيل، احملامي 
اليه��ودي األميركي ديفيد فريدمان املثير للجدل بس��بب 
واملعادي��ة  لالس��تيطان  الداعم��ة  املتطرف��ة  مواقف��ه 
للفلس��طينيني، فاعترف أمام مجلس الشيوخ األميركي 
بأن »ليس لديه خيار أفضل« من حل الدولتني، إال أنه أعرب 
عن »تشكيكه« بإمكانية حل النزاع بهذه الطريقة، كما 
ان وزير اخلارجية الفرنس��ي جان مارك ايرولت عّد ان موقف 
الواليات املتحدة من النزاع بني اس��رائيل والفلس��طينيني 

»ملتبس جًدا ويثير القلق«.. 
واحلال، من املؤكد ان االس��رائيليني سيس��تغلون تش��رذم 
الساحة الفلس��طينية وغياب »املوقف الوطني« املوحد, 
ووج��ود حكومت��ني فلس��طينيتني عل��ى االرض، للمضي 
قدماً في سياسة االس��تيطان والقضم، واالكثر من ذلك 
هو ضعف التأثير الفلس��طيني على املوقف العربي، وهو 

مصدر قوة الفلسطينيني على الدوام.
الى ذلك فان الطريق امام »تطبيقات« ترامب الفلسطينية 
ليس كما يبدو س��هال، في ظل املعارضات املتصاعدة في 
اميركا واوروبا والعالم ليس حيال سياس��ته في الش��رق 
االوس��ط، بل وايضا حيال ملفات استراتيجية كثيرة.. وال 
فائدة من تكراره القول«لن اتراجع.. انا اقوى مما تعتقدون«

 ************
اينشتاين 

»اجلنون هو أن تفعل الشيء ذاته مرًة بعد أخرى وتتوقع 
نتيجًة مختلفًة«.
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ثقافة10

سعيد عدنان
وقد مّرت ثالثون سنة على يوم مقتله !

كان حس��ن م��رّوة م��ن أمل��ع م��ن زاول 
النقد الواقع��ّي ، ومن أرصنه��م موقفاً 
، وأقدره��م على تذّوق الف��ن الرفيع ؛ أتى 
إل��ى » الواقعّي��ة » م��ن متّرس��ه باحلياة ، 
وصعابه��ا ؛ ولم يأتها من الكتب وحدها 
. ول��د ف��ي جبل عام��ل ؛ من لبن��ان ، في 
س��نة 1908 ؛ وكان أبوه رجل دين ، يحّب 
األدب ، ويقرض الش��عر في ما يعرض له 
من شؤون ، ويريد البنه حسن أن يسلك 
مس��لكه ، وأن يخلف��ه ف��ي عمامت��ه ، 
ومنزلتها ؛ إذا حان أجله ؛ ولكي يجعلها 
تس��تقر على رأسه ؛ فقد أسرع بها إليه 
وه��و طفل صغير ؛ فأثق��ل بها خطواته 
، وجعل منه ش��يخاً قب��ل األوان . غير أّن 
األب ال ُيَهل حّتى ي��رى في ابنه ما يُحّب 
، ب��ل يُعجله الداعي فيجيب ، ويدع ولده 
وحده في مطلع الدرب ، وملّا يصلب عوده 
بعد . غير أّن أش��ياء من آمال األب بقيت 
حّية في نفس االبن ؛ ترس��م له الطريق 
، وتدعوه أن يس��لك مس��لك الدراس��ة 
الدينّي��ة ، وأّن يت��ّم ما بدأ ب��ه . وكان قد 
اس��توفى ما تتيحه له بلدته من دراسة 
ومعرفة ، وش��رع يتطّل��ع أن يرحتل حّتى 
يتّمها ؛ وهل تتّم دراس��ة م��ن دون رحلة 
! ورحل��ة أمثال��ه إلمت��ام دراس��تهم ؛ إّنا 
تكون إل��ى النجف ؛ فهّيأ نفس��ه بنحو 
ما ، وغادر بلدته ، وس��لك طريقه . وأقبل 
، حن بل��غ النجف وهو فت��ى في العقد 
الثان��ي من عمره ، على درس��ه منتظماً 
في حلقاته ، مفرغ��اً فيه جهده ، ووقته 
؛ وقد عرف فيه ش��يوخه ، وزمالؤه حسن 
، وبي��ان  ، وج��ودة االس��تيعاب  الفه��م 
احلّج��ة . ولكّنه مع الفق��ه واألصول وما 
يّتص��ل بهم��ا ، كان يلّم ب��األدب قديه ، 
وحديث��ه ، ويأخذ بق��راءة اجملاّلت كالهالل 
، و املقتط��ف ، ويتن��اول كتباً حديثة ذات 
ن��زوع فكري ؛ كانت تص��ل النجف ، وجتد 
من يسأل عنها ، ويقرؤها . كان يقرأ ، مع 
الفق��ه واألصول ، طه حس��ن ، والعّقاد 
، وإس��ماعيل مظهر ، وسالمة موسى ؛ 
وكان البّد لتلك القراءة الواس��عة من أن 
تكون مبعث أس��ئلة ، وم��دار حوار ؛ وأن 
تلقي ضوءاً على ما يقع من حوادث . ورّبا 
استفّزت أسئلته اآلخرين فانقبضوا عنه 
، ورّبا وجد فيها غيرهم ش��يئاً من صدى 
نفسه فأقبل عليه ، غير أّن من نفروا من 
تلك األس��ئلة كانوا أكثر ممّن أس��اغها . 
واضطرب أمره ش��يئاً م��ا ، بيد أّن إقباله 

على دراس��ة الفق��ه واألصول ل��م يفتر 
، وحاف��زه نحوها لم يه��ن ؛ مع زيادة في 
قراءة األدب ، ومزاولة الكتابة والنشر في 
صحافة النجف . ثّم رأى أّنه قد استوفى 
م��ا يريد من دراس��ته ، وقد أمضى معها 
س��نن ، وآن له أن يخرج من أفقها ، إلى 
أفق آخر مدن��ي ؛ يزاول فيه الفكر واألدب 
، ويكتب في الصحافة كتابة منتظمة . 
وكان قد عرف ) الهاتف ( وعرف صاحبها 
جعف��ر اخلليل��ي ، وطف��ق يكت��ب فيها 
مق��االت أدبّي��ة ؛ وكان له صاح��ب ، من 
بلدت��ه ، هبط النج��ف قبل��ه ، وانتظم 
في دراس��ته ، ثّم مال إلى األدب والفكر ، 
وزاول الكتابة والنشر ، وكان كلٌّ منهما 
يش��ّد أزر صاحبه ، ويكون له عوناً، وكانا 
يلتقيان على صفحات ) الهاتف ( ، وعلى 
صفح��ات غيره��ا م��ن اجلرائ��د واجملاّلت؛ 
وقد ع��رف الناس مابن حس��ن م��رّوة ، 
ومحّمد شرارة من منحى يشتركان فيه، 

ويسعيان في مضماره .
أحّب الع��راق ، وأح��ّب أهله ، واّتس��عت 
عالقته بالن��اس ، وبالصحاف��ة ؛ بعد أن 
س��كن بغداد ، وعمل في التعليم ؛ زيادة 
على عمله في بعض الصحف كاألهالي 
، واحلض��ارة ، ثّم نال اجلنس��ّية العراقّية 
، وكان قلم��ه ، وه��و يكت��ب ، مع احلركة 
الوطنّية في أهدافها السامية ؛ محاربة 
 . االجتماعّي��ة  والعدال��ة   ، االس��تعمار 
ورّب��ا غلبت ، في ه��ذه احلقبة من حياته 
، السياس��ُة األدَب ؛ لكّن��ه ل��م ينقطع 
عن ق��راءة اآلث��ار األدبّي��ة ، والكتابة عن 

بعضها. 
ولم يزاول السياس��ة ، يومئٍذ ، من خالل 
حزب م��ا ، ولكّنه زاولها بعناها الوطني 
الع��ام الذي يرفض االس��تعمار ، ويرفض 
م��ن يج��ري في ركاب��ه ، ويريد للش��عب 
عيش��اً كرياً ؛ وملّا قامت انتفاضة 1948 
، كان حي��ث كانت احلركة الوطنّية صوتاً 

، وقلم��اً ، وتظاهراً مع املتظاهرين ؛ حّتى 
متّ لالنتفاضة بعض ما تريد ، وأُس��قطْت 
ب��ّد أن  . وكان ال  معاه��دة بورتس��موث 
يُستوفى منه ! وأن جتازيه السلطة على 
موقف��ه ؛ فم��ا أن توّل��ى نوري الس��عيد 
الوزارة مّرة أخرى ، في س��نة 1949 ، حّتى 
أسقط عنه جنسّيته العراقّية ، وأرجعه 
إل��ى لبنان ؛ لتنط��وي صفحة من حياته 
أمضاها في العراق ؛ تزّود فيها زاداً حسناً 
م��ن الت��راث اإلس��المي ، وت��زّود زاداً آخر 
يّتصل بالعصر وروحه ؛ وس��يبقى الزادان 

مدداً له في حياته كّلها .
وكان عليه أن يستأنف حياته في لبنان ، 
وأن يُعيد عالقاته مع محيطه الذي غادره 
قبل س��نن ، وأن يزاول العمل��ن اللذين 
يحس��نهما : الصحاف��ة ، والتعلي��م . 
وشرع يكتب في جريدة ) احلياة ( با يتناول 
قضايا األدب والفكر ، وقد اّتضح منهجه 
، وثبت قلمه ، واس��تقامت له رؤية تصل 

ب��ن األدب والواق��ع ، وحتفظ عل��ى الفن 
عناص��ره . واّطرد نهجه ، ورجع إلى األدب 
العرب��ّي ؛ ينظر فيه وبي��ده مصباح يريه 
من وقف مع اإلنسان ، ونصره على ظامله 
، ومن أتى باجلدي��د األصيل معّززاً اإلبداع 
واألصالة ؛ فكان كتابه : ) عناوين جديدة 

لوجوه قدية ( . 
وعن��ده أّن األث��ر األدب��ي ال تنف��ّك صلته 
بالواقع ، وأّن عروقه ممتّدة في األرض التي 
نش��أ فيها ؛ يق��ول : ) إّن العمل األدبّي ال 
يك��ن أن تتش��كل بنيت��ه التعبيرّية ، أو 
أن تتش��كل خصوصّيته الفنّية ، دون أن 
تتشكل هذه البنية ، أو هذه اخلصوصّية 
كصورة ما عن العالم ، أي كعالقة ما بن 
العمل األدبّي والعالم ، أو بن ذات األديب 
املبدع ومصدر عمل��ه اإلبداعي الذي هو 
العالم ، أي الواقع القائم خارج الذات .( 

*مقطع من بوست طويل

حسين مرّوة.. الناقد الواقعي*
بوست

كتابة

للب��دء بقراءة رواية )عذراء س��نجار( للكاتب  وارد بدر 
س��الم البد م��ن تهيئة نفس��ية مس��بقة ، بحيث 
تتقب��ل ما يطرح فيه��ا  من جديد ، فه��ي تختلف ، 
في بعض األوجه ، في أطروحاتها  اللغوية والفكرية 
، خاص��ة وأنها تتحدث ع��ن واقعة س��اخنة ، قريبة 
زمنيا من��ا ، املتمثل��ة باجتياح داعش جلبل س��نجار 
وس��بي االزيديات بوجب  منظومة الرق اإلس��المي ، 
وقراءتنا لها اآلن يعيد لها بهاءها ، كونها تترافق مع 
حدث حترير مدينة املوصل من أيدي القتلة .وان كانت 
الرواية من ناحية الصدور لم تتجاوز بعد الس��نة من 

عمرها . 
حتتاج الرواية إلى  تهيئة نفسية  مسبقة من القارئ 
لتقب��ل املغاير في اللغة واملفاهي��م والرؤيا ، عما هو 
ش��ائع ومتعارف علي��ه ، الذي تربت علي��ه الذات في 
نوعي��ة الذائق��ة القرائية وكذل��ك القب��ول باملغاير 
بش��كل فج  ، هنا  تصب��ح زحزحة  املعتاد أو املقدس 
من القضايا الصعبة والشائكة  لدى القارئ لصعوبة 

التقبل السريع ولصعوبة إزالة املاضي املتراكم .
يترافق مع هذا ، االس��تعداد الس��ردي ل��دى الكاتب  
بنق��ل الق��ارئ إلى مس��توى أخر م��ن الق��راءة ،  أوال  
ب��ان يواظب بذهنية حاضرة عل��ى  واقع مختلف في 
يوميات��ه ، ب��ا طرأ على حي��اة الناس ، من��ذ أن وطن 
القتل��ة \ داعش أقدامهم في تلك األرض ، كذلك إلى 
مستوى مختلف من الكتابة  ، وذلك  باالنتقال  عما 
هو ش��ائع إلى صيغ ومفاهيم سردية جديدة ، بحيث 
تتغير فيها املفردات وطريقة استعماالتها ومعانيها 
،  م��ن املنظوم��ة املتعارف عليها  إلى ش��كل  مغاير 

كلية .
فالعرب��ي ، في الرواي��ة ، هو اخلائن والك��ردي يعد من 
اخلاليا النائمة لإلره��اب  واالزيدي قاتل ألبناء جلدته ، 
وان كل املوروث  ، با فيه الديني واالجتماعي ، الذي مرر 
عبر حقب زمنية طويل��ة ، أنا هو مفاهيم للهيمنة 
والقتل ونبذ األخر  ، عندها تصبح احلياة االجتماعية 
ذات نطي��ة غي��ر مألوف��ة ، بعنى تغي��ر النظرة جتاه 
الوقائع اليومي ورؤيته��ا بوجهة نظر أخرى ، تختلف 
جذريا عما تربى عليه اإلنس��ان في هذه األديار ،  كأن 
تتجول الس��بايا عاريات ، ومن هي ليس��ت مسلمة 
تغي��ر دينها ، ومن يدخن س��يجارة تقط��ع يده ، وبيع 

النساء بسوق الرقيق والنخاسة .....
أنها منظومة حياتية مختلفة كلية ، فرضت عنوة ، 
بالتأكيد بطريقة رعناء وغير حضارية ، بيد أن السارد 
ي��روي تفاصيلها ، والبد من تقبله��ا قبل اإليغال في 
القراءة  ومتابعة تشعبات األحداث الروائية وتأثيراتها 
على الن��اس ، ومن ثم مقاربتها مع الوقائع احلياتية ، 
با شاهدنا وسمعنا عن منظومة داعش ، من نوعية 
الظلم الذي أصاب اإلنسان هنالك وحوله من أدميته 
إلى شكل أخر من البربرية والتخلف وظالمية الرؤية 

والوعي.

مغايرة..

عبور

حميد الربيعي

ملواصفاتها وممتلكة ملاهيتها .
والس��ؤال اآلن ه��و: ه��ل الش��عرية تل��ك 
اللحظة التي تس��رقنا م��ن رتابة الكالم ؟ 
وم��ن ذواتنا وهي تفتنت بالدهش��ة وينابيع 

القول وموسيقى االبتكار الفني؟
أو أن الش��عرية ابن��ة احلي��اة والطمأنينة 
الدافئة التي تش��رق بالقصي��دة إلى أفق 
اإلب��داع والتميز ؟ بدءاً م��ن ملكوت اللغة، 
الس��رمدية  مفاتنه��ا  رذاذ  إل��ى  وص��والً 

العذبة؟. 
 املقوالت النقدية العربية ترى في الشعرية 
حلماً للخالص ، وف��ي هذا يقول كمال أبو 
ديب ) الش��عرية هي نزوع اإلنسان الدائب 
إل��ى خل��ق بُعد املمك��ن ، احللم األس��مى 
ف��ي عامله وفي ذات��ه ، وهي ق��درة عميقة 
ن��ادرة عل��ى اس��تبطان اإلنس��ان والعالم 

والطبيع��ة ، اجملتمع وصراعات��ه ، احلضارة 
وس��موها وعظمتها ، الطبقات املسلوبة 
املس��تغلة وملحمة صراعها ضد طبقات 
لم تزل عبر التاريخ متسح وجودها بالقسر 

والقهر والقمع ( .
ولو تتبعنا املقوالت النقدية االستشرافية 
ف��ي الت��راث العرب��ي لالقت��راب م��ن هذا  
املفه��وم ، جن��د صف��ات اجلودة الش��عرية 
وكما وردت في طبقات ابن س��الم تتمحور 
في االبت��داع ، الرقة ، قرب املأخذ ، حس��ن 
الديباج��ة ، الرونق ، عدم التكلف ، واحلالوة 

الشعرية .
وسواء أكانت شعرية القصيدة مجموعة 
القواعد والشروط التي جتعل من القصيدة 
نصاً إبداعياً يس��تحق اس��م الش��عر ، أم 
كانت مجموعة االنزياحات والتوترات التي 

تتحقق ف��ي النص من جراء تل��ك النوافذ 
واملفاتيح الس��رية التي يحدثها الش��اعر 
في بنية النص الشعري لديه، إلقالق وعي 
املتلق��ي وإث��ارة ذائقت��ه وإزالة م��ا تكلس 
على روح النص من ش��وائب العادة وأمالح 
التك��رار، فإن بحث الش��عرية في اخلطاب 
النق��دي ملا ي��زل يتس��ع وتتط��ور مدياته 
ورؤاه باتس��اع أف��ق الناق��د وازدي��اد جتارب 
الش��اعر وجتريبه، ل��ذا فإن األص��وات التي 
تق��ف ضد حرك��ة التاريخ وس��ن التطور 
اإلبداعي  س��تكون خارج مبحث الشعرية 
واجتهاداته��ا ورهانات اإلب��داع املتغير أبداً 
، اإلبداع ال��ذي يضيء في جس��د الكتابة 
ذلك الوهج الش��عري األخاذ وسحر غواية 
املتلقي التي هي س��مة كل إبداع تخييلي 

جميل.

قاسم سعودي ..

 ف��ي ثالثية اإلنس��ان، اإلب��داع ، القصيدة ، 
أصبح م��ن املأل��وف أن ننظر إل��ى مفهوم 
الشعرية خارج إطار الشعر نفسه ، فنحن 
كثي��راً م��ا نتحدث ع��ن ش��عرية الرواية أو 
ش��عرية اللوحة التش��كيلية أو ش��عرية 
اللقطة الس��ينمائية وس��واها من وسائل 
الفن��ون وموضوعاته��ا، أم��ا احلدي��ث ع��ن 
شعرية القصيدة فإنه يبدو غريباً، وغرابته 
إن��ا تكم��ن في أن ش��عرية القصي��دة أمر 
مفروغ منه ، لكن هذا الفهم ال يعدو كونه 
فهماً أولياً ظاهرياً، فالقصيدة شأنها شأن 
الفنون األخرى بحاجة إلى أس��س وعناصر 
ومقوم��ات جتع��ل منه��ا بني��ة محقق��ة 

وجتربته تكاد تكون مدهشه ومتفردة حيث 
كتب عن شخوص في بلدان عاش بها فترة 
طويلة من حياته متنقال ومعايش��ا لذلك 
التن��وع بن األفكار واملوضوعات . وس��لط 
الش��بيبي الضوء على قص��ة )إمرأة بلون 
الش��اي ( باعتبارها واح��دة من القصص 
الرائع��ة الت��ي س��تخدم فيه��ا تقني��ات 
متع��ددة . كما قرأ األس��تاذ هاش��م تايه 
ورقة األستاذ جاس��م العايف األحتفائية 
بالنياب��ة والت��ي تناولت مجموع��ة ) اآلن 
وبعد س��نن ( كونها واحدة م��ن اجملاميع 
القصصي��ة املهم��ة . كما ق��دم القاص 
رم��زي حس��ن ورقة تن��اول فيها إس��لوب 
القاص م��ن خالل حتليل قص��ة في إحدى 

مجموعات��ه . بعدها حتدث القاص محمد 
س��هيل أحم��د مقدما ش��كره للحضور 
ولكل من قدم ورقة إحتفائية حول منجزه 
وأوضح أن جتربته القصصية هي انعكاس 
لتجربت��ه احلياتية وقرأ ورقة حول الس��رد 
بالكاميرا باعتباره تقني��ة مهمة وجاذبة 
لإلفادة من الفن��ون اجملاورة وما متتلكه من 
مقومات لالرتقاء بالعمل القصصي وفق 
إشتراطات السرد الشامل ، وضرب أمثلة 
حول إشغاالته في هذا اجملال . وقد شهدت 
اجللسة مداخالت لعدد من احلضور الذين 
أش��ادوا بالتجرب��ة الكبيرة حملمد س��هيل 
أحم��د ال��ذي يحت��ل مكانة متمي��زة في 

السردية العراقية ...

البصرة ـ باسم القطراني: 
احتف��ى إحتاد أدباء البص��رة بالقاص املبدع 
محمد س��هيل أحمد في إصبوحة  قدمه 
فيها القاص كام��ل فرعون وحملت عنوان 
) السرد بالكاميرا .. محمد سهيل أحمد.. 

جتارب وآفاق ( 
وف��ي بداية اجللس��ة قدم فرع��ون نبذة عن 
احلياة األدبي��ة للمحتفى به وال��ذي يعتبر 
واحدا من القصاصن الس��تينّن املتميزين 
املعروفن باش��تغالهم على الفنون اجملاورة 
في القصة مس��تعرضا حصوله على عدد 
من اجلوائز املهمة . وفي ورقة له أكد األستاذ 
الناقد جميل الشبيبي على أهمية القاص 
أحمد كونه من أهم القصاصن العراقين 

الشعرية بوصفها ابنة للحياة.. 

)محمد سهيل أحمد والسرد بالكاميرا(
في اتحاد أدباء البصرة

كان يقرأ ، مع الفقه واألصول 
، طه حسين ، والعّقاد ، 
وإسماعيل مظهر ، وسالمة 
موسى ؛ وكان البدّ لتلك 
القراءة الواسعة من أن تكون 
مبعث أسئلة ، ومدار حوار ؛ 
وأن تلقي ضوءًا على ما يقع 
من حوادث

مرّوة
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متابعة الصباح الجديد
أعلن��ت رابطة مصطفى جمال الدين 
األدبّي��ة عن انطالق جائ��زة مصطفى 
جم��ال الدي��ن لإلبداع األدب��ي اخلاصة 
بالقص��ة القصي��رة وف��ق الش��روط 

املبينة أدناه: 
مخصص��ا  الن��ص  يك��ون  أن   .1
للمسابقة، ولم يشترك في مسابقات 
أُخر. وغير مطبوع في كتاب أو منشور 
في الصحف داخل العراق أو خارجه أو 

مواقع التواصل االجتماعي.
2. أن يلتزم القاص بنص واحد. 

3. أال تزيد القصة القصيرة املشاركة 
في املس��ابقة عن ث��الث صفحات وال 
 A4 تقل ع��ن صفحة واح��دة بحجم

وحجم اخلط16. 
القصصي��ة  النص��وص  تخض��ع   .4
للجن��ة حتضيري��ة متخصص��ة تفرز 
النصوص املطابقة لشروط املسابقة 

وتستبعد غير املطابقة.
5. تخضع النص��وص املقبولة للجنة 
حتكي��م تتك��ون م��ن أس��اتذة خبراء 

بالسرد الختيار النصوص الفائزة.
6. حتتف��ظ الرابط��ة ب��كل النصوص 
إل��ى  تعيده��ا  وال  إليه��ا  املرس��لة 
بنش��ر  احل��ق  وللرابط��ة  أصحابه��ا، 
املقبول منها بكتاب خاص يصدر عن 
رابطة مصطفى جمال الدين األدبية.

أما عن جوائز املسابقة، فيمنح الفائز 
األول ملي��ون دين��ار عراق��ي والثان��ي 
دين��ار  أل��ف  وخمس��ون  س��بعمائة 
والثالث خمس��مائة أل��ف دينار. كما 
متن��ح خم��س جوائز متس��اوية قيمة 
كل منه��ا مئة وخمس��ون ألف دينار. 
ترس��ل النص��وص على البري��د اآلتي: 

  Mustafa_union@yahoo.com
للمس��ابقة  التقدمي  ينته��ي موع��د 

لغاية يوم 2017/3/31. 

انطالق فعاليات جائزة 
مصطفى جمال الدين 

لإلبداع األدبي

متابعة

جائزة مصطفى جمال الدين لإلبداع األدبي
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مايكل نايتس*

الرمادي: خالفاً مل��ا حدث في تكريت 
وبيجي، قادت ق��وات األمن العراقية 
التقليدي��ة املعرك��ة ف��ي الرم��ادي 
منذ البداية، وعل��ى الرغم من بطء 
عملي��ة  أن  إال  الش��ديد،  التق��دم 
الرمادي ش��هدت فيها قيادة اجليش 
العراقي حرباً عل��ى خمس جبهات، 
مبش��اركة أكثر م��ن 13,000 جندي 
في اجليش العراقي و 3000من قوات 
مكافحة االره��اب، فضالً عن 6500 
جن��دي م��ن الش��رطة االحتادية مع 

تقدمي العشائر السنية
للدعم. وقد أظهرت قدرات التحالف 
اجلديد املقدمة مثل مد اجلسور في 
املعركة، واس��لحة تطهي��ر حقول 
األلغ��ام، أن ق��وات اجلي��ش العراقي 
قد قطعت ش��وطاً طويالً في العام 

املاضي.
منذ خريف ع��ام 2015 تظهر قوات 
األمن العراقية صالبة جديدة، فهي 
تق��اوم هجم��ات مض��ادة لتنظيم 
داعش، وتع��ززت بس��رعة أكبر بعد 
واحلف��ر  اله��دف،  االس��تيالء عل��ى 
باملعدات الهندس��ية اجلديدة.ويبدو 
أنها قد فقدت بعضاً من خوفها من 
األلغام والش��راك بس��بب التدريب 
واس��تعادتها  األفض��ل،  واملع��دات 
بعض الثقة في ضباطها، كما أنها 
تعتم��د بنح��و متزايد عل��ى الدعم 
اجلوي للتحالف، وهو اجتاه ال ميكن أن 

يستمر على املدى البعيد.
ويه��دف املس��ح أع��اله للمع��ارك 
األخي��رة ال��ى توضي��ح أن تصورات 
الق��درات القتالية للجيش العراقي 
وغيره��ا م��ن وح��دات ق��وات األمن 
التقليدي��ة تع��د قدمية.  العراقي��ة 
فف��ي خري��ف ع��ام 2014 ، قام��ت 
وح��دات احلش��د الش��عبي بالكثير 
من اجلهود في احلرب، وما تزال تلعب 
دوراً حيوياً الي��وم. أما اليوم وعندما 
يحني الوقت خلوض معارك حاسمة 
كبرى مع تنظي��م داعش، فإن قوات 
كبيرة من اجليش العراقي والشرطة 
االحتادي��ة والقوات اجلوي��ة وطائرات 
الهليكوبتر، س��تلعب دوراً رئيس��اً، 
ال جتل��ب هذه القوى فق��ط املعدات 
الثقيلة والقدرة الهندسية، بل إنها 
تنشط ايضاً في مجال االستخبارات 
اجلوي��ة  والغ��ارات  والتخطي��ط 
والقدرات العسكرية للعمليات، وقد 
حتولت أشهر من اجلمود واالستنزاف 
ف��ي تكريت وبيج��ي والرمادي خالل 

أيام الى عمليات
بس��بب حتالف  مرك��زة  عس��كرية 

قوات األمن العراقية.
هن��اك حاجة كبي��رة لعم��ل املزيد 
من االصالحات ف��ي اجليش العراقي 
والشرطة االحتادية وقوات مكافحة 
االرهاب، وغيرها من تشكيالت قوات 
األم��ن العراقية التقليدي��ة، وتأخذ 
ه��ذه الق��وات زم��ام املب��ادرة بنحو 
متزاي��د، فقد أخبر أح��د مخططي 

التحال��ف املؤل��ف: “إن أكبر س��وء 
فهم في العراق هو ان البيش��مركة 
واحلش��د الش��عبي يقاتل��ون بنحو 
أفضل م��ن اجليش العراق��ي، يضم 
اجليش العراقي أفض��ل املقاتلني، ملا 
يتمتع به م��ن مقاتلني قادرين وقادة 
مهنيني وخلوقني” 1 ، وأضاف ضابط 
رك��ن عراق��ي للمؤلف،ف��ي  أثن��اء 
املراحل املتأخرة م��ن حملة الرمادي 
“أن هيئ��ة األركان العام��ة العراقية 
تعتق��د انه ميكنه��م أن يفعلوا في 
املوصل م��ا فعلوه في الرم��ادي، ما 
دام لديه��م تدريب ق��وات التحالف 

والدعم اجلوي” 2 .
احلشد الشعبي واألمن

منذ حزي��ران 2014 ينظر العراقيون 
بفخر الى ظاهرة احلش��د الشعبي، 
وقد قدم احلشد الشعبي للعراقيني 
رم��زاً وطني��اً يعوضهم عن فش��ل 
األجهزة احلكومية، اذ كانت القيادة 
دع��ت  ق��د  والسياس��ية  الديني��ة 
نتيجة  وكان��ت  للتعبئة،  الش��عب 
االس��تجابة قوية، وبدالً من الشعور 
بالضعف، ش��عر العراقي��ون بالقوة 
مرة أخرى، ووصلت نس��بة التجنيد 
في تلك الوحدات الى نحو 120,000 
الف متطوع على الفور بعد سقوط 
املوص��ل 3 ، من ب��ني كل هؤالء كان 
لنسبة صغيرة منهم خبرة مباشرة 
في القتال، وهي متأتية من ما تقوم 
به��ا الفصائل الش��يعية العراقية 
ف��ي س��وريا 4 ، كان ه��ؤالء الق��ادة 

الصغار ه��م الوحيدون ف��ي العراق 
الذين لديهم خب��رة قتالية في هذا 
النوع من احلروب ضد تنظيم داعش، 
فقد شعرت العائالت العراقية بأمان 
أكثر لقيام ابنائه��م بالقتال ضمن 
وحدات متتلك من احلافز الكثير، حتت 
قيادة ضباط لن يتخلوا عن أبنائهم 

أو
يبيعوهم إلى العدو5

لقد متكنت وحدات احلشد الشعبي، 
بقي��ادة سياس��يني اقوي��اء م��ن ذوي 
ه��ادي  (مث��ل  عس��كرية  خلفي��ات 
العام��ري وأب��و مه��دي املهندس) من 
احلص��ول عل��ى دعم كل م��ن اجليش 
العراق��ي والش��رطة االحتادية والقوة 
اجلوية لعملياتهم، كما لعبت وحدات 
احلش��د الش��عبي حت��ت ظ��ل رئيس 
الوزراء دوراً رئيس��اً في حماية سامراء 
وبغ��داد وكربالء، وتخفيف احلصار عن 
أمرلي، وحترير ج��رف الصخر، وحماية 
ط��رق الزي��ارة، وط��رد تنظي��م داعش 
من مساحات واس��عة في ديالى، من 
املثير لالهتمام أن شكالً مختلفاً من 
التعبئة الشعبية، من خالل العشائر، 
ق��د لع��ب دوراً حاس��ماً ف��ي الدفاع 
الناج��ح عن الرم��ادي ض��د محاولة 
اس��تيالء تنظي��م داع��ش عليها في 
كان��ون االول 2013 . في ه��ذه احلالة، 
كانت العش��ائر العربية السنية في 
الرم��ادي هي الت��ي حملت الس��الح 
بني عش��ية وضحاها لصد الغزاة 6 ، 
وهذا يظهر حتش��د كل من الش��يعة 

والسنة إلنقاذ العراق.
دفعت هذه التجارب الوطنية القوية 
العراقي��ني إلى التس��اؤل عما إذا كان 
شكالً من أشكال التعبئة الشعبية 
يجب أن يكون جزءاً دائماً من منظومة 
الدفاع العراقية، وعلى الرغم من أنه 
كان هناك عدد قليل من دعاة العودة 
إل��ى التجني��د، كان هن��اك اهتم��ام 
بالكيفية التي ميكن من خاللها عمل 
قوات التعبئة أو االحتياطي الشعبي 
داخ��ل الهي��كل املؤسس��ي للدف��اع 
العراق��ي، ويع��د التس��ريح الكام��ل 
أو اجلزئي لوحدات احلش��د الش��عبي 
حالياً مسألة ذات صلة، هناك الكثير 
من النقاش بشأن كيفية قيام العراق 

بتنظيم قوات
محلي��ة حلماي��ة املناطق احمل��ررة من 
تنظي��م داعش، ويج��ب أن تكون هذه 
الق��وات م��ن الس��كان احمللي��ني وأن 
تك��ون مرتبط��ة مبجال��س احملافظات 
واألقضي��ة، ولكنه��ا يج��ب أن تدعم 
بهي��كل وقي��ادة وطنية ودع��م إداري 
من احلكومة املركزي��ة، فقد اقترحت 
الواليات املتحدة فكرة احلرس الوطني 
في البداية كوس��يلة حلل جميع هذه 
القضايا،كيف ينبغي إذاً إعادة شكل 
النظ��ام الدفاعي العراق��ي من جتربة 
التعبئة الش��عبية، واحلاجة إلى منع 
عودة الصراع بعد طرد تنظيم داعش 

من املدن العراقية؟
التعبئة الشعبية الدائمة؟

ل��دى منوذج احلش��د الش��عبي على 

م��ا يب��دو بع��ض املالم��ح اجلذاب��ة، 
وال س��يما قدرت��ه عل��ى االتص��ال 
بسرعة لطلب االحتياط واملعنويات 
العالي��ة لوحداتها، كم��ا أن الكثير 
من العراقيني، وال س��يما الش��باب، 
يري��دون أن يجرب��وا ش��يًئا جدي��داً، 
ويرفضون املؤسس��ات القدمية، لقد 
عرض��ت وحدات احلش��د الش��عبي 
للعدي��د  راق��ت  عس��كرية  جترب��ة 
م��ن الش��باب، وعلى الرغ��م من أن 
األجور واالس��تحقاقات (املعاش��ات 
التقاعدية،وبدالت اإلعاقة) ليس��ت 
جي��دة مث��ل الوظيف��ة احلكومي��ة 
الدائمي��ة، لكن اخلدمة مرنة، وميكن 
للمجندي��ن االلتح��اق والعودة متى 
ما يش��اؤون، هذا فضالً عن أنه ليس 
هناك انضباط عاٍل، وهو ما يناس��ب 
ويس��تند  الش��باب.  م��ن  العدي��د 
أس��لوب قيادة قادة وحدات احلش��د 
الش��عبي، كما نوقش سابقاً، على 

أساس اخلصائص
*باح��ث كبي��ر وزميل ف��ي معهد 

واشنطن.
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-4 كانت وحدات احلش��د الشعبي 
األكثر فعالية في أواخر عام 2014 
هي تل��ك الت��ي كان��ت تقاتل في 

سوريا، وهي اجملموعات
املرتبط��ة بكتائب ح��زب اهلل مثل 
س��رايا الدفاع الش��عبي وس��رايا 
انصار العقيدة وكتائب االمام علي 

وسرايا الطليعة اخلراسانية
وفرقة العب��اس القتالية - الدفاع 

عن املقدسات في العراق.
-5 هذا الشعور، املوجود على نطاق 
واس��ع بني الش��يعة ف��ي العراق، 
يتلخ��ص ف��ي ش��خص قابلت��ه: 

“يعرف العراقيون أنه ليست
هناك فرصة من أن وحدات احلشد 
الش��عبي س��تبيع أبناءه��ا ال��ى 
تنظيم داعش”. وأشار آخر “إضافة 

الى حوادث مثل سبايكر
والصقالوية، فإن اجلنود لم يعودوا 
يثق��ون بقيادتهم، وهم يش��عرون 
دائما أنهم قد تركوا ليقتلوا، بيما 

يفر قادتهم من ساحة املعركة”.
 Michael Knights, ISIL’s Stand 6-
 in the Ramadi-Falluja Corridor,

,CTC Sentinel, May 29, 2014
available at https://www.ctc.
usma.edu/posts / the- is i ls -
stand-in-the-ramadi-falluja-

corridor

جاءت هذه الدراسة لرسم صورة جديدة بشأن مستقبل قوّات األمن العراقية وتحديد أهم التحديات التي تعوق عمل 
المؤسسة األمنية ووضع الحلول المناسبة لها، فضاًل عن توضيح أبرز المهام التي تقع على عاتق رئيس الوزراء بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة من االستمرار بالحصول على الدعم الدولي ومواصلة إصالح القيادة العسكرية من خالل 
العمل على بناء مؤسسات جديدة وتطوير المؤسسات الحالية، وإعداد استراتيجية أمنية وطنية عراقية جديدة، فضاًل عن 
دور وزارة الدفاع المتمثل بمحاسبة الضباط الذين يثبت تقصيرهم في مهامهم العسكرية، فضاًل عن مكافحة الفساد 
والمحسوبية داخل المؤسسات العسكرية، واستحداث أساليب حديثة في تدريب قوات األمن العراقية والمحافظة على 

أساليب التدريب العسكري األساس، فلم تعد الجيوش في الوقت الحالي تعتمد كليًا على األساليب التقليدية، وإنما أصبحت 
تعتمد على الجهد االستخباري والمعلوماتي المرادف لألساليب التقليدية

مستقبل قّوات األمن العراقية
الحلقة 7

جاسم محمد*

أملانيا : أمام حتٍد غير مسبوق بتدفق 
الالجئني

تعي��ش املانيا ودول اوروبا، قلقاً مزمناً اجتاه 
قضي��ة تدف��ق الالجئ��ني � املهاجرين غير 
الش��رعيني ال��ى اوروبا، والت��ي تضاعفت 
كثير في اعقاب الفوضى التي تعيش��ها 

ليبيا من وتوسع داعش هناك.
وجاء تصريح وزير االقتصاد االملاني غابريل 
قائ��ال:" ان زيادة اعداد الالجئ��ني في املانيا 
متث��ل اكبر حتد من��ذ اعادة توحي��د املانيا" 
ليعكس حج��م التحدي ال��ى املانيا ودول 
اوروب��ا، والذي ال يق��ل تهديداً وخطورة من 
تهدي��د اجلماع��ات اإلرهابي��ة واملقاتل��ني 
االجانب العائدين من سوريا والعراق. وقال 
غابريل يوم  23 اب / اغس��طس 2015 في 
حوار مع برنامج "تقرير من برلني" بالقناة 
االول��ى االملانية" "A.R.D : "س��وف يتعني 
علينا تغيير سياسة اللجوء التي نتبعها 
بنحو كبي��ر وان االعداد الكثيرة التي تأتي 
حالياً، س��وف جتبرنا عل��ى اتخاذ املزيد من 
االج��راءات". وه��ذا يع��ّد تغي��ر نوعي في 
السياسة االملانية لم تشهده منذ توحيد 
االملانيت��ني ع��ام 1990  ورمب��ا ف��ي اعقاب 

انتهاء احلرب العاملية الثانية 1945.
ما حت��اول عمله املانيا ف��ي الوقت احلاضر 
هو تخفي��ف العبء عنها وع��ن والياتها، 
بالتزام��ن م��ع مواجهتها الى مش��كلة 
اليونان وزيادة االنفاق والدعم االملاني لها، 
الذي طامل��ا كان يواجه االنتقادات من قبل 

الشارع االملاني وبعض السياسيني.
وتش��عر املانيا باالنزعاج وعدم االرتياح من 
عالقاتها داخل االحت��اد االوروبي بخصوص 
املهاجرين  معاجل��ة مش��كلة اس��تقبال 
غي��ر الش��رعيني ال��ى اوروبا خاص��ة عبر 
ليبيا. وتلقي املاني��ا اللوم على دول االحتاد 
االوروب��ي في ه��ذا الصدد، يذك��ر ان املانيا 
والس��ويد هم��ا اكب��ر دولتان اس��تقبلتا 
املهاجري��ني غي��ر الش��رعيني. وف��ي ه��ذا 
الس��ياق توصل��ت كل من برل��ني وباريس 

ال��ى اتفاق حول هذه القضي��ة. وقال وزيرا 
داخلية فرنسا برنار كازنوف واملانيا توماس 
دو مزيير، عقب اجتماعهما، في 10 يوليو/
مت��وز 2015، مع نظرائهم��ا االوروبيني  في 
لوكس��مبورج، ان بع��ض ال��دول االعضاء 
االخرى باالحتاد االوروبي س��تعلن في االيام 
املقبل��ة، بتوجيه من االحت��اد االوروبي، عن 
مس��اهمتها في اس��تقبال الرعايا الذين 
فروا من بلدانهم بسبب احلرب. ومن املقرر 
ان تس��تضيف فرنسا نحو 9100 شخص 
فيما ستس��تقبل املانيا 12100 ش��خص 
اغلبهم من اريتيريا وس��وريا وهي نس��ب 
متوافقة مع توجيهات املفوضية االوروبية 

.
وكان وزي��ر الداخلي��ة االملان��ي "توماس دو 
ميزييه" قد اش��ار ف��ي تصري��ح تناقلته 
الصح��ف االملانية ي��وم 19 اوغس��ت/اب 
2015 ال��ى ان حكومت��ه تتوق��ع ارتف��اع 
اع��داد طالبي اللجوء والالجئني الى اربعة 
امثالها هذا الع��ام، لتصل الى 800 الف. 
وعلى الرغم من هذا، عبر 60 في املائة من 
االملان عن اعتقادهم بان بالدهم قادرة على 
اس��تيعاب هذه املوجة، وفقا الس��تطالع 
للرأي نشرتها قناة )Z.D.F( االملانية، خالل 
ش��هر اوغس��ت/اب، بدال من 54 في املائة 

في يوليو/ متوز 2015.
تواجه دول اوروبا االن فتح جبهات متعددة 
لدخ��ول املهاجري��ن غير الش��رعيني، فما 
ع��دا  اليون��ان وتركيا وايطاليا والنمس��ا 
فتح املهاجرون غير الش��رعيني ممراً جديداً 
يبدأ من اليونان عبر مقدونيا. واس��تطاع 
ال��ى  اليون��ان  م��ن  التح��رك  املهاج��رون 
مقدونيا  يوم 23 اب / اغس��طس 2015 بال 
عوائ��ق بعد ان تراجعت ق��وات االمن على 
ما يبدو عن محاولتها وقف تدفقهم الى 
غرب اوروبا عن طريق البلقان بعد ايام من 

الفوضى واملواجهات.
وفي وسط تصاعد وتيرة تدفق املهاجريني 
غير الش��رعيني ذكرت املنظم��ة الدولية 
للهجرة ف��ي تقاريرها  بان��ه من االول من 

كانون الثاني/ يناير حتى 20 اب/ اغسطس 
2015، وص��ل اكث��ر من 149 ال��ف مهاجر 
عبر البحر لليون��ان. ووصل نحو 104 االف 
مهاج��ر إليطاليا. كما قال��ت املنظمة ان 
2365 مهاج��راً لق��وا حتفهم ف��ي البحر 
بارتف��اع مقارن��ة ب��� 1779 مهاج��راً لقوا 

حتفهم في نفس الفترة من عام 2014.

ردود فعل النازيون اجلدد ضد الالجئني
تشهد املانيا ردود فعل سلبية ضد وصول 
الالجئني � املهاجرين الى دور ايواء الالجئني 
خاص��ة ف��ي اجلانب الش��رقي م��ن املانيا، 
وتعّد مدينة "دريسدن"، واحدة من معاقل 
النازيون اجلدد وحركية "بيغيدا" العنصرية 
الهجم��ات  م��ن  العدي��د  نف��ذت  الت��ي 
العنصري��ة ضد مق��رات اي��واء الالجئني. 
احلكوم��ة االملانية من جانبها تبذل جهود 
حثيثة وجدية الس��تقبال اعداد الالجئني 
وحمايتهم ألغراض انسانية. فقد اعلنت 
الش��رطة االملاني��ة حادث اض��رم النار من 
قب��ل مجهول��ون  يوم 21 اغس��طس/ اب 
2015 ف��ي مركز إلي��واء الالجئني في والية 
"بافاري��ا". اصي��ب خاللها  17  ش��خصاً 
في عراك وقع مبركز اي��واء الالجئني. يذكر 
ان املاني��ا تق��وم ألول مرة بإي��واء الالجئني 
ف��ي خيام وقاعات مفتوحة بس��بب عجز 
باس��تقبال  واس��تعداداتها  امكانياته��ا 
اع��داد الالجئ��ني. وم��ن جان��ب اخ��ر حذر 
الساس��ة من تنامي التوتر في اجملتمعات 
احمللي��ة م��ع توق��ع وص��ول اع��داد طالبي 
اللج��وء والالجئ��ني هذا العام ال��ى اربعة 
امثال العدد احلالي. و في تطور مماثل، جرت 
صدامات جديدة يوم 22 من اب/ اغسطس 
2015 بني الشرطة االملانية وناشطني في 
اليمني املتطرف كانوا يحتجون على فتح 
مركز لالجئني في "هايديناو" شرق املانيا. 
ولم تس��تبعد الش��رطة ان يكون الدافع 
احملتم��ل ه��و كراهي��ة االجان��ب. وتش��ير 
االحصائيات وقوع 150حادث حريق متعمد 
وهجمات اخرى ضد مراكز إليواء الالجئني 

في االش��هر الس��تة االولى من الس��نة. 
وقال وزير الع��دل االملاني "هايكو" يوم 22 
اوغس��ت/اب 2015: "علينا اال نسمح باي 
شكل من االشكال بان يتعرض اشخاص 
ف��ي بلدنا للتهدي��د واالعت��داء وعلينا ان 
نتح��رك ضد ذلك بكل قوة دولة القانون". 
تصري��ح وزي��ر الع��دل يأت��ي متزامن��ا مع 
تصريح��ات مماثلة ملس��ؤولني املان بضرورة 
تغيير قوانني اللجوء في املانيا وهذا ما بات 
متوقعاً. تعليقات اعداد الالجئني واملعنني 
في شؤون الالجئني وجهت االنتقادات الى 
ال��دول الغربية وعّدت تدف��ق املهاجرين � 
الالجئ��ني الى اوروبا بس��بب تصاعد حدة 
الصراعات في املنطقة وعّدت سياساتها 

جزء من هذه املشكلة.

بريطانيا : "اجلهاديون � اإلخوان" 
ينشطون على أراضيها

بريطانيا تعيش على وقع  الكراهية
افرج��ت الس��لطات البريطاني��ة يوم 27 
س��بتمبر 2014 عل��ى االس��المي صاحب 
الفتاوى "اجلهادية" شودري وسبعة آخرين 
بكفال��ة مالية عق��ب اعتقالهم ليومني، 
وبع��د س��اعات م��ن مصادق��ة مجل��س 
العموم عل��ى انضمام بريطانيا الى احلرب 
عل��ى "الدول��ة االس��المية" ف��ي العراق 
وس��وريا ضم��ن ق��وات التحال��ف بقيادة 
الوالي��ات املتح��دة. الداعي��ة االس��الموي 
"ش��ودري"بريطاني من اصل باكس��تاني 
وكان وراء دفع االس��الموي النايجير بذيح 
الشرطي البريطاني في مايس2013. هذه 
اجلرمي��ة صعدت م��ن االس��الم فوبيا عند 
الغ��رب. صحيفة "ديلي تيلغ��راف" تقول 
ان جماعات مرتبطة بش��ودري سهلت او 
شجعت عش��رات الش��باب في اململكة 
املتح��دة - و 250 ال��ى 300 ش��خص عام 
2013 من شتى انحاء اوروبا  على االنضمام 

الى تنظيم القاعدة في سوريا.
اكد الباحث "لورينزو فيدينو" املتخصص 
ف��ي الش��أن االمني م��ن ظاهرة االس��الم 

السياس��ي ف��ي الغ��رب، ب��ان احلكوم��ة 
البريطاني��ة تتج��ه الى مراقبة ش��املة  
لكل انش��طة حركة االخوان املس��لمني 
ف��ي بريطاني��ا برغم ع��دم اص��دار القرار 
بع��د من قب��ل الفريق املتخص��ص، بانها 
حركة ارهابية.  ويع��رض الباحث، االجواء 
البريطاني��ة املتس��اهلة خصوص��ا ف��ي 
اللجوء السياس��ي لالس��المويني  والتي 
اس��همت ف��ي تثبي��ت اعض��اء  جماعة 
االخ��وان املس��لمني في منطقة الش��رق 
االوس��ط  وف��ي بريطاني��ا، عل��ى م��دى 
اخلمسة عقود االخيرة، االمر الذي جعلهم 
يش��كلون مجموعات جلمع االموال ونشر 
املؤلفات، وتنظي��م الفعاليات، والضغط، 
والقيام مبجموعة واس��عة من االنشطة 
التي تتعارض مع وجوده��م في بريطانيا. 
وقام��ت الكيانات املتعددة، التي انش��اها 
نش��طاء االخ��وان املس��لمني عل��ى مدى 
السنوات العش��رين املاضية، بتعزيز هذه 
اجلهود منابر الدعاية والتعبئة واجلمعيات 
والقنوات التلفزيونية والعديد من اشكال 

النشاط السياسي االخرى.
املش��كلة ان احلكومة البريطانية مازالت 
ل��م تدرك حجم مخاط��ر جماعة االخوان 
واهدافه��ا، كونه��ا تعتم��د ف��ي قراراتها 
على اراء بع��ض اعضاء جماعة االخوان او 
املقرب��ني منهم. الق��رارات البريطانية لم 
تكن بعيداً عن الفساد وتورط مؤسسات 
بريطانية مالية وجتارية بعالقات مالية مع 

واجهات االخوان.

البحث عن الهوية عند الشباب
تستهدف احلركات  واجلماعات االسالموية 
املتطرفة في اوروبا � بريطانيا الشباب من 
املسلمني لغرض جتنيدهم في تنظيماتها 
اغراض  االس��الموية "اجلهادية" لتحقيق 
والدع��وة.  االس��الم  بغط��اء  سياس��ية 
عوام��ل  هن��اك  ي��ان  اك��دت  الدراس��ات 
متداخل��ة تدفع الش��باب عل��ى التطرف 
وان اغلب منفذي االعت��داءات اإلرهابية ال 

عالقة لهم باالس��الم، فانه��م ينفذونها 
نتيجة دوافع نفس��ية مرتبط��ة بالهوية 
واخ��رى اقتصادي��ة واجتماعي��ة مرتبطة 
وايض��ا  احيان��اً،  والعنصري��ة  بالبطال��ة 
استجابة لفتاوى مش��ايخ القتل ودعاوى 
التط��رف املوج��ودة داخ��ل بريطاني��ا الى 
جانب وس��ائل التواص��ل االجتماعي على 

االنترنيت. 
وتصدر"منتدي��ات اجلهاد" عل��ى االنترنت 
الفت��اوى الت��ي تدع��و الى العن��ف وقتال 
"الكف��ار" في بلدانهم، فاغلب الش��باب 
الذين يتجهون لتنفيذ اعمال ارهابية في 
بلدانه��م الغربية تأثروا بفتاوى مش��ايخ 
"اجلهاد" هذه املش��ايخ حول��ت اوروبا الى 
منبر خطابي لتروي��ج الفتاوى "اجلهادية" 
مس��تغلة مس��احة احلرية الت��ي مينحها 

القانون والدستور البريطاني .
وفي دراسة نشرها املركز الدولي لدراسات 
Kings College التاب��ع   الراديكالي��ة 
ف��ي لندن ذك��رت وج��ود عش��رات االالف 
من املقاتل��ني من غير الس��وريني يقاتلون 
في س��ورية، بينه��م مقاتل��ون اوروبيون � 
بريطاني��ون. وتضمنت الدراس��ة مخاوف 
اوروبية  من ازدياد اعداد املقاتلني االوروبيني 
املش��اركني القت��ال ف��ي س��وريا  وع��ودة 
اولئك املقاتلني ومشاركتهم في عمليات 
انتحاري��ة ف��ي اوروبا. املش��كلة ان بعض 
املؤسسات البريطانية تعتقد بان اسباب 
تدفق املقاتلني االجانب الى سوريا وغيرها 
من مناط��ق الن��زاع هي مش��كلة دينية 
تتعلق باالس��الم اكثر من انها مش��كلة 
اجتماعي��ة تتعلق باحلصول على التعليم 
وعلى فرص العمل  واالندماج االجتماعي 
التي اصبحت ابرز التحديات في بريطانيا 

وبعض الدول االوروبية.
لق��د اصبحت"االس��الموفوبيا" جزء من 
ق��رارات وسياس��ات دول االحت��اد االوروبي، 
فتعود العرب واملسلمون في اوروبا ان تكون 
هنالك قرارات ضد االقليات واملهاجرين. ان 
احداث 11 سبتمبر ووجود مشايخ الفتاوى 

االسالموية التي تدعو الى القتل اصبحت 
مصدر حماس الى اليم��ني املتطرف، ورمبا 
اعطته دفعة قوية للصعود على املس��رح 
وبعض  البريطانية  السياس��ي. احلكومة 
الدول االوروبية تتحمل جزء كبير من هذه 

املشكلة بسبب سوء السياسات.
ان تورط الش��باب ف��ي عملي��ات ارهابية 
وتط��رف، ال يعن��ي بالض��رورة ان يكون��وا 
ملتزمني ومتمس��كني ف��ي تعاليم الدين 
االسالمي والشريعة االسالمية التي تنبذ 
العنف، وتدعو الى التعايش والتس��امح. 
لذا كشفت بعض التقارير املعلوماتية بان 
البعض من املتورطني لم تكن لهم عالقة 
بالدي��ن، بل كان��وا يعانون من مش��كالت 
اجتماعي��ة والبطال��ة ولم يكون��وا ايضا 
بعيدا ع��ن فتاوى املش��ايخ وتأثير" اجلهاد 
االلكترون��ي واالعالم��ي" فبع��د ان كانت 
التنظيمات "اجلهادي��ة" والقاعدة تعتمد 
مواقعها وش��بكاتها اجلهادية واملنتديات، 
حتول��ت الى تبني حس��اب تويتر وش��بكة 
التواص��ل االجتماعي االخرى مس��تفيدة 

من عوملة االنترنيت والتكنلوجيا.
هذا االحس��اس بفقدان الهوية، حس��ب 
بع��ض الدراس��ات االكادميية ف��ي مجال 
التطرف، تس��تغله احلركات االسالموية 
الت��ي من ش��أنها جتعل الش��اب يش��عر 
بالتميز في حياته كمس��لم عن االنسان 
الغرب��ي، وق��د يص��ل االم��ر ف��ي حاالت 
متطرف��ة الى تكفير الغ��رب، وهذا االمر 
ال يحت��اج الى اميان عميق بقدر ما يحتاج 
الى نق��ص في الش��عور بالهوية، يحاول 
من خالل��ه حتقيق ذاته ف��ي مجتمع يراه 
مختلفا عنه وال يقبل بسهولة ان يكون 

جزءا منه.

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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دعا خبراء ومتخصصون في الشؤون 
ن��دوة  خ��ال  واالقتصادي��ة  املالي��ة 
عقدها »معهد التقدم للسياس��ات 
االمنائية«  . احلكومة إلى الكشف عن 
تفاصيل الدي��ون الداخلية واخلارجية 
املترتبة بذمة العراق سواء تلك التي 
تع��ود لزمن النظام الس��ابق او التي 
اقترضتها احلكومة خال الس��نوات 
االخيرة وبي��ان اجتاهات تل��ك الديون 

واهدافها .
النائب الدكت��ور مهدي احلافظ الذي 
ادار الندوة لفت إلى ان قروض  البنك 
الدول��ي  وبن��ك التنمية االس��امي  
واالحتاد االوروبي والياب��ان اضافة إلى  
الديون التقليدية لبعض دول اخلليج  
تقف شاخصة  في التعامات املالية  
اخلارجية للعراق .. متسائا : هل ميكن 
التخلي ع��ن القروض واالعتماد على 
امل��وارد  احمللية الضعيفة  باس��تثناء 
عوائ��د النف��ط الت��ي تش��غل احليز 
االكبر في التغطيات املالية   للدولة 
؟ .. مردف��اً .. ان هن��اك ام��واال تع��ود 
ملكيته��ا للع��راق خ��ارج  الباد  لم 
تس��ترد   كاملة  ولم تقدم احلكومة  
جواب��اً  ش��افياً  عنها حل��د االن على 
الرغ��م م��ن تش��كيل جلن��ة وزاري��ة  
له��ذا الغ��رض .. متوقًع��ا ان تك��ون 
تلك االموال   ق��د هدرت  او تعرضت 
لاس��تغال  واالبتزاز  ، مش��يرًا إلى   
وجود مبلغ بقيمة تزيد عن 6 مليارات 
دوالر تعرضت للشبهة منذ  التغيير 
في الع��راق  وقيام س��لطة االئتاف   
االجنبية  وفقاً لتقارير  املفتش العام 
االميرك��ي لش��ؤون اع��ادة  االعم��ار  
الذي اكد مجهولية )6.6( مليار دوالر 
من ام��وال »صندوق تنمي��ة العراق« 
وت��دور حول��ه الش��بهات وهناك من 
يؤك��د  عل��ى ان معايي��ر الس��يطرة  
املائم��ة  على ام��وال  هذا الصندوق  
هي عرضة  للتاعب  والهدر  وس��وء 
االس��تعمال ،.. مضيف��اً   ان »اجمللس  
الدول��ي للمش��ورة والرقاب��ة«  قدم 
الكثير  من االسئلة  حول االداء املالي 

انذاك .
احلافظ اش��ار  إل��ى  ان الدي��ون  هي 
قضية مالي��ة  مالوفة ل��دى الكثير 
من الدول  ورمبا تتطابق  في اهميتها  
مع احلاجات الوطنية لكل دولة ، وقد 
ج��رب الع��راق  الديون خ��ال النظام 
الس��ابق وكان��ت النتائج ف��ي غاية 
اخلطورة  عل��ى التنمي��ة الوطنية .. 
مؤكداً ، ان العراق اليوم  امام خيارين  
اساس��يني  االول يتعل��ق باس��تمرار  
الرغب��ة باحلصول  عل��ى دعم  مالي 
خارجي  بفعل االتفاق الذي جرى   في 
نادي باريس  ع��ام 2004 والزم العراق  
ببعض الديون اخلارجية  .. والثاني  هو 
البحث عن  اموال العراق واستعادتها  

استجابة للمصالح  الوطنية . 
بع��د ذل��ك حت��دث املستش��ار املالي 
لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد 
صال��ح مس��تعرضاً تفاصيل مهمة  
تتعل��ق مبل��ف الديون .. كاش��فاً عن 
العراق جنح في عام 2004 من شطب 
نحو 100 ملي��ار دوالر من ديونه على 
خلفي��ة توقي��ع اتفاق ن��ادي باريس .. 
موضح��ا ان حص��ة الف��رد العراقي 
م��ن الدي��ن بعد اتف��اق ن��ادي باريس 
تراجع��ت من 5 آالف دوالر مقابل 750 
دوالراً حص��ة الف��رد من الن��اجت احمللي 
االجمال��ي  إل��ى 750 دوالراً مقاب��ل 
7 آالف دوالر حص��ة الف��رد من الناجت 
احمللي االجمالي بعد 10 س��نوات من 

تغيير 2003 .
»ن��ادي  اتفاقي��ة  ان  صال��ح  وب��ني 
باري��س« اتفاقية معيارية حلل الديون 
الس��يادية املترتب��ة بذم��ة العراق ل� 
65دول��ة منه��ا 19 دولة ضم��ن نادي 
باريس  و46 دولة خارجه وان االتفاقية 

تس��ري عل��ى الفئت��ني مبا ف��ي ذلك 
الدي��ون التجارية البالغ��ة 19 مليار 
دوالر ، وقسمت الديون إلى فئتني هي 
الديون الصغيرة الت��ي تصل إلى 35 
مليون دوالر وقد وافق اصحابها على 
تخفيضها ومت تسديد 4 مليارات دوالر 
م��ن اصل دين 19 ملي��ار دوالر كديون 
جتاري��ة ، ام��ا الدي��ون الكبي��ر ة فقد 
خضعت التفاق نادي باريس القاضي 
بخص��م %80 ويت��م جدول��ة البقية 
على مدى 18 س��نة وتسدد باقساط 
نصف سنوية وصدر اول سند عراقي 
ع��ام 2007 بقيمة %2.7 م��ن الديون 
الكبي��رة لذل��ك انخف��ض الدين من 
19 مليار إلى 5 مليارات دوالر .. مبيناً 
وجود مشكلة مازالت قائمة وهي ان 
اكبر واخطر الديون تعود لدول اخلليج 
وهي ديون عالق��ة تصل إلى نحو 41 
ملي��ار دوالر وميثل ه��ذا الرقم بيضة 
القبان بالنس��بة للدين العراقي وهو 
ميثل اس��اس املش��كلة عل��ى الرغم 
م��ن بعض ه��ذا الدين غي��ر حقيقي 
ولكن من دون فوائد تأخيرية بحسب 
اتفاق نادي باريس الذي اوقف الفوائد 
منذ عام 2007 بع��د موافقة العراق 
على تسوية جميع ديونه ولذلك فان 
ه��ذه الديون عالقة ف��ي دفاتر الدين 
وان قس��ًما منها كانت مس��اعدات 
عس��كرية لنظ��ام »ص��دام« ودف��ع 
الش��عب العراقي ضريب��ة دم ازاءها 
وه��م يدرك��ون هذه احلقيق��ة لذلك 
فهم اليلح��ون باملطالبة وال يقبلون 
التن��ازل عنها وان مثل ه��ذه الديون 
الس��يئة عاجله��ا اتفاق ن��ادي باريس 
وقد كان��ت جتربة االحتاد الس��وفيتي 
الت��ي خفض��ت بنس��بة تص��ل إلى 
%100 تقريباً مفيدة لنا .. مش��دداً ان 
العراق ملزم باع��ادة تنظيم عاقاته 
م��ع البنك وصندوق النق��د الدوليني 
مبوج��ب ق��رار مجل��س االم��ن 1483 
لس��نة 2003 والس��عي إلى تسوية 

ديونه من خال نادي باريس 
الص��راع حص��ل   اتفاقي��ة مابع��د   
الع��راق مبوجبها على ق��رض بقيمة 
700 مليون دوالر القرار التفاقية ولم 
يتس��لم العراق هذا القرض من اجل 
تصنيف البلد ضم��ن الدول اخلارجة 
من الص��راع لك��ي يس��هم اجملتمع 
الدولي في  ش��طب الديون  بنس��بة 
%90 , ولك��ن بع��د ارتف��اع اس��عار 
النفط  دعا صندوق النقد العراق إلى 
اعادة جدولة ديون��ه , ومدى امكانية 
الع��راق حتمل الدين وتس��ديده  فتم 
تعديل حالة التحمل والسداد من 10 
إلى %20 بعد حتس��ن اس��عار النفط 
.. معرب��اً ع��ن اس��فه لع��دم مبادرة 
البلدان العربية بشطب ديون العراق 
كما فعلت بقية الدول التي ش��طب 
وبعضه��ا   100% بنس��بة  بعضه��ا 

بنسبة 80% 
وكش��ف صال��ح ان الدي��ن العراقي 
احلقيق��ي يص��ل إلى نح��و 17 مليار 
دوالر بفائ��دة نحو %6 وهذا الدين من 
دون ديون دول اخلليج البالغة 41 مليار 

دوالر . 
كما حتدث صالح عن الدين الداخلي 
وهو ينقسم إلى صنفني االول منها 
دي��ون تتحمله��ا املص��ارف وتتعهد 
بس��داده وزارة املالي��ة مث��ل روات��ب 
الش��ركات اململوكة للدولة اخلاسرة 
وهن��اك دي��ون تع��ود لزم��ن النظام 
السابق تتعلق بطبع العملة .. مبيناً 
ان قيم��ة الدين الداخل��ي تصل إلى 
نح��و 10 ملي��ارات دوالر لغاية نهاية 
2013 .. الفت��اً إل��ى ان الع��راق واجه 
عج��زاً مزدوج��اً في ع��ام 2014 متثل 
باحتال داعش التي تس��ببت بتراجع 
منو الناجت احمللي االجمالي بنسبة 20% 
اضافة إلى هبوط اس��عار النفط مع 
وجود انفاق عسكري اضطر احلكومة 

إلى االقتراض ولكن بطريقة تختلف 
عن اس��لوب النظ��ام الس��ابق الذي 
كان يعتمد عل��ى االقتراض اخلارجي 
ف��ي حني اقت��راض احلكوم��ة احلالية 
يعتم��د عل��ى االقت��راض الداخل��ي 
بنس��بة كبي��رة ، .. مضيفاً ان جميع 
الدي��ن الدخل��ي بع��د 2014 ارتف��ع 
من 10 ملي��ارات إل��ى 46 مليار دوالر 
يش��كل وبهذا يصبح مجموع الدين 
بنوعي��ه الداخلي واخلارجي نحو 110 
مليارات دوالر بضمنه��ا ديون اخلليج 
املعلقة لغاية نهاية 2016 ، ويشكل 
ه��ذا الدي��ن %30 م��ن قيم��ة الناجت 
احمللي االجمالي مع اس��تبعاد الديون 
املعلقة وان ثل��ث الديون هي داخلية 
وبه��ذا فان هناك جانب��ني من الديون 
حتت الس��يطرة هي الديون الداخلية 
البالغة 46 مليار دوالر والديون املعلقة 
البالغة 41 ملي��ار دوالر ، مبدداً اخملاف 
م��ن خط��ورة الديون عل��ى االقتصاد 
العراق��ي الن حصة الف��رد من الدين 
تبلغ نحو 3 آالف دوالر وان حصته من 
الناجت احملل��ي االجمالي تتجاوز 5 آالف 
دوالر .. موضح��اً ان حاجة العراق من 
الديون لس��نة 2017 التي سيحصل 
عليه��ا من صن��دوق النق��د الدولي 
ال��ذي تعهد ب5.3 مليار دوالر وحصل 
العراق على 1.250 مليار دوالر وتعهد 
دوالر  ملي��ارات  ب3  الدول��ي  البن��ك 
حصلنا منها على مليار دوالر اضافة 
إلى ملي��اري دوالر جاءت مس��اعدات 
للع��راق فبلغ حجم الدين منذ 2014 
حلد االن نح��و 7 مليارات دوالر وهناك 
س��ند س��يادي مبلياري دوالر ليتمكن 
الع��راق من دخ��ول االس��واق املالية 
منه��ا ملي��ار دوالر بضمانة حكومة 
الوالي��ات املتح��دة االميركية بفائدة 
%2.4 وهن��اك س��ند اخر مبلي��ار دوالر 
وخال هذه السنة سيحصل العراق 
عل��ى 1.250 ملي��ار دوالر من صندوق 
النقد الدولي وملي��ار آخر من البنك 
الدولي وهناك مليار آخر س��نحصل 
علي��ه من مص��ادر مختلف��ة )املانيا 
– ايطالي��ا( مبوج��ب تعه��دات الدول 
الصناعي��ة الس��بعة الت��ي تعهدت 
بنح��و  4 ملي��ارات دوالر ، وان جمي��ع 

هذه القروض ميسرة وليس فيها أي 
اجحاف بحق العراق يتم تس��ديدها 
على مدى  18 س��نة منها 5 سنوات 

سماح   بفائدة بسيطة 
ولفت صالح إل��ى ان الدين الداخلي 
ميثل %45 من قيمة الدين العام ، وقد 
اس��هم البنك املرك��زي بتوفير هذه 
الدي��ون بع��د خصم احل��واالت لعدم 
توف��ر االمكانية لدى املصارف االخرى 
، وبهذا ان البنك املركزي اس��هم  في 
دع��م اج��راءات احلكومة ف��ي ظرف 
عصي��ب وهو اج��راء كان ناجحاً جداً 
ولوال هذه السياس��ة رمبا كان العراق 
قد تعرض إلى مشكات كبيرة فقد 
مت دفع الرواتب واالجور من احتياطات 
البن��ك املركزي لذلك انخفضت تلك 

االحتياطيات 
ودعا صالح إلى احلذر في التعامل مع 
ملف الديون لكي النصل إلى مرحلة 
انف��ات الدين كم��ا ان ه��ذه الديون 
س��تخضع ملدقق خارج��ي على وفق 
املعايي��ر الدولية لبي��ان وضع الديون 
بنح��و دقي��ق وتفصيلي وس��يصدر 
التقرير خال االشهر القريبة املقبلة 
.. مش��دداً على ضرورة اع��ادة النظر 
باتفاقي��ة »نادي باري��س« قبل حلول 
ع��ام 2020 موع��د البدء بالتس��ديد 
مما ق��د يعرضنا إلى ازم��ة عام 2022 
وه��ذا التح��رك يكون عب��ر القنوات 
الدبلوماسية ويشمل جميع الديون 
ماقبل 2003 ومابعدها الس��يما مع 
وج��ود دول اقرضت النظام الس��ابق 
بنحو مخالف لق��رارات االمم املتحدة 
خال فت��رة احلصار االقتصادي واعادة 
التفاوض م��ع جيع الدول التي لديها 

ديون تعود للنظام السابق . 
رئي��س ديوان الرقاب��ة املالية الدكتور 
ص��اح نوري خلف تن��اول في حديثه 
جانباً آخ��ر من ملف الديون العراقية 
.. مبين��اً ان الق��روض تنقس��م إل��ى 
صنف��ني االول الغ��راض متويل العجز 
ف��ي املوازنة العام��ة للدول��ة والتي 
جت��ري بش��أنها االن مفاوض��ات م��ع 
الدولي��ني  والبن��ك  النق��د  صن��دوق 
لتأمني التزام��ات الوزارات واحملافظات 
ومنه��ا دفع مس��تحقات املقاولني .. 
موضحاً ان هذه املس��تحقات الميكن 
دفعه��ا قبل مصادقة دي��وان الرقابة 
املالي��ة وقد مت قطع ش��وط جيد في 
ه��ذا اجمل��ال اضافة إل��ى م��امت اجنازه 
ف��ي مايتعلق مبس��تحقات املزراعني 
التي وصلت نس��بة االجن��از فيها إلى 
%80 وهن��اك 729 ملي��ار دينار جاهزة 
للتسديد من مس��تحقات املقاولني 
البالغ��ة 4.8 ترليون دين��ار .. مبيناً ان 
»الديوان« يس��عى إلى تس��ديد تلك 
املس��تحقات بحس��ب االنته��اء من 
تدقي��ق كل دفعة ، اما الصنف االخر 
من الدي��ون فهو الدين التنموي الذي 
التنموية  املشاريع  لتمويل  يخصص 
في مج��االت الصح��ة والنفط واملاء 
واجملاري وغيرها من املشاريع الطارئة 
وه��ي مش��اريع مهم��ة ج��داً ألنها 
توف��ر اخلدم��ات للمواطن��ني ينبغي 
متابعته��ا من قبل اجله��ات املعنية 
لكي يتم ضمان تطابق هذه القروض 
مع االه��داف التي ج��اءت من اجلها 
.. مبين��اً ان الدي��ون الت��ي تعود لدول 
اخللي��ج لغاية نهاي��ة 2013 تبلغ 27 
مليار دوالر .. مضيفاً ان احلاكم املدني 

»برمير«
 كان هو االمر بالصرف وقد مت سحب 
الكثي��ر م��ن االم��وال م��ن صن��دوق 
التنمي��ة العراقي للم��دة من 2003 
لغاية 2004 بلغ نح��و 11 مليار دوالر 
وم��ن تل��ك املبال��غ مبل��غ 1.4 مليار 
دوالر مت حتويلها إلى اقليم كردس��تان 
ومنها اموال مت حتويلها إلى السفارة 
االميركية وهن��اك فجوة في االموال 
ال اح��د يع��رف اين ذهب��ت .. مضيفاً 

، ف��ي ع��ام 2012 مت انش��اء صن��دوق 
يرتبط برئاس��ة الوزراء ويراسه وكيل 
وزارة املالية  مهمته متابعة والبحث 
عن ام��وال الع��راق غي��ر املعروفة او 
غير املوثق��ة ولكن هذا الصندوق لم 
يتمك��ن م��ن اداء مهمته .. كاش��فاً 
عن تقدمي احدى الشركات االميركية 
عرض��اً ملتابع��ة 3.5 ملي��ار دوالر من 
اموال الع��راق املفقودة  ومنها اموال 
موج��ودة ف��ي بيروت مقاب��ل عمولة 
ومت توقيع اتفاقية مع هذه الش��ركة 
ولكنه��ا الغت االتفاقي��ة بعد وقت 
قصي��ر م��ن ب��دء العم��ل بع��د ان مت 
نشر اس��ماء العاملني في الصحف 
وبالتال��ي فه��م س��يتعرضون خلطر 
التصفية الن رئيس الشركة هو ذاته 

مسؤول اميركي سابق . 
اخلبي��ر املصرفي س��مير النصيري .. 
دعا إلى كشف تفاصيل ملف الديون 
في اطار الشفافية وحق الشعب في 
مس��ائلة احلكومة ، مبيناً ان اسباب 
ذه��اب احلكوم��ة إلى االقت��راض هي 
س��وء ادارة املال الع��ام والقصور في 
ادارة االقتصاد والسياس��ات اخلاطئة 
وعدم االس��تفادة من الوفرة املالية .. 
داعياً النخبة االقتصادية إلى مسائلة 
احلكومة عن امليزانية واليات احتساب 
سعر برميل النفط بعد ارتفاعه إلى 
55 دوالراً وبالتالي سيكون لدينا فرق 
يفترض ان يس��د عجز املوازنة واغناء 
البلد ع��ن االقتراض مع وجوب اطاع 

الشعب على هذه التفاصيل . 
اخلبي��ر املصرف��ي كاظم ناش��ور بني 
ان هنالك نوعني م��ن الديون خارجي 
وداخل��ي بصرف النظ��ر فيما اذا كان 
ينمو ام ان��ه متوقف او ينخفض ولو 
قمن��ا مبقارنة حج��م الدي��ن بالناجت 
احملل��ي فه��ل س��يكون في��ه ش��يء 
مريح للش��عب العراق��ي مبعنى هل 
ان من��و الدين اقل م��ن منو الناجت احمللي 
االجمالي ، مشدداً على وجوب سعي 
احلكوم��ة باجتاه تخفي��ض الديون او 
شطبها والغائها وهذه من مهامها 

 .
اخلبي��ر االقتص��ادي الدكتور عبداهلل 
البندر ، اوض��ح ان جميع الديون قبل 

ع��ام 2003 ه��ي ديون بغيض��ة ولم 
العراقي  االقتص��اد  يس��تفد منه��ا 
ولكن احلكومة ل��م تطالب بإلغائها 
وخصوصاً ديون دول اخلليج .. مشيراً 
إل��ى ان االتف��اق م��ع صن��دوق النقد 
الدول��ي اض��ر بالفق��راء دون االغنياء 
بسبب زيادة اسعار الوقود وتخفيض 
وزي��ادة  التمويني��ة  البطاق��ة  م��واد 
االنف��اق .. مضيف��اً ان االلت��زام م��ع 
البن��ك الدولي ال��زم احلكومة باجراء 
اخلصخص��ة وتقيي��د دور الدولة في 
التدخ��ل االقتص��ادي وخفض قيمة 
العملة اخلارجية .. مشيراً إلى قروض 
البنك الدولي برغم انخفاض فائدتها 
حس��ب  الس��داد  واجب��ة  ولكنه��ا 
التوقي��ت احملدد واالتقبل التس��ويات 
غي��اب  االساس��ية  املش��كلة  وان 
التنس��يق بني السياس��تني النقدية 
واملالية خال املدة 2004 2016- فيما 
يتعل��ق بالدي��ون ، كم��ا ان املتابع��ة 
للمن��ح الدولي��ة لم تك��ن واضحة 
وكذلك ارصدة املس��ؤولني العراقيني 
في اخل��ارج هي االخ��رى غير واضحة 
.. مش��يراً إلى تدقيق العقود اخلاصة 
باملقاولني كان ينبغي ان يجري سلفاً 
اللزام احلكومة بدفع مس��تحقاتهم 
من دون احلاج��ة للتدقيق االن .. الفتاً 
إل��ى وجود تناقض ب��ني التزاماتنا مع 
الدول��ي املتضمنة  النق��د  صن��دوق 

ايقاف التعيني بنحو مطلق .
اخلبي��ر املال��ي الدكت��ور عبيد محل 
اوضح ان اخلطورة التكمن في القرض 
نفسه امنا في اس��تخدامه  فمهما 
كان��ت الفائدة في ظل االعتماد على 
النفط فقط فمن اين سيتم تسديد 
تلك الفوائد ف��ي حال تعرض النفط 
الي مشكله ومشاكله كثيرة ..داعيا 
إلى ان يتم توجيه القروض ملش��اريع 
ذات مردود ميكن من خالها تس��ديد 
الفوائ��د املترتب��ة عل��ى الق��روض ، 
التعال��ج  الق��روض  ان  مضيف��اً 
محاس��بياً من قب��ل وزارة املالية امنا 
احصائياً فقط فاذا مت سرقة السجل 
مث��ا فس��تختفي جمي��ع الديون .. 
موضح��اً ان صندوق متابع��ة اموال 
الع��راق ف��ي اخلارج ول��د ميت��اً فهو 
يرتبط برئيس الوزراء ويرأس��ه وكيل 
وزارة املالي��ة الغ��ارق في مش��كاته 
فض��ا عن العاملني في��ه هم ممثلني 
جله��ات حكومية اليجتمعون اال مرة 
في الش��هر او حتى شهرين في حني 
نح��ن نحت��اج إلى مؤسس��ة تعمل 
بنح��و يوم��ي . وهذا يكش��ف عدم 
اجلدية ف��ي متابعة واس��ترداد اموال 
العراق في اخلارج امنا كاسقاط فرط ، 
وقد مرت اربع سنوات على الصندوق 

من دون مسائلته مالذي حتقق 
اخلبي��ر االقتص��ادي باس��م جمي��ل 
انطوان اشار إلى ان االصاح احلقيقي 
ان لم يك��ن حقيقياً الميك��ن ان حتل 
مش��كلة الدي��ون وان احلل��ول الت��ي 
يتحدثون عنها هي ف��ي الورق فقط 
اما اللجان املش��كلة فل��م حتقق أي 
ش��يء وهن��اك الكثير من ال��وزارات 
االصاح��ي  البرنام��ج  ع��ن  تخل��ت 
ومعن��ى ه��ذا اننا لن نس��تطع فعل 
ش��يء اال بعد ارتفاع اس��عار النفط 
من جديد فالبلد غ��ارق في ديون غير 
انتاجية وال يوجد اصاح في قطاعات 
الصناع��ة والزراعة .. داعياً إلى ايجاد 
جهاز اداري متخص��ص وكفوء الدارة 

ملف الديون . 
الدكت��ور ماجد  االقتص��ادي  اخلبي��ر 
الصوري ابدى ماحظاته بشأن ملف 
الديون مبين��اً ان العراق س��يقترض 
خال عام 2017 نحو 17.7مليار دوالر 
حسب ماجاء في املوازنة ومعنى هذا 
ان القروض سترتفع بنحو ملحوظ .. 
متسائا عن قروض اقليم كردستان 
البالغ��ة نح��و 40 ملي��ار دوالر ه��ل 

ستدخل ضمن الدين العام للعراق . 
الس��يد احمد الزيادي رئيس جمعية 
التأم��ني .. اث��ار قضية مس��تحقات 
املقاول��ني الت��ي احيل��ت إل��ى ديوان 
الرقاب��ة املالي��ة من��ذ عدة اش��هر .. 
مبيناً ان العملية سهلة وال تتطلب 
كل ه��ذا التأخير من خ��ال االعتماد 
على دوائر ديوان الرقابة في احملافظات 
لتق��وم مبهم��ة التدقي��ق .. مش��يرًا 
إلى ان حدوث الكثير من املش��كات 
بس��بب عدم حص��ول املقاولني على 
مس��تحقاتهم منذ اكثر من سنتني 
وتعط��ل  الدول��ي  البن��ك  وتدخ��ل 
عم��ل الدولة وش��لل القطاع اخلاص 

بالكامل 
الدبلوماسي غالب العنبكي دعا إلى 
ض��رورة تفعيل اجلانب الدبلوماس��ي 
بشقيه السياس��ي واالقتصادي من 
خ��ال وزارة اخلارجي��ة ملتابع��ة ملف 
دي��ون العراق اخلارجية بق��وة .. مبيناً 
ان ه��ذا املل��ف غي��ر متابع م��ن قبل 
وزارة اخلارجية وهذا ميثل خلا واضحاً 
والبأس من االستفادة من املعلومات 
املتوفرة لدى بعض االشخاص االجانب 
فيما يتعل��ق باالم��وال العراقية في 

اخلارج مقابل مبالغ مالية . 
اخلبير الصناعي الدكتور سمير ليلو 
تس��اءل عن مدى تأثير الدين اخلارجي 
على الناجت احمللي االجمالي ومدى تأثر 
قطاعات التنمي��ة املتمثلة بالزراعة 
والسياحة والصناعة لكي نستطيع 

وضع تصور خلارطة طريق للمعاجلة 
اخلبير االستاذ عزام بديع بكر من هيئة 
االوراق املالية  بني ان املورد االساس��ي 
لاقتصاد العراقي هو النفط في ظل 
تراجع مساهمة القطاعات االخرى ، 
وكان حري أن يذهب جانب من ايرادات 
النف��ط إلى االعم��ار كما حصل في 
مجل��س االعم��ار في خمس��ينيات 
الق��رن املاض��ي وم��ا نت��ج عن��ه من 
مش��اريع مهمة ف��ي الزراع��ة والري 
والصناعة وغيرها .. مشيراً إلى ان ما 
تتضمنه املوازنة االس��تثمارية عبارة 
ع��ن اعمال صيان��ة ولي��س فيها أي 
مشروع اقتصادي .. مضيفاً ان هناك 
ه��در كبي��ر لام��وال في الرئاس��ات 
والقضاء ومجالس احملافظات  الثاث 
.. داعي��اً إل��ى مراجعة ص��رف الديون 
واي��ن ذهبت الن االجي��ال املقبلة هي 
التي تتحم��ل اوزار هذه الديون ان لم 
يتم توجيهه��ا نح��و التنمية بنحو 

سليم . 
املهندس بش��ار كريكور من اجملموعة 
ع��ن  حت��دث  لانش��اءات  الدولي��ة 
وكيفي��ة  املقاول��ني  مس��تحقات 
تس��ديدها وعلى وف��ق أي آليات يتم 
صرفه��ا .. مبيناً ان االجراءات تس��ير 
ببطء ويفترض ان يك��ون هناك دعم 
للمقاول��ني م��ن البنك املرك��زي الن 
اوض��اع املقاول��ني في غاية الس��وء ، 
ودع��ا ايضاً إلى تفعي��ل ملف تنفيذ 
املشاريع باالجل بهدف حتريك عجلة 

االقتصاد . 
اخلبي��ر النفطي حم��زة اجلواهري دعا 
إلى وض��ع الية لصرف مس��تحقات 
املقاولني من خال صرف نسبة تصل 
إل��ى %60 او %70 فيما يكون املتبقي 
بإكمال التدقي��ق بصيغته  مرهون��اً 
النهائي��ة .. مضيف��اً ان الف��رق ب��ني 
اس��عار النفط في الس��وق العاملية 
وبي��ع النفط العراق تص��ل إلى نحو 
7 دوالرات ويج��ب ان يذه��ب جزء من 
فرق الس��عر ب��ني ماحددت��ه املوازنة 
وس��عر البيع إلى تسديد العجز في 

املوازن�ة. 
االعام��ي حس��ني ف��وزي اش��ار إلى 
وجود موردين يتخطيان االعتماد على 
النف��ط وهم��ا الكم��ارك والضرائب 
فهذان القطاعان يس��ودهما فس��اد 

كبير .

إن الديون  هي 
قضية مالية  
مألوفة لدى 

الكثير من الدول  
وربما تتطابق  
في أهميتها  

مع الحاجات 
الوطنية لكل 

دولة، وقد جرب 
العراق  الديون 
خالل النظام 

السابق وكانت 
النتائج في غاية 
الخطورة  على 
التنمية الوطنية

في عام 2012 
تم إنشاء صندوق 

يرتبط برئاسة 
الوزراء ويرأسه 

وكيل وزارة 
المالية  مهمته 
المتابعة والبحث 
عن أموال العراق 

غير المعروفة 
أو غير الموثقة 

ولكن هذا 
الصندوق لم 

يتمكن من أداء 
مهمته

خبراء ماليون: ديون العراق تجاوزت الـ)100( مليار دوالر
ودعوة لتفعيل الجهود من أجل استرداد األموال في الخارج

خالل ندوة لمعهد التقدم للسياسات اإلنمائية ..



بغداد - الصباح الجديد: 

يختت��م اليوم  مع��رض جيتكس 
االتصاالتية  للتقنيات   )GTX-i-2(
واملعلوماتي��ة في دورت��ه الثانية , 
للبرنامج  احلكومي اخلاص بأعمار 
املناطق احملررة عل��ى أرض معرض 
بغ��داد الدول��ي ال��ذي أفتتح في 

2/15 / 2017وملدة خمسة أيام  .
وحضر االفتتاح نائب األمني العام 
جمللس الوزراء رحمن عيسى حسن 
وع��دد م��ن الس��ادة املس��ؤولني 
ومبش��اركة العديد من الشركات 
املتخصصة في مجال االتصاالت 

واملعلوماتية
ه��ذا وقال وزير االتصاالت حس��ن 
الراش��د على هامش مش��اركته 
ع��دة  قب��ل  املع��رض  بفتت��اح 
عل��ى  تعم��ل  ال��وزارة  ان   : اي��ام 
املشاركة  الش��ركات  استقطاب 
ف��ي اعم��ال مع��رض )جيتك��س 
الع��راق( واس��تثمار امكانياته��ا 
املناط��ق  باعم��ار  التكنولوجي��ة 
احملررة، مؤك��داً وجود تالقح ما بني 
اخلاص  والقطاع  الوزارة  ش��ركات 
من الش��ركات احمللي��ة واالجنبية 
لتبادل االف��كار، فضاًل عن االفادة 
من خبراتها التقنية لتوفير ابرز ما 
توصلت له تكنولوجيا املعلومات 
في العالم الى املواطن العراقي. 

وتاب��ع الق��ول : ان املع��رض الذي 
شهد مش��اركة شركات محلية 
املؤسس��ات  س��يدعم  وعاملي��ة، 

احلكومية ف��ي جميع القطاعات 
ماع��رض  توظي��ف  خ��الل  م��ن 
تقني��ة  اجه��زة  م��ن  باملع��رض 
حديثة لتطبيقها في القطاعات 
االقتصادية والتعليمية واخلدمية 

وغيرها. 
م��ن جان��ب آخ��ر، ع��د املتح��دث 
الرس��مي باس��م ال��وزارة ح��ازم 
محمد علي، في تصريح صحفي 
م��ن  جيتك��س،  مع��رض  ان   :

التي ستش��ارك  املهمة  املعارض 
ف��ي نهضة الع��راق ف��ي مرحلة 
مبيناً  ارهابيي«داع��ش«،  مابع��د 
انه منص��ة قوية لنم��و االعمال 
التجاري��ة وملتق��ى ه��ام جلميع 

مبج��ال  واملهتم��ني  اخملتص��ني 
من  واملعلوماتي��ة  التكنولوجي��ا 
حكومي��ة  ومؤسس��ات  وزارات 
وش��ركات عامة وخاص��ة احمللية 

والعاملية.

واش��ار الى : ان احلدث يسهم في 
تأكيد دور الشركات لتطوير واقع 
االتصاالت في البالد خالل املرحلة 

احلالية للنهوض بها. 
م��ن جه��ة آخ��رى قال��ت مديرة 
ش��ركة البريد والتوفي��ر بالوزارة، 
زين��ب عبد الصاح��ب في حديث 
صحف��ي : ان الش��ركة عرض��ت 
امكانياته��ا وابرز م��ا اجنزته خالل 
مس��يرتها البريدية وما ستعمل 
عل��ى توفي��ره للمواطن��ني خالل 
املدة القليلة املقبلة، من تأسيس 
املصرف البريدي االس��المي الذي 
س��يوفر االمان والثقة والس��رعة 
والدقة للمواطنني خالل تعامالته 

املصرفية. 
واكدت : ان افتتاح املصرف سيتم 
خالل النص��ف الثاني م��ن العام 
احلال��ي ، وس��يحقق املصرف عند 
افتتاحه مايق��رب من 200 مليون 
دوالر س��نوياً، كم��ا  س��يوفر من 
وزارة  منتس��بي  روات��ب  خالله��ا 
االتص��االت لكون ال��وزارة تعتمد 

على التمويل الذاتي. 
ولفت��ت عب��د الصاحب ال��ى : ان 
تفعيل مشروع الدفع االلكتروني 
واملنظومات  املراقب��ة  وكامي��رات 
حديث��ة  بتقني��ات  االلكتروني��ة 
وجدي��دة، ما س��ينعكس  ايجابًا 
عل��ى املواطن لكونها س��تحقق 
اجلانب االمني له بالدرجة االولى.

هذا وق��د ش��هد املع��رض إقباالً 
واس��عاً ف��ي أول أي��ام االفتت��اح 

وتغطية إعالمية متميزة.

بمشاركة العديد من الشركات المتخصصة

أختتام معرض »جيتكس العراق« الثاني لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
شريط ملون

مسابقة أفكار معمارية
إلعادة بناء المناطق المحررة

أطلق��ت “متّيز” جائزة رفعة اجلادرجي للعم��ارة كجزء من برنامج 
جوائزها الذي يحتفي سنوياً بأفضل ما في العمارة العراقية.

اجلائزة اجلديدة استحدث بأسم املعماري العراقي الكبير الدكتور 
رفع��ة اجلادرجي الذي أس��هم بإثراء املش��هد الثقاف��ي العراقي 

والعربي معمارياً وفكرياُ.
جائ��زة رفع��ة اجلادرج��ي تق��دم س��نوياً للفائز مبس��ابقة أفكار 
معمارية، تس��تجيب للتحدي��ات التي تواجه اجملتم��ع العراقي، 
وهي مس��ابقة معماري��ة مفتوحة لطلبة العم��ارة واملعماريني 

املمارسني العراقني وغير العراقيني.
تهدف ه��ذه اجلائزة ال��ى التعريف باملش��كالت والتحديات التي 
يواجهها اجملتمع العراقي لتقدمي افكار وحلول س��وف تستعمل 
كمراج��ع لالس��هام بح��ل ه��ذه التحدي��ات احمللية، وم��ن أجل 
االحتفال سنوياً باملعمار الكبير رفعة اجلادرجي ومنجزه الفكري 

واملعماري.
موضوع املس��ابقة لهذا الع��ام هو “إعادة اعم��ار املناطق احملررة: 
إس��كان املوصل”. وللمش��اركة او لالط��الع الرجاء زي��ارة موقع 
املس��ابقة )www.rifatchadirji.com (.علم��اً أن هذه مس��ابقة 
اف��كار معماري��ة واملش��اريع الفائزة ل��ن يتم تنفيذه��ا ولكنها 
س��تقدم كجزء م��ن كتاب ومعرض للجه��ات املعنية بحل هذه 

املشكالت التي تواجه اجملتمع العراقي.
يذكر ان املعماري الدكتور رفعة اجلادرجي تسلم جائزة متّيز لالجناز 
املعماري مدى احلياة 2015، كذلك نال شهادة الدكتوراة الفخرية 

من جامعة كوفنتري إحدى املؤسسات الراعية جلائزة “متّيز”.

إتالف سبعة أطنان من المواد الغذائية
غير الصالحة لالستهالك 

قامت ش��عبة الرقابة الصحية في قطاع الصدر بإتالف ) 7057( 
كغ��م من املواد الصلبة و ) 144 ( لتر من املواد الس��ائلة وفحص 
)107( امنوذج من املواد الغذائية خالل ش��هر كانون الثاني املاضي 

.
وأف��اد الدكتور ليث هاش��م فرم��ان مدير الش��عبة : أن مجموع 
الغرامات املالية املفروضة على احملال اخملالفة بلغت )3,420,000( 
دينار ، ومت منح ) 129 ( بطاقة صحية للعاملني في احملال الغذائية 

، ومت تلقيح )126( عامل بلقاح التيفوئيد .
كما نفذت ش��عبة الرقابة الصحي��ة ) 10 ( حمالت صحية على 
املطاع��م واألفران ومحالت احلجام��ة وصالونات احلالقة ومحالت 
امل��واد الغذائية , فضالً ع��ن إقامة دورات تثقيفي��ة لعمال احملال 

العامة واخلاصة ومشاريع تصفية املاء .

توزيع معينات وكراسي متحركة
بين المعوقين مجاًنا 

وزع��ت وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية معينات وكراس��ي 
متحركة ب��ني املعاقني مجاناً في مستش��فى العالج الطبيعي 

ببغداد.
وقالت مدير عام دائرة احلماية االجتماعية للمرأة التابعة للوزارة 
عطور املوسوي : ان الدائرة قامت بالتعاون مع مجلس محافظة 
بغداد بتوزيع كراسي متحركة بني املعوقني مجاناً ومن دون عناء 
املراجع��ة في مستش��فى الع��الج الطبيعي في ص��در القناة . 
واضاف��ت : انه وباالتفاق بني قس��م البح��ث االجتماعي والدعم 
النفس��ي في الدائرة وعضو مجل��س محافظة بغداد )كرمي عبد 
جعف��ر( وبالتنس��يق م��ع إدارة املستش��فى مت تس��هيل ايصال 
الكراس��ي وتس��ليمها الى املعوقات املس��تفيدات م��ن الدائرة 
اللواتي ليس��ت لهن القدرة على مراجعة املستشفى. واشارت 
املوسوي الى ان مديرة قسم البحث االجتماعي تكفلت بتهيئة 
املعوقات والتنس��يق مع جمي��ع األطراف املش��اركة في احلملة 

لغرض تسليمهن املعينات احلركية.
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الخرطوم ـ وكاالت: 
أعلنت جائزة الطيب صالح لإلبداع 
الكتابي نتائج دورتها السابعة في 
ف��روع الرواي��ة والقص��ة القصيرة 
والدراسات النقدية والتي حصدها 
مبدعون من مصر وس��وريا واملغرب 

والعراق والسودان.
وقال مجذوب عيدروس األمني العام 
للجائ��زة خالل حفل أقيم في قاعة 
الس��ودانية  بالعاصمة  الصداق��ة 
اخلرط��وم إن عدد املش��اركات بهذه 
ال��دورة بلغ 208 أعمال و18 دراس��ة 

من 28 دولة.

وفي مجال الرواية فاز باجلائزة األولى 
املص��ري  دوالر  أل��ف   15 وقيمته��ا 
عب��د العزيز مكن ع��ن مخطوطة 
»فيت ب��اك« بينم��ا ف��ازت باجلائزة 
دوالر  آالف   10 وقيمته��ا  الثاني��ة 
السورية رامية عابد إسماعيل عن 

مخطوطتها »زمن اخليانة«.
وفاز باجلائزة الثالثة وقيمتها ثمانية 
آالف دوالر املصري محمد فهيم جاد 

عن مخطوطته »رواية النهضة«.
وتقدم اجلائزة لألعمال غير املنشورة 
من قب��ل بأي وس��يلة من وس��ائل 
النشر مع االلتزام بعد نشر األعمال 

املقدم��ة إال بعد اإلع��الن عن نتائج 
اجلائزة.

وف��ي ف��رع القص��ة القصي��رة فاز 
باجلائزة األولى املغربي حلسن باكور 
عن مخطوطته »الزرافة تظهر في 
غابة األس��منت« بينما فاز باجلائزة 
الثانية العراقي الطيب هبلتي عن 
مخطوطته »ماذا نفعل«  , وذهبت 
اجلائ��زة الثالث��ة للمغربي س��عيد 
س��ودبيز ع��ن مخطوطت��ه »ث��ورة 

وثورة«.
وف��ي مج��ال الدراس��ات النقدي��ة 
جنوب الصحراء ف��از باجلائزة األولى 

الس��وداني عمر محمد سنوس��ي 
عن دراسته »ش��رق أفريقيا« بينما 
فاز باجلائزة الثانية املصري مصعب 

عطية عن دراسته »القرن احمللق«.
وتأسست جائزة الطيب صالح في 
2010 بالتزامن مع الذكرى السنوية 
األول��ى لوف��اة األدي��ب الس��وداني 
ب��ني  وم��ن   .)2009-1929( الراح��ل 
الفائزين بها في الدورات الس��ابقة 
صبح��ي  األردني-الفلس��طيني 
عل��ي  عم��ار  واملص��ري  فحم��اوي 
حس��ن والس��ورية توفيقة خضور 

والسعودي مقبول العلوي.

بالتزامن مع الذكرى السابعة لرحيله

جوائز الطيب صالح تتوزع بين مصر والعراق وسوريا والمغرب والسودان

لق��د بحثن��ا ف��ي اجملال��س الثقافي��ة 
البغدادي��ة التي اقامها ابن��اء الديانة 
املس��يحية ,و اندث��رت حالي��اً بحي��ث 
ال يوج��د ف��ي بغ��داد مجل��س ثقافي 
مس��يحي كما كان في النصف االول 
من القرن العش��رين ,واخترنا من هذه 
اجملال��س على كثرتها اجمللس االش��هر 
واالثق��ف معرفي��اً واجتماعي��اً وم��ن 
هذه اجملالس مجل��س بيت نازو ان هذه 
العائلة من العائالت  املس��يحية التي 
اشتهرت في بغداد منذ القدم بالعلم 
واالدب وامل��ال والتجارة والث��راء ولهذه 
العائل��ة مقام ك��رمي عند اه��ل بغداد 
وفي العراق بفضل اعيان هذه االس��رة 
فكان لهم الذك��ر احلميد الذي يذكره 
البغدادي��ون جيالً بع��د جيل ومن هذه 
العائلة نعمة اهلل بن شمعون بن نازو 
وكان نازو عنوان هذه العائلة ومجلس 
عائل��ة نازو في حي النصارى في بغداد 
من اجملالس احلافلة بكثرة املترددين من 
ش��تى االديان واملذاهب حي��ث العالم 
واالدي��ب والش��اعر والكات��ب والتاجر 
والزعيم  السياسي ومن هذه العائلة 
االس��تاذ كام��ل ب��ن نعم��ة اهلل نازو 
املتوفي س��نة 1958 ووالده نعمة اهلل 

نازو.
ام��ا مجلس بيت الش��يخ او بيت مراد 
الشيخ فهي عائلة مسيحية بغدادية 
اش��تهرت باجملاالت التجارية واتسعت 
حالته��م االقتصادية حت��ى عدت في 
مص��اف البي��وت والعائ��الت التجارية 
املعروفة في بغداد وبرز من هذه العائلة 
رجال ش��تى بجميع الوظائف فمنهم 
املوظف القدير واالداري احلازم والقانوني 
البارع والطبيب املاهر والتاجر الصادق 
وال  مراد الشيخ مجلس حافل عظيم 
يت��ردد عليه التجار واالدب��اء والفضالء 

من ش��تى الطبق��ات حي��ث يعد من 
اجملالس الثقافية املش��هورة في بغداد 
وكان��ت الس��يدة  م��ي الش��يخ م��ن 
العامالت في القضاء كمدع عام حتى 
تسعينيات القرن املاضي ولقد ترافعنا 
امامها في دعاوى كثيرة في محكمة 

جنايات الكرخ.
ام��ا ال جرجي فهي عائلة مس��يحية 
س��كنت بغداد من��ذ الق��دم وعرفت 
بالفض��ل والكمال وظه��ر فيها كثير 
من الرجال ومن مشاهير هذه العائلة 
االس��تاذ ج��ورج جرج��ي رئي��س ديوان 
التدوي��ن القانون��ي س��ابقاً )مجل��س 
شورى الدولة والذي كان مثال القانوني 
البارع وله مجلس ثقافي شهير يتردد 
عليه علم��اء القانون واالدارة والقضاء 
والعدال��ة والعل��م والثقاف��ة حي��ث 

تناقش فيه جميع هذه القضايا .
ام��ا ال اصطيف��ان فكان م��ن رجالها 

تاجر كبير من التجار املس��يحيني في 
بغ��داد حيث اتس��عت ثروت��ه وعظم 
شانه حلس��ن س��معته وكرمي اخالقه 
وكان يسهم في مشاريع البر وصاحب 
مجلس ثقافي كبير في شارع البنوك 
ف��ي رصافة بغ��داد وكان ه��ذا اجمللس 
مجلساً لرجال املال واالقتصاد واعيان 
بغ��داد وارباب املهن واحل��رف اما عائلة 
ال س��ركيس فان م��ن ابرزهم يعقوب 
س��ركيس كان عاملًا من وج��وه بغداد 
بتراثه��ا  معرف��ة  وعل��ى  ومؤرخيه��ا 
ومن املؤرخ��ني احملققني كت��ب العديد 
ف��ي االدب والتاريخ والت��راث وصاحب 
مجلس ثقافي شهير في داره الكائنة 
في منطق��ة املربعة عل��ى نهر دجلة 
وسوف لن نذكر بقية اجملالس الثقافية 
للمسيحيني من اهل بغداد كمجلس 
االب الكرملي ومجل��س االخوين عواد 

فقد كتب عنهما الكثير .

المجالس الثقافية المسيحية
في بغداد أواسط القرن العشرين

طارق حرب

القسم الثاني

تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

أن��ت بحاجة لبع��ض البصيرة ، أع��ِط اهتماماً 
اليوم ملن حولك. ال تصرف انتباهك بسهولة عن 
األمور احمليطة بك، وال تخرج عن املوضوع املطروق 
أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك املفاجئ. 

و قد تتفاجئ بسرعة جتاوبهم مع افكارك . 

أنت تك��ره أن تكون ش��كاكاً باآلخرين ، لكن 
بعض األمور تق��ول لك أن تختبر هذا احلافز و 
تتصرف بش��كل أكثر حذراً . أنصت إلى هذا 
الص��وت اخلاف��ت و ال متانع م��ن احلصول على 

بعض األجوبة املباشرة .

عليك بذلك ألن هذه الفترة هي فترة نش��اطك 
الذهبية و التي قد ال تتكرر كثيرا، ستجد الكثير 
من االمور الس��ارة في العمل و التي س��تجعل 
حياتك االجتماعية و حتى العاطفية افضل من 

السابق .

تنق��ل عالقتك مع أش��خاص اليوم من زمالء 
عمل إل��ى أصدقاء رمبا، أو رمّبا من أصدقاء إلى 
أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول 
بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن املكتب 

أو العمل. 

اس��تخدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار 
نظري��ة إلى واقع ملموس . إن��ك تعمل بجّد، 
رغم ذلك تشعر كما لو أّنك ال جتني شيئاً. ال 
تفقد ثقتك بنفس��ك، فإن املشاريع الطويلة 

األجل حتتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها.

بالعاطف��ة  مل��يء  أن��ت  املوج��ة!  إرك��ب 
والرومانس��ية الي��وم، لذا انطل��ق قدماً. أنت 
مزاجي كثيراً الي��وم ، فمرة هنا و مرة هناك ، 
وق��د تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت 

لترتيب أفكارك و تطلعاتك.

ان��ت في قمة نش��اطك العاطف��ي و اجلميع 
يريد ان يراك بأحس��ن حال، في العمل هنالك 
خبر قد يغير من بعض اخلطط التي كنت قد 
رس��متها ال تضايق و كن مرن��ا مع املتغيرات 

اجلديدة.

حّرك دماغك س��ريعاً. لقد ح��ان الوقت لتتأّمل. 
س��تتعّلم من خ��الل املالحظة أكث��ر بكثير مما 
س��تتعلمه باالندماج في القضاي��ا املطروحة ، 
الترّوي سيس��مح لك برؤية بعض الروابط التي 

كنت غافالً عنها.

 ال تنظر إل��ى الوراء ، فقط انطلق إلى األمام. 
أن��ت ال حت��ب أن تخب��ر رئيس��ك ف��ي العمل 
أو زوجت��ك في البي��ت إلى أين تذه��ب، تكره 
س��لطة االستجواب ، و حتب االنطالق دون أية 

قيود ، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

تعقلك س��يخدمك كثيراً. كل ما حتتاجه هو 
وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في 
البح��ث وط��ّور خطتك إلى م��دى أبعد ، هذا 
ينطبق على مس��اعي العمل وأم��ور القلب 

على حد سواء.

ال تك��ن س��ريعاً جداً ف��ي القفز إلى تس��ّلق 
األعال��ي. اآلخرون لديهم احلق في آرائهم، وإذا 
أتقنت االس��تماع بدالً من أن تنهمر بالوصايا 
على م��ن حولك ، فقد تس��مع بعض احلكم 

املفيدة جداً.

الدلو الحوتالجدي

فطاقت��ك  باحل��ّب،  حت��ّس  أن  بإمكان��ك 
الرومانس��ية املغناطيسية جتذب املعجبني. 
إذا كان لديك اهتمام باحلّب، فإنك س��تكون 
ملفت��اً لألنظ��ار الي��وم ، و س��تجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. احلمداني الذي غنت من ش��عره أم 

كلثوم
2. من يبني o صندوق صغير

3. من الس��ماء o م��ن أدرك اجلاهلية 
واإلسالم

4. النتيجة والتالي o حسم
5. أداة نفي جازمة o عبء ثقيل

6. ممثلة مصري��ة من أفالمها جميلة 
o متشابهان

7. أبنائي
8. نضب وانتهى o وراء

9. طبيب وعالم وفيلس��وف مسلم 
ولد في دمشق وتوفي في القاهرة

10. مدين��ة أفريقية بناه��ا عقبة بن 
نافع

عل��م  أس���اس  مق�دمت����ه   .1
االجتماع

2. لون من ألوان اخلش��ب o توقع اخلير 
أو الشر

3. مراقب مؤنب o ما لصق
4. ش���راب س���اخ�ن لذي��ذ o غي��ر 

ناضج
5. فرعون o اسم مؤنث أعجمي

6. ال ميكن كسره أبدا o ليت
o بدان��ة  7. نقع��ة مائي��ة وس��خة 

)مبعثرة(
8. نصف بيضة o يصبح عفنا

9. م��ن ترب��ى عن��د أحده��م o طرف 
)معكوسة(.

10. شاعر شعراء العرب o حاجز

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدير قس��م املرك��ز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضية، الكابنت 
بس��ام رؤوف، ان توجيه��ات وزي��ر 
الش��باب والرياضة عبد احلس��ن 
عبطان، تهدف إل��ى تعزيز العمل 
في دعم مشروع املوهوبن وتنظيم 
االلعاب،  ف��ي ش��تى  املنافس��ات 
كما هي توجيهات املش��رف العام 
د. ع��اء عب��د الق��ادر ال��ذي يتابع 
العمل ويش��يد باملاكات  ميدانياً 
االداري��ة والفني��ة العامل��ة ف��ي 
املرك��ز الوطني، مضيفاً ان هنالك 
تنس��يقاً بن جميع العاملن في 
قس��م املركز الوطني ف��ي تأمن 
واملهرجان��ات،  البط��والت  جن��اح 
فالنج��اح لن يتحق��ق اال بتكاتف 

اجلهود.
واضاف: التفوق في بطولة التحرير 
األول��ى بكرة اليد، الت��ي اختتمت 
مؤخ��راً، يؤكد ج��دارة العمل في 
قس��م املركز الوطني، فضاً على 
ان الفن��دق الرياض��ي اس��هم في 
اس��كان الوفود وتقلي��ص نفقات 
البطول��ة الت��ي ش��هدت حضور 
فن��ي الفت لف��رق احملافظات وهذا 
يؤك��د دق��ة العم��ل ف��ي مراك��ز 
احملافظات، مقدماً شكره إلى إدارة 
الفندق الت��ي تعاملت مبهنية مع 
الوف��ود الرياضية التي اش��تركت 
اجله��د  ومثمن��أً  البطول��ة،  ف��ي 
الكبير للعاملن فيه الذين أكدوا 
وطنيتهم في الس��هر على راحة 

الوفود وتهيئة متطلبات الضيافة 
واالهتمام.

وقال ان احلضور الكبير ممثاً بامن 
عام اللجنة االوملبية حيدر اجلميلي 
وعضو املكتب التنفيذي بش��توان 
مجيد وزميله س��ام ع��واد رئيس 
احتاد اليد ود. فاتن غنم مس��ؤولة 
املراك��ز التدريبية في وزارة التربية 
وشخصيات اخرى، اضاف جمالية 
للمنافسات وزاد من اثارتها، وأكد 
مدى حرص اللجنة االوملبية ووزارة 
التربية واحت��اد اللعبة املركزي في 
الوطني  املرك��ز  نش��اطات  دع��م 

لرعاية املوهبة الرياضية.
مشيراً إلى ان املدة املقبلة ستشهد 
اقامة العديد من البطوالت اقربها 
بطول��ة العاب الق��وى التي كانت 

مقرراً لها ان تق��ام االيام املاضية، 
لكنها تأجلت بس��بب املظاهرات 
الطرقات، حيث سيتم  وقطوعات 
تنظيمه��ا ف��ي مدة ال تتج��اوز ال� 
رؤوف  وثم��ن  املقبل��ة..  يوم��اً   14
جه��ود إع��ام املرك��ز الوطني في 
متابعاته للحدث أوالً بأول، والعمل 
الدؤوب على تقدمي رس��الة مهنية 
للجمه��ور، ع��اداً اإلعام ش��ريكاً 

أساسياً في النجاحات.
واوضح ان املركز الوطني يس��عى 
ال��ى االهتم��ام بجمي��ع االلع��اب 
ودعم املوهوبن من أولويات العمل 
في اطار البناء الصحيح خللق جيل 
واعد ميل��ك مؤهات فني��ة عالية 
لتمثيل العراق بالنحو االفضل في 

احملافل اخلارجية.
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وسامان ذهبيان للبليارد 
في منافسات العرب

بدء الدورة الدولية 
للحكام والمدربين باليد  

»الكيوكىشنكاي« في بطولة 
فيجور الدولية لالحتراف

بغداد - مؤنس عبد اهلل*
احرز منتخب العراق بالبليارد والس��نوكر وس��امن 
ذهب��ن وثال��ث نحاس��ي في مس��تهل منافس��ات 
بطولة العرب باللعبة اجلارية احداثها في العاصمة 
االردنية عمان ومبش��اركة 12 منتخب��اً.. وقال رئيس 
احت��اد اللعبة ش��مس الدي��ن عبد الع��ال ان الاعب 
عب��اس مهدي احرز الوس��ام الذهبي ف��ي فعاليات 
الك��رة الثامن��ة م��ن ب��ن 32 العبا ميثل��ون 12 دولة 
عربية ش��اركوا في املنافس��ات املذكورة فيما احرز 
زميله الاعب حسنن محيميد الوسام الذهبي في 
منافس��ات فئة الناشئن بينما حصل الاعب علي 
طالب على الوس��ام النحاسي في منافسات الكرة 
الثامنة لفئة الناش��ئن على ان تستمر املنافسات 

لغاية الثالث والعشرين من شهر شباط احلالي. 

* إعالم األوملبية

بغداد ـ فاضل الحمداني*
تنطلق صب��اح اليوم األثنن املصادف ٢٠ من ش��هر 
ش��باط احلالي عل��ى قاعات وماعب كلي��ة التربية 
البدنية وعلوم الرياضة ف��ي جامعة الكوفة الدورة 
اآلس��يوية للحكام واملدربن العراقين بأشراف عدد 
م��ن احملاضري��ن املعتمدين ل��دى األحتادين اآلس��يوي 

والدولي.
 وقال األمن املالي ألحتاد كرة اليد عبد ناجي األسدي 
إن الدورة التي س��تنطلق خال املدة من العش��رين 
ولغاية الرابع والعش��رين من ش��هر ش��باط احلالي 
س��تحمل عن��وان )صق��ل وتأهيل احل��كام واملدربن 
اآلس��يوية االولى في العراق ) وهي باكورة نشاطات 
األحتاد لهذا العام وحس��ب املنهاج املعد له سابقآ، 
حيث جنحت مساعي األحتاد العراقي في استقطاب 
ثاث محاضرين يتمتعون بالكفاءة والسيرة الذاتية 
املميزة ألعط��اء محاض��رات نوعية تخ��دم التطور 
احلاص��ل في مناهج التدريب واحل��كام لدى األحتادين 
اآلسيوي والدولي لذلك سمى  األحتاد  اآلسيوي كل 
من  نبيل ط��ه )بحريني اجلنس��ية) كمحاضر دولي 
على املدربن و خلف العنزي) كويتي اجلنسية) حكم 
دولي و كمحاضر آسيوي على احلكام  بأعتباره نائب 
رئيس جلنة احلكام في األحتاد اآلسيوي ومروان محمد 
)مص��ري اجلنس��ية) مدي��ر مكتب األحتاد اآلس��يوي 
وكمحاضر معتم��د لدى األحتاد اآلس��يوي عن جلنة 

املسابقات. 

* املنسق اإلعالمي الحتاد اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك منتخبنا الوطني للكيوكيشنكاي في بطولة 
فيجور اليت الدولية لألحتراف والتي ستقام في دولة 
الكويت خ��ال الفترة من األول ولغاي��ة الرابع من أذار 
املقب��ل. وقال رئيس األحتاد العراقي للكيوكوش��نكاي 
الدكتور عمار عدنان وهيب : سيمثل العراق في بطولة 
األحت��راف الدولي��ة بنس��ختها الثاني��ة أربعة العبن 
هم )أحمد محمد جبار وابراهيم زكم وحس��ن عمار 
ومحم��د ابراهيم) في البطول��ة التي تقام على صالة 
األحت��اد الكويتي للج��ودو، مبينا ان اللجن��ة املنظمة 
للبطول��ة أخت��ارت حكمن��ا الدول��ي حي��در العتابي 

لألشراف على نزاالت البطولة.
وأضاف وهيب : العراق سيش��ارك على نفقته اخلاصة 
بسبب عدم وجود ميزانية مالية كافية لألحتاد، مناشدا 
اللجن��ة األوملبية ووزارة الش��باب والرياضة حتمل جزءا 
م��ن نفقات الوفد العراقي ال��ذي حقق نتائج مميزة في 
جميع البطوالت الدولية والرس��مية التي شارك بها.. 
يذك��ر ان العراق يش��ارك ألول مرة في ه��ذه البطولة 
التي يش��رف عليها األحتادين األسيوي والعربي للعبة 

بالتنسيق مع األحتاد الكويتي للكيوكيشنكاي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى ف��ي الس��اعة 2 و30 دقيقة 
بتوقي��ت بغ��داد، مب��اراة فريق��ي 
اجلوي��ة والصف��اء اللبنان��ي ف��ي 
االول��ى  اجلول��ة  حلس��اب  بي��روت 
للمجموعة الثانية لبطولة كاس 
فيم��ا يضيف  اآلس��يوي،  االحت��اد 
فريق الزوراء ف��ي ملعبه املفترض، 
س��تاد حمدالكبير بالنادي العربي 
القط��ري، ضيف��ه فريق الس��ويق 
العمان��ي حلس��اب اجلول��ة ذاته��ا 

لفرق اجملموعة االولى.
د باسم قاس��م، مدرب القوة  وأكَّ
اجلوية، أنه سيلعب من أجل الفوز، 
عندم��ا يواجه الصف��اء اللبناني، 
ف��ي بداية مش��وار الفريق للدفاع 

عن لقب كأس االحتاد اآلسيوي.
ووصلت بعثة القوة اجلوية، لبيروت، 
أول أم��س، ملواجهة الصفاء اليوم 
اإلثنن ف��ي أولى ج��والت مباريات 
اجملموع��ة الثاني��ة، ببطولة كأس 
االحتاد اآلس��يوي. وقال قاسم، في 
درس  إن��ه  تصريح��ات صحفي��ة، 
الصف��اء جيًدا، ويتمن��ى أن يخرج 
اللقاء في مس��توى يليق بسمعة 

اللعبة في العراق، ولبنان.
وعن خ��وض املباراة، عل��ى ملعب 
»الاع��ب  قاس��م  ق��ال  صي��دا، 
العراقي، معت��اد على ظروف عدة. 
منه��ا املن��اخ وأرضي��ات املاع��ب 
اخملتلفة، وهذا برأيي ليست نقطة 

سلبية«.
وكش��ف قاس��م، ع��ن أن املباراة 
م��ع الصف��اء، ستش��هد غياب 4 
العب��ن أساس��ين، لكن��ه يعول 

على العائدين من اإلصابات، الذين 
لم يش��اركوا في املباريات األخيرة 

لفريقه.
م��ن جانب اخ��ر، قال م��درب فريق 
الزوراء عصام حمد، في تصريحات 
صحفية إن الفريق أكمل اعدادته 
ملباراة الس��ويق العماني من خال 
مواجه��ة الق��وة اجلوي��ة املؤجلة، 

التي انتهت بالتع��ادل في الدوري 
احملل��ي.. وتاب��ع أن ال��زوراء خ��اض 
التجريبي��ة مع  املباري��ات  بع��ض 
األندي��ة احمللي��ة، وبالتال��ي الفريق 
جاهز نفس��يا وبدنيا للدخول في 

منافسات كأس االحتاد اآلسيوي.
لع��ب  أوراق  أن  عص��ام،  وأوض��ح 
فريق الس��ويق الذي يقوده املدرب 

العراقي حكيم شاكر مكشوفة 
أن لدي��ه فك��رة  أمام��ه، منوه��ا 
كاملة عن مفاتي��ح لعب الفريق 

العماني.
وأضاف عصام »املباراة األولى دائما 
ما تش��هد حتف��ظ وانكماش من 
الفريقن إال أنن��ا حضرنا للدوحة 
م��ن أج��ل حتقي��ق بداي��ة طيب��ة 

وكسب النقاط الثاث في مطلع 
مشوارنا اآلس��يوي«.. يشار إلى أن 
الزوراء يلعب ضمن اجملموعة األولى، 
بجوار أندية األهلي األردني واجليش 

السوري والسويق العماني.
ه��ذا واكد العب ال��زوراء عاء عبد 
الزهرة ان خط��أ إداري في احلصول 
على تأشيرة السفر والدخول إلى 

قط��ر، حدث له، مما س��يحرمه من 
اللعب ف��ي املب��اراة، وبالتالي عاد 
إلى بغداد مس��ا أمس، فيما اشار 
ال��ى ان هنال��ك مح��اوالت لغرض 
احلصول على تأش��يرة جديدة له، 
لكنه اس��تبعد احلص��ول عليها، 

متمنياً التوفيق لفريق االبيض.
الى ذلك، وصل الطاقم التحكيمي 
الدول��ي إلى العاصم��ة العمانية 
لقيادة مباراة استقال  مس��قط 
والفت��ح  اإليران��ي  خوزس��تان 
الس��عودي ضمن منافسات دوري 

أبطال آسيا.
التحكيم��ي  الطاق��م  ويتأل��ف 
الدولي م��ن مهند قاس��م حكم 
ساحة ومس��اعديه مؤيد محمد 
عل��ي وواثق مدلل وزيد ثامر حكما 
أرض  ف��ي  املب��اراة  رابعا.وتق��ام 
محايدة حيث تقرر أن تقام املباراة 
اليوم اإلثنن في مدينة مس��قط 

العمانية.
وتأت��ي املب��اراة ف��ي إط��ار اجلولة 
األول��ى للمجموع��ة الثانية التي 
تضم إلى جانب الفريقن كا من 
خلوي��ا القطري واجلزي��رة االماراتي.

وعلى صعيد متص��ل يغادر اليوم 
الدول��ي  التحكيم��ي  الطاق��م 
العراق��ي املؤلف م��ن علي صباح 
وأمير دواد وحيدر عبد احلس��ن إلى 
مدين��ة الع��ن اإلماراتي��ة لقيادة 
أولى مباريات اجملموعة الثالثة بن 
الع��ن االماراتي وفري��ق ذوب اهن 
أصفه��ان االيراني التي س��تجرى 
ي��وم غ��ٍد الثاثاء..وتضم اجملموعة 
الى جانب العن كل من بونيودكور 
األوزبكي واألهلي السعودي وذوب 

اهن أصفهان اإليراني.

طاقمان دوليان عراقيان في مهمتين قاريتين

اليوم.. الجوية يالعب الصفاء والزوراء أمام السويق آسيويًا

م رقم مورينيو ويقترب من هّز عرش برشلونة زيدان يحطِّ

مدريد ـ وكاالت:

أكد ري��ال مدري��د تفوقه ف��ي معقله 
على إس��بانيول بالف��وز عليه -2صفر 
مبس��اهمة من العائد الويل��زي غاريث 
باي��ل أول أم��س، ف��ي املرحل��ة 23 من 
ال��دوري اإلس��باني.وحقق ف��وزه الرابع 
توالياً بتغلبه على إس��بانيول -2صفر 
في مباراة شهدت عودة موفقة للويلزي 
غاريث بايل بعد غياب طويل بتسجيله 

الهدف الثاني للنادي امللكي.
وحاف��ظ ري��ال ال��ذي ميل��ك مبارات��ن 
مؤجلت��ن، عل��ى س��جله اخلال��ي من 
الهزائم أمام منافس��ه الكاتالوني في 
»س��انتياغو برنابيو« ألكثر من 20 عاماً 
وحتدي��داً منذ أن خس��ر أمامه 1-2 عام 
1996، كم��ا حقق فوزه العاش��ر توالياً 
على إسبانيول في مس��ابقتي الدوري 

والكأس.
وافتتح ري��ال الذي قطع ش��وطاً هاماً 
نحو ال��دور ربع النهائي من مس��ابقة 
دوري أبط��ال أوروبا الت��ي يحمل لقبها 
بف��وزه ف��ي منتص��ف األس��بوع على 
ضيفه نابولي اإليطالي في مدريد 1-3 
في ذهاب ثمن النهائي، التسجيل عبر 
ألفارو موراتا ال��ذي وضعه في املقدمة 

بعد 33 دقيقة بكرة رأسية إثر عرضية 
من إيسكو، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً 

هذا املوسم في جميع املسابقات.
وبقي��ت النتيج��ة عل��ى حاله��ا حتى 
الدقيق��ة 83 عندم��ا جنح باي��ل، الذي 
دخل في الدقائق العشرين األخيرة بدالً 
من موراتا، في تأكيد فوز النادي امللكي 
بهدف ثان إثر متريرة أخرى من إيس��كو، 
محقق��اً عودة موفقة إلى املاعب بعد 
غياب إث��ر عملية جراحي��ة خضع لها 
في الكاحل بعد إصابة تعرض لها ضد 
 )1-2( البرتغالي  س��بورتينغ لش��بونة 
في دور اجملموعات ملسابقة دوري أبطال 
أورويا.. وصعد إشبيلية إلى املركز الثاني 
إثر جت��اوز ضيفه إيبار بهدفي س��ارابيا 
إش��بيلية  ورف��ع  و90)..   30( وفيتول��و 
رصيده إلى 49 نقطة بفارق ثاث نقاط 
ع��ن ريال مدري��د املتص��در ونقطة عن 
برشلونة الثالث الذي يلتقي ليغانيس 

األحد.
وتعقدت فرص ديبورتيفو ال كورونيا في 
اله��روب من املراكز املتأخرة بخس��ارته 
من ضيفه أالفيس بهدف مانو غارسيا 
من ركل��ة ج��زاء )68)، ليتجمد رصيده 
عن��د 19 نقط��ة ف��ي املركز الس��ادس 

عشر مؤقتاً.
��م زين الدي��ن زيدان، م��درب ريال  وحطَّ

مدري��د، أول أم��س، رقًما قياس��ًيا، في 
تاري��خ الن��ادي امللكي، م��ن حيث عدد 

مرات التسجيل املتتالية.
وارتف��ع، بف��وز الفري��ق امللك��ي عل��ى 

إسبانيول )200) بالليجا، عدد املباريات 
املتتالي��ة، التي متكن فيه��ا ريال مدريد 
من التس��جيل إل��ى 42 مب��اراة، وفقا 
مل��ا ذكرته صحيفة »آس« اإلس��بانية.. 

وتف��وق زيدان، عل��ى الرقم القياس��ي 
يخ��ص  ال��ذي  مب��اراة)،   41( الس��ابق 
البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق 
السابق، واملدير الفني احلالي ملانشستر 

يونايتد اإلجنليزي.
ومنذ الرابع من أيار 2016، في مواجهة 
مانشس��تر س��يتي اإلجنلي��زي، بذهاب 
نصف نهائي دوري األبطال على ملعب 
االحت��اد، ف��إن الريال متك��ن دائما من هز 
الشباك.وس��جل الريال، هذا املوس��م 
105 أه��داف ف��ي كل املس��ابقات، 55 

منها في الليجا.
القياس��ي  الرقم  ويحم��ل برش��لونة، 
لع��دد مرات التس��جيل املتتالية، ب�44 
مباراة، في الفترة بن موسمي »1942-

1943«، و«1944-1943«.
وفش��ل ري��ال مدري��د ف��ي 64 مب��اراة 
خاضها حتت قيادة زيدان، في التسجيل 
في 3 م��رات فقط، أمام أتلتيكو مدريد 
عل��ى ملعب س��انتياجو برنابيو، والتي 
انتهت بفوز ال�«روخيبانكوس« بهدف 

نظيف.
وكذل��ك اخلس��ارة، م��ن فولفس��برج 
بهدف��ن نظيفن في رب��ع نهائي دوري 
األبطال، والتعادل سلبًيا مع مانشستر 
س��يتي ف��ي نص��ف نهائ��ي البطولة 

املوسم املاضي.
إل��ى ذل��ك، دخ��ل الفرنس��ي كيف��ن 
جاميرو، مهاجم أتلتيكو مدريد، تاريخ 
ال��دوري اإلس��باني، بتس��جيله ثان��ي 
أس��رع »هاتريك« في تاري��خ البطولة، 

ف��ي ش��باك  ثاثي��ة  عندم��ا س��جل 
املرحلة  س��بورتينج خيخ��ون، ضم��ن 
ال���23 م��ن الليج��ا.. وقال��ت صحيفة 
»أس« اإلسبانية، إن جاميرو، الذي دخل 
بدي��اً من فرناندو توري��س في الدقيقة 
)62) م��ن املباراة التي أقيمت أول أمس، 
سجل الهاتريك في 4 دقائق، و45 ثانية 

فقط.
وأش��ارت الصحيفة، إل��ى أن »هاتريك 
جامي��رو، هو ثان��ي أس��رع هاتريك في 
تاريخ الليجا، خلف البرازيلي بيبيتو«.. 
ل لديبورتيفو  وأوضحت أن »بيبيتو، سجَّ
الكورونيا، هاتريك في مرمى ألباسيتي، 
عام 1995، ف��ي 4 دقائق بن الدقيقتن 
)82 - 86)، ضم��ن 5 أه��داف س��جلها، 
ف��ي تل��ك املباراة.وتفوق جامي��رو، على 
دافي��د  الس��ابق  الدول��ي  اإلس��باني 
فيا، ال��ذي بات يحت��ل املرتب��ة الثالثة 
بتس��جيله هاتريك في غضون 4 دقائق 
و46 ثانية، عام 2006، في مرمى أتلتيك 

بيلباو.
كما أصبح جاميرو، أول العب بديل في 
تاريخ أتلتيكو مدريد يس��جل هاتريك، 
وراب��ع الع��ب بتاري��خ الليجا، يس��جل 
هاتري��ك، بعدما ش��ارك كبديل، حيث 
س��بقه لهذا اإلجن��از، كل م��ن روبيرتو 

سولدادو، وكوسارت، وفيسنتي إيبورا.

تقرير

ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بهدفي موراتا وبايل

جانب من إحدى مباريات اجلوية في البطولة اآلسيوية العام املاضي

موراتا فرحاً بهدف ريالي

خورفكان ـ كاظم الطائي*
تنطلق الي��وم االثنن منافس��ات 
بطولة غرب اسيا اللعاب املعاقن 
في نس��ختها االولى ف��ي مدينة 
ان  بع��د  االماراتي��ة  ف��كان  خ��ور 
ج��رت ف��ي اليوم��ن املنصرم��ن 
التصنيف��ات الطبي��ة للرياضين 
املش��اركن واجتماع��ات اللج��ان 
الفنية التي بحثت منهاج الدورة 
لرئي��س  االول  النائ��ب  احلالي��ة.. 
اللجنة الباراملبية الوطنية اوضح 
ملوف��د االحتاد العراق��ي للصحافة 
الرياضية ان رياضيينا املش��اركن 
في بطولة غرب اس��يا للمعوقن 
على امت اجلاهزية حلصد االوس��مة 
وااللق��اب واع��ان تفوقه��م ف��ي 
تتقدمه��ا  اخملتلف��ة  الفعالي��ات 
العاب القوى ورفع االثقال وس��لة 
الكراسي ويتوقع ان تظفر طاولة 
الع��راق باكث��ر من مرك��ز متقدم 
بالرغم من تعذر اقامة املعسكرات 

التدريبية واجراء املباريات الودية.
واش��ار خالد رش��ك ال��ذي يتولى 
رئاس��ة احت��اد ك��رة الس��لة على 
له��ذه  االع��داد  ان  الكراس��ي 
اج��راء  عل��ى  اقتص��ر  البطول��ة 
وحدات تدريبية ف��ي بغداد وغابت 
ملنتخبنا  االس��تعدادية  املباري��ات 
به��ذه اللعبة ويت��راوح عددها بن 
4 الى 5 لقاءات حالت االمكانيات 
تاش��يرة  وص��ول  وتاخ��ر  املادي��ة 
الدخ��ول الى االم��ارات من امتامها 
ولم يلتق فريقنا االول منذ اش��هر 

مع نظ��راء لرف��ع جاهزيته ومتتن 
انس��جام العبيه بع��د جتديد دماء 

تشكيلته.
العدي��د م��ن حكامن��ا الدولي��ن 
يش��اركون ف��ي ادارة املس��ابقات 
الرياضية ف��ي غرب اس��يا حدثنا 
عنهم مجل��ي عودة نائ��ب رئيس 
البعث��ة العراقي��ة ال��ذي اكد لنا 
ع��ن تواجد احلكام مزه��ر غامن في 
االشراف على هذه البطولة وكوثر 
الكس��ار الساعية للحصول على 
درجة افضل في حتكيم رفع االثقال 
وس��عد عب��د اجمليد بك��رة الهدف 
وعلي جبار بكرة السلة فضا عن 
مشاركة اخرى في اللجان الفنية 

واملراة اللعاب املعاقن.
واش��اد جب��ار ط��ارش رئي��س وفد 
االثقال بامكاني��ة رباعينا للظفر 
باالوسمة على ضوء مشاركاتهم 
السابقة واس��تعدادهم النفسي 
والفن��ي الضافة املزيد من االلقاب 

الفردية والفرقية .
بدوره اعلن مدرب املنتخب الوطني 
برف��ع اثقال املعاق��ن رافد كاظم 
القيس��ي ع��ن جاهزي��ة رباعي��ه 
حلصد اوس��مة البطول��ة بدء من 
وزن 65 كغ��م للرباع حس��ن كرم 
ورس��ول كاظم وعل��ي فاضل في 
وزن 72 كغ��م ومحم��د عباس في 
وزن 80 كغ��م وس��ام محمد وزن 
88 كغ��م وعباس محمد نيس��ان 
ب��وزن 97 كغم وه��دى مهدي 86 
كغم وهزار كاظم فوق 107 كغم 

للوزن املفت��وح وهو يزن 150 كغم 
متوقعا ان تكون املنافسة لصالح 

رباعينا في نيل االلقاب.
الرباع رسول كاظم صاحب فضية 
باراملبي��اد ري��و اكد لنا اس��تعداده 
الكام��ل للظف��ر بذهبي��ة غ��رب 
اسيا لغياب منافسيه الكبار في 
البطوالت العاملي��ة والباراملبية اال 
انه يرى صعوبة املهمة في بطولة 
ف��زاع الدولي��ة التي س��تقام في 
دبي بع��د انتهاء هذه املنافس��ات 
ف��ي  االثق��ال  جن��وم  ملش��اركة 

املعمورة.
ساعات طوال امضاها وفد اللجنة 
الباراملبي��ة في رحلته م��ن بغداد 
الى دب��ي ثم االنتق��ال الى مدينة 
خور فكان الساحلية املطلة على 
خليج عمان برا بدأت من الساعة 
العاش��رة صباحا لغاية السابعة 
مساء بتوقيت االمارات السادسة 
بتوقيت بغ��داد اال ان ذلك لم مينع 
من امتام اليوم باكث��ر من اجتماع 
ولقاء وسجلت الرياضية العراقية 
الت��ي رافق��ت الوف��د م��ع املوفد 
الصحف��ي انطباعات املش��اركن 
واصراره��م عل��ى االب��داع في كل 
عم��ل  فري��ق  ويض��م  الظ��روف 
الرياضية العراقية الزماء حس��ن 
قاس��م وميثم علي واملصور وائل 

جنيب.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

غربي القاّرة لمنتخبات البارالمبية 
تنطلق اليوم بمشاركة عراقية

بسام رؤوف يثّمن جهود »الشباب 
والرياضة« في دعم مواهب المركز الوطني  

رؤوف يسّلم املتميزين اجلوائز »عدسة: عباس كردي«
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جمال جصاني

كم��ا هي الفضائ��ل احلقيقية ال االس��تعراضية، ال يحتاج 
مفهوم الشرف الى كل هذه املزاودات التي يعج بها املشهد 
الراهن ال في العراق وحس��ب بل كل املمالك والواليات التي 
م��ا تزال تتوهم نفس��ها "خي��ر أمة" وهي تتص��در قائمة 
س��االت بني آدم بالفس��اد واإلجرام. واملصيبة األعظم من 
كل ذلك، تكمن في صعوبة العثور على من يعي أو يخجل 
م��ن كل هذه املعطيات اخملزية لنا في ش��تى امليادين املادية 
والقيمية، واملضحك املبكي أن جتد الكثير منا يعّد نفس��ه 
وجماعته وأسلوب حياته املتخلف أمنوذجاً للشرف والتقوى، 
ال س��يما عندما يحصرون الش��رف في مناطق محددة من 
األنث��ى فق��ط م��ن دون وجع من عق��ل أو ش��رف أو ضمير. 
لذلك ال يش��عر الفاس��دون بالذنب عل��ى كل ما يقترفونه 
م��ن موبقات وجرائم بحق بقية أفراد اجملتمع، فش��راهتهم 
في ابتاع الثروات وحق��وق اآلخرين ولصوصيتهم املنفلتة 
ال تعني ش��يئاً، ما دامت اجلبهة موس��ومة واألزياء مثقلة 
بادعاءات الفضيلة والتقوى، وبقي��ة الديباجات واخلطابات 
واالكسس��وارات التي راج��ت بعد ظهور النس��خ اجلديدة 
م��ن "املهاجرين واألنصار" والتي بش��رت بقدومها جماعة 
التكفي��ر والهج��رة بداية الثمانينيات م��ن القرن املنصرم؛ 
عندما فط��س الرئيس املؤمن بالرصاص األش��د إمياناً، كما 
عّب��ر عن ذلك بدقة األس��تاذ محمد حس��نني هيكل، حول 

اغتيال السادات في حادث املنصة الشهير.
قب��ل نص��ف ق��رن تقريب��اً ع��ّرى مظف��ر الن��واب كل هذه 
االدع��اءات الزائف��ة عن الش��رف والفضيل��ة والتقوى، في 
صرخت��ه املش��هورة: )ما أش��رفكم أوالد ال��� ... إن حظيرة 
خنزي��ر أطهر م��ن أطهركم( هذه الطبق��ات املتخمة بكل 
أشكال الفساد، تس��ترت على الدوام خلف ترسانة هائلة 
من املكر والدهاء وش��راء الذمم ونش��ر اخل��وف والرعب، كي 
تب��دو بوصفها املداف��ع الوحيد عن ثوابت األمة وال س��يما 
في ميادين الشرف والفضيلة والتقوى وبالتالي الدفاع عن 
"حدود اهلل" ف��ي هذه اجملاالت. مثل ه��ذه احليل والتقنيات 
الش��رعية انته��ت صاحيتها، فيم��ا يعرف الي��وم ب� )األمم 
احلرة( ولم يعد بوس��ع ساالت الس��دنة وشبكة املصالح 
واملؤسس��ات التابعة لها، فرض مثل تلك اإلرادة الغاشمة 
عل��ى عي��ال اهلل، في تلك املمال��ك والوالي��ات التي اقتفى 
س��كانها أثر العلماء والفض��اء احلقيقيني ال املزيفني، وها 
نح��ن نطلع عبر وس��ائل اإلع��ام اخملتلفة عل��ى اخلطابات 
الواقعي��ة واملواع��ظ التي حت��رص على الدفاع ع��ن كرامة 
وحقوق وحريات البش��ر من دون متييز؛ م��ن أفواه كبار رجال 
الدين في تلك البلدان وعلى رأس��ها البابا فرانس��وا، إذ لم 
تعد مس��طرة أخاق القرون الوسطى ومحاكم تفتيشها 
موجودة إال في املتاحف وكت��ب التأريخ. غير أن أمر األخاق 
والفضائ��ل والقي��م في مضاربنا املنحوس��ة، ش��قت لها 
ف��ي العق��ود األربعة األخي��رة طريقا آخر، بعد أن تس��للت 
مؤمي��اءات املتاح��ف وكتب التأريخ ال��ى تفصيات حياتنا، 
حتت واب��ل كثيف من قذائف "الصح��وة" املمولة من لقاء 
النفط واجلهل وفض��ات احلرب الباردة. لقد أكدت األحداث 
والتطورات التراجيدية التي شهدتها املنطقة، بعد صعود 
حركات اإلس��ام السياس��ي م��ا دّونه نيق��وال ميكافيللي 
عن مخاطر االس��تثمار السياس��ي للدي��ن: )الدين ضروري 
للحكوم��ات، ال من أج��ل الفضيلة، بل لفرض الس��يطرة 
على الن��اس(. وهذا ما يجب أن ندركه قبل فوات األوان، كي 
نتمكن من إع��ادة ترميم منظومة القي��م األخاقية على 
أس��اس متني من إنتاج اخليرات املادية وجن��ي الثروة وإعادة 
توزيعها واس��تعمالها مبا يعزز روح االبت��كار واإلبداع وقيم 
الكرامة والش��رف، بعيدا ع��ن طفيلية االقتص��اد الريعي 

وأخاقيات الغنيمة والفرهود وفقه االرتزاق..

ما أشرفكم..!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

ت��وم  النج��م  كش��ف 
هانكس أنه ساعد زوجته 
النجم��ة ريت��ا ويس��لون، 
م��رض  عل��ى  للتغل��ب 
سرطان الثدي، عن طريق 

إضحاكها طوال الوقت.
من جهتها، قالت ويسلون، 
بحس��ب صحيف��ة ديلي 
البريطانية: "عندما  ميل 
س��أقوم  بأنن��ي  علم��ت 
بعملية إستئصال الثدي، 
الذي  الوحيد  الشيء  فان 
حرص��ت عل��ى أن يص��ل 
ال��ى الن��اس هو انن��ا "أنا 

بوق��ت  وت��وم" نحتف��ظ 
لك��ي نح��ب، ونبتس��م، 
كل  فعلن��ا  ونضح��ك.. 
ش��يء، ش��اهدنا أفام��اً 
جميلة، وأكلنا كل شيء 

لنعزز من روحنا". 

بع��د م��رور عام��ني عل��ى 
إنفصالهما، قررت النجمة 
التق��دم  غارن��ر  جينيف��ر 
م��ن  املطلوب��ة،  ب��األوراق 
أجل رف��ع دعوى طاق ضد 

زوجها النجم بن أفليك.
وأش��ارت تقاري��ر أجنبي��ة 
إلى أن ق��رار غارنر املؤّجل، 
ج��اء بعد 20 ش��هراً على 
إكتش��افها خليانة أفليك 
لها م��ع مربية أطفالهما 
"كريستنني"،  تدعى  التي 
حي��ث ظ��ل الثنائي طيلة 
تلك الفترة يحاوالن إجتياز 
ومعاجل��ة  األزم��ة  تل��ك 

مش��كاتهما، ولكنهم��ا 
منيا بالفشل.

وأك��دت التقارير أن أفليك 
وغارن��ر م��ا ي��زاالن يحبان 
بعضهم��ا البعض، ولكن 
توت��ر عاقتهم��ا دفعهما 

للوصول لطريق مسدود.

أك��دت الفنان��ة الش��ابة 
رمي مصطف��ى ، أن خطوة 
حلم��ا  كان��ت  الس��ينما 
له��ا،  بالنس��بة  كبي��را 
ولكنه��ا توضح للجمهور 
أن القل��ق والتخ��وف على 
جناحه��ا الذي، حققته في 
الدراما هو ما كان يجعلها 
تتردد ف��ي كل مرة يُعرض 
عليه��ا عم��ل س��ينمائي 
االس��تقرار  جدي��د، حل��ني 
على أن يكون فيلم "مش 
رايحني في داهية" هو أولى 

جتاربها في السينما.
وأش��ارت مصطف��ى ف��ي 
تصريح��ات لها ف��ي احد 
املواق��ع الفني��ة، إلى أنها 

لن تش��عر بالراحة إال بعد 
ع��رض الفيل��م، ومتابعة 
اجلمه��ور،  أفع��ال  ردود 
وأص��داء الفيل��م من قبل 
الناس، واألصدقاء املقربني، 
حي��ث تقول أنه��ا مع كل 
عم��ل فني جدي��د تُقدمه 
ملعرفة  تسعى  للجمهور، 

آراء اجلمهور حوله.

توم هانكس

ريم مصطفى

بن افليك

أخبــارهــــــــــم

بغداد - احالم يوسف:
بن��اًء على الدعوة التي وجهت الى الس��يد 
هش��ام الذهبي صاحب دار مؤسسة البيت 
العراق��ي م��ن قب��ل املس��ؤولني باملتح��ف 
العراق��ي، زار الذهبي م��ع مجموعة اطفال 
من املؤسس��ة، وبلغ عددهم نحو 35 طفا 
املتح��ف العراق��ي ف��ي بغ��داد، وجتولوا في 
اروقت��ه، وما بني حتف��ه، ومقتنيات��ه االثرية 

اجلميلة.
الذهب��ي حتدث ال��ى الصباح اجلدي��د قائا: 
ان املتح��ف العراق��ي بحد ذات��ه حتفة فنية 
ن��ادرة، وان��ا وبه��ذا العمر تفاج��أت الى حد 
الصدمة مبا ش��اهدته هناك من حتف اثرية 
ثمينة، فقد كن��ت اعتقد انه مكان يحتوي 
عل��ى مقتني��ات بس��يطة ومح��دودة، الن 
االع��ام لألس��ف مهم��ل به��ذا اجلانب، أي 
بجانب التعريف بهذا املبنى الكبير، واملهم 

بالنسبة للعراق وللعالم ايضا".
وع��ن تفاصي��ل الدع��وة ق��ال الذهب��ي ان 
املؤسسة كانت تتهيأ لبرامج في العطلة 
الربيعي��ة، وج��اءت الدع��وة لتك��ون ضمن 
البرنامج الترفيهي والتعليمي ايضا، وقال: 
"تس��لمنا الدعوة منذ ما يقارب العش��رة 
اي��ام، وج��اءت مكمل��ة لبرنام��ج العطلة 

الربيعي��ة، ال��ذي خصصن��اه لزي��ارة بعض 
االماكن االثرية واملهمة في العراق منها اثار 
بابل، ومرقد الش��يخ عب��د القادر الكياني، 
ومدينتي كرب��اء والنجف، وايض��ا قررنا ان 
نقوم بزيارة ألهوار العمارة، الن تلك االماكن 
متثل تاريخ��ا، ومتثل حضارة يج��ب ان يكون 
التعريف بها من حيث اهميتها وجماليتها 
لألجيال اح��دى مهامنا في احلي��اة، وضمن 
برام��ج العطل��ة الربيعي��ة ايض��ا هن��اك 
مش��اركات س��نقوم بها ف��ي دورات وورش 

للتنمية البشرية".
م��ن جانب آخر طرحنا س��ؤاال على هش��ام 
الذهبي يتعلق مببنى اس��واق املستنصرية 
الواقع في باب املعظم، والذي حتدث في احد 
لقاءاتن��ا عن مخاطباته للمس��ؤولني حول 
امكاني��ة منحه اي��اه، ليقوم ب��دوره بإعادة 
تنظيم��ه، وترتيبه مبس��اعدة مجموعة من 
املتطوع��ني ليك��ون مركزا خاص��ا بأطفال 
املؤسسة، ميكن من خاله ان يخرج مبدعني 
ويدعم املوهوبني، فأجابنا بان الوضع ما زال 

مخيبا لآلمال فا احد منهم بادر باالهتمام 
باملوض��وع، او حتى فكر بأهميته بالنس��بة 
لألطف��ال الذين هم س��واء ش��ئنا ام ابينا 

مستقبل العراق.
يذك��ر ان هش��ام الذهب��ي حائ��ز ش��هادة 
املاجس��تير ف��ي علم النفس م��ن اجلامعة 
املستنصرية، وكان يعمل باحثا نفسياَ منذ 
ع��ام 2004 وإلى الع��ام 2007 في "منظمة 
حماية أطفال كردس��تان" الت��ي كانت قد 
فتحت لها فرعاً في بغ��داد عقب اإلطاحة 

بالنظام السابق عام 2003.
وإّب��ان األح��داث الطائفية ع��ام 2007 ُقتل 
أحد الباحثني االجتماعي��ني التابعني لهذه 
املنظم��ة، فق��ررت األخيرة إغاق املش��روع، 
وتسليم األطفال اليتامى الى الدولة، لكن 
هشام الذهبي قرر أخذ املهمة على عاتقه، 
ووّق��ع أم��ام املنظمة على محضر تس��لم 
الطفول��ة اليتيم��ة، وما زالت ال��دار والتي 
اطلق عليها اس��م البي��ت العراقي لإلبداع 
لتمثل ملجأ لألطفال لرعايتهم ودعمهم، 
واألهم تشجيعهم على استثمار مواهبهم 
بص��ورة ايجابية، جتعل منه��م ابناء مميزين 
لهذا الوطن ال يقلون شأنا عن غيرهم ال بل 
يتفوقون عليهم في اكثر من جانب وزاوية.

راعي األيتام "الذهبي" يمّتع أطفاله بزيارة المتحف العراقي

بغداد - الصباح الجديد:
اجتم��ع فوزي االتروش��ي املش��رف على جلن��ة املرأة 
في ال��وزارة، بوف��د م��ن مفوضية حقوق االنس��ان، 
والناش��طة كوريا رياح، ومديرة اعام دائرة العاقات 

الثقافية تضامن عبداحملسن، عضوة جلنة املرأة. 
جرى خال االجتماع تناول قضايا املشردات، وضرورة 
االهتمام بحاالتهن اخلاصة، وإيوائهن الى دور الدولة 
حلمايتهن من مهان��ة الطريق، وحفظ كرامتهن، مبا 
يقتضيه الواجب االنساني، وتقاليد اجملتمع، ورسائل 

االديان السماوية.
وابدى وفد املفوضية كامل استعداده لتقدمي املعونة 
ومتابعة "155" حالة، كانت الناشطة املدنية كوريا 
رياح قد رصدتها في ش��وارع بغداد، ممن فقدن املأوى، 
واملعيل، أو تعرضن للطرد من بيوتهن لعدة اسباب، 
وال ميتلك��ن أوراقا ثبوتية تؤهله��ن دخول دور الدولة، 
وذلك التبرير الذي تتمسك به وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي��ة، لترفض ايواءهن ف��ي دورها اخملصصة 
للمش��ردات واملس��نني، هذا م��ا اكدته كوري��ا رياح، 
التي اخذت على عاتقها منذ اكثر من سنتني توفير 
املأكل وامللبس لهن، وتابع��ت مع دوائر الدولة علها 
تس��تطيع توفير سكن يليق بكرامة املرأة العراقية، 
ولكن م��ن دون جدوى، فلجأت اخي��را الى جلنة املرأة 

في وزارة الثقافة.

بغداد - سالم البغدادي:
نشر موقع بازفيد على اليوتيوب فيديو عن مجموعة من 
الش��باب العراقيني وهم ميارس��ون التفحيط في مدينة 

املوصل.
وق��د ظهر الش��باب ف��ي ش��ريط الفيديو وه��م برفقة 
الصحف بازفيد مايك م��ع عناصر من القوات العراقية، 
واب��دى اجلميع س��عادته  بإعادة احلي��اة الطبيعية لذلك 

اجلانب من املدينة.
وكانت تل��ك اخلطوة الت��ي اقدم عليها هؤالء الش��باب 
هي اح��دى الطرق التي تثبت ان الفكر الظامي مصيره 
النفي والطمر، وان احلياة في العراق وفي ثاني اكبر مدنه، 
تع��ود وبنحو افضل مما كانت علي��ه، حتى قبل دخولهم 

واشاعة اخلوف والقتل والدمار فيها.
وقوبل هذا احلدث من قبل الدواعش واملؤيدين لها بإلقاء 
قناب��ل عل��ى املنطقة، مم��ا دفعهم ال��ى انه��اء اللعبة، 
لكنه��م وع��دوا بانهم س��يعاودون الكرة قريب��ا بعد ان 
تكنس القوات العراقية نفاياتهم ويتم تطهير املنطقة 

بالكامل.
 وق��ال منظم احلدث إن الهدف من املبادرة "جلب االنتباه 
إل��ى الع��راق، وإبراز الكثي��ر من األمور ف��ي العراق وليس 

فقط احلروب".

الناشطة كوريا رياح تتابع مع 
"الثقافة" أوضاع 15 مشردًة

شباب عراقيون يتحدون داعش 
بممارسة التفحيط بالموصل

الذهبي مع مجموعة اطفال من املؤسسة

 الصباح الجديد - وكاالت:
تخ��وض نادين نس��يب جنيم ملكة 
جمال لبنان السابقة،  جتربة جديدة 
م��ن نوعه��ا تتجّل��ى ف��ي دخولها 
عالم االعانات، بعدما وقع االختيار 
عليها لتكون وجه��اً إعانياً خاّصاً 
لعامة  Bellaa، ومتّ االحتفال بهذا 
التعاون في حفل عش��اء أقيم في 

بيروت.
نادين أضحت م��ن املمثات اللواتي 
يتواجدن في لبنان والعالم العربي، 
وأكثرهّن انتشاراً ونشاطاً من خال 

األعم��ال التي تقّدمه��ا، فتخطف 
حت��ى  موهبته��ا،  نح��و  األنظ��ار 
أصبحت تش��ّكل محطة يترّقبها 
الكثيرون من خال نش��اطاتها في 
عالم اجلمال، وعلى مواقع التواصل 

االجتماعي.
مام��ح  جني��م العربي��ة الرائع��ة 
كفيل��ة بالتروي��ج ألّي منت��ج، وألّن 
عينيها يش��كان نقط��ة جمالية 
بارزة ف��ي إطالتها، فا بّد أّن تكون 

الورقة الرابحة للعامة التجارية.
بدأ احلفل في متام الساعة العاشرة 

مساء، حيث أقامت نادين عدداً من 
اللق��اءات الصحفي��ة قبل انطاق 
احلفل، فبدت كعادتها راقية، هادئة، 
وجميل��ة، رافقه��ا خال العش��اء 
زوجها ال��ذي ال يحّبذ عادة فكرة أن 
تغي��ر نادين لون عينيه��ا من خال 
العدس��ات الاصقة، لكنها تؤكد 
أنه��ا حالي��اً س��عيدة و"عم تفش 
االلوان،  خلقه��ا" لتس��تعمل كل 
وكانت قد ش��اركتها احلفل بعض 
الوج��وه الفني��ة واالعامية، منها 
املمثل��ة نه��ا داوود، واملمث��ل ألكو 

داوود.
ف��ت  ضا ا و

"طبع��ا  نادي��ن: 
بالتعامل  س��عيدة  أنا 

مع Bella ومع االس��تاذ ابراهيم، 
أوالً ألّن العام��ة التجاري��ة تتمتع 
بانتش��ار واس��ع، وه��ي محبوبة 
جدا ف��ي منطقة اخلليج، ولديها 
ش��هرة واس��عة، وف��ي الوق��ت 
نفس��ه، أحببت نوعيته��ا جًدا 
إذ إنه��ا تب��دو طبيعي��ة عل��ى 

العيون".

نادين نجيم تخوض تجربة اإلعالنات 
Bella لتكون وجهًا إعالنيًا لـ

بابل - الصباح الجديد:
نظم الرصيف املعرف��ي البابلي حفاً 
تكرميي��اً ألس��ر اإلذاع��ات العاملة في 
بابل تثمينا لدورهم في نش��ر الثقافة 
والتوعية بني أبناء احملافظة، مبناس��بة 

اليوم العاملي لإلذاعة.
"يا  بأنش��ودة  االحتفالية  واس��تهلت 
وطني" قدمها تاميذ مدرسة "املزايا 
األهلي��ة" وم��ن ث��م ألقي��ت قصائ��د 
ش��عرية تتغن��ى بحب الوط��ن. وقدم 
البي��ت الثقاف��ي البابل��ي والرصي��ف 
ودروع  تقديري��ة،  ش��هادات  املعرف��ي 
املعرفة، لل��رواد من االذاعيني وهم كل 

م��ن اإلذاع��ي ناي��ف كح��ط الزبيدي، 
وحاف��ظ مهدي، وأري��ج القيم، إضافة 
الى تكرمي مدراء 13 إذاعة بابلّية عاملة 

في احملافظة .
افتت��ح  وعل��ى هام��ش االحتفالي��ة، 
جلمعي��ة  الثان��ي  اجل��وال  املع��رض 
اخلطاطني العراقيني/فرع بابل، وتضّمن 
29 لوحة للخط والزخرفة اإلسامية، 

مبشاركة تسعة خطاطني.
من جان��ب آخر، قدم الش��اب املوهوب 
مصطفى ناظم ألعابا للخفة، واخلدع 
البصرية، نالت استحس��ان احلاضرين 

من ناشطني ومثقفني وإذاعيني .

واشنطن - ايهاب عامر:
قام عدد من العلماء في كندا بإجراء 
ع��دة جت��ارب عل��ى الفئ��ران، تخ��ص 
امكاني��ة محو الذاكرة الس��يئة من 
الدم��اغ، وق��د اس��تطاع العلماء من 
القي��ام بتنش��يط ،وم��ن ث��م مح��و 

الذاكرة السيئة لديها.
التجرب��ة تتعلق بإنت��اج بروتني معني 
وبنحو كبي��ر في الدماغ، مما يؤدي الى 
اث��ارة اخلايا العصبية املس��ؤولة عن 
جانب الذكريات الس��يئة في الدماغ، 
ويش��ير العلماء الى الفوائد املترتبة 
عل��ى ه��ذه العملي��ة وعلى راس��ها 
الذكريات الس��يئة، والت��ي تؤدي الى 
ح��دوث صدمة نفس��ية للجنود في 
اثناء احلروب التي يخوضونها، اضافة 
ال��ى تذلي��ل صعوب��ة التكي��ف مع 

مدمني اخملدرات.
يذك��ر ان تل��ك التجرب��ة وغيرها من 
التج��ارب العلمية، كان��ت تعد ضربا 
من ضروب املس��تحيل ف��ي وقت ما، 
وتناوله��ا كتاب الدرام��ا التلفزيونية 
ف��ي  االميركي��ة  والس��ينمائية 
اعمالهم، لكن تبني انها كانت حافزا 
للعلم��اء لبحث امكاني��ة حتقيقها 
عل��ى ارض الواقع، ومنه��ا على وجه 

التحديد فيلم "إشراق أبدية 
لعق��ل نظي��ف" ال��ذي تناول 

موضوع محو الذاكرة السيئة، 
وكان م��ن بطول��ة جي��م كاري 

وكيت وينس��ليت، وع��د الفيلم 
ف��ي حينه��ا م��ن فئ��ة "اخلي��ال 

الرومنسي".
 لك��ن العلم��اء ال��ى ه��ذا احل��ني 

يش��ككون ف��ي ان له��ذا االمر 
التعقي��دات  عاق��ة ببع��ض 

االخاقي��ة، اذ انه��ا ميكن ان 
تس��هم في تكرار اخلطأ 

الذي مت نس��يانه فيما 
بع��د، ويقض��ي على 
التعل��م م��ن  مب��دأ 

التي  املاض��ي،  اخطاء 
اح��دى  تك��ون  ق��د 
الذكري��ات الس��يئة 
يبح���ث  الت�����ي 
ع���ن  صاحبه���ا 
إللغائها  وس��يلة 
من  ذاكرت��ه،  من 
يفق��ه  ان  دون 

اثارها السلبية 
علي��ه 

مستقبا.

البيت الثقافي البابلي يقيم 
حفاًل تكريميًا لإلذاعات البابلية

عمليـة محـو الذكريـات 
السيئـة تتأرجـح بيـن 

اإليجابيـة والسلبيـة
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