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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة ق��وات  فرق��ة الرد 
الس��ريع، يوم ام��س الثالث��اء ،عن 
داع��ش  م��ن  عنص��راً   90 مقت��ل 
وتدمي��ر 9 عج��الت مفخخة خالل 
عملي��ة حترير منطقة البوس��يف 
القطع��ات  اس��تمرار  مؤك��ًدا   ،
األمني��ة بتقدمها نحو معس��كر 
الغزالني واملطار القتحامهما خالل 
الس��اعات القليل��ة املقبلة ، فيما 
العمليات املش��تركة  اكدت قيادة 
ان العملي��ات اجلاري��ة ف��ي اجلانب 
األمين للموصل تس��ير على وفق ما 
خطط لها وبناء على إستراتيجية 

وسقف زمني محدد . 
وقال قائد فرقة الرد الس��ريع اللواء 
ثامر محمد ان "القوات متكنت من 
قت��ل 90 عنصراً م��ن داعش خالل 
بالكامل"،  البوسيف  عملية حترير 
مؤك��داً إن "9 عج��الت مفخخ��ة 
وشفلني مدرعني مت تدميرها إضافة 
إلى االستيالء على أعداد كبيرة من 

االعتدة واألسلحة". 
وأض��اف محمد ف��ي حديث خاص 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان  لصحيف��ة 
"الق��وات مس��تمرة ف��ي عملي��ة 

التق��دم نح��و معس��كر الغزالني 
ومطار املدينة إلى حني اقتحامهما 
وحتريرهما بالكامل"، مشيرًا الى ان 
"داعش يستعمل أسلحته املعتادة 
كالعج��الت املفخخ��ة والطائرات 

املسيرة والهاونات املتوسطة". 
م��ن جانبه أك��د املتحدث باس��م 
قيادة العمليات املشتركة العميد 
يحي��ى رس��ول ، أمس الثالث��اء ، ان 
العملي��ات اجلارية في اجلانب االمين 
للموص��ل تس��ير عل��ى وف��ق م��ا 
خطط لها وبناء على استراتيجية 

وسقف زمني محدد . 
‘‘الصباح  وقال رس��ول لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ ان��ه منذ انطالق العمليات 
الي��وم األول  وبانتهاء  العس��كرية 
لتحرير الس��احل األمي��ن للموصل 
حص��ل تق��دم كبي��ر للقطع��ات 
العدي��د  حتري��ر  ومت  العس��كرية 
املهم��ة  واملناط��ق  الق��رى  م��ن 
والس��يطرة على محط��ة كهرباء 
العدو خس��ائر  وتكبي��د  اللزاك��ة 
كبي��رة باألرواح واملعدات وباش��رت 
القطعات باجتاه البوسيف ومت حترير 

املنطقة بالكامل ".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحرر منطقة البوسيف 
غرب الموصل وتقتل 90 عنصرًا من داعش

باتت على مشارف معسكر الغزالني ومطار المدينة

القوات املشتركة غربي املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر محلي في محافظة 
نين��وى، ام��س الثالث��اء، بحدوث 
لالتص��االت  مفاج��ئ  انقط��اع 
الالسلكية لدى تنظيم" "داعش 

في اغلب احياء غربي املوصل. 
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "انقطاعاً مفاجئاً في اتصاالت 
الالس��لكية لدى تنظيم داعش 

برز في اغلب احياء غرب املوصل 
بعد العاش��رة من صب��اح امس 

على وفق املعلومات املتوفرة".
ورجح املصدر ، أن "يكون انقطاع 
االتصاالت مرتبط��اً بالتفجيرات 
العنيف��ة الت��ي ضرب��ت مط��ار 
املوصل والتي فيها إحدى مراكز 
لتنظي��م  التابع��ة  االتص��االت 
داع��ش"، الفت��اً إل��ى أن "مف��ارز 

داعش في حالة إرباك واضحة". 
وأفاد مصدر محلي في محافظة 
نينوى، ، بأن مس��ؤول أمن مطار 
املوصل في تنظيم "داعش" قتل 
م��ع اثنني م��ن مرافقيه بقصف 

جوي.
وفي س��ياق آخ��ر أعلن��ت خلية 
اكتم��ال  احلرب��ي، ع��ن  االع��الم 
الصفح��ة االول��ى م��ن املرحلة 

ي��ا  قادم��ون  لعملي��ة  الثالث��ة 
نينوى.

وقالت اخللي��ة في اطلعت عليه 
"ق��وات  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الش��رطة االحتادية والرد السريع 
والفرق��ة املدرعة التاس��عة مع 
وفرق��ة العب��اس القتالي��ة ق��د 
بالصفح��ة  اهدافه��ا  اكمل��ت 
الثالث��ه  املرحل��ة  م��ن  االول��ى 

لعملية قادمون يانينوى".
م��ن جه��ة اخ��رى أف��اد مصدر 
محلي في محافظة نينوى،امس 
الثالث��اء ، بأن انفج��ارات عنيفة 
س��مع صداه��ا داخل معس��كر 
الغزالن��ي غرب��ي املوص��ل، فيما 
ش��وهدت س��يارات حمل تنقل 
عشرات اجلثث ملسلحي تنظيم 

"داعش" تخرج من املعسكر.

وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "انفجارات عنيفة جداً وقعت 
ام��س، ف��ي معس��كر الغزالني، 
غرب��ي املوص��ل، س��مع صداها 
بوض��وح ف��ي املناطق اجمل��اورة"، 
الفتاً إلى انه "لم يعرف أس��باب 
االنفجارات سواء قصف جوي او 

مدفعي".
تتمة ص3

انقطاع مفاجئ التصاالت "داعش" الالسكلية في أغلب أحياء غربي الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي في بغداد مع وزير النفط 
االيراني بيجن زنكنة التعاون بني 
البلدين في مجال النفط والغاز 

والكهرباء.
وذك��ر بي��ان حكوم��ي اطلع��ت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، انه مت 
بحث تذليل العقبات التي تقف 
عائقاً امام توس��يع افاق التعاون 
املش��ترك حيث مت تق��دمي العديد 

من املقترحات بهذا اخلصوص.

وكان��ت وزارة النف��ط العراقي��ة 
اعلن��ت توقيع مذكرة تفاهم مع 
نظيرتها اإليرانية لدراسة تصدير 
األراض��ي  عب��ر  كرك��وك  نف��ط 

اإليرانية.
وتضمنت املذكرة تش��كيل جلنة 
لدراسة امكانية مد انبوب لنقل 
النفط اخل��ام العراقي من حقول 
كركوك عب��ر االراض��ي االيرانية 
النف��ط  نق��ل  لدراس��ة  وجلن��ة 

العراقي من البصرة الى عبادان.
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العراق يبحث مع إيران توسيع
آفاق التعاون في مجال الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
جمللس الش��يوخ االميرك��ي روبرت 
كورك��ر خالل لقائه رئيس حكومة 
نيجيرف��ان  كردس��تان  اقلي��م 
البارزاني، ان بالده تدعم حل جميع 
املش��كالت العالق��ة ب��ني بغ��داد 
واربيل، فيما اكد البارزاني استعداد 
االقليم حل��ل هذه املش��كالت عن 

طريق احلوار والتفاهم.
وقال��ت حكومة اقليم كردس��تان 
في بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "البارزاني اجتمع  مع 
العالقات  الس��يناتور رئيس جلن��ة 
اخلارجية جمللس الشيوخ االميركي 

روبرت كوركر يرافقه وفد دبلوماسي 
وعسكري"، مبينة ان "الوفد اعرب 
عن س��عادتهم وارتياحه��م لزيارة 
اقليم كردستان واشادوا بشجاعة 
وبسالة قوات البيشمركة وشعب 
كردستان حلماية املناطق احملررة من 
هجمات ارهابي��ي داعش باالضافة 
الى اس��تقبالهم لعدد كبير جدا 
من النازح��ني والالجئني الذين فروا 
من بط��ش االرهاب حيث اكد على 
تقدير اجملتمع الدولي لهذا املوقف 
االنس��اني من االقليم مع التأكيد 
على اس��تمرار الدعم من الواليات 

املتحدة لالقليم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت عق��ود النفط اآلجلة امس 
الثالث��اء بع��د أن أظه��رت بيانات أن 
صنادي��ق التح��وط راهن��ت مببال��غ 
قياس��ية على خامي بحر الشمال 
تخفيض��ات  ق��ادت  إذ  واالميرك��ي 
اإلنتاج في أوبك لتقليص املعروض.

خل��ام  اآلجل��ة  العق��ود  وارتفع��ت 
القياس العاملي مزيج برنت 50 سنتاً 
إل��ى 56.58 دوالراً للبرمي��ل بحلول 

الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.
وزاد خام غرب تكس��اس الوس��يط 
 53.90 إل��ى  س��نتاً   50 االميرك��ي 
دوالراً للبرمي��ل بعدم��ا زاد نحو 0.5 
باملئة في جلسة قصيرة يوم االثنني 

مبناس��بة عطلة عامة في الواليات 
املتحدة.

ويحتف��ظ املس��تثمرون اآلن بعقود 
اخل��ام اآلجلة وخي��ارات أكثر من أي 
وق��ت مضى بعدما تعه��دت الدول 
البل��دان  منظم��ة  ف��ي  األعض��اء 
الع��ام  )أوب��ك(  للبت��رول  املص��درة 

املاضي بتقليص اإلنتاج.
بورص��ة  م��ن  بيان��ات  وأظه��رت 
أن  االثن��ني  ي��وم  انتركونتننت��ال 
مراهناتهم على  املضارب��ني ع��ززوا 
صعود أس��عار خام القياس العاملي 
مزيج برنت إلى مستوى قياسي مع 
الرئيس��ني  واملصدرين  أوبك  خفض 

اإلنتاج.

واشنطن تدعم حل جميع المشكالت 
العالقة بين بغداد وأربيل

ارتفاع أسعار النفط بفضل 
تخفيضات أوبك وتقلص المعروض

"داعش" يهدم منازل مواطنين
رفضوا القتال معه بأيمن الموصل

"داعش" يحشر عائالت مقاتليه
بمنازل مكتظة بأيمن الموصل 23

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال تقرير ملعهد واشنطن لسياسة 
الش��رق األدنى إن أهمي��ة املصالح 
الكبيرة بني الواليات املتحدة والعراق 
أعظم من أن تتم اخملاطرة بفشلها.

صاح��ب  نايت��س،  ماي��كل  ومه��د 
التقري��ر لنصائح��ه بالتط��رق إلى 
دونالد  االميرك��ي  الرئي��س  تصريح 
ترامب ف��ي والذي ك��رر فيه مقوله 
رددها مراراً "بأن الواليات املتحدة رمبا 
كانت لتعوض تكاليف حرب العراق 
لو اس��تولت على النف��ط العراقي 

بطريقة أو بأخرى".
وع��رج الكاتب أيضا في مس��تهل 
تقري��ره الذي حمل عن��وان "مذكرة 
لترام��ب: الع��راق بعي��د كل البعد 
عن الفش��ل" عل��ى توقي��ع ترامب 
بعد س��تة أيام من تصريحه اآلنف 
أم��راً تنفيذي��اً حظ��ر مبوجبه دخول 
الواليات  إل��ى  العراقيني  املواطن��ني 
املتحدة مل��دة 90 يوما، مب��ا في ذلك 
م��ن  وغيره��م  املترجم��ني  "آالف 
العراقيني الذي��ن خاطروا بحياتهم 

ف��ي )القت��ال( إل��ى جان��ب اجلن��ود 
االميركيني في العراق".

مع��رض  ف��ي  التقري��ر،  وحت��دث 
اس��تعراضه ألهمية ب��الد الرافدين 

للواليات املتح��دة، إلى أن هذا البلد 
"يح��وي الي��وم راب��ع أكب��ر كثافة 

األوس��ط.  الش��رق  ف��ي  س��كانية 
فإذا س��ئمت من معان��اة 23 مليون 
مواطن في سوريا، أو إذا كنت تقلق 
حيال تدفق النازحني ومن املالذ اآلمن 
لإلرهابي��ني داخل الب��الد، فحاول أن 
تتخيل كم س��يكون الوضع أس��وأ 
بكثي��ر لو أضي��ف 36 مليون عراقي 

إلى املعادلة!".
وس��جل الباحث االميركي أيضاً أن 
العراق يض��م "خامس أكبر مخزون 
نفطي في العالم، فتخيل لو وقعت 
هذه الث��روة في أيدي نظام مناهض 
للغرب". وأس��دت املذكرة املفتوحة 
النص��ح للرئي��س االميركي اجلديد، 
حاثة إي��اه على ضرورة "أن يفهم أن 
الش��راكة االميركية -العراقية هي 
ببس��اطة صفقة رائعة، ف��إذا كان 
يبحث عن ش��ريك يدع��م األهداف 
االميركي��ة ولك��ن يتحمل معظم 
التكاليف بنفس��ه، فل��ن يحتاج أن 
يبح��ث عن غي��ر الع��راق على مدى 

العامني املنصرمني".
تتمة ص3

معهد واشنطن ينصح ترامب:
العراق أفضل شريك والعالقات معه صفقة رائعة

بغداد ـ مشرق ريسان: 
تنتظ��ر مجل��س الن��واب جمل��ة 
م��ن مش��اريع القوان��ني املرتق��ب 
تش��ريعها خالل ال��دورة البرملانية 
احلالي��ة، أبرزها قانون��ي انتخابات 
ومجل��س  احملافظ��ات  مجال��س 
النواب، فضالً عن مش��اريع قوانني 
احملكمة االحتادية ومجلس القضاء 
االجتماع��ي  والضم��ان  األعل��ى 

وحماية املعلم.
ويع��ّد ائت��الف املواط��ن -بزعام��ة 

رئي��س التحال��ف الوطن��ي عمار 
احلكي��م- قانون انتخ��اب مجالس 
احملافظات و"تقليص" عدد أعضاء 
تل��ك اجملالس، م��ن أه��م القوانني 
الفترة  الواجب تش��ريعها خ��الل 

املقبلة.
وقال النائ��ب عن ائت��الف املواطن 
ف��رات التميم��ي، ف��ي حديث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "هذا القانون 
)انتخابا مجالس احملافظات( يحتاج 
إلى توافقات سياسية، إضافة إلى 

يتمثل  كونه مطل��ب جماهي��ري 
بتقلي��ص أعداد أعض��اء مجالس 
احملافظات وإلغاء مجالس األقضية 
والنواح��ي، فضالً عن حتديد موعد 
إجراء االنتخابات؛ س��واء بدمجها 
مع االنتخابات البرملانية أو اعتماد 
املوعد الذي ح��دده مجلس الوزراء 

وهو أيلول من هذا العام". 
وفي جانب آخ��ر، يضيف التميمي 
-وه��و رئي��س جلنة املي��اه والزراعة 
"قان��ون  إن  البرملاني��ة-  واأله��وار 

مجل��س القض��اء األعل��ى ميك��ن 
أن يج��د طريق��ه إل��ى التش��ريع 
خ��الل الفصل التش��ريعي اجلديد 
للبرملان"، عازياً السبب إلى "وصول 
القان��ون إل��ى مراح��ل متقدم��ة، 
وكان من املمك��ن التصويت عليه 
قب��ل نهاي��ة الفصل التش��ريعي 
األول، لكن مت تأجيله بسبب بعض 
ف��ي وجهات  احملدودة  االختالف��ات 

النظر".
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بغداد - وعد الشمري:
أبدت ابرز اط��راف التحالف الوطني، 
أمس الثالث��اء، تأييدها ملب��ادرة زعيم 
الص��در  مقت��دى  الص��دري  التي��ار 
البالد  ورس��الته بخص��وص اوض��اع 
ملرحلة ما بعد تنظيم داعش، لكنها 
دعت إلى التأكد من دستورية قسم 
م��ن البن��ود قب��ل املضي به��ا، فيما 
حتدثت ع��ن امكانية دمجه��ا مع ما 
بات يع��رف ب� "التس��وية الوطنية"، 
للخروج مبسودة موحدة إلدارة الدولة 

مستقبالً.
وقال��ت النائب��ة ع��ن ائت��الف دول��ة 
القان��ون نهلة الهبابي ف��ي تصريح 
إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"، إن "مبادرة 
مقتدى الص��در الت��ي طرحها أمس 
االول حملت في طياتها اطراً ايجابية 

عديدة ينبغي االلتفات اليها".
وأضافت الهبابي أن "بعض الفقرات 
يج��ب أن نتع��رف م��دى مطابقتها 
للدس��تور؛ الننا أم��ام مرحلة مهمة 
ينبغ��ي معاجلته��ا وفقاً للس��ياقات 

القانونية خصوصاً في القضايا التي 
ستطرأ على الساحة بعد التخلص 

من تنظيم داعش االرهابي".
وترى أن "الصدر كان يعبر في رسالته 
عن لسان الشارع"، مبينة أن "النواب 
ين��ادون بالكثي��ر مم��ا طرح��ه زعي��م 
التيار الص��دري طوال امل��دة املاضية 
بض��رورة القيام بإصالح��ات لألوضاع 

السياسية واالقتصادية واالمنية".
لك��ن الهبابي تخش��ى ب��أن "تكون 
نتائج ه��ذه املطالب��ات ق��رارات غير 

دس��تورية ومصيره��ا االلغ��اء كم��ا 
حصل مع قرارات اتخذها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي في 2015 جرى نقضها 

كونها ال تتفق مع الدستور".
وال يختلف القيادي في كتلة املواطن 
س��امي اجليزان��ي م��ع الهباب��ي بأن 
"بعض فقرات بيان الصدر حتتاج إلى 
مراجعة دس��تورية ملعرفة قانونيتها 
واملضي بها وتبنيها من بقية الكتل 

السياسية".
تتمة ص3

التحالف الوطني يرهن تأييد مبادرة الصدر بالتأكد من دستورية بنودهامجلس النّواب على موعد مع إقرار عدٍد من مشاريع القوانين "المهمة"

متابعة

تقريـر

دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وكيل وزارة الهجرة واملهجرين، 
املتح��دة  االمم  العطي��ة،  جاس��م 
لدى العراق ال��ى ان تكون خطتها 
في عمليات حترير الس��احل االمين 

ملدينة املوصل أكثر وضوحاً.
ونقل بي��ان لل��وزارة اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ع��ن العطية 
قول��ه "م��ع انطالق عملي��ة حترير 
ساحل املوصل األمين، اذ اننا نتطلع 

ال��ى دور أكب��ر وأكث��ر جدي��ة من 
منظمات االمم املتحدة العاملة في 
البالد إلغاثة واي��واء نازحي اجلانب 
االمي��ن لنين��وى، وذل��ك لصعوب��ة 
احلال��ة االنس��انية وكث��رة معاناة 
املدنيني جراء املمارسات االجرامية 
التي يتعرض لها اهالي املوصل من 

قبل عصابات داعش االجرامية". 
واش��ار العطي��ة ال��ى ان "تأم��ني 
االحتياج��ات الضروري��ة للنازحني 

م��ن أولوي��ات عم��ل ال��وزارة ف��ي 
مع��ارك التحري��ر الس��يما عن��د 
ب��دء قواتن��ا االمني��ة بتحرير أمين 
املوص��ل" واصف��اً عملي��ات اغاثة 
العائالت النازحة بأنها "مسؤولية 

اجلميع".
ودعا "جمي��ع املنظم��ات الدولية 
واحمللي��ة مب��ا فيه��ا االمم املتح��دة 
لتق��دمي ي��د الع��ون للنازح��ني مع 

حفظ عزتهم وكرامتهم".

العراق يستوضح األمم المتحدة حول
خطتها بإغاثة نازحي أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النزاهة،ام��س  هيئ��ة  اعلن��ت 
الثالث��اء، عن اس��ترجاعها قرابة 
ملي��ار دين��ارٍ خلزين��ة الدولة بعد 
صرفها خالف��اً إلجراءات املقاصة 

اإللكترونية. 
وقال��ت الهيئة ف��ي بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "دائرة 
التحقيقات في هيئة النزاهة عن 
متكنها من استرجاع قرابة مليار 

دينارٍ إلى خزين��ة الدولة"، مبينة 
ان "إجراءاتها التحقيقية أفضت 
إلى إع��ادة مبالغ خلزين��ة الدولة 
كانت قد صرَِفت مبوجب املقاصة 
للتعليمات  "خالف��اً  اإللكترون��ة 

املصرفية".
الهيئ��ة أن "حتقيقاتها  واضافت 
اجلزائيت��ني،  القضيت��ني  ف��ي 
اخلاصت��ني بص��رف صك��ني عب��ر 
فرع��ي مص��رف الرافدي��ن، قادت 

الس��ترجاع مبالغهم��ا من خالل 
تس��ديد املُتَّه��م )ع.ل.ك( مبل��َغ 
 731,400 البال��غ  األول  الص��ك 
مليوَن دينارٍ، والصك الثاني البالغ 
129,000 مليوَن دينارٍ". من جهته 
أكد "مص��رف الرافدين تس��ديد 
املتهم )ع.ل.ك( مبالغ الصكني، إذ 
أعلم املصرف هيئ��َة النزاهة من 
خ��الل كتابني رس��مينِي انه قد مت 

تسديدهما بنحو كامٍل".

النزاهة تسترجع نحو مليار دينار صرفت خالفًا للتعليمات

أبرز أطرافه تؤكد إمكانية دمجها مع مشروع "التسوية الوطنية"أبرزها المحكمة االتحادية واالنتخابات المحلية
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ب��ن مؤي��د له��ا ومتحف��ظ على 
موع��د وتوقيت اعالنه��ا، تتضارب 
ل��دى  والتص��ورات  التصريح��ات 
االحزاب والقيادات الكردية، بش��أن 
مسألة االس��تفتاء على استقالل 
اقليم كردستان، والنتائج والتبعات 
الداخلي��ة واخلارجي��ة الت��ي ميكن 
ان تخلفه��ا اذا م��ا مت اتخاذه��ا في 

املستقبل القريب.
فبينم��ا تتحف��ظ اغل��ب الق��وى 
السياس��ية في االقلي��م علمانية 
واسالمية على مسألة االستقالل، 
معلل��ة ذل��ك باالجم��اع االقليمي 
الس��ماح  ع��دم  عل��ى  والدول��ي 
بتقس��يم الع��راق وض��رورة بقائه 
موح��داً ف��ي الوقت الراه��ن، يدفع 
احلزب الدميقراطي بزعامة مسعود 
وقواه  بارزان��ي ش��عب كردس��تان 
السياس��ية، نحو اللجوء الى خيار 
برغ��م  واالس��تقالل  االس��تفتاء 
االجم��اع الدول��ي واحملل��ي على ان 
الوقت م��ازال مبكراً ليخطو الكرد 

نحو االستقالل.
الوالي��ات  تتهمه��ا  الت��ي  اي��ران 
املتح��دة ودول اخلليج بالس��يطرة 
والهيمن��ة على القرار السياس��ي 
تراق��ب ع��ن كث��ب،  الع��راق  ف��ي 
االوضاع والتطورات السياسية في 
اقليم كردس��تان، وهي تس��تعمل 
سياس��ة العصا واجلزرة و تتعامل 
بح��ذر م��ع التصعي��د االعالم��ي 
ال��ذي ميارس��ه احل��زب الدميقراطي 
بالضد من مصاحلها  الكردستاني 
ف��ي الع��راق واالقلي��م عل��ى ح��د 
س��واء، وهي تسعى للحفاظ على 
الطويل��ة م��ع  س��المة حدوده��ا 
اقلي��م كردس��تان ت��ارة بالتهديد 
بالتعام��ل بح��زم مع أي��ة خروقات 
امنية عبر اقليم كردس��تان، وتارة 
اخرى مبد اجلس��ور ومتت��ن العالقة 
مع القوى السياسية املهمة فيما 
يعرف بال��زون االخض��ر أي مناطق 
نفوذ االحتاد الوطني الكردس��تاني 
الرئي��س ج��الل طالباني  بزعام��ة 
وحركة التغيير بزعامة نوش��يروان 
ق��د  كان��ت  حي��ث  مصطف��ى، 

استقبلت قبل ايام وفداً عن االحتاد 
االس��المي في كردس��تان بزعامة 
صالح الدين به��اء الدين امن عام 

احلزب.
ه��ادي عل��ي عض��و وف��د االحت��اد 
االس��المي الذي زار ايران االس��بوع 
املنص��رم كش��ف ف��ي تصريح ان 
ل��م  اذا   « قال��وا له��م  االيراني��ن 
تتحول مسالة استقالل كردستان 
الى تهديد للجمهورية االسالمية 

فاننا سوف نتفهم ذلك«.
واوض��ح عل��ي ان الوف��د بحث مع 
املسؤولن االيرانين الذين التقاهم 
كردس��تان،  اس��تقالل  مس��ألة 
الذين اوض��ح انهم طالبوا االقليم 
مبن��ح اي��ران ضمانات بأن مس��ألة 
االس��تقالل لن تتح��ول الى تهديد 
على اي��ران، عن��د ذاك ميكن تفهم 

االمر.     
واشار هادي علي الى ان املسؤولن 
االحت��اد  وف��د  التقاه��م  الذي��ن 
االس��المي اك��دوا ض��رورة تطبيع 
االوضاع في االقليم وانهاء اخلالفات 

السياسية، مبشاركة جميع القوى 
م��ن دون تهميش او اقص��اء الحد، 
واردف لق��د قل��ت صراح��ة الح��د 
املس��ؤولن االيرانين » اذا لم تلتزم 
بغداد ببنود الدس��تور فانه من حق 
اقليم كردستان اللجوء الى خيارات 
اخرى وحتديداً االس��تقالل« واضاف 
ان االيرانين قالوا في معرض ردهم 
»اذا متت املس��ألة بالتفاهم واحلوار 
مع بغداد فانهم سيتفهمون االمر 
وهم بانتظار تقدمي الضمانات لهم 
بأن اس��تقالل االقليم ل��ن يتحول 

الى تهديد اليران.       
وكان وفد رفيع املستوى من االحتاد 
االسالمي الذي يحسب على محور 
تركيا، نظراً لوالئ��ه حلركة االخوان 
اجلمهوري��ة  زار  ق��د  املس��لمن، 
االس��المية والتقى هناك بكل من 
رئيس البرملان علي الريجاني ورئيس 
مرك��ز االبحاث االس��تراتيجية في 
مجمع تشخيص مصلحة النظام 
على اكبر واليتي، ومسؤولن آخرين 
وبح��ث معهم العالق��ات الثنائية 

والس��بل الكفيلة باحلف��اظ على 
وحدة العراق وسالمة اراضيه.

علي اكبر واليت��ي قال خالل لقائه 
بأمن عام االحتاد االس��المي صالح 
الدين بهاء الدين وفق��اً لبيان، »ان 
واحدة من اه��م الدميقراطيات في 
واملسلمة  العربية  الدول  اوس��اط 
توجد في الع��راق«، مضيفاً »ايران 
تداف��ع عن الع��راق املوح��د«، عادًا 
موضوع تقس��يم العراق الى ثالثة 
اقس��ام س��ني وش��يعي وك��ردي 
يتع��ارض م��ع سياس��ات الع��راق 

حكومة وشعباً.
م��ن جهت��ه ق��ال رئي��س مجلس 
الشورى االس��المي علي الريجاني 
ان دور االك��راد ف��ي الع��راق اجلديد 
واضح ج��داً ويتعن ف��ي ظل هذا 
املن��اخ احلد م��ن اخلالق��ات وصوال 
ال��ى الوفاق، مؤك��داً ان الدفاع عن 
وحدة التراب العراقي رهن بالوحدة 

والتالحم.
ول��دى اس��تقباله امن ع��ام حزب 
االحت��اد االس��المي في كردس��تان 

الع��راق ص��الح الدين به��اء الدين 
الي��وم االربع��اء ق��ال الريجاني ان 
وحدة العراق وامنه الراسخ يحظى 
بأهمي��ة بالنس��بة الين��ا وله��ذا 
السبب سعينا دوماً منذ تشكيل 
احلكومة اجلديدة ف��ي العراق على 
ان يتج��ه الع��راق ص��وب حكومة 
مس��تقرة ودميقراطي��ة وان يجتاز 
ازم��ة »داع��ش« عبر احلف��اظ على 

تالحم املسلمن شيعة وسنة.
وعلي صعيد ذي صلة قال سكرتير 
احل��زب االش��تراكي الكردس��تاني 
عض��و وف��د إقليم كردس��تان في 
مؤمت��ر ميونخ لألم��ن محمد حاج 
محم��ود، ان الوفد الك��ردي ناقش 
مس��ألة االس��تقالل في اللقاءات 
الت��ي ُعق��دت على هام��ش مؤمتر 
األم��ن ف��ي ميونخ مع مس��ؤولي 

أميركا وأملانيا واألمم املتحدة.
ح��اج محم��ود اوض��ح أن بع��ض 
املس��ؤولن كان��وا يؤك��دون ح��ق 
إع��الن  ف��ي  الك��ردي  الش��عب 
استقالله، وبعضهم لم يفصحوا 

ع��ن رأيهم ح��ول املس��ألة، فيما 
آخ��رون يوافق��ون على اس��تقالل 
كردس��تان، منه��م، ج��و ماك��ن 
السناتور األميركي، الذي كان أكثر 
من��ا حماس��اً إلعالن االس��تقالل، 
الفتاً إل��ى أن املس��ألة بقيت رهناً 

بترتيب الوضع الكردي الداخلي.
وأوض��ح ، عض��و وفد الك��ردي في 
مؤمت��ر ميون��خ، أن »وف��د إقلي��م 
مس��عود  برئاس��ة  كوردس��تان 
البارزاني عقد العديد من اللقاءات 
املهم��ة، م��ع نائ��ب رئيس ال��وزراء 
نائب رئيس ال��وزراء الكويتي، ووفد 
من الكونغ��رس األميركي، ورئيس 
ال��وزراء العراق��ي، حي��در العبادي، 
واألمن العام لألمم املتحدة، انتونيو 
غوتيريس، ونائب الرئيس األميركي، 

مايك بينس«
وأش��ار إل��ى أن الوف��د ناق��ش مع 
الوف��ود مس��ائل أخ��رى، كاحل��رب 
ضد داعش، وأم��ن املنطقة، فضالً 
عن املل��ف اإلقتصادي ف��ي العراق 

وكردستان.

مسؤولون إيرانيون: إذا لم يشكل استقالل كردستان 
تهديدًا علينا فنحن مستعدون لتفهمه

الديمقراطي الكردستاني يدفع بهذا االتجاه والقوى األخرى تتحّفظ عليه
د.علي شمخي

ل��م تتبل��ور بع��د اي��ة حل��ول جاه��زة النهاء 
اخلالف��ات السياس��ية ف��ي الع��راق والتع��دو 
التصريح��ات الت��ي تنطل��ق من هن��ا وهناك 
ملمثلي االح��زاب واملكونات في العراق س��وى 
كونه��ا محاوالت لتهدئة االج��واء وهناك من 
يراها رس��ائل لطمأن��ة الرأي الع��ام من اجل 
االنتق��ال ال��ى مرحلة اخ��رى تختل��ف فيها 
الوس��ائل واالهداف ويب��دو ان العراقين باتوا 
يدرك��ون ع��دم مصداقي��ة الكثير م��ن هذه 
التصريح��ات والتطمين��ات النه��م ايقنوا ان  
مايتحدث به هؤالء امام وسائل االعالم شيء 
ومايجري احلديث عنه في الغرف السياس��ية 
املغلقة ش��يء آخر فثمة اتفاقات غير معلنة 
يتم حس��مها في هذه االجتماع��ات من دون 
ان يتم االعالن عنها ام��ام الرأي العام لغايات 
سياس��ية مما افقد الكثير من نقاط االلتقاء 
بن الش��ارع وبن اجملموعات السياس��ية التي 
تتحرك وتأخ��ذ على عاتقه��ا ادارة االزمة في 
العراق ..وعلى وفق ه��ذه الرؤية وفي ظل هذه 
املساحة املشوشة تخرج علينا بن حن وحن 
آخر مش��اريع متعددة تتبناه��ا دول وعواصم 
بغط��اء اقليمي وعلى وف��ق مصالح دولية او 
مذهبية فهناك اليوم م��ن يتحدث عن مؤمتر 
في جنيف لطيف واحد من اطياف الش��عب 
العراق��ي يري��د س��حب البس��اط واس��تباق 
مايج��ري االع��داد له في الداخل منذ ش��هور 
طويلة ونعني به مشروع التسوية الوطنية او 
التاريخية املتبن��ى من قبل التحالف الوطني 
فيما يتحدث آخرون عن رؤية اميركية جديدة 
في املنطقة مع مجيء ترامب الى الس��لطة  
البد م��ن انتظار تبلورها قب��ل احلديث عن اية 
تس��وية جديدة في العراق ووسط هذا القلق 
وهذا التعدد في املش��اريع سيدرك القادة في 
العراق اجال او عاجال ان ابقاء اخليارات مفتوحة 
ال��ى ماالنهاي��ة س��يكلف العراق كثي��رًا من 
التضحيات وسيسهم في هدر الوقت ومتديد 
احلقب الزمنية حلسم الكثير من امللفات وكان 
ميك��ن للفرقاء ان يجتمع��وا على موائد احلوار 
والتحضي��ر ملؤمتر عام وموس��ع يبع��دون فيه 
التأثيرات االقليمية والدولية قدر املس��تطاع 
ويس��تحضرون فيه االس��تحقاقات الوطنية 
بكل صراحة وشفافية من اجل اخلروج بنتائج 
ايجابي��ة تطمئن الش��ارع العراق��ي وتضمن 
حل��وال داخلي��ة س��ريعة تخفف م��ن معاناة 
شرائح مختلفة من الشعب العراقي تتلظى 
كل يوم باالثار الكارثية لالرهاب والفساد  من 
نزوح وتهجير وتفجير وفقر وتهميش وفقدان 
لالمال ف��ي تغيير واق��ع العراق وهك��ذا يبدو 
مشهد التس��وية في العراق مشهداً مبعثراً 
تتقاذف��ه مصالح الداخل واخل��ارج من دون أي 
حتضي��ر او حتديد الهم املش��كالت التي يجب 
تضمينه��ا ب��ارادات وطني��ة ال ارادات خارجية 
تري��د خل��ط االوراق والع��ودة ال��ى املربع االول 
ومص��ادرة التضحي��ات ومن��ح الفرص��ة من 
جديد للمجرمن والقتلة في تقرير مستقبل 

العراق.

مشاريع التسوية!

تقـرير

ترجمة: سناء علي*
ف��ي تقرير نش��رته الصحفي��ة » كاثي 
بولو » نشر على املوقع اشارت فيه الى 
ان »  خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي 
وف��وز دونال��د ترام��ب رئيس��اً للواليات 
املتحدة لم تكن احداثاً بسيطة ستمر 
م��ر الك��رام عل��ى دول االحت��اد االوروبي 
برمته��ا، فاحل��رب املقبلة ب��ن الواليات 
املتحدة واالحتاد االوروبي حرب اقتصادية 
دالئلها السرية والعلنية االزمات املالية 
التي متر بها جميع بلدان العالم نتيجة 
الهب��وط الكبي��ر ف��ي اس��عار النفط 

وحرب البنوك والعمالت.« 
حيث اش��ارت الى ان » هذه احلرب  بدأت 
بن الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي عن 
طريق دفع غرامات وضرائب من قبل اكبر 
املصانع واملؤسس��ات )ابل ف��ي ايرلندا، 
فولكسفاجن في اميركا، دُيون دويتشه 
بنك »أكبر مصرف أملاني« (، اضافة الى 
إن ساسة أملان وصفوا مطالب واشنطن 
م��ن مصرف »دويتش��ه بنك« وش��ركة 
صناعة السيارات »فولكس فاغن« بأنها 
حرب اقتصادية، فيما قال بيتر رامس��ور 
رئي��س اللجنة االقتصادي��ة في البرملان 
األملان��ي إن اخلطوة الت��ي اتخذتها وزارة 
العدل االميركية ضد »دويتش��ه بنك« 
ف��ي مطالبته بضرورة تس��ديده غرامة 
مالية تصل إلى 14 مليار دوالر، لتسوية 
دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة 

بالرهن العقاري عن طريق التضليل لها 
خصائ��ص احل��رب االقتصادي��ة، مؤكداً 
أن واش��نطن لديه��ا »تقلي��د طوي��ل« 
لالستفادة من كل فرصة متاحة خلوض 
حرب جتارية، وخاصة إذا كانت تصب في 
صاحلها، وأن املزاعم ضد »دويتشه بنك« 

دليل على ذلك.« 
كما بينت ان » ما يجعل االمور تس��ير 
بتوتر بن االحتاد االوروبي الس��يما املانيا 
والوالي��ات املتح��دة ه��و م��ا ش��هدته 
االس��واق في نهاي��ة 2016 من حتركات 
حيث ان قوة الدوالر اس��تمرت باالرتفاع 
م��ا ادى ال��ى تراجع العمالت الرئيس��ة 
ف��ي االس��واق، وخ��روج بريطاني��ا ادى 
ال��ى تراجع ق��وة اجلني��ه االس��ترليني 
وبالتالي إنخفاض قوة العملة املوحدة 
الي��ورو االملان��ي امام ال��دوالر االميركي 
الس��ببان الرئيس��ان في اغلب احلروب 

االقتصادية.« 
اما املعطيات الدولية فقد اشارت بولو 
ال��ى انها »  تغيرت بنحو كبير ولم يعد 
الصراع عسكرياً بقدر ما هو اقتصاديا، 
فالصراع اصبح مفتوحاً بن الشركات 
وبن الي��ورو والدوالر وبن ش��ركات بيع 
األس��لحة، وقد يصل ه��ذا الصراع الى 
حد احلرب اخلفية التي تس��تعمل فيها 
جميع الوسائل، فالسياسات احلمائية 
الت��ي ب��دأ يتخذه��ا االحت��اد االوروب��ي 
وتصريحات ترام��ب الرنانة بعدم صرف 
اموال الواليات املتح��دة لتوفير حماية 
للبل��دان، واالهتم��ام باقتص��اد اميركا 

وسعيه الى ارجاعها دولة اقتصادية ال 
تضاهيها أي دولة، امر البد له من خلق 
صراع��ات وتناقض��ات بن املاني��ا التي 
حتاول جعل الي��ورو العملة االقوى وبن 
ترامب الرجل االقتصادي الذي اقسم ان 
يجعل اقتصاد اميركا بافضل حاالته.« 
واكدت بولو الى ان » املانيا التي حاولت 

خلق عالقات جتاري��ة جيدة مع الواليات 
املتحدة في عه��د االدارة القدمية كيف 
س��تتعامل م��ع الرئيس ترام��ب الذي 
يقول »لنجعل اميركا قوية من جديد« 
في وق��ت كانت السياس��ة االميركية 

تقوم دائماً على النظر باجتاه أوروبا؟.« 
وحول هذه التساؤالت تتلخص االجابة 

وفق��اً للكاتب��ة بولو  » بأن ه��ذه الدول 
وفي ظل تصاعد وتيرة الصراع بش��تى 
اشكاله ستسعى الى اكتساب املزيد 
م��ن مناطق النف��وذ السياس��ي وغزو 
األس��واق وتأم��ن التج��ارة، فبريطانيا 
العديدة واالستراتيجية  لديها اخلطط 
الداخلي��ة  مصاحله��ا  تؤم��ن  الت��ي 

واخلارجية، ورمبا ادارتها فكرت ملياً قبل 
اخل��روج من االحت��اد االوروبي في رس��م 
سياستها س��واء بالتحالفات اجلديدة، 
للوالي��ات  يك��ون  ان  بالبعي��د  ولي��س 
املتح��دة دور في خ��روج بريطانيا بغية 
اع��الن احل��رب االقتصادية ض��د االحتاد 
االوروبي ولن تصيب بريطانيا حليفتها 

الكبيرة بشئ من اذى حربها.« 
اما عن السياس��ة الغامض��ة لترامب 
بول��و »  عل��ى االحت��اد  فق��د اش��ارت 
االوروب��ي او باألح��رى عل��ى املانيا فهم 
ما يري��د كونه الرجل االكثر معرفة من 
االملان باالقتص��اد والعمالت والضرائب 
والشركات واالتفاقات التجارية، السيما 
وان س��وق الدوالر ما زال يأخذ باالرتفاع، 
والدول املص��درة للنفط أوب��ك اعلنت 
في نهاية 2016 عن خفض االنتاج ألول 
مرة منذ 8 أعوام، ودفعت باألسعار إلى 
االرتفاع في األس��واق الدولية بنسبة 8 

في املئة.«
كم��ا بينت ان��ه »  يجب عل��ى املانيا ان 
متد جس��ور التواصل وتنتهج سياسة 
حتاكي ما يبغيه الرئيس ترامب فهو رجل 
الصفقات، اذ ان السياسة االقتصادية 
الت��ي  املنتخ��ب  االميرك��ي  للرئي��س 
أطلقها في أثناء حملته االنتخابية، قد 
تش��كل تهديداً على التجارة اخلارجية 
األملانية بحس��ب خبراء ف��ي االقتصاد 
تصريح��ات  وان  اخلارجي��ة،  والتج��ارة 
ترامب املتعلقة بإلغاء اتفاقية التجارة 
احلرة عب��ر احمليط اله��ادئ تعني فقدان 

األملان نحو ملي��ون فرصة عمل، اضافة 
الى ان كارس��تن بريزينس��كي، اخلبير 
االقتص��ادي األملاني ف��ي مجموعة »إي 
إن جي« املالية الهولندية لم يستبعد 
تلق��ي االقتصاد األملاني ضربة بس��بب 

سياسات ترامب.« 
ف��ي النهاية اوضحت ان » ترامب ما زال 
في ط��ور التصريحات واالحت��اد االوروبي 
الس��يما املانيا في ط��ور التوجس، وفي 
حال طبقت التصريح��ات »الترامبية« 
واصبح��ت ق��رارات اميركية ف��ان ذلك 
سيخلق مش��كالت مالية للمصدرين 
األمل��ان، وه��ذا م��ا اك��ده البروفس��ور 
االقتص��ادي ف��ي مدرس��ة فرانكفورت 
ل��إدارة والتموي��ل غريغ��وري فيلكوف 
الذي بن أن أساس العالقات االقتصادية 
بن واشنطن وبرلن قائمة على التبادل 
التج��اري واالس��تثمار، والضرر في حال 
حدوث��ه س��يلحق بالطرف��ن، ومن هنا 
س��تبدأ حرب االقتصاد املفتوحة، ومن 
ميتل��ك االكثر م��ن االموال والش��ركات 
وغيرها س��يكون االعظم من بن تلك 
الدول، ام��ا الركون الى اتباع اس��اليب 
السياس��ة احلمائي��ة فتعن��ي االنعزال 
وترك العوملة، الساحة مفتوحة واحلرب 
س��جال وم��ن س��جاالتها ان امي��ركا 
ستتبع السياس��ة احلمائية مع االحتاد 
االوروبي، وعلى املانيا اتخاذ التدابير قبل 

فوات االوان.« 

* عن موقع الفورين بوليسي

بعد تصعيد مطالب واشنطن من مؤسسات ومصانع أوروبية

الحرب الخفية بين أميركا وألمانيا وما يكتنفها من أسرار

تتحفظ اغلب القوى 
السياسية في االقليم 
علمانية واسالمية على 
مسألة االستقالل، 
معللة ذلك باالجماع 
االقليمي والدولي على 
عدم السماح بتقسيم 
العراق وضرورة بقائه 
موحدًا في الوقت 
الراهن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در امني ف��ي محافظة 
نينوى،ام��س الثالث��اء، ب��أن تنظيم 
»داعش« ق��ام بتهدمي من��ازل تعود 
ملواطن��ن رفضوا القت��ال معه في 

الساحل االمين من مدينة املوصل.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 
إن »مدينة املوصل ش��هدت، امس 

الش��باب  م��ن  ه��روب مجموع��ة 
أجبرتهم عصابات  الذي��ن  املدنين 
داع��ش اإلرهابي��ة عل��ى االلتح��اق 
مبع��ارك اجلانب األمين ض��د القوات 

األمنية«.
واضاف املصدر ، أن »عصابات داعش 
اإلرهابية قامت بهدم خمسة منازل 
تعود إل��ى تل��ك ه��ؤالء الهاربن«، 

مش��يرا ال��ى ان��ه »ق��ام باحتجاز 
معه��م  والتحقي��ق  عوائله��م 

بخصوص أبنائهم الهاربن«.
وتابع املص��در، أن »ه��ذه اإلجراءات 
بع��د خس��ارتهم ألغل��ب  ج��اءت 
املناطق التي كانت حتت سيطرتهم 
اجلان��ب  املوص��ل وخصوص��اً  ف��ي 

األيسر للمدينة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت روسيا موقفها الداعم للعراق 

في حربه ضد اإلرهاب.
وذكر بيان ملكتب رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي اطلعت عليه »الصباح 
اجلدي��د« ان« العب��ادي اس��تقبل في 
مكتب��ه اليوم االثنن املبعوث اخلاص 
للرئيس الروسي وكيل وزارة اخلارجية 

الروس��ية ميخائيل بغدانوف والوفد 
املرافق له«. 

وأض��اف » وجرى خ��الل اللقاء بحث 
التع��اون الثنائ��ي ب��ن البلدي��ن في 
والعس��كرية  االمني��ة  اجمل��االت 
الى  اضافة  والتجاري��ة  واالقتصادية 
احلرب على عصابات داعش االرهابية 
االمي��ن  الس��احل  حتري��ر  ومعرك��ة 

واالوضاع في املنطقة«.
واشار العبادي الى«حرص العراق على 
عالقاته مع روس��يا خلدمة مصلحة 
الش��عبن«، مبينا ان » احل��رب التي 
يخوضها العراق ضد االرهاب وصلت 
ملراحله��ا النهائي��ة ، ول��و لم يتصد 
ابن��اء الع��راق للعصاب��ات االرهابية 

لتمدد الى دول املنطقة«.

»داعش« يهدم منازل مواطنين رفضوا 
القتال معه بأيمن الموصل

روسيا تؤكد موقفها الداعم 
للعراق في حربه ضد اإلرهاب
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بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س ، الثالث��اء، بأن أربعة أش��خاص 
أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمالي 

بغداد.
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة انفجرت 
في احلي الصناعي ف��ي قضاء التاجي 
ش��مالي بغداد، ما أس��فر ع��ن إصابة 

أربعة أشخاص بجروح".

ديالى – ضربة جوية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس الثالثاء، بأن "رئيس ش��ورى 
داعش" في حوض حمرين قتل بضربة 

جوية شمال شرقي ب عقوبة.
وقال املصدر  إن "رئيس مجلس شورى 
تنظي��م داع��ش ف��ي ح��وض حمرين 
)75كم ش��مال شرق بعقوبة( قتل مع 

أحد مرافقيه بقصف جوي اس��تهدف 
مضاف��ة ف��ي عمق حمري��ن من جهة 

منطقة نارين".

كركوك – طائرة مسيرة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس الثالثاء عن مقتل قيادي 
"بارز" ف��ي تنظيم "داع��ش" بقصف 

لطائرة مسيرة جنوبي احملافظة.
وقال املصدر إن "طائرة مس��يرة قامت، 
مس��اء ي��وم االثن��ن ، بقص��ف موقع 
يض��م القيادي ف��ي تنظيم داعش مال 
صمد في قرية تل العيد بقضاء داقوق، 
)٤٥ كم جنوبي كركوك(، ما أسفر عن 

مقتله في احلال".

بابل – خطة امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة بابل امس الثالثاء عن سعي 

املديرية لتحقيق اعلى مستويات األمن 
واالستقرار في احملافظة بابل .

فق��د مت عق��د اجتم��اع أمنًي موس��ًع 
ض��ّم جميع م��دراء االجه��زة االمنية 
العامل��ة باحملافظ��ة ملناقش��ة س��بل 
تعزيز التنس��يق والتعاون املش��ترك ، 
اكد فيه عل��ى اهمية دور خلية االزمة 
في بابل لبحث التحديات االمنية التي 
تش��هدها احملافظة وض��رورة ان تتخذ 
اخللي��ة الق��رارات واألوام��ر التي تدعم 

عمل التشكيالت االمنية كافة . 

صالح الدين – عملية امنية 
اكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن 
عماد الزهيري امس الثالثاء، أن القوات 
األمنية قتلت انتحارياً وحتاصر انتحارياً 

آخر جنوبي مدينة تكريت.
وقال اللواء الركن الزهيري  إن "القوات 
األمنية قتل��ت انتحارياً في إحد املنازل 

غير املس��كونة في منطقة الهياكل 
أن  مضيف��ا   ، االس��حاقي  مبنطق��ة 
"القوات األمنية حتاصر انتحارياً ثانياً". 

االنبار – عملية دهم  
اعلن رئيس مجلس قضاء هيت باألنبار 
محمد احملمدي ام��س الثالثاء، عن رفع 
حظ��ر التجوال الش��امل ع��ن مدينة 
هي��ت وناحيت��ي كبيس��ة والبغدادي 

غربي احملافظة.
وق��ال رئيس اجمللس ان "القوات األمنية 
رفعت حظ��ر التج��وال الش��امل عن 
كبيس��ة  وناحيت��ي  هي��ت  مدين��ة 
والبغدادي غربي األنبار بعدما اس��تمر 
لعدة س��اعات".، مضيف��ا ان "القوات 
األمني��ة نف��ذت خ��الل ف��رض احلظ��ر 
عملية امنية وتفتيش لبعض املناطق 

في هيت والناحيتن ". 

النجف – مخلفات حربية 
اف��اد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
امس  واملنش��آت  النج��ف  محافظ��ة 
الثالثاء برفع مخلفات حربية من احدى 

املناطق .
وقال املصدر ان مفارز شرطة مكافحة 
املتفج��رات رفعت مخلفات حربية في 
ناحية القادس��ية منطقة ام الدجيج 
اذ مت رف��ع مخلف��ات قدمي��ة ومت تأم��ن 

املنطقة من دون حادث.
وأض��اف املص��در االمن��ي ان مكافحة 
املتفجرات تقوم يوميا مبسح الساحات 
واألراضي الزراعية والصحرواية وتنظم 
طلع��ات مس��تمرة للتأكد م��ن عدم 

وجود اي مخلفات او اجسام غريبة . 

ذي قار – استطالع جوي
كشف اللواء املهندس حسن سلمان 
داخ��ل الزيدي مدير ش��رطة محافظة 

إج��راء  ع��ن  الثالث��اء  ام��س  ق��ار  ذي 
اس��تطالع جوي مش��ترك م��ع اللواء 
علي إبراهيم دبعون املكصوصي مدير 
عملي��ات الرافدين  للعملي��ة األمنية 
الت��ي انطلق��ت للح��د م��ن النزاعات 

العشائرية.
ميدان��ي  مس��ح  عملي��ات  وأجري��ت 
لتفتي��ش العديد من املن��ازل في قرى 
ش��مال ناحي��ة النص��ر للبح��ث عن 
املطلوب��ن واألس��لحة وذل��ك على اثر 
جتدد نزاع عشائري بن عشيرتن والذي 
تسبب مبقتل ش��خصن اثنن وإصابة 

شخص واحد.

نينوى – قصف جوي
افاد مص��در أمني في محافظة نينوى 
ام��س الثالثاء، بأن مدنين قتال وإصيب 
اثنان آخران بقصف لتنظيم "داعش" 

شمالي مدينة املوصل. 

تابع��ن  "عناص��ر  إن  املص��در   وق��ال 
لتنظيم داعش قام��وا، فجر يوم امس 
بقصف حي البلديات بالساحل األيسر 

شمالي املوصل".

البصرة – انفجار عبوة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الثالثاء بأن منزالً سكنية 
تقع ضمن مركز احملافظة تعرضت الى 
تفجير عبوة صوتية من قبل مجهولن، 
فيما أعلنت مديرية الش��رطة اعتقال 
جنائي��ة  جرائ��م  بارت��كاب  متهم��ن 

مختلفة من ضنمها القتل.
وقال املصدر  إن "داراً س��كنية تقع في 
منطقة حي احلسن تعرضت فجر يوم 
امس ألسباب غير معروفة الى تفجير 
عب��وة صوتية م��ن قب��ل مجهولن"، 
مبين��اً أن "التفجي��ر تس��بب بتض��رر 

سيارتن". 

انفجار عبوة في الحي الصناعية بالتاجي شمالي بغداد * مقتل رئيس شورى داعش بقصف شرقي بعقوبة
الجيش يقتل انتحاريًا ويحاصر آخر جنوبي تكريت * رفع حظر التجوال الشامل عن هيت وكبيسة والبغدادي

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قوات اس��ايش ادارة رابرين ف��ي محافظة 
السليمانية باقليم كردستان، عن مصادرة كمية 
كبيرة م��ن العمل��ة املزيفة تقدر بس��بع واربعن 
مليون وتس��عمائة ال��ف دينار عراق��ي و100 دوالر 

امريكي.
وج��اء في بي��ان الس��ايش رابري��ن اطلع��ت عليه 
"الصباح اجلديد"، ان قواتها وبالتعاون مع قس��م 
التحقيق اعتقلت ش��خصن وف��ق اوامر قضائية 
كان بحوزتهما كمية من االموال املزيفة تبلغ سبع 
واربعن مليونا وتسعمائة الف دينار باالضافة الى 
100 دوالر امريك��ي مع اربع ورق��ات تبييض اموال، 
مضيف��ا ان الش��خصن املذكوري��ن كان لديهما 

ايضا سيارة من نوع )دوج( و3 هواتف نقالة.
واوضح البيان ان املتهمن املعتقلن هما من اهالي 
اربيل واعترفا بانهما جلبا االموال املزورة من تركيا 

وسعيا لتصريفها في حدود املنطقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د قائ��د عمليات االنب��ار، أن عملي��ة اختطاف 
"التج��ار" مت��ت بالصح��راء الرابط��ة ب��ن األنبار 

وكربالء، معتبراً أن مصيرهم مازال مجهوالً.
وق��ال الل��واء الركن محمود الفالح��ي في حديث 
صحفي، إن "التجار مت اختطافهم مع شاحناتهم 
بالصح��راء الرابط��ة ب��ن األنبار وكرب��الء )جنوب 
الرم��ادي("، مؤكداً أن "مصيره��م مجهول حتى 

اآلن".
وأض��اف الفالح��ي، أن "طريقة دخ��ول التجار الى 
األنبار كان من محافظة بابل وبصورة غير رسمية 
دون امل��رور من س��يطرات اجليش لك��ون املنطقة 

خاضعة لسيطرة احلشد الشعبي".
وكان مدير ناحية الرحالية في األنبار مؤيد فرحان 
أعل��ن، في )15 ش��باط 2017(، عن قي��ام تنظيم 
"داعش" باختطاف 16 مدنياً من الناحية، مناشداً 

رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل.

السليمانية تضبط 
كمية كبيرة من 
العملة المزيفة

مصير التجار 
المختطفين في

األنبار مازال مجهواًل

الملف األمني

القّوات املشتركة حترر منطقة 
البوسيف غرب املوصل وتقتل 90 

عنصراً من داعش
مبيناً ان" الهدف من العمليات إنس��اني 
بالدرجة األس��اس قبل أن يكون عسكرياً 
وكذل��ك ته��دف للقض��اء عل��ى عناصر 

داعش املتواجدة هناك. 
وأضاف أن" الس��احل األمي��ن يختلف عن 
األيس��ر بكون��ه مدينة املوص��ل القدمية 
واألحي��اء فيه ش��عبية يض��م نحو 750 
ألف نس��مة واألحياء واألزق��ة فيه تكون 
ضيقة ج��دا حت��ول دون تق��دم العجالت 
واآلليات فيه��ا وتعتم��د الصفحة على 
ق��وات النخبة من ق��وات جهاز مكافحة 
اإلره��اب وق��وات ال��رد الس��ريع التابعة 

للشرطة االحتادية . 
والى ذل��ك أفاد مص��در أمني ف��ي قيادة 
عملي��ات نين��وى ،أم��س الثالث��اء، بهرب 
عناصر تنظيم داع��ش مع عائالتهم من 
غ��رب املوصل إل��ى جه��ة مجهولة بعد 
تق��دم الق��وات األمنية لتحري��ر مناطق 

املدينة. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن"الكثير من عناصر داعش مع عائالتهم 
ف��روا م��ن مناطق ت��ل الرمان والرس��الة 
جنوب غرب املوصل إل��ى جهة مجهولة 
عند تق��دم القوات األمني��ة لتحرير تلك 

املناطق". 
وأض��اف املص��در ال��ذي ل��م يفصح عن 
أس��مه أن "هن��اك أنب��اء ع��ن انهيار في 
اخلطوط الت��ي ش��كلها التنظيم قبيل 
وصول القوات األمنية إلى أطراف املدينة" 
، مش��يراً إل��ى أن "التنظيم أق��ام أنفاقاً 
ق��رب املدين��ة إلعاق��ة تق��دم القطعات 

العسكرية". 
وأفادت الشرطة االحتادية ، أمس الثالثاء، 
بقصف مواقع لعناصر تنظيم "داعش" 

في مطار املوصل، متهيداً القتحامه.
وقال قائد الش��رطة الفريق رائد ش��اكر 
جودت ف��ي بيان تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
"مدفعي��ة  إن  من��ه،  نس��خة  اجلدي��د‘‘ 
الش��رطة االحتادية قصفت مواقع تابعة 
لعناصر التنظيم في مطار املوصل وحي 

الطيران متهيًدا القتحامهما" ، مضيفاً ان 
"القوات تواصل قصفها ملواقع العدو". 

متكنت ق��وات الش��رطة االحتادية ، أمس 
الثالثاء ، من تفجي��ر 7 عجالت مفخخة 
قبل اس��تهدافها القطعات األمنية في 
القرى احمل��ررة مع اعتقال العش��رات من 
عناص��ر داعش م��ن بينه��م قياديون لم 
يتمكن��وا م��ن الف��رار ، بحس��ب مصدر 

امني. 
وقالت خلية اإلع��الم احلربي في بيان لها 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان ” 
ق��وات الش��رطة االحتادية الت��ي تخوض 
اش��تباكات ف��ي احمل��ور اجلنوب��ي متكنت 
م��ن تفجير عجلت��ن مفخخت��ن كانتا 
تتحركان الس��تهداف القطعات االمنية 
في قرية )تل كيصوم( جنوب غرب املوصل 

خالل عمليات الدهم والتفتيش”. 
وأضاف البيان ان " القوات االمنية متكنت 
ايًض��ا م��ن تفجير )5( عج��الت مفخخة 
ايضاً ف��ي ق��رى ) البيضة ، واجلماس��ة ، 
والش��يخ يونس ، وام حم��زة ( التي حررت 
من قبل الشرطة االحتادية خالل عمليات 
الدهم والتفتيش ومتش��يط القرى احملررة 

جنوب املوصل “. 
وتابع ان" قواتنا اعتقلت )34( داعشًيا في 
الق��رى احملررة من بينه��م متزعمون عرب 
وأجان��ب من جنس��يات روس��ية وكندية 
وأملانية لم يتمكنوا من الهرب من القرى 
التي مت حتريرها واقتادتهم القوات االمنية 
ال��ى مقر الش��رطة االحتادي��ة للتحقيق 

معهم “. 
وأش��ار إلى ان " قوات الش��رطة االحتادية 
تخوض اشتباكات عنيفة وقتلت نحو 18 
داعشيا من بينهم انتحاريون في الضفة 
اجلنوبية ” مبين��اً ان القوات األمنية على 
بعد نحو 3 كم من مطار املوصل الذي ما 
زال يخضع لسيطرة العناصر اإلجرامية 

من احملور اجلنوبي . 
وكش��فت قيادة طيران اجليش العراقي , 
أمس الثالث��اء , عن اس��تعماله صواريخ 
موجهة بالليزر في معركة حترير الساحل 
األمين من املوصل, مشيرا إلى أن أول دفعة 
من تلك الصواريخ وصلت قبل عدة أيام. 

وقال��ت القي��ادة ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه  صحيفة 
إن “طيران اجليش تس��لم دفعة أولى من 
الصواريخ املوجهة بالليزر ذات التصويب 
عال��ي الدقة قبل أيام من انطالق معركة 
حتري��ر الس��احل األمين ل��دك اوكار داعش 
ومق��رات  قيادت��ه من دون وقوع خس��ائر 

بشرية”. 

انقطاع مفاجئ التصاالت "داعش" 
الالسكلية في أغلب أحياء غربي 

املوصل
أن "س��يارات حم��ل   ، املص��در  وأض��اف 
مسرعة نقلت عش��رات اجلثث ملسلحي 
عق��ب  املعس��كر  داخ��ل  م��ن  داع��ش 
االنفجارات"، مش��يراً إل��ى ان "الفوضى 
تعم املكان وس��ط ن��ار كثيف بن حلظة 

واخرى".
كم��ا أفاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى، بأن مجهول��ن أقدموا على متزيق 
ملصق دعائ��ي كبير لتنظي��م "داعش" 
غرب املوص��ل، مبين��اً أن أولئك اجملهولن 
خالله��ا  م��ن  توع��دوا  عب��ارات  كتب��وا 

مسلحي التنظيم باملوت.
وقال املصدر في حديث صحفي، إن "أكبر 
ملصق دعائي لتنظي��م داعش قرب حي 
االص��الح الزراعي غ��رب املوصل مت متزيقه 
من قب��ل مجهولن م��ع كتاب��ة عبارات 
تتوعد مس��لحي التنظيم باملوت"، الفتاً 
الى أن "متزيق امللص��ق والذي بطول أكثر 
من أربع��ة امت��ار خطوة غير مس��بوقة 
ف��ي مناطق تنتش��ر بها بكثاف��ة مفارز 

داعش".
وأضاف املصدر، أن "داعش توعد الفاعلن 
بعقاب ش��ديد، لكن احلادثة حتمل دالالت 
احلديدي��ة  القبض��ة  بانهي��ار  واضح��ة 
للتنظيم والت��ي كان من خاللها يحكم 
س��يطرته على االحياء واالزقة السكنية 

داخل املوصل".

العراق يبحث مع إيران توسيع
آفاق التعاون في مجال الطاقة

وكذلك نصت املذكرة ايًضا على استمرار 

التع��اون ف��ي مج��ال تزوي��د محط��ات 
الطاقة الكهربائية بالغاز اإليراني، ودعوة 
الش��ركات االيرانية لالستثمار في قطاع 
النفط والغاز واملشاركة في تأهيل البنى 
التحتية للمنش��آت النفطي��ة والغازية 

ومصنع البتروكيمياويات في البصرة.
وأب��دت ايران اس��تعدادها ملن��ح الطلبة 
العراقين زماالت دراسية في التخصصات 

النفطية.

واشنطن تدعم حل جميع املشكالت 
العالقة بني بغداد وأربيل

وبحسب البيان، اشاد كوركر ب�"مستوى 
التع��اون بن قوات البيش��مركة واجليش 
العراق��ي ف��ي معرك��ة حتري��ر املوص��ل 
وضواحيها"، مش��دداً على "ضرورة وجود 
هذا التنس��يق والتعاون في بقية اجملاالت 
االخ��رى وان يكون إلقليم كردس��تان دورًا 
اساس��ياً ف��ي املصاحل��ة العام��ة عل��ى 

مستوى العراق".
واب��دى كوركر، دعم ب��الده ل�"حل جميع 

املشكالت العالقة بن اربيل وبغداد".
م��ن جانب��ه، ق��ال البارزان��ي، إن "الدعم 
قدمتها  الت��ي  واملس��اعدات  االميرك��ي 
الواليات املتحدة والتحالف الدولي بنحو 
عام القليم كردستان كان له تأثيراً كبيرًا 
للقض��اء عل��ى ارهابيي داع��ش وايقاف 

تهديداتهم".

مجلس النّواب على موعد مع إقرار 
عدٍد من مشاريع القوانني "املهمة"

وبحس��ب النائب عن ائتالف املواطن فإن 
هناك قوان��ن مهمة أخرى م��ن املرتقب 
االحتادي��ة،  "احملكم��ة  وه��ي  تش��ريعها 

والنفط والغاز".
أم��ا ائتالف دول��ة القان��ون -بزعامة نائب 
رئي��س اجلمهورية نوري املالكي- فقد دعا 
إلى تشريع قوانن "متس اجلانب اخلدمي" 

للمواطنن، ولها أولوية لدى الشعب.
ويقول النائ��ب عن ائتالف دول��ة القانون 
عب��اس البياتي في حديث م��ع "الصباح 
الفص��ل  يش��هد  أن  "نأم��ل  اجلدي��د": 
التش��ريعي للبرملان تش��ريع قوانن متس 

اجلان��ب اخلدم��ي للمواطن��ن، أكث��ر من 
بع��ض القوان��ن التي ال تتس��بب بضرر 

كبير في حال تأخر تشريعها".
ويوضح البياتي: "ننتظر من هيئة رئاسة 
البرمل��ان إدراج القوانن الت��ي لها أولوية 
لدى الشعب العراقي على جدول أعمال 
اجللسات املقبلة، خصوصا في ظل وجود 
قوانن مهم��ة ال تزال ف��ي أدراج مجلس 
الن��واب، والتي من بينه��ا قانون الضمان 
االجتماع��ي ال��ذي وص��ل م��ن احلكومة 
مؤخراً، والذي يشمل جميع العاملن في 

القطاع اخلاص".
ويكشف النائب عن ائتالف دولة القانون 
-عضو جلنة العالقات اخلارجية البرملانية- 
عن "توجه برملاني إلقرار قانوني انتخابات 
مجل��س الن��واب ومجال��س احملافظ��ات، 
بكونه��ا تعّد من القوانن التي حتتاج إلى 

إعادة النظر".
وعن مش��اريع القوان��ن "اخلالفية" التي 
من املتوقع ترحيلها إلى الدورة البرملانية 
املقبلة، يق��ول البياتي: "بقى أمام انتهاء 
عم��ر ال��دورة البرملانية احلالي��ة نحو عام 
ونص��ف الع��ام، وهن��اك عزم عل��ى مترير 
القوان��ن املهم��ة والتوافق بش��أنها. وال 
ميكن التكه��ن بالقوانن التي س��ترحل 
إلى ال��دورة البرملاني��ة املقبلة". على حد 

قوله. 
 م��ن جانبها، تصّر جلنة التربية والتعليم 
البرملاني��ة على تش��ريع قان��ون "حماية 
املعلم" خ��الل الدورة البرملاني��ة احلالية، 
للح��د من ح��االت االعتداء عل��ى الكادر 

التدريسي.
ويقول عضو اللجنة سيروان عبد اهلل إن 
"جلنة التربي��ة والتعليم البرملانية تعتزم 
تشريع قانون حماية املعلم، بسبب كثرة 
احل��االت الت��ي تش��هدها م��دارس البالد 
بصورة شبه يومية من اعتداء على الكادر 
التدريس��ي"، مضيفاً إن "املعلم اليوم ال 
يستطيع محاس��بة طلبته نتيجة جتاوز 
بعض أولياء األمور وذوي الطلبة عليه في 

حال أقدم على هذا الفعل". 
وأعل��ن عب��د اهلل -وهو نائب ع��ن احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني- ف��ي حديث 

م��ع "الصب��اح اجلدي��د"، ع��زم "اللجنة 
عقد جلس��ات لالس��تماع إل��ى املعنين 
واخلبراء ونقابة املعلمن، من أجل تشريع 

القانون".
يعاد إلى األذهان إن مجلس الوزراء أقر في 
)14 ش��باط 2017(، توصية إل��ى البرملان 
بش��ان اإلسراع في تش��ريع القوانن )14 
قانون��اً( التي أقرته��ا احلكوم��ة احلالية، 
بوصفها من املشروعات املهمة املتعلقة 

بالبرنامج احلكومي.
وذك��ر بيان حكومي حينها، إن املش��اريع 
األول  التعدي��ل  قان��ون  )مش��روع  ه��ي 
لقان��ون العف��و الع��ام رقم )27( س��نة 
2016، ومشروع قانون انتخابات مجالس 
احملافظ��ات واألقضي��ة، ومش��روع قانون 
التعدي��ل الثالث لقان��ون احملافظات غير 
املنظمة بإقليم رقم )21( لس��نة 2008، 
ومش��روع قانون اخلدم��ة املدنية االحتادي، 
ومش��روع قانون اإلدارة املالية، ومش��روع 
ال��وزارات،  بع��ض  وإلغ��اء  دم��ج  قان��ون 
ومشروع قانون الطعن ملصلحة القانون 
في األحكام والق��رارات اخلاصة بامللكية 
العقارية، ومشروع قانون حماية الشهود 
واخلبراء واخملبرين واجملني عليهم، ومشروع 
قانون الضمان الصحي، ومش��روع قانون 
جهاز اخملابرات الوطني العراقي، ومشروع 
قانون احملكمة االحتادية، ومش��روع قانون 
هيئة دع��اوى امللكي��ة، ومش��روع قانون 
جرائم املعلوماتية، ومشروع قانون حرية 

التعبير(.

التحالف الوطني يرهن تأييد مبادرة 
الصدر بالتأكد من دستورية بنودها

واش��اد اجليزان��ي ب��� "االط��ار الع��ام مل��ا 
تناوله الصدر في رس��الته"، الفتاً إلى أن 
"طرح املش��اريع امر في غاي��ة االيجابية 
ش��ريطة أن تكون مضامينه��ا واضحة 

لتطبيقها".
ويجد القيادي في كتلة املواطن "أمكانية 
اخ��ذ بع��ض مق��ررات الصدر املناس��بة 
ووضعها ف��ي وثيقة التس��وية الوطنية 
الت��ي يعم��ل التحال��ف الوطن��ي عل��ى 
تبنيه��ا إلدارة ملف الدولة بعد التخلص 

من تنظيم داعش".
"التحال��ف  أن  إل��ى  اجليزان��ي  ومض��ى 
الوطن��ي يفتح اجملال أم��ام جميع الكتل 
السياس��ية ف��ي تقدمي مبادرات تس��وية 
وحل��ول ومصاحل��ة حقيقي��ة تتف��ق مع 

الدستور والعملية السياسية".
وف��ي هذه االثناء، ش��دد النائب عن كتلة 
ب��در عب��د احلس��ن االزيرج��اوي على أن 
"مبادرة الصدر فيها مصلحة للش��عب 

العراقي ألنها مشروع للتسوية".
ودعا االزيرجاوي إلى "تقدمي مبادرات اخرى 
تعضد رسالة الصدر لكي نخرج مبشروع 

موعد يخدم العراق ومواطنيه".
وحذر من "ابقاء الوضع بش��كله احلالي؛ 
ألننا في هذه احلالة س��نكون على اعتاب 
خطر جديد قد ال يقل خطورة عن تنظيم 

داعش االرهابي".
وأك��د القي��ادي في كتل��ة ب��در "ضرورة 
االفادة من التجارب الس��ابقة واملشاريع 
التي لم تطبق لعدم تكرار االخطاء التي 

اوصلت البالد إلى حافة الهاوية".
املل��ف  "ادارة  أن  إل��ى  االزيرج��اوي  ون��ّوه 
العراق��ي يتطل��ب مب��ادرات وتس��ويات 
حقيقي��ة كتلك التي تبناه��ا الصدر مع 
ابق��اء الباب مفتوحاً لبقي��ة الفرقاء في 
تقدم ما يرونه مناسباً للمصلحة العامة 
لألخذ باملضامن التي تخدم العراق وفقاً 

للسياقات الدستورية".

معهد واشنطن ينصح ترامب:
العراق أفضل شريك والعالقات معه 

صفقة رائعة
وتنب��أ التقري��ر بأن يصبح الع��راق الغني 
"بقي��ادة املعتدل��ن اقتص��اداً قوياً حيث 
ميكن للش��ركات االميركي��ة أن تتنافس 
على فرص متكافئة"، مضيفاً أن شركة 
الهندس��ة االميركي��ة العمالقة )جنرال 
إلكتري��ك( كان��ت قد أعلنت ع��ن توقيع 
صفق��ة بقيمة 1.4 ملي��ار دوالر أميركي 
لتطوير قطاع الكهرب��اء في العراق، إلى 
جانب عدد آخر، من الصفقات الضخمة 
التي تخ��دم الواليات املتحدة في ش��تى 

القطاعات كالدفاع والطاقة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت: 

اقدم تنظيم داعش االرهابي على 
حش��ر عائالت مقاتليه في منازل 
مكتظة بعد اش��تداد اخلناق على 
اجلان��ب االمين م��ن املدين��ة، فيما 
بدأت العش��رات من العائالت في 
بالنزوح نحو  الضواحي اجلنوبي��ة 
احي��اء اكث��ر امن��اً بعم��ق اجلانب 
االمين هرباً من املعارك التي تقترب 

من مناطقهم.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" انه "بع��د تضييق اخلناق 
عل��ى اجلان��ب االمي��ن م��ن مدينة 
املوص��ل، وقي��ام قي��ادات تنظيم 
داعش االرهابي بإخالء العديد من 
عائ��الت عناصرها ف��ي الضواحي 
اخلارجي��ة بات التنظيم يعاني من 
ازمة اسكان عناصره وعائالتهم".

واض��اف "اضطرت قي��ادات العدو 
الى اس��كان كل 3 عائ��الت مبنزل 
واح��د، مع اجب��ار عناص��ره الذين 
عل��ى  باالمي��ن  من��زال  ميتلك��ون 
اس��تضافة عائلتن من املقاتلن، 
م��ع وعود ب��أن يتكف��ل التنظيم 

مبسألة املواد التموينية".
واش��ار املصدر ال��ى ان "مفارز من 
التنظيم، ابلغت عدداً من االهالي 
في االس��تعداد إلس��كان عائالت 
داعشية معهم في حال سقوط 
بع��ض االحي��اء ف��ي الضواح��ي 
اجلنوبي��ة من اجلان��ب االمين، فيما 
يتعذر االهال��ي بان منازلهم اصال 
صغي��رة ومكتظة بالس��كان وال 
ميك��ن اضاف��ة املزي��د م��ن االفراد 

اليها".
وتابع "كما ان غالبية سكان االمين 
يعان��ون م��ن ازمة نق��ص حاد في 
املواد الغذائي��ة، وال ميكن لداعش 
توفيرها لهم، لهذا من املستبعد 

عائ��الت  اس��كان  يس��تطيع  ان 
مقاتليه بن املدنين".

ف��ان  ذات��ه  املص��در  وبحس��ب   
االوامر  املتطرف يطبق  "التنظيم 
نفس��ها مبدينة تلعف��ر )56 كلم 
غ��رب املوص��ل( بع��د ان وصل��ت 
عش��رات العائالت املوالية له من 
مناط��ق مت حتريرها خالل االش��هر 
وحوص��رت  املنصرم��ة،  القليل��ة 

جميعها مبركز تلعفر".
ويش��ار ال��ى ان مئ��ات العائ��الت 
املوالية للتنظيم االرهابي وصلت 
ف��ي اوق��ات متفاوتة ال��ى مدينة 
املوصل وتلعفر، بع��د هربهم من 

ف��ي محافظات  احمل��ررة  املناط��ق 
االنبار وصالح الدين وغيرها، وكان 
وصول العشرات من تلك العائالت 
الى تلعفر على امل الهرب الحقاً 
الى س��وريا، لكن سيطرة القوات 
العراقية املش��تركة على االجزاء 
الغربي��ة م��ن تلعف��ر والتحامها 
بقوات البيشمركة مبحور شرقيي 
س��نجار قطع الطري��ق على تلك 

العائالت الداعشية.
وش��ن داع��ش هجوم��ن كبيرين 
خ��الل االس��بوعن املاضين على 
تل��ك الق��وات املش��تركة بهدف 
اح��داث ثغ��رة لتهري��ب عائ��الت 

مقاتليه، لكن دفع خسائر باهظة 
من دون حتقيق أي نتيجة تذكر.

بوادر النوزوح الداخلي
مع اقتراب هدي��ر املعارك بأطراف 
اجلانب االمي��ن، بدأت بوادر نزوح من 

السكان باجتاه مناطق اكثر امناً.
ورص��د ناش��طون موصليون قيام 
االهالي باس��تغالل اوقات الظالم 
والهدوء النس��بي باالش��تباكات 
واالنتقال من حي املامون )اول حي 
س��كني من جه��ة طري��ق بغداد 
املوص��ل( باجت��اه حي��ي الصح��ة 
واالص��الح الواقعن ش��مالي حي 

املأم��ون واالكث��ر امناً نس��بياً في 
هذه االوقات.

ت��رك  ال��ى  االهال��ي  ويضط��ر 
املستمسكات  وحمل  ممتلكاتهم 
الرس��مية فق��ط والس��كن لدى 
اقرب��اء ومع��ارف لهم ف��ي عمق 
اجلان��ب االمين وس��ط ازم��ة غذاء 

حقيقية.
االمني��ة  الق��وات  اقت��راب  وكان 
م��ن معس��كر الغزالني ق��د ادى 
ال��ى وصول ص��وت االش��تباكات 
ال��ى الضواحي اجلنوبي��ة من امين 

املوصل.
ناشطون موصليون بضرورة  ويرى 

االس��راع بفت��ح ممرات آمن��ة امام 
االهال��ي، الذي��ن تقت��رب منه��م 
اجله��ات  م��ن  القت��ال  خط��وط 
والش��رقية،  واجلنوبي��ة  الغربي��ة 
فيما مينعهم النه��ر من الوصول 
ال��ى الضفة االخ��رى، بع��د قيام 
اخلمسة  اجلس��ور  بتفجير  داعش 

في املدينة.
ويش��ار ال��ى ان مس��احة اجلانب 
االمي��ن اصغ��ر بكثير م��ن اجلانب 
االيس��ر لكنه مكتظ بالس��كان 
بنحو اكبر وس��ط توقعات بوجود 
نح��و 750 الف مواط��ن، مع وجود 

12 حياً سكنياً قدمي الطراز.

بعد تضييق الخناق 
على الجانب األيمن 
من مدينة الموصل، 
وقيام قيادات 
تنظيم داعش 
اإلرهابي بإخالء 
العديد من عائالت 
عناصرها في 
الضواحي الخارجية 
بات التنظيم يعاني 
من أزمة اسكان 
عناصره وعائالتهم

أزقة اجلانب األمين من املوصل

بوادر عمليات نزوح من الضواحي الجنوبية إلى عمق المدينة

داعش يحشر عائالت مقاتليه بمنازل مكتظة بأيمن الموصل
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سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  ذك��رت 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ن ان 
سيش��هدان  املقبل��ن  الش��هرين 
والوالدة  الطفل  افتتاح مستشفى 
ومستشفى الكحالء في محافظة 

ميسان . 
واشارت الوزيرة خالل مؤمتر صحفي 
ف��ي مبن��ى مستش��فى الطف��ل 
والوالدة س��عة 2600 س��رير عقب 
زيارة ميدانية السعي اجلاد والدؤوب 
لل��وزارة ودائرة الصحة في ميس��ان 
املؤسس��ات  ب��اداء  االرتق��اء  ال��ى 
الصحي��ة ف��ي احملافظ��ة ومتكينها 
من تق��دمي خدمات وقائي��ة وطبية 
وعالجي��ة كف��وءة البن��اء احملافظة 

الكرام .
ولفت��ت الوزي��رة ال��ى ان اليوم��ن 
رف��د  سيش��هدان  املقبل��ن 
واملستلزمات  باالجهزة  املستشفى 

لتق��دمي  جاه��زا  ليك��ون  الطبي��ة 
اخلدم��ة الصحية في ه��ذا الصرح 
الصح��ي ال��ذي ميث��ل اجن��ازه نقلة 
فارقة في مستوى اخلدمات الطبية 
االمهات  ال��ى  املقدمة  والعالجي��ة 

واالطفال . 
وبينت الوزيرة ان املستشفى التركي 
س��عة 4922 س��ريرا في ميس��ان قد 
وصل الى نسبة اجناز متقدمة مؤكدة 
عزم احلكومة الى اكماله لينظم الى 
قافلة الصروح الصحية في احملافظة 
لتق��دم خدماتها الصحي��ة الكفوءة 

الى املواطنن. 
وكان��ت الوزيرة قد اس��تهلت زيارتها 
للمستش��فى الذي يتسع ألكثر من 
2600 س��رير بجولة ميدانية تفقدية 
االجن��از  مس��تويات  عل��ى  لالط��الع 
والتجهيز في ص��االت الوالدة وردهات 
االطف��ال اخل��دج وص��االت العمليات 

واخملتبرات واألشعة واجلناح اإلداري.
عل��ى صعيد متص��ل عق��د اجتماع 
موس��ع ضم عضوي مجل��س النواب 

محم��د  ميس��ان  محافظ��ة  ع��ن 
الصيهود وفيص��ل الزبيدي والدكتور 
زام��ل ش��ياع العربي الوكي��ل اإلداري 
احم��د حميد  والصيدالن��ي  لل��وزارة 
مدير الشركة العامة لتسويق األدوية 
واملس��تلزمات الطبية والدكتور فائز 
عب��د الرضا مع��اون مدير ع��ام دائرة 
األمور الفنية في الوزارة احلضور مدير 
صحة ميس��ان الدكتور علي محمود 

العالق .
وجرى خ��الل االجتماع تب��ادل األفكار 
وال��رؤى وجهود الوزارة االرتقاء بالواقع 
الصحي في احملافظة وتذليل املعوقات 
الت��ي تعت��رض األداء وإيج��اد احلل��ول 

الناجحة والعاجلة . 
ال��ى ذل��ك وجه��ت الوزي��رة بتوزي��ع 
االطباء ال��ى مناطق الت��درج الطبي 
ف��ي احملافظ��ات التي يرغب��ون العمل 
فيها في ح��ال قضائهم مدة االقامة 
الدوري��ة ف��ي احملافظات الش��حيحة 

)ميسان، املثنى ( .
جاء ذل��ك خالل االجتم��اع الذي جرى 

عقده في مبنى دائرة صحة ميس��ان 
والتقت في��ه الوزيرة مدي��ر عام دائرة 
ميس��ان الدكتور علي محمود العالق 
ومعاونه الفني ورؤساء اقسام الدائرة 
بحضور مدي��ر عام دائ��رة التخطيط 
والصيدالني  الن��وري  ثام��ر  الدكت��ور 
احم��د حمي��د مدي��ر عام الش��ركة 
العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبية في اطار زي��ارة ميدانية تقوم 
بها الوزيرة عل��ى رأس وفد من الوزارة 
الى محافظة ميس��ان لالطالع على 
الصحي��ة  مؤسس��اتها  اداء  واق��ع 

ومناقشة سبل تطويره .
ويأتي ه��ذا التوجيه حرصا من الوزارة 
احملافظ��ات  مواطن��ي  تلق��ي  عل��ى 
واملثن��ى  ميس��ان  ف��ي  الش��حيحة 
اخلدمات الوقائية والطبية والعالجية 
الكفوءة السيما مع قرب افتتاح عدد 
من املشاريع الصحية فيها وحاجتها 

لتلك املالكات. 

* إعالم الصحة

أّشرت 541 مخالفًة للمطاحن والوكالء والمخابز واألفران 
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متابعة الصباح الجديد:

نفت وزارة التجارة توقيع اي عقد 
لتوري��د احلنط��ة الروماني��ة من 
املركزية  التعاق��دات  خالل جلنة 

حلساب البطاقة التموينية .
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان له��ا 
اطلعت »الصب��اح اجلديد« على 
نسخة منه بأن جلنة التعاقدات 
املركزية ناقش��ت عروضا كثيرة 
مقدم��ة م��ن ش��ركات عاملي��ة 
وف��ق  عل��ى  احلنط��ة  لتوري��د 
الت��ي  والتعليم��ات  الضواب��ط 
تعم��ل بها ال��وزارة وعل��ى وفق 
دعوة رس��مية وجهت عبر اعالن 
رس��مي مت نش��ره ف��ي وس��ائل 
االع��الم فض��ال عن النش��ر في 
موق��ع ال��وزارة الرس��مي وق��د 
احيل��ت العروض الت��ي قدمتها 
الشركات اجملهزة الى جلان فرعية 
بهدف حتليل العطاءات والقبول 

بافضلها.
واوضح��ت الوزارة ف��ي بيانها ان 
جلن��ة التعاقدات لم تس��تكمل 
مناقشة تلك العروض او االتفاق 
على الشركة التي تنفذ العقد 
بس��بب ع��دم وض��وح مالم��ح 
ت��ورد  الت��ي  اجمله��زة  الش��ركة 
كمي��ات احلنطة الت��ي حتتاجها 
الوزارة لتكون خلطة مع احلنطة 

احمللية.
وعبرت الوزارة عن استغرابها من 
تصريح��ات وبيان��ات صدرت من 
البعض حتمل الوزارة مس��ؤولية 
توقي��ع عق��د لتوري��د احلنط��ة 
يحص��ل  ل��م  وه��و  الروماني��ة 
اساس��ا ول��م يح��ظ  مبصادقة 
جلن��ة التعاقدات املركزية وال من 
جل��ان حتليل العط��اءات وتقييم 
الع��روض املقدمة وهو من خيال 
بعض الذين يودون افشال عقود 
الوزارة ومنع الش��ركات العاملية 
من التعامل م��ع العراق نتيجة 
خلق جو من عدم الثقة وضبايبة 

في املواقف .
البع��ض  ان  ال��وزارة  واك��دت 
يحاول اس��تغالل وسائل االعالم 
وهمية  للحدي��ث ع��ن قضاي��ا 
ل��م حتصل اساس��ا والهدف هو 

تضليل ال��راي الع��ام وتوجيهه 
ضد مؤسسات الدولة ، مشيرة 
الى ان جلن��ة التعاقدات املركزية 
ف��ي ال��وزارة تتكون م��ن جهات 
وتخص��ع  وتفتيش��ية  رقابي��ة 
اعماله��ا لرقابة صارمة وتدقيق 
م��ن قبل دي��وان الرقاب��ة املالية 
وهيئات رقابية ومن غير املمكن 
مترير عقود مخالف��ة للضوابط 
والتعليم��ات وال��ذي حص��ل ان 
ملفقة  واخبارا  كاذبة  وش��ايات 
تع��د م��ن قب��ل فاس��دين ل��م 
تتحقق مصاحلهم يتم ايصالها 
ال��ى البعض بهدف التس��قيط 
ومنع ال��وزارة م��ن اداء مهامها 
وتضليل الرأي الع��ام مبعلومات 
غير دقيق��ة او قضاي��ا لم تنته 

االجراءات فيها .
عل��ى صعي��د متص��ل حققت 

وزارة التجارة نسب متقدمة في 
جتهيز مادة الطحن فيما أشرت 
املش��تركة  الرقابي��ة  اللج��ان 
في الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب 541 مخالفة للمطاحن 
وال��وكالء واخملابز واالف��ران خالل 

شهر كانون الثاني املاضي .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة 
املهن��دس ط��ه ياس��ن عب��اس 
ان اللج��ان الرقابية املش��تركة 
الرقابة  املش��كلة من قس��مي 
نف��ذت  النوعي��ة  والس��يطرة 
 94 املاضي��ة  الفت��رة  خ��الل 
زي��ارة للمطاح��ن العامل��ة في 
بغ��داد تخللها س��حب لنماذج 
املنتج  م��ن احلب��وب والطح��ن 
لفحصها مختبريا وقد اسفرت 
 27 رص��د  ع��ن  الزي��ارات  تل��ك 
مخالف��ة نوعية وغي��ر نوعية ، 

فيم��ا نفذت جل��ان رقابة الوكالء 
387 زيارة ل��وكالء الطحن نتج 
عنها تأشير 211 مخالفة فيما 
كان ع��دد مخالفات الناقلن 25 

مخالفة .
وأش��ار املدير العام ال��ى ان جلان 
قام��ت  واالف��ران  اخملاب��ز  رقاب��ة 
بزيارة 590 فرن��ا ومخبزا رصدت 
خالله��ا 303 مخالف��ات ، الفتا 
ال��ى ان جميع اخملالف��ات احيلت 
الى االقس��ام اخملتص��ة لتطبيق 
الشروط اجلزائية بحقها حسب 
بنود عق��د انت��اج الطحن وقد 
الغرامات  بل��غ اجمال��ي مبل��غ 
املفروضة على املطاحن اخملالفة 
خالل شهر كانون الثاني ) 207 ( 
مالي��ن و8 االف و550 دينارا ، اما 
واالف��ران فتم  اخملابز  مخالف��ات 
احالتها الى اللجنة التحقيقية 

اخملتصة لتدقيق اخملالفات واتخاذ 
االجراء املناسب بحقها .

وف��ي الس��ياق ذاته اك��د املدير 
جلن��ة  تش��كيل  مت  ان��ه  الع��ام 
الرقابة  مش��تركة من وح��دات 
بف��رع  النوعي��ة  والس��يطرة 
الش��ركة ف��ي محافظة صالح 
الدي��ن وممثلن عن دائ��رة الرقابة 
بزي��ارة عدد  واملالي��ة  التجاري��ة 
م��ن املطاحن العامل��ة لالطالع 
عل��ى نوعي��ة الطح��ن املنت��ج 
حيث جرى خالل الزيارة س��حب 
من��اذج م��ن احلب��وب والطح��ن 
الغ��راض الفح��ص اخملتب��ري ومت 
تأش��ير بع��ض اخملالف��ات بحق 
قس��م من املطاحن الت��ي متت 
زيارته��ا ورف��ع تقري��ر بالزي���ارة 
واخملالفات الى االقسام واللج�ان 
االج��راءات  التخ���اذ  اخملتص��ة 

املطلوبة حسب بنود عقد انتاج 
الطحن.

الى ذلك جهزت الش��ركة عددا 
م��ن مناطق الس��احل االيس��ر 
ف��ي املوصل بكمية 3241 كيس 
طحن ضم��ن مخصص احلصة 
املق��ررة للعائ��الت ف��ي املناطق 
احملررة مبدين��ة املوصل هي احياء 
الزهراء واملثن��ى والوحدة والبكر 

واجلزائر.
واش��ار املدير العام الى ان توزيع 
الكمي��ة املذكورة متت باش��راف 
مدير فرع الش��ركة ف��ي نينوى 
محس��ن محمد النامس ، الفتا 
ال��ى ان الكمية اجمله��زة انتجت 
بواس��طة مطاح��ن احملافظ��ات 
القريبة بدهوك واربيل واملطاحن 
الصاحل��ة للعم��ل ف��ي املناطق 

احملررة من احملافظة .

التجارة تنفي توقيع عقد لتوريد الحنطة الرومانية لحساب التموينية 

 أكدت وزارة 
التجارة أنها 

ناقشت عروضا 
كثيرة مقدمة من 

شركات عالمية 
لتوريد الحنطة على 

وفق الضوابط 
والتعليمات التي 

تعمل بها الوزارة

توريد احلنطة الرومانية

مواجهات
عمار البغدادي*

ال نامت أعين الجبناء
ل��م يتوق��ف التاريخ العرب��ي واجلزائ��ري بنحو 
خاص عند بطولة مليون ش��هيد واصرار امراة 
مجاه��دة مثل جميلة بوحيرد ولن يتوقف عند 
سميرة مواقي املقاتلة العربية التي وقفت الى 
جانب احلش��د الش��عبي في معركة الكرامة 
واالب��اء والف��داء قادم��ة من فضائية الش��روق 
اجلزائرية..ل��ن يتوق��ف التاري��خ العرب��ي وفيه 
مواقي مثلما لم ولن تتوقف الش��هادة بوجود 
رعيل من احلش��د وكتائب من املقاتلن من اهل 

هذا البلد.
الرس��الة النوعي��ة الت��ي تركتها لنا س��ميرة 
مواق��ي انها قاتلت من اجل احل��ق الوطني في 
الع��راق ونقلت الصورة والصوت احلش��دي من 
جبه��ات القتال وه��ي تزف للش��عب اجلزائري 
وش��عوب االم��ة ص��والت البطول��ة وج��والت 
الكرام��ة والف��داء العرب��ي العراق��ي كله من 
جبهات القتال وتبرق للعالم كله ايضا رسالة 
الوطني��ة العراقية التي حت��دت التامر الدولي 
وبع��ض العرب��ي م��ن خ��الل داع��ش لتقول ال 
للتام��ر على وحدة العراق وال كبيرة لكل الذين 
يشتغلون على تشويه صورة احلشد الشعبي 

والدولة العراقية.
س��ميرة مواق��ي.. ل��ن ينته��ي زم��ن املقاومة 
العربية في جبال االوراس وتاليا فوق مرتفعات 
مخم��ور ول��ن تنته��ي حكاية الش��عب الذي 
يقات��ل االحت��الل والتكفير والتط��رف مادامت 
الس��ماوات واالرض واملقاومة وهي ترسم خطا 
مس��تقيما يب��دا من بي��ت مواقي ف��ي جبال 
االوراس والينتهي عند احلدود العراقية السورية 

والسورية الفلسطينية.
انها حكاية املقاومة الواحدة املتفردة في النوع 
املاضية الى مساراتها في الذاكرة العربية وفي 
تاس��يس عقل عرب��ي جديد قاعدت��ه املقاومة 
للتطرف الصهيوني مرورا بالتطرف الداعشي 
ورمبا نواجه تط��رف ترامب والعصور االميركية 
اجلديدة الت��ي العالقة لها بالقي��م االميركية 
الت��ي اعتدنا عل��ى رؤيتها من ابراه��ام لنكوان 

حتى اوباما.
نحن اليوم نعيش عصرين متالحمن متكاملن..

عص��ر املقاوم��ة املتمثلة باحلش��د الش��عبي 
وعصر التالق العربي واالنساني وانتصار القيم 
العربية واالس��المية ممثال بصعود موجة جيل 
جميلة بوحي��رد وان الش��عوب العربية الزالت 

تنجب املقاومة واملمانعة جيال بعد جيل.
ه��ذه هي اجليلي��ة التي ترث اجلي��ل الذي يليها 
وتش��كل حياتها وعاملها والعالم الذي حولها 
من وح��ي ه��ذا التعاط��ي الكبير ب��ن جيلن 
ينتميان حلضارة واحدة وقيم مشتركة واسالم 
واح��د منفتح على الناس مبقدار انفتاحه على 

اهلل.
هذه هي اجليلية التي نؤمن بها والنؤمن باالصوات 
السياس��ية التي بدات تنظ��ر للجيلية الراهنة 
من موقع االزاحة حيث تش��تغل على مايسمى 
باالزاحة اجليلية وهي تعني ان جيال س��ياتي الى 
االدارة السياسية والقيادة والتصدي السياسي 
واالجتماع��ي من موق��ع ازاحته��ا للجيل الذي 
سبقها مع ان هذا اجليل » املتوفي« بقيم اجليل 
احلالي هو الذي ش��كل التاريخ السياسي االول 
وخاض غمرات العم��ل العراقي املعارض وحتدى 
الدنيا من اجل االس��الم والعمل الوطني وحرية 
العراقي��ن وقات��ل وق��دم التضحي��ات الكبيرة 

واليوم يزاح كما تزاح احجار الشطرجن!.
س��ميرة مواقي .. في الوقت ال��ذي ترقدين فيه 
باح��دى املش��افي العراقية بس��بب اصابة في 
جبه��ة احلرب يرقد الكثيرون على اس��رة البذخ 
والعافي��ة والليال��ي احلم��راء في لن��دن وباريس 
طلبا للراحة وانس��جاما مع متطلبات املرحلة 

في التنظير للتاريخ العربي!.
اخت��ي س��ميرة..جيل املليون ش��هيد ل��م ينته 

وجميلة بوحيرد لم متت والنامت اعن اجلبناء.

 *كاتب عراقي 

تقرير

وزيرة الصحة تعلن افتتاح مستشفى الطفل والوالدة والكحالء
توزيع أطباء التدّرج للمحافظات التي يرغبون العمل فيها

الدكتورة عديلة حمود خالل زيارتها مستشفى الطفل والوالدة والكحالء

بغداد - الصباح الجديد:
ف��ي جناح ممي��ز وحاف��ل باالجنازات 
ش��ركة توزيع املنتج��ات النفطية 
تش��ارك في املعرض الدولي الثاني 
واالس��تثمار  واالعم��ار  للطاق��ة 

املنعقد في واسط.
وانطلقت فعاليات املعرض الدولي 
الثاني للطاقة واالعمار واالستثمار 
املنعق��د ف��ي محافظ��ة واس��ط 
مبش��اركة دولية ومحلية واس��عة 
للعديد من الشركات العاملة في 
واخلاص وشركات  العام  القطاعن 
تنوعت  اخرى  اس��تيراد وش��ركات 
اختصاصاتها ما بن مجال الطاقة 

والصناعة وغيرها .
وكان��ت ش��ركة توزي��ع املنتج��ات 
النفطية من بن اجلهات املشاركة 
م��ن خ��الل جناحه��ا املمي��ز ف��ي 
املع��رض وحضر املع��رض محافظ 
واسط وعددا من من الشخصيات 

البرملانية والسياسية. 
واش��اد احلض��ور باجلن��اح املتمي��ز  
لش��ركة التوزيع وم��ا يعرضه من 

الش��ركة  اجنازات مهمة حققتها 
على مدى الفترة املاضية من خالل 
ادارته��ا املتمثل��ة باملهن��دس علي 
عبد الك��رمي املوس��وي مدي��ر عام 
واثنوا على  الشركة ومنتس��بيها 
االفكار املستحدثة من قبل اللجنة 
الش��ركة  للجن��اح في  املنظم��ة 
وطريق��ة ع��رض اجنازات الش��ركة 
املتحققة في جميع اجملاالت ودورها 
باملنتجات  املواطن��ن  ف��ي جتهي��ز 
النفطي��ة وتاهيل وافتت��اح املنافذ 

التوزيعية .
اضافة الى دوره��ا الكبير في دعم 
العائ��الت النازح��ة واملناطق احملررة 
وكذلك تقدمي الدعم اللوجس��تي 
واملس��اعدات الغذائي��ة الى قواتنا 
الش��عبي  احلش��د  وقوات  االمنية 
االبطال ونشاطات اخرى مت ادراجها 
في شاش��ات خاصة للعرض على 
ش��كل صور فوتغرافي��ة ومقاطع  
فديو وكذلك ع��رض عبوات النواع 
الزي��وت الت��ي تنتجه��ا املصاف��ي 
للمواصفات  واملطابق��ة  العراقية 

العاملي��ة وللت��ي تضاه��ي املنت��ج 
ح��ث  لغ��رض  وذل��ك  املس��تورد 
وتش��جيع املواطنن الك��رام على 
املنت��ج احملل��ي وتش��جيع  اقتن��اء 

الصناعة الوطنية .
وقد ش��هد جن��اح الش��ركة زيارة 
عدد من اصحاب ش��ركات القطاع 
اخلاص اضافة الى زيارات املسؤولن 
والذي��ن  واملواطن��ن  واالعالمي��ن 
ثمن��وا اجله��ود املبذول��ة م��ن قبل 
ومنتس��بيها  بادارته��ا  الش��ركة 
وسعيهم الدؤوب في مجال توفير 
املنتجان النفطي��ة عادين املعرض 
خطوة  مهمة نحو حتفيز االقتصاد 

واالستثمار في البلد.
يذك��ر ان ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطية قد س��بق وش��اركت في 
للطاق��ة  االول  الدول��ي  املع��رض 
واالستثمار في واسط والذي انعقد 
في شهر ايار من العام املاضي وقد 
حقق جناح الش��ركة جناحا كبيرا 
وحظي باش��ادة من قبل املواطنن 

واجلهات املشاركة في املعرض .

بغداد - الصباح الجديد: 
عق��دت وزارة الهج��رة واملهجري��ن 
مرك��ز  م��ع  تنس��يقيا  اجتماع��ا 
ال��ى  التاب��ع  الوطن��ي  العملي��ات 
مكتب رئيس مجلس الوزراء وقيادة 
العمليات املش��تركة ووزارة النقل 
فضال عن مديري��ات االمن الوطني 
في وس��ط وجنوبي العراق في مقر 
ال��وزارة ببغداد لبحث آليات العمل 
الراغب��ة  النازح��ة  االس��ر  لع��ودة 
بالعودة ال��ى مناطقهم احملررة في 

عموم البالد . 
وبين��ت ال��وزارة ان االجتماع ناقش 
املراحل االساس��ية والتي تتضمن 
مرحل��ة التبليغ واالع��الم ومرحلة 
تنفيذ آليات عودة االس��ر النازحة ، 
مشيرة الى ان آلية التنفيذ ستكون 
من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق 
م��ع قي��ادة العملي��ات املش��تركة 
ومرك��ز العملي��ات الوطن��ي ووزارة 
النقل  ومديريات االمن الوطني في 
احملافظ��ات ، مؤكدة في الوقت ذاته 
ان ع��ودة االس��ر النازحة س��تكون 

طوعية .  
يأت��ي ذل��ك بن��اء عل��ى الكثير من 
الطلبات املقدمة من االسر النازحة 
الت��ي ترغ��ب بالعودة ال��ى مناطق 

سكناها االصلية .
وزع��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
حص��ة  و724  الف��ا   )31( ال��وزارة 
من املس��اعدات االغاثي��ة متمثلة 
والصحي��ة  والغذائي��ة  بالعيني��ة 
للعائ��الت النازحة ف��ي محافظتي 
والس��ليمانية  الدي��ن  ص��الح 
ومخيم��ات اخل��ازر وحس��ن ش��ام  
اربي��ل  محافظ��ة  ال��ى  التابع��ة 
ومخيم��ات جدع��ة وامل��درج وحاج 
عل��ي في ناحية القي��ارة مبحافظة 
نينوى فضال ع��ن مخيمات ديبكة 

في قضاء مخمور   .
وقال مسؤول قسم ممثليات الوزارة 
ف��ي اقليم كردس��تان محم��د أياد 
احلس��يني ان » ف��رق عم��ل الوزارة 
وزع��ت )31( الفا 724 حصة اغاثية 
للعائ��الت النازح��ة ف��ي مخيمات 
ال��وزارة تضمنت افرش��ة واغطية 

وس��الت غذائي��ة جافة وس��ريعة 
ومدافئ نفطية اضافة الى س��الت 
صحية وافرش��ة ارضية وغيرها مما 
حتتاج��ه االس��ر النازح��ة.  واوضح 
احلسيني ان فرق عمل الوزارة وزعت 
)4( االف وحصت��ي اغاثية للنازحن 
في مخيمات اخلازر وحسن شام  و)9( 
االف و611 حص��ة اغاثية للنازحن 
في مخيم��ات جدعة واملدرج وحاج 
علي اضافة الى )3( االف 601 حصة 
اغاثي��ة للنازح��ن ف��ي مخيم��ات 
ديبكة الى جانب توزيعها)13( الفا 
و910 حصص للنازحن في تكريت 
وقضاء الش��رقاط وناحي��ة العلم 
و)600(  الدي��ن  ص��الح  مبحافظ��ة 
حص��ة اغاثي��ة ب��ن النازح��ن في 

محافظة السليمانية . 
واش��ار احلس��يني ال��ى ان ال��وزارة 
املس��اعدات  بتأم��ن  مس��تمرة 
واالحتياج��ات الضروري��ة للنازحن 
دخوله��م  ح��ال  له��م  وتوزيعه��ا 
ال��ى  عودته��م  ولغاي��ة  اخمليم��ات 

مناطقهم االصلية . 

النفطية تشارك في المعرض 
الدولي الثاني للطاقة بواسط 

الهجرة تبحث آليات عودة 
النازحين إلى مناطقهم المحررة 
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سدني ـ أ ب ف:
اعلن��ت الش��رطة االس��ترالية ان طائ��رة صغيرة 
انفج��رت ام��س الثالثاء بع��د اصطدامه��ا مبركز 
للتس��وق بالقرب م��ن مدينة ملب��ورن، موضحة 
ان االش��خاص اخلمس��ة الذين كانوا على متنها 

قتلوا.
وانحرف��ت الطائرة وهي من طراز »بيتش كرافت«، 
مباش��رة بعد إقالعها من مطار إيسندون القريب 
من ملب��ورن، واصطدمت مبركز جت��اري كان ال يزال 

مغلقا قرب املطار.
وق��ال مس��اعد مف��وض الش��رطة ف��ي فكتوريا 
ستيفن لني »كان هناك خمسة على منت الطائرة، 

وال يبدو أن أحدا منهم جنا من احلادث«.
وق��ال دانيال اندروز، رئيس حكومة فكتوريا وكبرى 
مدنها ملبورن، انه اسوأ حادث للطيران املدني في 

العقود الثالثة االخيرة في الوالية.
واقلع��ت الطائ��رة اخلاصة من ايس��ندون ش��مال 
ملب��ورن متوجهة الى كينغ آيالن��د التي تبعد 55 
دقيق��ة جنوب��ا. وقد حتطم��ت بالقرب م��ن طريق 

سريع مزدحم في ساعات الصباح.
وأظه��رت صور بثته��ا قن��وات تلفزيوني��ة، نيرانا 
وأض��رارا كبي��رة حلقت باملرك��ز التج��اري واملباني 
القريب��ة. وارتف��ع عمود م��ن الدخان األس��ود في 

موقع احلادث.

الضفة الغربية ـ بي بي سي
أصدرت محكمة إس��رائيلية حكما بالسجن 18 
ش��هرا على اجلندي اإلس��رائيلي ال��ذي أدين بقتل 
فلس��طيني جري��ح ف��ي قضية س��لطت عليها 

األضواء وانقسمت حيالها اآلراء في إسرائيل.
وكان اجلندي إيلور عزاريا قد أدين بالقتل غير العمد 
بعد إطالقه النار وقتل الشاب الفلسطيني، عبد 
الفت��اح الش��ريف، البالغ من العم��ر 21 عاما في 
اخلليل، في الضفة الغربية احملتلة في آذار املاضي.

وقال رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي، بنيامني نتنياهو، 
إنه سيؤيد أي قرار للعفو عن عزاريا.

وق��د حظي قت��ل الش��اب الفلس��طيني اجلريح 
بتغطية واسعة بعد نش��ر صور للحادثة، صورت 
عل��ى جه��از هات��ف محم��ول، وبثته��ا البرام��ج 

اإلخبارية اإلسرائيلية.
وأظهرت الصور عزاريا وهو يصّوب بندقيته ويطلق 
النار على رأس الش��ريف، ال��ذي كان طريح األرض، 
عاج��زا ع��ن احلركة، فيم��ا يبدو، بعد إط��الق النار 

عليه عقب طعنه جنديا آخر.

اسطنبول ـ بي بي سي:
قال اجليش التركي امس  الثالثاء إن 44 من مسلحي 
تنظيم داعش قتلوا في عمليات تس��اندها تركيا 
حول مدينة الباب السورية وفي ضربات للتحالف 

الذي تقوده الواليات املتحدة يوم االثنني.
وأض��اف أن جنديا تركيا قت��ل وأصيب آخران خالل 
جهود لنزع األلغام واملتفجرات في املنطقة مؤكدا 
من جديد على أنه بس��ط سيطرته إلى حد بعيد 

في املناطق السكنية في الباب.
ومدين��ة الب��اب معقل  تنظيم داع��ش وتبعد 30 
كيلومت��را عن احلدود التركية وهي هدف رئيس��ي 
من��ذ أن بدأت تركيا توغال مع املعارضة الس��ورية 
في أغس��طس آب لطرد املتش��ددين من حدودها 
ومنع حتقيق فصيل كردي مسلح ملكاسب هناك.

وقال اجليش التركي إن 15 من املتشددين قتلوا في 
اش��تباكات وقصف مدفعي وضربات جوية خالل 
العمليات ف��ي الباب فيما قت��ل 29 ودمرت أربعة 

مبان في الضربات اجلوية للتحالف.

خمسة قتلى باصطدام طائرة 
بمركز تجاري في استراليا

حكم بسجن جندي إسرائيلي 
18 شهرا لقتله فلسطينيا

مقتل 44 من مسلحي 
داعش في سوريا

متابعة الصباح الجديد:

يشرع وزراء دفاع منطقة الساحل، 
انطالق��ا من األس��بوع املقبل، في 
نش��ر وح��دات مكون��ة م��ن 100 
رجل ينتمون إل��ى القوات اخلاصة، 
مدربون على القتال بش��كل جيد، 
س��ريعي احلرك��ة، ف��ي منطق��ة 
الس��احل وعلى احل��دود اجلزائرية، 
ملواجه��ة املتطرف��ني املتش��ددين 
املنتم��ني إلى »القاع��دة« في بالد 
وجاء  اإلس��المي.  العربي  املغ��رب 
ه��ذا القرار لتنفي��ذ االتفاق، الذي 
الس��احل  منطق��ة  دول  أبرمت��ه 
ف��ي غ��رب أفريقيا، ف��ي االجتماع 
الذي انعقد بالعاصمة التش��ادية 

جنامينا، شهر آذار 2016.
ويتزام��ن ش��روع وزراء دفاع تش��اد 
والنيج��ر وبوركين��ا فاس��و ومالي 
باس��م  املعروف��ة  وموريتاني��ا، 
مجموع��ة دول الس��احل اخلمس 
،ف��ي نش��ر وح��دات خاص��ة، في 
املناطق التي تعرف انتشارا كبيرا 
للمتش��ددين، مع االستنفار الذي 
أعلنته وزارة الدفاع اجلزائرية، أخيرا، 
على حدودها اجلنوبية والش��رقية 
الت��ي تربطها م��ع مختلف الدول 
الت��ي تعان��ي م��ن أزم��ات داخلية 

كليبيا ومالي.
الدف��اع اجلزائري��ة،  وزارة  ونش��رت 
خالل اليوم��ني املاضيني املئات من 
اجلن��ود، عل��ى حدوده��ا لتضييق 
اخلناق على أمير »القاعدة« في بالد 
املغرب العربي اإلس��المي، وجنحت 
ق��وات اجليش اجلزائ��ري داخليا في 
إجهاض ح��راك العديد من اخلاليا 
النائمة، بدليل حتييد 14 متطرفا، 
مبحافظة البويرة، خالل 48 ساعة، 
ووجه��ت بذل��ك ضرب��ة قاضي��ة، 
األمن  الذين يه��ددون  للمتطرفني 
القوم��ي للجزائر، وفق��دت بذلك 
هذه اخلالي��ا على املن��اورة وتنفيذ 

مخططاتها داخل التراب اجلزائري، 
بسبب تراجع مقاتليها احملسوبني 
على جند اخلالف��ة التابع لتنظيم 

»داعش«
وحسب اإلحصائيات التي كشفت 
عنها وزارة الدفاع اجلزائرية، متكنت 
ق��وات اجلي��ش اجلزائ��ري، منذ عام 
 136 عل��ى  القض��اء  م��ن   ،2014
عنص��را من جماع��ة جند اخلالفة 
»داعش«  تنظي��م  احملس��وب على 

بينهم أمراء.  
وتس��عى ق��وات اجلي��ش اجلزائري، 
ث��الث  عل��ى  للقض��اء  جاه��دة 
تنظيم��ات رئيس��ية تنش��ط في 
ش��مال الب��الد، أهمه��ا تنظي��م 

القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، 
اقتحم��ت اجلزائ��ر ع��ام 1992 في 
دوام��ة من العن��ف املع��روف في 
اجلزائري��ة  اإلعالمي��ة  الس��احة 
وهن��اك  احلم��راء«،  ب�«العش��رية 
النش��أة،  آخ��ران حديثا  تنظيمان 
معروف��ان جماع��ة جن��د اخلالفة 
يس��مى  آخ��ر  صغي��ر  وتنظي��م 
)أعلن  الس��لفية«  الدعوة  »حماة 
انضمامه إلى تنظيم القاعدة في 

كانون األول 2013(.
وفي غض��ون ذلك اتفق��ت تونس 
ومصر واجلزائر ام��س االول االثنني 
عل��ى إحياء احلوار السياس��ي بني 
الفرق��اء الليبي��ني وكس��ر اجلمود 

حت��ى تتف��ادى ليبي��ا مزي��دا من 
الفوض��ى واالقتت��ال وتتجنب دول 
اجل��وار اخلط��ر املتنام��ي لتنظيم 

داعش .
وعق��ب اجتم��اع دام يوم��ني ب��ني 
وزيري خارجي��ة مصر وتونس ووزير 
الشؤون املغاربية واالحتاد األفريقي 
وجامع��ة الدول العربي��ة اجلزائري 
التونس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
خمي��س اجلهيناوي إن إعالن تونس 
ينص على دع��م جيران ليبيا حلوار 
يضم كل الفرقاء السياسيني وال 
يس��تثني أحدا على أن تعقد قمة 
بني رؤساء مصر وتونس واجلزائر في 
العاصمة اجلزائرية في وقت الحق.

وأضاف »حالة الترقب واجلمود في 
ليبيا ال ميكن أن تستمر ودول اجلوار 
تلعب دورها ف��ي مرافقة الليبيني 

إلى حوار ليبي-ليبي«
وتخشى الدول الثالث التي تربطها 
حدود كبي��رة مع ليبيا على أمنها 
في ظل انتشار الفوضى والسالح 
في اجلارة ليبي��ا إضافة إلى اخلطر 
املتنام��ي ملقاتلي تنظي��م الدولة 

اإلسالمية في ليبيا.
وقال وزي��ر خارجية مصر س��امح 
الصحف��ي  املؤمت��ر  ف��ي  ش��كري 
الرؤي��ة  وح��دة  »نري��د  املش��ترك 

للتوصل إلى حل ليبي-ليبي«.
من جهته قال عبد القادر مساهل 

وزي��ر الش��ؤون املغاربي��ة واالحت��اد 
األفريقي وجامع��ة الدول العربية 
التونس��ية  املب��ادرة  إن  اجلزائ��ري 
اجلزائري��ة املصري��ة هي »رس��الة 
للمجتم��ع الدول��ي ب��أن املنطقة 

بحاجة لالستقرار واألمن«.
وقال الوزير التونسي اجلهيناوي إن 
البلدان الثالثة س��تبدأ سلس��لة 
مشاورات في الفترة املقبلة تضم 
الرئيس��ية  الليبية  األط��راف  كل 
دون أن يعط��ي مواعي��د مح��ددة 
لهذه اللقاءات وأشار إلى أن تونس 
س��تدعو خليف��ة حفت��ر القائ��د 
العس��كري ف��ي ش��رق ليبيا في 

األيام القليلة املقبلة.

جنيف ـ رويترز:
قال مسؤول مشارك في احملادثات 
التي جتريه��ا األمم املتحدة بش��أن 
س��وريا امس الثالث��اء  في جنيف 
إن احملادث��ات التي من املقرر أن تبدأ 
هذا األس��بوع في جني��ف مبنية 
على تفويض واس��ع من قرار لألمم 
األمم  وس��يط  يطال��ب  املتح��دة 
املتح��دة بعق��د محادثات بش��أن 

»عملية انتقال سياسي«.
تراجع��ت  املتح��دة  األمم  وكان��ت 
األس��بوع املاض��ي فيما يب��دو عن 
استخدام عبارة »انتقال سياسي« 
وهو ما فهمته املعارضة بأنه يعني 

اإلطاحة بالرئيس بش��ار األس��د أو 
تقويض صالحياته على األقل.

وق��ال مايكل كونتت مدير مكتب 
مبع��وث األمم املتحدة إلى س��وريا 
س��تافان دي ميس��تورا ف��ي إفادة 
دوري��ة باملنظم��ة الدولي��ة أن دي 
األخيرة  اللمسات  ميستورا يضع 

على الترتيبات اخلاصة باحملادثات.
وق��ال »الدع��وات وكذل��ك جدول 
األعم��ال املوضوعي الثابت مبنية 
عل��ى النط��اق الواس��ع لق��رارات 
مجلس األم��ن خاصة 2254 الذي 
يعد املوجه األساسي لنا في هذه 

العملية.

الثاني��ة من  »الفق��رة اإلجرائي��ة 
)الق��رار( 2254 تطال��ب املبع��وث 
املفاوض��ات  بعق��د  اخل��اص 
الرسمية بش��أن عملية االنتقال 

السياسي.«
وس��تتركز احملادث��ات عل��ى ث��الث 
التي  القضاي��ا  مجموع��ات م��ن 
يفوض القرار 2254 دي ميس��تورا 
إقام��ة  وه��ي  فيه��ا  بالتوس��ط 
نظ��ام حكم يتس��م باملصداقية 
الطائفي��ة  وع��دم  والش��مول 
وعملي��ة لصياغة دس��تور جديد 
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة حتت 

إشراف األمم املتحدة.

مقديشو ـ بي بي سي:
حذرت »منظم��ة رعاية الطفولة« 
التابعة ل��ألمم املتح��دة امس االول 
االثنني م��ن مغبة املوت الوش��يك 
لنحو 1.4 مليون طفل جراء اجملاعة 
ف��ي الصوم��ال وجنوب الس��ودان 

واليمن ونيجيريا.
ودع��ا مدي��ر اليونيس��يف أنطوني 
ليك إلى التحرك سريعا، وقال »ما 
زلن��ا قادرين على إنق��اذ الكثير من 

األرواح«.
وحذرت املنظمة األممية من أن 185 
ألف طف��ل في الصومال يواجهون 
خطر اجملاعة جراء اجلفاف وقد يبلغ 

عددهم نح��و 270 ألفا في غضون 
بضعة أشهر.

وفي اليم��ن، حيث احل��رب األهلية 
محتدمة منذ عامني تقريبا، يعاني 
462 أل��ف طف��ل من س��وء تغذية 
احلاد والش��ديد، أي بزيادة تصل إلى 
ما يق��رب م��ن %200 مقارنة بعام 

2014، حسب اليونيسيف.
وأش��ارت »فيوز نت« وهي ش��بكة 
ألنظمة اإلن��ذار املبكر ضد اجملاعة، 
الى أن املناطق النائية في محافظة 
بورنو في نيجيريا تعاني بالفعل من 

اجملاعة منذ نهاية العام املاضي.
أما ف��ي ش��مال ش��رقي نيجيريا، 

فيتوقع أن يصل عدد األطفال الذين 
يعانون سوء التغذية احلاد إلى 450 
ألف طفل في يوبي وأداماوا وبرونو، 
وهي من املدن املتضررة من الصراع 

بالبالد.
التي  الس��ودان،  وبخصوص جنوب 
تعان��ي النزاع��ات والفق��ر وانعدام 
األمن، أش��ارت املنظمة األممية إلى 
أن »أكث��ر من 270 أل��ف طفل في 
ه��ذا البل��د يعانون س��وء التغذية 
احل��اد. ومؤخراً، مت اإلعالن عن اجملاعة 
ف��ي أجزاء من والي��ة الوحدة باجلزء 
األوسط الشمالي من البالد، حيث 

يعيش 20 ألف طفل«.

األمم المتحدة: محادثات جنيف تركز 
على عملية االنتقال في سوريا

»اليونيسيف« تحّذر من خطر الموت 
لـ«1.4» مليون طفل

ستشرع بتنفيذ العملية ابتداًء من األسبوع المقبل

5 دول أفريقية تنشر وحدات أمنية مشتركة 
لتضييق الخناق على المتطرفين

وحسب اإلحصائيات 
التي كشفت عنها 

وزارة الدفاع الجزائرية، 
تمكنت قوات الجيش 

الجزائري، منذ عام 
2014، من القضاء على 
136 عنصرا من جماعة 
جند الخالفة المحسوب 

على تنظيم »داعش« 
بينهم أمراء
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال��ت وزارة النفط ف��ي بيان لها إن 
الع��راق وإيران وقع��ا مذكرة تفاهم 
لدراس��ة بناء خ��ط أنابيب لتصدير 
النف��ط اخل��ام من حق��ول كركوك 

بشمال البالد عبر إيران.
وذكرت الوزارة أن االتفاق الذي وقعه 
وزيرا نف��ط البلدين في بغداد يدعو 
لتش��كيل جل��ان حل��ل خ��الف على 
حقول نفط مشتركة ودراسة نقل 
اخل��ام العراقي إل��ى مصفاة عبادان 

اإليرانية.
العراق  األنابي��ب  وسيس��اعد خط 
على تنوي��ع مس��ارات صادراته من 
خام كركوك وتقليص اعتماده على 

نقله عبر إقليم كردستان.
وتوترت العالقات بني بغداد وسلطات 
كردستان التي تسيطر على مسار 
خ��ط األنابي��ب احلال��ي املمت��د من 
كركوك إلى مين��اء جيهان التركي 

املطل على البحر املتوسط.
وتوقفت إمدادات خام كركوك عدة 
أش��هر في الع��ام املاضي بس��بب 
اخل��الف بني احلكوم��ة واألكراد على 
حصتهم ف��ي اإلي��رادات النفطية 

الوطنية واملوازنة.
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ف��ي البي��ان، إن��ه اتف��ق أيض��ا مع 
نظي��ره اإليراني بيج��ن زنغنه الذي 
يزور العراق على »تنس��يق املواقف 
في منظمة أوب��ك لتحقيق التوازن 
املطل��وب ف��ي األس��واق النفطية 

العاملية ومبا يدعم أسعار النفط.«
والع��راق وإي��ران هم��ا ثان��ي وثالث 
أكب��ر منتجي النف��ط في منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( بعد 
الس��عودية. وينتج الع��راق ويصدر 

معظم خامه من اجلنوب.
انضم��ت  متص��ل،  صعي��د  عل��ى 

لش��ركات  الروس��ية  روس��نفت 
التجارة العاملية في سباق احلصول 
عل��ى النف��ط اخل��ام م��ن إقلي��م 
كردس��تان إذ أصبحت أول ش��ركة 
نفط كبرى تبرم اتفاق متويل مسبق 

لشراء صادرات اخلام من اإلقليم.
ونق��ل بيان لروس��نفت عن الرئيس 
إيجور سيتش��ني قوله  التنفي��ذي 
»نتطل��ع لتطوي��ر أس��واق جديدة 
للنفط اخلام من كردستان العراق.« 

وقالت روس��نفت إن العقد يس��ري 
في الفترة من 2017 إلى 2019.

روس��نفت  إن  سيتش��ني  وق��ال 
ستحصل على اخلام من كردستان 
لصال��ح نظ��ام التكري��ر املتنام��ي 
بالشركة. ومتتلك روسنفت نظاما 

ضخما للتكرير في أملانيا بأوروبا.
وقالت روس��نفت أيضا إنها تتطلع 
للتعاون مع كردس��تان في أنشطة 
املنب��ع واألنش��طة اللوجيس��تية. 

وق��ال وزي��ر امل��وارد الطبيعي��ة في 
حكوم��ة إقليم كردس��تان آش��تي 
هورام��ي إن االتف��اق يفت��ح الب��اب 
أم��ام احتماالت جديدة للتعاون بني 

روسنفت واإلقليم.
وبدأ كردستان تصدير اخلام بشكل 
مس��تقل عن احلكومة املركزية في 
بغداد في السنوات الثالث املاضية 
حي��ث دفع اإلقلي��م بأنه ل��م يكن 
يحص��ل عل��ى حصته ف��ي إيرادات 

ميزاني��ة بغ��داد وإنه يحت��اج املال 
لتموي��ل حربه ض��د تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
لك��ن م��ع هب��وط أس��عار النفط 
اضط��ر اإلقليم القت��راض ما يصل 
إلى ثالثة مليارات دوالر من شركات 
جتارة مثل فيتول وبتراكو وجلينكور 
وترافيج��ورا إلى جانب تركيا مقابل 
الس��داد من خالل مبيعات النفط 

املستقبلية.

وتعهدت بغداد في البداية مبقاضاة 
مش��تري اخلام الكردس��تاني حيث 
احلكوم��ة  أن  عل��ى  تص��ر  كان��ت 
الوحي��دة  اجله��ة  ه��ي  املركزي��ة 
القانونية املعنية بتصدير اخلام من 

شمال وجنوب البالد.
لك��ن بغ��داد خفف��ت موقفها في 
اآلونة األخيرة مع الشركات والتجار 
الذين يعملون في كردس��تان حيث 

يجري بيع اخلام ألوروبا وآسيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عق��د وزراء املال ف��ي دول منطقة 
اليورو في بروكسيل اجتماعاً على 
أمل اخل��روج من الطريق املس��دود 
ف��ي مس��ألة دي��ن اليون��ان، قب��ل 
سلس��لة من االنتخابات احلاسمة 
في أوروب��ا التي ميك��ن أن متنع حالً 
س��ريعاً لألزمة. ومنذ أشهر تراوح 
املفاوض��ات ب��ني اليون��ان ودائنيها 
- منطق��ة اليورو وصن��دوق النقد 
الدولي - مكانها وتثير قلق أسواق 

املال.
وقال ناطق باسم احلكومة اليونانية 
إن أثينا تتطلع إلى »اتفاق سياسي 

مبدئي« مع دائنيها. لكن مسؤوالً 
أوروبي��اً كبيراً ق��ال إنه »في أفضل 
األحوال« س��يكون هناك »مقدمة 
التفاق«. والتوصل إلى اتفاق كامل 
ونهائي أساس��ي لتسليم اليونان 
دفع��ة جديدة من الق��رض املوعود 
ف��ي إطار خطة املس��اعدة الثالثة 

للبالد التي أبرمت صيف 2015.
نظري��اً، تتمت��ع اليون��ان بهام��ش 
حتى مت��وز لكن ليس بعد ذلك ألنه 
س��يكون عليه��ا احترام تس��ديد 
مستحقات تتجاوز قيمتها سبعة 
بالي��ني ي��ورو. وتتعث��ر املفاوض��ات 
ب��ني أثين��ا ودائنيه��ا منذ أش��هر 

بس��بب خالفات في تق��ومي الوضع 
االقتص��ادي لليونان في الس��نوات 
املقبلة وطرق املعاجل��ة التي يجب 

اقتراحها عليها.
ويب��دو صن��دوق النق��د ال��ذي لم 
تقنعه حجج األوروبيني ولعب دوراً 
أساس��ياً في خطتي إنقاذ اليونان 
األول��ى والثانية ف��ي 2010 و2012، 
متحفظاً عن املش��اركة مالياً في 
اخلط��ة الثالث��ة. وي��ؤدي الصندوق 
حالي��اً دور مستش��ار تقني فقط 
مثيراً اس��تياء برلني التي تأمل في 
مس��اهمة أكبر من قبله معتبرة 

أنه مؤسسة تضمن بعض احلزم.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أم��س  النزاه��ة،  هيئ��ة  اعلن��ت 
قرابة  اس��ترجاعها  ع��ن  الثالثاء، 
ملي��ار دين��ار خلزين��ة الدولة بعد 
صرفها خالفاً إلج��راءات املقاصة 

اإللكترونية. 
وقال��ت الهيئ��ة في بي��ان لها، إن 
»دائ��رة التحقيق��ات ف��ي هيئ��ة 
النزاهة عن متكنها من استرجاع 
قراب��ة ملي��ار دين��ارٍ إل��ى خزين��ة 
الدول��ة«، مبين��ة ان »إجراءاته��ا 
التحقيقي��ة أفض��ت إل��ى إعادة 
مبال��غ خلزين��ة الدول��ة كانت قد 
صرَِفت مبوجب املقاصة اإللكترونة 

»خالفاً للتعليمات املصرفية«.
واضاف��ت الهيئ��ة أن »حتقيقاتها 
اجلزائيت��ني،  القضيت��ني  ف��ي 
اخلاصت��ني بص��رف صك��ني عب��ر 
فرع��ي مص��رف الرافدي��ن، قادت 
الس��ترجاع مبالغهم��ا من خالل 
مبل��َغ  )ع.ل.ك(  املته��م  تس��ديد 
 731,400 البال��غ  األول  الص��ك 
مليوَن دينار، والصك الثاني البالغ 

129,000 مليوَن دينار«. 
من جهته أكد »مصرف الرافدين 
تس��ديد املته��م )ع.ل.ك( مبال��غ 
الصكني، إذ أعل��م املصرف هيئَة 
النزاهة من خالل كتابني رسميني 

ان��ه ق��د مت تس��ديدهما بش��كل 
كامل«. 

وأش��ارت الى أن » املتهم )ع.ل.ك( 
قد أق��دم على حترير صك��نِي غير 
ن��ي الرصي��د لفائ��دة زبوني  مؤمَّ
مصرف��ني أهلي��ني، حي��ث قام��ا 
الصك��ني م��ن  بس��حب مبال��غ 
خالل التالُع��ب بإجراءات املقاصة 

االلكترونية«.
وطالب مص��رف الرافدين، في 18 
شباط باسترجاع دفاتر الصكوك 
املغلقة حساباتهم، في حني انذر 
الزي��ون بجرمي��ة التزوي��ر في حال 

استخدامها خالفا للقوانني.

النزاهة تسترجع مليار دينار 
لخزينة الدولة

وزراء المال اليورو يسعون 
لتسليم اليونان دفعة من قرض جديد

متابعة الصباح الجديد:
قال محمد باركيندو األمني العام ألوبك 
أمس الثالثاء إن دول املنظمة تهدف إلى 
تعزيز االلتزام باتفاق خلفض إنتاج النفط 
من املس��تويات املرتفعة املس��جلة في 
كانون الثاني في مس��عى للتخلص من 
تخم��ة في اإلم��دادات أثرت س��لبا على 

األسعار.
املص��درة  البل��دان  منظم��ة  وتقل��ص 
للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل 
يومي��ا اعتبارا من األول من كانون الثاني 
وهو أول خفض لإلنتاج في ثمانية أعوام. 
ووافقت روس��يا وعشرة منتجون آخرون 
من خارج أوبك على خفض اإلنتاج أيضا 

بنحو نصف تلك الكمية.
وقال باركيندو إن بيانات اإلنتاج لش��هر 
كان��ون الثاني في أحدث تقرير ش��هري 
ألوبك تظهر التزام دول أوبك املش��اركة 
عليه��ا  املتف��ق  اإلنت��اج  بتخفيض��ات 

بنسبة تفوق 90 في املئة.
ووفقا لنسخة من خطاب ألقاه باركيندو 
في لندن قال األمني العام »جميع الدول 
املشاركة تظل عاقدة العزم على حتقيق 

مستوى أعلى من االمتثال.«
ويساعد اتفاق خفض اإلنتاج على دعم 
أس��عار النفط والتي تقترب اآلن من 57 
دوالرا للبرمي��ل مقارنة مع 30 دوالرا قبل 
عام. لكن االرتفاع املستمر في اخملزونات 
األميركية والتوقع��ات بأن خفض إنتاج 
أوبك سينعش أنشطة احلفر الستخراج 
النف��ط الصخ��ري األميرك��ي يحد من 

موجة الصعود.
وقال باركيندو إن من املتوقع أن تنخفض 

مخزونات النفط هذا العام.
وأض��اف »كان واضحا ف��ي الربع األخير 
من 2016 أن إجمال��ي مخزونات النفط 

التجاري��ة ل��دي دول منظم��ة التع��اون 
االقتص��ادي والتنمي��ة تنخف��ض وم��ن 
املتوقع أن نرى مزي��دا من الهبوط خالل 

».2017
وبني »س��نواصل التركيز على مستوى 
انخفاض اخملزون لندفعه قرب املتوس��ط 

اخلاص بالقطاع في خمس سنوات.«
في الش��أن ذاته، ارتفع��ت عقود النفط 
اآلجل��ة أمس الثالث��اء بع��د أن أظهرت 
بيان��ات أن صنادي��ق التح��وط راهن��ت 
مببالغ قياسية على خامي بحر الشمال 
واألميرك��ي إذ ق��ادت تخفيضات اإلنتاج 

في أوبك لتقليص املعروض.
وارتفع��ت العقود اآلجلة خل��ام القياس 
العاملي مزيج برنت 50 س��نتا إلى 56.58 

دوالر للبرميل.
الوس��يط  تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وزاد 

األميرك��ي 50 س��نتا إل��ى 53.90 دوالر 
للبرمي��ل بعدما زاد نح��و 0.5 باملئة في 
جلس��ة قصيرة االثنني مبناسبة عطلة 

عامة في الواليات املتحدة.
ويحتفظ املس��تثمرون اآلن بعقود اخلام 
اآلجلة وخيارات أكثر من أي وقت مضى 
بعدم��ا تعه��دت ال��دول األعض��اء في 
منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 

العام املاضي بتقليص اإلنتاج.
وأظهرت بيانات من بورصة انتركونتننتال 
االثن��ني أن املضاربني ع��ززوا مراهناتهم 
على صعود أسعار خام القياس العاملي 
مزي��ج برنت إلى مس��توى قياس��ي مع 
الرئيس��ني  واملصدري��ن  أوب��ك  خف��ض 

اإلنتاج.
كما أظهرت بيانات أميركية أن املراهنات 
على صعود أسعار اخلام األميركي بلغت 

مستوى قياسيا.
عل��ى الصعي��د ذات��ه، قال وزي��ر النفط 
اإليراني بيجن زنغنه إن بالده س��تنتهي 
من إبرام أول عقوده��ا اجلديدة مع توتال 
الفرنس��ية في غضون شهرين وفقا ملا 

ذكرته وكالة مهر لألنباء.
وأض��اف زنغن��ه أن العمل م��ازال جاريا 
على العق��د مع توتال لكن��ه لفت إلى 
أن التصريح��ات األخيرة الت��ي أدلى بها 
الرئيس التنفيذي للش��ركة الفرنسية 
تش��ير إلى أنها في انتظار رد من جانب 

الواليات املتحدة.
وقال زنغنه لوكالة مهر »وفقا ملا لدي من 
معلومات فإن سياس��ة االحتاد األوروبي 

ليست تابعة للواليات املتحدة.«
وأضاف »س��نتخذ اخلط��وات الضرورية 
للمض��ي قدما ف��ي العقد. لك��ن لدينا 
أيضا ش��كوى من السبب وراء مثل هذه 

التصريحات.«
كان باتري��ك بوي��ان الرئي��س التنفيذي 
لتوت��ال ق��ال في وقت س��ابق م��ن هذا 
الش��هر إن الش��ركة تعتزم اتخ��اذ قرار 
نهائي بشأن االستثمار في مشروع غاز 
بقيم��ة ملي��اري دوالر في إي��ران بحلول 
الصيف لك��ن القرار يتوقف على جتديد 

اإلعفاء من العقوبات األميركية.
وتوت��ال أول ش��ركة طاق��ة غربية توقع 
اتفاق��ا مهم��ا م��ع طه��ران من��ذ رفع 
العقوب��ات الدولي��ة عن إي��ران. ويهدف 
مشروع الشركة إلى تطوير املرحلة 11 
م��ن حقل غاز ب��ارس اجلنوبي أكبر حقل 

غاز في العالم.
وقال زنغنه إنه ال يوجد قرار بوقف توقيع 
عقود جديدة لكن بعض العقود لم يتم 
وض��ع اللمس��ات األخيرة عليه��ا ألنها 

عملية تستغرق وقتا.

قلصت 1.2 مليون برميل يوميًا 

أوبك تتطلع إلى إلتزام أكبر بخفض اإلنتاج

اإلقليم يتعاقد مع روسنفت لشراء نفطه

العراق وإيران يدرسان انشاء خط أنابيب لتصدير خام كركوك

انضمت روسنفت 
الروسية لشركات 
التجارة العالمية في 
سباق الحصول على 
النفط الخام من إقليم 
كردستان إذ أصبحت 
أول شركة نفط كبرى 
تبرم اتفاق تمويل 
مسبق لشراء صادرات 
الخام من اإلقليم

ق��ال وزير النف��ط اإليران��ي بيجن زنغن��ه إن بالده 
س��تنتهي من إبرام أول عقودها اجلديدة مع توتال 
الفرنس��ية ف��ي غضون ش��هرين وفقا مل��ا ذكرته 
وكال��ة مه��ر لألنب��اء. وأض��اف زنغن��ه أن العمل 
مازال جاريا عل��ى العقد مع توتال لكنه لفت إلى 
أن التصريح��ات األخي��رة التي أدلى به��ا الرئيس 
التنفيذي للش��ركة الفرنس��ية تش��ير إلى أنها 
ف��ي انتظار رد م��ن جانب الوالي��ات املتحدة. وقال 
زنغن��ه لوكالة مهر »وفقا ملا ل��دي من معلومات 
فإن سياسة االحتاد األوروبي ليست تابعة للواليات 
املتحدة.« وأضاف »س��نتخذ اخلط��وات الضرورية 
للمضي قدما في العقد. لكن لدينا أيضا شكوى 

من السبب وراء مثل هذه التصريحات.«
كان باتري��ك بوي��ان الرئيس التنفي��ذي لتوتال قال 
في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة تعتزم 
اتخاذ قرار نهائي بشأن االستثمار في مشروع غاز 
بقيمة ملياري دوالر في إيران بحلول الصيف لكن 
الق��رار يتوقف على جتديد اإلعف��اء من العقوبات 

األميركية.

ق��ال ب��ول ويلي��س العض��و املنت��دب لش��ركة 
فولكس��فاجن األملانية لصناعة الس��يارات في 
بريطانيا للمش��رعني ي��وم االثنني إن الش��ركة 
أصلح��ت 470 ألف س��يارة من ب��ني 1.2 مليون 
س��يارة تش��ملها فضيحة انبعاثات الديزل في 

بريطانيا.
وواجه ويليس أس��ئلة صعبة من ن��واب البرملان 
الذين يس��رى الغضب بني بع��ض ناخبيهم من 
عدم تغرمي الش��ركة في بريطانيا وألن س��ائقي 
الس��يارات لم يتلقوا تعويضا على عكس مالك 

سيارات فولسكفاجن في الواليات املتحدة.
وق��ال ويليس »من ب��ني 1.2 مليون إج��راء تقني 
يجب اتخ��اذه وحتى اليوم انتهين��ا بالفعل من 
470 ألفا وباملعدل احلال��ي نطبق هذه اإلجراءات 

على 20 ألف سيارة أسبوعيا.«

أعلن فالدميير أراس املدعي املكلف الش��ق الدولي 
من فضيحة الفساد املرتبطة باجملموعة النفطية 
البرازيلي��ة العمالقة »بتروبراس«، أن التحقيق في 

هذه القضية سيتجاوز حدود البرازيل.
وكان التحقيق الذي اطلق في 2014 ويحمل اسم 
»الغس��ل السريع« كشف نظاماً واسعاً للفساد 
اقامت��ه مجموع��ات برازيلي��ة للبناء واألش��غال 
العامة بينها »اوديبريشت« إلبرام صفقات مربحة 
للعق��ود الثانوي��ة جملموع��ة »بتروب��راس«، وتوزيع 

رشاوى على السياسيني.
وق��ال املدع��ي الع��ام إن البع��د الدول��ي له��ذه 
القضية »سينمو بشكل هائل«. وأضاف »إذا كنا 
نستطيع االعتماد على استقالل النيابات العامة 
ف��ي املنطقة، كم��ا هي احل��ال في البرازي��ل، فإن 
التحقيق��ات )في مختلف البل��دان( يجب أن حترز 
تقدماً وتكش��ف مخططات فس��اد موازية لتلك 

التي قامت بها مجموعات البناء البرازيلية«.
وف��ي ما يتعلق باملس��ؤوليات التي قد تتكش��ف 
ف��ي حوال��ى عش��ر دول ف��ي أمي��ركا الالتيني��ة 
وأفريقي��ا طاولته��ا الفضيح��ة، أوض��ح فالدميير 
أراس أنه »س��يكون هناك على األرجح مسؤولون 
كب��ار متورط��ون، ألن األمر يتعلق مبش��اريع كبرى 
وتل��ك العقود تتعل��ق مبفاوضات مت��ت على اعلى 

مستوى«.

توتال

فولكسفاجن 

بتروبراس
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د. احمد ابريهي علي

 تضمن��ت تص��ورات الرئي��س املنتخب في 
السياس��ة االقتصادي��ة املنتظ��رة خفض 
الضرائب على ارباح الش��ركات والش��رائح 
العليا لتحفيز االس��تثمار وخفض األنفاق 
احلكوم��ي باملقاب��ل. ف��ي ح��ن ال يتحّم��ل 
األنف��اق احلكوم��ي، وخاصة على املس��توى 
الفدرالي، املزيد من التقييد االّ على حساب 
األنف��اق العس��كري، وقد يكون ه��ذا األمر 
دافعاً ملطالبة الرئيس اجلديد حلفاء الواليات 
املتحدة االس��هام ف��ي نفقات الدف��اع، ويا 
حبذا لو ق��ادت السياس��ة االقتصادية إلى 
حتجيم م��وارد احلرب لصالح الس��ام. ورمبا 
ال ينس��جم التوج��ه نح��و تقيي��د اإلنفاق 
احلكومي مع مطل��ب تطوير البناء التحتي 
الذي يحتاج متويا ضخماً. وعند التس��اهل 
مع رفع س��قف الدي��ن الع��ام فيكون ذلك 
على حس��اب امل��وارد التي ي��راد دفعها نحو 
االس��تثمار في قطاعات األعمال أي االبقاء 
على مشكلة حتويل اجلزء األكبر من االدخار 

اخلاص إلى املوازنة لتمويل العجز. 
 ان لإلنف��اق احلكومي، كما تق��دم، وظيفة 
تنش��يط االقتصاد الذي يعان��ي من نقص 
الطل��ب، واتض��ح م��ن ماحظ��ة مؤش��ر 
اس��تغال الطاق��ة اإلنتاجي��ة ف��ي عموم 
الصناعة االميركية انه ينخفض في االجتاه 
العام بن عام��ي 1970 و2015. واالنخفاض 
منتظ��م ف��ي ذروة دورة األعم��ال ونهايتها 
الدني��ا، ومع انه أدن��ى م��ن 10 باملائة، على 
خ��ط االجتاه ب��ن الس��نتن آنفت��ي الذكر، 
لكن��ه يكفي لتراجع دوافع االس��تثمار في 

الصناعة.
 وللرئيس املنتخ��ب ونائبه تصريحات تفيد 
عدم القناعة بالعاقة بن النشاط البشري 
واالحت��رار وال يرغب��ان ف��ي اعاقة النش��اط 

اإلنتاجي واالس��تهاكي بقيود مشددة في 
استعمال الطاقة. ولذا من املتوقع إضعاف 
ضواب��ط حماية البيئ��ة والس��يطرة على 
مقذوفات الكربون والتساهل مع استخراج، 
ونقل ومعاجلة، النفط والغاز والتوس��ع في 
انت��اج الفح��م. وفي هذا الس��ياق رمبا، وهو 
املالية  األرج��ح، انخف��اض التخصيص��ات 
لتطوي��ر الطاق��ة النظيف��ة واملس��اعدات 
لل��دول اخلارجية لتقليل التل��وث في توليد 
الكهرباء. وهذه السياس��ات املنتظرة تؤثر 
ف��ي جانبي الع��رض والطلب عل��ى النفط 

اخلام. 
 وحتتاج التدفق��ات املالية الداخلة للواليات 
املتح��دة واخلارجة منها سياس��ة اش��مل 
واوضح من مجرد االش��ارة إل��ى الرغبة في 
اع��ادة رؤوس األموال االميركية إلى الداخل. 
للوالي��ات  الدول��ي  االس��تثماري  فاملرك��ز 
املتحدة االميركية بجانبي��ه الدائن واملدين 
هو األضخم في العالم. وتعيد مؤسس��ات 
األعم��ال االميركي��ة اس��تثمار ج��زء م��ن 
التدفق��ات الداخلة ف��ي اخلارج. وتتس��لم 
الوالي��ات املتح��دة حتوي��ات دخ��ل، ارب��اح 
وسواها، أكثر مما تدفع للخارج بفارق يقترب 
من 200 مليار دوالر س��نوياً حس��ب أحدث 
البيان��ات. وحتى على فرض الت��زام الرئيس 
بخف��ض نس��ب الضرائب، وحتق��ق له ذلك، 

فهذا احلافز ال يكفي وحده. 
 وم��ع زيادة تدف��ق األم��وال إل��ى االقتصاد 
األمريكي يرتفع س��عر ص��رف الدوالر ويزداد 
عجز احلس��اب اجلاري مبعنى ان االدخار احمللي 
يبقى أدن��ى من االس��تثمار واالس��تيرادات 
تف��وق الص��ادرات بف��ارق يتس��ع مع حجم 
التدفق��ات الداخل��ة. ويصعب كس��ر هذه 
احللق��ة من دون تدخل أعم��ق في االقتصاد 
احلقيقي، وتغيرات في سوق املال، ال يسمح 

بها النظام االقتصادي هناك. 
 الهج��رة إل��ى الوالي��ات املتح��دة مص��در 

دائ��م للعمل منخف��ض األج��ر، وان اخراج 
املهاجرين غير اجملازين وتقييد دخول العمال 
األجان��ب يقل��ل ع��رض العم��ل للمهمات 
الش��اقة وغير املرغوب به��ا ويرفع األجر. وال 
يدعم هذا األجراء سياس��ة استقبال املزيد 
من االس��تثمار األجنبي ف��ي اإلنتاج املتجه 
للتصدي��ر، ألن رؤوس األم��وال غ��ادرت اصا 

بحثاً عن عمل رخيص. 
للوالي��ات  الكب��ار  التجاري��ن  الش��ركاء   
املتحدة بداللة مجموع التجارة الس��لعية 
عل��ى التوال��ي: كن��دا؛ الصن؛ املكس��يك؛ 
الياب��ان؛ املاني��ا؛ اميركا اجلنوبي��ة؛ بريطانيا 
حي��ث يتج��اوز حج��م التج��ارة 100 مليار 
دوالر، اس��تيراداً وتصدي��راً، م��ع كل منه��ا. 
وتسلسلها حسب االستيراد: الصن؛ كندا؛ 

املكس��يك؛ ثم بقية الدول كما وردت. ومن 
جهة صادرات الواليات املتحدة إليها: كندا؛ 
املكس��يك؛ الصن؛ اليابان؛ بريطانيا؛ املانيا؛ 
كوري��ا اجلنوبية. والعجز التجاري مع الصن 

هو األكبر 343 مليار دوالر عام 2014. 
 ولي��س م��ن دول الش��رق األوس��ط يع��د 
ش��ريكاً جتاري��اً مهًم��ا للوالي��ات املتح��دة 
س��وى الس��عودية تسلس��ل 12 وإسرائيل 
تسلس��ل23. وصّدرت الواليات املتحدة إلى 
الس��عودية ما قيمته 18.7 مليار دوالر، وإلى 
إس��رائيل 15.1 مليار دوالر عام 2014 ولديها 
عجز م��ع كليهما. وم��ن مجموعة بركس 
اضافة الى الصن البرازيل حيث صّدرت لها 
الواليات املتحدة س��لعاً بقيمة 42.4 مليار 
دوالر ولديه��ا مع البرازيل فائض مبقدار 11.9 

مليار دوالر. 
توجه��ات  اجلدي��د  الرئي��س  اظه��ر  لق��د   
الوطني��ة  تش��حذ  قوي��ة  ميركنتالي��ة 
االقتصادي��ة الت��ي ال يرتاح له��ا الغرب في 
عالم ال��دول النامي��ة والناهض��ة، بذريعة 
انها تش��دد قبض��ة الدولة عل��ى االقتصاد 
وتدعم احلكومات املس��تبدة. لكن مقاربته 
له��ا حمائي��ة انكفائية وفي نف��س الوقت 
انتقائية، ولذلك من املشكوك في خدمتها 
لله��دف املعلن. ألن ف��رض حواجز كمركية 
عالي��ة ضد االس��تيراد م��ن الص��ن، ودول 
معين��ة، ال يضم��ن تعوي��ض املس��توردات 
بإنت��اج اميركي بل ق��د يتحول االس��تيراد 
نحو اس��واق اخرى، في حن تخسر الواليات 
الت��ي  التصدي��ر لل��دول  املتح��دة فرص��ة 
أقامت احلواجز امام جتارتها ألنها س��تتخذ 
إج��راءات مماثلة. ولذا م��ن املنتظر ان تعتمد 
االدارة اجلدي��دة سياس��ات وتتخ��ذ ق��رارات 
نحو احلمائية الش��املة، وليس االنتقائية، 
لتنشيط االس��تثمار في قطاعات التعدين 
والطاق��ة والصناع��ة التحويلية تكون لها 
آث��ار ملموس��ة عل��ى املس��توى الدولي مبا 

يتناسب مع حجم السوق األميركي.
 ومن املتوقع ان تهتم السياس��ة التجارية 
بخفض العجز ولذل��ك يجري التركيز على 
الصن ثم الدول األخرى التي ال جتد الس��لع 
االميركي��ة س��وقاً واس��عة لديه��ا. بيد ان 
احلواجز الكمركية العالية، إضافة إلى عدم 
ج��دوى االنتقائي��ة، تصطدم م��ع التزامات 
الوالي��ات املتح��دة جت��اه منظم��ة التجارة 
الدولي��ة. ومتث��ل ضرب��ة قاصم��ة لانفتاح 
التج��اري وهو م��ن العناصر األساس��ية ملا 
سمي توافق واشنطن منتصف الثمانينات، 
وال ينسجم التش��دد التجاري مع االنفتاح 
املالي الذي ال تستغني عنه الواليات املتحدة 

االميركية.
احلقيق��ة  إل��ى  االنتب��اه  الض��روري  وم��ن   

املهمل��ة وهي ان العج��ز اخلارجي انعكاس 
لعدم كفاي��ة االدخار لتغطية االس��تثمار، 
والف��ارق بن األخير واالدخار يترجمه النظام 
االقتص��ادي ف��ي زي��ادة االس��تيرادات على 
الصادرات، ليك��ون مجموع األنفاق الوطني 
اعلى من الدخل الوطني، وبتعبير آخر املوارد 
الداخلية اقل من مجموع االس��تخدامات. 
وم��ادام بق��ي املي��ل لادخار ضعيف��ا تبقى 
ه��ذه اخلاصية في االقتص��اد األميركي، وال 
تتوفر حلول س��هلة ملعاجلتها ألن مستوى 
النشاط االستثماري منخفض اصا فليس 
من املعقول انخفاضه أكثر لينس��جم مع 
االدخار، ومن الصعب الضغط على األنفاق 
احلكوم��ي عدا فقرة الدف��اع ونفقات اخرى 
ذات وظيف��ة في السياس��ة اخلارجية. ومن 
املعل��وم ايضاً ان الكثير م��ن الفئات واطئة 
الدخل تنتظر حتس��ناً في معيشتها وليس 
م��ن العقانية ان تصل احلكومة معها إلى 

القشة التي تقصم ظهر البعير.
 وعل��ى األغل��ب س��وف يتكي��ف البرنامج 
االقتص��ادي للرئي��س اجلديد م��ع الترتيبات 
القائمة خاص��ة وان نائبه، املع��روف بوالئه 
لفكر احل��زب اجلمهوري ومعارضته للتراجع 
عن العوملة، يتولى قي��ادة الفريق االنتقالي 
وترش��يح من يش��غل الوظائف الس��يادية 

والعليا.
 اجلان��ب اإليجاب��ي ف��ي البرنام��ج اجلدي��د 
التركي��ز على تعري��ف عقان��ي، مبعنى ما، 
للمصالح بداللة االقتصاد واألمن الداخلي. 
ونأم��ل ان يقود ه��ذا املنحى إل��ى مراجعة 
للسياس��ة اخلارجية، ولو من خال حساب 
التكاليف في مقابل العوائد، تساعد على 
انهاء االس��تقطاب وتوازن العنف واإلرهاب 

في منطقة الشرق االوسط. 

* الدكت��ور احم��د ابريه��ي عل��ي، خبي��ر 
اقتصادي عراقي

مصطفى شفيق عالم

ثمة مصطلح��ات ومفاهيم دائًما ما 
تبرز في أثناء الس��ياقات الرمادية في 
احلروب والنزاعات املسلحة، تُؤشر إلى 
غياب أي أفق حللحلة تلك الصراعات، 
أو التوصل إلى تسوية شاملة بشأنها. 
ومن تلك املفاهيم مصطلح »املناطق 
اآلمنة«، ال��ذي عاد بق��وة إلى واجهة 
التحليلي��ة،  واالهتمام��ات  األخب��ار 
إثر إع��ان الرئيس االميرك��ي »دونالد 
ترام��ب« خ��ال ح��وار تليفزيوني مع 
ش��بكة )ABC( اإلخبارية في اخلامس 
والعش��رين من كانون االول 2017 عن 
»أنه سيس��عى إلنش��اء مناطق آمنة 
في س��وريا لاجئن السورين الفارين 
م��ن العنف في باده��م التي دمرتها 

سنوات من احلرب األهلية«.
وفي التاس��ع والعش��رين م��ن كانون 
االول املاضي 2017، أوضح بيان للبيت 
األبيض أن »ترامب« والعاهل السعودي 
امللك »س��لمان ب��ن عبدالعزيز« أعربا 
عن دعمهما لفكرة إنش��اء »منطقة 
آمن��ة« ف��ي كل م��ن س��وريا واليمن، 
في إطار مناقش��تهما أف��كارًا تتعلق 
م��ن  الاجئ��ن  مس��اعدة  بكيفي��ة 
متض��رري النزاع��ات املس��لحة ف��ي 
املنطق��ة. كما أعل��ن الرئيس التركي 
»رجب طيب أردوغان« في 13 ش��باط 
اجل��اري 2017 خ��ال كلمت��ه مبعه��د 
السام الدولي في البحرين عن سعيه 

إلنشاء منطقة آمنة في سوريا.
ومع تصاعد احلديث عن إقامة »مناطق 
آمن��ة« ف��ي دول الصراع��ات العربية، 
نعرض ملاهية مفهوم »املناطق آمنة«، 
وإجراءات إقامتها، واخلبرات التاريخية 
لتنفيذه��ا، ومدى جناحه��ا وإخفاقها 
في حتقي��ق األه��داف املرج��وة منها، 
وأخيرًا مستقبل إقامتها في منطقة 
الش��رق األوسط، وس��بل جناحها في 
مناطق الصراعات التي تشهد حروبًا 

بالوكالة.

مفاهيم متقاربة 
ومحددات إجرائية الزمة

على الرغم من شيوع مفهوم املناطق 
 SAfe أو   SAfe ZoneS اآلمن��ة 
AreAS، إال أن��ه يُع��د مفهوًم��ا غير 
رس��مي، على صعيد القانون الدولي، 
حيث لم يأت ذكره في اتفاقيات جنيف 
األربع لع��ام 1949، كما ل��م يرد ذكره 
ف��ي البروتوكوالت امللحق��ة بها لعام 
1977، ب��ل تضمنت تل��ك االتفاقيات 
والبروتوك��والت مصطلح��ات أخ��رى 

تُع��د األقرب دالليًّ��ا ملفه��وم املناطق 
الطبي��ة  املناط��ق  أهمه��ا:  اآلمن��ة، 
HoSpitAl ZoneS، واملناطق احملايدة 
neutrAliZed ZoneS، واملناط��ق 
 demilitAriZed الس��اح  منزوعة 

.ZoneS
وتُش��ير جل ه��ذه املصطلح��ات إلى 
جهود تضطلع به��ا املنظمات األممية 
املعنية بحفظ السلم واألمن الدولين 
إلنشاء وتسمية مناطق محددة تكون 
خارج نطاق االس��تهداف العس��كري 
واألعمال القتالية العتبارات إنسانية 
ال  مم��ن  املدني��ن  بحماي��ة  تتعل��ق 
يس��تطيعون حماي��ة أنفس��هم في 

أثناء احلروب والصراعات املسلحة.
وقد استعمل العرف الدولي عددًا من 
املفاهي��م عند احلديث ع��ن مثل هذه 
الترتيب��ات وفًق��ا خلبرة حقب��ة احلرب 
الب��اردة م��ن قبي��ل: املم��رات الهادئة 
 ،CorridorS of trAnquility
 HumAnitAriAn واملمرات اإلنسانية
احملمي��ة  واملناط��ق   ،CorridorS
وامل��اذات   ،proteCted AreAS

.SAfe HAvenS اآلمنة
وإجرائيًّ��ا، ثم��ة تقارب ب��ن مفهومي 
العازل��ة  واملناط��ق  اآلمن��ة  املناط��ق 
حي��ث  م��ن   ،Buffer ZoneS
حاجتهم��ا إلى ق��رار أمم��ي يصدر عن 
مجل��س األمن، بي��د أن ثم��ة اختاًفا 
مفاهيميًّا بن كا املصطلحن بالنظر 
إلى أن »املنطقة العازلة« تعني إقامة 
»منطق��ة محددة تفص��ل بن طرفي 
نزاع تسيطر عليها قوة دولية، هدفها 
منع استعمال األسلحة بن الطرفن 
املتنازع��ن م��ن خال خلق مس��احة 
للفص��ل بينهما، غالًبا ما تكون برية، 
كما ميكن أن تقترن أيًضا بفرض حظر 
جوي«، في ح��ن أن »املنطقة اآلمنة« 
ال ته��دف إل��ى الفص��ل ب��ن أطراف 
الن��زاع، لكنها تهدف إل��ى توفير ماذ 
آم��ن للمدنين الفارين من أتون احلرب، 
وتقدمي العون واحلماية املطلوبن لهم 

إنسانيًّا أثناء فترة الصراع.
وبحس��ب الع��رف الدولي، ف��إن ثمة 
محددات إجرائية الزمة إلقامة املناطق 
اآلمنة، بع��د صدور قرار بش��أنها من 
قب��ل مجلس األم��ن، أبرزه��ا: االتفاق 
ب��ن األطراف املتنازعة عل��ى إقامتها، 
العس��كرية عنه��ا  الصف��ة  وإزال��ة 
بنزع س��احها وإخراجها من س��ياق 
وإخضاعها  العس��كرية،  العملي��ات 
كذل��ك إلدارة مدني��ة، والتأكيد على 
ع��دم دخ��ول أط��راف الص��راع في أي 
ترتيبات دفاعي��ة تتعلق بحفظ األمن 
داخله��ا أو عل��ى حدوده��ا املس��ماة، 

وتوفير حماية عس��كرية لها من قبل 
قوات األمم املتحدة أو قوات حتالف دولي 
مكلف من قبله��ا، وفرض حظر جوي 
حلمايتها، وتوفير مم��رات آمنة إليصال 
للمدني��ن،  اإلنس��انية  املس��اعدات 
واملكفولة من قبل األمم املتحدة، والتي 
تضطلع أيًضا برس��م خريطة لنطاق 

وحدود املناطق اآلمنة.

خبرات مختلفة ونتائج متشابهة
تُش��ير املقارب��ات التاريخي��ة بش��أن 
فرض مناط��ق آمنة في أثن��اء احلروب 
أنه��ا  إل��ى  املس��لحة  والصراع��ات 
تتش��ابه ف��ي اله��دف منه��ا، والذي 
يتمثل ف��ي توفير التدخل اإلنس��اني 
م��ن خال ممرات آمن��ة حلماية املدنين 
املتضرري��ن من األعم��ال العدائية بن 
أطراف الص��راع، وذلك عب��ر قرار أممي 
يصدر حصرًا عن مجلس األمن، ودائًما 
ما يكون بتوصي��ة من مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
ومن أبرز الدول التي ش��هدت مناطق 
آمنة خ��ال حقبة التس��عينيات من 
الق��رن املاضي دولة العراق بعد انتهاء 
حرب حترير الكويت ع��ام 1991، حيث 
اضطلع��ت ق��وات التحال��ف الدولي 
بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة االميركية 
بإنشاء منطقة آمنة شمالي العراق، 

 400 نح��و  لتمك��ن  م��اذًا  لتك��ون 
ألف كردي مت��ت إعادتهم م��ن احلدود 
التركية بعد فرارهم من نظام »صدام 
حس��ن« عقب انتفاضة األكراد )عام 
1991( املدعوم��ة غربيًّ��ا آن��ذاك، وقد 
تولت منظمة األمم املتحدة ووكاالتها 
املعني��ة مس��ؤولية مس��اعدة هؤالء 

الاجئن إنسانيًّا خال تلك الفترة.
في حرب البوس��نة والهرسك، أصدر 
مجلس األم��ن الدولي عام 1993 قرارًا 
بإنشاء عدد من املناطق اآلمنة حلماية 
املدني��ن البوس��نين م��ن هجم��ات 
الق��وات الصربي��ة. وف��ي الع��ام ذاته 
بدأت مفوضية الاجئن التابعة لألمم 
املتحدة ف��ي إقامة عدد م��ن املناطق 
اآلمنة في س��يريانكا حلماية املدنين 
في أثن��اء القتال الدائر ب��ن املتمردين 
والق��وات احلكومي��ة. وبعده��ا أصدر 
مجل��س األم��ن الدولي ق��رارًا في عام 
1994 بإقامة مناط��ق آمنة في رواندا 
خ��ال احل��رب األهلي��ة ب��ن عرقيتي 

الهوتو والتوتسي.
نتائ��ج  الس��ابقة  اخلب��رات  وأف��رزت 
متش��ابهة إلى حد كبي��ر، معظمها 
سلبي بامتياز باستثناء خبرة املنطقة 
اآلمن��ة في ش��مال الع��راق؛ حيث لم 
تنج��ح أي م��ن اخلبرات الس��ابقة في 
حتقي��ق أهدافها املرجوة، س��واء على 

الصعيد اإلنس��اني أو عل��ى الصعيد 
األمن��ي، ب��ل إن بعضها ق��د أدى إلى 
نتائ��ج كارثي��ة، كانت أش��به مبهمة 
تسهيل عملية قتل املدنين من قبل 

أطراف الصراع.
وارتبط جناح املنطقة اآلمنة في شمال 
الع��راق بوجود ق��وات كردية احترافية 
وش��به نظامية )قوات البيش��مركة( 
أس��همت بنحو كبير في دحر القوات 
احلكومة العراقية عن إقليم كردستان 
العراق. لكن تلك اخلبرة لم تتكرر ثانية 
حتى على الصعيد العراقي ذاته عند 
محاول��ة مش��ابهة لف��رض منطقة 
آمن��ة للش��يعة ف��ي جن��وب العراق 
في أعق��اب حرب حترير دول��ة الكويت 
بس��بب عدم وجود القوة العسكرية 
املطلوب��ة لذل��ك، األمر الذي س��مح 
للنظ��ام العراقي مبهاجم��ة املنطقة 

التي أضحت مسمى با مضمون.
أم��ا ف��ي البوس��نة والهرس��ك، فإن 
ثم��ة ثغ��رات إجرائي��ة ل��دى عملي��ة 
ف��رض مناط��ق آمنة حلماي��ة املدنين 
البوس��نين، حي��ث خا ق��رار مجلس 
األم��ن الدول��ي م��ن ترس��يم احل��دود 
اآلمن��ة،  املناط��ق  له��ذه  اجلغرافي��ة 
والتي كان عددها س��ت مناطق، كما 
ل��م يضطل��ع اجمللس بتوفي��ر احلماية 
العس��كرية املطلوبة لتل��ك املناطق، 

رمبا بسبب معارضة البوسنين دخول 
ق��وات دولية حلمايتهم، األمر الذي قاد 
إلى وقوع مجازر بش��رية وجرائم حرب 
طال��ت آالف املدني��ن؛ حي��ث وقف��ت 
القوات الدولية موق��ف املتفرج وهي 
ت��رى الق��وات الصربية حتت��ل املناطق 
اآلمنة في: س��راييفو، وسربرنيتس��ا، 
وزيبا، وت��وزال، وبيهاتش، وترتكب فيها 

جرائمها املروعة.
ف��ي  كثي��رًا  احل��ال  يختل��ف  ول��م 
س��يريانكا، فمنذ ع��ام 1993 وحتى 
ع��ام 2009، فش��لت جمي��ع ق��رارات 
األمم املتح��دة في ف��رض مناطق آمنة 
حلماي��ة املدنين، وإيصال املس��اعدات 
اإلنس��انية له��م، بس��بب انتهاكات 
املس��تمرة،  الس��يريانكية  احلكومة 
ومواصلته��ا قص��ف ه��ذه املناط��ق 
كواجه��ة  تُس��تخدم  أنه��ا  بدع��وى 
ومنطلق��اً لهجمات ق��وات املتمردين 

على القوات النظامية.
تأتي اخلبرة الرواندية -أيًضا- متسقة 
مع اخلبرات اخمليبة لآلمال الستراتيجية 
املناطق اآلمنة؛ حيث خا قرار مجلس 
األم��ن الدولي من إل��زام أيٍّ من الدول 
املعنية بوقف القتال األهلي في الباد 
من االضط��اع مبهمة حماية املناطق 

اآلمنة التي مت فرضها.
وقد حاول��ت فرنس��ا، بتفويض دولي، 
االضط��اع مبهم��ة حماي��ة املناط��ق 
اآلمن��ة ف��ي روان��دا منذ ع��ام 1995، 
ملن��ع املزيد من أعم��ال القتل في تلك 
املناطق الت��ي كانت تغطي نحو 20% 
م��ن الب��اد، إال أن أعم��ال التطهي��ر 
العرقي تزايدت وتيرتها. كما أن القوات 
الفرنس��ية لم تكن كافية كذلك من 
الناحية العددية، بل إن املناطق اآلمنة 
ذاته��ا بات��ت منطلًقا لتل��ك اجلرائم، 
وحينما انسحبت القوات الفرنسية، 
تل��ك  الق��وات احلكومي��ة  اجتاح��ت 
املناطق، وارتكبت أعمال عنف دامية، 
ما دفع آالف الاجئن إلى الهرب باجتاه 

الكونغو اجملاورة.

مستقبل املناطق اآلمنة باإلقليم
إذا كانت املناطق اآلمنة بهذا االلتباس 
والضبابي��ة مفاهيميًّا، وبتلك اخلبرات 
الس��لبية في مجملها تطبيقيًّا؛ فإن 
احلديث عن جدواه��ا كإطار للتعاطي 
مع الصراع��ات اجلديدة التي تتس��م 
بأمناط وسياقات مغايرة ملا كانت عليه 
طبيعة احل��روب والنزاعات املس��لحة 
خ��ال الق��رن املاضي؛ يب��دو معضلة 
حقيقي��ة، األمر الذي يُلقي بظال من 
الش��ك على مس��تقبل آلية املناطق 
اآلمن��ة في البؤر الصراعي��ة امللتهبة 

على اتساع خريطتها اجلغرافية.
وانطاًق��ا م��ن أن اخلب��رات التاريخية 
إلقام��ة املناطق اآلمنة قد أفضت إلى 
حقيق��ة مفاده��ا أن »املناطق اآلمنة 
نادرًا م��ا تكون آمنة«، فإن مس��تقبل 
آلية املناطق اآلمنة في إدارة الصراعات 
املسلحة باملنطقة يبقى مرهونًا بعدد 
من احمل��ددات املطلوب��ة، والتي تتمثل 
في: وجود رغب��ة حقيقية لدى القوى 
ذات  الرئيس��ة  واإلقليمي��ة  الدولي��ة 
التأثير املباش��ر في صراعات املنطقة، 
وإلى جانب تلك الرغبة ال بد من وجود 
تواف��ق دولي/إقليمي حقيقي بش��أن 
اإلج��راءات املطلوب��ة حلماية الاجئن 
واملدنين الفارين من ويات الصراعات 
املسلحة. وتبقى املعضلة األخيرة في 
مدى قدرة األطراف الدولية واإلقليمية 
على ضبط إيقاع التنظيمات املسلحة 
املتورطة في تلك الصراعات، وإلزامها 
باحترام الترتيبات اإلنسانية واألمنية 

املتخذة بهذا الشأن.
لقد أثبتت اخلب��رات التطبيقية آللية 
املناط��ق اآلمن��ة، أن أي ق��رارات غي��ر 
توافقية تؤس��س لفرض ماذات آمنة 
للمدني��ن مع غي��اب س��لطة نافذة 
معت��رف به��ا ف��ي منطق��ة الصراع 
ذات  النهاي��ة  ف��ي  نتائجه��ا  ج��اءت 
عواق��ب وخيمة. وحينم��ا يكون البلد 
مح��ل ن��زاع وغي��ر آمن ف��ي مجمله؛ 
ف��إن احلاجة إلى وجود عس��كري قوي 
لتحقيق احلماي��ة املطلوبة للمناطق 
اآلمنة تبقى ضرورة الزمة، كما أنه من 
دون االلتزام بضمانات القانون الدولي 
اإلنس��اني كاملة، مبا في ذلك موافقة 
احلكوم��ة واألط��راف املتحاربة، وكون 
املنطق��ة ذات طابع مدني؛ فإن ضمان 
س��امة املدنين فيها بنحو حقيقي 

سيكون من الصعوبة مبكان.
وأخي��رًا، ف��إن اس��تراتيجية املناط��ق 
اآلمن��ة، إقليميًّ��ا، رمب��ا لن تك��ون ذات 
جدوى، ال حاضرًا وال مستقباً، من دون 
التعاطي مع جذور احلروب والصراعات 
في املنطق��ة، والذي ما يزال غائًبا، وملّا 
ي��أت بعد، ورمبا لن يأت على املس��توى 
املنظور، مادام بقي قرار إش��عال تلك 
احلروب والنزاعات املس��لحة بيد قوى 
اإلقليمي��ة  احلواض��ن  ه��ي  كامن��ة، 
للعنف، والتي تشكل احملفز الرئيسي 

للصراعات الراهنة في املنطقة.

للدراس��ات  املس��تقبل  *مرك��ز 
والبحوث

ترامب والتطلعات االقتصادية لناخبيه

مشروطيات فاعلية »المناطق اآلمنة« 
في مناطق الصراعات باإلقليم
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املاضي،  األول  أكتوبر/تش��رين  في 
صدمت رئيسة الوزراء البريطانية 
عندم��ا  الكثيري��ن  م��اي  تيري��زا 
املواطن��ة  بفك��رة  اس��تهانت 
العاملي��ة. وقالت »إذا كنت تعتقد 
»فأنت  العال��م«،  مواط��ن  بأن��ك 

لست مواطناً في أي بلد«.
فق��د تع��رض بيانها للس��خرية 
والتنبيه من وسائل اإلعالم املالية 
ومن املعلقني الليبراليني. قال لها 
أح��د احملللني »إن امن��وذج املواطنة 
األكثر فائدة في هذه األيام«، »هو 
امنوذج مكرس ليس فقط لصالح 
س��كان بيركش��اير، ولك��ن لهذا 

الكوكب«.
 ووصف��ه اخلبير االقتص��ادي بأنه 
حت��ول »غي��ر ليبرال��ي«. واتهمها 
باح��ث بالتبرؤ م��ن قي��م التنوير 
وحذر م��ن »أصداء عام 1933« في 

خطابها.
أن��ا أعل��م كي��ف يب��دو »املواطن 
العامل��ي«: أرى امنوذج��اً مثالياً في 
كل مرة أقف فيها أمام مرآة. لقد 
نشأُت في بلد، وأعيش في بلد آخر، 
وأحمل ج��واز س��فر كل منهما. 
أنا أكت��ب عن االقتص��اد العاملي، 
وعملي يأخذني إلى أماكن بعيدة. 

أقض��ي معظم الوق��ت في بلدان 
أخ��رى أكثر مما أفعل ف��ي أي دولة 

تعترف بي كمواطن.
ف��ي  املقرب��ني  زمالئ��ي  معظ��م 
العمل مول��ودون في اخلارج أيضا. 
أن��ا الته��م األخب��ار الدولية، في 
حني تبقى جريدتي احمللية مغلقة 
معظم األس��ابيع. ف��ي الرياضة، 
ليست لدي أي معلومات عن فرق 
بلدي، لكنني معجب كبير بفريق 
كرة الق��دم في اجلان��ب اآلخر من 

احمليط األطلسي.
وق��د أث��ار تصري��ح م��اي ضج��ة 
كبيرة. اٍنه يحت��وي على احلقيقة 
األساس��ية - عدم االكتراث الذي 
يش��ير بوض��وح إلى أنن��ا  أبعدنا، 
وسياس��ية  مالي��ة  كنخب��ة 
وتكنوقراطية في العالم، أنفسنا 

عن مواطنينا وفقدنا ثقتهم.
لنبدأ أوال باملعنى احلقيقي لكلمة 
أكس��فورد  قام��وس  »مواط��ن«. 
للغ��ة االجنليزي��ة ع��رف  مواطن 
مواط��ن   أو  قانون��ي  »كش��خص 
ينتم��ي لدولة أو أمة«. وبذلك فان 
املواَطن��ة تفترض تأس��يس كيان 
سياس��ي - »دولة أو أمة« -  يكون 
امل��رء عض��واً فيها. ال��دول لديها 

مثل ه��ذه األنظمة السياس��ية، 
لكن العالم ال ميلكها.

املواَطن��ة  أنص��ار  اعت��رف  لق��د 
العاملية بس��رعة أنهم ال يدركون 
املعن��ى احلرف��ي. فه��م يفك��رون 
على نحو مج��ازي. وجتمع الثورات 
التكنولوجية في مجال االتصاالت 
والعومل��ة االقتصادي��ة مواطن��ني 
م��ن دول مختلفة، كم��ا يقولون. 
صغي��راً،  أصب��ح  العال��م  وألن 
علينا العمل م��ع أخذ التداعيات 
العاملية بعني االعتبار. والى جانب 
ذلك، نحن جميع��ا نحمل هويات 
متداخلة ومتعددة. لكن املواَطنة 
العاملي��ة ال تعن��ي التغاض��ي عن 

املسؤوليات الدقيقة أو الوطنية.
كل شيء جيد وعلى ما يرام. لكن 
العامليون  املواطن��ون  ماذا يفع��ل 

حقا؟
احلقيقي��ة  املواَطن��ة  تس��تلزم 
املواطنني  والتش��اور مع  التفاعل 
اآلخري��ن ف��ي اجملتمع السياس��ي 
املش��ترك. وه��ذا يعن��ي إخضاع 
صناع القرار للمساءلة واملشاركة 
ف��ي احلي��اة السياس��ية. في هذا 
النه��ج، أف��كاري ح��ول الغاي��ات 
وتختبر  تواجه  املرغوبة  والوسائل 

زمالئي املواطنني.
ليس��ت  العاملي��ون  فاملواطن��ون 
لديهم حقوق أو مسؤوليات مماثلة. 
ال أح��د مس��ؤول عنه��م، وليس 
هن��اك اح��د منهم مجب��ور على 
تبرير نفس��ه. في أحسن األحوال، 
فه��م يش��كلون مجتمع��ات مع 
أف��راد م��ن ذوي التفكي��ر املماثل 
من بلدان أخرى. نظراؤهم ليسوا 
مواطنني ف��ي كل مكان ولكنهم 
عين��وا  عاملي��ون«  »مواطن��ون 
أنفس��هم كمواطنني عامليني في 

بلدان أخرى.
للمواطنني  احلال، ميكن  وبطبيعة 
العاملي��ني الوص��ول إل��ى أنظمة 
سياسية داخلية لنشر أفكارهم 
م��ن خاللها. لك��ن يت��م انتخاب 
خلدم��ة  السياس��يني  املمثل��ني 
مصالح الش��عب الذي وضعهم 
ته��دف  كم��ا  مناصبه��م.  ف��ي 
احلكوم��ات الوطني��ة إلى البحث 
وه��ي  الوطني��ة،  املصال��ح  ع��ن 
محقة في ذلك. وهذا ال يستبعد 
إمكانية عم��ل الناخبني من أجل 
املس��تنيرة  الذاتي��ة  املصلح��ة 
للدوائ��ر االنتخابي��ة، م��ع األخ��ذ 
بع��ني االعتبار النتائج املترتبة عن 

األنشطة احمللية لصالح اآلخرين. 
لك��ن م��اذا يحدث عندم��ا تواجه 
مصلحة الس��كان احملليني صراعاً 
م��ع رفاهية األجانب - كما يحدث 
في كثير من األحيان؟ أليس جتاهل 
مواطنيهم ف��ي مثل هذه احلاالت 
على وجه التحدي��د ما يعطي ملا 
يس��مى بالنخب العاملية إسمها 

السيئ؟
ويشعر املواطنون العاملون بالقلق 
بش��أن مصالح اجملال��س العاملية 
التي قد تتعرض لألذى عندما تركز 
كل حكومة على املصالح احملدودة 
اخلاص��ة بها. هذا بالتأكيد مصدر 
قل��ق خاص��ة بالنس��بة لقضايا 
عاملية حقيقي��ة، مثل تغير املناخ 
معظ��م  ف��ي  لك��ن  األوبئ��ة.  أو 
املناط��ق االقتصادي��ة - الضرائب 
والسياسات التجارية، واالستقرار 
املالي، اإلدارة املالية والنقدية - ما 
هو منطقي من منظور عاملي هو 
أيضا منطقي من منظور محلي. 
ويُعلمنا عل��م االقتصاد أن الدول 
يج��ب أن تُبقي احلدود االقتصادية 
سياس��ات  وتبق��ي  مفتوح��ة، 
الكام��ل  والتش��غيل  التنظي��م 
للعمال��ة س��ليمة، ولي��س ألنها 

جيدة بالنس��بة للبل��دان األخرى، 
ولكن ألنها تخدم تنمية االقتصاد 

احمللي.
إخف��اق  ف��ان  احل��ال،  وبطبيع��ة 
السياس��ة - على س��بيل املثال، 
احلمائي��ة - ل��م يح��دث ف��ي كل 
م��ن ه��ذه اجمل��االت. ب��ل يعك��س 
حوكم��ة محلي��ة س��يئة، وليس 
غي��اب الكونية. إنه��ا نتيجة إما 
لعدم ق��درة النخب السياس��ية 
على إقناع الدوائ��ر احمللية بفوائد 
البديل، أو لعدم رغبتها في إجراء 
تعديالت لضمان استفادة اجلميع 

بالفعل.
ف��ي  الكوني��ة  وراء  االختب��اء  إن 
مثل هذه احل��االت - عند الضغط 
عل��ى االتفاق��ات التجاري��ة على 
س��بيل املثال - هو بدي��ل الفقراء 
السياس��ية  املع��ارك  لكس��ب 
عن ج��دارة. وه��ذا يخفض قيمة 
العمل��ة الكوني��ة عندم��ا نكون 
في احلاجة إليها حقاً، كما نفعل 
ف��ي مكافحة ظاه��رة االحتباس 

احلراري.
وقد حتدث القليلون عن التوتر بني 
ش��تى هوياتنا - احمللية والوطنية 
والعاملي��ة - بتبص��ر كم��ا فع��ل 

الفيلس��وف كوام��ي أنتوني أبيا. 
في هذا العصر املتميز »بتحديات 
عاملي��ة وبالتراب��ط ب��ني ال��دول«، 
كم��ا كتب ف��ي ال��رد عل��ى بيان 
م��اي، »هناك حاجة ماس��ة أكثر 
من أي وقت مض��ى  ملعنى مصير 
الصعب  ومن  املشترك«  البشرية 

أن نختلف حول ذلك.
لكن أحيانا ما يص��ادف العامليون 
»اإلخ��وة  رواي��ة  ف��ي  ش��خصية 
في��ودور  للكات��ب  كارام��ازوف« 
دوستويفس��كي  الذي اكتش��ف 
أنه كلم��ا أحب اإلنس��انية بنحو 
عام، ق��ل حبه للن��اس على وجه 
اخلص��وص. ل��ذا ينبغ��ي أن يكون 
العاملي��ون حذرين من  املواطن��ون 
أن تتحول أهدافه��م النبيلة إلى 
ذريعة للتهرب من واجباتهم جتاه 

مواطنيهم.
علين��ا العيش ف��ي عاملنا، مع كل 
وليس  السياس��ية،  االنقسامات 
في العال��م املثالي ال��ذي نتمنى 
العيش فيه. أفضل وسيلة خلدمة 
املصال��ح العاملي��ة ه��ي أن نرقى 
إلى مس��توى مس��ؤولياتنا داخل 
املؤسس��ات السياس��ية املهمة: 

املؤسسات املوجودة.

انعق��اد » مؤمت��ر جني��ف للق��وى 
الس��نية » في سويسرا وانقسام 
حتال��ف الق��وى الى ثالث��ة اطراف 
ب��ني مؤي��د للفيدرالي��ة ومعارض 
له��ا ومؤي��د للتحالف م��ع دولة 
القانون التي ميثلها رئيس البرملان 
اغلبي��ة  ال��ى  االخي��رة  بدعوت��ه 
رئيس  حاكمة،واجتماع  سياسية 
دول��ة القان��ون بقي��ادات فصائل 
احلشد الشعبي وانطالق عمليات 
حتري��ر اجلان��ب األمي��ن م��ن مدينة 
جابت  التي  املوصل،والتظاه��رات 
التحرير في االس��بوعني  س��احة 
املاضيني مطالبة تغيير مفوضية 

االنتخابات.. 
جميع هذه املواق��ف ال تخرج عن 

حراك سياس��ي نشيط ومحموم 
وتس��بق  تهي��ئ  واصطفاف��ات 

االنتخابات املقبلة.
اصطفاف��ات  كان��ت  لك��ن،اذا 
االنتخاب��ات املاضي��ة قائمة على 
أس��س وتخندق��ات طائفي��ة بني 
حتالف وطني شيعي وحتالف قوى 

سني وحتالف كردستاني كردي ..
ه��ذه  تتغي��ر  ان  نأم��ل  فإنن��ا 
التخندق��ات مس��تقبال او تق��وم 
على أس��س مغايرة بسبب وجود 
متغي��رات جديدة على الس��احة 

السياسية،منها:
• ظهور احلش��د الشعبي قوة لها 
ثقل ومستقبل متوقع في الشأن 
السياس��ي بعد االجناز الكبير في 

امليدان العس��كري ، تأثير احلش��د 
او  الش��عبي قد يك��ون مباش��راً 
غير مباش��ر في تغيير مستقبل 
السياس��ية  االصطفاف��ات 

باالنتخابات املقبلة.
الكت��ل  داخ��ل  •االنش��قاقات 
والت��ي  الكبي��رة  السياس��ية 
تعتب��ر عامل ايجابي في تش��كل 
االصطفافات املس��تقبلية ، ألنها 
خرج��ت م��ن عب��اءة التش��كالت 
املذهبي��ة والقومي��ة وال نعتق��د 
انها س��تعود اليها حتت أي ظرف 
في االقل قبل االنتخابات املقبلة. 
ومن هذه االنش��قاقات ما ش��مل 
كل االئتالفات التي ش��اركت في 

االنتخابات املاضية:

الصدريني م��ن التحالف الوطني 
الكت��ل  حتال��ف  م��ن  والتغيي��ر 
اعض��اء  وخ��روج  الكردس��تانية 
مؤثرين من حتال��ف القوى وتركزه 
ف��ي ائتالف متح��دون وأخيراً قوى 
» مؤمت��ر جنيف » التي في اغلبها 

من داخل العملية السياسية.
• دعوات الكتل العابرة للطائفية 
وبرغ��م صعوب��ة تش��كلها ف��ي 
الوقت احلاضر ،لكن االيام املقبلة 
حبل��ى باألح��داث وال ش��ك انها 
الق��وى  م��ن  بالكثي��ر  س��تدفع 
املنشقة والشخصيات املستقلة 
باالنضم��ام ال��ى كتل��ة الوطنية 
برئاس��ة اياد عالوي وال��ى اعضاء 
التي��ار املدن��ي الث��الث والتي رغم 

ضعف نش��اط هذه القوى فان أياً 
من يحاول تأس��يس كتل��ة عابرة 
للطائفي��ة ل��ن ينس��ى ض��م او 

االنضمام الى هذه القوى.
• اصطفاف السلطة ، يبقى رئيس 
الدكت��ور حيدر  ال��وزراء  مجل��س 
العب��ادي رج��ل الس��لطة اجلديد 
ال��ذي تولى احلكم وجن��ح في ادارة 
االمور ولو نسبًيا في ظرف صعب 
عاش��ه العراق بعد اجتياح داعش 
للموصل ، مثلما يعتقد بانه جنح 
ف��ي تأس��يس جناح داخ��ل كتلة 
ال��ى جناحني:  الدعوة وش��طرها 
جناح العبادي وجناح املالكي؛ وان 
كان ذل��ك غير معلن حل��د االن؛ اال 
انه س��يكون له دور في تش��كيل 

كتل��ة قوي��ة يكون له��ا تأثير في 
االنتخاب��ات املقبلة م��ن دون أدنى 
ش��ك، بل نعتق��د ان العبادي قد 
يلجأ بنفسه الى تشكيل الكتلة 
العاب��رة للطائفي��ة بالتعاون مع 
الصدريني والتيار املدني واملنشقني 
م��ن حتالف القوى وحتى قد يضم 
املنشقني من الكتل الكردستانية 
، وقد يكون هو اكثر الشخصيات 
حظوظ��اً للنهوض به��ذه املهمة 
داخلي��اً وخارجياً.. ول��و في الوقت 

احلاضر.
هذه املتغيرات؛

اجلديدة في اغلبها على املش��هد 
تك��ون  ق��د  احلال��ي  السياس��ي 
العامل االكثر تأثيراً في تغيير منط 

االصطفاف��ات االنتخابية املقبلة 
وق��د تك��ون بواب��ة ام��ل للخروج 
من دائرة احملاصص��ة والتخندقات 

املذهبية والفساد..
الوطن��ي  املش��روع  قدم��ت  ان 
الكفيل بإخراج البل��د من ازماته 

احلالية اوال؛
وان كان��ت غايته��ا التغيي��ر نحو 
االفضل ال كسب مزيد من اصوات 

الناخبني ثانًيا..
املتغي��رات  ه��ذه  كل  وبرغ��م 
الت��ي تعتب��ر صحية ف��ي العمل 
السياس��ي اال انن��ا نبقى نأمل ان 

تكون بوابة املواطن للتغيير..
االختي��ار عب��ر صنادي��ق  حس��ن 

االقتراع من دون أي تأثير.

ف��ي جمي��ع املعايير، وأخ��ًذا باالعتب��ار التجرب��ة املريرة 
الفاش��لة والكارثي��ة حلك��م »الش��راكة واحملاصصة« 
وبعي��داً ع��ن جدي��ة ومس��توى قناعة واهلي��ة ونضج 
النخب السياس��ية، فان اقامة حكومة أغلبية برملانية 
بكفالة بتأييد اكثر م��ن نصف مقاعد البرملان تقابلها 
معارض��ة برملاني��ة هي اخلي��ار االقرب، من حي��ث املبدأ 
وقواع��د الدميقراطية، الى احلكم الرش��يد الذي يفتح 
الطريق الى تنمية املمارسة الدميقراطية ورفع احلمايات 
السياسية »ولعبة الشراكة« السوقية عن بؤر الفساد، 
وااله��م، ل��م تب��ق لصاحب الق��رار حج��ة التهرب من 
املس��ؤولية عن االخفاقات وسوء االداء واالدارة، ومزاعم 
ان احلكوم��ة مكبل��ة بارادة الكت��ل وزعاماتها.  قلت ان 
ذلك، م��ن حيث املبدأ، وقل من الناحي��ة النظرية، لكن 
ليس كل ما يتصل باملباديء السليمة واملعترف بها وما 
ميت للنظريات الصحيحة والشاخصة التطبيق، ميكن 
ان يج��د طريقه ال��ى التطبيق واملمارس��ة وان يتحول 
ميكانيكياً الى مؤسس��ات وهي��اكل وانظمة من دون 
وجود العنصر البش��ري الذي استوعب احكام ومديات 
وتطبيقات حكومة االغلبية السياسية، وفي مقدمتها 
شرط التداول الس��لمي للسلطة واالستعداد لضبط 
املصالح الذاتية والفئوي بعيًدا عن االستئثار واملزاحمة، 
وقبل كل ش��يء، النظر الى السلطة كتكليف معياره 
ما يتحق��ق في الواقع من خدم��ات وجناحات في الوفاء 

بالوعود. 
وم��ا زلن��ا نتح��دث ع��ن مش��روع حكوم��ة االغلبي��ة 
السياس��ية كخيار ميكن ان يك��ون مقبوال  كبديل عن 
حكم اجلميع )احملاصصة( الذي انتهى الى صراع مفتوح 
وشرس ومدّمر وسلسلة تصدعات وحروب واعمدة دخان 
في صفوف الطبقة السياسية احلاكمة وانسحبت الى 
صفوف اجملتمع، قوميات وطوائف واحزاب وعشائر، والى 
داخل كٍل من هذه املوصوفات.  وس��يكون هذا املشروع 
املط��روح من قبل كتل��ة »دولة القان��ون« وزعامة نائب 
رئيس اجلمهوري��ة نوري املالكي حص��راً موضع معاينة 
حذرة ومش��وبة بانعدام الثقة في استعداد العبي هذا 
اخليار في تفكيك منظومات احملاصصة وهم غارقون في 
بحبوحاته��ا ويديرون ماكناته��ا ومصاحلها حتى صارت 
الكتل��ة دول��ة داخل دول��ة، واحلال، ان احملل��ل املوضوعي 
البد ان يرصد ش��بهة الدعاية االنتخابية املبكرة في ما 
يتابعه من ترويج لش��عار حكوم��ة االغلبية البرملانية، 
وسيكون خاطئاً في رصده اذا ما أقدم اصحاب املشروع، 
م��ن اآلن، على تفكيك العقل احملاصصي في صفوفهم 
وممارساتهم، وقبل ذلك تفكيك الدولة احملاصصية التي 
يديرونها.. وحت��ى ذلك الوقت فان ثمة حقاً ملن يقول ان 
شعار حكومة االغلبية البرملانية يستهدف الى حتقيق 
محاصص��ة محس��نة.. محاصص��ة الس��مك الكبير 

احلجم الذي يطرد االسماك االقل حجماً. 
    **********

االمام احلسني: 
»إن ل��م يس��تقم دين محم��د إال بقتلي فيا س��يوف 

خذيني«.
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ثقافة10

وتق��ول املأثورات اليهودي��ة أنه عاش في 
البالط البابلي ثم في البالط الفارس��ي 
ومنها عاد إلى فلس��طني مس��تصحبا 
معه س��فر الش��ريعة ثم كتب التلمود 
هن��اك. وعلى س��طح تل التوب��ة القبر 
املنس��وب للنب��ي يون��س )ذا الن��ون في 
القرآن( ونون من اسماء احلوت في العربية 
فيكون اس��مه صاحب احلوت )وَإِنَّ يُونَُس 
مَلَِن الْيرس��لنَي- الصافات - 1 ( ٠   وكذلك 
مقام النبي ش��يت , و في كركوك يوجد 
املقام املنسوب للنبي دانيال و في جانب 
الك��رخ م��ن بغداد ف��ي مقبره الش��يخ 
جنيد البغ��دادي يوجد املقام املنس��وب 
للنبي يوش��ع بن نون ومقام النبي ايوب 
واخلض��ر وغيرهم املنتش��رة ف��ي جميع 
رباي��ا وس��هول ال��وادي وكذل��ك لوجود 
الكثير من املعابد اجملوس��ية وبيوت النار 
خاصة في شمال العراق , ولكون التوراة 
والتلم��ود قد كتبتا ف��ي أرضه ودائما ما 
تكون نصوصهما وذكرى األنباء املرحلني 
والبابلي��ة  اآلش��ورية  الترحي��الت  ف��ي 
تثي��ر فيهم الش��جن وجتعل أبن��اء الرب 
أحفاد شمش��ون تدمى قلوبهم وحتترق 
أفئدته��م وتلس��عهم الدم��وع كلم��ا 

فتحوا كتبهم.

 مهام أخرى 
 وكان لبريطانيا وفرنس��ا الدور األبرز بني 
ال��دول األوربي��ة ف��ي الصراع القتس��ام 
األراضي التابعة للدولة ألعثمانية التي 
كانت على شفا االنهيار وكان العراق هو 
الس��احة األفضل لهذا الصراع حملاددته 
للدولة العثمانية , وكانت مس��اعيهما 
عدي��دة  بط��رق  تتمث��ل  االس��تعمارية 
منها إجراء مس��رح ع��ام للمدن والقرى 
وبعث��ات أخرى ملس��رح األنهار وكان ذلك 
يجري أمام أنظار الس��لطات العثمانية 
الغافل��ة عما يدور وكان من ضمن مهام 
وبعثاتهم��ا  الدبلوماس��ية  هيئاتهم��ا 
التبش��يرية الت��ي اتخ��ذت ف��ي الق��رن 
الثامن عش��ر من الوالي��ات العربية في 
الع��راق )بغ��داد 1789  ), املوصل البصرة 
1764  ) التابعة لإلمبراطورية العثمانية 
مقرا لقنصلياتها وبعثاتها( هو إرس��ال 
املزي��د م��ن البعث��ات وتوس��يع قاع��دة 
التمثي��ل الدبلوماس��ي والتغلغ��ل في 
بنية اجملتمع العراقي إضافة ألعمالهما 
والتبش��ير  اجلالسوس��ية  ف��ي مج��ال 
النصران��ي , وكانت هن��اك مهمة أخرى 

هي س��رقة اآلثار القدمي��ة واخملطوطات 
وإف��راغ البلد م��ن تاريخه وآث��اره وتراثه. 
وكان��ت عيون اليه��ود بال��ذات مصوبة 
نحو س��رقة محتويات مكتب��ات األديرة 
والكن��اس النصرانية والكنس اليهودية 
, أم��ا الهواجس الديني��ة عندهم فتأتي 
بس��بب االمتدادات التوراتية والتلمودية 
في اإلجنيل , و أس��باب آنية اخرى حلماية 
املبش��رين النص��ارى املتواجدي��ن هناك 
, وأيض��ا لوجود مجامي��ع دينية من غير 
العرب واملسلمني مثل أليهود والنصارى 
الذين يحضون بحماية بريطانيا وفرنسا 
ووج��ود مجامي��ع واقلي��ات م��ن األديان 
املندائيني  الع��رب  القدمي��ة كالصابئ��ة 
وهم من أقدم الديان��ات التوحيدية غير 

التبشيرية , والديانة الزرادشتية )اجملوس( 
عبدة النار التي ظهرت سنة )583 ق م ( , 
واليزيديني العرب الذين ينظرون إلى ابلس 
باحترام وال يوافقون على شتم الشيطان 
وعندهم متثال يرمز لشخصية مقدسة 
اس��مه )طاووس ملك - وهو متثال لطائر 
الطاووس( وهم طائف��ة دينية توحيدية 
تعبد اهلل لكنها غير تبشيرية منشقة 
عن االسالم ومتزمتة محاطة بالغموض 
ومنطوية على نفس��رها و)رمب��ا( ترتبط 
بجذور وثني��ة قدمية لها عالق��ة بعبادة 
الش��مس والنج��وم وق��د حاولت بعض 
اجله��ات ألغراض خاصة نش��ر تس��مية 
بتس��ميتهم  العرب  لليزيديني  جدي��دة 
باليزيدي��ني ألجل التغيي��ر العرقي وذلك 

بعد االحتالل االمريكي للعراق ألس��باب 
سياس��ية , وقد ظهروا للوجود العلني 
ف��ي القرن الثاني عش��ر املي��الدي حيث 
اعتنق��وا اإلس��الم ف��ي زمن ش��يخهم 
الروحي عدي بن مس��افر وقد اختلطت 
عنده��م جميع ه��ذه األدي��ان والعقائد 
فأنتج��ت ديان��ة خاصة به��م , وكذلك 
لوجود أقليات عدي��دة من أتباع املذاهب 
املنش��قة عن االس��الم مثل الكاكانية 
)االخري��ة( والعل��ي الالهي��ة والعلوية و 
)البابية( نس��بة الى مؤسسها علي بن 
محم��د رضا الش��يرازي املع��روف بلقب 
)الباب( ال��ذي ادعى انه امله��دي املنتظر 
وظهرت دعوتها في ش��يراز سنة 1844 ) 
ثم ول��دت من رحمه��ا ديان��ة أخرى هي 
البهانية نس��بة الى أح��د مريدي الباب 
وهو علي حسني الثوري الذي عرف بلقب 
)به��اء اهلل( ث��م انتقل��ت البهانية إلى 
النجف وكرب��الء وبغداد لنش��ر دعوتها 
ولك��ن مت ط��رد دعاته��ا م��ن ه��ذه املدن 
فذهبوا إلى الس��ليمانية وانتش��روا في 
شمال العراق , وكذلك اجلرامقة السيان 
والنس��اطرة  واألس��قفيات اليعقوبي��ة 
وجميعه��ا من املذاه��ب واألقليات التي 
انس��لت م��ن الديان��ة النصراني��ة وهم 
من الطوائف التي ش��ارفت على االندثار 
وبقي البعض من اتباعها محاصرين بني 
النس��يان وتضاريس اجلب��ال الوعرة في 
ش��مال العراق التي عزلتهم عن العالم 
, وكان��ت جميع هذه املذاه��ب والعقائد 
تثي��ر اهتم��ام املستش��رقني أألوربي��ني 
لغرض دراس��تها والنفاذ من خاللها إلى 

قلب وجغرافية العالم اإلسالمي 

 هواجس استخبارية واستعمارية 
 أما الهواجس االستخبارية واالستعمارية 
فه��ي بس��بب أهمي��ة والي��ات الع��راق 
الثالث حي��ث أن والية البصرة هي امليناء 
البحري الوحيد للعراق ومجاورة للدولة 
الصفوية في إيران وكان لبريطانيا الدور 
األبرز فيها حيث أنشأت قنصليتها سنة 
1764  ) باعتبارها صلة الوصل الرئيسة 
في املواص��الت البري��ة البريطانية التي 
كانت تس��مى )بريد اجلمارك البريطاني( 
ب��ني لن��دن واملس��تعمرات البريطاني��ة 
ف��ي الهن��د درة الت��اج البريطاني حيث 
كان الس��فر ب��را أكثر أمانا م��ن البحر , 
أم��ا بغداد فبس��بب توس��طها للعراق 
وكونها الوالية الرئيس��ة ومركز احلكم 

والق��رار اإلداري فيه , أما املوصل العربية 
فكان االهتمام به��ا كونها ميناءا جتاريا 
نش��طا ومحطة مهمة للبري��د وأيضا 
جملاورتها حلدود تركيا احلالية مركز القرار 
العثماني��ة  لإلمبراطوري��ة  السياس��ي 
وهكذا اصبحت بريطانيا في سبعينات 
الق��رن التاس��ع عش��ر صاحب��ة النفوذ 
األق��وى ف��ي الوالي��ات الث��الث وبذل��ك 
رس��مت وأع��دت لنفس��رها دورا حيويا 
وخطي��را وهو االس��تيالء عل��ى األراضي 
اجمل��اورة للدولة العثماني��ة وكان العراق 
م��ن اهمه��ا , وكان��ت هنال��ك الدوافع 
االقتصادية وه��ي البحث عن طرق آمنة 
ذات دميوم��ة للوصول إلى الهند وملعرفة 
الواق��ع اجلغرافي حلوض م��ا بني النهرين 
وما ميك��ن أن يوفره النهران من إمكانات 
مالحية ملساعدتها في سعيها للتوغل 
االستعماري في مناطق الشرق األوسط 

اجملهولة والغامضة عليهم .

ال��ى  نس��بة   - النس��طوري   *املذه��ب 
نس��طوريوس الزعيم الروحي للطائفة 
النصرانية في ش��مال العراق في القرن 
اخلامس امليالدي . واس��تمرت تسميتهم 
بالنس��اطرة حتى سنة لم 1886 عندما 
اخت��ار لهم رئي��س اس��اقفة كانتر بري 
تس��مية )اآلثوري��ني( وال يخف��ى قص��د 
البريطانيني من ربط النساطرة باآلثوريني 
ثم حتريف االس��م الى اآلشوريني االوهو 
دع��م فكرة ان هؤالء القوم النصارى هم 
اصحاب احلق في ارض آش��ور لتش��كيل 
دول��ة آثورية حي��ث تقدم به��ذا الطلب 
رئيس طانفة النس��اطرة )املار شمعون( 
. وبع��د اس��تقالل الع��راق حت��ت املظلة 
البريطانية تراجع االنكليز عن موقفهم 
وقالوا ان تس��مية النس��اطرة باآلثوريني 
هي تس��مية مظللة وهم طائفة دينية 
ولسوا اقلية عرقية - مالمح من التاريخ 

القدمي ليهود العراق - احمد سوسة 
 أما الدوافع السياس��ية فكانت بسبب 
وج��ود مجامي��ع عرقية من غي��ر العرب 
مثل األك��راد واألكراد الفيلي��ني واألرمن 
والش��بك واآلثوري��ني وجميعهم يكنون 
ع��داًء خفيا للدول��ة العثمانية عدوهم 
املشترك , لكل هذه الهواجس واالسباب 
بدأت غزوات البعثات األجنبية واملبشرين 
واملغامرين تتجه صوب أرض اإلرث الديني 
والتاريخ��ي واآلث��اري واحلض��اري في بالد 

الرافدين.

الهجمة األولى في القرن التاسع عشر.. 

إطاللة تأريخية
ل��أدب العربي مبصر مس��احة انتش��ار ،وحضور في س��احات 
التلق��ّي، والق��راءة ،واملتابع��ة، واالنتش��ار بالوع��ي  العرب��ّي، 
والذاك��رة العربية ألكثر من قرن.. للس��بق ف��ي الطباعة من 
زمن محمد علي باش��ا ،وظهور الصحافة ، واملنتديات االدبية 
،وعوام��ل أخرى أدت إلى بروز أجيال م��ن املبدعني من العلماء، 
واألدباء، والفنانني ، ودعاة الفكر والتنوير من محمد عبدة إلى 
عبد الرحمن الش��رقاوي وطه حسني والعقاد ويوسف أدريس  
وأني��س منصور ومئات املبدعات و املبدعني من أرض الكنانة .. 
املب��دع »محمود قنديل » صدر له ف��ي مجال الكتابة القصة  
»تداعيات اخلوف القدمي » و« أصداء التراتيل الصامتة »  الصادر 
عن  الهيئ��ة العامة لقصور الثقافة /1999 وقد  أهداني تلك 
اجملموع��ة  القصصية  بحضوره ضمن  الوفود التي ش��اركت 
مبؤمت��ر اللغة العربية العربي والدول��ي يوم 17-2-2017..وصدر 
ل��ه في النقد الكتب التالية: قراءة في صفحات األدب بجزأين 
..فيم��ا ص��در له ف��ي )الرواية( عفواً س��يدي احملق��ق ..وكتاب 
»حوارات حول اإلبداع –ح��وارات أدبية  يعمل بالصحافة ويُعد 
من الناشطني بالصحافة األدبية مبصر.  في مجموعته )أصداء 
التراتيل الصامتة( -3ش��رفات ومن تلك الشرفات هناك بقات 
من الورد تعطر تلك الفضاءات القصصية التي تنحى املنحى 
االجتماعي-النفسي-الرومانس��ي –التأريخ��ي  ..وكما عرفت 
القص��ة القصيرة باإليجاز والتكثيف والضربة الفنية أرى: أن 
»قندي��ل« متكن من حتقيق تلك الثيم��ات اجلمالية في حبكة 
قصصه املُس��تلة من الواقع املص��ري والعربي ولتجاوز الواقع 
اآلس��ن ،وحتقيق حلم ال��ذات  بذلك حقق املُرجتى من رس��الة 
األدب اله��ادف األدب اجلاد مبعاجلة ومناقش��ة ومحاورة وتلمس 
هموم الفق��راء والكادحني وهموم املرأة والش��باب ِعْبرَّ الرؤى  
في أقانيم تل��ك املضامني الفنية املتوخاة بإرهاصات للتجلي 
– ع��ودة إلى النفق –ومض��ات حول امليالد ..ت��ارة أجده محلقاً 
بالرومانس��ية وأخرى بواقعية وجتليات نفس��ية تؤطر نس��ق 
تل��ك القصص املوش��اة باحلكمة والضربة الفني��ة واملفارقة 
القصصية الس��ردية ،في قصته األولى يرسم املشهد وكأنه 
نبؤة  مستقبلية ،وكش��وفات تترآى لوقائع ستحدث فتاريخ 
الطبعة كما أس��لف في 1999 وطريقة الس��رد تشي بوقائع 
تقرأ من خالل التأويل لتن��زاح لفضاءات متعددة لكل متذوق 
ط��رق للتعاطي معها ،فض��اءات مفتوحة على الزمن رغم إن 
ُم��راد املبدع »محمود قندي��ل كان ))إرهاصات للتجلي (( لعله 
ل��ه مآرب ذاتي��ه غير ما أف��رزه الزم��ن والتح��والت  فصيرورة 
الصراع أفض��ت لرؤى حتم��ل التأويل واحملم��والت التي تنفتح 
بزم��ن قراءة الن��ص –ليس بآنه فقط- ف��ي ص15:) .....وأصعد 
مهروالً ،فتنكشف أمامي حقائق األشياء ،فأرى الزوجة واالبنة 
،ونار املش��اعل وهدير الطلبة ، واحتجاجات ،ورايات منكسة ، 
وإدانات ،وال فتات خطت بالدماء. وأصعد مهروالً، فأشم رائحة 
مسك تتخلل الهواء، وتنتهي األدوار ،وحني أنظر أمامي أجدني 
قبالة أبواب الس��ماء .(. وفي نص )إس��تغاثة( ص53  تطيرين 
،حتلقني في الشموس ليالً ،كطائر غير مرئي، يرفرف-دون يأس- 
في فضاء النهائي. –ال حتطي ..تس��بحني في أمواج نار، ترتلني 
أنا ش��يد من سفر لم يكتب ، وتقبضني –بكفيك النحيلتني- 
جمرات مس��تعرة....( كتب قنديل معظم قصصه بش��عرية 

فائقة مع املفارقة كما في نص غربة ص82:
)ركبت قاربي ،فغرق بي في اليم، فس��بحت حتى أتيت الشط 
،وف��اض النهر ف��أردت صعود جب��ل فهويت ،وأكل��ت من ثمار 
األرض فتقي��أت ،فلما أقبل الليل فس��افرت .(. قصص تالمس 
ش��غاف القلوب مبجموعته التي متث��ل إرهاصات ذاتيه تعالج 

مواضيع جمعّية.

محمود قنديل والقصة 
القصيرة بمصر

صباح محسن كاظم
الحلقة الثانية

العربي، ظهر منشغالً في اآلخر الذي فيه. 
ولس��نني طويلة تعل��م التعايش مع األلم 
في أسفل ظهره ومنذ جاء إلى الدنيا بكى 
كما يبكي حديث الوالدة. وفي السادس��ة 
من عمره ولس��بب ال يذكرُه س��مع صوتاً 
يُحدثه عن مكاس��ب العيش ش��ريطة أن 

يكون اإلنسان وحيداً. 

تصّور نفس��ه غريباً ومنع��زالً عن اآلخرين. 
مضت سنون وسنون وهو ال يعرف للتقدم 
س��بيال. تارة يظن أنه األفض��ل وتارة أخرى 
ال ي��رى أنه ق��د جت��اوز البداي��ة. كان واقفاً 
عن��د اجلانب األمي��ن من الباخ��رة ينظر إلى 
البح��ر متأم��الً وه��و يفك��ر في نفس��ه: 
»كيف يتحمل اإلنس��ان هذا العقل وذاك 

اجلهل؟«. 
ومث��ل التص��رف في احلي��اة اخلاص��ة كان 
يعيد قراءة اإلرش��ادات والقوانني واألعراف 
البحري��ة الدولي��ة ويس��جل مالحظات��ه 
ع��ن العمل واخلرائ��ط التي ميُ��رُّ بها. حتى 
معاشرته العميقة لنفوس البّحارة كتبها 

بأدق تفاصيلها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��در ع��ن دار الرافدين للطباعة والنش��ر 
والتوزيع الطبع��ة األولى من  رواية: النوتي. 

للكاتب حسن البحار بواقع 414 صفحة.
نبذة عن الكتاب:

ف��ي خلي��ج مالح يب��دأ من أقص��ى جنوب 
ب��الده وال ينتهي باحمليط الهن��دي وال البحر 

الدكتور ثائر العذاري 
الناقد فاضل ثامر

باقر جاسم محمد
لدكتور حمد الوخي

الدكتور حسنني غازي
الناقد ياسني النصير

اسعد الالمي
االبداعي��ة  التجرب��ة  ع��ن  للح��دي��ث 

للغائ����ب احلاض��ر الق��اص محم��ود 
مت����ام  ف���ي  وذل����ك  جن����داري 
الس����اعة 12 من اليوم االربعاء املوافق 

..2017/2/22

تضي��ف رابط��ة النق��اد واالكادمييني في 
االحت��اد العام لأدب��اء والكتاب في العراق 

كل من:
الدكتور ابراهيم جنداري

صدور رواية نوتي لحسن البحار

محمود جنداري في اتحاد األدباء 

فاقد حسين الحمداني

جدي الذي اعتاد أن ميزق سكون الليل 
بس��عاله احلاد .بع��د كل نفس دخان 
عميق يأخذه من سيجارته ذات التبغ 
الرخيص التي لفتها يداه املرتعشتان 
بإتقان . يدعو اهلل كثيرا لنا كل حني, 
أن ال يس��لط علين��ا أوالد احل��رام .وأن 
يس��كن من روع ص��دره ال��ذي نخره 
الب��ؤس .وبالرغ��م من خ��واء معدته 
اجملدبة التي التكل من صوت نحيبها 
املزم��ن للطعام في اغلب األوقات .اال 
انه كثيرا ما يش��كر اهلل على نعمة 
العافي��ة الت��ي ال يحتف��ظ جس��ده 
الواهن بش��يء منها س��وى الفتات 
املبعثر على لسانه .على احد جدران 
بيتنا الهرم توجد صورة كبيرة معلقة 
تع��ود جل��دي .أطره��ا بحكاياته التي 
حفظنا تفاصيلها لكثرة اجتراره لها 
كلم��ا اجتمعنا حوله ,حكاياته التي 
تش��به أس��اطير القياصرة وفرسان 
الغ��زوات أو رمب��ا فاقهم بش��جاعته 
وإقدامه كما يخي��ل لنا.كان حريصا 
جدا عل��ى تلميع زجاجه��ا بكوفيته 

عند كل صب��اح .تلك الص��ورة التي 
يظهر فيها وه��و جالس بروية وثبات 
وامامه بالقرب م��ن قدميه منفضة 
مليئة بأعقاب الس��جائر وقدح شاي 
فارغ جتمع حوله الذباب .الديك الذي 
يق��ف خلفه ف��وق اجل��دار ال يبدو انه 
فارق الفجر من��ذ امد بعيد. بل يقف 
وبس��اقني طويلتني  الص��در  منتفخ 
رش��يقتني.  ابتسامة جدي الواسعة 
ذا  الش��احب  وجه��ه  تش��ق  الت��ي 
التجاعيد املتش��ابكة ,تكش��ف عن 
ضرس وحيد يكس��وه الس��واد مازال 
ثابتا فوق فكه الس��فلي .دشداشته 
البيض��اء الت��ي كان يرتديه��ا أيض��ا 
تب��دو غي��ر بالية ولم تتض��ح عليها 
ندب احلروق الذي يخلفها ش��رر تبغه 
املتس��اقط. .اراه س��عيدا ف��ي ه��ذه 
الص��ورة التي التقط��ت .منذ خمس 
سنوات وبضع ادعية عصر يوم قائظ 
من على س��طح الدار قبل ان تتآكل 

رئتاه وميوت.
وكلم��ا آل مصيرن��ا الى اب��ن فاجرة 
جدي��د تذك��رت دع��اء ج��دي واجتاح 
س��معي ُسعاله رغم س��نوات موته 

الطويلة..

دعاء
قصة قصيرة  أخبار

{ تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

ويذكر أن سلسلة »ترجمان« التي تصدرها 
دار الش��ؤون الثقافي��ة العامة سلس��لة. 
تعن��ى بنق��ل نص��وص ودراس��ات ومتون 
متمي��زة في مج��االت إبداعي��ة ومعرفية 
وفكرية مختلفة .من ثقافات العالم وآداب 
الشعوب وجتاربها املكتنزة. حتاول من خالل 
جهودها التواصلية وانفتاحها على اآلخر. 
تعزيز الصلة م��ع تلك التجارب والثقافات 

ومتت��ني االطالع عليها. وه��ي تقدم للقارئ 
العربي عبر إصدارته��ا الدورية وعنواناتها 
املتخصص��ة ف��ي مختلف احلق��ول. كتباً 
وآثار من شأنها أن حتقق حوارا تفاعليا وأن 
تقيم جسورا معرفية بني ثقافتنا العربية 
وثقاف��ات العال��م على تنوعها. وتس��هم 
في حتديث التص��ورات وتطويرها في عالم 

القراءة الفسيح...

بغداد ـ الصباح الجديد:
عن دار الشؤون الثقافية صدر حديثا كتاب) 
احلضارة األندلس��ية بأقالم اسبانية( جهود 
االستعراب- االستشراق االسباني في نشر 
التراث االندلس��ي. دراسة وترجمة. للكاتب 
واملترجم »د. رضا هادي عباس وعن سلسلة. 
»ترجمان« الصادرة عن دار الشؤون الثقافية 

العامة/ وزارة الثقافة

صدور كتاب الحضارة األندلسية 
بأقالم إسبانية

من أعمال الفنان وليد محمود
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

إرث عزيزه
توس��طت عزيزه بناتها العش��ر وولدها الوحيد 
املع��وق عقلياً لتب��ث همها لهم فبعد عش��رة 
عمرقاربت من االربعني عاماً حرمها هي وبناتها 
من امليراث وترك كل ش��يء البناء زوجتِه االولى , 
الذي��ن قاموا بدورهم مبنع اخواتهم من املطالبة 
ب��االرث حتى في االحاديث التي تدور فيما بينهن 
, فيم��ا ظل » االبن » احلادي عش��ر غير مدرك ملا 
قد ي��ؤول اليه بعد وفاة أمه لكون جميع اخواته 
متزوجات ولن يتمكن من العناية به او اس��كانه 
معهن لك��ون ظروفهن املادية ال تس��مح بذلك 
فق��د أرتضني بالزواج ب��كل من طرق بابهن حتى 
يخفف��ن الع��بء عن كاه��ل أمهن الت��ي حتاول 
التماسك وعدم االنهيار بعد صدمة العمر التي 
تلقتها من ش��ريك حياتها التي تزوجت به وهي 
لم تتجاوز الرابعة عش��رة من عمرها واليوم هي 
قاربت من العقد السابع فأي مكافأة كانت منه 
له��ا ولبناته��ا اللواتي لم يورثهن س��وى الفقر 
والقه��ر , في حني يتمتع أخوتهن الذكوربجميع 
امالك الس��يد الوالد الذي حكم مباله وظلم من 
دون أن يفكر ولو للحظة ما مصير بناته العشر 
وول��ده » املعوق » وامهم التي عاش��ت معه في 
الس��راء والضراء , فلو حسبت س��نوات عمرها 
الت��ي قضته��ا بقرب��ه كخدم��ة وظيف��ة  لتم 
احتس��اب راتٍب تقاعدي لها يتج��اوز راتب الوزير 

املتقاعد .
ثقاف��ة حرمان النس��اء م��ن االرث باتت تتس��ع 
وتنتش��ر عل��ى جمي��ع اصع��دة فئ��ات اجملتمع 
العراق��ي اال ان��ه ف��ي ه��ذه القص��ة ل��م يت��م 
حرم��ان البنات فقط بل مت حرمان انس��ان عاجز 
عقلياًوجسدياًعن توفير لقمة العيش له والمه 
ِ الت��ي أرتض��ت ان تعيش هي وولده��ا في غرفة 
منحه��ا اياه��ا أحد ابن��اء املرحوم ش��فقة منه 
وحتى اليق��ول الن��اس انهم رموا زوج��ة أبيهم 
واخاه��م املعوق في الش��ارع ,طبعاًهذه الغرفة 
فقط تتضمن اجلدران واليهم ما تأكل وتش��رب 
وكيف تقضي هي وابنها أيامها بني تلك اجلدران 
وكيف تدبر امرها في ايام الصيف احلار والشتاء 
الب��ارد , املهم انهم حبس��وها بني اجلدران فماذا 

تريد بعد ؟
لسٌت ملمة بالقانون او مايقوله الشرع في هذا 
اجملال لكن اعرف ش��يئاً واحداً ان اهلل س��بحانه 
وتعالى ش��رع ل��كل حال��ة قانون��اً ,وقانون اهلل 
اليقب��ل ان تنهب احلقوق واالم��وال حتت عنوان » 

حكم مباله ماظلم ».م��ن 

بغداد - زينة قاسم :
يع��د الطالق م��ن الظوه��ر االجتماعية 
الت��ي ال يخل��و منه��ا أي مجتم��ع م��ن 
اجملتمعات االنسانية التي تتحكم فيها 
مجموع��ة من العوامل واملؤثرات  مؤدية 
الى تفكك االسرة والنسيج االجتماعي 
وما يصاحبها من مشكالت قد التنحصر 
ف��ي املش��كالت العائلي��ة وحس��ب بل 
تتع��دى ذل��ك ال��ى م��ا ينعكس س��لباً 
على االبناء من تأثيرات س��لبية متعددة 
وكذلك ما ينعك��س على املطلقات من 
نظرة س��لبية في اجملتمع. وميكن تعريف 
الطالق وفًقا لنص املادة الرابعة والثالثني 
من قانون االحوال الش��خصية العراقي 
رقم 188لس��نة 1959 املعدل، بانه: رفع 
قيد ال��زواج بايقاع من ال��زوج او الزوجة 
اذا وكل��ت به وفوضت او من القاضي وال 
يقع الط��الق اال بالصيغة اخملصوصة له 
ش��رعاً. وفيما يتعلق باجملتم��ع العراقي 
فقد ازدادت حاالت الطالق في السنوات 
األخي��رة بنحو ملف��ت للنظ��ر، نتيجة 
للتغي��رات الكبي��رة الت��ي ط��رأت على 
اجملتمع وش��ملت ش��تى نواح��ي احلياة 
وماصاحبها م��ن تغييرات في منظومة 
القي��م الت��ي انعكس��ت على االس��رة 
العراقية ، وميكن ان نعزو س��بب الطالق: 

الى التح��والت والتغي��رات االجتماعية 
والثقافي��ة واالقتصادي��ة التي مرت بها 
البالد وعكس��ت نفس��ها عل��ى احلياة 
االجتماعي��ة مم��ا كان له االث��ر العميق 
ف��ي العالق��ات االجتماعي��ة واالس��رية 
التي اس��همت بدورها في تفشي وتزايد 
حاالت الط��الق بنحو ع��ام ، اضافة الى 
فرضي��ات اخ��رى كالزاوج املبك��ر وتدني 
املس��توى االقتصادي لالس��رة واختالف 
العوامل االجتماعية والثقافية. وبشأن 
ه��ذا املوض��وع ومن منطل��ق اهتمامها 
بالش��أن االجتماعي، تق��وم وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة باعداد دراس��ة 
نظرية وميدانية مستفيضة عن ظاهرة 
الطالق في اجملتم��ع للوقوف من خاللها 
على االسباب الرئيسة وراء تزايد حاالت 

الطالق. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل عمار 
منع��م ان ال��وزارة وبناء عل��ى توجيهات 
الوزير املهندس محمد شياع السوداني 
شكلت فريق عمل متخصصاً من قسم 
السياسات في دائرة التخطيط واملتابعة 
ودائرة احلماية االجتماعية للمرأة واملركز 
الوطن��ي للبح��وث والدراس��ات يتول��ى 
اعداد دراس��ة مس��تفيضة عن ظاهرة 
الطالق تتضم��ن جانبني نظري وميداني 

عملي للتعرف عن اسباب هذه الظاهرة 
وتزايدها في املدة االخيرة. 

واض��اف ان فريق العمل وضع اس��تمارة 
استبانة يسعى من خاللها الى الوقوف 
على االس��باب الرئيس��ة حلاالت الطالق 
تتضم��ن معلوم��ات عام��ة ودقيقة عن 
احلال��ة االجتماعي��ة للرجال او النس��اء 
املطلق��ات من خالل اخذ عينة يتم على 

اثرها اعداد الدراسة .
 واش��ار ال��ى ان ال��وزارة فاحت��ت مجلس 
القضاء االعلى للحصول على احصاءات 
دقيق��ة ع��ن نس��ب الط��الق ، وكذل��ك 
االعتم��اد عل��ى البيانات الت��ي يصدرها 
اجلهاز املركزي لالحصاء بخصوص ظاهرة 
الطالق ، كما ان الفريق سيقوم مبراجعة 
احملاكم الشرعية لتعزيز املعلومات التي 
من خاللها يتم اعداد الدراس��ة. وبني ان 
االستمارة تضمنت معلومات عامة عن 
الفئ��ات العمرية للزوج��ني والتحصيل 
العلمي ومقدار دخل العائلة والطريقة 
الت��ي حصل فيه��ا الزواج كأن يس��تند 
على تعارف سابق او صلة قرابة وغيرها 
من حاالت التعارف بني الزوجني ، موضحاً 
ان االس��تمارة ركزت ايض��اً على مبررات 
الطالق سواء أكانت من الزوج او الزوجة 
كأن يك��ون بس��بب ظ��رف اجتماعي او 

اقتص��ادي او مش��كالت  عائلي��ة م��ن 
جان��ب تدخل احد افراد او اهالي الزوجني 
ف��ي حياتهم او ملرض معني ومش��كالت 

نفسية وثقافية واجتماعية اخرى. 
واوض��ح منعم ان فريق العمل يس��عى 
من خالل الدراسة الى التعرف على اهم 
االس��باب املؤدية الى الطالق واهم االثار 
االجتماعية والنفس��ية له ، بغية وضع 
اس��س للحد م��ن التأثيرات الس��لبية 
لتلك الظاه��رة او التقليل من حجمها 
، الفًت��ا الى ان ال��وزارة تبنت املوضوع من 

جان��ب اهتمامه��ا للتعرف عل��ى مدى 
متاسك اجملتمع وترابطه وما يترتب عليه 
م��ن عوامل عدة مثل التفكك األس��ري 
ووجود أبناء بني الزوج والزوجة واخلدمات 
اجملتمعية املتاحة لتمكني املراة املطلقة. 
ولف��ت الى ان اجلان��ب االقتصادي يلعب 
دوراً مهم��ا في تزايد ه��ذه احلاالت نظرا 
للواق��ع املتمثل باالزم��ة املالية وحتديات 
احلرب ونزوح األسر ومتزقها بسبب احداث 
احلرب وارتفاع مستويات الفقر والبطالة 
التي كان لها االثر البالغ في حياة االسرة 

العراقي��ة واملقصود به��ا كل ما يتعلق 
بش��ؤون االس��رة املالية )دخالً ، وانفاقاً ، 
واس��تهالكاً ، وادخارًا ، واستثماراً( وعدم 
االتف��اق عل��ى االمور املالية في االس��رة 
يول��د النف��ور ف��ي التفاع��ل الزوج��ي ، 
وكذلك بس��بب اخلالف��ات املالية وذلك 
بالتقتي��ر او التبذير م��ن قبل الزوجني او 
احدهما مم��ا يجع��ل التفاه��م بينهما 

شبه مستحيل.
 واضاف ان عوامل كثيرة من وراء الطالق 
قد ت��ؤدي ال��ى ضغ��وط نفس��ية على 
املطلقني ، مثل: الشعور بالندم، ونقص 
اإلحس��اس بقيم��ة الذات، واإلحس��اس 
باحلرمان، وعدم احترام املرأة املطلقة في 
كثير من اجملتمعات ، وبالنس��بة للرجل 
كإصابته بالس��لبية جتاه النساء بنحو 
عام، واهتزاز الثقة في نفس��ه في إجناح 

احلياة الزوجية مرة أخرى. 
وتاب��ع: ام��ا فيم��ا يتعل��ق باالبن��اء فأن 
االنفصال بني الوالدين له أعراض خطيرة 
تؤث��ر على س��لوك وش��خصية األبناء : 
كأن يصابون بس��وء التكّيف النفس��ي 
واالجتماعي والفشل دراسياً واجتماعياً 
في كثير من األحي��ان ، وقد يفتقد أوالد 
والتنشئة  التربية،  املطلقني ألس��اليب 
الس��ليمة، داخل هذه األسرة املفككة، 

مما يجعلهم عرض��ة الرتكابهم اجلرائم 
وكذلك ضعف البناء النفس��ي والذاتي 
م��ا يجعلهم يتصفون باحل��دة والعنف 

وغيرها من العوامل. 
واوضح ان الوزارة اقترحت بعض املعاجلات 
التي تس��اعد في احلد من الطالق منها 
ضرورة عقد وتنظيم الدورات التي تعني 
بتوعي��ة االجي��ال الش��ابة املقبلة على 
ال��زواج بحق��وق ال��زواج والتزامات��ه من 
قبل املؤسس��ات االجتماعي��ة واألهلية 
واحلكومي��ة ، والدعوة إلى اس��تقاللية 
الزوجني في مواجهة مشكالتهم وعدم 
تدخل األه��ل إال بعد وصول الزوجني إلى 

طريق مسدود. 
وبني انه من ضمن املعاجلات التأكيد على 
اهمية مشاركة املؤسسات الدينية في 
اجله��ود املبذولة للحد م��ن الطالق من 
خالل الوعظ واالرش��اد الدين��ي, بهدف 
رف��ع املس��توى الثقافي والفك��ري لدى 
الش��باب املقبلني على الزواج ، مش��يراً 
الى ضرورة تعزيز الش��راكات بني اجلهات 
احلكومي��ة املعني��ة ومنظم��ات اجملتمع 
املدني للقيام بحمالت التوعية االسرية 
بأهمية التماس��ك واالستقرار االسري, 
املق��روء  االع��الم  اجه��زة  واس��تعمال 

واملسموع واملرئي خلدمة هذه االهداف. 

العمل: دراسة مستفيضة عن ظاهرة الطالق للوقوف على أسبابها
إيجاد الحلول والمعالجات للحد منها 

بداية تخلصها من قيود العادات والتقاليد في القرن التاسع عشر 

إعداد - شمس يوسف: 
خ��روج امل��رأة لش��راء مس��تلزمات 
أس��باب  أه��م  م��ن  كان  حياته��ا 
الع��ادات  قي��ود  م��ن  تخلصه��ا 
والتقالي��د وتذوقه��ا طع��م احلرية 

بعيداً عن أعباء املنزل.
لم يكن التسوق أو كما يُطلق عليه 
»الشوبينغ« بالنسبة للمرأة مجرد 
هواية أو رغبة داخلية تشبعها، بل 
أكثر من ذلك، حيث كان من األسباب 
الرئيسة لتحرر امرأة القرن التاسع 
عش��ر، وحصولها عل��ى حقها في 
اخل��روج والتخّلص من قيود العادات 
والتقاليد املفروضة عليها في ذلك 

الوقت.
وكما ه��و اآلن وس��يلة للتحرر من 
القي��ود النفس��ية الت��ي تفرضها 
الظروف الصعبة عل��ى املرأة، فقد 
كانت املرأة تالزم املنزل طيلة الوقت، 
ال تخرج مهما كان الداعي لذلك، وال 
تتذوق طعم احلرية إال خالل األوقات 
التي كانت تذهب فيها إلى التسوق، 
لذلك ظل التس��وق محافًظا على 
مكانته لدى غالبية النس��اء إن لم 
يك��ن جميعهن كوس��يلة للتحّرر 
من القيود احلياتية والنفس��ية مع 
تطور أهدافه بتطور األزمنة، فبعد 
أن حت��ّررت امل��رأة وأصب��ح بإمكانها 
اخلروج م��ن املنزل للعم��ل والتنزه، 
أصبح التس��وق وس��يلة للتخلص 
من القيود النفس��ية والضغوطات 
الت��ي يفرضه��ا عليه��ا محيطها 

وحتسني حالتها املزاجية.
تقول د. سهير الدمنهوري، أستاذة 
تط��ور اجملتمعات بجامع��ة حلوان: 

»تع��ّددت عوامل حت��ّرر امل��رأة خالل 
القرن التاسع عش��ر، ما بني املناداة 
بذل��ك م��ن قب��ل بع��ض الكت��اب 
والساس��ة، وما بني مترد املرأة ذاتها 
عل��ى العادات والتقالي��د، واحملاوالت 
البس��يطة الت��ي كانت تق��وم بها 
من أجل احلصول على حريتها، كأن 
تدافع عن حقها في التعليم، إلى أن 
جاءت لديها فكرة اخلروج للتسوق، 
كوس��يلة من الوس��ائل التي ميكن 

استعمالها من أجل التحّرر«.
وتتابع الدمنهوري »وبالفعل أصبح 
التس��وق منبراً للحري��ة تصعد له 
امل��رأة كلما تعطش��ت له��ا، فقد 
كانت الكثيرات من النساء في هذا 
التوقيت، ال س��يما نس��اء الطبقة 
املتوس��طة يتخل��ني ع��ن االعتماد 
عل��ى أخريات جللب مس��تلزماتهن 
اخلاصة من اخل��ارج، وبدأن ينخرطن 
بأنفسهن في احلياة خارج املنزل من 
خالل الذهاب إلى أماكن التس��وق، 
لش��راء م��ا يرغنب فيه م��ن مالبس 
ومأكوالت، حيث كانت هناك بعض 
العادات والتقالي��د يتحاكمون لها 
يقع  املتوس��طة،  الطبقة  أصحاب 
في مقدمتها أن امل��رأة ليس لديها 
احلق في التعليم أو اخلروج من املنزل 
حلني الزواج، وحتى بعد زواجها كان 
ي��رى زوجه��ا أن منعها م��ن اخلروج 
يُع��دُّ كحفاظ عليه��ا وليس قمعاً 
لها، لذل��ك كان ميارس دور األس��رة 
ويطب��ق عليه��ا  جمي��ع الع��ادات 
والتقاليد التي تربت عليها من دون 

استثناء«.
وتضيف د. سهير: منعت املرأة أيًضا 

من التحدث في السياسة، باعتبار 
أن احلديث في تلك اجملاالت منسوب 
أكث��ر للرجال، وكونه��ا تتحدث في 
أم��ور ذكوري��ة فهي بذلك تتش��به 
به��م، وكان ه��ذا مرفوًض��ا أيض��اً 
وفقاً للع��ادات والقواعد التي تربني 
عليها، حتى انتشرت فكرة التسوق 
بني أسر الطبقة املتوسطة، وكانت 
بع��ض الس��يدات اللوات��ي متتع��ن 
بق��درات على إقن��اع أهلهن بالتردد 
عليه��ا ب��ني احل��ني واآلخ��ر, يذهنب 
لش��راء كل ما يحتاجن��ه ويعرضن 
ه��ذه األش��ياء عل��ى صديقاته��ن، 
وك��ن يقوم��ن بتحريضه��ن عل��ى 

اخل��روج، ال س��يما أن أصحاب هذه 
الصاالت كانوا س��يدات، األمر الذي 
شجع بعض الفتيات على مطالبة 
أهله��ن بالس��ماح له��ن باخل��روج 
للتس��وق، كم��ا أن صاحب��ات هذه 
الصاالت كن ينشرن فكرة التسوق 
املتزوجات  وغير  للمتزوجات  عبرهن 
في فترات معين��ة خالل اليوم، وهو 
ما دفع بعض األس��ر على املوافقة، 
شريطة مصاحبة أحد أفراد األسرة 
للفتاة في أثن��اء ذهابها وإيابها من 

وإلى صاالت التسوق.
وع��ن التأثي��ر ال��ذي أحدث��ه خروج 
املرأة للتس��وق على حياتها، يشير 

د. حس��ام زكي، أستاذ علم النفس 
إلى  املني��ا،  االجتماع��ي بجامع��ة 
التس��وق خل��ق للم��رأة حي��اة  أن 
اجتماعي��ة جديدة، وب��دل نظرتها 
لذاتها من الس��جينة إلى املتحررة 
الت��ي أصب��ح بإمكانه��ا التح��ّرك 
بحري��ة، لذل��ك كان حبه��ا له لم 
يكن حبا فارغا، بل ج��اء بتأثيراتها 
النفسية عليها، حيث كانت املرأة 
تداف��ع ع��ن رغبته��ا في التس��وق 
ليس لرغبتها في اخلروج من املنزل 
والش��عور باحلرية فقط، وإمنا رغبت 
أيضاً في التخلص من العادات التي 
كانت تُش��عرها بالضي��ق والتذّمر، 

وحترمها الشعور باملتعة والراحة.
لذل��ك قاتلت امرأة القرن التاس��ع 
عش��ر م��ن أج��ل انت��زاع حريته��ا 
ومتعته��ا، خاصة وأن التزام أس��ر 
الطبقة املتوس��طة بهذه العادات 
وص��ل حل��د منعه��ا م��ن مالق��اة 
صديقاته��ا، وهو م��ا جعل صاالت 
التسوق بالنسبة لهن ليس فقط 
مجرد مكان لشراء احتياجاتهن، إمنا 
كانت أيضاً مكاناً للقاء الصديقات 
واألق��ارب والتنزه وتن��اول األطعمة 
واملش��روبات، إلى أن تطور هذا األمر 
وأصبح اخلروج إلى األسواق العامة 
واملع��ارض الكبي��رة أم��راً طبيعًيا، 
مم��ا ع��اد عل��ى حالتها النفس��ية 
باإليجاب وجعل م��ن حياتها خارج 
املنزل عاملاً آخر يض��ج بالصداقات 

واملعارف.
ويوض��ح زك��ي، أن خ��روج الفتيات 
للتس��وق ف��ي املعارض واألس��واق 
ورب��ات  األمه��ات  دف��ع  اخلارجي��ة، 
البي��وت أيًضا فيما بع��د للخروج، 
ومنه��ا قبل األهال��ي لفكرة خروج 
املرأة، وعاد هذا األم��ر على حالتها 
بص��ورة  وعالقاته��ا  النفس��ية 
إيجابية، حيث شعرت املرأة حينها 
باالنطالق، وظلت تدافع عن حريتها 
حت��ى تطّرق��ت إل��ى احلدي��ث عن 
اخل��روج للعم��ل مقياًس��ا باخلروج 
للتس��وق، فهي وج��دت متعة في 
الدف��اع ع��ن حقوقها، وس��اعدها 
ذل��ك على تكوين حي��اة اجتماعية 
بصورة أكثر انفتاًحا تسير بالتوازي 
مع حياتها األس��رية داخ��ل املنزل. 

)وكالة الصحافة العربية(

التسوق وسيلة للتحرر من األعباء النفسية التي تفرضها الظروف على المرأة

خروج املرأة لشراء مستلزمات حياتها

عمار جبار الكعبي: 
املرأة ه��ي ذلك الكيان الرقيق ، الذي 
خلق��ه اهلل لتكم��ل حي��اة الرجل ، 
اختلفت معه في بنيتها اجلسمانية 
والنفس��ية ، اختالف تكامل وليس 
اختالف تفاضل ، اذ احلياة االنسانية 
مثلما حتتاج اخلش��ونة فإنها احوج 
الى الرقة ، والى العاطفة اجلياش��ة 
اكثر من اجلف��اف العقلي ، ومن دون 
هذا االختالف والتباين بني اجلنس��ني 
لم تقم عائلة واحدة على اإلطالق ، 
اذ كما ينقل ان اهلل تعالى لم يخلق 
املرأة م��ن رأس الرجل ك��ي ال تدوس 
علي��ه ، ولم يخلقها من قدم الرجل 
كي ال يدوس عليها هو ، وامنا خلقها 
م��ن أضالع��ه ليحبه��ا ويحميها ، 
ولتكون اقرب اليه حتى من عائلته . 
املرأة كما اثبتت التجارب لديها قدرة 
عقلية تف��وق العديد م��ن الرجال ، 
لكنها ف��ي الوقت نفس��ه اضعف 
منه بدنياً ، فكانت القيادة بيده النه 
اق��در عل��ى حمايتها م��ن مصاعب 
ومخاط��ر احلي��اة ، وليس ليتس��لط 
عليه��ا بعضالته املفتول��ة القوية ، 
ف��كان هنالك تكام��ل بينهما حتى 
ف��ي الوظائ��ف الت��ي يؤديانه��ا ، اذ 
ي��ؤدي الرج��ل الوظائف الت��ي متتاز 
بالصعوب��ة واملش��قة ، الت��ي حتتاج 
ال��ى جه��د بدن��ي وعضل��ي ، بينما 
تتول��ى امل��رأة الوظائ��ف التي حتتاج 
الى اهتمام بالتفاصيل ودقة وتركيز 
تنفيذه��ا ، اذ لي��س م��ن املعقول ان 
ننادي مبس��اواتهم لنطلب منها ان 
تؤدي م��ا يؤدي��ه ، لتح��ارب او حتمل 
األوزان الثقيل��ة او تتحم��ل املش��اق 
بحج��ة حقها في عمل م��ا يعمله 
الرج��ل ، فه��ذا يحم��ل ف��ي طياته 

ظلماً كبيراً للمرأة . 
ينشغل اجملتمع الذي تسيره الدعاية 
املدفوعة الثمن ، بحقوق املرأة وهذا 
ش��يء ليس فيه مشكلة بحد ذاته 
، ولكن مش��كلته انه ينادي بحقوق 
سطحية ليست جوهرية بالنسبة 
للمرأة ، او احلق��وق التي جتعل منها 
س��لعة رخيصة بيد الرجل ، يشبع 
به��ا رغبات��ه لتصن��ع منه��ا ه��ذه 
احلقوق التعس��فية بحقها لتجعل 
منها جارية في عص��ر اجلاهلية مع 

اختالف الزمان واملكان! 
حق العمل ح��ق محفوظ ومكفول 
للم��رأة ، ولكن��ه يحت��اج لتنظي��م 
وتقن��ني ، ليك��ون للم��رأة س��اعات 
عم��ل تختلف عن الرج��ل في ذلك ، 
كأن يبدأ عملها في الثامنة صباحاً 
وينتهي في الثانية عشر ظهراً ، كيال 
يتم اس��تنزاف طاقتها ، ألنها متتلك 
وظيفة اخ��رى منزلية بعد عودتها ، 
التأخير ف��ي العمل وما يترتب عليه 
من مش��كالت كبيرة وكثي��رة ، قد 
ي��ؤدي ال��ى دم��ار حياته��ا وعائلتها 
يك��ون  املتأخ��رة  عودته��ا  فبع��د   ،
بانتظاره��ا اعمال البي��ت املتراكمة 
والتنظي��ف  واملطب��خ  واألطف��ال   ،
وغيره��ا م��ن  املتس��خة  واملالب��س 
األمور التي ال تع��د وال حتصى ، التي 
لو أنيطت بالرجل لي��وم واحد لرفع 
الراية البيضاء جراء عجزه عن ادائها 
، لتنهي اليوم منهكة بنحو كامل ، 
وبنحو متكرر تفقد العالقة الزوجية 
بريقه��ا كون امل��رأة مش��غولة عن 
زوجها بنحو ش��به تام ، ليبحث عن 
راحته خ��ارج املنزل ، وما يترتب على 
ذلك من إهم��ال متبادل بني الزوجني 

قد ينهي عالقتهما بنسبة كبيرة.

للمرأة حقوق يا ليتها ُسلبت! 
برلين - وكاالت:

جتمي��ل  اختصاصي��ة  نّبه��ت 
أميركية لوجود مادتني سامتني 
تس��تخدمان في ط��الء وتلميع 
“الفورمالديهايد”  هم��ا  األظافر 
العامالت  تصيب��ان  و”التولوين”، 
ف��ي صالون��ات التجميل بحكة 
في اجلل��د والعين��ني، والربو، قد 

تصل لإلصابة بالسرطان.
في وقت أّكد أطباء واختصاصيون 
أن ط��الء األظافر بأنواعه وألوانه 
ل��ه دور ف��ي اإلصاب��ة بالصداع، 

والتهاب اجللد، وضيق التنفس.
وقال��ت اخملتص��ة ف��ي الش��ؤون 
الصحية والتجارية جيني جولد، 
 N في تقرير نش��ره موق��ع إذاعة

P R األميركي��ة: إّن بع��ض املواد 
الكيميائي��ة املس��تخدمة ف��ي 
صالونات العناية باألظافر تسبب 
اضطرابات اجللد ومشكالت  في 
واإلجهاض،  التنفس��ي،  اجله��از 
والتش��وهات اخللقية، ورمبا حتى 

السرطان”.
أن  جول��د،  وأضاف��ت 

والتولوي��ن  الفورمالديهاي��د 
يس��تخدمان  عنص��ران خطران 
ف��ي تصنيع طالء األظافر، واملواد 
الصالون��ات”،  ف��ي  الالصق��ة 
مش��يرًة إل��ى أن وكال��ة حماية 
البيئة وضع��ت قائمة ب�20مادة 
من هذه املواد الكيميائية املثيرة 

للقلق.

متخصصة تجميل: مواد طالء
 األظافر ُتسّبب السرطان واإلجهاض

باريس - وكاالت:
 الش��عر الطوي��ل حل��م كل 
فت��اة، حي��ث تق��وم بالبح��ث 
عن وصف��ات لتطويله، وحتى 
ال تس��تغرقي وق��ت كبير في 
البح��ث، تعرف��ي عل��ى ه��ذه 

الوصفات.
اللوز والعس��ل: لهذه اخللطة 
عليك أن تخلطي ثالث مالعق 
طعام من العسل وثالث مالعق 
طع��ام زيت اللوز ث��م أخلطي 
اخللي��ط  وضع��ي  املكون��ات 
عل��ى ش��عرك ملدة س��اعتني، 
حيث يعمل العس��ل مع اللوز 
وبفض��ل فوائدهم��ا اجلمالية 

على تطويل الشعر بسرعة.
خلطة الفازلني: من أهم فوائد 
الفازلني للش��عر التالف ، أنه 
يس��اعد على معاجلة أطرافه 
الّتالفة لذا يجعل منوه أس��رع، 

قوم��ي بتدليك فروة رأس��ك 
بكمية قليل��ة من الفازلني 
القليل  وانتظ��ري  وبلطف 

من الوق��ت لكي متتَص 
ه��ذا  الش��عر  بصل��ة 

املكِون، ثم اغسليه.
العس��ل  خلط��ة 
الزيتون:  وزيت  والبيض 
طعام  ملعقة  امزجي 
وملعقة  العس��ل  من 

أخ��رى  طع��ام 
الزيتون  زي��ت  م��ن 
عليهما  وأضيف��ي 
بي��اض بيض��ة ثم 
جميع  مبزج  قومي 
املكونات جيًدا لكي 

ث��م ضعي  تتم��ازج، 
اخلليط على ش��عرك ملدة 
اغس��ليه  ثم  دقيق��ة،   20

باملاء البارد والشامبو.

أسرع الخلطات لتحصلي 
على شعر طويل

لندن - وكاالت: 
يبحث الكثير من النساء على 
وس��ائل مقاومة للشيخوخة 
عن طريق شراء كرميات باهظة 
الثم��ن، لك��ن هناك وس��يلة 
أرخص بكثير حملاربة التجاعيد 
وهي  بالتأكيد ليست أسهل، 
صحيف��ة  كش��فت  حي��ث 
أن  البريطانية،  »ديل��ى مي��ل« 
تناول كميات أقل من الطعام 
يس��اعد عل��ى مكافح��ة آثار 
م��ن  والوقاي��ة  الش��يخوخة 

الشيب وهشاشة العظام.
فوائ���د  إن  الباحث��ون  وق��ال 
تقلي����ل الس��عرات احلراري��ة 
ميك��ن أن تفي��د جمي��ع أنحاء 
تن���اول  إن  حي����ث  اجلس��م، 
كمي���ات أق���ل م��ن الطعام 
جتعل الش��خص يعيش لفترة 
نتائ��ج  ولتأكي��د  أط����ول، 

الدراس��ة، ق��ام الباحث��ون من 
بتحلي��ل  بريجه��ام  جامع��ة 
بيانات مجموعتني من الفئران 
اس��تهالك  تأثي��ر  الختب��ار 

السعرات احلرارية.
بقي��ادة  الباحث��ون  ووج��د 
البروفيسور »جون برايس« من 
أن تقليل  جامع��ة بريجه��ام، 
والس��عرات  األطعمة  حج��م 
اليومية يبطئ معدل  احلرارية 
الشيخوخة، وليس ذلك فقط 
ب��ل يقل��ل م��ن امل��وت املبكر، 
ويجعل الش��خص أصغر سناً 

عن احلقيقه.
وأضاف الباحثون أن اتباع نظام 
غذائ��ي غني بالده��ون اجليدة 
مث��ل تل��ك املوجودة ف��ي زيت 
الزيتون، يفقد أكثر قليال الوزن 
من أولئك الذين يتناولون املزيد 

من السعرات احلرارية.

تناول كمية قليلة من الطعام 
سالح للنساء ضد الشيخوخة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تللوج فريق نادي صللاح الدين بكأس 
أنديللة احملافظللة بالريشللة الطائرة 
التللي أختتمللت منافسللاتها امس 
الثاثللاء فللي قاعللة كليللة التربية 
الرياضية بجامعة تكريت وحضرها 
املستشللار الفنللي حملافللظ صللاح 
الدين ورئيس جامعة تكريت وعميد 
كلية التربية الرياضية ومدير شباب 
ورياضللة احملافظللة ورؤوسللاء أندية 
وممثلني عن جهات ساندة باحملافظة.

وجاء فريق نادي العلم باملركز الثاني 
ونللادي سللعد ثالثاُ، في املنافسللات 
التي شهدت مشاركة ناديي بيجي 
والشللرقاط ايضاً، وبحسللب عضو 
إدارة نادي سللعد الرياضي، املشللرف 
العام علللى االلعللاب الفردية راجي 
بشللير، فان البطولللة اقيمت على 
وأول  الثاثللاء  أمللس  يومللي  مللدى 
أمللس األثنني بعللد ان ضيفت كلية 
التربية الرياضية في جامعة تكريت 
مشكورة النشللاط الرياضي اخلاص 

بأنديللة احملافظة الللذي يأتي اقامته 
الرياضية  النشاطات  لوجود  تأكيداً 
فللي احملافظللاة التي عانللت الكثير، 
مبيناً ان نللادي العلم الرياضي ايضاً 
أسللهم فللي حتمللل جميللع جوائز 
البطولللة في خطوة تؤكللد الدعم 
النللادي  إدارة  عليلله  حتللرص  الللذي 
الرياضي في خدمة احلركة الرياضية 

في احملافظة.
وتابللع، ان املدة املقبلة ستشللهد 

إقامللة العديللد مللن النشللاطات 
باأللعللاب  اخلاصللة  والفعاليللات 
الرياضيللة الفرديللة، فللي خطوات 
الفرعية  االحتللادات  تعمل عليهللا 
في احملافظة بالتنسيق مع األندية 
الرياضيللة لدعم القطاع الرياضي 
الشللبابي مبا يسللهم فللي تثبيت 
دعئام االستقرار، وكذلك اكتشاف 
الطاقللات الرياضيللة الفعالة في 

شتى األلعاب.

بغداد ـ كريمة الركابي*
زار وكيللل وزارة النفللط معتصللم 
وبحللث  احلبيبيللة  ملعللب  جهللاد 
امكانيللة اكمللال امللعللب حسللب 
االتفللاق املبللرم بللني وزيللري النفط 
اسللتقباله  فللي  وكان  والشللباب 
مدير شللباب ورياضة مدينة الصدر 

حسللام اجلزائللري ومت االطللاع على 
واقع امللعب بعد ان توقف العمل به 
بسللبب االزمة املالية حيث وصلت 
نسللبة االجناز فيه الللى %70 والذي 
يعللد امنوذجللا للماعب فللي بغداد 
ليسللع 30 الف متفللرج وقد صمم 
حسللب مواصفات الفيفللا بعد ان 

صادقللت عليه ليصبح ملعب دولي 
كملعب الشللعب والذي سلليكون 
صرحاً حضاريللاً ذو فائدة اقتصادية 
وعمرانية البنللاء مدينة الصدر بعد 

اكماله.

* إعالم شباب الصدر

»النفط«تبحث إكمال ملعب الحبيبية
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دورات لمدربي وحكام 
التايكواندو في إيران

»التايكونجستو« يشارك 
في منافسات القارة

البحري يتّوج بطاًل 
لدوري الشباب بالطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يقيللم االحتللاد املركللزي للتايكوانللدو دورات تدريبيللة 
وحتكيميللة متطللورة في إيللران، بحسللب رئيس جلنة 
االختبللارات في االحتاد املركزي، عادل عنيد، الذي اشللار 
الى: ان الدورات سللتبدأ من يوم 2 ولغاية 10 آذار املقبل 
فللي إيران، حيث سللتقام حلللكام فعاليتي البومسللي 
والقتللال احلر، وهم، لفعالية البومسللي )عللادل عنيد 
وميثللم ناصللر وحيدر نعمللة ولطفي خيللر اهلل وعمر 
حميللد وعاء ناصر(، وحلكام القتال احلر، وهم )حسللان 
علللي واحمد هدايت وسلليف علي جابللر ومثنى خليل 
وشلليفان لزكني وسللام هال وخالد خورشلليد وعلي 

حمه صالح وسعد كاظم شرهان(.
واوضللح: ان املدربللني الذين سيشللتركون فللي الدورة 
التدريبية هم )حيدر يوسللف وعمللاد يونس وعمار طه 
وعاء شرهان ومحمد صبحي واركان غازي وعقيل عبد 
املطلب ونبيل قاسللم وجاسللم رحمه وسللعد مهدي 
وحسللني جبار وعنان شللرهان ومحمد كيطللان وباهر 

حميد وبركات ميران وعدي ودود وفالح ناعم(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يستعد منتخبنا الوطني للتايكوجنستو حاليا للمشاركة 
في بطولة اسلليا التي ستنطلق منافسللاتها في تايلند 
للفترة ما بني الثامن عشللر والثاني والعشرين من شهر 
نيسان املقبل، حيث ستتم اقامة معسكر تدريبي داخلي 
للمنتخب حتضيرا للبطولة املذكورة منتصف شللهر اذار 
املقبل.. من جانب اخر اختتمت، اول امس، على قاعة نادي 
العدل الرياضي في بغداد اختبارات ترقية االحزمة امللونة 
لناشئة العراق للتايكوجنستو بحضور مدربي املنتخبات 

الوطنية للعبة والعديد من الاعبني.
وقال اخلبير الدولي املصنف دوليا، احمد عطية محسللن، 
ممثل جامعة ويسللت كوسللت في بنمللا املتخصصة في 
علللوم التدريبي البدني ورئيس االحتللاد العراقي للعبة: ان 
االحتللاد قرر اقامة هللذه االختبارات، وهي اختبللارات دورية 
تقللام لاعبي ناشللئة اللعبة، حيث تتللم ترقية الاعبني 
باألحزمة امللونة كل ثاثة اشللهر، أما االحزمة السللوداء 

فيتم منحها لاعبني كل ستة اشهر. 

 بغداد ـ عباس هندي*
 تللوج فريق البحري للكرة الطائرة بطا للدوري املمتاز  » أ 
» لفئة الشللباب التي احتضنتها مؤخرا القاعة االوملبية 
في مدينة كرباء املقدسة مبشاركة اربع اندية بعد تخلف 
فريق الشرطة عن املشللاركة، وقال عضو الهيئة االدارية 
لنادي البحري واملشرف على فريقها الكروي مدين مهدي: 
ان فريقنا حقق املطلوب بفوزه على االندية املشاركة وهي 
)غاز اجلنوب والبيشللمركة والصناعة( وبالتالي كسللبنا 
نقطتللان مهمتان تضاف الى رصيد الفريق االول حسللب 

لوائح االحتاد العراقي املركزي للكرة الطائرة.
واضللاف: ان الفريللق قدم مسللتويات مميزة بقيللادة املدرب 
الشللاب ريحان علي واسللتطاع ان يحصد لقب البطولة 
بعد ان تفوق ايضا في دوري اجملموعات وهذه حتسب الدارتنا 
التي تبذل قصارى جهودهللا من اجل ان تدعم املنتخبات 

الوطنية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة

 خور فكان ـ كاظم الطائي*

الهللدف  كللرة  اجتازمنتخللب 
العمانللي  نظيللره  للمكفوفللني 
بعشللرة اهللداف مقابللل هدفللني 
في منافسللات غربي آسيا األولى 
اجلاريللة  الباراملبيللة  ملنتخبللات 
فللكان  خللور  فللي  منافسللاتها 
اإلماراتيللة وحصد نقللاط مباراته 
الفريللق  اهليللة  لعللدم  االولللى 
الشللقيق بعد ان كانللت النتيجة 
تشللير الللى تعادللله بهدفني لكل 
منهما وسياقي اليوم فلسطني.. 
وضمللت تشللكيلة منتخللب كرة 
الهدف عامر ناجللي ووليد محمد 
وعلللي خضير وكللرار علللي داخل 
وعبللد الرحمن احمد رضا ووسللام 
صاح بقيللادة مدربه صفاء فخري 
ويسعى الفريق حسب ما اشار له 
رئيس احتاد اللعبة سعد عبد اجمليد 
الى نيل مركز متقدم في البطولة 
وسللبق للله ان ظفللر بنحاسللية 

بطولة تركيا الدولية.
وعقد امس بقاعة املؤمترات بفندق 
االوشلليانيك في مدينة خور فكان 
العموميللة  اجلمعيللة  اجتمللاع 
الباراملبللي ملنطقللة غرب  لاحتللاد 
اسيا ملناقشة مستجدات العمل 
الرياضللي واحتضللان اول نسللخة 
من االلعاب الرياضية حتت خيمته 
حتتضنها االمارات وستكون االردن 

احملطة الثانية لها بعد عامني .
رئيس اللجنللة الباراملبية الدكتور 
عقيللل حميد اوضح لنللا عن متتع 
رياضييه مبزايا التفوق في البطولة 
احلاليللة يتقدمهللا رفللع االثقللال 
والعاب القللوى ويتطلع الى حصد 
نتائللج متقدمللة فللي مشللاركة 

الحقللة فللي دبي سللتعد الرباعني 
ملنافسات العالم معلا عدم اجراء 
معسللكرات تدريبيللة ملنتخباتنللا 
لتاخللر وصللول تاشلليرات الدخول 
وكادت ان تلغللى الرحلللة بسللبب 

عدم حصول 18 رياضيا للفيزا .
واعلللن فاخر علللي اجلمالي رئيس 
البعثللة العراقيللة االمللني املالللي 
الحتاد غرب اسيا ان اقامة البطولة 
مللن  العديللد  مبشللاركة  االولللى 

البلللدان واعان اسللتضافة االردن 
يوضللح  الثانيللة  النسللخة  فللي 
فاعلية االحتللاد االقليمي ملنطقتنا 
وتفوقه على بقية مفاصل القارة 
مشلليدا بجهود اجلانللب االماراتي 
في رعاية انشطته ممثلة بالدكتور 
عبد الللرزاق احمد رئيللس اللجنة 
املنظمللة والدكتللور محمللد عبد 
الرحمن القواضي مدير البطولة .

واكد القواضي ملوفد االحتاد العراقي 

للصحافللة الرياضية انه لشللرف 
كبيللر ان يشللارك وفد العللراق في 
املقامة في خورفكان  املنافسللات 
وشرف ملدينتنا ان حتتضن االشقاء 
فللي االمللارات لتوحدنللا الرياضللة 
مبحبتها وسللموها في ابهى صور 

االلفة والتعاون واالخاء.
مللن جانبلله عبللر الدكتللور عبللد 
الرزاق احمد رشلليد عن سللعادته 
بحضور وفللد العراق مشلليرا الى 

انه حللرص علللى امتللام متطلبات 
تواجد رياضيينللا في هذا احملفل ملا 
يشكلونه من ثقل في املنافسات 
وريادة في الكثير من االلعاب لبلوغ 

النجاح .
املشاركات  الرباعات  وبلغ مجموع 
في مسابقة رفع االثقال 7 رباعات 
فقط في كل االوزان مما دفع اللجنة 
املنظمة الى اجراء بطولة مفتوحة 

ودمجها مبنافسة واحدة .

وتقللوم قنللاة الشللارقة الرياضية 
بنقل مباشر لوقائع الفعاليات في 
حني تسللهم قناة النيل الرياضية 
مبتابعة احداثها عبر برامج عديدة 
فضا عن تواجد العراقية الرياضية 

التي بثت رسائل من قلب احلدث .
وكانت مراسللم افتتللاح البطولة 
رسللميا قد جرت مساء امس االول 
فللي نللادي اخلليج برعاية الشلليخ 
محمللد  بللن  سلللطان  الدكتللور 
القاسللمي عضللو اجمللللس االعلى 
حاكللم الشللارقة مبشللاركة 600 
رياضي ورياضية من 12 دولة بينها 

العراق.
 وتوجت الرباعة هدى مهدي بوسام 
االثقال  رفللع  نحاسللي مبسللابقة 
للنسللاء فللي بطولة غربي اسلليا 
للمعاقللني املقامللة حاليا في خور 
فكان االماراتية بالرغم من رفعها 
اعلى ثقل بني التنافسللات اخلمس 
والبالللغ 110 كغم مللن محاوالت 
ثاث في حللني جاء السللورية نورا 
بدور اوال ورفعت 95 كغم والثالثة 

من سوريا ايضا بثقل 90 كغم .
واعلن رئيللس وفد اثقللال املعاقني 
جبللار طللارش ان غيللاب العديللد 
مللن الرباعللات عن هللذه البطولة 
واقتصارهللا علللى خمسللة فقط 
وعللدم وجللود مشللاركات بوزنهللا 
البالللغ 86 كغللم منللح الوسللام 
الذهبي والفضي ايضا الى رباعتي 
سوريا بعد احتساب وزن املتسابقة 
وما رفعته في املنافسات مضروبة 
بالنسللبة املئويللة افقدهللا املركز 
االول نتيجللة دمللج الرباعللات من 

اوزان عديدة في سباق واحد.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية

في منافسات ألعاب غربي آسيا 

كرة الهدف للمكفوفين تجتاز عمان بالعشرة.. وهدى تحصد برونز األثقال

األثقال حتتفي بإجناز هدى مهدي

جانب من توزيع اجلوائز

اليوم.. في دوري أبطال أوروبا

العواصم ـ وكاالت:

واصل فريق إشبيلية اإلسباني في االرتفاع 
بالتحضير ملواجهة ليستر سيتي اإلجنليزي 
اليوم األربعللاء،  في ذهاب ثمن نهائي دوري 
األبطللال علللى ملعللب »رامون سانشلليز 
بيثخوان«، وذلللك بعد طي صفحة الليجا 
بتحقيللق فللوز صعب أمس السللبت على 

حساب ضيفه إيبار بثنائية نظيفة.
وشهد مران اليوم عودة املدافع األرجنتيني 
نيكللو باريخللا الذي غللاب خللال اجلولتني 
الليجللا بداعللي إصابللة  املاضيتللني فللي 
عضلية، ولكنه شللارك بشللكل طبيعي 
في احلصللة التدريبية التي أجريت باملدينة 

الرياضية خلف األبواب املغلقة.
كمللا شللارك املدافللع األرجنتينللي اآلخللر 
جابرييللل ميركادو الذي خللرج خال مباراة 
فريقلله أمام إيبللار بعدما تعللرض لكدمة 
أصابتلله بدوار وعدم وضللوح للرؤية، ولكن 
على الرغم من مشاركته، لن يكون مبقدوره 
املشللاركة فللي مواجهللة اليللوم لإليقاف 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

هللذا، ويديللر احلكللم الفرنسللي كليمون 
توربان املباراة التي سللتجمع بني إشبيلية 
اإلسباني وليستر سيتي اإلجنليزي، مساء 
اليوم األربعاء، في ذهللاب ثمن نهائي دوري 
األبطال األوروبي لكللرة القدم على ملعب 
رامون سانشلليز بيزخوان، وفقللا ملا أعلنه 
االحتاد األوروبي لكللرة القدم )يويفا( امس.. 
ولم يشللارك توربللان )34 عاما(، وهو أصغر 
حكم في فرنسا، في حتكيم أي مباراة في 

السابق إلشبيلية أو ليستر سيتي.
وفي مرحلة اجملموعات باملوسم احلالي، أدار 
الفرنسللي مباريات بايرن ميونيخ-أتلتيكو 
مدريد )1-0( وبنفيكا-دينامو كييف )0-1( 
وروسللتوف-بي اس في آيندهوفللن )2-2(.. 
وكان توربللان قد أدار مباراتللي ريال مدريد-

لودوجوريتس )4-0( فللي مرحلة اجملموعات 
في الشللامبيونز ليج موسم 2015/2014 
وفالنسلليا-لودوجوريتس فللي ثمن نهائي 

دوري أوروبا 2014/2013.
وسلليكون توربللان فللي لقاء اليللوم برفقة 
احلكمني املسللاعدين الفرنسلليني سيريل 
مت  كمللا  دانللو..  ونيكللوالس  جرينجللوري 
اختيللار األملاني فيليكللس بريش لتحكيم 

املبللاراة التي تقللام أيضا اليوم بللني بورتو 
ويوفنتوس.

وحتوم الشللكوك حول مشاركة البوسني 
ميراليللم بيانيتش، جنم وسللط يوفنتوس 
اإليطالي، في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطللال أوروبا اليوم، أمللام بورتو البرتغالي، 

بسبب اإلصابة.
وذكللر موقع »فوتبللول إيطاليللا« أن أندريا 
بارزالي، العب الفريق، من املتوقع أن يغيب 
عن تشللكيلة الفريق، كما يغيب جورجيو 
كيلينللي بعدما تعللرض إلصابة في مباراة 
الفريق األسللبوع املاضللي أمللام كالياري، 
والتي انتهت بفللوز البيانكونيري بنتيجة 

.)0-2(
أليجللري  ماسللمليانو  اإليطالللي  وميلللك 
مشللكلة في وسللط امللعب، بعللد إصابة 
بيانيتللش فللي كاحللله األيسللر، والتي قد 
تبعده عن املباراة.. ووضع املوقع التشكيلة 
املتوقعللة ليوفنتللوس في املبللاراة وكانت 
كالتالي: بوفون، ليشتنشتاينر، بونوتشي، 
بللن عطيللة، أليكللس سللاندرو، خضيرة، 
ماركيزيللو، كوادرادو، ديبللاال، ماندزوكيتش، 

هيجواين.

غضللب  السللتغال  يوفنتللوس  يسللعى 
جماهير برشلونة من أندريه جوميز، العب 
وسللط الفريق الكتالونللي، من أجل ضمه 

خال فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ومللازال يوفنتوس يبحث عللن العبني جدد 
لتدعيم خط وسطه، بعد رحيل الفرنسي 
بللول بوجبللا، واإليطالللي أندريلله بيرلللو.. 
ويعد جوميللز أحد الاعبللني ضمن قائمة 
املطلوبني لانضمام للبيانكونيري، كما أن 
النللادي اإليطالي حاول التعاقد مع الاعب 
البرتغالللي في فترة االنتقللاالت الصيفية 

املاضية، قبل أن يخطفه برشلونة.
وذكر موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، 
أن يوفنتللوس لم يفقللد األمل في التعاقد 
مع جوميللز، ويراقللب حالته ومسللتقبله 
مللع الفريق الكتالوني، ورمبللا يحاول ضمه 

الصيف املقبل.
ويتعرض جوميز للعديد من االنتقادات من 
جماهير الفريللق الكتالوني، حيث أطلقت 
اجلماهير صافرات االستهجان ضد الاعب 
خللال مبللاراة الفريق أمللام ليجانيس في 
الدوري اإلسباني، األحد، والتي انتهت بفوز 

البارسا بصعوبة بنتيجة 1-2.

تقرير

إشبيلية يستعد لمواجهة ليستر سيتي.. ويوفنتوس يالعب بورتو

العبو ليستر سيتي »أرشيف«

مفكرة الصباح الجديد

إشبيلية ـ ليستر سيتي

فالنسيا ـ ريال مدريد

بورتو ـ يوفنتوس
10:45 مساًء

8:45 مساًء

10:45 مساًء

دوري أبطال أوروبا

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
يحل فريللق نادي الللزوراء يوم 6 من 
شللهر آذار املقبل، ضيفاً على فريق 
األهلللي االردني ضمللن اطار اجلولة 
الثانية للمجموعة االولى لبطولة 
فيمللا  اآلسلليوي،  االحتللاد  كأس 
يسللتقبل فريق القللوة اجلوية في 
اليوم نفسلله فريق احلد البحريني 
املنفترض اسللتاد  اجلويللة  مبلعللب 

حمللد الكبير فللي النللادي العربي 
بالعاصمة القطرية الدوحة.

الزوراء ومنافسه السويق  واكتفى 
العماني بالتعادل السلللبي، مساء 
أول أمس، على ملعب نادي العربي 
األولللى  اجلولللة  ضمللن  بالدوحللة 
حلسللاب اجملموعللة األولللى بكأس 

االحتاد اآلسيوي.
وحصللد كل فريللق نقطللة ليحتا 

املركزين الثاني والثالث، فيما تصدر 
اجليش السللوري اجملموعللة برصيد 
3 نقللاط، بعد فللوزه علللى األهلي 
األردنللي في وقت سللابق من اليوم 
نفسلله.. وبذلك سللار الزوراء على 
خطى القللوة اجلوية، ممثللل العراق 
اآلخللر فللي البطولة، الللذي تعادل 
بدون أهداف مللع الصفاء اللبناني 

في وقت سابق من اول أمس.

الزوراء بضيافة األهلي.. والجوية 
يستقبل الحد آسيويًا

بغداد ـ علي مهدي* »صالح الدين« يتّوج بكأس الريشة الطائرة
قدم، مدير القسم الرياضي ملمثلية 
عصائللب أهل احلق علللي الصرخي، 
درع املمثليللة إلى املدير العام لدائرة 
التربية البدنية د عللاء عبد القادر، 
جلهوده الكبيللره في أجناح مهرجان 
للمصارعللة  املوصللل  أنتصللارات 
للناشللئني، والذي أقيم فللي املركز 
الوطني لرعايللة املوهبة في مدينة 
الصللدر وتللوج بلله املركللز الوطني 

للمصارعة باملرتبة االولى .
التخصصية  املدارس  وحتدث إلعام 
مدير القسللم الرياضللي في ممثلية 
عصائللب أهل احلق، علللي الصرخي 
قائللاً: أن للدكتور عللاء عبد القادر 
لعللب دوراً كبيراً فللي جناح مهرجان 
أنتصارات املوصل للمصارعة، لهذا 
قررنا أن نقدم درع عصائب أهل احلق 
لتعاونه الكبير معنا وتثميناً جلهوده 

في دعم هذا النشاط املهم.
واضاف: أننا كقسم رياضي نسعى 
وبللكل جهودنا الللى توطيد عاقتنا 
مع جميع املؤسسات الرياضية في 
عموم العراق لكي نساهم بشكل 
أو بأخللر للرقي بالرياضللة العراقية، 

السلليما دائرة التربية البدنية التي 
تعد مللن أهم أعمللدة الرياضة في 
بللاد الرافديللن، وال سلليما ان لدينا 
فللي الفتللرة املقبلللة الكثيللر مللن 
الرياضية  والبطللوالت  املهرجانللات 

التي سنتعاون على أجناحها معاً.
من جانبه، قال عضو املمثلية، مدير 
مدرسللة املصارعللة التخصصيللة 
في مدينة الصدر، عمار اجلماسللي، 
ان الدكتور عاء عبللد القادر لطاملا 
أسللهم في دعم القطاع الرياضي 
الرائعللة، وهذا  والشللبابي مبواقفه 

بالعمللل  ادراكلله  مللن  منطلقللاً 
والتنسلليق مع جميع اجلهات على 
إجنللاح النشللاطات فللي القطاعني 
ان  مبينللاً  والرياضللي،  الشللبابي 
املمثليللة حترص على ايللاء القطاع 
الرياضي اهتماماً كبيراً وسللتعمل 
علللى فتللح قنللوات مللع اجلهللات 
املسللؤولة مبللا فيها وزارة الشللباب 
والرياضللة الداعمة االولى لشللتى 

النشاطات الرياضية.

* إعالم املركز الوطني

تثمني جهود عبد القادر

»رياضة أهل الحق« تكّرم 
عالء عبد القادر بدرع الممثلية 
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جمال جصاني

بعيدا ع��ن اخلطابات العقائدية واآليديولوجية الضيقة، 
نحتاج الى ش��يء من الشجاعة واملس��ؤولية كي نفك 
طالس��م ما انحدرنا اليه وطناً وش��عباً من ضياع ودمار. 
شجاعة في مواجهة إمكانياتنا الفعلية على التغيير، 
ال املزي��د من فزع��ات الهروب لألم��ام، لنحصد املزيد من 
الهزائم واخليبات. علينا االتفاق على حقيقة أن املشهد 
السياس��ي واالجتماعي والفكري قد ازداد التباساً فيما 
يفت��رض أنه مرحلة لتطبيق العدال��ة االنتقالية، والتي 
حتتاجه��ا الش��عوب عن��د خروجها من هيمن��ة النظم 
التوليتاري��ة. ومس��ؤولية، ك��ي ال نتص��رف بخف��ة مع 
التحديات اخلطيرة التي تواجهنا جميعا، مسؤولية في 
التعاطي م��ع ما ينتظرنا حتقيقه، م��ن أجل وضع عربة 
التغيير على الطريق الصحيح، ال ادعاء امتالكنا للبدائل 
اجلاه��زة مبحض رفعن��ا ليافطات اإلص��الح والتغيير. أن 
الورط��ة الوطني��ة الت��ي نتحدث عنه��ا، والتي م��ا زلنا 
عاج��زون عن تفكيكه��ا والنجاة من فصوله��ا املميتة، 
لم تظهر فج��أة مع زوال النظام املب��اد كما يصر ممثلي 
غير القليل من الفصائل والواجهات السياسية، فقد مت 
وضع حجر األساس لها بعد اغتيال اجلمهورية األولى ومت 
حفر أساس��اتها وبناء هياكلها خالل ربع قرن من حكم 
"جمهوري��ة اخلوف" ومن ثم تواصلت عمليات بنائها مع 
الكت��ل التي تلقف��ت مقاليد أمور الوط��ن والناس بعد 
"التغيي��ر" ربيع العام 2003. له��ذا تتواصل الورطة؛ فال 
م��ن يحن لكل ما يتعلق بالنظ��ام املباد ميتلك حلوالً، وال 
من تلقف صدفة التغيي��ر التأريخية التي منحتنا إياها 
األق��دار العاب��رة للمحيط��ات، بحوزته مش��روعا ورؤية 

ومالكات للخالص من هذه الورطة.
عم��ق محنتن��ا هذه جنده��ا ال عند أطراف املعس��كرين 
الذين أشرنا لهما وحسب بل أكثر من ذلك عند اجلهات 
التي توهم املتضررين من كل هذا اخلراب والضياع؛ بوهم 
امتالكها للحلول والبدائل، وعند الكثير من "املثقفني" 
و "اإلعالمي��ني" الذين يطلقون التحلي��الت والتقديرات 
الس��طحية واملتس��رعة لقضايا غاية ف��ي التعقيد، ال 
س��يما عندما ميزجونها بس��يل من األكاذيب والعبارات 
والش��عارات اجلميل��ة مقطوعة اجل��ذور ومخطوفة من 
س��ياقاتها وش��روطها املوضوعية. هذه النش��اطات ال 
تقل فت��كاً عما خلفته سياس��ات معس��كري القتلة 
واللص��وص؛ ألنه��ا تعي��ق عملية من��و ونض��ج البدائل 
الواقعية واملش��اريع التي مبقدورها انتش��ال مشحوفنا 

املشترك من كل هذه البرك اآلسنة التي حتيط به.
إن حجم الت��ورط اجلمعي والفردي واس��ع وعميق، وكل 
الذين ما زالوا يقبضون على شيء من العقل والشجاعة 
واإلنص��اف يع��رف أن حالتنا ه��ذه، ينطب��ق عليها املثل 
العراقي املع��روف )اليدري يدري واملا يدري كضبة عدس(. 
يكفي أن الكثير من املتصدين ملس��ؤولية الش��أن العام 
س��ابقاً وحالي��اً، كانوا وم��ا زالوا بأمس احلاج��ة للرعاية 
النفس��ية والعقلية، ال الس��ماح لهم بالتس��لل لتلك 
املواق��ع واملس��ؤوليات، وعلى رأس��هم من ش��ّرع بوابات 
الورط��ة، ثم انتش��ل مذع��وراً من جح��ره األخير. لذلك 
يعد كل استس��هال لورطتنا الوطنية هذه، واالستمرار 
في تقدمي الكبس��والت الدمياغوجية؛ إس��هام مجاني أو 
مقص��ود لعرقلة املس��اعي اجلادة لتلّم��س الطريق من 
أجل اخلالص من هذا البالء الوطني الشامل. لذلك كله 
ال ينبغي علينا إبداء التعجب واالس��تغراب من كل هذا 
الفش��ل الذي نواجهه، عبر إعادة جتريب اجملرب وسالالته 
والت��ي تق��ف بح��زم وإص��رار خل��ف ورطتن��ا الوطنية 

اخلالدة..  

الورطة الوطنية

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أكدت الفنانة روجينا، أنها 
تك��ره فك��رة الصراع��ات 
الفني��ة، مؤكدة على أنها 
متي��ل للتركيز ف��ي أدوارها 
فقط، من دون أن تنظر إلى 
غيرها من النجمات، حيث 
تق��ول أنه��ا تعم��ل بحب 
ش��ديد في مج��ال الفن، 
م��ن دون أن تضع اعتبارات 
الص��راع واملنافس��ة م��ع 
خياله��ا  ف��ي  األخري��ات 
عل��ى اإلطالق. وكش��فت 
في ح��وار خاص  روجين��ا، 
لها عن معايير اختياراتها 
للس��ينما والدراما قائلة: 
يختل��ف  ال  "املوض��وع 

س��واء س��ينما، أو درام��ا، 
وما يتحكم في اختياراتي 
الفني��ة هو العم��ل اجليد 
واملميز، فال ميكن أن أتنازل 
عن ركن معني في اي عمل 
فني س��واء س��ينمائي، أو 
احلس��ابات  أن  ب��ل  درامي، 

واحدة على الصعيدين". 

اللبنانية  الفنان��ة  أكدت 
م��ي حري��ري، أن��ه ال أحد 
يس��تطيع أن مينعها من 
الغن��اء لزوجها الس��ابق 
الفن��ان الراح��ل ملح��م 
بركات، مشيرة إلى أن كل 
وارد في املستقبل،  شيء 
وال تدري إذا كانت ستغني 

له أو ال.
وأضافت حريري "ال أزمات 
بركات،  أس��رة  وبني  بيني 
وشقيقهم،  ابنهم،  ابني 
أي  إلح��داث  أس��عى  وال 
فجوة فيم��ا بينهم على 

العك��س   ب��ل  اإلط��الق،  
وموضوع  الصحي��ح،  هو 
أن يحصل،  الغناء ميك��ن 
أو ال يتم اساًس��ا، ال أدري 
باس��تطاعتي  فلي��س 

استباق األمور.

خال��د  الفن��ان  نع��ى 
الص��اوي، صالح رش��وان، 
عب��ر صفحته على موقع 
االجتماع��ي  التواص��ل 
"فيس ب��وك"، معبرًا عن 

حزنه الشديد لفراقه.
وكت��ب "الص��اوي" قائاًل، 
"إنا هلل وإنا إليه راجعون، 
أنعى ب��كل ح��زن الفنان 
اخللوق صالح رشوان، الذي 
م��ن عالماته ش��خصية 
عب��ادة العقاد، ف��ي املال 
والصدي��ق  والبن��ون، 
الوفي لس��عد الدالي في 
مسلس��ل "الدالي"، ربنا 
يغفر له ويدخله فس��يح 

جناته".
ص��الح  الفن��ان  وكان 
رش��وان، قد وافت��ه املنية 
االثنني، في فرنس��ا، ومن 
املق��رر أن يص��ل جثمانه 
إلى القاهرة خ��الل االيام 
القليل��ة املقبلة من اجل 

إجراء مراسم الدفن.

روجينا

خالد الصاوي

مي حريري

أخبــارهــــــــــم

بغداد - الصباح الجديد:
قدم اعضاء مجلس ادارة مؤسسة السينما 
واملسرح التابعة لوزارة الثقافة استقاالتهم، 
احتجاجا على الفساد اخلطير الذي تشهده 
مؤسس��تهم. جاء ذلك في رسالة الى وزير 
الثقافة، اطلعت عليها الصباح اجلديد، الى 
انهم يقفون ضد الفس��اد ويرفضون عقودا 
غير قانونية في املؤسس��ة يعدونها باطلة، 
ومدخ��ال للفس��اد،  واكدوا انه��م يقدمون 
استقاالتهم، كي ال يكونوا شهود زور على 
اخط��اء واضحة املعال��م، والتاحة الفرصة 
ام��ام االدارة لتش��كيل مجل��س ادارة آخر، 

لينفذ رغباتها واهواءها. 
وفيما يلي نص االستقالة  

الس��يد معالي وزير الثقافة االس��تاذ فرياد 
راوندزي احملترم 

حتية وتقدير .
من��ذ ع��ام تقريبا ونح��ن في مجل��س إدارة 
جمل��ة  م��ن  نعان��ي  واملس��رح  الس��ينما 
مش��كالت اداري��ة، ومالي��ة، كن��ا نوصلها 
جلنابكم الكرمي بطرق متعددة، متوخني من 
ذلك ان متضي الدائرة بوصفها شركة متويل 
ذات��ي، الى حتقيق اس��تثمار مواردها الذاتية 
من اج��ل ترص��ني االنتاج املس��رحي، وفتح 
آفاق للعمل السينمائي، وفي كل ذلك كنا 

نس��ير على مضض في تأمني عمل الدائرة، 
ولكن اليبدو حس��ب، وامنا يقينا اننا وصلنا 
الى طريق مس��دود اخذ من��ا تعبا ومعاناة، 
بات من غير املمك��ن مواصلة العمل معه، 
وخصوص��ا بع��د ان حت��ول التف��اؤل بدعم 
ميزاني��ة الدائ��رة من خالل فيل��م "محمد 
رس��ول اهلل" الى مش��كلة ازكمت األنوف، 
ومعالي��ك ق��د اطلع على مذك��رة مجلس 
االدارة املوجه��ة ال��ى رئي��س اجملل��س عل��ى 
املهزلة التي قام بها الس��يد رئيس قس��م 
الس��ينما الس��يد قحطان جليل ابراهيم، 

ومن يق��ف وراءه، والتي افتضحت خيوطها 
امام االعالم، وكذلك جميع موظفي الدائرة 
الذي��ن باتوا يائس��ني م��ن فعالي��ة الدائرة، 
ومس��تقبلها، وتعرضنا نحن اعضاء اجمللس 
الى الس��خرية، والتندر، برغم اننا قد قمنا 
بواجبنا االخالقي بالوقوف ضد هذا الفساد، 
او غي��ره، وثبتنا ع��دم موافقتنا على العقد 
الثان��وي ال��ذي نع��ده باطال لعدة اس��باب 
قانونية، وكان هو املدخل الى الفس��اد الذي 
ل��م نصل بوقوفنا ضده ال��ى حلول ناجعة، 

من اجل ان تكون الدائرة بافضل صورة .

 ان كل االم��ور التي وقفن��ا بوجهها ومعها 
السادة الذين هم سبب هذا التراجع االداري، 
لكن ما يزالون ه��م املتنفذين مع اصرارهم 
عل��ى العم��ل، و بارادتهم نفس��ها التي ال 
تتوافق مع مسؤليتنا االخالقية والقانونية، 
وألننا لم جند من ينقذنا من هذه املش��كلة 
الكارثية، برغم وقوف السيد املفتش العام 
معن��ا، فانن��ا ولكي نكون منس��جمني مع 
ذواتن��ا، وحفاظا على س��معتنا الوظيفية، 
والفنية ام��ام زمالئنا الفنان��ني، واملثقفني، 
واالعالمي��ني، التي تدعو ال��ى الوقوف بوجه 
اخلطأ، فأنن��ا نق��دم اس��تقالتنا اجلماعية 
ملعاليك��م، والت��ي س��نطلع ال��رأي الع��ام 
ووسائل االعالم عليها، لكي ال نكون شهود 
زور عل��ى اخط��اء واضحة املعال��م، لنتيح 
الفرص��ة امام االدارة لتكوي��ن مجلس ادارة 

آخر لينفذ رغباتها واهواءها .
تقبل حتياتنا وشكرنا ملعاليكم.

املوقعون على االستقالة :
الدكتور ميمون اخلالدي

قاسم املالك 
الدكتورة اقبال نعيم سلمان

غامن حميد
سنان العزاوي

احمد حسن موسى

استقاالت جماعية إلدارة السينما والمسرح احتجاجا على الفساد واإلهمال

الصباح الجديد - وكاالت:
قام فريق من العلماء في جامعة راتغار Rutger األميركية، 
بتصميم طائرة هجينة من دون طيار، مبقدورها التحليق، 

والغوص في املاء، والنزول إلى قعر البحر.
وقد سميت الطائرة "Naviater "، ومت تزويدها ب� 8 مراوح، 
وبوس��عها اإلبحار في أعماق البحر بس��هولة، والصعود 

إلى سطحه، واإلقالع منه.
وقد مت تصني��ع الطائرة من دون طيار في إطار مس��ابقة 

. " Shell Ocean Discovery XPRIZE"
وترشح للدور النهائي من املس��ابقة، خبراء من الواليات 
املتح��دة، وأملاني��ا، وكندا، وغانا، وغيرها م��ن الدول، حيث 
س��يقومون بدراس��ة قعر البحر في منطقة مخصصة 
لهذا الغرض، وسيمنح الفريق الفائز في املسابقة جائزة 

قدرها 4 ماليني دوالر.

القاهرة - رويترز: 
بدأ مس��اء االثنني مهرجان أس��وان الدولي ألف��الم املرأة في 
دورته األول��ى، والذي يأتي مواكبا الختي��ار مصر 2017 عاما 

للمرأة.
ج��ذب املهرجان عددا كبي��را من جنوم الس��ينما من بينهم 
يس��را، ولبلبة، وبوس��ي، ومحمود حمي��دة، بجانب احلضور 
الرس��مي لوزير الثقاف��ة حلمي النمنم، ورئيس��ة دار األوبرا 
املصرية إيناس عبد الدامي، ورئيس هيئة تنش��يط السياحة 

هشام الدميري،.
وقال السيناريس��ت محمد عبد اخلال��ق رئيس املهرجان في 
كلمة االفتتاح "أش��كر كل فنان ش��د رحاله من كل مكان 
حول العالم، وجاء ملساندتنا وحضور هذا املهرجان الوليد."

ويضم املهرجان مس��ابقتني رس��ميتني، إحداهم��ا لألفالم 
الطويل��ة، واألخ��رى لألف��الم القصي��رة، بأنواعه��ا الروائية، 

والتسجيلية، والتحريك.
وميثل مص��ر باملهرجان الفيلم الروائي "أخضر يابس" إخراج 
محمد حماد في مس��ابقة األفالم الطويلة، في حني ميثلها 
في مس��ابقة األفالم القصيرة ثالثة أفالم هي التس��جيلي 
"ش��يماء" للمخرج عبد الفتاح ف��رج، والروائي "علياء" من 
إخ��راج محمد س��عدون، وفيلم التحريك "صن��دوق الدنيا" 

إخراج مروة كامل.

طائرة من دون طيار 
تستطلع أعماق البحر

انطالق مهرجان أسوان الدولي 
ألفالم المرأة في دورته األولى

املسرح الوطني

الصباح الجديد - وكاالت:
تعيش الفنانة إميي س��مير غامن، وزوجها 
الفنان حس��ن ال��رداد حالياً أس��عد أيام 
حياتهما، حيث ينتظر  الزوجان بشغف 

استقبال مولودهما األول.
ويتكت��م الزوج��ان حس��ن ال��رداد، وإميي 
سمير غامن على خبر حمل األخيرة، وعدم 
انتش��اره ف��ي اإلع��الم، خاص��ة وأن إميي 

سمير غامن مازالت في الشهر الثاني من 
احلمل، بحسب احد املوقع الفنية.

تصوي��ر  غ��امن  س��مير  إمي��ي  وتس��ابق 
مش��اهدها في مسلس��ل "ن��وح"، كي 
تس��تطيع االنته��اء من أكب��ر  جزء من 
مش��اهدها قب��ل بروز بطنها، وتش��ارك 
ايضا في بطولة املسلس��ل أمام زوجها 
حس��ن ال��رداد وم��ن املق��رر عرض��ه في 

رمضان 2017. وهذا األمر يفسر محاولة 
إميي سمير غامن، في االمتناع عن الظهور 
الظه��ور مؤخ��راً  ورفضه��ا  اإلعالم��ي، 
في أي��ة برامج ترفيهي��ة، عكس زوجها 
حس��ن الرداد الذي حل ضيفاً على أكثر 
من برنامج. كان آخر ظهور إلميي س��مير 
غامن في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة 
عل��وش، ال��ذي أقي��م الش��هر املاض��ي، 

العش��رين  ف��ي  وحتدي��داً 
الثاني/  من ش��هر كانون 
يناير، ول��م تظهر كثيراً 
في احلفل، إال من خالل 
صورت��ني فقط واحدة 
شهد  صديقتها  مع 
مع  واألخرى  رم��زي، 

زوجها.

حسن الرداد و إيمي سمير غانم ينتظران طفلهما األول

الديوانية - الصباح الجديد:
ضم��ن سلس��لة أف��الم ن��ادي الس��ينما 
ش��هدت قاعة قصر الثقافة والفنون في 
الديوانية عرضاً سينمائيا لفيلم الطفل 

44، بالتعاون مع نادي السينما.
الفيلم هو واحد من أفالم اإلثارة، مت إنتاجه 
في التش��يك، والواليات املتحدة، وهو من 
إخ��راج دانيال اس��بينوزا، وكتاب��ة ريدلي 

سكوت.
 الفيل��م من  بطول��ة توم ه��اردي، وغاري 
أولدم��ان، ونومي رابي��س، وجويل كينمان، 
وجيس��ون كالرك. وت��دور أح��داث الفيلم 
حول ضابط في الش��رطة الس��رية، فقد 
مكانته السلطوية اثر رفضه إلدانة زوجته 
باخليان��ة العظمى للبالد، ثم تتسلس��ل 
األحداث للتحقيق في قضية مجرم يقتل 

األطفال الصغار بطريقة مروعة.
  وأشار القائمون على اختيار األفالم بأنها 
تخضع للجنة ثقافية، يتم خاللها اختيار 
األفالم الت��ي حتمل رس��ائل هادفة، تنقل 

ثقافات الشعوب املتنوعة. 
يعدع��رض األف��الم لنادي الس��ينما نقلة 
نوعية جديدة، أثرت ايجابياً على الش��ارع 
الديوان��ي، حيث ب��دأ الش��باب يتوافدون 

حلضور عروض ن��ادي الس��ينما، ليتذوقوا 
جمالية الفن الس��ابع م��ن خالل احلضور 
الدائم لالس��تمتاع واملش��اهدة من على 
شاش��ة س��ينما القصر الثقاف��ي، الذي 
سيس��تمر بط��رح وابت��كار كل م��ا ه��و 

جديد.

الديوانية - الصباح الجديد:
حتت ش��عار "الديوانية حتتفي بقصر اإلبداع"، 
كرمت جمعية الشعراء الشعبيني العراقيني، 
املق��ر الع��ام، وبالتعاون مع ف��رع اجلمعية في 
احملافظ��ة، الفن��ان صادق م��رزوق مدي��ر قصر 

الثقافة والفنون في الديوانية. 
  حت��دث خالله��ا الفن��ان ص��ادق م��رزوق مدير 
قصر الثقاف��ة والفنون ف��ي الديوانية، كلمة 
أكد خاللها على إن القصر الثقافي مش��رعة 
أبوابه أمام جميع املثقفني، واألدباء، والفنانني، 
مش��يرا إلى اس��تمرار نش��اطاته وفعالياته، 
بالتع��اون م��ع جمي��ع املؤسس��ات الثقافية، 
معربا عن شكره جلمعية الشعراء الشعبيني، 
كم��ا ش��كر احلاضرين إلى ه��ذا الكرنفال من 
وكاالت إخبارية، ومؤسسات ثقافية، وإعالمية، 

ومنظمات مجتمع مدني. 
  فيم��ا قدم نقيب الصحفيني ف��ي الديوانية، 
اإلعالم��ي باس��م حبس، ل��وح اإلبداع باس��م 
نقاب��ة الصحفي��ني العراقي��ني إل��ى الفن��ان 
صادق م��رزوق، مبينا انه اس��تحق هذا التكرمي 
ملا بذله م��ن جهود نالت إعج��اب اجلميع، من 
خالل تنوع أنش��طته، وأف��كاره الهادفة، التي 
حول��ت املش��هد الثقاف��ي في احملافظ��ة، إلى 
مش��هد ثقافي حقيق��ي يفتخر ب��ه اجلميع. 

وتخلل االحتفال قراءات ش��عرية لشعراء 
احملافظة وفقرات فنية. 

 ف��ي اخلتام ق��دم رئيس جمعية الش��عراء 
الش��عبيني درع اإلب��داع إل��ى مدير قس��م 
القصور محمد جاسم حسون، والى الفنان 

صادق مرزوق، وكذلك شهادات تقديرية ملالك 
وإدارة القصر الثقافي تثمينا جلهودهم، متمنيا 

لهم املزيد من اإلبداع والنجاح والتألق. 
  كما مت تكرمي الفنان صادق مرزوق بشهادة 

تقديري��ة م��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة 
الثقافي��ة،  العالق��ات 

جله��وده  تثمين��ا 
الكبيرة في إدارة 

ف��ي  الثقاف��ة 
احملافظة.

نادي السينما يعرض
 فيلم "الطفل "44 

جمعية الشعراء الشعبيين 
تكّرم الفنان صادق المرزوك

لندن - رويترز:
في اط��ار برنام��ج للمتح��ف البريطاني 
بامله��ارات  الع��راق  تزوي��د  يس��تهدف 
اإللكتروني��ة، ومهارات احلف��ر، والتنقيب 
املطلوب��ة إلنق��اذ القطع الفني��ة، وإعادة 
بن��اء املواق��ع القدمية التي ح��اول مقاتلو 

الدولة اإلسالمية تدميرها.
حضر الى لن��دن ثمانية اثاري��ني عراقيني 

ملناقش��ة كيفية جتنب املتفجرات عندما 
يعودون في نهاية املطاف إلى عملهم.

وقال جوناثان تاب، مدي��ر برنامج التدريب 
الط��ارئ إلدارة تراث العراق األث��ري، التابع 
ملتح��ف لندن ف��ي تصريحات ملؤسس��ة 
ب��دأ  املش��روع  إن  "رويت��رز"  تومس��ون 
كمحاولة لعمل ش��يء إيجابي، في وقت 
لم يكن من املمكن عمل شيء فيه على 

األرض. وتابع قائال "بوس��عنا ف��ي الواقع 
إع��داد الناس، لليوم ال��ذي يجري فيه فك 
أس��ر ه��ذه املواقع م��رة أخ��رى، وحتريرها، 
والتأك��د من أن هؤالء الن��اس لديهم كل 
امله��ارات واألدوات املطلوب��ة للتعامل مع 

أفظع أشكال التدمير."
وميض��ي كل أثري م��ن األثري��ني الثمانية 
ثالثة أش��هر في تدريب نظري في املتحف 

البريطان��ي، وثالث��ة أخ��رى ف��ي 
التدري��ب العملي مبواق��ع منها  تلو، 

ودربند رانية في العراق.
وف��ر زي��د س��عد اهلل وهو أث��ري من 
املوصل في شمالي العراق من بيته، 
عندما سيطر مقاتلو تنظيم داعش 
على املدينة في عام 2014. وتوجه مع 

عائلته إلى مدينة أربيل القريبة.

متحف بريطاني يدرب أثريين عراقيين على ترميم مناطق أثرية


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

