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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب عن س��يطرتها على أكثر 
من %60 من املناطق التي تش��كل 
أهمي��ة دفاعي��ة وتعبوية لتنظيم 
داعش اإلرهابي في الس��احل األمين 
باملوص��ل ، فيم��ا أش��ارت إل��ى ان 
احلس��ابات العس��كرية تشير إلى 
حتري��ر املدين��ة من دن��س عصابات 
داع��ش اإلرهابي��ة بالكام��ل خالل 

الشهر املقبل". 
وقال قائ��د قوات جه��از مكافحة 
اإلرهاب الفري��ق الركن عبد الغني 
أألسدي إن "القوات األمنية متكنت 
لغاية أالن من السيطرة على أكثر 
من %60 من املساحة التي تشكل 
أهمي��ة دفاعي��ة وتعبوية لتنظيم 
داعش اإلجرامي في الساحل األمين 
للموصل"، مش��يراً إلى أن "قدرات 
وتيرة  اخ��ف  أصبح��ت  التنظي��م 

حاليا". 
وأضاف أألس��دي في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أنه" 
مت تدمي��ر أهم خط ص��د لتنظيم 
الفت��رة  اإلجرام��ي خ��الل  داع��ش 
املاضية وهو اخل��ط املمتد من وادي 
حج��ر وص��وال إل��ى ح��ي الصمود 
وامتداداً الى تل الري��ان" ، مبيناً أن 
"ذل��ك اخلط يعد أهم خط انش��ئ 

في الساحل األمين". 
القي��ادات  إن"حس��ابات  وأوض��ح 
العس��كرية تش��ير إل��ى أن حتري��ر 
مدينة املوصل م��ن دنس عصابات 
داعش اإلرهابية بالكامل س��يكون 

خالل الشهر املقبل". 
م��ن جانبه أعل��ن قائد ق��وات الرد 
الس��ريع، الل��واء ثامر إس��ماعيل ، 
أم��س الثالثاء ع��ن حتري��ر فندقني 
وجامعني ومجموعة من العمارات 
في اجلانب األمين من املوصل، وفيما 
أكد مقتل 52 عنصراً من داعش . 

وقال إسماعيل لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ ان "الق��وات متكن��ت من 
حتري��ر فن��دق آش��ور وفن��دق بغداد 
وجام��ع اخلضر وجام��ع الصابوجني 
ومجموعة م��ن العمارات والتوغل 
في املنطقة القدمية ومازال التقدم 
القدمي"  مس��تمرة باجت��اه اجلس��ر 
مؤك��داً ان "الق��وات األمنية قتلت 
أكث��ر م��ن 52عنص��راً م��ن داعش 
وفككت 4 عمارات مفخخة فضال 

عن رفع 45 عبوة ناسفة".
إن "داع��ش ق��ام بتفخي��خ  وب��ني 
خم��س عم��ارات وتفجيره��ا م��ن 
بعد العتقاده ب��أن القوات األمنية 
بداخله��ا ف��ي الس��وق الرئيس��ي 

للموصل".
تتمة ص3

"مكافحة اإلرهاب" يرّجح تحرير الساحل 
األيمن بالكامل خالل الشهر المقبل 

قوات مكافحة اإلرهاب خالل حترير أحد أحياء اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خلية اإلعالم احلربي، عن 
اعتق��ال "مس��ؤول الصناع��ات 
"داع��ش"  لتنظي��م  احلربي��ة" 
ومعاون��ه ف��ي الس��احل األمي��ن 

ملدينة املوصل.
وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 

اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
االس��تخبارات  "مديري��ة  إن 
نوعي��ة  وبعملي��ة  العس��كرية 
ألق��ت القبض على ما يس��مى 
احلربي��ة  الصناع��ات  مس��ؤول 
لداعش ومعاونه والذي يش��غل 
منص��ب مدير معمل اس��منت 

الك��وار  منطق��ة  ف��ي  ب��ادوش 
بالس��حاجي باجلان��ب األمين من 

املوصل".
وفي س��ياق آخ��ر أعلن��ت خلية 
اإلعالم احلرب��ي، ان طائرات القوة 
اجلوي��ة الق��ت منش��ورات على 
مناطق اجلانب االمين من املوصل، 

تتضم��ن  انه��ا  ال��ى  مش��يرة 
توصيات مهمة للمواطنني.

وقال��ت اخللية في بي��ان اطلعت 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  علي��ه 
"طائرات الق��وة اجلوية العراقية 
القت مئات األالف من املنشورات 
على مناط��ق اجلان��ب االمين من 

مدينة املوصل".
"ه��ذه  ان  اخللي��ة  وأضاف��ت 
املنش��ورات تتضم��ن توصي��ات 
القوات  وان  للمواطن��ني،  مهمة 
منه��م  قريب��ة  بات��ت  األمني��ة 
اإلره��اب  ي��د  م��ن  لتحريره��م 

الداعشي".

م��ن جه��ة أخ��رى أف��اد مصدر 
أمن��ي ف��ي محافظ��ة كركوك، 
بأن تنظي��م "داعش" أعدم ثالثة 
مدنيني جن��وب غرب��ي احملافظة 
بتهم��ة التخاب��ر م��ع الق��وات 

األمنية.
تتمة ص3

اعتقال مسؤول الصناعات الحربية لداعش ومعاونه في أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة اخلارجية العراقية، وجود 
رغبة لدى الس��عودية باإلسهام في 
للمناطق  واالس��تقرار  اإلعمار  إعادة 
احملررة، فيما أش��ارت الى أن احلكومة 
العراقي��ة س��تضع دراس��ة كامل��ة 
إلنشاء مشروع "اجمللس التنسيقي" 
بني البلدين الذي اقترحت تش��كيله 

اململكة.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة أحمد 
جمال في حدي��ث صحفي، إن "زيارة 
وف��د وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة الذي 
ترأس��ه وكيل الوزارة االقدم نزار اخلير 

اهلل كانت ايجابية، حيث اجرى الوفد 
سلسلة مباحثات مع مسؤولني كبار 
في وزارة اخلارجية السعودية"، مبينا 
أن "الزيارة ركزت على وضع اخلطوط 
العام��ة لفت��ح صفح��ة جديدة في 

العالقات الثنائية بني البلدين".
التنسيقي  اجمللس  وبشأن تش��كيل 
ال��ى  جم��ال  أش��ار  البلدي��ن،  ب��ني 
س��تضع  العراقي��ة  "احلكوم��ة  أن 
دراس��ة كاملة إلنش��اء هذا املشروع 
األش��قاء  تش��كيله  اقت��رح  ال��ذي 

السعوديون".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد السفير التركي لدى العراق فاحت 
يل��دز، امس الثالث��اء، أن أنقرة تعمل 
على تنفي��ذ النتائج الت��ي توصلت 
لها زي��ارة رئيس الوزراء بالده بن علي 
يلدرمي لبغداد، فيما أشار إلى أن زيارة 
وزير امل��وارد املائية العراق��ي لتركيا، 
تأتي في إطار تعزيز التعاون املشترَك 

بني البلدين.
وق��ال مكت��ب اجلعف��ري ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصب��اح اجلديد" إن 
"وزي��ر اخلارجي��ة إبراهي��م اجلعفري 
اس��تقبل صباح امس، سفير تركيا 

ل��دى العراق ف��احت يل��دز"، مبيناً انه 
"جرى خالل اللقاء بحث أبرز القضايا 
التي تهم بغداد وأنقرة، وسبل تعزيز 
العالقات ب��ني البلدين، واجلهود التي 
يبذلها العراقيون ف��ي حربهم ضد 
اإلره��اب، وإنه��اء االنته��اك التركي 

للسيادة العراقية".
وبحس��ب البي��ان، ج��دد اجلعف��ري 
تأكيده على ضرورة "سحب القوات 
التركيَّ��ة م��ن األراض��ي العراق�يَّ��ة 
وع��دم اخت��راق الطائ��رات التركيَّة 

لألجواء العراقيَّة"
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الص��در ام��س الثالثاء ع��ن تفعيل 
احدى نقاط املش��روع  الذي طرحه 
ملرحلة م��ا بعد حترير مدينة املوصل 
التبرع��ات  بجم��ع  تتمث��ل  والت��ي 
لنازحيه��ا وإع��ادة إعم��ار املناط��ق 
املتضررة جراء العمليات العسكرية 

ضد تنظيم داعش.
وقال الص��در في بيان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" " ان ما طرحناه 
من مش��روع مل��ا بعد حتري��ر املوصل 

يحتوي عل��ى نقاط كثيرة... إال إنني 
هنا أريد تفعيل النقطة األولى منه، 
وهي: املب��ادرة لفتح صن��دوق دولي 
لدع��م حمل��ة اإلعمار ف��ي جميع 
املناطق املتضررة ف��ي داخل العراق 
وال يقتص��ر اإلعم��ار عل��ى املناطق 

احملررة فحسب"
اطل��ب  "وهن��ا  الص��در  وأض��اف   
وكخط��وة أول��ى إلى ما يل��ي: على 
اللجن��ة املش��رفة تفعي��ل )فت��ح 

الصناديق( في داخل العراق...
تتمة ص3

"الخارجية" تؤكد رغبة 
السعودية بإعمار المناطق 

المحررة

أنقرة تجدد عزمها على تنفيذ 
نتائج زيارة يلدريم لبغداد

مقتدى الصدر يدعو للبدء بجمع 
التبرعات لنازحي الموصل وإعادة 

اإلعمار

بارزاني وكوبيتش يبحثان مراحل 
معركة تحرير الموصل

دواعش األيمن يزوّرون هويات 
ضحاياهم كي يفلتوا من العقاب 23

مايكل نايتس*
ق��دم الباحث واخلبير في الش��ؤون 
العراقي��ة ماي��كل نايت��س موجزاً 
امام  واملقترح��ات  التوصي��ات  من 
ف��ي  اخلارجي��ة  الش��ؤون  "جلن��ة 
مجلس الشيوخ األميركي" يحث 
فيها املس��ؤولني االمي��ركان على 
االس��تفادة م��ن ه��ذه التوصيات 
ملس��اعدة الع��راق عل��ى اش��اعة 
االستقرار واعادة البناء في مرحلة 
ما بع��د داعش وادناه الكلمة التي 

ننشرها في حلقتني :
الس��يد رئي��س اللجن��ة كورك��ر، 
العض��و الرفي��ع املس��توى كاردن 
وأعضاء اللجن��ة املوّقري��ن، أوّد أن 
أش��كركم عل��ى دعوت��ي ل��إدالء 
بش��هادتي في جلس��ة االستماع 
الت��ي تق��ام الي��وم ح��ول املوصل 
واحلمل��ة ض��د تنظي��م »الدول��ة 
اإلس��المية ف��ي العراق والش��ام« 

)»داعش«(.
الع��راق  ألن  الي��وم  هن��ا  جنتم��ع 
يكتسي أهمية، وقد أدرك تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« هذا األمر منذ 
البداية. فزعي��م التنظيم أبو بكر 
البغدادي عراقي، وقاعدة التنظيم 
األساس��ية هي العراق وقد تبقى 
في العراق في املس��تقبل. كما أن 
أرض الع��راق مرتبطة بس��ت دول 
رئيسة في الش��رق األوسط ومتّثل 
حجر األساس الذي يدعم جغرافية 
املنطق��ة. ويتألف س��كان العراق 
من أكبر جتّمع للعرب الس��ّنة في 
العال��م الذين يعيش��ون حتت ظل 

حكومة بقيادة شيعية.
معه��د  ف��ي  "ليف��ر"  زمي��ل   *
واش��نطن ومؤل��ف التقرير الذي 
أص��دره املعهد بعن��وان "كيفية 

تأمني املوصل".
تفصيالت ص2

بعد القضاء على تنظيم داعش والشروع في البناء

إرساء االستقرار في الموصل واألهداف االستراتيجية 
األميركية المستقبلية في العراق

متابعة الصباح الجديد:
قالت محكم��ة الع��دل األوروبية 
التابع��ة لالحت��اد األوروب��ي، أم��س 
الثالث��اء، إن م��ن حق املؤسس��ات 
أن حتظ��ر ضمن قانونه��ا الداخلي 
أي إب��راز أو ارتداء لرموز سياس��ية 
أو فلس��فية أو ديني��ة، مبا في ذلك 
احلجاب، للحف��اظ على حياديتها 

على وفق شروط.
ومقره��ا  احملكم��ة  ق��رار  وج��اء 
لوكس��مبورغ، للبت في قضيتني 
م��ن بلجي��كا وفرنس��ا تتعلق��ان 

تعرضتا  إنهم��ا  قالتا  مبس��لمتني 
للتمييز في العمل بس��بب ارتداء 

احلجاب.
ويثير ارتداء احلجاب في املؤسسات 
العامة جدال مستمراً في عدد من 
دول أوروب��ا الغربية، ففي حني يرى 
منتقدون في احلظر ضماناً ألسس 
العامة،  العلمانية وحياد األماكن 
يع��د مدافعون األمر م��ن صميم 

احلريات الفردية املكفولة.
وف��ي القضي��ة األول��ى، ل��م تكن 
سميرة اشبيتا ترتدي احلجاب عند 

توظيفها مبنزلة عاملة اس��تقبال 
في العام 2003، من قبل مجموعة 

"جي 4 اس" للمراقبة واألمن.
وبعد مضي ثالث س��نوات، أبلغت 
س��ميرة مديره��ا بنيته��ا ارت��داء 
احلجاب برغم سياسة احلياد التي 
تلتزمه��ا املؤسس��ة  ومتن��ع على 
أساس��ها أي رم��وز سياس��ية أو 
فلسفية أو دينية، وقامت الشركة 

بطرد اشبيتا في العام 2006.
وأوضحت احملكمة أن قوانني االحتاد 
االوروبي حتظر التمييز على أساس 

الدي��ن، لكن ما قامت به ش��ركة 
4 اس" ين��درج ف��ي إط��ار  "ج��ي 
معامل��ة املوظفني بالتس��اوي، مبا 
أنه ال يتم اس��تثناء  أحد من حظر 
الرم��وز الدينية، وبالتالي فان األمر 

يتعلق ب"متييز غير مباشر".
الفرنس��ية،  القضي��ة  ف��ي  أم��ا 
األوروبية  الع��دل  فرأت محكم��ة 
أن متعام��ال مع ش��ركة ال ميكنه 
أن يرفض خدماته��ا إذا قامت بها 

موظفة محجبة.
تتمة ص3

بغداد- وعد الشمري:
أك��د التحال��ف الوطن��ي، أمس 
الثالثاء، عدم تلقيه رسمياً ورقة 
احت��اد القوى العراقية للتس��وية 
السياس��ية، الفتاً إل��ى أنه اطلع 
على بعض نصوصه��ا من خالل 
االجتماع��ي،  التواص��ل  مواق��ع 
وفيما رفض التعامل مع مشاريع 
ال تقدم عبر املنافذ الرسمية، افاد 

بأن مشروعه للتسوية التاريخية 
س��يجد مج��االً اكب��ر للتطبيق 
بالتزامن مع انتهاء عمليات حترير 
االراض��ي املغتصبة م��ن تنظيم 

داعش االرهابي.
التحالف س��امي  وق��ال عض��و 
اجليزاني في حديث مع "الصباح 
اجلدي��د"، إن "الع��راق يعيش في 
نظام دميقراطي ومن حق اجلميع 

عل��ى  وأوراق  مقترح��ات  تق��دمي 
السياس��ية  االزم��ات  امل ح��ل 

املتالحقة".
وأض��اف اجليزان��ي، القي��ادي في 
أن  االعل��ى  االس��المي  اجملل��س 
"احت��اد القوى العراقي��ة وكذلك 
االحزاب الس��نية لم يقدم حتى 
سياس��ية  ورق��ة  رس��مياً  االن 
يج��ري االعتماد عليه��ا من أجل 

التفاوض".
ودع��ا اجليزاني "القوى الس��نية 
إلى التحلي بالشجاعة كما هو 
حال التحالف الوطني الذي طرح 
رسمياً ورقة التسوية السياسية 
بوصفها متثل رؤية وطنية شاملة 
ملل��ف ادارة الدولة ملرحلة ما بعد 

تنظيم داعش االرهابي".
تتمة ص3

التحالف الوطني: سمعنا بتسوية اتحاد القوىاالتحاد األوروبي يحظر الحجاب والرموز الدينية في العمل
عبر التواصل االجتماعي.. ولم نتسلمها رسميًا

متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  الرافدي��ن،  اعلن مص��رف 
الثالثاء، عن منحه قروض مالية 
تخصصاتهم  بش��تى  للقضاة 
على وفق الضواب��ط القانونية، 
مش��يرًا ال��ى ان الق��روض تأتي 
لدعم الشريحة إلرساء النزاهة 

واحليادية والعدل في اجملتمع.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف 

في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "املص��رف قرر منح 
ولش��تى  القض��اة  ش��ريحة 
تخصصاتهم ق��روض مالية ملا 
متثله ه��ذه الش��ريحة من ثقل 
ف��ي اجملتم��ع إلرس��اء النزاه��ة 

واحليادية والعدل". 
وض��ع  "املص��رف  ان  وأض��اف 
تعليم��ات خاص��ة ملن��ح تل��ك 

القروض للقضاة" .
وس��بق ان ق��ام املص��رف مبن��ح 
قروض ألصح��اب الفنادق تصل 
الى 50 مليون دينار وقروض أخرى 
ألصح��اب املش��اريع الصغي��رة 
10 مالي��ني دين��ار،  ال��ى  تص��ل 
إضافة ال��ى ذوي املهن الصحية 
واألطب��اء وبواقع تص��ل الى 75 

مليون دينار.

"الرافدين" يمنح قروض مالية للقضاة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال مح��ام ومص��ادر قضائية إن 
النياب��ة العام��ة في مص��ر قررت 
يوم األول من ام��س االثنني اإلفراج 
عن الرئيس األسبق حسني مبارك 
احملتجز في مستش��فى عس��كري 
وذلك بع��د أكثر من أس��بوع على 
ص��دور حك��م نهائ��ي ببراءته في 
القضي��ة املعروف��ة بقضي��ة قتل 

املتظاهرين.
وقال احملامي فريد الديب في تصريح 

صحف��ي، إن مبارك، الذي أطيح به 
في انتفاضة ش��عبية ع��ام 2011، 
س��يعود إلى منزله ف��ي حي مصر 
اجلدي��دة بالقاه��رة. ورج��ح أن يتم 

اإلفراج عن مبارك هذا األسبوع.
وأص��درت محكم��ة النقض أعلى 
محكم��ة مدني��ة ف��ي الب��الد في 
الثاني من م��ارس آذار اجلاري حكماً 
نهائي��اً بب��راءة مب��ارك م��ن تهمة 
االش��تراك في قتل متظاهرين إبان 
االنتفاضة التي أنهت حكمه الذي 

اس��تمر 30 عام��اً. وخض��ع مبارك 
ألكث��ر م��ن محاكمة بع��دة تهم 
تتعلق بالفساد وبقتل املتظاهرين.

وأدي��ن مب��ارك وابناه ع��الء وجمال 
ف��ي قضي��ة فس��اد تعرف باس��م 
)القصور الرئاس��ية( بحكم نهائي 
م��ن محكم��ة النق��ض وعوقب��وا 
بالس��جن ث��الث س��نوات لكنهم 
كان��وا ق��د أمض��وا هذه امل��دة في 
احلبس االحتياط��ي على ذمة أكثر 

من قضية.

اإلفراج عن الرئيس المصري األسبق
حسني مبارك هذا األسبوع

رفض التفاوض على مشاريع خارج "القنوات الرسمية"

بعد السيطرة على أكثر من 60 % من مساحته  

نازحو اجلانب األمين ملدينة املوصل
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

عق��ب ثالث��ة اجتماع��ات مكثفة 
شهدت جدال ومناقشات معمقة 
وش��داً وجذباً بني اعضاء مجلسه 
الوطني  القي��ادي، ص��ادق االحت��اد 
الرئي��س  بزعام��ة  الكردس��تاني 
جالل طالبان��ي على خارطة طريق 
ملعاجلة أزمات ومش��كالت اإلقليم 
السياس��ية واالقتصادي��ة، ال��ذي 
مير بأزمة سياس��ية خانقة تعطل 
معها برملان كردس��تان وش��هدت 
العملية السياس��ية ش��لال شبه 

تام.
وفي حني اك��د النائب األول لألمني 
العام لالحتاد الوطني الكردستاني 
كوسرت رس��ول على ان االجتماع 
كان ناجح��اً، متكن خالل��ه اجمللس 
القي��ادي م��ن املصادق��ة باغلبية 
االصوات على خارطة الطريق التي 
اعده��ا االحت��اد الوطن��ي لتطبيع 
االوضاع السياسية ومعاجلة أزمات 
االقليم، اكد عضو اجمللس القيادي 
ف��ي االحتاد الوطني فريد اسس��رد 
الذي كلف باعادة صياغة املشروع 
واملقترحات  بالتوصيات  وتطعيمه 
التي قدمها اعض��اء القيادة خالل 
االجتماع��ني الس��ابقني، ان البنود 
التي تبناه��ا االجتماع في خارطة 
الطري��ق جتع��ل من��ه اح��د اه��م 
االجتماع��ات التي عقده��ا االحتاد 
الوطن��ي، منذ ابتع��اد الرئيس مام 
جالل ع��ن الس��احة السياس��ية 
بداع��ي املرض، مش��يرًا ال��ى انه مت 
خالله التطرق الى ش��تى املسائل 
االقلي��م  صعي��د  عل��ى  املهم��ة 

والعالقة مع بغداد.
تصري��ح  ف��ي  اض��اف  اسس��رد 
للصب��اح اجلديد ان اجمللس القيادي 
تعامل بروح عالية من املس��ؤولية 
ف��ي اجتماعه باجت��اه ترتيب البيت 
الداخلي لالحت��اد وتطبيع االوضاع 
السياس��ية ف��ي االقلي��م، واعادة 
بناء العالقات والتنسيق بني القوى 
االوض��اع  وحتس��ني  السياس��ية، 
وتأم��ني  للمواطن��ني،  املعيش��ية 
احتياجاتهم األساسية املطلوبة.

وتابع ان املش��روع يدعو الى معاجلة 
ازمة الرئاس��ات في االقليم بحزمة 
واحدة، ويعد ازمة الرئاسات الثالث 
ام املش��كالت في االقليم، قائالً ان 
حل ازمة الرئاس��ات الثالث سيؤدي 
ال��ى تطبي��ع االوضاع السياس��ية 
ب��ني االط��راف حل��ني موع��د اجراء 
االنتخابات البرملاني��ة املقبلة، كما 
الش��فافية في  س��يضمن حتقيق 
ملف النفط عبر اقرار قانون للنفط 
والغاز كما يدعو الى ابعاد القضاء 
عن التأثيرات والضغوطات احلزبية.

وفي معرض رده على س��ؤال حول 
العالق��ة بني اربيل وبغ��داد، اوضح 
اسس��رد ان اجملل��س القي��ادي أكد 
ض��رورة معاجل��ة املش��كالت م��ع 
بغداد، وطالب باصدار قانون للنفط 
والغ��از ف��ي مجلس الن��واب االمر 
الذي مين ش��أنه ان يحل كثيراً من 
القائمة بني حكومتي  االشكاالت 
وقال »س��عينا  واملرك��ز،  االقلي��م 
بنحو مركز في املش��روع لتحقيق 

اقصى قدر من الشفافية في ملف 
النف��ط ف��ي االقلي��م«، بضمنها 
تق��دمي مقت��رح النضم��ام االقليم 
ملنظمة مبادرة الشفافية العاملية 
اخلاصة بالصناعات االستخراجية، 
كي يتم ضمان اكبر قدر ممكن من 
الشفافية في عمليات بيع النفط 

من اقليم كردستان.     
كما يتناول املشروع وفقاً السسرد 
االقلي��م  حكوم��ة  اداء  تفعي��ل 
واج��راء االصالح��ات املطلوب��ة في 
مؤسس��اتها ومفاصله��ا واع��ادة 
هيكلة وزارة العدل ومجلس شورى 
االقلي��م وتعدي��ل قانون س��لطات 
وصالحيات املدعي العام في االقليم 

وضمان استقاللية عمله.
وكان اجمللس القيادي لالحتاد الوطني 
ال��ذي يض��م املكتب السياس��ي 
والهيئة القيادية قد عقد اول امس 
االثنني اجتماع��ه الثالث في اطار 
مناقش��ة واملصادقة على مشروع 
سيقدمه االحتاد الى بقية االطراف 

واعتماده  ملناقش��ته  السياس��ية 
كخارطة طريق ملعاجلة مشكالت 

أزمات االقليم املستعصية.  
وتضم��ن بالغ صدر عق��ب اجتماع 
ع��ن  االع��الن  القي��ادي  اجملل��س 
الطريق  مصادقت��ه على خارط��ة 
واملش��كالت  األزم��ات  ملعاجل��ة 
واملالية  واالقتصادية  السياس��ية 

في االقليم جاء فيه :
ان االجتم��اع الذي عقد بإش��راف 
كوس��رت رس��ول علي يوم االثنني 
2017/3/13 بحث املس��ودة األخيرة 
خلارط��ة طري��ق االحت��اد الوطن��ي 
الكردس��تاني للعام 2017، وناقش 
القي��ادي  اجملل��س  اعض��اء  في��ه 
املس��ؤولية  وب��روح  بالتفصي��ل 
جميع امل��واد والنقاط ال��واردة في 
خارطة الطريق، وبع��د طرح اآلراء 
واملقترح��ات واملالحظ��ات من قبل 
املصادق��ة عل��ى  االعض��اء، مت��ت 
خارط��ة الطري��ق باجم��اع اجمللس 

القيادي.

1/ العالقة بني األطراف السياسية 
الكردستانية، عالقة االحتاد الوطني 
مع احلزب الدميقراطي الكردستاني 
من جه��ة وعالقة االحت��اد الوطني 
مع حركة التغيير وس��ائر األطراف 

السياسية الكردستانية األخرى.
املش��كالت  مجم��ل  معاجل��ة   /2

العالقة بني االقليم – بغداد.
3/ املعاجلة السلمية والدميقراطية 

ألجزاء كردستان األخرى.
اخلارجي��ة  العالق��ات  تنظي��م   /4

لالقليم.
5/ مرحلة ما بع��د داعش واالعداد 

جلميع املستجدات.
الرئاس��ات  6/ معاجل��ة مش��كلة 

الثالث في االقليم.
7/ معاجلة االزم��ة االقتصادية في 
االقلي��م واع��ادة تنظي��م الواق��ع 

االقتصادي.
8/ مراجعة مس��ألة النفط والغاز 

وجعلها تتسم بالشفافية.
9/ معاجل��ة األزمة املالية وحتس��ني 

احلالة املعيش��ية ملواطن��ي اقليم 
كردستان.

10/ اصالح املؤسس��ات احلكومية 
اجلش��ع  الفس��اد،  ومكافح��ة 

والبيروقراطية.
واس��تقالل  االس��تفتاء   /11
كردس��تان، بكونه حقاً مش��روعاً 
لش��عب  ودميقراطي��اً  وقانوني��اً 
كردس��تان، واتاح��ة احلري��ة ام��ام 

الشعب ليقرر مصيره.
12/ تنفي��ذ امل��ادة 140، بوصفه��ا 
احدى مواد الدستور الدائم للعراق 

االحتادي.
الصياغ��ة  ان  اسس��رد  واعل��ن 
النهائي��ة خلارطة الطريق س��يتم 
االربع��اء  الي��وم  منه��ا  االنته��اء 
وس��تعرض اخلميس عل��ى اجمللس 
لدراس��ته  الوطني  املركزي لالحتاد 
ك��ي  فقرات��ه،  عل��ى  واملصادق��ة 
يت��م اعتم��اده كمش��روع نهائ��ي 
لالحت��اد الوطني لتطبي��ع االوضاع 

السياسية في االقليم. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث رئي��س إقلي��م كردس��تان 
مس��عود بارزاني مع املمثل اخلاص 
لألم��ني العام ل��ألمم املتح��دة في 
حتري��ر  معرك��ة  مراح��ل  الع��راق 
مدينة املوصل من عصابات داعش 

االرهابية.
االقلي��م  لرئاس��ة  بي��ان  وذك��ر 

اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد« 
ان« مس��عود بارزاني رئيس إقليم 
كردستان إستقبل ،  املمثل اخلاص 
لألم��ني العام ل��ألمم املتح��دة في 
العراق يان كوبيتش والوفد املرافق 

له«.
م املمثل  واض��اف »  خالل اللقاء تقدَّ
اخل��اص لألمني العام ل��ألمم املتحدة 

بالش��كر للرئي��س بارزان��ي إلتاحة 
فرص��ة اللقاء ب��ه، وق��ّدم التهاني 
البيش��مركة  لقوات  والتبري��كات 
مبناس��بة  كردس��تان  ولش��عب 
القضاء على اإلرهابيني واإلنتصارات 
الت��ي حققتها قوات البيش��مركة 

 ومبناسبة عيد نوروز«.
واضاف »  ث��م تط��رق اجلانبان إلى 

مراحل معركة حترير املوصل وأبديا 
أراءهما حول مرحل��ة ما بعد دحر 
داعش والتحديات املنتظرة في هذه 
املرحل��ة، ودور املكون��ات القومية 
العراقية  ودور احلكوم��ة  والدينية 
وحكوم��ة إقلي��م كردس��تان في 
توفير األمن واإلس��تقرار، وكيفية 
إدارة محافظ��ة نين��وى، وقد أبدى 

األمم  إس��تعداد  الضي��ف  الوف��د 
والدعم  املساعدة  لتقدمي  املتحدة 

حول هذا املوضوع«.
 وأشاد الوفد االممي بحسب البيان 
ب� » التعاون والتنس��يق بني قوات 
البيش��مركة واجليش العراقي في 
مع��ارك حتري��ر املوصل، وأك��د بأنَّ 
هذا التنس��يق كان عامالً رئيسياً 

اإلنتصارات  ومهم��ا ف��ي حتقي��ق 
على جبه��ات القتال ، ولذلك البد 
م��ن التأكي��د على إس��تمرار هذا 

التنسيق بني اجلانبني«.
 واشار البيان الى انه » مت في محور 
آخر من اللقاء بح��ث العالقة بني 
اإلقليم وبغ��داد واألوضاع األمنية 

والسياسية في املنطقة«.

بارزاني وكوبيتش يبحثان مراحل معركة تحرير الموصل

االتحاد الوطني يصادق على خارطة طريق 
لمعالجة أزمات ومشكالت اإلقليم

تضمنت تطبيع العالقة مع بغداد ومعالجة أزمة الرئاسات بحزمة واحدة
طارق حرب

ي��وم 12/ 2017/3 تول��ى بعض اعضاء البرمل��ان وخاصة من 
اللجن��ة املالي��ة البرملاني��ة عق��د مؤمت��ر صحف��ي تضمن 
اعتراضه��م وع��دم قبوله��م الطعن ال��ذي قدمه مجلس 
ال��وزراء ال��ى احملكمة االحتادي��ة العليا بش��أن االحكام التي 
ادخلها بع��ض اعضاء اللجن��ة البرملانية واعض��اء البرملان 
على مش��روع قان��ون املوازنة عند قراءت��ه والتصويت عليه 
في البرملان وطعن احلكومة في قانون املوازنة للسنة املالية 
2017 رق��م )44( لس��نة 2017 يوافق احكام الدس��تور ذلك 
ان صالحية وس��لطة واختصاص البرملان بالنس��بة لقانون 
املوازن��ة يختلف عن صالحية وس��لطة واختصاص البرملان 
بالنس��بة للقوانني االخرى فما يتم اتخاذه من البرملان على 
القوانني االخرى يختلف عما يتم اتخاذه على قانون املوازنة 
فف��ي جميع القوان��ني للبرملان س��لطة التق��دمي والتأخير 

واحلذف واالضافة والتغيير والتبديل.
 ولكن بالنسبة لقانون املوازنة ليس لهم ذلك الن الدستور 
ف��ي امل��ادة )62( قيد س��لطة البرملان وح��دد صالحيته ولم 
يجعله��ا مطلقة وخصص هذه الس��لطة ول��م يجعلها 
عامة بش��كل يتغاير به قانون املوازن��ة عن القوانني االخرى 
وس��بب ذلك ان الدس��تور اورد تفصيال عن سلطة البرملان 
في قانون املوازنة في حني انه بالنس��بة للقوانني االخرى لم 
يورد الدس��تور مثل هذا التفصيل فاملادة )62( من الدستور 
اعطت البرملان بالنس��بة لقانون املوازن��ة املناقلة بني ابواب 
وفص��ول املوازن��ة وتخفيض مجمل مبالغه��ا فقط وليس 
أية س��لطة او صالحية اخ��رى واذا اراد البرملان زيادة اجمالي 
مبال��غ النفقات فال بد من ان يتولى اعادة مش��روع القانون 
الى احلكومة ملعرفة رأيها وليس للبرملان ادخالها مباش��رة 
على مشروع قانون املوازنة  طبقاً للفقرة ثانياً من املادة )62( 
من الدستور وجمللس الوزراء املوافقة على مقترحات البرملان 
او ع��دم املوافق��ة فهي مس��ألة متروك��ة لتقدير مجلس 
الوزراء وذلك يعني ان الدستور ترك جمللس الوزراء الصالحية 

الكاملة والسلطة التامة بالنسبة للموازنة.
 وه��ذا ما ورد في املادة الس��ابقة وما ورد ايًض��ا باملادة )80/

رابعا( من الدس��تور عندما حدد صالحي��ات مجلس الوزراء 
فقانون املوازنة خصه الدستور باحكام تختلف عن غيره من 
القوانني فمثال ان املادة )57( من الدس��تور تقرر عدم انتهاء 
الفصل التشريعي الذي تعرض فيه املوازنة اال بعد موافقة 
البرملان عليها أي يس��تمر البرملان بالنظر في قانون املوازنة 
ف��ي اثناء العطلة البرملانية وه��ذا التخصيص الذي منحه 
الدستور للموازنة لم يرد بالنسبة للقوانني االخرى من غير 
قانون املوازنة كما ان هذه امليزة اخلاصة باملوازنة تقررها اغلب 
دساتير دول العالم وسبب ذلك يكمن في ان مجلس الوزراء 
االعلم بالواردات والنفق��ات وكيفية احلصول على الواردات 
واوجه صرف النفقات من اية جهة اخرى مبا فيها البرملان أي 
القاعدة الشعبية التي تقول )الذي يثرد ليس كالذي ياكل( 
وبناء على ما تق��دم كان على البرملان وجلنته املالية االلتزام 
بتطبيق احكام الدس��تور السابقة اما تغيير بعض احكام 
قانون املوازنة من قبل البرملان فانه يعد مخالفة دس��تورية 
يعطي احلق للحكومة بالطعن فيها امام احملكمة االحتادية 
العليا ويعطي الس��ند الدس��توري لهذه احملكمة في الغاء 
وابطال االح��كام التي اضافها البرملان عل��ى قانون املوازنة 
طبق��ا الحكام املادة )13( من الدس��تور كونها احكاماً غير 
دستورية واذا رجعنا الى االحكام التي اضافها البرملان على 
املوازن��ة جند انها ال تخرج ع��ن الدعاية االنتخابية املبكرة او 
تفضيل جه��ة على جهات اخ��رى او تخصيص مبالغ على 
الرغ��م من محدودية واردات الدول��ة املالية خاصة في مثل 
ه��ذه الظروف وهذا ما ميكن رؤيته في االحكام التي ادخلها 
البرملان س��واء بالنس��بة لالس��تقطاعات واملزارعني واقرار 
مبالغ جلهات اخرى والتعويضات ومراجعة عقود التراخيص 
وكأن ه��ذه العقود عقدتها الدولة مع نفس��ها من دون ان 
يعلم اعضاء البرملان ان هذه العقود مع ش��ركات اجنبية ال 

يجوز تعديلها باالرادة املنفردة للحكومة فقط ؟

الطعن الحكومي بقانون الموازنة

تقـرير

مايكل نايتس*

قدم الباحث واخلبير في الشؤون العراقية 
ماي��كل نايت��س موج��زاً م��ن التوصيات 
واملقترحات امام »جلنة الش��ؤون اخلارجية 
ف��ي مجلس الش��يوخ األميرك��ي« يحث 
فيها املسؤولني االميركان على االستفادة 
من هذه التوصيات ملساعدة العراق على 
اشاعة االستقرار واعادة البناء في محلة 
ما بعد داعش وادناه الكلمة التي ننشرها 

في حلقتني :
الس��يد رئي��س اللجنة كورك��ر، العضو 
الرفيع املس��توى كاردن وأعض��اء اللجنة 
املوّقري��ن، أوّد أن أش��كركم عل��ى دعوتي 
لإلدالء بش��هادتي في جلس��ة االستماع 
التي تقام اليوم حول املوصل واحلملة ضد 
تنظي��م »الدولة اإلس��المية ف��ي العراق 

والشام« )»داعش«(.
جنتم��ع هن��ا الي��وم ألن العراق يكتس��ي 
»الدول��ة  تنظي��م  أدرك  وق��د  أهمي��ة، 
اإلس��المية« ه��ذا األم��ر من��ذ البداي��ة. 
فزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عراقي، 
وقاعدة التنظيم األساس��ية هي العراق 
وق��د تبقى ف��ي الع��راق في املس��تقبل. 
كم��ا أن أرض العراق مرتبطة بس��ت دول 
رئيسية في الش��رق األوسط ومتّثل حجر 
األس��اس الذي يدعم جغرافية املنطقة. 
ويتأل��ف س��كان الع��راق من أكب��ر جتّمع 
للعرب السّنة في العالم الذين يعيشون 
حتت ظل حكومة بقيادة شيعية. وبينما 
ينحط تنظيم »الدولة اإلس��المية« إلى 
جماع��ة إرهابي��ة عاجزة ع��ن االحتفاظ 
بق��رى أو مدن رئيس��ية، س��يرى »داعش« 

في العراق مالذاً آمناً حالياً وأرضاً خصبة 
الحقاً ليستعيد دوره.

وتدرك إيران أيضاً أهمية العراق. فالنظام 
في إي��ران، الت��ي تُعتبر أكبر دول��ة راعية 
لإلرهاب في العالم، ميلك أجندة طموحة 
إل��ى  الع��راق. وتس��عى طه��ران  داخ��ل 
استغالل اخلوف املبرر من تنظيم »الدولة 
اإلس��المية« ال��ذي تش��عر ب��ه الغالبية 
الش��يعية العراقي��ة في الع��راق. وحتاول 
إيران إقناع شيعة العراق بأنهم لوحدهم 
ف��ي محارب��ة التنظيم، وأن امليليش��يات 
الش��يعية املدعومة من إيران هي وحدها 
القادرة على حماية العراق من أي نهوض 

للتنظيم في املستقبل. 
نحن ف��ي ه��ذه الغرفة نع��رف أن العراق 
مهماً، وأن دور الواليات املتحدة في العراق 
هو بنفس الق��در من األهمية. وبعد مرور 
عام��ني ونصف فقط عل��ى خروج اجليش 
األمريك��ي من الب��الد، اس��تحوذ تنظيم 
»الدولة اإلس��المية« عل��ى املوصل وثلث 
الع��راق. ولم يك��ن النجاح ال��ذي حققه 
التنظيم واالنس��حاب الكامل واملتسرع 
للدعم العس��كري األمريكي للعراق من 

قبيل الصدفة.
قبل ثالث س��نوات كنت أدلي بش��هادتي 
أمام الكونغرس حول بروز تنظيم »الدولة 
اإلس��المية في الع��راق«، وه��و أمر كنت 
أحّذر منه منذ ع��ام 2011 عندما انطلق 
التنظيم بش��كل أكثر قوة بعد أن قتلت 
الوالي��ات املتح��دة قادته ف��ي العام الذي 
س��بق. وبالعودة إلى ع��ام 2013، كان من 
الصعب أن نص��ّب تركيزنا عل��ى العراق، 
وس��يصعب إي��الء ه��ذا البل��د االهتمام 
في غضون عام، لذل��ك نحتاج إلى اتخاذ 

خي��ارات ذكية ف��ي الوقت احلال��ي بينما 
ال ن��زال نرّك��ز بالكامل عل��ى التهديدات 
احملدقة مبصالح الواليات املتحدة القائمة 
في العراق. وال تش��مل ه��ذه التهديدات 
تنظي��م »الدولة اإلس��المية« فحس��ب، 
بل جماعات امليليش��يات الشيعية أيضاً 
الت��ي تس��تغل بش��كل متطف��ل وجود 
التنظي��م وتش��ّكل ج��زءاً م��ن ش��بكة 

التهديد اإليرانية.
إن��ي أُرّك��ز عل��ى الع��راق ط��وال حيات��ي 
املهني��ة. وب��دأُت أرى الطبيع��ة الدوري��ة 
نس��تيقظ  نحن  األمريكية.  للسياس��ة 
لنالح��ظ طبيعة اخلط��ر العاج��ل الذي 
ُس��مح له بأن ينمو م��ن دون رادع. نرتكب 
أخطاء، ثم نفعل الشيء الصحيح، لكن 
بعدها نفقد اهتمامنا. ثم تبدأ الدورة من 

جديد.
يب��دو هذا األم��ر واض��ح جداً ف��ي حالة 
املوص��ل واملعرك��ة ضد تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« وأس��الفه. وم��ن املرجح أن 
تتمكن »قوات األم��ن العراقية« من حترير 
املوص��ل من قبض��ة التنظي��م في وقت 
مبكر من هذا العام. لكن نظراً لنجاحات 
تنظيم »داعش« وأس��الفه في تس��جيل 
ع��ودات مثي��رة إل��ى املدينة ف��ي األعوام 
2004 و2007 و2014، من املبرر أن نتساءل 
ما الذي س��يردع التنظي��م أو أي جماعة 
مماثلة عن التواري عن األنظار ثم النهوض 
مجدداً ونس��ف املكاس��ب الثمينة التي 
حققتها احل��رب الراهنة. ما ه��ي العبرة 

التي ميكن أن نستخلصها من التاريخ؟
إرس��اء االس��تقرار ف��ي املوص��ل: العب��ر 

املستخلصة بني 2008 و2014
في مقال��ٍة توجيهية ص��درت مؤخراً من 

قب��ل معه��د واش��نطن ح��ول املوص��ل، 
ألقي��ُت نظ��رة فاحص��ة عل��ى مس��ألة 
الترتيبات األمنية في املدينة بعد حتريرها 
التي لم لم حتظ بعد بحقها من البحث، 
وال س��يما كيفية بناء هيكلي��ة القوات 
األمني��ة وضبطه��ا ملن��ع تك��رار نهوض 
تنظي��م »الدولة اإلس��المية«. وتس��تند 
املقال��ة على مقاب��الٍت أجريتها مع قوات 
األم��ن ف��ي املوص��ل خ��الل الفت��رة التي 
سبقت عام 2011، ورحالت واسعة ]قمُت 
بها[ إل��ى محافظة نين��وى قبل تنظيم 

»داعش« وبعده.
وعلى الرغم من أن االتفاقات السياسية 
على »املش��هد العام« ملستقبل املوصل 
قد تكون حاس��مة ف��ي النهاي��ة، تبقى 
األولوي��ة القص��وى للتحال��ف العراقي-

الدول��ي هي ضم��ان أمن املوص��ل بطرق 
عملية للغاية.

وميكنن��ا أن نتعلم الكثير ع��ن اخلطوات 
احليوي��ة القادمة ف��ي املوص��ل إذا نظرنا 
إلى فترتني مختلفت��ني من تاريخ املوصل 

احلديث.
•  النج��اح اجلزئ��ي عندما أول��ت الواليات 
املتحدة اهتماماً كبي��راً. بني عامي 2007 
و2011، حقق��ت »قوات األم��ن العراقية« 
املدعومة م��ن الواليات املتح��دة جناحات 
كبي��رة، مما أس��فر ع��ن تقلي��ص احلوادث 
األمنية ف��ي املدينة من مس��توى مرتفع 
للغاية بل��غ 666 حادثاً ش��هرياً في الربع 
األول م��ن ع��ام 2008 إل��ى متوس��ط 32 

حادثاً في الربع األول من عام 2011.
•  فشل ذريع عندما أدارت الواليات املتحدة 
ظهرها. بني عامي 2011 و2014، انعكس 
املنحى، إلى أن زادت وتيرة احلوادث األمنية 

الشهرية إلى متوسط بلغ 297 في الربع 
األول م��ن ع��ام 2014. وبعد فت��رة وجيزة، 
اس��تحوذ تنظي��م »الدولة اإلس��المية« 
عل��ى املوصل وثل��ث العراق ف��ي حزيران/

يونيو 2014.

محركات إرساء االستقرار الناجح، 
2011 - 2007

ميكن بسهولة ش��رح النجاحات املنجزة 
واإلخفاق��ات  و2011   2007 عام��ي  ب��ني 
املسجلة بني عامي 2011 و2014. فخالل 
الفت��رة األولى، حرصت بغداد على ضمان 
اس��تقرار املوص��ل وص��ّب رئيس ال��وزراء 
العراق��ي )ن��وري املالكي آن��ذاك( تركيزه 
على املوضوع، فسمح بحلول وسط مثل 
العفو اجلزئ��ي وإعادة فتح ب��اب التجنيد 
النظ��ام  لضب��اط  األمني��ة  ]لألجه��زة[ 
السابق. وأسفرت االنتخابات عن تشكيل 
مجل��س محافظة ومحاف��ظ ]متفهم[، 
ن س��كان املوصل من العرب  كُّ وأدت إلى متمَ
السّنة في املناطق احلضرية من التماهي 

معه.
وعندم��ا كان اجليش األمريكي مترس��خاً 
ف��ي املوص��ل لغاي��ة ع��ام 2011، جنحت 
»قوات األمن العراقية« في إنشاء »وحدة 
قيادة« أساسية، ومتّ منح مناصب قيادية 
رئيس��ية إلى ضباط وقوري��ن، من بينهم 
من س��كان املوص��ل من العرب الس��ّنة، 
ويُع��زى ذل��ك جزئياً إل��ى إحل��اح الواليات 
املتح��دة في هذا الش��أن. ومتّت زيادة عدد 
القوات احلكومية املتوافرة في املوصل، مبا 
في ذلك من خ��الل التجنيد احمللي ألعداد 
كبيرة من سكان األحياء العربية السّنية 

األكثر فقراً من سواها في املوصل.

أسباب فشل محاولة إرساء 
االستقرار، 2014-2011

خالل الفت��رة بني عام��ي 2011 و2014، 
على النقيض من ]السنوات السابقة[، 
كان انتصار تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
مضموناً بس��بب عدم توحي��د اجلهود 
وغياب وحدة القيادة بصورة مزمنة في 
والفصائل  العراقية  أوس��اط احلكومة 
الكردية وفصائل نينوى. فقد عمل كل 
م��ن ق��ادة محافظة نين��وى املدعومني 
م��ن األك��راد وبغ��داد لتحقي��ق أهداف 
متعارضة طوال فترة السنوات الثالث.

القي��ادة«  »من��اخ  أس��فر  وبالفع��ل، 
العس��كرية ال��ذي وضعه ق��ادة بغداد 
املعّين��ون سياس��ياً ع��ن ]قي��ام[ قوات 
أمني��ة تنّفذ عمليات ته��دف إلى إذالل 
ومعاقب��ة س��كان املوص��ل الذين هم 
من الغالبية العربية الس��ّنية. ومنذ أن 
بدأ رئيس ال��وزراء العراقي نوري املالكي 
واليت��ه الثاني��ة ف��ي ع��ام 2010، قررت 
بغداد العبث بشؤون القيادة والتحكم 
في املوصل، فحّل��ت الهيكلية األمنية 
غير املسّيس��ة إلى حد معق��ول التي 
كان��ت قائم��ة حتى تل��ك املرحلة. وقد 
أّدى التغيير املس��تمر للقادة إلى تدمير 
االلتح��ام املتبق��ي داخل »ق��وات األمن 

العراقية«.

فرصة ثانية نادرة في عام 2017
الت��ي  االس��تراتيجية  للفرص��ة  نظ��راً 
يش��كلها حتري��ر املوصل في املس��تقبل 
- فرصة ق��د ال تتكرر - يُعتبر اس��تيعاب 
ه��ذه العبر واالس��تفادة منه��ا في غاية 
األهمية. وعل��ى افتراض عدم تدفق قوات 

امليليش��يات  أو  الكردية  »البيش��مركة« 
الش��يعية إلى املدينة، وهي نتيجة يبدو 
أن التحال��ف ح��ال دون حتّققها، قد يكون 
س��كان املوصل في البداية أكثر انفتاحاً 
على التعاون م��ع »قوات األمن العراقية« 
من أي وقت مض��ى منذ عام 2003، وذلك 
بع��د عام��ني ونصف من اخلض��وع حلكم 
تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية«. غي��ر أن 
سكان املوصل س��يراقبون محرريهم عن 
كث��ب بحثاً ع��ن أي مؤش��رات على عودة 
إلى س��يناريو ع��ام 2014 عندما س��ادت 
التدابي��ر العقابي��ة وص��درت أوامر حظر 
جتول متش��ددة وانتشر شبح االعتقاالت 

على نطاق واسع.
أما على الصعيد السياس��ي، فال بّد من 
التوصل إلى إجماع حقيقي وواقعي على 
احلك��م في نينوى، وليس مجرد سلس��ة 
متغّي��رة م��ن التحالف��ات القائمة على 
مب��دأ »ع��دّو ع��دوي صديق��ي«. وال تزال 
هذه العملية في مراحله��ا األولى، إاّل أن 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة س��جل 
انطالقًة جيدة ف��ي هذا الصدد من خالل 
اجلمع ب��ني بغداد واألك��راد، باإلضافة إلى 

قيادة محافظة نينوى إلجراء حوار عام.
ويجب أن يقوم االتف��اق بني هذه األطراف 
على قواعد أساس��ية بسيطة للسلوك 
السياس��ي املس��تقبلي. ففي مثل هذا 
الترتيب، يتعنّي على مجلس احملافظة وأي 
جلنة تنسيق أمني أن يكونوا جهات تتخذ 

قراراتها على أساس توافق اآلراء.

* زمي��ل »ليف��ر« ف��ي معهد واش��نطن 
ومؤل��ف التقرير ال��ذي أص��دره املعهد 

بعنوان »كيفية تأمني املوصل«.

بعد القضاء على تنظيم داعش والشروع في البناء

إرساء االستقرار في الموصل واألهداف االستراتيجية األميركية المستقبلية في العراق

يتناول المشروع تفعيل 
اداء حكومة االقليم 
واجراء االصالحات 
المطلوبة في مؤسساتها 
ومفاصلها واعادة 
هيكلة وزارة العدل 
ومجلس شورى االقليم 
وتعديل قانون سلطات 
وصالحيات المدعي العام 
في االقليم وضمان 
استقاللية عمله

النائب األول لألمني العام لالحتاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الثالثاء بأن مدني��ا قتل وأصيب 
أربع��ة أخ��رون بانفجار عبوة ناس��فة 

جنوبي العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة قرب مح��ال جتارية في حي 
الصحة مبنطق��ة الدورة جنوبي بغداد 
انفجرت، مس��اء يوم االثنني ، ما أسفر 
عن مقتل مدن��ي وإصابة أربعة آخرين 

بجروح". 

ديالى – سقوط قذائف
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى ام��س الثالثاء، بأن إم��رأة ُقتلت، 
فيم��ا أصي��ب ثالث��ة طالب بس��قوط 
خمسة قذائف هاون على مركز ناحية 

العظيم شمال ب عقوبة.

وقال املصدر االمني إن "خمس قذائف 
ه��اون س��قطت في مناط��ق متفرقة 
من مرك��ز ناحي��ة العظي��م )30 كم 
ش��مال قضاء اخلالص(، ما أس��فر عن 
مقت��ل إمرأة ف��ي احلال وإصاب��ة ثالثة 
ط��الب صغ��ار بج��روج متفاوت��ة بعد 
س��قوط احدى الهاونات قرب مدرسة 

ابتدائية".

كركوك – اطالق نار 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كرك��وك امس الثالثاء ب��أن مدنيا قتل 
بهجوم مسلح نفذه مجهولون وسط 

احملافظة.
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
أطلقوا النار، مس��اء ي��وم امس باجتاه 
مدن��ي ق��رب جس��ر الش��هيد عل��ي 
العس��كري وس��ط كركوك، ما أسفر 

عن مقتله في احلال". 

االنبار – ضربات جوية 
اعلن قائد عمليات اجلزيرة اللواء الركن 
قاس��م احملمدي امس الثالث��اء توجيه 
ضرب��ات جوية ض��د أه��داف لتنظيم 
"داع��ش" االرهاب��ي غرب��ي محافظة 

األنبار.
وقال اللواء الرك��ن احملمدي  إن "طيران 
القوة اجلوية والتحال��ف الدولي وجه، 
فج��ر يوم ام��س ضربات جوي��ة مؤثرة 
على اه��داف ومواق��ع لتنظيم داعش 
ف��ي م��دن عن��ة وراوة والقائ��م غربي 

األنبار". 

كربالء – اعتقال مطلوبني 
كش��ف اللواء أحمد عل��ي زويني قائد 
شرطة محافظة كربالء امس الثالثاء 
أنه من خالل النش��اطات والفعاليات 
األمنية  االس��تباقية متكنت مفارزن��ا 

العاملة ف��ي مكافحة اج��رام كربالء 
النج��دة  ودوري��ات  األمني��ة  واملراك��ز 
والسيطرات اخلارجية من إلقاء القبض 

على )25( متهماً بجرائم مختلفة .
واضاف املص��در ان من ب��ني املطلوبني 
مته��م إرهاب��ي ح��اول التس��لل إلى 
احملافظ��ة ، متابع��ا ان بقي��ة املتهمني 
املطلوبني للقض��اء تنوعت جرائمهم 
ب��ني القتل العم��د والش��روع بالقتل 
والس��رقة واخلطف واالعتداء والنصب 
املواطن��ني واخملالفات  واالحتيال عل��ى 

واملشتبه بهم .

النجف – اعتقال مطلوب 
اعلن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
النج��ف واملنش��آت امس  محافظ��ة 
الثالثاء ع��ن القاء القب��ض على تاجر 

يقوم ببيع احلبوب على مروجيها  .
وذكر املصدر ان دوريات شرطة النجدة 

قامت مبطاردة تاجر كبير كان يستقل 
عجلته لتوزيع احلب��وب اخملدرة وبيعها 
عل��ى مروج��ي اخمل��درات في ع��دد من 

االحياء " . 
واوضح املصدر  بع��د تلقي معلومات 
دقيقة عن نش��اطه في جت��ارة اخملدرات 
مت تش��كيل فريق عمل ملتابعته وخالل 
قيام��ه ببي��ع احلبوب اخمل��درة واملؤثرات 
العقلية في حي االنص��ار مت مطاردته 
والذ بالف��رار بعجلته متجها نحو حي 

القدس ومت القاء القبض عليه .

الديوانية – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس الثالثاء ان مفارز قسم 
ش��رطة االحداث الق��ت القبض على 

متهم مطلوب للقضاء .
واض��اف املصدر دوريات مركز ش��رطة 
عل��ى  القب��ض  الق��ت  الش��نافية 

ش��خصني مطلوبني كما القت مفارز 
مركزي االصالح وعف��ك القبض على 

شخصني مطلوبني للقضاء .

نينوى – مقتل ارهابي 
كش��ف مصدر محلي ف��ي محافظة 
نينوى ام��س الثالثاء ان قوات احلش��د 
الش��عبي قتلت قياديا بارزاً بعصابات 
داع��ش االرهابي��ة، في ناحي��ة بادوش 

غربي املوصل.
وذكر املص��در أن "قوات الل��واء الثاني 
التابع للحش��د الشعبي قتلت، ظهر 
يوم امس القيادي الداعشي املدعو ابو 
بك��ر العراقي في ناحية ب��ادوش غرب 

املوصل".
واض��اف املص��در ان الق��وات األمني��ة 
واحلش��د الش��عبي تواص��ل عمليات 
حتري��ر املوص��ل م��ن عصاب��ات داعش 
االرهابية، حيث متكنت من حترير كامل 

الس��احل األيس��ر للمدين��ة، وأج��زاء 
كبيرة من اجلانب االمي��ن، كما أكملت 
املرحلة االولى من الصفحة السادسة 

من عمليات غرب املوصل.

البصرة – انفجار صوتية 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الثالثاء، بأن داراً سكنية 
تقع ف��ي مرك��ز املدين��ة تعرضت الى 
اس��تهداف بعب��وة صوتي��ة م��ن قبل 

مسلحني مجهولني.
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه  إن " مسلحني مجهولني 
فجروا عب��وة صوتية محلي��ة الصنع 
على دار س��كنية في منطقة اجلنينة 
الواقع��ة ضمن مركز احملافظة"، مبيناً 
أن "االنفجار ال��ذي وقع عند منتصف 
اللي��ل ل��م يس��فر ع��ن أي إصاب��ات 

بشرية". 
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت في س��اعة متاخرة م��ن ليلة امس االول، 
جثامني التفجير املزدوج الذي وقع في العاصمة 
الس��ورية دمش��ق الس��بت املاض��ي، والتي راح 

ضحيته 160 عراقيا بني قتيل وجريح.
وبحس��ب ما اعلنت وزارة اخلارجية العراقية، فأن 
التفجير ادى الى مقتل 40 شخصا واصابة 160 

اخرين بجروح متفاوتة".
ووجهت وزي��رة الصحة عديلة حمود، في 11 اذار 
2017، بإع��داد فريق طب��ي متكامل للتوجه إلى 
دمشق من أجل اإلشراف على اجلرحى العراقيني 
الذين سقطوا جراء التفجيرين اللذين استهدفا 

املدينة السورية.
وأعلن��ت وزارة النق��ل، أن طائ��رة اخلطوط اجلوية 
العراقية اخملصصة لنقل ضحايا تفجيري دمشق 
هبطت في مطار دمش��ق الدولي، مبينًة أن وزير 
النقل كاظم فنجان حتمل ش��خصياً مسؤولية 
إرس��ال الطائ��رة رغم اعتراض ش��ركات التأمني 
الدول��ي التي لم توافق على حتليقها في األجواء 

السورية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت هيئة األنواء اجلوي��ة والرصد الزلزالي، ان 
يكون طقس اليومني املقبلني، غائماً مع تساقط 

لألمطار وانخافض بدرجات احلرارة.
وذك��ر بي��ان للهيئ��ة اطلع��ت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، أن "طقس اليوم االربعاء، س��يكون في 
املنطقة الش��مالية، غائماً جزئي��اً الى غائم مع 
تس��اقط أمطار بني اخلفيفة واملتوسطة الشدة 
وحدوث عواصف رعدية أحيان��اً، وفي املنطقتني 
الوس��طى واجلنوبية غائماً جزئي��اً، ودرجة احلرارة 
ْم،   9 بغ��داد  ف��ي مدين��ة  املتوقع��ة  الصغ��رى 

والعظمى 26 ْم".
وأض��اف، ان "طقس غ��د اخلميس س��يكون في 
املنطقتني الوسطى والشمالية، غائماً مصحوباً 
بتس��اقط أمطار تكون خفيفة الى متوس��طة 
الش��دة في املنطقة الوس��طى ومتوسطة الى 
غزيرة الش��دة في املنطقة الشمالية مع حدوث 
عواصف رعدية وفي املنطقة اجلنوبية بني غائم 
جزئي��اً وغائماً مع تس��اقط أمط��ار خفيفة في 
بعض األماك��ن منها، ودرجات احل��رارة تنخفض 
بض��ع درجات عن اليوم الس��ابق ف��ي املنطقتني 
الوس��طى والش��مالية ومقارب��ة ف��ي املنطقة 

اجلنوبية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الثقافة، امس الثالثاء، عن قيام جلنة 
اختي��ار البصرة عاصمة للثقافة العربية بتفقد 
املنش��آت فيها، فيم��ا اكدت ان الق��رار النهائي 

سيكون قريبا.
وق��ال وكيل وزارة الثقاف��ة طاهر احلمود في بيان 
اطلع��ت علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ان "اللجنة 
احلكومي��ة املش��كلة م��ن قبل مجل��س الوزراء 
لدراس��ة امكاني��ة اختي��ار البص��رة عاصم��ة 
للثقافة العربية 2018 تفقدت عددا من املنشأت 
والبن��ى التحتي��ة ف��ي احملافظة س��يما املتعلق 
منه��ا باجلانب الثقافي"، مش��يرا الى ان اللجنة 
تراسها وزير الثقافة فرياد راوندوزي وزراء الشباب 
والتخطي��ط ومحاف��ظ البص��رة باالضافة الى 
رئي��س جامعة البصرة ومدير عام ش��ركة نفط 

اجلنوب فيها".
واضاف ان "راوندوزي وجه بتشكيل جلنة برئاسة 
وكي��ل وزارة الثقافة طاه��ر احلمود كممثل عنه 
وعضوي��ة وكيلي الوزارة فوزي االتروش��ي وقيس 
رش��يد، فضال عن رئيس هيئة الس��ياحة حمود 
اليعقوب��ي ومفت��ش ع��ام ال��وزارة عل��ي حميد 
ومديري العالقات الثقافية والشؤون الهندسية 

في وزارة الثقافة" .
واش��ار ال��ى ان "اللجن��ة اطلع��ت ميدانياً على 
االماك��ن الثقافي��ة والس��ياحية ف��ي البص��رة 
ومعرف��ة م��دى جاهزيته��ا الحتض��ان احل��دث 
الثقاف��ي الكبير كما التقت املس��ؤولني احملليني 
هن��اك وناقش��ت معهم ع��دداً من االم��ور التي 
تخص استعدادات البصرة الستقبال هذا احلدث 

العام املقبل".

وصولجثامينتفجير
دمشقالىالنجف

طقسممطروانخفاض
للحرارةفياليومينالمقبلين

لجنةاختيارالبصرة
عاصمةللثقافةالعربية

تبدأعملها

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يرّجح حترير 
الساحل األمين بالكامل خالل 

الشهر املقبل
الفت��اً الى إن "الق��وات األمنية كانت 
بعيدة ع��ن تلك العم��ارات وهي أالن 
تس��تأنف هجومه��ا باجت��اه تطهير 

السوق الرئيسي". 
الى ذل��ك أعلن��ت عملي��ات قادمون 
يانينوى ، أمس الثالثاء ، عن حترير قرية 
الش��يخ محمد ورفع العلم العراقي 

فوق مبانيها. 
وقالت خلية اإلع��الم احلربي في بيان 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه،ان "قطع��ات الفرقة 
محم��د  الش��يخ  قري��ة  ح��ررت   16
ورفعت العل��م العراقي فوق مبانيها 
بعد تكبي��د العدو خس��ائر باألرواح 

واملعدات". 
ومتكن��ت ق��وات الش��رطة االحتادية، 
أمس الثالثاء، من حترير محطة قطار 
نين��وى بعد تكبي��د داعش خس��ائر 

كبيرة. 
وقال قائد الش��رطة االحتادية الفريق 
رائد جودت في بيان له تلقت صحيفة 
منه،ان  اجلدي��د‘‘ نس��خة  ‘‘الصب��اح 
"قطع��ات الش��رطة االحتادية حررت 
محط��ة قط��ار نينوى وم��رآب بغداد 
جن��وب غ��رب املوصل القدمي��ة فيما 
تواصل قطعات الرد السريع تقدمها 
في منطقة باب الطوب باجتاه اجلسر 

القدمي". 
وأضاف،ان "قطعات الشرطة االحتادية 
النازح��ني  إغاث��ة  تواص��ل عملي��ات 
وتقدمي املس��اعدات اإلنس��انية لهم 
ونقله��م م��ن مناط��ق القت��ال الى 

جنوب املوصل". 
قادم��ون  عملي��ات  قي��ادة  وأعلن��ت 
يانين��وى، حتري��ر قرية اجلف��ال واجملمع 
السكني لشيخ محمد شرق بادوش 

في الساحل االمين للموصل. 

وق��ال قائد عمليات قادم��ون يانينوى 
رش��يد  عبداالمي��ر  الرك��ن  الفري��ق 
ياراهلل، في بي��ان نقلته خلية اإلعالم 
احلرب��ي، وتلق��ت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، ان "قطعات 
فرقة املش��اة 16 في اجليش العراقي 
حررت قرية اجلفال واجملمع الس��كني 
لش��يخ محمد ش��رق بادوش ورفعت 

العلم العراقي فيها".
ح��ررت  الق��رى  "تل��ك  ان  وأض��اف، 
بعد تكبي��د العدو خس��ائر باألرواح 

واملعدات". 
وكانت الشرطة االحتادية، قد أعلنت 
ف��ي وقت س��ابق عن حتري��ر، محطة 
قط��ار نين��وى وم��رآب بغ��داد جنوب 
غرب املوص��ل، وتكبيد عناصر داعش 

خسائر فادحة في االرواح واملعدات. 

اعتقال مسؤول الصناعات احلربية 
لداعش ومعاونه في أمين املوصل

وق��ال املصدر ف��ي حدي��ث صحفي، 
إن "تنظيم داعش أق��دم، على قطع 
رؤوس ثالث��ة مدني��ني م��ن س��كنة 
قض��اء احلويجة )55 كم جنوب غربي 
ال��ى أن "عملية  كركوك("، مش��يراً 
اإلع��دام ج��رت ف��ي معس��كر تابع 
للتنظي��م يقع بالق��رب من القضاء، 
ومن��ع ذوي املعدوم��ني م��ن تس��لم 

جثثهم".
وأضاف املصدر ، أن "التنظيم كان قد 
اعتقل املدنيني الثالثة قبل نحو ثالثة 
أش��هر بتهم��ة التخابر م��ع القوات 
األمنية، فيما قام ما يس��مى برئيس 
للتنظيم  التابعة  الشرعية  احملكمة 
ف��ي قض��اء احلويجة بإص��دار حكم 

اإلعدام".

"اخلارجية" تؤكد رغبة السعودية 
بإعمار املناطق احملررة

مبين��اً أن "املش��روع يعتم��د بإطاره 

الع��ام عل��ى ال��وزارات التخصصية 
كالنق��ل والطاقة والتج��ارة، إضافة 

الى وزارتي الداخلية واخلارجية".
وبشأن القمة العربية املزمع عقدها 
ف��ي آذار احلالي، أكد املتحدث باس��م 
"الع��راق  أن  العراقي��ة  اخلارجي��ة 
س��يحضر القمة في عّم��ان حضور 
املنتص��ر، كون��ه قط��ع رأس اإلرهاب 
وهو اآلن على مش��ارف نهايات حربه 
الت��ي خاضها ض��د داع��ش اإلرهابي 
واستعادته جلميع املدن"، الفتاً الى أن 
"آخر مؤمتر للمانحني والذي عقد في 
واش��نطن تبرعت أغل��ب دول العالم 
بعدد م��ن املبالغ للعراق ملس��اعدته 
في إع��ادة االعم��ار واالس��تقرار ولم 
تتبرع س��وى دولة عربية واحدة وهي 

الكويت".

أنقرة جتدد عزمها على تنفيذ 
نتائج زيارة يلدرمي لبغداد

مش��يرًا ال��ى "انن��ا نتمس��ك بذات 
الوقت بالعالقات الثنائية بني العراق 
وتركيا، ونتطل�ُّع لتطويرها، والتعاون 
من أج��ل حتقيق األهداف املُش��ترَكة 
على أساس األخوَّة، والثقة ومصالح 

الشعبني".
وأض��اف، أن "زيارة رئي��س وزراء تركيا 
كان��ت جيِّدة، ولكن علين��ا أن ن�ُتابع 
تنفي��ذ م��ا متَّ االتف��اق علي��ه خ��الل 
إل��ى "أهمية عقد  الزيارة"، مش��يراً 
االجتم��اع الثالث للمجل��س األعلى 
االس��تراتيجي بني البلدين، ملا له من 
أثر على تطوير العالقات الثنائيَّة بني 

بغداد وأنقرة".
من جانب��ه، اك��د فاحت يلدز "س��عي 
احلكومة التركي��ة بترميم العالقات 
ب��ني البلدين، وزيارة رئيس الوزراء تأتي 
في ه��ذا اإلط��ار، حيث نعم��ل على 
تنفي��ذ النتائ��ج الت��ي توصل��ت لها 
الزيارة"، مبين��اً أن "زي��ارة وزير املوارد 

املائيَّ��ة العراقّي إلى تركي��ا في إطار 
تعزيز التعاون املُشترَك بني البلدين".

الق��وات  "وج��ود  أن  يل��دز،  وأوض��ح 
التركي��ة لن تبقى إل��ى األبد، وهدف 
ُوُجوده��ا ه��و س��المة ووح��دة وأمن 
الع��راق، خصوصاً وأن تركيا ش��ريك 
حقيقّي للع��راق، ونعمل على إطفاء 
املشكالت التي تواجه املنطقة"، الفتاً 
الى "اننا نتمسك بالعالقات الثنائية 
مع العراق، ومس��اندته في حربه ضد 

عصابات داعش اإلرهابية".
ووصل رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلدرمي، ف��ي )7 كانون الثان��ي 2017(، 
إلى بغداد على رأس وفد حكومي في 
زيارة رس��مية، إلتقى خاللها بنظيره 
العراق��ي حيدر العبادي، ومس��ؤولني 

آخرين.

مقتدى الصدر يدعو للبدء بجمع 
التبرعات لنازحي املوصل وإعادة 

اإلعمار
في البدء ثم العمل على تدويل جميع 
التبرعات شيئاً فشيئاً... ولتكن أولى 
املبادرات جمع التبرعات للنازحني من 
املناط��ق احملررة ثم تعمي��م األمر إلى 

بقية املناطق".
الش��عب  "فعل��ى  الص��در  واك��د   
العراقي ممن يحبون الس��لم والسالم 
وينبذون الطائفية عدم التقصير في 
التبرع إليصالها إلى مستحقيها من 
كل األديان والطوائف ومن دون تفريق 
بينه��م وم��ن دون منة او أذى عس��ى 
اهلل أن تكون باباً جديداً الس��تحقاق 
الرحمة اإللهية, على أن تكون احلملة 

ملدة شهر من تاريخ هذا البيان"

االحتاد األوروبي يحظر احلجاب 
والرموز الدينية في العمل

األم��ر مبهندس��ة وظفتها  ويتعلق 
الفرنس��ية  "ميكروب��ول"  ش��ركة 

وكان��ت محجب��ة عن��د انضمامها 
إليها في العام 2008.

واش��تكى أحد زبائن الش��ركة بعد 
لق��اء م��ع املهندس��ة، قائ��ال إنه ال 
يريد أن يك��ون هناك حجاب، ونقلت 
"ميكروبول" الشكوى إلى املوظفة 
املعنية، لكنها رفضت ومتت إقالتها 

في يونيو 2009.

التحالف الوطني: سمعنا 
بتسوية احتاد القوى عبر التواصل 

االجتماعي.. ولم نتسلمها 
رسمياً

ولفت اجليزاني إل��ى أن "الرأي العام 
منشغل حالياً بنصوص مكتوبة في 
العال��م االفتراضي من خالل مواقع 
التواص��ل االجتماعي والتس��ريبات 
غير الرسمية وبعض هذه النصوص 

حتمل اجندة حلزب البعث املنحل".
التحال��ف  ف��ي  القي��ادي  وأوض��ح 
الوطني أن "تعاملنا يكون مع االوراق 
أو  التس��ريبات  ولي��س  الرس��مية 
املنشورات عبر االنترنت، فنحن أمام 
مرحلة مهمة ه��ي كيفية التوافق 
عل��ى ادارة الدولة بنح��و دميقراطي 
يعتمد على الدستور واحترام متثيل 

املكونات".
ويجد اجليزاني أن "التحالف الوطني 
وم��ن خ��الل تقدمي��ه تس��ويته إلى 
بقية االطراف أس��هم في حتريكها، 
وبالتال��ي س��معنا ع��ن اجتماعات 
داخل البيت الكردي وتش��كيل جلان 

فرعية تفاوضية مع بغداد".
وزاد أن "االجتماع��ات الس��نية في 
بغداد أو العاصمة التركية أو بعض 
امل��دن االوروبية ج��اءت نتيجة لتلك 
الورق��ة وش��عور اجلمي��ع بخطورة 

الوضع السياسي".
"ورق��ة  أن  إل��ى  اجليزان��ي  ومض��ى 
التحال��ف الوطن��ي تنتظ��ر انتهاء 

العمليات العسكرية وحترير املناطق 
املغتصب��ة من داع��ش"، مبين��اً أن 
"العدي��د م��ن قياداتنا ف��ي اجلبهة 
وهناك مؤشرات على حسم املعركة 
قريب��اً لصالح القوات العس��كرية 

العراقية بجميع صنوفها".
وخلص اجليزاني بالقول إن "انتهاك 
املعارك سيكون بالتزامن مع حسم 
نحو %50 من تنفيذ ورقة التس��وية 
السياس��ية ومن بعدها س��نعمل 
عل��ى اس��تكمالها بالتنس��يق مع 
بقية االطراف التي س��وف نستمع 

إلى آرائها بكل شفافية واهتمام".
من جانبها، ذك��رت عضو التحالف 
االخ��ر، نهل��ة الهبابي ف��ي تصريح 
إلى "الصباح اجلديدد"، أن "االطراف 
الشيعية تعاني من عدم وجود رؤية 
واضحة للعرب السنة في العراق".

وأضافت الهبابي، النائبة عن ائتالف 
دولة القان��ون، أن "القوى الس��نية 
منقس��مة على نفس��ها وهي غير 
قادرة على تق��دمي ورقة موحدة متثل 

وجهة نظر املكون بنحو عام".
واش��ارت إلى أن "كتال سنية تعمل 
حالي��اً على احي��اء فك��رة االقاليم 
وتعق��د اجتماعاتها خ��ارج العراق، 
واخ��رى تتباح��ث ف��ي الداخل على 

وحدة البالد ورفض التقسيم".
"ه��ذه  أن  الهباب��ي  وتسترس��ل 
اجلبه��ات م��ن الصعوب��ة أن جتتمع 
عل��ى ورقة أو مش��روع ميث��ل وجهة 
نظ��ر الس��نة لك��ي يتعام��ل م��ع 

التحالف الوطني".
وأردف��ت أن "وق��ت املش��اريع واوراق 
التسوية نعتقد بأنه نفد ألننا على 
اعت��اب مرحل��ة جديدة م��ع وجودد 
جهات سياس��ية من بينها ائتالف 
دول��ة القانون تبحث ع��ن االغلبية 
السياس��ية خالل مش��اركتها في 

االنتخابات املقبلة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

يس��عى عدد من عناص��ر تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي ال��ى الهرب من 
العق��اب االمن��ي بع��د تزويره��م 
لهويات عائ��دة لضحاياهم، فيما 
رص��د صحفي موصل��ي "اجنازات 
دولة اخلالفة" املزعومة عقب مرور 
نح��و 1000 يوم على احتاللها من 

قبل التنظيم املتطرف.
وقال مصدر امن��ي عراقي مطلع 
في محافظة نينوى الى "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه "بع��د االنتص��ارات 
املتالحق��ة التي حتققه��ا القوات 
االمنية املش��تركة ضمن معركة 
قادم��ون ي��ا نينوى، وبع��د ان ادرك 
عناص��ر التنظيم ان هزمية مدّوية 
تنتظرهم، جلأ البعض منهم الى 
حي��ل واس��اليب مختلفة بهدف 

االفالت من العقوبة".
واضاف "مت القاء القبض على عدد 
من عناصر التنظيم الذين حاولوا 
االندس��اس بني النازحني الهاربني 
م��ن اجلان��ب االمي��ن، بع��د ان قام 
ع��دد من االهالي باب��الغ العناصر 
االمنية ع��ن املش��تبه بتورطهم 
االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م  ال��ى 
قتل  باعم��ال  مت��ورط  وبعضهم 
ونهب ملمتل��كات املواطنني فضال 
ع��ن تهجير العائ��الت وغيرها من 

اجلرائم".
"خ��الل  ان��ه  املص��در  وبحس��ب 
التحقيقات مع عناصر التنظيم، 
ثب��ت ان بعضهم يحملون هويات 
م��زورة باس��ماء ضحاياهم، حيث 
ال  الضحاي��ا  اولئ��ك  اس��ماء  ان 
تظهر في قواعد البيانات اخلاصة 
واملتعاون��ني  الدواع��ش  باس��ماء 
معه��م، لك��ن متكن��ت االجه��زة 
االستخبارية من كشف الهويات 

امل��زورة واعتقال الدواع��ش الذين 
هم قيد التحقيق".

مبيناً ان "االجهزة االمنية ال ميكنها 
كش��ف جميع عناصر داعش من 
النازحني،  ب��ني  املندس��ني  احملليني 
والب��د ان يتع��اون معه��ا االهالي 
ف��ي ذلك، وخاص��ة املتضررين من 
جرائم التنظيم املتطرف، وبالرغم 
م��ن ان العش��رات م��ن االبالغات 
واملعلوم��ات املهمة ت��رد لالجهزة 
االمني��ة من قب��ل املواطنني، لكن 
استمرار تدفق النازحني واستمرار 
مح��اوالت االندس��اس بينهم من 

قب��ل الدواع��ش احمللي��ني يتطلب 
املعلوم��ات  بتق��دمي  االس��تمرار 

االمنية من قبل املواطنني".
صحفي موصلي يرص��د "اجنازات 
دول��ة اخلالف��ة" املزعوم��ة خ��الل 

1000 يوم من احتالل املوصل
رص��د الصحفي املوصل��ي احمد 
املالح م��ا اس��ماها )أب��رز إجنازات 
داعش خالل 1000 يوم من احتالل 
املوصل(، مبيناً ان تلك "اإلجنازات" 

هي :
• قت��ل أكثر م��ن 10,000 موصلي 
مدن��ي بتهم مختلف��ة، أبرز تلك 

اجملازر قائمة ضمت اس��ماء 2070 
ضحية، التي قام داعش بتعليقها 
عام 2015 في دائرة الطب العدلي 

في املوصل.
• ن��زوح نحو 1 ملي��ون و 300 الف 
شخص من نينوى نتيجة احتالل 

داعش للمدينة.
األثري��ة  املواق��ع  كل  تفجي��ر   •
واملتاح��ف على يد التنظيم خالل 

هذه الفترة.
• تفجير املس��اجد واملراقد األثرية 
أبرزها جامع النب��ي يونس والنبي 

شيت عليهما السالم.

• ح��رق مكات��ب املوص��ل العامة 
وعدد كبير من املكاتب اخلاصة.

• تدمير %80 لثاني أكبر جامعات 
العراق جامعة املوصل العريقة.

التعلي��م ف��ي  إيق��اف عجل��ة   •
املدين��ة وفقدان الطلب��ة لعامني 

من حياتهم الدراسية.
م��ن  الكثي��ر  أط��راف  قط��ع   •
املواطنني بحجة السرقة أو حجج 
ثانية وجلد آالف من األهالي بتهم 

مختلفة.
• ت��رك ثاني م��دن الع��راق مدمرة 
بنس��بة %80 وق��د دم��رت فيه��ا 

واملص��ارف  واجملس��رات  اجلس��ور 
واملش��اريع  الكبي��رة  واألبني��ة 

واملعامل واملطار واجلامعة.
• محاول��ة خل��ق فتن��ة طائفية 
ب��ني مكون��ات  وعرقي��ة  وديني��ة 

املدينة اخملتلفة.
• قص��ف املدنيني خ��الل عمليات 
اس��تعادة املدينة بطرق مختلفة 
مب��واد  القص��ف  آخره��ا  كان 

كيميائية.
ويشار الى انه مضى على احتالل 
داعش ملدينة املوص��ل نحو 1005 

ايام.

بعد االنتصارات 
المتالحقة التي 
تحققها القوات 
األمنية المشتركة 
ضمن معركة 
قادمون يا نينوى، 
وبعد أن أدرك عناصر 
التنظيم أن هزيمة 
مدوّية تنتظرهم، 
لجأ البعض منهم إلى 
حيل وأساليب مختلفة 
بهدف اإلفالت من 
العقوبة

نازحو اجلانب األمين هاربون من قبضة داعش

صحفي موصلي يرصد "إنجازات" دولة الخالفة المزعومة خالل 1000 يوم

دواعشاأليمنيزّورونهوياتضحاياهمكييفلتوامنالعقاب
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متابعة الصباح الجديد: 

عق��دت كلي��ة العلوم ف��ي جامعة 
الس��نوي  العلمي  مؤمتره��ا  كربالء 
اخلام��س لوض��ع حل��ول ومعاجلات 
للمش��كالت البيئي��ة التي يتعرض 
له��ا العراق مبش��اركة الباحثني من 

شتى اجلامعات العراقية.
ويه��دف املؤمت��ر ال��ذي انعق��د حتت 
ش��عار« نح��و رؤي��ة لتنمي��ة بيئة 
مس��تدامة » الى بناء استراتيجية 
علمية وفنية لوضع احللول املناسبة 
للحد من اخملاط��ر البيئية واالطالع 
العلمي��ة  االجه��زة  اح��دث  عل��ى 
والتقنيات احلديثة والتجارب الرائدة 
في اجمل��ال البيئ��ي ودراس��ة افضل 
املمارسات التي تسهم بتوفير بيئة 
الباحثني  تش��جع  ونظيفة  صحية 
واخملتصني وطلبة الدراس��ات العليا 
واملهتم��ني بالبيئ��ة عل��ى اخل��وض 
ف��ي مجال البح��ث العلمي البيئي 
وتوثيق التعاون العلمي بني الباحثني 
واالكادميي��ني وب��ني اجله��ات املعنية 

بالشأن البيئي.
وتناول املؤمتر مراقبة التلوث والبيئة 
االش��عاعي  والتل��وث  املس��تدامة 
واس��تعمال  البيئية  واملعلوماتي��ة 
التكنولوجيا اخلضراء  احلاسوب في 
البيولوجي��ة  واملعاجل��ات  والبيئ��ة 
للتلوث، والتنوع االحيائي كمؤش��ر 
لسالمة البيئة، والكيمياء اخلضراء، 

وملوثات الضوضاء.
وقال رئي��س جامعة كربالء الدكتور 
مني��ر حمي��د الس��عدي أن جامعة 
كربالء وإحساساً منها باملسؤولية 
جتاه احملافظة والب��الد عموماً تدرس 
البيئي��ة  والتحدي��ات  املش��كالت 
املتنوع��ة الت��ي تواج��ه اجملتمع من 
خالل البح��وث العلمية واالكادميية 
، مؤك��داً على ض��رورة تق��دمي رؤية 
شاملة لقضايا التنمية املستدامة 
االقتصادي��ة،  املتع��ددة  بأبعاده��ا 
واالجتماعي��ة، والبيئي��ة، ودعمه��ا 
والدراس��ات  البحوث  مبجموعة من 
االس��تراتيجية الت��ي تس��تند الى 
أسس علمية يتم إعدادها من خالل 
ش��راكة فعالة بني الباحثني وصناع 
الق��رار ، وحتدي��د مج��االت البح��ث 
العلمي ذات األهمية االستراتيجية، 
ونش��ر التوعي��ة والثقاف��ة العامة 
بقضايا التنمية البيئية املستدامة 
ب��ني جمي��ع فئ��ات اجملتم��ع، وبن��اء 
القدرات واالرتقاء باملالكات الوطنية؛ 
داعياً الى ض��رورة ان تتضافر جهود 
اجلهات ذات العالقة ك��وزارة البيئة 
والصحة  والتكنولوجي��ا  والعل��وم 
ليت��م تطبيق م��ا يت��م طرحه من 
بحوث وايجاد تعاون وثيق مع جميع 

األط��راف ذات العالق��ة ، والقط��اع 
بفئات��ه  املدن��ي  واجملتم��ع  اخل��اص 

املتعددة.
الى ذلك ق��ال عميد كلي��ة العلوم 
الدكتور نورس الده��ان، انه مت خالل 
املؤمتر طرح 64 بحثاً علمياً لباحثني 
من ش��تى جامعات الع��راق العداد 
دراس��ات نظري��ة، مؤك��داً ان ه��ذه 
البحوث والدراسات تنطلق من اجل  
تقدمي توصيات وخيارات من ش��أنها 
توفير أرضية علمية تدعم متخذي 
الق��رار ف��ي التخطي��ط التنم��وي، 
القطاع��ات  تكي��ف  ومس��اعدة 
املتنوع��ة نح��و االس��تدامة ودف��ع 
مس��يرة العمل التنم��وي واالرتقاء 

مبستوى أدائه. 
وخل��ص املؤمت��ر الى ض��رورة تفعيل 
القوانني البيئية، وتطبيق االتفاقات 
البيئة  الدولي��ة اخلاص��ة بحماي��ة 
واألبحاث  العليمة  الدراسات  وزيادة 
البيئي��ة وامل��وارد اإلحصائية، ووضع 
مب��ادئ وخط��ط عملية مدروس��ة 
البيئية  في تش��جيع التطبيق��ات 
واجملتم��ع  األس��رة  ف��ي  الس��ليمة 
لتغيير املمارسات اخلاطئة واحلفاظ 
عل��ى البيئ��ة لتنمية مس��تدامة، 
وربط اجلوانب التحليلية، والفكرية،  

والوصفي��ة إليج��اد خارط��ة طريق 
لتحدي��د األولويات م��ن أجل حتقيق 
االس��تدامة ، داعيا املش��اركني الى 
تضاف��ر جمي��ع اجله��ود م��ن اج��ل 
اس��تدامة البيئ��ة وتوثيق العالقات 
املعني��ة  الدولي��ة  املنظم��ات  م��ع 

بالشأن البيئي . 
وف��ي اط��ار متص��ل اقام��ت كلية 
االس��اليب  ع��ن  ن��دوة  الهندس��ة 
احلديثة للحد من انتشار زهرة النيل 

والقضاء عليها
ووقف منوها وانتش��ارها  في العراق 
وبحث االس��اليب العلمية احلديثة 
عليه��ا  والقض��اء  منه��ا  للح��د 
بالش��ان  متخصص��ني  مبش��اركة 

الزراعي في احملافظة .
وته��دف الن��دوة ال��ى البح��ث  عن 
اس��رار هذه النبتة والطرق احلديثة 
للقضاء عليها واساليب املكافحة 
الش��امة للحيلولة دون انتش��ارها 
والتقلي��ل م��ن اضراره��ا؛ من خالل 
معرفة ط��رق تكاثر ها واالس��اليب 
املتبع��ة ملعاجلته��ا والتخل��ص من 
اضرارها، وجت��ارب عدد من الدول في 
مكافحته��ا واس��تعمال املبي��دات 
ملكافحة االعش��اب املائية وتأثيرها 
على املياه والتربة وعلى االس��ماك 

والهائم��ات اضافة الى تأثيرها على 
احمليط البيئي.

وناقش��ت الندوة كذل��ك دورة حياة 
زهرة النيل واآلثار الس��لبية للنبات 
على اجمل��اري املائي��ة، وإصابات زهرة 
النيل في كربالء وس��بل معاجلتها، 
وحتدي��ات زهرة النيل في اس��تنزاف 

املوارد املائية ووسائل مكافحتها.
وقال عميد الكلية الدكتور باس��م 
النايل عرضنا خالل الندوة الس��بل 
الكفيل��ة ملعاجلة نب��ات زهرة النيل 
الوقائي��ة  الطريق��ة  واس��تعمال 
للتخل��ص من هذا النبات ، مبيناً ان 
زهرة النيل تعد آفة خطيرة تتطلب 
تكثي��ف جميع اجله��ود ملكافحتها 

ومنع انتشارها .
واوض��ح عمي��د الكلي��ة ان نب��ات 
زهرة النيل متثل مش��كلة حقيقية 
مل��ا يس��تهلكه من كمي��ات هائلة 
م��ن املاء الصال��ح للزراعة، ويس��د 
اجمل��اري املائي��ة ، موضح��اً ان الزهرة 
الواح��دة تس��تهلك نح��و 4 لترات 
من امل��اء يومياً، كما أنه يس��تهلك 
األكس��جني الذائ��ب ف��ي املي��اه مما 
يه��دد حي��اة األس��ماك والكائنات 
املائية، اضافة إل��ى أنه يأوي العديد 
من القواقع مثل قواقع البلهارسيا، 

ذلك  وانعكاس  والثعابني  والزواحف 
على الثورة الس��مكية واملائية في 
العراق، الفتاً الى ان زهرة النيل باتت 
تش��كل خطراً على مناسيب املياه 
بسبب انتشارها السريع ما يشكل 
خط��راً آخ��ر عل��ى األم��ن الغذائي 
واملائي والتن��وع االحيائي، والبد من 
وقف��ة ج��ادة  للقض��اء عل��ى زهرة 

النيل وإنقاذ الثورة املائية.
من جانبه طالب رئيس االحتاد احمللي 
ف��ي كربالء  الفالحية  للجمعي��ات 
ولي��د حمد الَكريطي خ��الل الندوة 
إرش��ادية  ن��دوات  إقام��ة  بض��رورة 
ذات  الدوائ��ر  مبش��اركة  تثقيفي��ة 
العالق��ة م��ع اجلمعي��ات الفالحية 
لتعريف الفالحني واملزارعني بخطورة 
نبات زهرة النيل ذات التأثير السلبي 
على الثروة املائية وبالتالي يؤثر على 

الواقع الزراعي في احملافظة.
م��ن جهت��ه بني مدي��ر دائ��رة املوارد 
املائية ف��ي كربالء املهن��دس مناف 
صب��ار ناي��ف املس��عودي ان امل��وارد 
املائي��ة وفروعها في احملافظة قامت 
خالل العام املاضي بإزالة نبات زهرة 
النيل ف��ي مب��زل ال��رزازة واملناطق 
املصاب��ة ، مبيناً مت إزال��ة )850 ألف 
متر مربع(, موضح��اً ان اإلصابة في 

كرب��الء تقتصر في املب��ازل فقط ال 
توج��د إصابات ف��ي األنه��ار الن أي 
ب��ؤرة إصابة موجودة في األنهار تتم 
معاجلتها مباش��رة ، مش��يدا بدور 
جامع��ة كربالء وع��دد م��ن الدوائر 
االخرى لدورها الداعم على املستوى 

البحثي او التثقيفي.  
بض��رورة  املش��اركون  واوص��ى 
دراس��ة املبيدات الصديق��ة للبيئة 
املس��تخلصة من النباتات الطبية 
لتالف��ي التأثي��رات اجلانبي��ة عل��ى 
احليوان��ات واألحياء املائية )في حالة 
الكيميائية(،  املبي��دات  اس��تعمال 
والعمل م��ن اجل تفعيل مش��روع 
بالتع��اون  البايولوجي��ة  املعاجل��ة 
مع املنظم��ة املعنية، ومن��ع تداول 
واس��تعمال نبت��ة زه��رة النيل في 
املش��اتل واحلدائ��ق وعده��ا خط��راً 
واملائ��ي  الغذائ��ي  االم��ن  يه��دد 
االحيائي، وتش��جيع طلبة  والتنوع 
الدراسات العليا الختيار هذه النبتة 
كمش��كلة حتتاج ال��ى وضع احللول 
العلمي��ة للح��د م��ن انتش��ارها ، 
واالهتمام باجلانب االرشادي لتوعية 
الفالح��ني واملزارع��ني بخطورة هذه 
النبت��ة والتخلص منها ورفعها من 

االنهر واجلداول الفرعية.

جامعة كربالء تقيم مؤتمرًا علميًا لمعالجات المشكالت البيئية   

يهدف المؤتمر 
الى بناء استراتيجية 
علمية وفنية لوضع 

الحلول المناسبة 
للحد من المخاطر 

البيئية واالطالع 
على أحدث األجهزة 

العلمية والتقنيات 
الحديثة والتجارب 

الرائدة في هذا 
المجال 

جانب من احلضور

ورد الى جريدتنا رد رس��مي من هيئة 
النزاه��ة حت��ت عن��وان ) توضيح ( ما 
يل��ي نص��ه : )) نش��رت جريدتك��م 
الغ��رَّاء عل��ى موقعه��ا اإللكترونيِّ 
بتاريخ 2017/3/1 خب��راً حمل عنوان 
»جلن��ة نيابيَّة: ال نحت��اج تعديالت أو 
تش��ريعات جديدة ملواجهة الفساد 
أكدت عدم تنفي��ذ »النزاهة« ألوامر 

قبض قضائية طالت مسؤولني«.
وعم��الً مببدأ حقِّ ال��ردِّ، وبغية إيصال 
احلقائ��ق الناج��زة إل��ى ال��رأي العامِّ 
والتراش��ق  التس��ابق  ع��ن  بعي��داً 
الذي غالب��اً ما تك��ون غاياته بعيدة 
ة، جت��ُد الهيئة  عن املصلح��ة العامَّ
نفس��ها ملزم��ًة بتوضي��ح احلقائق 
وع��دم الركون إل��ى الصم��ت الذي 
كان��ت تعم��ُد إليه س��ابقاً - التزاماً 
مبهنيَّته��ا وحياديتها - حلرصها على 
إدام��ة التواُص��ل والتع��اون اللذي��ن 
باتت الهيئة تتخذهما من الس��بل 
الفس��اد وفضح  الرامي��ة ملكافحة 
املفس��دين، بيد أنها ترى من الواجب 

إزالة بعض اللب��س واملعلومات غير 
نه��ا اخلبر،  الصحيح��ة الت��ي تضمَّ
فم��ن بني تلك املعلوم��ات املغلوطة 
الواج��ب إيضاحه��ا ه��و أنَّ »هيئ��ة 
النزاهة ال تنف��ذ أوامر إلقاء القبض 
عل��ى ُمتَّهمني أصدر القضاء اخمُلتصُّ 
بقضايا النزاه��ة أوامر إلقاء القبض 
عليهم بن��اًء على حتقيقات الهيئة« 

.
وهنا تُبدي الهيئة استغرابها من أن 
تُتَّه��م بعدم تنفيذ تل��ك األوامر من 
قب��ل أيِّ جه��ٍة كانت قب��ل أن تعرف 
تلك اجله��ة آلية عمله��ا والقوانني 
د عملها، حي��ث إنَّ اجلهات  الت��ي حُتدِّ
التنفيذيَّ��ة – وزارة الداخلي��ة - ه��ي 
ة  اجلهات املعني��ة بتنفيذ تلك املهمَّ
مبوج��ب القانون، فكي��ف تكون ثمة 
ة  جلان نيابيَّة في البرملان تتولَّى مهمَّ
التش��ريع وتغي��ب عنها واح��دٌة من 
سات  أيس��ر قواعد العمل في ُمؤسَّ

الدولة؟!
وممَّ��ا ت��روم الهيئ��ة توضيح��ه أيضاً 

ه لرئيس��ها بأن�ه » ال  االته��ام املُوجَّ
يعل��م اجلهة التي ترتب��ط بها هيئة 
النزاه��ة أه��ي مجل��س الن��وَّاب أم 
مجلس ال��وزراء« وال نعلم هل أغفل 
الس��يد النائ��ب أم تغاف��ل معلومة 
أنَّ رئيس الهيأة أحد املس��اهمني في 
إع��داد الصياغة القانونيَّة ملس��وَّدة 
الدس��تور، ول��م يقصد في جلس��ة 
استضافته في مجلس النوَّاب نفي 
العالق��ة بني الهيأة ومجلس النواب، 
وإمنا كان يقصد إيضاح اس��تقاللية 
الهي��أة التي ن��صَّ عليها الدس��تور 
ها م��ن الهيآت  ف��ي امل��ادة 102 بعدِّ
املستقلة وكذا املادة )2( من قانونها 
ت » هيئ��ة النزاهة  الناف��ذ التي نصَّ
هيئ��ة مس��تقلة ، تخض��ع لرقاب��ة 
له��ا ش��خصية  الن��واب،  مجل��س 
معنوية واس��تقالل مال��ي وإداري ..« 
وهو م��ا أك��دت علي��ه اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد بخصوص 
إنش��اء هيآت ملكافحة الفساد فقد 
نصت املادة )6( الفقرة )2( »تقوم كل 

دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية 
لنظامها القانون��ي، مبنح الهيئة أو 
الهيئات املشار إليها في الفقرة 1 من 
هذه املادة ما يلزم من االس��تقاللية، 
لتمكني تلك الهي��أة أو الهيئات من 
االضطالع بوظائفه��ا بصورة فعالة 
ومبنأى ع��ن أي تأثير ال مس��وغ ل�ه«، 
إذ كان حديث رئي��س الهيأة منصباً 
وع��دم  الهيئ��ة  اس��تقاللية  عل��ى 
ارتباطها مبجلس النوَّاب وليس كما 

ذكر السيِّد النائب.
س��ات  أما االدِّعاء بعدم حاجة املُؤسَّ
إل��ى  الفس��اد  مبكافح��ة  املعنيَّ��ة 
تش��ريع قوان��ني جدي��دٍة أو تعدي��ل 
أخ��رى، فأنَّ ذل��ك يحتاج إل��ى إثبات 
م��ن  فالكثي��ر  والبراه��ني،  باألدل��ة 
امل��واد في قانون��ي العقوبات وأصول 
إل��ى  بحاج��ٍة  اجلزائيَّ��ة  احملاكم��ات 
ُمنس��جمًة  يجعلها  وتعديٍل  تغييٍر 
ومالئمًة للظ��رف الراهن الذي ميرُّ به 
س��اته، ب��ل إنَّ اللوائح  العراق وُمؤسَّ
واإلقليميَّ��ة  الدوليَّ��ة  واالتفاقي��ات 

ومنها اتفاقية األمم املُتحدة ملكافحة 
عت بل وبعضها  الفس��اد قد ش��جَّ
ألزمت باتخ��اذ إجراءاٍت من ش��أنها 
سنُّ وتش��ريع قوانني جديدٍة تسهم 
وإش��اعة  الفس��اد  ف��ي مكافح��ة 
الش��فافية، ب��ل إنَّ رئي��س مجلس 
ال��وزراء الذي وافق على رؤية الس��يِّد 
رئيس الهيأة قد أش��ار في موافقته 
تل��ك إلى حاج��ة بعض بن��ود الرؤية 
لتش��ريع قانون؛ لذا فإنَّ كالم السيِّد 
النائب يعكس مرَّة أخرى عدم اطالع 
البعض على مجريات األمور وال على 
الواق��ع القانون��يِّ في الع��راق وعدم 
اإلمل��ام مبنظومت��ه القانونيَّ��ة، وهذا 
األمر ميثل مشكلًة تواجهها الهيئة 
في عمله��ا، عندما يُص��رِّح البعض 

دون أن تكون له أدنى درايٍة.
وقد عمدت الهيئة إلى إطالع اجلمهور 
والتنفيذيَّة  التشريعيَّة  والسلطتني 
ووسائل اإلعالم على منجزها السنويِّ 
عم��الً بنصِّ امل��ادة )26( م��ن قانونها 
الناف��ذ، وهي تس��تغرب م��ن بخس 

قة واملُعلن عنها في  إجنازاتها املُتحقِّ
 ،2017/1/31 بتاريخ  تقريرها السنويِّ 
نت في الع��ام 2016 فقط  فق��د متكَّ
من من��ع ه��در واس��ترجاِع أكثر من 
)ترليون��ني ونصف الترليون( دينار إلى 
خزينة الدولة، وعملت على أكثر من 
ِزَت  أحد عش��ر ألَف قضيٍَّة جزائيٍَّة أجُنجْ
قرابة التس��عة آالف قضيَّ��ة، فضالً 
قت��ه من إجن��ازاٍت من خالل  ��ا حقَّ عمَّ
عمله��ا الوقائيِّ التثقيفيِّ وإطالقها 
احلم��الت التوعويَّ��ة وإب��رام مذكرات 
النزاه��ة  ثقاف��ة  لنش��ر  التفاه��م؛ 
بني مختلف األوس��اط واس��تحداث 
الدراسات العليا في ميدان مكافحة 
الفس��اد ف��ي األكادمييَّ��ة العراقيَّ��ة 
ملكافحة الفساد إحدى دوائر الهيئة، 
��ات  فض��الً ع��ن إجنازه��ا مئ��ات ملفَّ
اس��ترداد األموال في اخلارج وتسليم 
املُتَّهم��ني املطلوب��ني وإحالته��ا إلى 

اجلهات املعنيَّة؛ بغية التنفيذ.
وإمياناً من الهيئة بأنَّ إيضاح احلقائق 
وعدم خلط األوراق عل��ى الرأي العامِّ 

والترفُّ��ع ع��ن بخس جه��ود اآلخرين، 
واحل��رص عل��ى التعاون بص��دٍق هي 
طرق الناجحني للوصول الى النجاح 
أبن��اء  ومرام��ي  لطم��وح  وحتقيق��اً 
الشعب؛ لذا فإنَّ�ها تعلُن عن رغبتها 
بالتع��اون م��ع كلِّ الوطنيِّ�ني الذين 
يتطلَّ�ع��ون إلى عراٍق خ��اٍل من أوكار 
الفس��اد وكهوف��ه املعتم��ة، داعيًة 
ي الدقَّة واملوضوعية  اجلميع إلى توخِّ
عند احلديث عن األطر القانونيَّة ؛ بغيَة 
نقل الص��ورة الواقعيَّ��ة واحلقيقيَّة، 
بعيداً عن اللب��س والغموض واخللط 
؛ بسبب  الذي قد يقع فيه الرأي العامُّ
بعض التصريحات غي��ر الصحيحة 
والبعي��دة عن الواقع والتي ترمي إلى 
حتقيق أهداٍف معروفٍة، مش��يدًة في 
الوق��ت ذاتِ��ِه بتعاون بع��ض أعضاء 
اجمللس، ودعمهم للهيئة في حرب�ها 

على الفسادِ.
 
هيأة النزاهة
املركز االعالمي 

ردود رسمية

في ذاكرة الميكافيلية  
إبداع حكم.. وليس 

أليات استبداد !!
»م��ن االفض��ل ان يخاف��ك الن��اس على ان 
يحب��وك« هك��ذا كان تفكي��ر ميكافيلل��ي 
مهم��ة  حياتي��ة  ملف��ات  م��ع  وتعاطي��ه 
كالسياس��ة بالرغم من مرور خمسه قرون 
عل��ى كتاباته،غي��ر ان قواع��د اللعب��ة التي 
اسس��ها لم تتغير وما زالت ملهمة للكثير 
من حكام وس��الطني االرض السيما الطغاة 
منه��م ف��ي ه��ذا العص��ر وس��تبقى لكل 
العص��ور,الن لب مبادئه تعتم��د على القوة 
املبررة لكل ش��يء ،ما دام��ت موجودة فكل 

شئ مباح.
من ليس له م��اض ، لن يكن له حاضر،حاول 
ميكافيللي اتباع منهج جديد مختلف,ركز 
عل��ى التاري��خ وح��اول الربط بني االس��باب، 
من��ه  املس��تمدة  والدراس��ات  النتائ��ج 
معرف��ة  واالح��داث،  احلقائ��ق  الس��تقصاء 
نتائجه��ا وامكاني��ة تكراره��ا للوصول الى 
قواع��د عام��ة  تنبئ باملس��تقبل لتس��هل 
بن��اء  عل��ى  وتس��اعدهم  احل��كام  مهم��ة 

مواقفهم.
خالل مس��يرة حياته اس��تطاع ان يطلع على 
خبايا احلياة السياس��ية واسرارها ,حتدث عن 
انواع احلكوم��ات والطريقة التي نش��أت بها 
,وعن كيفية اختي��ار الوزراء االكفاء اخمللصني، 
بعيدا عن املنافع الذاتي��ة وعن كيفية حتكم 
القدر في حياة االنسان، اوضح ان احلظ يتبدل 
حسب قوة االنسان وارادته فالقدرة والكفاءة 
ضروري��ة الدارة الدول��ة من دون ان ننس��ى بان 
هن��اك رج��اال يصلوا ال��ى مراك��ز الدولة،عن 
طريق النذالة والقبح .كما تطرق الى مسيرة 
االنس��ان فعليه ان يك��ون محبوبا ومهابا في 
الوقت نفس��ه الن البشر يترددون في االساءة 
مل��ن يحب��ون اقل م��ن تردده��م في اي��ذاء من 
يهاب��ون. ووجد بان اس��تعمال املهابة واخلوف 

من العقاب طريقة من الصعب ان تفشل.
 امليكافيللية ، ظهرت كمذهب في السياسة 
وس��يطرت على اف��كار التيارات السياس��ية 
في القرنني التاس��ع عش��ر والقرن العشرين 
واس��همت ف��ي عص��ر النهض��ة االوروبية ، 
فكان��ت مبنزلة املفاتيح للسياس��ة املعاصرة 
، ارتس��مت بالصفات املادية وتغليب املصالح 
على كل شيء مما اعطاها صفة اخلبث والغدر 
والفساد في السلوك والتعامل.كانت افكاره 
تس��ير عل��ى مبدأ كل ش��ئ مباح م��ا دامت 
هناك القوة املطلوبة لتحقيقه والوصول الى 
الهدف مهما كانت الوسيلة قاسية او ظاملة 
، ومن اه��م كتب��ه »االمير«الذي اث��ار. ضجة 
كبيرة ولم ينش��ر اال بعد خمس��ني عاما من 
موته ، بس��بب جرأة افكاره ويقال بان نابليون 
وهتل��ر تأث��را بكتابات��ه وكان ه��و مرجعهم 

االساسي.
اما ف��ي واقعنا العربي جند بإن نظرية »الغاية 
تب��رر الوس��يلة«قد طبق��ت ف��ي انظمته��ا 
من حي��ث وصول الطبق��ة السياس��ية الى 
اهدافه��ا ب��أي وس��يلة ، بعي��دا ع��ن القيم 
االخالقية واملبادئ السامية ,متناسني حقوق 
ش��عوبهم والواجب��ات جتاههم,ع��داك ع��ن 
تطبيق س��لطة القانون املمثلة بالعصا لكل 
من يقف عقبة بطري��ق مصاحلهم ونزواتهم 
او م��ن يعارض ويختلف مع آرائهم، مما أوصلنا 
للقه��ر التسلطي،واالس��تبداد املبن��ي على 
سياسة الرضوخ والتبعية والشعور بالدونية 
وع��دم ممارس��ة الدميقراطي��ة، وذل��ك بع��دم 
االعت��راف بتن��وع املعتقدات واآلراء واس��كات 
االص��وات املطالبة باحلرية ، لنجد ان املفاهيم 
االستبدادية عادت وهيمنت من جديد، ليقود 

بلداننا الى االنحدار والتخلف.

*كاتبة لبنانية  

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

اعالم المحافظة 
بح��ث محاف��ظ واس��ط املهندس 
مالك خل��ف وادي مع وفد ش��ركة 
الرهي��ف واخلي��رات املفوض��ة م��ن 
قبل شركة )ههينرش��نك االملانية 
( املتخصص��ة ف��ي اعم��ال البن��ى 
التحي��ة واجمل��اري ، بحض��ور النائب 
املهن��دس  واس��ط  حملاف��ظ  االول 
ع��ادل الزركان��ي ومع��اون احملاف��ظ 
الفن��ي رحمن يس��ر ومع��اون مدير 
اجمل��اري عب��د الواحد العتب��ي وعدد 
من املهندس��ني في ديوان احملافظة 

واجملاري واالتصأالت .
وقدم وفد الش��ركة عرضا عن اهم 
التجارب التي قامت بها الش��ركة 
في عدة دول وفي العراق واستعراض 
اهم االبتكارات واالمكانات احلديثة 
املتاح��ة اليه��ا وتخصصاته��ا في 

الصحي  والص��رف  اجمل��اري  مج��ال 
والتعرف على اهم اولويات ورغبتها 
للعم��ل ف��ي ه��ذا القط��اع داخل 

احملافظة .
واكد احملاف��ظ ان" احملافظة حريصة 
الستقطاب مثل هكذا شركات لها 
جتارب رصين��ة وخصوصا في مجال 

تصريف مياه الصرف الصحي الذي 
تعد احملافظة بحاجة ماسة خلدمات 
التي نامل تنفذ فيها مشاريع هادفة 
ومنها لقطاع اجملاري ، وهناك بارقة 
ام��ل لدينا بش��ان تخصيص مبالغ 
من املالي��ة من الق��رض البريطاني 

الذي سيمنح للعراق .

اعالم الدائرة 
 تنفذ شعبة الصحة املدرسية في 
دائ��رة صحة الكرخ زياراتها بصورة 
االطفال  ورياض  للمدارس  مكثفة 
وغيرها من املؤسس��ات اجملتمعية 
االخرى، لغرض زيادة الوعي الطبي 
والصحي لهم بشكل اكثر والتي 
تهدف الى احلد من انتقال االمراض 
االنتقالي��ة بصورة او بأخرى خدمة 

للصالح العام.
م��ن جهت��ه زار مس��ؤول الصحة 
املدرس��ية مبرك��ز صح��ي العامل 
الدكتور واثق مهدي مدرسة هالة 
بن��ت خويل��د ألج��راء الفحوصات 
اخلاصة بالكشف املبكر عن مرض 
النكاف، ومت من خاللها امتام فحص 
الطالب��ات، واحالة بع��ض احلاالت 
التي اش��تبه بها ألج��راء املطلوب 

بصدده بص��ورة افضل ، فضال عن 
اقامة محاضرة للتوعية االرشادية 
للطالبات عن مرض النكاف والذي 
عرف بان��ه مرض فيروس��ي تلوثي 
ومعدي قد يسبب انتفاخا واوجاعا 
ف��ي الغ��دد اللعابي��ة وخاصة في 
ب��ني  املوج��ودة  النكفي��ة  الغ��دد 
االذن والفك، وق��د يظهر تلوث في 
املسالك التنفسية العلوية ايضا.

وتناولت احملاضرة اعراض املرض التي 
يتصف بها مرض النكاف كأرتفاع 
درجات احل��رارة خ��الل يومني فقط 
من االصاب��ة يليها الش��عور بألم 
بس��يط في عظم الفك وتورم في 
جزء م��ن الغدة النكفية في جانب 
واحد من الوج��ه، وقد يصيب اجلزء 
اآلخر من الغدة فيح��دث تورم في 
كال اجلانبني لوج��ه املصاب، بحيث 

يصبح م��ن الصعوبة فتح املصاب 
اوالش��رب،  االكل  عن��د  او  لفم��ه 
وكذل��ك النحول والتعب بش��كل 
ملح��وظ ، مؤكدا ان مرض النكاف 
ميك��ن ان يعال��ج باألدوي��ة املهدئة 
ومس��كنات  احل��رارة  كخافض��ات 
األل��م مع الراح��ة التامة للمريض 

خالل مدة املرض.
م��ن جهة اخ��رى مت توزي��ع عدد من 
البوس��ترات والرس��ائل الصحي��ة 
والهادف��ة  املدرس��ة  لطلب��ة 
ال��ى ض��رورة العم��ل باالج��راءات 
واالرشادات الطبية الصحيحة في 
حال االحساس بأحد االعراض التي 
ذك��رت واه��م التوصي��ات الطبية 
والتي  بالوقاي��ة من��ه  والصحي��ة 
بدورها تقلل من نس��ب االصابة به 

بشكل اقل. 

محافظ واسط يبحث مع مجموعة 
الرهيف تنفيذ المشاريع الخدمية  

زيارات ميدانية إلجراء فحوصات
 الكشف المبكر عن مرض النكاف



متابعة الصباح الجديد

بحثت مدي��رة عام دائ��رة رعاية 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي 
التابعة لوزارة العمل والش��ؤون 
عبي��ر  الدكت��ورة  االجتماعي��ة 
مه��دي اجللب��ي م��ع وف��د م��ن 
منظم��ة نفس��انيون ب��ا حدود 
تق��دمي العون النفس��ي للفئات 
الت��ي تعان��ي م��ن اضطراب��ات 

ومشكات نفسية.
وعرف��ت املديرة الع��ام املنظمة 
بأنه��ا غير حكومية اسس��تها 
مجموعة م��ن املتخصصني في 
مجال علم النفس لتقدمي العون 
النفس��ي ألفراد اجملتمع محاولًة 
تق��دمي العون النفس��ي للفئات 
الت��ي تعان��ي م��ن اضطراب��ات 

ومشكات نفسية.
ج��رى  ان��ه  اجللب��ي  واوضح��ت 
التعري��ف  االجتم��اع  خ��ال 
بأهداف املنظم��ة التي تتضمن 
دراس��ة املش��كات على صعيد 
الفرد واالس��رة واجملتم��ع وتقدمي 
للهيئات  واملقترحات  التوصيات 
 ، الرس��مية  وغي��ر  الرس��مية 
وتفعي��ل التعاون م��ع اجلامعات 
واملؤسسات احلكومية في إجراء 
وإج��راء  النفس��ية  الدراس��ات 
الدراس��ات املس��حية للتع��رف 
على نسبة انتشار االضطرابات 
واملشكات النفس��ية بني أفراد 
اجملتمع، فضا عن تطوير التعاون 
مع املنظمات واجلمعيات احمللية 
املماثل��ة،  والدولي��ة  والعربي��ة 
وتب��ادل اآلراء واخلبرات في ميدان 
وتق��دمي  النفس��ية  الدراس��ات 
اخلدم��ات النفس��ية م��ن عاج 
ودع��م وإع��ادة تأهي��ل، وتق��دمي 
النفس��ي  والتأهي��ل  الدع��م 
والنازح��ني  واالرام��ل  لليتام��ى 
واالف��راد املتعرض��ني للصدمات 
النفس��ية، كذل��ك بن��اء برامج 
لاس��عافات األولية النفس��ية، 
وإع��ادة تأهيل االف��راد املعنفني 
وضحايا االغتصاب أو املتعرضني 

للعن��ف األس��ري م��ن النس��اء 
واألطفال، األهتم��ام باألفراد من 

ذوي األحتياجات اخلاصة.
مت  ان��ه  ال��ى  اجللب��ي  واش��ارت 
مناقشة وسائل حتقيق األهداف 
بع��دد من الط��رق  منه��ا عقد 
العلمي��ة  والن��دوات  املؤمت��رات 
ورش  إقام��ة  اخلب��رات،  لتب��ادل 
متخصص��ة  ودورات  العم��ل 
الصح��ة  خدم��ات  لتطوي��ر 
املؤسس��ات  ف��ي  النفس��ية 
الصحية واجلامعات واملؤسسات 
التربوية، وتقدمي خدمات التدريب 
والتطوير في مج��االت الصحة 
النفس��ية، ووضع برامج وقائية 
للتوعي��ة لتفادي خطر انتش��ار 
اخمل��درات والعقاقي��ر ذات التأثير 
االدماني، ونش��ر الوعي الصحي 

والنفس��ي ب��ني أف��راد اجملتم��ع، 
وقيام املتخصصني بزيارات عمل 
لدور األيتام ودور املس��نني وتقدمي 
واص��دار  التأهيلي��ة،  اخلدم��ات 
مجل��ة علمية محكم��ة تُعنى 
بالبحوث والدراس��ات النفسية 
وإصدار نش��رات  واالجتماعي��ة، 

دورية علمية وتثقيفية.
كما مت استعراض بنود البرنامج 
اخلاص بال�)الصدمات النفسية(  
لتدريب ماكات دائرة رعاية ذوي 
والوحدات  اخلاص��ة  االحتياجات 
التابعة لها للتعامل مع الفئات 
املش��مولة م��ن أطف��ال يتامى 
لتق��دمي ي��د الع��ون ودمجه��م 
باجملتم��ع ف��ي مرحل��ة م��ا بعد 

داعش. 
على صعيد متصل نظمت دائرة 

التقاع��د والضم��ان االجتماعي 
ورش��ة عمل في املركز العراقي 
الكوري لتقومي قدرات مفتش��ي 
العم��ل ف��ي بغ��داد واحملافظات 
بحضور كل م��ن مدير عام دائرة 
التقاع��د والضم��ان االجتماعي 
للعمال علي جعفر احللو ومدير 
عام دائ��رة التش��غيل والقروض 

عزيز ابراهيم.
والق��ى وكي��ل وزارة العمل عبد 
الك��رمي عب��داهلل ش��ال كلمة 
خال افتتاحه الورشة اكد فيها 
عل��ى اهمي��ة اع��ادة النظر في 
التفتيش وترك العمل  استمارة 
اليدوي لاجتاه للعمل الكترونيا 
ادخ��ال  ف��ي  الدق��ة  لضم��ان 
املعلوم��ات وتف��ادي مش��كات 
تش��ابه االس��ماء ، مضيف��ا ان 

الترويج االعامي لقانون التقاعد 
والعمل له جانب ايجابي  بسبب 
قلة عدد املفتش��ني اضافة الى 
كونه مص��درا لتعظي��م املوارد 

املالية.
بع��د ذلك مت��ت مناقش��ة اهم 
معوق��ات، ومش��كات العم��ل 
ومواجه��ة التحدي��ات ف��ي ظل 
الظ��روف االمني��ة واالقتصادية 
عم��ل  اج��راءات  تراف��ق  الت��ي 

املفتشني.
وتناولت الورشة التي تهدف الى 
رفع كف��اءة املفتش��ني وتطوير 
ومناقش��ة  العم��ل  اج��راءات 
مخرجات ورش��ة العمل العديد 
مناقش��ة  منه��ا  احمل��اور  م��ن 
وكيفي��ة  التفتيش��ي  التقري��ر 
تدوين املعلومات املطلوبة فيها 

والتركي��ز على اجلانب الفني في 
اع��داد التقرير واب��رز املاحظات 
الت��ي س��جلتها دائ��رة التقاعد 
والضم��ان م��ن خ��ال التقاري��ر 
التفتيش��ية احملال��ة م��ن دائ��رة 
ومناقشة  والقروض  التش��غيل 
القطاع  العاملني ف��ي  ش��مول 
اجلديد(  للقانون  )وفقا  احلكومي 
، فض��ا ع��ن تطبي��ق االجراءات 
القانوني��ة بش��أن اح��كام املادة 
الناف��ذ  العم��ل  قان��ون  3 م��ن 
ومح��ور الي��ة املعاجل��ة وايج��اد 
واملقترح��ات  املناس��بة  احلل��ول 
الت��ي تضعها دائرتا التش��غيل 
والضمان  والتقاع��د  والق��روض 
االجتماع��ي ملعاجل��ة املعوق��ات 
التي تواجه عمل التفتيش ووضع 

رؤية مستقبلية مناسبة. 
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تسعى الوزارة 
والمنظمة الى 
إجراء الدراسات 
النفسية والمسحية 
للتعرف على نسبة 
انتشار االضطرابات 
والمشكالت 
النفسية بين أفراد 
المجتمع

جانب من اللقاء

بالتنسيق والتعاون مع منظمة نفسانيون بال حدود

العمل تبحث تقديم الدعم النفسي لليتامى واألرامل والنازحين 
اليابان تدعم النازحين 

والعائدين والمجتمعات 
المضيفة في العراق

انعقاد المؤتمر 
الدولي األول لجراحة 
السمنة في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت عضو مجلس بغداد مهدي��ة الامي ان اليابان 
مول��ت مش��روعا الض��اءة الش��وارع تعم��ل بالطاقة 

الشمسية 
وقد أقيم حفل مبناس��بة اكتمال املشروع الذي يهدف 
إلى زيادة وحتسني السامة لألشخاص النازحني داخلياً 
والاجئ��ني والعائدي��ن واجملتمع��ات املضيفة من خال 

توفير أضواء للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية. 
وق��د مت تنفيذ املش��روع من قبل مكت��ب األمم املتحدة 
خلدمات املشاريع بالتعاون مع حكومة العراق، بتمويل 
م��ن احلكوم��ة اليابانية. وقد مت تركي��ب 680 مصباحا 
من أضواء الش��وارع التي تعمل بالطاقة الشمس��ية 
في مواقع ش��تى من محافظات ص��اح الدين وديالى 
وكرك��وك وبغ��داد، لتع��ود بالنف��ع عل��ى النازح��ني 
داخلي��اً والاجئ��ني والعائدين وأعضاء م��ن اجملتمعات 

املستضيفة.
وقالت عضو مجلس بغداد إن تركيب أضواء الش��وارع 
التي تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق شتى في 
محافظة بغداد تس��هم في دعم السام واالستقرار 
وجتنب العنف في هذه املناطق. ونحن نتطلع إلى مزيد 
م��ن الدع��م لتثبيت ع��دد أكبر من ه��ذه األضواء في 
املناطق األخ��رى والتي حتتاج وجود هذه اإلضاءة. ونحن 
نق��در اجلهود التي تبذلها حكومة اليابان ومكتب األمم 

املتحدة خلدمات املشاريع في تنفيذ هذا املشروع ».
من جانبه اشار سفير اليابان لدى العراق فوميو إيواي 
إلى إن املساعدات اإلنسانية، فضاً عن االستقرار، هي 
القضي��ة األكثر إحلاحاً في العراق ف��ي الوقت الراهن. 
وم��ن دواع��ي س��رورنا  أن يس��هم بلدن��ا في حتس��ني 
الظ��روف املعيش��ية للنازحني وزيادة الس��امة داخل 

مخيمات النازحني داخلياً في العراق. 
وأضاف الس��فير اليابان��ي أود أن أؤكد من جديد التزام 
اليابان في بقائه »الش��ريك الناشط« للعراق، والعمل 
جنباً إلى جنب مع العراق نحو مس��تقبل أكثر إشراقاً 
لألجيال املقبلة ». وذكر مازن كالوتي، رئيس املهندسني 
ومدير املوق��ع، مكتب األمم املتحدة خلدمات املش��اريع: 
»يلت��زم مكت��ب األمم املتحدة خلدمات املش��اريع بدعم 
جه��ود العراق ف��ي تقدمي اخلدم��ات له��ؤالء النازحني، 
ويسرنا من خال هذا املشروع أن نوضح كيف تسهم 
الطاقة واحللول املبتكرة القابلة للتجديد في حتس��ني 

حياة الناس في اجملتمعات املتضررة«.

العطية موسم الحج سيشهد
 تطورا بالخدمات المقدمة للحجاج 

محافظ ميسان يبحث مع  اليونسيف 
دعم وتنفيذ المشاريع الخدمية 

بغداد - الصباح الجديد: 
بح��ث رئيس الهيئ��ة العليا للحج 
والعم��رة الش��يخ الدكت��ور خالد 
العطي��ة م��ع نائ��ب رئي��س جلن��ة 
رياض  النيابية  واالعم��ار  اخلدم��ات 
الهيئة ملوسم  غريب اس��تعدادات 

احلج املقبل.
وذك��ر املتح��دث الرس��مي باس��م 
الهيئ��ة حس��ن فه��د الكناني في 
بي��ان، الي��وم االثن��ني، ان »اجلانب��ني 
ناقش��ا خال اللق��اء اخلدمات التي 

ال��ى احلجاج  الهيئ��ة  س��تقدمها 
الك��رام خال موس��م  العراقي��ني 
احل��ج املقبل، وتذليل املعوقات التي 
ترافق عمل الهيئة بجانبي العمرة 

واحلج«. 
العطي��ة  »الش��يخ  ان  واض��اف 
التعاق��دات  لغري��ب  اس��تعرض 
الت��ي اجرتها الهيئة ملوس��م احلج 
املقبل مع الس��لطات والش��ركات 
السعودية مبا يخص النقل والسكن 
واالطعام، مؤكدا ان املوسم القادم 

سيش��هد تطورا ملموسا بكل ما 
يقدم الى ضيوف الرحمن«. 

م��ن جهته اك��د نائ��ب رئيس جلنة 
اخلدم��ات »اس��تعداد اللجنة التام 
لدعم عمل الهيئة وتذليل املعوقات 
الت��ي ق��د تراف��ق عم��ل الهيئ��ة، 
مش��يدا باخلدم��ات الت��ي قدمتها 
احلج والعمرة خال املواسم االخيرة 
وحرصها على تقدمي افضل اخلدمات 

للحجاج«. 

ميسان - خاص:  
بح��ث محاف��ظ ميس��ان عل��ي 
دواي الزم م��ع  وف��د من منظمة 
دع��م  إمكاني��ة  اليونيس��يف  
وتنفي��ذ املش��اريع اخلدمي��ة في 
احملافظ��ة بحض��ور رئي��س جلنة 
وامل��رأة ف��ي  مجل��س  الطف��ل 
ميس��ون  الدكت��ورة  احملافظ��ة 
الام��ي ومدي��ر ع��ام م��ن وزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
ومديري تربية ميس��ان والصحة 

واملستش��ار  الفن��ي  واملع��اون 
التربوي للمحافظ ومدير الرعاية 

في احملافظة.
واكد احملافظ ل�«الصباح اجلديد« 
على ض��رورة مناقش��ة إمكانية 
املش��ترك  البرنام��ج  تنفي��ذ 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ب��ني 
 )UNICEF( االجتماعية ومنظمة
 11 م��ن خ��ال تطبي��ق قان��ون 
املادة 11 لس��نة 2014 من قانون 
احلماية االجتماعية وذلك بدعم 

العائات الفقي��رة وتوفير املبالغ 
له��م من اج��ل احلد من نس��بة 
التسرب وعدم االلتحاق باملدارس 

في عدد من املناطق . 
كما دعا احملافظ على دعم قطاع 
بالنس��اء  الصحة فيم��ا يتعلق 
مبدي��ا   ، وال��والدات  احلوام��ل 
اس��تعداد محافظة ميسان في 
إجناح ودع��م البرنام��ج من اجل 
تنفي��ذ هذه املش��اريع في عموم 

احملافظة . 

البصرة – الصباح اجلديد 
عق��د ف��ي محافظ��ة البص��رة املؤمتر العامل��ي األول 
جلراحة الس��منة الذي نظمته دائ��رة صحة البصرة 
وكلي��ة الط��ب بجامع��ة البصرة عل��ى قاعة فندق 
البص��رة الدول��ي مبش��اركة اطب��اء م��ن دول عربية 

واجنبية يستمر ملدة يومني.
واكد مدير ع��ام صحة البصرة الدكت��ور رياض عبد 
األمي��ر ف��ي كلمة ل��ه عل��ى أهمية ال��دور احلضاري 
والدين��ي والوطني لتبادل وجه��ات النظر ، واالطاع 
على أحدث ما وصل إليه الطب احلديث في السمنة 

وجراحاتها.
وقال الدكتور عبداالمير أن التنوع املكاني للمشاركني 
ف��ي املؤمتر من مصر واإلم��ارات والهند واألردن ولبنان 
وفرنس��ا، إضافة إلى إيران والذي سيسهم في إجناح 

أهداف املؤمتر .
من جانب��ه اوضح الدكتور فالح محس��ن »ان املؤمتر 
الذي اس��تغرق اإلعداد ل��ه ثاثة اش��هر، يهدف الى 
مناقشة البحوث احلديثة وعمليات جراحية متطورة 
وكل م��ا هو جديد بش��أن الس��منة ومضاعفاتها ، 
مبينا أن احدى فعاليات املؤمتر ستتمثل إجراء عملية 

جراحية في هذا اجملال بإحد مستشفيات البصرة .
ال��ى ذلك أش��ار أخصائ��ي جراحة اجله��از الهضمي 
والس��منة الدكتور علي داود إلى أهمية املؤمتر الذي 
من ش��أنه االس��هام في تبادل اخلب��رات العاملية من 
جميع الدول العالم إضافة ال��ى محافظات العراق، 
الفتاً الى وجود الكثير م��ن الكفاءات العراقية التي 

تختص في هذا اجملال.

بغداد - الصباح الجديد:
الغن��ي  عب��د  الدكت��ور  أعل��ن 
س��عدون الس��اعدي مدي��ر عام 
دائ��رة صح��ة بغ��داد / الرصافة 
ضواب��ط  وضع��ت  الدائ��رة  أن 
القب��ول  املس��ائي ف��ي معهد 
امله��ن الصحية العال��ي  للعام 

الدراسي املقبل .
وبني املدير العام إن التقدمي على 
النفقة اخلاصة سيكون استثناء 
من املعدل والعمر لغرض إتاحة 
الفرص��ة للمتقدمني ، موضحا 
أع��داد  سيوس��ع  املعه��د  إن 
الطلبة املقبولني في الدراس��ة 
الصباحي��ة  وفت��ح ف��روع أخرى 
حسب حاجة الدائرة ، فضا عن 
تكون الدراس��ة حس��ب حاجة 
اجملتمع .جاء ذلك خال االجتماع 
الذي عقده مع مدراء األقس��ام 
والذي اس��تضاف مدي��ر معهد 
امله��ن الصحي��ة العال��ي على 
ه��ادي بحض��ور الدكت��ور ميثم 
نور الش��رع معاون املدي��ر العام  
ملناقشة  واقع اخلدمات الصحية 

مؤسس��ات  ف��ي  والطبي��ة 
الصحية واملعوق��ات التي تعوق 

العمل .
كم��ا ناق��ش املدي��ر الع��ام مع 
الدكت��ور بش��ار عب��د اللطيف 
مدي��ر قس��م الصح��ة العامة  
نتائ��ج حمل��ة ش��لل األطف��ال 
اجلول��ة الثانية والتي اس��تمرت 
خمس��ة أي��ام ، مش��يرا الى إن 

الدائ��رة حققت ف��ي اليوم األول 
%95 من خال تلقيح )724( الفا 

و754 طفا .  
إل��ى   الع��ام  املدي��ر  وأوع��ز  
املهن��دس عل��ي حس��ون مدير 
قسم الهندس��ي بإرسال فريق 
ابن  إلى مستش��فى  هندس��ي 
رشد ، مشيرا إلى أهمية العمل 
واالرتق��اء باخلدمة من خال فرق 

املتابعة وزيارة أقسام الدائرة إلى  
املؤسسات الصحية ، وان تكون 
الف��رق لرصد املعوق��ات  لغرض 
جتاوزها ووجه بالزيارات املسائية 
لاط��اع  عل��ى واق��ع اخلدمات 
الطبي��ة والصحي��ة والفندقية 

في املستشفيات .  
بع��د ذل��ك بح��ث املدي��ر العام 
مع الدكتور محم��د كرمي  مدير 
قس��م الصيدلة ، توفير األدوية 
الش��حيحة واملنق��ذة للحي��اة 
والتي جته��ز من قبل الش��ركة 
العامة  لتسويق األدوية وكذلك 
املوقف الدوائي في املؤسس��ات 
الصحية والذي أشار إلى أهمية 
االس��تراتيجي من  اخلزين  توفير 
اج��ل تاف��ي الش��حة أو نقص 
األدوي��ة ، فضا ع��ن  العديد من 
املواضيع التي تهم عمل الدائرة 
م��ن  الصحي��ة   واملؤسس��ات 
اج��ل االرتقاء باخلدم��ة الطبية 
والصحي��ة  واإلداري��ة في مركز 
الدائ��رة واملؤسس��ات الصحية 

التابعة لها .

اعداد خطة للقبول المسائي 
في معهد المهن الصحية العالي 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت امان��ة بغ��داد وامل��رور العام��ة اهم 
املشكات التي تعوق حركة السير واملرور في 

العاصمة بغداد والسبل الكفيلة حللها.
ج��اء ذل��ك ف��ي اجتم��اع اللجن��ة املروري��ة 
املش��تركة برئاس��ة وكي��ل امان��ة بغ��داد 
للشؤون البلدية كرمي عزيز البخاتي بحضور 
ممثل��ي مرور قاطعي الك��رخ والرصافة وممثل 
قيادة عمليات بغداد وممثلي دوائر التصاميم 
واملش��اريع واحلراس��ات واالم��ن والعاق��ات 
واالعام مت خاله مناقشة عدد من القضايا 

املطروحة على جدول اعماله.
ان«  واالع��ام  العاق��ات  مديري��ة  وذك��رت 

اجملتمعني ناقش��وا التقرير املق��دم من قبل 
دائرة التصاميم بش��أن مول احلارثية )شارع 
الكن��دي – ش��ارع دمش��ق( والزح��ام املروري 
احلاصل في ذلك الش��ارع ومت اتخاذ االجراءات 

املناسبة ملعاجلة  تلك الزحامات املرورية .
واضافت ان« اللجنة ناقشت التقرير املقدم 
م��ن قبل جلن��ة الكش��ف املوقع��ي للطرق 
البديل��ة لطري��ق محم��د القاس��م اجل��زء 
القريب من اجملس��ر ومت اتخاذ االجراءات التي 
ميك��ن اتباعها في حالة غل��ق طريق محمد 
القاس��م عند املباشرة في إصاح اجملسر اذا 
اقتضى االمر ذلك بتحويل السير الى الطرق 

البديلة .

واوضحت ان« اللجنة ناقشت موضوع تنفيذ 
امنوذج للقالب بطول )50 م( في شارع صاح 
الدين  للمرور الس��ريع وتقرير دائرة املشاريع 
بش��أن االمنوذج لغ��رض بيان ال��رأي من قبل 
اللجنة املرورية إلعتم��اده للمقطع املتضرر 

كمرحلة اولى ومت ابداء الرأي بذلك .
واشارات الى ان » اللجنة ناقشت ايضاً عدداً 
اخر م��ن املواضيع منها االج��راءات املتخذة 
بش��أن تطوير تقاطع مطعم الس��اعة في 
منطقة املنصور وتقرير دائرة املشاريع بشأن 
عدد اجلسور واالنفاق التي متت صيانتها عام 
2016 وتش��كيل جلنة لتحدي��د االضرار في 

مجسرات مدينة بغداد وطرائق معاجلتها .

ذي قار - علي حسين:  
اعلنت هيئة اس��تثمار ذي قار عن نيتها 
ط��رح القطاع��ات اخلدمية ف��ي  مطار 
الناصري��ة لاس��تثمار ، فيم��ا اكدت ان 
بعض الش��ركات اب��دت رغبتها في هذا 
اجملال ومت تزويده��م باملعلومات املطلوبة 

لدراسة املشروع االستثماري .

وق��ال رئي��س هيئ��ة اس��تثمار ذي ق��ار 
الدكت��ور ل��ؤي اخلي��ر اهلل ان« اث��ر مطار 
الناصري��ة عل��ى احلرك��ة االس��تثمارية 
س��يكون كبي��را ، واملطار ذات��ه ميكن ان 
يكون مش��روعا اس��تثماريا لتطويره »، 
مضيف��ا ومن املؤمل ان نعرضه كفرصة 
اس��تثمارية للش��ركات الراغبة للعمل 

ف��ي مج��ال تق��دمي اخلدمات ف��ي قطاع 
النقل اجل��وي«. ولفت الدكتور اخلير اهلل 
ال��ى ان بعض الش��ركات اب��دت رغبتها 
في االس��تثمار ضمن قطاعات املطار ومت 
تزويده��ا باملعلومات املطلوبة لدراس��ة 
املشروع الذي يعد مش��روعا استثماريا 

واعدا .

لجنة مشتركة تبحث انسيابية 
حركة السير والمرور في بغداد

ذي قار تخطط لعرض مطار الناصرية لالستثمار

هدى فرحان*
العام��ة  الش��ركة  اطلع��ت 
للمنتجات الغذائية احدى شركات 
ميدانيا  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
عل��ى املس��احات املزروع��ة بنبات 
العصفر في قضاء كوثا مبحافظة 

بابل خال زي��ارة ميداني��ة اجراها 
فريق من قس��م االعام والعاقات 
العام��ة في الش��ركة برفقه عدد 
م��ن املس��ؤولني ف��ي قض��اء كوثا 
الزراعة  ف��ي مديري��ات  واملوظفني 

واملوارد املائية في القضاء .

وب��ني مدي��ر املرك��ز االعام��ي في 
الوزارة عبدالواحد علوان الشمري 
اهمي��ة  العصف��ر  لنب��ات  ب��أن 
اقتصادية كونه يدخل في صناعة 
الزيت السائل الصالح لاستهاك 
البشري وصناعة الصابون واالدوية 

العصف��ر  ان زه��رة  ال��ى  اضاف��ة 
تع��د غذاء جي��د للنحل فضا عن 
اس��تعمال الكس��بة الناجت��ة من 
مخلف��ات الزيت كاعاف للدواجن 
، مش��يرا ال��ى ان الش��ركة بادرت 
بزي��ارة املس��احات املزروع��ة بهذا 

النب��ات والتي متكن املزارع س��عود 
ترمن كطان في محافظة بابل من 
زراعتها بنجاح والول مرة في العراق 
وبجهود ذاتية وبع��د جتارب كثيرة 
حيث اس��تطاع زراع��ة )600( دومن 
موزع��ة على ثاث مناط��ق زراعية 

ه��ي الصم��ود واله��ال والطائع 
ويس��عى جلع��ل نبت��ة العصف��ر 
زراعة رئيس��ية في العراق عموما 

ومحافظة بابل بصورة خاصة .

*اعالم الصناعة 

توسيع زراعة نبات العصفر لصناعة الزيوت النباتية 
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واشنطن ـ أ ب ف:
أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب انه س��يتبرع 
براتبه الرئاس��ي الذي تبل��غ قيمته 400 ألف دوالر 
جلمعي��ات خيري��ة بحل��ول نهاية الع��ام حتى أنه 
طل��ب من وس��ائل االعالم الت��ي غالبا م��ا يوجه 
اليه��ا االنتق��ادات مس��اعدته في انتق��اء اجلهة 

املستفيدة.
واعلن املتحدث باس��م الرئيس شون سبايسر في 
لقائه الصحافي اليوم��ي ان »الرئيس يريد التبرع 
براتب��ه بحل��ول نهاي��ة الع��ام، لقد تعه��د بذلك 
أمام الش��عب االميرك��ي«. وتابع سبايس��ر »إنه 
يطلب منكم ان تساعدوه على حتديد اجلهة التي 
ستستفيد من ذلك«، في ما يشكل تصريحا غير 
معت��اد من البي��ت االبيض الذي يتواجه بش��كل 

شبه يومي مع وسائل االعالم.
الس��خرية  تش��وبها  بنب��رة  وأض��اف سبايس��ر 
»السبيل االفضل لتفادي التدقيق هو ترك االعالم 
يختار« الى من س��يتم التبرع، رمبا في إش��ارة الى 
تدقيق االعالم في الس��ابق في التبرعات التي قام 

بها ترامب واملؤسسة التي متلكها أسرته.
وكان قط��ب االعمال أكد مرات عدة خالل حملته 
االنتخابية بأن��ه ال يعتزم تقاضي رابتا باس��تثناء 

دوالر واحد هو احلد القانوني االدنى.

صنعاء ـ أ ب ف:
اودت احلرب في اليمن بحوالى 7700 قتيل، بينهم 
1546 طف��ال عل��ى األق��ل من��ذ تدخ��ل التحالف 
العسكري بقيادة السعودية لدعم احلكومة ضد 
التم��رد، كما ذك��رت وكاالت تابعة ل��المم املتحدة 

امس االول االثنني.
وذكرت اليونيس��يف ان��ه ب��ني اذار 2015 و 10 اذار 
احلالي، قتل 1،546 طفال على األقل وأصيب 2،450 
آخرون بتش��وهات ف��ي اليمن. وبني ه��ؤالء 1022 
م��ن الفتيان و478 م��ن الفتي��ات و 46 طفال »لم 
يعرف جنس��هم«. وخالل هذه الفت��رة، ادت احلرب 
الى اصاب��ة 1801 من الفتي��ان و649 من الفتيات 
بتش��وهات، باالضاف��ة ال��ى جتني��د 1572 قاصرا 
للقتال، وفقا لبيان اليونيس��يف. واكدت الوكالة 
االممية انها احصت 212 هجوما على مدارس و95 

هجوما على مستشفيات خالل نفس الفترة.
وقد احتدم الن��زاع منذ اذار 2015 اثر تدخل حتالف 
عس��كري عربي تقوده الس��عودية لدعم القوات 
املوالي��ة للرئيس عبد ربه منص��ور هادي مبواجهة 
املتمردين الذين اس��تولوا عل��ى العاصمة صنعاء 

في ايلول 2014.

القدس ـ أ ب ف:
تباحث رئيس الوزراء االس��رائيلي بنيامني نتانياهو 
م��ع املبع��وث اخل��اص للرئي��س االميرك��ي دونالد 
ترامب في سبل احالل السالم مع الفلسطينيني 
باالضافة الى االس��تيطان، حس��بما جاء في بيان 

امس الثالثاء.
وتاب��ع البي��ان الص��ادر ع��ن مكت��ب نتانياه��و ان 
االجتم��اع الذي عقد في مق��ر رئيس احلكومة في 
القدس في وقت متأخر امس االول االثنني اس��تمر 

خمس ساعات.
واضاف البيان ان نتانياهو وجيسون غرينبالت »أكدا 
مجددا التزام اسرائيل والواليات املتحدة بالتوصل 
الى س��الم دائم بني اسرائيل والفلسطينيني يعزز 

أمن اسرائيل واالستقرار في املنطقة«.
وتابع ان املس��ؤولني »تباحثا في بناء املستوطنات 
على أمل التوصل الى مقاربة منسجمة مع هدف 

التوصل الى السالم واالمن«.
وتعتبر االسرة الدولة اس��تمرار بناء املستوطنات 

في الضفة الغربية عقبة كبرى امام السالم.

نتانياهو يناقش السالم واالستيطان 
مع المبعوث االميركي

ترامب سيتبرع براتبه 
الرئاسي بحلول »نهاية العام«

مقتل أكثر من 1500 
طفل في حرب اليمن

متابعة الصباح الجديد:

انطلقت في عاصمة كازاخستان 
أستانا، امس الثالثاء، اجتماعات 
استش��ارية ف��ي إط��ار اجلول��ة 
الثالثة من املفاوضات السورية، 
وبدأ الوفد الروسي مشاورات مع 

وفد األمم املتحدة.
خارجي��ة  وزارة  وأعلن��ت 
الوفود،  كازاخس��تان عن وصول 
واإليران��ي  والترك��ي  األميرك��ي 
ف��ي  للمش��اركة  واألردن��ي، 
املفاوضات السورية، مشيرة إلى 
توقع وصول وفد اجلبهة اجلنوبية 

للمعارضة السورية املسلحة.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
اخلارجي��ة الكازاخس��تانية، أنور 
جايناك��وف، ام��س الثالث��اء ، إن 
األميركي يضم س��فير  الوف��د 
الواليات املتحدة في كازاخستان، 
ج��ورج ك��رول و«مس��ؤوال م��ن 

واشنطن«.
وف��دي  أن  جايناك��وف  وأوض��ح 
تركيا وإيران يضمان نائبي وزيري 
خارجي��ة البلدي��ن، مضيف��ا أن 
املفوض  الروس��ي يض��م  الوفد 
اخلاص للرئيس الروسي واملفوض 

اخلاص لوزير اخلارجية الروسي.
وق��ال تعليق��ا عل��ى مش��اركة 
املس��لحة:  الس��ورية  املعارضة 
»نتوقع اليوم وصول وفد »اجلبهة 
اجلنوبية« للمعارضة، ويجري اآلن 

التدقيق في هذه املعلومات«.
م��ن جانبه أك��د وزي��ر خارجية 
عب��د  خي��رت  كازاخس��تان 
الرحمان��وف أن بالده مس��تعدة 
الس��تضافة املفاوضات في حال 
متديده��ا، موضح��ا ف��ي الوقت 
ذاته أن: »ذلك )متديد املفاوضات( 
اجلان��ب  اختص��اص  لي��س 

الكازاخستاني«.
»إنترفاك��س«  وأش��ارت وكال��ة 
الروس��ية، نقال ع��ن مصدر في 
مفاوضات أس��تانا، إلى أن وفدي 
املعارض��ة الس��ورية املس��لحة 
)الفصائل املتمركزة في ش��مال 
يتخ��ذا  ل��م  س��وريا(  وجن��وب 
بع��د قرارا ح��ول املش��اركة في 

»أس��تانا3-«، مضيف��ا أن هناك 
احتم��ال ع��دم وص��ول ممثل��ني 
ع��ن املعارض��ة املس��لحة إل��ى 

العاصمة الكازاخستانية.
»اجلبه��ة  ف��ي  مص��در  ونف��ى 
اجلنوبي��ة« املعارضة، في حديث 
إج��راء  إمكاني��ة  للوكال��ة، 
مفاوضات مباش��رة مع دمشق 

في أستانا.
م��ن جانبه، قال أس��امة أبو زيد، 
وه��و متحدث باس��م املعارضة، 
إنه��م اتخ��ذوا الق��رار النهائي 
وهو عدم الذهاب إلى مفاوضات 
أس��تانا نتيجة تقاعس روس��يا 
عن إنه��اء ما تعتب��ره املعارضة 
انتهاكات واسعة النطاق التفاق 
وقف إطالق النار الذي مت التوصل 
إليه بوس��اطة تركية وروس��ية 
في كانون األول املاضي، حسبما 
نقل��ت وكال��ة »رويت��رز« ام��س 

الثالثاء.
ق��رار ع��دم  إن  زي��د  أب��و  وق��ال 
الذه��اب للمحادثات جاء نتيجة 

اس��تمرار »جرائم روسيا«، على 
ح��د تعبيره، في س��وريا في حق 
املدنيني ودعمها جلرائم »النظام 
أبلغوا  أنهم  وأضاف  الس��وري«، 
الرئيس��ية  الداعم��ة  تركي��ا، 

للمعارضة، بقرارهم.
من جهة أخرى، أكد وزير خارجية 
كازاخستان أن أكثر من %60 من 
أنص��ار املعارضة املس��لحة في 
س��وريا يلتزمون باتفاق الهدنة، 
مش��يرا إلى زيادة عدد اجلماعات 
بالهدن��ة  امللتزم��ة  املس��لحة 
بعد أن كان عدده��ا في اجتماع 
أس��تانا األول ال يتجاوز 12 أو 14 

جماعة.
وأش��ار عبد الرحمانوف إلى أنه 
س��يتم خالل مفوضات أس��تانا 
بحث إنش��اء مجموع��ات عمل 

بشأن األسرى واملعتقلني.
وقال عبد الرحمانوف: »بحس��ب 
الضامنة، هناك  الدول  معلومات 
بني املس��ائل املطروحة تلك التي 
تتعل��ق باتفاق��ات ح��ول املناطق 

املش��اركة ف��ي الهدنة وإنش��اء 
فريق عمل بشأن تبادل املعلومات 
اخلاص��ة باألس��رى. كما س��يدور 
احلديث عن مس��ألة إزالة األلغام 
ف��ي املنش��آت اإلنس��انية، مبا في 
ذل��ك املواق��ع اخلاضع��ة حلماي��ة 
اليونس��كو. إضافة إلى  منظمة 
البحت��ة  العس��كرية  املس��ائل 

مبشاركة اخلبراء في هذا اجملال«.
»نوفوس��تي«،  وكال��ة  وذك��رت 
ع��ن مصدر ف��ي املفاوض��ات، أن 
موض��وع إزالة األلغ��ام في تدمر 
سيكون من ضمن أهم املواضيع 
املفاوضات،  في ه��ذه  املطروحة 
مش��يرا إل��ى إمكاني��ة توص��ل 
األط��راف املش��اركة إل��ى اتفاق 
بش��أن التعاون الدول��ي في هذا 

اجملال.
م��ن  أن  »إنترفاك��س«  وذك��رت 
ثنائية  املتوقع عقد اجتماع��ات 
بني الدول الضامنة الثالثاء حول 

قضية األمن.
وأضاف��ت الوكال��ة أن األط��راف 

املعني��ة من املمك��ن أن تتوصل، 
خالل اجلولة احلالي��ة، إلى اتفاق 
حول وضع خارط��ة للفصل بني 

اإلرهابيني واملعارضة املعتدلة.
وبالت��وازي م��ع إرس��ال اجلي��ش 
عس��كرية  تعزي��زات  الترك��ي 
جديدة لدعم وحداته املنتش��رة 
على احلدود مع سورية في مدينة 
وزي��را اخلارجية  كلي��س، بح��ث 
س��يرغي  والترك��ي  الروس��ي 
تش��اويش  ومول��ود  الف��روف، 
أوغلو، في خ��الل اتصال هاتفي، 
اجتماع  حلض��ور  االس��تعدادات 
أستانة وسير تنفيذ اتفاق وقف 
إطالق النار، وفق م��ا أفادت وزارة 

اخلارجية الروسية.
إلى ذلك، أعلن املتحدث باس��م 
األميركي��ة جيف  الدف��اع  وزارة 
الوالي��ات  نش��ر  أن  دايفي��س 
املتحدة ألقل من 100 جندي في 
مهم��ة طمأن��ة وردع في مدينة 
منب��ج، جن��ح نس��بياً ف��ي منع 
خطر االقتتال بني »قوات سورية 

مع  املتحالف��ة  الدميوقراطي��ة« 
الق��وات املدعومة م��ن الواليات 
املتح��دة م��ن جه��ة، و«اجلي��ش 
الس��وري احلر« املدعوم من تركيا 

من جهة أخرى.
وف��ي تصريح��ات الفت��ة، أش��ار 
الوزي��ر املف��وض ف��ي الس��فارة 
الروس��ية في دمش��ق، إيلبروس 
كاتراش��وف، في خ��الل حوار مع 
قناة »اإلخبارية« الس��ورية، إلى 
أنَّ الوض��ع ف��ي س��ورية ال يزال 
موض��ع خالف بني ب��الده وتركيا، 
مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ دول 
اخللي��ج وتركيا بات��ت تدرك كما 
اإلدارة األميركي��ة أنَّ احل��ل ف��ي 
س��ورية يكون فقط بالوس��ائل 
السياس��ية. ورأى أن��ه ال يوج��د 
بديل للدور األممي في مس��ار حل 
األزمة، مش��دداً على دعم بالده 
جله��ود املبعوث األممي س��تيفان 
دي ميس��تورا، وعل��ى أنَّ اجتماع 
أستانة ال يش��كل بديالً حملادثات 

جنيف، بل مكمالً لها.

لندن ـ بي بي سي: 
م��رر البرمل��ان البريطاني مش��روع 
قان��ون اخلروج من االحت��اد األوروبي، 
مما ميه��د الطري��ق أم��ام احلكومة 
البريطانية لتفعي��ل املادة 50 من 
معاهدة لشبونة، والتي حتدد على 
أرض الواقع عملية االنسحاب من 

االحتاد األوروبي.
فق��د تراجع مجلس الل��وردات عن 
محاوالته لضمان حقوق مواطني 
ف��ي  املقيم��ني  األوروب��ي  االحت��اد 
بريطانيا وح��ق البرملان في إقرار أي 
اتف��اق يتم التوصل إليه مع االحتاد 

األوروبي.
ومن املقرر أن ينال مشروع القانون 

التصدي��ق امللك��ي ام��س الثالثاء 
ليصبح قانوناً ملزماً ينظم عملية 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

وقالت مراس��لة بي بي س��ي لورا 
كيونسبرغ إن ما حدث يُعد انتصارا 
لرئيس��ة ال��وزراء البريطانية تريزا 
ماي التي تستطيع ، نظريا، تفعيل 
املادة 50 من اتفاقية لش��بونة، مما 
يعني البدء رسمياً بإجراءات خروج 

بريطانيا من االحتاد.
احلكوم��ة  ف��ي  مص��ادر  لك��ن 
البريطاني��ة أك��دت أن ذل��ك ل��ن 
يحدث امس الثالثاء، إذ من املتوقع 
أن تنتظر ماي حتى نهاية الش��هر 
اجل��اري إلخط��ار االحت��اد األوروب��ي 

بني��ة بريطاني��ا مغ��ادرة التكت��ل 
السياس��ي واالقتصادي األكبر في 
العال��م، مم��ا يتطلب إج��راءات قد 

تستغرق عامني.
وقال ديفيد ديفيز وزير شؤون اخلروج 
م��ن االحت��اد األوروب��ي إن » البرملان 
دعم اليوم احلكومة وإصرارها على 
البدء في إجراءات اخلروج من االحتاد 

األوروبي«.
وأضاف: »إننا على وش��ك بدء أهم 
مفاوض��ات تش��هدها الب��الد في 

سنوات طويلة«
وُم��رر مش��روع قانون اخل��روج من 
االحت��اد األوروبي من قب��ل مجلس 
الل��وردات بعد تصوي��ت 274 صوتاً 

مقاب��ل 118 عض��وا عل��ى ع��دم 
مرة  العم��وم  معارض��ة مجل��س 
أخ��رى فيم��ا يتعلق بح��ق البرملان 
برفض ش��روط اخلروج النهائي من 

االحتاد األوروبي.
بذلك، لن يكون للبرملان البريطاني 
احلق في االعت��راض على تفاصيل 
مفاوضات وإجراءات خروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
وواف��ق مجل��س الل��وردات على أال 
يعيد إدراج ضمانات حلق األوروبيني 
ف��ي اإلقام��ة ف��ي بريطاني��ا بعد 
االنفص��ال النهائ��ي ع��ن االحت��اد 
القان��ون  ف��ي مش��روع  األوروب��ي 
بع��د رف��ض أعض��اء ف��ي البرملان 

ه��ذه الضمانات في وقت س��ابق، 
إذ مت التصوي��ت لصال��ح احلكومة 
بهامش أص��وات بل��غ 274 مقابل 

135 صوتا.
وج��اء التصويت في وقت س��ابق 
لصال��ح  القضاي��ا  نف��س  عل��ى 
احلكوم��ة ف��ي مجل��س العم��وم 
وسط اعتراض عدد قليل من حزب 

احملافظني.
ويدعم مؤي��دو اخلروج م��ن االحتاد 
األوروبي بق��وة أن حتصل احلكومة 
عل��ى »صالحي��ات كامل��ة« قبيل 
الب��دء ف��ي املفاوضات الرس��مية 

االنفصال النهائي.
وقال دومينيك راب، الوزير السابق 

والعض��و ف��ي ح��زب احملافظ��ني: 
»حان الوق��ت اآلن للذه��اب لتلك 
املفاوض��ات بطم��وح كبي��ر حتى 
يتسنى لنا للحصول على أفضل 
اتف��اق لبريطاني��ا كله��ا ولالحتاد 

األوروبي أيضا«.
وقال جيرميي كوربني، القيادي بحزب 
العمال، إن رفض تعديالت مجلس 
الل��وردات »كان مخيبا لآلمال إلى 
حٍد بعي��ٍد«، إال أب��دى إصراره على 
االس��تمرار في الضغ��ط من أجل 
حصول األوروبيني على حق اإلقامة 
ف��ي بريطاني��ا، وض��رورة أن يكون 
للبرمل��ان احلق ف��ي اإلش��راف إلى 
أقصى حد على عملية االنفصال.

البرلمان البريطاني يقرُّ قانون  إجراءات الخروج من االتحاد األوروبي

دعمًا لمسار مفاوضات جنيف وتثبيت وقف إطالق النار

انطالق جولة جديدة من المفاوضات بخصوص سوريا في أستانا

أكد وزير خارجية 
كازاخستان أن أكثر من 

%60 من أنصار المعارضة 
المسلحة في سوريا 

يلتزمون باتفاق الهدنة، 
مشيرا إلى زيادة عدد 

الجماعات المسلحة 
الملتزمة بالهدنة بعد أن 
كان عددها في اجتماع 

أستانا األول ال يتجاوز 12 
أو 14 جماعة

تقـرير

امستردام ـ أ ب ف:

ش��هدت املناظ��رة التلفزيوني��ة ب��ني 
رئيس احلكومة الهولندية مارك روتي 
ومنافس��ه الش��عبوي غي��رت فيلدرز 
تالس��نا عنيف��ا ام��س االول االثن��ني، 
حي��ث متحور النقاش حول مس��تقبل 
البالد وقضية املهاجرين، وس��ط ازمة 

دبلوماسية بني تركيا وهولندا.
ب��ني  الدبلوماس��ية  االزم��ة  وكان��ت 
البلدي��ن اندلع��ت الس��بت املاض��ي  
الهولندية  الس��لطات  عندما منعت 
وزيري��ن تركي��ني م��ن املش��اركة ف��ي 
جتمع��ات انتخابي��ة لدع��م املطالبني 
بتوسيع صالحيات الرئيس رجب طيب 
اردوغان بش��كل واس��ع عبر استفتاء 

يجري في نيسان املقبل.
وقال روتي في اش��ارة الى البريكست 
واالنتخابات االميركية االخيرة »اريد ان 
تكون هولندا البلد االول الذي سيضع 

حدا للشعبوية الضارة«.
وفي حني ان ستني باملئة من الناخبني 
الهولنديني لم يتخ��ذوا خيارهم بعد 
بالنس��بة الى االنتخابات التشريعية 
املق��ررة االربعاء، فان ه��ذه االنتخابات 
تعتبر ميزان��ا ملدى تنام��ي دور اليمني 
املتطرف في اوروب��ا بانتظار انتخابات 

اخ��رى خالل العام احلال��ي في كل من 
فرنسا واملانيا.

وكان روت��ي ق��ال قب��ل املناظ��رة ف��ي 
مؤمتر صحاف��ي »ميكننا القول ان هذه 
االنتخاب��ات هي مب��اراة الربع النهائي 
في املواجهة ملنع الش��عبوية الضارة 
من الفوز«، مضيفا ان »مباريات نصف 
النهائي ستجرى في فرنسا في نيسان 
واي��ار ، وبعد ذلك املب��اراة النهائية في 

املانيا في ايلول ».
واس��تغل فيل��درز املناظرة لل��رد على 
هذا الكالم قائال »ان��ا ال العب في ربع 
النهائي، انا العب املباراة النهائية ضد 

الكاذبني«.
مبواقف��ه  املع��روف  فيل��درز  وكان 
املناهضة لإلسالم وعد في حال اصبح 
رئيس��ا للحكومة بأغالق احلدود امام 
املهاجرين املس��لمني ومنع بيع القران 
واغالق املس��اجد في بلد يش��كل فيه 

املسلمون %5 من السكان.
ان  اردمت  »اذا  ايض��ا  فيل��درز  وق��ال 
تذه��ب االموال ال��ى طالب��ي اللجوء 
وال��ى بروكس��ل وافريقيا ب��دال من ان 
تس��تفيدوا منها انت��م، صوتوا حلزب 

روتي«.
وتاب��ع وهو يش��ير بأصبع��ه الى روتي 
»ام��ا اذا اردمت ان تع��ود هولن��دا الين��ا 
عليكم عندها ان تط��ردوا هذا الرجل 

وتضعوني مكانه«.
ويع��رف االثن��ان بعضهم��ا البع��ض 
بش��كل جيد. فق��د كان فيل��درز في 
الس��ابق عض��وا في احلزب الش��عبي 
الليبرالي الدميوقراطي برئاس��ة روتي، 
قب��ل ان يصب��ح زعي��م ح��زب احلرية 

وينفصل عن روتي عام2012.
وحمل روتي فيلدرز مس��ؤولية »االزمة 
السياسية« التي دخلتها البالد واتهمه 
بانه س��لك طريق التش��دد واستخدم 
»تعابي��ر متطرف��ة« بح��ق املواطن��ني 

الهولنديني من اصل مغربي.
وق��ال روتي امام منافس��ه »لن اتعاون 
مع حزب من هذا الشكل سيد فيلدرز، 
وبالطبع ليس في حكومة واحدة. هذا 

لن يحصل ابدا«.
ورفض روت��ي متاما تقدمي اي اعتذار الى 
الس��لطات التركية النه طرد السبت 
املاض��ي وزي��رة تركية، اال ان��ه دعا في 
الوق��ت نفس ال��ى العم��ل على عدم 

تفاقم العالقة بني البلدين.
في حني دعا فيلدرز احلكومة الهولندية 
ف��ي تغريدة ال��ى زي��ادة الضغط على 
تركي��ا قائال »اطردوا الس��فير التركي 

من هولندا واطردوا فريقه كامال«.
اال ان روت��ي رد عليه قائ��ال »هناك فرق 
بني كتاب��ة تغريدة وان��ت جالس على 

كرسيك، وبني قيادة بالد«.

وقال فيلدرز انه س��بق وان حذر احلزب 
الدميوقراطي من  الليبرالي  الش��عبي 
مخاط��ر تركي��ا واالس��لمة والرئيس 
رج��ب طيب اردوغان »اال انهم طردوني 

من احلزب ولم يستمعوا الي«.
واكد روتي الذي يسعى للفوز برئاسة 
احلكوم��ة للم��رة الثالثة ان��ه »يقاتل 
بش��كل ش��رس« ملن��ع ف��وز فيل��درز 

وحزبه.
وافاد آخر استطالع نشر نتائجه االحد 
موق��ع »بيلينغفي��زر«، ان حزب رئيس 
ال��وزراء يأتي في املرتبة االولى مع 16% 

من نوايا التصويت.
وبذلك سيحصل حزبه احلزب الشعبي 
الليبرال��ي الدميوقراطي عل��ى 23 الى 
27 مقع��دا من اص��ل 150 مقعدا في 
مجلس النواب بحسب االستطالعات. 
لكنه بعي��د عن احلصول على املقاعد 

االربعني املتوافرة لديه اآلن.
وق��د ش��هد فيل��درز الذي أي��د موجة 
املعاداة للهجرة في اوروبا، تراجع حزبه 
في االسابيع االخيرة، ويتوقع حصوله 
عل��ى ما بني 19 و23 مقع��دا في نوايا 

التصويت.
وقال فيلدرز ايض��ا خالل املناظرة »من 
الواض��ح ان علين��ا ان نقف��ل ح��دود 
هولندا هنا« فرد عليه روتي باستهجان 

»ماذا؟«.

وسط أزمة دبلوماسية بين أنقرة وأمستردام

مناظرة عنيفة في هولندا بين مارك روتي وغيرت فيلدرز بشأن الالجئين

جانب من املناظرة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أف��ادت مصادر نفطية مواكبة، أمس 
الثالث��اء، بأن الع��راق ثاني أكبر منتج 
للنفط ف��ي منظم��ة أوبك يخطط 
لزيادة صادرات اخلام من ميناء البصرة 
اجلنوب��ي إل��ى 3.171 ملي��ون برميل 
يومي��ا في نيس��ان ارتفاع��ا من أدنى 
مس��توى في س��بعة أش��هر والذي 

بلغه في آذار.
ونقل��ت املص��ادر، إن »ص��ادرات خام 
البصرة اخلفيف سترتفع في نيسان 
إلى 2.338 مليون برميل يوميا ارتفاعا 
م��ن 2.207 مليون برمي��ل يوميا في 

الشهر السابق«.
وأضاف��ت، أن »صادرات خ��ام البصرة 
الثقيل س��تزيد إلى 833 ألف برميل 
يوميا من 806 آالف برميل يوميا قبل 

شهر«.
وف��ي آذار املاضي ص��در العراق 3.013 
ملي��ون برميل يوميا من خام البصرة 
وه��و أق��ل مس��توى من��ذ آب العام 

املاضي وفقا لبرامج التحميل.
أن صادراته��ا  النف��ط  وزارة  وكان��ت 
االجمالية من النفط اخلام )متضمنة 
ص��ادرات نفط كركوك( خالل ش��هر 
ش��باط املاضي بلغ��ت 3,269 مليون 
برميل يوميا في حني وصلت الصادرات 
في ش��هر كانون الثان��ي املاضي إلى 

3,320 مليون برميل يوميا.
وبحسب الوزارة، فأن إجمالي صادرات 
العراق خالل الش��هر املاضي، يشمل 
كل م��ا قام��ت به ش��ركة تس��ويق 
النفط »سومو« بتصديره من املوانئ 
اجلنوبي��ة الواقعة عل��ى اخلليج ومن 
مرف��أ جيه��ان الترك��ي عل��ى البحر 

املتوسط.
وأضاف البيان أن متوسط سعر البيع 
بل��غ 48,6 دوالرا للبرمي��ل في ش��هر 
كانون الثاني املاض��ي في حني وصل 
متوس��ط الس��عر إل��ى  49,3 دوالرا 

للبرميل في شباط املاضي. 
ويت��م تصدي��ر النف��ط للخ��ارج من 
احلق��ول الواقع��ة في اجلن��وب، وبلغ 
حق��ول  م��ن  الص��ادرات  متوس��ط 
كركوك إلى مرفأ جيهان التركي 29 
ألف برميل يوميا في الشهر املاضي.
ال��ى ذل��ك، ق��ال وزي��ر النف��ط جبار 
س��يراويك  جتم��ع  خ��الل  اللعيب��ي، 
الس��نوي للطاقة في والية هيوسنت 
بأميركا نهاي��ة االس��بوع، ان الوزارة 
تخط��ط ملعدل انت��اج يص��ل الى 5 
مالي��ني برميل يومياً، خ��الل النصف 

الثاني من عام 2017.
وبرغم الضرر الذي حلق بالعراق خالل 
الس��نني األخي��رة ج��راء حرب��ه ضد 
االره��اب م��ع هبوط أس��عار النفط، 
فإنه لم يفقد األمل بتحسني وضعه 

االقتصادي ليتجاوز أزمته املالية.
وتعبيراً عن تفاؤل��ه بالنصف الثاني 
من عام 2017 قال اللعيبي، أن »العراق 
س��يعمل على حتقيق تقدم بإرس��اء 
االس��تقرار ف��ي املنش��آت النفطية 
الشمالية، التي أحلق مسلحو داعش 
اضراراً بها، والتقدم بتطوير القطاع 

النفطي، وسيستمر باالستثمار في 
مجال البنى التحتية، بإضافة انابيب 
نف��ط جديدة واع��ادة اعمار املصافي 
في ش��مال البالد، وكذلك تش��جيع 
االنت��اج  قطاع��ي  ف��ي  االس��تثمار 

والتصدير النفطي«.
وأض��اف اللعيبي أن »هن��اك الكثير 
م��ن الف��رص الضخمة لالس��تثمار 
ف��ي العراق وخصوصاً االس��تثمارات 

االجنبية«.
وأكد وزي��ر النفط إنه، »برغم امتالك 
الع��راق اكثر م��ن 70 حق��الً نفطياً، 

ف��إن %30 منها فقط، قد مت تطويرها 
بشكل كامل أو جزئي من خالل دعوة 
الش��ركات العاملية لتقدمي عروضها 
في تطوير هذه احلقول«, مش��يراً الى 
أن الع��راق يجري مباحث��ات اآلن، مع 
ش��ركة اكس��ون موبيل االميركية، 
لتطوي��ر حقلني ضخمني ف��ي البالد 
اخلفي��ف  النف��ط  صن��ف  ينتج��ان 

وغنيني باملكثفات .
وأوض��ح اللعيب��ي، أن��ه م��ع احتواء 
العراق على احتياط��ي للغاز يتجاوز 
ال���100 ترليون قدم مكعب, فإنه قد 

يحقق اكتفاًء ذاتياً من الغاز السائل 
بنهاي��ة العام 2018 مع وضع خطط 
لتصدي��ر الغاز الس��ائل والغاز اجلاف 

وأنواع أخرى من الغاز.
ومضى الى القول، ان »خطتنا تكمن 
بتصدي��ر الغاز الى تركي��ا ومن تركيا 
ال��ى اوروب��ا أو عن طريق س��وريا الى 
البحر املتوس��ط أو ع��ن طريق األردن 
ال��ى البحر املتوس��ط أو عب��ر البحر 
األحمر الى املتوسط. العراق يستعد 
اآلن لدخ��ول عص��ر جديد م��ن انتاج 

الغاز وتصديره«.

»األوراق المالية«: انخفاض سوق األسهم بتداول لـ 40 شركة
بغداد ـ الصباح الجديد:

سجل مؤش��ر األس��عارISX 60 في 
جلسة انخفاضا بقيمة %1.03 بعدد 

أسهم جتاوز ال� 900 مليون سهم.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 

أحم��د عب��د الس��الم، في بي��ان له، 
ان »الس��وق ت��داول أس��هم بلغ��ت 
بقيم��ة  س��هم   957,301,304
730,855,605 دين��ار، في حيث أغلق 
مؤش��ر األس��عارISX 60  في جلسة 

االثنني على 710.74 نقطة منخفضا 
بنسبة %1.03 عن إغالقه في اجللسة 

السابقة البالغ 718.15 نقطة«.
وأضاف أن »الس��وق تداول أسهم 40 
شركة من أصل 97 شركة مدرجة في 

السوق في حني ال يزال عدد الشركات 
املتوقفة بقرار من هيئة األوراق املالية 
اإلفصاح  بتعليمات  التزامه��ا  لعدم 

املالي 14 شركة«.
وأكد عبد الس��الم أن »عدد األسهم 

غي��ر  املس��تثمرين  م��ن  املش��تراة 
العراقيني بلغ 25 ألف س��هم بقيمة 
بلغ��ت 9.500 أل��ف دينار م��ن خالل 
تنفيذ صفق��ة واحدة على أس��هم 
ش��ركة واح��دة، وبل��غ أيض��ا ع��دد 

األس��هم املباع��ة من املس��تثمرين 
غير العراقيني 66,841 مليون س��هم 
بقيمة بلغت 30,526 مليار دينار من 
خالل تنفيذ 22 صفقة على أس��هم 

شركتني.

إطالق استراتيجية الحد من الفقر توشيبا يعوض خسائر نيكي
منتصف 2017  طوكيو ـ رويترز:

تراجع��ت األس��هم الياباني��ة في 
ختام التعامالت أمس الثالثاء قبل 
زيادة متوقعة في أس��عار الفائدة 
األميركي��ة بينما تذبذبت أس��هم 
توشيبا بسبب تأخر إفصاح نتائج 
أعمالها ومخاوف مرتبطة بخطة 

إعادة هيكلتها.
القياس��ي  نيك��ي  مؤش��ر  ون��زل 
ألسهم الشركات اليابانية الكبرى 
0.1 باملئ��ة ليغلق عن��د 19609.50 

نقطة.
وهبط سهم توشيبا 8.3 باملئة في 
التعامالت الصباحية بعدما قالت 
الش��ركة إنها طلب��ت من اجلهات 
التنظيمي��ة متدي��د مهل��ة إصدار 
تقري��ر نتائجها للرب��ع الثالث ملدة 

شهر بعد أن تنتهي أمس.
لك��ن الس��هم غي��ر مس��اره في 
وقت الح��ق بعدما قالت توش��يبا 
إن الش��ركة حصلت على التمديد 
وس��تعجل بالبت ف��ي بيع حصة 

الطاق��ة  أنش��طة  ف��ي  أغلبي��ة 
النووي��ة التابع��ة لها ف��ي اخلارج. 

وأغلق السهم مرتفعا 0.5 باملئة.
وكان س��هم توش��يبا ه��و األكثر 

تداوال من حيث حجم التعامالت.
وانخفض مؤش��ر توبكس األوسع 
نطاق��ا 0.2 باملئ��ة إل��ى 1574.90 
نقط��ة كم��ا ن��زل مؤش��ر جي��ه.

بي.إكس-نيك��ي 400 بنس��بة 0.2 
باملئة لينهي أمس عند 14096.33 

نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت االمانة العامة جمللس الوزراء، 
أمس الثالثاء، عن اطالق ستراتيجية 
احلد من الفقر قب��ل منتصف العام 
احلال��ي، مش��يرة الى ان األنش��طة 
ه��ي  الس��تراتيجية  ف��ي  الهام��ة 
معاجلة الس��كن العشوائي، اضافة 

الى اصالح البطاقة التموينية. 
وق��ال االم��ني العام لالمان��ة مهدي 

ان  صحاف��ي،  بي��ان  ف��ي  الع��الق 
»ستراتيجية احلد من الفقر ستطلق 
قبل منتصف العام احلالي«، مبينا ان 
االعتبار  بنظر  »الستراتيجية اخذت 
مشاركة املانحني الدوليني، ال سيما 
وأنه��ا تؤك��د عل��ى مب��دأ التمكني 

وليس االحسان بدفع املال«.
واضاف العالق ان »احلكومة ش��رعت 
بالعمل على انشاء الصندوق اإلمنائي 

للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، 
يتمت��ع بانتش��ار جغراف��ي، وعملت 
عل��ى اإلط��ار التش��ريعي القانوني 

واالهداف والوسائل والتمويل.
وأشار الى ان »األنشطة الهامة في 
االس��تراتيجية هي معاجلة السكن 
العش��وائي، التي ش��كلت %10 من 
س��كان الع��راق، اضافة ال��ى اصالح 

البطاقة التموينية«.

اللعيبي: العراق يمتلك أكثر من 70 حقاًل نفطيًا

»النفط« تعتزم زيادة صادرات البصرة إلى 3.171 مليون برميل يوميًا

بحسب الوزارة، فأن 
إجمالي صادرات العراق 
خالل الشهر الماضي، 
يشمل كل ما قامت به 
شركة تسويق النفط 
»سومو« بتصديره 
من الموانئ الجنوبية 
الواقعة على الخليج ومن 
مرفأ جيهان التركي 
على البحر المتوسط

إحدى املنشآت النفطية في كركوك

لندن ـ رويترز: 
انضم عمال الس��كك احلديد في شمال بريطانيا 
إل��ى زمالئه��م ف��ي لندن ف��ي إضراب نّف��ذوه في 
األول م��ن أمس، مع تصاعد خ��الف حول معدالت 
التوظي��ف في خطوط القطارات، ما تس��بب في 
تعطي��ل اخلدمة في بع��ض أكبر م��دن اململكة. 
وأض��رب عمال خط »س��اذرن ريل« للي��وم الثالثني 
خالل س��نة، وهو خط ينقل ركاب��اً كثراً في لندن. 

ويتمثل اخلالف بني احتاد عمال النقل
مع الشركة املش��غلة »جوفيا تيمزلينك ريلواي« 
التي متلكها مجموعة »غو - أهيد«، حول َمن يجب 
أن يفت��ح أبواب القطارات في احملطات. وش��هدت 
خدم��ات خ��ط »س��اذرن ري��ل« ألش��هر تعطي��ل 
الرحالت، ما أصاب اخلدمات بالش��لل في خطوط 

مزدحمة تربط لندن بجنوب شرق انكلترا.
ول��م يوضح املس��ؤولون ع��ن اخلط تأثي��ر إضراب 
األمس على اخلدمة، لك��ن لفتوا إلى أن »إضرابات 

سابقة لم متنع تشغيل معظم خدماتهم«.

القاهرة ـ رويترز:
قال عم��رو غالب رئي��س اللجن��ة االقتصادية في 
مجل��س النواب املص��ري أمس الثالث��اء إن اجمللس 
يس��عى لالنته��اء من تش��ريع قانون االس��تثمار 
اجلديد خالل »أسابيع« بعد تقسيمه إلى قانونني 
أحدهما خاص باملس��تثمر واآلخر بحوكمة هيئة 

االستثمار.
وأض��اف غالب أن »قانون االس��تثمار اجلديد املقدم 
جمللس النواب من احلكومة يتألف من 114 مادة وأن 
اللجنة االقتصادية وجدت أن يتم تقس��يم قانون 
االس��تثمار إلى قانونني أحدهما خاص باملستثمر 
واآلخر خاص بحوكمة هيئة االستثمار واحلكومة 

وافقت على رأينا«.
وأجرت مصر ف��ي آذار 2015 تعدي��الت على قانون 
االس��تثمار قبيل مؤمتر اقتص��ادي عاملي عقد في 
ش��رم الش��يخ في محاولة إلعادة االس��تثمارات 
األجنبي��ة املباش��رة التي تراجعت بع��د انتفاضة 

كانون الثاني 2011.
ويش��كو رج��ال األعمال في مصر م��ن بطء وتيرة 

اإلصالحات التي وعدت بها احلكومة.
وي��رى االقتصادي��ون أن ص��دور قانون االس��تثمار 
اجلدي��د س��يكون خط��وة ضرورية للقض��اء على 
البيروقراطية وتس��هيل احلصول عل��ى تراخيص 
املش��روعات وتوفي��ر مناخ ج��اذب لالس��تثمارات 

األجنبية.

لندن ـ رويترز:
نزلت األس��هم األوروبي��ة في التعام��الت املبكرة 
أمس الثالثاء بفعل حالة عدم اليقني التي تسبق 
انتخابات هولندا وقرار بش��أن أس��عار الفائدة في 

الواليات املتحدة خالل األسبوع.
وبع��د حتقي��ق مكاس��ب على م��دى أربع��ة أيام 
متتالية انخفض املؤش��ر ستوكس 600 لألسهم 
األوروبية 0.2 في املئة متأثرا بتراجع أسهم البنوك 

وشركات املوارد األساسية.
وكان��ت األرب��اح احمل��رك الرئيس لألس��هم وهبط 
سهم شركة سيمريز األملانية للعطور والنكهات 

2.1 في املئة بعد أن أعلنت نتائح مخيبة لآلمال.
وس��جل س��هم آر.دبليو.إي للمرافق األملانية أكبر 
مكاسب على مؤشر ستوكس إذ قفز نحو سبعة 
في املئة بعد أن أعلنت الش��ركة أنها قد تخفض 
حصته��ا ف��ي اينوج��ي وهي وح��دة الش��بكات 
والطاقة املتجددة إلى 51 في املئة. ولم تعلق على 
تقرير بأن ش��ركة اجني الفرنس��ية تدرس التقدم 

بعرض للشركة.

عمال النقل في بريطانيا 
يوسعون إضرابهم

مصر تسعى لتشريع 
قانون استثمار جديد

تراجع األسهم األوروبية

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أصدرت الص��ني مجموعة من البيانات 
اإليجابية أمس الثالثاء تدلل على بداية 
قوي��ة لالقتصاد في عام 2017 مدعوما 
بإقراض مصرفي ق��وي وإنفاق حكومي 
على البنية التحتية وانتعاشة حيوية 

لالستثمار اخلاص.
أنب��اء س��ارة  الق��وي  النم��و  ويحم��ل 
لواضع��ي السياس��ات ف��ي الصني مع 
اهتمامه��م الحت��واء مخاط��ر  حت��ول 
التراك��م احل��اد للدي��ون قب��ل تغييرات 
مهم��ة للقي��ادات في وق��ت الحق من 

العام احلالي.
غير أن االقتصاديني ال يعرفون إلى متى 
ميكن احلفاظ على هذه الوتيرة مع تبني 
البنك املركزي موقفا أكثر تش��ددا جتاه 
االئتمان وتوقع املصدرين تنامي احلماية 

التجارية األميركية.
األصول  ف��ي  االس��تثمارات  وس��جلت 
الثابت��ة مع��دل من��و أعلى م��ن املتوقع 
ف��ي أول ش��هرين من العام م��ع ارتفاع 
االس��تثمارات اخلاصة ألكث��ر من مثلي 
مس��تواها ف��ي 2016 كم��ا زاد إنت��اج 
املصانع بفضل منو الطلب علي الصلب 
املستخدم في إنش��اء الطرق واجلسور 

واملنازل اجلديدة.

وعزز ذلك بيانات األس��بوع املاضي التي 
أشارت إلى واردات قوية السيما السلع 
األولية مثل احلديد اخلام وزيادة حادة في 
أسعار املنتجني تعزز األرباح الصناعية.

وقال تش��و ه��او اخلبي��ر االقتصادي في 
كومرت��س بنك ف��ي س��نغافورة »يبدو 
أن احملرك األساس��ي لبيان��ات اليوم هو 
اإلنفاق عل��ى البني��ة التحتية وتعافي 

القطاع العقاري.«
وأش��ار محللون إل��ى التعاف��ي القوي 
غير املتوقع لالس��تثمار بوصفه عالمة 
مش��جعة ج��دا على آف��اق االقتصادي 

الصيني.
وتس��ارع من��و االس��تثمار ف��ي األصول 
الثابت��ة إل��ى 8.9 ف��ي املئة ف��ي كانون 
الثاني وشباط مقارنة مع نفس الفترة 
م��ن العام املاضي ويرج��ع ذلك في جزء 
كبي��ر منه إلى النش��اط الق��وي لبناء 

العقارات والبنية التحتية.
ينم��و  أن  توقع��وا  اقتصادي��ون  وكان 
االستثمار بنسبة 8.2 في املئة ارتفاعا 

من 8.1 في عام 2016 بالكامل.
وتس��ارع منو االس��تثمار اخلاص إلي 6.7 
في املئة مبا يزيد على مثلي وتيرة العام 
املاضي وهو ما يش��ير إلي أن الشركات 
اخلاص��ة أضح��ت أكث��ر تف��اؤال بآف��اق 

األعمال.
وع��زا ش��نغ الي ي��ون املتحدث باس��م 

ف��ي  التعاف��ي  اإلحص��اءات  مكت��ب 
معظمه إلى حتس��ن تنفيذ مشروعات 
الش��راكة بني القطاعني العام واخلاص 
الت��ي تس��عى فيه��ا احلكوم��ة جلذب 
املزيد من رأس املال اخلاص إلى قطاعات 

تهيمن عليها الدولة عادة.
وزاد اإلنت��اج الصناع��ي 6.3 ف��ي املئ��ة 
متجاوزا التوقع��ات بقليل وهي أفضل 

وتيرة منو في نحو عام.
وجتمع الصني ب��ني البيانات االقتصادية 
لش��هري كانون الثاني وش��باط سعيا 
املوس��مية  التش��وهات  لتقلي��ص 
الناجم��ة ع��ن توقيت عطلة الس��نة 
القمرية الطويل��ة التي بدأت في أواخر 
يناي��ر كانون الثاني ه��ذا العام. وجاءت 
العطل��ة الع��ام املاض��ي ف��ي ش��هر 

شباط.
النش��اط  بيان��ات  تدل��ل  ح��ني  وف��ي 
االقتص��ادي على منو قوي بش��كل عام 
يش��ير احمللل��ون إلي س��ببني محتملني 

للقلق.
فقد ج��اءت بيان��ات القط��اع العقاري 
متباينة ويشير البعض إلى أن القطاع 
ق��د تظه��ر عليه ب��وادر النم��و احملموم 
من جديد رغ��م القيود الت��ي فرضتها 
احلكوم��ة من��ذ تش��رين األول لكب��ح 

الزيادة احلادة في أسعار املنازل.
وارتفعت مبيعات العقارات في الصني 

من حيث املساحة 25.1 في املئة في أول 
ش��هرين مقارنة بها قبل عام متجاوزة 
املعدل السنوي للعام املاضي الذي كان 
األسرع في سبع سنوات. كما سجلت 
زيادة ملحوظة في أول شهرين مقارنة 

مع كانون األول.
وتراج��ع مع��دل من��و االس��تثمار ف��ي 
العق��ارات ولكن قليال ليص��ل إلى 8.9 
ف��ي املئة من 11.1 ف��ي املئة في كانون 
األول وفقا حلس��ابات رويترز. وكان النمو 

قد بلغ 6.9 في املئة في 2016.
وق��د ت��ؤدي موج��ة صعود جدي��دة في 
القط��اع للمزي��د م��ن إج��راءات كبح 
األس��عار ما قد يوثر علي النمو بشكل 

عام.
كم��ا جاءت بيان��ات مبيع��ات التجزئة 

مخيبة لآلمال.
ومن��ت املبيع��ات 9.5 ف��ي املئ��ة في أول 
ش��هرين من العام وه��ي أبطأ وتيرة منو 
في نحو عامني وتقل عن مستواها في 

كانون األول حني بلغت 10.9 في املئة.
وق��ال ش��نغ من مكت��ب اإلحص��اءات 
للصحفيني »ال مشكلة في االستهالك 
ف��ي الصني« مؤك��دا أن تراج��ع معدل 
النمو يع��ود بصفة أساس��ية لتباطؤ 
ألغ��ت  أن  بع��د  الس��يارات  مبيع��ات 
للس��يارات  إعفاءات ضريبية  احلكومة 

الصغيرة.

تعافي االستثمارات.. وانتعاش االستثمار الخاص

بداية قوية القتصاد الصين في 2017
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ليس هنالك جديداً أو حصول حدث هام 
يثير التساؤل في واقع فشل السياسات 
االقتصادي��ة واملالي��ة والنقدية الكلية 
برغ��م إنف��اق امل��وارد املالي��ة العام��ة 
والعم��ات األجنبية الوفي��رة في زيادة 
واس��تدامة النم��و وتش��غيل الق��وى 
العاملة، والتحرر م��ن االعتماد الكبير 
يج��ري  والت��ي  الريع-النفط��ي،  عل��ى 
تطبيقها من قبل الس��لطات احلاكمة 
قب��ل وبعد االحت��ال. فالدلي��ل واضح 
في اس��تمرار األزمة االقتصادية وتراجع 
مؤشرات التنمية املتمثلة في انخفاض 
النمو، وزيادة البطالة، وارتفاع األسعار، 
العام��ة،  واملناف��ع  اخلدم��ات  وتده��ور 
والتعث��ر ف��ي إعم��ار وتطوي��ر البني��ة 
واالجتماعية  االقتصادي��ة  األساس��ية 
والبيئي��ة، وذلك حت��ت تأثي��ر التقلبات 
احلادة في اإلي��رادات النفطية منذ فترة 
احلرب مع إيران في عقد الثمانينات، ثم 
فترة احلصار االقتصادي الدولي الكارثة 
-2003( )1990-2003(، وفت��رة االحتال 
2011(، ثم اإلنخفاض الكبير والس��ريع 
في أسعار النفط العاملية )-2014 حتى 
اآلن(. على أن ما يثير التساؤل هو جتاهل 
التغيير  الس��لطة احلاكم��ة لض��رورة 
العاجل في هذه السياس��ات املهتدية 
»الليبرالي��ة  السياس��ة  بفرضي��ات 
اجلديدة« واالس��تمرار ف��ي ترويج الرأي 
القائل ب��أن احلل��ول االقتصادية تكمن 
فقط في الوثوق بكفاءة آليات الس��وق 
وتش��جيع اس��تثمارات القطاع اخلاص 
الوطن��ي وج��ذب االس��تثمار األجنبي 
املباش��ر مع اإلس��تمرار بزي��ادة اإلنفاق 
الع��ام. وفي هذا اإلط��ار، ولزيادة إيرادات 
املدعم��ة  اآلراء  ه��ذه  تب��رر  الدول��ة، 
بالكتابات االقتصادية الدعوة للتخلص 
من مش��اريع القط��اع العام اخلاس��رة 
جتارياً ألعبائها املالي��ة، وتأكيد األولوية 
املطلقة لزيادة اإليرادات النفطية مبنح 
السياسة النفطية )االستثمار واإلنتاج 
والتصدير( قوة التغيير في السياسات 
االقتصادية، وليس العكس كما يجب، 
وافت��راض إيجابية السياس��ة النقدية 
التص��رف  طريق��ة  ف��ي  »املس��تقلة« 
باإلي��رادات »الدوالري��ة« للريع-النفطي 
وتأمني اس��تقرار سعر الصرف اخلارجي 
التضخم،  عل��ى  والس��يطرة  للدين��ار 
بينما ليس واضح��اً عاقة التكامل أم 
التنس��يق بني أدوات وأهداف السياسة 

النقدية والسياسة املالية. 
وم��ع تقدير اآلراء االقتصادية الليبرالية 
املهني��ة، وإدراك امليل القوي للس��لطة 
احلاكم��ة وللسياس��يني نح��و احلل��ول 
املالي��ة الس��هلة، مب��ا فيه��ا اللج��وء 

للقروض األجنبية، حتت تأثير الضغوط 
األمنية والسياسية واملعيشية، إال أننا 
نعتق��د ب��أن املعاجلة اجلذرية ملش��اكل 
الباد االقتصادية املزمنة واملقيدة منذ 
نح��و أربعة عق��ود من الزمن بش��راك 
يش��ارك  ال��ذي  الريع-النفط��ي  ف��خ 
األزمة السياس��ية واإلره��اب والتهديد 
األمني ف��ي عرقلة بن��اء الدولة املدنية 
الدميقراطي��ة ودول��ة احلري��ات ورعاي��ة 
حقوق اإلنسان، يتم مبعرفة ديناميكية 
ممكن��اً  ليك��ون  الرئيس��ية  عوامله��ا 
تق��دمي البديل للسياس��ات واإلجراءات 
واملتعثرة  املبعثرة  واملالي��ة  االقتصادية 
اجل��اري تطبيقه��ا. وف��ي ه��ذا اجمل��ال، 
وبدون البح��ث في التفاصي��ل الفنية 
واملؤسس��ية والعملية، نعتقد بأهمية 
لتصويب  التالية  الرئيسية  املنطلقات 
أولوي��ات اجلدل واحلوار حول املس��تقبل 

االقتصادي في الباد: 
أوالً: ال يجوز اخت��زال األزمة االقتصادية 
املزمنة فقط باحلاجة املؤقتة أو الدائمة 
لإليرادات املالية العامة لتغطية العجز 
في امليزانية الس��نوية والتي تدفع نحو 
نقل ملكية املش��اريع العامة، وخاصة 
الصناعية منه��ا، للقطاع اخلاص بدون 
توفر شروط تأهيل هذه املشاريع والتأكد 
من قدرتها )إدارتها( على زيادة وحتس��ني 
اإلنتاج في ظروف الس��وق التنافسية، 
واللجور لإلقتراض من اخل��ارج. فاألزمة 
ه��ي م��ن مظاه��ر ش��راك ف��خ الريع-

النفطي الذي أوجدته فشل سياسات 
احلكوم��ات، قبل وبع��د االحتال، والذي 
تنتش��ر مخاطره ألوس��ع م��ن خطورة 
االعتماد الكبير على اإليرادات النفطية 
في متويل اإلنف��اق العام املتزايد وبوعود 
لم تتحقق عن زي��ادة النمو والتوظيف 
والتوس��ع في اخلدمات العامة. فشراك 
الريع-النفطي تش��مل أيض��اً تقييد أو 
حتى ابتزاز اإلرادة السياس��ية الوطنية 
للدول��ة نتيجة للتغيرات السياس��ية 
واألحداث االقتصادية اخلارجية الطارئة 
وللتقدم التكنولوجي املس��تمر إليجاد 
مصادر جديدة للطاقة في العالم. كما 
يعرق��ل فخ الريع-النفطي املمارس��ات 
الس��لطة  بتمك��ني  الدميقراطي��ة 
احلاكم��ة لاس��تغناء ع��ن مش��اركة 
السياس��ية،  واألح��زاب  املواطن��ني، 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدني، ف��ي حتديد 
طريقة ومجاالت التصرف شبه املطلق 
بالسياس��ة النفطية بغض النظر عن 
)الغائبة(  االقتصادي��ة  االس��تراتيجية 
الهادفة إليجاد مص��ادر جديدة لإلنتاج 
وللدخل. كذلك، تؤدي شراك فخ الريع-

النفط��ي إلى تكريس عج��ز احلكومات 
عن محاربة الفس��اد الذي من أس��بابه 
الرئيس��ية فقدان املعايي��ر االقتصادية 
املؤسسية وغياب املشاركة والشفافية 

في التصرف »بنعمة« هذا الريع الوفير، 
الس��يما ف��ي مج��ال اختيار املش��اريع 

العامة ومنح مقاوالت تنفيذها. 
ثاني��اً: ض��رورة احلف��اظ عل��ى امللكي��ة 
العامة للثروة النفطية وتأكيد مركزية 
تصرف الدول��ة بالريع-النفطي. فليس 
والسياس��ي  االقتص��ادي  املنط��ق  من 
واالجتماع��ي توزيع ريع الثروة النفطية 
مباش��رة بنسب أو مقادير محددة على 
الس��لطات احمللية الت��ي ال تتوفر فيها 
ش��رط متثيل جميع املواطنني أصحاب 
ملكية هذه الثروة، كما في حالة إقليم 
كردستان، أو ممارسة التزلف السياسي 
الش��عبوي، كم��ا ف��ي مقت��رح توزي��ع 
مقادير »عينية« من اإليرادات النفطية 

بني املواطنني. 

ثالثاً: يؤكد التحليل االقتصادي، النظري 
والعملي، ومؤشرات البيئة السياسية 
واالجتماعية احمليط��ة باالقتصاد، على 
أن معاجلة األزم��ات االقتصادية واملالية 
الراهنة، وهي من مس��ؤولية السلطة 
احلاكمة واألحزاب السياسية املهيمنة، 
تب��دأ ف��ي حتدي��د جذوره��ا الرئيس��ية 
م��ع  التفاع��ل  ديناميكي��ة  ومعرف��ة 
السياس��ات االقتصادية للدولة، وليس 
مفيداً اخلوض ف��ي تفاصيل مظاهرها 
اجلزئي��ة، عل��ى أهميتها ف��ي التعامل 
مع مصال��ح املواطنني، كم��ا يبدو في 
املناقش��ات التفصيلي��ة ع��ن العج��ز 
ف��ي املالية العامة واإلج��راءات اخلاصة 
بامليزانية السنوية ومنط توزيع اإليرادات 
فيها، وفي مناقشة قضايا حتسني قدرة 

املص��ارف على متويل االس��تثمار، أو في 
كيفية حتفيز االستثمار في القطاعات 
والف��روع االقتصادي��ة اخملتلف��ة. األهم 
ف��ي األولوية، بحث أس��باب العجز في 
زيادة النمو وتش��غيل الق��وى العاملة، 
والقصور في توس��يع اخلدمات واملرافق 
العام��ة الت��ي تكم��ن ف��ي اإلعتم��اد 
الكبير على قطاع اس��تخراج وتصدير 
النف��ط اخلام واس��تغال م��ا يوفره من 
الري��ع في متوي��ل اإلنفاق الع��ام املتزايد 
الذي يس��هم من��ط توزيعه كثي��راً في 
توجيه مجاالت االس��تثمار اخلاص نحو 
املقاوالت احلكومية والتشييد والتجارة 
والعقارات واملشاريع اخلدمية الصغيرة، 
وهي م��ن الفعالي��ات التي ال تس��هم 
كثيراً في اإلصاح االقتصادي الهيكلي 

املس��تهدف ألن منتجاتها غي��ر قابلة 
للتصدير. 

رابع��اً: يب��دأ احلل املطل��وب للتحرر من 
ش��راك فخ الريع-النفطي في صياغة 
مؤسسية واضحة »للنموذج االقتصادي 
بالض��رورة  يش��مل  ال��ذي  اجلدي��د« 
اإلتفاق اجملتمعي عل��ى »الرؤيا الوطنية 
وللمجتم��ع«  للدول��ة  املس��تقبلية 
العراقي��ة.  جذوره��ا  م��ن  املس��تمدة 
وفي إط��ار هذه الرؤيا، ومبمارس��ة فنون 
التخطي��ط احلديث��ة، تتح��دد األهداف 
االستراتيجية االقتصادية، وأهمها زيادة 
واس��تدامة النم��و والتش��غيل بتنويع 
مص��ادر اإلنتاج والدخ��ل الوطني. ويتم 
في ضوء هذه األه��داف حتديد تفاصيل 
البديل االقتص��ادي وآلياته التي تتثمل 
في اختيار السياسات االقتصادية التي 
تس��تند، برأينا، إلى قي��ام الدولة بالدور 
الرئيس��ي، وباملش��اركة م��ع القط��اع 
اخل��اص عندما يكون ممكن��اً، في إحداث 
التغيي��ر املطلوب في »هيكل االقتصاد 
الوطني« من خال متويل االس��تثمارات 
الصناع��ات  مش��اريع  ف��ي  العام��ة 
كب��رى(  )ش��ركات  االس��تراتيجية 
املتقدمة  للتكنولوجي��ا  املس��تخدمة 
منتجاته��ا  تصدي��ر  عل��ى  والق��ادرة 
ف��ي األس��واق اخلارجي��ة، م��ع ضم��ان 
استقالية إدارتها التي يجب أن تعمل 
ف��ي بيئة تنافس��ية مبا يناس��ب آليات 
الس��وق. وهنا، ي��ؤدي »مجلس التنمية 
واإلعم��ار« ال��ذي نقترح��ه دوره في أداء 
مهام اختيار ومتويل املشاريع الصناعية 
االس��تراتيجية العام��ة الت��ي ال ميكن 
موضوعياً آلليات وقوى الس��وق املبادرة 
ف��ي إجنازها حي��ث تهتدي اس��تثمارات 
القط��اع اخلاص الوطني أو االس��تثمار 
األجنبي املباش��ر مبعايير معدالت الربح 
العالي��ة والس��ريعة وجتن��ب مخاط��ر 
االس��تثمار ف��ي الظ��روف االقتصادية 
والسياسية واألمنية غير املستقرة.      

خامس��اً: من الضروري واملفيد جداً في 
تركي��ز اإلهتم��ام بدور الدول��ة في إدارة 
ومتوي��ل البديل االقتص��ادي للتحرر من 
فخ الريع-النفطي، التنويه باملؤش��رات 
االقتصادية والسياس��ية الهامة التي 
يش��هدها العال��م في الوق��ت احلاضر 
والتي تؤكد على أن قدسية السياسات 
االقتصادية »الليبرالية اجلديدة«، ومنها 
سياس��ات صندوق النق��د الدولي، لم 
تع��د حتضى بالقب��ول املطلق حتى في 
قلعة النظ��ام االقتصادي الرأس��مالي 
»للحمائي��ة«  ش��روط  توف��ر  دون 
تناس��ب  والتجاري��ة  االقتصادي��ة 
والبيئة  الوطني��ة  ظروف االقتص��ادات 
الس��ائدة.  واالجتماعي��ة  السياس��ية 
فهذه التط��ورات تؤكد من جديد الرأي 
الذي يدعو ملناقشة ضرورة التغيير في 

السياس��ات االقتصادية احلالية والبدء 
بصياغة »النم��وذج االقتصادي اجلديد« 
مؤسس��ياً وم��ن واق��ع وجترب��ة العراق 
العملية بدي��اً عن التنظي��ر وتكييف 
أو االس��تعانة  االقتصادية،  النظري��ات 
البل��دان  بتج��ارب  املش��روطة  غي��ر 
األجنبية ونصائح املنظمات الدولية، أو 
التفاؤل بأهمي��ة عقد مؤمترات الترويج 
لاس��تثمار في اخلارج، أو االستمرار في 
املمارس��ات البراغماتي��ة والتجريبي��ة 
املتعثرة للسياس��ات واإلجراءات املالية 
والنقدي��ة اجل��اري تطبيقه��ا منذ عام 
2003 والتي ستؤدي إلى اإلنزالق عميقاً 

في فخ الريع-النفطي. 
سادس��اً: نعلم في النظرية ومن جتارب 
التطبي��ق، أن كف��اءة آلية الس��وق في 
تعبئة وتوزي��ع املوارد ه��ي األفضل في 
حتقي��ق الزيادة ف��ي النم��و االقتصادي 
والتش��غيل باملقارن��ة م��ع التخطيط 
املرك��زي الش��مولي للم��وارد. ونعل��م 
ق��ادرة  غي��ر  الس��وق  آلي��ة  أن  أيض��اً، 
عل��ى توزيع مناف��ع النم��و بعدالة بني 
املواطنني. ه��ذا في مقاب��ل دور الدولة 
االقتصادي واإلمنائي الذي يفترض وجود 
الس��لطة احلاكم��ة الق��ادرة من خال 
سياس��اتها الصحيح��ة لي��س فقط 
على ضم��ان العدالة ف��ي توزيع منافع 
النم��و وتقلي��ص التف��اوت ب��ني دخول 
املواطنني، بل وأيضاً، اإلس��راع بالتنمية 
التعليمي��ة  اخلدم��ات  مج��االت  ف��ي 
والصحي��ة والرعاي��ة االجتماعية، وفي 
تطوي��ر البنية األساس��ية االقتصادية 
النق��ل  ووس��ائل  كالط��رق  والبيئي��ة 
العامة والس��دود لتنمية املوارد املائية 
ومواكب��ة التق��دم التكنولوج��ي ف��ي 
وس��ائل االتص��االت ونق��ل املعلومات. 
في حالة الع��راق، حيث امللكية العامة 
للث��روة النفطي��ة ال ميك��ن جتاه��ل دور 
الدولة الكبير ف��ي االقتصاد طاملا بقي 
الريع-النفط��ي ميول اإلنفاق العام الذي 
يهيم��ن عل��ى النش��اط االقتص��ادي. 
ولذلك، ليس من املنطق قبول فرضيات 
السياس��ة االقتصادي��ة ع��ن دور قوى 
وآليات السوق في تغيير أمناط النمو في 
القطاعات االقتصادية لتقليل االعتماد 
عل��ى قط��اع النف��ط اخل��ام. وبعب��ارة 
موج��زة، إذا ل��م يتحق��ق ه��دف تنويع 
مص��ادر اإلنتاج والدخ��ل بتغيير هيكل 
االقتصاد الوطني للتحرر من فخ الريع-

النفطي من خال االستثمارات العامة 
في املش��اريع الصناعية االستراتيجية 
الكب��رى للتأثير املطلوب في مس��ارات 
النم��و القطاعي��ة، فإن العم��ل بهدى 
السياس��ات االقتصادي��ة »الليبرالي��ة 
اجلديدة« أو ما مياثله��ا لن يكون مفيداً 
في تفعيل قوى وآليات السوق لتحقيق 
هذا الهدف بسرعة وكفاءة اقتصادية.   

لكي ال ينزلق االقتصاد عميقًا في فخ الريع- النفطي 

برلين ـ جاسم محمد:

شهدت باريس اجتماعاً لقادة اكبر دول االحتاد 
االوروبي : املانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا في 
باريس ي��وم 7 مارس 2017 ف��ي باريس، وتأتي 
ه��ذه القم��ة قبل يوم��ني فقط م��ن انعقاد 
قم��ة اوروبية لرؤس��اء دول االحتاد االوروبي في 
بروكس��ل. هذه القمة تتعل��ق بالدول االربع، 
بع��د ان ادركت حجم االنقس��ام داخل االحتاد 
وتخلي عدد كبير من دول االحتاد عن التزاماتها 
امام بروكس��ل خاصة مايتعل��ق في قضية 
الاجئني وكذلك سياسات مكافحة اإلرهاب.  
وظهر االنقسام واضحاً الى حد مطالبة وزير 
خارجي��ة لوكس��مبورغ جان أس��يلبورن يوم 
13  س��بتمبر2016 باس��تبعاد اجملر من االحتاد 
األوروبي، وذلك على خلفية سياسات الهجرة 
التي تنتهجها الباد وذلك قبل أس��ابيع من 
إجرائها اس��تفتاء مثيراً للجدل بش��أن وضع 
نظ��ام حصص لاجئني، يذكر أن اجملر انضمت 

إلى عضوية االحتاد عام 2004.

انقسامات داخل االحتاد
االنقس��امات داخ��ل االحتاد اصبح��ت كبيرة، 
وه��ذا ما دف��ع رئي��س املفوضي��ة، يونكر الى 
تق��دمي مقترحات��ه اخلمس، حول مس��تقبل 
االحتاد االوروب��ي والتي تتركز على قبول فكرة 
التخل��ي عن س��ير دول االحت��اد االوروبي احتاد 
بس��رعة واحدة، فم��ا تريده دول غ��رب اوروبا 
ب��ات مرفوضاً من دول ش��رق اوروبا. وكش��ف 
رئي��س املفوضية االوروبية ج��ان كلود يونكر 
ي��وم 7 م��ارس2017 ع��ن رؤيت��ه الوروب��ا بعد 
»البريكست«، والتي تتركز على  خيار احلفاظ 
على وحدة االحتاد االوروب��ي الذي بدأت تظهر 
عليه ش��روخ نتيجة االزمات املتكررة. وعرض 
يونكر ام��ام النواب االوروبي��ني اجملتمعني في 
بروكس��ل “كتاب��ه االبيض” حول مس��تقبل 
االحتاد االوروبي والذي اعلن��ه منذ زمن. وهذه 
الوثيق��ة التي تأت��ي ف��ي 12 صفحة تعرض 
س��يناريوهات عدة لتحريك املشروع االوروبي 
ال��ذي اهتز جراء خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
االوروب��ي وتعاق��ب االزمات منه��ا اقتصادية 
واخرى تتعل��ق بالهجرة، تأتي مب��ادرة يونكر، 
متهيداً لتحضير قمة مقررة في 25 مارس في 
روما مبناسبة الذكرى الس��تني ملعاهدة روما 

التي وضعت اسس البناء االوروبي.

انقسام في املوقف حول روسيا
كشف تقرير صادر عن اإلدارة العامة لشؤون 

السياس��ة اخلارجية في البرملان األوروبي يوم  
06 ش��باط/ فبراير 2017، أن سياس��ة االحتاد 
األوروبي املوحدة جتاه روسيا ال ميكن أن تصمد 
الحق��ا. وم��ن ب��ني األس��باب التي ق��د حتدث 
االنقس��ام في املوقف األوروبي هو االنتخابات 
املقبلة في أملانيا وفرنس��ا. وق��ال التقرير: قد 
يهمل الرئيس األميركي ترامب موضوع األمن 
األوروبي ويعقد صفقة مع روس��يا، ويتجاهل 
الس��وفيتية  واجلمهوري��ات  األوروبي��ني  رأي 
الس��ابقة الت��ي حت��اول التحرر م��ن أحضان 
موس��كو. ومايزيد االمر تعقيدا، هو احتمال 
أن تص��ل إلى الس��لطة ف��ي فرنس��ا، أملانيا 
بعد االنتخابات، قوى سياس��ية ذات مواقف 
أكثر ليونة جتاه روس��يا. كل ذلك قد يتسبب 
بانهيار املوق��ف املوحد الهش الذي تكون في 

االحتاد األوروبي جتاه روس��يا وه��و ما قد تعده 
األخي��رة مبنزلة دليل غير مباش��ر على جناعة 

سياسة التخويف التي تنتهجها. 
وف��ي تصريح  »تي��د مالوك« املرش��ح لتولي 
منصب السفير األمريكي في االحتاد األوروبي، 
األوروب��ي  االحت��اد  بتف��كك  توقعات��ه  ح��ول 
وخ��روج دول أخرى منه ووص��ف مالوك اليورو 
»بالتجربة الفاش��لة«. وف��ي اجتماع ميونخ 
لامن،  خال ش��هر شباط/ فبراير 2017 حذر 
سياس��يون اوروبي��ون الوالي��ات املتحدة من 
أي خطاب قد يهدد متاس��ك االحت��اد األوروبي 
وحلف ش��مال األطلسي، مش��ددين على أن 

اللحمة األوروبية.
املشكات التي يواجهها االحتاد االوروبي

� غياب الهيكلي��ة:  انتقد كلود يونكر رئيس 

املفوضي��ة االوروبي��ة ف��ي خطاب��ه ي��وم 14 
سبتمبر 2016 بعض دول االحتاد األوروبي التي 
غالبا ما تعطي األولوي��ة ملصاحلها الوطنية 
وقال »إن اجملاالت التي نتعاون ونتضامن فيها 
قليلة«. وجاء خطاب »يونكر« الس��نوي حول 
حال��ة االحتاد »ليس لدينا هيكلية دائمة ومن 
دون ه��ذا األمر نحن غير قادري��ن على العمل 

بفاعلية
� الهج��رة:  ميث��ل  تدف��ق املهاجرين واالجئني 
خاصة عبرالسواحل الليبية تهديداً الى دول 
اوروبا ، السواحل الليبية كانت وماتزال نقطة 
انط��اق ال��ى موج��ات الاجئ��ني واملهاجرين 
حتديداً من افريقيا الى امن دول االحتاد االوروبي، 
في اعقاب غلق مسالك الهجرة ابرزها طريق 

دول البلقان.

� االم��ن : مازالت دول أوروب��ا تعيش حالة من 
القلق من احتماالت وق��وع عمليات إرهابية، 
وس��ط تس��ريبات وتقاري��ر اس��تخبارية من 
احتم��االت تنفي��ذ داعش عملي��ات انتحارية 

جديدة في عواصم أوروبية.

النتائج
تبذله��ا  الت��ي  احلثيث��ة  اجله��ود  برغ��م    �
الدبلوماس��ية االوروبية وعلى وجه اخلصوص 
املاني��ا وفرنس��ا التي تع��د النواة الرئيس��ة 
واحمل��رك الق��وي ال��ى االحت��اد، فم��ازال االحتاد 
االوروب��ي منقس��ما على نفس��ه ب��ني كتلة 
موض��وع  ح��ول  خاص��ة  وش��رقية،  غربي��ة 
الهجرة ومايحصل االن في اوروبا هو تفكيك 
االحتاد االوروبي. التهديدات بانقس��ام االحتاد: 

تهدي��دات داخلي��ة بتخل��ي ال��دول االعضاء 
بااليفاء بالتزاماتها، وخارجية من قبل روسيا 

وتركيا و واشنطن.
� ماتعانيه دول االحتاد، هي ليس��ت مشكلة 
اقتصادي��ة، بق��در ااالختاف ف��ي الثقافات، 
وهذا ينعكس في مزاج املواطن في دول اوروبا 
الش��رقية، اكثر من الطبقة السياسية، مع 
االخ��ذ باالعتبار، تاري��خ وظروف ه��ذه الدول 
ابرزه��ا حقب��ة االحتاد الس��وفياتي الس��ابق، 
والتي متي��ل الى اليم��ني املتط��رف واخلطاب 

الشعبوي.
� ادركت الدول الرئيس��ة في االحتاد االوروبي: 
املانيا وفرنس��ا وايطاليا واس��بانيا، حقيقة، 
وهو عدم ربط مصي��ر االحتاد بالدول االعضاء 
خاصة دول الكتلة الشرقية، والتي تتصدرها 
كل من هنغاريا واجليكك وسلوفاكيا وبلغاريا 
ودول اخ��رى. ماتش��هده اجتماع��ات القم��ة 
بني ه��ذه ال��دول االرب��ع، رمبا اليتح��دد فقط 
في موض��وع وحدة االحت��اد االقتصادية، بقدر 
ادراكها حجم التهديدات واخملاطر الى امنها 
القومي، في اعقاب«تخلي« الواليات املتحدة 

عن مظلة حمايتها الى اوروبا.
� ماتعمل عليه ال��دول االربع، هو العودة الى 
املرب��ع االول، من حيث انطل��ق االحتاد االوروبي 
عام1991 من مدينة ماس��ترخت الهولندية. 
حي��ث مت التوقي��ع معاه��دة االحت��اد األوروبي 
الت��ي تعرف أيضاً باس��م اتفاقية أو معاهدة 
ماس��ترخت هي االتفاقية املؤسس��ة لاحتاد 

األوروبي.
وهذا بات واضحاً في مس��اعي وزراء خارجية 
االحتاد مطلع ش��هر مارس 2017، لتاس��يس 
أول مقر عس��كري عام لاحت��اد األوروبي على 
أن يجم��ع ابت��داء من الربيع قي��ادات عدد من 

املهمات العسكرية اخلارجية غير القتالية.
من املتوق��ع ان غالبية دول االحتاد االوروبي من 
الكتلة الش��رقية  تتجه اكث��ر نحو »الدولة 
القومية«، ورمبا ه��ذا ميتد ايضا الى دول اوروبا 
الغربي��ة ايض��ا، خاصة ش��مال غ��رب اوروبا، 
الس��ويد والنرويج على س��بيل املث��ال. وهذا 
مايدفع الدول االربع الرئيس��ة: املانيا وفرنسا 
وايطاليا واسبانيا، في هذا االحتاد الى صياغة 
سياس��ات جدي��دة، ممك��ن ان حتاف��ظ عل��ى 
متاس��كها، مقاب��ل التخلي عن الت��زام بقية 
الدول االعضاء،كونها غير قادرة على الس��ير 
بوتيرة واحدة، وهذا يعود الى اس��باب توس��ع 
االحتاد وهذا ماميكن عده والدة الى احتاد اوروبي 

مصغر اكثر متاسكاً.

*باحث في قضايا اإلرهاب واإلستخبارات
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في االس��تجابة ملوجة من األخبار 
الوهمي��ة الزائف��ة الت��ي َغَم��رَت 
حمل��ة االنتخابات الرئاس��ية في 
الواليات املتح��دة، كان قدرًا كبيراً 
من االهتمام مكرسا ألولئك الذين 
ينتجون أو ينشرون هذه القصص. 
الق��راء  أن  ه��و  هن��ا  واالفت��راض 
دائماً  واملشاهدين س��وف يصلون 
إلى االستنتاج الصحيح بشأن أي 
قص��ة بعينها إذا اكتف��ت املنافذ 

اإلخبارية بعرض »احلقائق« فقط.
ولكن ه��ذا النه��ج يعالج نصف 
املعادلة فقط. صحيح أننا نحتاج 
إلى وكاالت أنب��اء تقدم معلومات 
جديرة بالثقة؛ ولكننا في احتياج 
أيض��اً إلى أن يكون املس��تهلكون 
الذي��ن يتلق��ون ه��ذه املعلوم��ات 

فطنني مخضرمني.
كان��ت حكومة الوالي��ات املتحدة 
حريص��ة لعش��رات من الس��نني 
عل��ى دعم برامج تهدف إلى تعزيز 
وسائل اإلعالم املستقلة في الدول 
االستبدادية، أو احملرومة من املوارد، 
أو اخملتل��ة وظيفي��اً. ولك��ن ه��ذه 
البرامج تفترض ضمناً أن الواليات 

ض��د  محصن��ة  ذاته��ا  املتح��دة 
املش��كالت الت��ي يواجهها الناس 
ف��ي دول أخ��رى عندما يُنش��ئون 
املعلوم��ات. كما  أو يس��تهلكون 
نفترض ف��ي الوالي��ات املتحدة أن 
وس��ائل اإلعالم األميركي��ة، التي 
يدعمها اإلعالن، سوف تستمر في 
االزدهار؛ وأن الصحافة املس��تقلة 
ه��ي القاع��دة؛ وأن أغل��ب الناس 
قادرون على التفكير بنحو انتقادي 
وإص��دار أح��كام س��ليمة ح��ول 

املعلومات التي يتلقونها.
الواق��ع أن بع��ض ال��دروس الت��ي 
جهودن��ا  خ��الل  م��ن  تعلمناه��ا 
الرامي��ة إلى دع��م عمليات جمع 
وتوزيع املعلومات احليوية في اخلارج 
تنطبق بنفس القدر على الواليات 
املتحدة. ففي انتخابات عام 2016، 
كانت املعتقدات الش��خصية وراء 
القرارات الت��ي اتخذها املاليني من 
الناخبني قائم��ة ليس فقط على 
جت��ارب كل ش��خص واملعلوم��ات 
الت��ي يتمكن من الوص��ول إليها، 
بل وأيض��اً على كيفي��ة معاجلته 
له��ذه التجارب واملعلوم��ات. وقد 

اس��همت عالقة الناخبني مبنتجي 
إل��ى تصديق  احملت��وى، ودافعه��م 
ومه��ارات  احلقائ��ق،  تكذي��ب  أو 
التفكي��ر االنتقادي التي يتمتعون 
بها، في حتديد كيفية تفس��يرهم 

للمعلومات وتفاعلهم معها.
ويبدو أن أغلب خبراء التيار السائد 
ف��ي االنتخابات ل��م يتمكنوا من 
»فه��م« معتقدات أو وجهات نظر 
املالي��ني م��ن األميركي��ني، ولي��س 
م��ن املس��تغرب إذن أن ينفر هؤالء 
املالي��ني م��ن األميركي��ني بِفع��ل 
الثرثرة املتواصلة م��ن ِقَبل أولئك 
اخلب��راء. فق��د رأى الناخب��ون ف��ي 
اخلب��راء مجرد مروج��ني ملعلومات 
بالقضاي��ا  ِصل��ة  أي  تربطه��ا  ال 
املهم��ة. والرجال والنس��اء الذين 
يتحدثون أمام كاميرات التلفزيون 
بعي��دون كل الُبع��د ع��ن املصانع 
والكنائ��س  واحلان��ات  واملكات��ب 
وامل��دارس واملستش��فيات حي��ث 
العالق��ات  املش��اهدون  يش��كل 
التي حتدد الكيفي��ة التي يعاجلون 
بها املعلومات. ول��م تنجح الثورة 
الرقمية املزعومة في جعل أهمية 

التواص��ل البش��ري في تش��كيل 
تفس��يرات الناس واس��تجابتهم 
للمعلومات الت��ي يتلقونها زائدة 

عن احلاجة.
تنبني العالق��ات على الثقة، التي 
تشكل عنصراً أساسياً في ضمان 
قب��ول املس��تهلكني للمعلومات 
التي تتح��دى معتقداته��م التي 
يتمس��كون بها بقوة. ولكن وفقاً 
ملؤسس��ة جالوب، يَِثق %32 فقط 
م��ن األميركي��ني »بش��كل كبير« 
أو »بنح��و معق��ول« في وس��ائل 
اإلعالم التقليدية �� وهو مستوى 
غير مسبوق من االنخفاض. واألمر 
مزعج للغاية، ألن هذا يش��ير إلى 
أن العديد م��ن املواطنني يرفضون 

املعلومات اجليدة مع السيئة.
كم��ا ه��ي احل��ال م��ع أي س��لعة 
أخ��رى، تعكس كيفية اس��تهالك 
اقتصادي��ة  فرص��اً  املعلوم��ات 
وسياس��ية، وحواف��ز ش��خصية، 
ومعايي��ر مؤسس��ية أو ثقافي��ة. 
فسوف تُس��َتهلَك املعلومات بني 
عمال أوهايو الذين ركدت أجورهم، 
أو الناخبني في متش��يجان الذين 

هاجرت وظائفهم إلى اخلارج، على 
النح��و ال��ذي يعك��س أوضاعهم 
املس��تغرب  االقتصادية. ومن غير 
أن يختاروا غالبا املصادر �� س��واء 
كانت جديرة بالثقة أو لم تكن �� 
التي تنتقد العوملة والسياس��ات 

املالية واالقتصادية احلالية.
الواق��ع أن توف��ر م��دد وفي��ر م��ن 
املعلوم��ات الصحيح��ة ال يكفي 
لضمان االختيار السليم؛ إذ يحتاج 
مس��تهلكو األخبار إل��ى مهارات 
واملعلومات  االنتق��ادي.  التفكي��ر 
أش��به بالطع��ام ال��ذي نتناول��ه: 
فنح��ن ف��ي احتي��اج إل��ى فه��م 
مكوناته��ا، وأي��ن وكي��ف أنُتَجت، 
واآلث��ار املترتب��ة عل��ى اإلفراط في 

استهالكها.
قد يستغرق األمر عشرات السنني 
ف��ي األرجح إلع��ادة بن��اء عالقات 
الثقة بني املس��تهلكني ووس��ائل 
اإلع��الم الغالب��ة. وس��وف يظ��ل 
مس��تهلكو األخبار منحازين دوماً 
ولديه��م احلاف��ز الختي��ار قطعة 
واحدة من املعلومات وترك غيرها. 
ولك��ن برغم ذلك، ميكننا أن نعمل 

التفكير  عل��ى حتس��ني مه��ارات 
االنتقادي حتى يتسنى للمواطنني 
أن يعرفوا كيف يخت��ارون املصادر 
ويقاوم��ون  بالثق��ة  اجلدي��رة 

حتيزاتهم.
ال ش��ك أن رعاية مهارات التفكير 
االنتقادي تستغرق الوقت وتتطلب 
املمارس��ة، ولهذا السبب، بات من 
املهم أكثر م��ن أي وقت مضى أن 
نس��تثمر ف��ي التعلي��م. والواقع 
أن بع��ض النم��اذج املعم��ول بها 
في اخلارج رمب��ا تنجح في الواليات 
املتحدة أيضا. على س��بيل املثال، 
في أوكراني��ا، قامت مبادرة حديثة 
IREXبتعبئ��ة أمناء  م��ن تنفي��ذ 
املكتب��ات ف��ي محاول��ة لتحييد 
التأثي��رات الض��ارة الناجم��ة عن 
الدعاي��ة الت��ي ميوله��ا الكرملني. 
وق��د تعل��م خمس��ة عش��ر ألف 
أوكران��ي مه��ارات ملموس��ة في 
جتنب التالعب العاطفي، والتحقق 
من املصادر والوثائق، واستكشاف 
احملت��وى املدفوع واخلط��اب احملرض 
عل��ى الكراهية، وفض��ح مقاطع 

الفيديو والصور املزورة.

وكان��ت النتائج مبهرة: فقد متكن 
املش��اركون من حتس��ني قدرتهم 
عل��ى التمييز بني األخب��ار اجلديرة 
بالثقة واألخبار الزائفة بنحو 24%. 
واألفضل من هذا أنهم قاموا بعد 
ذل��ك بتدري��ب املئ��ات م��ن الناس 
على كش��ف التضلي��ل، وبالتالي 
اإلجمال��ي  التأثي��ر  مضاعف��ة 

للمبادرة.
باس��تثمارات  باالس��تعانة 
متواضع��ة، نس��تطيع أن جنع��ل 
ممارس��ة  امله��ارات  ه��ذه  تعلي��م 
معت��ادة ف��ي املناهج الدراس��ية. 
وبوس��ع اجلهات اخليري��ة أيضاً أن 
تعمل على إنشاء أو دعم منظمات 
شعبية تعمل مع املواطنني لتعزيز 
قدرتهم على استهالك املعلومات 

بطريقة انتقادية.
الدقيق��ة  املعلوم��ات  تش��كل 
ومهارات التفكير االنتقادي أصال ال 
غن��ى عنه من أصول الدميقراطية. 
وال ميكننا أن نتعامل مع هذا األصل 
وكأنه من األمور املَسلَّم بها، حتى 
في أميركا. فهكذا تنتصر األخبار 

الكاذبة.

لي��س م��ن الواض��ح م��ا إذا كان 
بنيامني  الوزراء اإلسرائيلي،  رئيس 
نتنياه��و، مطلعاً بص��ورة كافية 
عل��ى تاري��خ اليهود ف��ي العالم 
الق��دمي، واألزمنة احلديث��ة. وليس 
في هذا ما يضيره، فال أحد ينتظر 
من السياس��ي أن يناف��س املؤّرخ 
أو ين��وب عنه. ولك��ن من الواضح 
أن��ه يتكئ على التاري��خ بطريقة 
دعائية، تشّوه  انتقائية، وألغراض 
احلقيق��ة التاريخي��ة. وأبلغ مثال 
عل��ى ذل��ك اتهامه للح��اج أمني 
احلس��يني بتحري��ض هتل��ر على 
إبادة اليهود في زمن احلرب العاملية 
الثانية. وقد رّدت عليه، في حينها 
)من ب��ني آخرين( دينا بورات، كبيرة 
املؤرخني في متحف ياد فاش��يم، 
املُكّرس لضحاي��ا احملرقة، بالقول: 

إنه مخطئ في كل ما قال. 
غ��ّرد  املاض��ي،  الس��بت  مس��اء 
نتنياهو، صوتاً وصورة، على أغصان 
»تويتر«، في فيديو مع أطفال روى 
لهم قصة عيد املساخر، وسألهم 

عن العيد الستخالص العبر. »ماذا 
حاولوا أن يفعلوا بنا؟« يسأل. ويرد 
األطفال: »قتلنا«. يس��أل: »أين؟« 
ي��رد األطفال: »في ف��ارس«. »وهل 
جنح��وا؟«، »ال«، يقول أحدهم، »بل 
وق��ع العكس«. يكرر نتنياهو الرد، 
ويزيد عليه: »واليوم، أيضاً، يريدون 

تدميرنا من فارس، ولن ينجحوا«.
قب��ل التغريد بأي��ام قليل��ة، كرر 
نتنياه��و عبارات مش��ابهة، أمام 
ف��ي  بوت��ني،  الروس��ي،  الرئي��س 
موس��كو، فتكّل��م ع��ن محاولة 
قب��ل  وقع��ت  فاش��لة  فارس��ية 
خمس��ة وعش��رين قرن��اً إلب��ادة 
اليه��ود، وعن إي��ران، وريثة فارس، 
»الت��ي تخط��ط  لتدمي��ر دول��ة 
اليه��ود«. وقد س��بق لنتنياهو أن 
قّدم مرافعة مش��ابهة، في مثل 
هذا الشهر، قبل عامني، في سياق 
كالمه أمام الكونغرس األميركي، 
عّما ينط��وي عليه االتفاق النووي 
مع إي��ران، من مخاط��ر تهدد أمن 

ووجود إسرائيل.

عي��د  قص��ة  أن  يب��دو  ب��أس.  ال 
املس��اخر حتظ��ى مبكان��ة خاصة 
في ذاك��رة نتنياه��و، وتقوم مقام 
الس��الح الثقي��ل ف��ي ترس��انته 
البالغية، ومرافعاته السياس��ية. 
وال فائ��دة م��ن تذكي��ر املؤمن��ني 
اجلدد والساس��ة، في أربعة أركان 
األرض، ه��ذه األيام، مبخاطر قياس 
احلاضر على املاض��ي، وال التذكير 
بحقائق من نوع أن املاضي ال يعود 
وال يُس��تعاد إال بطريقة انتقائية 
احلاض��ر  حلاج��ات  وخدم��ة  أوالً، 
ثاني��اً. فف��ي احلالت��ني م��ا يجعل 
من احلقيق��ة التاريخي��ة ضحية 
مثالية للتش��ويه واالختزال. ومع 
ه��ذا وذاك، واألهم م��ن هذا وذاك، 
أن »الذاك��رة« التاريخية ليس��ت 
حكراً على جماعة من دون غيرها. 
نفس��ها صناعة  »الذاك��رة«  وأن 
وبضاع��ة جنم��ت ع��ن هندس��ة 
املاضي، بطريقة نفعية وانتقائية، 
في سياق إنشاء جماعات ُمتخّيلة 

في األزمنة احلديثة.

لي��س ل��دى السياس��ي، واملؤمن 
وال  الكاف��ي،  الوق��ت  اجلدي��د، 
للتفكي��ر  الضروري��ة،  املؤه��الت 
ف��ي مناه��ج العلوم اإلنس��انية، 
وم��ا أجن��ب العل��م احلدي��ث، من 
أدوات بحثي��ة، وما فت��ح من آفاق 
معرفية جدي��دة. وبقدر ما يتصل 
األم��ر مبوضوعن��ا، فإن أح��داً من 
علماء اآلثار، والدراسات التوراتية، 
ومؤرخي األزمنة القدمية، واللغات 
الس��امية، في الوق��ت احلاضر، ال 
يأخذ جيمس هنري برس��تد على 
محمل اجلد، وال يتعامل مع ُمدّونة 
الكتاب املُق��ّدس بوصفها مرجعاً 

لتاريخ الشرق األدنى القدمي. 
على أي حال، ال يحت��اج األمر إلى 
أكثر من اتصال هاتفي بني السيد 
فنكلستاين،  وإس��رائيل  نتنياهو 
أس��تاذ علم اآلثار في جامعة »تل 
أبيب«، إلدراك أن استخالص العبر، 
وال��كالم ف��ي التاري��خ التورات��ي، 
وعنه، يحتاج إل��ى مؤهالت أعلى 
بكثير من الش��طارة في كس��ب 

أصوات الناخبني. 
ومع ذلك، ال فائدة. فالسياس��ي، 
واملؤم��ن اجلدي��د، مع��اد للثقافة 
عموم��اً، ال يث��ق بالعل��م احلديث، 
ومناهجه، إال إذا جتّلت في أش��ياء 
من ن��وع اآليف��ون، مث��الً، وأحدث 
صناعات وتقنيات األس��لحة، أما 
العلوم اإلنسانية فهي في وضع ال 
حتسد عليه. فاملسيحية اإلجنيلية 
وحليف��ة  للس��امية،  )املعادي��ة 
إس��رائيل( تش��ن حرب��اً، ال هوادة 
فيه��ا، على الدارويني��ة، ونظريات 
نش��وء الك��ون، ومناه��ج العلوم 
اإلنسانية. وال توازيها ضراوة سوى 
حرب الوهابية السعودية املعوملة 
عل��ى »العلماني��ة«، وكل مناهج 

العلم احلديث. 
ومادام أن الشيء بالشيء يُذكر، ال 
مفر من اإلشارة إلى وزير اخلارجية 
اإليراني، محمد جواد ظريف، الذي 
رد على تغري��دة نتنياهو بتغريدة 
مضادة، ذّكره فيه��ا أن اإليرانيني، 
واجلديدة،  القدمي��ة  األزمن��ة  ف��ي 

أنق��ذوا اليه��ود ثالث م��ّرات. وما 
ذكرناه عن العالقة اإلشكالية بني 
والساسة وحقائق  اجلدد  املؤمنني 
التاريخ، ف��ي التعقيب على كالم 
أيض��اً، عل��ى  نتنياه��و، يص��دق، 
الس��يد ظريف. فه��و ال يحتكم 
إل��ى الرواي��ة التوراتي��ة بوصفها 
مدّونة تاريخية وحسب، بل ويعيد 
تأويلها بطريقة نفعية وانتقائية 
للتدلي��ل عل��ى فش��ل غرميه في 

فهم قصص التوراة، أيضاً.
من املبالغة، وف��رض احلاضر عنوة 
على املاضي، التفكي��ر في الدول 
القائمة في عالم اليوم بوصفها 
وأق��وام  وش��عوب  ل��دول  وريث��ة 
سبقتها، في إقليمها السياسي، 
أو في بقعة جغرافية أوسع، على 
م��دار آالف مؤلف��ة من الس��نني. 
وأق��ل ما يُقال في ق��در كهذا من 
التماهي إنه قد يُحّول األحياء إلى 
رهائن في قبضة أموات حقيقيني 
أو ُمتوّهمني يطالبونهم بتسديد 
ثاراتهم، وقد يُح��ّول املوتى، أيضاً، 

قيامية  رهائن الس��تيهامات  إلى 
أفس��دت عالم األحياء. ش��واهد 

هذا وذاك عصّية على احلصر. 
وه��م  يصب��ح  ال  واأله��م: 
االس��تمرارية التاريخي��ة، وقياس 
احلاض��ر عل��ى املاض��ي، ممكناً من 
دون جتاه��ل م��ا أجنب��ت ديناميات 
االخت��الط، والهج��رات، والغزوات، 
والك��وارث الطبيعي��ة، ف��ي هذه 
الرقع��ة اجلغرافي��ة أو تل��ك، من 
أق��وام وديان��ات ولغ��ات وثقافات 
وكيان��ات، س��ادت ثم ب��ادت، على 

مدار قرون طويلة.
وبقدر ما يتعّلق األمر بأسئلة من 
نوع: َمْن قتل َم��ْن، وَمْن أنقذ َمْن؟ 
فهي تعني املؤرخني، وتتحّول إلى 
عب��ّوة ناس��فة في يد الساس��ة، 
واملؤمنني اجل��دد، في عالم ما بعد 
احلقيق��ة ال��ذي أنش��أته الطفرة 
التكنولوجي��ة. ل��دى ال��كل هذه 
األي��ام تأريخ��ه وخالصات��ه، ف��ي 
فضاء افتراضي شاس��ع، بال دليل 

وال برهان، والعالم مريض.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

الكسندر داردلي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

نائب الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة 

ايرك

PROJECT
SYNDICATE

التقنية والتضييق على اخلصوصية

ارس��ل »االخوان املس��لمون« في مصر اشارات االستعداد 
حملاورة احلكم وقيادة الرئيس السيس��ي، وذلك حتت ضغط 
الشعور بالهزمية وكلف االنزالق الى »اجلهاد املسلح« حيث 
برزت اص��وات في محاف��ل العالم الى إبط��ال التصنيف 
ال��ذي وضعه الغرب باعتبار أخ��وان مصر واالخوان عموماً 
ميثلون اخليار االسالمي املعتدل، االمر الذي يُعد متأخراً في 

رأي الكثير من املراقبني والباحثني. 
واحلق ان  ما حدث في مصر، على يد اجليش والشارع املدني 
ذا مغزى في التاريخ، فقد كان االس��الم السياس��ي)الذي 
ميثله االخ��وان هنا( يقدم، حينه،  اح��دث امنوذج تطبيقي 
ل��ه من على ماكن��ة جامحة، ظهر ان زيته��ا ليس كافياً 

للمضي اكثر من عام واحد.
ه��ذا التوصيف الميت بصلة الى البالغة السياس��ية، امنا 
ال��ى  بالغة رد الفع��ل وقوانينه الفيزيائي��ة )قانون نيوتن 
الثالث( واالجتماعية )التراكم( على حد سواء، حني يكون 
الفع��ل قد عَبر هامش املناورة ال��ى حقل املواجهة، حيث 
حاول االخوان إس��تعجال الغ��اء الدولة املدني��ة املصرية 
وتأس��يس بنية دولة اخلالفة على انقاضه��ا، فاصطدموا 
بجدار املعارضة املوحدة، فلم يتراجعوا في الوقت الصح، 
وعندما تراجع��وا بعد حني كانت الفرصة قد نفدت، وجاء 
ُحك��م رد الفع��ل وقراره في س��يناريو يتك��رر دائماً، لكن 

باشكال مختلفة.
 وبعي��داً عن التفاصيل فان االس��الم السياس��ي احلاكم 
)واحملكوم( في دول مختلفة اصيب، وما يزال، بذهول وخيبة 
وه��و يتابع كيف تتحطم حصون منوذجه املصري الذي بدا 
كوصفة مشجعة لدولة اس��المية تتحقق عبر »جهاد« 
االنتخاب��ات، ب��دل جه��اد املع��ارك  و«رباط اخلي��ل« مادام 
تتمكن صناديق االقتراع من تسويق »شرعية دميقراطية« 
تتم��دد  الى س��لطة وتش��ريعات واجراءات ديني��ة، وهذه 
الش��رعية كانت آخر ما تبقى ف��ي جعبة الرئيس املصري 
اخمللوع محمد مرس��ي ليعيد، في اللحظ��ات االخيرة من 
حكمه، عقارب الس��اعة الى الوراء بالقول: انا الش��رعية 

والشرعية انا.
لقد اخفق االس��الم السياس��ي املصري في عام واحد من 
احلك��م في ان يطبق بدائل ادارية حذرة تختلف عما كانت 
حركة طالبان قد اعتمدته وانتحرت فيه، وايضا عما يقوم 
ب��ه حك��م االخوان في الس��ودان والذي انته��ى الى نظام 
ال طع��م له، وال��ى عزلة خانق��ة وتخبط في السياس��ة 
واملواقف، وهكذا هزمت عقيدة االس��الم السياس��ي في 
مفصله��ا الرئي��س الذي يتمث��ل في  ترجمة الش��عارات 
واملنظورات الى الواقع عن طريق الس��لطة »الش��رعية« 
واخصاء اجملتمع املدني، وستترك هذه الهزمية آثارًا عميقة 
في العقيدة نفسها، ال يُستثنى منها فرٌق اسالمية اخرى 
جترب اقام��ة دولة دينية م��ن بوابة صنادي��ق االقتراع، فان 

التمرين املصري افتتح العد التنازلي لهذا اخليار. 
 *****

حكمة مترجمة: 
»الطريق الى املقصلة ليس دائماً ينهي حياة املذنبني«.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

االخوان.. السياسة 
والعقيدة



اليها مب��ا أمتلكت��ه من عوام��ل ومؤثرات 
وظروف عدة وحتمت على املؤرخني والنقاد 
أن يتناولونها بجدية عالية ، عندما اعتبروا 
فناني باريس على قلتهم هم الذين حركوا 
أسسها ومفاهيمها وبصورة خاصة بابلو 
بيكاس��و وجورج براك ، وبلغوا بها القمة 
ب��ني عامي 1905 الى 1906 ، عندما عمدوا 
الى اجراء تغييرات جوهرية على نتاجاتهم 
الت��ي تأثرت كثيرا بالفن الفطري االفريقي 
، وقد أتس��م ذلك في التغيير الكبير الذي 
أحدث��وه على رس��ومهم وبش��كل خاص 
بابلو بيكاسو الذي أقترب في ذلك التغيير 
من التش��ويه ، غير أنه استطاع أن يجعل 
من رس��ومه مث��ار اهتمام كبي��ر من قبل 
النق��اد واملتلقني ، وق��د تركزت التكعيبية 
في التجزئ��ة والتقطيع والتش��ويه الذي 
جتلى  بأعمال بيكاسو وجورج براك ، إذ بدا 
الواقع مجزءا ومختال ولم يعد منس��جما 
ومتوافقا كما كان في الس��ابق ، ذلك الن 
الثورة الصناعي��ة واالنفجار التكنولوجي 
كانا قد هيئا املناخ املالئم النبثاق االسلوب 
اجلدي��د ال��ذي أتس��مت ب��ه التكعيبية ، 
وقد ب��دا ذلك واضحا بالتحليل النفس��ي 
الفرويدي الذي أتاح أمكانية تفسير الذات 
من منطلقات انس��انية وجعلها تتمحور 
في جمل��ة م��ن الصراع��ات والتناقضات 
الس��ايكولوجية والعاطفي��ة ، االمر الذي 
جعل التكعيبية تتحول من التصور الفني 
الى التوصيف املظهري لألشياء واستقراء 
االحاسيس الباطنية ، وعزز ذلك التوجهات 
اجلديدة للفكر الفن��ي وجعله يتجه نحو 
رؤي��ة مركبة وتباين��ات كان يلتقي عندها 

التفكير الثقافي بالتفكير االدائي.

     غير أن التكعيبية كانت تسعى الى إيجاد 
املث��ل العليا للمواءمة ب��ني الفكر واالداء ، 
إذ كان��ت تتجلى في العدي��د من العوامل 
الت��ي جعلته��ا  والهندس��ية  الرياضي��ة 
أشكاال جمالية في رؤية استبصارية تبدو 
فيها االش��كال والتكوينات التي أصبحت 
منظوم��ات بنائي��ة أعي��د تركيبه��ا على 
وفق أفكار جديدة جتل��ت فيها التجريدات 
البصري��ة والهندس��ية وغ��دت أش��كاال 
حداثية تعبر عن رؤية فكرية ش��املة وعن 
رؤي��ة فردية للمصمم ال��ذي وظف جميع 
تلك االفكار واملفاهيم في التصميم ، بعد 
أن ع��رف بالتحليل ما هو املرئي وما هو الال 
مرئي في حقيق��ة بحثه املرهون بالتجربة 
املعمقة واملمارس��ة الدقيقة الستنهاض 
أس��لوبه الذي يكمن في داخله ، وأضحى 
ايقاعا مؤثرا في وجود منطقي أس��تلهم 
موضوع الع��دد والعالقات احلس��ابية كي 
يتوصل في االخير الى جمالية انعكس��ت 
عب��ر مس��ار طويل مم��ا جتس��د أمامه من 
أشكال وكائنات حية وخطوط مستقيمة 
ودوائر ومسطحات وحجوم عبر منظورات 
ش��تى ، مما جعل القيم��ة اجلمالية تقاس 
بالعالقة املتآلفة ف��ي عقل املصمم الذي 
تخطى الواقع احملسوس للبحث عن شكل 

غير مرئي كامن في اجلوهر.
     م��ن هنا كان تصميم االقمش��ة واالزياء 
قد ب��دا متجانس��ا م��ع التكعيبي��ة فيما 
بعد على اس��تخدامه املنظوم��ات الورقية 
وتن��وع اخلام��ات وإظهار الفك��رة اجلمالية ، 
إذ كان مصمم االقمش��ة يفك��ر على وفق 
أس��س جمالية له��ا مرجعي��ات غائلة في 
الق��دم أس��تحضرها عبر تفكي��ره احملدث ، 

فبلغ التصميم مكانة مرموقة في احلداثة 
وسماتها التكوينية والتركيبية مع مجمل 
ما كانت تسعى إليه حركة التطور االبداعي 
، وفي مقدمتها التكعيبية التي كانت أقرب 
من غيرها الى تصميم االقمش��ة مبا ولدته 
من نتائج مبتكرة ومس��تحدثة أس��همت 
ال��ى حد كبير في تطور مس��تويات التلقي 
وما أفرزته احلداثة بشكل عام عن مكنونات 
جوهرية جتلت في تصميم االقمشة واالزياء 
، وقد كان��ت مادلني فيوني��ه )1939-1876( 
أهم مصممة تأثرت باملدرس��ة التكعيبية 
وس��ارت على نهجها ، إذ يتجلى أس��لوبها 
التصميمي خالل نظرة متطورة ألقمش��ة 
وازياء النس��اء ، ولعبت دورا مهما في تاريخ 
املوض��ة وظهر ذلك واضحا في تصميماتها 

التي كانت ترتديها جنمات هوليوود.
ومن أجل التأكي��د على املنهج التكعيبي 
في تصمي��م االقمش��ة واالزي��اء البد من 
الذه��اب ال��ى متح��ف التزيني الفرنس��ي 
الذي تب��رز فيه أعمال املصمم��ة العاملية 
)مادلني فيونيه( الت��ي كانت قد تأثرت الى 
ح��د كبي��ر بالرؤي��ة اجلمالي��ة للمهندس 
املعم��اري العامل��ي )لوكوربوزي��ه( الذي بث 
روحا جديدة في الهندسة وأنتهج اسلوبا 
تكعيبيا وع��رف في بيانه املعم��اري الذي 
ق��ال في��ه )كل ش��يء ينتظم وينبس��ط 
ويخلص من الزوائد( ذلك الذي اس��توحته 
فيوني��ه من لوكوربوزي��ه وصممت أثوابها 
تصميم��ا تكعيبي��ا وحاك��ت أقمش��تها 
إذ   ، والدوائ��ر  واملس��تطيالت  باملربع��ات 
أن توقه��ا الش��ديد للهندس��ة ه��و الذي 
دفعه��ا الى اب��داع قصاته��ا الفريدة التي 
متثلت باألش��كال الهندسية ولعل أبرز ما 

قدمته مادلني فيونيه هو زيادة الثنيات في 
تصميمات الفس��اتني فضال عن دراستها 
الدقيق��ة لقص��ات االزي��اء مبا يت��الءم مع 
أجس��اد النس��اء وأش��كالها الطبيعية ، 
ب��ل وكانت فيوني��ه تولي اهتمام��ا كبيرا 
الختي��ار االنس��جة التي تناس��ب حركات 
اجلس��د وكان��ت تفضل االنس��جة اللينة 
، حي��ث  والس��اتان  والقطيف��ة  كاحلري��ر 
متي��زت مالبس��ها باالنس��دالية ، من هنا 
ميكن الق��ول إن مادلني فيونيه كانت مثاال 
للمصمم��ة التكعيبية ، إذ كانت تتعامل 
م��ع التصميم واخلياط��ة والتفصيل على 
وف��ق نظرة فنية قريبة جدا من االس��لوب 
التكعيبي ال��ذي كان ظاه��را على اعمال 
بيكاسو وبراك ، ولعل اختيارها لأللوان كان 
أبرز ظاهرة في تصميماتها تعبر عن تأثرها 
العميق باملدرس��ة التكعيبية ومبعنى أدق 
كان��ت تنظ��ر ال��ى أزي��اء النس��اء وكأنها 
لوح��ات تش��كيلية  كم��ا في الش��كلني 

رقم)1( و)2(.
تأث��ر العدي��د م��ن املصمم��ني بطريق��ة 
فيونيه املبتك��رة في قص القماش بصورة 
متعرج��ة ، وق��د جنح ه��ذا االس��لوب في 
أضف��اء نوع من املرونة على القماش وذلك 
قبل اختراع الليك��را مبدة طويلة وذلك الن 
الفساتني املقصوصة بهذا االسلوب تركز 
على إبراز مفاتن اجلس��د بصورة طبيعية ، 
وقد أس��تمرت التأثي��رات التي انبثقت عن 
تكعيبية بيكاسو وجورج براك حتى الوقت 
الراهن حيث التصاميم التي عبرت تعبيرا 
صادقا ع��ن الغاي��ات التكعيبي��ة وكانت 
مثاال للتعبير عن نوع خاص من االنوثة في 

لوحة بيكاسو كما في شكل )3(.

رؤيا حميد ياسين
القسم االول: التكعيبية 

كانت التكعيبة واحدة من احلركات الفنية 
في الق��رن العش��رين التي تعن��ى في بناء 
األشكال على أسس جعلت من الهندسة 
أصوله��ا للتعامل مع األجس��ام , ومن ثمة 
اضح��ت الق��درات اإلبداعي��ة تتعاضد مع 
القوان��ني الرياضي��ة لتش��كل التكعيبية 
مبظهره��ا التجريب��ي وهي أش��د احلركات 
الفني��ة حس��ماً للص��راع الفك��ري  ف��ي 
الرب��ع األول من القرن العش��رين ، بل وتعد 
من أهم احل��ركات الفني��ة الطليعية التي 
أسهمت في إطالق شرارة احلداثة في الفن 
التش��كيلي ، إذ تقدمت باخلط��وات االولى 
ملس��يرة التغيير التي طرأت على أس��اليب 
التعبير الفني التي بلغت في الرسم مرتبة 
عالية واضفت على الفنون االخرى في اوروبا 
طابعا جتديديا ذاعت تأثيراته فيما بعد على 
البل��دان االخرى واجتاح��ت التيارات الفنية 
في عموم اوروبا وش��تى بقاع العالم لتصل 
تأثيراتها الى جميع التيارات الفنية وامتدت 
ال��ى العم��ارة والصناع��ة وفن��ون الكتابة 
واملسرح واملوسيقى وتصميم االزياء ، وبهذا 
املعنى ميك��ن الق��ول إن التكعيبية حركة 
فكرية تنزع إلى ايجاد رؤية جمالية موحدة 
جلمي��ع الفنون االبداعية م��ن اجل الوصول 

الى مفهوم واضح للحداثة.
    حتى ليمكن القول إن التأثير الذي تركته 
التكعيبية على الفن��ون االبداعية كان قد 
أمتد الى السنوات الالحقة التي برزت فيها 
تي��ارات اخرى كان��ت التكعيبية قد مهدت 

وتعددها، فلم يكن النقُد هو الغالب عليها، 
فثمة عناي��ة خاصة ب��األدب العربي القدمي 
ونق��ده، فتق��ف دواوين الش��عراء اجلاهليني 
واألموي��ني والعباس��يني إلى جانب ش��عراء 
احلداثة، وجتد كتب النق��د القدمي إلى جانب 
كتب النقد احلديث، كما ال تعدم منه عناية 
قص��وى بالكت��ب الفلس��فية والنفس��ية 

والتأريخية.
 كلُّ كت��اٍب -عند الصكر- ل��ه حكاية؛ فهو 
حني يتصفُح هذا الكتاب أو ذاك يعيدك الى 
أيَّ��ام اقتنائِه وقراءته، فض��الً عن مالحظاته 
التي دوََّن بعضها على متِنه، ورؤيته النقدية 
له، بش��كٍل عام، وأكثر من ذلك فأنَّه يقترُح 
عليك قراءته، ألنَّه يعتق��د بأهميته للناقد 
األدب��ي الذي يريد أن يقف عل��ى أرٍض صلدٍة 
في أرض النقد الواسعة، ويرفُع من منسوِب 

معرفِته وثقافِته النقدّيِة. 
ويب��دو أن الصك��ر كان يع��ي أهمي��ة تعدد 
املن��ازع املعرفي��ة للناق��د، ومنه��ا املعرف��ة 
الفلس��فّية؛ اذ إنَّ كثيراً من االنتقاءات التي 
توج��ه للنقدّي��ة العربّية ومنه��ا العراقّية، 
بأنَّها تعمُل مبعزٍل عن الفلس��فِة، أو أنَّها بال 
حاضنة فلس��فّية، تدعم مقوالتها، وتوكد 
صحتها، فاّنه، ومن خالِل ما ضّمته مكتبُته 
من كتٍب فلسفيٍة او اهتمامات بعلوٍم أخرى 
كعلِم النَّفس وعلم االجتماع، يؤكد حاجة 
النقد العربّي الى االنفتاح على الفلس��فِة 
مبختل��ِف اجتاهاتها. ومن ث��م يغدو لقراءاته 
الفلس��فية تأثيرا كبيراً وحاسماً في عموم 
، وقد ال يب��دو الصكر وحيداً  منج��زه النقديِّ
في ذلك، إذ يشاطره آخرون من أمثال الناقد 
ياس��ني النصير، والناقد سعيد الغامني، ود. 

حسن ناظم، ود. ناظم عودة، وغيرهم.
 وبع��ُد، فإّن قلَق املبدِع على مكتبته، يدعوه 
إلى البحِث عن م��كاٍن آمٍن لها، وأاّل يتركها 
حتت س��لطة آخر ال يقدرُ أهمتها، وما تعني 

لصاحبها.
 قد تب��دو حلظاُت إخ��الِء الكتِب م��ن رفوِف 
املكتب��ِة من أصعِب اللحظاِت، ال بالنس��بِة 
للمب��دِع؛ بل ملن يش��هُد ذل��ك، لكن خطوة 
إه��داء املبدع��ني ملكتباتهم تضم��ُن احلياة 
الدائمة لها؛ اذ تولي اجلامعات  واملؤسسات 
؛  التعليمّية، عناية خاص��ة بالكتاِب الورقيِّ
ألنَّ��ه على الرغم م��ن التط��ورِ الهائِل الذي 
بلغ��ه عال��ُم التقني��اِت وش��يوع الكت��ِب 
اإللكتروني��ة، ف��ان نكه��َة الكت��اِب الورقيِّ 
هي األكث��ُر اس��تقطاباً ألُنوف الق��راِء قبَل 

عقولِهم.

د.جاسم حسين الخالدي
 اه��داُء املكتباِت عادٌة حس��نٌة من أصحابها 
إل��ى املؤسس��اِت العلميِّ��ة واألكادمييِّ��ة في 
كلِّ عصٍر وزمٍن، أو حت��ى بيعها أمٌر محموٌد، 
والس��يما بعد أن تنتف��ي حاجُته��ا للمبدِع 
نفِس��ه، اذ يستبيُح جس��َده املرُض واالعياُء، 
أو يغيبه امل��وُت، أو حني يغادر بل��ده، وتُصبُح 
مكتبُت��ه عبئاً علي��ه، ألنَّه كان يك��رُس جلَّ 
وقِته وجهِده للحف��اظ عليها، وادامتها، من 
ح��ني الى حني، لكن حني يش��دُّ الرح��اَل إلى 
بالد الغربِة، تُصبُح احلاجُة الى ايجاد س��بيٍل 
ألْن تبق��ى مكتبته تتنفُس الهواء، واال تعاني 
الوحدة، أمر ضرورياً بالنس��بة له، حتى يكون 
خي��ارُ اه��داِء مكتبت��ه إل��ى جه��ٍة أكادميية 
خياراً البدَّ منه، وهو أحلى اخليارات بالنس��بة 
للمبدع الذي ال يريد أن يدع كتَبه تتشتُت بني 
األماكن، وتضي��ع هوية مكتبتها، من بعده ، 
لك��ن اهدائه��ا إلى جه��ٍة علمي��ٍة اكادمييٍة 
حتفظ هويتها ويبقى اس��مه صاحبها خالداً 

ما بقيت املؤسسة ومكتبتها.
 أس��وُق ه��ذه املقدم��ة ألحت��دث ع��ن مبادرة 
أ.د.مال��ك املطلبي وأ.د.حامت الصكر في اهداء 
كتبهما إلى ) كلية التربية / جامعة واسط( 
. وإذا كان املطلب��ي قد خصه��ا مبا يقرب من 
أل��ف كت��اب، بعد أن أه��دى قس��ماً آخر إلى 
كّر قد أهدى مكتبته  جهات أخرى، ف��إن الصَّ
كلَّها بطيِب خاطٍر، امياناً منه بالدورِ املعرفيِّ 
والثقافيِّ ال��ذي تّطلُع به كلي��ُة التربية في 
جامعة واسط، إذ جنحت أن تلفت االنتباه في 

اخلمِس السنواِت األخيرة. 
ك��رِ مكتبٌة متكامل��ٌة تضُم  ومكتب��ُة الصَّ
أمه��ات الكت��ِب ف��ي اللغ��ِة واألدِب والنقِد 
والبالغِة والفلس��فِة والتاريِخ. وأنَّ أيَّة قراءٍة 
متاني��ٍة لها تكش��ُف ع��ن العم��ِق املعرفيِّ 
ال��ذي ينماز به، املصادر الث��رة التي نهّل منه 
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تركزت التكعيبية في 
التجزئة والتقطيع 

والتشويه الذي تجلى  
بأعمال بيكاسو وجورج 

براك، إذ بدا الواقع مجزءا 
ومختال ولم يعد منسجما 

ومتوافقا كما كان 
في السابق ، ذلك الن 

الثورة الصناعية واالنفجار 
التكنولوجي كانا قد هيئا 

المناخ المالئم النبثاق 
االسلوب الجديد الذي 
أتسمت به التكعيبية

مالك املطلبيحامت الصكر

قاسم سعودي

كثي��رة هي األص��وات التي تتس��يد 
ب��ني قصيدة وضحاه��ا أو موقف ما 
وفتوحات��ه املغلق��ة ، العدي��د م��ن 
املناب��ر واملنتدي��ات وأدبيات الصحف 
وامللتقي��ات الثقافية ، ال لش��يء إال 
ألنها تغرد بش��كل ش��عري واحد أو 
أكث��ر ، يب��دو أن اخلالص م��ن ذلك أو 
جتاوزه صار مس��تحيالً في ظل أزمة 
ت��أكل الوعي التي الزمت منذ القدم 
كراس��ي الهيمن��ة القص��وى على 
بعض املؤسس��ات األدبي��ة املتعددة 

في املشهد الثقافي العربي.
ولعل من أهم األمراض الناطقة من 
فضاء ه��ذه الوصاي��ة املزعومة هي 
إنتاج وتكريس أصوات ال جتيد س��وى 
فتن��ة التجريح على بواب��ات اإلبداع 
بقداسة  املطلق  واإليهام  الش��عري 
وتلبس��ها  الش��عرية  األش��كال 
والدفاع عنها بشكل ال ميكن تصوره 
ومبنتهى العبثية واللهاث القس��ري 
للمنطق الوثني املر ولنوافذه املغلقة 
، دون التوقف ولو لنظرة واحدة فقط  
وبشكل منهجي وعلمي واضح إلى 
ضمير التعبير الكتابي املكتنز بدفق 
التراث اإلنس��اني وح��الوة املعاصرة 
البيضاء ، ومن ث��م االنغماس بحوار 
جدل��ي رصني ينتصر حلري��ة التعبير 
أوالً دون غيره��ا ، باس��تثناء بع��ض 
األص��وات احلقيقي��ة الت��ي تط��رح 
مقارباته��ا وأطروحته��ا اإلبداعي��ة 
مبوضوعية تسحق املناقشة واجلدل 

واحلوار الدسم .
ال��ذي تعاني��ه  إن امل��وت الس��ريري 
القصي��دة العربي��ة عموم��اً ، له��و 
موت مؤج��ل قادم م��ن أزمنة عانت 
فيه الكثير من تكس��ر رغيف احلياة 
الثقافي وتيبس��ه ، حتى صار مجرد 
وليمة كبرى ألص��وات تتناول بنهم 
واض��ح ه��دوء تطلعاتن��ا ، وعافي��ة 
نصوصنا ويقني ذاكرتنا اإلنس��انية ، 
الت��ي تبدو خائبة وس��ط هذه الريح 

التي يبدو بأنها لن متضي أبداً .
إن املش��هد الثقافي العربي يحتاج 
إل��ى إن��كار ذات حقيق��ي ، وتناغ��م 
ش��فيف ، وأياد بيضاء تنزع معطف 
االدعاء والتذب��ذب والتبعية لنظرية 
النظرة الواح��دة املزكومة بهتافات 
املص��ادرة املوجع��ة وص��دق النواي��ا 
اليتيم��ة الت��ي قد ال تكف��ي أحيانا 
اجلس��د  ف��ي  املنش��ودة  للموازن��ة 

الثقافي املسكني . 
وال  أصدقائ��ي  ي��ا  الش��عر  اترك��وا 

حتاصروه بهذا الشكل أو ذاك ...
وألن��ه ينزف بش��دة وال يس��تحق أن 
حُتملوه م��ا ال يطيق وم��ا ال يحب أو 
يش��تهي ، أطلقوا أجنحته ودعوها 
م��ن  ب��دالً  القل��ب  أل��واح  تالم��س 
التشبع بحوصلة الوهم والتسطح 

والغياب.
النص��وص  تل��ك  ع��ن  ولنتوق��ف 
الس��وداء  واملكاش��فات  واملق��والت 
واملقاربات اجلاهزة التي ستقود املنجز 
الكتاب��ي العربي املعاص��ر إلى زكام 
الشعر ، زكام السرد ، زكام التفاعل 

، زكام النقد ، زكام الثقافة.

زكام الشعر
كتابة
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

تعدد الزوجات 
في بلد على ش��فا حفرة من االفالس بعد ان 
انهكه الفساد املالي والسياسي واالقتصادي 
ومع قرب موع��د االنتخابات تظهر بني اآلونة  
واالخ��رى تصريح��ات ودعوات م��ن برملانيني ,  
ال مت��ت للواقع العراق��ي بصلة , فحني تخرج 
أحدى البرملاني��ات لتدعو الى تش��ريع قانون  
يتضمن صرف حوافز مالية تشجع وتساعد 
الرج��ال على ال��زواج بأكثر من ام��رأة , فهذا 
يعني ان البالد جت��اوزت االزمة املالية وانتهت 
من احلروب الدائرة رحاها في مدينة املوصل  , 
ومت القضاء بنحو تام على اإلرهاب , فضالً عن 
القض��اء على ظاهرة البطال��ة  وانهاء وجود 
عاطلني عن العمل وتوفير فرص عمل جلميع 
اخلريجني وغيره��م ممن يحملون صفة عاطل 
, الى جان��ب انتعاش الواق��ع اخلدمي وتوفير 
مسكن لكل اسرة وهذا واجب على احلكومة 

والبرملان .
وال يع��د أجنازاً بالنس��بة لها وقب��ل كل هذا 
وضع ج��دول زمني حقيقي النهاء مش��كلة 
الكهرب��اء, فف��ي ذل��ك الوقت ميك��ن اصدار 
قرارات فضائية مش��ابهة ملا طرحته النائبة 
, وهن��ا س��وف تأت��ي اآلراء متباين��ة فما بني 
االشادة والتمجيد وبني التهكم واالستهزاء  
والرف��ض التام , متناس��ني ان الرجل في حال 
اراد ان يتزوج بأخرى فال يوجد ما مينعه شرعاً 
وقانون��اً, اذ يس��تطيع الرج��ل ال��زواج بأكثر 
م��ن امرأة, والطالق منه��ن لكونه أصبح من 
السهولة واليس��ر حيث تضج احملاكم بآالف  
احل��االت , وبدل ان يفك��ر البرملان املوقر بوضع 
ح��د ملثل ه��ذه احل��االت يلجئ أعض��اءه الى 
دع��وات بعيدة كل البعد عن  الواقع العراقي 
بجميع مفاصله املتهرئه جراء السياس��يات  
الفاش��لة الت��ي ل��م تورث��ه  س��وى االفالس 
والفس��اد واحلروب الداخلي��ة التي على أثرها 
تترمل مئات النس��اء وتتهج��ر يومياً, لذا من 
االجدر بتلك النائبة أن تدعو الى توفير امواٍل 
لعائالت الش��هداء وجرحى اجليش واحلش��د 
املشاركني في املعارك , فضالً عن توفير مبالغ 
اضافية للعائالت النازحة والعمل على س��ن 
قوانني لها صلة مباشرة بتحسني واقع املرأة 
في البالد , وتقدمي افضل اخلدمات التعليمية 
والصحي��ة لألطف��ال اليتامى الذي��ن فقدوا 
اباءه��م دفاعاً ع��ن االرض والع��رض , وهناك 
العديد من املش��كالت التي تستحق التفاتة 

حقيقية من قبل البرملان املوقر .

رزاق عبود:
ال اعتقد اننا نضيف جديداً، اذا قلنا، 
ان امل��رأة ه��ي اكث��ر املتضررين من 
احلروب والنزاعات املس��لحة بنحو 
ع��ام, فعلى م��ر التاريخ البش��ري 
املكت��وب، وبالتأكيد قبل��ه، كانت 
املرأة، وما زالت تخسر الزوج، واالبن،  
والقري��ب،  واحلبي��ب،  واالخ،  واالب، 
والصدي��ق، واجل��ار، وغيرهم، الذين 
حتولوا الى زاداً اللة احلرب البدائية، 
او املتط��ورة, خ��الل احل��روب عانت، 
امل��رأة االمري��ن، وتتحمل  وتعان��ي 
افظع االه��وال، وتتحول الى معيل 
لعائ��الت  قد تك��ون كبي��رة جداً، 
من دون ان تس��مع، ولو كلمة ثناء، 
او ش��كر واح��دة, ويتواصل تش��رد 
االطفال، وذبحهم، او قصفهم، او 

اختطافهم امام اعني االمهات. 
بعد احلرب، يبقى العبء ثقيالً، فقد 
يعود االه��ل، واالقارب م��ن الرجال 
معوق��ني، او معتوه��ني، وتس��تمر 
ه��ي بخدمته��م، ومس��اعدتهم، 
واعالته��م احيان��اً, ع��دد االرامل، 
احل��روب،  وبع��د  خ��الل  وااليت��ام 
باس��تمرار,  ويتزاي��د  يتضاع��ف، 
فتفقد امل��رأة حلمها ف��ي العودة 
ال��ى احلي��اة الطبيعي��ة، وتض��اف 
ملسؤولية االعتناء باالطفال مهمة 

اعالتهم.
 وفي مجتمع��ات كثيرة جتبر املرأة 
على حتمل املضايقات، واملعاكسات، 
والضغوطات، بسبب كونها ارملة، 

وقد جتب��ر على الزواج من ش��قيق 
زوجها. وكأن��ه ال يكفيها ماعانته 
عندم��ا تعرضت لالس��ر، وعوملت 
كس��لعة تباع، وتش��ترى، وخادمة 
من دون مقابل، وعبداً لالس��تغالل 
اجلنس��ي, م��ورس ه��ذا الس��لوك 
الوحش��ي قدمياً، ومازال ميارس ضد 
املرأة من قبل ش��عوب وامم تسمي 

نفسها »متحضرة«. 
مارسته العس��كرية اليابانية في 
الص��ني، وكوري��ا، والفيليبني، كما 
مارس��ه االمل��ان النازي��ون في كل 
مكان احتل��وه وتبعهم االميركان 
في الس��ياق نفس��ه. امل��رأة غالباً 
م��ا تتعرض لالغتصاب الوحش��ي 
اجلماع��ي، حتى ول��و كانت طفلة، 
والنزاع��ات املس��لحة ف��ي القارة 
االفريقي��ة دليل ص��ارخ على ذلك. 
وقد مارس��ه الغزاة االميركان في 
فيتن��ام، وافغانس��تان، والفيليبني 
والصهاينة في فلسطني، وغيرها.  
االكب��ر،  الع��بء  تتحم��ل  امل��رأة 
واالقسى من احلروب، كما اسلفنا، 
فاع��داد املعوق��ات، واملغتصب��ات، 
واخملتفيات  واملشردات،  واخملتطفات، 
هائل��ة التنصفه��ا االحصائي��ات، 
ونش��رات االخبار، خاصة في الدول 
اجتماعياً،  املتخلف��ة  واجملتمع��ات 
الت��ي حت��اول التس��تر عل��ى هذه 
اجلرائ��م املروع��ة بحق امل��رأة حتت 
غطاء الدين، والس��معة، والشرف، 
وغيرها من االدعاءات الزائفة، التي 

تضيف للمرأة معاناة جديدة، هي 
ع��دم انصافه��ا، واخ��ذ حقها من 
اجملرمني, اضافة الى اعداد هائلة من 
في  املس��تعبدات جنسياً  النساء 
اكثر من مكان في العالم حتى في 
وقتنا احلاضر، فرغم تبجح العالم 
بنص��رة امل��رأة، ودع��م حقوقه��ا، 
فمازال��ت املئ��ات م��ن االيزيدي��ات 
يتعرضن لالغتص��اب اليومي حتت 
س��طة داعش االجرامية، او فتيات 
افريقيات من قب��ل بوكو حرام في 
نيجيري��ا مث��ال. مازال��ت املافي��ات 
في أوروبا، وأميركا تتاجر بأجس��اد 
النس��اء باش��كال مختلف��ة. جتار 
املس��لحة  والعصاب��ات  اخمل��درات، 
في امي��ركا الالتيني��ة يختطفون 
االف النس��اء يومياً الستخدامهم 

واخلدم��ة  اجلنس��ية،  للعبودي��ة 
اجملانية, العبودية احلديثة باشكال 

متعددة.  
الغري��ب، حس��ب علم��ي، ان��ه ال 
توجد حلد اآلن، خاصة في املنطقة 
عربية، احصائيات عن تلك اجلرائم 
بح��ق النس��اء من ش��تى البلدان، 
واالدي��ان، والقومي��ات، واالثني��ات. 
كثيرا م��ا يتحدث االع��الم الغربي 
عن اغتصاب جن��ود اجليش االحمر 
ولديه��م  االملاني��ات،  للنس��اء 
ثابت��ة«. لكنه��م ال  »احصائي��ات 
يتحدثون عن جرائ��م بريطانيا في 
الهند، وباكس��تان، وافغانس��تان، 
وافريق��ا، وغيره��ا. ال يتحدثون، وال 
ينش��رون احصائي��ات ع��ن جرائم 
فيتن��ام،  ف��ي  االميرك��ي  اجلي��ش 

والعراق،  والدومنيكان،  والفيليبني، 
وغيره��ا احلرب ف��ي البلق��ان التي 
فيها  تعرض��ت  النات��و،  اش��علها 
العن��ف  ان��واع  البش��ع  النس��اء 
اجلس��دي، والنفس��ي، واالستعباد 
اجلنس��ي، األمر نفسه يجري اليوم 
في بورم��ا، وتايالند، وافريقيا، وحتت 
ظل داعش. وال ننس��ى ما اقترفته 
فرنسا في مستعمراتها السابقة 
مث��ل اجلزائر م��ن اغتصاب منظم، 
واس��عباد جنس��ي مثلما مارسه 
وغيره��ا.  الهن��د،  ف��ي  االنكلي��ز 
االس��تباحات الت��ي تع��رض له��ا 
واالردن، وفلس��طني م��ن  الع��راق، 
اجلي��وش البريطاني��ة، والعصابات 
الصهيوني��ة. وليس بعي��داً جرائم 
العثماني��ني ضد الع��رب، واالكراد، 
دول  ونس��اء  واالرم��ن،  والس��ريان، 

البلقان، واليونان. 
اعتقد ان امللف)اثر النزاعات املسلحة 
واحلروب على املرأة( س��يبقى ناقصاً، 
وقد يقتصر على مقاالت حماسية، 
وكلم��ات عاطفية ع��ن حقوق املراة 
ومعاناتها. يج��ب التخصص، وهذا 
يفعل��ه، وينج��زه املتخصصون، اما 
نح��ن الكت��اب، ودع��اة، ومناص��ري 
حقوق امل��رأة، ومس��اواتها الكاملة 
مع اخيها الرجل، فلن تبقى س��وى 
خطابات نارية تخفت شرارتها بعد 
االنته��اء م��ن كتابته��ا، او قراءتها، 
تق��ال  جاه��زة  ش��عارات  وكأنه��ا 

مبناسبة 8 اذار. 

أثر النزاعات المسلحة على المرأة! هل تكفي مقاالت التضامن إلنصافها؟

العالمة ماري كوري أول من كسر الهيمنة الذكورية    

الصباح الجديد - وكاالت: 
من��ذ إقام��ة أول حف��ل لتق��دمي 
جوائز نوبل في األكادميية امللكية 
للعل��وم بالعاصم��ة الس��ويدية 
ستوكهولم سنة 1901، حصلت 
48 امرأة فقط على اجلائزة لغاية 

اليوم، مقابل 822 رجاًل فاز بها.
وتقدم جوائز نوبل إلى أش��خاص 
االس��تثنائية  إلجنازاتهم  معينني 
في مجاالت الفيزي��اء والكيمياء 
والس��الم  واالقتص��اد  واآلداب، 
والط��ب وعلم وظائ��ف األعضاء 
)فيس��يولوجيا(، من��ذ 116 عاًما 
امللكي��ة  األكادميي��ة  قب��ل  م��ن 
واألكادميية  للعل��وم،  الس��ويدية 
كارولنسكا  ومعهد  الس��ويدية 
وجلنة  )جامعة طبية س��ويدية(، 

نوبل النرويجية.
ويعد اخملترع السويدي ألفرد نوبل، 
هو األب الروحي جلائزة نوبل، إذ قام 
باملصادقة على اجلائزة الس��نوية 
ف��ي وصيت��ه الت��ي وثقه��ا عام 
1895، ومنح��ت في امل��رة األولى 
عام 1901، وتقدر قيمتها بعشرة 
مالي��ني كرون��ة س��ويدية أي م��ا 

يعادل 1.2 مليون دوالر أميركي.
وتتضمن اجلائزة إلى جانب قيمتها 
املالية، ش��هادة وميدالية ذهبية، 
وإذا حص��ل أكث��ر م��ن ش��خص 
على اجلائزة في اجملال نفس��ه يتم 
تقسيم املبلغ عليهم وال يشترط 

أن يقسم بالتساوي.
فكان جملالي السالم واآلداب احلصة 
األكب��ر من جوائز نوب��ل التي فزن 
فيها النس��اء ب� 16 جائزة س��الم 
و14 ل��آداب، فيما ج��اء الطب أو 

بحصولهن  ثالًثا  الفيسيولوجيا 
على 12 جائزة، ثم الكيمياء بأربع 

جوائز، وواحدة في االقتصاد.

نساء حصلن على جائزة  
»نوبل »

تع��د عامل��ة الفيزي��اء والكيمياء 
ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة 
نوبل، فضاًل ع��ن كونها الوحيدة 
الت��ي حصلت عليه��ا مرتني في 
وذل��ك في  مجال��ني مختلف��ني، 
الفيزي��اء ع��ام 1903، والكيمياء 

في 1911.
واكتشفت كوري نظرية النشاط 
اإلش��عاعي عب��ر جت��ارب أجرتها 
على اليورانيوم، وبحصولها على 
جائزتني تكون النساء قد حصدن 
مجم��ل  م��ن  نوب��ل  جائ��زة   49

اجلوائز.
وم��الال يوس��فزي، ه��ي األصغ��ر 
بال�نوب��ل. الفائزي��ن  ب��ني  عم��راً 

قم��ع  ض��د  لنضاله��ا  وتكرميً��ا 
واملراهق��ني وم��ن أجل  األطف��ال 
حق األطف��ال في التعل��م، فازت 
يوس��فزي  م��الال  الباكس��تانية 
بجائزة نوبل للس��الم لعام 2014، 
وهي ف��ي الس��ابعة عش��رة من 
عمره��ا، مناصف��ة م��ع الهندي 
كايالش س��اتيارثي، لتدخل بذلك 
تاريخ جوائز نوبل كأصغر شخص 

يحصل عليها.
وبعد فوزها أعلنت يوسفزي أنها 
ستتبرع باجلائزة املالية التي فازت 
به��ا والبال��غ قيمته��ا 8 مالي��ني 
كرونة سويدية )نحو مليون دوالر 
أميركي(، للمدارس في باكستان.

وحتول��ت م��الال إلى رمز م��ن أجل 
تعليم األطفال وخاصة الفتيات، 
إذ تواصل أنشطتها من أجل دعم 
تعلي��م الفتيات ف��ي العديد من 
البلدان النامية بفضل الصندوق 

االستئماني املفتوح باسمها.
وبزغ جنم مالال، واشتهرت أول مرة 
في 2009، عندما كتبت س��راً في 
مدونة هيئة اإلذاع��ة البريطانية 
يومي��ات  أردو«،  س��ي  ب��ي  »ب��ي 
تتح��دث فيه��ا ع��ن حياتها حتت 
حكم حركة طالبان، وعن حرمان 
البن��ات من التعليم عندما كانت 

في احلادية عشرة من عمرها.

 ،2012 االول ع��ام  وف��ي تش��رين 
حاولت طالبان اغتيال يوس��فزي، 
لكنها أصيبت إصابة بالغة وجنت 
من املوت بأعجوبة، وبعدها نقلت 
إلى مستش��فى امللكة إليزابيث 
ببريطانيا،  برمينغهام  في مدينة 
واس��تغرقت فت��رة عالجها قرابة 
3 أش��هر قب��ل أن تخرج ف��ي آذار 
2013 من املستشفى وتستكمل 

تعليمها.

توكل كرمان أول عربية تفوز 
بها 

وف��ازت اليمني��ة ت��وكل كرم��ان 

بجائزة نوبل للس��الم عام 2011, 
بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية 
و  س��يرليف«  جونس��ون  »إل��ني 
ناشطة الس��الم الليبيرية »ليما 
غبوي« إلس��هاماتها ف��ي مجال 

تعزيز دور املرأة في اجملتمع.
وإلى جانب كونها كاتبة صحفية، 
تعد كرمان إح��دى أبرز املدافعات 
ع��ن حري��ة الصحاف��ة وحق��وق 
املرأة وحقوق اإلنس��ان في اليمن، 
وبرزت بنحو كبير بعد قيام الثورة 
الشبابية الشعبية التي أطاحت 
بنظ��ام الرئيس اليمني الس��ابق 
علي عبد اهلل صالح في ش��باط 

.2011
الروائية الس��ويدية س��لمى  آما 
الغرل��وف الت��ي متي��زت بأنها أول 
كاتبة سويدية وامرأة تفوز بجائزة 
نوبل في مجال اآلداب عام 1909، 
إذ حصل��ت عل��ى اجلائ��زة تقديرًا 
ألعمالها القائمة على األساطير 

واحلكايات.
كما تعد مستشارة الدولة، وزيرة 
خارجي��ة ميامنار »أون س��ان س��و 
تش��ي«، من ب��ني قائمة النس��اء 
الفائزات بجائزة نوبل للسالم عام 
1991 بس��بب »نضاله��ا لرفض 
العن��ف م��ن أج��ل الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان«.
وف��ي مج��ال الطب، نال��ت عاملة 
الكيمياء احليوية األميركية جرتي 
تيريزا كوري جائزة نوبل في الطب 
بالتشارك مع زوجها كارل وعالم 
األرجنتين��ي  األعض��اء  وظائ��ف 
برناردو هوساي بسبب دراساتهم 
للكش��ف عن دورة حي��اة الطاقة 
الكيميائي��ة احليوية واس��تقالب 

الكربوهيدرات.
أّما ف��ي الق��ارة األفريقي��ة، تعد 
الناش��طة الكينية واجناري ماثاي 
نوب��ل  بجائ��زة  تف��وز  ام��رأة  أول 
للسالم من القارة السمراء، وذلك 
2004، بس��بب إس��هاماتها  عام 
م��ن أج��ل التنمي��ة املس��تدامة 

والدميقراطية والسالم.
كم��ا ف��ازت العامل��ة الفرنس��ية 
فرانس��واز باري سينوسي بجائزة 
إث��ر   2008 ف��ي  للط��ب  نوب��ل 
اكتش��افها فيروس نقص املناعة 
املكتسب املسبب ل�مرض األيدز.

48 امرأةاً حصلن على جائزة »نوبل» مقابل 822 رجلاً فاز بها

اقامة أول حفل لتقدمي جوائز نوبل في األكادميية امللكية للعلوم

حواء والتعليم 

أيتها االنثى ..
متزوج��ة كنِت أو مطلق��ة او ارملة 
, س��تظلني امرأة  لن يزي��دك الزواج 
كرام��ة ولن ينقصِك الط��الق أنوثة 
, ال تخجل��ي أن اصابتك العنوس��ة 
,الرجل انت من تكملني حياته وليس 
هو من يكم��ل حياتك هو يحتاجك 
أكثر وأنظري في ذلك : لعظمة اهلل 
إن س��يدتنا م��رمي »عليها الس��الم« 
أجنب��ت نبينا » عيس��ى » من  دون أن 
يلمسها رجل وهنا حكمة ومشيئة 
اهلل في تعظيم املرأة فهل سمعِت 

أن رجالً أجنب طفالً من دون امرأة ؟
س��تظل  امل��رأة لغزاً مجه��والً لغزاً 
ف��ي الوقت الذي يعتق��د الرجل انه 
يس��تطيع حله , والدليل ان أضعف 
امرأة تستطيع ان تلد اقوى وأعظم 
رجل .ولو جردنا املرأة من كل ش��يء 

لكفاها شرف االمومة.
ه��ي االم , الزوج��ة ,احلبيبة , االخت 
,الصديقة ,فهي  متثل ركناً اساسياً 
في اجملتمع وهي املدرس��ة االولى في 
بناء اجليل الصالح .ان العالم لن ولن 
ينس��ى معاناة املرأة ف��ي املدن التي  
كانت حتت س��يطرة ق��ذارة االرض » 
الدواعش »,ولن تنس��ى معاناة املرأة 
في مواقع النزوح وحتملها ال قس��ى 
الظ��روف . فه��ي االكثر ق��درة على 
حتمل ضغط احلي��اة , والقيام بأكثر 
م��ن مهم��ة ف��ي أن واح��د , بخالف 
الرج��ل ال��ذي ميك��ن أن يك��ون أكثر  
صالبة واص��راراً على أداء عمل واحد 
فق��ط , ويبق��ى االمن��وذج الصحيح 
لفهم طبيعة دور املرأة هو ان تعدها 
ش��ريكاً متكافئاً م��ع الرجل , لكل 

منهم��ا دوره ولي��س من الع��دل ان 
تقارن احدهما باألخ��ر , الن املعادلة  
غي��ر صحيحة , القوة ه��ي ان يؤدي 
كل منهم��ا دوره مب��ا يتناس��ب مع 

مكانته في احلياة . 
لقد أعطى اخلال��ق العظيم القدرة 
على التحم��ل والصبر للرجل واملرأة 
, وميزه��ا  عند كل منهم��ا , فاملرأة 
تس��تطيع حتمل االعباء اخلاصة بها 
واخلاصة بالرج��ل , حيث انها تهتم 
باملنزل , وف��ي  تربية االوالد ومتابعة 
ش��ؤونهم ,وفي الوقت نفس��ه قد 
تك��ون س��يدة أعم��ال ناجح��ة , أي 
ان��ه بإمكان امل��رأة ان تكون متعددة 
املس��ؤوليات ,ف��ي ح��ني ان الرجل ال 
يستطيع اجلمع بني اكثر من مهمة 
اال ف��ي حاالت قليلة جداً , فضالً عن 
ذل��ك ان املرأة اكثر ح��ذراً من الرجل 
خاصة فيما يتعلق بقيادة الس��يارة 
والتعام��ل م��ع االدوات احل��ادة النها 
تخش��ى اخملاط��ر وتتجنبه��ا ,فهي 
هادئ��ة غير مته��ورة , ان ق��وة املرأة 
تكم��ن ف��ي قدرته��ا عل��ى احتمال  
االالم , الس��يما االم اخمل��اض  الت��ي 
الميكن للرجل تخيل ش��دتها ,ليأتي 
بعد ذلك االرضاع , فاالم ال تتذمر من 
االس��تيقاظ بالليل الطعام طفلها 
والمتل اطعامه في النهار , واليوشك 
الرجل ان يس��مع ب��كاء طفله حتى 
يعلو صراخه, فهذه االش��ياء وهبها 

اهلل للمرأة وميزها بها .
امل��رأة املعط��اء , احلنون��ة , الصبورة 
, القوي��ة , الضعيف��ة تعل��م متى 
يج��ب ان تكون قوية ومتى عليها أن 

تضعف.

اللغز المجهول  

لندن - وكاالت: 
أظهر استطالع حديث ميل األرامل 
املسنات أكثر من األرامل الرجال إلى 
مناقش��ة مش��اعرهن مع اآلخرين 

نظراً لشعورهن القوي بالوحدة.
أجرت االس��تطالع منظمة "العمر 
خيري��ة  جه��ة  ,وه��ي  املس��تقل" 
بريطاني��ة تق��دم املس��اعدة لكبار 
السن، وش��مل االس��تطالع 2000 
ش��خص ف��ي بريطاني��ا، أعمارهم 
أكب��ر من 65 عاماً، مم��ن فقدوا زوجاً 

أو زوجة.
وذكر قس��م من املش��اركني إلى أن 

أصعب آثار فقدان شريك احلياة، هو 
الشعور الدائم بالوحدة، وكان عدد 
النس��اء اللواتي يش��عرن بالوحدة 
ج��راء فقدان الش��ريك ضعف عدد 

الرجال.
وجتد غالبية النساء املشاركات في 
االستطالع صعوبة في التعود على 
احلياة بعد رحيل الشريك، ما يسبب 

حزناً عميًقا يستمر لسنوات.
وأش��ار أكثر من نصف املش��اركني 
أنه��م يتعامل��ون م��ع "الوح��دة" 
باحلدي��ث ع��ن ه��ذا املوض��وع م��ع 

األصدقاء.

 واجلدي��ر بالذك��ر أن ثل��ث الرج��ال 
األرامل فقط، يشاركون أصدقاءهم 
ش��عورهم بالوحدة. وفي املتوسط 
عانى املش��اركون في االس��تطالع 
من الشعور بالوحدة ل�8 أشهر بعد 
وفاة أزواجهم، إال أن واحداً من كل 5 
منهم ظل يعاني من هذا الش��عور 

لثالث سنوات أو أكثر.
وقالت جانيت موريس��ون رئيس��ة 
املنظم��ة أن  : "الدراس��ة أظهرت 
يتعامل��ون  والنس��اء  الرج��ال  أن 
مع فق��دان ش��ركاء احلي��اة بطرق 

مختلفة".

إعداد- شمس يوسف: 
في كثير من االحيان جتبر النس��اء 
للخ��روج م��ن منزله��ّن م��ن دون 
مكياج بس��بب ضيق الوقت, ومع 
ذل��ك، ينحصر تفكيرهّن في ما اذا 
كان مظهرهّن الئ��ق ومرتب اليك  
خطوات من الضروري اتباعها قبل 

اخلروج من دون مكياج.
اهتمي بشكل احلاجبني : في وجه 
خ��ال من املكي��اج، يظهر ش��كل 
لذل��ك  أكب��ر,  احلاجب��ني بص��ورة 
عليِك االهتمام بش��كل حاجبيك 
, احرص��ي على االهتمام برس��مة 

تكثيفهم��ا  وحاول��ي  حاجبي��ِك، 
,على أن يكون لونهما لون شعرك 
بنفس��ه, وإذا كن��ت تعان��ني م��ن 
الفراغات بحاجبيِك، فاس��تعملي  
زي��ت اخل��روع وفيتام��ني A ,ضعي 
القلي��ل من هذا الزيت يومياً وبعد 

عدة أسابيع ستالحظني الفرق.
االبتس��امة   : البيض��اء  األس��نان 
هي ما تصن��ع الصور, ف��إذا قررت 
اخل��روج م��ن دون مكي��اج علي��ك 
استعملي  بابتس��امتك,  االعتناء 
معجون أس��نان مبي��ض، ولكن ال 
تكث��ري من اس��تعمالِه ألنه ميحو 

طبق��ة مهمة م��ن أس��نانك مع 
الوقت. اس��تخدميه بعد القهوة 
أو إذا كن��ِت مدخن��ة، أما إذا كانت 
اسنانِك صفراء أو رمادية ألسباب 
طبية فحاولي تبيضها بواس��طة 

متخصصني.
الترطي��ب   : بش��فتيك  اعتن��ي 
والتدلي��ك لي��س للبش��رة فقط ، 
بل شفتيك أيضاً حتتاج للترطيب 
املستمر, ضعي زبدة الكاكاو دائماً، 
أو استبدليها بزيت الزيتون أو أحد 
الزيوت املناسبة لبشرتك، وحاولي 

تدليكها يومياً قبل النوم.

خطوات عليِك اتباعها عند الخروج من دون مكياجالنساء األكثر تأثرًا عند فقدان الشريك

بغداد - زينة قاسم:
أك��دت مدي��ر ع��ام دائ��رة احلماي��ة 
االجتماعي��ة للم��رأة التابعة لوزارة 
العمل والشؤون االجتماعية عطور 
املوس��وي على ضرورة تقومي مرحلة 
املسح امليداني املش��مولة باالعانة 
االجتماعي��ة وفقاً للقان��ون القدمي 
ووضع آلية عمل تتناسب مع الواقع 
االجتماعي لالسر وحسب املعطيات 

الجراء املسح امليداني لها. 
وشددت املوس��وي خالل اجتماعها 
مبدي��ري اقس��ام احلماية ف��ي بغداد 
واحملافظ��ات عل��ى اهمي��ة اكم��ال 

املس��ح امليدان��ي للش��مول القدمي 
للمس��تفيدات بالس��رعة املمكنة 
وحسب االعداد املوزعة بني االقسام 
في بغ��داد واحملافظات حت��ى نهاية 
ملف املس��ح امليداني. وأضافت: ان 
قس��م اإلعانات في الدائ��رة يتولى 
مس��ح جميع املستفيدات املرسلة 
عناوينهن الى االقسام ، مشيرة الى 
ان املستفيدات اللواتي مت مسحهن 
ميدانياً ترسل أس��ماؤهن الى وزارة 

التخطيط لتدقيق بياناتهن.
 واوضحت  : ان الدائرة توزع الباحثني 
الرقع��ة  حس��ب  االجتماعي��ني 

اجلغرافي��ة بغي��ة تقلي��ل النفقات 
نظ��رًا لقلة التخصيص��ات املالية ، 
البيانات مبواكبة  مطالبة مدخل��ي 
املس��ح امليداني واالس��راع في اجناز 
البيان��ات املدخل��ة ليك��ون اإلدخال 
اواًل بأول وان تطل��ب األمر زيادة عدد 

املدخلني.
تس��تقبل  الدائ��رة  ان   : وأك��دت    
ف��ي  املس��تفيدات  م��ن  النازح��ني 
بياناتهن  لتحدي��ث  احمل��ررة  املناطق 
وارسالها الى اجلهات االمنية لبيان 
س��المة موقفهن وم��ن ثم تنظيم 
معامالت شمولهن ببرنامج احلماية 

االجتماعية.
امل��رأة  حماي��ة  مدي��رة  وناقش��ت   
خ��الل االجتم��اع موض��وع تدقي��ق 
اضابير املس��تفيدات عل��ى واجهة 
وحتدي��د  املعلوم��ات  تكنولوجي��ا 
النواقص في االضبارة وتس��جيلها 
، والتأكي��د عل��ى اكم��ال النواقص 
املس��تفيدة الصدار  عند مراجع��ة 
البطاق��ة الذكي��ة م��ع وض��ع آلية 
مبس��طة لالصدار وحتدي��د اجتماع 
م��ع الش��ركة العاملي��ة للبطاق��ة 
الذكية وتعيني محطة اصدار لكل 

قسم في بغداد واحملافظات. 

 حماية المرأة تبحث مع مديري أقسام الدائرة 
برلين - وكاالت:آلية المسح الميداني للشمول القديم

خل��ص علماء إل��ى أن البس��مة ف��ي لوحة 
موناليزا الش��هيرة مردها إل��ى أن املرأة التي 
يصورها العم��ل »فرحة«، وذل��ك بعد حتليل 
موقف عينة من األش��خاص من هذا التعبير 

الوارد في اللوحة.
دراس��ة حديث��ة نش��رتها مجل��ة  ولفت��ت 
»ساينتيفيك ريبورت« إلى أن اإلعجاب العاملي 
باللوح��ة الش��هيرة لليون��اردو دا فينتش��ي 
)1452-1519( ,م��رده خصوصاً إلى »االلتباس 
في التعبير الظاهر في الوجه«، مش��يرة إلى 

أنها متكنت من حل جزء من اللغز.
وقدم الباحثون الثني عشر مشاركاً سلسلة 
صور باألبيض واألس��ود متثل بسمة موناليزا 
مع تعدي��الت طفيفة على مس��توى انحناء 

الشفتني.

ومت منحهم صوراً عدة بنحو مبعثر )منها ما 
يظهر البسمة احلقيقية وأربع صور لشفتني 
مرتفعتني في وضعية تؤشر إلى الفرح وأربع 
صور لش��فتني تعكس��ان وضعية احلزن(, ومت 

عرض هذه الصور ثالثني مرة متتالية.
وق��ال املتخص��ص ف��ي علوم األعص��اب في 
جامعة فرايبورغ األملانية يورغن كورمناير وهو 
أحد معدي الدراس��ة :«نظراً إلى التوصيفات 
املرافق��ة للعمل من جان��ب مؤرخي الفنون، 
كن��ا نتوق��ع أن يك��ون العمل األصل��ي أكثر 

التباسا«.
وأضاف »فوجئنا بدرجة كبيرة ألن املشاركني 
كانوا ينظرون إلى اللوحة األصلية على أنها 
تظهر امرأة سعيدة في كل احلاالت تقريباً ».

وأق��ر الباحث��ون أن دراس��تهم تترك��ز حصراً 
عل��ى تصنيف ي��راوح بني احل��زن والفرح ولم 

يستكشفوا مش��اعر أخرى ميكن أن تسهم 
في حل لغز هذه البسمة.

وف��ي الع��ام 2005، وضع علم��اء في جامعة 
»أمس��تردام »هدف��اً لهم يقض��ي بحل لغز 
بسمة موناليزا مستعملني أسلوباً مختلفاً 

وجاءت النتائج أكثر تفصيالً.
ومت إخض��اع اللوح��ة لتحليل عب��ر برمجية 
للتعرف على املش��اعر, وأخذ نظام املعادالت 
احلس��ابية املس��تعمل في االعتب��ار املالمح 
الرئيسة للوجه من بينها وضعية الشفتني 
أو اخلط��وط في محيط الع��ني وأقاموا رابطا 

مع ست عواطف رئيسية.
وخلص��ت البرمجية إلى أن بس��مة موناليزا 
تعك��س 83 % م��ن احل��االت الف��رح وفي 9 % 
االستياء وفي 6 % اخلوف وفي 2 % من احلاالت 

الغضب.

دراسة حديثة: الموناليزا تبتسم فرحًا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل��ت العب��ة ن��ادي االتصاالت 
باملبارزة، رمي محمد، على ش��هادة 
املاجس��تير بامتياز م��ن اجلامعة 
التربي��ة  كلي��ة  املس��تنصرية، 
البدنية وعلوم الرياضة لرسالتها 
املوس��ومة ) تأثير منه��ج تدريبي 
وف��ق األمن��اط احليوية والس��يادة 
النص��ف مخية لبع��ض مهارات 
املبارزة بسالح الشيش للشباب(.

وأقيم��ت املناقش��ة صب��اح ي��وم 
االربع��اء 8 آذار اجل��اري، ف��ي كلية 
الرياضة/  البدنية وعل��وم  التربية 
اجلامع��ة املس��تنصرية في الباب 
املعظم، بإشراف جلنة مؤلف من ) 
أ.د منى عبد الستار هاشم وأ.م .د 
رحيم حلو علي وم.د حس��ن عالء 
محس��ن وأ.د نصير صفاء محمد 

علي(، مبارك لالعبة رمي محمد.
جدير بالذكر ان الالعبة رمي محمد 
متثل فري��ق نادي االتص��االت الذي 
يش��رف على تدريب��ه علي صالح 

وعل��ي محمد ومتك��ن الفريق من 
حتقيق العديد من النتائج املتميزة 
في البطوالت الت��ي نظمها احتاد 

اللعبة املركزي.

15رياضة األربعاء 15 آذار 2017 العدد )3649(

أوديشو مدربًا لنفط الوسط

تعاون لشباب الصدر 
والشرطة المجتمعية

غدًا .. بدء بطولة العراق 
الدولية الخامسة بالشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي نفط الوس��ط، أمس، تعين أيوب أوديشو 
رس��ميا مدربا للفريق خلفا لعبدالغني شهد، الذي 

تفرغ لقيادة املنتخب األوملبي.
وق��ال عض��و الهيئ��ة اإلدارية للن��ادي، ف��راس بحر 
العل��وم، ف��ي تصريحات صحفي��ة إن اإلدارة اتفقت 
رسميا مع أوديشو لقيادة الفريق ملوسمن كاملن، 
وس��يصل اليوم، األربع��اء، إلى مقر الن��ادي، لتوقيع 
العقد بشكل رسمي، ويجتمع بالالعبن قبل سفر 

بعضهم لاللتحاق باملنتخب الوطني.
وأوضح أن اجلهاز املساعد مؤلف من صادق سعدون 
مدربا مس��اعدا، وهش��ام علي مدربا حلراس املرمى، 
الفتا إلى أن اإلدارة تش��كر جهود عبدالغني ش��هد، 
ومس��اعده حيدر جن��م.. ومتنى بحر العل��وم أن يوفق 
أوديشو في مهمته، وستعمل اإلدارة جاهدة لتوفير 

سبل النجاح للمدرب.

بغداد ـ كريمة الركابي*
عقدت مديرية شباب ورياضة الصدر لقاًء مشتركاً 
مع الش��رطة اجملتمعي��ة لبحث قضي��ة املتجاوزين 
على ملعب احلبيبية 30 الف متفرج حيث توجد 14 

عائلة متجاوزة وتعيق اكمال العمل باملشروع.
وقد ابدت الش��رطة اجملتمعية تعاونها التام ملفاحتة 
اجله��ات ذات العالق��ة حلل هذه املش��كلة وقد دعت 
الش��رطة اجملتمعي��ة مدير املديرية حس��ام اجلزائري 
حلضور الندوة التي س��تقيمها الش��رطة اجملتمعية 
حول ظاهرة تسرب الطلبة من املدارس ووضع احللول 

للحد من هذه الظاهرة.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ رافد البدري*
تنطلق غ��داً اخلميس في الس��اعة الرابعة عصراً في 
قاع��ة برج الس��الم ببغ��داد ، بطولة الع��راق الدولية 
اخلامس��ة بالش��طرجن مبش��اركة 14 دولة، وقال رئيس 
االحتاد العراقي للش��طرجن ظافر عبد االمير: س��يكون 
موع��د افتتاح البطولة  يوم غ��د، ومن املؤمل ان يصل 
عدد الدول التي ستش��ارك في البطولة الى 14 دولة، 
مضيف��اً ان 7 دول وصل��ت لغاية يوم امس وهم: الوفد 
األوزبكي والذي ميثله الالعب الكسي بارسوف احلاصل 
على شهادة كراند ماستر)GM(، والالعب سامح محمد 
صادق من مصر، والعب جورجيا ميراب جاجوناشفيلي 
والذي يحمل ش��هادة كراند ماس��تر)GM(، والالعبتن 
االوكرانيتن اولكا بابيي )WGM( وماركريتا نوفيكوفا، 
كم��ا وص��ل الوفد االيراني برئاس��ة احلكم الرئيس��ي 
للبطولة س��يد خليل��ي والعبن اثن��ن، باالضافة الى 
الوفد السوري املؤلف من رئيس الوفد سليمان حسن 
وثالث العبان هن: روال احملمود ومنار خليل وفاطمة مراد ، 
والوفد األرميني والذي ميثله الالعب ارتور جارجيوزيان.

واشار الى ان اليوم االربعاء سيكون موعد وصول الوفد 
الترك��ي والذي س��يمثله الالعب ش��اهن حاجييف، 
وكذلك الوف��د األذربيجاني والذي ميثل��ه الالعب النور 
عليي��ف، وتابع: وم��ن املؤمل وص��ول منتخبات جنوب 
افريقي��ا وبلجيكا ولبنان وفلس��طن ي��وم غد، وبذلك 
يك��ون العدد الكلي للدول املش��اركة 13 دولة إضافة 

الى العراق.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:

تع��ادل الق��وة اجلوية ام��ام فريق 
الوحدة السوري عصر امس سلباً 
وذل��ك ضم��ن اجلول��ة الثالثة في 
اجملموع��ة الثاني��ة لبطولة كأس 
االحتاد اآلس��يوي، في املباراة التي 
ضيفه��ا ملع��ب صي��دا بي��روت، 
وبذل��ك يك��ون اجلوي��ة ق��د رف��ع 
رصيده  الى 5 نقاط باملركز الثاني 
خل��ف املتصدر الوحدة الس��وري 

الذي ميلك 7 نقاط.
ه��ذا، وس��يفتتح اجلوي��ة رحل��ة 
اإلياب، بلقاء الوحد الس��وري يوم 
3 نيسان املقبل في ملعب اجلوية 
القطري(،  الوك��رة  )نادي  املفترض 
ويلتقي في 18 من الشهر نفسه 
فريق الصفاء اللبناني في امللعب 
رحلت��ه  يختت��م  فيم��ا  نفس��ه، 
بدوري اجملموع��ات بلقاء فريق احلد 
البحرين��ي ف��ي ملع��ب الفري��ق 

البحريني يوم 2 أيار املقبل.
إلى ذلك، يغادر اليوم االربعاء، وفد 
املنتخ��ب الوطني ، متجهاً صوب 
العاصم��ة االيرانية طه��ران لبدء 
معس��كر تدريبي قصي��ر يتخلله 
مباراة جتريبية مع املنتخب االيراني 
في الثامن عشر من الشهر اجلاري 
حتضيرًا ملواجهة استراليا املرتقبة 
ف��ي الثال��ث والعش��رين من هذا 

الشهر.
راض��ي  املنتخ��ب  م��درب  وق��ال 
شنيشل في تصريحات صحفية 
إن الوفد س��يغادر ي��وم غٍد صوب 
العاصم��ة اإليراني��ة للدخول في 
معس��كر تدريبي قصير يتضمن 
املنتخ��ب  م��ع  جتريبي��ة  مب��اراة 
االيراني، الفًتا إلى إرجاء املعسكر 

الكام��ل ال��ى منتصف الش��هر 
إلتاحة الفرص��ة الى العبي القوة 
اجلوية والزوراء مشاركة فريقيهما 

في بطولة كأس االحتاد االسيوي.
وأوضح أن العبي الزوراء سيعودون 
غ��ًدا الى بغ��داد بع��د ان حققوا 
ف��وزاً مثيرًا على اجليش الس��وري 
ويغ��ادرون م��ع الوف��د ، ف��ي حن 
يلتحق العبو القوة اجلوية بالفريق 
من العاصمة اللبنانية بيروت الى 
طهران بش��كل مباشر، الفًتا إلى 

أن الالعبن احملترفن س��يلتحقون 
بالوفد بعد مباراة ايران التجريبية 
س��ينضمون  وجميعه��م 
م��ن  ي��وم عش��رين  للمعس��كر 
الش��هر اجل��اري باس��تثناء عل��ي 
عدنان ق��د يلتحق االربع��اء ايضا 

بالوفد.
واعرب شنيش��ل ع��ن تفاؤله في 
املباراة املقبلة، ال سيما وان كانت 
جاهزية الالعبن احملترفن البدنية 
عل��ى مس��توى جيد ، مؤك��دا ان 

غياب الالعبن جسنت ميرام وبروا 
نوري ل��ن يؤثر عل��ى الفريق طاملا 
منل��ك فريقا مكونا م��ن 23 العباً 

واجلميع سيكون جاهز للمباراة.
م��درب  راض��ي شنيش��ل،  وق��رَّر 
املنتخ��ب العراق��ي لك��رة القدم، 
ضم عل��ي بهجت، مداف��ع القوة 
اجلوي��ة، إل��ى قائمة الفري��ق، بدالً 
م��ن زميله بالفريق س��عد ناطق، 
ال��ذي أجرى جراح��ة إلزالة الزائدة 
الدودية.. وقال شنيشل، إن اجلهاز 

الفن��ي، اختار املدافع علي بهجت 
بديالً لسعد ناطق الذي سيبتعد 
عن املنتخب نتيجة اجلراحة التي 

أجراها أمس، في بيروت.
عل��ي  »اختي��ار  أن  إل��ى  وأش��ار 
بهج��ت، جاء على ض��وء جاهزية 
الالع��ب وإمكاني��ة اللع��ب ف��ي 
مركزي املدافع، والظهير األيس��ر، 
باإلضاف��ة جلاهزية الالع��ب بدنًيا، 
كونه يخوض م��ع فريقه، بطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي«.

وأوض��ح أن��ه دائًما م��ا كان يوجه 
الدع��وة ألكبر عدد م��ن الالعبن؛ 
حتسًبا للحاالت االظطرارية، واليوم 
استفدنا من هذه السياسة، بعد 
تعذر ضم جاس��نت ميرام، وغياب 
س��عد ناطق املفاجئ، حيث متكنا 
من إيج��اد بديل س��ريع.. ويواجه 
املنتخ��ب العراقي، نظيره اإليراني 
وديًا في 18 من الشهر اجلاري، على 
أن يواج��ه أس��تراليا، ف��ي 23 من 
الشهر ذاته، ثم يواجه السعودية، 

بعدها ب�5 أيام.
ويحت��ل أس��ود الرافدي��ن، املرتبة 
اخلامسة في اجملموعة الثانية ب�3 
نقاط من 5 ج��والت، فيما تتصدر 
الس��عودية، واليابان ب���10 نقاط، 
ث��م أس��تراليا واإلم��ارات ول��كل 
منهم��ا 9 نقاط، ثم تتذيل تايالند 

اجملموعة بنقطة وحيدة.
كم��ا، منحت إدارة ن��ادي أودينيزي 
االيطالي الض��وء األخضر لالعب 
منتخبن��ا الوطن��ي عل��ي عدنان، 
لاللتحاق بالفريق يوم غٍد حتضيرا 

ملواجهة استراليا.
وقال املدير اإلداري للمنتخب باسل 
كوركيس ف��ي تصريحات خاصة 
ل: »بع��د جهود حثيث��ة من احتاد 
الكرة ومتابعة شخصية مع ادارة 
اوديني��زي حصلن��ا عل��ى موافقة 
الن��ادي االيطال��ي عل��ى التح��اق 
الالع��ب عل��ي عدن��ان بصف��وف 
املنتخب غٍد.. وأك��د كوركيس ان 
علي عدنان سيش��ارك في املباراة 
التجريبية ض��د املنتخب اإليراني 
ف��ي طه��ران بالثام��ن عش��ر من 
الش��هر اجلاري، الفًتا إلى أن بقية 
احملترف��ن س��يلتحقون باملنتخب 
يومي التاس��ع عش��ر والعشرين 

من الشهر اجلاري.

بعثة أسود الرافدين تغادر اليوم إلى طهران

الجوية يتعادل سلبًا أمام الوحدة السوري في كأس االتحاد اآلسيوي 

جانب من مباراة أمس بني اجلوية والوحدة السوري

رمي مع جلنة املناقشة

الروسي كاراسيف حكًما لمباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن

العواصم ـ وكاالت:

يس��تقبل أتلتيكو مدري��د اليوم باير 
ليفركوزن عقب فوز األتلتي في أملانيا 
2-4، ضم��ن إي��اب دور ال��� 16 لدوري 
أبط��ال اوروب��ا، وق��د تكون ه��ذ املرة 
الثاني��ة الت��ي تعترض فيه��ا كتيبة 
املدرب األرجنتيني دييجو س��يميوني 
طموحات الفري��ق األملاني لتجاوز دور 
ال�16 بعدما فش��ل قبل موس��من 
في اقتناص بطاق��ة ربع النهائي من 

»الروخيبالنكوس«.
يذك��ر أن باي��ر، ال��ذي أقال من��ذ أيام 
مدي��ره الفن��ي روجر ش��ميدت وعن 
التركي طايفون كورك��وت بديال له، 
لم يس��تطع م��ن قبل التأه��ل لربع 
نهائي بطول��ة دوري أبطال أوروبا في 
ش��كلها احلال��ي، علم��ا بأن��ه وصل 
لنهائ��ي البطول��ة ف��ي ع��ام 2002 
حينم��ا كانت تقام حتت اس��م كأس 

أوروبا.
أما أتلتيك��و، وصيف البطولة أعوام 
ألن  فيطم��ح  و1974،  و2014   2016
يك��ون للم��رة التاس��عة ب��ن الفرق 

الثمانية األفضل بالبطولة.
على اجلانب اآلخر يس��تقبل موناكو 
فري��ق مانشس��تر س��يتي وبرغم أن 
الفري��ق الفرنس��ي لم يخس��ر دورا 
إقصائيا أمام خصم إجنليزي من قبل، 
عليه تعويض خس��ارته في الذهاب 

بنتيجة 5-3 على ملعب االحتاد.
للم��رة  للتأه��ل  موناك��و  ويطم��ح 
الثانية بالنس��خ الثالثة املاضية إلى 
ربع نهائي دوري األبطال، كما يسعى 
مانشس��تر س��يتي ب��دوره للتأه��ل 
للمرة الثانية في تاريخه لربع نهائي 
دوري األبط��ال، بعدم��ا وصل لنصف 
نهائي املوس��م املاضي حينما أطاح 

به ريال مدريد.
ولم يف��ز فريق بي��ب جوارديوال خارج 
أرض��ه بع��د بالنس��خة احلالية من 
البطولة علماً بأن املدرب اإلس��باني 
متكن من جتاوز هذا الدور س��واء أثناء 
قيادته لبرش��لونة أو لباي��رن ميونخ 
حي��ث ش��ارك معهم��ا س��بع مرات 
إجم��اال ف��ي دور ال���16 وتأه��ل ف��ي 

جميعها لربع النهائي.
س��يرجي  الروس��ي،  احلك��م  يدي��ر 
كاراس��يف، مب��اراة أتلتيك��و مدريد 

اإلس��باني وباي��ر ليفرك��وزن األملاني، 
املق��رر إقامتها مس��اء اليوم األربعاء 

ف��ي إياب ثم��ن نهائ��ي دوري األبطال 
األوروبي.

احلك��م  كاراس��يف،  أدار  أن  وس��بق 
الدول��ي من��ذ 2010، ه��ذا املوس��م 

ثالث مباري��ات بالتش��امبيونز ليج.. 
إال أنه لم يحكم في أي لقاء س��ابق 
ألتلتيك��و، وأدار مبارات��ن س��ابقتن 
 2014-2013 مبوس��مي  لليفرك��وزن 

و2016-2015.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى، يدي��ر اإليطالي 
موناك��و  مب��اراة  روك��ي  جيانول��كا 
س��يتي  ومانشس��تر  الفرنس��ي 
اإلجنليزي، املقرر إقامتها مساء اليوم 
أيضا بإياب ثمن نهائي التشامبيونز 

ليج.
ال��ى ذل��ك، نض��م فرنان��دو توريس، 
وجاب��ي فرنانديز، ملران أتلتيكو مدريد 
اجلماع��ي، أول أمس، علًما بأنهما لم 
يحصال على اإلذن الطبي بعد، برغم 
أن األول، بات جاهزًا للمش��اركة أمام 
باير ليفركوزن، في أياب صمن نهائي 

دوري األبطال.
كان دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو 
مدري��د، توق��ع أن يصب��ح مهاجمه 
توري��س، ال��ذي يتعاف��ى حالًي��ا من 
كدم��ة بالرأس، جاه��زًا خلوض مباراة 

الفريق األملاني.
وس��يغيب جاب��ي، رغ��م انضمام��ه 
للتدريب��ات اجلماعي��ة ، وه��و ال��ذي 

تعرض لكس��ر في إصبعن من يده، 
قبل 6 أي��ام، عن مباراة الي��وم؛ نظرًا 
ألنه متت معاقبته باإليقاف، باإلضافة 

إلى إصابته.
وغ��اب ع��ن امل��ران كيف��ن جاميرو، 
ال��ذي واص��ل تدريباته داخ��ل صالة 
األلعاب الرياضية بانتظار تعافيه من 
مشكالت عضلية منعته من خوض 
مب��اراة غرناط��ة بالليج��ا الس��بت، 
وهو م��ا يزيد الش��كوك ح��ول عدم 
مشاركته أيًضا أمام الفريق األملاني.

ويش��ارك ف��ي لق��اء الي��وم، الع��ب 
مونتنيجرو ستيفان سافيتش، الذي 
لم يش��ارك مبران أول أمس، بس��بب 
كس��ر في عظم األنف نتيجة ضربة 
تلقاها في مباراة الفريق السبت أمام 
غرناطة، ما سيلزمه بارتداء قناع واق 

خالل املباريات والتدريبات.
وباإلضافة إلى جابي، يغيب البرازيلي 
فيليب��ي لويس لإليق��اف والبرتغالي 
تياجو مينديز، واألرجنتيني أوجوستو 
عملي��ة  يواص��الن  وهم��ا  فرنان��دز، 
تعافيهم��ا علم��ا ب��أن األول غائ��ب 
منذ كانون الثان��ي والثاني من أيلول 

املاضي.

تقرير

اليوم .. مواجهتان ناريتان في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

لقاء سابق بني اتلتيكو وليفركوزن
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مفكرة الصباح الجديد

موناكو ـ مانشستر سيتي
أتليتكو مدريد ـ ليفركوزن

10:45 مساًء
10:45 مساًء

دوري أبطال اوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��فرت مباري��ات أم��س الثالثاء 
ضمن منافس��ات اجلول��ة الثالثة 
والعش��رين ل��دوري ك��رة الق��دم 
املمت��از، عن فوز النفط على فريق 
احلسن بهدفن نظيفن سجلهما 
داود  مصطف��ى ج��ودة ومحم��د 
ليرفع النفط رصيده للنقطة 47 

في صدارة الترتيب.
فيم��ا انته��ت مب��اراة الس��ماوة 
والشرطة بالتعادل السلبي، كما 
تعادل نفط ميسان وامليناء بهدف 

ملثل��ه، فيم��ا حق��ق فري��ق نفط 
الوس��ط ف��وزاً ثمينأً عل��ى فريق 
احلدود بهدفن مقابل هدف واحد 

للحدود.   
م��ن جانب��ه، ق��ال عض��و جلن��ة 
املس��ابقات ص��ادق عبداحلس��ن 
ان اليوم سيش��هد مباراة واحدة 
يلتق��ي فيه��ا امانة بغ��داد على 
ملعب��ه زاخ��و، فيم��ا تق��ام غ��ٍد 
اخلميس مباراتان في االولى يالعب 
الطلبة فري��ق البحري في ملعب 
الش��عب، وف��ي الثاني��ة يضيف 

النج��ف،  الك��رخ عل��ى ملعب��ه 
وتختتم اجلمعة املقبل منافسات 
ه��ذه اجلول��ة بلقاء يجم��ع نفط 
اجلنوب م��ع الكهرباء على ملعب 
الفيحاء في البصرة، وجتري جميع 
املباريات في الساعة الثالثة بعد 
الظه��ر ع��دا مب��اراة الطلبة مع 
البح��ري في الس��اعة اخلامس��ة 
عص��را.. فيما تاجلت مباراة القوة 
اجلوي��ة م��ع كربالء الرتب��اط االول 
مبنافسات اجلولة الثالثة لبطولة 

كاس االحتاد االسيوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرئي��س  االول  النائ��ب  أعل��ن 
نادي  رئيس  الباراملبي��ة،  اللجنة 
وسام اجملد الرياضي، خالد رشك 
الكعب��ي أمتام توقي��ع برتوكول 
التعاون بن نادي��ه واربعة اندية 
مصرية لتبادل اخلبرات والزيارات 
نظ��را للمكان الت��ي يتمتع بها 
نادي وس��ام اجملد على الصعيد 

العربي والقاري.
وف��د  امت  رش��ك:  خال��د  وق��ال 
ادارة نادي وس��ام اجمل��د الرياضي 
برئاستي وعضوية عدنان فرحان 
وعباس ون��اس وفاطمة الزهراء 
نفع��ت اعضاء الهيئ��ة االدارية 
زيارت��ه الى العاصم��ة املصرية 
القاه��رة تلبية لدع��وة اللجنة 
لعق��د  املصري��ة  الباراملبي��ة 
االندية  م��ع  تعاون  برتوك��والت 
املصرية وهو م��ا حتقق بالفعل 

اذ مت توقيع برتوكوالت تعاون مع 
اندية بور س��عيد بط��ل الدوري 
لك��رة الطائرة جل��وس وكذلك 
ك��رة  دوري  بط��ل  املني��ا  ن��ادي 
الس��لة الى جان��ب ناديا امبابة 
وبني س��ويف وكانت لن��ا زيارة 
الى املرك��ز التخصصي لرياضة 
املكفوف��ن احلاصل على املراكز 
االولى في الدوريات املصرية وتأت 
هذه الدعوة تأكيد على مكانة 
نادي وسام اجملد على الصعيدين 
العربي والقاري وحققت رحلتنا 
ال��ى مص��ر أهدافه��ا املرج��وة 
بنج��اح كبي��ر يعك��س حجم 
العالق��ة التاريخي��ة التي تربط 
الش��قيقن من  البلدين  ابن��اء 
خالل توقيع البرتوكوالت خلدمة 
الرياضي��ن متحدي اإلعاقة في 
العراق ومصر إلقامة معسكرات 
تدريبي��ة ومباريات ودي��ة وتبادل 

اخلبرات الفنية واإلدارية.
وأش��ار الى ان رئيس��ة اللجنة 
املكت��ب  واعض��اء  الباراملبي��ة 
التنفي��ذي مت اللق��اء بهم لتتم 
دعوتنا حلضور اجتماع اجلمعية 
املصري��ة  لالندي��ة  العمومي��ة 
واللق��اء بوكي��ل وزير الش��باب 
والرياضة على هامش االجتماع 
ال��ذي مت في��ه االس��تماع ال��ى 
التي  العمل  وبرامج  الطروحات 
املصرية  االندية  تعمل مبوجبها 
التي تع��د في طليع��ة االندية 
العربية وعلى الصعيد االفريقي 
وهو م��ا س��ينعكس بااليجاب 
على رياضيي نادي وس��ام اجملد.. 
وختم بالتأكيد عل��ى ان النادي 
اس��تلم التجهي��زات الرياضية 
التي مت االتفاق عليها لتوزيعها 
عل��ى رياضيي النادي االس��بوع 

املقبل.

أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
طاقم التحكيم العراقي بقيادة 
مهند قاس��م للس��احة ومؤيد 
محم��د وعلي واثق مس��اعدين 
وزيد ثامر حك��م رابع جنحوا في 
قيادة مباراة األهلي اإلماراتي مع 
ضيفة التعاون الس��عودي على 

ملعب أس��تاذ راش��د ف��ي دبي 
يوم أمس في دوري أبطال أس��يا 
التي انتهت بالتعادل الس��لبي، 
املب��اراة  جن��اح  ف��ي  وس��اهموا 
بقراراتهم الدقيقة و الشجاعة 
و الذي��ن أثبت��وا من خ��الل هذه 
املب��اراة ق��درة احلك��م العراقي 

وبخام��ة ق��ي احملاف��ل الدولي��ة 
أش��اد بقدراتهم  مقيم احلكام 
البحرين��ي و اإلعالم الس��عودي 
وكل اإلماراتي��ن فني��ن ونق��اد 
و اجلماهي��ر الرياضي��ة، ش��كراً 
مهند قاسم وحتية للمساعدين 

وحكمنا الرابع.

النفط يعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز 

»الماجستير« بامتياز لالعبة المبارزة ريم محمد

تفوق للحكام العراقيين آسيويًا

»وسام المجد« يوّقع اتفاقيات 
تعاون مع أربعة أندية مصرية



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

هذا ما اكتش��فته إحدى نائبات مجلس النّواب العراقي 
مؤخ��راً، بعد أن عجزت جميع الوصف��ات احمللية والدولية 
ملعاجلة امللف الش��ائك لألرام��ل العراقي��ات، والذي يزداد 
تورم��اً يوم��اً بعد آخر، بفع��ل حروب وسياس��ات الذكور، 
وطبق��اً للش��عار الذي أطلقت��ه في مؤمتره��ا الصحفي 
)نقبل بعضنا ش��ريكات م��ن أجل كرامتن��ا(. بعد بحث 
وتنقيب وحفريات واس��عة في ه��ذا امللف، وجدت النائبة 
احل��ل اجملّرب حلفظ "كرامة" األرامل عبر س��نّ تش��ريعات 
حتّفز الذكور للزواج بأكثر من امرأة، وبإس��ناد ودعم مادي 
ومعنوي م��ن قبل احلكوم��ة العراقية، تش��ريعات تضع 
نص��ب عينيها مهمة حماية األرام��ل من املصير اجملهول 

الذي يتربص بهن..!
بالرغم مما تتضمنه مثل ه��ذه املواقف والتصريحات من 
إساءة للعراقيني بنحٍو عام ونضال املرأة العراقية من أجل 
الكرامة واحلري��ات بنحٍو خاص؛ إال أنه��ا تعكس حقيقة 
وطبيعة القوى التي أوصلت اجملتمع والدولة العراقية الى 
ما هو عليه اليوم من عجز وفش��ل على ش��تى اجلبهات 
واحلقول املادي��ة والقيمية. بؤس ومرارة مثل هذه املواقف 
تكمن في صدورها من ممثلي كوتا النس��اء في السلطة 
األول��ى )مجلس النّواب(، ذلك الكوت��ا الذي وجد أصالً من 
أجل تقليص ش��يء من احليف والظلم التأريخي الطويل 
الذي استفرد بالنس��اء طوال حقب العبودية واالستبداد 
واإلذالل، لكنه حتول الى ما يش��به "حصان طروادة" داخل 
قلعة النس��اء العراقي��ات، بع��د أن مت اختيارهن من قبل 
حيت��ان حقب��ة الفت��ح الدميقراطي املبني، وعلى أس��اس 

املعايير املعتمدة لدى تلك الكتل املتنفذة.
إن هذا احلل )تعدد الزوجات( هو جزء من منظومة ش��املة 
للحل��ول، طفحت وانتش��رت بعد ما يعرف ب��� )الصحوة 
اإلس��المية( وق��د وصلت بها داعش الى س��نامها األعلى 
)م��ا ملك��ت أميانك��م( حي��ث ش��اهد العالم كل��ه املآثر 
الداعش��ية في حفظ وصيانة كرامة النس��اء من احلرائر 
واإلماء والسبايا وبقية التسميات والتصنيفات التي يعاد 
تدويرها بهمة فرسان وفارسات الصحوة اإلسالموية، من 
شتى املدارس الفقهية واالجتهادات املسكونة بفتوحات 

األسالف وعجاج الرسائل اخلالدة.
إن ح��ل مثل هذه القضاي��ا االجتماعية واملأس��اوية التي 
تخلفها احلروب والسياسات املغامرة البعيدة عن احلكمة 
واملس��ؤولية، لم يعد يحتاج ملثل هذه احللول واالجتهادات 
الفنظازي��ة، املنحدرة الين��ا من مغارات تورا ب��ورا ومراكز 
دراسات العشائر في إقليم وزيرستان وغيرها من املضارب 
املنقطعة عما حصل مع س��الالت بن��ي آدم منذ أكثر من 
أل��ف عام وعام. احللول والس��بل اجملرب��ة معروفة وثمارها 
اليانعة، جذبت اليها املاليني من سكان مناطقنا املنكوبة 
مبث��ل ه��ذه العقول واحلل��ول، ماليني واجه��ت األهوال في 
س��بيل الهروب مب��ا تبقى لها من كرام��ة للعيش كبقية 
البشر الذين أهدتهم شرعة حقوق اإلنسان فرصة استرداد 
إنس��انيتهم التي أهدرته��ا قرون من سياس��ات التمييز 
بش��تى أش��كالها وعلى رأس��ها قيم الهيمنة املطلقة 
للذك��ور. تأتي هذه التصريحات مترافقة واملناس��بة التي 
تس��للت بصمت بني خرائبنا )يوم املرأة العاملي( ومن على 
املنب��ر اخلاص بإعالم مجلس النواب، لتكش��ف عن حجم 
اغترابن��ا ع��ن العالم وحتديات��ه الواقعي��ة. ال يحتاج مثل 
ه��ذا احلل )تع��دد الزوجات( الى جهد كبير كي نكتش��ف 
مدى مفارقته ملنظوم��ة القيم التي ارتقت لها األمم احلرة 
والدول احلديثة، يكفي أنه اليوم جرمية حتاسب عليها كل 
التش��ريعات التي وصلت لس��ن التكلي��ف احلضاري، عبر 

مشوار طويل ومرير انتصاراً لقضايا اإلنسان العادلة..  

تعدد الزوجات هو الحل..!

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

عب��رت الفنان��ة املصري��ة، 
نيللي كرمي عن س��عادتها 
بردود الفعل اإليجابية التي 
وصلتها عن فيلم "بشتري 
راج��ل" وال��ذي ُع��رض في 
موس��م عيد احلب املاضي، 
وش��اركها بطولته محمد 
لبي��ب،  ولطف��ي  مم��دوح، 
وليل��ى ع��ز الع��رب، وق��ام 
عل��ي،  محم��د  بإخراج��ه 
مش��يرة إلى أنها لم تكن 
تتوقع النجاح الذي حققه 
مس��توى  عل��ى  الفيل��م 
اجلمه��ور، والنق��اد، كذلك 
التواصل  مواق��ع  تص��دره 
االجتماع��ي. وقالت نيللي 

كرمي: "عندما قبلت بطولة 
فيلم "بشتري راجل" كنت 
أعل��م أنه مغام��رة خاصة 
لكن  ملوضوعه،  بالنس��بة 
احلم��د هلل اجلمهور تقبله، 
وأثب��ت أن��ه عندم��ا يقدم 
ل��ه عمل فني جي��د يُقبل 

عليه.

كش��فت الفنانة السورية، 
سوسن ارش��يد، عن سبب 
الفنية  األعمال  غيابها عن 
بنح��و عام، واملش��اركة في 
الدراما املصرية بنحو خاص، 
مش��يرة إل��ى أّنه��ا أجنبت 
"لوكاس"  الصغير  طفلها 
والذي تعك��ف على رعايته 
في الوقت احلالي.  وأش��ارت 
سوسن ارشيد، في مقابلة 
خاّص��ة، إل��ى أنه��ا تلّق��ت 
الكثير من العروض، ولكنها 
اعتذرت عنها خالل العامني 
احلم��ل  بس��بب  املاضي��ني 
واإلجن��اب، وم��ن ث��م رعاية 

ابنها، مؤّكدة أنها س��تعود 
في الوقت املناس��ب، نافية 
حزنه��ا لغيابها عن العمل 
الفني بعدما حّققت جناًحا 
كبيرًا في مسلسل "سرايا 
الفت��رة  خ��الل  عابدي��ن" 

املاضية.

بعدم��ا حصل عل��ى إجازة 
مل��دة يوم��ني بس��بب تغير 
الديك��ورات، يع��ود الفن��ان 
لتصوي��ر  يوس��ف  عم��رو 
مش��اهده ف��ي مسلس��ل 
"نقطة ومن أول الس��طر" 
الي��وم االربعاء، وم��ن املقرر 
أن يواصل التصوير في أحد 

النوادي ملدة 5 أيام.
دكت��ور  دور  عم��رو  ي��ؤدي 
حل��ادث  ويتع��رض  جتمي��ل، 
واملسلسل  الذاكرة،  تفقده 
من املقرر عرضه في ش��هر 
أن  املقبل.نذك��ر  رمض��ان 
وم��ن  "نقط��ة  مسلس��ل 

أول الس��طر" بطولة عمرو 
يوسف، ودينا الشربيني، ورمي 
مصطفى، ودالل عبد العزيز، 
ونه��ى عابدين، وأحمد بدير، 
وخالد كمال، وعلي الطيب، 
ودعاء حجازي، وعدد آخر من 

املمثلني.

نيللي كريم

عمرو يوسف

سوسن ارشيد

أخبــارهــــــــــم

اربيل - الصباح الجديد:
اق��ام البي��ت الثقاف��ي ف��ي اربي��ل، 
للتنمي��ة  حب��اء  منظم��ة  وبرعاي��ة 
واالغاثة االنس��انية، منتدى املهرجان 
لألفالم  لألطفال"  الثاني  السينمائي 
ألطفالن��ا  والتثقيفي��ة،  التربوي��ة، 
املتفوق��ني ف��ي م��دارس النازح��ني". 
وبالتع��اون مع ممثلية وزارة التربية في 

 .Megamall اربيل، وبإدارة
 ش��ارك باملهرجان ما يزي��د على مئة 
طال��ب متفوق من م��دارس النازحني، 
حي��ث انطلق��ت فعالي��ات منت��دى 
البي��ت  برعاي��ة  األطف��ال  س��ينما 
الثقاف��ي ف��ي اربيل أحد تش��كيالت 
دائرة العالق��ات الثقافية العامة في 
وزارة الثقاف��ة، وال��ذي تنظم��ه الدار 
أس��بوعيا، بحضور عدد من مسؤولي 
وزارة التربي��ة، وامل��الكات التعليمية، 

ومنظمة حباء للتنمية.
 افتتح��ت فعالي��ات املنت��دى بكلمة 
ترحيبي��ة ملس��ؤولة وحدة امل��رأة في 
البي��ت الثقافي والطفل ن��داء ناصر، 
وكان��ت أولى ع��روض املنت��دى، فيلم 

كارتون��ي تن��اول ع��ددا م��ن العادات 
الصحي��ة الت��ي يج��ب ان ال ينقطع 
عنها االنسان، والطفل خاصة، ومنها 
العناية باألسنان، والنوم املبكر، وتناول 
األغذية الصحية واملفيدة للجسم. 

ت��ال فيل��م الكارت��ون ع��رض لفيلم 

وثائقي م��ن أنت��اج البي��ت الثقافي، 
بعن��وان "طائر اللقل��ق"، يتحدث عن 
رحل��ة الهج��رة لطائر اللقل��ق، أو ما 
يس��مى "حه جيال" باللغة الكردية، 
وال��ذي يتن��اول حن��ني ه��ذا الطائ��ر 
ورجوعه إلى وطنه وعش��ه الذي بناه، 

وان طالت به املس��افات، كما يعرض 
بع��ض األع��راف والتقالي��د الكردية، 
ومنه��ا التف��اؤل بقدوم ه��ذا الطائر، 
حيث يبشر قدومه بحلول أعياد نوروز، 

وبداية لسنة عطاء جديدة.
 كم��ا ج��رت العدي��د م��ن احل��وارات 
املوس��عة التي تس��عى م��ن خاللها 
إلى تعريف الطلبة النازحني بأعراف، 
وتقاليد أخوتهم الك��رد، بغية غرس 
مفهوم الوح��دة، واحملب��ة، والتعايش 
الس��لمي بني أبن��اء الوط��ن الواحد، 
ومح��و أف��كار التط��رف والعنصرية، 
والتع��رف عل��ى حي��اة االخ��وة ف��ي 

الوطن.
 وأش��اد ممثل منظمة حب��اء للتنمية 
بدوره به��ذا العمل الكبي��ر واملتميز، 
وكل من أس��هم فيه، وع��ّده خطوة 
لبناء الطفولة بنح��و صحيح، وبناء 
جيل واع، يحمل بداخله معاني احلب 
واأللف��ة. وفي خت��ام املهرجان وزعت 
ال��دروع التقديري��ة على املش��اركني 
تثمين��ا جلهوده��م وتش��جيا له��م 

ملواصلة ابداعاتهم في املستقبل.

انطالق جلسات منتدى سينما األطفال في كردستان

البيت الثقافي في اربيل

مدريد - رويترز: 
أعلنت حكومة العاصمة االسبانية خططا حلظر السيارات 
القدمية في شوارع املدينة بحلول عام 2025، في إطار خطة 
ملكافحة تلوث الهواء. ومن املتوقع أن حتظر احلكومة احمللية 
س��ير الس��يارات التي تعمل بالبنزين، واملس��جلة قبل عام 
2000، ضم��ن حدود املدينة، والس��يارات التي تعمل بالديزل 
واملس��جلة قبل عام 2006، واللتان تشكالن حاليا 20 باملئة 
من مجمل الس��يارات املسجلة. وذكرت احلكومة احمللية، أن 
احلظر س��يخفض مستويات غاز ثاني أكس��يد النيتروجني 
الس��ام، الذي يس��بب مش��كالت للجهاز التنفسي، بنحو 
15 ف��ي املئة. ول��م تنجح مدينة مدريد ف��ي الوفاء باملعايير 
التي حددها االحتاد األوروبي جلودة الهواء، على مدار السنوات 
الثماني املاضي��ة. ووضعت مدن أوروبية أخ��رى مثل باريس، 

وبرلني، خططا مماثلة لكبح االنبعاثات.

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر "جنود الس��عادة" إطالق مبادرة، ه��ي األولى من نوعها في 
املغرب، تهدف إلى إس��عاد مليون عربي، وخلق 13 حدثا سعيدا 

في توقيت موحد.
وحس��ب ما ج��اء في موق��ع "هس��بريس" املغربي، ف��إن األمر 
يتعلق ب�"جيش إلكتروني"، مكون من مجموعة من الش��باب، 

خصصوا حياتهم إلنقاذ الناس من االنتحار والكآبة.
وأوضح املوقع أن "جنود السعادة"، ينشطون في عالم اإلنترنت 
منذ س��نة ونصف الس��نة، من أجل محاربة "كل من س��ّولت 
له نفس��ه أن يك��ون حزينا، أو تعيس��اً، أو متذم��راً"، على حد 

تعبيرهم.
وتس��عى املبادرة إلى جمع مليون عمل س��عيد، بجمع مليون 
توقي��ع في العالم العربي، قبل حلول اليوم العاملي للس��عادة، 

املتزامن مع ال�20 من مارس احلالي.
وتدع��و العريض��ة إلى توقيعها، ومن ثم القيام بعمل س��عيد 
بس��يط، وتصويره بالفيديو، أو بصورة، ثم حتدي خمس��ة أفراد 

من األصدقاء للقيام بالشيء ذاته.
وق��ال حمزة الترب��اوي، أحد املش��اركني في "جنود الس��عادة" 
إنه��م اخت��اروا العالم االفتراضي كمعس��كر خل��وض املعارك 
السعيدة، معتمدين على هجوم إلكتروني عبر مواقع التواصل 

االجتماعي، واملتركز في وقت واحد على الشخص التعيس.

مدريد تحظر السيارات 
القديمة بحلول 2025

جيش "الفرح" اإللكتروني 
يعتزم إسعاد مليون عربي

القاهرة - ايمن عبد العظيم:
من��ذ ان دخل الس��ينما املصرية 
وأصب��ح ظاف��ر العابدين حديث 
اجلمهور، ملا ميتلكه من وسامة، 
وجاذبية، وموهب��ة فنية عالية، 
ومن ث��م، ما عرف��ه اجلمهور 
الثقافي��ة،  خلفيت��ه  ع��ن 
بوصفه  املتمثلة  والفني��ة، 
ممثل عاملي، فقد ش��ارك في 
افالم فرنس��ية، وبريطانية، 
اضاف��ة الى مسلس��ل من 
عدة مواس��م بعنوان "درمي 
تيم" وكان يلعب دور العب 

ك��رة ق��دم فرنس��ي، وكان العابدين 
بالفع��ل يلع��ب ك��رة الق��دم قب��ل 

اعتزاله مبكرا.
اليوم أصبح العابدين رقما صعبا في 
الدراما التلفزيونية العربية، وها هو 
يتهيأ إلطاللة من خالل مسلس��لني 
دراميني خالل ش��هر رمضان املقبل، 
االول بعن��وان "حالوة الدنيا"، وتلعب 
دور البطولة معه الفنانة التونسية 
هن��د صب��ري، والعم��ل الثان��ي هو 
"كرامي��ل"، ال��ى جان��ب ماغ��ي بو 

غضن، وكارمن لبس.
درام��ا  الدني��ا مأخ��وذ م��ن  ح��الوة 

اسبانية، وكتب لها السيناريو واحلوار 
عدة كتاب بإش��راف السيناريس��ت 
تام��ر حبيب، وهو من اخراج حس��ني 
املنباوي، يشارك العابدين املسلسل 
عدد كبير م��ن الفنانني منهم حنان 
مط��اوع، وانوش��كا، ورج��اء جداوي، 

وعايدة رياض، وغيرهم.
اما كراميل فهو عمل سوري لبناني، 
م��ن تأليف م��ازن طه، واخ��راج ايلي 
حبيب، ويش��ارك في بطولته اضافة 
الى العابدين، ولبس، جيس��ي عبدو، 
وبي��ار داغر، وت��دور احداث��ه في إطار 

كوميدي ورومانسي. 

ظافر العابدين يطل على جمهوره
 في رمضان المقبل بمسلسلين

متابعة - احالم يوسف:
افتتح��ت في اآلون��ة االخيرة عدد من 
املقاه��ي التي ميكن ادراجها في زاوية 
الثقافة، حيث اخت��ارت تلك املقاهي 
ونذك��ر منه��ا مقهى "رض��ا علوان" 
ومن بعده��ا "قهوة وكتاب" ان يكون 
الكتاب عنوانا له��ا ويأتي من بعدها 
تفاصي��ل الترفيه االخرى، مثل اقامة 
اجللس��ات الثقافي��ة، والفني��ة، وبيع 

املأكوالت واملشروبات للزبائن.
في اربيل قررت أربع فتيات ومن بينهن 
الكاتبة راف��ان الطائ��ي، ان يفتتحن 
اول مقهى لق��راءة الكتب في مركز 
املدين��ة، وق��د تكون الفك��رة جديدة 
وممي��زة الجت��ذاب الش��باب ودفعهم 
للقراءة بصورة غير تقليدية، وجذابة 
نس��بيا، حيث يضم املقهى حلد االن 
نحو أكثر من 3500 عنوان، في شتى 
واالدبية،  والثقافية،  الفني��ة،  اجملاالت 
والترفيهي��ة، والتعليمي��ة، وباللغات 

العربية والكردية واالجنليزية ايضا.
يس��عى املقه��ى بفتيات��ه االربع الى 
توفي��ر ج��و مالئم للق��راءة من حيث 
تق��دمي اخلدم��ات، وتوفي��ر كل ما من 
شأنه تس��هيل البحث عن العناوين 
واملعلومات، اضاف��ة الى االلوان التي 
واللوحات  "القه��وة"،  لتزين  اختيرت 
ايضا الت��ي اضفت عل��ى املكان جوا 

من الهدوء والراحة.

ال��كل يعل��م الي��وم ان االنترنت وفر 
تسهيالت كبيرة فيما يخص البحث 
ع��ن املعلوم��ة، لكن يبق��ى للكتاب 
نكهة خاصة ال ميكن ان نستعيضها 
بشاش��ة كمبيوتر، او هات��ف. ويأمل 
عدد من سكان اربيل وحتى ضيوفها 
ان تتوس��ع املب��ادرة لتش��مل عق��د 
وثقافية  ادبي��ة  واماس��ي  اصبوحات 
وش��عرية كي تكتمل صورة املشهد 
للمقه��ى بوصفه منبرا للتش��جيع 

للثقافة.

فيينا - رويترز:
العاصم��ة  ج��اءت   
النمس��اوية فيين��ا التي 
تقع عل��ى نه��ر الدانوب 
ف��ي قم��ة قائمة ش��ركة 
لالستش��ارات،  ميرس��ير 
للم��دن التي توف��ر أعلى 
احلي��اة  جل��ودة  مس��توى 
للعام الثامن على التوالي، 
ف��ي ح��ني ع��دت العاصمة 
أخرى  م��رة  بغ��داد  العراقي��ة 

أسوأ مكان للعيش.
ويس��اعد املس��ح الذي شمل 231 
مدينة، مع الش��ركات، واملنظمات، 
حتدي��د األج��ور، وب��دالت املصاع��ب 
ويس��تعمل  الدوليني.  للموظف��ني 
املسح عشرات املعايير مثل 
االستقرار السياسي، 
ي��ة  عا لر ا و
الصحي��ة، 

والترفي��ه،  واجلرمي��ة،  والتعلي��م، 
والنقل.

ولم ت��أت مراكز عاملي��ة مثل لندن، 
نيوي��ورك، حتى  ومدين��ة  وباري��س، 
متراجع��ة  مدين��ة   30 أول  ضم��ن 
ع��ن كبري��ات م��دن أملاني��ا، والدول 
ونيوزيلندا،  اإلس��كندنافية، وكندا، 

واستراليا.
وجاءت سنغافورة في املرتبة األولى 
بني املدن اآلس��يوية، وف��ي الترتيب 
25 عل��ى مس��توى العالم، في حني 
كانت مدينة س��ان فرانسيس��كو 
الت��ي جاءت ف��ي الترتي��ب 29 على 
مستوى العالم، األولى في الواليات 
املتح��دة. وكان��ت مدين��ة دربان في 
جن��وب أفريقي��ا املدين��ة األولى في 
الق��ارة الس��وداء، وف��ي الترتيب 87 

على مستوى العالم.
ويس��تفيد س��كان فيين��ا البال��غ 
عدده��م 1.8 نس��مة م��ن املقاهي 
واملس��ارح،  واملتاح��ف،  الثقافي��ة، 
اإليج��ارات،  وأس��عار  األوب��را.  ودور 
واالنتقال ف��ي املدينة، الت��ي يتميز 
طرازه��ا املعم��اري مباضيها كمركز 

لإلمبراطورية النمساوية اجملرية.
وجاءت مدينة زوريخ السويس��رية، 
وأوكالن��د النيوزيلندي��ة، وميوني��خ 
األملاني��ة، وفانكوف��ر الكندية، بعد 

فيينا.

أربع فتيات عراقيات يؤسسن 
مقهى خاصا للقراءة في أربيل

فيينا المدينة األجمل في 
العالم وبغداد في آخر القائمة
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