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بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  قي��ادة  كش��فت 
املشتركة ، يوم امس االحد ، عن 
بق��اء %10 من االحي��اء املتبقية 
في مدينة املوصل لتعلن محررة 
بالكام��ل ، فيما أعلن��ت ،  قيادة 
قوات جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
العريب��ي  احي��اء  اقتح��ام  ع��ن 
و17 متوز  واالقتصاديني  والرفاعي 
في الس��احل األمي��ن للموصل ، 
مؤكدة ، ح��دوث انهيار كبير في 
صف��وف عناصر تنظي��م داعش 
اقتح��ام حي��ي  اإلجرام��ي م��ع 

الرفاعي والعريبي. 
مكافح��ة  ق��وات  قائ��د  وق��ال 
الرك��ن عب��د  الفري��ق  اإلره��اب 
الغني االسدي في حديث خاص 
لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  إن 
" قوات جه��از مكافحة اإلرهاب 
باشرت، يوم أمس باقتحام حيي 
الرفاع��ي والعريب��ي وهي تتقدم 
االن بنح��و كبي��ر نح��و االهداف 

املرسومة". 
وأض��اف إن" قوات الرد الس��ريع 
شرعت مع اللواء الرابع والثالثون 
م��ن الفرق��ة املدرعة التاس��عة 
االقتصادي��ن  ح��ي  باقتح��ام 
واجلزئني الش��مالي واجلنوبي من 

حي 17 متوز واستطاعت القوات 
من تدمير وعبور خطوط دفاعات 

العدو والتقدم مستمر". 
داع��ش  تنظي��م   " أن  وأوض��ح 
م��ن  حال��ة  يعي��ش  اإلجرام��ي 
االنهيار في صفوفه بعد اقتحام 

هذه االحياء". 
وتابع إننا" نخوض حرب عصابات 
ق��د  وبالتال��ي  مس��تقرة  غي��ر 
نخط��ئ في موض��وع وقت حترير 

مدينة املوصل بالكامل " . 
قي��ادة  كش��فت  جانب��ه  وم��ن 
العمليات املش��تركة ، يوم أمس 
االح��د ، ع��ن النس��بة املتبقية 
لألحياء املتبقي��ة لتحرير مدينة 

املوصل بالكامل. 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
العمي��د  العملي��ات  قي��ادة 
الرك��ن يحيى رس��ول في حديث 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن" 
نسبة 10 % من االحياء املتبقية 
لتحرير مدينة املوصل بالكامل ، 
الفتا الى ان" هذه النسبة بدأت 
بالتناق��ص نتيج��ة لالنتصارات 
املتالحقة التي حتققها قطعاتنا 
االمنية ضم��ن اخلطة والتوقيت 

الزمني للعمليات ". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تحاصر داعش في 10 %
من المساحة المتبقية للساحل األيمن في الموصل

بعد اقتحامها ألربعة أحياء وقرب إعالن التحرير الكامل

القوات املشتركة حتاصر األحياء األخيرة في اجلانب األمين للموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطل��ع رئي��س مجل��س ال��وزراء 
القائد العام للقوات املس��لحة 
س��ير  عل��ى  العب��ادي،  حي��در 
عملي��ات "قادم��ون ي��ا نينوى"، 
فيما اصدر عدداً من التوجيهات 
الت��ي م��ن ش��أنها ادام��ة زخم 

االنتصارات.
وق��ال املكتب االعالم��ي لرئيس 
ال��وزراء في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د"، إن "العبادي 
املش��تركة  العمليات  قيادة  زار، 
العس��كرية  بالقيادات  واجتمع 

واالمني��ة، حيث مت تقدمي ش��رح 
مفصل ع��ن مجريات العمليات 
وتقدم القوات في ش��تى احملاور 
واقترابها من حترير اجلانب االمين 

للموصل بالكامل".
واض��اف املكت��ب، أن "العب��ادي 
اصدر مجموعة من التوجيهات 
التي تس��هم ف��ي ادام��ة زخم 
االنتصارات واالس��راع بحس��م 
عل��ى  التأكي��د  م��ع  املعرك��ة 
اهمية احلفاظ على ارواح قواتنا 

واملدنيني".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة إياد 
عالوي،امس األح��د، إلى عقد مؤمتر 
لألم��ن اإلقليم��ي حل��ل مش��كالت 
الع��راق مع س��تة بل��دان، فيما رأى 
أن السياس��ة اخلارجي��ة العراقي��ة 

استجابت ل�"احملاور".
وقال عالوي في ح��وار اذاعي تابعته 
"الصباح اجلدي��د"، إن "إيران وتركيا 
والسعودية وسوريا واألردن والكويت 
جغرافي��اً عل��ى عالق��ات تاريخي��ة 
مع العراق وإذا لم نحل املش��كالت 
معه��ا مبؤمتر لألمن اإلقليمي، علينا 

أن ال نعتمد على أميركا وروسيا".

"السياس��ة  أن  ع��الوي  وأض��اف 
اس��تجابت  العراقي��ة  اخلارجي��ة 
لسياس��ة احمل��اور، وكل دول العالم 
اآلن دخل��ت في القضي��ة العراقية 
م��ن دون اس��تثناء"، مش��يرًا إل��ى 
أن "الع��راق أصب��ح س��احة صراع 

إقليمية ودولية".
وحول لقائه باملالكي قال عالوي ، إن 
"اللقاء األخير م��ع املالكي، اتفقنا 
 50% خالل��ه عل��ى قائم��ة تك��ون 
مغلق��ة و%50 مفتوح��ة"، مبين��ا 
"أنن��ا اختلفنا خالل اللقاء بش��أن 

مسألة مفوضية االنتخابات".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الصدر امس االحد الدول األوروبية 
إلى االنفتاح على االسالم املعتدل، 
مح��ذرا م��ن معاداة االس��الم من 

شأنه تنامي قوى التطرف.
وقال الص��در في تصريح صحفي 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
"بع��د ان س��يطرت ق��وى الش��ر 
وبعض املتطرفني على دول اوروبية 
كثيرة، ألهداف خاصة وسياسات 
يظنون انها لصاحلهم، اليوم بانت 
بوادر انحس��ار هذا امل��د املتطرف 

حينما فازت الق��وى املعتدلة في 
فرنسا، وهي من الدول املهمة في 

اوروبا".
وأض��اف أن "اهم ما س��ينتج من 
ذل��ك ه��و ابع��اد كل املتطرفني ال 
املنتم��ني ال��ى نف��س الدول��ة بل 
كل اجلالي��ات الت��ي جعل��ت م��ن 
االوروبية منف��ى ومقراً  االراض��ي 
لها وخلطاباتها وسياساتها، حتى 
ان الكثي��ر م��ن دول اوروب��ا وقعت 
واالعم��ال  املفخخ��ات  ضحي��ة 

االرهابية.
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العبادي يّطلع على سير 
العمليات العسكرية ويصدر 

مجموعة من التوجيهات

عالوي يدعو إلى عقد مؤتمر 
إقليمي لحل مشكالت العراق

مقتدى الصدر يدعو أوروبا لالنفتاح 
ويحّذرها من معاداة اإلسالم

استهداف اجتماع مهم لقيادات داعش 
كانت تخطط لهجمات في رمضان

داعش يطالب عناصره بحرق كل شيء 
واالنسحاب للموصل القديمة 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
القانوني��ة  اللجن��ة  كش��فت 
"النق��اط  اب��رز  ع��ن  النيابي��ة 
انتخابات  قانون  اخلالفية" بش��أن 
مجال��س احملافظ��ات واألقضي��ة، 
مؤكدة في الوقت ذاته "إمكانية" 
إجراء انتخابات مجالس احملافظات 
واالنتخابات التش��ريعية في وقت 

واحد.
ويقول عض��و اللجن��ة القانونية 
كتل��ة  ع��ن  النائ��ب  البرملاني��ة 
التغيي��ر الكردس��تانية أمني بكر 

إن "اللجن��ة انتهت م��ن صياغة 
مش��روع قانون انتخابات مجالس 
إل��ى هيئة  احملافظ��ات، وقدمت��ه 
الن��واب متهيداً  رئاس��ة مجل��س 
لعرض��ه للتصوي��ت"، مضيفاً إن 
"اللجن��ة قام��ت بصياغ��ة أكثر 
من مقترح بشأن النقاط اخملتلف 
عليها في مشروع القانون، وتركنا 
القرار النهائ��ي لتحديد الفقرات 
األساس��ية في مش��روع القانون 

لهيئة الرئاسة".
ويوّض��ح بك��ر، ف��ي حدي��ث م��ع 

"الصب��اح اجلدي��د"، أب��رز النقاط 
اخلالفي��ة ف��ي مش��روع القان��ون 
قائ��الً: "إنه��ا تتعل��ق مب��دة عمل 
إل��ى  إضاف��ة  احمللي��ة،  اجملال��س 
مس��ألة بقاء مجال��س األقضية 
والنواح��ي من عدم��ه، فضالً عن 
ع��دد أعضاء مجال��س احملافظات، 
والنظام االنتخابي وتوزيع املقاعد 

االنتخابية، وانتخابات كركوك".
ويش��دد النائب عن كتلة التغيير 
"إج��راء  عل��ى  الكردس��تانية 
انتخابات مجال��س احملافظات في 

محافظ��ة كركوك، كما هو احلال 
ف��ي جمي��ع محافظ��ات البالد"، 
ب��ني  "التميي��ز  إن  إل��ى  مش��يراً 

احملافظات أمر غير دستوري".
انتخابات  بتأجيل  التلويح  وبشأن 
وإجراءه��ا  احملافظ��ات  مجال��س 
م��ع االنتخاب��ات البرملاني��ة العام 
املقب��ل، يقول بك��ر إن "مفوضية 
االنتخاب��ات أعلن��ت اس��تعدادها 
إجراء االنتخابات احمللية والبرملانية 

في وقت واحد".
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بغداد - وعد الشمري:
أك��دت اقطاب التحال��ف الوطني، 
أم��س األح��د، اطالقه��ا مباحثات 
أولية مع احزاب من شتى املكونات 
بغية تكوين كتل عابرة للطائفية 
باس��تطاعتها تش��كيل احلكومة 
املقبل��ة حت��ت عن��وان "االغلبية"، 
أن طبيع��ة  إل��ى  أش��ارت  وفيم��ا 
نظام االقت��راع وآلية توزيع املقاعد 
االئتالف��ات،  وض��ع  س��تحكمان 
توقع��ت أن يتم االع��الن عنها بعد 
ظه��ور نتائ��ج انتخاب��ات مجلس 

النواب للعام 2018.
وقال��ت النائب��ة ع��ن ائت��الف دولة 
القانون نهل��ة الهبابي في حديث 
م��ع "الصباح اجلدي��د"، إن "زعماء 
التحال��ف الوطني ب��دأوا منذ مدة 
في اج��راءات زي��ارات مكوكية مع 
الق��ادة السياس��يني م��ن ش��تى 

التوجهات".
"اللق��اءات  أن  الهباب��ي  وتابع��ت 
الهدف منه��ا التعاطي مع الواقع 
السياس��ي العراقي اجلديد ملرحلة 
املقبل��ة،  االنتخاب��ات  بع��د  م��ا 

وبالتزامن مع التخلص من تنظيم 
داعش االرهابي".

ولفتت إلى أن "ائتالف دولة القانون 
سوف يحدد نوعية املشاركة وفقاً 
للقان��ون ال��ذي يض��ع آلي��ة توزيع 
املقاعد كوننا مع نظام )1.9( الذي 
يعتمد على االغلبية السياسية".

"حتص��ل  أن  الهباب��ي  وتوقع��ت 
االئتالف��ات م��ع الكتل بع��د اجراء 
االنتخابات وخروج النتائج ومعرفة 
كل جه��ة حصته��ا داخل مجلس 

النواب".

وأرجعت الهبابي ذلك ل� "خش��ية 
م��ن  السياس��ية  الكت��ل  بع��ض 
خسارة مقاعد نتيجة ائتالفها مع 
اخ��رى ليس لديها ص��دى قوي في 

الشارع العراقي".
من جانبه، ذك��ر القيادي في كتلة 
املواطن فادي الش��مري إن "جميع 
ق��وى التحالف الوطني جتري حالياً 
التوجه��ات  ش��تى  م��ع  ح��وارات 
السياس��ية بغي��ة تش��كيل كتل 

عابرة للطائفية".
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"         " تكشف أبرز النقاط الخالفية بشأن
مكونات التحالف الوطني تطلق حوارات لتشكيل كتل "األغلبية"مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية

تتضح مالمحها بعد االنتخابات.. وترتبط بآلية توزيع المقاعد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حذرت وزارة التربية، امس االحد، 
من وج��ود عصابات متخصصة 
ببيع وس��ائل الغ��ش للتالميذ، 
فيما نوهت عن محاوالت لتدمير 

التعليم في العراق.
وق��ال وزي��ر التربي��ة ف��ي بي��ان 
"الصب��اح  علي��ه  اطلع��ت 
اجلدي��د"، ان "هن��اك عصاب��ات 
متخصصة ببيع وس��ائل الغش 
وحت��اول نش��رها ب��ني التالمي��ذ 
وبنح��و علني وس��ابقة خطيرة 
لم يش��هدها بلدنا م��ن قبل"، 
مبين��ا ان "الوزارة رص��دت عدداً 
من هذه العصاب��ات التي حتاول 
وتبتزه��م  التالمي��ذ  اس��تمالة 
ومببال��غ كبيرة، وس��تعمل على 
م��ع  وبالتنس��يق  مالحقته��ا 

اجلهات األمنية".
ودعا اقبال "الطالب الى مواجهة 
هذه احلمالت باملزيد من االجتهاد 
والتف��وق"، محذرا من  والنجاح 

"جه��ات منظمة حت��اول تدمير 
التعليم في العراق".

وتابع إقبال إن "إش��اعة وسائل 
الغ��ش اخملتلف��ة إمن��ا ه��ي جزء 
العراق  من مخط��ط إلضع��اف 
علمي��اً، ودف��ع األجي��ال للمزيد 
اإلخفاق��ات ونش��ر اجلهل  م��ن 
مجتمعن��ا"،  أوس��اط  ب��ني 
"املعلم��ني  ان  عل��ى  مش��دداً 
واملدرسني واملش��رفني واملراقبني 
س��يتعاملون م��ع ه��ذه احلاالت 
باحلزم وع��دم التهاون، كون ذلك 
ميثل واجب وطني ومس��ؤولية ال 

تهاون فيها".
التربي��ة  وزارة  أن  ال��ى  يش��ار 
الفت��رة  خ��الل  اس��تخدمت 
األخيرة أجهزة توضع في قاعات 
املنتهية،  للصفوف  االمتحانات 
ملن��ع حدوث حاالت الغش، فضال 
ع��ن قط��ع ش��بكة الهوات��ف 

احملمولة أثناء االمتحانات.
تتمة ص3

اعلنت عن وجود عصابات لبيع وسائل الغش

"التربية" تحّذر من محاوالت لتدمير التعليم في العراق

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع��ت صحيف��ة بريطانية حصول 
أزم��ة مالية جدي��دة س��تضرب دول 

العالم.
موضوع��اً  اإلندبندن��ت  ونش��رت 
لهامييش ماكراي احد أبرز الصحفيني 
والكت��اب االقتصاديني ف��ي بريطانيا 
بعنوان "هناك إمكاني��ة لوقوع أزمة 
مالي��ة جديدة لكن السياس��يني لن 

يخبروكم بذلك".
ويقول ماك��راي إنه ف��ي الوقت الذي 
يرى فيه البع��ض إن حدوث انكماش 
اقتصادي أم��ر بعيد ،إال أن الكثير من 

األعراض املؤرقة جتتاح األسواق املالية 
العاملية الت��ي تقترب حاليا من أعلى 
معدالتها لكن ذلك في الواقع اليبعد 

شبح وقوع ازمة مالية جديدة.
ويوض��ح أن االنتخاب��ات املرتقبة في 
بريطاني��ا مثال تس��يطر على اهتمام 
السياس��يني ف��ي الب��الد لذل��ك لن 
يتح��دث أحده��م ع��ن االحتم��االت 
الواردة لوقوع أزم��ة مالية وانكماش 
اقتص��ادي في العال��م املتقدم خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.
ويش��ير ماك��راي إل��ى أن احلكوم��ات 
الغربي��ة ل��م تتعلم ال��درس فكلما 

تعتق��د هذه احلكوم��ات أن االقتصاد 
ق��د أصب��ح قوي��ا ومنتعش��ا حت��دث 
العث��رة الكبيرة فج��أة فيما يبدو أنه 
دورة اقتصادي��ة عاملي��ة محتومة وال 

ميكن جتنبها.
ال��دورة  ه��ذه  إن  الكات��ب  ويق��ول 
االقتصادي��ة تش��هد الوص��ول إل��ى 
نقطة احلضيض االقتصادي كل سبع 
او ثماني س��نوات موضح��اً أن نقطة 
احلضي��ض الس��ابقة ف��ي الوالي��ات 
املتح��دة وبريطانيا كان��ت في العام 
2008 مبا يعني اننا عبرنا 10 س��نوات 

تقريباً من الدورة االقتصادية.

توقعات بحصول أزمة مالية جديدة 
ستضرب العالم

بغداد ـ وكاالت:
س��جلت أس��عار النف��ط ارتفاعاً 
طفيفاً في التس��وية حيث تعززت 
اآلمال في إمكانية تقليص تخمة 
املع��روض من اخل��ام في األس��واق 
العاملي��ة م��ع انخف��اض اخملزونات 
األميركية وتزايد الدعم الستمرار 
خفض اإلمدادات الذي تقوده أوبك. 

وجرت تس��وية العقود اآلجلة خلام 
القياس العامل��ي برنت على ارتفاع 
مبقدار سبعة س��نتات إلى 50.84 
اخل��ام  زاد  بينم��ا  للبرمي��ل  دوالر 
األميركي اخلفيف سنتاً واحداً إلى 

47.84 دوالراً للبرميل.
وصعدت أسعار النفط يوم اخلميس 
مع انخف��اض ف��اق التوقعات في 

مخزون��ات اخل��ام األميركي��ة على 
أس��اس أس��بوعي بلغ 5.3 مليون 
برميل وهو ما مثل إش��ارة على أن 
تخفيض��ات اإلنتاج الت��ي تنفذها 
أوبك ومنتجون آخرون تس��اعد في 
تقليص تخم��ة املعروض من اخلام 

في األسواق العاملية.
تتمة ص3

أسعار النفط تعود لالرتفاع مجددًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد عملي��ات اجلزيرة في 
محافظ��ة األنبار الل��واء الركن 
قاس��م احملمدي،امس األحد، عن 
مقت��ل 20 "إرهابيا" من تنظيم 
لطي��ران  بقص��ف  "داع��ش" 
التحال��ف الدول��ي ف��ي مدينة 

عنه غربي احملافظة.

وقال احملمدي في حديث صحفي، 
إن "طي��ران التحال��ف الدول��ي 
قص��ف مق��را لتنظي��م داعش 
في مدينة عن��ة )210 كم غرب 
الرمادي(، ما أس��فر عن تدميره 

بالكامل".
وأض��اف احملم��دي، أن "القصف 
اسفر أيضا عن مقتل 20 إرهابياً 

من التنظيم".
وف��ي س��ياق آخر أعلن��ت قيادة 
عملي��ات بغ��داد، ع��ن إحب��اط 
هجوم انتحاري حاول استهداف 
ش��مالي  عش��ائ�ري  جتم��ع 

العاصمة.
وقال العميد قاسم عطية مدير 
إع��الم عمليات بغ��داد في بيان 

اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "قوة من اللواء 22 متكنت، من 
قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً 
قبل استهدافه جتمعاً للحشد 

العشائري شمالي بغداد".
م��ن جه��ة أخ��رى أف��اد مصدر 
أمني بتمكن الق��وات العراقية 
امس االحد من اس��قاط طائرة 

مسيرة لتنظيم داعش في حرر 
مح��رر حديثا بالس��احل األمين 

للموصل.
تصري��ح  ف��ي  املص��در  وق��ال 
جه��از  "ق��وات  إن  صحف��ي، 
مكافح��ة اإلره��اب متكنت من 
اسقاط طائرة مسيرة لتنظيم 
اإلرهابي مزودة بصواريخ  داعش 

متط��ورة في منطق��ة اإلصالح 
الزراع��ي احمل��ررة حديثا ش��مال 

غربي مدينة املوصل".
داع��ش  تنظي��م  ويس��تخدم 
الطائرات املسيرة املزودة بقنابل 
وصواري��خ على نح��و متصاعد 
وهو ما يوقع ف��ي الغالب قتلى 

وجرحى في صفوف املدنيني.

مقتل 20 إرهابيًا بقصف للتحالف الدولي في "عنه"

جانب من االمتحانات النهائية للمدارس في العراق
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

واالح��زاب  الق��وى  اغل��ب  عب��رت 
السياسية الكردس��تانية عن املها 
ف��ي ان تس��هم عودة املنس��ق العام 
حلركة التغيير نوش��يروان مصطفى 
عن اذابة اجلمود الذي اصاب العملية 
السياس��ية وحتريك عجل��ة احلوارات 
الق��وى  ب��ن  املتوقف��ة  واملباحث��ات 
الرئيس��ة منذ التشنج الذي جنم بن 

حركة التغيير واحلزب الدميقراطي.
االحتاد االسالمي في كردستان وبينما 
رحب بع��ودة زعي��م حرك��ة التغيير 
قال بأنه ال يعتقد ب��أن عودته ان حتل 
العقد املستعصية وجميع اخلالفات 

السياسة املتراكمة.
احم��د  محم��د  الدكت��ور  واض��اف 
عض��و املكتب السياس��ي في االحتاد 
االس��المي في تصريح ان��ه اليعتقد 
ب��أن بع��ودة املنس��ق الع��ام حلرك��ة 
التغيي��ر ان حت��ل جمي��ع املش��كالت 
السياس��ية التي تعص��ف باالقليم 
السياس��ية  االط��راف  ان  موضح��اً 
مجتمع��ة بامكانه��ا اذا م��ا توفرت 
النيات الصادقة حلل االشكاالت التي 

صنعوها بانفسهم.        
وتابع احمد بأنه يعتقد بأن املشكلة 
االساسية تكمن في تعامل االطراف 
السياس��ية بعناد والتعامل بتشنج 
م��ع بعضه��ا ومتابع��ة واحتس��اب 
النقاط على البعض واعتماد سياسة 
رد الفعل، واش��ار ال��ى ان عبئاً كبيراً 
يقع على عات��ق حركة التغيير باجتاه 
تطبيع االوضاع  السياسية بوصفها 
احد اطراف االزم��ة والصراعات التي 
ب��رزت في االقليم، وه��ي مطالبة بأن 
تخطو باجتاه بأي شكل من االشكال 
القن��اع احلزب الدميقراط��ي للجلوس 
ال��ى طاولة احل��وار وايج��اد املعاجلات 

املناسبة الزمات االقليم.   
وفي حن قال هف��ال ابو بكر القيادي 
ف��ي حركة التغيير ان عودة املنس��ق 
العام للحركة وأدت اخملطط الذي كان 
يرمي الى انهاء وحل االتفاق بن االحتاد 
وحرك��ة التغيي��ر، متوقع��اً ان يعقد 
اجلانب��ان مؤمتراً صحفي��اً لالعالن عن 
بتنفيذه،  وااللتزام  باالتفاق  التمسك 
ح��ذر القي��ادي ف��ي االحت��اد الوطني 
الكردستاني الهور طالباني  مسؤول 
وكال��ة احلماية واملعلومات في اقليم 
كردس��تان من مخطط يه��دف الى 
تخريب العالقات ب��ن االحتاد الوطني 

وحركة التغيير.
واضاف الهور ش��يخ جنكي مسؤول 
وكال��ة احلماية واملعلومات في اقليم 
كردستان في بيان ان هناك مخططاً 
يه��دف ال��ى تخري��ب العالق��ات بن 

االحتاد الوطني وحركة التغيير، وقال: 
لن نقبل بعرقلة االتفاق السياس��ي 

بن االحتاد الوطني وحركة التغيير.
وتابع الهور ش��يخ جنك��ي: والكمال 
ه��ذه االعمال االس��تخباراتية، مت في 
االي��ام املاضية نش��ر كت��اب اليحمل 
اسم املؤلف من قبل مؤسسة سرية 
محددة في اربي��ل يهدف الى تخريب 
االتف��اق  وانه��اء  القوي��ة  العالق��ات 
السياسي بن االحتاد الوطني وحركة 

التغيير.
احلماي��ة  وكال��ة  مس��ؤول  واوض��ح 
واملعلوم��ات: نحن نطمئ��ن جماهير 
االحتاد الوطني وحرك��ة التغيير باننا 
سنقوم بتنفيذ هذا االتفاق ومصرون 
عل��ى ذل��ك، الن االتف��اق ب��ن حركة 
التغيي��ر واالحت��اد الوطن��ي يحف��ظ 
وام��ن ومعيش��ة  العلي��ا  املصال��ح 

وكرامة ابناء ش��عب كردس��تان، هذا 
االتف��اق يرس��خ التب��ادل الس��لمي 
الدميقراط��ي  والنظ��ام  للس��لطة 
التح��رر  القانون��ي،  واالس��تجواب 
به��ذا  مرتب��ط  احلقيق��ي لش��عبنا 
االتف��اق مت توقيعه بحض��ور الرئيس 
ونوش��يروان مصطفى،  م��ام ج��الل 
هذا االتفاق مقدس عندنا، ولن نقبل 
من أي ش��خص اعت��راض تنفيذ هذا 

االتفاق او السعي الى عرقلته.
وكان��ت مصادر مطلع��ة قد توقعت 
في تصريحات للصباح اجلديد انتهاء 
االتفاق السياس��ي الذي وقعه االحتاد 
الوطني م��ع حركة التغيي��ر في 17 
اي��ار من العام املاض��ي، بعد ان اخفق 
اجلانبان بتنفيذ بنوده برغم مرور عام 

على توقيعه.
وتابع��ت املص��ادر ان اقت��راب االحت��اد 

الوطن��ي مؤخ��رًا وتأيي��ده لتوجهات 
وسياس��ة احل��زب الدميقراط��ي ف��ي 
ع��دد م��ن املس��ائل املصيري��ة منها 
آلي��ة تفعيل برملان كردس��تان واجراء 
االستفتاء في االقليم من دون احلاجة 
الى قرار من برملان كردس��تان املعطل 
بقرار سياس��ي منذ 12 تشرين االول 
ع��ام 2015 ، ادت ال��ى احداث ش��رخ 
ف��ي العالق��ة ب��ن االحت��اد والتغيير، 
الت��ي قال��ت بأنه��ا س��تمهل االحتاد 
الوطني آخر فرص��ة لاللتزام بتنفيذ 
بنود االتفاق وبخالفة ستعلن انتهاء 
االتفاق وسحب ممثليها في احلكومة 
احمللية مبحافظة السليمانية وعودتها 
ال��ى خانة املعارضة السياس��ية في 
االقليم.  بدوره وبينما رحب عضو في 
برملان االقلي��م عن احلزب الدميقراطي 
زعي��م حركة  بع��ودة  الكردس��تاني 

التغيي��ر دعا الى بدء ح��وار جدي بن 
اجلانب��ن حللحلة اخلالف��ات القائمة، 
مق��ال  ف��ي  هرس��ن  اري  واض��اف 
بعن��وان )كاك نوش��يروان حمدا على 
س��المتك(، ان اخلالفات التي برزت بن 
الدميقراط��ي وحرك��ة التغيير تتعلق 
باختالف وجهات النظر حيال السبل 
املالئمة الدارة البالد، »لذا فان االجدر ان 
نت��رك ذلك الى ما بعد اعالن الدولة«، 
واضاف انن��ا جميعاً مس��همون في 
التحضير لهذا اله��دف الذي ينبغي 
ان ينظ��ر اليه على انه ملك للجميع 
وعلى اجلميع احملافظة والسعي اليه.  
هذا وم��ن املق��رر ان يجتم��ع اجمللس 
الوطن��ي حلرك��ة التغيي��ر بحض��ور 
املنسق العام نوش��يروان مصطفى، 
فيم��ا اك��دت مص��ادر صحفية من 
موضوع منصب محافظ السليمانية 
سيحس��م من قب��ل املنس��ق العام 

خالل االجتماع.
وذك��ر موق��ع ش��ار بري��س ان اجمللس 
التغيير س��يجتمع  الوطني حلرك��ة 
قريب��اً بحضور نوش��يروان مصطفى 
ال��ذي عاد ال��ى مدينة الس��ليمانية، 
حلس��م العديد من املواضيع املهمة 
الت��ي تخ��ص حركة التغيي��ر ومنها 

منصب محافظ السليمانية.
واش��ار املوقع الى ان حرك��ة التغيير 
الس��يناريوهات  م��ن  ع��دداً  اع��دت 
حلس��م موض��وع منص��ب محافظ 
الس��ليمانية بعد اس��تقالة س��ردار 

قادر من منصبه.
ووفق��اً لالتف��اق املوق��ع ب��ن االحت��اد 
الوطني الكردستاني وحركة التغيير 
الس��ليمانية  فإن منص��ب محافظ 
م��ن نصي��ب حرك��ة التغيي��ر، ومنذ 
بداي��ة الش��هر اجل��اري قدم س��ردار 
ق��ادر محاف��ظ الس��ليمانية وكالة 
اس��تقالته من منصبه وحلد اآلن لم 
تق��دم حرك��ة التغيير ش��خصاً آخر 

لشغل منصب احملافظ.

قوى سياسية تستعد لجولة جديدة من المباحثات 
الحتواء األزمات التي تعصف باإلقليم

تفاؤل بأن تسهم عودة المنّسق العام لحركة التغيير بحلحلة الجمود السياسي
د.علي شمخي

دأب الكثير من االطراف في العراق على تنظيم 
اجتماع��ات ولق��اءات وجتمع��ات حت��ت عن��وان 
املصاحل��ة الوطني��ة او املصاحل��ة االجتماعي��ة 
واذا كانت هذه املصاحل��ة حاجة حقيقية تؤكد 
عليه��ا االمم املتح��دة وجامع��ة ال��دول العربية 
واملعني��ون بالصراع السياس��ي داخلياً وخارجياً 
فان حتقي��ق هذه املصاحلة تع��رض الى اهتزازات 
وفشل كبير وخالل عقد من الزمن او يزيد اهدرت 
جهود كبي��رة واموال طائلة في س��بيل حتقيق 
وئ��ام عراقي بن املكونات يتي��ح للبالد االنطالق 
من جديد بعد س��نوات من الكبت واالضطهاد 
والطغي��ان وس��لب احلق��وق وتكمي��م االف��واه 
لش��رائح مختلفة في اجملتمع العراقي لم تتح 
له��ا الفرصة للتعايش دينياً او قومياً او مذهبياً 
م��ع الطوائف االخ��رى ..الي��وم وفي ظ��ل جتدد 
الدعوات لتحقيق هذا التعايش وهذه املصاحلة 
وتعدد اش��كال الدعوة اليها ب��ات من الضروري 
االس��تفادة من التجارب السابقة وتلمس طرق 
النج��اح لهذه الدعوة واليختلف معنا احد  من 
ان مرحل��ة مابعد داعش تتطلب جه��داً وطنياً 
يعبد الطريق العادة الثقة والطمانينة لالقليات 
العراقي��ة التي تعرضت للقت��ل والتهجير على 
ايدي تنظيم داعش االرهابي وفي الوقت نفسه 
اثب��ات ب��ان ماقامت به عصابات ه��ذا التنظيم 
االجرام��ي الميثل دين��اً او قومية او مذهباً أي من 
ابناء الشعب العراقي الذين يتشاركون العيش 
ف��ي ه��ذا الوطن مع ابن��اء هذه االقلي��ات والبد 
م��ن التنبيه ال��ى االخطاء والتجارب الفاش��لة 
الس��ابقة التي حاولت االقت��راب واالدعاء بانها 
تس��تهدف املصاحل��ة بن العراقين م��ن دون ان 
تصيب هدفها او عمدت ال��ى التضليل واخلداع 
استجابة لنوايا سيئة تقف وراءها جهات دولية 
او اقليمي��ة حاقدة التري��د للعراقين اخلروج من 
مس��تنقع الفوضى وفي مقدمة هذه االخطاء 
االصرار على املبادرات الشكلية املتمثلة بتنظيم 
مهرجان��ات خطابي��ة حت��ت عن��وان املصاحلة او 
رفع ش��عارات ملؤمترات خارجية او داخلية المتثل 
العراقي��ن متثيال حقيقيا واه��دار اموال من دون 
الت��زام وطن��ي واخالق��ي جت��اه الوط��ن والبديل 
احلقيق��ي لهذا الفش��ل ه��و االنط��الق بحوار 
روحي يس��تهدف ماض��ي العراقين وحاضرهم 
ومس��تقبلهم واس��تحضار القي��م االصيل��ة 
التي نش��أت عليها االمة العراقية ومغادرة كل 
اش��كال التهميش ومصاحلة ال��ذات اوال وازالة 
رواس��ب االنتقام واحلقد والكره وعدم االلتفات 
ال��ى صفح��ات املاضي اال من اجل اس��تخالص 
الدروس والعبر واالميان بعراق قوي وموحد الينال 
فيه دي��ن او قومية او مذهب م��ن دين او قومية 
اومذهب االخر وتثبي��ت ذلك في عهود ومواثيق 
تؤكد ماجاء به الدس��تور مضمونا التس��طيراً. 
ولكم في احلي��اة دروس وعبر ايها العراقيون من 

ذوي االلباب ..!!

حوار روحي ال شكلي

تقـرير

خالد سليمان*

إن أصعب املعضالت التي تواجه إقليم 
كردس��تان هي معضل��ة حتديد هوية 
النظام السياس��ي، إذ ال يعرف املتابع 
للش��أن الُكردي، هل ه��و نظام برملاني 

أم رئاسي.
الثالث��ة  واليت��ه  انته��اء فت��رة  قب��ل 
كرئي��س، كان مس��عود بارزاني ميتلك 
صالحيات تنفيذية واسعة. ومع ذلك، 
ف��إن الدس��تور يحدد حكوم��ة إقليم 
كردستان باعتبارها نظام برملاني، على 

غرار النظام الوطني العراقي.
وكان احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 
ال��ذي يرأس��ه بارزان��ي دائما م��ا كان 
يدع��وا لفترة طويلة إل��ى إقامة نظام 
رئاس��ي، في ح��ن أن االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني )PUK( وحرك��ة التغيير 
)كوران( كان��وا يدعون إلى إقامة نظام 
برملان��ي مع إدخ��ال بع��ض التعديالت 
على قانون االنتخابات الرئاسية واحلد 

من سلطات الرئيس من قبل البرملان.
وق��د أثار الن��زاع حول ماهي��ة النظام 
السياسي بعض املشكالت التي ردها 
املتابع��ن واملراقب��ن إل��ى اخلصومات 
التاريخي��ة ب��ن النخبة السياس��ية 
في الس��ليمانية وبن عائلة البارزاني، 
والتي ظهرت للمرة األولى في ستينات 
الق��رن املنص��رم ح��ن ت��رك الرئي��س 
العراق��ي الس��ابق ج��الل الطالبان��ي 
ورفاق��ه صف��وف احل��زب الدميوقراطي 

الُكردستاني بقيادة البارزاني األب.
ومع ذل��ك، فهذا التحلي��ل يفرط في 

تبس��يط الوضع السياسي واملصالح 
الناش��ئة إلقلي��م ُكردس��تان حي��ث 
يشكل لغزاً فكرياً وسياسياً ووجهات 
نظر مختلفة تتعل��ق بالكيفية التي 
يجب أن يحك��م بها اإلقلي��م. وقد مت 
إدارة تلك املعضل��ة على مدار عقدين 
من الزمن من خالل تقدمي بعض احللول 

السياسية املؤقتة.
   وفقاً ملعطي��ات هذه املرحلة احلرجة 
التي وصلت إليها السياسية الُكردية، 
تعطلت مشاريع االس��تثمار وهيمنة 
الركود على الس��وق وخلو البنوك من 
الودائع املالية، وم��ع ذلك، ميكن القول 
بأن أس��باب األزمة االقتصادية إلقليم 
ُكردس��تان احلالي��ة تنبث��ق م��ن عدة 
جوانب منها تفشى الفساد، واقتصاد 
النفط وس��وء إدارة اخلدم��ات العامة 
والقط��اع العام. ويعتبر موضوع هوية 
النظ��ام السياس��ي ودور النف��ط من 
أه��م املس��تجدات السياس��ية   في 
إقليم كردس��تان، بينما جتدد املشاكل 
األخرى نفس��ها وفقاً لتبع��ات هذين 
املستجدين ذاتهما حيث متتد جذورهما 
ف��ي تاريخ احلك��م احمللي الُك��ردي إلى 
عوام��ل اجتماعي��ة وآيديولوجية قبل 
وبع��د ع��ام ١٩٩٢ إذ تش��كلت في��ه 

حكومة أول محلية ُكردية.
النظ��ام  هوي��ة  موض��وع  أصب��ح 
إقلي��م  حكوم��ة  ف��ي  السياس��ي 
كردس��تان من املواضيع امللحة خاصة 
بعد توقيع ورقة تفاهم مش��ترك عام 
٢٠١٣ بن االحتاد الوطني الُكردستاني 
وحركة التغيير والتي وافق عليها كال 
م��ن ج��الل الطالباني ورئي��س حركة 
التغيير نوشيرون مصطفى. وقد أكد 

احلزبان ف��ي ذلك التفاه��م الذي حتول 
إلى اتفاقية سياسية عام ٢٠١٦، على 
ض��رورة إقرار نظ��ام برملان��ي يتم فيه 

انتخاب الرئيس.
ب��رزت مس��ألة النف��ط ف��ي حكومة 
إقليم كردس��تان والطريقة الغامضة 
التي ي��دار بها، ب��رزت عق��ب التوقيع 
عل��ى الدس��تور العراق��ي األول بع��د 
سقوط صدام حس��ن في عام ٢٠٠٣. 
وكان تقسيم السلطات بن احلكومة 
االحتادية واحلكومات اإلقليمية يتسم 

باملرونة، وأصبح موضوعاً للش��عارات 
القومية بن بغداد وأربيل.

ميكن القول بان أزمة إقليم ُكردس��تان 
احلالية تتمثل بس��ردية قومية ممزوجة 
بقيم عائلية قبلية تفتقد لفلس��فة 
الدستور في احلكم، أُضيف لها عامل 
االقتص��اد. فبعد م��رور عقدين ونيف 
لم يجتز اإلقليم عتبة الدس��تور، كما 
لم توفر قيادته السياس��ية مس��احة 
وإجراء اإلصالح  والشفافية  للشراكة 
السياسي واالجتماعي واإلداري، وإبعاد 

النفوذ احلزبي عن مؤسس��ات القضاء 
والتربية وقوات البيشمركة.

وم��ن الواضح أن الثقافة السياس��ية 
في ُكردس��تان العراق اليوم تستخدم 
ش��خصنة  آلي��ات  لتكري��س  كأداة 
احلري��ة  قي��م  م��ن  أكث��ر  الس��لطة 
والدميقراطي��ة والتن��وع. وكان العامل 
املس��تجد بالنفط بن كل ذلك، الدور 

األهم لتكريس السردية القومية.
   قص��ارى ال��كالم، لم يحصل ش��يء 
م��ن قبي��ل اإلص��الح ف��ي ُكردس��تان 

وأصبح شعار حكم القانون والنموذج 
الُك��ردي للدميقراطي��ة كلمة حق يراد 
به��ا باطل، ذاك أن مؤسس��ة القضاء 
خاضع��ة للنف��وذ احلزبي، مت تس��ييس 
املناهج الدراس��ية، ل��م تتحول قوات 
البيش��مركة إل��ى جي��ش مهني في 
اإلقلي��م، كما بق��ي انضمامه��ا إلى 
منظوم��ة الدفاع العراقي��ة حبر على 
ال��ورق إذ لم تلتزم احلكوم��ة العراقية 
بتوفير مس��تلزماتها وروات��ب أفرادها. 
وصل عدد املوظفن ومنتس��بي قوات 
األمن الداخلية والش��رطة إلى نصف 
مليون إذ يش��كل عبئ��اً مالياً وإداريا ال 

تستطيع احلكومة أن تتحمله.
  ولك��ن ما احلل إذا م��ا كان لدى الُكرد 
إرادة حقيقية النتش��ال إقليمهم من 
الغرق؟ هل ميكن بناء جسور الثقة مع 
بغداد ف��ي إطار مش��روع وطني بعيد 

عن اإلستقطابات اإلقليمية؟
  ولكن هل ميكن ردم الهوة التي تركها 
التعن��ت السياس��ي؟  وه��ل يعق��ل 
البح��ث عن هوية النظام السياس��ي 
واإلصالح والشفافية إلقليم ُكردستان 

في واشنطن؟
األح��داث  عل��ى  واش��نطن  تأثي��ر  إن 
والتحوالت في الع��راق لم ينتف كما 
يحل��و للبع��ض، كم��ا أن تصريح��ات 
ف��ي  تش��ير  األمريكي��ن  املس��ؤولن 
أغلب املناس��بات إلى وقوف احلكومة 
األمريكية إلى جانب التغيير واإلصالح، 
لكن ال ميكن فرض وصفات جاهزة ألي 
إصالح وجتدي��د، إن لم يكن هناك إرادة 

داخلية تنطلق من رغبة الشراكة.
    يجب أن يتوقف دعم واشنطن بغية 
إيجاد احللول ألزمات ُكردستان املتداخلة 

على: االتفاق على هوية نظام سياسي 
يتناغ��م مع هوية النظام السياس��ي 
ف��ي العراق، ويس��اعد ذل��ك في خلق 
أرضية مشتركة بن احلكومة االحتادية 
واإلقليمية. كم��ا يجب الضغط على 
احلزب الدميقراطي الُكردس��تاني حيث 
يسيطر على العاصمة أربيل، من أجل 
القبول بتفعيل دور البرملان بغية إعادة 
رس��م هيكلته وأعمال��ه. وقد تعطي 
أي��ة خط��وة من ه��ذا الن��وع األحزاب 
املش��اركة ف��ي العملية السياس��ية 
ج��رأة االقت��راب م��ن ملفات الفس��اد 
ومؤسسة القضاء، ناهيك عن ملفات 

النفط ووارداته.
وفي الس��ياق ذاته، ميك��ن التعرج إلى 
أن املساعدات التي تقدمها واشنطن 
في مج��االت التربية واجملتم��ع املدني 
واإلعالم من خالل املؤسس��ات واملراكز 
احمللي��ة الُكردية التي م��ن املفترض أن 
تش��ارك في االنتقال إلى الدميقراطية 
والعدال��ة، تخضع في جزء كبير منها 
إل��ى النفوذ احلزبي غير الفعال، ذاك أن 
غالبي��ة منظمات اجملتم��ع املدني في 
إقليم ُكردس��تان إضاف��ة إلى إغراقها 
تعم��ل  واحملس��وبية،  الفس��اد  ف��ي 
وف��ق أجن��دات حزبي��ة. ال ميكن فصل 
ه��ذا األمر ع��ن مجم��ل أزم��ة إقليم 
ُكردس��تان، ذاك أن إخضاع املؤسسات 
الدولية ومش��اريعها للنفوذ احلزبي أو 
تعطيلها، أو توريطها أحياناً، يش��كل 

جزءاً من التحكم بالرأي العام.

* كات��ب وصحف��ي م��ن كردس��تان 
العراق مقيم في كندا.

مع تضارب هوية النظام بين البرلماني والرئاسي

انتشال إقليم ُكردستان من جفافه السياسي

املنسق العام حلركة التغيير نوشيروان مصطفى

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  اك��د 
عم��ار احلكي��م، لوف��د كتل��ة احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني النيابية 
الدس��تور كمرجعية  اعتماد  ضرورة 

في حل اخلالفات.
وذكر بي��ان ملكتب احلكي��م اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، ان »التحالف 
الوطني بحث مع وفد كتلة التحالف 
الدميقراط��ي الكردس��تاني اعتم��اد 
الدس��تور كمرجعية حلل املش��اكل 

العالق��ة بن بغ��داد واربي��ل ، وابدى 
التحال��ف الوطني متس��كه بالكورد 
كمكون اصيل وان املشاكل قابل��ة 
للح���ل عب��ر احل��وار ومب��دأ التنازل 
للعراق«. واضاف ان »االجتماع تطرق 
ال��ى مس��تجدات االوض��اع االمنية 
والسياسية في البالد ، واالنتصارات 
الكبيرة التي حتققها قواتنا االمنية 
والعش��ائري  الش��عبي  واحلش��د 
والبيش��مركة ف��ي املوص��ل وق��رب 

حسم املعركة«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن��ت خلي��ة االع��الم احلربي، عن 
استهداف اجتماع »مهم« لقيادات 
تنظي��م »داعش« في قضاء القائم 
مبين��ا  األنب��ار،  محافظ��ة  غرب��ي 
لتنفي��ذ  يخط��ط  كان  االجتم��اع 
ش��هر  خ��الل  متع��ددة  هجم��ات 

رمضان املقبل.
وقال��ت اخللي��ة ف��ي بي��ان اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد«، إن »خلية 
التابع��ة  االس��تخبارية  الصق��ور 

وبالتنسيق  االس��تخبارات  لوكالة 
م��ع قي��ادة العملي��ات املش��تركة 
نفذت عملي��ة نوعي��ة متكنت من 
خاللها من استهداف اجتماع مهم 
في قضاء القائم لقيادات عصابات 
داعش كانت تخطط لشن هجمات 
ارهابية ضد املواطنن خالل ش��هر 
رمض��ان، واغتي��ال بع��ض القضاة 
واس��تهداف قضاء حديثة وأطراف 

الرطبة واخلط السريع«.
واضافت اخللية، انه »مت استهدافهم 

بضرب��ة جوي��ة دقيق��ة ومؤثرة من 
قبل طائرات القوة اجلوية العراقية 
أسفرت عن مقتل 13 ارهابيا وبعض 
اجلرحى، اضافة الى معاجلة ثمانية 
أه��داف اخ��رى مت تدميرها بش��كل 
كام��ل كمس��تودعات لألس��لحة 
لتفخي��خ  ومعم��ل  والصواري��خ 
العج��الت تاب��ع مل��ا يس��مى والية 
اجلزيرة وقت��ل العديد من االرهابين 
واعطاب األس��لحة واألعتدة واملواد 

املتفجرة«.

الحكيم يؤكد للكرد ضرورة اعتماد 
الدستور في حل الخالفات

استهداف اجتماع مهم لقيادات داعش كانت 
تخطط لهجمات في رمضان

حذر القيادي في االتحاد 
الوطني الكردستاني 
الهور طالباني  مسؤول 
وكالة الحماية 
والمعلومات في اقليم 
كردستان من مخطط 
يهدف الى تخريب 
العالقات بين االتحاد 
الوطني وحركة التغيير
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بغداد - انفجار ملغمة 
اف��اد مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االحد، بأن س��يارة 
العاصمة  انفجرت وس��ط  ملغمة 
، مبينا انها ادت الى س��قوط ستة 

قتلى وجرحى.
وق��ال املص��در ان "س��يارة ملغمة 
انفجرت قرب جس��ر الربيعي باجتاه 
الكرادة، ما ادى الى مقتل ش��خص 
واصاب��ة خمس��ة اخري��ن بج��روح 
، مضيف��ا ان ق��وة امني��ة طوق��ت 
مكان احل��ادث، ونقل��ت اجلرحى الى 
العالج  لتلق��ي  مستش��فى قريب 

واجلثة الى الطب العدلي". 

ديالى – عمليات دهم 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي قيادة 
ام��س  ديال��ى  ش��رطة محافظ��ة 
االح��د عن اعتقال ثمانية مطلوبني 

بقضاي��ا "ارهابي��ة" وجنائية داخل 
احملافظة.

وقال املصدر إن "دوريات من اقس��ام 
املديريات وافواج الطوارئ في شرطة 
ديالى وخالل ممارس��تها االمنية في 
تنفيذ اوام��ر القاء القبض اعتقلت 
قضاي��ا  عل��ى  مطلوب��ني  ثماني��ة 
ارهابي��ة وجنائية في ع��دة مناطق 

من احملافظة".

كركوك – محاولة اغتيال
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كرك��وك امس االحد بأن 
مدنيا أصيب بهجوم مسلح جنوب 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر إن "مجموعة مسلحة 
تستقل سيارة حديثة أطلقت نيران 
اس��لحتها، صباح ي��وم امس على 
س��يارة مدني في احلي العس��كري 
جنوب شرقي كركوك، ما اسفر عن 

اصابته بجروح متوسط".

بابل – حمالت تفتيش 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظة بابل امس االحد 
عن الق��اء القب��ض على ع��دد من 
املطلوب��ني للقضاء عل��ى وفق مواد 
جنائي��ة ومخالف��ات متنوعة خالل 

عمليات تفتيش في احملافظة . 
وأوضح املصدر الذي فضل عدم ذكر 
اسمه ان مفارزها القت القبض على 
الق��وات األمنية وخالل عملية دهم 
وتفتيش، متكن��ت من القاء القبض 
على عدد م��ن املتهمني واملطلوبني 
للقض��اء على وف��ق مذكرات قبض 

اصولية من احملاكم اخملتصة. 

صالح الدين – سقوط قذيفة 
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
ام��س  الدي��ن  ص��الح  محافظ��ة 

االح��د بأن عائل��ة قتل��ت باكملها 
إثر س��قوط قذيقة ه��اون اطلقها 
تنظي��م "داع��ش" عل��ى منزله��م 

شمالي احملافظة.
وق��ال املصدر إن "ع��ددا من عناصر 
تنظيم داعش اطلقوا قذيفة هاون 
على منزل في الس��احل االيسر من 
قض��اء الش��رقاط ش��مالي صالح 
الدين، ما ادى الى مقتل عائلة يبلغ 

عددها خمسة اشخاص".
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية 
وصلت ملكان احل��ادث ونقلت اجلثث 
لدائرة الطب العدلي في تكريت". 

االنبار – قصف جوي
كش��ف قائ��د عملي��ات اجلزيرة في 
محافظة األنبار اللواء الركن قاسم 
احملمدي امس األح��د، عن مقتل 20 
"إرهابي��ا" م��ن تنظي��م "داع��ش" 

الدولي  التحالف  لطي��ران  بقصف 
في مدينة عنة غربي احملافظة.

وق��ال احملمدي إن "طي��ران التحالف 
لتنظي��م  مق��را  قص��ف  الدول��ي 
داع��ش ف��ي مدينة عن��ة )210 كم 
غرب الرمادي(، ما أسفر عن تدميره 
بالكام��ل". ، مضيف��ا أن "القصف 
اس��فر أيضا عن مقت��ل 20 إرهابيا 

من التنظيم". 

نينوى – قصف صاروخي
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س االحد بأن 
تس��عة مدني��ني أصيب��وا بقصف 
استهدف حياً  ل�"داعش"  صاروخي 

سكنياً جنوبي املوصل. 
وق��ال املص��در إن "تنظي��م داعش 
قصف بعدد من صواريخ الكاتيوشا، 
فجر يوم ام��س حي الدندان جنوبي 
املوصل، ما أسفر عن إصابة تسعة 

مدنيني".
وأض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "القوات 
املصابني ملستشفى  األمنية نقلت 

قريب للعالج". 

ذي قار – عملية امنية 
كش��ف مص��در امني ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظ��ة ذي ق��ار ام��س 
االحد عن ان فوج طوارئ الش��رطة 
الثال��ث املهمات اخلاص��ة وبعملية 
مش��تركة م��ع مكتب��ي مكافحة 
اإلجرام واخمل��درات في العمارة متكن 
م��ن إلق��اء القبض على خمس��ة 
متهم��ني مطلوبني بجرائ��م االجتار 

اخملدرات والسرقة. 
واض��اف املصدر االمن��ي الذي طلب 
ان  اس��مه  ع��ن  الكش��ف  ع��دم 
العملية نفذت مبدينة العمارة مركز 
محافظ��ة ميس��ان ضم��ن عملية 

وثبة األس��د, والتي تنفذ بإش��راف 
قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن. وعل��ى 
صعيد منفصل نفذ فوج  املهمات 
اخلاصة عملية تفتي��ش في ناحية 
العزي��ر جن��وب محافظة ميس��ان 

للبحث عن مطلوبني للقضاء. 

البصرة – اطالق نار 
اف��اد مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة البص��رة امس األحد، بأن 
قوة من الشرطة ألقت القبض في 
ناحية أم قصر جنوب غربي احملافظة 
عل��ى خمس��ة متهم��ني بإط��الق 
الن��ار من أس��لحة خفيفة على دار 
سكنية في الناحية بسبب خالفات 

شخصية مع صاحب الدار.
وقال املصدر  إن "دارا س��كنية تقع 
ف��ي ناحي��ة أم قصر تعرض��ت الى 
اط��الق ن��ار كثيف بس��بب خالفات 

مالية مع صاحب الدار ".

انفجار ملغمة قرب جسر الربيعي وسط بغداد * مقتل 20 إرهابيًا بقصف جوي في مدينة عنة غربي األنبار
اصابة 9 مدنيين بقصف صاروخي جنوبي الموصل * اعتقال متهمين بإطالق نار من أسلحة خفيفة وسط البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن قائد عمليات االنبار الل��واء الركن محمود 
الفالح��ي، عن اعادة نحو 90 اس��رة نازحة كانت 
متواج��دة ف��ي محافظ��ة االنب��ار ال��ى مناطق 
سكنها االصلية، مشيرا الى ان اعادة االسر متت 

مبحض ارادتها.
وق��ال الفالحي في حدي��ث صحفي، إن��ه "بأمر 
من رئيس الوزراء حي��در العبادي وعن طريق جلنة 
مختص��ة مت اع��ادة 60 اس��رة نازحة م��ن اهالي 
املوصل و30 اخرى من صالح الدين كانت تسكن 
في مخيم ال�18 كيلو غرب الرمادي، الى مناطق 
س��كناهم االصلية بعد ان مت اس��تقبالهم في 

سيطرة الصقور".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنطلقت امس األح��د، عملية تفتيش للمناطق 

احلدودية الغربية للعراق مع سورية واألردن.
وذك��ر بيان خللية االع��الم احلرب��ي اطلغت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان "قطع��ات الفرقة االولى 
ولواء مغاوير حرس حدود املنطقة الثانية ينفذان 
واجب بح��ث وتفتيش ف��ي منطق��ة الطبعات 
وقاع��دة الولي��د اجلوية غرب الع��راق قرب احلدود 

السورية االردنية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل وزير الدف��اع عرفان محم��ود احليالي، 
امس األحد، معاون وزير الدفاع االيراني لش��ؤون 
االتص��االت االلكتروني��ة الل��واء حس��ني باقري 

والوفد املرافق له.
وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
أنه "جرى خالل اللقاء بحث افاق التعاون املشترك 
بني البلدين في مختل��ف اجملاالت، ومعركة حترير 

مدينة املوصل من داعش اإلرهابي".
وهن��أ مع��اون وزي��ر الدف��اع االيران��ي، احليال��ي 
باالنتصارات التي حتققه��ا القوات العراقية في 

ارض املعركة.

ازدياد عودة النازحين 
إلى الموصل

حملة لتفتيش المناطق 
الحدودية مع سورية واألردن

العراق وإيران يبحثان 
التعاون بمجال االتصاالت

الملف األمني

القّوات املشتركة حتاصر داعش في 
10 % من املساحة املتبقية للساحل 

األمين في املوصل
وأض��اف ان "هن��اك تخبط وانكس��ار في 
صف��وف عناصر داع��ش االرهاب��ي خالل 
تق��دم القطع��ات االمنية ، مش��يراً الى 
ان" بوادر النص��ر النهائي باتت قريباً جًدا 
بهمة وعزمي��ة أبناء قطعاتنا املش��تركة 
العراقية ، الفتاً الى انه" لن يتبقى سوى 

احياء قليلة  تعد بعدد اصابع اليد" .
 وتاب��ع ان" مدة معان��اة العراقيني الذين 
يحتجزهم عناصر داعش االرهابي  داخل 
الس��احل األمين لن تطول وستزف بشرى 
انتصاراتن��ا قريبا جدا للش��عب العراقي 

وألهلنا في امين املوصل" . 
وفي س��ياق متصل أفادت مديرية احلشد 
الش��عبي، أمس األحد ، بتطهير الطريق 
العام الرابط بني سنجار واحلضر، مشيرة 
إل��ى تقدم ق��وات احلش��د لتحري��ر قرية 

خيلو. 
وقال��ت املديرية في بي��ان تلقت صحيفة 
إن  من��ه،  نس��خة  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
"هندس��ة املي��دان للحش��د الش��عبي 
ش��رعت، بتطهير الطريق الع��ام الرابط 
بني س��نجار واحلضر بع��د تأمني القيروان 

جنوبا". 
وأضافت أن "ألوية احلش��د تقدمت باجتاه 
قرية خيلو متهيداً القتحامها وتطهيرها 

من عناصر داعش شمال القيروان". 
وأعلن��ت قوات احلش��د الش��عبي، أمس 
االح��د ، قطعه جميع خط��وط امدادات 
داع��ش ف��ي ناحي��ة القي��روان ووصول��ه 
ال��ى خط االم��داد االخي��ر )القحطانية- 
القيروان( وانس��حاب داع��ش من دفاعاته 
االمامي��ة الى داخل الناحي��ة بعد تدمير 

مفرزت��ني له��م من قب��ل طي��ران اجليش 
شرقي الناحية. 

وقال اعالم احلشد الشعبي في بيان، تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ان 
"ألوية احلش��د الش��عبي نف��ذت عملية 
التفاف نوعية س��يطرت من خاللها على 

الشارع الرئيس جنوب القيروان". 
وأضاف ان "قوات احلشد قطعت خطوط 
إمداد داعش بالكامل ولم يتبَق للعدو إال 

خط )القحطانية القيروان( غربا". 
وأوضح ان "داعش انس��حب من دفاعاته 
األمامية الى داخ��ل ناحية القيروان غرب 
املوصل"، مش��يراً الى ان "قوات احلش��د 
الش��عبي عززت حتصيناته��ا في محيط 
القيروان وس��ط انهيار كبير في صفوف 

العدو". 
واكد عل��ى ان "طيران اجلي��ش، متكن من 
تدمير مفرزتني امنيت��ني تابعتني لداعش 

شرق القيروان غرب املوصل". 

العبادي يّطلع على سير العمليات 
العسكرية ويصدر مجموعة من 

التوجيهات
يش��ار الى ان الق��وات االمنية متكنت من 
حترير نح��و %90 من مدين��ة املوصل منذ 
انطالق عمليات حترير محافظة نينوى في 
شهر تشرين االول من العام املاضي، فيما 
رجح قادة امنيون اكمال حترير املدينة قبل 

بداية شهر رمضان املبارك املقبل.

عالوي يدعو إلى عقد مؤمتر إقليمي 
حلل مشكالت العراق

وأض��اف ع��الوي، "الش��راكة ف��ي العراق 
ُضربت عرض احلائط، وال يوجد اختالف بني 
العبادي واملالكي بهذا الشأن"، الفتا إلى 

أن ائت��الف الوطنية "ليس لديه موظفني 
احلكوم��ات  ألن  احلالي��ة  احلكوم��ة  ف��ي 

املتعاقبة طردتهم".
ويس��عى العراق إل��ى متت��ني عالقاته مع 
دول العال��م وحتديداً محيط��ه اإلقليمي، 
الس��يما وهو يخوض معرك��ة محتدمة 
ضد تنظيم "داعش"، إذ أكد رئيس الوزراء 
حيدر العبادي في أكثر من مناسبة حرص 
العراق على بناء عالقات حس��ن جوار مع 

الدول احمليطة.

مقتدى الصدر يدعو أوروبا لالنفتاح 
ويحّذرها من معاداة اإلسالم

مضاف��اً ال��ى امر مه��م آخر ه��و انفتاح 
االعت��دال الفرنس��ي ب��ل االوروب��ي على 
االس��الم املنفتح واملعتدل وبالتالي عدم 
التضيي��ق على املس��لمني وحرية دينهم 
ومنها احلجاب وغيرها من الش��عائر التي 

ال متت الى العنف في شيء".
وتابع الصدر بالقول، "نحن وكمس��لمني 
منيل الى االعتدال وننبذ التطرف، ونش��د 
على ي��دل الدولة الفرنس��ية لألخذ بيد 
ش��عبها نح��و االم��ان والس��الم وع��دم 
التعاون مع ق��وى الظالم واالحتالل والتي 
تع��ادي االس��الم م��ن دون التفري��ق ب��ني 

االرهابي واملعتدل".
وق��ال أيض��ا، "نح��ن ايض��اً مس��تعدون 
ال��ى احل��وار االنس��اني الدين��ي احلضاري 
معه��م، ال ألجل ش��يء س��وى ان يكون 
ذل��ك باباً ألنهاء الهيمن��ة االرهابية على 
دولنا ودوله��م، ليعيش العالم بعيداً عن 
االحت��الل واالرهاب واحلروب واجملاعات التي 
تعصف بدول العال��م الثالث والتي باتت 

بوادرها في الدول االوروبية ايضاً".
وح��ذر الص��در بالق��ول، "واما ف��ي حال 

اس��تمرار االنعزال عن االس��الم ومعاداته 
ف��ان ذلك ل��م ينتج لفرنس��ا ولغيرها اال 
تنامياً لقوى التطرف الستغاللها التباعد 
بأساليب قذرة ال متت الى االسالم االصيل 
وس��يكون ذل��ك بداي��ة لتوس��ع االرهاب 

–السمح اهلل- في كل الدول االوروبية".
وختم الصدر حديثه بالقول، "هذه دعوة 
مني له��م باالنفتاح على قوى االس��الم 

املعتدل قبل فوات االوان".

"الصباح اجلديد" تكشف أبرز 
النقاط اخلالفية بشأن مشروع 

قانون انتخابات مجالس احملافظات 
واألقضية

وحدد مجلس الوزراء، في )17 كانون الثاني 
2017(، يوم )16 أيلول 2017( موعداً إلجراء 

انتخابات مجالس احملافظات واألقضية.
وف��ي س��ياق متصل، يق��ول مق��رر جلنة 
العشائر البرملانية النائب فريد االبراهيمي 
إن هن��اك "عدداً م��ن املقترح��ات والرؤى 
بشأن قانون مجالس احملافظات"، مضيفاً 
إن "التوج��ه الع��ام نحو تقلي��ل أعضاء 
مجالس احملافظات، على الرغم من كثرة 

اخلالفات حول ذلك".
ويوّض��ح اإلبراهيم��ي إن "أعضاء مجلس 
النواب بانتظار قانون مفوضية االنتخابات 
)قب��ل التصوي��ت عل��ى قان��ون مجالس 
احملافظ��ات(، نظ��راً لوج��ود ارتب��اط ب��ني 
القان��ون االنتخابي وعدد أعضاء مجالس 

احملافظات".
ويكش��ف مقرر جلنة العش��ائر البرملانية 
األول  برملاني��ني؛  توجه��ني  "وج��ود  ع��ن 
يطالب بتشريع قانون انتخابات مجالس 
احملافظ��ات، وإيكال مهم��ة حتديد أعضاء 
تلك اجملالس للقانون املذكور، فيما يقضي 

الرأي اآلخر بتحديد أعضاء اجملالس احمللية 
وفقاً للنسب الس��كانية قبل التصويت 

على القانون االنتخابي".
ويؤك��د النائب اإلبراهيم��ي إنه "في حال 
استمرار مفوضية االنتخابات في عملها 
فإن انتخابات مجالس احملافظات ستجرى 

في وقتها احملدد )أيلول 2017(".
وف��ي الطرف املقاب��ل، يق��ول النائب عن 
إن  املطل��ك  الوطني��ة حام��د  القائم��ة 
"الوقت املتبقي إلجراء انتخابات مجالس 
احملافظ��ات ضيق جداً"، مبيناً إن "من غير 
املمكن إج��راء تلك االنتخابات في الوقت 
احمل��دد، نظراً لوجود ح��االت نزوح وتهجير 

في عددٍ من محافظات البالد".
ويرجح املطلك، ف��ي حديث مع "الصباح 
مجال��س  انتخاب��ات  "دم��ج  اجلدي��د"، 
احملافظ��ات م��ع االنتخاب��ات النيابية في 
نيس��ان 2018"، لكن��ه أك��د "إمكاني��ة 
إقرار قان��ون انتخابات مجالس احملافظات، 
وجتاوز النقاط اخلالفية بشأنه، قبل موعد 

االنتخابات البرملانية".

مكونات التحالف الوطني تطلق 
حوارات لتشكيل كتل "األغلبية"

وتابع الش��مري في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "اجملل��س االس��المي االعلى 
بزعامة عم��ار احلكيم وجه رس��ائل وقد 
تلق��ى عروض��اً من كت��ل لن نس��تطيع 
تسميتها حالياً ألننا ال نريد الكشف عن 

أوراقنا".
وأش��ار إلى "أننا نبحث حالياً عن شريك 
س��ني وآخر كردي قويني، بغية تش��كيل 
كتل��ة واضحة وكبيرة ومتث��ل اغلب ارادة 

العراقيني".
لكنه يأسف كون "الردود ما زالت اعالمية 

ولم تبلغ حد الرس��مية حتى االن، وقد ال 
نس��تطيع تكوي��ن تلك الكتلة بس��بب 

مواقف الكتل االخرى".
وف��ي ه��ذه احلال��ة، ي��رى الش��مري ب��أن 
"كتلة املواطن س��تلجأ إل��ى حوارات مع 
تل��ك الكتل القوي��ة ملا بع��د االنتخابت؛ 
ألنن��ا نرغ��ب بحكومة اغلبي��ة وطنية ال 
تعني فقط الع��دد، لكنها متثل مكونات 

الشعب العراقي وممثليه االقوياء".
وأكم��ل الش��مري بالق��ول إن "املعادل��ة 
الش��يعية س��تبقى هي احلاض��رة، ممثلة 
باألذرع االربعة وهي كتلة املواطن وائتالف 
دول��ة القان��ون والتي��ار الص��دري وبعض 

القوى االخرى في مقدمتها كتلة بدر".
وعلى صعي��د متصل، يؤك��د النائب عن 
كتلة ب��در عبد احلس��ني االزيرج��اوي في 
تعليق إلى "الصباح اجلديد"، وجود "حراك 
بني الكتل السياس��ية من أجل تشكيل 

تفاهمات أولية للمرحلة املقبلة".
وأض��اف االزيرج��اوي أن "احل��وارات حتصل 
حالي��اً داخ��ل التحالفات الواح��دة أو مع 
كت��ل من حتالف��ات اخرى والغ��راض عدة 
ومن بينها معرفة من أي كتلة سوف يتم 

اختيار رئيس الوزراء املقبل".
ون��ّوه إلى أن "الوضع السياس��ي ما يزال 
غامض��اً، وينطوي على ع��دد من عالمات 
االستفهام في مقدمتها نوعية النظام 
االنتخاب��ي املقب��ل، وآلية توزي��ع املقاعد 
وغيرها من القضاي��ا كمصير املفوضية 
املستقلة احلالية لالنتخابات واجلدية في 

اختيار بدلية عنها بعد انتهاء دورتها".
ويجد أن "التحالف��ات العابرة للطائفية 
ممكن��ة احلص��ول للكت��ل املش��اركة في 
انتخاب��ات مجلس النواب، أم��ا انتخابات 
احلكومات احمللية فهي مستبعدة كونها 

مجالس خدمة".
ومضى االزيرجاوي إل��ى ان "الوضع العام 
م��ع أن يت��م اختيار الش��ريك بعد ظهور 
النتائ��ج، لكي تع��رف كل كتلة حجمها 
ومق��دار ما حتتاجه من اص��وات من كتل 
تق��ف معها على املس��توى نفس��ه من 

التوجهات السياسية". 

"التربية" حتّذر من محاوالت
لتدمير التعليم في العراق

وكانت جلنة التربية النيابية اعتبرت، في 
)24 حزيران 2015(، أن أجهزة التش��ويش 
التي توض��ع داخل القاع��ات االمتحانية 
ال تقضي على الغ��ش وال تطور العملية 
التربوي��ة، مؤك��دًة أن الفس��اد ه��و احد 

أسباب انتشار الغش.

أسعار النفط تعود لالرتفاع مجدداً
وتلتقي منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوب��ك( ومنتج��ون آخ��رون ف��ي اخلام��س 
والعش��رين من مايو أيار التخاذ قرار بشأن 
متدي��د اتفاق خفض اإلنت��اج الذي توصلوا 
إليه في نوفمبر تشرين الثاني من عدمه. 
وقالت الس��عودية إنها تتوقع متديدا إلى 

نهاية 2017 أو رمبا إلى ما بعد ذلك.
وبحس��ب البيان��ات التي نش��رتها بيكر 
هي��وز زادت الش��ركات األميركي��ة ع��دد 
حفارات النفط لألس��بوع الس��ابع عشر 
على التوالي بواقع تسع حفارات إلى 712 

منصة.
وارتفع إنت��اج الواليات املتحدة من النفط 
أكثر من عش��رة في املئ��ة منذ منتصف 
2016 إلى م��ا يزيد على 9.3 مليون برميل 
يومي��ا، ق��رب مس��تويات إنت��اج روس��يا 

والسعودية وهما أكبر منتجني.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

داع��ش  تنظي��م  قي��ادات  اص��درت 
االرهاب��ي تعليماتها ال��ى عناصرها 
اخلاضع��ة  القليل��ة  االحي��اء  ف��ي 
لسيطرتهم اجلزئية بحرق كل شيء 
قبل االنسحاب نحو املدينة القدمية 
باجلانب الغربي م��ن مدينة املوصل، 
وس��ط حال��ة م��ن االنهي��ار الكبير 

بصفوفهم.
وق��ال مص��در امني عراق��ي مطلع 
ف��ي محافظة نينوى ال��ى "الصباح 
اجلدي��د" ان "قي��ادات تنظيم داعش 
االرهاب��ي في االحي��اء القليلة التي 
يتواج��دون فيها ف��ي اجلانب الغربي 
من مدينة املوص��ل تصدر تعليمات 
ب��ني حني وح��ني آخر ال��ى عناصرها 
يناقض بعضها  امليدانية، بعضه��ا 

االخر".
واض��اف "بعض القيادات تنادي على 
عناصره��ا بح��رق املق��رات ومراك��ز 
التجمع ومخازن االسلحة واالعتدة، 
فيما بعضه��ا االخ��ر يحثهم على 
املقاوم��ة ويهدد باعدام الهاربني من 
خطوط القت��ال، االمر الذي يعكس 
حال��ة التش��رذم في اعل��ى صفوف 

قيادات داعش االرهابي".
واش��ار املص��در ال��ى ان "التصن��ت 
عل��ى اتصاالت الع��دو تدعوهم الى 
احراق احلاسبات االلكترونية وتدمير 
الوثائ��ق واالختام واخلرائ��ط وغيرها، 
مع تفخيخ بعض املقرات على وجه 
الس��رعة، مع حرق مخ��ازن الطعام 
كاملالبس  العس��كرية  والتجهيزات 
وغيره��ا، علم��اً ان الق��وات االمنية 
عثرت على مخ��ازن يضم املئات من 
القندهاري��ة  العس��كرية  املالب��س 
وبع��ض الدراج��ات الناري��ة ومخازن 
االعت��دة، االم��ر الذي يش��ير الى ان 
الع��دو في حال��ة ارتب��اك كبيرة وال 

ميكن لعناصرهم تطبيق االوامر".
وتاب��ع "الع��دو ف��ي حال��ة انهي��ار 
فعلية في االحي��اء الغربية االخيرة، 
حيث مت رصد ه��رب اعداد كبيرة من 

الدواعش م��ع عائالتهم م��ن احياء 
17 مت��وز، الرفاعي، النج��ار، العريبي، 
ال��ى احي��اء املوصل  واالقتصادي��ني 
القدمي��ة بعد ش��روع قواتنا االمنية 
بتحرير ما تبق��ى من مدينة املوصل 
صباح اليوم االحد، علماً ان تعليمات 
قيادات العدو تدع��و عناصرهم الى 

التوجه الى املدينة القدمية".
"الع��دو  ان  ال��ى  املص��در  ولف��ت 
قام مبص��ادرة العش��رات م��ن احملال 
التجاري��ة في هذه االحي��اء وحولها 
ال��ى مس��اكن مؤقتة ال��ى عائالت 
عناصره املنس��حبة باس��تمرار بعد 
العثور على اغطية نوم ومستلزمات 

في الكثي��ر من احملال التجارية بهذه 
االحياء، كم��ا ان بعض احملال االخرى 
مت حتويله��ا ل��ورش مؤقت��ة لتصنيع 

العبوات الناسفة".
منوه��ا ال��ى ان "كل خط��ط العدو 
باءت بالفش��ل للمقاوم��ة في هذه 
االحياء، حيث كان العدو يعول على 
االنتحاريني، لكن على وفق نداءاتهم 
فان اغل��ب الطرق مت غلقها بضربات 
جوي��ة احدث��ت حفرا فيه��ا اعاقت 
حركة العج��الت املفخخة وبالتالي 
اصطيادها م��ن قبل الطيران احلربي 
وحتييد هذا السالح الفتاك واخراجه 

من املعركة".

"القيادات  ف��ان  املص��در  وبحس��ب 
االجنبية للتنظيم تنادي باس��تمرار 
لتأم��ني مواق��ع جي��دة لعائالتهم، 
ال��ى  احمللي��ني  العناص��ر  وتدع��و 
م��أوى  ايج��اد  ف��ي  مس��اعدتهم 
لعائالته��م، بعد الفوض��ى الكبيرة 
في االحياء اخلمس��ة املذكورة والتي 
باتت ش��به محررة عل��ى يد القوات 

االمنية املشتركة".
ناش��طون يجددون الدعوة للتدقيق 

االمني بامين املوصل
اطلق ناش��طون موصلي��ون نداءات 
الوطن��ي  االم��ن  جله��از  مكثف��ة 
بتكثيف حم��الت التدقي��ق االمني 

ف��ي االحياء احملررة ف��ي اجلانب االمين 
من مدينة املوصل.

ودعا الناشطون الى اجلهات اخملتصة 
الى تس��ريع جهودها بهذا الش��أن، 
بع��د رص��د العدي��د م��ن مناصري 
التنظيم وهم يتجولون في االحياء 
احمل��ررة برفقة عائالته��م وبعضهم 
مت��ورط باعمال ارهابي��ة ومضايقة 
املدني��ني ف��ي اثناء س��يطرة داعش 

على تلك االحياء.
الى  املوصلي��ون  الناش��طون  ولفت 
قيام ع��دد من الدواعش الس��ابقني 
بافتتاح صاالت واس��واق ومش��اريع 
جتارية صغي��رة، بينما لم يكن لهم 

أي��ة قدرات اقتصادية قبل س��يطرة 
داعش عل��ى املوصل، منوهني الى ان 
هؤالء حصلوا على االموال من سرقة 
ومص��ادرة ام��الك االهال��ي، وينبغي 
متابع��ة كل م��ن يفتتح مش��اريع 

جتارية ومعرفة مصدر اموالهم.
الناش��طني  ينتق��د  م��ا  وغالب��اً 
املوصلي��ني واالهالي اجلهات االمنية 
ف��ي طريق��ة الق��اء القب��ض على 
والش��روط  وروتينه��ا  الدواع��ش 
الواج��ب توفرها في املش��تبه بهم 
قبل س��حبهم للتحقيق��ات، فيما 
يقدم��ون معلومات مهمة  االهالي 

بهذا الشأن.

مصدر أمني: 
قيادات تنظيم 
داعش اإلرهابي 
في األحياء القليلة 
التي يتواجدون فيها 
في الجانب الغربي 
من مدينة الموصل 
تصدر تعليمات بين 
حين وحين آخر إلى 
عناصرها الميدانية، 
بعضها يناقض 
بعضها اآلخر

القوات املشتركة في اجلانب األمين للموصل

حالة انهيار كبيرة في صفوف التنظيم المتطرف

داعش يطالب عناصره بحرق كل شيء واالنسحاب للموصل القديمة

االثنني 15 أيار 2017 العدد )3695(

Mon. 15 May 2017 issue )3695(



بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت ش��ركة زين العراق إحدى ش��ركات 
خدم��ات  ف��ي  الرائ��دة  زي��ن  مجموع��ة 
االتصاالت والبيان��ات املتنقلة في منطقة 
الشرق االوسط وش��مال افريقيا واملدرجة 
في س��وق العراق لألوراق املالية حتت مظلة 
ش��ركة اخل��امت لالتص��االت ع��ن رعايته��ا 
االس��تراتيجية ملؤمتر العراق لألوراق املالية 
بعن��وان »تطبيق��ات وحل��ول تكنولوجي��ا 
الت��داول باألوراق املالية« وال��ذي انعقد في 
بيروت مؤخرا في الفترة من-8 9 ايار اجلاري.

وذك��رت الش��ركة ف��ي بي��ان صحف��ي أن 
فعاليات املؤمتر ش��هدت حض��ور أكثر من 
200 شخصية من القيادات واخلبراء، حيث 
تقدم احلضور عدد من أعضاء سوق العراق 
ل��ألوراق املالي��ة، منه��م: ممثلني ع��ن هيئة 
االوراق املالي��ة العراقية، مستش��ار البنك 
املركزي العراقي، رئيس سوق بيروت لألوراق 
املالية والبنك املرك��زي اللبناني، باإلضافة 
الى ممثلي الش��ركات املدرجة في الس��وق، 
وعدد م��ن املس��تثمرين الع��رب واالجانب، 

باإلضافة الى عدد من ش��ركات الوساطة 
في سوق العراق لألوراق املالية.

وأفادت الشركة أن جلسات املؤمتر ناقشت 
آلي��ات التطبيق��ات التكنولوجية للتداول 
في الس��وق، وضرورة مواكبة سوق العراق 
لألوراق املالية لها متاش��يا مع التطور الذي 
يش��هده الس��وق واملنطقة في هذا اجملال 
ولتحقي��ق  الت��داول  لتس��هيل عملي��ات 
االستفادة القصوى من قطاع التكنولوجيا 

وتقنية املعلومات واالتصاالت في العراق. 
وأوضح��ت زي��ن أن رعايته��ا له��ذا املؤمت��ر 
كشريك اس��تراتيجي جاءت إلميانها بالدور 
املهم الذي تلعبه في دعم وحتريك االقتصاد 
العراقي كونها أكبر شركة عراقية مدرجة 
في س��وق العراق ل��ألوراق املالية برأس مال 

مدفوع وقدره 1.9 تريليون دينار عراقي.
اجلدير بالذكر أن ش��ركة اخل��امت لالتصاالت 
تأسست في العام 2013 كشركة عراقية 
مالك��ة لزي��ن الع��راق كخطوة أساس��ية 
إلدراج زي��ن العراق في س��وق العراق لألوراق 
املالية، والذي مت ف��ي منتصف العام 2015 
التزاماَ منه��ا بإكمال متطلبات الترخيص 
لتصبح أكبر ش��ركة عراقي��ة مدرجة في 

سوق العراق لألوراق املالي.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لس��وق العراق 
لألوراق املالية طه احمد عبد السالم خالل  
املؤمت��ر »فعاليات ه��ذا املؤمتر تس��عى إلى 
حتقي��ق األهداف التي له��ا عالقة في جلب 
االستثمارات وتصويب وتصحيح االجتاهات 
املالي��ة،  الت��ي تعتم��د عليه��ا االس��واق 
واخلطط خصوصا عالقتها مع املؤسسات 
املالية، وايضا مع عناصر الس��وق املتمثلة 
بالش��ركات املساهمة وشركات الوساطة 
وحتديدا املس��تثمرين الذي ه��م اداة حتريك 

السوق«.
ومن ناحيته اس��تعرض الرئيس التنفيذي 
لش��ركة زي��ن الع��راق عل��ي الزاه��د اداء 
الشركة أمام احلضور وحجم استثماراتها 
في العراق، وبني بقوله »زين العراق من أكبر 
الشركات املستثمرة في السوق العراقية،  
ويأتي انعق��اد هذا املؤمت��ر كخطوة مهمة 
للنه��وض بقط��اع االقتص��اد ف��ي العراق، 
وذلك من خالل إنش��اء مشاريع استثمارية 
ناجح��ة، وتذلي��ل الصعوب��ات ومعوق��ات 

االستثمار في السوق امام املستثمرين.«
زي��ن  إن »ش��ركة  قائ��ال  الزاه��د  وأض��اف 

استثمرت قرابة ال� 5 مليارات دوالر منذ بدء 
عملياتها في العراق، كما خلقت الشركة 
اكث��ر من 2500 فرصه عمل مباش��رة و 30 
ال��ف غير مباش��رة، باإلضافة إل��ى التأثير 
االيجابي في االقتص��اد احمللي العراقي من 
خالل اخلدمات التي تقدمها ملشتركيها.« 

 ه��ذا وتأت��ي أهمي��ة توجه الع��راق نحو 
التكنولوجيا والتطبيقات احلديثة في هذا 
اجملال لتحقيق التطور املنش��ود، وتعتمد 
ش��ركة زي��ن الع��راق املدرجة في س��وق 
الع��راق لألوراق املالية مبادئ الش��فافية، 
اإلفصاح��ات  بسياس��ة  تلت��زم  حي��ث 
واإليضاحات إلبقاء الس��وق واملستثمرين 
عل��ى علم بكل تطور حاص��ل، باإلضافة 
الى وج��ود إدارة متخصصة في مجاالت 
عالقات املس��تثمرين لضمان انس��يابية 
العمل، وحتقيق الغايات واألهداف املرجوة 
ل��كل األطراف، والذي أش��اد به��ا جميع 
املش��اركني في املؤمتر، وعلى جانب آخر مت 
عرض االجنازات واإلجراءات التي قامت بها 
الش��ركة، كمثال ناجح للش��ركات التي 
تنته��ج معايير دولية ف��ي عملياتها في 

العراق. 

أكدت تعاون مجلس المحافظة الجاد لتنفيذه 
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بتوجيه من وزير الصناعة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
بحث��ت وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
معوق��ات تنفيذ مش��روع نبراس 
للبتروكيمياوي��ات ف��ي محافظة 
البصرة والسبل الكفيلة بتذليلها 
وذلك خ��الل االجتماع الذي عقده 
رئيس مجل��س محافظة البصرة 

صباح البزوني .
عبدالك��رمي  املهن��دس  وق��ال 
عبدالوه��اب نائب رئيس جلنة ادارة 
املش��روع في الوزارة ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعالم��ي بأن��ه قد جرى 
خ��الل االجتماع بحث ومناقش��ة 
املعوق��ات واملش��كالت املتعلق��ة 
بتخصيص االرض للمشروع وطرح 
الكفيلة  للمقترح��ات واملعاجلات 
بتذلي��ل ه��ذه املعوق��ات وحله��ا 
، مش��يرا ال��ى ان ارض املش��روع 
تتكون من قط��ع اراض منفصلة 
تابعة لعدد من اجلهات احلكومية 
االرض كان  وان تخصي��ص ه��ذه 
الس��بب الرئيس للتأخير احلاصل 
ف��ي تنفي��ذ املش��روع ، الفت��ا في 
الوقت نفس��ه الى اتخاذ اجراءات 
ع��دم  اس��تحصال  بخص��وص 
ممانع���ة بتخصي���ص االرض م�ن 
اكثر م��ن 3 جهات واعداد اخملطط 
الش��بكي لض��م االراض��ي ف��ي 

قطعة واح�دة.
واك��د عبدالوهاب عل��ى ان رئيس 
مجل��س محافظة البصرة صباح 
البزون��ي اب��دى تعاون��ه الش��ديد 
م��ع ال��وزارة ووعد بتذلي��ل جميع 
املعوق��ات والصعوب��ات احمليط��ة 
باملوض��وع وح��ث الدوائ��ر املعنية 
ف��ي احملافظ��ة باتخاذ االج��راءات 
املناس��بة ملعاجلة هذه املشكالت 
وحس��مها بصورة نهائية لغرض 

املباشرة باملشروع .
كما اثن��ى البزوني عل��ى دور وزارة 

الش��ريك  بصفته��ا  الصناع��ة 
العراق��ي لش��ركة ش��ل العاملية 
في اتفاق الش��راكة املبرم النشاء 
اكبر مجمع للبتروكيمياويات في 
البص��رة بقيمة )11( ملي��ار دينار 
والذي سيجعل العراق اكبر منتج 
الش��رق  ف��ي  للبتروكيمياوي��ات 
االوس��ط ويحق��ق ارباح��ا تق��در 
بنحو )110( مليارات دوالر س��نويا 
ويوفر نح��و  )8( االف فرصة عمل 
، الفتا الى ان��ه قد مت االتفاق ايضا 
عل��ى تخصيص خط س��اخن بني 
مجلس احملافظ��ة ووزارة الصناعة 
لالتصال املباشر والبت في الكثير 

من املواضيع ذات العالقة .

وذكر عبدالوه��اب بأنه قد مت عقد 
اجتم��اع فن��ي مع ش��ركة ش��ل 
العاملي��ة للبحث ف��ي العديد من 
املتعلقة  الفنية  املواضيع واالمور 
باملش��روع واالتف��اق عل��ى احللول 

املناسبة بشأنها .
على صعيد اخر ش��اركت املديرية 
العامة للتنمية الصناعية احدى 
الدوائ��ر التابعة ل��وزارة الصناعة 
االس��تثمارية  الندوة  في  واملعادن 
البح��وث  لتس��ويق  االول��ى 
واالختراع��ات والت��ي اقيم��ت في 
وزارة العل��وم والتكنولوجي��ا حتت 
ش��عار )العلوم والتكنولوجيا في 
خدم��ة اجملتمع( لدع��م الكفاءات 

وابت��كارات  الق��درات  وتنمي��ة 
الش��باب العراقي واالستفادة من 

اخلبرات في شتيى القطاعات .
التنمي��ة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال  
الصناعية املهندس سالم سعيد 
املديري��ة  مش��اركة  ب��أن  احم��د 
ف��ي هذه الن��دوة تأت��ي من حرص 
ال��وزارة على االهتمام بش��ريحة 
الش��باب الكف��وءة واملتميزة في 
اع��داد البحوث وب��راءات االختراع 
وخصوص��ا املش��اريع الصناعية ، 
مضيفا بانه مت خالل الندوة عرض 
مش��اريع بحثية متنوعة من قبل 
الطلبة الباحثني وأفتتاح املعرض 
اخل��اص ب)23( مش��روعا بحثي��ا 

توزعت على القطاعات الصناعية 
والزراعية واالنش��ائية والتي يكاد 
ان يك��ون له��ا ال��دور الفعال في 
والقطاع��ات  الصناع��ة  تطوي��ر 
القط��اع اخلاص  االخرى الس��يما 
من خالل أس��تثمارها واالستفادة 
منها ومبا يعزز في منوه وتطويره.     
واض��اف املدير الع��ام ان للمديرية 
الصناعي��ة  للتنمي��ة  العام��ة 
مشاركات متعددة  في هذا اجملال 
منها ف��ي املعرض العلم��ي )يوم 
التصميم الثان��ي( الذي اقيم في 
قس��م  التكنولوجي��ة  اجلامع��ة 
الكهروميكانيكي��ة  الهندس��ة 
ف��ي  لالس��تمرار  منه��ا  س��عيا 

الش��باب  تش��جيع اخلريجني من 
لرفده  الصناعي  للقطاع  وخدمة 

بالطاقات االبداعية اجلديدة.
يذكر بأن املديرية  العامة للتنمية 
باس��تمرار  تس��عى  الصناعي��ة 
لتش��جيع ودفع الشباب للدخول 
الى مضمار العمل الصناعي من 
خالل تأس��يس مش��اريع صغيرة 
له��م ورعايته��ا منذ تأسيس��ها 
وتشغيلها باالعتماد على الكفاءة 
الذاتي��ة واخلبرة التي يكتس��بها 
الش��باب من خالل املش��اركة في 

الدورات التي تقيمها املديرية. 
 

*اعالم الصناعة 

الصناعة تبحث معوقات تنفيذ مشروع نبراس للبتروكيمياويات في البصرة

أبدى مجلس 
محافظة البصرة 

تعاونه الشديد مع 
الوزارة ووعد بتذليل 

جميع المعوقات 
والصعوبات 

المحيطة بالموضوع 
وحث الدوائر 

المعنية باتخاذ 
االجراءات المناسبة 

لمعالجتها 

املهندس محمد شياع السوداني

االتصاالت تنهي ملف 
المفصولين السياسيين 

خالل 30 يومًا

إجراء مسوحات لإلصابات 
المرضية في أسماك 

األقفاص العائمة 

إطالق رواتب العقود 
االستثمارية 

لمديريات الكهرباء

بغداد - الصباح الجديد:
اكد مدير ع��ام الدائرة القانوني��ة في وزارة 
االتصاالت عماد محسن الشمري ان الوزارة 
بصدد اجن��از ملف املفصولني السياس��يني 

بصورة نهائية خالل 30 يوما. 
وق��ال مدير ع��ام القانونية ف��ي تصريحات 
صحفي��ة لقد مت اتخاذ االج��راءات النهائية 
بش��أن املش��مولني بالفص��ل السياس��ي 
وحسب توجيهات جلنة التحقق في االمانة 
العامة جملل��س ال��وزراء و مت اع��داد القوائم 
املش��مولني  وغي��ر  باملش��مولني  اخلاص��ة 

بأحكام قانون الفصل السياسي .
واش��ار املدير العام انه ف��ي الوقت ذاته الى 
قيام وزارة االتصاالت بأعادة االف املفصولني 
السياس��يني الى وظائفهم خالل السنوات 
الس��ابقة وتدقيق الطلبات واس��تكمالها 
بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة كمؤسستي 
الشهداء والسجناء ووزارة الهجرة ومت ذلك 
عبر جهود مضنية بذلتها اللجنة املركزية 

بإشراف مباشر من وزير االتصاالت . 
واضاف اننا بصدد متيزنا ع��ن بقية الوزارات 
بإنش��اء قاع��دة بيان��ات كامل��ة وتنظي��م 
مقابالت أس��بوعية منذ ع��ام 2008 لغاية 

اآلن. 
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان جلن��ة التحقق في 
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزاراء ق��ررت في 
وقت س��ابق ايقاف ترويج طلب��ات الفصل 
السياس��ي لغاي��ة نهاية الدوام الرس��مي 

ليوم 31 من كانون االول املاضي. 

بغداد - الصباح الجديد:
أجن��زت دائ��رة البح��وث الزراعية ف��ي وزارة 
العلوم والتكنولوجيا املدمجة ، بحثاً علمياً 
ع��ن التأثيرات الس��مية لعنصري النحاس 
والزنك في السلس��لة الغذائية لألسماك 

في نهر دجلة .
وتضم��ن البح��ث، إجراء مس��ح لإلصابات 
املرضي��ة الطفيلية في اس��ماك األقفاص 
العائمة، ودراس��ة امللوثات البيئية في نهر 
دجل��ة بفعل الزيادة احلاصلة في الس��كان 
ومخلف��ات املصانع وامللوث��ات الزراعية وما 
تطرحه من معادن ثقيلة تس��هم في زيادة 

السمية في املاء .
وتوصل البحث، إلى وجود إصابات طفيلية 
متعددة جراء الكثافة العالية في استزراع 
األسماك وسرعة انتقال املسببات املرضية 
الطفيلية في اسماك القفص الواحد األمر 

الذي يؤثر سلباً في اإلنتاج. 

بغداد - الصباح الجديد:
تنفيذاً لتوجيهات وزي��ر الكهرباء املهندس 
قاس��م محمد الفه��داوي, ومبتابع��ة دائرة 
االس��تثمارات والعق��ود ف��ي مقر ال��وزارة 
بخص��وص متابعة روات��ب موظفي العقود 

االستثمارية في املديريات العامة كافة.
فقد حصلت موافقة وزارة املالية على اطالق 
مبالغ رواتب ش��هرين للعقود االستثمارية 
الذين لم يتس��لموا الكثر من اربعة اشهر ، 
لذا على م��دراء املالية في املديريات العامة 
اكمال جميع االجراءات بخصوص توزيعها 

على املوظفني . 

تقرير

»زين العراق« شريكا استراتيجيًا لمؤتمر سوق األوراق المالية   
تحت عنوان »تطبيقات وحلول تكنولوجية للتداول« 

اعالم المحافظة 
تفق��د محافظ واس��ط املهندس 
مالك خلف الوادي عددا من  جرحى 
القوات االمنية واحلش��د الشعبي 
الراقدين في مستش��فى  املقدس 
الزه��راء التعليم��ي يرافقه النائب 
الثاني رشيد البديري ومدير صحة 
واس��ط لالطمئنان عل��ى حالتهم 

الصحية وتلبية احتياجاتهم .
واكد احملافظ ف��ي الوقت ذاته على 
اهمية تق��دمي اخلدم��ات الصحية 
بش��كل مثالي للجرحى واملصابني 
واحلش��د  االمني��ة  الق��وات  م��ن 
املق��دس بجميع فصائل��ه ، مثمنا 

دور املالك الطبي في تقدمي اخلدمات 
للجرحى ملا قدم��وه من تضحيات 

م��ن اج��ل الدفاع ع��ن ارض العراق 
ومقدساته.

بغداد - زينب الحسني: 
اعل��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة صحة 
بغداد / الكرخ الدكتور جاس��ب 
لطي��ف احلجام��ي ع��ن ع��الج 
عائالت شهداء احلشد الشعبي 
م��ن الدرج��ة االولى ف��ي جميع 
مجانا  الصحي��ة  مؤسس��اتها 
احلش��د  ابط��ال  بذل��ه  مل��ا  ردا 

ف��ي  تضحي��ة  م��ن  الش��عبي 
سبيل وطننا العزيز والدفاع عن 
املقدسات ض�د تنظي�م داع�ش 

االجرامي�ة. 
ودع��ا املديرالعام جميع املالكات 
والتمريضية  والصحية  الطبية 
املؤسس��ات  ف��ي  العامل��ة 
الصحية بتقدمي افضل اخلدمات 

الطبية وبضرورة العمل باخالص 
له��ذه العائالت وحتم��ل نفقات 
العالج وال��دواء مجانا ، مبينا ان 
دائ��رة صحة الك��رخ  قامت في 
وقت الحق ارس��ال فرق طبي��ة 
واالس��ن�اد  الدع��م  لتق����دمي 
للعاملي�ن ف�ي مدين�ة سام�راء 

واملوص�ل.

بغداد - الصباح الجديد:
اجلمهوري��ة  س��فارة  دع��ت 
املعتمدة  االيراني��ة  االس��المية 
في بغداد ابناء جاليتها املقيمني 
في العراق املش��اركة في الدورة 
الثانية عشر النتخابات الرئاسة 
في يوم اجلمعة 19 ايار اجلاري من 
الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 

18 مساء .
واوض��ح بيان صدرعن الس��فارة 
الصب��اح   « حصل��ت  االيراني��ة 
اجلديد« على نسخة منه انه متت 
دعوة جمي��ع املواطنني االيرانيني 
ف��ي  الس��اكنني  او  املقيم��ني 
اجلمهوري��ة العراقية اضافة الى 

االراضي  املتواجدي��ن على  الزوار 
العراقية املشاركة في انتخابات 
االس��المية  اجلمهورية  رئاس��ة 
االيراني��ة في مراك��ز االنتخابات 
اجلمهوري��ة  س��فارة  وه��ي 
الكاظمية  وعتب��ة  االس��المية 
املقدس��ة وعتبة سامراء ومطار 
بغداد الدولي وكربالء املقدس��ة 
والبص��رة  االش��رف  والنج��ف 
والس��ليمانية واربيل والصندوق 
الدوار واجلوال للمناطق املتعددة 

االخرى .
واش��ار البي��ان ال��ى ان املصوتني 
بامكانهم االدالء باصواتهم من 
خ��الل حيازته��م للجنس��ية او 

البطاقة الوطنية او جواز السفر 
غير منته��ي الصالحية على ان 
تك��ون اعماره��م 18 عاما كحد 
ادنى اي من مواليد 1378/02/29 
شمسي )1999/05/19ميالدي ( .

بام��كان  ان  الس��فارة  وبين��ت 
التصويت  املش��مولني  االيراني��ني 
على االس��ماء الواردة ف��ي قائمة 
الرئاس��ة  لالنتخابات  املرش��حني 
لهذه الدورة والتي تضم الس��يد 
مصطفى اقامير س��ليم والسيد 
اسحاق جهانغيري والسيد حسن 
روحاني والس��يد ابراهيم رئيسي 
والس��يد محم��د باق��ر قاليب��اف 
والسيد مصطفى هاشمي طب�ا. 

ميسان - خاص: 
قام��ت ش��عبة تعزي��ز الصحة 
بحملة توزي��ع فولدرات التوعية 
الصحي��ة ف��ي الق��رى واألرياف 
احملافظ��ة ح��ول  ال��ى  التابع��ة 
اإلمراض االنتقالية ومنها مرض 
االسهال   ( والكوليرا  التايفوئيد 
الوبائي ( من أجل إيصال رس��الة 

التوعي��ة والتثقي��ف الصح��ي 
للمواطنني في احملافظة ومناطق 
الق��رى واألري��اف ع��ن اإلم��راض 

االنتقالية والوقاية منها .
كما مت خ��الل احلملة التي جاءت 
بتوجيه مباش��ر م��ن مدير عام 
دائ��رة صح��ة ميس��ان الدكتور 
عل��ي محم��ود العالق وأش��راف 

الدكتور علي نعمة النوري مدير 
قس��م الصحة العام��ة ،وتوزيع 
حبوب تعقي��م املياه للمواطنني 
ال��ى ض��رورة  األهال��ي  وإرش��اد 
أبعاد األطف��ال عن حظائر تربية 
املاشية واستعمال الناموسيات 
وأطفالنا  أهلنا  وحماية  للوقاية 
من اإلمراض االنتقالية اخلطيرة. 

حمالت للتوعية في قرى وأرياف
 ميسان عن األمراض االنتقالية

محافظ واسط يتفقد الجرحى
 في مستشفى الزهراء 

عالج عائالت شهداء الحشد من الدرجة األولى مجانًا

السفارة اإليرانية تدعو جاليتها في 
العراق المشاركة في االنتخابات الرئاسية 



د. خالد القيسي 

بطاقت��ك  ه��ي  م��ا  بداي��ة   •
الشخصية؟

* حس��ن فضال��ة موس��ى، اس��تاذ 
مساعد في كلية القانون/ تخصص 
قانون خاص، تولد 1981، محل الوالدة 
مدينة الكاظمية، كان تعييني الول 
مرة في مؤسسات الدولة في شهر 
مت��وز من عام 2006 في وزارة النفط/ 
مكت��ب املفتش العام، ث��م انتقلت 
الى وزارة التعلي��م العالي والبحث 
العلم��ي/ اجلامع��ة املس��تنصرية، 
بعدها انتقلت الى الدائرة القانونية 
في االمان��ة العامة جملل��س الوزراء، 
وعملت فيها ضمن اختصاصي في 
ودراس��ة  القانونية  املش��ورة  تقدمي 
اللجان القانونية ذات العالقة، وكان 
لنا فيها أثر طيب وبصمة، وحصلت 
فيها على شارة املوظف املتميز في 
س��نة 2013 من قبل رئي��س الوزراء، 

واالمني العام جمللس الوزراء .
انتقلت الى جامعة ميسان وشغلت 
فيها منص��ب عميد كلية القانون، 
لتكون انتقالة لي الى منصب رفيع 
م��ن ضم��ن الدرجات اخلاص��ة، وفي 
ه��ذه الكلية بالذات اس��تطعنا ان 
نقدم فيه��ا خدمات جليلة بتجربة 
االرتق��اء  تنف��ذ ألول م��رة لغ��رض 
تتمثل  املتقدمة  اجلامعات  مبستوى 
باستحداث موضوع موقع )العيادات 
القانوني��ة( وتتلخ��ص فكرته��ا ان 
تقدم خدمات واستشارات مجانية 
كبي��رة للمواطن��ني بص��ورة عامة 
والش��رائح الفقي��رة واملتضررة من 
مجتمعن��ا بص��ورة خاصة  هذا من 
جانب، ومن جانب اخر نس��تفيد من 
هذه العي��ادات في تدري��ب وتطوير 
التطبيقي��ة  العملي��ة  اخلب��رات 
للط��الب ف��ي كليتن��ا ، فض��ال عن 
اجلانب النظ��ري، والذي بدوره احدث 
نقل��ة نوعية مبكان��ة ورقي جامعة 
ميس��ان برمته��ا، بعدها ص��در أمر 
وزاري بتعيين��ي مس��اعدا لرئي��س 
اجلامعة العراقية للشؤون االدارية.               

• االدارة عل��م وف��ن، وامل��ال ميث��ل 
الركي��زة االساس��ية ف��ي تط��ور 
م��ن  اس��تفدمت  م��اذا  اجلامع��ات، 
خبراتك��م املتراكمة في مواجهة 
ظ��روف االزمة املالية التي تعصف 
بالب��اد بصورة عام��ة ، وجامعتنا 

بصورة خاصة ؟
* في احلقيقة إِن املشكلة االساسية 
التي تواج��ه البالد عموما واجلامعة 
خاصة هي املش��كلة املالية ، فمن 
خالل م��ا مير ب��ه بلدنا م��ن حتديات 
كبيرة والديون واالنفاق العس��كري، 
وهذه مشكلة للكثير من اجلامعات 
ايضا، وهناك مش��كلة مستحقات 
ايج��ارات املباني املس��تأجرة، فكما 
تعلم ب��ان اغل��ب بناي��ات اجلامعة 
عندنا هي ليس��ت ملكا صرفا لها، 
وامنا هي مستأجرة من جهات اخرى، 

وه��ذه في احلقيقة مش��كلة وثقل 
كبير على موارد اجلامعة املالية في 

ظل االزمة املالية الطارئة.
لذلك نحن حاليا بصدد وضع برنامج 
للحلول البديلة، اما عن طريق طرح 
االس��تثمار أو من خالل االس��تعانة 
ببنايات ومواقع حكومية أخرى غير 
مس��تّغلة او غير مش��غولة، ونحن 
لدين��ا حترك كبير ف��ي هذا املوضوع 
حي��ث س��يوفر لن��ا مبال��غ كبيرة 
تس��هم ف��ي دع��م اخلزين��ة املالية 

للجامعة.          

• مبا اننا نتكلم عن مسألة اشغال 
البنايات وندرتها في اجلامعة، احب 
ان اتطرق الى موضوع ليس ببعيد 
اتخذ من القيادة السابقة، والتي 
هي ف��ي نظري كانت ق��رارات غير 
صائب��ة، متثل��ت اوال بنقل املكتبة 
التي كانت بنايتها مصممة اصا 
له��ا كمكتب��ة وصرف��ت عليه��ا 
ام��وال كبي��رة ونقلت ال��ى مبنى 
غير مناس��ب واصبح��ت مهملة، 
للتعليم  بالنس��بة  وكذلك احلال 
املس��تمر، ما وجهة نظركم، وهل 
تلوح ف��ي افقكم حل��ول عملية 

لها؟
* اعتق��د ان أغلب الق��رارات ال تأخذ 
منحًى شخصّياً في اتخاذها، فكما 
تعل��م اننا ملزم��ون دائم��ا بتنفيذ 
تعليم��ات ال��وزارة والرقاب��ة املالية 
ومجلس الوزراء وغيرها، التي تفرض 
علينا االلتزام بكل توجيهاتها، وهذا 
ايضا سببه األزمة املالية والظروف 
اخلارجية األخرى ، فاملكتبة كان من 
املفترض ان تك��ون لها بناية خاصة 
امنوذجي��ة في مجمع الس��بع ابكار 
، ولكن بس��بب هذه األزمة ما زالت 
غي��ر منج��زة لغاي��ة االن ، وهك��ذا 
احلال لبقية االقس��ام االخرى، ولكن 
عموما لكل مشكلة حل، وهنا يأتي 
دور القيادي الناجح الذي يس��تطيع 
األزم��ات  ومواجه��ة  الصم��ود 
والتحدي��ات التي تق��ع على عاتقه، 
ويجد احللول املناس��بة وباالمكانات 
املتاح��ة إلرض��اء جمي��ع األط��راف، 
ونح��ن بصدد العم��ل على ذلك في 
القريب العاجل ان شاء اهلل سيتم 
توفير موقع بدي��ل مؤقت للمكتبة 
لغ��رض تفعي��ل عملها حل��ني امتام 
مشروع اكمال بناية املكتبة اخلاص 
به��ا، وفي نظ��ري ان املكتبة ومركز 

ان احدى اه��م ركائز  االبح��اث تع��دَّ
اجلامعات، ويجب ان حتظى باهتمام 
كبير، وسيكون لدي دور ان شاء اهلل 

في تطويرها.

• االدارة فن، ماذا اخذت منك االدارة 
وماذا منحتك؟

*في احلقيقة االدارة اعطتني الكثير، 
وانا اعطيته��ا جزءاً كبيراً من وقتي 
وراحتي، ووقت عائلتي خلدمة االدارة، 
فجل جتاربي السابقة تعلّمتها من 
االدارة، وتقع على عاتقي مسؤولية 
نق��ل ه��ذه التجربة واالف��ادة منها 
وتطويره��ا اكثر ملصلح��ة اجلامعة، 
فيج��ب ان يك��ون ل��الداري الناجح 
رؤية معدة مس��بقة إلجناح العمل 
واس��تثمار  صعوبات��ه،  وتذلي��ل 
للنهوض  املوجودة  املتميزة  العقول 
مبؤسسته، فكل امكاناتنا يجب ان 
نوّظفها في خدم��ة اجلامعة ألجل 
ايصاله��ا الى مس��توى مرموق بني 
اجلامع��ات األخ��رى على املس��توى 

احمللي والعاملي.

• ف��ي بع��ض اجلامع��ات األخ��رى 
وجود جان��ب خدمي مهم يحظى 

باهتم��ام كبي��ر لديهم مل��ا له من 
دور مرم��وق وحي��وي، وهي قس��م 
الصيانة  أو  الصيان��ة احلكومي��ة 
ع��دة  عل��ى  وحتت��وي  اجلامعي��ة، 
ش��عب، ولها ذراع كبير في تطوير 
ابنية وجمالية اجلامعة ومواردها، 
ولكنه��ا ف��ي جامعتن��ا االهتمام 
بها ضعيف فضا عن انها مجزأة 
وتعد ش��عبة من ش��عب قس��م 
اخلدم��ات، والقس��م الهندس��ي، 
وقس��م احلاس��بة واالنترنت، هل 
لديك��م خطة لتطوير هذا اجلانب 

واالفادة منه اكثر؟
* الحظ��ت موضوع تداخ��ل العمل 
فيم��ا يخ��ص ش��عب الصيانة بني 
االقس��ام م��ن أول مباش��رة مهام 
عمل��ي ع��ن طري��ق إطالع��ي على 
الكت��ب الرس��مية، وف��ي احلقيقة 
توجد مشكلة اخرى وهي مشكلة 
اخت��الف جغرافية مبان��ي اجلامعة، 
فهي مفرقة، فمثال قسم اخلدمات 
يقع في مق��ر االعظمية، وهذا يعد 
للمجمع��ات  بالنس��بة  معضل��ة 
األخ��رى كمجمع الوزيرية والس��بع 
اب��كار، الن��ه س��يؤدي بالتأكيد الى 
التأخ��ر في اجن��از االعم��ال املوكلة 

ب��ه، ففي احلقيق��ة قمت بحل هذه 
املش��كلة من خالل توفير منس��ق 
ثاب��ت عن قس��م اخلدم��ات في كل 
اجملمعات االخرى الجل تذليل العمل 
املمكن��ة،  بالس��رعة  وتس��هيله 
بالنس��بة ملوضوع  احل��ال  وكذل��ك 
صيانة موجودات اجلامعة وموضوع 

البريد.

• ما هي رؤيتكم بالنسبة ملوضوع 
توزيع القوة البشرية في اجلامعة 
بصورة عامة على وفق االختصاص 

وعلى وفق مصلحة العمل؟
* بالنس��بة له��ذا املوض��وع قمن��ا 
تختص  برئاس��تي  بتش��كيل جلنة 
بهذه االمور اس��مها جلنة تس��وية 
وتسمية املالكات بعد أخذ موافقة 
رئيس اجلامعة الغ��رض منها توزيع 
املالكات على اجلامعة ككل حسب 
الوظيفي،  توصيفه��م وعنوانه��م 
والغاي��ة منه��ا تب��ادل املعلوم��ات 
ونقل اخلبرات ال��ى مكان عمل آخر، 

والتقليل من الركود الوظيفي.

• حكمة تؤمن بها؟
* أوم��ن بقضي��ة مهمة ج��دا بانه 

نس��تطيع ان نصنع كل شيء حتى 
وان كانت الفراغات كبيرة.

• لو ل��م تكن اكادميي��ا، ماذا كنت 
ستتمنى ان تكون؟

*ف��ي احلقيقة انه ج��زء من هوايتي 
اني احب الرياضة كثيرا، فلو لم اكن 
اكادميي��ا لتمنيت ان اك��ون رياضيا، 
وبالتحدي��د في مجال ك��رة القدم، 
فمن املنتخب��ات احمللي��ة احب نادي 
الطلبة، اما على املس��توى العاملي 

احب الدوري االجنليزي.

• ماذا حتب ان تشغل وقت فراغك؟
• اهوى قراءة الكتب، وخاصة في مجال 
التأري��خ واللغة االجنليزية، اضافة الى 
الكت��ب التي تخ��ص اختصاصي في 

مجال القانون.

• ماذا متثل احلياة لديك؟
* بالنس��بة للحياة يج��ب ان نعطي 
لهذه احلياة ما منحتنا وهو االنس��ان، 
مبعنى يج��ب ان نعمل بجد ويجب ان 
تكون لدينا اهداف وان نسعى  للبناء 

والتقدم والتطور.

• ماذا تشكل املرأة لديك؟
* بالتأكي��د امل��رأة ه��ي األم والزوج��ة 
واالخت، ف��األم هي املربي��ة الفاضلة 
وهي من قدّمت التضحيات الكبيرة، 
والزوج��ة هي الش��ريكة ف��ي احلياة، 
وكالهما يدعمان مس��يرة الرجل في 
احلياة ويقفان الى جانبه في املسرات 

والصعوبات.

• ال��ى م��ن تعه��د بالفض��ل الى ما 
وصلت اليه؟

* أعهد بالفض��ل الى اهلل تعالى اوالً، 
ثم الى أخي الكبير.

• كتاب حتب ان تقرأه؟
* أح��ب ق��راءة كتب الراح��ل الدكتور 

مصطفى جواد.

• ماذا حتب مشاهدته في التلفاز؟
* اتاب��ع االخب��ار العاجل��ة، والبرامج 
العلمية والوثائقية، وايضا احب كثيرا 
بالتراث  اخلاص��ة  املواضي��ع  متابع��ة 
العراق��ي، فانا احب دائما الس��ير في 
ش��وارع بغداد التراثية وشارع املتنبي 
والقش��لة وس��وق الس��راي ومقهى 
الشاهبندر، فهي حتوي نكهة املاضي 
وتوف��ر لي اج��واءاً جميل��ة تزيل عني 
الكثي��ر م��ن الهم��وم، فأح��س باني 

رجعت سنني الى الوراء.

• ما هي نظرتك الى االعام؟
*  امتن��ى من األعالم بص��ورة عامة ان 
يك��ون إعالم��ا عراقيا هادف��ا ووطنيا 
ويش��تغل ملصلح��ة البل��د، ويتج��رد 
عن كل الضغ��وط اخلارجية، أما على 
مس��توى اع��الم اجلامعة فان��ا دائما 
ادعمه وله األولوي��ة ألنه ميثل واجهة 
اجلامعة وه��و من ينش��ر كل إجنازات 

اجلامعة على جميع الصعد.

المساعد اإلداري لرئيس الجامعة العراقية لـ” »            »:

 البصرة - سعدي علي السند:

نظم قسم علوم احلياة بكلية التربية 
للعلوم الصرفة ف��ي جامعة البصرة 
حلقة نقاشية بعنوان )دراسة جلوانب 
م��ن حياتية الروبي��ان الدخيل ( والتي 
القتها طالبة الدراس��ات العليا أنوار 

مالك جبار . 
والروبي��ان هو نوٌع من أن��واِع اخمللوقات 
البحرية التي تُؤكل من ِقبل اإلنسان، 
ويُس��ّمى أيضاً اجلمب��ري، والقريدس، 
والقم��رون، وهو م��ن االحي��اء املائية 
الالفقارية الِقشرية، وله أنواٌع كثيرة 
تص��ل إل��ى نحو ألف��ي نوع ويَنتش��ر 
الروبيان في جميع مياه العالم؛ حيث 
يُناس��به العي��ش في املي��اه املاحلة أو 
العذبة، واس��م الروبي��ان يُطلق على 
األصناف صغيرة احلجم، أّما األصناف 
جمب��ري  فُتس��مى  من��ه  الكبي��رة 
للروبي��ان ه��و  املوط��ن األصل��ي  وان 
الكاميرون، ولونه بني األزرق واألس��ود، 
وهو من احليوانات الليلية، التي مُتارس 
نش��اطها ف��ي اللي��ل، وتَختب��ئ بني 
النباتات الكثيفة، وهو مس��الٌم جداً، 
وال يهاجم األسماك أو األنواع األخرى 
م��ن القش��ريات، وغذاؤه األساس��ي 
يتكون م��ن العوالق وبقاي��ا النباتات، 
وتُناس��به درجة احلرارة بني 23 إلى 28 

درجة مئوية.

دراسة جلوانب من حياتية الروبيان 

الدخيل :
والقته��ا  اعدته��ا  الت��ي  الدراس��ة 
طالبة الدراس��ات العلي��ا انوار مالك 
جبار تضمن��ت العديد من التفاصيل 
املهم��ة التي تخ��ص الروبي��ان حول 

العالم وتسمياته وأماكن تواجده. 
وأشارت الى انه يكون واسع االنتشار 
وش��به  االس��توائية  املناط��ق  ف��ي 
االستوائية حول العالم فهو يتواجد 
واس��تراليا  املكس��يك  خلي��ج  ف��ي 
ويكث��ر خصوصا في مناط��ق جنوب 
ش��رقي آس��يا مثل ماليزيا وجزء من 
اندونيس��يا والصني واليابان والفلبني 
وتايالند وسريالنكا وباكستان والهند 
وبنغ��الدش كم��ا يتواجد في ش��مال 
اخلليج العربي من س��واحل الكويت 
وجزيرة بوبيان وجزيرة فليكا وميتد الى 

السواحل العراقية . 

مؤمترمناقشة مشاريع التخرج 
للمرحلة الرابعة 

ونظم قسم الكيمياء بكلية التربية 
للعل��وم الصرفة  في جامعة البصرة 
مؤمتره��ا الس��نوي ملش��اريع التخرج 

للمرحلة الرابعة .
والق��ت رئيس��ة القس��م الدكت��وره 
فائ��زه عبد الك��رمي كلمة باملناس��بة 
بدأته��ا بالش��كر والتقدي��ر للطلبة 
ومشرفيهم على اجلهود املبذولة في 
امتام بحوثهم وبعد مناقشة البحوث 
مت اختي��ار الفائزين االول والثاني وهما 
الطال��ب محم��د هيث��م احم��د عن 

بحثه )حتضير وتقيم بعض العالميات 
الذكية في فصل املاء عن النفط ( .

اما الفائزه الثانية فهي الطالبة جنالء 
علي كرمي ببحثها )حتضير وتشخيص 
ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض 
قواع��د ش��ف اجلديدة املش��تقة من 
املركبات رباعية االمي��ت ( وقد افادت 
اللجنة املشرفة ان سبب اختيار هذه 
البحوث الفائزة كونها حتمل الصفة 
التطبيقية في شتى اجملاالت الطبية 
والصناعي��ة كم��ا تضمن��ت حتضير 
مركب��ات جدي��دة واجه��زة مختلفة 
لتش��خيص تلك املركبات اضافة الى 
الطريقة العلمية في معاجلة النتائج 

.

تشخيص وانتشار بعض احلشرات 
املائية في نهر الكرمة

احلي��اة  عل��وم  قس��م  نظ��م  كم��ا 
الصرف��ة  للعل��وم  التربي��ة  بكلي��ة 
)تش��خيص  حلقة نقاش��ية بعنوان 
وانتش��ار بعض احلش��رات املائية في 
نه��ر الكرم��ة ودراس��ة تأثي��ر بعض 
امللوث��ات عليه��ا مختبري��ا. ( والت��ي 
القاها طالب الدراسات العليا حامد 
منصوركاسب ، موضحا ان احلشرات 
املائية تنتش��ر عامليا في بيئات مائية 
متنوعة مثل البحيرات والبرك عالية 
واملصبات  الس��احلية  واملياه  امللوحة 
وبرك  احل��ارة  والعيون  واملس��تنقعات 
النف��ط اخل��ام ، وتعيش ف��ي البيئات 
 ، املائي��ة الراك��دة واالس��نة واجلارية 

وتفض��ل البيئ��ات املائي��ة املعزول��ة 
مثل املس��تنقعات و البرك الصغيرة 
ذات غط��اء نبات��ي كثي��ف واخلالي��ة 
م��ن االس��ماك املفترس��ة و ميكن ان 
تتواج��د ف��ي ب��رك دائمي��ة او مؤقته 
ذات مي��اه ب��اردة ويس��تطيع بعضها 
حتمل درج��ات احل��رارة املنخفضة في 
املناطق القطبية وسجل بعضها في 
الكه��وف ذات املي��اه الكبريتية ، وقد 
س��جل تواجدها في بيئ��ة مائية ذات 

تراكيز ملحية مرتفعة.
التنظي��م  قابلي��ة  ان  ال��ى  واش��ار 
االيوني واالزموزي حتدد انواع احلشرات 
الت��ي تس��تطيع العيش ف��ي البرك 
والبحيرات املاحلة ويكون عمق املاء هو 
العامل احملدد لتواجد احلشرات املائية 
وكذال��ك وجود النبات��ات وميكن لعدد 
قليل من احلش��رات املائية ومعظمها 
م��ن ثنائي��ه االجنح��ة ان تعيش في 

املياه العميقة (.
 وبني ان��ه ونتيج��ة لنم��و اجملتمعات 
البش��رية وتط��ور الصناع��ة وزي��ادة 
الفعالي��ات الزراعي��ة فق��د تزاي��دت 
تراكيز ه��ذه العناصر بصورة مفرطة 
في البيئ��ة املائية موث��رة بذلك على 
التن��وع االحيائ��ي املتواج��د في تلك 
البيئ��ة املائي��ة... وتعد احلش��رات من 
االحياء التي ميكن ان تعاني من تراكم 
العناصر الثقيلة داخلها والتي ميكن 
ان يعده��ا العلماء م��ن االنواع الدالة 
عل��ى التل��وث البيئ��ي او التحري عن 

امللوثات .

نّظمتها كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة

حلقة نقاشية عن )الجمبري( الروبيان وأنواعه وأماكن انتشاره

* نبذل جهودا كبيرة للحصول على مباٍن حكومية غير مشغولة 
* تم تشكيل لجنة لتسوية المالكات والتوصيف للتقليل من الركود الوظيفي

احملاور مع املساعد االداري لرئيس اجلامعة العراقية

الباحثة أنوار مالك جبار تلقي بحثها عن الروبيان بجامعة البصرة
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يؤكد المساعد اإلداري لرئيس الجامعة العراقية ِإن المشكلة األساسية التي تواجه البالد 
عموما والجامعة خاصة هي المشكلة المالية ، فمن خالل ما يمر به بلدنا من تحديات كبيرة 

والديون واإلنفاق العسكري، وهذه مشكلة للكثير من الجامعات أيضًا، وهناك مشكلة 
مستحقات إيجارات المباني المستأجرة
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دمشق ـ وكاالت: 
ذكرت وس��ائل إع��ام س��ورية مؤي��دة ومعارضة 
أن اجلي��ش الس��وري وحلفاءه س��يطروا على حي 
»القاب��ون« ال��ذي كان بي��د ق��وات املعارضة بعد 

اشتباكات استمرت أكثر من شهرين.
وتداول ناشطون أخبارا تؤكد أن عددا من احلافات 
دخلت حي »القابون«، لنقل أول دفعة من املقاتلني 
واملدنيني الراغبني باخلروج، وقال الناشطون »جتري 
اآلن عملية تسجيل أس��ماء الراغبني باخلروج من 
احل��ي نحو محافظ��ة إدلب، حيث م��ن املرتقب أن 

تتحرك احلافات من احلي خال ساعات«.
ونق��ل التلفزي��ون الس��وري عن محافظ دمش��ق 
قوله إن اإلجاء بدأ، ولم ترد حتى اآلن تفاصيل عن 

األعداد.
جتدد االش��تباكات في حي القاب��ون وتعليق إجاء 
مس��لحي حي ب��رزة جت��دد االش��تباكات في حي 

القابون وتعليق إجاء مسلحي حي برزة
ومتثل خس��ارة »القابون« بعد »ب��رزة« ضربة قوية 
أخ��رى للعناص��ر املس��لحة التي تقات��ل من أجل 
احلفاظ على موطئ قدم لها في العاصمة وتواجه 

القوات احلكومية والقوات الرديفة.
ومت إجاء مقاتلي املعارضة وأفراد أسرهم األسبوع 
املاضي من منطقة برزة اجملاورة، بعد أن قرروا إلقاء 
أس��لحتهم والرحيل إل��ى محافظ��ة إدلب التي 
تس��يطر عليها املعارض��ة، وكان بينهم مقاتلون 

من القابون.

القاهرة ـ وكاالت: 
تلقى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي دعوة 
من العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
حلضور القمة العربية اإلسامية األميركية التي 
س��تعقد في الرياض بحضور الرئي��س األميركي 

ترامب.
وذكر املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية أن 
عصام بن س��عيد وزير اخلدمة املدنية نقل الدعوة 
إلى السيس��ي ف��ي القاهرة، مش��يرا إل��ى أن بن 
سعيد أكد تطلع اجلانب السعودي ملشاركة مصر 

في القمة يوم 21 مايو املقبل.
وأضاف املتحدث أن السيس��ي أعرب عن »تقديره 
لدعوة العاهل الس��عودي للمشاركة في القمة، 
خاص��ة في ضوء دقة املرحل��ة التي مير بها العالم 
العربي والتحدي��ات اخملتلفة التي تواجه املنطقة، 

وعلى رأسها مكافحة اإلرهاب.
وكانت الفترة املاضية ش��هدت، حس��ب مراقبني، 
فتورا في العاق��ات بني القاهرة والرياض، علما أن 
آخر لقاء بني السيسي وسلمان كان في 23 أبريل 

املاضي.

الجيش السوري يستعيد 
»القابون« والمسلحون يغادرون

الملك سلمان يدعو السيسي 
لحضور القمة مع ترامب

باريس ـ وكاالت: 

تعاني احلالة السياسية في فرنسا 
م��ن حالة م��ن االضطراب��ات، حيث 
أُبع��د جيل من القادة السياس��يني 
م��ن املش��هد، فيم��ا ظه��ر حزبان 
جديدان، فاألح��زاب تنهار أو تكافح 
من أج��ل إعادة تش��كيل نفس��ها 
ألن السياس��يني يتبارون لتش��كيل 

حتالفات للحفاظ على سلطتهم.
ويواجه اميانويل ماكرون، الذي أصبح 
رس��مًيا رئيًسا لفرنسا امس األحد، 
أكثر التحديات وضوًحا، فاالنتخابات 
التشريعية الوطنية ستحل في أقل 
من خمس��ة أسابيع، ويجب أن يجد 
العاملة  وسيلة لتشكيل األغلبية 

في مجلس النواب في فرنسا.
وبالنس��بة ملاكرون، فإن االنتخابات 
التش��ريعية ه��ي ف��ي كثي��ر م��ن 
النواحي اجلولة الثالثة من الس��باق 
بع��ض  تصفه��ا  كم��ا  الرئاس��ي، 
وس��ائل اإلع��ام الفرنس��ية ، ألنها 
س��تحدد قوت��ه احلقيقي��ة لدف��ع 
أجندت��ه املثي��رة للج��دل للنهوض 
باقتص��اد الفرنس��يني، فليس لدي 
ماكرون حزب في البرملان احلالي، لذا، 
فإن كبار مس��اعديه قد حددوا على 
وجه االس��تعجال اختيار املرشحني 
للعم��ل ف��ي كل منطق��ة برملانية 

تقريًبا في الباد.
وذكر باس��كال بيريني��و، وهو عالم 
سياس��ي يدرس في »بو س��ينس«، 
إحدى أفضل اجلامعات الفرنس��ية: 
»هن��اك جيل في خض��م االختفاء، 

ولدينا جيل جديد في مرحلة الوالدة 
م��ا يش��كك ف��ي خط��وط الصدع 

السياسي«.
وأض��اف »إنهم في خض��م اختراع 
ش��يء، واحد ال يُعرف حت��ى اآلن ما 
ه��و«، لكنه��م في منتص��ف خلق 
ش��يء جديد«، ودفع انهي��ار النظام 
احلزبي فجأة في فرنس��ا ، واحدة من 

الدول األساس��ية لاحت��اد األوروبي، 
ومن أكثر البلدان استقرارًا ومقاومة 
للتغيير، إلى نفس الرهان السياسي 
مث��ل دول مث��ل إيطالي��ا واليون��ان. 
وق��د رأى اجلميع أن سياس��تهم قد 
زعزعت اس��تقرارها في الس��نوات 
التقليدية  األحزاب  بانفجار  األخيرة 

وظهور شباب جدد.

وقال بيار روزانفالون، مؤرخ السياسة 
ف��ي كولي��غ دو فران��س، واحدة من 
أع��رق اجلامعات في الباد، مش��يرًا 
إلى تراجع الدميقراطيني املسيحيني 
والش��يوعيني اإليطاليني تزامًنا مع 
النجوم اخلمس��ة:  صع��ود حرك��ة 
»هناك شائعة بني الوضع الفرنسي 
واللحظ��ة التاريخي��ة العامة، لقد 

كانت فرنس��ا أحزابً��ا منظمة نوًعا 
ما، وهي تذوب بس��رعة كبيرة؛ إنها 
نف��س الش��يء كم��ا هو احل��ال في 

إيطاليا »، وقال السيد روزانفالون.
ومهمة حركة ماكرون، التي أصبح 
اس��مها اآلن ال ريبوبلي��ك إن مارش، 
هي حتديد نفسها بسرعة للناخبني 
قبل اجلول��ة األولى م��ن االنتخابات 

التش��ريعية في 11 حزي��ران، وقالت 
فابيان كيلر، عضو مجلس الشيوخ، 
إن��ه إذا لم يف��وز ماك��رون بأغلبية، 
فإنه سيضطر للعمل مع األغلبية 
حتالف��ات  تش��كيل  أو  املتحول��ة، 
والتحالف��ات  أخ��رى،  أح��زاب  م��ع 
»ليس��ت ش��يًئا جيًدا في التقاليد 

الفرنسية«.
رئي��س  انتخ��اب  »لك��ن  وأضاف��ت 
للجمهورية ليس من االش��تراكيني 
وال م��ن احلرك��ة الكبي��رة لليمني أو 
الوس��ط هو أيًض��ا غي��ر اعتيادي«، 
واحلاجة إل��ى البناء م��ن األلف إلى 
الي��اء ليس��ت مش��كلة ماك��رون 

وحده.
ويواجه كل من الطرفني املؤسسني 
 ، واليس��اريني  اجلمهوري��ني،   ،
االش��تراكيني ، أزم��ة تعريف مؤملة 
بعد انتخابات لم يس��بق لها مثيل 
أدت إلى إضعافها وإبعادها، كما أن 
األح��زاب الش��عبية أو األكثر حزًما 
والتي نش��أت ف��ي طرف��ي الطيف 
السياس��ي تعان��ي أيًض��ا م��ن آالم 

متزايدة.
وقضايا مث��ل العوملة، التي هيمنت 
على جزء كبير من احلملة الرئاسية، 
االنقس��ام  خط��وط  جت��اوزت  ق��د 
السياس��ي الق��دمي وتس��اعد على 
حت��دي التحالف��ات. ويه��دد انتصار 
ماك��رون ي��وم األح��د املاض��ي كل 
بع��ض  ألن  الرئيس��ية،  األح��زاب 
السياس��يني يبحثون ع��ن خلل في 
الفري��ق الفائز، إال أنه وصف حركته 
بأنها ال من اليسار وال من اليمني، مما 
يعطي نفسه مجااًل للتحرك في أي 

اجتاه تقريًبا.

بيونغ يانغ ـ أ ب ف: 
أطلق��ت كوري��ا الش��مالية صباح 
االح��د صاروخا بالس��تيا ف��ي أول 
جترب��ة صاروخية لها من��ذ انتخاب 
الرئيس الكوري اجلنوبي مون جاي-
إن ال��ذي ندد به��ذه اخلطوة معتبرا 

اياها »استفزازا متهورا«.

وق��ال مس��ؤول كبي��ر ف��ي اجليش 
الك��وري اجلنوبي في بي��ان ان كوريا 
الش��مالية اطلق��ت م��ن قاع��دة 
كوس��ونغ ف��ي مقاطع��ة بيونغان 
الش��مالية )ش��مال غ��رب( ام��س 
االحد صاروخا بالستيا اجتاز حوالى 
700 كلم قبل ان يس��قط في بحر 

اليابان.
وفي آخ��ر جتربة صاروخي��ة ناجحة 
أجرته��ا بيونغ يانغ في ش��باط من 
نف��س القاعدة العس��كرية اجتاز 

الصاروخ يومها 500 كلم.
القي��ادة  قال��ت  جهته��ا  م��ن 
االميركي��ة ملنطق��ة  العس��كرية 

احملي��ط اله��ادئ في بي��ان ان حتليق 
الصاروخ البالس��تي الذي اطلق »ال 
يشبه حتليق صاروخ عابر للقارات«.

وهذه ثاني جترب��ة صاروخية جتريها 
بيون��غ يان��غ في غضون اس��بوعني 
واالول��ى له��ا من��ذ انتخ��ب م��ون 
جاي،ان رئيسا لكوريا اجلنوبية هذا 

االسبوع، وقد اعتبرت مبثابة اختبار 
لإلدارة اجلديدة في سيول.

وعق��ب التجرب��ة الصاروخية عقد 
الرئي��س اجلدي��د اجتماع��ا طارئ��ا 
االمني��ني عب��ر  م��ع مستش��اريه 
ف��ي ختام��ه »ع��ن عميق اس��فه 
لاس��تفزاز املتهور ال��ذي يأتي بعد 

ايام قليلة فقط من تس��لم االدارة 
اجلديدة مهامها في اجلنوب«.

واضافت الرئاسة الكورية اجلنوبية 
ف��ي بي��ان ان س��يول تدين بش��دة 
هذا »التهديد اخلطر لس��ام شبه 
اجلزي��رة الكوري��ة واجملتم��ع الدولي 

وأمنهما«.

كوريا الشمالية تستقبل العهد الرئاسي في الجنوب بتجربة صاروخية

يواجه »الجولة الثالثة« من معركته خالل االنتخابات التشريعية المقبلة

انتصار ماكرون ُيفّجر المشهد في فرنسا وُيطلق مرحلة سياسية جديدة

ذكر باسكال بيرينيو، 
وهو عالم سياسي 

يدرس في »بو 
سينس«، إحدى أفضل 

الجامعات الفرنسية: 
»هناك جيل في خضم 

االختفاء، ولدينا جيل 
جديد في مرحلة الوالدة 

ما يشكك في خطوط 
الصدع السياسي«
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

الش��ركات  النف��ط  وزارة  دع��ت 
واملستثمرين األجانب إلى التقدم 
بع��روض ملش��روع بناء وتش��غيل 
للتصدي��ر  مخصص��ة  مصف��اة 
بطاق��ة 300 أل��ف برمي��ل يوميا 
في الفاو القض��اء التابع حملافظة 

البصرة.
وقال��ت الوزارة ف��ي بيان صحافي، 
إن »وثائق التق��دم بالعروض توفر 
منوذج��ن لالس��تثمار هم��ا نظام 
التمل��ك والبناء والتش��غيل )بي.
أو.أو( ونظ��ام البن��اء والتش��غيل 

والتحويل )بي.أو.تي(«.
اخلاص��ة  »الوثائ��ق  أن  وأضاف��ت 
بالع��روض س��تكون متاحة حتى 
31 أي��ار وان األول م��ن آب املقب��ل 

سيكون آخر موعد لتلقيها«.
وتقلص��ت طاق��ة التكري��ر ف��ي 
الع��راق، ثان��ي أكب��ر منت��ج ف��ي 
منظم��ة الدول املص��درة للنفط 
)أوبك( بعد السعودية، إثر اجتياح 
داع��ش أكب��ر مصف��اة نفط في 

بيجي شمال بغداد عام 2014.
العراقي��ة  الق��وات  واس��تعادت 
السيطرة على املصفاة في 2015 
لكن األخيرة تضررت بشكل كبير 

خالل املعارك.
ويعتمد الع��راق في الوقت احلالي 
عل��ى مصف��اة الدورة ف��ي بغداد 

والشعيبة في البصرة.
يذك��ر أن وزارة النف��ط كان��ت قد 
أعلنت، في تش��رين األول املاضي، 
ف��ي  الناصري��ة  مصف��اة  ط��رح 
لالس��تثمار  ق��ار،  ذي  محافظ��ة 
احمللي��ة  الش��ركات  قب��ل  م��ن 
والعاملية، وأوعز إلى اإلس��راع في 

إجراءات إحال��ة أربع مصاف أخرى 
لالستثمار.

وقال وزير النفط، إن »الوزارة وضمن 
خططه��ا الرامي��ة إل��ى تطوي��ر 
اإلنتاج  وتعظيم  التصفية  قطاع 
الوطني من املش��تقات النفطية، 
تعلن ع��ن فت��ح باب االس��تثمار 
أمام الشركات للتنافس على بناء 
وتش��غيل مصفاة الناصرية وفق 

القوانن والتعليمات النافذة«.
وبرغ��م أن العراق ثاني أكبر منتج 
للنفط في )أوبك(، بإنتاج نحو 4.3 
مليون برميل يومياً، إال أنه يستورد 

نسبة كبيرة من مشتقات الوقود 
م��ن اخلارج لتلبي��ة حاجة الطلب 

احمللي.
ويأت��ي اإلع��الن، بع��د مطالب��ات 
عراقية حكومية عبر وزارة النفط 
الس��يارات  مح��ركات  بتحوي��ل 
للعم��ل بالغاز الس��ائل ب��دالً من 
اخلزين��ة  يكل��ف  ال��ذي  الوق��ود 

تكاليف استيراده.
أهمي��ة  عل��ى  اللعيب��ي  وأك��د 
»توفي��ر  ف��ي  احلي��وي،  املش��روع 
املش��تقات النفطي��ة للبالد على 
وتغطية  العاملية  املواصفات  وفق 

جزء م��ن احلاج��ة احمللي��ة.. فضالً 
ع��ن تش��غيل آالف املواطنن من 
القطاع  أبناء احملافظة وش��ركات 

اخلاص«.
ودعا اجلهات املعني��ة إلى »تذليل 
جميع املصاعب واملعوقات اإلدارية 
من أجل اإلس��راع ف��ي إحالة هذا 
املشروع إلى الشركات التي تقدم 

أفضل العروض«.
وأوعز اللعيبي إلى الدوائر املعنية 
في الوزارة اإلس��راع في »إجراءات 
إحالة أربع مصاف أخرى للشركات 
االستثمارية وهي كركوك، الكوت، 

السماوة، البصرة«.
وفي أي��ار 2015، دع��ت محافظة 
الناصري��ة، وزارة النفط لإلس��راع 
بإحال��ة مصف��اة احملافظ��ة، التي 
تبلغ طاقته��ا اإلنتاجية 300 ألف 

برميل يومياً لالستثمار«.
الناصرية طرحت  وكانت مصفاة 
2006 و2008  لالس��تثمار عام��ي 
ودخلت ضمن ج��والت التراخيص 
النفطية اخلاصة خالل الس��نوات 
الدراسات  املاضية، لكن  اخلمسة 
اخلاص��ة باملصف��اة أثبت��ت ع��دم 
جدواه��ا االقتصادية، ما لم يكون 

يؤم��ن  نفط��ي  بحق��ل  ملحق��اً 
كميات النفط الداخلة بإنتاجها.

ويق��در االحتياط��ي النفطي في 
محافظ��ة ذي ق��ار بأكث��ر من 20 
ملي��ار برمي��ل وتض��م احملافظ��ة 
النفطية،  العدي��د م��ن احلق��ول 
أبرزها حقل نفط الناصرية الكبير 
ف��ي منطق��ة الكطيع��ة، وه��و 
األكبر في احملافظة، يأتي بعده من 
حيث األهمية حقل نفط الغراف، 
وحقل أبو عمود )الرافدين(، وحقل 

صبه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعهد الرئيس الصيني شي جن بينغ 
أم��س األح��د بتخصي��ص 124 مليار 
دوالر خلطة طريق احلرير اجلديد ليكون 
»طريقا للسالم ولم الشمل والتجارة 

احلرة«.
وت��روج الصن ملا تطلق عليه رس��ميا 
مب��ادرة »ح��زام واحد - طري��ق واحد« 

كسبيل جديد لدعم التنمية العاملية، 
منذ أن كشف بينغ النقاب عن اخلطة 
الطموح��ة ف��ي 2013 به��دف تعزيز 
الروابط بن آسيا وإفريقيا وأوروبا، وما 
وراء ذل��ك م��ن خالل اس��تثمارات في 

البنية التحتية مبليارات الدوالرات.
ومين��ح أه��م ح��دث دبلوماس��ي في 
الصن هذا العام، قمة مشروع طريق 

احلري��ر، بين��غ فرص��ة جدي��دة لتعزيز 
طموحات الص��ن في قي��ادة العالم 
بينم��ا يروج الرئي��س األمريكي دونالد 
ترامب ملبدأ »أمريكا أوال« ويشكك في 
مبادرات التجارة احلرة العاملية احلالية 

مثل »نافتا«.
وق��ال بينغ ف��ي افتتاح القم��ة، التي 
تس��تمر يومن ويش��ارك فيها زعماء 

نبن��ي منص��ة  أن  »يج��ب  دول��ة   29
منفتحة للتعاون ودعم اقتصاد عاملي 

حر والعمل على أن ينمو«.
وتاب��ع أنه ينبغي عل��ى العالم تهيئة 
الظروف لدعم التنمية احلرة وتشجيع 
ومقبول��ة  »عادل��ة  أنظم��ة  وض��ع 
وش��فافة للتج��ارة العاملي��ة وقواعد 

االستثمار«.

وقال »التج��ارة محرك مهم للتنمية 
االقتصادي��ة«. وأضاف أن��ه ينبغي أن 
يعزز العال��م نظام التج��ارة متعددة 

األطراف وإقامة مناطق جتارة حرة.
وتعه��د بينغ بتموي��ل ضخم لطريق 
احلري��ر اجلديد يش��مل 100 مليار يوان 
إضافي��ة )14.50 مليار دوالر( لصندوق 
طري��ق احلري��ر القائ��م، و380 ملي��ار 

ي��وان قروضا من بنك��ن كبيرين، و60 
مليار يوان مس��اعدات للدول النامية 
واملؤسس��ات الدولية ف��ي دول طريق 

احلرير اجلديد.
وإلى جان��ب ذلك سيش��جع الرئيس 
الصين��ي املؤسس��ات املالي��ة عل��ى 
التوسع بأنشطة التمويل باليوان في 

اخلارج مبا يصل إلى 300 مليار يوان.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة الزراع��ة ع��ن انت��اج 
العراق من محص��ول القمح لهذا 
العام، مشيرا إلى أنه بلغ أكثر من 

3 مالين طن.
وقال الوكي��ل الفني لوزارة الزراعة 
مه��دي ضمد القيس��ي ف��ي بيان 
الزراع��ي  »القط��اع  إن  صحاف��ي، 
س��يوفر %80 من احتياج محصول 
احلنطة حيث يق��در انتاج احلنطة 

لهذا العام بح��دود 3 مالين و650 
ألف طن، وقد توسع انتاج احلنطة 
ضم��ن البرنامج الوطن��ي لتنمية 

زراعة احلنطة في العراق«.
»امل��الكات  أن  القيس��ي،  وأض��اف 
الوطني  البرنامج  املتخصصة في 
لتنمي��ة زراعة احلنط��ة في العراق 
متحمل��ة  اصن��اف  اس��تنبطت 
للملوحة وذات ج��ودة عالية وهما 
صنفي الفرات ودجل��ة«، الفتا الى 

ان »املساحات املزروعة حتت مظلة 
ه��ذا البرنامج بلغت نحو 3 مالين 

دومن«.
وأوض��ح، »كم��ا مت تنفي��ذ برنامج 
موازي وس��اند للبرنام��ج الوطني 
وه��و برنام��ج إكث��ار ب��ذور الرتب 
العليا للحنطة والذي س��يعزز من 
زي��ادة االنت��اج واالنتاجي��ة حملصول 
احلنطة ويس��رع م��ن الوصول الى 
االكتف��اء الذاتي م��ن هذا احملصول 

الستراتيجي«.
وب��ن، أن »حتقي��ق االم��ن الغذائي 
اله��دف  ه��و  العراق��ي  للف��رد 
االس��اس الذي التي تسعى الوزارة 

لتحقيقه«.
وأش��ار القيس��ي، إلى أن »الكوادر 
اخملتص��ة تعم��ل لتنفي��ذ البرامج 
قصي��رة  زراعي��ة  خط��ط  ضم��ن 
ومتوس��طة وبعيدة االمد، ونفذت 
العديد منها ف��ي القطاع الزراعي 

بشقية النباتي واحليواني«.
قال��ت  متص��ل،  صعي��د  عل��ى 
محافظة كربالء انها اتفقت على 
زرع 36 ملي��ون نخلة ف��ي صحراء 

العراق.
وقالت النائب عن احملافظة فردوس 
العوادي بعد لقائها بوزير الصحة 
عديل��ة حمود مع رئي��س منظمة 
التنمية واالرتقاء بالبيئة العراقية 
آمال الدين الهر، انه »مت خالل اللقاء 

مناقشة ملفات بيئة مهمة منها 
ض��رورة تفعيل االتفاقي��ة البيئية 
الع��راق واجلمهورية  املبرم��ة ب��ن 
اإلسالمية اإليرانية والتي مبوجبها 
تقوم ايران للمساعدة على القضاء 

على التصحر«.
واضاف��ت، انه »مت االتف��اق على زرع 
36 مليون نخلة في صحراء العراق، 
على وفق مذكرة التفاهم بن وزارة 

الصحة والبيئة وبن املنظمة«.

الصين تخصص 124 مليار دوالر لطريق الحرير

3.6 ماليين طن انتاج العراق من الحنطة

األول من آب المقبل آخر موعد لتلّقي العروض

»النفط« تدعو لالستثمار بمصفاة جديدة بطاقة 300 ألف برميل يوميًا

تقلصت طاقة التكرير 
في العراق، ثاني 
أكبر منتج في منظمة 
الدول المصدرة للنفط 
)أوبك( بعد السعودية، 
إثر اجتياح داعش أكبر 
مصفاة نفط في 
بيجي شمال بغداد عام 
2014

الدمار الذي خلفه تنظيم داعش في مصفاة بيجي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف محافظ بغداد عطوان العطواني عن 
نية احملافظة للتعاقد مع ش��ركات استثمارية 
لتنفي��ذ مش��اريع مهم��ة في مج��ال الطاقة 

وتصفية املاء.
وأكد العطواني في بيان اورده مكتبه اإلعالمي، 
وخالل اس��تقباله إح���دى الشركات التركية 
الرصين��ة، أن »محافظ����ة بغ����داد  تتطل��ع 
لتنفي��ذ مش��اريع في مج��االت تصفي��ة املاء 
ونص��ب املضخات ملعاجلة مش��اكل ش��ح املاء 
في مناطق األطراف وكذلك مش��اريع الطاقة 

البديلة«.
وكش��ف عن وجود مش��اريع مهمة في مجال 
تصفي��ة املاء ومش��اريع الطاق��ة للدخول في 
االستثمار واملنافسة مع الشركات األخرى في 

هذا اجملال«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت ش��ركة دي ان او النفطي��ة النرويجية 
 41.40 مبل��غ  تس��لمها  ع��ن  العمالق��ة، 
ملي��ون دوالر م��ن حكوم��ة اقليم كردس��تان 
كمس��تحقات لها لقيامه��ا بتصدير النفط 

من حقول طاوكي خالل شهر شباط املاضي
وج��اء ف��ي بي��ان للش��ركة، ان املبل��غ ال��ذي 
تس��لمته الش��ركة كان مبوجب حصتها من 
النسبة التي اتفقت عليه مع شركة جينيل 

اينيرجي.
واوض��ح البيان ان 34.73 مليون دوالر من املبلغ 
عبارة عن املستحقات املالية الشهرية مقابل 
قيامها بتصدير النفط اخلام في شهر شباط 
املاضي، الفت��ا الى ان مبل��غ 6.68 مليون دوالر 

الباقية كانت عبارة عن ديون سابقة.

بغداد ـ الصباح الجيدد:
أعلن مص��رف الرافدين، أم��س االحد، تفعيل 
خدم��ة حكومة املواط��ن االلكترونية اخلاصة 

بشكاوى املواطنن.
وق��ال املكتب االعالم��ي للمصرف ف��ي بيان، 
تلقت »الغد برس« نس��خة منه، ان »املصرف 
باش��ر بتفعيل حكومة املواط��ن االلكترونية 

اخلاصة بشكاوي املواطنن«.
اس��تنادا  تأت��ي  اخلط��وة  »ه��ذه  ان  وأض��اف 

لتوجيهات االمانة العامة ل مجلس الوزراء«.
وبن أن »استمارة الشكاوى ستتيح للمواطن 
س��هولة التواصل م��ع املص����رف من خالل 
البري��د االلكترون��ي اخل��اص باس��تقبال هذه 

الشكاوي«.
وأوضح أن »الش��كاوى س��يتم ارس��الها الى 
االقسام املعنية واالجابة عليها بسقف زمني 
محدد، ومن ثم ارسالها الى املواطن عن طريق 

بريده االلكتروني او رقم هاتفه«.
وكان مصرف الرش��يد هو االخ��ر قد اعلن في 
وقت س��ابق من العام اجل��اري، تفعيل خدمة 
حكومة املواطن االلكترونية اخلاصة بشكاوى 
املواطنن، من اجل الشكاوى واالستفسارات 

وتسهيل االجراءات على املواطن.

بغداد: مشاريع 
استثمارية في الطاقة 

والماء

أربيل: 40 مليون دوالر 
لشركتين نفطيتين

الرافدين: تفعيل 
»حكومة المواطن 

اإللكترونية«

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

صادق مجلس النواب املغربي على موازنة 
العام احلالي، الت��ي كان أرجأ إقرارها في 
البرملان بس��بب تأخر تشكيل احلكومة، 
باعتمادات ُقّدرت ب�399 مليار درهم )نحو 
41 مليار دوالر( بزي��ادة 2.44 في املئة عن 
موازنة العام املاضي، على أس��اس عجز 
مال��ي ف��ي حدود 3 ف��ي املئة م��ن الناجت 

اإلجمالي وتضخم بنحو 1.7 في املئة.
وقال وزير االقتصاد واملال املغربي محمد 
بوسعيد أمام البرملان، إن املوازنة اجلديدة 
»تؤس��س النتق��ال س��ريع إل��ى من��وذج 
اقتصادي طموح ضمن الدول الصاعدة، 
يراه��ن عل��ى التصدي��ر واالندم��اج في 
زي��ادة  خ��الل  م��ن  العامل��ي  االقتص��اد 
االستثمارات وتشجيع املبادرات، وحتسن 
الدخ��ل وتطوير مناخ األعم��ال والعناية 
باقتص��اد املعرف��ة، وتأهي��ل الكف��اءات 
احمللي��ة، واالرتقاء بس��وق العمل ملعاجلة 
بطالة الش��باب، والتضامن االجتماعي 

في انسجام تام بن اإلرادة والواقعية«.
وتتوق��ع املوازن��ة حتقي��ق منو ب���4.5 في 
املئة من الناجت هذه الس��نة، باالستفادة 
من حتس��ن ملحوظ في اإلنت��اج الزراعي 
وزيادة نش��اط القطاعات اإلنتاجية غير 
الفالحي��ة، وارتف��اع معدل االس��تهالك 
احملل��ي لألس��ر واألداء اجلي��د للص��ادرات 

خصوص��اً صناعة الس��يارات، فضالً عن 
اس��تقرار عائ��دات الس��ياحة وحتويالت 

املغتربن والتدفقات املالية.
ولفت بوسعيد إلى أن املكانة االقتصادية 
واملالي��ة للمغ��رب »جي��دة ت��دل عليها 
املؤش��رات اخملتلفة، وتؤكدها تصنيفات 
املؤسسات املالية الدولية الصادرة أخيرة 
وكلها إيجابية، وتعكس ثقة املتعاملن 

اخلارجين«.
واس��تفاد املغ��رب من انخفاض أس��عار 
النفط ف��ي الس��وق الدولي��ة في وقت 
حتّس��ن إنتاجه الزراعي، م��ا قّلص فاتورة 

املشتريات اخلارجية للمواد الغذائية.
واس��تورد املغرب في الربع األول من هذه 
الس��نة، منتج��ات بقيم��ة 114 ملي��ار 
دره��م في حن ص��ّدر بقيم��ة 84 مليار، 
وس��ّجل عجزاً في املي��زان التجاري يقدر 
ب� 30.6 مليار درهم )نحو 3.2 مليار دوالر(. 
ووصلت قيمة حتويالت املغتربن إلى 1.4 
مليار دوالر، في حن بلغت االس��تثمارات 
األجنبية املباشرة نحو 600 مليون دوالر.

ويقّدر عجز املوازنة بنحو 25 مليار درهم 
بزيادة 4.6 في املئة، ورجحت احلكومة أن 
ترتف��ع مداخيلها إل��ى 373 مليار درهم، 
ونفقاتها إل��ى 398.3 مليار درهم. ومتثل 
ه��ذه املصاريف نح��و ثلث الن��اجت احمللي 

املُقدر ب�120 مليار دوالر.
 190 العام��ة  االس��تثمارات  وس��جلت 
ملي��ار درهم )نحو 20 ملي��ار دوالر(، منها 

63 مليار درهم على ش��كل استثمارات 
حلساب اإلدارات احلكومية تشمل البنى 
التحتي��ة والطاق��ات املتج��ددة واملوانئ 

واملطارات والسدود.
ويحتاج إقرار املوازنة إلى املصادقة عليها 
في مجلس املستشارين الغرفة الثانية 
ف��ي البرمل��ان املغربي، قب��ل دخولها حيز 

التنفيذ.
وأوضح بوسعيد أن »تأخير املصادقة على 
املوازنة بس��بب الصعوبات في تشكيل 

احلكومة، لم يك��ن له أثر على االقتصاد 
املغرب��ي بفض��ل القان��ون التنظيم��ي 
للموازنة، الذي يسمح بفتح االعتمادات 
النفق��ات وإطالق االس��تثمارات  وصرف 

إلى حن إقرار املوازنة في البرملان«.
في الش��أن املصري، تس��تهدف القاهرة 
عب��ر خط��ة الع��ام املال��ي املقب��ل، منواً 
نس��بته 4.6 ف��ي املئة ف��ي مقابل 4 في 
املئة متوقعة نهاي��ة العام املالي احلالي 
في حزي��ران املقب��ل، وتعول عل��ى تعزيز 

مساهمة االستثمار والصادرات في هذا 
النمو.

واملتابع��ة  التخطي��ط  وزي��ر  وأش��ارت 
واإلص��الح اإلداري هال��ة الس��عيد، إل��ى 
حتقي��ق الكثير من املؤش��رات اإليجابية 
الت��ي ت��دل على ب��دء تعاف��ي االقتصاد 
املصري خ��الل الرب��ع الثالث م��ن العام 
املال��ي 2016-2017، من بينها تس��جيل 
منو حقيقي نسبته 3.9 في املئة مقارنة 
مبعدل بل��غ 3.6 ف��ي املئة خ��الل الفترة 

ذاتها م��ن الع��ام املالي الس��ابق، وزيادة 
االس��تثمارات الكلية بنحو 27 في املئة، 
وصافي االحتياط��ات الدولية إلى 28.52 
مليار دوالر ف��ي آذار 2017، ومنو الصادرات 
الس��لعية بنحو 14.4 في املئة إلى 10.4 
مليار دوالر، وتدفقات االستثمار األجنبي 
املباش��ر بنحو 38 في املئة إلى 4.3 مليار 
دوالر خالل النصف األول من العام املالي 

.2017-2016
وبرغم املؤش��رات اإليجابي��ة، إال أن عدداً 
م��ن التحدي��ات الدولية واحمللي��ة يواجه 
االقتص��اد املصري، إذ انعكس��ت أوضاع 
االقتصاد العاملي سلباً على حركة املرور 
في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة 
املصرية في النفاذ إلى األسواق العاملية. 
وأدت األوضاع الداخلية إلى تراجع قطاع 
الس��ياحة، كما ارتفع عدد السكان من 
نح��و 77 مليون��اً ع��ام 2009 إل��ى 92.9 
مليون ف��ي نيس��ان املاض��ي، مبعدل منو 

اقترب من 2.4 في املئة.
وتزاي��د معدل الفقر ليبلغ 27.8 في املئة 
ع��ام 2015، م��ع ارتفاع مع��دل البطالة 
خ��الل الرب��ع الثان��ي م��ن الع��ام املالي 
2016-2017 إل��ى 12.4 في املئة، ومعّدل 
التضخ��م ليبلغ 32.5 في املئ��ة في آذار 
املاض��ي مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016. 
وانخفض اإلدخار إل��ى نحو 5.8 في املئة 
ع��ام 2015-2016، م��ا نتج منه اتس��اع 
فجوة املوارد إلى 9.2 في املئة خالل العام 

املذكور.
الع��ام  »خط��ة  أن  الس��عيد  وأك��دت 
املالي املقبل تس��تهدف رفع مس��اهمة 
االس��تثمار تدريج��اً بنح��و 1.2 في املئة 
الع��ام املقب��ل، عل��ى أن ترتف��ع إلى 1.4 
ف��ي املئة ع��ام 2018-2019 وفقاً للزيادة 
املتوقعة في حجم االس��تثمارات احمللية 
واألجنبية والتي س��تصاحب التحس��ن 
املس��تهدف ف��ي بيئ��ة األعم��ال كأحد 
مرتك��زات برنام��ج اإلص��الح االقتصادي 
واالجتماع��ي. وتس��عى احلكوم��ة إل��ى 
مس��اهمة صافي الص��ادرات إيجاباً في 
النم��و بع��د مس��اهمة س��لبية خالل 
الس��نوات املاضية، وذل��ك بنحو 0.4 في 
املئة عام 2017-2018، ترتفع تدريجاً إلى 

1.2 في املئة عام 2020-2019.
االس��تثمار  يك��ون  أن  اخملط��ط  وم��ن 
والص��ادرات بديالً من االس��تهالك احمللي 
في دفع النمو، ومبا يُرسي دعائم فلسفة 

اقتصادية جديدة تتبناها احلكومة.
وتوقع��ت اخلط��ة االقتصادية تس��جيل 
قط��اع الكهرب��اء من��واً مبع��دل 7.5 ف��ي 
املئ��ة، والقطاع الس��ياحي 10 في املئة، 
والصناع��ات التحويلية )م��ن دون تكرير 
البترول( 3.7 في املئة، نتيجة التحس��ن 
املتوقع في بيئة األعمال في ضوء برنامج 
اإلص��الح االقتص��ادي واألث��ر اإليجاب��ي 
لتحرير س��عر الص��رف على تنافس��ية 

الصناعة املصرية.

مصر تستهدف نموًا يصل إلى 4.6 %

41 مليار دوالر موازنة المغرب في 2017
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نش��ر موقع احل��رة عراق، قب��ل ايام 
مادة صحفية حتت عنوان: عراقية: 
أخش��ى اللجوء الى القضاء. وهذه 
مخاط��ر  ال��ى  تش��ير  العراقي��ة، 
املطالب��ة بالعدال��ة! وثمة نس��اء 
أخري��ات، ورج��ال، ش��كوا من عدم 
وان  الع��راق،  ف��ي  عدال��ة  وج��ود 
القضاء ال مينح احلقوق ألصحابها، 
ومت ذك��ر ع��دد م��ن األمثل��ة الت��ي 
م��ر بها األش��خاص الذي��ن اخذت 
آراؤهم. وتس��اءلت ه��ذه العراقية: 
لو تقدمت بش��كوى حول تعرضي 
للنصب واالحتيال، هل سينصفني 
القان��ون؟ طبعا ال«.وال نعلم، كيف 
ميكن اجل��زم بعد انص��اف القضاء 
في ح��ال اللجوء اليه؟ ل��و توخينا 
الدق��ة ف��ي ال��كالم، لوجدن��ا انها 
قال��ت: القانون ولم تق��ل القضاء، 

وثم��ة فرق ب��ن االثن��ن، فالقضاء، 
القان��ون، مهما  تطبق  مؤسس��ة 
كانت نصوص القانون، وما تتطلبه 
حلماي��ة  وش��روط  ش��كلية  م��ن 
م��ن يلج��أ اليها. ث��م تضيف هذه 
املواطنة: لو تقدمت بش��كوى ضد 
مجموعة متارس النصب واالحتيال، 
س��يتم اس��تهدافها ورمبا تتعرض 
اخلط��ف  أو  التهدي��د  أو  لالبت��زاز 
أو حت��ى القت��ل. فهن��ا، ال عالق��ة 
للقضاء مبا يحصل لها حن تطلب 
الش��كوى أمامه، فالقاضي، ملزم 
ب��أن يقوم باتخاذ جمي��ع االجراءات 
القانوني��ة، م��ن خ��الل التحقي��ق 
ف��ي القضي��ة ومحاول��ة التوصل 
ال��ى مس��ببات احلادث واجلن��اة، ثم 
يصدر القرار الذي يراه مناسبا، اما 
بغلق التحقي��ق، او االحالة اما الى 

اجلن��ح او اجلنايات. وه��ذا األمر، قد 
ال يتم بس��هولة، او بس��رعة، فقد 
الكثير  التحقيق،  تستغرق عملية 
واجله��د، خصوص��ا  الوق��ت،  م��ن 
في قضاي��ا التزوير. ما ج��اء باملادة 
الصحفي��ة، هو كالم يراد به جهال، 
الى الس��لطة القضائية،  االساءة 
والقول للعالم: ان العراق بال قضاء، 
مبعنى: غابة، يتحكم بها اللصوص 
واجملرمون. واال، فكيف نصف كالما، 
يش��ير الى ان اي شخص يلجأ الى 
القضاء س��يالقي االهم��ال وعدم 
احلص��ول عل��ى حق��ه.  ش��خص 
آخ��ر يق��ول: ض��رورة االبتع��اد عن 
فكرة تقدمي ش��كوى قضائية ضد 
املعتدي، ألن »القضاء العراقي غير 
مس��تقل« حس��ب رأيه. وال نعلم، 
اي منطق ه��ذا. فقضاة التحقيق، 

القضايا  يوميا عش��رات  ينظ��رون 
ويستقبلون عشرات الشكاوى من 
ويتم  مواطن��ن وجهات رس��مية، 
التعامل معها بنح��و قانوني، عدا 
ح��االت التأخي��ر التي هي بس��بب 
الشكلية التي نص عليها القانون. 
ثم ان استقالل القضاء، امر يتداول 
في اروقة السياس��ة، وان صح هذا 
ال��كالم، فهو يذهب ال��ى القضايا 
التي تتعل��ق بالسياس��ة واحكام 
يخ��ص  وال  االحتادي��ة،  احملكم��ة 
القضايا اجلزائية. وثمة العديد من 
احلوادث الت��ي يرويها مواطنون، قد 
يقولون احلقيق��ة، لكنهم بالوقت 
نفس��ه ، يرتكبون خطأ كبيرا، حن 
يش��وهون صورة بالده��م، في اكثر 
األم��ور حساس��ية وه��ي القضاء. 
ذلك ان سمعة القضاء في اي بلد، 

ه��ي من س��معة البل��د بأجمعه. 
واألم��ر اآلخ��ر، ان كالمهم ينم عن 
جهل مطبق بالقانون، فما تعرضوا 
ل��ه، ق��د يك��ون صحيح��ا، لكن ال 
بل  القض��اء مس��ؤوليته،  يتحمل 
هم يتحملون مسؤولية ما وصلوا 
الي��ه. فمثال، ش��خص مدين آلخر، 
ل��م يق��م بتحرير ورقة رس��مية او 
عرفي��ة إلثب��ات مديوني��ة الطرف 
اآلخ��ر، وح��ن قص��د القض��اء لم 
يجب القض��اء دعوته ألنه لم يكن 
ميلك اي دلي��ل كتابي على انه دائن 
للشخص اآلخر، وان هذا االخير ادى 
اليمن احلاس��مة بأنه ليس مدينا 
خلصم��ه. فهل ميكن هن��ا، ان نلوم 
القض��اء ألن��ه لم يحك��م لصالح 
الدائ��ن؟ الغري��ب ف��ي ه��ذه املادة، 
انها استعانت بش��خص على انه 

خبير قضائي، تصورت انه سيقول 
كالما قانونيا، اال انه ايد األشخاص 
الذي��ن يجهل��ون القان��ون، حي��ث 
ق��ال: ان الفس��اد أدى إل��ى فقدان 
الثقة بالقض��اء، إذ يعمد كثير من 
اجلن��اة واملتهمن إلى تقدمي رش��ى 
أو استغالل الس��لطة العشائرية. 
ه��ذا ال��كالم غي��ر القانون��ي، اكد 
ان ه��ذه امل��ادة الصحفية ليس��ت 
مهني��ة، وال عالق��ة له��ا بوظيفة 
الصحافة التي حتاول ايصال صوت 
الن��اس، ومعاناته��م، اذ انه كالم ال 
ميكن ان يصدر عن شخص قانوني، 
مارس العمل ف��ي القضاء او ترافع 
في قضايا او دعاوى، وشاهد، كيف 
ان القض��اء يصدر يوميا عش��رات 
الق��رارات واألحكام الت��ي تنال من 
املدانن، وتخ��رج األبرياء، والقصص 

القض��اء  انص��اف  ح��ول  كثي��رة، 
اجملتم��ع.  م��ن  واس��عة  لش��رائح 
والقرارات املنش��ورة وغير املنشورة 
تؤكد ه��ذا الكالم. نبق��ى بحاجة 
س��ليمة،  قانوني��ة،  ثقاف��ة  ال��ى 
كي نتجن��ب مثل هك��ذا احاديث، 
ونؤس��س عليها كالم��ا مغلوطا، 
اله��دف من��ه االس��اءة ال��ى اهم 
مؤسسة في الدولة، تكاد ان تكون 
اكثر حتصينا ومناعة من فايروسات 
الفس��اد التي نخرت جسد الدولة 
العراقية. نعم، ثم��ة حاالت فردية 
تص��در من قض��اء ومحاكم تخرق 
القانون، لكنها قليلة، خصوصا وان 
القضاة بش��ر، ويخطئون، مثلهم 
مث��ل غيرهم، لكن الس��ياق العام 
لعم��ل الس��لطة القضائي��ة هو 

النزاهة واحلياد وتطبيق القانون.  
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

سالم مكي

كيو جين

كاتب عراقي

أستاذة االقتصاد في 
كلية لندن لالقتصاد

ف��ى وق��ت الحق م��ن هذا الش��هر، 
سيستضيف الرئيس الصينى شي 
ج��ن بينغ قم��ة قادة ال��دول ال 65 
املش��اركة في مبادرة »ح��زام واحد، 
طريق واح��د«)OBOR) ، وهو برنامج 
ال��دوالرات  رائد س��يوجه ملي��ارات 
االس��تثمارية نحو مش��اريع البنية 
التحتي��ة ف��ي جميع أنحاء آس��يا، 
الرغ��م  وعل��ى  وأوروب��ا.  وأفريقي��ا، 
من وج��ود دواف��ع اقتصادي��ة قوية 
للمشروع، فإن ردود الفعل متباينة.

والدافع الرئيس��ي الذي يقود مبادرة 
»أوب��ور« ه��و الربط امل��ادي: فالبنية 
اإلنتاجية  تع��زز  الفعالة  التحتي��ة 
وتعزز االس��تثمار وتخفض تكاليف 
فعالة  قن��وات  وجود  التجارة.فم��ع 
لتبادل الس��لع وشبكات املعلومات 
ذات الصلة اجليدة، يتضاعف النمو، 
وتزداد الفرص االقتصادية، وتتقلص 

الفوارق.
واخلب��ر الس��ار ه��و أن ه��ذه البنية 
التحتية ميكن بناؤها بطريقة فعالة 
ومفيدة من حيث التكلفة.واملفتاح 
هو اجلهود التعاونية التي تس��تغل 
امليزة النسبية لكل بلد، سواء كان 
رأس امل��ال، أو الدراية التكنولوجية، 

أو الق��درات اللوجس��تية أو البناء، 
الس��لع  حت��ى  أو  اخل��ام،  امل��واد  أو 
الصناعي��ة. وميكن له��ذا النهج أن 
يدفع عجل��ة التنمية ف��ي البلدان 
ذات الدخل املنخفض، وأن يس��اعد 
االقتص��ادات الناش��ئة عل��ى جتاوز 

يفة. معضلة الدخل املتوسط املخُ
ولكن عمل الرب��ط املادي ال يتطلب 
فقط مبال��غ هائلة من التمويل؛ بل 
إن السياسات والتنسيق التنظيمي 
ضروريان أيضا. وعلى املدى القصير، 
ميكن أن تخُعرَقل اس��تثمارات البنية 
التحتية مبخاطر سياسية وسيادية 

ومالية كبيرة.
بداي��ة ، يكم��ن اخلط��ر ف��ي إعطاء  
األولوي��ة  السياس��ين  الق��ادة 
األم��د على  القصي��رة  للمصال��ح 
حس��اب رؤي��ة طويل��ة األجل.على 
س��بيل املثال، قد يحاولون كس��ب 
األصوات بواس��طة  تخفيضات في 
رس��وم الطرق أو تعريف��ات املياه، مما 
يتسبب في تعطيل مشاريع البنية 
التحتية اجليدة وفي خسائر صافية.

وقد يفتق��رون أيضا إلى احلافز جلمع 
األم��وال للمش��اريع الكبيرة، ما لم 
تترج��م تل��ك اجله��ود إل��ى أصوات 

فعلية.
ومم��ا ال يس��اعد على ذل��ك أن كثيرا 
من البلدان تتصدى للديون العامة، 
مم��ا يجعل م��ن الصع��ب عليها أن 
تقت��رض م��ن املؤسس��ات اإلمنائية 
املتع��ددة األط��راف.  ونظ��را للحيز 
املال��ي احملدود، قد حتت��اج احلكومات 
إل��ى اللجوء إل��ى ف��رض الضرائب 
- وه��و حل صع��ب سياس��يا - من 
أجل مواصلة االس��تثمار في البنية 
التحتي��ة. وقد يضط��رون أيضا إلى 
تخفيض االس��تثمار ف��ي مجاالت 
أو  التعلي��م  حيوي��ة أخ��رى، مث��ل 

الصحة أو حماية البيئة.
م��ن  املس��تثمرون  يك��ون  ال  وق��د 
القطاع اخلاص مستعدين أو قادرين 
عل��ى االحتف��اظ بأص��ول م��ن دون 
س��يولة ط��وال عملي��ة التحضير 
والتش��ييد.  وهذه العملية طويلة 
املدى في أفضل األوقات؛ في البلدان 
املؤسس��ية  القدرات  ذات  النامي��ة 
الضعيفة، كثيرا ما تخُستخلص، مما 

ينتج تكاليف إضافية ضخمة.
الس��لطات  م��ن  العدي��د  وحت��اول 
الوطني��ة معاجل��ة ه��ذا األم��ر عن 
طري��ق حتس��ن اإلدارة وتوفي��ر بيئة 

مواتي��ة لالس��تثمار ف��ي الهياكل 
األساس��ية، مبا في ذل��ك عن طريق 
تعزي��ز الش��راكات ب��ن القطاعن 
الع��ام واخل��اص.  ولك��ن النجاحات 

كانت متوسطة أو ضعيفة.
هذا.وتعت��رف  كل  الص��ن  وتعل��م 
بحاجة البل��دان النامية امللحة إلى 
االس��تثمارات في الطرق والسكك 
احلدي��د ومحطات تولي��د الكهرباء 
واملوان��ئ  واملط��ارات  والش��بكات 
البحري��ة، فضال عن التحديات التي 
تواجهه��ا ف��ي تأمينها.وهي تدرك 
للرب��ط،  احملتمل��ة  الفوائ��د  جي��دا 
الس��يما إذا جت��اوز منطق��ة آس��يا 

واحمليط الهادئ.
ومنذ تقدمي مب��ادرة »أوبور«، اتهمت 
الصن في كثير من األحيان مبحاولة 
الس��يطرة على العالم النامي، بل 
واس��تبدال الوالي��ات املتحدة كقوة 
مهيمنة.ويش��ير  عاملي��ة  عظم��ى 
التاريخي،  الس��جل  إل��ى  البع��ض 
مح��ذرا م��ن »ثوس��يديدس«: ق��وة 
صاعدة ستحاول في نهاية املطاف 

حتدي قوة راسخة
ولكن مثل هذه التحذيرات تتجاهل 
درس��ا حاس��ما من ذلك الس��جل: 

فالتحدي��ات تنته��ي دائم��ا بنح��و 
س��يء.وتدرك الصن جيدا كيف أن 
فخ »ثوس��يديدس« قد يطغى على 
السلطة املهيمنة واملناِفسة، حتى 
بع��د أن يعد املنافس نفس��ه فائزا.

ولكن هذا لم مينع السياس��ين من 
إثارة املاوف بش��أن الص��ن ومبادرة 

»أوبور«
ومن األمثلة على ذلك س��ري النكا 
الت��ي  وحتى وقت قري��ب، كانت قد 
رحبت - بل س��عت - إلى اس��تثمار 
الصن في بنيتها التحتية. وعندما 
بدأ السياسيون في محاولة كسب 
الدعم من خالل زرع الشكوك حول 
نوايا الصن،  حتول املزاج السائد جتاه 
الصن م��ن التقدير إلى الس��خط.

ثم قبل هؤالء السياس��يون الدعم 
املالي من الوالي��ات املتحدة والهند، 

ولكن هذا املال لم يأت قط
واليوم، ليس لدى حكومة سريالنكا 
أي خيار س��وى إعادة إحياء عالقتها 
م��ع الصن.حلس��ن احلظ أن س��ري 
ف��ي  آخري��ن  ومش��اركن   - الن��كا 
مخط��ط » أوب��ور« -  أدركوا أن نوايا 
الص��ن بعي��دة كل البع��د ع��ن أي 
خب��ث، حيث إن هدفها احلقيقي هو 

قيادة عملية تعاون وتكامل شاملة 
تفيد جميع املشاركن.

وف��ي الواق��ع، ق��د تك��ون الص��ن 
أفض��ل بل��د جاه��ز له��ذا العمل. 
وفي الواليات املتح��دة، طال انتظار 
حتديث البني��ة التحتية الرئيس��ة، 
حيث أن السياس��ة، من بن عوامل 
النقيض  التقدم.على  أخرى، تعرقل 
من ذلك، فإن الصن، على حد تعبير 
جيفري د. ساكس، أثبتت فعاليتها 
العالي��ة في بن��اء البني��ة التحتية 
الكبي��رة واملعق��دة »الت��ي تكم��ل 
رأس املال الصناع��ي«، وقد اجتذبت 
رؤوس األموال والتكنولوجيا اخلاصة 

األجنبية«.
وبطبيعة احلال، قد تخُتهم الصن بأن 
له��ا أجندة خاصة بها  في أي عمل 
تقوم به في اخلارج. وإلى حد ما، فإن 
مثل هذه االتهام��ات رمبا صحيحة، 
متاما كلما تدخلت أي قوة عاملية في 
اخلارج، أيا كان احلافز.  وتهدف خطة 
مارش��ال بقي��ادة الوالي��ات املتحدة 
لي��س فقط إل��ى دعم إع��ادة إعمار 
أوروب��ا الغربية بعد احل��رب العاملية 
الثاني��ة ولك��ن أيض��ا ف��ى إحي��اء 
االسواق لفائدة الصادرات االميركية 

واحتواء االحتاد السوفيتى
وهذا ال يعن��ي أن الصن لم تتمكن 
من فعل أي شيء أفضل في متابعة 
مبادرة »أوبور«.  بل على العكس من 
ذلك، كان من املفروض أن تكون هذه 
املب��ادرة أكث��ر فعالية ف��ي توضيح 
املادي.   للربط  االقتصادي��ة  األهمية 
وعلى الش��ركات الصينية أن تقوم 
التقالي��د  لفه��م  أكب��ر  مبجه��ود 
وبالتالي جتنب  احمللي��ة،  والثقاف��ات 
التوترات غير الضرورية مع السكان 
احمللين، فضال عن ضمان االستدامة 

البيئية.
ولكن ميكن جتاوز كل هذه الثغرات - 
وجتري اآلن معاجلتها، سواء من قبل 
إدارة ش��ي أو الش��ركات الصيني��ة 
التي  تس��تثمر في اخل��ارج. ويكمن 
التحدي األكبر في إنشاء مؤسسة 
لتنس��يق املب��ادرات العدي��دة التي 
تضطلع به��ا املنظم��ة. على هذه 
اجلبهة، لن يكون النجاح ممكنا إال إذا 
جتنبت البلدان الس��ماح للسياسة 
م��ن  حكمه��ا.  عل��ى  بالس��يطرة 
غي��ر املعق��ول رفض مب��ادرة عاملية 
معقولة اقتصاديا فقط ألن الصن 

هي التي تقودها.

استبعاد السياسة عن التنمية
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عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اع��ادة النظر بهياكل وتش��كيالت ش��بكة االعالم 
العراقية، وحلها، واعادة بنائها، مؤسس��ًة اعالمية 
متخصصة ومتوازنة ل� »دولة« هو مقترح ال ينفرد 
به صاحب هذه الس��طور بل تابعناه واطلعنا على 
تعليقات ودراس��ات ألصحاب رأي وتبصر في مواقع 
مختلف��ة وبخاصة في مج��االت اخلدمة االعالمية 
االحترافية، وكلها تنظر بعن اخليبة الى ما وصلت 
اليه احوال الش��بكة، وبعض االراء نسب الى رئيس 
الوزراء الدكتور حيدر العبادي، ومرة افصح العبادي 
ع��ن املرارة حي��ال هذا االعالم بحض��ور جمهرة من 

االعالمين وكاتب هذه السطور منهم . 
كما ان مقترح حل ش��بكة االع��الم واعادة هيكلة 
»اع��الم الدولة« لي��س  آنياً يراد به ان ينحش��ر في 
جتاذبات ومالحظات ومالسنات،اندلعت في السابق 
وتندل��ع اآلن بضراوة،  وجتمع، م��ن زوايا عديدة، على 
وجود تراجع ومأزق و«معارك« ضروس وتس��قيطية 
)لالس��ف) بن أقطاب الش��بكة، اقول، هذا املقترح 
لي��س آنياً امنا وض��ع من قبل كاتب الس��طور امام 
رئيس ال��وزراء منذ اكث��ر من عام ي��وم كان ما يزال 
عامال في الش��بكة، وفيه تسبيبات تتناول االهدار 
املالي عاب��ر التص��ور، وعطالة »بش��رية« بااللوف، 
وفش��ل في املهام احمل��ددة في الدس��تور واملدونات، 
وفي املنافس��ة م��ع االعالم االخر، مم��ا ال يحتاج الى 
تدقي��ق واجته��اد ورد وبدل، لكن ما ه��و اخطر من 
كل ذلك يتمثل في ان اداء ش��بكة االعالم العراقية 
حت��ول الى عامل تش��ويش عل��ى سياس��ة وهيبة 
و«مفهوم« الدولة، واختزل هذا االداء الى شكليات 
واس��ترضاءات فئوية بدل ان يس��اعد على تعميق 
املش��تركات ورصد مصادر الشكوى  واضاءة نقاط 
الضوء في املشهد العام، وهذا ما ال ميكن للشبكة 
ان تنهض ب��ه، بتركيبتها وحتول مدرائها موظفيها 
الى معسكرات متناحرة يعرقل كل معسكر عمل 

املعسكر اآلخر. 
الى ذل��ك فانه آن االوان االعتراف بأن قيادة ش��بكة 
االع��الم العراقي��ة م��ن قبل مجل��س أمن��اء وإدارة 
تنفيذي��ة )مدي��ر عام- رئيس) فش��لت ط��وال اكثر 
م��ن عق��د، وفي جمي��ع العهود، لي��س فقط ألنها 
تش��كلت على اس��اس نظام احملاصص��ة البغيض 
وفرض«طارئ��ن« عل��ى حش��وتها، ب��ل وايض��ا في 
الكفالة الفئوية احلزبية الضيقة للمش��يئة التي 
عه��د لها ادارة االع��الم املمول م��ن الدولة ما منع 
ومين��ع ادخ��ال »االص��الح« ف��ي مفاصل��ه املعتلة.. 

ولالصالح حديث ذو شجون.           
**************

بريخت: 
»  حقا أنني أعيش في زمن أسود.. الكلمة الطيبة 
ال جتد من يس��معها.. والذي م��ا زال يضحك.. لم 

يسمع بعد بالنبأ الرهيب.. أي زمن هذا« »

»شبكة اإلعالم« 
الحل بالحل
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ناظم ناصر القريشي
يخبرنا ألبرت أينشتاين  أن »اخليال أهم من 
املعرف��ة، فهو رؤية مس��بقة جلاذبية احلياة 
املس��تقبلية« ل��ذا يفاوض الش��اعر حبيب 
الصايغ املس��تقبل ويقايض��ه على خياله 
فيس��حبه الى حاضره , مستعيرا ألوانه , و 
محررا غيومه الكونية فيمنحنا انطولوجيا 
ألفكاره على ش��كل “ رس��م بياني ألسراب 
الزراف��ات ” ه��ذا العن��وان الص��ادم واخملاتل 
كلوح��ة س��ريالية وال��ذي يتعال��ى عل��ى 
متعاليات جان جينيه  س��يذوب بعد قليل 
كس��اعات دال��ي و يتوارى خلف موس��يقى 
فاكنر وهي تنبض في القصيدة فيقول في 

قصيدة ) الصراط املستقيم (
داخلي خارج , فادخلوه ألدخله بعدكم

داخلي خارج ,
و أنا داخل فيه

إني في اخلارج – الداخل
الداخل – اخلارج
األول – املنتهى

ماثال لم أزل كالبكاء
فال تسألوني األلق املتيبس في داخلي

ثم يقول
أدخلوني إليكم

ألخرج منكم
وال تسألوني عن األسئلة

وهنا حيث تتسع العبارة في أعلى معانيها 
بأتس��اع الرؤي��ا كتأويل وكنس��ق أبداعي , 
وهذا يجعلنا نتسأل هل القصيدة هي ذات 
الفكرة على وجه اليقني أم هي تناص لها , 
أم هي افتراضات ال متناهية في امتداداتها 
متجاوز الفكرة ذاتها , الش��اعر وحده الذي 
سيجيبنا عن هذا التساؤل  وسيجد متعة 
كبيرة ، وهو يحاول أن يش��عرنا بنقاء روحه  
عب��ر جتلياته فالش��عر كما يق��ول أودن هو 
مس��تودع لضمير الفرد , و الصايغ  يجعلنا 
في أوج حلظته اإلبداعية نستوعب أفكاره و 
هي تتدفق بجمل قصيرة تفيض عن أصلها 
تكفينا ملعرفة حركة الزمن داخل القصيدة 
ومونولوجها الداخلي  فهو يحيي صيرورته 
من خالل ما ابتكرت��ه مخيلته الصورية , و 
هو ال يس��أل بل يحاول أن يتوقع اإلجابة لذا 
يحول الزمن الى فكرة تش��به كلماته متاما 
,هن��ا في القصي��دة وهي حلم��ه العظيم 
حي��ث تلتق��ي الكلمات م��ع معانيها وهي 
ذاهبة في طريق التأويل فهو يثق بكلماته و 

ما ستقوده إليه
وهذا ما سنجده في قصيدة  ) العبار ( 

تلتص��ق الضفة بالضفة حتى ليكاد يكون 
اجلسر

صباح أخر
ليل أخر

شمس محرقة وقيود
بني النقطة والنقطة مجذاف صلب

يتأرجح في املوج الهادئ
من بر دبي الى بر الديرة

نأس يأتون  وناس ميضون
وجوه سقم

يحفظ مبروك األسماء جميعا
ويواصل رحلته اليومية ما بني دبي و الديرة

البحر هنا هو القصيدة و العبار هو الشاعر 

ال��ذي جذبه  اجلانب اآلخر  من اخليال لذا هو 
يسعى الى اللحاق به  و قد تكون القصيدة 

جتسيدا له في اجلهة األخرى من التأويل .
وس��نجد أن كلماته تنضح إيقاعات البحر 
الذي ال يغادر ذاكرت��ه , البحر ذلك الصديق 
القدمي  الذي يتماه��ى معه ويعيد صياغته 
م��ن جدي��د فنش��م رائحت��ه على جس��د 
القصيدة حيث يتعقب الشاعر عبر كلماته 
الغياب واحلضور بني الوعي و الالوعي ، فكل 
شيء س��يان مادام  سيتالشى خلف قرص 

الشمس 
فيقول في قصيدة ) البطريق (

ليس للبحر سوى أن يستقيل , األن ,
من أشرعتي

ليس للبحر سوى أن يستقيل , األن ,
من ثرثرتي

ساخطا امضي إليه كالغريق
نادما اسأله عن دفتر ضيعته فيه ,

ولم يرجعه
يا بحري الذي كانت بحري وصديقي
آه .. بحري الذي كانت – على األيام -

بحري وصديقي
يقول نيتش��ه : املنفى ه��و احلرية و انا أقول 
حرية الش��اعر ه��ي القصيدة ف��ي معناها 

احلاض��ر و املؤج��ل و املره��ون عل��ى توقيت 
األبداع و نزوال على رغبة التأويل

تشردني في غواياتها ،
فأموت جريحا،

وينكسر القمر احللو في سقف قبري
وحيدا رأيت النقيض،

فأسرجت طير األبابيل في املفرد - اجلمع،
وانتشرت لغتي في دمائي

شظايا
وحيدا،

الش��اعر دائما يحيا حلظته الشعرية حتى 
وإن لم يكتب فيقول في احد اللقاءات معه 
) كل شيء يهيؤني للكتابة ( وهذه الكلمات 
تذكرنا بقول بيكاس��و ) انا ال اكتش��ف بل 
أجد ( , )فالش��عر كما يق��ول الصايغ ليس 
عبثا، إنه قضية حياتي وهاجس��ي اليومي 
والتاريخ��ي و أذا كان األم��ر كذلك فالبد أن 

ينتج عن نصي تشرد( . 
فيتمنى على قصيدت��ه )حبيبته( أن تعيده 

الى سيرته األولى
وأعيديني الى سيرتي األولى

دمي الكهل تولى
قطرات
قطرات

وغدي يبدأ من يومك
إذ يبدأ طول اليوم ,

إذ ال ينتهي فانتبهي
لذا جند القصيدة لديه في مبتدئها انتشاء 
ف��ي بعده��ا امليتافيزيق��ي ال��ذي يحاك��ي 
صفاءه��ا ف��ي اصطف��اء اللحظ��ة س��واء 
بصوفيتها أو سرياليتها ساعة الكتابة , و 
الكلمات بطاقتها اإليحائية هي اس��تعادة 
لتلك اللحظة إلجناز املعنى يقول الش��اعر 
جون كيتس) إذا الّشعر ُ ال يُولد ُ آنيا ً كأوراق 

الّشجر، فمن األفضل أن ال يولد أبدا ً(.
أذن للغ��ة الش��اعر قيم��ة جوهري��ة كبرى 
تتماهى ، أثناء تدوينه القصيدة  مع فكرته 
وروح��ه و مبتغ��اه ، وجتان��س اللفظ��ة مع 
رؤيته خالل انفعاله اللغوي الزاخر باملعاني 
والدالالت عند اش��د حلظات تواتره اإلبداعي  
, فينث��ر الش��اعر كلماته فيبزغ م��ن نثاره 
أس��راب الضوء كأنها تتنفس الصبح الذي 
تنفس الضي��اء، فيلمع ف��ي عيوننا بريقها 
س��حر و جمال , و ه��ذا اجلم��ال يكمن في 
أن��ه أتى بروحي��ة اللحظة الش��عرية ذاتها 
ف��ي بهائه��ا الالنهائي كأنه امت��داد للروح 
الش��اعرة  , فهو يعرف كيف ميسك األفكار 
وكيف يحولها الى قصيدة ناضجة ممزوجة 

بقلقه و هواجس��ه كإنس��ان و ش��اعر و أن 
ثمة توقا حقيقي��اً لديه أن يرتل روحه فيها 
فيق��ول في قصيدة )رس��م بياني ألس��راب 

الزرافات(
»راكضة

متوت أشجار الورد
وهي تطارد رائحتها املذعورة الهاربة

جالس��ة  وه��ي  الصب��ار  أش��جار  ومت��وت 
القرفصاء

ألن ثمرة احليرة بطيئة في النضوج
وعلى غي��ر عادتها في احلياة متوت أش��جار 

املشمش مستعجلة
حتى ال تؤجل موت اليوم الى الغد.

وهن��ا لغة الش��اعر وكما يخبرن��ا أدونيس، 
هي مستودع للمجاز وحركة نفي للموجود 
الراه��ن بحًث��ا عن موج��ود آخر فنق��رأ في 

قصيدة ) خطوت (
هذا النهر لم يكن موجودا من قبل

ترى كم تضيف
خطوات تلك الصبية الرائعة

الى األرض
هذا النهر لم يكن موجودا من قبل

أما ذلك اجلبل
فقد كان موجودا

لكنه كان دائما
يفضل أن يرتدي
طاقية اإلخفاء

فاملكان هنا هو ميتافيزيقي أكثر من كونه 
جغرافي و الزمن كذل��ك بحضوره وغيابه , 
والذي يعني للش��اعر زمن أخر ؛ زمن موجود 
في قصيدته هو يبتكره ويشكله من جديد 
و يتم��رد علي��ه , و قد يتش��ظى وجوده في 
أزمنة عدة في أن واحد لذا جند لغة الشاعر 
تطابق متاما ملا سعى إليه فهو ال يبحث عن 
املعن��ى بل تأويله أو حتى في نفيه ,فيأخذنا 
األخ��رى  ومينحن��ا ش��عورا  الضف��ة  ال��ى 
بالتس��امي و نحن نتأم��ل كلماته في هذا 
التماثل البنائي اخلالق ب��ني اللغة و الفكرة 
بني الش��كل و املضم��ون فهو مين��ح لغته 
جناحي نس��ر و عصمت ش��جرة وسالسة 

املطر فيقول الصايغ في قصيدة ) الرأس (
أين نذهب ؟

بني احلنايا جسور
وبني اجلسور جسور

وبني حنايا احلنايا انحناء
السماء
مناء وماء
الطيور

تسافر وال تسافر
تبدأ أعراسها,

ويداهمها في أقاليمها موتها والغناء
و إذا نظرنا الى شاعرية الصايغ وحاولنا سبر 
أغواره��ا ، و اس��تنطاق جوهره��ا اإلبداعي، 
فسنجدها تهدف الى تأكيد ذاتها و زهوها 
في حضورها املتحقق ، وس��نجد أنفس��نا 
نتتب��ع خط احلياة في ك��ف القصيدة الذي 
م��ن الصعب تتبعه . لش��اعر فريد و عميق 
التفكي��ر ومحمل دائما بالرؤى واالندهاش و 
االبتكار والذي سيقودنا إليه وعيه بالكتابة 

الشعرية

ديوان “ رس��م بيان��ي الس��راب الزرافات” 
الصادرة  عن دار االنتشار العربي 2011

يق��ال أن ع��دد الس��اعات يفوق عدد س��كان 
الكرة األرضية بعشرة أضعاف ، وكلها ترصد 
الزمن اجلاري ، الذي يعش��ه املواط��ن  يوميا ، 

خالل األربع والعشرين ساعة  في نهاره .
ثمة م��ن يرتدي الس��اعة في ي��ده للتباهي، 
خاص��ة أذا كانت من الن��وع الفاخر ، البعض 
األخر وبس��بب س��رعة حركة احلي��اة لم يعد 
يكتفي بس��اعة واحدة ، بل صارت على هيئة 
مس��تعمرة حتيط به، أنى ذهب يضع س��اعة 
، فالت��ي في املكت��ب غالبا ما تك��ون جدارية 
وكبي��رة ، حت��ى يت��اح إل��ى اجلمي��ع رؤيتها ، 
باإلضاف��ة إل��ى أنه��ا تراق��ب أوق��ات ال��دوام  

بدقاتها الرتيبة.
 باملقابل  يحمل ساعة متجولة معه ، بعدما 
حتولت ساعة املعصم إلى زينة ضمن القيافة 
العامة، فثمة س��اعة  بجانب مقود السيارة 
وأخ��رى في جه��از الهات��ف ، وهك��ذا تتعدد 
الس��اعات من حول الش��خص، حتى حتاصره 

وتذكره بالزمن.
يق��ال أن مع��دل  م��ا ح��ول اإلنس��ان يومي��ا 
يصل إلى  عش��رين س��اعة ، وان األوقات التي 
يقضيها املرء في مطالع��ة حركة عقاربها ، 
على م��دار يوم كامل ، تتج��اوز األربعني مرة ، 
في بعض األمكنة عدة ساعات جدارية لعدة 

قراءات مختلفة ، في مدن اهلل الواسعة .
ثمة هنالك من  يراقب الزمن وينظر برتابة إلى 
ه��ذه اآلالت ، باعتبارها ثق��ال معنويا ضاغطا 
على النفس وال يحس��ب أهمية للزمن الذي  
تراقبه ، باعتبار أن عنصر الزمن ليس بذي بال 
، مادام هو س��ائال بني أيدي الناس ، وهي فكرة 
خاطئة عن س��يولة الزمن ، فهو اشد كثافة 
م��ن الهواء واحلجر  واإلنس��ان ذات��ه ، حتى أن 
معظم الساعات في الزمن احلاضر تصنع من 
احلجر، حجر الكوارتز النابض باحلركة والوقت 
، فهذه احلج��ر ميتاز بليونة حركة ايوناته ، وان 
كانت غير مرئية ، بيد أنها دقيقة وذات إيقاع 
ثابت ال يتغير منذ خلق احلياة حتى يومنا هذا 
،  ونتيجة الدقة في نبضه صنعت الساعات 

منه.
ترى أتشكل الساعات التي حولنا  أهمية ما ؟؟ 
، خصوصا وإنها أصبحت متواجدة باستمرار 
في احلي��اة ، حتى أننا بتنا جندها في محطات 
القطار والسيارات والطائرات وأجهزة التلفاز. 
الس��اعات ليست مؤش��را إلى الوقت ، بقدر 
م��ا ه��ي تنبيه إل��ى احلركة ب��ان الزمن يجري 
ونح��و األمام، مبعن��ى انه يتق��دم وليس ثمة 
تراجع أو دوران إلى الوراء وان من فاته الش��يء 
ال يفك��ر بالقبض عليه، رمبا ف��ي زمن أخر قد 
تتكرر األحداث ، بيد أنها تختلف ، فالتي أتت 
اليوم تختلف بالتأكيد عما س��يحدث غدا أو 
بعد عام  وان عدم اإلمس��اك بالزمن بش��كل 
صحيح وبالوقت املناس��ب فان��ه يعني مرور 

العمر هباء أو بدون جدوى.

ساعات..

عبور

حميد الربيعي 

قراءة

قراءة في قصيدة

اوسلو - هادي الحسيني 
بحض��ور نوعي مميز داخل العاصمة اوس��لو 
أق��ام منت��دى الرافدي��ن الثقافي أمس��ية 
للدكتور الش��اعر والباحث ) خزعل املاجدي 
( وق��د ألقى محاض��رة قيمة جدا على مدى 
ثالث ساعات وكان عنوان احملاضرة هو: ) نساء 
عظيمات من وادي الرافدين ( . حتدث الدكتور 
املاجدي بطريقة شيقة ورائعة شدت احلضور 
عن اغلب احلضارات التي س��كنت بالد وادي 
الرافدين وكيف كانت امل��رأة عبارة عن إله ، 
امل��رأة التي تنجب و تزرع ، حتدث عن انخيدو-
ان��ا وعن س��ميرة ميس واس��ماء كثيرة من 
النساء الس��ومريات والبابليات واآلشوريات 
واالكديات ، وبنّي عبر الصور لبعض النس��اء 
واألل��واح الطيني��ة ، وق��د ش��دد الدكت��ور 
املاج��دي على وحدة الع��راق قائال : انه يجب 
عل��ى املثق��ف العراقي ان يتمس��ك بوطنه 
ويقف بش��دة ضد تصريحات السياس��يني 
ومحاوالتهم في تقسيم العراق الى دويالت 
واقالي��م من اج��ل منافعهم الش��خصية 
واحلزبية والذين س��ينتهون ولكن س��يبقى 
العراق فق��ط ، العراق بل��د عظيم وتاريخه 

مشرق في املاض ..

بع��د احملاض��رة ط��رح احلض��ور العدي��د من 
االسئلة للدكتور املاجدي الذي اجاب عليها 
بدقة االم��ر الذي طل��ب اجلمه��ور ان يقدم 

محاضرة ثانية ..
كانت عرس��ا تاريخا وانتص��ارا كبيرا ملكانة 
املرأة العظيمة في التاريخ القدمي ، ولألسف 
الش��ديد كان احلضور النسوي ضعيف جدا 
في االمسية بينما بعض النساء احلاضرات 
خرج��ن بقوة وامل جديدي��ن من خالل تاريخ 

نساء وادي الرافدين العظيمات .. 
كانت محاضرة وامس��ية فري��دة من نوعها 
، فه��ي انتص��ار للم��رأة ولتاريخه��ا الكبير 
. ويق��م الدكت��ور خزعل املاج��دي منذ عام 
2010 بسلس��لة من احملاض��رات القيمة في 
هولندا وبع��ض العواصم االوربية للتعريف 
بتاري��خ وادي الرافدين وف��ي علم االديان وقد 
وصلت محاضراته الى اكثر من 44 محاضرة 
ومتثل هذه احملاضرات قيمة ثقافية عالية في 
تاريخن��ا القدمي يجب ان تّدرس في جامعاتنا 

ومدارسنا ..
وفي نهاية احملاضرة قدم رئيس املنتدى ستار 
م��وزان درع املنتدى للدكت��ور املاجدي تقديرا 
جله��وده الكبيرة في احياء الع��راق وتاريخه 

عبر تلك احملاضرة الرائعة ...

نساء عظيمات من وادي الرافدين.. 
محاضرة د. خزل الماجدي في اوسلو

ْت صدورَهم نواياُهم البيضاُء َشفَّ
لذلك في وجِه الرصاِص تَرى َشْغفا 

وِمْن ألِف هابيٍل تناسَل طيُنُهم
ا وإثُمُهُم في كفِّ قابيَل ما َجفَّ

فهذه األبيات تبني املواجهة التي قام بها 
هؤالء األبطال وإن لم يصرح بها واضحاً، 

إال في قوله:
ودارْت رحًى مألى بأشباِه ُسْنُبٍل

َفُدرَْت جديراً ، تَْطَحُن احلرَب واحلَْتفا 
ويفتتح القصيدة قائال: 

أِعرْ لي ِمدادَ البحرِ والبوَح واملنفى
وبَارِْك بحزني، واقطِف الَهمَّ لي َقْطفا

في هذا املطلع يس��تمر اإليحاء القرآني 
في القصيدة إذ يستمد الشاعر فكرته 
في قوله تعالى: ))قل لو كان البحر مدادا 
لكلم��ات ربي لنفد البح��ر قبل أن تنفد 
كلمات رّبي...(( )الكهف:109(، وهو كناية 
عن الكثرة، والش��اعر هن��ا يريد أن ينبئ 
بأنَّ لديه الكثير، لكنَّه يريد أن يس��تعير 
الب��وح ليعبر ع��ن حزنه، ويري��د )املنفى( 
أيضا، وفي اس��تعمال املنفى هنا إشارة 
للحنني إلى من يرثيهم،  فإنَّ املنفى عادة 
م��ا يكون زمكان��اً للبوح باحلن��ني، فأراده 
ليوحي بحنينه وشوقه إلى من يرثيهم.
والشاعر هنا عندما يطلب املداد والبوح 
واملنفى يوحي بأن قلبه فارغا لشدة احلزن، 
فيذكرنا بقوله تعالى: )) وأصبح فؤاد أمِّ 
موسى فارغاً، وإن كادت لتبدي به لوال أن 
ربطنا عل��ى قلبها(( )القصص:10(، ذلك 

احلزن الذي يصفه مباركاً عندما يقول:
وبَارِْك بحزني، واقطِف الَهمَّ لي َقْطفا

ويقول عنه أيضا:
وََهْب أْن توارْت َعْن عيوني عيونُُه

ْجَو واألدمَع اللهفى ؟! فكيف أُواري الشَّ

يعجُّ بِهِم ناُي املواويل إْن سها
ويُبدي بِِهم إْن مارََس احلُبَّ والَعْطفا 

ويس��تمر اإليح��اء القرآن��ي ف��ي النص، 
عندم��ا يوظ��ف بلمح��ة قص��ة النبي 

يوسف )عليه السالم( إذ يقول:
واْقَبَل والدنيا تَزَيَّْت بزِّيِّها 

ا يقاً وعْن إثِْمها َعفَّ فأدْبَرَ ِصدِّ
وم��ن اإليح��اء القرآني في الن��ص أيضا 

قوله: 
تََعرَّْت بالدُ األنبياِء ، فبادروا

على ُعرْيِها ِمْن ُسْنُدٍس أْخَضٍر َخْصفا
وهو يتناص هنا مع قوله تعالى: 

))وطفق��ا يخصف��ان عليهم��ا م��ن ورق 
اجلنَّة(( )األعراف: ٢٢(

وألنَّهم ش��هداء على نهج أب��ي األحرار 
)عليه الس��الم(، يوحي الشاعر مبقولة : 
))إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى(( 
التي قالها اإلمام احلسني )عليه السالم( 

، فيقول:  في يوم الطفِّ
وقالوا لُه ُخْذ ما تشاُء لترتضي

نحورَ رجاٍل ثِْقلُها أْجَهَد الِكْتفا !
وإنَّ لكم من كربال كلَّ صرخٍة

ا  ها املغتلي َطفَّ وإنَّ لكم في طفِّ
ثم 

إذا عْن ديارِ اهلل لْم يحُشِد الفتى
ا ؟! بَنيِه، فعْن أيٍّ إذا ما الِعدى اْصَطفَّ

مواثيُقهم قد ُعلَِّقْت في نحورِهْم 
وأسماؤهم في لوحِة اخلُلِْد لن تُْطفا

واحلديث عن املواثيق املعلَّقة في النُّحور، 
إنس��اٍن  ))وكلَّ  تعال��ى:  بقول��ه  يوح��ي 
ألزمناه طائره في عنق��ه ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منش��وراً(( )اإلسراء 
:13(، وقد اس��تبدل هنا األعناق بالنحور، 
والطائ��ر بامليث��اق، لينتقل في س��ياقه 

من الوعي��د القرآني، إلى رثائه الذي يعد 
فيه بط��والت أبناء بلده، وم��ادام حديثه 
��ف )النحر(  عن أبطال ش��هداء فقد وظَّ
موحي��اً بالنح��ر احلس��يني املضيء درب 
الش��هداء. وعبَّر بامليثاق ليوحي بأصالة 
هؤالء الشهداء الذين حفظوا ميثاقهم، 

وصانوا عهدهم بالدماء الزواكي.
وفي قوله:

الً َجرَْت بِِهُم األياُم جرياً ُمَعجَّ
وُهم طاملا دَبَّوا على قلِبها لُْطفا !

يوظف ما يعرف بف��ن املقابلة البديعي 
ف��ي البالغ��ة العربي��ة، إذ يذك��ر أمرين 
متقابلني، ويقارن بينهما، بني جري األيام 
وهو  كناية عن س��رعة الفراق، ودبيبهم 
بلط��ف في تل��ك األيام، وه��و كناية عن 
حس��ن س��يرتهم، ولطف معاشرتهم، 
فهم أصحاب نيات بيٍض عش��قها حتى 

الرصاص، إذ يقول:
ْت صدورَهم نواياُهم البيضاُء َشفَّ

لذلك في وجِه الرصاِص تَرى َشْغفا 
بتقني��ة االس��ترجاع  الن��ص  ويختت��م 
النصي، إذ يحيل م��ن جديد على عنوان 
القصيدة الذي يس��مى العتب��ة األولى 

للنص، فيقول:
وِمْن ألِف هابيٍل تناسَل طيُنُهم
ا وإثُمُهُم في كفِّ قابيَل ما َجفَّ

ليك��ون هنا خت��ام القصي��دة باملطلع، 
ونحن في ذكرى احلس��ني )عليه السالم(  
يذكرنا هذا الكالم األخير، بقول اجلواهري 

في احلسني :
فيا واصال من نشيد اخللود

ختام القصيدة باملطلع.

عبَّاس عبد السادة 

ة من آليَّات التعبير  ميثل اإليحاء آليَّة مهمَّ
البليغ، وال يخفى ماله من قيمة جماليَّة 
ف��ي النُّص��وص األدبيَّة، وتتعدد أش��كال 
اإليحاء بتعدد آليَّات التعبير التي تفضي 
باللغة من حيِّز إلى آخر، فتارة يكون اإليحاء 
اُ، وتارة فنوناً بديعيَّة كاملقابلة، وتارة  تناصَّ
ف الشاعر  كناية بيانيَّة، وغيرها. وقد وظَّ
حيدر خش��ان في قصيدته )نسل قابيل( 
إيحاءات��ه اجلميلة بلغة جزل��ة ذات إبداع 

فنِّيٍّ متقن.
القصي��دة مرثيَّ��ة حتك��ي قص��ة امل��وت 
بش��رف التي ترويها دماء أبناء العراق في 
دسة ضد زمر اإلرهاب، وقد   معركتهم املقَّ
اختار الش��اعر عنواناً يرمز إلى ذلك املوت 
املق��دِّس عبر توظيف قص��ة هابيل الذي 
حكى القرآن الكرمي مقتله مظلوماً على 
يد قابيل، ولم يخُل العنوان من اإلش��ارة 
إلى مظلومية أبطال العراق، فهم )نسل 

هابيل( هكذا جاء العنوان.
وهابيل ابن العراق يختلف عن هابيل ابن 
آدم، فهابي��ل ابن آدم س��لم أم��ره للقتل 
قائال: ))لئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما 
أنا بباس��ط يدي إليك ألقتل��ك إنِّي أخاف 
اهلل ربَّ العامل��ني(( )املائدة: 28(، أما هابيل 

ابن العراق فيصفه حيدر بقوله:
إذا عْن ديارِ اهلل لْم يحُشِد الفتى

ا ؟! بَنيِه، فعْن أيٍّ إذا ما الِعدى اْصَطفَّ
مواثيُقهم قد ُعلَِّقْت في نحورِهْم 

وأسماؤهم في لوحِة اخلُلِْد لن تُْطفا
الً َجرَْت بِِهُم األياُم جرياً ُمَعجَّ

وُهم طاملا دَبَّوا على قلِبها لُْطفا !

جمالية اإليحاء في قصيدة )نسل هابيل( لحيدر خشان

خط الحياة في كف القصيدة

قراءة في ديوان“رسم بياني ألسراب الزرافات”

نجد القصيدة 
لديه في مبتدئها 
انتشاء في بعدها 
الميتافيزيقي الذي 
يحاكي صفاءها في 
اصطفاء اللحظة 
سواء بصوفيتها أو 
سرياليتها ساعة 
الكتابة 
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

االكتئاب يعجل باإلصابة بأمراض القلب
  حّذرت دراس��ة دولية حديثة من أن األشخاص الذين يعانون من 
مرض عقلي حاد، مثل الفصام واالكتئاب الش��ديد، أكثر عرضة 

خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
الدراسة أجراها باحثون من معهد الطب النفسي وعلم النفس 
وعل��م األعصاب في كلي��ة بلندن، ونش��روا نتائجها اجلمعة في 

دورية الطب النفسي العاملي.
وق��ال الباحث��ون إنهم أجروا دراس��ة هي األكبر م��ن نوعها حول 
العالم لكش��ف العالقة بني األم��راض العقلية احلادة، واألمراض 

القلبية الوعائية.
وفحص الباحثون نتائج 92 دراسة أجريت في هذا الشأن 16 بلداً 
مختلف��اً بأربعة ق��ارات، بينهم دول الواليات املتح��دة وبريطانيا 

وفرنسا وأستراليا والسويد.
وش��ملت الدراس��ة متابعة بيانات أكثر م��ن 3.2 مليون مريض، 

وأكثر من 113 مليون شخص من األشخاص األصحاء.
ووج��دت الدراس��ة أن املصابني بأم��راض عقلية ح��ادة من بينها 
الفصام واالضطراب الثنائي القطب واالكتئاب الش��ديد يعانون 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بنس��بة تزيد 
ع��ن %53، ويرتفع اخلط��ر لديهم عل��ى املدى الطوي��ل إلى 78% 

مقارنة مع األشخاص العاديني.

السجائر االلكترونية تنجح
في امتحان االقالع عن التبغ

بش��رت نتائج دراسية بريطانية بنجاح السجائر اإللكترونية في 
امتحان االقالع عن التبغ التقليدي، ما قد يوفر دالئل جديدة على 
جدواه��ا مقابل مخاوف من مهمة معكوس��ة االجهزة احلديثة 

نسباً.
ووفقاً ملسح بريطاني جنح أكثر من نحو 1.5 مليون من مستعملي 
الس��جائر اإللكترونية في االقالع ع��ن التدخني فيما ما يزال 1.3 

مليون من مستعمليها يدخنون التبغ.
وقالت منظمة مناهضة للتدخني “آكش��ن أون س��موكينيغ أند 
هيلث” إن “الفكرة املنتشرة بأن تدخني السجائر اإللكترونية أقل 

خطراً على الصحة لم تصل جلميع مدخني السجائر”.
وما يزال نحو 9 مليون مدخن في بريطانيا برغم انتشار استعمال 
السجائر اإللكترونية.وفي عام 2012، كان هناك 700 ألف مدخن 

للسجائر اإللكترونية في بريطانيا.
ويقبل املدخنني على اإلقبال على السجائر اإللكترونية على أمل 

أن تساعدهم في اإلقالع عن تدخني التبغ.
وتعتمد النوع املس��تحدث من الس��جائر على استعمال سخان 
حراري لتس��خني س��ائل يحتوي عل��ى النيكوت��ني املوجود داخل 
الس��جائر اإللكترونية ليتحول السائل إلى بخار النيكوتني الذي 
يستنش��قه املدخنون ب��دالً عن حرق��ة كما يتم في الس��جائر 

املعتادة.

مشروبات الطاقة تربك القلب
أوضحت دراس��ة جديدة أن احتس��اء نحو 29 ملم من مشروبات 
الطاق��ة يرتب��ط بتغيي��رات مض��رة محتملة في ضغ��ط الدم 

ووظائف القلب بنحو يفوق آثار الكافيني.
وهناك إقبال متزايد على مشروبات الطاقة تقابله زيادة في عدد 
الوفيات أو دخول غرف الطوارئ باملستش��فيات ألس��باب تتعلق 

بتناول مثل هذه املشروبات.
ويزع��م منتج��و مش��روبات الطاق��ة ومحبوها إنه��ا آمنة مثل 

الكافيني ولكن ليست هناك أدلة تذكر لدعم هذه املزاعم.
ووفًقا إلدارة األغذية والعقاقير األميركية فإن تناول 400 مليغرام 

من الكافيني )نحو خمسة أقداح من القهوة يوميا( أمر آمن.
وتش��ير الدراسة التي نش��رتها دورية جمعية القلب األميركية 
إلى أنه برغم أن مش��روبات الطاقة عادة ما حتتوي على الكافيني 
إال أن��ه من غير املعروف متاًما مدى س��المة بقي��ة مكونات مثل 

هذه املشروبات.

دراسـات
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القاهرة ـ وكاالت:

ل��م يع��د الط��الب يكتف��ون بالطرق 
التقليدية في الغش لضمان النجاح 
ولم تع��د تنحصر الظاه��رة وطرقها 
ف��ي فئ��ة بعينها بل أصب��ح بعضها 
ي��روج عل��ى االنترن��ت، إال أن العاقبة 
تكون وخيمة وهي الفش��ل عاجالً أم 

آجاًل.
وم��ع أن أذه��ان »الكس��الى« تتفت��ق 
كل عام ع��ن حيل جديدة إال أن بعض 
الوسائل التكنولوجية مثل كاميرات 
املراقب��ة وبرام��ج مطابق��ة اخلطوط 

والنصوص جنحت في التصدي لها.
خ��الل األربعينيات م��ن القرن املاضي، 
لم تزد نس��بة الطالب الذين يقدمون 
على الغ��ش خ��الل االمتحان��ات عن 
20 باملئة في ش��تى دول العالم، على 
وف��ق إحص��اء ملعه��د »جوزيفس��ون 

لألخالقيات«.
لكن اليوم باتت تلك النسبة مرتفعة 
كثيراً، من دون وجود أي فرق بني الدول 
املتقدمة أو النامية، والطالب املنتمني 
للم��دارس احلكومي��ة أو اخلاصة التي 

تكلف العائالت آالف الدوالرات.
وعل��ى وفق اس��تطالع حدي��ث ملركز 
»كيس��لير« الدولي أج��ري على عينة 
مكون��ة من 300 طال��ب ثانوي اتضح 
أن 12 باملئة فقط م��ن هؤالء الطالب 
لم يقدموا على الغش بأي وسيلة من 

الوسائل.
وفي سياق املساعي األكادميية الهادفة 
إلى احلد من ظاهرة الغش، جلأت الكثير 
من املؤسس��ات التعليمي��ة إلى منع 
دخول أي أجهزة »ذكية« كالس��اعات 

والهواتف إلى قاعات االمتحانات.

إال أن مح��اوالت الغ��ش ممكن��ة طاملا 
اس��تمر »اإلنترن��ت متوف��رًا ف��ي كل 
مكان« بحسب دراس��ة أجراها مركز 

»بيو« األميركي لألبحاث عام 2011.
وتزامًنا مع قرب بدء موسم االمتحانات 
النهائية للمراحل التعليمية اخملتلفة، 
تبرز 6 وس��ائل يعتمد عليها الطالب 
في محاوالته��م للغش، والتي تنتهي 
بهم إلى الرس��وب في حال اكتشاف 

أمرهم وباجململ إلى الفشل في احلياة 
العملية مستقبالً.

كسر اليد
يعد التظاهر بكس��ر اليد، واحدة من 
احليل األكثر شهرة بني جموع الطالب 
خاًص��ة، وف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان ال 
يتم اكتش��افها بس��هولة، على وفق 

استطالعات رأي أكادميية.

ويلجأ الطالب إل��ى كتابة املعلومات 
بطريق��ة متفرق��ة، ومنفصل��ة على 
ضمادة ي��ده وكأنه��ا رس��ائل تركها 
ل��ه أصدق��اؤه ملواس��اته والدع��اء له 

بالشفاء.
وف��ي تقرير ملوق��ع »ب��وك ويدجتس« 
يش��عر  الط��الب،  بش��ؤون  املعن��ي 
املعتمدون على ه��ذه الطريقة بعدم 

الراحة في كثير من األحيان.

وأرجع املوقع ذلك إلى احلركة التلقائية 
والالإرادي��ة للي��د التي يت��م التظاهر 
بكس��رها في أثناء عملي��ة الكتابة، 

وهو ما قد يثير انتباه املراقبني.

زجاجة املياه
وج��ود زجاج��ة مي��اه للش��رب عل��ى 
املقعد اخل��اص بكل طالب أمر مألوف 
في جميع الدول، لكنها باتت مصدراً 

للغ��ش، بع��د أن اكتش��ف الط��الب 
إمكاني��ة إزال��ة الورق��ة التعريفي��ة 

بالزجاجة وإعادة تثبيتها مرة أخرى.
كتاب��ة  عل��ى  احليل��ة  ه��ذه  وتق��وم 
املعلوم��ات عل��ى اجل��زء اخللف��ي غير 
امللون م��ن ورقة التعري��ف بالزجاجة، 
وإع��ادة لصقها ف��ي مكانها األصلي 
حتى ميكن رؤي��ة املعلومات من اجلهة 

املقابلة.

طالء االظافر
تنوع أش��كال طالء األظاف��ر وأنواعها 
كانت وراء ع��دم التأكد من كون هذه 
الوس��يلة طريقة للغش أم وس��يلة 

للزينة.
وتعتم��د ه��ذه احليل��ة عل��ى كتاب��ة 
املعلومات بنحو صغي��ر ومنمق على 
األظاف��ر، وهو ما اش��تهر ف��ي الغرب 
مقارنً��ة بالدول العربية بس��بب تنوع 

صيحات املوضة.
وق��د يظ��ن البعض أن ه��ذه احليلة ال 
يلج��أ إليه��ا إال الفتي��ات، لكن بتتبع 
ح��االت الغ��ش الطالب��ي اتض��ح أن 
الش��باب الغرب��ي يلجأ إليه��ا أيًضا، 
بحج��ة أنه��ا صيحة حديث��ة وتالئم 

اجلنسني.

أنابيب األقالم
يعمد الط��الب إلى تفري��غ محتويات 
أنابي��ب األق��الم وكتاب��ة املعلوم��ات 
على أوراق صغيرة، ث��م لفها حلزونًيا 

إلعادتها من داخل هذه األنابيب.
وتتميز تل��ك احليلة، بحس��ب مواقع 
استطالعات الرأي، بأنها عصية نوًعا 
ما عل��ى االكتش��اف خاًص��ة إن كان 
املراقب ف��ي قاعة االمتح��ان ال يدقق 

النظر إلى كل طالب على حدة.

أساليب وحيل تحطم الحاضر والمستقبل

»الغش« في االمتحانات مغامرة يروج لها على اإلنترنت

من أساليب الغش في االمتحانات

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدولي��ة  عم��ار  منظم��ة  كرم��ت 
مجموع��ة من املراس��لني واملصورين 
احلربيني العراقيني العاملني في شتى 
وسائل االعالم لدورهم وتضحياتهم 
ف��ي إثن��اء تأدية واجبه��م الصحفي 
والوطني في س��احات املع��ارك التي 
العراقي��ة ض��د  الق��وات  تخوضه��ا 

التنظيمات االرهابية.
وعب��ر نقي��ب الصحفي��ني العراقيني 

مؤي��د الالم��ي ع��ن تقديره واألس��رة 
الصحفي��ة العراقي��ة ملنظمة عمار 
ومتابعته��ا  الهتمامه��ا  الدولي��ة 
لواق��ع العمل الصحفي ف��ي العراق 
وس��عيها في التواص��ل والتعاون مع 
نقابة الصحفي��ني العراقيني لتقدمي 
الدعم للصحفيني من اجل النهوض 

بعملهم ودورهم البناء.
وق��ال الالمي خالل حف��ل تكرمي عدد 
من املراسلني واملصورين العاملني في 

شتى وسائل اإلعالم: ان هذه املنظمة 
البريطانية تعد واحدة من املنظمات 
الدولي��ة واملعروف��ة مبهنيته��ا التي 
تق��در عالي��اً وض��ع الصحفي��ني في 
العراق ودورهم وتضحياتهم في أثناء 
تأدي��ة واجبهم الصحف��ي والوطني 
وق��د كان��ت حريص��ة ان تأت��ي ال��ى 
نقابة الصحفي��ني العراقيني لتقدمي 
املس��اعدة والتواص��ل م��ع النقاب��ة 
والصحفي��ني العراقيني بعد ان كانت 

للنازح��ني  قدم��ت مس��اعدات  ق��د 
واملهجرين ولديها مش��اريع متعددة 

في عدة مجاالت.
العراقيني  الصحفي��ني  نقي��ب  واكد 
عل��ى ان ه��ذا التك��رمي يع��د اخلطوة 
األولى في هذا اجملال وسنس��عى الى 
التوسع مع هذه املنظمة وغيرها من 
اجل توفير البيئة الس��ليمة للعمل 
الزم��الء املكرمني الى  املهني، داعي��اً 
التوس��ع ف��ي نقل اخلب��ر ال��ى الرأي 

العام ومبا يعك��س حالة التطور التي 
العم��ل الصحف��ي ف��ي  يش��هدها 

العراق.
أمي��ا  البارون��ة  عب��رت  جانبه��ا  م��ن 
رئيس��ة منظم��ة عمار  نيكلس��ون 
لنقي��ب  ش��كرها  ع��ن  الدولي��ة 
الصحفي��ني العراقي��ني لرعاية هذه 
بالش��جاعة  وأش��ادت  الفعالي��ة، 
الفائقة التي يتحلى بها الصحفيون 
في العراق والتزامهم بحرية التعبير.

منظمة عمار الدولية تكّرم مجموعة من المراسلين والمصورين الحربيين
مؤيد الالمي: نسعى لتوفير بيئة سليمة للعمل المهني

النس��اء  جم��ال  ع��ن  ش��يئاً  ذكرن��ا  ان 
البغداديات نقول ش��يًئا عن زينتهن النها 
لم تقف عند س��مات اجلم��ال الطبيعي 
التي وسمت بها وامنا سعت الى الوسائل 
املتنوعة  للتجم��ل والزينة والتبرج وهذه 
طبيع��ة املرأة منذ خلقه��ا اهلل وقد نقل 
لن��ا تاري��خ امل��رأة البغدادية ف��ي العهد 
العباسي ,انها كانت تسعى الى التجمل 
وكان��ت مت��ارس ش��تى الوس��ائل إلظهار 
مفاتنه��ا وزي��ادة محاس��نها كالوش��م 
واخلضاب والتكحل والتعطر والتفنن في 
تصفيف الش��عر وزركشة املالبس ولبس 
احلل��ي اذ  ان العهد العباس��ي في بغداد 
كان عصر الترف والثروة واحلضارة والذوق 
والف��ن والتأن��ق واجلم��ال فقد انس��حب 
ذلك على امل��رأة البغدادي��ة بكونها جزءاً  
م��ن هذا العه��د لذلك كان��ت البغدادية 
تبال��غ في االناقة وتفنن ف��ي الزينة وتأتي 
بأش��كال ل��م تكن خطرت على النس��اء 
في بغداد فقد كان��ت تتفن في تصنيف 
الشعر وتسريحه وفي تزيينها وتعطيرها 
فق��د جتع��ل ش��عرها غدائر مجع��دة او 
طويل فاحم الس��واد وقد تتركه مسدواًل 
من اخللف وترص��ف االصداغ بعناية ودقة 
وهذه ظاهرة جديدة للبغدادية االنثى لم 
تك��ن موج��ودة قبل ذلك بكونها ش��كاًل 
جديداً من اش��كال تصفيف الشعر وفي 

ذلك يقول الشاعر   
يتعصفر اخلد املعصفر بتكس��ر الصدغ 

املكسر
 : او قول الشاعر

    ص��دغ على خ��ده ابكاني   ورد لي همي 
واحزاني 

: وش��بهو ا ص��دغ امل��رأة بالعق��رب وقد 
يصفون االصداغ باخلال كقول الشاعر

غالل��ة خ��ده ورد جن��ي   ون��ون الص��دغ 
معجمة بخال 

ويقول  معقرب 
الرأس كاملسراج صنعته سحر وما مسه 

تعقيد سحار
:  او قوله 

جاري��ة ش��عرها مالحفه��ا  تعج��ز ع��ن 
حملها وصائفها

وقد شبهوها باحللق السود التي نظمت 
فوق صفح��ة العاج أي مجموعة حلقات 

بتصفيف��ه  الش��عر  ويصف��ون  س��ود 
عل��ى ش��كل خصال منس��دلة تش��به 
اذن��اب االفاع��ي وكانت البغدادي��ة تزينه 
بالسالس��ل واحلل��ي املتنوعة وقد ش��اع 
في بعض الوقت قص الش��عر كنوع من 
اجلم��ال او جمع ذؤابته من تطريز بالذهب 
وال��در او تزيينه ببعض االبيات الش��عرية 

املنقوشة باحلرير.
 وكانت بعض البغداديات يطينب شعورهن 
بأنواع الطيب ويغسلنه باملسك والعنبر 
والب��ان ويروى ان مغنية بغداد املش��هورة 
عري��ب كان��ت تغل��ف ش��عرها بس��تني 
مثقاال من املسك والعنبر ،وكانت اجلارية 
املش��هورة في بغداد نبت تغسل شعرها 
بالبان وحلق��ت الزينة للمالبس بكثير من 
التف��نن والتجديد والب��ذخ  واللؤلؤ والدرر 
واستوردت االقمشة الثمينة لنساء بغداد 
من شتى بقاع العالم من احلرير والديباج 
والقز واخلز والوشي واعدت املالبس امللونة 
م��ن زينة البغدادية وتف��نن خياطو بغداد 
في خياطة مالبس البغدادية وتفصيلها 

منها الطويلة ومنها القصيرة .
 وكان��ت زبي��دة حفي��دة املنص��ور وزوجة 
الرشيد وام االمني امنوذجا لزينة البغدادية 
حت��ى بلغ ثمن ثوبها خمس��ني الف دينار 
,وكانت البانوقة االخت الكبرى للرش��يد 
تتزي��ا ب��زي احملارب��ني بافض��ل م��ا يك��ون 
زين��ة حتى تظه��ر صدرها م��ن وراء ارقى 
البس��تها وتوفيت قبل وفاة ابيها املهدي 
وكانت اول من دفنت ف��ي مقبرَة اخليزران 
اي مقب��رة االعظمي��ة حت��ى ان املقب��رة 
س��ميت باس��مها اول االم��ر  وكان م��ن 
وسئل الزينة اخلضاب وهو التلوين بحمرة 
او صف��رة  وتفنن��ت البغداديات في نقش 
احلناء حيث تكتب اش��عار احل��ب والغزل  
وكان اخلال ش��كال للزينة وشاع التكحل 
والتزجيج للعيون ون��اال احلاجبني العناية 
واالهتم��ام  وكث��ر التطيب كاس��تعمال 
املس��ك وهو اغلى انواع التطيب والعنبر 
والعبير والكافور والزعفران وارتداء احللي 
واملصوغ��ات واخلالخل واالق��راط والعقود 

واالسورة .  

زينة المرأة البغدادية في العصر العباسي

طارق حرب
تراثيات

مؤيد الالمي

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تصغ��ي إل��ى كالم إيجاب��ي وتتلقى 
عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك االطمئنان، وتتاح 
لك فرص��ة توقيع عق��د جيد وطوي��ل األمد 
عاطفي��اً: ق��د تتراجع العالقة اليوم بس��بب 

بعض التأخير في اتخاذ القرارات.

مهني��اً: تتمت��ع باملقّومات إلح��داث تغييرات 
املهن��ي،  مجال��ك  ف��ي  ومفي��دة  ضروري��ة 
ويحالف��ك احلظ الجتياز العقب��ات والتوصل 
ال��ى املرجتى عاطفياً: تصل إل��ى بّر األمان مع 
الش��ريك وتوق��ع الكثير من املفاج��آت التي 

ستضفي على العالقة حبا اكبر.

مهني��اً: ق��د تطرأ مس��اعدة م��ا أو حظ من 
الس��ماء يفتح أمامك بعض األبواب املغلقة 
ويؤازرك لتخطي املصاعب عاطفياً: ال تفرض 
أي ش��روط على احلبيب قبل أن تس��تمع الى 

وجهة نظره النه قد يكون على صواب.

مهنياً: قد يفّس��ر بعضهم كالمك على غير 
معن��اه احلقيق��ي، فتج��د نفس��ك مضطراً 
احلقيق��ة  أو إلثب��ات  النف��س  للدف��اع ع��ن 
عاطفياً: تش��ّع جاذبية وتستقطب املعجبني 

واملعجبات فكن متواضعا معهم.

توّقع عقداً أو تفس��خ عقداً أو جتبر على تبرير 
وتفسير ورمبا الى اللجوء للقضاء أو اخلضوع 
لبع��ض القوانني والق��رارات العامة عاطفياً: 
حاول أالّ تزيد الهموم واملتاعب وجتّنب توجيه 
الكالم القارص مييناً وش��ماالً النهقد يسبب 

بقطع العالقة بينكما قريبا.

مهني��اً: حتّق��ق انتصارت مهّمة ف��ي العمل، 
وإجن��ازاً مهم��اً يس��ّلط عليك الض��وء ويثير 
اإلعج��اب بقدرات��ك عاطفي��اً: تكثر أحالمك 
ه��ذا اليوم وتس��عى إلى حتقي��ق الكثير من 

الطموحات العاطفية.

مهني��اً: تفتق��ر إلى الش��جاعة ف��ي بعض 
األحيان، وحتتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ 
إلى أح��د األصدقاء عاطفي��اً: تفيض حيوية 
وثقة زائدة بالنف��س، ما ينعكس إيجاباً على 

الصعيد العاطفي وعلى مزاجك.

مهني��اً: ق��د تعيش مخ��اوف ال اس��اس لها 
وتختلق لنفسك ازمة لش��دة توترك وتفقد 
قدرتك عل��ى حتليل الواقع بش��كل منطقي 
عاطفياً: قد تركز على عالقة عاطفية تسبب 

لك القلق واإلزعاج فاحذر منها.

مهني��اً: توق��ع بع��ض الف��رص اجلي��دة التي 
ق��د تفاجئك وحتّي��رك إزاء اخلي��ارات املتعّددة 
عاطفياً:ترب��كك بع��ض مواق��ف الش��ريك 
وتضع��ك ف��ي موق��ف أضع��ف وتثي��ر معه 

نقاشات حامية تضفي الى ال شيء.

مهني��اً: عراقي��ل تط��رأ في حيات��ك املهنية، 
وتتراخ��ى أمامه��ا وجتد نفس��ك عاج��زاً عن 
مواجهتها، والس��بب إهمال��ك املتمادي في 
مالحقة أهم القضايا املهّمة عاطفياً: تشعر 
بأن من الصعب التشاور مع احلبيب لكن من 

االفضل ان يكون شريكك في كل شيء.

مهني��اً: أنت لِب��ق وماه��ر وبالتأكي��د تلفت 
أنظار أش��خاص يهمك أمرهم، فال تترّدد في 
استغالل الطاقة املمتازة في هذا اليوم املميز 
عاطفي��اً: على الرغم م��ن أن اجلو العام فقد 

يظهر شجار من هنا أو جدال هناك.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – دولة أوروبية

2 – للتعجب – نبي َجلِد
3 – غنج – عكسها كواكب 
 4 – متش��ابهان – عكسها 

شخير – ضمير منفصل
5 – رمي – أشرطة

 6 – مادة قاتلة – حصني 
7 – وكالة أنباء س��وفياتية – 

عملة غربية 
8 – رائد السوريالية – رجاء 

 9 – زعي��م سياس��ي هندي 
راحل – أس��ك حللف ش��مال 

األطلسي .

1 – عاصمة أوروبية 
2 – ممثلة مصرية 

3 – مشى
 – ده��ان  عكس��ها   –  4

للتمني 
5 – س��قي – زعي��م هن��دي 

راحل 
6 –وقع��ة أو ح��رب – جدها 

في لويس
 7 – ثلثا أس��م شاعر عربي 

أعمى 
 8 – قطف – قصدت

 9 – إذاعة عاملية .

كلمات متقاطعة

مهنياً: هذا اليوم هو األنسب لتسوية قضية 
عالقة أو للمصاحلة أو لكس��ب تأييد معنّي 
عاطفي��اً: ال تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع 
حالّياً بحماي��ة تعّزز الثق��ة بالنفس وتقّوي 

املعنويات، وتكون مصدر الّدعم والثبات. 

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تأهل فريق ش��باب نادي الصناعات 
الكهربائية بكرة القدم إلى نهائي 
دوري اندي��ة الدرج��ة االول��ى بع��د 
فوزه على فري��ق الكاظمية بثالثة 
اه��داف مقابل ه��دف واحد لفريق 
الكاظمي��ة. وق��ال م��درب الفريق 
الفائز، عمار علي: ان جدارة الالعبني 
وثق��ة امل��الك التدريبي واملس��اندة 
م��ن إدارة النادي عوامل اس��همت 
ف��ي تأهل الفريق ال��ى نهائي دوري 
الدرج��ة االول��ى، حيث س��يواجه 

فريق املصافي في النهائي.
واملصاف��ي  فريق��ه  ان   : وب��نينّ
س��يخوضان ايضاً نهائيات بطولة 
اجلمهورية التي س��تجرى في وقت 
الح��ق. وذك��ر: ان فري��ق الصناعات 
الكهربائي��ة لفئ��ة الش��باب جنح 
في حسم التأهل في الدور نصف 
النهائي بعد الفوز في اللقاء الثاني 

عل��ى منافس��ه فري��ق الكاظمية 
بثالث��ة اهداف مقاب��ل هدف واحد، 
ف��ي ح��ني انته��ت املب��اراة االولى 
لصالح فريق الكاظمية بهدف من 

دون رد للصناعات الكهربائية.

كم��ا ثمن امل��درب الش��اب جهود 
املس��اعد  التدريبي  الفري��ق  مالك 
املؤل��ف من ع��دي خضي��ر وصفاء 
فليح ومدرب حراس الرمى س��جاد 
علي ومشرف الفريق عدنان منهل، 
ورئي��س الن��ادي عل��ي خل��ف، مل��ا 
بذلوه من جهود في س��بيل تعزيز 
العمل وقيادة الفريق الشبابي إلى 
والوصول  النتائ��ج  افض��ل  حتقيق 
ال��ى النهائي، معرب��اً عن ثقته في 
خط��ف لقب بط��ل دوري ش��باب 
أندي��ة بغداد لفئ��ة الدرجة االولى 

بكرة القدم.
يشار إلى ان فريق أشبال الصناعات 
نال لقب دوري الدرج��ة االولى، في 
حني تأهل فريق ناش��ئة الصناعات 
ايضاً إل��ى املب��اراة النهائية، وهذه 
النتائج تؤكد جدارة العمل اإلداري 
والتدريب��ي، وق��درات الالعب��ني في 

التفوق على املنافسني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن املدي��ر الفن��ي للمنتخب 
االوملب��ي عبدالغن��ي ش��هد عن 
للمنتخ��ب  االولي��ة  القائم��ة 
الذي يس��تعد خلوض التصفيات 
اآلس��يوية املؤهل��ة إل��ى أوملبياد 

طوكيو 2020.
وق��ال ش��هد ان القائم��ة تضم 
كال م��ن » علي لطي��ف ومهدي 
كامل وأحمد باس��ل )الشرطة( 

ومصطف��ى  جمع��ة  وبره��ان 
)الطلب��ة( وحمزة عدنان  محمد 
)املين��اء( وعالء مهاوي ووليد كرمي 
وحسني علي وصفاء هادي وعلي 
رحي��م )ال��زوراء( وعل��ي كاظ��م 
)النج��ف(  عبداحلمي��د  ون��وزاد 
وك��رار محم��د )كرب��الء( وامي��ر 
صب��اح وفرح��ان ش��كور وأحمد 
وني��از  عط��وان  وأمج��د  ج��الل 
أحم��د وإبراهي��م باي��ش )نف��ط 

الوس��ط( واحم��د محس��ن ابو 
كريشة واحمد محسن اوميكة 
)امليناء( وعماد محس��ن وبش��ار 
رس��ن وهمام ط��ارق وأحمد عبد 
الرض��ا وأمج��د رحي��م ومحمد 
جفال)القوة اجلوية( ومازن فياض 
وامين حسني ومحمد داوود وبشار 
)النف��ط(  س��عدون ورع��د فن��ر 
وحي��در  عبداالمي��ر  وعب��داهلل 

محمد)امانة بغداد(.

35 العبًا في قائمة أولية للمنتخب األولمبي

العواصم ـ وكاالت:

وج��ه كارل هانز رومينجي��ه، الرئيس 
التنفي��ذي لباي��رن ميوني��خ األملاني، 
الش��كر للمداف��ع املغرب��ي مه��دي 
بنعطية ، والذي انتقل بنحو رس��مي 
ونهائي لصفوف يوفنتوس اإليطالي، 
ل البيانكونيري،  مساء أول أمس.. وفعنّ
بن��د التعاق��د بنحو نهائ��ي في عقد 
لصف��وف  لع��ب  ال��ذي  بنعطي��ة، 
الن��ادي اإليطال��ي هذا املوس��م على 
س��بيل اإلعارة.وقال رومينجيه، خالل 
تصريحات��ه ملوق��ع النادي الرس��مي: 
»أريد أن أش��كر بنعطية على الفترة 

الناجحه له في بايرن ميونيخ«.
وأض��اف: »أمتن��ى ل��ه التوفي��ق ف��ي 
مس��تقبله مع يوفنت��وس، وباألخص 
خ��الل نهائي دوري أبط��ال أوروبا أمام 
ريال مدريد«.. وأشار موقع النادي، إلى 
أن الصفق��ة مت��ت مقاب��ل 20 مليون 
ي��ورو، حيث لع��ب بنعطية موس��م 
على س��بيل اإلع��ارة مقابل 3 ماليني 
يورو، ومتت الصفقة مقابل 17 مليون 

يورو.
اإليطال��ي،  يوفنت��وس  ن��ادي  وأعل��ن 

تفعيل بند الش��راء ف��ي عقد املدافع 
املغرب��ي مهدي بنعطي��ة، الذي لعب 
ف��ي صفوف الس��يدة العج��وز على 
سبيل اإلعارة باملوس��م احلالي قادًما 

من بايرن ميونيخ األملاني.
وأكد احلساب الرسمي للبيانكونيري، 
عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي 
»تويت��ر«، إمتام التعاق��د مع بنعطية، 
بعقد ميتد حتى 2020.وقدم بنعطية 
موسما جيًدا رفقة السيدة العجوز، 
حيث ش��ارك ف��ي 18 مب��اراة في كل 

املنافسات، وسجل هدفا وحيدا.
وأنهى البيانكونيري الصفقة، سعًيا 
لتوفير بدي��ل لثالثي اخل��ط الدفاعي 
للفريق اإليطالي ليوناردو بونوتش��ي 
وجورجي��و كيلين��ي وأندري��ا بارزالي.
الصفقة لصاحله،  يوفنتوس  وحسم 
برغم اهتم��ام كبير من ري��ال مدريد 
الفرنس��ي،  ومارس��يليا  اإلس��باني 

باملدافع املغربي.
هذا وضمنت الك��رة املغربية احلضور 
في نهائي دوري أبطال أوروبا باملوسم 
احلال��ي، املقرر إقامته الش��هر املقبل 
ف��ي كارديف بويلز، ممثل��ة في املهدي 
اإليطالي..  يوفنتوس  بنعطية مدافع 
وجن��ح يوفنتوس في التأه��ل لنهائي 

دوري أبط��ال أوروبا عق��ب الفوز على 
موناكو الفرنس��ي في ال��دور نصف 
النهائ��ي بنتيج��ة )4-1( في مجموع 

الالعب  بنعطي��ة  ويعتبر  املبارات��ني.. 
املغربي الثاني الذي يصل نهائي دوري 
أبطال أوروبا، بعد رضوان حجري العب 

الرجاء البيضاوي األسبق، حيث خاض 
اللقاء مع ن��ادي بينفي��كا البرتغالي 
ع��ام 1988، لك��ن فريقه خس��ر أمام 

آيندهوفن الهولندي بركالت الترجيح 
.)5/6(

وأقحم اإليطالي ماسيمليانو أليجري 
املدير الفني لنادي يوفنتوس، بنعطية 
في الدقائق األخي��رة من مباراة أمس 
أمام موناكو الفرنس��ي التي أقيمت 
على ملعب »يوفنتوس أرينا« وانتهت 

بفز البيانكونيري بنتيجة 1-2.
إلى ذلك، تواجه كرة القدم اإليطالية، 
حال��ة إهان��ة عنصري��ة أخ��رى، بعد 
مقاطع��ة املغربي، امله��دي بنعطية 
مدافع يوفنتوس، مقابلة تليفزيونية، 
بعد مواجهة تورينو، قائالًّ، إنه س��مع 

إهانة في سماعة األذن.
كان الالع��ب املغرب��ي، ف��ي مقابل��ة 
التليفزيوني��ة،  »راي«  ش��بكة  م��ع 
بع��د التعادل )1-1( م��ع تورينو، وكان 
يتح��دث إلى أح��د مقدم��ي برنامج 

عندما حدثت هذه الواقعة.
وتوق��ف بنعطية، ال��ذي كان يتحدث 
عن املب��اراة، وق��ال »من ق��ال ذلك؟«، 
ثم أكد أنه س��مع إهانة في سماعة 
األذن.وقال مق��دم البرنامج، إن هناك 
»مش��اكالت فني��ة«، في حني أش��ار 
آخر إلى أن اإلهانة، جاءت من شخص 
في اإلس��تاد.وقالت راي، مش��يرة إلى 

أن اإلهان��ة لم يس��معها املتفرجون: 
»تش��عر راي بأس��ف حقيق��ي بع��د 
حال��ة اإلهانة العنصري��ة، ضد العب 
يوفنت��وس، خ��الل برنام��ج ك��روي«.. 
ونفت الشبكة التليفزيونية، التقارير 
اإلعالمية اإليطالية، أن اإلهانة، جاءت 
من أح��د العاملني لديه��ا.. وأضافت 
»اتخذت راي، كل اإلج��راءات لتحديد 
هوية الشخص املسؤول عن الواقعة، 
وحتى اآلن التحقيق يظهر أن العبارة 
غي��ر املقبول��ة، ل��م تك��ن م��ن أحد 
»نظرًا  بالش��بكة«.وتابعت  العاملني 
خلط��ورة الواقع��ة، ف��إن التحقيقات 
مستمرة، وتساند شبكة راي الالعب، 

وناديه«.
وفي األس��بوع املاضي، تعرض سولي 
مونت��اري، الع��ب وس��ط بيس��كارا، 
لهتاف��ات عنصري��ة في مب��اراة أمام 
كالي��اري وحص��ل على إن��ذار، عندما 

اشتكى للحكم.
وتلقى مونتاري، الذي قال إنه شعر بأنه 
ارتكب جرًما، إنذارًا آخر بعد خروجه من 
امللعب محتًجا مم��ا يعني إيقافه ملباراة 
واح��دة بنح��و تلقائ��ي لك��ن العقوبة 
ألغيت يوم اجلمعة بعد استئناف. ولم 

يتعرض نادي كالياري ألي عقوبة.

ُسلمى الجميلي
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هكذا يثأُر رباعي 
البارالمبية

كم سمعنا اجنالء الظالم بعد شدته.. وبسبب 
يأس��نا بتنا نحس��به عب��ث ال��كالم.. لكن ما 
شهدناه اثبت انه عني احلق واصدُق الكالم.. فمن 
ب��ني صراخ االطفال والنس��اء وطرق��اٍت مألتها 
رائحة املوِت وعاثوا بها املتأس��لمني الفس��اد.. 
وبعد س��نني الرعب وم��ا ش��هدته احلدباء من 

تشويه الذوات.
ملع جنمان اعتليا الس��ماء وبرغ��م انوف االوغاد 
اشرقا بعز ورفعا راية البالد ثأراً وفخراً.. لتنتكس 
تل��ك اخلرقُة الس��وداء ف��ي وحٍل لط��خ قلوب 
اصحابها قبل األجس��اد.. م��ن تلك االرض التي 
ف��ك قيود اس��وارها ُجندنا النش��امى ُمحررين 
ابنائها من بيوٍت غدت للبعض منفى وللبعِض 

مقبرة.
 اوالئ��ك الغي��ارى بفضل س��واعدهم عاد الينا 
فارس��نا ليعتل��ي ُمه��رٍة رفضت ان يُس��رجها 
غي��ره.. كما اعادوا بطلنا الثائ��ر الذي لم تُثنيه 

احملن عن اكماِل مسيرته..
فبعد م��ا واجهوه من مر االي��ام ورعبها.. عادوا 
ألحض��ان امهم التي ما س��كَن فؤادها وبقيت 
ترتقُب ال��درب حت��ى اكتحلت عيونه��ا بهم.. 
تلك االم ه��ي ارُض الباراملبية التي احتضنتهم 
ومس��حت عنه��م اوجاعهم ومحت وحش��َة 
اللحظ��ات لينهض��وا م��ن جدي��ٍد فُتحملهم 
للن��وارس حتل��ق بهم وحت��ط في هنغاري��ا.. اول 
محطٍة لهم بعد ع��ودٍة نحمُد اهلل انها كانت 

ميمونة.
ها ه��م دخل��وا بإص��رار الغضنفر منافس��ات 
ابطال العال��م وبكِل ما أوتوا من ق��وٍة لُيرهبوا 
خصومه��م ويخطفو الثم��ني صارخني بأعلى 
صوتهم نحن هم ابناء العراق.. نعم ابناٌء ابو إال 
ان يثوروا ويث��أروا ألٍم لفها اخلريف ومحا معالم 

ربيعيها..
دموُع فارس تنهمر ش��وقاً أليام عزه.. واملاً.. بكى 
لناس��ِه الذين التهمهم اجلوع ورصاص الغدر.. 
بك��ى لف��راق مدرب��ه ومعلم��ه االول انترانيك 
دگريس الذي اخذه القدر منه وُحرم من توديعه 
كم��ا ُحرم من توديع الكثي��ر مِمَن فارقوه من دون 

وداع.
بكى ملراقد وأضرحة لم تشفع لهم مكانتهم 
فاجتاحهم طوفان اخلراب كباقي املُقدس��ات .. 
بكى لتراٍث  فكري ُس��لب وضح النهار وأعدموا 
حرفه وأحرقوا جدرانه.. ينش��ُد باس��ِم موطنه 

ويبكيه وجعاً وأسفاً..
ذهبية فارس س��عدون وفضية ثائر العلي.. خيُر 
دليل على بس��الِة ابطال الباراملبي��ة َمن اثبتوا 
أن ارضن��ا صلبة ال مُتزقها احمل��ن.. وبقدر ما أُريق 
من دماٍء س��تبقى رايت��ه بفضلهم ترفرُف بكِل 
البق��اع.. كيف ال وه��م ابط��اُل االرادة ُمتحدي 

االعاقة..؟.
فيا أبن��اء باراملبيتي.. اهتفوا وانش��دوا باس��ِم 
موطن��ي.. لُتحييك��م عن��ادَل النخي��ل وأمواج 

دجلتي.
وكما طوقتكم اوسمُة الذهِب والفضة شوقاً..
س��يصنُع لكم الفرات من دُرِه طوقاً.. لُتزينكم 

به يُد بغداد فخراً.

بانكوك ـ عدي صبار *

تس��تمر حتضيرات منتخب العراق 
نهائيات  الص��االت، لبطولة  لكرة 
آس��يا الت��ي تنطلق منافس��اتها 
ف��ي العاصم��ة التايلندية يوم غد 
الثالثاء الس��اعة الثالثة مس��اًء  ) 
احلادية عشر صباحاً بتوقيت بغداد 
( ،مبواجه��ة املنتخب البحريني في 

إفتتاح مباريات اجملموعة األولى.
واكد امل��درب علي طال��ب محمد 
من��ذ وصولنا إل��ى بانك��وك وحلد 
اآلن حرصن��ا على مضاعفة اجلهد 
في س��بيل وص��ول الالعب��ني الى 
اجلاهزية التامة، مبيناً  أن الصعاب 
ميك��ن تذليلها وما عل��ى الالعبني 
سوى احلرص على الظهور باملظهر 
االدائ��ي ال��ذي يليق مبس��توى كرة 
الص��االت العراقي��ة.. وأوض��ح ان 
املنتخ��ب في كام��ل عناصرة قادر 
على  حتقيق نتائج إيجابية ومهمة 
ف��ي ه��ذه البطول��ة  والالعب��ون 
واجله��از الفن��ي مع��اً يعمالن من 

أجل حتقيق هذا الهدف .
م��ن ناحيته ح��رص رئي��س الوفد 
يحيى زغي��ر على متابع��ة أحوال 
املنتخ��ب وتوفي��ر كل متطلبات��ه 
والت��ي اس��همت في خل��ق أجواء 
مريحة للجهاز الفن��ي والالعبني، 
بغي��ة  أن يظه��ر أبن��اء الرافدي��ن 
مبظه��ر يجعلهم مح��ط إهتمام 
اإلع��الم واجلماهي��ر الرياضية، من 
خالل حتقيق نتائج طيبة والوصول 
إل��ى مديات بعيدة ف��ي هذا احملفل 

األسيوي.
واجرى األمني املالي  للجنة االوملبية 

الكابنت س��رمد عب��د اإلله اتصاال 
هاتفيا بالس��يد يحيى زغير رئيس 
البعث��ة وذل��ك لالطمئن��ان عل��ى 
توفير املستلزمات كافة للمنتخب 
في هذه املشاركة املهمة مطمئنا 
اي��اه ب��أن اللجن��ة االوملبي��ة تقف 
الوطنية  داعمة جلميع منتخباتنا 

ألرياضي��ة  الفعالي��ات  وجلمي��ع 
وفي مقدمته��ا منتخبنا الوطني 
للش��باب بك��رة الص��االت ال��ذي 
ينتظره اس��تحقاق كبير لتحقيق 
طموح��ات الش��ارع الرياض��ي في 
حصد اللق��ب اآلس��يوي ، واثنيت 
يحي��ى زغير على ه��ذه املبادرة من 

قبل الس��يد األم��ني املالي  للجنة 
موضحا أهمية تضافر كل اجلهود 
لتوفير افضل سبل من أجل حتقيق 
نتائج باهرة في بطولة كأس أسيا 
س��تعود بالفائ��دة عل��ى الرياضة 

العراقية.
منتخبن��ا الش��بابي ب��ات على أمت 

اجلاهزي��ة الفني��ة والبدني��ة قبل 
انط��الق مباريات��ه ف��ي اجملموع��ة 
األولى والتي س��يقابل من خاللها 
منتخب البحرين ي��وم غٍد الثالثاء 
وبرناوي بعد غٍد وأفغانس��تان يوم 
يوم اخلمي��س وماليزيا يوم اجلمعة 
في حني يختت��م مبارياته في هذه 

اجملموع��ة ضد البلد املس��تضيف 
تايلند يوم السبت املقبل.

م��درب احلراس عدنان خليل أش��ار 
إلى أن  احل��راس يحيى عب��د النور 
وعلي مس��لم وزاه��ر مهدي على 
أمت اجلاهزي��ة بالوقوف في حراس��ة 
مرم��ى منتخ��ب لي��وث الرافدين، 
وأساسي  وسيكونون عامل مهم 
في حتقيق نتائج طيبة، ملا يتمتعون 
فيه من ح��رص ومثابره بالذود عن 

الشباك الوطنية.
كابنت املنتخب علي س��عد قال إن 
جمي��ع زمالئه ميتلك��ون املقومات 
واملؤهالت التي جتعلهم منافسني 
عل��ى صدارة اجملموع��ة، من جانبه 
عبر الالعب فه��د ميثاق عن ثقته 
الكبي��رة ف��ي حتقي��ق إجن��از غي��ر 
مس��بوق لكرة الصاالت العراقية، 
وأنه وبقية الالعبني  مصرين على 
رفع اس��م وعلم الع��راق عاليا في 
بطول��ة كأس أس��يا وه��ذه الثقه 
ج��اءت بن��اءاً على ال��روح املعنوية 
واإلصرار واحل��رص العالي لدى كل 
افراد املنتخب بتحقيق االنتصارات 
والوصول إلى مراحل متقدمة في 
أمس  يوم  البطولة.واكتملت  هذه 
األحد عقد املنتخبات املشاركة في 
بطولة نهائيات أس��يا بنسختها 
األول��ى، حي��ث خصص��ت اللجنة 
املنظمة للبطولة مندوبني عن ها 
تكون مهمتهم مرافقة املنتخبات 
وتوفير جميع احتياجاتهم وتذليل 
الت��ي  والعقب��ات  الصعوب��ات 

تعترضهم .

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت

»األولمبية« تطمئن على البعثة وتحث الالعبين على التفوق

»شباب الصاالت« يستهلون الشوط اآلسيوي بلقاء البحرين.. غدًا

منتخب الشباب بكرة الصاالت

عمار علي
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الدولي المغربي ثاني مغربي يصل نهائي دوري أبطال أوروبا
تقرير

»السيدة العجوز« يخطف مهدي بنعطية من ميونيخ لقاء 20 مليون يورو

بنعطية

مفكرة الصباح الجديد

10:00 مساًءتشيلسي ـ واتفورد
الدوري اإلنجليزي

 

باكو ـ مؤنس عبد اهلل*
ن��ال منتخبن��ا الوطني بك��رة اليد 
اختت��ام  ف��ي  البرون��زي  الوس��ام 
التضام��ن  ببطول��ة  مش��اركته 
اإلس��المي في اذربيجان بعد تغلبه 

الش��قيق  اجلزائري  املنتخ��ب  عل��ى 
بنتيج��ة 27 مقاب��ل 22 هدف��اً في 
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

وبذلك يكون املنتخب الوطني بكرة 
الي��د يح��رز أول ألق��اب الع��راق في 

بطولة التضامن اإلسالمي، يذكر ان 
منتخبنا اغلوطني بكرة اليد يقوده 

املدرب ظافر صاحب.

* املنسق اإلعالمي للبعثة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبعدت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة 
ثالث��ة العبني م��ن الفريق ألس��باب 
فنية، ضمن حملة اإلدارة لتصحيح 
الس��لبية  النتائ��ج  بع��د  املس��ار 
األخي��رة.. وق��ال مصدر مق��رب من 

الن��ادي إن اجله��از الفن��ي للفري��ق 
اس��تبعد كل من: الدولي الس��ابق 
مهدي كرمي، ومثنى خالد، وحس��ني 
علي واحد، بس��بب تراجع املس��توى 

الفني وانتفاء احلاجة خلدماتهم.
وأوض��ح أن اجله��از الفن��ي اجلدي��د 

وجه إن��ذارًا أيًضا لبع��ض الالعبني، 
وطالبهم بجدية أكثر داخل امللعب، 
مش��يرًا إلى أن اجله��از مثلما طالب 
اإلدارة بتوفير مكافآت فوز وتس��ديد 
املس��تحقات املالي��ة، فإن��ه يطالب 

الالعبني بحرص أكبر واجتهاد.

»وطني اليد« يفوز ببرونز التضامن اإلسالمي

إبعاد 3 العبين من صفوف الطلبة

عمار علي: شباب الصناعات
 يسعى إلى لقب الدرجة األولى
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قانون حرية التكميم

جمال جصاني

ه��ذا اليوم االثنني 2017/5/15 من املقرر أن تتم في مجلس 
النّواب العراقي، القراءة الثانية ملشروع قانون حرية التعبير 
عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي، وهو املشروع الذي 
أث��ار ضده موجة من االعتراضات وال س��يما من املنظمات 
والهيئ��ات املعني��ة مبثل هذا امليدان األش��د فت��كاً ملصائر 
اجملتمعات وال��دول )حري��ة التعبير( والتي دف��ع العراقيون 
فواتي��راً باهضة وقاس��ية نتيجة حلرمانه��م منها، طوال 
هيمن��ة نظ��م العبودية واالس��تبداد وذروته��ا املتمثلة ب� 
"جمهورية اخلوف" والتي لم تستأصل لوال املشرط اخلارجي 
والغوث العابر للمحيطات. من يقرأ مس��ودة ذلك املشروع 
في نسخته األولى ونس��خه املعدلة من قبل بقية الكتل 
املنتسبة حليتان املشهد الراهن، سيدرك مدى التأثير الذي 
تلعب��ه "ثوابت األمة" ف��ي فقه الصياغ��ات املبهمة ملثل 
هذه القوانني احليوية، إذ تسمح تقنياتهم تلك، واملستندة 
ال��ى إرث عريق في مجال )املك��ر والدهاء( جلميع حاجاتهم 
القريب��ة والبعيدة املدى، بالتس��لل والتمدد على تضاريس 
تلك التش��ريعات، كم��ا حصل مع قانون الدولة األس��اس 
)الدستور( والذي حتول بهمة ضيق أفقهم املشهود له، من 
مأوى حلكمة س��كان أقدم األوطان يرجعون إليه عند احملن، 
الى طرف متورط مبس��تنقعات التشرذم الطائفي واإلثني 

وغيرها من كوارث "الهويات القاتلة".
بعد جتربة غاية في القس��وة واملرارة عش��ناها برفقة هذه 
الطبقة السياس��ية الفاش��لة )نظرياً وعملياً( ال ميكن أن 
ننتظر منها صياغة وس��ن مش��اريع تنهض بهذا الوطن 
املنكوب وأهله، جوهر مهمة التش��ريع تكمن في انتشال 
اجملتمع من مس��تنقعات التخلف واخل��وف والفقر واجلهل، 
ال تكريس��ها كم��ا حصل ط��وال ما يفت��رض أنها مرحلة 
للعدالة االنتقالي��ة والتحول صوب الدميقراطية والتنمية 
واحلريات. غير القليل من ممثلي الكتل والكيانات من شتى 
املتاريس، يعيبون على حالة االنفالت وسوء استعمال هذه 
احلري��ات م��ن قبل البعض، وال س��يما ما ج��رى في حوادث 
اقتحام البرملان ومقر احلكومة املركزية وغيرها من احلوادث 
املؤسفة والبعيدة عن املسؤولية واحلكمة، لكن مثل تلك 
احلوادث ال تس��تدعي العودة ألس��اليب وتشريعات النظام 
املباد ومواهبه في مجال تكميم األفواه وجترمي حرية التعبير، 
كم��ا أفصحت عنه العدي��د من فقرات مش��روع القانون 
املق��دم جمللس الن��واب؛ بل هي بأمس احلاجة الى الدراس��ة 
العميقة ألس��بابها الفعلية وحتديد امل��آرب الفعلية التي 
تقف خلف مثل ذلك الس��لوك، وال��ذي ال ميكن فصله عن 
واقع االغتراب الطويل الذي عاشته أجيال كاملة عن مثل 
هذه املمارس��ات احلضارية )التظاهرات واألشكال اخملتلفة 
للتعبير عن الرأي..(. مثل هذه احلوادث والوقائع ال تدعونا ال 
الى النكوص للماضي الذي وّلى، وال لكل أش��كال الهروب 
الى األمام، كما يحصل مع القوى التي امتطت ش��عارات 

احلداثة والتغيير من دون وجع قلب أو ضمير.
إن متري��ر مث��ل هذا القان��ون وال��ذي يتنافر عنوان��ه )حرية 
التعبي��ر( وغاي��ة م��واده )التكميم والتجرمي( س��يجهض 
كل ادع��اءات التح��ول واالس��تقرار والبن��اء بع��د مرحلة 
داع��ش ومح��ارق احلروب واالس��تنزاف، وس��ينقل رس��الة 
مغايرة للمجتم��ع الدولي والذي ينتظر منه دوراً مؤثراً في 
األش��هر املقبلة، على ممثلي الكتل ممن يدعون حتررهم من 
مش��يئة حيتانهم اإلصغاء قليالً لنصائح اجملتمع الدولي 
ومؤسس��اته النافذة ومنها على سبيل املثال ال احلصر، ما 
ص��در عن منظمة هيومن رايتس ووت��ش عندما طالبتهم 
بع��دم مترير هذا القانون )ألنه يج��رم حرية التعبير ويضيق 

على احلريات ويخرق القانون الدولي( ...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

العاملي  النج��م  التق��ى 
جه��وره  دي��ب  جون��ي 
الصين��ي خ��الل العرض 
األول للج��زء اخلامس من 
سلس��لة أف��الم قراصة 
الكاريب��ي، ال��ذي يحمل 
 Dead Men Tell عن��وان
ف��ي  No Talesوذل��ك 

شانغهاي.
كم��ا حضر أيض��اً بطل 
العم��ل النج��م أورالندو 
بلوم الذي مر 10 سنوات 
على آخر ظه��ور له بدور 

ويل ترنر.
في اجل��زء اخلامس يطلق 
سالزار س��راح مجموعة 
أش��باح  أكث��ر  م��ن 

خطرًا  املوتى  القراصن��ة 
م��ن مثل��ث الش��يطان، 
عل��ى  فيهجم��ون 
القراصنة في البحر، من  
بينهم جاك سبارو الذي 
يس��عى ألن  يح��وز على 
رم��ح بوس��يدون، ال��ذي 
سيسمح له بالسيطرة 

على جميع البحور. 

أكد كرمي عب��د العزيز أن 
اجلزء األول من مسلسل 
في  س��يقدم  "الزيب��ق" 
رمضان املقبل، ويشاركه 
البطول��ة ش��ريف  ف��ي 
مني��ر، وإن��ه ال يخش��ى 

مقارنته بأي عمل آخر.
عن  مأخ��وذ  املسلس��ل 
اخملابرات  جه��از  ملف��ات 
وتقاس��م  املصري��ة، 
بطولته مع شريف منير، 
الذي يجس��د شخصية 
العامة  اخملاب��رات  ضابط 
واملسلس��ل  املصري��ة، 

س��يكون عل��ى جزأي��ن، 
اجلزء األول منه سيعرض 
في ش��هر رمض��ان هذا 
الثان��ي  واجل��زء  الع��ام، 
رمضان  ف��ي  س��يعرض 

.2018

أعربت الفنانة صابرين عن 
تلّقت  أن  بعد  س��عادتها 
التهاني  مجموع��ة م��ن 
البرومو اخلاص  فور عرض 
ملسلسل "اجلماعة- اجلزء 
الثاني"، إذ ت��ؤدي فيه دور 
إح��دى  الغزال��ي،  زين��ب 
القي��ادات النس��ائية في 
جماعة اإلخوان املسلمني 

في فترة الستينيات.
وع��ن ه��ذا ال��دور قال��ت 
إن��ه دور ق��وي،  صابري��ن: 
األدوار  إل��ى  وس��يضاف 
الت��ي قدمتها،  الثقيل��ة 
موضح��ة أنها ل��م تكن 

تريد أن تقدم ش��خصية 
بع��د  عصري��ة  جدي��دة 
دور  ولك��ن  "أم كلث��وم"، 
اس��تفزها  الغزالي  زينب 
أنه من  لتقدميه، خاص��ة 
تألي��ف العبق��ري وحي��د 

حامد.

جوني ديب

صابرين

كريم عبد العزيز

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
دوماً، يس��ير معي، يراف��ق خطواتي، 
ذلك التاريخ، رفيقي االبدي، ماذا يريد 
مني ذلك العمالق، املهشم، املفقود، 
املتبل بالدماء، ماذا اعطيك، وهل لي 
س��وى واحة مكانية، مس��رح تفتح 
فيه ص��رة آالمك واحزانك، مس��احة 
حلوار األطراف، للجدل، للمشاكسة، 
لترميم ذاتك العمالقة، ماذا اعطيك 

يا تاريخ.
بتل��ك الكلم��ات خاطب��ت الفنان��ة 
الفنان��ة  التش��كيلية منحوتاته��ا، 
التي وجدت داخلها شاعرة متوسدة 
يوقظها،  تنتظ��ر م��ن  منحوتاته��ا، 
لديها فلس��فة عميقة فيما يخص 
فوجدت طريقها  للتاريخ،  عش��قها 
لترجمة ذلك احلب، بأن تدرس فلسفة 
الف��ن، وت��ؤرخ كل تفاصي��ل التاريخ 
من خالله، انها الفنانة التش��كيلية 
كفاح عب��د اجمليد، ماجس��تير نحت 

قسم الفنون التشكيلية.
معرضه��ا  اجملي��د  عب��د  افتتح��ت 
األول ع��ام 2009 على قاع��ة مدارات 
وأسمته اللبوة اجلريحة فقد خصته 

للعراق، واقامت معرضها الشخصي 
الثان��ي عل��ى قاعة س��ومر ومنحته 
عن��وان "نزي��ف الذاك��رة" ف��ي عام 
2010، ام��ا معرضه��ا الثال��ث فكان 
للش��هيد واختارت نصب الش��هيد 
ليكون مس��تقرا للوحاتها وذلك في 
عام 2015   إضافة الى مش��اركاتها 
في عدة معارض جماعية، ومسابقة 
جلجامش التي اقامتها وزارة الثقافة 

والفنون.  
وبحض��ور ش��فيق امله��دي افتتحت 
عب��د اجملي��د معرضه��ا الراب��ع، الذي 
أس��مته "جالي��ري مجي��د"، تيمن��ا 
بإسم ابيها صاحب الدار التي اقامت 
عليها املعرض، ألنه��ا لم جتد أفضل 
م��ن الفك��ر ثواب��ا له، فهي تس��عى 
الن يك��ون مكان��ا اللتق��اء الفنانني، 
والداللني املس��وقني لفنهم، وآخرين 
غيرهم، ليجتمعوا على طريق واحد 
ميك��ن من خالل��ه االرتق��اء بالذائقة 
الفني��ة لدى املتلق��ي، والوصول الى 
س��بل توعيته بأصول الفن ودالالته، 
ضم املع��رض 25 منحوتة و15 لوحة 

عبارة عن اسكيتشات لألعمال.

حتدث��ت عب��د اجمليد ع��ن بداياتها مع 
فن النحت والتش��كيل قائلة: بدأت 
الرس��م منذ الثمانينيات، ولم أفكر 
بدراس��ته أكادميي��ا، لكن��ي بعد عام 
يلب��ي  الرس��م ال  ان  2000 ش��عرت 
طموح��ي، وال أس��تطيع ان انقل كل 
ما اريده م��ن خالل اللون، والكانفس، 

او الورق، ففكرت مبوضوع النحت، وقد 
شجعني زوجي على دخول االكادميية 
لدراس��ة فن النحت. واخت��ارت عبد 
اجملي��د ان يكون املع��رض للمنحوتات 
واالسكتش��ات، "وهو رس��م تقريبي 
ينفذ عادة باس��تعمال اليد احلرة، وال 
يشترط اكتماله، وعادة ما يستعمل 

لتبس��يط وتوضي��ح واظه��ار فكرة 
فراغي��ة معين��ة"، وعن ذل��ك تقول: 
املنحوت��ات واالسكتش��ات اغلبه��ا 
فلس��فية وتاريخي��ة، ألن��ي أج��د ان 
الف��ن يجب ان ي��ؤرخ التاريخ، فهناك 
ميثولوجي��ا عظيم��ة ف��ي الع��راق، 
واملذاهب،  الدي��ن،  تتمثل مبيثولوجيا 
وعلى الفن��ان ان يكون منصفا فهي 

ذخيرة عظيمة.
وفيما يخص موضوع التسويق الفني 
في العراق تقول عبد اجمليد: لألس��ف 
ال يوجد لدينا س��وق فني، هنا دالالن 
اثنان يأخذان االعمال ويبيعانها خارج 
الع��راق، إضافة الى ان املتلقي ما زال 
يفتق��ر الى الوع��ي، ويفضل الصورة 
الش��عبية الواضح��ة، فه��و ال يريد 
ان يجهد تفكي��ره بالرموز والدالالت 
الت��ي حتمله��ا اللوح��ة او املنحوتة، 
هو يري��د ان أقدم له لعبة بأش��كال 
متنوع��ة، وعندما يجد منحوتة مثال 
عن رمز سومر للحرية، يطالبوني بأن 
اكتب تفاصيل، وال اكتفي باملنحوتة 

وحدها.
حتدثت عب��د اجمليد عن الس��بل التي 

من شأنها ان ترتقي بالذائقة الفنية 
لدى املتلق��ي العراق��ي: يجب إقامة 
منتديات كما هو احلال س��ابقا، فقد 
كان لدينا منتديات وامس��يات جتمع 
الفنان��ني والدالل��ني والن��اس، وم��ن 
خالله��ا يت��م التح��اور م��ع الفنان، 
فاحل��وار احلض��اري ه��و م��ا مطلوب 

اليوم.
اما عن س��بب حتولها من الرسم الى 
النح��ت فتقول عبد اجمليد: بنحو عام 
الرسم ال يشد االنسان بقدر النحت، 
العظيمة تؤكد  املعماري��ة  فال��دول 
على النح��ت، وحتى في ال��زواج فان 
اخلاطب ال يقدم ورقة مرسوم عليها 
احلل��ي، بل يق��دم منحوت��ات ذهبية 
مزخرف��ة. وحتى السياس��ة واألديان 
لم ينعشها اال الفن والنحت، لذلك 
أمتنى على املس��ؤولني االهتمام أكثر 
مبوضوع دعم الفنانني. وعن إمكانية 
التعاون ما بينها وب��ني وزارة الثقافة 
تق��ول: وزارة الثقافة لم تقصر معنا 
يوم��ا، لكن بس��بب الضائقة املالية 
اليوم، ال تس��تطيع ان توف��ر لنا كل 

احتياجاتنا ومتطلباتنا.

معرض للفنانة التشكيلية كفاح عبد المجيد في جاليري مجيد

الفنانة التشكيلية كفاح عبد اجمليد

تويتر يتنبأ بمواقع انتشار 
اإلنفلونزا قبل 6 أسابيع!

:CNN - الصباح الجديد
قام مجموعة من الباحثني من جامعة "نورثويسترن" 
بتطوي��ر امن��وذج ميكنه التنب��ؤ مبكان انتش��ار فيروس 

اإلنفلونزا وقت حدوثه، باستعمال "تويتر".
إذ قام الباحثون بجم��ع بيانات املواقع اجلغرافية ألكثر 
م��ن 50 مليون تغريدة، ذكرت فيه��ا كلمات دّلت على 
اإلنفلونزا، مثل الس��عال، أو التقّي��ؤ، ليصل الباحثون 
إل��ى فكرة عام��ة لنش��اطات الفيروس عب��ر الواليات 

املتحدة.
وقال األس��تاذ املس��اعد في كتابة الدراسة، أليساندر 
فيزبيغنان��ي، ف��ي حديث مع CNN: "األع��راض األولية 
لألوبئة تعد دالئل مهمة للغاية، وإلعداد أوجه التشابه، 

علينا تتبع مسار اإلعصار لنتنبأ مبساره املستقبلي.
واس��تعملت هذه التغريدات للتنبؤ بأع��داد املصابني 
بالفي��روس، وحتديد ذروة انتش��اره، كما توفر معلومات 
أكث��ر عن طبيعة الفيروس، فيما لو كان معدياً بدرجة 
أكبر من العام املاضي، وأش��ار الباحثون بأن أمنوذجهم 
ه��و األول بصنع امنوذج حملاكاة جميع س��كان الواليات 
املتح��دة. وخالل موس��مني م��ن اإلنفلونزا، اكتش��ف 
الباحث��ون ب��أن أمنوذجه��م ق��ادر عل��ى التنب��ؤ بأعداد 
اإلصابات، ومدى انتش��ار الفيروس قبل س��تة أسابيع 
م��ن وقوعها بالفع��ل، باألخص عند مقارن��ة االمنوذج 

بأنظمة التنبؤ التقليدية.

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة ريهام 
عبد الغفور أنها انتهت 
م��ن تصوي��ر دورها في 
فيل��م اخللي��ة، أم��ام 
عز،  أحم��د  الفن��ان 
يخرج��ه  وال��ذي 
العري��ان،  ط��ارق 
قال��ت  حي��ث 

أنها ت��ؤدي دور ام��رأة متطرفة، تقوم 
انتقاًم��ا  انتحاري��ة  عملي��ة  بعم��ل 
لقتل زوجها اإلرهابي، وأش��ارت ريهام 
أنه��ا منش��غلة اآلن ف��ي مجموعة 
منه��ا  الدرامي��ة  املسلس��الت  م��ن 
رمضان كرمي أمام س��يد رجب، وروبي، 
ومسلس��ل ال تطفئ الش��مس أمام 
الفنان��ة ميرف��ت أم��ني، ومسلس��ل 
الطوف��ان إلى جان��ب الزيبق، مع كرمي 

عب��د العزي��ز، وجميع ه��ذه األعمال 
ستعرض في رمضان املقبل.

وأكدت ريهام أنها لم تتعمد التواجد 
ف��ي كل ه��ذه األعم��ال، لك��ن الورق 
اجليد ه��و الذي فرض نفس��ه عليها 
تخط��ت  أنه��ا  موضح��ة  لتقبل��ه، 
مرحلة اإلنتش��ار منذ سنوات عديدة، 
ول��م تقبل ب��أي عمل بعدم��ا قدمت 
مجموعة م��ن األعمال املميزة، اجلدير 

بالذكر أن ريهام بدأت مع اخملرج محمد 
فاضل في مسلس��ل العائلة والناس 
ع��ام 2000، ثم قدم��ت مجموعة من 
األعمال املهمة، في التليفزيون منها 
"حديث الصباح واملساء، والعمة نور، 
والعمي��ل 1001"، وكان آخ��ر ظه��ور 
لها مسلس��ل كلمة سر، مع الفنان 
هشام س��ليم، والفنانة لطيفة، في 

رمضان املاضي.

الفنانة ريهام عبد الغفور ُتعلن عن دورها في فيلم "الخلية"

بغداد - حذام يوسف:
ضيفت رابطة الثقافة الش��عبية الحتاد 
االدباء، الدكتور صالح الصاحلي، واالستاذة 
نبيلة عبد املنعم داوود، وحديث شيق عن 
املطبخ البابلي، واملش��تركات مع مطبخ 

العراقيني اليوم.
 أدار اجللس��ة الدكتور عل��ي حداد رئيس 
الرابطة، متحدثا عن محاولتهم استقراء 
مراحل عالقة االنسان باملكان، وما تنضح 
ه��ذه العالق��ات م��ن قيم، وس��لوكيات 
اجتماعية: اليوم نتناول ظاهرة جديرة بأن 
نقف عندها، رمبا يتصور البعض انها ذات 
طبيعة استهالكية ألنها تتعلق باملعدة 
فقط، مس��ألة الطع��ام، الي��وم نتناول 
املطب��خ العراق��ي م��ن بابل ال��ى اليوم، 
فاملطبخ ثقافة عطاء ملا ينتجه االنسان، 
ونس��تطيع ان نقرأ التاريخ االنساني من 

خالل الطعام واملطبخ". 
ث��م حت��دث الدكتور ص��الح الصاحلي عن 
املطب��خ البابلي، وطريق��ة بنائه، متناوال 
طريقة عمل مكان الطبخ على الفحم، 
او السعف، واالدوات التي كان يستعملها 
البابليون داخل املطبخ، وتتناول عددا من 
االكالت الت��ي مازال العراقيون ميارس��ون 
طبخها وهي املس��كوف، التي يتميز بها 
العراقيون، وتناولت االس��تاذة نبيلة عبد 

املنع��م املطب��خ البابلي كون��ه مظهراً 
حضاري��اً، والدلي��ل على ذل��ك املؤلفات 
اخلاصة باملكتبة العربية، وتتناول الطبيخ 
واملطبخ، وحتدثت ايضا عن انواع االكالت 
الت��ي متيزت به��ا احلياة العراقي��ة، والتي 
مازال��ت الى االن تعج بها االس��واق مثل 
الزالبية، والش��كرملة، كحلويات، والباجة 

ايضا من االكالت القدمية جدا.
وتخلل��ت اجللس��ة مداخ��الت م��ن قبل 
الروائي خضير الزيدي، وحديث عن كتابه، 
"شاي وخبز"، وسنوات احلصار للمطبخ 
العراقي، ووزعت االس��تاذ نبيلة عدد من 
االكالت الت��ي متيز بها املطب��خ العراقي 

سابقا واالن، مثل الزالبية، والشكرملة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
 متكن فريق م��ن باحثي كلية "دارمتاوث"، 
م��ن بن��اء مواق��ع ش��هيرة باس��تقبال 
متسلقي اجلبال باستعمال مناذج ثالثية 

األبعاد باحملاكاة الرقمية.
وأظه��ر البحث ال��ذي نش��ر الثالثاء، 
ف��ي مؤمت��ر مبدين��ة دنف��ر، كيفية 
اس��تعمال التكنولوجي��ا خلل��ق 
بيئ��ة عل��ى نط��اق كبي��ر، من 
تفاعل  تتب��ع كيفي��ة  خ��الل 
املواق��ع،  تل��ك  م��ع  الن��اس 
خ��الل تس��لقهم ف��ي احلياة 
الواقعية، وق��ام الفريق ببناء 
موقعني من أصعب األماكن 
للمتس��لقني  اخملصص��ة 
ف��ي  والواقع��ة  احملترف��ني، 
واليتي نيو هامشير ويوتاه 

األميركيتني.
وبرغم أن مواقع التس��لق 
منذ  اس��توحت  الداخلي 
م��ن  تصميمه��ا  م��دة 
املواق��ع اخلارجي��ة، إال أن 
هذه النم��اذج ميكنها أن 
تق��ّدم املواق��ع اخلارجية 
ذاتها للمتس��ّلقني، من 
دون اضطرارهم للسفر 

بحث��اً عنه��ا، كما يأم��ل الباحث��ون بأن 
تس��ّهل هذه النماذج من عمليات تدريب 
املتس��لقني، س��واء املبتدئ��ني منهم، أو 

حتى احملترفني.
والتق��ط فريق الباحث��ني مقاطع فيديو، 
ومئات الصور للمتس��ّلقني ف��ي املواقع 
اخلارجية، وبعد جمع البيانات باستعمال 
 multi-   view" مع��ادالت خاصة تدع��ى
stereo"  متكن��وا من صنع من��اذج ثالثية 
من��اذج  الباحث��ون  واس��تعمل  األبع��اد، 
متنوعة من دواس��ات األقدام، واملقابض، 
باستعمال آلة قص للرغوة، مشّغلة من 

قبل كمبيوتر.

المطبخ البابلي في ندوة
 حول حضارة العراق

نماذج ثالثية األبعاد تنقل 
الجبال إلى صاالت الرياضة

الصباح الجديد - وكاالت:
دجو شنيانغ من كوريا الشمالية 
كان��ت تعم��ل بائع��ة للس��جائر 
املال ومس��اعدة  واجل��وارب جلن��ي 
اهلها، حيث قامت الفتاة باقتطاع 
ج��زء من دخلها لش��راء تذكرة الى 

الصني.
وبعد س��فرها الى بك��ني وانتقالها الى 
لكوري��ا  مج��اورة  صيني��ة  مقاطع��ات 
اجلنوبي��ة، اس��تطاعت بع��د ان قطعت 
فيها 3 أالف كيلومتر مشيا على االقدام، 
الوصول ال��ى احل��دود الصينية-الكورية 

وكالة "سبونتيك"  اجلنوبية. وبحس��ب 
تعد دج��و اليوم من أبرز جنوم الشاش��ة 
في كوريا اجلنوبية، ويتهافت اجلمهور في 
الش��وارع اللتقاط الصور معها، كونها 
تعد من "أجمل الفتيات وأكثرهن إثارة" 

في البرامج التلفزيونية.

وال يقتص��ر األمر الي��وم فقط على دجو، 
فقد أصبحت البرامج الكورية اجلنوبية 
تعتم��د على فتي��ات هربن م��ن جارتها 
الشمالية، كجزء من سياستها اإلعالنية 
جلذب اجلمه��ور الكوري الش��مالي، عبر 

فتيات بالدهن.

بائعة سجائر بكوريا الشمالية تتحول إلى نجمة بكوريا الجنوبية
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