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بغداد - وعد الشمري:
طالب رئي��س التحالف الوطني 
عم��ار احلكي��م، أم��س اجلمعة، 
الدول��ة  ادارة  نظ��ام  بتحوي��ل 
العراقية إلى االغلبية السياسية 
وطي صفحة املش��اركة، وفيما 
بصول��ة  الفاس��دين  توّع��د 
حقيقي��ة، وصفه��ا بأن تش��به 
املعرك��ة ضد تنظي��م "داعش" 
التس��وية  أن  أك��د  اإلرهاب��ي، 
السياس��ية هي السبيل االمثل 
للخ��روج م��ن االزم��ات وحف��ظ 

وحدة البالد.
خ��الل  احلكي��م  عم��ار  وق��ال 
العراقي  الشهيد  يوم  احتفالية 
وش��اهدها  الصناع��ة  مبلع��ب 
جمه��ور غفي��ر من انص��اره في 
محافظ��ة   15 عل��ى  جتمع��ات 
أن " الب��الد مرت بوي��الت كثيرة، 
واملرحل��ة تتطل��ب من��ا أن نعبر 
به��ا كل املعوق��ات ومن��د ايدينا 
ملن يؤم��ن بالعيش الكرمي خدمة 

للمصلحة العامة".
وأض��اف احلكي��م ف��ي كلمت��ه 
الت��ي تابعتها "الصباح اجلديد"، 
أن "الع��راق على اعت��اب مرحلة 
جديدة وحاس��مة، وعلى اجلميع 
أن يدرك��ون غاي��ة املواط��ن ومن 

دافعوا عنه وحرروا االرض".
نش��از  "اص��وات  م��ن  وح��ذر 
س��ترتفع حالياً وحتاول النيل من 
االنتص��ارات بالك��ذب واالفت��راء 

والتشويش".

وكش��ف احلكي��م ع��ن "صولة 
جديدة ستنطلق ضد الفاسدين 
ف��ي مؤسس��ات الدول��ة بع��د 
االنته��اء مباش��رة م��ن معركة 
املوص��ل وهزمية تنظي��م داعش 

االرهابي".
واب��دى احلكيم ح��رص التحالف 
الوطني عل��ى "جميع املواطنني 
واع��ادة  انتمائته��م،  مبختل��ف 
املناطق  اعمار  واع��ادة  النازحني، 

احملررة واحملررين على حد سواء".
موع��د  م��ن  "االقت��راب  أن  وزاد 
التحري��ر وط��رد تنظي��م داعش 
يدفعن��ا إلى اجللوس على طاولة 
اخلالف��ات  كل  ووض��ع  واح��دة، 
عليه��ا وانهائه��ا وفق تس��وية 
وطنية تقابل باحترام دول العالم 

والتاريخ".
ورفض زعي��م التحالف الوطني 
اج��راء تس��وية "خ��ارج نط��اق 
ال  خارجي��ة  باي��د  أو  الدس��تور، 
عراقية، أو بوصاية دولية، وكذلك 
كل ما يؤدي إلى العودة بنا صوب 

املربعات االولى".
ورأى أن��ه " بدون تس��وية وطنية 
متبادل��ة  وتن��ازالت  حقيقي��ة 
فل��ن  اجلمي��ع  م��ن  وتس��امح 
نس��تطيع احلف��اظ عل��ى وحدة 

العراق".
وتاب��ع احلكي��م أن "قدرنا جعلنا 
منتلك رؤية، جرى جتاهلها سابقاً 
وتعرضن��ا إل��ى انتق��ادات الذعة 
بسببها لكن جرى العودة إليها 

وتبنيها"، في اش��ارة إلى طاولة 
احل��وارات التي لطامل��ا دعا إليها 

اجمللس االسالمي االعلى.
ومضى إلى ضرورة "احلفاظ على 
مبختل��ف  العراقي��ني  مكون��ات 

االنتماءات الدينية والقومية وال 
يحصل تقاط��ع أو اختالف فيما 

بينها"
وحتدث احلكيم عن "انتهاء مرحلة 
التخندقات الطائفية"، مبيناً ان 

"13 عام��اً كان��ت كافية ليدرك 
اجلمي��ع ب��أن العراقيني ليس��وا 

منقسمون على بعضهم".
وشدد على اهمية تغيير "منهج 
النظام السياسي من املشاركة 

إلى االغلبي��ة واالقلية الوطنية 
يتنافس��ان  الفريق��ان  وه��ذان 
خدمة للمواطن الذي س��يكون 

له حق اختيار أي منهما".
تتمة ص3

حدد شروط التسوية السياسية.. وتوعد بصولة جديدة ضد الفساد

الحكيم يطالب بتغيير إدارة الدولة إلى "األغلبية"

رئيس التحالف الوطني السيد عمار احلكيم

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي الى اخ��راج الع��راق من 
الفص��ل الس��ابع من اج��ل انهاء 
ملف احت��الل الكوي��ت والقرارات 
الش��عب  عل��ى  فرض��ت  الت��ي 
العراقي بسبب سياسات النظام 

الصدامي .
وذك��ر بي��ان ملكتب��ه " ان رئي��س 
مجلس الوزراء استقبل ) في األول 
م��ن امس اخلمي��س ( االمني العام 
ملنظم��ة االمم املتح��دة أنطوني��و 
غوتيري��ش، واكد خ��الل اللقاء ان 
منظم��ة االمم املتحدة تقوم بعمل 

االنس��اني  اجمل��ال  ف��ي  اساس��ي 
واالغاثي للنازحني واعادة االستقرار 

واملصاحلة اجملتمعية ".
واض��اف العبادي بحس��ب البيان" 
ان ش��عب العراق اثبت قدرته على 
هزمية االرهاب وط��رد داعش ونحن 
في املرحلة االخيرة لتحرير املوصل 
وقواتنا تبذل كامل جهودها حلماية 
داع��ش تس��تهدف  وان   ، املدن��ني 
وتتخذه��م  املدني��ني  الس��كان 
دروعا بش��رية وفي الوقت نفس��ه 
تكث��ف ماكنته��ا الدعائي��ة لبث 

الشائعات".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألق��ى خطيب مس��جد الكوفة 
مهند املوس��وي، أم��س اجلمعة، 
التي��ار الص��دري  وصي��ة زعي��م 
مقت��دى الصدر ألتباع��ه، وأهاب 
"النه��ج  عل��ى  بالثب��ات  به��م 
احملمدي الصدري"، وفيما حث من 
ذكرت أسماؤهم سابقا بالنظام 
"مناص��رة  عل��ى  للتي��ار  اإلداري 
احملتاجني"،  ومساعدة  املظلومني 
طالب اتباع��ه مبواصلة اإلخالص 

للعراق.
وقال املوسوي في خطبة اجلمعة 
التي ألقيت في مسجد الكوفة 
وتابعته��ا " الصب��اح اجلدي��د "، 
"لق��د وض��ع اهلل تعال��ى عل��ى 
عاتق��ي احلفاظ عل��ى نهج اآلباء 
واألجداد عموما ونهج الشهيدين 
الصدرين خصوصا بل األخص من 
ذلك الطريق الذي عبده الس��يد 

الوالد لنا ولكم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار أم��ني عام األمم املتحدة أنطونيو 
غوتيري��ش، صباح أم��س اجلمعة، 
مخيم��ات النازح��ني ف��ي اقلي��م 

كردستان.
وق��ال غوتيريش في مؤمتر صحفي 
عقب تفق��ده النازحني أنها "زيارة 
للتضامن مع شعب املوصل الذين 
عان��وا م��ن اضطه��اد داع��ش في 
ظروف مزرية والتي هي االن تعاني 
الالزمة  العسكرية  العمليات  من 

لدحر االرهاب في املوصل".
وأضاف "ه��ؤالء الناس عانوا كثيرا 
وهم يس��تمرون في املعاناة، نحن 
بحاجة الى املزيد من التضامن من 

اجملتمع الدولي".
وتابع غوتيري��ش "هنالك مجهود 
ضخم من جان��ب حكومة اقليم 
كردس��تان, وكذل��ك م��ن جان��ب 
املنظمات غير احلكومية, ووكاالت 
االمم املتحدة ولكن ليس لدينا املوارد 

الالزمة لدعم هؤالء الناس".
وأك��د "نح��ن ال منل��ك التضام��ن 
بالنس��بة  املطل��وب  الدول��ي 
للش��روط الواجب تقدميها لهؤالء 
ظ��روف  ف��ي  تعي��ش  ان  الن��اس 
انس��انية, بالنس��بة له��م احل��د 
االدنى م��ن التعويض عن معاناة و 

كان لديهم.
تتمة ص3

العبادي يدعو األمم المتحدة إلى 
إخراج العراق من الفصل السابع

الصدر يوصي أتباعه
باإلخالص للعراق

أمين عام األمم المتحدة يزور 
مخيمات النازحين ويشكو من 

قلة الموارد

إصابة صحفي ومصور بنيران
»داعش« غرب الموصل

القناصون العراقيون يستهدفون أهم 
معاقل "داعش" في خطة جديدة 33

متابعة الصباح الجديد:
وافق��ت احلكومة اإلس��رائيلية 
على بناء أول مستوطنة جديدة 
في الضفة الغربية احملتلة منذ 

أكثر من عشرين عاماً.
وج��اء ف��ي تصريح ص��در بعد 
اجتماع للمجلس األمني املصغر 
إن  االس��رائيلية  احلكوم��ة  في 
"بناء املس��توطنة سيجري في 
منطق��ة إميك ش��يلو بالقرب 

من نابلس".
وكان رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
يتف��اوض  نتنياه��و  بنيام��ن 
في الوق��ت ذاته م��ع احلكومة 
م��ن  احل��د  بش��أن  األميركي��ة 

النشاط االستيطاني.
فلسطينيون  وأدان مس��ؤولون 
الق��رار اإلس��رائيلي بينم��ا لم 
يص��در بع��د تعليقا م��ن إدارة 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
القرار  التصوي��ت لصالح  على 

اإلسرائيلي.

املس��توطنات  وستس��تخدم 
اجلديدة إليواء األس��ر اليهودية 
التي مت إجالؤها من مستوطنة 
عامونا بع��د أن قضت احملكمة 

العليا في إس��رائيل أنها بنيت 
عل��ى  قانوني��ة  غي��ر  بص��ورة 
أراض فلس��طينية ذات ملكية 

خاصة.

وتعهد نتنياهو لسكان عامونا 
إيج��اد منطق��ة  أن��ه س��يتم 

جديدة إلقامتهم.
املس��توطنات  قضي��ة  وتع��د 

الغربية  الضف��ة  اليهودية في 
والق��دس الش��رقية من��ذ أمد 
ب��ن  للن��زاع  مص��درا  طوي��ل 

إسرائيل والفلسطينين.
أل��ف   600 أكثرم��ن  ويعي��ش 
يهودي في نحو 140 مستوطنة 
بنيت بعد االحتالل االسرائيلي 

للضفة الغربية عام 1967.
بن��اء  الدول��ي  القان��ون  ويع��ّد 

املستوطنات غير قانوني.
وش��عرت احلكومة اإلسرائيلية 
التي كانت  املؤيدة االستيطان، 
على خالف حاد مع إدارة الرئيس 
األمريكي الس��ابق باراك أوباما، 
الرئي��س  تول��ي  بع��د  باجل��رأة 
األمريكي دونالد ترامب منصبه 

في كانون الثاني يناير املاضي.
ومن��ذ ذلك احل��ن صرحت ببناء 
6000 آالف من��زل اس��تيطاني، 
في أكبر زيادة لبناء املستوطنات 

منذ أعوام.
تفصيالت ص6

إسرائيل تقّر بناء مستوطنات في
الضفة الغربية ألول مرة منذ 20 عامًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
األمريكي��ة  الدف��اع  وزارة  قال��ت 
)البنتاغ��ون( إنها ستنش��ر قريبا 
تس��جيل فيديو يظه��ر مقاتلني 
من داعش وهم يس��وقون مدنيني 
إل��ى مبن��ى ف��ي مدين��ة املوصل 
ث��م يطلقون الن��ار منه وذلك في 
أح��دث رد م��ن اجلي��ش األمريكي 
عل��ى االنتق��ادات الت��ي أعقب��ت 
انفج��ارا آخ��ر يعتق��د أن��ه أوقع 
عش��رات القتلى املدنيني في حي 

املوصل اجلديدة اجلمعة املاضية.

وقال مسؤولون محليون وشهود 
عيان إن ما يصل إلى 240 شخصا 
رمب��ا يكونون قد لقوا حتفهم في 
حي املوصل اجلديدة عندما تسبب 
انفجار في انهيار مبنى ودفن أسر 

حتت أنقاضه.
الدولية  العف��و  ودعت منظم��ة 
كما دع��ا الباب��ا فرنس��يس إلى 
للمدنيني  أفض��ل  توفير حماي��ة 
احملاصري��ن داخل مناط��ق القتال 

بالعراق.
وال ينش��ر البنتاغون ع��ادة صورا 

أو تس��جيالت مصورة من مواقع 
العمليات، لكنه اضطر لذلك هذا 
الشهر بعدما نفى ضرب مسجد 
ف��ي س��وريا وأذاع ص��ورة من اجلو 
ليظهر أن املس��جد كان سليما، 

ويجري التحقيق في الواقعة.
وقال متح��دث باس��م التحالف 
الذي تق��وده الواليات املتحدة في 
قتال داعش للصحفيني في األول 
م��ن أم��س اخلميس إنه يس��عى 
إلزالة السرية عن تسجيل مصور 
يظهر داعش وهم يدخلون مدنيني 

في مبنى بغرب املوصل "كطعم 
يغري التحالف على الهجوم".

وقال الكولونيل جوزيف سكروكا 
"م��ا يحدث اآلن ليس اس��تخدام 
املدنيني كدروع بش��رية، ألول مرة 
نكتش��ف هذا من خالل تسجيل 
مص��ور أم��س إذ أرغ��م مقاتلون 
داع��ش مدنيني  مس��لحون م��ن 
على دخ��ول مبنى وقتل��وا واحدا 
أبدى مقاومة ثم استخدموا ذلك 
املبن��ى كموقع قت��ال ضد )وحدة 

مكافحة اإلرهاب(".

بغداد ـ مشرق ريسان:
تش��غل "مجزرة املوص��ل اجلديدة" 
بال احلكومة والبرملان، بشأن معرفة 
األسباب واملتسببني بسقوط املئات 
م��ن الضحايا املدني��ني في منطقة 
املوصل اجلديدة في الس��احل األمين 

للمدينة.
وعق��ب ي��وم واحد من إع��الن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي تش��كيل جلان 

للتحقي��ق في احلادث، ق��رر مجلس 
الن��واب اتخ��اذ خط��وة مماثلة، خالل 
جلس��ته الت��ي عقدت ف��ي )28 آذار 
2017( بحض��ور وزيري الدفاع عرفان 

احليالي والداخلية قاسم األعرجي.
وعلى الرغم من دعوة رئيس البرملان 
س��ليم اجلبوري خالل اجللس��ة إلى 
"االهتم��ام والبحث الدقيق بش��أن 
س��قوط ضحايا مدنيني في املوصل 

والتوصل إلى حلول سريعة"، إال إنه 
أكد إن "احلدي��ث عن مجزرة املوصل 
التقليل  اجلدي��دة ال يعني مطلق��اً 
من جهد وإجنازات القوات املس��لحة 
التحري��ر،  عملي��ات  ف��ي  البطل��ة 
وم��ا بذلته م��ن جه��د احترافي في 

العمليات السابقة".
وبحس��ب محض��ر اجللس��ة، وردت 
نس��خة منه ل� "الصب��اح اجلديد". 

طالب اجلبوري ب� "عدم التعجل في 
سرد تفصيالت احلادث وترك مسألة 
الت��ي  النيابي��ة  للج��ان  التقص��ي 
ستشكل للتوصل الى نتائج نهائية 
بش��أن احلادث واألط��راف املقصرة"، 
منوه��اً ال��ى "أهمية حماي��ة أرواح 
املدنيني ف��ي كل الظروف كون حترير 

االنسان هدفاً أساساً للجميع".
تتمة ص3

البنتاغون يعتزم نشر فيديو ُيظهر
لجـان برلمانيـة وحكوميـة "للتقصـي"مسؤولية داعش عن تفجير "الموصل الجديدة"

عن سقـوط ضحايـا مدنييـن فـي الموصـل

وزيرا الدفاع والداخلية رجحا ضلوع "داعش" اإلرهابي في "المجزرة" متابعة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت س��فيرة أمي��ركا لدى األمم 
الوالي��ات  إن سياس��ة  املتح��دة 
املتحدة في س��وريا لم تعد تركز 
على إزاحة الرئيس بش��ار األسد 
عن السلطة، وهو ما ميثل تخليا 
ع��ن املوقف األول��ي املعلن إلدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
الرئي��س  إدارة  رؤي��ة  وتختل��ف 
األميرك��ي دونالد ترامب عن رؤية 
القوى األوروبي��ة التي تصر على 

رحيل األسد.
وقالت السفيرة نيكي هيلي أمام 
مجموعة صغيرة من الصحفيني 

في األول من أمس اخلميس "أنت 
وتختاره��ا،  مع��اركك  تنتق��ي 
وعندما ننظر إل��ى هذا جند األمر 
يتعلق بتغيير األولويات، وأولويتنا 
لم تع��د اجلل��وس والتركيز على 

إزاحة األسد عن السلطة".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
شددت املرجعية الدينية العليا، على 
أهمية االنفاق في سبيل دعم جهود 

احلرب على االرهاب وإغاثة النازحني.
وق��ال ممث��ل املرجعي��ة ف��ي كرب��الء 
الس��يد أحمد الصاف��ي في خطبة 
اجلمع��ة الت��ي ألقاه��ا م��ن داخ��ل 
"االنف��اق  أن   ، احلس��يني  الصح��ن 
االجتماعي يحافظ على األوطان، وال 
أج��د مصداقاً من مصادي��ق االنفاق 
واحملافظ��ة عل��ى االرض مث��ل ميمر 
به وضع الع��راق حالياً وهنا ال أحتدث 
عن مطلب سياس��ي بل عن مطلب 

اجتماعي".

ينفق��ون  أن��اس  "هنال��ك  وأش��ار 
ويقدم��ون دمائه��م وانفس��هم في 
س��بيل الوطن، هل يوج��د انفاق أعز 
م��ن ذلك حلفظ البالد واملقدس��ات؟! 
فانهم لم يبخلوا بش��يء وبعضهم 
أنفقوا كل ماعندهم في ظرف مالي 

متقع".
وأك��د الس��يد الصاف��ي أن "ه��ؤالء 
األخوة هم صورة مشرقة وندعو الى 
كتابة وتوثيق ه��ذه الصورة من اجل 
ان يبقى هذا البلد يحفظ حقوقهم، 
ولق��د ج��اءت نتائج م��ا انفقوا على 
افضل مايرام وان شاء اهلل نرى البلد 

في مأمن دائماً".

وتاب��ع، "هنالك جن��ود مجهولني في 
اخلطوط االمامية فاملقاتل يرى جميع 
االحتياجات متوفرة من الذين أنفقوا 
بال منة، ورأينا بعض أصحاب املواكب 
يصلون الى الس��واتر قب��ل املقاتلني 
وهذه صور مش��رقة ومش��رفة ومن 

حقنا االفتخار بها".
ولف��ت ممثل املرجعي��ة العليا الى ان 
"اجملتمعات عندما تتكافل وتتكاتف 
فيم��ا بينه��ا فان��ه يؤس��س بداخل 
اجملتم��ع حالة م��ن التضامن ويحاول 
كل واحد من��ه تخفيف االعباء على 
االخر وه��ذه احلال��ة اجملتمعية حالة 

رقي ومتدن وحتضر".

المرجعية ُتشدد على أهمية اإلنفاق
في دعم الحرب والنازحين

واشنطن: إزاحة األسد لم تعد أولويتنا في سوريا

جانب من علميات بناء املستوطنات بالضفة

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة عمليات قادمون يا 
نين��وى ، أمس اجلمعة ، عن حترير 
قري��ة الصابونية ومحطة قطار 
الصابونية غرب س��د بادوش في 
الس��احل األمين ملدين��ة املوصل، 
فيم��ا اش��ارت مص��ادر امنية ، 

الى ان أعداد األطفال والش��باب 
الذي��ن جندهم تنظي��م داعش 
ف��ي املوص��ل بلغ��ت أكث��ر من 
2000 طف��ل ، مبينة إن" العديد 
من أولئ��ك األطف��ال دخلوا في 
مخيمات النازحني مع عوائلهم 

)بحسب تعبيرها( .  

وق��ال قائ��د عملي��ات قادمون يا 
نين��وى الفريق الركن عبد االمير 
رش��يد ي��اراهلل، وبحس��ب بيان، 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
، نس��خة من��ه ، إن "قطع��ات 
الفرقة املدرعة التاس��عة حررت 
قري��ة الصابونية ومحطة قطار 

الصابونية غرب بادوش". 
"الق��وات  ان  البي��ان،  وأض��اف 
االمني��ة رفعت العل��م العراقي 
فيهما بعد تكبيد العدو خسائر 

باألرواح واملعدات". 
وفرضت قوات الشرطة االحتادية 
سيطرتها الكاملة على منطقة 

قضيب الب��ان وامللعب الرياضي 
في اجلن��اح الغربي م��ن املوصل 
القدمية وحتاص��ر التنظيم حول 

جامع النوري. 
من جانبه كش��ف مصدر امني 
في قيادة العمليات املش��تركة ، 
أمس اجلمعة ، بأن أعداد األطفال 

جنده��م  اللذي��ن  والش��باب 
تنظيم داعش في املوصل بلغت 
أكث��ر م��ن 2000 طف��ل ، مبينا 
إن" العديد م��ن أولئك األطفال 
دخلوا في مخيمات النازحني مع 

عوائلهم  . 
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"داعش" يجند نحو 2000 طفل ويزج بهم إلى مخيمات النازحين 



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما ابل��غ رئيس اقليم كردس��تان 
مس��عود بارزان��ي االمني الع��ام لالمم 
املتح��دة انتونيو غوتيرس، ان االقليم 
س��يجري االس��تفتاء على استقالل 
القري��ب،  االقلي��م ف��ي املس��تقبل 
أك��د رئيس الوزراء حي��در العبادي ان 
اس��تقالل إقليم كردس��تان سيضر 
بالشعب الكردي، معلناً حرصه على 
وحدة العراق ورفض طرح تقس��يمه 
الى ثالثة أجزاء: سني شيعي كردي.

رئي��س اقلي��م كردس��تان املنتهي��ة 
واليته مس��عود بارزاني اس��تغل اول 
زيارة قام بها االمني العام اجلديد لالمم 
املتح��دة انتونيو غوتي��رس الى اربيل 
ليعلن أن »االستفتاء على استقالل 
االقلي��م س��يجرى ف��ي مس��تقبل 
قري��ب »لكي يكون العالم على علم 
برغبة شعب كردس��تان وقراره حول 

مستقبله«.
وكان األم��ني الع��ام ل��أمم املتح��دة 
أنتونيو غوتيرس ق��د وصل الى اربيل 
مس��اء اخلمي��س 30 آذار 2017 قادماً 
م��ن بغداد بزيارة ه��ي االولى له منذ 
توليه منصبه، وقالت رئاس��ة اقليم 
كردستان، في بيان تسلمت الصباح 
اجلديد نس��خة من��ه أن األمني العام 
لأمم املتحدة، ش��كر خالل االجتماع 
بارزان��ي وش��عب كردس��تان، »اليواء 
مئ��ات االف النازح��ني عل��ى الرغ��م 
م��ن املش��كالت والتحدي��ات، وابدى 
تقدي��ره لق��وات البيش��مركة التي 
صدت اعتداءات االرهابيني باألسلحة 

واالمكانيات املتواضعة.
واب��دى األمني الع��ام ل��أمم املتحدة، 
للتنس��يق  املنظم��ة  اس��تعداد 
العراقي��ة  االط��راف  والتع��اون م��ع 
واقليم كردس��تان، »حلل املش��كالت 

وخاصة في مرحلة ما بعد داعش«.
م��ن جانبه ثمن بارزان��ي الدور احملوري 
لق��وات التحال��ف واألمم املتحدة في 

مس��اعدة إقليم كردس��تان، ووجود 
تنس��يق جيد من النواح��ي األمنية 
والعس��كرية بني قوات البيشمركة 
وقوات اجلي��ش العراقي التي حققت 

انتصارات كبيرة.
وحول مستقبل اقليم كردستان، أكد 
بارزاني أنه »س��يتم اجراء االستفتاء 
خالل مس��تقبل قري��ب، لكي يكون 
العال��م عل��ى عل��م برغبة ش��عب 

كردستان وقراره حول مستقبله.
وبينما أكد هيمن هورامي مستشار 
ق��ال  بارزان��ي  إن  االقلي��م،  رئي��س 
صراح��ة لأمني العام ل��أمم املتحدة 
» أنن��ا س��نجري االس��تفتاء بأق��رب 
وق��ت ممك��ن، ويس��عدنا أن تكون��وا 
أنت��م متفهمني له��ذه الرغبة«، عد 

رئيس الوزراء حيدر العبادي مس��ألة 
االس��تقالل تطلع��اً ومتنياً ق��ال انه 
يحترمه، وهو حق اإلنسان أن يتطلع 
وأن يتمن��ى وأن يكون له رغبة بذلك، 
وأردف »اال ان األصل��ح للكرد وجميع 
العراقيني أن يكونوا مع��اً«، مضيفاً 
ان االنفص��ال في هذه املرحلة وحتى 
املراحل الس��ابقة تسبب ضرراً حتى 

للشعب الكردي نفسه.
العب��ادي تاب��ع ف��ي تصري��ح لقناة 
روداو القريبة م��ن احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني، أن الك��رد في محيط 
مس��ألة  ط��رح  ويع��ارض  يقب��ل  ال 
االس��تفتاء واالس��تقالل، وأردف »أن 
املوقف الرسمي لتركيا وإيران وسوريا 
واحملي��ط العرب��ي بنحو ع��ام ال يريد 

هذا االنفصال، اضاف��ة الى اعتراض 
الواليات املتحدة واوروبا ومتس��كهما 

بوحدة االراضي العراقية.
وبينم��ا اش��ار ال��ى وج��ود ارضي��ة 
مش��تركة حل��ل اخلالفات م��ع أربيل، 
عب��ر جو م��ن الثق��ة والتفاهم، قال 
»أنا طلبت من القي��ادات الكردية أال 
حترج نفسها وحترجنا في هذا اإلطار، 
فالقي��ادات الكردية كله��ا تقول إن 

الوقت ليس مناسباً لالنفصال.
وف��ي الس��باق ذات��ه نف��ى املتحدث 
الرس��مي باس��م حكوم��ة اقلي��م 
كردس��تان س��فني دزيي ف��ي حديث 
للصب��اح اجلدي��د ان يك��ون اقلي��م 
كردس��تان قد ح��دد موع��داً ألجراء 
االس��تفتاء في االقليم، مشيراً الى 

ان ذل��ك االجراء يحتاج الى حتضيرات 
سياس��ي  ق��رار  واتخ��اذ  مس��بقة 
بالتفاهم والتوافق بني جميع القوى 

واالطراف السياسية.
ونفى دزي��ي ما نقل عن��ه في بعض 
اقلي��م  ان  م��ن  االع��الم  وس��ائل 
كردس��تان س��يفاحت تركيا مبوضوعة 
االس��تفتاء عقب اجراء االس��تفتاء 
الدس��توري منتصف ش��هر نيسان، 
وفيما اش��ار الى ان اجراء االستفتاء 
س��يكون خالل الع��ام احلال��ي، وفقاً 
ملوقف رئيس االقليم ورئيس حكومة 
االقلي��م، اال انه تدارك ان ذلك ينبغي 
ان تسبقه العديد من االستعدادات 
في مقدمتها البدء بحوار مع بغداد، 
والتحضي��رات اللوجس��يتة اخلاصة 

مبفوضية االنتخابات في االقليم.
وفي معرض رده على سؤال للصباح 
اجلدي��د ع��ن حص��ول االقلي��م على 
تايي��د م��ن اي��ة دول��ة، ق��ال دزيي ان 
الك��رد اليج��ب ان ينتظ��روا ان مينح 
له��م االس��تقالل عل��ى طب��ق من 
ذهب من قبل اجملتم��ع الدولي، وتابع 
ان وض��ع الكرد موقعه��م وتاثيرهم 
تغير عن السنوات السابقة، اضافة 
الى التغيير الذي ش��هدته املعادالت 
الدولي��ة، مبيناً انه اليتوق��ع ان يتم 
رفض االمر من قب��ل اجملتمع الدولي، 
»اال ان ذلك يجب ان يكون عبر تفاهم 
وتنسيق مسبق مع بغداد واحلكومة 

العراقية«.
واكد دزيي استعداد حكومة االقليم 
الرس��ال وفد ال��ى بغداد جل��راء حوار 
جديد حول جميع املس��ائل العالقة 
م��ع احلكومة االحتادي��ة، واضاف »انه 
ومبا ان االقليم ما زال جزءاً من العراق، 
فضالً ع��ن وجود كثير م��ن القضايا 
والتحديات املشتركة تسترعي اجراء 
حوار بناء »نحن بانتظار حتديد موعد 
من قبل املرك��ز لزيارة بغ��داد والبدء 

بحوار مشترك«.  
وكان��ت حرك��ة التغيير ق��د وصفت 
اج��راء  ع��ن  بارزان��ي  تصريح��ات 
االس��تفتاء على اس��تقالل االقليم 
خ��الل العام احلال��ي، بانها تصب في 
مصلحة احلمل��ة االنتخابية املبكرة 
الت��ي دش��نها احل��زب الدميقراط��ي 

الكردستاني.
واضاف عضو مجلس النواب القيادي 
في حركة التغيير هوشيار عبد اهلل 
في حديث س��ابق للصب��اح اجلديد، 
ان تلك التصريح��ات مرتبطة بنحو 
كامل بالوعود ال��ى قطعها اردوغان 
لبارزان��ي ببن��اء امارة في كردس��تان 
تدار من قبل عائلة الس��يد مسعود 
بارزاني، مؤكداً ان احلل الوحيد خلدمة 
مصالح املواطنني في الوقت الراهن 
ه��و الذهاب الى حل املش��كالت مع 

بغداد وليس مع انقرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الق��ت القوات األمني��ة في مدينة 
سامراء مبحافظة صالح الدين، في 
األول م��ن امس اخلمي��س، القبض 
على مدانني اثنني بجرمية سبايكر.

وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة 
ذي ق��ار، اطلع��ت علي��ه »الصباح 

اجلدي��د«، ان »ف��وج ط��وارئ ذي قار 
الثان��ي واملكل��ف مبهم��ة حف��ظ 
األم��ن بقض��اء س��امراء وتوفي��ر 
احلماية ملرقد اإلمامني العسكريني 
متك��ن م��ن إلق��اء القب��ض عل��ى 
متهمني اثنني يرمز الس��ميهما )م 
س.أ( والبال��غ من العم��ر 40 عاما، 

و)أ.ح.ح(والبالغ من العمر 48 عاما 
يس��كنان ح��ي الس��كك بقضاء 
سامراء واملطلوبني استنادا إلحكام 
املادة الرابعة م��ن قانون مكافحة 

اإلرهاب«.
اعترف��ا  »املتهم��ني  ان  وأض��اف، 
س��بايكر،  مبج��زرة  باش��تراكهما 

وعن وجود مقبرة جماعية جديدة 
وتضم رفاة أكثر من 500 ش��هيد 
لم يتم الكش��ف عنها مسبقا«، 
مبين��ا »بداللة املتهم��ني مت حتديد 

مكان املقبرة«.
وأشار البيان الى »تسليم املتهمني 
اخملتص��ة  التحقيقي��ة  للجه��ات 

القانوني��ة  اإلج��راءات  إلكم��ال 
بحقهما وعرضهم��ا على احملاكم 

اخملتصة ليناال جزائهما العادل«.
يش��ار إل��ى ان، عصاب��ات داع��ش 
اإلرهابية عمدت في حزيران 2014، 
ال��ى ارت��كاب أفظ��ع مج��زرة في 
التأري��خ احلديث بقتله��ا اكثر من 

)1700( جن��دي عراقي ف��ي قاعدة 
سبايكر مبحافظة صالح الدين.

واكتش��ف بع��د تطهي��ر تكريت 
الدين(  )مرك��ز محافظ��ة ص��الح 
مجموعة من املقابر اجلماعية التي 
ضم��ت رفات اجلن��ود املغدورين في 

القصور الرئاسية وسط تكريت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در محلي ف��ي نينوى، 
صحفي��ا  ب��أن  اجلمع��ة،  أم��س 
ومصورا يعمالن في قناة فضائية 

بني��ران تنظيم  عراقي��ة أصيب��ا 
»داع��ش« أثن��اء تغطي��ة معارك 

غرب احملافظة.
وقال املصدر في تصريح صحفي، 

إن »مراس��ال صحفي��ا ومص��ورا 
يعم��الن بقن��اة فضائي��ة أصيبا، 
الي��وم، ف��ي منطق��ة العكيدات 
في الس��احل األمين غرب املوصل، 

بداع��ش  قن��اص  قي��ام  بس��بب 
استهدافهم أثناء التغطية«.

طل��ب  ال��ذي  املص��در  وأض��اف 
عدم الكش��ف عن اس��مه، أن » 

قوة أمني��ة أخل��ت املصابني الى 
مستشفى قريب للعالج«.

يذكر أن ع��دة صحفيني تعرضوا 
نتيج��ة  واإلصاب��ة  للقت��ل 

تغطيتهم للمع��ارك الدائرة في 
املوصل، حي��ث غالبا م��ا يتعمد 
لطمس  اس��تهدافهم  »داعش« 

احلقائق.

القبض على اثنين من مجرمي سبايكر والعثور على مقبرة جماعية بداللتهما

إصابة صحفي ومصور بنيران »داعش« غرب الموصل

بارزاني لألمين العام لألمم المتحدة: سنجري 
االستفتاء على استقالل كردستان قريبًا

العبادي يطالب القادة الكرد أن ال يحرجوه بطرح مسألة االستفتاء
عمار البغدادي

»ال تتركوا املوصل« كان��ت حملة اجملمع الفقهي 
العراقي وألجلكم« كانت حملة اطلقها احلش��د 
الش��عبي إليواء ودعم النازحني من اهالي املوصل 
ومابني الجلكم والتتركوا املوصل فارق في النوايا 
وفي الفهم التاريخي لنظرية استنهاض الهمم 

واالخالص للناس!
كان االول��ى باجملمع الفقهي ان يك��ون الى جانب 
اهلن��ا النازح��ني من��ذ الي��وم االول م��ن الن��زوح 
ومس��يرة االالم التاريخية الت��ي تعرض ويتعرض 
لها اهلنا العراقيون ف��ي املناطق الغربية للنزوح 
والقه��ر واالضطه��اد الداعش��ي ب��ل كان واجبه 
اطف��اء الفتنة الت��ي اوقد نارها الداعش��يون من 
قادة في املكون السني الذي يرأسه ويقوده االخوة 
في اجملمع الفقهي لكنهم لم يفعلوا ذلك وبقي 
اجملم��ع على احلي��اد في معرك��ة كان العراق فيها 
يقف على ش��فير احلرب االهلي��ة واختبأ البعض 

وراء اصبعه حتى اليرى النار تلتهم ثياب الوطن!
ف��ي ه��ذا الوق��ت كن��ا نتح��دث م��ع اهلن��ا في 
املكون ومع س��احات االعتصام ونص��در البيانات 
السياس��ية ومنارس فعلنا الوطن��ي في التهدئة 
وفي االستماع الى املطالب وذهبت وفود احلكومة 
ومت اطالق سراح االالف من الذين نتحفظ عليهم 
الس��باب تتصل باالرهاب والش��غب والتعاون مع 

خاليا الدم وكان اجملمع الفقهي غائبا!.
وحني اش��تدت املعركة والتف حبل املؤامرة على 
عنق الوطن واحلكومة والتجربة الوطنية والنظام 
الشعبي غاب االخرون ولم يتحدثوا بل لم يقفوا 
مع الدولة العراقية املوقف الذي يتذكره العراقيون 
والتاريخ. رمبا كانت االسباب تتصل اما باخلوف من 
التصفية اجلسدية او ألنهم لم يتحدثوا ويجهروا 
مبواقفهم الوطنية خوفاً من ان يقال عنهم انهم 

متواطئون مع النظام الشيعي!
تاريخي��اً وعلى امت��داد فترة الص��راع مع االرهاب 
الداعش��ي واره��اب القاعدة كنا نقات��ل االرهاب 
بدماء اهلن��ا ومدننا اجلنوبية وه��ي التعبير االول 
عن خ��زان التضحي��ة واجلهاد وامل��روءة والوطنية 
ول��م يص��در بي��ان واحد يتي��م يش��يد ببطوالت 
ابنائنا في احلش��د الشعبي وهم يحررون االراضي 
العراقية وينقذون اعراضنا املوصليات واالنباريات 
من س��طوة االرهاب الداعش��ي بل رأينا العكس 
حني مت تش��ويه صورة احلش��د بالتقارير الس��رية 
وكالم »احملللني السياس��يني« وف��ي » الفضائيات 
املفتوحة باموال الس��حت احل��رام« وهي تغرد في 
سرب التشويه والتحريض والتقول احلقيقة التي 

بانت لكل ذي عينني!.
نعتق��د ان حمل��ة » ال تتركوا املوص��ل« تأتي لذر 
الرماد في العيون حتى الي��رى اهلنا النازحون من 
املوص��ل وغيره��ا من امل��دن التي دخله��ا االرهاب 
بفتاوى علماء الس��وء وفقهاء اردوغان وامير قطر 
اهلهم واخوتهم ابناء احلش��د الش��عبي يقفون 
الى جانبه��م ويتعرف��ون على احلقيق��ة وبهدف 
قطف ثمار س��نوات م��ن قتال القاع��دة وداعش 

وسنوات من التضحية باملال والبنني!
أنت��م تخافون م��ن احلقيق��ة واحلقيق��ة الكبرى 
ان اهلن��ا ب��دأوا يعون انه��م ضحايا تل��ك اجملامع 
والتنظيم��ات ودوائ��ر االفتاء وحقيقة ان احلش��د 
الش��عبي منهم واليهم ويقاتل االرهاب من اجل 
حتري��ر مدنه��م وكراماتهم واعراضه��م من دنس 
داعش وذيوله التي تصر على امتهان كرامة املكون 

باسم االسالم السني في مواجهة الرافضة!
اخوتنا في املدن احملررة ..اخوتنا النازحون

س��نبقى نقات��ل ونق��دم الغال��ي والنفي��س من 
اجلكم.

ال تتركوا الموصل!

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

في دراس��ة حديثة نش��رت عل��ى موقع 
املعه��د لع��دة مراقبني للوضع الش��رق 
أوسطي اشاروا فيها  » قد تكون » مصر 
وس��وريا وفلس��طني ولبنان واالردن » من 
اكثر الدول العربية التي شهدت صراعاً 
عميق��اً مع اس��رائيل في احلقب��ة التي 
انحص��رت ب��ني ع��ام  1945-2000 كون 
هذه املدن جغرافياً مالصقة لها , اضافة 
الى ح��رب االس��تنزافات الرهيب��ة التي 
كان��ت قد م��رت بها هذه ال��دول كحرب 
االستنزاف على اجلبهة املصرية )1969-
1970(، واالنتفاضة الفلسطينية األولى 
ع��ام 1987، إضاف��ة إلى أزمة مس��لحة 
عدتها »قاع��دة البيانات« غي��ر عنيفة، 
وهى دخول إس��رائيل جن��وب لبنان عام 
1978، ث��م صراع كامن يرتبط مبش��كلة 
نه��ر األردن الت��ي أثارت حالة م��ن التوتر 
الش��ديد ف��ي املنطق��ة خالل س��نوات 

متباعدة .« 
كما اش��ار املراقب��ون الى ذكر عش��رات 
م��ن العمليات العس��كرية احمل��ددة ذات 
التأثير اإلس��تراتيجي، كقصف إسرائيل 
للمفاع��ل العراقي أوزيراك ع��ام 1981، 
وقصف العراق الصاروخي إلسرائيل عام 
1991، ومئ��ات العملي��ات الت��ي قام بها 
الفلس��طينيون وتنظيمات  الفدائي��ون 

واللبنانية ضد  الفلس��طينية  املقاومة 
إسرائيل.« 

حي��ث ي��رى املراقب��ون في دراس��تهم ان 
» كل ما مت ذكره لم تس��تطع اس��رائيل 
أن تنظ��ر اليه عل��ى أنها فورة ش��عوب 
تك��ره وجوده��ا االحتالل��ي، فق��ط ب��ل 
دفعها وبدعم لوجس��تي كبير من قبل 
امي��ركا وبريطانيا الى ان حتصن موقعها 
عس��كرياً، الى درجة اصبح��ت تل ابيب 
في الوقت احلالي قوة عس��كرية مرعبة 
بإمكانه��ا أن تبي��د كل ش��يء امامه��ا 
في ح��ال تعرضها خلطر مباش��ر , وهذا 
يعود المتالكها أكبر ترس��انة عسكرية 
في الش��رق األوس��ط اضافة الى جيش 
قوام��ه 168 ألف جندي. ومدفع مكمات 
وروئي��م. يوج��د لديه��ا نح��و 1400 من 
وزوارق  وس��فن  العس��كرية  الطائ��رات 
بحري��ة والغواص��ات، كما اس��تطاعت 
تطوي��ر قدراتها الصاروخي��ة وبرنامجها 

النووي. » 
ويعتق��د املراقبون ان » ف��ي الوقت الذي 
تتحول به اليوم تل أبيب الى قوة عظمى، 
وهي تستفيد حالياً من الدعم األميركي 
لتحقيق التفوق العسكري واالقتصادي، 
في املقابل ف��ان الدول العربية متر بحالة 

ضعف كبيرة.« 
كم��ا يؤك��د املراقبون » وج��ود تهديدات 
من خصوم اسرائيل االقوى في املنطقة 
وح��زب اهلل  إي��ران  العربي��ة خصوص��اً 
اللبنان��ي واملقاوم��ة الفلس��طينية قد 

يح��ول املنطقة الى ش��به كارثية فيما 
ل��و حاولت إح��دى تل��ك االط��راف اثارة 
املشكالت. وبإمكانها بجدارة ان تسهم 
ف��ي تدمي��ر املنطقة ككل، ف��ي الوقت 
نفسه ال ميكن االنكار ان اسرائيل تتعمد 
في بعض االحيان اثارة املش��كالت بطرق 
اس��تفزازية مع تلك االطراف، عن طريق 
الدولية  والقوانني  للق��رارات  مخالفتها 
الت��ي الزمتها باتب��اع اله��دوء وأن حتدد 
من خطواتها في االس��تيطان، وسعيها 

الكادح في حتقيق مكتسبات اضافية.« 
كم��ا بني املراقبون فيما يخص اس��لحة 
اسرائيل النووية ان » اسرائيل لم تصرح 
وال حتى م��رة واحدة فيما لو كانت متلك 
صاروخ��اً نووياً واحداً، ولكن التس��ريبات 
الق��ادة  الت��ي مت كش��فها لع��دد م��ن 
اإلس��رائيليني ف��ي اميالته��م اخلاص��ة، 
اثبت��ت ان إس��رائيل لديه��ا ع��دد م��ن 
األسلحة قد يصل إلى 400، لكن الرقم 
الذي جاء في تسريبات »باول« هو املصدر 

األكث��ر موثوقية حتى اآلن. بحس��ب ما 
كش��فته تس��ريبات البري��د اإللكتروني 
لكولن ب��اول، وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
األس��بق. وقال��ت صحيف��ة اإلندبندنت 
ق��د  املعلوم��ات  ه��ذه  إن  البريطاني��ة، 
أرسلها وزير اخلارجية األميركي في بريد 
إلكترون��ي بعث به إلى أحد زمالئه العام 
ترقني قد  املاض��ي. وكانت مجموع��ة اخملخُ
اس��تطاعت احلصول على أرش��يف بريد 
»باول« اإللكتروني ونش��رته، وكان البريد 

اإللكتروني ال��ذي احتوى على املعلومات 
موجه��اً من »ب��اول« إلى ش��ريكه وأحد 
متبرع��ي احلزب الدميقراطي جيفري ليدز 
بش��أن خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الكونغ��رس  أم��ام  نتنياه��و  بنيام��ني 
األميرك��ي، يحذرهم م��ن االتفاق النووي 
مع إي��ران ال��ذي حدَّ م��ن ق��درة طهران 
النووية في مقابل رفع احلظر على النفط 
املالي��ة املفروضة  اإليران��ي والعقوب��ات 
عليه��ا. وعل��ى الرغم من ذل��ك، مت وضع 
اللمس��ات األخيرة على االتف��اق النووي 

بني أميركا وإيران في الصيف املاضي.« 
على صعيد متصل اشار املراقبون الى ان 
اللجنة املالية بالكنيس��ة اإلس��رائيلية 
13.2 ملي��ار  وافق��ت عل��ى تخصي��ص 
ش��يقل )3.4 مليار دوالر( إضافية للدفاع 
واألمن بعد نقاش عاصف اتهمت خالله 
املعارض��ة احلكوم��ة بتفضي��ل قضاي��ا 
الدف��اع على اإلنف��اق االجتماعي. وجرى 
تخصي��ص 7.582 ملي��ار ش��يقل- م��ن 
املبل��غ اإلجمالي-لنفقات أمنية لم يتم 
حتديده��ا لك��ن مصادر حكومي��ة قالت 
إن املقص��ود هم��ا اخملابرات اإلس��رائيلية 
)املوس��اد( وجهاز األمن الداخلي الش��ني 
بيت. وسيخصص املبلغ الباقي للجيش 
والنفق��ات العس��كرية األخ��رى وتتوفر 
بعض األموال من املساعدات األميركية 

السنوية واحتياطيات املوازنة العامة.« 
واضاف��وا ايض��اً ان » بع��ض املش��رعني   
طالب��وا مزيداً من الوض��وح فيما يتعلق 

بالتمويل اإلضاف��ي. وقالت زعيمة حزب 
ميرتس اليس��اري املعارض زهافا جلؤون 
»ملاذا ال يقدمون حتى تفس��يرات عامة. 
واضاف��ت »ميزاني��ة الدف��اع أصبح��ت 
الوع��اء ال��ذي يأخ��ذ م��ن كل ميزاني��ة 
وفائض...ميزانية الدفاع تتنامى في حني 
االجتماعية.« وطالب  امليزانيات  تتقلص 
موشي جفني رئيس اللجنة وزارة الدفاع 
»بتغيير س��لوكها« فيما يتعلق مبيزانية 
الدف��اع ألن احلكومة تطلب في كل عام 
أم��واال بخ��الف ميزانيتها احمل��ددة. وحث 
جفن��ي أعض��اء اللجنة عل��ى املوافقة 
على التحويل نظراً ألن األموال اإلضافية 

ضرورية لأمن القومي. » 
واختتموا بالق��ول ان » تصريحات رئيس 
االركان جادي ايزنكوت اثارت جدال واسعاً 
في اس��رائيل في وقت سابق بعد دعوته 
الى عدم االفراط في استعمال القوة مع 
الفلس��طينيني كرد على اعمال العنف 
التي بدأت في تشرين االول. واضافة الى 
ذلك، س��ارعت القيادة العس��كرية الى 
ادان��ة تصرف جن��دي يدعى ايل��ور عزريا 
الذي وجه��ت اليه محكمة عس��كرية 
تهم��ة القت��ل غير العم��د بعدما اجهز 
على مهاجم فلس��طيني جريح بأطالق 
رصاصة على رأسه في اخلليل في جنوب 

الضفة الغربية احملتلة.« 

لألبح��اث  واش��نطن  معه��د  ع��ن   *
والدراسات االستراتيجية 

في ظل حروب االستنزاف التي شهدتها الدول العربية

إسرائيل ما بين أسرارها النووية وترسانتها العسكرية تتحّول إلى قوة مريبة

ثمن بارزاني الدور 
المحوري لقوات 
التحالف واألمم المتحدة 
في مساعدة إقليم 
كردستان، ووجود تنسيق 
جيد من النواحي األمنية 
والعسكرية بين قوات 
البيشمركة وقوات 
الجيش العراقي التي 
حققت انتصارات كبيرة
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بغداد – انفجار صهريج 
ذكر املتحدث باس��م قي��ادة عمليات 
بغداد امس اجلمعة ان حصيلة تفجير 
مدخل بغ��داد اجلنوبي انتهت عند 29 

قتيال وجريحا.
وقال املتحدث باس��م القيادة العميد 
س��عد مع��ن ان "حصيل��ة تفجي��ر 
اجلنوب��ي  بغ��داد  مدخ��ل  س��يطرة 
بصهريج ملغم انتهت عند 10 قتلى 

و19 جريحا".

ديالى – عملية استباقية 
اعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفريق 
الركن مزهر العزاوي امس اجلمعة عن 
إجراء "أكبر" عملية متش��يط حلوض 
حمرين في محافظ��ة ديالى بعد عام 
2003 ، مش��يرا إل��ى أن العملية تأتي 
في إط��ار إس��تراتيجية ملنع ب��روز أي 

جيوب للتنظيمات اإلرهابية.
إن  الع��زاوي   الرك��ن  الفري��ق  وق��ال 
"قوات عس��كرية كبيرة من الشرطة 
واجليش مدعومة ب احلش��د الش��عبي 
والعش��ائري إضافة إلى طيران اجليش 
واملفارز االستخبارية نفذت من أربعة 
محاور رئيس��ة أكبر عملية متش��يط 
حل��وض حمري��ن في محافظ��ة ديالى 

بعد عام 2003".

كركوك – قصف جوي
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
كركوك امس اجلمع��ة مبقتل واصابة 
17 عنص��راً م��ن تنظي��م "داع��ش" 
بقص��ف للتحال��ف الدول��ي جن��وب 

غربي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "طي��ران التحال��ف 
الدولي قصف فجر ي��وم امس مواقع 
تنظي��م داعش ف��ي قرية عل��و برهان 

والش��يخ زكاع واخلباز )٣٥ كم جنوب 
غربي كركوك(، وتس��بب عنها مقتل 
سبعة من التنظيم بينهم قيادي بارز 

واصابة ١٠ آخرين".

صالح الدين – عملية امنية 
كشف املتحدث باسم وزارة الداخلية 
ام��س اجلمع��ة ع��ن اعتق��ال ثالث��ة 
متهمني وضبط عجلة ملغمة معدة 

للتفجير في مدينة تكريت.
وق��ال املتح��دث العميد س��عد معن 
ان "ق��وة من اس��تخبارات ومكافحة 
اره��اب ص��الح الدي��ن ضم��ن وكالة 
االستخبارات في وزارة الداخلية القت 
القبض على ثالثة متهمني في مدينة 
تكري��ت"، مبين��ا ان "الق��وة ضبطت 
عجلة ملغم��ة مع��دة للتفجير في 

املدينة".

االنبار – ضربة جوية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنبار امس اجلمعة تدمير مركز قيادة 
ومقتل  االرهاب��ي  "داع��ش"  لتنظيم 
ثمانية م��ن عناصر التنظيم بقصف 
مدين��ة  غرب��ي  الدول��ي  للتحال��ف 

الرمادي.
وقال املصدر  الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "طيران التحال��ف الدولي 
قص��ف، صباح يوم ام��س مركز قيادة 
لتنظي��م داعش االرهاب��ي في مدينة 
عنة )210 ك��م غربي مدينة الرمادي(، 
ما أس��فر ع��ن تدمي��ره وقت��ل أربعة 

إرهابيني من التنظيم".

كربالء – حترير مختطف
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
كرب��الء ام��س اجلمعة ان ق��وة امنية 
متكنت من حتري��ر مختطف والقبض 

على س��بعة م��ن خاطفي��ه "بوقت 
قياسي" في مركز احملافظة . 

وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "الق��وات األمنية في 
كربالء حررت مختطفا والقت القبض 
على سبعة من اجلناة اخلاطفني بوقت 

قياسي". 

ميسان - ضبط عتاد
ذك��ر قائ��د عملي��ات الرافدي��ن ف��ي 
محافظة ميس��ان ام��س اجلمعة ان 
ق��وة امنية متكنت م��ن  ضبط كدس 
عتاد في املنطقة الواقعة بني قضائي 
الكحالء وقلعة صالح ) 45كم جنوبي 

مدينة العمارة ( .
واك��د قائ��د عمليات الرافدي��ن اللواء 
عل��ي ابراهي��م الدبع��ون ل�"الصباح 
ان عملي��ة ضب��ط ك��دس  اجلدي��د" 
العت��اد متت من قبل لواء مغاوير قيادة 

العملي��ات والت��ي ج��اءت بن��اء على 
معلومات اس��تخبارية دقيقة وفرتها 

مديرية االستخبارات العسكرية. 

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س اجلمعة عن 
اعتقال متهمني اثنني اشتركا بجرمية 
س��بايكر، مبين��ة ان عملية االعتقال 
مت��ت في قضاء س��امراء، فيما حددت 
مكان مقب��رة جماعية لم يكش��ف 

عنها سابقا.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه ان "قوة من ف��وج طوارئ 
ش��رطة ذي قار الثاني واملكلف مبهمة 
حف��ظ األمن بقضاء س��امراء متكنت 
م��ن إلقاء القبض على متهمني اثنني 
يرم��ز الس��ميهما )م س.أ( والبالغ من 
العم��ر 40 عام��ا, و)أ.ح.ح( والبالغ من 

العمر 48 عاما يسكنان حي السكك 
بالقضاء واملطلوبني اس��تنادا إلحكام 
امل��ادة الرابع��ة م��ن قان��ون مكافحة 

اإلرهاب". 

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة ام��س اجلمعة، بأن ش��خصاً 
قت��ل وأصي��ب آخ��ر بجروح م��ن جراء 
حدوث نزاع عشائري مسلح في قضاء 

القرنة الواقع شمالي احملافظة.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "ش��خصاً قتل وأصيب 
آخر بج��روح من ج��راء ح��دوث تبادل 
كثيف إلطالق النار بسبب اندالع نزاع 
عش��ائري مسلح في ساعة متقدمة 
من ليلة امس"، مبيناً أن "النزاع حدث 
ف��ي منطقة مزيرع��ة الواقعة ضمن 

قضاء القرنة".

انفجار صهريج ملغم في سيطرة المدخل الجنوبي لبغداد * إجراء أكبرعملية تمشيط لحوض حمرين في ديالى
مقتل وإصابة 17 إرهابيًا بقصف جوي غربي كركوك * قوة أمنية تضبط عجلة معدة للتفجير في مدينة تكريت

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت عضو جلنة اخلدمات واالعمار النيابية، 
صباح التميمي، عن توقف 30 ألف مش��روعي 

صناعي وزراعي في العراق.
وتش��ارك التميم��ي املتواج��دة ف��ي العاصمة 
الفرنس��ية باري��س وللي��وم الثاني ف��ي مؤمتر 
بعنوان )جمعيات االعمال ومكافحة الفس��اد 
في منطقة الشرق االوس��ط وشمال افريقيا( 
والذي أقامته شبكة نزاهة االعمال في الشرق 
االوسط وش��مال افريقيا بالتعاون مع منظمة 

)oec( التنمية االقتصادية
وأضافت، ان "ثالثني ألف مشروع صناعي وزراعي 
متوقف ع��ن العمل في عموم العراق بس��بب 

االرهاب وعدم استقرار التيار الكهربائي".
وأش��ارت التميمي الى، ان "هنال��ك خرق أمنياً 
مايصع��ب  الدول��ة  ملؤسس��ات  واس��تخبارياً 
محاربة الفساد ومواجهة الفاسدين باالضافة 
ال��ى وجود اجلرمي��ة االقتصادي��ة املنظمة وهذا 
مايرهب ن��واب في البرمل��ان وموظفني كثر في 

الدوائر احلكومية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين/ فرع محافظة 
االنبار عن افتتاح خمس��ة مراكز الس��تقبال 
وتسجيل االسر العائدة من النزوح الى مناطق 

سكناها احملررة.
ونق��ل بي��ان لل��وزارة اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، عن مدير قس��م احملافظات الوسطى 
في دائرة شؤون الفروع عامر عباس زغير، قوله: 
مت افتتاح اول مركز لتس��جيل االس��ر العائدة 
م��ن النزوح في مدينة الفلوجة بحضور وكيل 
وزارة الهجرة واملهجرين جاسم العطية وعدد 
من أعض��اء مجل��س النواب ومس��ؤولني في 

احلكومة احمللية باملدينة".
وأض��اف، أن "فرع الوزارة ف��ي محافظة االنبار 
بالتعاون والتنسيق مع قائم مقامات أقضية 
احملافظ��ة افتت��ح خمس��ة مراكز الس��تقبال 
وتس��جيل ع��ودة االس��ر النازح��ة ملناطقها 

احملررة.

توقف 30 ألف 
مشروع بسبب اإلرهاب 

والكهرباء

خمسة مراكز الستقبال 
وتسجيل عودة النازحين 

في األنبار

الملف األمني

احلكيم يطالب بتغيير
إدارة الدولة إلى "األغلبية"

وأوضح أن "تلك الدميقراطية التي نسعى 
عل��ى ترس��يخها بع��د مرحل��ة طويلة 
م��ن العم��ل والتضحيات لبن��اء النظام 
الدميقراطي، بعد أن تعب ش��عب من قلة 

الكفاءة وسوء االدارة".
وأتهم احلكيم جميع الطبقة السياسية 
ب� "التقصير"، ودع��ا االحزاب إلى "تقدمي 
افض��ل م��ا لديه��ا، بع��د أن اصبح��ت 
احملسوبية واملنس��وبية عناوين مرفوضة 

لدى الشعب العراقي".
وناش��د رئيس التحال��ف الوطني "الدول 
العربي��ة واالس��المية واجملتم��ع الدول��ي 
ملساندة العراقيني الذين حتملوا لوحدهم 
عب��أ محارب��ة تنظي��م داع��ش االرهابي 

وهزميته".
وتعهد احلكيم ب� "تقدمي وجوه ش��بابية 
جدي��دة وكفوءة تأخذ عل��ى عاتقها بناء 
دولة سياس��ية عصرية وحتقيق التنمية 

للوطن واملواطن".

"داعش" يجند نحو 2000 طفل
ويزج بهم إلى مخيمات النازحني

وقال املص��در في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ ان" داع��ش من خالل 
تعبئت��ه أطفال امل��دارس جن��د أكثر من 
2000 طف��ل وش��اب دون س��ن الثمانية 

عشر عاما". 
وب��ني املص��در ال��ذي ل��م يكش��ف ع��ن 
أس��مه ان "القوات األمنية حصلت على 
األس��ماء الكاملة للمجندين لدى داعش 
م��ن الصف��وف االبتدائي��ة واملتوس��طة 

واإلعدادية، موضح��ا أن "طالب الكليات 
مت زجهم في اختصاصات مختلفة تخدم 
األغ��راض الداعش��ية للموصل مرغمني 

على ذلك". 
اخملتص��ة  األمني��ة  "اللجن��ة  ان  وتاب��ع 
بتدقيق املوقف في املوصل كشفت آالف 
األطف��ال اجملندين ب��ني العوائ��ل النازحة 
وجت��ري متابعتهم بغية إع��ادة تأهيلهم 
بالتنس��يق مع وزارات التربي��ة والتعليم 

العالي واألوقاف الدينية".
وأف��ادت مصادر أمنية بأن القوات االمنية 
حققت تقدما مهما في املناطق احمليطة 
بجام��ع الن��وري الكبير ال��ذي ألقى فيه 
زعي��م داعش أبو بكر البغ��دادي خطبته 

الشهيرة في عام 2014 املاضي. 
وقال��ت مص��ادر عس��كرية ، إن عناص��ر 
داع��ش أخذوا باالنس��حاب م��ن محيط 
جام��ع الن��وري الكبير ال��ذي يضم منارة 
احلدب��اء املعروف��ة في مركز احل��ي القدمي 
للموصل اثر تقدم القوات العراقية وعلى 
خلفية القصف املدفعي الذي أستهدف 
مواقع التنظيم بالقرب من جامع النوري 

الكبير". 
 

العبادي يدعو األمم املتحدة إلى
اخراج العراق من الفصل السابع

ودع��ا العب��ادي االمم املتح��دة ومجل��س 
االمن الدول��ي الى" اصدار ق��رار مبالحقة 
داع��ش عل��ى جرائمه��ا ض��د املدني��ني ، 
مش��يدا بدعوة االمني العام لالمم املتحدة 
في ه��ذا اجمل��ال ، وطالب اجملتم��ع الدولي 
مبس��اندة العراق العادة االستقرار للمدن 
احمل��ررة ، كما دع��ا الى اخ��راج العراق من 

الفص��ل الس��ابع م��ن اجل انه��اء ملف 
احت��الل الكويت والق��رارات التي فرضت 
على الش��عب العراقي بسبب سياسات 

النظام الصدامي".
من جهت��ه قال ام��ني ع��ام االمم املتحدة 
انطوني��و غوتيريش" اع��رب عن تضامننا 
والتزامنا الكامل بالعمل مع معكم في 
مهمتكم الكبيرة بتحرير بلدكم وحتقيق 
االس��تقرار واملصاحل��ة، وان زيارتنا للعراق 
هي زيارة تضامن في حلظة تاريخية نأمل 
حتري��ر املوصل وع��ودة احلي��اة الطبيعية 

بوقت قريب ".

الصدر يوصي اتباعه
باالخالص للعراق

ونق��ل املوس��وي ع��ن الص��در قوله في 
وصيت��ه، "أجد لزم��ا عل��ى كل املؤمنني 
اخمللصني التقاة الذي��ن أزالوا عنهم حب 
الدنيا ومتسكوا بالنهج احملمدي الصدري 
ومش��ايخهم  وصغاره��م  بكباره��م 
وس��اداتهم ونس��ائهم ورجالهم س��واء 
املقرب��ني من��ا وم��ن ل��م نن��ل رؤياه��م 
االس��تمرار واحلف��اظ عل��ى ه��ذا النهج 
احملمدي الص��دري والصراط القومي ليكون 
لهم طريقا مستقيما وبراءة ذممهم أمام 
اهلل وتعالى ورس��وله وأهل بيته صلوات 

اهلل عليهم أجمعني". 
م��ا  عل��ى  االس��تمرار  "أرج��و  وأض��اف، 
خططناه من نظم عامة وخاصة وأسس 
وثاب��ت وعدم التع��دي عليه��ا مطلقا"، 
مش��ددا بالق��ول "ال أس��ألكم أج��را إال 
إخالصا للعراق وحبا للبقية من آل الصدر 
حفظهم اهلل، فه��م األحق بحمل رايتنا 

آل الصدر واألجداد بإكمال هذه املس��يرة 
الوضاءة". 

أمني عام األمم املتحدة يزور مخيمات 
النازحني ويشكو من قلة املوارد

وف��ي الوق��ت نفس��ه, ان يخلق ش��روط 
املصاحلة داخل اجملتمعات احمللية واملصاحلة 
عل��ى الصعي��د الوطني في اق��رب وقت 

املوصل محررة بالكامل".
وب��ني "هذه ه��ي اللحظ��ة الت��ي يتعني 
عل��ى اجملتمع الدول��ي ان نعرب عن عميق 
تضامننا مع العراق و لالس��ف برنامجنا 
هن��ا هو متويله بنس��بة ال تتج��اوز 8 في 
املائ��ة، يب��ني كي��ف ان مواردن��ا محدودة 
مقارن��ة ه��ذه املأس��اة الت��ي يواجهه��ا 

الناس".
ال��ى ان "ه��ذه ه��ي  وأش��ار غوتيري��ش 
اللحظة الت��ي فيها الش��عب العراقي, 
شعب املوصل بحاجة الى تضامن اجملتمع 
الدول��ي وان التضام��ن ال ميكن رفض الن 
تلك اجلن��ود التي ش��هدناها بالقرب من 
يقاتل��ون من اجل امننا في كل مكان في 
العالم، وان مكافحة االرهاب في املوصل 
هو نف��س محاربة االرهاب ف��ي اي مكان 
الن االرهاب اصبح يش��كل تهديدا عامليا، 
وجمي��ع اجلماع��ات االرهابية ه��ي اليوم 

مترابطة".
وأوض��ح ان "التع��اون م��ن اج��ل ضمان 
احلماي��ة للمدني��ني من تل��ك, وفي نفس 
الوقت, والتضامن م��ع الضحايا وتهيئة 
الظ��روف املواتي��ة للمصاحل��ة" مش��يرا 
ال��ى "كل ما يتطل��ب التزاما اكبر بكثير 
م��ن اجملتم��ع الدولي وذلك االلت��زام ليس 

فق��ط كرم��اء ال, هو ف��ي مصلحة ذاتية 
مس��تنيرة من اجلميع بسبب التهديدات 
االرهابية التي نراها في املوصل هي نفس 
التهديد االرهابي الذي نراه في كل مكان 

في العالم".

جلـان برملانيـة وحكوميـة "للتقصـي"
عن سقـوط ضحايـا مدنييـن فـي 

املوصـل
وش��دد رئي��س البرمل��ان على ع��دم وجود 
حصان��ة ألي طرف يتس��بب بإزهاق أرواح 
املدني��ني عم��داً"، داعياً ف��ي الوقت ذاته 
وسائل اإلعالم إلى "توخي الدقة في نقل 
األخبار وعدم اللجوء الى اإلثارة والس��بق 

على حساب احلقائق وأرواح الناس".
كم��ا دعا اجلبوري إل��ى "اعتبار محافظة 
نينوى منطقة منكوبة"، مطالباً القمة 
العربية ب��� "مضاعفة دع��م العراق في 
مواجهة اإلرهاب وزيادة الدعم اإلنساني، 
مع أهمية اعتبار الضحايا شهداء وتقدمي 

العالج للجرحى".
واس��تضاف اجملل��س في جلس��ته، وزيري 
الدف��اع والداخلي��ة، إضاف��ة إل��ى مدير 
االستخبارات في جهاز مكافحة اإلرهاب 
ملناقش��ة أحداث املوصل وتقريري جلنتي 
األمن والدف��اع وحقوق اإلنس��ان اخلاصة 

باحلادثة.
وق��ال وزي��ر الدف��اع ان "املع��ارك اجلارية 
لقواتنا استرشدت ملبادئ احلرب النظيفة 
وحترير االنس��ان قبل البنيان، على الرغم 
م��ن تدني أخ��الق الع��دو"، الفت��اً الى ان 
"القوات املس��لحة تعمل مبس��ارين هما 

انقاذ النازحني ومواجهة العدو".

وكش��ف احليال��ي ع��ن "حتري��ر الق��وات 
املس��لحة نحو %50 من مساحة اجلانب 
األمين من مدينة املوصل"، مؤكداً "احلرص 
عل��ى حي��اة املدنيني في املعرك��ة، مع ان 
التنظي��م اإلرهاب��ي اس��تخدم املدني��ني 

دروعاً بشرية وجلأ للسيارات امللغومة".
إن  الدف��اع حديث��ه قائ��الً  وزي��ر  ويتاب��ع 
"التحقيق��ات األولية تش��ير الى ان الذي 
يقف وراء احلادث ف��ي املوصل اجلديدة هو 
تنظيم داعش"، وفيما ش��دد على ان "ال 
مصلح��ة لتوجيه االته��ام ألي جهة من 
دون أدلة"، تعهد ب� "كشف احلقائق أمام 

الرأي العام".
م��ن جهته، لف��ت وزير الداخلية قاس��م 
االعرج��ي الى ان "الق��وات األمنية وفريق 
الدعم الدولي يتوخون الدقة في عمليات 
حترير نين��وى"، موضح��اً إن "التحقيقات 
بشأن احلادث مس��تمرة، ومجلس الوزراء 
وج��ه بإرس��ال وف��د وزاري ال��ى منطقة 
الس��احل األمين لدعم املدني��ني والقوات 

األمنية في املعركة".
وتعه��د األعرج��ي، وفقاً حملضر اجللس��ة، 
ب�"اتخاذ جميع اإلج��راءات القانونية في 
ح��ال إثب��ات ان ما حص��ل كان من طرف 
إن  أوض��ح  لكن��ه  العراقي��ة"،  الق��وات 
"املعطيات تشير الى ان داعش يقف وراء 

ما حصل".
وفي السياق ذاته، كشف مصدر برملاني-
رفي��ع املس��توى-إن وزيري الدف��اع عرفان 
األعرج��ي  قاس��م  والداخلي��ة  احليال��ي 
اتهم��ا تنظيم داعش اإلرهاب��ي بالوقوف 
وراء س��قوط عدد من املدنيني بني شهيد 
وجريح في منطقة املوصل اجلديدة، جراء 

استعماله إياهم دروعاً بشرية.
وبحسب املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه، ف��ي حدي��ث م��ع "الصباح 
اجلدي��د"، ف��إن "تنظيم داع��ش اإلرهابي 
أقدم على زج املئات من املدنيني في منازل 
ضيقة"، مضيفاً إن "القصف اجلوي الذي 
اس��تهدف عناصر التنظيم أس��هم في 

سقوط هذه األعداد من الضحايا".
وطال��ب املصدر "اجملتمع الدولي بالتدخل 
ملساعدة الضحايا من اجلرحى؛ وعشرات 
الذين ما يزالون حتى اآلن حتت األنقاض"، 
كاش��فاً في الوق��ت ذاته عن "اس��تمرار 
التحقيق��ات ملعرفة من املتس��بب بهذه 
اجمل��زرة، إضافة إل��ى الدواف��ع التي تقف 

وراءها".
وتابع املص��در حديثه قائ��الً إن "الوزيرين 
رجح��ا فرضي��ة أن يكون تنظي��م داعش 
اإلرهاب��ي يقف وراء هذه اجملزرة"، مش��دداً 
ف��ي الوقت ذات��ه على أهمية "اس��تمرار 
عملي��ات حتري��ر املوص��ل وع��دم توقفها 

واعطاء داعش أي فرصة للهرب".

واشنطن: إزاحة األسد
لم تعد أولويتنا في سوريا

وأضاف��ت "ه��ل نعتقد أنه عائ��ق؟ نعم، 
هل س��نجلس هناك ونركز على إزاحته؟ 
ال" ومض��ت قائلة "ما س��نركز عليه هو 
ممارسة الضغوط هناك حتى ميكننا البدء 

في إحداث تغيير في سوريا".
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي ريكس 
تيلرس��ون في أنقرة أمس إن وضع األسد 
عل��ى امل��دى األبعد "س��يقرره الش��عب 

السوري".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ش��هدت األي��ام القليل��ة املاضي��ة 
تق��دم قناص��ة الش��رطة العراقية 
املتمركزي��ن ف��وق مب��ان س��كنية 
تعرضت للقصف مطلة على غرب 
املوص��ل إلى مس��افة بض��ع مئات 
من األمتار من املس��جد الذي أعلن 
منه زعي��م تنظيم داع��ش أبو بكر 
البغ��دادي توليه اخلالف��ة قبل نحو 

ثالثة أعوام.
ويس��تطيع اجلن��ود عبر ثق��وب في 
اجلدران رؤي��ة مئذنة جام��ع النوري 
البني��ة املائلة وراي��ة تنظيم داعش 
الس��وداء على طرف املنارة األبيض. 
وميثل املس��جد هدفا يحمل معنى 
رمزيا كبي��را في معركة اس��تعادة 
املوص��ل الت��ي دخلت اآلن ش��هرها 

السادس.
رمب��ا يك��ون جام��ع الن��وري قريب��ا 
لدرجة مغرية لكن القتال املتالحم 
بدرج��ة تنط��وي عل��ى مجازفة في 
أزقة املدينة القدمي��ة باملوصل قرب 
املسجد والتقارير عن وقوع خسائر 
بش��رية كبي��رة بع��د ضرب��ة جوية 
تفرض على الق��ادة العراقيني وقادة 

التحالف تغيير األساليب.
وقال شهود من حي موصل اجلديدة 
بغرب املوصل ومسؤولون عراقيون إن 
ضربة جوية للتحالف قبل أس��بوع 
عل��ى أه��داف لتنظيم داع��ش رمبا 
سببت انهيار منازل يقول مسؤولو 
إنقاذ إن ما يصل إلى 200 ش��خص 

دفنوا حتت أنقاضها.
وتضارب��ت الرواي��ات. لك��ن إذا تأكد 
حدوث ذلك فس��تكون ه��ذه واحدة 
من أس��وأ املذابح منذ الغ��زو الذي 
قادت��ه الواليات املتح��دة عام 2003 
بينما حتاول احلكومة العراقية التي 
يقوده��ا الش��يعة تف��ادي إغضاب 

سكان املوصل.
وأظه��رت املعرك��ة ح��ول املدين��ة 
القدمي��ة ذلك بالفعل فقد اضطرت 
الق��وات العراقية وق��وات التحالف 
كيفي��ة  ف��ي  التفكي��ر  إلع��ادة 

التوغ��ل عب��ر الش��وارع الضيق��ة 
ذات الكثاف��ة الس��كانية العالي��ة 
حيث يقول الس��كان إن املتشددين 

يستخدمونهم كدروع.
يق��ول الرقيب أول حس��ن القناص 
بالش��رطة العراقي��ة بينم��ا يراقب 
متاهة من املنازل في األسفل "نعلم 
أنه متى يسقط املسجد فستكون 
هذه نهاية اخلالف��ة... لكننا نحاول 

أوال حماية األسر التي تخرج."
ستس��دد اس��تعادة املوصل ضربة 
تتزاي��د  بينم��ا  لداع��ش  كبي��رة 
قاع��دة  الس��ترداد  االس��تعدادات 
الرق��ة  ف��ي  الرئيس��ية  التنظي��م 
الس��ورية. وتطوق الق��وات اخلاصة 
االحتادي��ة  والش��رطة  العراقي��ة 
والفصائ��ل  الكوردي��ة  والق��وات 
الشيعية مسلحي داعش باملوصل 

وتقطع الطرق إلى سوريا.
وجنحت قوات جهاز مكافحة اإلرهاب 
العراقي مدعوم��ة بقوات التحالف 
بقيادة واشنطن في استعادة شرق 
املوصل بحلول يناي��ر كانون الثاني. 
ومن��ذ ذلك احل��ني س��يطرت قوات 
وقوات  االحتادي��ة  والش��رطة  اجلهاز 
ال��رد الس��ريع عل��ى نص��ف اجلانب 

الغربي من املوصل تقريبا.
وف��ي املناطق التي يس��يطر عليها 
تنظي��م داعش يتحدث س��كان عن 
متش��ددين متبقني خضعوا إلعداد 
جي��د بعضه��م أجان��ب والبع��ض 
إنه��م  ويقول��ون  اآلخ��ر عراقي��ون. 
يجبرون السكان على ترك منازلهم 
أنف��اق  حلف��ر  اجل��دران  ويهدم��ون 
ويأم��رون العائالت بالتقهقر معهم 
أو يقتادونها إل��ى مبان يطلق منها 

املقاتلون النار على اجلنود.
يق��ول وليد وهو واحد من الس��كان 
الذين ف��روا من منطق��ة قريبة من 
بدراجات  "يتجولون  القدمية  املدينة 
ناري��ة بحثا عن مواق��ع عالية على 
املبان��ي ولديهم أنفاق ب��ني املنازل... 
رأيت روسيا عرفته من لكنته... كان 

يتحدث القليل من العربية."
ويظ��ل املتش��ددون ميثل��ون خط��را 
حت��ى عند تقهقره��م. فقد هاجم 
انتحاريان في جرافة مدرعة حواجز 
للجي��ش قب��ل أس��بوعني وفج��را 
املركبة احململ��ة باملتفجرات ليدمرا 
س��يارات همفي ودباب��ات أبرامز في 

أحد املواقع.
لك��ن التحالف الذي تقوده الواليات 
املتح��دة يقول إنه أضعف ما ميلكه 
داعش من أسلحة فقام بالتشويش 

عل��ى الطائرات الصغي��رة بال طيار 
التي يستخدمها إلسقاط الذخيرة 
وأحدث حفرا في الطرق التي يعتقد 
الق��ادة أن املهاجم��ني االنتحاري��ني 
سيستخدمونها الستهداف مواقع 
التي  عسكرية ويستهدف األطقم 

تطلق قذائف املورتر.
ف��ي املع��ارك األخيرة ح��ول املدينة 
اجلنود اش��تباكات  القدمية يص��ف 
صعب��ة م��ن ش��ارع إلى ش��ارع في 
مب��ان مدم��رة حي��ث يت��م تطهير 
األزق��ة الضيق��ة عادة باس��تخدام 
القناب��ل اليدوية. تس��د الش��وارع 
سواتر ترابية حترسها أطقم دبابات 
بصواريخ محمولة  م��زودون  وجنود 
على الكت��ف للتصدي للمهاجمني 

االنتحاريني.
ثم تأتي املدينة القدمية في املوصل 

التي يرجع تاريخها إلى اإلمبراطورية 
أزقته��ا  ت��روي  والت��ي  األش��ورية 
وشوارعها وجدران قالعها حكايات 
والعثماني��ة  الروماني��ة  الغ��زوات 
والفارس��ية. حتى من ول��دوا هناك 
يقول��ون إنهم يضلون الطريق فيها 

أحيانا.
وقال أبو طيب الضابط بالش��رطة 
االحتادي��ة الذي كانت تغطيه كمية 
من الذخي��رة "أحيانا ال ن��رى العدو 
وجها لوج��ه... ال ندخل حتى األزقة 
األصغ��ر. إنها خطيرة ج��دا. أحيانا 

نفاجئهم وأحيانا يفاجئوننا."
وخط��ر  األرض  لطبيع��ة  ونتيج��ة 
س��قوط املزيد م��ن القتلى املدنيني 
كان الب��د م��ن إع��ادة التفكي��ر في 
األس��اليب بينم��ا تس��عى القوات 

العراقية إلنهاء حملة املوصل.

ربما يكون جامع 
النوري قريبًا لدرجة 
مغرية لكن القتال 
المتالحم بدرجة تنطوي 
على مجازفة في 
أزقة المدينة القديمة 
بالموصل قرب المسجد 
والتقارير عن وقوع 
خسائر بشرية كبيرة 
بعد ضربة جوية تفرض 
على القادة العراقيين 
وقادة التحالف تغيير 
األساليب

قناصو اجليش العراقي

عناصر التنظيم يقودون المدنيين إلى أماكن متاريسهم

القناصون العراقيون يستهدفون أهم معاقل "داعش" في خطة جديدة
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متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  افتت��ح 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
خط��وط جتميع وانتاج الش��احنات 
لصناع��ة  العام��ة  الش��ركة  ف��ي 
الس��يارات واملع��دات املتخصص��ة 
بانت��اج ش��احنات رينو الفرنس��ية 
وش��احنات  االملاني��ة  ومرس��يدس 
س��كانيا وفولفو السويدية بطاقة 
)5000( ش��احنة س��نويا  انتاجي��ة 
بالتعاون مع شركات عاملية سويدية 
وفرنس��ية واملاني��ة وهنكارية وبأيد 
مالك عراقي هندسي فني متمكن.

كم��ا اطل��ع الوزي��ر خ��الل جول��ة 
ميدانية على االمكانيات والقدرات 
التصنيعي��ة واالنتاجي��ة والفني��ة 
والتقني��ة التي تتمت��ع بها مصانع 
الت��ي  العريق��ة  الش��ركة  ه��ذه 
تع��د معلم��ا م��ن معال��م العراق 
والت��ي تش��مل مصنع الس��يارات 
بانت��اج  املتخص��ص  والعج��الت 
واحلاف��الت  االنتاجي��ة  الش��احنات 
وجتمي��ع وانت��اج س��يارات الصالون 
امليكانيكي��ة  ومصن��ع  بانواعه��ا 
املتخصص بانت��اج االالت واملعدات 
الزراعي��ة  واحلاص��دات  واجل��رارات 
بال��رش  ال��ري  وانت��اج منظوم��ات 
احلديث��ة ومصنع االب��دان واملعدات 
الثقيلة الذي يخت��ص بانتاج اجزاء 
الزراعية  واجل��رارات  واملعدات  االالت 
والس��كنية  املكتبية  والكرفان��ات 
بنوعيها الثابتة واملتحركة وبشتى 
القياس��ات وتصني��ع قط��ع غي��ار 
والورش  املصان��ع  ومع��دات  ملكائن 
ووص��الت  كاملس��ننات  االنتاجي��ة 
واملضخ��ات  للمح��ركات  الرب��ط 
بجميع انواعها والهياكل احلديدية 
ومصن��ع البطاري��ات ال��ذي يتكون 
م��ن ثالث��ة معام��ل النت��اج ان��واع 

البطاريات. 
اس��تمرارا   الزي��ارة  ه��ذه  وتأت��ي 
والزي��ارات  اجل��والت  لسلس��لة 
امليدانية التي يق��وم بها الوزير الى 
جمي��ع ش��ركات ومعامل ال��وزارة 

املنتش��رة ف��ي عم��وم محافظات 
العراق لالطالع على واقع ونش��اط 
هذه املعامل والش��ركات وللوقوف 
وس��بل  عمله��ا  معوق��ات  عل��ى 
النهوض بها يرافق��ه وكيل الوزارة 
الفن��ي املهندس عادل ك��رمي ومدير 

عام الدائرة الفنية في الوزارة . 
وق��ال الوزي��ر خالل االجتم��اع الذي 
عق��ده م��ع اعض��اء مجل��س ادارة 
املصان��ع  ومس��ؤولي  الش��ركة 
والورش االنتاجية واالقسام الفنية 
واالدارية فيها ان الش��ركة العامة 
واملع��دات  الس��يارات  لصناع��ة 
تعد م��ن الش��ركات العريقة التي 
تش��كلت م��ن دمج ثالث ش��ركات 

صناعية مهمة وه��ي حصيلة من 
اخلبرة والتجرب��ة التي من الضروري 
 ، صحيح��ة  بص��ورة  اس��تثمارها 
مؤكدا عل��ى توج��ه احلكومة نحو 
ايق��اف النزي��ف املس��تمر للعملة 
الصعب��ة ومحاول��ة االعتماد على 
املنتج الوطني واس��تثمار الطاقات 
املتاح��ة في البلد والذي يعد فرصة 
ذهبية الع��ادة الصناع��ة العراقية 
الى سابق عهدها لكي تسهم في 
رفد ميزانية الدولة ودعم االقتصاد 

الوطني .
ولف��ت الوزير الى ان الع��راق مقبل 
على حملة واس��عة الع��ادة البناء 
واالعم��ار واخلدمات للمناطق احملررة 

وان هن��اك حركة دؤوب��ة في جميع 
قطاع��ات الدولة الى جانب التوجه 
احلكوم��ي نح��و تنمي��ة القط��اع 
الزراع��ي مايس��توجب وض��ع رؤية 
واضح��ة وخطة مدروس��ة وحتديد 
مس��ار صحي��ح ضم��ن تخص��ص 
ونش��اط الش��ركة لالس��هام ف��ي 
حم��الت البن��اء واالعم��ار وتلبي��ة 
ماحتتاج��ه قطاع��ات الدولة كافة 
وباالخ��ص القط��اع الزراع��ي م��ن 
التخصصي��ة  وااللي��ات  املع��دات 
الثقيل��ة لتحقي��ق االه��داف التي 
نصبو اليها في بناء صناعة وطنية 

متطورة .
واضاف السوداني ان الوزارة ماضية 

ف��ي عمله��ا وم��ن خ��الل اللجنة 
الوزاري��ة املش��كلة باع��ادة تقييم 
عقود املش��اركة واالس��تثمار التي 
خ��الل  ال��وزارة  ابرمته��ا ش��ركات 
الس��نوات السابقة وتثبيت الكثير 
من املالحظات واعط��اء مهلة ملدة 
ش��هر كامل جملالس ادارة الشركات 
الع��ادة النظ��ر به��ذه العق��ود من 
حي��ث انهائه��ا او االس��تمرار به��ا 
من خالل دراس��ة ماميكن ان حتققه 
هذه العقود من نقل للتكنولوجيا 
وانش��اء اخلطوط االنتاجية اجلديدة 
وتطوير وتنويع االنتاج ، مشددا على 
اي��الء اجلان��ب التس��ويقي االهمية 
القص��وى م��ن خ��الل ايج��اد آلية 

للتسويق حتاكي متطلبات وحاجة 
االس��واق احمللية وتواكب االساليب 
التروي��ج  ف��ي  املعتم��دة  احلديث��ة 

للسلع والبضائع املتنوعة .
كما جرى خالل االجتماع مناقش��ة 
االجراءات املتخذة من قبل الشركة 
وحدات  بن��اء  بخص��وص مش��روع 
س��كنية ملنتس��بي الش��ركة في 
قط��ع  وموض��وع  االس��كندرية 
االراض��ي ، اذ اكد الوزير على اهمية 
ه��ذا املش��روع وض��رورة متابعت��ه 
لتأمني حق��وق املوظفني والعاملني 
كونه��ا احد اه��م اولوي��ات العمل 
الت��ي حتظ��ى باهتم��ام ومتابع��ة 

مباشرة من قبله .

وزير الصناعة يفتتح خطوط تجميع وانتاج الشاحنات في مصانع االسكندرية 

تتمتع مصانع 
الشركة العامة 

لصناعة السيارات 
والمعدات في 

االسكندرية 
بالعريقة االمكانيات 
والقدرات التصنيعية 

واالنتاجية والفنية 
والتقنية التي تعد 
معلما من معالم 

العراق 

افتتح املهندس محمد شياع السوداني خطوط جتميع وانتاج الشاحنات في الشركة العامة لصناعة السيارات

على اعتاب باب 
اآللهة.. بابل الحضارة 

تنهض من جديد
احلضارة واللغة تعبران عن هوية الفرد، فاألولى 
ه��ي من صن��ع التاري��خ العريق ال��ذي تخضرم 
على يده االنس��ان، والثانية آداة تعبير ووس��يلة 
تخاط��ب الفكر وال��ذات والعن��وان ، فاحلضارة 
ثروة علمية وثورة ثقافية تدفع من حركة احلياة 
االنس��انية لألفضل من خالل اكتساب العلوم 
والثقافة والتطور على م��ّر العصور،لنصل الى 

مرحلة التقدم واالزدهار.
هناك م��دن منس��ّية برغ��م غناه��ا التاريخي 
وعراقته��ا، م��دن مس��حها الزم��ن واصبح��ت 
مهجورة ت��روي حكايات عاب��رة ، نتيجة احلروب 
والصراع��ات ،بقي��ت مهمل��ة ومجهولة برغم 
اهميتها التاريخية املش��ّرفة لتعود وتكتشف 

على ايدي علماء اآلثار في العصر احلديث.
حني نتكلم عن عاصم��ة االمبراطورية البابلية 
الت��ي تعرض��ت للفوضى والتخري��ب قرابة عام 
1180 ق م نقص��د به��ا »باب��ل« أي »ب��اب االله« 
، مدين��ة عظيم��ة في العال��م الق��دمي ، عادت 
وازده��رت  ف��ي عه��د » نبوخذ نص��ر« كمدينة 
تابعة لالمبراطورية األشورية في القرن التاسع 
ق م، اش��تهرت مبعابده��ا ،وجنائنه��ا املعلق��ة 
حيت كانت تس��قى اجلنائن بامل��اء الذي يصعد 
ال��ى اعاله��ا بطريق��ة ميكانيكي��ة وتع��د من 
اعظ��م الفن��ون املعماري��ة التي بلغته��ا بابل.
عداك عن  السور املعروف بالسور امليدي وبوابة 
عشتارالش��هيرة ،لعبت دورا ب��ارزأ« في التاريخ 

القدمي ، واطلق عليها مؤخرأ مدينة العجائب.
عرف البابليون بالتّدين الشديد واميانهم بثوابت 
الهي��ة ،وبخلود النفس وبنوا ف��ي املدينة  أكثر 
من 50 هيكال« مكرس��ا« آلله��ة متعددة ، كما 
اشتهروا بالتطور العلمي آنذاك فعلماء  الفلك 
ف��ي مملك��ة بابل س��بقوا عصورنا باس��تعمال 
أس��اليب الهندسة ،حيث قس��موا السنة الى 
12 شهرا« واليوم الى 24 ساعة ، ورتبوا النظام 
املعمول به حتى اليوم ،وتنبأوا بحدوث اخلسوف 

والكسوف مما اعطاهم شهرة بعلم الفلك.
أما ف��ي تاريخنا احلديث ،تعرض��ت بابل للكثير 
من األحداث بدءا« بثورة العشرين ضد األحتالل 
البريطان��ي للع��راق ع��ام 1920، مرورا«باحداث 
2003 بع��د الغ��زو االميرك��ي، كم��ا عانت من 
االره��اب ال��ذي س��يطر عل��ى املدينة م��ن قبل 
التنظيم��ات االرهابي��ة  ولم جتد االس��تقرار اال 
في السنوات األخيرة ،فالثوابت واملتغيرات التي 
طرأت عل��ى هذه املدينة أعطتها جوهرا« غنيا« 
تزيد م��ن ثقافتها وحضارته��ا ، نتيجة الثوابت 
واملتغي��رات  لتبقى لها اهمي��ة تاريخية عريقة 

يعتز بها أهلها في العراق .
ان الوطن العربي مهد للحضارات،لكنه يواجه 
أخط��ارا« جس��يمة بفع��ل عوام��ل التدمي��ر 
الطبيعية والبشرية ،مما ادى الى تخريب وضياع 
ج��زء من التراث احلض��اري  الذي هو مبعث فخر 
ل��المم وركيزة اساس��ية لتش��جيع الس��ياحة 
وتنمي��ة االقتص��اد وه��و م��ادة غني��ة للبحث 
العلمي،ولكن هناك عوامل أسهمت في تعقيد 
الوض��ع في بلدانن��ا العربية وذل��ك بعدم وضع 
حماي��ة التراث من االولويات  نتيجة  قلة الوعي 
وع��دم ادراك اهمية الت��راث احلضاري ، واالهمال 
املتعم��د للحكوم��ات بعدم وض��ع االمكانيات 
املادية اخملصص��ة حلمايته مما يعرضه  للمخاطر 
التي تؤدي الى تدميره وتشويهه ،ومن ثم طمس 

االرث احلضاري لالمم والشعوب.

*كاتبة لبنانية

متابعة الصباح الجديد

ناقش��ت هيئة احلماية االجتماعية 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
الدول��ي  البن��ك  م��ع  االجتماعي��ة 
ومنظمة اليونيس��يف استعدادات 
وزارات العم��ل والصح��ة والتربي��ة 
والتخطيط بشأن برنامج التحويالت 
النقدية املش��روطة املق��رر تنفيذه 

جتريبيا مطلع ايلول املقبل. 
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم ان برنام��ج التحويالت 
النقدي��ة املش��روطة يه��دف ال��ى 
االس��تثمار ف��ي رأس املال البش��ري 
عبر توفير حوافز لضمان االستفادة 
االجتماعية  اخلدم��ات  م��ن  املثل��ى 
املش��مولة ف��ي مجال��ي الصح��ة 

والتعليم .
واضاف منع��م ان البرنامج يتضمن 
منح مبال��غ مالية اضافية لالس��ر 
برنامج  م��ن  املس��تفيدة  الفقي��رة 
احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي مقاب��ل 
التح��اق االبن��اء بامل��دارس وااللتزام 
مبراجع��ة مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
االولية لالم والعائلة ، وذلك لتسهيل 
كسر حلقة توارث الفقر ودعم دخل 

االسر التي تعاني من الفقر املزمن.
واوضح املتحدث باس��م ال��وزارة ان 
للتحوي��الت  التجريب��ي  البرنام��ج 
النقدي��ة يتماش��ى م��ع تطلع��ات 
املعيش��ة  لرفع مس��توى  احلكومة 
لدى االف��راد من خالل انش��اء نظام 
االجتماعي��ة  للحماي��ة  متكام��ل 
واح��كام الدس��تور لضم��ان توفير 
الصح��ة  م��ن  افض��ل  مس��توى 
االجتماع��ي  والضم��ان  والتعلي��م 
للعراقيني كافة سواء أكان في حالة 

الشيخوخة واالعاقة والعوز.
وبني منعم ان الورش��ة التوجيهية 
التي عقدها البنك الدولي بالتعاون 
م��ع منظم��ة اليونيس��يف تهدف 
ال��ى تعري��ف االط��راف املش��اركة 
الطريق  بتنفيذ خريط��ة  واملعني��ة 
باحلماي��ة  اخلاص��ة  االس��تراتيجية 
العم��ل  وزارات  م��ن  االجتماعي��ة 
والتعلي��م والتخطي��ط  والصح��ة 
ف��ي  االخري��ن  الش��أن  واصح��اب 
التجريبي��ة عل��ى مبادئ  املنطق��ة 
التجريب��ي  البرنام��ج  واه��داف 
واج��راء   ، النقدي��ة  للتحوي��الت 
تقوم  الت��ي  للتحضيرات  مراجع��ة 
به��ا ال��وزارات املعنية الس��تكمال 
الدليل التشغيلي مبا في ذلك وضع 

خريطة للخدمات واملوارد البش��رية 
واملؤش��رات املعياري��ة ، الفت��ا ال��ى 
ان الورش��ة تس��عى للتأك��د من ان 
تتوافق مع  املس��تقبلية  اخلط��وات 
خط��ة عم��ل التحوي��الت النقدية 
املش��روطة املعدة في كان��ون االول 

.2016

من جانب��ه قال ممثل البن��ك الدولي 
رمزي نعمان ان اجملتمع العراقي يعاني 
من مشكالت اجتماعية واقتصادية 
جمة اثرت على مس��تويات التعليم 
ان  مبين��ا   ، الب��الد  ف��ي  والصح��ة 
البرنام��ج يعمل عل��ى حتويل مبالغ 
اضافي��ة لالس��ر الفقي��رة مقاب��ل 

حتفيزه��ا عل��ى ارس��ال ابنائها الى 
املراكز الصحية  املدارس ومراجع��ة 
وذلك لضمان اس��تفادة االس��ر من 
اخلدم��ات التربوي��ة والصحي��ة مب��ا 
يس��هم ف��ي ايق��اف حلقة ت��وارث 

الفقر وحماية رأس املال البشري. 
واك��د نعمان اهمية عم��ل الباحث 

االجتماعي ف��ي هذا البرنامج كونه 
اح��دى احللق��ات االساس��ية الت��ي 
تسهم في تثقيف االسر على اهمية 
هذا البرنامج مقابل حصولها على 
مبالغ حتفيزية ومتابعة االس��ر التي 
تعزف عن تلق��ي اخلدمات الصحية 
والتربوية لتحديد مسببات العزوف 
وايج��اد معاجل��ات له��ا توض��ع في 
خريطة الطريق املستقبلية ، مبينا 
يتضم��ن  التجريب��ي  البرنام��ج  ان 
اختب��ار املؤش��رات اخلاصة بالصحة 
والتعلي��م ف��ي منطق��ة معينة مت 
اقتراحه��ا م��ن قب��ل فري��ق العمل 
بهدف حتديد نقطة انطالق البرنامج 
ملعرف��ة وقياس مدى االث��ر االيجابي 

للبرنامج الحقا.
الى ذلك قال مدير ع��ام تكنولوجيا 
احلماي��ة  هيئ��ة  ف��ي  املعلوم��ات 
االجتماعي��ة جمال ب��الل ان الهيئة 
اجرت زيارات الربع محافظات جنوبية 
مع منظمة اليونيس��يف للحصول 
عل��ى ارق��ام واحصاءات عن نس��ب 
الفقر في االقضي��ة والنواحي لكل 
محافظة والتعرف على مس��تويات 
التعلي��م والصحة فيه��ا ، ورأى انه 
من الضروري عمل حلقة تواصل مع 
امل��دارس من اجل متابعة مس��توى 

التعليم البناء االسر املستفيدة من 
احلماي��ة االجتماعية ومدى تس��رب 

ابنائهم من الدراسة. 
م��ن جان��ب آخر ق��ال رئيس قس��م 
السياسات االجتماعية في منظمة 
خورش��يد  عاط��ف  اليونيس��يف 
النقدي��ة  التحوي��الت  برنام��ج  ان 
يس��تهدف االطفال لبناء رأس املال 
التعلي��م  قطاع��ي  ف��ي  البش��ري 
منظمت��ه  ان  مبين��ا   ، والصح��ة 
تدرس حالة الطفل من كل اجلوانب 
الرئيس��ة  التجهيزات  ناحي��ة  م��ن 
لالس��رة والطفل لتكوين فكرة عن 
االساس��يات التي يحتاجها الطفل 
ونظرة ش��مولية للخدمات واحلقوق 

التي يجب ان تصله.
اليونيس��يف  ان  واوضح خورش��يد 
تس��عى مع البن��ك الدول��ي لتبني 
احل��االت  الدارة  موح��دة  منهجي��ة 
ودراس��ة اوضاع االس��ر املستهدفة 
ببرنامج التحويالت بصورة معمقة 
بغي��ة وضع اخلط��وات االساس��ية 
الت��ي م��ن خاللها تضم��ن التنفيذ 
االمثل للبرنامج وحتقيق الغاية منه 
في كس��ر حلقة ت��وارث الفقر عبر 
اس��تمرار االس��ر الفقيرة في تلقي 

اخلدمات الصحية والتربوية. 

تقرير

العمل تبدأ اول خطوة الطالق االعانة المشروطة بالصحة والتعليم
بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

هيئة احلماية االجتماعية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية

ذي قار - علي حسين
اعلن��ت دائرة صح��ة ذي قار عن اغالق 
48 محال جتاري��ا وفرض غرامات مالية 
عليه��ا ، وذل��ك  خملالفتها الش��روط 
الصحية ، مش��يرة ال��ى اتالف 1836 
كغ��م م��ن امل��واد الصلب��ة و 1335 
لت��راً من امل��واد الس��ائلة غير صاحلة 

لالستهالك البشري .
وق��ال مدير ش��عبة الرقابة الصحية 
ناصر هادي التميمي ان الفرق الرقابية 
في شعبة الرقابة الصحية في قطاع 
الناصري��ة الثان��ي اغلق��ت  48 محال 
جتاري��اً مخالف��ا للش��روط الصحية 

وذلك خالل عدة حمالت نفذتها الفرق 
الرقابي��ة الصحي��ة خالل  االس��ابيع 
املاضية" ، مؤكدا مخالفة تلك احملال 

للشروط والضوابط الصحية.
واش��ار  التميمي الى ف��رض غرامات 
مالي��ة بلغت  570 ال��ف دينار إضافة 
إل��ى األجور املس��توفاة على نش��اط 
الرقابة الصحية والتي بلغ  17 مليونا 
و614 الف دينار ، مبينا أن فرق الرقابة 
أتلف��ت 1836 كغم من املواد الصلبة 

و1335 لتراً من املواد السائلة.
ولف��ت التميم��ي ال��ى أن ع��دد احملال 
اخلاضع��ة للرقاب��ة الصحي��ة 2727 

محال وعدد الزي��ارات املتحققة خالل 
الش��هر املاض��ي بلغ��ت 3169 زي��ارة 
فضال عن تنفيذ 49 حملة تفتيشية 
منها 22 حملة مشتركة مع اجلهات 
ذات العالقة  ، مش��يرا إل��ى أن الفرق 
التفتيش��ية س��حبت 561 امنوذج��ا 
للفحص اخملتب��ري منه��ا 92 امنوذجا 
محليا و 96 امنوذجا مس��تورداً و 373 
امنوذج ماء ، مبينا أن الشعبة منحت 
147 إج��ازة صحي��ة وإقام��ة  دورات 
صحي��ة وتدريبي��ة ون��دوات تثقيفية 
بلغ��ت 54 دورة و ن��دوة خ��الل ش��هر 

شباط املنصرم.

حسين حسن*
ش��اركت وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
في معرض ميس��ان الدول��ي الرابع 
الذي اقيم على ارض ش��ركة نفط 
ميسان برعاية وزير النفط  ومجلس 
احملافظة حتت ش��عار )نفطنا تراثنا 
عاملية  طاقة التنض��ب( مبش��اركة 
ومحلي��ة واس��عة حيث س��جلت 
بع��ض الش��ركات التابع��ة للوزارة 
مش��اركة متميزة وفعالة من خالل 
عرض منتجاته��ا التخصصية في 

مجال الطاقة والنفط.
وقال مدير مرك��ز االعالم والعالقات 

العام��ة ف��ي ال��وزارة عب��د الواحد 
الشمري ان للوزارة مشاركات كثيرة 
وعديدة ف��ي عدة مناس��بات منها 
املع��ارض التي تقام س��واء كان في  
بغ��داد او احملافظ��ات االخرى لغرض 
عرض امكانيات وانشطة شركاتها 
االنتاجي��ة املتخصصة في مجاالت 
وقطاعات ش��تى منها النسيجية 
واالنشائية  والغذائية  والكيمياوية 
والدوائية وامليكانيكية والكهربائية 

فضال عن قطاع النفط  والطاقة .
منتج��ات  ان  الش��مري  واض��اف 
الش��ركات املش��اركة ف��ي مج��ال 

تخص��ص النف��ط والطاق��ة القت 
استحس��ان ورض��ى الزائرين ورجال 
االعمال ف��ي القطاع اخل��اص الذي 
ع��دوه حدث��اً مهم��ا عل��ى صعيد 
االتفاق��ات واب��رام العق��ود وتقريب 
النظ��ر  ب��ني الش��ركات  وجه��ات 
املش��اركة التي تقدم كل مالديها 
م��ن خب��رات ونش��اطات باالمكان 
ان تخدم الدوائر ف��ي هذة احملافظة 
التي شهدت عمرانا وتطورا واسعا 

وكبيرا.

*اعالم الصناعة

اغالق محال تجارية في ذي قار
 لمخالفتها الشروط الصحية 

الصناعة تشارك في معرض ميسان 
الدولي للطاقة واالعمار

بغداد - الصباح الجديد:
اوعز الدكتور عبد الغني س��عدون 
الس��اعدي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
بغداد / الرصافة  باستمرار حمالت 

اللقاح��ات اخلاصة باملتس��ربني في 
مدينة الصدر واملناطق اجملاورة  . 

واش��ار خ��الل اس��تضافة الدكتور 
باسم الكناني مدير قطاع الرعاية 

الصحي��ة ف��ي مدينة الص��در في 
مجل��س االدارة وبحض��ور الدكتور 
ميثم نور الشرع معاون املدير العام 
للش��ؤون االدارية  ومدراء االقس��ام  

ال��ى اهمية مدينة الص��در ملا متثل 
من نسب س��كانية كبيرة  ، فضال 

عن الواقع البيئي . 
وب��ني املدي��ر الع��ام ان يك��ون مدير 

القطاع هو مدي��ر الصحة العامة 
ف��ي الرقع��ة اجلغرافي��ة وان يعرف 
اجلوان��ب الدميوغرافي��ة  املنطق��ة 
من اجل رس��م السياسة الصحية 

ه��ذه  لتك��ون  بالقط��اع  اخلاص��ة 
يراج��ع  وان  املنطقي��ة  السياس��ة 
االرق��ام اخلاصة بالتحصني من اجل 

متابعة املتسربني  من اللقاحات. 

استمرار حمالت  اللقاحات للمتسربين في المناطق النائية
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البصرة - سعدي علي السند:

أقام قسم الدراس��ات االقتصادية 
في مركز دراس��ات البصرة واخلليج 
العربي حلقة نقاش��ية بعنوان دور 
اجلامعات في بناء حاضنات األعمال 
– دراس��ة مقارنة - العراق واألمارات 
العربية للمدرس املس��اعد وس��ن 

هادي فيحان.
وق��د تناولت احللق��ة دور اجلامعات 
احمل��وري ف��ي تطوير اجملتم��ع والذي 
ينعك��س ب��دوره عل��ى املنظوم��ة 
االقتصادية ، مبينة ان دور اجلامعات 
ل��ه تأثي��ر عل��ى مجتم��ع املعرفة 
واقتص��اد املعرف��ة فينعكس ذلك 
على تطوير فكرة ريادية املش��اريع 
وحتفي��ز  واملتوس��طة  الصغي��رة 

حاضنات األعمال .
وأك��دت الباحثة انها أجرت مقارنة 
بني مؤش��ر التعليم العالي لدولة 
األمارات ومؤش��ر التعلي��م العالي 
للع��راق ، ووجدت أن الع��راق احتل 
املركز األخير من بني الدول العربية 
احتل��ت  ف��ي ح��ني   24% ومبق��دار 
االمارات املرك��ز األول من بني الدول 
العربي��ة ومبق��دار 61,4 % حس��ب 
إحصائي��ات مؤش��ر املعرف��ة لعام 
2016  كذل��ك وج��دت ان الع��راق 
حالي��ا ال ميتل��ك حاضن��ات أعمال 
لك��ن هن��اك رؤى وأف��كار تبنته��ا 
والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  وزارة 
العلمي إلقام��ة حاضنات األعمال 
ف��ي املس��تقبل القري��ب من خالل 
االس��تفادة من مخرج��ات اقتصاد 
املعرفة م��ن اجلامعات ، في حني ان 
االمارات قطعت ش��وطاً كبيرا في 
مجال حاضنات املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
 

حلقة نقاشية عن موقف دول 
اخلليج من التغيرات في العراق

وأقام قس��م الدراسات السياسية 
واالس��تراتيجية في مركز دراسات 
العرب��ي حلقة  واخللي��ج  البص��رة 

دول  ) موق��ف  بعن��وان   نقاش��ية 
التغي��رات  م��ن  العرب��ي  اخللي��ج 
ف��ي الع��راق بع��د 2003( للباحثة 
احم��د  عب��اس  عه��ود  الدكت��ورة 
التميمي والباحث الدكتور حسني 

قاسم الياسري. 
 وق��د تناول��ت احللق��ة جوانب من 
العالقات السياس��ية واالقتصادية 
الدينية  والثقافي��ة  واالجتماعي��ة 
التي تربط العراق بتلك الدول وكان 
من أبرز هذه العالقات ما بني العراق 
ودول��ة الكويت واململك��ة العربية 
السعودية بحكم القرب اجلغرافي 

لهذه الدول للعراق.
 وبّين��ت الباحث��ة إن أه��م م��ا مييز 
تل��ك العالق��ات بص��ورة عامة هو 
املصالح املش��تركة بني تلك الدول 
الس��يما في ظل الظ��روف احلالية 
والتهديدات االرهابية لدول املنطقة 
وإعادة ترتيب تلك العالقات مبا يالئم 
االس��تراتيجية العربية واالقليمية 

وفقاً للمتطلبات الدولية.
كما مت اس��تعراض عالقة كل دولة 
وفق��اً خلصوصيته��ا  عل��ى ح��دة 
وايدلوجيتها السياس��ية واألمنية 
واالجتماعية في ظل  واالقتصادية 

الواقع العربي وتداعياته واملشكالت 
التي تعج بها املنطقة ، ومن خالل 
العرض املوجز لتلك العالقات التي 
ترب��ط العراق ب��دول اخلليج العربي 
ميكننا اعادة النظر في قراءة االوراق 
املستقبلية بني تلك الدول والعراق 
مب��ا يفي��د تقدمه��ا وتطورها نحو 

االفضل.

خطة إستراتيجية طارئة 
ملكافحة الفساد اإلداري

وعقد مكتب النخب املركزي مؤمتره 
العلمي الثاني لإلصالح حتت شعار 

العراق..  السياس��ية في  )العملية 
تقوميي��ة( بحض��ور نخبوي  نظ��رة 

وحكومي واسع.
وقد أس��هم باحث��ان م��ن جامعة 
البصرة في هذا املؤمتر ، إذ شارك أ.د. 
هيثم عبد اهلل سلمان رئيس قسم 
الدراس��ات االقتصادي��ة ف��ي مركز 
العربي  واخللي��ج  البصرة  دراس��ات 
والباحث��ة امل��درس س��كنة جهيه 
فرج ببحثهما املوس��وم نحو إعداد 
خطة إستراتيجية طارئة ملكافحة 
الفس��اد اإلداري واله��در املالي في 

العراق والذي حاز على املرتبة ) أ ( .

وتناول البحث ظاهرة الفساد التي 
تع��ّد م��ن املالم��ح الرئيس��ة التي 
اتسم بها القرن احلادي والعشرون، 
وأكد أنه��ا لم تُع��د ظاهرة تخص 
دول��ة معين��ة بذاتها، بل انتش��رت 
بصورة واسعة لتغطي معظم دول 
العال��م، حتى أصبح الفس��اد وباًء 
معدياً ال يس��لم من��ه إال من لديه 
مناع��ة الدي��ن، واخلل��ق، والضمير، 
وتط��رق البح��ث ايضاً ال��ى ظاهرة 
انتشار الفساد في العراق ليصبح 
ثقافة مجتمعي��ة ينتقدها اجملتمع 

علناً وميارسها سرا.

 ناقشت جامعة 
البصرة دور 
نظيراتها المحوري 
في تطوير المجتمع 
والذي ينعكس 
على المنظومة 
االقتصادية وتأثيره 
على مجتمع 
المعرفة واقتصاد 
المعرفة

الباحثة وسن هادي تلقي محاضرتها عن تأهيل حاضنات األعمال

ألنعكاسها على تطوير فكرة ريادية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

جامعة البصرة تناقش دور نظيراتها في تأهيل حاضنات األعمال
تجهيز الوكالء 

بالرز المحلي ضمن 
مفردات التموينية 

االلكترونية تجهز 
دوائر الدولة باجهزة 

قراءة البصمة   

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن مباشرة فرع الشركة في محافظة 
بابل جتهيز الوكالء مبادة الرز احمللي )الياس��مني(  
املصنع في اجملرش��ة احلكومية لتوزيعه ضمن 

مفردات احلصة التموينية .
واوض��ح املهندس ف��راس كاظم عم��ران مدير 
ف��رع الش��ركة ف��ي باب��ل واض��اف ان املالكات 
الفني��ة قام��ت بتحويل الكمي��ة املتبقية من 
من الش��لب املس��وق واحملول من احملافظات الى 
اجملرش��ة احلكومية لغرض تصنيع��ه وتوزيعه 

على املواطنني ضمن البطاقة التموينية .
واش��ار مدي��ر الفرع ال��ى ان الكمي��ات اجملهزة 
للوكالء بلغ��ت 2500 طن م��ن مجموع 6300 
طن حلصة شهر كانون الثاني 2017 من املادة .

وعل��ى الس��ياق ذاته اك��د  مدير مجرش��ة ابو 
صخير احلكومية ف��ي النجف املهندس احمد 
عبد الزهرة اس��تمرار عملية تصنيع الش��لب 
احملل��ي لتوزيع��ه ضم��ن مف��ردات  البطاق��ة 
التموينية ، مبينا بان انتاج  اجملرشة خالل شهر 
اذار وص��ل الى )٢٠٠٠( طن من رز الياس��من وان 
معدل جتهي��ز العائالت مبادة ال��رز في احملافظة 

بلغ )٨٠٪ ( من حصة شهر كانون الثاني .

اعالم الوزارة 
جهزت الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية 
احدى ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن وخالل 
النصف الثاني من ش��هر ش��باط املاضي عدد 

من وزارات ودوائر الدولة مبواد متنوعة .
وقال مدي��ر مركز االعالم والعالقات العامة في 
الوزارة عبد الواحد علوان الشمري ان الشركة 
وتنفي��ذا الوامر مجلس الوزراء اخلاصة بتطبيق 
نظ��ام البصمة قامت بتجهيز وزارة الداخلية / 
مديرية شرطة صالح الدين / جوازات بلد بثالثة 
اجه��زة قارئ بصمة فيما قام��ت بتجهيز وزارة 
الوزارة التربية ب�) 42( بطارية و)5( حاسبات مع 
ملحقاته��ا فضال عن جتهي��ز وتنصيب راوترات 

ومواد وشبكات اخرى لصالح الوزارة ذاتها .
م��ن جان��ب اخر اعل��ن الش��مري ع��ن اختتام  
التدقي��ق الدول��ي القس��ام الش��ركة من قبل 
ممثل ش��ركة فكس��ل حي��ث ش��مل التدقيق 
اقسام االدارية والتجارية والتدريب والتخطيط 
ومنظومات السيطرة وجاءت النتائج مطابقة 
للمعايير الدولية ، مؤكدا على ان هذه الشهادة 
س��تؤهل الش��ركة ألن تكون ضمن الشركات 
الرصينة واملعتم��دة واالكثر ج��ودة في تنفيذ 

اهدافها وتلبية متطلبات الزبون .

بغداد - الصباح الجديد:
ق��ررت ش��ركة توزي��ع املنتج��ات 
النفطية زيادة حصص اقضية بلد 
وس��امراء والدجيل في محافظة 
ص��الح الدين لتخفي��ف الضغط 
املتوق��ع من زي��ادة الطل��ب على 
النفطية إلحياء ذكرى  املشتقات 
استشهاداالمام علي الهادي )ع( .
 جاء ذلك بتوجي��ه من مديرعام 
الش��ركة املهن��دس عل��ي عب��د 

الك��رمي املوس��وي ومتابعة وكيل 
وس��ام  املهن��دس  املديرالع��ام 
صاحب وذلك سعيا لتقدمي أفضل 
اخلدمات للزوار الكرام وحرصاً على 
إج��راء مراس��يم الزي��ارة بأفضل 

صورة.
وبني املوسوي إن حصص األقضية 
املق��ررة  احلص��ص  ع��ن  إزدادت 
لتف��ادي انقط��اع الط��رق فت��رة 
الزيارة وصعوبة جتهيز املش��تقات 

النفطي��ة وق��ت الذروة ، مش��يراً 
الى إن للش��ركة خط��ط طوارئ 
للتعام��ل م��ع الزي��ارات املليونية 
، فيم��ا أك��د إن الزي��ادة ش��ملت 
اقضي��ة بل��د وس��امراء والدجيل 
لكون هذه االقضي��ة ممراً للزائرين 
للوصول  الستراحتهم  ومحطات 
الى الروضة العسكرية املقدسة  

في سامراء.
ولف��ت املوس��وي ال��ى ان احلصة 

املق��ررة اخلاص��ة مبراس��م الزيارة 
واجمله��زة للمحط��ات احلكومي��ة 
واألهلية في في األقضية املُش��ار 
إليها بلغت أكثر م��ن )144( ألف 
لتر من النفط األبيض ، )396(ألف 
لتر م��ن البنزي��ن ،و)252( ألف لتر 
م��ن زيت الغاز ، إضافًة الى اإليعاز 
ال��ى هيئ��ة النق��ل التابع��ة الى 
ش��ركة التوزيع بتأمني س��يارتني 
 )490( بحمول��ة  مس��طحتني 

إس��طوانة غاز سائل مملوءة بواقع 
ما يقرب من )5( نقالت كحصص 
إضافية الى معامل الغاز املوجودة 

في األقضية املذكورة .
يذكر إن ش��ركة توزي��ع املنتجات 
م��ع جميع  تتعاط��ى  النفطي��ة 
املناس��بات الديني��ة واإلحتفاالت 
من منطل��ق الط��وارئ لتخفيف 
الضغط وتفادي أي طلب مضاعف 
على املشتقات النفطية،ومن بني 

تلك احلاالت االستعدادات املبكرة 
للزيارات املليوني��ة في األربعينية 
املبارك��ة ف��ي محافظ��ة كربالء 
املقدس��ة والزي��ارات األخ��رى في 
النجف األشرف وبغداد إضافة الى 
مراس��م االحتفاالت وليس آخرها 
إحتف��االت أعي��اد ن��وروز املاضية 
بزي��ادة  الش��ركة  قام��ت  حي��ث 
حصص كركوك وإقليم كردستان 

من املشتقات النفطية.

المنتجات النفطية تزيد حصصها القضية سامراء وبلد والدجيل 
استعدادا إلحياء ذكرى استشهاد االمام الهادي )ع(
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بكين ـ رويترز:
كت��ب الرئيس األميركي دونال��د ترامب على تويتر 
أن الوالي��ات املتحدة قد ال تتغاض��ى بعد اآلن عن 
العج��ز الضخم في ميزان املعامالت اجلارية وفقد 
ف��رص العم��ل وهو م��ا يعط��ي انطباعا ب��أن أول 
لقاء س��يجمعه بالرئيس الصيني شي جني بينغ 

األسبوع املقبل سيتسم بالتوتر.
وكان البيت األبيض قد أعلن أن ترامب سيستضيف 
رئيس الصني يومي اخلميس واجلمعة القادمني في 
منتجع مار االجو بوالية فلوريدا وأنه س��يقيم مع 
زوجته ميالنيا مأدبة عشاء اخلميس املقبل تكرميا 

لضيفه وزوجته بينغ لي يوان.
وكت��ب ترامب على تويترام��س االول   اخلميس أن 
االجتم��اع املتوق��ع أن يتناول أيض��ا اخلالفات حول 
كوريا الش��مالية ومطامح الصني االستراتيجية 
في بحر الصني اجلنوبي »س��يكون اجتماعا صعبا 
ج��دا.« وكتب »ال ميكننا أن نتحمل بعد ذلك عجزا 
جتاريا ضخم��ا وال فق��دا للوظائ��ف.« وأضاف في 
إشارة واضحة إلى الش��ركات األميركية العاملة 
ف��ي الصني: »ال بد أن تكون الش��ركات األميركية 

مستعدة للتحول إلى بدائل أخرى.«

بروكسل ـ وكاالت:
أعلن الس��كرتير العام للناتو ينس س��تولتنبرغ في 
بروكس��ل أن وزراء خارجية دول احللف وكذلك ممثلي 
االحتاد األوروبي والسويد وفنلندا بحثوا امس اجلمعة 
عالقات احللف مع روسيا. وذكر ستولتنبرغ أن اللقاء 
عقد خلف طاولة غداء. مشددا على أن لدى ألطراف 
املش��اركة ف��ي اللق��اء، موقف��ا موحدا جتاه روس��يا 

يتلخص في »الدفاع القوي بالتزامن مع احلوار«.
وأش��ار إلى أن��ه مت نقل موعد اجتم��اع وزراء خارجية 
احللف بس��بب جدول أعمال وزير اخلارجية األميركي 
ريكس تيلرسون وقال إن ذلك يدل على مرونة احللف 

ومتسك أعضائه بتطوير العالقات األطلسية.
وأض��اف الس��كرتير العام الق��ول إن اجتم��اع وزراء 
خارجي��ة دول احللف كان مقررا ف��ي 5-6 أبريل ولكن 
بعد أن تبني أن الوزير األميركي لن يتمكن من حضور 
االجتم��اع وهو أول حضور له كوزير خارجية للواليات 
املتحدة في أعم��ال مجلس وزراء خارجية دول الناتو، 
بس��بب إنش��غاله بأعمال أخرى  ق��رر احللف اختيار 
املوعد الذي يناسب اجلميع ونقل االجتماع إلى امس 

اجلمعة.

إسالم آباد ـ أ ب ف:
ارتفعت حصيلة هجوم بسيارة مفخخة استهدف 
امس اجلمعة سوقا في شمال غرب باكستان الى 

22 قتيال، حسبما افاد مصدر طبي.
وص��رح مع��ني بيغ��وم اجل��راح ف��ي املستش��فى 
احلكومي في باراشينار حيث وقع االعتداء لوكالة 
فرانس برس »لدينا في املستش��فى 22 قتيال و57 
جريحا من بينهم نساء واطفال«. وكانت حصيلة 

سابقة اشارت الى سقوط ستة قتلى.
وقع االعتداء على مقربة من مس��جد شيعي في 

مدينة باراشينار كبرى مدن إقليم كرام.
وكان املس��ؤول احمللي ش��هيد علي خان صرح في 
وق��ت س��ابق لوكالة فران��س برس »انها س��يارة 
مفخخ��ة كان��ت مركونة ف��ي الس��وق لكن لم 
يتض��ح في ه��ذه املرحلة م��ا اذا كان االمر يتعلق 

بهجوم انتحاري«.
شهدت باراش��ينار أول اعتداء كبير في باكستان 
في العام 2017 عندما قتل 24 شخصا في تفجير 

في سوق أخرى في كانون الثاني املاضي.
في شباط ، حصدت موجة جديدة من االعتداءات 

130 قتيال في مختلف انحاء البالد.
وأعلنت حركة طالبان باكستان او تنظيم داعش 

مسؤوليتهما عن غالبية هذه الهجمات.

ترامب يتوقع االجتماع مع 
رئيس الصين »صعبا جدا«

ستولتنبرغ: العالقة مع روسيا 
محور اجتماع الناتو

22 قتياًل في تفجير بأحد 
أسواق باكستان

متابعة الصباح الجديد:

فلس��طينيون  مس��ؤولون  أدان 
إعالن احلكومة االس��رائيلية أنها 
ستشيد أول مس��توطنة جديدة 
ف��ي الضفة الغربي��ة منذ حوالي 
عقدين، وطالب هؤالء املس��ؤولون 
بتدخ��ل دول��ي للتصدي ملش��روع 
املس��توطنة املزم��ع بناؤه��ا ف��ي 
منطقة إميك ش��يلو بالقرب من 

نابلس.
واثار قرار اسرائيل بناء مستوطنة 
جديدة في الضفة الغربية احملتلة 
ووصفته  الفلس��طينيني  غضب 
التنفيذية ملنظمة  اللجنة  عضو 
حن��ان  الفلس��طينية  التحري��ر 
عشراوي في بيان بأنه »استخفاف 
اإلنس��انية  باحلق��وق  ص��ارخ 

للفلسطينيني«.
أعطت احلكومة اإلسرائيلية امس 
االول اخلميس الضوء األخضر لبناء 
مس��توطنة في منطقة ش��يلو 
قرب املوق��ع القدمي لب��ؤرة عمونا 
التي  العش��وائية  االس��تيطانية 
ازيلت في ش��باط بأم��ر احملكمة، 
لتك��ون أول مس��توطنة جدي��دة 
تبن��ى بق��رار حكومي من��ذ أكثر 
من عشرين عاما، رغم االنتقادات 
الدولية احلادة ودعوة إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إلى التريث 

في التوسع االستيطاني.
وقال عش��راوي ان »اسرائيل اكثر 
التزاما بتهدئة خاطر املستوطنني 
غير الش��رعيني بدال م��ن االلتزام 
مبتطلب��ات االس��تقرار والس��الم 

العادل«.
واصلت اس��رائيل خالل السنوات 

املس��توطنات  توس��يع  املاضي��ة 
القائم��ة وجميعها غير ش��رعية 
بنظ��ر القان��ون الدولي وتش��كل 

عقبة امام حتقيق السالم.
وكان��ت ادارة ب��اراك اوباما تعارض 
لك��ن  االس��تيطاني  التوس��ع 
انتخ��اب ترامب ش��جع احلكومة 
االسرائيلية على املضي قدما في 

ذلك.
وقال��ت جمعي��ة »الس��الم اآلن« 
اإلسرائيلية املناهضة لالستيطان 
ان بناء املس��توطنة اجلديدة يعني 

ان احلكوم��ة االس��رائيلية تدف��ع 
واإلس��رائيليني  الفلس��طينيني 

باجتاه »الفصل العنصري«.
الكام��ل  ترام��ب دعم��ه  واعل��ن 
م��ن  طل��ب  لك��ن  الس��رائيل 
»التري��ث في مس��الة  نتانياه��و 
االس��تيطان« ف��ي ح��ني ت��درس 
ادارته طرق اس��تئناف املفاوضات 
االس��رائيلية  الفلس��طينية 

اجملمدة.
وتع��د احلكوم��ة الت��ي يتزعمها 
بنيامني نتانياهو األكثر ميينية في 

تاريخ إس��رائيل، وتض��م مؤيدين 
لالستيطان دعوا منذ تولي ترامب 
الرئاس��ة إل��ى إلغ��اء فك��رة حل 
الدولت��ني وضم الضف��ة الغربية 

احملتلة.
اإلس��رائيلي  ال��وزراء  رئي��س  كان 
يتف��اوض  نتنياه��و  بنيام��ني 
ف��ي الوق��ت ذات��ه م��ع احلكومة 
األميركية بشأن احلد من النشاط 

االستيطاني.
وسُتستخدم املستوطنة اجلديدة 
إلي��واء أس��ر يهودي��ة أُجليت من 

مس��توطنة عامون��ا بعد أن صدر 
ق��رار م��ن احملكم��ة العلي��ا ف��ي 
إس��رائيل ب��أن بناءها عل��ى أراض 
فلس��طينية ذات ملكي��ة خاصة 

جرى بشكل غير قانوني.
املس��توطنات  قضي��ة  وتع��د 
اليهودي��ة ف��ي الضف��ة الغربية 
والقدس الشرقية منذ أمد طويل 
من بني أسباب الصراع االسرائيلي 

الفلسطيني.
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي 
في نح��و 140 مس��توطنة بنيت 

بعد االحتالل االسرائيلي للضفة 
الغربية عام 1967.

يذك��ر أن احلكوم��ة اإلس��رائيلية 
، كان��ت على خالف ح��اد مع إدارة 
الرئي��س األمريكي الس��ابق باراك 
أوباما بش��أن االس��تيطان ، وتغير 
األم��ر بع��د تول��ي دونال��د ترامب 
منصبه في كانون الثاني املاضي.

ومن��ذ ذلك احل��ني صرح��ت ببناء 
6000 آالف منزل اس��تيطاني، في 
أكبر زيادة لبناء املستوطنات منذ 

أعوام.

دمشق ـ أ ب ف:
استعاد اجليش السوري السيطرة 
على غالبية املناطق التي خسرها 
ف��ي محافظ��ة حماة في وس��ط 
سوريا بعد عشرة ايام من املعارك 
لفصائ��ل  اث��ر هج��وم  العنيف��ة 
مقاتل��ة بينه��ا فصائ��ل جهادية، 
وفق ما افاد املرصد السوري حلقوق 

االنسان امس اجلمعة.
وق��ال مدير املرصد الس��وري رامي 
عبد الرحم��ن لوكالة فرانس برس 

»متكنت قوات النظام من استعادة 
الس��يطرة على 75 ف��ي املئة من 
املناط��ق التي خس��رتها في ريف 

حماة الشمالي«.
وكان��ت فصائ��ل مقاتل��ة بينه��ا 
هيئة حترير الش��ام )حتالف فصائل 
اس��المية ضمنه��ا جبه��ة فت��ح 
الش��ام( ش��نت قبل عش��رة ايام 
هجوما واس��عا ضد قوات النظام 
س��ريعا  التق��دم  م��ن  ومتكن��ت 

وسيطرت على مناطق واسعة.

ارس��لت،  النظ��ام  ق��وات  ان  اال 
بحس��ب املرصد، تعزي��زات كبيرة 
ال��ى املنطقة س��اهمت في اعادة 
زم��ام املب��ادرة له��ا باالضافة الى 
الدع��م اجل��وي الروس��ي الكثيف 

املرافق للمعارك.
واف��اد املرصد عن اس��تعادة قوات 
النظام الس��يطرة عل��ى 16 قرية 

وبلدة خسرتها.
ول��م يبق م��ع الفصائ��ل املقاتلة 
س��وى خم��س مناطق س��يطرت 

عليها مؤخ��را، بينها بلدة صوران، 
الت��ي كانت تعد احد اهم خطوط 
ب��ني  النظ��ام  لق��وات  الدف��اع 
محافظت��ي حماه وادلب )ش��مال 

غرب(.
وحملافظ��ة حم��اة اهمي��ة كبي��رة 
كونها محاذية خلمس محافظات 
اخرى، وهي تفص��ل بني محافظة 
ادلب التي تس��يطر عليها فصائل 
املعارض��ة وهيئ��ة حتري��ر الش��ام، 
ومناطق سيطرة قوات النظام في 

غرب البالد.
مقت��ل  ع��ن  املع��ارك  وأس��فرت 
غالبيتهم  الطرفني  العشرات من 
من الفصائ��ل، وف��ق املرصد الذي 
ل��م يتمكن م��ن حتدي��د احلصيلة 

الكاملة حتى اآلن.
وأس��فر قص��ف جوي اس��تهدف 
ام��س االول اخلمي��س مناطق عدة 
ف��ي ري��ف حم��اة الش��مالي عن 
اصابة حوالى 50 شخصا بحاالت 
اختناق، وفق املرصد السوري الذي 

لم يتمكن من حتديد السبب.
لقوى  الوطن��ي  االئت��الف  واته��م 
الث��ورة واملعارضة الس��ورية بدوره 
ق��وات النظام باس��تخدام »غازات 

سامة« خالل القصف اجلوي.
ونق��ل االئت��الف ف��ي بي��ان له عن 
اطب��اء ف��ي حم��اة ان »االع��راض 
التي ظهرت عل��ى املصابني متثلت 
بالزبد واحلدقات الدبوس��ية وضيق 
وارتخاء  العين��ني  النفس وحرق��ة 

االعصاب«.

واشنطن ـ رويترز:
األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  قال��ت 
اخلميس  االول  ام��س  )البنتاج��ون( 
إن البي��ت األبي��ض من��ح اجلي��ش 
لتوجيه  أوس��ع  تفويضا  األميركي 
ضرب��ات في الصوم��ال ضد حركة 
املرتبط��ة  املتش��ددة  الش��باب 

بتنظيم القاعدة.

كان قائ��د الق��وات األميركي��ة في 
أفريقيا قال امس اجلمعة املاضي إن 
تعزيز القدرة على قتال املتش��ددين 
س��يقود إلى زيادة املرونة وس��رعة 

االستهداف.
وبوس��ع الش��باب تنفيذ تفجيرات 
دامي��ة عل��ى الرغ��م م��ن فقدها 
معظم األراضي التي كانت تسيطر 

عليها لصالح قوات حفظ السالم 
التابعة لالحتاد األفريقي التي تدعم 

احلكومة الصومالية.
وللوالي��ات املتح��دة وج��ود محدود 
له��ا  ومس��موح  الصوم��ال  ف��ي 
بتنفي��ذ ضربات للدفاع عن القوات 

املتحالفة معها.
وقال مس��ؤوالن بالبنتاج��ون حتدثا 

ع��ن  الكش��ف  ع��دم  ش��ريطة 
هويتهم��ا إن البي��ت األبيض أعلن 
األربعاء املاضي  أجزاء من الصومال 
»منطق��ة أعمال قتالية نش��طة« 
ملا ال يقل عن 180 يوما. وال تش��مل 

هذه األجزاء العاصمة مقديشو.
وأضاف املسؤوالن أن هذا التفويض 
األوسع س��يمكن الواليات املتحدة 

من تنفي��ذ ضرب��ات هجومية ضد 
متش��ددي الش��باب حت��ى إذا ل��م 

يهاجموا القوات املتحالفة معها.
إن  بي��ان  ف��ي  البنتاج��ون  وق��ال 
الرئي��س دونال��د ترام��ب وافق على 
إضافي��ة  دقيق��ة  »بني��ران  طل��ب 
دعما ملهم��ة االحت��اد األفريقي في 
األمن  ولقوات  )أميسوم(  الصومال 

الصومالية.« وذكر املتحدث باسم 
البنتاج��ون الكاب��ن جي��ف ديفيز 
في بي��ان أن »الدعم اإلضافي الذي 
يوفره هذا التفويض سيساعد في 
حرمان الش��باب من املالذات اآلمنة 
التي ق��د يهاجمون منها املواطنني 
األميركية  أو املصال��ح  األمريكيني 

في املنطقة.«

الجيش السوري يستعيد السيطرة على مناطق قرب حماة

ترامب يمنح الجيش تفويضا أوسع لمهاجمة المتشددين في الصومال

لندن ـ وكاالت:
نشرت احلكومة البريطانية تفاصيل 
التش��ريعات املقترح��ة لنق��ل قانون 
االحت��اد األوروبي بأكمل��ه إلى القانون 
احمللي في بريطانيا، تزامًنا مع مغادرة 

بريطانيا لالحتاد األوروبي.
وقال ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني 
املكل��ف بعملي��ة اخلروج م��ن االحتاد 
األوروبي، أمام النواب إن مشروع قانون 
»اإللغ��اء الكبير« س��يوفر »الوضوح 

واليقني« للشركات واملواطنني.
ويتأل��ف مش��روع القانون م��ن ثالثة 
عناص��ر رئيس��ية. وهي إلغ��اء قانون 
اجلماعات األوروبية لع��ام 1972، وهو 
القانون التاريخي الذي جعل بريطانيا 
ضمن االحتاد األوروبي. ثانيا، س��يحول 
مش��روع القانون جميع قوانني االحتاد 
األوروب��ي إلى قان��ون اململكة املتحدة 
ملنع ثغرة قانونية بعد خروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
ويتعني حتويل آالف القوانني األوروبية، 
والتوجيه��ات إل��ى قان��ون اململك��ة 
املتح��دة احمللي��ة قبل اكتم��ال خروج 
بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروب��ي ف��ي 
منتصف عام 2019. وثالثا، س��يخلق 

مش��روع القانون الصالحيات الالزمة 
للبرملاني��ني لتغيي��ر القوان��ني مبجرد 
مغادرة بريطانيا لالحتاد األوروبي. ومع 
ذلك، هناك مخاوف من أنه مبوجب ما 
تسمى »بنود هنري الثامن«، ستكون 
للحكومة صالحيات واس��عة إللغاء 

التشريعات دون موافقة البرملان.
وق��ال ديفي��س إن مش��روع القان��ون 
ل��ن مينح محكم��ة الع��دل األوروبية 
»دورًا مس��تقبلًيا« في تفسير قوانني 
اململك��ة املتحدة، ول��ن تكون احملاكم 
ملزم��ة بالنظ��ر ف��ي القضاي��ا التي 
تقررها محكمة العدل األوروبية بعد 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوروبي. 
ولكن ف��ي حني أن القانون املس��تمد 
م��ن االحتاد األوروبي س��يكون القانون 
األساس��ي في اململكة املتحدة فمن 
الض��روري أن يك��ون هن��اك تفاه��م 

مشترك« لهذا التشريع.
وكش��ف أيضا ان��ه من احملتم��ل »أن 
يكون هناك تصويت برملاني منفصل 
عل��ى مغ��ادرة املنطق��ة االقتصادية 

األوروبية.
وبينم��ا أوضحت مس��ودة للحكومة 
أنه ال توجد »خطط« لسحب اململكة 

املتحدة من االتفاقية األوروبية حلقوق 
اإلنس��ان، فإن ميثاق االحت��اد األوروبي 
للحقوق األساس��ية ل��ن يتم حتويله 
إل��ى قان��ون اململكة املتح��دة. وعلى 
الرغم من انه ال يوجد رقم دقيق لعدد 
قواع��د االحت��اد األوروبي التي س��يتم 
نقلها الى القانون احمللي، اال انه اشار 
الى ان هناك حالي��ا اكثر من 12 الف 

الئحة أوروبية سارية املفعول.
وقال ديفيد ديفي��س ألعضاء البرملان 
أنه م��ن احملتمل ج��دا أن يكون هناك 
تصويت برملاني على مغادرة املنطقة 
االقتصادية األوروبي��ة )إيا(.  وردا على 
س��ؤال عم��ا اذا كان هن��اك تصويت 
منفصل، قال إن��ه »اعتمادًا على قرار 
السياسة، أعتقد أنه من احملتمل جدا 

أن يأتي إلى البرملان«.
وفي خطوة ته��دف إلى القضاء على 
القلق بش��أن اس��تخدام ما يس��مى 
بسلطات هنري الثامن لتمرير ما يصل 
إلى 1000 تش��ريع الثانوي دون تدقيق 
برملاني وثيق، يق��ول ديفيد ديفيس أن 
أي س��لطات تنش��أ به��ذه الطريقة 
ستكون »محدودة زمنيا« و » يجب أن 
تكون مقتنع��ة بأن اإلجراءات مالئمة 

».وقال دافيس ألعض��اء البرملان: لقد 
كان واضحا أننا نريد اخلروج الس��لس 
واملنظم، قانون اإللغاء الكبير، جزء ال 

يتجزأ من هذا النهج.
وكان رئي��س البرمل��ان األوروبي قد قال 
»نحن نعيش حلظ��ة صعبة للغاية« 
في خطابه عقب ي��وم من بدء خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وف��ي الصعيد ذات��ه كتبت رئيس��ة 
الوزراء االسكتلندية نيكوال ستيرجن 
رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية 
تيري��زا ماي تطل��ب فيها رس��ميا أن 
تس��مح بإج��راء اس��تفتاء ث��ان على 
اس��تقالل اس��كتلندا قبل انسحاب 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وأث��ارت نتائج االس��تفتاء على خروج 
بريطاني��ا من االحتاد وال��ذي أجري في 
حزي��ران تس��اؤالت ح��ول مس��تقبل 
البالد ألن اجنلترا وويلز أيدتا اخلروج في 
االس��تفتاء لكن اس��كتلندا وأيرلندا 

الشمالية صوتتا لصالح البقاء.
وبع��د حصولها على موافقة البرملان 
كتب��ت س��تيرجن خطاب��ا إل��ى ماي 
تطل��ب في��ه رس��ميا ب��دء احملادثات 
على تس��هيل إجراء االس��تفتاء وهو 

ما قال��ت احلكوم��ة البريطانية إنها 
سترفضه.

وف��ي حس��ابها عل��ى موق��ع تويت��ر 
االس��كتلندية  احلكوم��ة  نش��رت 
صورة لستيرجن جالسة مسترخية 
عل��ى أريكة وكتبت بجوارها رس��الة 
»رئيس��ة الوزراء نيكوال ستيرجن في 
مق��ر إقامتها في ادنب��ره تعمل على 
املس��ودة النهائية خلط��اب البند 30 

لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.«
وإص��دار أم��ر مبوج��ب البن��د 30 من 
اآللي��ة  االس��كتلندي ه��و  القان��ون 
الرسمية التي متنح مبوجبها احلكومة 
البريطانية الس��لطة مؤقتا للبرملان 
اس��تفتاء.  لتنظي��م  االس��كتلندي 
وقالت وسائل إعالم إن اخلطاب سلم 

إلى ماي امس اجلمعة.
ورف��ض االس��كتلنديون االس��تقالل 
ف��ي اس��تفتاء ع��ام 2014 إذ أي��د 55 
في املئ��ة من الناخب��ني البقاء ضمن 
اململكة املتحدة لكن ستيرجن قالت 
إن الظ��روف تغي��رت من��ذ ذلك احلني 
ألن��ه بينما صوت��ت بريطاني��ا ككل 
مؤيدة للخروج من االحتاد األوروبي أيد 

االسكتلنديون بشدة البقاء فيه.

محكمة العدل األوروبية لن تمنح أي دور مستقبلي في تفسير قوانين المملكة المتحدة

بريطـانيا تكشـف عـن التشريعات المقترحة
لنقل قانون االتحاد األوروبي إلى القانون المحلي

برغم االنتقادات الدولية الحادة ودعوة ترامب إلى الترّيث

غضب فلسطيني بعد قرار إسرائيل بناء أول مستوطنة 
جديدة بقرار حكومي منذ أكثر من عشرين عامًا

أعطت الحكومة 
اإلسرائيلية امس االول 

الخميس الضوء األخضر 
لبناء مستوطنة في 
منطقة شيلو قرب 

الموقع القديم لبؤرة 
عمونا االستيطانية 

العشوائية التي 
ازيلت في شباط بأمر 

المحكمة

مستوطنات اسرائيلسة في فلسطني

السبت 1 نيسان 2017 العدد )3662(

Sat. 1 Apr. 2017 issue )3662(



7 علوم وتكنولوجيا

واشنطن ـ  وكاالت: 

ثورة  التكنولوج��ي  التق��دم  حدث 
في أوس��اط العمل وبات يخش��ى 
مع التقدم احمل��رز في مجال الذكاء 
االصطناع��ي أن تتول��ى الروبوتات 
زمام األم��ور حتى في األعمال التي 
تتطل��ب مؤه��ات علي��ا، لكن هل 
ميك��ن له��ذه اآلالت ان حت��ل فع��ا 

مكان االنسان؟.
األمثلة كثي��رة على ه��ذا التوجه 
الذي يس��تغني عن اجلهد البشري 
االصطناع��ي،  بال��ذكاء  ويبدل��ه 
مثل الس��يارات التي تقود نفسها 
بنفس��ها والتي تهدد لقمة عيش 
الس��ائقني في حال انتش��رت على 

نطاق واسع.
وم��ن األمثل��ة أيض��ا تعاظ��م دور 
األنظم��ة املعلوماتي��ة ف��ي مجال 
الصحاف��ة، والروبوتات التي تتولى 
توجي��ه الزبائن في املراكز التجارية 
تس��اعد  الت��ي  الذكي��ة  واآلالت 
اجلراح��ني في إمتام عملي��ات بالغة 

الدقة.
في الع��ام 2013، خلصت دراس��ة 
أعدته��ا جامع��ة أكس��فورد حول 
700 مهنة ف��ي الوالي��ات املتحدة 
إل��ى أن العاملني في %47 منها قد 
يصبح��ون مهددين بفع��ل الذكاء 

االصطناعي.
نش��رتها  معلوم��ات  وأظه��رت 
مجموعة »ماكينزي« أن »ما يقارب 
نصف« األنشطة »قد تصبح آلية 
في حال اعتمدت التقنيات احلالية«، 
وأن %5 فق��ط م��ن األنش��طة قد 

تصبح آلية بالكامل«.
الباح��ث  وادوا  فيفي��ك  لك��ن 
واملستثمر في مجال التكنولوجيا 

ي��رى أن هذه الدراس��ات بعيدة عن 
الواقع.

يق��ول وادوا »هذه الدراس��ات تقلل 
م��ن أث��ر ه��ذه التقني��ات، إذ إن ما 
ب��ني 80 إل��ى %90 م��ن الوظائ��ف 
س��تختفي في الس��نوات العشر 

إلى اخلمس عشرة املقبلة«.
االصطناع��ي  »ال��ذكاء  ويضي��ف 
يتطور بس��رعة أكبر مما كنا نظن. 
األجهزة الشخصية املساعدة من 
أليكس��ا وغوغ��ل هوم ت��زداد ذكاء 

بس��رعة، وأثبت��ت مايكروس��وفت 
وغوغ��ل أن ال��ذكاء االصطناع��ي 
ميكن أن يفهم لغة البشر أكثر من 

البشر أنفسهم«.
في العام املاضي، قال املستشارون 
االقتصادي��ون للرئي��س األميرك��ي 
الس��ابق ب��اراك أوبام��ا إن معظم 
الوظائ��ف التي يك��ون أجرها أدنى 
م��ن عش��رين دوالراً في الس��اعة، 
توش��ك أن تصبح آلية. وس��يكون 

لذلك آثار اجتماعية مقلقة.

ويحذر يوفال هراري املؤرخ واألستاذ 
في اجلامعة العبرية في القدس من 
أن يجعل التقدم التقني اإلنس��ان 

عدمي الفائدة.
ف��ي املقابل، ي��رى عال��م االقتصاد 
الباحث ف��ي جامعة بوس��طن أن 
هناك مبالغة في تصوير املشكلة، 
وأن التق��دم التقني من ش��أنه أن 
يس��تحدث وظائف جدي��دة، حتى 

وإن كان شكل العمل سيتغير.
ويق��ول »ميك��ن للروبوت��ات أن حتل 

محل البش��ر في بع��ض املهمات، 
ولكن ليس في كل شيء«، مقراً أن 
هذه التقنية قد ت��ودي بعدد كبير 

من الوظائف ذات األجر املتهاود.
ويدعو البعض إل��ى وضع إجراءات 
للتحك��م بانتق��ال املهم��ات م��ن 

البشر إلى الروبوتات.
مؤس��س  غيت��س  بي��ل  واقت��رح 
مجموعة »مايكروس��وفت« فرض 
»ضريبة على الروبوتات«، وهي فكرة 
حت��دث عنه��ا املرش��ح لانتخابات 

الفرنسية بونوا أمون ذو التوجهات 
االشتراكية.

لكن املش��كلة في نظ��ر البعض، 
مثل فيفي��ك وادوا، أعم��ق بكثير، 

وتتطلب حلوال خاقة.
ويقول »تأمني مورد مالي لألشخاص 
الذين سيفقدون وظائفهم ال يحل 
العمل  املشكات االجتماعية، ألن 
جزء من هوية الشخص، فحتى لو 
توفر الغ��ذاء والطاقة، األمر يحتاج 

لنقاش واسع«.

النصوص تنطق في وورد لمرافقة رحلة تعّلم العربية

غوغل تدعم اآلباء واألمهات بتطبيق لمراقبة األطفال

الرياض ـ وكاالت: 
كش��فت مايكروس��وفت االحد 
عن حزمة من أدوات تعلم باللغة 
خصيص��اً  صمم��ت  العربي��ة، 
االحتياج��ات  ذوي  للط��اب 

اخلاصة.
ف��ي  املتاح��ة  اجلدي��دة  واألدوات 
»وورد اوناين« و«وان نوت اوناين«، 
حت��ول النصوص إلى كام عبر أي 

جهاز.

وتهدف القدرات اجلديدة لتحسني 
واحلف��اظ على  الق��راءة  مهارات 
وخارج  داخ��ل  التركيز  مس��توى 

غرفة الصف.
ويعاني واحد من بني خمسة أفراد 
من عسر القراءة، في حني تضم 
الصفوف الدراس��ية ما نس��بته 
72 باملئ��ة م��ن ذوي االحتياج��ات 
التعليمي��ة اخلاص��ة، كما أن 73 
باملئة من الغرف الدراسية حتتوي 

على طاب يعانون من مشكات 
في القراءة.

وقالت مايكروسوفت إن ذلك دفع 
ف��رق الهندس��ة التابعة لها من 
تصمي��م أوفي��س 365 وتقنيات 
الغرف الدراس��ية الشاملة مثل 
»ليرنينغ تولز« لتحسني مستوى 
مهارات الق��راءة عند من يعانون 
من عسر القراءة أو عسر الكتابة 
أو اضط��راب نق��ص االنتب��اه مع 

فرط النشاط والقراء املبتدئني.
وتتيح امليزات اجلديدة قراءة النص 
جهراً بالتزامن م��ع ميزة تظليل 
النص، وهو ما يحس��ن من أمور 
الفهم والطاقة واالستيعاب مع 

ضمان تركيز القارئ وانتباهه.
ومتكن ميزة املسافات من احلصول 
عل��ى أفض��ل مس��افات للخط 
الرقم��ي، بطريقة عرض عمودية 
تهدف إلى حتسني مستوى قراءة 

من  يعانون  الذين  املس��تخدمني 
مشكات بصرية.

كم��ا تض��م أدوات التعلم أيضا 
تع��رض  الت��ي  املقاط��ع،  مي��زة 
مس��افات ب��ني املقاط��ع وذل��ك 
بغرض حتسني مس��توى التعرف 
على الكلمات وسهولة فهمها، 
إضافة إلى أقس��ام الكام، التي 
الكتابة وفهم  تعليم��ات  تدعم 
النحو عن طري��ق حتديد األفعال 

واألسماء والصفات.
س��تقدم  اجلديدة  واخلوارزمي��ات 
دعماً كبي��رًا للمعلمني والطاب 

على حد السواء.
وبالتزامن مع اطاقها، كش��فت 
ايضا ع��ن دليل  مايكروس��وفت 
بالتفصي��ل  يش��رح  للتربوي��ني 
جمي��ع تقني��ات الش��ركة التي 
ممارس��ة  ف��ي  تس��اعدهم  ق��د 

مهامهم.

واشنطن ـ وكاالت: 
أص��درت ش��ركة غوغ��ل تطبيقاً 
جديداً ملس��اعدة اآلب��اء واألمهات 
باس��تخدام  التحك��م  عل��ى 
أطفاله��م لألجه��زة الذكية من 

هواتف وأجهزة لوحية.
اجلدي��د  التطبي��ق  ويس��تهدف 
األطفال الذين ميتلكون أجهزتهم 
اخلاص��ة العاملة بواس��طة نظام 
تشغيل األجهزة احملمولة أندرويد، 
بحيث يتم تثبي��ت التطبيق على 
أجهزة األهل ليتمكنوا من إنشاء 
حس��اب غوغل جديد ألطفالهم 

م��ن خال��ه، وم��ن ث��م تس��جيل 
الطف��ل  جه��از  إل��ى  الدخ��ول 
باستعمال بيانات احلساب اجلديد.

»فاميل��ي  تطبي��ق  خ��ال  وم��ن 
لينك« يس��تطيع اآلباء واألمهات 
الوصول إلى حس��ابات أطفالهم 
خ��ال  م��ن  إنش��اؤها  مت  الت��ي 
التطبي��ق نفس��ه ، وميكن معرفة 
التطبيقات املس��تخدمة من قبل 
األطفال، إضافة إلى إرسال تقارير 
أس��بوعية ح��ول نش��اط الطفل 

على اإلنترنت.
ويق��وم التطبي��ق بتنقي��ة نتائج 

البح��ث عل��ى غوغ��ل ومتصفح 
كروم، بهدف حماي��ة الصغار من 

املواد غير املقبولة.
ويوف��ر التطبيق اجلدي��د للوالدين 
إمكانية تعيني ميزة »وقت النوم«، 
وهي امليزة الت��ي تعمل على قفل 
اجلهاز ضمن ساعات محددة على 
مدار أي��ام متتالي��ة، بحيث ميكن 
على س��بيل املثال حتديد الساعة 
خ��ال  اجله��از  لقف��ل  مس��اء   7
جميع أيام األس��بوع مع إمكانية 
فتحه الساعة 9 مساء خال أيام 

العطل.

ويتي��ح للوالدين منع اس��تعمال 
حتمي��ل  أو  معين��ة،  تطبيق��ات 
تطبيق��ات مح��ددة م��ن متج��ر 

غوغل.
والتطبيق متوفر بنسخة جتريبية، 
في  القاطن��ني  واألمه��ات  لآلب��اء 
الواليات املتح��دة ولديهم أطفال 
تقل أعمارهم ع��ن 13 عاما، على 
أن يعمل جهاز الطفل بواس��طة 
إص��دار أندروي��د 7 نوغ��ا، في حني 
العم��ل  األه��ل  ألجه��زة  ميك��ن 
بإص��دارات أقدم تص��ل إلى إصدار 

أندرويد 4.4 كيت كات.

الذكاء االصطناعي يتطور بسرعة أكبر من المتوقع

هل يمكن للروبوت ان يحل فعال مكان اإلنسان؟

أظهرت معلومات 
نشرتها مجموعة 
»ماكينزي« أن »ما 
يقارب نصف« األنشطة 
»قد تصبح آلية في 
حال اعتمدت التقنيات 
الحالية«، وأن %5 فقط 
من األنشطة قد تصبح 
آلية بالكامل«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أم��س   اجلنوبي��ة  الكوري��ة  الش��ركة  أطلق��ت 
»غاالكس��ي إس 8« وهو أح��دث أجهزتها الذكية 

في حدث ذو أهمية كبيرة لسامسونغ.
يأت��ي »غاالكس��ي إس 8« وه��و أول هات��ف ذكي 
متطور تطلقه بعد س��حب »غاالكس��ي نوت 7«  

من األسواق بسبب احتراق بطارياته.
سيعتمد هذا الهاتف الذكي على شاشة بتقنية 
Super AMOLED  بتقني��ة فائقة الوضوح بدرجة 
2K Ultra HD و س��تلغي زر Home بنح��و نهائي، 
وس��تعتمد بدال م��ن ذلك عل��ى زر افتراضي على 

الشاشة يعمل باللمس.
أما م��ن حيث ق��درات املعاجلة، فس��تعتمد على 
 Snapdragon 835 »أحدث معاجل��ات »كوالك��وم
في نس��خ »غاالكس��ي إس 8« اخلاص��ة بالواليات 
املتحدة، فيما ستعتمد على معالج Exynos  في 

اإلصدارات األخرى من الهاتف.
وس��توفر سامس��ونغ في اجلهاز اجلديد مساعدا 
ش��خصيا يتفوق على  Siri في أجهزة أبل، وكانت 
الش��ركة الكوري��ة اجلنوبية قد اس��تحوذت على 
ش��ركة Viv، وس��تعتمد في الهاتف اجلديد على 

املساعد الصوتي الذي توفره تلك الشركة.

شيكاغو ـ وكاالت: 
ق��ال باحث��ون أميركي��ون إن رج��ا مش��لوال ف��ي 
كليفان��د اس��تطاع إطع��ام نفس��ه بطاط��س 
مهروس��ة ألول مرة منذ ثماني س��نوات مبساعدة 
أنظم��ة كمبيوت��ر حتاكي الدم��اغ وتق��رأ أفكاره 

وترسل إشارات لتحريك عضات ذراعه.
والبحث، املنش��ور في مجلة النس��ت، هو أحدث 
بحث لكونسورتيوم برين غيت، وهو جتمع لباحثني 
يجرون اختبارا على تقنية أنظمة كمبيوتر حتاكي 
الدماغ مصممة ملنح املصابني بالشلل قدرة أكبر 
على احلركة. وسمحت االختبارات األولية للتقنية 
للمشلولني بتحريك ذراع آلي أو مؤشر على لوحة 

مفاتيح باستخدام أفكارهم وحسب.
واس��تخدم فري��ق الباحث��ني ف��ي جامع��ة كيس 
وسترن ريزرف ومركز كليفاند للتحفيز الكهربي 
الوظيفي أنظمة الكمبيوت��ر التي حتاكي الدماغ 
وجهازا للتحفيز الكهربي أتاح لبيل كوتش��يفار 

)56 عاما( بالتحكم في ذراعه.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
 39 ألف دوالر س��عر الدراجة الهوائية األخف في 
العال��م،و التي أعلنت ش��ركة بوغات��ي أحد أكبر 
مصنع��ي الس��يارات الفاخ��رة ف��ي العال��م، عن 

إطاقها.
وأنتج��ت الش��ركة عددا مح��دودا م��ن الدراجات 

الهوائية التي حتمل عامتها التجارية.
وبدأت ش��ركة بوغاتي في املدة األخيرة بتوس��يع 
مجموعتها م��ن العروض، حي��ث قامت بصناعة 
زورق مكلف وفاخر، فضا عن س��ياراتها املعروفة. 
أما اليوم فتقدم بوغاتي لعمائها دراجة »بوغاتي 

بي جي«، التي ستصدر بأعداد محدودة.
وتتمي��ز دراجة »بوغاتي بي جي« بس��مات خاصة، 
فه��ي أول دراج��ة مصنوع��ة  من ألي��اف الكربون 
بنس��بة %95، األمر ال��ذي ال يقلل من وزن الدراجة 
وحسب، بل يعطيها أيضاً مظهراً خاصاً، ونتيجة 

لذلك، فإن وزن الدراجة أقل من 5 كغ.
ويق��ول املط��ورون أنها أخ��ف دراج��ة هوائية في 
العالم، ولكن لألسف فإنها غير مناسبة للقيادة 

على الطرق العامة.
وتزعم الشركة أنه مت حتسني التصميم ليتناسب 
مع الديناميكيا الهوائية للس��رعة العالية، ومع 
ذل��ك، ف��إن املطورين لم يح��ددوا كيفية قيامهم 

بذلك.
واجلدير بالذكر أن دراجة »بوغاتي بي جي« ستكون 
متوف��رة بأل��وان مختلف��ة، حيث ميك��ن للعماء 

اختيار أي لون إطار يريدونه.
وستقوم الشركة بإنتاج ما مجموعه 667 دراجة، 

وستكون تكلفة الدراجة الواحدة 39 ألف دوالر.

سامسونج تطلق 
»غاالكسي إس 8«

تقنية تحاكي الدماغ لمساعدة 
المشلولين على الحركة

إنتاج أخف دراجة 
هوائية في العالم

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت: 

قد يساعد اكتش��اف جمجمة ألشباه 
البش��ر »هومينيدي« في البرتغال تعود 
لنح��و 400 أل��ف س��نة عل��ى توضيح 
كيفية تطور أس��اف البشر في أوروبا، 
ال س��يما منهم إنس��ان نياندرتال الذي 

انقرض قبل نحو 30 ألف سنة.
وتعد أقدم جمجمة متحجرة إلنس��ان 
م��ن ن��وع هومينيدي أو م��ا يعرف أيضا 
بالق��ردة العليا، يتم العث��ور عليها في 
شبه اجلزيرة اإليبيرية، ما »يساعد كثيراً 
على فهم تطور اإلنس��ان خال العصر 
املعروف بالبليستوس��ني األوس��ط في 
أوروب��ا عموماً وأصول إنس��ان نياندرتال 
خصوص��ا«، بحس��ب الفري��ق الدول��ي 
القي��م على هذه األبحاث التي نش��رت 
األميركي��ة  األكادميي��ة  حولي��ات  ف��ي 

للعلوم )بناس(.
وتاريخ تطور أس��اف اإلنس��ان في هذه 

احلقبة ف��ي أوروبا غامض بس��بب ندرة 
املتحج��رات والتأري��خ غي��ر األكيد لها 
الذي يراوح بني 200 و400 ألف، بحسب 

العلماء.
وتسنى حتديد عمر هذه اجلمجمة بدقة 
أكبر بفضل تأريخ الرواس��ب والصواعد 

التي كانت عالقة في وسطها.
وق��ال رالف ك��وام األس��تاذ املس��اعد 
ف��ي عل��م األنتروبولوجيا ف��ي جامعة 
بينغامتون ف��ي نيويورك وأحد القيمني 
على هذا االكتشاف إن »هذه اجلمجمة 
املتحج��رة اجلدي��دة مثي��رة لاهتم��ام 
إل��ى ح��د بعي��د ألن ه��ذه املنطقة في 
أوروب��ا أساس��ية لفهم أصول إنس��ان 

نياندرتال«.
وأوض��ح أن »ه��ذه اجلمجم��ة التي عثر 
عليه��ا س��نة 2014 ف��ي موق��ع أرويرا 
تتمتع مبواصفات شكلية شبيهة بتلك 
املوج��ودة عن��د متحجرات أخ��رى تعود 
للحقبة عينها عثر عليها في ش��مال 

إسبانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا«.

واض��اف »تزيد ه��ذه اجلمجم��ة التنوع 
الش��كلي ف��ي مجموع��ة متحجرات 
الهومينيدي العائدة إلى تلك احلقبة في 
أوروبا، ما يدفع إل��ى الظن أن اجلماعات 
كان��ت تتمت��ع بع��دة تش��كيات م��ن 
الش��كلية«، بحسب عالم  املواصفات 
األنتروبولوجيا. وتظه��ر هذه اجلمجمة 
مع سنني تالفني أن صاحبها كان بالغاً 

لكن تعذر حتديد نوعه أو جنسه.
وهي تعكس مواصفات شكلية ملا يبدو 
س��لف إنس��ان نياندرتال، أبرزها كثافة 
عظمية متزايدة عند مستوى احلاجبني، 

بحسب الباحثني.
وتع��د هذه القطعة املتحجرة من أقدم 
املتحج��رات ف��ي الق��ارة األوروبية التي 
هي عل��ى صلة مباش��رة ب��أدوات تعود 
للحضارة األشولية التي بدأت بالتوسع 
في أوروبا قبل 500 ألف سنة بعد بروزها 
ف��ي إفريقيا ومتددها في القارة األوروبية 

مروراً بالشرق األدنى.
وعثر عل��ى جمجمة أروي��را بالقرب من 

ع��دد كبير من األدوات احلجرية تش��مل 
فؤوس��ا صغي��رة. كذل��ك وج��د علماء 
اإلحاث��ة في املوق��ع 209 متحجرات من 

بقايا احليوانات، مثل األيليات.
وكان��ت اجلمجم��ة عالق��ة ف��ي كتلة 
صخري��ة وهي نقلت إل��ى مختبر مركز 
األبح��اث ح��ول تط��ور البش��ر وأمن��اط 
س��لوكهم ف��ي معه��د عل��م اإلحاثة 
لعملي��ة  اإلس��بانية  العاصم��ة  ف��ي 
اس��تخراجها الدقيق��ة م��ن الصخرة 
التي اس��تغرقت س��نتني. وق��ال عالم 
اآلثار البرتغالي جوي��او زياو »أعمل في 
ه��ذا املوقع منذ أكثر م��ن 30 عاما وقد 
جمعنا بيان��ات مهمة ج��دا لكن هذه 
اجلمجمة العائدة لنوع بشري قدمي إلى 

هذه الدرجة هي في غاية األهمية«.
وس��تكون ه��ذه اجلمجم��ة املتحج��رة 
موضع معرض حول تطور اإلنس��ان من 
املزمع إقامته في أكتوبر/تش��رين االول 
املقبل ف��ي املتحف الوطني لعلم اآلثار 

في لشبونة.

تطور اإلنسان موضع اهتمام عالمي

اكتشاف جمجمة تساعد في حل لغز إنسان نياندرتال
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كمال درويش*

واش��نطن العاصم��ة، لفتت خطط 
الدخ��ل األساس��ي العامل��ي الكثي��ر 
من االنتباه ه��ذه األيام. وبالطبع، فإن 
الفكرة ليست جديدة أي تزويد جميع 
املقيمني القانونيني في أي دولة مببلغ 
قياسي غير مرتبط بالعمل فلقد دعا 
الفليس��وف توماس مور إلى ذلك في 
القرن السادس عش��ر، وطالب بذلك 
كثيرون غيره ومنهم ميلتون فريدمان 
من اليم��ني وجون كيني��ث غالبرايث 
م��ن اليس��ار، ولق��د دعموا أش��كاال 
مختلفة من ه��ذه الفكرة على مدار 
السنني ولكن الفكرة اكتسبت زخًما 
أكب��ر مؤخ��رًا ويعتبره��ا البعض حالً 
الضطراب��ات االقتصاد التي تس��ببت 
فيها التكنولوجيا في العصر احلاضر. 

فهل ميكن أن تنجح؟
إن جاذبية الدخل األساس��ي العاملي 
متأصلة في ثالث سمات رئيسية: أنه 
يقدم »أرضية« اجتماعية أساس��ية 
جلمي��ع املواطنني، أنه يتي��ح الفرصة 
كيفي��ة  يخت��اروا  أن  لألش��خاص 
اس��تخدام ه��ذا الدع��م، وميك��ن أن 
البيروقراطية  يساعد على تبس��يط 
الت��ي تعتمد عليها الكثير من برامج 
الدع��م االجتماعي��ة ويك��ون الدخل 
األساس��ي العاملي »قاب��الً لإلنتقال« 
بالكام��ل، وله��ذا يس��اعد املواطنني 
الذي��ن يغي��رون الوظائ��ف على نحو 
متك��رر، وال ميك��ن أن يعتم��دوا على 
صاح��ب عم��ل طويل األم��د للتأمني 
يعمل��ون حلس��ابهم  أو  االجتماع��ي 

اخلاص.
وبالنظر إلى الدخل األساسي العاملي 
بوصفه وس��يلة مباش��رة للحد من 
الفق��ر، ف��إن الكثيري��ن من اليس��ار 

جعلوه ج��زًءا م��ن برنامجهم ويحب 
الكثي��رون م��ن الليبرالي��ني الفك��رة 
إلنها تتطلب من متلقي املساعدة أن 
يختاروا بحري��ة كيفية إنفاق األموال 
وحتى فاحش��ي الث��راء يدعمون هذه 
الفكرة أحيانا إلنها سوف تساعدهم 
عل��ى أن يذهب��وا إلى فراش��هم وهم 
يعلمون أن ضرائبهم قد قضت نهائًيا 

وبفاعلية على الفقر املدفع.
وتروق فكرة الدخل األساسي العاملي 
له��ؤالء الذين يرك��زون على الكيفية 
التي ميك��ن بها لتنمي��ة االقتصاد أن 
حتل على األق��ل محل بعض املعونات 
العينية الت��ي تعط��ى اآلن للفقراء. 
وبالفعل، حتتوي الكثي��ر من البرامج 
أمري��كا  ف��ي  احمللي��ة  االجتماعي��ة 
الالتيني��ة على عناصر م��ن مكونات 
فكرة الدخل األساس��ي العاملي، على 
الرغ��م من أنه��ا تس��تهدف الفقراء 
ببع��ض  ع��ادة  مش��روطة  وتك��ون 
السلوكيات مثل جعل األوالد يواظبوا 

على حضور املدرسة.
ولكن تنفي��ذ برنامج كام��ل للدخل 
األساس��ي العامل��ي س��يكون صعًبا 
وه��ذا مرجع��ه أن��ه س��وف يتطلب 
اإلجابة على بعض األس��ئلة املعقدة 
حول األه��داف واألولوي��ات ورمبا أكثر 
التصرفات الواضحة التي تس��تهدف 
حتقيق الت��وازن يتصل بكمية األموال 
التي تصل إلى كل مواطن بالفعل )أو 

املقيم القانوني(.
في الواليات املتح��دة وأوروبا لنقل أن 
خطة الدخل األساسي العاملي مبقدار 
2000 دوالرًا س��نويا ل��ن تكون كافية 
على اإلطالق، إال أنها قد حتسن أحوال 
الفئات األش��د فقرًا، حتى لو أضيفت 
إل��ى برام��ج الرفاهي��ة االجتماعي��ة 
احلالية ولكن خطة الدخل األساسي 
العامل��ي مببل��غ 10,000 دوالرًا س��وف 

حت��دث فارًقا بالتأكي��د، ولكن اعتمادًا 
على عدد األش��خاص املؤهلني لتلقي 
الدعم فإن هذا س��وف يكلف %10 أو 
%15 م��ن الناجت احملل��ي اإلجمالي وهي 

نفق��ات مالية ضخم��ة وخاصة إذا مت 
االجتماعية  البرام��ج  إل��ى  إضافتها 

القائمة.
وحتى مع الزيادة الكبيرة في اإليرادات 

الضريبي��ة، س��يتعني تطبي��ق ه��ذا 
الدخل األساس��ي املرتفع م��ع إجراء 
تخفيضات تدريجية في بعض جوانب 
اإلنفاق الع��ام القائم - على س��بيل 

املثال، على إعانات البطالة والتعليم 
والصحة والنقل واإلس��كان - لتكون 
مجدية من الناحية املالية وسيعتمد 
النظام الذي سيتش��كل ف��ي نهاية 
املط��اف على كيفية إحداث توازن بني 

هذه املكونات.
وف��ي س��وق العم��ل احلال��ي، وال��ذي 
دخ��ل مرحل��ة حت��ول كبيرة بس��بب 
التكنولوجي��ا الرقمية، فإن أحد أهم 
الس��مات الت��ي يتس��م به��ا الدخل 
األساسي العاملي هي قابلية اإلنتقال. 
وبالفعل، فإن اإلصرار على درجة أعلى 
من مرونة سوق العمالة، بدون ضمان 
أن العم��ال الذي��ن يواجه��ون احلاجة 
للتكيف مع االضطرابات  املس��تمرة 
التكنولوجية ميكنهم أن يعولوا على 
شبكات األمان االجتماعي املستمرة، 
ف��إن هذا ما ه��ي إال دعوة إل��ى إيجاد 
عال��م غير مت��وازن يتمتع في��ه أرباب 
يحص��ل  وال  املرون��ة  ب��كل  العم��ل 
املوظفون فيه إال على النذر اليس��ير 

من تلك املرونة.
العمال��ة  أس��واق  جع��ل  ويتطل��ب 
احلديثة تتس��م باملرونة ألرباب العمل 
واملوظف��ني عل��ى ح��د س��واء إيجاد 
بع��ض الس��مات اجلوهري��ة لنظ��ام 
الدخل األساسي العاملي مثل قابلية 
التنق��ل واالختي��ار احل��ر ولكن فقط 
أكثر الليبراليني تش��ددا قد يجادلون 
بأن األم��وال ينبغي أن متن��ح بدون أي 
توجيهات تتعلق بالسياسات. إن من 
األفضل إنش��اء سياس��ة اجتماعية 
التوجيهات  تقدم  نش��طة تكميلية 
إل��ى ح��د م��ا ح��ول اس��تخدام تلك 

اخملصصات.
وعند هذه النقطة نشير إلى أن هناك 
مقترح ظهر في فرنسا وهو خطوة في 
االجتاه الصحيح، والفكرة هو منح كل 
مواطن حس��ابًا اجتماعًيا ش��خصًيا 

يحتوي على »نقاط« ميكن استردادها 
جزئًيا. وهذه احلس��ابات س��وف تصير 
مثل حس��ابات االدخارحي��ث ميكن أن 
يزي��د أصحابه��ا املس��اهمة العامة 
الكبيرة في هذه احلسابات عن طريق 
العمل أو الدراس��ة أو أداء بعض أنواع 
اخلدم��ات الوطني��ة وميكن الس��حب 
من هذه احلس��ابات في أوقات احلاجة، 
الس��يما للتدريب واكتساب املهارات 
اجلديدة على الرغم من أن املبلغ الذي 
ميكن سحبه يكون موجًها »بأسعار« 
محددة سلًفا ومقيدة مببلغ معني في 

فترة زمنية معينة.
ويبدو أن هذا النهج تسوية جيدة بني 
قابلية اإلنتقال واالختيار الش��خصي 
م��ن ناحي��ة و وتوجيه��ات كافية في 
مج��ال السياس��ات االجتماعية من 
ناحية أخرى وهو يحتوي على عناصر 
م��ن الضم��ان االجتماع��ي األمريكي 
وحسابات التقاعد الفردية، وذلك مع 
إب��داء التزام جتاه التدريب واكتس��اب 
امله��ارات اجلدي��دة وميك��ن دم��ج هذا 
البرنامج مع نظام تقاعد أكثر مرونة 
وم��ن ث��م يتطور إل��ى نظ��ام حديث 

وشامل للتكافل االجتماعي.
والتحدي اآلن- بالنس��بة لإلقتصادات 
املتقدمة على أقل تقدير- يتمثل في 
تطوير أنظمة أكثر قوة واس��تمرارية 
للتكافل االجتماعي، وإفس��اح اجملال 
ملزيد من االختيار الفردي في استخدام 
اخملصص��ات وجعل اخملصص��ات قابلة 
لإلنتق��ال وفقط عند حتقي��ق التوازن 
الصحي��ح ب��ني االختيار الش��خصي 
االجتماعية  السياس��ات  وتوجيهات 
تستطيع النظم االقتصادية احلديثة 
أن تبني برامج الس��المة االجتماعية 

التي حتتاج إليها.

*وزير االقتصاد التركي السابق.

تطبيق نظام الدخل األساسي بالطريقة الصحيحة 

أحمد حسن علي

س��يتوجه الشعب التركي في 16 من 
نيس��ان/أبريل املقبل إلجراء االستفتاء 
عل��ى التعدي��الت الدس��تورية ال��ذي 
س��يتم مبوجبها االنتق��ال من النظام 
البرملاني إلى النظام الرئاس��ي، بعد أن 
أق��ر البرملان التركي مش��روع التعديل 
الدستوري خالل عملية تصويت سرية 
شارك فيها 488 نائباً من مجموع 550 
أي بغياب 62 نائباً، وصوت 339 نائباً ما 
نسبته )%61( لصالح مقترح القانون 
بينما عارض��ه )%39( منهم، ومن أجل 
إقرار التعديالت الدستورية، ينبغي أن 
يك��ون ع��دد املصوتني في االس��تفتاء 
العام الق��ادم 50+1 ب�)نع��م(، أي أكثر 

من )%50( من األصوات.
إن وس��ائل اإلع��الم املوالية للحكومة 
واحلزب احلاكم تطرح حسابات رقمية 
توضح س��هولة ضمان مرور املش��روع 
باعتب��ار  االس��تفتاء  عب��ر  الرئاس��ي 
أن أص��وات ناخب��ي احلزب��ني )العدال��ة 
والتنمية واحلرك��ة القومية( تتخطى 
والتنمي��ة  للعدال��ة   -49.5%  %60
و11.9% للحرك��ة القومي��ة- حس��ب 
نسبة ممثليهم في البرملان الذي يتكون 
م��ن 550 نائباً، منهم 317 من العدالة 
والتنمي��ة، و133 م��ن حزب الش��عب 
اجلمهوري )اليساري(، و59 من الشعوب 
الدميقراط��ي )الكردي(، و39 من احلركة 

القومية، ونائبني مستقلني.
الدس��تورية  التعدي��الت  وش��ملت 
اجلمهورية  لرئيس  صالحيات موسعة 
الذي سيقوم بتش��كيل احلكومة مع 
إلغ��اء منصب رئي��س ال��وزراء وتعيني 
نائ��ب للرئيس أو أكث��ر، وقيادة القوات 
املس��لحة، فض��ال ع��ن تعي��ني ق��ادة 
اجليش والقوات األمنية وكبار موظفي 
الدولة وإقالته��م، والتدخل في عمل 
القض��اء باختي��ار أربع��ة أعض��اء في 
واملدع��ني  للقض��اة  األعل��ى  اجملل��س 
املسؤول عن تعيني شخصيات النظام 
وإقالتهم، فيما س��يختار  القضائ��ي 
البرملان س��بعة أعضاء، وإلغاء احملاكم 
العس��كرية ومحاكمة العس��كر في 

احملاكم املدنية. 
ويح��ق للرئي��س أيض��اً ف��رض حال��ة 
الط��وارئ بدال م��ن البرمل��ان، ويحق له 
زعامة حزب سياس��ي؛ وبهذا سيرتفع 
ع��دد أعض��اء البرمل��ان م��ن 550 إل��ى 
600 م��ع خف��ض احل��د األدنى لس��ن 
النواب من 25 إلى 18 س��نة، وتنظيم 
انتخابات تش��ريعية م��رة كل خمس 
س��نوات بدالً من أربع في اليوم نفسه 

مع االنتخابات الرئاس��ية. أما البرملان 
فس��يحتفظ بسلطة تشريع وتعديل 
القوانني واإلش��راف عل��ى أداء الرئيس 
إص��دار  بس��لطة  س��يحظى  ال��ذي 
مراس��يم رئاس��ية حول كل املسائل 
املتعلقة بس��لطاته التنفيذية. وإذا مت 
اتهام الرئيس بارتكاب جرمية أو شبهة 
فس��اد فيجوز للبرمل��ان بغالبية ثالثة 
أخماس األعضاء 360- نائباً من -600 أن 
يطال��ب بفتح حتقيق، علماً أنَّ الرئيس 
يستطيع -حس��ب املشروع الرئاسي- 
حل البرملان، والدعوة النتخابات جديدة، 
ومن صالحيات الرئيس أيضاً تعيني ١٢ 
قاضي��اً ف��ي احملكمة الدس��تورية من 
أصل )١٥(، وه��ؤالء القضاة هم الذين 
س��يحاكمون الرئيس فى حال توجيه 

أي تهمة إليه.

للمش��روع  والرافض��ون  املؤي��دون 
الرئاسي:

ورغ��م التيس��ر ال��ذي يقدم��ه حزب 

العدالة والتنمية ملرور املش��روع عبر 
االستفتاء، إال أن األمر أعقد من ذلك 
بكثير لعدة أسباب، أهمها: أن ناخبي 
احلركة القومية غير مضمونني وسط 
االتهام��ات املتبادل��ة ب��ني قيادته في 
تأييد املشروع الرئاس��ي ورفضه، وأن 
حزب الشعب اجلمهوري وحركة فتح 
اهلل غول��ن يقودان ه��ذه األيام حملة 
مكثف��ة إلخاف��ة الناخ��ب الترك��ي 
من قي��ام نظام دكتاتوري س��يطيح 
بانتع��اش االقتص��اد الترك��ي من��ذ 
2003؛ وه��و ما ب��دا واضحاً من نتائج 
ش��ركات اس��تطالع ال��رأي التركية 
التي تخّل��ت معظمها ع��ن املهنية 
وصارت غير دقيقة ومتضاربة، فمثالً 
شركة )ORC( لالس��تطالع قالت إن 
نس��بة املوافقة في االس��تفتاء هي 
)55.9%( خ��الل ش��هر تش��رين األول/

نوفمب��ر املاضي، فيما قالت ش��ركة 
املوافق��ة  نس��بة  إن   )METROPOL(
حسب استطالعها للرأي بلغ )%49( 

خالل الش��هر نفس أيضاً، أما شركة 
)A&G( فقد وجدت أن نسبة املوافقة 
)52.7%(، وم��ن غير املمكن معرفة إن 
كان جمي��ع ناخبي العدالة والتنمية 
سيصوتون لصالح املشروع؛ ألن نسبة 
غير قليلة منهم ليسوا إسالميني أو 
محافظني، ولكنهم يصوتون كل مرة 
للعدال��ة والتنمية الت��ي جنحت في 
برامجها االقتصادية وحققت منافع 
معيش��ية للناس، واجلدير بالذكر أن 
جمهور احلركة القومية منقسم بني 
مؤيد ومعارض خش��ية تفرد الرئيس 
أردوغان ب��كل الصالحيات التنفيذية 
يجاه��ر  الت��ي  العلماني��ة  وإلغ��اء 

بإلغائها أنصار أردوغان.
أنصار الرئي��س أردوغ��ان يطالبون أن 
تتحول تركيا إل��ى أكبر قوة إقليمية 
حتت إدارة رئي��س قوي حتى تصل إلى 
عام 2023 الذكرى املئوية لتأس��يس 
أجن��زت  وق��د  التركي��ة،  اجلمهوري��ة 
تركي��ا  أو  اجلدي��دة  تركي��ا  مش��روع 

العثماني��ة، م��ع األخذ باحلس��بان أن 
النظ��ام الرئاس��ي -ف��ي ح��ال مرور 
املشروع في االستفتاء- سيطبق في 
عام 2019؛ وهو ما يعني بقاء السيد 
أردوغان رئيس��اً حتى ع��ام 2029 عبر 

واليتني متتاليتني.
لق��د طرح أنص��ار أردوغ��ان يطرحون 
نقاطاً قوة املش��روع الرئاس��ي، ولعل 
أهمها أن النظام السياس��ي احلالي 
البرملاني يعاني خلالً في العالقات بني 
والتشريعية  التنفيذية  الس��لطتني 
حيث تش��كو احلكومة من س��يطرة 
البرمل��ان، وعلي��ه ف��إن االنتق��ال إلى 
النظام الرئاس��ي س��يجعل النظام 
السياسي أكثر اس��تقراراً، والسيما 
أن تركي��ا عان��ت من قبل م��ن صراع 
احلكوم��ات االئتالفية الت��ي انعكس 
عدم انس��جامها إل��ى تدهور العمل 
احلكوم��ي وفش��ل اخلط��ط الوزارية؛ 

وبالتالي تدني املستوى االقتصادي.
خ��الل  حقق��ت  -الت��ي  تركي��ا  إن 

الس��نوات املاضي��ة جناح��اً كبيراً في 
اجمل��ال االقتص��ادي واكتس��بت نفوذاً 
إقليمي��اً ودولي��اً- بات��ت بحاجة إلى 
رئيس قوي بصالحيات مطلقة إلدارة 
السياس��ة اخلارجية، أم��ا داخلياً فإن 
ه��ذه الصالحي��ات س��تعمل عل��ى 
الس��لطات  من  البيروقراطية  إزال��ة 
التنفيذية والتشريعية، وإلغاء حالة 
التع��ارض في النظ��ام البرملاني الذي 
يق��رر فيه رئي��س الوزراء أم��ور البالد؛ 
وه��و ما تس��ّبب في مش��كالت منذ 
تأسيس اجلمهورية بني جميع رؤساء 
اجلمهوري��ة ورؤس��اء ال��وزراء، م��ا قد 
يعطي دفعة قوية نحو حتقيق أهداف 
مش��روع تركي��ا اجلديدة لع��ام 2023 
الت��ي س��تضع تركيا ضم��ن قائمة 

أفضل عشرة اقتصادات في العالم.
من جانبهم، يتساءل رافضو املشروع 
الرئاس��ي عن حاجة تركيا إلى نظام 
رئاس��ي، ويعتقدون أن القول بفشل 
النظ��ام البرملان��ي أم��ر غي��ر واقعي؛ 

ألن ح��زب العدال��ة والتنمي��ة حكم 
تركيا ف��ي ظل نظام برملان��ي، وحّقَق 
إن  ب��ل  جي��دة،  اقتصادي��ة  إجن��ازات 
تط��ور تركيا اقتصادياً ب��دَء من عهد 
الرئيس��ني تورغ��وت أوزال وس��ليمان 
دمييريل ثم أردوغ��ان، وهو ما يعني أن 
النظ��ام البرملاني كان ناجحاً، وميضي 
الرافضون للمشروع الرئاسي بالقول 
إن س��عي الرئي��س أردوغ��ان لتغيير 
النظام إلى رئاسي إمنا هو على حساب 
السلطتني التش��ريعية والقضائية، 
وقد يسعى إلى اس��تبدال التعددية 
احلزبي��ة بنظ��ام احل��زب الواحد كما 
فعل كمال أتات��ورك الذي قاد عملية 
تغيي��ر الدول��ة من خالفة إس��المية 
وس��لطنة إل��ى جمهوري��ة علمانية 
فيما يرغ��ب أردوغان بتغيي��ر الدولة 
بش��كل معاكس، وهو ما يعده حزب 

العدالة والتنمية فرضاً غير واقعي.
إن مخ��اوف املعارض��ة م��ن أن يكون 
االنتقال إلى النظام الرئاسي مدخالً 
إلى حكم دكتاتوري بشكل دستوري، 
ألن الدس��تور في حالة إقرار املشروع 
الرئاس��ي س��يجعل الرئيس أردوغان 
حاكماً مطلقاً مبا يشّكُل خطراً على 
الدميقراطية والتعددية السياس��ية، 
وطاملا ادعت املعارضة أن لدى السيد 
أردوغان مشكلة كبيرة مع العلمانية 

جوهرياً ومع التعددية السياسية.
ويش��كك الرافضون ملشروع النظام 
الرئاس��ي ف��ي ق��درة البرمل��ان عل��ى 
مراقبة الوزراء ون��وَّاب الرئيس ألنهم 
مس��ؤولون أمام الرئي��س وحده، وهو 
م��ن يعينه��م ويقيلهم. أم��ا إقالة 
الرئيس نفسه فهي ممكنه لكن على 
400 نائ��ب م��ن أص��ل 600 أن يقرِّروا 
اإلقال��ة، ولك��ن املش��كلة أن أغلبية 
النوَّاب يدينون مبقاعدهم في البرملان 
إل��ى الرئي��س ال��ذي اختارهم ضمن 
القائمة االنتخابية لترش��يح النواب 
باعتب��اره رئيس احلزب، وإذا مترد النواب 
وقرروا إقالته فإن الرئيس يس��تطيع 
حّل البرملان مبرس��وم رئاس��ي ويدعو 
ويختار مرش��حني  النتخابات جديدة 
جدداً من احلزب للبرملان، واجلدير بالذكر 
أن عدم مرور املش��روع باالستفتاء قد 
يقود إلى انتخابات برملانية مبكرة؛ ألن 
املعارضة ستعتبر عدم إقرار املشروع 
مبنزلة استفتاء على شعبية الرئيس 
أردوغان، وحكوم��ة العدالة والتنمية 
في ظل حتدي��ات اقتصادية وعمليات 
أمني��ة وعالقات خارجي��ة متوترة مع 

جميع اجليران ومع االحتاد األوروبي. 

التأثيرات المحتملة لتحول تركيا 
إلى النظام الرئاسي التنفيذي

البرملان  التركي
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إعداد ـ زينب الحسني:

في األول من أبريل في كل عام حتصل 
مواق��ف كثي��رة  معظمه��ا طريف��ة 
وبعضها محزن جراء كذب الناس في 

مثل هذا اليوم.
لك��ون يتن��در بع��ض الن��اس عل��ى 
بعضهم، بنحو س��اخر وخداع يدفع 
للمرح الذي قد ينقلب إلى مش��كلة 
أحيانً��ا ويك��ون املبرر أن ذل��ك »كذبة 
نيس��ان«. وهو يوم اعت��اد الناس فيه 
على االحتفال وإطالق النكات وخداع 

بعضهم البعض.
ويعرف أن ه��ذا التقليد أوروبي ويعود 
إلى تغيير موعد بداية السنة امليالدية 

في القرن السادس عشر.
إال أن ذل��ك األص��ل لتلك الع��ادة قد 
يكون ف��ي حد ذاته »كذبة نيس��ان«، 
إذ أن هن��اك تاريخيا ًم��ا يثبت أن تلك 

العادة بدأت قبل ذلك.
كما أنه��ا ال تقتص��ر عل��ى الثقافة 
األوروبي��ة ف��ي القرون الوس��طى، بل 

تتعداها إلى ثقافات وقارات أخرى.
والتفس��ير الش��ائع هو أن كثيرًا من 
مدن أوروب��ا ظلت حتتفل مبطلع العام 
ف��ي األول م��ن نيس��ان، حي��ث يب��دأ 
احتفال نهاية الش��تاء وبداية الربيع 

من 25 آذار إلى 1نيسان.
ثم جاء البابا غريغوري الثالث عش��ر 
بنهاية القرن الس��ادس عش��ر وعدل 
التق��ومي ليب��دأ الع��ام ف��ي 1 كانون 
الثاني، وتبدأ احتفاالت األعياد من 25 

كانون االول.
وأطلق الناس على من ظلوا يحتفلون 
تعليق��ات  الق��دمي  التق��ومي  حس��ب 
)كذب��ة  يصدق��ون  ألنه��م  س��اخرة 

نيسان(.
لك��ن »قص��ص كانترب��ري« للكاتب 
جيف��ري شوس��ر الت��ي تع��ود للقرن 
الرابع عشر حتمل حكايات عن »كذبة 
نيسان /أبريل«، ما ينقض هذا األصل.

وإن هناك كثيرًا من الش��عوب لديها 
طقوس أقدم من العصور الوس��طى 

األوروبية تشبه متاًما »كذبة نيسان / 
أبريل«.

أم��ا أش��هر كذب��ة نيس��ان، فتتعلق 
أيًضا بكيف وملاذا ومن أين جاءت هذه 

العادة.
وكال��ة  نش��رت   1983 ع��ام  فف��ي 
أسوش��يتدبرس تقريرًا نقلته الكثير 
من وس��ائل اإلعالم ع��ن نظرية أصل 
»كذبة نيس��ان /أبريل« قدمه أس��تاذ 
التاريخ في جامعة بوس��طن جوزيف 

بوسكن.
تقول نظرية بوس��كن أن تلك العادة 
ب��دأت مطل��ع الق��رن الراب��ع امليالدي 
الرومان��ي  االمبراط��ور  عه��د  ف��ي 

قسطنطني.
فق��د كان هناك مهرج للقصر يدعى 
كوغل قال أمام االمبراطور أن املهرجني 
ميك��ن أن يحكم��وا بنح��و أفضل من 
االمبراطور، ومن باب التس��لية نصب 
االمبراط��ور مهرجه امبراط��وراً ليوم 
واحد )في 1 نيس��ان /أبريل( حيث قرر 
كوغ��ل نش��ر الس��خرية واملتعة في 

ذلك اليوم في أنحاء االمبراطورية.
وأعجب االمبراطور بالفكرة وتس��لى 
بها فصارت تقليداً كل عام في اليوم 

ذاته.
اكتش��فت  اس��ابيع،  وبع��د 
االسوش��يتدبرس أنه��ا وقع��ت ف��ي 

ف��خ »كذب��ة أبريل« وأن البروفيس��ور 
بوسكن لفق القصة متاًما.

أطرف األكاذيب
و م��ن أط��رف األكاذي��ب و أش��هرها, 
ف��ي ش��تى  البل��دان, م��ا ح��دث في 
روماني��ا عندما كان املل��ك كارول يزور 
أح��د متاحف عاصمة ب��الده, في أول 
إبريل, فس��بقه رسام مش��هور, كان 
ق��د ترصد قدومه, و قام برس��م ورقة 
مالي��ة أثري��ة من فئ��ة كبي��رة, على 
أرضي��ة املتح��ف, مما دفع املل��ك بأمر 
أحد حراس��ه, بالن��زول اللتقاطها, و 
لكن سرعان ما اكتشفوا أنها كذبة, 

و قد اشتهر الشعب اإلجنليزي بكذبة 
ظهرت في عام 1860, في اليوم األول 
من إبريل, حيث حمل البريد إلى مئات 
من س��كان لندن, بطاق��ات مختومة 
بأختام مزورة, حتمل في طياتها دعوة 
ملش��اهدة احلفلة الس��نوية لغس��ل 
األس��ود البيض, في برج لندن صباح 
األح��د, في األول من إبريل, مع التكرم 
بع��دم دفع أي مبلغ, مم��ا دفع اجلمهور 
الساذج بالتوجه نحو البرج ملشاهدة 
احلفل��ة املزعومة, و لك��ن إلى جانب 
ه��ذه املواقف املضحك��ة, كان هناك 
أحداث مؤملة صاحبت هذه الكذبات, 
و من أش��هرها قيام س��يدة إجنليزية 

بالص��راخ, و طلب النج��دة, من أعلى 
شرفة مطبخها, بسبب اندالع حريق 
داخل��ه, و لكن م��ن دون جدوى, حيث 
ظن الن��اس بأنها كذبة, لتطابق ذلك 
اليوم مع أول إبريل, و بذلك تكون هذه 
الكذب��ة ق��د أودت بحي��اة الكثيرين, 
فعل��ى الرغ��م م��ن أنه��ا ممتع��ة, إال 
أنها قد تنهي حي��اة البعض, نتيجة 
التهور, و التهويل, و استعمال  احليل 

و األكاذيب اخمليفة.

مآسي كذبة آبريل
وإل��ى جانب ه��ذه املواقف املضحكة 
هن��اك م��آٍس باكي��ة حدثت بس��بب 
أن  فق��د  ح��دث  أبري��ل  أول  كذب��ة 
اش��تعلت النيران ف��ي مطبخ إحدى 
السيدات اإلجنليزيات في مدينة لندن 
فخرج��ت إلى  ش��رفة املن��زل تطلب 
النجدة ولم يحضر لنجدة الس��يدة 
املس��كينة أح��د إذ كان ذل��ك الي��وم 

 صباح أول أبريل.

وسائل االعالم
وفي أوروبا حتى وسائل اإلعالم تدخل 
اللعبة أذ بُث أحد أشهر املقالب على 
القناة الس��ويدية الوحي��دة العاملة 
ع��ام 1662 قب��ل اخت��راع التلفزي��ون 
امللون، عندما ظه��ر خبير تقني على 
أن  للمش��اهدين  ليعل��ن  الشاش��ة 
بإمكانهم احلصول على صورة ملونة 
بوضع كي��س نيلون على الشاش��ة. 
وصدق��ه كثي��رون وحاول��وا تطبي��ق 

النصيحة.
ولكن البريطانيني أكثر من يحب ورمبا 
يجيد لعبة الكذب هذه، التي تطبقها 
معظ��م الصحف وحتى التلفزيونات 
كل عام، ولعل املقلب األكثر ش��هرة 
ما بثته »بي بي س��ي« عام 1957 في 
فيلم وثائقي عن اكتش��اف أش��جار 

سباغيتي في سويسرا.
وأغضب املقلب البعض، ولكن كثيرين 
صدقوه، واتصلوا بالقناة للسؤال عن 
مكان شراء شتل السباغيتي اخلاصة 

بهم.

من أجل إضفاء جو من الضحك والمرح

»كذبة نيسان» تقليد أوروبي قائم على المزاح
يشّرع الباب أمام التبرعات الشخصية

أعل��ن موقع التواص��ل االجتماع��ي فيس��بوك عزمه إطالق 
خدم��ة جديدة تتيح للمش��تركني من األف��راد جمع تبرعات 

ألغراض شخصية.
وقالت إدارة فيسبوك عبر بيان، إن خدمة »التبرع الشخصي«، 
ستدخل حيز االستعمال خالل األسابيع املقبلة جلمع تبرعات 

من دون غايات ربحية.
وستش��مل اخلدمة في املرحلة األولى املس��اعدة على جمع 
تبرعات من أجل مصاريف الدراسة والصحة ورعاية احليوانات 
األليفة، فض��اًل عن التبرع في احلاالت الطارئة، وعند الوفيات 

ومراسم اجلنازة.
وأوضح املوقع ان خدمة »جمع التبرعات الشخصية تسمح 
للناس بجمع املال ألنفسهم، أو لصديق، أو لشيء أو شخص 

ال يستعمل فيسبوك، على سبيل املثال، حيوان أليف«.
وميكن ملس��تعملي فيس��بوك طلب تبرعات من أصدقائهم 
بعد إبالغ فيسبوك بغاية حملة التبرعات واحلصول على إذن 

من املوقع.
وس��يدرس فيسبوك طلبات جمع التبرعات، خالل 24 ساعة، 

بغية البت في منح اإلذن من عدمه.
وأعلن فيس��بوك ايضاً أنه أصبح بإمكان الصفحات املوثقة 
,إضاف��ة زر جلمع التبرعات خ��الل البث احلي، وذلك بغية منح 
الش��خصيات العام��ة والعالم��ات التجاري��ة واملؤسس��ات 
واملنظمات وسائل جديدة جلمع التبرعات من أجل املنظمات 

التي يدعمونها.                              

يضيف خاصية إرسال الموقع
أضافت ش��ركة فيس��بوك إلى تطبيق فيس��بوك ماسنجر 
خاصية تتيح للمشتركني إرسال مواقعهم بصورة متواصلة 
مل��ا يص��ل إلى س��اعة لتحتدم املنافس��ة م��ع أدوات توفرها 

شركتا »أبل وألفابت » وتطبيق خرائط جوجل.
وأوضح ستان تشدنوفسكي رئيس قسم املنتج في الوحدة 
اخلاصة بتطبيق ماس��نجر في تصريح صحفي إن » الشركة 
وجدت أن إحدى اجلمل األكثر استعماالً على تطبيق ماسنجر 
ح��ني يتحدث الن��اس إلى األهل واألصدقاء ه��ي “أين أنت؟” أو 

تنويعات على اجلملة نفسها .
وإرس��ال معلومات املوقع اختياري لكن م��ن املمكن أن يظل 
مس��تمراً إذ تتيح اخلاصية للمشترك فور أن يرسل املعلومة 
إلى صديق أن يتابع هذا الصديق حتركات املستعمل  ملا يصل 

إلى 60 دقيقة.
وقالت خدمة خرائط جوجل األسبوع املاضي إنها ستضيف 
خاصية البث املباشر للموقع على غرار فيسبوك ماسنجر في 
محاولة لزيادة التفاعل مع منتج تزداد أهميته االستراتيجية 
بالنس��بة للشركة. ويوفر تطبيق الرسائل في هواتف آيفون 

التي تنتجها شركة أبل نفس اخلاصية أيضاً.

يتيح ميزة البث المباشر بزاوية 360 درجة
أعلن��ت ش��ركة فيس��بوك، أن مي��زة الب��ث املباش��ر بزاوية 
360 درج��ة أصبح��ت متاحة جلميع مس��تعملي ش��بكتها 
االجتماعي��ة حول العالم، وذلك بع��د أن بدأت جتربتها نهاية 

العام الفائت.
وقالت عمالقة التقنية األميركية في منشور على مدونتها 
»يس��رنا الي��وم أن جنع��ل Live 360 متاح��ة عاملًي��ا لش��تى 

الصفحات وامللفات الشخصية«.
وأضاف��ت »ميكن اآلن ألي ش��خص ميل��ك كاميرا ق��ادرة على 

التصوير بزاوية 360 درجة البث مباشرًة على فيس بوك«. 
وكان��ت فيس بوك،  قد أعلنت ف��ي 12 كانون األول عن إطالق 
ميزة جديدة تدمج بني خدمتي البث املباش��ر والفيديو ثالثي 
األبع��اد بزاوية 360 درجة، وذلك ف��ي إطار تركيزها على تعزيز 

قدراتها في مجال الفيديو.

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية
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برلين ـ وكاالت:  
قالت منظمة الصح��ة العاملية: إن 
االكتئاب أصبح اآلن س��بباً رئيس��اً 
العت��الل الصح��ة واإلعاق��ة عل��ى 
مس��توى العالم ويعان��ي منه أكثر 

من 300 مليون شخص.
اإلصاب��ة  مع��دالت  ارتفع��ت  وق��د 

باالكتئ��اب بأكثر م��ن 18 باملئة منذ 
ع��ام 2005 لكن اقتران غياب الدعم 
للصحة النفس��ية باخلوف الشائع 
من وصمة اإلصابة باالكتئاب يحول 
م��ن دون حص��ول الكثيري��ن عل��ى 
العالج ال��ذي يحتاجونه ليعيش��وا 

حياة صحية منتجة.

وتدي��ر املنظم��ة حمل��ة للصح��ة 
النفسية ملعاجلة مشكلة الوصمة 
واملفاهي��م اخلاطئ��ة تطل��ق عليها 

»االكتئاب: هيا نتحدث.«
وقال شيخار ساكس��ينا مدير إدارة 
الصحة النفسية مبنظمة الصحة 
العاملية: »بالنس��بة لبع��ض الذين 

يعيش��ون باالكتئاب يك��ون احلديث 
مع ش��خص موثوق فيه هو اخلطوة 

األولى باجتاه العالج والشفاء«.
واالكتئاب مرض نفس��ي ش��ائع من 
أعراض��ه الش��عور املس��تمر باحلزن 
وفقدان االهتم��ام واالفتقار للقدرة 
عل��ى القي��ام باألنش��طة اليومية 

والعمل، ويعاني منه نحو 322 مليون 
شخص على مستوى العالم.

ويزي��د االكتئاب كذل��ك من مخاطر 
العدي��د من األم��راض واالضطرابات 
اخلطي��رة منه��ا اإلدمان والس��لوك 
االنتحاري، وأمراض القلب والسكري 
والت��ي تعد من أكثر أس��باب الوفاة 

في العالم شيوعاً.
وأبدت املنظمة قلقها من أن العديد 
م��ن ال��دول ال يوجد به��ا دعم يذكر 
على اإلط��الق للمرضى النفس��يني 
وقالت: إن نصف املصابني باالكتئاب 
فق��ط يتلق��ون الع��الج ف��ي الدول 

الغنية.

منظمة الصحة: معدالت االكتئاب ارتفعت 18 % في عشر سنوات

اثري��اء بغداد ف��ي النص��ف االول من القرن 
العش��رين هم مع��دودون في تل��ك الفترة 
وكان القائل إذا قال هل انت من بيت دله او 
بي��ت الدامرجي يعني ذلك انه هل أنك ثري 
ج��داً او عندما يقال وهل ان قصرك كقصر 
ابن شعش��وع للدالل��ة على أكب��ر وافخر 

قصور بغداد في تلك الفترة.
ودله هذا هو عبد القادر دله كان ثرياً وميلك 
خان دله املشهور في شارع السموأل حيث 
كان مثاالً للخانات التجارية سعة وعمراناً 
وكان عب��د القادر دله يس��مى عب��د القادر 
باش��ا دله بس��بب ثرائه وهو صاحب قصر 
فخم في شارع املس��تنصر يطل على نهر 
دجل��ة ومن اثري��اء بغداد عبد القادر باش��ا 
اخلضيري وكان تاجراً ومالك عقارات لعائلة 
متل��ك ش��ركة نقل نه��ري لنق��ل البضائع 
والناس بني بغداد والبصرة وأصبحوا وكالء 

شركة النفط االجنليزية.
وعبد القادر اخلضيري منح داره في منطقة 
الس��نك س��نة 1921 لس��كنى اول وحدة 
عس��كرية بعد تأس��يس اجلي��ش العراقي 
التج��ارة  مي��ارس  اصطيف��ان  واس��كندر 
ش��ركة  ووكي��ل  والعق��ارات  والصناع��ة 
الغس��ل والنس��يج واحل��اج عبد احملس��ن 
ش��الش الذي كان وزيراً في اول وزارة عراقية 
,وال��ذي اقترض��ت منه احلكوم��ة العراقية 
لدف��ع روات��ب موظفيه��ا والص��رف عل��ى 
مصاحلها وعبد الرزاق قدوري املعروف باسم 
حطحوط وكان يتعاطى كل انواع التجارة 
اس��تيراداً وتصديراً ومتويال لكنه خسر اكثر 
ثروته عند مهاجم��ة قافلته في الصحراء 
من قبل الوهابيني حي��ث نهبوا القافلة مبا 

فيها .
وخضوري شعشوع اليهودي الذي يتعاطى 
االس��تيراد والتصدير وجت��ارة التمور وميلك 
العقارات واالراض��ي الزراعية ومن عقاراته 
املش��هورة قص��وره الثالث��ة ف��ي منطقة 

الكس��رة ش��مال ب��اب املعظ��م وجن��وب 
االعظمية حيث س��كن امللك فيصل هذه 
القص��ور عند غرق ال��دار احلكومي��ة التي 
كان يس��كنها مجاور القش��لة في نهاية 
عش��رينات القرن املاضي وم��ا زالت بعض 
العقارات مسجلة باسمه فلقد وجدنا في 
دعوى انه ش��ريك في الس��ند العقاري مع 

أحد أطراف هذه الدعوى.
ومن اثري��اء بغداد دانيال اليهودي واس��مه 
مناحيم دانيال صاحب الس��وق املش��هورة 
القريبة من الشورجة حيث اشتغلت هذه 
العائل��ة بالصيرفة ومتل��ك العقارات وجتارة 
احلب��وب وملكي��ة االراضي وم��ن العائالت 
اليهودية الثرية بيت داوود ساس��ون الذين 
كانت لهم ش��هرة عاملية وكانوا ميارس��ون 
جميع اعمال التجارة واملال واالقتصاد ليس 
في الع��راق فقط وامنا في بريطانيا و الهند 
والص��ني وكثي��ر م��ن دول العال��م وعائلة 
سيمون غربيان املستورد املشهور للحديد 
واخلشب واحلاج احمد الكردي واخوه والتاجر 
ج��ورج عبديني وكيل الش��ركات اليابانية 
وحتول الى و كيل شركة مرسيدس وشفيق 
باش��ا حداد الذي جاء ال��ى العراق مع امللك 

فيص��ل االول ,والذي كان ميلك اول س��يارة 
رياضية )س��بورت( نوع )كرايس��لر( خضراء 
اللون ومنهم ايض��اً الثري عباس التميمي 
الذي بدأ في اواسط العشرينيات والسيدة 
س��ارة خات��ون صاحب��ة االم��الك الكثيرة  
املوزع��ة على محافظات العراق والتي اغرم 
بها الوال��ي العثماني ناظم باش��ا وحلقها 
ال��ى مومب��اي في الهن��د صاحب��ة محلة 
كمب سارة قريب من بغداد اجلديدة وشمال 
معسكر الرشيد لكنها كانت مبذرة تنفق 
االم��وال وكان ولدها )بيرس��ي( اكثر تبذيراً 
م��ن امه وم��ن اثرياء بغ��داد محمود جلبي 
الشابندر حيث تعني كلمة شابندر رئيس 
التج��ار صاح��ب االمالك في بغ��داد واحللة 
والعمارة ووكيل الس��لطان العثماني عبد 
احلميد عل��ى اراضي��ه داخل الع��راق وكان 
قصره في العمارة اشهر قصور تلك املدينة  
,وكان له خان كبير في شارع النهر والسيد 
حس��ني يحيى االعرج الذي اشتغل بتجارة  
صبغ��ة النيل وامتلك االراضي والبس��اتني 
وال جمي��ل أي بيت جميل زادة وبيت املدلل 
وبيت االطرقجي وبيت عارف اغا وبيت غالم 
وبيت عطا وبيت الطاهر وبيت اجلوربجي  .

من أثرياء بغداد في النصف األول
من القرن العشرين

طارق حرب
تراثيات

الحلقة 1

أول سيارة في بغداد

عمودي أفقي

1 – عاصم��ة األمير بش��ير 
الثاني

2 – ممثلة مصرية 
3 – متش��ابهة – م��اع – 4 – 
ملكه – لقب وراثي 5 – جزيرة 
نفي إليها نابليون – ش��كل 

هندسي من 4 أضالع 
 6 – مدينة مغربية – سكان 

جمهورية أسيوية
 7 – واسع – شاب قوي 

-8 أ}شد – عكسها عاصمة 
أوروبية 

9 – األس��م الثان��ي ملمث��ل 
مصري – لعبة رياضية .

1 – فيل��م للمط��رب فري��د 
األطرش 

2 – متش��ابهان – أسم علم 
مؤنث – للنهي

 3 – ق��رأ – عكس��ها فش��ل 
باألمتحان

 4 – متشابهة – شمل 
5 – ج��زار – األس��م الثان��ي 

لكاتب نروجي
 6 – جني��ع – يرب��ط بصل��ة – 
7 – كلمت��ان : يس��جن + من 

مناسك احلج 
8 – يقبلون 

9 – عاصمة أوروبية .
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القوسالعقربالعذراء

مهنياً: يعاود مركور س��يره املباش��ر في برج 
املي��زان، فتعي��ش جت��دداً وتتاح أمام��ك حرية 
التص��رف كم��ا تري��د عاطفي��اً: حّب��ك ينمو 
م��ع األيام فحافظ عليه ق��در اإلمكان وأعِط 

احلبيب كل ما متلك

مهني��اً: تثب��ت وج��ودك وتتخّط��ى معظم 
احلواج��ز، وتس��مح ل��ك الظ��روف بتحدي��د 
خياراتك وإع��ادة النظر في بع��ض االجتاهات 
عاطفياً: ال تثر غيرة الشريك فهو يعيش حالة 

من الشك نتيجة تصرفاتك جتاه اآلخرين

مهنياً: يكف مارس عن معاكستك وتستدرك 
بعض األخطاء وتس��تغل طاقت��ك اإلبداعية 
عاطفياً: ال تظلم الش��ريك وكن أكثر تفّهماً 
ملش��كالته، ثّمة تطورات ف��ي العالقة تكون 

ملصلحتكما

مهني��اً: قد تفرض علي��ك توّجهات جديدة أو 
ش��روط ومعطيات ل��م تكن موافق��اً عليها 
في الس��ابق عاطفياً: ال تظلم احلبيب بظنك 
الس��يئ، س��تنجلي األمور عل��ى حقيقتها 

وتعرف أنك أخطأت

مهنياً: تتلقى معلومات جيدة تساعدك على 
حس��ن اخليار، كن متكتماً جداً وال تعط ثقة 
عمياء، ففي احمليط أع��داء يا عزيزي عاطفياً: 
إمنح احلبيب املساحة والوقت اللذين يحتاج 

إليهما وال تكبله بغيرتك الشديدة

مهنياً: ، تتس��لط عليك األنوار، وجتد نفسك 
أمام مش��اريع مهّمة تغّي��ر حياتك عاطفياً: 
غي��رة الش��ريك الكبيرة تس��هم ف��ي زيادة 
التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية 

غير متوقعة

مهني��اً: بنتف��ل مركور إلى منزلك العاش��ر، 
فتبدو األجواء مشّجعة، وأدعوك إلى االهتمام 
براح��ة زمالئك ف��ي العمل عاطفي��اً: تعيش 
يوماً مميزاً مع احلبيب ويس��ود احلوار والتفاهم 

العالقة بينكما

مهنياً: يعاود مركور س��يره املباش��ر في برج 
امليزان، فاحم نفس��ك م��ن األخطار وال تقدم 
على حتديات أو تصرفات عش��وائية عاطفياً: 
إن أفضل أس��لوب يجب اعتماده مع الشريك 

هو الليونة والروّية وعدم فرض إرادتك عليه

مهنياً: إشارات حاسمة تشّجع على ممارسة 
جمي��ع صالحّيات��ك عاطفياً: تش��كو بعض 
القلق رمبا بس��بب تصرف��ات احلبيب الغريبة 
وتس��تاء من مالحظاته القاس��ية وتخشى 

على استمرار العالقة

مهنياً: ينتقل مركور إلى برج امليزا، وبانتظارك 
مكافأة غير متوقعة تقديراً جلهودك الكبيرة 
في تنفيذ كل ما يطلب منك عاطفياً: حاول 
ع��دم اإلصغاء إل��ى أقوال املقّرب��ني املغرضة، 
وال س��يما أن ثم��ة من يح��اول توتير عالقتك 

بالشريك

مهني��اً: الوض��ع العام جي��داً وال ينذر ببعض 
املشكالت املهنية وتتفق مع أحد الزمالء على 
حل خالف بينكما عاطفياً: محاوالتك اخلروج 
من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن 

تقف في وسط الطريق لتكون مبأمن

الحوتالجديالدلو

مهنياً:تبح��ث ع��ن الفرصة املناس��بة التي 
تس��اعدك على حتقي��ق مش��اريعك الكبير 
عاطفياً: الش��ريك يتص��ّرف بطريقة غريبة 
ه��ذا اليوم، فح��اول أن تصارحه مب��ا يقلقك 

لتصحيح الوضع

حظك اليـوم
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رؤيا حميد ياسين
ه��ي االجتاه االس��لوبي الذي كان 

االوربية  الفن��ون  س��ائدا في 
العش��رينيات  خ��ال 

ت  ثيني��ا لثا ا و
الق��رن  م��ن 

وقد  املاضي 
انحدرت 

وته��دف   ، الدادائي��ة  ع��ن  جذوره��ا 
الس��ريالية الى متزيق احل��دود املألوفة 
للواق��ع املع��روف وامللم��وس عن 
أدخ��ال عاق��ات جديدة  طريق 
مس��تمدة م��ن أح��ام الفنان 
س��واء ف��ي اليقظ��ة او في 
املن��ام وم��ن تداع��ي 
ال  الذي  اخلواط��ر 
يخض��ع ملنطق 
لس��بب  ا
لنتيج��ة  ا و
بحي��ث   ،
تتجسد 

ه  ه��ذ
االحام 

واخلواط��ر 
أعم��ال  ف��ي 
فني��ة يرى فيها 
املتلق��ي ما يدور 
عامل��ه  داخ��ل 
وتتحول  اخل��اص 
مع��ه ال��ى جتربة 
ممتع��ة  جمالي��ة 
تعيد الى نفس��ه 
س  حس��ا ال ا
م��ع  بالتواف��ق 
اخلارجي  العالم 
، إذ تسعى الى 

حتري��ر اخمليل��ة االنس��انية م��ن روابط 
العقل واالصط��اح املنظم ، فكانت 
الس��ريالية وكما قلنا لم تظهر لوال 
ارتبط��ت  الت��ي  الفكري��ة  دوافعه��ا 
واس��ع  بش��كل  االبداع��ي  بالت��راث 
الذي  الفرويدي  النفس��ي  وبالتحليل 
خلق تغييرا مهما في عقلية املصمم 

املعاصر 
   كان رائد الس��ريالية الش��اعر والناقد 
الفرنس��ي أندري��ه بريتون الذي رس��خ 
حت��رر الص��ور والطاقة ف��ي الاوعي ، اذ 
أكد بريت��ون على طبيع��ة العاقة بني 
الس��ريالية والتي��ارات الفني��ة االخرى 
وحول صلة تلك العاقة عموما بحركة 
التط��ور الفني املعاص��ر ، إذ كانت آراؤه 
ف��ي نهاي��ة العش��رينيات م��ن الق��رن 
املاض��ي التي صاغها ف��ي كتابه )الفن 
والتصوي��ر( قد حددت للس��ريالية رؤية 
خاصة ، فقد كانت رؤيته الفنية متأثرة 
النفس��ية ومستوحاة  بنظريات فرويد 
من فناني السريالية أمثال جان كوكتو 
وس��لفادور دالي وماركريت رينيه وخوان 
مي��رو وماك��س أرنس��ت ، ولع��ل م��ن 
أبرز الذي��ن ثمنوا دور الس��رياليني على 
الصعيد النقدي ه��و )هربرت ريد( الذي 
عد السريالية قد حققت حشدا كبيرا 
للق��وى العقلية في الف��ن وتركت آثارا 
بعيدة س��اعدت على دميومتها ومتثلها 
عبر أعمال ممثليها الكبار أمثال آرنست 

وميرو وماركريت وغيرهم  
االساس��ية  املنطلق��ات  جتس��دت    
للسريالية التي انطلقت من احلقائق 
املتعلقة بالاوعي والتعبير الشكلي 
، فق��د كان��ت تعيد صياغ��ة االعمال 
على وفق هيكلية جديدة ذات طبيعة 
هندس��ية جتريدية أبرزت الرفض الذي 
كان ميارس��ه الس��رياليون لانط��اق 
املباش��ر عن الص��ور املرئي��ة واالدراك 
ال��ى  ، فيس��عون  الواع��ي لألش��ياء 
إيج��اد ص��ور داخلية يس��تحضرونها 
ارجت��اال ويس��جلونها بوصفها تقنية 
للتصوي��ر االيهام��ي ، ف��كان بع��ض 
الفنانني قد تأثروا بالتكعيبية قبل أن 
تتضح أعمالهم بسماتها السريالية 
، ومن املع��روف أن تلك التقنية كانت 
تتجلى بالفضاء التش��كيلي الذي ال 
يعتمد على املنظور الداخلي العميق 
حتى ليبدو مسطحا احيانا ، وكذلك 
تقس��يم الس��طح التصوي��ري ال��ى 
مس��احات متقابل��ة ارتس��مت على 
اجلمع بني التلقائية اآللية واالش��كال 
ذات الصفة التجريدية ، فأجته الفنانون 
الى سريالية جتريدية تضمنت تعابير 
جديدة تنزع الى خلق أجواء ش��اعرية 

ال عاق��ة لها بالتراكي��ب التكعيبية 
وغيره��ا ، غير أن ذلك االجتاه لم يعمد 
الى إظه��ار تلك التقني��ات بوصفها 
تعبيرا عن التجريد وإمنا الس��عي الى 
إيجاد ف��ن ال ص��وري ، وكان ذلك نوعا 
من التجريد االكث��ر التصاقا باألفكار 

احللمية والتفاعل الاعقاني
واذا أردن��ا أن نؤك��د عل��ى م��ا أجنزت��ه 
الس��ريالية م��ن خط��وات بعيدة في 
نش��أة ف��ن تتجل��ى ب��ه الكثي��ر من 
الدعام��ات الفكري��ة الب��د أن نتعرف 
الى متثله في قي��م جديدة أثرت تأثيرا 
كبيرا على الفن��ون االبداعية كاألدب 
واملسرح والسينما والفن التشكيلي 
وتصميم األقمشة واالزياء ، فقد كان 
سلفادور دالي بوصفه أملع السرياليني 
قد وضع املنطلقات االساسية لظهور 
تصميم أقمش��ة وأزي��اء ذات طبيعة 
سريالية ، إذ إنه عمد الى ذلك بالتعاون 
مع عدد من مصممي االزياء املشاهير 
االعم��ال  عل��ى  ورد  م��ا  الس��تنباط 
التشكيلية الس��ريالية في تصميم 
االقمش��ة واالزي��اء ، فقد اقتبس��ت 
املصممة إلسا س��كاباريللي )1908-

1973( العدي��د من أعمال س��لفادور 
دالي ف��ي تصميم االقمش��ة واالزياء 
، والت��ي مثل��ت واحدة م��ن االجتاهات 

الفكرية ف��ي التصميم مب��ا أضافته 
من تصميمات تدلل على اجلرأة واملرح 
واالصالة ، وقد عرفت تصاميمها على 
مدى واس��ع ف��ي الع��ام 1933 عندما 
ابتك��رت أنواع��ا جديدة م��ن املوضة 
مس��توحاة من عم��ارة الفن الصيني 
والف��ن املص��ري الفرعون��ي ، ووظفت 
تلك االشكال في أسلوب جمعها مع 
الفنان س��لفادور دالي وج��ان كوكتو 
ليس في تصميم االزياء فحس��ب بل 
في تصميم االقمش��ة واملنس��وجات 
أبتك��ر  ق��د  دال��ي  كان  إذ   ، عموم��ا 
لسكابريللي روائع فريدة من نوعها مت 
جمعها في معرض )أشياء سريالية( 
وعرضت في متاحف فيكتوريا والبرت 
في لندن في عام 2007 ، وكانت إلسا 
سكابريللي مأخوذة باالجتاه السريالي 
ال��ذي ظه��ر عل��ى تصاميمه��ا التي 
تش��به سلس��لة من االدراج والرفوف 
وكذل��ك الش��فاه احلم��راء والقبعات 
التي كانت على شكل حيوان او حذاء 
او دجاج��ة او آي��س ك��رمي ، وأصبحت 
القفازات والقبعات جزءا ال يتجزأ من 
أناقة املرأة ، األمر الذي دفع بغيرها من 
املصممني لإليغال في تلك الغرائبية 
التي جعلتهم يس��تنبطون اش��كاال 
طبيعي��ة كالف��راش والذب��اب وجراد 
البح��ر مل��ا توافر ف��ي تل��ك الكائنات 
من مزايا زخرفية ش��فافة تنس��جم 
م��ع التحلي��ق احللمي الذي تس��عى 
اليه الس��ريالية ، إذ كانت السريالية 
فيم��ا بعد قد بلغت ح��دا مكنها من 
استنباط جميع االشياء التي تتصف 
باخلي��ال م��ن أج��ل ابت��كار تصاميم 
مخاصم��ة  او  مناهض��ة  غرائبي��ة 
ألشكال س��ابقة ، إذ أستخدم اخليال 
والرمز في منظ��ور يبعث على تصور 
المحدود ملعطيات أس��لوبية صيغت 
برؤي��ة جمالي��ة مس��تحدثة ، وظلت 
تلك التأثيرات التي أفرزتها السريالية 
وانعكاساتها على تصميم االقمشة 
واالزياء تتوارد عل��ى التجارب الاحقة 
عل��ى  معتم��دا  أس��لوبا  وأضح��ت 
التجديد املتواصل الذي يضع الباحث 
أم��ام فك��رة التنقي��ب الدائ��ب ع��ن 
السريالية   اجلوهرية لظهور  االسباب 
الس��ريالية  األزي��اء  ع��ادت  والي��وم   ،
وال��ذي  العاملي��ة  املنص��ات  لتحت��ل 
دف��ع التصميم املعاص��ر الى صيحة 
س��ريالية ش��بيهة مبا ح��دث بدايات 
السريالية  وتواصلت  العشرين  القرن 
مع عالم االقمش��ة واألزياء الذي أبرز 
لنا ش��خصيات تصميمي��ة ابداعية 

مهمة.

مت��ر عملية اصدار ديوان ش��عر او رواية او مجموعة 
قصصي��ة، او أي منج��ز آخ��ر، اس��هل مرحلة، من 
مراح��ل االجناز، خصوصا بع��د ان ازداد امر الطباعة 
والتوزي��ع تعقيدا واش��كالية، رغم ازدي��اد عدد دور 
النشر، والناش��رين. مأزق حقيقي، يقع فيه املثقف 
والكاتب العراقي، حني يقع ضحية بعض دور النشر 
التي تس��تغل رغبت��ه في طباعة كتاب��ه، فتفرض 
عليه شروطها التي يرغم في املوافقة عليها، وهذا 
األمر يش��مل بعض دور النش��ر العراقية والعربية. 
فيتحول األمر الى اش��به بعق��د اذعان، باملصطلح 
القانوني، حيث يكون فرض الشروط من قبل طرف 
واحد وما على الط��رف اآلخر اال املوافقة عليها واال 
عليه ان يحتفظ مبنجزه في حاس��وبه الشخصي. 
الفتات كثر، نطالعها في ش��ارع املتنبي، تشير الى 
دور طباعة ونش��ر وتوزيع للكت��اب، لكن بعض تلك 
الدور، مجرد وس��يط بني الناشر احلقيقي والكاتب 
ال اكث��ر، فهي ال متلك مطاب��ع خاصة بها، بل تطبع 
في اخلارج، وتعتمد على عمولة الوس��اطة ال اكثر. 
ورغم هذا، فقد حدثت مؤخرا العديد من املش��اكل 
التي ش��غلت الوس��ط الثقافي مؤخ��را، عبر قيام 
بعض الكتاب، بنش��ر استياء وش��كوى ضد بعض 
دور النشر التي لم توفي بالتزاماتها حسب قولهم. 
هذا ليس املش��كلة األس��اس، بل املشكلة تكمن 
ف��ي االس��باب التي جتع��ل الكاتب العراقي اس��ير 
دور النش��ر، وفريس��ة ملزاجات اصحابها، دون ان تبرز 
دار نش��ر حقيقية، تس��اعد الكاتب على جتاوز هذه 
احملن��ة، هناك من يلقي باللوم على الدولة، ألنها لم 
توفر أرضية مناس��بة لطباعة النتاجات الثقافية. 
ولألس��ف هي حقيق��ة، لكنها اصبحت ش��ماعة 
يعل��ق املثقف عليها كس��له، واتكال��ه على غيره. 
الدولة، بنظامها السياس��ي احلالي، تبني موقفها 
م��ن الثقاف��ة واملثق��ف من��ذ االي��ام األول لتوليها 
الس��لطة، وان مس��ألة انتظ��ار تدخ��ل الدولة في 
طباعة مؤلف��ات الكتاب العراقيني، بطريقة حتفظ 
له��م حقوقه��م، وال تعرضهم لاس��تغال، امر ال 
مجال لتحقيقه في الوقت احلالي. لذا، فإن االتكال 
على الدولة، يعني ان ال ثقافة وال طباعة وال نشر. 

لهذا، يفت��رض ان تكون هناك مب��ادرات فردية ومن 
مؤسسات ثقافية تس��عى الى حل هذه املشكلة، 
واحت��اد األدب��اء يس��عى الى املس��اهمة بح��ل هذه 
املش��كلة عب��ر مش��روعه األخير املتمث��ل بتحمل 
نصف تكاليف طباعة الكتب األدبية، بعد موافقة 
جلن��ة لتقييم االعم��ال املتقدم��ة للطباعة ضمن 

منشورات احتاد األدباء. 
لك��ن هذه املبادرة ال تكف��ي لوحدها، في ظل كثرة 
املؤلفات واملؤلفني، والفوضى في الطباعة والتأليف 
الذي عّقد من حالة السوق، وساهم بصعود اسماء 
ال متلك مقومات اإلبداع احلقيقي، س��اعدها االعام 
والتواصل االجتماعي، في حني بقيت بعض االسماء 
املبدعة منس��ية. دور النش��ر، بدورها ترى انها غير 
مس��تعدة ألن جتازف بالطباعة على حسابها، وهو 
أمر مش��روع، لكن يبقى املثقف ه��و ضحية لهذا 
الوض��ع، وال حل ف��ي الوق��ت احلاض��ر، اال ان يطبع 
منجزه على حس��ابه، ويتحمل هو توزيعه ونش��ره 

على حسابه ايضا.

محنة الطباعة 
والنشر

كتابةسالم مكي

بغداد ـ الصباح الجديد:

ص��درت ع��ن دار ش��هريار/ الرافدي��ن 
الطبع��ة األولى من كتاب) روش��يرو( 
للقاص والكاتب حس��ني رشيد وهي 
قصص قصي��رة جدا. وافتتح رش��يد 
أوغس��تو  للكات��ب)  مبقول��ة  كتاب��ه 
مونتيروس��و( : الكات��ب ال يرغ��ب في 
كتابة نصوص مختص��رة موجزة، بل 
ان��ه يفض��ل كتاب��ة نص��وص طويلة 
ال نهاي��ة له��ا، اذ ال يحت��اج فيها الى 
ان  يب��دو  وهن��ا  مخيلت��ه.  تش��غيل 
حسني رش��يد، جعل من هذه املقولة 
مفارقة بني جن��س) القصة القصيرة 
ج��دا( التي يفترض ان تكون مختصرة 
موج��زة. فغالب��ا م��ا يفتت��ح الكتاب 
مبق��والت تدع��م ما جاء ف��ي كتبهم، 
لكن حس��ني، ذهب عكس السائد، اذ 
حاول ان يقول للقارئ انه ش��ّغل على 
مخيلته، عبر كتاب��ة نصوص قصيرة 

لها نهايات. 
ويع��رف الكات��ب روش��يرو بأنه��ا: تلك 
البقعة امللتوية في جغرافية املتاهات، 
يقتس��مها الي��وم بنه��اره وليل��ه في 

تقتس��مها  كم��ا  ذاته��ا..  اللحظ��ة 
الفص��ول األربع��ة ب��كل االجتاه��ات... 
روش��يرو: ضبي��ة بّض��ة، انطاق��ة في 
سهول متعرجة، يتبعها آالف امللتحني، 
وكٌل يفكر بأمر ما. قد يكون وجود الليل 
والنهار في آن واح��د والفصول األربعة 
ايض��ا نذي��ر ش��ؤم عليه��ا.. ويضيف: 
روشيرو: أميرة اغريقية، تلمذتها آلهة 
احلب واجلمال، وزينته��ا حكايات ملوك 
الروم والفرس، لكن املغول اغتصبوها.. 
وتضم��ن اجملموعة قصص قصيرة جدا، 
منها: شقتان، مخلوق، اجهاض، هدى، 
حفل��ة، اخلليق��ة، أين؟ قهوة، ش��طر..

جن، اللعب��ة، عصافير، ش��باك، محادثة، 
ش��فاه، رحي��ل، الثامن، صفي��ر، ديكة، 
وغيرها العديد من القصص القصيرة 

جدا.
وج��اء في ن��ص عيد وع��رس:  تطورت 
العاقة بني أم علي وأم وس��ن، واخذت 
كل واح��دة حتكي ع��ن لياليها احلمر 
وعن السفرات واملغامرات وعن مواعيد 
كانت جنوني��ة، وعن طرائق لقاء أكثر 
جنونا، وعن ممارسات للحب في أوقات 
وأماكن عجيب��ة غريبة، مثلما توطت 

العاقة بني علي ووسن..

»روشيرو«
جديد حسين رشيد

رأى أن يك��ون إط��اق النس��خة العربية 
م��ن اخلرطوم. ويضيف كايس��ت: »آمل 
أن أنصف س��امية بهذا الكتاب  
تس��اهم  وأن 

قصته��ا ف��ي إيق��اظ  وعينا ب��أن خلف 
األخب��ار الهامش��ية الس��ريعة  تكمن 
مصائر أناس  وخلف األرقام اجملردة تتوارى 

حيوات«.
ملاذا قصة سامية عمر؟

عام��اً(  عم��ر)17  س��امية 
تك��ن  ل��م 
لوحي��دة  ا
ق��ارب  في 
امل��وت ذلك  
األمر  ولكن 
جعل  ال��ذي 
قصتها  م��ن 
ت��داوالً  أكث��ر 
ه��و ماضيه��ا 
اخملتل��ف. فبعد 
في  مشاركتها 
األلع��اب  دورة 
ليمبي��ة  و أل ا
ف��ي بك��ني ع��ام 
وإحرازه��ا   2008
للمرك��ز األخير في 
200 متر   مس��ابقة 
ع��ادت س��امية إلى 
مقديش��و  مكسورة 
اخلاط��ر  لكنه��ا أكثر 
تصميم��اً على العودة 
األوملبي��اد  ف��ي  بق��وة 

التالية.
تهديدات  تلق��ت  لكنها 
الش��باب  حرك��ة  م��ن 
املتش��ددة   اإلس��امية 
ل��ذا ل��م يك��ن بوس��عها 
لكونها  تدريباتها  مواصلة 
ام��رأة. فل��م يب��َق أمامه��ا 
س��وى الهرب إل��ى أوروبا من 

أجل حتقيق حلم املش��اركة ف��ي الدورة 
األوليمبي��ة بلن��دن. ذهبت إل��ى إثيوبيا 
ف��ي عام 2010  ثم الس��ودان وصوالً إلى 
ليبيا  لكنها لقيت حتفها غرقاً مع عدة 

هاربني في ربيع عام 2012.
راوية )حل��م أوملبياد( ه��ي بورتريه ينقل 
ما بداخل سامية عمر الرياضية القوية 
العزمية  التي ال تسمح للظروف القاسية 
بالتغلب عليها  ولكن كان البحر يتربص 
بها قبال��ة الش��واطئ اإليطالية  يقول 
راس��مها وكاتبه��ا كايس��ت: »عندما 
اصطدمت بقصة س��امية  ظ��ل تأثري 

شديداً مبآلها املأساوي«.
قصة عن قوة العزمية

)حلم أوملبياد( هو بورتريه ينقل ما بداخل 
س��امية عمر الرياضي��ة القوية العزمية  
القاس��ية  للظ��روف  تس��مح  ال  الت��ي 
البح��ر  ولك��ن كان  بالتغل��ب عليه��ا  
يتربص بها قبالة الش��واطئ اإليطالية  
»عندم��ا اصطدمت  يق��ول كايس��ت: 
بقصة س��امية  ظل تأثري شديداً مبآلها 
املأس��اوي«. وي��رى كايس��ت أن موقف 
ش��قيقة س��امية جعل��ه أكث��ر صابة  
فق��د أرادت أن تكون قصة س��امية عمر 
خالدة لألجيال. ويضيف: »كان هذا بالغ 
األهمية بالنس��بة لي ودافع قوي لسرد 

قصة سامية في كتاب مصور«.
تركز رس��ومات كايس��ت املعبرة باحلبر 
ف��ي درجات األس��ود والرم��ادي واألبيض 
س��امية   الرئيس��ة  ش��خصيته  عل��ى 
فُيقربها إلى القارئ ويجعله يش��اركها 
معايش��اتها املضنية وم��ا تواجهه من 

نكسات عديدة.

*نقال عن موقع القنطرة

عبد السالم الحاج*
نصط��دم يومي��ا بأخب��ار س��ريعة  وفي 
الغالب تكون هامشية  مفادها أن هناك 
أناس��اً غرقوا في البحر املتوسط  عادة ال 
نلتف��ت إلى الضحاي��ا وقصصهم. لكن 
كان للرس��ام األملاني راينهارد كايس��ت 
)م��ن مواليد عام 1970( نظرة أخرى  فقد 
حّول قصة العداءة الصومالية س��امية 
عمر الت��ي لقيت حتفها غرقاً في البحر 
األبيض املتوس��ط إل��ى رواي��ة مصورة 
مت��س املش��اعر بطريقة مؤمل��ة  وقد مت 
تدشني النس��خة العربية من الكتاب 
في اخلرطوم بحضور كايس��ت. عبد 
الس��ام احل��اج يطلع موق��ع قنطرة 
على أم��ل أوملب��ي انتهى ف��ي قارب 
امل��وت  وعلى س��رد بص��ري لقصة 
مؤمل��ة اطلع عل��ى تقتنياته بعض 

أبناء السودان.
بعد صدور الرواية املصورة باللغة 
األملاني��ة واإلجنليزية والفرنس��ية  
مت تدشني النس��خة العربية من 
)حل��م األوملبياد( ف��ي العاصمة 
ف��ي  اخلرط��وم   الس��ودانية 
مطل��ع م��ارس/ آذار 2017  في 
مق��ر معه��د جوت��ه األملاني 
بالسودان. بحضور عدد كبير 
م��ن اإلعامي��ني واملهتم��ني 

بفن القصة املصورة.
يقول كايست أن السودان 
هو أول بلد عربي عبرت من 
خاله سامية نحو البحر 
املتوس��ط  حيث نهايتها 
املأس��اوية  هناك  لذلك 

«حلم األولمبياد« أول رواية حقيقية ألمانية 
مصورة باللغة العربية

االتجاهات الفنية الحديثة في تصميم األزياء
القسم الثاني: السريالية 



بغداد ـ علية عزم*
ق��ال مدي��ر املرك��ز الوطن��ي لرعاية 
الطاولة  الرياضي��ة لك��رة  املوهب��ة 
الكاب��ن حكم��ت ج��واد ان مرك��زه 
يواصل االس��تعداد إلقامة مهرجان 
يتنافس في��ه موهوبو املركز وفروعه 
كرب��اء  و  األش��رف  النج��ف  ف��ي 
املقدس��ة و واس��ط و ذي ق��ار خال 

نشهر نيسان اجلاري.
جواد ذكر ان املاك التدريبي للمركز 
املتكون من أربعة مدربني من ابطال 
العراق و املصنف��ني عربياً ومدربي 
الوطنية وصانعي جنوم  املنتخبات 
كرة الطاولة العراقية ، يساعدهم 
ف��ي مهمته��م أربع��ة ممرنني من 
العب��ي املنتخب الوطني وصاحبي 
الكف��اءة باللعب��ة ، مضيف��اً في 
تصري��ح العام املرك��ز الوطني ان 
هذا املاك يكثف جهوده مع العبي 
املركز من البنني والبنات وعددهم 
٣٠ العب��اً تت��راوح مواليده��م بني 
أعوام ٢٠٠٠-٢٠١١،وتتنوع فئاتهم 
العمري��ة بني الزه��رات والبراعم و 

االش��بال والناش��ئني ، مشيراً الى 
ان عدم وجود احت��اد عراقي مركزي 
لك��رة الطاولة حت��ى االن اثر نوعاً 
ما على املنهاج السنوي ألنشطة 
املرك��ز حي��ث كان م��ن املق��رر ان 
ف��ي منافس��ات  املرك��ز  يش��ارك 
وبط��والت االحتاد ؛ اال ان حل األخير 
تس��بب في عرقلة مشاريعنا هذه 

، متوقعاً ان يشهد مهرجان املركز 
الوطني لكرة الطاولة منافس��ات 
قوي��ة ب��ني مواه��ب مقر بغ��داد و 
ف��روع احملافظات وخاص��ة فرع ذي 
قار الذي سجل نتائج متقدمة في 

املنافسات االخيرة باللعبة .

* إعالم املركز الوطني

بغداد ـ رحيم الدراجي*
ح��دد املكت��ب التنفي��ذي للجن��ة 
الوطني��ة ف��ي اجتماعه  االوملبي��ة 
االخير يوم التاس��ع والعش��رين من 
شهر نيس��ان اجلاري موعدا النعقاد 

اجتماع اجلمعية العمومية .
وق��ال االمني العام للجن��ة االوملبية 
املكت��ب  ان  عل��ي:  حي��در حس��ني 
التنفيذي حدد التاس��ع والعشرين 
م��ن ش��هر نيس��ان اجل��اري موعدا 
لعقد اجتم��اع اجلمعية العمومية 
للجن��ة االوملبية. كاش��فا ع��ن: ان 
انتخاب عضو  االجتماع سيش��هد 

املكتب التنفيذي الشاغل .
من جانب اخر، التق��ى االمني العام 
االوملبي��ة حي��در حس��ني،  للجن��ة 
العراقي��ة ل��دورة  البعث��ة  ورئي��س 
التضامن االسامي بشتوان مجيد، 
بلجن��ة اخلبراء وامناء س��ر االحتادات 
الرياضية التي اعلن عن مشاركتها 

في الدورة التي ستحتضنها مدينة 
باك��و االذربيجاني��ة في ش��هر ايار 

املقبل .
واش��ار االمني العام ال��ى: ان اللقاء 
خل��ص ال��ى وض��ع خط��ة خاص��ة 
وبتواري��خ  املعني��ة  باالحت��ادات 
واخلارجية  الداخلية  للمعس��كرات 

اس��تعدادا للدورة االس��امية التي 
نسعى من خالها لتحقيق االجنازات 
الكبرى مبا ينس��جم وحجم الدعم 
االداري واملال��ي واملعن��وي م��ن قبل 
املكتب التنفيذي جلميع الرياضيني.

* إعالم األوملبية

األنبار ـ أحمد عبدالكريم*
اتفق��ت الهيئ��ة اإلداري��ة لنادي 
املُدرب  م��ع  الرياض��ي  “الفه��د” 
جمعة جديع َعلَى قيادة فريقها 
الثاني��ة  املرحل��ة  ف��ي  الك��روي 
ِم��ن دوري الدرج��ة األّولى املؤهل 

للدوري املُمتاز.
وَاجلدي��ر بالذك��ر، ان جدي��ع ُه��و 
املُدرب الثاني ال��ذي يقود الفريق 

بع��د املُ��درب املُس��تقيل عقيل 
كرمي الذي ق��اد ُمباري��ات الفريق 
ف��ي مرحل��ة اإلع��داد وَمرحل��ة 
التصفي��ات األّول��ى للمجموعة 

الغربية.
 وَتأهلت أندية “الفه��د”، “األنبار” 
الثاني��ة  للمرحل��ة  وَ“الرم��ادي” 
لل��دوري الدرجة األّولى، وَس��يتم 
التع��رف َعلَ��ى مجموع��ة النادي 

األصفر وَاألسود في املرحلة الثانية 
بعد املؤمت��ر الفني وَإجراء الُقرعة. 
وَقادَ جمعة جديع الاِعب األسبق 
وَ“الرم��ادي”  “الش��رطة”  لنادي��ي 
نادي “العل��وم والتكنولوجيا” في 
املرحلة احلاس��مة املؤهلة للدوري 

املُمتاز.

* إعالم نادي الفهد

بغداد ـ عباس هندي*
اش��غل فري��ق غ��از اجلن��وب بالكرة 
عل��ى  املنافس��ة  فتي��ل  الطائ��رة 
لق��ب الدوري املمتاز بع��د فوزه على 
البيش��مركة بثاثة اش��واط لواحد 
في خت��ام مباريات املرحل��ة الثالثة 
لل��دوري املقام��ة منافس��اتها ف��ي 
قاعة البيش��مركة في السليمانية 

مبشاركة ستة اندية.
وقال رئيس احتاد اللعبة مناف فاضل 
ان ختام املنافس��ات كان مثيرا جدا 
اذ متك��ن غاز اجلنوب م��ن الفوز على 

البيش��مركة بع��د ان تقدم صاحب 
االرض واجلمه��ور في الش��وط االول 
“25 18-”، ومتك��ن غ��از اجلن��وب من 
تعدي��ل الكفة في الش��وط الثاني 
“25 21-” وحس��م الشوطني الثالث 
وخط��ف  و23-25”   21-25“ والراب��ع 
نقاط املباراة.واضاف كما اسفر الدور 
اخلامس عن فوز البحري على احلبانية 
بثاثة اش��واط م��ن دون رد “25 18- 
و25 22- و25و20”، ومتكن الش��رطة 
م��ن الف��وز عل��ى الصناع��ة بثاثة 
اشواط من دون رد. وبني ان منافسات 

املرحل��ة االخيرة من ال��دوري املمتاز 
احلبيب��ة  العاصم��ة  س��تحتضنها 
بغداد للمدة من 9-13 نيسان اجلاري 

في قاعة الشعب الدولية.
مباراته  البيشمركة  وبرغم خسارة 
االخي��رة اال انه ظ��ل محافظا على 
صدارة الدوري، يليه فريق الش��رطة 
في املركز الثاني، ثم غاز اجلنوب ثالثا، 
والبحري في املركز الرابع، والصناعة 

خامسا، واحلبانية في املركز االخير.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الطائرة
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اليوم.. مباراة واحدة 
ضمن دوري الكرة الممتاز

الكويت تضيف 
نزاالت المالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق عصر اليوم الس��بت مباريات اجلولة السادسة 
من املرحلة الثانية لل��دوري الكروي املمتاز، بعد توقف 
ملدة اس��بوعني بس��بب مش��اركة منتخبن��ا الوطني 
بتصفيات كاس العالم روس��يا 2018، حيث س��تقام 
مباراة واحدة جتمع فريقي احلس��ني وضيفه الس��ماوة 

في ملعب مدينة الصدر.
 وتس��تكمل مباري��ات اجلولة يوم غٍد االح��د باقامة 3 
مباريات، ففي االولى يضيف فريق النفط على ملعبه 
فريق البحري، فيما يش��د فري��ق الطلبة الرحال صوب 
محافظ��ة كرباء ملاق��اة فريقها، وف��ي ملعب القوة 
اجلوية يتقابل فريق احلدود وضيفه فريق النجف، وتقام 
يوم بع��د غٍد االثنني 4 مباريات، ففي ملعب الش��عب 
الدولي س��يكون لق��اء فريق الش��رطة وضيفه فريق 
نفط ميس��ان، فيم��ا يلعب فريق��ا الكهرب��اء وامانة 
بغ��داد على ملع��ب االول، وف��ي ملع��ب الفيحاء في 
محافظ��ة البصرة يتواجه فريق امليناء وضيفه الكرخ، 
وفي اخر املباري��ات يضيف فريق زاخو على ملعب دالل 
فريق نفط الوس��ط، فيما تاجلت مباراة الزوراء ونفط 
اجلنوب بسبب ارتباط فريق الزوراء مبباريات كاس االحتاد 

االسيوي، وبقي فريق القوة اجلوية في االنتظار.

بغداد ـ قاسم شالكه*
تضيف محافظة واسط بطولة اندية العراق باملاكمة 
في الثالث عش��ر من شهر نيسان اجلاري كما هو مقرر 
ضم��ن منهاج االحتاد املركزي باملاكم��ة، باالضافة الى 
عقد اجتماع اجلمعي��ة العمومية اثناء البطولة. أمني 
س��ر احتاد املاكم��ة، عبد الرض��ا علي، ق��ال: ان جميع 
االستعدادات للبطولة متواصلة بالتعاون مع احتاد فرع 
واس��ط من اجل تنظيم البطولة واظهارها بالش��كل 
الائ��ق، خصوص��ا وان بطول��ة املتقدمني تك��ون اكثر 
تنافس��اً على اعتبار انهم ابط��ال اللعبة، حيث ميثلون 
املنتخ��ب الوطني ف��ي احملاف��ل الدولية، لذل��ك تكون 
خبرته��م وامكانته��م اكبر. مؤك��دا: ان احتاد املاكمة 
لفرع واس��ط يعمل على قدم وس��اق م��ن اجل تهيئة 
جمي��ع االمور الفني��ة واالداري��ة التي تتضم��ن تأمني 
الفن��ادق وقاعات الن��زال، باالضافة الى م��كان اجتماع 

اجلمعية العمومية.
واضاف: نتمنى ان تكون البطولة على مستوى عال من 
املنافسة كسابقاتها، وتعاون جميع االندية املشاركة 
وااللت��زام بقوان��ني اللعبة ام��ن اجل اظه��ار البطولة 
بش��كلها الائق، خصوصا وان بطولة املتقدمني عادة 
ما تكون منافساتها اقوى كون جميع االندية املشاركة 

تضم في صفوها ماكمي املنتخبات الوطني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

بغداد ـ قسم اإلعالم:

ثمن وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان املواق��ف االخوية 
الكبي��رة مقدما ش��كره وامتنانه 
الس��عودية  العربي��ة  للمملك��ة 
حس��ن  عل��ى  وش��عبا  حكوم��ة 
الضياف��ة واالس��تقبال للمنتخب 
العراق��ي وم��ا ظه��ر من مش��اعر 
االث��ر  له��ا عظي��م  كان  صادق��ة 
وجس��دت عم��ق التراب��ط االخوي 
خال مباراة الفريقني الش��قيقني 
كاس  تصفي��ات  ضم��ن  االخي��رة 

العالم.
واكد عبطان في تصريح ل�) قسم 
االع��ام واالتص��ال احلكوم��ي ( ان 
املواق��ف العربية االصيلة ليس��ت 
غريب��ة على االش��قاء في اململكة 
لن��ا  وكان  الع��راق  بلده��م  جت��اه 
مطلق الثقة ف��ي العراق حكومة 
وش��عبا ان الثواب��ت الكبي��رة بني 
البلدي��ن الش��قيقني اكب��ر واقوى 
من اي ظرف او صعوبة تواجههما، 
مبين��ا ان الوقف��ات الكثي��رة م��ن 
قبل االش��قاء في اململكة العربية 
السعودية من مسؤولني وجماهير 
فوتت الفرصة على كل من يريد ان 
يتصيد بشعبينا السوء وان الدرس 
البليغ في عمق العاقة التاريخية 
والتواص��ل ال��ذي س��يزدهر ويتعزز 
مس��تقبا هو االس��اس الطبيعي 
الذي نفخر به ويزيدنا قوة وصابة.

باملوق��ف  الش��باب  وزي��ر  واش��اد 
االخ��وي الرائع لامي��ر عبد اهلل بن 

العامة  الهيئ��ة  رئي��س  مس��اعد 
للرياضة في اململك��ة بزيارة العب 
املنتخ��ب العراقي أحم��د إبراهيم 
عل��ى  لاطمئ��ان  باملستش��فى 
صحت��ه بعد اصابت��ه التي تعرض 
لها اثناء املب��اراة وهو موقف ليس 

بغريب او جديد على االشقاء.
واختتم عبطان تصريحه بالقول ان 
الرياضة ستمهد الطريق بقوة الى 
عودة العاقات االخوية بني البلدين 
اقوى واش��د صابة كم��ا يتمناها 
ش��عبكم ف��ي الع��راق واململك��ة 

لتك��ون منطلقا لتعزي��ز اللحمة 
كاف��ة  ف��ي  االخوي��ة  والش��راكة 
اجمل��االت واالصع��دة واالزده��ار في 
جميع امليادين الرياضية مستقبا.

م��ن جانب اخر، جدد وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ني عبطان 

دعوته ألندية الدوري املمتاز بتأهيل 
ماعبه��ا وحس��ب م��ا يتوافق مع 
االحتاد األس��يوي لكرة  متطلب��ات 

القدم .
وق��ال الوزير في اس��تقباله رئيس 
وأعض��اء الهيئ��ة اإلداري��ة لن��ادي 

أندي��ة  ان  الرياض��ي،  الكهرب��اء 
الدوري املمتاز اهدرت في السنوات 
األم��وال  م��ن  الكثي��ر  الس��ابقة 
على عقود الاعب��ني دون االهتمام 
وبدرج��ة  واعتم��دت  مباعبه��ا، 
كبيرة على ماعب وزارة الش��باب 
والرياضة إلقامة مبارياتها، وهو ما 
أدى إلى عدم وجود ماعب مطابقة 
ملواصف��ات االحت��اد الدول��ي لك��رة 
الق��دم )فيف��ا( غير ماع��ب وزارة 

الشباب والرياضة.
ودعا الوزير جميع أندية كرة القدم 
وخاص��ة اندية ال��دوري املمتاز الى 
تخصيص االم��وال الازمة لتأهيل 
االحت��اد  وان  خصوص��ا  ماعبه��ا 
االسيوي للعبة الزم جميع االندية 
بتاهي��ل ماعبها وف��ق مواصفات 
له��ا  الس��ماح  ليت��م  الفيف��ا 
باملشاركة في دوري املوسم املقبل، 
مضيفا ان الوزارة سوف تتعاون مع 
االندية، وتخصص ماعبها  جميع 
القامة املباريات حلني اكمال اعمال 
املاعب وللموس��م  الصيانة ف��ي 

املقبل فقط.
من جانب��ه اكدت الهيئ��ة االدارية 
لن��ادي الكهرب��اء عل��ى التزامه��ا 
ال��وزارة واالحتاد  الكامل بتعليمات 
بأعادة  وانه��ا ش��رعت  االس��يوي، 
ليك��ون مطابق  تأهي��ل ملعبه��ا 
مقدم��ني  الفيف��ا،  ملواصف��ات 
الوزير  شكرهم وتقديرهم للسيد 
عل��ى جهوده املبذول��ة برفع احلظر 
املف��روض عل��ى املاع��ب العراقية 
وس��عيه الدائم لارتقاء مبس��توى 

الرياضة العراقية.

»عبطان« يجدد دعوته لتأهيل مالعب األندية

»الشباب والرياضة« تثمن دور السعودية لمواقفهم األخوية تجاه العراق ورياضته

الوزارة جتدد دعمها إلى األندية الرياضية

جانب من اجتماع لألوملبية
مواهب الطاولة

»السيدة العجوز« يحشد لموقعة كامب نو بأربعة برامج

العواصم ـ وكاالت:

»ال ص��وت يعل��و ف��وق ص��وت موقعة 
يوفنتوس وبرش��لونة«، هذا هو الشعار 
الذي يس��يطر على اجلميع في إيطاليا 
في ظ��ل اقت��راب املوقع��ة الكبرى بني 
الفريقني والتي س��تقام يوم 11 نيسان 
اجل��اري على ملع��ب الفري��ق اإليطالي 
مبدينة تورينو قبل أن تُقام مباراة اإلياب 
ف��ي الكامب ن��و بعدها بثماني��ة أيام.. 
القن��اة التليفزيوني��ة اإليطالي��ة التي 
متتلك حق إذاعة اللق��اء قررت بث لقاء 
الذهاب عل��ى قناتها األرضي��ة وهو ما 
سيجعل نس��ب املش��اهدة تصل إلى 
مستويات قياسية وفًقا لكل التوقعات 

واإلحصائيات في إيطاليا.
صحيف��ة »الجازيت��ا ديلل��و س��بورت« 
كشفت عن الثمن التاريخي لإلعانات 
التليفزيوني��ة مع انط��اق اللقاء وبني 
ش��وطيه، حيث س��يصل ثمن اإلعان 
ال��ذي تبلغ مدته 30 ثانية إلى 200 ألف 
يورو فيما س��تكون قيمة اإلعان الذي 
تبل��غ مدت��ه 15 ثانية 165 أل��ف يورو.. 
وأوضح��ت الصحيف��ة أن لق��اء اإلياب 

ل��ن يُذاع على التليفزيون األرضي ولكن 
س��يتم إذاعة لق��اء ريال مدري��د وبايرن 
ميوني��خ وس��تتراوح ثم��ن اإلعان��ات 
التلفزيونية خال��ه ما بني 75 ألف إلى 

90 ألف يورو.
هذا وبدأ يوفنتوس اإليطالي بيع برامج 
س��ياحية ملتابع��ة الفري��ق ف��ي زيارته 
ملدين��ة برش��لونة حيث س��يلتقي في 
إي��اب ربع نهائ��ي دوري األبطال األوروبي 
مع الن��ادي الكتالوني ف��ي 19 من هذا 
الش��هر.. وق��دم الن��ادي، عب��ر وكال��ة 
للسفر، جلماهيره برامج تتضمن تذكرة 
الدخ��ول للملع��ب وتذك��رة الطائرة أو 
احلافل��ة واإلقامة ملدة ليل��ة في فندق، 

وفقا ملا قاله يوفنتوس في بيان.
ويق��دم الن��ادي أربعة برام��ج مختلفة 
للسفر لبرش��لونة، يتراوح سعرها بني 
270 إل��ى 500 يورو، وفقا لنوع وس��يلة 
الس��فر وتصنيف فندق االقامة.. يشار 
إل��ى أن الع��رض ال��ذي يش��كل تذكرة 
املب��اراة واإلقام��ة بفندق ف��ي ضواحي 
برش��لونة نفد بالفعل، في حني يتبقى 
جانب من العروض التي تش��مل تذكرة 
املب��اراة واإلقام��ة ف��ي فن��دق 4 جن��وم، 
وتذكرة املباراة والطائرة، وتذكرة املباراة 

واحلافلة.
وفت��ح النادي باملثل في 23 من الش��هر 
اجلاري عملية بيع تذاكر مباراة الذهاب 

التي س��تلعب على ملع��ب يوفنتوس، 
حي��ث اقترب��ت التذاك��ر، الت��ي يتراوح 
س��عرها م��ن 55 إلى 200 ي��ورو ويصل 

عدده��ا إلى 40 ألف، م��ن النفاد.. كما، 
اعترف التش��يكي زدينيك زميان، مدرب 
يس��تحق  يوفنت��وس  أن  بيس��كارا، 

مكانه احلال��ي، في ص��دارة ترتيب فرق 
الكالتش��يو، مؤكًدا أنه الفريق األقوى 

في إيطاليا.
وقال زميان، في تصريحات لصحيفة »ال 
ستامبا« اإليطالية، إن حقق يوفنتوس، 
الفوز في لقاء نابولي املقبل، فإن بطولة 
ال��دوري، ق��د انته��ت وال مج��ال وقتها 
للحدي��ث ع��ن أي احتمالية خلس��ارته 
اللقب.. وأض��اف: »يوفنتوس يحتل اآلن 
ص��دارة الترتيب؛ ألنه الفريق األقوى في 
إيطالي��ا، وه��و مركز مس��تحق متاًما.. 
وعن لقاء مواجهة يوفنتوس وبرشلونة 
في ربع نهائ��ي دوري األبطال، قال زميان: 
»اليوفي علي��ه التركيز، وع��دم القيام 

بأي أخطاء«.
وتاب��ع »إن جن��ح اليوف��ي، ف��ي اللع��ب 
بطريقت��ه املعت��ادة، وكان العب��وه في 
أفض��ل حاالته��م، فإنهم س��يكونون 
قادري��ن على اإلطاحة ببرش��لونة، وفي 
النهاية سيكون اللقاء مثيرًا، وقويًا دون 

شك بصرف النظر عن النتيجة«.
يُذكر أن املدرب التشيكي، اشتهر دائًما 
بالهج��وم على يوفنتوس، واتهامه بأنه 
يفوز مبس��اعدة التحكي��م، وبطرق غير 
مش��روعة، ما جعله أحد أبرز األسماء 

التي يق��وم جمهور يوفنت��وس بإطاق 
الهتافات املعادية ضدها.

 وف��ي س��ياق ذي صل��ة، وافق��ت جلنة 
باالحت��اد اآلس��يوي لك��رة  املس��ابقات 
الق��دم، عل��ى الطلب املق��دم من نادي 
التع��اون الس��عودي املتضم��ن تق��دمي 
موعد مواجهت��ه أمام األهلي اإلماراتي 
ضمن دور اجملموعات لدوري أبطال آسيا، 
واملقررة يوم 11 نيسان اجلاري في بريدة، 
لتق��ام املباراة في الس��اعة الس��ابعة 
موعده��ا  م��ن  ب��دالً  دقائ��ق  وخم��س 
الس��ابق التاسعة مساء، وذلك بسبب 
تعارض الشوط الثاني مع بداية مباراة 
برش��لونة ويوفنتوس ف��ي دوري أبطال 
أوروبا.. ويطمع التعاون من تقدمي املباراة 
من أج��ل ضمان حض��ور جماهيري في 

املباراة كما حدث في اجلولة األولى.
يذكر أن التعاون يحتل املركز الثالث في 
اجملموعة األولى الت��ي تضم الى جانبه 
ف��رق األهل��ي اإلمارات��ي ولوكوموتيف 
االوزبكي واالس��تقال االيران��ي، ولديه 
أربع نقاط، ويتصدر االستقال اجملموعة 
برصيد 6 نقاط يليه االهلي بأربع نقاط 
أيضا، ويحتل لوكوموتيف املركز الرابع 

بثاث نقاط.

تقرير

أرقام قياسية إلعالنات موقعة يوفنتوس وبرشلونة في ربع نهائي أبطال أوروبا
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صراع سابق على الكرة في مباراة برشلونة ويوفنتوس

مفكرة الصباح الجديد

ليفربول ـ إيفرتون

مالجا ـ أتليتكو مدريد

ساسولو ـ التسيو
روما ـ أمبولي

تشيلسي ـ كريستال باالس
ليستر سيتي ـ ستوك سيتي

مان يونايتد ـ وست بروميتش

2:30 ظهرًا

9:45 مساًء

7:00 مساًء
9:45 مساًء

5:00 عصرًا
5:00 عصرًا
5:00 عصرًا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

»األولمبية« تعقد اجتماع 
الجمعية العمومية في 9 الجاري

جمعة جديع يقود الفهد 
في »ثانية الدرجة األولى«

»الطائرة« يعلن موعد المرحلة األخيرة للدوري

»وطني الطاولة« ينظم مهرجانه السنوي



متابعة - احالم يوسف:
ال يختل��ف اثن��ان عل��ى ان داع��ش رمز 
للبش��اعة والظالم، ف��ي كل ما حتمله 
من افكار، وفي كل ما حملته معها من 
اس��اليب وحش��ية، اجبرت بها كل فرد 
في أي مدينة اجتاحها اعصار ارهابهم، 
على ان يترك كل تفصيلة حية وجميلة، 
ليبقى يدور في فل��ك القبح الذي ارادوا 

ان يشيعوه في تلك املدن.
ت��رك املالي��ن م��ن ابن��اء تل��ك املناطق 
مدنه��م وبيوته��م بحث��اً ع��ن االم��ان 
واحلي��اة الكرمي��ة، التي عب��ث مبفرداتها 
ذلك املس��خ املتمثل بإرهاب داعش، اما 
الفنانون بش��تى صنوفهم فكانوا هم 
الع��دو االول بالنس��بة له��ذا التنظيم 

الضال.
امن مق��داد عازف الكم��ان، يعيش في 
مدينة املوصل وكان شغوفا بآلة الكمان 
حيث عزف اول مرة على س��طح منزله، 
وكان يش��عر بغبط��ة، وهو يستنش��ق 
عط��ر املوس��يقى من اصابع ي��ده، غادر 
ه��و ايض��ا املوصل مع عائلت��ه هرباً من 
بطش داعش، لكنه ت��رك آالته املتمثلة 

بالكمان، واجليتار، والتشيللو.

وألنه يتنفس موسيقى، فقد آثر مقداد 
عل��ى العودة ال��ى املوص��ل، ولم يخف 
اره��اب داعش ليس��تعيد آالته، ولم يدرِ 
ان��ه بعودته تل��ك قد دخل الى س��جن 
كبير، حيث منعه داعش من العودة الى 

بغداد بعد ان علموا انه موسيقي.
ام��ن اختار ان يحول س��جنه الى مأوى 
آلالته، وحياة يبثها فيها بعد ان هجرها، 

فبدأ بالعزف في بيته متحديا اس��اليب 
الترهيب التي ميارسها التنظيم ضد كل 
مناحي اجلمال ف��ي احلياة، ومن ضمنها 
املوس��يقى، وظل يعزف موسيقاه، آمال 
ان تع��ود احلياة الطبيعية ال��ى املدينة، 
ويتم اخلالص من داعش واذنابها، ويعاود 

نشاطاته املوسيقية.
امن ليس وحده في هذه احلالة، فهناك 

الكثي��ر ممن بقوا في امل��دن التي احتلها 
داع��ش مرغم��ن، لكنه��م حف��روا في 
صخ��رة احلياة بحثا ع��ن االمل باخلالص 

من كل فكر متخلف ومتطرف. 
كتب ام��ن عل��ى صفحته ف��ي موقع 
التواصل االجتماع��ي الفيس بوك قبل 
عام " كنت أمتنى من كل قلبي أن أكون 
قريباً من أم��ي وعائلتي كلها، لنحتفل 
مبي��الد أجمل ش��يء في عامل��ي ... كنت 
وحيدا وبعيدا واعيش في س��جن كبير، 
برغم حرية أفكاري، كنت مصرا، وأحيانا 
مضطرا، الى أن اكون قويا وس��ط التيار 
اجلارف الذي كان يحيط بي، كان الرجوع 
ال��ى بغ��داد حلم��اً صع��ب التحقي��ق، 
ولقائ��ي بأم��ي حلم��اً أصع��ب، فبيني 
وبينه كوابيس كثيرة منثورة على طول 
الطريق من املوص��ل الى بغداد"، وحتقق 
حلم ام��ن بعد ح��ن، بانتظ��ار حتقيق 

احالمه االخرى.
 نش��ر امن مع مقطوعة موسيقية له 
وكتب تعليقا عليها: "س��أبقى انش��ر 
احلي��اة"، ونحن مثل��ه جميعنا، يجب ان 
نتعلم مفهوم احلي��اة، ومفهوم النصر 

على اعدائها، كّل منا من موقعه.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

غي��ر القليل من الضاجن اليوم على س��طح املش��هد 
الراه��ن، جندهم ي��رددون م��ن دون كلل أو مل��ل؛ عبارات 
وش��عارات تدعو الى التغيير واالصالح، واألكثر عنفواناً 
منهم ال يجد بدي��اًل عن الثورة، وغير ذلك من العالجات 
الت��ي اندثرت م��ع نهاية القرن املنص��رم. وعندما تطرح 
عليهم تساؤالتك حول سبب وعلل كل هذه احلماسة؛ 
يقولون ل��ك اال ترى كل هذا الضيم والفس��اد والظلم 
الذي يحي��ط بنا من كل صوب. هك��ذا يفحمونك بامر 
ال ميكن نكرانه وال جتاهله، فالظلم والضيم لم يفارقنا 
من��ذ زمن بعيد، وه��و ليس باألمر الط��ارئ أو العابر في 
حياتن��ا، وفولكلورن��ا الغنائ��ي ق��د دون هذا النش��يج 
الطوي��ل واملوجع م��ن الضيم والهزائ��م واالحزان، على 
مدى قرون. البعض منهم يرجم مفردة )الفس��اد( بكل 
م��ا لديه من عزم وحجارة وغضب، من دون االلتفات الى 
حقيقة ان الفس��اد هو من طبيعة األشياء، وهو اشارة 
تدعونا لالستعداد الس��تقبال االنبثاقات اجلديدة، كون 
ذلك الش��يء قد انتهت صالحيته، والبد من االستعداد 
للق��ادم اجلدي��د، أما كيف نس��تعد لذلك؛ فه��ذا ما ال 

يطيق التقرب اليه فرسان االصالح اجلدد..!
نعم، حجم الظلم والضيم على تضاريس��نا املنكوبة 
ال ح��دود لهما، لكنهما قدميان ويس��تندان الى اس��س 
وتقاليد وعقائد وقيم راسخة، وال يجدي نفعاً كل انواع 
االستعراضات لرجمهما وشتمهما، كما يجري مع من 
أدمن عل��ى لع��ب ادوار املهمش واملظل��وم واملغبون، وال 
يطي��ق فراقاً ملثل هذه االدوار العليل��ة. لم نقرأ عن أمة 
أو مجتمع ما قد حترر م��ن قيود العبودية والتخلف عبر 
اجت��رار عبارات التذمر والش��كوى مم��ا يعانيه من حيف 
وانعدام لشروط احلياة البعيدة عن العدل واالنصاف؛ بل 
هجروا عصور الذل واخلنوع؛ عبر الوعي العميق لعلل كل 
ذلك، عندما ساروا خلف افضل ما اجنبته عقول احرارهم 
ومفكريه��م الطليعي��ن، ل��م ينتص��روا بالهرولة الى 
املاضي واوهامه، بل الى املس��تقبل وحقائقه املستندة 
الى اساس وطيد من الثورات العلمية والقيمية اجملربة. 
ومن االهمية مبكان االش��ارة الى غير القليل من البلدان 
التي تواجه مصائر اشد قسوة منا، ولم نسمع انها قد 
نهضت حت��ت ضغط ذلك، من أج��ل مواجهة مثل تلك 
االقدار، وباملقابل هناك بلدان اخرى اجرت حتوالت جذرية 

من دون احلاجة لدفع كل تلك الفواتير الباهظة.
 ان التغيي��ر واالصالح ال يتح��ددان بحجم الضيم الذي 
تواجهه اجملتمعات واالفراد، بل مبتطلبات اخرى اساسها 
وع��ي احلاجة للتغيير والذي يترافق ونضج تصور لبدائل 
واقعي��ة وس��ليمة االركان، وهذا ما لم يحص��ل لدينا، 
ألس��باب عديدة، يح��اول البعض االلتف��اف حولها من 
خالل ممارس��اته وخطاباته وش��بخاته احلارقة للمراحل، 
والت��ي ل��ن تفض��ي لغي��ر املزي��د م��ن الي��أس واللبس 
والغموض، وبالتالي قطع الطريق أمام النضج والتطور 
الطبيع��ي لألح��داث. ال نحتاج الى االس��تعانة بخبراء 
دولين وتقنيات متطورة، كي نكتشف بؤس االمكانات 
والثروة الفكرية والثقافية، التي ميكن ان تس��تند اليها 
مثل هذه احلماس��ة واالندفاعات. ان اجترار واعادة تدوير 
م��ا يتضمن��ه قاموس التذمر والش��كوى م��ن مفردات 
غاضبة، والعزف على وتر النش��يج الطويل من الضيم، 
من دون ان يرافقه فكر وثقافة وسلوك ارقى حضارياً من 
الس��ائد، هو من بضائع املغامرين واليائسن من رحمة 
اهلل واألق��دار، وه��ذا العج��ز واخلل��ل املوضوعي ال ميكن 

تعويضه بجوالت اضافية من الصخب والضجيج.. 

الضيم وحده ال يكفي

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

املمثل��ة  كش��فت 
األميركية أمب��ر هيرد عبر 
أحد حس��اباتها الرسمية 
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
االجتماعي: عن أنها تتمرن 
حالياً على ممارس��ة رياضة 
"الوش��و" أي فنون القتال، 
على يد املدرب الشهير لي  
جينج، الذي صمم مشاهد 
السقوط، والقفز في أفالم 
عديدة مثل سلسلة أفالم 
 & واحلركة"فاس��ت  اإلثارة 
راش   " وفيل��م  فوري��وس" 

آور 3 ".
وأش��ار املوق��ع اإللكتروني 
مين��وت  الفرنس��ي"فان 

أف أر" ال��ى أن أمب��ر هيرد 
ق��د وضع��ت ص��وراً على 
التمارين  تب��ن  حس��ابها، 
تت��درب  الت��ي  القاس��ية 
عليه��ا عل��ى ي��د مدربها 
حي��ث ب��دت ف��ي كام��ل 
لياقتها، وهي في وضعية 

قتالية.

أطلق��ت الفنانة نانس��ي 
عجرم أولى اغنيات ألبومها 
بي��ك"  "حاس��ه  اجلدي��د 
وطرحت أغني��ة "احلب زي 
الوتر" م��ن كلمات محمد 
رفاعي، وأحلان وليد س��عد، 

وتوزيع أحمد ابراهيم.
واختارت نانس��ي أن تطرح 
أغني��ة "احل��ب زي الوت��ر" 
رغبة جمهورها،  بناء على 
حيث قامت باستفتاء عبر 
الرسمي خيرت  حس��ابها 
أغنية  ب��ن  في��ه اجلمهور 

"احل��ب زي الوت��ر"، وأغنية 
"زبطت وخطط��ت". وفي 
نهاي��ة التصوي��ت ج��اءت 
ه��ذه  لصال��ح  النتيج��ة 

األغنية الرومانسية.

مطلعة  مصادر  كش��فت 
عن أن النج��م ليوناردو دي 
كابريو يدف��ع أمواالً طائلة 
ش��هرياً، وذل��ك للحف��اظ 
ولتجّن��ب  ش��بابه،  عل��ى 

عالمات الشيخوخة.
وبعد مرور 19 عاماً على 
وجوده على الس��احة 
الفنية، بدأت عالمات 
التق��دم ف��ي العم��ر 
تظه��ر علي��ه، إال أنه 
وج��د احل��ل املناس��ب 
التقدم  إلخفاء عالمات 
ف��ي العمر، وه��ي أنواع 
املس��تحضرات،  م��ن 
والوس��ائل  والكرمي��ات، 
الكفيل��ة بإرج��اع عقارب 

وفي  اخللف.  إلى  الس��اعة 
التفاصيل، ينف��ق ليوناردو 
قرابة 25 ألف دوالر شهرياً، 
فقط للحفاظ على شبابه 
إنه يلجأ  السرمدي. ويقال 
والكرميات،  التقش��ير،  إلى 
املغذية  واألقنع��ة  واحلقن، 
الغذائي��ة  واحلمي��ات 

املتخصصة.

امبر هيرد

ليوناردو دي كابريو

نانسي عجرم

أخبــارهــــــــــم

أمين مقداد ينشر الحياة ويتحدى أعداءها في الموصل

امني مقداد مع والدته

متابعة - الصباح الجديد:
"أكيت��و" بالس��ومرية، او "أكيت��ي س��نومن"، او "ريش ش��اتن 
باألكدي��ة"، هو عيد رأس الس��نة ل��دى األكدي��ن، والبابلين، 

واآلشورين، والكلدانين، من بعدهم.
 ويب��دأ عي��د رأس الس��نة اجلديدة ف��ي اليوم األول من ش��هر 

نيسان، ويستمر العيد ملدة اثني عشر يوماً. 
وفس��ر البعض رمزية مدة عيد اكت��و البالغة "12 يوما" بانها 
تس��اوي أشهر السنة االثني عشر، فكل يوم كان يقابل شهرا 
واح��دا، ويرتبط الرمز الكامل باملفهوم االس��طوري لألش��هر 

االثني عشر للخصوبة والوفرة.
ويعود االحتفال برأس السنة الرافدية في األول من نيسان إلى 
الساللة البابلية األولى، أي إلى مطلع األلف الثاني قبل امليالد، 
إذ مت على عهد هذه الس��اللة العموري��ة، ترتيب حلقات احلياة 
بش��كلها شبه النهائي في حياة س��كان بالد ما بن النهرين، 
سواء من الناحية الدينية، أو االقتصادية، أو االجتماعية. ومن 
اجلدي��ر بالذكر أن تأريخ يوم الس��ومرين كان يعتمد على عدة 
عناصر طبيعي��ة وأهمها القمر، فقد كان معلوما بأن ش��هر 
"نيس��انو"،  أي "نيسان "يبدأ بحس��ب التقومي اآلشوري بليلة 
االعت��دال الربيع��ي، إال أّن املدّون��ات األثرية تبق��ى املرجع األّول 
واألخير، ومنها األلواح املس��مارية املوج��ودة في متحف لندن. 
غداً سيصبح عمر العراق 7316 عاماً بحسب التقومي البابلي، 
والكلدان��ي و6766 عام��ا بحس��ب التقومي االش��وري، كل عام 

وعراقنا مهد احلضارات بألف خير.

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت موافقة الس��لطات األملانية، مؤخرا، على زواج فتاة 
س��ورية في اخلامس��ة عش��رة من عمرها، جدال بالبالد، 
إذ عد ناش��طون حصول األمر تس��اهال رس��ميا مع زواج 

األطفال.
وتزوجت الفتاة الس��ورية بش��اب في التاس��عة عشرة، 
كان��ت عل��ى عالقة ب��ه، وأجنب��ت طفال منه، ف��ي مدينة 
دوس��لدروف، على وف��ق ما نقلته صحيف��ة "ديلي ميل" 

البريطانية.
ويقول املدافعون عن الفتاة، إن الزيجة ال تدعو إلى القلق، 
ألن الفتاة تزوجت ش��خصا حتبه، ول��م يجبرها أحد على 

القيام بذلك.
ف��ي املقابل، يرى منتقدو قرار الس��ماح بالزواج، أن الفتاة 
ما ت��زال قاصرا، وليس من اجلدير بالس��لطات أن تس��وغ 
زيجات األطفال وإن أبدوا موافقة عليها، ألنهم ال يعرفون 

صاحلهم بنحو صحيح.
وسجلت مدينة دوسلدروف األملانية، 12 زيجة ألشخاص 

تقل أعمارهم عن 16 سنة، طيلة عقد من الزمن.
وقام مكت��ب الطفولة في املدينة، بتب��ن األمر فوجد أن 
ال��زواج مت بإرادة الطفل��ة، األمر الذي لم ي��دع مجاال كي 

تتدخل السلطات ألجل املنع.

حقيقة األول من نيسان ليس 
كذبة لكنه عمر العراق

ناشطون ألمان ينتقدون موافقة 
السلطات على زواج طفلة سورية

الصباح الجديد - وكاالت:
صّرحت الفنان��ة داليا مصطفى 
بأنها ست بيت ش��اطرة، وتعرف 
جيدا أمور الطهو. وأوضحت داليا 
مصطفى، خ��الل برنامج "عيش 
الليل��ة" ال��ذي يقدم��ه الفن��ان 
أش��رف عبد الباق��ي، أنها أحّبت 
التمثي��ل من��ذ الصغ��ر، وعندما 
تقدمت ملعه��د التمثيل لم يتم 

قبولها أول مرة. 
وذك��رت دالي��ا مصطف��ى أنه��ا 
تعرض��ت للكثير من املواقف في 

حياته��ا، منه��ا أنها اكتش��فت 
حمله��ا في طفله��ا الثاني بعد 
س��تة أش��هر فقط من مولودها 
األول، وأنه��ا أخف��ت اخلب��ر ع��ن 
زوجه��ا، كم��ا أنها كان��ت تخاف 
من رك��وب الطائرات كثيرا، حتى 

تخلص��ت من خوفه��ا على يد 
الفنان محمد هنيدي. 

يذكر أن داليا مصطفى قدمت 
املهم��ة  األدوار  العدي��د م��ن 
ف��ي الدرام��ا املصري��ة منها 
"الكبري��ت األحم��ر"، و"أوالد 

وقدمت  و"العصي��ان"  األكاب��ر"، 
للس��ينما "طباخ الرئيس"، 

الدم��اغ  و"خل��ي 
 ، " ح��ي صا

ت  ر ش��و " و
وفانلة وكاب".

داليا مصطفى تكشف الكثير عن 
حياتها خالل برنامج "عيش الليلة"

الصباح الجديد - وكاالت:
تس��تعد أكبر طائرة برمائية في العالم من طراز 
"إيه.ج��ي 600"، للقيام بأول رحل��ة لها في مايو 

املقبل، انطالقا من مدينة تشواي الصينية.
وأوضح��ت ش��ركة صناع��ة الطي��ران الصينية 
احلكومي��ة، أن الطائ��رة س��تقوم برحلتها األولى 
فوق البر، ثم تقوم برحلة أخرى على س��طح املاء 
في النص��ف الثاني من ع��ام 2017، على وفق ما 

ذكرت وكالة أنباء الصن اجلديدة "شينخوا".
واستغرق تطوير الطائرة الصينية نحو 8 سنوات، 
وتع��ادل في حجمه��ا طائرة "بوين��غ 737"، وهي 
مصممة لتقوم بعمليات إنقاذ بحري، ومكافحة 

حرائق الغابات.

أول رحلة برمائية 
في العالم لطائرة 

صينية

:BBC - الصباح الجديد
أث��ار ملصق دعائ��ي ملهرج��ان كان 
عام��ه  ف��ي  الدول��ي  الس��ينمائي 
السبعن، حالة من اجلدل قبل شهر 

من بدء فعاليات املهرجان.
ويواجه منظم��و املهرجان انتقادات 
بس��بب التدخل التقن��ي في صورة 
اإليطالية  املمثل��ة  قدمية، إلظه��ار 
كلودي��ا كاردينال��ي املوج��ودة ف��ي 
امللص��ق الدعائ��ي الرس��مي أكث��ر 

نحافة.
وقالت مجلة "تيليراما" الفرنسية 
"عل��ى الرغ��م م��ن جم��ال امللصق 
الدعائي، فإن الصورة تبرز على نحو 
أُدخلت  واضح ومتعمد، حتس��ينات 

لتنحيف ساقي املمثلة".
ولم يس��لم امللصق م��ن ردود فعل 
مماثلة أطلقتها صحف أخرى، فضال 
ع��ن تعليق��ات مش��تركي مواق��ع 

التواصل االجتماعي.
وكانت صورة كاردينالي التي تتطاير 
فيه��ا تنورته��ا قد التقط��ت على 

سطح بناية في روما عام 1959.
"ليبيراس��يون"  صحيف��ة  وقال��ت 
الفرنسية: "لقد تراجع قياس كلوديا 

كاردينالي في خطوة واحدة".
وكان��ت ردود فعل املش��تركن على 
مواقع التواص��ل االجتماعي مماثلة، 
إذ كتبت احداهن وتدعى آنا روز هوملر 

تقول:"م��ا الداعي لتعديل جس��م 
كلوديا كاردينالي بهذه الصورة من 
أجل ملصق دعائي رسمي ملهرجان 

كان السينمائي 2017؟"
وقالت أخرى تدعى موان اليك:"لقد 
كلودي��ا  حتس��ن  عل��ى  جت��رأوا 
كاردينالي...إل��ى أي��ن يذه��ب ه��ذا 

العالم اجملنون؟"
وقال تيي��ري فرميو، مدي��ر املهرجان، 
مدافع��ا ع��ن امللص��ق إن اخلط��وة 
قوبلت "باستحسان شديد"، وذلك 
بحس��ب تقرير وكال��ة فرانس برس 

لألنباء.

:BBC - الصباح الجديد
أبراه��ام  الفرنس��ي،  الفن��ان  ق��رر 
حي��اة  يحاك��ي  أن  بوينش��يفال، 
الدجاجة في أحدث مغامراته املثيرة، 
بعد أن خ��اض من قبل جتربة العيش 

داخل دب محنط ملدة أسبوعن.
ويعتزم بوينش��يفال تنفي��ذ جتربته 
اجلديدة من خالل الرقود على عش��ر 
بيضات، وعدم اس��تعمال أي مؤثرات 
جس��مه  ح��رارة  س��وى  خارجي��ة 

الطبيعية.
وس��يعيش الفنان الفرنس��ي داخل 
قف��ص زجاجي حلن فق��س البيض، 
وهي التجربة التي يش��اهدها الزوار 
في متحف "قصر طوكيو" بباريس.

ويتوقع بوينشيفال أن تستمر عملية 
احملاكاة ما بن 21 إلى 26 يوما، وقال: 

"بوجه عام، سأصبح دجاجة."
وب��دأ الفنان الفرنس��ي جتربته، التي 
أطل��ق عليها اس��م "بيض��ة"، يوم 

األربعاء.
وبدال من الرقود على البيض مباشرة، 
وضع بوينش��يفال كرس��يا به وعاء 

للبيض حتت مقعده.
ويلف بوينش��يفال جسده ببطانية 
عازل��ة، صممه��ا الفن��ان الك��وري 
"س��يجلوي لي"، لإلبقاء على ارتفاع 

درجة حرارة جسده.
كما ق��رر تناول أطعم��ة ترفع درجة 

الزجنبي��ل،  مث��ل  اجلس��م،  ح��رارة 
وس��يكون طعام الفن��ان قريبا منه 

لسهولة تناوله.
وكي يفقس البيض بصورة ناجحة، 
ال ميكن لبوينشيفال الوقوف وترك 
بيضه سوى ملدة 30 دقيقة يوميا، 
وه��و الوق��ت الذي سيس��تغله 

لتناول وجباته.
وتأت��ي مغام��رة البي��ض بعد 

أق��ل م��ن ش��هر م��ن جتربة 
لبوينش��يفال،  س��ابقة 

اس��م  عليه��ا  أطل��ق 
"صخرة"، عاش خاللها 

داخل صخ��رة جيرية 
كبي��رة مفرغة من 

لتناسب  الداخل 
جسمه.

جدل بشأن ملصق مهرجان 
كان السينمائي 2017

فنان فرنسي "يحاكي حياة 
دجاجة" لمدة أسبوعين
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