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بغداد - الصباح الجديد:
أنهى رئي��س مجلس الوزراء حيدر 
زيارته  الثالث��اء،  أم��س  العب��ادي، 
إلى اململكة العربية الس��عودية 
وتوجه إلى اجلمهورية اإلسالمية 
ف��ي إي��ران، عل��ى أم��ل أن ينهي 
جولت��ه اإلقليمي��ة ف��ي الكويت 

نهاية األسبوع اجلاري.
وكان العبادي قد وصل إلى الرياض 
االقليمي��ة  جولت��ه  بداي��ة  ف��ي 
وادى مناس��ك العم��رة، وقال في 
ختامها "أس��أل اهلل الذي مكننا 
من حتقيق هذه االنتصارات ان ميّن 
عل��ى جميع ابناء ش��عبنا وبلدنا 
باألم��ن واالس��تقرار ويت��م نصره 

ويزيدنا قوة ووحدة".
واشاد ب� "بسالة القوات العراقية 
من جيش وشرطة احتادية ومحلية 
وحشد شعبي وبيشمركة وبقية 

الصنوف املقاتلة".
والتقى العبادي في مكة املكرمة 
بخ��ادم احلرمني الش��ريفني امللك 
س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز، الذي 
أقام له مأدبة إفطار على ش��رف 

زيارته.
وبع��د ذل��ك حص��ل لق��اء ب��ني 
الطرفني مت البحث فيه عن سبل 
تعزي��ز التعاون وتطوي��ر العالقات 

ب��ني الع��راق واململك��ة العربي��ة 
السعودية في جميع اجملاالت.

واع��رب العزي��ز عن بال��غ ترحيبه 
برئيس الوزراء والوف��د املرافق له، 
وق��ال: "إن قلوبن��ا مفتوحة وكل 
االب��واب مش��رعة للتع��اون م��ع 

العراق".
ل�"املس��اعدة  اس��تعداده  وأبدى 
والتع��اون املش��ترك ف��ي اجملاالت 
واحلدود،  والتجاري��ة،  االقتصادية، 
االعمال،  ورجال  اخلاص،  والقطاع، 
وتبادل املصالح، وزيادة التنس��يق 
في مواجه��ة االره��اب، والتعاون 
للقض��اء عل��ى داع��ش، وحف��ظ 

االمن املشترك".
وعب��ر عب��د العزيز عن س��عادته 
ب��� "الزيارة، ونق��در جهودكم في 
محارب��ة االرهاب وم��ا حققتموه 
ف��ي هذا اجمل��ال، ونحمد اهلل على 
اس��تقرار الع��راق وتكات��ف ابناء 
شعبه، متمنيا للعالقات الثنائية 

بني البلدين املزيد من التطور".
من جانبه، ابدى  العبادي ش��كره 
حلفاوة االستقبال، مؤكدا السعي 
"تأس��يس عالق��ة صحيحة  ل��� 
ومتينة والس��ير بخطوات واثقة 

ومدروسة".
تتمة ص3

العراق والسعودية يتفقان على تصفير
الخالفات وتحسين العالقات على نطاق واسع

جانب من لقاء العبادي مبلك السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أثن��ى وزراء خارجية ال��دول األعضاء 
في االحت��اد األوروب��ي، اجملتمعني في 
لوكسمبورج، على “التقدم الكبير” 
ال��ذي أحرزته احلكومة العراقية في 
احلمل��ة العس��كرية ض��د تنظيم 
املاضي��ة،  األش��هر  خ��الل  داع��ش 
مؤكدي��ن دعمهم الثاب��ت ل�”وحدة 

أراضي العراق وسيادته”.
وأش��ار ال��وزراء في بيان ص��در بعد 
االجتماع وتابعته "الصباح اجلديد"، 
إل��ى اجله��ود التي يقوم به��ا رئيس 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، والق��وات 
األمني��ة ف��ي احل��رب ض��د اإلرهاب، 

وقال��وا “يتعني العم��ل إلحراز تقدم 
ملم��وس عل��ى طري��ق اإلصالحات 
السياسية إلطالق مصاحلة وطنية 
كامل��ة”. وأع��رب االحت��اد األوروب��ي 
ع��ن قلق��ه الش��ديد إزاء األوض��اع 
املتدهورة، مشددا على  اإلنس��انية 
أن بروكس��ل تبق��ي مانح��ا مهما 
للمساعدات اإلنس��انية، حيث بلغ 
مجمل م��ا قدمت��ه للع��راق العام 

املاضي 159 مليون يورو.
فوفق البيان “مت تقدمي 42 مليون يورو 
خالل النصف األول من العام إلغاثة 

املتضررين”.
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
كش��فت منظمة تعنى مبتابعة 
شؤون املسيحيني "املضطهدين" 
في الواليات املتحدة واخلارج، أمس 
الثالثاء، عن قيام تنظيم "داعش" 
بإعدام 250 طفال مس��يحيا في 
س��وريا أكبرهم ال يتج��اوز عمره 
أربعة أعوام بواس��طة "عّجانة"، 
املتحدة  األمم  منتق��دة "جتاه��ل" 
ل�"محنة" املسيحيني في العراق 

وسوريا.
وقال��ت املنظم��ة الت��ي تطل��ق 
"املرك��ز  اس��م  نفس��ها  عل��ى 

األميرك��ي للقان��ون والعدال��ة"، 
ف��ي تقري��ر اطلعت الس��ومرية 
ني��وز علي��ه، "عبر فرعن��ا، املركز 
والعدال��ة،  للقان��ون  األوروب��ي 
كانت لن��ا كلمة ش��فهية أمام 
اإلنسان ملصلحة  مجلس حقوق 
املس��يحيني الذين يواجهون إبادة 
في الش��رق األوس��ط"، مضيفة 
"قدمن��ا روايتن��ا املفصل��ة ع��ن 
داعش  يرتكبه��ا  التي  الفظائ��ع 
بحق املس��يحيني وأقليات دينية 

وإتنية أخرى".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ، االنتخابات  أص��درت مفوضي��ة 
بياناً بش��أن اجراء استفتاء اقليم 
كردستان، وفيما أكدت أن البعض 
يعتقد ان املفوضية هي من جتري 
هذا االستفتاء، أكدت أنها ليست 

طرفاً بذلك وغير مسؤولة عنه.
وق��ال املتحدث باس��م املفوضية 
مقداد الشريفي في بيان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ، إنه "من 
خالل متابعتنا ف��ي بعض مواقع 
وبع��ض  االجتماع��ي  التواص��ل 
اجملموعات تبني لنا أن هناك لَْبساً 

باجلهة التي تقوم بإجراء استفتاء 
إقليم كردستان املزمع إقامته في 
25 أيلول من هذا العام، حيث تبني 
لنا أن البعض يعتقد أن املفوضية 
لالنتخاب��ات  املس��تقلة  العلي��ا 
هي من جتري هذا االس��تفتاء في 

اإلقليم".
وأضاف الشريفي، "نود أن نوضح 
أم��راً مهماً جداً أن من يقوم بهذا 
اإلج��راء ه��ي املفوضي��ة العلي��ا 
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء 

في إقليم في كردستان.
تتمة ص3

االتحاد األوروبي يثني على 
"التقدم الكبير" الذي أحرزته 

الحكومة العراقية

منظمة تكشف عن إعدام "داعش" 
250 طفال مسيحيًا بـ"عّجانة" 

مفوضية االنتخابات تؤكد عدم 
مسؤوليتها عن إجراء استفتاء اإلقليم

القبض على  مجموعة 
من عناصر »داعش« في بغداد

شاب موصلي تتقاذفه األشواق بين 
العودة لمدينته والرحيل عنها لألبد 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التربية،ام��س الثالثاء، 
ع��ن حتدي��د مواعي��د االمتحان��ات 
نين��وى، فيم��ا  النهائي��ة حملافظ��ة 
اشارت الى تأجيل امتحانات اجلانب 

االمين للموصل حتى اشعار آخر.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" ان "املديرية العامة 
لتربية نينوى حددت االسبوع اجلاري 
موعدا الداء االمتحانات الش��فهية 
للمراح��ل غير املنتهي��ة"، مبينة ان 

"االسبوع الذي يتبع العيد مباشرة 
ح��دد الج��راء االمتح��ان التحريرية 
للمراح��ل غير املنتهي��ة بواقع 272 
مدرس��ة ابتدائية و4 م��دارس ثانوي 

ضمن الساحل األيسر احملرر".
واضاف��ت ال��وزارة ان "املواعيد ايضا 
حددت )١٠( من متوز موعدا المتحانات 
و)١٨(  االبتدائ��ي،  الس��ادس  مرحلة 
متوز المتحانات املرحلة املنتهية من 
املتوسطة واالعدادية"، مشيرة الى 
ان "عدد املش��تركني في االمتحانات 

بواق��ع 90 ال��ف طال��ب للمرحل��ة 
االبتدائية موزع��ني على 433 مركزا 
امتحاني��ا اما املتوس��ط واالعدادي 

على 265 مركزا امتحانيا".
امتحانات  "تاجي��ل  ال��وزارة  واكدت 
حت��ى  للموص��ل  االمي��ن  اجلان��ب 
اش��عار اخر"، داعية جميع الطلبة 
ال��ى "التغل��ب على داع��ش واعالن 
اس��تكمال حالة النصر بنجاحهم 

وتفوقهم".
تتمة ص3

بغداد - محمد عادل:
منع��ت احملكمة االحتادي��ة العليا، 
أمس الثالثاء، تعيني منتدبي غرف 
احملامني من قب��ل مجلس النقابة، 
مؤكدة ضرورة اخذ رأي املتواجدين 
في تلك الغ��رف، فيما لفت خبير 
قانون��ي إلى أن التوجه جاء متفقاً 
م��ع ن��ص الدس��تور عل��ى مبادئ 

الدميقراطية وحرية الرأي.
وذكر بيان رسمي تابعته "الصباح 
االحتادي��ة  "احملكم��ة  إن  اجلدي��د"، 
العلي��ا عق��دت جلس��تها أم��س 
ونظرت في دعوى للطعن بالفقرة 

)4( من املادة )87( الواردة في قانون 
احملاماة".

وتاب��ع البي��ان أن "امل��ادة )87( من 
القانون وبعد رجوع احملكمة اليها 
تبني أنها تن��ص على اختصاصات 
مجلس النقابة ومنه��ا ما أوردته 
الفقرة )4( املطعون بها واملتعلقة 
احملام��ني  غ��رف  عل��ى  باالش��راف 
مجل��س  يخت��اره  م��ن  وانت��داب 
النقاب��ة الدارة هذه الغرف في غير 

بغداد".
واشار إلى أن "الفقرة عدت تعيني 
منتدب��ي غ��رف احملام��ني ف��ي دور 

وقص��ور القضاء في خ��ارج بغداد 
مركزياً من مجلس النقابة وليس 
في النص الزاماً بالرجوع على من 
تضمهم الغرف من محامني ألخذ 

رأيهم في من ينتدب".
وأوض��ح البيان أن "احملكمة وجدت 
أن اإلدارة تعن��ي الكثي��ر مم��ا ميس 
حقوق احملامني وتهيئة مستلزمات 
عملهم ومهامهم مما يس��تلزم أن 
الذي��ن ينتمون  يك��ون للمحامني 
إلى هذه الغرف رأي في اختيار من 

يدير الشؤون اإلدارية".
وزاد أن "ذلك يكون اعماالً ألحكام 

امل��ادة )2/ أوال/ ب( م��ن الدس��تور 
التي ال جتوز س��ن قان��ون يتعارض 
م��ع مب��ادئ الدميقراطي��ة، وف��ي 
مقدمته��ا كفالة حري��ة التعبير 
عن الرأي بكل الوسائل كما تشير 
اليه املادة )38/ أوالً( من الدستور".

وأورد البيان أن "ومن هذه الوسائل 
ح��ق انتخاب من ميث��ل احملامني في 
ادارة ش��ؤون أعمالهم خارج بغداد 
في ضوء صراحة نصوص الدستور 
املتق��دم ذكره��ا الت��ي تؤكد حق 
االختي��ار ف��ي م��ن يدير الش��ؤون 

االدارية للمحامني".

أن  أن "احملكم��ة وج��دت  وأض��اف 
الفق��رة )4( امل��ادة )87( م��ن قانون 
احملاماة تتعارض مع احكام املادة )2/ 
أوالً/ ب( واملادة )38( من الدستور".

ومض��ى البي��ان إل��ى أن��ه "حيث 
امل��ادة )13( من الدس��تور حظرت 
نص قانون يتع��ارض مع احكامه؛ 
واالعلى  االس��مى  القان��ون  ألن��ه 
ويك��ون ملزم��اً الحكام��ه زمان��اً 
ومكان��ا طيل��ة س��ريانه وبالتالي 
قررت احملكمة عدم دس��تورية هذه 

الفقرة املطعون بها".
تتمة ص3

"التربية" تعلن مواعيد
االمتحانات النهائية لمحافظة نينوى

خبير قانوني: قرار المحكمة االتحادية يستند إلى مبادئ الديقراطية
منع مجلس نقابة المحامين من التفرد بانتخاب منتدبي غرف المحاكم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط عن تراجع 
العراق  ف��ي  التضخ��م  مع��دالت 
خالل ش��هر اي��ار املاضي بنس��بة 
)%1.1( باملقارنة مع ش��هر نيسان 
الذي س��بقه عازية ه��ذا التراجع 
إلى انخفاض "بأس��عار الس��لع". 
للوزارة  الرس��مي  املتح��دث  وذكر 
عبدالزه��رة الهن��داوي ف��ي بي��ان 
اجلديد"،  اطلعت عليه "الصب��اح 
ان "التقري��ر الش��هري ملؤش��رات 
التضخ��م ال��ذي اص��دره اجله��از 
املركزي لالحصاء أظهر ارتفاعاً في 
مع��دل التضخم الس��نوي خالل 
ش��هر ايار إلى )%0.1( باملقارنة مع 
الشهر نفس��ه من العام املنصرم 

2016 اذ بلغ حينها )103.8%(
وأض��اف "ف��ي ما ش��هد مؤش��ر 
االخ��ر  ه��و  االس��اس  التضخ��م 
ارتفاع��ا مبعدل (%0.4) عن ش��هر 
اي��ار في حني ارتفع مبع��دل (0.2%) 
عن ش��هر ايار 2016" مش��يرا إلى 
ان "مس��ح االسعار لشهر ايار لم 
يش��مل محافظتي نينوى واالنبار 

نتيجة ظروف احملافظتني".
وب��ني الهن��داوي ان "قس��م املواد 
غي��ر  واملش��روبات  الغذائي��ة 
الكحولية ش��هد انخفاضا خالل 
ش��هر ايار بنسبة (%3.8) ليسهم 

مبقدار (%94.5) ف��ي معدل التغير 
الش��هري وجاءت ه��ذه التغييرات 
نتيج��ة النخفاض مجموعة اللنب 
واجل��نب والبي��ض بنس��بة (0.7%). 
الزي��وت  مجموع��ة  وانخف��اض 

والدهون بنسبة (%0.1) وانخفاض 
بنس��بة  اخلض��راوات  مجموع��ة 
(%17.9) ويع��ود ذلك الى انخفاض 
وارتف��اع  الطماط��ة،  اس��عار 
مجموعة اللحوم بنس��بة (0.1%) 

عن الشهر السابق".
وتاب��ع "كم��ا ارتفع��ت مجموعة 
ع��ن   (0.4%) بنس��بة  االس��ماك 
الشهر السابق، وارتفاع مجموعة 
ع��ن   (3.1%) بنس��بة  الفواك��ه 
الشهر السابق، وارتفاع مجموعة 
املشروبات غير الكحولية بنسبة 

(%0.1) عن الشهر السابق".
وق��ال كما "س��جل قس��م التبغ 
انخفاضا بنسبة (%0.2) ليساهم 
بنس��بة (%0.1) في معدل التغير 
الش��هري، في ما س��جل قس��م 
قدره  انخفاضاً  واالحذي��ة  املالبس 
 (0.5%) بنس��بة  ليس��هم   (0.1%)
في معدل التغير الشهري بسبب 
القياس��ية  االرق��ام  انخف��اض 
جملموع��ة املالبس بنس��بة (0.1%)، 
وسجل قسم الس��كن انخفاضاً 
مبق��دار  ليس��هم   (0.3%) ق��دره 
(%6.2) في معدل التغير الشهري 
بسبب انخفاض االرقام القياسية 
جملموعة ام��دادات املياه والكهرباء 

بنسبة (1.8%.
تفصيالت موسعة ص7

"التخطيط" تؤشر تراجع معدالت التضخم خالل آيار الماضي
تقريـر

متابعة

بغداد ـ وكاالت:
اس��تقرت أسواق النفط قرب أدنى 
أش��هر  مس��توياتها في س��بعة 
امس الثالثاء في الوقت الذي يركز 
إش��ارات  املس��تثمرون على  في��ه 
مستمرة على زيادة املعروض والتي 
تق��وض محاوالت أوب��ك ومنتجني 

آخرين لدعم األسعار.
وارتفع��ت العق��ود اآلجل��ة خل��ام 
القي��اس العاملي مزيج برنت بواقع 
س��نتني إلى 46.93 دوالراً للبرميل 
بحل��ول الس��اعة 0611 بتوقي��ت 

جرينتش.
وي��وم االثن��ني انخفض��ت العقود 
اآلجلة للخام 46 سنتا أو ما يعادل 
واحدا في املئة لتبلغ عند التسوية 
46.91 دوالراً للبرمي��ل وه��و أدن��ى 
مس��توى إغ��الق من��ذ 29 نوفمبر 
اتف��اق  عش��ية  الثان��ي،  تش��رين 
منظمة البل��دان املصدرة للبترول 
)أوبك( ومنتجني آخرين على خفض 
اإلنتاج ملدة ستة أشهر اعتبارا من 

يناير كانون الثاني.
العق��ود اآلجلة خلام  وانخفض��ت 

غرب تكساس الوسيط األميركي 
44.17 دوالراً  ثالث��ة س��نتات إل��ى 
للبرمي��ل. وتراجع��ت العق��ود 54 
س��نتا أو م��ا يع��ادل 1.2 باملئة في 
اجللس��ة الس��ابقة لتبل��غ عن��د 
للبرمي��ل  دوالراً   44.20 التس��وية 
وهو أدنى مس��توى إغ��الق منذ 14 
نوفمب��ر تش��رين الثان��ي. وينتهي 
تداول عقد يوليو مت��وز يوم الثالثاء 
وسيصبح أغسطس آب هو شهر 

أقرب استحقاق.
تتمة ص3

تذبذبات في أسعارالنفط ليستقر
قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
"س��بوتنيك"  وكال��ة  نقل��ت 
الروسية، امس الثالثاء، عن مصدر 
دبلوماسي ميني قوله إن السلطات 
القطري��ة طالب��ت أعض��اء بعثة 
الس��فارة اليمني��ة ف��ي الدوح��ة 

مبغادرة البالد بغضون 48 ساعة.
الس��لطات  أن  املص��در  وأوض��ح 

الدبلوماس��يني  أبلغت  القطري��ة 
اليمني��ني بض��رورة املغ��ادرة ف��ي 
م��دة أقصاه��ا يوم��ان ابت��داًء من 
موعد اإلب��الغ، ولم تصدر اخلارجية 
اليمنية أي تعليق على هذا التطور 

حلد اآلن.
يذكر أن احلكومة اليمنية املقيمة 
في الرياض قررت في يوم 5 الشهر 

اجلاري قطع عالقاتها الدبلوماسية 
م��ع قط��ر، عل��ى خلفي��ة األزمة 
الدبلوماس��ية الت��ي احتدمت في 
املنطقة، وذلك دون سحب بعثتها 
الدبلوماس��ية م��ن الدوح��ة على 
الف��ور، خالفا مل��ا فعلت��ه كل من 
الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن 

ومصر.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قي��ادة قوات جه��از مكافحة 
اإلره��اب ، أمس الثالثاء ، عن حترير حي 
الس��اعة ف��ي املدينة القدمي��ة وقتل 
اإلرهاب��ي صال��ح النعم��ة مس��ؤول 
اجلباي��ة في تنظيم داع��ش اإلجرامي 
، فيما أش��ارت إلى أنها ، على مقربة 
ملسافة 300م عن جامع النوري الكبير 

وسط املدينة. 
قال قائ��د جه��از مكافح��ة اإلرهاب 
الفري��ق الرك��ن عبد الغني االس��دي 
في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ أن" أبطال اجله��از حرروا حي 
الس��اعة ف��ي املدينة القدمي��ة بأمين 
املوص��ل ومت قت��ل اإلرهاب��ي )صال��ح 
النعمة( مس��ؤول اجلباية في تنظيم 

داع��ش اإلرهاب��ي ، مش��يرا إل��ى ان" 
القوات تقف على بع��د 300 متر من 

جامع النوري . 
وأعلن��ت خلية اإلع��الم احلربي ، أمس 
الثالث��اء ، ع��ن حتري��ر اجل��زء اجلنوب��ي 
حلي الش��فاء والس��يطرة على قلعة 
باش��طابيا ومواق��ع اخ��رى ف��ي امين 

املوصل. 

وق��ال قائد عمليات قادم��ون يانينوى، 
الفريق الركن عبد االمير رشيد ياراهلل 
في بي��ان للخلي��ة، تلق��ت صحيفة 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘، نس��خة منه، ان 
التاس��عة،  املدرعة  الفرقة  "قطعات 
متكن��ت من حتري��ر اجل��زء اجلنوبي من 
حي الش��فاء، ف��ي اجلان��ب االمين من 

املوصل". 

وأض��اف ان "الق��وات األمنية متكنت 
من الس��يطرة على قلعة باشطابيا 
االثرية وسجن األحداث ومرقد يحيى 
اب��و القاس��م ودائ��رة صح��ة نينوى 
وكنيسة ماريا، واجلس��ر اخلامس في 
اجلانب املذك��ور".  وأوضح ان "القوات 
احمل��ررة متكنت من ادام��ة التماس مع 
ح��ي راس الك��ور في الس��احل االمين 

من املوصل". من جانبه أكد املتحدث 
الرسمي لقيادة العمليات املشتركة 
العمي��د الركن يحيى رس��ول ، أمس 
الثالثاء ، انه قريبا جدا س��يعلن حترير 
الساحل االمين ملدينة املوصل بالكامل 
بعد توغل القوات األمنية في مدينة 

املوصل القدمية بنحو جيد . 
تتمة ص3

تحرير حي الساعة في المدينة القديمة بأيمن الموصل

األسواق العراقية تشهد انخفاض مبؤشر التضخم

قطر تطرد البعثة الدبلوماسية اليمنية من الدوحة

العبادي يصل طهران.. على أمل استكمال جولته في الكويت
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 السليمانية ـ عباس كاريزي:

ناشدت رئيس اجمللس االعلى لشؤون 
املرأة في حكومة اقليم كردس��تان 
بخشان زنكنة مؤسسات حكومة 
الدولي��ة  واملنظم��ات  االقلي��م 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي للعمل 
بجد لت��دارك ظاه��رة العنف الذي 

ميارس ضد املرأة في االقليم. 
واكدت زنكنة ف��ي حديث للصباح 
اجلدي��د ان العن��ف ال��ذي يبرز ضد 
االقلي��م  عل��ى  يقتص��ر  ال  امل��رأة 
فق��ط، وهو مس��ألة تاريخية تعود 
ال��ى التميي��ز ب��ن الرج��ل وامل��رأة 
وحرمانها من حقوقها املش��روعة، 
وتابع��ت ان االره��اب والعنف الذي 
مت��ر به املنطقة والع��راق على وجه 
داعش  ارهابيي  ومجي��ئ  اخلصوص 
ونزوح مئات االالف من املواطنن ادى 
الى تدهور واق��ع املرأة وتزايد حاالت 

العنف والقهر ضدها بنحو بارز.
الي��وم  مبناس��بة  زنكن��ة  وقال��ت 
العامل��ي الصدار االمم املتح��دة قرارا 
ملناهض��ة العن��ف اجلنس��ي ض��د 
املرأة ف��ي مناطق النزاعات، ان املرأة 
في االقلي��م وصلت الى مس��توى 
رفيع من الوعي وباتت ال تساوم وال 
تتنازل ع��ن حقوقها الت��ي كفلته 
لها االعراف والقوان��ن، ولم تخف 
زنكنة تأثير االزمة االقتصادية التي 
مير به��ا االقلي��م جراء اخل��اف مع 
بغداد عل��ى تنامي ح��االت العنف 

ضد املرأة.
وبينما ع��دت زنكن��ة االحصائيات 
التي تضمنها تقرير اعدته املديرية 
الع��ام ملناهضة العن��ف ضد املرأة، 
خط��راً حقيقي��اً على واق��ع املرأة، 
اك��دت ان العن��ف ضد امل��رأة يؤثر 
س��لبا على جميع مفاص��ل وافراد 

اجملتمع.
زنكنة وجهت عب��ر الصباح اجلديد 
نداء الى جمي��ع املنظمات الدولية 
االقلي��م  حكوم��ة  ومؤسس��ات 
الرس��مية وغير الرسمية واحملاكم 
االره��اب  ملواجه��ة  واملنظم��ات، 
املتنام��ي ف��ي املنطق��ة ومعال��ج 
تأثيرات��ه وتداعياته الس��لبية على 

دور املرأة وحقوقها في اجملتمع.

وكان��ت العدي��د م��ن املؤسس��ات 
واالمم  املدن��ي  اجملتم��ع  ومنظم��ات 
املتحدة وممثلن عن دول اجنبية قد 
احيت اول امس االثنن في اربيل يوم 
القضاء على العنف اجلنس��ي في 
اوقات النزاعات، الذي ش��هد تقدمي 
العديد من النشاطات والفعاليات 
الت��ي ن��ادت مبنع االرهاب اجلنس��ي 

ضد املرأة.
هذا وس��جل تقري��ر اصدرته هيئة 
حقوق االنسان في االقليم ارتفاعا 
ملحوظا ف��ي ح��االت العنف ضد 
امل��رأة ف��ي االقلي��م س��ببه حاالت 
العنف ضد املرأة في الس��ليمانية 
وصل��ت ال��ى درج��ة قص��وى م��ن 

اخلطورة.
وقال محمد كومش��يني املتحدث 
حق��وق  هيئ��ة  باس��م  الرس��مي 
االنس��ان باالقلي��م ف��ي تصريح ان 

االحصائيات التي تنش��ر عن نسب 
االعتداءات اجلنس��ية ضد املرأة في 
االقلي��م ال متثل االرق��ام احلقيقية 
حلج��م االعت��داءات والعن��ف ضد 

املرأة في االقليم.
الع��ادات  ان  كومش��يني  وتاب��ع 
والتقاليد واالعراف القبلية املتبعة 
ف��ي كردس��تان مين��ع نش��ر االرقام 
وجل��وء  احلقيقي��ة،  واالحص��اءات 
النس��وة ال��ى القض��اء للمطالبة 
اجلنس��ي  العنف  بحقوقهن ض��د 

الذي ميارس بحق املرأة.    
ووفقا الحدث االحصاءات والتقارير 
الذي قدمته املديرية العامة للعنف 
ضد امل��رأة في االقليم، ان االش��هر 
الثاث��ة االول��ى م��ن الع��ام احلالي 
ش��هدت، قتل 10 نساء وانتحار 14 
ام��رأة اخرى، و72 حال��ة احتراق، 37 

حالة حرق نساء النفسهن.

كما وتضمن التقرير تسجيل 326 
تعذيب وتسجيل الف و848 شكوى 
في احملاكم، فضا ً عن تسجيل 30 

اعتداء جنسياً.      
الى ذلك كشفت مديرية مناهضة 
العن��ف ضد املرأة ع��ن ارتفاع كبير 
حلاالت العنف ضد املرأة في مدينة 
الس��ليمانية، حي��ث س��جلت 32 
حالة خال ال� 4 اشهر املاضية من 
ضمنها القتل و االنتحار و االعتداء 
اجلنس��ي اضافة الى 440 ش��كوى 

قضائية تخض املرأة. 
العنف  مناهضة  ونش��رت مديرية 
ضد املرأة في مدينة الس��ليمانية، 
بياناً سجلت فيه ارتفاعاً ملحوظاً 
في ح��االت العنف الذي تتعرض له 
املرأة ف��ي احملافظة خال الش��هور 
االربع��ة املاضي��ة مقارن��ة بالع��ام 

املنصرم.  

وبحس��ب البي��ان ف��ان محافظ��ة 
الس��ليمانية ما ع��دا ادارتي رابرين 
و كرميان، س��جلت  27 حالة عنف 
في االش��هر االربع االول��ى من عام  
2016 ، تنوعت ب��ن »قتل ،وانتحار، 
وحرق و اعتداء جنسي«، اضافة الى 
تس��جيل 170 ش��كوى بشأن تلك 

القضايا واملماثلة لها. 
وش��هدت محافظة الس��ليمانية 
خال الش��هور االربع��ة االولى من 
العام احلالي  2017 ارتفاعا ملحوظا 
مقارنة مع احصائية العام الفائت 
حي��ث مت تس��جيل 34 حال��ة عنف 
و«يعد هذا ارتفاع كبير ودق ناقوس 
خطر« على حد قول ناش��طات في 

حقوق املرأة. 
كم��ا س��جل ف��ي االش��هر االربع 
االولى من العام اجلاري 440 شكوى 
قضائي��ة تخص قضايا العنف ضد 

امل��رأة اي ما يزيد ع��ن العام الفائت 
ب�270  شكوى. 

وقالت هان��ا ش��وان ان عوامل هذا 
االزدياد اخلطير حل��االت العنف ضد 
املرأة تعود الى م��ا تعرض له الباد 
م��ن ازمات، وان امل��رأة هي الضحية 
االكب��ر ف��ي اي بلد يش��هد احلرب 
والعنف، وهو ما جتسد خال احلرب 
الدائرة ضد داعش وممارساته االخير 

من انتهاكات بحق املرأة. 
احلكوم��ة  الناش��طة  وحمل��ت 
مسؤولية ازدياد ظاهرة العنف ضد 
امل��رأة، مبنية ان احلكوم��ة وجميع 
مبتابعة  الش��أن  ذات  مؤسس��اتها 
قضايا املرأة، ال توفر البيئة املناسبة 
لوق��ف ح��االت العن��ف او احلد من 
ازدياده��ا، ال��ذي ب��ات ميث��ل ظاهرة 
خطيرة يجب تداركها والعمل على 

معاجلة اسبابها احلقيقة.

ارتفـاع ملحـوظ في حـاالت متنـوعـة 
للعنف ضد المرأة في إقليم كردستان

دفع بالمجلس األعلى لحقوق المرأة لمناشدة الحكومة والمنظمات لمعالجة آثاره الخطيرة
د. علي شمخي

اذا كان��ت االنظم��ة الدميقراطية تتيح لكل 
ممثل��ي االح��زاب والكتل السياس��ية داخل 
الدولة حرية التعبير عن مواقفهم ووجهات 
نظره��م جت��اه االح��داث ف��ان ه��ذه احلرية 
الميكنه��ا جت��اوز س��يادة الدول��ة او تعديها 
عل��ى حقوق مؤسس��اتها واهانة املش��اعر 
الوطني��ة لل��رأي الع��ام.. والبد مل��ن تتاح له 
الفرصة للتعبير ع��ن موقفه التحلي باحلد 
االدن��ى م��ن االحت��رام وحماية مكتس��يات 
الدول��ة الت��ي يعي��ش حتت ظالها. نس��وق 
هذه الس��طور وشاش��ات التلف��زة واملواقع 
االلكتروني��ة حتفل بتصريحات زعماء احزاب 
ومسؤولن عراقين يستعرضون مهاراتهم 
ف��ي التحلي��ل واب��داء املواقف جت��اه االزمة 
القطري��ة وتداعيات الق��رارات االخيرة التي 
اتخذته��ا الس��عودية وحلفائه��ا ضد امارة 
قط��ر ويصعب الق��ول ان املش��هد العراقي 
في هذه االزمة مش��هداً موح��داً في االقل 
داخل النخب السياس��ية املمثلة حتت قبة 
البرمل��ان فقد اجتهد العش��رات من اعضاء 
مجل��س النواب في ع��رض وجهات نظرهم 
جتاه هذه االزمة وناصره��م كتاب ومحللون 
ارتبطوا بجهات طائفية وحزبية في الدفاع 
ع��ن مواق��ف اجله��ات الت��ي يرتبط��ون بها 
وغابت عن هذا املش��هد املواقف العقانية 
او التي تدع��م حقوق الدول��ة العراقية في 
التعبير عن موقف رس��مي يتطلب تعاضدا 
ومساندة من مكوناتها يأخذ ينظر االعتبار 
الظ��روف الصعب��ة والدقيقة الت��ي مير بها 
الع��راق وانته��از فرص��ة حتري��ر اراضيه من 
تنظيم داعش االرهاب��ي واخلروج الى العالم 
مبوق��ف وطني موحد يع��ري ويفضح اولئك 
الذي��ن اس��تمروا ف��ي دع��م االره��اب قرابة 
خمسة عش��ر عاماً وحاولوا اجهاض جتربة 
العراق وتطلعات ش��عبه في التغيير وضرب 
كل مفاص��ل الق��وة للع��راق اجلدي��د وف��ي 
الوقت الذي تتوالى االعترافات ونشر الوثائق 
واالتهامات املتبادلة الطراف االزمة القطرية 
التي تؤكد ضلوع السعودية وقطر في دعم 
االرهابين في العراق وس��وريا يحاول زعماء 
اح��زاب عراقية تبديد وحدة الدولة واضعاف 
موقفها وجر الرأي العام العراقي  الى ساحة 
من املهاترات تضر الباد والتنفعها وتتستر 
على افعال املتآمرين واملتواطئن مع االرهاب 
وف��ي الوقت نفس��ه تعم��د الى تش��ويش 
املوق��ف الرس��مي العراقي جت��اه مايحصل 
واالكتف��اء  الصم��ت  له��ؤالء  ميك��ن  وكان 
بالتعبي��ر في اضع��ف االميان ع��ن حيادهم 
وحي��اد احزابه��م ف��ي مث��ل ه��ذه االزمات 
اخلطيرة التي لها انعكاس��ات على الداخل 
العراق��ي وترك االم��ور الى رئيس ال��وزراء او 
وزير اخلارجية او املؤسس��ات املعنية بترتيب 
عاقات الع��راق مع ال��دول العربية للتعبير 
عن موقفها جتاه هذا املش��كلة وامتداداتها 
في املنطقة وع��دم اضعاف الدولة باالصرار 
عل��ى تب��ادل االتهامات واالرجت��ال في اصدار 
البيانات والتصريحات التي تعكس مصالح 
االح��زاب واجله��ات الديني��ة واحلزبي��ة  التي 

ينتمون اليها.

إضعاف الدولة

تقـرير

اوري فريدمان 
ترجمة: حسن محسن

يواجه الرئيس األميركي أس��ئلة كثيرة 
ح��ول عاقات��ه م��ع روس��يا. ولكن في 
س��وريا، تتاش��ى العاقات األميركية 
الروس��ية. فبع��د ان اس��قطت طائرة 
مقاتلة اميركية طائرة حربية س��ورية 
للم��رة االول��ى في احل��رب األهلية. ولم 
تتوق��ف عند ه��ذا احلد. وأعلن��ت وزارة 
الدفاع الروس��ية أن جميع “األجس��ام 
الطائ��رة” الت��ي تنتمي إل��ى التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة في سوريا 
س��تتبعها اآلن أنظم��ة الدف��اع اجلوي 

الروسية كأهداف.
إنه وقت غريب للعاقات أن تتاشى، ألن 
احلكومة الروسية قضت األيام القليلة 
املاضية تتفاخر حول أنواع اإلجنازات التي 
يحلم بها دونالد ترامب في الدعوة إلى 

شراكة مكافحة اإلرهاب مع روسيا. 
أوال، أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية أنها 
قتل��ت عش��رات الق��ادة امليدانين في 
تنظي��م داعش ورمبا مئ��ات من مقاتلي 
اجلماعة ف��ي غارات جوي��ة بالقرب من 
الرقة في أواخر ماي��و / أيار، وأنها حتقق 
في ما إذا كان أبو بكر البغدادي من بن 
القتلى. ثم أفاد اجليش الروسي أنه قتل 
اثنن من الق��ادة امليدانين اآلخرين في 
داعش ونحو 200 مقاتل في وقت سابق 

من هذا الش��هر في غ��ارات جوية على 
منطقة دير الزور شرق سوريا.

جينفيي��ف كاس��اغراند، احمللل��ة ف��ي 
معهد دراسة احلرب الس��ورية )إيسو(، 
لديها نظرية متش��ككة للغاية. انها 
ليست مقتنعة متاما بأن الغارات اجلوية 
الروس��ية وقعت، ناهيك عن أنها قتلت 
البغدادي وميكن أن تش��ير إلى حتول في 
تورط روس��يا في احلرب األهلية. وقالت 
كاساغراند: “إن الغالبية العظمى من 
الضربات اجلوية الروس��ية داخل سوريا 
اس��تهدفت املعارضة السورية”، وأعلن 
الكرملن مرارا معلومات خاطئة حول 
من يستهدفونهم سواء كانوا مدنين 

أو قوات معارضة.
حتدد املنظمة التي تعمل بها كاساغراند 
الضربات الروس��ية في سوريا من خال 
الرس��مية، واحلس��ابات  البيانات  جمع 
على األرض، ومن مصادر إستخباراتية. 
واضافت “سنقوم بجمع ضربات جوية 
تضم ما ب��ن 20 و 30 تقري��را مختلفا 
ع��ن الغارة اجلوية او م��ا اصابته او صور 
الطائ��رة او عدد الطائ��رات التي كانت 
حتل��ق ف��ي اجملموعة وم��ا الى ذل��ك . “ 
ولم يش��هد باحثو “ايس��و” سوى دليل 
“ضئيل الى حد ما” حتى االن على ضربة 
روسية قرب الرقة في 28 ايار / مايو وهو 
اليوم الذي يدعي فيه اجليش الروس��ي 
انه رمبا قت��ل البغدادي. وقالت “ال يعني 
ذل��ك أن ذلك ل��م يح��دث”، خاصة وأن 

شبكة نش��طاء املنظمة ضعيفة في 
تلك املنطقة من سوريا. 

و تقول املنظمة: “روس��يا ليس��ت في 
س��وريا لهزمية داعش”، على الرغم من 
أن داع��ش هاجم��ت ال��روس وتش��كل 
تهدي��دا خطي��را للب��اد. لكن روس��يا 

في س��وريا لدع��م حليفته��ا حكومة 
األس��د، ومتويلها للحفاظ على نفوذها 
اجليوسياس��ي ف��ي الش��رق األوس��ط 
والوجود العسكري على البحر األبيض 
املتوس��ط. وعل��ى الرغ��م م��ن فقدان 
معاقله��م حللب في ديس��مبر / كانون 

األول، إال أن مقاتل��ي املعارض��ة - وليس 
داعش - ما يزالون يشكلون أكبر تهديد 

حلكومة األسد وبالتالي للروس.
و تقول كاس��اغراند: “إن روسيا حتب أن 
تصور نفس��ها على أنها الفاعل املؤثر 
في مكافح��ة اإلره��اب امل��وازي لتأثير 

الوالي��ات املتحدة ضد داع��ش”، و جزئيا 
يضع هذا األمر روسيا في موقف العب 
حاس��م ف��ي توفي��ر األمن في الش��رق 
األوس��ط. وكما الحظت زميلتي جوليا 
اي��وف، ف��إن روس��يا ق��د زرع��ت صورة 
كحلي��ف الغرب ال��ذي ال غنى عنه في 
مكافح��ة اإلرهاب عل��ى األقل منذ 11 
سبتمبر 2001. ولكن “روسيا تستهدف 
داع��ش فقط بعد داع��ش عندما تكون 

مريحاً لروسيا”.
في الواقع، يبدو أن هناك منطاً ما: روسيا 
املتمردي��ن الس��ورين ومن ثم يس��اعد 
على وس��يط نوعا ما م��ن وقف إطاق 
النار املؤق��ت، والتي تس��تعد للهجوم 
املقبل ضد مقاتل��ي املعارضة وأهداف 
داعش. ففي شباط / فبراير 2016، على 
سبيل املثال، ساعدت روسيا في ترتيب 
“وقف لألعمال القتالية” في البلد ملدة 
قصيرة. وفي الش��هر التالي، س��اعدت 
احلكومة السورية على قيادة داعش من 
مدينة تدمر القدمي��ة. وبحلول اخلريف، 
كانت تش��ن حملة عس��كرية واسعة 

النطاق الستعادة حلب من املتمردين
وفي هذا الس��ياق، ميكن اعتبار ضربات 
روسيا ضد داعش في األسابيع األخيرة 
املتح��دة  الوالي��ات  لتقيي��د  وس��يلة 
وحلفائه��ا ف��ي ش��مال ش��رق وجنوب 
شرق سوريا، أشارت كاساغراند إلى أن 
الوالي��ات املتحدة لديه��ا أكبر نفوذ في 
املنطقة الشمالية، حيث تقوم القوات 

البري��ة العربية والكردية بش��ن هجوم 
ضد داعش، ف��ي حن أن تركيا لها أكبر 
تأثي��ر في املنطق��ة الش��مال الغربية، 
أما روس��يا وإيران و حكومة األسد لها 

التأثير األكبر في املنطقة الغربية.
حت��ى ل��و ق��رر ترام��ب وبوت��ن فج��أة 
أن يتعاون��ا ف��ي معرك��ة داع��ش، فإن 
القوانن األميركية حتظر حاليا القوات 
األميركي��ة من التنس��يق املباش��ر مع 
الق��وات الروس��ية في س��وريا، و يقول 
ل��ي س��اميون س��ارادزيان، اخلبي��ر ف��ي 
الشأن الروسي في مركز بيلفر للعلوم 
والش��ؤون الدولية في جامعة هارفارد. 
“بقدر ما تريد روسيا توسيع التعاون مع 
الواليات املتحدة بش��أن سوريا، وأعتقد 
أن موس��كو تريد أن تفعل ذلك ألن ذلك 
سيس��اعد على تطبي��ع العاقات بن 
الواليات املتحدة وروسيا - أشك في أننا 
سنشهد حتسنا نوعيا في طرق تفاعل 

الواليات املتحدة وروسيا “في سوريا.
احلمل��ة  أن  كاس��اغراند  تفس��ر  و 
العس��كرية ض��د داع��ش “ال تقتص��ر 
عل��ى إزال��ة البقع فحس��ب، ب��ل على 
كيفية احلفاظ عل��ى البقع بعد ذلك”. 
وهنا تكمن املش��كلة: تتشاطر روسيا 
والوالي��ات املتح��دة ع��دوا ف��ي داعش. 
لكنه��م ما يزالون عل��ى خاف حول ما 

يأتي بعد التنظيم.

*عن مجلة ذا اتالنتك

بعد إسقاط أميركا لطائرة سورية

روسيا والواليات المتحدة تنجّران إلى نزاٍع برغم إنهما تواجهان عدوًا واحدًا

تظاهرات نسوية في كردستان

عدت زنكنة 
االحصائيات التي 
تضمنها تقرير 
اعدته المديرية العام 
لمناهضة العنف ضد 
المرأة، خطرًا حقيقيًا 
على واقع المرأة، 
اكدت ان العنف ضد 
المرأة يؤثر سلبا على 
جميع مفاصل وافراد 
المجتمع

بغداد ـ الصباح الجديد:
تس��تعد ش��ركة اخلط��وط اجلوية 
األخض��ر«  »الطائ��ر  أو  العراقي��ة 
للع��ودة إلى األج��واء األوروبية قريبا 

بعد إمتام إجراءات السامة.
وأك��د مدير الش��ركة س��امر كبة 
بتصري��ح صحف��ي، اطلع��ت عليه 
»الصباح اجلديد« أن وفدا من سلطة 
 ،)IATA( الطي��ران املدن��ي العاملي��ة

س��يزور بغداد الي��وم االربعاء، إلمتام 
للمنظمة  الع��راق  انضمام  عملية 

الدولية للطيران من جديد.
كل  س��تلبي  »الش��ركة  إن  وق��ال 
مطال��ب س��لطة الطي��ران املدني 
بالس��امة«  املتعلق��ة  العاملي��ة 
متوقع��ا أن »يت��م رف��ع احلظ��ر عن 
ش��ركة اخلط��وط العراقي��ة خال 

الشهرين املقبلن«.

وأوض��ح كب��ة أن »الش��ركة تعمل 
على تأهيل 40 طيارا وترقيتهم إلى 
رتبة طيار مؤهل، ليصل بذلك عددُ 
الطيارين واملس��اعدين إلى أكثرَ من 

.»200
وأض��اف أن الش��ركة تنف��ذ خطة 
تطوير تش��مل تخري��ج جيل جديد 
من املضيفات وزي��ادة عدد الرحات 

اجلوية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الس��لطات األمنية العراقية 
ع��ن الق��اء القب��ض على ع��دد من 
املطلوبن وفق املادة الربعة من قانون 
مكافح��ة االره��اب ف��ي العاصمة 
بغداد. وقال املتحدث باسم عمليات 
بغداد العميد س��عد معن، في بيان 
اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، انه 
بجهد استخباري مميز  متكنت مفارز 

وكال��ة االس��تخبارات والتحقيقات 
الثالث  اللواء  االحتادية اس��تخبارات 
ش��رطة احتادي��ة من القب��ض على 

متهم ينتمي لتنظيم داعش.
وأضاف البيان ان املتهم مؤشر ضمن 
اهداف مديرية استخبارات الشرطة 
االحتادي��ة حي��ث كان ه��ذا االرهابي 
يتنقل ف��ي اكثر من محافظة وبعد 
مراقبت��ه ونص��ب كم��ن محكم مت 

القبض عليه في بغداد حيث نفذت 
ه��ذه العملي��ة بع��د اس��تحصال 

املوافقات القضائية.
الى ذلك قالت مديرية االستخبارات 
العس��كرية، ان  مفارزه��ا في اللواء 
ومبعلومات  السادس��ة  الفرق��ة   24
دقيق��ة القت القبض على اثنن من 
االرهابي��ن اخلطرين ف��ي قاطع ابي 

غريب.

»العراقية« تستعد للعودة إلى األجواء 
األوروبية خالل شهرين

القبض على  مجموعة 
من عناصر »داعش« في بغداد

القوات الروسية في سوريا
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امييس الثالثاء، بأن مدنيييني اثنني أصيبا 
جييراء انفجييار عبييوة ناسييفة جنوبييي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عيين اسييمه إن "عبييوة ناسييفة كانت 
موضوعة بالقرب من سوق شعبية في 
منطقة الباوي التابعيية لقضاء املدائن 
جنوبي بغداد انفجييرت، ظهر يوم امس 
ما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني بجروح 
متفاوتة". وأن "قوة أمنية طوقت مكان 
االنفجييار ومنعت االقتييراب منه، فيما 

نُقل املصابان إلى مستشفى قريب". 

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر امني في شييرطة محافظة 

ديالييى امييس الثالثيياء ان قوات احلشييد 
الشعبي صدت تعرضا الرهابيي داعش 
على سد العظيم في محافظة ديالى.

وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسييمه ان "اللييواء 52 في احلشييد 
الشييعبي متكن من صد تعرض لداعش 
االجرامي على سد العظيم", الفتا الى 
ان "قواتنا كبدت عناصر داعش خسائر 

كبيرة واجبرتهم على الهروب".

كركوك – مقتل ارهابي 
افاد مصدر امني في شييرطة محافظة 
كركييوك امييس الثالثيياء، بييان مصييور 
وكالة اعماق الييذراع االعالمي لتنظيم 
"داعش" نحر من قبل مجهولني جنوب 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشييف 
عيين اسييمه ان "مصييور وكاليية اعماق 

الييذراع االعالمييي لتنظيييم داعش نحر 
من قبييل مجهولني على طريييق زراعي 
قرب ناحية الرياض جنوب كركوك". وان 
"داعش اسييتنفر عناصره، وبدء عملية 
دهييم واسييعة للمناطييق القريبة من 

موقع احلادث". 

بابل – عمليات دهم 
اعليين مصدر امني في مديرية شييرطة 
الثالثيياء عيين  امييس  بابييل  محافظيية 
القاء القبييض على عدد ميين املتهمني 
واملطلوبييني للقضيياء علييى وفييق مواد 
قانونييية وجنائية مختلفيية في عموم 

مناطق احملافظة.
وقال مدير الشرطة اللواء احلقوقي علي 
حسن مهدي كوة الزغيبي إن مفارز من 
أقسييام املديرية نفذت عمليات تفتيش 
فييي مناطييق متفرقيية ميين احملافظيية 

أسييفرت عن القبض على عدة ، مؤكدا 
تكثيف الضربات االستباقية خالل االيام 
املقبلة في مطاردة املطلوبني وذلك في 
أطييار اجييراءات تندرج علييى وفق خطة 
أعدت لتنفيذ جميع أوامر القبض التي 

تصدرها السلطة القضائية .

صالح الدين – قصف صاروخي
اكد مصدر أمني في شييرطة محافظة 
صييالح الدييين امييس الثالثيياء بييأن قوة 
مشييتركة متكنت من قتييل 10 عناصر 
من تنظيم "داعش" بواسطة منظومة 
شييمالي  الصاروخييية  الكورنيييت 

احملافظة.
وقييال املصدر الذي رفض الكشييف عن 
اسييمه إن "قوة مشييتركة ميين اجليش 
العراقي واحلشد الشعبي متكنت، صباح 
يوم امس من رصد سيارة تابعة لعناصر 

داعش بتالل مكحول شييمال محافظة 
صالح الدين"، مبينيياً ان "القوة متكنت 
ومن خييالل اطالق صاروخ نييوع كورنيت 
وقتلت 10 ميين عناصر التنظيم واحراق 
سيارتهم". وان عملية الرصد كشفت 
عيين نية تنظيييم داعييش الهجوم على 

القوات االمنية في تالل مكحول((.

الديوانية – ضبط اسلحة 
افاد مصدر امني في شييرطة محافظة 
القييوات  ان  الثالثيياء  امييس  الديوانييية 
االمنية في سيطرة عفك القت القبض 
على شييخص بحوزته اسحلة متنوعة 

خفيفة ومتوسطة .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان " منتسبي سيطرة عفك 
واثنيياء تفتيش عجليية قادمة من بغداد 
يستقلها شاب ثالثيني عثرت على اربع 

قطع سييالح ) ثالث بنادق كالشنكوف و 
"بي كي سييي، فضال عيين 446 أطالقة 
كالشنكوف و300 أطالقة بي كي سي ( 
، ومت اتخاذ االجراءات القانونية بحقه" . 

نينوى – هجوم مسلح 
كشييف الناطق باسييم وزارة الداخلية 
امييس الثالثاء عيين ان القييوات األمنية 
قتلت إرهابيا من عصابات داعش جنوب 
شييرقي السيياحل االيسيير ميين مدينة 

املوصل.
وقييال الناطييق العميد سييعد معن ان 
"أبطال الفييوج الثالث شييرطة نينوى، 
قتلوا أحييد عناصيير داعييش اإلجرامية 
حيياول التقرب ميين احد نقيياط الفوج، 
ومت االسييتيالء على السييالح الذي كان 
بحوزتييه في منطقيية يارمجيية جنوب 

شرق الساحل األيسر ملدينة املوصل".

البصرة – خطة امنية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس الثالثاء ان قيادة العمليات 
اعييدت خطة امنية خاصة بعيد الفطر 
املبارك وذلك عبر اجتماع عقدته مساء 
امييس فييي مقرها وضييم العديييد من 
املسييؤولني االمنيني المتام التحضيرات 
املتعلقيية بتأمييني احلماييية للمتنزهات 

واإلمكان الترفيهية ودور العبادة.
وقييال قائييد عمليييات البصييرة الفريق 
الركيين جميييل الشييمري فييي تصريح 
صحفي على هامش االجتماع ان قيادة 
العمليييات أعطت ألغلب املؤسسييات 
االمنييية واخلدمييية دورها خييالل الفترة 
القادميية التييي وصفها باحلرجيية بعد 
محاولة تنظيييم داعش تنفيذ عمليات 
ارهابييية فييي املناطق اجلنوبييية نتيجة 
انهياره وخسارته في معركة املوصل". 

انفجار عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوبي بغداد * الحشد الشعبي يصد تعرضا إرهابيًا على سد العظيم 
مقتل 10 إرهابيين بهجوم صاروخي شمالي صالح الدين * ضبط أسلحة متنوعة في عفك غربي الديوانية

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكييد وزييير العييدل حيييدر الزاملي، علييى اهمية 
االنتقال باجناز املعامالت في دائرة الكتاب العدول 
من االسييلوب الورقي الى االلكتروني، معتبراً أن 
اجنيياز املعاملة الكترونياً سييينهي حاالت االبتزاز 

والتزوير.
وقال الزاملييي في بيان اطلعييت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "دخييول عمل الدوائر العدلية بنظام 
املكننيية االلكترونييية من شييأنه احلفيياظ على 
امييالك املواطنني من التالعب وتالفيه االبتزاز من 
قبل املوظفني الفاسييدين وضعفاء النفوس، ومبا 

يقدم اكبر خدمة للمواطنني".
وأكد الزاملي، "على اهمية االنتقال باسلوب اجناز 
املعامالت في دائرة الكتاب العدول من االسلوب 
الورقييي التقليدي الييى االلكترونييي ومبا يضمن 
سييهولة انسييياب معامالت املواطنييني"، الفتاً 
الى أن "اجناز املعاملة الكترونيا سييينهي حاالت 

االبتزاز والتزوير من قبل ضعفاء النفوس".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنييت مدينة ألعيياب الزوراء،امييس الثالثاء، عن 
اقامة اكبيير مهرجان لعييروض االلعيياب النارية 
ب العييراق ابتهاجاُ بعيد الفطر، فيما اشييارت الى 
ان هييذه االلعاب ميين احدى الشييركات العاملية 

املتخصصة بذلك.
وقالييت ادارة املدينيية فييي بيييان اطلعييت عليه 
"الصبيياح اجلديييد" ان "مدينيية العيياب الييزوراء 
سييتقييم مهرجان لعروض االلعيياب النارية هو 
االكبيير واالول من نوعييه في العييراق"، مبينة ان 
"املهرجان سيشييارك فيه جنوم الفيين والرياضة 

طيلة ايام عيد الفطر".
واضافييت االدارة ان "هذه االلعيياب التي جهزتها 
احييدى الشييركات العاملية املتخصصة سييتنير 
سماء العاصمة بالوانها اجلذابة واملبهرة"، الفتة 
الى ان "املواطنني سيييتمكنون من مشيياهدتها 

من مختلف مناطق بغداد".
وتابعييت ان "املهرجييان ياتييي متزامنا مييع افراح 
الشعب بعيد الفطر وانتصارات اجليش العراقي 
والقوات االمنية على زمر داعش االرهابية وحترير 

مدينة املوصل من دنسهم".
واعلنت مدينة ألعيياب الزوراء، االحد، املاضي عن 
اكتمال كافة اسييتعداداتها الستقبال العوائل 
البغدادييية خالل ايييام عيد الفطر, مشيييرة الى 

تهيئة 50 لعبة حديثة بهذه املناسبة.

"العدل" تعتزم إنجاز 
المعامالت إلكترونيا

مهرجان لعروض األلعاب 
النارية ابتهاجُا بالعيد

الملف األمني

العراق والسعودية يتفقان على 
تصفير اخلالفات وحتسني العالقات 

على نطاق واسع
وتابع العبادي أن االنتصار على داعش 
لم يكن بقوة السييالح فقط، مضيفاً 
"كسييبنا ابنيياء شييعبنا وتعاونهييم 
عندما لييم منيز بييني عراقييي وعراقي 

آخر".
واورد أن "احتراماً يوجد للتنوع الديني 
والقومييي واملذهبي ونسييير على هذا 
النهج، وعالقاتنا قائمة على مصالح 

شعبنا".
وأكد العبييادي أن العراق لن يدخل في 
سياسيية احملاور،  مشييدداً على ضرورة 
احلفيياظ "عالقاتنييا املتنوعيية مع دول 
العالم اخملتلفة واجملاورة على استقالل 

قرارنا".
وحضر اللقاء وزييير اخلارجية العراقي، 
ووزراء الداخلييية والصناعيية والزراعة 
ميين  االسييتثمار  ورؤسيياء  والتجييارة 

الوفدين .
وفي وقت الحق اسييتقبل العبادي في 
مقيير اقامته مبكة املكرميية  ولي ولي 
العهييد وزير الدفاع السييعودي االمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وجييرى بحييث التعيياون ضييد االرهاب 
،وتعزيييز العالقات الثنائييية واملصالح 
التييي تخييدم الشييعبني  املشييتركة 

العراقي والسعودي.
كما بحث العبييادي مع االمير محمد 
بيين سييلمان فييرص االسييتثمار فييي 
،والصناعة،  مجاالت الطاقة والزراعة 
الى جانب التعيياون االمني ،ومواجهة 

خطر االرهاب.
واشييار رئيييس الييوزراء بحسييب بيان 
حكومييي الييى أن "املنطقة تشييهد 

مآسييي كبيرة ميكن حلهييا بالتعاون 
واملسيياعدة ،ويجييب ان يكييون لألمة 
العربييية واإلسييالمية دور فييي البناء 

واإلعمار والتنمية".
وشدد على "توجه العراق بأن ال يكون 
طرفاً في النزاعات، إمنا جزء من عوامل 

االستقرار وااللتقاء".
من جهته ذكر ولي العهد السييعودي 
ان لييدى "اململكيية والعييراق حتديييات 

ومخاطر مشتركة".
وتابع بن سييلمان أن "التطرف مرّكب 
من مجموعيية من األحييداث املعقدة 
منهييا عدم اسييتقرار بعييض الدول"، 
إلييى "تفاءل السييعودية بعمل  الفتاً 
العراق وتوجهه وانه سيقطع شوطاً 
مهماً من خالل اجمللس التنسيقي بني 

البلدين".
وخلييص بن سييلمان إلييى أن "العراق 
لديييه مقومييات للنجيياح اكثيير ميين 
اململكة، وميين موقع متميييز وعقول 
مميييزة ونهرين، وأننا جاهييزون للوقوف 
معييه، اذ ال توجييد بينها وبييني العراق 
اية خالفييات حقيقية"، عاداً "التعاون 
بييني البلدين نقطة حتييول مهمة في 

املنطقة".
وبعد ذلييك انهى العبييادي زيارته إلى 
السييعودية، وتوجه عبيير طائرته إلى 
اجلمهورية اإلسييالمية في إيران للقاء 

قادتها.

حترير حي الساعة في املدينة 
القدمية بأمين املوصل

‘‘الصبيياح  وقييال رسييول لصحيفيية 
اجلديييد‘‘ إن" القييوات األمنييية تتقدم 
بنحو جيد في مدينة املوصل القدمية 
ومبسيياندة طيران اجليش العراقي وقد 

أحلقييت خسييائر كبيرة فييي صفوف 
انييه" قريبييا  إلييى  , مشيييرا  داعييش 
سيعلن حترير الساحل األمين للموصل 

بالكامل .
 

القتلييى ميين  أن" عشييرات  وأضيياف 
اإلرهابي  داعييش  وعناصيير  القيييادات 
خييالل العمليات العسييكرية اجلارية 
في املوصل وبعد تنفيذ ضربات دقيقة 
للمجاميع اإلجرامية , مشيرا إلى إن" 
عدداً ميين اإلرهابيني قاموا بتسييليم 
أنفسييهم للقوات املسلحة في ظل 
االنهيار النفسييي الييذي تعانيه تلك 

اجلماعات . 
ميين جهته أعليين مصدر امنييي رفيع 
املستوى في قيادة الشرطة االحتادية, 
أمييس الثالثيياء , عيين اقتييراب قواتها 
مبسافة 300م من شارع الفاروق وسط 
املدينيية القدمية فييي اجلانب األمين من 

املوصل. 
وقييال املصييدر لصحيفيية ‘‘الصبيياح 
اجلديييد‘‘ إن "قوات الشييرطة االحتادية 
حققت تقدما سييريعا واقتربت 300م 
ميين شييارع الفيياروق وسييط املدينيية 
القدمية في اجلانب األمين من املوصل". 
وأضاف املصدر الذي لم يكشييف عن 
اسمه أن "وحدات خاصة من الشرطة 
االحتادية تواصل اندفاعها السييتعادة 
السيييطرة على كنيسيية شييمعون 

وجامع احلامدين في باب البيض". 
الى ذلك قتلت قوات الشرطة االحتادية 
، أمس الثالثيياء ، 7 عناصر من تنظيم 
“داعش” اإلجرامي عرب اجلنسييية في 

مدينة املوصل القدمية. 
تلقييت صحيفيية  لهييا  بيييان  وذكيير 
‘‘الصبيياح اجلديييد‘‘ نسييخة منه ان"  

قوات الشييرطة االحتادييية متكنت من 
تدمير منزل كان يتخذه عناصر داعش 
اإلجرامي موقعييا لتنفيذ هجماتهم 
ضييد املدنيييني والقييوات األمنييية ما 
أسييفر عن قتل 7 من داعش يحملون 

جنسيات أجنبية وعرب”. 
وأضيياف البيييان أن" القييوات األمنية 
متكنييت أيضا من التقييدم في املدينة 
القدمييية باجتاه جامع النييوري في امين 

املوصل".

االحتاد األوروبي يثني على "التقدم 
الكبير" الذي أحرزته احلكومة 

العراقية
وتطييرق الوزراء إلى أهمية تعزيز األمن 
وسيييادة القانييون ميين أجييل حتقيييق 
االسييتقرار في املناطييق احملررة، الفتني 
النظر إلى ضرورة أن حتسيين الوكاالت 
األمنية العراقية عالقاتها بالسييكان 

املدنيني.
وفي هذا اإلطييار، أكد الوزراء أن االحتاد 
األوروبييي يييدرس، بنيياء علييى طلييب 
السييلطات العراقية، إمكانية نشيير 
فريق لإلرشيياد واملسيياعدة في إصالح 
قطيياع األمن، وهو ما يصب في صالح 
جهود اإلصالح املطلييوب تعزيزها في 

البالد.

منظمة تكشف عن إعدام "داعش" 
250 طفال مسيحياً بـ"عّجانة"

وأوضحت املنظميية أن "أعمال داعش 
ضد املسيييحيني وأقليات دينية أخرى 
في العييراق وسييوريا جتّسييد بوضوح 
تعريييف اإلبييادة املنصييوص عليه في 
اتفاقييية منع جرمية اإلبييادة واملعاقبة 
عليهييا. وحمليية داعييش الهادفة إلى 

القضيياء على هذه األقليييات الدينية 
وهدم أوطانهييا وثقافاتها تتطابق من 
دون شييك مع تعريف اإلبييادة. طاملا أن 
األمم املتحييدة ال تعتييرف بها على هذا 
النحو، فإن هييذه اجلماعات الضعيفة 

تبقى من دون حماية وفي خطر".
ونقل تقرير املنضمة عن امرأة سورية 
مسيييحية قولها "ُوضييع 250 طفالً 
فييي العّجانة وُعجنييوا. أكبرهم كان 
في الرابعة من عمييره. وعّذب تنظيم 
داعييش فتييًى فيمييا طلب ميين والده 
وآخرَييين إنكار املسيييحية قبل إعدام 
األربعيية صلباً. باإلضافة إلى أن ثماني 
نساء مسيييحيات اغُتصنب وقطعت 
رؤوسييهّن أمييام الناس. هنيياك مقابر 

جماعية للمسيحيني".
وأكييدت املنظميية أن "ضحايييا إبييادة 
داعش يسييتحقون االعتراف واحلماية 
من قبل األسرة الدولة. ومن الضروري 
أن تعتييرف األمم املتحدة بحملة داعش 
– أي اإلبادة – ووضع حد لهذه الفظائع 
والسعي إلى حتقيق العدالة من أجل 

الضحايا".
ودعييت إلييى "عمييل فييوري وحاسييم 
لألسييرة الدولية من أجل وقف اإلبادة 
وحماييية الضحايييا، يفهييم أيضاً أنه 
ينبغي على األمم املتحدة أوالً أن تعترف 
بأن األعمال الوحشييية تشّكل إبادة"، 
مبينيية أن "اجمللس التابع لألمم املتحدة 
يحافييظ على صمتييه فيمييا يواصل 

داعش عمله الهمجي".

مفوضية االنتخابات تؤكد عدم 
مسؤوليتها عن إجراء استفتاء 

اإلقليم
واملشكلة حسب قانون رقم 4 املشرع 

ميين قبييل برملييان إقليييم كردسييتان، 
املسييتقلة  العليييا  املفوضييية  وأن 
لالنتخابييات )االحتادييية( ليييس طرفيياً 
بذلك وغير مسؤولة عنه، حيث يوجد 
مجلس مفوضني في كردستان وإدارة 
انتخابية ومكاتب انتخابية في أربيل 
والسييليمانية ودهييوك تختلييف عن 
مكاتب مفوضية االنتخابات االحتادية 
هناك، وأن موظفي مفوضية اإلقليم 
هييم غير موظفييي مفوضييية العليا 
)االحتادية( في  لالنتخابات  املسييتقلة 

اإلقليم".
وعقدت أحزاب كردية اجتماعا، في )7 
حزيران 2017(، مبنتجع صالح الدين في 
أربيل ترأسييه رئيس إقليم كردسييتان 
مسييعود البارزانييي وسييط مقاطعة 
بعض القوى السياسية، واتفقت تلك 
األحزاب على إجراء اسييتفتاء شعبي 
علييى مصييير اإلقليييم فييي اخلامس 

والعشرين من أيلول املقبل.

منع مجلس نقابة احملامني من 
التفرد بانتخاب منتدبي غرف 

احملاكم
من جانبه، ذكر اخلبير القانوني ضرغام 
السيياعدي في تصريييح إلى "الصباح 
اجلديييد"، أن "قييرار احملكميية االحتادية 
العليا ملزم ونافذ جلميع السييلطات 

مبوجب املادة 93 من الدستور".
وأضيياف السيياعدي أن "القييرار مينييع 
تفييرد مجلس النقابة بتعيني منتدبي 
الغرف، إمنا يجب أن يخضع إلى عملية 
تتفق مع مبادئ الدميقراطية واخذ رأي 

املتواجدين في الغرف".
وعييد القييرار "انتصيياراً إلرادة احملامني، 
كون القضاء الدسييتوري انصف هذه 

الشريحة السيما وأن مجلس النقابة 
بعيد عّما يجري في احملافظات".

وشدد الساعدي على "ضرورة احلفاظ 
على حرية الييرأي والتعبير الواردة في 
الدسييتور، وأن يكون للمتواجدين في 
الغرف رأيهييم في انتخاب منتدبيهم 

وهو ما ذهبت اليه احملكمة".

"التربية" تعلن مواعيد
االمتحانات النهائية حملافظة 

نينوى
وأكييد وزييير التربييية محمييد إقبييال 
الصيدلي، فييي 24 نيسييان 2017، أن 
االمتحانات سييتجرى فييي محافظة 
نينوى هذه السيينة، نافيا األنباء التي 
حتدثييت عن حرمييان احملافظة من تلك 

االمتحانات.

تذبذبات في أسعارالنفط ليستقر
قرب أدنى مستوى في 7 أشهر

وانخفييض اخلامان نحييو 15 في املئة 
منذ أواخر مايييو أيار، حني مددت أوبك 
وروسيييا ومنتجون آخرون تخفيضات 
اإلنتيياج البالغيية 1.8 مليييون برميييل 

يوميا ملدة تسعة أشهر.
وقفزت إمدادات أوبك في مايو أيار في 
الوقت الييذي تعافي فيييه اإلنتاج في 
ليبيييا ونيجيريييا املعفاتني ميين اتفاق 

خفض اإلنتاج.
وزاد إنتيياج ليبيا ميين النفط أكثر من 
50 ألييف برميل يوميا بعييد أن قامت 
املؤسسيية الوطنية للنفط بتسوية 

خالف مع شركة فينترشال األملانية.
اإلنتيياج  زيييادة  إن  محللييون  ويقييول 
العاملييية  التخميية  األميركييي تعييزز 

للخام.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ياسيير فارس، شيياب موصلييي يبلغ 
27 عامييا، كان يقطن بحييي املثنى 
باجلانب االيسر من مدينته التي نزح 
منها في مطلع شهر ايلول من عام 
2014، يعمل مبحييل لصيانة اجهزة 
احلاسييوب اللوحييية واملكتبييية في 
احد اسييواق مدينة دهوك، التقيناه 
الالبتوب"  لتصليح "جهيياز  صدفة 

خاصتنا.
عندمييا علييم اننييي صحفييي ميين 
"هييل  سييألني  بعشيييقة  ناحييية 
اهالي بعشيييقة يكرهون املواصلة 
)املوصليييني(؟ قلت لييه "نحن نكره 
كل من انتمييى الى داعش وبايعهم 
واسييهم باعمييال القتييل والذبييح 
والسييبي والسرقة، سييواء كان من 

مدينة املوصل او من اطرافها".
قييال "يا اخي، ليس كل اهل املوصل 
دواعييش وليييس كل اهييل االطراف 
دواعش ايضا.. عدد الدواعش ال يذكر 
قياسا بعدد سكان محافظة نينوى 

البالغ 3 مليون نسمة".
سييكان  نصييف  "نحييو  قاطعتييه 
محافظيية نينوى هم ميين االقليات 
من االيزيديني واملسيحيني والشبك 
وغيرهم"..  )الشيييعة(  والتركمييان 
فقاطعني "واهلل يا عزيزي )الدواعش 
سييودوا وجهنا( ولساننا بات قصيرا 
بسييبب افعالهم القييذرة.. لكن ال 
تنسييون اننا ايضييا نازحييون، برغم 
انييه لم يصيبنا ُعشيير ما اصابكم، 

واقصد انتم االيزيديني".
كي اغّير املوضوع جزئيا، سألته "اال 
تشييتاق للموصل وجيرانك واهلك؟ 
اال تفكر بالعودة للمدينة التي ولدت 

فيها ودرست في مدارسها؟".
فييرّد بالقييول وهييو يتنهد بحسييرة 
"بال شييك انا اتابييع اخبييار املوصل 
يوميا، وخاصيية مع انطالق عمليات 
التحرير، وبعد حترير اجلانب االيسيير 
بالكامييل، بييدأت اتصييل بعييدد من 
االصدقاء في منطقتي بحي املثنى 
ايضا،  ومناطييق مجيياورة ومحييررة 

وانييا محتار حلييد اليوم بييني العودة 
النهائييية واالسييتقرار فييي املدينة، 
او بييني الرحيل عن العييراق باكمله 
والبدء بحياتييي في اية دولة اوروبية 

قد تقبل بي".
وتابييع ياسيير القييول "االجوبة التي 
تصلني ميين اصدقائييي متناقضة، 
فهنالييك ميين يقول ان احلييياة بدأت 
تعود تدريجيا واحملال التجارية تفتح 
ابوابها وهنالك حركة في االسييواق 
ومتبضعييني واالمن جيد جدا بل هو 
افضل من قبل سييقوط املدينة بيد 
داعش مع عودة اخلدمات الرئيسيية 
كاملاء والكهربيياء واالنترنت وغيرها، 
واخييرون يقولييون ان املوصييل باتت 

خرابيية وعييودة احلياة اليهييا صعبة 
جدا مع انتشييار عصابات للسرقة 
والسييطو، واخرين ينصحوني بعدم 
العييودة اطالقا ويقولون ان االيسيير 
)مليان( دواعش ويسييرحون وميرحون 
وليس مسييتبعدا ان يعيدوا تنظيم 
انفسييهم للبدء بجوليية اخرى من 
اخلييراب واالرهاب ما لييم يكن هناك 

اجراءات بحقهم".
ودعا ياسيير "االعالميييني املوصليني 
الى تسييليط الضوء على مسييائل 
اخرى في املدينة، مثل كيفية اعادة 
التماسييك االجتماعي بييني اجليران، 
وهل من املمكن ان يتعايش املواطن 
املوصلي اسييوة بالسييابق مع جاره 

الشيييعي التركماني او املسيحي؟ 
بييل هييل سيشييعر ابنيياء االقليات 
باالمن واالمان عند ذهابهم للموصل 
للتسييوق او ملراجعيية طبيب مثال؟؟ 
هذه املسائل ينبغي ان يتم االهتمام 

بها من قبلكم كاعالميني".
وهنييا سييألته "هييل تسييتطيع ان 
تعيييش ببلدة ايزيدية او مسيييحية 
او شييبكية سييكانها من الشيعة 

مثال"؟
انهييم  اعتقييد  ال  "بصراحيية  قييال 
سيييقبلون بي وانا العربي السني.. 
البشييعة  بجرائمهييم  داعييش  الن 
جعلوا اجلميييع يكرهوننا وال يثقون 
بنييا.. علمييا ان الدواعييش هييم من 

معهييا  وحطييم  مدينتييي  حطييم 
ذكرياتنا وحياتنا البسيطة وخسرنا 
اجليران واالهييل واالحبة، لقد حاولوا 
اعادة مدينتنا الى القرون الوسطى، 
واملشييكلة انهييم بييذروا افكارهم 
املتطرفيية في عقييول الكثيرين من 
ابناء املدينة وخاصة االطفال، ولهذا 
اعتقييد ان مسييتقبل املدينة يلفه 

الغموض".
احلييياة  "عييودة  ان  ياسيير  ويييرى 
الطبيعية للموصل ممكن شييريطة 
محاربة الفساد مثل محاربة داعش 
باعمار  والبييدء  االرهابية،  واالفييكار 
املدينة واالنسييان ايضييا في عموم 

محافظة نينوى".

وحييول موقفه من مقوليية "انا اش 
عليييي ي مبعنى االمر ال يعنيني انا؟" 
ويقولون  البعييض  التييي يطلقهييا 
انها سييبب خراب املوصل، قال وهو 
يبتسييم "االقوال ال تسييقط املدن 
بل االفعال، وهذه اجلملة رمبا تشييير 
الييى ان املوصلييي انسييان مسييالم 
يريييد ان يتجنييب املشييكالت، لكن 
اعتقييد ان مسييتقبل املدينيية يهم 
اجلميع، واذا اردنا العيش فيها بامان 
يجب ان يتييم الغاء هذه العبارة من 
قامييوس املوصليييني، والتعيياون مع 
االجهزة االمنية وكشييف الدواعش 
ومناصريهييم وعييدم القبييول بدفع 

االتاوات لهم".

األجوبة التي تصلني من 
أصدقائي متناقضة، 
فهنالك من يقول 
أن الحياة بدأت تعود 
تدريجيا والمحال 
التجارية تفتح أبوابها 
وهنالك حركة في 
األسواق واألمن جيد 
جدا، وآخرون يقولون 
أن الموصل باتت خرابة 
وعودة الحياة إليها 
صعبة جدا مع انتشار 
عصابات للسرقة 
والسطو، وآخرين 
ينصحوني بعدم العودة 
إطالقا

جانب من مدينة املوصل "بعدسة: فريد بارام"

"الدواعش حطموا مدينتي والكل بات يكرهنا"

شاب موصلي تتقاذفه األشواق بين العودة لمدينته والرحيل عنها لألبد
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متابعة الصباح الجديد:

اطلع��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ن 
ال��ى محافظ��ة ميس��ان ف��ي اطار 
زي��ارة ميدانية لاط��اع على جودة 
ماتقدمه مؤسساتها الصحية من 
خدمات وقائية وطبية وعاجية الى 

املواطنن الكرام 
واستهلت الزيارة بعقد اجتماع في 
دائرة صحة ميسان مع املدير العام 
الدكتور علي محمود العاق ورؤساء 
االقس��ام في الدائرة والتاكيد على 
دعم الوزارة وس��عيها اجلاد لارتقاء 
بالواقع الصحي في احملافظة وتلبية 
احتياجاته��ا من امل��اكات الطبية 
واالجه��زة  الكف��وءة  والصحي��ة 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  واالدوي��ة 

احلديثة 
ثام��ر  الدكت��ور  الوزي��رة  ويراف��ق 
الن��وري مدير عام دائ��رة التخطيط 
والصيدالني احمد حميد مدير عام 
الش��ركة العامة لتس��ويق االدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة ف��ي مركز 

الوزارة.
عل��ى صعيد متصل اك��دت الوزيرة 
ان االيام القليلة املقبلة ستش��هد 

الكح��اء  مستش��فى  افتت��اح 
ميس��ان  ف��ي  س��رير   100 س��عة 
ليق��دم خدمات��ه الوقائية والطبية 
والعاجية الى املواطنن بعد اكمال 
جتهي��زه من قب��ل ال��وزارة باالجهزة 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  واالث��اث 
واشارت في تصريح اعقب اجتماعا 
م��ن مدي��ر ع��ام صح��ة ميس��ان 
ومس��ؤولي الدائ��رة بحض��ور مدير 
ناحية علي الشرقي عمار عبد اهلل 
الزهيري ومدير ناحية كميت جاسم 
محمد حس��ن ال��ى حرص ال��وزارة 
الدؤوب لارتقاء باخلدمات  وسعيها 
الصحية في محافظة ميسان وان 
قدومه��ا للمحافظة م��ع عدد من 
قيادات ال��وزارة تأت��ي للوقوف على 
واقعه��ا الصحي وج��ودة ماتقدمه 
املؤسس��ات الصحية م��ن خدمات 

الى املواطنن.
اللق��اء  ان  ال��ى  الوزي��رة  واش��ارت 
ف��ي  الصح��ي  املل��ف  مبس��ؤولي 
احملافظة يأتي لاط��اع على الواقع 
الصحي ودعم ال��وزارة له من خال 
اتخ��اذ حزم��ة م��ن الق��رارات التي 
متخص عنه��ا االجتماع املنعقد في 
دائرة الصحة وشهد اتخاذ اجراءات 
االجنح��ة  افتت��اح  منه��ا  عدي��دة 
اخلاص��ة في مستش��فى ميس��ان 

للطفل والوالدة ومركز عاج االورام 
اضافة الى رفد املؤسسات الصحية 
واملس��تلزمات  واالجه��زة  باالدوي��ة 
الطبي��ة وزيادة االي��دي العاملة في 
مش��روع املستشفى التركي سعة 

400 سرير لاسراع باجنازه.

كم��ا اك��دت الوزي��رة ان التحديات 
عراقن��ا  يواجهه��ا  الت��ي  الراهن��ة 
احلبيب من حرب ضروس ضد االرهاب 
الداعش��ي واالزمة املالية تستدعي 
تكاتف اجلميع والعمل بروح الفريق 
واخ��اص  عالي��ة  بهم��ة  الواح��د 

ملواجهة تل��ك التحديات وصوال الى 
استكمال املسيرة الظافرة لشعب 
ووطن يستحق ان يعتلي قمم اجملد 

والكرامة والشموخ .
واش��ارت الوزي��رة خ��ال محاض��رة 
له��ا في ندوة حواري��ة اقامها جتمع 

شباب السام العراقي حول الواقع 
املتحقق��ة  واالجن��ازات  احلكوم��ي 
للنه��وض  الكفيل��ة  واخلط��ط 
بالشباب العراقي شهدت وقائعها 
القاعة الرئيس��ة لقسم الصيدلة 
ان  ال��ى  ميس��ان  صح��ة  بدائ��رة 
احلكومة قد عقدت العزم على عبور 
تلك التحدي��ات نحو ضفاف النصر 
املبن من خ��ال العمل والتخطيط 
املبرمج وتوظيف الطاقات والقدرات 
الشباب بصفتهم حاضر  والسيما 
الوطن ومس��تقبله املشرق ، الفتة 
الى ان احلكومة وبرغم عملها حتت 
وط��أة ظ��روف معقدة اس��تطاعت 
حتقيق اجن��ازات بارزة كان للش��باب 

احلصة االكبر فيها.
ال��ى ذل��ك اوع��زت الوزي��رة خ��ال 
م��ع  جمعه��ا  مس��ائي  لق��اء 
الصيدالن��ي احم��د حمي��د مدي��ر 
ع��ام الش��ركة العام��ة التس��ويق 
الطبية في  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
اط��ار زي��ارة ميدانية تق��وم بها الى 
محافظة ميس��ان بشمول املعجل 
اخلط��ي ف��ي املرك��ز التخصص��ي 
لع��اج االورام في احملافظ��ة بعقود 
الصيان��ة املركزي��ة كم��ا مت االيعاز 
خ��ال اللقاء الذي حض��ره الدكتور 
عل��ي محم��ود الع��اق مدي��ر عام 

دائرة صحة ميس��ان والدكتور ثامر 
الن��وري مدير عام دائ��ره التخطيط 
في مركز الوزارة بتوفير املستلزمات 
اخملتبري��ة ال��ى مرك��ز ام��راض الدم 
الوراثي في ميس��ان اضافة الى رفد 
املركز التخصصي في دائره الصحة 
باجهزة ومستلزمات عاج االسنان 
وتوفير املاس��ك اخلاص ملرض االورام 

لتسهيل اجراءات فحصهم. 
كم��ا اوع��زت الوزي��رة بتوفير فرص 
تدريبية لثاث طبيبات على الناظور 
اجلراح��ي في احد املراك��ز التدريبية 

املتطورة في إحدى دول اجلوار.
كما وجه��ت الوزي��رة الدكتور ثامر 
الن��وري مدير عام دائ��رة التخطيط 
برف��د دائ��رة صحة ميس��ان بأطباء 
االس��نان االختص��اص وااليعاز الى 
مدير دائرة صحة ميس��ان الدكتور 
علي محمود الع��اق بتوفير الدعم 
اللوجستي لألطباء وتعزيز السياق 
التش��جيعي مبا يس��هم في تقدمي 
خدم��ات صحية كفوءة للمواطنن 
جاء ذل��ك في إط��ار زي��ارة ميدانية 
تق��وم به��ا الس��يدة الوزي��رة ال��ى 
محافظ��ة ميس��ان لارتق��اء بأداء 
وتذلي��ل  الصحي��ة  مؤسس��اتها 
املعوق��ات والصعوبات التي تعترض 

تطويره .

بحضور الوكيل األقدم لوزارة الخارجية ونائب مستشار األمن الوطني
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بغداد - الصباح الجديد:

ليل��ة رمضاني��ة اخ��رى س��ادتها 
روح التفاه��م واأللفة بن احلضور 
للتنمية  العراق��ي  املرك��ز  اقامها 
 ، االثن��ن  االول  ام��س  االعامي��ة 
اس��تضاف فيه��ا الوكي��ل االقدم 
لوزارة اخلارجية نزار خير اهلل ونائب 
الوطن��ي صفاء  االمن  مستش��ار 
الوطني  االجتم��اع  الش��يخ ف��ي 
النصف ش��هري ح��ول موضوع » 
دور الع��راق اجتاه االزم��ة اخلليجية 

والعاقات العراقية اخلليجية«.
اس��تهلت الن��دوة الت��ي حظيت 
رئي��س  بكلم��ة  نوع��ي  بحض��ور 
املرك��ز د. عدن��ان الس��راج رح��ب 
فيه��ا بالضيوف قائ��ا:« في هذه 
االي��ام الرمضاني��ة املبارك��ة ومع 
البطلة  االمنية  انتصارات قواتن��ا 
العصر،  اس��طورة  التي س��جلت 
كان الب��د لاعام ان يخطو خطوة 
ال��ى االمام، فهو ش��ريك حقيقي 
وكام��ل لنش��اطات الدول��ة التي 
الب��د ان تبنى على تع��اون اجلميع، 
مضيفا: انا س��عيد بهذا احلضور، 
فالعراقي��ون اعطو امثولة للعالم 
بانتصارتهم الكبيرة ومتاس��كهم 
الث��ري، داعي��ا احلض��ور ال��ى قراءة 
سورة الفاحتة على ارواح الشهداء 
االبرار الذين سفحوا الدم من اجل 
اس��تعادة كل ذرة من تراب العراق 

املوحد.

تكرمي االعالميني
ودع��ا الس��راج الضيف ن��زار خير 
اهلل لتسليم نخبة من االعامين 
املكرمن شهادات تقديرية لدورهم 
الفاع��ل في بناء نهض��ة اعامية 
خالص��ة وه��م كل م��ن محافظ 
بغداد االسبق د. صاح عبد الرزاق، 
الكات��ب واالعام��ي عب��د احلليم 
امن،  واالعام��ي كامل  الرهيمي، 
بعده��ا دعا نائب مستش��ار االمن 
الوطني لتس��ليم نخبة اخرى من 
االعامين ش��هادة تقديرية وهم 
االعامين د. عصام الفيلي، حمزة 

مصطفى.
ومن ثم دعا السراج رئيس شبكة 
االع��ام العراق��ي  د.علي الش��اه 
لتسليم شهادة تقديرية لاعامي 

فاضل ابو رغيف.
العراق��ي  املرك��ز  مدي��ر  وح��رص 
للتنمي��ة االعامية عل��ى اختتام 
كرنفال التكرمي مبنح وزير الداخلية 
قاسم االعرجي درع املركز  جلهوده 
االم��ن  حف��ظ  ف��ي  الواضح��ة 
ومستش��ار وزير الداخلية د. وهاب 
الفاعل.  االعامي  ل��دوره  الطائي، 
وق��ام بتس��ليم الدرع��ن النائ��ب 

السابق فوزي اكرم ترزي.

ارضية رصينة
الدس��تور  جري��دة  حتري��ر  رئي��س 
ومدي��ر اجللس��ة االعامي باس��م 
الش��يخ، افتت��ح اعم��ال الن��دوة 
بكلمة ترحيبية، معلنا عن فحوى 
املناقش��ة الت��ي تركزت ح��ول دور 
العراق وعاقت��ه اخلارجية، خاصة 
موقفه من االزمة اخلليجية، داعيا 
الوكيل االقدم لوزارة اخلارجية نزار 

خير اهلل للحديث حول هذا احملور.
اس��تهل خي��ر اهلل حديث��ه بتقدمي 

الش��كر والثناء الى املركز العراقي 
للتنمي��ة االعامية ل��دوره الفاعل 
ف��ي تأس��يس ارضي��ة رصين��ة بن 
االعام والدولة، قائا: ان لاعامين 
دور كبي��ر وتش��اركي ف��ي عملي��ة 
النشر وفق قيم ومعايير صحيحة 
وضرورية، نحن بامس احلاجة في ان 
نتعمق بالنظ��رة النقدية للعملية 
السياس��ية ومؤسس��ات الدول��ة، 
مش��يرا ال��ى ان »النظ��رة النقدية 
يجب ان تبنى على اسس سليمة«، 
مؤكدا على ان »ماحصل في العراق 
بع��د العام 2003 ه��و بداية عملية 
التغيي��ر، الس��يما االنتخابات التي 
اصبحت قادرة عل��ى توفير جزء من 
احللول، مشددا على ان »استمرارية 
االنتخابات حتقق امران مهمان، هما 
س��لمية ت��داول الس��لطة وثقافة 
االنتخابات الت��ي اصبحت جزء من 

احلياة االساسية«.

السياسة اخلارجية

وعرَج خي��ر اهلل على ان »القضية 
االعامية اخذت منحى جديدا في 
العراق، ونضجا الميكن رؤيته حتى 
في بعض الدول املتقدمة، مسهبا 
ف��ي توضيح السياس��ة اخلارجية 
للعراق بالقول: نحتاج الى جناحات 
محددة للدولة العراقية وتنميتها 
باملؤسس��ة  االعتن��اء  فضا ع��ن 
الس��يادية، الفتا الى ان العراقين 
متوحدين في الرؤيا ويجب العمل 
على تنمية هذا التوحد واستمرار 

اجللسات احلوارية.
وبش��أن التحدي��ات ف��ي عاق��ات 
العراق مع محيطه العربي، ش��دد 
خي��ر اهلل على انن��ا »حاولنا ايجاد 
عاق��ات متين��ة م��ع كل ال��دول 
العربية، ونحن ف��ي وزارة اخلارجية 
واجبنا حتدي��د تل��ك العاقات مع 
الدول، وه��ذا امر مه��م للتكامل 
م��ع املؤسس��ات االخ��رى« منوها 
الى ان »العراق ب��دأ التفكير جديا 
بالتعام��ل باملثل م��ع بعض الدول 

التي لم تبعث لها سفير حتى االن 
في بغداد،منبها عل��ى ان »العراق 
اليس��اوم عل��ى قضاي��اه االمنية، 
نحن نعالج املشكات بكل حكمة 

ونتجنب الطرق التصعيدية.

عالقات متوازنة
وح��ول االزمة اخلليجي��ة علق خير 
عميق��ة  االزم��ة   « بالق��ول:  اهلل 
جدا واملنطقة مقبل��ة على اعادة 
هيكليتها من جديد، هناك عوامل 
اقليمية ودولية جعلت من االزمة 

معقدة حسب راي الشخصي«.
باالش��ادة  حديث��ه  واختت��م 
باالنتصارات املبهرة التي حققتها 
قواتن��ا االمنية في دح��ر عصابات 

داعش االرهابية.
من ناحيته، اجاب نائب مستش��ار 
االم��ن الوطن��ي صف��اء الش��يخ 
عن التس��اؤالت بش��أن سياس��ة 
الع��راق اخلارجية قائ��ا: ان العراق 
نأى بنفس��ه عن احملاور املتصارعة، 

محسوبة  السياس��ية  وخطواته 
بدقة متناهية.

وتطرق الش��يخ في القول الى اننا 
» نواج��ه ضعف��ا في اس��تخدام 
القوى وعناصرها  مواردنا ملواجهة 
اس��تهلك  فالع��راق  املعروف��ة، 
ام��واال كبيرة ف��ي مواجهة داعش 
االرهابي، وخاض حربا مكلفة ضد 

هذه العصابة االرهابية.
وخل��ص ال��ى الق��ول انن��ا »نقيم 
عاقات متوازن��ة مع جميع الدول، 

ولم ننخرط مع اطراف النزاع«.
اتس��مت اجللس��ة التي استمرت 
بالنقاش��ات  الس��اعتن،  زه��اء 
املس��تفيضة التي اغن��ت محاور 
التحلي��ل  م��ن  بالكثي��ر  الن��دوة 
والدراس��ة اجلدية، ما خلق ارتياحا 

واضحا بن جميع احلضور.
يذك��ر ان املركز اق��ام مادبة افطار 
للحضور مبناس��بة ش��هر رمضان 
املبارك الذي كّرم العراقين ببشائر 
النصر والتاحم ضد قوى الظام 

»مركز التنمية اإلعالمية« يناقش دور العراق من األزمة الخليجية

قال الدكتور عدنان 
السراج أن القوات 

العراقية سجلت 
أسطورة العصر، 

كان البد لإلعالم أن 
يخطو خطوة الى 

األمام، فهو شريك 
حقيقي وكامل 

لنشاطات الدولة التي 
البد أن تبنى على 

تعاون الجميع

جانب من الندوة التي أقامها مركز التنمية اإلعالمية

للعيد طقوسية 
تكمن بصنع الحياة!
منذ الق��دم واالعياد مرتبط��ة باالمجاد، 
وهن��اك بع��د روح��ي يتحق��ق م��ن خال 
املشاركة الفعلية بالفرح والسرور وتقوية 
الرواب��ط العائلية والفكرية واالجتماعية 
،مل��ا يحم��ل العيد في طيات��ه من معاني 

روحية عميقة.
هناك حكمة آلهي��ة فائقة تقف أمامها 
االنسانية عاجزة عن التعبير، فرح داخلي 
روحية،تتجس��د  بتأم��ات  الفك��ر  مي��أل 
باالحتفاالت واملاب��س اجلديدة واملأكوالت 
واحللويات، لنجد بأن الروح تصلي والعقل 
يتأمل واجلسد يشارك في معزوفة احلياة 
،ليتبدل احلزن فرحا« ،واالحلاد اميانا«،واليأس 

الى رجاء،وميأل الكون تراتيا وتهليا«.
العي��د  فرصة للنق��اء والصف��اء واعادة 
الروابط البشرية ،فهو يوم الذكر والدعاء، 
فرحة ،تكرمي وهدية من رب العاملن ، نراها 
بابتس��امة طف��ل وزينة بيوت وس��احات 
مملوءة برائحة الورود، ومائدة جتمع حولها 
العائل��ة واالحبة،ورس��ائل محب��ة قادمة  
من البعيد تنس��ينا االساءة واحلقد لنبدأ 

بالتبريكات والتهنئة من جديد.
األعياد تشمل كل الطوائف وكل مرتبط 
حس��ب دينه، فهناك طقوس تشير لكل 
عيد ويكون له معنى رمزي صادرعن االميان 
، يؤثر جوهريا« في هوية االنسان ، ليعطي 
دورا« اساسيا« بتثقيفه وتشكيل هويته 
الت��ي تدعو للتس��امح واحملب��ة واالنفتاح 

الثقافي واملعنوي على اآلخر.
ل��كل مناس��بة تعبدي��ة له��ا طق��وس 
نعيشها ولها ايضا« الكثير من املفاهيم 
التي تبع��ث روح الفرح والبهجة واالجواء 
االحتفالي��ة املعتادة وتأكيدالتنوع لكافة 
االختافات الثقافية  والترابط الوجداني 
العميق املبن��ي على االحت��رام والتقدير.
فحرصن��ا على ه��ذه االعي��اد  هي فرصة 
والتق��رب  التق��وى  روح  وتربي��ة  للتوب��ة 
هلل واالحس��اس ب��ه، وايضا«جن��د بأن كل 
مناس��بة تق��دم لنا طق��وس خاصة بها 

تتميز عن بقية االعياد .
زين��ة  ،وال  لن��ا  عي��د  ال  الس��نة  ه��ذه 
ح��داد  عل��ى  تغط��ي  أن  باس��تطاعتها 
قلوبن��ا التي ش��اهدت الويات واملآس��ي 
،لم يعد لنا قدرة على س��ماع دوي املدافع 
وص��وت االنفج��ارات ، ومش��اهد القتلى، 
وبكاءالثكال��ى وصبرامه��ات الش��هداء، 
م��ع اقت��راب موع��د العيد يؤملنا س��ماع 
ان��ن الش��عوب املهج��رة الت��ي تعان��ي 
األمرين وس��ط ظ��روف مؤملة ومأس��اوية 
، يتح��دون الصع��اب  يس��كنون اخليم ال 
مأوى ، أوضاعهم االقتصادية واالنسانية 
والنفس��ية صعب��ة ، ،يس��تقبلون العيد 
بحس��رة ونغص��ة بعي��دا« ع��ن بيوتهم 
واهله��م واس��ّرتهم ،محبط��ن  فاقدي 
الثق��ة مبس��تقبلهم اجمله��ول ،جروحهم 
عميق��ة تن��زف أمل��ا« وليس من ي��د متتد 
ملساندتهم أوحكومة تسعفهم وتخفف 

من معاناتهم . 

*كاتبة لبنانية 

تقرير

وزيرة الصحة تّطلع على الواقع الطبي والعالجي في مؤسسات ميسان 
افتتاح مستشفى الكحالء سعة 100 سرير

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

جانب من اللقاء

حسين حسن*
العام��ة  الش��ركة  اعلن��ت 
التابعة  التعديني��ة  للصناع��ات 
ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن ع��ن 
مبيعات انتاجه��ا  النمطي على 
اختاف انواعه  خال شهر حزيران 

اجلاري.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
علي حس��ن علوان ف��ي تصريح 
ملرك��ز االعام والعاق��ات العامة 
ف��ي الوزارة ان الش��ركة س��وقت 
انتاجها من قير االكس��اء املطور 
بكمي��ة ) 73 ( الفا و298 طنا وهو 
منتج قي��ري من مادة االس��فلت  
مضاف اليه مواد محصنة تعمل 
على حتسن مواصفاته الفنية من 
اجل احلصول على اس��فلت عالي 

اجلودة  الس��تعماله كمادة اولية 
في انتاج االس��فلت االس��منتي 
لتبليط الشوارع والطرق العامة,

وقد مت تسويق كمية )24( طنا من 
مادة قير التس��طيح املطور وهو 
منتج قيري يتكون من االس��فلت 
مضاف اليه مواد بوليمرية تعمل 
على حتسن مواصفات االسفلت 
املؤكس��د ليتحمل درجات حرارة 
عالية مع عدم تكسره في احلرارة 
الواطئ��ة ، مبين��ا ان ه��ذا املنتج 
يس��تعمل كطبق��ة عازلة للماء 
من خال تسخينه بدرجات عالية 
من احلرارة ثم يسكب ويفرش على 

ارضيات االسطح واحلمامات .
كما مت تس��ويق كمية من احملاليل 
,22(م3   5( ب���  تق��در  امللحي��ة 

وه��ي محاليل ملحي��ة بكثافات 
متنوعة وتس��تعمل ف��ي اصاح 
واخم��اد االبار النفطية فضا عن 
اس��تعمالها في معام��ل الثلج ، 
اضافة الى تس��ويق كمية )3000 
( ط��ن م��ن مل��ح البص��رة اخلام ، 
وتس��ويق كمية اخرى م��ن امللح 
الصناعي)100( طن الذي ينتج في 
شعبة مملحة الس��ماوة ، مشيراً 
الى ان قيم��ة املبيعات االجمالية 

ب�لغت )293( مليون دينار. 
عل��ى صعيد اخر ناقش��ت هيئة 
الصناع��ي  والتطوي��ر  البح��ث 
الصناع��ة  وزارة  ال��ى  التابع��ة 
واملعادن عددا من مشاريع الطاقة 
املتج��ددة املقت��رح تنفيذه��ا في 

محافظة واسط .

بغداد - الصباح الجديد:
د  املائي��ة  امل��وارد  وزي��ر  ت��رأس 
حس��ن اجلناب��ي ف��ي محافظة 
كرب��اء اجتماعا موس��عا ملدراء 
مديري��ات املوارد املائية حملافظات 
الفرات االوسط لبحث عدد من 
املواضيع املهمة منها مايتعلق 
بتحس��ن االداء ف��ي ادارة املياه 
مبا يضمن عدالة توزيع احلصص 
واالراضي  احملافظ��ات  بن  املائية 

الزراعية .
كما مت مناقشة اجراءات الوزارة 
في تنفيذ خطة االرواء للموسم 
واج��راءات  احلال��ي  الصيف��ي 
معاجلة زه��رة النيل واس��تمرار 
املراقب��ة للح��د من انتش��ارها 
التج��اوزات  موض��وع  وبح��ث 

واثارها الس��لبية على املشاريع 
االروائي��ة، اضافة ال��ى عدد من 
املواضي��ع االخ��رى املدرجة على 

جدول االعمال.
من جهتها تواصل مديرية املوارد 
الديوانية  املائية في محافظ��ة 
اجل��داول  بتطهي��ر  اعماله��ا 
واالنه��ر م��ن نب��ات الش��نبان 
واالوساخ والترس��بات الطينية 
به��دف تأم��ن احلص��ص املائية 
واحلصول على انس��يابية عالية 
للمياه ، وتضمن العمل تطهير 
مقطع من ش��ط الديوانية من 
نبات الش��نبان ضمن املنطقة 
احملصورة بن جسر الثورة وجسر 

االمام موسى الكاظم .
م��ن جانب اخر ش��رعت مديرية 

املوارد املائية في محافظة املثنى 
بحمل��ة ألزال��ة نبات الش��بان 
من عمود ش��ط الرميثة بهدف 
تأم��ن احلص��ص املائية ، يش��ار 
ال��ى ان مديري��ة امل��وارد املائي��ة 
في محافظة ميس��ان باش��رت 
الش��لوحية  ج��دول  بتطهي��ر 
املبطن وغلق الكسرة على نهر 
الكرمل��ي أضاف��ة ال��ى صيانة 
محطة ابو بشوت بهدف توفير 
احلصص املائية ملساحات كبيرة 

من االراضي املستصلحة .
من اجلدي��ر بالذك��ر  ان ال��وزارة 
اخلط��ة  تنفي��ذ  عل��ى  عازم��ة 
الصيفية لهذا الع��ام من اجل 
توسيع الغلة الزراعية واالرتقاء 

بالواقع االروائي  .

التعدينية تعلن عن مبيعات
إنتاجها النمطي على اختالف أنواعه 

وزير الموارد المائية يبحث توزيع الحصص 
المائية بين المحافظات الجنوبية 
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كابول ـ أ ب ف: 
قت��ل ثمانية حراس افغان يعملون في اكبر قاعدة 
اميركي��ة في افغانس��تان ام��س االول االثنني في 
كم��ني اس��تهدف موكبه��م، كما ذكر مس��ؤول 

محلي امس الثالثاء.
وتس��تعد وزارة الدف��اع االميركية العالن ارس��ال 
تعزي��زا الحت��واء تق��دم حرك��ة طالب��ان، بينم��ا 
يس��تهدف املتمردون القوات االميركية في قاعدة 

باغرام واملتعاملني معها.
وقال حاك��م منطقة باغ��رام التي تبع��د حوالى 
خمس��ني كيلومترا ش��مال العاصمة، ان احلراس 
تعرضوا للكمني بينما كانوا في طريق العودة الى 

منازلهم امس االول االثنني.
ف��ي تصريح لوكال��ة فران��س برس، ق��ال احلاكم 
عبد الش��كور قدسي »كانوا جميعا من السكان 
احملليني، ويعملون حراس��ا في باغرام«، موضحا ان 

حارسني آخرين اصيبا بجروح.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن العملية، لكن 
حركة طالبان زادت ف��ي الفترة االخيرة هجماتها 

على كل قوات االمن االفغانية والغربية.
واصيب سبعة جنود اميركيني السبت في قاعدة 
عس��كرية في ش��مال البالد، بجروح عندما اطلق 

جندي افغاني النار عليهم.
من املقرر ان تعلن واشنطن قريبا انتشارا عسكريا 
سيش��مل عل��ى االرج��ح االف ع��دة م��ن اجلنود 
االضافي��ني، لتعزيز 8400 اميرك��ي يؤازرون القوات 

االفغانية.
وباإلجمال، يش��ارك ف��ي عملية »الدع��م احلازم« 
للحلف االطلس��ي في افغانس��تان، اكثر من 13 
ال��ف جن��دي، لكنها ل��م تتمكن من وق��ع تقدم 
املتمردين او من وضع حد للخلل االمني املنتش��ر 

في البالد
وتضم قاع��دة باغرام التي انش��أها الس��وفيات، 
القس��م االكبر من الفرقة االميركي��ة في البالد 

منذ 2001.

القاهرة ـ وكاالت:
دانت جامعة الدول العربية الهجوم اإلرهابي الذي 
اس��تهدف مصلني قرب مس��جد فينسبري بارك، 
ش��مال لندن امس االول االثن��ني ، وخلف قتيال و8 

جرحى.
ودعا األم��ني الع��ام للجامعة أحمد أب��و الغيط، 

اجملتمع الدولي إلى التصدي لإلسالموفوبيا.
 وأكد أبو الغيط أهمية حترك اجملتمع الدولي التخاذ 
املزيد من اإلجراءات التنس��يقية العاجلة من أجل 
توحيد اجلهود واإلجراءات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب 
والتط��رف وما يرتبط بذلك م��ن مظاهر للتطرف 

الديني على غرار ظاهرة اإلسالموفوبيا.
ويأتي هذا الهجوم بعد سلس��لة هجمات دامية 
ش��هدتها بريطانيا مؤخرا، حيث قتل 8  أشخاص 
وأصي��ب 50 آخرون في الثالث م��ن حزيران عندما 
دهس متش��ددون املارة على جس��ر لندن وطعنوا 

أشخاصا في مطاعم وحانات مجاورة.

مقتل 8 حراس أفغان 
يعملون في أكبر قاعدة 
أميركية في أفغانستان

الجامعة العربية تدين 
الهجوم اإلرهابي في لندن

أنقرة ـ وكاالت:

ب��دأت تركي��ا حت��رًكا مكثًف��ا ف��ي 
محاول��ة إلزالة اخلالفات والتوتر مع 
عدد من ال��دول األوروبية، تزامنا مع 
س��عيها إلعادة مس��ار املفاوضات 
مع االحت��اد األوروبي. وفي مس��عى 
لتخفيف ح��دة التوتر، توجه رئيس 
ال��وزراء التركي بن عل��ي يلدرمي إلى 
أثينا أمس االثنني، لتعزيز العالقات 
مع اليون��ان. وزاد التوتر بني البلدين 
اليوناني  القض��اء  رف��ض  بس��بب 
إعادة عدد من العس��كريني األتراك 
الذين شاركوا في محاولة االنقالب 
الفاش��لة التي شهدتها تركيا في 
منتص��ف مت��وز 2015، فض��ال عن 
زي��ارات مس��ؤولني عس��كريني من 
اجلانبني جلزر متنازع عليها في بحر 
إيج��ه، إضاف��ة إلى التباين بش��أن 

القضية القبرصية.
واس��تجاب يل��درمي لدع��وة نظيره 
تس��يبراس،  أليكس��يس  اليوناني 
اخلارجي��ة  وزي��ر  ورافق��ه كل م��ن 
أوغل��و،  مول��ود جاوي��ش  الترك��ي 
ووزير العم��ل والضمان االجتماعي 
محمد مؤذن أوغل��و، ووزير الطاقة 
وامل��وارد الطبيعي��ة ب��راءت ألبيرق، 
ووزير املواصالت واالتصاالت والنقل 

البحري أحمد أرسالن. 
والتق��ى رئيس الوزراء التركي، الذي 
كان ق��د ط��رح م��ع توليه رئاس��ة 
احلكوم��ة ف��ي تركي��ا في أي��ار من 
الع��ام املاض��ي سياس��ة تذوي��ب 
اخلالفات وتطبيع العالقات مع دول 
اجل��وار، نظي��ره اليونان��ي والرئيس 
بافلوبولوس،  بروكوبي��س  اليوناني 
قب��ل أن ي��زور الس��فارة التركي��ة 
في أثين��ا، كما التق��ى رئيس حزب 
»الدميقراطية اجلديدة« املعارض في 
اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
ثم انتقل إلى مدينة »كوموتيني«، 
شمال ش��رقي اليونان، حيث تناول 

اإلفط��ار م��ع أف��راد ف��ي األقلي��ة 
التركية في اليونان.

اليونان��ي  ال��وزراء  رئي��س  واعتب��ر 
ع��دم  أن  تس��يبراس  أليكس��يس 
محاول��ة أي م��ن البلدي��ن اجلارين 
التاريخيني االستفادة من املشكالت 
التي يواجهها اآلخر، رغم املشكالت 
الت��ي عانت منه��ا الدولتان مؤخرا 
)أزمة الديون ف��ي اليونان ومحاولة 

االنقالب في تركيا(، أمر إيجابي.
بدوره، عّبر يلدرمي في مؤمتر صحافي 
مش��ترك مع نظي��ره اليوناني، عن 
رغبة تركيا في استعادة االنقالبني 
الذي��ن هرب��وا إل��ى اليون��ان عقب 

الفاش��لة، وقال:  محاولة االنقالب 
ال نري��د أن يلح��ق االنقالب��ني ضررا 

بالعالقات بني تركيا واليونان.
وق��ال يل��درمي: »نرغب ونري��د إعادة 
األش��خاص ال��ذي نف��ذوا انقالب��ا 
واضحا ضد بلدنا، فتركيا مرت بأيام 
لقرارات  احترامن��ا  ونب��دي  صعبة، 
القض��اء اليونان��ي، ولك��ن نرغ��ب 
ف��ي أال يلح��ق االنقالبي��ون الضرر 

بالعالقات بني البلدين«.
وح��ول عالق��ات تركي��ا م��ع االحتاد 
األوروبي، أشار يلدرمي إلى أن املرحلة 
الت��ي أعقب��ت محاول��ة االنق��الب 
الفاش��لة وخالل فت��رة التعديالت 

الدس��تورية ف��ي تركي��ا، ش��هدت 
مواق��ف س��لبية من ط��رف االحتاد 
ال  املواق��ف  ه��ذه  وأن  األوروب��ي، 
تس��هم أبدا في تطوي��ر العالقات 
م��ن الناحية اإليجابية بني اجلانبني. 
وعاد ليستدرك: »من اليوم كل ذلك 
األوروبي  س��يترك خلفنا، فاالحت��اد 
وتركي��ا يرغب��ان في بداي��ة جديدة 

وبرؤية جديدة.«
بالقضي��ة  يتعل��ق  م��ا  وح��ول 
القبرصية، أّك��د يلدرمي أنها قضية 
يجب حلها من أجل تركيا واليونان 
على حد سواء، مشددا  على ضرورة 
أن يكون هناك حل عادل من ش��أنه 

أن يضم��ن أمن اجملتمع��ني التركي 
واليوناني في اجلزيرة املقسمة.

وفي اإلطار نفس��ه، قال��ت مصادر 
رئاس��ية لوس��ائل اإلعالم التركية 
أم��س االول االثنني إن الرئيس رجب 
طيب إردوغان س��يقوم بزي��ارة إلى 
أملانيا في الس��ابع م��ن متوز املقبل، 

تستمر يومني. 
وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس التركي 
لبرل��ني من��ذ تصاع��د األزم��ة بني 
البلدين في العام األخير، ال س��يما 
عقب االس��تفتاء ح��ول التعديالت 
الدس��تورية ال��ذي جرى ف��ي تركيا 
في نيس��ان املاضي، وما رافقه من 

خالفات ب��ني البلدين ومن��ح أملانيا 
حق اللجوء ألربعني من العسكريني 
األتراك وأسرهم، كانوا يعملون في 
حلف الناتو في بروكسل وفروا إلى 
أملاني��ا بعد أن عزلتهم الس��لطات 
التركي��ة بدع��وى انتمائهم حلركة 
اخلدم��ة التابعة لفت��ح اهلل غولن 
ال��ذي تتهم��ه الس��لطات بتدبير 

محاولة االنقالب الفاشلة.
وتأت��ي الزي��ارة بعد أيام م��ن إعالن 
برل��ني س��حب قواتها م��ن قاعدة 
إجنيرلي��ك اجلوي��ة في تركي��ا بعد 
رفض أنقرة زي��ارة كانت مقررة في 
منتصف أي��ار املاضي لن��واب أملان 
جلنود بالدهم املنتش��رين بالقاعدة 
في إطار التحال��ف الدولي للحرب 

على »داعش«.
وأك��دت احلكوم��ة األملاني��ة، األحد 
املاضي، أنها تعت��زم نقل طائراتها 
م��ن قاعدة إجنيرلي��ك جنوب تركيا 
إلى قاع��دة األزرق اجلوي��ة األردنية، 
اعتبارا م��ن النصف الثاني من متوز 

املقبل.
وقالت أورس��وال فون دير ليني، وزيرة 
الدفاع األملانية: س��يتم نقل طائرة 
أملاني��ة للت��زود بالوقود في أس��رع 
وقت ممكن بعد نهاية حزيران اجلاري، 
وس��تعود إلى اخلدم��ة في النصف 
الثاني من متوز املقبل، وسيتم أيضا 
نقل س��ت طائرات اس��تطالع من 
طراز »تورنادو« خالل شهرَين، من آب 
إلى أيلول املقبلني، وينبغي أن تعود 
تلك الطائرات إلى اخلدمة بالكامل 
اعتب��ارا م��ن تش��رين األول املقبل. 
د أعضاء في حلف ش��مال  ويش��دِّ
األطلس��ي على حرية الدخول إلى 
القاعدة اجلوية، تس��تمر أنقرة في 
رفضها لزي��ارة الوفد األملاني، عقب 
اعت��راف البرمل��ان األملاني رس��مياً، 
العام املاض��ي، ب�«اإلبادة اجلماعية« 
بح��ق األرم��ن على ي��د العثمانيني 
األت��راك إبان احل��رب العاملية األولى، 

األمر الذي تنكره تركيا بشدة. 

باربس ـ وكاالت :
أعلنت وزي��رة الدفاع الفرنس��ية 
س��يلفي غوالر عن قرارها اخلروج 
م��ن احلكوم��ة الفرنس��ية على 
خلفي��ة حتقيق��ات ف��ي توظيف 
أعضاء من حزبها كموظفني في 

البرملان األوروبي.

وكان��ت احلكومة الفرنس��ية قد 
قدم��ت االس��تقالة أم��س االول  
االثن��ني، ف��ي خط��وة رمزي��ة، إذ 
م��ن املتوقع أن تعود التش��كيلة 
احلكومي��ة برئاس��ة إدوار فيليب 
لعمله��ا، نظ��را للفوز الس��احق 
ال��ذي حققه حزب »إل��ى األمام« 

التاب��ع للرئيس إميانوي��ل ماكرون 
في االنتخابات البرملانية.

لك��ن غ��والر أوضح��ت ف��ي بيان 
أنه��ا طلبت م��ن الرئيس ماكرون 
ورئي��س ال��وزراء إدوار فيليب عدم 
مج��ددا  للمنص��ب  ترش��يحها 
بسبب التحقيقات األولية اجلارية 

في القضية املذكورة.
يذكر أن غ��والر، وهي زعيمة حزب 
 ،)MoDem( »احلركة الدميقراطية«
تول��ت حقيبة الدف��اع في 17 أيار 
املاضي بع��د تش��كيل احلكومة 
ف��وز  أعق��اب  ف����ي  اجلدي����دة 
إميانوي��ل ماك��رون ف��ي انتخابات 

الرئاسة.
وكان��ت النياب��ة ف��ي باري��س قد 
ب��دأت ف��ي أوائ��ل الش��هر اجلاري 
حتقيقا أوليا بح��ق حزب »احلركة 
توظي��ف  بش��أن  الدميقراطي��ة« 
بع��ض أعضائ��ه بش��كل وهمي 
كمس��اعدين لنواب ف��ي البرملان 

األوروبي.
وس��بق أن أض��رت ته��م مماثل��ة 
السياسيني  العديد من  بسمعة 
اليمني  ومنهم مرش��ح  اآلخرين، 
في االنتخابات الرئاسية فرانسوا 
في��ون وزعيمة اليم��ني املتطرفة 

مارين لوبان.

وزيرة الدفاع الفرنسية تستقيل بعد شهر على تعيينها

أردوغان يزور ألمانيا في تموز المقبل ويلدريم يجري محادثات في أثينا

تـركيـا تبـدأ تحـركًا مكّثفـًا في محـاولة 
إلنهاء الخالفات مع عدد من الدول األوروبية

استجاب يلدريم لدعوة 
نظيره اليوناني أليكسيس 

تسيبراس، ورافقه كل 
من وزير الخارجية التركي 

مولود جاويش أوغلو، ووزير 
العمل والضمان االجتماعي 
محمد مؤذن أوغلو، ووزير 
الطاقة والموارد الطبيعية 

براءت ألبيرق، ووزير 
المواصالت واالتصاالت 

والنقل البحري أحمد أرسالن

أردوغان
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، 
ع��ن تراج��ع مع��دالت التضخم في 
العراق خالل شهر ايار املاضي بنسبة 
%1.1 باملقارن��ة م��ع ش��هر نيس��ان 
الذي س��بقه عازية هذا التراجع إلى 

انخفاض »بأسعار السلع«.
وذكر املتحدث الرس��مي للوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي ف��ي بيان صحافي، 
ملؤش��رات  الش��هري  »التقري��ر  ان 
التضخم الذي اصدره اجلهاز املركزي 
لالحص��اء أظهر ارتفاع��اً في معدل 
التضخم الس��نوي خالل ش��هر ايار 
إلى %0.1 باملقارنة مع نفس الش��هر 
م��ن الع��ام املنص��رم 2016 اذ بل��غ 

حينها 103.8%«.
وأض��اف الهن��داوي، »في ما ش��هد 
مؤشر التضخم االس��اس هو االخر 
ارتفاعا مبع��دل %0.4 عن ش��هر ايار 
في حني ارتفع مبعدل %0.2 عن شهر 
ايار 2016«، مش��يرا إلى ان »مس��ح 
االس��عار لش��هر اي��ار ل��م يش��مل 
محافظت��ي نين��وى واالنب��ار نتيجة 

ظروف احملافظتني«.
وتاب��ع، أن »قس��م امل��واد الغذائي��ة 
واملشروبات غير الكحولية انخفاضا 
خالل شهر ايار بنسبة %3.8 ليسهم 
مبق��دار %94.5 ف��ي مع��دل التغي��ر 
الش��هري وج��اءت ه��ذه التغييرات 
نتيج��ة النخفاض مجموع��ة اللنب 
 .0.7% بنس��بة  والبي��ض  واجل��نب 
وانخفاض مجموعة الزيوت والدهون 
بنس��بة %0.1 وانخف��اض مجموعة 
اخلض��راوات بنس��بة %17.9 ويع��ود 
ذلك الى انخفاض اسعار الطماطة، 
وارتف��اع مجموعة اللحوم بنس��بة 

%0.1 عن الشهر السابق«.
مجموع��ة  ارتفع��ت  »كم��ا  وب��ني، 
االسماك بنس��بة %0.4 عن الشهر 
الس��ابق، وارتفاع مجموعة الفواكه 
بنس��بة %3.1 عن الش��هر السابق، 
وارتف��اع مجموع��ة املش��روبات غير 
الكحولية بنس��بة %0.1 عن الشهر 

السابق«.
وأش��ارإلى، أن »قس��م التبغ سجل 
انخفاض��ا بنس��بة %0.2 ليس��هم 
بنس��بة %0.1 ف��ي مع��دل التغي��ر 
الشهري، في ما سجل قسم املالبس 
 0.1% ق��دره  انخفاض��اً  واالحذي��ة 
ليس��هم بنس��بة %0.5 ف��ي معدل 
انخفاض  الش��هري بس��بب  التغير 
االرق��ام القياس��ية جملموعة املالبس 
بنسبة %0.1، وسجل قسم السكن 
انخفاضاً قدره %0.3 ليسهم مبقدار 
%6.2 ف��ي مع��دل التغير الش��هري 
القياسية  بس��بب انخفاض االرقام 
جملموع��ة ام��دادات املي��اه والكهرباء 
بنس��بة %1.8 ويرجع ذل��ك الى تغير 
تس��عيرة اجور اش��تراك املولدة في 

اقليم كردستان«.

ولف��ت الهن��داوي ال��ى »انخف��اض 
 ,0.1% بنس��بة  الوق��ود  مجموع��ة 
واملعدات  التجهيزات  سجل قس��م 
قدره  انخفاضا  والصيان��ة  املنزلي��ة 
ف��ي   0.5% مبق��دار  ليس��هم   0.1%
وذل��ك  الش��هري  التغي��ر  مع��دل 
بس��بب انخفاض مجموع��ة االثاث 
والتجهيزات بنسبة %0.2 ومجموعة 

االجهزة املنزلية بنسبة 0.1%«.
وأضاف أما »س��جل قس��م الصحة 
ارتفاعا بنسبة %0.3 ليسهم مبقدار 
%-1.4 ف��ي معدل التغير الش��هري، 
سجل قس��م النقل ارتفاعا بنسبة 
%-1.2 ف��ي  %0.1 ليس��هم مبق��دار 
مع��دل التغي��ر الش��هري وحاف��ظ 
قس��م االتصال على نفس املستوى 
في معدل التغير الش��هري، وسجل 

قس��م الترفيه والثقاف��ة انخفاضا 
بنسبة %0.1 ليسهم مبقدار 0.2%«.

وأستطرد بالقول ان »قسم التعليم 
س��جل ارتفاعا قدره %0.1 ليس��هم 
مبق��دار %-0.1 ف��ي مع��دل التغي��ر 
الشهري,وس��جل قس��م املطاع��م 
ارتفاع��ا قدره %0.1 ليس��هم مبقدار 
%-0.1 ف��ي معدل التغير الش��هري، 
الس��لع  قس��م  س��جل  وكذل��ك 
واخلدمات املتنوعة انخفاضا بنسبة 
%0.2 ليسهم مبقدار %0.8 في معدل 

التغير الشهري«.
وعن التغيير الس��نوي في مؤشرات 
التضخ��م، كش��ف الهن��داوي، عن 
»تسجيل قسم األغذية واملشروبات 
غير الكحولية انخفاضا قدره 1.3% 
ليس��هم مبقدار %-255.9 في معدل 

التغي��ر الس��نوي وتات��ي التغييرات 
نتيج��ة انخف��اض مجموع��ة اخلبز 
واحلب��وب بنس��بة %1.1، وانخف��اض 
مجموع��ة اللح��وم بنس��بة 1.4%, 
االس��ماك  مجموع��ة  وانخف��اض 
بنسبة %15.5, وانخفاض مجموعة 
 ,1.1% بنس��بة  والده��ون  الزي��وت 
اخلض��روات  مجموع��ة  وانخف��اض 

بنسبة 2.8%«.
وأضاف كم��ا »انخفضت مجموعة 
السكر واملنتجات السكرية بنسبة 
%0.1، مقاب��ل ارتفاع مجموعة اللنب 
واجلنب والبيض بنسبة %0.9, وارتفاع 
 ,0.4% بنس��بة  الفواكه  مجموع��ة 
وارتفاع مجموع��ة منتجات االغذية 
االخرى بنس��بة %1.5, وسجل قسم 
التبغ انخفاضا قدره %0.2 ليس��هم 

مبق��دار %-0.7 ف��ي مع��دل التغي��ر 
السنوي«.

وزارة  باس��م  املتح��دث  ولف��ت 
التخطي��ط الى أن »س��جل قس��م 
ارتفاعاً  واألحذي��ة س��جل  املالب��س 
قدره %0.3 ليس��هم مبق��دار 13.1% 
في معدل التغير الس��نوي بس��بب 
املالبس  اس��عار مجموع��ة  ارتف��اع 
بنسبة %0.5، وسجل قسم السكن 
ارتفاع��اً قدره %1.9 ليس��هم مبقدار 
%353.8 في معدل التغير الس��نوي 
بس��بب ارتف��اع اس��عار مجموع��ة 
االيج��ار بنس��بة %1.9، ومجموع��ة 
امدادات املاء والكهرباء بنسبة 5.9% 
، و مجموع��ة الوقود بنس��بة 1.6%، 
وسجل قس��م التجهيزات واملعدات 
قدره  انخفاض��اً  والصيانة  املنزلي��ة 
%1.8 ليس��هم مبق��دار %-77.9 ف��ي 
معدل التغير الس��نوي وذلك بسبب 
االثاث  انخفاض اس��عار مجموع��ة 
والتجهيزات بنسبة %2.4 وانخفاض 
بنس��بة  املنزلية  االجهزة  مجموعة 

.»1.6%
وأشار الى أن »قسم الصحة سجل 
إرتفاع��اً قدره %1.2 ليس��هم مبقدار 
%38.6 ف��ي معدل التغير الس��نوي، 
وس��جل قس��م النق��ل انخفاض��ا 
ودره %0.1 ليس��هم مبق��دار %-10.3 
في معدل التغير الس��نوي، وسجل 
قس��م االتصال انخفاضاً قدره 1.2% 
ليس��هم مبق��دار %-29.0 في معدل 

التغير السنوي«.
وأضاف »كما س��جل قسم الترفيه 
 6.8% ق��دره  انخفاض��اً  والثقاف��ة 
ليس��هم مبق��دار %-82.1 في معدل 
التغي��ر الس��نوي، وس��جل قس��م 
التعليم ارتفاعاً قدره %21.8 ليسهم 
مبق��دار %140.0 ف��ي مع��دل التغير 
الس��نوي، وس��جل قس��م املطاعم 
انخفاضاً قدره %1.0 ليسهم مبقدار 
%-11.0 في معدل التغير الس��نوي, 
وس��جل قس��م الس��لع واخلدم��ات 
املتنوعة ارتفاعاً قدره %0.7 ليسهم 
مبق��دار %21.4 ف��ي مع��دل التغي��ر 

السنوي«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
س��جل مؤش��ر س��وق العراق لألوراق 
املالي��ة تداول اكثر من مليار س��هم، 
أمس الثالثاء، في حني تصدرت اربعة 
مصارف وش��ركة واح��دة في حجم 

قيمة التداول خالل جلسة أمس.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 

أحمد عبد السالم في بيان صحافي، 
إن »س��وق العراق لألوراق املالية تداول 
اس��هم له��ذا الي��وم بل��غ حجمها 
وبقيم��ة  س��هم    1,046,465,864
بلغ��ت 758,109,482  دينار، في وقت 
اغل��ق مؤش��ر االس��عار ISX 60  في 
جلس��ة أمس عل��ى )578.66( نقطة 

منخفضا بنسبة )%1.08( عن اغالقه 
في اجللسة السابقة البالغ )584.98( 

نقطة«.
واضاف عبد الس��الم، أن »السوق في 
جلسة اليوم )أمس( تداول اسهم )35( 
شركة من اصل )101( شركة مدرجة 
في السوق فيما اليزال عدد الشركات 

املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية 
لع��دم التزامها بتعليم��ات االفصاح 

املالي )13( شركة«.
وتاب��ع، »أما عدد االس��هم املش��تراة 
من املستثمرين غير العراقيني بلغت 
)95,819( مليون سهم بقيمة بلغت 
)141,990( ملي��ون دين��ار م��ن خ��الل 

تنفيذ )68( صفقة على اس��هم  )8( 
ش��ركات فيم��ا بل��غ عدد االس��هم 
املباعة من املستثمرين غير العراقيني 
بقيم��ة  س��هم  ملي��ون   )240,384(
بلغ��ت )221,700( ملي��ون دين��ار من 
خالل تنفيذ )84( صفقة على اسهم 

)4( شركات«.

واوضح عبد السالم ان »أربعة مصارف 
تص��درت الش��ركات املس��اهمة في 
حجم قيم��ة التداول وه��ي )مصرف 
س��ومر، مص��رف بغ��داد، ، مص��رف 
اخلليج، مصرف الشرق االوسط( ومن 
الش��ركات االخ��رى تصدرت ش��ركة 

بغداد للمشروبات الغازية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت األردن تنفيذ تدابير تش��جع 
عل��ى »النم��و األخض��ر املُراع��ي 
للبيئ��ة«، وفق��اً لتقري��ر البن��ك 
الدولي بعنوان »املرصد االقتصادي 
لألردن: تعزيز االقتصاد األخضر«. 

ولف��ت إل��ى أن ه��ذه اإلج��راءات 
م��ن  االس��تفادة  إل��ى  »ته��دف 
وتخفي��ف  احمللي��ة  الطاق��ات 
االعتم��اد عل��ى االس��تيراد خللق 
فرص عمل، في دولة تشهد زيادة 
ف��ي البطال��ة وتدنياً ف��ي معدل 
النم��و االقتص��ادي، املتوقع ب�2.3 

في املئة هذه السنة«.
وأش��ار التقري��ر ال��ذي أُعل��ن في 
عم��ان برعاي��ة وزارة التخطي��ط 
والتعاون الدول��ي والبنك الدولي، 
إلى أن احلكومة أفادت بأن »معدل 
البطال��ة بلغ 18.2 ف��ي املئة في 
الرب��ع األول م��ن الع��ام اجل��اري، 
وغالبية العاطلني من العمل هم 

من النساء والشباب«. 
وأكد أن االضطرابات اإلقليمية »ال 
تزال العامل األس��اس لالنكماش 
في ظ��ل الصراعات في س��ورية 
والع��راق، الت��ي تضع��ف احلركة 
التجاري��ة ف��ي األردن«. والحظ أن 
هذه الصدمات اخلارجية »ساهمت 

في تباط��ؤ األداء االقتصادي الذي 
لم يتج��اوز 2 في املئة عام 2016، 
مقارن��ة بنمو حتق��ق في منطقة 
الشرق األوسط وش��مال أفريقيا 

وبلغ 3.2 في املئة«.
ل��وزارة  الع��ام  األم��ني  وأوض��ح 
التخطيط والتع��اون الدولي زياد 
عبيدات ممثالً الوزير عماد فاخوري 
في اللقاء، أن التقرير يركز حتديداً 
على »دف��ع عملية النمو األخضر 
ومواجهة تداعيات التغير املناخي 
عل��ى األردن، من خالل اإلصالحات 
والطاق��ة  املي��اه  ف��ي قطاع��ات 
والس��ياحة  والنق��ل  والنفاي��ات 
والزراع��ة، وكذلك أث��ر التغييرات 
األخيرة في أسعار الطاقة واملياه 

على الرفاهية«.
وش��دد على أن احلكومة »ماضية 
ف��ي تنفيذ اإلصالح��ات من خالل 
مواجه��ة التحدي��ات، خصوص��اً 
ف��ي ما يتعل��ق بالتموي��ل وجذب 
االستثمارات اخلارجية، فضالً عن 
القطاعني  ب��ني  الش��راكة  تعزيز 

العام واخلاص«. 
وذّك��ر باخلط��ة الوطني��ة للنم��و 
األخض��ر التي »أُعّدت بالش��راكة 
مع كل اجلهات املعنية، وهي األولى 

من نوعها في تاريخ األردن«.

وع��ن تق��ومي م��دى تأث��ر رفاهي��ة 
األس��ر عل��ى امل��دى القصير من 
إصالحات تعرف��ة الكهرباء واملياه 
 2010 الت��ي نُّف��ذت ب��ني عام��ي 
و2016، قال عبيدات »ال تزال اآلثار 
محدودة«. ولفت إلى أن االقتصاد 
األردني »استحدث عدداً قليالً من 
الوظائ��ف اجلديدة، برغم معدالت 
النم��و املرتفع��ة الت��ي حققه��ا 
مطل��ع هذا الق��رن، م��ا يعني أن 
أش��خاصاً كثراً في س��ن العمل 

غير ناشطني اقتصادياً«.
وحت��دث عبي��دات ع��ن انع��كاس 
النزاعات اإلقليمية على االقتصاد، 
مش��يراً إلى أن »متوس��ط معدل 
 2006( للس��نوات  احملل��ي  الن��اجت 
2010-( بل��غ 6.5 في املئة، مقارنة 
ب�2.6 في املئة في األعوام )2011-
إل��ى  بالنس��بة  وكذل��ك   ،)2016
مع��دل البطالة ال��ذي ارتفع إلى 
15.3 في املئة العام املاضي مقارنة 
ب���13 ف��ي املئة ع��ام 2015«. ولم 
يغفل أثر األزمة الس��ورية، إذ »بلغ 
 1.266 الس��وريني  الالجئ��ني  عدد 
مليون، وفقاً لنتائج التعداد العام 
للس��كان واملس��اكن لعام 2015، 
منه��م 656 ألفاً مس��جلني وهم 
يش��كلون 13.8 في املئة من عدد 

سكان األردن«.
وأعلن مدير دائرة الش��رق األوسط 
باإلنابة ف��ي البنك الدولي كانثان 
ش��انكار، أن أم��ام األردن »فرص��ة 
حقيقية لتفعيل عجلة االقتصاد 
من خالل النمو األخضر، يتماشى 
مع التقلب��ات االقتصادية واملالية 

واملناخية«.
وأوضح��ت اخلبي��رة االقتصادي��ة 
في البنك الدول��ي ليا حكيم، أن 
النمو االقتص��ادي األردنية  خطة 
للسنوات 2018 إلى 2022 »تبشر 
باخلي��ر حلف��ز بع��ض اإلصالحات، 
لكن م��ن الصع��ب التنبؤ بقفزة 
نوعي��ة ملع��دالت النم��و م��ا لم 
تُنّف��ذ إصالحات هيكلي��ة بوتيرة 
أس��رع، ف��ي غياب تط��ور إيجابي 
مثل إع��ادة فت��ح ط��رق التجارة 
إل��ى  التوص��ل  أو  الع��راق،  م��ع 
تسوية س��لمية لألزمة السورية 
وتشديد سياسات املالية العامة 

والسياسات النقدية«.
ونصح��ت بض��رورة »إج��راء مزيد 
من التحليل لتصميم السياسة 
النمو  العام��ة لتطبي��ق خط��ة 
األخضر، مبا يتماش��ى مع أهداف 
االقتصاد الكل��ي واملالية العامة 

ودعم مشاركة القطاع اخلاص«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئ��ة العامة للجمارك 
أم��س  املالي��ة،  ل��وزارة  التابع��ة 
الثالثاء، عن ارتفاع إيراداتها املالية 
لشهر نيسان املاضي إلى أكثر من 

123 مليار دينار.
وقالت الهيئة ف��ي بيان صحافي، 
إن »إجمالي إيرادات الهيئة لشهر 

ارتفع��ت   2017 املاض��ي  نيس��ان 
وبواق��ع 123 ملي��ار و888 ملي��ون 
دين��ار، مقارنة بنفس الش��هر من 
الع��ام املاضي 2016 ال��ذي بلغت 
و628  ملي��ار   50 في��ه  اإلي��رادات 

مليون دينار«.
»إجمال��ي  أن  الهيئ��ة  وأضاف��ت 
الزيادة في اإليرادات لهذا الش��هر 

ملي��ون  و259  ملي��ار   72 بلغ��ت 
دينار«.

وكان��ت مديرية املناف��ذ احلدودية 
قال��ت أن إي��رادات ش��هر نيس��ان 

املاضي بلغت 38 مليار دينار.
وقال الس��وداني، إن »إيرادات شهر 
نيس��ان لس��نة 2017 بلغ��ت 38 
ملي��ار دين��ار«، موضح��اً أن »هذه 

املنافذ ال تش��مل املنافذ البحرية 
ومنافذ إقليم كردس��تان ومكتب 

الصفرة اجلمركي«.
»منف��ذ  أن  الس��وداني،  وأض��اف 
س��فوان احلدودي تصدر وللش��هر 
الثان��ي باإلي��رادات حي��ث بلغ��ت 
إيراداته 20ملي��ار دينار من مجمل 

هذه اإليرادات«.

الجمارك: 123 مليار دينار إيرادات نيسان الماضي 

عّمان: 18.2 معدل البطالة 

األردن تتجه إلى تحقيق »النمو األخضر«

»األوراق المالية« تتداول مليار سهم

في مسح شهري لم يشمل نينوى واألنبار

»التخطيط«: تراجع معدالت التضّخم في أيار الماضي

ارتفعت مجموعة 
االسماك بنسبة 0.4% 
عن الشهر السابق، 
وارتفاع مجموعة 
الفواكه بنسبة %3.1 عن 
الشهر السابق، وارتفاع 
مجموعة المشروبات غير 
الكحولية بنسبة %0.1 عن 
الشهر السابق

مبنى وزارة التخطيط

طوكيو ـ رويترز:
استقرت أسواق النفط قرب أدنى مستوياتها في 
سبعة أش��هر أمس الثالثاء في الوقت الذي يركز 
فيه املستثمرون على إشارات مستمرة على زيادة 
املع��روض والتي تقوض مح��اوالت أوبك ومنتجني 

آخرين لدعم األسعار.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 

برنت بواقع سنتني إلى 46.93 دوالر للبرميل.
وي��وم االثن��ني انخفض��ت العقود اآلجل��ة للخام 
46 س��نتا أو ما يعادل واحدا ف��ي املئة لتبلغ عند 
التس��وية 46.91 دوالر للبرميل وهو أدنى مستوى 
إغ��الق من��ذ 29 تش��رين الثان��ي، عش��ية اتف��اق 
منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( ومنتجني 
آخرين على خفض اإلنتاج ملدة ستة أشهر اعتبارا 

من كانون الثاني.
وانخفض��ت العق��ود اآلجلة خلام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميرك��ي ثالث��ة س��نتات إل��ى 44.17 
دوالر للبرمي��ل. وتراجعت العقود 54 س��نتا أو ما 
يعادل 1.2 باملئة في اجللس��ة السابقة لتبلغ عند 
التس��وية 44.20 دوالر للبرميل وهو أدنى مستوى 
إغالق منذ 14 تش��رين الثاني. وينتهي تداول عقد 
مت��وز أمس الثالثاء وس��يصبح آب هو ش��هر أقرب 

استحقاق.
وانخف��ض اخلام��ان نح��و 15 في املئة من��ذ أواخر 
أيار، ح��ني مددت أوبك وروس��يا ومنتج��ون آخرون 
تخفيضات اإلنتاج البالغة 1.8 مليون برميل يوميا 

ملدة تسعة أشهر.
وقفزت إمدادات أوبك في مايو أيار في الوقت الذي 
تعافي فيه اإلنتاج في ليبيا ونيجيريا املعفاتني من 

اتفاق خفض اإلنتاج.

بنجالور ـ رويترز:
ارتف��ع الذهب قليال أمس الثالثاء بدعم من حاالت 
الضبابية السياس��ية العاملية بعدما المس أدنى 
مستوياته في خمسة أسابيع في وقت سابق من 
اجللسة مع تأكيد أحد املسؤولني البارزين مبجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( على 

موقف البنك الذي مييل للتشديد النقدي.
وقال م��ارك تو رئيس األبحاث لدى مجموعة وينج 
ف��وجن املالية في هوجن ك��وجن إن الذهب وجد بعض 
الدعم في العزوف عن اخملاطرة بس��بب التصويت 
لصالح خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي واخملاوف 
املتعلقة بق��درة الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
على تنفيذ إصالحات مالية ونتائج االنتخابات في 

أوروبا واالضطرابات في الشرق األوسط.
وزاد الذه��ب 0.3 باملئة ف��ي املعامالت الفورية إلى 

1246.82 دوالر لألوقية )األونصة(.
وارتف��ع الذهب في العق��ود األميركية اآلجلة 0.1 

باملئة إلى 1247.8 دوالر لألوقية.
وكان��ت أس��عار الذه��ب الفوري��ة المس��ت أدنى 
1242.61 دوالر  17 أي��ار عن��د  مس��توياتها من��ذ 
لألوقي��ة في أوائل اجللس��ة بعدما أكد رئيس بنك 
االحتياطي االحتادي في نيويورك وليام دادلي أن من 
املستبعد أن تؤدي البيانات الضعيفة التي صدرت 
في اآلون��ة األخيرة لعرقلة خطط االس��تمرار في 

رفع أسعار الفائدة.

استقرار برنت 
قرب 47 دوالرًا

الذهب عند 1246 
دوالر لألوقية
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فلنبدأ باإلمتاع واملؤانس��ة، على 
طريق��ة أب��ي حّي��ان التوحي��دي، 
حتى وإن كانت احلكاية والنهاية 
أشد سواداً من جناح الغراب: في 
العام 1997 نش��ر مارك سينغر، 
ف��ي مجلة نيويورك��ر األميركية، 

حتقيقاً عن دونالد ترامب. 
وبعد هذا التاريخ بثماني سنوات 
نشر التحقيق نفسه كفصل في 
كتاب نال مراجعة إيجابية، على 
صفحات نيويورك تاميز ريفيو أوف 

بوكس. وهذا ليس بالقليل.
واملهم، أن ترامب، الذي لم يعجبه 
التحقيق، وأغاظت��ه املراجعة، رد 
برس��الة غاضبة يبدو أن ما فيها 
م��ن ش��تائم كان كافي��اً إلث��ارة 
اهتمام القّراء، ف��ازدادت مبيعات 
الكت��اب. لل��رد عل��ى الش��تائم، 
وبقدر واضح من اللؤم والسخرية، 
كتب سينغر رس��الة إلى ترامب 
م��ن  إس��هامه،  عل��ى  وش��كره 
حيث ال يش��اء، في ازدياد مبيعات 
الكتاب، وتعبيراً عن امتنانه وضع 
في املظروف، مع الرس��الة، صكاً 

مببلغ س��بعة وثالثني دوالراً واثنني 
وثمانني سنتاً. 

واملهم، عادت الرس��الة، بعد أيام، 
بالبريد إلى ُمرس��لها، مع شتائم 
من ترام��ب، ولكن دون الش��يك. 
وعندما فحص س��ينغر حسابه، 
في البنك، اتض��ح أن األخ ترامب 

صرف املبلغ.
كان ما تقّدم جزءاً من نوادر أوردها 
سينغر في كتاب بعنوان »ترامب 
وأنا« صدر في العام املاضي، قبل 
فوز ترامب في الس��باق الرئاسي، 
لألميركيني من مخاطر  كتحذير 
وصول ش��خص كهذا إلى البيت 

األبيض. 
ومع ذل��ك، األخ ترامب فاز ووصل. 
وثمة ما يبرر القول إن في وصوله 
م��ا ميث��ل تهدي��داً ال ملس��تقبل 
أمي��ركا كقّوة عظمى وحس��ب، 
بل ومس��تقبل النظ��ام العاملي، 
والعالقات الدولي��ة، أيضاً. وبهذا 
نك��ون قد خرجنا من طور اإلمتاع 
واملؤانس��ة، إلى ط��ور الهم، وما 

يُذهب النوم، ويجلب الغم.

كثيرون في العالم، ومنهم كاتب 
ه��ذه الس��طور، َم��ْن ال يعنيهم 
بقاء أميركا كق��ّوة عظمى. وقد 
يتنف��س البع��ض الصع��داء ألن 
األميركية في طور  اإلمبراطورية 

األفول. 
وليس��ت هذه هي املسألة، ففي 
س��ياق صع��ود الق��وى الكب��رى 
وهبوطها م��ا ميس العالم، ويغّير 
من بنيته، أيض��اً. فال قّوة تصعد 
أو تهبط بال دوي تُس��مع أصداؤه 
في كل م��كان، خاصة اليوم، في 

القرية الكونية الصغيرة.
لم تصب��ح أميركا ق��ّوة عظمى 
ألنه��ا دخل��ت الق��رن العش��رين 
بأق��وى قاع��دة صناعي��ة، وآل��ة 
عسكرية وحس��ب، ولكن مببادئ 
ويلس��ون، أيض��اً، والدميقراطي��ة 
واجلامعات،  وهوليوود،  الليبرالية، 

والفردية، واملبادرة واالبتكارات. 
وبع��د احل��رب العاملي��ة الثاني��ة 
وأس��طورة  مارش��ال،  مبش��روع 
العال��م احل��ر، وحقوق اإلنس��ان. 
وإذا كان م��ن املمك��ن نقض هذا 

كله بأمثلة ال حتصى عن انتهاك 
حقوق اآلخرين، وس��رقتهم، وعن 
إال  والكي��ل مبكيالني،  العدوانية، 
أن ه��ذا ال ينف��ي أن كل ما ميكن 
نقضه كان ورقة توت ضرورية، رمبا 
صدقت حيناً، أو تس��بب وجودها 
ف��ي خج��ل صانعي السياس��ة 
األميركي��ة أنفس��هم ف��ي حني 
آخر. وعل��ى خلفية كهذه تتضح 
املش��كلة مع األخ ترام��ب، الذي 
لم يعد حريصاً حت��ى على ورقة 

التوت.
فلنتأم��ل ما يلي: قبل أيام قليلة، 
لم تسقط بعد من الذاكرة، قال 
ترام��ب، بكلم��ات فصيحة  األخ 
وصريحة ومليحة، إن قطر ترعى 
ومتّول اإلره��اب. وبعد أيام أقل باع 
للقطريني طائ��رات مقاتلة مببلغ 
12 ملي��ار دوالر، وبع��د األق��ل من 
األي��ام بأي��ام أقل أج��رت البحرية 
األميركية مناورات مشتركة مع 

»البحرية« القطرية.
باملنط��ق: ال ميكن بي��ع أحد يرعى 
وال  أس��لحة،  اإلره��اب  ومُي��ّول 

يجوز إج��راء مناورات عس��كرية 
معه )يعن��ي بالعرب��ي الفصيح 
حمايت��ه(، ويصعب ف��ي احلالتني، 
أيض��اً، التفكي��ر أن يح��دث هذا 
كله خالل أيام، ومع ذلك فإن فيه 
ما يعيد التذكير بشتم سينغر، 
وسحب س��بعة وثالثني دوالراً من 

حسابه اخلاص. 
وإذا ج��از التفكير ف��ي أمر كهذا 
كطرفة سقيمة الذوق ألميركي 
قبل الرئاس��ة، فال يجوز التقليل 
ف��ي  كس��ابقة  خطورت��ه  م��ن 
ألميرك��ي  الدولي��ة  العالق��ات 
بعد الرئاس��ة: ميكن لدول ش��راء 
احلماي��ة األميركية باملال، بصرف 
النظر عن أنظمتها السياس��ية، 
وسياس��تها اخلارجي��ة، حتى وإن 
رعت ومّول��ت إرهابي��ني، وأحلقت 
الض��رر بآخرين، أو أس��همت في 

قتل أميركيني.
أال يُح��ّرض س��لوك كه��ذا على 
أس��ئلة من نوع: ه��ل ميكن ألحد 
أو  أو ص��دق،  يث��ق ف��ي كالم،  أن 
نواي��ا، حاك��م الق��ّوة العظم��ى 

تُوّج��ر  أال  العال��م؟  ف��ي  األه��م 
القّوة األميركي��ة لصاحب أعلى 
العطاءات؟ وما الفرق بينها وبني 
جيوش املرتزق��ة؟ أال يحق لبقية 
دول العال��م أن حتت��ذي باألمنوذج 
الترامبي، وتس��ير عل��ى منواله، 
يه��دد الكبير الصغير، ويش��تري 
الصغير، إن اس��تطاع، س��المته 
بامل��ال؟ أال يذكرن��ا ه��ذا بتوماس 

هوبس واللفياثان؟
في اإلجابات امُلتملة عن أس��ئلة 
كهذه ما يهدد س��الم وس��المة 
العال��م. البع��ض، خاص��ة ف��ي 
العال��م العربي، يق��ول إن ترامب 
يحصل مّنا على اجلزية. بيد أن ثمة 
ما هو أبعد من العرب، وأموالهم، 
التي ال تساوي، وال هم، شيئاً في 
ميزان القوى العاملي. فالسياسة، 
عالوة على كونها علوماً ومدارس 
ونظري��ات واجته��ادات مُيارس��ها 
ويَدرس��ها الناس على مدار قرون، 
هي، أيضاً، صور، ورم��وز، وأخيلة، 
تتجلى  ومتثيالت،  واس��تيهامات، 

 .)narrative( في سردية ما

ب��ني  عموم��اً  الس��ردية  ت��راوح 
جذري��ن هم��ا »س��اس« العربية، 
وأصلها تربي��ة واالعتناء بالدواب، 
وتدبي��ر وتصري��ف أم��ور الن��اس، 
الالتيني��ة،  و«بوليتيك��وس« 
وتنطوي  اإلغريقية،  املنحوتة من 
عل��ى داللة ع��ن، ومن أج��ل، وما 
يتصل باملواطنني، والقانون العام، 

واملدينة/الدولة. 
نش��أت ب��ني احلدي��ن، عل��ى مدار 
ق��رون، أمثلة ومتثي��الت ال حتصى 
لوكيل العناي��ة اإللهية، والراعي 

الصالح، واملستبد العادل. 
ومع أواخ��ر القرن الثامن عش��ر، 
هيمنت على الس��ردية، وصعدت 
فيها وبه��ا، صور ومتثيالت جديدة 
ع��اش  والسياس��ة،  للساس��ة 
بهم��ا وعليهما القرنان التاس��ع 
عش��ر والعش��رون، وف��ي بيئتها 
نشأت قيم الدميقراطية، وحقوق 
اإلنس��ان، والس��لم في العالقات 
الدولي��ة. لم يك��ن األم��ر مثالياً 
دائم��اً، ولكن األخ ترامب يُفس��د 

هذا كله اآلن.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

كارل بيلدت

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

رئيس الوزراء 
السويدي السابق.

نحن اآلن في األي��ام األخيرة من 
احلقب��ة الصناعي��ة وكم��ا دفع 
اجليل الثاني من محركات البخار 
الثورة الصناعية إلى األمام فإن 
التكنولوجي��ات اجلدي��دة تدفع 
الرقمية لإلمام  بالث��ورة  كذلك 
الي��وم ولك��ن بينم��ا تس��بقنا 
التكنولوجيا ف��إن من الصعب 

توقع ما يحمله املستقبل.
نحن نعلم ش��يئاً واحداً وهو أن 
املس��تقبل س��وف يتشكل من 
إجتاهني رئيس��ني و هما الرقمنة 
اإلحتم��االت  إن  و  والتحض��ر 
التي يقدمه��ا األول من املتمل 
أن تس��اعدنا ف��ي التغلب على 
به��ذا  املرتبط��ة  املش��كالت 

األخير.
وعندما كانت الثورة الصناعية 
تكتس��ب ألول م��رة زخم��اً في 
بداية القرن التاس��ع عش��ر لم 
تكن هناك سوى نسبة صغيرة 
م��ن س��كان العالم يعيش��ون 
في املدن و كان م��ا يزال العالم 
ف��ي الغالب ريفي��اً وزراعياً كما 
كان علي��ه من��ذ آالف الس��نني 

ولكن مع تسارع التصنيع فقد 
تس��ارع التحض��ر كذلك حيث 
توافد عمال امل��زارع الفقراء إلى 

املصانع.
نح��ن اآلن ف��ي فترة أخ��رى من 
التحضر  و  التاريخ��ي  التغيي��ر 
يتس��ارع مرة أخ��رى فقد عاش 
في عام 1950 ما يقرب من ثلث 
س��كان العالم البال��غ عددهم 
2.5 مليار نسمة في املدن بينما 
يعيش الي��وم في املدن أكثر من 
نص��ف س��كان العال��م البالغ 
عدده��م 7.5 ملي��ار نس��مة  و 
يتوقع بحلول عام 2050 عندما 
يصل ع��دد س��كان العالم إلى 
تس��عة مليارات نسمة أن ثلثي 

السكان سيعيشون في املدن.
احلضري��ة  املناط��ق  تع��د 
ورواد  للش��باب  كاملغناطي��س 
األعم��ال ألنها توف��ر مجموعة 
واس��عة من الفرص والشبكات 
املهني��ة واإلجتماعية الكثيفة 
وعليه ليس من قبيل املصادفة 
الن��اجت  م��ن   80٪ ينش��أ  أن 
اإلقتصادي  في املدن فالتحضر 

هو محرك النمو اإلقتصادي.
ولكن في حني أنه من الس��هل 
التركي��ز على قص��ص النجاح 
مثل س��نغافورة ودب��ي أو على 
للمراك��ز  الرائع��ة  الس��مات 
العاملي��ة مثل نيوي��ورك أو لندن 
م��ن  يخل��و  ال  التحض��ر  ف��إن 

حتدياته.
ملي��ون   600 نح��و  س��يعيش 
ش��خص بحلول عام 2050 في 
أكب��ر 25 مدين��ة ف��ي العالم و 
ال يوج��د أي منه��ا ف��ي االحت��اد 
األوروب��ي فمعظمها في آس��يا 
تليه��ا أفريقي��ا مب��ا ف��ي ذل��ك 
و  الباكس��تان  ف��ي  كراتش��ي 
كابول في أفغانستان واخلرطوم 
في الس��ودان وكينشاس��ا في 
جمهورية الكونغو الدميقراطية 
ويعتق��د البع��ض أن��ه بحلول 
عام 2100 س��تكون الغوس في 
نيجيريا ستكون أكبر مدينة في 
العالم و هذا يبني مدى س��رعة 

أفريقيا في اللحاق بالركب.
لقد إجتمع في منتدى شيكاغو 
العامل��ي االخي��ر املعن��ي باملدن 

العاملية مفكرون وممارس��ون في 
مجال السياس��ات - مبن فيهم 
رؤساء بلديات سابقون وحاليون 
م��ن عم��ان وش��يكاغو وب��راغ 
والهور وري��و دي جانيرو وتورنتو- 
لبضعة أيام ملناقشة التحديات 
واتفقوا  املستقبلية  املشتركة 
جميع��ا عل��ى أن العدي��د م��ن 
احللول للمشكالت املستقبلية 
لن تأتي من احلكومات الوطنية 
بل من صناع السياس��ات على 

املستوى البلدي واإلقليمي.
لق��د تبن��ت العدي��د م��ن املدن 
الواليات املتحدة  والواليات ف��ي 
بالفعل هذه النقطة الرئيس��ة 
و ذل��ك بتجاهل تخل��ي الرئيس 
ترام��ب  دونال��د  األميريك��ي 
ع��ن إتف��اق املن��اخ ف��ي باريس 
ومضاعف��ة جهوده��ا اخلاص��ة 
للحد من إنبعاثات ثاني أكسيد 
إس��تدامة  وحتقي��ق  الكرب��ون 
عم��دة  ق��ام  حي��ث  الطاق��ة 
بيدوت��و وعمدة  بيل  بيتس��برغ 
باري��س آن هيدالغو اآلن بتوحيد 
املناخ  تغير  جهودهما ملكافحة 

من أج��ل تكذيب إدع��اء ترامب 
بأنه انتخب »لتمثيل بيتسبرغ، 

وليس باريس«.
إن تغير املناخ هو أحد التحديات 
الت��ي  الثالث��ة  الرئيس��ية 
الفترة  ه��ذه  ف��ي  س��تواجهنا 
اجلدي��دة م��ن التحض��ر املفرط 
وألن جمي��ع امل��دن تعتمد على 
الطاقة ال ب��د من بذل املزيد من 
اجله��ود لتحس��ني اإلس��تدامة 
احلكومات  وستحتاج  والكفاءة 
البلدية واإلقليمية إلى تكثيف 
جهوده��ا للحد من اس��تعمال 
الطاق��ة وإدخ��ال تكنولوجيات 
خضراء جديدة و ال سيما انشاء 

املزيد من املناطق الريفية.
ويتمث��ل التح��دي الثان��ي ف��ي 
التكنولوجي��ات  آث��ار  معاجل��ة 
الرقمي��ة اجلدي��دة والتي ترتبط 
عموم��ا مب��ا يس��مى بإقتص��اد 
التقاس��م وس��تؤدي تطبيقات 
األجه��زة والبرام��ج الت��ي توفر 
والتس��ليم  النق��ل  خدم��ات 
والضياف��ة واخلدم��ات األخ��رى 
حس��ب الطلب إلى إحداث ثورة 

في كيفية عمل املدن وتنظيمها 
ولكن يتطلب التكيف مع هذه 
التغيي��رات سياس��ات جدي��دة 

مبتكرة.
ويتعلق التحدي الثالث بالهجرة 
وما يرافق ذلك من مخاوف أمنية 
ومن املرجح أن تس��تمر الهجرة 
العاملية في اإلزدياد خالل العقود 
املقبلة حي��ث يتدف��ق األغنياء 
والفقراء على السواء إلى املدن 
الكبرى و ميك��ن للمدن الكبرى 
أن تفشل إن لم توجد سياسات 
و بنية حتتية الس��تيعاب هؤالء 
الوافدين اجلدد و قد تتحول إلى 
أدغ��ال حضرية تش��كل خطراً 
أمني��اً عل��ى املناط��ق امليط��ة 

والعالم بنحو أوسع.
إن التص��دي له��ذه التحدي��ات 
ب��ني  أعم��ق  ح��وارا  يتطل��ب 
امل��دن العاملي��ة نفس��ها فق��د 
كان هن��اك ش��عور ع��ام ف��ي 
املناقشات األخيرة في شيكاغو 
ب��أن احلكوم��ات الوطني��ة على 
الرغم م��ن أهميته��ا ال تتناول 
معظم هذه املس��ائل عمليا أو 

بنحو ملح بينما كانت جتس��د 
ح��وارات ش��يكاغو م��ن ناحية 
أخ��رى التطبي��ق العمل��ي من 
خالل إيج��اد أرضية مش��تركة 
وثقافية  عبر ح��دود جغرافي��ة 

واسعة.
أن  يج��ب  أنن��ا  يعن��ي  وه��ذا 
املبالغ��ة  نح��رص عل��ى ع��دم 
ف��ي اإلختالفات ب��ني أكثر املدن 
العاملي��ة وأقله��ا تقدم��اً فقد 
تكون احللول األمنية في تورونتو 
قابلة للتطبي��ق بنحو جيد في 
للخدم��ات  ميك��ن  و  كراتش��ي 
أن  س��نغافورة  ف��ي  الرقمي��ة 
تترس��خ في نهاي��ة املطاف في 

كابول.
احلقب��ة  بش��رت  كم��ا  متام��اً 
الصناعي��ة بعصر جديد للمدن 
والبل��دان، ف��إن الرقمنة كذلك 
س��تؤذن بدخول حقب��ة جديدة 
ن��رى كيفي��ة تش��كل  وحت��ى 
علينا  ،لي��س  املس��تقبل  ه��ذا 
س��وى التطل��ع للم��دن الت��ي 
ذلك  بتش��كيل  بالفعل  تق��وم 

املستقبل.

التحضــر
PROJECT
SYNDICATE

المعارضة والرئيس الفنزويلي مادورو

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

اجملرِّب:
»أظ��ن أنه ف��ي وقت من األوق��ات كان��ت الزعامة تعني 

العضالت، أما اآلن فهي تعني التجاوب مع الناس«
 انديرا غاندي 

*الطاغية:
»اجلاي من العوجة. خيوله مسروجة. الضارب اسرائيل. 

خله دمها يسيل«.
من اغاني عن صدام حسني 

*اخملدوع
»حينما ينعم الس��لطان في أي دول��ة بالترف والنعمة، 
تلك األمور تستقطب إليه ثلة من املرتزقني والوصوليني 
الذين يحجبونه عن الش��عب، ويحجبون الشعب عنه، 
فيوصلون له من األخبار أكذبه��ا، ويصدون عنه األخبار 
الصادقة التي يعاني منها الشعب«... »يقلبون توجسه 
وغيرته من ش��عبه إل��ى خوف على ملك��ه، فيأخذهم 

بالقتل واإلهانة«.
ابن خلدون- املقدمة 

*الطاووس
»اإلنس��ان مجبول أن يرى في نفسه الفضل أو االمتياز 
عل��ى أقران��ه في أمر م��ن األم��ور، فهو إذا وج��د الناس 
يحترمون أحد أقرانه لصفة ممتازة فيه، حاول أن ينافسه 
فيه��ا، فإذا عجز ع��ن ذلك ابتكر لنفس��ه املعاذير وأخذ 
يق��ول بأن تلك الصف��ة ال أهمية له��ا، وأن هناك صفة 

أخرى أهم منها وأنفع للمجتمع«. 
علي الوردي- مهزلة العقل البشري 

*املتآمر
»حتدثت إلى الفالحني كفالح. وإلى العمال كعامل. وإلى 
التجار كتاجر. وإلى اليمينيني كيميني. وإلى اليساريني 
كيس��اري. وإل��ى املزايدي��ن كمزاي��د. وإل��ى املعتدل��ني 
كمعت��دل. وإلى العجائز كعجوز. وإلى األطفال كطفل 
... وقلت لهم أن كل االتفاقات التي يكتبها رؤساء الدول 

متت من وراء ظهوركم، فما سمعوا«
محمد املاغوط- ساخطون ياوطني 

*العادل
»اه��دي الى عمر ب��ن عبدالعزيز تف��اح لبناني، وكان قد 
اش��تهاه، فرّده، فقيل له: قد بلغ��ك ان النبي كان يأكل 
الهدية. فقال: إن الهدية كانت لرس��ول اهلل هدية، ولنا 

رشوة«.
التوحيدي- البصائر والذخائر

مختارات عنهم 



ثقافة10
قراءة

ناجح المعموري
كل ه��ذا غائ��ب ومعط��ل الن الطف��ل 
غي��ر محم��ي ، متس��رب من املدرس��ة ، 
توظف طاقته الغضة بعمل ش��اق ولم 
تس��تطع الثقاف��ة اإلس��امية االنتب��اه 
عبر مؤسس��اتها السياسية من أنصاف 
وه��م  اجملتم��ع  م��ن  واس��عة  ش��ريحة 
األطف��ال . وأخذتني هذه الصورة الذكية 
ببس��اطتها وعمقه��ا نح��و اهتمامات 
الفوتغ��راف العراقي بالعمل ومش��اركة 
األطف��ال فيه واعتقد ب��ان جتربة في هذا 
اجملال هو ما أجن��زه الفنان علي طالب في 
معرضه األخير عن العربات كذلك متركز 
ه��ذه لظاه��رة ف��ي فوتغرافي��ات كثيرة 
وعلى س��بيل املث��ال وليس احلص��ر فؤاد 
شاكر وناصر عساف وخالد خزعل وعماد 
مصطف��ى ، كما لفت��ت انتباهي لقطة 
االس��تراحة والعربات بع��د انتهاء فرص 
العم��ل واصطف��ت ثاثة عرب��ات اثنتان 
متراكبان وواحدة منف��ردة ، رمبا الصدفة 
التي جعلتها وحيدة / معزولة . وصاغت 
االثنتان تراكم��ا فوق بعضهما ملتطلبات 
األمان��ة واحملافظة عليهم��ا كل العربات 
متنح أجس��ادها اس��تراحة بع��د تضاءل 

حركة السوق . 
وأكثر لقطات اليومي املعيش��ي ، صورة 
العرب��ة الكبي��رة الت��ي يجره��ا احلصان 
في ش��ارع أكلت بعضاً من��ه الصيانات 
الكونكريتية وكان زقاق��اً ضيقاً ، ملتوياً 
اس��تعمرته النفايات واالزب��ال واملثير في 
هذه الص��ورة املكان احلي��وي الغائب وراء 
السياج العالي ، لكن حيويته لم تشفع 
له كي يكون نظيفاً . تضيء هذه الصورة 
إش��كالية األطف��ال وف��رص العمل مرة 
ثانية  الطفل الزاهي باألحمر املشع ، لم 
يتركه العمل هكذا ، واملهمة املوكلة له 
ال تناسبه ابدأ . صعبة ومعقدة حتى في 
تفاصيلها � على س��بيل املثال � ال يقوي 
على حمل قنينة الغ��از الى دار أو محل ، 
فكيف به بعد سقوط احلصان منطرحاً 
وس��ط أك��وام م��ن الزبال��ة والق��اذورات 
لتظعن��ا الص��ورة أم��ام صدم��ة احلاضر 
القهري��ة  التض��ادات  بخل��ق  وقس��وته 
ألحام اإلنسان وعاقته بالعمل . الطفل 
، كأن��ه يتوس��ل باحلص��ان وه��و يامس 
الرابط اخلشبي ليستنهضه ، كي يعاود 
حركت��ه أو ألمر صع��ب وال يعرف الطفل 
آلية اس��تعادة حصانه للحركة ، وحلظة 
ش��عوره بالعج��ز حدق بعيداً والرس��الة 
في نظرت��ه معلومة ، املرس��ل عاجز الن 
املرس��ل إلي��ه غير موج��ود ، والرس��الة 
بين��ه في نظراته احملتارة واملتوس��لة . الن 
فرصة العمل املوكولة له غير متناسبة 
م��ع عم��ره وجس��مه ، والفجيع��ة رضا 
احلص��ان واستس��امه للتع��ب والعجز 
عن احلركة والنه��وض الن أحماله ثقيلة 
، ظل بفجيعته في مش��هد مثير للحزن 
، الن احلص��ان العرب��ي وق��ع ف��ي محيط 
للنفاي��ات وانس��دح فوقه��ا . حتى غادر 
احلصان مروياته الت��ي أنتجها اجلماعات 
املتخيل��ة منذ ق��رون عدي��دة . ويبدو بان 
مثل تلك الس��رديات تتعط��ل في أزمنة 
املوت والفن��اء املفاجئ والقت��ل واحلرائق 

املدمرة ، كل ش��يء تغي��ر عن ذاك الزمان  
وص��ار للحصان دور أخر متدني��اً ، وانفك 
عن زهو س��رديات البطول��ة العربية أيام 
زم��ان . وقدم��ت اللقطة احلصان يائس��اً 
وعاط��اً ولم تب��دو علي��ه أي عامة دالة 

على االحتمال .
أم��ا الصورة األكث��ر أث��ارة للتأمل ، فهي 
ص��ورة الرج��ل كبي��ر الس��ن بنظارتي��ه 
الواسعتني مع نحافة جسمه . لديه رغبة 
واضحة وقوي��ة للعمل بوصف��ه خياطاً 
اختار مكانه بفضاء خارجي . حتتاج مثل 
ه��ذه املهنة مهارات عديدة ، لعل أهمها 
قوة النظر املؤهلة له الستكمال العمل ، 
ان وجود النظارتني الطبيتني وغير اجلاهزة 
، الن حجمه��ا دال عليها ، يعني محاولة 
ترمي��م النظر به��ا . واخلياطة حتتاج دقة 
النظر ، ملس��اعدة في إدخ��ال اخليط في 
سم اإلبرة ومعاينة استقامة نزول اإلبرة 

على حافة القماش .
لك��ن الصورة ب��ددت اخملاوف واحل��ذر ، الن 
الرج��ل يح��اول إدخ��ال اخليط ف��ي ثقب 
اإلب��رة واعتقد بأنه ق��ادر على ذلك ، كما 
ان ه��ذه الصورة فيه��ا اجملاز ال��دال على 

االيروتيكية.
تفضي الصورة الى مجال العمل اليومي 
وقداس��ته ، لوجود ض��رورات جعلت منه 
هكذا ، بالنسبة للرجل اخلياط وغيره من 
ممارس��ي احلرف ومزاولي املهن الذين البد 
وان يتعاطوا م��ع حرفهم ومهنهم حتى 
يوف��روا ألنفس��هم ما ه��م بحاجة إليه 
مع عوائالهم . يكش��ف العمل نوعاً من 
ثقاف��ة خاصة لها تراك��م طويل منحت 
العام��ل احلر نوعاً من اخلبرة وجعلت منه 
خبي��راً في وس��طه ، ومثل ه��ذا األمنوذج 

ميث��ل طاقة ن��ادرة في االستش��ارة . كما 
أن استمرار العاقة باملهنة ينطوي على 
شكل من أشكال االرتباط باحلياة العامة 
واخلاص��ة الن احمليط املهني املتعايش فيه 
ومع��ه ، ال ميكن االنفكاك عنه ، حتى في 
زمن الش��يخوخة والعجز ويظل مرتبطاً 
باحمليط بزيارات س��ريعة ، يساعده األبناء 
على تأمينها بفترات معينة ، مبعنى يبقى 
هذا العامل مرتبط��اً بتاريخ اجملال وذاكرة 
املهنة والتغني بأمج��اد ملا قبل والتنبيه 
ملروياته��م الت��ي صاغ��ت هوي��ة الف��رد 
اخلاصة بفاعليت��ه اليومية . وكانت هذه 
الص��ورة مماثلة لغيرها م��ن الفوتغرايات 
املعزول��ة ع��ن محيطه��ا املرجع��ي ، الن 
صفاء ذياب يس��تل جوهر صورته منفرداً 
وحيداً وبعيداً عن أي ش��كل من أشكال 
املرجعي��ات التي رمبا تش��تت املتلقي في 
النظ��ر إليها . وه��ذه واحدة م��ن مميزات 
هذه التجربة الفني��ة ، ومتثل خصوصية 
بنائية . الن الفنان ذياب يعرف متاماً من أن 
احمليط له س��لطة ثقافي��ة كبرى ، وحتى 
اجتماعية وسياسية ، لهذا يزاول العزل 
البنينّ له��ا ويقدم جوهر الص��ورة وحده ، 

مكتنزاً مبا سيفيض علينا من معان .
الفوتوغرافي��ني  الفنان��ني  كل  يش��ترك 
واألزقة  األحي��اء  بتصوير  والتش��كيليني 
والبي��وت ، لكننا البد ان نتعامل مع مثل 
هذا ال بوصفه ذاك��رة وتاريخ من مرويات 
فيه ما نقلته لنا وقالته ، هذا رأي تعارفنا 
عليه وارتضينا ذلك نتاجاً جملال اجتماعي 
وثقافي ، ظل مهيمناً لعش��رات السنني 
، لكنن��ا عندما نرى مث��ل تلك احلضورات 
ف��ي الفوتغرافيا ، علين��ا التعامل معها 
قياس��اً بالس��ائد املدم��ر / أو امللغي عن 

التبادل والوظائف اليومية / واألخر املهدد 
، بأن��ه أكثر تباهياً وجماالً وتوفر من خال 
فضائها سلماً وأمانا للمرور عبرها جلس 
اخلياط على كرسيه بثقة تامة واحتضن 
جس��د املاكينة مكتفياً بنصفه األيسر 
مشحوناً بالرغبة ومتوتراً لبدء يوم جديد 
. في العمل مللم أط��راف غترته البيضاء 
فوق رأس��ه وانكش��ف وجه��ه وحتديقه 
عينيه وهو يحاول إباج اخليط في س��م 
اإلب��رة ويب��دو بأن��ه يوظف يده اليس��رى 
بالعمل ويكثر من استعمالها ، انه خياط 
أعس��ر ، كله ف��ي الصورة . ان��ه مركزها 
وهو يس��تحق ، ألن��ه مس��تمر بحركته 
اليومية ، املألوفة لآلخرين واملعروفة لهم 
ولغيره��م ، كما يبدو بأنه جزء من املكان 

وتاريخه .
إن تك��رر اختي��ار الش��اعر والفنان صفاء 
ذياب لتفصيل بسيط وصغير وميثل شيئاً 
معيوشاً ومرئياً لعشرات السنني ليشير 
إلى أن الفوتغرافي فاعل وقادر على اإلزالة 
لكل م��ا يعتق��د معناها ظاه��راً أو غير 
منت��ج للداللة وكأنه بعي��د بالفوتغراف 
مقولة جاك دريدا من أن الكتابة خاضعة 
للمحو ألنها ال تعطي معناها كاماً . من 
هن��ا كان إحلاحه واضح��اً ودقيقاً على ما 
هو راشح بالضغوط االجتماعية واملعبر 
عنه��ا بالساس��ل واألقف��ال العديدة ، 
وأيضاً باملدورة احلديدية النابت مسمارها 
عميق��اً في اجلدار على الرغم من أن هذه 
الص��ورة التي رمب��ا ال تعني أح��داً لكنها 
ذات معنى خ��اص بالعطل وهي دائماً ما 
يضعها الباعة كبار السن في محاتهم 
لاس��تعانة به��ا عند احلاج��ة للوقوف ، 
إنه��ا مانحة لقوة يحتاجه��ا الكائن في 

مزاولة وظيفت��ه التجارية . مع إظفافها 
باإلشارة الشفرية لوجود سلطة من نوع 
ما . الفنان صفاء يزيل ما هو غير ضروري 
ويكشط غير املؤسس لنظام فوتغرافي 
له قصدية خاصة . من هنا كانت امللفات 
الفوتغرافية موزع��ة على عدد كبير من 
الوحدات الصوري��ة املكونة لنظام واحد 
، يوف��ر خاصة بالذي انش��غل به وبحث 
عنه ف��ي داخل��ه وتوص��ل إلي��ه متوفراً 
في املعي��وش األقف��ال / واألذرع احلديدية 
املمتدة ساندة إلغاق الباب اخلشبي وقد 
ركزت الكاميرا على تخدشات هذه األذرع 
وم��ا فعلته باألس��طح اخلش��بية تآكاً 
وكشطاً ما هي إال لسان الصورة وباغتها 
اخلاصة بتاريخية نوع مجازي للس��لطة 
املهيمنة ، مثلم��ا تضيء ملوناته كثافة 
الصدأ والتصدعات الش��فافة املتناظرة 
مع هروش السطح اخلشب بتأثير حركة 
الذراع احلدي��دي أو القفل الظخم بحيث 
تتماه��ى هذه اخل��دوش مع ما يس��ميه 
النجارون بالدمار أو الش��عيرات الظاهرة 
من س��طح اخلش��بي . لكن روح اخلشب 
الظاه��رة وهي م��ن روح عجينتها حلظة 
اإلنتاج ، ليست مثل التي أنتجتها حركة 
القطع احلديدي��ة وضغطها املتكرر على 
السطح األملس ، تظل شعيرات اخلشب 
أكثر جماالً ألنه من مكونات روح الشيء 
ومغايرة لقس��وة الزم��ن من خال حتريك 
الضواب��ط األقفالية التي لم يس��جلها 
الفنان أال وهي ف��ي قمة حتكمها وإعان 
سلطتها املعلنة عن حضورها للحفاظ 
على ما ال نعرفه في الداخل / ووراء الباب 
هنا تبرز إشكالية الامرئي وهو من مهام 

الصورة. 

صفاء ذياب.. شاعر الفوتوغرافيا 
ومكتشف رمزية المهمل وشعرية التفاصيل

القسم الثاني

كان خل��ق انكي��دو من قب��ل ) أورورو( بداية عهد 
جدي��د ألوروك، متث��ل بانش��غال كلكام��ش عن 
اضطه��اد الن��اس وظلمهم ليل نه��ار، بخصم 
يضاهيه في القوة والعزم. ) أورورو( خلقت انكيدو 
في البرية، في بيئة تختلف عن بيئة كلكامش، 
وفي ظروف ال تشبه ظروف خلق انكيدو، خلقته 
بهي��أة بدائي��ة، حيث يأكل العش��ب مع الظباء 
ويتداف��ع مع الوح��وش عند مس��اقي املاء. وهي 
به��ذا، فتحت افق��ا جديدا لصراع ب��ني ثقافتني 
مختلفت��ني، ثقافة الصح��راء وثقاف��ة املدينة. 
وه��ذه الثقاف��ة كانت مدعاة لفخ��ر واعزاز عند 

انكيدو..
سأصرخ في قلب) اوروك(: أنا األقوى

أجل! أنا الذي سأبدل املصائر
ان الذي ولد في الصراء هو األشد واألقوى..

كان هذا جزءا من خطة محكمة، لتأجيج حالة 
الصراع بني االثنني، ذلك ان خلق انكيدو في داخل 
اوروك، ق��د ال يؤدي الى حتقيق النتائج املرجوة من 

خلقه. 
ويبدو ان��ه ثمة قطعية ب��ني الثقافتني، وهذا ما 
يب��دو عليه األمر حني التقى الصياد انكيدو عند 

مورد املاء، وجاء الى ابيه مسرعا..
يا أبي: رأيت رجا عجيبا قد انحدر من التال

انه اقوى من في الباد، وذو بأس شديد
وهو في شدة بأسه وقوته مثل عزم) آنو(..

البديه��ي ان اجلمي��ع يعل��م ان كلكام��ش ه��و 
اقوى من ف��ي الباد، وال يضاهيه في القوة كائن 
آخ��ر، لكن في الصحراء لم يك��ن يعلم احد أمر 
كلكامش، اال الشيوخ وكبار السن. موقف والد 
الصي��اد ومن ث��م موقف كلكامش نفس��ه من 
انكيدو، ي��دالن على اش��تراك العام��ة واحلاكم 
باحلكم��ة واملعرف��ة، حيث اتفق االثن��ان على ان 
البغي املومس هي العاج األنسب ألنكيدو. وكان 
ه��ذا العاج يتمثل بوظيفة امل��رأة التي تكفلت 
البغي بأن تهيأ انكيدو لكلكامش. املرأة) البغي( 
حتول��ت هنا الى عام��ة فارقة متثل��ت بأن تكون 
مرحل��ة حتول من البرية) الصح��راء( الى املدينة. 
علم��ا ان انكيدو ل��م يكن ليح��وز احلكمة لوال 
اتصاله بالبغي. وهو أمر يدل على انتصار اآللهة 
للمدين��ة عل��ى حس��اب الصح��راء. فالصحراء 

لوحدها لم متنح انكيدو احلكمة. 
صرت حتوز على احلكمة يا انكيدو واصبحت مثل 

إله
فعام جتول في الصحراء مع احليوان؟

تعال آخذك الى اوروك ذات األسوار
الى البيت املقدس مسكن آنو وعشتار

حيث يعيش كلكامش الكامل احلول والقوة
املتسلط على الناس كالثور الوحشي

وملا كلمته تقبل منها قولها
وفرح قلبه ألنه كان ينشد صاحبا له.

غاية كلكامش من لقاء انكيدو لم تكن واضحة 
ولم تذكر في الن��ص صراحة، لكن غاية انكيدو 
هي انه كان ينش��د صاحبا. اضاف��ة الى تأجيج 
الرغب��ة باللقاء من قبل املوم��س، عندما اخبرت 
انكي��دو ان كلكام��ش متس��لط عل��ى الناس، 

كونها تعلم ان هذا يغيض انكيدو. 

ملحمة أنكيدو 

سالم مكي

القدس ـ ميدل ايست اونالين:
أطلقت مجموع��ة من الروائي��ني املعروفني 
االح��د كتابا يس��لط الضوء على خمس��ني 
عام��ا م��ن االحت��ال االس��رائيلي لاراضي 
الفلسطينية، بهدف جمع تبرعات ملنظمة 
غي��ر حكومي��ة تواج��ه حملة شرس��ة من 

احلكومة االسرائيلية.
وس��اهم اكثر من عشرين كاتبا في الكتاب 
ال��ذي اطل��ق علي��ه اس��م »مملك��ة الزيتون 
والرماد«، وبينه��م دايف ايغرز وكولم تويبني 
وجيرالدي��ن بروك��س، بينم��ا ق��ام الروائ��ي 
االميركي اليهودي الش��هير مايكل شابون 
وزوجته الكاتبة االس��رائيلية ايليت والدمان 

بتحريره.
ولطاملا ركز شابون على هويته اليهودية في 
أعماله الروائي��ة، خصوصا مع روايته احلائزة 
في 2001 جائزة بوليت��زر »مغامرات كافالير 
وكاي العجيب��ة« التي تتحدث عن ابني عم 
يهودي��ني قبل وخ��ال وبعد احل��رب العاملية 
الثانية، باالضافة الى رواية »احتاد الش��رطة 

اليديشية« الصادرة في عام 2007.
واكد ش��ابون ان الهدف م��ن الكتاب هو بدء 
حوار حول االحتال لدى اجلانبني االسرائيلي 

والفلسطيني.
وحتتل اس��رائيل االراضي الفلسطينية منذ 

يونيو/حزيران عام 1967.
وق��ال ش��ابون االح��د قب��ل اط��اق الكتاب 
»ش��عرنا ب��أن علين��ا العث��ور عل��ى طريقة 
للفت انتباه الناس، او لفت انتباه مجموعة 

منهم«.
وعبر اس��تخدام مؤلفني مشهورين، بينهم 
ثاث��ة حازوا جائ��زة بوليتزر االدبي��ة العريقة 

وكات��ب حائ��ز جائ��زة نوب��ل لآلداب، س��عى 
الزوج��ان ش��ابون ال��ى التأثير عل��ى الناس 
للف��ت انتباههم الى االحت��ال عبر »إنتاج 

كتاب رائع للغاية«.
وس��يعود ري��ع الكت��اب لصال��ح منظم��ة 
»كسر الصمت« االسرائيلية غير احلكومية 
الت��ي تعمل على كش��ف انتهاكات اجليش 
االس��رائيلي من خال جمع ش��هادات جلنود 
اسرائيليني حول التجاوزات التي يرتكبونها 
خال عمله��م في االراضي الفلس��طينية 
املس��ؤولني  غض��ب  تثي��ر  والت��ي  احملتل��ة 

االسرائيليني.
الس��ابق  االس��رائيلي  الدف��اع  وزي��ر  وكان 
موش��يه يعالون اتهم في عام 2016 »كسر 

الصمت« ب�«اخليانة«.
وأقرنّت حكومة بنيامني نتانياهو األكثر ميينية 
في تاريخ الدولة العبرية، عددا من القوانني 
الت��ي تس��تهدف املنظمات الت��ي تتهمها 

مبحاولة نزع الشرعية عن اسرائيل.
ونش��ر الكتاب باللغات االنكليزية والعربية 
والفرنسية والعبرية واالسبانية وااليطالية، 
ووردت فيه فصول من كل كاتب حول زيارته 
الى اسرائيل واالراضي الفلسطينية احملتلة 

في العامني االخيرين.

االحتالل واحلصار
وف��ي الفص��ل الذي كتب��ه ش��ابون، تطرق 
الكاتب الشهير الى الطبيعة »التعسفية« 
لاحتال في الضف��ة الغربية احملتلة، حيث 
البيروقراطية  ب��ني  الفلس��طينيون  يعل��ق 

ومزاج اجلنود االسرائيليني وقادتهم.
وبحس��ب ش��ابون، فإن الهدف من ذلك هو 
»االثبات للش��عب الذي حتتله ان ليس لديه 

اي سيطرة ابدا على مصيره«.
وزار الروائي دايف ايغ��رز قطاع غزة وقام في 
الفصل اخل��اص به بالتحدث ع��ن تفاصيل 
احلياة في الشريط الساحلي الضيق وكيف 
يحاول الس��كان العيش في أكبر سجن في 

العالم.
ويعيش مليونا فلس��طيني ف��ي قطاع غزة 
الذي حتاصره اس��رائيل جوا وب��را وبحرا منذ 
عش��ر س��نوات، وتقوم مصر ايض��ا باغاق 
معبر رفح، املنفذ للوحي��د لقطاع غزة الى 

العالم اخلارجي.
ويتحدث إيغرز عن حالة االحباط الس��ائدة 
في القط��اع خصوصا مع س��يطرة حركة 
حماس االس��امية عليه والتي متنع احلريات 

الثقافية.

وبالنسبة الى ايليت والدمان التي ولدت في 
القدس وحتمل اجلنسية االسرائيلية، فتقول 
انها ش��عرت بان عليها احلديث عن االحتال 

النه يأتي بأسمها كيهودية.
وتق��ول والدم��ان »االحت��ال بني��ان وعل��ى 
املهتمني بالقضية العمل على تفتيته. هذا 
الكت��اب ه��و مبثابة حجر ننتزع��ه من بنيان 

االحتال«.
وتابع��ت »في نهاية املط��اف، حجارة كافية 
م��ن الص��رح )االحت��ال( س��تزول وس��وف 

يسقط«.
ويقول شابون ووالدمان ان هناك هوة تتسع 
مؤخرا ب��ني االميركيني اليه��ود التقدميني 

وبني اسرائيل.
وحترص اس��رائيل عل��ى عاقاتها مع اليهود 
في اخلارج كثيرا، وتطرح نفس��ها »كموطن 

جلميع اليهود« من كل انحاء العالم.
وقام %71 من اليهود االميركيني بالتصويت 
لصال��ح هي��اري كلينتون ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية عام 2016 مقارن��ة ب�%24 صوتوا 
لدونالد ترامب، على الرغم من تعهدات هذا 
االخير بأنه سيكون اكثر الرؤساء االميركيني 

تأييدا السرائيل.
وبحسب والدمان، »كان من االسهل لليهود 
م��ن جيل والدي وحتى م��ن جيلي ان يكونوا 
اكث��ر تقدمية ف��ي جميع القضاي��ا ما عدا 
اس��رائيل«، مش��يرة ان »اليه��ودي من جيل 
اطفالي، واليهود في االربعينات والثاثينات 
والعش��رينات، لم يعودوا مستعدين لتقدمي 
اس��تثناءات الس��رائيل ف��ي نظرته��م الى 

العالم«.
وتضيف »ليسوا مس��تعدين لانخراط في 
النفاق نفس��ه الذي قام به جيلي واالجيال 

التي سبقته«.

»مملكة الزيتون والرماد« ينتزع حجرًا من بنيان االحتالل

صفاء ذياب

بغداد- الصباح الجديد:
تتواص��ل إصدارات االحت��اد الع��ام لألدباء 
والكتاب في العراق... وما يبعث الس��رور 
طباعة اجملموعة القصصي��ة ) مغامرات 
البالون بوبو (... وهي قصص قام بكتابتها 
طلبة املدراس االبتدائية من ضمن مشروع 
م ورش��اً  ) تعال نكتب في بغداد ( الذي قدنّ
لتدري��ب الطلبة أش��رف عليها الش��اعر 

س��عودي/صاحب  املشروع، قاس��م 
جملموعة  اختي��اره  وبع��د 
م��ن القص��ص، تص��در 
اليوم-عن احت��اد األدباء- 
حة برسوم مميزة،  موشنّ
وطباع��ة أنيقة ليتم 
توزيعها على املدارس 
لدع��م  االبتدائي��ة، 
واألدب  الثقاف��ة 
مهمة  لش��ريحة 
الصغ��ار  ميثنّ��ل 
مهم��اً  برعم��اً 
م��ن ش��جرتها 

الباسقة.
جانب��ه  م��ن 
ث الشاعر  حتدنّ
س��م  قا
ي  د س��عو

ع��ن 
املش��روع 

قائاً:«تس��تمر اجله��ود ف��ي التواصل مع 
الفئات العمرية، من خال مش��روع تعال 
نكتب في بغداد. وقريبا سيش��هد االحتاد 
الع��ام لألدب��اء والكتاب في الع��راق، وعن 
طريق بوابة ) نادي الطفل ( تقدمي ورش��ة 
لتعليم الصغار كتابة القصة القصيرة، 
فضا ع��ن توقيع اجملموع��ة القصصية ) 
ابها،  مغامرات البالون بوب��و ( من قبل كتنّ
وضمان وصول الكتاب إلى مدارس الوطن، 
لينه��ل الطلبة من نتاج��ات إبداعية برع 

في صياغتها أقرانهم من التاميذ«.

)تعال نكتب في بغداد(
 في منشورات اتحاد األدباء

)5-5(
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بغداد - الصباح الجديد:

اعد قس��م الش��ؤون الهندس��ية 
ل��وزارة الثقاف��ة دراس��ة مفصلة 
املئوي��ة ع��ن  والنس��ب  وباألرق��ام 
مش��روع بغداد عاصم��ة الثقافة، 
تفاصي��ل  الدراس��ة  وتضمن��ت 
املش��اريع املنجزة والتي توزعت بني 

مشاريع استثمارية وتشغيلية
وج��اءت الدراس��ة بع��د إن تداولت 
العدي��د من وس��ائل اإلعالم وحتى 
بعض املس��ؤولني في الوزارة أرقاماً 
غير حقيقية وتفتقد للدقة ومبالغ 

فيها عما مت إنفاقه في املشروع 
حيث كش��فت الدراس��ة تفاصيل 
مت  م��ا  تب��ني  الت��ي  األرق��ام  تل��ك 
تخصيص��ه وم��ا مت إنفاق��ه عل��ى 
املبال��غ  وكذل��ك  املش��اريع  تل��ك 
الت��ي بقيت في ح��وزة وزارة املالية 
حي��ت ،أوضح��ت إن املبل��غ الكلي 
للمش��روع والذي مت تخصيصه من 
قبل وزارة التخطي��ط ووزارة املالية 
ملي��ار   )579,250,000,000( ق��دره 
دين��ار عراقي ت��وزع على املش��اريع 
والتش��غيلية،حيث  االس��تثمارية 
ق��دره  مبل��غ  تخصي��ص  مت 
(479,250,000,0000( ملي��ار دين��ار 
عراقي م��ن املبلغ الكل��ي للخطة 
وإنش��اء  لتأهي��ل  االس��تثمارية 
التحتي��ة  للبني��ة  مش��روع   )38)
واملوزع��ة  الثقافي��ة  للنش��اطات 
على ع��دد من ال��وزارات منها وزارة 
الثقاف��ة ووزارة التعلي��م العال��ي 
الوق��ف  ودي��وان  التربي��ة  ووزارة 
الس��ني والوقف الشيعي والوقف 

املس��يحي وأمانة بغ��داد والهيئة 
العامة لآلثار والتراث وعلى أن تنفذ 
على مدى )3( س��نوات أبت��داًء من 

عام 2011.
 بل��غ مجم��وع املص��روف الكل��ي 
الفعلي للميزانية االستثمارية على 
 78,218,678,859( أعاله  املش��اريع 
( ملي��ار دين��ار فق��ط م��ن أص��ل 

التخصيص الكلي ملش��روع بغداد 
البالغ��ة  االس��تثمارية  للخط��ة 
دين��ار  ملي��ار   )479,250,000,000)
وبنس��بة صرف مال��ي بلغ 16,32% 
فق��ط وبذل��ك ف��أن املبال��غ غي��ر 
املصروف��ة م��ن املبلغ الكل��ي يبلغ 
دين��ار  ملي��ار   )401,031,321,141)
وهو بذمة وح��وزة وزارة املالية منذ 

بداية مشروع بغداد ولغاية اآلن
إما فيما يخص امليزانية التشغيلية 
فبينت الدراس��ة ان��ه مت تخصيص 
مبلغ قدره )1000( مائة مليار دينار 
عراق��ي من املبلغ الكل��ي للموازنة 
في مش��روع بغداد واخلاصة بإقامة 
فعالي��ات واحتفاالت افتتاح وختام 
مهرج��ان بغداد عاصم��ة الثقافة 

وتغطي��ة   2013 لع��ام  العربي��ة 
نفقات اس��تضافة الوفود العربية 
وإقام��ة  املش��اركة  واألجنبي��ة 
نشاطات وفعاليات لشتى اجلوانب 
الثقافية والتي شملت مهرجانات 
ش��عرية وأدبي��ة وإقام��ة معارض 
فني��ة وندوات ثقافي��ة وإنتاج أفالم 
وطباع��ة الكت��ب وتك��رمي الرم��وز 

الثقافي��ة والت��ي جت��اوزت ال )200( 
فعالي��ة ونش��اط ثقاف��ي. وبلغت 
املصاريف الفعلية )55( مليار دينار 
فقط واملبل��غ املتبقي هو في حوزة 
وذم��ة وزارة املالي��ة. وبذل��ك بلغت 
نس��بة الص��رف املال��ي للموازن��ة 

التشغيلية %55 فقط
 وبذلك بلغت نس��بة االجناز الكلي 
جملم��وع املصروف��ات للتخصي��ص 
االستثماري والتخصيص الشغيلي 

22,994 باملائة.
أما فيما يخص تفاصيل املش��اريع 
بين��ت  فق��د  اعتماده��ا  مت  الت��ي 
الدراسة أن املش��اريع االستثمارية 
الت��ي مت اعتمادها فعلي��اً هي )24( 
مش��روعا فق��ط لتنفيذه��ا وعلى 
م��دى )3( س��نوات ابت��داًء من عام 
2011 وليس )38( كما مت التخطيط 

له.
حي��ث مت اجناز )11( مش��روًعا منها 
بنس��بة %100، وجتاوزت نسبة أجناز 
(44( مش��اريع ال� %95، كما جتاوزت 
نس��بة أجن��از )5( مش��اريع ال 90% 
ويعد سبب تأخر أجناز هذه املشاريع 
الى ضعف وتلكؤ الشركات املنفذة 

لها. 
 في حني مت سحب العمل ملشروعني 
من الش��ركات املنفذة لها بسبب 
تلكؤه��م وإخالله��م بالتزاماتهم 

العقدية. 
كم��ا ومت إيق��اف وجتمي��د العم��ل 
ق��رار  وف��ق  آخري��ن  مبش��روعني 
توف��ر  لع��دم   2015 لس��نة   347
املطلوب��ة  املالي��ة  التخصيص��ات 
للظرف االستثنائي املالي القتصاد 

البلد.

تضمنت تفصيالت المشاريع المنجزة التي توزعت بين استثمارية وتشغيلية

دراسة تبّين باألرقام تفصيالت مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية

مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية

شارع المتنبي في بغداد  »عدسة: زياد متي«لقطة

شريط ملون
صحة الرصافة تقرر منع استعمال

الثلج والمقبالت في المطاعم
ق��ررت الرقابة الصحية في دائرة صح��ة بغداد الرصافة 
من��ع الثل��ج احمللي ف��ي تبريد العصائ��ر واملي��اه بصورة 
مباش��رة وكذلك منع تقدمي الس��لطات واخلضروات في 

املطاعم الشعبية.
وقال الدكتور بش��ار عبد اللطيف مدير قس��م الصحة 
العام��ة ف��ي الدائ��رة: إن ه��ذه اإلج��راءات تأت��ي ضمن 
اخلط��ة االس��تباقية للوقاية م��ن األم��راض االنتقالية، 
والس��يما اإلس��هال الوبائي، مبيناً مت عقد ورشات عمل 
لتعري��ف القياس��ي لإلس��هال الوبائي وكذل��ك تدريب 
فرق االس��تجابة الس��ريعة حول اإلجراءات للمالمسني، 
إضافة إلى زيارة جميع مشاريع ومحطات تصفية املياه 
وسحب مناذج وقياس نسب الكلور ونسبة العكورة ويتم 
إرس��ال مناذج إلى مختبر الصحة املركزي لبيان سالمته 
لالستهالك البشري. ونوه إلى إن الفرق الرقابية سيكون 

عملها صباحي ومسائي.              

معًا لمحاربة األلعاب
التي تقتل فرحة العيد 

دع��ا مدير إعالم دائرة صحة بغداد الرصافة قاس��م عبد 
اله��ادي، إلى تبن��ي حمل��ة محاربة األلعاب األس��لحة 

البالستيكية وعدم شرائها. 
وق��ال إن هذه احلملة حملت ش��عار ))مًعا حملاربة األلعاب 

التي تقتل فرحة العيد وتدمر أطفالنا((.
 وأش��ار الى ان اجلميع يعلم إن العيد على األبواب وكثيرًا 
ما نش��هد خالل أيام األعياد واملناس��بات حصول حوادث 
وإصاب��ات ل��دى األطفال وفي بعض األحي��ان لدى الكبار 
ناجتة عن استعمال األلعاب ذات االطالقات البالستيكية 

واملصابيح الليزرية.
وهنا أدعو اإلخوة واألخوات في وس��ائل اإلعالم لتسليط 
الض��وء على ه��ذا املوض��وع عب��ر املواق��ع االلكترونية 
والفضائيات والصحف احمللية من اجل احلد من انتش��ار 
ه��ذه الظاهرة وتثقيف عائالتنا الكرمي��ة ملنع أطفالهم 

من شراء هذه األلعاب والتي متثل إرهاب من نوع أخر.
داعًيا املرجعية الرش��يدة ورجال الدين إلى حترمي استيراد 
مث��ل هذه العاب ما لها من تأثير س��لبي على املواطنني 
والتي تسبب إعاقة في جسم الطفل قد تفقده البصر، 
فض��اًل عن أثاره��ا النفس��ية اخلطيرة على ش��خصية 

الطفل وسلوكه االجتماعي.

أكثر من نصف سكان العالم
يستعمل االنترنت

كش��ف تقري��ر جدي��د ص��ادر ع��ن We Are Social و
Hootsuite ان معدل االستعمال الرقمي في جميع أنحاء 
العالم، حيث أوضح أن هناك نحو%67 من سكان األرض 
أو ما يصل إلى 5 مليارات ش��خص يستعملون الهواتف 
احملمول��ة، كذلك فإن نحو%80 م��ن هؤالء يعتمدون على 

الهواتف الذكية.
ووفق��اً مل��ا نش��ره موق��ع TNW الهولن��دي، ف��إن أعداد 
مس��تعملي وس��ائل التواص��ل االجتماعي ت��زداد بنحو 
متناسب مع أعداد املستعملني الرقميني العامليني، فمن 
املثي��ر لالهتمام أن إجمالي عدد مس��تعملي فيس بوك 
النشطني شهرياً بلغ 1.938 مليار، وهو ما ميثل انخفاضاً 
بنسبة ٪2.5، ومع ذلك، ال يوجد سبب للذعر فكما يقول 
احملللون إن ش��بكات التواصل االجتماعي سوف تستمر 

بقوة لتصل إلى 2 مليار عالمة.

ظه��رت فن��ادق ف��ي الثل��ث االول م��ن الق��رن 
العش��رين بعد ان كانت التكي��ة والربط محال 
للمبيت في زمن الدولة العباس��ية ثم ظهرت 
اخلان��ات ف��ي نهايات ه��ذه الدول��ة وازدادت في 
العه��د االيلخان��ي والعه��د اجلالئ��ري والعهد 
العثماني اذ لم تعرف بغداد الفنادق اال في مدة 

متأخرة جًدا شأنها شأن مدن هذه املنطقة.
ول��و رجعنا الى الدليل الرس��مي لس��نة١٩٣٦ 
لوجدن��ا ان الصفحة اخلاص��ة بالفنادق احتوت 
عل��ى دعاي��ة لثالثة فن��ادق هي فن��دق االهالي 
وال��ذي كان يس��مى اوتيل وهو تعريب الس��م 
هوتي��ل hotel االجنلي��زي حيث تضم��ن االعالن 
ان��ه إذا اردت تأم��ني اس��تراحتك فننصحك ان 
تؤج��ر لك غرف��ة او س��ريرا في اوتي��ل االهالي 
ألنك س��تجد فيه نظام خدم��ة وراحة ونظافة 
ووق��ت النوم واجللوس والذهاب واالياب في غرف 
متوفرة فيها كل اس��باب الصح��ة زوروا اوتيل 
االهال��ي في بغ��داد ولو مل��رة واحدة جت��دون ما 

يسركم ويرضيكم.
وكان��ت هنال��ك دعاية ألوتيل نزه��ة العراق في 
خانق��ني وفندق بيكادلي في البصرة ولو رجعنا 
الى قوائم االوتيالت اي الفنادق في بغداد لوجدنا 
ان فنادق استرن واورينت وجبهة النهر والرافدين 
وكالريج في ش��ارع املستنصر وفي شارع جسر 
مود ف��ي الصاحلية في الك��رخ امبريال اجلديدة 
واالم��راء واوملبيا واالهالي وبارك وبغداد وتايگري 
باالس والرش��يد والعاصمة وطارق وكونتننتال 
وماجستيك ومتروبول في شارع الرشيد ودجلة 
اجلديد في ش��ارع جس��ر مود وغازي في ش��ارع 
النعم��ان ،اضافة ال��ى الفن��ادق كان في بغداد 
عدد من املنازل اشبه بالبانسيونات وهي شكل 
وس��ط ما بني اخلان حيث يكون افضل من اخلان 
ولكنه ال يرقى الى مس��توى الفندق وجميعها 
في ش��ارع الرشيد وهي منازل االحرار واالندلس 
والب��دور والرازي وال��زوراء والش��مس والصباح  
وكان��ت هنالك فنادق ومنازل ف��ي اماكن اخرى 

من بغداد وخاصة في منطقة الكاظمية إليواء 
الزوار وكذلك في منطقة عالوي احللة وفي باب 
الشيخ وفي  مناطق بغداد االخرى واذا كان فندق 
تايگ��ري باالس ارقى فنادق بغداد حتى اربعينات 
القرن العش��رين ،ولكن خمس��ينات القرن هذا 
شهد تطوراً كبيرًا ببناء فندق اخليام في نهاية 
شارع الرش��يد من طرف الباب الشرقي وفندق 
الس��فير بداية ش��ارع ابو النواس وكان يسمي 
االمباس��دور ومالك��ه ه��م البحران��ي وفن��دق 
بغداد بداية شارع الس��عدون حيث اعدت هذه 
الفن��ادق قمة في اخلدم��ة الفندقية في بغداد 
وفي  نهاية الس��بعينات كانت القفزة الكبرى 
في انش��اء فن��ادق كبرى في بغ��داد وهي فنادق 
بابل في الكرادة والرش��يد واملنصور في الكرخ 
وعش��تار ش��يراتون  وفلس��طني ميريديان في 
العلوية ومت انش��اء فنادق اخرى منها برج بغداد  
ودار الس��الم والبجعة وابي النواس وسواها من 

الفنادق األخرى .

فنادق بغداد
طارق حرب

تراثيات

بغداد - وداد إبراهيم:
بعد إش��ادة نقدية بفيلم رّوحي 
خالل مش��اركته في مهرجانات 
دولية وانطالق��ة ناجحة في دور 
الع��رض اإلماراتي��ة، يس��تكمل 
فيل��م اخملرج��ة جيهان ش��عيب 
جولش��یفته  اإليرانية  والنجمة 
فراهاني جول��ة عروضه بالعالم 
العربي، حيث ينطلق الفيلم في 
دور العرض التونس��ية من خالل 
قاعت��ي س��يني م��دار بقرطاج 

وأميلكار املدار باملنار.
يأتي هذا قبل أيام من عودة فيلم 
رّوح��ي إل��ى موطنه لبن��ان التي 
تس��تقبل الفيلم يوم 22 يونيو، 
لتك��ون احملطة العربي��ة الثالثة 
وتونس،  اإلم��ارات  بع��د  للفيلم 
حيث انطلق ف��ي اإلمارات خالل 

شهر يناير/ كانون الثاني. 
ويحكي فيل��م رّوحي قصة ندى 
العائدة إل��ى بلدها لبن��ان وإلى 
ال��ذي  املهج��ور  العائل��ة  بي��ت 

دّم��رت احلرب ج��زءاً منه، وحتّولت 
حديقته إلى مكب نفايات. تقرر 
االس��تقرار في ه��ذا املكان الذي 
الطفولة، وحتّدد  يعّج بذكري��ات 
العث��ور على  لنفس��ها:  مهمة 
جث��ة جده��ا ال��ذي اختفى في 
احل��رب األهلية. تقوده��ا رحلتها 
إلى اكتش��اف أس��اطير وأسرار، 
ف��ي مغام��رة داخلي��ة لش��ابة 

تبحث عن هويتها. 
الفيل��م م��ن بطول��ة النجم��ة 

اإليراني��ة جولش��یفته فراهاني، 
التي ب��دأت مس��يرتها في عمر 
14 عاماً، وحصل��ت على خمس 
جوائز س��ينمائية في خمس��ة 
مهرجانات متنوعة، وبذلك تكون 
اول ممثلة ايرانية تش��ارك النجم 
ليوناردو دي كابري��و بطولة فلم 

)بودي اوف ألي( عام 1979 .
فيل��م رّوح��ي حصل عل��ى دعم 
م��ن برنام��ج إجن��از، وف��ي جولة 
عروضه الدولية ترّش��ح ل�جائزة 

أفضل فيلم روائي في مس��ابقة 
املُه��ر الطويل ف��ي مهرجان دبي 
الس��ينمائي الدولي 2015، كما 
ترّش��ح ل�جائزة التيارات اجلديدة 
في مهرجان بوسان السينمائي 
2015 واختتم فعاليات  الدول��ي 
مهرج��ان  م��ن   12 ال���  ال��دورة 
الفيل��م اللبنان��ي، وش��ارك في 
ال��دورة اخلامس��ة م��ن مهرجان 
طريق احلرير السينمائي في دبلن 

بأيرلندا.

رّوحي فلم يتحدث عن الحرب اللبنانية

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يبلغ��ك الي��وم ع��دد م��ن األش��خاص ببعض 
األخبار احملبطة. رمب��ا تتعلق هذه األخبار مبوقف 
أو مبش��كلة ما حدثت في محي��ط أصدقائك. 
ترغب بش��دة في االبتعاد عن أي جتمعات حتى 

تستطيع التفكير بهدوء.

ف��ي الوق��ت احلال��ي، اس��تراتيجية حياتك غير 
واضحة. أنت تق��دم أفضل ما لديك في العمل، 
ولكنك ال تنجز سوى القليل، ثم ينتهي بك األمر 
إل��ى أن تل��وم اآلخرين. في حيات��ك اخلاصة، تبدأ 

مناقشات غير ضرورية فقط لترضي غرورك. 

التط��ورات اإليجابي��ة ف��ي العم��ل ت��دل على 
أنك ش��خص طم��وح. طموحك وإص��رارك قد 
يس��اعدانك على إجناز ما تريد من أعمال. انتبه 
فرمب��ا تكون األس��رة بحاجة إلي��ك. رمبا تضطر 

للمكوث في املنزل ألي سبب من األسباب. 

أن��ت مفع��م باحليوي��ة والنش��اط البدن��ي 
والذهني. استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار 
الس��ليم لتنفيذ مخططات��ك والتقدم إلى 
األمام في مش��روعاتك. ل��ن يفيدك االكتفاء 

باإلجنازات املاضية.

أنت تعمل بصورة جيدة من خالل التعاون مع 
فريقك، وأنت مس��تمتع بذل��ك أيضا. حافظ 
عل��ى بيئة العمل اخلالقة هذه ألن كل منكم 
سيحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا كنتم 

معا.

اس��تخدم طاقتك لتحقيق أحالم قدمية خاصة 
بعمل��ك. س��تجذب ثقتك ف��ي ذات��ك اآلخرين، 
ولذل��ك، ال داع للقل��ق بخص��وص الدع��م الذي 
حتتاج��ه، فالنج��اح مضم��ون، ما عليك س��وى 
استخدام عقلك من أجل الوصول الى الطموح.

يطلب من��ك اليوم أح��د األصدق��اء أو الزمالء 
املس��اعدة في أمر م��ا. رمبا تري��د أن ترفض في 
البداية ألنك مس��ؤول عن القي��ام بالعديد من 
امله��ام اليوم وتري��د أن تنفذ اكثر من خطة في 

العمل. ال تتردد في أن ترفض مساعدته. 

أنت تشعر بالتهديد ولذلك تعمد إلى التصرف 
بعصبية ورمبا بعدوانية، يجب أن متنع نفس��ك 
من اخلوض في هذه املواق��ف املليئة باخلالفات، 
فأنت ال ترغب في حتدي اآلخرين أو اس��تفزازهم 

حيث يؤدي ذلك إلى تعريض صحتك للخطر.

أنت مفع��م باحليوية، وس��تتمكن من إثبات 
وجهة نظرك في أي شيء تفعله، ولكن تذكر 
أنه الب��د من توخي احلذر ف��ي جميع األوقات. 
دائما ما تؤدي القوة الكاملة إلى مش��كالت 

في مختلف املواقف.

قد يساعدك هذا الش��عور بالثقة واالطمئنان 
على التقدم في حياتك العاطفية واالستمتاع 
ببعض الرومانس��ية. عليك االستفادة من هذا 
التأثير وااللت��زام باملواعيد. اقترح آراءك ووجهة 

نظرك بأسلوب مقنع.

وظف جميع الفرص لتس��هيل أمورك املهنية. 
البداية سهلة ومتهد ليوم مشرق ومتألق. توقع 
إقامة عالقة من ن��وع مختلف هذا اليوم. تعبر 
عن مش��اعرك بطربقة رائعة. حتتفل مبناسبة 

وتفرح بها جدا في املساء.

الدلو الحوتالجدي

أحد الزمالء يأتي إليك ليبش��رك بأخبار س��ارة 
تنتظره��ا منذ مدة طويلة، وه��ذا ما ينعكس 
إيجاب��ا على مس��تقبلك العمل��ي. رمبا تكون 
التضحية مطلوبة بش��دة في بعض األحيان، 

لكن عدم التفريط في احلقوق ضروري.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نهايات أبيات الشعر o ملس

2. منتس��ب للصحراء o عصا تدق 
في األرض لتثبيت شيء

3. مسابقات o نصف عامل
4. فرقة موس��يقية سويدية كانت 

نشطة في السبعينات o ضجيج
 o 5. »إل��ى...« م��ع ضمي��ر الغائب

اسم علم يشبه اسم بلد
6. حار o عاصمة حضرموت 

7. مرتفع o عكس اشترى
8. نص��ف موعد o ذن��وب o نصف 

داخل
9. ثالث��ة حروف من أديب o ثلثا ثوب 

o كالم
10. متقدم في العمر o واسع

1. ال يسمع o أغرى وقرب
2. من أفالم عبد احلليم وشادية

3. اضحيات o بحر واسع
4. وفى مبا وعده o نصف باهر

5. م��ن قبائ��ل العرب ف��ي املدينة 
املنورة o سباق طويل

6. يفي��ض خيره وكرم��ه o أظهر 
عيوبا

7. تراءت له أشياء لم توجد
8. معان��اة ف��ي احلي��اة o ص��اف 

وأصلي
9. مت��وازن o ص��وت مرتفع يصم 

اآلذان
10. إم��ا كذا أو ك��ذا o أعلى قمم 

أوروبا

كلمات متقاطعة
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4
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9

10
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موسكو ـ وكاالت:
س��يواجه منتخ��ب البرتغ��ال حتديًا 
صعًب��ا أمام نظيره الروس��ي، عندما 
تنطلق ثان��ي ج��والت دور اجملموعات 
بكأس الق��ارات، اليوم األربعاء، بينما 
يتطل��ع منتخب املكس��يك للتقدم 
خط��وة نحو نص��ف النهائ��ي على 

حساب نيوزيلندا.
ويلتق��ي منتخ��ب البرتغ��ال، بط��ل 
أوروب��ا، نظيره الروس��ي على ملعب 
"س��بارتاك" بالعاصم��ة موس��كو، 
املكس��يك  يلتق��ي منتخب  بينم��ا 
نظيره النيوزيلندي على ملعب إستاد 

"فيشت" األوليمبي في سوتشي.
ى صدمة  كان منتخب البرتغال، تلقَّ
خطف��ت  عندم��ا  األول��ى  مببارات��ه 
 )2-2( التع��ادل  ه��دف  املكس��يك 
بالدقيقة األخيرة من املواجهة، واآلن 
يتطلع بط��ل أوروب��ا للتعويض أمام 

روسيا.
البرتغال س��يواجه  لك��ن منتخ��ب 
مهم��ة صعبة على ما يبدو، في ظل 
الثقة الكبيرة التي اكتسبها العبو 
روس��يا؛ إث��ر البداية القوي��ة، بالفوز 
عل��ى نيوزيلن��دا )2-0( ف��ي املب��اراة 

االفتتاحية.
وفي املباراة األخرى باجملموعة األولى، 
يتطل��ع منتخ��ب املكس��يك بطل 
نتيج��ة  لتحقي��ق  الكون��كاكاف 
إيجابية للتقدم نحو املربع الذهبي، 
بينما يأُمل نظيره النيوزيلندي بطل 
أوقيانوس��يا، في إنع��اش آماله من 

جديد.
كان النج��م البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو، ق��د ص��رح عق��ب التعادل 

م��ع املكس��يك، قائ��اً إن "التعادل 
ال يش��كل ناق��وس خطر بالنس��بة 
البرتغال��ي  لفريق��ه، وأن املنتخ��ب 

سيظل )هادئًا(".
املباراة  وقال تشيرتشيسوف، عقب 
االفتتاحي��ة أمام نيوزيلن��دا: "لدينا 
مرونة. جميع الاعبني جاهزون، وكل 
منهم يريد املشاركة. وهذا أمر جيد. 

إنه صداع مبهج للمدير الفني".
ويتطلع منتخب املكسيكي حلسم 
تأهل��ه للمربع الذهب��ي، وقد تعززت 
آمال��ه بالتعادل املثير م��ع البرتغال، 
في مباراة أثبت فيها النجم خافيير 
هيرناندي��ز براعته م��ن جديد؛ حيث 

س��جل الهدف الدول��ي رقم 48 في 
مسيرته.

أم��ا منتخ��ب نيوزيلن��دا فيأمل في 
قط��ع سلس��لة م��ن 10 مباري��ات 
متتالية دون أي انتصار، مني بالهزمية 
في 9 منها، خال مشاركاته بكأس 
الق��ارات، علما بأنه لم يس��جل أي 
أهداف ف��ي آخر 5 مباريات بس��جل 

مشاركاته بالبطولة.
إل��ى ذلك، أش��اد جيان��ي إنفانتينو، 
رئي��س االحت��اد الدولي لك��رة القدم 
)فيفا(، باس��تخدام تقنية الفيديو، 
في بطول��ة كأس العال��م للقارات، 

املقامة حاليا في روسيا.

 وذك��ر إنفانتين��و ملوق��ع "الفيفا"، 
أنه  س��عيد للغاية بالدعم التقني 
حلكام الس��احة، مضيفا أن هذا هو 

مستقبل كرة القدم احلديثة.
 وأع��رب إنفانتينو، ع��ن اعتقاده بأن 
ه��ذه التقني��ة ل��م تصل بع��د إلى 
نهاي��ة تطوره��ا، ورأى أن اختباره��ا 
خال كأس القارات، سيس��اعدهم 
أيض��ا في حتس��ني عملية س��يرها، 

وعملية االتصال.
 وحتى اآلن جرى االس��تعانة بتقنية 
الفيدي��و في التحكي��م خال كأس 
القارات في روس��يا، 5 مرات بعد أول 
أربع مباريات، م��رة واحدة في مباراة 

أملانيا وأس��تراليا، ومرتني في مباراة 
تش��يلي والكامي��رون، ونفس العدد 

في مباراة البرتغال واملكسيك.
 وانتهت احلاالت اخلمس بقرار محدد 
إما باحتساب هدف أو عدم احتسابه، 
وتراوحت مدة اتخ��اذ القرار في هذه 
احل��االت بني 56 ثاني��ة، ودقيقتني و9 
ثوان، وعلى الرغم من أن االستعانة 
بالفيدي��و في امل��رات اخلمس انتهت 
باتخ��اذ الق��رار الصحي��ح، إال أنه��ا 
أثارت بع��ض االرتباك ب��ني الاعبني 

واجلماهير.
وجترى اليوم االربعاء مباراتان حلساب 
اجملموع��ة االول��ى، حي��ث يلعب في 
الس��اعة 6 مس��اًء منتخبي روسيا 
والبرتغ��ال تعقبها في الس��اعة 9 
مس��اًء مباراة املكس��يك ونيوزلندا، 
ويتصدر روسيا اجملموعة وله 3 نقاط، 
فيم��ا ميل��ك البرتغ��ال واملكس��يك 
نقطة واحدة لكل منهما ونيوزلندا 

في املركز الرابع من دون نقاط.
إل��ى ذل��ك، افتتح املنتخ��ب األملاني 
مش��واره في كأس الق��ارات بالفوز 
على نظيره األسترالي بثاثة أهداف 
مقاب��ل هدف��ني، ف��ي املب��اراة التي 
جمعتهما مس��اء أول أم��س، على 
ملع��ب فيش��ت األوليمب��ي، ضمن 
باجملموعة  األولى  اجلولة  منافس��ات 

الثانية.
كل  املانش��افت  أه��داف  وس��جل 
وجولي��ان   )5( م��ن الرس س��تيندل 
دراكسلر من ضربة جزاء )45(، وليون 
جوريتس��كا )48(، فيما أحرز أهداف 
اس��تراليا الثنائي توم روجيتش )41( 

وتومي يوريتش )58(.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
استقبل وزير الشباب والرياضة 
وف��د  عبط��ان  احلس��ني  عب��د 
احلكومة احمللي��ة حملافظة االنبار 
برئاس��ة احملافظ صهيب الراوي 
ونائ��ب رئيس مجل��س احملافظة 
فالح العيس��اوي.. وقال عبطان 
خ��ال لق��اءه بالوف��د ان الوزارة 
العادة  س��تبذل جهودا كبي��رة 
احلرك��ة الرياضية ف��ي املناطق 
احملررة والسيما في االنبار وصاح 
الدين ونينوى، مضيفاً ان الوزارة 
اعدت خطة كاملة لدعم الفرق 
الشعبية فضا عن تأهيل عدد 
م��ن املاعب بالرغ��م من االزمة 
املالي��ة الصعب��ة التي مي��ر بها 

البلد.
 واضاف ان اعادة الروح الرياضية 
س��يعيد احلياة الى اجملتمع بعد 
مغادرة احلقبة الظامية لداعش 
االجرامي، وان الوزارة مس��تعدة 
للتع��اون مع احلكوم��ات احمللية 
واملنظم��ات الدولي��ة م��ن اجل 
دعم املناطق احمل��ررة في اجملالني 

الرياضي والشبابي.
 من جانبه أشاد محافظ االنبار 
صهي��ب ال��راوي باجله��ود التي 

والرياضة  وزير الش��باب  يبذلها 
الرياض��ي  اجمل��ال  تطوي��ر  ف��ي 
والسيما مايتعلق بأجناز املنشأت 
املستمر مع  والتعاون  الرياضية 
احلكومات احمللية واملناطق احملررة 

التي يسعى الى تطويرها.
كما، اكد وزير الشباب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان، أول أمس، 
ان دعم الوزارة مستمر من اجل 
تطوي��ر الرياضة العراقية،  وقال 
عبطان خال استقباله للهيئة 
االدارية لن��ادي النفط الرياضي، 

يج��ب  الرياضي��ة  االندي��ة  ان 
باالجت��اه  امواله��ا  تس��تثمر  ان 
الصحي��ح وتط��ور ماعبها مبا 
يتوافق مع التراخيص االسيوية، 
مبدي��اً دعم��ه الكام��ل لن��ادي 
النف��ط الرياض��ي ف��ي أنش��اء 
متكامل��ة..   رياضي��ة  مدين��ة 
س��تذلل  ال��وزارة  ان  واض��اف 
جمي��ع العقب��ات ام��ام االندية 
الرياضية م��ن اجل الوصول الى 
احلركة  تواكب  مراحل متقدمة 

الرياضية املتطورة.

نعمت عباس*
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مشكلة أزلية 
النجم الزورائي السابق إبراهيم علي العب منتخبنا 
الوطن��ي ف��ي العصر الذهب��ي للك��رة العرقية في 
اجللسة الرياضية التي جمعته مع جنوم عصره عادل 
خضير وحنون مش��كور وأس��امة ن��وري في برنامج 
بيت الرياض��ة و التي ادارها املبدع حس��ن عيال في 

سهرة من ليال رمضان املبارك.
 وحتدث مدافعنا احملبوب إبراهيم علي عن مش��كلة 
التزوي��ر ووضع حلوالً للقضاء على ه��ذه الظاهرة و 
التي عده��ا أزلية وخلصها بأن تعقد وزارة الش��باب 
و اللجن��ة االوملبية واحت��اد كرة الق��دم اجتماعاً مع 
ممثلي األندية احمللية وممثل م��ن وزارة الداخلية وممثل 
م��ن وزارة التربي��ة والتعليم وبتعاون ه��ذه األطراف 
نس��تطيع احلد من هذه الظاه��رة و القضاء عليها 
ممثل وزارة الداخلية يقوم مبتابعة اجلنسية واجلوازات 
للوق��وف على صحة صدور ه��ذه الوثيقة ممثل وزارة 
التربية و التعليم ويقوم مبعرفة املواليد الصحيحة 

من خال املتابعة عن طريق مدرسة الاعب.
 وأك��د العبن��ا األنيق عل��ى ضرورة اخ��ذ تعهد على 
امل��درب بع��دم التاعب باألعم��ار مع ف��رض غرامة 
مالية وعقوب��ة احلرمان من التدري��ب لفترة معينة 
وهذه النقاط عدها مهمة جداً وواقعية للكش��ف 
ع��ن هذه اخملالفات وجتاوزه��ا و األهم من هذا كله أن 
يكون هناك ميثاق ش��رف بني األندية في عدم إتاحة 
الفرص��ة ملثل هذه التجاوزات و التي كانت الس��بب 

الرئيسي في ضياع هوية منتخبتنا الوطنية.
 أبلغ الكام:  حتدث النجم الس��ابق حنون مش��كور 
هداف القوة اجلوية السابق وقال عندما كنت مدرب 
ألش��بال الق��وة اجلوي��ة كان ه��داف الفري��ق يلعب 
بجنس��ية ش��قيقة املتوفي وأدركت هذه احلقيقة 
بعد اعتراض نادي الش��رطة على ه��ذا الاعب تبني 

بأنه يلعب بجنسية أخيه املتوفي.
أخ��ر ال��كام : يتطلب تش��كيل محكم��ة رياضية 
تصدر العقوبات والقرارات على األطراف املتس��ببة 

في عملية التزوير.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
مبناسبة شهر رمضان املبارك نظم احتاد التنس فرع 
كرباء بطولة رمضانية تقام بعد االفطار مبشاركة 
اكثر م��ن 20 العبا, مثلوا اندية كرب��اء، اضافة الى 
العبني من النجف والديوانية والسماوة, وقد تنافس 
الاعبون بقوة للوص��ول للمربع الذهبي والذي ضم 
ثاث��ة العبني من كرباء، حي��ث وصل الاعب بركات 
محمد زين والاعب حس��ن عب��اس والاعب محمد 
صاح��ب، اضافة ال��ى تنافس العبني م��ن الديوانية 
والنجف للوصول الى االربعة االوائل الذين سيلعبون 
التقاط��ع، حيث يلع��ب محمد صاحب مع حس��ن 
عباس، والاع��ب بركان محمد مع الصاعد من لقاء 

العب النجف والديوانية.
 وكذل��ك  نظم احتاد تنس كركوك بطولة رمضانية 
مبش��اركة العبي كرك��وك، اضافة ال��ى العبني من 
اربيل والسليمانية ودهوك. من جانب اخر، نظم احتاد 
التنس في بابل بطولة رمضانية ايضا ضمت 25 العبا 
من احملافظة، اضافة الى العبني من بغداد والعب من 
السماوة, بدأت البطولة اول ايامها بلقاءات ساخنة 
صع��د من خالها الاعب��ون املصنفون في احملافظة 
وستسفر االيام القليلة القادمة عن الاعبني الذين 

سيحظون بلقب البطولة. 

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

منافسات رمضانية بالتنس

بغداد ـ أحسان المرسومي*

اخت��ار احت��اد ك��رة الس��لة املدرب 
بديا  داري��ن  الترك��ي مصطف��ى 
عن مواطن��ه ايرم��ان كونتر الذي 
فش��لت صفق��ة التعاق��د مع��ه 
لقي��ادة منتخبن��ا الوطن��ي ف��ي  
نهائيات اسيا التي تضيفها لبنان 
خال اب املقبل ، بعد ان تعاقد مع  
فريق غلطة س��راي لتدريبه خال 

املوسم املقبل.
حس��ني  االحت��اد  رئي��س  وق��ال   
العمي��دي ان جميع االمور اخلاصة 
بالتعاق��د مع امل��درب اجلديد دارين 
قد اجنزت ومت ارس��ال نس��خة من 
العقد املوقع الى املدرب اجلديد في 
تركيا بعد ان مت املصادقة عليه من 
قبل اللجنة االوملبية ، مشيرا الى 
ان املدرب اجلديد هو االخر وقع على 
نس��خة العق��د واصبح رس��ميا 

مدربا ملنتخبنا.
 واضاف » ان امل��درب اجلديد ميتلك 
س��معة تدريبية جي��دة وكان قد 
عم��ل مس��اعدا مل��درب املنتخب 
التركي في نهائيات كاس العالم 
ف��ي  تركي��ا  اس��تضافتها  الت��ي 
2010 وحص��ل فيه��ا عل��ى املركز 
الثاني عامليا بعد منتخب االحام 
االميرك��ي ، الفت��ا ال��ى ان العقد 
مع دارين س��يكون فق��ط لقيادة 
منتخبنا ف��ي نهائيات اس��يا في 
لبن��ان بعده��ا س��يجري تقيي��م 
كامل له من قبل جلنة املدربني في 
االستمرار بالتعاقد من عدمه مع 

املدرب.
ينتظ��ر  متص��ل  صعي��د  عل��ى   
مس��اعد م��درب منتخبن��ا اتي��ا 

ط��ارق س��مة الدخ��ول للحضور 
ال��ى بغ��داد وقي��ادة املنتخب في 
معس��كر تدريبي في بغداد الذي 
يس��تمر ال��ى مابعد عي��د الفطر 
املباراك ، ثم يغادر الوفد الى تركيا 
ليواصل معس��كر بقي��ادة املدرب 
مصطفى دارين يستمر اسبوعني 
،  بعده��ا يحم��ل الوف��د حقائبه 
باجتاه  الصني تايبيه للمش��اركة 
في بطولة وليم جونز خال الفترة 
م��ن 15 – 23 مت��وز املقب��ل ، اذ من 
املؤمل ان يخوض في هذه البطولة 

تسع مباريات مع عدد من املدارس 
واالوروبي��ة  االس��يوية  اخملتلف��ة 
لتكون منافس��ات   ، واالميركي��ة 
هذه البطول��ة خيراعداد للوطني 
قبل التوجه ال��ى لبنان اذ اوقعتنا 
القرعة في اجملموع��ة الثانية الى 
جانب منتخب��ات الصني والفلبني 

وقطر.
 وبش��أن املوافق��ة النهائية على 
جتنيس الاعب االميركي دي ماريو 
، اكد العميدي » ان وزير الش��باب 
س��يطرح املوض��وع ف��ي اجتماع 

مجلس ال��وزراء املقبل ، وان ش��اء 
س��يتم توجي��ه الدع��وة رس��ميا 
للمحت��رف دي ماريو ال��ذي ميتلك 
امكانيات فنية عالية بعد االنتهاء 
م��ن بع��ض االج��راءات ، ام��ا بان 
يكون هذا الاع��ب اضافة جديدة 
للفريق بعد ان اب��دى رغبة كبيرة 

لانضمام الى صفوف املنتخب.
 وكان احتاد الس��لة وبالتشاور مع 
جلنة املدربني ومس��اعد املدرب قد 
اختار 22 العبا لالتحاق مبعسكر 
بغ��داد وهم  من ن��ادي امليناء عمر 

عامر وعلي عامر وعلي حامت وحيدر 
جمعة ونور ب��در ومن النفط علي 
عبد اهلل وكرار جاس��م وحس��ني 
حس��ن واحملت��رف دي ماري��و وم��ن 
الشرطة محمد صاح وعلي مؤيد 
ون��ورس ض��رار وذو الفق��ار فاضل 
ومن نفط اجلنوب ذو الفقار فاهم 
وحس��ني ه��ادي وجاس��م محمد 
جب��ار ومن الكهرباء حس��ان علي 
عبد اهلل وم��ن الكرخ احمد عبيد 
ومحم��د ام��ني ومن احلل��ة ايهاب 
حس��ن واحم��د عبد اخلال��ق ومن 

البيشمركة ريكان عثمان.
من جانب اخر، يغادر منتخب العراق 
لكرة السلة إلى مدينة إسطنبول 
التركي��ة، بعد عيد الفطر املبارك، 
للدخ��ول ف��ي معس��كر تدريب��ي 
يستمر ملدة أس��بوعني، استعدادا 
لبطولة آس��يا التي س��تقام في 

بيروت، آب املقبل.
وق��ال رئيس احتاد الس��لة حس��ني 
العميدي، في تصريحات صحفية 
إن وفد املنتخب الوطني س��يغادر 
في األول من متوز املقبل، إلى مدينة 
إس��طنبول، للدخول في معسكر 
تدريب��ي يس��تمر ملدة أس��بوعني، 
بعدها يحمل الوف��د حقائبه جتاه 
تايبي��ه، للمش��اركة في  الص��ني 
بطول��ة وليم جونز، خ��ال الفترة 

 من 15 - 23 متوز املقبل.
وبني العميدي أن التعاقد مع املدرب 
الترك��ي مصطفى داري��ن، انتهى 
بش��كل رس��مي، حي��ث صدق��ت 
اللجن��ة األوملبي��ة عل��ى نس��خة 
م��ن العق��د، الذي يحم��ل إمضاء 
الطرف��ني، وس��يلتحق بالوفد في 
تدريبات  إسطنبول لإلشراف على 
املنتخب.وأش��ار إلى دارين سيقود 
املنتخ��ب حتى نهائيات آس��يا في 
بيروت، عل��ى أن يتم تقييم عمله، 
وفي حال حقق نتائج طيبة سيتم 

جتديد تعاقده للفترة املقبلة.
يش��ار إلى أن مصطفى دارين كان 
مس��اعدا ملدرب املنتخ��ب التركي 
في كأس العالم عام 2010، والتي 
حصل من خالها املنتخب التركي 
على املرك��ز الثاني، بع��د منتخب 

أمريكا.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

تحضيرًا لنهائيات آسيا في لبنان

التركي دارين بديال عن كونتر لقيادة سلة العراق
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املنتخب الوطني بالسلة في مباراة سابقة

دعم متواصل للقطاع الرياضي

جانب من مباراة سابقة للبرتغال

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
قال رئي��س االحت��اد العراقي لكرة 
الس��لة عل��ى الكراس��ي  خال��د 
رش��ك ان البطول��ة الرمضاني��ة 
التنش��يطية الت��ي اقامه��ا احتاد 
مراحله��ا  ال��ى  وصل��ت  اللعب��ة 
النهائي��ة حيث س��تختتم قبيل 

عيد الفطر املبارك.
واضاف رش��ك ان البطولة تشارك 
فيها اربع��ة فرق تض��م عددا من 
العبي املنتخبات الوطنية حملت 
اسماء  الراحلني الذين خدموا كرة 
السلة على الكراسي  من مدربني 
والعب��ني وهي فرق جعفر دلة علي 
وابراهيم عبد اهلل ومحمد مجيد 

وجاسم محمد جبارة.
واشار الى ان االحتاد كان قد  سمى 
واملدرب��ني  املش��رفني  م��ن  ع��ددا 
للبطولة وهم عدنان فرحان االمني 
املال��ي لاحتاد وعب��اس وناس امني 
الس��ر وعب��د الكرمي باق��ر وفاضل 
عب��د الرض��ا عضوي االحت��اد فيما 
ضمت قائم��ة املدربني مهند جبار 
م��درب املنتخب الوطن��ي وقصي 
الش��باب  غس��ان مدرب منتخب 

وكاظم هليل ويوسف خضير.
واوض��ح ان البطول��ة وصلت الى 
املرحل��ة الثالث��ة من املنافس��ات 
الت��ي يتصدرها حاليا فريق جعفر 
دلة علي الذي يشرف عليه عدنان 

فرحان ويدربه يوسف خضير، وقال 
رئيس االحتاد ان هذه البطولة تاتي 
الختبار الاعب��ني الذين يتطلعون 
املنتخ��ب  صف��وف  ف��ي  للع��ب 
الوطن��ي حيث س��يتم اختيار 16 
العب��ا للمش��اركة ف��ي تصفيات 
البطول��ة الدولية الت��ي تقام في 
الصني خال ش��هر تش��رين االول 
املقبل  للتاهل ال��ى بطولة كاس 
العال��م الت��ي تق��ام ع��ام 2018 , 
حيث اظهرت البطولة مستويات 
مش��جعة من شأنها ان تفز عددا 
م��ن الاعبني املؤهل��ني للعب في 
صف��وف املنتخ��ب الوطن��ي ف��ي 

االستحقاقات املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغي��ب ه��داف الق��وة اجلوي��ة، 
حمادي أحمد، ع��ن لقاء فريقه 
أمام الطلبة، ي��وم غٍد اخلميس، 
في ملع��ب الش��عب، واملؤجلة 
م��ن ال��دور الراب��ع من ال��دوري 
العراق��ي املمت��از. ويأت��ي غياب 
حم��ادي، بع��د تلقي��ه البطاقة 
الصف��راء الثالث��ة ف��ي مب��اراة 

الكاسيكو أمام الزوراء، بعد أن 
تعمد ملس الكرة باليد، ليشهر 
البطاقة  احلكم محمد ط��ارق، 
الصفراء بوجهه، ليتأكد غيابه 

عن اللقاء املقبل.
  ويس��عى فريق الق��وة اجلوية، 
املؤجل��ة،  مباريات��ه  الس��تثمار 
العت��اء صدارة ال��دوري، بعد أن 
ارتف��ع رصي��ده إل��ى 66 نقطة، 

بعد تعادله أم��ام الزوراء، ولديه 
5 مباري��ات مؤجلة، م��ن األدوار 
بشكل  س��يخوضها  السابقة 

متتابع في األيام املقبلة.
 ويع��د حم��ادي أحم��د، ه��داف 
الفري��ق، وميل��ك 10 أه��داف في 
الئحة ترتيب الهدافني وهو قائد 
الفري��ق، وصاحب ه��دف فريقه 

في لقاء الكاسيكو.

حمادي يغيب عن الجوية أمام الطلبة لإليقاف

»تنشيطية سلة الكراسي« 
عبطان يستقبل حكومة األنبار ويؤكد تصل مراحلها النهائية

إعادة الحياة في المناطق المحررة

أبدى دعمه لتشييد مدينة رياضية لنادي النفط

البرتغال في مهمة صعبة بعد صدمة البداية بكأس القارات



بغداد-الصباح الجديد:
وجه قس��م العالق��ات واإلعالم في 
دائ��رة الس��ينما واملس��رح، دع��وة 
لوسائل اإلعالم العراقية والدولية، 
الفني��ة  التحضي��رات  لتغطي��ة 
اجلاري��ة على ق��دم وس��اق، احتفاًء 
بيوم شروق ش��مس االنتصار على 
ارض أم الربيع��ن، حدب��اء الع��راق 
الظ��الم  ق��وى  وهزمي��ة  العظي��م، 
والبؤس، وج��اء في الدع��وة )دعونا 
ننتصر الم الربيعن ثقافياً وإعالمياً 
عبر القلم واملايكرو فون والعدسة.
 وجاءت االستجابة سريعة من قبل 
وسائل إعالم متعددة، عبر مراسلن 
عاش البعض منهم قسوة املعارك، 
ونشوة االنتصار على ارض املوصل، 
ليوثق��وا الي��وم في س��وح اإلبداع، 

الفرح واألمل اآلتي.

وكانت البداية مع األلق الفلكلوري 
الدائ��م ال��ذي تنف��رد ب��ه الفرق��ة 
بقيادة  الشعبية،  للفنون  الوطنية 
الفنان ف��ؤاد ذنون، املش��رف الفني 
للفرقة، حيث قدم��ت عدة لوحات 
جديدة للمناس��بة املنتظرة، وكان 

أبرزها لوح��ة )حيا هلل أهل العراق(، 
التي كت��ب كلماتها وحلنها الفنان 
العراق��ي املغترب ط��ارق املَكناص، 
ثم قدم��ت الفرقة لوح��ة )العرس 
املوصلي(، وفيها )ني��ة يانية(، وهي 
من الفلكلور املوصل��ي، وجانباً من 

اوبريت )املصاحلة الوطنية( و)لوحة 
امليمر(.

اإلعالمي��ون  توج��ه  ذل��ك  بع��د   
إل��ى قس��م الس��ينما واإلنت��اج 
التلفزيون��ي، حي��ث التق��وا مبدير 
القس��م اخملرج السينمائي فارس 
طعمة التميم��ي، الذي أطلعهم 
عل��ى تفاع��ل الس��ينمائين في 
الدائ��رة مع حجم املناس��بة، من 
اجل أن تكون للس��ينما، وبالرغم 
م��ن املصاع��ب الت��ي تواجهه��ا، 
بصم��ة واضح��ة تطرزه��ا عل��ى 
ث��وب الف��رح العراقي، م��ن خالل 
اجناز فيلم��ن وثائقين هما )رحلة 
التحرير(، س��يناريو وإخ��راج علي 
املوصل(،  )حتري��ر  وفيلم  البص��ام، 
س��يناريو وإخراج طال��ب محمود 

السيد.

بغداد - الصباح الجديد:
اقام��ت دائرة العالق��ات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة والسياحة 
رمضاني��ة  اصبوح��ة  واالث��ار، 
اعداده  الصحي..  )االفطار  بعنوان 
وحفظه(، مس��تضيفة الش��يف 
فراس القيس��ي مع توقيع كتابه 
املوس��وم )مطبخ الشيف فراس( 

في مقر الدائرة. 
تناول الش��يف في بداية احلديث، 
اهمي��ة التوعي��ة بإع��داد وحفظ 
الطعام، وإمكاني��ة تدويره إلعداد 
ان��واع اخ��رى باملكونات نفس��ها 
املتبقية.  املستعملة في االكالت 
مشيرا الى اهمية االكثار من تناول 
اخلض��ار ع��ن طريق اس��تعمالها 
ف��ي الطبخ، وكذلك اع��داد انواع 
الس��لطات، ومبين��ا اهمية عدم 

تناول الس��وائل الب��اردة جدا عند 
اإلفط��ار، كونه��ا تض��ر بجس��م 
الصائ��م، فضال عن ضرورة اإلكثار 
من تن��اول اللح��وم البيضاء مثل 
الس��مك، والدجاج، ب��دل اللحوم 

احلمراء.
 واوضح ان القضاء على العطش 
يكون عن طريق تناول املكس��رات 
كالل��وز، واجل��وز، مع امل��وز، واختم 
حديث��ه بتوقيع كتاب��ه للحضور 

الذي يحتوي على ارشادات عامة، 
إضافة الى ش��رح مفصل ألدوات 
املطب��خ، وطريقة عمل احلس��اء، 
البغدادية،  واألكالت  والش��وربات، 
فضال عن وصفات الدجاج، وأطباق 
األس��ماك، واملأك��والت البحري��ة، 
والسلطات، واملقبالت، واملعجنات، 

واحللويات، والعصائر بأنواعها.
ق��دم بعده��ا معاون املدي��ر العام 
خض��ر خل��ف ش��هادة تقديري��ة 
للمحاض��ر، للمعلوم��ات املفيدة 
الت��ي قدمه��ا للحض��ور، اجلدي��ر 
بالذكر ان الشيف فراس القيسي 
خريج معهد السياحة والفندقة، 
الى جانب كونه أحد خريجي دورة 
قص��ر الضيافة الدول��ي، وحاصل 
على شهادة شيف مطبخ اوروبي 

وشرقي منذ عام 1988. 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مانعات الذكاء

جمال جصاني

وس��ط ش��روط حياة غاية في الس��وء، وبعد مش��وار مرير 
من الهزائم السياس��ية واحلضارية برفقة أكثر السلطات 
السياسية واآليديولوجية تخلفاً وانحطاطاً؛ ما زالت األرقام 
واملعطيات التي تتمخض عنها الدراسات واالستقصاءات 
تضع س��كان هذا الوطن القدمي على رأس قوائمها الصادرة 
حول مس��توى الذكاء بن ش��عوب املنطقة. هذا هو حالنا 
ونحن وس��ط كل هذه املناخ��ات واملنظومات املعادية لكل 
ما له عالقة بالذكاء واالس��تعمال املثال��ي لقدرات العقل 
اجلب��ارة، فكيف يك��ون احلال؛ لو متكنا م��ن التحرر من هذه 
النظم واملنظومات املعادية للعقالنية وموروثاتنا الفطرية 
التي أشارت لها تلك التقارير وذلك التأريخ العريق لسكان 

أقدم مستوطنة بشرية؟
إن ظهور داعش وما يتجحفل معها من عقائد وس��رديات، 
وم��ا متثله من قي��م معادية لل��ذكاء والفطرة اإلنس��انية 
السليمة، يؤكد حجم تسلل الضد النوعي للعقل والذكاء 
وسط شعوب عرفت بحيويتها العقلية والتي دونها بدقة 
اجلاح��ظ عندما ق��ال: )إن أهل العراق أهل نظ��ر وذوو فطن 
ثاقبة. وم��ع الفطنة والنظر يك��ون التنقيب والبحث ومع 
التنقيب والبحث يكون الطع��ن والقدح والترجيح..( وهذا 
م��ا توق��ف عنده كثي��را الدكتور عل��ي ال��وردي أي )النزعة 
اجلدلية( لدى العراقين. هذه النزعة تش��كل روح ما يعرف 
الي��وم ب��� )اقتص��اد املعرفة( الرافعة األس��اس الس��تقرار 
اجملتمعات والدول احلديثة وازدهارها، وهذا ما يجب أن يعيره 
العراقي��ون اهتمامهم األكبر، هذا هو الرأس��مال احلقيقي 
ال��ذي ال ينضب ال النفط والغاز وبقي��ة مخلفات الصدفة 
اجليولوجي��ة ال��ذي جعل��ت الديناص��ورات تتفس��خ على 
أراضينا. إن االنتصار العس��كري على داعش وأمثالها ليس 
مبقدوره لوحده انتش��النا من محنتنا املتواصلة مع سدنة 
الغباء وجلم الضمائر والعقول، ليس غير املنازلة احلاس��مة 
ف��ي مي��دان الفك��ر وإط��الق احلري��ات واحلق��وق والقدرات 
اجلب��ارة للعقل العراقي، عبر ترس��يخ الدميقراطية بروحها 
وفلس��فتها ال بآلياتها فقط كما يتمنى اإلسالمويون؛ من 
مبق��دوره االنتص��ار لقضايانا العادلة وبالتال��ي إعادة الروح 

والتوازن للشخصية العراقية.
لقد كلفتنا هذه الش��بكة املعقدة م��ن )مانعات الذكاء( 
الكثي��ر من املرارات واألهوال، وم��ا زالت حتى هذه اللحظة 
تس��ير بنا نحو اجملهول، حيث يعاد تعبئ��ة العقول ب� )تنب( 
العقائ��د اجلاهزة واخلطابات الش��عبوية الت��ي عفا عليها 
الزمن. برنامج ش��امل ومتص��ل احللقات يبدأ من األس��رة 
الى املدرس��ة العراقي��ة، والتي حتولت ف��ي العقود األخيرة 
الى ما يش��به االصطبالت املتخصصة بإعادة إنتاج وتدوير 
ذلك )التنب( التعليم��ي واملعرفي، حيث القدرة على احلفظ 
وال��درخ هي معي��ار التفوق وال��ذكاء، مناهج وسياس��ات 
تعليمية ال تفقه ش��يئاً عن رأس��مال العراقي��ن )النزعة 
اجلدلية( وجتلياتها التي انتشلت سالالت بني آدم من عصور 
االنحط��اط والذل واله��وان؛ أي العقل النق��دي والفضول 
املعرف��ي، والتي تتقصى أخباره وتقتفي آثاره بال هوادة، كل 
املف��ارز التابعة لش��بكة مانع��ات الذكاء. ه��ذا هو امليدان 
احلقيقي للصراع بن القوى الظالمية من شتى املنحدرات 
والرطان��ة واألزياء، والتي لن تكون داعش آخر العنقود فيها، 
والقوى التي تنتصر حلرية اإلنس��ان وحقوقه وكرامته، عبر 
حترير العقول من كل هذه الدوغمائيات والتحجر وش��راهة 
املصال��ح الفئوية الضيقة. في ظ��ل موازين القوى احلالية 
والس��طوة املتعاظمة ملعس��كر الالعقالنية على ش��تى 
جبهات النزاع العبثي، يبدو األمر عس��يرا وملتبساً، لكنه 
يبقى اخليار اجملرب والوحي��د لتجنب مصير االلتحاق بركب 

السالالت التي سبقتنا على طريق الديناصورات...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - فالح الناصر:
اعلن��ت جمعي��ة رس��امي الكاريكاتير في 
الع��راق، ع��ن تنظيمها ل��دورات تعليم فن 
الكاريكاتير مجانا، بنوعيها املباش��ر، وغير 
املباش��ر، بحس��ب رئيس اجلمعية، الفنان، 
حمودي ع��ذاب. واضاف ع��ذاب في حديثه 
ل� "الصباح اجلدي��د" ان ابواب اجلمعية في 
ساحة التحرير ببغداد، ستفتح بعد عطلة 
عيد الفطر املب��ارك، ومبنهاج متميز إلقامة 

دورات لتعليم فن الكاريكاتير مجاناً.
وبن عذاب، ان فن الكاريكاتير يطرح قضايا 
لطاملا بلغت اعلى املراتب، وغيرت مس��يرة 
ش��عوب وزعماء، منتقداً ف��ي الوقت ذاته، 
ممن يخش��ون من الفن اجلمي��ل، ويتعاملون 
ان  باعتقاده��م  بان��ه ف��ن س��اخر،  مع��ه 
هدف��ه التجري��ح فقط، كما ق��ال ان الفن 
الكاريكاتيري مبنزلة لغة اخلرسان، وبصيرة 
األعمى، مستنداً إلى مقولة الكاتب حسب 
اهلل يحيى، فيما وصفه بانه فن املستقبل، 
بحس��ب حديث للفنان اإلس��باني الراحل 

سلفادور دالي.

واوض��ح ع��ذاب ان الكاريكاتي��ر ليس نقداً 
بصورة دائمة، بل هنال��ك من النقاط التي 
يس��لط عليها الضوء، ويكون داعماً حلاالت 
كثي��رة نح��و اإليج��اب، كم��ا ف��ي قضية 
فلس��طن التي بلغت إلى العاملية بفضل 
رسومات ناجي العلي، الفنان الذي لقب ب� 
"ضمير فلسطن"، والذي اغتيل في العام  
1987 بس��بب لوحات��ه التي س��عى فيها 

الى التغيير السياس��ي باس��تعمال الفن 
الكاريكاتيري اجلميل.

واش��اد مبا يقدمه فن الرسم الكاريكاتيري 
من مس��اندة لقواتن��ا االمنية املش��تركة 
الت��ي تدافع ع��ن تربة الوط��ن، حيث تكون 
العديد من الرسومات مساندة لالنتصارات 
التي حتققت على س��واعد االبطال، فضالً 
عل��ى انها تش��كل عام��الً معنوي��اً لرجال 

العراق االوفياء الذين يسطرون اروع املالحم 
عل��ى جبهات وس��واتر الش��رف والكرامة، 
مشيراً إلى ان الفن الكاريكاتيري مبساندته 
لألبط��ال وتوثيق االنتصارات، يش��كل جزءاً 
م��ن معرك��ة اإلنس��انية الت��ي يخوضها 
الع��راق نيابة عن العال��م ضد قوى االرهاب 
الش��ريرة. ونوه عذاب إلى اقامته في املركز 
الثقاف��ي البغ��دادي/ قاعة التش��كيلين، 
في ش��ارع املتنبي، معرضاً يضم نحو 300 
من رس��ومات بورتريه الكاريكاتير احلديث، 
لش��خصيات في ش��تى االختصاصات من 

متيزت بتقدمي املنجزات للعراق.
عذاب، لم يخِف حزنه، لعدم جتاوب العديد 
م��ن الش��خصيات الت��ي رس��مها، وحاول 
تقدميه��ا ف��ي "كتي��ب" يض��م نح��و 300 
ش��خصية، مبيناً ان غياب الدعم اس��هم 
في وض��ع املنجز على ال��رف مؤقتا، مؤكداً 
انه اقترح على ممن وثق صورهم برس��وماته 
ف��ي الكتيب ان يبادروا بدف��ع 15 ألف دينار 
مقاب��ل احلصول على 3 نس��خ من الكتاب، 

لتغطية نفقات طباعته.

جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق 
تطلق دورات مجانية بعد العيد

جمعية رسامي الكاريكاتير

بغداد - الصباح الجديد:
استقبل وزير الثقافة والسياحة واألثار فرياد رواندزي 
مبكتبه الرس��مي ببغداد، الفنانة هديل كامل عضو 

هيئة األمناء لشبكة األعالم العراقي. 
وجرى خالل اللقاء مناقش��ة الواقع الثقافي والفني 
في الساحة العراقية، وسبل االرتقاء به نحو األفضل 

في ظل الظروف احلالية.
كما جرى أيضا مناقشة تفعيل التعاون بن شبكة 
اإلع��الم العراق��ي، والوزارة، من اجل خدمة املش��هد 
الثقافي والفني، وسبل النهوض به، ودعم النشاطات 
الثقافية والفنية. وفي ختام اللقاء ش��كرت الفنانة 
هديل كامل وزير الثقافة على إتاحته فرصة اللقاء.

بغداد - الصباح الجديد:
تدعو ممثليتنا الدائمة لدى اليونسكو الدول األعضاء 
لدى اليونس��كو للترش��يح جلائزة الشارقة للثقافة 
العربية لع��ام 2017 والبالغة)60,000( س��تون ألف 
دوالر وبتمويل من حكومة الش��ارقة ف��ي "األمارات 

العربية املتحدة".
والتي متنح بالتس��اوي الثنن م��ن الفائزين، ومن كال 
اجلنسن، س��واء كانوا من الش��خصيات العامة، أو 
اجلماعات، أو املؤسس��ات من ال��دول العربية، والذين 
أس��هموا بنحو فاعل في أحياء الثقافة العربية من 
خالل أعماله��م الفنية، أو الفكري��ة، أو الترويجية، 
وزيادة التعريف بها، بهدف تعزيز التفاهم واحلوار بن 
الثقافات، وممن ميتلكون سمعة دولية جديرة بالتقدير، 
بفضل نتاجاتهم، وأنش��طتهم الثقافية السابقة. 
يرجى إرسال أس��ماء مرش��حيكم وأعمالهم على 
االميي��ل التال��ي prix_sharjah@unesco.org وف��ي 

موعد أقصاه 2017/8/31.

"الثقافة" تضّيف الفنانة 
هديل كامل عضو هيئة األمناء

دعوة للترشيح لجائزة 
الشارقة اليونسكو 

للثقافة العربية 2017

باس�مي ونيابة عن كافة منتسبي شركة 
الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية اتقدم 
بأس�مى الته�اين والتربي�كات إىل األم�ة 
اإلس�امية واىل الش�عب العراقي الكرمي 
مبناس�بة حلول عيد الفط�ر املبارك أعادة 
اهلل علينا وعليكم باليمن والربكات وكل 

عام وأنتم بألف خري.
 

املدير العام لشركة الرشيد العامة 
للمقاوالت اإلنشائية 
املهندس مسلم حممد إسماعيل 

باس�مي ونيابة عن كافة منتسبي شركة 
الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية اتقدم 
بأس�مى الته�اين والتربي�كات إىل األم�ة 
اإلس�امية واىل الش�عب العراقي الكرمي 
مبناس�بة حلول عيد الفط�ر املبارك أعادة 
اهلل علينا وعليكم باليمن والربكات وكل 

عام وأنتم بألف خري. 

معاون مدير عام شركة الرشيد العامة 
للمقاوالت اإلنشائية 
املهندس حممد يحيى حسن 

تهنـئـةتهنـئـة بغداد - حذام يوسف:
بحض��ور ع��دد كبير م��ن املثقفن 
ف��ي  الش��عراء  احتف��ى  واالدب��اء، 
بالش��اعر  وكتاب(  )كه��وة  مقهى 
قاسم س��عودي، بأمسية ثقافية، 

ادارتها الشاعرة افياء االسدي.
 حت��دث خ��الل األمس��ية الش��اعر 
س��عودي ع��ن جتربت��ه األدبي��ة في 
كتابة الش��عر والقصة، واالحتفاء 
)الصع��ود  الش��عرية  مبجموعت��ه 
على ظهر أبي(، تضمنت اجللس��ة 
قراءات ش��عرية بأصوات الش��عراء 
عمر الس��راي، ونبيل نعمة، وافياء 
ومن��ار  احلم��زة،  وعل��ي  االس��دي، 

املدني.
 اجملموع��ة صدرت عن دار مس��عى 
الكندي��ة، ودار العن��وان اإلماراتية، 
وهي اجملموعة الشعرية السادسة 
للشاعر قاسم سعودي، زينت صدر 
اجملموع��ة لوحة للفن��ان البحريني 
علي حسن ميرزا، ضمت اجملموعة 
ثمان��ن نص��اً ش��عرياً، زاوجت بن 
ثنائي��ة األل��م واألم��ل، كمحاول��ة 
لط��رق الباب اخللف��ي للحرب، جاء 
في االهداء " مرة تأخرُت في العودة 
الى املنزل، فذهب أخ��ي حافياً إلى 
املدرس��ة"، ومن عناوين النصوص ) 
توت العائل��ة، وزجاج أخي، وقطعة 
ذهبي��ة صغي��رة، واليتيم��ة الت��ي 
تنس��ى، والبنت التي ال حتب اجلنة، 
ودراجة اله��واء، والبيت الذي يطير 

في املدينة، وتقش��ير املنزل، وظهر 
مكشوف، وميشي وحيداً في املنزل، 

وثوب األرملة(.
اجلدي��ر بالذكر أن الش��اعر قاس��م 
س��عودي من مواليد بغداد  1969، 
وه��و عض��و االحت��اد الع��ام لألدباء 
الع��راق، وصاح��ب  والكت��اب ف��ي 
مش��روع )تعال نكتب ف��ي بغداد(، 
لتعلي��م طالب امل��دارس االبتدائية 
كتاب��ة القصة القصي��رة للطفل 
2016، فازت مجموعته الش��عرية 
"كرس��ي العازف"، باملرك��ز الثالث 
ف��ي جائ��زة اثي��ر الش��عرية ف��ي 
سلطنة عمان عام 2014 والصادرة 
ع��ن دار عدن��ان في بغ��داد، حاصل 
على املركز الثالث بجائزة الشارقة 
لإلبداع العربي الدورة 12 عام 2009 
ف��ي أدب الطف��ل ع��ن مجموعته 
القصصية "حكايات الدرهم الذي 

كان يغني"، والتي صدرت عن دائرة 
الثقافة واإلعالم في الش��ارقة عام 
2010، وصدرت طبعتها الرابعة عن 
دار الهدهد اإلماراتي��ة عام 2016.. 
ل��ه اجملاميع الش��عرية "رئة ثالثة" 
و"مصب��اح مغل��ق"، و"ما ل��م يره 
الراكض" الصادرة عن دار فضاءات 
في أعوام 2010، 2011، 2012، وعن 
دار الع��ن ف��ي القاه��رة اجملموع��ة 
الش��عرية اخلامس��ة "ح��ن رأيتِك 
أخط��أت في النح��و" ع��ام 2015، 
ص��درت ل��ه اجملموع��ة القصصية 
لألطفال "الفراش��ة التي تعش��ق 
الطي��ران"، عن دار العال��م العربي 
ف��ي اإلم��ارات 2015، و"اإلوزة التي 
تصط��اد النجوم"، ع��ام 2016. له 
العدي��د م��ن النص��وص واملقاالت 
املنش��ورة ف��ي الصح��ف واجملالت 

العراقية والعربية.

"الصعود على ظهر أبي" 
في مقهى "كهوة وكتاب" 

"اإلفطار الصحي.. إعداده وحفظه" في اصبوحة رمضانية فرشة خبرية لوسائل اإلعالم لالحتفال بيوم النصر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

