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اقرأ في االعداد المقبلة
يسر هيئة تحرير "الصباح 

الجديد" وبالتعاون مع 
مركز البيان للدراسات 

والتخطيط ان تقدم 
لقرائها في األيام 

المقبلة حلقات من كتاب 
"مستقبل قوات األمن 

العراقية" لمؤلفه الدكتور 
مايكل نايتس والذي 

يقدم دراسة مستفيضة 
لواقع القوات األمنية 

العراقية مع مقترحات 
لتطويرها وفق اسس 

علمية وتقنية تراعي 
التقدم الحاصل في اليوم 

في الدول المتقدمة.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قيادة جه��از مكافحة 
اإلره��اب ، ي��وم أم��س الثالثاء ، 
ع��ن حتري��ر أحياء املهندس��ن 
وس��وق  الش��رقية  ونين��وى 
األغنام ومنطقة باب الشمس 
واجلزائ��ر والدركزلية في اجلانب 
األيسر ش��رقي مدينة املوصل 
ورف��ع العل��م العراق��ي ف��وق 
املباني ، مش��يرة إلى إن ، أربعة 
أحياء تفصلها عن أعالن حترير 
الساحل األيس��ر بالكامل من 

اجملاميع اإلرهابية . 
وقال قائد قوات جهاز مكافحة 
اإلره��اب الفري��ق الرك��ن عبد 
الغني االسدي إن " قوات جهاز 
مكافح��ة اإلرهاب ح��ررت يوم 
أمس الثالثاء ، )حي املهندسن 
ونينوى الشرقية وسوق األغنام 
ومنطق��ة باب الش��مس( في 
اجلانب الشرقي ملدينة املوصل 
العراقي فوق  العل��م  ورفع��ت 
مباني��ه بع��د تكبي��د الع��دو 

خسائر باألرواح واملعدات". 
وأضاف أألسدي في حديث خاص 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن  لصحيفة 

"قوات مكافحة اإلرهاب حررت 
أيضا أحياء )اجلزائر والدركزلية( 
األيس��ر شرقي  الس��احل  في 
املوصل ورفعت العلم العراقي 

فوق املباني". 
من جانب��ه ذكر مص��در أمني 
العمليات املشتركة  في قيادة 
، أن الق��وات األمنية اقتحمت 
منطقة القصور الرئاسية بعد 
حترير منطق��ة األندلس وفندق 

نينوى شمالي املوصل. 
لصحيف��ة  املص��در  وق��ال 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان" قوات جهاز 
اقتحمت  اإلره��اب  مكافح��ة 
القص��ور الرئاس��ية بعد حترير 
منطقة األندلس وفندق نينوى 
املطل على ضف��اف نهر دجلة 

شمالي املوصل". 
ل���م  ال��ذي  املص��در  وأض��اف 
يفصح عن أس��مه ان" أربع�ة 
الق��وات  تفص��ل  مناط���ق 
حتري��ر  إع��الن  ع��ن  األمني��ة 
الساحل األيسر بالكامل وهي 
)العربي والرش��يدي�ة وبعوي�رة 

والقب�ة(.  
تتمة ص3 

"مكافحة اإلرهاب" يقتحم حيي الجزائر والدركزلية

القّوات المشتركة توشك على تحرير 
الساحل األيسر للموصل في غضون أيام  

خارطة توضح عمليات حترير معظم اجلانب األيسر في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالث��اء أعمال  ام��س  أنطلقت 
العامل��ي  االقتص��ادي  املنت��دى 
مبنتج��ع داف��وس الش��توي ف��ي 

سويسرا.
ويشارك به نحو ثالثة آالف زعيم 
ومس��ؤول سياس��ي واقتصادي، 
ملناقش��ة مح��اور كب��رى بينها 
أزمة القيادة في العالم والتطور 
الس��ريع في اجملتمع��ات إضافة 

إلى القضايا االقتصادية.

وخ��الل جلس��اته الت��ي تناه��ز 
املنت��دى  يناق��ش  األربعمائ��ة، 
ف��ي دورته ال��� 47 قضاي��ا أخرى 
خصوصاً  وسياسية،  اجتماعية 
وتصاع��د  الس��ورية،  األزم��َة 
العال��م، فضال  في  الش��عبوية 
االقتصادي��ة  املوضوع��ات  ع��ن 
التعاون  كتعزي��ز  واالجتماعي��ة 
النم���و  وإحي�����اء  العامل����ي 

االقتصادي.
تفصيالت ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د الس��فير البريطان��ي ل��دى 
الع��راق، فران��ك بيك��ر، ان ب��الده 
الق��وات  بتدري��ب  ستس��تمر 
العراقية في مكافحتها لالرهاب.

وق��ال بيك��ر في بي��ان للس��فارة 
البريطاني��ة ببغداد اطلعت عليه 
"اململك��ة  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
املتحدة مس��تمرة بدع��م العراق 
كج��زء م��ن التحال��ف العامل��ي، 
تس��تمر  وس��وف  ل��ه،  وصدي��ق 
العراقي��ة،  للق��وات  التدريب��ات 

اجل��وي  الدع��م  لدين��ا  وكذل��ك 
متوي��ل  وس��تواصل  للحمل��ة، 
املس��اعدات اإلنسانية للعراقين، 
املعاناة  للمس��اعدة في تخفيف 
وازال��ة العب��وات الناس��فة حتى 
يتمك��ن العراقيون من العودة إلى 

ديارهم".
وأضاف، أن "2017 يبدو من املرجح 
ان يك��ون عاماً مليئ��اً بالتحديات 
ولكنه واعد، والتقدم لهزمية داعش 

في املوصل سوف يستمر".
تتمة ص3

انطالق أعمال منتدى دافوس 
االقتصادي في سويسرا

بريطانيا تشيد بأداء القّوات 
العراقية وتؤكد استحقاقها 

للتقدير العالمي

حدائق المنازل وساحات الموصل
تتحول إلى مدافن لضحايا »داعش«

داعش يستنفد كل وسائله في إيقاف تقدم 
القوّات المشتركة بالجانب األيـسر للموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
عل��ى  الكهرب��اء،  وزارة  ردت 
تس��عيرتها  إلغ��اء  مطالب��ات 
الستهالك التيار الكهربائي من 
قبل املواطنن" مؤكدة "الدعم 

احلكومي الكبيرة للتسعيرة".
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة 
مصع��ب امل��درس لوكال��ة كل 
العراق "أين"، أن "وزارة الكهرباء 
وضعت التس��عيرة التي تعمل 
بها منذ أكثر من س��نة وتصل 
فيها نس��بة الدع��م احلكومي 
الى %94 وكلما قل االستهالك 

زاد الدعم".
بأول  "نب��دأ بتس��عيرة  وأضاف 
1000 وحدة م��ن كيلواط على 
الس��اعة ب� 10 دنانير بينما هي 
تكل��ف وزارة الكهرباء 50 ديناراً 
وثان��ي الف ب��� 20 دين��اراً وهي 
تكل��ف ايض��ا 50 دين��اراً وثالث 
ال��ف ب��� 40 دين��اراً وتكلف 50 

دين��اراً وهك��ذا ال��ى ان ينتهي 
الدع��م ملن لديهم اس��راف في 

االستهالك".
وتابع املدرس، ان "وزارة الكهرباء 

تهدف ال��ى حث املواطنن على 
ترش��يد االس��تهالك برغ��م ان 

أقل  وهي  التس��عيرة معدومة 
من أس��عار املولدات األهلية بل 
ال تق��ارن بها" مبين��اً ان "1000 
وح��دة ميكاواط عل��ى الوحدة 
في الس��اعة تعادل 10 أمبيرات 
بكلف��ة 10 آالف دين��ار فق��ط 
وهي أقل بأضعاف من املولدات 

األهلية".
لن��ا  بالنس��بة  "أم��ا  وأوض��ح 
كوزارة كهرباء هي وزارة خدمية 
تنف��ذ ق��رارات مجلس ال��وزراء 

وتشريعات مجلس النواب".
وكان عض��و ف��ي جلن��ة النفط 
والطاقة النيابية رزاق محيبس، 
األحد املاضي ع��ن جمع تواقيع 
التس��عيرة  لرف��ض  نائب��اً   53
اجلديدة لوزارة الكهرباء" مشيراً 
الى ان "التسعيرة جاءت بوقت 
يعان��ي  حي��ث  مناس��ب  غي��ر 
املواط��ن العراق��ي م��ن ظروف 

معيشية صعبة".

الكهرباء ترّد على طلب إلغاء التسعيرة:
نبيع 10 أمبيرات بـ 10 آالف دينار فقط

السليمانية ـ عباس كاريزي:
بينما يقترب االحتاد الوطني واحلزب 
عل��ى  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
االنتهاء من اعداد مشروع مشترك 
للح��ل السياس��ي ف��ي االقلي��م، 
س��يتم طرحه الحقاً على االطراف 
العملية  في  املشاركة  السياسية 
املوافق��ة  لدراس��ته  السياس��ية 
على الب��دء بتنفيذ فقرات��ه، اعلن 
املستشار االعالمي لرئيس االقليم 
ع��ن موافق��ة بارزان��ي التخلي عن 

منصبه الذي يشغله من 12 عاماً.
الوطن��ي  االحت��اد  ف��ي  قي��ادي 
الكردس��تاني رفض الكش��ف عن 
اس��مه قال ف��ي تصري��ح للصباح 
والدميقراط��ي  حزب��ه  ان  اجلدي��د 
بداية  س��يجتمعان  الكردس��تاني 
االس��بوع املقبل لوضع اللمس��ات 
املش��روع، مؤك��ًدا  االخي��رة عل��ى 
ان املش��روع يش��مل حل��وال جلميع 
القضايا واملس��ائل مث��ار اجلدل في 
االقلي��م، وانه لي��س بالضد من أية 

جهة سياسية.   
واض��اف القيادي ان املش��روع يضع 
امام القوى السياسية العديد من 
احللول واخليارات ملعاجلة ازمة رئاسة 
االقليم ورئاس��ة احلكومة والبرملان 

واالزمات االقتصادية واالدارية.
وكان املستش��ار االعالم��ي لرئيس 
االقلي��م كف��اح محمود ق��د اعلن 
موافق��ة رئي��س االقليم مس��عود 

بارزاني التخلي عن منصبه.
تفصيالت ص2

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت كتل��ة دول��ة القان��ون ف��ي 
مجل��س محافظة بغ��داد مضيها 
ف��ي عملي��ة اس��تجواب احملاف��ظ 
عل��ي التميمي، وحتدثت عن ش��به 
اجماع على اقالته خالل جلسة غد 

اخلميس.
يأت��ي ذل��ك بينم��ا، س��ّجلت كتلة 
االحرار- التي ينتمي إليها التميمي- 
ع��دداً مم��ا اس��مته "خ��روق" على 
عملية االستجواب، مبدية حتفظها 

على نقل��ه إلى فندق الرش��يد في 
املنطق��ة اخلض��راء، كم��ا طالب��ت 
باس��تبدال العضو املس��تجوب ل� 

"تورطه مبلفات الفساد".
وق��ال عضو اجمللس ع��ن كتلة دولة 
القانون س��عد املطلبي إن "ش��به 
اجم��اع داخ��ل مجل��س احملافظ��ة 
باقال��ة احملافظ عل��ي التميمي من 

منصبه".
وتوق��ع املطلب��ي ف��ي حدي��ث مع 
"الصباح اجلديد"، أن "حتصل االقالة 

خالل جلس��ة االستجواب ليوم غد 
اخلميس"، مبين��اً أن "اغلب اعضاء 
اجمللس غير راضن عن اداء التميمي 

طيلة السنوات املاضية".
وأورد أن "اجملل��س كان عل��ى اب��واب 
اقالة احملافظ، لك��ن االخير اصّر مع 
اعض��اء كتلة االح��رار التي ينتمي 
اليه��ا بض��رورة متديد اجللس��ة الى 
يوم غد بحج��ة االجابة على جميع 

االسئلة".
تتمة ص3

بارزاني يوافق على التخلي عن منصب
رئيس اإلقليم الحتواء المشكالت واألزمات

"دولة القانون": ردود محافظ بغداد
غير مقنعة .. وإجماع على إقالته غدًا

تركيا تعلن اعتقال مهاجم 
ملهى اسطنبول الليلي

متابعة

تقريـر

جباية أموال املشتركني

بغداد ـ مشرق ريسان:
وافق مجل��س النواب، أخيراً، على 
املض��ي بتش��ريع مقت��رح قانون 
التعديل الثاني لقانون "مفوضية 
االنتخاب��ات"، واملقدم من اللجنة 
القانوني��ة البرملاني��ة، بع��د مرور 
س��بعة أي��ام فقط عل��ى إصدار 
رئيس البرملان سليم اجلبوري أمراً 
نيابي��اً يقض��ي بتش��كيل "جلنة 

اخلبراء" الختيار أعضاء املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات.

ف��ي  الن��واب  مجل��س  وص��وت 
جلس��ته املنعقدة في )16 كانون 
املوافق��ة  عل��ى   )2017 الثان��ي 
"م��ن حيث املب��دأ" عل��ى املضي 
بتش��ريع مقترح قان��ون التعديل 
الثان��ي لقانون املفوضي��ة العليا 
املس��تقلة لالنتخاب��ات رقم )11) 

لس��نة 2007 واملقدم من اللجنة 
القانونية.

رئيس اللجن��ة القانونية النيابية 
محس��ن الس��عدون، عقد مؤمتراً 
صحفياً في مبنى مجلس النواب، 
حضرته "الصباح اجلديد"، أوضح 
في��ه إن "التعديالت عل��ى قانون 

مفوضية االنتخابات.
تتمة ص3

لجنة الخبراء البرلمانية الختيار أعضاء "مفوضية 
االنتخابات" تبدأ أعمالها األسبوع المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
م��ن املقرر ان يس��تضيف معهد 
اإلمنائي��ة  للسياس��ات  التق��دم 
الدكتور  اجلمهوري��ة  رئيس  نائب 
أياد عالوي في مناظرة موسعة ، 
يناقش فيها الواقع السياسي في 
البالد وقضاي��ا التحرر ومواجهة 
داعش واإلرهاب ، ويطرح رؤيته في 
مشروع املصاحلة الوطنية وقانون 

االنتخابات وحزمة اإلصالحات .

 يدي��ر املناظرة النائب املس��تقل 
الدكتور مهدي احلافظ ويحضرها 
نخبة من السياسيني واالكادمييني 
ف��ي  للمش��اركة  واإلعالمي��ني، 
وتعمي��ق  والنق��اش  التعقي��ب 

األفكار .
التق��دم  معه��د  ان  يذك��ر 
دأب   ، اإلمنائي��ة  للسياس��ات 
على عق��د الكثير م��ن الندوات 
واملناظ��رات التي عاجل��ت قضايا 

الع��راق  مس��يرة  ف��ي  مهم��ة 
واستضاف ش��خصيات نخبوية 
متخصصة كان لها األثر الكبير 
في إجناح وبل��ورة االفكار واحللول 
الت��ي كانت تش��كل  للقضاي��ا 

محور اهتمام املعهد .
الس��بت  يوم  املناظرة س��تعقد 
املقب��ل الس��اعة احلادية عش��ر 
صباح��اً ف��ي مق��ر املعه��د في 

اجلادرية.

أياد عالوي يناقش الواقع السياسي في معهد التقدم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در محلي ف��ي محافظة 
نين��وى، يوم األول م��ن امس االثنن، 
بأن آخر الطواقم اإلعالمية لتنظيم 
"داعش" ش��رقي املوصل اطيح بها 

بقذيفة صاروخية.
وقال املص��در في حدي��ث صحفي، 

إن "طاقم��اً إعالمياً مرتبطاً بوكالة 
لتنظيم  اإلعالم��ي  ال��ذراع  اعماق، 
داعش يتأل��ف من ثالثة أش��خاص 
كانوا يس��تقلون زورق��اً صغيراً في 
نهر دجلة للهرب من شرقي املوصل 
إلى الساحل األمين، اصيب بقذيفة 
صاروخية مباش��رة من دون معرفة 

اجلهة التي قامت إطالقها".
وأض��اف املص��در ، أن "طاقم داعش 
الطواق��م  آخ��ر  ه��و  املس��تهدف 
املتبقية في ش��رقي املوصل والذي 
كان يح��اول الهرب بع��د االنهيارات 
الكبي��رة ف��ي صف��وف التنظيم"، 
الفتاً إل��ى ان "مصير الطاقم مازال 

مجهوال وهن��اك عناصر من داعش 
انتش��روا على الضف��ة الغربية من 
نه��ر دجلة من أج��ل معرفة مصير 
املفقودي��ن عل��ى وف��ق املعلوم��ات 

املتوفرة".
ولفت املصدر إلى ان "اهتمام داعش 
الق��وي بالطاق��م اإلعالم��ي تؤكد 

بأنه رمبا فيه ش��خصية مهمة في 
التنظيم وانه ليس طاقم عادي".

وف��ي س��ياق آخر ع��ّد وزي��ر الدفاع 
البريطاني مايكل فالون، االثنن، أن 
جهود التحالف تكللت بتحرير أكثر 
م��ن مليوني ش��خص م��ن تنظيم 

"داعش".

وأك��د فال��ون أم��ام ن��واب البرملان، 
بحس��ب "س��كاي ني��وز عربي��ة"، 
أن "جه��ود التحال��ف الدول��ي ضد 
تنظيم داع��ش تكللت بتحرير أكثر 
م��ن مليوني ش��خص م��ن قبضة 

التنظيم خالل العام املاضي".
تتمة ص3

قذيفة صاروخية تطيح بآخر طواقم "داعش" اإلعالمية شرقي الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س ال��وزراء الترك��ي بن 
أن  الثالث��اء  ام��س  يل��درمي  عل��ي 
اعتقل��ت  التركي��ة  الس��لطات 
املسلح الذي قتل 39 شخصاً في 
إطالق للرصاص ف��ي ملهى ليلي 
باس��طنبول في رأس السنة بعد 

عملية بحث دامت أسبوعني.
وكان��ت وكال��ة األناض��ول لألنباء 
ذكرت في وقت س��ابق أن املهاجم 
الذي قالت هي ووسائل إعالم أخرى 

إنه يدعى عبد القادر ماشاريبوف 
اعتقل في حي إس��ن يورت النائي 

في اسطنبول.
وم��ن ناحي��ة أخرى ق��ال محافظ 
اس��طنبول إن املهاج��م ُول��د في 
أوزبكستان وتدرب في أفغانستان 

وإنه اعترف باجلرمية.
وأضاف أنه مت اعتقال 50 ش��خصاً 
في إطار عملي��ات البحث بينهم 

عراقي وثالث نساء.
تتمة ص3



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينم��ا يقت��رب االحت��اد الوطن��ي 
واحلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
عل��ى االنتهاء من اعداد مش��روع 
مش��ترك للح��ل السياس��ي في 
االقليم، سيتم طرحه الحقاً على 
االطراف السياسية املشاركة في 
لدراس��ته  السياس��ية  العملية 
بتنفي��ذ  الب��دء  عل��ى  املوافق��ة 
فقراته، اعلن املستشار االعالمي 
لرئيس االقليم عن موافقة بارزاني 
التخلي عن منصبه الذي يشغله 

من 12 عاماً.
الوطن��ي  االحت��اد  ف��ي  قي��ادي 
الكردس��تاني رفض الكشف عن 
اس��مه قال في تصريح للصباح 
والدميقراط��ي  حزب��ه  ان  اجلدي��د 
بداية  الكردستاني س��يجتمعان 
االس��بوع املقبل لوضع اللمسات 
االخي��رة عل��ى املش��روع، مؤكًدا 
ان املشروع يش��مل حلوال جلميع 
القضايا واملسائل مثار اجلدل في 
االقليم، وانه ليس بالضد من أية 

جهة سياسية.   
واضاف القيادي ان املش��روع يضع 
ام��ام القوى السياس��ية العديد 
من احلل��ول واخليارات ملعاجلة ازمة 
رئاس��ة االقليم ورئاسة احلكومة 
والبرمل��ان واالزم��ات االقتصادي��ة 

واالدارية.
وكان املستش��ار االعالمي لرئيس 
االقلي��م كفاح محم��ود قد اعلن 
املنتهية  االقلي��م  رئيس  موافقة 
واليته مسعود بارزاني التخلي عن 
منصب��ه الذي يش��غله منذ عام 
2005 إلنهاء اخلالفات السياسية 
واملشكالت التي شهدها االقليم 
بعد انته��اء الفترة الثالثة لوالية 
برمل��ان  عم��ل  تعطي��ل  بارزان��ي 

االقليم الذي اصر رئيسه والقوى 
السياسية على تخلي بارزاني عن 

منصبه.
محمود اش��ار الى ان بارزاني وافق 
عل��ى التخلي ع��ن منصبه وقدم 
مبادرة للقوى السياس��ية النهاء 
اخلالفات واملش��اكل ف��ي االقليم 
وهو س��يدعم أي شخص يحظى 

مبوافقة االطراف السياسية .
القي��ادي في االحت��اد الوطني اكد 
ان موافق��ة بارزان��ي على التخلي 
عن منصب رئاسة االقليم جاءت 
اخلارجية  الضغوط��ات  تأثير  حتت 
االوروبية واالميركية، التي طالبت 
بارزان��ي وحزب��ه معاجلة الش��لل 

الذي اصاب العملية السياس��ية 
ومؤسس��ات االقليم، بع��د مرور 
نح��و س��نة وثالث��ة اش��هر على 
تعطي��ل برملان االقلي��م من بقرار 
للحزب  السياس��ي  املكت��ب  من 

الدميقراطي الكردستاني.
واضاف ان االحتاد االوروبي والواليات 
املتحدة ابلغت السلطات واالحزاب 
السياس��ية ف��ي االقلي��م م��راراً 
رفضه��ا للطروحات والش��عرات 
التي يطلقونها ب��ن فترة واخرى 
لالنفص��ال ع��ن الع��راق، قائالً ان 
امي��ركا واوروبا ابلغون��ا في عدة 
مناسبات انهم اليؤديون تقسيم 
العراق في الوقت الراهن وان على 

الكرد توحيد صفوفهم ومعاجلة 
الداخلي��ة وحتقيق  مش��كالتهم 
الفس��اد  ومحارب��ة  الش��فافية 
ومراعاة املب��ادئ الدميقراطية في 

ادارة مؤسسات االقليم.  
حرك��ة التغيير التي اس��تبدلت 
احل��زب الدميقراطي الذي اختلفت 
معه ش��كالً ومضون��اً في حكم 
وقعت  وادارة مؤسساته،  االقليم 
ف��ي 17 من اي��ار املنص��رم اتفاقاً 
االحت��اد  م��ع  ش��امالً  سياس��ياً 
الوطن��ي لتطبي��ع االوض��اع في 
اصالحات  بإج��راء  والبدء  االقليم 
عل��ى جمي��ع املس��تويات، عبرت 
عن تخوفها من ان يكون التقارب 

االخير بن حليفها االحتاد الوطني 
حس��اب  عل��ى  والدميقراط��ي 
مكانتها وموقعه��ا في العملية 

السياسية.  
وكان��ت القي��ادات الش��ابة ف��ي 
احلرك��ة قد طالب��ت خالل مذكرة 
الهيئة القيادية في حركة التغيير 
لتوضيح موقفها من اجلمود الذي 
اصاب العالقة بن التغيير واالحتاد 
الوطني، وبقاء االتفاق السياسي 
الش��امل بينهما حب��رًا على ورق، 
وطالب��وا االحتاد الوطن��ي االلتزام 
بن��ود االتفاق واعالن موقفهم من 
دون ترك مجال للشك عن طبيعة 
العالقة ومدى التزام اجلانبن بنود 

االتفاق املوقع بينهما.
رئيس برملان االقليم يوسف محمد 
ال��ذي يحمله احل��زب الدميقراطي 
الكردستاني املسؤولية عن تدهور 
عالقاته مع حرك��ة التغيير، اكد 
ان معاجلة ازمات االقليم يتطلب 
اتفاق القوى واالحزاب السياسية 
عل��ى مس��ألة رئاس��ة االقلي��م 

وايجاد املعاجلات القانونية لها.  
محمد عّد في تصريح مش��كلة 
رئاسة االقليم واالزمة االقتصادية 
ب��أم االزمات ف��ي االقليم ، مؤكداً 
ان اختفاء واردات شعب كردستان 
ف��ي  الش��فافية  وج��ود  وع��دم 
ملف النفط تس��ببت في تهيئة 
العوامل التي تسببت في االوضاع 

االستثنائية الراهنة.
يذكر ان العالقة بن حركة التغيير 
بقيادة نوشيروان مصطفى واحلزب 
بزعامة  الكردستاني  الدميقراطي 
مس��عود بارزاني انقطعت بنحو 
ش��به تام عقب منع الدميقراطي 
البرمل��ان  رئي��س  الكردس��تاني 
وهو ع��ن حركة التغيير يوس��ف 
محم��د م��ن دخ��ول محافظ��ة 
اربي��ل في ش��هر تش��رين الثاني 
م��ن عام 2015 ، اضاف��ة الى طرد 
وزراء احلرك��ة االربعة من حكومة 
االقليم، التي تشكلت بعد اتفاق 
سياس��ي وقع بن حرك��ة التيير 

واحلزب الدميقراطي.
وه��و م��ا ادى ال��ى دخ��ول اقليم 
كردس��تان وعمليته السياس��ية 
ف��ي منعط��ف خطي��ر، ادى الى 
تدهور االوضاع االقتصادية، وعجز 
حكوم��ة االقليم عن تأمن رواتب 
املوظف��ن الذي��ن يخرج��ون ب��ن 
فت��رة وفترة اخرى ف��ي تظاهرات، 
الفس��اد  مبحارب��ة  للمطالب��ة 
اصالح��ات  واج��راء  واحملس��وبية 
حقيقية في مؤسس��ات االقليم 

املتهرئة.

بارزاني يوافق على التخلي عن منصب رئيس اإلقليم احتواء للمشكالت واألزمات
االطراف الكردستانية تبحث بدياًل عنه

اياد محسن ضمد

العالم��ة التجاري��ة هي البطاق��ة التعريفي��ة ألي ُمنتج 
وهي اجلس��ر الواصل بن املؤسسة اإلنتاجية واملستهلك 
والعالمة التجارية س��واء أكانت اسماً ام رمزاً أم رسوماً 
متثل صورة بصرية متيز الس��لعة التي تقدمها مؤسسة 

ما عن السلع التي تقدمها املؤسسات املنافسة.
الصورة البصرية هذه حتم��ل قيمة فنية عالية من خالل 
إش��اراتها أو رس��ومها وتتضمن خطاباً ضمنيا ورس��ائل 
توجهها املؤسس��ة االنتاجية للمستهلك بجودة املنتج 
ومتي��زه عن غيره وفي احيان كثيرة ف��ان ما حتويه العالمة 
التجارية من ألوان وصور تؤثر في وعي املستهلك وتخلق 
حال��ة عاطفية بينه وبن الس��لعة التي حتملها العالمة 
تدفعه القتنائها وتفضيلها على ما ينافس��ها من سلع 
وه��و ما يش��كل حالة الوفاء من املس��تهلك للس��لعة 
س��يما وان بعض السلع بعالماتها املميزة ترافق االنسان 
منذ طفولته وعلى مدى ايام حياته كمش��روب ش��ركة 

بيبسي.
  وحيث ان العالمة تسهم في صناعة الشهرة بالنسبة 
للس��لعة فهناك من الس��لع  ما تكون شهرتها صفرية 
وال يتذكرها املستهلك في حن ان هناك سلعاً اخرى متتاز 
بش��هرة تلقائية يستذكرها املس��تهلك بصورة عفوية 
ومستمرة , مكونات البضاعة وجودتها من ملمس ورائحة 
وطعم عوامل مهمة كذلك في تكوين العالمة التجارية 
وهي مسهم اساسي في حتقيق الكسب املالي للشركة 
م��ن جهة والفائدة الغذائية او االس��تهالكية للزبون من 
جهة اخرى حتى ان الكثير من املؤسسات االنتاجية حتاول 
احملافظة على شكل ومحتوى منتجها ألطول فترة ممكنة 
الن أي تغيير في ذلك قد يؤدي الى تذمر املس��تهلك ومن 
ث��م االنتحار التجاري للش��ركة ففي الع��ام 1985 وحن 
كانت شركة كوكا في تنافس شديد مع شركة بيبسي 
اقدمت ش��ركة كوكا الى تغيير مذاق مشروبها لتجعله 
اكثر ح��الوة إال ان عدداً كبيرًا م��ن زبائنها قاطعوا املنتج 
وانخفضت مبيعاتها بنحو الفت حتى عادت بعد سنوات 
إلنت��اج مش��روبها مبذاقه الق��دمي ف��ادرك القائمون على 
الشركة ان هناك عالقة ودية بن املشروب واملستهلكن 

تأثرت كثيرًا بتغيير محتواه ومذاقه.
 واياً كان��ت العالمة التجارية فان هن��اك التزاماً تفرضه 
جمي��ع التش��ريعات بتس��جيل العالم��ة لدى مس��جل 
العالمات باسم صاحبها من اجل توفير احلماية القانونية 
لها ومنع تس��جيل عالمة مطابقة لها من قبل شخص 
آخ��ر وكذل��ك حلمايتها م��ن التزوير والتقلي��د  وحيث ان 
العالمات التجارية السيما املشهورة منها باتت متثل ثروة 
مالي��ة واقتصادية كبيرة وهائلة فإنه��ا غالباً ما تتعرض 
للتزوي��ر والتقلي��د إليهام املس��تهلك ودفع��ه القتنائها 
على انها الس��لعة األصلية ذاتها ومن ثم اصابة صاحب 
العالم��ة باض��رار مالية كبيرة والجل ذلك فقد تس��املت 
جميع التشريعات القانونية على توفير احلماية القانونية 
للعالم��ة التجارية س��واء اكانت هذه احلماي��ة مدنية او 
جزائية في العراق فان قانون العالمات والبيانات التجارية 
رقم 21 لسنة 1957 املعدل وفر احلماية اجلزائية للعالمة 
التجارية حيث عاقب في املادة اخلامسة والثالثن باحلبس 
م��دة ال تزيد على ثالث س��نوات او بالغرامة كل من زور او 
قلد عالمة جتارية مس��جلة وكل م��ن وضع عالمة جتارية 
مملوكة للغير او عرض للبيع وبس��وء نية بضاعة بعالمة 
مقلدة وف��ي امل��ادة السادس��ة والثالثن عاقب املش��رع 
باحلبس مدة ال تزيد على س��نة من اس��تعمل عالمة غير 

مسجلة.
 اما في ما يتعلق باحلماية املدنية فإنها تقوم على أساس 
القواع��د العامة في القان��ون املدني قواعد املس��ؤولية 
التقصيري��ة والت��ي تبيح ل��كل من حلقه ض��رر من فعل 
شخص آخر اقامة الدعوى واملطالبة بالتعويض وهذا ما 
ينطبق على ح��االت تقليد العالمات التجارية ومثل هذه 
احلماية تس��تهدف املنتج من جهة واملستهلك الذي من 
حقه ان يحصل على البضاع��ة األصلية واجلودة العالية 

ذاتها من جهة اخرى.

عالمات تجارية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

عندما س��قطت أربع��ة صواريخ على 
بي��ت أبو عب��د امللك في ش��رق املوصل 
في نوفمبر تشرين الثاني املاضي لقيت 
زوجة أبيه البالغة م��ن العمر 60 عاما 
مصرعها عل��ى الفور. لكن دفن جثتها 
حس��ب األصول املعمول بها اس��تغرق 

أكثر من شهر.
فقد كانت االشتباكات في حي الزهور 
واملناطق احمليطة به شديدة للغاية خالل 
تلك الفترة ولم تسمح بنقل اجلثة إلى 
املقبرة الرئيس��ية في ح��ي كوكجلي 
الذي يبعد خمسة كيلومترات.ولذا قام 
أبو عب��د امللك ووالده وش��قيقه وابنه 
واب��ن أخيه بحف��ر حفرة غي��ر عميقة 
حتت شجرة برتقال في حديقتهم على 
بعد خطوات فحس��ب من املكان الذي 
لفظت فيه أنفاسها األخيرة ثم واروها 

التراب.
وق��ال أبو عب��د امللك األس��بوع املاضي 
وهو يبن كيف دمرت الصواريخ املطبخ 
وأش��علت النار ف��ي األش��جار إن أفراد 
األسرة لم يس��تطيعوا التحرك النهم 
كان��وا محاصري��ن »وكان القناصة في 

كل مكان واجليش يتقدم«.
وطل��ب تعريفه فق��ط بكنيته حلماية 

أف��راد العائلة في املناط��ق التي ال تزال 
خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

ومع تقدم القوات العراقية عبر ش��رق 
املوصل في الهجوم الذي بدأ قبل ثالثة 
أشهر وتدعمه الواليات املتحدة ال يزال 
س��كان املدينة معرضن كم��ا يقولون 
خلطر س��قوط قذائف املورتر أو اإلصابة 
بطلق��ات الرصاص مم��ا يطلقه مقاتلو 

التنظيم أثناء تقهقرهم.
وجلأ املدنيون الذين يعجزون عن الوصول 
إلى املقابر الرئيس��ية باملدينة إلى دفن 
موتاه��م ف��ي أي م��كان يتيس��ر لهم 
في��ه الدف��ن عل��ى األقل حت��ى تبتعد 

االشتباكات عن بيوتهم.
وقال أبو عبد امللك إنه عندما استخرج 
جث��ة زوجة أبي��ه يوم الس��بت املاضي 
إلع��ادة دفنها بج��وار أس��الف العائلة 
ف��ي مقب��رة كوكجل��ي وج��د أن اجلثة 
بدأت تتحلل وتف��وح منها روائح تزكم 

األنوف.
ويتوقع سكان في حي القادسية الثانية 
أن يفعلوا الش��يء نفسه في األسابيع 
املقبل��ة. ففي فن��اء مدرس��ة ابتدائية 
تبرز ف��وق س��طح األرض ثمانية أكوام 
مستطيلة من التراب حيث دفن بعض 
الس��كان من املدنين أصدقاء أو أقارب 
لقوا مصرعهم في مناطق استعادتها 
الق��وات املتقدمة من تنظي��م الدولة 

اإلسالمية.
وم��ن بن املوتى أحد الس��كان من كبار 
الس��ن أصي��ب بأزم��ة قلبي��ة وحالت 
االشتباكات دون نقله إلى املستشفى.

وقال أحد س��كان املنطقة إنه دفن ابن 
عمه وابنيه في األسبوع املاضي بعد أن 
قتل الثالثة ف��ي هجوم باملورتر في حي 

الرفاق عندما خرجوا لشراء البيض.

وطلب الرجل عدم نش��ر اسمه خشية 
االنتقام من ابنه الذي يعيش حتت حكم 
داعش في الش��طر الغربي من املوصل 

اخلاضع لسيطرة التنظيم الكاملة.

وتش��ير عالمة على قطعة م��ن الورق 
املق��وى إلى قبر ابن عمه علي حس��ن 
بينما يوضح طالء على اجلدار اخلرساني 

اجملاور موقع دفن اآلخرين.
وقال الرجل »سننقلهم جميعا بالطبع 

عندما ينتهي هذا الكابوس.«
وبقيت حفرة تاسعة مكشوفة تنتظر 
فيما يبدو الضحية التالية من ضحايا 

احلرب.

دفن قتلى التنظيم
تع��د حملة حترير املوصل التي يش��ارك 
فيها حتالف قوامه 100 ألف مقاتل من 
القوات احلكومية العراقية والش��رطة 
وقوات األمن الكوردية وفصائل شيعية 
في األساس هي أعقد معركة يشهدها 
الع��راق منذ الغزو ال��ذي قادته الواليات 

املتحدة عام 2003.
وخالل االشتباكات بقي أغلب السكان 
في املدينة الش��مالية التي تعتبر آخر 
املعاقل الكبرى لداعش في البالد وأكبر 
مرك��ز عمراني حتت س��يطرة التنظيم 
ف��ي األراضي التي أعلن فيها قيام دولة 

اخلالفة في العراق وسوريا.
وتس��بب ذلك في تعقيد مهمة اجليش 
العراق��ي ال��ذي يتع��ن علي��ه خ��وض 
املعارك بن 1.5 مليون مدني يعيش��ون 
ف��ي مناط��ق مكتظ��ة بالس��كان في 

مواجهة عدو استهدف املدنين واختبأ 
رجاله فيما بينهم.

وبج��وار مقبرة املدرس��ة االبتدائية في 
القادس��ية يق��ع حقل مكش��وف قال 
سكان إنه شهد مواجهة ضارية وقعت 
الع��ام املاض��ي ب��ن الق��وات العراقية 

املتقدمة ومقاتلي داعش.
وسقط السور اخلارجي للمدرسة وحلقت 
أضرار جسيمة مبباني املدرسة من جراء 
االنتحاري��ة.  والتفجي��رات  الصواري��خ 
وبعد أس��ابيع من االش��تباكات ال تزال 
بضع أج��زاء متفحمة م��ن جثث بادية 

للعيان.
أحد االنفج��ارات حفر حف��رة في فناء 

بأرضية أسمنتية مت ردمها بالطمي.
ويقول سكان إنهم دفنوا نحو ستة من 
مقاتلي داعش في تل��ك احلفرة بعد أن 
بدأت جثثهم تتحلل في الش��وارع قبل 
أس��بوعن. وال يوجد شاهد للقبر أو أي 

عالمة توحي مبا تخبئه احلفرة.
وقال عالء مق��داد مصطفى )35 عاما( 
»طلبنا من اجلي��ش التصرف في اجلثث 
وطلب��وا منا أن ندفنه��ا ولذلك دفناها 

هنا.«
وفي حي احملاربن يقول أحد كبار السن 
م��ن الس��كان إن ث��الث جث��ث لقتلى 
التنظي��م دفنت ف��ي أرض فضاء اعتاد 

السكان إلقاء القمامة فيها.

في ظل القصف العشوائي من قبل عناصر التنظيم

حدائق المنازل وساحات الموصل تتحول إلى مدافن لضحايا »داعش«

كانت القيادات 
الشابة في الحركة 
قد طالبت خالل 
مذكرة الهيئة 
القيادية في حركة 
التغيير لتوضيح 
موقفها من 
الجمود الذي اصاب 
العالقة بين التغيير 
واالتحاد الوطني

بارزاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار الس��فير الياباني الس��يد فوميو 
إي��واي مخي��م ديباج��ة 2 للنازح��ن 
بترتي��ب م��ن املفوضي��ة العليا لألمم 
املتحدة لش��ؤون الالجئن ومنظمة 
األمم املتح��دة للطفولة )يونس��يف( 
ومؤسس��ة برازاني اخليرية واملنظمة 
»ري��اح  الياباني��ة  الغي��ر حكومي��ة 
 Peace Winds( »الس��الم الياباني��ة

.)Japan
بي��ان  بحس��ب  الس��فير  وتفق��د 
الس��فارة اليابانية ورد الى »الصباح 
اجلديد« خالل زيارته مدرسة ابتدائية 
األمم  منظم��ة  بتجهيزه��ا  قام��ت 
و  )يونس��يف(  للطفول��ة  املتح��دة 
منظم��ة »ري��اح الس��الم اليابانية« 
واملتوقع تسليمها إلدارة اخمليم قريباً. 
كم��ا التقى بعائالت نازحة تقيم في 

اخمليم وسمع منهم عن حياتهم في 
اخمليم.

 يذك��ران اليابان س��اهمت في العام 
املاضي بتقدمي مساعدات غير غذائية 
ل4,000 عائل��ة نازح��ة ف��ي إقلي��م 
كردس��تان م��ن ضمنه��م العوائ��ل 

الساكنة في مخيمات الديباجة.
وفي س��ياق متصل اعلن وزير الدولة 
للش��ؤون اخلارجية الياباني الس��يد 

كينتارو س��ونورا ، الذي ق��ام مؤخراً 
بزي��ارة الع��راق وم��ن ضمن��ه إقليم 
كردستان، عن نية اليابان لتقدمي املزيد 
من املس��اهمات بقيم��ة 100 مليون 
للمس��اعدات  دوالر أمريك��ي تقريباً 
اإلنس��انية ودعم اس��تقرار املناطق 
احملررة عب��ر املنظم��ات الدولية حال 
موافقة برمل��ان اليابان عل��ى املوازنة 

التكميلية لعام 2016.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در محلي ف��ي محافظة 
اهال��ي  ب��أن  الثالث��اء،  نينوى،ام��س 
احملافظ��ة اقام��وا ص��الة جماعي��ة 
مبرقد النبي يونس بالساحل االيسر 
م��ن املوص��ل، فيم��ا اش��ار ال��ى ان 
الصالة ش��ارك بها جميع املكونات 
بحضور عدد من املسؤولن االمنين 

واحمللين.

وق��ال املص��در في حدي��ث صحفي، 
إن »س��كان محلي��ون ومس��ؤولون 
أمني��ون وف��ي االدارة احمللية حملافظة 
نينوى اقاموا ام��س، صالة جماعية 
في مرق��د النبي يون��س الذي فجره 
تنظيم داعش االرهابي قبل عامن«.

وأض��اف املصدر ، إن »ترتيبات اجريت 
الع��داد موق��ع الصالة التي ش��ارك 
فيه��ا جمي��ع مكون��ات وطوائ��ف 

س��كان نين��وى والق��وات االمنية«، 
معتب��را ان »اقام��ة الص��الة هي رد 
حاس��م ضد عصابات داع��ش التي 
فجرت مس��اجد وبيوت اهلل بحجج 

واهية وكاذبة«.
وأعلنت خلية اإلعالم احلربي، االثنن 
)16 كان��ون الثان��ي 2017(، عن حترير 
مرق��د النبي يونس وحي الش��رطة 

في الساحل األيسر من املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد رئيس التحالف الوطني، عمار 
احلكيم، ورئيس ائتالف الوطنية، إياد 
ع��الوي على ض��رورة وجود مش��روع 
سياس��ي لتجاوز تداعي��ات مرحلة 

مابعد عصابات داعش االرهابية.
وذكر بي��ان ملكتب رئي��س التحالف 

اطلعت علي��ه »الصباح اجلديد«، أن 
اجلانب��ن »بحثا مس��تجدات الوضع 
األمني والسياس��ي في البالد، حيث 
أشاد اجلميع باالنتصارات املتحققة 

في معركة حترير املوصل«.
وأشار البيان »كما شددا على ضرورة 
ان يك��ون هناك مش��روع سياس��ي 

العراقين  جام��ع ومطمئن جلمي��ع 
لتجاوز تداعيات ما بعد حترير األرض 
من عصابات داعش اإلرهابية ، وحزمة 
من اإلجراءات واخلطوات السياسية 
والتنموية واخلدمية التي نضمن بها 
اس��تعادة أبناء ش��عبنا الى الصف 

الوطني«.

السفير الياباني يزور مخيم ديباجة 2 للنازحين في أربيل

الحكيم وعالوي يشددان على أهمية الموصليون يقيمون صالة جماعية بمرقد النبي يونس
وجود مشروع سياسي جامع ومطمئن 

قتلى تنظيم داعش
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بغداد – انفجار ناسفة 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  ذك��ر مص��در 
العراقية امس الثالثاء، بأن مدنياً قتل 
وأصي��ب أربع��ة آخرون بانفج��ار عبوة 

ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة مزروعة 
عل��ى جانب طري��ق قرب مح��ل جتاري 
في منطق��ة النهروان جنوب ش��رقي 
بغ��داد انفجرت، صباح ي��وم امس ، ما 
أس��فر عن مقتل مدني وإصابة أربعة 

آخرين".
عل��ى صعي��د متصل اف��اد املصدر  إن 
"عب��وة ناس��فة مزروعة عل��ى جناب 
طريق قرب س��وق شعبي في منطقة 
الراش��دية ش��مالي بغ��داد انفجرت، 
ظه��ر يوم امس ، ما أس��فر عن إصابة 

خمسة مدنيني".

ديالى – عملية امنية 
اعلن مصدر امني ف��ي وزارة الداخلية 
امس الثالثاء ان قوة امنية مش��تركة 
م��ن مديريات الش��رطة وافواج طوارئ 
نفذت عملية امنية واس��عة لتفتيش 
مناطق جنوب بعقوبة وشملت مناطق 

الكاطون واملرادية والسيح والعيط.
وافاد املصدر االمن��ي ان هذه العملية 
تأتي لبسط س��لطة القانون وحماية 
املواطنني وتعقب خاليا عصابات داعش 

النائمة ومالحقتها.

كركوك – عملية دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
الثالث��اء  ام��س  كرك��وك  محافظ��ة 
ع��ن تفكيك ش��بكة تابع��ة لتنظيم 
"داع��ش" م��ن "اخلالي��ا النائم��ة" في 
احملافظ��ة تضم نس��وة جن��وب غربي 

احملافظة.

وق��ال املص��در االمن��ي إن "ق��وة م��ن 
االس��ايش وبع��د تلقيه��ا معلوم��ات 
اس��تخبارية دقيقة نفذت، صباح يوم 
امس عملي��ة دهم وتفتي��ش في حي 
العم��ل الش��عبي ومنطق��ة باجوان، 
أن  مبين��اً  كرك��وك"،  غرب��ي  جن��وب 
"العملية اسفرت عن اعتقال خمسة 
من عناص��ر تنظي��م داع��ش يكونون 

شبكة من اخلاليا النائمة". 

بابل – عملية وقائية  
أعلن مص��در امني في قيادة ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل امس الثالث��اء ان قوة 
أمنية مشتركة من ش��رطة املشروع 
بالتع��اون م��ع االس��تخبارات واالم��ن 
الوطن��ي نّفذت عملي��ة امنية وقائية 
في منطق��ة زبيدي ناحي��ة جبلة )60 

كم شمالي بابل( .
وق��ال املص��در ان العملي��ة اس��تندت 

ملعلومات إس��تخبارية دقيقة ومذكرة 
قبض ص��ادرة م��ن احملاك��م اخملتصة"، 
اس��فرت عن اعتقال مته��م بتجهيز 
انتح��اري ق��ام بتفجي��ر نفس��ه ف��ي 
نق��ل  مت  وق��د  اليوس��فية،  س��يطرة 
املعتق��ل ال��ى أح��د مراك��ز االحتجاز 
االمن��ي للتحقيق مع��ه بغية عرضه 

على القضاء.   

النجف – عملية امنية 
كش��فت اللجنة االمنية في مجلس 
محافظ��ة النجف ام��س الثالثاء عن 
القاء القبض على عصابة متخصصة 
بعمليات السرقة في االماكن العامة 
ومناطق مختلف��ة باملدينة، مؤكدًة أن 
أفراد العصاب��ة اعترفوا بارتكابهم 35 

جرمية سرقة
وق��ال رئيس اللجنة خالد اجلش��عمي  
إن دوريات مكت��ب مكافحة الكرار في 

محافظ��ة النج��ف متكنت م��ن القاء 
القب��ض عل��ى عصاب��ة مكون��ة من 
ش��خصني خالل محاولتهما س��رقة 
مقتنيات احد الشباب في حي اجلامعة 

مبدينة النجف االشرف . 

ذي قار – اختطاف موظفني 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ذي قار امس الثالثاء، بأن موظفني اثنني 
يعمالن في شركة نفط اجلنوب يعتقد 
انهما تعرضا ال��ى االختطاف من قبل 
مجهولني ل��دى مرورهما في منطقة 
تقع ب��ني محافظتي البص��رة وذي قار 

خالل عودتهما من بغداد.
وق��ال املص��در  إن "موظف��ني يعمالن 
في ش��ركة نفط اجلن��وب من املعتقد 
انهم��ا تعرض��ا ال��ى االختط��اف من 
قبل مجهولني بع��د أن مت العثور على 
س��يارتهما متروكة ف��ي منطقة تقع 

بني محافظتي البصرة وذي قار.

نينوى – ضربة صاروخية 
اك��د مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى امس الثالث��اء أن آخر الطواقم 
اإلعالمي��ة لتنظيم "داعش" ش��رقي 

املوصل اطيح بها بقذيفة صاروخية.
وق��ال املص��در  إن "طاقم��اً إعالمي��اً 
مرتبطاً بوكالة اعماق، الذراع اإلعالمي 
لتنظي��م داع��ش يتأل��ف م��ن ثالث��ة 
أشخاص كانوا يستقلون زورقاً صغيراً 
ف��ي نه��ر دجلة لله��روب من ش��رقي 
املوص��ل إلى الس��احل األمي��ن، اصيب 
بقذيفة صاروخية مباشرة دون معرفة 

اجلهة التي قامت إطالقها" .

البصرة – ضبط عصابة 
اف��اد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة ام��س الثالثاء انه 

م��ن خ��الل اجله��ود املبذولة م��ن قبل 
املفارز االمنية ف��ي مطاردة العصابات 
القان��ون  ع��ن  واخلارج��ني  اإلجرامي��ة 
لبسط األمن واالستقرار في احملافظة 
متكن��ت مفارز س��رقة الس��يارات من 
القاء القبض على رئيس عصابة سرقة 
القاص��ات وقد اعترف ع��ن 7 عمليات 
لس��رقة القاصات إضافة الى اعترافه 
عن قضي��ة خطف اح��د األطفال من 
منطقة اجلنينة وقام بإطالق س��راحه 

مقابل فدية.
وف��ي س��ياق متص��ل متكن��ت مف��ارز 
ش��عبة اخلط��ف م��ن القب��ض عل��ى 
متهم مطلوب بتهمة واخلطف ولدى 
التحقي��ق مع��ه اعت��رف ع��ن خطف 
صاحب معم��ل للكرافانات في قضاء 
الزبير باالش��تراك مع متهمني اخرين ، 
وقد مت تس��ليمه للقضاء لينال جزاءه 

العادل.

انفجار عبوة في النهروان وأخرى بالراشدية شمالي بغداد * قوات أمنية مشتركة تنّفذ عمليات دهم جنوبي بعقوبة
تفكيك شبكة إرهابية من "الخاليا النائمة" غربي كركوك * اختطاف موظفين اثنين بنفط الجنوب شرقي ذي قار

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مديرية مكافح��ة اجلرمي��ة املنظمة، 
امس اإلثنني، ضبط معمل يقوم بإنتاج بضائع 
مقل��دة لعالم��ات جتارية مس��جلة م��ع مواد 
اولية ألنتاج تلك البضائع في جانب الكرخ من 

بغداد.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان اطلع��ت علي��ه 
"الصباح اجلدي��د"، انه "بناًء عل��ى معلومات 
اس��تخبارية، قامت املديرية العامة ملكافحة 
اجلرمية أملنظم��ة/ اجلرائم االقتصاديه مبداهمة 
معمل ينتج م��واد تنظيف غي��ر مجاز ضمن 

جانب الكرخ".
وأضاف��ت املديري��ة، أن "املداهم��ة أثمرت عن 
ضبط عبوات منظفات تقليد لعالمات جتارية 
مس��جلة مع م��واد أولي��ة إلنت��اج منظفات 
منزلي��ة"، مش��يرة الى ان��ه "مت ايض��اً ضبط 

املعمل واتخاذ االجراءات القانونية".
يشار إلى أن مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة 
تعل��ن ب��ني فت��رة وأخرى ع��ن ضب��ط بضائع 
مقل��دة مبناطق متفرقة م��ن العاصمة بغداد 

واحملافظات العراقية األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دخلت املوازنة املالية االحتادية العامة للدولة 
لعام 2017 حيز التنفيذ بعد نشرها بجريدة 

الوقائع الرسمية في عددها 4430.
وكان رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، صادق 
ف��ي 10 من كانون الثان��ي اجلاري على قانون 
موازن��ة 2017، بعد أن أق��ره مجلس النواب 

في السابع من كانون االول املاضي.
ويبل��غ قيم��ة املوازنة بأكثر م��ن 79 ترليون 
دينار 068 ملي��ار دوالر9 وعجز إجمالي ب� 21 

مليار دوالر.
وح��دد القانون س��عر برميل النف��ط ب�42 
دوالرا، ومع��دل تصدي��ر يوم��ي يبل��غ ثالثة 
ماليني و750 ألف برميل، بضمنها 250 ألفا 
من حقول إقليم كردس��تان، و300 ألف من 

حقول كركوك.

ضبط معمل إلنتاج 
بضائع مقلدة في 

بغداد

الموازنة  تدخل حّيز 
التنفيذ بعد نشرها 
بالجريدة الرسمية

الملف األمني

القّوات املشتركة توشك على حترير 
الساحل األيسر للموصل في غضون 

أيام
وتاب��ع ان" قوات اجله��از متكنت أيضاً من 
قتل العش��رات م��ن قي��ادات داعش من 
جنس��يات أجنبية بينه��م روس وأتراك 
وأملان أيضاً مازال��ت جثثهم بالقرب من 
فن��دق نينوى اوب��روي "مبين��اً ان" قوات 
جه��از املكافح��ة تس��تعد للتوغل في 
غابات املوصل والسيطرة على اجملمعات 

السياحية فيها .
والى ذلك أكد مصدر امني في مكافحة 
اإلره��اب ، بأن قوات اجلهاز تس��تعد بعد 
االنتهاء م��ن املرحلة الثانية في معركة 
املوصل وحترير الساحل األيسر بالكامل 
إل��ى عبور نهر دجلة إل��ى اجلهة اليمنى 
م��ن املوصل بالق��رب من مط��ار املدينة 
لتش��ارك ف��ي فت��ح جبهة جدي��دة مع 
تنظيم داعش عن��د اقتحام آخر معقل 

له. 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن" خمس��ة جس��ور عائمة وصلت إلى 
قاعدة القيارة لتشييدها على نهر دجلة 
لعبور القوات األمنية إلى اجلانب األمين . 
وأض��اف املص��در ال��ذي ل��م يفصح عن 
أس��مه  ان" الق��وات األمنية التي أنهت 
مهامه��ا ف��ي جن��وب ش��رق املوص��ل 
وه��ي الش��رطة االحتادية والرد الس��ريع 
فس��يهجمون على الس��احل األمين من 
جه��ة منطقة )البوس��يف( التي تعرف 
كذلك بتالل البوس��يف وه��ي منطقة 

مرتفعة تطل على مطار املوصل. 
وأعلن��ت خلي��ة اإلع��الم احلرب��ي، أمس 
الثالث��اء، عن تدمير مضافتني و8 معامل 
جوي��ة  بضرب��ات  العج��الت  لتفخي��خ 

للطيران العراقي، في املوصل. 

وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، 
إن "طائ��رات ال���)أف 16 و)L159 التابعة 
للق��وة اجلوي��ة العراقية وجه��ت اليوم، 
ضربات جوية أستهدف مواقع للتنظيم 
ف��ي الس��احل األمي��ن ملدين��ة املوص��ل، 
أس��فرت عن تدمي��ر 6 معامل لتفخيخ 

العجالت". 
وأضاف��ت أن "الضرب��ات أس��فر كذلك 
ع��ن تدمير معمل��ني لتفخيخ العجالت 
ف��ي قض��اء تلكي��ف، فضال ع��ن تدمير 

مضافتني للعدو في قضاء تلعفر". 
وأوضحت أن "العملية متت استناداً الى 
معلوم��ات خلية االس��تخبارات التابعة 

ملديرية االستخبارات و االمن". 
و أعل��ن قائد احملور الش��مالي للموصل، 
اللواء الركن جنم اجلبوري، عن السيطرة 
بالكام��ل على حي الِكن��دي الذي يضم 

منشأة الِكندي شرق املوصل .
ومتكنت ق��واُت مكافحة اإلرهاب - الرتل 
الش��مالي م��ن الس��يطرة عل��ى حيي 
األندل��س والش��رطة احملاذي��ني جلامع��ة 
املوصل، فيما استطاع الرتل اجلنوبي من 
ق��وات مكافحة اإلرهاب من الس��يطرة 

على حي النبي يونس وحي اجلّماسة.

قذيفة صاروخية تطيح بآخر طواقم 
"داعش" اإلعالمية شرقي املوصل

وأضاف أن "العمليات العس��كرية التي 
ته��دف إل��ى القض��اء عل��ى داعش في 
العراق حتقق تقدما كبي��را"، متوقعاً أن 
"تنجح القوات العراقية في حترير مدينة 

املوصل خالل العام اجلاري".
وف��ي محافظ��ة كركوك اعلن��ت قوات 
البيش��مركة ف��ي محافظ��ة كركوك ، 
عن متكنها م��ن االس��تيالء على كمية 

كبيرة من مادة TNT والعبوات الالصقة 
كان ارهابي��و تنظي��م "داع��ش" ين��وون 
اس��تخدامها ف��ي هجوم عل��ى مدينة 

كركوك هذه الليلة.
وقال مس��اعد قائد اللواء التاسع مشاة 
البيش��مركة، العقيد ط��ارق احمد انه 
بن��اء عل��ى معلوم��ات دقيق��ة لق��وات 
االسايش مت االستيالء على كمية كبيرة 
من مادة TNT ش��ديدة االنفجار واعتدة 
وعبوات الصق��ة في نه��ر رودخانة قرب 

قرية كوباني التابعة لقضاء داقوق.

بريطانيا تشيد بأداء القّوات العراقية 
وتؤكد استحقاقها للتقدير العاملي

مش��يرًا ال��ى اننا "س��وف نس��تمر في 
الوف��اء بهذه االلتزامات، وم��ع ذلك، فإن 
الق��وات العراقي��ة التي يج��ب أن يكون 
له��ا الفضل في حتويل امل��د على داعش 
وحلماي��ة املدني��ني، وتس��تحق التقدي��ر 

العاملي لهذا".
وأك��د الس��فير البريطان��ي "ميكننا أن 
ننظر إلى األمام إلى 2017 كس��نة التي 
س��وف تقدم الع��راق خطوة أق��رب إلى 

السالم واالزدهار".

تركيا تعلن اعتقال مهاجم ملهى 
اسطنبول الليلي

وتبن��ى تنظيم "داعش" الهجوم املميت 
الذي أطلق فيه مسلح النار على ضابط 
ش��رطة وحارس أمن قبل دخوله امللهى 
الليل��ي الراق��ي ليمطر احملتفل��ني بليلة 

رأس السنة بالرصاص.
“اإلندبندن��ت”  صحيف��ة  وبحس��ب 
البريطاني��ة، فق��د أعل��ن التنظي��م أن 
تسعة وثالثني شخصاً قد قتلوا وأصيب 
70 آخرون في الهج��وم الذي كان مبنزلة 

انتق��ام من الت��وّرط التركي ف��ي احلرب 
األهلية السورية.

"دولة القانون": ردود محافظ بغداد
غير مقنعة .. وإجماع على إقالته غداً
ويرى املطلبي أن "طل��ب املهلة لالجابة 
ه��و دليل واض��ح بأن التميمي يس��عى 
لكسب الوقت لعله يتملص من االبعاد، 
لك��ن اعضاء اجمللس لديه��م اصرار على 

حسم املوضوع خالل اجللسة املقبلة".
وأك��د أن "منص��ب احملاف��ظ س��يمنح 
إلى ش��خصية أخ��رى وفقاً للس��ياقات 
خ��الل  وم��ن  والدس��تورية  القانوني��ة 

التصويت العضاء اجمللس".
وعن س��بب نقل االس��تجواب من مبنى 
مجل��س احملافظ��ة إل��ى فندق الرش��يد 
في املنطقة اخلض��راء، أجاب املطلبي أن 
"العديد م��ن اعضاء اجمللس تعرضوا إلى 
تهديدات بالتصفية اجلس��دية في حال 
ومحاسبة  باالس��تجواب  اس��تمرارهم 

احملافظ".
وأكمل املطلب��ي بالق��ول إن "التميمي 
ل��م يكن موفق��اً في اداء مهمت��ه، وأنه 
فشل في تقدمي اخلدمات إلى املواطن في 
بغداد وحان الوقت املناس��ب الستبداله 

بشخصية تتمع بالكفاءة والنزاهة".
م��ن جانبه، افاد عض��و كتلة االحرار في 
اجملل��س ماجد الس��اعدي ب��أن "كتلتنا 
وبقي��ة االعض��اء غي��ر معترض��ني على 
عملية االستجواب بوصفها حقاً قانونياً 

ورقابياً كفله املشرع العراقي".
وتابع الساعدي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "مؤشرات ظهرت بأن العضو 
املستجوب وهو عطوان العطواني مدان 
ببعض امللفات الت��ي اثيرت حولها تهم 

إلى احملافظ".

"مطالبن��ا  أن  إل��ى  الس��اعدي  ون��ّوه 
باستبدال املستجوب كانت مبنية على 
ه��ذا االس��اس وليس كونن��ا بالضد من 

االستجواب من الناحية املبدئية".
وأش��ار إلى أن "عملية نقل االستجواب 
إلى فندق الرشيد فيها مخالفة قانونية 
فه��و اج��راء غير صحي��ح وكان البد من 
اش��عارنا باملوقع البديل جمللس احملافظة 

قبل مضي مدة اربعة ايام".
"مزاع��م  أن  إل��ى  الس��اعدي  وانته��ى 
كتل��ة دول��ة القان��ون وبع��ض االعضاء 
من انصارهم في الكت��ل االخرى بوجود 
تهدي��دات غير صحيحة، فلم تس��جل 
لدينا رس��مياً أي واقعة للتعرض س��واء 

على االشخاص أو املباني".

جلنة اخلبراء البرملانية الختيار أعضاء 
"مفوضية االنتخابات" تبدأ أعمالها 

األسبوع املقبل
واملقدمة من قبل أح��د أعضاء اللجنة، 
تنص عل��ى أن يحل مجل��س مكون من 
سبعة أعضاء من القضاة يشرفون على 
االنتخابات- يتم تنس��يبهم من مجلس 
القضاء األعلى ملدة س��تة أشهر- محل 

مجلس املفوضني".
وفي الس��ياق ذات��ه، حصل��ت "الصباح 
اجلديد" على نس��خة م��ن "أمر ديواني" 
موقع من رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلب��وري، ين��ص عل��ى تش��كيل جلن��ة 
اخلبراء الختيار أعض��اء املفوضية العليا 
املس��تقلة لالنتخاب��ات برئاس��ة عضو 
هيئة رئاس��ة البرملان النائب آرام الشيخ 
محم��د، وعضوي��ة 26 نائب��اً من ش��تى 

الكتل السياسية.
ويق��ول عضو "جلنة اخلب��راء" النائب عن 
كتلة املواط��ن املنضوية ف��ي التحالف 

الوطن��ي حبي��ب الطرف��ي إن "البرمل��ان 
صوت مؤخراً على تشكيل جلنة الختيار 
أعضاء مفوضي��ة االنتخاب��ات، وفقاً ملا 
يتماش��ى مع الدستور والقانون"، إال إنه 
أش��ار في الوق��ت ذاته إل��ى إن "مقترح 
اللجن��ة القانوني��ة باس��تبدال أعضاء 
املفوضية مبجموعة من القضاة، يتنافى 
مع الدستور الذي ينص على الفصل بني 

السلطات".
ويضيف الطرفي في حديث مع "الصباح 
القضائي��ة  "الس��لطة  إن  اجلدي��د"، 
مس��تقلة، وعن��د حتولها إلى س��لطة 
متارس عمالً تنفيذياً فإن ذلك سينعكس 
على عمل اجلهات الرقابية والتشريعية 
في اإلش��راف عل��ى عملها )الس��لطة 

القضائية(".
"توجه��ني  وج��ود  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
برملاني��ني" الختي��ار أعض��اء مفوضي��ة 
االنتخاب��ات، غير إن "جلنة اخلبراء" تعتزم 
االجتم��اع قريب��ا "لوضع املعايي��ر التي 
س��يتم على أساس��ها اختي��ار أعضاء 

مجلس املفوضني". يقول الطرفي.
وأش��ارت مصادر نيابية إل��ى إن اللجنة 
املقب��ل،  االس��بوع  بعمله��ا  ستش��رع 
كاشفة في الوقت عينه عن تبني الكتل 
واألحزاب السياس��ية ترش��يح أس��ماء 

أعضاء املفوضية ل�"جلنة اخلبراء".
ويق��ول عضو "جلنة اخلب��راء" النائب عن 
التحال��ف الوطن��ي زاه��ر العب��ادي، في 
حديث مع "الصباح اجلدي��د"، إن "األيام 
القليل��ة املقبلة ستش��هد حتديد آلية 
اختيار املرشحني، إضافة إلى وقت عمل 
اللجن��ة الذي يجب أن يتناس��ب وموعد 

عقد جلسات البرملان".
ورج��ح النائب العب��ادي أن "يكون موعد 
ب��دء أعمال جلنة اخلب��راء الختيار أعضاء 

مفوضية االنتخابات االسبوع املقبل".
ويتاب��ع النائب ع��ن التحال��ف الوطني 
قوله إن "ترشيح أسماء أعضاء مجلس 
املفوض��ني س��يتم م��ن قب��ل األح��زاب 
والكتل السياسية، لكن اخليار سيكون 
مفتوحاً أم��ام اللجنة في االختيار، على 
وف��ق معايير الكفاءة والنزاهة وأن يكون 
املرش��ح مس��تقال وبعيداً ع��ن تأثيرات 

الكتل السياسية".
من جهة أخرى، كش��ف عض��و آخر في 
"جلن��ة اخلب��راء" ع��ن تش��كيل اللجنة 
قانوني��اً وليس فعلياً، إذ ل��م يتم حتديد 
آلية عملها أو مقررها أو منسقها، مقّراً 

بتأثير ذلك مهمتها.
التغيي��ر  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  ويق��ول 
الكردس��تانية أمني بك��ر، في حديث مع 
"الصباح اجلديد"، إن "هناك آلية الختيار 
أعض��اء مجلس املفوضني في املفوضية 
العليا املس��تقلة لالنتخاب��ات، لكن في 
الوقت نفس��ه هناك مقترح قانون ُقدم 
من اللجنة القانونية ينص على أن يكون 
أعض��اء مجلس املفوضني م��ن القضاة 

ويكون عملهم لفترة محددة".
ويقّر بك��ر ب�"صعوبة تنفيذ ذلك"، عازياً 
السبب إلى إن "عمل املفوضية مستمر 

وال ميكن حتديده بفترة زمنية معينة".
ويوضح عض��و "جلنة اخلبراء"، إن "بعض 
الكتل تشترط تغيير مجلس املفوضني 
في مفوضية االنتخابات، لكن ذلك األمر 
م��ن الصعب حتقيقه م��ع اقتراب موعد 
إج��راء االنتخابات )احمللي��ة والبرملانية("، 
الفت��اً "نحن أم��ام أمرين لضم��ان إجراء 
االنتخابات في موعدها )..(، أما مباشرة 
اللجن��ة عملها في وقت قريب وس��ريع، 
أو يص��ار إلى اإلبقاء على أعضاء مجلس 

املفوضني احلاليني".

تتمات ص1

 
نينوى ـ خدر خالت:

غرق العش��رات من عناصر تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي بنه��ر دجلة عند 
محاولته الهرب باجتاه اجلانب االمين 
بضمنه��م قيادات كبي��رة وطاقم 
اعالم��ي، فيما اس��تنفد التنظيم 
الق��وات  اليق��اف  وس��ائله  كل 
االمنية التي حترر املزيد من االحياء 
الس��كنية وهي في طريقها لطرد 
التنظي��م بالكام��ل م��ن اجلان��ب 

االيسر بغضون ايام قليلة.
وقال مص��در امن��ي عراقي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
اجلديد" ان "العش��رات من عناصر 
تنظيم داعش االرهابي قضوا غرقاً 
بنهر دجلة عند محاولتهم الهرب 
م��ن اجلانب االيس��ر باجت��اه اجلانب 

االمين".
واض��اف "مت اس��تهداف ع��دد م��ن  
الق��وارب احململ��ة بالعش��رات من 
عناص��ر التنظيم بضرب��ات جوية 
او من قب��ل قواتنا االمنية في اثناء 
محاولته��م الوص��ول ال��ى اجلانب 
االمي��ن ومت قتل اكثره��م، فيما غرق 
عدد م��ن عناصر التنظي��م بالنهر 
خ��الل محاولتهم عبوره س��باحة، 
لكن ارتفاع منس��وب النهر وشدة 
جريان��ه في ه��ذه الفت��رة ادت الى 

غرقهم".
"ضرب��ة  ان  ال��ى  املص��در  ولف��ت 
بص��اروخ حراري موج��ه باجتاه احد 
الزوارق كش��ف عن مقت��ل طاقم 
اعالمي تابع الى ما يس��مى وكالة 
اعم��اق الداعش��ية، وكان هذا آخر 
طاقم اعالمي للتنظيم يعمل في 

اجلانب االيسر".
وتاب��ع "رصدنا ن��داءات اس��تغاثة 
تش��ير الى مقتل هؤالء االعالميني 
الدواع��ش وكان برفقته��م قيادات 
كبي��رة على وف��ق الن��داءات اياها 
وترك��وا عناصرهم  هرب��وا  الذي��ن 

يواجه��ون امل��وت او االعتقال فيما 
تبقى من الساحل االيسر".

ولفت املصدر الى انه "مت رصد ايضا 
توقف الع��دو عن ارس��ال امدادات 
اجلانب  ملقاتليه م��ن  ومس��اعدات 
االمين بع��د ان تيقن انه في طريقه 
خلس��ارة اجلانب االيس��ر بالكامل، 
علما ان الع��دو كان ينقل مقاتلني 
واعتدة ومؤن��اً من اعالي نهر دجلة 
بالنس��بة ملدينة املوص��ل وحتديدا 

عبر منطقة الرشيدية".
على صعيد آخر، قال املصدر نفسه 
ان "جميع االس��اليب التي اعتمد 
عليها العدو الب��اء او عرقلة تقدم 
قواتنا فشلت في حتقيق اهدافها، 

وباتت احياء الساحل االيسر تتحرر 
بوتيرة اسرع".

ومضى بالق��ول "التنظيم اعتمد 
على س��د الطرق بآلي��ات ومعدات 
ثقيل��ة او حت��ى س��يارات صغيرة 
تعود للمواطنني، كما جلأ الى نصب 
قضبان حديدية حادة في الشوارع 
اليقاف او اعط��اب عجالت اآلليات 
العس��كرية، لك��ن قي��ادات قواتنا 
عاجلتها بس��هولة من خالل فسح 
اجمل��ال للدبابات اجملن��زرة للعبور اوال 

وتدمير تلك القضبان وسحقها".
ون��وه املص��در ال��ى ان "مفخخات 
العدو ومفارز العرقلة من قناصني 
بع��د  معاجلته��ا  مت  وانتحاري��ني 

التعاون الكبير من االهالي اضافة 
الى املعلوم��ات الوافرة التي نقلها 
االهالي للقوات االمنية عن اماكن 
القناصني  املفخخات ومترك��ز  تلك 
ومخاب��ئ االنتحاري��ني، فض��ال عن 
ان ع��دد املفخخ��ات واالنتحاري��ني 
انخف��ض بنحو حاد في االس��بوع 

االخير من معركة حترير املوصل".
ويش��ار ال��ى ان الق��وات االمني��ة 
متكن��ت من حترير واقتحام ما تبقى 
م��ن االحياء الس��كنية ف��ي احملور 
الشمالي الغربي للساحل االيسر، 
وهي احي��اء املهندس��ني، الزراعي، 
النعماني��ة  ومنطقت��ي  اجلزائ��ر 
االش��تباكات  فيما  والعطش��انة، 

تدور مبحيط  واملناوش��ات اخلفيفة 
احي��اء ومناطق العربي، رش��يدية، 
بيس��ان، املالي��ني األول��ى واملالي��ني 
القوس��يات  منطق��ة  و  الثاني��ة، 
ومنطق��ة  الس��ياحية  والغاب��ات 
الرئاس��ية. وه��ذه ه��ي  القص��ور 
آخ��ر االحياء الباقية في الس��احل 
االيس��ر، وفي حال حتريرها س��يتم 
االعالن عن تطهير الساحل االيسر 

بالكامل.

القصف اجلوي العنيف
يالحق فلول داعش

م��ع حتس��ن االح��وال اجلوي��ة عاود 
الطي��ران احلربي التاب��ع للتحالف 

الدولي و للقوات العراقية الضربات 
العنيفة على مواقع داعش مبدينة 

املوصل.
فقد مت اس��تهداف مواق��ع وآليات 
مسلحة مبناطق الغابات والقصور 
الرئاس��ية اجمل��اورة، كم��ا مت تدمير 
اهداف للعدو في منطقة الرشيدية 
مبحيط منطقة املستشفى، فيما 
اس��تهدفت غ��ارة اخ��رى  صهريج 
نفط لداعش على شارع بغداد في 
منطق��ة موصل اجلدي��دة باجلانب 
االمين والتي يق��وم العدو بالتعبئة 
من هذه الصهاريج بنحو مباش��ر 
بعد ان بات يخشى تعبئة عجالته 

بالوقود من محطات التعبئة.

تم استهداف عدد 
من  القوارب المحملة 
بالعشرات من عناصر 
التنظيم بضربات جوية أو 
من قبل قواتنا األمنية في 
أثناء محاولتهم الوصول 
إلى الجانب األيمن وتم 
قتل اكثرهم، فيما غرق 
عدد من عناصر التنظيم 
بالنهر خالل محاولتهم 
عبوره سباحة، لكن 
ارتفاع منسوب النهر 
وشدة جريانه في هذه 
الفترة أدت إلى غرقهم

عناصر داعش يهربون الى اجلانب األمين من املوصل

غرق العشرات من عناصر التنظيم الهاربين بنهر دجلة

داعش يستنفد كل وسائله في إيقاف تقدم
القّوات المشتركة بالجانب األيـسر للموصل
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بغداد - الصباح الجديد:

التق��ت  وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن مع 
التميمي  الدكتور حس��ن محم��د 
مدي��ر ع��ام دائرة مدين��ة الطب في 
مرك��ز ال��وزارة لالطالع ومناقش��ة 
استحداث مستشفى المراض الدم 

في مدينة الطب .
مناقش��ة   اللق��اء  خ��الل  وج��رى 
استحداث مستشفى المراض الدم 
سعة 300 س��رير في مدينة الطب 
على وف��ق طريق��ة التنفيذ باالجل 

بعد احالته الى شركات عاملية .
 وتط��رق اللقاء الى متابعة ارس��ال 
ذات  والصحي��ة  الطبي��ة  الف��رق 

الدقيق��ة املتطوعة  التخصص��ات 
الس��ناد معرك��ة حتري��ر املوصل من 
دن��س الدواعش اجملرمن والعمل في 
والعيادات  امليدانية  املستش��فيات 
الطبي��ة املتنقل��ة مبا يس��هم في 
تعزي��ز انتص��ارات مقاتلينا االبطال 
ومناقش��ة البروتك��والت العالجية 
وتش��كيل  الف��رق العلمية لغرض 
حتدي��د االس��تعمال االمث��ل واالمن 
االدوي��ة  توفي��ر  ومتابع��ة  لل��دواء 
الس��يما تلك الت��ي تعالج االمراض 
السرطانية في مستشفيي االورام 
وحماي��ة االطفال وش��عبة امراض 

الدم في مستشفى بغداد .
 كما بحث��ت الوزيرة م��ع مدير عام 
مدين��ة الطب اس��تثمار امكانيات 
مدينة الط��ب العلمية ف��ي اجراء 

التخصصات  الرصينة في  البحوث 
الدقيقة العليا ومتابعة استحداث 
مرك��ز للعناية املرك��زة على املنحة 

الكورية بواقع 100 سرير.
الدكتورة عديل��ة حمود  واطلع��ت 
م��ن املهندس ثائر جعف��ر مدير عام 
دائرة املشاريع واخلدمات الهندسية 
ف��ي مرك��ز ال��وزارة عل��ى احملصلة 
الت��ي خرج بها االجتم��اع مع ممثلي 
ش��ركة غاز بروم الروس��ية بحضور 
ممثل��ن ع��ن وزارة النف��ط ومجلس 
دائ��رة  ومدي��ر  واس��ط  محافظ��ة 
صح��ة واس��ط لبح��ث تفاصي��ل 
إنش��اء مستشفى سعة 50 سريرا 
ستقوم الشركة الروسية بإنشائه 
ف��ي قضاء ب��درة مبحافظة واس��ط 
الفني��ة  املتطلب��ات  الس��تكمال 

والقانونية اخلاصة بإكمال املشروع 
ليق��دم خدمات��ه الوقائية والطبية 

والعالجية للمواطنن الكرام .
 كم��ا ج��رى خ��الل اللق��اء ايض��ا 
اس��تعراض نتائج الزي��ارة امليدانية 
دائ����رة  م�دي��ر  له��ا  ق��ام  الت��ي 
املش��اري��ع برفق��ة الدكت��ور زامل 
ش��ي��اع العريب��ي الوكي��ل االداري 
لل��وزارة ال��ى محافظ����ة النجف 
االش��رف لالط��الع على م��ا وصلت 
إلية نس��ب االجناز في املستش��فى 
األملان��ي س��عة 400 س��رير واملؤمل 
افتتاح��ه قريب��ا وتفاصي��ل اللقاء 
م��ع رئي��س وأعض����اء احلكوم���ة 
احمللي��ة ملناقش���ة آليات تش��غيل 
املستشف�ى بعد اجنازه ورؤية الوزارة 

به�ذا الش�أن. 

الهيدروليكية تصنع كرفانات لوزارة النفط وأنموذج مصطبة جلوس للتعليم  
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هدى فرحان*

اعلنت الشركة العامة للفحص 
اح��دى  الهندس��ي  والتأهي��ل 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
ع��ن قيامه��ا بتأهي��ل وتدري��ب 
العديد من املهندسن والعاملن 
ف��ي وزارات النف��ط والكهرب��اء 
والصناعة وكذلك املهندسن من 
ابناء احلشد الشعبي اضافة الى 
العاطلن عن العمل على اعمال 
اللح��ام والفحوصات الالأتالفية 
ومنحه��م تخاوي��ل وش��هادات 
معترف به��ا ومصادقة من قبل 
للح��ام  االميركي��ة  اجلمعي��ة 
االميركي��ة  واجلمعي��ة   )AWS(
الالأتالفي��ة  للفحوص��ات 
)ASNT( وبأس��عار رمزية مقارنة 
بالش��ركات االجنبي��ة والقطاع 

اخلاص .
واكد مدير عام الشركة املهندس 
خل��ف ع��كار عبود ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعالمي ف��ي الوزارة ان 
شركته متتلك مركزا متخصصا 
يع��د االول من نوعه ف��ي العراق 
في مجاالت اللحام والفحوصات 
الألاتالفية يعرف بأسم املدرسة 
العراقي��ة للح��ام معتم��دة من 
قبل اجلمعي��ة االميركية للحام 
واجلمعية االميركية للفحوصات 
تدري��ب  مهمته��ا  الالأتالفي��ة 
والفاحصن  اللحام��ن  وتخويل 
في شتى املس��تويات ومنحهم 

شهادات معترف بها دوليا .
ان  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  واش��ار 
للح��ام  العراقي��ة  املدرس��ة 
حتت��وي عل��ى اجه��زة ومع��دات 
متط��ورة في الفح��ص واللحام 
الشركة من  وبأش��راف مالكات 
واملتخصص��ن في  املهندس��ن 
الفيزي��اء والكيمياء ممن ميتلكون 
اخلبرة والدراي��ة الكافية وتعمل 
على تطوي��ر برامجها التدريبية 
ومعداتها وحتديث املادة العلمية 
مبا يواكب التط��ور التكنولوجي 

العاملي .
ولف��ت املدي��ر العام ال��ى ان من 
مهام وواجبات املدرسة العراقية 

للح��ام ايض��ا الدخ��ول كطرف 
ثال��ث لتنفيذ اعم��ال حتديد نوع 
حس��ب  الالأتالفية  الفحوصات 
كالفحص  العاملي��ة  املواصفات 
والفح��ص  الناف��ذة  بالس��وائل 
بالدقائق املغناطيسية والفحص 
باالشعة والفحص باالمواج فوق 
البص��ري  والفح��ص  الصوتي��ة 
وكذل��ك قياس س��مك التهتك 
الصدئي اضافة الى تهيئة جدولة 
قياس اجلودة ، داعيا املؤسس��ات 
احلكومية كافة لالس��تفادة من 
امكانيات الشركة  في مجاالت 
اللح��ام والفحوصات الألاتالفية 
واحلص��ول  والتأهي��ل  للتدري��ب 
على الش��هادات الدولية واجراء 
الفحوصات داخ��ل العراق وعدم 
اخل��ارج  ال��ى  للس��فر  احلاج��ة 
واالس��هام ف��ي توفي��ر االم��وال 

واحلفاظ عل��ى العملة للصعبة 
وتعزيز  الصناعة  بعجلة  والدفع 

االقتصاد الوطني .
م��ن جانبها اوضحت مس��ؤولة 
قسم املدرس��ة العراقية للحام 
مه��ا جابر بأن الغاية من انش��اء 
املدرس��ة ه��و تخريج م��الكات 
متخصص��ة في مج��ال اللحام 
والفحوص��ات الالأتالفي��ة حيث 
تع��د مركز حل��ام دول��ي معترف 
ب��ه وباالمكان اج��راء االختبارات 
والش��هادات  التخاوي��ل  ومن��ح 
والشركة  املدرسة  املعتمدة من 
من دون احلاجة للسفر الى اخلارج 
، مفصح��ة عن تدري��ب وتأهيل 
بحدود )500( حلام و)150( فاحصا 
م��ن منتس��بي وزارات الصناعة 
والنف��ط والكهرب��اء والعاطلن 
ع��ن العم��ل واملهندس��ن م��ن 

ابناء احلش��د الش��عبي ، مؤكدا 
على توفر االمكانية واالستعداد 
القطاعن  في  العاملن  لتدريب 
العام واخلاص وباسعار مخفضة 
االجنبي��ة  بالش��ركات  قياس��ا 

والقطاع اخلاص .
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
الهيدروليكي��ة احدى ش��ركات 
ع��ن  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
قيامه��ا بتصني��ع )120( كرفانا 
لصال��ح  ش��تيى  مبواصف��ات 
االنابي��ب  خط��وط  ش��ركة 
النفطية التابع��ة لوزارة النفط 
كم��ا كش��فت ع��ن تصنيعها 
امن��وذج مصطبة جلوس لصالح 
التابعة  للعل��وم  الكرخ  جامعة 
لوزارة التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي متهي��دا لتصني��ع )50( 

مصطبة بعد حص��ول املوافقة 
على االمنوذج .

واوض��ح مدي��ر املرك��ز االعالمي 
الش��مري  عل��وان  عبدالواح��د 
بأنه وفي اطار س��عي الش��ركة 
املستمر للتعاون مع مؤسسات 
الدولة كافة فق��د مت االتفاق مع 
شركة خطوط االنابيب النفطية 
على تصنيع )120( كرفانا بأبعاد 
ومواصفات ش��تى مب��دة اجناز 90 
يوما وبكلف��ة )795( مليون دينار 
، مش��يرا ال��ى ان الش��ركة متتاز 
لديها  املتاحة  االمكانيات  بتنوع 
والتي تلبي الكثير من احتياجات 
مؤسس��ات الدولة كافة ، الفتا 
الى انه س��بق ان قامت الشركة 
بتدري��ب مجموعة م��ن املالكات 
الفني��ة العامل��ة ف��ي ش��ركة 
النفطي��ة  االنابي��ب  خط��وط 

على املنظوم��ات الهيدروليكية 
وعناصرها .

في س��ياق اخر افصح الشمري 
ع��ن اتفاق الش��ركة مع جامعة 
الك��رخ للعل��وم عل��ى تصني��ع 
وجتهيز االخي��رة ب�)50( مصطبة 
جلوس ، الفتا الى ان هذا االتفاق 
احلثيث��ة  للجه��ود  ثم��رة  ج��اء 
الت��ي بذلتها وتبذلها الش��ركة 
لالس��هام ف��ي دع��م قطاع��ات 
الدول��ة وتوفي��ر امل��وارد املالية ، 
الفتا ال��ى ان املالكات الفنية في 
الش��ركة قامت بتصنيع امنوذج 
اولي وارس��اله ال��ى اجلهات ذات 
العالقة ف��ي اجلامع��ة املذكورة 
لغرض املوافقة عليه للمباشرة 

بتصنيع الكمية املتفق عليها.

*اعالم الصناعة 

التأهيل الهندسي تدرب منتسبي الوزارات والعاطلين في مجاالت اللحام 

 تمتلك الشركة 
مركزا متخصصا 

يعد األول من نوعه 
في العراق في 
مجاالت اللحام 

والفحوصات 
الالإتالفية يعرف 
بأسم المدرسة 
العراقية للحام 

تدرب منتسبي الوزارات في مجاالت اللحام

طاقاتنا المهدورة..
«زهى حديد أنموذجًا«

دولن��ا العربي��ة غني��ة بامل��وارد واخلي��رات الطبيعية 
، مم��ا جتعله��ا بلدان��ا مكتفي��ة ق��ادرة عل��ى حماية 
ش��عوبها، لكننا جند ثرواتها تذهب س��دى بعيدا عن 
تطلع��ات املواطن��ن وحاجتهم،بدال من أن تس��تغل 
لصاحلهم،حترمه��م م��ن أدن��ى حقوقهم،وم��ن أدنى 
مستلزمات احلياة املش��رفة التي حتتاج اليها األجيال 
لترس��م مس��تقبلها،غير أنها تتطل��ع لالفق البعيد 
باحثة ع��ن حلم ضائع داخل بالده��ا، جتبرها باالبتعاد 
ع��ن بيئته��ا وثقافته��ا وانتمائها،خوفا م��ن ضبابية 

املستقبل والغرق في الفقر والعوز.
هناك العديد من الفئات الش��بابية تتمتع باملستوى 
العلمي،الثقاف��ي وامله��ارات املطلوب��ة ، لكنن��ا جن��د 
القل��ة منه��م من تتاح له��م فرص العم��ل، مما يحد 
من طموحاته��م و يّوّلد بداخله��م اإلحباط، والدولة 
مبوق��ف املتف��رج ال تطل��ق حملة ملس��اعدتهم على 
ش��ق طريق حياته��م او تنظ��ر لتطلعاتهم من خالل 
تأمن ف��رص عمل ووظائف تلي��ق بقدراتهم. وهذا ما 
يجعلنا نتس��اءل عن ثرواتنا املدفونة التي هي من حق 
الش��عوب فلماذا ال يتمتعون بها ،وينعمون بعيش��ة 
كرمي��ة ب��دال من احلاجة وس��ط حكومة غنية اس��وة 

بالبلدان املتحضرة. 
االوضاع االجتماعية املهمش��ة ، التدهور االقتصادي 
واحلالة األمنية الرثة وعدم االس��تقرار في البالد كلها 
عوامل تدفع الشباب للهجرة للبحث عن فرص عمل 
،حتميه من صعوبات األيام وتفس��ح له اجملال بالتعبير 
عن ال��ذات وحتقيق حي��اة فضلى مبني��ة على احلرية 
والعدالة واملساواة ,تس��اعده على بناء مستقبل راق 
يّنم��ي من خالله��ا قدراته ويفجر طاقات��ه يحرره من 

الفقر ويبعده عن البطالة .
برغ��م خط��ورة الهج��رة غير الش��رعية عل��ى ايدي 
املهربن ومخاطر الطرق البحرية ومشكالتها وارتفاع 
تكاليفه��ا املادي��ة جن��د الكثيرم��ن الش��باب تخاطر 
بحياته��ا للهجرة من بلدها االم هربا من الضغوطات 
السياس��ية القمعية والنزاعات العس��كرية التي ال 
تنتهي ،عداك عن السياسات االقتصادية املتبعة من 
قبل احلكومات املتعاقبة في بلداننا العربية،  والهجرة 
األخط��ر هي هجرة االدمغ��ة والعقول ،هن��ا نذكر ما 
حدث للمهندس��ة املعمارية »زهى حديد« التي نالت 
ارقى اجلوائز وااللقاب في »فنون العمارة« منها »جائزة 
بريتزك��ر« في الهندس��ة املعمارية ع��ام 2004، وهي 
تع��ادل في قيمتها جائزة نوبل في الهندس��ة، وحازت 
على وسام االمبراطورية البريطانية ،وبالرغم من كل 
ذل��ك حرمت من ان تقدم أيا م��ن تصاميمها لبالدها ، 
حيث رفضت لهاعدة تصاميم قدمتها من دون مقابل 

للدولة العراقية مما شكلت خسارة كبيرة للبلد . 
 تبقى للهج��رة الطوعية من ب��اب االنفتاح واالطالع 
والتع��ارف والتالق��ح ثقافة مهمة في تق��ارب واحياء 
الش��عوب والعلوم،وم��ن فوائده��ا اس��هام املغتربن 
في رف��ع مس��توى املعيش��ة الهاليه��م بالرغم من 
ذلك نش��عر بفقدانهم للح��س االجتماعي والهوية 

واالنتماء الوطني...
لذلك نناش��د احلكومات في دولنا العربية باستيعاب 
طاق��ات الش��باب واش��راكهم في تنمي��ة عالقتهم 

مبجتمعهم ووطنهم.. 

*كاتبة لبنانية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد االنشائية في 
وزارة التجارة عن اعداد خمس استمارات استيرادية 
للعمل عليها خالل املدة املقبلة بعد توقيع عقدين 
ملادة حديد التس��ليح االوكراني وحديد الش��يلمان 

االيراني.
واوضح مدير عام الشركة عدنان جاسم الشريفي 
بان��ه وبعد  توقيع هذين العقدين مت توجيه قس��م 
التسويق في الش��ركة للعمل بنظام االستمارات 
االس��تيرادية بغية التهيؤ لتس��لم املواد التي يتم 

استيرادها من حيث القياس واملنشأ والكميات .

إعداد استمارات خاصة 
باستيراد المواد اإلنشائية 

جانب من اللقاء

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

تقرير

وزيرة الصحة: استحداث مستشفى ألمراض الدم بمدينة الطب وآخر في واسط
في خطوة تهدف لخدمة المواطنين  

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة املباني احدى تشكيالت 
وزارة االعم��ار واالس��كان والبلديات 
العام��ة اس��تمرارها في االش��راف 
واملتابعة ملش��روع بناي��ة التقييس 
والس��يطرة النوعية في محافظة 

البصرة لصالح وزارة التخطيط .
وقال مديرعام دائرة املباني املهندس 
حس��ن مجي��د حس��ن ان دائ��رة 
املباني تقع على عاتقها االش��راف 
عل��ى تنفيذ االعمال من حيث مدى 
مطابقته��ا للمواصف��ات الفني��ة 

اخلاص��ة  الهندس��ية  واخملطط��ات 
للمشروع اضافة الى اعمال اخرى .

وبن املدير العام انه مت احراز نس��ب 
اجن��از متقدم��ة في مش��روع بناية 
النوعي��ة  والس��يطرة  التقيي��س 
التابع��ة ال��ى وزارة التخطي��ط في 
محافظة البصرة اذ بلغت )85.8%( 
وذل��ك م��ن خ��الل حرص م��الكات 
دائ��رة املباني واالس��تعداد لألكمال 
واجناز جمي��ع الفقرات املتعلقة في 
املشروع التي تشرف عليها الدائرة.

واك��د املدير العام ان هذا املش��روع 

باح��دث  صم��م  وامله��م  احلي��وي 
مواصف��ات البن��اء احلدي��ث ال��ذي 
يحتوي على مخططات هندس��ية 
تواك��ب التطور العمران��ي احلديث 
، مش��يرا ال��ى الدعم ال��ال محدود 
م��ن قبل وزي��رة االعمار واالس��كان 
وامل��الكات  ناف��ع  آن  املهندس��ة 
الهندس��ية املتقدم��ة ف��ي الوزارة 
واصراره��م عل��ى اس��تمرار العمل 
وم��ن دون توقف بالرغ��م من االزمة 
املالية اال ان املشروع سيحقق اجنازه 

االخير في الفترة املقبلة .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت وزارة التجارة عن مباش��رتها 
بالقط��ع والتجهيز ل��وكالء الطحن 
ف��ي بغ��داد واحملافظات حصة ش��هر 

كانون الثاني .
وق��ال املهن��دس ط��ه ياس��ن عباس 
مدير عام الش��ركة العامة لتصنيع 
احلبوب ان الشركة تنفذ خطة الوزارة 
بتجهيز العائالت بحصصهم من مادة 
الطحن وحس��ب اخلطة التسويقية 
للش��ركة ، موكداً التزام جميع فروع 
الش��ركة واملطاح��ن العاملة بخطة 

التوزيع املركزية وبالتسلسل الزمني 
للتجهيز ، مبيناً ان الشركة لم تؤشر 
اي حال��ة تلكؤ ف��ي التوزيع املتواصل 
للحص��ص من دون انقط��اع. واضاف 
املدير العام ان الفرق الرقابية واصلت 
جوالتها التفتيش��ية عل��ى املطاحن 
وال��وكالء فضال ع��ن اخملاب��ز واالفران 
وقد اش��رت تلك اللجان 46 مخالفة 
نوعي��ة وغي��ر نوعي��ة للمطاحن في 
بغداد خ��الل املدة املاضية من ش��هر 
 137 رص��دت  فيم��ا   ، االول  كان��ون 
مخالفة لل��وكالء من خالل 434 زيارة 

نفذته��ا جل��ان رقابة ال��وكالء اضافة 
الى رص��د 45 مخالفة للناقلن خالل 
امل��دة نفس��ها ورص��د 159 مخالفة 
للمخاب��ز واالف��ران من قب��ل اللجان 
الرقابية اخلاصة بش��عبة رقابة اخملابز 
واالف��ران  وق��د احيل��ت اخملالفات الى 
االقس��ام واللجان اخملتص��ة لتطبيق 
الشروط اجلزائية بحق اخملالفن ، وقد 
بلغ اجمالي مبالغ الش��روط اجلزائية 
املفروض��ة عل��ى املطاح��ن اخملالف��ة 
)145( مليون��ا و113 الف��ا و150 دينارا 

خالل شهر كانون االول املاضي .

»المباني« تشرف على تنفيذ بناية 
التقييس والسيطرة النوعية في البصرة

التجارة تباشر بتجهيز حصة 
كانون الثاني من الطحين 

ذي قار - علي حسين:
اعلنت جلنة السياحة واالثار في 
مجلس محافظة ذي قار وصول 
البعث��ة التنقيبي��ة البريطانية 
برئاس��ة الدكتورة جن مون الى 
ت��ل خيبر االث��ري ) 40 كم غربي 
الناصري��ة( ، وبين��ت ان البعث��ة 
باش��رت اعم��ال التنقي��ب ف��ي 
الت��ل املذكور  ضمن موس��مها 

السادس.
وقالت رئيس��ة جلنة الس��ياحة 

واالث��ار في مجلس محافظة ذي 
قار اجيال املوس��وي ان " البعثة 
برئاس��ة  البريطانية  التنقيبية 
الدكتورة جن م��ون من جامعة 
باشرت  البريطانية  مانشس��تر 
العم��ل في تل خيبر للموس��م 
الس��ادس عل��ى التوال��ي ضمن 
عقد مب��رم مع الهيئ��ة العامة 

لالثار والتراث العراقية" .
ان  اللجن��ة  رئيس��ة  واضاف��ت 
ال��ى محافظة  البعث��ة وصلت 

ذي قار مؤخ��را وتضم 12 منقبا 
وخبيرا اثاريا .

التنقيبي��ة  البعث��ة  وكان��ت 
البريطانية العاملة في تل خيبر 
كش��فت ضمن موسم عملها 
الس��ابق عن مبن��ى اداري كبير 
بنايت��ن احداهما  يتك��ون م��ن 
صغيرة واالخ��رى كبيرة تضمان 
التجاري��ة  اماك��ن للمعام��الت 
وخزن الوثائق حيث مت اكتش��اف 
100 رقي��م طيني يوّث��ق احداث 

تل��ك احلقب��ة ويوف��ر معلومات 
احلي��اة  طبيع��ة  ع��ن  هائل��ة 
وتوزي��ع  التجاري��ة  والتعام��الت 
الغالل كما مت اكتش��اف مجمع 
سكني خارج املبنى االداري وقناة 
متاثيل  وكذل��ك  املي��اه  لتوصيل 
تعبر ع��ن العب��ادات التي كانت 
سائدة يوم ذاك وختم اسطواني 
وادوات  الرس��مية  للمعام��الت 

وموجودات معدنية.
التنقيبي��ة  البعث��ة  وتع��د 

البريطانية العاملة في تل خيبر 
منذ عام 2013 بقيادة عاملة اآلثار 
من جامعة مانشستر جن مون 
واح��دة م��ن 6 بعث��ات تنقيبية 
عملت في محافظة ذي قار بعد 
التغيير , متثل عددا من اجلامعات 

االميركية واالوروبية.
وتضم محافظة ذي قار، مركزها 
مدينة الناصرية )375 كم جنوب 
بغداد(، أكثر من 1200 موقع آثاري 
يعود معظمه��ا إلى عصر فجر 

السومرية  واحلضارات  السالالت 
واألكدي��ة والبابلية واألخمينية 
والفرثية والساس��انية والعصر 
اإلس��المي، وتعد من أغنى املدن 
العراقية باملواقع اآلثارية املهمة، 
إذ تضم بي��ت النبي إبراهيم )ع( 

وزقورة أور التاريخية.
فضالً عن املقبرة امللكية، وقصر 
ش��ولكي ومعب��د )دب الل ماخ( 
ال��ذي يع��د أق��دم محكمة في 

التاريخ.

البعثة البريطانية تستأنف تنقيباتها في تل خيبر غربي الناصرية 
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البصرة - سعدي علي السند:

يحتفل صحفي��و البصرة هذا اليوم 
 2017 الثان��ي  كان��ون   18 األربع��اء 
128 لعيده��م الس��نوي  بالذك��رى 
ابتهاج��ا بص��دور صحيف��ة )بصرة( 
الت��ي تعّد اول صحيف��ة صدرت في 
البصرة عام 1889 لتكون مناس��بة 
صدوره��ا عي��دا س��نويا يحتفي به 
فخ��را  ي��زدادون  وه��م  صحفيوه��ا 
مبدينتهم الزاخرة بعطاءات الثقافة 
واملعرفة واإلبداع منذ تأسيسها عام 

14 هجرية وحتى اآلن .
العراقي��ن  الصحفي��ن  نقاب��ة 
ف��ي البص��رة اع��دت في املناس��بة 
برنامج��ا احتفالي��ا يلي��ق مببدعيها 
م��ن الصحفين الذين س��يتبادلون 
احملبة بش��كل احلى وسيتس��ابقون 
ال��ى املزيد من األلفة والفرح وحتقيق 
التواصل األرقى عل��ى طريق اخلدمة 
الصادقة للوطن وملدينتهم املبدعة 
وصوال ال��ى ماتتطلب��ه منهم هذه 
املهنة النبيلة من عطاءات فيها كل 
اشراقات األنتماء احلقيقي للعملية 
الصحفي��ة الت��ي غرس��وا محبتها 
ف��ي قلوبهم ليحققوا م��ن خاللها 
روعة كل اجن��از يخدم الوطن الغالي 

واهله.
»الصباح اجلديد« وهي تستذكر عيد 
واحدا  تلتق��ي  البصرية  الصحاف��ة 
م��ن رواد الصحافة ف��ي هذه املدينة 
العريق��ة ه��و الزمي��ل عب��د األمير 
الديراوي عض��و اللجنة التحضيرية 
العراقين في  لنقاب��ة الصحفي��ن 
البص��رة للتح��دث ع��ن جوانب من 
تاريخ الصحافة في املدينة املعطاء 
حي��ث اش��ار الدي��راوي بالق��ول لنا 
الشرف ان نس��تذكر بهذه املناسبة 
اس��ماء عديدة كانت ق��د أوقدت لنا 
املش��اعل لتنير طريقنا الذي بدأناه 

مبكرا ..
فف��ي مدينتن��ا الت��ي تع��د واح��دة 
م��ن اق��دم امل��دن التي ع��رف الناس 
فيه��ا حركة الصحاف��ة بعد صدور 
 1889 )بصرة(ع��ام  صحيفته��ا 
وه��و االمر ال��ذي يجعله��ا من املدن 
الرائدة في ه��ذا اجملال . ولو عدنا الى 
اوليات تلك املس��يرة جنده��ا حافلة 
بالكثي��ر م��ن التج��ارب واالصدارات 
الصحفي��ة املتميزة التي س��بقني 
الى ذكره��ا العديد ممن أرّخوا وكتبوا 
وتعرضوا  البصري��ة  الصحاف��ة  عن 
لتاريخه��ا ، وودت هن��ا االن ان ات��رك 
التاريخ واحتدث عن اس��ماء عرفتها 
الصحاف��ة في مدينت��ي وعرفوا هم 
به��ا وبعملها  كون��ي من جيل رافق 
مس��يرة بع��ض االس��ماء وتتلمذت 
على ايديه��م ..وحصرا ف��ي مرحلة 
املاض��ي  الق��رن  م��ن  الس��تينيات 

..حيث كنت ما زلت اواصل الدراسة 
املتوس��طة في ثانوي��ة االقتصادين 
املس��ائية فكنت اتوق الى االنخراط 
ف��ي ميدان الصحاف��ة بعد ان مترنت 
على الكتابة في النشرات املدرسية 
وكنت اطلع على الصحافة البصرية 
التي تصدر برغم إن معظمها تصدر 
اس��بوعية مثل صح��ف اخلبر واملنار 
والثغ��ر وغيره��ا لك��ن الدول��ة في 
حينها فكرت بإص��دار جريدة يومية 

في البصرة هي )اخلليج العربي(.

أسماء كبيرة في عالم اإلبداع 
الصحفي

وقال الدي��راوي ومع اش��تداد رغبتي 
للعم��ل الصحف��ي ظه��رت أمامي 
هذه اجلريدة فاندفعت نحوها حامال 
بعض أوراقي عن مالحظات جمعتها 
من هن��ا وهناك ودونته��ا في دفتري 
املدرس��ي فاقتلعت االوراق الضعها 
بن يدي االستاذ سجاد الغازي مدير 
حترير اجلريدة الذي اس��تقدم الدارتها 
م��ن بغ��داد ووجدت املرح��وم مهدي 
اصف الديراوي يجلس عنده أيضا مما 
ش��جعني على االفصاح عن رغبتي 
بالكتاب��ة للجريدة وتس��ّلم الغازي 
تل��ك االوراق ووعدني بان يقرأها ورمبا 

ينشر ما يجده صاحلا ..
خرج��ت فرحا م��ن مكتب��ه وبقيت 
انتظر نشرها فبقيت اشتري اجلريدة 
كل يوم علني اجدها منشورة  وبعد 

أن اصابني اليأس وجدتها منش��ورة 
في اح��دى الصفحات بع��د تعديل 
بسيط ادخله عليها وهذا شجعني 
عل��ى التواصل مع اجلريدة وكان ذلك 
ع��ام 1964 ومع مرور االي��ام اختارني 
أن احرر صفح��ة الطلبة في اجلريدة 
وكانت  اس��بوعية  وكانت صفح��ة 
فرحتي كبيرة غير إن س��جاد الغازي 
ع��اد الى بغداد وعه��دوا بإدارتها الى 
الصحف��ي مه��دي آصف  املرح��وم 
الديراوي ال��ذي اختار للجريدة مالكا 
البص��رة الصداره��ا  صحفي��ا م��ن 
يومي��ا وه��ي اجلريدة الوحي��دة التي 
صدرت يومية ف��ي البصرة ولم يدم 
الوض��ع فيه��ا مدة قصي��رة حتى مت 
تعي��ن محيي الدي��ن العنبكي وهو 
من بغداد مديرا له��ا وانتقل مقرها 
الى بناية مديرية االرش��اد فانتسب 
الش��مخاني  صال��ح  زك��ي  اليه��ا 
وحط��اب العب��ادي وس��امي حمادي 
واسعد العاقولي ونوري لفته وكنت 
ان��ا إضافة لتحري��ر صفحة الطلبة 
اعمل مع املرحوم نوري لفته بتحرير 
الصفح��ة الرياضية وبعد ان انتهت 
مرحل��ة اخللي��ج العرب��ي واغلق��ت 
بأم��ر من الدول��ة بقي��ت التقي مع 
العديد م��ن الصحفين في البصرة 
وتعرفت على املرحوم كامل ابراهيم 
العبايجي صاحب جريدة اخلبر وعبود 
ش��بر صاحب جريدة النهار واحملامي 
رج��ب ب��ركات ال��ذي اص��در جريدة 

البري��د مع مه��دي أص��ف الديراوي 
ورجب هو شقيق الصحفي البصري 
املع��روف عبدالعزيز ب��ركات صاحب 
جري��دة املنار وال��ذي انتخ��ب نقيبا 
للصحفين العراقين / املركز العام 
لكن��ه مت تغييبه من قبل الس��لطة 

بعد عام 1968

تاريخ حافل بالعطاءات
واض��اف الزميل عبداألمي��ر الديراوي 
قائ��ال  وأود  هنا ان أش��ير الى جريدة 
الثغر فقد أصدرها عام 1933 شاكر 
النعمة واس��تمرت حتى عام 1973 
والتي ش��اركه ف��ي إصداره��ا علي 
حس��ن الدوغج��ي وكان يعمل في 
اجلريدة الصحفي والش��اعر املعروف 
عب��د ال��رزاق حس��ن وهو م��ن ابرز 
الصحفي��ن املهنين احلقيقين في 
تلك املرحلة والذي كان يحرر ش��تى 
الصفحات في اجلريدة في حن يعمل 
فيها كذل��ك بهجت االنكرلي وعبد 
احلافظ املظفر وفي الواقع ان مرحلة 
الس��تينيات ل��م تف��رز مجموع��ة 
كبيرة من الصحفين غير االس��ماء 
الت��ي ذكرناه��ا لكنه��ا تعتمد على 
استكتاب عدد من الشعراء والكتاب 
في احملافظ��ة لتوزيع نتاجاتهم على 
صفح��ات اجلريدة ، وهن��اك عدد من 
الصحفي��ن غير املتفرغ��ن للعمل 
الصحف��ي مث��ل يوس��ف يعق��وب 
حداد وه��و أديب وصاح��ب مطبعة 

حداد الش��هيرة ان��ذاك وبكر العمر 
وعدد م��ن الكت��اب املعروف��ن مثل 
جواد الش��يخ حس��ن واملؤرخ حامد 
الب��ازي وكنت ان��ا من اخل��ط الثاني 
الذين ه��م مجموعة من االس��ماء 
مث��ل عب��د اجللي��ل الضام��ن وزكي 
الش��مخاني ومه��دي كن��ش بدوي 
وعبداجملي��د الش��يخ وعبد الصاحب 
وخليل  الشيخ  وعبداحلميد  الشيخ 
بدوي وحطاب العبادي ومحمد جواد 
ش��بيب ونوري لفت��ه وعبداهلل جنم 

السعد ..
وهن��اك اس��ماء عدي��دة امتهن��ت 
الصحافة ف��ي تلك الفت��رة لكنها 
ل��م تتواص��ل مثل س��عد حس��ن 
السالم اضافة الى عدد من اصحاب 
الش��هادات ومعظمهم من احملامن 
الذين توضع اس��ماؤهم في اجلريدة 
حس��ب قانون املطبوعات النافذ في 
حينها وال��ذي ينص عل��ى ان امتياز 
اجلري��دة ال مينح اال لذوي الش��هادات 
ومنه��م كام��ل الس��ريح وكاظ��م 
ال��ذي  الكتيبان��ي وكاظ��م جب��ارة 
ترأس حترير جري��دة اجلنوب الرياضية 
يعاونه املرحوم محمد جواد ش��بيب 

وغيرهم.
ومن اجلدير بالذكر ان االستاذ احسان 
وفيق الس��امرائي كان قد اصدر عام 
1963 جريدة وعي اجلماهير التي لم 
تستمر طويال وكان رئيسا لتحريرها 
وهو اح��د ابرز الصحفين الش��باب 

آنذاك .
وم��ع امت��داد العم��ل وتزاي��د ع��دد 
الصحفي��ن ف��ي البص��رة وتوج��ه 
الكثي��ر م��ن الش��باب للعم��ل في 
الصحاف��ة ب��رزت احلاجة ال��ى فتح 
ف��ي  الصحفي��ن  لنقاب��ة  ف��رع 
البص��رة فق��د نهض بتل��ك املهمة 
الصحف��ي كام��ل العبايج��ي م��ع 
مجموعة من الصحفين وتأس��س 
وتكون��ت   1971/1/15 ف��ي  الف��رع 
الهيئ��ة التأسيس��ية م��ن الزم��الء 
كام��ل ابراهيم العبايج��ي ومهدي 
آص��ف الديراوي وعبدالرزاق حس��ن 
وعبداهلل جنم  الدي��راوي  وعبداالمير 
الس��عد وحطاب العب��ادي وبهجت 
الش��يخ  اجملي��د  وعب��د  االنكرل��ي 
ومه��دي كنش ب��دوي وخليل كنش 
عام��ر  س��لمان  وشنش��ول  ب��دوي 
وجواد الش��يخ حسن وعبد احلافظ 
املظفر وزكي الش��مخاني ..وغيرهم 
فيما انتس��ب الى النقابة بعد ذلك 
وفي املرحل��ة الثانية عدنان اللعيبي 
ومحم��د صال��ح عبد الرض��ا وجواد 
كاظ��م محم��د ويوس��ف يعق��وب 
حداد واس��عد العاقولي وامير احللي 
وعصام س��الم ويوس��ف الس��الم 
وعبد احلسن الغراوي وفاروق حمدي 
وع��دد آخ��ر م��ن الصحفي��ن ممن مت 
قبوله��م كمش��اركن ف��ي النقابة 
واملرحل��ة الت��ي ذكرته��ا لغاية عام 

.1974

صحفيو البصرة يحتفلون بعيدهم السنوي لتحقيق الخدمة الصادقة للعراق

أعدت نقابة 
الصحفيين فرع 
البصرة في هذه 
المناسبة برنامجا 
احتفاليا يليق 
بمبدعيها من 
الصحفيين الذين 
يتسابقون الى 
تحقيق الخدمة 
الصادقة للوطن

التسوية الوطنية بين 
التطبيق والتسقيط !

مثل يردده السياسيون، ويقولون أن السياسة فن املمكن، 
ولكن فقط للذين ميلكون القدرة وحساب العواقب قبل 
الفوائد، وه��ذا يحتاج لرجل متمرس ميتل��ك رؤية ثاقبة، 
تؤهله ليكون في املص��اف األول، ناهيك عن العمر، وهذا 
بالطبع ليس قياس��ا ، إمنا تطرحه امل��دارك وامللكة التي 
ميتلكها وم��ا أكثرهم، لكنهم مجهولون بس��بب عدم 
تس��ليط األضواء عليهم، النها منشغلة بشخوص أتت 
بهم املقادير ليتربعوا على الكراسي، التي أصابتهم بداء 
املرؤوس��ية واملال املغ��دق، الذي جعل م��ن بعضهم جتاراً 

ومقاولن معاً ! إضافة لوظيفتهم األصلية .
بعد تس��لم الس��يد عم��ار احلكي��م رئاس��ة التحالف 
الوطن��ي، وإج��راء اإلجتماع��ات الدورية وط��رح املنجزات 
األول��ى إلجتماعه��م، وب��دأ التأثي��ر يأخذ ص��داه! وزيارة 
السيد مس��عود بارزاني لبغداد كانت أول الغيث، وتباعا 
بقية الكيانات تس��اندها اإلنتصارات املتالحقة للحشد 
الش��عبي والق��وات األمنية، بدأت العملية السياس��ية 
تأخذ منحى آخر، ال يش��به س��ابقاتها م��ن اإلجتماعات 
الت��ي كانت حت��دث ف��ي الس��ابق، وألول م��رة التحالف 
الوطني يتخ��ذ قرارات باإلجماع، بان��ت في األفق مالمح 
قوة التحالف! وبدأت مالمح أنداد السياسة بالتغيير، مما 
جعل املعارضن باألمس من داخل التحالف، اإلحس��اس 

بأن البساط بدأ ينسحب من حتتهم !.
املتبن��ى داخل التحالف والتوقيع على مش��روع من قبل 
كل األطراف على وفق الءات ثالث، وهذه تقف حجر عثرة 
في طريق املس��قطن، من أجل إحالل الس��لم اجملتمعي، 
والب��دأ مبرحلة جديدة في بن��اء العراق، وخاصة بعد حترير 
املوصل، ألنن��ا مقبلن على مرحلة خطيرة للقضاء على 
دواعش الداخل، حتى وإن كانوا من داخل التحالف! وهذه 
ال��الءات تق��ول ال تس��وية وطنية من دون تقدمي الس��نة 
لضمانات حتقيق األمن من دون شروط، أو أعذار مسبقة، 
أو تبري��رات واهية! كذل��ك إيقاف املفخخات، ومش��اهد 
املوت اجملاني، التي تطال املدن الش��يعية، ش��رط ال تنازل 

عنه وبال ذلك التسوية !.
 ال صل��ح مع اإلرهاب��ن وال تعامل معه��م، ونؤمن أنهم 
أدوات ألجندات داخلية وخارجية، وعليهم أن يوقفوا هذه 
األدوات، كذلك ال تس��وية وطنية من دون إندماج السنة 
بالنظ��ام السياس��ي اجلديد، واإلميان بالش��يعة كحكام 
نتيج��ة مخرج��ات العملي��ة الدميقراطي��ة، واإلحتكام 
للصن��دوق ومايترت��ب على ذل��ك، اإلعتراف الس��ني من 
الدف��اع عن هذا النظ��ام، وعدم التأمر علي��ه، أو الوقوف 
عل��ى احلي��اد! إذا ماتع��رض ال��ى التحديات، وال تس��وية 
وطنية من دون الغطاءات اإلقليمية والدولية، واإلعتراف 
بالعملية السياسية من قبل الدول التي تعارض التجربة 
العراقي��ة، بعد )٢٠٠3( ألس��باب طائفية، أو سياس��ية، 
فحكم الغالبية في العراق واقعة، يجب التعامل معها 

كحقيقة، ال ميكن التغاضي عنها .
بهذه الالءات ميكن اإلطمئنان أن العملية تسير في أمان، 
وميكن حتقيق أمن، ومن يرفض يجب توجيه أصابع اإلتهام 
ل��ه، وه��و وراء التفجيرات واإلغتياالت، التي حتدث س��واء 
ف��ي بغداد باخلص��وص، أو بقية احملافظ��ات بالعموم ، وال 
ننس��ى أن املواطن العراقي اليوم، يتمنى أن ينعم باألمان 
والسالم واإلستقرار، فقد مللنا احلرب التي ال جتلب سوى 
الويالت والثبور، إضافة للتضحيات التي يقدمها شبابنا، 
الذي نحن بأمس احلاجة لهم لبناء العراق اجلديد، س��يما 
أن النق��اط الثالث، وقع عليها كل ق��ادة التحالف! فمن 

الذي يستهدف مشروع التسوية الوطنية ؟.      

*كاتب عراقي 

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح املهندس ميثاق طالب إسماعيل العلياوي 
املدير العام للش��ركة العامة الدارة النقل اخلاص 
اح��دى تش��كيالت وزارة النق��ل م��رآب بعقوب��ة 
الداخلي ف��ي محافظة ديالى بحض��ور عدد من 
اعضاء مجلس احملافظة ومدير ش��رطة احملافظة 
ومدير مرور احملافظة وعدد من املسؤولن ووجهاء 

احملافظة .
واش��ار املدير العام ف��ي كلمة له ال��ى ان اعمال 
التطوي��ر للمرآب ضمن خطة الش��ركة لتطوير 
جمي��ع املرائ��ب ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات خلدمة 
املواطن��ن وال��ركاب ، موضح��ا ان امل��رآب يعمل 
بنظ��ام البواب��ة االلكترونية وتبلغ مس��احته 6 
االف مترمرب��ع ويضم مس��قفات حديثة ومحال 
خلدم��ة ال��ركاب ويحتوي عل��ى 18 خط��ا لنقل 
الركاب ويعمل املرآب على وفق نظام التش��غيل 

املشترك. 

مدير عام النقل الخاص يفتتح 
مرأب بعقوبة الداخلي 

آراء وأفكار 
رحيم الخالدي*

جانب من لقاءات صحفيي البصرة في مقر نقابتهم استعدادا لألحتفال بعيدهم

كربالء - الصباح الجديد:  

  بحث��ت جامع��ه كربالء م��ع وزارة 
الش��باب والرياضة تفعيل التعاون 
املش��ترك وتعزي��ز الش��راكة فيما 
بينهما وتبادل للخبرات بن الطرفن 
واش��راك اجلامعة في تطوير البنى 
التحتي��ة للملعب الدولي املنش��أ 
حديثا في احملافظة والتي من شأنها 
تعزز اس��هامها في رفع احلظر عن 

املالعب العراقية.
وقال الدكتور منير حميد السعدي 
خ��الل زيارت��ه ال��ى ملع��ب كربالء 
الدول��ي ان ه��ذا املنج��ز الكبير هو 
بداي��ة خلطوات االرتق��اء في البلد ، 
مبيناً ان جامعة كربالء وبالتنسيق 
م��ع ممث��ل وزارة الش��باب والرياضة 
تأمل في خلق تعاون مشترك مابن 

املؤسسات األكادميية ووزارة الشباب 
والرياض��ة، كونه��ا متتل��ك العديد 
من اخلب��رات في مجال الهندس��ة 
والسياحة والعلوم الرياضية وعلى 
شتى الصعد لتقدمي املساعدة في 
ادام��ة وادارة بعض الفعاليات لهذا 
امللع��ب ، مثمنا في الوقت نفس��ه 
التع��اون الكبي��ر املق��دم م��ن قبل 
وزارة الش��باب والرياض��ة لالنفتاح 
االكادميية   املؤسس��ات  عل��ى  اكثر 
واش��راكها في تق��دمي خبراتها من 
اجل دعم احلركة الرياضية واالفادة 

من نتاجاتها العلمية. 
م��ن جهته  ثم��ن مستش��ار وزارة 
جامع��ه  دور  والرياض��ة  الش��باب 
كربالء ملشاركتها في االسهام لرفع 
احلظر عن املالعب العراقية ، مؤكداً 
اهمية دور اجلامعات العراقية الذي 
س��تكون احملور االساس��ي لتحريك 

عجله التقدم في اجملاالت كافة.ة
على صعيد متصل نظمت جامعة 
كرب��الء وقف��ة تضامني��ة، لدع��م 
والرياض��ة  الش��باب  وزارة  جه��ود 
في رفع احلظ��ر الدولي عن املالعب 
العراقية، مبشاركة أساتذة اجلامعة 

وطلبتها.
الدكت��ور  اجلامع��ة  رئي��س  ودع��ا 
السعدي االحتاد الدولي للعبة كرة 
القدم الى حتمل مسؤولياتها  اجتاه 
رف��ع احلظ��ر الكام��ل ع��ن املالعب 
العراقية مبا يخدم قطاع الرياضية ، 
مؤكدا دعم اجلامعة الى جهود وزارة 
الش��باب والرياضة واالحتاد العراقي 
املالع��ب  وجاهزي��ة  الق��دم  لك��رة 
البط��والت  كل  لتبن��ي  العراقي��ة 

احمللية والعربية والدولية.
كلي��ة  عمي��د  اك��د  م��ن جهت��ه 
التربية البدنية وعلوم الرياضة في 

جامع��ة كربالء الدكت��ور علي عبد 
احلس��ن على ضرورة تضافر اجلهود  
للمطالب��ة برف��ع احلظ��ر الدول��ي 
ع��ن املالع��ب العراقي��ة ، مش��يرا 
الى امتالك الع��راق البنى التحتية 
الق��ادرة عل��ى اس��تيعاب جمي��ع 
النشاطات الرياضية ، مبينا دور كرة 
القدم التي متثل احد عوامل الوحدة 
والتالح��م اجلماهيري بن  الوطنية 

ابناء الشعب العراقي .
املش��اركون  اك��د  جانبه��م  م��ن 
مطالبته��م  لالحت��اد الدولي لكرة 
الق��دم برف��ع احلظ��ر ع��ن الك��رة 
ودعمهم  العراقي��ة ومس��اندتهم 
الكامل الى وزارة الشباب والرياضة 
واحت��اد ك��رة الق��دم العراق��ي ف��ي 
سعيهم احلثيث وجهودهم الكبيرة 
من أجل  اع��ادة العراق الى مكانته 

الدولية في النشاطات الرياضية .

تقرير

جامعة كربالء تبحث مع الشباب والرياضة تعزيز الشراكة بينهما 
تتضامن معها لرفع الحظر عن الكرة العراقية

اشراك اجلامعة في تطوير البنى التحتية للملعب الدولي املنشأ حديثا في احملافظة

منى خضير عباس*
برعاي��ة وحضور الش��يخ العالمة 
الدكت��ور عبد اللطي��ف الهميم 
الس��ني  الوق��ف  دي��وان  أق��ام   ،
االحتفالي��ة الدولية املركزية حتت 
ش��عار ) العراق بلد الق��ّراء ومهد 
إلع��الن مش��يخة   ،  ) احلض��ارات 
وش��يخها  العراقي��ة  املق��ارئ 
املنتخ��ب ف��ي القاع��ة الكب��رى 

بجامع أم القرى  .
ف��ي  الهمي��م  الدكت��ور  والق��ى 
االحتفالي��ة كلم��ة رح��ب فيه��ا 
مرحب��ا  قائ��الً  الك��رام  باحلض��ور 
بكم ف��ي بغداد حاضرة االس��الم 
وعاصم��ة الدني��ا وع��روس املدن، 
مرحب��ا بكم ف��ي بغ��داد املدارس 
العظيم��ة  واملذاه��ب  الكب��رى 

واملعقول واملنقول .

واضاف رئيس الديوان ان هذا املؤمتر 
للمقارئ العراقية وانتخاب شيخ 
املق��ارئ فهؤالء أه��ل القرآن وهم 
أه��ل اهلل وخاصت��ه ، فق��د اختار 
الق��رآن  وتعال��ى  س��بحانه  اهلل 
معج��زة النب��ي )ص( ، النبي اخلامت 
وهي معجزة في كل زمان ومكان ، 
وتابع حديثه قائالً ان القرآن معجز 
العربية  باللغ��ة  نق��رأه  وعندم��ا 
نتأكد من إعج��ازه في كل مفردة 

من مفرداته .
بعدها القى رئيس اللجنة الدولية 
املش��رفة على املشيخة العراقية 
الش��يخ احمد عيسى املعصراوي 
كلمة قال فيها ان انتخاب ش��يخ 
املقارئ العراقية مر مبراحل متعددة 
اذ مت اجراء الكثير م��ن االختبارات 
للقراء من اج��ل الوصول الى هذه 

املرحلة وهي اختيار ش��يخ املقارئ 
، وه��ذا االم��ر يع��ود بالع��راق الى 
احلض��ارة واجملد فه��و بل��د القّراء 
الذي��ن جعله��م اهلل س��ببا ف��ي 
تخليد الق��راءة القرآنية ، مقدماً 
ش��كره ال��ى الدكت��ور الهمي��م 
املش��يخة  حلرص��ه عل��ى وج��ود 
وإقامته��ا ليحيي القرآن في بقاع 
الع��راق فل��ه الفض��ل الكبير في 

إرجاع هذه احلضارة وهذا العلم .
فيما القى  كلمة األزهر الشريف 
رئيس جامع األزهر الشيخ الدكتور 
ابراهيم الهدهد نقل فيهاً حتيات 
احمد  الش��يخ  األعظ��م  االم��ام 
الطي��ب ، مبين��ا ان ه��ذه اخلطوة 
مباركة في االزهر سوف يسجلها 
التاريخ وان مش��يخة الق��ّراء في 
الع��راق اس��تحقت ه��ذا الزخ��م 

الكبير النه زخم مع اشرف كتاب 
وهو كتاب اهلل وأش��رف علم على 
وج��ه االرض وتأت��ي أهمي��ة ه��ذا 
احلدث من بغداد العامرة بتاريخها 

وحاضرها.
بعدها توالت الكلمات من الوفود 
التي  الدينية  العربية واإلسالمية 
تب��ارك انش��اء مش��يخة املقارئ 
العراقي��ة ، مؤكدي��ن اهمية هذا 
احل��دث  الكبي��ر الذي سيش��كل 

نقلة في علم القراءات .
وِف��ي نهاية احلف��ل ق��رأ الدكتور 
الهمي��م بيان اللجن��ة الذي أعلن 
فيه اسم ش��يخ املقارئ العراقية 
كم��ا وزع الهداي��ا وال��دروع على 

الضيوف الكرام . 

*اعالم الديوان 

الوقف السني يقيم االحتفالية الدولية إلعالن مشيخة المقارئ العراقية 
الكوت - ضياء الصالح :

كش��فت احلكوم��ة احمللي��ة ف��ي 
محافظ��ة واس��ط، ع��ن تلقيها 
عرضاً من ش��ركة إيرانية لتنفيذ 
مشروع تدوير النفايات باحملافظة 
، فيما أشارت إلى احلاجة الفعلية 
امتالكها  املش��روع مؤكدة  لهذا 
اقتصادية بش��أن حجم  دراس��ة 

ونوعية النفايات.
وقال النائب األول للمحافظ عادل 
حمزة الزركاني ل�«الصباح اجلديد« 
إن ش��ركة إميان اإليرانية وهي من 
الشركات املتخصصة في تنفيذ 
املشاريع الصناعية املتنوعة أبدت 
رغبته��ا لتنفيذ مش��روع لتدوير 
النفاي��ات ف��ي احملافظ��ة ، مبيناً 
أن الش��ركة تعه��دت ب��أن يكون 
املشروع املنفذ مطابقاً للمعايير 

ومبس��توى  والصحي��ة  البيئي��ة 
عاٍل م��ن التقنيات التي تتيح فرز 
أن��واع النفايات وحتويلها الى مواد 

مفيدة في الكثير من اجملاالت .
وأضاف الزركاني ان احلكومة احمللية 
لديه��ا الرغبة أيض��اً على تنفيذ 
مثل هذه املشاريع باحملافظة نظراً 
لكثرة النفايات التي يتم طرحها 
م��ن قب��ل املواطن��ن وكذلك من 
قبل املشاريع الصناعية املتنوعة 
، مش��يراً إل��ى أن هن��اك دراس��ة 
اقتصادية في هذا اجملال س��بق أن 
مت إعدادها من قبل الدوائر املعنية 
في واسط ومنها البلدية لتحديد 
حج��م ونوعي��ة النفاي��ات الت��ي 
تط��رح يومي��اً ومدى االس��تفادة 
منه��ا في ح��ال مت إنش��اء معمل 

لتدويرها .

عروض إيرانية لتنفيذ مشروع  
تدوير النفايات في واسط 

برعاية الدكتور الهميم وبمشاركة الوفود العربية واإلسالمية الدينية
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الجوس ـ رويترز:
قال مصدر عس��كري في نيجيريا امس الثالثاء إن 
بالده تعم��ل مع دول أخرى في غ��رب أفريقيا على 
تش��كيل ق��وة مش��تركة للتدخل عس��كريا في 
جامبي��ا إذا أص��ر الرئيس يحيى جام��ع على عدم 

تسليم السلطة خللفه.
وق��ال املص��در »اتخذ ق��رار بأّنه )جام��ع( لن يظل 

رئيسا جلامبيا بعد انتهاء فترته الرئاسية.«
وخس��ر جامع أمام الرئيس املنتخب أداما بارو في 
االنتخاب��ات التي أجريت ف��ي جامبيا في األول من 
كانون األول. ويتوقع أن يجري تنصيب بارو اخلميس 
املقبل وس��ط رفض جامع تس��ليم منصبه رغم 
اعتراف��ه بهزميته في بادئ األمر في تصريح له في 

أعقاب االنتخابات مباشرة.

برلين ـ أ ب ف:
ارتفعت حصيلة غرق مركب مهاجرين السبت املاضي 
قبالة السواحل الليبية الى أربعة قتلى وحوالى 180 
مفق��ودا، وف��ق حصيلة أعلنته��ا املفوضي��ة العليا 
لالجئ��ن التابع��ة لألمم املتح��دة واملنظم��ة الدولية 

للهجرة امس الثالثاء.
ووضعت احلصيلة اجلديدة استنادا إلى شهادات أربعة 
ناجن هم اريتريان وإثيوبيان، وصلوا امس االول االثنن 

الى مرفأ تراباني غرب جزيرة صقلية اإليطالية.
وأوضح الناجون االربعة )ثالثة رجال وامرأة( أن املركب 
اخلش��بي من طابقن انطلق اجلمعة من ليبيا وعلى 
متن��ه أكثر من 180 ش��خصا، جميعه��م من القرن 
األفريقي، بحسب ما نقل متحدثان باسم املنظمتن 

لوكالة فرانس برس.
وبعد خمس س��اعات على اإلبحار، تعطل احملرك وبدأ 

املركب يغرق وجرفت املياه املهاجرين شيئا فشيئا.
وقال أحد الناجن أنه ح��اول عبثا العثور على زوجته 

التي كانت جالسة في وسط املركب.
وبعدم��ا قض��ى الناجون األربعة س��اعات ف��ي املياه، 
انتشلتهم س��فينة فرنسية مش��اركة في عملية 
»تريت��ون« الت��ي تق��وم به��ا وكال��ة »فرونتيك��س« 
األوروبي��ة ملراقب��ة احل��دود، عل��ى مس��افة 30 مي��ال 
بحريا من الس��واحل الليبية، ثم نقلوا الى س��فينة 
»س��يام بايلوت« النروجية املشاركة أيضا في عملية 
فرونتيكس. ووصلت »سيام بايلوت« امس االول االثنن 
الى تراباني وعل��ى متنها الناجون األربعة إضافة إلى 
34 ش��خصا متت إغاثتهم من مركب آخر، وهي حتمل 

أيضا أربع جثث انتشلت من موقع الغرق.

بيروت ـ رويترز:
ق��ال مص��در ف��ي جماع��ة ح��زب اهلل اللبنانية 
وتلفزي��ون املن��ار التابع للح��زب إن اجلماعة عثرت 
عل��ى طائ��رة دون طيار س��قطت ي��وم االثنن في 
األراضي اللبنانية على احلدود مع إسرائيل ونقلها 

إلى مكان آمن.
وق��ال املص��در إن »مجاهدي املقاومة اإلس��المية 
يعثرون على طائرة إس��رائيلية مس��يرة سقطت 
باألم��س على احلدود اللبنانية ومت نقلها إلى مكان 

آمن للكشف عليها.«
وق��ال اجلي��ش اإلس��رائيلي إن طائ��رة دون طي��ار 
س��قطت في األراضي اللبنانية بالقرب من احلدود 

مع إسرائيل.

180 مفقودًا حصيلة غرق مركب 
مهاجرين في البحر المتوسط

دول غرب أفريقيا تستعد 
للتدخل عسكريا في جامبيا

حزب اهلل يعثر على طائرة 
إسرائيلية سقطت على الحدود

متابعة الصباح الجديد: 

ع��ن  الس��ورية،  املعارض��ة  أعلن��ت 
الس��الم  محادث��ات  حضوره��ا 
الت��ي تدعمه��ا روس��يا وتركي��ا في 
املقب��ل،  األس��بوع  كازاخس��تان، 
كخط��وة كبيرة في أحدث محاوالت 
وقف احلرب األهلية الدائرة على مدار 
س��ت س��نوات في س��ورية. وتعمل 
املعارض��ة األن على تش��كيل الوفد 
املش��ارك ف��ي احملادثات، وس��تجمع 
مفاوضات »أس��تانا« ممثلي املعارضة 
ونظام بشار األس��د، وكذلك روسيا 
وتركي��ا وإي��ران، كما مت دع��وة اإلدارة 
األميركي��ة القادم��ة بقي��ادة دونالد 

ترامب .
وتأت��ي احملادث��ات، الت��ي م��ن املتوقع 
أن تب��دأ يوم 23 كان��ون الثاني ، بعد 
أس��ابيع من وقف إط��الق النار التي 
تفاوض عليه كال من أنقرة وموسكو 
والذي ال زال مس��تمرا بش��كل كبير 
في جميع أنحاء الب��الد، وقالت جلنة 
املفاوض��ات العلي��ا للمعارضة أنها 
س��تؤيد احملادثات، كم��ا أكد محمد 
عل��وش، كبي��ر مفاوض��ي املعارضة 

السورية على حضور وفد منهم.
وق��ال عل��وش، القي��ادي الب��ارز ف��ي 
جماعة جيش اإلسالم، في مقابلة مع 
وكالة فرانس برس: »جميع اجلماعات 
املتمردة س��تذهب إلى اس��تأنا، لقد 
اتفق اجلميع«. »فمفوضات »أستانا« 
هي عملي��ة لوضع حد إلراقة الدماء 
م��ن قبل النظ��ام وحلفائ��ه. نريد إن 

ننهي سلسلة اجلرائم«.
وقال مس��ؤول تركي رفيع املس��توى 

إن املعارض��ة ملتزمة باحملادثات، وقال 
إبراهي��م كال��ن، املتح��دث باس��م 
الرئي��س التركي، رجب طيب أردوغان 
: »ف��ي س��بيل اس��تعدادنا ألج��راء 
محادث��ات أس��تانا، نب��ذل قص��ارى 
جهدن��ا للتأك��د من اس��تمرار وقف 
إطالق النار، وبالتالي فإننا نتحدث إلى 
الروس للتحكم في النظام السوري، 
ألن معظ��م االنتهاكات التي حدثت 
حتى اآلن قام به��ا النظام.  من قبل 

النظام في مناطق معينة من سوريا 
»، وأضاف »لك��ن نحن نتحدث أيضا 
للمعارضة أن تبقى ملتزمة بعملية 
متفهم��ن  كان  ولق��د  »أس��تانا«، 

للغاية ومتعاونن حتى اآلن.«
وتعتب��ر احملادث��ات ه��ي أول محاولة 
جادة منذ أش��هر لوضع حد للمجازر 
في سوريا، التي أس��فرت عن مقتل 
ما يقرب من نصف مليون ش��خص، 
تشريد نصف السكان، وتركت البالد 

في حالة خراب. واآلن كال من النظام 
إل��ي محادثات  ذاهب��ون  واملعارض��ة 
الس��الم، مع كال من موس��كو التي 
تعمل على ترس��يخ مكانتها كقوة 
عظم��ى عاملي��ة واحلد م��ن تكاليف 
تدخلها في احلرب، وأنقرة التي تأمل 
في وقف تدفق الالجئن اليها، حيث 

فرا نحو 2 مليون منهم إلى تركيا.
وتعتبر مشاركة املعارضة هي دفعة 
للمحادثات، ولكن ال تزال هناك قضايا 

رئيس��ية ميكن أن تعرقل احملادثات، مبا 
ف��ي ذلك اخلالف��ات حول مس��تقبل 
األسد، وش��كل احلكومة االنتقالية، 
املعس��كرين  داخ��ل  واملنافس��ات 
،وخاصة املصالح التنافسية لروسيا، 
وإيران الالعب الرئيس��ي اآلخر املؤيد 

للنظام السوري.
زي��د، مف��اوض  أب��و  وق��ال أس��امة 
القانون��ي  واملستش��ار  املعارض��ة 
احل��ر لصحيفة  الس��وري  للجي��ش 

الغاردي��ان إن احملادث��ات أس��تانا له��ا 
هدف محدود ، وهو ضمان اس��تمرار 
وقف إط��الق النار. وعل��ى الرغم من 
أن احملادث��ات س��تبدأ دون أي ش��روط 
مسبقة، وأن املتمردين حريصون على 
املطالب��ة بخلع األس��د، ف��إن تعين 
انتقالية س��تكون نقطة  حكوم��ة 
اخلالف الرئيس��ية التي من ش��أنها 
أن جتعل ممثلي األسد ال يوافقون دون 

ضغط كبير.

صنعاء ـ بي بي سي:
قتل عش��رة آالف ش��خص على 
األقل في احل��رب على اليمن بن 
الس��عودية  بقي��ادة  التحال��ف 
الداع��م للحكوم��ة واحلوثي��ن، 

حسبما قالت األمم املتحدة.
وقالت األمم املتح��دة إن حصيلة 
ضحايا احلرب ف��ي اليمن »تؤكد 
ضرورة حل املوقف« الذي استمر 

على مدى 21 شهرا.
وج��اء األنب��اء ف��ي الوق��ت الذي 
التقى فيه مبعوث لألمم املتحدة 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 

هادي في عدن.
احلوثين  ب��ن  الصراع  وتصاع��د 
واحلكومة ف��ي آذار 2015 بعدما 
س��يطر احلوثيون على العاصمة 

صنعاء ومدن أخرى.

وتقود الس��عودية حتالف��ا ينفذ 
عملي��ات عس��كرية ف��ي ض��د 
احلوثين والقوات املوالية للرئيس 
اليمني الس��ابق عل��ي عبد اهلل 

صالح.
إنه يس��تهدف  التحالف  ويقول 
إع��ادة حك��م الرئيس عب��د ربه 
منصور هادي املعت��رف به دوليا، 
بينما يقول احلوثيون إن التحالف 

يهدف إلى تدمير البنية التحتية 
لليمن، ويصرون على أن هادي لم 

يعد رئيسا شرعيا.
وقال جيمي ماغولدريك منسق 
األمم املتحدة للش��ؤون اإلنسانية 
ف��ي اليمن إن��ه منذ ذل��ك احلن 
»تزيد التقديرات عن عشرة آالف 
قتيل من��ذ بدء الن��زاع ونحو 40 

ألف مصاب«.

وأضاف إن مالين األشخاص في 
البالد الذين يعيشون في املناطق 
الت��ي تأث��رت بالقت��ال يواجهون 

نقصا في الغذاء.
وقال ماغولدريك »يوجد س��بعة 
مالي��ن ش��خص ال يعلمون من 

أين ستأتي وجبتهم التالية«.
املتح��دة  األمم  مبع��وث  ويأم��ل 
اسماعيل ولد ش��يخ أحمد في 

إحياء آم��ال الس��الم بعد رفض 
ه��ادي ملقت��رح س��ابق حلكومة 
وح��دة وطني��ة جديدة، يش��مل 
انسحاب احلوثين من العاصمة 
صنع��اء وغيره��ا من امل��دن في 

البالد.
وتق��ول األمم املتح��دة إن الصراع 
ف��ي اليم��ن م��ن أش��د األزمات 

اإلنسانية في العالم.

طرابلس ـ رويترز:
كانت زيارة القائد العسكري الليبي 
خليفة حفتر حلاملة طائرات روسية 
مبثابة دفعة رمزية ل��ه وفي الوقت 
نفس��ه أظهرت اهتمام موس��كو 
بالقيام ب��دور أكبر في املنطقة في 

أعقاب تدخلها في سوريا.
وميث��ل حفت��ر ش��خصية قيادي��ة 

لفصائل شرق ليبيا وله طموحات 
وطنية ويأت��ي جتدي��د الصلة بينه 
وب��ن روس��يا ف��ي وق��ت مت��ر فيه 
احلكومة التي تدعمها األمم املتحدة 
ف��ي طرابلس والتي حتاش��ى حفتر 

التعامل معها بأزمة جديدة.
ورمبا يش��جع الدعم الروسي حفتر 
عل��ى الس��عي لإلمس��اك بأعن��ة 

السلطة في طرابلس وهي خطوة 
من املرج��ح أن تذكي الصراع ومتثل 
انتكاس��ة كبرى حلكومة حقيقية 

للوحدة في ليبيا.
وتق��ول الدول الغربي��ة إن حكومة 
الوفاق الوطني الت��ي تدعمها األمم 
املتحدة متثل أفض��ل فرصة لوقف 

انزالق ليبيا إلى الفوضى واحلرب.

غي��ر أنه في الوق��ت الذي أضعفت 
فيه االنقسامات واملقاومة حكومة 
الوفاق في العاصمة اكتسب حفتر 
زخما ف��ي الش��رق حي��ث يحظى 
بدع��م حلفاء من اخل��ارج يدعمون 

حربه على اجلماعات اإلسالمية.
فه��و يتمت��ع بعالق��ات وثيقة مع 
املتحدة  العربي��ة  واإلم��ارات  مصر 

كما عمل عل��ى تعزيز صداقته مع 
روس��يا فزار موس��كو مرتن العام 
املاض��ي لطلب العون ف��ي حملته 

املناهضة لفصائل اإلسالمين.
وكان��ت زيارت��ه للحامل��ة أدميرال 
كوزنتس��وف في البحر املتوس��ط 
الي��وم األربع��اء أوضح اس��تعراض 
لدعمه من جانب روسيا حتى اآلن.

ونش��رت وس��ائل اإلعالم الروسية 
تقاري��ر ع��ن محادثات��ه عب��ر مؤمتر 
بالفيدي��و م��ن حامل��ة الطائ��رات 
مع وزير الدفاع س��يرجي ش��ويجو 
الت��ي بحث االثنان فيها احلرب على 
»اجلماع��ات اإلرهابي��ة« وه��و أحد 
أهداف موس��كو املعلن��ة حلملتها 

في سوريا.

األمم المتحدة: الصراع في اليمن خّلف عشرة آالف قتيل

دعم روسي لجهود الحل في ليبيا

من أجل وقف الحرب األهلية

المعارضة السورية تعلن موافقتها على حضور محادثات »أستانا«

تعد المحادثات هي أول 
محاولة جادة منذ أشهر 

لوضع حد للمجازر في 
سوريا، التي أسفرت عن 
مقتل ما يقرب من نصف 

مليون شخص، تشريد 
نصف السكان، وتركت 

البالد في حالة خراب. 
واآلن كال من النظام 

والمعارضة ذاهبون إلى 
محادثات السالم

محادثات »أستانا«
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  التخطي��ط،  وزارة  أك��دت 
الثالثاء، أن نسبة الفقر في العراق 
بلغ��ت %22،5 وفق��ا آلخر دراس��ة 
أقيمت في عام 2014، مش��يرة إلى 
إنه��ا تعت��زم القيام مبس��ح جديد 
الفق��ر  مس��توى  عل��ى  للوق��وف 

بشكل دقيق.
وقال املتحدث باس��م ال��وزارة عبد 
الزهرة الهنداوي، في بيان صحافي، 
إن »ال��وزارة لم تصدر اي مؤش��رات 
جديدة عن نسب الفقر في العراق، 
وان املؤش��ر الرس��مي املعتمد من 
قب��ل احلكوم��ة العراقي��ة والبنك 
الدولي ملس��توى الفقر هو )22.5%( 
وفقا الخر دراس��ة نفذته��ا الوزارة 

عن الفقر في نهاية عام 2014«.
وأض��اف، أن »كل ما يتم تداوله من 
مؤش��رات تتعل��ق مبس��توى الفقر 
هي عب��ارة عن تكهن��ات وتوقعات 
غير مبنية على دراس��ة او مس��ح 
ميداني«، مشيرا إلى أن »الوزارة تعد 
الع��دة لتنفيذ مس��ح جديد خالل 
الفترة القريبة املقبلة للوقوف على 

مؤشرات الفقر بنحو دقيق«.
وتابع الهن��داوي، أن »العراق تعرض 
النصف  ف��ي  الزمت��ن متالزمت��ن 
متثلت��ا   2014 ع��ام  م��ن  الثان��ي 
النفط  باالنخف��اض احلاد الس��عار 
واحت��الل داع��ش االرهاب��ي  ملناطق 
عديدة، جنم عنه حدوث موجات من 
النزوح إلى اقليم كردس��تان واغلب 

احملافظات العراقية االخرى«.
وبن، أن »األزمتن تسببتا بانخفاض 
مس��توى منو االقتصاد العراقي إلى 
)%6( بن عام��ي 2013 و2014 فيما 
كان متوقعا ان تكون نس��بة النمو 
)%9(، كما ش��هد قط��اع الصناعة 
واالنش��اءات انخفاض��ا كبي��را في 
معدل منوه من )%27( إلى معدل منو 

سالب بلغ )18%(«.
ولف��ت املتح��د الرس��مي، إل��ى أن 
»املناطق التي تأثرت باحتالل داعش 
االرهاب��ي )نين��وى – ص��الح الدين – 

االنب��ار(، وبحس��ب الدراس��ة التي 
اجرته��ا الوزارة ف��ي النصف الثاني 
م��ن ع��ام -2014  ش��هدت ارتفاعا 
ملحوظ��ا في نس��ب الفقر وصلت 
إل��ى )%41( بعد ان كانت النس��بة 

)%20( قبل ظهور داعش«.
وأوض��ح، أن »نس��ب الفقر ارتفعت 
ايض��ا بنح��و ملح��وظ ف��ي اقليم 
كردس��تان اذ بلغت )%12.5( بعد ان 
كانت حوالي )%3( ، وكانت النسبة 
الش��مال  باق��ي محافظ��ات  ف��ي 
)كرك��وك – ديالى( ارتفعت إلى نحو 
)%18( وفي محافظات اجلنوب كانت 
النس��بة )%31.5( وف��ي محافظات 
الوس��ط )%17( فيما كانت نس��بة 

الفقر في العاصمة بغداد )13%(«.
»ال��وزارة  أن  الهن��داوي،  وتاب��ع 

وبالتع��اون مع مجلس النواب وعدد 
م��ن ال��وزارات االخ��رى ومنظم��ات 
اجملتم��ع املدن��ي فض��ال ع��ن البنك 
الدولي تستعد الطالق استراتيجية 
الفق��ر  م��ن  للتخفي��ف  جدي��دة 
بنظر  تأخذ   ،2021-2017 للسنوات 
االعتبار الواق��ع والتحديات االمنية 
الت��ي  واالقتصادي��ة  واالنس��انية 

يواجهها العراق«.
وأكد، أن »الستراتيجية االولى التي 
-2010 اطلقتها الوزارة للس��نوات 
2014 جنح��ت ف��ي حتقي��ق هدفها 
بخفض نسبة الفقر من )%23( إلى 
اقل من )%16( في النصف االول من 
ع��ام 2014 ولكن بس��بب تداعيات 
االزمتن االمنية واالقتصادية عاودت 
مؤش��رات الفقر إلى االرتفاع لتبلغ 

)%22.5( على املستوى الوطني«.
وكان��ت عض��و اللجن��ة املالية في 
البرمل��ان، جنيب��ة جني��ب، كش��فت، 
مطلع االس��بوع، عن ارتفاع معدل 
الفقر في العراق إلى %35 في أعلى 
مع��دل تصل إليه الب��الد منذ نحو 
100 ع��ام إبان االنت��داب البريطاني 

مطلع القرن املاضي.
جلن��ة  أن  حدي��ث  ف��ي  وأوضح��ت 
مش��تركة ب��ن البرمل��ان واحلكومة 
االحتادية وحكومة إقليم كردستان، 
وبع��د عق��د اجتماعات ملناقش��ة 
مواضيع اقتصادية ومالية، توصلت 
إل��ى أن مع��دل الفق��ر ف��ي العراق 
ارتف��ع م��ن %13.7 في ع��ام 2013، 

ليصل الى %35 في 2016.
وأضاف��ت أن املتابع��ة أوضح��ت أن 

“%35 من العراقين يعيش��ون حتت 
خ��ط الفقر، ف��ي املناطق اخلاضعة 
إلدارة احلكومة االحتادي��ة العراقية، 
في ح��ن تص��ل نس��بة الفقر في 

إقليم كوردستان إلى 16%”.
وتابع��ت »معدل الفقر ف��ي إقليم 
كردستان كان %3.7 في عام 2013، 
لكنه تضاعف عدة مرات ووصل في 

2016 إلى ما بن 15 و16%«.
إقلي��م  ع��ن  البرملاني��ة  وأرجع��ت 
كردس��تان أس��باب الزيادة الكبيرة 
ف��ي معدالت الفقر في اإلقليم إلى 
قي��ام احلكومة االحتادي��ة العراقية 
ف��ي بغ��داد بقطع حص��ة اإلقليم 
من املوازنة العامة، وكذلك بسبب 
خ��وض اإلقليم احل��رب ضد تنظيم 
داعش منذ س��نتن ونصف، وازدياد 

الواصلن  والنازحن  الالجئ��ن  عدد 
إل��ى إقليم كردس��تان وع��دم توفر 
دعم خارجي ملساعدتهم وإيوائهم 
اإلقليم مصاريف  وحتمل حكوم��ة 

هذه العملية.
وأش��ارت جني��ب إل��ى أن احلكوم��ة 
العراقية ستصرف أمواالً للجنة مت 
االتفاق عل��ى تخصيصها ملواجهة 
الفقر، تتضمن توفير فرص العمل 
التربي��ة  مبج��االت  دع��م  وتوفي��ر 
والتعلي��م والصحة، وصرف قروض 

للمشاريع الصغيرة.
وأوضح��ت أن احلكوم��ة العراقي��ة 
لدعم  دولي��ة  س��تتصل بجه��ات 
اخلص��وص  به��ذا  الع��راق  جه��ود 
ومنظم��ة  الدول��ي  البن��ك  مث��ل 

اليونيسف.

بدء أعمال المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس
 بغداد ـ الصباح الجديد:

إنطلق��ت ف��ي مدين��ة داف��وس 
الثالث��اء،  أم��س  السويس��رية، 
أعمال املنتدى االقتصادي العاملي 
»داف��وس«، ف��ي نس��خته ال�47 
مبش��اركة نحو ثالث��ة آالف زعيم 
واقتصادي  سياس��ي  ومس��ؤول 

ليبحثوا أهم القضايا العاملية.
الع��ام  ه��ذا  املنت��دى  وينعق��د 
دقيق��ة  »زعام��ة  عن��وان  حت��ت 
ومسؤولة« ما بن 17 و20 كانون 
الثان��ي، وس��يبحث املش��اركون 

الت��ي  املؤمت��ر،  جلس��ات  خ��الل 
400، موضوعات  يتجاوز عدده��ا 
اقتصادي��ة واجتماعي��ة، كتعزيز 
النمو  وإحي��اء  العاملي،  التع��اون 
والتطور السريع في  االقتصادي، 

اجملتمعات.
ومن املنتظر أن يشارك في املؤمتر 
أكث��ر م��ن 1000 مدير ش��ركة، 
ونح��و 30 رئيس دول��ة وحكومة، 
أبرزهم رئيس الصن، ش��ي جن 
بينغ، ورئيسة الوزراء البريطانية، 
تيري��زا م��اي، إضافة إلى رؤس��اء 

ومدراء منظم��ات دولية مرموقة 
مث��ل صن��دوق النق��د الدول��ي، 
واألمم املتح��دة، ومنظمة التجارة 

العاملية.
إل��ى  الروس��ي  الوف��د  ويت��رأس 
إيغ��ور  الع��ام  ه��ذا  »داف��وس« 
ش��وفالوف النائ��ب األول لرئيس 
وس��يضم  الروس��ي،  ال��وزراء 
الوفد وزي��ر التنمية االقتصادية، 
ورئي��س  أوريش��كن،  مكس��يم 
الروس��ية،  تتارس��تان  جمهورية 
ورئي��س  مينيخان��وف،  رس��تم 

مص��رف »ف��ي ت��ي ب��ي«، أندريه 
صن��دوق  ورئي��س  كوس��تن، 
االس��تثمارات املباش��ر الروسي، 

كيريل دميترييف، وغيرهم.
كم��ا من املق��رر أن يلقي الرئيس 
بينغ، وهو أول رئيس صيني يشارك 
باملنتدى منذ تأسيسه في العام 
1971، كلمة أمام صانعي القرار 
ف��ي  واالقتص��ادي  السياس��ي 
العالم، يستعرض خاللها نظرة 
بك��ن نحو العومل��ة االقتصادية، 
والس��يما بع��د انتخ��اب دونالد 

ترامب رئيسا للواليات املتحدة.
وس��يصب تركي��ز احلض��ور على 
الوف��د األمريك��ي متمث��ال بوزير 
اخلارجي��ة، ج��ون كي��ري، ونائ��ب 
واإلدارة  باي��دن،  ج��و  الرئي��س، 
األمريكية اجلديدة ممثلة ب� أنتوني 
سكاراموتشي، املستشار بفريق 

ترامب االنتقالي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مخاطر 
كاندالع ح��رب جتاري��ة بن بكن 
وواش��نطن، واألزم��ة الس��ورية، 
س��تلقي بظاللها عل��ى املنتدى 

االقتصادي العاملي.
ومنت��دى »داف��وس« االقتص��ادي 
هو منظم��ة دولية غي��ر ربحية 
منوطة بتطوير العالم عن طريق 
تش��جيع األعم��ال، إل��ى جان��ب 
وسياس��ية،  إنس��انية  قضاي��ا 
تأس��س على يد أس��تاذ األعمال 

شواب عام 1971 بسويسرا.
وافتتح املنتدى عام 2006 مكاتب 
إقليمية له بالعاصمة الصينية 
بك��ن وف��ي نيوي��ورك بالواليات 

املتحدة.

»المركزي«: تعليمات جديدة لتنظيم عملية بيع الدوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��فت رابط��ة املص��ارف اخلاصة، 
ع��ن إص��دار البنك املرك��زي العراقي 
تعليمات جديدة لتنظيم عملية بيع 
الدوالر لتغطية اس��تيرادات القطاع 

اخلاص.
وقال��ت رابط��ة املص��ارف اخلاص��ة ، 
إن >البن��ك املرك��زي العراق��ي أصدر 
تعليمات جدي��دة لتنظيم معامالت 

تغطي��ة  ألغ��راض  ال��دوالر  بي��ع 
اس��تيرادات القطاع اخل��اص<، مبينة 
بتنظي��م  تتعل��ق  >التعليم��ات  أن 
عمليات تأمن الدوالر ألغراض إصدار 
احلواالت وفتح االعتمادات املستندية 
املص��ارف  جتع��ل  الت��ي  باالجتاه��ات 
العراقية التي تتوس��ط بن املستورد 

والبنك املركزي بصورة مباشرة<. 
وأوضح��ت، أن >التعليم��ات تش��دد 

على ضرورة حتقيق الهدف األساسي 
للبنك املركزي هو معرفة املس��تفيد 
النهائ��ي واحملافظ��ة عل��ى العمل��ة 
الصعبة للعراق من خالل االستخدام 
األمثل مب��ا يخدم االقتص��اد الوطني 
والتنمي��ة املس��تدامة<، منوهة إلى 
أن >التعليمات ج��اءت بعد تصنيف 
إل��ى  للمص��ارف  املرك��زي  البن��ك 
مجموعات بناًء عل��ى كفاءة وحدات 

األموال  االمتثال ومكافحة غس��يل 
وإدارة اخملاطر والس��يولة املتوفرة في 

املصارف<. 
وأكدت، أن >التعليمات اجلديدة تصب 
باجتاه حتقيق األهداف املركزية للبنك 
العراقي  املركزي والقط��اع املصرفي 
باحملافظة على س��عر ص��رف الدينار 
أم��ام ال��دوالر وحتفيز املص��ارف على 
العمل بشفافية عالية والتزام كبير 

بقواع��د وأنظم��ة االمتث��ال وقانون 
غس��يل األموال ومتوي��ل اإلرهاب رقم 

39 لسنة 2015<. 
وأش��ارت إل��ى أن >رابط��ة املص��ارف 
عل��ى  حريص��ة  العراقي��ة  اخلاص��ة 
تطبيق تعليمات البنك املركزي وحتث 
املصارف على زي��ادة دورها في حتقيق 
التنمي��ة االقتصادية واحملافظة على 
س��عر صرف الدوالر مبا يس��اهم في 

إعادة الثق��ة للقطاع املصرفي خالل 
العام احلالي ومرحلة ما بعد داعش<. 
ودع��ت املصارف العامل��ة في العراق 
إل��ى >التعاون املس��تمر م��ع البنك 
املرك��زي واإليف��اء بكاف��ة املتطلبات 
املنص��وص عليه��ا ف��ي التعليمات 
خطط��ه  إجن��اح  ف��ي  واملس��اهمة 
املس��تقبلية التي تص��ب في خدمة 

االقتصاد الوطني<.

تسعى لتنفيذ مسح جديد خالل الفترة القريبة المقبلة

التخطيط: نسبة الفقر في العراق 22.5 %

األزمتين تسببتا بانخفاض 
مستوى نمو االقتصاد 
العراقي إلى )%6( بين 
عامي 2013 و2014 فيما 
كان متوقعا ان تكون 
نسبة النمو )%9(، كما 
شهد قطاع الصناعة 
واالنشاءات انخفاضا 
كبيرا في معدل نموه 
من )%27( إلى معدل نمو 
سالب بلغ )18%(

ارتفعت نسبة الفقر الى 18 % في محافظات اجلنوب

قال��ت مجموع��ة “بيج��و س��تروين” الفرنس��ية 
لصناع��ة الس��يارات إن مبيعاتها على مس��توى 
العالم زادت %5.8 في العام املاضي بدعم املبيعات 
القوية للعالمة التجارية بيجو في إيران واستمرار 

تعافي سوق السيارات األوروبية.
وقالت الش��ركة التي تتخذ م��ن باريس مقرا لها 
في بيان إن حجم مبيعاتها على مس��توى العالم 
زاد إلى 3.146 مليون س��يارة في عام 2016 مقابل 

2.972 مليون سيارة في العام السابق.
وميث��ل منو املبيعات ف��ي 2016 أفضل أداء س��نوي 
للمجموع��ة من��ذ ع��ام 2010 وأول جت��اوز لعتبة 

الثالثة مالين سيارة منذ عام 2011.
وزادت املبيع��ات %3.56 ف��ي أوروب��ا و%112.8 ف��ي 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا حيث استفادت 
العالمة التجارية بيجو من رفع العقوبات الدولية 

التي كانت مفروضة على إيران.
وتراجعت املبيعات في الصن وجنوب ش��رق آسيا 
%15.98 وانخفضت %12.58 في منطقة أوراس��يا 

التي تضم روسيا.

االجتم��اع  إدارة فولكس��فاغن  يعت��زم مجل��س 
للتصديق على تس��وية مدني��ة وجنائية مع وزارة 
العدل األمريكية في فضيحة الغش في اختبارات 
انبعاثات محركات الدي��زل، وذلك مبا يتضمن دفع 
غرامة بنحو أربعة مليارات دوالر، بحسب ما نقلت 

وكالة رويترز عن مصادر وصفتها باملطلعة.
ومن املتوقع أن تتضمن التسوية إقرارا بالذنب من 
جانب شركة صناعة الس��يارات األملانية أو إحدى 
ش��ركاتها التابعة وبأنها ضللت املنظمن بشأن 

انبعاثات الديزل.
ورحب محللون بالتوصل إلى تسوية قبيل تنصيب 
دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة في 20 يناير 
كانون الثان��ي وقالوا إنها ستش��كل عالمة بارزة 
في جهود فولكسفاغن لتجاوز أكبر فضيحة في 

تاريخها.
ومبوجب التس��وية س��توافق فولكس��فاغن على 
إصالح��ات مهم��ة وتخض��ع ملراقبة من مش��رف 

مستقل.
وامتنع متحدث باس��م فولكسفاغن في مقرها 

بفولفسبرغ عن التعليق.
الع��دل  وزارة  م��ع  املبرم��ة  التس��وية  وتتزام��ن 
األمريكية مع س��عي الشركة إلصالح أنشطتها 
املتضررة منذ فت��رة طويلة ف��ي الواليات املتحدة 
حيث تسارع هبوط مبيعات عالمة فولكسفاغن 

العام املاضي إلى 8%.

قالت ش��ركة هيون��داي موتور ج��روب إنها تعتزم 
زيادة اس��تثماراتها األمريكية 50 في املئة إلى 3.1 
مليار دوالر على مدى خمس س��نوات وقد تش��يد 
مصنع��ا في الوالي��ات املتح��دة لتصب��ح أحدث 
ش��ركة سيارات تعلن عن إنفاق جديد بعدما هدد 
الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب ش��ركات 

السيارات بفرض ضريبة على الواردات.
وحذر ترام��ب من فرض ضريبة تبل��غ 35 في املئة 
على الس��يارات املس��توردة من املكس��يك حيث 
تس��تفيد العديد من ش��ركات صناعة السيارات 
م��ن انخفاض تكلفة العمالة في البالد. ويتعرض 
ترامب لضغوط لتحقيق التعهدات التي قطعها 
خ��الل حملت��ه االنتخابية إلنع��اش الوظائف في 

القطاع الصناعي بالواليات املتحدة.
وكشفت شركات تويوتا موتور كورب وفورد موتور 
وفي��ات كرايس��لر ف��ي اآلونة األخي��رة عن خطط 
جدي��دة لالس��تثمار ف��ي الواليات املتح��دة. وقال 
مصدر مطلع إن شركة جنرال موتورز ستعلن في 
وق��ت مبكر من يوم الثالثاء أنها ستس��تثمر نحو 

مليار دوالر في مصانعها األمريكية.
ول��م يوج��ه ترام��ب س��هام انتقاداته مباش��رة 
لهيونداي موتور وكيا موتورز كورب اللتن تكونان 
هيون��داي موت��ور ج��روب لكنهم��ا رمبا تش��عران 
باخلط��ر ألنهما حتظيان بواحدة م��ن أقل معدالت 
صنع الس��يارات في الواليات املتحدة نس��بة إلى 
الس��يارات املبيعة هناك بن العالم��ات التجارية 

الرئيسية.
ونفى تش��ونغ جن هانغ رئي��س اجملموعة أن تكون 
اخلطة مدفوع��ة بضغوط من قب��ل ترامب لكنه 
ق��ال إن اجملموع��ة تأمل ف��ي حتس��ن الطلب على 
الس��يارات في ظل اإلدارة األمريكي��ة اجلديدة مع 

تعهد ترامب بخلق فرص عمل.

بيجو

فولكسفاغن

هيونداي

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقع األم��ن العام ملنظم��ة البلدان 
محم��د  )أوب��ك(  للبت��رول  املص��درة 
باركيندو عودة االس��تقرار إلى أسواق 
النف��ط ه��ذا العام ف��ي الوقت الذي 
قال��ت في��ه فنزويال الس��اعية لزيادة 
األس��عار إنه��ا تأم��ل ف��ي أن ترتفع 
سلتها من اخلام إلى 70 دوالرا للبرميل 

في األشهر القادمة.
وع��اد باركين��دو إلى ك��راكاس لعقد 
اجتم��اع ه��و الثاني في ش��هرين مع 
الرئي��س الفنزويلي نيك��والس مادورو 
ال��ذي أش��اد أمن ع��ام أوب��ك بدوره 
»املله��م« ف��ي اتف��اق املنتجن على 

خفض اإلنتاج.
وق��ال باركيندو خ��الل مؤمتر صحفي 

مع مادورو »ما زلنا متفائلن س��يدي 
الرئيس بأن��ه بالتطبيق الكامل وفي 
الوق��ت احملدد لهذا االتف��اق التاريخي 
بينن��ا و)املنتج��ن( غي��ر األعضاء في 
أوبك سيتحس��ن موقف اقتصاداتنا 

بشكل كبير في 2017.
»وسيعود استقرار سوق النفط الذي 
اس��تعصى علينا لنحو ثالث سنوات 
عل��ى نحو قابل لالس��تمرار مبا يصب 
ف��ي صال��ح املنتجن واملس��تهلكن 

واالقتصاد العاملي.«
ومبوج��ب االتفاق الذي ج��رى التوصل 
إليه في أواخر 2016 ستخفض أوبك 
وروس��يا ومنتجون آخ��رون من خارج 
املنظمة إمداداته��م النفطية بنحو 
1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا ملدة س��تة 

أشهر بشكل مبدئي.
وق��ال مادورو الذي أرس��ل مس��ؤولن 

ح��ول العال��م عل��ى م��دار العام��ن 
املاضين حلشد التأييد خلفض اإلنتاج 
إنه يأمل في أن يس��اعد االتفاق على 
رف��ع س��لة فنزويال من اخل��ام إلى 60 
دوالرا ف��ي النص��ف األول م��ن 2017 
وإل��ى 70 دوالرا في وقت الحق من هذا 

العام.
وج��رى ت��داول نف��ط فنزويال بس��عر 
44.82 دوالر للبرميل األسبوع املاضي 
مقارنة مع متوسط سعر بلغ 35.15 
دوالر للبرمي��ل ف��ي 2016. وفنزوي��ال 
من بن أش��د املتضرري��ن جراء هبوط 

أسعار اخلام.
أض��اف باركيندو أن فنزويال س��تلعب 
ووزير النفط اجلديد نيلسون مارتينيز 
دورا محوري��ا ف��ي اللجن��ة اجلدي��دة 
واملنتج��ن  أوب��ك  ب��ن  املش��تركة 

املستقلن واملعنية مبراقبة اإلنتاج.

عل��ى صعي��د متص��ل، ق��ال الرئيس 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية 
أمن الناص��ر إن الري��اض تعمل على 
زيادة طاقة إنتاج النفط من املستوى 
احلالي البالغ 12.5 مليون برميل يوما.

وق��ال الناص��ر متحدث��ا ف��ي املنتدى 
االقتص��ادي العامل��ي في داف��وس إن 
العالم سيكون بحاجة الستثمار 25 
تريليون دوالر ف��ي طاقة إنتاج النفط 
اخلم��س  الس��نوات  خ��الل  اجلدي��دة 

وعشرين القادمة لتلبية الطلب.
وأضاف أنه بينما تبني اململكة طاقة 
إنتاج النفط فإنها تستثمر أيضا في 

الطاقة املتجددة.
وفي حديثه خالل املنتدى قال الناصر 
إن ب��الده ستس��تثمر م��ا يص��ل إلى 
50 ملي��ار دوالر ف��ي الطاقة املتجددة 

بحلول 2023.

الرياض تسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط لتغطية الطلب

أوبك تتوّقع استقرار سوق النفط في 2017
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احمد داود أوغلو* 

»املسألة الكردية« بني التوازنات الدولية 
واإلقليمية :) شمال العراق وتركيا (

حتتوي منطقة الشرق االوسط مناطق 
تناقض ب��ني احلدود الدولي��ة والعناصر 
املتواج��دة عل��ى ارض الواق��ع ، الوضع 
الذي شبهناه سابقاً باجلدران املهلهلة 
، كم��ا يتضح في العراق وفلس��طني . 
وتكم��ن ه��ذه الظاهرة ف��ي التطورات 
الت��ي دفع��ت هات��ني املنطقت��ني ال��ى 
حالة من الغم��وض . ويتطلب العراق ، 
واملس��ألة الكردية التي بدأت تكتسب 
بالغم��وض  دولي��ة ألرتباطه��ا  صف��ة 
ال��ذي يخي��م عل��ى الع��راق ، تقييم��اً 
هادئ��اً . ففي اطار حتديد املصلحة التي 
تتج��اوز مفه��وم احل��دود السياس��ية 
ل��دى الق��وى العظم��ى ، الت��ي تعمل 
عل��ى تعزيز نفوذها من خالل سياس��ة 
فرض االمر الواق��ع ، مع الزعم بحماية 
احل��دود السياس��ية احلالي��ة والقانون 

الدولي ، س��يكون من املتع��ذر للغاية 
وض��ع تص��ورات صحيح��ة ملس��تقبل 
املس��ألة الكردي��ة ، ما لم يت��م حتديد 
أس��س التعامل مع هذه املس��ألة من 
الناحية اجليوسياسية واجليواقتصادية 
واجليواثنية واجليوثقافي��ة حتديداً هادئاً 
ومتروياً . وليس ثمة شك في ان تصاعد 
املس��ألة الكردي��ة في الفت��رة األخيرة 
من احلرب الب��اردة ، يحمل بع��داً مثيرًا 

للدهشة الى اقصى حد .
 ، اجليوسياس��ية  أ-اخللفي��ة 
واجليواثني��ة/ واجليواقتصادي��ة 

اجليوثقافية للمسألة الكردية
ان نظرن��ا بع��ني االعتبار ال��ى املنطقة 
اجلغرافية التي ينتش��ر فيه��ا االكراد ، 
سيكون من السهل علينا فهم اهمية 
املس��ألة الكردية في التوازنات الدولية 
واإلقليمي��ة ، وفه��م الس��بب الرئيس 
الذي يكمن خلف حتولها الى عنصر من 
عناصر الغموض في املنطقة . تشكل 
هذه اجلغرافيا واحدة من اهم س��احات 
املرور في الش��رق االوس��ط وآس��يا ، مما 

جعلها س��احة تنافس دولي وإقليمي . 
ويعّد عجز هذه املنطقة عن دعم وجود 
كيان جيوسياس��ي موحد ، مصدرًا من 
مصادر عدم االستقرار . وميكننا األشارة 
الى ارب��ع صفات رئيس��ة ، منها اثنتان 
قاريتان ، اكتس��بتا هذه املنطقة صفة 
الس��احة املروري��ة ، وش��كلتا اخللفية 
 ، الكردي��ة  للمس��ألة  اجليوسياس��ية 
والصفت��ان االخري��ان اكث��ر إقليمية . 
تتمثل األولى في حتك��م املطقة بأكثر 
اخلطوط املرورية اهمية لألتصال القاري 
امل��ار في جنوب بحر قزوي��ن على محور 
الش��رق – الغرب للقارة االم اورآس��يا . 
واما الثانية ، فوقوع املنطقة على خط 
االرتباط اجليوسياس��ي بني الس��هوب 
االورآسيوية والبحار اجلنوبية ، في محور 
الش��مال – اجلنوب ، وبني القوقاز ، التي 
تشكل اربعة احزمة مرورية مهمة الى 
اخللي��ج العربي من خ��الل خط البلقان 
– افغانس��تان /خيير- والتب��ت / الهند 
الصينية ، الى شرق املتوسط بواسطة 

خط آخر .

وعند تن��اول املنطقة من الزاوية األكثر 
إقليمية ، جند ان الصفة الثالثة تتمثل 
ف��ي ان ه��ذه املنطق��ة ترب��ط إقلي��م 
االناضول الداخلي بإقليم بالد الرافدين 
، م��ن جه��ة وباالعماق االس��يوية عبر 
إيران ، من جهة أخرى ، مما اكس��ب هذا 
االتصال اهمية بالغة بالنسبة لتركيا 
. وام��ا الصفة الرابع��ة فتتعلق باملركز 
البري لالتصال البحري ) البحر االسود – 
قزوين – اخلليج العربي – شرق املتوسط 
( ، ال��ذي يقع ضم��ن اخلصائص املهمة 
للمس��ألة  اجليوسياس��ية  للخلفي��ة 
الكردية . هذه اخللفية اجليوسياس��ية 
، جتذب الق��وى الدولية ، وفي مقدمتها 
الوالي��ات املتح��دة والق��وى االوروبي��ة 
وروس��يا ،   الى غمار املس��ألة الكردية 
، نظرا ألن التنافس اجليوسياس��ي على 
منطقة  اورآس��يا ينعك��س بالضرورة 

على املنطقة الكردية .
والس��بب االكثر اهمية ف��ي عجز هذه 
اجلغرافيا عن دعم وحدة جيوسياسية 
داخلي��ة ، فيتمث��ل ف��ي ع��دم وج��ود 

اتص��ال بحري مباش��ر ، مم��ا فرض على 
ه��ذه املنطق��ة التكام��ل واالحت��اد مع 
اح��د ال��دول ذات االرتب��اط البحري في 
املنطق��ة . ب��ل ان وج��ود ضمانة أمنية 
من ق��وة دولية عظم��ى ال يكفي بحد 
ذاته لتشكيل س��احات جيوسياسية 
مس��تقلة في هذه املنطقة اجلغرافية 
. ول��ذا تض��ع الق��وى العظم��ى ، التي 
ت��درك هذا االمر ، ه��ذه الظاهرة ضمن 
املعايي��ر املهمة في عالقاتها مع القوى 
اإلقليمي��ة . واما مي��زان النفط – املياه 
– النف��ط الذي تس��تدعيه هذه البنية 
اخللفي��ة  فيش��كل   ، اجليوسياس��ية 
اجليواقتصادي��ة للمس��ألة الكردي��ة ، 
فاخل��ط اجليواقتصادي الذي يربط نفط 
القوق��از وقزوين باخللي��ج ، عبر اإلقليم 
املائ��ي لب��الد الرافدي��ن ، يع��د عنصرًا 
مهماً آخر من عناصر حتول املنطقة الى 
ب��ؤرة تنافس دولية . وق��د تزايد اهتمام 
الق��وى األخ��رى به��ذه املش��كلة بعد 
بدء تركيا صياغ��ة عالقة جديدة داخل 
هذا اخل��ط اجليواقتص��ادي ، تقوم على 

قوة املصادر ، من خالل تنفيذ مش��روع 
جنوب األناض��ول )gap( . ورمبا كان هذا 
املشروع مبررًا للتحريض اخلارجي الذي 
اس��هم في تزايد األنش��طة االرهابية 

حلزب العمال الكردستاني .
تقف هذه البنية  اجليوسياس��ية ايضاً 
خل��ف جه��ود حتويل مس��ألة الش��رق 
االوسط الكبيرة الى مسألة كردية ذات 
حجم اقل . كما ان اجلغرافية الواقعية 
اجلدي��دة ، التي ش��كلت خط��وط نقل 
مص��ادر الطاق��ة ، املمت��دة من آس��يا 
الوس��طى الى البحر املتوس��ط واوروبا 
واحمليط الهندي ، أدت بدورها الى تفعيل 
س��احات املبادرة اإلقليمية التي تتجاوز 
احل��دود السياس��ية احلالي��ة . ويتمثل 
االس��اس اجليوثقاف��ي / اجليوحيوان��ي 
للمسألة الكردية ، من جهة أخرى ، في 
انتش��ار العنصر الكردي داخل ساحات 
تأثير العناصر الثالثة املستقرة املهمة 
في الش��رق االوس��ط : األتراك والعرب 
والف��رس . وم��ن هن��ا ، تتبن��ى الق��وى 
العظمى سياسة حتيط بالعالقات مع 

هذه العناصر الرئيسة الثالثة ، وتسعى 
الى االس��تفادة من االكراد في املعادلة 
االس��تراتيجية بنح��و او بآخ��ر . وق��د 
اصبحت املس��ألة الكردية – التي بزرت 
في السبعينيات كمسألة عراقية عبر 
حركة برزان��ي االب ضد النظام البعثي 
املوال��ي للس��وفيات – مس��ألة ايرانية 
بعد الثورة اإليرانية ، ثم مسألة تركية 
بفعل النش��اط األرهابي حلزب العمال 
الكردس��اني ، في ظ��ل التوازنات التي 
ظهرت بعد انتهاء احلرب الباردة . وعادت 
للظهور م��ن جديد بوصفها مس��ألة 
عراقي��ة بزعامة بارزان��ي االبن بالتزامن 

مع حرب اخلليج.
س��توفر ه��ذه البني��ة اجليوإثني��ة في 
املس��تقبل القري��ب س��احة مفتوحة 
ام��ام كل انواع االس��تغالل ، اذ يتعرض 
العنص��ر الكردي داخل ال��دول التركية 
والعربية واإليرانية في كل حلظة خلطر 

االستغالل ، من قبل القوى العظمى.

*وزير خارجية تركيا السابق

حازم صاغية

سياسة ضّد السياسة
دخل الش��رق االوس��ط الى السياسة 
من ب��اب ضيق وحي��د هو الص��راع مع 
االس��تعمار هك��ذا ج��اءت سياس��ته 
او  الدين��ي  االص��الح  ع��ن  مفصول��ة 
التنوي��ر او الث��ورة الصناعي��ة او الثورة 
العلمي��ة فطال��ب التاريخ ف��ي الغرب 
يق��رأ ماكيافيلل��ي ال��ذي اس��س علم 
السياس��ة او يدرس معاهدة وستفاليا 
الت��ي اطلقت في 1648 مب��دأ الدولة- 
االم��ة م��ن ضمن س��ياق عام يش��مل 
صع��ود احلداثة ككل أي س��يرورة »نزع 
التس��حير« عن العالم بحسب تعبير 
ماكس فيبر الش��هير. حت��ى القومية 
نفسها على ما تدل خصوصاً التجربة 
االملاني��ة م��ع مارتن لوث��ر كانت خطوة 
عل��ى طري��ق العلمن��ة الطوي��ل الذي 
تعرضت له احلض��ارة الغربية لكن هذا 
ما تتعرى منه السياس��ة في املنطقة 
املمتدة من النيل الى الفرات التي ميكن 
ان نس��ميها الش��رق االوس��ط العربي 
شاملة مصر وفلسطني ولبنان وسوريا 
واالردن والعراق. هكذا ال نعترف الى تلك 
املنطق��ة اال محكومة بعد من املالمح 

البنيوية اخملتلفة واخلاصة بها.
فهن��اك قبل كل ش��يء آخ��ر االفتقار 
ال��ى تطوير قي��م ايجابي��ة اجتماعية 
فأبن��اء  وايديولوجي��ة  واقتصادي��ة 
املنطقة هم »ضد« االستعمار والحقاً 
االمبريالي��ة ثم اميركا بالتخصيص اال 
انه��م ليس��وا على بينة مم��ا هم عليه 
حتدي��داً كم��ا انهم ال يعرف��ون من هم 
بالتحدي��د كأوط��ان وجماع��ات وعلى 
ماذا ينبغي ان تتركز هويتهم الوطنية 
وهذا فيه قدر كبير من احليرة في عالم 
حدي��ث خيارات��ه جدي��دة عليهم وغير 
مجربة من قبل اال انها مرفوضة منهم 

بالقدر ذاته.
لكن الع��داء الى االس��تعمار ال يكفي 
بالطب��ع تعريف��اً للذات كم��ا ان جتنب 
االس��تعمار او التغلب عليه ال يكفيان 
انقاذاً لهذه الذات خصوصاً ان بلداناً لم 
يطأها االستعمار كإثيوبيا وافغانستان 
وش��مال اليمن تبق��ى من اكث��ر بقاع 

االرض تخلفاً وتأخراً.
ولنقل ان االستعمار كان دائماً تسمية 
فضفاضة وس��هلة اقله في الش��طر 
االس��يوي من الشرق االوس��ط العربي 
حي��ث البن��ى الطائفية والعش��ائرية 
تك��ون  بحي��ث  ج��داً  قوي��ة  واالثني��ة 
فيه��ا  مب��ا  احلديث��ة  االيديولوجي��ات 

مناهض��ة االس��تعمار غط��اء لنزعات 
قدمي��ة اخ��رى فدائم��اً هن��اك جي��كل 
االيديولوجي احلديث وهايد الطائفي أو 

االثني.
لكن مصر في االقل منذ نشأة جماعة 
ث��م   1928 ف��ي  املس��لمني  االخ��وان 
خصوصاً مع انقالب 1952 العس��كري 
والشعبوي واحلدثان حركتهما مسألة 
»الهوي��ة« ب��دأت تقت��رب م��ن النمط 
السائد لدى جيرانها العرب االسيويني 
وكان م��ن نتائج ذلك تراجع التماس��ك 
الذي عرفه مجتمعاً قياسياً مبجتمعات 
أولئك اجلي��ران ومن ث��م فقدانها الدور 
ال��ذي اكتس��بته اواخر القرن التاس��ع 
عشر واوائل القرن العشرين حني كانت 
مه��داً ول��و ضعيف��اً لتنوي��ر املنطقة. 
وعلى العموم عرف الفكر السياس��ي 
ملحوظ��ة  اهتم��ام  قل��ة  العرب��ي 
باالقتص��اد والتعلي��م والصحة وعدم 
اكتراث واضحاً باملعاني واملضامني كما 
بالنماذج غي��ر العربية الناجحة ودائماً 
اجنذبت غالبيات النخب الى ما س��ماه 
ماوتس��ي تونغ في وقت الحق التناقض 
الرئيس��ي حي��ث ان االم��ور املتعلق��ة 
بالقيم ال يحني وقتها ابداً فيما يعطى 
اجلهد كله حملاربة الع��دو وقد صار هذا 
التفكير مبنزلة خريطة طريق الى جتنب 

املس��ؤولية م��ن ع��دم صنع أي ش��يء 
فاملهم مقاومة االس��تعمار والتخلص 
وغن��ي  بالبقي��ة  يتكف��ل  واهلل  من��ه 
ع��ن الق��ول ان ه��ذه النزع��ة اخلارجية 
الطاغي��ة هي م��ا عزز ف��ي وقت مبكر 
نزعة التخلص من السياس��ة بوصف 
والتعليم  لالقتصاد  تسييراً  السياسة 
والصح��ة وقب��ل ذل��ك كل احلرية لقد 
انتصر دائماً ما هو عابر للحدود على ما 

هو في داخل احلدود املرفوضة.
م��ا كان يزي��د االم��ر بؤس��اً وكوميدية 
س��وداء ايضاً ان االستعمار الذي انتهى 
في الواقع لم ميت في اللغة االساسية 
العربية وكأن كتابات معظم املثقفني 
وخطابات بعض السياسيني تصر على 
تأيي��ده الى م��اال نهاية، وه��ذا ناجت من 
اس��تمداد التعري��ف الذاتي من تعريف 
اخلصم بحيث يصير ابقاء اخلصم على 
قيد احلياة الوسيلة الوحيدة للتأكد من 
بق��اء الذات واس��تمرارها وهو ما حمل 
على املضي في ش��تم ذاك اخلصم وفي 
خ��وض املع��ارك الدونكيش��ونية معه 
بعد انقضاء عش��رات السنني على نزع 
االستعمار على النحو هذا صح، مبوجب 
هذا الفهم الال تاريخي لالس��تعمار ما 
كان يق��ال على الالس��امية في بولندا: 
كلما نقص عدد اليهود زادت الكراهية 

لهم.
هن��ا لعب��ت النظري��ات اللينيني��ة ثم 
السوفياتية عن االمبريالية واالستعمار 
اجلديد دورها في تدعي��م الوجهة هذه 
واالس��تعمار  االمبريالي��ة  ومادام��ت 
اجلديد مفهوم��ني اقتصاديني بالدرجة 
االول��ى ف��ان تل��ك املفاهي��م وس��عت 
اله��ّوة الت��ي تفصل ش��عوب الش��رق 
االوس��ط العربي وبقية العالم الثالث 

عن االقتص��اد العاملي وحركة االندماج 
في الس��وق لقد كمل التأثي��ر بأدبيات 
اليس��ار امليل العربي الض��دي العميق 
ان املاركس��ية نفسها تقوم  خصوصاً 
عل��ى نق��د الرأس��مالية م��ن غي��ر ان 
تقدم س��وى فك��رة ضبابي��ة وغامضة 
ع��ن البدي��ل االش��تراكي واحلقيقة ان 
قادة الش��رق االوس��ط العربي تخلفوا 
حتى عن معظم ق��ادة ورواد النضاالت 
والتحرري��ة على صعيد  االس��تقاللية 
القي��م فثي��و بال��دوف ت��ون االيرلندي 
كان ش��ديد احلماس��ة إلخراج بلده من 
حك��م بريطانيا لكنه كان متحمس��اً 
بالقدر نفس��ه للتنوير ولتعاليم الثورة 
الفرنسية وفي الهند اقترنت حماسة 
غان��دي لتحري��ر بل��ده م��ن بريطاني��ا 
بحماس��ته ملبدأ الال عن��ف مع انه من 
جهة اخ��رى ذه��ب في رف��ض االمنوذج 
الغرب��ي ابع��د مما ذه��ب ع��رب كثيرون 
وق��د ط��ور زعيم الصني ص��ن بات صن 
منذ مطالع القرن العش��رين فلسفته 
البس��يطة املعروفة ب� املب��ادئ الثالثة 
للش��عب وهي القومية والدميقراطية 
والرفاه وفي أواخر القرن العش��رين ذاته 
برز نيلسون مانديال ليس فقط بوصفه 
رمز عملية انهاء النظام العنصري في 
جنوب افريقي��ا بل ايضاً بوصفه الوجه 

املعبر عن عديد القيم االيجابية واملتنورة 
وبدورها كانت احلركة الصهيونية وهي 
اخلص��م االول للعرب من��ذ اوائل القرن 
العش��رين قد قدمت امنوذجاً مبكراً عن 
االخذ بالدميقراطية واعتماد االنتخابات 
على اساس النسبية ومنح املرأة حقوق 
التصويت وهذا قبل دمجها بني الرغبة 
ف��ي اقامة الدولة بني امن��وذج الكيبوتز 
ب��ل  اقتصادي��ة فحس��ب  ال كوح��دة 
ايضاً كمصنع حلياة جماعة للش��بيبة 
حني كانت تل��ك التص��ورات اجلماعية 
مات��زال رائجة كذلك ظهر ف��ي موازاة 
الصهيونية السياس��ية التي اسسها 
ثي��ودور هرت��زل ماع��رف ب الصهيونية 
الثقافي��ة الت��ي ارتبطت باس��م احاد 
هاع��ام وط��ورت رؤية مخالف��ة للرؤية 
االولى وفي العالم االس��المي نفس��ه 
ف��ان معركة مصطفى كم��ال اتاتورك 
لتحري��ر تركي��ا م��ن الق��وات االجنبية 
امنا مهدت ملعرك��ة ال تقل صعوبة في 
س��بيل علمنة مجتمعه وعرفت ايران 
ف��ي 1906 حركة دس��تورية ش��عبية 
س��ميت ب� املش��روطة كان لها بعض   
مثقفيها حتى في اوساط رجال الدين 
الش��يعة كمحم��د حس��ني النائيني 
وهي الث��ورة التي انش��أت البرملان عبر 

مصارعة االستبداد واالنتصار عليه.

من »كتاب العمق االستراتيجي«

الرؤية التركية للقضية الكردية

من كتاب االنهيار المديد

خالص محي الدين

ونش��وء  اخل��وارج  حرك��ة  إرتبط��ت 
ورف��ع   , صف��ني  مبعرك��ة  فرقته��م 
املصاحف على أس��نة الرماح ,وقبول 
عل��ي بن ابي طالب)ع( مببدأ التحكيم 
ف��ي أعقاب تلك احل��رب . ان خروج إثنا 
عشر الف مقاتل كما اورده املسعوي 
ف��ي كتابه مروج الذهب و فلهوزن في 
كتاب��ه اخل��وارج والش��يعة من جيش 
ونكثه��م  إمامه��م  ومترده��م عل��ى 
البيعة خلليفتهم علي, لم يكن حدثاً 
ابن يومه , اذ كيف يأتلف ويتوافق هذا 
العدد من اجلي��ش ويخرجون ويبايعون 
امي��راً له��م , ان لم تك��ن لهم جذور 
وفكر ومواقف قد س��بقت هذا احلدث 
الكبي��ر .علي��ه أرى ان واقع��ة صفني 
ونتائج التحكي��م هي التي فجرت ما 
كان كامناً في نفوس هؤالء النفر من 
املقاتل��ني, والتي اف��رزت بعدها فرقة 
اخلوارج , التي اس��تمرت حتارب سنيناً 
ط��واال , حتت ش��عار » ال حكم إال هلل 
» . ومن��ذ نش��أتها اتصفت حركتهم 
م��ن  كل  بإره��اب  وآمن��وا  بالعن��ف 

يخالفهم , وتصفيته جسديًا.
ولك��ي ن��درس اخل��وارج كأول فرق��ة 
اسالمية , ومبعنى الفرقة حيث تكونت 
على أس��س ومب��ادئ , ولي��س جتمعاً 
, كالتش��يع مث��ال فه��م يس��تحلون 
دم��اء خصومهم املس��لمني ولم يعد 
جهاده��م ض��د الكفار ب��ل ضد اهل 
الس��نة واجلماعة من عامة املسلمني 
إذ كان��وا يرون ه��ؤالء كفارًا بل اش��د 
كفرًا م��ن النصارى واليه��ود واجملوس 

ويحسبون قتال عدوهم الداخلي اهم 
الف��روض. هم يقولون عن انفس��هم 
انهم وحدهم املس��لمون احلقيقيون 
واليطلقون اس��م املس��لم على غير 
انفس��هم فهم املس��لمون املؤمنون 
ويلقب��ون أميره��م » أمي��ر املؤمنني » 
اذن علين��ا ان نق��رأ املاضي بل يتوجب 
علينا العودة الى عهود اإلسالم , التي 
س��بقت, ورافقت الصراع السياسي 
والعس��كري بني علي ومعاوية. أي أن 
نراجع مواقف مهدت لظهورهم , ألنه 
ليس من املعقول ان تنشأ فرقة بهذا 
احلجم والق��وة والفاعلي��ة واالندفاع 
 « االنتح��ار   « بالنف��س  والتضحي��ة 
م��ن دون ان يس��بق ذلك اتف��اق بالرأي 
ووحدة في املوق��ف. أي البد لهؤالء ان 
يجمعهم فك��ر يلتقون عنده. ويلتف 
بعضه��م مع بعض حول هذا الفكر . 

أي كانوا معارضة غير مجتمعة .
بداية املوقف املعارض في اإلسالم :

هناك أحداث وقعت في صدر اإلسالم 
, وحتديداً في زمن الرسول)ص(. وبرغم 
بس��اطتها كما تبدو ولك��ن البد من 
الوقوف منها موقف الناظر املتفحص 
لعواقبها . وما ميكن لها ان تخلف في 
النفوس من أثر في املستقبل. البد ان 
تسبقه احداث تبدو بسيطة ولكنها 
تتراك��م برغ��م بس��اطتها لتح��دث 
تغييرًا مفاجئ��اً , قد يصل الى التمرد 

والعصيان بل الى الثورة .
م��ن هذه احل��وادث , واملواق��ف اجلريئة 
واملتحدي��ة ألكبر س��لطة س��ماوية 
وأرضي��ة هي س��لطة النب��ي محمد 
. ولعله��ا كانت هي الب��ذرة التي منت 

منها اول فرقة انتحارية في اإلسالم .
إن ما كان يحدث من خصام يصل الى 
التراشق في الكالم واحياناً الى جتريد 

الس��يوف بني املهاجري��ن من » قريش 
» واألنص��ار » واخل��زرج » الب��د ان يترك 
اثراً ف��ي النفوس, وخاصة ماحدث في 

سقيفة بني ساعده بعد وفاة الرسول 
محمد. كما كانت للعصبية القبلية 
نصي��ب مهم من ه��ذا االخت��الف او 

اخلصام. 
الرس��ول محم��د  ال��ى زم��ن  لنع��د 
ونس��تذكر حادث��ة م��رت كان��ت في 
قمة التحدي بل التجاس��ر على اكبر 
س��لطة في اإلسالم . هو املشرع وهو 

احلاكم » النبي محمد«.
يق��ول بعض ال��رواة , ان النبي محمد 
ق��د تنبأ بظهور فرقة اخل��وارج , وذلك 
من خالل حادثة جرت معه وفي حياته 
, و بحضور عدد م��ن اصحابه وآخرين 
من س��ائر الناس كم��ا ذكرها صاحب 
السيرة » ابن هش��ام » ذلك أن بعض 
الغنائم جاءت الى النبي فأخذ يوزعها 
بني الناس . فجاءه رجل من متيم , يقال 
له » ذو اخلويصرة » واس��مه حرقوص 
بن زهير الس��عدي التميمي فأعترض 
على قسمته قائال وبصوت عال » إتق 
اهلل ل��م ارك تعدل » فغض��ب النبي 
فقال له ,« ويح��ك إذا لم يكن العدل 
عندي فعند من يكون » . وملا حاول احد 
الصحابة قتل هذا الرجل ويقال كان » 
خال��د بن الوليد » اما فلهوزن فيقول\ 
فقال عمر بن اخلطاب يا رسول اهلل اال 
نقتل��ه , منعه الرس��ول وقال له دعه 
, فأنه س��يكون له شيعة يتبعون من 
الدين اقصاه . » التطرف في الدين » . 
اق��ول الب��د ان كان يق��ف ال��ى جنب 
حرقوص رجال آخرون وفي انفس��هم 
نف��س مافي نفس��ه , ولك��ن عوامل 
عدي��دة كان متنعه��م م��ن إظهارها , 
وكان��ت تكتم ما بنفس��ها في تأييد 

حرقوص. 
ان حرق��وص اطل��ق ماف��ي قلبه على 
لس��انه , وآخرون امسكوا ألسنتهم 

ع��ن النطق مبا في قلوبه��م . هيبة او 
رهبة من مجابهة النبي محمد .

لق��د كان حرق��وص التميم��ي عنيفاً 
ف��ي اعتراضه , ح��اداً ف��ي تطرقه , اذ 
ل��م يكتف بتقدمي رأيه فحس��ب , بل 
ساق اتهاماً مباشرًا وصريحاً للرسول 
محمد , وبال مراعاة لكونه نبياً يوحى 
اليه من الس��ماء , فهو يقول له »إتق 
اهلل » ث��م يص��در عليه حكم��اً حني 
يق��ول له » ل��م ارك عدل��ت » ان هذا 
االعراب��ي ال��ذي اعلنه��ا صريحة في 
وج��ه النبي محم��د, لي��س غريباً ان 
يعلنه��ا ثورة حمراء ف��ي وجه أي إمام 
ال تعجب��ه س��يرته , او يخالف��ه ف��ي 
اجتهاده , وهك��ذا وجدناه فيما بعد , 
ف��ي موقفه من عثمان ب��ن عفان اوال 
, اذ كان عل��ى رأس املعارض��ني الث��وار 
واملقتحم��ني عليه ال��دار. كذلك في 
موقفه املتش��دد مع عل��ي ثانًيا, وفي 
خروجه مع رؤوس اخلوارج , ومقتله في 
معرك��ة النهروان اخي��رًا , بعد ان قلد 
امارة اخلوارج حني اجتمعوا في حروراء 
. ان حرقوص ميث��ل روح اخلوارج الثائرة 
العنيف��ة ف��ي س��لوكها وعالقته��ا 
م��ع االخري��ن والصلبة ف��ي مطلبها 
واملتعصب��ة آلرائها ولو فني��ت الدنيا 

بأسرها .
وبذل��ك ميك��ن الق��ول ان احلادثة التي 
ذكرت تدل على وجود معارضة . ولعل 
حرك��ة اخل��وارج انبثقت منه��ا فيما 
بعد , وميكن ان نس��مي ما أوردناه من 
مواقف معارضة للس��لطة الدينية . 
وجنمله��ا بالقول انه��ا كانت مواقف 

وافكار فردية وليس جتمًعا منظماً .

الخوارج أول فرقة  في اإلسالم تؤسس لإلرهاب واإلغتيال

نشأتها وما رافقها من أحداث

اخلوارج
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فيم��ا يعك��ف رئي��س الوالي��ات 
املتح��دة املنتخ��ب دونالد ترامب 
التي  السياس��ة  عل��ى حتضي��ر 
س��تنتهجها إدارته في التعامل 
مع الص��ن، ينبغي له أن يتوخى 
احل��ذر واليقظة خش��ية االنزالق 
إل��ى فخ��ن رئيس��ن أعدهم��ا 
ل��ه التاري��خ. يش��ير األول، »فخ 
ثيوسيديدز«، الذي استشهد به 
الرئيس الصيني شي جن بينج، 
إلى التحذي��ر الذي أطلقه املؤرخ 
اليوناني القدمي من احتمال اندالع 
ح��رب كارثي��ة إذا أصبح��ت قوة 
راس��خة )مثل الواليات املتحدة( 
شديدة التخوف من قوة صاعدة 
)مث��ل الص��ن(. ولك��ن ينبغ��ي 
لترامب أن يتوخى احلذر أيضا من 
التي  الصن  »فخ كيندلبرج��ر«: 
تب��دو أضع��ف مما ينبغ��ي وليس 

أقوى مما ينبغي.
كيندلبرج��ر،  تش��ارلز  زع��م 
خلط��ة  الِفك��ري  املهن��دس 
ف��ي  اش��تغل  وال��ذي  مارش��ال 
وقت الح��ق بالتدريس في معهد 
ماساتشوس��تس للتكنولوجيا، 
أن عقد الثالثينيات الكارثي حدث 
املتحدة  الوالي��ات  عندما حل��ت 
مح��ل بريطاني��ا بوصفها القوة 

األكبر ولكنها فش��لت  العاملية 
في االضطالع بالدور الذي لعبته 
بريطاني��ا ف��ي توفي��ر املصال��ح 
العامة العاملية. وكانت النتيجة 
انهيار النظام العاملي الذي انزلق 
واإلبادة اجلماعية،  الكس��اد،  إلى 
واحل��رب العاملية. والي��وم، مع منو 
ق��وة الص��ن، فهل تس��اعد في 

توفير املصالح العامة العاملية؟
الداخلي��ة، توفر  في السياس��ة 
احلكوم��ات املصالح العامة مثل 
حف��ظ األمن والنظ��ام أو البيئة 
النظيفة، والتي يس��تفيد منها 
بَعد منها  كل املواطنن وال يُس��تَ
أح��د. وعل��ى املس��توى العاملي، 
تعم��ل حتالف��ات تقوده��ا القوى 
األكبر حجماً على توفير املصالح 
العامة �� مثل املناخ املستقر، أو 
االستقرار املالي، أو حرية الِبحار.

الدول الصغيرة ليس لديها حافز 
كبي��ر لتحم��ل ثم��ن مث��ل هذه 
املصال��ح العام��ة العاملية. وألن 
اس��هاماتها الصغي��رة ال حُتِدث 
فارقاً كبيرًا في مدى استفادتها 
م��ن عدمها، فم��ن املنطقي في 
نظر هذه ال��دول أن تركب باجملان. 
ولك��ن القوى األكب��ر حجماً من 
املمكن أن ترى تأثير اس��هاماتها 

ل��ذا فمن  فوائدها.  وتستش��عر 
املنطقي في نظر الدول األكبر أن 
تتول��ى القيادة. وعندما ال تفعل، 
تُصِب��ح املنافع العام��ة العاملية 
فعندم��ا  الض��روري.  م��ن  أق��ل 
أصبحت بريطانيا أضعف من أن 
تضطل��ع بهذا ال��دور بعد احلرب 
العاملية األولى، استمرت الواليات 
املتح��دة االنعزالية في ممارس��ة 
الرك��وب باجملان، وكان��ت النتائج 

كارثية.
أن  املراقب��ن  بع��ض  يخش��ى 
اجملاني  الرك��وب  الص��ن  مت��ارس 
م��ع منو قوتها بدال من االس��هام 
ف��ي النظ��ام الدول��ي ال��ذي لم 
تش��ارك في خلقه. وحت��ى اآلن، 
كان الس��جل مختلطاً. فالصن 
تس��تفيد من نظام األمم املتحدة، 
وه��ي تتمت��ع بح��ق النقض في 
مجل��س األم��ن. وه��ي اآلن ثاني 
أكب��ر دولة ممولة لعمليات حفظ 
الس��الم التابع��ة ل��أمم املتحدة، 
كم��ا اس��همت في برام��ج األمم 
املتحدة املتصلة بفيروس اإليبوال 

وتغير املناخ.
كما اس��تفادت الص��ن إلى حد 
كبير من املؤسسات االقتصادية 
املتعددة األط��راف مثل منظمة 

التجارة العاملية، والبنك الدولي، 
وصندوق النقد الدولي. وفي عام 
2015، أطلق��ت الص��ن البن��ك 
البنية  اآلسيوي لالس��تثمار في 
األساسية، والذي رأى فيه بعض 
املراقب��ن بدي��ال للبن��ك الدولي؛ 
ولكن املؤسس��ة اجلدي��دة تلتزم 
بالقواع��د الدولي��ة وتتعاون مع 

البنك الدولي.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، كان رف��ض 
الصن حكم محكمة التحكيم 
ض��د  املاض��ي  الع��ام  الدائم��ة 
مطالباته��ا اإلقليمي��ة في بحر 
الصن اجلنوبي س��ببا ف��ي إثارة 
تس��اؤالت مزعج��ة. ولكن حتى 
اآلن ل��م يس��ع س��لوك الص��ن 
إل��ى إس��قاط النظ��ام العامل��ي 
الليبرالي الذي تستفيد منه، بل 
تس��عى الصن إلى زيادة نفوذها 
في إط��اره. ولك��ن إذا مورَِس��ت 
عليه��ا الضغ��وط وُعزِلَت بِفعل 
سياس��ات ترامب، فه��ل تصبح 
الصن راكباً مجانياً يدفع العالم 

إلى فخ كيندلبرجر؟
ينبغي لترامب أن يخش��ى أيضاً 
فخ ثيوس��يديدز األكثر ش��هرة: 
الصن التي تبدو أقوى مما ينبغي 
وليس أضعف مما ينبغي. ال شيء 

في هذا الفخ ق��د يكون حتميا، 
وتأثيره مبالغ ف��ي تقديره غالباً. 
على س��بيل املثال، زع��م العالِم 
السياس��ي جراهام أليسون أنه 
ف��ي 12 م��ن 16 حالة من��ذ عام 
1500، عندما تواجه قوة راسخة 
قوة أخرى صاعدة، كانت النتيجة 

اندالع حرب كبرى.
ولكن هذه األرقام غير دقيقة، ألنه 
من غير الواضح ما الذي يشكل 
»حالة«. على سبيل املثال، كانت 
بريطانيا القوة العاملية املهيمنة 
ف��ي منتص��ف الق��رن التاس��ع 
عش��ر، ولكنها سمحت ململكة 
بروسيا بإنشاء إمبراطورية أملانية 
جديدة في قلب القارة األوروبية. 
وبطبيعة احلال، خاضت بريطانيا 
حربا ضد أملاني��ا بعد نصف قرن 
من الزمن في ع��ام 1914، ولكن 
هل ينبغي لن��ا أن نعّد هذا حالة 

واحدة أو اثنتن؟
ل��م تكن احل��رب العاملي��ة األولى 
ببس��اطة حال��ة اس��تجابة من 
ِقَب��ل بريطانيا الراس��خة ألملانيا 
الصاع��دة. إضاف��ة إل��ى صعود 
أملانيا، كانت احلرب العاملية األولى 
راجعة إلى اخلوف داخل أملانيا من 
قوة روسيا املتنامية، واخلوف من 

صع��ود القومية الس��الفية في 
اإلمبراطورية النمس��اوية اجملرية 
املنحدرة، فضال عن عدد ال حصر 
له من العوام��ل األخرى اخملتلفة 

عن اليونان القدمية.
أما عن أوجه التشابه احلالية، فإن 
فجوة القوة بن الواليات املتحدة 
والص��ن الي��وم أكب��ر كثي��رًا مما 
كانت عليه ب��ن أملانيا وبريطانيا 
في عام 1914. وقد تكون املقارنة 
مفي��دة كاحتياط ع��ام، ولكنها 
تُصِبح خطيرة عندما تنقل حس 

احلتمية التاريخية.
اليوناني��ة  احلال��ة  فحت��ى 
الكالس��يكية ليس��ت مباشرة 
كما جعله��ا ثيوس��يديدز تبدو. 
فقد زعم أن الس��بب وراء احلرب 
البيلوبونيزي��ة الثاني��ة كان من��و 
ق��وة أثين��ا واخلوف ال��ذي أحدثه 
ذلك في اس��برطة. ولكن املؤرخ 
دونال��د كاجان م��ن جامعة ييل 
أثبت أن قوة أثين��ا لم تكن تنمو 
ف��ي حقيقة األم��ر. فقبل اندالع 
احلرب ف��ي عام 431 قب��ل امليالد، 
ب��دأ مي��زان القوى يس��تقر. وقد 
دفعت األخطاء السياسية التي 
ارتكبتها أثينا أهل اسبرطة إلى 
االعتقاد بأن احلرب رمبا تس��تحق 

اجملازفة.
كان من��و أثينا س��بباً ف��ي اندالع 
احل��رب البيلوبونيزي��ة األولى في 
وقت سابق من ذلك القرن، ولكن 
الهدن��ة التي دام��ت ثالثن عاما 
أخم��دت النار. ويزع��م كاجان أن 
بدء احلرب الكارثي��ة الثانية كان 
يتطل��ب ش��رارة تس��قط عل��ى 
إحدى حفر النار املتأججة النادرة 
الت��ي ل��م تنطفئ بنح��و كامل 
ثم تأججت بنحو مس��تمر وقوي 
بِفع��ل االختي��ارات السياس��ية 
الرديئة. بعبارة أخ��رى، لم تندلع 
احلرب بسبب قوى غير شخصية، 
بل بِفعل قرارات رديئة في ظروف 

صعبة.
هذا هو اخلطر الذي ينتظر ترامب 
مع الصن الي��وم. وينبغي له أن 
يخشى الصن التي هي أضعف 
مما ينبغ��ي وأقوى مم��ا ينبغي في 
الوقت نفسه. ولكي يتسنى له 
حتقي��ق أهدافه، يتع��ن عليه أن 
يتجن��ب فخ كيندلبرج��ر وأيضا 
فخ ثيوسيديدز. ولكن في املقام 
األول م��ن األهمي��ة، يتعن عليه 
أن يتجنب احلسابات والتصورات 
اخلاطئة واألحكام السريعة التي 

تبتلي التاريخ البشري.

للقي��ادة  العس��كرية  »األنظم��ة 
والتحك��م اإلداري« هذا هو اس��م 
إحدى أهم الوحدات األكثر س��رية 
للرص��د والتنص��ت واخلب��رة ف��ي 
مجال احلاس��وب ومواجهة الهكر 
في إس��رائيل، وكانت بداية عملها 
األخيرة  اإلس��رائيلية  احل��رب  م��ع 
عل��ى قط��اع غ��زة وتعتم��د على 
برامج »س��ايبر« أنتجتها إسرائيل 
ذاتها ويعم��ل عليها جنود تعّلموا 
جي��ش  ل��دى  الفني��ة  التقني��ات 
االحتالل، كما أن هذا اجليش يلتقط 
من خارج��ه، من امل��دارس الثانوية 
الذين يتميزون بقدرات مبشرة في 
ه��ذا اجملال، كما أن مس��ؤولي هذه 
الوح��دة يلتقط��ون من ش��بكات 
اإلنترنت أفض��ل العقول التي يتم 
الترحي��ب به��ا للعم��ل ف��ي هذه 
الوح��دة التي تعّد من أهم وحدات 

جيش االحتالل.
وتعّد إسرائيل، ثاني أكبر دولة بعد 

الواليات املتح��دة في مجال احلرب 
اإللكتروني��ة، وتق��ّر ب��أن الوح��دة 
املس��ماة 8200، هي م��ن أهم أذرع 
هذه احلرب على املس��توى العاملي، 
وتختص هذه الوحدة بنحو أساسي 
بالتنص��ت الصوت��ي واإللكتروني، 
ومنذ ما يس��مى »الربيع العربي«، 
فإن مج��ال ه��ذه الوحدة توس��ع 
بحي��ث ش��مل قطاعات واس��عة 
العربية، لدراس��ة  على الس��احة 
التحوالت السياسية واالجتماعية 
الناجمة عن ه��ذا »الربيع«، وتقول 
»معاري��ف«: إن خريج هذه الوحدة 
أو العامل فيها يوصف بالعبقري، 
له��ؤالء  العبري��ة  الدول��ة  وتوف��ر 
رواتب عالية ج��داً، لكي ال يعملوا 
ف��ي اخل��ارج، لي��س فقط بس��بب 
إمكانياتهم العبقرية، ولكن حتى 
ال تكتس��ب جه��ات أخ��رى، حتى 
ل��و كانت صديق��ة، الق��درة على 

املنافسة في هذا اجملال!!

ه��ذه الوح��دة تعم��ل بالتكام��ل 
مع وحدة »س��ييرت متكال« وهي 
الوحدة اخلاصة األكثر نخبوية في 
اجليش اإلس��رائيلي وتتبع مباشرة 
االس��تخبارات  ش��عبة  لرئي��س 
بنحو  العس��كرية، ومتخصص��ة 
أساسي بتنفيذ عمليات االغتيال 
في عموم القارة العربية، حس��ب 
ما ورد ف��ي مق��ال للباحث صالح 

النعامي على موقع اجلزيرة.
نس��وق ه��ذه املقدم��ة الضرورية، 
للداللة عل��ى م��دى عبقرية هذه 
والعامل��ن  والوح��دات  األجه��زة 
فيها، ومدى حق اإلس��رائيلين في 
الفخر بها واالعتزاز بامتالكها، في 
حن ق��درات أقل إمكاني��ات وأكثر 
تواضعاً، استطاعت اختراق اجليش 
وأقلها  الطرق  اإلسرائيلي بأسهل 
اإلش��ارة  وأكث��ر عبقرية،  كلف��ة، 
هنا بطبيعة احلال إلى ما كش��فه 
اجلي��ش اإلس��رائيلي عما أس��ماه 

بالنشاط االلكتروني اخلطير حلركة 
حم��اس عل��ى ش��بكات التواصل 
اس��تدراج  إلى  االجتماعي، يهدف 
جنود االحتالل عبر حسابات مزيفة 
لفتي��ات س��رقت صوره��ن بهدف 
الوص��ول إل��ى أس��رار عس��كرية، 
العسكرية  االس��تخبارات  ضابط 
الذي أدلى بهذا الكش��ف لوسائل 
اإلعالم اإلس��رائيلية، لم يكش��ف 
ع��ن عدد اجلن��ود والضب��اط الذين 
س��قطوا ف��ي فخ حم��اس، لكنه 
قال إن العش��رات من هؤالء كانوا 
ضحاي��ا ه��ذا االخت��راق، م��ع ذلك 
يقول هذا الضابط: بالتأكيد هناك 
احتمال أذية األمن القومي، إالّ أنه 

صغير جداً!!
يبرر هذا الضابط الكشف العلني 
ع��ن ه��ذا االخت��راق، بالق��ول: إن 
الهدف هو رف��ع الوعي لدى اجلنود 
لكن  املس��ألة،  به��ذه  والضب��اط 
»تامي��ز« ف��ي إس��رائيل تق��ول في 

أحد مقاالته��ا حول املوض��وع، إن 
مسؤولن إس��رائيلين في اجليش 
اإلس��رائيلي أكدوا على أن »الواقع 
االفتراضي« املتغير، يشكل نقطة 
ضعف بالنسبة لقدرة اجليش على 
احلفاظ على أسرار عسكرية«، هنا 
كما نالحظ، تراجع عن احلديث عن 
العباقرة وفخ��ر احلرب اإللكترونية 
عل��ى لس��ان الصحيف��ة التابعة 
صاحبه��ا،  خ��الل  م��ن  مباش��رة 
إلى رئي��س احلكومة اإلس��رائيلية 

نتنياهو!!
»إسرائيل مكش��وفة أكثر من أي 
وقت مضى« هك��ذا أعلن الكاتب 
في »معاريف« يوسي ملمان على 
ما كش��فه جيش االحت��الل حول 
اخت��راق هاك��رز حم��اس لوحدات 
اجلي��ش،  ف��ي  وضب��اط  وجن��ود 
ويتعجب من ق��درة هؤالء الهاكرز 
جن��ود  واصطي��اد  اختي��ار  عل��ى 
وضب��اط معينن، فه��م مبدعون 

ف��ي البح��ث ع��ن ضحاياه��م، إالّ 
أن أه��م ما أش��ار إليه ملم��ان، أن 
إس��رائيل ومؤسساتها  تعرفه  ما 
االستخبارية ووحداتها التقنية ما 
زال محدوداً، وان الكثير ما زال غير 
معروف، وان عل��ى الدولة العبرية 
أن تأخذ باحلس��بان، ان التجس��س 
ل��دى  الس��ايبر  وحماي��ة  املض��اد 
»أمان« و«الش��اباك« لم ينجح في 
منع االختراقات م��ن قبل حماس، 
وينبغ��ي االفت��راض أنه��ا حصلت 
على الكثير م��ن املعلومات األكثر 
ف��ي  »لكنه��م  وأهمي��ة  س��رية 
إس��رائيل ال يعرف��ون ه��ذا« يقول 
ملمان )»معاريف« 14 كانون الثاني 
� نقالً عن مركز أطلس للدراس��ات 

اإلسرائيلية(.
م��ا اس��توقفنا في هذا الس��ياق، 
عم��د  مل��اذا  املنطق��ي:  الس��ؤال 
اجليش اإلس��رائيلي إلى نشر هذه 
الفضيح��ة اخملزي��ة عل��ى نط��اق 

واسع، األمر الذي أدى إلى التطاول 
علي��ه م��ن قب��ل أجه��زة اإلعالم 
اإلس��رائيلية، والتندر على عبقرية 
وإمكانيات الس��ايبر والهاكرز لدى 
احل��رب اإللكترونية اإلس��رائيلية.. 
هل صحيح أن هذا الكش��ف جاء 
لتعليم اجلنود كيفية التعامل مع 
مواقع التواص��ل االجتماعي، كما 
قال الضابط الذي تولى الكش��ف 
عن الفضيحة، ام��ا كان باإلمكان 
القي��ام بتربي��ة وتعلي��م جن��وده، 
م��ن دون ه��ذا الكش��ف الواس��ع 
واملتكرر له��ذه الفضيحة.. الواقع 
أنن��ا ال منتلك إالّ تكرار التس��اؤالت 
املترافق��ة م��ع دهش��ة م��ن هذا 
الس��قوط املعلن لعبقرية أبت أن 
تتواض��ع، مقابل عبقري��ة احلاجة 
إلى اإلخالل مبيزان القوى من خالل 
أبسط الوسائل وأسهلها وأكثرها 

جدوى!

في منتصف سبعينيات القرن املاضي، كانت 
معلم��ة من أهل املوصل تأتي لقريتنا بحزاني 
بالس��يارة خالل العطل��ة الصيفي��ة وتلقي 
محاضرات على بناتنا ونسائنا من األميات في 

إطار برنامج »محو األمية« حينها.
تل��ك املعلمة اجلميلة كانت ترت��دي غالباً تي 
شيرت نصف ردن، وتنورة إلى ما حتت ركبتيها، 
وكان ش��عرها اس��ود فاحماً وقصي��راً.. وكان 
لس��انها عذباً حيث كانت تطل��ب منا، نحن 
الذي��ن كنا منرق من املدرس��ة أحيان��ا  »ممكن 
حّباب اتروح تش��تري لي بطل بيبس��ي بارد؟« 
وبطبيع��ة احلال س��عيد احلظ فين��ا من كان 
يق��ع اختي��ار املعلمة املوصلية عليه لش��راء 
البيبس��ي املنع��ش لها في تل��ك العصريات 

الصيفية القائظة.
تذكرُت هذه القصة ليلة أمس عندما جافاني 
الن��وم.. وبدأت أقارن تل��ك املعلمة األنيقة مع 
النساء املوظفات في عموم العراق في ظروفنا 
احلالية، وكان الفارق شاس��عاً جداً.. وأيضاً إن 
تل��ك املعلمة املوصلي��ة كانت تتكب��د عناء 
الذهاب واإلي��اب من املوصل لقريتنا الصغيرة 
ألكث��ر من ش��هرين على ما أظن، في س��بيل 
إنقاذ بنات جنسها من األمية، وطبعا من دون 
أن يكون هنالك أي حضور لالختالف الديني أو 
القومي أو املذهبي، حيث الغالبية من قريتنا 

هم من االيزيدين.
اعتقد انه من الصع��ب اآلن على أية معلمة 
موصلية أن تذه��ب للتعليم بإطراف املوصل 
مبناطق س��كنى األقليات وغير األقليات، ليس 
ألس��باب أمنية، بل إن اغلبنا لم يعد يقبل أن 
ت��داوم ابنته أو زوجته مبنطقة بعيدة نس��بياً 
عن منطقة س��كناهم ويحب��ذ أن تكون بن 
أبن��اء مذهبها نفس��ه..! وهذا األم��ر ينطبق 

على األغلبية منا جميعاً.
وارى إننا نعود القهقرى على ش��تى األصعدة، 
والس��بب معروف لنا جميع��ا، لكننا نتهرب 
منه كي ال يتم وصمنا بأننا نغرد خارج السرب 

الذي دخل بنفق ال يعلم أحد أين نهايته.
ال أنس��ى إن أوج��ه التحي��ة لتل��ك املعلم��ة 
املوصلي��ة التي ال اعرف اس��مها، ورمبا عمرها 
حالي��اً بحدود 65 إلى 70 س��نة.. وأس��أل اهلل 
أن يوفقه��ا وميدها بالصح��ة والعافية ألنها 
قدم��ت خدمة جليل��ة ألمهاتنا وش��قيقاتنا 

قبل نحو 40 عاماً مضت بسرعة فائقة.
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احلياة ف��ي البيئات الفقيرة م��ن عاملنا ، 
وهنا يكاد  املرء يش��عر أثن��اء قراءة هذه 
املذك��رات برغبة عبد ال��كالم في تأكيد 
القيمة العليا للجوانب اإليثارية الرائعة 
التي حازها ش��خوص كثيرون في حياته 
إبت��داء من أبي��ه وأمه وأخت��ه وإبن عمه 
وحتى بائ��ع الكتب في م��دراس وإنتهاًء 
بالعلماء الكب��ار الذين عمل معهم في 

وقت الحق من حياته املهنية ..... 

رئيس زاهد بنزاهة مطلقة         
يوص��ف )عبد ال��كالم( بالعال��م الزاهد 
والنزي��ه نزاه��ة مطلق��ة ، ويحظى بني 
الهن��ود عل��ى مكانة ترقى إل��ى مرتبة ) 
املهامت��ا - الروح الس��امية( التي يوصف 
به��ا )غان��دي( حص��راً ، وق��د ح��از )عبد 
ال��كالم( بس��بب نزاهته وزه��ده مكانة 

وطنية وعاملية عظيمة . 
تصف املترجمة  في تقدميها سمات )عبد 
الكالم( وعظمة زهده ونزاهته :  ) يُعرَف 
عن عبد ال��كالم نزاهت��ه املطلقة ومنط 
حياته املتواضع حتى بعد أن صار رئيساً 
للهند ؛ لم ميتلك الرجل جهاز تلفاز أبداً 

كما واظ��ب على النه��وض مبكراً عند 
السادس��ة والنصف أو السابعة صباحاً 
وكان يأوي إلى فراش��ه عند الثانية بعد 
منتص��ف الليل، ولم تكن كل مقتنياته 
في احلي��اة لتتجاوز عدداً من الكتب وآلة 
الفين��ا Veena  الت��ي كان يعزف عليها 
أحيان��اً بع��ض املقطوعات املوس��يقية 
الهندية الكالسيكية ، كما كانت لديه 
أيض��اً بعض قط��ع املالبس إل��ى جانب 
مش��غ�ل أس��طوانات مدمج��ة وجهاز 
حاسب محمول ) البتوب ( وقد آلت هذه 
املقتنيات البس��يطة -عق��ب وفاته في  

متوز 2015 -إلى أخيه األكبر .. 
يوّضح عبد الكالم من��ذ بداية املذكرات 
أهمي��ة القي��م اإلنس��انية العلي��ا في 
قي��م  أي��ة  عل��ى  وأس��بقيتها  احلي��اة 
س��واها ؛ فيكت��ب في هذا الش��أن قائالً 
: م��ن الطبيعي أن يبته��ج املرء بإجنازاته 
العلمية والتقنية الباهرة ، وقد يحصل 
على أعلى املراتب األكادميية واجلوائز التي 
قد ترقى ملرتبة جائ��زة نوبل ، وقد تنهال 
عليه األموال كنتيجة ألعماله البحثية 
أو التطويرية ف��ي حقل ما ، ولكن تبقى 

س��مات اإليثاري��ة وكرم ال��روح والعطاء 
واإلنتباه ملعاناة اآلخرين ونبذ روح اجلشع 
ه��ي القيم العلي��ا التي متّثل مش��كاة 
مضيئ��ة وإلهام��اً مس��تدمياً للكائنات 

البشرية جميعها في هذه احلياة .

  أهمية أن نواصل احللم
تب��دأ مذك��رات ) عبد ال��كالم ( مبقدمة 
جميلة يحكي فيها عن املسّوغات التي 
دفعته لكتابة مذكراته هذه ، وتدهشنا 
تلك الس��طور األُول م��ن املقدمة حيث 
يكت��ب ) عب��د ال��كالم (  :  حتكي رحلتي 
هذه ع��ن جتارب مميزة ومحّددة في حياتي 
إبتداًء م��ن طفولتي وحت��ى اليوم حيث 
جتاوزُت الثمانني ، وفي كل سنوات حياتي 
تلك وخالل كّل التجارب التي مررُْت فيها 
كان الدرس األكث��ر أهمية الذي تعّلمتُه 
ه��و أن املرء ينبغ��ي أن يواصل احللم في 
كل األط��وار اخملتلفة م��ن حياته ومن ثّم 
يعمل بجدية ومثابرة في س��بيل حتقيق 
تل��ك األحالم ، ونح��ن إذا م��ا فعلنا هذا 
فإن النجاح س��يكون قريباً من التحقق 
المحال��ة . أق��ول دوماً للكثيري��ن الذين 

أقابله��م » األحالم ليس��ت مان��راه في 
منامنا ، ب��ل هي بالضب��ط ماينبغي أن 

يجعلنا الننام أبداً !! » . 

بائع صحف في الثامنة من عمره
ي��روي ) عبد ال��كالم ( على امت��داد إثني 
عش��ر فصالً جوان��ب تفصيلية صغيرة 
تكش��ف للقارئ مدى املثاب��رة والنزاهة 
الت��ي ُجِبل عليها كّل  م��ن أبيه ، وأّمه ، 
وشقيقته ، وأبناء عّمه ، وحكماء قريته 
، ومعّلم��ه األول ، والعلم��اء الذين عمل 
معه��م في ش��بابه ؛ فيكتب عن حياته 
ومعرفت��ه به��ؤالء ليؤك��د عل��ى  فكرة 
أساس��ية وهي : أن النزاهة واملثابرة هما 
الس��متان األعلى مقاماً في هذه احلياة 
. نق��رأ في ه��ذه املذكرات عن املش��ّقات 
التي كابدها كل م��ن والد ) عبد الكالم 
( وأم��ه من اج��ل إعالة العائل��ة ، وعمل 
) عب��د الكالم ( ف��ي توزيع الصحف وهو 
طف��ل صغير ل��م يتج��اوز الثامنة بعد 
إلى جان��ب أعباء الدراس��ة ، كم��ا نقرأ 
عن الفش��ل الذي عاناه ) عب��د الكالم ( 
في بواكير حياته املهنية ثم تغلبه على 

ذلك الفش��ل مبزيج من املثاب��رة والرؤية 
احلكيم��ة املس��تبصرة وهو ال��ذي كان 
يردد:  ينبغي ان نتعلم  من فش��لنا اكثر 
مم��ا نتعلم  من جناحاتنا ، و يبقى االجمل 
ب��ني كل التفاصيل هذه ال��روح اإليثارية 
التي نش��هدها بني جميع أف��راد عائلة ) 
عبد ال��كالم ( - تلك الروح التي يطريها) 
عب��د الكالم ( كثي��راً واليفت��أ يذّكر بها 
ويراها السبب اجلوهري في صيرورته تلك 
الشخصية املميزة ذات الوهج اإلنساني 

املشّع والقدوة األخالقية العظيمة . 
يختم عب��د الكالم رؤيت��ه للحياة - في 
هذه الكلم��ات التي ج��اءت في املقطع 
اخلتام��ي لكتاب��ه وه��ي ن��ٌص مده��ٌش 
مكتوب ب��روح رفيعة تليق بش��خصية 
نزيهة مثل ش��خصيته :  العمل الدؤوب 
الدراس��ة  عل��ى  اإلنكب��اب   ، والتق��وى 
والتعّلم ، الشفقة واملغفرة - هذه كانت 
دوم��اً أحج��ار الزاوي��ة في حيات��ي ، وقد 
أمكنني من خالل هذا العمل مش��اركة 
الناس بجذور إمياني بهذه القيم النبيلة 
، وأحس��ب ف��ي حقيق��ة األم��ر أن أي��ة 
حياة عاش��ها املرء على نح��و بالغ الثراء 
واإلمتالء  وحتّدث بش��أن ثرائها وامتالئها 
مع اآلخري��ن فإنها س��تغدو منجماً من 
األفكار واملش��اعر التي بوسعها إضافة 
املزي��د من البري��ق على تل��ك األعجوبة 
الت��ي ندعوه��ا ) احلي��اة ( . وف��ي س��ياق 
ه��ذه العملي��ة ، إذا ماأتيح��ت ألفكاري 
القدرة على منح القّراء أجنحة متّكنهم 
من التحلي��ق بعيداً وحتقي��ق أحالمهم 
فأحس��بني حينذاك قد أمتمت النهوض 
بأعب��اء دوري الصغير في مخطط احلياة 
وال��ذي حّملني إياه الق��در ووضع أعباءه 

على كاهلي . 
متّثل مذكرات ) عبد الكالم ( كتاباً فريداً 
في نوعه برغم صغره النسبي ؛ إذ ميكننا 
بع��د قراءة ه��ذا املذّك��رات أن نتيّقن من 
قدرة الشخصيات القيادية ذات النزاهة 
واإلنضباط والعمل اجلاد  أن حُتِدث انتقالة 
جوهرية فارقة على مستوى االفراد كما 
اجلماع��ات وصوالً إل��ى األم��ة بأكملها 
،وأرى أن املترجمة أحس��نت في اختيارها  
ترجمة  هذه املذك��رات الرائعة املكتوبة 
بحميمية ورهاف��ة قلب وروح هي بعض 
س��مات األرواح العظيمة في مساعيها 
النبيل��ة ، ولعل ) عبد الكالم ( أحد  تلك 
األرواح العظيم��ة الت��ي تركت لن��ا إرثاً 
إنس��انياً ميكن أن يك��ون مثابة أخالقية 

فريدة في عاملنا املعاصر. .
من تلك األرواح العظيمة التي تركت لنا 
إرثاً إنسانياً ميكن أن يكون مثابة أخالقية 

فريدة في عاملنا املعاصر . 

متابعة الصباح الجديد
صدر مؤخراً ع��ن دار املدى  كتاب ) رحلتي 
: حتوي��ل األحالم إلى أفع��ال ( ، وهو كتاب 
مذكرات الرئيس والعالم الهندي الراحل 
زين العابدين عبد الكالم بترجمة وتقدمي 
الكاتب��ة والروائية واملترجم��ة العراقية ) 

لطفية الدليمي ( .. 

من هو هذا الرئيس ؟؟       
 Avul ابو بك��ر زين العابدين عب��د الكالم
 :   Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam
عالم  ومهندس صواريخ هندي لعب دوراً  
رائدا  في تطوير برنامجْي الهند الصاروخي 
و الن��ووي كما كان رئيس��اً للهند للفترة 
2002 – 2007 ، وهو كاتب وشاعر لم ينتِم 
يوما حلزب سياس��ي وهو الرئيس املسلم  
الثال��ث  للهند متع��ددة  األديان واألعراق 
-  رئيس من أقلية  مس��لمة  في بلد ميثل 
الهن��دوس غالبيت��ه  العظم��ى ويليهم 
الس��يخ  إضاف��ة إلى الف وخمس��مائة 
من األعراق والطوائ��ف واألديان والعقائد  
األخ��رى، أجمعت كل القوى السياس��ية 
حتى املعارضة منه��ا على انتخابه  فقد 
رّشح التحالف الوطني الدميقراطي عبد 
الكالم عام 2002 ملنصب الرئاس��ة و حاز 
ترش��يحه على قبول  جمي��ع األحزاب مبا 
فيها األحزاب املعارضة للتحالف الوطني 
- و بص��رف النظر ع��ن كونه مس��لماً -  
بس��بب مس��اهماته العلمية والتقنية  

في تطوير اجملتمع الهندي..

تقول املترجمة في تقدميها للكتاب:
) نش��ر عب��د الكالم مذكرات��ه  ) رحلتي : 
حتوي��ل األح��الم إلى أفع��ال ( ف��ي كتاب 
صغير عام 2013 ،  وهو كتاب إستذكارات 
جميل��ة  لتفاصيل  صغي��رة لم يأِت عبد 
ال��كالم عل��ى ذكرها في س��يرته الذاتية 
التي نش��رها س��ابقا وهناك القليل من 
اإلستذكارات واحلوادث في  تلك املذكرات 
أش��ار لها الرج��ل في س��يرته ولكن في 
س��ياق تقريري يذّك��ر بالوقائ��ع ، أما في 
هذه املذكرات فإنن��ا نتلمس منذ البداية 
العاطفة اجلياش��ة التي متأل روح الكاتب 
وعقل��ه وه��و يأت��ي عل��ى ذك��ر تفاصيل 
س��اهمت ف��ي تش��كيل وعي��ه املبك��ر 
وشخصيته اإليثارية وطموحاته امللحمية 
العابرة للذات والساعية لتكريس الهند 

كقوة عظمى على الساحة العاملية .
    متت��از ه��ذه املذك��رات بغلب��ة الطابع 
احلميم��ي فيه��ا وتركيزها عل��ى اجلوانب 
اإلنس��انية النبيل��ة الت��ي تع��ّد ض��رورة 
الزمة تفرضه��ا متطلبات العيش وإدامة 

متابعة الصباح الجديد
أعلنت اجلائزة العاملية للرواية العربية )البوكر 
العربية(- قائمتها الطويلة للروايات املرشحة 

للفوز في عام 2017.
وضم��ت القائم��ة الت��ي أعلن��ت ي��وم االثنني 
16 رواي��ة صدرت خ��الل ال�س��نة املاضية، ومت 
اختيارها من بني 186 رواية ينتمي كتابها إلى 
19 بلدا عربيا من قبل جلنة حتكيم مكونة من 
خمسة أعضاء برئاسة الروائية الفلسطينية 

سحر خليفة.
وم��ن ب��ني الروائي��ني ال���16 الذي��ن وصل��ت 
أعمالهم إل��ى القائمة الطويلة أربعة روائيني 
عراقيني وهم: س��نان أنط��ون بروايته) فهرس( 
دار  ع��ن  الص��ادرة 

اجلمل. وسعد محمد رحيم برواية مقتل بائع 
الكت��ب الص��ادرة عن دار س��طور. وعلي غدير 
برواي��ة سفاس��تيكا الصادرة عن دار س��طور 
وزهي��ر الهيتي برواية أي��ام التراب الصادرة عن 

دار التنوير
كما ضمت القائمة السوداني أمير تاج السر، 

والسعودي محمد حسن علوان. 
وإلى جانب هؤالء هناك خمس��ة آخرون سبق 
أن أدرجوا على القائمة الطويلة، هم: الكويتي 
إسماعيل فهد إسماعيل، واملغربي عبد الكرمي 
جويط��ي، واللبناني��ان ريني��ه احلاي��ك وإلياس 
خ��وري، واملصري محمد عبد النب��ي. واملغربي 

ياسني عدنان. واإلماراتي سلطان العميمي 
وقالت رئيس��ة جلنة التحكيم سحر خليفة: 
إن القائم��ة الطويلة »تض��م تنوعا كبيرا في 
املوضوعات والعوالم الروائية، فمنها التاريخي 
ومنها السياسي واالجتماعي والفنتازي، وقد 
الحظن��ا أن الروايات مبجملها تعبر عما 
ي��دور ف��ي العال��م العرب��ي من 
تفاعالت وصراعات وانتكاس��ات 

وأيضا آمال وأحالم«.
وتض��م جلنة حتكي��م اجلائزة لعام 
2017 األكادميية والروائية واملذيعة 
الليبية فاطمة احلاج��ي، واملترجم 
علمان��ي،  صال��ح  الفلس��طيني 
اليوناني��ة  واملترجم��ة  واألكادميي��ة 
صوفيا فاسالو، والروائية واألكادميية 

املصرية سحر املوجي.
وه��ذه الدورة ه��ي العاش��رة للجائزة 
الت��ي أصبح��ت اجلائ��زة األدبي��ة األبرز 
في مج��ال الرواية في العال��م العربي، 
وفازت باجلائزة في الدورة الس��ابقة رواية 
الهولوكوس��ت  كونش��رتو  »مصائ��ر.. 

والنكبة« لربعي املدهون.
وم��ن املق��رر إع��الن القائم��ة القصي��رة 
للجائزة ي��وم 16 فبراير/ش��باط املقبل من 
قصر الثقافة ف��ي اجلزائر العاصمة، وإعالن 
الفائ��ز باجلائزة في 27 أبريل/نيس��ان املقبل 
في احتفال مزمع في أبو ظبي عشية افتتاح 

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. 
ويحص��ل كل م��ن املرش��حني الس��تة ف��ي 
القائمة القصيرة على عش��رة آالف دوالر، في 
حني يحصل الفائز باجلائزة على خمسني ألف 

دوالر إضافية.

بمشاركة أربع روايات عراقية:

البـوكر تعلـن القائمـة الطويلـة 
لجائزة الرواية العربية عام 2017

أو الل��ون حيث يش��كل ل��ه باعاً طوي��الً منذ 
الق��دم، ففي األس��اطير يأخذ الل��ون األحمر 
ذو الداللة املعرفة للجمي��ع جانباً من جوانب 
الش��ر وهو املس��ؤول ع��ن كاف��ة الطروحات 
التي تنتج من حكايات واس��اطير ش��يطانية 
كما أنه لدى اإلغريق يس��تخدم لطرد األرواح 
الش��ريرة املهيمن��ة عل��ى احلدث، فال��زّي هو 
املث��ار احلقيق��ي لبي��ان طاب��ع الش��خصية 
ومكّوناته��ا ومن خالله ميكننا الكش��ف عن 
بواط��ن ه��ذا األداء وما يجول ف��ي خاطره من 
تداعيات مختلفة تس��هم ف��ي إنتاج خطاب 
مع��ني، كما أن املاكياج هو املدّش��ن احلقيقي 
أو باألحرى املتم��م للزي حيث من خالله ينمو 
التعنيف يأخذ طابعاً جدلياً ولكل شخيصة 
قالبه��ا االنتقائي فش��خصية الس��احرة في 
زيه��ا ومكيجتها تكون عل��ى الضد أو اخلالف 
م��ن ش��خصية الراه��ب وش��خصية الفقير 
تتمايز عن ش��خصية امللك، فل��كل من هذه 
الشخصيات مالمح ودالالت تأويله وخاصيات 
تنفرد ع��ن مجاوراتها وهو األمر الكفيل بحل 
الطاب��ع التعيني وانعكاس��اته على الفضاء 

اجلمعي الذي يكون من باب امليديالوجيا.
العن��ف الرمزي / الصوري الذي نتالقه كل يوم 
عب��ر الشاش��ة الزرقاء )فيس ب��وك( بات قرين 
روحي ملعاناتنا إذ إننا لم نعد نابه ملسألة املوت 
النه بات متالحماً ذهنياً وبصرياً مع ذاقتنا وعبر 
هذه املمارس��ات األولى كان هذا املكان يتسم 
باملعرف��ة الكبيرة أّما اليوم نرى التش��احنات 
الطائفية املأجج��ه للفع��ل االنتقامي مالذاً 
رئيساً في سبك مفهوما التواصلي. فتداولية 
الفعل الصوري )التشويفي( بينت حالة الرعب 
والقس��وة التي تس��تخدم ضد اإلنسانية، لو 
أخذنا مس��ألة االنفج��ارات وكيفية عرضها 
على هذه الشاش��ة أليقن��ا أن اخلوف لم يعد 
متولداً فينا ألن هذه املش��اهد اعتدناها وعلى 
م��ر التح��والت البيوغرافية الت��ي طرأت على 

املنطقة العربية والعراق وسوريا خصيصاً. 
ويأتي أيض��ا العنف البصري املتعلق بالفيديو 
وهذا الش��يء يرس��م تباش��يره العامة وفق 
نظام مع��ني يتآتى بني طرف��ي الصراع ولكي 
يس��تخدم ف��ي ترهي��ب اآلخر وع��رض كافة 
الس��لبيات التي يتمتع بها، فم��ا يتم عرضه 

عبر اللوح��ة اإلش��هارية بالفيدي��و بنت لها 
مجاالً مّكن اآلخر من تذويب اخلطاب العنفي 
وجعله ذو مشاهدات يومية ولم يعد اخلوف هو 
املسيطر على اإلنسان ألن مثل هذه املشاهد 
تكررت مش��اهدتها وب��ات م��ن الطبيعي أن 
نش��اهد ه��ذه الفيديوهات ب��ال أي مراوغة أو 
تكتيك مسبق ويثير الطابع اإلنصهاري فكراً 
مبطناً بتعاويذ امل��وت ومراحله القائمة على 

متازوجات أخالقية. 
م��ا يحصل الي��وم في س��احات القت��ال هو 
الدلي��ل الناجع عل��ى هذا ال��كالم ألن اآلخر 
القاتل املتمث��ل بداعش يرغب من خالل بثه 
مقاطع الفيديو جعل اآلخر يخشى الوصول 
إلي��ه والطرف اآلخر يعمل نفس األمر حتى 
يقول له أن نهايتك محتمة وفي حقيقية 
الفعل نوعية االرهاب متارس على اإلنسان 
الذي ل��م يدخل احل��رب وعل��ى األطفال 
الذي��ن التقطوا هذه املبثوث��ات العامة 
كما أن الفع��ل القائم واملنعكس على 
شخصيات األطفال والكبار هو الراشح 

من هذا التعنيف امليديوي القائم.

أحمد ضياء 
ينبني املوقف اإلنس��اني عب��ر البيئة التي ولد 
فيها وعاش��ها الف��رد وإلى حلظ��ات الطفولة 
ذات اآلثر األهم في نش��أته غير أن املش��اهدات 
التي توات��رت اآلن عبر العديد من أجهزة امليديا 
أخذت تف��رض هيمنتها العنفية ف��ي الكثير 
من املواضع، فعلى س��بيل املث��ال ميثل التلفاز 
العنصر األهم لألطفال حيث أن مسألة وجود 
أف��الم )كارت��ون( لش��خصيات تثي��ر الرعب أو 
العنف في نفوس األطفال باتت اآلن أكثر جدية 
إذ بدأ هؤالء متّثل هذه املش��اهدات ومحاكاتها 
ضم��ن حزمة من احل��ركات املؤذية حيث أخذت 
تطفح على االسطح وتأخذ لها مديات أخرى. 
متثل اللغ��ة الصوري��ة عاملاً رئيس��اً في فضاء 
التب��اري الس��لعي وكم��ا يصفه��ا دري��دا »إن 
مج��يء اللغة، ه��و مجيء اللعب��ة« مبعنى أن 
اللغة الصورية التي تبث لنا عبر شاشة امليديا 
يج��ب أن يتبعها جانب س��لعي تطبيقي، بعد 
أن فض��ح لنا الفضاء امليديوي ه��ذا األمر يأتي 
الدور على املس��تهلك كي ينص��اع لهذه املادة 
عبر التباري بني األطف��ال غير أن هذا األمر بات 
رهيناً بكافة املعروضات على امليديا وال يقتصر 
ه��ذا الفعل عل��ى اجلانب الطفول��ي فقط بل 
أنه ينعك��س أيضاً علينا أيض��اً عبر معطيات 
متغيرة لكنها في احملصلة لها نفس الوظائف 

التي حتدث لألطفال. 
فمش��اهد )املسدس��ات( ف��ي احل��راك اللعبي 
مت تدش��ينها ف��ي الواق��ع املعي��ش وأخ��ذ كل 
فرد يتحاش��ى مس��ألة ش��راء هذه االسلحة 
ألطفاله من خالل ما جرى للعديد من األطفال 
وعبر هذه االيقونات اإلش��هارية التي يوظفها 
اخلطاب اإلش��هاري )للكارتون( برزت الس��لعة 
متماث��ل له��ذه املدي��ات، ولرمب��ا ألن اآلخ��ر بدأ 
التفكير البراغماتي الذي يهدف إلى إنتاج فعل 
مؤثر قبل بث الس��لعة وهي حلظة رئيسة في 
مدي��ات ما بعد احلداث��ة التي تتخذ من خطاب 
التلف��از واقعاً مبش��راً لظه��ور املوديل اجلديد 
بامللبس / املأكل / املش��رب. وبرز أيضاً عبر هذه 
الالئحة اإلشهارية ظاهرة االستالب الفكري أو 
املفاهيمي وهي أشبه بظاهرة التوحد التي من 
خاللها ينطوي الطفل على ذاته وحيث تصبح 
األش��ياء مس��طحة أو هامش��ية باس��تثناء 

الفعل اآلني الذي يقوم به.
يش��كل العن��ف مضم��اراً مغاي��راً ف��ي الزي 

ثقافة10

التعنيف بالميديا

يوصف )عبد الكالم( 
بالعالم الزاهد والنزيه 
نزاهة مطلقة ، ويحظى 
بين الهنود على مكانة 
ترقى إلى مرتبة )المهاتما 
- الروح السامية( التي 
يوصف بها )غاندي( حصرًا 
، وقد حاز )عبد الكالم( 
بسبب نزاهته وزهده 
مكانة وطنية وعالمية 
عظيمة

رحلتي.. مذكرات الرئيس
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حوار ـ سامي حسن:
 

اكد العميد الدكتور س��عد معن مدير 
العالق��ات واالعالم ف��ي وزارة الداخلية 
ان التهي��ؤ ، وعليه فان��ه يجب ان يكون 
هن��اك اعداد نفس��ي ومعنوي ملواجهة 

االعداء .
وق��ال العميد معن في لق��اء مع موفد 
» الصباح اجلدي��د« ان االعالم والتوجيه 
املعن��وي  يع��د عامال ومخطط��ا واعيا 
وهادفا الى اعداد وبناء منتسبي القوات 
االمنية اعدادا ذهنيا ونفسيا وعقائديا 
مب��ا يت��الءم ومتطلبات املرحل��ة ، لذلك 
فهو النش��اط الذي يتعامل مع عقول 
ووجدان املقاتلني بصورة ش��فافة كونه 
يجري في اوس��اط مؤسس��ة مدججة 
باالسلحة واملعدات التكتيكية احلربية 
ويضطل��ع بالتوجي��ه الس��ليم املتقن 
لنش��اط ابنائه��ا نح��و حتقي��ق لبن��اء 
العس��كري النوع��ي احلدي��ث واملتطور 
ورف��ع مس��توى جاهزيته��م  القتالية 
وصوال ال��ى حتقي��ق الق��درة الدفاعية 

لديهم عن البالد .
واضاف العميد الدكتور معن لو تتبعنا 
احلق��ب الزمني��ة واملراح��ل التاريخي��ة 
التاريخ العس��كري لثبت  اخملتلفةم��ن 
جلي��ا ان احلال��ة النفس��ية واملعنوي��ة 
للقوات متث��ل العام��ل الفاعل وعنصر 
احلسم في ميادين القتال ، وقد برهنت 
العديد من االحداث والوقائع العسكرية 
ف��ي احل��روب احلديث��ة واملعاص��رة على 
صحة املقولة ) ان القوات العس��كرية 
ال تقاس بعددها اومب��ا متتلك من العدة 
والعتاد احلربي بل تقاس مبستوى احلالة 

املعنوية لدى منتسبيها (.
واوضح مدي��ر العالقات واالعالم انه في 
ضوء ذلك ف��ان اجلميع ادرك بعد احداث 
العاشر من حزيران عام 2014 وسقوط 
املوص��ل بي��د العصاب��ات االرهابية ان 
ال��روح املعنوي��ة للمقاتل ام��ر ضروري 
ج��دا وخاصة ان العدو اس��تعمل طرق 
احلرب النفس��ية والشائعة ما اثر سلبا 
على الروح املعنوي��ة والقتالية للقوات 
االمني��ة وانهيارها ، حي��ث ملس الكثير 
م��ن املعني��ني بالش��أن االمن��ي اهمية 
ومكانة ودور االع��الم والتوجيه املعنوي 
في بناء بنية ورصان��ة القوات االمنية ، 
مؤكدي��ن ان هذه املس��ألةمن ابرزواهم 
القوي��ة  القتالي��ة  اجلاهزي��ة  اولوي��ات 
للقوات االمنية ومتكني القدرة الدفاعية 
للبالد والتي تعد صمام امان الس��يادة 
والوح��دة وحماية املنج��زات والضمانة 
االكيدة لتأمني مس��ار البناء والتنمية 

الصحيحة.
ولفت العميد معن ال��ى انه صار لزاما 
وامرا حتمي��ا ان تكون مديرية العالقات 
واالعالم مسؤولة عن رفع اجلانب املعنوي 
ل��دى افراد القوات االمنية والعمل على 
اتباع طرق واس��اليب احلرب النفس��ية 
حيث تكون كجهاز ثقافي تربوي ارشادي 
تنظم وتدير العمل التوعوي في اوساط 
القوات االمنية عبر املكونات االساسية 
للتشكيل في عموم الوحدات املقاتلة 
بشتى صنوفهاوتشكيالتها ، ولضمان 
حتقي��ق هذه املس��ألة بنج��اح وبصورة 
السياس��ي  والبن��اء  االع��داد  تضم��ن 
والذهني والنفس��ي واملعنوي السليم 
واملتقن وتؤمن حماي��ة القوات االمنية 
من االختراق��ات املعادية كافة ايا كانت 
وحتافظ عليه��ا من املؤثرات الس��لبية 
والضارة املتمثلة في الوالءات الضيقية 

واالجتاهات ومخاطرها .
واش��ار مدير العالقات واالع��الم الى ان 
توجيه��ات وزارة الداخلي��ة للمواطنني 
تضمن��ت التص��دي للش��ائعات وطرق 
مواجهته��ا ، وان��ه ب��ات م��ن الضروري 
ان يك��ون  املواطن جزءا م��ن املنظومة 
االمني��ة من خ��الل البالغ ع��ن احلاالت 
املش��بوهة عن طريق االتصال باجلهات 
االمنية عبر نوافذها الرس��مية  ، الفتا 
ال��ى ان هذه املديرية تضطل��ع بدور بارز 
اكتسبته من حجم املسؤولية األمنية 
واخلدمية امللق��اة على عاتق الوزارة جتاه 

الوطن واملواطن.
وه��ذا ما حتم عل��ى املديري��ة إن تكون 
الناف��ذة التي تطل منها ال��وزارة واملرآة 
العاكس��ة لصورته��ا، الت��ي ال تقتصر 
على ترجمة نش��اطاتها وجهودها إلى 
معلوم��ات واألخب��ار تنق��ل وتب��ث عبر 
ش��تى وس��ائلها اإلعالمية فحس��ب، 
بل أنه��ا ملزمة بالنه��وض مبهام أخرى 
توجيهي��ة وإرش��ادية وتثقيفية تصب 
في اطار تعزيز االمن الوقائي للمجتمع. 
وقبل ذلك ال بد ان تس��هم املديرية في 

بناء جسور الثقة بني املؤسسة األمنية 
املتمثل ب��وزارة الداخلية واجملتمع أفرادا 
كان��وا او مؤسس��ات، لتغيي��ر الصورة 
القامت��ة الت��ي ترس��خت ف��ي الذاكرة 
العراقي��ة حول س��لبية أداء الوزارة في 
احلقب��ة الس��ابقة بس��بب سياس��ات 
النظ��ام املب��اد التي حولته��ا من جهاز 
حلف��ظ األمن تنص��ب جه��وده حلماية 
وخدمة املواطن إلى جهاز قمعي يخدم 

النظام القائم ويثبت جذوره.
وقطع��ا أن هذه االهداف التي تس��عى 
املديرية الى حتقيقها ال ميكن أن تتحقق 
أال م��ن خ��الل اعتماده��ا عل��ى وض��ع 
سياس��ة إعالمية قائمة على االعتدال 
وااللت��زام بتوفير مس��احة م��ن احلرية 
وحت��ري املصداقي��ة بعيدا ع��ن التزويق 
واملبالغ��ة في الط��رح، وجتن��ب اإلعالم 
املوجه الذي يعبر عن فلسفة األنظمة 

السياسة .

األهداف اإلستراتيجية
جت��ول موف��د » الصب��اح اجلدي��د« ف��ي 
اروق��ة مديرية العالق��ات واالعالم التي 
درس��ت جملة من املبادئ وعملت على  
تأصيلها في نفوس املنتسبني كأهداف 
اس��تراتيجية تهدف ال��ى حتقيقها من 
خالل خطابها االعالمي ، منها ترسيخ 
للدس��تور  وفق��ا  املواطن��ة  مضام��ني 
ونشر مبادئ حقوق االنسان واحترامها 
وااللتزام بالدور الوطني وثقافة وممارسة 
والدفاع عن مكتسبات حكومة الوحدة 
» الش��راكة«  الوطني��ة وإذاب��ة األط��ر 
احلزبية واملذهبي��ة والقومية، في هوية 
وطنية جتس��د وحدة الع��راق والتأكيد 
عل��ى مبدأ ال��والء للوط��ن انطالقا من 
ان » الش��رطة العراقي��ة ف��وق املي��ول 
واالجتاهات« واشاعة مفاهيم التعددية 
والفصل  القانون  والشفافية وس��يادة 
بني السلطات ومعاجلة مظاهر الفساد 
املالي واإلداري وف��رض مفاهيم النزاهة 
واعتماد املهنية واحلرفية في مؤسسات 

الدولة .

واجبات املديرية
 تضطل��ع مديري��ة العالق��ات واالعالم 
وفق��ا  الواجب��ات  م��ن  بالعدي��د 
التزمت  الت��ي  واملبادئ  لالس��تراتيجية 
به��ا م��ن وض��ع السياس��ات واخلطط 
اإلعالمية التي تترج��م واجبات ومهام 
الوزارة ونشر الوعي األمني الوقائي في 
مج��ال مكافحة اجلرمية ب��ني املواطنني 
وشرائح اجملتمع وتقدمي الدعم اإلعالمي 
مل��دراء وضباط الش��رطة مب��ا ميكنهم 
م��ن أداء مهامه��م وواجباته��م وإبراز 
النش��اطات األمنية واخلدمي��ة األخرى 
التي تنفذها أجهزة ال��وزارة إعالميا مبا 

يعزز ثقة املواطنني بأجهزة الوزارة ويبرز 
جهودها وتضحياته��ا في مجال األمن 
والنظام وضمان س��يادة القانون وذلك 
من خ��الل الوس��ائل اإلعالمي��ة املرئية 
واملق��روءة واملس��موعة ومتت��ني أواص��ر 
العالق��ات الطيبة بني ال��وزارة واجملتمع 
م��ن مواطنني وش��رائح اجملتم��ع كافة 
مبا ف��ي ذلك منظم��ات اجملتم��ع املدني 

ومؤسسات الدولة ذات العالقة.
كما تضطلع املديرية مبتابعة ورصد ما 
ينش��ر في الصحافة ووس��ائل اإلعالم 
األخرى من ش��كاوى ومالحظات تتعلق 
بإدارة أجهزة وزارة الداخلية والرد عليها 
بالتنسيق مع األجهزة اخملتصة بالوزارة 
والقي��ام مبراس��يم اس��تقبال الوف��ود 
العربية واألجنبية املدعوة من قبل وزارة 
الداخلي��ة وإعداد متطلب��ات الضيافة 
والتنظيم واإلسكان وما يتعلق بها من 
نقل وخدمات أخ��رى وتنظيم اللقاءات 
واملؤمت��رات والزي��ارات وإع��داد التقاري��ر 
التي توضح مهام الوزارة وتس��عى الى 
تعزيز وكس��ب تعاون اجملتم��ع معها مبا 

يخدم سياس��ة الوزارة في حفظ األمن 
والنظام.

 جمهور املديرية
 وفي ضوء ما تقدم تسعى مديرية دائرة 
العالقات واإلعالم إلى حتقيق جملة من 
األه��داف اإلس��تراتيجية ف��ي خطابها 
اربع��ة  يس��تهدف  ال��ذي  االعالم��ي 
مس��تويات ميث��ل اجلمهور املس��تهدف 
وه��ي اوال املواط��ن الذي يش��كل حجر 
الزاوي��ة ف��ي بن��اء اخلط��اب االعالم��ي 
ملديرية دائ��رة العالق��ات واإلعالم، فهي 
م��ن جهة حت��اول أن تطلعه على جهود 
ال��وزارة االمنية واخلدمي��ة ، ومن جهة 
اخ��رى تس��تهدفه من اجل ب��ث ثقافة 
الش��راكة االمنية انطالقا م��ن اميانها 
ان صناعة االم��ن عملية تضامنية بني 
وبالتالي  واملواطن��ني  االمني��ة  االجهزة 
م��ا يتطلب احياء روح املس��ؤولية لديه 
ملعاونة االجه��زة ضد التحدي��ات التي 

تواجه البلد.
كم��ا ال يف��وت املديري��ة ان تلع��ب دور 
حلق��ة الوصل بني املواط��ن وبني الوزارة 
لنق��ل  مفاصله��ا  بجمي��ع  متمثل��ة 
املعاناة واملشكالت التي قد يتعرض لها 
، وبذل��ك يأخذ خطابه��ا االعالمي دوره 
باجتاه��ني االول يتجه م��ن الوزارة صوب 
املواطن ، والثاني يأخذ اجتاها معاكس��ا 
اذ ينطل��ق م��ن املواطن صوب ال��وزارة ، 
اما الهدف الثاني فان املديرية تس��عى 
للوص��ول الى حالة من التع��اون املثمر 
م��ع مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي لبناء 
دولة مؤسس��ات مدنية تصون احلريات 
واحلق��وق والواجبات لألف��راد واجلماعات 
من خالل التع��اون املتب��ادل بينها وبني 
ه��ذه املؤسس��ات م��ن جه��ة ، وتقدمي 
جمي��ع التس��هيالت املطلوب��ة لعمل 
هذه املؤسس��ات من جه��ة اخرى. ومن 
هنا فان اخلط��اب االعالمي للمديرية ال 
يقتصر على وسائل االعالم املعروفة، بل 
يأخذ في احيان كثيرة جهودا ونشاطات 
وفعاليات متعددة ومتنوعة تسهم في 

حتقيق اهدافها االعالمية .
اما املستوى الثالث فان املديرية تسعى 
الى ترجم��ة جهود ال��وزارة في خطاب 
اعالم��ي بعي��دا ع��ن اإلع��الم التعبوي 
املوج��ه، ال ينف��ي كونه��ا تعمل ضمن 
منظومة االع��الم احلكومي، ولذا حتاول 
اس��تثمار هذا اجلانب بص��ورة ايجابية 
م��ن خ��الل الوص��ول ال��ى مرحل��ة من 
التع��اون املثمر مع مؤسس��ات الدولة 
احلكومي��ة لتريس جهوده��ا االعالمية 
وتكثيفه��ا ، وف��ي املس��توى الرابع فان 
املديري��ة تعم��ل على رف��ع كل احلواجز 
االداري��ة والروتيني��ة وفتح��ت االب��واب 
لكل منتسبيها للمشاركة واالسهام 

في البن��اء الثقافي واالعالم��ي للوزارة 
وحل مش��كالتهم املهني��ة والعائلية ، 
فضال عن ذلك االس��هام في حتفيزهم 
ورفع ال��روح املعنوية لديه��م على اداء 
واجباتهم مبا متليه عليهم املس��ؤولية 

القانونية واالخالقية .

  قنوات اتصال املديرية
االعالمي��ة  رس��التها  ولضم��ان   
الت��ي تترج��م سياس��ة ال��وزارة عل��ى 
وف��ق املب��ادئ الت��ي رس��متها ، فق��د 
عم��دت املديري��ة الى اس��تثمار جميع 
واستنفار جهودها لضمان  امكانياتها 
وصول جهوده��ا االعالمي��ة جلمهورها 
املس��تهدف  واحداث االثر املرجو فيهم 
) املواطن – مؤسس��ات اجملتمع املدني – 
املؤسس��ات احلكومية – منتس��بيها ( 
من خالل االعتماد على جميع وس��ائل 
االع��الم احلديث��ة واملس��تحدثة وفق��ا 
ألخر التط��ورات التكنلوجية افي اجملال 

االعالمي .

االعالم املرئي 
ان برنامج العيون الساهرة يأتي انطالقا 
من اميان املديري��ة بأهمية االعالم املرئي 
وحج��م تأثيره عل��ى املتلقي وس��رعة 
ايصال الرس��الة االعالمي��ة من خالله 
البرنام��ج  وانت��اج  بإع��داد  قام��ت   ،
التلفزيون��ي )العي��ون الس��اهرة( وه��و 
اخب��ار  لتغطي��ة  برنام��ج تخصص��ي 
ومستجدات نش��اطات وزارة الداخلية 
وتوابعها وادامة قناة االتصال املرئي مع 
اجلمه��ور، ويتم عرض البرنامج في عدة 
قن��وات فضائية بأس��ماء ش��تى منها 
قناة الس��الم وقناة الغدير وقناة صالح 
الدي��ن وقناة املس��ار يع��رض البرنامج 
عدة تقارير مصورة بشكل فني وبجودة 
عالية ما عك��س اصداء النج��اح التي 

حظي بها على مستوى اجلمهور .

 االعالم املكتوب
ألهمي��ة الكلم��ة املطبوع��ة عمل��ت 
املديري��ة عل��ى فت��ح قناة جدي��دة مع 
املواط��ن ومنتس��ب ال��وزارة م��ن خالل 
اصدار صحيفة)احلارس( وهي اسبوعية 
متضمن��ة 16 صفح��ة متنوعة حتتوي 
عل��ى اب��واب ثقافي��ة وفني��ة وعلمية 
وسياس��ية واقتصادي��ة اضاف��ة ال��ى 
هدفها الرئيس املتمثل بنقل نشاطات 
وزارة الداخلي��ة الى اجلمهور بأس��لوب 
صحف��ي حديث وبانفت��اح على اجملتمع 

بشتى شرائحه.

االعالم املسموع 
وف��ي اط��ار ح��رص وزارة الداخلية على 
فتح افاق جديدة م��ع املواطنني لغرض 
االط��الع عل��ى اقتراحاته��م ورؤيته��م 
الت��ي تس��هم ف��ي تطوير عم��ل وزارة 
الداخلية وتش��كيالتها املتعددة بادرت 
مديرية العالق��ات واالعالم بعد التوكل 
على اهلل بأفتت��اح اذاعة وزارة الداخلية 
بتاري��خ 2014/1/9 والتي جائت متزامنة 
مع احتف��االت ش��عبنا وقواتنا االمنية 

بتأسيس الشرطة العراقية . 
والغاي��ة من ايجاد اذاع��ة الداخلية هو 
خلق رؤية جديدة لصناعة اعالم رسمي 
صادق وموثوق، تتس��م اذاعة الداخلية 
ب��أن له��ا نهج��اً ؛ مت��ازج ب��ني تغطية 
االخبار حلظ��ة حدوثها، واملصداقية في 
نقل االخب��ار، وتعمل االذاع��ة بالدرجة 
األس��اس على دع��م االجه��زة االمنية 
الواضح��ة  اس��هاماتها  ال��ى  اضاف��ة 
ف��ي تق��دمي اخلدم��ة للمواطن��ني م��ن 
خ��الل فتح قنوات االتصال املباش��ر مع 
مفاصل الوزارة املتع��ددة اليجاد احللول 
ملش��كالت املواطن��ني ؛ وتنق��ل االذاعة 
االخب��ار الثقافية واالجتماعية والفنية 
اضافة الى الرياضية كما تقدم البرامج 

املنوعة بتن��وع ثقافات اجملتمع العراقي، 
تبث اذاعة .

االعالم االلكتروني 
 متل��ك املديرية موقع��ا الكترونيا ، يعد 
م��ن ابرز املواق��ع االلكترونية احلكومية 
وم��ن اه��م الوس��ائل االتصالي��ة التي 
تس��تعملها املديري��ة وال��ذي اس��هم 
بش��كل فع��ال عل��ى ايص��ال  جه��ود 
ونش��اطات الوزارة  وبياناتها الصحفية 
ال��ى ابعد نقطة في العالم ، فضال عن 
انه وبرغم فعالي��ة املوقع اال ان املديرية 
حت��رص على حتديثه بش��كل مس��تمر 
ملواكب��ة أخ��ر التط��ورات احلاصلة في 

اجملال تقنيات املواقع االلكترونية.

الناطق الرسمي لوزارة الداخلية
 يعد الناطق الرس��مي وهو الش��خص 
اخملول لألدالء مبعلوم��ات خاصة بجهود 
ونش��اطات ال��وزارة االمني��ة واخلدمية  
فض��ال ع��ن تق��دمي بع��ض االيضاحات 
املس��تجدة  االمني��ة  القضاي��ا  ح��ول 
عب��ر املؤمت��رات الصحفي��ة او االتصال 
والتواصل مع وس��ائل االعالم املتعددة 
وذل��ك وفقا للسياس��ة االعالمية التي 

رسمتها املديرية .

اخلطوط الساخنة
 م��ن اج��ل ايصال ص��وت املواط��ن الى 
وزارة الداخلي��ة للتعرف على ش��كواه 
ومتطلباته وكذل��ك املعلومات االمنية 
املقدمة ال��ى رجل االمن ك��ون املواطن 
االمني��ة كان  العملي��ة  ف��ي  ش��ريكا 
للمديري��ة دور رئي��س ف��ي فت��ح ع��دد 
من اخلطوط الس��اخنة واملباش��رة في 
اغل��ب دوائ��ر ومؤسس��ات ال��وزارة ذات 
العالق��ة عل��ى وفق س��ياق عمل يؤكد 
س��رية التعام��ل م��ع ه��ذه االتصاالت 

واالخباريات.

الشرطة اجملتمعية
استحداث تشكيل الشرطة اجملتمعية 
، وه��و تش��كيل عناصره م��ن خريجي 
الكليات حصرا بصفة شرطي عالقات 
واعالم ، يقدمون خدمات اجتماعية الى 
املواطن��ني لتعزي��ز االواصر ب��ني اجملتمع 
واجهزة األمن،من خ��الل توزيعهم على 
مراك��ز الش��رطة في بغ��داد ، وهي من 
االف��كار اجلدي��دة الت��ي س��وف تصب 
بالنتيج��ة ف��ي خدمة البل��د واملواطن 
والنية تتجه العمام هذه التجربة على 

مستوى جميع محافظات العراق.

اإلعالنات الضوئية
 تنظم املديرية بالتعاون مع امانة بغداد 
واجلهات ذات العالق��ة بحمالت  توعية 
امنية تس��تهدف املواطن��ني من خالل 
االعالن��ات الضوئية الهادفة والتي تبني 
دور وزارة الداخلي��ة ف��ي حف��ظ االم��ن 
واالس��تقرار، ومس��ؤولية املواط��ن  في 
االس��هام بالنجاحات االمني��ة ، فضال 
عن العمل على رفع احلواجز النفس��ية 
بني رجل االم��ن واملواطن ، كذلك حترص 
مديري��ة دائ��رة  العالق��ات واالعالم في 
وزارة الداخلي��ة عل��ى اص��دار عدد من 
املطبوعات وامللصقات والتي تصب في 

مجال التوعية والتثقيف االمني.

املؤمترات والندوات
ان املديرية تعتم��د املؤمترات الصحفية 
والن��دوات النقاش��ية كأه��م وس��ائل 
االتص��ال املباش��ر إليص��ال رس��التها 
االعالمي��ة، وهذا ما ترج��م الى العديد 
من  املؤمترات والندوات وحلقات النقاش 
وتوجيهي��ة  تثقيفي��ة  اجتاه��ات  وف��ي 

وتعريفية متعددة.

قسم الفنون التشكيلية
ألهمي��ة عم��ل الفن��ون التش��كيلية 
اسس��ت  العالق��ات  م��ع  وتداخله��ا 
املديري��ة قس��ما جديدا ض��م عددا من 
اخ��ذوا عل��ى  التش��كيليني  الفنان��ني 
عاتقه��م ايص��ال رس��الة ال��وزارة من 
خالل التصاميم واللوحات التشكيلية 
املعب��رة عل��ى ش��كل لوح��ات فني��ة 
تش��ارك في املعارض واملهرجانات وعلى 
جدران البناي��ات ، اضافة الى ان مديرية 
العالق��ات واالعالم ش��رعت ال��ى اعادة 
الروح الى  مس��رح الشرطة ليأخذ دوره 
في عرض املسرحيات الهادفة الى نشر 
الوع��ي االمني والتعاون مع منتس��بي 
الوزارة وحثهم لالسهام في بناء الوطن 
، وقد استأنفت الفرقة اعمالها بعرض 
العدي��د م��ن العروض املس��رحية التي 

عرضت في بغداد واحملافظات .

العميد الدكتور سعد معن في حوار خاص مع »              « :

*اإلعالم يعد عاماًل ومخططًا واعيًا وهادفًا لبناء منتسبي القوات األمنية
*التأكيد على مبدأ الوالء للوطن كون »الشرطة العراقية بعيدة

عن الميول واالتجاهات«

ال بد أن تسهم المديرية في بناء جسور الثقة بين المؤسسة األمنية المتمثل بوزارة 
الداخلية والمجتمع أفرادا كانوا أم مؤسسات، لتغيير الصورة القاتمة التي ترسخت 
في الذاكرة العراقية حول سلبية أداء الوزارة في الحقبة السابقة بسبب سياسات 

النظام المباد التي حولتها من جهاز لحفظ األمن تنصب جهوده لحماية وخدمة 
المواطن إلى جهاز قمعي يخدم النظام القائم ويثبت جذوره

العميد سعد معن

يعد اإلعالم 
والتوجيه المعنوي  

عامال ومخططا 
واعيا وهادفا 

الى إعداد وبناء 
منتسبي القوات 

االمنية إعدادا 
ذهنيا ونفسيا 
وعقائديا بما 

يتالءم ومتطلبات 
المرحلة ، لذلك 

فهو النشاط الذي 
يتعامل مع عقول 
ووجدان المقاتلين 

بصورة شفافة

أدرك الجميع بعد 
أحداث العاشر من 
حزيران عام 2014 
وسقوط الموصل 

بيد العصابات 
اإلرهابية أن الروح 

المعنوية للمقاتل 
أمر ضروري جدا 

وال سيما أن العدو 
استعمل طرائق 
الحرب النفسية 
والشائعة ما أثر 
سلبا على الروح 

المعنوية والقتالية 
للقوات األمنية 

وانهيارها
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بيروت - وكاالت: 
إل��ى وجه��ك  ح��ن تنظري��ن 
في امل��رآة، تالحظ��ن أّن بعض 
اخلط��وط  الرفيعة تظهر على 
أو محيط ش��فتيك  جبين��ك 
أو عيني��ك والس��بب؟ تعبيرك 
عن الف��رح أو احلزن أو الغضب 
أو الدهش��ة, لكن، ال تقلقي ! 
ميكن��ك أن تس��تعملي بعض 
الوصف��ات الطبيعية التي قد 
تس��اعدك عل��ى إخف��اء تلك 
اخلطوط من دون أن تلجأي إلى 
احلق��ن اجلمالي��ة أو العمليات 
أن  ننصح��ك  ل��ذا  اجلراحي��ة. 
تطّبقي وصف��ة بياض البيض 
عجين��ة  وصف��ة  أو  واجل��زر 

الكاكاو. 
بياض البيض واجل��زر : تعرفن 
جيداً أن بي��اض البيض يتمتع 
بالكثي��ر من اخلصائ��ص التي 
النعومة  إعادة  تساعدك على 

بش��رتك  إل��ى  والتماس��ك 
وعل��ى تخليصها من اخلطوط 
وخصوصاً  املزعج��ة،  الرفيعة 
في منطقة محي��ط عينيك. 
لذا، ال تت��رددي وأضيف��ي إليه 
القليل من اجلزر املبشور، فهو 

بالفيتامينات  ويزودها  يهدئها 
الضروري��ة الت��ي تعي��د إليها 

مرونتها ومتاسكها.
قومي بهذه اخلط��وات: ضعي 
جزرت��ن ف��ي اخل��الط إل��ى أن 

تتحوال إلى مخفوق.   

أضيفي إلى مخفوق اجلزر بياض 
املكون��ات  وامزج��ي  بيضت��ن 
جي��داً لتحصل��ي عل��ى مزيج 
القناع على  منسجم. طّبقي 
وجهك واتركيه ملدة 20 دقيقة 
ثّم نظفي بش��رتك جيداً باملاء 
الفات��ر. وال تنس��ي أن تضعي 
عليها القليل من كرمي العناية 
املرط��ب. وبعد ذلك أنظري إلى 
وجه��ك في املرآة مج��دداً ولن 
تصّدقي أن اخلط��وط الرفيعة 

أصبحت ذكرى من املاضي.  
قن��اع عجين��ة ال��كاكاو : من 
تطبق��ي  أن  ج��داً  الس��هل 
وال  الطبيع��ي  القن��اع  ه��ذا 
ش��ّك ف��ي أن نتائجه س��تثير 
يحتوي  فال��كاكاو  دهش��تك. 
عل��ى مكّونات س��حرية مثل 
الالنول��ن ال��ذي يس��اهم في 
احلّد من ظهور التجاعيد وفي 

ترطيب بشرتك. 
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

حقوق األنثى
بداية س��نه غير مبشرة لواقع املرأة العراقية , فما 
بن إحصائي��ة أعلنته��ا وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائي والتي اظه��رت ان أعداد األرامل واملطلقات 
في البالد جت��اوز ميلوني امرأة , وب��ن قطع اإلعانة 
ع��ن ج��زء كبير منهن م��ن قب��ل وزارة العمل وبن 
إع��الن الحد أعضاء مجلس الن��واب قيام موظفي 
بعض دور االيت��ام باالتفاق مع عصابات » الدعارة » 
بتبليغهم مبوعد خ��روج الفتيات اللواتي بلغن 18 
عام��اً من تلك ال��دور لغرض اس��تغاللهن في هذا 
اجمل��ال الى جانب أزدياد ح��االت االجهاض وعمليات 
رمي االطفال حديثي الوالدة في الشوارع , كل هذه 
االم��ور, فضالً عن أمور مخفية مازال النقاب عنها 
غير مزاح , ورمبا االيام املقبلة ستفصح عن الكثير 
منها ف��ي ظل التجاه��ل التام للمش��كالت التي 
يعاني منها اجملتمع والتي القت بظاللها على املرأة 
بنحو اساس��ي لتتحول الى صدارة عناوين البؤس 
والشقاء ولتتحمل الوزر االكبر الخطاء اجتماعية 
واقتصادية وعدم رسم منهج اجتماعي واقتصادي 
يحف��ظ له��ا كرامتها في ح��ال غي��اب املعيل او 
انعدام��ه , اال انه وكما هو معتاد وعلى مدى عقود 
منصرمة يتم التعامل مع كل مشكالتها بتجاهل 
ت��ام حتى وان اظهرت االحصائي��ات ارقاماً مخيفة 
تنذر بعواقب خطيرة , السيما وان هذه االحصائية 
ج��اءت بالتزام��ن مع قي��ام وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة بقط��ع االعانة عن اع��داد كبيرة من 
االرامل واملطلقات بحجة انهن فوق مس��توى خط 
الفقر , وكأن االعانة املمنوحة من قبلها اسهمت 
ف��ي رفع العديد منهن ف��وق خط الفقر معتمدين 
على ان كل من تس��كن في بيت في��ه » ثالجة »او 
» مب��ردة او مدف��أة » فأنه��ا قد ارتفع��ت وجتاوزت 
خطهم املزعوم , في حن ما زال هناك ثغرة كبيرة 
ف��ي قانون دور الدولة اخملصص اليواء االيتام من كال 
اجلنس��ن في حال بلوغه��م الثامنة عش��رة يتم 
اخراجه��م من تلك الدور الى الش��ارع ونحن نعلم 
انه��م الميلكون م��أوى او عمالً .. مؤخ��راً صرح أحد 
أعضاء البرملان بأن هناك موظفن يبلغون عصابات 
اوشبكات »الدعارة »,مبواعيد أطالق االناث والذكور 
فيتم زجهم في اعماله��م االجرامية وال اخالقية 
وبذلك فاننا نسهم في ضياعهم بدالً من جعلهم 
عناصر مفيدة في اجملتمع وطاقات ممكن اكتسابها 
في خدمة الوطن من خالل منحهم املأوى والعمل 

, وهذا هو عكس ما يحصل .
ه��ذه املش��كالت وغيرها س��تظل تالح��ق االنثى  
اينما حلت وارحتلت في ظ��ل انعدام القوانن التي 
حتميه��ا وتضمن لها حقوقها كفرد اساس��ي في 
اجملتمع الذي بدأت قواه االنس��انية باالنهيار اس��وة 
ببقية أركانه التي اسهمت بدور فاعل في سقوط 
وضياع االنثى ف��ي بلد متجذر االع��راق والثقافات 
التي اساس��ها في احت��رام امل��رأة وحقوقها التي 
ضاعت مابن س��نوات احلروب والدمار وغلق منافذ 

العقول والقلوب على كل ما حل بها وسيحل .

القاهرة - وكاالت: 
فتاة مصري��ة أجرت جراح��ة خطيرة 
ومعق��دة ف��ي اجله��از الهضمي كي 
تخس��ر نصف وزنها وتتجنب نظرات 
ومضايقات الناس لها بس��بب وزنها 

الزائد الذي بلغ 136 كيلوغراماً.
ل�«العربي��ة.  روت  س��امي   س��لمى 
ن��ت« التفاصي��ل، وقال��ت إنه��ا ف��ي 
العش��رينيات م��ن العمر م��ن مدينة 
الزقازيق بالشرقية بدلتا مصر، وكانت 
تعاني من س��منة مفرط��ة وتتعرض 
ملضايقات وسخرية وتهكم من جانب 

احمليطن بها وبعض الناس.
 وكان ذل��ك يضايقها كثيراً ويزعجها 
لكن ح��ب خطيبها لها وارتباطِه بها 
برغم س��منتها الزائدة دفعها التخاذ 
قرار خطي��ر أخفته ع��ن اجلميع وعن 

أهلها وخطيبها.
وتضيف أنها علمت من خالل أصدقاء 
لها ع��ن عملي��ات جراحي��ة خطيرة 

ومعق��دة جترى ملثل حالتها وتس��هم 
كثيراً ف��ي التخلص من ال��وزن الزائد 
ط��ول العمر، لذا ق��ررت إجراء اجلراحة 
مهم��ا كلفه��ا األمر حتى ل��و دفعت 

حياتها ثمناً لذلك.
واستطاعت توفير ثمن العملية وهو 
م��ا يع��ادل 7 آالف دوالر، واتفق��ت مع 
الطبيب على كل ش��يء، مشيرة إلى 
أنه��ا أخبرت أس��رتها وخطيبها أنها 
ستسافر للقاهرة ملهمة عمل تستمر 
ملدة أسبوعن وخالل تلك الفترة كانت 

قد أجرت اجلراحة اخلطيرة.
وقال��ت إن اجلراح��ة تس��مى »تغيي��ر 
مس��ار معدة«، وفيها يتم عمل جيب 
ف��ي املعدة مس��احته تبل��غ %20 من 
املس��احة الكلية له��ا، ويتم توصيله 
مباش��رة باألمعاء الغليظ��ة من دون 
أن مي��ر على األمع��اء الدقيق��ة، وهي 
من أخطر عملي��ات اجلهاز الهضمي، 
مؤكدة أن الوضع الطبيعي أن املعدة 

موصلة مباش��رة باألمع��اء الدقيقة 
واألمع��اء الغليظ��ة، لك��ن ف��ي تلك 

العملي��ة يق��وم الطبي��ب بتجاه��ل 
تقلي��ص  ويت��م  الدقيق��ة  األمع��اء 

مس��احة املع��دة الت��ي ين��زل فيه��ا 
الطعام إلى %20، وتوصيلها مباشرة 

باألمعاء الغليظة وبالتالي تقل كمية 
الطعام الواصل للمعدة وتقل معها 

كمية استفادة اجلسم منها.
وإن  العملي��ة  أن  س��لمى  وتضي��ف 
كان��ت صعب��ة ودقيقة وخطي��رة إال 
أن نس��بة جناحها عالية ج��داً، ولكن 
يحت��اج من يجريه��ا ملكمالت غذائية 
كالفيتامينات حتى يستطيع اجلسم 
احلصول على احتياجاته، مشيرة إلى 
أن أسرتها وخطيبها فوجئوا بشكلها 
وقد تغير بعد عودتها وعندما سألوها 

عن السبب أخبرتهم مبا فعلت.
وأضافت أنها كانت تتعرض لسخافات 
كثي��رة ومضايق��ات عدي��دة بس��بب 
وزنها، ولكن اآلن أصبح اجلميع يتغزل 
فيها بعد أن بلغ وزنها 76 كيلوغراًما، 
وأصبحت تتناول كمي��ات قليلة جداً 
من الطعام تش��عر بعدها بالش��بع، 
بداخله��ا  التح��دي  روح  أن  مؤك��دة 
جعلها تق��وم باخلضوع لهذه اجلراحة 

اخلطيرة.
وتق��ول : إن املضايق��ات الت��ي كانت 
تتعرض لها هي نظرات أصحاب محال 
املالبس لها عندما لم تكن تستطيع 
العثور على مالبس تناس��بها بسبب 
وزنه��ا، فض��الً عن أن بع��ض أصحاب 
ه��ذه احمل��الت كان��وا يفاجئونها قبل 
أن تدخ��ل حملاله��م بقوله��م ال يوجد 
مقاس��ك، إضاف��ة إلى ع��دم قبولها 
في ع��دد كبير من الوظائف بس��بب 

سمنتها الزائدة.
أما املوق��ف الذي أحزنها فهو ما قاله 
لها أحد األش��خاص في إش��ارة املرور 
ف��ي ليل��ة رأس الس��نة قب��ل عامن، 
عندما قال لها س��اخراً »يال يا عجلة 
» في إش��ارة لسمنتها، مضيفة أنها 
ردت عل��ى س��خريته بق��وة، لكنه��ا 
كان��ت حزينة مما تتعرض لها، لذا كان 
قرارها الصعب الذي أصبحت فخورة 

بنتائجه اآلن.

خسرت نصف وزنها لتتجنب المضايقات
أصبح الجميع يتغزل فيها بعد أن بلغ وزنها 76 كيلوغراًما 

قصة نساء يروين تعايشهن مع قساوة الوحدة

بغداد - وداد ابراهيم: 
بصراحة ان��ا اآلن احتاج الى رجل 
احت��دث  مع��ه، رفي��ق مع��ي في 
البيت نتكل��م  ونتناقش نتحاور 
ألش��عر بأن هناك انسان يعيش 
مع��ي يس��تمع ال��ي ف��ي فضاء 

البيت املوحش..
هكذا حتدثت لي الس��يدة عروبة 
اس��عد البالغ��ة 50  م��ن العمر 
وتقول: بع��د ان توفي زوجي منذ 
17 عام��اً وبع��د ان تزوجت ابنتي 
وانتقلت للحياة ف��ي دولة أخرى 
نعم كنت اش��عر بالوحدة وحن 
عادت ابنتي الس��تكمال اجراءت 
اللج��وء ال��ى دولة أخ��رى بنحو 
نهائ��ي، وبقيت مع��ي ألكثر من 
ع��ام . ومع وجودها كنت اش��عر 
بالوح��دة اكثر وكأن ش��رخ كبير 
يخترق حياتي، وعرفت ان حاجتي 
ليس ألي انس��ان بل الى ش��ريك 
حليات��ي ال��ى من اك��ون معه من 
الصب��اح انهض واع��د الطعام،  
اودع��ه، انتظ��ره حت��ى ينته��ي 
النهار بداًل م��ن ان ادخل املطبخ 
إلعداد وجبة غداء فأجد ان ال داع 
لبذل اجلهد من اجل صحن واحد 

ال غير.
أكملت اس��عد حديثه��ا وقالت: 
قبل فت��رة تقدم ل��ي رجل وقلت 
م��ن االفضل ان اع��رض املوضوع 
على عائلتي شقيقي وشقيقتي 
والل��وم  بالتوبي��خ  وفوجئ��ت 
والكلمات اجلارحة من ش��قيقي 
عج��وز  ان��ت  ل��ي  يق��ول  وه��و 

وتفكري��ن بال��زواج وم��ن املؤكد 
ان م��ن يفك��ر بالزواج م��ن امرأة 
عجوز يكون لدي��ه اغراض مادية 
فعكفت عن املوضوع وعرفت ان 
ليس من حق��ي التفكير بالزواج 
بل العيش  والتعايش مع قساوة 
الوحدة لكني عرفت ان االنس��ان 
ال يعتاد على التعذيب والقساوة، 
ان  اكتش��فت  وان��ي  باالخ��ص 
االحس��اس بالوحدة يزداد قساوة 
وحي��دة  اجل��س  وص��رت  عل��ي 
ف��ي االرجوح��ة اس��تأنس عل��ى 
مش��اجراتهم  جيران��ي،  ص��وت 
ضحكاته��م حكاياته��م وه��م 
يقضون س��اعات في حديقتهم 
فاضحك وأقهقه معهم، وأحياناً 
اعيش مشكالتهم او حكاياتهم 
في جلس��اتي حت��ى وقت متأخر 
م��ن اللي��ل، وحن اتخ��ذ مكاني 
في احلديقة  وال اس��مع اي صوت 
اعرف ان الوحدة س��وط يجلدني 
بنح��و يومي، فأق��رر الذهاب الى 
بي��ت ش��قيقتي للمبيت عندها 
أعي��ش معه��ا مش��كالتها مع 
اوالدها وسفرهم وزوجاتهم وبعد 
ي��وم اجد ان عل��ي  ان اع��ود الي 
بيتي وكأنهم يتنظ��رون رحيلي، 
وأدخ��ل بيتي بع��د غياب فال اجد 
من يقول ل��ي  تأخرت »انتظرك«، 
ق��ررت املش��اركة ف��ي س��فرات 
جماعي��ة وس��افرت وح��ن اهم 
بح��زم حقيبتي ال اج��د من اقول 
له مع الس��المة وال من يرافقني 
الى املطار واألصعب من كل ذلك، 

هو  حن اعود من الس��فر وادخل 
البيت م��ن دون ان اجد من يقول 
ل��ي احلم��د هلل على س��المتك، 
كلمات بس��يطة وقليلة  لكنها 
مهمة جًدا في حياة االنس��ان... 
ه��ذه انا وهذا ما اش��عر ب��ه وانأ 

اعيش الصراع مع الوحدة.
الس��يدة وئام علي قالت: اشعر 
بالوحدة بعد سفر زوجي وعزمه 
على ع��دم الع��ودة للوطن  على 
الرغ��م م��ن ان وقت��ي مش��غول 
بأوالدي ودراس��تهم ومشاغلهم 
لك��ن اجد ان ه��ذه العوالم تزيد 

من وحدتي وتشعرني بأني احتاج 
الى من يس��اعدني على تخطى 
املصاعب، وحن اجتاز اي مشكلة 
واعود للبيت وانا اشعر باالنتصار 
كوني اجنزت عم��الً مهما التفت 
وانتظ��ر م��ن  يقول ل��ي هذا من 
اجلنا م��ن اجل بيتن��ا، اعتقد ان 
السبب هو االحس��اس بالوحدة 
بعد ان عاش االنس��ان مع شريك 
له اعتق��د  ان االرامل واملطلقات 
ه��ن االكثر معاناة م��ن العازبات 
او قد تتس��اوى املش��اعر في ظل 

تداعيات الوحدة. 

وحيدات مع اطفالهن
الس��يدة ماجدة تق��ول ال اعرف 
كي��ف احتدث ع��ن الوح��دة التي 
تخترق حياتي منذ ان توفي زوجي 
وتركني مع ثالثة اطفال مع زحم 
االعمال التي اقوم بها من تدريس 
اوالدي واخلروج للتسوق وانشغالي 
بتدريس طلبة ف��ي البيت , اال ان 
الوحدة كانت حتاصرني تتس��لل 
فاش��عر  عقل��ي  تالفي��ف  ال��ى 
بان��ي وحيدة وكل م��ا افعله هو 
غطاء اغطي به ش��عوري الكبير 

بالوح��دة، فكرت بال��زواج لكني 
شعرت اني قد اقترف خطأ كبير 
بحق اوالدي وانتظرت حتى كبروا 
وما ان فكرت بالزواج، حتى وجدت 
نفسي في طريق مسدود، كيف 
افك��ر بالزواج بع��د ان تزوج ابني 
وصار لي احفاد وحتى االن اشعر 

بالوحدة.
الباحثة االجتماعية مها محمد 
قال��ت : م��ن املؤك��د ان اجملتم��ع 
بنح��و ع��ام ال يتقب��ل ان تقترن 
امل��رأة برجل  بعد عمر اخلمس��ن 
لك��ن ف��ي احلقيق��ة ان الغايات 
والرغب��ات والطموح��ات تتغي��ر 
فامل��رأة الت��ي ترغب بال��زواج في 
عم��ر اخلمس��ن مثلم��ا يحدث 
مع الس��يدة عروبة اس��عد ذلك 
الن احساس��ها بالوحدة يتغلب 
على رغباتها االخرى فهي التريد 
الرجل والشريك اال ليبدد الوحدة 
الت��ي تعيش��ها ولي��س مثلم��ا 
يفكر االخرون ل��ذا فمن املعقول 
واملنطقي جداً ان يكون االنس��ان 
في عمر مح��دد يبحث عن رفيق 
وش��ريك يعي��ش مع��ه يري��د ان 
يس��مع م��ن يق��ول له اي��ن انت 
تأخ��رت واال ماذا يعن��ي ان جتلس 
تل��ك امل��رأة لتس��تأنس باصوات 
اجلي��ران هذا مؤل��م، واذك��ر هنا 
مقول��ة عال��م االجتم��اع هيوم 
فيقول لو سخرت اجلبال والبحار 
والطبيعة كلها لالنسان لطلب 
شريك يقاس��مه هذه النعمة او 

السعادة. 

وحيدات.. يعشن نهارات كئيبة وليل موحش

نساء يعشن الوحدة في ظل مجتمع ال يقدر

الصباح الجديد - وكاالت: 
كرمي الليل ال يس��اعد فقط على 
الوقاي��ة م��ن ظه��ور التجاعيد 
واخلط��وط الدقيقة على بش��رة 
مينح��ك  أيًض��ا  لكن��ه  الوج��ه، 
إطاللة أصغر س��ًنا وأكثر شبابًا 
م��ع بش��رة نضرة ومش��رقة. وال 
ش��ك أن ك��رمي الليل يلع��ب دور 
حيوي في حي��اة أي امرأة، خاصًة 
ق��د  الثالثيني��ات.  فت��رة  خ��الل 
يكون استعماله  أمر غير شائع 
بالنس��بة للكثي��ر من النس��اء، 
لكن م��ع اتب��اع روت��ن منتظم 
للعناية بالبش��رة، هناك الكثير 
من الفوائد واملنافع اجلمالية وراء 
اس��تعماله . فالنس��اء بدًءا من 

مرحل��ة الثالثينات هن 
األكث��ر حاج��ة 

ل  الستعما
مي  ك��ر

لليل،  ا

فتبدو 

البشرة 
مرهق��ة، 

حبة  ش��ا
م��ع  وجاف��ة 

ف��ي  التق��دم 
العمر. 

النس��اء  حتتاج 

العش��رينيات  نهاية مرحلة  في 
ليل��ي غن��ي  الس��تعمال ك��رمي 
كاألل��و  الطبيعي��ة  باملكون��ات 
فيرا، العسل والزيوت الطبيعية. 
الثالثيني��ات،  مرحل��ة  وخ��الل 
الب��د م��ن اس��تعمال املكون��ات 
احليوي��ة كاألحم��اض األميني��ة، 
السيراميدات، الرتينول ومضادات 

األكسدة. 
ال  األربعيني��ات،  مرحل��ة  خ��الل 
بد م��ن اس��تعمال كرميً��ا الليل 
الت��ي حتت��وي عل��ى الببتي��دات، 
خالص��ة الصوي��ا والفيتامينات. 
أم��ا خالل مرحلة اخلمس��ينيات، 
فم��ن الضروري اختي��ار الكرميات 
ذات اجل��ودة العالية مع املكونات 

الفّعالة والطبيعية. 
أهمية  األكثر  الشيء 
ه��و أن ك��رمي الليل 
املس��تعمل على 
الوج��ه ال بد أن 
يناس��ب ن��وع 
وأال  بشرتك، 
في  يتسبب 

حتس��س 
 , ة لبش��ر ا
ي  ر خت��ا ا
ت  ميا لكر ا
الت����ي 

عد  تسا
على إبقاء 
اجللد ناعم، 

مرن ورطب. 

كيف تختارين كريم الليل 
الصباح الجديد - وكاالت: المناسب لبشرتك؟

وجدت دراس��ة قامت بها جامعة 
 JAMA ميريالند ونشرت في مجلة
أن درج��ات حرارة اجلس��م تختلف 
من ش��خص آلخر، وبنحو عام فإن 
درجة حرارة جسم املرأة أعلى من 
الرجل، وتقول الدراس��ة إن سبب 
ارتف��اع درجة حرارة جس��م املرأة 
يجعله��ا أكثر حساس��ية لبرودة 

اجلو أكثر من الرجل.
الت��ي  احلم��ل  من��ع  وس��ائل   
تس��تعملها امل��رأة : تعد وس��ائل 
الت��ي  الهرموني��ة  احلم��ل  من��ع 
تس��تعملها املرأة، تؤثر على درجة 
حرارة جسمها، األمر الذي يجعل 
بالشعور  اجلسم أكثر حساسية 

بالبرد.
وفًق��ا   : امل��رأة  أط��راف  ب��رودة    

لدراس��ة نشرت في اجمللة الطبية 
البريطانية "النس��يت" فإن أيدي 
النس��اء وأقدامه��ن أكث��ر ب��رودة 
من الرجال ببض��ع درجات، ويقول 
رئيس  تيبتون  مايكل  البروفيسور 
عل��م وظائف األعضاء التطبيقي 
في جامعة بورتسموث إن هرمون 
األس��تروجن األنثوي يتسبب في 
انقط��اع تدفق الدم إل��ى األوعية 
الدموية، خاصة تلك املوجودة في 
األذنن  والقدمن وحت��ى  اليدي��ن 
األم��ر الذي يجعل األط��راف أكثر 
حساس��ية للبرد، وه��ذا يعني أن 
املرأة تشعر بارتفاعات وانخفاضات 
ف��ي درجة احل��رارة بنح��و مكثف, 
كما أوضح أن درجات حرارة جسم 
امل��رأة تتفاوت ب��ن 36.9 درجة إلى 
37.4 درج��ة ،أما الرج��ل فإن درجة 

حرارة جسمه ثابتة 37 درجة.
  معدالت التمثيل الغذائي : وفقاً 

ملقال نشر في مجلة علم وظائف 
األعضاء التطبيقي، فإن معدالت 
الغذائ��ي  التمثي��ل  ومس��تويات 
عن��د املرأة أبطأ م��ن الرجل بنحو 
%35. وعملي��ات التمثيل الغذائي 
هي معدالت ح��رق الغذاء وحتويله 
إلى طاقة في اجلس��م، األمر الذي 
يس��اعد على تس��خن اجلس��م، 
لذل��ك فإن بطء عملي��ة التمثيل 
الس��يدات جتلعهن  الغذائي عند 

يشعرن بالبرودة أسرع.
وتقول الدراسات إن املرأة قد يكون 
لديها درجات حرارة جس��م أعلى 
بسبب معانتهن من زيادة الدهون، 
أما الرجال لديهم كتل العضالت 
أعلى وهو أفضل في توزيع احلرارة 
داخ��ل اجلس��م، وه��ذا يعن��ي أن 
لديهم معدل متثيل غذائي أعلى.

شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل

وصفتان سحريتان تخّلصان بشرة وجهك من خطوط تجاعيد الوجه

دبي - وكاالت: 
لم تكن دق��ة مالحظة الطفلة 
كريسي والتي تبلغ من العمر 9 
س��نوات فقط هي األمر الوحيد 
املفاج��ئ واملله��م، ب��ل إرادته��ا 
وتفاؤلها في احلياة، وذلك عندما 
استشعرت الطفلة وجود كتلة 
صغيرة مؤملة ف��ي صدرها لتبدأ 

رحلة العالج.
مع إخبار الفت��اة والدتها بوجود 
كتلة غريبة في صدرها توجهتا 
إل��ى الطبيب، لتكتش��فا وجود 
يصي��ب  الث��دي  ف��ي  س��رطان 
الفتيات الصغيرات في الس��ّن، 
وه��ي حال��ة م��ن ب��ن امللي��ون 
تقريب��اً. فوج��ئ والدا كريس��ي 
برغبته��ا ف��ي العالج والش��فاء 
الت��اّم وإصرارها على مش��اركة 

األخري��ات جتربتها ليس��تلهمن 
منها القّوة والوعي.

»م��ن امله��ّم ج��ّداً أن يك��ون كّل 
شخص واعياً جلسمه، في أّي عمر 
كان، ف��إْن وج��دِت أّي نتوء أو كتلة 
مشبوهة، ال تنتظري، توّجهي فوراً 
إل��ى الطبيب لفحصه��ا«، كانت 
هذه هي كلمات الطفلة كريسي 
ف��ي إح��دى حم��الت التوعية في 

أميركا.
خضعت كريسي لعملّية جراحّية 
وستضطّر إلى إجراء أخرى عندما 
تصل س��ّن البلوغ مع منّو ثدييها.
هذه التجربة ليست بحديثة على 
عائلة كريس��ي، إذْ سبق لوالدتها 
أن عانت من س��رطان عنق الرحم 
وامتثلت للش��فاء بإرادتها القوّية 

أيضاً.

طفلة تحارب سرطان الثدي 
وتلهم األخريات
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بغداد ـ علية عزم*
أعل��ن مدي��ر املرك��ز الوطني بس��ام 
رؤوف ان احل��وارات ب��ن وزير الش��باب 
والرياضة عبد احلس��ن ورئيس االحتاد 
العراق��ي املرك��زي لكرة الق��دم عبد 
اخلال��ق مس��عود بش��أن جه��ود رفع 
احلظ��ر الدولي عن املالع��ب العراقية 
، ق��د اثمرت تش��كيل جلنة برئاس��ة 
النائب االول لرئيس االحتاد شرار حيدر 
وس��يكون هو - بس��ام رؤوف - مقرراً 
له��ا وعضوية كل م��ن د. إميان صبيح 
واخلبي��ر االس��يوي ومستش��ار رئيس 
االحت��اد االس��يوي د. ش��امل كام��ل ، 
وس��يكون عمل هذه اللجنة التوجه 
ي��وم اخلمي��س املقب��ل ال��ى املدين��ة 

الرياضي��ة ف��ي البصرة ، ه��ذا فضالً 
ع��ن مواصل��ة تفق��د بقي��ة املالعب 
الرياضية ومنها ملعب كربالء الدولي 
، للوق��وف عل��ى احتياج��ات امللع��ب 

وتذلي��ل العقبات الت��ي تواجه جهود 
العاملن هن��اك ، حيث توجد وجهات 
نظ��ر متع��ددة م��ن ناحي��ة التقييم 
الس��ابق التي قام بها د. شامل كامل 
، وتقارير اللجنة احلالية ستراعي مامت 
اجنازه س��ابقاً وما ه��و مخطط لاليام 
املقبل��ة على طريق إقناع جلنة الفيفا 
التي أعلن رئيس االحتاد العراقي لكرة 
القدم عبد اخلالق مسعود مؤخراً انه 
من خ��الل اتصاالته بالفيف��ا واالحتاد 
االس��يوي ان اللجنة ستشكل خالل 
ش��باط املقبل وتزور الع��راق لتقييم 

املالعب العراقية.

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتق��ى فريق امليناء ال��ى املركز الثالث 
برصي��د 32 نقطة ضم��ن ترتيب دوري 
الك��رة متخلفاً ع��ن ال��زوزراء الثاني 
بف��ارق االهداف بعد فوزه امس بهدف 
علي حصني الثمن في شباك ضيفه 
الطلبة في ال��دور ال�)18( من املرحلة 

االولى لدوري الكرة املمتاز
فيم��ا حقق فريق نفط الوس��ط فوزاً 
ثمين��اً عل��ى مضيفه فريق احلس��ن 
بهدف��ن مقابل ال ش��يء ف��ي املباراة 

التي ج��رت بينهما ام��س في ملعب 
)5000( وس��جل هدف��ي الفوز صالح 
س��دير وامير صب��اح ف��ي الدقيقتن 

.)34/26(
وعاد فري��ق الكهرب��اء بنقطة ثمينة 
بع��د تعادله مع ضيف��ه زاخو من دون 
اهداف ف��ي اللق��اء ال��ذي جمعهما 
ام��س في ملعب دالل وبهذه النتيجة 
حاف��ظ فري��ق الكهرباء عل��ى مركز 
ال�)13( برصيد )17( نقطة فيما صعد 
فريق زاخو مركزاً واحداً من االخير الى 

ما قبل االخير برصيد )8( نقاط.
وتع��ادل فريق��ا النج��ف والش��رطة 
بهدف وحيد ل��كل منهما في املباراة 
التي اقيمت بينهما امس على ملعب 
الفريق االول وضع العب النجف علي 
اي��اد فريقه م��ن املقدمة بع��د احرازه 
اله��دف االول ف��ي الدقيق��ة الرابعة 
من عمر الش��وط االول ومتكن احملترف 
املصري احمد مجدي من تعديل كفة 
املباراة بعد تس��جيله ه��دف التعادل 

عند الدقيقة )62( من املباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وسط احتدام املنافسات في بطولة 
بغداد لفئة البراعم باملصارعة احلرة 
والتي أقيمت مبناسبة يوم الشرطة 
العراقية التي اقامها املركز الوطني 
الرياضية باملصارعة  املوهبة  لرعاية 
لألي��ام ٩و١٠/ ١/ ٢٠١٧، بالتعاون مع 
الش��رطة اجملتمعي��ة ،.. كان مدرب 
للمصارع��ة  ن��ادي س��امراء  فري��ق 
) عل��ي عب��د ال��رزاق ( يتطل��ع ال��ى 
للمركز  الرياضي��ة  القاع��ة  جوانب 
والبس��اط املتكام��ل ال��ذي حتوي��ه 
فضالً ع��ن اجهزة اللياق��ة البدنية 
واحلدي��د وحبال املطاولة وغيرها من 
املستلزمات الرياضية التي تتطلبها 

لعبة املصارعة ويفتقر اليها فريقه 
ال��ذي حصل على املرك��ز الثاني في 
البطول��ة املذك��ورة بع��د ان خطف 
ذهبيته��ا الفردي��ة والفرقي��ة فريق 

املركز الوطني للمصارعة .
م��درب الفريق الضيف ق��ال العالم 
املرك��ز الوطني ان فريقه يحتاج الى 
جميع املقومات الرياضي��ة ، ابتداءاً 
م��ن القاع��ة الرياضي��ة والبس��اط 
واجهزة احلدي��د ومايوهات املصارعة 
البدني��ة  االختب��ارات  ال��ى  وص��وال 
عل��ى  يعتم��د  وه��و   ، واملعاجل��ن  
مايوفره املدرب��ون واملتبرعون للفريق 
ف��ي دميومت��ه واس��تمراره ، مضيفاً 
ان مترينات فريق س��امراء للمصارعة 

للفئات العمرية جتري جفي س��احة 
مفتوح��ة وعل��ى بس��اط متهالك 
اليحمي من اإلصابات ، وِفي الشتاء 
وأمطاره يتوقف التمرين اما في حر 
الصي��ف فينتظر الالعبون واملدربون 
وحدتهم  لتأدي��ة  الش��مس  مغيب 
التدريبية ، ورغ��م ذلك فالعبو فريق 
سامراء ينافسون على املراكز االولى 
ويحققون النجاحات في املنافسات 
احمللية ، اال ان ذلك يبقى دون طموحنا 

وقدرتنا على اإلجناز.
عب��د الرزاق ذكر ان��ه على الرغم من 
عائدية فريق سامراء للمصارعة الى 
نادٍ رياضي مع��روف اال ان االمكانات 

املادية لألخير محدودة جداً.

ضمن نهائيات أمم أفريقيا
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رسائل وأشياء أخرى
زيارة )وفود( الفيفا ملالعبنا أس��طوانة مشروخة مللنا 
م��ن س��ماعها. واصبحت مس��رحية كوميدية بلهاء 
س��يناريو تفاصيله��ا مقروء ومعروف قب��ل ان يعرض. 
)وقول احلقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب الرضاء 

الناس(.
زيارة السفير الياباني املفاجئة الى مقر االحتاد العراقي 
املركزي لك��رة القدم حتت عن��وان زيادة)اواصر التعاون 
الرياضي بن اجلانبن الصديقن( حملت رسالتن كما 
س��معنا وقرأنا االولى من االحتاد العراق��ي الى نظيره 
االحتاد الياباني تتعلق بالسعي لرفع احلظر عن املالعب 
العراقي��ة والثانية جاء بها س��يادة الس��فير من احتاد 
بل��ده لم نعرف فحواها الدقي��ق الى االن !! والصداقة 
في هذا الوقت )كاملظلة كلما اشتد احلر كلما ازدادت 

احلاجة لها(.
طريقة احتفال بعض الالعبن بتسجيل االهداف في 
ال��دوري العراقي املمت��از غريب ويثير اكث��ر من عالمة 
اس��تفهام! هدفه الرئيسي اس��تفزاز جمهور الفريق 
املنافس مما يؤدي الى اثارة العنف بن املشجعن.  يتعن 
من احتاد الكرة وضع لوائح ملعاقبة كل من يفعل ذلك 
بعقوب��ات تتراوح بن الغرامة وحت��ى اإليقاف للضرب 
بيد م��ن حديد على اي تصرف من العبن ينطوي على 
التحريض واالس��تفزاز وهذا معمول ب��ه في الدوريات 
العاملية الكبرى. )كل داء دواء يس��تطب به اال احلماقة 

أعيت من يداويها(.
ق��وة )كاريزما( االحتاد الس��عودي وتأثي��ر رجاالته على 
املس��توى االس��يوي والعاملي هزمت ضعف )كاريزما( 
االقناع لدى رجاالت املؤسس��ات الرياضي��ة العراقية، 
فكس��ب معرك��ة اللعب عل��ى ارضه وب��ن جمهوره 
تنفيذا لقرار محكمة التحكيم الرياضي )كاس( التى 
قضت ف��ي وقت س��ابق بأحقية املنتخب الس��عودي 
في اس��تضافة مبارات��ه مع املنتخ��ب العراقي ضمن 
منافس��ات التصفيات االس��يوية احلاس��مة املؤهلة 
لكاس العالم في روس��يا2018 أنتصار للدبلوماسية 
السعودية. ) وليس القوي من يكسب احلرب دائماً وامنا 

الضعيف من يخسر السالم دائماً(.

* مدرب كروي وناقد رياضي

بغداد ـ قسم اإلعالم:

 اطلع وزير الشباب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان على املش��كالت 
التي تعترض مسيرة نادي الرمادي 

الرياضي.
 وق��ال الوزي��ر خ��الل اس��تقباله 
الرياض��ي  الرم��ادي  ن��ادي  رئي��س 
عصام الدخيل ان الوزارة تس��عى 
وبكل جهودها العادة املنافس��ات 
الرياضي��ة ف��ي كاف��ة احملافظات 
احمل��ررة، الن ع��ودة الرياض��ة يعتبر 
لعملي��ات حترير  مرحلة مكمل��ة 
املدن، مضيفا ان الوزارة ستشكل 
جلان لتقييم االض��رار التي تعاني 
الرياضي��ة ف��ي  املنش��آت  منه��ا 

احملافظات احملررة.
 واوض��ح الوزي��ر ان اجله��د االكبر 
لل��وزارة للع��ام احلال��ي س��يكون 
للمنشآت الرياضية في احملافظات 
احمل��ررة الن هناك اضرارا جس��يمة 
فيه��ا والوزارة تس��عى ال��ى اعادة 
الرياضي��ن  ملس��اعدة  اعماره��ا 
على اس��تئناف بطوالتهم وعودة 
نشاطهم وبنحو اكبر من السابق، 
مبينا ان نادي الرمادي يعتبر النادي 
االم حملافظ��ة االنب��ار، لذل��ك فأن 
الوزارة ستبذل ما في وسعها حلل 

مشكالته.
 م��ن جانبه تق��دم رئي��س النادي 
بالش��كر والتقدير إلى الوزير على 
دعم��ه ورعايت��ه للنادي وس��رعة 
اس��تجابته ملطالب النادي مؤكدا 
على ب��ذل كافة اجلهود ملس��اندة 
وزارة الش��باب والرياض��ة من اجل 
ع��ودة املنافس��ات الرياضي��ة الى 

احملافظات احملررة.
الى ذلك، اس��تقبل وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان 
عددا من رياضيي ناحية تازة وقرية 
بشير التابعتان حملافظة كركوك..  
واس��تمع الوزير الى شرح مفصل 
عن الوض��ع الرياضي��ي للمناطق 
احملررة ف��ي كرك��وك، والصعوبات 

الت��ي يواجهه��ا الرياضي��ن بعد 
ال��ى مناطقه��م، ووجه  عودتهم 
الوزي��ر بتأهيل ملع��ب كرة القدم 
فض��ال ع��ن تق��دمي الدع��م املالي 
والتجهي��زات الرياضي��ة لالندي��ة 
لضمان عودة املنافسات الرياضية 
ال��ى املناط��ق احمل��ررة ف��ي كاف��ة 

احملافظات.
 كم��ا اطل��ع الوزير عل��ى الطلب 
املقدم لتأس��يس نادي ت��ازة لكرة 
القدم حي��ث وجه الوزير باملوافقة 
انطبق��ت  اذا  التأس��يس،  عل��ى 
عليهم ش��روط تأسيس نادي كرة 
الق��دم، كم��ا وج��ه ايض��ا بدعم 

الف��رق الش��عبية ف��ي احملافظ��ة 
وادخالهم ف��ي التصفيات االولية 
لبطول��ة الف��رق الش��عبية التي 

تقيمها الوزارة.
 م��ن جانبه تقدم الوفد بالش��كر 
والتقدي��ر إلى الوزير على س��رعة 
والتوجيه  ملطالبهم  االس��تجابة 
بالكام��ل، مؤكدين على  بحله��ا 
دعمهم الكامل جلهود الوزير التي 
الرياضة  يبذلها خلدم��ة وتطوي��ر 

العراقية وبكافة مفاصلها.
كما،  أوعز وزير الش��باب والرياضة 
عبد احلسن عبطان بأنشاء ملعب 
للكرة الش��اطئية ف��ي محافظة 

كربالء املقدسة يخصص لتدريبات 
والف��رق  الوطني��ة  املنتخب��ات 
الرياضي��ة وألقام��ة املعس��كرات 
التدريبي��ة للكرة الش��اطئية في 
احملافظة. أعلن ذلك مدير ش��باب 
املقدس��ة علي  ورياض��ة كرب��الء 
قائال  الشهرستاني  الدين  شمس 
أن وزي��ر الش��باب والرياضة يبدي 
األلع��اب  ب��كل  كبي��رًا  اهتمام��اً 
الكرة  الرياضية والس��يما لعب��ة 
الش��اطئية التي بدأت تستقطب 
والف��رق  الرياضي��ن  إهتم��ام 
الرياضية بعد التطور األخير الذي 
ش��هدته اللعبة في العراق، مبينا 

انن��ا مقبلون على املش��اركة في 
بط��والت عربي��ة وقارية فضال عن 

الدوري العام لألندية الرياضية.
 وأوضح الشهرستاني أنه سيتم 
تش��كيل جلن��ة فني��ة مختص��ة 
لغ��رض  باللعب��ة  املعني��ن  م��ن 
حتدي��د املوق��ع للمباش��رة بأعداد 
للملع��ب،  املطلوب��ة  اخملطط��ات 
مؤكدا أن حالة التقشف التي مير 
به��ا البلد زادت م��ن عزمية وإصرار 
الوزارة في تلبية طموحات ورغبات 
الرياضين وجلميع األلعاب الفردية 

واجلماعية.
يذك��ر أن مدينة كربالء املقدس��ة 

شهدت خالل العام املاضي إفتتاح 
مش��اريع رياضي��ة مهم��ة أبرزها 
ملع��ب كرب��الء الدول��ي 30 الف 
متف��رج وملعب الش��باب س��عة 
الفي متفرج ومسبح حي احلسن 
الترفيهي فيما تستعد الوزارة في 
املرحل��ة املقبلة ألفتت��اح مالعب 

جديدة.
هذا وأكد وزير الش��باب والرياضة، 
عبداحلسن عبطان، أن تأخر وصول 
وف��د االحت��اد الدولي لك��رة القدم 
»فيف��ا« إلى محافظ��ات البصرة 
وكرب��الء وأربي��ل ليس مس��ؤولية 
الوزارة، مش��يرا إلى أن مس��ؤولي 
فيفا لديهم ظروفهم، التي حالت 
دون حضورهم أواخر العام املاضي.

تصريح��ات  ف��ي  عبط��ان  وق��ال 
صحفية ، إن الوزارة  واملؤسس��ات 
الرياضي��ة األخرى واحملافظات على 
أمت االس��تعداد الس��تقبال الوف��د 
الدولي، بل إن الظروف اليوم أفضل 
من ذي قبل، ويتعاملوا مع التطور 
احلاص��ل ف��ي املنش��آت الرياضية 
جميعا بحس��اب الساعات وليس 
األيام.وأضاف »املنش��آت الرياضية 
ترت��دي طابع��ا حضاريا  اجلدي��دة 
كل يوم بإضافات جديدة، حتس��ب 
لصالح ملف العراق في مس��عاه 
العادل برف��ع احلظر املفروض على 

مالعبه«.
وتوقع الوزير أن يت��م حتديد موعد 
زي��ارة الوف��د خالل األي��ام املقبلة، 
وبص��ورة نهائي��ة، الفت��اً إل��ى أن 
األعمال مستمرة على قدم وساق 
في جمي��ع املالعب والطرق املؤدية 

لها واملطارات.
وتابع »نتوقع نتائ��ج إيجابية جدا 
من وح��ي القراءات الت��ي نحللها 
يومياً، ووجود دعم إعالمي محلي 
غي��ر  وتضام��ن  كبي��ر  وخارج��ي 
مسبوق مع قضية العراق، ترجمته 
مواق��ف العديد من ال��دول املؤثرة 
التي عبرت ع��ن رغبتها الصادقة 
ف��ي اللعب م��ع الف��رق العراقية 

على أرضه وبن جماهيره«.

يوعز بإنشاء ملعب للكرة الشاطئية في كربالء

عبطان يوّجه بحل مشكالت نادي الرمادي ورياضة كركوك

ليبروفيل ـ وكاالت:

س��قط منتخب املنتخ��ب املغربي، أمام 
10 العبن م��ن جمهورية الكونغو )1-0( 
في املباراة التي جرت بينهما، مساء أول 
أمس،على ملعب أويي��م باجلولة األولى، 
من منافس��ات اجملموعة الثالثة ببطولة 
أمم أفريقي��ا.. س��جل جوني��ور كبناجن��ا، 
هدف فهود الكونغو من متابعة بيسراه 
مس��تغالً كرة مرت��دة م��ن القائم بعد 
عرضي��ة من زميل��ه هيرف��ي كاجي في 
الدقيق��ة )55(.وش��هدت املب��اراة، ط��رد 
البدي��ل لومالي��زا، حلصوله عل��ى اإلنذار 

الثاني في الدقيقة )81(.
بهذا الف��وز، تصدر منتخ��ب جمهورية 
الكونغ��و، اجملموع��ة الثالث��ة، برصيد 3 
نقاط، بفارق نقطتن عن منتخبي توجو، 
وكوت ديف��وار، اللذين اكتفي��ا بالتعادل 
الس��لبي ف��ي مواجهتهما ام��س االول 

ايضاً.
وحتس��ر هيرف��ي رين��ارد املدي��ر الفن��ي 
للمنتخ��ب املغربي، على اخلس��ارة التي 
مني بها أم��ام الكونغ��و الدميوقراطية، 

بهدف من دون رد، في مس��تهل مشواره 
في كأس إفريقيا لألمم 2017 في اجلابون.

وقال رينارد بعد املباراة في مؤمتر صحفي: 
»لعبنا بطريقة جيدة وأحكمنا قبضتنا 
عل��ى املب��اراة، أوقفن��ا اخلص��م بفضل 
األس��لوب ال��ذي لعبن��ا به«.وتاب��ع أن��ه 
سيشعر بحسرة كبيرة عندما سيعيد 
ش��ريط املباراة، مش��يرا إلى أن املنتخب 
الكونغولي سجل من الفرصة الوحيدة 
الت��ي أتيحت له طيل��ة املباراة«.وأضاف: 
»م��ا كان ينقصن��ا للفوز ه��ي النجاعة 
ف��ي الهجوم، لق��د ضيعن��ا الكثير من 
الف��رص احلقيقية للتس��جيل«.واختتم 
تصريحاته قائال: »علينا في األخير تقبل 
اخلسارة، فعندما ال نسجل فأكيد تدفع 
الثمن«.. ويواج��ه منتخب املغرب نظيره 
التوجولي اجلمعة املقبل في إطار اجلولة 
الثانية من اجملموع��ة الثالثة التي تضم 

أيضا كوت ديفوار.
ك��وت  منتخ��ب  اس��تهل  ح��ن،  ف��ي 
ديف��وار حمل��ة الدف��اع عن لق��ب كأس 
األمم اإلفريقي��ة لك��رة الق��دم بالتع��ادل 
الس��لبي مع توجو في اجلولة األولى من 
مباري��ات اجملموعة الثالثة للبطولة التي 

املباراة  اجلاب��ون.. وج��اءت  تس��تضيفها 
متوسطة املستوى مع أفضلية لصالح 
منتخب كوت ديف��وار في أغلب الفترات 
باس��تثناء آخر ربع س��اعة، ولكن أي من 

الفريقن لم ينجح في هز الشباك.
إس��الم  املهاجم��ان  غ��اب  ذل��ك،  ال��ى 
س��ليماني، والعربي هالل س��وداني، عن 
تدريب��ات املنتخب اجلزائ��ري لكرة القدم.
ويستعد املنتخب اجلزائري، ملالقاة تونس 
اخلميس املقبل، ضمن اجلولة الثانية من 
مباريات اجملموع��ة الثانية ببطولة كأس 

أمم أفريقيا، املقامة باجلابون.
موقع��ه  ف��ي  اجلزائ��ري،  االحت��اد  وذك��ر 
الرس��مي عل��ى اإلنترنت، أن س��ليماني 
وسوداني »خضعا للعالج« دون أن يوضح 
طبيعة إصابتهما.وأوض��ح ذات املصدر، 
أن »اخلض��ر« أج��روا مرانً��ا بامللعب اجملاور 
لفندق مق��ر إقامتهم مبنطق��ة مواندا.
وأش��ار إل��ى أن الالعبن، الذين ش��اركوا 
كأساس��ين ف��ي املب��اراة الت��ي تعادلوا 
فيها أمام منتخ��ب زميبابوي )2-2( أمس 
األول، أج��روا تدريبات خفيف��ة، في حن 
استمر البقية في التدرب ملدة ساعة من 
اجلزائري، حصتن  املنتخب  الزمن.ويجري 

تدريبيتن، يومي أمس، واليوم استعدادًا 
ملواجهة تونس.

في حن، حرص وزير الش��باب والرياضة، 
اله��ادي ولد عل��ي، على توجيه رس��الة 
تش��جيعية إلى وفد املنتخ��ب اجلزائري 
املتواج��د حالي��ا باجلاب��ون للمش��اركة 
ف��ي كأس األمم اإلفريقية، بع��د اكتفائه 
بالتع��ادل 2-2 م��ع زميبابوي ف��ي افتتاح 

اجملموعة الثانية.
وطالب ولد علي، في بيان، العبي منتخب 
اخلضر ببذل مجهودات كبيرة في املباريات 
املقبلة، م��ن أجل التألق وحتقيق الهدف.
وأض��اف »بع��د التع��ادل أم��ام زميبابوي، 
أتق��دم إليكم برس��التي التش��جيعية 
وبدعم��ي لكم في املواجه��ات املقبلة«.
وتابع الوزير »أنصحكم بتفادي الضغط 
والتركي��ز جيدا فيما تبق��ى من املغامرة 
اإلفريقي��ة، وتخط��ي ه��ذه العقب��ات«.
ويحتل املنتخ��ب اجلزائري املرك��ز الثاني 
في اجملموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق 
نقطتن عن الس��نغال، الذي تصدر بعد 
الفوز على تونس.ويلعب منتخب اجلزائر 
أمام ش��قيقه التونس��ي ي��وم اخلميس 

املقبل ضمن اجلولة الثانية.

تقرير

المغرب يخّيب اآلمال ويسقط أمام 10 العبين من الكونغو

جانب من لقاء الوزير برئيس نادي الرمادي

رؤوف

خسارة للمغرب في أمم أفريقيا

مفكرة الصباح الجديد

الجابون ـ بوركينا فاسو

ريال مدريد ـ سيلتا فيجو

التسيو ـ جنوى

الكاميرون ـ غينيا بيساو
7:00 مساًء

11:15 مساًء

11:00 مساًء

10:00 مساًء
كأس ملك إسبانيا

كأس إيطاليا

نهائيات أمم أفريقيا

 بغداد  ـ رحيم الدراجي*
 تفق��د رئي��س اللجن��ة االوملبي��ة 
الوطني��ة العراقي��ة رع��د حمودي 
احلال��ة الصحي��ة للنج��م الدولي 
الس��ابق كاظم وعل الذي تعرض 
ألزم��ة صحي��ة عارضة رق��د على 
أثره��ا عل��ى س��رير الش��فاء في 
مستشفى النعمان في العاصمة 
بغداد . وقال حمودي خالل معاودته 
زميل��ه الس��ابق ورفي��ق درب��ه في 
مش��وار خدم��ة الك��رة العراقية 

دوليا ان اللجنة االوملبية العراقية 
وبرغ��م الظروف املادي��ة العصيبة 
حريص��ة بأس��تمرار عل��ى تق��دمي 
ماميكن تقدميه م��ن واجب الرعاية 
واالهتم��ام ب��كل الرم��وز وال��رواد 
واالبط��ال الذين خدم��وا الرياضة 
العراقي��ة وقدم��وا له��ا عص��ارة 
جهودهم وفي��ض ابداعهم كجزء 
من مسؤوليتها الوطنية وواجبها 
االخالق��ي . ومتن��ى حم��ودي الذي 
رافق��ه في الزي��ارة النائ��ب الثاني 

فالح حس��ن واالمن املالي سرمد 
عبد االله واملدي��ر التنفيذي جزائر 
الس��هالني أن يتم تفعي��ل فقرة 
الرعاية الصحية والتأمن الصحي 
الواردة في قان��ون منح الرياضين 
االبط��ال  وال��رواد بأعتب��اره حق��ا 
مكتسبا وواجبا ملزما للدولة في 
املعاصرين منهم  أبطاله��ا  رعاية 
وال��رواد ف��ي الرياض��ة عب��ر توفير 
مس��تلزمات الرعاية الصحية في 
داخل العراق وخارجه كما جاء في 

القانون املذكور .
وفي جانب متص��ل إطمئن رئيس 
اللجن��ة االوملبي��ة العراقي��ة ف��ي 
مكامل��ة هاتفية أجراها مع النجم 
الدولي الس��ابق علي كاظم الذي 
خض��ع لعملية جراحية في احدى 
مستش��فيات العاصم��ة االردنية 
الصحي��ة  احلال��ة  عل��ى  عم��ان 
لكاظم معربا ع��ن متنياته ورفاقه 
واش��قائه  االوملبية  اللجن��ة  ف��ي 
احلارة  تهانيه��م  ع��ن  الرياضي��ن 

التداخ��ل اجلراحي مقرونة  بنجاح 
بتمنيات السالمة والشفاء مؤكدا 
اس��تعداد اللجنة االوملبية لتقدمي 
كل مايس��هم في تأمن وس��ائل 
العالج واملتابعة الصحية املمكنة 
لنجم كبير ماتزال حروف اس��مه 
مكتوبة مبداد من ذهب في س��جل 
جناح��ات واجنازات الك��رة العراقية 

في مختلف احملافل الدولية.

 * إعالم اللجنة األوملبية

»األولمبية« تتفّقد كاظم وعل وتطمئن على سالمة علي كاظم

رؤوف مقررًا للجنة تقييم »كربالء والبصرة«

فوزان ثمينان للميناء ونفط الوسط في ممتاز الكرة

»مصارعة سامراء« تناشد الوزارة إيالئها الدعم



متابعة - سالم البغدادي:
يقي��م قص��ر الثقاف��ة والفنون 
في البصرة املعرض الش��خصي 
الثالث عشر للفنان التشكيلي، 
رس��ام الكاريكاتير جواد السعد 
حت��ت عن��وان "بالدم��اء الزكية 
حمينا من��ارة احلدباء" وذلك في 
والنصف  العاشرة  الساعة  متام 
من صب��اح الي��وم، االربعاء على 

قاعة قصر الثقافة. 
م��ن  ع��دداً  الفن��ان  س��يعرض 
الكاريكاتير  ورسومات  اللوحات 
التي تتحدث في مضامينها عن 
الع��راق وحربه ض��د الظالميني 
وذلك هو ما يقوم به عادة رسامو 
ينتق��دون  حي��ث  الكاريكاتي��ر، 
احل��االت الس��لبية ف��ي اجملتمع 
بطريقة بس��يطة وذكية في ما 
قد يطلق عليه البعض كوميديا 

سوداء، او املضحك املبكي.
ج��واد الس��عد م��ن مواليد عام 

-1949 وهو أول رسام للكاريكاتير 
ف��ي محافظة البص��رة، وعضو 
ف��ي نقاب��ة الفنان��ني العراقيني 

منذ العام 1973.
الس��عد ذك��ر في اح��د لقاءاته 
ف��ن  تعل��م  أن��ه  الصحفي��ة 
لم  فهو  بالفط��رة،  الكاريكاتير 
يكمل سوى دراسته املتوسطة، 
وبسبب ظروف عائلية وانخراطه 
في العمل لم يستمر بالدراسة، 
إال أنه استطاع أن يحقق أحالمه 
في إقامة معارضه التي اقامها 
في الع��راق ولبنان وعدد من دول 
اخللي��ج  في س��بعينيات القرن 

املاضي.
وأشار الس��عد إلى أنه ُمنع من 
املش��اركة ف��ي مهرج��ان لف��ن 
الكاريكاتي��ر ال��ذي أقي��م ف��ي 
كوب��ا قب��ل الع��ام 2003، إال أنه 
عّوض ذلك مبعارض كان وما يزال 
يقيمه��ا عل��ى حس��ابه اخلاص 

ومن دون أي دعم مؤسساتي.
وعن تأث��ره بفنان��ي الكاريكاتير 
العراقيني والعرب، ذكر الس��عد 

ف��ي لقائ��ه أن��ه تأث��ر بالفن��ان 
العراق��ي عب��د اجلب��ار العطية، 
لكن ذلك ال يعني انه بعيد عما 

يقدمه بقية الفنانني، فهو دائم 
املتابع��ة ألعمال كب��ار الفنانني 
العراقيني والعرب، ومنهم جورج 

البهجوري.
يرك��ز الس��عد ف��ي رس��وماته 
الن��اس وهمومهم  على معاناة 
الت��ي  االجتماعي��ة  والظواه��ر 
ميكن ان تصبح حديث الش��ارع، 
ومنها شكاواهم ضد مؤسسة 
معين��ة لينقله��ا ال��ى لوحاته 
الكاريكاتيري��ة، ك��ي تصل الى 
انظار املسؤولني فيمكن حينها 
ان يسعوا الى حل هذه املشكلة 
او تل��ك، وايضا للمواطن ليعرف 
ان هن��اك من ي��ؤازره في محنته 

وينقل معاناته الى املعنيني.
من املفارق��ات التي مر بها جواد 
السعد والتي يذكرها احيانا في 
لقاءات��ه الصحفي��ة هو تطرقه 
الى اخلدم��ات البلدية في بعض 
رس��وماته، برغم ان��ه يعمل في 

الدائرة نفس��ها، وهذا ما سبب 
ل��ه بعض املواقف احملرجة، لكنه 
يؤك��د دائما على ان��ه اتخذ من 
الفن وس��يلة إليصال رس��الته 
هو وم��ن يش��اركه اله��م، الى 
املس��ؤولني وان اث��ر ذل��ك عل��ى 

حياته العملية بنحو سلبي.
وعن عالقة املؤسسات احلكومية 
برس��امي الكاريكاتي��ر، او بف��ن 
الكاريكاتي��ر بنح��و ع��ام يقول 
الس��عد انه بع��د الع��ام 2003 
وجد ان هناك مساحة من احلرية 
النس��بية الت��ي حص��ل عليها 
ألنها ع��ادة ما تكون عالقة ندية 
م��ن وجه��ة نظره��م، وذلك الن 
الكاريكاتير احدى الوسائل التي 
تكش��ف مظاه��ر االخف��اق في 
تلك املؤسس��ات، وانه يخش��ى 
اليوم من بع��ض املتطرفني لئال 
يسيئوا فهم ما يريد ايصاله في 

رسالته الفنية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ال ح��دود للطاق��ات والضحاي��ا واملواه��ب والث��روات الت��ي 
هرس��تها قاطرة احلروب املتواصلة منذ أكثر من نصف قرن 
على ه��ذه التضاري��س املنكوبة. محارق انتش��رت بنحٍو ال 
مثي��ل له من��ذ أن متكنت زمرة حثاالت البش��ر العام 1963 
من اغتيال املش��روع الوطني )اجلمهوري��ة األولى(، لتنتقل 
م��ن التصفي��ات الداخلية الى احلروب م��ع دول اجلوار بداية 
الثمانينيات من القرن املنصرم لتنتهي باحلصار وواقعة "أم 
املعارك" التي ختمت فصولها مبش��هد اجلرذ الذي انتش��ل 
مذعوراً من جحره األخير. ولم مير وقت طويل على زوال أبشع 
نظام توليتاري عرفته التجارب التأريخية احلديثة للمنطقة 
والعالم، حتى اندلعت حرائق وحروب ال تقل فتكاً وبشاعة 
عما س��بقها من كوارث. حروب أدارته��ا الواجهات اجلديدة 
لفل��ول النظام املب��اد بنحٍو غاية في الده��اء الذي يعكس 
اخلبرة الهائلة لهم في هذا اجملال، س��اعدهم على ذلك نوع 
الق��وى التي تلقف��ت مقاليد ما تبقى من أس��الب الدولة 
ومؤسس��اتها املنخورة، عبر ما نضح عنهم من مش��اريع 

للتشتت والتشرذم على أساس "الهويات القاتلة".
أكثر من نصف قرن وس��كان هذا الوطن املنكوب؛ يترقبون 
مرحل��ة تض��ع حداً ملهال��ك احل��روب وفواتيرها القاس��ية، 
مرحل��ة يتمكنون فيه��ا من إعادة بن��اء وطنهم وهويتهم 
اإلنس��انية، وتس��خير مواهبه��م وتضحياته��م وإيثارهم 
خلدمة قضاياهم وتطلعاتهم املشروعة في العيش كبقية 
األمم التي أكرمته��ا األقدار بهموم واهتمامات عالم القرية 
الكونية. آخر هذه السلسلة من احلروب )ضد داعش( كلفتنا 
عشرات األلوف من خيرة شبابنا وماليني املشردين والنازحني 
وانتهاكات يندى لها جبني من ما زال عنده شيئا من احلياء 
)الس��بي والعبودية والنخاسة..( واس��تزاف هائل للقدرات 
والثروات، قدرها الس��يد العبادي مبا يقارب ال� 35 مليار دوالر 
أميركي، وغير ذلك من تبعات وأضرار ال تقدر بثمن. هذا هو 
الف��رق بني زعامات مزيفة وش��رهة وضيقة األفق، وزعامات 
على ش��اكلة نيلسون مانديال ورفاقه، ينتشلون شعوبهم 
من لعنة احلروب ومناخاته��ا القاتلة. البعث واملتجحفلني 
معه بعقائد ورس��ائل خال��دة، لن يحيدوا عن اش��تراطات 
صبغته��م الوراثي��ة ونزعاتهم اإلجرامية، لذلك س��تكون 
احل��روب رهانه��م الدائم، يش��اركهم في ذلك أش��باههم 
املولعون بعش��ق مؤمياءات املاضي وسردياته القاتلة. لكن 
قيام��ة ه��ذا الوطن القدمي لن حتصل إال عن طريق الس��الم 
ونب��ذ كل ما له عالق��ة بهذا الوب��اء ومخلوقات��ه )احلرب(، 
لتصب اجله��ود والتضحيات اإليجابية لصالح االس��تقرار 

واألمن واالزدهار.
إن التحدي احلقيقي ال��ذي يواجهنا؛ يكمن في قدرتنا على 
سحب البساط من حتت أقدام جتار احلروب من شتى الرطانات 
واخلطاب��ات واألجندات احمللية منها واخلارجية، واالنعتاق من 
قواعد لعبة املوت اجملاني املس��تمرة منذ عقود، الى السبل 
والتشريعات التي جتفف منابع القتل والنزاعات الهمجية، 
وتكبح احملاوالت املس��عورة إلعادة عس��كرة اجملتمع والدولة 
على حس��اب حاضر ومستقبل الوطن وس��كانه. لم يعد 
هناك متس��ع للمزيد من قوافل "الشهداء" والضحايا، وال 
أجيال جديدة من األرامل واأليتام وأصحاب احلاجات اخلاصة 
وم��ا يراف��ق كل ذلك من تداعي��ات روحية ونفس��ية مؤملة 
ومري��رة. ان االنتصار احلقيقي لن يتحقق بحس��م املعركة 
العس��كرية مع داع��ش وعصابات اإلج��رام واإلرهاب فقط، 
ب��ل في وضع األس��اس املكني للس��الم واألم��ن وكبح كل 
محاوالت العس��كرة التي أعيد تدويرها بعد ظهور داعش، 
كي تس��نح الفرصة لإليثار كي يتلم��س طريقه الى ورش 

اإلنتاج واإلبداع، بعيداً عن كوابيس الثكنات املهلكة..    

إيثار بال حروب

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

معرض فني  لرسام الكاريكاتير جواد السعد يجّسد الحرب ضد اإلرهاب

رسام الكاريكاتير جواد السعد

كش��فت الفنان��ة ريه��ام 
عبدالغف��ور الس��بب ف��ي 
مش��اركتها بأربعة أعمال 
رمض��ان  ملوس��م  درامي��ة 
املقب��ل وه��ي "الزئب��ق" و 
"زم��ن  و  اجلدي��د"  "مص��ر 
الق��رود" و"رمض��ان كرمي"، 
مؤك��دة أنها ال تع��د ذلك 
بل ه��و محاولة  انتش��ارًا، 
للتواجد بأفض��ل األعمال، 
حيث تقول إنها ال تستطيع 
أن تعت��ذر ع��ن دور أحبت��ه، 
حت��ى وان كان ذل��ك عل��ى 

حساب وقتها ونفسها.

قائل��ة:  ريه��ام  وتابع��ت 
"أعت��رف أن أدواري صعب��ة 
عل��ى  وأح��رص  للغاي��ة، 
اختياره��ا م��ن دون النظ��ر 
إلى أن ذلك سيتطلب مني 

مجهودًا. 

أّك��دت الفنان��ة ش��يرين 
رض��ا، أن الن��ص يجذبها 
في املق��ام األول، من دون 
أن تض��ع ف��ي اعتباره��ا 
فك��رة املادي��ات أو امل��ال، 
مش��يرة إلى أنه��ا تعمل 
بالفن بدافع احلب من دون 
أن تتعام��ل معه على أنه 

مهنة.
رضا  ش��يرين  وأوضح��ت 
في مقابلة خاّصة معها 
للغاي��ة  متفائل��ة  أنه��ا 
بطولة  ف��ي  باملش��اركة 
مسلسل "حجر جهنم" 

لرمضان املقبل، مبّينة أن 
العم��ل بطولة جماعية، 
بفري��ق  وأنه��ا متفائل��ة 
العمل ال��ذي تعاونت مع 
بعض منهم من قبل في 

أعمال سابقة.

أك��د الفن��ان زكي فطني 
عبدالوه��اب أن��ه يواصل 
تصوير املش��اهد األخيرة 
لفيلم "ممنوع االقتراب أو 
التصوي��ر" الذي يش��ارك 
في بطولته م��ع ميرفت 
أمني ويسرا اللوزي، وطارق 
اإلبي��اري، ومحمد مهرام، 
وبيوم��ي ف��ؤاد، وتألي��ف 
وإخ��راج رومان��ي س��عد، 
مش��يرا إلى أنه يعد هذا 
الفيل��م نوًعا م��ن تغيير 
اجللد بالنس��بة له حيث 
يقدم دورًا كوميديًا للمرة 

األولى.
وقال عبدالوهاب: "وجدت 
الفيلم فرصة ألبتعد عن 
هذه الش��خصيات حيث 

رج��ل  ش��خصية  أق��دم 
ارس��تقراطية،  أصول  ذي 
تعود إلى أصوله امللكية، 
وحصل على حكم بعودة 
كان��ت  قص��ر  ملكي��ة 
لك��ن  أس��رته،  متتلك��ه 
يُفاج��ئ أن املوج��ود ف��ي 
القصر هو اس��م شركة، 
فيقرر هو وأسرته اإلقامة 

في القسم.

ريهام عبد الغفور

زكي فطين عبد الوهاب

شيرين رضا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد- وكاالت:
نشرت صحيفة الديلي تلغراف في عددها الصادر، اليوم 
الثالثاء، مقاالً لباتيرك فوس��تر بعنوان "زها حديد تركت 

وراءها ثروة تقدر بسبعني مليون جنيه إسترليني".
وق��ال كاتب املق��ال، "زها حدي��د العراقية املول��د والتي 
توفيت جراء نوبة قلبية في عمر اخلامس��ة والستني في 
مستشفى مبيامي، تركت شركاتها وأغلبية مؤسساتها، 

لعائلتها".
وأضاف صاحب املق��ال أن "حديد لم تكن متزوجة وليس 
لها أوالد، وخصصت نحو نصف مليون جنيه إس��ترليني 
لش��ريكها في العمل باتريك شوماخر، كما تركت البنة 
أخيه��ا تاال وابن أخيها نيك ويلمي��ز نحو 100 ألف جنيه 
إس��ترليني لكل منهم��ا، وتركت بقية ثروته��ا لتدار من 
قبل اربعة أوصياء من بينهم رنا حديد وشوماخر والفنان 

بريان كالرك واللورد بوللمبو".

زها حديد تترك ثروًة تقّدر
 بـ "70" مليون جنيه استرليني 

كثيرة ه��ي البرام��ج التي 
تغور اس��بار املشاهير لتعرف 
اخلاصة  االخيرة  املشاهد بحياة 
وافكاره التي ال تظهر تفاصيلها 
من خالل دور متثيلي او اغنية او 

حتى قصيدة شعر.
برنامج  برنامج قعدة رجالة الذي 
يقدمه كل من األردني إياد نصار، 
املصري ش��ريف سالمة والسوري 
مكس��يم خليل، كان اكثر برنامج 

متميز حيث اختير لتقدميه ثالثة رجال 
كل واحد منه��م ينتمي الى بلد ومتت 
اس��تضافة الفنانة منى زكي لتكون 

ضيفة احللقة االولى منه.
تصدر البرنامج قائمة البرامج االكثر 
تداوال على موقع تويتر في وقت عرضه 
عل��ى قناة DMC  ملا حمل��ه من فكرة 
وحوار اقطابه��ا كان الثالثة رجال من 
جه��ة ومنى زكي في اجله��ة املقابلة، 
ونقطة احلوار الت��ي اختارها املعد هي 

مؤسسة الزواج، ما لها وعليها.

املثي��ر في اجللس��ة احلواري��ة تلك هي 
قدرة الفنانة منى زكي على ادارة احلوار 
م��ع ثالثة رجال كانوا بالضد من فكرة 
الزواج فمنهم من وجد انها مؤسسة 
فاشلة واالخر وجد ان فكرة الزواج غير 
منطقية، لكنها استطاعت ان تنجح 
في ايصال فكرته��ا التي اتفق عليها 
الرجال فيما بعد ليعلنوا ان ما مضى 
م��ن وق��ت كان مجرد تفكي��ر بصوت 
عال نيابة عن الكثي��ر من الرجال كي 
يس��تمعوا الى الراي االخ��ر الذي متثل 

ف��ي رأي منى زكي، الط��رف االخر من 
املعادلة.

البرنام��ج م��ن إخراج هيث��م عزو وهو 
مخ��رج إعالن��ات عم��ل في فرنس��ا، 
إيطالي��ا، تركي��ا، لبنان واإلم��ارات، ثم 
اجت��ه إل��ى اإلخ��راج ف��درس صناع��ة 
 ،London Film School الس��ينما في
 S Productions وينطل��ق مع ش��ركة
في برنامج��ي قعدة رجال��ة وده كالم 
في أول��ى أعماله في إخ��راج البرامج 

التليفزيونية.

"قعدة رجالة" البرنامج األكثر تداوًل على موقع "تويتر"
القاهرة - ايمن عبد العظيم:

الصباح الجديد - وكاالت:
تختلف طرق "االحتفال" بسن البلوغ 
من حول العالم. ومتيل بعض الثقافات 
إل��ى تغيي��ر املالم��ح الفيزيولوجي��ة 
لألطفال، م��ن دون القيام بأية مظاهر 

احتفالية تذكر. 
في ح��ني حت��رص ثقافات أخ��رى على 
احل��دث بطقوس  به��ذا  "االحتف��ال" 

غريبة وعجيبة.
ففي اليابان، حتتف��ل الفتيات بالبلوغ 
ف��ي س��ن العش��رين ضم��ن احتفال 
يرتدين فيه زي ال� "كيمونو" التقليدي، 

ويظهرن بأفضل زينة.
أم��ا ف��ي قبيل��ة كوس��ا ف��ي جنوب 
أفريقيا، فيرس��ل الذكور ال��ى البرّية 
مع القليل من املستلزمات وال يعودون 

إلى القبيلة قبل انقضاء شهرين.
وفي قبيلة "هام��ار،" يحتفل الصبي 
ببلوغه عن طري��ق الركض على ظهر 
مجموع��ة من األبق��ار. وإذا وقع خالل 
االختب��ار، ال يُس��مح له بال��زواج وقد 

يُنفى من القبيلة.
وف��ي قبيل��ة "ماس��اي" يك��ون لزاما 

على الرجل أن يقتل أس��داً حتى يثبت 
رجولت��ه. وُمنع ه��ذا الطقس حلماية 

األسود من خطر االنقراض.
وقد يكون أخطر طقس لس��ن البلوغ 
في العال��م هو الذي مُي��ارس في دولة 
فانوات��و األفريقية. فيجب على الرجل 
القف��ز م��ن أعلى ب��رج مصن��وع من 
األخش��اب. وال يحميه من خطر املوت 
س��وى حبال مصنوعة م��ن األغصان 

ومربوطة برجليه.

لندن - رويترز:
للمرة األولى منذ احلرب العاملية 
الواجه��ات  أطفئ��ت  الثاني��ة 
أضاءت  التي  الضخمة  اإلعالنية 
ميدان بيكاديلي الشهير في لندن 
ألكث��ر م��ن 100 عام مل��دة مطولة 

فيما بدأ العمل الستبدالها.
والشاش��ات الس��ت على حوائط 
املبان��ي ح��ول املي��دان الواقع في 
وس��ط لن��دن ستفس��ح اجمل��ال 
لشاش��ة واح��دة منحنية 

ضخمة.
ش��ة  لشا ا و
ة  ي��د جلد ا
م��ن  الت��ي 
افتتاح  املقرر 
العم��ل به��ا 
اخلري��ف  ف��ي 
ض  س��تعر
لقطات مصورة 
الوضوح،  عالية 
ت  ا مس��تجد و
واملرور،  الطقس، 

والرياضة، وستذيع بث وسائل التواصل 
االجتماع��ي للمعلن��ني، وف��ي الوقت 

الراهن سيتم تركيب شاشة مؤقتة.
املي��دان  ف��ي  اجلدي��دة  واملس��احة 
سيتقاسمها ستة معلنني من بينهم 
كوكاك��وال الت��ي حظي��ت باس��مها 

مضيئا هناك لنحو 62 عاما.
وأول إع��الن مض��يء ظهر ف��ي ميدان 
بيكاديل��ي كان ملي��اه بيري��ه املعدني��ة 

الفرنسية في عام 1908.
وخ��الل احل��رب العاملي��ة الثاني��ة التي 
امت��دت م��ن ع��ام 1939 وحت��ى 1945 
انطفأت أن��وار امليدان ف��ي إطار إظالم 
ع��ام ملنع قاذفات القناب��ل األملانية من 

حتديد األهداف من اجلو.
وبع��د أن أض��اءت تل��ك األن��وار امليدان 
باس��تمرار من��ذ عام 1949، باس��تثناء 
انقطاعات الكهرباء العرضية والتوقف 
املؤقت في جنازتي رئيس الوزراء األسبق 
ونس��تون تشرش��ل في 1965 واألميرة 
ديانا في 1997 - ستكون تلك هي املرة 
األولى التي تظلم فيها إعالنات امليدان 

ملدة مطولة.

أغرب تقاليد العالم
 لالحتفال بسن البلوغ!

أنوار بيكاديلي بلندن تنطفئ ألطول 
مدة منذ الحرب العالمية الثانية

الصباح الجديد - وكاالت:
محم��ود  الدكت��ور  أك��د 
عفيفي، رئي��س قطاع اآلثار 
املصري��ة إكتش��اف 12 مقبرة 
جديدة مبنطقة جبل السلس��لة 
بأس��وان، يع��ود  تاريخه��ا لعص��ر 

الدولة احلديثة. 

وق��ال محم��ود :"ُعث��ر داخ��ل هذه 
املقاب��ر على بقايا هي��اكل عظمية 
ورفات حيواني، نس��تطيع من خالل 
دراس��تها الكشف عن مدى التقدم 
الطب��ي والرعاي��ة الصحي��ة، خالل 
تلك الفت��رة املبكرة من تاريخ مصر، 
األمر الذي س��وف يقودن��ا إلى فهم 

طبيع��ة املنطق��ة وأهمي��ة املوقع 
بنحو كبير".

كما أش��ار االختصاصي��ون إلى أنه 
من خ��الل الدراس��ات األولية للكم 
الهائل من الرفات والعظام البشرية 
الت��ي عثر عليها داخ��ل هذه املقابر، 
تبني وج��ود عدد من األفراد األصحاء، 

إضافة إلى وجود أدلة تشير إلى سوء 
اإلصابات  وبع��ض  أحيانًا،  التغذي��ة 
املتعلقة بكس��ور العظام بس��بب 
زي��ادة اجملهود العضل��ي، كما ترجح 
بقاي��ا الهي��اكل العظمي��ة وج��ود 
بعض السلوكيات املتعلقة باخملاطر 

املهنية وطبيعة العمل.

اكتشاف جديد يؤكد تقّدم الطب عند الفراعنة
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