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بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
ي��وم ، أمس اجلمعة ، ع��ن تدمير 
ومقت��ل  داع��ش  أمني��ة  مبن��ى 
مسؤولني عن معسكراته في امين 
املوصل، فيما أشارت قيادة القوة 
اجلوية إلى اس��تخدامها القنابل 
املوجهة بالليزر عند ضرب مواقع 

زمر داعش في الساحل األمين . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحي��ى رس��ول ان " قوات 
الش��رطة االحتادية دم��رت مبنى 
ف��ي  لداع��ش  الع��ام  األمني��ة 
الس��احل األمي��ن وتدمير س��اح 
مقاوم��ة طائ��رات في مدرس��ة 

الزجنيلي". 
وأضاف رس��ول في حديث خاص 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
مجموع��ة  اس��تهداف  "مت  ان��ه 
إرهابية معهم أجانب قرب شقق 
)مزاح��م اخلياط( وقت��ل اثنني من 
املس��ؤولني  الش��رعيني  القضاة 
على الهيئة العليا املشرفة على 
املعس��كرات احدهم عبد القادر 

محمود احلمدوني ابو سجى". 
وتاب��ع ان "القص��ف الصاروخ��ي 
للش��رطة االحتادية أس��فر أيضا 
عن قت��ل مفتي ع��ام داعش في 
األمي��ن اإلرهابي )عب��داهلل يونس 

البدراني( املكنى أبو أيوب العطار 
في مستشفى اجلمهوري". 

الق��وات  متكن��ت  جانبه��ا  م��ن 
األمنية ، أمس اجلمعة ، من حترير 
حي االنبار ورف��ع العلم العراقي 
ف��وق مبانيه في الس��احل االمين 

للموصل. 
وذكر بيان لقائد عمليات قادمون 
يانينوى الفريق الركن عبد االمير 
رش��يد يار اهلل، تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، ان 
"ق��وات مكافح��ة اإلرهاب حررت 
حي االنبار  في الساحل األمين من 

مدينة املوصل". 
وأضاف إن "القوات رفعت العلم 
العراق��ي ف��وق مبان��ي احلي بعد 
تكبي��د عناص��ر تنظي��م داعش 
االرهابي خس��ائر كبي��رة باألرواح 

واملعدات". 
وأعلن��ت قيادة عملي��ات قادمون 
يانينوى، أمس اجلمعة ، حترير قرية 
حليل��ة والس��يطرة على املدخل 
ملدينة  االمي��ن  للجان��ب  الغرب��ي 

املوصل.
ونق��ل بيان خللية اإلع��ام احلربي 
تلقت صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، 
نس��خة من��ه الق��ول ع��ن قائد 
عمليات قادم��ون يانينوى الفريق 
الركن عبد االمير رش��يد يار اهلل، 
املدرع��ة  الفرق��ة  "قطع��ات  ان 

التاس��ع�ة ح��ررت قري��ة حليلة 
وادام��ت التم��اس م��ع املناط��ق 

الش��مالي��ة للس��اح�ل األمي��ن 
الكنيس��ْة  وح��اوي  مش��يرف�ة 

س��يط�رة  عل���ى  وس��يط�رت 
بواب�ة الش��ام املدخ���ل الغرب�ي 

للساح�ل االمي��ن". 
تتمة ص3

تدمير مبنى أمنية "داعش" وقتل
المسؤولين عن معسكراته في أيمن الموصل

القوات املشتركة خالل قتالها مع عناصر داعش في اجلانب األمين من املدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة اخلارجية، امس اجلمعة، 
عن تسنم العراق موقع نائب االمني 
الع��ام ل��أمم املتح��دة ألول مرة في 
تأريخه، مش��يرة الى أن املوقع ميثل 
دلياً على اس��تعادة الع��راق لدوره 
الدولي��ة  املنظم��ات  ف��ي  الري��ادي 

واالقليمية. 
وقال احمد جمال املتحدث الرسمي 
العراقي��ة،  اخلارجي��ة  وزارة  باس��م 
ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلديد"، إن "منظم��ة االمم املتحدة 
ناطقه��ا  لس��ان  وعل��ى  أعلن��ت 
الرس��مي ان األمني الع��ام أنطونيو 
غوتي��رش قد ع��نينّ املن��دوب الدائم 

ل جمهورية العراق الس��فير محمد 
علي احلكيم نائباً له ومديراً تنفيذياً 
للجن��ة األمم املتح��دة األقتصادي��ة 
واألجتماعية لغرب آسيا ) األسكوا 
( ومقره��ا ف��ي بي��روت"، مبينا أنها 
"اعلى وظيفة أممي��ة حتصل عليها 
شخصية عراقية منذ تأسيس األمم 

املتحدة" . 
واش��ار جمال الى ان "أختيار االمني 
العام لامم املتحدة للسفير احلكيم 
أممي��ة  ملؤسس��ة  تنفيذي��اً  مدي��راً 
عريقة كاألس��كوا ميث��ل دلياً آخر 
على اس��تعادة العراق لدوره الريادي 

في املنظمات الدولية واالقليمية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئيس مجلس النواب س��ليم 
اجلبوري، عل��ى وحدة الع��راق" داعيا 
الى "بناء دولة القانون والدس��تور ال 

دولة طوائف وأحزاب".
وق��ال اجلبوري في كلمته خال جتمع 
موس��ع لش��يوخ ووجهاء العش��ائر 
وتابعتها  الديواني��ة  في محافظ��ة 
"الصباح اجلديد" "إنكم اليوم متثلون 
الضمان االكي��د لوحدة العراق ففي 
هذه العشائر املباركة التقت املذاهب 
والتوجه��ات واألف��كار والتص��ورات 
وانصه��رت كل االنّراء واحت��دت حت��ت 

عن��وان ه��ذه احلصن الوطن��ي الذي 
حم��ى العراق في احلك الظروف وما 
زال يذب عنه كل مشاريع التقسيم 

والتجزئة والطائفية".
وأض��اف أن "الع��راق م��ازال قويا، بل 
ان��ه اليوم االقوى رغ��م نصب وتعب 
ومش��قة املعرك��ة الت��ي خاضه��ا 
ويخوضها ض��د االرهاب، ق��وي النه 
يراهن على تاريخ ميتد آلالف السنني ، 
والديوانية شاهدة على هذا التاريخ 
من��ذ عهد الس��ومريني وال��ى يومنا 

هذا".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري، 
ام��س اجلمعة، ض��رورة إتباع آليات 
حضاري��ة لت��داول وجه��ات النظر 
تل��ف عليه��ا بش��كل طبيعي،  املخُ
مش��يرا ال��ى أن الدس��تور ال ينص 
عل��ى االنفص��ال، لكن��ه "متحرك 

وليس جامداً". 
وق��ال مكت��ب اجلعف��ري ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
إن "وزير اخلارجية إبراهيم اجلعفري 
التق��ى النائ��ب األول لأمني العام 
 ، حلزب االحتاد الوطنيِّ الكردس��تانينّ

كوسرت رس��ول، في أربيل"، مبينا 
العمليَّ��ة  بح��ث  "االجتم��اع  أن 
السياس��يَّة، والتط��وُّرات امليدانيَّة 
ف��ي احلرب عل��ى عصاب��ات داعش 
اإلرهابيَّة، كما ج��رى التأكيد على 
أنَّ وحدة الشعب العراقيِّ هي التي 
حققت هذه االنتصارات الكبيرة". 
ونقل البيان عن اجلعفري، قوله، إن 
، ومن حقِّ  "االس��تفتاء حقنّ طبيعينّ
كلِّ ش��عب أن يطرح وجهة نظره، 
وال يختنق بأيِّ وجهة نظر، وعندما 

ت�خُطرَح قضيَّة االستفتاء".
تتمة ص3

العراق يحتل موقع نائب 
األمين العام لألمم المتحدة 

ألول مرة في تأريخه

الجبوري يؤكد على وحدة العراق 
ويشدد "وطننا ليس للبيع"

وزير الخارجية من أربيل:
الدستور ال ينص على االنفصال

تدمير مبنى األمن العام
لـ"داعش" في أيمن الموصل

اإليزيديون يعيدون بناء قببهم ومزاراتهم 
الدينية التي فجّرها "داعش"  )2-2( 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتبرت صحيفة بريطانية،امس 
العاملي��ة  احل��رب  أن  اجلمع��ة، 
الثالثة على األبواب وش��رارتها 
الش��مالية  س��تبدأ بني كوريا 
فيم��ا  املتح��دة،  والوالي��ات 
رجحت أن يكون هناك عدد من 
ال��دول العربية حلف��اء لكوريا 

الشمالية. 
 Daily ExprEss وقالت صحيفة
البريطاني��ة في تقري��ر لها، إن 
زعي��م كوريا الش��مالية، كيم 
جونغ أون، يس��تعد لشن جتربٍة 
نووية أخرى بعد أن رصدت أقمارٌ 
اصطناعية "نشاطاً مخُستمراً" 
ف��ي موقع بوجن��ي-ري للتجارب 

النووية.
تخُظه��ر  التقري��ر  ف��ي  وج��اء 
التقطته��ا  الت��ي  الص��ور 
األقمار االصطناعي��ة أنَّ كوريا 
الشمالية "مخُستعدة وجاهزة" 
النووي��ة  جتربته��ا  يخَُع��دخُ  مل��ا 

ذك��رت  م��ا  وف��ق  السادس��ة، 
صحيفة دايلي إكسبرس.

كوري��ا  عاصم��ة  رت  وح��ذَّ

الش��مالية بيونغ يانغ من أنَّها 
س��تردُّ "رداً عسكرياً قوياً" بعد 
األميركية  البحرية  نش��رت  أن 

حاملة طائرات في بحر اليابان.
ونقل��ت وكالة األنب��اء الكورية 
الشمالية اململوكة للحكومة 

اخلارجي��ة  وزارة  ع��ن   )KCNa(
الوالي��ات  ل  "س��نخُحمِّ قوله��ا: 
املخُتَّحدة املسؤولية الكاملة عن 
العواقب الكارثية التي ستنتج 

عن تصرفاتها املهينة".
وأضاف��ت: "إنَّ جمهورية كوريا 
الدميقراطية الش��عبية جاهزة 
للتعام��ل م��ع أي أس��لوب من 
أساليب احلرب تخُفضله الواليات 

املتحدة".
وقال الرئي��س األميركي دونالد 
إنَّه سيرس��ل أسطوالً  ترامب، 
بحرياً ليتب��ع حاملة الطائرات، 
رداً على تهديدات برنامج كوريا 

الشمالية لأسلحة النووية.
ووفق��اً ملا قال��ه ترام��ب لقناة 
 :"Fox BusiNEss NEtworK"
ش��ديد  أس��طوالً  "سنرس��ل 
ولدينا غواصات شديدة  القوة، 
الق��وة، ودعني أؤكد ل��ك أنَّها 
أقوى حتى من حاملة الطائرات 

نفسها".

مخاوف من حرب عالمية ثالثة
شرارتها تنطلق من بيونغيانغ وواشنطن

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وكيل املرجعي��ة الدينية العليا 
أحمد الصافي، اجلمعة، أن اجملتمعات 
املتحضرة هي تلك التي تعطي قيمة 
حقيقية لإلنسان، داعيا الشعب الى 
إع��ادة النظر بحال��ة التحضر وعدم 
االكت��راث بأوضاع سياس��ية حاولت 
"متزيقه��ا"، فيما ش��دد على أن ذلك 
ال يرتبط بجهة سياسية أو موضوع 

سياسي.
وق��ال الصاف��ي في خطب��ة اجلمعة 
الت��ي ألقاها في الصحن احلس��يني 
وتابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د"، "كل 

مجتمع يس��عى لتوفير حياة حركة 
كرمية م��ن خال تنظي��م أموره وفق 
معايي��ر يحف��ظ فيها حي��اة أفراده 
وأس��ره حت��ى تنعك��س إيجابا على 
عموم اجملتم��ع"، مبينا أن "اجملتمعات 
املتحضرة هي اجملتمعات التي تعطي 
قيم��ة حقيقي��ة لإلنس��ان مب��ا ه��و 

إنسان". 
وأض��اف، "حديثن��ا ال يرتب��ط بجهة 
سياسية أو موضوع سياسي أو ننظر 
الى مجتمع بعين��ه وإمنا نتكلم عن 
أمور عامة ق��د تنعكس على اجملتمع 
باعتبار أنن��ا نريد احلصول على حالة 

مثلى الن ذل��ك من حقنا العيش في 
حالة اجتماعية نسعد بها جميعا"، 
مؤك��دا أن "البلد متج��ذر وله عمق 
تاريخ��ي وارث وعندم��ا نتكل��م عن 
حال��ة التحض��ر نعني به��ا أننا وفق 

جميع املعايير منتلك هذه احلالة". 
وتابع الصافي، "حتتاج الى إعادة نظر 
ألن بع��ض مفاصلها قد غابت ونريد 
أن نرجعه��ا وهي ليس��ت من األمور 
املعق��دة والصعب��ة بقدر م��ا حتتاج 
الى تكاتف وخلق جو جميعنا يكون 

مسؤول عنه".
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
يسعى التحالف الوطني إلى اختيار 
زعيم جدي��د بدالً عن عم��ار احلكيم 
الذي س��وف تنتهي واليته بعد ثاثة 
اش��هر، فيم��ا تذهب االنظ��ار إلى أن 
الزعي��م اجلدي��د للكتل��ة االكبر في 
البرمل��ان س��يكون م��ن ائت��اف دولة 
القانون وحتديد نائب رئيس اجلمهورية 

ورئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
وق��ال القيادي في اجمللس االس��امي 
االعلى علي اجلوران��ي في حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "اع��ان عمار 

احلكيم عن فتح باب الترشيح لرئاسة 
التحال��ف الوطن��ي مبنزلة اس��تباق 
االحداث، واثب��ات نيته في وقوفه إلى 
للس��لطة  الس��لمي  التداول  جانب 

وعدم االحتفاظ باملنصب".
وتاب��ع اجلوراني أن "والية احلكيم بقي 
عليها ثاثة اشهر، لكي يكمل سنة 
كامل��ة وحينه��ا يج��ب اس��تبداله 

بشخصية اخرى".
احلال��ي  "الرئي��س  أن  إل��ى  وأش��ار 
للتحال��ف الوطن��ي اعطى رس��الة 
اطمئن��ان إلى ش��ركائه بأن��ه ال يريد 

االحتفاظ باملنصب خارج املدة املتفق 
عليه��ا كونه مكلف��اً بواجب ينتهي 

مبجرد انقضاء مدته".
ولف��ت اجلوراني إل��ى أن "هذه املبادرة 
العملي��ة  ف��ي  الن��وادر  م��ن  تع��د 
السياس��ية أن يدعو زعيم ش��ركاءه 
الختيار بديل عن��ه قبل نهاية واليته 
عل��ى أمل أن يقتفي اثره بقية القادة 
من الكتل االخرى وكذلك املسؤولون 

التنفيذيون".
وأكد أن "خليفة احلكيم سيكون من 
اعضاء الهيئة القيادية في التحالف 

الوطن��ي، ال��ذي س��يبقى ه��و أيضاً 
ف��ي املنص��ب لس��نة واح��دة فقط، 
ومن بعدها تنتق��ل املهمة إلى غيره 

باآللية ذاتها".
وي��رى القيادي في اجمللس االس��امي 
االعلى أن "زعي��م التحالف الوطني 
ق��د يك��ون م��ن داخ��ل ائت��اف دولة 
القانون"، لكنه لم يحدد الشخصية 
عل��ى النح��و الصري��ح، وتاب��ع "قد 
يك��ون رئي��س ال��وزراء الس��ابق نوري 
املالك��ي أو غيره من ممثلي كتلته في 

التحالف".

وأكمل اجلوراني بالق��ول إن "احلكيم 
هو جزء من التحالف الوطني وداعم 
لتوجهات��ه، س��يحتفظ مبقعده في 
الهيئ��ة القيادية بع��د اختيار زعيم 

للتحالف بدالً عنه".
من جانبه، ذك��ر النائب عن كتلة بدر 
حنني قدو ف��ي تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "احلكي��م ادى خال املدة 
املاضية دوراً كبيراً على صعيد مللمة 
التحالف الوطني واعادة احيائه بعد 

مدة ليست قصيرة من اجلفاء".
تتمة ص3

المرجعية تدعو المجتمع لالهتمام بحالة التحّضر
دولة القانون: المالكي يستعد لخالفة الحكيم

التحالف الوطني يسعى الختيار زعيم جديد في والية تمتد لسنة واحدة

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
املاب��رات  وكال��ة  مدي��ر  وص��ف 
)س��ي.آي.إيه(  األمريكية  املركزية 
مايك بومبيو موق��ع ويكيليكس 
بأن��ه "جه��از مخاب��رات مع��اد" 
مس��تغا أولى خطبه بعد توليه 
منصبه ليندد مبسربي املعلومات 
السرية الذين عانت منهم أجهزة 

املابرات األمريكية.

مرك��ز  أم��ام  ل��ه  كلم��ة  وف��ي 
االس��تراتيجية  الدراس��ات 
والدولية وصف بومبيو مؤس��س 
ويكيليك��س جوليان أس��اجن بأنه 

"محتال" و"جبان".
وقال بومبيو "حان الوقت لوصف 
جهاز  بحقيقته��ا،  ويكيليك��س 
مخابرات غير حكومي معاد كثيرا 
ما حترضه حكومات مثل روسيا".

املاب��رات  جه��از  أن  وأض��اف 
العس��كرية الروس��ي )جي.آر.يو( 
اس��تغل ويكيليك��س لتس��ريب 
مواد مت احلص��ول عليها من خال 
التس��لل اإللكترون��ي إلى أجهزة 
الوطنية  اللجنة  كمبيوتر تخص 
الدميقراطية خال حملة انتخابات 

الرئاسة األمريكية في 2016.
تتمة ص3

ترجمة: سناء علي 
في تقرير للكاتب )ادموند سيكا 
( مت نش��ره على موقع البوليسي 
اش��ار في��ه " ف��ي ظ��ل األزمات 
الت��ي  املتفاقم��ة  والصراع��ات 
يش��هدها العالم، وم��ع تصاعد 
التوتر في أوروبا الشرقية وخاصة 
أوكراني��ا الت��ي يخ��وض الغ��رب 
مواجهة دبلوماس��ية حولها مع 
روسيا، يس��عى حلف الناتو الى 
تعزيز وتطوير قدراته العسكرية، 

حي��ث أعلن ع��ن تعزيز ق��وة الرد 
العس��كري التابعة له إلى ثاثة 
أضع��اف حجمها احلال��ي لتبلغ 
40 ألف جندي، وقال األمني العام 
ينس ش��تولتنبرج في بروكسل، 
بلجيكا لق��د اتخذنا خطوة إلى 
األم��ام نحو تغيير حلف ش��مال 
حتدي��ات  ليطاب��ق  األطلس��ي 

وتغيرات بيئتنا األمنية." 
مضيف��اً " لدى قوة الرد حالياً 13 
ألف جندي وس��يضاف خمس��ة 

آالف جن��دي الى قوة مش��تركة 
جدي��دة للتدخ��ل الس��ريع. وقد 
أج��رى التحالف الدول��ي العديد 
م��ن التدريب��ات العس��كرية في 
اآلون��ة األخيرة، ه��ذه التحركات 
وبحس��ب بعض املراقب��ني، اثارت 
قل��ق ومخ��اوف بع��ض اجله��ات 
وال��دول التي تخش��ى من حدوث 
ازم��ة عاملية كبيرة ق��د تقود الى 

كارثة حقيقية.
تفصيات ص2

مع تصاعد التوتر في أوروبا الشرقية

"الناتو" ما بين إنفاق متزايد وتمدد مستمر

مدير الـ CIA يتهم ويكيليكس بالتخابر لصالح روسيا

حاملة طائرات في بحر اليابان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تخدم اجليش األميرك��ي للمرة 
األولى أح��دث طائرة مس��ينّرة بدون 

طيار في معركة املوصل. 
وأوضح النقيب األميركي، جوشويا 
هاين��ر أنه��م اس��تخدموا طائرات 
النس��ر الرم��ادي ملس��اندة القوات 

العراقية.
وب��دأت القوات األميركية تس��تلم 

وه��ى  الرم��ادي،  النس��ر  طائ��رات 
الطائرات اخلالية من طاقم بش��ري، 
منذ سنة أو س��نة ونصف السنة، 
وهي مزودة بأربعة صواريخ هيلفاير 
ملكافح��ة  اس��تخدامها  ميك��ن 

الدبابات أو املشاة.
وجت��در اإلش��ارة إلى أن ثم��ن طائرة 
النس��ر الرم��ادي يبل��غ حوال��ي 21 
ه��ذه  فق��دان  أن  أي  دوالر،  ملي��ون 

الطائرة في س��احة القتال خسارة 
فادحة. 

وأقب��ل اجليش األمريك��ي، مع ذلك، 
عل��ى اس��تخدام ه��ذه الطائ��رات 
بس��بب خلوه��ا من طاقم بش��رى 

حفاظا على سامة أرواح أفراده.
وفي س��ياق آخر أعلن قائد عمليات 
قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد 
األمي��ر يار اهلل، أن قطع��ات الفرقة 

املدرعة التاسعة في اجليش فرضت 
اجلنوبية  الضف��ة  على  الس��يطرة 

ل نهر دجلة في مدينة املوصل.
وقال يار اهلل في بيان اطلعت عليه 
"قطع��ات  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
الفرقة املدرعة التاسعة حررت قرى 
ش��ويته وتل العصفور شمال تلول 
عطش��انة وقرية الصابونية وترفع 

العلم العراقي فيها".

أن  البي��ان،  ف��ي  اهلل  ي��ار  وأض��اف 
"قطعات الفرقة املدرعة التاس��عة 
الضفة  الس��يطرة عل��ى  فرض��ت 

اجلنوبية لنهر دجلة".
وزارة  أعلن��ت  أخ��رى  جه��ة  م��ن 
الداخلي��ة، عن اعتقال ثاثة عناصر 
ينتم��ون لتنظي��م "داع��ش" كانوا 
متخفني بني النازحني في محافظة 

كركوك.

وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان اطلعت 
"بن��اء  اجلدي��د"،  "الصب��اح  علي��ه 
عل��ى معلومات اس��تخباراتية من 
احد املتعاونني، الق��ت مفارز وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االحتادية/

ومكافح��ة  اس��تخبارات  مديري��ة 
إرهاب كرك��وك، القبض على ثاثة 

اشخاص ينتمون لتنظيم داعش".
تتمة ص3

الجيش األميركي يزج بأحدث طائرة في معركة الموصل

متابعة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

ش��ديدة  منافس��ة  ظ��ل  ف��ي 
من احملاصي��ل االجنبي��ة وغياب 
اس��تراتيجية واضح��ة حلكومة 
االقليم لتنمية القطاع الزراعي، 
يبي��ع املزارع��ون والفالح��ون في 
اقلي��م كردس��تان محاصيلهم 
م��ن احلنطة والش��عير باقل من 
التكلفة واخلس��ارة بعد  س��عر 
ق��رار وزارة الزراع��ة في احلكومة 
كمي��ات  بتخفي��ض  االحتادي��ة 
احلنطة املتس��لمة من املزارعني 

في االقليم بنسبة 30%.
سالم علي وهو أحد املزارعني في 
قضاء شهرزور املعروف بخصوبة 
ارضه وكثرة محاصيله الزراعية، 
قال في حدي��ث للصباح اجلديد 
انهم لم يتسلموا حلد االن اموال 
محصولهم م��ن احلنطة للعام 
2016 كام��ال، مؤك��داً ان��ه وفي 
ظل غياب الدع��م احلكومي في 
االقليم تضرر مع اقرانه من قرار 
احلكومة العراقية بتسلم 70 % 
من محصول احلنطة املنتج في 
االقلي��م، وأردف »لقد قمت ببيع 
الثالثني باملئة الذي لم تستلمه 
احلكومة املتبقي من محصولي 
بأسعار زهيدة في السوق احمللي.
ويضي��ف علي »لقد بدأت عامي 
الزراعي باالقتراض لشراء البذور 
واالس��مدة وقمت بزراعة االرض 
باحلنط��ة، وال اع��رف بع��د ما اذا 
ستتس��لم  احلكوم��ة  كان��ت 
احملصول ام ال، متسائال هل يعقل 
ان تستورد احلكومة احلنطة من 
اخل��ارج، بينما لدينا اج��ود انواع 
احلنطة والشعير وهو متوفر في 

االسواق وباسعار مناسبة. 
مس��ائال »اين حكوم��ة االقليم 
الت��ي  املش��كالت  كل  م��ن 
يعان��ي منه��ا الفالح��ون واي��ن 
ه��ي اس��تراتيجيتها لتحقي��ق 
االكتفاء الذات��ي، وهل يعقل ان 
تهم��ل القط��اع الزراع��ي الذي 

يعد الش��ريان احلي��وي لتحقيق 
االستقالل االقتصادي.

م��ن جانب��ه ق��ال س��يروان ق��ادر 
وه��و م��زارع ف��ي قري��ة بيس��تان 
س��ور مبحافظة الس��ليمانية، ان 
االج��راءات والروت��ني وتأخي��ر دفع 
مس��تحقات الفالحني أضر بنحو 
لالقليم،  الزراع��ي  بالن��اجت  كبي��ر 
الن الفالحني ل��م يعودوا مهتمني 
بزراع��ة اراضيه��م نتيج��ة لعدم 
تسلمها من قبل حكومة االقليم 
وتأخر صرف مس��تحقاتهم التي 

تسلم الى احلكومة االحتادية. 
وق��ال ان منطقة س��هل ش��رزور 
معروفة بخصوبة اراضيها وكثرة 
منتوجها الزراع��ي، وإذا ما مت ايالء 
االهتم��ام املطلوب بها فان مبقدور 
الفالح��ني حتقيق االكتفاء االذاتي 
لالقلي��م والعراق على حد س��واء 

من اغلب احملاصيل الزراعية.  
وكان��ت احلكوم��ة االحتادي��ة ق��د 
محص��ول  م��ن   70% تس��لمت 
احلنط��ة املنت��ج من قب��ل فالحي 
االقلي��م بع��د ان كانت تتس��لم 
االع��وام  خ��الل  كامل��ة  احلص��ة 
املاضي��ة، وتعوض النقص احلاصل 

بشراء احلنطة من دول اخرى.
نوزاد أدهم مدي��ر عام التجارة في 
وزارة التجارة والصناعية باالقليم 
أعلن ان العراق يستورد احلنطة من 
اس��تراليا وفرنس��ا وكندا وروسيا 
اقل  وسويس��را، ولك��ن باس��عار 
من التي يش��تري به��ا محاصيل 
الفالح��ني في كردس��تان، وهو ما 
دف��ع به ال��ى تخفي��ض الكميات 
التي كان يتس��لمها س��نوياً من 

الفالحني سابقاً.  
وتابع أدهم ان العراق يحتاج الى 

نحو اربعة ماليني و500 ألف طن 
من احلنطة لتغطية احتياجاته 
الداخلي��ة، مبين��اً ان احلكوم��ة 
العراقية، تسلمت 885 ألف طن 
من مجموع مليون 688 ألف طن 
من احلنطة انتجها املزارعون في 

االقليم.   
وكان��ت احلكوم��ة العراقية قد 
تس��لمت العام املنص��رم 2016 
قرابة ملي��ون و765 ألف طن من 
املزارعني من جميع مناطق البالد 
ما عدا االقليم بس��عر 560 ألف 
دين��ار لطن احلنطة م��ن الدرجة 
االولى و460 أل��ف دينار للدرجة 
الثاني��ة و360 ألف دينار للدرجة 

الثالثة.
وق��ال ادهم ان احلكومة االحتادية 
 222 املاضي  االس��بوع  ارس��لت 
مليارو 956 مليون دينار دينار الى 

بنوك إقليم كردستان وهي 38 % 
من مس��تحقات املالية لفالحي 
اإلقلي��م عن محص��ول احلنطة 

لعام 2016.
ميث��ل  املبل��غ  ان  اده��م  وتاب��ع 
اإلقلي��م  فالح��ي  مس��تحقات 
ف��ي محافظ��ات أربي��ل ودهوك 
م��ن   38% وه��و  والس��ليمانية 
اجملموع الكلي ملس��تحقات عام 

.2016
ودعا ه��ادي الفالحي في اإلقليم 
نيس��ان   12 ي��وم  اجمل��يء  ال��ى 
وكل  الس��ايلوات  ال��ى   2017
لتس��لم  محافظت��ه  حس��ب 

مستحقاتهم املالية.
من جهته أعل��ن عضو في جلنة 
الزراعة وامل��وارد املائية في برملان 
كردستان بشار مشير عن وصول 
م��ا نس��بته %38 م��ن صكوك 

إلى بنوك  الفالحني  مستحقات 
اإلقلي��م، مش��يراً إل��ى أن��ه من 

املؤمل صرفها قريباً عليهم.
وق��ال مش��ير ان وزارة التج��ارة 
مانس��بته  أرس��لت  العراقي��ة 
%38.5 من مس��تحقات فالحي 
محافظ��ات  إل��ى  كردس��تان 
حكوم��ة  أن  مبين��اً  اإلقلي��م، 
اإلقلي��م تبح��ث ومنذ أي��ام مع 
العراقية معاجلة  التج��ارة  وزارة 
مش��كالت ارس��ال مستحقات 
الفالحني، مؤكداً أن جلنة الزراعة 
في برمل��ان كردس��تان كانت قد 
زارت العاصم��ة بغداد األس��بوع 
وزي��ر  م��ع  واجتمع��ت  املاض��ي 
التجارة العراقي، الذي أكد بدوره 
انه سيبذل جهوده لالسراع في 
ارس��ال ام��وال فالح��ي االقليم 

املتأخرة.

تدمير مبنى األمن العام لـ«داعش« 
في أيمن الموصل

كندا تقّدم أكثر من مليوني دوالر 
لمشاريع استقرار العراق

بغداد ـ  الصباح الجديد:
أعلن قائد الشرطة االحتادية الفريق 
رائد شاكر جودت،امس اجلمعة، عن 
تدمي��ر مبنى األم��ن الع��ام التابع 
ل�«داع��ش« ف��ي الس��احل األمي��ن 
للموص��ل، فيم��ا لفت ال��ى مقتل 
عدة قيادات بينهم مفتي الساحل 

األمين. 
وقال جودت في بي��ان اطلعت عله 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »الضرب��ات 

الصاروخي��ة أس��فرت ع��ن تدمير 
مبن��ى األم��ن الع��ام لداع��ش في 
الس��احل األمين للموصت، وتدمير 
سالح مقاومة طائرات في مدرسة 

الزجنيلي«. 
اس��تهداف  »مت  ج��ودت،  وأض��اف 
مجموع��ة إرهابي��ة معهم أجانب 
مزاح��م  الدكت��ور  ش��قق  ق��رب 
اخلياطن ما أس��فر عن مقتل اثنني 
من القضاة الش��رعيني املسؤولني 

املش��رفة  العلي��ا  الهيئ��ة  عل��ى 
عبد  احده��م  املعس��كرات  عل��ى 
الق��ادر محم��ود احلمدون��ي املدعو 
أب��و س��جى«، مبين��ا أن »القصف 
االحتادي��ة،  للش��رطة  الصاروخ��ي 
أس��فر عن مقتل مفتي عام داعش 
في الس��احل األمي��ن اإلرهابي عبد 
اهلل يون��س البدران��ي املكن��ى أبو 
ف��ي مستش��فى  العط��ار  أي��وب 

اجلمهوري«.

بغداد ـ  الصباح الجديد:
الكندي��ة  احلكوم��ة  قدم��ت 
 2.2 قدره��ا  إضافي��ة  مس��اهمة 
ملي��ون دوالر أمريك��ي إلى صندوق 
ال��ذي  الف��وري  االس��تقرار  متوي��ل 
ينف��ذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
وميول مش��اريع س��ريعة املردود في 
املناطق احمل��ررة من عصابات داعش 

االرهابية. 
وقالت ليز غراندي، املمثلة املقيمة 

لبرنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي في 
الع��راق في بيان صحف��ي اطلعت 
ان   « اجلدي��د«  »الصب��اح  علي��ه 
مس��اهمة كن��دا اإلجمالية حتى 
اآلن ارتفع��ت إل��ى 6.3 مليون دوالر 

أمريكي«.
األولوي��ات  وبن��اء عل��ى  وتابع��ت« 
الع��راق  الت��ي حددته��ا حكوم��ة 
يس��اعد  احمللي��ة،  والس��لطات 
الفوري  صندوق متوي��ل االس��تقرار 

ف��ي إج��راء إصالحات س��ريعة في 
ويقدم  العام��ة،  التحتي��ة  البن��ى 
ويعزز  الصغيرة،  للمنش��آت  منًحا 
قدرات الس��لطات احمللية، ويشجع 
واملصاحل��ة  املدني��ة  املش��اركة 
اجملتمعية، ويوفر فرص عمل مؤقتة 
من خالل برامج األشغال العامة«.

واضافت »نس��ارع للمساعدة على 
حتقيق االس��تقرار في شرق املوصل 

واملناطق احملررة في احملافظة.

مزارعوا اإلقليم يطالبون الحكومة االتحادية 
تسّلم محصول الحنطة منهم كاماًل

بعد أن فقدوا األمل بحلول قّدمها مسؤولون في اإلقليم
د.علي شمخي 

ل��م تتبل��ور ف��ي الع��راق جترب��ة ناضج��ة 
ميك��ن االطمئن��ان اليها في حت��رك االحزاب 
ونشاطاتها ضمن مساحة الدولة ..وماتزال 
اخلطوط عائمة للفصل ب��ني العمل احلزبي 
والعمل احلكومي ضمن مؤسس��ات الدولة 
..ويخش��ى كثيرون من ه��ذا التزاحم وهذه 
الفوض��ى وه��ذا اخلل��ط ب��ني ماه��و حزبي 
وماهو حكومي مبا يحق��ق للدولة العراقية 
مكانتها وهيبتها ..ويحفل املشهد العراقي 
منذ س��نوات طويلة باحداث ووقائع تفرض 
نفس��ها وتؤك��د ب��أن جترب��ة الدميقراطي��ة 
والتعددي��ة الت��ي خرج��ت منه��ا منظومة 
احلريات العامة ما تزال جتربة متعثرة ال يجد 
فيها املواط��ن العراقي في كثير من االحيان 
اي اثر للدولة وفي احي��ان اخرى يجد الدولة 
وقد تقاسمتها االحزاب او تناصفتها الكتل 
او ذابت ف��ي صفقات احملاصص��ة الطائفية 

واحلزبية ..
وخالفاً لالنظمة الدميقراطية الناضجة  في 
العالم تتبعثر مكون��ات الدولة وتصادر في 
كثير من احلاالت قوانينها وقراراتها بتسلط 
وجبروت وطغيان زعيم حزب او بقوة فصيل 
مسلح او نفوذ حزب حاكم ولرمبا كان الصراع 
ف��ي العراق  بني االحزاب والدولة أمنوذجاً حياً 
لفشل تطبيق منظومة القوانني في العراق 
الت��ي تقع على عاتقه��ا مهمة الفصل بني 
وامله��ام  املس��ؤوليات  وحتدي��د  الس��لطات 
ف��ي احلكوم��ة والدولة ومراقب��ة التجاوزات 
واالنتهاكات التي متارس��ها كيانات واحزاب 
سياس��ية حتاول ف��ي اية فرص��ة النيل من 
الدول��ة او ثلم س��يادتها وم��ن يريد التعرف 
على هذه االنتهاكات والتج��اوزات بامكانه 
مطالع��ة ماتبثه يومياً نش��رات االخبار عن 
االحداث ف��ي العراق التي حتفل مبمارس��ات 
تصل ف��ي خطورته��ا الى مس��توى تهديد 
االم��ن الوطن��ي والقوم��ي للبالد وتش��ويه 
س��معتها بني الدول االخرى واضعاف قدرات 
الدولة عامة واحلكومة خاصة في س��عيها 
وجهودها من اجل تثبيت دعائم االس��تقرار 
واالمن في كل بقعة من بقاع العراق ومالم 
تظه��ر الس��لطة التنفيذية ممثل��ة برئيس 
الوزراء وال��وزراء واحملافظني واملس��ؤولني عن 
ادارة املؤسسات العراقية في الداخل واخلارج 
صالبة واصراراً وحرصاً على تطبيق القوانني 
املرعية التي نص عليها الدستور بكل امانة 
وم��ن دون ت��ردد او خوف فانن��ا مقبلون على 
فوضى عارمة يصبح فيها العراق مس��رحاً 
للتنازع على السلطات وتضيع فيها حقوق 
املواطن��ني ويصعب التميي��ز فيها بني نفوذ 
االحزاب ونفوذ الدولة وتصبح احلاجة ملحة 
لالعالن بنح��و واضح وصري��ح عن اخلطوط 
احلمر التي اليج��ب جتاوزها من قبل أي حزب 
او زعي��م او ممث��ل لهذا احلزب في أي نش��اط 
او ح��دث يرتب��ط بس��يادة الدول��ة وهويتها 
ومن غير ذلك س��تهتز كثي��راً عناوين الثقة 
بني الدولة وش��عبها وسيشكك الكثيرون 

بوجود كيان اسمه دولة.

نفوذ الحزب
ونفوذ الدولة

تقـرير

ترجمة: سناء علي* 

في تقري��ر للكاتب )ادموند س��يكا ( مت 
نشره على موقع البوليسي اشار فيه » 
في ظل األزم��ات والصراعات املتفاقمة 
الت��ي يش��هدها العالم، وم��ع تصاعد 
التوت��ر ف��ي أوروب��ا الش��رقية وخاصة 
أوكرانيا التي يخ��وض الغرب مواجهة 
دبلوماس��ية حولها مع روسيا، يسعى 
حل��ف الناتو الى تعزي��ز وتطوير قدراته 
العس��كرية، حيث أعلن عن تعزيز قوة 
ال��رد العس��كري التابعة ل��ه إلى ثالثة 
أضع��اف حجمه��ا احلال��ي لتبل��غ 40 
أل��ف جندي، وق��ال األمني الع��ام ينس 
شتولتنبرج في بروكسل، بلجيكا لقد 
اتخذنا خط��وة إلى األم��ام نحو تغيير 
حلف شمال األطلسي ليطابق حتديات 

وتغيرات بيئتنا األمنية.« 
مضيف��اً » لدى قوة ال��رد حالياً 13 ألف 
جندي وسيضاف خمس��ة آالف جندي 
ال��ى ق��وة مش��تركة جدي��دة للتدخل 
الس��ريع. وقد أجرى التحال��ف الدولي 
العدي��د من التدريبات العس��كرية في 
اآلونة األخيرة، هذه التحركات وبحسب 
بع��ض املراقب��ني، اثارت قل��ق ومخاوف 
بع��ض اجله��ات وال��دول التي تخش��ى 
من حدوث ازم��ة عاملية كبيرة قد تقود 
ال��ى كارثة حقيقية، خصوصاً وان وزارة 

اخلارجية الروسية قد اتهمت دول الناتو 
ب��� »الدخول ف��ي مواجهة عس��كرية 
جديدة م��ع عواقب مدمرة.« في الوقت 
نفس��ه، أعلن الرئيس الروسي فالدميير 
بوت��ني إضافة 40 صاروخاً عابراً للقارات 

لترسانة بالده النووية.« 
م��ن جانب آخر بني ان » اميركا تس��عى 
وم��ن خالل بع��ض التصريحات الى بث 
الرع��ب ف��ي أوروبا حتت مزاعم س��عي 
روس��يا لتدمير الناتو، واستعداء الدول 
األوروبية ضد موسكو. وهو ما دفع حلف 
الناتو الى زيادة تعداد قوات الرد السريع 
العامة  القي��ادة  وتوس��يع صالحي��ات 
لقواته��ا املتحدة ف��ي أوروب��ا، وكذلك 
إنش��اء هيئ��ات أركان في 6 دول ش��رق 
أوروبا )التفيا وليتوانيا وإستونيا ورومانيا 
وبولندا وبلغاريا(، بل وأعلن رئيس هيئة 
اجلنرال  األميركي��ة  األركان املش��تركة 
مارتن دميبس��ي أن الواليات املتحدة قد 
تنشر قوات إضافية، تشمل قوات برية، 

للناتو إذا جتاوزت األزمات قدراته.« 
وفي هذا الش��أن اوضح س��يكا حسب 
ش��مال  حل��ف  بيان��ات   « ان  تقري��ره 
األطلس��ي بين��ت إن اإلنف��اق الدفاعي 
لل��دول األوروبي��ة األعضاء ف��ي احللف 
ارتف��ع قليال ف��ي ع��ام 2016 باملقارنة 
بالع��ام الس��ابق لكنه م��ا زال أقل من 
احل��د الذي قال الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب إنه يتع��ني الوصول إلي��ه. وأثار 
ترام��ب قلق ال��دول األوروبي��ة األعضاء 

ف��ي حل��ف ش��مال األطلس��ي عندما 
انتق��د احللف ووصفه بأن��ه »عفا عليه 
الزمن« ف��ي أثناء حملته االنتخابية ثم 
اقترح أن يجع��ل االلتزام األميركي جتاه 

أمن احللف مش��روطاً بالت��زام األعضاء 
الدفاعي  باملستوى املستهدف لإلنفاق 
داخله وهو نسبة اثنني باملئة من الناجت 
االقتص��ادي , وأك��د ترام��ب من��ذ ذلك 

احلني دعمه للحل��ف لكنه أكد كذلك 
على ضرورة أن يلت��زم األوروبيون »بدفع 
العادل��ة«. وقال مس��اعدو  حصته��م 
ترام��ب إنه يرغ��ب في رؤي��ة تقدم في 

هذا األمر بحلول نهاي��ة هذا العام وإذا 
لم يح��دث ذلك فإن واش��نطن ميكنها 
»تقلي��ص« دعمه��ا. وق��ال احلل��ف إن 
اإلنف��اق الدفاعي األميرك��ي بلغ العام 
املاض��ي 3.61 باملئ��ة م��ن الن��اجت احمللي 
اإلجمالي باملقارنة م��ع 3.58 باملئة في 
ع��ام 2015. وذل��ك باملقارنة م��ع 1.47 
باملئة للحلفاء األوروبيني العام املاضية 

و1.44 باملئة في العام السابق.« 
عل��ى صعي��د متص��ل ب��ني س��يكا أن 
» احلل��ف يعتزم إنف��اق ثالث��ة مليارات 
ي��ورو )3.24 ملي��ار دوالر( عل��ى حتدي��ث 
الصناعي��ة  األقم��ار  تكنولوجي��ا 
والكمبيوتر ف��ي األعوام الثالثة املقبلة 
ف��ي إطار س��عيه لزي��ادة قدرت��ه على 
مواجه��ة األخط��ار اجلدي��دة. وتلق��ي 
هذه االس��تثمارات الضوء على اعتراف 
احلل��ف ب��أن الصراعات ت��دار عن طريق 
ش��بكات الكمبيوتر بقدر م��ا تدار في 
اجلو والبر والبحر. ويس��عى احللف لردع 
املتس��للني إلى جانب تهدي��دات أخرى 
منها الصواريخ اإليرانية. وقال مسؤول 
واالتص��االت  املعلوم��ات  بهيئ��ة  ب��ارز 
باحلل��ف إن اخلطة تش��مل اس��تثماراً 
ق��دره 1.7 ملي��ار يورو عل��ى االتصاالت 
عبر األقمار الصناعية لتحس��ني دعم 
اجلن��ود والس��فن املنش��ورة ف��ي أرجاء 
احمليط األطلس��ي فضال عن مس��اعدة 
اس��تعمال الطائرات من دون طيار. ولم 
يتضح عل��ى الفور م��ا إذا كانت الدول 

األعض��اء ف��ي احلل��ف س��تمول قمراً 
صناعي��اً جديداً لالتص��االت يطلق في 
الفضاء أم س��تزيد من س��عة النطاق 
العريض من األقمار الصناعية القائمة 

األميركية والتابعة حللفاء آخرين.« 
وأطلقت اليابان حسب ما أوضح سيكا 
ان » االس��تثمار املقترح، والذي ما زالت 
أجزاء من متويل��ه تنتظر موافقة الدول 
األعضاء باحللف، يتضمن كذلك إنفاق 
800 مليون يورو على أنظمة كومبيوتر 
تس��اعد في التحك��م ف��ي الدفاعات 
اجلوية والصاروخية. وسيوجه مبلغ 71 
مليون يورو لتحسني حماية 32 موقعاً 
رئيسياً للحلف من هجمات املتسللني 
على االنترنت، ويقول احللف إنه ش��هد 
زي��ادة األح��داث املريبة على ش��بكاته 
إل��ى خمس��ة أمثاله��ا في الس��نوات 
الثالث املنصرمة وتلقي أجهزة اخملابرات 
الغربية باللوم على اجملموعة الروس��ية 
عل��ى  التس��لل  ف��ي  )إيه.بي.ت��ي28( 
البريد االلكترون��ي للحزب الدميقراطي 
األميرك��ي في أثناء انتخابات الرئاس��ة 
الع��ام املاض��ي. وق��ال مس��ؤولون من 
احللف إنهم يش��تبهون في أن روس��يا 
رعت هجمات على شبكات احللف قبل 

اجتماعات قمة مهمة.«

*عن موقع الفورين بوليسي

مع تصاعد التوتر في أوروبا الشرقية

حلف الناتو ما بين إنفاق متزايد وتمدد مستمر

كانت الحكومة االتحادية 
قد تسلمت %70 من 
محصول الحنطة 
المنتج من قبل فالحي 
االقليم بعد ان كانت 
تتسلم الحصة كاملة 
خالل االعوام الماضية، 
وتعوض النقص الحاصل 
بشراء الحنطة من دول 
اخرى
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بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مصدر امني مصدر في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س اجلمع��ة، ب��أن اربع��ة 
اش��خاص س��قطوا بني قتي��ل وجريح 
بإنفج��ار عبوة ناس��فة جنوب ش��رقي 

بغداد.
وق��ال املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف عن اس��مه إن "عبوة ناسفة 
لبي��ع  ق��رب عل��وة  كان��ت موضوع��ة 
االس��ماك في منطقة املدائ��ن، جنوب 
ش��رقي بغداد انفجرت، قب��ل ظهر يوم 
ام��س ، م��ا أس��فر عن مقتل ش��خص 

وإصابة ثالثة اخرين بجروح متفاوتة".

ديالى – استهداف دورية 
اعل��ن مدي��ر ناحي��ة أبي صي��دا بديالى 
محم��د الباقر التميم��ي امس اجلمعة، 

أن األجه��زة األمني��ة كش��فت خيوط 
جرمية أبو طابا التي أدت ملقتل اثنني من 

الشرطة. 
وقال مدير الناحية إن "األجهزة األمنية 
جنح��ت من خالل التحقيقات بكش��ف 
خي��وط جرمية اس��تهداف نقطة أمنية 
للش��رطة ق��رب قري��ة أبو طاب��ا ضمن 
ناحية أبي صيدا، )30 كم شمال شرقي 
ب عقوبة وأدت ال��ى مقتل اثنني من أفراد 
الش��رطة وسرقة أس��لحتهم وأجهزة 

اتصال السلكي".

كركوك – اعتقال مطلوبني 
امن��ي ف��ي ش��رطة  كش��ف مص��در 
محافظ��ة كرك��وك ام��س اجلمعة عن 
اعتق��ال ثالثة عناص��ر ينتمون لتنظيم 
"داع��ش" كانوا متخفني ب��ني النازحني 

في احملافظة .

وافاد املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان��ه بن��اء عل��ى معلومات 
استخباراتية القت مفارز  االستخبارات 
القب��ض عل��ى ثالثة اش��خاص ينتمون 
لتنظي��م داع��ش كان��وا متخف��ني بني 
النازح��ني"، الفتا الى أنه "متت احالتهم 
ال��ى القض��اء الس��تكمال االج��راءات 

التحقيقية". 

صالح الدين – عملية استباقية  
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ص��الح الدي��ن ام��س اجلمع��ة ان قوات 
احلش��د الش��عبي اعتقلت 12 انتحاريا 
في تكريت تس��للوا من منطقة احلضر 

في مدينة املوصل.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان “ق��وات الل��واء 41 التابع 
للحشد الش��عبي نفذ، فجر يوم امس 

عملية اس��تباقية على ضوء معلومات 
اس��تخباراتية ف��ي منطق��ة زويريج��ة 
ووادي اليابس التابعة إلى حدود تكريت 

رمادي".

االنبار – عملية امنية 
اك��د مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
األنب��ار امس اجلمعة أن قوة عس��كرية 
ألقت القبض على خمس��ة أش��خاص 
مشتبه بهم في مخيم للنازحني غربي 
مدينة الرمادي، فيما أش��ار إلى اعتقال 

شخصني آخرين غربي الفلوجة.
وق��ال مصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "قوة من اجليش تابعة لعمليات 
االنب��ار متكن��ت من إلق��اء القبض على 
خمسة أشخاص من املشتبه بهم في 
مخيم 18 كيلو للنازحني غرب الرمادي ، 
كما أن "قوة عسكرية بالفرقة الثامنة 

متكنت من إلقاء القبض على اثنني من 
املش��تبه به��م في منطقة احلالبس��ة 

غربي الفلوجة". 

ميسان – ضبط أعتدة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ميس��ان ام��س اجلمعة ان ل��واء مغاوير 
عملي��ات الرافدي��ن ضبط ك��دس عتاد 
في اطراف ناحية العزير 70 كم جنوبي 

احملافظة . 
وق��ال املصدر االمن��ي ان" ل��واء مغاوير 
القيادة وبناء على معلومات استخبارية 
دقيق��ة وفرته��ا اس��تخبارات الرافدين 
متكن من ضبط ك��دس عتاد في اطراف 
ناحية العزير 70 ك��م جنوب محافظة 
ميس��ان احتوى على 6 قنابر هاون عيار 
81 ملم و17 قنبرة هاون عيار 60 ملم و 8 
رمانة قاذفة اشخاص و 18 رمانة قاذفة 

دروع وقنبرة هاون دخانية واحدة". 

نينوى – ضربة جوية 
اف��اد مصدر محلي في محافظة نينوى 
ام��س اجلمع��ة ان طيران الق��وة اجلوية 
اس��تهدف جتمع��اً لعصاب��ات داع��ش 
االرهابي��ة بضرب��ة جوية اس��فرت عن 
مقتل 15 ارهابياً بينهم قادة في قضاء 

احلضر في احملافظة.
وق��ال املصدر احمللي ان��ه وفقاً ملعلومات 
والتحقيق��ات  االس��تخبارات  وكال��ة 
االحتادية نفذ صقور القوة اجلوية ضربة 
جوية استهدفت جتمعا كبيرا لعصابات 
داعش االرهابية في قضاء احلضر - قرية 
الش��يحان اسفرت عن قتل مايقرب 15 
ارهابي��اً ومن ضمنهم 3 من القادة وهم 
مسؤول مايس��مى امنية احلضر ونائبه 
املس��ؤول األداري ملايسمى بوالية اجلزيرة 

 .

البصرة – اطالق نار 
اكد ش��هود عيان ف��ي منطقة األربعة 
ش��وارع الواقعة ضمن مركز محافظة 
البص��رة ام��س اجلمع��ة أن مس��لحني 
مجهول��ني أطلق��وا الن��ار عل��ى مدني 
يعمل معلماً جامعياً في إحدى املدارس 
وأردوه قتي��ال ف��ي احل��ال ألس��باب غير 

معروفة.
وقال ش��هود العيان إن "معلماً جامعياً 
يعمل في إح��دى املدارس لقي مصرعه 
كان��وا  مجهول��ني  مس��لحني  بني��ران 
يس��تقلون دراجات نارية"، موضحني أن 
"اجملني عليه كان داخل محل لبيع املواد 
الغذائي��ة في املنطق��ة الواقعة ضمن 

مركز احملافظة ".

انفجار عبوة قرب علوة أسماك شرقي بغداد * اعتقال 12 انتحاريًا بعملية استباقية غربي تكريت  
ضبط أعتدة في ناحية العزير جنوبي ميسان * مقتل 15 إرهابيًا بضربة جوية في ناحية الحضر

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر وزير الداخلية قاسم االعرجي، امرا باحتجاز 
ش��رطي مرور اعتدى على شخص وزوجته غربي 
العاصمة بغداد. وذكر بيان ملكتب وزير الداخلية، 
واطلع��ت عليه " الصباح اجلدي��د"، ان االعرجي 
"امر باحتجاز ش��رطي مرور ق��ام باالعتداء على 
ش��خص وزوجت��ه أم��ام مستش��فى اليرموك 

متهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد ضب��ط ك��راج 
يستخدم لتهريب املشتقات النفطية بناء على 

معلومة استخبارية.
وذكر الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد 
معن في بيان اطلعت عليه "الصباح اجلديد"ان" 
مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
مديرية استخبارات ش��رطة الطاقة باالشتراك 
مع القطع��ات االمني��ة االخرى ضبط��ت كراج 
يس��تخدم لتهري��ب املش��تقات النفطي��ة في 
بغداد". واض��اف " ومت ضبط خزانات وقود ارضية 
والقاء القبض عل��ى متهمني اثنني ،وجاءت هذه 

العملية بناء على معلومة استخبارية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة املوارد املائية، اع��ادة تأهيل بحيرات 

املدينة االثرية في مدينة بابل وتنقيتها. 
وقال وزير املوارد املائية حس��ن اجلنابي في كلمة 
على صفحته الش��خصية على “الفيس��بوك”، 
اطلع��ت عليه��ا "الصباح اجلدي��د" ان” مالكات 
ال��وزارة قام��ت بإجناز مه��م في تنقي��ة بحيرات 
املدين��ة االثري��ة وقنواته��ا وتأهي��ل مش��هدها 
الطبيع��ي”، واوض��ح” س��نبقى كذل��ك اذ تقرر 
تشكيل دائرة خاصة بتأهيل املكان دعما ملشروع 

األدراج على الئحة التراث “.
واضاف ، ان” القنوات النهرية في محافظة بابل 
بحاجة الى معاجلات فورية مثل “اجلربوعية” التي 
تروي عشرات آالف الدومنات اخلصبة و”اليهودية” 
التي حتولت من قن��اة اروائية تاريخية الى مكب 
للقمامة في وسط املدينة، وانتهاءا مبدينة بابل 
االثري��ة التي يج��ري عمل حثي��ث إلدراجها على 

الئحة التراث العاملي في العام املقبل.
واوضح ان” الوزارة س��تقوم باعداد خطة خاصة 
بش��ط احللة تتضمن تصامي��م وخطط تأهيل 

الشط داخل املدينة”.

األعرجي يحبس شرطي 
اعتدى على مدني

ضبط كراج يستعمل 
لتهريب المشتقات 

النفطية

تأهيل بحيرات المدينة 
األثرية في بابل

الملف األمني

تدمير مبنى أمنية "داعش" وقتل
املسؤولني عن معسكراته في أمين 

املوصل
وأضاف البي��ان، انه "مت حترير بناية ش��ركة 
التجهيزات الزراعية ومخ��ازن املاء واجملاري 
والكهرب��اء ومحطة اس��الة حليلة وبناية 
ش��ركة ماب��ني النهري��ن ومرك��ز ش��رطة 
إصالح الكبار"، موضحا انه "مت رفع العلم 
العراق��ي فيها بعد تكبيد العدو خس��ائر 

باألرواح واملعدات". 
من جهت��ه أكد مدي��ر إعالم قي��ادة القوة 
اجلوي��ة العقي��د أم��ني الزبيدي ي��وم أمس 
اجلمعه ، بأن الطائرات العراقية تس��تخدم 
قنابل موجهة بالليزر في معارك املوصل. 

وقال الزبيدي أن "القنابل التي تستخدمها 
الق��وة اجلوي��ة العراقي��ة داخ��ل املوص��ل 
موجه��ة بالليزر وتس��تخدم عندما نتأكد 
من طبيعة الهدف التابع لتنظيم داعش"، 
موضحا أن هذه املعلومات تأتي من الدوائر 

االستخباراتية". 
وأض��اف الزبي��دي ف��ي حديث��ه لصحيفة 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ أن "القت��ال داخل املدن 
ليس بالس��هل وأحيانا يتنق��ل اإلرهابيون 
م��ن بيت لبيت لذلك ال ميكن لس��الح اجلو 
استخدام قنابل اعتيادية غير موجهة وإال 
س��تحدث أخطاء"، مش��يرا الى إنه "تقرر 
من��ع اس��تخدام القنابل الثقيل��ة إطالقا 
في املوصل حيث تس��تخدم قنابل ذات وزن 

معتدل لضرب األهداف". 
وحول حتدي��د األهداف ب��ني أن "ذلك يكون 

من خالل التنس��يق بني األجه��زة األمنية 
العراقي��ة والتحال��ف الدول��ي"، الفتا الى 
أن��ه "ال ميكن تنفي��ذ أي ضرب��ة جوية من 
قب��ل الق��وات العراقي��ة أو التحال��ف دون 
مرور سلسلة إجراءات منها حتليل الهدف 
والص��ور اجلوي��ة وم��ن ثم اختيار الس��الح 

املناسب وفقا حلجم الهدف". 
وأوض��ح أن "معرك��ة الس��احل األمين من 
املوصل بعد حترير الساحل األيسر بالكامل 
اقتربت من النهاية من دون أن يحدد موعدا 

حلسمها . 
ال��ى ذل��ك أعل��ن قائ��د عملي��ات قادمون 
يانين��وى الفريق الركن عبد األمير رش��يد 
يار اهلل ، أمس اجلمع��ه ، حترير قرية حليلة 
والس��يطرة على بوابة الش��ام وش��ركات 
حكومي��ة في الس��احل االمي��ن للموصل، 
الفت��ا ال��ى ادام��ة التم��اس ف��ي مناط��ق 

مشيرفة وحاوي الكنيسة. 
وق��ال ي��ار اهلل في بي��ان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘، نسخة منه، ان “قطعات 
الفرق��ة املدرع��ة التاس��عة ح��ررت قري��ة 
حليلة وتدمي التماس مع املناطق الشمالية 
للساحل االمين)مشيرفة وحاوي الكنيسة( 
وتسيطر على سيطرة بوابة الشام املدخل 

الغربي للساحل االمين”.
ش��ركة  بناي��ة  “حتري��ر  مت  كم��ا  وأض��اف 
التجهيزات الزراعية ومخ��ازن املاء واجملاري 
والكهرب��اء ومحطة اس��الة حليلة وبناية 
شركة مابني النهرين ومركز شرطة إصالح 
الكب��ار وترفع العل��م العراق��ي فيها بعد 

تكبيد العدو خسائر باألرواح واملعدات”.

اجليش األميركي يزج بأحدث
طائرة في معركة املوصل

كان��وا  "املتهم��ني  أن  ال��وزارة،  وأضاف��ت 
متخفني بني النازحني"، الفتة الى أنه "متت 
احالتهم الى القضاء الستكمال االجراءات 

التحقيقية".

العراق يحتل موقع نائب األمني العام 
لألمم املتحدة ألول مرة في تأريخه

ونتاج��اً هام��اً للعمل ال��دؤوب الذي بذلته 
وزارة اخلارجية العراقية من خالل س��عيها 
الدبلوماس��ية  ش��خصياتها  لتس��ّنم 

الكفوءة مناصب دولية هامة."
ولف��ت ال��ى أن "االس��كوا تعد م��ن أقدم 
ال��ذراع  بوصفه��ا  األممي��ة،  املؤسس��ات 
االقليمي لألمم املتح��دة في العالم العربي 
والتي تأسس��ت في عام 1973"، مؤكدا أن 
الوزارة "على ثقة بأن السفير محمد علي 
احلكي��م الذي ُع��رف مبهارات��ه التفاوضية 
وقدرات��ه املهنية ف��ي اطار الدبلوماس��ية 
س��يمثل  االط��راف،  واملتع��ددة  الثنائي��ة 
أس��تمراراً واضاف��ة نوعي��ة لعراق��ة تلك 
املؤسس��ة الت��ي تعمل في مج��ال حتقيق 
االه��داف االمنائية الدولي��ة املتفق عليها، 
املس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف  والس��يما 
اجلدي��دة 2030، مع التركي��ز على التكامل 
العرب��ي االقتص��ادي واالجتماع��ي وتبادل 
اخلبرات بني دولها وايجاد احللول للمشاكل 

التي تواجه دول غرب آسيا."
وشغل احلكيم في السابق منصب املمثل 
الدائ��م وس��فير العراق ل��دى األمم املتحدة 
في جني��ف )2010-2013( وس��فير ومدير 
املنظم��ات العربي��ة واألوروبي��ة والدولي��ة 
وتخطي��ط السياس��ات ب��وزارة اخلارجي��ة 
العراقية في بغداد في الفترة ما بني عامي 
2006 و2010 ووزير االتصاالت العراقية عن 

الفترة ما بني عامي 2004 و2005.

اجلبوري يؤكد على وحدة العراق
ويشدد "وطننا ليس للبيع"

وأكد ان "العراق يراهن على شعب مثقف 
واع عّلم الدنيا وكتب لها أس��فار احلضارة 
االولى، والعراق يراهن على تعايش حقيقي 
حمي��م بني اطياف��ه صمد ملئات الس��نني 
وم��ازال حّي��ا حاضرا تؤكده ه��ذه الدواوين 

العامرة وهذا اجلمع املهيب".
ولفت اجلبوري ال��ى "أننا اليوم على أعتاب 
مرحلة جدي��دة من تاريخ الع��راق، مرحلٌة 
تتطلب صبرا جميال وحلما، وحكمة وارادة 
قويتان، وفهم��ا حقيقيا جملرى األحداث في 
املنطقة واملش��اريع التي تسعى جلرنا الى 

خنادقها ومشاكلها وتقاطعاتها".
وتابع رئيس البرمل��ان "ليس لدينا عراق اخر 
لق��د قررن��ا ان نغل��ق بابنا علينا ونس��وي 
خالفاتن��ا بأنفس��نا ونصبر عل��ى بَعضنا، 
ونتن��ازل لبعضن��ا، نعم نقوله��ا وبصوت 
واض��ح ال تردد فيه لكل م��ن يريد ان ميزقنا 
م��ن اخل��ارج او الداخ��ل ولكل م��ن يريد ان 

ميارس وصايته على الع��راق نقول له ليس 
لدينا وطن للبيع".

وب��ني ان "احلروب والصراعات مزقتنا لعقود 
من الزمن،  وقد أن األوان أن يقف نزيف الدم 
وأن يش��رق عل��ى العراق فج��ر جديد ملؤه 
األم��ل والتفاؤل، وان تنتهي دوامة اخلالفات 
وان ننهض بالعراق كبلد قوي قائد يش��به 
تاريخ��ه العتي��د وأرض��ه التي يرق��د فيها 

األنبياء واألولياء والصاحلون".

وزير اخلارجية من أربيل:
الدستور ال ينص على االنفصال

مبينا أن "الشعب الكردّي كل�ُّه سُيساِهم 
ب��ه، ويأخذون بنظر االعتب��ار مدى ُموافقة 
املرحل��ة، ومدى توافر األجواء املاُلئِمة كردّياً 

عراق�ّياً، وإقليمّياً، ودولّياً". 
وقال، "نحن نحترم وجهات النظر جميعاً، 
ونس��تحّث اإلخوان واألخوات كافة على أن 
يصّب��وا ُجلَّ اهتماماتهم على االس��تمرار 
في بناء العراق" ُمش��يراً إلى أن "الدستور 
ال ين��صُّ عل��ى االنفصال، أو أّي ش��يء من 
هذا القبيل، ونحن م��ع كلِّ ما ينصُّ عليه 
الدس��تور، ولكنَّ الدستور ش��يء ُمتحرِّك، 
وليس جام��داً، فهو ليس إجني��الً، وال قرآناً، 
وال توراة، وإن�َّم��ا هو عقد اجتماعّي يتطّور 

ر اإلنسان". بتطوُّ

املرجعية تدعو اجملتمع
لالهتمام بحالة التحّضر

موضح��ا أن "م��ن ح��ق اإلنس��ان أن ي��رى 

مجتمعه في حالة تقدم وازدهار وال بد أن 
نصر عليه ونسعى له". 

وتس��اءل الصافي، "ملاذا نري��د املواطن أن 
يك��ون محترم��ا وال نس��عى جميعا لزرع 
هذه احلالة االحترامي��ة"، مؤكدا "أهمية 
اس��ه  يرف��ع  والبل��د  لألخ��الق،  الرج��وع 
بأبنائ��ه الذين يقاتلون وأمهات أس��طورة 
في الصب��ر والقوة، والش��عب يحتاج الن 

تكتمل الصور". 
وأكد الصاف��ي، "أهمية التقيد باألنظمة 
الت��ي حتف��ظ حياتنا وهو لي��س له عالقة 
بجه��ة سياس��ية"، الفت��ا ال��ى "ضرورة 
املبادرة لدعم أعمال اخلير وعدم القول اين 
وظيف��ة الدولة، والبد من تش��جيع الروح 

اجلماعية للخير".

التحالف الوطني يسعى الختيار زعيم 
جديد في والية متتد لسنة واحدة

وأضاف قدو أن "البديل قد يكون من داخل 
ائتالف دولة القانون حيث س��يتم البحث 
عن ش��خصية مناس��بة تك��ون خليفة 
للرئيس احلالي الس��يما ونحن على اعتاب 

انتخابات جديدة ومهمة".
وأش��ار إلى أن "ائتالف دول��ة القانون لديه 
من املقاعد الذي يجعله مؤهالً لترش��يح 
رئي��س التحالف الوطني كون املقاعد من 

اهم املعايير املعتمدة في هذا االمر".
ولفت قدو إل��ى أن "ظروف العراق تتطلب 
زعيماً قوي��اً للتحالف الوطن��ي بإمكانه 
التعامل بواقعية مع الظروف السياسية 

وقادر على جمع االطراف ألن التحالف هو 
الكتلة االكبر".

لك��ن النائب ع��ن ائت��الف دول��ة القانون 
رس��ول راضي ذك��ر أن التحال��ف الوطني 
س��يختار ف��ي األول م��ن متوز ش��خصية 
جدي��دة لرئاس��ة التحال��ف، حي��ث تعد 
الرئاسة دورية تش��مل كل رؤساء الكتل 

املنضوية فيه.
وأكد راضي أن "رئيس ائتالف دولة القانون 
نوري املالكي هو الش��خصية املرش��حة 
لرئاس��ة التحالف الوطني خلف��اً لعمار 
احلكيم، وذلك بعد االتفاق خالل االجتماع 
األول للتحال��ف ب��أن تكون الرئاس��ة من 

نصيب الكتلة األكبر".

مدير الـ CIA يتهم ويكيليكس 
بالتخابر لصالح روسيا

وخلصت أجهزة اخملابرات األمريكية إلى أن 
روس��يا سرقت رس��ائل البريد اإللكتروني 
وقام��ت بأفع��ال أخ��رى لتميي��ل كف��ة 
االنتخابات لصالح اجلمهوري دونالد ترامب 
الذي ف��از عل��ى منافس��ته الدميقراطية 

هيالري كلينتون.
ونشر ويكيليكس وثائق سرية للحكومة 
األمريكية وجهات أخرى ويقول إن مهمته 
محارب��ة الس��رية احلكومي��ة وتش��جيع 
الش��فافية، وقال بومبي��و إن ويكيليكس 
"ش��جع أتباعه على البح��ث عن وظائف 
ف��ي وكالة اخملاب��رات املركزي��ة األمريكية 

للحصول على معلومات مخابرات".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بغي��اب مطل��ق للدع��م احلكوم��ي 
والرس��مي، ومبب��ادرات فردية حتولت 
الى جماعي��ة، بدأ االيزيدي��ون اعادة 
بناء مزاراتهم وقبابه��م ذات الطراز 
العمراني الفريد، في س��هل نينوى، 
بعدما قام تنظي��م داعش املتطرف 
بتفجير 39 قبة ومزاراً او "نيش��اناً" 
في بلدت��ي بعش��يقة وبحزاني ذات 

االغلبية االيزيدية.
يق��ول املتطوع االيزي��دي صباح خدر 
حس��ن، البالغ نحو 64 سنة، والذي 
يدير امور العش��رات من املتطوعني 
العاملني باح��د امل��زارات الواقع بني 
بلدتي بعشيقة وبحزاني املتجاورتني 
"اعادة بن��اء قبة ايزيدي��ة باالعتماد 
على تبرعات اخليرين مسالة صعبة 
الى ح��د ما، لكن برغ��م ذلك فانني 
واش��قائي تكفلنا بسد اي عجز قد 

يحصل في اثناء بنائنا لهذا املزار".
واض��اف "الكلف��ة التقريبية العادة 
بناء قبة ايزيدية وفق الطراز املعروف 
ق��د يت��راوح ب��ني 15 ال��ى 20 مليون 
دين��ار عراقي، م��ع التذكير ان االيدي 

العاملة مجانية".
واش��ار حسن الى ان "التبرعات تردنا 
م��ن هن��ا وهنالك، بع��ض املواطنني 
ي��زورون القب��ة برغ��م انها ليس��ت 
مكتمل��ة، لكنه��م يضع��ون على 
عتباته��ا ام��واالً ال بأس به��ا، اليوم 
قامت س��يدة بوضع مبل��غ 10 االف 
دين��ار، فيما قام مواط��ن آخر بوضع 
50 أل��ف دين��ار، ونحن نفه��م انهم 
يضع��ون ام��واالً أكبر م��ن املعهود 

وأنها تبرعات إلكمال العمل".
وتابع "منذ بضعة اس��ابيع وصلتنا 
تبرعات 3 خرفان لذبحهما كاضاحي 
وتق��دمي حلومه��ا للمتطوع��ني م��ن 

العمال في وجبات الغداء".
وحول االنقاض التي س��بقت اعمال 
التنظي��ف واع��ادة االعم��ار للقباب 
االيزيدية، اوضح حس��ن "مت جمعها 
ف��ي اح��دى باح��ات بل��دة بحزان��ي 
بجان��ب القرية، حيث م��ن املؤمل ان 
يتم تس��ييج املكان وحتويلها الى ما 
يشبه املتحف الطبيعي البراز جرائم 
داع��ش ض��د االيزيدي��ني ومزاراتهم 

الدينية".
مبين��اً ان��ه "مت توثيق حج��م الدمار 

الذي اصاب مزاراتنا الدينية من قبل 
نش��طاء، قب��ل ان نباش��ر باعمالنا، 
باعادة اعمارها، ولم يكن مبستطاعنا 
ان ننتظ��ر الدعم احلكوم��ي، فرؤية 
قبابن��ا املهدم��ة ام��ر مؤل��م ج��داً 

بالنسبة لنا".
ويشار الى ان اغلب املزارات االيزيدية 
ه��ي مقابر ايضا، حي��ث ان عدداً من 
العش��ائر االيزيدية يدفنون موتاهم 
مبحيط القبة املقدس��ة لديهم، وال 
ميكن ان يتم دفن أحد املوتى اال بجوار 
اقرباء له مبحيط املزار على وفق اتفاق 

قدمي ومعقد بني االيزيديني.
ف��ي اجلهة الغربية من بلدة بحزاني، 
يق��وم العش��رات م��ن املتطوع��ني 
بالعمل على  ومعه��م متطوع��ات 

بناء احدى قبابهم )شيخوبكر(.
يق��ول املتط��وع دخي��ل م��راد "ل��ن 
يه��دأ لنا بال اال عق��ب ان نرى قبابنا 

شامخة".
واض��اف "انها ليس��ت امل��رة االولى 
التي يتم تهدمي قبابنا من قبل اعداء 

اهلل واعداء االنسانية، نحن ايزيديون 
نؤم��ن ب��اهلل وال نعبد س��واه، لكن 

االخرين لم ولن يفهموا ذلك".
رس��الة  "انه��ا  بالق��ول  ومض��ى 
وقبابن��ا  باق��ون،  نح��ن  للدواع��ش، 
ستعود شامخة، ولن تهتز قدسيتها 
في انظارنا وقلوبنا، لكن داعش زائلة 

وهي في طريقها للزوال".
اح��دى املتطوع��ات البالغة نحو 16 
عاما، اس��مها دنيا، طالبة اعدادية، 
قالت للصب��اح اجلديد "ه��ذه االيام 
هي عطلة دراس��ية، وانا اس��تغلها 
للمش��اركة به��ذا العم��ل اخليري" 

لكنها رفضت التصوير.
ف��ي جان��ب موق��ع العم��ل املكتظ 
وس��ط صياح العمال، تقوم 3 نساء 
متطوع��ات باع��داد الطع��ام عل��ى 
موقد طين��ي، والوقود كان خش��ب 
الزيت��ون، حي��ث ان عش��رات االالف 
من االش��جار قتلها العطش طوال 
عام��ني ونص��ف العام من س��يطرة 

داعش على املنطقة.

تق��ول احدى املتطوع��ات وهي حترك 
البرغ��ل املطبوخ "ال ميك��ن الخواننا 
املتطوع��ني م��ن الرج��ال اجن��از كل 
ش��يء، فهنال��ك اعم��ال ه��ي م��ن 
اختصاص النساء، ونحن هنا لنفعل 
ذلك كعمل خيري لوجه اهلل، ونحن 

نطبخ ونغسل اواني الطعام".
من جانبها، قال��ت النائبة االيزيدية 
ف��ي البرمل��ان العراقي، في��ان دخيل 
للصباح اجلديد ان "القباب االيزيدية 
عمران��ي  ط��راز  ذات  بن��اء  ليس��ت 
فحس��ب، ب��ل انه��ا تش��كل جانبا 
من الذاكرة االيزيدي��ة وهي جزء من 
الهوية والثقافة الدينية واجملتمعية، 
وال ميكن ان يتم اعم��ار قرية ايزيدية 

بدون اعمار القباب فيها".
واضاف��ت "رمبا لدين��ا حتفظات على 
القب��اب  اعم��ار  باع��ادة  االس��راع 
االيزيدي��ة املهدم��ة، لك��ن ال ميك��ن 
الوقوف بوجه رغبة االهالي القريبني 
م��ن تل��ك امل��زارات، ورمب��ا ان��ه ليس 
مبقدوره��م االنتظ��ار رمب��ا لبضع��ة 

سنوات قبل ان يحصلوا على الدعم 
املال��ي الالزم من احلكوم��ة االحتادية 

العادة بناء القباب االيزيدية".
بغ��داد،  "حكوم��ة  دخي��ل  ودع��ت 
واحلكوم��ة احمللية مبحافظ��ة نينوى 
الرس��مية املعنية ال��ى دعم اجلهود 
االيزيدي��ني،  للمتطوع��ني  الذاتي��ة 
وتوفير املواد االولية وغيرها باس��عار 
رمزية، كي يش��عر االنسان االيزيدي 
الرس��مي  االهتم��ام  م��ن  بش��يء 

مبقدساته ومبعاناته".
اما خيري بوزاني، مدير عام الش��ؤون 
االيزيدية بوزارة االوقاف في حكومة 
اقليم كردستان العراق قال للصباح 
اجلدي��د ان  "اع��ادة اعم��ار القب��اب 
االيزيدي��ة، وبقي��ة دور العب��ادة، أوال 
محكوم بتحرير كافة املناطق احملتلة 
م��ن قبل ارهابيي داع��ش، ثانياً االمر 
مرتبط باعادة بن��اء البنية التحتية 
واملن��ازل املهدمة وتأم��ني اخلدمات.. 
لك��ي يتمك��ن االهالي للع��ودة الى 
مناطقهم ، بعدها تأتي مرحلة بناء 

دور العبادة".
مبينا ان "املفروض ان يكون االنسان 
قبل كل شيء، اذن هنا ، اعادة احلياة 
بكافة متطلباتها الى تلك املناطق، 
واجب عل��ى حكومة بغ��داد واربيل 

وأيضاً اجملتمع الدولي".
وبحس��ب بوزاني فانه "من��ذ بداية 
تشكيل جلنة اعمار املناطق املتحررة 
م��ن احت��الل ارهابيي داع��ش، نحن 
كمديري��ة عام��ة لش��ؤون االيزيدية 
، اتصلن��ا به��ا وابلغناه��م باالضرار 
امللتحق��ة ب��دور العب��ادة االيزيدي��ة 
وزودناه��م باع��داد امل��زارات الت��ي مت 

تفجيرها".
االيزيدي��ني  املتطوع��ني  ان  واعتب��ر 
)اخللم��ةت كاري��ن( لم يس��تعجلوا 
باع��ادة بن��اء القب��اب املهدم��ة بل 
"قام��وا باعادة بناء املزارات بش��كل 

طوعي".
ومت افتت��اح مزار "ش��يخ بابك" امس 
االربع��اء، ف��ي بلدة بحزاني، وس��ط 

حضور رسمي وجماهيري كبير.

إعادة بناء قبة إيزيدية 
باالعتماد على تبرعات 
الخيرين مسألة صعبة 
الى حد ما، لكن برغم 
ذلك فأنني وأشقائي 
تكفلنا بسد أي عجز قد 
يحصل في أثناء بنائنا 
لهذا المزار

احتفاالت اإليزيديني في مزاراتهم الدينية

متطوعون وحفاة أقدام يعملون تحت المطر ويسابقون الزمن

اإليزيديون يعيدون بناء قببهم
ومزاراتهم الدينية التي فّجرها "داعش"
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلن وزي��ر التعليم العالي والعلوم 
الرزاق  الدكت��ور عبد  والتكنولوجبا 
العيسى عن تس��ويق 43 مشروعا 
اس��تثمارية  وفرص��ة  واختراع��ا 
والزراعية  الصناعي��ة  للقطاع��ات 

واإلنشائية واخلدمات البيئية.
والق��ى الوزي��ر كلم��ة ف��ي الندوة 
البح��وث  لتس��ويق  االس��تثمارية 
واخلدم��ات  واالختراع��ات  املنج��زة 
التخصصية الت��ي نظمتها الوزارة 
بحض��ور ع��دد من اعض��اء مجلس 
النواب وشخصيات اكادميية، فضال 
ع��ن ممثل��ي القطاع��ن احلكوم��ي 
واخل��اص إن عاملن��ا املعاصر يتس��م 
بتسارع خطواته وليس امامنا اال أن 
نواكب تلك االيقاعات واالبداعات وال 
س��بيل لتحقيق ذل��ك اال عن طريق 

العلم والتعليم واالبتكار.
واش��ار الوزير ال��ى اهمي��ة البحث 
العلم��ي بوصفه ركيزة اساس��ية 
مبيادي��ن احلي��اة كاف��ة ، مؤك��دا أن 
واملعرف��ة ميث��ل  التقني��ة  امت��الك 
بوابة االس��تثمار احلقيق��ي للموارد 

الوطنية العراقي��ة املتاحة وحتقيق 
التمنية الهادفة ال��ى التحول نحو 
مجتمع يس��هم في بن��اء اقتصاد 

املعرفة.
ماضي��ة  ال��وزارة  ان  الوزي��ر  وتاب��ع 
االس��تراتيجية  اخلط��ط  بتنفي��ذ 
وابتكار الوسائل التي تعزز االقتصاد 
الوطني غير النفط��ي وخلق فرص 
عمل بش��تى التخصصات التي من 
االقتصادي  الواق��ع  ش��أنها ترصن 
العراقي  مبا يلب��ي متطلبات حاجة 

السوق.
م��ن جانبه قال وكي��ل وزارة العلوم 
ف��ؤاد  الدكت��ور  والتكنولوجي��ا 
املوسوي إن مش��اريع وزارة التعليم 
العال��ي والبحث العلم��ي والعلوم 
والتكنوجليا املدمجة ميكن أن تنفذ 
ف��ي أكثر م��ن محافظة بحس��ب 
ل��كل  اخلاص��ة  اجل��دوى  دراس��ات 

مشروع.
هذا وقد شهدت الندوة االستثمارية 
افتت��اح مع��رض علمي��ن تضمن��ا 
عددا من براءات االختراع واملش��اريع 

البحثية املنجزة. 
عل��ى صعيد متصل أك��د الوزير ان 
ال��وزارة تعم��ل على حتس��ن جودة 

التعلي��م على وف��ق معايير وطنية 
تتوافق مع معايي��ر اجلودة املعتمدة 

عاملياً

وق��ال الوزي��ر ف��ي كلمة ل��ه خالل 
الن��دوة التي اقامه��ا مركز النهرين 
ان  اإلس��تراتيجية  للدراس��ات 

اإلس��تراتيجية التي تعم��ل عليها 
الوزارة تتمثل في االرتقاء بالتعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي لتلبية 

احتياجات اجملتم��ع وحتقيق التنمية 
البشرية املستدامة، مشيرا الى ان 
االس��تراتيجية التي تنفذها الوزارة 
تتضم��ن حتس��ن ج��ودة التعلي��م 
العال��ي وتهيئ��ة البيئة املناس��بة 
لتعزيز قدرات العاملن في التعليم 
العال��ي، مبا ي��ؤدي إل��ى تطوير واقع 
العلمي��ة  ومؤسس��اتها  ال��وزارة 

والبحثية .
وأك��د العيس��ى ان ال��وزارة حت��رص 
على تطوير مس��توى التع��اون مع 
املنظم��ات الدولي��ة وتعزيز أس��س 
التواص��ل العلم��ي واألكادمي��ي من 
اجل تطوير قط��اع التعليم العالي 
، مستعرضا االجنازات التي حققتها 
ال��وزارة للعامن 2016 و2017 برغم 
قل��ة التخصيص��ات املالي��ة الت��ي 

عانت منها مؤسسات الدولة.
كما أكد الوزي��ر ان االعالم اجلامعي 
الرئيس��ة للتعريف  البواب��ة  ميث��ل 
باملنج��زات الثقافية والعلمية التي 
 ، التعليمية  تشهدها املؤسس��ات 
موجها مكاتب االعالم في اجلامعات 
آليات واستراتيجيات جديدة  بوضع 

لتطوير أدائها االعالمي.
وق��ال الوزير ف��ي االحتفالي��ة التي 

نظمتها ال��وزارة مبناس��بة الذكرى 
الس��نوية الثامنة لتأسيس القناة 
العم��ل  إن  الفضائي��ة  اجلامع��ة 
ل��ه  املتع��ددة  بص��وره  االعالم��ي 
خصوصية متيزه ع��ن بقية االعمال 
واآلني��ة  بالتج��دد  يتص��ف  فه��و 
والتفاع��ل، وكل ه��ذا وغيره يفرض 
عليه املواكبة واالخذ باألسباب التي 
تتمث��ل باألدوات والوس��ائل لتطوير 

األداء اإلعالمي”.
وحث الوزير اقسام ومكاتب االعالم في 
اجلامع��ات بضرورة وضع آليات جديدة 
للعم��ل اإلعالمي في مؤسس��اتهم 
التعليمية ليكون منافس��ا لوسائل 
األعالم االخرى عبر التأثير في صناعة 
ال��رأي العام ، مش��يرا إل��ى ان االعالم 
هو مصدر الضوء ل��كل عمل وان أية 
مؤسس��ة من دون اعالم ناجح تذهب 

كل جهودها سدى.
واوضح العيسى ان مهمة األكادميين 
تتجل��ى ف��ي معاجلة العراقي��ل التي 
تؤخ��ر عملي��ة البن��اء ، الفت��ا الى ان 
ردا  متث��ل  املتحقق��ة  االنتص��ارات 
عل��ى كل محاوالت عصاب��ات داعش 
اإلرهابي��ة إلش��اعة الظ��الم واجلهل 

ومتزيق الوحدة الوطنية.

وّجه بوضع الحلول السريعة والحاسمة إلنجازه  
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متابعة الصباح الجديد:

بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
واإلج��راءات  التفاصي��ل  جمي��ع 
املتعلق��ة مبلف عقود  واملواضيع 
بناء املدارس ومناقشة املقترحات 
بتج��اوز  الكفيل��ة  والس��بل 
املش��كالت واملعوق��ات احمليط��ة 

بهذا امللف. 
وجرى خالل االجتماع الذي حضره 
ال��وكالء واملستش��ارون واملفتش 
العام وع��دد من امل��دراء العامن 
ف��ي ش��ركات ال��وزارة املتعاقدة 
على بن��اء مدارس لصال��ح وزارة 
التربية وعدد م��ن املدراء العامن 
ال��وزارة  دوائ��ر  واملس��ؤولن ف��ي 
أس��باب  اس��تعراض  املعني��ة 
اإلخفاق احلاصل في تنفيذ عقود 
بناء املدارس واإلج��راءات املتخذة 
اإلداري��ة  النواح��ي  جمي��ع  ف��ي 
والقانوني��ة والرقابي��ة والفني��ة 
ونقاط اخللل التي أدت إلى التلكؤ 
والتأخي��ر الواضح ف��ي إجناز هذه 
العقود طيلة الس��نوات اخلمس 

املاضية .
كم��ا مت ع��رض املوق��ف النهائي 
لكل ش��ركة على حدة من حيث 
مراح��ل التنفي��ذ ونس��ب اإلجناز 
املتس��لمة  واملبال��غ  املتحقق��ة 
واملصروف��ة وااللتزام��ات املترتبة 
عليه��ا فض��ال ع��ن اس��تعراض 
املتخذة  والتحقيقات  اإلج��راءات 
م��ن قب��ل دائ��رة املفت��ش العام 
بهذا  الصادرة  القضائية  واألوامر 

الشأن .
وأوض��ح الوزي��ر خ��الل االجتماع 
عل��ى أن ه��ذه العق��ود ش��ابها 
الكثير م��ن األخطاء واملالحظات 
الس��لبية املثبتة من قب��ل دوائر 
الرقاب��ة املالي��ة وهيئ��ة النزاهة 
بس��بب التلك��ؤ والتأخي��ر ف��ي 
تنفيذ هذه العقود وماترتب على 
ذلك من إج��راءات والتزامات على 
شركات الوزارة املتعاقدة ، مؤكدا 
على ض��رورة اقت��راح حلول على 

وف��ق االمكاني��ات املتوفرة إلنهاء 
هذا امللف وحس��مه كونه أصبح 
قضية رأي عام وسبب ضررا كبيرا 

لسمعة الوزارة وشركاتها .
ووجه الوزير بإعداد تقرير متكامل 
من قبل وكيل الوزارة للتخطيط 
واملفت��ش العام والدوائ��ر املعنية 
في الوزارة والش��ركات املتعاقدة 
اجلوان��ب  جمي��ع  يتضم��ن 
واالستعانة  والرقابية  التنفيذية 
بالتحقيق��ات التي جرت بش��أن 
اعتم��اده  لغ��رض  املل��ف  ه��ذا 
كموقف رس��مي ص��ادر عن وزارة 
الصناع��ة واملعادن أم��ام اجلهات 
العلي��ا إل��ى جانب قي��ام الدوائر 
املعنية في الوزارة بوضع ورس��م 

رؤي��ة واضحة وصحيح��ة إليجاد 
حلول حاسمة لهذا امللف وعدم 

ابقائه معلقا . 
كما تط��رق االجتماع إلى النقاط 
اخلالفي��ة الت��ي تتعل��ق بالعق��د 
املبرم بن وزارة التربية والش��ركة 
الكهربائية  العام��ة للصناع��ات 
س��ابقا(  )الع��ز  واإللكتروني��ة 
واملتضم��ن جتهي��ز وزارة التربي��ة 
مبواد مدرسية واثاث بقيمة )175( 
القانونية  واإلج��راءات  دينار  مليار 
واإلداري��ة واملالي��ة احمليط��ة بهذا 
املوض��وع حيث وج��ه الوزير وبعد 
االستماع إلى ش��رح مفصل عن 
تفاصيل هذا العقد من قبل مدير 
عام الش��ركة املذكورة ومداخالت 

املفتش العام وم��دراء الدوائر في 
ال��وزارة بتهيئ��ة جمي��ع تفاصيل 
ه��ذا العقد لغ��رض عرضه خالل 
اجتماع جلنة الشؤون اإلقتصادية 
في مجلس الوزراء التخاذ القرارات 
اإلش��كاالت  وح��ل  املناس��بة 
احلاصلة كافة على وفق الضوابط 

والقوانن احلكومية النافذة .
واك��د الوزي��ر عل��ى ض��رورة بذل 
اجله��ود بص��ورة أكب��ر م��ن قبل 
الدوائر املعنية في الوزارة من أجل 
الوصول إلى ماتس��عى إليه وزارة 
الصناعة في القضاء على الفساد 
وتالفي املالحظات واألخطاء خالل 
الفت��رات املاضية والنهوض بواقع 

الصناعة احمللية.

وقال مصدر مخ��ول في الوزارة أن 
توجي��ه الوزير يأتي في إطار دعمه 
املتواص��ل والالمحدود لش��ركات 
الوزارة كافة بهدف حتقيق خطته 
الرامية إلى حتويل هذه الشركات 
إل��ى منتجة ورابحة خ��الل العام 
احلال��ي مبايس��هم ف��ي تخفيف 
العبء عن امليزانية العامة للدولة 

ودعم االقتصاد الوطني .. 
على صعيد متصل أوضح املصدر 
ب��أن مصن��ع الزي��وت الصناعي��ة 
للصناعات  العامة  الش��ركة  في 
التعديني��ة باش��ر بإنت��اج الزيوت 
الصناعية مبوجب عقد املشاركة 
مع ش��ركة قي��س ال��راوي وأوالده 
وبترخي��ص م��ن ش��ركة فوكس 

األملاني��ة بطاق��ة )60( ال��ف طن 
س��نويا وبواقع وجبة عمل واحدة 
، مش��يرا إل��ى ان املصن��ع مجهز 
بس��بعة خط��وط انتاجي��ة م��ن 
مناش��يء عاملية رصينه وبأحدث 

التكنولوجيا. 
وب��ن املص��در ب��ان املصن��ع ينتج 
زيوت الس��يارات حمل��ركات البنزين 
الش��احنات  وزي��وت  والدي��زل 
الكبيرة واملع��دات الثقيلة وزيوت 
الكبي��رة  والتوربين��ات  احمل��والت 
إضاف��ة إلى الش��حوم الصناعية 
بشتى أنواعها والسوائل املضادة 
للتجميد ، الفت��ا إلى أن منتجات 
املصنع متوفرة بعب��وات متنوعة 
)1 و 4 و 5 و 20 و 25 و 2000 ( لتر.

وزير الصناعة يبحث ملف بناء المدارس لصالح التربية 

استعرض وزير 
الصناعة أسباب 

اإلخفاق الحاصل 
في تنفيذ عقود 

بناء المدارس 
واإلجراءات المتخذة 

في جميع النواحي 
الرقابية والفنية 

ونقاط الخلل التي 
أدت إلى التلكؤ 

والتأخير

بناء املدارس

انطالق حملة لمكافحة 
حشرة السونة في ديالى 

وزير العدل يؤكد حرصه على 
االرتقاء بالعمل القانوني 

التجارة توّقع عقدا 
مع شركة كليوباترا 
لتوريد السيراميك

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنت اللجنة الزراعي��ة في مجلس محافظة 
ديالى عن نطالق حملة ملكافحة حشرة السونة 
في اكثر من 14 الف دومن من محصول احلنطة. 
وقال رئيس اللجنة حقي اجلبوري في تصريحات 
صحفية إن »قس��م وقاية املزروعات في مديرية 
زراعة ديالى أجنز حملة ملكافحة حشرة السونة 
في اكثر م��ن 14 الف دومن من محصول احلنطة 

في مناطق متفرقة من احملافظة ».
أثبت��ت  »احلمل��ة  أن  اللجن��ة  رئي��س  وأض��اف 
فعالياتها ف��ي معاجلة آفة الس��ونة التي  لها 
ض��رر بالغ على محصول احلنطة التي تس��هم 
ف��ي تقليل اإلنتاجية ملس��تويات عالية »، داعيا 
الفالح��ن إلى »اإلب��الغ عن أي اصاب��ة من أحل 

إجراء املكافحة ».

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير الع��دل الدكتور  حيدر الزاملي ، حرص 
الوزارة على التعاون مع نقابة احملامن وتسهيل 
جميع االمور املتعلقة مبجريات العمل القانوني 
وتذليل املعوقات التي تعترض عمل احملامن في 

جميع الدوائر العدلية.
ودعا الوزير خالل استقباله في مكتبه الرسمي 
نقي��ب احملامن العراقين أحالم الالمي وبحضور 
رئي��س احت��اد التحكي��م التج��اري املستش��ار 
كزار الربيع��ي  الى  اهمية تعزي��ز افاق التعاون 
ب��ن اجلانبن مبا يس��هم ف��ي االرتقاء مبس��توى 
امل��الكات الوظيفية في ال��وزارة ، كونها مقبلة 
على اس��تحقاقات همهمة وخاصة في مجال 
التحكي��م التج��اري العراق��ي وخصوص��ا بعد 

انتقال مقر االمانة العامة لالحتاد الى بغداد.
 وناقش الوزي��ر خالل اللق��اء القضايا املتعلقة 
بعمل احملامن في الوزارة واهم املش��كالت التي 
تواج��ه عمله��م وإيج��اد احللول له��ا على وفق 
القانون، الفتا الى ان التوجيهات قد صدرت الى 
الدوائر العدلي��ة بتوفير التس��هيالت التي من 

شأنها ان تيسر لهم عملهم فيها.
بدورها اثنت الالمي على االجنازات املتحققة في 
وزارة العدل وأخرها اجناز االرشفة االلكترونية في 
دائرة التس��جيل العقاري واإلجراءات االحترازية 
واملهنية املتحققة من خالل استكمال ارشفة 
الس��جالت العقارية بص��ورة كاملة وش��مول 
دوائر االص��الح العراقية، ورعاية القاصرين بهذا 
املش��روع وحتقيق معدل مرتفع من االجناز فيها 

برغم االزمة املالية التي يشهدها البلد.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت الشركة العامة لتجارة املواد اإلنشائية 
احدى تش��كيالت وزارة التجارة عن توقيع عقد 
م��ع ش��ركة كليوبات��را املصري��ة لتوري��د مادة 

السيراميك بأنواعه .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة عدنان جاس��م 
الش��ريفي بأن��ه مت توقي��ع العقد بع��د إكمال 
املفاوض��ات الت��ي ج��رت ف��ي جمهوري��ة مصر 
الس��يراميك  م��ادة  اس��تيراد  ح��ول  العربي��ة 
)ج��دران وارضي��ات( وبكميات كبي��رة وباحجام 
وانواع متعددة ومت إرس��ال من��اذج أولية من مادة 
الس��يراميك املتعاقد عليه إل��ى اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية لغرض الفحص.

وقال املدير العام أنه مت تسليم شركة كليوباترا 
نس��خة من العقد الذي مت توقيع��ه مؤخرا  ومت 
تخوي��ل خال��د ف��ؤاد أحم��د ممث��ل عن ش��ركة 
كليوباترا املصرية بتوقيع العقد ، مش��يراً  الى 
ان هناك عقودا أخرى ملواد أنش��ائية سوف يتم 

االتفاق عليها الحقا. 

تقرير

وزير التعليم يكشف عن تسويق بحوث واختراعات للقّطاعات الصناعية والزراعية 
أكد أن تحسين جودة التعليم هدف استراتيجي للوزارة 

الدكتور عبد الرزاق العيسى

اعالم المحافظة  
زار محافظ واس��ط املهن��دس مالك 
خلف وادي برفقة الوكيل الفني لوزير 
الزراع��ة د . مه��دي ضمد القيس��ي 
والوف��د املراف��ق له ،املع��رض الزراعي 
اخلامس الذي تقيمه كلية الزراعة في 
جامعة واسط بحضور معاون احملافظ 
للش��ؤون الزراعي��ة س��الم البطي��خ 
ومعاون احملافظ لشؤون اخلدمات عبد 
اجللي��ل الزبيدي .  واطلع احملافظ على 
ابرز من��اذج البح��وث التطبيقية التي 
اجري��ت من قبل االس��اتذة والباحثن 
والطلبة والتي خصت بشتى اجلوانب 
الزراعية .  كما مت التشديد خالل الزيارة 
على ضرورة مشاركة وزارة الزراعة في 

رفد بحوث الطلبة ملراحل املاجستير 
اي  لتحمل  واس��تعدادها  والدكتوراء 
امور من ش��انها ان تسهم في اجناح 

هذه البحوث وتطويرها واالس��تفادة 
منها ف��ي اجلانب التطبيقي الواقعي 

في الزراعة .

بغداد - الصباح الجديد:
اك��د مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
/ الرصاف��ة الدكت��ور عبدالغن��ي 
انطلق��ت  الس��اعدي  س��عدون 
احلمل��ة اخلاص��ة بلق��اح احلصبة 

االبتدائي��ة  للم��دارس  اخملتلط��ة 
وتستمر ملدة 6 أيام .

الدكت��ور  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
عب��د الغني س��عدون الس��اعدي 
إن الدائ��رة نف��ذت حمل��ة تلقيح 

للم��دارس  اخملتلط��ة  احلصب��ة 
االبتدائية من الصف الثاني وحتى 
الس��ادس االبتدائ��ي ف��ي جمي��ع 
م��دارس الرقعة اجلغرافية لصحة 

الرصافة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت هيئة احلماية االجتماعية 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ف��ي 
اكثر  اصداره��ا  االجتماعي��ة عن 
ذكي��ة  بطاق��ة  ال��ف   252 م��ن 
باالعان��ة  اجل��دد  للمش��مولن 
االجتماعية في بغداد واحملافظات 
ضم��ن الوجبتن االول��ى والثانية 
الذي��ن وردت نتائجهم م��ن وزارة 

التخطيط. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م ان هيئ��ة احلماي��ة 
اص��درت )252( الف��ا و142 بطاقة 
ذكي��ة م��ن اص��ل اكثر م��ن 300 
أل��ف متق��دم للش��مول اجلدي��د 
باالعان��ة االجتماعية ع��ن طريق 
املوق��ع االلكتروني لل��وزارة ووردت 
نتائجه��م م��ن وزارة التخطي��ط 
ضم��ن الوجبتن االول��ى والثانية 
، مش��يرا الى ان تفعيل البطاقة 
الذكية يك��ون بع��د 45 يوما من 

تاريخ اصدارها.
واوض��ح منع��م ان ال��وزارة بدأت 

البطاق��ات  اص��دار  بخط��وات 
الذكي��ة للمش��مولن اجلدد بعد 
اج��راء تقاطع بياناتهم مع بيانات 
واملؤسس��ات  الدول��ة  موظف��ي 
احلكومية وقاع��دة بيانات ضريبة 
الدخ��ل وهيئة التقاعد ، مش��يرا 
ال��ى ان عملي��ة تقاط��ع البيانات 
تستمر حتى بعد اصدار البطاقة 
الذكية مبا تتوفر ل��دى الوزارة من 
معلوم��ات وتكش��ف ع��ن بعض 
غي��ر املس��تحقن لالعان��ة ويتم 

استبعادهم من الشمول. 
ولفت منعم الى ان هيئة احلماية 
االجتماعي��ة اجنزت م��ا يقرب من 
11 أل��ف معاملة ش��مول جديد 
ملن ظهرت اسماؤهم في الوجبة 
االول��ى ولم يت��م اص��دار بطاقة 
ذكي��ة لهم وذل��ك لوجود اختالف 
بع��دد اف��راد االس��رة املس��جلن 
ف��ي اس��تمارة الش��مول مقارنة 
االجتماع��ي  البح��ث  باس��تمارة 

الذي اجري لهم. 
واض��اف املتح��دث باس��م الوزارة 

ان الهيئ��ة اعادت النظ��ر باالوزان 
التي يت��م من خاللها احتس��اب 
م��ع  بالتع��اون  الفق��ر  نس��ب 
للمش��مولن  التخطي��ط  وزارة 
اجل��دد ، مبينا ان اقس��ام احلماية 
االجتماعية في بغداد واحملافظات 
اكمل��ت معام��الت تدقي��ق افراد 
االس��رة للمش��مولن ومنحتهم 
الرقم الش��بكي الصدار البطاقة 

الذكية لهم.
يذك��ر ان املش��مولن اجل��دد يتم 
منحهم مبلغ االعان��ة على وفق 
موافق��ة  بع��د  اجلدي��د  الس��لم 
مجلس الوزراء على اقتراح من قبل 
الوزارة يتضمن من��ح الرجل 100 
الف دينار و25 الفا للطفل الواحد 
لغاية ثالثة اطفال ليكون اجملموع 
175 الف دينار شهريا، فيما تكون 
الزيادة بالنسبة للمرأة بواقع 100 
الف دينار و50 ال��ف دينار للطفل 
الواح��د لغاية طفلن والثالث 25 
الف ليكون اجملموع 225 الفا دينار 

شهرياً. 

محافظ واسط يزور المعرض الزراعي الخامس 

حملة لتلقيح تالميذ المدارس بلقاح الحصبة المختلطة 

إصدار بطاقات ذكية للمشمولين 
الجدد باإلعانة االجتماعية  
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عدن ـ وكاالت:
متكن 23 ش��خصا م��ن الفرار من أحد الس��جون 
الواقع��ة ف��ي مدين��ة ع��دن، جن��وب اليم��ن، إثر 
اش��تباكات اندلعت بني قوات أمنية ومس��لحني 

طالبوا باإلفراج عن النزالء.
وذك��رت ش��بكة »ABC NEWS« األميركي��ة، أن 
النزالء متكن��وا من الهرب أم��س ال اخلميس  بعد 
معارك بني قوات األمن، ومجموعة من املس��لحني 
الذين أغلقوا الطرق للمطالبة باإلفراج عن بعض 

احملتجزين داخل السجن دون محاكمة.
وأضافت الش��بكة األميركية، نقال عن مسؤولني 
أمنيني أن االش��تباكات بني الطرفني أس��فرت عن 

مصرع شخص، وجرح 4 من أفراد قوات األمن.
وكان عشرات الصحفيني اليمنيني قد أطلقوا بيانا 
يدين احلكم الصادر األربع��اء ضد يحيى اجلبيحي 
الذي اختطفه املسلحون احلوثيون من منزله قبل 
ثمانية أش��هر، وتقول نقابة الصحفيني اليمنيني 

إن احلوثيني اعتقلوا 13 صحفيا على األقل.

فاس ـ أ ب ف: 
اندلعت اش��تباكات عنيفة أمس في فاس وسط 
املغرب بني قوات األمن وطالب ينتمون إلى اليس��ار 
الراديكال��ي، ما تس��بب في س��قوط العديد من 

املصابني من اجلانبني.
ووقعت االش��تباكات في محيط املدينة اجلامعية 
ف��ي فاس وأمام محكمة املدينة، بعد تدخل قوات 
األم��ن لتفري��ق اعتصام »غي��ر قانون��ي« لطالب 
ينتم��ون إلى أح��د الفصائ��ل الطالبي��ة التابعة 
لليس��ار الراديكالي، حس��بما نقلت وكالة األنباء 

الرسمية عن السلطات احمللية.
وهؤالء الطالب »القاعديني« وهي تسمية يحملها 
الفصيل اليساري الراديكالي، كانوا قد احتشدوا 
تعبيرا عن دعمهم الثنني من الطالب اليس��اريني 

أمام احملكمة حيث كانت جتري محاكتهما.
والطالب��ان متهم��ان بقتل طالب إس��المي فارق 
احلياة متأث��را بجروحه إثر اش��تباكات عنيفة بني 
طالب إس��الميني ويس��اريني راديكاليني في أبريل 

2014 في جامعة ظهر املهراز في فاس.
وق��ال عبد الرحي��م املرابط املس��ؤول عن املكتب 
احملل��ي للجمعي��ة املغربية حلقوق اإلنس��ان »بعد 
تأجي��الت ع��دة، اس��تؤنفت احملاكمة ام��س االول 
اخلميس، وبدأت االش��تباكات أمام احملكمة قبل أن 
تنتقل إلى اجلامعة، واس��تخدم عناصر الش��رطة 
الغ��از املس��يل للدم��وع«، وأضاف املراب��ط هناك 
جرحى من اجلانبني، )بينهم( 25 جريحا في صفوف 

الطالب إصاباتهم متفاوتة.
م��ن جهته��ا أش��ارت الس��لطات احمللي��ة إلى أن 
املتظاهرين استخدموا العنف وألقوا احلجارة وأدت 
هذه املواجهات إلى س��قوط العدي��د من اجلرحى 
ف��ي صفوف قوات األمن ما اس��تدعى نقلهم إلى 
املستش��فى لتلق��ي الرعاية الالزمة، م��ن دون أن 

حتدد عدد اإلصابات في صفوف الشرطة.

باريس ـ وكاالت:
ذكر مص��در قضائي أن القضاء الفرنس��ي طلب 
م��ن البرمل��ان األوروبي رفع احلصانة عن املرش��حة 
اليمينية لالنتخابات الرئاس��ية ماريان لوبان على 
خلفية وظائف وهمية ملساعدين برملانيني حلزبها.
وق��ال املصدر القضائي الي��وم إن قضاة التحقيق 
في القط��اع املالي أصدروا طلب��ني برفع احلصانة 
البرملاني��ة ع��ن لوب��ان والنائ��ب األخ��رى للجبهة 
الوطني��ة، كريس��تني بوتوني��ه وقعا ف��ي 29 و30 

مارس املاضي.
وأضاف أن الطلبني أُرس��ال إلى نيابة باريس ومنها 
إلى النيابة العامة حسب األصول اإلجرائية، قبل 

إرسالهما إلى البرملان األوروبي.
وكان��ت لوب��ان قد رفض��ت في 10 م��ارس املاضي 
تلبي��ة اس��تدعاء للمث��ول أم��ام القضاء بش��أن 
ه��ذه القضي��ة، مش��يرة إل��ى متتعه��ا باحلصانة 
الدبلوماس��ية. كما لم تل��ب بوتونيه أيضا طلب 

القضاء املثول أمامه.

فرار 23 شخصًا 
من سجن عدن

اشتباكات عنيفة بين 
الشرطة وطالب في المغرب

القضاء الفرنسي يطلب 
رفع الحصانة عن لوبان

متابعة الصباح الجديد:

ب��دأت قوات احلكومة الس��ورية 
وقوات املعارضة إجالء الس��كان 
من أربع بلدات محاصرة، حسبما 

أفاد نشطاء.
النازح��ون م��ن بلدت��ي  ووص��ل 
الفوع��ة وكفري��ا ش��مال غربي 
س��وريا والواقعتني حتت سيطرة 
احلكوم��ة، إل��ى حي الراش��دين 
غرب��ي حل��ب، حس��بما ذك��رت 

وكالة فرانس برس.
وبدأت عملي��ات إجالء مماثلة من 
الت��ي تس��يطر عليها  مضاي��ا 
املعارضة بالقرب من دمشق. ولم 
يتض��ح إذا كانت بل��دة الزبداني 
القريبة والت��ي تضمنها االتفاق 
بني اجلانبني قد ب��دأ إخالؤها من 

السكان أم ال.
املتح��دة وصف��ت  األمم  وكان��ت 
ف��ي  الوض��ع  املاض��ي  الش��هر 
البل��دات األربعة بأن��ه »كارثي« 
في ظل حصار أكثر من 64 ألف 
مدن��ي »ف��ي دائ��رة م��ن العنف 

اليومي واحلرمان.«
وتخضع بلدت��ا الفوعة وكفريا، 
وغالبية سكانهما من الشيعة، 
من��ذ آذار ع��ام 2015 حلصار من 
ومس��لحني  املعارض��ة  ق��وات 

مرتبطني بتنظيم القاعدة.
لك��ن مضايا والزبدان��ي، وأغلب 
س��كانهما من السنة، خضعتا 
منذ حزيران عام 2015 حلصار من 
جانب اجليش الس��وري ومقاتلني 
من جماعة حزب اهلل اللبنانية.

وجرى التوص��ل التفاقية اإلجالء 
بوس��اطة من إي��ران وقطر، لكن 
معارضني يقولون إن هذا اإلجراء 
يرقى إلى تغيير سكاني قسري.

ويعيش نحو 4.7 مليون شخص 
ف��ي مناط��ق يُصع��ب الوصول 
إليها في سوريا من بينهم 644 
ألف ش��خص في أماكن أعلنت 

األمم املتحدة أنها محاصرة.
وأف��ادت بعض املواق��ع، بانطالق 
 2350 نح��و  تق��ل  حافل��ة   60
ش��خصا م��ن مضاي��ا تنفي��ذا 

لالتف��اق مقابل خروج 75 حافلة 
و20 س��يارة إس��عاف تقل نحو 
5000 من أهال��ي بلدتي الفوعة 
وكفريا احملاصرتني في ريف إدلب 
الشمالي، وهي في طريقها إلى 
الراش��دين غرب حل��ب، على أن 
تس��تكمل عملية إخ��راج باقي 
احلاف��الت ف��ي الفوع��ة وكفريا 

والزبداني خالل ساعات.
ونقل��ت وكالة فران��س برس عن 
مص��در محل��ي ف��ي منطق��ة 
س��يطرة  )حت��ت  الراش��دين 
الفصائ��ل املعارضة غرب مدينة 
حل��ب( أن 80 حافل��ة على األقل 
وصل��ت إل��ى املنطق��ة آتية من 
بلدتي الفوعة وكفريا احملاصرتني 
م��ن قبل الفصائل في إدلب، في 
وق��ت قال أح��د س��كان مدينة 
مضاي��ا، وه��و على م��ن إحدى 
احلافالت التي تغ��ادر من مضايا 
 2200 نح��ن  اآلن،  »انطلقن��ا 

شخص على من 65 حافلة«.
وفي وقت س��ابق ذكر نش��طاء 
س��وريون أن��ه جرى اس��تكمال 
الدفعة  ف��ي  اخلارج��ني  صع��ود 
األول��ى وف��ق اتفاق امل��دن األربع، 
إلى احلافالت وسيارات اإلسعاف 
التي دخلت صباح اليوم إلى مدن 
وبلدات مضايا والزبداني والفوعة 
التحضير  يج��ري  وكفريا، حيث 

النطالق هذه احلافالت.
وأش��ار النش��طاء إلى س��قوط 
قذائ��ف عدة قبل س��اعات على 
الفوع��ة  بلدت��ي  ف��ي  مناط��ق 
وكفريا بالقرب من جتمع احلافالت 
في البلدتني، ما تس��بب بإصابة 

طفلة ومواطنة.
وكان النش��طاء نش��روا قبل أيام 
نص االتفاق حول الزبداني ومضايا 
بري��ف دمش��ق وكفري��ا والفوعة 
بريف إدلب الش��مالي الش��رقي، 
ومخي��م اليرم��وك ف��ي جن��وب 

إخالء  وفي��ه:  دمش��ق،  العاصمة 
كامل الفوع��ة كفريا مبدة زمنية 
قدره��ا 60 يوم��ا عل��ى مرحلتني 
مقاب��ل إخ��الء الزبدان��ي وعوائل 
الزبدان��ي ف��ي مضاي��ا واملناط��ق 
احمليطة إلى الشمال، ووقف إطالق 
النار في املناطق احمليطة بالفوعة 
ومنطقة جن��وب العاصمة )يلدا 
ببيال بيت س��حم(، وهدنة ملدة 9 
أشهر في املناطق املذكورة أعاله، 
وإدخال املساعدات اإلنسانية إلى 
املناط��ق املذك��ورة ب��دون توقف، 
إضافة ملس��اعدات حلي الوعر في 
حم��ص، وإخالء 1500 معتقال من 
السجون )في املرحلة الثانية من 
االتفاق(، وتقدمي لوائح مش��تركة 
م��ن الطرف��ني بأع��داد وأس��ماء 
األس��رى للعم��ل عل��ى التب��ادل، 
وإخالء مخي��م اليرموك )مقاتلني 
للنص��رة ف��ي املنطق��ة(، كما أن 
هن��اك بن��دا ال يتعل��ق بالش��أن 

السوري.
املس��لحني  م��ن   1100 وكان 
وعائالتهم خرجوا األربعاء املاضي 
م��ن الزبداني، كما مت تس��ليم 8 
جثامني وإخالء س��بيل 4 أطفال 
أهال��ي كفري��ا  م��ن  نس��اء  و8 
والفوعة كانوا في سجون »أحرار 
 12 األربعاء  الشام اإلس��المية« 
أبري��ل، مقاب��ل اإلف��راج عن 19 
مس��لحا تابع��ني للتنظيم��ات 
اإلرهابي��ة كان��وا معتقلني لدى 
اللج��ان الش��عبية ف��ي كفريا 
والفوع��ة الواقعت��ني ف��ي ريف 

إدلب الشمالي الشرقي.
وعلى صعي��د متصل، من املقرر 
أن يلتق��ي وزراء خارجية روس��يا 
وس��وريا وإي��ران ف��ي موس��كو 
ف��ي أول اجتماع لل��دول احللفاء 
الصاروخية  الضربة  منذ  الثالث 
اس��تهدفت  الت��ي  األميركي��ة 
الس��ورية  الش��عيرات  قاع��دة 

بالقرب من حمص.
وتق��ول الوالي��ات املتح��دة إنها 
ردا  الش��عيرات  ش��نت هج��وم 
على هج��وم كيميائ��ي اتهمت 
الس��ورية بشنه على  احلكومة 
بلدة خان شيخون الواقعة حتت 
سيطرة املعارضة في إدلب وأودى 
بحي��اة أكث��ر من 80 ش��خصا، 
بينه��م ع��دد كبير من النس��اء 

واألطفال.
ونف��ى الرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د شن أي هجوم كيميائي، 
واصفا التقاري��ر التي حتدث عنه 

بأنها »ُملفقة«.
ويقول مراس��ل بي بي س��ي في 
بيروت بن جيمس إنه من املتوقع 
أن يناقش وزراء الدول الثالث في 
اجتماعهم مبوس��كو خطوتهم 
املقبل��ة ون��وع التحقي��ق الذي 
ميكنه��م دعمه بش��أن الهجوم 

على بلدة خان شيخون.

بيونجيانج ـ رويترز:
أدانت كوريا الشمالية امس اجلمعة 
»أصوال  املتح��دة جللبه��ا  الوالي��ات 
استراتيجية نووية هائلة« إلى شبه 
اجلزي��رة الكورية مع توجه مجموعة 
حاملة طائرات أميركية إلى املنطقة 
وس��ط مخاوف من إقدام الش��مال 

على إجراء جتربة نووية سادسة.

وتزاي��دت التوت��رات من��ذ أن أطلقت 
ص��اروخ   59 األميركي��ة  البحري��ة 
توماهوك على قاعدة جوية س��ورية 
األسبوع املاضي ردا على هجوم بغاز 
س��ام أوقع عش��رات القتلى مما أثار 
مخاوف من خطط الرئيس األميركي 
دونالد ترامب حيال كوريا الشمالية 
التي أجرت جت��ارب صاروخية ونووية 

في حتد لعقوبات األمم املتحدة.
وح��ذرت الوالي��ات املتح��دة م��ن أن 
سياس��ة »الصب��ر االس��تراتيجي« 
التي انتهجتها مع بيوجنياجن انتهت. 
ويس��افر نائ��ب الرئي��س األميرك��ي 
ماي��ك بنس إلى كوري��ا اجلنوبية يوم 
غ��د األح��د ضم��ن جولة آس��يوية 
تس��تغرق 10 أيام كان مخطط لها 

منذ فترة.
وأص��در متحدث باس��م معهد نزع 
األس��لحة والس��الم التاب��ع ل��وزارة 
اخلارجية في كوريا الش��مالية بيانا 
يدي��ن هجوم الوالي��ات املتحدة على 
سوريا بينما يدعو أيضا إلى »السالم 

بالقوة«.
ونقلت وكالة األنباء املركزية الكورية 

عن البيان امس اجلمعة قوله »فرض 
ه��ذا وضعا خطيرا قد يتس��بب في 
اندالع حرب نووي��ة في أي حلظة في 
شبه اجلزيرة وشكل تهديدا خطيرا 
ناهيك  العاملي��ني  واألم��ن  للس��الم 
عن الس��الم واألمن في شمال شرق 

آسيا.«
وال ت��زال كوريا الش��مالية في حالة 

حرب مع كوريا اجلنوبية من الناحية 
الفني��ة إذ انتهت احل��رب التي دارت 
بهدن��ة  و1953   1950 ب��ني  بينه��ا 
دون توقي��ع معاهدة س��الم. وأجرت 
بيوجني��اجن جت��ارب صاروخي��ة ونووية 
تزامنا م��ع أحداث سياس��ية كبرى 
وتهدد في كثير من األحيان الواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية واليابان.

طرابلس ـ بي بي سي:
فق��د 97 مهاجرا على األق��ل قبالة 
سواحل العاصمة الليبية طرابلس، 
يقله��م،  كان  مرك��ب  غ��رق  بع��د 
ويخشى أنهم ماتوا غرقا، حسب ما 

صرح به اللواء أيوب قاسم املتحدث 
باسم البحرية الليبية.

ومتكنت فرق خفر السواحل الليبية 
منه��م،  مهاج��را   23 انق��اذ  م��ن 
غالبيتهم من الدول اإلفريقية، وذلك 

ف��ي عملية انقاذ متت على مس��افة 
عشرة أميال من س��واحل طرابلس، 

حسب قاسم.
وأض��اف أن املرك��ب كان محطم��ا، 
وأن الذي��ن أنق��ذوا من الغ��رق كانوا 

يتمس��كون ب��كل م��ا يطف��و فوق 
املاء من ألواح وغي��ره، وأن املفقودين 
يحتم��ل أنه��م مات��وا غرق��ا، وتعذر 
اس��تعادتهم بسبب س��وء األحوال 
اجلوي��ة. ويتخذ الكثير من املهاجرين 

األفارق��ة م��ن ليبي��ا، معب��را له��م 
للهج��رة بط��رق غي��ر ش��رعية إلى 
أوروب��ا، خاصة بع��د االطاحة بنظام 

العقيد معمر القذافي في 2011.
وغرق أو ُفقد نح��و 590 مهاجرا غير 

ش��رعي منذ بداي��ة الس��نة، بينما 
وصل 24 أل��ف مهاجر إل��ى إيطاليا 
انطالقا من ليبيا في الفترة نفسها، 
حس��ب احصاءات املنظمة الدولية 

للهجرة.

واشنطن ـ بي بي سي:
قال��ت الوالي��ات املتحدة إنه��ا ألقت 
ام��س االول اخلميس ب��� »أكبر قنبلة 
غي��ر نووي��ة« ف��ي أفغانس��تان م��ن 
GBU43 مس��تهدفة مخاب��ئ  ن��وع 
)ف��رع  داع��ش  تنظي��م  ملس��لحي 
خراس��ان( ف��ي محافظ��ة ننغره��ار 
شرق البالد، فيما أعلنت وزارة الدفاع 
االفغاني��ة ام��س اجلمع��ة ان اكب��ر 
قنبل��ة غير نووي��ة القته��ا الواليات 
املتح��دة ف��ي افغانس��تان ادت ال��ى 
مقت��ل 36 مس��لحا عل��ى االقل من 
تنظيم داعش باس��تهدافها شبكة 
انفاق عميقة للجهاديني، مستبعدة 

سقوط مدنيني في القصف.
ولم ت��رد أي أنباء عن حجم اخلس��ائر 
الت��ي أحدثها هذا النوع من الذخيرة، 
كم��ا ل��م تص��در أي تصريح��ات من 

احلكومة األفغانية بهذا الشأن.
وقال صحفي��ون محليون إن القنبلة 
أس��قطت في منطقة آشني بوالية 

ننغره��ار، القريب��ة م��ن احل��دود مع 
باكس��تان، والتي تعد معقال رئيسيا 

ملسلحي تنظيم داعش  .
لك��ن القوات األميركي��ة قالت، إنها 
اتخ��ذت كل اإلج��راءات للحؤول دون 
وق��وع ضحاي��ا م��ن املدني��ني، ج��راء 

استخدام هذه القنبلة. 
ووص��ف الرئي��س األميرك��ي دونال��د 
»جن��اح  بأنه��ا  العملي��ة  ترام��ب 
للجي��ش األميرك��ي ال��ذي نفخر به 
وبالعس��كريني األميركيني العاملني 
في أفغانستان« مضيفا بأنه أعطى 
تنفي��ذ  عل��ى  الكامل��ة  موافقت��ه 
سبايس��ر  ش��ون  وذك��ر  العملي��ة. 
املتحدث باسم البيت األبي في مؤمتر 
صحفي، أن هذه القنبلة هي السالح 
األكثر دقة، وأنها دمرت سلس��لة من 
األنفاق، التي كان مسلحو التنظيم 
يستخدمونها بكل حرية، ويهاجمون 
القوات األفغانية واألميركية انطالقا 

منها. ويأتي استخدام هذه القنبلة، 
بع��د أيام فقط من مقت��ل أحد أفراد 
ف��ي  األميركي��ني  اخلاص��ة  الق��وات 

املنطقة ذاتها.
وقال آدم س��تومب املتحدث باس��م 
اجلي��ش األميرك��ي، إنها امل��رة األولى 
التي تيم فيها اس��تخدام هذا النوع 
من القنابل ف��ي القتال، والتي تعرف 

أيضا باسم »أم القنابل«.
وتزن القنبلة نح��و 9800 كيلوغرام، 
وتعد أكبر قنبلة من حيث احلجم غير 
نووية ضمن ترسانة اجليش األميركي، 
ومت تصنيعها ع��ام 2003، في الوقت 
الذي كانت القوات األميركية تخوض 

احلرب على العراق.
واس��تخدمت هذه القنبل��ة لتدمير 
يس��تخدمها  ومغ��ارات  كه��وف 
مس��لحون م��ن تنظي��م داعش في 
أفغانس��تان، ونقلت بواسطة طائرة 

MC-130 العمالقة.

نيكولس��ون  ج��ون  اجلن��رال  وق��ال 
م��ن قي��ادة الق��وات األميركي��ة في 
»إن خس��ائر اجلهاديني  أفغانس��تان: 
أصبح��ت كبيرة في الفت��رة األخيرة، 
وهم يس��تخدمون اخلنادق والكهوف 
لتعزيز دفاعاتهم، وهذه هي الذخيرة 
املناس��بة لتذلي��ل تل��ك العقب��ات، 
واالبق��اء على هجوماتن��ا على درجة 

عالية من الفاعلية.«
واس��تنادا إلى مصادر القوات اجلوية 
األميركي��ة، فإن جتربة ه��ذه القنبلة 
دخ��ان  س��حابة  صع��ود  إل��ى  أدت 
عمالق��ة، أمك��ن مش��اهدتها على 
بعد 32 كيلومت��ر. تعد القنبلة أكثر 
س��الح غير نووي فتكا في الترسانة 
األميركي��ة وهو االمر الذي يظهر في 

تسميتها »أم القنابل«.
إنه��ا قنبل��ة هائلة ويت��م توجيهها 
عب��ر أجه��زة املالحة وحتدي��د املواقع 
االصطناعي��ة  االقم��ار  باس��تخدام 

»ج��ي ب��ي إس« وتعد هذه ه��ي املرة 
االولى التي يتم اس��تخدامها عمليا 

في معارك.
MC- واس��تخدمت طائرة من ط��راز
130 العمالق��ة لنقل القنبلة كما مت 
وضعه��ا على حاش��ية خاصة داخل 
الطائرة حيث جرى دفعها إلى اخلارج 
واستخدمت املظالت لتقليل سرعة 
الس��قوط وإتاحة الوقت أمام اجهزة 

املالحة لتحديد املوقع.
وتعتبر القنبلة منوذجا أكثر ضخامة 
من قنابل مش��ابهة مت استخدامها 

خالل حرب فيتنام.
ترام��ب  إدارة  سياس��ة  ان  وبرغ��م 
بخص��وص أفغانس��تان الزال��ت قيد 
التش��كل إال ان اس��تخدام القنبلة 
في أفغانس��تان يعتبر رس��الة قوية 
مفادها ان تنظي��م داعش يأتي على 
رأس قائمة التنظيمات التي تعتبرها 

واشنطن أهدافا ترغب في تدميرها.

السلطات األفغانية ُتؤّكد أن القنبلة قتلت 36 من المسلحين

الجيش األميركي يضرب تنظيم »داعش« بـ »أكبر قنبلة غير نووية«

كوريا الشمالية تدين أميركا لجلب أصول نووية »هائلة« للمنطقة

فقدان 97 مهاجرًا بعد غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

اتفاق البلدات السورية األربع يدخل حّيز التنفيذ

وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو 
في أول لقاء منذ الضربة األميركية

بدأت عمليات إجالء 
مماثلة من مضايا التي 

تسيطر عليها المعارضة 
بالقرب من دمشق. ولم 

يتضح إذا كانت بلدة 
الزبداني القريبة والتي 

تضمنها االتفاق بين 
الجانبين قد بدأ إخالؤها 

من السكان أم ال

السبت 15 نيسان 2017 العدد )3674(

Sat. 15 Apr. 2017 issue )3674(



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

يخ��وض الع��راق والكويت نقاش��ات 
معمق��ة لتلبي��ة متطلب��ات حتقيق 
البلدي��ن،  ب��ن  اقتص��ادي  تكام��ل 
وانش��اء مناطق مش��تركة صناعية 
وأخ��رى للتبادل التج��اري احلر، فضال 
عن توقي��ع اتفاقات للتعاون التجاري 

والفني واالقتصادي.
وف��د  يخوضه��ا  النقاش��ات  تل��ك 
اقتصادي رفيع يرأسه وزير التخطيط 
وزير التجارة وكالة د. سلمان اجلميلي 
م��ع نظي��ره الكويت��ي وزي��ر التجارة 
والصناعة خالد ناصر الروضان، الذي 
اش��ار ال��ى ان الع��راق ال يزال س��وقا 
واع��دة ومهم��ة، بل ميتل��ك القدرات 
الفني��ة والبش��رية واالقتصادي��ة مما 

يجعله مؤهالً للتصدير.
ودعا الروض��ان الى ضرورة رفع جميع 
املعوقات التي حتول دون تصدير املواد 
واملنتج��ات ذات املنش��أ العراقي إلى 
السوق الكويتية بغية حتقيق التوازن 
ف��ي العالق��ة التجارية ب��ن البلدين 

وحتقيق املصلحة املشتركة.
وزير التخطيط ووزي��ر التجارة وكالة 
سلمان اجلميلي التقى رئيس الوزراء 
الش��يخ جابر املبارك الصباح وبحث 
تطوير العالقات االخوية بن البلدين 
الش��قيقن اجلارين، لقاء يؤكد جناح 
املباحث��ات التي اجراه��ا اجلميلي مع 

الروضان.
كم��ا التقى اجلميلي الش��يخ صباح 
خال��د احلمد الصب��اح النائ��ب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الكويت��ي اخلمي��س وبحض��ور وزي��ر 
التج��ارة والصناع��ة ووزي��ر الدول��ة 
لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر 

الروضان.
وحض��ر اللقاء نائ��ب وزي��ر اخلارجية 
الس��فير خال��د س��ليمان اجل��اراهلل 
ومس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة لش��ؤون 
مكتب النائ��ب االول لرئيس مجلس 
الس��فير  اخلارجي��ة  ووزي��ر  ال��وزراء 
الش��يخ الدكتور احم��د ناصر احملمد 
الكوي��ت  دول��ة  وس��فير  الصب��اح 
لدى العراق س��الم غص��اب الزمانان 
ومس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة لش��ؤون 
الوط��ن العربي الس��فير عزيز رحيم 
الديحان��ي ومس��اعد وزي��ر اخلارجية 

لش��ؤون التنمي��ة والتع��اون الدولي 
الوزي��ر املفوض ناصر صبيح الصبيح 
وعدد من كبار املس��ؤولن ف��ي وزارة 

اخلارجية.
وشدد اجلميلي على ضرورة العمل من 
أجل تسويق حتسن البيئة التجارية 
ب��ن البلدين، مبا يضمن اس��تقطاب 
واالقتصادية  االس��تثمارية  الف��رص 
وتش��جيع رجال اإلعم��ال العراقين 
على العم��ل مع الكوي��ت، مبينا أن 
أه��م نقطة ف��ي هذا اجمل��ال هي رفع 
احلواج��ز ام��ام دخول رج��ال اإلعمال 
إلى  العراقين  والصناعي��ن  والتجار 

األراضي الكويتية.
وب��ن ان مس��ألة تأش��يرة الدخ��ول 
إل��ى الكويت تش��كل عائق��ا مهما 
أم��ام تطوي��ر العالق��ات االقتصادية 
والتجارية بن البلدي��ن اجلارين وحترم 
الكوي��ت من فرص هام��ة اقتصاديا، 
حي��ث كانت هذه العوائق س��ببا في 
تخلف النشاط االقتصادي الكويتي 

في العراق، في حن استثمرت الدول 
األخرى هذا الفراغ ومتكنت من حتقيق 

مكاسب كبرى.
وأك��د اجلميلي وجود إرادة سياس��ية 
لدى حكومة بالده ومؤسسات القرار 
العراقية لتطوير العالقة مع الكويت، 
الفت��ا إل��ى أن العالقة م��ع الكويت 
بق��در ما هي ق��در تفرض��ه ضرورات 
اجليوسياسية، فإنها في ذات الوقت 
استجابة ملش��اعر احملبة التي يكنها 

الشعب العراقي للشعب الكويتي.
واض��اف اجلميل��ي أن إدارة احلكوم��ة 
تتج��ه إل��ى إزال��ة العقب��ات الفنية 
والتش��ريعية الت��ي حت��ول دون تطور 
التج��ارة واالس��تثمار املتب��ادل ب��ن 
البلدين وتنش��يط جت��ارة العبور من 
خالل تأمن وتطوي��ر الطرق الرابطة 
ب��ن الع��راق ودول اجل��وار اجلغراف��ي، 
ومنها الكويت واألردن وسوريا وتركيا 

وإيران.
ون��وه اجلميلي ال��ى أن الع��ام احلالي 

سيش��هد ط��وي صفح��ة تنظي��م 
داعش واالرهاب ف��ي العراق الى األبد 
، مؤكدا ان »هذا االمر سيس��هم في 
إيجاد بيئ��ة اس��تثمارية واقتصادية 
واع��دة لذا م��ن املناس��ب ان يتحرك 
الكويتي��ون م��ن اآلن وقب��ل ان يكون 
الوق��ت متأخ��رًا لك��ي يك��ون لهم 
حضور مناسب في مستقبل العراق 

االقتصادي واملزدهر«.
كما اش��ار في بي��ان صحاف��ي الى، 
ان«هن��اك ارادة دولية ش��املة في ان 
يكون الع��راق بيئة لالم��ن االقليمي 
والدول��ي كونه إح��دى ركائ��ز االمن 
واالستقرار للمنطقة والعالم. واشاد 
بجه��ود الكوي��ت في وض��ع اخلطط 
لتطوير البنى التحتية للطريق البري 

الرابط بن العراق والكويت«.
واعتبر ان ذلك بادرة مهمة في مجال 
تفعيل وتنش��يط اخلط التجاري بن 
البلدين متمنًيا الوصول الى مقاربة 
لتنش��يط التبادل التجاري وتشجيع 

االس��تثمار املتبادل والسعي إلقامة 
مشاريع ناجحة من شأنها النهوض 

بالواقع االقتصادي لكال البلدين«.
ب��دوره اك��د وزير التج��ارة والصناعة 
الكويتي خالد ناصر الروضان س��عي 
بالده ب��كل جه��د الس��تثمار املوقع 
اجلغرافي للعراق من اجل فتح ابواب 
التب��ادل التج��اري عب��ره ال��ى اي��ران 
وتركي��ا وس��وريا واالردن، ومن ثم عبر 
هذه الدول الى االس��واق العاملية في 

آسيا واوروبا.
وق��ال إن بالده منفتح��ة على العراق 
بصورة كاملة وتس��عى ال��ى توقيع 
اتفاق��ات للتع��اون التج��اري والفني 

واالقتصادي معه.
واض��اف انه يق��در كثيرا م��ا ميتلكه 
بش��رية  مقوم��ات  م��ن  الع��راق 
واقتصادي��ة وفنية تؤهل��ه الن يكون 

من الدول الرائدة اقتصاديا.
متوف��رة  الفرص��ة  ان  ال��ى  ولف��ت 
لتحقيق تكامل اقتصادي مثمر وبناء 

وستراتيجي بن العراق والكويت.
واعترف الوزير الكويتي بتواضع حجم 
التج��ارة البينية بن العراق والكويت 
مقارنة مع حج��م التجارة مع الدول 
االخ��رى اجمل��اورة لكال البلدي��ن مبينا 
اهمية الس��عي املتبادل لتطوير هذه 
التج��ارة بينهم��ا واس��تثمار امليزات 
واجلغرافية  والبش��رية  االقتصادي��ة 
للبلدين خلدمة النهضة االقتصادية 
االقتص��ادي على  التع��اون  وتطوي��ر 

املستوى االقليمي.
ان��ه  الكويت��ي  الوزي��ر  واوض��ح 
تس��لم تعليم��ات م��ن أمي��ر البالد 
تؤك��د س��عي الكوي��ت ال��ى تطوير 
واالس��تثمارية  االقتصادية  عالقاتها 
واالس��تراتيجية م��ع الع��راق، فضالً 
ع��ن اهتمامه بالف��رص املتعددة في 
السوق العراقية مثل االستثمار في 
مج��االت النف��ط والغ��از والصناعة 

والسياحة الدينية.
وش��دد على ضرورة فتح اجمل��ال امام 
الكوي��ت ليصبح ممرا ل��زوار مواطني 
دول اخلليج العربي وعموم آس��يا الى 
العتبات املقدس��ة في الع��راق، كما 
ه��و احلال في املاضي حن كانت وفود 
وزوار العتبات املقدسة في العراق متر 

بالكويت في رحلة القدوم والعودة.
رغبت��ه  اب��دى  الكويت��ي  اجلان��ب 
ف��ي دراس��ة املش��اريع االقتصادية 
ف��ي  والصناعي��ة  واالس��تثمارية 
الع��راق، وذل��ك ف��ي بداي��ة نس��ج 
البلدين  إستراتيجية متكاملة بن 
ف��ي اجمل��االت الصناعي��ة فضالً عن 
إم��كان إقام��ة مناط��ق صناعي��ة 
مناط��ق  وكذل��ك  مش��تركة، 
مش��تركة للتبادل التجاري احلر بن 
البلدي��ن. وفي خت��ام االجتماع، نوه 
اجلانبان الى ان التغييرات في سوق 
النفط العاملية انعكس��ت س��لباً 
على الوضع االقتص��ادي في عموم 
املنطق��ة وعل��ى الع��راق والكويت 
بش��كل كبي��ر، مؤكدي��ن أن ذل��ك 
يس��تدعي العمل الس��ريع إلعداد 
وتنفيذ اخلطط واالجراءات التي من 
شأنها تنويع مصادر الدخل وتنويع 
اخللل  لتالفي  االقتصادي  النش��اط 
ال��ذي نش��أ ع��ن انخفاض اس��عار 

النفط.
وشددا سوية على أن العمل املشترك 
التعاون��ي والتكامل��ي ب��ن البلدين 

اصبح إحدى ضرورات املرحلة.

12.8 مليارا مبيعات«المركزي« لغاية نيسان الحالي

مليونا دوالر من كندا لصندوق تمويل االستقرار العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البن��ك املركزي العراقي ارتفاع 
مبيعات��ه من ال��دوالر ثالثة أضعاف 
من��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي.
وق��ال البنك في بي��ان، إن »مبيعاتنا 
م��ن ال��دوالر للمص��ارف بلغت منذ 
بداية العام احلال��ي ولغاية اخلميس 

12 ملي��ارا و800 ملي��ون و257 ألف��ا 
و367 دوالرا«.

وأض��اف أن »هذه الكمي��ة ارتفعت 
عما كانت عليه في التاريخ نفس��ه 
من العام املاض��ي 2016 التي بلغت 
املبيعات فيه��ا أربعة مليارات و861 

مليونا و582 ألفا، و152 دوالرا«.
وأش��ار أن »س��عر بيع املبالغ احملولة 

حلسابات املصارف في اخلارج والنقدي 
هي 1190 دينارا لكل دوالر«.

على صعيد آخر، تداول سوق العراق 
ل��أوراق املالي��ة، نهاي��ة االس��بوع، 
أس��هما جتاوزت املليار سهم بقيمة 
دين��ار،  ملي��ون   900 إل��ى  وصل��ت 
مختتم��ا األس��بوع بانخف��اض في 

مؤشر األسعار.

وق��ال املدير التنفيذي للس��وق، طه 
أحم��د عب��د الس��الم، ان »الس��وق 
اختت��م جلس��اته اخلمي��س بتداول 
1.028.524.385 ملي��ار س��هم ف��ي 
ح��ن بلغ��ت قيم��ة تلك األس��هم 
900,128,653 ملي��ون دين��ار، ليغلق 
مؤشر األسعار ISX 60 في اجللسة 
منخفض��ا  نقط��ة   667.91 عل��ى 

ف��ي  إغالق��ه  ع��ن   0.11% بنس��بة 
اجللس��ة الس��ابقة البال��غ 668.64 

نقطة«.
وأض��اف أن »الس��وق تداول أس��هم 
33 ش��ركة م��ن أص��ل 98 ش��ركة 
مدرجة في الس��وق، في حن ال يزال 
عدد الش��ركات املتوقف��ة بقرار من 
هيئة األوراق املالي��ة لعدم التزامها 

 16 املال��ي  اإلفص��اح  بتعليم��ات 
شركة«.

وتاب��ع، أن »ع��دد األس��هم املباع��ة 
م��ن املس��تثمرين غي��ر العراقي��ن 
بلغ 213,728 مليون س��هم بقيمة 
بلغ��ت 181,445 ملي��ون دين��ار من 
خالل تنفيذ 57 صفقة على أسهم 

شركتن«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت املمثل��ة املقيم��ة لبرنامج 
األمم املتح��دة اإلمنائي في العراق ليز 
غران��دي، أمس اجلمع��ة، عن تقدمي 
احلكومة الكندية مساهمة إضافية 
قدرها 2.2 مليون دوالر أميركي إلى 
صن��دوق متوي��ل االس��تقرار الفوري 
ال��ذي ينف��ذه برنام��ج األمم املتحدة 

وميول مش��اريع س��ريعة املردود في 
املناطق احملررة م��ن عصابات داعش 

االرهابية.
ان  بي��ان،  ف��ي  غران��دي  وقال��ت 
»مس��اهمة كن��دا اإلجمالية حتى 
اآلن ارتفع��ت إل��ى 6.3 مليون دوالر 

أميركي«.
األولوي��ات  عل��ى  وبن��اء  وتابع��ت« 

الع��راق  حكوم��ة  حددته��ا  الت��ي 
والسلطات احمللية، يساعد صندوق 
متويل االس��تقرار الف��وري في إجراء 
إصالحات سريعة في البنى التحتية 
العام��ة، ويق��دم منًحا للمنش��آت 
الصغيرة، ويعزز قدرات الس��لطات 
احمللية، ويش��جع املش��اركة املدنية 
واملصاحل��ة اجملتمعي��ة، ويوفر فرص 

عم��ل مؤقت��ة م��ن خ��الل برام��ج 
األشغال العامة«.

واضافت »نس��ارع للمساعدة على 
حتقيق االس��تقرار في شرق املوصل 
محافظ��ة  ف��ي  احمل��ررة  واملناط��ق 
نين��وى، إذ يجري حالي��اً تنفيذ أكثر 
من 200 مش��روع من املشاريع ذات 
األولوية العالي��ة، ونتوقع بذل مزيد 

من اجلهود قريباً. ف��إذا أضفنا غرب 
املوصل، ف��ال بد من توس��يع نطاق 
عملنا بشكل كبير. هناك بالفعل 

أضرار واسعة النطاق. 
وتأتي مس��اهمة كندا ف��ي الوقت 

املناسب متاماً«.
كريس��تال  قال��ت  جانبه��ا  م��ن 
بروسيشن القائم بأعمال السفارة 

الكندية في الع��راق »كندا فخورة 
بدعم العمل اله��ام الذي يقوم به 
صن��دوق متوي��ل االس��تقرار الفوري 
الستعادة اخلدمات األساسية بغية 
مس��اعدة العراقين م��ن األطفال 
والنس��اء والرجال عل��ى العودة إلى 
ديارهم في املناطق احملررة حديثاً في 

أسرع وقت ممكن«.

إنشاء مناطق صناعية مشتركة وأخرى للتبادل التجاري

العراق والكويت إلى تكامل اقتصادي

التقى الجميلي الشيخ 
صباح خالد الحمد 
الصباح النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية 
الكويتي الخميس 
وبحضور وزير التجارة 
والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب 
بالوكالة خالد ناصر 
الروضان

وزير التخطيط سلمان اجلميلي في أثناء زيارته الكويت

نيويورك ـ رويترز:
ارتف��ع ال��دوالر ي��وم اخلمي��س متعافيا م��ن هبوط 
اعتبره املستثمرون مبالغا فيه في أعقاب تعليقات 
للرئيس األميركي دونالد ترامب قال فيها إن العملة 
األميركية تكتسب قوة أكبر مما ينبغي وإنه يفضل 

بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
وتضرر ال��دوالر وعائدات س��ندات اخلزانة األميركية 
بشدة بعد تصريحات ترامب لصحيفة وول ستريت 
جورن��ال التي قال فيها أيضا إن قوة الدوالر س��تضر 

االقتصاد.
وزاد ال��دوالر أم��ام س��لة عم��الت رئيس��ة 0.45 في 
املئ��ة ليتجه صوب حتقيق أكبر مكس��ب يومي في 
أس��بوعن. وتراجعت العملة األميركية يوم األربعاء 
0.6 في املئة في أكبر هبوط يومي له فيما يزيد على 

ثالثة أسابيع.
ومقابل العملة اليابانية، استقر الدوالر عند 109.10 
ين بعدما هبط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر 

عند 108.73 ين في أوائل املعامالت اآلسيوية.
وخسر الدوالر 1.75 باملئة أمام الن هذا األسبوع في 
رابع أسبوع من خمس��ة يشهد فيه انخفاضا أمام 
العملة اليابانية مع االجتاه لشراء األخيرة التي تعد 

مالذا آمنا وسط توترات متزايدة في آسيا وأوروبا.

بنجالور ـ رويترز:
اس��تقر الذه��ب أم��س اجلمع��ة ق��رب أعل��ى 
مستوياته في خمسة أش��هر الذي سجله في 
اجللسة السابقة ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه 
األسبوعية بالنس��بة املئوية منذ نيسان 2016 
في ظ��ل تراجع ال��دوالر واخملاوف اجليوسياس��ية 
املرتبطة بالشرق األوسط وكوريا الشمالية وهو 

ما عزز اإلقبال على املالذات اآلمنة.
واس��تقر س��عر الذهب في املعام��الت الفورية 
عن��د 1287.40 دوالر لأوقي��ة األونص��ة في ظل 
تداوالت ضعيفة بس��بب عطلة عامة في كثير 

من الدول.
وبلغت أس��عار املعدن األصفر أعلى مستوياتها 
من��ذ أوائل تش��رين الثان��ي عن��د 1288.64 دوالر 
لأوقية في اجللس��ة الس��ابقة. ويتج��ه املعدن 
ص��وب حتقيق أكبر مكاس��به األس��بوعية منذ 
أواخر نيس��ان 2016 بصعوده نحو 2.7 باملئة هذا 

األسبوع.
وزاد الذه��ب ف��ي العقود األميركي��ة اآلجلة 0.9 

باملئة إلى 1290.10 دوالر لأوقية.
وغالبا ما يعتبر الذهب أداة استثمارية بديلة في 
أوقات الضبابية السياس��ية واملالية، ليستفيد 

من اجتاه العزوف عن اخملاطرة في السوق.
وس��جل ال��دوالر خس��ائر ي��وم اجلمع��ة ويتجه 
لتسجيل هبوط أسبوعي مع استمرار التوترات 
في كوريا الش��مالية مبا يعزز العمل��ة اليابانية 

باعتبارها مالذا آمنا.
وم��ن ب��ن املع��ادن النفيس��ة األخ��رى، ارتفعت 
الفضة 0.1 باملئة إلى 18.51 دوالر لأوقية بعدما 
المس��ت أعلى مس��توياتها في خمسة أشهر 
عند 18.599 دوالر لأوقية في اجللسة السابقة.

وزاد البالت��ن 0.2 باملئة إلى 970.65 دوالر لأوقية 
ف��ي حن تراجع البالدي��وم 0.1 باملئة إلى 794.08 

دوالر لأوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعت األس��هم اليابانية إلى أدنى مستوياتها 
في 4 أشهر في ختام التعامالت، امس اجلمعة، مع 
تصاعد التوتر في ش��به اجلزيرة الكورية ومناطق 

أخرى في العالم مبا أضعف شهية املستثمرين.
ونزل املؤش��ر ني��كاي 0.5 ف��ي املائ��ة، ليغلق عند 
18335.63 نقطة، مسجال أدنى مستوى إغالق له 

منذ أوائل ديسمبر. وفقا لرويترز.
وهبط املؤش��ر القياس��ي 1.8 في املائة على مدى 
األس��بوع، متكبدا خامس خس��ائره األس��بوعية 

على التوالي.
وانخفض املؤش��ر توبكس األوس��ع نطاقا 0.6 في 

املائة لينهي عند 1459.07 نقطة.   

ارتفاع الدوالر 
أمام سلة عمالت

الذهب عند 1287 دوالرًا 
لألوقية

أدنى مستوى لمؤشر 
السوق الياباني

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب 
العامل��ي عل��ى النفط يقت��رب أخيراً من 
جت��اوز املع��روض بعد نحو ثالث س��نوات 
م��ن فائ��ض اإلنت��اج، برغ��م من��و فائض 
اخلام غير املس��تخدم. واعتبرت الوكالة 
ان مخزون��ات النف��ط ف��ي دول منظمة 
التع��اون االقتص��ادي والتنمي��ة هبطت 
17.2 ملي��ون برميل ف��ي آذار. وعلى مدى 
األشهر الثالثة األولى من العام، ارتفعت 
اخملزون��ات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف 
برميل يومي��اً بعد زيادة كبيرة في كانون 

الثاني.
وأضاف��ت الوكالة ان »إجمالي مخزونات 
االقتص��ادي  التع��اون  منظم��ة  دول 
والتنمي��ة انخف��ض 8.1 ملي��ون برميل 
في ش��باط إل��ى 3.055 مليار برميل، في 
الوقت الذي جتاوز الطلب املعروض بنحو 
200 أل��ف برمي��ل يومياً ف��ي الفترة بن 

كانون الثان��ي وآذار«. لكن اخملزونات تظل 
أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 

330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.
وقالت وكالة الطاقة ان »هناك تفسيرات 
محتملة كثيرة لهذا التفاوت من بينها 
على سبيل املثال، املبالغة في الطلب أو 
التقليل من شأن املعروض في تقديراتنا«، 
مضيفة ان »ثمة تفس��يراً آخر ُمحتمالً 
يكمن ف��ي اخملزونات األقل وضوحاً مبا في 
ذل��ك اخملزونات القابعة في البحر س��واء 
كانت عابرة أم ألسباب تتعلق باملضاربة 
أو عل��ى الب��ر ف��ي دول خ��ارج منظم��ة 

التعاون االقتصادي والتنمية«.
وأضافت: »بالنظر في بيانات من مصادر 
متنوع��ة، يتب��ن ان اخملزون��ات تهبط في 
بع��ض ال��دول غي��ر األعض��اء مبنظم��ة 
والتنمي��ة« خالل  االقتص��ادي  التع��اون 
وتابع��ت:   .»2017 م��ن  األول  النص��ف 
»م��ن املعتق��د ان مخزونات ال��دول غير 
األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمي��ة مس��اوية تقريباً ف��ي احلجم 
خملزونات املنظمة، لكن البيانات املتوافرة 

عنها أقل بكثير«.
ويقول محللون في »برنشتاين إنرجي« ان 
الربع املقبل هو ربع حاس��م ل� »منظمة 
الدول املصدرة للنفط« أوبك، في الوقت 
ال��ذي تكافح املنظمة خلف��ض اخملزونات 

العاملية إلى متوسط خمس سنوات. 
وتفيد »برنشتاين« بأن »في الوقت الذي 
تخّفض فيه املنظمة اإلنتاج فإنها تزيد 
الصادرات. مبعنى آخر، لم تصل خفوضات 

اإلنتاج إلى مداها الكامل حتى اآلن«.
وم��ن املرجح ان تس��اهم إي��ران مبعظم 
االنخف��اض ف��ي مخزون��ات ال��دول غير 
األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، إذ احتفظت طهران مبخزونات 
من املكّثفات اخلفيفة الفائقة اجلودة في 
البحر منذ ف��رض عقوبات غربية عليها 

في 2012.
وأش��ارت وكالة الطاق��ة الدولية إلى ان 

اخملزون��ات البحرية اإليراني��ة هبطت إلى 
أربعة مالين برميل في آذار من 28 مليون 
برميل ح��ن مت رفع العقوب��ات في أوائل 
2016. وأوردت الوكالة ان مخزون النفط 
في البح��ر على مس��توى العالم هبط 
إل��ى 58.4 مليون برميل في آذار من 82.6 

مليون برميل في نهاية 2016. 
وأضافت: »ميكن القول بثقة ان الس��وق 
قريبة جداً من التوازن بالفعل، ومع توافر 
املزيد من البيانات س��يزداد ذلك وضوحاً. 
ينتظرن��ا نص��ف ث��ان م��ن الع��ام مثير 

لالهتمام«.
الدولي��ة  الطاق��ة  وكال��ة  وخّفض��ت 
توقعاته��ا لنم��و الطل��ب العاملي على 
النف��ط في 2017 بواق��ع 40 ألف برميل 
يومي��اً إل��ى 1.32 ملي��ون برمي��ل يومياً. 
وحذرت من ان ه��ذه التقديرات قد تكون 
متفائل��ة في ض��وء تباطؤ االس��تهالك 
في الوالي��ات املتحدة واقتصادات آس��يا 
املتقدمة مثل أس��تراليا واليابان وكوريا 

اجلنوبي��ة. وزادت الوكال��ة ان »البيان��ات 
اجلدي��دة تظهر منواً أضع��ف من املتوقع 
في دول كثيرة من بينها روس��يا والهند 
وبع��ض دول الش��رق األوس��ط وكوري��ا 
والواليات املتحدة حيث اس��تقر الطلب 

في األشهر األخيرة«.
وعلى جان��ب العرض ذك��رت الوكالة ان 
اإلنت��اج العامل��ي هبط 755 أل��ف برميل 
يومي��اً في آذار إل��ى 95.98 مليون برميل 
البل��دان  »منظم��ة  ان  وقال��ت  يومي��اً، 
املص��درة للنف��ط التزم��ت تعهدها في 
آذار ليص��ل معدل االلتزام إلى مس��توى 
ق��وي بلغ 99 في املئ��ة«. أما في ما خص 
الدول غير األعضاء املشاركة في االتفاق، 
فوص��ل معدل االلتزام إل��ى 64 في املئة 

من 38 في املئة في شباط.
وفي ما يخص عام 2017 ش��ددت وكالة 
الطاق��ة الدولية على أنه��ا تتوقع زيادة 
إم��دادات ال��دول غير األعض��اء في أوبك 
485 أل��ف برميل يومياً، مقابل 400 ألف 

برمي��ل يومياً ف��ي تقديراتها الس��ابقة، 
بقيادة الزيادات في منو اإلنتاج األميركي.

في الشأن ذلك، س��جلت أسعار النفط 
تغيرا طفيفا في أس��بوع شهد تعويض 
أنواع اخلام القياسي للمزيد من اخلسائر 
الت��ي مني��ت بها ف��ي آذار وس��ط آمال 
متزاي��دة باقت��راب الع��رض والطلب من 
الت��وازن. ف��ي الوق��ت ذات��ه ارتف��ع عدد 
منصات احلفر النفطي��ة األميركية إلى 
أعلى مس��توى في عامن مبا يهدد عودة 

التوازن إلى األسواق.
وقال��ت ش��ركة بيك��ر هي��وز خلدم��ات 
الش��ركات  إن  اخلمي��س  ي��وم  الطاق��ة 
األميركية أضافت 11 حفارة نفطية في 
األس��بوع املنتهي في 13 نيسان ليصل 
العدد اإلجمالي إلى 683 حفارة. وزاد عدد 

احلفارات على مدار 13 أسبوعا متتاليا.
وتعاني الس��وق من فائ��ض في املعروض 
من��ذ منتصف ع��ام 2014 وه��و ما دفع 
منظمة البلدان املص��درة للبترول أوبك 

ومنتجون غي��ر أعضاء بها إل��ى االتفاق 
على خفض اإلنتاج في األش��هر الستة 

األولى من هذا العام.
وجتتم��ع أوبك ف��ي اخلامس والعش��رين 
من أي��ار لبحث متديد خف��ض اإلنتاج ملا 
بعد حزيران. ومتيل الس��عودية والكويت 
ومعظم الدول األخرى األعضاء في أوبك 
لهذا التوجه إذا جرى التوصل إلى اتفاق 
مع منتجن آخرين حسبما قالت مصادر 

لرويترز الشهر املاضي.
وأظهرت بيانات أوب��ك أن الدول األعضاء 
في املنظمة خفضت إنتاجها في آذار مبا 

يزيد عما كانت قد تعهدت به.
وأغلق��ت العق��ود اآلجلة خل��ام القياس 
العاملي برنت مرتفعة ثالثة س��نتات إلى 
55.89 دوالر للبرمي��ل بعدم��ا المس��ت 
أعلى مس��توى في ش��هر ي��وم األربعاء. 
وزادت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األميركي س��بعة سنتات في 

التسوية إلى 53.18 دور للبرميل.

المخزونات أعلى من متوسط خمس سنوات

»الطاقة الدولية«: توازن سوق النفط
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د.إيمان أحمد عبد الحليم

أث��ار الهج��وم األميرك��ي عل��ى مطار 
»الش��عيرات« بس��وريا جدال محتدًما 
ب��ني اخلبراء واحملللني في املراكز البحثية 
األميركي��ة؛ إذ يُع��د الهج��وم نقط��ة 
حت��ول فاصل��ة ف��ي سياس��ة الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب جتاه الش��رق 
األوس��ط، كما يتضمن جملة رس��ائل 
ضمني��ة موجه��ة للداخ��ل األميركي 
الس��وري  والنظ��ام  وإي��ران  وروس��يا 
وحلف��اء الواليات املتح��دة في اإلقليم. 
وتطابق��ت رؤى املعلق��ني األمريكي��ني 
حول اعتبار الضرب��ة األميركية »عمال 
عس��كريًّا محدود النطاق«، واس��تبعاد 
س��يناريوهات التصعيد العس��كري أو 
الصدام املباشر مع التواجد العسكري 

الروسي في سوريا.

دوافع متعددة:
يُع��د الهج��وم الس��وري عل��ى بل��دة 
خان ش��يخون احملفز الرئي��س للهجوم 
العس��كري األميرك��ي عل��ى القاعدة 
اجلوية الس��ورية، فاالتهام��ات املتزايدة 
للنظام الس��وري باستخدام األسلحة 
الكيميائية ضد املدنيني دفعت الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب لتقييم اخليارات 
األمريكية لعق��اب نظام  العس��كرية 
األس��د، وهو م��ا جتلى ف��ي تصريحات 
الرئي��س ترام��ب بعد الهج��وم والربط 
املباش��ر بني القاعدة اجلوية الس��ورية 
واملصالح القومي��ة األمريكية في ردع 
الش��امل  الدمار  أس��لحة  اس��تخدام 
في الش��رق األوس��ط، وفي هذا الصدد 
رصدت املراك��ز البحثي��ة الغربية عدة 
يتمث��ل  األمريك��ي  للهج��وم  أه��داف 

أهمها فيما يلي:
-1 ردع النظ��ام الس��وري: أكد »س��ام 
هيلل��ر« )Sam Heller( ف��ي مقال��ه 
مبوقع مجلة »فوري��ن أفيرز« األمريكية 
املعن��ون »السياس��ة األمريكي��ة جتاه 
س��وريا بعد  الهج��وم الكيميائي«، أن 
اله��دف الرئيس��ي لتوظي��ف اخليارات 
العسكرية األمريكية في سوريا يتمثل 
ف��ي عقاب وردع اس��تخدام األس��لحة 
الكيميائية من جان��ب أطراف الصراع، 
ولي��س إس��قاط النظ��ام الس��وري، أو 
تغيي��ر توازنات الق��وى لصالح فصائل 

املعارضة السورية.
فالهج��وم األمريك��ي يرك��ز على وضع 
»خط��وط حم��راء« ألط��راف الص��راع 
في س��وريا يترتب عل��ى جتاوزها عقاب 
عس��كري يؤثر مباش��رة عل��ى قدرتها 
العس��كري في مواجهة خصومها؛ إال 
أنه استبعد أن يتجاوز العمل العسكري 
األمريكي حدود معاقبة نظام األس��د، 
وضمان عدم تكرار اس��تخدام أسلحة 

الدمار الشامل في الصراع السوري.
-2 االس��تجابة لضغ��وط اجلمهوريني: 
جاء العم��ل العس��كري األمريكي في 
سوريا مبثابة اس��تجابة سريعة ملوقف 
الكوجن��رس   ف��ي  أعض��اء جمهوري��ني 
لتجاوز سياس��ات أوباما القائمة على 
عدم التدخ��ل في مناط��ق الصراعات. 
ففي بيان مش��ترك قال عضوا مجلس 
الش��يوخ من احل��زب اجلمه��وري، جون 
ماك��ني، وليندس��ي جراه��ام، إن تل��ك 
العملية الت��ي تبنتها اإلدارة األمريكية 
»بعث��ت برس��الة مهم��ة مفاده��ا أن 
الوالي��ات املتح��دة لن تق��ف مكتوفة 
األيدي إزاء قتل نظام األس��د، مبساعدة 
وحتريض من روس��يا، الس��وريني األبرياء 
والبرامي��ل  الكيميائي��ة  باألس��لحة 

املتفجرة«.
 )NaHal TooSi( »ويُشير »ناهال توسي
 PoliTico( »م��ن »مجل��ة بوليتيك��و
magaziNe(، إل��ى تصريحات جراهام، 
خصوًص��ا في حدي��ث للصحفيني، بأن 
ترامب ال ينبغي أن يكلف نفس��ه عناء 
طلب احلصول عل��ى إذن من الكوجنرس 
لتنفي��ذ مثل ه��ذه الهجم��ات، وجتنب 

السياس��ات غير الفعال��ة التي تبناها 
الرئيس الس��ابق باراك أوباما التي متثل 
أهمها في محاول��ة التوصل إلى اتفاق 
غي��ر فّع��ال مع األس��د إلزال��ة معظم 

مخزوناته من األسلحة الكيميائية.
-3 استعراض االنفراد األمريكي: يشير 
 )Paul mcleary( »ب��اول مي��كالري«
ف��ي مجل��ة »فوري��ن بوليس��ي« إل��ى 
ارتباط الهجوم األمريكي بس��عي إدارة 
ترام��ب لتأكيد السياس��ات االنفرادية 
التي س��تتبعها الوالي��ات املتحدة في 
املرحلة املقبلة، حي��ث أخفقت اجلهود 
األمريكي��ة والبريطاني��ة والفرنس��ية 
في مجلس األمن لتمرير مش��روع قرار 
يُطال��ب س��وريا بتس��ليم املعلوم��ات 
االس��تخباراتية حول عملياتها اجلوية، 
مبا يش��مل حادث الهجوم الكيميائي، 
حيث رفضت روس��يا االقتراح باعتباره 

يتعدى على السيادة السورية.
ويتضم��ن الهج��وم رس��ائل متع��ددة 
حللف��اء الواليات املتح��دة بحدوث تغير 
ف��ي سياس��اتها يقوم عل��ى حتييد دور 
التحالفات الدولية، وتبني نهج منفرد 
م��ع  التعام��ل  ف��ي   )uNilaTeral(
التهدي��دات واألزم��ات الدولي��ة، واتباع 
سياس��ات تقوم عل��ى حماية املصالح 
األمريكية دون التشاور مع احللفاء. كما 
يتضم��ن العمل العس��كري تهديدات 
ضمني��ة لل��دول »املارقة« الت��ي تهدد 
األمن األمريكي -مثل: كوريا الشمالية، 
وإي��ران- مبواجهة املصي��ر ذاته في حال 
جت��اوز اخلط��وط احلم��راء الت��ي حتددها 

اإلدارة األمريكية.
أش��ار  أوبام��ا:  عقي��دة  تفكي��ك   4-
»جيف��ري جولدبرج« ف��ي مقاله مبجلة 
»األطلسي« )THe aTlaNTic( بعنوان 
»رث��اء عقي��دة أوبام��ا«، إل��ى أن ترامب 
يس��عى من خ��الل العمل العس��كري 
في س��وريا إلى تفكيك عقي��دة أوباما 
الت��ي   )obama DocTriNee(
ارتك��زت على مبادئ متعددة، من بينها 
األطراف  متع��دد  التدخ��ل  سياس��ات 
و«التش��ارك   ،)mulTilaTeraliSm(
ف��ي التكلفة«، و«القي��ادة من اخللف«، 
و«اإلحج��ام ع��ن التدخل ف��ي مناطق 
الصراع��ات الداخلية«. وفي املقابل فإن 
ترامب استعرض قدرته على استخدام 

القوة العسكرية دون تشاور مع احللفاء 
وبصورة منفردة.

وف��ي ه��ذا الص��دد، يؤك��د »جاك��وب 
هيلب��رون« في مقاله بعن��وان »عقيدة 
ترامب« الذي نشرته مجلة »ناشيونال 
إبري��ل   7 ف��ي  األمريكي��ة  إنترس��ت« 
2017، إل��ى أن الهج��وم األمريكي على 
س��وريا أثب��ت أن ترامب ق��د تخلى عن 
احل��ذر األمريك��ي في اس��تخدام القوة 
العس��كرية الذي حافظ عليه س��لفه 
ب��اراك أوباما على مدار فترة طويلة، وأن 
توظيف القوة العسكرية في مواجهة 
دول أخ��رى -مث��ل: كوري��ا الش��مالية، 
وإيران- قد ال يكون مس��تبعًدا في حال 
تقيي��م ترامب لضرورة اس��تخدام هذا 

اخليار حلماية املصالح األمريكية.
-4 اس��تعادة التأيي��د الداخلي: تعددت 
تعليق��ات احملللني األمريكي��ني حول أن 
الدافع الرئيس��ي لهج��وم ترامب على 
س��وريا متثل ف��ي مواجه��ة الضغوط  
الداخلي��ة، واالتهام��ات املتزاي��دة حول 
ومس��ئوليها  إدارت��ه  أركان  ارتب��اط 
معلن��ة  غي��ر  بعالق��ات  الرئيس��يني 
مع روس��يا، مم��ا أدى إلى تدن��ي التأييد 
السياس��ي ل��ه إل��ى مس��تويات غي��ر 
مس��بوقة، باإلضافة إلى ع��دم تعافي 
ترامب من صدمة رفض مش��روع قانون 
الرعاية الصحية الذي أيده الس��تبدال 
نظ��ام »أوباما كير«، ودخ��ول التحقيق 
ال��ذي يدي��ره الكوجن��رس ح��ول م��دى 
تدخل روس��يا في االنتخابات الرئاسية 
األمريكي��ة لصال��ح ترام��ب منعطًفا 
خطيرًا بعد مطالبة مايكل فلني، مدير 
مجلس األم��ن القومي الذي أُجبر على 
االس��تقالة التصاالته مبسؤولني روس، 
مبنحه حصانة قضائية مقابل الكشف 

عن أبعاد سرية في التحقيقات.
ومن ث��م ميك��ن اعتبار الهج��وم مبثابة 
تأكي��د على عدم وج��ود عالقات حتالف 
خفي��ة ب��ني ترامب وبوت��ني، وعلى قدرة 
ترامب عل��ى تبني سياس��ات تتعارض 
مع النهج العام للسياس��ة الروسية، 
واس��تخدام الق��وة العس��كرية ض��د 
املصالح الروس��ية في الشرق األوسط 
طامل��ا تعارضت مع املصالح األمريكية. 
وفي هذا اإلطار، يش��ير دانييل مكارثي 
في مقاله مبجلة »ناشيونال إنترست« 

لدونال��د  األكب��ر  »املش��كلة  املعن��ون 
ترامب«، إلى أن الرئيس األمريكي يواجه 
معضلة تتمثل في تبني سياسات ردود 
األفعال لتخفي��ف الضغوط الداخلية 
تبن��ي  ع��دم  مقاب��ل  ف��ي  املتزاي��دة، 
اس��تراتيجية واضح��ة على مس��توى 

السياسة اخلارجية.

تناقضات ضمنية: 
األمريكي��ون  واخلب��راء  املعلق��ون  رك��ز 
تضمنه��ا  الت��ي  التناقض��ات  عل��ى 
قرار ش��ن هج��وم على س��وريا؛ إذ يعد 
القرار ضم��ن الس��وابق األولية خملالفة 
ترام��ب لتعهدات��ه االنتخابي��ة فيم��ا 
يتعل��ق بالتركيز عل��ى محاربة داعش، 
وجتنب التدخل العس��كري في الصراع 
الس��وري. فبحس��ب »جري��غ جاف��ي« 
)greg Jaffe( ف��ي مقاله بصحيفة 
مب��ررات  ف��إن  بوس��ت«،  »واش��نطن 
ترامب تبرز املش��كلة اخلاصة بفلسفة 
كان  إن  فحت��ى  اخلارجي��ة،  سياس��ته 
الهجوم الكيميائي الذي تبناه النظام 
ترام��ب نفس��ه،  الس��وري، وبحس��ب 
يس��يء إلى القيم األمريكية، وينتهك 
القواعد الدولية؛ إال أنه -من جانب أول- 
ال يشكل تهديًدا مباشرًا ألمن الواليات 
املتح��دة ومصاحله��ا االقتصادية، وهو 
م��ا كان الرئيس األمريك��ي يؤكده إبان 
حملت��ه االنتخابي��ة م��ن وج��وب عدم 
انغم��اس الواليات املتح��دة في األزمات 

الدولية.
من جانب ثاٍن، وقبل أقل من أسبوع من 
الهج��وم ال��ذي تبناه النظام الس��وري 
باألس��لحة الكيميائي��ة، ص��ّرح وزي��ر 
اخلارجي��ة األمريكي، ريكس تيلرس��ون، 
ف��ي لقاء مع س��فيرة الواليات املتحدة 
في األمم املتحدة، نيكي هالي، بأن اإلدارة 
األمريكية س��تولي أهمية أكبر حملاربة 
»تنظي��م الدول��ة )داع��ش(«، ولم يعد 
م��ن أولوياتها قضية إزاحة األس��د عن 

احلكم في دمشق.
ومن جانب ثالث، ورغم خطورة استخدام 
الس��الح الكيميائي، فإن ح��ادث »خان 
ش��يخون« لم يك��ن األول، حي��ث وقع 
حادث مش��ابه خالل فترة حك��م إدارة 
باراك أوباما في عام 2013، وحينها دعا 
ترامب أوباما للتأني، وعارض بش��دة أي 

عمل أمريكي ضد األس��د ونظامه قبل 
تولي��ه احلكم، ورغم ذل��ك، وفي أعقاب 
تنفيذ الهجمة العس��كرية األمريكية 
األخيرة، ألقى ترامب باللوم على سلفه 
أوبام��ا، ال��ذي وضع »خطوًط��ا حمراء« 
للنظام الس��وري، ولكن��ه لم يتخذ أي 
عمل عسكري بحق هذا النظام عندما 

جتاوز هذه اخلطوط.
من ناحية أخرى، وباإلش��ارة مجددًا إلى 
رأي »باول مي��كالري« في مجلة »فورين 
بوليس��ي«، فإن هن��اك أيًض��ا ضبابية 
بشأن الس��ند القانوني الذي استندت 
إلي��ه اإلدارة األمريكية لتوجيه الضربة 
العسكرية، ذلك أن تفويض استخدام 
الق��وة العس��كرية لع��ام 2001 الذي 
تقوم الوالي��ات املتحدة بتوجيه ضربات 
ملكافح��ة اإلرهاب في املنطقة مبوجبه، 
اإلرهابي��ة،  اجلماع��ات  عل��ى  ينطب��ق 
ميك��ن  كان  وإن  ال��دول،  عل��ى  ولي��س 
لإلدارة األمريكية االس��تناد إلى املبررات 
القانوني��ة الت��ي صيغ��ت للتدخل في 
األزم��ة الليبي��ة ف��ي ع��ام 2011 فيما 
يتعلق باملس��ئولية اجلماعية للحماية 

والتدخل ألغراض إنسانية.

الرد الروسي:
لعّل التساؤل األهم يرتبط بالتداعيات 
العس��كرية  الضرب��ة  عل��ى  املترتب��ة 
األمريكية لألهداف السورية، خصوًصا 
ما يرتبط مبستقبل العالقات األمريكية 
مع روس��يا التي اعتقد البعض أنها قد 
تشهد حتسًنا نس��بيًّا بعد تولي دونالد 
ترامب احلكم، وتأكيده في السابق عدم 

نيته االنغماس في الصراع السوري.
ولك��ن كان للخطوة األمريكية األخيرة 
تأثي��ر مباش��ر عل��ى ه��ذه العالق��ات، 
وبحسب ما أوضح »جوناثان ماركوس« 
م��ن »ب��ي ب��ي س��ي« فإن��ه حت��ى مع 
تأكي��د اجلانب الروس��ي ع��دم وقوع أي 
من طاقمه في س��وريا خ��الل الهجوم، 
وِحرص اجلانب األمريكي على إعالمهم 
ب��ه قبيل وقوعه لس��حب جن��وده من 
املوقع املستهدف، فقد رفضت موسكو 
اخلط��وة األمريكي��ة، وعّلق��ت اتفاًق��ا 
للتنس��يق م��ع اجلان��ب األمريكي، يتم 
مبوجبه التواصل من خالل خط ساخن 
عسكري لضمان عدم تداخل قواتهما 

في األجواء فوق سوريا، وكان استخدام 
هذا اخل��ط مفيًدا في مناس��بات عدة، 
أم��ا تعليق��ه فم��ن ش��أنه مضاعفة 
اخملاط��ر الت��ي تتع��رض له��ا طائ��رات 
البلدي��ن في األج��واء الس��ورية، وذلك 
مع طلب موس��كو عقد اجتماع طارئ 
جمللس األمن الدول��ي للنظر في الوضع 
السوري، منددة ب�«نهج متهور« تتبناه 

واشنطن حيال الصراع في سوريا.
وم��ع ذلك ال يس��تبعد ع��دد كبير من 
احمللل��ني واخلبراء ق��درة الطرفني مجددًا 
عل��ى التوصل إلى تفاهم دبلوماس��ي 
بش��أن املوقف من س��وريا، ليس فقط 
بس��بب ح��رص البنتاجون عل��ى إبالغ 
روس��يا مس��بًقا بالضربة العسكرية، 
روس��يا  قب��ول  لع��دم  أيًض��ا  ولك��ن 
السابق الس��تخدام األس��د األسلحة 
الكيميائية، وقد ساعدت في التفاوض 
على اتفاق ع��ام 2013 إلزالة مخزونات 
األسد من غاز »الس��ارين« السام، كما 
س��بق أن طلب وزير اخلارجية األمريكي 
ريكس تيلرسون من روس��يا »التفكير 
بجدية« بش��أن دعم األسد مستقبال، 
ورد علي��ه املتح��دث الرس��مي باس��م 
الرئاس��ة الروس��ية دمييتري بيسكوف، 
بالق��ول إن دعم روس��يا نظام األس��د 

»ليس من دون قيد أو شرط«.
 DaviD( س��اجنر«  »ديفي��د  وتوق��ع 
»نيوي��ورك  ف��ي صحيف��ة   )SaNger
تاميز« أن يكون الهجوم األمريكي محور 
االجتماع املقرر األسبوع املقبل بني وزير 
اخلارجي��ة األمريكي والرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني، في أول لقاء وجًها لوجه 
بني الزعيم الروس��ي وأحد أعضاء إدارة 

ترامب.
وق��ال إن��ه كان يتوق��ع قب��ل الضربات 
األمريكي��ة للقاع��دة اجلوية الس��ورية 
أن يتص��در التحقي��ق ف��ي الهجم��ات 
في  والتدخ��ل  الروس��ية  اإللكتروني��ة 
االنتخابات الرئاس��ية األمريكية جدول 
التح��رك  أن  بي��د  االجتم��اع،  أعم��ال 
العس��كري ف��ي س��وريا يعط��ي إدارة 
ترامب فرصة ملطالب��ة بوتني بالضغط 
على نظيره الس��وري بش��ار األس��د، أو 
القب��ول بتس��وية مع واش��نطن تؤدي 
إلى اإلطاحة باألس��د من السلطة، وإال 
سيعمد ترامب »س��ريًعا« إلى توسيع 

العمل العس��كري احملدود في س��وريا، 
وذل��ك في ح��ال أخفق ف��ي اتفاقه مع 
بوت��ني. ولك��ن على نح��و ع��ام، ال يزال 
مس��تبعًدا أن يقبل بوتني باتفاق يُهدد 

نفوذه في سوريا.

احتماالت التصعيد:
��زَ اجلدل األكث��ر احتداًما بني اخلبراء  تَرَكَّ
حول م��دى إمكانية تصعي��د الواليات 
املتح��دة ض��د روس��يا ونظام األس��د 
في س��وريا، والتوس��ع ف��ي الهجمات 
العس��كرية ض��د نظام األس��د، حيث 
تطابق��ت رؤى أغل��ب احمللل��ني واخلبراء 
ف��ي اس��تبعاد التصعي��د العس��كري 

األمريكي في سوريا. 
إع��الن  إل��ى  فق��ط  ذل��ك  يرج��ع  وال 
»البنتاج��ون« أن الضرب��ة العس��كرية 
»الهج��وم  عل��ى  ال��رد  عل��ى  ترك��ز 
الكيميائ��ي« في خان ش��يخون، ولكن 
أيًض��ا، وبحس��ب »باول مي��كالري« في 
مجلة »فورين بوليس��ي«، فإن التوسع 
ف��ي الضرب��ات العس��كرية األمريكية 
في س��وريا، وتورط واشنطن في احلرب 
األهلي��ة الدائ��رة هن��اك، م��ن ش��أنه 
مضاعفة اخملاط��ر التي قد يتعرض لها 
مئ��ات اجلن��ود األمريكيني في ش��مال 
سوريا، والذين يقومون بعمليات تدريب 
وجتهي��ز املقاتلني م��ن الع��رب واألكراد 
الس��وريني في اس��تعدادهم للهجوم 
عل��ى عاصم��ة »تنظيم الدول��ة« في 
الرق��ة. وأيًضا لتجنب وق��وع قتلى من 
العناصر الروسية العاملة في القواعد 
العس��كرية الس��ورية، وما ي��ؤدي إليه 
مث��ل هذا األمر من القض��اء كليًّا على 
أي فرص��ة ممكن��ة الس��تئناف التعاون 
م��ن جديد م��ع اجلانب الروس��ي، وذلك 
بحس��ب »ناهال توس��ي« ف��ي مقاله 

مبوقع »بوليتيكو«.
وركز م��ارك لينش، ف��ي مقاله املعنون 
»ماذا بعد هجوم ترامب على س��وريا؟« 
والذي نش��ره موقع مركز »كارنيجي«، 
على ضرورة جتنب االجنراف في مواجهة 
عس��كرية ممتدة مع النظام الس��وري، 
حيث س��يلجأ األس��د إل��ى وكالئه في 
املنطق��ة، خصوًص��ا م��ن التنظيمات 
الش��يعية مثل »ح��زب اهلل« اللبناني، 
وبالتعاون م��ع الدول احلليف��ة له مثل 
إي��ران، لإلض��رار باملصال��ح األمريكي��ة 
في الشرق األوس��ط، وتوجيه هجمات 
لألهداف األمريكية املتاحة، ودون إغفال 
أن األس��د نفس��ه جنح ف��ي البقاء في 
احلك��م، رغ��م احلصار احملك��م لنظامه 

على مدار سنوات عديدة.
وف��ي الس��ياق ذات��ه، س��يترتب عل��ى 
األمريكية إضعاف  الضربات  اس��تمرار 
نظام األس��د، مما س��ُيعزز من القدرات 
اإلرهابية مثل  للتنظيمات  العسكرية 
تنظيم داعش والفصائل املتشددة التي 
س��تقوم بالتمدد في سوريا، واستعادة 
األراض��ي الت��ي فقدتها خ��الل الفترة 
األخيرة، وتعزيز قوتها العس��كرية في 
العراق لتع��اود التمدد م��ن جديد بعد 

فترة ممتدة من التقهقر.
وإجم��اال، م��ن غي��ر املرج��ح أن يتجاوز 
قاع��دة  عل��ى  األمريك��ي  الهج��وم 
»الش��عيرات« الس��ورية نطاق العمل 
العقابي احملدود الذي يس��عى إلى جتنب 
التصعيد أو التأثير على توازنات القوى 
ف��ي خضم الص��راع األهل��ي الدائر في 
سوريا، خاصة في ظل اخملاوف األمريكية 
م��ن اس��تعادة تنظيم داع��ش لقدرته 
على التمدد في األراضي السورية، كما 
ستس��عى الواليات املتح��دة للتهدئة 
م��ع روس��يا، حرًص��ا على ع��دم اتخاذ 
األخيرة إجراءات تصعيدية تؤثر س��لًبا 
عل��ى املصال��ح األمريكية في الش��رق 

األوسط.

د واشنطن هجومها على سوريا؟.. رؤى أميركية هل ُتصعِّ
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مطار »الشعيرات«



الشاي للحماية من الخرف
أظهرت دراسة جديدة أن شرب الشاي قد يقلل من اإلصابة 
باخلرف )Dementia( بنس��بة %50، أما إذا كنت ممن يحملون 
جني املرض، فإن ش��رب الشاي قد يقلل من فرص إصابتك به 

بنسبة 86%.
ويعم��ل الش��اي بنوعيه األس��ود واألخضر على حد س��واء 
عل��ى التقليل من ف��رص تكون خثرات وتكتالت س��امة في 
الدماغ، وذلك مبا حتويه أوراقه من مضادات أكسدة ومضادات 
التهاب، وتس��اعد هذه املواد كذلك على احلفاظ على صحة 
الدماغ عموماً من تلف األوعية الدموية والتنكس العصبي. 
لذا، قد يقلل ش��رب كوب واحد من الش��اي يومياً من فرص 

إصابتك باخلرف وبنحو كبير.
وتعد هذه الدراس��ة في غاية األهمية نظراً ألنها تكش��ف 
عن طريقة غير مكلفة وبس��يطة ق��د يوفر اتباعها حماية 
مبك��رة من اإلصابة باخل��رف وغيره من األم��راض العصبية 
التي قد تنش��أ وتتطور في مراحل متأخ��رة من حياة الفرد. 
خاصة أن��ه وعلى الرغم م��ن العديد من التج��ارب واحللول 
الدوائية املقترحة والتي كش��ف عنها في السنوات األخيرة 
لع��الج اخلرف أو للوقاية منه، ما زالت النتائج أبعد ما تكون 

عن املرضية.

قلة النوم تحرمك من االحتفاظ بذكرياتك
من املعروف أن النوم يلعب دوراً رئيس��ياً في التعلم وتكوين 
الذاكرة. ولكن م��اذا يحدث لهذه الوظائف العقلية املهمة 

عندما نفشل في احلصول على قسط كاٍف من النوم؟
أجاب على هذا السؤال باحثون من جامعة والية ميتشجان 
األميركية من خالل أحدث دراس��اتهم عن العالقة بني النوم 
وتكوين الذاكرة، التي نشرت نتائجها على موقع »ميديكال 

نيوز توداي«.
ووج��دت الدراس��ة أن احلرمان م��ن النوم يتداخ��ل مع عمل 
اخلاليا العصبية في منطقة »احلصني« أو »قرن أمون«، وهي 
منطقة في املخ مسؤولة عن تشكيل الذكريات على املدى 
البعيد؛ م��ا يعوقها عن أداء تلك الوظيفة وحتويل الذكريات 

قصيرة املدى إلى ذكريات بعيدة املدى.
واكتشف الباحثون ذلك من خالل إجراء سلسلة من التجارب 
على الفئران لقياس مدى تأثر عمل منطقة احلصني بحرمان 
الفئران من الن��وم، ووجدوا أن قدرتهم على التذكر والتعلم 

تأثرت بحصولهم على قسط من الراحة والنوم.

تأخير الدراسة إلى 11 صباحًا
يرفع المستوى التعليمي

طالبت دراسة حديثة بإلغاء احلصص واحملاضرات التقليدية 
التي تقدم في املدارس واجلامعات الساعة التاسعة صباحاً 
، والس��ماح للط��الب أن يبداً يومهم في وق��ت متأخر أكثر، 
مشيرة إلى أن الصباحات الباكرة قد تتضارب مع الساعات 

البيولوجية ألجسام الشباب.
ذك��رت دراس��ة للباحثني ف��ي اجلامع��ة املفتوحة نش��رته 
صحيفة independent أن »احملاضرات يجب أن تبدأ في وقت 
بعد الساعة احلادية عشرة صباحاً، حتى يستطيع الطالب 

أن يكونوا في أفضل مستوى أدائي«.
وحلل اخلبراء بالتعاون مع الباحثني في جامعة نيفادا، أمناط 
الدراس��ة ل� 200 طالب، واكتش��فوا أن األداء األكادميي كان 
في أفضل مس��توياته بني الس��اعة احلادية عش��رة صباًحا 

والتاسعة والنصف مساء.
وق��ال بولكيلي م��ن اجلامع��ة املفتوح��ة إن »االضطرار إلى 
االس��تيقاظ املبك��ر قد يك��ون مرتبط��اً بتزايد املش��كالت 

النفسية لدى الطالب«.
وأوضحت الدراس��ة أن »التغيرات البيولوجية التي تبدأ في 
مرحل��ة البلوغ تعمل على تغيير أوقات االس��تيقاظ والنوم 

الطبيعية.

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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7788927
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
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البصرة - سعدي السند:

ألول م��رة وتتويجاً لعم��ق العالقة 
الت��ي ترتب��ط به��ا مديري��ة تربية 
البص��رة م��ع قص��ر الثقاف��ة في 
البص��رة التاب��ع لدائ��رة العالقات 
الثقافية العامة في وزارة الثقافة، 
وتعبي��راً عن روعة هذه العالقة بني 
هات��ني املؤسس��تني احلكوميت��ني، 
أحتضن��ت قاع��ة قص��ر الثقاف��ة 
العام��رة ثالثة مع��ارض متتالية مت 
افتتاحه��ا قبل اي��ام، وهي معارض 
سنوية توصي بها وتتابعها وتؤكد 
عليها وزارة التربي��ة لتعرض فيها 
املدارس نتاجات طلبتها ومعلميها 

ومعلماتها.
 وكانت املعارض الثالثة هذه خاصة 
بامل��دارس االبتدائي��ة للبن��ات في 
املناطق الواقعة ف��ي داخل مدينة 
البصرة حيث اختارت مديرية تربية 
البصرة ف��ي هذا الع��ام وألول مرة 
في تاريخ املؤسس��تني احلكوميتني 
قاعة قصر الثقافة لهذه األنشطة 

واحتضانها.

طاقات ابداعية 
ه��ذه املع��ارض الثالثة أحسس��نا 
مانش��اهده  نتأم��ل  ونح��ن 
أحادي��ث  م��ن  ل��ه  ومااس��تمعنا 
املشرفات معلمات التربية الفنية 
ممن حضرن مع نتاجات مدارسهن، 
أحسسنا ان هناك طاقات ابداعية 
طالبية وطاق��ات كبيرة في اإلبداع 
الفني��ة  التربي��ة  ل��دى معلم��ات 
ايض��اً، وه��ي طاقات تس��تحق ان 
ونباركه��ا ونتقدم  نق��ف عنده��ا 
بالتهنئ��ة ملن أبدعن بها. نعم لقد 

شاهدنا اعماالً تستحق ان نتوقف 
عندها كونها كبي��رة مبا حتمل من 
جوان��ب الف��رح التش��كيلي الذي 
نتباهى به لدى فأنانينا الرس��امني 
التش��كيليني الكب��ار، فق��د رأينا 
رس��ومات لطالبات ملن يصلن بعد 
الى الصف السادس األبتدائي لكن 
املوهب��ة جعل��ت منه��ن مبدعات 

كبيرات ويبدو ان األضواء لم تسلط 
عليه��ن. ووجدنا ان ل��دى معلمات 
التربي��ة الفنية طموح��ا أكبر من 
مبس��توياتهن  لالرتق��اء  الوص��ف 

ومستويات طالباتهن.
 وفي حوارنا مع بعض املبدعات من 
طالباتنا في هذه املدارس األبتدائية 
ممن مت عرض لوحاتهن ورسوماتهن 

في جناح مدارس��هن وحضرن مع 
املعلمات، اس��تمعنا ال��ى كلمات 
ع��ن الف��ن التش��كيلي واألب��داع 
الهواية وتشجيع  واحترام  واأللوان 

األهل واملدرسة.

شهادات شكر وتقدير
 كان بوّدن��ا في مث��ل هذه املعارض 

ان يحض��ر الفتتاحها ممثل عن وزير 
التربي��ة ليش��ارك م��ع اخوته من 
املس��ؤولني في مجل��س محافظة 
البص��رة وديوان احملافظ��ة ومديرية 
التربية ممن حضروا لرعاية وافتتاح 
هذه الكرنفاالت اجلميلة املفرحة. 

كان بودن��ا ان ترف��ع مديري��ة تربية 
البصرة اس��ماء املدارس املشاركة 

الى املعنيني في وزارة التربية لتصل 
أم��ام انظ��ار الوزي��ر ليق��دم لهم 
شهادات شكر وتقدير موقعة من 
منه لتصل الى تلك املدارس اضافة 
لكتب الشكر وشهادات املشاركة 
التي قدمتها مديرية تربية البصرة 

لتلك املدارس.
 وكان بودنا ايًض��ا ان يكتب األخوة 
تربي��ة  مديري��ة  ف��ي  املس��ؤولون 
البص��رة كتاب��ا رس��ميا ال��ى وزير 
التربي��ة ليضعوا امام��ه ماقدمه 
تس��هيالت  م��ن  الثقاف��ة  قص��ر 
متميزة ورائع��ة جًدا في توفير كل 
مااحتاجته املدارس لعرض نتاجاتها 
ووضعه��ا في بارتش��نات من أرقى 
مايكون ومناضد ضمت معروضات 
كل املدارس ويشرحون له كيف ان 
موظفي وموظف��ات قصر الثقافة 
كان��وا جميع��اً خلي��ة نح��ل ف��ي 
مس��اعدة اإلدارات املدرس��ية التي 
ش��اركت بع��رض نتاجاتها. حملوا 
وأس��هموا  معروضاته��ا  معه��ا 
بأنزالها من الس��يارات وس��اعدوا 
بتعلي��ق  املعلم��ات  اخواته��م 
اللوح��ات واملعروضات األخرى على 
البارتشانات وهيأوا كل شئ يفتح 
اب��واب النج��اح له��ذه التظاه��رة 
الفنية اجلميلة جدا. فكان اجلميع 
من اش��راف فني في تربية البصرة 
وم��ن تغطي��ة اعالمية م��ن مدير 
العالقات واألعالم في تربية البصرة 
الزميل باس��م القطران��ي واخوته 
الذي��ن يعملون مع��ه ، ومن  ادارات 
مدرس��ية ومن أخ��وة أع��زاء لهم 
في قص��ر الثقاف��ة بالبصرة حالة 
صادقة للتعاون اخمللص إلجناح هذه 
الفعالي��ة الس��نوية الت��ي جنحت 

حقا . 

بعد انتهاء المعارض الثالثة لمدارس البصرة

طاقات إبداعية متميزة لدى طالبات المرحلة االبتدائية تستحق الوقوف عندها

مراسلنا في البصرة خالل لقاءاته مع معلمات التربية الفنية في معارض املدارس االبتدائية

كانت أول بعثة نسوية  من بغداد الى خارج 
الع��راق أي االوائ��ل من الطالب��ات الالتي مت 
ارسالهن الى اخلارج للدراسة سنة 1933, 
وقد ضمت البعثة الدراسية اربعة طالبات 
بغدادي��ات اكملن الدراس��ة االعدادية في 
بغ��داد ومت ابتعاثهن للدراس��ة ف��ي لبنان 
ثالثة منهن للدراس��ة في كلي��ة )جونيور 
كولج بي��روت( وهن مائ��دة احليدري وزكية 
قصي��رة ونزهت غن��ام وطالب��ة رابعة هي 
قمر مظفر للدراس��ة في مدرس��ة البنات 
االميركية ومكان الدراس��ة مدينة بيروت 
,اذ ان س��نة 1934, ل��م يتم فيه��ا ابتعاث 
أي طالب عراقي في بعثة للدراس��ة خارج 
الع��راق ذك��راً كان ام انثى  ف��ان الطالبات 
البغداديات اش��تركن في البعثة العلمية 
العراقي��ة للدراس��ة خ��ارج العراق س��نة 

. 1935
ويالحظ ان عدد الطالبات في هذه الس��نة 
ضعف عدد الطالبات اللواتي اشتركن مع 
البعثة العلمية للدراسة خارج العراق في 
س��نة 1933 ,حيث زاد ع��دد الطالبات الى 
الضع��ف أي من اربع طالب��ات الى ثمانية 
طالبات ول��م يكن مكان الدراس��ة بيروت 
فقط وامنا كان��ت هنالك جهات أخرى غير 
بي��روت ولبنان حيث كانت محال لدراس��ة 
الطالب��ات البغداديات كذل��ك يالحظ في 
ه��ذه البعث��ة ان م��دة دراس��ة مت حتديدها 
وحتديد التزام الدول��ة بدفع نفقات كاملة 
للطالبة البغدادية التي تدرس خارج العراق 
ممن لم يتم ذكره في بعثة الطالبات س��نة 
1933 , الس��ابقة ومت حتدي��د مدة دراس��ة 
الطالبات البغداديات في بعثة سنة 1935 
,حيث كانت مدة الدراس��ة لستة طالبات 
اربع سنوات وكانت مدة الدراسة لطالبتني 
بغداديتني ثالث سنوات فقط وليس اربعة.
ان الطالب��ات البغداديات الالتي كانت مدة 
الدراسة لثالث سنوات هي الطالبة براءت 
راوندوزي لدراس��ة املوسيقى ملدة سنة في 
بيروت وس��نتني في فرنسا والطالبة ليلى 
االلوس��ي لدراس��ة اخلياط��ة وتدبير املنزل 
على ان تكون دراس��ة اخلياط��ة في بيروت 
ملدة س��نة وس��نتني آخرتني لدراسة تدبير 

املنزل في فرنسا.

ام��ا الطالبات البغداديات الس��تة البقية 
فكان موضوعهن للطالبة صبيحة العامر 
التربي��ة والتعلي��م ف��ي دار املعلم��ات في 
لندن في بريطانيا والطالبة روز فرنس��يس 
لدارسة التربية والتعليم ملدة اربع سنوات 
على ان تكون الدراسة في بيروت ملدة سنة 
واحدة وفي دار املعلمات في انكلترا للمدة 
الباقية والطالبة رفيعة اخلطيب لدراس��ة 
التربية والتعليم ملدة اربع س��نوات في دار 
املعلمات الس��ورية االنكليزي��ة والطالبة 
عائشة بكر لدراس��ة العلوم سنة واحدة 
في كلية )جونيوركولج( كدراسة متهيدية 
ث��م اكم��ال الدراس��ة في جامع��ة بيروت 
والطالب��ة حي��اة عاصم لدراس��ة العلوم 
اربع سنوات في مدرسة البنات االميركية 
والطالب��ة رزينة الزهاوي لدراس��ة العلوم 
ملدة اربع سنوات في كلية )جونيور كولج(  
ببي��روت وبعد ذل��ك يتم اكمال الدراس��ة 
ف��ي مصر وهكذا كانت هذه الطالبات هن 
الطالبان البغداديات  االوائل في الدارس��ة 

خارج العراق .
ويالحظ ان احلكومة العراقية تولت ارسال 
البعثات ال��ى خارج العراق للدراس��ة منذ 
س��نة 1922 لكن البعثات من سنة 1922 
الى سنة 1932 كانت خالية من الطالبات 
وتقتص��ر عل��ى الطالب الذك��ور فقط اما 
بعد ذلك فلقد شاركت الطالبات الطالب 
في الدراس��ة خارج العراق ,وإذا رجعنا الى 
اول بعثة دراس��ية للدراس��ة خارج العراق 

ن��رى انه��ا ضم��ت تس��ع ط��الب وان مدة 
الدراس��ة ل��م يت��م حتديده��ا وكان فيها 
طالب��ان للحصول على الش��هادة العالية 

في الصحة من انكلترا.
وكان هنالك طالب واحد لدراس��ة الزراعة 
ف��ي الوالي��ات املتحدة االميركي��ة وطالب 
واحد لدراس��ة اللغة االجنليزية في انكلترا 
وارب��ع ط��الب لدراس��ة العلوم ف��ي بيروت 
وطالب واحد لدراس��ة التربي��ة والتعليم 
واحلصول على شهادة الدكتوراه في التربية 
ومن الطالب املرسلني في بعثات للدراسة 
خارج العراق ف��ي تلك الفترة كان لهم دور 
كبير في الشأن العلمي والثقافي العراقي 
منهم طه باقر وفؤاد س��فر العس��كريان 
املشهوران للدراسة في جامعة شيكاغو 
ف��ي امي��ركا ومصطف��ى جواد لدراس��ة 
الدكت��وراه في مصر وفرنس��ا وعبد الرزاق 
محيي الدين للدراس��ة في دار العلوم في 
مصر واملوسيقي وحسني قدوري للدراسة 
في مصر وبابا علي الشيخ محمود احلفيد  
الوزي��ر ف��ي اول وزارة جمهورية وجواد علي 
املؤرخ الش��هير لنيل الدكت��وراه من املانيا 
في تاريخ العرب وصديق شنش��ل لدراسة 
احلق��وق االدارية  في جامع��ة باريس ورجل 
الثقاف��ة املش��هور صفاء الدي��ن خلوصي 
لدراس��ة التاري��خ الطبيعي ف��ي جامعة 
انكلترا وعباس كاش��ف الغطاء لدراس��ة 
التاري��خ االس��المي ف��ي جامع��ة برل��ني 

وغيرهم كثير .

أول بعثة للبنات البغداديات
للدراسة خارج العراق

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تعاكس الظ��روف كل تطّلعاتك من خالل 
حتّركات��ك ومواقف بعضهم، وق��د يتحّرك القضاء 
والقانون على نحو طارئ ضدك، عاطفياً: ال تفكر إال 
بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل املصاعب 

مع الشريك، السلبية قد تكون أكثر ضرراً.

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رس��وم أو 
ضرائب أو مصروف ما ال بّد منه. عاطفياً: حب 
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك، لكن هنالك 
مطّب��ات يجب جتاوزها للوص��ول إلى األهداف 

املطلوبة.

مهنياً: قد يغيب فريق او ش��خص كنت تعّول 
علي��ه الكثير ورمب��ا تضطر ال��ى تأجيل رحلة 
بس��بب بعض التعقي��دات، عاطفي��اً: اندفاع 
الشريك إلرضائك يوّرطه في بعض املشكالت، 

لكّن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.

مهنياً: يرّكز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة 
أو مهمة خارج البالد أو س��فر أو مشروع واسع 
االنتش��ار، عاطفياً: املناقشات العاطفية تأخذ 
وقتاً طويالً، لكّن األهم يبقى النتيجة املطلوبة 

التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى حتّمل مسؤوليات 
مهني��ة جدي��دة، وقد جتبر عل��ى تأجيل بعض 
املواعي��د تلبية لواج��ب مهن��ي، عاطفياً: قد 
يكون كظم غيظ الش��ريك ع��ن جتاوزاتك هو 

الهدوء الذي يسبق العاصفة.

مهنياً: يناس��بك هذا الي��وم ويؤّهلك لعمل 
جدي��د ويب��رز مهارات��ك، ول��ن تته��رب م��ن 
املس��ؤوليات وتب��ادر إل��ى جدي��د، عاطفي��اً: 
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء 

الذي أظهرته في تعاملك معه.

مهنياً:ال بد من إيجاد مخارج سريعة من األزمة 
الت��ي أنت عرضة له��ا، وقد جتبر عل��ى اإلقدام 
على خطوة جريئة ج��داً، عاطفياً: أنت مفعم 
باالنفعاالت واملشاعر الكبيرة واحلب، قد تشرق 

بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً: تعيش إرباكاً وتضطر الى كبت املشاعر 
أو التراجع عن مش��روع، وتف��ّوت عليك فرصة 
رمبا، عاطفياً: كل الظروف مؤاتية لتقدم على 
خطوة مهمة حتّدد من خاللها مستقبلك مع 

الشريك، فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياً: يس��ّلط هذا اليوم الضوء على ش��راكة 
شخصية أو مهنية، وحتاول أن تقنع الطرف اآلخر 
بقضيت��ك، عاطفي��اً: ال تؤجل األم��ور العاجلة، 
فالتراكم ليس في مصلحتك، وهو س��يحّد من 

قدرتك على تسيير األمور بسهولة مع احلبيب.

مهنياً: تتجّمد العقود واملشاريع املطروحة وتتعّثر 
في الدقيقة األخيرة، ال حتزن وال تتشاءم، بل هّدئ 
م��ن روع��ك ألن األم��ور س��تعود إل��ى طبيعتها، 
عاطفياً: األجواء اجليدة ضرورية، ذلك يسهم في 

إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة وجناح.

مهنياً: تش��هد يوماً مميزاً من العالقة املهنية 
الرائعة، اس��تفد منها قدر املستطاع، وتقرب 
من الزمالء، عاطفياً: يزداد إعجابك بالش��ريك، 
وهذا من ش��أنه تأكيد صوابية قرارك باختياره 

ليكون نصفَك اآلخر.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: يس��لط هذا اليوم املميز الضوء على 
قضاي��ا مالية في هذا اإلطار، عاطفياً: تتلقى 
دعم��اً إضافي��اً لتعزي��ز عالقت��ك العاطفية 
بالش��ريك، لكن االنتباه ضروري من بعض من 

يحاولون زعزعة العالقة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. باب في التلفزيون

2. وعاء للماء o مردود مالي
3. قريب من جهة األب o نشفى

4. عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة 
 o الرائحة ولها استخدامات عالجية

للتعريف
5. م��ن أوقات الص��الة o أقدم مدينة 

سكنها اإلنسان )في فلسطني(
6. أخف الغازات في الطبيعة

7. طير عينه أكبر حجما من دماغه
8. ملج��أ للعل��م واملعرف��ة o ناع��م 

امللمس
9. قصص��ي روس��ي مؤل��ف احل��رب 

والسالم o متشابهان
10. امبراطور فرنسي o حسم األمر

1. ل��م ي��ؤده حق��ه o اجلانب الرئيس��ي 
واألكبر في األشياء

2. في ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )م(
3. طيور مائية o شخص واحد o أحضر

4. املادة العطرية املس��تخرجة من أنواع 
احلوت o فيه شفاء للناس

5. أعطى يده وفردها o واحد )باالجنليزية( 
o شاي )باالجنليزية(

6. درجة حرارة اجلو مرتفعة o اس��تدرك 
وأعاد النظر o متشابهان

7. للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8. خوف وقلق شديد o منير )مبعثرة(

o م��ع الس��المة  9. ذه��ب ول��م يع��د 
)باالجنليزية معكوسة(

10. دول��ة فيه��ا 40 ملي��ون نخل��ة )في 
موسوعة غينيس(

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد - زينة قاسم : 
بحض��ور وزير النف��ط جبار علي 
نظم��ت    ، اللعيب��ي  حس��ني 
االزم��ة  الدارة  العلي��ا  اللجن��ة 
وزارة  ف��ي  الط��وارئ  وخط��ة 
النفط احتفالي��ة الدفاع املدني 
والط��وارئ حت��ت ش��عار ) توفير 
متطلب��ات الس��المة واالطف��اء 
والدف��اع املدني ركيزة اساس��ية 

من ركائز احملافظة على اقتصادنا 
الوطني( .

وق��ال  الوزير ف��ي كلمة له خالل 
احلف��ل ان املرحل��ة الت��ي متر بها 
ومح��اوالت  واملنطق��ة  الب��الد  
قوى الش��ر الظالمي��ة لتعطيل 
احلي��اة ، تطلب��ت اع��داد خطط 
ملعاجل��ة احل��االت الطارئة وكانت 
وزارتن��ا س��باقة في ذل��ك حيث 

ش��كلت ضمن خط��ة الطوارئ  
5 ف��رق للحماي��ة الذاتية توزعت 
مهامه��ا ف��ي االطف��اء واالخالء 
الفرق  وهذه  االولية  واالسعافات 
اثبتت  واجله��ات الس��اندة له��ا 
جدارتها ونفذت ممارسات ناجحة 
احلرائ��ق  واخم��اد  االخ��الء  ف��ي 

املفترض�ة.
واش��اد اللعيبي بجهود مالكات 

الوزارة في تنفيذ خطط الطوارئ 
ملعاجلة األزمات والتعاطي معها 
بطريق��ة وبأس��لوب علم��ي من 
خالل التعاون مع اجلهات االخرى 
كم��ا اثن��ى على جهود ش��رطة 
الطاق��ة ف��ي حماي��ة املنش��أة 

النفطية .
م��ن جانبه اك��د رئي��س اللجنة 
املش��رفة عل��ى خط��ة الطوارئ 

ان جمي��ع الف��رق املش��اركة في 
تنفي��ذ خطة طوارئ ال��وزارة قد 
بذل��ت جه��ودا كبيرة م��ن خالل 
املمارس��ات الفعلي��ة التي تقام 

في الوزارة.
وحضر احلفل وكالء الوزارة وعدد 
م��ن امل��دراء العامون ال��ى جانب 
مدير عام ش��رطة الطاقة ومدير 
عام الدف��اع املدني  كما ش��هد 

احلف��ل تكرمي  مدي��ر عام وضباط 
ومرات��ب الدف��اع املدن��ي الذي��ن 
ش��اركو ف��ي ممارس��ات خط��ط 
الطوارئ التي اقامته��ا الوزارة  ، 
فضال عن تكرمي مدير عام وضباط 
ومراتب  ش��رطة الطاقة  اضافة 
واعضاء  تك��رمي مس��ؤولي  ال��ى 
فرق الط��وارئ والدفاع املدني في 

الوزارة ومدير املكتب االعالمي.

»النفط« تنّظم احتفاليًة لتكريم فرق الدفاع المدني والجهات الساندة
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علي لفته سعيد

محمود درويش.. صوت ش��عري عربي صار 
أيقونة الشعر من جهة وأيقونة املقاومة 
وروح احل��رف الفلس��طيني ال��ذي واج��ه 
االحتالل االسرائيلي مثلما حفز على القوة 
وواجه التراخي.. مرت قبل ايام ذكرى والدته 
السادسة والسبعني..  ولهذه الذكرى لدى 
األدباء العرب وخصوصا الش��عراء منهم 
ذاكرة مفعمة  باالصالة.. ولكن وأمام هذه 
الذك��رى هناك من يق��ول ان منجز درويش 
الشعري ال يتجاوز قضيته الفلسطينية 
وان��ه بعد انتهاء القضية الفلس��طينية 
انتهى درويش.. لذا فلن السؤال يكون.. هل 
ظل محمود درويش ايقونة الشعر العربي 
يحمل اثره وتأثيره على اخلارطة الشعرية 
العربية وانه الصوت الشعر العربي النقي 
أم انه بعد كامب ديفيد كما يقول البعض 

انتهى درويش ؟

أيقونة املقاومة
الشاعر العراقي  جبار الكواز: يقول انه في 
ذكرى والدة الشاعر العربي الكبير محمود 
درويش وبعد س��نوات قضاها الراحل وهو 
ينشد للجمال الكامن حتت جلد الكلمات 
التي ص��ارت أيقونة للمقاومة الش��ريفة 
عامليا تتض��اءل اآلراء الت��ي حاولت وحتاول 
وس��تحاول ام��س واليوم وغ��دا النيل من 
كنزه  اجلمالي املدهش وهو يصوغ معادلة 
التقاء اله��م اخلاص بالهم العام.. واضاف 
انه س��اهم بنقل حركة النض��ال العربي 
فلس��طينيا وعربي��ا م��ن جهوزي��ة الرؤيا 
اخلطابية الى رؤى متجددة احتدمت فيها 
كل مفاصل احلياة العربية فصار مشهدا 
كونيا مصاغ بجمال مؤل��م يتواصل فيه 
اله��م الوطن��ي ليش��كل معادل��ة ف��ذة 
لإلفصاح ع��ن ظلم مقص��ود طاملا عانى 
من��ه العرب وم��ا زالوا وأش��ار ان نصوص 
درويش كانت في س��نواته االخيرة مالحم 
متآزرة من مشهدية احللم العربي املذبوح 
بيد جالديه االقربني ومستثمريه االبعدين 
حتى صار االثن��ان معادل��ة ملعنى الظلم 
والتهميش و االهم��ال ولم تكن نصوصه 
لتق��ف عن��د مرحل��ة س��وداء ف��ي تاريخ 
فلس��طني ككام��ب ديفي��د او غيرها بل 
تصاعدت وتائر جمالية نصوصه لتشكل 
هم��ا وجودي��ا كوني��ا تواصليا متت��زج فيه 
الرؤي بخضم من دهش��ة وجم��ال لغوي 
وسطوع فكري يسمح للجميع وفق لغة 

مختارة بعناية
وي��رى الك��واز: ان دروي��ش ايقونة الش��عر 
العاملي املقات��ل والفادي م��ن اجل حتقيق 
احالم��ه امل��وؤدة ل��ن حت��ده ح��دود منع او 

اصفاد س��جن او اقامة جبرية ظاملة ويبني 
ان درويش بقي ش��اعرا فذا بوطنية خاصة 
مازجت بني همومه اخلاصة وهموم شعبه 
ا وبق��ي في حيات��ه وبعد وفات��ه رمزا من 
رموز الش��عر العربي  وهو قد جنح في ردم 
هوة التواص��ل االزلية التي يس��مو منها 

الشعراء جميعا 

عاملية درويش
الفلس��طيني جميل  والروائ��ي  الكات��ب 
السلحوت املقيم في القدس قال: ان هذا 
الّس��ؤال يعيدني إلى مقول��ة أن ال حلول 
وس��ط عند العرب ف��ال ي��رون إاّل البياض 
والّس��واد وال ينتبهون ملا بينهما من ألوان. 
ويطال��ب االخري��ن باالعت��راف ان محمود 
درويش وصل العاملّية في شعره وهذا فخر 
لألدب والش��عر العرب��ي جميعه وترجمت 
أش��عاره إلى عش��رات اللغ��ات وذلك ألنه 
ارتقى بالشعر العربي من خالل ابداعه في 
استعمال التفعيلة الشعرية واملوسيقى 
وااليقاع الذي يصاحب قصائده واملضامني 
التي تضمتتها قصائده التي كان يحلو له 
أن يسّميها »أغنياتي«.. ويعبر السلحووت 
عن رايه بدرويش من انه مفكر وفيلسوف 
أيضا ولذلك فإن يوم والدته في فلس��طني  

كل ع��ام يوما للثقافة الفلس��طينّية وال 
عالقة للقضية الفلس��طّينية بعامليته.. 
بالقضّي��ة  ارتق��ى  درويش��ا  ان  ي��رى  ب��ل 
الفلس��طينّية بسبب أش��عاره وانتمائه 
الصادق لوطنه وش��عبه وأمته، وبس��بب 
ابداعه املتمّيز. لذا بحسب السلحوت فان 
التاريخ سيخلده التاريخ كشاعر عظيم.. 
ويس��تذكر ما قاله الشاعر  الفلسطيني 
املرحوم سميح القاسم بعد وفاة محمود 
درويش حيث قال )ميوت الشاعر لكّن الّشعر 
ال مي��وت( مثلم��ا يس��رد ما قاله الش��اعر 
السوري س��ليمان العيس��ى في مقابلة 
تلفزيونّي��ة) ش��هد الش��عر العربي ثالثة 
ش��عراء تركوا عالمات فارقة في مس��يرة 
الشعر العربي وهم: النابغة الذبياني في 
اجلاهلية واملتنبي في العصور الوس��طى 

ومحمود درويش في هذا العصر(
ويؤكد السلحوت ان أجمل أشعار محمود 
دروي��ش وأعظمه��ا هي تلك الت��ي كتبها 
بع��د كامب ديفيد وأن كل قصيدة كتبها 

كانت أجمل من سابقتها

رهان إنساني
أم��ا الناق��د والش��اعر العراق��ي علي 
حس��ن الف��واز في��رى م��ن جهت��ه: ان 

شاعرا مثل درويش يرهن وجوده بحدث 
محدد بقدر حتول وجوده الش��عري  الى 
رهان إنساني يُعطي للقضية وللوجود 
معاٍن أكثر س��موا وملش��روعها الثوري 
والتاريخي أنس��نة تتج��اوز كل األوهام 
التي حاول العقل االسرائيلي مثلجتها 
وفرضه��ا  كس��ردية مضادة ألس��فار 
ان  واض��اف  الفلس��طيني..  الش��عب 
قصيدة الغن��اء عند درويش تتمثل روح 
الشعب بوصفها روح املقاومة والغناء 
إذ حتمل ه��ذه القصيدة ش��فرة اللغة 
بقوتها الرمزية وبهواجس��ها الدافقة 
تلك التي ظلت صن��و الوجود والذاكرة 
واليوميات التي تختلط  فيها  أس��ئلة 
احللم واحلرية والبقاء. ويؤكد الفواز انه 
في ذكرى مولد درويش نس��تعيد معه 
أس��ئلة التحّول احلادثة ف��ي القصيدة 
العربي��ة فهي خالص��ة وجودها الفني 
ف��ي جّدته��ا عند  الس��ياب وس��عدي 
يوسف والبياتي وفي صفائها  الثوري.. 
وبحسب قول الفواز فإن هذه احلموالت 
تس��بغ على قصيدت��ه حض��ورا عابرا 
للمس��افات واستش��رافا من الصعب 
حصرها بحدود القضية الفلسطينية 
وفي إطار ش��عري محدد كم��ا يتوهم 

البع��ض فبقدر عمق هذه القضية في 
الذاكرة العربية وف��ي ذاكرة القصيدة 
قومي��ا  جرح��ا  بوصفه��ا  العربي��ة 
وإنسانيا إاّل أهمية  درويش تتجاوز هذه 
التوصيفات، ومبا يضع قصيدته ومنجزه 
الشعري بشكل عام في سياق تاريخية 
القصيدة وفي مس��ار حتوالتها الفنية 
واجلمالي��ة فض��ال ع��ن خصوصيته��ا 
في س��حرها التصويري وف��ي جمالية 
يضعه��ا  ق��د   والت��ي  اس��تعاراتها 
بع��ض الباحث��ني في السس��يولوجيا 
الصيانية(  مبثابة)القصيدة  الش��عرية 
التي حتمي الذاكرة والس��يرة واألسفار 
الفلسطينية وتضع نشيدها  الغنائي 
وكأنه نش��يد احلاملني باحلرية والعودة.. 
وميض��ي بقول��ه أن ما يس��مى بحادثة 
كام��ب ديفي��د وال حتى حادثة أس��لو 
القصي��دة  ألّن متح��و  قابل��ة  أظ��ن  ال 
الدرويش��ية أو أْن تضعه��ا في متحف 
القصي��دة  ه��ذه  ألنَّ  الث��ورة(  )م��وت 
املسكونة بس��رائر الغناء والبوح قادرة 
على أْن متارس وظيفة النش��يد، وحتفيز 
القادم��ني عل��ى أْن يجعلوها الش��فرة 
التي يس��تعيد معها الش��عب ذاكرته 

العصية على احملو والغياب.

ال تخفى عل��ى املعني حداثة اصطالح املثقف 
و حت��ى الثقاف��ة كم��ا ال يخف��ى ايض��ا تعدد 
التعريف��ات و املفاهيم حي��ث أحصى البعض 
اكث��ر من مائة و خمس��ني تعريف��ا للثقافة و 
اظ��ن ان هذا العدد قابل للزي��ادة بحكم تغّول 
التنظي��رات على ه��ذا الصعيد لكن الس��ائد 
الي��وم انه��ا تعني مجم��ل امناط الس��لوك و 
العادات و ط��رق التفكير جلماعة ما وهي بهذا 
املعن��ى تختلف و تتباين بني امة و اخرى ، بهذا 
املعنى ايضا لم تعد مديحا الحد بل هي اقرب 
للوص��ف وال ننك��ر ان اجلماع��ات البدائية لها 
ثقافتها ايضا بحكم املضم��ون الذي نتداوله 
االن ، لهم من��ط حياتهم و موروثهم و فكرهم 
ال��ذي مييزهم مهما كان نوع��ه فهو ثقافتهم 
..يحص��ل اخلل��ط عندما نق��ول : الثقافة إرادة 
حتّول و تغيي��ر، هنا نقصد املعرف��ة او الثقافة 
املعرفي��ة على وج��ه احلص��ر الن التعبير بدون 
ه��ذا التخصي��ص يظ��ل عاري��ا م��ن الدق��ة ، 
أجدني االن أصحح لنفس��ي وال ضير في ذلك 
فالتعبير االن��ف الذكر طاملا رددته في حواراتي 
و ندوات��ي غير ان االمانة تقتض��ي التنويه الى 
حقيق��ة ان  ليس كل ثقافة متثل ارادة حتول بل 
اغلبه��ا متيل الى البقاء عل��ى ما هي عليه رمبا 
من باب فهم االصالة عل��ى انها تكرار لألصل 
او اخلصوصي��ة و اخلوف من الضياع و التيه في 
ثقافات اجلماعات و االمم االخرى، أجد حاجة الى 
التفريق ب��ني الثقافة و املعرف��ة و على الوجه 
التالي: كل جماعة لها ثقافتها بالضرورة لكن 
لي��س بالضرورة لها باع ف��ي املعرفة تنظيرا او 
تداوال .. حتى التخلف يصلح ان يكون ثقافة ! 
أي منط حياة و اع��راف و نظم لكنها متخلفة 
بحساب مقياس ثقافة العصر املعرفية ، قليل 
من االمم تتمتع به��ذا الوصف : ثقافة معرفية 
أي ان امناطه��ا ل��م تتك��رس بحكم الع��ادة او 
الت��وارث بل بحك��م النظر العقل��ي و النضج 
املعرف��ي وهي به��ذا قابلة للتح��ول و التغيير 
انطالق��ا م��ن حركي��ة املعرفة ذاته��ا، رمبا هي 
س��مة العالم املتطور اليوم او الش��عوب التي 
خرجت من خانة تقديس العرف و املوروث ، هذا 
الوصف هو الذي نقص��ده غالبا عندما نقول: 
نري��د من الثقافة ان تصبح فاعل حتول و تغيير 
، أي ثقاف��ة بالضبط ؟ اصب��ح القصد واضحا 
أي الثقافة املعرفية املتحولة و ليس��ت ثقافة 
اجلماع��ات التي ما زالت ترزح حتت قيد التقليد 
وقداسة االباء التي ال تنتج سوى نسخ مكررة 
لص��ور كان من املفترض ان تغي��ب ال ان حتضر 
لكنها اليوم تس��تعاد بقسرية لتلتهم مبادرة 
الراهن املضغوط حت��ت قبضة العنف الفكري 
و الس��لوكي الذي نش��هده على صعد شتى 
، ترى ه��ل من حق املعرف��ة ان تطالب الثقافة 
بالتحول ؟ رمبا من هذا الباب يس��عى املؤدجلون 
ال��ى تكفير املعرفة تخلصا من هكذا مطالبة 

فادحة بالنسبة لهم !

الثقافة أم المعرفة؟

جمال جاسم أمين 

كتابة

)2-1( 

يقتصر التثقيف على الس��الح، كما يروج 
البع��ض، بل يش��مل تق��ومي الس��لوك، أي 
تثقيفه، وتقومي الشخص ليغير من طريقة 
تفكيره، أذن الثقافة هنا تعني بالضرورة، ان 
نع��دل ونغير مما جبلنا علي��ه في طفولتنا، 
عندما ال يتالءم مع احلاضر ومع الواقع، ولكن 
ومن خالل ما نلمس��ه اليوم، فإن التثقيف 
او الثقافة، اخذت مس��ارا بعي��دا متاما عن 
التقومي عند البعض، فكثير من املتواجدين 
عل��ى الس��احة الثقافية، يدع��ون ما ليس 

بهم، بس��بب ان نظرتهم ملف��ردة الثقافة 
وفهومهم لها الذي ال يتعدى ما تعلمه في 
املراحل األولى م��ن حياته، وال يتقبل أي رأي 

آخر، يخالفه ولو بنحو بسيط. 
مفهوم الثقافة كمفهوم علمي نش��أ أوال 
ما بني القرنني الثامن عش��ر والتاسع عشر 
في أوروبا م��ع النهضة العلمي��ة واألدبية، 
وباألخص انتش��ار التعلي��م، وما ينتج عنه 
م��ن )تثقيف( لألف��راد، فأصبح��ت الثقافة 
عن��د البعض هي التقليد، الس��يما تقليد 

الطبق��ات البرجوازية، الت��ي كانت تهيمن 
عل��ى اجملتم��ع العرب��ي والعراق��ي، فتجاوز 
التعري��ف اجلان��ب املعرفي إلى الس��لوكي 
ولك��ن بص��ورة انتقائية، وم��ن املالحظ ان 
مصطل��ح الثقاف��ة ف��ي تفاصي��ل حياتنا 
اليومي��ة، م��ازال يعكس ه��ذا املعنى عند 
أغل��ب اجملتمعات، مع األخ��ذ بنظر االعتبار 
واملعرفي��ة، ونالحظ  الس��لوكية  املرجعية 
ان الثقاف��ة تط��ورت مع تط��ور اجملتمعات 
البش��رية، ول��كل مرحل��ة وعص��ر ثقافته 

اخلاصة به، الثقافة هنا اذا أردنا لها التطور 
والتثقيف) التس��وية(، فهي تشبه الى حد 
كبير البناء، فمع كل إضافة يبقى الهيكل 
ذات��ه م��ن دون تغيير، وه��ذه ه��ي الثقافة 
املتعارف عليها في مجتمعاتنا الش��رقية، 
فم��ا تعلمناه م��ن اجدادنا ه��و احملرك األول 
لكل سلوكياتنا اال ما ندر، وعند مجموعة 
مح��دودة من املثقفني، ف��ي حني اجملتمعات 
الغربي��ة، وبعد اكتش��اف املنه��ج العلمي 
في التفكير الذي صنع عصر النهضة، غير 

الش��كل الهندسي للثقافة، بوضع أساس 
جديد يختل��ف عن القدمي، وم��ا نطمح له 
نحن ف��ي مجتمعنا العراقي، ليس االبتعاد 
ع��ن القدمي أو إنش��اء بناء جدي��د للثقافة، 
فالثقافة حتما تؤثر وتتأثر، حس��ب البيئة، 
وطبيعة الف��رد، فاذا كان ذكي��ا نبها ميكن 
ان يغي��ر منه��ا بالتعدي��ل وتش��كيلها مبا 
بتناس��ب معه وم��ع بيئته، وق��د يلجأ الى 
احلذف وال يكتف��ي بالتعدي��ل والتقومي، بل 

تقومي وتعديل.

وكاالت ـ الصباح الجديد:

أزاح��ت مكتب��ة اإلس��كندرية الس��تار ع��ن 
مجموع��ة قيمة م��ن األعم��ال الفنية التي 
تلقته��ا على م��دى 15 عاما من��ذ افتتاحها 
ضمت لوحات زيتية ومنحوتات وقطع خزفية 

لفنانني عرب وأجانب. 
ضم مع��رض )مختارات من املقتنيات الفنية 
ملكتبة اإلس��كندرية( نحو 200 قطعة فنية 
م��ن أصل 4000 قطعة فنية متنوعة متلكها 

املكتبة.
ومن ب��ني أبرز القط��ع املعروض��ة مجموعة 
خزفية من خمس قط��ع للفنان نبيل درويش 
ومتثال )هي من تراقب أحوال الليل( من البرونز 

للفن��ان آدم حن��ني ومتث��ال للمهامت��ا غاندي 
أهدته الهند ملكتبة اإلسكندرية ومجموعة 
اللوح��ات الزيتية )علماء املس��لمني( للفنان 
ياس��ني ح��راز. كما يعرض متثال طه حس��ني 
للفنان الراحل عبد الهادي الوش��احي وذلك 

للمرة األولى منذ إهداء التمثال للمكتبة.
وقال مدير املكتبة إس��ماعيل س��راج الدين 
في افتتاح املعرض »أه��ل الفن كان لهم دور 
كبير في بناء مكتبة اإلس��كندرية.. وأضافوا 

لها الكثير.«
وتابع قائال »لم تكن املكتبة تستطيع القيام 
بدورها التنويري لوال التوازن بني الفن والعلم، 
بني املاضي واحلاضر، ب��ني احلفاظ على التراث 
من ناحية وتشجيع اجلديد من ناحية أخرى.«

ش��ارك في االفتتاح مجموعة م��ن الفنانني 
وأبن��اء  واألجان��ب  املصري��ني  التش��كيليني 

وأق��ارب فنان��ني راحلني ضم املع��رض أعماال 
له��م وكذلك جان بول أوريليا مدير دار نش��ر 
الديان فرانس��يز الذي أه��دى املكتبة كتابني 
مللحم��ة اإللياذة واألوديس��ة يقع كل منهما 

في جزئني. 
ومن الفنانني األجان��ب الذين تعرض املكتبة 
مقتنياتها من أعمالهم فنان الفسيس��فاء 
والقبرصي��ة  ل��وكا  دي  مارك��و  اإليطال��ي 
مالفينا ميدلتون املتخصصة في التشكيل 

بالزجاج.
وق��ال جم��ال حس��ني مدي��ر إدارة املع��ارض 
واملقتني��ات مبكتب��ة اإلس��كندرية »املعرض 
يضم مناذج من مجموعة كبيرة جدا تراكمت 
على مدى الس��نني ف��ي رصي��د املكتبة من 
أعمال قيمة وأصلية ونادرة لفنانني مصريني 

وعامليني«

مكتبة اإلسكندرية تكشف عن كنز مقتنياتها 
من إبداعات الفنانين العرب واألجانب

لهب عطا عبد الوهاب

احتف��ل ره��ط م��ن املثقف��ني العراقي��ني 
ف��ي عم��ان ، بالذك��رى الثامن��ة النطالق » 
ن��دوة احادي��ث الثالثاء » الت��ي كانت تعقد 
اس��بوعيا منذ شهر نيس��ان / أبريل 2009 
في دار الدبلوماس��ي واالديب االستاذ عطا 

عبد الوهاب امد اهلل في عمره املديد .
 احتضنت الن��دوة خيرة عراقيي الش��تات 
م��ن دون النظ��ر الى انتماءاته��م االثنية أو 

القومية او الطائفية .
وقد اغنى الندوة تنوع مواضيعها أذ شملت 
مواضيع ش��تى من تاريخ وادب واقتصاد ....

الخ .

وما ميز هذه » الندوة » عن الندوات االخرى 
التي تعقد في عمان ه��و ميلها » للتوثيق 
»اذ جمعت محاضراتها في مجلدات جتاوزت 
حت��ى االن الثمانية مجل��دات ، وقد قامت 
جري��دة الصباح اجلديد من خ��الل الصديق 
رئيس حتريرها االستاذ أسماعيل زاير بنشر 
محاضرها ضمن سلسلة حلقات متعددة.
وال ب��د م��ن التنويه  أن« ن��دوة الثالثاء » لم 
يقتصر حضورها عل��ى العراقيني فقط بل 
أس��هم فيها كذلك العدي��د من املثقفني 
والساس��ة االردني��ني ، منهم على س��بيل 
املث��ال ال احلص��ر، كل م��ن الدكت��ور طاهر 
كنعان نائب رئي��س الوزراء ووزير التخطيط 
الس��ابق والدكت��ور م��روان املعش��ر وزي��ر 
اخلارجية االردني السابق ، ما أكسبها زخما 

أضافيا .

قدم للن��دوة وه��ي تطفئ عامه��ا الثامن 
االستاذ جنيب محي الدين ، نقيب املعلمني 
الس��ابق )1959-1963( مس��تعرضا أه��م 
احملطات التي مرت بها مش��يدا بدورها في 
رفد الثقاف��ة الوطنية العراقية ومش��يدا 
كذلك بدور مؤسس��ها االس��تاذ عطا عبد 
الوه��اب ، ال��ذي س��لم دفتها ، م��ع مطلع 
الع��ام اجلديد لظ��روف اس��تثنائية قاهرة ، 
ال��ى االس��تاذ الدكتور ش��وقي ناجي جواد 
الس��اعاتي )عمي��د معهد االدارة س��ابقا ( 
والذي يش��هد له اجلمي��ع بكفاءته االدارية 
ما س��يبقي على جذوة الن��دوة ودميومتها 

لسنوات اخرى طوال .

بدال من ان تلعن الظالم....أوقد شمعة
)مثل صيني قدمي (

ندوة أحاديث الثالثاء تطفئ 
عامها الثامن

حذام يوسف طاهر

الثقافة اذا اردنا تفكيكها كمفردة ستكون 
ثق��ف، يثقف، تثقي��ف ، والتثقي��ف باللغة 
العربية تعني التس��وية، ) تسوية الشيء(، 
أي ش��يء، فعملي��ة التثقي��ف هن��ا تعن��ي 
التقومي والتعديل، ليصبح هذا الش��يء قيد 
التثقي��ف، صاحل��ا ألداء مهم��ة معينة، وال 

ثقافة أم تقليد؟

 أدباء وشعراء عرب:

محمود درويش أيقونة الشعر العربي 
وصوت خالد في الضمير العالمي
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محمود درويش علي الفواز



تقرير ـ الصباح الجديد: 
لن��ادي  االداري��ة  الهيئ��ة  تعاق��د 
الكهرب��اء م��ع املوهب��ة العراقية 
وس��ط  خ��ط  والع��ب  الواع��دة 
املنتخب الوطني العراقي لألشبال 
والناشئني محمد فرحان ملدة ثالثة 
مواس��م أبتداًء من املوسم املقبل 

ومن دون ذكر قمية العقد .
وقال محم��د فرحان ف��ي تصريح 
خ��اص ل��� »الصب��اح اجلدي��د«: مت 

توقيع��ي عل��ى العقد م��ع ناديي 
املفضل الكهرباء وصاحب الفضل 
علي كوني اللع��ب ضمن صفوف 
فري��ق الش��باب في الن��ادي ، واالن 
أتيحت لي الفرصة لتمثيل الفريق 
االول من قبل املدرب عباس عطية، 
أظه��ر  حت��ى  وأجته��د  وس��أجد 
باملستوى املطلوب وأساعد الفريق 
ب��أن يحقق النتائ��ج اإليجابية في 

الفترة املقبلة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
الواع��دة،  املواه��ب  دع��م  به��دف 
من��ح احت��اد رف��ع األثق��ال املركزي، 
الوس��ام الفخ��ري للرب��اع املوهوب 
عل��ي رائد وه��و احد العب��ي املركز 
الرياضية  املوهب��ة  لرعاية  الوطني 
في وزارة الش��باب والرياضة، وذلك 
على هامش مش��اركته في بطولة 
األندي��ة الت��ي اختتمت ف��ي قاعة 
التأميم ببغداد مؤخ��راً، حيث كان 
املوهوب ضمن نحو 12 رباعاً صغيراً 
اش��تركوا ف��ي الس��باقات من دون 

احتساب نتائجهم.
يش��ار إلى ان علي، موالي��د 2007، 
يتدرب حتت اش��راف امل��درب البطل 
السابق عمار يس��ر، ضمن مواهب 

املرك��ز الوطن��ي الذي يدي��ره علي 
كاظ��م عي��دي، وه��و طال��ب ف��ي 
الصف الرابع االبتدائي، اشترك في 

منافس��ات وزن 25 كغ��م ورفع 23 
باخلط��ف و32 بالنتر وت��وج باملركز 

األول.
يؤك��د مدرب��ه، ان الواع��د الصغير 
ميلك مؤهالت فنية جيدة، وسيكون 
له ش��ان في رياضة قهر احلديد في 
املستقبل، داعياً إلى دعم الكفاءات 
املوهوبة من خالل تنظيم بطوالت 
خاص��ة به��ذه الفئ��ات م��ن أج��ل 
منحها الثق��ة والتف��وق، مبيناً ان 
املرك��ز الوطن��ي يدع��م الطاق��ات 
التي يرى فيها االهلية واملقدرة في 
الوقوف بثب��ات وجدارة فوق طبالت 
املنافس��ة وحتقي��ق النجاح��ات ثم 
الوص��ول ال��ى منص��ات التتوي��ج 

وخطف الكؤوس.
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»نفط الوسط« يجري 
انتخابات هيئته اإلدارية

»الفهد« يفوز على 
الرمادي تجريبيًا

بغداد ـ قسم اإلعالم:
تعق��د الهيئ��ة العامة لن��ادي نفط الوس��ط 
الرياضي اليوم السبت املؤمتر االنتخابي الختيار 
هيئة ادارية جديدة للنادي وذلك في مقر النادي 
إلجراء انتخابات جديدة وفق قانون األندية النافذ 
رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ وتعديله بالرقم ٣٧ لسنة 
١٩٨٨ وبإشراف ممثلية اللجنة االوملبية الوطنية 

العراقية في محافظة النجف األشرف.
إلى ذلك، حددت الهيئ��ة اإلدارية لنادي الكوفة 
الرياضي يوم ٢٢٢ نيس��ان اجلاري، موعداً لعقد 
املؤمت��ر االنتخاب��ي وفق قان��ون ١٨ لع��ام ١٩٨٦ 
وتعديله بالرقم ٣٧ لس��نة ١٩٨٨ الختيار هيئة 
ادارية جديدة تدير ش��ؤون الن��ادي خالل الفترة 
القادم��ة، وس��تجري االنتخاب��ات ف��ي القاعة 
الرياضي��ة املغلقة للنادي في الس��اعة الرابعة 

عصراً.

األنبار ـ أحمد عبد الكريم*
حق��ق فريق ن��ادي “الفه��د” بكرة الق��دم فوزا« 
تاريخيا« على مضيفه نادي »الرمادي« بهدف من 
دون رد في املباراة الودي��ة التي جمعت الفريقني 
على ملع��ب »الرم��ادي« وقاده��ا طاقم حتكيم 
احت��ادي. انتهت أح��داث الش��وط االول بالتعادل 
الس��لبي ووفي الش��وط الثاني س��جل املدافع 
مصطف��ى هادي ه��دف الفوز للفري��ق »األصفر 

واالسود«. 
ويستعد الفريقان خلوض غمار املرحلة الثانية من 
دوري الدرجة األولى املؤهل للممتاز الذي سيقام 
في بغداد نهاية الشهر اجلاري، وتعد هذه البروفة 
األولى للمدرب جمعة جديع الذي يقود »الفهد« 
خلفا« للمدرب املس��تقيل عقيل كرمي، ويساعد 
جديع كال من اس��يل ج��واد كاظم ومحمد عبد 
جديع ومدرب احلراس محم��د عبد هزام. ويلعب 
»الفهد« ف��ي اجملموع��ة الثانية بجان��ب اندية: 

»االنبار«، »بلد«، »العلم« و«قزانية«. 
واعتمد مدرب »الفهود« على العناصر الشبابية 
الت��ي أثبت��ت جناحها في هذا اللق��اء الودي ومن 
احملتمل أن يخوض الفريق مب��اراة ترحيبية ثانية 
أم��ام أح��د اندي��ة ال��دوري العراقي املمت��از في 

األسبوع اجلاري.

* إعالم نادي الفهد

بغداد ـ فالح الناصر:

تب��دأ ف��ي الس��اعة 12 م��ن ظهر 
الي��وم الس��بت ف��ي قاع��ة املركز 
املركزي  املب��ارزة  التدريب��ي الحت��اد 
املدين��ة الش��بابية بطول��ة  ف��ي 
كأس الع��راق ملنتخبات احملافظات 
الثالث��ة  باالس��لحة  املفتوح��ة 
)الشيش والسيف العربي وسيف 
املب��ارزة( ول��كال اجلنس��ني، وه��ي 
ضم��ن النش��اطات للع��ام احلالي 
2017 التي ينظمها االحتاد املركزي 
للعبة بالتعاون مع املركز الوطني 
لرعاية املوهب��ة الرياضية باملبارزة، 
وبرعاية 5 ش��ركات هي »ش��ركة 
كورك وشركة السدرة لالتصاالت 
»إيديت��ا«  ب��اوي  اي��اد  وش��ركة 
وش��ركة مانيزان، ومطع��م رويال 

كالكسي«.
وبحسب رئيس احتاد املبارزة املركزي، 
زياد حسن، فان البطولة ستشهد 
العديد م��ن منتخبات  مش��اركة 
بالتوافد  ب��دأت  الت��ي  احملافظ��ات 
على مق��ر املرك��ز التدريبي للعبة 
منذ ي��وم أم��س اجلمع��ة، ومبيناً 
 5 برعاي��ة  س��تقام  البطول��ة  ان 
شركات بينها شركات لالتصاالت 
ومنتجات، مما يؤكد ان احتاد اللعبة 
الصحي��ح  االجت��اه  ف��ي  ميض��ي 
لكس��ب الدعم مقابل اإلعالن في 
خطوات احترافية تتطلبها انعاش 

البطوالت والقطاع الرياضي.
وبني ان البطولة التي تستمر حتى 
بعد غٍد االثنني، ستقام حتت شعار 
» جيش��نا، حشدنا، فخرنا، نصرنا، 
فرحتن��ا« وهي ضمن النش��اطات 
املركزي��ة للعام احلال��ي، كما تأتي 
دعم��اً النتصارات الق��وات االمنية 

واحلشد الشعبي وجميع املدافعني 
عن تربة العراق الطاهرة.

من جانب اخ��ر، زار امني عام االحتاد 
العرب��ي للمب��ارزة، رئي��س االحت��اد 
الدكت��ور خالد  باللعب��ة  األردن��ي 
العطي��ات مق��ر املرك��ز التدريبي 
واطل��ع عل��ى آلية العمل واش��اد 
مب��ا تقدم��ه املب��ارزة العراقية من 

ابط��ال يحقق��ون النجاح��ات في 
احملافل اخلارجية، مبيناً ان خطوات 
صحيح��ة تس��ير عليه��ا اللعبة، 
وج��اءت زي��ارة الدكت��ور العطيات 
على هامش مش��اركته في املؤمتر 
ال��ذي  الثال��ث  الدول��ي  العلم��ي 
نظمت��ه كلي��ة التربي��ة البدني��ة 
وعلوم الرياضة ف��ي اجلادرية، وقام 

العطيات بوضع بصمته وتوقيعه 
عل��ى اللوح��ة اجلداري��ة التي قام 
بتنفيذها احتاد اللعبة على جدران 
القاع��ة م��ن أجل وض��ع بصمات 

وتواقيع الالعبني للذكرى.
فيم��ا ع��د، رئي��س احت��اد املب��ارزة 
املرك��زي، زي��ارة العطي��ات بانه��ا 
خطوة مهم��ة لتأكي��د العالقات 

االخوي��ة والرياضي��ة ب��ني الع��راق 
واألردن ف��ي املب��ارزة، منوها إلى ان 
لوحة التواقيع الت��ي زينت جدران 
القاعة هي رمز للسالم والتضامن 
واثب��ات الالعب��ني والئه��م للعبة 

والرياضة العراقية.
إلى ذلك، باشر املدرب اإليراني حامد 
حس��يني مهمته لألش��راف على 

منتخبات العراق بس��الح الشيش 
بعد تعاقده مع احت��اد اللعبة ملدة 
سنة واحدة ، فيما ستصل املدربة 
اإليرانية بروين اس��حاقي في االيام 
املقبلة لالش��راف عل��ى منتخبات 
النس��اء بعد اب��رام االحت��اد معها 

عقداً ميتد ملدة عام ايضاً.
وم��ن املقرر ان يش��رف حس��يني، 
على منتخب الناش��ئني والشباب 
بسالح الشيش في بطولة العرب 
الت��ي س��تنطلق ف��ي العاصم��ة 
األردني��ة عمان ابتداء من يوم 5 آيار 
املقبل، فيما يتولى االش��راف على 
منتخ��ب املتقدم��ني ف��ي بطولة 
اجلائ��زة الكبرى التي س��تقام في 
مدينة شنغهاي الصينية يوم 20 

من الشهر نفسه.
»الصب��اح  ل���  حس��يني  وق��ال 
اجلدي��د«: ان��ا س��عيد بالعمل في 
الع��راق واحلضور إلى بغداد في أول 
جترب��ة احترافية، ول��ي اطالع كبير 
على امكان��ات الالعبني العراقيني 
الذي��ن ميلك��ون األهلي��ة للتف��وق 
وسبق لهم أن اثبتوا جدارتهم في 
االستحقاقات الس��ابقة، واتطلع 
بثق��ة كبي��رة لتحقي��ق جناح��ات 
مع منتخب س��الح الش��يش في 
البط��والت اخلارجي��ة املقبلة بعد 
أن وجدت أهتمام��اً كبيراً من احتاد 
اللعبة على تهيئة جميع مقومات 
االعداد الصحيح من مقر س��كن 

ودعم من جميع اجلوانب.
يشار إلى ان املدرب حامد حسيني، 
هو مدرب املنتخب اإليراني، س��بق 
ن��ادي طه��ران  فري��ق  قي��ادة  ل��ه 
واالش��راف عل��ى منتخ��ب احت��اد 
طهران باملبارزة، ميلك سيرة حافلة 
باأللقاب والبطوالت التي اش��ترك 

فيها العباً ثم مدرباً.

األردني العطيات يشيد باتحاد اللعبة.. واإليراني حسيني مشرفًا على »الشيش«

خمس شركات ترعى اليوم بطولة كأس العراق للمنتخبات بالمبارزة 

العبو املبارزة يتركون بصماتهم وتواقيعهم في لوحة الذكريات حامد حسيني

خالد العطيات
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رونالدو يعدل برنامجه التدريبي لتفادي أزمة المواسم األخيرة

مدريد ـ وكاالت:

يواص��ل الفرنس��ي زين الدي��ن زيدان، 
صناع��ة التاري��خ، م��ن عل��ى مقاعد 
بدالء ريال مدريد، منذ تولي مسؤولية 
تدري��ب الفري��ق امللك��ي، ف��ي كانون 

الثاني 2016.
ق زيدان، 3 ألقاب مع ريال مدريد،  وحقَّ
هي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر 
األوروبي، وكأس العالم لألندية، وبرغم 
س��جل الرائع إال أنه يصرُّ على أنه ما 
زال يتعلم في عالم التدريب.. وأبرزت 
املقربة  اإلس��بانية،  »أس«  صحيف��ة 
من ريال مدريد، جناح املدرب الفرنسي 
في املالعب الكبي��رة، حيث قالت إنه 
ال يفشل في املالعب الكبيرة، بعدما 
زار الكامب نو، وأليانز أرينا، وفسينتي 

كالديرون.
وكان��ت أول زيارة للمدرب الفرنس��ي، 
مللعب الكامب نو، معقل برش��لونة، 
حي��ث  بالليج��ا،  املاض��ي  املوس��م 
ف��از الري��ال )2-1(، وكس��ر سلس��لة 
االنتصارات املتتالية لبرش��لونة على 
ملعبه، التي استمرت 39 مباراة على 

التوالي.
وجن��ح زيدان، هذا املوس��م على نفس 

امللعب، مبرحلة الذه��اب بالليجا، في 
قي��ادة ريال مدري��د، لتحقي��ق تعادل 
إيجابي )1-1(، بهدف قاتل لس��يرجيو 

راموس.
وكانت الزيارة الثانية مللعب كبير، إلى 
أتلتيكو  فيس��نتي كالديرون، معقل 
مدريد، هذا املوسم بالليجا، وجنح في 
حتقيق فوز كبير )3-0(، في مباراة تألق 
فيه��ا كريس��تيانو رونالدو، وس��جل 

الثالثية.
وعل��ى الصعي��د األوروب��ي، زار ري��ال 
مدري��د، ملع��ب بايرن ميوني��خ أليانز 
أرين��ا، في رب��ع نهائ��ي دوري األبطال، 
وخ��رج الفريق م��ن املب��اراة، منتصرًا 
)2-1( واضًعا نص��ف قدم، في نصف 

نهائي البطولة، هذا املوسم.
كما زار الفري��ق، أحد أصعب املالعب 
اإليطالي��ة ملعب نادي نابولي س��ان 
باول��و، وحقق فيه الفوز )3-1(، ليؤكد 
زي��دان، أن��ه ال يفش��ل ف��ي املالع��ب 

الكبيرة.
ويع��دُّ ملع��ب إش��بيلية سانش��يز 
بيزخ��وان، ه��و امللعب الوحي��د الذي 
فش��ل زيدان ع��ن حتقيق الف��وز فيه، 
فق��د زارة مرتني خس��ر م��رة، وتعادل 

أخرى.
من جانب اخر، يتعني على منافس��ي 

ري��ال مدري��د االس��تعداد ملش��اهدة 
كريس��تيانو رونالدو في صورة أفضل 
بعدم��ا ق��ال الدول��ي البرتغال��ي إنه 
يتبع نظاما تدريبيا خاصا لبلوغ قمة 

مس��تواه في الفت��رة احلاس��مة من 
املوسم.

وعان��ى رونال��دو م��ن أه��دأ فت��رة ف��ي 
مس��يرته أمام املرمى ف��ي الدوري منذ 

2010 لكن��ه اس��تعاد تألق��ه بص��ورة 
الفتة بتسجيل هدفني، األربعاء، ليقود 
ريال للفوز 2-1 عل��ى بايرن ميونيخ في 
ذهاب دور الثمانية ل��دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
وق��دم  الالعب عروضا لم ترق ملس��توى 
التوقع��ات ف��ي نهائ��ي دوري األبط��ال 
2014 و2016 أمام أتليتيكو مدريد على 
الرغ��م من أنه س��جل ركل��ة جزاء في 
نهائي 2014 في الوق��ت اإلضافي كما 
نفذ بنجاح ركلة الترجيح احلاسمة في 

ملعب سان سيرو بعدها بعامني.
وتس��بب االجه��اد في موس��م 2013-
2014 في تقدمي رونالدو لعروض مخيبة 
ف��ي كأس العالم ف��ي البرازيل عندما 
خرج��ت البرتغال من دور اجملموعات، في 
حني أصي��ب هو في ركبت��ه في نهائي 

بطولة أوروبا 2016 أمام فرنسا.
وس��جل رونال��دو هدف��ني ف��ي ثمان��ي 
مباري��ات س��ابقة خاضه��ا ف��ي دوري 
أبط��ال أوروبا، وأخفق في هز الش��باك 
في أي مسابقة ملدة شهر لكن، األربعاء 
أحرز هدفني بواقع هدف في كل ش��وط 
لينهي مس��يرة الفريق األملاني البالغة 
16 انتص��ارا متتالي��ا عل��ى أرض��ه في 

املسابقة.
وأصبح رونالدو وهو ه��داف ريال مدريد 
على م��ر العص��ور واحلائز عل��ى جائزة 
الك��رة الذهبي��ة أربع م��رات أول العب 
يس��جل 100 ه��دف ف��ي املس��ابقات 

األوروبية.

وأبل��غ رونال��دو الصحفي��ني: »أجري��ت 
تغييرات جذرية على برنامجي التدريبي 
إلنهاء هذه املرحلة من املوسم بأفضل 

صورة ممكنة«.
وتابع : »خالل السنوات القليلة املاضية 
كن��ت أص��ل إل��ى املرحل��ة احلاس��مة 
م��ن املوس��م بعيدا عن كام��ل قدراتي 
الطفيفة  اإلصاب��ات  لبعض  وتعرضت 
لكن��ي عمل��ت ب��كل ج��د م��ع مدرب 
اللياق��ة البدني��ة ألصب��ح ف��ي أفضل 
صورة ف��ي آخر ش��هرين، الفريق يلعب 

جيدا وكذلك رونالدو.«
املنخفضة  رونالدو  وتس��ببت حصيلة 
نس��بيا م��ن األهداف هذا املوس��م في 
تكهن��ات بأن جن��م الالع��ب البالغ من 
العمر 32 عام��ا يقترب من األفول لكن 
زميله مارس��يلو هاجم املشككني في 
رونالدو.. وقال مداف��ع البرازيل: »ال أدري 
إن كان ه��ذا ال��كالم ينبع من احلس��د 
لك��ن أرق��ام كريس��تيانو تتح��دث عن 
نفس��ها«.. وأض��اف: »يصعب حصر ما 
قدم��ه لكرة القدم، ال ي��زال يلعب على 

أعلى مستوى.«
لك��ن رونال��دو تعامل مع األم��ر بخفة 
دم قائ��ال: »ال أع��رف األش��خاص الذين 
يشككون في قدراتي، الناس التي حتب 

رونالدو ال يساورها أدنى شك.«

تقرير

زيدان يصنع التأريخ مع ريال مدريد على المالعب الكبيرة

زيدان ورونالدو

علي رائد

محمد فرحان

مفكرة الصباح الجديد

باالس ـ ليستر سيتي
ساوثهامتون ـ مان سيتي

خيخون ـ ريال مدريد

إنتر ميالن ـ أي سي ميالن

أتليتكو مدريد ـ اوساسونا

روما ـ أتالنتا
نابولي ـ أودينيزي

برشلونة ـ سودسييداد

5:00 عصرًا
7:30 مساًء

5:15 عصرًا

1:30 ظهرًا

7:30 مساًء

4:00 عصرًا
9:45 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اش��تعلت املنافس��ة عل��ى لق��ب 
ال��دوري العراقي لك��رة القدم، قبل 
10 ج��والت عل��ى نهاي��ة البطولة، 
حيث تتصارع عدة فرق على اللقب 

هذا املوسم.
ويتص��در النف��ط، الص��دارة ب���54 
نقط��ة، متس��اويًا م��ع الش��رطة، 
ونف��ط الوس��ط )53 نقط��ة م��ع 
خوضه مب��اراة أق��ل(، واملين��اء )48 
نقطة(، وأمان��ة بغداد والنجف )43 
نقط��ة(، والقوة اجلوي��ة )42 نقطة 

وله 7 مباريات مؤجلة(.
وجن��ح نف��ط الوس��ط، ف��ي حتقيق 
ف��وز هام، عل��ى ال��زوراء )2-0(، وبات 
عل��ى نقط��ة واح��دة م��ن فريقي 

الص��دارة، باإلضاف��ة إل��ى أنه أبعد 
أح��د املتنافس��ني.. وتراج��ع الزوراء 
بالهزمية للمرك��ز الثامن في ترتيب 
الفرق ب�41 نقطة، وتضاءلت آماله 

في املنافسة.
وجنح القوة اجلوية، بالفوز )2-0( على 
أمانة بغداد، ضمن اجلولة ال�24 من 

إبعاد أحد املتصارعني على اللقب.
وبرغ��م أن القوة اجلوية يحتل املركز 
الس��ابع، إال أن حظوظ��ه باللق��ب 
كبي��رة، حيث ميلك ف��ي جعبته 42 
نقط��ة ولدي��ه 7 مباري��ات مؤجلة، 
بينها مباريات مباش��رة مع األندية 
املنافسة.. في املقابل، توقف رصيد 
أمان��ة بغداد عن��د 43 نقطة، وبقي 

في املركز اخلامس.

والش��رطة،  النف��ط،  وحق��ق 
املتص��دران، االنتص��ار خ��الل هذه 
اجلولة.. فالنفط فاز على السماوة 
)3-1(، كما أنه خاض مباريات مهمة 
وامليناء،  والش��رطة،  الطلبة،  أمام 
والنج��ف، واملباري��ات املتبقي��ة له 
بالبطولة، تعد أس��هل نسبًيا من 
منافس��يه، لكنه سيواجه الزوراء، 

والقوة اجلوية.
أما الش��رطة الذي فاز على احلدود 
)3-2(، فتنتظر مباريات صعبة أمام 
ال��زوراء، والق��وة اجلوي��ة، والنفط، 
وأمان��ة بغ��داد، ونف��ط الوس��ط، 
وبالتال��ي تع��د تل��ك املباريات هي 
جوالت حس��م حقيق��ي من أجل 

الفوز باللقب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخ��وض الي��وم الس��بت منتخب 
  2003/2002 ملوالي��د  الناش��ئني 
ف��ي  الثاني��ة  التدريبي��ة  وحدت��ه 
حس��ني  عل��ي  الراح��ل  ملع��ب 
ش��هاب باملدينة الش��بابية، وقال 
هادي، م��درب املنتخب إن املنتخب 
س��يواصل حتضيرات��ه اس��تعدادا 
لتصفي��ات آس��يا، والتي س��تقام 
قرعتها يوم اإلثنني املقبل، الفتا إلى 
أنه اس��تدعى 39 العبا من العبي 
األندي��ة للفئات العمري��ة، كما أن 
ع��دد م��ن الالعبني مت��ت دعوتهم 

وفق املس��تويات التي قدموها في 
مهرج��ان األكادمييات الذي نظمته 

وزارة الشباب والرياضة.
وحداتن��ا  »س��نواصل  وأض��اف 
التدريبي��ة بش��كل مكث��ف إل��ى 
حني إقامة املعس��كر التدريبي في 
العاصمة بغداد«.. وأش��ار إلى أنه 
س��يحدد موعد ومكان املعس��كر 
التدريبي اخلارجي، بعد إجراء قرعة 

التصفيات.
ولفت إلى أنه يطمح في تشكيل 
األخرى  للمنتخبات  رصينة  قاعدة 
م��ن خ��الل ه��ذا املنتخ��ب، الذي 

سيكون نواة حقيقية للمنتخبات 
األخ��رى، حي��ث س��يعمل معهم 
بش��كل علمي فني وتربوي ليكون 
جي��ال ممي��زا للك��رة العراقية على 
وفق تولدات صحيحة، هذا واجرى 
االربع��اء منتخب الناش��ئني أولى 
وحداته في امللعب نفس��ه.. يذكر 
أن اجله��از الفني للمنتخب يتألف 
من عل��ي ه��ادي، وش��اكر محمد 
صب��ار، وأحم��د جمع��ة، وم��درب 
احل��راس عل��ي حس��ني مش��ربت، 
وجبار مزعل وعمار حسني إداريني، 

وعبد الرحمن طه طبيباً.

النفط يواصل صدارته للدوري
 الممتاز والعندليب يهزم الزوراء

»الناشئة« يستعد لتصفيات آسيا

الوسام الفخري باألثقال للموهوب علي رائد 

الكهرباء يظفر بخدمات محمد فرحان 
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دولة السناين

جمال جصاني

بع��د حماق��ة ضم "الف��رع لألص��ل" وما رافقه��ا من حرب 
ش��املة ش��نها اجملتمع الدولي بنحٍو ال مثيل له منذ احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة، وأدت الى س��حق اجليش العراق��ي وبنية 
الدولة العراقية، ال س��يما بعد احلص��ار املرير والطويل الذي 
أجهز على ما تبقى من مؤسس��ات حكومية وشروط حياة 
تليق بالبش��ر؛ تقهقر اجملتم��ع العراقي بق��وة الى قوقعاته 
البدائية )عش��ائر وقبائل وطوائف..( مبباركة س��دنة النظام 
الس��ابق، الذين اس��تعانوا بن��وع مما يطلق عليه ب� )ش��يوخ 
املانيفس��ت( إلدارة دفة األم��ن والعالقات ف��ي تلك املناطق 
اخلارجة غالباً عن س��طوة النظام ونفوذه. حرب العام 2003 
أزاح��ت ما تبقى من ذلك النظام، لكن مخلفات سياس��اته 
وحماقاته تس��للت عميق��اً الى أغوار العالق��ات ومنظومة 
القيم املهيمنة على س��كان هذا الوطن القدمي، لم مير وقت 
طوي��ل عل��ى "التغيير" حتى ش��ّمرت العش��ائر والطوائف 
واملل��ل عن رغباته��ا ومواهبها وش��غفها ببضائ��ع العصر 
اجلديد، هذه الرغبة القت استحس��اناً وتش��جيعاً وتضامناً 
من لدن الطبقة السياس��ية التي تلقفت زمام أمور حقبة 
الفتح الدميقراطي املبني، ألس��باب ال تخفى على من يعرف 
شيئاً عن طبيعة القوى والكتل املتنفذة، والتي تشترك مع 
هذه الهياكل البدائية مبشاريعها وعالقتها الوثيقة مع كل 

ما ميت بصلة للماضي ورسائله اخلالدة وسردياته املبجلة.
بالرغم من ادعاءات غالبية هذه اجلماعات والكتل بانتسابها 
الى العناوين واملسميات احلديثة مثل )دولة القانون واملدنية 
واملش��اريع الوطنية العابرة للهويات القاتل��ة..( إال أن وتيرة 
التقهقر صوب املزيد من االنحطاط والتش��رذم هي السمة 
الغالبة للمش��هد الراهن، وهذا ما أكدت��ه التقارير الدولية 
حول مس��تويات الفساد في الدول واجملتمعات، حيث يتصدر 
العراق قائمة الدول العش��رة األكثر فساداً في العالم. هذه 
املعطي��ات ال ميك��ن فصلها عن الهيمن��ة املتعاظمة لهذه 
املؤسس��ات البدائية واملتخلفة ونوع املعايي��ر والقيم التي 
تعتمدها، والتي ال تطيق أي توّجه يس��عى لبناء مؤسسات 
الدول��ة احلديثة وتش��ريعاتها احلداثوية في مج��ال احلقوق 
واحلريات. لذلك س��رعان ما كشفت تلك القوى عن هويتها 
الفعلية ومقاصدها املتناغمة ورغبة العش��ائر في استرداد 
عنفوانه��ا وهيبتها الغابرة. إن طفح املؤمترات التي عقدتها 
العش��ائر والقبائل برعاية رس��مية من ممثلي الهرم األعلى 
للسلطات احلاكمة، تعكس بوضوح متانة املشتركات التي 
تربط بينهما، وما التشريعات األخيرة التي منحت سكراب 
املؤسس��ات البدائية س��لطة القانون إال دلي��ل قاطع على 

طبيعة اخلدمات املتبادلة بينهما.
 معادل��ة اخل��راب ه��ذه ل��ن تت��رك مواقعها مع مث��ل هذه 
االصطفاف��ات والتجاذب��ات والهم��وم املغترب��ة عما حصل  
ويحص��ل م��ن حت��والت جذرية ف��ي عال��م اليوم. وم��ع بقاء 
ومتدد هذه القوى احملافظة والتقليدية على هرم الس��لطات 
الثالث في البلد، س��تخفق كل محاوالت احلد من سطوة ما 
يعرف ب� )سناين العش��ائر( املمزوجة بالنفوذ املتزايد لرجال 
الدين وأتباعهم في املش��هد الغرائب��ي الراهن. ال أحد ينكر 
حجم االس��تياء املتعاظم من هذا التورم والتطفل الواسع 
لهذه "الس��ناين" املتخلف��ة والظاملة ف��ي تفصيالت حياة 
ال املناطق الصحراوية والقروية وحس��ب بل س��حقها لكل 
معالم احلياة املدنية داخل العاصمة بغداد نفسها، وهذا ما 
ميكن مش��اهدته بوضوح من خالل ن��وع الزعامات واملالكات 
املستلقية على سنام املسؤوليات العليا فيها. كذلك جلوء 
قيادات سياس��ية واجتماعي��ة مرموقة لهذه "الس��ناين" 
ك��ي تنصفها من الظلم الذي حلق بها..؟! مثل هذه احلقائق 
وغيرها الكثير، تؤكد على حقيقة ابتعادنا املتزايد عن "دولة 

القانون" لصالح "دولة السناين" وفتوحاتها الظافرة..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كشفت النجمة العاملية 
ع��ن  غومي��ز  س��يلينا 
ال��ذي  اجلدي��د  وش��مها 
يده��ا،  عل��ى  وضعت��ه 
وهو عب��ارة ع��ن "نقطة 
فاصل��ة"، ترمز الى رفض 
العن��ف املدرس��ي، حيث 
االهتم��ام  عليه��ا  يب��دو 
قضي��ة  ف��ي  الكبي��ر 
 Reasons 13" سلس��لة
Why" الت��ي تُعرض على 
Netflix، والت��ي تتح��دث 

عن العنف املدرسي.
قصة  حتكي  السلس��لة 
"هنا باكر"، وهي مراهقة 

الثانوية،  باملدرسة  تدرس 
فيم��ا  س��تنتحر  والت��ي 
بع��د، وم��ن الواض��ح أن 
بالنس��بة لسلينا،  األمر، 
جتاوز املوضوع كونه مجرد 
سلسلة تنتجها، إذ قررت 

أن تتبنى القضية.

من��ذ أياٍم قليل��ة أطلقت 
الفنانة ماي��ا دياب، أغنية 
اإلذاعات  عبر  بثت  جديدة 
اللبناني��ة، للوهلة األولى 
يشعر املس��تمع أن فنانًة 
فرنسية تدخل عبر صوتها 
إل��ى املس��امع اللبنانية، 
األغني��ة هي أغني��ة مايا 
املعروفة "ي��ا نيالي" التي 
ه��ي م��ن كلم��ات أحمد 
ماضي، وأحل��ان زياد برجي، 
لكن إعادة ط��رح األغنية 
من قب��ل مايا دي��اب، جاء 
بطريقة املزج املوس��يقي 
fusion مع أغنية فرنسية 
 ma philosophie شهيرة
بطريق��ة  ه��و  وامل��زج   ،
األغني��ة  األكوس��تيك، 

الفنان��ة  غّنته��ا  الت��ي 
 Amal bent الفرنس��ية 
، دمجته��ا ماي��ا بال��روح 
اللبنانية.  من خالل هذه 
األغنية أع��ادت مايا دياب 
اللغة الفرنسية إلى أثير 
أغنية  اللبنانية،  االذاعات 
ه��ي   ma philosophie
بحّد نفسها وسيلة متّرد 

على واقٍع مرير.

ف��ي تصري��ح للنجم توم 
هانكس ملوقع هافينغتون 
األميركي، حتدث  بوس��ت 
عن واق��ع معان��اة بعض 
التمييز في  الن��اس م��ن 
أميركا فقال: "هناك أناٌس 
البنية،  البش��رة  ذوي  من 
باجلنب  البرج��ر  يتناول��ون 
ف��ي م��كاٍن م��ا بأميركا، 
وتفت��رض فئ��ة ش��ديدة 
املواطن��ني،  م��ن  اجله��ل 
أنَّ ل��ون بش��رتهم يعني 
بالض��رورة أنَّهم إرهابيون 

من الش��رق األوسط، هذا 
ه��و واقعن��ا، وه��و مجرد 
الضغين��ة  م��ن  درج��ة 
الت��ي تضخمت بس��بب 

اجلهل".

سيلينا غوميز

توم هانكس

مايا دياب

أخبــارهــــــــــم

بغداد - عبد العليم البناء: 
يتواصل في املسرح الوطني عرض 
الكوميدية،  الشعبية  املسرحية 
واملس��رح،  الس��ينما  لدائ��رة 
وبالتعاون مع شركة فنون الشرق 
األوس��ط لإلنتاج والتوزيع الفني، 
على وفق صيغة اإلنتاج املشترك.
املسرحية تعالج ش��تى األوضاع 
واملش��كالت الت��ي يعان��ي منها 
بإس��لوب  العراق��ي،  املواط��ن 
كومي��دي س��اخر، ال يخل��و م��ن 
املفارق��ات، واملواق��ف الكوميدية 
البعيدة عن السطحية واالبتذال، 
ومبا يليق بالعائلة العراقية، ويوفر 
لها املتع��ة املطلوبة بنحو هادف، 

وصحي، وسليم.
مسرحية بيت الريس" من تأليف 
ج��واد املده��ش، وإخراج حس��ني 
علي صالح، ويلعب أدوارها نخبة 
من جن��وم وفنان��ي الكوميديا من 
بينه��م: قاس��م الس��يد، وماجد 
وعلي  واس��ماء صف��اء،  ياس��ني، 

مونيكا، وس��الم  اخلالدي، وصالح 
داغر، ومرام تركي، وعادل احلمداني، 

وعدي الكرخي، وغيرهم.
اخملرج حس��ني عل��ي صالح حتدث 
عن فك��رة املس��رحية قائال:)بيت 
الريس( فنتازيا ش��عبية، تتحدث 
ع��ن أهمي��ة احملافظ��ة عل��ى آثار 
البلد، وعدم العب��ث بها، وضرورة 
العالقات  اواص��ر  وتقوي��ة  متت��ني 
االجتماعي��ة م��ا بني أبن��اء البلد، 
الدخ��الء م��ن  يتمك��ن  حت��ى ال 
تفرقتهم، والعبث بثروات بلدهم 
واالقتصادية،  واحلضاري��ة،  املادية، 

ونهبها.
معاجل��ة  مت��ت  صال��ح:  واض��اف 
ه��ذا العم��ل درامي��ا م��ن خ��الل 
خلق ج��و فنتازي يع��ود بنا لفترة 
العصر اجلاهل��ي، وخلق املفارقات 
الكوميدية ما بني أناس يعيشون 
في عصرن��ا ه��ذا، ويع��ودون إلى 
العصر اجلاهلي، وحاولنا ان ال يكون 
هذا شبيها مبا يقدم على املسارح 

األخرى، من خالل خلق أجواء فيها 
الغرائبية، والتحوالت التي نفذت 
التي  الوطن��ي  املس��رح  بتقنيات 
تتميز ع��ن بقية مس��ارح العراق 

بإمكاناتها، وقدراتها العالية.
وأوض��ح صال��ح: اعتم��دت على 

ممثلني لهم حضور جماهيري كبير 
وهم جنوم شباك، عالوة على ذلك 
التفاهم واالنسجام الكبير فيما 
بينهم، كونه��م فريق يعمل معا 
منذ مدة طويل��ة، وحقق جناحات 
كبي��رة في اعمال��ه فالتفاهم ما 

بني قاسم السيد، وماجد ياسني، 
وهم��ا جنمان كبيران في املس��رح 
اجلماهيري، س��اعدني وشجعني 
عل��ى ان اخل��ق لهما أج��واء من 
والنظيف��ة،  املفارق��ات اجلميل��ة 
بعي��دا ع��ن اإلس��فاف واالبتذال، 
وهك��ذا احل��ال مع بقي��ة النجوم 
مثل اسماء صفاء، وعلي اخلالدي، 
وص��الح موني��كا، وس��الم داغ��ر، 
وم��رام ترك��ي، وع��ادل احلمداني، 
وع��دي الكرخي، الذي��ن كان لهم 
الدور الكبير في ان نقدم كوميديا 

نظيفة، متتع العائلة العراقية .
وأكد صالح: إن الرسالة التي أردنا 
ايصالها أننا كلما كنا متوحدين 
ومتفق��ني، لن تس��تطيع أي قوة 
اس��تقرارنا،  وزعزع��ة  اختراقن��ا، 
وان العمل الش��عبي كل ما كان 
مهذب��ا، وفي��ه مقومات املس��رح 
بعيدا عن االستسهال  احلقيقي، 
واالستخفاف بجمهور هذا النوع 
من املس��رح، كان ناجح��ا، وقريبا 

إلى اجلمهور.
وتابع اخملرج حس��ني عل��ي صالح: 
ان التعاون ما بني الدائرة، وشركة 
فن��ون الش��رق االوس��ط لإلنتاج 
والتوزيع الفني، يجسد ضرورة البد 
منها في ظل التقشف، والشحة 
الش��ركة  أن  الس��يما  املالي��ة، 
حريص��ة دائم��ا عل��ى ان يك��ون 
له��ا حضور في الس��احة الفنية 
فبعد جناحها كشركة  العراقية، 
في االنت��اج الدرامي، اجتهت ومنذ 
م��دة ال��ى الع��روض املس��رحية، 
وبالتع��اون م��ع دائ��رة الس��ينما 
واملسرح. وهذا التعاون يصب في 
خدمة املشاهد العراقي، وكذلك 
ف��ي خل��ق ف��رص عم��ل لفنانني 
متميزي��ن ومحبوب��ني م��ن قب��ل 
اجلمهور، اذن ه��ي عالقة إيجابية 
نبيلة م��ادام هدفها تقدمي أعمال 
مهذبة، تخ��دم العائلة العراقية 
التي أحبت هذا النوع من املسرح، 

وحرصت على متابعته.

"بيت الريس" مسرحية شعبية كوميدية هادفة على خشبة المسرح الوطني

لقطة من املسرحية

بغداد - الصباح الجديد:
استقبل رئيس مجلس محافظة ديالى السيد علي 
الدايني في مكتبه الرس��مي، وفدا ممثال عن منتدى 
االعالمي��ات العراقي��ات برئاس��ة الس��يدة نبراس 
املعم��وري، وناق��ش الطرف��ان جملة م��ن القضايا 

املتعلقة باإلعالم واملرأة وآلية التعاون املشترك.
من جانبه أكد السيد علي الدايني على دور منتدى 
االعالميات ف��ي تعبئة الرأي العام، واهمية ان تأخذ 
املرأة دورها في مراكز صنع القرار، ومتكينها من اجل 
الوصول الى مناصب قيادية تسهم من خاللها في 

بناء اجملتمع.
الس��يدة نب��راس املعم��وري ناقش��ت م��ع مجلس 
احملافظ��ة، مقترح��ات ع��دة تتعل��ق بالتش��ريعات 
وبالتحدي��د املتعلق��ة باألعالم وامكاني��ة ان يكون 
هن��اك دور للحكومات احمللية في مس��اندة اجملتمع 
املدن��ي، واحلرك��ة النس��وية، م��ن خ��الل التعجيل 

بتعديل واقرار القوانني املهمة.
واختت��م اللق��اء بتك��رمي رئيس مجل��س محافظة 
ديالى الوفد الزائر شهادات تقديرية تثميناً للجهود 

املبذولة من قبله.
ه��ذا وقد ش��ارك ف��ي االجتم��اع اعض��اء مجلس 
محافظ��ة ديال��ى، إضاف��ة ال��ى ممثلة وكي��ل وزارة 

الثقافة السيد فوزي األتروشي.

رئيس مجلس محافظة ديالى 
يكّرم عضوات منتدى اإلعالميات

الصباح الجديد - وكاالت:
وّجه��ت املمثل��ة نادي��ن نس��يب 
جنيم رس��الة ح��ادة، ل��كّل الذين 

ينتقدونها ويّتهمونها بالكفر.
ونش��رت عبر حس��ابها الرسمي 
التواص��ل  مواق��ع  أح��د  عل��ى 
اليد،  اإلجتماعي، رس��الة بخ��ط 
جاء فيها: "كل سنة، كل ما بنّزل 
ص��ورة للصلي��ب، بتنه��ال عليي 

اهلل  كاف��رة،  "ان��ت  التعليق��ات: 
يهديك، الدين هو فقط باإلسالم، 
وبدوري ال اقول غير جملة استغفر 

اهلل."
وأردفت: "أن��ا مثلكن بعبد "اهلل" 
بس األه��م من هي��ك، اني بخاف 
"اهلل"، يعني ما بقتل، وما بسرق، 
وما ب��أذي غيري بإس��م الدين. ما 
تخافوا مني، وال تدعولي بالهداية. 

أن��ا مني كاف��رة أنا بح��ب "اهلل" 
وبخافو".

وختمت: "ادعوا للكفار الدواعش، 
يل��ي عم يش��وهوا  واملتطرف��ني، 
دينكم: "دين اإلسالم". ادعوا اهلل 
املستقيم.   الصراط  الى  يهديهم 
املسيحيني إخوة للمسلمني، لكن 
املتطرفني أعداء املسلمني، واعداء 
االنسانية واحلياة، . شكراً مع حبي 

واحترامي 
للجميع".

كما عّلقت على الصورة، 
وإنتوا  وكتبت: "كل سنة 
ونحنا بخير... اهلل يحمينا 
م��ن  ويخلصن��ا  جميع��اً 
الش��ر، ومن اإلج��رام، ومن 
الس��الم  والدماء...  احلروب 

جلميعكم".

"نادين نسيب نجيم" ترد على اتهامات
 وّجهت إليها بـ "السالم"

بغداد - الصباح الجديد:
اقام��ت املكتب��ة اجلوال��ة التابعة 
لدائ��رة العالقات الثقافية العامة 
في وزارة الثقافة، معرضا للكتاب 
بغ��داد،  جامع��ات  بواب��ات  ام��ام 
مبناس��بة ي��وم املكتب��ات العامة 
اجلوالة، والذي يصادف 12 نيس��ان 
من كل عام، واقتص��ر اليوم االول 
على بواب��ة جامعة بغداد في باب 
املعظ��م، وكلية املأم��ون اجلامعة 

في االسكان.
يت��م احياؤه��ا  املناس��بة  وه��ذه 
ألول م��رة من قب��ل مكتبة جوالة 
عراقي��ة، وج��اء ذل��ك بتوجيه من 
مدير عام دائرة العالقات الثقافية 
العامة فالح حس��ن شاكر، الذي 
دعا الى اهمي��ة احيائها وتثقيف 
املواطنني بهذا اليوم، ملا للمكتبة 
اجلوال��ة م��ن س��بل يس��يرة في 
ايصال الكتاب الى أكبر عدد ممكن 
من الط��الب، واملثقفني في بغداد، 

واحملافظات.

وع��ن املكتب��ة اجلوالة قال الس��يد 
جمع��ة حس��ني املس��ؤول عنه��ا: 
يش��كل احياء ه��ذا اليوم س��عادة 
غامرة لنا، اذ اننا شاركنا في الكثير 
م��ن املهرجانات، ومع��ارض الكتب، 
س��واء في بغداد، او احملافظات، وقد 
الحظنا اقباالً جماهيرياً على كتب 
وزارة الثقاف��ة ف��ي كل م��رة نقيم 
مكتبتن��ا اجلوال��ة، خاص��ة وانه��ا 
تض��م كتب��ا متنوع��ة املواضي��ع، 

الى  ونسعى في ذلك 
تش��جيع الق��راءة، 
ورف��د الطلبة بآخر 

واود  االصدارات، 
ان  أؤك��د  ان 

يزور  م��ن  كل 
مكتبتن��ا 

يتمن��ى 
تك��ون  ك ان  هنا

من هذا مب��ادرات اخرى 
عملي��ة النوع، كونها تس��هل 

وصول الكتاب الى القارئ.

:BBC - الصباح الجديد
اس��تطاع س��جينان في والي��ة أوهايو 
األميركية صناعة جهازي كمبيوتر، من 
تفكيك أجه��زة مع��دة لبرنامج إعادة 
تدوير اخمللفات اإللكترونية في السجن.

وأخفى الس��جينان بع��د ذلك في ظل 
غي��اب اإلش��راف، اجلهازين في س��قف 

غرفة تدريب.
املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  فري��ق  وكان 
ق��د اكتش��ف نش��اطا غي��ر اعتي��ادي 
عل��ى اإلنترن��ت، ص��ادرا م��ن حس��اب 
أح��د املتعهدي��ن الذي��ن يتعاملون مع 

السجن.
وكان��ت األجهزة قد عثر عليها في عام 
2015، غي��ر أن القضية لم يعلن عنها 

إال في اآلونة األخيرة.
وكش��فت رس��الة تنبيه مرس��لة عبر 
البريد اإللكتروني في الثالث من يوليو/

متوز 2015 لفريق تكنولوجيا املعلومات، 
جت��اوز ح��د االس��تعمال، املس��موح به 
حلس��اب إنترنت. وكان احلس��اب خاصا 
بأح��د املتعهدين غير املق��رر عمله في 

ذلك اليوم.
وسعى املش��ترك اجملهول إلى الدخول 

عل��ى 

ق��ع  ا مو
معين��ة 

لتب��ادل امللفات، لكن 
جهاز خادم ش��بكة 

اإلنترنت في السجن حجب نشاطه.
وبع��د التحقيق في مصدر حركة املرور 
املعلوماتي��ة، عث��ر عض��و ف��ي فريق 
تكنولوجي��ا املعلوم��ات، واثن��ان من 
السجناء معه، على أسالك شبكة 

اتصال تصل إلى السقف.
وكت��ب عض��و الفريق تقري��را عن 
احل��ادث ج��اء فيه: "عندم��ا نزعت 
ج��زءا من الس��قف، عث��رت على 

جهازي كمبيوتر".
ووص��ف أح��د الس��جينني مم��ن 
قاما بتجمي��ع اجلهازين، كيف 

اس��تعمل مكون��ات أجه��زة 
كمبيوتر أخرى، كانت معدة 
ضم��ن برنامج إعادة تدوير 
مخلف��ات الكمبيوتر في 

واس��تطاع  الس��جن. 
توصي��ل  بعده��ا 
بش��بكة  جه��ازه 
ف��ي  اإلنترن��ت 

الس��جن، وفق��ا 
املفتش  لتقرير 

العام.

المكتبة الجوالة تحيي
 يوم المكتبات العامة 

سجينان أميركيان يصنعان كومبيوترًا 
ويخفيانه في سقف السجن
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