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بغداد ـ أسامة نجاح:
يوم  العراقي��ة،  الق��وات  واصلت 
ام��س الثالثاء ، التق��دم من عدة 
مح��اور باجتاه املدينة القدمية في 
اجلان��ب الغربي م��ن املوصل في 
إطار عملية تهدف إلى استعادة 
كامل املدينة من تنظيم داعش. 
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
العملي��ات املش��تركة العمي��د 
الركن يحيى رسول إن "قطعاتنا 
مستمرة في التقدم وتوغلت في 
أحي��اء الصحة األول��ى والزجنلي 
مستشفى  ومنطقة  والش��فاء 

اجلمهوري". 
وأك��د رس��ول في حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن 
القدمي��ة محاصرة منذ  "املدينة 
م��دة طويل��ة من اجلن��وب بنحو 
كامل واآلن قطعاتنا تتواجد من 
الش��مال والغرب"، مش��يراً إلى 
أنه "عند حترير هذه األحياء يكون 
ق��د مت تطويق املدينة القدمية من 

جميع اجلهات". 
وأوضح بان" زمر داعش االرهابية 
يعتم��دون األس��لوب ذات��ه م��ن 
الس��يارات املفخخ��ة وقناص��ة 

وانتحاريني". 
وتاب��ع ان "م��ا يهمن��ا ه��و حترير 
املواطنني بنح��و كامل من خالل 
فت��ح مم��رات آمن��ة ووض��ع أدالء 
والتعام��ل  لنقله��م  وس��يارات 

قب��ل  م��ن  معه��م  اإلنس��اني 
قواتنا". 

م��ن جانبه أك��د مص��در امني، 
أمس الثالثاء ، االنتهاء من كسر 
كل خطوط داعش الدفاعية في 
منطقة ح��ي االقتصاديني وحي 
متوز والهرمات في الساحل االمين 
للموص��ل والت��ي كان��ت عناصر 
داع��ش االجرامية تطل��ق عليها 

اسم "منطقة الثبات". 
وقال املصدر لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ بعد ان" أكمل��ت قيادة 
قوات الشرطة االحتادية مهمتها 
ف��ي تطويق املنطقة القدمية من 
ناحي��ة نهر دجلة وجنوب��اً باجتاه 
مطار املوصل حتركت هذه القوات 
لفتح محور شمالي نحو منطقة 
الهرمات االولى والثانية والثالثة 
ث��م ال��ى منطق��ة االقتصاديني 
ليت��م حترير هذه املناطق وكس��ر 
 ، االجرامي��ة  داع��ش  خط��وط 
مش��يراً الى ان" معركة التحرير 
أس��فرت ع��ن مقتل املئ��ات من 
العدو والس��يطرة على عشرات 
واالعتدة  االس��لحة  من  االطنان 
عج��الت   110 نح��و  وتفجي��ر 
مفخخة وكذلك السيطرة على 

24 عجلة مفخخة أخرى .
وأضاف املص��در الذي لم يفصح 
عن أس��مه ان" قوات الش��رطة 
االحتادي��ة وق��وات ال��رد الس��ريع 

وبأسناد مباشر من قبل الطيران 
العراق��ي اس��ند اليه��م حتري��ر 

منطقة الزجنيلي واكمال الطوق 
عل��ى املدين��ة القدمي��ة ، الفت��اً 

الى ان" االي��ام القليل��ة املقبلة 
ستش��هد حتري��ر ه��ذه املنطقة 

بالكامل . 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تتوغل في 4 أحياء
بأيمن الموصل تمهيدًا إلعالن النصر النهائي

القوات املشتركة توشك على اعالن التحرير في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
رس��الة إلى دول اجل��وار، ودعا تلك 
ال��دول إلى احترام س��يادة العراق 
وع��دم التدخل في ش��ؤونه، فيما 
اك��د أن إعالن "النصر" في مدينة 

ً املوصل سيكون قريباً جدا
وق��ال العب��ادي ف��ي تصريح��ات 
نقله��ا  املوص��ل  م��ن  صحفي��ة 
وتابعته��ا  الرس��مي،  التلفزي��ون 
"الصباح اجلديد" "ندعو دول اجلوار 
إلى احترام س��يادة الع��راق وعدم 

التدخل في شؤونه".
وأض��اف العب��ادي، "رس��التنا إلى 
دول اجلوار أن الع��راق يريد أن يحرر 
أراضيه بالكام��ل وليس لديه أية 

نية بالعداون على اآلخرين".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وأك��د 
املس��لحة ، أن إعالن "النصر" في 
مدينة املوصل سيكون قريباً جداً، 
فيما عّد وصول احلش��د الشعبي 
الس��ورية  العراقية  احل��دود  إل��ى 

"إجنازاً".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مص��در امني،امس الثالثاء، بأن 
حصيل��ة التفجي��ر االجرامي الذي 
الكرادة وسط  اس��تهدف منطقة 
بغ��داد انته��ت عن��د 11 قتيال و47 
مصاباً بينهم اطفال ونساء، فيما 
نوه ب��أن حصيلة التفجير صحفي، 
الس��يارة  انفج��ار  "حصيل��ة  إن 
املفخخة ف��ي منطقة الكرادة يوم 
امس الثالثاء ، انتهت عند مقتل 11 
ش��خصاً واصابة 47 آخرين بينهم 
نس��اء واطف��ال، فضال ع��ن تضرر 
واحتراق  القريب��ة  باملطاع��م  كبير 

عدد من عجالت املواطنني".

ولف��ت املص��در الى "وج��ود حاالت 
ب��ني  للغاي��ة  وحرج��ة  خط��رة 
املصابني الذي��ن توزعوا بني عدد من 
واستهدف  بغداد".  مستش��فيات 
انتح��اري يق��ود س��يارة مفخخ��ة 
منطقة الكرادة املكتضة باملدنيني 
في س��اعات صب��اح الثالثاء االولى، 

بحسب ما اورده مصدر امني.
م��ن جانب أخ��ر اف��اد مص��در في 
الش��رطة العراقية، ام��س الثالثاء، 
بان حصيل��ة التفجير قرب جس��ر 
الش��هداء ارتفع��ت ال��ى 22 قتيال 

وجريحا.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  التحال��ف  رئي��س  ح��ذر 
العراقي، عمار احلكيم، من ش��يوع 

ظاهرة اإلحلاد في اجملتمع العراقي.
ونق��ل بي��ان ملكتبه اطلع��ت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ع��ن احلكي��م 
قوله خ��الل األمس��ية الرمضانية 
الت��ي تق��ام س��نوياً ف��ي مكتب��ه 
ببغداد خالل ش��هر رمضان "حذرنا 
في االمس��ية الرمضاني��ة الثالثة 
من ش��يوع ظاهرة االحل��اد وتعاطي 

اخملدرات في اجملتمع".
وأش��ار الى ان "هناك ممتعضني من 

العراق��ي بثوابته  متس��ك اجملتم��ع 
الدينية ومن عالقته باهلل سبحانه 
وتعالى" داعياً ال��ى "مواجهة هذه 
االفكار الدخيلة على اجملتمع بالفكر 
والضرب بيد من حديد على داعمي 
هذه االفكار وتعرية االساليب التي 

يعتمدونها في نشرها".
كم��ا ح��ذر احلكي��م "م��ن خطورة 
اجملتم��ع  ف��ي  الرش��وة  ظاه��رة 
الظلم  كمص��داق م��ن مصادي��ق 
خاص��ة اذا ضرب��ت الرش��وة اح��د 

مفاصل القضاء".
تتمة ص3

العبادي يوّجه رسالة إلى 
دول الجوار ويؤكد "النصر 

قريب جدًا"

انفجاران يهزان بغداد وعشرات من 
الضحايا األبرياء في أولى أيام رمضان

الحكيم يحّذر من شيوع اإللحاد
في المجتمع العراقي

مقتل 14 عنصرًا من »داعش«
شمال مدينة الموصل القديمة

مختطفة إيزيدية تضحي بحياتها
وتقتل داعشيًا بطريقة "هوليودية" 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابرم محاف��ظ نينوى نوفل حمادي 
السلطان اتفاقاً مع شركة تركية 
إلع��ادة تأهي��ل اجلس��ر الرابع في 
مدينة املوصل، بحس��ب ما اعلنه 
مكت��ب األول ف��ي بي��ان اطلعت 

عليه "الصباح اجلديد".
وكانت طائ��رات التحالف الدولي 
قد دم��رت العام املاضي اجلس��ور 
اخلمس��ة الرئيس��ة الت��ي ترب��ط 
جانب��ي املوص��ل االيس��ر واالمي��ن 

العاق��ة حت��ركات تنظي��م داعش 
قبل انطالق العمليات العسكرية 

لتحريرها.
وذكر مكتب احملافظ ان السلطان 
تفق��د اجلس��ر الراب��ع الرابط بني 
جانب��ي املوص��ل وبرفق��ة م��الك 
هندسي تركي متخصص بصيانة 

وتأهيل اجملسرات.
وأضاف البيان ان الشركة التركية 
اطلعت على حج��م األضرار التي 
اصاب��ت اجلس��ر ج��راء العمليات 

العس��كرية ضد تنظي��م داعش 
االرهابي وذلك إلع��ادة تأهيله من 

جديد.
 وشدد احملافظ على ضرورة العمل 
بنحو مس��تمر إلعادت��ه للخدمة 
بالس��رعة القص��وى مل��ا ل��ه من 

أهمية كبيرة لدى اهالي املوصل.
الش��ركة  أك��دت  جانبه��ا  م��ن 
التركية عن استعدادها بتصليح 
اجلسر خالل فترة زمنية مناسبة، 

حسب البيان.

بغداد - وعد الشمري:
كش��ف مصدر في ح��زب الدعوة 
الثالث��اء،  أم��س  االس��المية، 
ع��ن مس��اع سياس��ية لتأجي��ل 
انتخاباتي اجملالس احمللية ومجلس 
الن��واب إلى الع��ام 2019، متهما 
اطراف حتاول االفادة من هذه املدة 
ألج��ل احلص��ول عل��ى مكاس��ب 

وضمان اكبر عدد من االصوات.
يأت��ي ذلك ف��ي وقت رفض��ت ابرز 
مكون��ات التحال��ف الوطني هذا 
التوجه، منبهة إلى ضرورة احلفاظ 

على التوقيتات الدستورية.
وق��ال مص��در م��ن داخ��ل ح��زب 
الدع��وة االس��المية إن "حت��ركات 
حتص��ل حالي��اً م��ن قب��ل بع��ض 
االط��راف السياس��ية م��ن أج��ل 
تأجيل االنتخابات العامة ملدة عام 

لكي تصبح في 2019".
وتاب��ع املص��در ف��ي حدي��ث إلى 
"الصباح اجلديد"، ش��ريطة عدم 
ذكر اسمه ان "مقترحات تقدمت 
بها شخصيات مؤثرة في املشهد، 
ال تشمل فقط االنتخابات العامة 

بل متديد عمل مجالس احملافظات 
ايضاً إلى التوقيت نفسه ".

وحذر املصدر من "الولوج في هذا 
التوجه بحجة أن االوضاع االمنية 
غير مس��تقرة في بعض املناطق 
واس��تمرار املع��ارك ض��د تنظيم 
االزمتني  االرهاب��ي وكذلك  داعش 

االقتصادية والسياسية".
ولفت��ت إلى أن "جه��ات اقليمية 
تق��وم بدعم ه��ذا التوجه وحترض 
علي��ه كتل من تيارات سياس��ية 
مختلف��ة بعضه��ا ش��ريك ف��ي 

التحالف الوطني".
"جه��ات  أن  املص��در  واس��تطرد 
سياس��ية مس��تفيدة م��ن هذا 
خس��ارتها  نتيج��ة  التوج��ه، 
الصواته��ا وحت��اول مللم��ة اوراقها 
وكس��ب مزيد من الوقت لضمان 

عدد اكبر من االصوات".
لك��ن القيادي في كتل��ة املواطن 
عل��ي اجلوران��ي أكد ل��� "الصباح 
اجلدي��د"، الرف��ض القاط��ع م��ن 
اجمللس االس��المي االعل��ى بقيادة 
عم��ار احلكيم ل��� "مقترح تأجيل 

االنتخابات العامة اخلاصة مبجلس 
النواب".

وتابع اجلوراني أن "رأينا ومتمسكون 
به هو مع دمج االنتخابات العامة 
وانتخابات مجالس احملافظات في 

شهر نيسان من العام املقبل".
سياس��ية  "أوضاع��اً  أن  وزاد 
وامني��ة تفرض علينا  واقتصادية 
دم��ج االس��تحقاقني، لكن هذا ال 
يعني جتاوز املدد الدستورية اخلاصة 

بانتخابات مجلس النواب".
تتمة ص3

الشركات التركية تعود الى الموصل
مصادر تكشف عن مساٍع لتأجيل االنتخابات إلى 2019بعد داعش وتتسلم أولى مشاريعها

التحالف الوطني يدعو للحفاظ على التوقيتات الدستورية

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

 دعم��ت حكومة الياب��ان منظمة 
الصح��ة العاملي��ة ف��ي آذار/مارس 
هذا العام بتق��دمي مبلغ يزيد على 
1 ملي��ون دوالر اميرك��ي لتنفي��ذ 
مشروع يهدف إلى توفير اخلدمات 
الصحية املتكاملة املنِقذة للحياة 
ف��ي مخيم��ات النازح��ني داخلي��اً 
والالجئني السوريني في احملافظات 
الت��ي تس��تضيفهم وه��ي دهوك 

وأربيل ونينوى.
ومن خالل هذه املبادرة س��يتمكن 
نحو مليون ش��خص م��ن املدنيني 
من الوصول إل��ى خدمات الطوارئ 
الطبي��ة املتنقل��ة املقدم��ة ع��ن 
طريق مركزين لتنسيق إدارة حاالت 
الط��وارئ ويدع��م هذي��ن املركزين 
شبكة من سيارات اإلسعاف التي 
واملزودة مبالكات  مت ش��راؤها حديثاً 
الطبي��ة  الطواق��م  م��ن  مدرب��ة 
املس��اعدة التي تعمل بالتنس��يق 

م��ع موظف��ي غ��رف التحكم في 
املركزين على مدار الساعة. 

ألطف موس��اني،  الس��يد  وصرح 

ممث��ل منظم��ة الصح��ة العاملية 
في الع��راق، قائال: "في حني تتقدم 
العمليات العسكرية نحو املدينة 

القدمية ف��ي غرب املوص��ل، هناك 
زيادة ح��ادة في ع��دد النازحني ممن 
يحتاجون إلى االستجابة اإلنسانية 

العاجلة." وأضاف السيد موساني: 
"لقد حش��دت منظم��ة الصحة 
العاملي��ة جمي��ع امل��وارد املتاح��ة 
لتوسيع نطاق ما تقدمه من دعٍم 
للس��لطات الصحية الوطنية من 
الصحية  االحتياج��ات  تلبية  أجل 
املتزايدة لعالج اإلصابات الشديدة 
والرعاية الصحية األولية وخدمات 
اإلحال��ة"، وذك��ر أن "حجم الدعم 
املطل��وب هائل نظراً لوجود نحو 4 
مالي��ني نازح داخلي وم��ا يزيد على 
)225000( الج��يء س��وري موزَّعني 
عل��ى اخمليم��ات ف��ي محافظ��ات 
السليمانية ودهوك وأربيل إضافة 
��رَّرة حديث��ا" في  ال��ى املناط��ق احملحُ

نينوى".
وقال الس��يد فوميو إيواي، س��فير 
اليابان في العراق "نأمل أن تساعد 
الق��درات  بن��اء  مس��اهمتنا ف��ي 
الطبية لفرق الطوارئ، وإنقاذ أكبر 
عدد ممكن من األشخاص املعرضني 

للخطر في العراق".
تفصيالت ص2

بفضل اإلسهام السخي من الحكومة اليابانية

"الصحة العالمية" تعزز جهود االستجابة الصحية لالجئين والنازحين

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��رح عض��و مجلس الش��يوخ 
االميرك��ي اجلمهوري جون ماكني 
في س��يدني ان الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني يشكل تهديداً اكبر 

من تنظيم الدولة االسالمية.
ف��ي  الس��ابق  املرش��ح  ورأى 
االميركية  الرئاس��ية  االنتخابات 
التي جرت ف��ي 2008، الذي يقوم 
بزيارة الى اس��تراليا ان التدخالت 
املفترضة ملوس��كو في انتخابات 
خارجي��ة تش��كل خط��راً عل��ى 

الدميوقراطية.
االس��ترالية  لالذاعة  وقال ماكني 
)ايه بي س��ي( "اعتقد انه )بوتني( 
اول واكب��ر التهدي��دات، ويتق��دم 

على تنظيم الدولة االسالمية".
اجلمه��وري  الس��ناتور  واض��اف 
الدول��ة  تنظي��م  ان  "اعتق��د 
االس��المية ميكن ان يفعل اشياء 
ه��م  ال��روس  لك��ن   )...( رهيب��ة 
تقويض  يحاول��ون وحاولوا  الذين 
اس��س الدميوقراطية بحد ذاتها، 
وخصوصا تغيير نتيجة انتخابات 

اميركية".
وتابع ماكني "لي��س لدي اي دليل 
على انهم جنحوا، لكنهم حاولوا 
وم��ا زال��وا يحاولون. لق��د حاولوا 
للتو التأثير على نتائج االنتخابات 

الفرنسية".
واض��اف "لذل��ك اعتب��ر فالدميير 
بوتني الذي ف��كك اوكرانيا، االمة 
عل��ى  ويضغ��ط  الس��يادة،  ذات 
البلطيق. اعتبر ال��روس اكبر حتد 

نواجهه".
تتمة ص3

ماكين يصف بوتين بالتهديد
األكبر من تنظيم "داعش"

بغداد ـ الصباح الجديد:
بغداد عطوان  طالب محافظ 
العطوان��ي احلكومة االحتادية 
م��ن  باحل��د  الكهرب��اء  ووزارة 
عملية تصدير حصة الطاقة 
اجملهزة للعاصمة، عازياً تراجع 
جتهي��ز الطاق��ة الكهربائي��ة 
التي حصلت على  للتجاوزات 

حصة العامة.
وقال العطوان��ي وخالل زيارته 
والتحكم  التش��غيل  مديرية 
اجلديد"  "الصب��اح  وتابعته��ا 
، " ان العاصم��ة تعان��ي م��ن 
قلة واضحة بس��اعات جتهيز 
الطاقة الكهربائية مما ادى الى 
زيادة معاناة املواطن البغدادي 

، مش��يراً ال��ى ان قلة الطاقة 
اجمله��زة للعاصم��ة اثر س��لباً 
التش��غيل  محط��ات  عل��ى 
اخلاص��ة مبش��اريع امل��اء وهذا 
لتفاق��م  س��بباً  كان  االم��ر 
مشكلة شح املاء في مناطق 

االطراف".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت هيئة احلش��د الش��عبي، 
أن الش��ريط الترابي املشترك بني 
العراق وسوريا بات آمنا ومستقرا، 
فيما أش��ارت الى أن الوصول الى 
آخر نقطة من احلدود يعني "فتح 
صفحة حتريرها" و"أولى اخلطى" 
الكام��ل  التحري��ر  إع��الن  نح��و 

للحدود.
وقال املتحدث باسم الهيئة أحمد 
األس��دي في بي��ان اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" ، إن "جحافل 
املقاتلني أكملت، مهمة التماس 
م��ع احل��دود العراقية- الس��ورية 
املشترك  الترابي  الش��ريط  وبات 
حتول��ت  فيم��ا  مس��تقرا،  امن��ا 

داعش على وقع اهازيج البواسل 
واناش��يدهم الثوري��ة العراقي��ة 
الى اضحوك��ة وجثث قتالها الى 
درس ملن تس��ول له نفس��ه عبور 

احلدود".
وتاب��ع، أن "هذا النصر س��يكون 
العربي  حاف��زاً مهًم��ا للجي��ش 
الس��وري به��دف تأم��ني كام��ل 

الش��ريط احل��دودي م��ن اجله��ة 
السورية".

وفي س��ياق آخر متكن��ت القوات 
حتري��ر  م��ن  اخلاص��ة  العراقي��ة 
عشرات العراقيني احملتجزين لدى 

تنظيم داعش بجبهة املوصل.
وق��ال مص��در امني ف��ي تصريح 
صحفي، ان قوات جهاز مكافحة 

اإلره��اب جنحت بتحري��ر اكثر من 
380 مدنيا بينهم نس��اء وأطفال 
وكبار سن في حي الزجنيلي غربي 

مدينة املوصل.
واض��اف ان العملي��ة مت��ت بع��د 
معارك شرس��ة خاضتها القوات 
ض��د تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي 
استمرت ل� 5 ساعات متواصلة.

من جه��ة أخرى أفاد مصدر أمني 
ف��ي محافظ��ة ص��الح الدي��ن، ، 
ب��أن طف��ال قتل وأصيب س��بعة 
بهجوم ش��نه  آخرون  أش��خاص 
تنظيم "داعش" بطائرة مس��يرة 
عل��ى قضاء الش��رقاط ش��مال 

تكريت.
تتمة ص3

الحشد الشعبي يصل الى الحدود السورية ويؤمن الحماية لنقاط التماس

حمالت للصحة العاملية في مخيمات النازحني

حكومة بغداد تدعو للحد من تصدير كهرباء العاصمة



شؤون عراقية2

بغداد ـ الصباح الجديد:

 دعمت حكومة اليابان منظمة 
الصحة العاملي��ة في آذار/مارس 
ه��ذا العام بتق��دمي مبل��غ يزيد 
1 ملي��ون دوالر اميرك��ي  عل��ى 
لتنفيذ مشروع يهدف إلى توفير 
املتكاملة  الصحي��ة  اخلدم��ات 
املنِق��ذة للحياة ف��ي مخيمات 
والالجئ��ن  داخلي��اً  النازح��ن 
الس��ورين في احملافظ��ات التي 
تستضيفهم وهي دهوك وأربيل 

ونينوى.
ومن خالل هذه املبادرة سيتمكن 
نحو مليون شخص من املدنين 
خدم��ات  إل��ى  الوص��ول  م��ن 
املتنقل��ة  الطبي��ة  الط��وارئ 
املقدم��ة ع��ن طري��ق مركزي��ن 
لتنس��يق إدارة ح��االت الطوارئ 
ويدع��م هذين املركزين ش��بكة 
من س��يارات اإلس��عاف التي مت 
ش��راؤها حديثاً واملزودة مبالكات 
مدرب��ة م��ن الطواق��م الطبية 
املساعدة التي تعمل بالتنسيق 
مع موظفي غ��رف التحكم في 

املركزين على مدار الساعة. 
وصرح الس��يد ألطف موساني، 
ممثل منظمة الصح��ة العاملية 
ف��ي الع��راق، قائ��ال: »ف��ي حن 
العس��كرية  العمليات  تتق��دم 
نح��و املدينة القدمي��ة في غرب 
املوص��ل، هن��اك زيادة ح��ادة في 
ع��دد النازحن ممن يحتاجون إلى 
االستجابة اإلنسانية العاجلة.« 
وأضاف الس��يد موساني: »لقد 
الصح��ة  منظم��ة  حش��دت 
املتاحة  امل��وارد  العاملي��ة جميع 
لتوسيع نطاق ما تقدمه من دعٍم 
الوطنية  الصحية  للس��لطات 
م��ن أج��ل تلبي��ة االحتياج��ات 
لع��الج  املتزاي��دة  الصحي��ة 
اإلصاب��ات الش��ديدة والرعاي��ة 
وخدم��ات  األولي��ة  الصحي��ة 
اإلحالة«، وذكر أن »حجم الدعم 

املطلوب هائل نظراً لوجود نحو 
4 مالي��ن نازح داخل��ي وما يزيد 
عل��ى )225000( الجيء س��وري 
ف��ي  اخمليم��ات  عل��ى  موزَّع��ن 
ودهوك  السليمانية  محافظات 
رَّرة  وأربيل إضافة الى املناطق احملحُ

حديثا« في نينوى«.
إي��واي،  فومي��و  الس��يد  وق��ال 
س��فير اليابان في العراق »نأمل 
أن تساعد مس��اهمتنا في بناء 
القدرات الطبية لفرق الطوارئ، 
وإنق��اذ أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن 
للخطر  املعرض��ن  األش��خاص 
في العراق،«. كما أضاف السيد 
إي��واي »أن هذه املس��اعدة جزء 
من التزام قطعت��ه اليابان على 
ِقد في  نفسها في املؤمتر الذي عحُ

العاصمة األميركية واش��نطن 
في مت��وز/ يولي��و املاض��ي جلمع 
التبرع��ات دعم��اً للع��راق، فقد 
قدم��ت الياب��ان منح��ة للعراق 
بلغت قيمته��ا نحو 350 مليون 
دوالر أميركي ملساعدة النازحن 
الداخلين والالجئن الس��ورين 
واجملتمعات املستضيفة املتضررة 
من عملي��ات تنظيم الدولة في 

العراق والشام )داعش(.«
وق��د ج��اءت ه��ذه املنح��ة في 
لتس��اعد  املناس��ب،  الوق��ت 
منظمة الصح��ة العاملية على 
املتزاي��د  للطل��ب  االس��تجابة 
على خدم��ات الرعاية الصحية 
األساسية في ثمانية مخيمات 
لالجئن السورين وما يزيد على 

20 مخيم��اً للنازحن الداخلين 
م��ن  مختلف��ة  مناط��ق  ف��ي 
والسليمانية  دهوك  محافظات 
وأربيل إضافة إلى عدد كبير من 
النازح��ن الذي��ن يعيش��ون في 
اجملتمعات املستضيفة ال سيما 
ف��ي أحي��اء ديباج��ه وقش��تبه 
وباس��يرما  وديان��ا  وبحرك��ه 
منظم��ة  وكان��ت  وش��قالوه. 
الصحة العاملية وشركاؤها في 
مجال الصحة قد دعت في وقت 
س��ابق من هذا العام إلى توفير 
110 مالين دوالر أميركي لدعم 
تدخالت الرعاية الصحية لنحو 
6.2 ملي��ون ش��خص في جميع 
أرج��اء الع��راق. وهن��اك فج��وة 
حالي��ة ف��ي التمويل نس��بتها 

%85، وسوف تحُقلِّص هذه الفجوة 
ف��رص حصول املالين من األفراد 
على خدم��ات الرعاي��ة الطبية 
واملنقذة للحياة مبا  األساس��ية 
في ذل��ك أولئك املعرضون خلطر 
اإلصاب��ة بإعاق��ات جس��دية أو 

نفسية تالزمهم مدى احلياة.
اليابانية  ان املس��اعدات  يذك��ر 
منذ ع��ام 2003 ال��ى يومنا هذا 
اس��همت ف��ي حتس��ن ظروف 
العراق��ي  للش��عب  املعيش��ة 
وتأهي��ل البنى التحتي��ة وإعادة 
إعمار املدن واملناطق التي دمرتها 
»داع��ش«  تنظي��م  عصاب��ات 
االرهابية وتخليصه من معاناته 
، والس��عي احلثيث واجلاد العادة 
احلي��اة الطبيعي��ة له��ذا البلد 

الذي يجنح للس��الم مع جميع 
دول العالم .

ويع��رب اجلان��ب العراق��ي ع��ن 
توقعاته الكبي��رة لزيادة حضور 
الش��ركات اليابانية في العراق، 
املتواصلة  وعزمه لبذل اجله��ود 
ثنائي��ة متطورة  لبناء عالق��ات 
، لذل��ك جن��د ان اللق��اءات التي 
للش��ؤون  الدولة  وزي��ر  اجراه��ا 
اخلارجية الياباني كينتارو سونورا 
في كانون الثاني املاضي عملت 
عل��ى تعزيز عالق��ات التب��ادل ، 
خاص��ة ف��ي مج��االت التربي��ة 
وقط��اع  األكادمي��ي  والتعلي��م 
الش��باب والرياض��ة، فضالً عن 
اجملاالت السياسية واالقتصادية 

االخرى .

منظمة الصّحة العالمية تعزز جهود 
االستجابة الصّحية لالجئين والنازحين

بفضل اإلسهام السخي من الحكومة اليابانية
طارق حرب

ما عرضته احدى الفضائيات يوم2017/5/29ثاني 
اي��ام ش��هر رمض��ان لع��ام ١٤٣٨ هجري��ة حول 
موض��وع االفطار كان مضطرباً مشوش��اً وخلط 
ب��ن االفطار وبن اجملاه��رة باإلفطار وهذا  تخليط 
ما ب��ن الوج��ه القانوني والوجه الش��رعي وهذا 
خطأ بن اذ ال بد ان نحدد ما يدخل في اختصاص 
الدولة والقان��ون واحملكمة والعقوبة والش��رطة 
وه��ذه تتعلق باجلانب القانون��ي القضائي االداري 

العقابي وهو فعل اجملاهرة واالعالن واالظهار.
 بحي��ث يطل��ع عليه العام��ة والن��اس واالخرون 
وارت��كاب فعل اجملاهرة  يش��كل جرمي��ِة مخالفة 
االوام��ر املنص��وص عليها في امل��ادة )٢٤٠( قانون 
العقوبات رقم)١١١( لسنة١٩٦٩ والتي تنص على 

ما يلي:
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على س��تة اش��هر او 
بغرامة كل من خالف االوامر الصادرة من موظف 
او مكل��ف بخدمة عام��ة او من مجالس بلدية او 
هيئة رس��مية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم 
القانوني��ة او لم ميتثل ألوامر أية جهة من اجلهات 

املذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات.
 وحي��ث ان منع اجملاه��رة باإلفط��ار وردت في بيان 
وزارة الداخلية وهي جهة رسمية مختصة بهذا 
املوضوع لذا ف��أن اجملاهرة باإلفط��ار خالفاً للمنع 
الوارد ببي��ان وزارة الداخلية يش��كل هذه اجلرمية 
ويعاقب من يرتكب فعل اجملاهرة بالعقوبة الواردة 
في تلك املادة وقد جرى العمل على عدم التوقيف 
عن��د القبض عل��ى احده��م مجاه��راً باالفطار 
وامن��ا يخل��ى س��بيله بكفال��ة وتك��ون العقوبة 
الغرام��ة عادة وليس عقوبة احلبس. وعادة ما يتم 
التساهل في القبض واتخاذ االجراءات القانونية 
بحي��ث تكون احلاالت قليلة جًدا الس��يما وان احلر 
الشديد وعمل البعض الش��ديد ووجود ناس من 
غي��ر املس��لمن وظروف صحي��ة وغير ذل��ك وراء 
التس��اهل في تطبيق احكام اجملاهرة بدليل يتم 
من��ح اج��ازات لفت��ح املطاعم ولكن ف��ي جميع 
االحوال فأن االفطار ذاته مس��ألة ش��رعية دينية 
تترك للمراجع بدليل ان هذه املراجع ال تقف امام 
االفطار ممن يقاتل داع��ش هذا اضافة الى احلاالت 
التي متنح املسلم االفطار شرعاً وديناً حيث يجوز 
ش��رعاً االفطار في حاالت محددة ذكرها الكتاب 
واالحادي��ث  خاص��ة ولكن في جمي��ع االحوال ان 
االفطار ذاته ال يشكل جرمية وعقوبة وامنا اجملاهرة 
باإلفطار يش��كل اجلرمية والعقوب��ة بالنحو احملدد 

قانوناً.

منع الجهر باإلفطار 
مسألة قانونية

تقـرير

حسين ايبش
ترجمة: حسن محسن

خالل زيارته إلس��رائيل، أج��رى الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب اق��وى صلة 
علنية حت��ى االن بن مبادرتن مهمتن 
هما اعادة احياء الس��الم اإلس��رائيلي 
الفلس��طيني واقامة حتالف إسرائيلي 
رئي��س  وكان  إي��ران.  ملواجه��ة  عرب��ي 
ال��وزراء االس��رائيلي بنيام��ن نتانياهو 
قد أع��رب ع��ن ارتياحه للجه��ود التي 
املل��ك  الس��عودي  العاه��ل  يبذله��ا 
س��لمان في التوصل الى اتفاق س��الم 
ع��اداً ان امللك يحب ان يرى الس��الم بن 
إسرائيل والفلس��طينين وفي صميم 
ه��ذه احملادث��ات، تتمثل االس��تراتيجية 
املفاوض��ات  إلنع��اش  »اخلارجي��ة« 
وستكون  الفلس��طينية.  اإلسرائيلية 
احملادثات مرتبطة بتطوير ائتالف اوس��ع 
في الشرق االوس��ط ملعارضة إيران في 

الشرق األوسط.
وتفي��د التقارير أن فك��رة ترامب هي أن 
ال��دول العربية ذات األغلبية الس��نية 
ميكن أن تش��كل حتالفاً شبيهاً بحلف 
الناتو. وميك��ن أن يكون له��ذا التجمع 
بع��د ذل��ك عالقة أق��ل رس��مية لكن 
وثيق��ة م��ع تركي��ا. واأله��م م��ن ذلك 

أن��ه ميك��ن أن ينخ��رط ه��ذا احللف في 
تنس��يق ه��ادف وتع��اون مع إس��رائيل 
موح��دة  إقليمي��ة  كتل��ة  لتش��كيل 
ض��د إيران و تش��كيل دور رئيس��ي في 
جبه��ة موح��دة ضد إي��ران – و هذا من 
ش��أنه أن يوفر إلس��رائيل حافزاً جديداً 
إلقام��ة صلح م��ع دولة فلس��طينية 
بدورهم،  فالفلس��طينيون،  مستقلة. 
س��تقدم لهم إسرائيل والدول العربية 
غط��اء سياس��ياً، ودعًما دبلوماس��ياً، 
ومس��اعدات اقتصادية للمساعدة في 
تقدمي التن��ازالت املطلوبة للتوصل إلى 

اتفاق سالم نهائي.
م��ن الناحية النظرية، ههذا هو النهج 
الوحيد ال��ذي لم يطرحه أي ش��خص 
منذ س��نوات عدي��دة إلقامة الس��الم، 
مرب��ح  س��يناريو  يق��دم  أن  ويحتم��ل 
وال��دول  والفلس��طينين  إلس��رائيل 
العربية. وهناك أدلة على أن إس��رائيل 
الرئيس��ة  العربي��ة  ال��دول  وبع��ض 
والفلس��طينين قد يكونون منفتحن 

على هذه الديناميكية.
التحدي الرئيس��ي هو، من سيبادر أوالً. 
إس��رائيل لديه��ا بالفع��ل معاه��دات 
س��الم م��ع مص��ر واألردن، بالتالي فإن 
الالعبن احلاس��من من اجلانب العربي 
هما الس��عودية واإلم��ارات، وأية بلدان 
عربي��ة أخ��رى ميكنه��ا املش��اركة. إن 
أكث��ر التط��ورات الواعدة هو مش��روع 

»ورقة مناقش��ة« تعممها الس��عودية 
واإلم��ارات حتتوي مجموعة م��ن تدابير 
بناء الثقة بن إسرائيل والدول العربية. 
وس��يتضمن ذلك اإلتصاالت السلكية 
والالس��لكية والعالق��ات التجارية مع 
إسرائيل و تبادل رحالت الطيران، مقابل 
التحركات اإليجابية اإلس��رائيلية جتاه 
الفلس��طينين، مثل تقليل أنش��طة 

االستيطان أو تخفيف احلصار املفروض 
على غزة.

ق��د ميي��ل الق��ادة اإلس��رائيليون إل��ى 
االعتقاد بأنه��م إذا انتظروا وقتاً أطول، 
فإن التن��ازالت املطلوبة منهم س��وف 
تنخف��ض أكث��ر م��ن ذلك. وس��يكون 
ه��ذا خط��أ. ف��إن تكلف��ة العالق��ات 
الدبلوماس��ية االعتيادي��ة ل��ن تك��ون 

منخفضة أبداً. البلدان العربية مقيدة 
والسياس��ية  الدبلوماس��ية  مبواقفها 
الطويل��ة األم��د، وقيمه��ا احلقيقي��ة، 
وتقييمه��ا الص��ادق لألثر السياس��ي 
املزعزع لالستقرار لالحتالل اجلاري الذي 

بدأ في عام 1967. 
يب��دو أن ترامب ي��درك أن هذا النوع من 
االتفاق اجلزئي هو أكثر ما ميكن تأمينه، 

ألن ترامب ال يرغب بأثارة حل الدولتن أو 
االستقالل الفلسطيني.

إذا كان ترام��ب حق��اً يح��اول التوصل 
إل��ى إتفاق – و الذي س��يكون أول تقدم 
كبير منذ عام 1993، وبالنس��بة للدول 
العربي��ة، فإن مث��ل هذا االتف��اق ليس 
بالكاد مثالياً، ولكنه بالتأكيد سيكون 
كافًي��ا للس��ماح بزي��ادة التع��اون مع 

إسرائيل.
ال ش��يء من هذا يريده الفلسطينيون، 
فمطلبهم هو دولة مس��تقلة بدالً من 
االحتالل. وعالوة على ذلك، فإن احتمال 
التوص��ل إلى اتفاق مؤق��ت يقدم لهم 
خي��ارًا مريعاً ولكن مألوفاً، 50 عاماً من 
االحت��الل و 24 عاماً من مؤمتر أوس��لو، 
وكالهم��ا كان م��ن املفت��رض أن تكونا 

مؤقتتن،
 وم��ع ذل��ك، وكما ه��و احلال ف��ي كثير 
من األحيان في املاض��ي، ميكن أن يقدم 
هكذا أتفاق للفلس��طينين مجموعة 
محدودة جدا وغي��ر مرضية للغاية من 
املكاس��ب احملدودة، وكلها تأتي مع ثمن 
يصاحب ذلك. أو ميكنهم  رفض كل ما 

يقدم لهم، و اإلكتفاء  مبا لديهم.
هذا أم��ر مزعج حقاً. ولكن فلس��طن 
لي��س لديه��ا س��وى إجاب��ة عقالني��ة 
واحدة، وه��ي موافقة مصحوبة بحقد 
و إس��تياء. وس��يضطر الفلسطينيون 
إل��ى مقارنة احتمال التوصل إلى اتفاق 

مع الوضع الذي كانوا عليه قبل بضعة 
أش��هر. وفي الس��نوات األخيرة، وجدوا 
أنفسهم معزولن، و مبعدين، وشعروا 
بقل��ق عميق م��ن أن قضيته��م قد مت 
جتاهلها، ليس فق��ط من جانب اجملتمع 
الدولي بل حتى من قبل العالم العربي. 
اآلن، و فجأة، مع ترامب، هم يعودون إلى 

األضواء، و على جدول األعمال.
بالنس��بة لعباس وحلفائ��ه القومين 
العلماني��ن، كل ه��ذا ه��و هب��ة م��ن 
الس��ماء. وه��ي ال حتيي آماله��ا في أن 
حتق��ق اس��تراتيجيتها الدبلوماس��ية 
نتائج ملموس��ة فحس��ب، ب��ل تؤكد 
من جديد أيض��ا دورها على الصعيدين 

الدولي واإلقليمي. 
واع��رب نتانياهو عن حماس��ته إلقامة 
عالقات اقوى مع ال��دول العربية، لكنه 
ش��كك ف��ي التوصل الى اتفاق واس��ع 
النطاق مع الفلس��طينين. ومن جهة 
أخرى، ف��إن احتمال إقامة عالقات أقوى 
م��ع الس��عودية واإلمارات ق��د يدفعه 
إلى تقدمي تنازالت. لكن بعض شركائه 
ف��ي االئتالف، وال س��يما نفتالي بينيت 
من احلزب اليه��ودي اليميني املتطرف، 
ينتظرون االنقالب على أي حتركات يقوم 

بها جتاه الفلسطينين.

*عن الفورين بوليسي 

تتمثل بإنعاش المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية

ترامب وخطته الجديدة للسالم في الشرق األوسط

الالجئون في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة ق��وات الش��رطة 
االحتادي��ة، مقت��ل 14 عنصراً من 
»داعش« وتدمي��ر 9 دراجات نارية 
يستقلها التنظيم وسط االزقة 
الضيق��ة ش��مال مدينة املوصل 

القدمية.
وق��ال قائ��د القوات الفري��ق رائد 
ش��اكر جودت في بي��ان اطلعت 

إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  علي��ه 
االحتادي��ة  الش��رطة  »قطع��ات 
املتوغلة في عم��ق حي الزجنيلي 
ش��مال املدين��ة القدمي��ة تدف��ع 
بقوات اضافية باجتاه حي الصحة 
لالنفتاح واحكام سيطرتها على 
كامل مساحة احملور وسط قصف 
صاروخي مكثف بالتنس��يق مع 

سرب الطائرات املسيرة«.

وأضاف، أن »القصف يس��تهدف 
متهي��دا  الدواع��ش  دفاع��ات 
الس��تئناف تق��دم القطع��ات«، 
الفت��اً ال��ى أن »قص��ف الطيران 
املس��ير اس��فر عن قت��ل 14 من 
 9 وتدمي��ر  التنظي��م  عناص��ر 
دراج��ات نارية كانوا يستقلونها 
االزقة الضيقة شمال  وس����ط 

املدينة القدمية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االتصاالت ان »العام 
احلالي سيش��هد إنطالق العمل 
الوطني لالنترنت في  باملش��روع 

العراق«.
وقال الناطق باس��م الوزارة حازم 
محم��د عل��ي في بي��ان اطلعت 
علي��ه »الصب��اح اجلدي��د«، ان��ه 
»وبع��د اقل م��ن عام م��ن تاريخ 

بدء التنفيذ وخالل فترة قياسية 
م��ع  االتص��االت  وزارة  جنح��ت 
باجناز  املتعاقدة معها  الشركات 
%93 م��ن مش��روع م��د وجتهي��ز 
الكابل الضوئي في جميع انحاء 
الع��راق األم��ر الذي س��ينعكس 
عل��ى اس��عار االنترن��ت املتاحة 

للمواطنن في العراق«.
وأضاف »مت تش��كيل جلان رقابية 

م��ن ال��وزارة تتاب��ع انعكاس��ات 
املواطن  واق��ع  التخفي��ض على 
ان  مبين��ا  فعل��ي«  بش��كل 
مؤمن��ة  س��تكون  »الش��بكة 
ومحمي��ة وتعود ملكيتها لوزارة 
االتصاالت، وتشرف عليها الوزارة 
وبالتنس��يق مع اجلهات االمنية 
العلي��ا ف��ي الع��راق، وس��يكون 
للكاب��ل الضوئ��ي بواب��ات نفاذ 

دولية حلماية البيانات واملعلومات 
وفلترته��ا  واخلارج��ة  الداخل��ة 

لضمان أمن العراق«.
واشار الى ان »املشروع استثماري 
واع��د، س��يحقق م��وارد مالي��ة 
كبيرة للدولة من واردته، وبالرغم 
من ان الوزارة لم تتحمل تكاليف 
املش��روع ب��ل قامت الش��ركات 
املنفذة بتحمل جميع التكاليف 

لهذا املشروع«.
وأوضح عل��ي ان »الوزارة حتتفظ 
كام��ل  وإدارة  االش��راف  بح��ق 
الوطن��ي  املش��روع  مفاص��ل 
حي��ث  الع��راق  ف��ي  لالنترن��ت 
سيش��هد العراق اطالق اخلدمة 
العال��م،  ف��ي  ش��بكة  بأس��رع 
وبكلفة اقل من الكلفة احلالية 

بنسبة كبيرة«.

مقتل 14 عنصرًا من »داعش« شمال 
مدينة الموصل القديمة

العراق يستعد إلطالق العمل 
بمشروع اإلنترنت الوطني العام الحالي

صرح السيد ألطف 
موساني، ممثل منظمة 
الصحة العالمية في 
العراق، قائال:في 
حين تتقدم العمليات 
العسكرية نحو المدينة 
القديمة في غرب 
الموصل، هناك زيادة 
حادة في عدد النازحين 
ممن يحتاجون إلى 
االستجابة اإلنسانية 
العاجلة
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بغداد – انفجار ناسفة 
أفاد مص��در امني في الش��رطة العاقية 
امس الثالثاء، بأن ثالثة أش��خاص أصيبوا 
ج��راء انفج��ار عبوة ناس��فة ق��رب مرأب 

للسيارات شمالي بغداد.
وق��ال املص��در إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالق��رب من مرأب للس��يارات 
في منطقة ش��ط التاجي شمالي بغداد، 
انفج��رت ظهر ي��وم امس ، ما أس��فر عن 

إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة".
عل��ى صعي��د متص��ل اف��اد املص��در إن 
"حصيلة االنفجار ال��ذي وقع، صباح يوم 
امس قرب جسر الشهداء مقابل مديرية 
التقاع��د العامة وس��ط العاصمة بغداد 
انته��ت عن��د مقت��ل تس��عة اش��خاص 
واصاب��ة 36 اخرين، بينهم نس��اء واطفال 
ورج��ال ام��ن، اضافة ال��ى احتراق س��بع 

عجالت مدنية واضرار مادية اخرى ".

ديالى – انفجار عبوة 
اكد مص��در امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى ام��س الثالث��اء، بأن جندي��ا أصيب 
بانفج��ار عبوة ناس��فة في قري��ة زراعية 
بأطراف ناحية الس��عدية ش��مال ش��رق 

احملافظة.
وقال املصدر إن "جنديا أصيب بجروح جراء 
انفجار عبوة ناس��فة ف��ي قرية العصرية 
في أطراف ناحية السعدية )60كم شمال 

شرق بعقوبة(".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه، أن "العب��وة م��ن مخلفات 
تنظي��م داعش الذي س��يطر على القرية 
بعد 2014 قب��ل أن يتم حتريره��ا من قبل 
واحلش��د  املش��تركة  األمني��ة  الق��وات 
الش��عبي"، مبين��ا أن "عمليات متش��يط 

ج��رت في محيط منطقة احلادث حتس��با 
لوجود مخلفات أخرى". 

كركوك – عملية اختطاف 
افاد مص��در أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س الثالث��اء، بأن مس��لحني 
مجهولني اختطفوا طفلة من حي البعث 

وسط احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مس��لحني يس��تقلون 
عجلة نوع اوباما أقدم��وا، منتصف ليلة 
أم��س، عل��ى اختط��اف طفل��ة تبلغ من 
العمر خمس��ة أع��وام ف��ي منطقة حي 
البعث التابع حملافظ��ة كركوك وفروا إلى 

جهة مجهولة".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه، أن "الش��رطة عممت أوصاف 
اخلاطفني للقبض عليهم وفتحت حتقيقا 

باحلادثة". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اعلن مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
صالح الدين امس الثالث��اء بأن طفال قتل 
وأصيب س��بعة أش��خاص آخرون بهجوم 
ش��نه تنظي��م "داعش" بطائرة مس��يرة 

على قضاء الشرقاط شمال تكريت.
وق��ال املص��در  إن "طائ��رة مس��يرة تعود 
لتنظي��م داعش القت قناب��ل على قضاء 
الش��رقاط ش��مال تكريت، ما أس��فر عن 
مقت��ل طفل واصابة س��بعة اش��خاص 

آخرين".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه، أن "اجلرحى نقل��وا الى أحد 
املستش��فيات القريب��ة من أج��ل تلقي 
العالج، فيما مت نقل جثة الطفل الى دائرة 

الطب العدلي". 

كربالء – عمليات دهم 
كش��ف مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة كربالء ام��س الثالثاء عن القاء 
القبض على عدد من املتهمني واملطلوبني 
قانوني��ة  ومخالف��ات  جنائي��ة  بقضاي��ا 

مختلفة. 
وبني املصدر االمن��ي ان التهم تنوعت بني 
جرائم شملت احكام  املواد 444ق.ع و446  
ق.ع الس��رقة واملادتني 413 و234 اإلعتداء 
واملس��اس بس��ير القضاء وامل��ادة 14 من 
قانون مكافح��ة اخملدرات وامل��ادة 23 مرور 

واخرى مختلفة.  
وأش��ارت املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه الى قيامها بإحالة 
جمي��ع املتهم��ني ال��ى اجله��ات اخملتصة 
لغ��رض اس��تكمال االج��راءات القانونية 

بحقهم. 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اكدت مفارز شرطة مافظة ميسان امس 
الثالثاء القبض عل��ى  متهمني مطلوبني 
للقض��اء ثماني��ة منهم مدان��ني بجرمية 
القت��ل العمد وآخرين بجرائم الس��رقات 

وجرائم جنائية أخرى .
وق��ال قائ��د ش��رطة محافظة ميس��ان 
واملنش��آت العميد نزار موهي ألس��اعدي 
ان مفارز من أقسام وأفواج طوارئ مديرية 
ش��رطة ميس��ان نف��ذت عملي��ات دهم 
وتفتيش في مناط��ق متفرقة  باحملافظة، 
أس��فرت ع��ن إلق��اء القبض عل��ى )23(  
متهم بجرائم جنائية ومخلفات قانونية 

متنوعة.

نينوى – اشتباكات مسلحة
كش��فت قيادة قوات الش��رطة االحتادية 
ام��س الثالث��اء مقت��ل 14 عنص��راً م��ن 

"داعش" وتدمير 9 دراجات نارية يستقلها 
التنظيم وس��ط االزقة الضيقة ش��مال 

مدينة املوصل القدمية.
وق��ال قائ��د الق��وات الفريق رائد ش��اكر 
ج��ودت إن "قطع��ات الش��رطة االحتادية 
املتوغلة ف��ي عمق حي الزجنيلي ش��مال 
املدينة القدمية تدفع بقوات اضافية باجتاه 
حي الصحة لالنفتاح واحكام سيطرتها 
على كامل مس��احة احملور وس��ط قصف 
صاروخ��ي مكثف بالتنس��يق مع س��رب 

الطائرات املسيرة".
"القص��ف  أن  ج��ودت  الفري��ق  وأض��اف 
متهي��دا  الدواع��ش  دفاع��ات  يس��تهدف 
الس��تئناف تقدم القطعات"، الفتاً الى أن 
"قصف الطيران املس��ير اس��فر عن قتل 
14 من عناصر التنظيم وتدمير 9 دراجات 
ناري��ة كان��وا يس��تقلونها وس��ط االزقة 

الضيقة شمال املدينة القدمية". 

انفجاران في التاجي وساحة الشهداء وسط بغداد * انفجار عبوة ناسفة في السعدية شمال شرقي بعقوبة 
   مسلحون يختطفون طفلة وسط مدينة كركوك * مقتل 14 إرهابيًا وسط مدينة الموصل القديمة
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متابعة الصباح الجديد:
أعلن عضو مجلس قضاء الفلوجة في محافظة 
األنبار س��الم احللبوسي، عن إعادة افتتاح معمل 
غاز الفلوجة بعد إع��ادة تأهيله، مبيناً أن كلفة 

إعادة التأهيل بلغت 250 مليون دينار.
وق��ال احللبوس��ي في حدي��ث صحف��ي، إنه "مت 
إع��ادة افتتاح معمل غ��از الفلوجة في منطقة 
النعيمي��ة جنوب املدينة بعد إعادة تأهيله مببلغ 

قدره 250 مليون دينار".
وأضاف احللبوسي، أن "املعمل يقوم بتعبئة أكثر 
م��ن 4000 قنينة غ��از يوميا"، متابع��اً أن "إعادة 
افتتاح املعمل ستس��هم بتوفي��ر الغاز ألهالي 

الفلوجة والصقالوية والكرمة".
يذك��ر أن معمل غ��از الفلوجة حلقت ب��ه أضرار 
نتيجة العمليات العس��كرية و"اإلرهابية" التي 

رافقت حترير املدينة منتصف العام املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير التربية محمد إقبال، س��المة موقف 
1000 من موظفي مديرية تربية نينوى املباشرين 
في شهر شباط من العام احلالي، مشيراً إلى أن 

إطالق رواتبهم سيتم عاجالً.
وق��ال إقبال ف��ي بي��ان اطلعت علي��ه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مديرية األمن الوطن��ي تثبتت من 
س��المة موقف 1000 من منتسبي تربية نينوى 

املباشرين في شهر 2 للعام احلالي".
وأضاف إقبال، أن "إطالق رواتبهم سيتم عاجالً"، 
مش��يراً إلى أن "تفاصيل أسماء الوجبة سيتم 

اعالنها في وقت الحق".
وكان��ت وزارة التربي��ة أعلنت، اخلمي��س )25 ايار 
2017(، سالمة موقف 1150 من منتسبي تربية 

نينوى املباشرين في شهر شباط للعام احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا نائب رئيس اللجنة األمنية مبجلس محافظة 
بغ��داد محم��د الربيع��ي، للبدء بتنفي��ذ اخلطط 
اجلديدة إلدارة امللف األمني بالعاصمة بعد ش��هر 
رمض��ان وعطل��ة عي��د الفط��ر املبارك، مش��يرا 
الى أن الق��وات األمنية بالعاصم��ة اتخذت أعلى 
درجات احليطة واحلذر خالل ش��هر رمضان خشية 
اس��تغالل اجلماعات اإلرهابية لهذه األيام للقيام 

بعمليات إرهابية.
وق��ال الربيعي في حديث صحف��ي، إن "أية خطة 
جديدة لن يتم تطبيقها إال بعد عطلة عيد الفطر 
املب��ارك"، مبين��ا أن "القوات األمني��ة بالعاصمة 
اتخ��ذت أعلى درج��ات احليطة واحلذر خالل ش��هر 
رمضان وأيام العيد خش��ية اس��تغالل اجلماعات 

اإلرهابية لهذه األيام للقيام بعمليات إرهابية".
وأض��اف الربيع��ي، أن "الفترة التي س��تلحق عيد 
الفط��ر نتوق��ع أن تك��ون فيها هنال��ك انتصارات 
جديدة ف��ي املوصل ومناط��ق أخ��رى، إضافة الى 
االنتص��ارات املتوقع��ة في أطراف بغ��داد في ظل 
اجلهود التي تق��وم بها عمليات بغداد مش��كورة 
لتنظي��ف املناط��ق من أوكار وحواض��ن اجلماعات 
كمجل��س  "رؤيتن��ا  أن  ال��ى  الفت��ا  اإلرهابي��ة"، 
محافظ��ة وكلجنة امنية والتي اش��رنا لها مرارا 
برف��ع الس��يطرات واعتم��اد اجلهد االس��تخباري 
وتكنولوجي��ا املراقبة وتركيز جهود وزارة الداخلية 
داخ��ل األحي��اء وعملي��ات بغ��داد عل��ى أطرافها 
وبواباته��ا هي األنس��ب والتي نطال��ب بها جميع 
اإلطراف السياس��ية والعس��كرية واألمنية ألنها 
احل��ل األفض��ل لتقليل أعب��اء املواط��ن البغدادي 

وحتقيق نتائج يطمح لها اجلميع".
ودع��ا الربيع��ي قي��ادة عملي��ات بغ��داد واجلهات 
االمنية الى "البدء بتنفي��ذ اخلطط اجلديدة إلدارة 
امللف األمن��ي بالعاصمة املتضمن��ة رفع احلواجز 
الكونكريتية وتقليل الس��يطرات وتفعيل اجلهد 
االستخباري واستبدال العناصر الضعيفة بدماء 
جديدة ونصب الكاميرات وتوسيع صالحيات وزارة 
الداخلية للقضاء على اجلرمية املنظمة بعد شهر 

رمضان وعطلة عيد الفطر".
يذك��ر أن الق��وات األمنية عادة م��ا تتخذ إجراءات 
مش��ددة في رمضان لتأم��ني األس��واق واألماكن 
العام��ة الت��ي يرتادها الن��اس بكثافة في ش��هر 

رمضان.

إعادة افتتاح
معمل غاز الفلوجة

"التربية" تعلن سالمة 
موقف 1000 موظف 

في نينوى

البدء بتنفيذ خطة أمن 
العاصمة الجديدة بعد 

رمضان

الملف األمني

القّوات املشتركة تتوغل في 
4 أحياء بأمين املوصل متهيداً 

إلعالن النصر النهائي
أعل��ن  متص��ل  س��ياق  وف��ي 
املتحدث الرس��مي باسم هيئة 
احلش��د الش��عبي النائب احمد 
االس��دي، أمس الثالثاء، ان قوات 
احلشد الشعبي، اكملت مهمة 
التم��اس مع احل��دود العراقية - 
الس��ورية، الفتا الى ان الشريط 
التراب��ي املش��ترك ب��ني البلدين 

اصبح "آمنا و مستقرا". 
ورد  بي��ان  ف��ي  االس��دي  وق��ال 
اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
نس��خة من��ه ان" وص��ول قوات 
احلش��د ال��ى آخ��ر نقط��ة م��ن 
احل��دود كما اظهرتها الوس��ائل 
اإلعالمية يعد اولى اخلطى نحو 
اع��الن التحرير الكام��ل حلدودنا 
الوطنية العزيزة مثلما سيكون 
هذا النصر حافزاً مهماً للجيش 
تأمني  به��دف  الس��وري  العربي 
احل��دودي من  الش��ريط  كام��ل 

اجلهة السورية". 
"الي��وم اكمل��ت  ب��أن  وأوض��ح 
جحافل املقاتلني مهمة التماس 
مع احلدود العراقية السورية وبات 
الش��ريط الترابي املشترك امناً 
مس��تقراً فيما حتولت عصابات 
داعش االرهابية على وقع اهازيج 
الثورية  البواس��ل واناش��يدهم 
ال��ى اضحوكة وجثث  العراقية 
قتاله��ا الى درس ملن تس��ول له 

نفسه عبور احلدود". 
الى ذلك ألقت طائ��رات القوات 

اجلوي��ة آالف املنش��ورات ، أمس 
الثالث��اء ، على مناط��ق املوصل 
والش��فاء  والزجنيل��ي  القدمي��ة 
والصحة، وحثت فيها املواطنني 
على اخلروج باجتاه القوات األمنية 
من خالل املمرات اآلمنة من أجل 

سالمتهم. 
الق��وات  جحاف��ل  وكان��ت 
املاضي  السبت  بدأت  املشتركة 
حتري��ر ماتبقى من االحي��اء غير 
احملررة في الس��احل االمين ملدينة 
اقتحم��ت قوات  املوصل حي��ث 
اجليش حي الشفاء واملستشفى 
ق��وات  واقتحم��ت  اجلمه��وري 
الش��رطة االحتادية حي الزجنيلي 
مكافح��ة  ق��وات  واقتحم��ت 

االرهاب حي الصحة األولى. 
األمنية منذ  الق��وات  وتخ��وض 
مع��ارك  أش��هر  نح��و س��بعة 
شرس��ة ف��ي محافظ��ة نينوى 

لتحريرها من عناصر "داعش".

احلشد الشعبي يصل الى 
احلدود السورية ويؤمن احلماية 

لنقاط التماس
وقال املصدر في حديث صحفي، 
إن "طائرة مسيرة تعود لتنظيم 
داعش القت قناب��ل على قضاء 
الش��رقاط ش��مال تكري��ت، ما 
أس��فر عن مقتل طفل واصابة 

سبعة اشخاص آخرين".
وأض��اف املص��در ، أن "اجلرح��ى 
املستش��فيات  أحد  ال��ى  نقلوا 
القريبة من أج��ل تلقي العالج، 
فيم��ا مت نقل جث��ة الطفل الى 

دائرة الطب العدلي".

العبادي يوّجه رسالة إلى دول 
اجلوار ويؤكد "النصر قريب 

جداً"
وق��ال املكتب اإلعالم��ي لرئيس 
الوزراء ف��ي بي��ان اطلعت عليه 
األخي��ر  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
م��ع  اإلفط��ار  وجب��ة  "تن��اول 
مجموع��ة م��ن مقاتل��ي جهاز 

مكافحة االرهاب في املوصل".
وذكر العبادي، بحسب البيان، أن 
"قواتنا البطلة ضربت مثاالً رائعاً 
في حماية املواطن"، مضيفاً أن 
"إعالن النصر سيكون قريباً جداً 

بفضل سواعد األبطال".
وتابع العبادي، أن "قوات احلش��د 
الش��عبي وصل��ت إل��ى احل��دود 
السورية وهو إجناز ضمن اخلطة 
أن "تعام��ل  املوضوع��ة"، ع��اداً 
مقاتلينا احلس��ن م��ع املواطنني 
اس��هم كثي��راً بتحقي��ق ه��ذا 

النصر".
يذك��ر أن العب��ادي وص��ل، ف��ي 
وقت س��ابق من يوم االثنني )29 
ايار 2017(، إل��ى مدينة املوصل، 
وعقد اجتماعاً مع قادة احلش��د 

الشعبي.

انفجاران يهزان بغداد 
وعشرات من الضحايا األبرياء 

في أولى أيام رمضان
وقال املصدر في حديث صحفي، 
ان "حصيل��ة انفج��ار الس��يارة 
انفجرت صباح  الت��ي  املفخخة 

امس الثالثاء ، امام دائرة التقاعد 
العام��ة قرب جس��ر الش��هداء 
ال��ى  ارتفع��ت  بغ��داد،  وس��ط 

خمسة قتلى و17 جريحا".
"جمي��ع  ان   ، املص��در  واض��اف 
اجلرحى نقلوا الى مستشفيات 
قريبة لتلقي العالج واجلثث الى 

دائرة الطب العدلي".
الش��رطة  ف��ي  مص��در  واف��اد 
العراقي��ة، ام��س الثالث��اء، ب��أن 
س��يارة مفخخ��ة انفجرت امام 
دائرة التقاعد العامة قرب جسر 
الش��هداء وس��ط بغداد، ما ادى 
ال��ى مقت��ل ش��خص واصابة 5 

آخرين بجروح.

احلكيم يحّذر من شيوع 
اإلحلاد في اجملتمع العراقي

وأك��د ان "العط��اء يول��د احملبة، 
وهن��اك م��ن تهواه��م االفئ��دة 
وتلب��ي نداءهم كم��ا حدث هذا 
مع فتوى اجلهاد الكفائي لالمام 
الس��يد علي السيستاني التي 
لباه��ا مئ��ات االالف دفاع��اً عن 

العراق وشعبه ومقدساته".

مصادر تكشف عن مساٍع 
لتأجيل االنتخابات إلى 2019

ويعتق��د اجلوراني أن "اغلب قوى 
الفاعلة مع  الوطن��ي  التحالف 
اج��راء االنتخاب��ات العام��ة في 

موعدها احملدد".
بدورها، ذكرت النائبة عن ائتالف 
دولة القان��ون نهلة الهبابي في 
اجلديد"،  "الصب��اح  إلى  تصريح 

إن "االطراف اخلاس��رة جلمهورها 
تس��عى إلى تأجي��ل االنتخابات 
واس��تغالل االوض��اع املضطربة 
لعله��ا حتصل على دعم خارجي 
تكس��ب م��ن خالل��ه تعاط��ف 

الناس مرة اخرى".
وأضافت الهبابي أن "اغلب قوى 
التحالف الوطني السيما ائتالف 
دولة القانون وكتلة املواطن مع 
اج��راء االنتخاب��ات العام��ة في 

موعدها".
لكنه��ا ل��م تس��تبعد أن "يتم 
دمجه��ا من انتخاب��ات مجالس 
احملافظ��ات رغ��م امكانية اجراء 
االخيرة ف��ي موعدها بايلول من 
خالل توفي��ر االموال باقرار قانون 
يقلل اعداد اعضاء اجملالس احمللية 

الذين يتقاضون رواتب عالية".
ودعت الهبابي "اجلهات الداعية 
لتأجيل االنتخاب��ات العامة إلى 
رس��مياً  ع��ن موقفها  االع��الن 
وعدم دس التصريحات اجملهولة، 
وه��م بامكانه��م الدف��اع ع��ن 
موقفهم وتقدمي املبررات حينها 
ال��ذي  م��ن  الش��ارع  س��يعرف 
على ح��ق ومن ال��ذي يقف ضد 

املصلحة العامة".
وخلصت الهبابي إلى أن "التذرع 
بأن الوضع االمني غير مس��تقر 
فأن ادعاءهم مردود عليهم كون 
اس��تفتاء الدس��تور حصل في 
ظروف اصع��ب مما منر ب��ه حاليا 
وبرغم ذلك مضت االمور بالنحو 

السليم".

حكومة بغداد تدعو للحد من 
تصدير كهرباء العاصمة

ولفت الة ان "قلة جتهيز الطاقة 
العاصم��ة  ف��ي  الكهربائي��ة 
بس��بب التج��اوز عل��ى احلصة 
املقررة لبغداد ، مطالباً احلكومة 
املركزية ووزارة الكهرباء بأعطاء 
العاصم��ة بغداد اس��تحقاقها 

من ساعات التجهيز".
ودعا العطواني " وزارة الكهرباء 
العاصم��ة  ف��ي  ومديرياته��ا 
اخلاص��ة  حمالته��ا  بتكثي��ف 
بأزالة التجاوزات على الشبكات 
الناقل��ة ، فضال عن محاس��بة 
وتوفي��ر  بالقان��ون  املتجاوزي��ن 
التي  جميع املتطلبات املطلوبة 

حتد من تلك التجاوزات ".

ماكني يصف بوتني بالتهديد
األكبر من تنظيم "داعش"

وتأتي تصريحات ماكني احد اشد 
املعارضني للرئيس دونالد ترامب 
داخل احلزب اجلمهوري، بينما تهز 
البيت االبيض معلومات تش��ير 
ال��ى ان صه��ر الرئي��س دونال��د 
ترامب سعى القامة قناة اتصال 

سرية مع الكرملني.
وق��ال ماك��ني "ال اح��ب ذل��ك. 
اع��رف ان بعض املس��ؤولني في 
اج��راءات  انه��ا  يقول��ون  االدارة 
عادي��ة، لكنن��ي ال اعتق��د انها 
اج��راءات عادي��ة قب��ل تنصيب 
رئيس الوالي��ات املتحدة من قبل 
ش��خص ال يش��غل أي منصب 

رسمي".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت: 

اقدم داعشي افغاني اجلنسية على 
كتم انفاس طفلة ايزيدية عراقية 
من قرية كوجو جنوبي سنجار امام 
ناظر والدتها النها طلبت شيئاً من 
الطع��ام، فيما متكن��ت مختطفة 
ايزيدي��ة اخ��رى )ايض��اً م��ن قري��ة 
كوجو( من قتل داعش��ي اشتراها 
بطريقة "هوليودية" لكنها لقيت 

حتفها بعده بثالثة ايام.
وكان��ت ق��وات احلش��د الش��عبي 
قد متكنت م��ن حترير قري��ة كوجو 
االيزيدي��ة مطلع االس��بوع اجلاري، 
تل��ك القري��ة املنكوبة الت��ي اقدم 
داع��ش عل��ى اعدام اكث��ر من 800 
الش��باب  م��ن  اغلبه��م  مواط��ن 
والرج��ال م��ع خطف نح��و 1200 
والفتي��ات  النس��اء  م��ن  آخري��ن 
واالطف��ال، في اخلامس عش��ر من 

آب/ اغسطس 2014.
ونق��ل الباح��ث االيزي��دي داود مراد 
خت��اري، اخملت��ص بتدوي��ن قص��ص 
الناجي��ات االيزيديات ع��ن الناجية 
االيزيدية س��اهرة عب��داهلل خلف 
البالغ��ة 31 عاماً قولها "في بداية 
ش��هر آب 2014 كن��ت ضيفة عند 
أهلي مبناسبة العيد )عيد اربعانية 
الصيف ل��دى االيزيدي��ة( في قرية 
كوجو، الن��ي متزوجة ف��ي مجمع 
ت��ل بنات اجمل��اور، ف��ي الي��وم االول 
لهجوم داعش عل��ى مناطقنا قال 
ش��قيقي س��وف أخرج ال��ى اجلبل 
الني عس��كري وه��ؤالء ال يرحمون 
العس��اكر، فخرجنا وتوجهنا نحو 
ش��نكال )س��نجار( ولك��ن مفرزة 
م��ن الدواعش هاجمون��ا في بداية 
االلتواءات اجلبلي��ة، والقي القبض 

علينا".
واضافت "أخذ الدواعش ش��قيقي 
)مطو عبداهلل خلف( بعد ان جردونا 
من املال والذهب وسيارة تويوتا دبل 
قمارة، واعدموه أم��ام أنظارنا رمياً 
بالرص��اص، وكان القات��ل أعتق��د 
كريفنا في الدم من قرية بس��كي 
)الكري��ف: هو صديق االس��رة على 
وفق املفه��وم االيزي��دي ويرتبطون 

بعالقات اجتماعية وثيقة(، حاولنا 
وض��ع بطانية على جثة ش��قيقي 
املغدور لكننا لم نعثر على بطانية، 
ومازال مصي��ر جثته مجهوالً الننا 

لم نستطع أن نغطيه".
واشارت س��اهرة الى ان "الدواعش 
ش��نكال  مرك��ز  ال��ى  أقتادون��ا 
ووضعونا بهيكل دار قيد االنش��اء، 
ثم نقلونا الى دائرة نفوس شنكال، 
وفي املساء أخذوا الفتيات، ومن ثم 
نقلونا الى مقر الف��رع/17 للحزب 
الكردس��تاني وس��ط  الدميقراطي 
ش��نكال، وتل��ك الليل��ة قصفتنا 
الطائرات، وتوفيت عجوز من اهالي 
مجمع كرزرك، بعده��ا نقلونا الى 

تلعفر ومنها الى سجن بادوش".
وتابع��ت "فيم��ا بع��د نقلون��ا الى 

س��وريا الت��ي تعذبنا فيه��ا كثيراً، 
وذات مرة ضربني داعش��ي بالعصا 
على جميع اطراف جسمي وخاصة 
على الرأس ففق��دت الوعي، ومنذ 
ذل��ك الوقت في كل اس��بوع افقد 
الوع��ي باس��تمرار و أم��ّر في حالة 
نفس��ية صعبة، ولكن من بعدها 

متكنت من الهرب".
وافادت س��اهرة بان��ه "بالرغم من 
مأس��اتي كنت أتألم كثيراً حينما 
أرى أفعاالً مشينة للدواعش، فقد 
تأملت ج��داً حينما رأي��ت اغتصاب 
فتاة إيزيدية في الثانية عشرة من 
العمر من رجل مس��ن وهي تصرخ 
طالب��ة الع��ون/ ول��م أس��تطع أن 

أنقذها من براثنه القذرة".
ومض��ت بالق��ول "كم��ا ان��ه كان 

هنال��ك مختطفة ايزيدية تبلغ 19 
عاماً اس��مها )بفري خدر ابراهيم( 
من مجمع دوكري )شمال سنجار(، 
س��وق  م��ن  داعش��ي  اش��تراها 
النخاس��ة ف��ي الش��دادية، ودارت 
الس��يارة،  بينهم��ا مش��اجرة في 
عل��ى  تس��يطر  ان  واس��تطاعت 
مق��ود الس��يارة وقلبت الس��يارة 
، فم��ات الداعش��ي االرع��ن عل��ى 
الف��ور وأصيبت بف��ري وبعد ثالثة 
أي��ام توفيت ف��ي مستش��فى دير 
الزور، واتذك��ر ان احلادثة وقعت في  
ي��وم 19-11-2014، فال��ف رحم��ة 
على روح ه��ذه الش��هيدة اخلالدة 
التي حافظت بكل ش��جاعة على 

شرفها وعفتها".
ونقل ختاري عن اخملتطفة االيزيدية 

كان��ت  الت��ي  بس��ي،  ط��ه  ن��ورا 
مختطفة م��ع طفلتها البالغة 4 
اعوام وكان اس��م الطفلة )راضية 
سيدو حجي حس��ن(، قولها "ذات 
م��رة قالت الطفلة لي انا جائعة يا 
أماه، فرّد داعشي افغاني اجلنسية 
كان قريباً منا وقال: انتظروا سوف 
أجلب لكما الطع��ام، و ذهب وعاد 
بعد عشر دقائق، وهو يحمل شريطا 

الصقا من النوع العريض".
وتابعت "س��ألته: ما هذا الشريط 
الذي حتمله؟ فقال: س��وف اعدمِك 
واعدم طفلت��ك التي ولدت من أب 
كاف��ر، فقلت له: مل��اذا تعدموننا؟! 
فق��ال االفغان��ي الداعش��ي: ه��ل 
هن��اك م��ن يحاس��بني عل��ى م��ا 
أفعله؟، فسألته: أال تخاف من اهلل 

؟، ف��رّد عل��ّي: ان اهلل يأمرن��ا بقتل 
الكفار".

بالق��ول  انه��ا حاججت��ه  مبين��ة 
"لكني دخلت ديانة االسالم ولست 
كافرة، وحت��ى عندما كنت ايزيدية 
لم أكن كافرة الن الديانة االيزيدية 
تؤمن باهلل قب��ل كل األديان، لكنه 
ضربن��ي على رأس��ي ث��م علقني 
م��ن اجل اعدامي ثم اع��دم ابنتي، 
و كن��ت اختنق وارف��س، وفي هذه 
االثناء ج��اء صديق ل��ه حينما رآنا 
قطع االشرطة بالسكني، كنت في 
اللحظات االخيرة من املوت احملقق، 
لك��ن الطفل��ة املس��كينة فقدت 
حياتها، لكن صورتها وهي معلقة 
ومعدومة ل��ن تغيب عن ناظري ما 

حييت".

ناجية إيزيدية: في بداية 
شهر آب 2014 كنت ضيفة 
عند أهلي بمناسبة العيد 
)عيد اربعانية الصيف( في 
قرية كوجو، ألني متزوجة 
في مجمع تل بنات المجاور، 
في اليوم األول لهجوم 
داعش على مناطقنا قال 
شقيقي سوف أخرج الى 
الجبل ألني عسكري وهؤالء 
ال يرحمون العساكر، 
فخرجنا وتوجهنا نحو 
شنكال ولكن مفرزة من 
الدواعش هاجمونا في بداية 
االلتواءات الجبلية، وألقي 
القبض علينا

معاناة اإليزيديني في جبل سنجار

أفغاني يعدم طفلة إيزيدية ألنها طلبت الطعام

مختطفة إيزيدية تضحي بحياتها وتقتل داعشيًا بطريقة "هوليودية"
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الطفلة راضية سيدو حجي

نورا طه بسي



بغداد - الصباح الجديد:

نف��ذت أمان��ة بغ��داد بالتع��اون مع 
قيادة عملي��ات بغداد حمل��ة إلزالة 
التج��اوزات احلاصلة على الش��وارع 
واألرصفة والساحات العامة بجانبي 

العاصمة بغداد.
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم 
ان » دائرة بلدي��ة مركز الكرخ نفذت 
حمل��ة الزال��ة ع��دد من االكش��اك 
واملس��قفات ف��ي ش��ارعي احلارثية 
وحيف��ا  وازالة عربات الباعة اجلوالني 
ومواق��ع بيع الفواك��ه واخلضر وعدد 
من مواقع غسل السيارات مبنطقتي 

الرحمانية والشواكة  ».
واضاف��ت ان« دائ��رة بلدي��ة بغ��داد 
اجلديدة قام��ت بإزالة )12( كش��كا 

متجاوزاً على االرصفة ضمن احمللتني 
)725و729( وعدد م��ن عربات الباعة 
اجلوال��ني  وازالة عربات لبيع الفواكه 
واخلض��ر ف��ي عدد من احمل��الت ضمن 

الرقعة اجلغرافية للدائرة البلدية ».
وبين��ت ان »م��الكات دائ��رة بلدي��ة 
الص��در الثانية  نف��ذت حملة إلزالة 
التج��اوزات احلاصلة عل��ى االرصفة 
ازالة)6( أكشاك  والشوارع ش��ملت 
و)6( لوحات اعالني��ة منصوبة جتاوزا 
و موقع��ني لبيع االغن��ام و)3( مواقع 
لبيع املواد االنشائية وآخرين لغسل 
الس��يارات و)9( جتاوزات على احلدائق 
واجلزرات الوس��طية ضم��ن الرقعة 

اجلغرافية للدائرة البلدية«.
واش��ارت الى ان« دائرة بلدية الغدير 
ازالت ع��دداً م��ن التج��اوزات ضمن 
احمللتني )728و 738( متمثلة بعدد من 

االسيجة املشيدة جتاوزاً واملسقفات 
املنصوبة عشوائياً ».

عل��ى صعيد متص��ل نف��ذت امانة 
بغداد حملة خدمية واس��عة ضمن 
حملة )احملل��ة االمنوذجية(  في قاطع 
بلدية االعظمية ش��ملت  قطاعات 
النظاف��ة والزراعة واجمل��اري لالرتقاء 

بواقعها اخلدمي  .
ال�ع�الق��ات  م��دي��ري��ة  وذك�رت 
واالع�����الم أن »امل��الكات اخلدمي��ة 
لدائ��رة االعظمية قامت  ب�ح�م�لة  
الش��وارع  وتنظيف  النفاي��ات  لرفع 
في احمللة )328( بإس��تعمال اجلهدين 
اآللي والبش��ري وتنظيف املنهوالت 
ف��ي حني ق��ام قس��م اجمل��اري بفتح 

االنسدادات في الشبكات » .
واضافت ان  » شعبة االعالم والوعي 
البلدي قام��ت بحمل��ة توعوية بني 

املواطنني حتثهم على رمي النفايات 
في االماكن اخملصصة واحلفاظ على 
النباتات في احلدائق العامة وتضمنت 
احلملة ايضا توزيع فولدرات تتضمن 
ارش��ادات توعية وهواتف الشكاوى 

في أمانة بغداد والدائرة البلدية ».
واوضح��ت أن »  قس��م الزراعة قام 
بإدام��ة املزروعات في احلدائق العامة 
زراع��ة  عب��ر  الوس��طية  واجل��زرات 
عدد كبير من الش��تالت املوس��مية 
النبات��ات  م��ن  التال��ف  وتعوي��ض 
واالش��جار إلضف��اء اجلمالي��ة على 

املنطقة » .
واش��ارت الى ان » الدائرة مس��تمرة 
في إزال��ة التج��اوزات احلاصلة على 
االرصفة والش��وارع وغلق الساحات 
واملرائ��ب ومع��ارض الس��يارات التي 
أنشئت من دون موافقات رسمية« .

المطاطية تسعى  إلى تطوير أنشطتها التسويقية واإلنتاجية
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متابعة الصباح الجديد:

واملعادن  الصناع��ة  وزي��ر  بح��ث 
املهندس محمد شياع السوداني 
خالل اجتماع لهيئ��ة الرأي عددا 
من القضاي��ا وامللفات املطروحة 

في جدول أعمال الهيئة .
وأوص��ى الوزي��ر خ��الل االجتماع 
واب��دى  التوصي��ات  م��ن  بع��دد 
التوجيه��ات لتنظي��م وتطوي��ر 
ش��ركاتها  وأداء  ال��وزارة  عم��ل 
ومنه��ا ضرورة عرض الش��ركات 
خلدماته��ا وأعمالها ف��ي تنفيذ 
املش��اريع للمش��اركة في إعمار 
املناطق احملررة بالتنسيق والتعاون 
املناط��ق  إعم��ار  صن��دوق  م��ع 
احملررة وأهمية اإلس��راع في إجناز 
ملفات االستثمار وحتديد الفرص 
االس��تثمارية املتاح��ة موضح��ا 
ف��ي الوقت ذات��ه بالتوص��ل إلى 
تفاهمات م��ع اإلدارات احلكومية 
في دبي حول إمكانية االستثمار 
في العراق وذلك خالل زيارة الوفد 
االقتص��ادي العراق��ي مؤخرا إلى 

دولة اإلمارات .
ووج��ه الوزير الش��ركات بضرورة 
إع��ادة النظر بخطط التس��ويق 
وعملي��ات التروي��ج للمنتج��ات 
وتفعي��ل  تنش��يط  خ��الل  م��ن 
العمل مبنح ال��وكاالت على وفق 
ضمانات وفتح مراكز تس��ويقية 
ف��ي املناط��ق الت��ي تق��ع فيها 
الشركات مع احلرص على مراعاة 
باإلجراءات  العم��ل  املرونة عن��د 

التسويقية . 
وأكد الس��وداني على االستمرار 
مبتابعة اإلجراءات اخلاصة بتوزيع 
قط��ع األراض��ي أو بن��اء وحدات 
ومجمع��ات س��كنية ملوظف��ي 
الش��ركات مبايضمن حقوقهم ، 
ولف��ت الى ضرورة االلتزام بتقدمي 
والتقاري��ر  الش��هرية  املواق��ف 
واحلس��ابات  بالبيان��ات  اخلاص��ة 
املالية في اخلامس من كل شهر 
ويتحم��ل مدي��ر ع��ام الش��ركة 
مس��ؤولية التأخير وكذلك قيام 

الش��ركات اخلاسرة بإعداد خطة 
مدروسة تتضمن جميع اجلوانب 
االقتصادي��ة  واجل��دوى  الفني��ة 
لتحويلها إل��ى رابحة إلى جانب 
تفعيل أقس��ام تنمي��ة األعمال 

في هذه الشركات . 
االجتم��اع  خ��الل  وج��رى  ه��ذا 
مناقش��ة الكثي��ر م��ن القضايا 
وامللف��ات واملواضي��ع الت��ي تهم 
ال��وزارة وش��ركاتها فقد  عم��ل 
إق��راض  عل��ى  املوافق��ة  مت��ت 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
املباش��رة  لغرض  البتروكيماوية 
بتأهيل وتش��غيل الش��ركة مع 
دراس��ة إمكاني��ة تقلي��ص مدة 
اإلجن��از والبالغة )14( ش��هرا مع 
ضرورة حس��م العق��ود املتلكئة 
وتس��ويتها لغ��رض إب��رام عقود 

جديدة ناجحة كما مت مناقش��ة 
توصي��ات جلنة تصدي��ر الكبريت 
في شركة كبريت املشراق حيث 
مت التوجيه بضرورة االسراع بالبيع 
للكمي��ات املوجودة من الكبريت 
حفاظا عليها م��ن التخريب من 
قبل اجلماع��ات االرهابية وكذلك 
التوجي��ه بارس��ال ق��رار مجلس 
إدارة الشركة املذكورة بخصوص 
بيع كميات الفوم املوجودة فيها 
املناس��ب  القرار  اتخ��اذ  لغ��رض 

بشأنها .
بتش��كيل  االجتماع  اوصى  كما 
جلان لدراس��ة ومناقش��ة جميع 
املقترحات ومنها اصدار الطوابع 
البريدية اخلاصة بوزارة الصناعة 
السوق  لدراسة  وتش��كيل جلنة 
احمللي��ة وكميات االنتاج املطلوبة 

ف��ي االس��واق للمنافس��ة م��ع 
القطاع اخل��اص وباالخص منتج 
إلى مناقشة  االس��منت إضافة 
اس��تراتيجية املوازن��ة االحتادي��ة 
وتقاري��ر   )2020-2018( لألع��وام 
كف��اءة األداء لبعض الش��ركات 

وغيرها من املواضيع االخرى .
تس��عى   متص��ل  صعي��د  عل��ى 
للصناع��ات  العام��ة   الش��ركة 
املطاطية واالطارات التابعة لوزارة 
الصناع��ة واملع��ادن ال��ى تطوي��ر  
انشطتها التسويقية واالنشطة 

االنتاجية في مصانعها .
وق��ال املهندس ري��اض عبد االمير 
جابر مدير عام الشركة في تصريح 
ملرك��ز االعالم  والعالق��ات العامة 
في الوزارة ان الش��ركة مستمرة 
باعم��ال املتابع��ة والتنس��يق مع 

قسم التس��ويق لتنشيط حركة 
املبيع��ات من  منتجات الش��ركة 
في جمي��ع مصانعه��ا االنتاجية 
وه��ي مصنع اطارات بابل ومصنع 
اطارات الديوانية ومصنع املنتجات 

املطاطية .
واض��اف املدي��ر العام ان تس��ويق 
كمي��ة م��ن االط��ارات واملنتجات 
املطاطية لدوائ��ر الدولة والوكالء 
مف��روم  ومط��اط   واملواطن��ني 
الركليم الذي يستعمل في شتى 
الصناع��ات املطاطية للقطاعني 
ان  موضح��ا   ، واخل��اص  الع��ام 
اتخ��اذ  ف��ي  ماضي��ة  الش��ركة 
املادة  لتفعيل  املطلوبة  االجراءات 
)36( م��ن قانون املوازن��ة االحتادية 
لس��نة 2015 ال��ذي يتضمن الزام 
الوزارات ودوائر الدولة كافة بشراء 

منتجات ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن.

كم��ا اش��ار عب��د االمير ال��ى ان 
الشركة نظمت عدد من الدورات 
التدريبية لتدريب املوظفني وتعزيز 
ومواهبه��م  قدراته��م  وصق��ل 
لغرض احلصول على عمل متميز 
ذو م��ردود ايجابي ومتطور حيث مت 
تنظي��م دورات تدريبية في مجال 
املطاطي��ة  العجن��ات  تصني��ع 
التكنولوجية  للمواصف��ات  وفقا 
وكذلك دورة في طرق تصفية املاء 
وحتليته وكيفية عمل منظومات 
)RO (  وكيفي��ة تصني��ع االجزاء 
النصف مصنعة ملصنع االطارات 
ودورة احلاس��بات املبدئي��ة اضافة 
الى اعمال وانش��طة اخرى تصب 

في مصلحة الشركة. 

وزير الصناعة يوّجه بتفعيل خطط العمل واإلنتاج و ملفات االستثمار 

وجه وزير الصناعة 
بضرورة إعادة 

النظر بخطط 
التسويق وعمليات 
الترويج للمنتجات 
من خالل تنشيط 

وتفعيل العمل 
بمنح الوكاالت على 
وفق ضمانات وفتح 

مراكز تسويقية 
في المناطق 

المحررة

جانب من االجتماع

على من تقع مسؤولية 
سلوك الفرد!

االوض��اع االجتماعية التي يعيش��ها الفرد داخل 
بيئته حتدد ش��خصيته وتؤثر على سلوكه ليخرج 
بعدها ع��ن العادة املقبول��ة اجتماعي��ا«، اضافة 
الى ضعف البيئة االقتصادية  التي تس��اعد على 
ارتفاع مع��دالت البطالة والفقر والع��وز مما يؤدي 
الى ارتكاب اجلرائم  نتيجة تدنى مس��توى العيش 
وانع��دام اخلدمات من قبل الدولة ليزيد من ظاهرة 

السرقة وارتكاب اجلرائم أواللجوء الى االنتحار.
 هناك العديد من الش��عوب تعيش حتت مستوى 
خ��ط الفقر ، محرومة م��ن حقها العيش بكرامة 
في احلياة من دون أي اعانة من احلكومات ،مهمشة 
اجتماعي��ا« نتيج��ة الف��وارق الطبقي��ة ، يؤمله��ا 
الشعور  بالدونية تفتقد للعيش الكرمي من سكن 
الئق، تأمني صحي ، تعليم ، ضمان ش��يخوخة ،مما  
يفاقم املش��كالت االجتماعية وتؤثر س��لبا« على 
تصرفاتهم  ، تس��ير بهم ال��ى االحباط وتقودهم 

الى العنف والتمرد وعدم االنتماء.
هن��اك ارتباط قوي م��ا بني الفقر وظه��ور اجلرمية، 
فالفق��ر آف��ة تؤدي ال��ى مظاهر مس��يئة ،خاصة 
عندما يكون الفس��اد مستش��ريا وسط مجتمع 
تعي��ش فيه  طبق��ة يس��ودها  جو م��ن  احلرمان 
والقه��ر واجل��وع  ليتطور م��ن بعدها  ال��ى صراع 
طبق��ي ، نتيجة اجلهل وامل��رض واالكتئاب ،خاصة 
لدى جيل الش��باب الطم��وح املتح��دي لالوضاع 
املتردية  املكافح للحصول على مؤهل علمي وفي 
النهاي��ة يصل الى طريق مس��دود حيث يحرم من  
الوظيفة  التي جتعله يعيش بكرامة  وتؤثر سلبا« 
عل��ى حياته واخالقياته، تقوده ف��ي اغلب االحيان 

الى االحباط واالكتئاب وعدم الرغبة في احلياة.
البيئ��ة الت��ي حتيط بالف��رد  والظ��روف احلضارية 
والثقافي��ة  التي ينتمي اليه��ا  في مجتمعه هي 
التي حتدد شخصيته من خالل النشأة الصحيحة 
واملبادىء السليمة والقرار النابع من الذات بسلوك 
الطريق اآلمن ، لكن املشهد ينعكس فيما  لو نشأ 
في بيئة خارجة عن القانون ساخطة على اجملتمع 
نتيجة ظ��روف قاهرة وتفكك اس��ري وعنف بكل 
اش��كاله ، تتكون من بعدها   ش��خصية مريضة  
كارهة ملن حولها،ذات س��لوك مش��وه ملؤه الغدر 

والكراهية   يقود صاحبه الى االدمان والضياع.
تصاعد وتيرة اجلرمية اصبح أمرا« مقلقا ومخيفا« 
خاصة  في البلدان التي ش��هدت احداثا« وحروبا« 
متتالي��ة ، خلقت آفة اجتماعي��ة وفوضى ، وّلدت 
الفق��ر والتش��رد والضي��اع واحلرم��ان للش��عوب 
وأوج��دت خلال« ف��ي املنظومة الثقافية وفش��ل 
ف��ي السياس��ات التي تنتهجه��ا احلكومات على 
مدى عقود من دون ان تس��تدرك االم��ور وتعاجلها 
قبل اس��تفحالها، من خالل برامج توعية وتنمية 
بش��رية  تنهض بالبالد وتس��اعد عل��ى تصحيح 

اخلطأ احلاصل قبل فوات األوان ... 

*كاتبة لبنانية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرةة الرقابة التجارية احدى تشكيالت 
وزارة التج��ارة عن اس��تمرارها بتجهيز املناطق 

احملررة من محافظة نينوى باملفردات الغذائية.
واوض��ح مدير ع��ام الدائرة حس��ني فرحان كرمي 
واملتواج��د حاليا في املوصل لالش��راف امليداني 
عل��ى توزي��ع احلص��ص التمويني��ة للعائ��الت 
املوصلي��ة في املناط��ق احملررة ومخيم��ات ايواء 
النازحني ، مضيفا بان��ه تنفيذاً لتوجيهات وزير 
التجارة الدكتور سلمان اجلميلي ووكيل الوزارة 
االق��دم ولي��د حبي��ب املوس��وي بتوزي��ع حصة 
ش��هرية م��ن املف��ردات الغذائية خالل ش��هر 
رمضان حيث ايصال شاحنات محملة بكميات 
م��ن مادتي الس��كر وزيت الطعام ال��ى مخازن 

سايلو بازوايا .

وصول شاحنات محملة بالسكر 
وزيت الطعام الى مخازن بازوايا 

تقرير

أمانة بغداد تنّفذ حمالت جديدة إلزالة التجاوزات في العاصمة 
بالتعاون مع قيادة العمليات 

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

ازالة التجاوزات في العاصمة

بغداد - الصباح الجديد:
 TBI ابتدأ املصرف العراق��ي للتجارة
ش��هر رمض��ان الك��رمي ش��هر اخلير 
والب��ركات بحملة كبيرة وموس��عة 
م��ن  االمي��ن  الس��احل  ف��ي  الهلن��ا 

محافظة نينوى .
 وج��اءت ه��ذه املب��ادرة املمي��زة وهي 
احلملة الثانية لنا وحتت شعار "بركات 
رمضانية" في الس��احل االمين لعدة 
احياء منه��ا حي االص��الح الزراعي ، 
حي متوز واحياء ش��تى حيث بلغ عدد 
املس��اعدات الغذائي��ة 5000 س��لة 
غذائية وزعت على العائالت موصلية 

و3000 قطعة مالبس كسوة العيد.
وتكون��ت احلمل��ة م��ن فري��ق عمل 
برئاس��ة فيص��ل الهيم��ص املدير 
العام ورئي��س مجلس ادارة املصرف 
العراقي للتجارة ومش��اركة زمالئه 
باملص��رف حي��ث ش��ارك كل م��ن 

تيسيراحلائري، علي شغاتي ، كاظم 
جاس��م ، حمزة فال��ح ، رافد عدنان 
، اب��ى اخلي��ر حافظ ، احمد س��عد 
، بارق صالح ، س��جى عم��اد ، زهراء 

النصراوي وطيبة النواب.
نياب��ة ع��ن فري��ق العمل املش��ارك 
بحملة "ب��ركات رمضانية" نتقدم 

بالش��كر والعرف��ان جلميع مالكات 
املصرف ممن اسهموا وعملوا الجناح 
ه��ذه احلملة اضافة لش��ركائنا من 
مؤسس��ات القطاع اخلاص ونخص 
بالذكر ش��ركة ال��دوح ، مجموعة 
 NRT قن��وات  مجموع��ة  كار، 

لتبرعاتهم الكرمية.

حملة »بركات رمضانية« إلغاثة 
أهلنا في المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
ع��ن  التج��ارة  وزارة  ف��ي  احلب��وب 
الفني��ة  الرقابي��ة  اللج��ان  قي��ام 
املش��تركة التابع��ة لف��رع تصنيع 
احلب��وب في ميس��ان بع��دة زيارات 
تفتيشية شملت املطاحن العاملة 

باحملافظة. 
وقال مدير عام الش��ركة طه ياسني 
عباس ان هذه اللجان قامت مبتابعة 
الطح��ني  وتوزي��ع  انت��اج  عملي��ة 
فضالعن االطالع على اعداد اكياس 
الطح��ني وس��حب النم��اذج منها 
الغ��راض الفحص اخملتب��ري والتأكد 
من اوزان االكياس املعبئة بالطحني 

ومعاينة تاريخ االنتاج .
م��ن جان��ب اخ��ر اش��ار ياس��ن ان 
جلن��ة البيع الفرعي��ة التابعة لفرع 
الش��ركة في كركوك اجرت مزايدة 

علني��ة لبيع م��ادة النخالة املنتجة 
باملطاحن االهلية حيث جرت املزايدة 
باشراف مدير الفرع وبحضور مكتب 

املفتش العام في احملافظة .  
على صعيد متصل نظمت ش��عبة 
الرقاب��ة الصحية في قطاع التاجي 
للرعاي��ة الصحي��ة االولية حمالت 
رقابية عل��ى املطاعم ومحال اعداد 
وحتضير االطعمة واملشروبات وافران 
الصمون في قض��اء التاجي ملتابعة 
مدى تطبيقهم للشروط الصحية 

.
وقال مدي��ر قطاع التاج��ي للرعاية 
الصحي��ة االولية الدكت��ور محمد 
جاس��م قام��ت الف��رق الصحي��ة 
التابع��ة لوح��دة الرقاب��ة الصحية 
عل��ى  صحي��ة  رقابي��ة  بحم��الت 
املطاعم في قض��اء التاجي ملتابعة 
وتطبيقه��ا  الصحي��ة  الش��روط 

واج��راء الفحوص��ات عل��ى االدوات 
وتبليغ  العمال  املستعملة ونظافة 
صاح��ب العالق��ة بإرس��ال العمال 
للفح��ص الطب��ي للحص��ول على 
التربية  الصحية وشهادة  البطاقة 
الصحي��ة وكذلك ش��ملت احلملة 
اف��ران الصم��ون احلج��ري والتأكيد 
عل��ى االلت��زام باس��تعمال النفط 
االبيض في الفرن ومتابعة الشروط 
الصحية ف��ي هذه االفران و وضرورة 
اس��تعمال املل��ح الغذائ��ي واملل��ح 
اصح��اب  وتبلي��غ  بالي��ود  املدع��م 
احملالت املتجاوزة وغير اجملازة ملراجعة 
الش��عبة للحص��ول عل��ى االجازة 
اكم��ال  بع��د  حملاله��م  الصحي��ة 
الش��روط الصحية الواجب توفرها 
ف��ي احمل��الت العام��ة إس��تنادآ الى 
تعليمات قانون الصحة العامة رقم 

٨٩ لسنة ١٩٨١ .

فرق تفتيشية لمتابعة عملية اإلنتاج 
في المطاحن األهلية والحكومية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املهن��دس خالد غزاي عطية 
مدير ع��ام املديري��ة العامة لنقل 
ملنطق��ة  الكهربائي��ة  الطاق��ة 
األعلى وص��ول محطات  الف��رات 
ثانوي��ة متنقل��ة ومح��والت قدرة 

جدي��دة من ضم��ن العق��ود التي 
أبرمته��ا وزارة الكهرب��اء واملمولة 

من البنك الدولي .
وأش��ار املدي��ر الع��ام إن ش��ركة ) 
اكت��ف مرس��يليا التركي��ة( ق��د 
جه��زت املديري��ة ب���7 محط��ات 

ثانوي��ة 6 منها ذات جهد 132/ 33 
ك ف وواح��دة 132/ 33 ك ف  ك ف 
إل��ى جانب وصول مح��والت قدرة 
عدد 4 وبس��عة M.V.A 63  ضمن 
العقد املب��رم مع ش��ركة ماتلك 

اللبنانية .

وأكد املدير العام إن هذين العقدين 
قد وقع��ا ضمن ) القرض الطارئ ( 
واملمول من البنك الدولي وان املواد 
اخلاصة بصيانة محطات وخطوط 
الضغ��ط العالي وضمن العقدين 
املوقعني مع شركتي  )اكاي وشارا 

( التركيت��ني ق��د مت إيصاله��ا إلى 
محافظتي ) صالح الدين ، ديالى (

واش��ار املدير الع��ام ال��ى إن هذه 
م��ن  االنته��اء  وبع��د  احملط��ات 
عملية التسلم س��يتم املباشرة 
بنصبه��ا مطلع األس��بوع املقبل 

وف��ي األماك��ن الت��ي مت حتديده��ا 
لتس��هم بص��وة كبي��رة وفاعلة 
التيار  وإيصال  االختناقات  مبعاجلة 
الكهربائ��ي للمناطق احمل��ررة من 
عصاب��ات داع��ش اإلرهاب��ي ف��ي 

محافظتي صالح الدين وديالى .

الفرات األعلى تعلن وصول محطات ثانوية متنقلة جديدة



ميسان - خاص:
ضم��ن  جوالته امليدانية التفقدية  
تفقد محافظ ميس��ان علي دواي 
الزم  ف��رع ميس��ان لتج��ارة املواد 
الغذائي��ة وفرع ميس��ان لتصنيع 
احلبوب وملتابعة إلية توزيع مفردات 
والوقوف على  التموينية  البطاقة 
أس��باب تأخره��ا . والتق��ى مدي��ر 
الغذائي��ة املهن��دس رائ��د ش��اهر 
وموظفيها ومدي��ر تصنيع احلبوب 
املهن��دس عباس جابر ومنتس��بي 

هذه الدوائر .
واك��د احملافظ ل���" الصباح اجلديد 
"  ان��ه مت تس��لم كميات الس��كر 
والزيوت واملباش��رة بالتوزيع لشهر 
ايار وشهر رمضان املبارك وكذلك مت 
تخصيص )5( أالف طن من احلنطة 

ومبوجب دفعات وتخصيص 80 طنا 
محلي��ا من الرز س��يتم املباش��رة 

بجرشه وتوزيعه على الوكالء . 
ولف��ت احملافظ على إن التوجيهات 
االحتادي��ة هي ص��رف مبالغ نقدية 
ل��م  الت��ي  للمواطن��ن لألش��هر 
البطاقة  يت��م تس��ليم مف��ردات 

التموينية فيها ، ومت االتصال بوزير 
التج��ارة وحتديد موعد لغرض زيارة 
ال��وزارة لع��رض ومناقش��ة جميع 
املش��كالت واالحتياجات وموضوع 
البطاق��ة التمويني��ة م��ع  الوزير 
وتأمن االحتياج��ات األخرى لدوائر 

وزارة التجارة في احملافظة . 
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البصرة - سعدي علي السند:

بع��د لق��اءات وح��وارات حضرها 
الدكتور ماجد  البص��رة  محافظ 
النصراوي ومدير البلدية املهندس 
علي املوسوي وعدد من األكادميين 
واملهتم��ن بتاريخ املدينة مت إعداد 
خطة عمل لتنفيذ مشروع تزين 
كورنيش ش��ط الع��رب بعدد من 
التماثي��ل لش��خصيات تاريخية 
بصري��ة أّدت ادوارا ابداعي��ة ف��ي 
ش��تى اجمل��االت اللغوي��ة واألدبية 
والعلمي��ة والفكرية وغيرها ولم 
ت��زل موض��ع فخ��ر واعت��زاز لدى 

األجيال.
 »الصب��اح اجلديد« حضرت جانبا 
من هذه اللق��اءات واحلوارات التي 
دراسة مستفيضة  عن  متخضت 
لكل مايتعلق باجلوانب الهندسية 
لتنفي��ذ ه��ذا املش��روع واختي��ار 
ع��دد مح��دود من الش��خصيات 
التاريخي��ة وكتاب��ة س��طور عن 
كل ش��خصية لوضعها مع كل 
التفاصي��ل  ادق  ودراس��ة  متث��ال 
الت��ي تتعلق بأجناح هذا املش��روع 
الذي سيعطي جلمالية كورنيش 
ش��ط العرب طابعا سياحيا آخر 
ويضع ام��ام زوار املدين��ة واهلها 
روائع من تاريخ تلك الشخصيات 
الت��ي مازال��ت جامع��ات العالم 
ت��درس اجنازاته��م واختراعاته��م 
منذ تأس��يس مدينة البصرة عام 
14 هجري��ة ليؤكدوا للجميع بأن 
البصرة كانت منبت��ا لألبداع وان 

تراثها زاخر باملفاخر والكنوز.

بلدية البصرة ستأخذ على 
عاتقها تنفيذ املشروع

البص��رة س��تأخذ عل��ى  بلدي��ة 
تنفي��ذ ه��ذا املش��روع  عاتقه��ا 
حي��ث متت مناقش��ة كل صغيرة 
وكبيرة تتعلق ب��ه ليكون اطاللة 
تاريخي��ة عل��ى كورني��ش ه��ذه 
املدينة التي حظي��ت مبا لم حتظ 
به امل��دن اإلس��المية األخرى من 
موقع جغرافي وتركيبة سكانية 
متميزة وحتول��ت بعد فترة وجيزة 
م��ن متصيرها الى م��كان خصب 
واالدبي��ة  اللغوي��ة  لالبداع��ات 
ولش��تى  والعلمي��ة  والفكري��ة 
االنش��طة التجارية والسياسية 
االمر الذي س��اعدها في ان  تؤدي 
ادوارا تاريخي��ة متألق��ة ف��ي كل 
حضوره��ا  له��ا  وكان  العص��ور 
الكبي��ر الذي قدم��ت فيه الكثير 

للحضارة وللثقافة ورفدت العلم 
والثقافة بكل مافيه من االبتكار 
واالخت��راع بعيدا ع��ن التقليد اذ 
ان اآلخرين ه��م الذين يحتذون به 
وينهلون من ابداعه .. وقد قرأنا في 
تاريخ املدينة بأن أحد مشاهيرها 
وه��و احلري��ري صاح��ب املقامات 
قد خاط��ب أهله��ا ف��ي املقامة 
البصرية التي خ��ص بها مدينته 
فقال : ) منكم من استنبط اوزان 
الشعر ومامن فخر اال ولكم فيه 

اليد الطولى والقدح املعلى ( .

انتعاش اقتصادها بتعاقب 
العصور 

وبهذه املناس��بة الب��د أن نذكر ان 
انتع��اش احلركة االقتصادية الذي 
شهدته البصرة بتعاقب العصور 
احلرك��ة  ف��ي  انتع��اش  رافق��ه 
ولهذا حتولت  والعلمية  الثقافية 
هذه املدين��ة بع��د التمصير الى 
مدينة جتارية من الطراز االول األمر 
الذي جعلها ملتق��ى للمفكرين 
والفالس��فة  واالدب��اء  والعلم��اء 
الترجم��ة  حرك��ة  م��ن  ناهي��ك 

الكبي��رة الت��ي جرى به��ا النقل 
من احلض��ارات العاملية كحضارة 
اليونان وحضارة الرومان وغيرهما 
... هذا من ناحية ومن ناحية اخرى 
فأن التطور التج��اري في البصرة 
وكان  األس��واق  ال��ى نش��وء  ادّى 
اش��هرها س��وق املربد الذي كان 
يس��تقبل يوميا العلم��اء واألدباء 
فض��ال عن التج��ار وذلك يعني ان 
املرب��د كان مح��ال للتج��ارة وفي 
الوقت نفسه منبعا لالبداع ولذا 
جند الكثير من األدباء والعلماء قد 

انتسبوا اليه .

وظلت البصرة مرجعا للعديد 
من املعارف

ولم يقف األمر عن��د املربد وحده 
بل هناك املس��جد اجلام��ع الذي 
تلق��ى فيه الكثير من الدارس��ن 
مختل��ف العل��وم على ي��د كبار 
العلم��اء ف��ي مختل��ف اجمل��االت 
كعلوم التفس��ير واحلديث وعلم 
الرجال ....وف��ي اللغة كان اإلبداع 
والتمي��ز واضحن اذ  نش��أت في 
البص��رة أكب��ر وأول مدرس��ة في 

النحو ظلت دروس��ها حتى يومنا 
هذا مرجعا لدارسي النحو العربي 
ف��ي كل العال��م وه��و األس��اس 
املعتمد في أقسام اللغة العربية 
في جمي��ع اجلامعات ولقد تتلمذ 
عل��ى يد اخللي��ل وس��يبويه اكثر 
والنح��و والينحصر  اللغة  علماء 
اآلمر بالنحو فحسب وامنا قدمت 
ق��د  كان  معج��م  اول  البص��رة 
أحص��ى مفردات العربي��ة ورتبها 
على أس��اس صوتي وهو معجم 
العن الذي وضعه اخلليل بن احمد 
الفراهيدي الذي لم يقف ابداعه 
عن��د النحو والداللة وامنا س��جل 
ابداعا بوضع علم لم يتمكن احد 
بع��ده أن يأتي بجديد اال وهو علم 
الع��روض ال��ذي حصر في��ه اوزان 
الش��عر العرب��ي ووض��ع قوانينه 
اخلاص��ة به ..ومن مبدعي البصرة 
اجلاحظ ال��ذي كان كتابه )البيان 
والتبي��ن( اساس��ا لنش��وء علم 
البالغة والننسى األصمعي الذي 
وصفه اسحاق املوصلي بالقول : 
مارأيت أح��دا قط مثل األصمعي 
في العلم بالشعر والمقاربا منه 

وقد ذكر ذل��ك الزبيدي في كتابه 
طبقات النحوين وق��ال: انه كان 
يحفظ أربعة عش��ر الف أرجوزة 

فهو شيطان الشعر.

قائمة املبدعني البصريني تطول
ان قائمة املبدعن البصرين تطول 
فهناك الفيلس��وف الكندي و أبو 
األس��ود الدؤلي واضع علم النحو 
ومنّق��ط ح��روف الق��رآن بتوجيه 
م��ن االمام عل��ي عليه الس��الم، 
وابن الهيثم املش��هور مبصنفاته 
الكثي��رة ف��ي الهندس��ة وعل��م 
البصري��ات والصحاب��ي أن��س بن 
مال��ك الذي اش��تهر بأبداعه في 
رواية احلديث وكذل��ك محمد بن 
س��يرين التي اش��ارت الكتب الى 
حدة ذكائه والى تبحره في الفقه 
ورواي��ة احلديث وتفس��ير االحالم 
والننسى احلسن البصري ونشاطه 
الفكري في املسجد اجلامع وغير 
ه��ؤالء الكثي��ر من رج��ال األبداع 
والتميز...ول��م يقتص��ر ذلك على 
القدماء وامنا هناك شواهد كثيرة 
في تاريخنا املعاصر من ذلك مثال 

التجرب��ة االبداعية للش��اعر بدر 
ش��اكر الس��ياب الذي اوجد لونا 
جديدا في الش��عر العربي سماه 
النقاد بالش��عر احلر ومن البصرة 
انتقل هذا اللون اجلديد الى انحاء 

الوطن العربي .

مشاهير نساء البصرة احملدثات
وهناك اس��ماء مش��اهير نس��اء 
البص��رة احملدثات ومااش��تهرن به 
من رواية االحاديث ومنهن اسماء 
بنت يزيد القيسية وامة اهلل بنت 
ابي بكرة الثقفية وانيس��ة بنت 
خبيب وحتية الراس��بية البصرية 
وحبابة بنت عجالن وحفصة بنت 
س��يرين ام الهذي��ل اخت محمد 
بن س��يرين وخول��ة بنت عبداهلل 
بنت  وذف��رة  البصرية  االنصاري��ة 
غالب الراس��بية البصرية ورابعة 
بن��ت اس��ماعيل البصرية )رابعة 
العدوي��ة( والرب��اب بن��ت صلي��ع 
الضبي��ة البصرية ونس��يبة بنت 
احل��ارث االنصاري��ة وهن��اك مارية 
بن��ت منق��ذ العبدي��ة وغيره��ن 

الكثير .

اختيار عدد محدود من 
الشخصيات التأريخية 
وكتابة سطور 
عن كل شخصية 
لوضعها مع كل 
تمثال ودراسة أدق 
التفصيالت التي تتعلق 
بإنجاح هذا المشروع 
الذي سيعطي لجمالية 
كورنيش شط العرب 
طابعا سياحيا آخر

جانب من كورنيش شط العرب

بعد لقاءات شارك فيها المحافظ ومدير البلدية وأكاديميون ومثقفون 

قريبا .. المباشرة بتزيين كورنيش شط العرب بالتماثيل لشخصيات بصرية خلدها التأريخ

عن المحكمة االتحادية 
العليا )الحلقة الثانية 

- األساس القانوني)
بع��د أن انتهينا في املقال الس��ابق من التعريف 
باختصاصات احملكم��ة االحتادية العلي��ا، وأكدنا 
أنه��ا الهيئ��ة القضائي��ة االعل��ى الت��ي متارس 
مهام��ا ابرزها الرقاب��ة على دس��تورية القوانن 
والتش��ريعات والقرارات الصادرة عن الس��لطة 
التنفيذية، وقد يس��أل البعض ما هو األس��اس 
القانون��ي لوجود هذه احملكم��ة بهيئتها احلالية، 
الس��يما وأن بعض االصوات ق��د ظهرت عن دون 
دراية وتقول بأن وجود القضاة احلالين ال يستند 

إلى قانون.
إن االس��اس الدس��توري لوجوده��ا ه��و القانون 
رقم )30( لس��نة 2005، حيث نصت املادة األولى 
منه على تأس��يس محكم��ة احتادية عليا يكون 
مقرها في بغداد متارس مهامها بنحو مس��تقل 
ال س��لطان عليها لغير القانون، في حن شددت 
املادة الثانية على اس��تقالليتها م��ن الناحيتن 

املالية واإلدارية.
أم��ا امل��ادة الثالثة م��ن القان��ون، فق��د فّصلت 
تكوينها بأنها تتأل��ف من رئيس وثمانية أعضاء 
يج��ري تعيينهم من مجلس الرئاس��ة )رئاس��ة 
اجلمهوري��ة حالي��اً(  بناء على ترش��يح مجلس 
القضاء األعلى وبالتشاور مع اجملالس القضائية 

في األقاليم.
وكان مجلس القض��اء االعلى وبناًء على االليات 
 2004/7/21 بتاري��خ  عق��د جلس��ة  املرس��ومة 
وفي اقتراع س��ري بترش��يح ثالثة أضعاف العدد 
املطلوب من كبار القضاة املستمرين في اخلدمة 
)أي 27 مرشحاً( مراعيا اخلبرة والكفاءة والتأريخ 

الوظيفي.
وأرس��ل مجلس القضاء االعلى قائمة بأس��ماء 
املرش��حن واألص��وات الت��ي حص��ل عليها كل 
منه��م والتاري��خ الوظيفي للمرش��حن، وبعد 
مداوالت وتش��اور ب��ن أعضاء مجلس الرئاس��ة 
واملعني��ن ص��در املرس��وم اجلمهوري رق��م )67( 
ف��ي 2005/3/30 بتعين رئي��س وأعضاء احملكمة 

االحتادية العليا.
واس��تكماالً لالج��راءات صدر الق��رار اجلمهوري 
رق��م )2( ف��ي 2005/6/1 بتصدي��ق ق��رار تعي��ن 
رئيس وأعض��اء احملكمة االحتادي��ة العليا الواردة 
أسماؤهم في املرسوم اجلمهوري رقم )67( لسنة 

2005/3/30 بعد تشكيل احلكومة الوطنية.
لكن، وبعد إحالة احد أعض��اء احملكمة االحتادية 
العلي��ا الى التقاعد ألس��باب صحية فقد صدر 
املرس��وم اجلمه��وري رق��م )3( ف��ي 2007/2/19 

بتعين قاٍض  بديال عنه.
أما عن كيفية انعقاد احملكمة على وفق قانونها 
النافذ، فأنه��ا مبوجب الفقرة االولى من املادة )5( 
تك��ون بدعوة م��ن رئيس احملكمة إل��ى اعضائها 
لالنعق��اد قبل املوع��د احملدد بوق��ت كاف ويرفق 
بكتاب الدعوة ج��دول االعمال وما يتعلق به من 

وثائق.
وال يك��ون انعق��اد احملكمة صحيح��اً اال بحضور 
جميع اعضائها، ام��ا القرارات واالحكام فتصدر 
باالغلبية البس��يطة ع��دا االح��كام والقرارات 
اخلاص��ة بالفص��ل ف��ي املنازع��ات احلاصلة بن 
احلكومة االحتادية وحكومات االقاليم واحملافظات 
والبلديات واالدارات احمللية فيلزم ان تصدر بأغلبية 

الثلثن.
وم��ن هذا املنطلق ولتآمن حس��ن س��ير العمل 
ف��ي احملكمة وع��دم تعطل أعماله��ا عند غياب 
احد أعضائها أو عند وجود س��بب قانوني يحول 
دون اش��تراكه في نظر دعوى معينة، صدر األمر 
اجلمه��وري رق��م )61( في 2009/5/26 بتس��مية 
اثن��ن م��ن قض��اة محكم��ة التميي��ز االحتادية 
ليكون��ا عضوي احتي��اط في احملكم��ة االحتادية 
العليا إضافة إلى عملهما في محكمة التمييز 

االحتادية.
إن سرد هذه التفصيالت بات ضرورياً اليوم ليطلع 
ال��رأي العام على األس��اس القانوني لتش��كيل 
احملكم��ة االحتادية العليا بهيئته��ا احلالية، والية 
ترش��يح قضاتها وكيفية تعيينهم، وأن السند 
ه��و  مهامه��ا  ب��اداء  باس��تمرارها  الدس��توري 
حكم امل��ادة )130( من الدس��تور ونصها )تبقى 
التش��ريعات النافذة معموالً بها، م��ا لم تلغ أو 

تعدل وفقاً الحكام هذا الدستور(.

بغداد- الصباح الجديد:
اوع��ز وزي��را النف��ط  جب��ار علي 
اللعيب��ي واملوارد املائية  حس��ن 
اجلناب��ي الى اجله��ات املعنية في 
باعم��ال  للمباش��رة  وزارتيهم��ا 
املرحلة االولى العادة احياء نهري 
العش��ار واخلندق في البصرة ومبا 
يتناس��ب م��ع الوج��ه احلض��اري 

واالقتصادي للمحافظة .
 وق��ال املتحدث الرس��مي للوزارة 
عاص��م جه��اد ان  وزي��ر النف��ط 
استقبل مبكتبه امس االثنن وزير 
املوارد املائي��ة وبحث معه جملة 
من القضايا املش��تركة مبا فيها 
اعادة احياء نهر العشار الذي يشق 
مدين��ة البصرة وال��ذي يعد احد 
املعال��م الطبيعية والس��ياحية 
واجلمالي��ة املهم��ة للمحافظ��ة 

فضال عن نهر اخلندق.
واضاف جهاد ان االجتماع افضى 
بااليع��از  للجه��ات املعني��ة في 
وزارتيهم��ا  للمباش��رة  بتنفي��ذ  
اعمال املرحلة االولى من املشروع  
الحياء النهرين املشار اليهما من 

خالل تنفيذ االعمال املناطة بهما 
وبحس��ب اخلطة املتف��ق عليها 
لتنفي��ذ املهم��ة بالتنس��يق مع 

اجلهات املعنية في احملافظة. .
وكان وزير النف��ط اعلن في وقت 
س��ابق ع��ن  تنفي��ذ ع��ددا م��ن 
املشاريع اخلدمية حملافظة البصرة 
بتأهي��ل  املباش��رة  بينه��ا  م��ن 
نهري العش��ار واخلندق فضال عن 
الزبير  املباش��رة بتأهي��ل جس��ر 
واحال��ة مقاول��ة لتأهيل ش��ارع 

محمد القاسم الذي يربط مركز 
وناحية  الزبي��ر  بقض��اء  املدين��ة 
الش��عيبة  باالضاف��ة الى تأهيل 
ع��ددا من الط��رق الرئيس��ة في 
املدين��ة  فضال عن تنفيذ منتجع 
عل��ى  س��يقام  وال��ذي  املفتي��ة 
مس��احة 30 دومن��ا ويحتوي على 
مدينة مائية اضافة الى كورنيش 
وحديق��ة حيوان��ات وغيره��ا الى 
جانب بناء مستش��فى وعدد من 

املدارس . 

وزيرا النفط والموارد المائية يوعزان 
بإعادة إحياء نهري العشار والخندق

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العام��ة لتجارة 
امل��واد الغذائية ف��ي وزارة التجارة 
عن اطالق الرواتب املدخرة ل� 108 
موظفن م��ن موظفي فرعها في 
املوص��ل بعد ان اثبت��ت االجراءات 
موقفه��م   س��المة  االمني��ة 

االمني.  
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس قاس��م حم��ود للمركز 
اخلب��ري لل��وزارة ان اقي��ام الرواتب 
املدخ��رة له��ؤالء املوظفن كانت 
328 ملي��ون دين��ار والت��ي صرفت 
من مص��رف الرافدين في كركوك 
حيث س��لمت املبالغ للموظفن 
احملررين في فرع الش��ركة بكركو

ك.                                       
واش��ار مدير ع��ام الش��ركة الى 
تس��لم جميع املوظف��ن للرواتب 
املدخرة ومن دون مش��كالت تذكر 
حيث عبراملوظفون عن سعادتهم 
مدنه��م  حتري��ر  بانتص��ارات  اوال 
داع��ش  وقراه��م م��ن عصاب��ات 
رواتبه��م  وتس��لمهم  االرهاب��ي 

املدخرة ثانيا .                                                  
ومن اجلدير بالذك��ر ان بقية فروع  
الشركات والدوائر مستمرة باتخاذ 
ملوظفيه��ا  االمني��ة  االج��راءات 

لغرض اطالق الرواتب املدخرة . 
من جنب اخر اعلنت وزارة التجارة 
الرقابي��ة  الف��رق  اس��تمرار  ع��ن 
التابع��ة لدائرة الرقاب��ة التجارية 
بجوالتها على املراكز التسويقية 
حملصول احلنطة للموس��م احلالي 
2017 ف��ي محافظ��ات الوس��ط 

واجلنوب 
واوض��ح مع��اون مدير ع��ام دائرة 
ش��اكر  واملتابع��ة  التخطي��ط 
زي��ارة  مت  ش��اكربانه  س��عدي 
التس��ويقية  واجملمع��ات  املراك��ز 
ف��ي محافظ��ات باب��ل والنج��ف 
والديوانية وذي قار والبصرة ملتابعة 
سير احلملة التسويقية للموسم 
العم��ل فضالعن  وآلي��ة  احلال��ي 
تدقيق الس��جالت اخلاصة بدخول 
الش��احنات ومتابع��ة الفح��ص 

اخملتبري للنماذج املتسلمة .
واوض��ح املدير العام خ��الل زيارته 

جبل��ة  ف��ي  احلي��دري  جملمع��ات 
واملدحتي��ة ومجم��ع املرادي��ة في 
محافظ��ة باب��ل للتع��رف عل��ى 
املش��كالت واملعوقات التي تواجه 
العمل خالل احلملة التس��ويقية 
للع��ام احلالي لغرض أيجاد احللول 
املناس��بة له��ا ، مش��يراً ال��ى ان 
الكميات املس��وقة بلغت 5 االف 
و600 ط��ن ف��ي مجم��ع احليدري 
والف��ن و338 طن��ا ف��ي مجم��ع 

املرادية  .
وعلى الس��ياق ذاته اش��ار شاكر 
الى قيام جلنة رقابية وتفتيش��ية 
مش��تركة م��ن مكت��ب املفتش 
الع��ام ودائ��رة الرقاب��ة التجاري��ة  
بزي��ارة املراك��ز التس��ويقية ف��ي 
محافظة ذي ق��ار ملتابعة عملية 
التسويق الهمية في تأمن خزين 
اس��تراتيجي م��ن م��ادة احلنطة 
لدعم مفردات البطاقة التموينية 
م��ن م��ادة الطح��ن ، مبين��اً بان 
الكميات املتس��لمة في س��ايلو 
الناصرية بلغت 36 الفا و852 طنا 

من احلنطة.

إطالق الرواتب المدخرة لموظفي
 فرع الغذائية في الموصل 

دواي يّطلع على واقع العمل
 في فرع ميسان للتجارة والحبوب 
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طرابلس ـ وكاالت:
أعل��ن الوكيل العام ل��وزارة العدل ف��ي احلكومة 
الليبية املؤقتة عيسى الصغير أن سيف اإلسالم 

القذافي مفرج عنه بقوة القانون.
ودع��ا الصغي��ر كتيبة »أب��و بكر الصدي��ق« التي 
تتول��ى حماية س��يف اإلس��الم في س��جنه إلى 
إطالق سراحه، الفتا إلى أن هذه الكتيبة تتحفظ 
علي��ه اآلن ف��ي مكان آم��ن حرصا على س��المته 

الشخصية.
وشدد وكيل وزارة العدل في احلكومة املؤقتة على 
ضرورة إطالق س��راح جنل القذافي سيف اإلسالم 

وفق قانون العفو العام رقم 6 الصادر عام 2015.
كما ذكر املس��ؤول الليبي أن وزير العدل الس��ابق 
ف��ي احلكومة املؤقتة كان بعث برس��الة في إطار 
تفعيل قانون العفو العام إلى مؤسس��ة اإلصالح 
والتأهيل )املش��رفة على الس��جون( ف��ي الزنتان، 

مطالبا باإلفراج عن سيف اإلسالم.

برلين ـ وكاالت:
اعتبر وزير اخلارجية األملاني زيغمار غابريل أن الواليات 
املتح��دة قد خس��رت زعام��ة العالم، مش��ددا على 

ضرورة مواجهة سياسة البيت األبيض.
وفي حدي��ث نقلته Der Spiegel ق��ال وزير اخلارجية 
األملاني«: الواليات املتحدة فش��لت في ش��غل موقع 
الدولة األهم ف��ي مجتمع القيم الغربية، وال بد في 

ظل ذلك من الوقوف في وجه واشنطن.
واعتب��ر أن نه��ج االنع��زال ال��ذي س��لكته الواليات 
املتحدة صار يؤثر سلبا في الوضع الدولي ككل، وأن 
مي��زان القوى في العالم ق��د اختل مع وصول دونالد 
ترامب إلى الس��لطة. وسبق للمستش��ارة األملانية 
أن أك��دت ي��وم أمس االول االثنني أنه لم يعد بوس��ع 
أوروب��ا االعتماد على اآلخرين، وأن��ه على بلدان االحتاد 
األوروبي أن تقرر مصيرها بنفس��ها. وفي تعليق على 
التصريحات غير املسبوقة الصادرة عن ميركل ووزير 
خارجيته��ا، اعتبر دميتري أوفيتس��يروف بيلس��كي 
اخلبي��ر في الش��ؤون السياس��ية أن »موق��ف برلني 
اجلديد جاء نتيجة للضبابية التي حتيط بالسياسية 

األميركية التي لم يعد ميكن التكهن بها«.
وأض��اف: »لقد قض��ى ترامب منذ تنصيب��ه حيزا ال 
ب��أس به من الوقت فيما ل��م تتخذ اإلدارة األميركية 
اجلدي��دة حتى اآلن أي قرار يض��ع النقاط على حروف 
السياس��ة اخلارجي��ة لواش��نطن، حي��ث تس��تمر 
املواجهات معه ف��ي محاولة من األقطاب املناهضة 
له في واش��نطن إلرغامه على انتهاج مس��ار اإلدارة 

األميركية السابقة«.

الرياض ـ وكاالت: 
أصيب رجال أمن س��عوديان بانفجار عبوة ناسفة 
ف��ي بل��دة العوامي��ة التابعة حملافظ��ة القطيف 

شرقي السعودية.
وقالت وكالة األنباء الس��عودية أمس االول االثنني 
»الهج��وم وقع امس االول وه��و الثاني في غضون 
أس��بوعني الذي يس��تهدف قوات األمن املنتشرة 
حلماي��ة عم��ال يقوم��ون به��دم اجلزء الق��دمي من 
العوامية واملعروف باسم حي املسورة الذي تقول 

السلطات إن هاربني مسلحني يختبئون فيه«.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الداخلية 
قول��ه: »تعرض��ت دورية أم��ن ام��س االول االثنني 
النفجار عبوة ناس��فة وهي تؤدي مهامها بالقرب 
من دوار حي الري��ف ببلدة العوامية في محافظة 
القطيف ما نت��ج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما 
إل��ى املستش��فى، وقد باش��رت اجله��ات األمنية 

إجراءات التحقيق«.

»العدل« تطالب باإلفراج 
عن سيف اإلسالم القذافي

برلين: الواليات المتحدة 
خسرت زعامة العالم

إصابة شرطيين بانفجار عبوة 
ناسفة شرقي السعودية

متابعة الصباح الجديد: 

أخلى مسلحو املعارضة السورية 
اخلاضع لس��يطرتهم  ب��رزة  حي 
في العاصمة دمش��ق، مبا أفسح 
احلكوم��ة  لق��وات  أم��ام  اجمل��ال 
باستعادة املنطقة، في وقت دعا 
وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي 
إلى  املتح��دة  الوالي��ات  الف��روف 
املش��اركة في العمل على حتديد 
أبع��اد مناطق تخفيف التوتر في 

سوريا.
وأكد محافظ دمشق خروج أكثر 
م��ن ألف ش��خص م��ن املدنيني 
ومس��لحي املعارضة م��ن احلي، 
موضح��ا أنها آخر دفع��ة تخرج 
في إط��ار اتف��اق مت التوصل إليه 

بني احلكومة واملعارضة.
ومبوج��ب ه��ذا االتف��اق تضم��ن 
احلكومة االنتقال اآلمن ملسلحي 
املعارض��ة واملدني��ني إلى مناطق 
أخرى في س��وريا تسيطر عليها 
املعارض��ة مقابل إنهاء احلصار أو 

قصف هذه املناطق.
وأعلن احملافظ بش��ر الصبان في 
تصريحات لوكالة األنباء السورية 
الرسمية )س��انا( عن انتهاء آخر 
مرحل��ة من اتفاق التس��وية في 
ح��ي برزة وخروج 1012 ش��خصاً 

من بينهم 455 مسلحاً.
وأضاف الصبان أن »عملية اإلجالء 
متهد لع��ودة جميع مؤسس��ات 
الدولة إلى حي برزة ومحيطها«.

ومت التوصل لهذا االتفاق في بداية 
الش��هر اجلاري وس��اهم بإخراج 
نحو خمس��ة آالف ش��خص من 
هذا احلي، نصفهم من مسلحي 

املعارضة.
وتتجه ه��ذه الدفعة األخيرة من 
ح��ي برزة إل��ى مناطق تس��يطر 
عليه��ا املعارض��ة ف��ي ش��مال 
س��وريا ش��أنهم كش��أن اآلالف 
القاب��ون  حي��ي  غ��ادروا  الذي��ن 
وتش��رين، وذلك مبوج��ب االتفاق 

الذي مت التوصل إليه.
وأك��د »املرص��د الس��وري حلقوق 
ومق��ره   ، املع��ارض  اإلنس��ان« 
بريطاني��ا ، خروج آخ��ر دفعة من 
املدني��ني  تق��ل  الت��ي  احلاف��الت 
ومسلحي املعارضة من حي برزة 

امس االول االثنني.
وق��ال املرص��د إن ه��ذه احلافالت 
»تتج��ه بعضها حملافظ��ة إدلب، 
الت��ي تعتبر معق��الً للمعارضة، 
مدين��ة  إل��ى  اآلخ��ر  وبعضه��ا 
جرابل��س الت��ي تبع��د 126 كم 
ش��رقي مدينة حل��ب« وهي آخر 
املدن السورية اخلاضعة لسيطرة 

املعارضة على احلدود مع تركيا.
وبذلك، تبق��ى مناطق قليلة في 
دمش��ق حتت س��يطرة املعارضة 

الت��ي تس��يطر على أج��زاء من 
ش��رق ح��ي جوب��ر وجن��وب حي 
التضامن واملناطق احمليطة بحي 
احلجر األسود. ويسيطر جهاديون 
على أجزاء من مخي��م اليرموك 

لالجئني الفلسطينيني.
إن  الس��ورية  احلكوم��ة  وتق��ول 
اتفاق التس��وية الذي مت التوصل 
إليه يعد أفضل طريقة للتوصل 
إلى ح��ل للح��رب التي نش��بت 
ف��ي البالد منذ 6 س��نوات، إال أن 
املعارضة تصفه��ا بأنه » تهجير 

قسري«.
ومنيت دمش��ق بخس��ائر جمة 
خ��الل احلرب الس��ورية التي قتل 
فيها أكثر من 320 ألف شخص 

منذ بدايتها في عام 2011.

وتنتق��د األمم املتحدة اس��تخدام 
كال الطرف��ني تكتي��كات احلصار 
للتوص��ل إل��ى اتفاقات تس��وية 
تقضي بتهجير س��كان املناطق 
القس��ري«  »التهجي��ر  وف��رض 

عليهم.
فيم��ا قص��ف إرهابي��و تنظي��م 
»داعش« ام��س االول االثنني حيا 
س��كنيا ف��ي مدين��ة دي��ر الزور 
الس��ورية الواقع��ة عل��ى بع��د 
420 مترا من العاصمة دمش��ق 

واستمر القصف عدة ساعات.
لوكالة »س��انا«، س��قط  ووفقا 
حصيلة القصف بقذائف الهاون 
م��ن قب��ل مس��لحي التنظي��م 
اإلرهاب��ي، 10 قتل��ى كم��ا جرح  
18 آخ��رون في حي القصور وحي 

اجل��ورة، وكان معظ��م الضحايا 
واجلرحى من النساء واألطفال.

وأفادت وس��ائل إعالم بأن قصف 
تنظي��م داعش اإلرهاب��ي في 20 
مايو اجلاري ملدينة دير الزور تسبب 
مبقتل 18 مدنيا، بينما جتاوز عدد 
اجلرحى ال� 60 مصابا من املدنيني 

العزل.
عل��ى  احلص��ار  أن  إل��ى  يش��ار 
مدين��ة دير ال��زور مس��تمر منذ 
2014 عندما س��يطر مس��لحو 
تنظي��م داع��ش عل��ى القس��م  
الش��رقي منه��ا بينم��ا ال ت��زال 
القوات احلكومية تس��يطر على 
والغرب��ي  اجلنوب��ي  القس��مني 
م��ن املدين��ة باإلضاف��ة للمطار 

العسكري في ضواحيها.

اخلارجي��ة  وزي��ر  دع��ا  باملقاب��ل 
الروسي سيرغي الفروف الواليات 
املتحدة إلى املشاركة في العمل 
على حتديد أبعاد مناطق تخفيف 

التوتر في سوريا.
وقال الفروف ف��ي مؤمتر صحفي 
الثالث��اء،  ام��س  موس��كو  ف��ي 
إن موس��كو قلق��ة جدا بش��أن 
تعرض القوات السورية لضربات 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن 

في جنوب سوريا.
وأكد الوزير الروس��ي أن موسكو 
واش��نطن  س��ترحب مبش��اركة 
في حتدي��د أبعاد مناطق تخفيف 
التوتر في س��وريا، مشيرا إلى أن 
ذلك س��يبحث قريبا في اجتماع 

في إطار عملية أستانا.

كراكاس ـ رويترز:
قال أحد زعماء املعارضة الفنزويلية 
إنه وزميال له أصيب��ا عندما فرقت 
قوات األم��ن مظاه��رات مناهضة 
للرئيس نيكوالس مادورو امس االول 

االثنني في العاصمة كراكاس.
ومنذ ش��هرين يغلق خصوم مادورو 
الطرق السريعة ويقيمون املتاريس 
بالدعوة  تطال��ب  احتجاج��ات  في 
أزمة  النتخاب��ات مبكرة ومعاجل��ة 

اقتصادية خانقة تشتد وطأتها.
وقتل 59 ش��خصا ف��ي املواجهات 
التي غالبا ما يشوبها العنف والتي 

وصفه��ا م��ادورو بأنه��ا مح��اوالت 
لإلطاحة بحكومته.

وقال إنريكي كابريليس الذي ترشح 
مرت��ني ف��ي االنتخابات الرئاس��ية 
»تعرضنا لكمني«. وكان كابريليس 
برفقة محتجني حاولوا السير إلى 
مكتب تلقي الش��كاوى احلكومي 

لكن قوات األمن منعتهم.
وق��ال كابريليس في مؤمتر صحفي 
»هذه احلكومة قادرة على القتل أو 

حرق أي شيء«.
وأش��ار إل��ى أن 16 ش��خصا آخرين 
أصيب��وا ف��ي املس��يرة مضيفا أنه 

سيرفع شكوى بخصوص ما حدث 
أمام املدعي العام.

أوليفاريس  النائب خوس��يه  ونشر 
تغري��دة على تويت��ر تتضمن صورة 
لندبة على وجه كابريليس قال إنها 
نتيجة قيام جن��دي بضربه بخوذة 

على رأسه خالل املواجهات.
وقال أوليفاريس إنه خالل املظاهرة 
املع��ارض  النائ��ب  وق��ع  نفس��ها 
كارلوس باباروني بعنف على األرض 
بع��د تعرضه لضغ��ط مدفع مياه 
مما تس��بب في إصابت��ه بجرح في 

الرأس.

أوتاوا ـ بي بي سي:
طالب رئيس الوزراء الكندي جاسنت 
ت��رودو الباب��ا فرانس��يس باالعتذار 
بسبب دور الكنيسة الكاثوليكية 
ف��ي نظام للمدارس ش��هد س��وء 
الس��كان  م��ن  ط��الب  معامل��ة 

األصليني في كندا.
والتقى ترودو البابا امس االول االثنني 
خالل زيارته إلى إيطاليا للمشاركة 

في قمة مجموعة السبع.
وانش��ئت امل��دارس الداخلي��ة في 
الثمانين��ات م��ن الق��رن التاس��ع 
عش��ر لتعليم أطفال من السكان 

األصليني، مأخوذي��ن من عائالتهم، 
الكن��دي  اجملتم��ع  ف��ي  االندم��اج 

احلديث.
وعق��ب اللقاء، قال ت��رودو »أخبرته 
يتج��اوز  أن  ف��ي  األهمي��ة  مب��دى 
أس��اس  عل��ى  األم��ر  الكندي��ون 
مصاحل��ة حقيقي��ة مع الس��كان 
األصليني، وس��لطت الض��وء على 
الكيفية التي ميكن أن يساعد بها 

من خالل إصدار اعتذار«.
وكان حوال��ي 150 أل��ف طفل من 
الس��كان األصليني قد انتزعوا من 
وأرس��لوا لإلقام��ة في  عائالته��م 

مدارس داخلية تديرها الكنيس��ة، 
حيث منعوا من استخدام لغتهم 
األصلية أو ممارس��ة من��ط حياتهم 

وعاداتهم.
وطالبت جلنة »احلقيقة واملصاحلة« 
ف��ي كندا باعت��ذار البابا كجزء من 

عملية ملداواة الناجني.
وبالرغ��م من أن الفاتي��كان لم يرد 
عل��ى طل��ب ت��رودو إال أن��ه أكد أن 

احملادثات كانت ودية.
وكان��ت جلن��ة احلقيق��ة واملصاحلة 
قد وصفت نظ��ام املدارس هذا بأنه 

»إبادة ثقافية«.

رئيس وزراء كندا يطالب البابا 
باالعتذار عن اإلساءة لطالب 

إصابة اثنين من قادة المعارضة 
في فنزويال خالل مسيرة مناهضة

مع انتهاء آخر مرحلة من اتفاق التسوية وخروج 1012 شخصًا

الحكومة السورية تستعيد السيطرة 
بـالكـامل على حي بـرزة في دمشـق

أضاف الصبان أن 
»عملية اإلجالء تمهد 

لعودة جميع مؤسسات 
الدولة إلى حي برزة 

ومحيطها«. وتم التوصل 
لهذا االتفاق في بداية 

الشهر الجاري واسهام 
بإخراج نحو خمسة آالف 
شخص من هذا الحي، 
نصفهم من مسلحي 

المعارضة

السيطرة على بلدة برزة السورية

تقـرير

لندن ـ أ ب ف: 

شكلت مسألة خروج اململكة املتحدة 
من االحتاد االوروبي »بريكس��ت« محور 
اول مواجه��ة تلفزيوني��ة بني رئيس��ة 
ال��وزراء البريطاني��ة تيري��زا م��اي التي 
اكدت اس��تعدادها لعدم توقيع اتفاق 
مع املفوضية االوروبية، وزعيم املعارضة 
العمالية جيرميي كوربن املصمم على 

ايجاد حل.
وقب��ل عش��رة اي��ام م��ن االنتخاب��ات 
حزب��ي  زعيم��ا  تلق��ى  التش��ريعية، 
احملافظ��ني والعم��ال أس��ئلة اجلمهور 
ثم الصحافي جيرميي باكس��مان على 
مرحلتني منفصلتني في املناظرة امام 

ماليني املشاهدين.
ورفض��ت ماي اي مناظرة مباش��رة مع 
خصمه��ا العمال��ي، بينما جن��ح اكبر 
حزب معارض في بريطانيا في االسابيع 
االخيرة في التعويض عن الفارق الكبير 
ال��ذي كان يفصل��ه ع��ن احملافظني في 
اس��تطالعات الرأي قبل تعليق احلملة 

ألربعة ايام على اثر اعتداء مانشستر.
وبينم��ا اكد كوربن انه س��يعمل على 
»التوصل الى اتفاق« مع االحتاد االوروبي 
قب��ل ان تخرج بريطانيا منه، قالت ماي 
انها »مس��تعدة لالنس��حاب« من دون 

اتفاق.
وقال��ت ماي ان »عدم ابرام اتفاق أفضل 
من التوصل الى اتفاق سيئ« للمملكة 
املتحدة، ووعدت بان تكون »حازمة قدر 
االمكان« خالل املفاوضات التي ستبدأ 
بعد ايام م��ن االنتخابات التش��ريعية 

املقررة في الثامن من حزيران.
واضاف��ت »علينا ان نكون مس��تعدين 
للخروج«، مش��يرة ال��ى ان البعض في 

اوروبا »يتحدثون عن معاقبتنا«.
م��ن جهته، اك��د خصمه��ا البالغ من 
نتيج��ة  »واق��ع«  ان  عام��ا   68 العم��ر 
االس��تفتاء حول بريكس��ت »يجب ان 
يحت��رم«، مؤك��دا »س��نعمل عل��ى ان 

يكون هناك اتفاق«.
املفاوض��ات  نب��دأ  »ل��ن  كورب��ن  ق��ال 
بدبلوماسية الصوت العالي عبر تهديد 
اوروبا بنوع من املالذات الضريبية مقابل 
سواحل اوروبا«، في انتقاد مبطن جلهود 

ماي في معاجلة قضية بريكست.
وبعد ان اكد قبوله »بحكم الش��عب«، 
قال ان��ه يؤيد ايضا »هجرة مضبوطة«. 
اال انه حرص على التذكير »باملساهمة 
الهائلة للعم��ال املهاجرين في النظام 

الصحي او النقل«.
وكان املرش��حان اعلنا تأييدهما للبقاء 
في االحتاد االوروبي قبل االستفتاء الذي 
صوت في��ه 52 باملئة م��ن البريطانيني 

على مغادرة التكتل.

وقام��ت م��اي بتفعي��ل امل��ادة 50 ، بدء 
االج��راءات الرس��مية ملغ��ادرة االحت��اد 
االوروبي  في نهاية آذار ، مدش��نة بذلك 
برنامج س��نتني م��ن املفاوض��ات قبل 

االنسحاب.
وش��كل االم��ن احد احمل��اور الرئيس��ية 
له��ذه املواجه��ة االثن��ني بعد اس��بوع 
عل��ى اعتداء مانشس��تر الذي اس��فر 
عن س��قوط 22 قتي��ال وادى الى تعليق 

احلملة االنتخابية.
وتعرض��ت ماي النتقادات حادة بس��بب 
اقتطاع��ات امليزاني��ة الت��ي فرضته��ا 
اخلدم��ات  عل��ى  احملافظ��ة  احلكوم��ة 
2010. وس��ألت ش��رطية  العامة منذ 
ح��ول »اخلف��ض« املدمر في ع��دد افراد 
الش��رطة خالل توليه��ا وزارة الداخلية 

لست سنوات.
لكن ماي ردت بالقول انه على احلكومة 
التأكد م��ن ان بريطانيا »تعيش بحدود 
االقتصادي  »للوضع  نظرا  امكانياتها« 
ال��ذي ورثن��اه«. واضاف��ت ان ميزانيات 
قوات مكافحة االرهاب والقوى االمنية 

بشكل عام لم متس.
ولم ين��ج كوربن من االنتق��ادات حول 
االم��ن. لك��ن الهج��وم االكب��ر تناول 
عالقت��ه املثي��رة للج��دل م��ع اجلي��ش 
اجلمهوري االيرلن��دي وخفض االعتماد 
على الطاقة النووية وما اذا كان يفكر 
ف��ي الغ��اء امللكي��ة نظ��را لطروحاته 

اجلمهورية.
اال انه ق��ال ان »هذه القضية ليس��ت 
مدرج��ة عل��ى ج��دول اعم��ال اح��د، 
وليس��ت على جدول اعمالي بالتأكيد، 
ف��ي الواقع أجريت حديث��ا لطيفا جدا 

مع امللكة«.
وبع��د ذلك قام باكس��مان، الصحافي 
القاس��ية، بطرح  املع��روف مبقابالت��ه 
اس��ئلته على ماي وكورب��ن. وكان في 
1997 ط��رح الس��ؤال نفس��ه 12 مرة 

متتالية على سياسي يقابله.
وحق��ق جيرميي كوربن جناح��ا في هذه 
املقابل��ة حت��ى ف��ي نظ��ر احد اش��د 
حل��زب  الس��ابق  الزعي��م  معارضي��ه، 
»يوكي��ب« االس��تقاللي نايج��ل فاراج 
الذي قال انه بدا »صادقا بالكامل« ولو 

أنه يخالفه الرأي.
واضاف فاراج ان »تكرار ،ال اتفاق افضل 
من اتفاق س��يئ، اربع مرات سيسمح 
مل��اي بالف��وز ف��ي االنتخاب��ات، لكنها 

متقلبة وتؤمن بالقليل من االمور«.
ودعت ماي الى هذه االنتخابات املبكرة 
التي س��تجرى قبل ثالث س��نوات من 
املوعد املقرر له��ا، لتعزيز اغلبيتها من 

اجل اجرء املفاوضات حول بريكست.
وبع��د ان تص��در اس��تطالعات ال��رأي، 
يواج��ه حزبها احملافظ تراجع��ا مؤخرا. 
وقد تقلص الفارق بينه وبني العماليني 

من عشرين نقطة الى عشر نقاط.

مع السعي لعدم توقيع اتفاق مع المفوضية األوروبية

بريكست محور أّول مواجهة تلفزيونية بين تيريزا ماي وجيريمي كوربن
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

في وقت كشف فيه رئيس الهيئة 
الوطنية لالس��تثمار سامي تقي 
األعرج��ي عن أن الع��راق »يحتاج 
إل��ى 2.5 ملي��ون وحدة س��كنية 
ف��ي الس��نوات العش��ر املقبلة، 
دعا العراق رج��ال األعمال في أبو 
ظبي إلى املساهمة في مشاريع 
إعادة اإلعمار، التي تشمل جميع 

قطاعات االقتصاد العراقي. 
وأك��د األعرجي في ع��رض قدمه 
خ��الل لقاء لرج��ال األعم��ال من 
اجلانب��ن اس��تضافته أب��و ظبي، 
»وج��ود 400 فرص��ة اس��تثمارية 
رج��ال  أم��ام  ومتاح��ة  جاه��زة 
والشركات  واملستثمرين  األعمال 

األجنبية«.
ولفت إلى أن هذه الفرص »تتيحها 
والكيماويات  النف��ط  قطاع��ات 
والعقارات  والزراع��ة  والصناع��ة 
والنقل واملط��ارات واملوانئ وإنتاج 

الكهرباء واإلسكان«.
وق��ال أن العراق »يحت��اج إلى 2.5 
مليون وحدة سكنية في السنوات 
العش��ر املقبل��ة«، مش��دداً على 
الرغب��ة »في الش��راكة والتعاون 
مع الشركات في اإلمارات لتنفيذ 
ه��ذه املش��اريع، واالس��تفادة من 

خبرتها املميزة«.
واس��ُتهل اللقاء بكلم��ة للنائب 
األول لرئي��س مجل��س إدارة غرفة 
جت��ارة وصناعة أبو ظب��ي إبراهيم 
احملم��ود، ف��ي حضور وزي��ر العمل 
وزي��ر  االجتماعي��ة  والش��ؤون 

بالوكالة محمد شياع  الصناعة 
الس��وداني، متحدث��اً عن س��بل 
تطوير عالقات التعاون االقتصادي 
الش��ركات  ب��ن  واالس��تثماري 
واملؤسسات اإلماراتية والعراقية، 
وفتح آفاق جديدة لهذه الشركات 
وتعزيز الش��راكة بن اجلانبن ومبا 

يحقق مصاحلهما.
وأش��ار الس��وداني إلى أن الهدف 

الرئيس لزي��ارة الوفد »يتمثل في 
االط��الع على التجرب��ة التنموية 
للدول��ة  واملمي��زة  الناجح��ة 
واالس��تفادة منه��ا، ونقله��ا من 
خ��الل التع��اون م��ع الش��ركات 
واملؤسس��ات اإلماراتي��ة العاملة 
في عدد م��ن القطاعات واجملاالت 
احليوية، للمس��اهمة في نهضة 
العراق وتنفيذ املشاريع التنموية 

فيه«.
وأعل��ن أن احلكوم��ة »تعمل على 
إزال��ة العراقي��ل وتق��دمي احلوافز 
والش��ركات  األعم��ال  لرج��ال 
اإلماراتية لالستثمار في العراق«.

وش��دد احملمود على رغبة القطاع 
اخل��اص في أبو ظب��ي »في تطوير 
املش��ترك،  االقتص��ادي  العم��ل 
وح��رص الغرف��ة عل��ى ب��ذل كل 

جهد ممكن لرفع مبادالت القيمة 
الش��ركات  وحف��ز  التجاري��ة 
لتأس��يس  والعراقية  اإلماراتي��ة 
ش��راكات اقتصادية واستثمارية 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  خلدم��ة 
ف��ي  املس��تدامة  واالجتماعي��ة 

بلدينا«. 
وأبدى اس��تعداد الغرفة ل� »دعم 
الش��ركات الراغب��ة ف��ي العمل 

بالدن��ا«، مؤكداً  في  واالس��تثمار 
الوطني��ة  الش��ركات  »اهتم��ام 
باالس��تثمار وتنفيذ املشاريع في 

بلدكم الشقيق«.
وأعل��ن الس��فير اإلمارات��ي ف��ي 
العراق حسن الشحي، أن البلدين 
»يتطلعان إلى أن تثمر زيارة الوفد 
العراقي تأس��يس نواة لش��راكة 

اقتصادية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر مطلع في البنك 
الثالثاء،  العراقي، أم��س  املرك��زي 
ان االخي��ر ق��رر س��حب رخصة 3 
ش��ركات صيرف��ة ومنعه��ا م��ن 

مزاولة عمل اي نشاط.
وق��ال املص��در، الذي فض��ل عدم 
الكشف عن أس��مه، ان »مجلس 
إدارة البن��ك املرك��زي العراقي قرر 

خالل جلس��ته في الثامن عش��ر 
م��ن اي��ار س��حب رخص��ة ث��الث 
شركات صيرفة وهي )طور سيناء، 

األعظمية ، جوهرة الشارقة(«.
وب��ن املصدر أن »الق��رار جاء على 
الش��ركات  تلك  ارت��كاب  خلف��ة 
لتعليمات  جس��يمة  مخالف��ات 
تنظيم عمل ش��ركات التوس��ط 
وش��راء العم��الت األجنبية رقم 8 

لسنة 2015 وإلحكام قانون البنك 
املركزي رقم 56 لسنة 2004«.

واكد املص��در ان »البن��ك املركزي 
مس��جل  ال��ى  اوع��ز  العراق��ي 
الشركات في وزارة التجارة إلجراء 
ال��الزم لعملية ش��طب وتصفية 

الشركة«.
ويعل��ن البن��ك املركزي ب��ن وقت 
واخر، س��حب رخص من شركات 

حتوي��ل مال��ي ومكات��ب صيرف��ة 
واحملافظ��ات خملالفتها  بغ��داد  في 

ضوابط مزاد العملة.
في ش��أن قريب، زعم��ت جمعية 
املصارف اإلسالمية، امس الثالثاء، 
ان هن��اك مص��ارف جتاري��ة  ع��ن 
اإلس��المية،  املص��ارف  تخش��ى 
بس��بب االقب��ال عليها م��ن قبل 

الزبائن وتطور عملها.

ص��ادق  اجلمعي��ة،  رئي��س  وق��ال 
تصري��ح صحافي،  في  الش��مري 
اإلس��المية  املص��ارف  ان »عم��ل 
ف��ي العراق ف��ي املرحل��ة األخيرة 
وتطورها املس��تمر أخاف مصارف 
جتارية عاملة في العراق«، الفتا إلى 
ان »ه��ذا اخلوف ناب��ع من إمكانية 
منافس��ة تلك املص��ارف لها من 
خالل ودائعها ورغبة الزبائن بها«.

وب��ن أن »القان��ون املعم��ول ب��ه 
املصرف��ي  القط��اع  ف��ي  حالي��ا 
تعديل  إل��ى  بحاج��ة  اإلس��المي 
حتى يكون متوازيا ومتماشيا مع 
النظام املال��ي والقطاع املصرفي 

العراقي«.
ويوج��د ف��ي الوقت احلال��ي ١١١٣ 
مصرفا إسالميا في العالم منها 

17 مصرفا تعمل داخل العراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ق��ال وزي��ر املالي��ة املص��ري، عمرو 
اجلارح��ي إن احلكوم��ة أقرت حزمة 
ضم��ان اجتماع��ي إضافية بقيمة 
43 ملي��ار جني��ه )أو ما يع��ادل 2.4 
ملي��ار دوالر( ف��ي الس��نة املالي��ة 
2017-2018 لتخفي��ف العبء عن 

املواطنن.
وأضاف اجلارح��ي أن » الزيادات التي 

أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل 
قان��ون الضريب��ة عل��ى الدخل مبا 
يرف��ع حد اإلعف��اء في الش��ريحة 
األول��ى املعفاة جلميع العاملن في 
القطاع��ن احلكوم��ي واخلاص من 
6500 جني��ه إل��ى 7200 جنيه مع 
منح خصم م��ن الضريبة الواجب 
على األفراد سدادها يزداد كلما قل 

الدخل.«

الضم��ان  حزم��ة  تش��مل  كم��ا 
االجتماع��ي ع��الوة جدي��دة حت��ت 
مس��مى عالوة غ��الء اس��تثنائية 
للمخاطبن بقانون اخلدمة املدنية 
رقم 81 لسنة 2017 وعالوتن لغير 
اخملاطب��ن باخلدم��ة املدني��ة وزيادة 
بنسبة مئوية بن 25-30 في املائة 

في معاشات ’تكافل وكرامة‘.
وق��ال نائ��ب وزي��ر املالي��ة للخزانة 

العام��ة، محم��د معي��ط، إن وزارة 
املالي��ة ووزارة التضام��ن تقدمت��ا 
إلى احلكوم��ة مبقترح ضمن حزمة 
احلماية اجلديدة يش��مل »مش��روع 
بزي��ادة 15 في املائة عل��ى إجمالي 
قيم��ة املع��اش املص��روف جلمي��ع 
واملس��تحقن  املعاش��ات  أصحاب 
عنهم اعتباراً م��ن األول من يوليو/ 
مت��وز املقبل، وبحد أدن��ى يبلغ 130 

جني��ه ويس��تفيد منه��ا نحو 10 
ملي��ون م��ن أصح��اب املعاش��ات 
بتكلفة على اخلزان��ة العامة تبلغ 

23 مليار جنيهاً«.
وم��ن جانبه، قال نائ��ب وزير املالية 
عم��رو  الضريبي��ة،  للسياس��ات 
املني��ر، إن مجلس الوزراء وافق على 
مش��روع القانون ال��ذي تقدمت به 
وزارة املالي��ة لتعديل بعض أحكام 

قانون الضريبة على الدخل رقم 91 
لس��نة 2005، مبا يرفع حد اإلعفاء 
احلالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 
7200 جنيهاً جلميع العاملن بأجر 
س��واء في القطاع��ن احلكومي أو 
اخلاص فض��اًل عن ممولي املهن احلرة 
واألرباح التجارية والصناعية، وتبلغ 
تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو 

سبعة مليارات جنيه. »

البنك المركزي يسحب رخص شركات صيرفة
بعد ارتكابها مخالفات لتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط

مصر: حزمة ضمان اجتماعي بـ 2.4 مليار دوالر

دعت رجال األعمال في »أبو ظبي« إلى استغالل 400 فرصة

هيئة االستثمار: 2.5 مليون وحدة سكنية حاجة العراق

يحتاج العراق إلى 2.5 
مليون وحدة سكنية 
في السنوات العشر 
المقبلة«، مشددًا على 
الرغبة »في الشراكة 
والتعاون مع الشركات 
في اإلمارات لتنفيذ هذه 
المشاريع، واالستفادة 
من خبرتها المميزة

أحد اجملمعات السكنية في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مدي��ر ع��ام انت��اج الطاق��ة الكهربائية في 
محافظ��ة البصرة حتس��ن زك��ي الس��عد ان انتاج 
البص��رة من الطاقة حاليا جت��اوز ال� 2500 ميغاواط 
يضاف له انت��اج اخلط االيراني، مش��يرا الى ان تلك 
الطاق��ة تعتب��ر كافية لس��د حاج��ة احملافظة من 

الطاقة.
وقال السعد >ان البصرة وبالرغم من انها تأخذ حاليا 
كفايته��ا من انت��اج محطاته��ا الكهربائية وتقوم 
بتصدي��ر بعضا من طاقتها ال��ى احملافظات األُخر اال 
ان مش��كلة انهيار الت��ردد واالختناقات احلاصلة في 
التوزيع ادت الى عدم الوصول الى 24 س��اعة جتهيز 
يومي��ا حيث تفاوت جتهي��ز مناط��ق احملافظة بن 5 
ساعات جتهيز في مقابل ساعة واحدة قطع وبن 4 

ساعات جتهيز مقابل ساعتن قطع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع النفط قليال مقلصا خس��ائره احلادة التي 
مني بها األس��بوع املاضي مع استمرار احلذر في 
الس��وق حي��ث غطت زي��ادة في أنش��طة احلفر 
النفط��ي ف��ي الوالي��ات املتح��دة عل��ى خفض 

لإلمدادات بقيادة منظمة أوبك.
وكان��ت التعامالت ضعيفة نظرا لعطالت عامة 
في الصن والوالي��ات املتحدة وبريطانيا. وال تزال 
األس��واق غي��ر متأكدة بش��أن م��ا إذا كان متديد 
خف��ض إنتاج أوبك ودول أخرى منتجة س��يكون 

كافيا لدعم أسعار اخلام.
وزادت العق��ود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت 14 س��نتا أو ما يعادل 0.2 باملئة لتبلغ عند 
التس��وية 52.29 دوالر للبرميل. وهبط برنت نحو 

ثالثة في املئة األسبوع املاضي.
وارتفع��ت العق��ود اآلجل��ة خلام غرب تكس��اس 
الوس��يط األمريكي 19 س��نتا إل��ى 49.99 دوالر 

للبرميل.
واتفقت أوبك وبعض املنتجن خارجها األسبوع 
املاضي على متديد تعهد بخفض اإلنتاج نحو 1.8 
ملي��ون برميل يوميا حتى نهاي��ة الربع األول من 

.2018
وينتهي أجل اتفاق مبدئي سار منذ كانون الثاني 

مع نهاية حزيران.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اس��تقر الذهب قرب أعلى في شهر في تعامالت 
خفيفة بعدما صعد نحو واحد باملئة في اجللسة 
الس��ابقة بدعم من توترات جيوسياسية عززت 

الطلب على املالذ اآلمن.
وأنهى سعر الذهب للبيع الفوري جلسة التداول 
مس��تقرا عند 1266.60 دوالر لألوقية )األونصة( 
بعدم��ا كان قف��ز 0.9 باملئة ي��وم اجلمعة عندما 
س��جل أعلى مس��توياته منذ األول من أيار عند 

1269.50 دوالر لألوقية.
وانخفض الذهب في العق��ود األمريكية اآلجلة 

0.1 باملئة إلى 1226.50 دوالر لألوقية.
وق��ال برناباس ج��ن احمللل لدى أو.سي.بي.س��ي 
إن التوت��رات السياس��ية الت��ي حتي��ط بالرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب توف��ر بع��ض الدعم 
للمع��دن النفيس ال��ذي يعتبر أداة اس��تثمارية 

آمنة.
وكان��ت التعامالت هادئة مع إغالق األس��واق في 
الوالي��ات املتحدة وبريطاني��ا والصن في عطلة 

عامة في تلك الدول.

2500 ميغاواط انتاج 
البصرة من الطاقة

خام برنت 
عند 52 دوالرًا

الذهب قرب أعلى 
مستوى في شهر

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

ذكر رئيس »البنك املرك��زي األوروبي« 
ماري��و دراجي، أن األخط��ار التي تهدد 
النم��و ف��ي منطقة الي��ورو تراجعت 
مج��دداً، وأن البنك س��يكون مبقدوره 
إعادة تقييم توقعات النمو والتضخم 
خالل اجتماع��ه املزمع في الثامن من 

حزيران املقبل.
معني��ة  جلن��ة  أم��ام  دراج��ي  وق��ال 
بالش��ؤون االقتصادي��ة ف��ي البرمل��ان 
النزولي��ة  »األخط��ار  إن  األوروب��ي، 
لتوقع��ات النمو آخذة في التالش��ي 
أكثر، وبعض األخطار الهامشية التي 
كنا نواجهها في نهاية العام املاضي 

انحسرت بشدة«.
التضخ��م  ضغ��وط  أن  م��ن  وح��ذر 
الكامن��ة تظل منخفض��ة خصوصاً 
بس��بب تدني منو األجور، ومن ثم فإن 
قدراً كبي��راً إلى حد ما من التيس��ير 

النقدي يظل مطلوباً.
طوي��الً  األوروب��ي«  »املرك��زي  ودف��ع 
بأن��ه حتى م��ع انتع��اش النمو يظل 
التضخم ضعيفاً وبعيداً من أن يكون 
مس��تداماً، ما يتطلب م��ن البنك أن 

يبقي على مس��تويات غير مسبوقة 
من التحفيز مبا يش��مل ش��راء أصول 
بقيمة 2.3 تريليون يورو )2.57 تريليون 

دوالر(، وإبقاء أسعار الفائدة سلبية.
في شأن آخر، قال وزير املالية اليوناني 
يوكليد تساكالوتوس إن دائني اليونان 
يحتاج��ون للتوصل إلى اتفاق بش��أن 
إج��راءات لتخفي��ف دي��ون أثين��ا في 
االجتماع املقبل لوزراء مالية منطقة 
اليورو في حزيران ملساعدة البالد على 

العودة إلى أسواق السندات.
وأخف��ق وزراء مالي��ة منطق��ة اليورو 
في االتف��اق مع صندوق النقد الدولي 
األس��بوع املاضي حول تخفيف ديون 
اليونان وفش��لوا أيضا في االفراج عن 
قروض جديدة ألثينا. وبرغم ذلك، فقد 
اقترب��وا مبا فيه الكفاي��ة لتحديد ما 

يهدفون إليه في اجتماع حزيران.
وق��ال تس��اكالوتوس، مش��يرا إل��ى 
موافقة البرملان اليوناني هذا الش��هر 
عل��ى حزمة إصالح��ات لتنفيذها في 
2019-2020 عندم��ا تنته��ي حزم��ة 
اإلنق��اذ احلالي��ة »تش��عر احلكوم��ة 
اليوناني��ة بأنها م��ن جانبها أوفت مبا 

وعدت به.«
وتبنت اليون��ان حزمة اإلصالحات في 

محاولة القناع صندوق النقد الدولي 
باملش��اركة ف��ي خطة إنقاذه��ا التي 
تتكلف 86 مليار يورو )96 مليار دوالر( 
والتأهل لتخفيف الديون. وترى أملانيا 

أن مشاركة الصندوق حيوية.
ب��أن  »نش��عر  تس��اكالوتوس  وق��ال 
الك��رة ف��ي جان��ب دائنين��ا وصندوق 
النق��د الدول��ي وأنهم لي��س لديهم 
أعذار لع��دم التوصل إلى هذا االتفاق 
الشامل الذي تشتد حاجة االقتصاد 
اليونان��ي إليه بش��دة في مس��اعيه 

لالستفادة من األسواق«.
على صعيد متصل، تراجعت األسهم 
األوروبي��ة ف��ي تعام��الت هادئة أمس 
وجاءت األسهم اإليطالية في مقدمة 
اخلاسرين مع تضررها من أحاديث عن 

انتخابات مبكرة محتملة.
وانحسر النشاط مع غياب مستثمرين 
كثيري��ن بس��بب إغالق األس��واق في 
بريطانيا والواليات املتحدة في عطلة 

في كل من البلدين.
 »600 »س��توكس  مؤش��ر  وتراج��ع 
األوروب��ي 0.03 في املئ��ة متضرراً من 
هب��وط املؤش��ر القياس��ي ألس��هم 
الش��ركات اإليطالية الكبرى بنسبة 
2 ف��ي املئ��ة إلى املس��توى األدنى في 

أكثر من ثالثة أسابيع. وخالف مؤشر 
»داكس« األملاني اجتاه الس��وق ليغلق 

مرتفعاً 0.2 في املئة.
وج��اء القط��اع املصرفي ف��ي مقدم 
اخلاس��رين ب��ن األس��هم اإليطالي��ة 
مع هبوط س��هم مصرفي »انتيس��ا 
س��انباولو« و»يونيكري��دت« 2 و4 في 
املئة عل��ى الترتي��ب. وانخفض أيضاً 
مؤشر قطاعت املرافق مع تضرره من 
هبوط س��هم »إينيل« التي تسيطر 

عليها الدولة 2.3 في املئة.
وهبط سهم مجموعة »إنترناشيونال 
إرالينز« املس��جلة في إس��بانيا، وهي 
الش��ركة األم ل� »بريتيش إروايز«، 2.8 
ف��ي املئ��ة. وعان��ت رح��الت »بريتيش 
إرواي��ز« إضطراب��اً واس��عاً في مطلع 
األسبوع مع إلغاء أكثر من ألف رحلة 

بسبب عطل في نظام الكمبيوتر.
وم��ا زالت األس��هم األوروبي��ة قريبة 
من أعلى مس��توياتها في 21 ش��هراً 
الت��ي قف��زت إليه��ا في وقت س��ابق 
هذا الش��هر م��ع قيام املس��تثمرين، 
الذين يش��عرون بارتي��اح ألرباح قوية 
للشركات على نحو مفاجئ وتوقعات 
اقتصادي��ة متفائل��ة، بض��خ أم��وال 

جديدة في املنطقة.

اليونان: مساٍع لتخفيف الديون في حزيران

»المركزي األوروبي« يراجع تحسن النمو وتقلص األخطار
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مهند حبيب السماوي*

ف��ي عام 2014 انتش��رت اخبار وصفها 
بقيام  ب�«الصادمة« متثل��ت  بعضه��م 
الفيس��بوك بإج��راء بحث عل��ى عينة 
م��ن مس��تخدمي الفيس��بوك بلغت 
اعداده��م 700 ال��ف ش��خص ملعرفة 
مدى تأثير ما يراه املس��تخدم من اخبار 
» ايجابية او س��لبية » في  قسم » آخر 
االخبار« في صفحة الفيسبوك ملعرفة 
مدى تأثير هذه املنشورات على نفسية 
املس��تخدم، حي��ث خرج��ت الدراس��ة 
بنتيج��ة مفادها بان مزاج املس��تخدم 
وشعوره يتأثران، الى حد كبير، باألخبار 
من خالل ما متت تس��ميته ب�« العدوى 

. emotional contagion »العاطفية
وف��ي ي��وم االثن��ن املص��ادف االول من 
ش��هر أيار اجل��اري ، كش��فت صحيفة  
بعن��وان«  وثيق��ة  ع��ن  اس��تراليان  ذا 
س��ري للغاية – لالس��تخدام الداخلي 
فقط« تتأل��ف من 23 صفحة، تش��ير 
باس��تغالل  الفيس��بوك  قي��ام  ال��ى 
ظ��روف  م��ن  ب��ه  املراهقن«ومامي��رون 

نفسية متذبذبة« جلني األرباح. 
العينة التي اس��تهدفها الفيس��بوك 
يبل��غ عدده��ا ه��ذه امل��رة  6,4 مالي��ن 
طفل وش��اب من أس��تراليا ونيوزيلندا 
في املدارس العلي��ا والثانوية من الذين 
التتجاوز أعمارهم ال�14عاما، حيث متت 
والنفس��ية  العاطفية  احلال��ة  مراقبة 
التي مير بها املراهقون في املواقف التي 
يتعرضون لها في حياتهم اليومية ثم 
مترير تلك املعلومات لش��ركات الدعاية 

واالعالن.
دايفي��د  الباحث��ان  اس��تعمل  وق��د 
 David( ،فيرنانديز وصديقه آندي س��ن
Fernandez Andy Sinn ( خوارزمي��ات 

معين��ة يتم م��ن خاللها جم��ع بيانات 
ومعلوم��ات عن طريق تتبع النس��ق او 
النم��ط النفس��ي له��ؤالء املراهق��ن، 
م��ن اج��ل معرفة متى يش��عر هؤالء » 
باالنهزام والقه��ر واإلحباط والعصبية 
والسخافة والفش��ل وانعدام اجلدوى... 
وس��ائر املشاعر اإلنس��انية«، حتى يتم 
بعد ذلك حتديد وضع املراهق النفس��ي 
وحالته من اجل ارس��ال اعالن مناسب 
ل��ه حيث يك��ون، حينه��ا، اكث��ر تقبال 
لرسالة اعالن الشركة والتفاعل معها 

وهو في وضعه املضطرب الضعيف.
واالتهام��ات  االدع��اءات  ه��ذه  وازاء 
غي��ر االخالقية الت��ي مت اطالقه��ا، قام 
الفيس��بوك بالرد فورا على مامت نش��ره 
من قبل الصحيفة االسترالية، واصدر 
ف��ورا  بيانا على موقعه الرس��مي، جاء 

فيه:
 The نش��رت  ماي��و،  م��ن  األول  )ف��ي 
Australian قص��ة تتعلق ببحث يقوم 
ب��ه فيس��بوك ومت��ت مش��اركته م��ع 
ش��ركة إعالنية بعد ذل��ك. والفرضية 
الت��ي يطرحها اخلبر مضلل��ة، حيث إن 
فيس��بوك ال يقدم للشركات اإلعالنية 
اس��تهداف  عل��ى  تس��اعدها  أدوات 
طبق��ا  موجه��ة  بإعالن��ات  اجلمه��ور 
حلالتهم العاطفية. والتحليل الذي قام 
به باحث استرالي كان بهدف مساعدة 
املعلنن فهم كيفية إعالن اجلمهور عن 
مش��اعرهم بفيسبوك، ولم يستعمل 
إطالًق��ا ف��ي توجي��ه اإلعالن��ات عل��ى 
البيانات التي كانت مجمعة ومجّهلة 
بأش��خاص  مرتبط��ة  غي��ر  أي  متاًم��ا؛ 
معينن. وبدأ فيسبوك عملية ملراجعة 
األبحاث اجلاري��ة، وهذا البح��ث حتديًدا 
ل��م يتبع تل��ك العملية، ونق��وم حالًيا 

مبراجعة التفاصيل وتعديل الرقابة(.
عل��ى  الفيس��بوك  رد  م��ن  يتض��ح 

الصحيف��ة ان هنالك فعال أبحاثا حول 
هذه املواضيع وهي تهدف، بحسب بيان 
الفيس��بوك، الى » فهم كيفية إعالن 
اجلمهور عن مش��اعرهم بالفيس��بوك 
»، وف��ي هذا الن��ص وحده اعت��راف بأن 
الفيس��بوك يعل��م او يح��اول ان يعلم 
كي��ف يعبر املس��تخدم عن مش��اعره 
واحاسيس��ه وحاالته على الفيسبوك 
وه��ي كافية لوحدها من اجل كش��ف 
ظه��ر املس��تخدم، ان ج��از اس��تخدام 
هذا اللفظ، للش��ركات التي تستفيد 

بشكل كبير من هذه املعلومات، فضال 
عن ان شركة الفيسبوك هي الوحيدة 
الت��ي متتل��ك مث��ل ه��ذه املعلوم��ات 

الدقيقة عن املستخدم.
كما ان اقرار الفيس��بوك بانه سيشرع 
بالبدء مبراجع��ة االبحاث اجلارية، مثلما 
رأينا ف��ي نهاي��ة البيان، يلق��ي امامنا 
مزي��دا من الش��ك حول م��دى قانونية 
هذه االبحاث وم��دى مطابقتها ملبادئ 
خصوصي��ة  واحت��رام  الفيس��بوك 
املستخدم وعدم التجاوز عليها، فضال 

واملبادئ  الس��لوكيات االخالقي��ة  ع��ن 
املتعلقة بها.

ومن خالل اإلس��تقراء البسيط، وجدنا 
ان هذه ليست املرة االولى التي تتعرض 
فيها ش��بكة الفيس��بوك ال��ى هكذا 
نوع م��ن النقد، فباالضافة الى مايوجه 
للفيس��بوك م��ن انتق��ادات تقليدي��ة 
تتعلق بربحه الفاحش وما تس��بب به 
م��ن اضاعة الوق��ات الن��اس ومحاولته 
السيطرة على شبكة االنترنيت وغيرها 
مما يُقال عليه، فان هنالك، برأيي، اخطاًء  

كبرى قام بها، وهي:
1. اج��راء جتارب على مس��تخدميه من 
غي��ر احلصول عل��ى موافقته��م، وهي 
جترب��ة مدى تأث��ر الناس مبا ينش��ر على 
الصفحات والتي استهدفت 700 الف 

شخص.
2. استس��الم الفيس��يوك امام االخبار 
الكاذبة التي تنتشر على منصته وعدم 
قيامه باحلد نهائيا من تأثيرها السلبي، 
على الرغم م��ن محاوالته الظاهرة في 

هذا السياق.
3. اس��تغالل مش��اعر وحلظات ضعف 
املراهقن م��ن اجل زي��ادة أرباحه وعلى 

نحو يخلو من االنسانية.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ الدراسات 
االجتماعية والعلوم والتكنولوجيا في 
جامعة MIT  البروفس��ور شيري تركل، 
ان الناس جترب وسائل التواصل كمكان 
لكي تش��ارك فيه حلظات الفرح واحلزن 
من اجل التعبير عن انفس��هم ...واالن 
يجب تعديل توقعاتنا او نطالب مبعايير 
جديدة للعمل في الفيسبوك. وتساءل: 
هل اصحبت مشاعرنا ش��يئاً يجب ان 
يباع كس��لعة جديدة ؟؟؟ وه��و، برأيي، 
تساؤل مهم وواقعي ويستند الى جتارب 
معاش��ة، وعلينا جميعا ان نتأمل فيه 
ونفكر في مضمون��ه خصوصا حينما 
يكون اجلواب؛ نعم... مش��اعر املراهقن 
الفيس��بوك  ف��ي  املس��تخدمن  وكل 
معروضة امام ش��ركات اإلعالنات وهو 
االم��ر الذي اصبح طبيعي��ا بالرغم من 
اعتب��ار التفكير فيه امرا مروعا وجارحا 
للكرام��ة االنس��انية وقيمته��ا، ول��ذا 
يضي��ف تركل »ان فكرة ب��ان احباطات 
الطف��ل ميكن ان تصب��ح او تتحول الى 
س��لعة هو ام��ر صادم بالنس��بة لنا.... 
لكن هذه األش��ياء أصبح��ت طبيعية 

جدا وبصورة سريعة«. 

ويطال��ب جيفري جيس��تر، وه��و احد 
ويعمل  للفيس��بوك،  الدائمين  النقاد 
مدي��را تنفي�ذي��ا ملرك��ز الدميقراطي��ة 
الرقمية، شركات التكنولوجيا بان تزود 
املش��رعن مبعلومات ح��ول مايجمعوه 
م��ن معطي��ات تتعلق باملس��تخدمن 
ف��ي الفيس��بوك وكيفية اس��تخدام 
ه��ذه البيانات ف��ي اإلعالنات، خصوصا 
ل��دى املس��تخدم املراه��ق ف��ي مرحلة 
محملة بالقلق لالنتق��ال نحو مرحلة 
النضج املل��يء بالتغييرات االجتماعية 

والعاطفية.
ويقول جيس��تر؛ مانش��رته الصحيفة 
االس��ترالية يكش��ف بان الفيس��بوك 
مستمر في النظر ملستخدميه، وحتى 
املراهق��ن منه��م،  على انهم ليس��وا 
اكثر من بقرة حل��وب يتالعبون بها من 
والفيسبوك يستعمل  املسوقن.  اجل 
قوة س��لطة منصته الرقمية للتالعب 
بالشباب املراهق بالرغم من ان املراهقن 
يحتاج��ون لتعزي��ز الثق��ة بنفس��هم 
ولي��س التع��رض ملثل هك��ذا اختبارات 
مت��س كرامت��ه وتخت��رق خصوصيات��ه 

وتتجاوز على حقوقه.
من املؤس��ف حقا ان يتعرض االنس��ان، 
التواص��ل االجتماعي  عل��ى منص��ات 
اخملتلف��ة، لتج��ارب ته��دف، بالدرج��ة 
االولى، الى زيادة ايرادات سوق االعالنات 
الرقمي��ة التي ت��زداد أرباحها ش��هريا، 
مثلما تزداد الشركات العاملة في هذا 
اجملال، ومع ذلك، فأّن شركتا >فيسبوك< 
و<جوجل<، ق��د هيمنت، بحس��ب اخر 
التقاري��ر، في ع��ام 2016 ، على حوالي 
٪20 م��ن عوائد اإلعالن��ات الرقمية في 

جميع انحاء العالم.

*باحث في مجال السوشل ميديا
https://twitter.com/alsemawee 

أيمن عبد الكريم حسين

ميّثل حتديد مفهوم السياسة اخلارجية 
للدول��ة مبا مييزها عن بقي��ة الدول من 
فاعلي��ة وتأثي��ر في الس��احة العاملية 
أم��راً غاي��ة ف��ي الصعوبة ف��ي بعض 
األحيان، حيث اختلفت اآلراء في حتديد 
تعري��ف السياس��ة اخلارجي��ة، في��رى 
بعضه��م أنها “تلك األفع��ال الهادفة 
واملؤث��رة للدولة واملوجه��ة نحو خارج 
حدودها”]1[، ويحددها الرأي اآلخر بأنها 
“برنام��ج العمل العلني ال��ذي يختاره 
املمثلون الرس��ميون للوح��دة الدولية 
من بن مجموعة م��ن البدائل املتاحة 
من أج��ل حتقي��ق أهداف مح��ددة في 
احملي��ط الدول��ي”]2[، وعل��ى الرغم من 
اخلارجية  السياس��ة  اخت��الف ح��دود 
وتعدده��ا إاّل أنها تش��ير مبجملها إلى 
أي نشاط خارجي للدولة مع الفاعلن 
الدولين ف��ي النظام الدول��ي، أي: هو 
ذلك النشاط املوجه نحو اخلارج؛ بغية 
حتقي��ق األه��داف املرس��ومة للدول��ة، 
وتع��دُّ السياس��ة اخلارجي��ة ألي دولة 
“املرآة العاكس��ة للنظام السياس��ي 
الذي بواسطته تُعامل اجملتمع الدولي 
س��لباً أو إيجاب��اً”]3[، إذ تتحرك الدولة 
في سياس��تها اخلارجي��ة نحو حتقيق 
أهدافه��ا االس��تراتيجية م��ع ال��دول 
األخرى على وفق مصاحلها القومية أو 
الوطنية، وقد تعمل على تنفيذها من 
خالل عدة أدوات أبرزها هي دبلوماسية 
الدولة التي تعكس السياسة اخلارجية 
لها، ونظرة نخبها السياسية ملصالح 
البل��د العلي��ا “الت��ي يتأث��ر حتديده��ا 
ليس على طبيعة النظام السياس��ي 
فحسب، بل أيضاً مبدى متثيله ملصالح 
أغلبي��ة اجملتم��ع وتط��ور مؤسس��اته 
ووضوح نظامه السياسي”]4[، مبعنى: 
أن السياس��ة اخلارجي��ة ه��ي الوج��ه 

التشريعي إلدارة العالقات الدولية.
للدولة  اخلارجي��ة  السياس��ة  وترتبط 
بسياستها الداخلية من حيث صناعة 
القرار وأهداف السياس��تن ومستوى 
صنعهم��ا، أي: ال ميك��ن ألي صانع قرار 
خارج��ي النج��اُح بنح��ٍو كبي��ر ما لم 
يحقق متطلبات األفراد في الداخل؛ ألن 
عدم حتقيقها يسبب مشكالت تُعيق 
صانع القرار في مجال عمله اخلارجي، 
وأن طبيعة النظام السياسي وشكله 
القائم في الدولة لُه أثر في سياستها 
اخلارجي��ة، فض��الً عن طبيع��ة اجملتمع 
الت��ي تؤثر عل��ى السياس��ة اخلارجية 
ف��ي بعض األحيان وتدفع��ُه باجتاه دول 
أو منظم��ات معينة ومتنع��ُه من ذلك؛ 
فه��ي بالتالي متث��ل دواف��ع ومحددات 
لصانع القرار السياس��ي، فالسياسة 
اخلارجية كيفما كانت طبيعتها فهي 
باحملصلة متثل انعكاس��اً للسياس��ات 
الناجت��ة عن تفاع��ل متغي��رات البيئة 
الداخلية؛ ألن “السياسة اخلارجية تبدأ 

حن تنتهي السياس��ة الداخلية”]5[، 
وق��د اس��تندت السياس��ة اخلارجي��ة 
العراقي��ة ما بعد عام 2003 إلى جملة 
م��ن املبادئ التي تترج��م حرص العراق 
ومتعلق��ة  للس��الم  كدول��ة محب��ة 
بالشرعية الدولية على تقوية أسباب 
التفاه��م والتس��امح والتضام��ن بن 
ال��دول والش��عوب، وإضف��اء مزيد من 
الدميقراطي��ة والت��وازن ف��ي العالقات 
الدولي��ة وتعمي��م األمن واالس��تقرار 

وتتلخص هذه املبادئ بالتالي:
• التمسك بالشرعية الدولية واحترام 

مقتضياتها وقراراتها.
• التعل��ق بالس��لم وتغلي��ب منط��ق 
احلوار والتفاوض والوس��ائل السلمية 

كسبيل لفض اخلالفات والنزاعات.
• تطوي��ر العالقات الدولي��ة في كنف 
االحترام املتبادل وااللتزام بعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
• املس��اهمة ف��ي كل جه��د وعم��ل 
واألم��ن  الس��لم  خلدم��ة  جماع��ي 
واالستقرار والنهوض بحقوق اإلنسان.

إن املبادئ املذك��ورة آنفاً وغيرها تندرج 
اخلارجي��ة  السياس��ة  ثواب��ت  ضم��ن 
العراقية، وتش��كل اإلط��ار العام الذي 
الدبلوماس��ية  خالل��ه  م��ن  تتح��رك 
توجه��ات  جتس��د  الت��ي  العراقي��ة 
السياس��ة اخلارجي��ة العراقي��ة التي 
يصوغها رئيس ال��وزراء ويحدد أبعادها 
كون��ه املس��ؤول التنفي��ذي املباش��ر 
ع��ن السياس��ة العام��ة للدول��ة]6[، 

فق��د س��عى الع��راق بعد ع��ام 2003 
إل��ى إقامة أفضل العالق��ات مع اجلوار 
اإلقليم��ي انطالقاً م��ن الوفاء الكامل 
العربية واإلس��المية  الهوية  ملقومات 
له، فضالً عن إقامة عالقات قوية على 
الصعيد الدولي من أجل تعزيز مكانته 
إط��ار  ف��ي  واالقتصادي��ة  السياس��ة 
عالقات قائم��ة على أس��اس االحترام 
املتب��ادل وعدم التدخل بش��ؤون الدول 
الداخلية، فضالً عن قيام العراق بدعم 
اجلهود الدولية في احلفاظ على السلم 
واألمن الدولين من طريق التوقع على 
معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار 
الش��امل ونزع االس��لحة الكيميائية 
وغيرها من املعاهدات الدولية، وسعى 
أيضاً إل��ى عدم الدخول في سياس��ة 
احملاور والعمل باجتاه تصحيح االختالالت 
القائمة ف��ي توازنات العالقات الدولية 
وتكري��س مبدأ التكام��ل في املصالح 
املش��تركة، والعمل على تبني خطاب 
خارج��ي معتدل حتى م��ع الدول التي 

لها موقف سلبي جتاهه.
ومن جانب آخر أث��رت منطقة الصراع 
الدائر في الش��رق األوسط بن القوى 
الكب��رى والفاعلي��ن الدولي��ن بنحٍو 
كبير على سياس��ة الع��راق اخلارجية 
جت��اه دول منطق��ة الش��رق األوس��ط 
بنح��و خ��اص، مم��ا أدى ذلك إل��ى مرور 
السياس��ة اخلارجي��ة العراقي��ة وملدة 
بالقصيرة بعقبات أسهمت  ليس��ت 
بابتعاده ع��ن محيطه العربي؛ نتيجة 

لعوامل كثي��رة كان أهمها حربه ضد 
اإلرهاب، فضالً عن امليراث الثقيل الذي 
ورثُه م��ن اخلالفات واإلش��كاالت التي 
حتدُّ م��ن تعاونه مع بع��ض دول اجلوار، 
ولكن س��رعان م��ا عمل الع��راق على 
اس��تعادة دوره في محيطه اإلقليمي 
م��ن طريق خط��اب موح��د عبَّ��رَ من 
خالله عن ض��رورة تعزي��ز عالقاته مع 
ال��دول الصديق��ة والش��قيقة عل��ى 
عل��ى  ووقوف��ه  األصع��دة،  مختل��ف 
مس��افة واحدة مع الدول كافة؛ فمن 
هنا جن��ح العراق بسياس��ته اخلارجية 
هذه إل��ى ترميم ما مت تهدمي��ه وإعادة 
بناء قواعد جديدة في عالقته مع دول 
العالم، “وجنح بذلك في وقت قياس��ي 
عل��ى الرغم من الظروف السياس��ية 
واالقتصادية واألمنية التي مر بها في 
زرع الثق��ة وإع��ادة الت��وازن والعالقات 
مع العديد من الدول وفتح العش��رات 
من السفارات واملمثليات في عشرات 
ال��دول العربي��ة والعاملي��ة وأصبح لُه 
دور فاعل ف��ي اجتماعات ونش��اطات 
املنظم��ات الدولية بصف��ة دولة لها 
أثر ووزن إقليمي وأفق استراتيجي”]7[؛ 
مم��ا انعكس ذل��ك إيجاباً عل��ى متثيله 
والوقوف  اإلقليمي��ة  املنظم��ات  ف��ي 
معُه م��ن قبل مختلف الدول في تلك 
املنظم��ات َعب��رَ خطاباته��ا وزياراتها 
املتعددة للع��راق، فضالً عن متثيله في 
املنظمات الدولية وتقدمي املبادرات حلل 
األزمات في منطقة الش��رق األوسط، 

وتس��نمه مقعداً ف��ي مجلس حقوق 
بتصفية بعض  اإلنس��ان]8[، كذل��ك 
امللف��ات والقضاي��ا العالق��ة مع دول 
اجل��وار والوصول إلى حلول سياس��ية 
واقتصادي��ة حت��ت مظلة دولي��ة؛  كل 
ذلك أعط��ى دافع��اً قوياً إل��ى تضافر 
اجله��ود الدولي��ة لدع��م الع��راق في 
وفتح  اجلديدة  الدميقراطية  مس��يرته 
صفحة جديدة للعالق��ات بن العراق 
أساس��ياً  “إن ج��زءاً  إذ  العال��م،  ودول 
لتعامالتن��ا وتعاطين��ا م��ع اآلخري��ن 
يتعل��ق مبدى فهمنا لهم أوالً، ومعرفة 
أصول العمل الدولي وقواعد التعاطي 
معه��م  واالقتص��ادي  السياس��ي 
أيضاً”]9[، مبعن��ى أن على صانع القرار 
السياس��ي اخلارجي ف��ي العراق عليه 
مراعاة ما الذي تريدُه الدول من العراق، 
ومن ث��م يتعامل معها على أس��اس 
اإلمكان��ات االقتصادية والسياس��ية 
والعس��كرية وغيره��ا؛ بغي��ة حتقيق 
األهداف املنشودة لسياسته اخلارجية 
واحملافظ��ة عليه��ا، والس��يما أن وضع 
األه��داف وحتقيقه��ا عل��ى الصعي��د 
الداخل��ي واخلارج��ي يخض��ع لواق��ع 
الظ��روف الدولي��ة املتغي��رة بن احلن 
واآلخر؛ لذلك يُعدُّ تشخيص املصلحة 
العليا للدولة على املستوين الداخلي 
واخلارجي مساعداً في اختيار الشريك 
االستراتيجي، وبناء عالقات اقتصادية 
وسياس��ة وعس��كرية مع��ه، كذلك 
ما تؤك��ده األدبي��ات السياس��ية في 

العالق��ات الدولية أن الدول املضطربة 
تعمل في الع��ادة على إقامة حتالفات 
م��ع دول كب��رى ال جتاوره��ا جغرافي��اً؛ 
م��ن أج��ل مس��اعدتها للتغلب على 
العقبات الت��ي تقف في طريق حتقيق 
أهدافه��ا، وهذا ما س��عى إليه العراق 
بع��د ع��ام 2003 م��ن إقام��ة عالقات 
املتحدة  الوالي��ات  م��ع  اس��تراتيجية 
األميركي��ة أو غيرها من الدول الكبرى 
من أجل إع��ادة ترميم بن��اه التحتية، 
وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية 
تنسجم مع تطلعات العراق ونظامه 
السياس��ي احلالي؛ ملواكبة التحديات 
والتغّي��رات في البيئ��ة الدولية، ولكن 
التساؤل األهم هو كيف ميكن للعراق 
احملافظة عل��ى أبرز املكتس��بات التي 
اإلقليم��ي  الصعي��د  حققه��ا عل��ى 
والدول��ي؟ فتكمن اإلجاب��ة على هذا 
الع��راق  عل��ى  إن  باآلت��ي:  التس��اؤل 
وصان��ع الق��رار السياس��ي اخلارج��ي 
تش��خيص األولوي��ات الرئيس��ة التي 
حتقق االستقرار الداخلي الذي يُساِعد 
ف��ي احلف��اظ على ه��ذه املكتس��بات 
الت��ي تتمثل باألم��ن الوطني العراقي 
ومعاجلة امللفات العالقة مع دول اجلوار 
املتمثلة بترسيم احلدود وتقاسم املياه، 
فض��الً عن امللف األهم وهو احلرب ضد 
اإلرهاب بكل إشكاله وحماية حدوده، 
فضالً عن األزمة املالية، وتنويع إيرادات 
الع��راق املالي��ة وغيرها م��ن األولويات 

التي ال بُدَّ أن تُعالج آنياً.

ضم��ان  الع��راق  يس��تطيع  ولك��ي 
انس��يابية عالقته اإلقليمية والدولية 
ال بد له م��ن تهيئة كوادره التي تكون 
ف��ي موق��ع التعامل م��ع دول العالم، 
والس��يما الك��وادر العاملة ف��ي وزارة 
العامل��ة في  وامللحقي��ات  اخلارجي��ة 
اخل��ارج وتقوي��ة قدراته��م]10[، ف��إن 
لتعزي��ز صورة الع��راق اجلدي��د أهميًة 
بالغة ف��ي البيئة الدولي��ة، كون ذلك 
يضف��ي نوعاً م��ن املصداقي��ة وزيادة 
فرص الش��ركاء الدولين واملؤسسات 
الدولي��ة والتع��اون معه��ا ف��ي بن��اء 
ش��راكة اس��تراتيجية طويل��ة األمد 
وواضح��ة املعالم واأله��داف؛ من أجل 
رسم سياسة خارجية هادفة، وممكنة 

التنفيذ، وأكثر اتزاناً.
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ان االنتص��ارات الت��ي حتققه��ا 
االجهزة االمنية في ايس��ر وامين 
املوصل وماحققه حشدنا بكل 
مظاه��ره واش��كاله القومي��ة 
والدينية والوطنية موضع فخر 
واعتزاز سيس��جلها التاريخ ردا 

على هوان10 حزيران!.
في اجلانب االخ��ر تتحرك افعى 
داع��ش كما اكدنا س��ابقا نحو 
مدننا االمنة وعاصمتنا احلبيبة 
به��دف االنتق��ام م��ن االبري��اء 
ف��ي جرميتي  باالمس  وماحصل 
الكرادة وجس��ر الشهداء دليل 
االجه��زة  عج��ز  عل��ى  واض��ح 
الكش��ف  ف��ي  االس��تخبارية 

االستباقي لهذه اجلرائم.
في 2004 ب��دات قوات التحالف 
بالتعاون مع احلكومة بتشكيل 
مجل��س امن وطني يضم ممثلي 
وهناك  املتنوعة  االس��تخبارات 

يناق��ش  اس��بوعي  اجتم��اع 
بعمق االوض��اع االمنية املتردية 
والهجم��ة الشرس��ة التي كان 
والبعثي��ون  القاع��دة  تنظي��م 
املنح��ل  اجلمه��وري  واحل��رس 
يقوم��ون به��ا ضد االبري��اء من 
ابناء ش��عبنا والنظ��ام الوطني 
اجلدي��د حيث مت تاس��يس جهاز 
ومستش��ارية  الوطني  اخملابرات 
واس��تخبارات  الوطن��ي  االم��ن 
الدف��اع والداخلي��ة بامكان��ات 

متواضعة!.
وف��ي ذروة تصاع��د العملي��ات 
ب��دات   2007 ع��ام  االرهابي��ة 
ق��وات التحال��ف بالتع��اون مع 
احلكومة العراقية ببناء االجهزة 
واعادة تنظيمها  االس��تخبارية 
مالي��ة  مبال��غ  تخصي��ص  ومت 
طائل��ة عل��ى م��دى الس��نوات 
اجه��زة  بن��اء  بغي��ة  املاضي��ة 

امنية رصينة تك��ون قادرة على 
التعام��ل م��ع االره��اب اجلديد 
باختراقه والتغلغل في صفوفه 
وحتقي��ق انتصار نوعي عليه في 
العراق من خالل كش��ف اجلرمية 

قبل وقوعها.
البد ان اش��ير ان هنالك جناحات 
االجه��زة  حققته��ا  مح��دودة 
االمنية ف��ي مواجه��ة االرهاب 
العاصم��ة  اره��اب  خصوص��ا 
وماكش��ف مخابىء العديد من 
ق��ادة االرهاب في ديال��ى واالنبار 
وبغداد اال دلي��ل على ذلك لكن 
بقيت تل��ك العمليات محدودة 
التاثير بسبب عمليات االطاحة 
التي كانت  واالزاحة واحملاصصة 
تلع��ب دورا مهم��ا ف��ي تط��ور 

وانكفاء تلك االجهزة.
اتذكر ان مجلس الوزراء ش��هد 
نقاش��ا حام��ي الوطي��س حول 

تخصيص مبالغ  س��رية لدعم 
االمنية  االجه��زة  وتطوير عمل 
بهدف ايجاد مصادر استخبارية 
ف��ي الداخ��ل واخلارج ش��ان كل 
االجه��زة االمني��ة ف��ي العالم 
العربي كذلك تخصيص مبالغ 
لشراء اجهزة كشف متفجرات 
متط��ورة واجه��زة انص��ات اما 
املبال��غ  ان  فه��و  ال��ذي ح��دث 
صرفت ومت التعاقد على ش��راء 
االجه��زة لكن االجه��زة التي مت 
اس��تيرادها حتول��ت ال��ى نكتة 
العراقي  الش��ارع  س��مجة في 
بس��بب غياب الكفاءة وخرافية 

العقود املبرمة!.
بقي��ت تلك االجه��زة اخملابراتية 
املوازنة  تستنزف  واالستخبارية 
م��ن  املالي��ن  مبئ��ات  العام��ة 
الدوالرات دون فائدة وتاثير امني 

واستقرار في الشارع!.

الميكنن��ي تص��ور ان م��ن يقف 
عل��ى راس تلك االجه��زة يبقى 
لسنوات طويلة من دون عقاب او 
حساب او احالة على التحقيق 
واملسائلة فيما النزيف مستمر 
والضحاي��ا من ضحاي��ا يولدون 
ان  اذ  الف��رس  مرب��ط  وهن��ا 
التعيينات اما انها تتم عن طريق 
والسياس��ية  احلزبية  ال��والءات 
احملاصص��ة  او  الش��خصية  او 
الطائفي��ة والب��د من االش��ارة 
ان مستش��ارية االم��ن الوطني 
وجهاز اخملابرات واالجهزة االمنية 
االخرى ف��ي الدف��اع والداخلية 
لم يعرضوا منذ عش��ر سنوات 
على مجل��س النواب لتثبيتهم 
م��ن عدم��ه فلماذا يس��تجوب 
الوزير واليس��توجب املستش��ار 
االجه��زة  عل��ى  واملش��رفون 
االستخبارية وهم قاعدة االمن 

في العراق..هذا س��ؤال برس��م 
مجلس النواب.

نسال ايضا :
مل��اذا تبقى الهيئات املس��تقلة 
ف��ي خن��ادق التعي��ن بالوكالة 
ب��دءا م��ن البنك املرك��زي مرورا 
وهيئ��ة  واالس��تثمار  بالنزاه��ة 
واالع��الم وش��بكة  االتص��االت 
االع��الم العراق��ي وهيئ��ة احلج 

والزيارة الى اخر القائمة؟؟!.
والسياس��ة  االج��راءات  ه��ذه 
املتبع��ة تدم��ر باس��تمرار بنية 
الدول��ة والغريب انني في زيارتي 
عل��ى  للس��ليمانية  االخي��رة 
برحيل  التع��ازي  تق��دمي  هامش 
القائد الوطني الكبير نوشيروان 
مصطف��ى واجهن��ي برملاني��ون 
..مل��اذا التت��م محاس��بة الوزراء 
والهيئ��ات  االجه��زة  ورؤوس��اء 
في  واس��تجوابهم  املس��تقلة 

البرملان من املعينن بالوكالة؟!.
هن��ا اوج��ه ندائ��ي ال��ى رئيس 
االعل��ى  القض��اء  مجل��س 
واملدع��ي الع��ام في الب��الد الى 
حتم��ل املس��ؤولية الوطنية في 
معاجلة هذا اخللل الذي يتسرب 
باس��تمرار ال��ى بني��ة الدول��ة 

تهشيما وتهميشا.
ع��ودا على ب��دء اق��ول..ان بقاء 
االجه��زة  ورؤوس��اء  مس��ؤولي 
واالمني��ة  االس��تخبارية 
ومستش��ارية االم��ن الوطن��ي 
ف��ي  الوطن��ي  االم��ن  وجه��از 
مناصبهم بع��د كل الذي جرى 
ويجري من نزيف مستمر وازهاق 
لالرواح وتدمير املمتلكات يعتبر 
اخالال بهيب��ة الدول��ة  وادارتها 
وافس��اد للقيم��ة الدس��تورية 
واملوضوعي��ة الت��ي ق��ام عليها 

النظام الوطني اجلديد.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

باقر الزبيدي

آنا باالسيو

وزير سابق

وزيرة خارجية إسبانيا 
السابقة

ق��ال الرئيس االميرك��ي ليندون 
ب. جونسون ذات مرة: » الرئاسة 
وبطريق��ة م��ا  أي رج��ل  تدف��ع 
لتقليص املنصب ليالئم حجمه، 
ولتصب��ح الرئاس��ة االميركي��ة 

مناسبة له.
الوالي��ات  رئي��س  منص��ب  إن 
املتح��دة - ولي��س الش��خص - 
دعامة للنظ��ام الدولي. وتعطي 
رئاسة الواليات املتحدة التوجيه 
واإلرش��اد للنظ��ام بأكمله، وهو 
نوع م��ن العجل��ة أو القوة التي 
توجه العالم نحو املياه الهادئة، 
أو عن��د الض��رورة،أو خالل فترات 

الفوضى اخلالقة.
لكن مع تولي ترامب املنصب، قد 
النظام  ووقع  العجلة،  انكسرت 
بأكمله في مش��كالت عويصة 
والت��ي س��يكون م��ن الصع��ب 
ج��دا التخل��ص منه��ا، حتى لو 
الس��لطة.  خ��ارج  ترام��ب  كان 
في الواقع، ف��إن اخلطر احلقيقي 
لرئاس��ة ترام��ب ال يكم��ن ف��ي 
الظروف اخلطيرة في الس��نوات 
األربع املقبل��ة، ولكن في ظهور، 
على امل��دى الطويل، نظام عاملي 

دون اجتاه، وبالتالي غير مس��تقر 
للغاية.

إن تآكل الدور العاملي للرئاس��ة 
بالتأكي��د ل��م يبدأ  االميركي��ة 
بتنصيب ترامب. إن سلف ترامب، 
ب��اراك أوبام��ا، أت��ى بنه��ج جد 
منطقي في الش��ؤون اخلارجية، 
م��ع التركي��ز عل��ى مناطق كان 
املتح��دة  الوالي��ات  أن  يعتق��د 
لديه��ا فيه��ا مصلح��ة وميكن 
أن حتدث أث��را. إال أنه لم يفس��ر 
النظامي.  املتح��دة  الواليات  دور 
ونتيج��ة لذل��ك، ع��زز ع��ن غير 
قصد تصورات عن تراجع القيادة 

العاملية االميركية.
أوبام��ا، من جانب��ه، كان يتفاعل 
مع س��لفه ج��ورج دبلي��و بوش، 
ال��ذي كان ميله نحو االنتش��ار 
اخلطير مثاليا في حربه العاملية 
عل��ى اإلره��اب. وه��ذا االجتاه لم 
يبدأ م��ع بوش: القائم��ة تطول، 

تعيدنا إلى القرن األخير.
غالبا ما يش��به ترامب الرؤساء 
فصل��ه  يذكرن��ا  وق  اآلخري��ن. 
مؤخ��را ملدير مكتب التحقيقات 
الفدرال��ي جيم��س كومي، الذي 

كان يج��ري حتقيقا ف��ي عالقات 
حملته مع روس��يا، وتعين وزارة 
الع��دل في وق��ت الح��ق حملامي 
خ��اص ملواصلة ه��ذا التحقيق، 
األخي��رة  الِعج��اف  بالس��نوات 
لرئاس��ة ريتش��ارد نيكسون. إن 
أولئك الذي��ن ما يزالون حريصن 
على متكن ترامب من االستفادة 
يقوم��ون  أحيان��ا  الش��ك  م��ن 
مبقارنته مع جمهوري دخيل آخر 
ال��ذي كان ينظر إليه في البداية 
على أنه تهديد للنظام العاملي: 

رونالد ريغان.
لكن ترامب ليس مثل نيكسون، 
أو أي ش��خص آخ��ر.  أو ريغ��ان، 
اٍن��ه فريد من نوع��ه - وهو رئيس 
بسياس��ات  متفائ��ل  واقع��ي 
االجتماعي��ة.  اإلع��الم  وس��ائل 
وهو مش��ارك فريد من نوعه في 
الس��يرك الرقم��ي، يفتق��ر إلى 
ب��أن  واإلدراك  الرؤي��ة واالتس��اق 
متطلب��ات عال��م الي��وم تتغير 
بس��رعة وترتبط بعم��ق القادة. 
ولعل األهم من ذلك أن األسئلة 
التي يثيره��ا ال تتعل��ق بتوجيه 

الرئاسة االميركية، بل بأدائها.

إن الش��عار ال��ذي نش��ره أنصار 
ترامب من��ذ تنصيبه كان بدافع 
النظ��ر إل��ى أفعال��ه، ال أقواله. 
اتهامات��ه  نتجاه��ل  أن  علين��ا 
املته��ورة وتناقضات��ه العني��دة. 
يج��ب أن تك��ون لدين��ا ثقة في 
املهنين الذين يقفون إلى جانبه: 
وزي��ر الدف��اع جيم��س ماتي��س، 
ووزير اخلارجية ريكس تيلرس��ون، 
القوم��ي  األم��ن  ومستش��ار 
ماكماس��تر. وعلين��ا أن ننتظ��ر 

بصبر النتائج، مهما كانت.
ه��ذا النهج يعجل فقط بانهيار 
أن  بس��هولة  ميك��ن  الرئاس��ة. 
والتناقضات  االتهام��ات  تصبح 
الت��ي يفت��رض أن يت��م فصلها 
كج��زء م��ن الع��رض - أو كطرق 
يصع��ب على اجلمه��ور فهمها 
- مس��تهلكة متام��ا، كما تثبته 

قنوات األخبار االميركية.
إن الفك��رة بأن حكوم��ة ترامب 
الس��لوان  تق��دم  أن  يج��ب 
للمش��ككن هي أيض��ا مضرة. 
والس��ؤال ه��و إن كان أعضاؤها 
الضغ��ط  حتم��ل  يس��تطيعون 
داخ��ل اإلدارة. وإذا حكمن��ا على 

م��ا ق��ام ب��ه ماكماس��تر م��ن 
اتهام��ات ش��فهية ف��ي وصف 
اجتم��اع ترام��ب البيض��اوي مع 
الروس��ي سيرغي  اخلارجية  وزير 
الف��روف، ال��ذي كش��ف خالل��ه 
ترامب على ما يبدو استعالمات 
خطيرة، فإن ذلك ليس مضمونا.
وهذا التحول في املسؤولية يثير 
أيض��ا حتدي��ات عملي��ة خطيرة. 
م��اذا يحدث، على س��بيل املثال، 
ترامب  تتناقض كلم��ات  عندما 
م��ع كلم��ات أحد »الكب��ار« في 
حكومت��ه؟ وفي اآلون��ة األخيرة، 
بع��د أن أك��د ترام��ب أن كوري��ا 
اجلنوبي��ة يج��ب أن تدف��ع ثم��ن 
مليار دوالر لنش��ر نظ��ام الدفاع 
الصاروخ��ي عل��ى أراضيها، دعا 
ماكماستر رئيس األمن القومي 
في كوريا اجلنوبي��ة للتعهد بأن 
الواليات املتحدة س��وف تتحمل 

التكاليف.
وم��ع ذلك، فإن املش��كلة األكبر 
في هذا ه��ي التقليل من قيمة 
الرئاس��ة نفس��ها. يبدو ترامب 
مرتاحا لكونه يعمل كما لو كان 
رئيس��ا صوريا. ف��ي أثناء حملته 

االنتخابي��ة، أف��ادت التقارير أنه 
يعتزم تعين نائبه املس��ؤول عن 
السياس��ة الداخلية واخلارجية، 
م��ع االحتفاظ باملس��ؤولية جملرد 
»جع��ل امي��ركا عظيم��ة م��رة 

أخرى«.
ه��ذا املوقف ضعي��ف. فالرئيس 
االميرك��ي ص��وت منف��رد ف��ي 
كان  وأي��ا  العاملي��ة.  الش��ؤون 
الت��آكل ال��ذي أص��اب املوق��ف، 
عندم��ا  أن��ه  صحيح��ا  يبق��ى 
يتحدث الرئيس االميركي، الكل 
يس��تمع. وال ينبغي إه��دار تلك 
السلطة على تغريدات شنيعة 
ومس��يرات هائج��ة. ال ب��د م��ن 
استعمالها لقطع شوط القرن 
احلادي والعش��رين في الش��ؤون 
الدولية وممارسة تأثير االستقرار 

على العالم.
ل��م يف��ت األوان عل��ى ترامب أن 
يتص��رف كزعيم، وأن يتطلع إلى 
األمر من نواحي مختلفة ويتحدث 
بوضوح مع العالم. ويتعن عليه 
أن يبدأ اآلن، بينم��ا يقوم بزيارته 
األول��ى إلى اخل��ارج مث��ل زيارات 
إلى قمم الناتو واجملموعة 7. في 

مواقفه السابقة، في السعودية 
وإس��رائيل، قد يك��ون قد انتقل، 

هامشيا، في هذا االجتاه.
ترام��ب،  مضيف��و  عم��ل  وق��د 
وخاصة حلف شمال األطلسي، 
بجد خلل��ق جو ملثل هذا التحول. 
وهم يدركون أنه في الوقت الذي 
تضغط فيه املؤسسات في كل 
م��كان على أن تظل ذات صلة، ال 
ميكنن��ا أن نفقد ركيزة من ركائز 
النظام العاملي، وذلك ببس��اطة 
بس��بب مي��ول رجل لي��س لديه 
علين��ا  يج��ب  ولذل��ك،  خب��رة. 
أن نفع��ل كل م��ا ف��ي وس��عنا 
ملس��اعدة ترام��ب - إن ل��م يكن 
لتحقي��ق النج��اح، فف��ي األقل 

لتجنب االنهيار.
ينتهج  احل��ال، عندما  وبطبيعة 
ترام��ب سياس��ة عني��دة، يجب 
أن نق��اوم. وعندم��ا يتصرف ضد 
مصال��ح أو قي��م اآلخرين، يجب 
أن نتصدى لألمر. وعندما يسيء، 
يج��ب أن ندافع. لك��ن العالم ال 
أن يجلس ويش��اهد  يس��تطيع 
االميركية  الرئاس��ة  مؤسس��ة 

وهي تتفكك.

انكماش الرئاسة
PROJECT
SYNDICATE

ترامب في السعودية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اوال، السياسة االميركية، ومواقف الرئيس ترامب، 
ليس��تا محبوبت��ن ف��ي العال��م، وال في الش��رق 
االوس��ط، وال في ارخبيلنا العربي، لكي نحتاج الى 
ش��هادة دولة قطر ف��ي »ال عدالة امي��ركا« حيال 
قضايان��ا االمني��ة والسياس��ية واالقتصادية، وال 
ميكن االطمئنان الى ش��كوكها بس��المة اهداف 

واشنطن من احلرب التي تخوضها ضد اإلرهاب.
 كما ان »انقالب« قطر  على االميركان جاء متأخرًا 
وكم��ا لو انه طلب احالة على التقاعد بعد خدمة 
طويلة وحثيثة قدمتها االمارة للسياسات واحلروب 
االميركي��ة ومن بينه��ا اخلدمة الذهبي��ة والرائدة 
الس��رائيل وتس��ويقها ال��ى اقنية كان��ت مغلقة 
ام��ام الدول��ة العبري��ة، وم��ن بينها ايض��ا، وأهم، 
ما يتعل��ق بالدور القط��ري املعروف في تس��هيل 
ورعاية االتصاالت غير املعلنة بن الواليات املتحدة  
وتنظيم االخوان املسلمن )وبخاصة اخوان مصر- 
القرض��اوي( وامللف االخير زادت في��ه الدوحة على 
خدمات كانت تقدمها الرياض طوال اكثر من ستن 
عاما، وحيث دخل كفاصلة تزاُحم بن العاصمتن 
اخلليجيتن لتكونا موضع ثقة االخوان، وفي االخير 
كس��بت قطر هذه الثقة، ُقدما ال��ى ثقة النصرة 
في سوريا وداعش في العراق واجلماعة املقاتلة في 

ليبيا وفلول القاعدة في اليمن واجلزائر. 
 لقد ج��اء »زعل« قط��ر »املفاجئ« حي��ال اميركا 
وانتقادها لسياسات ترامب، كشهادة مغشوشة 
علين��ا ان نتأم��ل بع��ن التأن��ي الهام��ش ال��ذي 
س��تقطعه او تتح��رك في��ه ، ولو ان مدي��ات هذا 
االنقالب )كرد فع��ل( واضحة للمحللن واملتابعن 
ول��ن تبتع��د ال��ى االنخراط ف��ي مح��ور مناهض 
للمصالح االميركية او الى تكوين محور يش��ّوش 
على السياس��ات االميركية في املنطقة، واحلديث 
عن اخللفيات يش��ار في ما بن س��طور التعليقات 
وتقاري��ر الصحافة االميركية الى ان اميركا ترامب 
ال تريد ان حتظى قط��ر بامتياز اللعب على احلبلن: 
رجٌل مع االرهاب ورجٌل اخرى مع احلرب املعلنة عليه، 
وهو الدور الذي شجعه الرئيس االميركي السابق 
ب��اراك اوباما لقاء نوع م��ن اخلدمات كانت تقدمها 
امارة قطر الى واشنطن، والنتيجة، استقوت هذه 
االم��ارة الصغيرة عل��ى دول املنطقة وصارت تهدد 

دوال كبيرة وقارات باكملها. 
واحل��ال ليس من الصحيح املبالغ��ة في التوقع ان 
تن��أى قطر بعي��داً ع��ن السياس��ة االميركية، وال 
من الس��ليم تبس��يط ما يجري واهمال مؤشراته 
التي قد تثير عواصف محبوس��ة.. والسياسة في 

النهاية علم رصد هبوب الرياح. 
 **********

احلسن البصري: 
» ليس حس��ن اجلوار ك��ف األذى، وإمن��ا احتمال 

األذى«

مواقف قطر )عالمة تعّجب( 



ثقافة10
متابعة

بغداد ـ حذام يوسف طاهر: 

ضم��ن منهاج رابطة النقاد العراقيني 
الناق��د  االدب��اء، ضيف��ت  احت��اد  ف��ي 
والباح��ث واملترج��م س��عيد الغامني 
الغنية  االبداعية  بتجربت��ه  لالحتفاء 
بكل الوان املعرفة والثقافة، وملناسبة 
حصوله على جائزة الش��يخ زايد، في 
حق��ل الفنون واآلداب. حضر اجللس��ة 
حشد من االدباء واملثقفني والباحثني. 
أدار اجللس��ة الدكتور جاسم اخلالدي 
ال��ذي بدأه��ا بقوله :« ط��اب يومكم 
وانت��م حتلمون بوطن تس��وده املعرفة 
والثقافة، واهال بكم في جلسة اخرى 
من جلسات رابطة النقاد العراقيني في 
احتاد االدباء، مع قامة عراقية شامخة، 
اس��تطاعت عبر اكثر من ثالثة عقود، 
ان تنسج حكاياتها وتبتكر لها طرائق 
جدي��دة ومتنوعة، لكل ما تناولته في 
مجال االدب والترجمة. ضيفنا املولود 
على ضف��اف الفرات، بدأ ش��اعرا وله 
ديوان شعر بعنوان )البدايات االخيرة(، 
ال��ذي انته��ى منه ع��ام 1986، ولم ير 
النور اال في الس��نوات االخيرة، ولكن 
الغامن��ي لم يواصل مش��وار الش��عر، 
وسلك مس��لكا اخر كانت اللغة هي 
من جذبته الى فضاءاتها، اللغة التي 
تعن��ي التفكي��ر والش��غف بعوال��م 
الكلم��ة ، التي ظل مالصقا لها حتى 
اخ��ر اصدار له. كان��ت  قراءاته االولى، 
بل كل حتوالته من ما هو ش��عري الى 
ما ه��و فلس��في وفك��ري، كافية الن 
يواص��ل منحاه النق��دي صوب عوالم 
الفلسفة والتاريخ واالسطورة، ولعل 
قبوله في كلية اآلداب قسم الترجمة 
بجامع��ة املوصل، يش��كل فتحا اخر 
م��ن فتوحاته باجت��اه املعرف��ة اذ كان 
خي��ار النقد في هذه املرحلة س��نوات 
الثمانيني��ات حتديدا هو االكثر اختيارا 
ل��ه، وم��ن نهاي��ة الثمانين��ات وبداية 
العقد التاسع، وحتديدا عام 1995 وجد 
ان بغ��داد ال تتس��ع لطموح��ه االدبي 
االبداع��ي، وان احلصار بدأ يضّيق عليه 
وعل��ى امثاله م��ن االدب��اء واملبدعني. 
فكانت ليبيا ه��ي الوجهة املتاحة له 
ولغيره من االدباء، وهذا حتد اخر، كيف 
يجد له موطن قدم في بلد اخر، ولعل 
كتاب��ه )اخملي��ال الصح��راوي ف��ي ادب 
ابراهي��م الكوني( اص��دق جواب على 
ذل��ك، فقد  كانت جترب��ة ليبيا مهمة 
ل��ه، إذ وجد في العزلة فرصة في فتح 
كوة جديدة لقراءته، فكانت الفلسفة 
حاضرة، ث��م انتقل الى عم��ان وعمل 
هناك ف��ي الصحاف��ة، ولعلها كانت 
البوابة التي يطل من خاللها للوصول 
الى اس��تراليا وهي احملطة الرابعة من 

محطات حياته«.
تضمن��ت اجللس��ة ع��ددا م��ن االوراق 
الضيف  بح��ق  والش��هادات  النقدية 

الغامن��ي، و البداي��ة كانت م��ع الناقد 
فاض��ل ثام��ر وحدي��ث ع��ن رحلة من 
العمل واحلوار والصداقة معه :« احيي 
الزمي��ل الغامن��ي مبناس��بة حصول��ه 
على جائ��زة الش��يخ زايد ال��ذي كان 
يستحقها من سنوات، ولكن لألسف 
ألس��باب  عن��ه  يحجبونه��ا  كان��وا 
سياس��ية، ولكنها اليوم اتت له بكل 
بالصديق  تربطني  واستحقاق.  جدارة 
س��عيد الغامني ع��دد من الوش��ائج. 
رمبا اس��تطيع ان احدثك��م عنه وعن 
عالقت��ي به ألس��بوع كام��ل، وال ادري 
حقيق��ة كيف ابدأ، فق��د عرفته منذ 
ظه��وره بالوس��ط الثقاف��ي، واتذكر 
كي��ف كان يدخل ذلك الش��اب الذي 
يرت��دي بدلته العس��كرية  وحتس��به 
م��ن اجلن��ود الهارب��ني م��ن اجلبهة !، 
وكان يدخل احت��اد االدباء كظلي متاما، 
ونتحدث ونتحاور، ولكنه كان يتجنب 
االحتكاك بالوس��ط الثقافي واالدبي، 
ولذلك حارب��وه وكانوا يتعاملون معه 
كأي جن��دي آخ��ر دون تقدير ملس��تواه 
وقدرت��ه االدبي��ة الت��ي متي��ز به��ا عن 
الكثي��ر من جايل��وه، كان حذرا وقليل 
الثقافية،  النش��اطات  ف��ي  احلض��ور 
وكان يفخ��ر ب��ان اباه من انص��ار ثورة 
متوز وعبد الكرمي قاس��م، اذكر مرة انه 
دخل في نقاش ح��اد عن ثورة متوز ضد 
انق��الب 68.  في حواراتنا كان س��عيد 

الغامن��ي دائم��ا، هامس��ا هادئ��ا، كان 
يعيش ف��ي عزل��ة الى حد م��ا، ومنذ 
بدايات��ه انكب  الغامن��ي على الكتاب 
ورمب��ا هو قري��ب من حكاية ش��خص 
اخت��ار ان يقضي حياته ف��ي املكتبة، 
وكانت حياة س��عيد الغامني مثل هذا 
الشخص متاما، كان يركز على العمل 
االبداع��ي والكتاب��ة والق��راءة، ولديه 
كما يؤك��د لي قدرة على الكتابة ملدة 
عش��ر س��اعات، س��عيد الغامني كان 
ومازال منكبا عل��ى القراءة والكتابة، 
هو رجل نش��ط ومعط��اء وقد زاملته 
ف��ي تلك الس��نوات الصعبة في زمن 
النظام الدكتات��وري، وذهبنا الى ليبيا 
معا، قضينا اياما جميلة في منطقى 
يس��مونها زوارة  وكان معن��ا عدد من 
االدب��اء والكت��اب العراقيني، نس��اهم 
في االنش��طة الثقافي��ة هناك، ومنذ 
بداياتنا اجتهنا باجتاه��ات متفرقة في 
النق��د، وس��عيد الغامن��ي كان مولعا  
بالبحث ع��ن باللغ��ة ومصادرها وبدأ 
يترجم الكثير من املطبوعات العاملية 
ويركز على مفاهيم البالغة وكل هذا 
انعكس على كتاباته، فكان يبدع في 
ترجمته لبعض املفردات التي ينقلها 
عن االعمال االدبية ويجهد نفسه في 
ايجاد مرادفات قريب��ة من املعنى وقد 

أبدع في ذلك..«.
وكان لألستاذ ناجح املعموري رئيس احتاد 

االدباء مش��اركة في احلديث عن االستاذ 
الغامني عبر كلمة اشاد بها في اسلوب 
الغامن��ي باملتابع��ة ومتي��زه ف��ي مج��ال 
البح��ث والترجمة :« اهال بكم في واحد 
من اهم اجللس��ات للناقد واملفكر البارز 
سعيد الغامني، ورمبا يتبادر لذهن الكثير 
من االصدقاء انني س��أذهب في احلديث 
عن ملحمة كلكامش، لكني س��أحاول 
امل��رور عل��ى ما متي��ز به س��عيد الغامني 
االش��تغاالت مبوضوعة الفلس��فة، هذا 
اجلان��ب املهم الذي غالبا م��ا ينحاز اليه 
الغامن��ي، وجل��أ الى ترجمة اه��م املصادر 
الفلس��فية، في عمله يس��تلم مبهارة 
عالي��ة ويوظف مص��ادر املعرفة االخرى 
لدي��ه، بعد دخولها ف��ي عقلية الغامني، 
ومن اهتماماته الفلسفية التي جعلته 
يترجم اهم املصادر، هو انشغاله باملقولة 
اجلوهرية لغالف التي تتحدث عن اخملفي 
والظاه��ر، س��عيد الغامن��ي فت��ح امام 
املتلقي العراقي، رغبة لتملس العناصر 
املكون��ة للثقاف��ة العاملي��ة ل��ه واجده 
مهووس��ا بكل ما يصدر من مطبوعات. 
س��عيد الغامني ما يلف��ت النظر له هو 
ان الش��يء في الثقافة املتاحة لسعيد 
الغامن��ي ال تخض��ع للتوظي��ف ، او م��ا 
يس��مى بحراثة املفاهيم ال��ذي اجتهد 
ليكون املعنى هكذا بعد ترجمته ملفردة 
الثقافة، واكتشفت انه في هذا الكتاب 
)الزراع��ة النقدية (، قد ابدع في توظيف 

اص��ل املف��ردة وادخاله��ا بس��ياق مثير 
لالنتب��اه وهو حراث��ة املفاهيم وكان من 

املمكن ان يكتب شيئا اخر..«.
وتتواصل املداخالت في جلس��ة الغامني 
لتش��ارك الناقدة الدكتورة نادية هناوي 
ف��ي ورق��ة نقدي��ة لكتاب��ات الضي��ف، 
جاء فيه��ا :« جميعنا مدين��ون له بكل 
ما كتبن��اه وقرأن��اه ، واحلقيق��ة النزعة 
البحثي��ة التي امتاز بها الغامني، امتازت 
مبالمح خاصة ومميزة ولعل في مقدمتها 
بحثه عن النظري��ات ، ولم يكن مرتبطا 
 ، مغام��را  واج��ده  معين��ة،  مبنهجي��ة 
اس��تقاها  البحثية  ومؤلفاته  كتابات��ه 
من روافد مرجعية مختلفة جمعت بني 
الغربي املعاصر والعربي املعاصر، واقصد 
القدمي��ة،  العربي��ة  النقدي��ة  املدون��ات 
االستاذ الغامني استطاع ان يأخذ عنهم 
منهجي��ات مهم��ة ويطوعه��ا ملنطقة 
املألوف، وف��ق املفهوم الذي طرحه ادوارد 
س��عيد حول خرق املألوف ف��ي القواعد 
الثابت��ة، وهذا ماجعل��ه مبنهج تطويري 
وتنوري��ري. وق��د قل��ت ل��ه ان منهج��ه  
والتنقي��ب  البح��ث  ف��ي  االركولوج��ي 
مبثابة اكتشاف خملزونات ثقافتنا العربية 
وما فيه��ا من معرفة هائل��ة وكنوز، لم 
نس��لط الضوء عليها والسيما كتابات 
مفكرن��ا ج��واد عل��ي، وس��عيد الغامني 
اتخ��ذه مرجع��ا مهم��ا ، اول��ى كتابات 
الغامن��ي كان��ت تبش��ر بعقلي��ة نقدية 
هائل��ة ».  كان الب��د ان يك��ون للضيف 
س��عيد الغامني تعقيب عن ما طرح من 
قبل األس��اتذة املش��اركني ف��ي احلديث 
عن��ه، وتنويه عن جائزة الش��يخ زايد، إذ 
أشار الباحث الضيف الى ان اجلائزة متثل 
إضاف��ة له الس��يما وهي جائ��زة عاملية 
يش��ارك بها من جمي��ع دول العالم من 
ادباء وباحثني،« في ف��رع الفنون واآلداب، 
حصل��ت على جائ��زة الش��يخ زايد، عن 
كتاب��ي ) فاعلية اخلي��ال االدبي(، فكانت 
فوزا لي وللعراق، ال��ذي حرصنا ان يكون 

في قلوبنا وعلى اوراقنا أينما حللنا .«.
اجلدي��ر بالذك��ر ان هذه ال��دورة متيزت 
مبواضيع اإلجن��ازات اإلبداعي��ة الفائزة 
لل��دورة من حيث معاجلته��ا القضايا 
امللحة التي نعايشها في وقتنا الراهن 
والفلسفة  الديني  والنص  كاملواطنة 
واإلره��اب،  والتكنولوجي��ا  العربي��ة 
فالفائزون اس��تحقوا الفوز عن جدارة 
ملا ألعمالهم من أثر مهم في االرتقاء 
بالثقافة واحلياة االجتماعية العربية.

كما شارك عدد من النقاد في احلديث 
عن االس��تاذ الغامن��ي منه��م الناقد 
علي حس��ن الفواز، لتختتم اجللسة 
بش��هادة تقديرية قدمها ل��ه الناقد 
فاضل ثامر، ودرع اجلواهري الذي قدمه 
للضيف االستاذ ناجح املعموري رئيس 
احتاد االدباء وسط مباركة احلضور من 

االصدقاء واالدباء.

سعيد الغانمي في ضيافة رابطة النقاد العراقيين

ناجح المعموري
تتكون احلركة ، خاصية سرية في الفوتغراف 
. املاضي موج��ود ، حض��وره الثقافي واضح 
وجوه��ري ، ان��ه يلون حلظت��ه بالعتاقة التي 
تترصدها العني وتتصيده باملراقبة احلساسة 
، فتكشف فيه وعليه التآكل فيترك له أثارا 
على س��طح خش��بة الباب . ه��ذا ما يهرع 
إلي��ه ويتابعه صفاء ذي��اب، ألنه يخاف عليه 
م��ن الزوال التام أو االنحط��اط الكلي ، على 
الرغ��م من انه يعلم جيداً بان املاضي حاضر 
، وال مي��وت ، ان��ه مينح احلاض��ر نقيضه ويبدأ 
بينهما اجل��دل . احلاضر مقب��ول في حلظته 

اجلديدة الكلية والشاملة .
احلاضر في صور متناقض��ة كذلك في صور 
احلدائق يزهو . وفي أكوام النفايات  يتكدس، 
في الغاي��ات ملظاهر هائلة اختصرها الفنان 
بتفصي��ل عميق للغاية وترك حصان العربة 

ساقطاً وكأنه ميوت . 
احلاضر يزهو وال نراه ، يفاجئنا بتفتح البرعمة 
ومن بعد االنغالق ، هو هكذا بحركة مخفية 
وسرية ، تخفي كثيراً من السرديات اجلميلة 
/ امللونة ، واألخرى مثيرة لالستفزاز يتشكل 
عب��را التفاصيل املس��تمرة ، دائمة  احلركة . 
الكينونة مفتوحة الستدعاء مكانتها ، كل 
ه��ذا بواس��طة الفوتغراف الذي هو لس��ان 
الوج��ود ، صوته مس��موع / ص��ارخ / هامس 
برمزيات��ه األس��طورية املوزعة به��دوء فوق 
أوراق الزه��ر بالعقائ��د والطق��وس املتبدية 
بالفخاري��ات واأليقونات مناذج��اً حاوية على 
مقدس��ها للتعبي��ر عن��ه بإلي��ة مبتكرة ، 

مانحة اإللهة وج��وداً رمزياً ، ممتداً ، مخترقاً 
ماضيه ، ليصل الى حاضر جديد . تزدهي به 
االلوهة املذكرة واملؤنثة . زهريات طاغية في 
فوتغرافي��ات صفاء ذياب تبدو كأنها معنية 
بالداللة األس��طورية املستمرة حاضرة منذ 
ستة األلف سنة . أية طاقة رامزة تلك التي 
عاش��ت زمناً هائالً وارتضت أن تكون مروية 
لتاري��خ بعيد جداً . والتقاط��ات الفنان لها 

مدروسة بعناية ، معروفة ، وخفية وكالهما 
يول��دان اإلثارة واملتعة فمن ش��تلة احلديقة 
املمتدة نحو األعلى بجذعها وإنفراج ذراعني 
نح��و اليمني واآلخ��ر باجتاه اليس��ار وغصن 
صغي��ر ميتد ب��ني الذراع��ني ، ينته��ي بوردة 
حم��راء  ، متردت على كتمها وانفرجت قليالً 

مبعناها االيرويتكي . 
متنح املالحقة للصورة ش��عريتها وتتوجها 

بالدهش��ة املكتش��فة الصورة فعل فردي 
، مث��ل الش��عر الش��فاهي ، وكالهما نتاج 
، بيئي��ة وجمالي��ة هم��ا  عوام��ل عدي��دة 
محكوم��ان بلحظ��ة البديه��ة رمب��ا يتبادر 
للذه��ن س��ؤال ح��ول عالق��ة الفوتغ��راف 
والش��عرية ؟ ه��ذه امليزة اجلوهري��ة اخلاصة 
باألن��واع واألجن��اس كلها ، م��ن اخلصائص 
املانحة حياة وبقاء للعمل األدبي /  او الفن ، 

وهي � الشعرية � تتشكل في اللغة وألنها 
صوغ لس��اني فيه اجملاز / والرم��ز والتخيل . 
الش��عرية كامنة في األن��واع والفنون وهي 
باختصارات جابر عصفور ، اسم جامع لكل 
ما يتصل بخلق وإنشاء األعمال التي تتخذ 
من اللغ��ة جوهراً وأداة له��ا ، وبتعبير أخر ، 
فرع من فروع الدراس��ات األدبية ، يبحث عن 
قوانني اإلبداع األدبي واخلصائص اجملردة التي 
تصنع ف��رادة العمل األدبي وم��ن ثم تصنع 
أدبيت��ه » وإذا عرفنا األدبية هي الش��عرية ، 
فنحن ال نستطيع تركيزها في القول فقط 
، وإمنا هي حاضرة وباتس��اع أكثر في الفنون 
كلها ، نستطيع العثور عليها في الشوارع 
واألرصف��ة ، املقاه��ي ، املطاع��م ، األزي��اء ، 
طريقة الكالم ....الخ أنها الطاقة الداخلية 
الت��ي بإمكانه��ا التوجه نح��و املتلقي عبر 
اجلم��ال وش��حنات الرضا والعواط��ف . وان 
تنوع الفحص والقراءة هو شكل من أشكال 

متظهر الشعرية. 
قلن��ا بفردية الص��ورة آلي��ة صنعتها التي 
جعل��ت منها ماهية ال تفت��رق عن ماهيات 
اجلم��ال في الفنون األخ��رى ، ال بل هي أكثر 
أهمية م��ن غيرها ، فالتفكي��ر بدون صورة 
مس��تحيل كما قال أفالط��ون ، وهي كلها 
رم��ز ، ألنها تؤمي لش��يء آخر ، هو املعيوش 
ال��ذي تدل علي��ه وال تنح��رف بالداللة على 
ش��يء آخر غيره . هذا الفه��م أو املعرفة ال 
يتأتى إال بالوعي اجلمالي الذي يس��بغ كثيراً 
م��ن ال��كالم على الص��ورة . واحلي��اة حتاكى 
ف��ي العم��ل ، ولو ل��م تكن مح��اكاة فأنها 
غي��ر موجود ، لكن هذا ال��رأي ال يغلق الباب 
أمام الدن��و من الصورة أكث��ر ، بدعوى أنها 
نس��خ للواق��ع . ه��ذا كالم غي��ر صحيح ، 

حت��ى التطابق التام ، ال يعطل احلفريات في 
الص��ورة . ألنها ال حت��وز صفتها الصورية إال 
عبر العني البصاصة الكاش��فة عن اجلمال 
املتالشي / املذّوب . الذي يعاود تكونه عالمة 
ف��ي الصورة  . مركزاً له��ا وكما قال غادمير 
أن االخت��الف بني الصورة والعالمة أساس��ا 
انطولوجي��ا . ال تختف��ي الصورة باإلش��ارة 
الى ش��يء أخر ، بل هي تشارك في وجودها 
اخلاص ، فيما متثله . وال ينقص هذا التشارك 
االنطولوج��ي الصورة وحس��ب وإمنا يخص 
م��ا ندعوه رمزاً . فال الرم��ز وال الصورة يدالن 
على أن ش��يء غير حاضر فيها هي نفسها 
وفي الوقت نفسه . ومن هنا تنشأ مشكلة 
التميي��ز بني منط وجود الص��ورة ومنط وجود 

الرمز .
املاضي ب��اق ، يتكاثر وال يتناقص ، متروكاته 
كثي��رة وهائلة ، موجود أمامن��ا أينما ذهبنا 
وال نس��تطيع الفكاك من��ه ، ألنه فينا ، في 
الذاكرة وفي خزانة مروياتنا التي ال تنضب ، 
ب��ل هي مثل عني املاء صافية ورائعة انه ماء 

اآلبسو الذي يستهوينا ، بالعودة له .
الفنان يس��جل املاضي ، بعين��ه وبالكاميرا 
، يكتب��ه ويط��رد عن��ه ال��زوال ، ويس��تمع 
لتوسالته من اجل احلضور والبقاء ، وإذا ترك 
وحيداً ميوت  وينحدر نحو العدم والفناء ، هذه 
اخلالصات هي قراءات��ي لفوتغرافيات صفاء 
ذياب ، املولدة الندهاشي . انه جوهر العالقة 
مع الصورة ، مثلما هو مصدر الثقافة كلها 
. الثقافة محفزة للمتعة وببساطة أن هذا 
أمر جميل ، وفي غاية اجلمال ، أن نكتش��ف 
ونرى ونسمع من يقول لنا ملاذا ، وكيف ميكن 
لنص مع��ني ان ينتج العديد م��ن التأويالت 

اجلديدة كما قال أمبرتوايكو .

صفاء ذياب.. شاعر الفوتوغرافيا 
ومكتشف رمزية المهمل وشعرية التفاصيل

جانب من االحتفاء
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سالم مكي

طاملا حلمُت بأغصاٍن وردية
ترسم لي ظال أتوكأ عليه

وتسكب في األنهر الزرق رحيَقها
لذا..

سأقطُف، كلَّ جسد يتدلى أمامي
حتى لو كان يابسا، ال رماد فيه

سأرتدي كل البّزات التي رماها اجلنود
ألغزل من رائحتها صورا جلدران تختنق باحلداد

س��أزرع صورت��ي على ط��رق الصباي��ا وأرصفة 
املدارس

وفي الباحات اخللفية للحانات
عّلها تزهر دمعة، فيلتقطها خٌد طائش

***********
ثالث نهود

تستلقي على صدر عذراء
تنتظر ابن نبي ليعصمها من اجلنون

لك��ن النبي أت��ى بنفس��ه، حام��ال طوفانا من 
الريح

وفلكا مثقوبا فيه من كل لون وجهان
***********

عشٌب مفخُخ
سكبناه في املرعى

ثم أطلقنا اخلراَف، لتلهو
فلم نعد بحاجة إلى الذئاب أو الرصاص

************
الى أمير املوت:

حني أكون بني شعبي
حني أقدم حلم أبي قربانا للحقيقة

حني اجتمع مع مليكك
ح��ني أجل��س ف��ي الصب��اح، اطال��ع الصحف 

املسنة
وارتشف قهوة تسمرت من االنتظار:

ال تأِت، وال تقل ألحد أنني على قيد هذه احلياة!
فهذه ليست حياتي، إنها خطيئة تنتظر تفاحًة 

لتهبط معها
بعيدا عن الضياء

************
ثالثون عاما

والعراقيون يحتكرون فّل احلديد
ثالثون عاما

واحلوم يتبعهم
باألمس يستظل بالنخيل واليوم بالصحراء!

ثالثون عاما
يسرقون حياًة من احلياة

ليزرعوا في أرضهم
حياًة، قطفتها احلروب قبل والدتها

ثالثون عاما
يزرع اهلل ارض العراق

لكنه ال ينتظر احلصاد
أنا وحيد يا أمي في احلقل

سقتني الشمس من ظلها
ورماني النهر بكسرة لونه

أنا وحيٌد يا أمي
احلصاد بعيد والرب قد ال ينتظر

فهو الذي يس��قيني بنفسه، ويعلمني الكتاَب 
بنفسه

لكنه لن يقطفني بنفسه
سأعود إلى حالتي األولى

تسكنني الريح ويرتديني املطر
ال اتذكر من رسمني في الوجوه

ومن دّسني في احلقل
ال أتذكر سوى أني لم أولد بعد

وهذه ليست حياتي

هذه ليست حياتي
نص

)5-2(
قراءة
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الفصل التاسع
من الذكريات مع صدام حسني

كبريت املشراق بني عماش وصدام
قبل مجيء البعث الى السلطة عام 
1968 كان مش��روع استثمار مناجم 
كبري��ت املش��راق-قرب املوصل ضمن 
جدول اعمال احلكومات املتعاقبة في 
العراق لس��نوات عدي��دة . وكان الرأي 
العراقي منش��غال فيه عل��ى الدوام 
بوصف��ه عنص��رًا مهًما م��ن عناصر 
الثروة املعدنية في البالد ، بعد النفط 
وبكونه خ��ارج نطاق املش��كالت مع 
ش��ركات النفط األجنبية . لهذا كان 
اس��تثمار الكبريت اس��تثمارًا وطنياً 
ميثل هدفاً وقف��ت وراءه جميع القوى 
السياسية في العراق من اجل تنمية 
االيرادات وجعله��ا خاضعة ملصلحة 
الب��الد اال ان اجلانب السياس��ي لهذا 
املشروع كان ميثل، في اقل تقدير، احد 
اهم االس��باب في تأخ��ره. فقبل عام 
1968 كان املش��روع ي��دور ف��ي دوامة 

التردد.
وكم��ا كان معروفاً آن��ذاك فالبد من 
اعتم��اد اس��تثمار الكبريت اساس��اً 
عل��ى التع��اون م��ع جه��ة اجنبي��ة 
متتلك وسائل فنية لالستثمار، وتلك 
محصورة في حينه بجانبني: اميركي 

وبولندي.
ل��م يكن التعاون م��ع جهة اميركية 
مستس��اغاً من الرأي العام العراقي، 

كم��ا لم يك��ن التع��اون م��ع اجلانب 
البولندي مستس��اغاً من الواجهات 
الغربية املعنية. ومن هنا س��اد التردد 
احلكوم��ي في الع��راق.. ومرت االعوام 
الواح��د بع��د االخ��ر بانتظ��ار اتخاذ 

القرار.
بعد مجيء البعث الى السلطة كان 
كبريت املش��راق على طاولة البحث 
الظ��روف  وكان��ت  احل��ال.  بطبيع��ة 
السياس��ية في البالد تدفع بالتعاون 
م��ع دول الكتل��ة االش��تراكية ال��ى 
االمام. فقرر مجلس قيادة الثورة فتح 
باب التعاون مع بولندة بشأن استثمار 
الكبريت وغيره من املسائل التجارية 
واالقتصادية، وتشكل الوفد العراقي 
في نيسان/ابريل 1969 برئاسة صالح 
مه��دي عماش ال��ذي كان آنذاك نائًبا 
لرئيس الوزراء ووزير الداخلية واملشرف 
عل��ى اجلوانب االقتصادي��ة في البالد 

وكنت عضواً في الوفد.
بع��د الوص��ول ال��ى وارش��و وافتتاح 
جول��ة املفاوضات العام��ة مع اجلانب 
البولندي توزع العمل على جلان، حيث 
تول��ى الدكتور رش��يد الرفاع��ي وزير 
النفط واملعادن آنذاك رئاس��ة اجلانب 
العراقي في اللجنة الفرعية اخلاصة 

مبشروع الكبريت.
خالل املفاوضات برز خالف كبير حول 
حجم الرسوم التي طالب بها اجلانب 
البولن��دي لق��اء اس��تخدام طريقته 

الفني��ة اخلاصة باس��تثمار الكبريت، 
والت��ي تعد ب��راءة اخت��راع خاصة به، 
اقتضى حس��مه اياًما عدي��دة، وكاد 

املوقف التفاوضي ينفجر بسببه.
وميثل مبلغ الرس��وم فقرة مس��تقلة 
يتعني االتفاق بشأنها ضمن اتفاقية 

التعاون العامة اخلاصة باملشروع.
ف��ي البدء طلب اجلان��ب البولندي 20 
ملي��ون دوالر لق��اء اس��تعمال ب��راءة 
الرفاع��ي  الدكت��ور  ان  اال  االخت��راع، 
التفاوضية وصبره  بقوته  اس��تطاع، 
الطويل، ان يخف��ض املبلغ تخفيضاً 
جسيماً ادهش بقية املفاوضني، حيث 

اوصله الى نحو مليون دوالر.
بعد التوقيع على اتفاقية اس��تثمار 
مناجم الكبريت مع اجلانب البولندي-
احلكومية-في  )سنتروزاب(  مؤسسة 
االول من مايس/مايو 1969 عاد الوفد 
ورئيس��ه عماش الى بغداد منتش��يا 
بتحقي��ق هذا االجن��از، ال��ذي اظهره 
ش��خصية ناجحة انهت حالة التردد 
الس��ابقة جتاه املشروع وثبتت دعامة 
بارزة في االس��تثمار الوطن��ي للثروة 

املعدنية.
عبر صدام بنحو او بآخر عن مش��اعر 
ذاتية من عدم الرض��ى لهذا التطور، 
اللتصاق مشروع اس��تثمار الكبريت 
وخش��ي-بوصفه  عم��اش،  باس��م 
مش��رفاً عل��ى اجلوان��ب االقتصادية 
في البالد-التص��اق اجنازات اقتصادية 

مقبلة اهم باسم الرجل مستقبال.
وكان تأمي��م النف��ط مح��ط االنظار 
من��ذ ذل��ك احل��ني، فأصبح��ت تللك 
اخمل��اوف واملنافس��ة نقط��ة مهم��ة 
اضيف��ت الى اخرى على جدول اعمال 
صدام إلخراج عماش من مسرح ادارة 

العملية السياسية في العراق.
ايل��ول/ ف��ي  ص��دام  جن��اح  وبرغ��م 

بإزاح��ة عم��اش من  س��بتمبر1971 
مجلس قيادة الثورة ومناصبه وابعاده 
كسفير الى االحتاد السوفياتي، اال انه 
بقي سنوات عدة ناقماً عليه ومحاوال، 
كل حني التقليل من اهمية مش��روع 
الكبريت الذي اجنزه فيما كان االنتاج 

قد بدأ فعال اوائل عام 1972.
وارجح بالذاكرة الى اجتماعات )جلنة 
وتنفي��ذ  النف��ط  لش��ؤون  املتابع��ة 
يترأس��ها صدام  الت��ي  االتفاقي��ات( 
وكن��ت عض��ًوا فيه��ا، حي��ث كانت 
اللجنة تعقد اجتماعاتها في مكتب 
صدام وعلى جدول اعمالها املشاريع 
وتطورات  املتابع��ة  وتقاري��ر  املهم��ة 
امل��واد  واس��عار  النفطي��ة  الس��وق 
املعدني��ة. لكنني كن��ت االحظ ايعاز 
صدام الى عدنان احلمداني-س��كرتير 
اللجنة-ينقل حتريري ألي خبر يش��ير 
ال��ى انخف��اض س��عر الكبري��ت في 
الس��وق العاملي��ة الى مجل��س قيادة 
الث��ورة للعلم. ولم يك��ن الغرض من 
ذلك يتجاوز محاولة صدام املستمرة 

في احلط من ش��أن مشروع الكبريت 
وضمور نتائجه.

تزايد حقد صدام إثر اتفاقية اجلزائر
كان الرئيس اجلزائري ه��واري بومدين 
يستقبل ش��خصياً في مطار اجلزائر 
امللوك والرؤس��اء الذين كانوا يصلون 
تباًع��ا حلض��ور مؤمت��ر القم��ة ل��دول 
األوبك في شهر أذار/مارس 1975. نزل 
صدام م��ن الطائرة-وكنت عضًوا في 
الوفد املرافق-وبقي جالس��اً في قاعة 
االس��تقبال على غير عادة الرؤس��اء 
االخرين ممن كانوا يتوجهون الى محل 

اقامتهم مباشرة بعد االستقبال.
كان التنس��يق ق��د مت مس��بقاً م��ع 
بومدي��ن ويقضي بانتظار صدام حتى 
هب��وط طائرة ش��اه اي��ران. وهكذا مت 
اللق��اء االول وجها لوج��ه بني صدام 
وس��ط  بومدي��ن  بحض��ور  والش��اه 
دهش��ة اعض��اء الوف��د العراق��ي-او 
غالبيته��م في اقل تقدير. والذي كان 
مع��زوال ع��ن م��ا خطط ل��ه مجلس 
قي��ادة الث��ورة وانتق��ال موقف��ه حلل 
املشكالت مع ايران من حالة الصراع 
الى التفاوض. فمنذ نشوء االزمة بني 
البلدين وحتى ذلك التاريخ عبأ العراق 
حملة سياس��ية واعالمية واس��عة 
ف��ي الداخل واخلارج، وس��خر مؤمترات 
وطني��ة واقليمية للتندي��د والوعيد 
وكأن التفاه��م ح��ول حلول معقولة 

اصبح طريقا مقفال.

آخ��ر املؤمترات العربية كان في بغداد-
قب��ل ش��هر واح��د فقط م��ن اللقاء 
املباشر بني صدام والشاه-حتت شعار 
)مؤمتر املنظمات املهنية والش��عبية 
االعت��داءات  ض��د  الع��راق  ألس��ناد 
االمبريالية والرجعية االيرانية( وذلك 
لفترة 1-3 شباط/فبراير 1975. وكانت 
القي��ادة العراقي��ة قد كلف��ت )جلنة 
ارتب��اط املنظمات( بتنظيمه وعهدت 
الي برئاسة تلك اللجنة. كنت آنذاك 
رئيساً جلمعية االقتصاديني العراقيني 
الى جانب مس��ؤولياتي الرسمية في 

الدولة.
افتت��ح صدام املؤمتر نياب��ة عن احمد 
حس��ن البك��ر ف��ي القاع��ة الكبرى 
جلامعة املستنصرية في بغداد، التي 
غصت مبئات املشاركني من املنظمات 
العراقي��ة  والسياس��ية  املهني��ة 
والعربي��ة والصديقة، وج��اء بكلمته 

املسهبة ما يلي:
)لقد مارس النظام االيراني اعتداءات 
متك��ررة على القط��ر العراقي متثلت 
م��ن   1937 ع��ام  معاه��دة  بإلغ��اء 
جانب واحد متج��اوزاً بذلك القوانني 
واالع��راف الدولي��ة مما خل��ق اوضاعاً 
متوت��رة ف��ي منطق��ة ش��ط العرب 
وعلى طول حدودنا الش��رقية... ومنذ 
ذلك احل��ني والنظ��ام االيراني يصعد 
نهج��ه العدواني ضدن��ا باالعتداءات 
املتتالية...ويتدخ��ل  العس��كرية 

النظام االيراني منذ س��نوات عديدة 
في ش��ؤوننا الداخلية بنحو مباش��ر 
وسافر وواسع النطاق بدعمه للجيب 
العميل في احلرك��ة الكردية...والقوة 
العس��كرية الت��ي تبنيها اي��ران في 
الوق��ت احلاض��ر دليل آخ��ر على هذا 
الدور الذي تلعب��ه احلكومة االيرانية 
نياب��ة عن االمبريالية وبدفع واس��ناد 
منها...ان كل القوى العربية سواء من 
مواق��ع احلكم او على صعيد النضال 
الش��عبي والتي تعلمت الدروس من 
اس��اليب االمبريالي��ة مطالب��ة ب��أن 

تدرك هذا اخملطط وان حتبطه(.
ف��ي ه��ذا الس��ياق توال��ت كلم��ات 
املش��اركني ف��ي املؤمت��ر طيل��ة اي��ام 
ثالث��ة . وكان من بينهم الس��يد بكر 
البش��دري رئيس اجمللس التش��ريعي 
ملنطقة احلكم الذاتي-في كردستان-

حيث جاء في كلمته:
)..س��عت الرجعي��ة االيراني��ة عبث��اً 
إلفش��ال جتربة احلك��م الذاتي وخلق 
الصعوب��ات ام��ام هذا احلك��م خوفاً 
على مصاحلها ومصالح اس��يادها...
ان الق��وى االس��تعمارية والرجعي��ة 
االيراني��ة ال متد فل��ول اجليب العميل 
املدحورة باملال والسالح حبا بالشعب 
الك��ردي وحرص��اً منه��ا عل��ى متتعه 
بحقوق��ه(. بعد ش��هر واحد من هذه 
التعبئ��ة واذا بص��دام يلتقي الش��اه 

وجهاً لوجه في اجلزائر.

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
الحلقة 5

جاسم محمد*

املواجهة االلكترونية
 وف��ي االجت��اه املعاكس ظهر نش��اط 
"الهاك��ر جس��تر" املعن��ي بقرصنة 
املواق��ع "اجلهادي��ة"، ويدي��ره جن��دي 
اميرك��ي ش��ارك س��ابقاً ف��ي حروب 
اميركية ضد اإلره��اب، ويعمل حالياً 
واالم��ن  االس��تخبارات  حق��ل  ف��ي 
االلكتروني مدعوماً من قبل الواليات 
املتح��دة االميركي��ة. اجته��ت  االدارة 
االميركي��ة خالل ش��هر فبراير 2015 
الى جتديد وحتديث جهودها في مجال 
املقاومة  االلكترونية  لتنظيم داعش  
بع��د ان كث��ف داعش نش��اطه على 
تويتر ووس��ائل التواص��ل االجتماعي. 
وبسبب هذه التداعيات شكلت وزارة 
اخلارجية االميركي��ة مركز االتصاالت 
اإلره��اب  ملكافح��ة  االس��تراتيجية  
التنظيم��ات  نش��اطات  ملالحق��ة 

"اجلهادية".
مدير وكالة اخملابرات املركزية االميركية 
جون برينان اكد في 6 مارس 2015، ان 
الوكالة بصدد اجراء اكبر تعديالت في 
تاريخها لزي��ادة التركيز على عمليات 
االنترنت ودمج املبتكرات الرقمية في 
جمع املعلوم��ات. وقال "جون برينان"، 
انه س��يتم تأس��يس "هيئة االبتكار 
الرقمي"لرص��د واس��تغالل تط��ورات 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة، مضيف��ا ان 
وكالة اخملابرات املركزية "سي اي ايه" 
بصدد تش��كيل وحدات جديدة تدعى 
"مراكز املهام" هدفه��ا زيادة التركيز 
على التحديات اجلديدة مثل انتش��ار 
االسلحة او اكتشاف مناطق جغرافية 
غير معروفة مثال ف��ي افريقيا.  يذكر 
ان برام��ج املراقبة التي نفذتها وكالة 
االم��ن القوم��ي االميركي��ة كش��ف 
عنها العميل الس��ابق ل��دى اخملابرات 
ع��ام  س��نودين"  "ادوارد  االميركي��ة 

2013، والت��ي تظهر حجم اس��تفادة 
الوكالة من التجس��س على شبكة 
االنترن��ت جلمع البيان��ات. ال ان بعض 
املؤسسات االعالمية واملواقع انتقدت 
ومعلوماتها  بياناتها  اختراق  عمليات 
عل��ى الش��بكة العنقودي��ة من قبل 
"وكالة ناسا" التابعة لألمن القومي 
االميركي. وكشف تقارير استخبارية 
ان   2015 فبراي��ر   20 ف��ي  ص��ادرة 
والبريطانية  االميركية  االستخبارات 
اخترقتا اكبر شركة لتصنيع شرائح 
االتص��ال اخلاصة بالهوات��ف احملمولة 
مفاتي��ح  عل��ى  "س��يم"، وحصلت��ا 
تش��فير مما س��مح لهما في مراقبة 

املستخدمني.
اال ان بع��ض االط��راف تصف ما تقوم 
به وكالة ناس��ا و ايضا االمن القومي 
من عمليات اعتراضية بانها عمليات 
قرصنة من خالل منع بعض التعليقات 
عل��ى تويتر ووس��ائل التواصل االخرى 
بوصفه��ا تقيي��دا حلرية ال��راي. مازال 
الراي الع��ام في الغ��رب يعيش حالة 
من التش��ويش ب��ني اله��وس بتعبير 
حري��ة الراي وبني مكافح��ة "الدعاية 
اجلهادية" وازدراء االديان. ما دفع بعض 
املنظمات الى رفع دعاوى قضائية ضد 
وكالة االم��ن القومي ومنها "هيومن 
رايت��س ووت��ش" و"منظم��ة العف��و 

الدولية في الواليات املتحدة".
وعليه فان مواجهة "الدعاية اجلهادية" 
وش��يطنة االنترنيت ال ميكن ايقافها، 
برغم جه��ود احلكوم��ات واملنظمات، 
التكنلوجيا  ف��ي  احلاص��ل  فالتط��ور 
والتقنية تستثمره هذه اجلماعات بني 
انصاره��ا من اجليل الراب��ع والذي ميثل 
الش��ريحة االوس��ع لهذه اجلماعات. 
ف��اإلدارة االميركية وكذلك دول االحتاد 
االوروبي حتاول ان  تسرع من اجراءاتها 
م��ن خال تش��ريع حزمة م��ن القوانني 
ملواجهة هذه التهدي��دات التي بدأت 

تضرب امنها القومي وتلوح بتصعيد 
تهديداتها في املستقبل القريب.

تعل��ن  اوروب��ا  خاص��رة  البلق��ان، 
"اجلهاد"من الداخل

"الدول��ة  تنظي��م  وص��ل  هك��ذا 
االسالمية" الى "البلقان"

يعمل تنظي��م "الدولة االس��المية" 
عل��ى توس��يع حض��وره ف��ي مناطق 
جغرافية متباعدة، وهذا من شأنه ان 
يفتح جبهات متعددة من اجل تخفف 
الضغوط عن معاقله. تبقى وس��ائل 
الوس��يلة  التواص��ل االجتماعي هي 
االكث��ر فاعلية باحلص��ول على انصار 
وتدفق مقاتل��ني جدد. التنظيم مازال 
ميث��ل قوة ج��ذب للمقاتل��ني االجانب 
ف��ي اخل��ارج، برغ��م تراجع املس��احة 
التي يقف عليها في العراق وس��وريا 
و تصاعد اخلالف��ات ما بني قياداته من 

الداخل.
والتحقيق��ات  التقري��ر  كش��فت 
املعنية بتوس��ع اجلماعات "اجلهادية" 
جغرافيا، لتك��ون دول البلقان مصدرا 
لتدفق املقاتلني ال��ى تنظيم "الدولة 
"اجلهادية"  واجلماع��ات  االس��المية" 
االخرى. وبعد ان مت القبض على اعضاء 
في تنظيم��ي النصرة وداعش في كل 
م��ن كوس��وفو والباني��ا والبوس��نة، 
اصبح��ت "البلق��ان" مح��ط انظ��ار 
اجه��زة االمن واالس��تخبارات خاصة 
االوروبية. يذكر بان التقديرات تش��ير 
الى وجود خمس��ة مالين مسلم في 
س��ابقاً.   يوغس��الفيا  البلق��ان،  دول 
وف��ي هذا الس��ياق، نش��رت صحيفة 
"ديلي تلغ��راف" ف��ي 10 يونيو 2015 
تقري��را تق��ول فيه انه بعد م��رور عام 
عل��ى س��يطرة تنظي��م الدولة على 
مدينة املوص��ل، ال يزال التنظيم يدير 
عملياته ف��ي العراق وس��وريا. ويفيد 
التقرير بانه بالنس��بة لدول البلقان، 

فيع��د املقاتلون من البوس��نة االكثر 
ع��ددا )330(، وم��ن كوس��وفو )-100 
-50( وصربي��ا   ،)90( والباني��ا   ،)150
70(، ومقدوني��ا )12(. ويق��ول "بلي��رمي 
لطيفي" اخملتص في الشؤون الدينية 
في جامعة "بريستينا"، ان “كوسوفو 
التي اس��تقلت عن صربي��ا في 2008 
تعان��ي من ازم��ة سياس��ية عميقة 
مصحوب��ة بفس��اد متأص��ل يجعل 
االفق مسدودا امام الشباب”. ويضيف 
ان “عامل انع��دام الفرص االقتصادية 
امام الشباب في كوسوفو على درجة 
كبي��رة م��ن االهمي��ة، وه��ذا العامل 
يترك الب��اب مفتوحاً ام��ام اجلماعات 
ايديولوجيا”.  لتعبئته��م  الظالمي��ة 
وهذا ما يفس��ر جزءا من التحاق عدد 
كبير من الش��باب اليائس باجلماعات 
اإلرهابية في العالم وخاصة في سوريا 
والع��راق. هذه احلقائ��ق جتعل العامل 
املادي رمبا يتقدم على عوامل التجنيد 
االخرى مثل الغس��يل األيديولوجي او 
بسبب سياسات التهميش في اوروبا 

والبحث عن الهوية.

مهام مقاتلي البلقان
تترك��ز مه��ام املقاتل��ني االجانب من 
البلق��ان ودول اس��يا الوس��طى على 
امله��ام القتالي��ة، وتبق��ى اللغة هي 
التحدي الكبير ام��ام هذه اجلماعات. 
التنظي��م يتبع سياس��ة تق��وم على 
دفع املقاتلني احمللني من سوريا والعراق 
الى اجلبه��ات االمامية، ام��ا املقاتلني 
االجانب فتقع على مسؤوليتهم ادارة 
ام��ن "الواليات" واحلواج��ز ورمبا املعابر 
احلدودية. هذه السياسية اثارة غضب 
الكثير م��ن املقاتلني احمللني. ان ظاهرة 
االنتحاري��ني بني جماع��ة البلقان رمبا 
اقل نس��بيا فق��د كان "بلي��رمي هيتا 
الكوس��وفي" البال��غ م��ن العمر 24 
س��نة ثان��ي "جه��ادي" م��ن البلقان 

ينف��ذ عملي��ة انتحارية ت��ودي بحياة 
52 عراق��ي منتص��ف اذار 2015. ام��ا 
احلالة الثانية  ف��كان النتحاري  "امرا 
فوجنيكا" من البوسنة يبلغ 23 سنة، 
وقد فجر نفسه في سوق مكتظ في 
بغ��داد فقتل 24 ش��خصاً من بينهم 
11 ام��رأة و6 اطف��ال. فم��ازال هنالك 
تدف��ق للمقاتلني االجانب من البلقان 
وتش��ير االحصائيات ال��ى وجود 600 
ال��ى 700 مقاتل من البلق��ان الغربي 
داخل داع��ش وقليل منهم مع جبهة 
النصرة، الذي يض��م )كرواتيا وصربيا 
ومونتينيغرو  والهرس��ك  والبوس��نة 

وكوسوفو ومقدونيا والبانيا(.

دعوة "للجهاد" من داخل البلقان
 بع��د م��رور 15 س��نة على اخ��ر نزاع 
مس��لح في البلق��ان، مازالت هنالك 
مخاوف من الكراهي��ة واالثنية. وهذا 
ما دفع انصار داعش ان يدعو "للجهاد" 
خ��الل زي��ارة الباب��ا "فرنس��يس" الى 
"سراييقو" في 6 يونيو 2015،  البلقان 
في ش��ريط مصور يحمل اس��م "ابو 
مقت��ل الكوس��وفي" قائ��ال ] ان اياما 
صعبة ستواجه الكفرة في البلقان[ 
هذا االعالن هو اشارة الى توسع داعش 
في مناطق جغرافية جديدة ورس��الة 
تهدي��د مفتوح��ة. ان اجلغرافية التي 
يتمدد عليها هذا التنظيم تس��تحق 
الدراس��ة واالهتم��ام، ف��ان البلق��ان 
الس��ابقة  يوغس��الفيا  دول  خاص��ة 
تع��ّد خاصرة اوروبا من اجلنوب وحتظى 

باهتمام دفاع وامن اوروبا.
وما يدفع الشباب االلتحاق بداعش هو 
الدعم املالي والدعاية، ذكرت اعترافات 
منشقني وش��هادات من داخل تنظيم 
"دول��ة داعش، ب��ان املقاتل��ني االجانب 
يحصل��ون عل��ى امتي��ازات مادية اكثر 
بصحب��ة عوائلهم، ويحصل الش��باب 
منه��م على ف��رص ال��زواج بدعم من 

زعي��م التنظي��م اب��و بكر البغ��دادي. 
تنظيم داعش يعمل على اس��تقطاب 
املقاتلني االجانب من اس��يا الوسطى 
والبلقان ودول اخرى عبر ش��بكة عمل 
جميع��ا مت��ر عب��ر تركيا قب��ل دخولها 
سوريا ثم العراق. وهذا يعني ان الوضع 
املال��ي ال��ذي يتمتع ب��ه تنظيم داعش 
ينعكس ايجابا عل��ى التنظيم بتدفق 
مقاتلني واحلصول على اخلبرات. اخلبراء 
يؤكدون بان القضاء على التمويل يعني 
القضاء عل��ى التنظيم، ه��و العصب 
بع��ض  اجلماع��ات.  له��ذه  الرئيس��ي 
التقارير الصحفي قدرت ثروة التنظيم 
الي��وم مبا يف��وق 8 ملي��ارات دوالر،  بعد 
نه��ب البي��وت واملمتل��كات في جميع 
االماك��ن الت��ي احتلتها، والس��يطرة 
على مصادر الثروة والبنوك اضافة الى 
"الضرائب واالت��اوات" التي حتولت الى 

مصدر رئيسي للتنظيم. 

جهود مكافحة اإلرهاب في البلقان
ان مشكلة تدفيق املقاتلني االجانب الى 
س��وريا والعراق رمبا تك��ون اكثر تعقيد 
من دول يوغسالفيا السابقة، هذه تعود 
الى اس��باب الص��راع االثن��ي والعرقي 
واملذهبي في اعق��اب انهيار دول االحتاد 
الس��وفيتي ع��ام 1990�1991 واندالع 
احلرب االثنية العرقية مابني املس��لمني 
والصرب والتي نت��ج عنها تدخل دولي 
وتقسيم جديد لدول املنطقة. ويلعب 
العام��ل االقتص��ادي دورا ف��ي اندف��اع 
بع��ض االف��راد واجلماع��ات لاللتح��اق 
باجلماع��ات املتطرف��ة، ابرزه��ا داعش، 
يذك��ر ان التحاق جماعة "البلقان" رمبا 
تختل��ف عن ظاهرة "الشيش��ان" اتي 
وصلت على شكل كتائب وفصائل. اي 
ان تأثير مقاتل��ي البلقان رمبا اقل تأثيراً 
في املش��هد "اجلهادي" من دول اس��يا 

الوسطى.
املشكلة ان دول يوغسالفيا السابقة، 

تواجه مش��كلة النقص ف��ي التمويل 
ورمبا ف��ي اخلب��رات بالتعام��ل مع هذه 
اجلماعات املتطرفة. ولدى اجهزة االمن 
قائمة بأس��ماء املقاتل��ني الذين غادروا 
الى س��وريا والعراق او العائدين، لكنها 
غير ق��ادرة مواجهة تل��ك التهديدات. 
وتتب��ع احلكوم��ة سياس��ة مواجه��ة 
"الدعاي��ة اجلهادي��ة" لتنظيم داعش. 
وتنفيذا لتوجيهات اب��و يكر البغدادي 
في اعقاب التحالف الغربي ضد داعش 
في س��بتمبر 2014، فان هذه اجلماعة 
تنف��ذ عملي��ات "اخلاليا املنف��ردة" في 
البلق��ان وهناك بعض ح��االت الطعن 
بالس��كني ض��د جنود واغتي��االت ضد 
رجال دين حاربوا ه��ذا التنظيم فكريا. 
وسبق ان  اصدرت حكومات "البوسنة 
ومقدوني��ا"  وكوس��وفو  والهرس��ك 
ع��دد م��ن القوان��ني للحد م��ن تدفق 
احلكومات  بع��ض  اتخ��ذت  املقاتل��ني. 
ابرزه��ا "البوس��نة" خط��وات لتعديل 
القان��ون اجلزائ��ي لتجرمي كل ش��خص 
يثب��ت انضمامه او دعم��ة للجماعات 
املتطرف��ة وف��رض العقوب��ات. تبق��ى 
والسيطرة  التطرف  امكانية مواجهة 
عل��ى حرك��ة املقاتلني ما ب��ني البلقان 
وس��وريا والعراق صعبة بسبب ضعف 
االمكان��ات املادي��ة واخلب��رات. وما يعزز 
ه��ذه الفكرة ان تصريحات مس��ؤولني 
اس��تخبارات اوربي��ني وغرب��ني صرحوا 
قبل ه��ذا، ان��ه ال ميكن وق��ف الدعاية 
التواصل  "اجلهادية" بس��بب وس��ائل 
ابرزهم  االع��الم،  ووس��ائل  االجتماعي 
مس��ؤول ال )F.B.I( ال��ذي صرح يوم 19 

يونيو تصريحا يحمل ذات املضمون. 

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
اإلرهاب  ف��ي مكافح��ة  متخصص 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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زينب الحسني
فضفضة نسوة 

بغداد األعلى 
بمعدالت الطالق

حققت بغداد بجانبيه��ا الكرخ والرصافة 
املرك��ز األول والص��دارة ف��ي اعداد نس��ب 
الط��اق في اخر إحصائية أصدرها مجلس 
القض��اء األعلى والت��ي كان��ت العاصمة 
بغداد له��ا الكلمة الفاصلة فيها وذيلتها 
محافظ��ة صاح الدين , هذه ليس��ت املرة 
األول��ى او األخي��رة لنيل تل��ك الصدارة في 
هذا اجملال نتيجة اتساع ظاهرة زواج القصر 
في جميع انحائها والتي يعدها الكثير من 
العائات » حل » للتخلص من مس��ؤولية 
الفتي��ات الت��ي متثل هم��اً وع��اراً لهم في 
ح��ال جت��اوزت العش��رين عاماً ول��م تتزوج 
بل كارثة لبعض األمه��ات اللواتي يدخلن 
في  تنافس م��ع بعضهن البعض في فترة 
تزوي��ج بنتها األول بغض النظر عن من هو 
الش��خص الذي س��ترتبط ب��ه ابنتهم او 
العائل��ة التي ينتمي اليها هذا الش��خص 
بحي��ث  ومواصفات��ه  مؤهات��ه  وماه��ي 
تضحي بأبنتها وتزوجه��ا في غمر صعاب 
احلياة معه من دون سابق معرفة لتتحمل 
» القس��مة والنصيب »الوزر األكبر لكونه 
الش��ماعة التي يعلق عليها فشل جميع 
الزواج��ات م��ن دون الرج��وع الى األس��باب 
احلقيقية التي يتحم��ل ذوو الطرفني اجلزء 
األكب��ر منها ، اذ يظه��ر كل منهما أبنه او 
ابنته وكأنها مائكة ليس فيهم أي عيوب 
أو أخط��اء ، وان كانت بس��يطة فالعريس 
يص��وم ويصل��ي وناجح في مج��ال عمله 
ودراس��ته وقمة في االخاق ، هذا ملخص 
يقدم من قب��ل اهل العريس لذوي العروس 
، فيما تكون مواصفات العروس من وجهة 
نظ��ر أهله��ا انها رب��ة بيت ناجح��ة وفتاة 
مطيع��ة ومؤدبة وبارعة ف��ي فنون الطبخ 
واع��داد احللوي��ات بأنواعها ،ف��ي حني انها 
ل��م تدخل املطبخ ط��وال عمرها ولم تقم 
بترتي��ب س��ريرها حتى ، وه��و باملقابل لم 
يرك��ع يوم��اً في حيات��ه وال يتحم��ل اجلوع 
للحظ��ات وأبواه  مازاال هم��ا من يتحمان 

مصاريفه .
الى جانب ان بعض االس��ر يكون الش��رط 
األساس��ي ل��زواج بناته��ن ان يك��ون زوج 
املس��تقبل غني��اً ومكتفي��اً مادي��اً بحيث 
يس��كنها في بي��ت خاص به��ا ويلبي لها 
جمي��ع احتياجاتها وقبل ه��ذا وذاك عليه 
وض��ع رقم كبير للمقدمة » املهر »وكذلك 
رقم أكبر للمؤخر الذي ميثل الهاجس األكبر 
لهم ففي حال وجود » غائب »كبير فانهم 
بذل��ك ضمنوا مس��تقبل ابنتهم في حال 
طاقها لذا فأن نية الطاق مبيتة من قبل 
ذويها ألنهم اش��ترطوا املال ولم يشترطوا 

االخاق، والتربية، والعائلة الصاحلة.
واالستغراب واالستهجان في كثرة حاالت 
الطاق ليس وارداً حالياً في ظل التداعيات 
التي يش��هدها اجملتمع واالنهيار األخاقي 
وتغل��ب الع��رف عل��ى الدي��ن وكل ش��يء 
معقول فالرجل له احلق بالزواج من أربع آما 
املرأة فمن املصيبة ان تتزوج بأكثر من رجل، 
وم��ن املعي��ب ان تبقى م��ن دون زواج حتى 
وان اقترنت بش��خص فاشل وغير مسؤول 
وكانت نتائج هذا الزواج أطفاالً مش��ردين 

وامرأة حتمل لقب مطلقة....

عضو لجنة التحكيم في اختيار ملكة جمال العراق

بغداد ـ فالح الناصر:
ش��اركت مصممة االزياء ش��روق 
اخلزعل��ي، ضم��ن اعض��اء جلن��ة 
التحكي��م الختي��ار ملكة جمال 
الع��راق لع��ام 2017، مؤخ��راً في 
احلفل الذي اقيم في بغداد، وقالت 
اخلزعل��ي ل� »الصب��اح اجلديد« ان 
الدعم  مش��اركتها كانت مبنزلة 
التطور  املرأة ملواكبة  لنش��اطات 
في العالم واظهار اجلمال العراقي 
من ش��كل وثقافة وذوق واطالة 
وتأكي��د ان وطننا م��ازال يرفل مبا 

هو جميل.
وتش��ير إل��ى ان هذه امل��رة األولى 
الت��ي تش��ترك فيها ضم��ن جلان 
التحكي��م ملس��ابقة، موضح��ة 
انها تلقت الدعوة من وكيل وزارة 
الثقافة والس��ياحة واالثارة فوزي 
االتروش��ي، وهذه ثقة بإمكاناتها 
ف��ي إط��ار تخصصه��ا بتصميم 
االزي��اء، مبينة انها س��عيدة في 
اختياره��ا ضمن اعض��اء اللجنة 
اخلاصة بالتحكيم الختيار ملكة 
جمال الع��راق لع��ام 2017، الذي 
اقي��م في اج��واء رائع��ة ومبتابعة 

جماهيرية وإعامية كبيرة.
وتشير إلى انها رصدت في احلفل، 
اجواء احلب والنشاط الذي يحمله 
اجلميع إلجناح املهرجان والطاقات 
التي بذلت إلب��رازه بأجمل صورة، 
ولكونه��ا مصممة ازياء، اش��ارت 
إل��ى رؤيته��ا ألزي��اء احلف��ل فهي 
تعكس ذوق كل امرأة سواء كانت 
متس��ابقة او من احلضور وكانت 
خ��ال  م��ن  ش��خصيتها  حت��دد 

اختيارها لفستانها.
وتابع��ت ان احلفل وجناح��ه، أثبت 
ان الع��راق مازال يتنف��س وما زال 
يبتس��م ويفرح ويتغنى بجماله، 
وع��دت احلف��ل بانه��ا وقف��ة حتٍد 
الس��تعادة بهاء العراق واس��هم 
ممن اشترك في احلفل بنفض غبار 

الهمجية والتخلف.
وع��ن جديدها، اوضحت مصممة 
االزياء، شروق اخلزعلي، بانها تترقب 
املش��اركات في مهرجانات عاملية 
لتأكيد ج��دارة العراق، والس��يما 
افتت��اح  ف��ي  مش��اركتها  بع��د 
الدولي الس��ادس  بابل  مهرج��ان 
ال��ذي قدمت حض��وراً الفت��اً عبر 

نتاجاتها م��ن التصاميم املتميزة 
نالت الثناء واالش��ادة من اللجنة 
التحكيمية واحلضور الكبير الذي 

تابع فعاليات املهرجان.
ه��ذا وكان��ت املصمم��ة ش��روق 
اخلزعل��ي، ضمن جلن��ة حتكيمية 

الختيار ملكة جمال العراق لعام 
2017،  التي تألفت من د. الفنانة 
واإلعامي��ة  نعي��م(،  )عواط��ف 

)رفل العبداهلل(، والش��اعر )فوزي 
األتروش��ي(، واخلبير الفني )مهند 
و)أحام حج��ي( ملكة  ش��هيد(، 
ن��ادر  و)د.   ،2016 الك��ون  جم��ال 
صعب( طبي��ب التجميل العاملي 

من لبنان.
 Miss منظم��ة  وأقام��ت  ه��ذا 
Iraq حف��ل اختي��ار ملكة جمال 
الع��راق للع��ام 2017 ،بدع��م من 
قن��اة »nrt«  ي��وم اخلميس املاضي 
على قاع��ة »حمورابي« في فندق 
باب��ل، بحضور إعامي��ني وفنانني 
ع��رب، بينه��م النج��وم املصريني 
ودولل��ي  روال س��عد  واللبناني��ني 
شاهني ورانيا البحيري وليال عبود 

وحسنا مطر وأمين زبيب.
م��ن  حس��ناء   155 تنافس��ت 
محافظات العراق كافة، فازت من 
بينهن )فيان سليماني( من بغداد/ 
الكرخ بلقب ملكة جمال العراق، 
م��ع )مس��تي عادل( م��ن حلبجة 
كوصيفة أولى، و)مروى العبيدي( 
م��ن بغ��داد الرصاف��ة كوصيفة 
ثاني��ة، و)س��ارة عب��د اجلليل( من 

أربيل وصيفة ثالثة.

شروق الخزعلي: نجاح الحفل يعّد رسالة سالم من بغداد إلى جميع أنحاء العالم

جانب من االحتفالية

بغداد - رجاء حميد رشيد: 
 جمعية نساء بغداد تواصل الضغط 
على مجلس النواب لإلس��راع بتمرير 
مش��روع قان��ون مناهض��ة العن��ف 
األسري للحد من تزايد حاالت العنف 
الت��ي ش��هدتها العاصمة  األس��ري 
بغ��داد وبقي��ة احملافظ��ات العراقي��ة 
وبالرغم م��ن حم��ات املدافعة التي 
تقودها منظم��ات اجملتمع املدني منذ 
ع��ام 2011 وارتف��اع املطالب��ات م��ن 
والش��ؤون  والعمل  الداخلية  وزارت��ي 
االجتماعية أال أن مشروع القانون ما 

يزال نائماً في أدراج مجلس النواب.
ولاس��تفادة من جترب��ة وخبرة إقليم 
كوردس��تان ف��ي أدارة امل��أوى نف��ذت 
اجلمعية هذه الورش��ة في أربيل ملدة 
يوم��ني 18-19آي��ار 2017 وكان اليوم 
األخير أجراء معايش��ة وزيارة ميدانية 
إل��ى دار اإليواء في أربي��ل برفقة فريق 
حملة # أسرتنا نحميها -املتكون من 
ممثل��ي وزارة الداخلي��ة ووزارة العم��ل 
والشؤون االجتماعية وممثات أعضاء 
حتالف اخلط��ة الوطنية لقرار مجلس 
وأكادميي��ات   1325 الدول��ي  األم��ن 
في كلي��ات القان��ون جامع��ة بغداد 

واملستنصرية وإعاميات مستقات.
وع��ن املراحل الت��ي مرت به��ا حملة 
# أس��رتنا نحميه��ا- تكلم��ت مديرة 
املش��روع احملامية رش��ا خالد أن هذه 
احلمل��ة جزء م��ن مش��روع ) احلد من 

التميي��ز والعنف ض��د امل��رأة ( الذي 
تبنت��ه اجلمعية منذ عام 2015 بدعم 
م��ن منظم��ة مس��اعدات الش��عب 
عب��ارة ع��ن  وال��ذي ه��و  النرويج��ي 
حملة مدافعة لتعديل التش��ريعات 
القانوني��ة اجملحف��ة بح��ق امل��رأة في 
الت��ي تخالف  الوطنية  التش��ريعات 
مبدأ املساواة بني اجلنسني في املواثيق 
واإلعانات الدولية التي صادق عليها 
الع��راق, حيث اعتم��دت اجلمعية في 
ه��ذه احلمل��ة عل��ى منه��ج قضائي 
أع��ده القاضي��ان هادي عزي��ز ورحيم 
العكيل��ي يضم��ن جمي��ع النصوص 
التمييزية ض��د املرأة وجمي��ع البنود 
الدولية التي تع��زز حقوق املرأة حيث  
مت تدريب ال��وزارات العراقية على هذا 
املنهج وزارة الصح��ة ، وزارة التربية ، 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية ، 
وزارة الداخلية مديرية حماية األسرة 
وزارة  الش��رطة  وش��ؤون  والطف��ل 
التعلي��م العالي حيث مت اس��تهداف 
األكادمييني في كلي��ات القانون بغداد 
100طال��ب  وتدري��ب  واملس��تنصرية 
قانون م��ن اجلامعتني اآلنفتني الذكر ، 
أيض��ا مت أجراء 5 اجتماعات نقاش��ية 
مع أصح��اب القرار وزي��ارات ميدانية 

في مجلس النواب العراقي« .
وأضافت خال��د »مت أعداد فريق متنوع 
داع��م للمش��روع باس��م # أس��رتنا 
نحميه��ا – وتدريبه��م عل��ى آلي��ات 

املدافع��ة م��ع وض��ع خط��ة عم��ل 
تس��تجيب  للحمل��ة  مس��تقبلية 
للتحديات التي تواجهنا والتي أبرزها 
ع��دم اصطفاف النس��اء في مجلس 
الن��واب مع النس��اء لتمري��ر القانون 
وغياب أواصر التكات��ف إزاء القضية 
ورفض��ه م��ن قب��ل األح��زاب الدينية 
واعتب��اره قان��ون س��يفكك األس��رة 
العراقية برغ��م مقابلتنا للمرجعية 
العلي��ا في النج��ف االش��رف والتي 
أكدوا فيها دعمهم للقانون وأعطونا 

الضوء األخضر .
وأش��ارت خال��د » يع��د أغل��ب أفراد 
اجملتمع بأنه قان��ون يخص املرأة فقط 
رغم أن��ه يوف��ر احلماية جلمي��ع أفراد 
األس��رة الطف��ل، املس��نني، العجزة، 
ذوي االحتياجات اخلاصة وأنه يتصدى 

للمعتدى أياً كان حتى لو أنثى.
 أم��ا بخصوص ه��ذه الورش��ة فأنها 
تتضم��ن دع��وة املس��ؤولني ع��ن دور 
اإلي��واء ف��ي اإلقليم لاس��تفادة من 
جتربته��م ومت خاله��ا التركي��ز على 
اخلطوات األساس��ية التي اعتمدوها 
في هذه التجربة وم��ا هي التحديات 
والعقبات الت��ي واجهتهم وما نقاط 
الضعف واإلخفاقات وما نقاط القوة 
والفرص التي عززت جتربتهم ,ومت زيارة 
لدار اإليواء في أربيل لغرض املعايشة 
اليومي��ة  البرام��ج  عل��ى  والتع��رف 
املعتمدة داخل الدار وضوابط شمول 

واختتم��ت  اخلدم��ة  به��ذه  النس��اء 
املس��تفادة  الدروس  بعرض  الورش��ة 

والتوصيات .

دور اإليواء في اقليم كردستان
 وع��ن جتربة كردس��تان ف��ي فتح دور 
اإلي��واء حلماية امل��رأة املعنف��ة قالت 
األس��تاذة أمل جال مدير عام وعضو 
في اجملل��س األعلى لش��ؤون املرأة في 

حكومة اإلقليم:
»مت فتح دور اإليواء في إقليم كردستان 
مببادرة م��ن منظمات اجملتم��ع املدني 
وخاص��ة املنظمات النس��وية، كانت 

مبب��ادرة م��ن منظم��ات يس��ارية ثم 
منظم��ة وادي األملان��ي بفت��ح أول دار 
إيواء )نوى( في محافظة السليمانية 
1999, وفي دهوك )دياكونيا السويدي 
ف��ي  س��ني  خات��ون  مرك��ز  (وأيض��ا 
مرك��ز اربيل,وف��ي ع��ام 2001فتحت 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل  وزارة 
)خمسة ( دور أربعة منها تابعة لوزارة 
العم��ل ف��ي اربيل وده��وك ودار الحتاد 
نس��اء كردستان باسم )الني آرام (في 

السليمانية«.

وزارة العمل واحلاجة إلصدار قانون 

العنف األسري
أكدت دكتورة عبير مهدي اجللبي مدير 
عام دائ��رة ذوي االحتياجات اخلاصة في 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
إل��ى احلاج��ة املاس��ة لتش��ريع قانون 
العن��ف األس��ري  ك��ون وزارة العم��ل 
ضم��ن قوانينه��ا هنالك دائ��رة لذوي 
االحتياجات فتحت 18دار لأليتام ترعى 
األيتام حل��د عمر 18 س��نة , واليتيمة 
الت��ي ال مأوى لها وتتج��اوز هذا العمر 
قدمنا قانون بإمكان أن تبقى في هذه 
ال��دور حلني أن جند له��ا فرصة عمل أو 
فرص��ة زواج مناس��بة , حفاظ��اً على 
كرامتها من االعتداءات ,إضافة إلى أن 
دور كبار الس��ن تقبل شريحة النساء 
م��ن عم��ر 55 ولك��ن الفج��وة مابني 
العش��رينات لغاية اخلمس��ني سنة ال 
توج��د مؤسس��ات أليواءهم بس��بب 
تعط��ل أقرار القانون وع��دم متريره من 
قبل أصحاب القرار في مجلس النواب 
,من هذا املكان نشد على عزم مجلس 
الن��واب ونحت��اج وقفة ج��ادة حلماية 
النساء الاتي يفترش��ن الطرقات وان 

نعتبرها واحدة من أقاربنا .
وأب��دت اجللبي اس��تغرابها في بعض 
األحيان بتوجيه كتب إل��ى الوزارة من 
مجلس الن��واب ومن قبل مس��ؤولني 
في الدولة يتساءلون »أين وزارة العمل 
من ه��ؤالء« وكأنهم يس��تغفلون وال 
يعلم��ون من انه البد م��ن وجود قانون 

حتى تس��تطيع وزارة العم��ل أن حتذو 
مبوج��ب ه��ذا القان��ون وجمعهم من 
الشارع وإيواءهم وتقدمي اخلدمات لهم 

مبا يحفظ كرامتهم.
اليوم نطالب وبش��دة مجلس النواب 
أن يس��رع بتش��ريع هذا القانون أسوة 
التي أس��رعت تش��ريعها  بالقوان��ني 
كونه��ا كانت تخ��دم مصالح معينة، 
عل��ى كل ش��ريف ف��ي ه��ذا البلد أن 
يتصور هذه املرأة املعنفة في الش��ارع 
ه��ي أم��ه أو أخت��ه أو زوجت��ه أو احد 
قريباته ,ه��ل يقبل الش��رع والضمير 
أن يكن في الش��ارع ويعت��دي عليهن 
وتنته��ك حرم��ات النس��اء العراقيات 
بهذه الصورة بسبب تعطيل القانون.

وقال��ت هي��ام رش��يد خضي��ر مديرة 
قسم حقوق اإلنسان في وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية
بالرغم من عدم ص��دور قانون العنف 
األسري الذي مازال على طاولة مجلس 
النواب لغرض إقراره، أال أن وزارة العمل، 
تتول��ى رصد احلاالت التي يتم نش��رها 
عبر مواقع التواصل االجتماعي وتقوم 
الوزارة بإدخال ه��ؤالء الذين يحتاجون 
إلى عناية ورعاية إلى دور املسنني ودور 
األيت��ام وفاقدي الرعاي��ة األبوية، حيث 
فتحت الوزارة أقسام للدعم النفسي 
ف��ي دائرة احلماي��ة االجتماعية للمرأة 
،من مهامها تقدمي الرعاية النفس��ية 

وإيجاد احللول املناسبة .

جمعيـة نسـاء بغـداد ضمـن حملـة »أسـرتنا نحميهـا»
الضغط على مجلس النواب لإلسراع بتمرير مشروع قانون مناهضة العنف األسري 

برلين - وكاالت: 
كش��فت دراس��ة جديدة أن تشوش 
الذه��ن ال��ذي تعاني من��ه مريضات 
سرطان الثدي بعد العاج الكيمياوي 
قد يكون مرتبطاً بالضغط العصبي 
الناجت عن صدمة اإلصابة باملرض أكثر 

من أدوية عاج السرطان نفسها.
وقالت الدكتورة كريستني هيرملينك 
من مستشفى ميونيخ اجلامعي في 
أملانيا بالبري��د االلكتروني "املريضات 
مش��كات  م��ن  يش��تكني  الات��ي 
معرفية رمب��ا يعانني في احلقيقة من 
صدمة مرتبط��ة باإلصابة باملرض أو 
أي عواقب نفس��ية أخ��رى لإلصابة 

بالسرطان وهو ما ميكن عاجه".
وأضاف��ت "لذلك ينبغي أن يس��تمع 
األطب��اء باهتم��ام للمريضات الاتي 
تعانني من تدهور معرفي وأن يحاولوا 
فه��م حال��ة كل منهن عل��ى حدة 

لتحديد احتياجات املريضة".
وتابع��ت هيرملين��ك وزماؤه��ا في 
الوطني للس��رطان  دوري��ة املعه��د 
إنه كان من املعتقد في الس��ابق أن 
تأثير العاج الكيمياوي على املخ هو 
سبب "تش��وش الذهن" الذي تعاني 
منه بعض املصابات بسرطان الثدي. 
لك��ن ظه��رت أع��راض مماثل��ة لدى 

مريض��ات س��رطان الث��دي قبل بدء 
العاج الكيم��اوي وكذلك املريضات 

الاتي ال يخضعن لعاج كيماوي.
وللتحق��ق من األمر أج��رى الباحثون 
دراس��ة على 150 امرأة مت تشخيص 
إصابتهن بس��رطان الثدي و56 امرأة 

ال يعانني من أي مشكات صحية.
وفي أوقات متنوعة خال العام التالي 
اس��تكملت النس��اء املشاركات في 
الدراسة اختبارات عصبية ونفسية 
لتقييم اضطرابات  وكذلك خضعن 
ما بعد الصدمة. كما قدمن تقيمهن 

اخلاص لقدراتهن الذهنية.
وبع��د م��رور س��بعة ش��هور عل��ى 
ب��دء الدراس��ة، ونحو ش��هرين على 

استكمال العاج الكيمياوي للنساء 
اخلاضع��ات له، ل��م يتبني وج��ود أي 
اختاف في األداء املعرفي أو التغيرات 
الذهنية بني النساء اخلاضعات لعاج 
كيمياوي والنساء املصابات بسرطان 
ث��دي وال يخضعن لع��اج كيمياوي 

والنساء غير املصابات باملرض.
غي��ر أن��ه ف��ي نهاي��ة الع��ام كان 
هناك تدهور بسيط لدى مريضات 
س��رطان الث��دي مقارنة بالنس��اء 
الات��ي ال يعانني من أي مرض لكنه 
ال يتصل بالعاج الكيمياوي وفقاً ملا 
قاله فريق البحث وإمنا باضطرابات 
ما بع��د صدمة معرف��ة إصابتهن 

بالسرطان.

بيروت - وكاالت: 
إذا كن��ِت ال تهتم��ني ع��ادة يومي��اً 
باالعتناء بجلدك، فعليِك أن تفعلي 
في رمضان، قومي بتنظيفه بعناية 
وتقشيره وترطيبه، فتلك ضروريات 
إلزالة اجللد املي��ت الناجت عن نقص 
املي��اه، اعتنائ��ك بجلدك س��يعيد 
وس��يوازن  املعدني��ة  مس��توياته 

إنتاجه للزيوت وفيتامني »هاء«.
ابق��ي بجانبك دائماً ك��رمي مرطب 
ليدي��ك ووجهك، كي تس��تعمليه 

كلما شعرتي باجلفاف.
لتعويض م��ا فقدتي من ماء خال 
س��اعات الصي��ام، عليِك ش��رب 8 
أك��واب م��ن املياه ف��ي الفت��رة ما 
بني اإلفطار والس��حور، واعلمي أن 
ش��رب املاء ال يضاهيه أي مشروب 
لترطيب جسمك، فأجسامنا  أخر 
م��ن   60% إل��ى   50% م��ن  متت��ص 
العصي��ر، ومن %20 إلى %30 فقط 

من املشروبات الغازية.
املكس��رات مثل »الكاج��و واللوز« 
حتت��وي عل��ى األحم��اض الدهنية 
املطلوبة، التي تس��اعد على إعادة 
ترطي��ب اجللد. تناول��ي مقدار ملء 
يداً من يديِك مكس��رات، لتساعد 
جس��مك وال تقلقي فهي لن تزيد 

سعراتك احلرارية اليومية كثيراً.
رطبي جس��مك بتناولك الطعام 
ال��ذي يحت��وي على نس��بة مياه 

عالي��ة، فذل��ك يُدخ��ل الس��وائل 
جلس��مك تدريجي��اً، فتظ��ل ف��ي 
جس��مك إل��ى الي��وم التال��ي من 
الصي��ام، تل��ك األطعمة ليس��ت 
لترطيب جس��مك،  فقط ضرورية 
لكنها أيضاً تقلل من اإلرهاق خال 

اليوم.
قوم��ي ببع��ض التمرين��ات قبل 

اإلفطار، فذلك سيحفز دورتك 
الدموية، وسيحرق الدهون، 

وسيزيل الس��موم أسرع، 
جرع��ة  وس��يعطيِك 
قيمة م��ن الطاقة التي 
ي��وم  خ��ال  فقدتيه��ا 

الصيام.
أطعم��ة  عل��ى  افط��ري 

ال  أوال،  الهض��م  س��هلة 
عن��د  األكل  ف��ي  تكث��ري 
اإلفطار، وحاولي أن تقسمي 
وجبت��ك على اللي��ل، حتى 
تس��هلي عملي��ة الهض��م 

عل��ى معدتك، إذا جربتي ذلك 
اإلفراط  ستتجنبني  اإلحساس 

في األكل املرة املقبلة، إذا 

اتبعتي ذلك فلن تش��عري بعس��ر 
هض��م أو انتفاخ، مما س��يؤدي إلى 

تألق بشرتك.
عليِك واالس��تحمام يومياً من مرة 
الي مرتان وارتداء املابس القطنية 
حت��ى ال يؤثر احتب��اس العرق على 

بشرتك سلباً.

صدمة اإلصابة بسرطان الثدي
 تؤدي إلى تدهور معرفي

كيف تعتنين ببشرتك خالل شهر رمضان؟

جدة: وكاالت: 
يخ��رج أغلب األش��خاص من ش��هر 
رمضان بع��دة جرام��ات إضافية من 
ال��وزن بس��بب اإلف��راط ف��ي تن��اول 
يح��ب  الت��ي  واحللوي��ات  الطع��ام 
الكثيرون تناولها على مائدة اإلفطار، 
على عكس املفترض من كونه شهراً 

للصيام واإلقال من الطعام.
تقدم استش��ارية التغذية العاجية 

دكت��ورة من��ال ش��رف الدي��ن نظاماً 
غذائياً يساعد على جتنب زيادة الوزن 
خ��ال ش��هر رمض��ان واالس��تفادة 
م��ن الصي��ام ف��ي فقد م��ن 3 إلى 5 

كيلوجرامات على مدار الشهر.
وفيم��ا يخص وجب��ة اإلفطار تنصح 
بأن يب��دأ الش��خص باإلفط��ار على 
التم��ر ث��م يب��دأ الش��خص بتناول 
الش��وربة الدافئ��ة ث��م طب��ق م��ن 

الس��لطة الحتوائه عل��ى اخلضروات 
الغني��ة بالعص��ارة املرطب��ة وحت��ى 

يشعر بالشبع سريًعا.
وتوص��ي بأال يتناول أكثر من 4 ماعق 
من النشويات سواء األرز أو املعكرونة 
وقطع��ة من البروتني م��ع صنف من 
اخلضار واالبتعاد عن الزيوت والسمن 

املهدرج.
الرمضانية  احللوي��ات  وفيما يخ��ص 

تنص��ح بتناوله��ا مرت��ني فق��ط في 
األس��بوع بكميات قليل��ة ال تتعدى 
نصف حجم كف اليد وهو ما يعادل 
قطعة كنافة أو بسبوسة وقطعتني 

من القطايف فقط.
أم��ا وجب��ة الس��حور فتنص��ح بأن 
يتناولها الشخص على مرتني األولى 
عن��د منتص��ف اللي��ل وال تزيد على 
نصف رغيف من اخلب��ز وعدة ماعق 

من الفول وبيضة مس��لوقة وقطعة 
ج��ن، والوجب��ة الثانية قب��ل الفجر 
مباش��رة وتتكون من الزب��ادي واخليار 
أو الل��ن الرائ��ب. وتنصح مبمارس��ة 
الرياضة ملدة س��اعة قائلة: إن أفضل 
وقت ملمارس��ة الرياض��ة في رمضان 
هو قب��ل أذان املغرب بس��اعة وميكن 
أن يس��ير مل��دة س��اعة  للش��خص 
أو نص��ف س��اعة قدر اس��تطاعته، 

مش��يرة إلى أن��ه أفضل وق��ت حلرق 
الس��عرات احلرارية، وإذا لم يس��تطع 
الش��خص السير قبل اإلفطار ميكنه 
أن مي��ارس أي نش��اط رياض��ي عق��ب 

صاة التراويح ملدة ساعة.
وأش��ارت إلى أنه إذا التزم الش��خص 
بهذه التعليمات يس��تطيع أن يفقد 
من 3 إلى 5 كيلوجرامات خال شهر 

رمضان.

نظام غذائي يساعدِك على فقد 5 كيلوجرامات في رمضان



بوينس آيرس ـ وكاالت:
أش��اد دييج��و أرمان��دو مارادون��ا، 
والك��رة  نابول��ي  ن��ادي  أس��طورة 
املدرب  األرجنتيني��ة، مب��ا يقدم��ه 
ماوريسيو س��اري مع نادي نابولي، 
مؤك��ًدا أن اخلطوة املقبلة يجب أن 

تكون "الفوز بلقب الدوري".
وكت��ب مارادون��ا عل��ى صفحت��ه 
الش��خصية، على موقع التواصل 
"أري��د  االجتماع��ي "فيس��بوك": 
أن أهن��ئ نابول��ي على م��ا مت خالل 
الالعب��ون قدموا  احلالي،  املوس��م 
كل ش��يء حتت قيادة م��درب رائع 

ومميز مثل ماوريسيو ساري".
وأضاف "هذا الفريق تس��بب دائًما 
في خلق حالة من السعادة والفرح 
ألهالي مدين��ة نابول��ي، وأمتنى أن 
تكون اخلط��وة املقبلة ه��ي الفوز 

بالدوري".
وأنهى نابولي الدوري هذا املوس��م 
في املرك��ز الثالث، وه��و ما ميكنه 
من املش��اركة ف��ي دوري األبطال، 
املوس��م املقبل، بشرط عبور الدور 
الدور  وه��و  للبطولة،  التمهي��دي 
الذي فش��ل روم��ا في عب��وره مع 

انطالق املوسم، قبل عدة أشهر.

وارشو ـ وكاالت:
قدمت أيرلندا عرًض��ا رائًعا، لتنال 
ذهبي��ة الزوج��ي اخملتل��ط، مس��اء 
منافس��ات  ضم��ن  أم��س،  أول 
اجلول��ة الرابعة م��ن كأس العالم 

للخماسي احلديث في بولندا.
وفاز الزوجي املؤلف من ناتاليا كويل 
وآرث��ر النيجان أوكي��ف، بامليدالية 
 1436 أن جمع��ا  بع��د  الذهبي��ة، 
نقطة، في أول مشاركة لهما في 

منافس��ات الزوج��ي اخملتلط خالل 
موسم 2017.

إنه��اء  الثنائ��ي  له��ذا  وس��بق 
منافسات فردي السيدات والرجال 
املراك��ز  ضم��ن  الترتي��ب،  عل��ى 
العش��رة األولى في أوملبياد ريو دي 

جانيرو العام املاضي.
املؤل��ف  األملان��ي  الثنائ��ي  ون��ال 
م��ن أني��كا ش��لوي وكريس��تيان 
تسيليكنز، امليدالية الفضية، بعد 

أن حصال على 1422 نقطة.. واحتل 
ثنائي قازاخستان املؤلف من ايلينا 
املركز  ايلياشنكو،  بوتابنكو وبافل 

الثالث، برصيد 1420 نقطة.
وقالت األيرلندية كويل ملوقع االحتاد 
الدول��ي للخماس��ي احلديث على 
االنترن��ت: »بدأنا بنح��و جيد. كان 
يوًما جيًدا في اجملم��ل«.. وأضافت: 
»س��اندنا احلظ ف��ي وصولنا لهذا 

املركز اجليد«.

الدوحة ـ وكاالت:
اختار اإلسباني فيليكس سانشيز 
م��درب منتخب قط��ر األوملبي أول 
أم��س، 26 العبا وذلك اس��تعدادًا 
لتصفيات كأس أسيا لكرة القدم 

حتت 23 عاًما.
القائمة مشعل الشمري  وضمت 
وس��الم الهاجري ومشعل برشم 
»الس��د«، وعب��د الرحم��ن محمد 
وعاص��م مادي��و وح��ازم ش��حاتة 

»خلوي��ا« ومحمد س��عيد إبراهيم 
وجاس��م اجلالبي وسلطان البريك 
»الوك��رة« وأحم��د مع��ن وصالح 
اليهري »اجليش« وأحمد السعدي 
ويزن نعيم »األهل��ي« وعادل علوي 
»أم ص��الل« وعب��د احلمي��د عن��اد 

»الريان« ومختار علي »الشمال«.
كما ضم��ت القائمة عبد الرحمن 
عناد »الش��حانية« وعمر العمادي 
»العربي«  ومتيم املهيزع »الغرافة« 

وناص��ر إبراهيم النص��ر »معيذر« 
عل��ي  وفه��د  البك��ري  ومحم��د 
البلجيكي«   وبسام هش��ام »أوبن 
وطارق س��املان وخال��د منير وعبد 
اهلل األحرق »كورترال اإلس��باني«.. 
ويلع��ب العناب��ي األوملب��ي ضمن 
اجملموع��ة الثالث��ة والت��ي تض��م 
والهن��د  س��وريا  منتخب��ات 
مباريات هذه  وتقام  وتركمانستان 

التصفيات في الدوحة.

طوكيو � وكاالت:
حاف��ظ تاكوما س��اتو، على مركزه 
برغ��م منافس��ة قوية م��ن هيليو 
كاس��ترونيفيز، ليصبح أول س��ائق 
ياباني يف��وز بس��باق انديانابوليس 

500 للسيارات، أول أمس.
وانتهت مغامرة فرناندو ألونسو في 
س��باقات اندي كار، بشكل مشابه 

ملا يحدث معه في فورموال 1.
وحصد س��اتو، الذي دخل الس��باق 
بفوز وحيد في سلس��لة اندي كار، 
أكب��ر جائ��زة مالي��ة ف��ي الرياضة 
البرازيل��ي  وح��رم  واح��د،  لس��باق 

الرقم  كاس��ترونيفيز من معادل��ة 
القياسي بالفوز بالسباق 4 مرات.

بط��ل  ألونس��و،  فرنان��دو  وتص��در 
��ل  ال��ذي فضَّ 1، مرت��ن،  فورم��وال 
املش��اركة في سباق اندي 500 بدالً 
من جائزة موناكو الكبرى، الس��باق 
ملدة 27 لفة، وب��دا في طريقه لفوز 
خيال��ي، لكن��ه تعرض خليب��ة أمل 
مماثلة عندما احترق محرك هوندا في 
س��يارته قبل 21 لفة من النهاية.. 
ويتعرض ألونس��و ملشكالت عديدة 
في فورموال 1؛ بسبب محرك هوندا 

أيًضا مع فريق مكالرين.
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مدريد ـ وكاالت:

أم��ام م��درب برش��لونة اجلديد 
فالفيردي،  أرنس��تو  اإلس��باني، 
العدي��د م��ن التحدي��ات لك��ي 
يس��تعيد زعامة الليغا وأوروبا.. 
ومهام فالفيردي في برش��لونة 
ال تقتص��ر عل��ى خط م��ن دون 
غي��ره أو إع��ادة تفعي��ل دور جنم 
مث��ل نيمار بنيت علي��ه الكثير 
من اآلمال إلنق��اذ البلوغرانا في 
مباراة احتاج إلى مهاراته فيها، 
دوره يتعدى احلفاظ على الهدوء 
في غرفة املالب��س أو جتنب رهان 
تكتيك��ي ق��د يس��بب كارث��ة 
مثلما حدث في ذهاب ربع نهائي 

أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.
على الرغم من أن برشلونة أنهى 
الدوري هذا املوسم بأهداف أقل 
دخلت في مرماه من ريال مدريد 
إال أن دفاع النادي الكاتالوني في 
دوري أبط��ال أوروب��ا كان كارثياً 
ج��داً، إذ يعد هذا اخلط أحد أهم 
أس��باب خروج النادي من أمجد 
الكؤوس، يكفي أن نذكر تلقيه 
3 من مانشس��تر سيتي، و4 من 
باريس سان جيرمان، و3 قاضية 
إذاً فس��يكون  م��ن يوفنت��وس، 
العمل بش��كل  فالفيردي  على 
مكث��ف على إع��داد جيد لهذا 
اخل��ط، خصوصاً ف��ي ظل عدم 
ق��درة النادي على تعويض دانيل 
ألفيش، وتراجع مستوى خوردي 
ألبا ال��ذي يتحمل مس��ؤوليته 

إلى حد ما املستقيل إنريكي.
كل من يش��جع برشلونة يعرف 
أن ش��رط جناح امل��درب األول هو 
تشرب الهوية الكاتالونية والتي 
يشكل اسم يوهان كرويف أحد 
أه��م مرادفاتها، س��يكون على 
فالفي��ردي هذا الصيف دراس��ة 
جترب��ة بي��ب غوارديوال بش��كل 
كبير والتعلم من أخطاء لويس 
إنريك��ي. ليصطف��ي أس��لوبه 

اخلاص في تدريب الفريق.
ال يحتاج هذا البند لش��رح، رمبا 
س��يكون هن��اك ش��كل جديد 
م��ن العالق��ة بن امل��درب وجنوم 
برش��لونة ميس��ي م��ن جه��ة 
واملدرب وال�MSN من جهة أخرى، 
ولكن القاص��ي والداني يعلمان 
بأن أي صدام مع ميس��ي أو مع 
سواريز ..نيمار، سيؤدي ملشكلة 
كبي��رة ف��ي الفري��ق. يكفي أن 
نتذكر النصف األول من املوسم 

األول للويس إنريكي.
 وأحد أهم عوامل خروج برشلونة 

ببطولة يتيمة هذا املوس��م هو 
عدم امتالكه لدكة بدالء بحجم 
غرميه التقلي��دي ريال مدريد، ما 
يحت��م عل��ى فالفي��ردي تطوير 
دكة الب��دالء إما بتحس��ن أداء 
الالعبن االحتياطين احلالين أو 
جلب أسماء قادرة على صناعة 

الفارق.
صعوب��ات  برش��لونة  وواج��ه 
تكتيكية جمة بسبب محدودية 
بعض الالعبن في إبداع أو تغيير 
من��ط اللع��ب داخل املب��اراة في 
مباري��ات محددة ما تس��بب له 

الس��قوط أحياناً والترنح أحياناً 
أخرى.

ما كان يعاني منه برشلونة في 
زمن إنريكي هو عناد هذا األخير 
رغ��م أن��ه كثي��راً من اس��تمع 
بإصغاء الستش��ارة مس��اعده 
األول إن��زوي، إال أن��ه كان ميضي 
بق��رارات متس��رعة خصوص��اً 
وع��دم  امل��داورة  ف��ي  املبالغ��ة 
التغيير اخلططي السريع داخل 
املب��اراة الواحدة، فعلى س��بيل 
املثال كتب عشرات املقاالت عن 
أن إنريكي كان بإمكانه اخلسارة 

بأقل من 3 م��ن يوفي كي تكون 
العودة أقل صعوبة في اإلياب.

إلى ذلك،
أطلق النجم األرجنتيني ليونيل 
ميس��ي، العب فريق برش��لونة 
اإلس��باني لكرة القدم، منصته 
اإللكترونية اجلديدة، التي حتتوي 
على موقعه الرسمي، وتطبيقا 
الذكي��ة،  للهوات��ف  رس��مًيا 
لتس��اعده عل��ى التواص��ل مع 
عل��ى  ومتابعي��ه  معجبي��ه 
االجتماعي،  التواصل  ش��بكات 
والذين بلغوا 150 مليون شخص 

في كل أنحاء العالم.
وأعلن��ت ش��ركة »ليو ميس��ي 
م��ع  بالتع��اون  ماناجمين��ت«، 
الرقمية  املنص��ة  »جلوبان��ت«، 
الرس��مي  وموقعه��ا  اجلدي��دة، 
 ،)www.messi.com( س��يكون 
إط��الق تطبي��ق  أن��ه »س��يتم 
الهواتف احملمول��ة، على مراحل 
تدريجي��ة، والذي يتضمن ألعاب 
real-( من نوع الوق��ت احلقيقي
time game( بتقنية الشاش��ة 

.»)second screen( الثانية
اإللكترون��ي  املوق��ع  وس��يكون 
ه��و قن��اة االتص��ال الرئيس��ية 
لالعب مع متابعيه، وسيتضمن 
محت��واه أخب��ارًا حصري��ة ع��ن 
صحفي��ة  وبيان��ات  ميس��ي، 
مؤسس��ة  ع��ن  ومعلوم��ات 
لي��و ميس��ي، وإحصائي��ات عن 
املباري��ات  ومواعي��د  مس��يرته 
دقيق��ة  ومتابعته��ا  املقبل��ة، 

بدقيقة.
وق��ال املدير التنفيذي لش��ركة 
مارت��ن   ،)Globant( جلوبان��ت 
ميجويا، إن »اختيار ش��ركة ليو 
ميس��ي ماناجمين��ت أن نكون 
نحن املس��ؤولن ع��ن منصتها 
وحت��د  كبي��ر  ش��رف  الرقمي��ة 

بالنسبة لنا«.
ميس��ي  لي��و  ش��ركة  أم��ا 
 Leo Messi( ماناجمين��ت 
»نحن  فصرحت:   )Managment
إلط��الق  للغاي��ة  متحمس��ون 
متكامل��ة  رقمي��ة  منص��ة 
متابعي  أج��ل  م��ن  ومتقدم��ة 
لي��و، الذين يدعمونه طوال هذه 

السنوات«.
الهوات��ف  تطبي��ق  وس��يكون 
املرحل��ة  الذكي��ة متاًح��ا ف��ي 
وإس��بانيا،  األرجنتن  األولى في 
ومنهما بعد ذلك إلى كل بلدان 
العالم، فيما سيمكن للجميع 
في أنحاء العال��م، الدخول إلى 
املوق��ع اإللكترون��ي من��ذ اليوم 

األول إلطالقه.

ميسي يدّشن موقعًا وتطبيقًا للهواتف للتواصل مع محبيه

فالفيردي.. والتحديات المنتظرة مع برشلونة

فالفيردي

ساتومارادونا

القاهرة ـ وكاالت:
حس��م فري��ق األهلي، لق��ب الدوري املص��ري للمرة 
39 ف��ي تاريخ��ه، بع��د تعادل��ه املثير م��ع مضيفه 
مصر املقاصة، بهدف��ن لكل منهما، في اجلولة 30 

للمسابقة، على ملعب اجليش الثالث بالسويس.
تقدم األهلي بثنائية النيجيري جونيور أجايي ووليد 
س��ليمان، ولكن املقاصة تعادل بهدفن س��جلهما 
أحمد الشيخ من ضربة جزاء، والغاني جون أنطوي.

ورف��ع األهلي بقي��ادة مديره الفني حس��ام البدري، 
رصي��ده إلى 76 نقط��ة، في ص��دارة الترتيب، بفارق 
12 نقطة عن املقاصة، صاحب املركز الثاني، ليتوج 
الفري��ق األحمر باللقب رس��مًيا قب��ل 4 جوالت من 

النهاية.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي س��لتا فيجو اإلس��باني لك��رة القدم أول 
أمس تعين خوان كارلوس انس��وي على رأس جهازه 
الفني، بعد ثالثة مواس��م أمضاها مساعداً للويس 
انريك��ي في تدريب برش��لونة، وكان م��ن املطروحن 

خلالفته.
ووقع انس��وي عقدا لعامن يعيده الى س��لتا، حيث 
س��بق ل��ه ان عمل مس��اعداً النريك��ي عندما تولى 

األخير قيادة اجلهاز الفني في موسم 2014-2013.
وأوضح النادي االس��باني في بيان ان »خوان كارلوس 
أونس��وي س��يقود اجله��از الفني لس��لتا فيجو في 

املوسم املقبلن«.
وكان أونس��وي )50 عام��اً( م��ن األس��ماء املطروحة 
خلالفة انريك��ي في برش��لونة، بعدما اخت��ار األخير 
الرحي��ل عن النادي نهاية هذا املوس��م ال��ذي أنهاه 
النادي الكاتالوني ثاني��اً في ترتيب الدوري خلف ريال 

مدريد.
اال ان انتقال أونس��وي الى س��لتا يجعل مدرب فريق 
أتلتيك بلباو االس��باني إرنس��تو فالفيردي الذي أبلغ 
فريقه نيته الرحيل نهاية املوسم أيضا، أقرب الى ان 

يصبح املدرب املقبل لبرشلونة.
ودافع أونس��وي عن ألوان أندية اس��بانية عدة بينها 
برش��لونة واش��بيلية كحارس مرم��ى، وعمل أيضا 
كمدرب للحراس في برشلونة خالل عهدي الهولندي 
فرانك رايكارد واالس��باني جوس��يب غوارديوال.. ولم 
يتسلم أونسوي قيادة اجلهاز الفني باستثناء جتربته 
مع نومانس��يا في الدرجة الثانية في موسم 2010-

2011، حينما حل النادي عاشرا.
وكان س��لتا فيجو أعلن األس��بوع املاضي ان مدربه 
االرجنتين��ي ادواردو بيريتس��و س��يترك منصبه في 
نهاية املوس��م، بعدم��ا أمضى معه ثالثة مواس��م 
»رائع��ة من النمو املس��تمر على الصع��د الرياضية 
واالجتماعي��ة واملؤسس��اتية للن��ادي«، بحس��ب ما 
أعلن األخير في بيان س��ابق.. وترجح تقارير صحافية 
انتقال بيريتس��و لتدريب اش��بيلية خلف��ا ملواطنه 
خورخي س��امباولي الذي يرجح توليه مهمة تدريب 

منتخب األرجنتن.

المنامة ـ وكاالت:
سحبت مس��اء أول أمس بالبحرين، قرعة بطولة 
العالم للش��باب للكرة الطائرة ، والتي أس��فرت 
ع��ن وقوع منتخب تونس ف��ي مجموعة حديدية، 
هي األولى التي تضم معه البحرين، البلد املنظم 
، وأمري��كا، صاح��ب املرتبة الس��ابعة في بطولة 

العالم السابقة، و مصر وبورتوريكو.
وستدور بطولة العالم للشباب في البحرين، في 
الفت��رة بن 18 حت��ى 27آب املقبل، مبش��اركة 20 

منتخباً مت توزيعها على 4 مجموعات كالتالي:
اجملموع��ة األولى: تونس- البحرين – مصر – أمريكا  
– بورتوريكو.. واجملموع��ة الثانية: بولندا – البرازيل 
– كوب��ا – اليابان � فرنس��ا.. ام��ا اجملموعة الثالثة: 
إيطاليا – روسيا- تشيلي - تركيا – كوريا اجلنوبية.. 
في حن ضمت اجملموعة الرابعة: األرجنتن – إيران 

– املكسيك - الصن � التشيك.

األهلي بطاًل للدوري المصري 
للمرة 39 في تـأريخه

أونسوي مدربًا 
لسلتا فيجو

البحرين تضّيف منافسات 
شباب العالم بالطائرة

العواصم ـ وكاالت:
 

أكد س��انتياجو س��والري العب ريال 
مدري��د الس��ابق، أم��س، أن الفري��ق 
ال��ذي  التاريخ��ي  بالثق��ل  امللك��ي، 
يحظى ب��ه، ه��و األوفر حظ��ا للفوز 
بنهائ��ي دوري األبط��ال األوروبي على 

حساب يوفنتوس.
وحت��دث الالعب األرجنتيني الس��ابق، 
باقتضاب عن نهائي البطولة القارية 
ال��ذي س��يقام ف��ي كاردي��ف، قبيل 
انطالق ملتق��ى لوي��س دي كارلوس 
،ال��ذي ينظمه النادي امللكي لتحليل 
بطوالت الدوري اإلسباني ال�33 التي 

فاز بها على مدار تاريخه.
وق��ال س��والري: »ق��دم ري��ال مدريد 
موس��ما رائع��ا، هو األوف��ر حظا في 
النهائي، الثقل التاريخي عامل مهم، 

أمتنى أن يجلبوا الكأس إلى مدريد«.
بعد ذلك، حتدث سوالري خالل ملتقى 
لويس دي كارلوس، عن خبرته في ريال 
مدري��د حيث لعب خ��الل الفترة بن 
2000 و2005 ، وفاز مرتن بالليجا مع 
الفريق، مؤك��دا أن الفوز بهذا اللقب 

أمر معقد جدا.
إص��رارا كبي��را،  »يتطل��ب  وأوض��ح: 
يحتاج األمر لتش��كيلة كبيرة للفوز 
بالليجا، وهو ما ظهر في اللقب رقم 
33 ، يجب عل��ى اجلميع أن يؤدي دوره، 
وأن يكونوا مهم��ن طوال العام ، لذا 
فيجب أن يك��ون لديهم روح االلتزام، 
حتى هؤالء الذين يش��اركون بنسبة 

أقل«.
واعت��رف س��والري بأن اجله��از الفني 
للريال جنح في إخراج كل ما هو ممكن 
م��ن جميع الالعبن، وهو ما كان أحد 

مفاتيح الفوز بالدوري.
إلى ذل��ك، أك��د مهاج��م يوفنتوس 
اإليطال��ي، األرجنتين��ي باول��و ديباال، 
أن��ه ومواطن��ه جونزال��و هيجواي��ن، 
يعمالن ب��كل م��ا لديهما م��ن قوة، 
جللب »الس��عادة« جلماهي��ر الفريق، 
والف��وز بلقب دوري األبط��ال، معتبرًا 
أن النهائ��ي ضد ري��ال مدريد »مباراة 

عادية مثل بقية املباريات«.
وق��ال ديب��اال، في تصريحات نش��رها 
موقع الن��ادي »أعمل أن��ا وهيجواين 
بكل قوة، جللب السعادة ليوفنتوس. 
حتدثن��ا وأمامنا 5 أيام لالس��تعداد«.. 

وأبرز الالعب ضرورة أن يكون في قمة 
التركي��ز والصفاء، خ��الل األيام التي 
تسبق نهائي كارديف.. وصرح الالعب 

»تتبق��ى 5 أي��ام، وميكنن��ا التدري��ب 
واالس��تعداد جي��ًدا عل��ى الصعي��د 
الذهني. س��تكون مباراة عادية مثل 

البقية، وال وجود للعصبية«.
وتاب��ع األرجنتين��ي »نحن ف��ي حالة 
جيدة بدني��ا، علين��ا أن نصل لنفس 

الصعيد على املستوى الذهني. يجب 
أن نلعب بهدوء«.

وقال املدافع ليوناردو بونوتش��ي، من 
جانبه، إنه يج��ب »التحلي بالصفاء 
والتف��اؤل«، معتبرا أن هذه املس��ألة 
س��تكون »كلمة الس��ر لسير األمور 
بص��ورة جيدة ف��ي كاردي��ف«.. وتابع 
بونوتش��ي »نضجنا عم��ا كان عليه 
األمر منذ عام��ن. وصل العبون كبار 
وأنا واثق من أننا سنقدم مباراة كبيرة 

وسنجلب الكأس للمنزل«.
ويرى آندريا بارزالي أن هزمية فريقه في 
النهائ��ي منذ عامن أمام برش��لونة 
»كانت جيدة ملس��اعدة الفريق على 

التطور«.
وصرح الالعب »تطورنا، عدنا لنصبح 
ناديً��ا عاملًيا من الط��راز األول مجددًا. 
الفريق حتس��ن عم��ا كان عليه األمر 
من��ذ عامن. خ��وض نهائي��ن في 3 
أعوام ش��يء هام للغاية، لكن يجب 

أن نفوز به«.
م��ن جانب��ه، ق��ال قائ��د يوفنت��وس 
اإليطال��ي، احل��ارس اخملض��رم لويجي 
بوفون، إن فريقه س��يواجه في نهائي 
دوري األبط��ال ي��وم الس��بت املقبل، 

أفض��ل نس��خة م��ن ري��ال مدري��د 
اإلسباني في الفترة األخيرة.

واعتبر بوفون أن ريال مدريد يقدم في 
أخ��ر 3  أو 4 ش��هور مس��توى مرتفع 

للغاية.
وق��ال احلارس في تصريحات نش��رها 
الن��ادي: »نواجه ه��ذا الع��ام أفضل 
نس��خة من ري��ال مدري��د، لكن نحن 
نصل للنهائي في حالة جيدة للغاية 
وهذا يكفيني«.. ويسعى بوفون وهو 
ف��ي ال�39 من عم��ره لرفع لقب دوري 
أبط��ال أوروب��ا ألول مرة ف��ي تاريخه.. 
وصرح احلارس: »تنقصنا خطوة، لكن 
هي اخلطوة األكثر تعقيدا، لكن على 
أي ح��ال فرص��ة التواجد ف��ي نهائي 

كارديف جيدة«.
ويرى بوف��ون أن فريقه يجب أن يقدم 
مباراة تصل حلد الكمال لكي يحقق 

اللقب.
وأض��اف القائ��د: »املس��ألة ال تتعلق 
واخلس��ارة  للف��وز  مئوي��ة  بنس��ب 
بالنس��بة لفري��ق أو أخر، ه��ي مباراة 
بن خصمن قدما أفضل ما لديهما، 
أعتق��د أنه يج��ب مواجهتها بصورة 

جيدة وتقدمي مباراة متكاملة«.

سوالري: الثقل التأريخي يرّجح كفة ريال مدريد في نهائي كارديف
نجوم يوفنتوس: سنحمل كأس األبطال إلى المنزل تقرير

جنوم يوفنتوس

مارادونا: الفوز بالدوري خطوة نابولي المقبلة

أيرلندا تحصد ذهبية الزوجي المختلط 
بكأس العالم للخماسي الحديث

األولمبي القطري يبدأ 
اإلعداد لتصفيات آسيا

الياباني ساتو يفوز بسباق إندي 500 للسيارات



بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مدير التدريب ف��ي قيادة ألعاب 
ش��رطة بغداد، العقيد، محمد كرمي 
ه��ال، ان نتائج فرق ش��رطة بغداد 
ملراكز متقدمة  وحتقيقها  الرياضية 
واحلصول على بطوالت وكؤوس يعود 
إلى الدعم الكبير الذي يحرص على 
تقدمي��ه اللواء عل��ي الغري��ري قائد 

شرطة بغداد.
واك��د ه��ال: ان الف��رق الرياضي��ة 
بطول��ة  بلق��ب  الف��وز  حقق��ت 
بن��اء االجس��ام وكاس ك��رة القدم 
املكش��وف واخلماس��ي في املوسم 
ف��ي  مؤخ��راً  واش��تركت  الس��ابق 
تقاس��مت  حي��ث  اجل��ودو  بطول��ة 
اللق��ب م��ع فريق حماية املنش��ات، 
فضاً على مشاركتها الناجحة في 
بطول��ة كرة الطاول��ة التي ضيفها 
ن��ادي الدف��اع املدني، منوه��اً إلى ان 
متميزة  كان��ت  التدريبية  امل��اكات 
وحرصت على تأكي��د اجلدارة وتعزيز 
النجاحات عن طريق التدريب املثالي 
لاعب��ن وتهيئته��م بالنحو االمثل 
للمش��اركة في بط��والت كأس وزير 
الداخلية باش��راف مديرية التدريبي 

البدني وألعاب الشرطة في الوزارة.
واش��ار الى جهود العقي��د حمودي 
كزبر مدير ألعاب ش��رطة بغداد، وما 
يولي��ه م��ن اهتماماً كبي��راً وحرصاً 

على مواكبة التدريبات التحضيرية 
للمشاركات في البطوالت اخملتلفة، 
وهذا اس��هم ايضاً في تعزيز معدل 
الرياضي��ة  للف��رق  االس��تعدادات 
التابعة لقيادة ألعاب شرطة بغداد.

وقال ان فريق الس��احات املكشوفة 
لهذا املوس��م حقق الفوز على فرق 
ش��رطة امل��رور ف��ي مبارات��ه االولى 
بهدفن لهدف واحد لصالح شرطة 
املرور التي اقيمت في ملعب الراحل 
ناطق هاشم، باشراف املاك التدريبي 
املؤلف من جابر جخير ومس��اعديه 
قاسم محمد مناحي وكمال سامي 
ومدرب حراس املرمى ساجد جمعة، 

منوهاً إلى ان املباريات ستس��تأنف 
بعد شهر رمضان املبارك، موضحاً ان 
فريق اخلماسي لشرطة بغداد اجرى 
ضمن مباريات اجملموعة الرابعة التي 
يضيفه��ا منت��دى ش��باب القدس، 
اجرى حت��ى االن 4 مباريات فاز فيها 
جميعا على الطاق��ة بنتيجة 2/14 
وعلى احلدود بخمسة أهداف مقابل 
ه��دف واحد للح��دود، وعلى املعهد 
العالي بنتيج��ة 1/14 وعلى معهد 
املفوضن بنتيجة 0/16، حيث تصدر 
ف��رق مجموعت��ه بانته��اء املرحل��ة 
االولى، والفري��ق يقوده املدربون جابر 
جخير وخلف حبش وساجد جمعة.
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الجوية يتأهل 
لنهائي غربي آسيا

شنيشل: رفضت 3 
عروض عربية

صبري رئيسًا إلعالم 
وتسويق آسيوي الدراجات

»المالكمة« يتعاقد 
مع مدرب كازاخستاني

بغداد ـ الصباح الجديد:
خطف فريق القوة اجلوي��ة ، بطاقة املرور إلى املباراة 
النهائي��ة ملنطقة غربي آس��يا لبطولة كأس االحتاد 
اآلس��يوي، بفوزه مساء أول أمس على الزوراء، بهدف 
من دون رد في لقاء اإلياب الذي جرى في استاد حمد 
الكبي��ر، في الن��ادي العرب��ي بالعاصم��ة القطرية 

الدوحة.
اله��دف الوحيد جاء بتوقيع املهاجم الش��اب عماد 
محس��ن في الدقيقة 50 من املباراة، بعدما استغل 
الك��رة الت��ي س��ددها زميله أس��امة عل��ي، والتي 
ارتطمت بق��دم املداف��ع وتهيأت أمامه ليس��ددها 
داخل ش��باك حارس مرم��ى ال��زوراء محمد كاصد، 
محرزا هدف املب��اراة الغالي الذي تأهل القوة اجلوية 

مبوجبه الى املباراة النهائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رف��ض م��درب املنتخ��ب العراق��ي الس��ابق، راضي 
شنيشل، 3 عروض من أندية عربية، مفضًا الركون 
إلى راحة بس��يطة، ومللم��ة أوراقه قبل خوض جتربة 

جديدة، على حد قوله.
وقال شنيش��ل، في تصريحات صحفية »ُقدمت لي 
3 ع��روض احترافية، منها عرض إماراتي وآخر من ناد 
أردن��ي، باإلضاف��ة إلى عرض من أح��د أندية الدرجة 
الثانية ف��ي قطر، إال أنني أفضل الراحة ألس��تعيد 

جاهزيتي خلوض حتدي تدريبي جديد«.
وأكد املدرب أنه غير متس��رع في اس��تئناف العمل، 
خصوًصا أنه أكمل املش��اركة في الدورة التدريبية 
للمحترف��ن )pro( مؤخرًا، معتب��رًا أن التعجل دائًما 

ما يقود املدرب إلى اختيار خاطئ.
وكان شنيشل قد توج بالدوري مع الزوراء، وقاد فريق 
قطر القطري، قبل قيادة املنتخب الوطني إلى املركز 
الرابع في بطولة آس��يا بأس��تراليا، لكنه أُقيل من 

منصبه خال تصفيات كأس العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز امن س��ر االحتاد املرك��زي للدراجات احمد صبري 
مبنص��ب رئيس جلنة االعام والتس��ويق ف��ي االحتاد 
اآلسيوي وذلك في ضوء االجتماع األخير الذي عقده 
املكتب التنفيذي لاحتاد االسيوي في دبي االماراتية 
يوم السادس من الشهر اجلاري قبل أن يصّدق رئيس 
االحتاد القاري اسامة الش��عار على مقررات املكتب 
التنفيذي وبضمنها مناصب نواب الرئيس ورؤس��اء 
اللج��ان العامل��ة في االحت��اد االس��يوي وهي إحدى 
عش��رة جلنة بضمنها جلنة االعام والتس��ويق التي 

فاز برئاستها العراقي احمد صبري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل االحتاد املركزي للماكمة، االستعانة بخدمات 
املدرب��ن الكازاخس��تانين، فقد ابرم االحت��اد مؤخراً 
عق��داً أولياً م��ع املدرب الكس��ندر، لألش��راف على 
منتخ��ب الش��باب الذي يس��تعد للمش��اركة في 
بطولة آس��يا املقررة ان تبدأ يوم األول من شهر متوز 

املقبل في تاياند.
اعلن ذل��ك، عضو احتاد املاكم��ة املركزي، علي عبد 
الزهرة، مبيناً ان املدرب الكازاخس��تاني الكس��ندر 
مت التعاق��د معه بنحو ش��فهي وم��ا زال العقد لم 
يكتسب الصيغة الرسمية، وهو يشرف حالياً على 

تدريب منتخب الشباب.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

بحث وزي��ر الش��باب الرياضة عبد 
احلس��ن عبطان، م��ع مديرية أمن 
املاع��ب الرياضي��ة االس��تعدادات 
االخيرة ملب��اراة العراق واألردن الودية 
التي س��تقام في الساعة العاشرة 
من مس��اء ي��وم غ��ٍد اخلميس على 

ملعب البصرة الدولي.
وق��ال عبطان خال اس��تقباله في 
مكتب��ه مدير مديري��ة امن املاعب 
العقي��د مرتضى محم��د ان الوزارة 
مس��تعدة لتوفي��ر جمي��ع االم��ور 
اللوجس��تية واالداري��ة الجناح عمل 
ق��وة حماي��ة املاعب خ��ال املباراة 
الت��ي تع��د محط��ة مهم��ة ف��ي 
مس��اعي ال��وزارة مع املؤسس��ات 
االخ��رى لرف��ع احلظ��ر ع��ن املاعب 
العراقي��ة، مضيف��اً ان حماية امن 
املاعب س��يكون لهم دور اساسي 

في اجناح املباريات الدولية.
ودعا عبطان، الى التعاون املش��ترك 
بن اجلماهير الرياضية وحماية امن 
املاعب م��ن اجل اجن��اح املباراة بن 

العراق واألردن.
إلى ذلك، قال املدير اإلداري للمنتخب 
العراقي، باسل كوركيس، إن الاعب 
أحم��د إبراهي��م كان أول املنضمن 
للفري��ق الوطن��ي، نظ��رًا لتواجده 
بالعراق منذ أس��بوعن، بعد انتهاء 
اإلمارات��ي، فيما س��يصل  ال��دوري 

بقية الاعبن تباًعا.
ملاقاة  العراقي  املنتخب  ويس��تعد 
نظيره األردني وديًا في البصرة، قبل 
مواجهة اليابان في تصفيات كأس 

العالم.
وأض��اف كوركيس، ف��ي تصريحات 
صحفية أن الاعب سعد عبد األمير 
سيصل اليوم األربعاء إلى البصرة، 
فيما س��يصل امس أحمد ياس��ن، 
في حن سيغيب كل من بروا نوري، 
وريبن سوالقا، الرتباطهما بالدوري، 

م��ع تع��ذر التح��اق جس��ن ميرام 
ألسباب إدارية تتعلق بالاعب.

وأوضح أن ثنائي ريزا س��بور التركي، 
ضرغام إس��ماعيل، وعل��ي فائز، لن 
يلتحق��ا باملنتخ��ب أيًض��ا الرتباط 
ال��كأس، ومن  فريقهم��ا ببطول��ة 
املؤم��ل أن ينضم��ا للفريق الوطني 

في اإلمارات.
وتابع كوركيس: »أما الاعب ياس��ر 
قاس��م، فقد تواصل معنا، وننتظر 
من��ه جوابً��ا نهائًيا ألنه مش��غول 
بالتفاوض مع أندية إجنليزية قدمت 

له عروًضا«.

حس��ن  ق��ال  اخ��ر،  جان��ب  م��ن 
اخلرس��اني، رئيس اللجنة اإلعامية 
ملب��اراة الع��راق واألردن التجريبي��ة، 
التي س��تقام يوم غ��ٍد، على ملعب 
جذع النخلة ف��ي املدينة الرياضية 
بالبصرة، إنه مت طباعة 400 تصريح 
س��يغطون  الذي��ن  للصحفي��ن 

املباراة.
وأك��د اخلرس��اني، ف��ي تصريح��ات 
أنه��ت  »اللجن��ة  أن  صحفي��ة 
التحضيرات الستقبال الصحفين 
واإلعامين، وحضرت باصات نقلهم 
داخل البصرة، وجه��زت مقاعدهم 

في امللعب، كما مت تخصيص مدخل 
ومصعد لهم«.

وأضاف أن اللجنة حددت 20 مصورًا 
فوتوجرافًي��ا فق��ط للتواج��د حول 
امللعب، 4 منهم سيعملون لصالح 
مواق��ع االحتاد املركزي على وس��ائل 
التواصل، وس��يتم تعمي��م الصور 
لتك��ون متاحة للجمي��ع، موضًحا 
أن حتديد عدد املصورين جاء لتجنب 

الفوضى.
وأشار اخلرساني أيًضا إلى أن اللجنة 
جهزت الستقبال الصحفين الذين 
سيرافقون املنتخب األردني، خاصًة 

داخ��ل  ومقاعده��م  التصريح��ات 
ملعب اللقاء.

وف��ي س��ياق متص��ل، أك��د قائ��د 
عمليات محافظ��ة البصرة الفريق 
الركن جليل الشمري حتديد واجبات 
الضباط و املرات��ب املكلفن بتوفير 
اجلان��ب األمني ملباراة العراق و االردن 

الودية يوم غٍد اخلميس.
 و قال الشمري في تصريح لقسم 
االع��ام و االتص��ال احلكومي انه مت 
توزي��ع الواجب��ات عل��ى الضباط و 
املراتب في القوة األمنية املاس��كة 
لقاطع العملي��ات اخلاص باملباراة و 

توجي��ه العناصر األمني��ة بااللتزام 
بأعل��ى درجات التعام��ل املثالي مع 
اجلماهير الرياضية التي س��تحضر 
اللقاء ال سيما عند نقاط التفتيش 
البعي��دة م��ن املدين��ة الرياضية و 
القريب��ة منها وِف��ي أماكن القطع 

التي مت حتديدها يوم أمس األول.
وأض��اف » انه مت فت��ح اكبر عدد من 
املمرات و الط��رق املؤدية الى مدينة 
البصرة الرياضي��ة  تضمن الدخول 
االنس��يابي للجماهير و دون تداخل 
مع املس��ؤولن وكبار الشخصيات 
من املدعوين حلض��ور املباراة ، مبينا 
س��تكون  البص��رة  محافظ��ة  ان 
اخلط��وة االول��ى والناجح��ة لرف��ع 
احلظر الكلي ع��ن املاعب العراقية 
و ستتميز تنظيميا بتعاون وجهود 

اجلميع.
م��ن جان��ب اخ��ر، ح��ددت اللجنة 
املنظم��ة العلي��ا ملب��اراة الع��راق و 
االردن الودي��ة يوم اخلمي��س املقبل 
٨٨ بواب��ات لدخول ملع��ب البصرة 
الدولي ..  وقال مدير قس��م االعام 
و االتصال احلكومي بوزارة الش��باب 
والرياض��ة عل��ي العطوان��ي انه مت 
حتدي��د ٨ بواب��ات لدخ��ول اجلماهير 
بانس��يابية ال��ى ملع��ب البص��رة 
الدول��ي تافي��ا لإلرب��اك و ضم��ان 
دخ��ول و خروج اجلماهي��ر الرياضية 
بصورة سلسة س��ريعة .. و أضاف 
العطواني » سيتم تقسيم امللعب 
أمنيا الى عش��رة اجزاء و س��يكون 
ضم��ن مس��ؤوليات عناصر اجلهات 
األمني��ة بال��زي املدني مش��يرا الى 
توفر ٣٠٠ حافلة لنقل اجلماهير من 
أماكن القطع ال��ى مدينة البصرة 

الرياضية ذهابا و ايابا.
 ودعا مدير قسم االعام و االتصال 
احلكوم��ي اجلماهي��ر الرياضية الى 
ع��دم اخلروج مباش��رة م��ن ملعب 
البصرة الدولي بع��د انتهاء املباراة 
تافي��ا لإلرباك اثن��اء خروجهم من 

امللعب.

عمليات البصرة تكمل تحضيراتها األمنية 

عبطان يبحث مع مدير أمن المالعب االستعدادات لمباراة العراق واألردن
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بغداد ـ فالح الناصر:

الوس��ط  نف��ط  ن��ادي  إدارة  اعلن��ت 
الرياض��ي، ان فريقها بك��رة الصاالت 
الذي سيش��ارك في بطول��ة االندية 
االسيوية بفيتنام، يسعى إلى الظفر 
باللقب بعد تدرجه بنحو صحيح في 
املش��اركات الس��ابقة، حي��ث حصل 
عل��ى املرك��ز الرابع قبل س��نوات، ثم 
عاد ليقترب كثي��راً من اللقب القاري 
ف��ي النس��خة الس��ابقة عندما حل 
وصيف��اً، وفي النس��خة املقبلة عازم 
على ق��ول كلمت��ه واالس��تفادة من 
التج��ارب الس��ابقة الثب��ات حضوره 

كبطل لقارة آسيا.
وذك��ر ان فريق��ه يحترم املنافس��ن، 
لكن��ه يتطلع لتحقيق جناحاته ويعزز 
وجوده في الس��احة القارية، مبيناً ان 
اجملموعة ج��اءت متوازنة، وفريق نفط 
الوس��ط ميل��ك االهلية ف��ي االنتقال 
ال��ى االدوار املتقدم��ة، كذلك فان دور 
التقاطع سيجنب الفريق ماقاة ابرز 
االندية االس��يوية من إيران او تاياند، 
وبرغم ذل��ك فان الفريق سيحس��ب 
حس��ابات جلميع املنافس��ن من أجل 

ومعانق��ة  احلل��م  وحتقي��ق  النج��اح 
الكأس اآلسيوي.

واشار عضو الهيئة اإلدارية لنادي نفط 
الوسط، فراس بحر العلوم، ان الفريق 
حالي��اً يش��ارك في بطولت��ي الراحل 
ع��ادل الياس��ري ومنافس��ات الدوري 
املمتاز، وبعد انتهاء املشاركتن يتبقى 
نحو 25 يوماً لبدء منافس��ات األندية 
اآلس��يوي، لذلك ف��ان اإلدارة قررت ان 
يقي��م الفريق معس��كراً تدريبياً في 
البل��د املضي��ف للبطولة االس��يوية 
قبل اس��بوع من بدء املنافس��ات من 

أجل الٌتأقلم مع االجواء في فيتنام.
م��ن جانب��ه، أكد م��درب فري��ق نادي 
نفط الوس��ط بك��رة الصاالت، هيثم 
عب��اس بعي��وي، ان الفريق س��يتوجه 
إلى فيتنام للمش��اركة ف��ي بطولة 
االندية االس��يوية س��عياً إل��ى الفوز 
باللقب، حيث س��بق ان نال الوصافة 
ف��ي النس��خة الس��ابقة للبطول��ة 
بع��د فري��ق ناجوي��ا اونش��ز الياباني، 
واش��ار إل��ى ان الصعوبة الت��ي تبدو 
وحي��دة في اجملموع��ة كونها تضم 4 
أندية وليس��ت 3 كاجملموعتن الثالثة 
املنافس��ة  لذلك س��تكون  والرابعة، 

اكبر في مجموعتنا.

وبن انه س��يعقد اجتماع��أً مع ادارة 
الن��ادي لوضع خارطة طري��ق االعداد 
الت��ي  للمنافس��ات  والتحضي��ر 

ستنطلق يوم 20 متوز املقبل، وذكر ان 
فريقه يضم العبن جديرين بتحقيق 
النجاحات بينهم العناصر أهل اخلبرة 

والشباب وبينهم 5 العبن ممن حققوا 
فضية الق��ارة مؤخراً عندم��ا دافعوا 
عن الوان املنتخب الش��بابي، في حن 

يضم الفريق العبان إيرانيان محترفان 
هما فرهاد توكلي وقدرت بهادير.

هذا وأس��فرت قرعة بطول��ة األندية 
اآلسيوية بكرة الصاالت التي اقيمت 
الفيتنامي��ة  العاصم��ة  ف��ي  ام��س 
هانوي، والتي س��تقام هنالك ش��هر 
متوز املقب��ل مبش��اركة 14 فريقاً، عن 
وق��وع ن��ادي نفط الوس��ط على راس 
اجملموع��ة الثاني��ة إل��ى جان��ب أندية 
الرياض��ن القطري وفام��وس الهندي 

وديسي انفست الطاجيكستاني.
ويش��ارك ف��ي البطول��ة 14 نادي��اً مت 
تقس��يمها عل��ى أرب��ع مجموع��ات، 
وبحيث تضم مجموعتن أربعة أندية 

ومجموعتن ثاثة أندية.
ف��ي املقاب��ل يلع��ب ث��اي س��ون نام 
الفيتنام��ي املضيف باجملموعة األولى 
الظف��رة اإلماراتي  التي تضم أيض��اً 
وفيك فايبرز األسترالي وارمي القرغيزي.. 
الثالث��ة ش��ريكر  وتض��م اجملموع��ة 
أوساكا الياباني وساني غيتي باساند 
اإليراني وشينزن نانلينغ الصيني، في 
حن تضم اجملموعة الرابعة تشونبوري 
بلو وايف التاياندي واملاليك األوزبكي 

وبنك بيروت اللبناني.
ويتأهل أول فريقن من كل مجموعة 

إلى الدور رب��ع النهائي، علماً بأن هذه 
النس��خة الثامنة من البطولة وهي 
س��تقام ف��ي مدين��ة هوتش��ي منه 
الفيتنامية خال الفترة من 20 إلى 30 
متوز املقبل.. وقد مت وضع نادي ثاي سون 
ن��ام الفيتنامي عل��ى رأس التصنيف 
بصفت��ه ممث��اً للدول��ة املضيفة، في 
حن مت تصنيف بقية األندية بحسب 
نتائج النسخة املاضية عام 2016 في 

تاياند.
وس��بق لنفط الوس��ط ان فاز باملركز 
الثان��ي في بطولة أندية آس��يا بكرة 
الص��االت العام املاض��ي التي اقيمت 
في تايان��د بعد خس��ارته امام فريق 
ناجويا اونش��ز الياباني، بركات اجلزاء 
الترجيحي��ة 6-5، بعد انته��اء املباراة 
بالوقتن األصل��ي واإلضافي بالتعادل 
اإليجابي 4-4.. وأحرز نادي تش��نبوري 
التاياندي، املركز ال� 3، بفوزه على دبا 

احلصن اإلماراتي 1-6.
وكان االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
اختار نفط الوس��ط ضمن أفضل 10 
أندية لكرة الصاالت في العالم، على 
ضوء اإلجن��ازات التي حققه��ا الفريق 
في البطوالت اآلسيوية العام املاضي 

بقيادة املدرب هيثم عباس بعيوي.

صاالت نفط الوسط في مجموعة متوازنة آسيويا
تقرير

بحر العلوم وبعيوي يؤكدان قدرة العندليب على الظفر بالكأس

نفط الوسط يسعى إلى اللقب اآلسيوي

لقاء سابق للمنتخب الوطني أمام األردن

العقيد محمد كرمي

بغداد ـ رحيم الدراجي*
االوملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  هن��أ 
الوطني��ة، رع��د حم��ودي، رئيس 
واعضاء احتاد كرة القدم، للنتائج 
التي حققه��ا  منتخبنا الوطني 
بكرة القدم للص��االت.. جاء ذلك 
خال لقاء حمودي، مس��اء األحد، 
وف��د احت��اد الك��رة برئاس��ة عبد 
اخلالق مس��عود وم��درب منتخب 

الناشئن قحطان جثير.
وش��دد حمودي خال اللقاء، الذي 
حضره االمن العام حيدر حسن 
وعضو املكت��ب التنفيذي جميل 
العب��ادي واملدي��ر التنفيذي جزائر 
الس��هاني، على ض��رورة دميومة 
عمل املؤسسات الرياضية بشكل 
مهني يس��تند الى قواعد االدارة 
والتأكي��د  املتط��ورة،  الرياضي��ة 
على استقالية هذه املؤسسات، 
وتركي��ز اجلهد التنس��يقي فيما 

بينها .
هذا واطلع رئيس اللجنة االوملبية 
على املنهاج التدريبي الذي قدمه 
مدرب، حيث اوعز حمودي بضرورة 
العمل املش��ترك من خال ايجاد 
افضل املعسكرات التدريبية في 

املباريات  بلدان متطورة، وخ��وض 
الودية م��ع منتخبات كبرى بغية 
ال��ى قم��ة  بالاعب��ن  الوص��ول 
التي تس��عفهم في  التحضي��ر 
تطبي��ق الواجبات التي س��توكل 
اليهم في معترك نهائيات كأس 
العالم في شهر تشرين االول من 

العام احلالي.
م��ن جانبه، اش��اد رئي��س االحتاد 
املركزي لكرة القدم بالسياس��ة 
الت��ي تتبعه��ا اللجن��ة االوملبية 
م��ع احتاد الك��رة من خ��ال احلوار 
التنس��يقية  واللجان  املش��ترك 
بالعمل  ارتقت  والتي  املش��تركة 

الى مصاف املؤسسات املتطورة.
وثمن مس��عود الدور الكبير الذي 
يلعبه رئيس اللجنة االوملبية رعد 
حم��ودي، وال��ذي كان عاما مؤثرا 
في تسهيل عمل االحتاد، السيما 
م��ع اجملل��س االوملب��ي االس��يوي، 
واللق��اءات مع  الزي��ارات  وكذلك 
رئي��س االحتاد االس��يوي الش��يخ 
سلمان بن ابراهيم والتي متخض 
عنه��ا ايج��اد احلل��ول للكثير من 
امللفات التي تعيق عمل جمهورية 

القدم.

من جانب اخ��ر، بارك االمن العام 
الوطنية، حيدر  االوملبي��ة  للجنة 
حس��ن علي، ف��وز عض��و االحتاد 
االثق��ال محمد  لرف��ع  العراق��ي 
جلود مبنصب االمن العام لاحتاد 
الدول��ي لرف��ع االثق��ال، بع��د ان 
حصل عل��ى 88 صوت��ا من اصل 

147 دولة.
وقال علي: ان عضو االحتاد العراقي 
لرفع االثقال االمن العام لاحتادين 
العربي واالسيوي محمد جلود قد 
فاز مبنصب امن عام االحتاد الدولي 
لرفع االثقال خال االنتخابات التي 
اقيم��ت أول أم��س ف��ي العاصمة 

التايلندية بانكوك.
للجن��ة  الع��ام  االم��ن  واوض��ح 
االوملبي��ة: ان هذا الف��وز يعد االول 
من نوع��ه على املس��توى العربي 
بف��وز عربي بهذا املنص��ب الرفيع، 
فض��ا ع��ن ان الفائز ه��و عراقي، 
وهذا اجناز ال يضاهيه اجناز، مما يؤكد 
ان اخلبرة العراقية اصبحت حاضرة 
على جميع املستويات، وعن جدارة 

واستحقاق.

* إعالم األوملبية

»األولمبية« تثّمن إنجاز الصاالت.. وتدعم 
»الناشئة« تحضيرًا لمونديال العالم

ألعاب شرطة بغداد.. طموحات لتعزيز 
النجاحات وحصد األلقاب

تهنئ »جلود« لفوزه بأمانة االتحاد الدولي لألثقال
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جمال جصاني

ه��و أفظع وأش��د م��ا تتعرض ل��ه املعلومة م��ن انتهاك 
ومس��خ على يد نوع من البش��ر )جماعات وأفراد( اغتربوا 
طوي��اً عن حركة احلياة وتطوره��ا املضطرد، مخلوقات ال 
رادع عقل��ي وقيمي له��ا، يجعلها تعي معن��ى املعلومة 
ومكانته��ا الفعلي��ة في عال��م اليوم بوصفه��ا الرافعة 
األس��اس لتقدمه وازدهاره، إذ تستند أعظم وأجنح جتارب 
س��االت بن��ي آدم على م��ا يعرف ب��� )اقتص��اد املعرفة(. 
مبك��راً تعرفنا على احلمات املضادة التي ش��نتها القوى 
واملؤسس��ات التقليدي��ة وما خلفها م��ن بدائل حداثوية 
مزيفة؛ بالض��د مما أطلقوا عليه ب� )الغ��زو الثقافي( وهو 
النس��خة امللطفة مما ع��رف الحقاً ب� )البوك��و حرام( أي 
كل م��ا له عاقة بعالم اليوم ونهضته وحداثته وتقدمه 
الهائ��ل؛ هو حرام ورجس من عمل الش��يطان من ش��تى 
األشكال والوظائف واألحجام. جميع تلك القوافل والتي 
تدعي الدفاع ع��ن ثوابت األمة، تقف باملرصاد للمعلومة، 
والت��ي تعامل في مضاربنا كجارية وتابع ذليل لس��االت 
أولي األمر. سبي ومسخ املعلومة هذا، يقف خلف الكثير 
من هلوس��اتنا وهذياناتنا املتعاظمة، وهذا ما يعلل وجود 
أعداد غير قليلة من املتعلمني واحلائزين على الش��هادات 
العلي��ا والتخصص��ات املتط��ورة، يصطف��ون الى جانب 

معسكر العداء للحداثة وحتدياتها الواقعية.
بالرغم من التطور الهائل في العلوم واالتصال وشبكات 
التواصل بني البش��ر، إال أننا ما زلنا وس��ط بحر واسع من 
اجله��ل والتخلف عن مواكبة متطلب��ات عصرنا والقدرة 
على احلوار والتفاعل اإليجابي معه، إذ روح العداء والتعبئة 
والتحشيد بالضد من كل ماهو مختلف عنا، هو املهيمن 
على عقول وسلوك قطاعات واسعة من سكان مضاربنا 
املنحوسة. ومثل هذه املعطيات املؤسفة هي نتاج لعقود 
طويلة من االغتراب واالنقطاع عن العالم اخلارجي، والذي 
فرضته سلطة االستبداد املطلق للنظام املباد، هذا اإلرث 
املمي��ت، وب��دالً من مواجهت��ه عبر الضد النوع��ي له؛ أي 
االنفتاح واالستعانة ببرامج التنمية العلمية والثقافية 
واملعرفي��ة املكثفة، للتعويض عما فاتنا من عقود وفرص 
ت�أريخية؛ وجدن��ا أن غالبية القوى والكت��ل املتنفذة، قد 
بادرت لاس��تئمار ف��ي ذلك الركام الض��ار، وهذا ما ميكن 
تلمس��ه في كل ما ينضح عن نش��اطاتها واهتماماتها 
الثقافية واملعرفية البائس��ة، فهم يقبضون على جميع 
مفاصل الدولة واجملتمع، ويبس��طون هيمنتهم املطلقة 
على أخطر املؤسسات واإلدارات الرسمية والشعبية، كما 
أن وسائل اإلعام اخملتلفة جميعها تقريباً حتت تصرفهم 
)املقروء واملرئي واملس��موع وشبكات التواصل االجتماعي 
احلديث��ة..( فما الذي حصل غي��ر املزيد من البؤس والعجز 

برفقة هذا النوع من املعلومات املعطوبة.
غير القليل من اجملتمعات عاش��ت مثل هذه االنقطاعات 
املعرفية والعلمية، لكنها س��رعان ما اس��تردت فطنتها 
وحكمته��ا عب��ر االنفت��اح على عال��م أصب��ح فيه عمر 
املعلوم��ة أقصر من عمر الفراش��ة كما يق��ال، وهذا ما 
س��اعدها على تعويض ما فاتها م��ن وقت وفرص للحاق 
برك��ب األمم احلرة، التي غ��ادرت كه��وف العبودية واإلذالل 
واالستبداد وتبادل األدوار بني الضحية واجلاد. إن استمرار 
مث��ل هذه التقاليد البالية في التعاطي مع مصدر احلياة 
األس��اس في عالم اليوم )املعلوم��ة( وعدم إدراك مخاطر 
ه��ذا العم��ل املمنهج ملس��خها وتقدميها بنحٍو مش��وه 
حلش��ود املتلقني من األتباع والكتل اجلمعية التي أدمنت 
على مثل هذه الوجبات س��ريعة الهض��م واالمتصاص؛ 
يعن��ي أننا مقبلون على ما س��يجعلنا نتحس��ر على ما 

نحن عليه اآلن...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

النجم��ة  حصل��ت 
نيك��ول  األس��ترالية 
كيدم��ان عل��ى "اجلائ��زة 
اخلاص��ة"، في النس��خة 
الس��بعني، م��ن مهرجان 

كان السينمائي.
وذك��رت مجل��ة "لوبوان" 
"اجلائ��زة  أن  الفرنس��ية، 
اخلاص��ة" ه��ذا العام من 
ذهب��ت  كان،  مهرج��ان 
إلى النجمة األس��ترالية 
لكنها  كيدم��ان،  نيكول 
ل��م تك��ن حاض��رة ف��ي 

املهرجان.

النج��م األميركي  وقّل��د 
املكل��ف  س��ميث  وي��ل 
بتوزي��ع اجلوائ��ز، نيك��ول 
كيدم��ان أم��ام اجلمهور، 
األم��ر ال��ذي أث��ار ضحك 

املوجودين.

أكدت الفنانة هند صبري 
أن احلديث عن تنفيذ جزء 
ثاِن من فيلم "الكنز" هو 
أمر س��ابق ألوانه، رافضة 
اس��تباق األحداث، والفتة 
إل��ى أنه��ا ل��م تتعاق��د 
س��وى عل��ى تق��دمي جزء 
واح��د فقط م��ن الفيلم 
ال��ذي يس��تمر تصوي��ره 
لش��هور طويلة، بس��بب 
اخلاصة  الديكورات  تغيير 

بالعمل.
ف��ي  صب��ري  وأوضح��ت 
املواق��ع  ألح��د  تصري��ح 
تركيزه��ا  أن  الفني��ة، 
في امل��دة احلالي��ة يصب 
ف��ي منطقة مسلس��ل 
ال��ذي  الدني��ا"،  "ح��اوة 
يجرى عرضه حالًيا، حيث 
يستمر تصويره على قدم 

وس��اق من أج��ل االنتهاء 
منه قبل األسبوع األخير 

من شهر رمضان اجلاري.
يذكر أن مسلسل "حاوة 
الدنيا" م��ن بطولة ظافر 
مطاوع،  وحنان  العابدين، 
م��ن  ونخب��ة  وأنوش��كا، 
م��ن  والعم��ل  النج��وم، 
حبي��ب،  تام��ر  تألي��ف 
املنياوي،  حس��ني  وإخراج 
والعمل فورمات إسباني، 

ودراما اجتماعية.

األميرك��ّي  املُمث��ل  ق��ّدم 
جون ترافولت��ا، طائرته من 
707" ملتحف  "بوينغ  طراز 
ُمتأّمًا  للطيران،  أسترالي 
في أن يكون ضمن الطاقم 
الطائ��رة  س��ينقل  ال��ذي 
القدمية هذه إلى استراليا.
وأوض��ح ترافولت��ا في بياٍن 
له: "ببالغ السرور أبلغكم 
به��ذا اإلع��ان التاريخ��ي، 
عن تق��دمي طائرتي احملبوبة 
بوينغ 707، لشركة ترميم 

التاريخي��ة  الطائ��رات 
 Historic Aircraft
 Restoration Society

".HARS

نيكول كيدمان

جون ترافولتا

هند صبري

أخبــارهــــــــــم

بغداد - حذام يوسف:
وسط حضور كبير ومميز، انطلقت فعاليات 
املهرجان السنوي لقسم الفنون املسرحية 
بنس��خته ال� 31على قاعة مس��رح الرواد، 
الفعالي��ات أقيم��ت برعاي��ة عمي��د كلية 
الفن��ون اجلميلة االس��تاذ الدكتور قاس��م 
مؤن��س عزي��ز، حتت ش��عار "وط��ن ينتصر 
ومسرح يضيء".   البداية كانت مع كلمة 
الس��يد العمي��د رئي��س املهرج��ان، اش��ار 
فيها ال��ى دور املس��رح، واهميته في غرس 
التوجهات التربوية، واألكادميية، واالبداعية، 
مؤكدا عل��ى: ان هذا املهرج��ان يحمل بني 
وطموحاته��م،  الش��باب،  اح��ام  طيات��ه 
عب��ر اعمال فني��ة واعدة، قائم��ة على روح 
التسامح والسام في عراقنا احلبيب، هذه 
هي مهمة املس��رح داخل الصرح األكادميي 
العظيم. بعده��ا القى بعد الس��يد مدير 
املهرجان االستاذ املس��اعد الدكتور فرحان 
عم��ران، رئي��س قس��م الفنون املس��رحية 
كلمة أكد فيها على أهمية دور املسرحيني 
الش��باب في صناعة احلي��اة، لعراق أجمل، 
من خ��ال عروضهم املس��رحية، التي تعد 

ثمرة الدرس األكادميي خال مدة الدراسة.
الت��ي  املس��رحيات  م��ن  ع��دد  ع��رض  مت 

اش��رف عليها األس��اتذة في الكلية، وقام 
بإخراجه��ا، وتأدي��ة أدوارها، ط��اب الكلية، 
منه��ا مس��رحية اإلمبراط��ور جونز-اخراج 
الطال��ب عل��ي عبد احلس��ني، ومس��رحية 
اجل��وع والعط��ش- اخراج الطالب  س��لوان 
هال، ومس��رحية في انتظارِ غودو للكاتب 
اآليرلندي صمويل بيكيت، التي مثلت صورة 
من وجع العراقيات، وقد أس��قطها جمالياً 
على واق��ع امل��رأة العراقية املؤل��م، بعد أن 
أعّدها وأخرجها الفنان الشاب حسني علي 
بل��ط، والذي متيز بس��حب الن��ص العاملي، 

إل��ى الواقع احمللي، ليتاءم م��ع مرارة احلس 
العراق��ي، واملنظوم��ة املعرفي��ة للمتلقي، 
فق��د لعب عل��ى الذاكرة اجلمعي��ة للمرأة 
العراقي��ة، وكي��ف كان��ت خزين��اً لانتظار 

الطويل، املغمس باأللم واللوعة.
 وكان للممثل��ني دور كبي��ر ف��ي جتس��يِد 
تصورات اخمل��رج، ورؤيته املعرفي��ة، إذْ قامتا 
الفنانة الش��ابة ) فرح (، والفنانة الش��ابة 
) ن��ورا (، ب��أداٍء متميز وجس��دتا كيف هي 
فلس��فة االنتظ��ار ل��دى امل��رأة العراقية، 
الت��ي أنهكتها احلروب، والع��ادات القبلية، 

واملس��ؤولية الكبي��رة الت��ي وقع��ت على 
عاتقها، وقد أبدعتا في ذلك، برغم خطورة 
ال��دور، وخبرتهما البس��يطة بالتعامل مع 
اخلشبة، والبّد أيضاً  أن نُشير للسينوغرافيا 
التي اس��همت باكتم��ال مثلث اجلمال في 

العمل، برغم أمكانية اإلنتاج احملدودة.
وقد اش��اد النق��اد بهذا العم��ل من خال 
جلس��ة نقدي��ة عقدت في قس��م الفنون 
فرنس��ي  وف��د  حض��ر  كم��ا  املس��رحية، 
متخص��ص ملش��اهدة املس��رحية حصرا، 
كذل��ك مت تك��رمي م��اك العم��ل م��ن قبل 

القائمني على املهرجان.
ان هذه اجملموعة من الشباب الواعي، والذي 
أتخذ من املس��رح امللتزم وس��يلة لرسالته 
املعرفي��ة واجلمالية، الب��ّد أن نقف معهم، 
وندعمهم باإلمكانيات كافة، خصوصاً في 
طرح القضايا املس��كوت عنها في اجملتمع 
امل��رأة واضطهاده��ا،  العراق��ي، كمأس��اة 
وأن نبح��ث معهم عن حلوٍل له��ذه املرارة 
الطويلة، طوبى ملن أسهم في هذا العمل، 
وس��اعد ماكه، حتى لو بكلمة، فاملسرح 
اجلاد وامللتزم، هو أقدس األمكنة التي ميكن 
أن تغير الواقع الرجعي، وترفضه، وتسحبُه 

ملصاف اجلمال.

المسرحيون الشباب يحلمون بتحقيق السالم عبر ترجمة لألدب العالمي

فعاليات املهرجان السنوي لقسم الفنون املسرحية

:BBC - الصباح الجديد
فاز الفيلم الكوميدي "ذا سكوير" The Square، الذي أخرجه 
روبني أوس��تلوند، بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 

لألفام بفرنسا.
وخاض الفيلم السويدي منافسة ضمن 19 فيلما آخر، على 

الفوز بأرفع جائزة في املهرجان بدورته السبعني.
وبالرغم من حصوله على إش��ادة في الس��ابق، إال أن الفيلم 

لم يكن ضمن األفام التي توقع نقاد أن تفوز باجلائزة.
وانصب��ت التوقع��ات عل��ى الفيل��م الفرنس��ي "دق��ة ف��ي 
الدقيقة" BPM، أو الفيلم الدرامي الروسي "مجرد من احلب" 

.(good time( "أو فيلم اإلثارة "وقت سعيد )Loveless(
وأش��اد رئيس جلنة التحكيم، اخملرج اإلسباني، بيدرو أملودابير، 
بفيل��م "ذا س��كوير"، قائا إنه غني، وي��روي قصة "معاصرة 
متاما" ع��ن "الديكتاتورية" التي ينط��وي عليها الرضوخ في 

احلديث ملا يعده اجملتمع مقبوال.
ويركز الفيلم على ش��خصية كريس��تيان، التي يؤديها بانغ، 
وهو مدير معرض فني، يتعرض للسرقة، ويحاول استعادة ما 

ُسرق منها بأسلوب غير سليم.
وذهب��ت جائزة أفضل س��يناريو باملناصفة إل��ى البريطانية، 
 You Were "لني رامس��اي، عن فيلمها "ل��م تكن أبدا هن��ا
Never Really Here ويورك��وس النثموس وإفتيميس فيليبو 
 The Killing of a Sacred "عن فيل��م "قتل غ��زال مق��دس

..Deerr

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت مصممة االزياء دين��ا عبد العال ع��ن تصميمها 
مجموع��ة جدي��دة م��ن األزي��اء الرمضاني��ة، قائل��ة: "في 
مجموع��ة رمض��ان 2017 صممت أزي��اًء رمضانية خفيفة 
للصباح، جميعه��ا من قماش القط��ن، وتصميمات أخرى 

تصلح لسهرات شهر رمضان، من قماش الستان الفخم.
وأوضحت: أن كل تصميم يضم رسمة يدوية حتمل رسالة، 
بعضها ممزوج باألش��عار الصوفية اجلميلة، والبعض اآلخر 
م��ن وح��ي القاهرة القدمي��ة، واحلض��ارة املصري��ة املمتلئة 
باجلوامع والكنائس. أما بالنسبة لأللوان، فاستعملت عبد 
العال الرسم، والذي يختلف باختاف املابس، فالصباحية 
منه��ا اخت��ارت له��ا ألوانًا زاهي��ة س��اخنة، والبعض اآلخر 

استعملت فيه ألوانًا هادئة ناعمة.
وأضاف��ت بالق��ول: "أم��ا املابس التي تناس��ب الس��هرات 
الرمضاني��ة، فاس��تعملت فيه��ا بع��ض األل��وان الامعة، 
والرس��م الكاس��يكي، وفي هذه اجملموعة قدمت أشكاالً 
من التنورات اجلديدة، مرس��وم عليها الس��قا املشهور في 
مص��ر القدمي��ة، وبائع العرقس��وس، وبع��ض التصميمات 
كاجوال، وبعضها اآلخر كاس��يكي، حتى تناس��ب جميع 

األذواق واألعمار.

"السعفة الذهبية" للفيلم 
الكوميدي "ذا سكوير"

مصممة أزياء مصرية تصمم 
مجموعة أزياء رمضانية مميزة

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت إح��دى اجمل��ات العربية عن 
مفاجأة تتعّلق بزواج املمّثل الس��وري 
تيم حس��ن، واإلعامية املصرية وفاء 
الكياني، وأّكدت أّن زواًجا س��ريًا سبق 
عقد القران الرسمي بنحو عاما واحد، 
وأّن طلي��ق وف��اء ووالد ابنيها اكتش��ف 
حقيقة ارتباط تيم بوف��اء، والحظ زياراته 
املتكررة إلى منزلها بعلم والديها، فهّددها 
برفع دعوى ضدها ليطالب بحضانة ولديه 
إذا ما اس��تمّر احلال على م��ا هو عليه، وظّل 

موضوع الزواج سرياً وغير معلن.
وبحس��ب املصدر نفس��ه، فقد ق��ّررت وفاء 
وتي��م ع��دم االس��تمرار ف��ي إخف��اء األمر، 

وإعان الزواج على املأل، من أجل عدم السماح 
للوص��ول إل��ى احملاك��م القضائّية، وتس��ريب 
خب��ر االرتب��اط الس��ري بطريقة غي��ر الئقة، 
تؤّثر س��لًبا على صورتهما معاً على الصعيد 
الفني واالجتماعي. وكان تيم قد تسّلم جائزة 
املورك��س دور، عن أفض��ل ممثل للع��ام 2017، 
وقّدم اجلائزة لعروس��ه التي لم حتضر معه من 

مصر إلى لبنان.
وحتدث املمثل السوري تيم حسن ألول مرة عن 
زواجه م��ن اإلعامية املصرية وف��اء الكياني، 
عقب ارتباطهما الذي أشعل وسائل التواصل 
االجتماعي، وقال: انه مت بنحو س��ريع "متاشياً 

مع سرعة دقات قلبيهما". 
وكانت كياني قد استضافت حسن في العام 

2014، وعرضت عليه على سبيل املزاح الزواج 
منها، لكن تيم حس��ن علق على ذلك بقوله، 
أنه لم يكن في ذلك التاريخ أي شيء، مضيفاً: 
"كما قال مصطفى اآلغا كانت مزحة، وصارت 

جد".
أم��ا عن الفتي��ات احلزين��ات، املعجب��ات بتيم 
حسن، اللواتي ش��عرن باليأس بسبب زواجه، 
فقال لهن: "على العكس، هذا الشيء يعطي 
أم��اً". كما علق على ما تردد من أن ش��خصاً 
أردني��اً طلق زوجته بس��بب حزنه��ا على زواج 
تيم حسن، فقال إنه لم يعرف باحلادثة، لكنه 
أشار أن القصة لو حدثت بالفعل، فهو يرغب 
باحلص��ول على رقم الهاتف اخلاص بالزوج، من 

أجل عقد صلح ما بينه، وبني زوجته.

مفاجأة جديدة عن زواج السوري
 تيم حسن واإلعالمية وفاء الكيالني

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وكيل وزير الثقافة لشؤون السياحة 
واآلثار قيس حس��ني رش��يد، ع��ن افتتاح 
متح��ف نبو خ��ذ نصر ي��وم 26 أي��ار في 

محافظة بابل االثارية.
وق��ال رش��يد: أن وزارة الثقاف��ة، وضم��ن 
متاح��ف  لفت��ح  وس��عيها  خطته��ا 
احملافظات كافة، أوع��زت بافتتاح متحف 
نب��و خذ نص��ر داخل مدينة باب��ل األثرية، 
بعد أن كان هذا املتحف مغلقا منذ أكثر 

من 15 سنة.
 وحض��ر االفتت��اح الس��يد النائ��ب علي 
ش��ريف املالك��ي، رئيس جلنة الس��ياحة 
واآلث��ار البرملاني��ة، والس��يد رع��د عاوي 
مدير عام الدائرة اإلدارية واملالية في وزارة 
الثقاف��ة، رئي��س اللجنة املش��رفة على 
ملف إكمال اجلوانب الفنية، واملاحظات 
اخلاص��ة باليونس��كو، إلدراج بابل األثرية 
على الئحة التراث العاملي، والس��يد نائب 
محافظ بابل، وأعضاء مجلس محافظة 
بابل، والسيد مدير آثار بابل، وجمهور من 

املواطنني.
عرض املتحف في قاعاته الثاث عدداً من 
اآلثار األصلية، واألخرى املقلدة، فضا عن 
اجملسمات التوضيحية )ماكيتات( ملعالم 
مدينة بابل األثرية، ومجموعة مهمة من 

الصور لفنانني عاملي��ني، متثل تصوراتهم 
لبرج بابل.

عرض��ت اآلثار وفقا لتسلس��لها الزمني، 
وه��ي متث��ل جمي��ع الفت��رات التاريخية 
حلض��ارة ب��اد الرافدي��ن، وزودت خزان��ات 
اآلث��ار  وافي��ة ع��ن  الع��رض بش��روحات 

املعروضة، وتفاصيلها.
 وف��ي اخلت��ام أوضح وكي��ل وزارة الثقافة 
لش��ؤون اآلثار قي��س رش��يد: أن املتحف 
مفت��وح اآلن للجمهور، الذي س��يضيف 
إل��ى زوار مدين��ة بابل مزيدا م��ن املعرفة 
واملتعة، وقدم ش��كره جلميع اجلهود التي 
اس��همت ف��ي تأهي��ل املتح��ف، واملاك 

األثاري في محافظة بابل.

بروكسل - رويترز:
 أث��ارت ش��ركة برج��ر كين��ج للمأكوالت 
الس��ريعة غض��ب العائل��ة املالك��ة ف��ي 
بلجي��كا، بس��بب حملة إعاني��ة تطالب 
االنترنت  عل��ى  بالتصوي��ت  البلجيكي��ني 
"لتتويج" برجر كينج حاكما فعليا للباد.

مع إط��اق العام��ة التجاري��ة األميركية 
الش��هيرة أعماله��ا في بلجيكا الش��هر 
املقب��ل، ظهر إع��ان مصمم بأس��لوب 
الرس��وم املتحركة، يشير إلى 
املل��ك فيلي��ب ال��ذي تولى 
ع��ام  ف��ي  الب��اد  ع��رش 
2013، وه��و يعل��ن ع��ن 
الش��ركة  ف��رع  إط��اق 
في بلجيكا، ويتس��اءل 
"مل��كان وعرش واحد. 
من سيحكم؟ صوتوا 

اآلن.
وم��ا أن يضغ��ط أي 
شخص للتصويت، 
واختيار ملك الباد 
من  يبل��غ  ال��ذي 
عاما،   57 العمر 
حت��ى تظه��ر 

سلس��لة 
سئل����ة  أ

منها "ه��ل أن��ت متأكد؟ لن يق��وم بقلي 
البطاطس لك..

وطال��ب مندوب��ون للمل��ك فيلي��ب ي��وم 
االثن��ني، الوح��دة احمللي��ة التابع��ة لبرجر 
كينج اململوكة لشركة ريستورانت براندز 

انترناشونال بالتفسير.
وقال بيي��ر إميانويل دي بو املتحدث باس��م 
القص��ر امللكي لرويت��رز: "أخبرناه��م أننا 
للمل��ك  ص��ورة  الس��تعمال  مس��تاؤون 
ف��ي حملته��م. وأض��اف: أن ص��ورة امللك، 
املرس��ومة بأسلوب الرس��وم املتحركة، ال 

ميكن استعمالها للترويج.
وقالت ش��انا فان دن برويك املتحدثة باسم 
برجر براندز في بلجيكا: إن الشركة تدرس 

إجراء تعديات في اإلعان.
وأضاف��ت: "نبح��ث كيفية التص��رف. وإذا 
أجرين��ا تغيي��را في حملتنا فس��نعلن عن 

هذا".
وقد يك��ون اس��تطاع الرأي الس��اخر في 
اإلع��ان، ملس وترا حساس��ا ف��ي بلجيكا. 
البلجيكي��ون  أج��رى   1950 فف��ي س��نة 
اس��تفتاء حقيقي��ا بش��أن اقت��راح إللغاء 
امللكية، في ضوء دور امللك ليوبولد الثالث 
جد فيليب، ف��ي أثناء فترة االحتال النازي. 
واضطر ليوبولد للتن��ازل عن العرش البنه 

عم امللك فيليب.

افتتاح متحف نبو خذ نصر
 في بابل بعد أكثر من 15 عامًا

حملة دعائية لـ "برجر كينج" 
تثير غضب ملك بلجيكا
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