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بغداد-أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
يوم ، أمس االثنني, عن حترير س��تة 
قرى غرب��ي قضاء تلعفر ش��رقي 
ناحي��ة احمللبية ، الفتة إلى ، مقتل 
أكث��ر من 35 عنص��را في تنظيم 
داع��ش اإلرهابي خ��الل العمليات 

العسكرية. 
وقال الناطق الرسمي باسم قيادة 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  
اخلامس��ة  الفرق��ة  إن"قطع��ات 
عش��ر اجليش  العراق��ي حترر قرى 

حالوة وابو ش��كة ش��رق احمللبية” 
، مش��يرا ال��ى انه" مت رف��ع العلم 

العراقي فوق مباني القريتني". 
وأضاف إن "قوات الشرطة االحتادية 
الش��عبي  باحلش��د  مس��نودة 
اس��تعادت الس��يطرة على قرية 
م��ال جاس��م وعب��رة عزي��ز غربي 

تلعفر فضال عن حترير قرى )تومي 
ومجارين( وقطع طريق الس��كك 
باجت��اه احمللبية بع��د توغلهم 19 
ك��م غ��رب تلعف��ر ، مش��يرا إلى 
إنهم"دمروا مس��تودعاً لألسلحة 

في حي الكفاح.
تفاصيل ص3

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت احملكم��ة االحتادي��ة العليا 
الي��وم االثنني املصادف 21/ 8/ 2017، 
ق��راراً بش��أن دع��وى الطع��ن على 
بع��ض مواد قان��ون املوازنة االحتادية 

للع��ام احلال��ي. وذكر مدي��ر املكتب 
االعالمي للمحكمة االحتادية العليا 
إياس الساموك أن "احملكمة عقدت 
جلس��ة الي��وم برئاس��ة القاض��ي 
مدحت احملمود للنظر بدعوى الطعن 

الوارد على بعض مواد قانون املوازنة 
االحتادية رقم 44 لسنة 2017".

وأض��اف أن "احملكم��ة ق��ررت احلكم 
بع��دم دس��تورية امل��واد )2/ أوالً/ و(، 
و )8/ خامس��اً(، و)11/ ثالث��اً(، و)11/ 

خامساً/ ج(، و)11/ خامساً/ د(، و)12/ 
أوالً(، و)14/ خامساً(، و)18/ ه�(، و)18/ 
و(، )26(، و)27/ أ(، )33/ أوالً(، و )35/ أ/ 
و)57(  و)56(  و)49(  ثاني��اً(،  و)48/  ب(، 
و)59(".                    تفاصيل ص3

بعد مقتل أكثر من 35 عنصرًا من التنظيم اإلرهابي

القّوات المشتركة تفتك بالدواعش وتحرر
 ستة قرى من قبضتهم في قضاء تلعفر

المحكمة االتحادية العليا تصدر قرارًا بشأن 
دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة العامة

بغداد- وعد الشمري:
تفاج��أت جلن��ة اخلب��راء النيابي��ة 
باضافة مرشحني جدد إلى العدد 
املتبقي م��ن املؤهلني للمفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات، فيما 
أكد احد اعضائها أن اجتماع امس 
ل��م يش��هد توافقاً على حس��م 
امللف، حت��دث عن وجود حاجة إلى 

مزيد من املشاورات والوقت.
وق��ال أح��د اعضاء اللجن��ة الذي 
فضل عدم ذكر اسمه في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "اللجنة 
عق��دت اجتماع��اً الي��وم لالجراء 
مقاب��الت مع املرش��حني املتبقني 
املفوضي��ة  عضوي��ة  لش��غل 

املستقلة لالنتخابات".
وأض��اف أن "العدد املق��رر له كان 
37 مرش��حاً، لكننا تفاجئنا بأننا 
قابلنا 44 مرشحاً أي بزيادة سبعة 

مرشحني".
بع��ض  طرح��ه  "س��ؤاالً  أن  وزاد 

اعض��اء اللجنة إل��ى البقية عن 
سبب زيادة العدد فجاءت االجابة 
ب��أن املتبق��ني ميثل��ون املكون��ات 
ذات النس��ب القليلة في اجملتمع 

العراقي".
وأوضح عضو اللجنة أن "املقابالت 
اظه��رت لنا ب��أن الزي��ادة لم تكن 
له��ذا الس��بب ك��ون املرش��حني 
اجلدد ينتمون إلى كتل سياس��ية 

كبيرة".
وأستطرد أن "هناك اجتاهني، األول 
مع متري��ر التكنوق��راط واصحاب 
اخلب��رات، واالخ��ر م��ع التصوي��ت 
ملمثل��ي الكتل السياس��ية وهم 

االكثرية".
ومض��ى عض��و اللجن��ة إل��ى أن 
"موضوع حسم املرشحني يحتاج 
إل��ى مزي��د م��ن الوق��ت فتوج��د 
خالفات بلغت اش��دها أمس وهي 

متنع التوصل إلى تسوية قريبة".
تفاصيل ص3

الكتل الكبيرة تسعى إلدامة سيطرتها
على المفوضية العليا لالنتخابات 

مجلس النواب العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني السيد 
عمار احلكي��م لتوفي��ر متطلبات 
دميومة الصحافُة العراقية الورقية 

واستمرارية صدورها .
وذكر بي��ان ملكتب��ه اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" " واجُه الصحافُة 
العراقيُة الورقي��ُة خطراً حقيقياً 
يه��ددُ دميومته��ا واس��تمراريتها، 
وأنَّ إصدارها اليومي مش��هٌد من 

مشاهد احلياة التي البُدَّ أْن نحافَظ 
عليها".

واضاف " وإنَّنا إذ نعلن عن تضامننا 
م��ع الصحافِة العراقي��ِة الورقيِة 
ناف��ذة مش��ّرفة م��ن  باعتبارِه��ا 
نوافذ احلقيقة واملصداقية وحرية 
التعبي��ر، نؤك��ُد عل��ى أهميته��ا 
العراقي��ِة  للثقاف��ِة  بالنس��بِة 

الضاربة في عمِق التاريخ ".
تفاصيل ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا بطريرك الكل��دان في العراق 
أم��س  س��اكو،  لوي��س  والعال��م 
االثن��ني، املرجعي��ات الديني��ة الى 
إص��دار رس��الة مش��تركة قوي��ة 
تدع��م الس��الم وتُش��يع ثقاف��ة 

الالعنف.
وقال ساكو في بيان اطلعت عليه 
"الصباح اجلديد"، "إننا أمام موجة 

املستشري خصوصا في  التطرف 
منطقتن��ا، وبات ضروري��ا أن تقوم 
املرجعي��ات الش��يعية والس��نية 
بإص��دار رس��الة مش��تركة قوية 
تض��يء طري��ق الس��الم وأهمي��ة 
ثقاف��ة الالعنف واحت��رام التنوع، 
وعدم اإلساءة إلى أي إنسان مهما 

كان دينه أو عرقه أو لونه".
تفاصيل ص3

الحكيم يدعو لتوفير متطلبات 
ديمومة الصحافة العراقية الورقية 

بطريرك الكلدان يدعو 
المرجعيات الدينية إلصدار 
رسالة مشتركة تدعم السالم

لجنة الخبراء النيابية تتفاجأ بزيادة مرّشحي الهيئة المستقلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت مجل��س الن��واب، ام��س 
قان��ون  مش��روع  عل��ى  االثن��ني، 
العف���و  األول لقان��ون  التعديل 

الع���ام.
وق��ال مص��در نياب��ي مطل��ع إن 

عل��ى  ص��وت  الن��واب  مجل��س 
األول  التعدي��ل  قان��ون  مش��روع 
الع���ام رق��م  العف���و  لقانون 

)27( لسن��ة 2016.
وأض��اف، ان قان��ون التعديل جاء 
اإلرهابية وجرائم  خلطورة اجلرائم 

خطف األش��خاص عل��ى اجملتمع 
ارتكبت  الت��ي  العراق��ي وخاصة 
ع��دم  وبغي��ة   2014\6\10 بع��د 
إتاحة الفرصة ملرتكبيها االفالت 
م��ن العقاب ولغرض زي��ادة مبلغ 
الغرامة على العقوبة املستبدلة 

أو التدبير. 
وكان مجلس الن��واب عقد امس 
االثنني جلس��ته السادسة عشر 
برئاس��ة رئيسه س��ليم اجلبوري 

وحضور 166 نائبا.
تفاصيل ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
توضيحا  الصح��ة،  وزارة  أص��درت 
بش��أن عدد اإلصاب��ات مبرض اإليدز 
في البالد، مش��يرة ال��ى أن أرقاما 
خاطئ��ة وردت ع��ن ع��دد احل��االت 
دائ��رة  ف��ي  املكتش��فة  اجلدي��دة 

صحة الك��رخ، فيما أكدت أن عدد 
اإلصاب��ات ثالث��ة فق��ط وليس 19 
كم��ا ورد في التقرير. وقالت الوزارة 
في بيان ورد الى "الصباح اجلديد"، 
إن "وبائي��ة االصاب��ة مب��رض العوز 
املناع��ي في العراق حاليا ال تتجاوز 

نس��بة )0.01(، وهي نس��بة قليلة 
جدا مقارنة بدول االقليم والعالم 
وبضمنها الدول االس��المية، كما 
أن الع��راق يصن��ف م��ن البل��دان 
ذات الوبائي��ة املنخفضة حس��ب 
الصح��ة  منظم��ة  تصنيف��ات 

العاملية".
"الهيئ��ات  أن  ال��وزارة،  وأضاف��ت 
الصحية العاملي��ة توصي باعتماد 
واحت��رام مب��دأ حق��وق االنس��ان 

والتركيز على زيادة الوعي.
تفاصيل ص3

الصحة: اإلصابة بمرض اإليدز في العراق حاليًا ال تتجاوز نسبة )0.01(البرلمان يصّوت على تعديل قانون العفو العام

أصالة عن نفسي وإنابة عن عشيرة السادة "اللعيبي" 
في محافظة البصرة وفي عموم العراق أتقدم بالشكر 
والتقدير والعرفان لكل من شاركنا في مصابنا بوفاة 
ابن أخينا املرحوم "أمين السيد ناظم" سواء من حضر 
مجلس العزاء في بغداد والبصرة أم اتصل أو أرس��ل 
برقيات التعزية وال س��يما السادة رجال الدين وممثلو 
الرئاس��ات الثالث والس��ادة أعضاء مجل��س النّواب 
ورؤس��اء الكتل وقادة األحزاب وال��وزراء ورئيس جهاز 
اخملاب��رات الوطني وقادة اجليش والش��رطة واألجهزة 
األمنية وش��رطة الطاقة واحلشد الشعبي والسادة 
احملافظ��ون وأعضاء مجال��س احملافظات والس��فراء 
وشيوخ العش��ائر والوجهاء واألس��اتذة والصحافة 
واإلعالم ورجال األعمال والصناعيون وممثلو الشركات 
النفطية ومنظمات اجملتمع املدني والنقابات املهنية 
وإخواني في وزارة النفط والشركات الوطنية. مما كان 
لهذه املش��اعر األثر البالغ في التخفيف من أحزاننا 
داعيا الباري عّز وجل أن يحفظهم ويبعد عنهم كل 

سوء وألم وفراق، إنه نعم املولى ونعم النصير.

السيد جبار علي حسني اللعيبي
وزير النفط

شكر على تعزية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت صح��ف عراقي��ة الي��وم تأس��يس 
احتاد خ��اص بها اليقاف مسلس��ل االنهيار 
املس��تمر للصحف خالل اجتماع طارئ لها 
في ظل االزمة التي متر بها ، مهددة في حال 
عدم االستجابة لدعواتها باللجوء لقرارات 

مفتوحة على جميع االحتماالت .
وذك��ر بي��ان ف��ي خت��ام االجتم��اع الطارئ 
ال��ى  ورد  العراقي��ة  الصح��ف  الصح��اب 
"الصباح اجلديد" " انطالقاً من الدور الريادي 
الذي متثل��ه الصحافة العراقية في ارس��اء 
قي��م الدميقراطي��ة وبناء دولة املؤسس��ات 
وما متخض م��ن مواقف راس��خة جتلت في 
ان يكون للصحافة اثره��ا البالغ في حتقيق 
االنتص��ارات الكب��رى ف��ي مع��ارك التحرير 
االرهابي��ة  الظ��الم  عصاب��ات  ومواجه��ة 
الداعش��ية ، وعلى م��دى العامني االخيرين 
وبجهود واتص��االت دؤوبة مع جميع اجلهات 
في محاولة للتوص��ل الى حلول موضوعية 
ونافع��ة لالزم��ة الت��ي مت��ر به��ا الصح��ف 
العراقي��ة م��ن دون اس��تثناء ، جابهتنا ارادة 
مض��ادة متنع اي حل وتس��عى ف��ي الباطن 
النهيار الصحف استجابة لدوافع سياسية 
فاس��دة اليس��رها انتعاش الصحافة التي 
كانت وما زالت مص��در قلق لها ملا تقوم به 
من دور كبير في كش��ف فسادها وتسليط 

الضوء على اخفاقاتها".
واضاف " وم��ن اجل تكثي��ف العمل النقاذ 
املؤسس��ات الصحفي��ة العراقي��ة وجدن��ا 

انه البد من الدعوة له��ذا االجتماع الطارئ 
التخاذ اخلطوات والتدابير الضرورية الكفيلة 
بايقاف مسلسل االنهيار املستمر لصحفنا 
ومنها االعالن عن تأس��يس }احت��اد اصحاب 
قطاعي��ة  كجه��ة  العراقي��ة{  الصح��ف 
تعنى مبهمة توحي��د وتنظيم اجلهود ووضع 
استراتيجية بعيدة املدى والتخطيط لوضع 
احللول لالزمة اخلانقة التي متر بها الصحافة 
تعضي��د  م��ن ش��أنه  م��ا  وكل  العراقي��ة 

دميومتها".
وتاب��ع البي��ان " ودع��وة الرئاس��ات الث��الث 
للقي��ام بواجبها في حماي��ة وصيانة حرية 
التعبير والرأي والت��ي تعد الصحافة واحدة 
من أهم واجهاتها من خالل الدعم واالسناد 
واملشاركة في توفير احللول وتسهيل املهام 
واقرار التش��ريعات لضمان اس��تمرار عطاء 
صاحبة اجلاللة ومواصلة اداء واجبها املهني 

كسلطة رابعة".
واوضح " ونظراً مل��ا متثله نقابة الصحفيني 
العراقيني كشريك للمؤسسات الصحفية 
حق��وق  وحماي��ة  تطوي��ر  ف��ي  العراقي��ة 
الصحفيني الذين تس��ببت االزمة بتسريح 
اعداد كبيرة منهم ع��ن العمل ، نرى ان من 
املهم جداً ان تضطلع النقابة مبس��ؤوليتها 
املهنية والقانونية جتاه هذه االزمة من خالل 
تفعيل ما مت االتفاق عليه سابقاً في اكثر من 
لقاء مع اصحاب الصح��ف وكذلك العمل 
مب��ا ورد بكتاب االمانة العام��ة جمللس الوزراء 
قبل اكثر من س��نة وع��ده أرضية لالنطالق 

من اجل ايجاد حل لالزمة".
واش��ار البي��ان الى انه " بناء عل��ى ما تقدم 
وحلجم الضرر الذي حلق بالصحف العراقية 
ج��راء التراخ��ي والتجاه��ل واالهم��ال على 
الرغ��م من تكرار الن��داءات الغاثتها ، ن�أمل 
اال نضط��ر للذه��اب الى اخلي��ارات الصعبة 
واملواق��ف الت��ي متث��ل احملط��ة االخي��رة في 
مسلس��ل االنهيارات التي مت��ر بها صحفنا 
العراقي��ة الوطني��ة ، وله��ذا اردن��ا ان نضع 
الرأي العام اما احلقائق كاملة ، ألنه في حال 
عدم االس��تجابة لدعواتن��ا من قبل اجلهات 
املذك��ورة وجتاه��ل املعان��اة الكبي��رة الت��ي 
تعيشها املؤسسات الصحفية جند انفسنا 
مرغمني الى اللجوء التخاذ قرارات مفتوحة 

على جميع االحتماالت".
وخت��م البيان " نأمل نحن ناش��رو الصحف 
واصحابه��ا ان حتظى دعوتنا هذه بالتعاطي 
االيجابي من قبل اجلهات ذات العالقة كبادرة 

حسن نية مرتقبة".
ووقع على ما جاء في البيان كل من صحف 

صحف عراقية تعلن تأسيس اتحاد
ألصحابها وتهدد بـ"قرارات مفتوحة"
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شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

طال��ب س��كرتير اجملل��س املرك��زي 
لالحتاد الوطني الكردس��تاني رئيس 
اإلقليم مس��عود بارزان��ي املنتهية 
واليت��ه، بتأجي��ل االس��تفتاء املزمع 
إج��راؤه في 25 من ايلول املقبل، ملدة 
املناس��بة  االرضية  وتهيئ��ة  عامني 
السياس��ية  اخلالف��ات  النه��اء 
وتوحيد البيت الك��ردي قبيل اجراء 
االستفتاء، محذرا من وقوع االقليم 
في فخ اخملط��ط التركي الرامي الى 
حتويل االقليم ال��ى قبرص ثانية في 

املنطقة.   
واض��اف ع��ادل مراد وه��و ايضا احد 
املؤسس��ني االربع��ة حل��زب االحت��اد 
بزعام��ة  الكردس��تاني  الوطن��ي 
الرئيس جالل طالباني، في حوار مع 
صحيف��ة الصباح اجلديد التي زارته 
في منزله مبحافظة السليمانية، ان 
كل ش��يء يؤخذ بالق��وة لن يصمد 
اس��تغالل  وان  التهدي��دات،  ام��ام 
ضع��ف الدول��ة العراقي��ة الع��الن 
الن  الئ��ق،  غي��ر   ام��ر  االس��تقالل 
االس��تفتاء وحق تقري��ر املصير حق 
لش��عب كردس��تان وليس منة من 
اح��د، لذا عل��ى الك��رد، املطالبة به 
عبر اجراء ح��وار بناء مع بغداد وفقا 
للسياقات الدس��تورية، مشيرا الى 
ان اص��رار احل��زب الدميقراط��ي على 
اج��راء االس��تفتاء يض��ع القضية 
الكردي��ة في موق��ف منزلق خطير 
قد ينتج عنه اتخاذ مواقف مضادة 

من الدول الصديقة.
واشار مراد الى ان الكرد لهم احلق في 
تقرير مصيرهم مثل بقية ش��عوب 
املنطقة، نظرا للمظالم واالجحاف 
والتهمي��ش الذي يتعرض��ون له، اال 
ان ذل��ك اليجب ان يدفعنا الى اتخاذ 

مواقف متشنجة مع بغداد.
وق��ال ع��ادل م��راد ان ق��رار اج��راء 
االستفتاء كان غير مدروس ولم تتم 
تهيئ��ة االرضية املناس��بة الجرائه، 
نظ��را الن برملان كردس��تان معطل 
وحكوم��ة االقلي��م غي��ر مكتملة، 
فضالً ع��ن فق��دان رئي��س االقليم 
الشرعية القانونية النه يشغل هذا 
املنص��ب بنح��و غير قانون��ي خالفا 
للدس��تور منذ أربع سنوات، وقال » 
البرمل��ان أصبح مع االس��ف كدكان 
يفتحه ويغلقه احل��زب الدميقراطي 

متى ما يشاء«.

وتابع ان حكومة االقليم ليس لديها 
اي خزين استراتيجي كاجراء احترازي 
ملواجهة اية اجراءات قد تتخذها دول 
اجل��وار بالضد من االقليم، اذا ما قام 
باجراء االستفتاء، وتابع »لقد مضت 
حلد االن عدة اشهر لم يتسلم فيها 
املوظفون رواتبه��م وباتوا اليعلمون 
متى يتسلمون مستحقاتهم التي 

يفترض ان تكون شهرية«.
وق��ال ان قضي��ة الش��عب الكردي 
اكب��ر م��ن  واس��تحصال حقوق��ه 
وان  ش��خص  او  ح��زب  مش��كلة 
رب��ط مصي��ر الش��عب باخلالف��ات 
ام��ر  والش��خصية  السياس��ية 
مرف��وض ومس��تهجن، وق��ال نحن 
نريد رئيس��ا لالقلي��م يحترم الناس 
ويقاس��مهم مش��كالتهم يعطي 
الرواتب وحقوق املواطنني، وان يكون 
مرناً بعديا عن التشنج، يعمل بكل 
تواضع ملعاجلة مش��كالت الشعب 
املتراكم��ة، ال ان يجل��س في قصره 

بعيدا عن هموم ومعانات الناس..
مراد اكد انه اليوجد ش��خص كردي 
اليح��ب قي��ام دول��ة كردي��ة، اال ان 
الناس مضطرون ليقولوا كال النهم 
فقدوا الثقة بالعملية السياس��ية 
والقي��ادة احلالي��ة، وان ب��روز العديد 

من التجمعات واحلمالت الش��عبية 
املناوئة لالس��تفتاء تس��تغل فشل 
القيادة وابتعادها عن هموم الشارع 

الكردستاني.
وطال��ب س��كرتير اجملل��س املركزي 
باع��ادة حقوق الش��عب املس��لوبة 
وحتقيق الشفافية في ملف النفط 
الذي يش��وبه فس��اد وترب��ح كبير، 
وقال منذ اع��وام وال يوجد اية أرقام 
حقيقية وإحص��اءات دقيقة حلجم 
الص��ادرات ومبال��غ االي��رادات التي 
يستحصلها االقليم من بيع النفط 

وكيف توزع.
وتابع ان لديه معلومات عن املباحثات 
التي اجراها الوفد الكردي الذي يزور 
بغداد حالياً ، حيث لم يتطرق الوفد 
في بعض اللقاءات بتاتاً الى قضية 
االس��تفتاء، ب��ل بالعك��س طال��ب 
نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي 
باع��ادة املناصب الت��ي كان ميتلكها 

الكرد سابقا في بغداد.
س��كرتير اجمللس املركزي قدم كثيرا 
من االمثلة العاملية عن احلاالت التي 
متخض��ت عنه��ا تش��كيل دول متت 
جلها عب��ر اجراء ح��وار بني صاحب 
القضية وصاحب الش��أن، مش��يرا 
ال��ى ان االقليم ل��م يتح��اور بنحو 

ه��ادئ مع احلكوم��ة العراقية، التي 
ه��ي صاح��ب الش��أن االول في هذا 
الوضع، وان الدس��تور ال��ذي وقعنا 
علي��ه نحن الكرد ل��م يتم فيه ذكر 
مسألة االستفتاء او االستقالل، لذا 
يج��ب ان نتحاور مع بغداد القناعها 
بوجه��ة نظرنا والعمل عل��ى ادراج 
ذلك في الدس��تور، ولم يخفي مراد 
توجس��ه من ان يؤدي هذا الش��حن 
الطائفي ب��ني الطرفني الى حصول 
ص��دام ومواجه��ات عس��كرية بني 

الكرد والعرب.
ي��ؤدي  ان  م��ن  م��راد  ع��ادل  وح��ذر 
االص��رار على اجراء االس��تفتاء من 
دون األخ��ذ بع��ني االعتب��ار الرفض 
واملعارض��ة االقلي��م والدولي��ة، الى 
ان يخس��ر االقليم الدع��م الدولي 
واالقليم الذي يقدم له دعما لقوات 
تقات��ل وقدمت  التي  البيش��مركة 
التضحي��ات للقضاء عل��ى داعش، 
مبين��اً ان انخف��اض مس��توى ونوع 
نتيج��ة  كان  العس��كري  الدع��م 
للفساد املستش��ري واذا ما استمر 
االقلي��م ف��ي سياس��ة التضاد مع 
بغ��داد والعال��م س��يؤدي الى قطع 

هذه املساعدات بنحو نهائي.
واك��د ان احل��وار مع بغداد وحتس��ني 

الوض��ع الداخلي لالقلي��م يأتي في 
االني��ة لساس��ة  امله��ام  مقدم��ة 
االقليم، مطالباً بالكف عن ش��راء 
الداخل��ي  الوض��ع  وترتي��ب  ال��ذمم 
سياسياً واقتصاديا، وترسيخ احلرية 
والدميقراطي��ة ورف��ع احلظ��ر ال��ذي 
يفرض��ه الدميقراط��ي عل��ى حركة 

التغيير.
واستغرب مراد عن االسباب التي متنع 
رئيس االقليم من زيارة السليمانية 
وحلبجة وكرمي��ان ورابرين وخانقني 
وكركوك التي لم يقم بزيارتها منذ 
سنوات، متسائالً« كيف ميكن اجراء 
االس��تفتاء ف��ي كرك��وك وخانقني 
بينما ل��م يتم حل��د االن اج��راء اية 
حتضيرات او في اقل تقدير التفاهم 
الرئيس��ة  م��ع املكون��ات واالحزاب 
هن��اك، وان جتاهل ذلك ينذر بعواقب 
الحتم��د عقباها اذا م��ا تدخلت دول 
اجل��وار وحركت بع��ض اجلهات التي 

تعمل بتوجيه خارجي.
ولم يس��تبعد م��راد وجود مخطط 
تركي للهيمنة على االقليم وتاسي 
دول��ة كردية ضعيف��ة وحتويلها الى 
قبرص جديدة، وتابع ان تركيا لديها 
اس��تنزاف  ال��ى  يه��دف  مخط��ط 
موارد االقليم من نف��ط وغاز تكون 

ظهي��را لتركيا وحاج��زا بينها وبني 
ق��وات ح��زب العمال الكردس��تاني 
املعارضة املتواجدة في جبال قنديل 
وقط��ع طري��ق التواصل ب��ني اكراد 
تركيا والكرد في سوريا، واضاف انه 
متخوف م��ن اعادة ذات الس��يناريو 
الذي قام به ش��اه ايران من اجهاض 
للثورة الكردية ع��ام 1975« قائال ان 
الرئيس املصري السابق انور السادات 
كان ق��د حذر الكرد في س��بعينات 
الق��رن املاض��ي م��ن وج��ود طبخة 
ومخطط ض��د الكرد ان��ذاك عقب 
اجتم��اع عقده رئي��س اركان اجليس 
الترك��ي ونظي��ره العراق��ي ورئيس 
اركان اجليش الشاهنش��اهي هناك، 
الذي يتكرر االن في اعادة للسيناريو 
نفس��ه والطبخ��ة نفس��ها بع��د 
االجتم��اع الذي عقد قب��ل ايام بني 
رئيس اركان اجليش التركية ونظيره 
االيراني للقضاء على احللم الكردي.

وح��ول املوقف االيراني من مس��ألة 
اس��تقالل االقليم اضاف م��راد انه 
التق��ى مؤخرًا بوفد رفيع املس��توى 
الج��راء  معادات��ه  صراح��ة  اعل��ن 
االستفتاء ومتسكه بوحدة وسالمة 

اراضي العراق.

عادل مراد يدعو الى تأجيل االستفتاء
 وفتح حواٍر جاد بين أربيل وبغداد

توّقع أن يكون مخططًا لتركيا إلنشاء قبرص جديدة في المنطقة  
عبد الزهرة محمد الهنداوي 

ثمة عمليات خطف وتس��ليب تشهدها الكثير 
من املناطق س��واء كانت في العاصمة بغداد او 
بع��ض احملافظات ،ال احد يختل��ف في ذلك ، من 
دون اخل��وض في التفاصيل .. ومن املؤس��ف جدا 
ان بعضا من هذه اجلرائم تٌرتكب باس��م اجلهات 
االمني��ة م��ن خ��الل اس��تغالل انتش��ار املالبس 
العسكرية وبيعها في االسواق من دون حسيب 
او رقي��ب  وهنا اود االش��ارة  إل��ى  أن الكثير من 
مرتكبي ه��ذه احلوادث يأتون بزي عس��كري ، بل 
وأحيانا بس��يارات تعود ملكيتها جلهات امنية ، 
وقد اثبتت الكثير م��ن التحقيقات في عدد من 
جرائم التس��ليب واخلط��ف ان بعض الضالعني 
فيها او امليس��رين لها ينتم��ون إلى جهة امنية 
، وهذا من ش��أنه ان يسهل مهمتهم وإفالتهم 
من الس��يطرات املناطقية الكثيرة .. واعتقد ان 
وزارة الداخلي��ة واجله��ات األمنية  اتخذت جملة 
من االج��راءات الرادعة بحق مث��ل هذه العناصر 
املس��يئة ، ونأم��ل ان تتمكن ال��وزارة من املضي 
قدم��ا في عمليات املعاجلة هذه ، إال أن ما يهمنا 
هنا هو ظاهرة انتش��ار املالبس العس��كرية في 
االسواق وبإمكان من هب ودب اقتنائها بسهولة 
، وهذا األمر من شأنه أن يشجع ضعاف النفوس 
على ارتكاب اجلرائم وهم يرتدون  زي  رجال األمن 
، لكي ال يلفت��وا انظار الناس اليهم ويفلتوا من 

الرقابة. 
وأظ��ن ان االمر ليس هينا  ، فم��ن الضروري جدا 
وض��ع ضواب��ط صارم��ة لتنظي��م عملي��ة بيع  
املالب��س العس��كرية في األس��واق احمللي��ة ، وأن 
يكون فتح محال بيعها على وفق إجازة رسمية 
تصدر من وزارة الداخلية تس��مح لصاحب احملل 
بخياطة ه��ذا النوع من املالب��س وبيعها  ، كما 
هو احل��ال في إجازة حمل الس��الح الش��خصي 
،ألن  انتشار املالبس العسكرية بهذا النحو غير 
املس��يطر عليه ال يقل خطرا عن حمل السالح 
، فم��ن يرت��دي زي رج��ال األمن يس��هل عليه أن 
يتمنطق مبس��دس ألن��ه من مكم��الت الهندام 
العس��كري !! .. كذل��ك يتطل��ب األم��ر ، إجبار 
صاحب احملل مبطالبة الش��خص الذي يروم شراء 
مالبس عسكرية بكتاب أو وثيقة تثبت انتسابه 
له��ذه اجلهة أو تل��ك من اجله��ات األمنية ، ومن 
جانب آخر ميكن  التعاقد مع مصانع او ش��ركات 
س��واء كان��ت حكومي��ة أو من القط��اع اخلاص 
لتتولى مهمة توفير املالبس العس��كرية جلميع 
املنتسبني ، وإن كان في هذا االمر قطعا ألرزاق من 
يقومون ببيع ه��ذه املالبس ، إال أن احملافظة على 
أمن الناس أهم من أي ش��يء آخر ، فقد يتعرض 
بائع ه��ذه املالبس إلى اخلطف أو التس��ليب من 
قبل اشخاص اشتروا مالبسهم العسكرية من 

محله شخصيا ، والت حني مندم.

بيع المالبس
العسكرية !

تقـرير

بون ـ جاسم محمد *

تش��هد عواص��م اوروبي��ة عملي��ات 
ارهابية انتحارية بني مدة ومدة اخرى، 
وه��ي تعي��د ذات الس��يناريو: الطعن 
بالس��كني والده��س بعج��الت، لكن 
اجلديد في عملية، برشلونة، هي نقلة 
نوعية في جغرافية تنفيذ العمليات 
االنتحارية من قبل التنظيم، من غرب 
اوروب��ا ال��ى جنوبها واعتم��اد، عناصر 
واليوج��د  االس��تخبارات  رادار  خ��ارج 
له��ا س��جل جنائ��ي وإرهاب��ي عل��ى 
وفق املعطي��ات احلالي��ة. فهل كانت 
عملي��ة برش��لونة مفاج��أة لالجهزة 

االستخبارات؟
برش��لونة  مدين��ة  مرك��ز  ش��هد 
االس��بانية مس��اء يوم 16 اوغس��ت 
2017 حادث دهس، عمل إرهابي، حيث 
س��قط مايقارب مائ��ة جريح، ووصل 
عدد القتلى الى 14 شخصا، وتزامنت 
العملية مع تنفيذ مس��لحني هاجما 
حان��ة بالقرب من م��كان احلادث. وقع 
الهج��وم االرهاب��ي بعدم��ا صدم��ت 
شاحنة صغيرة حشدا في جادة الس 
رامبالس التي يقصدها عدد كبير من 
الس��ياح في برش��لونة. وأعلن جهاز 

الط��وارئ ف��ي إقلي��م كاتالوني��ا عن 
جنسيات ضحايا االعتداء اإلرهابي في 
برش��لونة، وضمت قائمة اجلنس��يات 
34 دول��ة، م��ن بينها املغ��رب واجلزائر 
ومص��ر والكويت وموريتاني��ا، إضافة 
إلى مواطنني من بلدان إسالمية مثل 

تركيا وباكستان.
اعلن تنظيم داعش عن تبني العملية 
ووصفه��م ب” جن��ود اخلالف��ة”، وهي 
داللة الى انه��م مرتبطون بالتنظيم 
وليس��و ذئاب��ا منف��ردة، ماع��دا ذلك 
املشهد يعكس نشاط خلية واسعة 
تص��ل ال��ى اكثر من خمس��ة عش��ر 

شخصا.
الش��رطة االس��بانية اعتقلت اربعة 
اش��خاص، في اعقاب احل��ادث، قالت 
بان لهم صل��ة بالعملي��ة االرهابية، 
وقال��ت انهم من اص��ول دول مغاربية 
ألي  ولي��س  اس��باني،  م��ع ش��خص 
منهم س��جل في ممارس��ة أنش��طة 
مرتبطة باإلرهاب. وتت��راوح أعمارهم 
بني 21 و 34. التحقيقات كشفت بإن 
الهجومني لهما صلة بخلية إرهابية 

واحدة تضم 12 شخصا.

عملية بلدة كامبريلس
ح��دث هجوم اخر مش��ابه في إقليم 

قطالوني��ا، عندم��ا نف��ذ مهاجم��ون 
يحملون بن��ادق داخل س��يارة عملية 
ده��س، ف��ي قري��ة س��احلية ،بل��دة 
كامبريل��س، بعد فراره��م، طاردتهم 
الن��ار  اط��الق  وتبادل��ت  الش��رطة 
واش��تبكت معهم، نتج عنها مقتل 
منف��ذي الهج��وم. الش��رطة تق��ول 
بان احلادث��ني، ج��رى التخطيط لهما 
من��ذ فت��رة م��ن قب��ل أش��خاص في 
بلدة ألكانار. وكانت ألكانار مس��رحا 
النفجار وق��ع في من��زل بالتزامن مع 
حادث��ة برش��لونة، ربطتها الش��رطة 
بالهجوم��ني. وبرغم ع��دم التأكد من 
مصير منف��ذ عملية برش��لونة، فأن 
التقارير االخيرة للش��رطة قالت بانه 
محتم��ل قتل ف��ي اثناء احل��ادث، بعد 
مواجهة مع الش��رطة في جادة الس 

رامبالس.
السؤال إن كانت دول اوروبا، قد اتخذت 
ما يكفي من اإلجراءات ضد مكافحة 
االره��اب والتطرف ومنها الس��لطات 

االسبانية؟
نفذت الش��رطة اإلس��بانية عمليات 
مداهم��ة على نطاق واس��ع تتضمن 
عل��ى  ومداهم��ة  توقي��ف  عملي��ات 
مشارف برش��لونة في ش��مال شرق 
البالد خالل االشهر املاضية. احلكومة 

االس��بانية رفعت ايضا درجة التأهب 
واالن��ذار م��ن الدرج��ة الرابع��ة ال��ى 
الدرجة القصوى، اخلامسة في اعقاب 
تفجيرات مطار بروكسل مارس 2016. 
عمليات املداهمة شملت مناطق في 
برش��لونة، ومناطق أوس��بيتاليت دي 
لوبريغات، وسانتا كولومبا غرامنيت، 
وريبولي��ت، وكورنيي��ا دي لوبريغ��ات، 
وماس��كويف. ويعتب��ر جيب س��بتة 
االس��باني في املغرب وفي فيغيراس، 
ش��مال غ��رب اس��باني اح��د اخط��ر 

احلواظن للجماعات املتطرفة. 

خرق استخباراتي
املركز الوطني لالستخبارات االسباني، 
ع��رف عن��ه باملهني��ة العالي��ة، وهذا 
ماجعل اسبانيا، س��احة نظيفة من 
العملي��ات االرهابية بع��د عام 2004، 
عندما نفذ تنظيم القاعدة، عمليات 

قطارات مدريد الدموية اإلرهابية.
تتمت��ع  االس��بانية  االس��تخبارات 
بتنسيق وتعاون اس��تخباراتي وتبادل 
املعلوم��ات مع ال��دول املغاربية، ونتج 
هذا التعاون الى الكشف عن العديد 
من اخلاليا االرهابية، وهذه ميزة تضاف 

الى جهاز االستخبارات الفرنسية.
لك��ن ماح��دث ف��ي برش��لونة ومدن 

اس��بانية أخرى، يعد تراجع��ا في اداء 
ويس��جل  االس��بانية  االس��تخبارات 
خرقا  في سجلها. خاصة انه لم يتم 
الكش��ف ع��ن مصير منف��ذ عملية 
برشلونة، سائق الشاحنة ) يونس ابو 
يعق��وب(. هناك تضارب حول مصيره، 
الشرطة االسبانية  بعض تصريحات 
ذك��رت احتم��االت مقتله ف��ي مكان 
احلادث، وتقارير اخرى ذكرت هرب منفذ 
العملية الى فرنسا، وهذا فشل امني 
اكثر م��ن اخل��رق ان ثبت رواي��ة هربه.  
اس��بانيا اتخذت اجراءات اس��تباقية 
ايضا في تأمني احلراسة اكثر وتشديد 
الرقابة على مطاراتها ووسائط النقل 

ومحطات القطارات، بوقت مبكر.
وفي جان��ب آخر من التحدي��ات التي 
تواجهه��ا اس��بانيا ودول اخ��رى، هي 
التط��رف، يق��ول ب��در بن ناص��ر اجلبر 
الباح��ث ف��ي قضاي��ا التط��رف : “ان 
دور املس��اجد في مكافح��ة التطرف 
واإلره��اب، يحتاج الى تب��ادل التجارب 
حول دور املساجد في محاربة اإلرهاب، 
وتوعي��ة األئم��ة حول تقني��ات متويل 
املؤسسات الدينية، أمر بالغ األهمية 
ويأتي في إطار تصحيح املفاهيم حول 
رس��الة املس��جد، في ظل التطورات 

التي شهدها العالم.”

ع��ن  الص��ادرة  البيان��ات  وبحس��ب 
وزارة  ف��إن  اإلس��بانية  الس��لطات 
القبض  الق��ت  اإلس��بانية  الداخلية 
عل��ى مئات العناص��ر “اجلهادية” منذ 
رف��ع التحذي��ر األمن��ي م��ن مخاطر 
اإلرهاب إلى الدرجة الرابعة، ثاني أعلى 
درجة في التحذير، عام 2015. وجنحت 
ايض��ا ف��ي تفكي��ك خالي��ا ارهابي��ة 
بعمليات استباقية رمبا اكثر من بقية 

أجهزة االستخبارات االوروبية.

تكتيك عملية برشلونة
التنظيم اجرى تكتيكا بنقل عملياته 
م��ن غ��رب اوروبا ال��ى جن��وب اوروبا ، 
بع��د تضييق اخلن��اق علي��ه في غرب 
اوروب��ا: برلني، بروكس��ل، باريس، لندن 

وامستردام.
اس��تغل التنظي��م ه��ذه امل��رة ثغرة 
جدي��دة، ب��ل عق��دة جدي��دة الجهزة 
باعتم��اد  االوروبي��ة،  االس��تخبارات 
جماعات ال يوجد لهم س��جل جنائي 
ان  ارهاب��ي. وه��ذا يعن��ي  او س��جل 
التنظي��م ي��وزع ادواره مابني عناصره: 
مابني م��ن يق��وم بالنش��اط الدعوي 
والنشاط في االماكن العامة ووسائل 
املعني��ة  العناص��ر  وماب��ني  االع��الم 
بتنفيذ عمليات ارهابية، حصلت على 

التدريب والدعم اللوجستي.
العملي��ة تع��د خرق��ا امني��ا، لع��دم 
متكن االس��تخبارات الكش��ف عنها، 
اداء الش��رطة  تراج��ع ف��ي  كذل��ك  
واالس��تخبارات في طريق��ة التعامل 
مع احل��ادث والرد على ه��ذه العناصر. 
السلطات االسبانية لن تكشف حلد 
االن مراجعته��ا ال��ى كامي��رات جادة 
الس رامبالس، ولم تعط بيانات اكيدة 

حول املنفذين .
التنظيم م��ازال يتمت��ع باالمكانيات 
بتنفي��ذ عملي��ات ارهابية ف��ي اوروبا، 
ك��ون اللجن��ة، املكتب املعن��ي بادارة 
ه��ذه العمليات االنتحاري��ة في اوروبا 
والغرب، هي اص��ال خارج معاقله ولم 

تتأثر بخسارة املوصل والرقة.
العمليات االنتحارية  مش��هد تنفيذ 
من هذا النوع من املتوقع ان يتكرر وان 
يش��هد تصاعدا اكثر ف��ي دول اوروبا 
اكث��ر من غي��ره. ويب��دو هنالك توجه 
للتنظي��م بتصعيد ه��ذه العمليات 
خالل هذه املدة، عرف التنظيم بتنفيذ 
عملي��ات متتالية، مثلما حصلت في 

باريس ولندن.

االره��اب  قضاي��ا  ف��ي  باح��ث   *
واالستخبارات.

هل أخفقت أجهزة االستخبارات اإلسبانية بالتعامل مع عملية برشلونة اإلرهابية؟

عادل مراد

مراد: قضية الشعب 
الكردي واستحصال 
حقوقه اكبر من 
مشكلة حزب او 
شخص وان ربط 
مصير الشعب 
بالخالفات السياسية 
والشخصية امر 
مرفوض ومستهجن
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بغداد ـ الصباح الجديد:
مثن��ى  ديال��ى  محاف��ظ  اعل��ن 
التميم��ي، أم��س االثن��ني، ع��ن 
اعادة  انط��الق فعالي��ات مؤمت��ر 
اعمار املناطق احملررة في البالد في 

العاصمة اللبنانية بيروت.
وق��ال التميمي في بي��ان ورد الى 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »اعم��ال 
مؤمتر اع��ادة اعمار املناطق احملررة 
في الع��راق انطلق��ت فعالياته، 
الي��وم، في العاصم��ة العاصمة 

بحض��ور  بي��روت  اللبناني��ة 
مصطفى الهيتي رئيس صندوق 
إعادة إعمار املناطق املتضررة من 
العملي��ات االرهابية، وممثلني عن 
محافظات املوصل واألنبار وصالح 

الدين باالضافة الى ديالى«.
»ديال��ى  ان  التميم��ي،  واض��اف 
ارهابية  ال��ى هجم��ة  تعرض��ت 
شرس��ة من قبل تنظ��م داعش 
التكفي��ري، وبحاج��ة ال��ى دعم 
محل��ي واقليمي وعامل��ي العادة 

النازح��ني الى  اعماره��ا واع��ادة 
مناطقهم احملررة«.

واش��ار التميم��ي الى ان��ه، وجه 
دوائ��ر ديالى ال��ى »تق��دمي كافة 
الدعم الض��روري وال��الزم ودعم 
اجلوان��ب ذات االولوي��ة في قطاع 
والتعلي��م  والكهرب��اء  امل��اء 
واملدارس وقطاع الصحة واالمور 
الضرورية االخ��رى«، موضحا انه 
»عرض خالل املؤمتر التس��هيالت 
التي ميك��ن ان تقدمها احلكومة 

احمللية للشركات التي ترغب في 
االستثمار واعمار احملافظة«.

التحتي��ة  البن��ى  وتعرض��ت 
وكذل��ك ع��دد كبير م��ن الدوائر 
وال��دور الس��كنية إل��ى التدمير 
على م��دى أكثر م��ن عامني من 
العراقي��ة  الق��وات  ب��ني  احل��رب 
وانته��ت  »داع��ش«،  وتنظي��م 
بهزمي��ة »االره��اب« وانتصار قوى 
السالم القوات االمنية واحلش�د 

الشعبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  النزاه��ة،  هيئ��ة  اعلن��ت 
االثنني، ع��ن ضبط مع��اون مدير 
زراعة صالح الدين متلبسا بتزوير 
247 كتابا رس��ميا، مبية ان ذلك 
اض��ر بامل��ال الع��امَّ ب�نح��و 600 

مليون دينارٍ.
وقال��ت الهيئة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصب��اح اجلديد« ان »دائرُة 
التحقيقات في الهيئة وبالتعاون 
م��ع مكت��ب املُفتِّ�ش الع��امِّ في 

وزارة الزراع��ة، متكن��ت من ضبط 
معاون مدي��ر مديريَّة زراعة صالح 
الدين ُمتلبِّساً بتنظيم 247 كتاباً 
ال حتتوي على معام��الٍت أصوليٍَّة 
لعامي  العلفيِّ  الشعير  لتجهيز 
قارب��ت  وبكميَّ��ة  و2017   2016
)5,607,110( مالي��ني ط��نٍّ بنيَّ��ة 
االس��تحواذ على املادَّة بدون وجه 
حقٍّ وبيعها في السوق السوداء«، 
مبين��ة ان »ذل��ك تس��بَّ�ب بإحلاق 
�د باملال العامِّ بنحو  الضرر املُتعمَّ

600 مليون دينارٍ«.
»عمليَّ��ة  ان  الهيئ��ة  واضاف��ت 
رٍة  �َذت مبوج��ب ُمذكَّ الضب��ط نُفِّ
قضائيَّ��ٍة«، مش��يرة ال��ى انه »مت 
ت الصادر الس��ريِّ  ضبط س��جالَّ
التي كان��ت بحوزة املُتَّ�هم، حيث 
ق��ادت عمليَّ��ة التدقي��ق األوليَّة 
إلى ع��دم مطابق��ة األوليَّات مع 
عن  املوج��ودة، فضالً  ت  الس��جالَّ
إقدام املُتَّ�هم على سحب الكتب 
املتالع��ب فيه��ا، وإيداعه��ا ف��ي 

.» مكتبه اخلاصِّ
وتابعت ان »املتهم مت عرضه على 
قاض��ي حتقيق محكم��ة النزاهة 
ف��ي احملافظ��ة الذي ق��رَّر توقيفه 

ة التحقيق«. على ذمَّ
يذكر أن الفس��اد املال��ي واإلداري 
ينتش��ر في العراق بشكل كبير، 
إذ أن منظمة الشفافية العاملية 
دول��ة  أكث��ر  كثال��ث  صنفت��ه 
فس��اداً في العالم بعد الصومال 

والسودان.

في بيروت .. انطالق أعمال مؤتمر
 إعادة إعمار المناطق المحررة بالعراق

هيئة النزاهة تضبط معاون مدير زراعة
 صالح الدين متلبسا بتزوير 247 كتابا 



بغداد – انفجار عبوة  
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثنني إصاب��ة ثالث��ة عناصر من 
الصح��وة بانفجار عبوة ناس��فة جنوب 

شرقي بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جانب طري��ق في حي 
العريفية التابعة ملنطقة جس��ر ديالى 
اس��تهدفت عجل��ة مدني��ة بداخله��ا 
ثالثة عناصر من الصحوة ما اس��فر عن 
اصابتهم بجروح مختلفة" ، وأن "دوريات 
أمنية وس��يارات إس��عاف هرع��ت الى 
املكان، ونقل املصابني الى مستش��فى 

قريب" 

ديالى – استهداف نقطة تفتيش  
نفى مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ديال��ى ام��س االثن��ني، تس��جيل هجوم 
"داعش��ي" على نقطة للجيش ش��رق 
ب عقوب��ة، فيم��ا اش��ار ال��ى ان االوضاع 

مستقرة وآمنة.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "بعض وسائل االعالم واملواقع 
اخلبري��ة تناقل��ت خب��ر هجوم مس��لح 
لتنظي��م داع��ش عل��ى اح��دى النقاط 
االمني��ة للجي��ش ف��ي محي��ط قري��ة 
العرابضة في اط��راف ناحية املنصورية 

وحدوث اشتباك مسلح".

كركوك – عصابة تهريب 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كرك��وك امس االثنني ع��ن اعتقال ثالثة 
اش��خاص يش��كلون عصاب��ة لتهريب 

عائالت "داعش" من احلويجة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي   املص��در  وق��ال 

الكش��ف ع��ن اس��مه ان "ق��وة امنية 
متكنت من اعتق��ال عصابة مكونة من 
ثالثة أشخاص في قضاء داقوق يقومون 
بتهريب عائالت مس��لحي داعش مقابل 
أموال من احلويجة وادخالهم إلى مدينة 

كركوك عن طريق هويات مزورة". 

بابل – ضبط اعتدة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
بابل ام��س االثنني ان ق��وة امنية عثرت 
على كمي��ات كبيرة من االعتدة مخبئة 
ومدفون��ة ف��ي بس��تان يع��ود الرهابي 
مطل��وب للعدال��ة مبنطق��ة موليح��ة 

شمالي احملافظة.
وذك��ر املص��در االمني ان" ق��وة من فوج 
طوارئ بابل الس��ادس التاب��ع الى قيادة 
ش��رطة احملافظة وبناء عل��ى معلومات 
اس��تخبارية مؤكدة متكن��ت من ضبط 

كميات من االعتدة مخبئة ومدفونة في 
احدى البس��اتني الزراعي��ة في منطقه 

مويلحة ) الكرطان( شمالي بابل".

االنبار – قصف جوي
افاد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار ام��س االثن��ني، مبقت��ل عش��رة 
عناصر من "داعش" بقصف جوي غربي 

احملافظة. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه  إن "طيران التحالف الدولي 
وج��ه، صب��اح ي��وم امس ، ضرب��ة جوية 
ملضاف��ة لداعش في مدين��ة راوه، )230 
كم غرب الرمادي("، وأن "القصف أسفر 

عن تدمير املضافة . 

ميسان – عمليات امنية 
اعلن مدير ش��رطة محافظة ميس��ان 

واملنش��آت العميد نزار موهي ألساعدي 
امس االثنني عن تنفي��ذ عمليات أمنية 
واس��عة في عموم احملافظ��ة مت خاللها 
تس��يير دوري��ات آلي��ة وراجل��ة ونص��ب 
سيطرات مفاجئة ثابتة ومتنقلة والتي 
اشتركت فيها أفواج الطوارئ ومديريات 

شرطة األقسام.
وبني العمي��د الس��اعدي ان  العمليات 
أس��فرت م��ن ألق��اء القب��ض على 20 
متهما بجرائم تنوعت بني جرائم القتل 
العم��د والس��رقات وتعاط��ي اخمل��درات 

وجرائم أخرى.

ذي قار – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االثنني، بان االجهزة االمنية 
متكنت من القبض على متهم باالرهاب 

في مدينة الناصرية.

وذكر املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "مكافح��ة اج��رام ذي 
ق��ار القت القب��ض على مطل��وب وفق 
املادة 4 اره��اب، مبدين��ة الناصرية مركز 
محافظ��ة ذي قار" ، مضيفا ان "اجلهات 
االمني��ة تعك��ف حالي��ا عل��ى اكم��ال 
االوراق التحقيقي��ة اخلاصة باملتهم، من 
اجل احالت��ه الى القضاء لين��ال جزاءه 

العادل". 

نينوى – ضربة جوية 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة نينوى امس االثنني عن مقتل 
16 عنص��راً من "داع��ش" بقصف جوي 

في اطراف تلعفر.
وقال��ت اخللية  إن "طي��ران اجليش ينفذ 
14طلعة جوية ضمن عمليات قادمون يا 
تلعفر اسفرت الضربات عن قتل 16 من 

عناصر داعش االرهاب��ي وتدمير دراجتني 
ناريتني وتفجير ك��دس عتاد كان مخبئاً 

في احد األوكار أطراف قضاء تلعفر".

البصرة – اطالق نار 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البص��رة امس االثنني بأن تب��ادالً إلطالق 
الن��ار حص��ل خ��الل مداهمة ق��وة من 
الش��رطة ملقر احتاد العمال في احملافظة 
على خلفية نزاع بني بعض أعضاء االحتاد 

يتعلق بتنافسهم على إدارة الفرع.
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "ق��وة من الش��رطة داهمت 
مق��ر احتاد العم��ال في البص��رة الواقع 
ضم��ن ش��ارع الس��عدي ف��ي منطقة 
العباس��ية لتنفيذ أمر قضائي يقضي 
بإبعاد اإلدارة احلالية وتس��ليم املقر الى 

اإلدارة السابقة ".

انفجار عبوة في منطقة جسر ديالى شرقي بغداد * ضبط كميات من األعتدة بمنطقة موليحة شمالي بابل
مقتل ) 10 ( من عناصر داعش غربي الرمادي * الطيران يقصف أوكار اإلرهابيين في أطراف تلعفر

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن النائب محمد نوري العبد ربه، أمس االثنني، 
أن هن��اك نواب��ا يرغب��ون باالنس��حاب من عمل 
جلن��ة اخلبراء املكلفة باختي��ار أعضاء مفوضية 
االنتخابات، فيما كش��ف النائب فائق الش��يخ 

علي عن جمع تواقيع 70 نائبا حلل جلنة اخلبراء.
وقال العبد ربه في مؤمتر صحفي مشترك ضم 
نوابا آخرين من كتل مختلفة، إن "هناك مراوغة 
حصلت بعمل جلنة اخلبراء والتي لم توافق على 
متري��ر التقرير اخلاص بأعض��اء املفوضية، وهناك 
من يرغبون باالنسحاب من عمل اللجنة"، مبينا 
أن "هن��اك عملية محاباة ألس��ماء مرش��حني 
بعينه��م وال نق��ول إنه��م غير مهني��ني، ولكن 
هنالك أس��ماء أكثر مهنية وكفاءة ولم تطرح 

لكونها غير حزبية".
وأضاف العب��د ربه، "اقترحن��ا أن يكون القضاة 
املنتدبني لإلش��راف على املفوضية بدل األعضاء 
املرشحني من اللجنة احلالية للخبراء ألننا نعتقد 
أن بقاء هذا الوضع معن��اه أن املفوضية احلالية 
س��تكون أفضل م��ن اجلديدة وإن مت االس��تمرار 

بترشيح األسماء لها بهذا الشكل".
من جانبه، أش��ار النائب فائق الشيخ علي الى، 
انه "جمع تواقيع ل���70 نائبا والعدد بازدياد، وقد 

يصل الى 90 حلل جلنة اخلبراء".
وكان عض��و ائت��الف دولة القان��ون علي فيصل 
الفي��اض أعل��ن، أم��س األح��د، أن جلن��ة اخلبراء 
املش��كلة لغ��رض اختي��ار أعض��اء مفوضي��ة 
االنتخاب��ات س��تنهي عمله��ا خ��الل اليوم��ني 
املقبلني، وفيما أش��ار الى عدم وجود ش��رط بأن 

يكون ممثل للتركمان في املفوضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��رت الس��فيرة العراقي��ة ل��دى االردن صفية 
السهيل، امس االثنني، أنه مت اليوم )أمس( افتتاح 
معبر طريبيل احلدودي بشكل جتريبي، مبينة انه 

سيتم افتتاحه قريبا بشكل دائم.
وقالت السهيل في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "كافة االجراءات حثيثة وعلى اعلى 
املس��تويات، فقد متت زيارات ميدانية ملسؤولني 
عراقيني الى املعبر، وس��يتم بعدها اطالع رئيس 
ال��وزراء عن حج��م العمل ليصار بع��د ذلك الى 

حتديد تاريخ فتح احلدود االردنية العراقية".
م��ن جهت��ه اش��ار نائب رئي��س مجل��س االنبار 
فالح العيس��اوي، وفقا للبيان، الى انه "مت اليوم 
افتتاح منفذ طريبيل احلدودي مع االردن بشكل 
جتريبي"، مبين��ا ان "ذلك جاء متهي��دا الفتتاحه 

رسميا خالل ايام".
واض��اف العيس��اوي ان "زي��ارة وزي��ر الداخلي��ة 
قاسم االعرجي والوفد املرافق له الى املنفذ هي 
لالطالع على جاهزيت��ه وخاصة الدوائر اخلدمية 

فيه من ماء وكهرباء وجوازات وجمارك".

جمع تواقيع 70 نائبا 
لحل لجنة الخبراء

قريبا ..افتتاح معبر 
طريبيل بنحو دائم

الملف األمني

الكتل الكبيرة تسعى إلدامة 
سيطرتها على املفوضية العليا 

لالنتخابات

اللجن��ة  عض��و  ذك��ر  جانب��ه،  م��ن 
رب��ه ف��ي  املس��تقيل محم��د عب��د 
إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح  حدي��ث م��ع 
متارس  الكبي��رة  السياس��ية  "الكتل 
سطوتها وستمرر مرشحيها الختراق 
استقاللية مفوضية االنتخابات رغماً 

عن الكل".
وتاب��ع عبد رب��ه أن "االس��ماء التي مت 
التوص��ل اليه��ا مؤخراً، ه��ي موجودة 

لدى اللجنة منذ العاشر من متوز".
وأشار إلى أن "كل حزب قدم مرشحني 
اختي��ار  يت��م  أن  للمفوضي��ة، عل��ى 
احدهم لش��غل مقعد في املفوضية 

اجلديدة".
وأته��م عبد ربه أن "االح��زاب الكبيرة 
للمحاصص��ة،  أسس��ت  م��ن  ه��ي 
وتش��كيل جلن��ة اخلب��راء كان��ت بادرة 

لذلك".
وأوضح عضو جلنة اخلبراء املس��تقيل 
رحم��ة  حت��ت  املرش��حني  "وض��ع  أن 
الكتل سيؤس��س إل��ى مرحلة اخرى 
م��ن احملاصصة ك��ون االعض��اء اجلدد 

سيكونون تابعني ملن دعمهم".
وأس��تطرد أن "االحزاب الصغيرة بدت 
غير راضية وستكون هناك انسحابات 

متكررة العضاء اخرين في اللجنة".
وأك��د أن "الذي��ن مت��ت التوصية لهم 
من قبل االح��زاب كنا مننحهم درجات 
متدني��ة عند املقابلة لكنن��ا تفاجأنا 
بأن النتائ��ج النهائي��ة جلميع اعضاء 
اللجنة كانت مرتفعة ما يعني وجود 
اتف��اق من ممثلي االحزاب الكبيرة على 

دعمهم".
واس��تطرد أن "الذي��ن لديه��م كفاءة 
حافل��ة  ذاتي��ة  وس��يرة  ومهني��ة 
ويتمتعون بقوة ش��خصية يحصلون 
في نهاية املقابلة على درجات متدنية 
ج��داً ال تؤهلهم للوص��ول إلى مقعد 

في املفوضية".
ويتحدث عب��د ربه عن "وجود اتفاقات 
الس��تبعاد  علني��ة،  وأخ��رى  س��رية 
مرشحني واالبقاء على اخرين بحسب 

االهواء السياسية".

بطريرك الكلدان يدعو املرجعيات 
الدينية إلصدار رسالة مشتركة 

تدعم السالم
مشيدا ب�"مواقف املرجعيات الرشيدة 
في النجف وأيضا مس��اعي مشيخة 

األزهر".
وأض��اف، "يتحتم على كل املرجعيات 
الديني��ة العمل على جتدي��د اخلطاب 
الديني وتكييفه مع متطلبات الزمن 
املعاصر مبا ي��الءم حياة الناس وحتقيق 

خيره��م م��ن دون أن مي��س العقي��دة 
والقيم األخالقية السامية، كما يتم 
تنقي��ة الفكر الديني م��ن املغالطات 
واألفكار الشائعة، وتصحيح املفاهيم 
املغلوطة، واملقصود ه��و وضع النص 
في س��ياقه الصحيح وليس تغييره"، 
املش��تركات  تعزيز  "أهمي��ة  مؤك��دا 
اإلنسانية واإلميانية والوطنية وإشاعة 
روحية التس��امح واملودة واحترام حق 

التعددية الدينية والفكرية".

الصحة: اإلصابة مبرض اإليدز في 
العراق حالياً ال تتجاوز نسبة )0.01(

واج��راء الفحوص��ات الطوعي��ة ع��ن 
طريق مراكز الفحص التطوعي، علما 
ان ه��ذه املراكز منتش��رة ف��ي عموم 
الع��راق واس��هم زي��ادة وع��ي اجملتمع 
ف��ي زيادة حاالت املراجع��ات الطوعية 
واكتش��اف بعض احلاالت اجلديدة مع 

توفير العالجات الالزمة".
وأوضح��ت، أن "ارقام��ا غير صحيحة 
وخاطئة وردت عن عدد احلاالت اجلديدة 
املكتش��فة ف��ي دائرة صح��ة الكرخ 
وعددها ثالثة فقط وليس 19 كما ورد 
ف��ي التقرير، علم��ا ان مجموع حاالت 
االصاب��ة احلديث��ة والقدمي��ة الذين ما 
زال��وا على قيد احلياة ومنذ اكتش��اف 
املرض في الع��راق حوالي ع��ام 1986 
يبلغ 185 من مجموع س��كان العراق 

الذي يقدر بعدد 36 مليون نسمة".

البرملان يصّوت على تعديل قانون 
العفو العام

وقد ص��وت مجل��س الن��واب، في 25 
اب م��ن العام املاض��ي، باملوافقة على 
قان��ون العف��و الع��ام ال��ذي يش��مل 
جمي��ع اجلرائم عدا اس��تثناءات منها 
"االغتص��اب واالجت��ار بالبش��ر واألمن 
الداخل��ي واخلارج��ي، وجرائم اختالس 
امل��ال العام الواج��ب إعادتها"، إضافة 
إلى "األجانب غير العراقيني واملتهمني 

باإلرهاب".

القّوات املشتركة تفتك بالدواعش 
وحترر ستة قرى من قبضتهم في 

قضاء تلعفر
وبني أن "العملية أس��فرت عن مقتل 
أكث��ر م��ن 35 إرهابي��ا ف��ي التنظيم 
وتدمي��ر عجلت��ني مفخخت��ني وثالث 

دراجات نارية يستقلها الدواعش".
أف��ادت قي��ادة ق��وات  وم��ن جانبه��ا 
االثن��ني،  أم��س  االحتادي��ة،  الش��رطة 
بس��يطرة قواتها على ش��بكة أنفاق 

تابعة لتنظيم داعش غرب تلعفر. 
وقال قائد الشرطة الفريق رائد جودت 
في بي��ان تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه، إن "قطعات 
الش��رطة بإس��ناد احلش��د الشعبي 

اس��تأنفت الي��وم الثان��ي عمليته��ا 
العس��كرية ضمن معركة قادمون يا 
تلعف��ر وتوغلت باجتاه مناطق الكفاح 

والوحدة والسعد غرب تلعفر". 
وأضاف جودت أن "القوات متكنت خالل 
التق��دم من الس��يطرة على ش��بكة 
أنف��اق للدواعش بط��ول 250"، مبينا 
أن "تل��ك األنف��اق تس��تعمل كمق��ر 

للتدريب وإطالق الطائرات املسيرة". 
م��ن جهته��ا أك��دت النائب��ة نهل��ة 
ف��ي  تلعف��ر  قض��اء  م��ن  الهباب��ي 
محافظة املوصل ، أمس االثنني ، خلو 
اغل��ب الق��رى التي أعلن ع��ن حتريرها 
ضمن قضاء تلعفر من املدنيني ، الفتة 
ال��ى ان ، املدينة بقيت لقيادات داعش 

وعائالتهم فقط.
وقال��ت الهبابي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن"التصريحات التي تتحدث 
ع��ن وج��ود آالف العائالت ف��ي تلعفر 
بالعملي��ات  اس��تهدافهم  وس��يتم 
العس��كرية هي تصريح��ات مغرضة 
لعرقلة سير العمليات العسكرية". 

ف��ي  املدني��ني  إن"أع��داد  وأوضح��ت 
تلعف��ر قليلة جدا وموزعني في القرى 
واألرياف"، مش��يرة إلى إن" اغلب املدن 
والقرى التي أعلن عن حتريرها من قبل 
الق��وات األمنية واحلش��د الش��عبي 
كان��ت فارغة من املدني��ني واملوجودين 

هم فقط عناصر التنظيم اإلرهابي. 

الى ذلك متكنت قوات احلشد الشعبي 
والش��رطة االحتادية، أمس االثنني، من 
حترير قرية محس��ن العبادي في احملور 

الغربي لتلعفر. 
وذكر إعالم احلش��د الشعبي في بيان، 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ 
نس��خة من��ه إن "الل��واء الثالث في 
احلشد الشعبي وباالشتراك مع قوات 
الشرطة االحتادية حرروا قرية محسن 
العب��ادي وتقدم��وا في احمل��ور الغربي 
لتلعفر باجتاه قريت��ي ترمي والعياض 

متهيدا القتحامهما". 
ومتك��ن طيران اجلي��ش العراقي, أمس 
االثنني ، من قتل 16 عنصراً من تنظيم  
“داعش” اإلجرام��ي  بقصف جوي في 

أطراف تلعفر. 

احملكمة االحتادية العليا تصدر قراراً 
بشأن دعوى الطعن ببعض مواد 

املوازنة العامة

وزاد ان "احلك��م بعدم دس��تورية تلك 
امل��واد ج��اء ك��ون مجلس الن��واب قد 
تخط��ى اختصاصاته الواردة في املادة 
)62( م��ن الدس��تور املتعلق��ة بقانون 
املوازن��ة وزاد اعب��اء عل��ى مش��روعه 
املق��دم م��ن مجل��س الوزراء م��ن دون 

العودة عليه".
الطع��ن  ردت  "احملكم��ة  أن  ولف��ت 

بالنس��بة للمواد )11/ سادساً(، و)18/ 
ج( ، و)18/ د(، و)24/ ج(، و)32/ خامساً(، و 
)32/ خامساً/ ز(، و)47(، )48(، )53(، كون 
أن مجلس النواب لم يخط صالحياته 
بشأن تشريعها وأنها لم تفرض أعباء 

مالية أو زيادة في العجز".
أن  اإلعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وأردف 
"احملكمة ردت دعوى الشخص الثالث 
املس��تقلة  املفوضي��ة  رئي��س  وه��و 
لالنتخاب��ات إضاف��ة لوظيفت��ه الذي 
تدخ��ل اختصامياً في ما يتعلق بعدم 
دس��تورية امل��ادة )18/ ه�( م��ن قانون 

املوازنة".
ونّوه إلى ان "القرار جاء ضوء استعراض 
املواد املطع��ون بها وعريض��ة االدعاء 
ومالحقها ودفوع املدعي عليه اضافة 
لوظيفت��ه واألش��خاص الثالث��ة الى 
جانبهم وبعد العودة إلى تقرير اخلبراء 
اخلمسة الصادر باإلجماع وقراءة املواد 
الدس��تورية احلاكمة ملوضوع املنازعة 

السيما املادة )62( من الدستور".

احلكيم يدعو لتوفير متطلبات 
دميومة الصحافة العراقية الورقية 
ودعا الس��يد عمار احلكي��م التحالَف 
الوطن��ي والكت��َل النيابي��ة األخ��رى 
واجله��اِت املعنية إلى " ض��رورِة توفير 
واس��تمرارية  دميومته��ا  متطلب��اِت 

صدورها".

تتمات ص1

بغداد - زينب الحسني:
تضاعفت اع��داد االرامل واملطلقات 
املسجالت ضمن بيانات وزارة العمل 
الى  لتصل  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
نحو نص��ف مليون مس��تفيدة في 
الس��نوات  واحملافظات خالل  بغ��داد 
االخي��رة مم��ا خل��ف أكث��ر م��ن 800 
ألف عائل��ة تتقاضى اعانات احلماية 
من قب��ل دائرة احلماي��ة االجتماعية 

للمرأة.
وقالت مدير دائرة الرعاية االجتماعية 
للم��رأة ف��ي ال��وزارة عطور حس��ني 
اجلدي��د"  الصب��اح   " ل���  املوس��وي 
للمس��تفيدات  الكل��ي  الع��دد  :ان 
بل��غ 447 الف بالنس��بة للش��مول 
القدمي والش��مول اجلدي��د ما يقارب 
7 االف مستفيدة وبذلك يكون عدد 
املس��تفيدات جتاوز النص��ف مليون 
مس��تفيدة في بغ��داد واحملافظات ، 
الفتة الى ان��ه مت انهاء حاالت االبتزاز 
واملضايقة التي كان��ت تتعرض لها 
النس��اء في اثناء مراجعتهن للوزارة 
او الدائرة نتيجة اعتماد قاعدة بيانات 
رصين��ة متنع التالع��ب في معامالت 
املستفيدات ورواتبهن ، السيما بعد 
اعتماد نظام " ك��ي كارد" في توزيع 

الرواتب واالعانات .
أل��ف   800 ان  املوس��وي:  واضاف��ت 
اس��رة ألرامل ومطلقات مش��مولة 
بإعانات احلماي��ة االجتماعية للمرأة 
بواق��ع للمس��تفيدات بلغ 447 ألف 
بالنسبة للشمول القدمي والشمول 
اجلديد ما يقارب 7 االف مس��تفيدة 
وبذلك يكون عدد املستفيدات جتاوز 
النصف مليون مستفيدة في بغداد 
واحملافظ��ات وكل اس��ره تض��م من 
طفل ال��ى 4 اطفال، الفت��ه الى انه 
121 ملي��ار و500 أل��ف دين��ار قيمة 

االعانات التي تصرف لهن شهرياً.
وبينت مدير امل��رأة: ان الدائرة تواجه 
صعوبة في عملي��ات تدريب االرامل 
الضغ��وط  بس��بب  واملطلق��ات 
االجتماعي��ة الت��ي يفرضها عليهن 
اجملتمع ومينعهن من االنخراط فيها، 
الس��يما وان مبل��غ االعان��ة قلي��ل 
وممكن ان تس��هم الدورات التدريبية 

ف��ي اكس��ابهن مهارة تس��هم في 
حتس��ني دخلهن اليوم��ي كاخلياطة 
او كوافي��ر  االولي��ة  االس��عافات  او 
وجتميل، اذ تق��وم الدائرة بإعطائهن 
مبلغ 5 االف دينار عن كل يوم كأجور 

نقل.  
وتابع��ت :ان��ه يج��ب التفري��ق ب��ني 
املس��تفيد واملستفيدة كونه عاطل 
عن العمل لديه مكان ثابت ونادراً ما 
يغير محل اقامته ، اما املستفيدات 
اما تكون ارملة مطلقة وعناوينهن 
الظ��روف  بس��بب  ثابت��ة  غي��ر 
االجتماعي��ة الت��ي تضطره��ن الى 
الس��كن عند ذويهن وفي حال عدم 
وجود انس��جام اس��ري يجبرن على 
تغي��ر محل االقامة بنحو مس��تمر، 
لذا فأن جلان البح��ث تعاني العنوان 
مم��ا  املس��تفيدات  ألغل��ب  املغاي��ر 

يتسبب في قطع االعانة او ايقافها 
وبطئ في عملي��ات البحث امليداني 
، مش��يرة الى ان الوضع االجتماعي 
يحرم العديد من املطلقات واالرامل 
م��ن حم��ل " املوباي��ل " فتجلى الى 
اعطاء الدائرة رقم هاتف احد اقاربها 
الذي��ن ال يب��دون أي تفه��م في حال 
ارادت جلان البحث ان تزور املستفيدة 
مما يتسبب في اعاقة عمل اللجان .

واوضح��ت مدير الدائ��رة: ان اللجان 
مس��تمرة ف��ي عمله��ا برغ��م كل 
الصع��اب الت��ي تواجهه��ا وقريب��اً 
س��تنهي عمليات البح��ث امليداني 
باس��تثناء  املس��تفيدات،  جلمي��ع 
اللوات��ي رفضنا حتدي��ث بياناتهن او 
زيارتها من قبل اللجان لذا يتم قطع 

االعانة عنها.
من جانب أخر اتفق��ت دائرة احلماية 

االجتماعي��ة للم��رأة م��ع اللجن��ة 
عل��ى  االحم��ر  للصلي��ب  الدولي��ة 
التنس��يق والتعاون املشترك إلقامة 
مش��اريع صغيرة مدرة للدخل وذلك 
ع��ن طريق تق��دمي املنظم��ة منحة 
مالي��ة لألرامل واملطلق��ات فاقدات 
املعي��ل من املس��جالت ف��ي قاعدة 
بيانات الوزارة وغير املس��تفيدات من 
بهدف  االجتماعية  احلماي��ة  اعانات 
مس��اعدتهن على اعالة أنفس��هن 

واسرهن. 
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
احلماي��ة  دائ��رة  ان  منع��م:  عم��ار 
االجتماعية للمرأة تسعى الى تقدمي 
أفضل اخلدمات الى املستفيدات من 
املس��جالت في قاعدة بيانات الوزارة 
خاص��ة الالت��ي بال معي��ل من خالل 
تنفي��ذ برام��ج تعليمية ونفس��ية، 

فض��اًل عن التنس��يق والتع��اون مع 
العالق��ة  ذات  واجله��ات  املنظم��ات 
بالش��أن االجتماعي لتق��دمي قروض 

ميسرة لهن. 
واضاف منع��م: ان دائرة حماية املرأة 
وبالتنسيق والتعاون مع وفد اللجنة 
الدولي��ة للصلي��ب االحم��ر قام��ت 
باختيار عش��وائي ل���)25( امرأة من 
االرام��ل واملطلقات املس��جالت في 
قاع��دة البيانات الالتي بال معيل من 
بإقامة مش��اريع صغيرة  الراغب��ات 

خاصة بهن.
 واش��ار ال��ى ان: ه��ذه احلمل��ة هي 
الثانية بعد جناح احلملة االولى التي 

شملت )30( امرأة. 
وزاد ان: التعاون مع املنظمة يتضمن 
تق��دمي مبال��غ مالية نقدي��ة للمرأة 
بعد حتدي��د نوع املش��روع الذي تريد 

القيام ب��ه وملئها اس��تمارة تعهد 
بذل��ك، منوه��ا الى انه مت تش��كيل 
جلنة مش��تركة م��ن دائ��رة احلماية 
االحم��ر  والصلي��ب  االجتماعي��ة 
ملتابع��ة ه��ذه املش��اريع ملدة س��تة 

أشهر وتقوميها. 
وبني منعم: ان جلنة الصليب االحمر 
ودائ��رة احلماية االجتماعي��ة للمرأة 
وضعت معايير الختيار املس��تفيدة 
وه��ي )ان تك��ون املعيل��ة الوحي��دة 
ألس��رتها، وال يوجد في االسرة رجال 
بالغ��ني فوق 18 عام��ا، وليس لديها 
عم��ل آخر، وتوف��ر امله��ارة املطلوبة 
حس��ب مش��روعها، وتوف��ر طريقة 
تس��ويق للمنت��ج(، ويج��ب ان تقدم 
الثبوتية،  االوراق  املس��تفيدة جميع 
فضاًل عن الوثائ��ق التي تؤيد كونها 

ارملة او مطلقة. 

اتفقت دائرة الحماية 
االجتماعية للمرأة 
مع اللجنة الدولية 
للصليب االحمر على 
التنسيق والتعاون 
المشترك إلقامة 
مشاريع صغيرة 
مدرة للدخل وذلك 
عن طريق تقديم 
المنظمة منحة مالية 
لألرامل والمطلقات 
فاقدات المعيل

مراجعات في احدى دوائر حماية املرأة

مع اعتماد قاعدة بيانات رصينة تمنع التالعب في معامالت المستفيدات

800 ألف أسرة ألرامل ومطلقات
يتقاضون إعانات الحماية االجتماعية
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دعت إلى اإلسراع بتشغيل معاملها وتوفير العملة الصعبة

محليات 4

هدى فرحان*   

العام��ة  الش��ركة  اع��دت 
للصناعات البتروكيمياوية احدى 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
وبالتنس��يق والتعاون  مع قسم 
حماية املنتج��ات التابع الى دائرة 
التطوي��ر والتنظي��م الصناع��ي  
في ال��وزارة ملفا متكامال حلماية 
منتج االغطية الزراعية من تزايد 

املستوردات .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
خال��د كاظم ناجي ف��ي تصريح 
ملرك��ز االعالم والعالق��ات العامة 
في ال��وزارة بأنه وبعد التنس��يق 
الكبير بني قس��م التس��ويق في 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
البتروكيمياوي��ة وقس��م حماية 
املل��ف  ه��ذا  اجن��از  مت  املنتج��ات 
ال��ذي يه��دف الى حماي��ة منتج 
الش��ركة من االغطي��ة الزراعية 
معامله��ا  بتش��غيل  واالس��راع 
وتوفي��ر العمل��ة الصعبة فضال 
عن توفي��ر فرص عمل وس��يولة 
مالية لتغطية جزء من النفقات 
قام��ت  ال��وزارة  ب��أن  ، موضح��ا 
بأرسال امللف الى االمانة العامة 
جملل��س الوزراء لغرض مناقش��ته 
واتخاذ القرار املناس��ب مبضمونه 
من اج��ل العمل بقان��ون حماية 
منتج االغطية الزراعية من تزايد 

املستوردات .
واك��د املدي��ر العام ان الش��ركة 
قدم��ت ضمان��ات مبوج��ب امللف 
م��ن  انتاجه��ا  ان  عل��ى  املع��د 
االغطية الزراعية سيكون مبوجب 
املواصف��ات القياس��ية املمت��ازة 
وتوفيرها للفالح العراقي بأسعار 
مناس��بة ، مؤكدا قدرة الشركة 
على تش��غيل معاملها املتوقفة 
بع��د ضم��ان تصري��ف منتجات 
حبيب��ات  مث��ل  املعام��ل  ه��ذه 
البوليم��ر واطئ وعال��ي الكثافة 

ومادة الكل��ور واالغطية الزراعية 
والرقائ��ق وغيرها مايس��هم في 
الزراعي  للقط��اع  الدع��م  تقدمي 
من خالل توفير االغطية الزراعية 
مناس��بة  وبأس��عار  للفالح��ني 
ومواصف��ات قياس��ية اس��وة مبا 
معم��ول به ف��ي كل دول العالم 
حيث تسعى الش��ركة وبشكل 
مس��تمر على ايجاد صيغ حلماية 
منتوجاته��ا وتش��غيل معاملها 
لالقتص��اد  دعم��ا  املتوقف��ة 

الوطني.
على صمعيد اخر متكنت شركة 
للصناع��ات  العام��ة  الف��رات 
اح��دى  واملبي��دات  الكيمياوي��ة 

ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
والول م��رة م��ن تصني��ع مرج��ل 
بخاري ملصنع حامض الكبريتيك 
املركز التاب��ع لها بجهود الكوادر 
الفنية العاملة فيها وباالستفادة 
م��ن امل��واد االولي��ة املتوف��رة في 

مخازنها .
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 
املهندس علي قاس��م الش��مري 
في تصريح للمركز االعالمي في 
ال��وزارة ان املرجل يعد من االجزاء 
والهامة في املصنع  االساس��ية 
وتترك��ز مهمته االساس��ية في 
تخفيض درجات احل��رارة للغازات 
املنبعث��ة من الف��رن املوجود فيه 

لغرض االستفادة من هذه احلرارة 
في توليد بخار ماء يستعمل في 
صه��ر الكبريت ال��ذي يعد بدوره 
امل��ادة االساس��ية الداخل��ة في 
صناعة حامض الكبريتيك املركز 
،  عادا تصنيع هذا املرجل اجناز فني 
متميز كونه اس��هم ف��ي توفير 
مبال��غ مالي��ة للش��ركة بحدود 
)90( مليون دينار كون ان الشركة 
كانت تقوم س��ابقا بش��رائه اما 
من الشركات التخصصية او من 

االسواق احمللية .
في س��ياق اخر اكد الش��مري ان 
مبيع��ات الش��ركة م��ن مادت��ي 
حامض الكبريتيك املركز وحامض 

الكبريتي��ك اخملفف ف��ي تصاعد 
بش��كل  ماانعك��س  مس��تمر 
ايجاب��ي عل��ى ايرادات الش��ركة 
للنص��ف االول من الع��ام احلالي 
وحتقيق نسب تطور عالية ، الفتا 
ال��ى ان هذه الزي��ادة في املبيعات 
هي نتاج االستمرارية في االنتاج 
والتس��ويق حتى في ايام العطل 
الرسمية والسياسة التسويقية 
الت��ي اتبعتها الش��ركة واجلهود 
مس��ح  جلنت��ي  تبذله��ا  الت��ي 
الس��وق والتروي��ج للمنت��ج من 
خالل االط��الع ميدانيا على واقع 
السوق احمللية ومتطلبات الزبائن 
املتخذة  االج��راءات  جان��ب  ال��ى 

املعتم��د  الروت��ني  تقلي��ل  ف��ي 
لعمليات القطع والتجهيز وبذل 
اجله��ود الدؤوبة في اس��تحصال 
اجلهات  الرس��مية من  املوافقات 
االمني��ة ذات العالق��ة م��ن اجل 
تس��هيل مهام العجالت الناقلة 
والتخصصي��ة في نقل املنتجات 
، مبديا اس��تعداد وقدرة الشركة 
على تلبية احتياج��ات البلد من 
مادتي حام��ض الكبريتيك املركز 
املس��تورد  ع��ن  بدي��ال  واخملف��ف 
الس��يما وان منتجات الش��ركة 
متت��از مبنافس��تها ملثيالته��ا في 
الس��وق احمللية من حيث السعر 

واجلودة والنوعية.

»البتروكيمياوية« تسعى إلى حماية منتجها الوطني من األغطية الزراعية 

يهدف الملف الى 
حماية منتج الشركة 
من األغطية الزراعية 

واإلسراع بتشغيل 
معاملها وتوفير 

العملة الصعبة 
فضال عن توفير 

فرص عمل وسيولة 
مالية لتغطية جزء 

من النفقات

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية

بدء العمل المسائي 
إلنجاز مطار كربالء الدولي 

اإلعمار تسعى الى تطوير 
مشاريع مياه الشرب في 

البصرة وذي قار

محاضرات للتعريف 
باألمراض االنتقالية 

والوقاية منها في ميسان

كربالء - الصباح الجديد:
أعلنت إدارة مطار كربالء الدولي عن بدء العمل 
بنظ��ام العمل املس��ائي من اجل الس��رعة في 
اجناز املش��روع وفق املوعد احمل��دد لالجناز وكذلك 
حت��ى يك��ون العم��ل أفضل بس��بب انخفاض 

درجات احلرارة ليالً.
وقال مدير اإلعالم والعالقات غزوان العيساوي« 
مت العمل بالنظام املسائي من اجل السرعة في 
االجن��از وفق املوع��د الذي ح��دد للمرحلة األولى 
وف��ق املواصفات الت��ي أعدت ل��ه ، مبينا انه مت 
وضع برنامج كامل لهذا العمل الذي س��يكون 
ل��ه ثم��رة ، مضيف��ا » إن املالكات الهندس��ية 
ف��ي مطار كرب��الء الدولي تعم��ل كخلية نحل 
متحدية جميع املعوقات التي حتدث هنا وهناك 

وتعمل على حلها بأسرع وقت ممكن .
وأش��ار العيس��اوي الى ان جمي��ع العاملني في 
مطار كربالء الدولي شغلهم الشاغل هو اجناز 
ه��ذا الصرح الذي س��يكون معلم��ا كبيرا إلى 

العراق وليس فقط حملافظة كربالء».

بغداد - الصباح الجديد:
اك��د الوكيل الفني ل��وزارة االعمار واالس��كان 
والبلديات واالشغال العامة املهندس جابر عبد 
خاجي ، اهتمام مجلس الوزراء بتطوير مشاريع 
مياه الش��رب ف��ي محافظتي البص��رة وذي قار 
والعم��ل على ح��ل االزم��ة التي تعان��ي منها 

احملافظتني .
وذك��ر املركز االعالمي ف��ي ال��وزارة ان ذلك جاء 
خ��الل ترأس��ه لوف��د خلي��ة االزمة ، ال��ذي قام 
احملافظت��ني وش��ملت  ف��ي  ميداني��ة  بجول��ة 
محط��ات الضخ في احملافظت��ني وناظم الصدر 
املغذي ملشروع ماء البصرة الكبي�������ر، حيث 
مت التأكيد على ضرورة انهاء التجاوزات احلاصلة 
كافة عل��ى احلصص املائية ف��ي االنهر املغذية 

للمشاريع .
من جانبه اش��ار الوكيل ال��ى ان مجلس الوزراء 
خص��ص ملي�ار دينار الى مديري��ة م�اء البصرة 
ملعاجل��ة املش��كالت االني��ة التي تعان��ي منها 
املش��اريع لضم��ان حتقي��ق انس��يابية جتهي��ز 
املواطن��ني وزي��ادة كمياتها ، كم��ا مت تخصيص 
ملي��ار و500 مليون دينار ال��ى وزارة املوارد املائية 
لصيانة عم��ود قناة البدع��ة ومحطات الضخ 
وازال��ة التجاوزات احلاصلة عل��ى امت�داد القناة 

وضمان عدم حصول جتاوزات جديدة.

ميسان - خاص
ضمن سلس��لة نش��اطات وفعاليات شعبة 
اإلمراض االنتقالية في  دائرة صحة محافظة 
ميسان في مجال التوعية واإلرشاد الصحي 
وضرورة نشر الوعي الصحي والوقائي ، نظمت 
شعبة اإلمراض االنتقالية ، محاضرات توعية 
وتثقيفي��ة  للتعري��ف باإلم��راض االنتقالية 
والوقاي��ة منها في املرك��ز الصحي االول في 
ناحي��ة قلعة صالح االول��ى كانت للمحاضر 

الدكتور حسن فالح . 
فيما كانت احملاضرة الثانية ملدير الشعبة في 
قس��م الصحة العامة  الدكتور عمار حميد 
العب��ادي الذي ق��ال تن��درج اغل��ب فعاليات 
ونش��اطات ش��عبة اإلم��راض االنتقالية في 
تعزيز اجلانب الوقائي الذي من شأنه التقليل 
وحماي��ة  االنتقالي��ة  اإلم��راض  م��ن  واحل��د 
املواطن��ني وإعطاء أولوية للنش��اطات داخل 
املؤسس��ات الصحية والتي من ش��انها رفع 
الق��درات ملالكاتنا الصحي��ة من خالل تنفيذ 
التدري��ب امليداني واحملاض��رات والندوات التي 
من شانها ترسيخ مفاهيم الوقايه الصحية 
والتطبيق جلميع محاور اخلطط املركزية التي 

تخص اإلمراض االنتقالية 
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منى خضير عباس*   

تستمر الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
في عزمها لتحقيق اهدافها من خالل 
الس��عي للوصول الى اعلى النس��ب 
في اعمال حفر االب��ار ونصب طواقم 
الضخ في جميع محافظاتنا العزيزة 
خدمة منها للمواطنني الذين يعانون 
من ظاهرة ش��حة املياه واس��تعمال 
املياه في اعماله��م اليومية املتعددة 
اضاف��ة الى توس��يع الرقعة اخلضراء 
في مناطق واس��عة من بلدنا ، واشار 
املص��در االعالمي في الهيئ��ة الى ان 
حصيلة هذه اجله��ود كانت اجناز )33 
( بئرا مائية في العديد من احملافظات 
خالل ش��هر متوز املاض��ي اضافة الى 
نص��ب)3( طواقم ض��خ وفحص )29( 

بئرا وكذلك صيانة )7( طواقم ضخ.
فف��ي العاصمة بغ��داد مت اجن��از )12( 

بئرا في مناطق ح��زام بغداد  اليصال 
املياه للعائ��الت النازحة في املنطقة 
والتقليل من معاناتهم واس��تعماله 
ف��ي ش��تى مج��االت احلي��اة وكذلك 
فحص )13( بئرا واستعمال مياه االبار 
ف��ي احملافظة عل��ى الث��روة احليوانية 
وارواءها وس��قي املزروعات اضافة الى 

صيانة طاقم ضخ واحد .
وفي محافظة كرب��الء مت حفر )9( ابار 
لزي��ادة الرقعة اخلض��راء في احملافظة 
ومكافحة التصحر فيها مثل بئر حي 
الصم��ود وبئر حي القادس��ية اضافة 
ال��ى فح��ص )5( اب��ار وصيانة ونصب 

طاقم ضخ واحد .
ولغ��رض االس��تفادة من مي��اه االبار 
واس��تعمالها ف��ي توس��يع الرقع��ه 
النج��ف  محافظ��ة  ف��ي  اخلض��راء 
االشرف مت اجناز)3( ابار في قرى متعددة 
من احملافظ��ة وكذلك نصب  طاقمي 
ضخ ، اما في محافظة املثنى مت حفر 

)3( ابار وصيانة طاقمي ضخ للتقليل 
من ظاهرة ش��حة املياه في احملافظة 
وري املزروع��ات ف��ي ق��رى بعي��دة عن 
مصادر املياه الس��طحية ، ولتحقيق 
اه��داف الهيئة ف��ي االس��تفادة من 
املي��اه اجلوفية واس��تعمالها بالطرق 
الصحيحة وكذلك فحص بئرا واحدة 
ونصب  طاقمي ضخ اضافة الى حفر  
بئري��ن وفح��ص بئرين ف��ي محافظة 

االنبار . 
العام��ة  الهيئ��ة  تس��عى  كم��ا 
للمي��اه اجلوفية من خالل دراس��اتها 
ال��ى  للوص��ول  الهيدروجيولوجي��ة 
دقيق��ة تس��اعدها ف��ي  معلوم��ات 
الوق��وف عل��ى اه��م تط��ورات املياه 
اجلوفي��ة ف��ي بلدن��ا حي��ث تس��تمر 
شعبة بنك حتليل املعلومات التابعة 
ال��ى قس��م الدراس��ات ف��ي الهيأة 
بادخال املعلوم��ات الهيدرجيولوجية 
كربالء  حملافظ��ة  والهيدروكيميائي��ة 

الى قاع��دة البيان��ات لالب��ار احملفورة 
للعام الس��ابق وكذل��ك تزويد بعض 
اجلهات احلكومية وطلبة املاجس��تير 
والدكت��وراه باملعلومات لالبار احملفورة 

ضمن املناطق املراد دراستها .
بيان��ات  قاع��دة  حتدي��ث  وكذل��ك 
محافظ��ة املثن��ى م��ن قبل ش��عبة 
نظم املعلومات اجلغرافية في الهيئة 
وادخ��ال بيان��ات ابار جدي��دة عدد)10( 
الى قاعدة البيانات وفرز واعداد بيانات 
االبار اخلاصة مبش��روع النقاط املائية 
لغرض اعداد خارطة مناسيب مبقياس 
1000000؛1 واالس��تمرار في املتابعة 
الدوري��ة من قبل ش��عبة الدراس��ات 
والتحريات قي قس��م الدراس��ات في 
الهيأة وحتديث ق��راءات التذبذب البار 
املراقبة في عم��وم العراق عدا اقليم 

كردستان .

*اعالم الهيئة

تقرير

»الجوفية« تنجز حفر )38( بئرًا الشهر الماضي 
بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 

حفر )38( بئراً

بغداد - الصباح الجديد: 
اك��د وكي��ل وزارة النفط لش��ؤون 
االس��تخراج كرمي حطاب ان الوزارة 
تولي اهتماما كبيرا لقطاع الطاقة 
ف��ي العراق وجعل��ه قطاعا صديقا 
للبيئ��ة خاليا من امللوثات من خالل 
الس��تعماالت  الدراس��ات  اع��داد 
الطاق��ة املتجددة، ج��اء ذلك خالل 
حضوره ورشة العمل الذي نظمتها 
الوزارة برعاية وزير النفط جبار علي 

اللعيبي .
وق��ال الوكيل: ان ال��وزارة ومن خالل 
التنس��يق مع اجله��ات ذات العالقة 
مؤسس��ات  بن��اء  ال��ى  تس��عى 
للطاقة املتجددة الصديقة للبيئة 
باالستفادة من الطاقة الشمسية 
وطاق��ة الرياح املتوفرة ف��ي العراق، 
ويأتي انعقاد الورشة اليوم بحضور 
عدد م��ن ال��وزارات العراقية لتقدمي 
الرؤى والدراس��ات املعمقة في هذا 
اجمل��ال من اج��ل االس��تثمار االمثل 

له��ذه الفكرة ملواكب��ه دول العالم 
املتقدمة التي خاضت جتارب عديدة 

في هذا اجملال.
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س اللجن��ة 
التحضيرية للورشة ومدير عام دائرة 
الدراس��ات والتخطي��ط واملتابع��ة 
صادق الياسري: ان العراق أقرب الى 
مصادر الطاقة املتج��ددة ونأمل ان 
تتبلور الدراس��ات ألنش��اء منشآت 
للطاقة املتجددة لالس��تفادة منها 

في مجاالت االقتصاد والطاقة.
واش��ار الى: ان انعقاد الورش��ة جاء 
وفق��اً لتوجيه��ات وزي��ر النفط، ومت 
تشكيل عدة جلان ألعداد الدراسات 
املعني��ة وص��والً ال��ى عق��د ه��ذه 
الورشة التي قدمت من خاللها عدد 
من البحوث والدراسات من الوزارات 
واجله��ات االخ��رى املعنية بش��ؤون 
الى  الطاقة ومناقش��تها للوصول 
رؤي��ة واضحة تك��ون خريطة عمل 

إلقامة منشئات الطاقة املتجددة.

ويذكر ان الورشة تضمنت جلستني 
مت فيه��ا ط��رح ال��رؤى والدراس��ات 
وزارة  قدم��ت  حي��ث  للمناقش��ة 
النفط ورق��ة عم��ل تناولت جميع 
املتج��ددة  الطاق��ة  اس��تخدامات 
وامكان��ات الوزارة بخص��وص ذلك، 
كما قدمت وزارة الصناعة واملعادن 
دراس��ة بعن��وان »توط��ني صناع��ة 
منظومات الطاق��ة املتجددة بوابة 
العراق لتحقيق تنمية مس��تدامة 
باقتص��اد مزده��ر » وكان��ت هناك 
اوراق عمل لوزارة النفط والكهرباء 
واجلامعة  والتكنولوجي��ا  والعل��وم 
التكنولوجي��ة ومحافظ��ة بغ��داد 
النفطي��ة  الش��ركات  وع��دد م��ن 
الوطنية ومعاهد التدريب النفطي 

وجهات اخرى.
الس��ادة  الورش��ة  وحض��ر  ه��ذا 
مستش��ار الوزارة وعدد م��ن املدراء 
العام��ني واخلب��راء واخملتص��ني ف��ي 

مجال الطاقة.

بغداد - الصباح الجديد:
توج��ه فري��ق طب��ي متخص��ص 
الهيث��م  اب��ن  مستش��فى  ف��ي 
التعليم��ي للعيون التاب��ع لدائرة 
صح��ة الرصاف��ة في بغ��داد الى 
دار املسنني الرش��اد لالطالع على 
الواق��ع الصح��ي وتق��دمي افضل 
والعالجي��ة  الطبي��ة  اخلدم��ات 

للنزالء املستفيدين من الدار .
وذكر الدكتور عمار فؤاد عيس��ى 
مدير املستش��فى ان هذه الزيارة 
ج��اءت بناء عل��ى توجيهات مدير 
عام صحة الرصافة الدكتور عبد 
الغني س��عدون الساعدي مراعاة 
للظروف االستثنائية اخلاصة التي 
يعيش��ها املسنني في دور الرعاية 

وايالئهم اهتماما خاصا .
ولفت مدي��ر املستش��فى الى ان 
ه��ذه الزي��ارة لها ابعاد انس��انية 
متعددة واهداف س��امية ، سيما 
دار  ان جمي��ع املس��تفيدين ف��ي 

املسنني هم ابناء هذا البلد ولهم 
احلق ف��ي العي��ش بع��زة وكرامة 
ومن ب��ني ه��ذه احلق��وق ان تقدم 
لهم اخلدمة الصحية والعالجية 
املناس��بة ، مش��يرا ال��ى وج��ود 
برنام��ج مح��دد يتضمن ارس��ال 
فرق طبية من املستشفى بصورة 
دورية لزيارة دار املسنني لالطمئنان 

على صحتهم .
وفي الس��ياق عينه حت��دث رئيس 
الفري��ق الطب��ي الدكتور س��الم 
عب��د االمير ج��دوع اخصائي طب 
وجراحة العيون ان تلك الزيارة تاتي 
به��دف متابعة الوض��ع الصحي 
للن��زالء داخ��ل ال��دار معرب��ا عن 
سعادته الكبيرة ملا اشاعاته هذه 
الزيارة من روح البهجة والس��رور 
لدى املسنني عادا اياها بادرة طيبة 
تنم عن الوفاء والعرفان لشريحة 
مهمة في مجتمعنا تستحق كل 

االهتمام والرعاية .

من جانبه اوضح مدير دار املسنني 
بغداد الرشاد جاسم عبد السادة 
الغ��راوي ان الدار يضم حاليا اكثر 
من )100( نزيل من كال اجلنس��ني ، 
مثمنا في الوقت ذاته هذه املبادرة 
الرائع��ة  وااللتفات��ه  االنس��انية 
من قب��ل دائ��رة صح��ة الرصافة 
ومستش��فى ابن الهيثم للعيون 
مقدما ش��كره وامتنانه للجهود 
الت��ي تبذله��ا املالكات  الطيب��ة 
الطبي��ة ف��ي جان��ب الرصاف��ة ، 
مردفا ان بعض احلاالت التي حتتاج 
الى تداخل جراحي قد ارسلت الى 
املستشفى في وقت سابق حيث 
اجري��ت له��م عملي��ات جراحية 
مس��توى  اثره��ا  عل��ى  حتس��ن 
الصحة العينية لديهم بش��كل 
كبي��ر ، الفت��ا الى ان ارس��ال تلك 
احلاالت جاء بع��د االتفاق مع ادارة 
مستش��فى ابن الهيثم للعيون ، 

اذ يكون ارسال 

»النفط« تنّظم ورشة عمل بشأن 
الطاقة المتجددة واستعماالتها 

فريق طبي بجراحة العيون 
يزور دار الرشاد للمسنين  

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت امان��ة بغداد ع��ن اتخاذها 
إج��راءات صارم��ة بعدم الس��ماح 
واالنقاض  النفاي��ات  نق��ل  آللي��ات 
برم��ي حموالتها ف��ي مواقع جتميع 
النفاي��ات على الطريق الس��ياحي 

قرب منطقة املعامل .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالعالم 
ف��ي بيان له��ا رداً على م��ا تناقلته 
بعض مواق��ع التواصل االجتماعي 
ان " أمان��ة بغ��داد ال متتل��ك موقعاً 
لطمر النفايات في منطقة املعامل 

" ، مش��يرة ال��ى ان " احلرائ��ق التي 
تنش��ب في تل��ك االماكن بس��بب 
املعروفني بتس��مية  االف��راد  بعض 
)النباش��ة( الذين يقوم��ون بإضرام 
احلرائ��ق ف��ي النفايات إلس��تخراج 
امل��واد األولي��ة وبيعه��ا للمعام��ل 

والورش الصناعية " .
وأضاف��ت ان " أمانة بغداد باش��رت 
فور نش��وب تلك احلرائ��ق بعمليات 
الترب��ة  بإس��تعمال  إطفائه��ا 
وصهاريج نقل املاء ملساعدة أهالي 
املنطق��ة ومنع��اً حل��دوث التل��وث 

البيئ��ي ال��ى جان��ب حف��ر خن��دق 
عل��ى امت��داد الفض��اءات اخلالي��ة 
الت��ي تس��تغل لتجمي��ع النفايات 
ملنع اآلليات الصغي��رة من الوصول 
ال��ى تل��ك االماكن ورم��ي االنقاض 

والنفايات في تلك االماكن" .

وتابع��ت ان " هن��اك تنس��يقاً بني 
دائرة بلدية بغ��داد اجلديدة والقوات 
االمني��ة بع��دم الس��ماح آللي��ات 
نق��ل النفايات واالنق��اض من املرور 
لرم��ي النفايات ف��ي موقع الطريق 

السياحي مبنطقة املعامل " .

إجراءات صارمة لمن يرمي األنقاض والنفايات على الطريق السياحي
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سول ـ رويترز:

بدأت قوات من كوريا اجلنوبية والواليات 
املتحدة امس االثنني تدريبات عسكرية 
تس��تخدم احملاكاة بالكمبيوتر وس��ط 
توترات بش��أن برامج كوريا الشمالية 
الصاروخي��ة والنووي��ة وتقاري��ر عن أن 
بيوجني��اجن متكنت من جمع 270 مليون 
دوالر عل��ى األق��ل من��ذ ش��باط رغم 
العقوب��ات التي تفرضه��ا عليها األمم 

املتحدة.
وقال مون جيه،إن رئيس كوريا اجلنوبية 
إن املناورات العسكرية املشتركة، التي 
يطلق عليها اس��م مناورات )أولش��ي 
فريدم جارديان يو.إف.جي(، ذات طبيعة 
دفاعي��ة متام��ا وال ته��دف إل��ى زي��ادة 

التوترات في شبه اجلزيرة الكورية.
وقال م��ون لوزراء ف��ي احلكومة »ليس 
هناك نية على اإلطالق لتصعيد التوتر 
العسكري في شبه اجلزيرة الكورية ألن 
هذه التدريبات تقام سنويا وطبيعتها 

دفاعية«.
وتابع »يجب أال تبالغ كوريا الش��مالية 
بش��أن جهودنا للحفاظ على السالم 
ويجب أال تخوض أيضا في استفزازات 
ت��ؤدي إل��ى تده��ور الوضع مس��تغلة 

)التدريبات( كمبرر«.

العس��كرية  التدريب��ات  وتس��تمر 
املش��تركة بني واش��نطن وسول حتى 
مح��اكاة  عملي��ات  وتش��مل  آب   31
بالكمبيوت��ر ته��دف إلى االس��تعداد 
حلرب مع بيوجنياجن التي متلك أس��لحة 

نووية.
أيض��ا  املتح��دة  الوالي��ات  ووصف��ت 
»دفاعية  بأنه��ا  املش��تركة  التدريبات 
الطابع« وه��و وصف رفضته وس��ائل 
إعالم رس��مية ف��ي كوريا الش��مالية 

وقالت إنه »قناع خداعي«.
وقالت ميش��يل توماس وهي متحدثة 
باسم اجليش األميركي »إنها من أجل 
االس��تعداد حتس��با لوقوع أم��ر كبير 
نحتاج بس��ببه إلى حماية جمهورية 
كوريا« مس��تخدمة االس��م الرسمي 

لكوريا اجلنوبية.
وتعتب��ر كوري��ا الش��مالية مث��ل تلك 
التدريبات اس��تعدادات لغزو وأطلقت 
أخ��ري  إج��راءات  واتخ��ذت  صواري��خ 

بالتزامن مع التدريبات في السابق.
وال ت��زال الكوريتان ف��ي حالة حرب من 
الناحي��ة الفنية بع��د أن انتهت احلرب 
الكورية الت��ي دارت من عام 1950 إلى 
1953 بتوقي��ع هدن��ة ولي��س معاهدة 

سالم.
وتسبب التقدم الس��ريع الذي حتققه 
كوريا الش��مالية في تطوير أس��لحة 

نووية وصواريخ قادرة على الوصول للبر 
الرئيسي للواليات املتحدة في تصاعد 
للتوت��ر اإلقليم��ي وب��دا أن العقوبات 

املفروضة بقيادة األمم املتحدة فش��لت 
في التأثير بعمق كاف إلقناع بيوجنياجن 

بتغيير نهجها.

ذكرت وكال��ة كيودو الياباني��ة لألنباء 
امس االثنني أن تقريرا سريا لألمم املتحدة 
خلص إلى أن كوريا الشمالية واصلت 

مراوغة عقوب��ات املنظمة الدولية من 
خالل »اس��تخدام قنوات غير مباشرة 
عمدا« وجمع��ت 270 مليون دوالر من 
منتج��ات محظ��ورة مبوجب  تصدي��ر 

العقوبات منذ فبراير شباط.
ونقل��ت كي��ودو ع��ن التقري��ر قوله إن 
للعقوب��ات  املتس��اهل«  »التنفي��ذ 
املفروض��ة بالفع��ل و«تطور أس��اليب 
املراوغة« لدي بيوجنياجن يقوضان هدف 
األمم املتحدة بدفع كوريا الشمالية إلى 
التخلي عن برامجه��ا النووية وبرامج 

الصواريخ الباليستية.
وف��رض مجلس األمن الدولي باإلجماع 
عقوبات جديدة على كوريا الشمالية 
ف��ي اخلام��س م��ن أغس��طس آب من 
ص��ادرات  عوائ��د  تقل��ص  أن  ش��أنها 
ثالث��ة  البالغ��ة  الس��نوية  الش��مال 

مليارات دوالر بنسبة الثلث. 
بع��د  األخي��رة  العقوب��ات  وفرض��ت 
أن أج��رت كوري��ا الش��مالية جتربت��ني 
للقارات  باليستيني عابرين  لصاروخني 

في يوليو متوز.
وحذر الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
من أن كوريا الشمالية ستواجه »بنار 

وغضب« إذا هددت الواليات املتحدة.
دفع ذلك كوريا الشمالية إلى التهديد 
بإط��الق صواري��خ صوب جزي��رة جوام 
األميركي��ة في احمليط اله��ادي لكنها 

قالت فيما بعد إنها أجلت القرار فيما 
تنتظ��ر لت��رى م��ا س��تفعله الواليات 

املتحدة.
والكورية  األميركي��ة  الق��وات  وذكرت 
إن التدريب��ات العس��كرية املش��تركة 

احلالية لن تتضمن تدريبا ميدانيا.
وهناك نح��و 28 ألف جن��دي أميركي 
في كوريا اجلنوبية. وتقول وزارة الدفاع 
األمريكي��ة )البنتاجون( إن نحو 17500 
جندي أميركي يشاركون في التدريبات 
هذا الش��هر انخفاضا من 25 ألفا في 

العام املاضي.
وق��ال وزي��ر الدفاع األميرك��ي جيمس 
ماتيس أمس االول األحد إن تقليل عدد 
الق��وات األميركية املش��اركة يعكس 
تناقص االحتي��اج لألفراد خالله وليس 

بسبب التوترات مع بيوجنياجن.
وانضم��ت دول حليف��ة أخ��رى لكوريا 
إذ  الع��ام  ه��ذا  لتدريب��ات  اجلنوبي��ة 
تشارك قوات من اس��تراليا وبريطانيا 
وكن��دا وكولومبيا والدمن��رك وهولندا 

ونيوزيلندا فيها.
وحثت الصني، حليفة كوريا الشمالية 
التجاري��ة،  وش��ريكتها  الرئيس��ية 
الوالي��ات املتحدة وكوريا اجلنوبية على 
إلغ��اء التدريب��ات. كما طلبت روس��يا 
أيضا وق��ف التدريب��ات إال أن الواليات 

املتحدة لم تتراجع.
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القدس ـ رويترز:
نقل وفد إسرائيلي معارض عن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أنه اقترح استئناف التنسيق األمني 
مع إسرائيل، وأن األخيرة لم ترد، فيما نفت احلكومة 

اإلسرائيلية وجود مثل هذه التحركات.
وكان عب��اس قد علق التنس��يق األمن��ي مع اجلانب 
اإلس��رائيلي ف��ي 21 مت��وز املاض��ي، ردا عل��ى رف��ض 
إسرائيل إزالة البوابات اإللكترونية التي نُصبت عند 

مداخل املسجد األقصى.
ونقل��ت وكال��ة »رويترز« ع��ن بيان حل��زب »ميرتس« 
الفلس��طيني  الرئي��س  أن  اليس��اري،  اإلس��رائيلي 
اس��تقبل أم��س االول األحد وف��دا من احل��زب، وأبلغ 
أعض��اءه أنه اقترح اس��تئناف التنس��يق األمني مع 
إسرائيل بعد تعليق استمر نحو شهر، لكن احلكومة 

اإلسرائيلية لم ترد على مبادرته.
وج��اء ف��ي البي��ان أن عب��اس كش��ف أن الس��لطة 
الفلس��طينية حاولت مؤخ��را االتصال بقوات األمن 
اإلس��رائيلية، في محاولة الستئناف بعض من أوجه 

التعاون.
ونق��ل البيان عن عباس قوله، إنه لم يتلق ردا مما حال 

دون إحراز تقدم في مجال حتسني العالقات.
لكن مصدرا في احلكومة اإلس��رائيلية نفى تلقيها 
أي إش��ارات من عباس بش��أن اس��تئناف التنسيق. 
وق��ال مس��اعد لرئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نتنياهو طلب عدم نش��ر اس��مه في تصريح لرويترز 
»التصريحات املزعومة هي ببساطة غير صحيحة«. 

ورفض املصدر اإلسهاب.

برشلونة ـ وكاالت:
تأمل الس��لطات اإلس��بانية أن تتمك��ن من إعالن 
هوي��ات كل عناصر اخللية املس��ؤولة ع��ن اعتداءي 
كاتالوني��ا، اللذين أس��فرا عن مقتل 14 ش��خصا، 
بينما ما زال أحد املشتبه بهم فارا مع اختفاء إمام 

جامع.
وه��ذه اخللية التي تضم 12 ش��خصا لم تعد قادرة 
على التحرك، لكن الشرطة تواصل البحث عن أحد 

أعضائها املغربي »يونس أبو يعقوب« )22 عاما(.
ويشتبه بأن إماما مغربيا يدعى عبد الباقي الساتي 
)40 عاما( دفع إلى التطرف الش��بان، الذين التحقوا 
باجملموعة املس��لحة التي نفذت اعتداءي برشلونة 
وكامبريل��س، اخلمي��س ومنتص��ف لي��ل اخلميس 
اجلمعة، في كاتالونيا بجنوب ش��رق إسبانيا، لكنه 

متوار عن األنظار منذ الثالثاء.
وحتدث��ت الش��رطة عن احتم��ال أن يك��ون قتل في 
االنفجار الذي وقع مس��اء األربعاء املاضي في منزل 
بالكان��ار ف��ي كاتالونيا، حي��ث كانت تع��د اخللية 

»اعتداء أو أكثر«.

موسكو ـ رويترز:
قال��ت الواليات املتحدة ام��س االثنني إنها قلصت 
بشدة خدماتها اخلاصة مبنح تأشيرات الدخول في 
روس��يا بعد أن خفضت موس��كو عدد موظفيها 
الدبلوماس��يني ردا على فرض واش��نطن عقوبات 

جديدة عليها.
وقال��ت الس��فارة األميركية في روس��يا في بيان 
إنها س��توقف كل عمليات منح التأش��يرات في 
أنحاء روس��يا في 23 أغس��طس آب عدا تأشيرات 
الهج��رة على أن تس��تأنف ف��ي األول م��ن أيلول 
»على نط��اق أقل بكثير«. وتعن��ي هذه اخلطوة أن 
املواطنني الروس الذين يودون زيارة الواليات املتحدة 
للسياحة س��يضطرون للتوجه إلى موسكو ولن 
يتمكنوا من اس��تخدام قنصلي��ات محلية خارج 

العاصمة.

تقارير إسرائيلية متضاربة 
حول التنسيق األمني وسط 

صمت فلسطيني

البحث عن منّفذ هجوم 
برشلونة في أنحاء أوروبا

أميركا تقلص خدمات منح 
التأشيرات في روسيا إثر 

خالف دبلوماسي

متابعة ـ الصباح الجديد: 

حقق��ت وحدات اجلي��ش اللبناني 
في اليوم الثاني من عملية »فجر 
اجلرود« التي يخوضها لتحرير جرود 
رأس بعلبك والقاع والفاكهة من 
تنظيم »داعش« اإلرهابي،  تقدماً 
فاقت  وبوتيرة س��ريعة  ملحوظاً، 
التقدي��رات، جتل��ى ف��ي اس��ترداد 
30 كيلومت��راً مربع��اً من املناطق 
اجلردي��ة الت��ي يحتله��ا التنظيم 
اجلغرافي��ة  املس��احة  يرف��ع  م��ا 
احملررة الى 80 كيلومتراً مربعاً من 
مس��احة املنطقة التي تبلغ 120 
كيلومتراً مربعاً، بحسب ما أعلن 
مس��اء أمس االول االحد الضابط 
ف��ي مديري��ة التوجي��ه العقي��د 
الرك��ن ف��ادي بوعي��د ف��ي مؤمتر 
صحاف��ي عق��ده في مبن��ى وزارة 
الدفاع الوطني في اليرزة، كاشفاً 
أنه مت استقدام تعزيزات عسكرية 
جديدة حلس��م املعركة في أسرع 
وق��ت ممكن، ومكرراً أن ال تنس��يق 
م��ع »ح��زب اهلل« وال م��ع اجليش 
السوري في معركة التحرير التي 

يخوضها اجليش اللبناني.
وأعل��ن مصدر أمني إن ثالثة جنود 
لبنانيني ُقتلوا وأصيب آخر بجروح 
خط��رة ام��س االول األح��د ف��ي 
انفجار لغم أرضي في مركبتهم 
العس��كرية ف��ي منطق��ة على 

احلدود اللبنانية السورية.
 وأضاف املص��در أن املنطقة التي 
ُقتل فيها اجلنود قريبة من معقل 
حدودي قرب املكان الذي أرغم فيه 
مقاتلو »ح��زب اهلل« اللبناني في 
اآلون��ة األخيرة مقاتلني س��وريني 
على مغادرته في عملية مشتركة 

عبر احلدود مع اجليش السوري.
وق��ال بوعي��د إن وح��دات اجليش 
املقاتل��ة خاض��ت مع��ارك ضارية 
عل��ى  اإلرهاب��ي  »داع��ش«  ض��د 
محوري��ن، ومتكنت م��ن تدمير 12 

مركزاً وعدد من األنفاق والكهوف 
وخن��ادق اتص��ال وضبطت كمية 
كبي��رة م��ن األس��لحة والذخائر 
واملتفجرات، ودمرت سيارة ودراجة 
انتحاريني الستهداف  تقالن  نارية 

عناصر اجليش.
واش��ار بوعيد إلى أن هناك حاالت 
اإلرهابي��ة  اجملموع��ات  ف��رار م��ن 
حت��ت ضغط وح��دات اجليش التي 
تواص��ل تقدمها الس��ريع بغطاء 
مدفعي وجوي كثيف، وأن وحدات 
الهندس��ة متكن��ت م��ن تنظيف 
الطرق��ات من األلغام واألجس��ام 
املش��بوهة، وم��ن ش��ق طرق��ات 

جديدة.  
وأض��اف أن��ه س��قط للجي��ش 3 
ش��هداء وجريح بحالة حرجة في 
انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية 
ف��ي مقابل مقتل 15 »داعش��ياً« 

وج��رح العش��رات، فيما كش��ف 
مصدر وزاري لبناني بارز ل� »احلياة« 
أن وح��دات اجليش س��يطرت على 
عدد من التالل واملرتفعات واألودية 
وأنها قامت بدك موقع ل� »داعش« 
ف��ي وادي مرطبي��ا يعتب��ر مركزاً 

أساسياً لقيادته. 
وأكد أن ش��دة القص��ف املدفعي 
واجل��وي املرك��ز أدت الى تش��تيت 
اجملموعات اإلرهابية التي اضطرت 
ال��ى الفرار م��ن مواقعه��ا وباتت 
تفتقد الى زمام املبادرة في ش��ن 
هج��وم معاك��س في ظ��ل تفرق 

قيادتها في أكثر من اجتاه.
وق��ال املص��در الوزاري نفس��ه أن 
وحدات اجليش متكنت من تسوية 
بع��ض مواق��ع »داع��ش« باألرض 
بس��بب ش��دة القص��ف املرك��ز 
أنها  الذي اس��تهدفها، خصوصاً 

أصيبت إصابات مباش��رة بقنابل 
موجهة بالليزر. 

واش��ار أن اجلي��ش اس��تفاد م��ن 
أب��راج املراقب��ة الت��ي أقيمت في 
للمنطق��ة  املواجه��ة  املناط��ق 
وبتمويل  »داع��ش«،  يحتلها  التي 
مباش��ر من احلكومة البريطانية، 
والتي يش��رف على إدارتها عناصر 
م��ن فوج احل��دود البري��ة. وقال إن 
ألبراج املراقبة دوراً في املعركة ألن 
لديها القدرة الفنية على التقاط 
يُفترض  ص��ور ميداني��ة ملناط��ق 
م��ن  عناص��ر  فيه��ا  يتجم��ع  أن 
»داعش« تصل الى حدود مس��افة 
20 كيلومت��راً وأن كامي��رات هذه 
األب��راج مرتبطة مباش��رة بغرفة 
العلمي��ات املتقدمة للجيش في 

رأس بعلبك.
وقال مصدر عس��كري إن وحدات 

اجلي��ش جنح��ت في ض��رب حصار 
ناري على »داعش« ما اضطره الى 
االنكف��اء بعد أن س��جلت حاالت 
ه��روب لعناص��ره اإلرهابي��ة م��ن 
الكه��وف واألنفاق، ولف��ت الى أن 
معنويات اجليش عالية وأن وحداته 
أثبتت أن لديها قدرة قتالية عالية 
وهذا ما حال دون وقوع إصابات في 
صفوفه��ا، باس��تثناء الش��هداء 
الذين سقطوا بانفجار اللغم في 

اآللية التي كانت تقلهم.
على صعي��د ردود الفع��ل احمللية، 
حظ��ي حترير اجلرود بإجماع لبناني 
غير مسبوق ألن معظم القيادات 
تول��ي أهمي��ة خاصة  اللبناني��ة 
لعملي��ة »فج��ر اجل��رود« الت��ي ال 
بد م��ن اس��تثمارها ف��ي حتصني 
االس��تقرار في الداخل باعتبار أنه 
املدخل إلع��ادة ترمي��م الوضعني 

االقتصادي واملالي من خالل طمأنة 
املستثمرين الى أن لبنان متكن من 
وضع نهاية لإلرهاب املتنقل الذي 
وراءه اجملموع��ات اإلرهابية  تق��ف 

والتكفيرية.
وف��ي هذا الس��ياق، ذكرت مصادر 
أن  وغربية،  عربي��ة  ديبلوماس��ية 
م��ن  الديبلوماس��ية،  البعث��ات 
عربية وأجنبية، لدى لبنان تواكب 
الت��ي  املعرك��ة  س��ير  باهتم��ام 
يخوضه��ا اجلي��ش ض��د »داعش« 
وأنه��ا عل��ى تواصل م��ع القيادة 
الى  ارتياحها  العس��كرية مبدية 
اإلجناز الذي حتق��ق والذي يفترض، 
مل��ا لديها من معلوم��ات، أن يؤدي 
حتم��اً ال��ى إقفال مل��ف اإلرهاب 
باجتث��اث »داع��ش« م��ن منطقة 
اجلرود التي هي ج��زء من األراضي 

اللبنانية.

3 قتلى للجيش اللبناني جّراء انفجار لغم أرضي في مقابل مقتل 15 »داعشيًا«

عملية »فجر الجرود« تحقق تقدما ملحوظًا
وسط دعم شعبي ومتابعة دبلوماسية

حاالت فرار من 
المجموعات 

اإلرهابية تحت 
ضغط وحدات 

الجيش التي تواصل 
تقدمها السريع 

بغطاء مدفعي

مناورات عسكرية مشتركة

معارك لبنان في جرود

تقـرير
وسط توترات بشأن برامج »بيونغيانغ« الصاروخية

أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية تستخدم المحاكاة بالكمبيوتر
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بيروت ـ وكاالت: 
اللبنان��ي  الداخلي��ة  وزي��ر  كش��ف 
نهاد املشنوق، أن ش��عبة املعلومات 
اللبناني��ة أحبط��ت عملي��ة تفجير 
م��ن  متوجه��ة  إماراتي��ة  لطائ��رة 

أستراليا إلى أبو ظبي.
وأك��د املش��نوق في مؤمت��ر صحفي 
ام��س االثن��ني، أن العملي��ة كان��ت 
س��تتم بواس��طة انتح��اري لبناني 
اس��مه طارق خي��اط من الش��مال، 
مش��يرا إلى أن املتورطني هم 4 أخوة، 
انتق��ل أحدهم إلى الرق��ة اخلاضعة 
داع��ش، حي��ث الحقت��ه  لس��يطرة 

شعبة املعلومات هناك.
وكش��ف املش��نوق أن »القصة بدأت 
قب��ل أكثر من س��نة حينم��ا انتقل 
اخلي��اط إل��ى الرق��ة، ومترك��ز هن��اك 
باعتب��اره أحد قي��ادي تنظيم داعش 
دخل��ت ش��عبة  احل��ني  ذل��ك  وم��ن 
املعلوم��ات برص��د ج��دي ألش��قائه 
املوجودين في أس��تراليا، وتابعت مع 
الس��لطات األسترالية هذا املوضوع، 

وبعد متابعة ملدة سنة، وفي منتصف 
شهر متوز، وصل عامر اخلياط إلى لبنان 
بعيد الفطر حتديدا، بينما بقي خالد 
ومحمود في أستراليا فتم وضعهم 
جميعا حتت املراقبة املكثفة وتبني أن 
هناك اتصاالت حتصل معظم الوقت 
بينهم هم وش��قيقهم املسؤول في 

الرقة عبر وسائل االتصال املتاحة.
الس��لطات  م��ع  املتابع��ة  وخ��الل 
األس��ترالية، أعلن في 31 عن توقيف 
خال��د ومحم��ود لقيامه��م بعم��ل 
إرهاب��ي، لتق��وم ش��عبة املعلومات 
األش��قاء  أن  وتكتش��ف  باملتابع��ة 
الثالث��ة اعتب��روا أنفس��هم معنيني 
بداع��ش وأهداف��ه وفك��ره اإلرهابي 
بالتحضي��ر  وش��رعوا  والتكفي��ري، 

لعملية تفجير الطائرة.
»أثن��اء  أنه��م  املش��نوق  وكش��ف 
»لعب��ة  بتعبئ��ة  قام��وا  التحضي��ر 
باملتفج��رات وكذلك ماكينة  باربي« 
لتعط��ل  احتياط��ا  وذل��ك  للح��وم، 
واحدة منهم��ا، على أن يتم التفجير 

بعد إقالع الطائرة ب�20 دقيقة، إال أنه 
وبالصدفة مت وزن الش��نطة احملمولة 
بالي��د وتبني أن به��ا 7 كيلو زيادة عن 
الوزن املس��موح، وهو ما أدى إلحباط 

العملية«.
وأض��اف الوزي��ر اللبنان��ي أن��ه م��ن 
املؤس��ف أنه كان على م��ن الطائرة 

120 لبنانيا من أصل 400 راكب.
م��ن جهة ثاني��ة أكد وزي��ر الداخلية 
اللبناني أن »العملية العسكرية في 
اجلرود مطمئنة بنتائجها وبسرعتها، 
حي��ث وضعت ق��وى األم��ن الداخلي 
14 ألف عنص��ر و700ضابط بتصرف 
اجلي��ش احتياطا«، مش��يرا إل��ى أننا 
»رغم احلصار املالي نس��تمر بتحمل 
املسؤولية، والنقطة األساسية التي 
يج��ب أن نرك��ز عليها هي اس��تمرار 
حتم��ل املس��ؤولية الوطني��ة والت��ي 
حتقق��ت فيها إجن��ازات كبي��رة لكل 
اللبناني��ني وأعطت ص��ورة أن الوضع 
األمني متماس��ك وحتت الس��يطرة 

دون جدل«.

توركو ـ وكاالت:
أعلن��ت محكم��ة فنلندية اس��م 
املش��تبه به الرئيس��ي في هجوم 
تورك��و  مدين��ة  ش��هدته  طع��ن 
الفنلندي��ة ي��وم اجلمع��ة املاض��ي 

وأسفر عن مقتل شخصني.
وأوضح��ت احملكمة أن املش��تبه به 
هو عبد الرحمن مش��كاح، وسبق 
لوس��ائل إع��الم أن أف��ادت بإلق��اء 
القب��ض على ش��اب مغربي يدعى 

»عب��د الرحم��ن« باعتب��اره منف��ذ 
عملية الطعن.

وأوضحت احملكمة في بيان أن طالب 
اللجوء املغربي البالغ من العمر 18 
عاما متهم بقتل امرأتني وإصابة 8 

أشخاص آخرين »بنية إرهابية«.
وكان��ت الش��رطة ق��د طلبت من 
القضاء اعتقال مش��كاح، املوجود 
حي��ث  املستش��فى،  ف��ي  حالي��ا 
يتلقى العالج من جروح أصيب بها 

أثناء عملية القب��ض عليه، إلجراء 
التحقيقات األولية معه.

كما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 
أربعة أش��خاص آخرين، كلهم من 
أصول مغربية، لالشتباه بعالقتهم 

مبنفذ الهجوم.
وذكر املكت��ب الوطني للتحقيقات 
في فنلندا، أن املشتبه به الرئيسي 
ف��ي اعتداء توركو، كان يس��تهدف 

النساء على وجه التحديد.

مكة المكرمة ـ وكاالت: 
أخلت فرق الدفاع املدني السعودي 
ام��س االثنني، فندقا ف��ي مكة من 
نزالئه احلج��اج القادمني من اليمن 
وتركيا، إثر نش��وب حريق في وحدة 
تكييف خارجي��ة بالدور الثامن من 

الفندق، املكون من 15 طابقا.

وأوض��ح املتحدث الرس��مي لإلدارة 
العام��ة للدف��اع املدني ف��ي مكة، 
الرائ��د نايف الش��ريف، أنه مت إخالء 
جميع س��اكني الفندق، 600 حاج، 
احترازيا عن طري��ق وحدات اإلنقاذ، 
فيما متت الس��يطرة عل��ى احلريق، 
ولم يص��ب أحد من الس��اكنني أو 

العاملني بأذى. وأش��ار املتحدث إلى 
أن إدارة الدفاع املدني، فتحت حتقيقا 
للتعرف على أس��باب احلادث، وذلك 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية. هذا 
وأكد الدفاع املدن��ي، أنه وبعد زوال 
اخلطر، مت السماح لساكني الفندق 

بالعودة إلى غرفهم.

فنلندا تكشف هوية منّفذ هجوم توركولبنان يعلن إحباطه تفجير طائرة إماراتية

إجالء 600 حاج إثر حريق بفندق في مكة 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

للش��أن  مواك��ب  مص��در  ق��ال 
النفط��ي العامل��ي أن احتياط��ي 
اخل��ام العراقي احملق��ق يبلغ 143 
مليار برميل وان نسبة االحتياطي 
احلص��ة  إجمال��ي  م��ن  احملق��ق 
النفطية يبلغ نس��بة ٪8.4، وفي 
وق��ت أكد فيه ان مع��دل اإلنتاج 
النفط��ي عل��ى أس��اس مع��دل 
4,031 مالي��ن  بل��غ   2015 ع��ام 
برميل يوميا، فان النسبة املئوية 
الناجت  النفطية م��ن  للص��ادرات 
احمللي اإلجمالي للعام نفسه بلغ 

.64.9٪
وذكر موقع »7/24 وول س��تريت« 
أعدته  تقري��ر  ف��ي  اإللكترون��ي، 
عنه »إيالف« بصيغت��ه العربية، 
ان األزم��ة اخلليجية املس��تجدة 
تثي��ر تس��اؤالت نفطي��ة ال مفر 
من إيجاد إجابات ش��افية عنها. 
فاملقاطعة اخلليجية لدولة قطر، 
اإلرهاب،  بدع��م  اتهامه��ا  بع��د 
ستشكل أزمة حقيقية للدوحة، 
الت��ي يعتمد اقتصادها أساس��ا 
عل��ى النف��ط والغ��از. ففي عام 
2015، بلغ��ت نس��بة الصادرات 
النفطية القطرية 43.8 في املئة 

من الدخل القومي القطري.
ف��ي الش��رق األوس��ط 47.3 في 
املئ��ة م��ن النفط العامل��ي، وفي 
األميركتن 33.4 ف��ي املئة، وحتل 
قط��ر )2.25 مليون نس��مة( في 
املرتب��ة الثالثة عش��رة من حيث 
اخمل��زون النفط��ي احملق��ق. وف��ي 
البلدان العربية، املصدرة للنفط، 
االقتص��اد القط��ري ه��و األق��ل 
النقد  تنوعا، بحس��ب صن��دوق 
إل��ى مقياس  واس��تنادا  الدولي، 
قيم��ة التصني��ع. وق��د س��اعد 
النف��ط والغ��از في حتوي��ل قطر 
واحدة من أغنى دول العالم، يبلغ 
نصيب الفرد فيها من الناجت احمللي 
اإلجمال��ي زه��اء 130،686 دوالرا، 
وه��و األعل��ى في العال��م، بينما 
يبلغ نصيب الفرد من الناجت احمللي 
اإلجمالي األميركي 56،175 دوالرا. 
وفي توس��يع للرؤية، وضع موقع 
»7/24 وول س��تريت« اإللكتروني 
األميركي تصنيفا ل�15 اقتصادا 
نفطيا يتمت��ع مبخزونات نفطية 
اعتمادا عل��ى »تقرير  محقق��ة، 
للطاق��ة  بترولي��وم  بريتي��ش 
العاملية - حزي��ران 2016«، مثبتا 
قي��م احتياط��ي النف��ط احملقق 
إجمال��ي احلصة  ونس��بته م��ن 
النفطي��ة واإلنت��اج النفطي في 
ع��ام 2015 ونصيب الف��رد فيها 
من الناجت احمللي، والنسبة املئوية 
الناجت  النفطية م��ن  للص��ادرات 

احمللي اإلجمالي.
وأت��ى التصني��ف عل��ى النح��و 

اآلتي:
15 – البرازيل:

احتياط نفطي محقق: 13 مليار 
برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 0.8٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
2،527،000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 15،729 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 0.2٪
-14 الصن:

احتياط نفطي محقق: 19 مليار 
برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 1.1٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
4,309,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 14,328 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 0.2٪
-13 قطر:

احتياط نفطي محقق: 26 مليار 
برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 1.5٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
1,898,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 130,686 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 43.8٪
-12 كزاخستان:

احتياط نفطي محقق: 30 مليار 
برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 1.8٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
1,669,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 24,920 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 21.1٪
-11 نيجيريا:

احتياط نفطي محقق: 37 مليار 
برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 2.2٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
2,353,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 6,121 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 29.5٪
-10 ليبيا:

احتياط نفطي محقق: 48 مليار 
برميل

نس��بة احتياطي نفطي محقق 
من إجمال��ي احلص��ة النفطية: 

2.8٪
اإلنتاج النفطي )2015(: 432,000 

برميل
نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 

)2015(: 9,052 دوالرا
للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 58.6٪

-9 الواليات املتحدة:
احتياط نفطي محقق: 55 مليار 

برميل
نسبة احتياط نفطي محقق من 

إجمالي احلصة النفطية: 3.2٪
 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 

12,704,000 برميل
نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 

)2015(: 56,175 دوالرا
للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 0.7٪
-8 اإلمارات:

احتياط نفطي محقق: 98 مليار 
برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 5.8٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
3,902,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 67,082 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 26.3٪
-7 الكويت:

احتي��اط نفط��ي محق��ق: 102 
مليار برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 6.0٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
3,096,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 71,182 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 49.5٪

-6 روسيا:
احتي��اط نفط��ي محق��ق: 102 

مليار برميل
نسبة احتياط نفطي محقق من 

إجمالي احلصة النفطية: 6.0٪
 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 

10,980,000 برميل
نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 

)2015(: 26,208 دوالرات
للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 10.3٪
-5 العراق:

احتي��اط نفط��ي محق��ق: 143 
مليار برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 8.4٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
4,031,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 16,502 دوالر

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 64.9٪
-4 إيران:

احتي��اط نفط��ي محق��ق: 158 
مليار برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 9.3٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
3,920,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 16,954 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 12.0٪

-3 كندا:
احتي��اط نفط��ي محق��ق: 172 

مليار برميل
نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 10.1٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
4,385,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 45,702 دوالر

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 6.8٪
-2 السعودية:

احتي��اط نفط��ي محق��ق: 267 
مليار برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 15.7٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
12,014,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 54,959 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 43.8٪
-1 فنزويال:

احتي��اط نفط��ي محق��ق: 301 
مليار برميل

نسبة احتياط نفطي محقق من 
إجمالي احلصة النفطية: 17.7٪

 :)2015( النفط��ي  اإلنت��اج 
2,626,000 برميل

نصي��ب الفرد م��ن الن��اجت احمللي 
)2015(: 16,784 دوالرا

للص��ادرات  املئوي��ة  النس��بة 
احملل��ي  الن��اجت  م��ن  النفطي��ة 

اإلجمالي )2015(: 21.5٪

15 دولة تتحكم بنفط العالم

وول ستريت: العراق خامسًا باحتياطي الخام واإلنتاج اليومي

ان األزمة الخليجية 
المستجدة تثير 
تساؤالت نفطية 
ال مفر من إيجاد 
إجابات شافية عنها. 
فالمقاطعة الخليجية 
لدولة قطر، بعد 
اتهامها بدعم 
اإلرهاب، ستشكل 
أزمة حقيقية للدوحة

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لم يس��تفد الش��باب في املغرب من التطور 
االقتصادي واالجتماعي والعمراني املس��جل 
خالل العقد األخير، نظرا إلى انسداد أفق سوق 
العمل، وعدم توافق الشهادات التعليمية مع 
حاجات سوق العمل ومحدودية فرص العمل 
في القطاع العام، ما نتج عنه ارتفاع معدالت 

البطالة.
ف��ي  الس��امية  ل�«املندوبي��ة  تقري��ر  وأف��اد 
التخطيط« ملناسبة »اليوم العاملي للشباب«، 
بأن معدالت العمل بالنسبة للشباب بن 15 
و 24 عاما تراجعت في املغرب من 47 في املئة 
إلى 35 في املئة فقط بن عامي 2004 و2014. 
ول��م تتجاوز النس��بة 32.8 في املئة في املدن 
م��ا يعني أن ثلث الش��باب في هذه الس��ن ال 
يعملون ألسباب لها عالقة بضعف املعروض 
م��ن الوظائ��ف أو ع��دم تواف��ق الش��هادات 

التعليمية مع حاجات سوق العمل.
وانخفض��ت مش��اركة امل��رأة في النش��اط 
االقتص��ادي من 30 في املئ��ة إلى اقل من 18، 
في حن بلغت النس��بة ل��دى الذكور 52 في 
املئة، بعدما كانت تقدر بأكثر من 64 في املئة 
عام 2004. ويقدر عدد هذه الفئة العمرية ب�6 
مالين ش��خص من مجموع س��كان املغرب 

املقدر بنحو
 34 مليونا، يعيش 59 منهم في املدن.

وبدت هذه األرق��ام صادمة في اقتصاد يحقق 
نسب منو بنحو 4 في املئة، ومتكن من مضاعفة 

الدخل القومي مرتن في اقل من عقد.
وبرغم تراجع معدالت األمية إلى نحو 11 في 
املئ��ة لدى الفئ��ة العمرية 15 إلى 24 س��نة، 
فإنه��ا ال ت��زال مرتفعة في األري��اف واملناطق 
النائية، وتصل إلى 32 في املئة على املستوى 
الوطني، مع وجود فروقات بن املناطق واملدن.

ولف��ت التقري��ر إل��ى أن 14.8 ف��ي املئ��ة من 
نس��اء املغرب أمّي��ات في مقاب��ل 7 في املئة 
للرج��ال. وتراجعت أمّية الش��باب من 29 إلى 
10 ف��ي املئة فقط ب��ن 2004 و2014، لكنها 
تعتب��ر عالية في عصر الث��ورة التكنولوجية 

واالقتصاد الرقمي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزي��ر البت��رول والثروة املعدني��ة املصري 
طارق املال، »االلتزام الص��ارم ببرامج الصيانة 
والصح��ة  الصناع��ي  واألم��ان  الش��املة 
والس��المة املهنية ف��ي املش��اريع البترولية، 
وبرامج ترشيد النفقات ورفع كفاءة اإلنتاجية 
خلف��ض كلف��ة اإلنت��اج، بالتزام��ن م��ع زيادة 
معدالت اإلنتاج، باعتباره حجر الزاوية في دفع 

عجلة النشاط االقتصادي«.
وأشار املال خالل رئاس��ته جلسات اجلمعيات 
العامة لش��ركتي »بترول خليج الس��ويس« 
)جابكو( و»الفرعونية للبترول« العتماد نتائج 
السنة املالية -2016 2017، إلى وجود »تنسيق 
م��ع الش��ركاء األجانب ف��ي الت��زام اخلطط 
اإلنتاجي��ة والبرامج الزمنية، لس��رعة وضع 
االكتش��افات اجلديدة عل��ى خريطة اإلنتاج«. 
وأوضح أن »زيادة نش��اطات ش��ركة »بي بي« 
الشريك األجنبي من خالل شركتي »جابكو« 
و »الفرعوني��ة للبترول«، تؤكد الثقة املتزايدة 
في االس��تثمار في صناعة البترول في مصر، 
خصوصا في ظل وجود مش��اريع تُنفذ معها 
حاليا، ستؤتي ثمارها خالل السنوات املقبلة 

وحتديدا في رفع إنتاج الغاز الطبيعي«.
وع��رض رئيس ش��ركة »جابك��و« نبيل صالح 
الدي��ن نتائج األعمال، موضحا أن »متوس��ط 
اإلنتاج من الزيت اخل��ام واملكثفات من حقول 
الشركة على مدار السنة، بلغ نحو 72.5 ألف 

برميل يوميا«.
ولف��ت إلى »جن��اح »جابكو« ف��ي إضافة نحو 
14 ملي��ون برمي��ل من الزيت اخل��ام، و9 بالين 
قدم مكعبة من الغ��از إلى االحتياط، نتيجة 

تكثيف حفر اآلبار اجلديدة وحتسن األداء«.

المغرب: ارتفاع نسبة 
العاطلين عن العمل

مصر: رفع الكفاءة 
اإلنتاجية لخفض الكلفة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

شهدت سوق املش��اريع في دول مجلس 
األداء  ف��ي  تراجع��ا  اخلليج��ي  التع��اون 
خالل النص��ف األول من الس��نة، ولكن 
توق��ع تقري��ر اصدرت��ه مؤسس��ة »ميد 
بروجيكت��س«، أن يتحّس��ن أداؤه��ا في 
النصف الثاني مع اس��تمرار اقتصادات 
املنطق��ة ف��ي التكي��ف م��ع انخفاض 

أسعار النفط.
ووفقا ألحدث بيانات املؤسسة العاملية، 
مت من��ح عقود بقيم��ة 56 مليار دوالر في 
األشهر الس��تة األولى من العام احلالي، 
علما أّن صفقات ب�69 مليار دوالر أبرمت 
خ��الل الفترة ذاته��ا من ع��ام 2016، أي 
س��جلت املنطقة انخفاضا نس��بته 19 

في املئة في هذا اجملال.
وباس��تثناء اململكة العربية السعودية، 
ش��هدت دول املنطق��ة كله��ا تدنيا في 
قيم��ة العقود املُبرمة من س��نة ألخرى، 
حيث بلغ هذا االنخفاض أدنى املستويات 
ف��ي الكويت )46 في املئة( والبحرين )84 
في املئة(. وحتى دبي ش��هدت انخفاضا 

بس��يطا بن الفترتن برغ��م أنها كانت 
حتى اآلن األكثر قوة ونش��اطا في سوق 

مشاريع دول مجلس التعاون اخلليجي.
ومع ذل��ك، فإن توقع��ات النصف الثاني 
من الس��نة تبشر باخلير. واس��تنادا إلى 
املش��اريع املتبع��ة والتي ه��ي حاليا في 
مرحلة املناقصة إضافة إلى العقود التي 
مت منحه��ا في ش��هري مت��وز وآب، تتوقع 
»مي��د بروجيكتس« منح مش��اريع يبلغ 
مجموع قيمتها 61 مليار دوالر فقط في 
النصف الثاني من هذا العام، وهو حتسن 
ملحوظ مقارنة باألشهر الستة األولى.

وبعد إضافة أرقام األشهر الستة االولى، 
تبلغ توقعات الس��نة كال لدول مجلس 
التعاون اخلليج��ي 117 مليار دوالر، أي ما 
يعادل تقريبا قيمة العقود املمنوحة عام 
2016. وعلى مس��توى ال��دول، فإن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، بقيادة قطاعي 
العقارات والنقل في دب��ي، ال تزال تُعتبر 
أكبر س��وق ف��ي املنطقة مع م��ا يقارب 
38 ملي��ار دوالر م��ن العق��ود املمنوحة، 
تليها اململكة العربية السعودية بنحو 
36 مليار دوالر، ثم الكويت مع مش��اريع 

بقيمة 16.8 مليار دوالر.

وقال مدي��ر احملتوى والتحلي��ل في »ميد 
بروجيكت��س« إد جاميس: »برغم التباطؤ 
ال��ذي يش��هده أداء الس��وق حت��ى اآلن، 
تُبّشر املؤشرات بزيادة في النشاط. فقد 

شهدت املنطقة درجة عالية من الزخم 
بع��د منح عق��ود الهندس��ة والش��راء 
والبن��اء التي تفوق قيمتها 5 بالين دوالر 
في مش��روع مصفاة الدقم اجلديدة في 

س��لطنة عمان في بداية آب، إضافة إلى 
اإلع��الن أخيرا عن مجموع��ة كبيرة من 
املشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة 
اململكة العربية الس��عودية نش��اطها 

بش��كل تدريجي، ما يش��ير ب��دوره إلى 
تعزيز قوى السوق«.

على صعيد آخر، وجهت الدوحة املصارف 
في قطر باللجوء للمستثمرين الدولين 
لزيادة متويلها، بدال من االعتماد بش��كل 
رئيسي على التمويل احلكومي، بحسب 

ما نقلته وكالة »بلومبرغ« عن مصادر.
وذك��رت »بلومب��رغ« نقال ع��ن مصادر أن 
البنك املركزي القطري يعقد اجتماعات 
منتظمة م��ع املقرض��ن، لتقييم مدى 
تأثير املقاطعة على حالة الس��يولة في 
القط��اع املصرف��ي، ويش��جع املصارف 
على االقتراض من األس��واق الدولية عبر 
الس��ندات أو القروض، لتفادي استنفاد 
االحتياطيات األجنبية وتراجع التصنيف 

االئتماني.
وأضاف��ت املص��ادر أنه مت إب��الغ املصارف 
في قط��ر بض��رورة النظر إل��ى التمويل 

احلكومي كآخر حل.   
وتعت��زم بع��ض املص��ارف، الت��ي متتلك 
احلكوم��ة القطري��ة حصة فيه��ا، عقد 
صفقات جلم��ع األموال، وقال��ت املصادر 
إن معظم املقترضن يس��تهدفون آسيا 
لس��د الفجوة، التي خلفه��ا املقرضون 

اخلليجيون.
ويتعرض املقرضون في قطر لضغوطات 
بع��د أن قطع��ت الس��عودية واإلمارات 
والبحري��ن ومصر في حزي��ران العالقات 
قط��ر  م��ع  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
متهم��ة إياه��ا باإلره��اب، وه��و اته��ام 
ترفضه الدوحة، حي��ث تراجعت الودائع 
األجنبي��ة في حزيران إلى أدنى مس��توى 

في سنتن.
وبالفع��ل، أج��رى بن��ك قط��ر الوطني، 
أكبر املصارف في البالد، مناقش��ات مع 
مقرضن دولين بش��أن طرح س��ندات 
واحلص��ول على قروض، وكذلك أرس��ل 
طلب��ات   »QSC« التج��اري  املص��رف 
للحص��ول على عروض لق��رض بقيمة 
500 ملي��ون دوالر، كم��ا يس��عى بن��ك 
الدوح��ة إل��ى جم��ع أموال ع��ن طريق 
طرح س��ندات بالدوالر. وتق��ول مصادر 
إن املصارف القطرية جتد أيضا صعوبة 
ف��ي احلصول على متوي��ل قصير األجل، 
حيث تطالب املصارف الدولية من هذه 
املؤسس��ات رهن أصول خارج قطر بدال 
من أص��ول داخلي��ة للحد م��ن اخملاطر 

املرتبطة بالقروض.

تقـرير
عقود بقيمة 56 مليار دوالر في نصف 2017 األول 

تراجع سوق المشاريع الخليجية 

سنغافورة ـ رويترز:
اس��تقرت أس��واق النفط في س��اعة 
مبك��رة من أم��س االثنن متمس��كة 
باملكاس��ب الكبيرة التي حققتها يوم 
اجلمع��ة حتى بالرغم م��ن تأثير ارتفاع 
اإلنت��اج األميرك��ي على آم��ال أن يؤدي 
تراج��ع مخزون��ات النف��ط 13 في املئة 

منذ آذار إلى تعزيز السوق.

وبلغت أس��عار التعاقدات اآلجلة خلام 
دوالر   52.72 برن��ت  العامل��ي  القي��اس 
للبرمي��ل عند الس��اعة 0139 بتوقيت 
جرينتش من دون تغيير عن مس��تواها 

عند اإلغالق السابق.
وبلغ أسعار التعاقدات اآلجلة خلام غرب 
 48.54 الوس��يط  األميركي  تكس��اس 
دوالر للبرميل بارتفاع ثالثة سنتات عن 

سعر إغالقه السابق.
وجاء هذا بعد زيادة وصلت إلى ثالثة في 

املئة في األسعار يوم اجلمعة.
اإلنت��اج  ارتف��اع  إن  متعامل��ون  وق��ال 
األميركي الذي جت��اوز 9.5 مليون برميل 
يوميا، وهو أعلى مس��توى له منذ متوز 

2015 ،أدى إلى حتجيم السوق.
ولك��ن الزي��ادة ف��ي اإلنت��اج األميركي 

ق��د تتباط��أ قريب��ا بع��د أن خفض��ت 
ش��ركات الطاقة عدد منص��ات احلفر 
لثاني أس��بوع خالل ثالثة أسابيع وفقا 
مل��ا قالته ش��ركة بيكر هي��وز خلدمات 
الطاق��ة يوم اجلمعة. وقالت بيكر هيوز 
إن الش��ركات قلص��ت ع��دد منص��ات 
احلف��ر النفطية بواق��ع خمس حفارات 
في األس��بوع املنتهي في 18 آب ليصل 

العدد اإلجمالي إلى 763 منصة.
في الشأن ذاته، ذكرت مصادر في قطاع 
النف��ط الليب��ي أن اإلنت��اج ف��ي حقل 
الش��رارة، أكبر حقول النفط في ليبيا، 
توق��ف الس��بت. وقال مص��در نفطي 
ليب��ي لوكال��ه "رويت��رز"، إن اجملموع��ة 
التي أغلقت خط األنابيب السبت هي 
التي أغلقته سابقا، ولم يتضح سبب 

إغالقها للحقل وال مطالبها بعد.
وكان احلقل ينتج ما يصل إلى 280 ألف 
برميل يوميا في األس��ابيع املاضية، إال 
أن اإلنت��اج توقف مؤقت��ا عدة مرات في 
احلق��ل بس��بب احتجاج��ات جماعات 
مس��لحة وعم��ال نف��ط من��ذ إع��ادة 
افتتاح��ه في كان��ون األول املاضي، بعد 

عامن من إغالق خط األنابيب.

استقرار النفط عند 53 دوالرًا للبرميل 
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عرف��ت العديد من البل��دان وجود 
جه��ة قضائية مختص��ة بالنظر 
ف��ي املوضوع��ات الدس��تورية وأن 
فالبع��ض  تس��مياتها  اختلف��ت 
)احملكم��ة  عليه��ا  يطل��ق  منه��ا 
الدس��تورية(، واخري��ن يس��مونها 
)احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا(، ودول 
ثالثة تطلق عليها أس��م )اجملالس 
تص��در  وجميعه��ا  الدس��تورية(، 
ق��رارات ملزمة لس��لطات الدولة 
كافة، وتس��هم ه��ذه احملاكم وأن 
اختلف��ت تس��مياتها م��ن حي��ث 
املب��دأ في احلف��اظ عل��ى تطبيق 

احكام الدستور.
االميركية  املتح��دة  الوالي��ات  في 
متارس احملكم��ة )االحتادي��ة العليا( 

عام  تأسس��ت  الت��ي  االميركي��ة 
دس��تورية  ف��ي  النظ��ر   )١٧٨٩(
القوانني، وتتكون من رئيس وثمانية 
أعض��اء يعينه��م رئي��س الدول��ة 
بالتنس��يق مع مجلس الش��يوخ 
وميارسون مهامهم مدى احلياة وال 
يترك��ون مناصبه��م اال بالوفاة او 

االدانة او بطلب التقاعد.
وقد اص��درت احملكم��ة االميركية 
قرارات عدي��دة مهمة، نذكر منها 
تأكيده��ا ب��ان الرئي��س االميركي 
االس��بق »ب��وش االب��ن« كان ق��د 
خ��ال  م��ن  صاحيات��ه  تخط��ى 
قراره بإنش��اء احملاكم العس��كرية 
االستثنائية في عام ٢٠٠٦ حملاكمة 
املوقوفني عن تهم تتعلق باإلرهاب 

في سجن غواتنامو.
الروس��ية  االحتادي��ة  واحملكم��ة 
املشكلة مبوجب الدستور الروسي 
من )١٩( قاضياً قد اختصت باصدار 
قرارات مهمة بناء على طلب موجه 
له��ا من جه��ات مح��ددة كرئيس 
االحتاد الروسي او مجلس االحتاد او 
مجلس الدوم��ا او حكومة االحتاد 
الروس��ي او الهيئات ذات السلطة 
التش��ريعية أو التنفيذية بش��أن 
اجلمهوري��ات  ودس��اتير  القوان��ني 
التابعة لاحتاد الروسي واملعاهدات 
اخلارجية والداخلية وحل النزاعات 
بني الهيئات احلكومية سواء لاحتاد 
الروسي او اجلمهوريات التابعة له 
واختصاصات اخ��رى حددتها املادة 

الروسي.وفي  الدس��تور  )١٢٥( من 
املانيا فقد تناول الدس��تور االملاني 
في امل��ادة )٩٣( من��ه اختصاصات 
االملاني��ة  الدس��تورية  احملكم��ة 
واهمها تفسير القانون االساسي 
)الدس��تور( والب��ت ف��ي التعارض 
ب��ني احكام��ه واي قان��ون احت��ادي 
او ص��ادر ع��ن الوالي��ات وذلك على 
الصعيدين املوضوعي والش��كلي، 
وكذلك حسم النزاعات بني االحتاد 

والواليات او الواليات في ما بينها.
وحتت الباب السادس من الدستور 
االيطال��ي املس��مى ب�«الضمانات 
القس��م  الدس��تورية«، خص��ص 
االول منه للمحكمة الدس��تورية 
االيطالية حيث نصت املادة )١٣٤( 

وهي:  اختصاصاته��ا  عل��ى  من��ه 
- النظ��ر ف��ي دس��تورية القوانني 
واالوامر الت��ي تتمتع بقوة القانون 

التي تصدرها الدولة واالقاليم،
- وكذلك حسم النزاعات املتعلقة 
للدول��ة  اخملصص��ة  بالس��لطات 
واالقاليم وب��ني االقاليم وبعضها 

البعض،
 - واالتهام��ات املوجهة ضد رئيس 
مت��ارس  الياب��ان  اجلمهورية.وف��ي 
القضاء  العليا اختصاص  احملكمة 
الدس��توري، فقد نّصت املادة )٨١( 
من الدس��تور الياباني على ان هذه 
احملكمة »ذات السبيل االخير للبت 
في دس��تورية اي قان��ون، او امر، او 

تنظيم، او عمل رسمي«.

وتع��ّد احملكم��ة الدس��تورية ف��ي 
الس��لم  اعل��ى  افريقي��ا  جن��وب 
القضائي ف��ي اجلمهورية وهذا ما 
اكدته امل��ادة )١٦٧( من دس��تورها 
ولها صاحيات الرقابة الدستورية 
على القوانني والب��ت في موضوع 
اخال البرمل��ان او رئيس اجلمهورية 
بأح��كام الدس��تور، والرقابة على 
الدس��تور،  تعدي��ات  دس��تورية 
واحلكم بشان مشروعية اي قانون 
برملاني او اقليمي، وحس��م التنازع 
بني الس��لطات س��واء الوطنية او 
االقليمية ف��ي ما يتعل��ق باملهام 

الدستورية ألي منها.
وأوكلت املادة )١١٢( من الدس��تور 
البرازيلي احملكم��ة االحتادية العليا 

هناك املس��ؤولية االساس��ية في 
حماي��ة الدس��تور البرازيل��ي م��ن 
واس��عة  خال متتعها بصاحيات 
نذكر منها ما ورد في الفقرة )اوالً/ 
أ( م��ن هذه امل��ادة ونصه��ا »اعان 
عدم دستورية القوانني العادية في 

االحتاد والواليات، 
القوانني االحتادية  واعان دستورية 
)اوالً/  والقوانني العادي��ة« والفقرة 
ب( م��ن امل��ادة ذاته��ا الت��ي نصت 
على اختصاص اخ��ر وهو »توجيه 
االتهام��ات باجلرائ��م اجلنائية ضد 
الرئيس،  ونائب  اجلمهوري��ة،  رئيس 
الوطن��ي،  الكونغ��رس  واعض��اء 
النائب  واعضاء احملكمة نفس��ها، 

العام للجمهورية«.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

إياس الساموك

آنيا شيفرين

كاتب في الشؤون 
القانونية

مديرة تخصص 
التكنولوجيا واإلعالم 

الدولية بجامعة 
كولومبيا

لم تكن األعوام القليلة املنصرمة 
كرمي��ة م��ع حري��ة التعبي��ر. فقد 
أصبح��ت حكومات بولن��دا، واجملر، 
وتركيا مستبدة على نحو متزايد، 
ومتلهف��ة عل��ى الس��يطرة على 
اخلط��اب العام ���� مثلها في ذلك 
كمث��ل زعم��اء البلق��ان، والصني، 
الوالي��ات املتحدة  وروس��يا. وف��ي 
أيضا، يحاول الرئيس دونالد ترامب 
با هوادة تش��ويه س��معة أجهزة 
اإلعام اإلخباري��ة، فضا عن عجز 
الصحاف��ة هناك، عل��ى نحو غير 
مس��بوق، عن الوصول إلى أعضاء 

إدارته.
عل��ى  الرقاب��ة  أن عص��ر  الواق��ع 
الصحف وإعادة صياغة محتواها 
مادي��ا، كم��ا رأي��ت ف��ي فيتن��ام 
وميامن��ار، انتهى في األغلب. ولكن 
كم��ا تُظِه��ر التط��ورات األخيرة، 
تظل حرية الصحافة ُعرضة خملاطر 
ش��ديدة، حيث تنخرط احلكومات 
و«املصالح الراس��خة املتش��ابكة 
مع السياس��ة«، على ح��د تعبير 
العامِل��ة السياس��ية ألينا موجنيو 
بيبي��دي، في ن��وع من الس��يطرة 
الناعم��ة الت��ي ميكنن��ا أن نطلق 

عليه��ا وص��ف »االس��تياء على 
أجهزة اإلعام«. 

االقتص��اد  خب��راء  اس��تخدم 
األزمة  بعد  »االستياء«  مصطلح 
املالية في عام 2008 لوصف فشل 
القائمني على التنظيم، الذين أتوا 
غالبا م��ن )وعادوا إل��ى( الصناعة 
الت��ي كان املفت��رض أن يش��رفوا 
عليها، في مراقبة القطاع وضبط 
سلوكه على النحو الائق. ويعمل 
االستياء على أجهزة اإلعام على 
نف��س النحو تقريب��ا، حيث ميتلك 
القادة السياسيون وسائل اإلعام 
صراحة )مثل سيلفيو بيرلسكوني 
في إيطاليا( أو يعملون على ضمان 
والء قادة وسائل اإلعام لهم، سواء 

من خال احملسوبية أو العقاب.
كان واح��دا من أوائ��ل البنود على 
أجندة احلكومة اليمينية املتطرفة 
في بولندا، التي يقودها بشكل غير 
كاتشينسكي،  ياروساف  رسمي 
يتلخ��ص في تبني قان��ون إعامي 
جديد يس��مح لها بتعيني وفصل 
رؤساء شبكات البث العامة. وفي 
تركيا، س��جنت حكوم��ة الرئيس 
رجب طي��ب أردوغ��ان الصحفيني 

املنتقدي��ن �� مثل كات��ب العمود 
الش��هير أحم��د ألتان وش��قيقه 
محم��د، وه��و أس��تاذ جامعي �� 
وأغلقت أو فرضت سيطرتها على 
شركات اإلعام، باستعمال اخلوف 

لفرض صياغتها للتقارير.
وف��ي نس��خة أق��ل تطرف��ا م��ن 
نه��ج أردوغان، يتنم��ر ترامب على 
منتقدي��ه، مث��ل محطة س��ي إن 
إن، وصحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز، مما 
يش��جع منافذ إعامية أخرى مثل 
وال ستريت جورنال، على التعامل 
معه بنح��و ال يخلو م��ن محاباة. 
وفي أماكن أخرى، يقوم مقربون من 
احلكومة مبهمة التنمر واملضايقة: 
ففي جن��وب أفريقيا اس��تهدفت 
تتمت��ع  الت��ي  جوبت��ا،  عائل��ة 
باتص��االت سياس��ية قوية، رئيس 
حتري��ر بيزنيس داي آند فايننش��ال 
ميل الس��ابق بيتر بروس بس��بب 
انتق��اده الرئيس جاكوب زوما. ورمبا 
يحاول القادة أيضا السيطرة على 
الس��رد من خال حرمان املنظمات 
االنتقادي��ة احملتملة من  اإلعامية 
واملعلومات،  املص��ادر  إلى  الوصول 
كما ح��دث في الوالي��ات املتحدة، 

وبشكل أكثر عدوانية، في فنزويا 
املبتاة باألزم��ات في عهد الرئيس 

نيكوالس مادورو.
يَُعد االستياء على أجهزة اإلعام 
عل��ى هذا النحو أمرا بالغ األهمية 
لتمك��ني احلكوم��ات ���� وخاصة 
تل��ك التي تاحق سياس��ات رمبا ال 
تتمتع بش��عبية كبيرة �� لتعزيز 
الدعم الع��ام. فقد متك��ن ترامب 
»وس��ائل  بفض��ل حملت��ه ض��د 
اإلع��ام اإلخباري��ة الكاذب��ة« من 
االحتف��اظ بوالء قس��م كبير من 
قاعدت��ه االنتخابية، عل��ى الرغم 
من الكش��ف عن أسرار رمبا كانت 

لتدفن أي سياسي أميركي آخر.
االس��تياء على  مثلم��ا يس��اعد 
تش��كيل  ف��ي  اإلع��ام  أجه��زة 
التصورات العامة، فإنه قادر أيضا 
على تشكيل النتائج االقتصادية. 
وتزع��م اخلبيرة االقتصادي��ة ماريا 
بتروفا أن االس��تياء عل��ى أجهزة 
اإلعام من املمك��ن أن يعمل على 
توسيع فجوة التفاوت، وخاصة إذا 
كان األثرياء هم من قاموا بعملية 
االس��تياء )وليس الساسة، الذين 
ميك��ن التصوي��ت إلبعاده��م م��ن 

نح��و  وعل��ى  مناصبه��م ع��ادة(. 
مماث��ل، يعتق��د جياكوم��و كورنيو 
من جامعة برل��ني احلرة أن التركيز 
انحياز  املتزاي��د يجعل  االقتصادي 

أجهزة اإلعام أكثر ترجيحا.
االستياء على أجهزة اإلعام ليس 
ظاهرة جديدة. ولكن كان املفترض 
أن حتررن��ا اإلنترن��ت منه��ا، عل��ى 
األقل في الدول حيث الرقابة على 
اإلنترن��ت ليس��ت صريح��ة. فمع 
س��قوط احلواج��ز التي حت��ول دون 
الدخول، وانتشار املنافذ اإلعامية، 
كم��ا تص��ور كثي��رون، يُصِبح من 
الصعب االستياء عليها جميعها. 
فحت��ى إذا ج��رى االس��تياء على 
بعض املنافذ، يظل بوس��ع أجهزة 
اإلعام أن تؤدي وظيفتها الرقابية 
بفعالي��ة، م��ا دام التن��وع قائم��ا 
بالق��در الكاف��ي. ثم تع��ززت هذه 
التوقعات بفِعل افتراض مفاده أن 
املزيد من املنافس��ة من ش��أنه أن 

يؤدي إلى أخبار أعلى جودة.
ولكن رمبا حدث العكس متاما. ذلك 
أن ظهور وس��ائل اإلعام الرقمية 
جعل م��ن غير املمكن االس��تمرار 
ف��ي االعتماد عل��ى من��اذج أعمال 

فقد  التقليدي��ة.  اإلعام  وس��ائل 
هاجر املعلنون إلى اإلنترنت، حيث 
أصبح  وحي��ث  رخيص��ة،  املناف��ذ 
يتمتع��ون  الذي��ن  املس��تهلكون، 
ظاهريا بخيارات مجانية ال نهائية، 
أقل اس��تعدادا للدف��ع في مقابل 
احملتوى. ونتيجة لهذا، عانت وسائل 
اإلع��ام التقليدية من انخفاضات 
حادة في اإليرادات وخسائر واسعة 

النطاق في الوظائف.
وقد تس��ببت املوارد املتضائلة في 
تقويض نوعية التقارير، خاصة وأن 
العديد من املنافذ التي تفتقر إلى 
األموال النقدية، كما تزعم جوليا 
كاج��ي م��ن س��يانس ب��و )معهد 
السياس��ية(  للدراس��ات  باري��س 
أع��رض  إل��ى  الوص��ول  حاول��ت 
جمه��ور ممك��ن. وتس��ببت احلاجة 
إل��ى متابعة النق��رات على مواقع 
مثل فيسبوك، وتويتر، وجوجل في 
تآكل قدرة أصحاب وسائل اإلعام 
القدمية على أداء دورهم التقليدي 

في ضمان املساءلة.
وتس��بب تدن��ي عائ��دات وس��ائل 
اإلعام في تعزيز االستياء عليها 
بطريقة أخرى رئيسية: فقد حتول 

احلافز إلى امت��اك منفذ إعامي. 
فإذا لم تتمكن صحيفة من توفير 
العوائ��د االقتصادي��ة، ف��إن فرض 
النف��وذ يُصِب��ح الدافع الرئيس��ي 
لش��راء أو إدارة أي صحيف��ة. على 
س��بيل املثال، لم يش��تر امللياردير 
القمار  ن��ادي  األميرك��ي صاح��ب 
ش��يلدون أديلس��ون الس فيجاس 
ريفي��و جورن��ال في ع��ام 2015 أو 
يس��تولي عل��ى وس��ائل اإلع��ام 
اإلس��رائيلية بغرض احلصول على 
املال.مع س��ماح املشهد اإلعامي 
نح��و  عل��ى  علي��ه  باالس��تياء 
متزايد، س��وف تنحس��ر املساءلة 
السياس��ية والش��ركاتية. ولهذا 
الس��بب، أص��در مركز مس��اعدة 
للت��و  الدولي��ة  األع��ام  وس��ائل 
تقريرا جديدا يس��لط الضوء على 
هذه الظاهرة ���� ويدعو إلى إيجاد 

احللول لها.
تشكل وسائل األعام التي تتمتع 
باحلرية والصحة ضرورة أساس��ية 
لتعزيز الدميقراطي��ة العاملة. وإذا 
كان لن��ا أن نحم��ي الدميقراطية، 
فيتعني علينا أن ندافع عن وسائل 

األعام بأي ثمن.

االستيالء على أجهزة اإلعالم في العصر الرقمي 
PROJECT
SYNDICATE

صادق باخان
عزلة ترامب مع تويتر

بعدما صدمته احلرب العاملي��ة االولى املوصوفة بحرب 
اخلن��ادق خ��رج علين��ا العالم النفس��اني س��يغموند 
فروي بنظرية مفادها ان الس��لم لن يس��ود العالم ما 
دام االنس��ان تتنازعه غريزة امل��وت والعدوان ,وكما ترون 
ان الرئي��س اجلمه��وري االميرك��ي لم مي��ض عليه عام 
واحد وهو في املكت��ب البيضوي في البيت االبيض في 
العاصمة واشنطن حتى راح يهدد البلدان بشن احلرب 
عليها بدعوى انها تش��كل خط��را على االمن القومي 
االميركي ورفع شعار يقول للبلدان التي تسعى الى ان 
تصبح محترمة ال ترفعوا رؤوسكم الن ال تصبح زجاجا 

فتلة الكابيتول ال تستقبل سوى اجلبال احملطمة.
 وجلأ مجلس النواب االميركي الى اقرار اوسع  عقوبات 
بالتاريخ بحق روس��يا وايران وكوريا الش��مالية بحجة 
انها ترعى االرهاب واالرهابيني وجاء رد كوريا الشمالية 
س��ريعا اذ ه��ددت الوالي��ات املتحدة مب��ا وصفته ببحر 
م��ن اللهب فوق اخليال ومع ذلك وجدن��ا وزارة اخلارجية 
االميركية تعول على احللول الدبلوماس��ية في االزمة 
الكورية الش��مالية وهناك من يرى ان كوريا الشمالية 
اصبح��ت تعاني م��ن البارانويا وهي عق��دة االضطهاد 
وه��ي جت��د نفس��ها محاص��رة ببل��دان تس��عى ال��ى 
حتطيمها فا جتد يونغ يانغ خيارا آخر سوى اللجوء الى 
انتاج االس��لحة البالستية واالس��تراتيجية حتى كاد 
شعبها ميوت جوعا لوال املساعدات التي قدمتها بلدان 
االحت��اد االوروبي ومع كل ه��ذا التصعيد انه من املرعب  
جند الرئيس االميركي دونالد ترامب كوريا الشمالية مبا 

وصفه بنار وغضب لم يشهدهما العالم .
كما نعلم ان الواليات املتحدة االميركية ال تقبل بأحد 
يهددها بعقر دارها فقد س��بق لامبراطورية اليابانية 
ان ارتكبت حماقة عندما قصفت الس��فن االميركية 
الراس��ية ف��ي ب��رل هارب��ر فلجأت امي��ركا ال��ى القاء 
قنبلتني هايدروليتني على كل من مدينتي هيروش��يما 
وناغازاك��ي ومع ذلك يرى مراقبون ان ه��ذه املناورات ما 
هي اال اس��تعراض عضات الضهار القوة العس��كرية 
فكيف ميك��ن ان نتص��ور الواليات املتحدة ان تس��مح 
لدولة مثل كوريا الش��مالية بضربه��ا وهي التي متثل 
اكبر دولة عس��كرية واقتصادية  ف��ي العالم فاالحرى 
في كوريا الش��مالية ان تعيد جنودها الى س��كناهم 
وعدم اللجوء الى سياس��ة االس��تبزاز التي تش��جعه 
عليها الصني الش��عبية التي اصبحت قوة اقتصادية 
عظيم��ة باتباعه��ا سياس��ة اقتصادي��ة مكون��ة من 
املاركس��ية املنقحة والكونفشيوسية واقامة مناطق 
حرة تتب��ع فيها اس��لوب االنتاج اجلمعي الرأس��مالي 
.بالتأكيد ان الرئيس دونالد ترامب امللياردير حريص على 
مصالح اصحاب مصانع انتاج االس��لحة البالس��تية 
واالس��تراتيجية وه��و حري��ص اكث��ر ان ي��رى اصحاب 
املصارف في وول ستريت راضني عنه وما هذه املواجهة 
النووية بني يونغ يانغ وواشنطن اال استعراض للقوة وال 
يرى مراقبون ان حربا ستش��تعل ب��ني الواليات املتحدة 
وكوري��ا الش��مالية الن معن��ى ذل��ك اذا قام��ت احلرب 
ف��ان العالم كله في جحيم اقس��ى من جحيم دانتي 
فاالح��رى بالرئيس االميركي ان يولي عناية مبش��كات 
امي��ركا الداخلي��ة خاص��ة ق��د ازداد ع��رض الوضائف 
لاميركيني العاطلني عن العمل فيمكن القول ان هذه 
املواجهة النووية بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية 

ما هي اال الشغال االعام ومن يتابع االخبار الدولية.

لن تشتعل حرب بين 
بيونغ يانغ وواشنطن



رياض الغريب

أجلس هناك وانتظر
رياض الغريب

مجرد اكذوبة صنعتها ريح عابرة
ال اخضر في ايامها

وال ما يدل على انها كانت
هي اقراط

وتالفيف ظالم ال يدل
)حط��ب ان��ا كي��ف التج��أت الى 

اللظى(
من ألف تنور جنيت

من حروب صاغها لي حفظه اهلل
من دسائس 

وتقارير يكتبها اصدقاء املقاهي
والقصائد احيانا

مجرد اكذوبة
هي ذاكرتي

حني اوغلت في احللم
أو

حني فتحت لي بابا من الشمس
والبنفسج

وقالت هيت لك

وما صدقت
انا الراكض في االماسي

ألجنو من شظية تطاردني
ومن عيون قاتل

يراقبني
في الطرف االخر
هو صديقي االن

نتراسل عبر النت
ونتبادل القصائد

عن احلرب
مجرد اكذوبة

ان اخبرك عن التوحد فيك
او التماهي في اصابع جنونك

وهي تقودني الى محرقة اخرى
انا رماد قدمي

ال تسمع مني 
واجلس هناك

انتظر

ص��در حديث��ا للش��اعر أَحم��د أَبو س��ليم 
ديوانه الش��عري اخلامس)ضدَّ قلبك(، عن دار 
فضاءات للنش��ر، بعد دواوين��ه: "دم غريب، 
ومذكرات فارس في زمن الس��قوط، وألبوم 
على بقايا سدوم، وآنسُت دارًا"، ويأتي ديوان 
"ضدَّ قلبك" بعد 7 سنوات من ديوان "آنسُت 
دارًا" الَّذي نُشر عام 2010، حيث نشر أَحمد 
ة  أَبو سليم خالل هذه الفترة روايتيه: احلاسَّ

صفر، وذئاب منويَّة.
يض��م الديوان ب��ني دفَّتي��ه 21 قصيدة، في 
118 صفح��ة من القطع املتوس��ط، وزينت 
غالفه لوحة للفنانة الروائية رائدة الطويل، 
الدي��وان ب��ني قصي��رة  وتراوح��ت قصائ��د 
ومتوس��طة وطويل��ة، إال أَن م��ا مييزها تلك 
الوح��دة العضوي��ة التي جتم��ع بينها، في 
طرح الس��ؤال، فلسفيا، واللهث وراء معنى 
احلقيق��ة، واخلس��ارات املضني��ة، واملعان��اة 
اإلنس��انية، ومحاوالت حتدي��د الهوية على 
صعيد ال��ذات الفردية واجلمعي��ة، وحملت 

بعض قصائ��د الديوان أَس��ماء بعض املدن 
الفلس��طينية كقصيدة اخلليل، ورام اهلل، 
وأَريحا، وغزَّة، وعبر الش��اعر من خاللها عن 
جتربته أَثناء زيارته له��ذه املدن للمرة األولى 
واصطدامه فيها مبرارة الواقع، باإلضافة إلى 
قصيدة "إنها الس��ابعة" الت��ي كتبت في 
خطني يحاول الشاعر من خاللهما أَن يقارن 

بني خسارة املرأة وخسارة القدس- املدينة.
وعلى الغالف اخللفي للديوان نقرأ من وحي 

القصائد:
تخوُن القصيدُة دوَن خطايا...

ظايا... ودوَن "أُحبُِّك" أَنثرها فيِك مثل الشَّ
تخوُن بال حكمِة العاشقنَي اجملاننَي:
كلُّ احلروِب الَّتي يُهزُم القلُب فيها

بال رابٍح....
ال تَُخْض ضدَّ قلِبَك حربََك

فالقلُب أَصُل احلياِة....
وأَيُّ اجلناِن بال ربَِّة احلبِّ

ليسْت ُخواْء؟

مقابل..ص،١٢٩(ملحمة ألم ال متناهي، 
ال افق حل��ل وال نهاية لعن��اء او ضيم..«، 
ه��ذا م��ا بدا ب��ه الق��اص محم��د عواد 
كلمته كمدير للجلسة التي احتضنت 
رواية احلش��ر للكات��ب أحم��د اخلزاعي، 
وهي رؤية لألس��تاذ مصدق يوسف حول 
الرواي��ة، اجللس��ة االحتفائي��ة واخلاصة 
بتوقيع الرواية، أقيمت في قاعة النخب 
الثقافية في شارع املتنبي، بحضور عدد 
من االدباء واملثقفني، ش��ارك بها الروائي 
خضي��ر الزيدي ال��ذي حتدث ع��ن اللغة 
داخل احل��وارات، ومن وجه��ة نظره يجد 
ان اب��ن الهور يج��ب ان يتحدث في قلب 
الصفح��ات بلهجت��ه اجلنوبية وال يلجأ 
الكاتب ال��ى ح��وارات باللغ��ة العربية 
الفصح��ى، كما ش��ارك الناق��د طالب 
الدراجي بحديث ع��ن الرواية واحداثها، 
وق��د اختلف م��ع الزي��دي ب��ان للروائي 
احلق واحلري��ة باختيار اللغة التي يجدها 
تتالءم مع االحداث ولكي تصل الى دائرة 
أوس��ع من احمللي��ة يلجأ الكات��ب أحيانا 
باللغ��ة الفصحى كي تصل بس��هولة 

الى القارئ العربي.
حتدث��ت الش��اعرة ح��ذام يوس��ف ع��ن 
الرواية مؤكدة عمق الوجع اجلنوبي الذي 

مازال رفيق للعراقي أينما حل:« احلش��ر 
قدر العراقيني كما يبدو، ففي كل مكان 
نلمس )احلش��ر( بيقني كأنه فعال قدرنا 

كعراقيني . حش��ر على دائرة التقاعد .. 
حشر على ابواب اجلامعات ودوائر التعيني 
.. حش��ر حتى على صاالت السينما في 
املوالت!، الرواية رمبا تكون من املطبوعات 
القليل��ة الت��ي تناولت حي��اة اجلنوبيني 
املنكوبني بتاريخهم، فلم ينَصفوا حتى 
من الكت��اب .. قلة قليل��ة منهم تناول 
حكايات سكان الهور بطريقة تكشف 

خيانة القادة لهم.
احمد اخلزاعي دخل في تفاصيل سمعنا 
به��ا قصص م��ر عليه��ا اجلمي��ع، لكن 
بتج��ارب خجول��ة، دخ��ل ف��ي تفاصيل 
احلياة وس��كان االه��وار ومعاناتهم مع 
االقط��اع وعبيدهم، عب��ر الوقوف على 
اكثر من حكاية، يتنق��ل الكاتب مبهارة 
بني الذاكرة والواقع عبر قصص ريس��ان 
وهرب��ه من احلش��ر، وقس��وة الش��يوخ 
واتباعه��م، وقص��ه ح��رب اب��و ضفيرة 
وحتديه للواقع املرير الذي يعيشونه، هي 
حكايات اش��ترك بها اه��ل االهوار واهل 
اجلن��وب عموما، ومحاوالته��م للهجرة 
الى بغ��داد، برغم املصي��ر اجملهول الذي 

ينتظرهم.
اليوم نحن ايضا نعيش في احلشر داخل 
دوائ��ر تلفنا مرغمني ان نك��ون جزءا من 
لعبة احلش��ر بنسخة جديدة، فاحملَفوظ 
م��ا زال قويا، متس��يدا، متس��لطا على 
رق��اب املكاري��د، احملفوظ ن��راه اليوم في 
كل ارباب العمل باملؤسسات احلكومية 
و االهلي��ة، وريس��ان م��ا زال يبحث عن 
مهرب عب��ر احمليطات التي غرق بها االف 
يشبهونه، حكاية احلشر اذن لم تنتهي، 
وما زالت االجيال تنس��ج ال��ف حكاية 
وحكاي��ة مع )احلش��ر (، لكن م��ع تغيير 
طفيف بالس��يناريو، امنا اجلور واالكتواء، 
ما زال س��وطه يس��قط بقس��وة على 
ظهوره��م، رمب��ا حبهم للحي��اة هو من 
يجعل االخ��ر يقف مش��دوها امامهم 
ويحس��دهم على هذه الطاقة الغريبة 

في حب احلياة ..«.
في ختام اجللس��ة ق��دم منتدى النخب 
تقديري��ة  ش��هادة  الفك��ري  للتب��ادل 
للضي��ف اخلزاع��ي ومت توقي��ع وتوزيعها 

الرواية على احلضور.

ثقافة10

كلما أصغي الى ه��ذه الرائعة رائعة عبد احلليم والتي 
يعرفه��ا اجلمي��ع، من كلم��ات كامل الش��ناوي، وأحلان 

محمد املوجي، أتساءل فقط:
مل��اذا لم يُكتب الكثير من الش��عر في ه��ذه الثيمة أو 
الصورة في هذه األغنية؟ هذا املقطع للتذكير بها وهو 

أول مقطع منها يختزل فكرة النص: 
» حبيبها لسَت وحدك حبيبها 

حبيبها أنا قبلك ورمبا جئت بعدك 
ورمبا كنت مثلك » 

فلم أجد جواباً ش��افيا غير أن شخصية الرجل العربي 
املصاب��ة بالقبلية، وتكوينه غي��ر املتجانس من الفخر 
والعنفوان من جانب واالنصهار والعاطفة اجلياشة من 
جان��ب آخر، يضاف ال��ى ذلك نزوعه ال��ى املكابرة دائما، 
تقف عائقاً أمام جرأته وشجاعته التي يتباهى بها األدب 
والتاري��خ، أو أن��ه ليس بذلك النضج الالزم الس��تيعاب 
حالة مثل ه��ذه، حالة تعد معقدة وغير مألوفة، لذلك 
نرى أن الفكرة تنزاح بإجتاه اخليانة فقط أو فكرة الهجر 

التي طاملا شهدناها في الشعر العربي . 
وكما ان هناك أكثر من امرأة لرجٍل واحٍد، هو أمٌر ال يعدُّ 
صادًم��ا باعتبار أن الدين االس��المي، يتيُح للرجل تعدد 
الزوج��ات واجلواري وغيرهن، مدعوًما بالعادات والتقاليد 

قبل وبعد حضور الدين االسالمي.
وال يبدو صادم��ا للمرأة أيضا لكنه صادم للرجل عندما 
تك��ون الص��ورة معكوس��ة! . وهذه الصدم��ة ممزوجة 
مب��ررة بالذكورية املفرطة الت��ي يتعاطها الفرد ثقافيا 

واجتماعيا منذ النشوء. 
ه��ذه الثيم��ة وم��ا ش��ابهها، م��ا ت��زال طازج��ة وغير 
مس��تهلكة، لكونه��ا حتف��ر ف��ي منطقة حساس��ة 
في الش��خصية العربي��ة، وال ميكن الق��ول إن لها أي » 
الثيم��ة » خصوصي��ة عالية الى درج��ة ال ميكن معها 
كتابة قصيدة محاذية، ذلك أن الساحة الشعرية تزخر 
باملوضوعات املتشابهة واملتشابكة أحيانا. كما ان هذا 
املوقف الذي يصفه كامل الشناوي هو موقف ميكن ألي 

انسان أن يتعرض له.  
وعلى ذل��ك أعّدها من أجمل أغاني عب��د احلليم، فهي 
بخروجها عن الس��ائد واملألوف في الشعر واألغنية، إمنا 
هي كس��ر للش��خصية النمطية وحتديا للحساسية 

الثقافية لذلك العربي.

قراءة في أغنية »حبيبها »: كسر 
للشخصية النمطية العربية 

مهند الخيكاني

خبر

أحالم يوسف

»)احلش��ر(ومن صفحاتها االولى وجدتني 
بلغته��ا،  مبوضوعه��ا،  به��ا،  س��عيدا 
بإيقاعه��ا، برغ��م مناخ الرواي��ة املوجع..

وجدته��ا ض��دا لكتابات تغزل��ت بالهور 
وجمال��ه األخ��اذ كتبها عش��اق بارعني، 
ولكنه��م من خ��ارج املكان)كاف��ن يونغ، 
ثيسيغر(..صورت الرواية الهور وناسه من 
داخله، حيث الظ��الم الذي يلف األمكنة 
ولم يكن)اجم��ل فهو يحتض��ن العراق(

األمكن��ة التي حاربتها الس��ماء واألرض 
بس��وء حظ الزمها لعقود وم��ازال احلزن 
الش��اّق، والظلم الذي يتسع الى اقصى 
مدى، ظلم المٙحٙفوظ واجلراد، واملرض، 
ظل��م يفت��ك باجلمي��ع س��وى الش��يخ 
وحاشيته، وبدون رحمة، وكأنه فصل من 
العال��م الس��فلي حيث اللعن��ة األبدية 
وغضب اآللهة، حي��ث يكون )املوت( هبة 
الس��ماء للفق��راء واحملروم��ني، وحقيقة 
ابدية نختم بها وجودنا، انه س��ر تفصح 
لنا احلي��اة عنه متأخ��رة ومتنحنا إياه دون 

الروائي أحمد الخزاعي ضيفًا على قاعة النخب للتبادل الفكري، في شارع 
المتنبي وحفل توقيع رواية الحشر

جانب من حفل التوقيع
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شعراصدار

عبد الغفار العطوي 

م��ن  للم��رأة  الق��رآن  ينظ��ر 
منظوري��ن، األول مطل��ق وه��و 
منظ��ور إله��ي كونه��ا كائن��ا 
)االنثوية(  منتزعا من جنسيته 
ف��ردا يعتم��د عل��ى كماالت��ه 
اإلنس��ية، واإلنس��انية مقاب��ل 
الرج��ل، وه��و م��ا مفص��ل في 
كت��ب  و  اخملتلف��ة  التفاس��ير 
الفقه، و ه��ذه النظرة اإللهية 
هي االس��اس ف��ي تق��ومي املرأة  
س��لوكياتها  عل��ى  واحلك��م 
الدنيوية، وهو بحث خارج نطاق 
ه��ذه الدراس��ة، واملنظور اآلخر 
ه��و إق��راري ف��ي وص��ف حالة 
مجتمعي��ة يج��ري عليه��ا ما 
يجري على سواها من االحكام 
العرفي��ة التي تتقي��د مبفهوم 
مجتمعي، والق��رآن هنا يصف 
وقائ��ع لم يق��ر واقع��ات ليس 
نافذة ف��ي منظوره  بالض��رورة 
االول، إن ل��م يك��ن بالعك��س، 
والنظ��ر للم��رأة يق��اس وف��ق 
هذي��ن املنظورين، له��ذا جند إن 
االرتهانات التي حتكم املرأة فيه 
تت��وزع ب��ني هذي��ن املنظورين و 
يختلط عند البعض اس��بقية، 
او افضلي��ة احدهما على اآلخر 
لكنهم��ا في احلقيق��ة خطان 
اس��تبدال  الميك��ن  متوازي��ان 
الثاني)وه��ذا  احدهم��ا م��كان 
أيض��ا يت��م إخراج��ه م��ن حيز 
الدراس��ة( و لننظر الى املنظور 
االقراري وهو وصف جنس��انية 
املرأة في القرآن، فهذه النقطة 
مازال��ت مدار ج��دل وبحث الى 
امل��رأة  أي جان��ب م��ن جانب��ي 
يق��ف القرآن، اجلان��ب الذكوري 
ال��ذي يؤش��ره القرآن ف��ي آيات 
كثي��رة ف��ي التراتبي��ة اخللقية 
واملعامالت  والعب��ادات  للم��رأة 
االصولي��ة(  االعتق��ادات  )دون 
ليصل الى الغاي��ات من الثواب 
والعق��اب واآلخرة، وه��و جانب 
وصف��ي إقراري كم��ا في حتليل 

اخلطاب��ات االعتبارية التي متس 
فاعلية العالق��ة اجملتمعية بني 
امل��رأة و الرج��ل )االنثى و الذكر( 
ف��ي اجملتم��ع القرآن��ي احلاضن 
للسور واآليات واملتفاعل معها 
بالق��وة عل��ى املس��توى العام 
وعلى املستوى اخلاص)ما يهمنا 
الثاني اخلاص في هذه الدراسة 
( واجلانب الثاني هو اجلنس��اني 
ال��ذي اتخ��ذ س��بيل النمذجة 
وصف��ا ثقافي��ا لص��ورة امل��رأة 
الت��ي تتطابق ما بني املس��توى 
اجلنساني )في القرآن ( واملستوى 
االقراري اخلاص ) اجملتمع القرآني 
( سورة التحرمي العدد 66 مدنية 
و آياتها )12( آية من سور القرآن 
التي اهتمت به��ذا املنحى من 
للمرأة في  اجلنس��اني  الوصف 
شقيها الثقافي ) اجلنساني( و 

اجملتمعي ) في القرآن ( )*( 
-1توجد املرأة في فضاء س��ورة 
التحرمي على منطني، االول املشار 
إلي��ه بص��در الس��ورة )ياأيه��ا 
النبي ل��م حترم ما أحل اهلل لك 
التي  ازواج��ك(  تبتغي مرض��اة 
توضحها اس��باب النزول و تبني 
وقوع الواقع��ة مبا يخص بعض 
إن  يؤش��ر  وه��ذا  النب��ي،  ازواج 
الواقعة عينية، أي إنها حاصلة 
في فعلية الواقعة، وإن اقترنت 
باحلكم االلهي من باب العموم 
م حتصيل��ه الع��ام، و لم يظهر 
الق��رآن  التعريف الش��خصي 
ألزواج النبي اللواتي قصدن في 
الواقع��ة، بيد إن احلكم القرآني 
أظهر ص��ورة الواقعة و النتائج 
التي س��تترتب عليها في حالة 
االق��رار بح��دوث الواقعة إن لم 

حت��دث التوب��ة التي س��تمحو 
ذكرها  الواقعة، كم��ا  عقوب��ة 
املفس��رون، ه��ذا النم��ط م��ن 
)أزواج النبي( ك��ن يتصرفن من 
منطلق جنساني كما سنعرف 
الحقا، أما النم��ط الثاني، فهو 
منوذج��ي ص��وري مأخ��وذ م��ن 
اخملزون السس��يو ثقاف��ي الذي 
اخب��ره الباري عز وج��ل به، من 
ب��اب ض��رب االمثل��ة للتميي��ز 
اجلنساني للمرأة التي أخطأت، 
و تل��ك الت��ي جنحت ف��ي جتربة 
الذكوري،  االس��تبداد  مواجهة 
و املثال ال��ذي ضربه اهلل تعالى 
كما في الس��ورة  كان متعلقا 
بواقعة )بعض أزواج النبي( في 
بي��ان االثر املترت��ب على الفعل 
إيجاب��ا أم س��لبا، حي��ث  كن��ا 
)4( نس��اء وقع عليه��ن  حكم 

اهلل س��بحانه و نفذ بقطعية 
عملهن ) امرأتا نوح و لوط اآلية 
:10(  س��لبا كما هو مذكور في 
اآلية، و) ام��رأة فرعون و العذراء 

مرمي اآليتان : 11��12( إيجابا
-2ذكر الواحدي في اسباب نزول 
الق��رآن )1( ع��ن اب��ن عباس عن 
عمر قال: دخل رس��ول اهلل)ص( 
بأم ولده مارية في بيت حفصة، 
فوجدته حفصة معها، فقالت: 
ل��م تدخلها بيتي؟ م��ا صنعت 
ب��ي ه��ذا، من ب��ني نس��ائك، إال 
من هواني علي��ك، فقال لها: ال 
تذكري هذا لعائش��ة، هي على 
حرام إن قربته��ا، قالت حفصة: 
وكيف  حترم عليك و هي جاريتك؟ 
فحل��ف له��ا ال يقربه��ا، وق��ال 
له��ا : ال تذكريه ألح��د، فذكرته 
لعائش��ة، فالى ان اليدخل على 

نسائه ش��هرا، واعتزلهن تسعا 
وعش��رين ليلة، وذك��ر الواحدي 
في اس��باب الن��زول رواية أخرى 
اهلل  صل��ى  اهلل  رس��ول  )كان 
عليه وآله و سلم يحب احللوى و 
العسل()2(ورواية ثالثة )3(تصب 
في اجملرى نفس��ه، وهو التعامل 
اجلنس��اني) ألزواج النب��ي( الذي 
و  االقدم��ني،  كت��ب  تداولت��ه 
اعتبره صحابة رس��ول اهلل أمراً 
طبيعي��اً، لكن التش��دد الديني 
الالح��ق هوالذي اعط��ى للمرأة 
املس��لمة هالة القداسة ورفع ) 
أزواج النبي( ملس��توى العصمة، 
وفس��ر ما جاء بقول��ه تعالى ) و 
زوجات��ه امهاتكم ( ليس مبعنى 
بي��ان ان زوج��ات النب��ي مبق��ام 
امهاتك��م، ب��ل بع��دم التحدث 
عن اي حادث وقع لهن يخرجهن 
م��ن تل��ك الص��ورة املقدس��ة، 
لكن الق��رآن اس��تعرض واقعة 
منذره��ن  وعاتبه��ن  اخملاصم��ة 
االس��تقواء  إن  إال   )4( باإلب��دال 
الب��دوي  للمجتم��ع  الذك��وري 
القروس��طي  احلاضن لإلس��الم 
حجب  الص��ورة القرآنية ، و زرع 
الصورة الذكوري��ة ألزواج النبي 
وهي اولى انتكاس��ة جلنسانية 
امل��رأة املس��لمة، م��ن هنا وجب 
استخدام هيرمنيوطيقا القرآن 
لتفكي��ك الظاه��رة الذكوري��ة 
في بواكير اإلس��الم التي زيفت 
صورة املرأة احلقيقية )الواقعية( 
بالصورة الذكورية، حتى تسربت 
املقدس��ة  النبي(  )أزواج  ص��ورة 
املس��لمة  امل��رأة  ص��ورة  نح��و 

بكيفية كلية مطلقة. 
إحاالت 
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هيرمنيوطيقا القرآن

جنسانية المرأة في سورة التحريم 

عبد الغفار العطوي 

 )ضدَّ قلبك( الديوان الشعري الخامس للشاعر َأحمد َأبو سليم



1 - مفاتيح البحث
الكتاب  اجن��از ه��ذا  اس��تغرق 
م��دة طويل��ة، و تع��ود بدايته 
الى عام 1982 م . آنذاك، كنت 
اتابع احل��رب العراقية االيرانية 
اراق��ب   ، اخباره��ا  اس��مع   ،
برام��ج  واش��اهد  تطوراته��ا، 
متنوعة عنه��ا . عندما طالت 
متابعت��ي مجريات احلرب .، بدأ 
اهتمام��ي يتجه عف��وا ، ليس 
نح��و احل��رب بل نح��و من كان 

يقودها . 
مرت عملية التطور في رؤيتي 
مش��اهدتها  م��ن  للمع��ارك 
كفعل عس��كري ال��ى النظر 
اليها عب��ر اداء فرد واحد جعل 
منها س��احة إلظهار مواهبه 
الش��خصية. فتراج��ع العمل 
ثانية  الى مرتب��ة  العس��كري 
ملصلح��ة بطل يق��ود املعارك 
بات��ت  اخلاص��ة.  بطريقت��ه 
احلرب نس��خة مس��تعادة من 
وكان  الش��خصية،  طباع��ة 
هو مس��تمتعا بذلك االمتياز 
: حيويت��ه البالغ��ة ف��ي ادارة 
املعارك، وهو ماكنا نس��تطيع 
متيي��زه بوض��وح اس��مه الذي 
كان يذك��ر ط��وال الوقت على 
نح��و يعل��و حت��ى عل��ى دوي 
تش��تد  وح��ن   . االنفج��ارات 
احل��رب قس��وة وتش��مل املدن 
، كان يخ��رج بش��رط ينم عن 
طبع شخصيته، إليقاف حرب 
الصواري��خ مع اي��ران ، ويتمثل 
ف��ي ان يرش��ق آخ��ر دفعة من 
صواريخ��ه م��ن دون ان يك��ون 
للطرف اآلخر حق الرد. ذلك كان 
اه��م من احلرب . اما س��امته 
فأغلى ثمنا من دم رجاله . كان 
في اوج القتال يدعو طائفة من 
قادة الدولة الى اجتماع مغلق 
، يخرج من لم يتطوع للحرب ، 
يوبخهم بالقول " كنتم فقراء 
بع��د  فأصبحت��م ميس��ورين 
الث��ورة. " ث��م يق��رر ارجاعهم 
الى حالة الفقر ، مؤكدا بذلك 
ان الفق��ر والغن��ى اجته��ادان 
ش��خصيان من��ه وليس��ا اداء 

اجتماعيا . 
كل ش��يء يح��دث ه��و عل��ى 
هواه وعن��د االقتضاء . اذ حاملا 
ال  نكس��ة عس��كرية  حت��دث 
كان  م��ا  خس��ائرها  تناس��ب 
اراد  ي��ردده م��ن مصطلح��ات 
 ، اقت��دار   ( بالق��وة  توطينه��ا 
منازلة ، ش��موخ ( جلس مثل 
حي��وان هائج يخ��دش احلائط 
من ش��دة غيظه فيس��تدعي 
ضباط��ا ك��ي يجرده��م م��ن 
رتبهم العسكرية ، ويرسلهم 
بس��يارات ش��حن الى ميادين 
الرم��ي ثم ال يس��مع بعد احد 

اخبارهم على االطاق . 
اال  اج��ده  ال  اداء  ارى  كن��ت 
امعان��ا  الرواي��ات  اش��د  ف��ي 
في اخلي��ال : مئ��ات اآلالف من 
القتلى ، جم��وع جائعة ، دولة 
منعزلة م��ن دون حلفاء ، وهو 
يركب حصانا فحا مخصصا 
لاستياد ، مشيرا بيده اشارة 
النص��ر جلم��وع تض��ع ايديها 
اسفل بطونها درءا آلالم اجلوع 
، صارخاً بهم " تباً للمستحيل 

. "
ث��م جاءت ح��رب أخ��رى، فقال 
اجلمي��ع " ل��ن يخ��رج منه��ا 
ه��ذه املرة " لكن��ه خرج بوجه 
يش��ي  تعبي��ر  اي  اليعك��س 
باالس��ف عل��ى ماس��ببه من 
ن��زف كامل هز اجلميع ما عداه 
. كانت حرب��ا فقد الكل اتزانه 
من جرائها : ماانزلت بالبعض 
م��ن ك��وارث وم��ا جلبت��ه من 
ارب��اح للبعض االخ��ر فاحلرائق 
التي اش��علها ف��ي كل مكان 
، مازال��ت تس��تعر وترق��د في 
الهواء الى االن . لكنه وبالرغم 
الس��نة الله��ب ورائح��ة النار 
التي غطت رقعة فسيحة من 
بلدان تعتم لون هوائها بسبب 
حروب��ه ، كان يخ��رج احس��ن 
حاال مما كان عليه في الس��ابق 
فيقف عل��ى غ��رار املنتصرين 
، يطل��ق الرصاص عل��ى مرأى 

اجلم��وع احملتش��دة ، وق��د كان 
كأنه احتفاال شبيه مبا يحدث 

في االعراس . 
كن��ت اش��اهده وه��و يجلس 
على كرس��ي عال ، بعد انتهاء 
حربه مع اي��ران ، يتحلق حوله 
اوالده  ادن��ى  مس��توى  عل��ى 
وقادت��ه ، ويطل��ق واح��دا م��ن 
اق��وى التهديدات بحرق نصف 
اسرائيل ، وقد استبد به الفرح 
من رؤية سبابته املتوعدة وهي 
ت��روح وجت��يء قرب عين��ه مثل 
الهة تنذر برمي الصواعق على 
اعدائه��ا  وهي تتلمظ مأخوذة 
مبدى ه��ول مايقع ف��ي مجال 
مس��ؤوليتها . وم��ا ان يقب��ل 
بق��رارات ينج��م عنه��ا اذعان 
ومذلة جلية لس��لطته حتى 
توقظ تل��ك الهزمية رغبته في 
يعيد  بارهاب  دفاعات��ه  انعاش 
نوعا من الط��راوة الى مزاجه ، 
كنيكروفيل��ي يؤم��ن ان ازدهار 
الذات ووقاية النفس يأتيان من 
تدمير االخرين ، او كعس��كري 
م��ن  فيتذك��ر  بهزمي��ة  مين��ى 
خالف��وا االوامر ، ويجردهم من 
رتبهم العس��كرية ويرسلهم 
ال��ى املوت . كان ف��ي اوج فترة 
انحط��اط س��لطته ، عندم��ا 
يص��در اوام��ره بقط��ع االيدي 
وج��دع االنوف ووش��م اجلباه . 
لكن��ه من ناحية اخ��رى و كان 
في عز نكس��ته العس��كرية 
حول��ه  يجم��ع  اخ��ذ  ح��ن  و 
الش��عراء كي يضعوا نش��يدا 
وطنيا جديدا للباد ، فقد وقف 
امام عدسات التلفزيون وطلب 
منه��م ان يصفوا له بركة ماء 
،. كن��ت اح��دث نفس��ي : هل 
كان يعيش في زمن الساطن 
؟ هل ذلك داللة على حس فني 
عال ؟ هل هو متناه مع املبدعن 
مثل عنن غير قال على وصال 
امرأة فقرر االتيان مبن يواصلها 
عل��ى م��رأى من��ه كي ش��عر 

باملتعة ؟ 
املش��هد الذي الهب ش��عوري 
وحول��ه ال��ى مايش��به جرحا 
مفتوح��ا اغمدت في��ه حفنة 
مل��ح ، كان رؤية مجموعة من 
املهاجرين ف��ي مركب مكتظ 
متوج��ه نح��و العال��م اجلديد 
، وه��م باع��و ا كل ماميلكون ، 
ودفعوا املال ال��ى املهربن كي 
ينقلوه��م ال��ى بل��د ليس��ت 
لديهم  اال فكرة غامضة عنه 
: اس��تراليا . كانوا اش��خاصا 
اقبل��وا على مغام��رة من دون 
ش��جاعة  فيه��م  تتوف��ر  ان 
املغامرين وطيشهم ، فوقعوا 
ف��ي املغامرة من غير تخطيط 
ميل��ك  ال  رج��ل  بينه��م  كان 
س��وى واجب االبوة نحو ابنته 
الصغيرة ، فانس��اق نحو حلم 
لم تستطع احلروب وال احلصار 
من صرف ذهن��ه عنه : البحث 
عن مستقبل البنته ، ان تدرس 
وتت��اح لها فرص��ة اختيار زوج 
بنفس��ها . كان يوم��ا باردا لم 
تق��و الس��فينة عل��ى حتم��ل 
 ، املتاط��م  امل��وج  مداعب��ات 
فأسلمت نفس��ها الى الغول 
الفس��يح والعاط��ل ؛ الى املاء 
الذي حول جسم البت الضامر 
الى بدانه غير مستحبة اشبه 
بكي��س مربوط مس��ترخ على 
املاء ، تعلق به والدها فأعتطه 
حياة جديدة بعدما وعدها هو 

بذلك . 
لم يكن ألكثر املقادير قس��وة 
ان جنته��د ف��ي صن��ع نصير او 
قسمة مس��تبدة لهذه االرض 
، غير عابئة حتى بالتفكير في 
ايجاد امنوذج اقل فتكا ، او حتى 
باعان هدنه تنعم فيها الباد 

بسام مؤقت . 
حتول��ت ه��ذه التس��اؤالت الى 
تساؤل رئيس��ي : كيف يعمل 
ش��خص كه��ذا ؟ ث��م تط��ور 
الس��ؤال فاصبح : مل��اذا يعمل 
بهذه الطريقة ؟ انه سؤال عن 

االعداء ، واذا لدى املؤدي ؟ 
ش��خصية  ان  ادرك  كن��ت 
عصية على التعريف ، والميكن 

االاحل��دس مبا ينوي فعل��ه . اذا 
برغ��م س��هولة الوص��ول الى 
ص��ورة وانص��اب متاثيل��ه التي 
م��أت ارج��اء الب��اد ي��كاد ان 
يكون استخاص منهجه في 
التفكير ، مس��تحيا. لم تكن 
س��لطته املوحلة تش��به غير 
ارض وعرة املسالك ومجموعة 
اس��تثناءات م��ن غي��ر املمكن 
القياس عليها . فهو لم يجلس 
قبالة كاتب سيرة كي يساعد 
على االفصاح عن نفس��ه ، بل 
استعان باثنن رسما صورة له 
وفق مايشتهي هو . فلم يظفر 
العديدة  االبوجه من وجوه��ه 
، كقيص��ر ال��ذي فض��ل عند 
موته ان يتلفع وجهه الفعلي 
بحجاب . كان علي البحث عن 

وجه الوجوه ذلك . 
عندم��ا تفحصت طريقته في 
االداء وجدت انها تش��ي بوجود 
سر . ولم اكن اعرف ذلك السر 
، لكنني كنت اتش��مم وجوده 
مث��ل س��ماع ت��رددات مبهمة 

لنغم بعيد ال يستطيع املرء ان 
يتعرف على ايقاعه اال بايقاظ 
حلن��ه الغافي ف��ي الذاكرة عن 
طريق ط��رق متواصل��ة مبقدم 
حذائه . كنت التمس الوصول 
ال��ى الس��ر مهتدي��ا بأض��واء 
تتحرك متأرجحة وراء س��تارة 
سميكة ألدائه الرسمي . كان 
علي ان افض الستارة كي اصل 
الى مص��در الض��وء . بيد اني 
كنت حذرا من اعان وجود سر 
لغياب وسيلة فكرية تكشف 
عن طريقة تتيح الوصول اليها 
. تع��ن علي التري��ث طويا ؟؟، 
بانتظار ان تستس��لم العقدة 
وحتل . هكذا كنت اشعر بوجود 
معنى مراوغ يفلت مني عندما 
اكون على وش��ك االمساك به 
. ال ادع��ي انني جئ��ت بحقائق 
جديدة عن��ه . فه��ي معروفة 
وموجودة بالتداول . انا لم اقم 
اال بتغيير زاوية النظر الى تلك 
احلقائق ، عن طريق اس��تخدام 
رؤية جديدة الستخراج املعنى 

.
يق��ول بيكاس��و ان��ه يبح��ث 
الواقع  االعظ��م"  الواق��ع  عن 
، بحس��ب رأيه ، ه��و اكثر من 
الش��يء نفس��ه . ان��ه يكمن 
في كيفي��ة رؤيتك لاش��ياء . 
الببغاء االخضر بالنس��بة الي 
س��لطة خضراء ... من يجعل 
منه ببغاء امنا يقلل من واقعه 
. الرس��ام ال��ذي ينق��ل صورة 
ش��جرة يعم��ي نفس��ه ع��ن 
الش��جرة احلقيق��ة . ان��ي ارى 
االش��ياء على نح��و مغاير ، اذ 
ميكن ش��جرة نخيل ان تصبح 
يس��تحضر  ان��ه   .  " حصان��ا 
اش��ياء العاق��ة له��ا بالواقع 
عندم��ا يرس��م ، ث��م يدخ��ل 
عليه��ا في مرحل��ة الحقة ما 
الش��عر   : اخلاصيات  يس��ميه 
الظال ، العينان ، إلعادة العن 

الى واقعها البصري . 

يتعن درس الدكتاتور بالطريقة 
نفس��ها التي ننظ��ر بها الى 

لوحة فنية " اني ارى الطاغية 
عل��ى نح��و مغاي��ر ، اذ ميك��ن 
الدكتات��ور ان يس��تحيل فنانا 
لدي " تش��اهد اللوحة اوال من 
دون أية اسئلة ، توضع الصورة 
، ث��م تس��تعاد  ف��ي الذك��رة 
ثاني��ة وف��ق مانطل��ق علي��ه 
االستبطان ، أي حتديد مكونات 
عملي��ة  بحس��ب  الص��ورة 
بوليفونية شبيهة بتلك التي 
استخدمها ميان كونديرا في 
كتاب��ة " فن الرواي��ة " اذ يقوم 
بتحلي��ل النص  مقس��ما اياه 
الى خطوات او مس��ارات حتدد 
اص��وات الكت��اب اخملتفية وراء 
النص ، اي ش��خصية الكاتب 
اخملتفية وراه نتاجه االبداعي . 

عندم��ا كتب تولس��توي " انا 
كارينين��ا " كان يس��مع صوتا 
اخ��ر العاقة له بش��خصياته 
الرئيسة باقتناعاته االخاقية 
، بل كان يستمع الى ما يسمى 
احلكم��ة الروائية . الب��د ، اذن ، 
م��ن اعادة النظ��ر في املوضوع 

، عل��ى غرار ، مايفعل الفنانون 
االنطباعي��ون ، والتكعيبي��ون 
الرؤي��ة  ح��اوروا  الذي��ن   ،....
البصرية السائدة في زمانهم 
، مكتش��فن ،نتيج��ة ذل��ك ، 
جمالي��ات جدي��دة م��ن خال 
تغير زاوية الرؤية . للمثال ، من 
يش��اهد لوحة " العبي القمار 
" لس��يزان ، تذهل��ه رؤية عدد 
الغاين املعلق��ة على احلائط 
. لكن نظ��رة ثانية اكثر عمقا 
ستكش��ف عمق العاقة بن 
التب��غ واملقام��رة . وم��ن يقرأ 
الرواي��ات العظيم��ة قد حتيره 
تل��ك االش��ياء املنتق��اة بدقة 
:"ثم��ة مقذوف��ات فارغة على 
املائ��دة ، تف��وح منه��ا رائحة 
بارود محت��رق ، وعظام خروف ، 
وخريطة ميدانية ، وباغ ، وجلام 
مزخ��رف تنبع��ث من��ه رائحة 
ع��رق احلصان النتن��ة ، ورغيف 
سمك " من يقرأ هذه القصة 
م��رة اخرى يجد انه��ا مفردات 
تختفي خلفه��ا قضية تقاتل 
بض��راوة  اخلص��وم  بس��ببها 
.)قصة " الشاملة " مليخائيل 

شولوخوف (.
اذا كان هنالك لغ��ز يقف وراء 
سلوكه ، فعلينا فض احجية 
بايجاد طريقة  الس��لوك  ذلك 
جدي��دة للنظ��ر ، وبتغير زاوية 
الرؤية الى افعاله . يجب درس 
لي��س مافعله ، بل مل��اذا فعل 
ذلك وبتل��ك الطريقة ؟ التوفر 
مفتاح��ا  التقليدي��ة  الط��رق 
لفه��م افعالة . فهي اش��به 
ماتكون ببلب��ل ميت ليس من 
اجملدي إنهاضه لسماع تغريده 
. نحن نعرف االن  ما الذي فعله 
، ولكننا نعرف ملاذا . والنه كان 
يعيش كطريد متوحد محاط 
باألسرار، ومنصرف الى احامه 
م��ع كل مافيه��ا م��ن ن��زوات 
تتطل��ب تكلف��ة اس��تثنائية 
س��يظل   ، تتحق��ق  ك��ي 
طويا  يبحثون  االختصاصيون 
ع��ن ني��ات ه��ذا الرج��ل الذي 
ث��اث حروب وعش��رات  خاض 

املعارك الداخلية وتاعب 
بس��لطته وعرضه��ا لأخطار 
من دون وجود تهديد جدي لها 
. وما ان ترك سلطته حتى بدأ 
الن��اس يبحثون عن لقى اخرى 
، اضافة ال��ى ماهو موجود في 
باط��ن االرض ، فبعده��ا كانت 
االرض مأى بالبترول وش��اهد 
التاري��خ ، بات��ت لأخط��ار من 

باملقابر اجلماعية .
م��ن يحلل خطب��ه قبل احلرب 
االخيرة ، يج��د انه كان يعيش 
ف��ي ازمنة اخرى ويس��تحضر 
وقائع حدثت ف��ي عهود غابرة 
يستخلص منها نتائج ماانفك 

يعممها على زمنه احلاضر .
فف��ي الوق��ت الذي كان ش��بح 
املواجه��ة ، يلوح ف��ي االفق يبن 
اكث��ر البل��دان قوة ف��ي العالم 
ال��ى  يلج��أ  كان   ، واضعفه��ا 
ومضحك��ة  غريب��ة  مقارن��ات 
ب��ن حام��ل الس��يف والرم��ح . 
فحامل الرم��ح يصل الى حامل 
السيف اس��رع الن ساحه ميتاز 
بالط��ول ، لك��ن بوس��ع حام��ل 
الس��يف ألغاء امتي��ازات حامل 
الرمح عن طري��ق جتنب ضربته . 
وف��ي الوقت ال��ذي وصلت قوات 
العاصمة  الى مشارف  االحتال 
العراقي��ة ، كان يص��رح بانه لم 
يس��تعمل س��وى ثل��ث قوات��ه 
املس��لحة . وف��ي وق��ت حش��د 
اعظ��م قوة عس��كرية الجتياح 
الب��اد ، كانت اجهزته منهمكة 
في مناقش��ة خط��ة اقتصادية 
املقبلة من  العش��ر  للس��نوات 
حكم��ه . كان بع��د زيارت��ه احد 
قص��وره يعجب كي��ف ان احدا 
لم يخطر على باله التفكير في 
شكل السالم عندما يصل الى 
مرحل��ة الش��يخوخة . فيصدر 
أمرا يقضي بإنشاء سالم جتيد 
التعامل مع شيخوخته ، مراعية 
ش��كل صع��وده ال��ى االعال��ي 
با مش��قة ع��ن طري��ق تقليل 
املس��افة ب��ن مرقاة الس��الم 

قائ��ا " الم يدر في خلد احدكم 
كيف يتس��نى لي ارتقاء السلم 
والصع��ود ال��ى اعل��ى عندم��ا 
يناهز عمري التس��عن ". هكذا 
عل��ى الس��الم ان التعج��ز عن 
احت��واء متطلبات عم��ره املديد 
. كان لديه جه��از كامل الطاق 
هذا اخلب��ر في الي��وم الثاني في 
التداول كي يغدق عليه االخرون 
تأويات شتى جتعل الفرد يكيف 
ليس ش��كل حياته وحياة اوالده 
ملتطلبات عمر توراتي كل ما فيه 
خلل دائم وكل نهار فيه يش��رق 
على نكب��ة جديدة ب��ل ان تعود 
اليومية  نفس��ه تبديل عادات��ه 
بإي��داع ثقت��ه ف��ي العجائ��ب ، 
واالتكال على االق��دار في عالم 
م��ن مفاج��آت ال يرق��ى االدراك 
االعتي��ادي ال��ى س��بر كنهها . 
لي��س هنالك في حكمه نس��ق 
واحد يس��مح باستنساخ ، اذ ال 
ش��يء فيه يش��به ماحدث في 
الزم��ن املاضي فيتغي��ر مفهوم 
كل ش��يء : ليس املهم الصعود 
ال��ى االعل��ى بل جتن��ب الهبوط 
نح��و االدن��ى . وببس��اطة ف��ي 
واقع كل مافيه يتس��م بالغرابة 
، مت خل��ق الف��رد املس��تعد دوما 
لتقبل االسوأ ، الفرد املفتقر الى 
الطموح في زمن املستقبل فيه 

أسوأ من املاضي على الدوام .
لم تكن لديه اراء يعتد بها في 
احلكم ، ولم ينشئ مؤسسات 
هن��اك  تك��ن  ول��م  راس��خة 
كوكبة المعة تفكر على نحو 
مس��تقل عن��ه . لك��ن تأثيره 
على الب��اد كان عظيما ، ورمبا 
االعظ��م منذ س��قوط بغداد 
على يد هوالكو عام 1258 كان 
مسحورا بالقوة والتاريخ لديه 
ليس س��وى كتيب��ة من جنود 

يسيرون بإمرته .
عاش حيات��ه مختنق��ا بوهم 
قدرته على اخضاع كل ش��يء 
احملم��وم  الس��يطرة  لش��بق 
. عندم��ا  بتابيب��ه  املمس��ك 
يخفق في الس��يطرة او ميتنع 
علي��ه ممتن��ع ، يس��يطر عليه 
عن��وة ، يغتصب��ه بالطريق��ة 
التي اغتصب��ت بها  نفس��ها 
متيل على يد بوبيه احد ابطال 

رواية "املاذ" لوليم فولكنر .

كتاب��ه  ف��ي  مارك��س  يق��ول 
الثامن عش��ر "لويس بونابرت 
" "اليكفي الق��ول كما يفعل 
الفرنس��يون ع��ادة ، ان امتهم 
اخ��ذت عل��ى ح��ن غ��رة . فان 
االم��ة وامل��رأة ال تغتف��ر لهما 
تفقدان  الت��ي  اللحظ��ة  تلك 
فيه��ا احلذر ويتمكن مغامر مير 
بهما من ان ينتهكما . ان جما 
كهذه يستطيع حل اللغز بل 
تصوغ��ه على نح��و اخر فقط 
والتزي��ل ضرورة تفس��ير كيف 
يس��تطيع ثاث��ة محتالن ان 
يأخذوا على حن غرة ويأس��روا 
م��ن دون مقاوم��ة ام��ة يبل��غ 

تعدادها 63 مليون نسمة .
من هو هذا الرجل الذي اسلمت 
الباد له نفس��ها فانتهكها ثم 
عف��ر وجهه��ا بالت��راب ؟ وعلى 
م��اذا اعتم��د جناح��ه ؟ هل على 
قس��وة ام عل��ى احل��ظ ام على 
س��ذاجة خصوم��ه ؟ ه��ل ه��و 
بطل شكس��بيري ذك��ي لكنه 
غارق في الدماء ؟ هل هو بطرس 
الكبي��ر الذي وجد في القس��وة 
س��بيا لتأس��يس ب��اد قوية ؟ 
هل هو س��تالن املهموم بالدور 
التاريخي لروسيا ؟ هل هو بطل 
قومي صاحب رس��الة ؟ هل هو 
بطل جاء من غي��وم امليثولوجيا 
ال يعرف اين يب��دأ املمكن ومتى 
ينته��ي املس��تحيل ؟ ه��ل ه��و 
لوي��س نابلي��ون الذي ق��ال عنه 
مارك��س ف��ي الثامن عش��ر من 
برومير لويس بونابرت "ان الصراع 
الطبق��ي في فرنس��ا ق��د اوجد 

الظروف الدكتاتور فنانا .
والعاقات التي مكنت شخصا 
س��خيفا متوسط املوهبة من 
ان ي��ؤدي دور البط��ل " هل هو 

اذن ميكيافيلي قاس ؟
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كل شيء يحدث هو على هواه وعند االقتضاء . إذ 
حالما تحدث نكسة عسكرية ال تناسب خسائرها ما 

كان يردده من مصطلحات أراد توطينها بالقوة )اقتدار 
، منازلة ، شموخ ( جلس مثل حيوان هائج يخدش 

الحائط من شدة غيظه فيستدعي ضباطا كي يجردهم 
من رتبهم العسكرية ، ويرسلهم بسيارات شحن 

الى ميادين الرمي ثم ال يسمع بعد أحد أخبارهم على 
اإلطالق

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 2

صدام حسين.. ال اختالف بين السلطة والشر.. أحالم فنان تجرف في طريقها كل ما خلق اهلل 
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لقد تولى عدد من نس��اء بغداد سنة 
ملكافح��ة  تأس��يس جمعي��ة   ،١٩٣٧
العلل االجتماعية ووجدت هذه النساء 
البغداديات ان  االدمان على املسكرات 
هو اول هذه العلل  اذ ش��هدت الفترة 
م��ن بداي��ة ثالثين��ات الق��رن املاضي 
تأس��يس عدد من اجلمعيات النسوية 
الت��ي تظه��ر ف��ي بغ��داد وم��ن هذه 
اجلمعيات جمعية مكافحة املسكرات 
البغداديات  النس��وة  التي ش��كلتها 
س��نة ١٩٣٧ ،حيث عقدن العزم على 
القي��ام بهذه املهمة بقصد مكافحة 
االدم��ان على املس��كرات ع��ن طريق 
محادة هذه الظاهرة او القضاء عليها 
والس��يدات الالتي تولني تشكيل هذه 
اجلمعي��ة ه��ن زوجة الدكت��ور فاضل 
ع��ام  مفت��ش  كان  وال��ذي  اجلمال��ي 
املع��ارف قب��ل ان يصبح وزي��را ورئيس 
وزراء والسيدة سارة اجلمالي ومرضية 
الپاچ��ة چي ورش��دية الچلبي وفتوح 
الدبوني وشهبال فاضل واسيا توفيق 
وهبي وعائش��ة خوندة، وقد كان اجتاه 
هذه السيدات الى محاربة املسكرات 
ومحاولة انقاذ من ادمن على احتساء 
املس��كرات من هذا االدمان ومكافحة 
جتارة اخلمور ،ال سيما بني الشباب من 

املراهقني وطالب املدارس والكليات.
 وابت��دأت اجلمعي��ة اول االم��ر ببي��ان 
مضار اخلمور واش��اعة روح الكراهية 
لهذا السلوك ألجل االبتعاد عنها وقد 
درجت اجلمعية على اقامة املهرجانات 
والكلي��ات  امل��دارس  ف��ي  اخلطابي��ة 
يش��ترك فيه��ا الط��الب والطالب��ات 
بذكر مضار الكح��ول وما يترتب على 

تناولها.
وقد خصصت اجلمعية جوائز للفائزين 
اوله��ا ش��ارة اجلمعية البيض��اء التي 
تدلل عل��ى مقاصد اجلمعي��ة النبيل 
وكان للجمعية تع��اون مع اجلمعيات 
املماثلة في خ��ارج العراق وخاصة مع 
اجلمعية العاملية ملكافحة املسكرات 

االميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي 
وتول��ت توجي��ه الطالب عل��ى كتابة 
مقاالت كان عنونه��ا الكحول واالمه 
وألهمية وخط��ورة املهمة التي تقوم 
بها اجلمعية في مكافحة هذه العلة 
لذل��ك قررت نق��ل عملها ال��ى خارج 
الع��راق لذلك اش��تركت اجلمعية في 
مؤمت��رات كثيرة منها املؤمت��ر املنعقد 
في القاهرة س��نة ١٩٣٨ باسم املؤمتر 

الشرقي.
وع��ام  ١٩٣٩ اش��تركت اجلمعية في 
اح��د املؤمترات في امي��ركا وفي املؤمتر 
النس��ائي العربي املنعقد سنة ١٩٤٤ 
،وبع��د ان وج��دت اجلمعي��ة ان العلل 
الت��ي يعان��ي منها اجملتم��ع البغدادي 
لي��س في االدم��ان على اخمل��درات وامنا 
هنالك امراض اخرى ،لذا قررت  توسيع 
مهمته��ا لتش��مل محارب��ة الفق��ر 
واجله��ل وامل��رض لذلك اوف��دت على 
نفقتها الس��يدة فت��وح الدبوني الى 
إجنلترا جامعة مانشس��تر للحصول 
عل��ى ش��هادة التخصص ف��ي مجال 
الصم والبكم ذلك ان اجلمعية انشأت 

س��نة ١٩٥١ مدرس��ة في االعظمية 
للمتخلف��ني عقليا والص��م والبكم 
واسمتها مدرسة رمزي على اسم اول 
طالب دخل املدرس��ة وتولت اجلمعية 
زيارة س��جن النس��اء واعدت برنامجا 
وتعليمه��ن  الصحي��ة  لإلرش��ادات 
القراءة والكتابة وش��اركت س��يدات 
العائل��ة املالكة اجلمعية في مهامها 
، فقد قامت امللكة عالية زوجة امللك 
غ��ازي وام املل��ك فيص��ل الثاني قبل 
وفاتها باإلسهام في  االسواق اخليرية 
الت��ي اقامته��ا اجلمعي��ة واالش��راف 
عليه��ا وتبرع��ت باألم��وال لها  حيث 
اقامت اجلمعية سوق لألعمال اليدوية 
واقامت االحتفاالت سنة١٩٤٦ و١٩٤٧ 
حي��ث تبرعت امللكة عالي��ة  واالميرة 

راجحة .
 وش��رعت ببرنام��ج كفال��ة اليتي��م 
بتعلي��م اليتامى من النس��اء القراءة 
والكتابة والتطريز واخلياطة واحلياكة 
وقام��ت اجلمعي��ة مبس��اعدة امللك��ة 
بإدخال خمسة من الطالبات اليتامى 

الى دار املعلمات االولية للبنات.
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ف��ي الوالي��ات الهندية الثالث الت��ي زرتها قب��ل عامني، كنت 
أعج��ب كيف تك��ون بالد املليار إنس��ان بهذا اجلم��ال، وكيف 
تكون املساحات اخلضراء املبثوثة في كل مكان بهذا االتساع؟ 
وكن��ت أبحث ع��ن الوفرة الس��كانية التي بلغ��ت الذروة فال 
أكاد أجد لها أثراً إال ف��ي املطارات ومحطات القطار. ثم أعود 
بذاكرتي إلى مدننا التي ال تضم إال نس��بة ضئيلة من سكان 
هذه الواليات فأراها تغص باملساكن والسيارات واملارة، وتفتقد 

ألبسط معالم الرفاهية واحلضارة والعمران.
لق��د أتاح لي عملي على مدى ثالث��ة عقود أن أتنقل في بقاع 
كثي��رة داخل الع��راق، وأتأمل طبيعة احلياة فيه��ا، كانت أقل 
كثاف��ة وأكثر جماالً، وحينما عدت لها في الس��نوات األخيرة 
وج��دت أنها تغي��رت متاماً، ولم تعد كما كان��ت من قبل، لقد 

ترهلت إلى درجة االختناق.
في العاصمة ذهبت ذات يوم إلى منزل صديق لي لم ألقه منذ 
سنوات. لم أس��تطع متييز منزله ألول وهلة. فالدور املالصقة 
ل��ه لم تعد كم��ا كنت أراها من قبل. بدت ناتئة ومتش��ابكة 
وفظة إلى ما ال مزيد فوقه. اختفت النخالت وأش��جار النارجن، 
وتكاث��رت األبواب والس��يارات ومجموعات األطف��ال. وحينما 
وصلت إلى هدفي اكتش��فت أن هذه الدور قد انقسمت على 

نفسها مثنى وثالثاً. وأحياناً رباعاً أيضاً!
في بل��دان اهلل املتقدمة وغي��ر املتقدمة، ال أح��د في األحياء 
الراقية التي تقع غالباً على أطراف املدن، يس��تطيع أن يعبث 
مبظهر أو روح املنزل. أما في القلب فالناس يعيشون في أبراج 
وعمارات ش��اهقة، تاركني فضاءات واس��عة يتنفسون فيها 
هواء اهلل، ويتنش��قون فيها عبير األرض. وعلى مقربة منهم 
متتد الشوارع العريضة واجلسور واملساحات اخلضراء اجلميلة.

ال أعرف أي قانون س��مح باقتسام القطع السكنية اخملتصرة 
به��ذا النحو املفج��ع، لكن م��ن املؤك��د أن ته��اون البلديات 
ومديري��ات األم��الك ف��ي بالدنا جعل مث��ل هذا األم��ر ظاهرة 

شائعة، أتت على كل مظاهر اجلمال في مدننا هذه.
 أثبتت التجارب السابقة أن الكثير من الدور السكنية القدمية 
حتول��ت إلى عمارات ومحالت جتارية ومعارض للس��يارات! فإذا 
كان ذل��ك مب��رراً في املاض��ي بقلة الس��كان، فلم��اذا تتكرر 
التجرب��ة في ه��ذا العصر أيض��اً؟  وملاذا العب��ث بالتخطيط 

العمراني والبشري فيها؟
هناك سبب واحد وراء كل هذا يتجسد في الزيادة السكانية 
غير املنضبطة، التي تهدد بتدمير كل مظاهر اجلمال في املدن 
خاص��ة. فال ريب أن بالدنا تتجه نحو تضخم س��كاني مفرط، 
ال تس��تطيع الرؤية القاصرة استيعابه، وتعجز موارد الطاقة 
واملياه والصرف الصحي واملدارس والوظائف واخلدمات األخرى 

عن اإليفاء به.
إذا كن��ا عاجزين عن جلم أنفس��نا في موضوع اإلجناب، فال أقل 
إن نلجم أنفس��نا في موضوع منع اقتسام القطع السكنية 
املوج��ودة حالياً، ونذه��ب إلى عدم الس��ماح بتوزيع مثيالتها 
ف��ي مراك��ز املدن. لق��د آن األوان ك��ي ندرك أن ه��ذا هو عصر 
العروج نحو الس��ماء، والعيش بالقرب من السحب واملالئكة 

والنجوم!

  مظاهر الجمال

  محمد زكي ابراهيـم
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إعداد- زينب الحسني:

موقع الفيس بوك من أهم مواقع 
الشبكات االجتماعية التي نالت 
شهرة واسعة عبر انحاء العالم 
ف��ي ظ��رف قياس��ي ال يتع��دى 

سنوات قليلة.
وقد جاء هذا املوقع بأفكار جديدة 
غيرت نظرة الناس بفضل األفكار 
اجلديدة واملتمي��زة التي جاء بها، 
حيث أن��ه أصبح س��احة كبيرة 
للح��وار والنق��اش وتب��ادل األراء 
حول ما يش��غل حياتنا اليومية، 
ووس��ط اجتماع��ي ال مثي��ل له، 
ويعد بحر يفيض باملعلومات في 
شتى اجملاالت، وايضاً يضم جميع 
االشخاص على اختالف اعمارهم 
واجناسهم وجنسياتهم نظراً ملا 
فيه من فوائد ومقدرة رائعة على 

التواصل بني شتى البلدان.
وال شك أن هذا العالم املتداخل، 
العالي��ة والتي  التقني��ة  وتل��ك 
ف��ي  هائ��الً  انتش��اراً  انتش��رت 
حياتنا اليومية س��الح ذو حدين، 
اما أن ينفعك ف��ي دينك ودنياك 
ويق��دم لك فوائ��د عديدة وأفكار 
ومعلومات هائل��ة، واما أن يكون 
ب��الًء علي��ك، وس��تندم على كل 

حلظة قضيتها معه.

جمع التبرعات
رمبا وأنت تتصفح مواقع التواصل 
االجتماع��ي »فيس ب��وك« لفت 
انتباه��ك »بوس��ت »تتحدث عن 
التبرع لصالح الفقراء أو االسهام 
بعالج مريض أو مساعدة طالب 

جامعي إلكمال دراس��ته فجمع 
أصب��ح  إلكتروني��اً  التبرع��ات 
ممارسة ملحوظة ميارسها بعض 
لغ��رض مس��اعدة  األش��خاص، 
احملتاج، وجند أن الكثير ممن يروجون 
لتلك احلاالت هم من النش��طاء 

االجتماع��ي  التواص��ل  ف��ي 
وهدفه��م انس��اني او منظمات 
إنس��انية، ولو كلفهم ذلك نشر 
بعض اخلصوصيات لتلك األس��ر 

الضعيفة لغرض مساعدتهم.

مساعدة كبار السن
أش��ارت دراس��ة كندي��ة إلى أن 
مواقع التواص��ل االجتماعي، قد 
يكون لها تأثير إيجابي بالنسبة 

إلى كبار السن.
ورك��زت الدراس��ة، عل��ى ال��دور 

النفس��ي والترفيه��ي، الذي قد 
تقدمه ه��ذه املواقع للمس��نني، 
وآثارها اإليجابية مقارنة باألصغر 

منهم سناً.
النف��س  عل��م  خب��راء  ويع��د 
بنح��و ع��ام، أن مواق��ع التواصل 

االنتب��اه،  تش��تت  االجتماع��ي 
وتفق��د اإلنس��ان التركي��ز، لكن 
الدراس��ة اجلديدة التي نش��رتها 
»مجلة س��اينس العلمية« أتت 
لتناقض بعضاً من حتليالت هؤالء 

العلماء.
 وأوضح��ت الدراس��ة، أن أنواع��اً 
معين��ة م��ن تش��تت االنتباه قد 
تك��ون مفي��دة للذاك��رة، فق��د 
اكتش��ف الباحثون في »جامعة 
تورنتو« احلقيقة املدهش��ة حول 
عجائ��ب »فيس بوك« بالنس��بة 
إلى كبار السن، إذ أخضعوا عينة 
من مشتركي »فيس بوك« تصل 
أعمارهم إلى الثامنة والس��تني، 
ومجموعة ثانية تتراوح أعمارهم 
ب��ني 19 و20 عام��اً، أخضعوه��م 
التج��ارب حول  لسلس��لة م��ن 
تذكر قائمة مؤلفة من عش��رين 

كلمة وصورة.
وتب��ني له��م أن إجاب��ات األصغر 
س��ناً، كانت قليل��ة التطابق مع 
بالقرب  املدونة  الصور والكلمات 
بإجابات صحيحة  منها، مقارنة 
ومتطابقة عند املشتركني األكبر 
سنا، حيث استطاعوا تذكر كل 
صورة والعب��ارة املكتوبة بالقرب 

منها.
وتع��د ه��ذه الدراس��ة مكمل��ة 
لدراس��ة س��ابقة، رأت أن الدماغ 
لديه القدرُة على حفظ العبارات 
التي تكت��ب على »في��س بوك« 
أكثر من الوجوه، وهذا ما يعطي 
أهمية أيضاً لدور مواقع التواصل 
الذاكرة  االجتماعي في حتس��ني 
خاصة لدى املش��تركني من كبار 

السن.

صفحات لفعل الخير والعمل اإلنساني تسعى لتحقيق أهدافها 

حقائق مدهشة لعجائب »فيس بوك« لتنشيط ذاكرة المسنين

نساء بغداد يشكلن جمعية مكافحة 
المسكرات سنة ١٩٣٧

طارق حرب
تراثيات

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبش��روع جديد مهم 
جداً يفس��ح أمامك فرصاً تتعلق مبستقبلك 
املهن��ي. عاطفياً: تغّي��رات ملحوظة وتغتني 
عالقتك مب��ن حت��ب باملغامرات والرومنس��ية 

والتفاهم املتبادل.

مهني��اً: اح��ذر األخط��ار ف��ي ح��ال جازفت في 
مج��االت دقيقة، وانتبه الس��تقرار موازنتك، وال 
حتّمل نفسك أكثر مما تستطيع. عاطفياً: حياتك 
االجتماعية غنية وخصوص��اً في األعياد حيث 

جتتمع بالعائلة واألصدقاء برفقة الشريك.

مهنياً: تس��تهل هذا الشهر مع فرص تأتيك 
لكي تعّدل ف��ي بعض األعمال التي اعتقدت 
أنه��ا نهائي��ة. عاطفي��اً: االج��واء العاطفية 
هادئة، وهذا مؤش��ر ايجابي قياس��اً مبا كانت 

عليه األحوال في السابق.

مهنياً: يبشر هذا اليوم باألفضل وبالتخلص 
من بعض املش��كالت املهنية املستعصية. 
عاطفي��اً: تتمت��ع بطاق��ة كبي��رة لتعيش 
حي��اة عاطفية صاخبة تضي��ف اإلثارة إلى 

حياتك.

مهنياً: يبدأ الش��هر مبش��راً بف��رص آتية 
إليك تتعلق بعقد تناقش��ه مع مسؤولني 
كبار. عاطفياً: متر حياتك بفترة من الرتابة، 
ويب��دو كأن ال ش��يء مثيراً أو جدي��داً يطرأ 

عليه.

مهني��اً: وض��ح كالم��ك تفادي��اً حلص��ول أي 
التباس أو سوء تفاهم، وُكن ليناً وتعامل مع 
اآلخرين ب��ذكاء. عاطفياً: جتد أن الوقت مؤات 
لتكريس عالقة متين��ة بعائلتك وباألصدقاء 

الذين ابتعدت عنهم فترة.

مهني��اً: تطل��ع ه��ذا الي��وم عل��ى احلقائ��ق 
وتكتش��ف أموراً جديدة وتخرج للقاء الناس 
وتزداد شعبيتك. عاطفياً: تختفي املشكالت 
مع احلبيب الذي يظه��ر كان بعض العدائية 

جتاهك، وتصفو القلوب.

مهني��اً: يتراجع احلظ الس��يئ ما يش��ير إلى 
بعض التحسن في العمل، وتصب كل األمور 
في مصلحتك. عاطفياً: اجلّو لطيف يشّجع 
عل��ى اللقاءات احلميمة، ل��ذا عليك أن تصّب 

اهتمامك على احلبيب وأن تشعره بالراحة.

مهني��اً: يب��دأ الش��هر مبا يتح��دث عن فرص 
جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح. 
عاطفي��اً: حتاول الس��يطرة على مش��اعرك 
جتنباً جلرح مشاعر الش��ريك، وتلجأ إلى أحد 

األصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

مهني��اً: يخف س��وء الطال��ع فتع��ود األمور 
ال��ى مجاريه��ا الطبيعية، وترتف��ع املعنويات 
وتنفرج اس��اريرك. عاطفياً: تنتعش العالقات 
العاطفية، ورمبا تط��ور عالقة بزميل أو صديق 

تكون نهايتها سعيدة.

مهنياً: تتحمس لفك��رة تراودك، حللم ال جترؤ 
على الب��وح به، تتوضح أم��ور ويأتيك اجلواب 
بعد طول انتظار، فتشعر باالرتياح. عاطفياً: 
كي��ف تع��رف تضف��ي اإلث��ارة عل��ى حياتك 

العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: يحم��ل هذا الي��وم بع��ض الفرص 
إليجاجد تسوية ملشكلة ما، وأنت غير غافل 
عما ي��دور حول��ك. عاطفياً: اس��تيقظ من 
سباتك العميق، وراقب كل ما يجري حولك، 

وإال ضاع الشريك منك.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. اقدم متحف بالعالم

2. براق o سورة في القران
 o ما تعطيه التجارب o 3. للتعريف

للنداء معكوسة
 o للوداع بالعامية o 4. نصف بي��ان

ارهاق معكوسة
5. نحن باال جنبي o نعمره

6. حرف جزم o حشرة توجد بالرأس
 o اس��م مؤن��ث   o 7. متش��ابهان 

للتمني معكوسة
8. متشابهات o مكافآت

9. املط��ر اخلفيف اللطي��ف o بيت 
الدجاج معكوسة

10. نص��ف كلمة غالي o ش��قيق 
االم o طعم الصبر

1. اول غزوة غزاها الرس��ول عليه 
الصالة والسالم

2. كلم��ة ليال��ي مبعثرة o طعام 
معكوسة

3. احد االبوين o متشابهات
4. اهتز ملوته عرش الرحمن

5. نوع من الغناء
اجلاذبي��ة  قان��ون  مكتش��ف   .6

االرضية معكوسة
7. شيء يسيل من الرطب o بحر

8. نصف كلمة رامي o مهرج
مغل��ق   o قص��ب  م��ن  قل��م   .9

معكوسة
10. عص��ا تس��تخدم ف��ي لعبة 

البلياردو معكوسة

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

لندن - وكاالت: 
ع��ن  حديث��ة  دراس��ة  كش��فت 
عالقة بني تناول املل��ح واالكتئاب 
اإلصاب��ة  فخط��ر  الرج��ال  ل��دى 
يزداد لدى  النفسية  باالضطرابات 

الرجال عند تناولهم امللح.
ه��ذا وان تناول كمي��ات من امللح 
خ��الل الي��وم أو تن��اول األطعمة 
املاحل��ة ي��ؤدي إلى خلل ف��ي توازن 
املعادن باجلس��م وتخفيض معدل 

البوتاس��يوم، وهو معدن أساسي 
لتحس��ني عمل اجله��از العصبي 
لذلك يزي��د من احتمالية اإلصابة 

باالكتئاب.
يزي��د  املاحل��ة  االطعم��ة  وتن��اول 
اإلصابة بأمراض كثيرة مثل امراض 
نفس��ية وجس��دية كاضطرابات 

في القلب وارتفاع ضغط الدم.
وق��د أعلن��ت منظم��ة الصح��ة 
العاملي��ة "أن ع��دد املصابني مبرض 

االكتئ��اب ف��ي العال��م بل��غ 322 
مليونًا".

ج��اء ذل��ك ف��ي تقري��ر ص��در عن 
االكتئاب  يوم  مبناس��بة  املنظمة، 
العاملي، الذي يصادف الس��ابع من 

أبريل من كل عام.
وبحس��ب تقرير املنظمة "إن عدد 
اإلصابات مب��رض االكتئ��اب ارتفع 
مبع��دل 18 باملئ��ة خ��الل األع��وام 
العش��رة األخيرة، لتصل إلى 322 

مليونًا في العالم، بينها أكثر من 
3 ماليني في تركيا".

وأوضح التقري��ر: أن 4.4 باملئة من 
س��كان تركيا أي 3 مالي��ني و260 
مصاب��ون  ش��خًصا  و677  ألًف��ا 
باالكتئ��اب، من ب��ني إجمالي عدد 

السكان البالغ نحو 80 مليونًا.
ولفت إل��ى: أن مع��دالت اإلصابة 
باملرض بني النساء 5.1 باملئة، و3.6 

باملئة بني الرجال.

ح��االت  نص��ف  أن  إل��ى:  وأش��ار 
اإلصابة باالكتئاب تتعلق بالكثافة 

السكانية.
وش��دد التقرير عل��ى أن، االكتئاب 
يعد أكبر خطر لدفع األش��خاص 
إل��ى االنتحار، مبيًن��ا أن 800 ألف 
حال��ة وف��اة ف��ي العالم س��نويًا 

تتعلق باالكتئاب.
واالكتئاب مرض نفسي شائع من 
أعراضه الش��عور املستمر باحلزن 

وفقدان االهتمام واالفتقار للقدرة 
عل��ى القيام باألنش��طة اليومية 

والعمل.
م��ن  كذل��ك  االكتئ��اب  ويزي��د 
األمراض  العدي��د م��ن  مخاط��ر 
منه��ا  اخلطي��رة  واالضطراب��ات 
االنتح��اري،  والس��لوك  اإلدم��ان 
وأمراض القلب والس��كري والتي 
تعد من أكثر أس��باب الوفاة في 

العالم شيوعاً.

ابتعدوا عن الملح لتجنب االكتئاب
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
اك��د وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
عب��د احلس��ن عبط��ان، حرص 
الرياض��ة  دع��م  عل��ى  ال��وزارة 
االلع��اب  ومبختل��ف  النس��وية 
م��ن خ��ال االهتم��ام بالقاعدة 
وصقل املواهب بش��كل ممنهج 
ومدروس واالستعانة بالكفاءات 
الوزارة  التي وفرته��ا  الرياضي��ة 
باملركز الوطن��ي لرعاية املوهبة 

الرياضية في بغداد واحملافظات.
ج��اء ذل��ك خ��ال حض��ور وزير 
الش��باب والرياضة حفل افتتاح 
بطول��ة ال��وزارة بك��رة الس��لة 
دائرة  الت��ي تنظمه��ا  للنس��اء 
التربية البدني��ة والرياضة على 
قاع��ة امل��رأة العراقي��ة في مقر 
وتس��تمر ملدة س��بعة  ال��وزارة 
اي��ام، وش��هد حف��ل االفتت��اح 
ال��وزارة  مستش��ار  حض��ور 
لشؤون الرياضة الدكتور حسن 

احلس��ناوي مع عدد م��ن املدراء 
العام��ن الى جانب رئيس االحتاد 
العراقي لكرة الس��لة حس��ن 

العميدي.
والتق��ى في املب��اراة االفتتاحية 
للبطولة فريقا الزعيم والصليخ 

وانته��ت بف��وز فري��ق الزعي��م 
بنتيج��ة 27 نقط��ة مقاب��ل 5 
نق��اط ، بينما متك��ن فريق تربية 
الك��رخ ف��ي املب��اراة الثانية من 
حتقيق الف��وز على فري��ق بادي 

بنتيجة 10 - 6 نقاط .

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغ��ادر املنتخ��ب الوطن��ي بكرة 
العاصم��ة  إل��ى  غ��ٍد،  الق��دم، 
املاليزية، ملواجهة نظيره السوري 
وديًا، ضمن التحضير الستكمال 

تصفيات مونديال روسيا 2018.
وقال باس��م قاسم، مدرب أسود 
الرافدي��ن ل، إن املنتخ��ب بدأ أول 
أم��س، جتمعه األول ف��ي ملعب 
نادي الك��رخ بالعاصم��ة بغداد، 

عل��ى أن يغ��ادر إل��ى ماليزيا يوم 
غ��ٍد، ملواجهة س��وريا وديًا 26 آب 

اجلاري.
وأش��ار قاس��م، إل��ى أن احلديث 
عن تغي��ب بعض االس��ماء غير 
مقبول، منوًه��ا أن اجلهاز الفني 
يثق في ق��درات القائمة اخملتارة.. 
وأوضح قاس��م، أن اجلهاز الفني 
س��بق وأكد سياسة االستعانة 
بالاعب��ن الش��باب، وإمكاني��ة 

الدف��ع بهم في أوق��ات محددة.. 
وتابع »بعد انتهاء تصفيات كأس 
العالم، ستتم دعوة شاملة ملن 
ي��راه امل��اك التدريبي ق��ادر على 
متثي��ل املنتخ��ب، وم��ن بينه��م 

العبن مغتربن«.
يواج��ه  الع��راق  أن  إل��ى  يش��ار 
منتخب تاياند في بانكوك، يوم 
31 آب اجل��اري، ضم��ن تصفيات 

كأس العالم.

مدريد ـ وكاالت:
 انتزع اإلسباني رافائيل نادال، صدارة 
التنس  العاملي لاعب��ي  التصني��ف 
احملترف��ن، بعد غي��اب ثاث��ة أعوام، 
ليتربع على ع��رش اللعبة البيضاء، 
في الترتيب اجلدي��د لاعبن، الصادر 

أمس.
وارتقى نادال لصدارة التصنيف للمرة 
األولى منذ الس��ادس من متوز 2014 ، 
على حساب البريطاني آندي موراي، 
الذي تراجع للوصافة، علما بأنه غاب 
عن بطولة سينس��يناتي لألساتذة، 

ويواصل برنامجه التأهيلي.
وظ��ل السويس��ري روجي��ه فيدري��ر 
ثالث��ا، بعدما أعلن أيض��ا غيابه عن 
سينس��يناتي، التي ودعها نادال من 
الدور ربع النهائي على يد األسترالي 

نيك كيريوس.

نادال يتربع على عرش التصنيف العالمي للتنس

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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السوداني والصناعات 
الكهربائية 

من��ذ أبص��اره النور ف��ي الع��ام 2009، مض��ى نادي 
الصناع��ات الكهربائي��ة في خط بيان��ي متصاعد، 
بلغ��ت فرقه اخملتلف��ة مراكز متقدم��ة في بطوالت 
األحتادات ضمن شتى األلعاب، وكان فريق كرة القدم 
منافساً على بطاقة األضواء الكثر من موسم، حتى 
فاز بها في املوسم املنصرم ليسجل نفسه في عداد 

أندية الدوري املمتاز للموسم املقبل 2018/2017.
ن��ادي الصناعات الكهربائية، هو الوليد الثاني لوزارة 
الصناع��ة واملعادن بعد النادي صاحب التأريخ احلافل 
ومصنع األبطال »الصناعة« الذي تأس��س في العام 
1965، حي��ث يعد رافداً جديداً للمنتخبات الوطنية، 
باعبن مؤثرين في فعاليات رياضية متنوعة، ولكا 

اجلنسن.
املوس��م املنصرم، يعد موس��م الس��عد بالنس��بة 
ملنتس��بي الن��ادي ال��ذي يتب��ع الش��ركة العام��ة 
وزارة  تش��كيات  اح��دى  الكهربائي��ة  للصناع��ات 
الصناع��ة واملعادن، فقد جن��ح الفري��ق األول بقيادة 
مدربه كاظم يوس��ف في بل��وغ دوري األضواء، فيما 
نالت فرقه األخرى بكرة القدم كالشباب والناشئن 

واألشبال بطولة ووصافة دوري أندية بغداد.
وبرغم ان النادي يعان��ي الضائقة املالية، فانه تفوق، 
واثب��ت جدارته برئاس��ة عل��ي خلف ورفاق��ه الذين 
ضح��وا بالكثير من أجل تأس��يس الن��ادي الرياضي 
والوصول به إلى مصاف أندية الكبار في كرة القدم، 

او البطوالت االخرى.
وزي��ر الصناعة واملعادن، محمد ش��ياع الس��وداني، 
ب��ادر إلى تضيي��ف الفريق البط��ل واالحتفاء به في 
مقر الوزارة، حيث نال الفري��ق تكرمياً من الوزير الذي 
خص��ص ايضاً س��يارات للنادي لتس��هم في تهيئة 
أج��واء ايجابي��ة لاعبيه، فض��اً على دراس��ة زيادة 
مخصصات النادي من الوزارة، نظراً ملا تتطلبه املرحلة 
املقبلة من مصاريف مالي��ة اضافية، الن اللعب في 
دوري االضواء يختل��ف عن اللعب في الدرجة االولى، 
كم��ا وجه الوزير باس��تغال ارض تابع��ة للنادي في 
مقره بالوزيرية وفقاً ملبدأ االستثمار كانشاء مسبح 

ليسهم في فتح منافذ مالية تدر ربحاً للنادي.
مقترح��ات عدة، قدمتها إدارة الن��ادي، وجدت تفاعاً 
م��ن الوزي��ر الس��وداني، االمر ال��ذي يؤك��د ان الغد 
س��يكون مش��رقاً للنادي ال��ذي عانى كثي��راً، لكن 
ج��اء الوقت لينال اس��تحقاقه، بفضل ما قدمه من 
منج��زات جاءت بهم��ة وتألق الش��باب الرياضي من 
إدارة فعالة وماكات تدريبية حريصة ورياضين بذلوا 

العطاء، فكانوا على موعد مع التفوق.

بغداد ـ عدي صبار*
دعا مدرب منتخبنا الوطني لكرة الصاالت »هيثم عباس 
بعيوي« 25 العباً لانخراط في املعس��كر التدريبي الذي 
سيقام في مدينة كرباء املقدسة للفترة من 25 ولغاية 
31 من ش��هر اب اجل��اري ، حتضيرا لتصفيات أس��يا التي 
س��تقام في تايلند ش��هر تش��رين األول املقب��ل. قائمة 
املدعوين ش��ملت الاعبن ) حس��ن علي دخيل و حسن 
عل��ي جبار و وليد خالد فاهم ورافد حميد عيس��ى وزين 
العابدين عبد الرزاق و س��جاد حميد و سالم فيصل عبد 
و محمد قاس��م و فراس محم��د عبد وغيث رياض وعلي 
حقي و زيد علي و فاح عبد اهلل و حسام سبتي مطشر 
و حي��در كرمي س��اجت و عباس علي دخيل و علي س��عد 
وحس��ن كاظم و عزت كامل و احل��راس احمد دريد احمد 
ومحم��د نور نعمة و عبد الكاظ��م محمد و يحيى عبد 

النور و زاهر مهدي و احمد عبد احلسن(.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

دعوة 25 العبًا 
لمنتخب الصاالت 

بغداد ـ الصباح الجديد:

تاهل فريقا الزوراء ونفط الوسط 
خلوض املب��اراة النهائية لبطولة 
كأس الع��راق بكرة الق��دم التي 
تقام عص��ر الي��وم الثاث��اء في 
ملع��ب ن��ادي الصناع��ة وذل��ك 
لوجود حملة أعم��ار وتأهيل في 

ملعب الشعب الدولي,
وجاء تأهل الزوراء بعد فوزه على 
امان��ة بغ��داد ف��ي اول مبارات��ي 
ال��دور قب��ل النهائ��ي التي جرت 
في ملع��ب الفري��ق اخلاس��ر، اذ 
جنح الزوراء في احراز هدف مبكر 
في الدقيقة الثالث��ة من املباراة 
بواس��طة مصطفى كرمي، وعدل 
م��ن  النتيج��ة  االرض  اصح��اب 
عام��ة اجل��زاء ف��ي الدقيقة 20 
عبداالمير،  عب��داهلل  بواس��طة 
وعاد مصطفى كرمي ليحرز هدفا 
ثاني��اً رج��ح به كف��ة فريقه في 
الدقيق��ة 30 م��ن املب��اراة، وعزز 
حي��در عبداالمي��ر رصي��د الزوراء 
ف��ي  الثال��ث  اله��دف  باح��رازه 

الدقيقة 35.
وج��اء تأه��ل نف��ط الوس��ط اثر 
تغلبه على ضيف��ه امليناء بفارق 
الركات الترجيحي��ة من عامة 
اجل��زاء )4-3( في املب��اراة الثانية 
ضمن ال��دور قب��ل النهائي بعد 
ان انته��ى الوقت االصلي بتعادل 
الفريق��ن به��دف واح��د ل��كل 

منهما.

وكان فريق نادي نفط الوسط هو 
البادئ بالتس��جيل في الدقيقة 
اخلامسة بواسطة امجد عطوان 
ال��ذي س��دد الك��رة م��ن خ��ارج 
منطقة اجل��زاء لتأخ��ذ طريقها 

الى الشباك. وحقق البديل علي 
للمين��اء في  التع��ادل  حصن��ي 
الدقيق��ة 68 من املب��اراة عندما 
تابع كرة اخفق حارس ودفاع نفط 
الوسط في ابعادها ليرسلها الى 

الشباك ويحيي آمال فريقه الذي 
عبس احلظ بوجهه عندما س��دد 
حصن��ي نفس��ه الك��رة لتمس 
العارضة وتخ��رج الى اخلارج بعد 

اربع دقائق فقط.

الضرب��ات  ال��ى  اللج��وء  وبع��د 
الترجيحية من عامة اجلزاء جنح 
كل م��ن فارس حس��ون ومحمد 
وامجد  وفرح��ان ش��كور  ناص��ر 
عطوان في ح��ن اخفق ابراهيم 

التس��جيل وتكفل  باي��ش ف��ي 
ح��ارس امليناء ك��رار ابراهيم في 

التصدي لها.
ام��ا في جان��ب املين��اء فنجح في 
التس��جيل كل م��ن ياس��ر عمار 
ومصطف��ى ناظ��م وعلي حصني 
في حن فش��ل في التسجيل كل 
من حس��ام مالك ال��ذي ارتطمت 
كرته بالقائ��م وحمزة عدنان الذي 
تصدى لكرته حارس نفط الوسط 

علي كاظم.
م��ن جهة اخ��رى، ج��ددت الهيئة 
اإلداري��ة لن��ادي النف��ط، تعاقدها 
مع املدرب حس��ن أحم��د وطاقمه 
التدريبي املس��اعد، ملدة موس��م.. 
وقال أحمد في تصريحات صحفية 
»تلقيت عدة عروض، ولكن متسك 
إدارة الن��ادي ب��ي دفعن��ي لقب��ول 
عرضها وجتديد العقد ملوسم آخر 

هو الثالث على التوالي«.
وأش��ار إل��ى أن النادي س��يحافظ 
عل��ى مجموعة الاعب��ن احلالية، 
م��ع إمكاني��ة إضاف��ة صفق��ات 
جدي��دة، فضا ع��ن االعتماد على 
بعض الش��باب، مثلما حدث خال 
املوسمن املاضين.. وأضاف »أمتنى 
أن أحق��ق حل��م الن��ادي بالتتويج، 
ألننا كنا نس��تحق ذل��ك، لوال آلية 
ال��دوري الت��ي أثرت بش��كل كبير 

علينا«.
يشار إلى أن حسن أحمد قاد فريق 
النفط املوسم املنتهي إلى املركز 
الثاني في الدوري، للمرة األولى في 

تاريخه.

اليوم في نهائي كأس العراق

الزوراء يواجه نفط الوسط بملعب الصناعة
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نادي الزوراء

جانب من البطولة

مدريد ـ وكاالت:

م��درب  فالفي��ردي  إرنس��تو  كش��ف 
برش��لونة، تأثير رحيل البرازيلي نيمار دا 
س��يلفا عن الفريق، واالنضمام لباريس 

سان جيرمان.
وفاز برشلونة مساء أول أمس، على ريال 
بيتي��س )2-0( على ملع��ب الكامب نو، 
في أولى جوالت الدوري اإلس��باني لكرة 
الق��دم.. وق��ال فالفيردي عق��ب نهاية 
املباراة ف��ي تصريحات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلس��بانية: »م��ع فقدان نيمار 
خسرنا العمق، ويجب علينا إيجاد احلل. 
معه كنا نصل إلى مواقع جيدة، ويجب 

أن نبحث عن حل«.
وأضاف: »لعب ميس��ي مبرك��ز املهاجم 
الوهمي. حاول االس��تفادة من س��رعة 
دولوفيو، وألكاس��ير. حاولت فعل شيء 
من ه��ذا القبيل في أمري��كا. أعتقد أنَّ 
س��يرجي روبيرتو، ميكن أن يساعدنا في 

هذا«.
��د: »مرك��ز ميس��ي خي��ار لدين��ا..  وأكَّ
لكنن��ي ل��ن أق��ول لألندي��ة املنافس��ة 
كيف نقوم بذلك. إنها ميزة بالنس��بة 

لنا ميكننا اس��تخدامها. س��نرى كيف 
س��نلعب في العمق.. هذا أيًضا يعتمد 
ا إذا  عل��ى كيفية لعب املناف��س«.. وعمَّ
كان هذا برش��لونة في املباراة، هو الذي 
يريده، قال: »في نهاية املطاف األسلوب 
هو نفس��ه، لكن نح��ن بحاجة لاعبن 

ملساعدتنا«.
إل��ى ذلك، تص��دى القائم لث��اث كرات 
من األرجنتيني ليونيل ميس��ي، هداف 
برش��لونة التاريخ��ي، ف��ي مب��اراة ريال 
بيتي��س خال اجلولة األول��ى من الدوري 
اإلسباني ليحقق البرغوث رقما قياسيا 

جديدا.
وذك��رت صحيف��ة »ماركا« اإلس��بانية 
أن ميسي صار س��ادس العب في تاريخ 
الدوري اإلس��باني يس��دد هاتريك على 
القائم ف��ي مباراة واحدة وس��بقه في 
ذلك أوليفيرا وأسنس��او في 2002 ودودا 
2005 وجيولي 2006 وأخيرا إنوي 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي افتتح 
التس��ديد على القائم في الدقيقة 35 
م��ن ركلة حرة ثم ملس��ت كرته املدافع 
وارتطمت بالقائم األيس��ر في الدقيقة 
61، وتكف��ل القائ��م ذاته مبن��ع ليو من 

تسجيل الثالث في الدقيقة 81.

وأوضح��ت الصحيفة أن ميس��ي عادل 
أيض��ا البولندي روبرت ليفاندوفس��كي 
الع��ب بايرن ميوني��خ األملان��ي وفيليبو 
اإليطال��ي  مي��ان  مهاج��م  إنزاج��ي، 
الس��ابق، بتس��ديد 3 كرات في القائم 
خ��ال مباراة واحدة.. وانتصر برش��لونة 
بثنائية نظيفة على ريال بيتيس في أول 
مباريات النادي الكتالوني بالليجا خال 
موسم 2018/2017.. ويحاول البلوجرانا 
استعادة لقب الليجا الذي حصل عليه 
ري��ال مدريد املوس��م املاض��ي بالتفوق 

بفارق 3 نقط فقط عن برشلونة.
من جان��ب اخر، دخ��ل الاع��ب الدولي 
التاريخ  رام��وس،  اإلس��باني س��يرجيو 
م��ن الباب الضيق، بع��د أن حصل على 
بطاقة حم��راء، في املباراة التي جمعت 
فريقه ريال مدريد بديبورتيفو الكورونيا، 
في اجلولة االفتتاحية من الليجا ملوسم 

.2018 / 2017
حي��ث افتتح ري��ال مدريد مش��واره في 
احلفاظ على لقب الدوري اإلسباني لكرة 
القدم، بفوز سهل خارج على ديبورتيفو 
الكوروني��ا )3-0( على ملع��ب ريازور، في 
اجلول��ة األولى بالليجا.. س��ّجل أهداف 
الري��ال جاريث بي��ل )20(، وكاس��يميرو 

)27(، األملاني توني كروس )82).
وقال حس��اب »ميس��تر شيب« اخملتص 
ف��ي اإلحصائيات إن س��يرجيو راموس، 
عادل أكث��ر الاعبن طردًا ف��ي الليجا، 
برصيد 18 بطاقة حمراء.. وعادل راموس 
كل م��ن بابل��و ألفارو الاعب الس��ابق 
في صف��وف العديد من أندي��ة الليجا 
كبرشلونة وإشبيلية، وتشافي أجوادو، 
وس��اباديل،  سرقس��طة  ري��ال  الع��ب 
وكاهما حصل على 18 بطاقة حمراء 

في الدوري.
وف��ي 526 مب��اراة في تاريخ��ه مع ريال 
مدري��د ط��رد راموس ف��ي 23 مرة »رقم 
قياس��ي«، أم��ا مع املنتخب اإلس��باني 
فلم يحص��ل على أي بطاق��ة حمراء.. 
حتصل راموس عل��ى البطاقة الصفراء 
األول��ى ف��ي الدقيق��ة 53، بع��د ضربه 
لاع��ب الديبور ب��دون كرة حت��ت أنظار 
احلك��م.. وفي الدقيقة األخيرة من عمر 
املباراة أعطاه احلكم البطاقة الصفراء 
الثانية بعدما استخدم مرفق اليد في 

االرتقاء للحصول على الكرة.
ويغيب قائد الفري��ق امللكي عن املباراة 
املقبل��ة أم��ام فالنس��يا، عل��ى ملعب 

سانتياجو بيرنابيو، األحد املقبل.

فالفيردي يكشف ما فقده برشلونة برحيل نيمار

هاتريك القائم يمنح ميسي رقمًا جديدًا.. وراموس يدخل التأريخ من الباب الضيق

تقرير

ميسي بني دفاعات ريال بيتيس

عبطان يجدد دعم الوزارة للرياضة 
النسوية لالرتقاء بمستواها

»الوطني« يغادر غدًا إلى ماليزيا 
لمواجهة سوريا وديًا

رياضيات اللجنة البارالمبية.. حين 
تتحد األرواح.. تتالشى الِصعاب

بغداد ـ سلمى الُجميلي*
ثاث فتي��ات بربيع العم��ر اجتمعن 
ح��ول طاولة واتخ��ذن منها موطناً، 
احتوته��ن ب��ودٍ ووئ��ام رغ��م ف��ارق 
الظ��روف والعم��ر.. فح��ن يحملن 
مض��رب تن��س الطاول��ة تتاش��ى 
أمامهن كل العوائق وال يبقى سوى 
نه��ج الش��جاعة الذي يأب��ى إال أن 

ينبض داخل النفوس.
ببساطتهن ش��رَّعن قانوٍن يختلف 
عن السائد، محوره أن ليس ثَّم حب 
أعظم م��ن حب احلياة، وليس ثّم عز 
اس��ما من عزِة ال��ذات.. ُك��نَّ كتاب 
يحمل ب��ن طياته رس��ائل معنوية 
يبعث��ن بها لكل م��ن يُلقي عليهن 
حتية النه��ار .. كتاٌب متجدد املعاني 
اس��توحيت كلماته م��ن أبجديٍة ال 
يُع��رف لبحر أقامه��ا نفاد.. كل من 
يراه��ن يقرأ بنظ��راِت العيون معنًى 

جديداً للتحدي ومنال املراد..
وبرغ��م براءته��ن ونعوم��ة أناملهن 
أثب��ن أن الق��وة ال تلب��ث ب��ن ثنايا 
الرجال األشداء املرابطن في جبهات 
القتال فحس��ب, بل هي أيضا تنبع 
من األفئدة التي اتخذت من الشوك 
بس��اطاً تفترش��ه, لترتاح من عناء 
الدروب,  بس��اٌط رمبا كان لغيرهّن ذو 

وخز، لكنه لهّن كرَهِف احلرير..
هذه صفات رفيقات��ي.. هذه صفات 

بنات بادي التي حاولت قوى الش��ر 
اغتيال حلظاتهن, فكان كرس��يهن 
كاملركب املتن يش��قُ أم��واج احلياة 
أبطال  بقافل��ة  ليلحق��ن  العاتي��ة 
الباراملبية. رصاصٌة طائش��ة تختار 
جس��د هديل علي لتخترق ظهرها, 
ف��ي محاولة يائس��ة الغتيال صوت 
اليمامة, وأنى يك��ون ذلك, فها هي 
الي��وم ثابت��ة اإلرادة, تزه��و باألم��ل 
تب��ُث احلي��اة م��ن محط��ة عينيها 
وزميلته��ا  الن��اس.  بح��ب  املليئ��ة 
جنلة عماد لم تردعها أس��راب دخان 
انفجارٍ جبان افقدها كلتا س��اقيها 
وذراعه��ا األمين، واجهت قدرها بذراٍع 
يتي��م ب��كل ثب��ات ُمدركة ان��ه لوال 
ثم��ن جس��دها م��ا خط��ف الدهر 

بعضه، فنراها متألقة بابتسامتها 
كش��مس الصباح, معتزة بنفسها 
ترف��ض يُد املس��اعدة، فليس حلروِف 

اليأس مكان بقاموسها.
وزميلته��ن الثالث��ة ح��وراء س��عد, 
بعدما أُقع��دت إثر تعرضها النفجار 
ق��ام به من ضّل عن حب اهلل، ارتدت 
ط��وق األم��ل لتص��ارع ب��ه ش��ديد 
بطريقه��ا  متض��ي  وه��ي  األم��واج 
ُمعتلي��ًة صهوة كرس��يها املتحرك 

لتغدو فارسة هذا الزمان.
هديل، جناء، حوراء.. قواريٌر س��تبقى 
تبُث أري��ج التفاؤل بكل البقاع.. من 

أعلى سماٍء إلى أدنى قاع.

* إعالم اللجنة الباراملبية

العبات الباراملبية



بغداد - تضامن عبد المحسن: 
اختتمت في احتاد االدباء والكتاب في 
العراق، ورش��ة كتابة قصة الطفل 
للكبار التي قدمها الشاعر والكاتب 
قاس��م س��عودي ليومي 19 و20 من 

اب اجلاري.
عن الهدف من الورشة ذكر الشاعر 
قاس��م س��عودي، ب��ان ع��دد كتاب 
باالنحس��ار،  ب��دأ  االطفال  قص��ص 
اضاف��ة الى قل��ة املؤسس��ات التي 
تهتم به��ذا النوع من اآلداب، مؤكدا 
على اهمية ادب الطفل الذي يسهم 
في اع��داد وتنمية م��دارك االطفال 
نح��و املعرف��ة، والتربية الس��ليمة، 
مش��يرا الى ان الكتاب��ة القصصية 
بنح��و عام هي دفاع عن اإلنس��انية، 
واالم��ل، واجلم��ال ف��ي تعبيرها عن 
احلب والس��ام، وخاصة بعد احلروب 
التي أبتلي بها العراق، والتي سببت 

الكم من اخلراب والدمار.
أول  ف��ي  الورش��ة  تناول��ت 
الت��ي  األس��س  موضوعاته��ا 

ينبغ��ي ان يس��تند عليه��ا الكاتب 
في كتابته لقص��ص االطفال، التي 
تسهم في خلق الوعي اجلمالي، كما 
تناول��ت اهم عناص��ر القصة والتي 
ه��ي ش��خصية البطل الت��ي غالبا 

م��ا تكون اما حيوان، او فاكهة، او اي 
شيء اخر، فيقوم الكاتب بأنسنتها 
لتتماش��ى وخي��ال الطف��ل، كذلك 
اخليال املطلق الذي يعد من العناصر 
املهمة والتي حتمل القيمة اجلمالية 

للقص��ة، ثم يأتي بع��د ذلك الفكرة 
املبتك��رة والعن��وان ال��ذي ينبغي ان 

يكون جاذبا للطفل.
أكد سعودي في حديثه على ضرورة 
ابتع��اد الكاتب ع��ن مظاهر العنف، 
وعن املفردات الثقيلة على اس��ماع 
حتم��ل  ان  ينبغ��ي  كم��ا  االطف��ال، 
القص��ة مفاهيم تربوي��ة واخاقية 

وانسانية. 
وقد تضمنت الورش��ة متارين لكتابة 
القصة قام بها املشاركون الذين بلغ 
عددهم العشرين مشاركا، ومن اجلدير 
بالذكر ان الش��اعر قاس��م س��عودي 
س��بق له ان اق��ام ع��دة ورش لكتابة 
قصص االطف��ال جملموعة من اطفال 
املدارس في مش��روع )تعال نكتب في 
بغداد(، وهو مش��روع تطوعي مجاني 
يه��دف ال��ى تعليم ط��اب وطالبات 
امل��دارس االبتدائي��ة كتاب��ة القص��ة 
القصي��رة للطفل، وخ��رج مبجموعة 
قصصي��ة ق��ام بكتابته��ا االطف��ال 

بعنوان "مغامرات البالون بوبو".

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

تداولت ص��ورة عبر مواقع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
زيتون  ناصي��ف  للمط��رب 

الى جانب شقيقه أنس.
الكبير بني  الش��به  وظهر 
من  إنطاق��اً  الش��قيقني، 
الضحكة، ومامح الوجه، 
ال��ى العين��ني. االاّ  وص��والً 
أناّ أن��س ميي��ل أكث��ر ال��ى 
الشقار، فيما مييل ناصيف 
أناّ  يذك��ر  الس��مار.  ال��ى 
ناصي��ف ق��د نش��أ وترباّى 
ف��ي جدي��دة عرط��وز في 
سوريا، وأصله من منطقة 
ح��وران من جنوب س��وريا، 
درس الترجم��ة بن��اء على 
رغب��ة عائلت��ه، لكن أحب 

م  دراس��ة املوس��يقى، ق��داّ
أوراق��ه للمعه��د العال��ي 
للموس��يقى، وش��ارك في 
ع��دة حف��ات ب��دار األوبرا 
ف��ي دمش��ق، إضاف��ة إلى 
ك��ورال  ف��ي  مش��اركته 
مارسيل خليفة، حيث كان 
يهوى الغن��اء منذ الصغر. 
وفاز بلقب ستار أكادميي7.

كثي��رة ه��ي التصريحات 
تطلق من حسابات  التي 
اس��م  حتمل  إلكتروني��ة 
املمثل السوري دريد حلام، 
والتي يبادر م��ن مدة الى 
مدة أخرى لنفيها، ويؤكد 
أن لي��س لديه أي صفحة 
رس��مية على كل مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
أعلن رس��مياً  دريد حل��ام 
دخول��ه عال��م االفتراض، 
وذل��ك م��ن خ��ال إطاق 
قن��اة خاص��ة ل��ه عل��ى 
العاملي  الفيدي��و  موق��ع 

"يوتي��وب" من املق��رر ان 
مقاط��ع  فيه��ا  ينش��ر 
م��ن أعمال��ه املس��رحية 
والس��ينمائية والدرامية، 
وبع��ض املقاب��ات الت��ي 

أجريت معه.

نش��رت إحدى الصفحات 
مواق��ع  عل��ى  الفني��ة 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
املمثلة  ع��ن ع��ودة  خبراً 
الس��ورية نورمان أس��عد 
بع��د  األض��واء،  إل��ى 
موافقتها املش��اركة في 
أح��د األعم��ال الدرامية، 
الذي  اخلب��ر نفس��ه  وهو 
أش��يع قبل ثاث سنوات 

أيضاً.
مصادر مقربة من املمثلة 
ان أكدت  املقيمة ف��ي عماّ
أنه��ا لن تع��ود ع��ن قرار 
االعت��زال الت��ي اتخذت��ه 

قبل نحو 11 عاماً، خاصة 
حياته��ا  ن��ذرت  وأنه��ا 
ولو  وأوالده��ا،  لعائلته��ا 
كانت تريد العودة لعادت 
من��ذ زمن طوي��ل عندما 
ع��رض عليه��ا أدوار مميزة 

فنياً ومادياً.

ناصيف زيتون

نورمان اسعد

دريد لحام

أخبــارهــــــــــم

جانب من الورشة

ورشة لكتابة قصة الطفل في االتحاد العام لألدباء والكّتاب

الصباح الجديد - وكاالت:
أي��دت احملكم��ة العلي��ا الهندية ق��رارا بإلغ��اء زواج امرأة 
هندوس��ية تبل��غ م��ن العمر 24 عام��ا في والي��ة كيراال، 
وأجبرتها على العودة إلى كنف والديها، ألنها تزوجت من 

رجل مسلم.
وقض��ت احملكم��ة، األربعاء املاض��ي، بأن وكال��ة التحقيق 
الوطنية الهندية، التي حتقق في قضايا اإلرهاب، يجب أن 
تتأكد ما إذا كان هذا الزواج لم يكن جزءا مما أطلقت عليه 

"احلب باإلرهاب".
وتتهم جماعات هندوس��ية متش��ددة بعض املس��لمني، 
بإغ��واء الفتي��ات الهندوس��يات بداف��ع احل��ب، م��ن أجل 

إجبارهن على تغيير ديانتهن. 
واعتنقت أخيا أشوكان، التي غيرت اسمها إلى "هدية"، 
اإلس��ام في أثناء دراس��تها الطب، والتقت العام املاضي 
ش��افني جهان، وهو مسلم، وتزوجا في ديسمبر 2016، إال 
أن والدها الغاضب رفع قضية في احملكمة العليا في والية 

كيراال، مطالبا بإعادة ابنته إلى حضانته.
وف��ي مايو من العام اجلاري، ألغت احملكمة زفافها، وأجبرت 
هدي��ة على الع��ودة إلى من��زل والديه��ا، برغ��م رغبتها 

الصريحة في عدم العودة.
وق��دم جهان طعنا على احلكم، الذي ألغى زواجهما، قائا 
إن قرار احملكمة العليا يعد "إهانة الس��تقال النساء في 

الهند، ويصادر حقهن في التفكير واالختيار بحرية".

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ن املرتق��ب أن يص��در فيلم روائ��ي يحكي قص��ة العاقة 
اخلاصة، التي جمعت امللكة فيكتوريا وخادمها الهندي عبد 
الكرمي، مستندا ملذكرات تاريخية تكشف عن أسرار جديدة.

والفيلم، الذي تقوم ببطولته املمثلة اخملضرمة، جودي لينش، 
سيخرج إلى صاالت العرض الشهر املقبل، بحسب صحيفة 

"تاميز" البريطانية.
ويستند الفيلم إلى رواية للمؤلفة شراباني باسو، بناء على 
مذكرات احتفظ بها عبد الكرمي، وجنت من التدمير بعد وفاة 

فيكتوريا في عام 1901.
ويعتقد أن عبد الكرمي وفكتوريا قد تبادال رسائل عديدة، كان 

للمؤلفة فرصة نادرة للوصول إليها في األرشيف امللكي.
وتصف امللكة في رسائلها عبد الكرمي بأنه "صديق حقيقي"، 
وذيل��ت خطاباتها بقبات. وفي رس��الة واحدة تعود إلى عام 
1894، نصح��ت فيكتوري��ا خادمه��ا بضرورة أن تل��زم زوجته 
احلذر في بعض أوقات الشهر خال حملها، وعدم املشي في 

الطرق الوعرة".
وقالت باسو إن "التفاصيل احلميمة التي كتبت عنها امللكة 
تبني مدى قربها من كرمي، ومدى حرصها على مناقش��ة كل 

شيء معه".

الصباح الجديد - وكاالت:
 أظهر مقطع فيديو لقطات مثيرة لسحابة ضخمة حمراء 
اللون قادمة من الس��ماء، أثارت رعبا ف��ي نفوس البرازيليني، 

الذين اعتقدوا أنها نهاية العالم.
وش��ارك العديد من س��كان مدين��ة تيكس��يريا دي فريتاس 
اجلنوبي��ة صورا ومقاط��ع فيديو للس��حابة الضخمة، التي 

ظهرت في السماء لكنها اختفت بعد خمس دقائق.
وقال س��او باولو ماغالهايس، الذي نشر مقطع فيديو على 
حسابه في إنستغرام، إنه ال يعرف ما إذا كانت هذه السحابة 
تش��كل إعصارا، أو ظاه��رة ما، متعلقة بالني��زك والغاف 
اجلوي. ونقل موقع "امليرور" البريطاني عن أحد شاهد قوله 
إن يس��كن في تلك املدينة منذ نش��أته، ولم يس��بق له أن 
رأى ش��يئا مماثا، مضيف��ا "كان أمرا مفاجئ��ا للجميع، لم 
نش��اهد هذا الش��يء من قبل". لكن خبراء األرصاد احملليني 

ع��ن قالوا إنه من احملتمل أن تكون الس��حابة عبارة 
دوام��ة م��ن الغب��ار املنتش��رة ف��ي 

املدين��ة، مش��يرين إل��ى أنه��ا 
"ظه��رت بذلك اللون على 

اعتبار أنها كانت ف�ترة 
غ�روب الشم�س".

الهند ُتبطل زواجًا خوفًا 
من "الحب باإلرهاب"

أسرار العالقة بين الملكة فيكتوريا 
وخادمها الهندي في فيلم روائي

سحابة قادمة من السماء 
تثير الرعب في البرازيل

واسط - الصباح الجديد:
كرم��ت إدارة مهرجان واس��ط الس��ينمائي الدول��ي الثاني 
لألف��ام الروائية القصيرة وف��دي دائرة العاق��ات الثقافية، 
والبيت الثقاف��ي البابلي بدرع املهرجان، الذي اس��تمر ثاثة 

أيام 17-18-19 / 8 / 2017، مبشاركة عربية ودولية.
وحصل الفيلم اجلزائري )عاهدتنا( للمخرج محمد يركي على 
اجلائزة الذهبي��ة األولى للمهرجان، الذي نظمته مؤسس��ة 
س��نتر فن للسينما واملس��رح، فيما حصد فيلم )كبسة زر( 
للمخرج السوري أيهم عرسان على اجلائزة الفضية الثانية، 
وجائزة أفضل متثيل لبطلة الفيلم الفنانة رنا شميس، فيما 
حص��ل فيل��م )الغيبوبة( للمخرجني عم��ر، وعلي من مصر، 

وسورية على اجلائزة الفضية الثالثة للمهرجان.
أم��ا اجلوائز الفرعي��ة للمهرجان الذي ش��ارك فيه 30 فيلما 
قصي��را من العراق، من بينها نحو س��تة أفام من محافظة 
بابل، إضافة إلى مشاركات من سورية، وفلسطني، واملغرب، 
واجلزائ��ر، وفرنس��ا، فق��د حصدها فيل��م )أبي��ض( للمخرج 
حس��ني العكيلي من بابل على جائزة أفض��ل فكرة، وفيلم 
)عودة املهرج( للمخرج قيس القره لوسي على جائزة أفضل 
تصوير، فيم��ا حصل فيلم ) دقائق( للمخرج عباس هاش��م 
عل��ى أفضل إخ��راج، أما فيل��م )التالي( للمخ��رج أنور نازك 
فقد حصل على جائزة أفضل س��يناريو، فيما حصل الفيلم 
املغربي )2022( للمخرج محمد س��عيد عل��ى جائزة أفضل 

مونتاج.

مهرجان واسط السينمائي يختتم 
بفوز الجزائر بالذهبية األولى

 الصباح الجديد - وكاالت:
العراقية  الفنانة  دت  أكاّ
ش��ذى حس��ون ان تعزيز 
ال  ان  يج��ب  النجومي��ة 
املفت��رض  وم��ن  يتوق��ف، 
دعم��ه ب��كل ما ه��و جديد 

ونوعي. 
أن  إل��ى  حس��ون  وأش��ارت 
لألعمال  الصحي��ح  االختي��ار 

الفنية يلعب دوراً اساسياً في تدعيم 
باالنتباه،  وإحاطتها  الفنية،  املسيرة 
حي��ث قالت " من الطبيعي ان تكون 
هن��اك نية للتغلب عل��ى الروتني من 
خال رؤية فنية صائبة حتاكي الناس، 
وتتناغم مع مشاعرهم وتطلعاتهم، 
وتواك��ب العصر في الوقت نفس��ه، 
وأنا عملت في إطار يعبر عني كوني 
على عداء مع أية طروحات تقليدية، 

لذا أسعى لألفضل، ولتقدمي األفكار 
التي م��ن املمكن ان تترك بصمة في 

الساحة الفنية".
وأضاف��ت حس��ون ف��ي تصريح الحد 
املواق��ع الت��ي تعن��ى بأخب��ار الف��ن 
والفنان��ني الي��وم: قبل م��دة أطلقت 
هدية باللهج��ة املغربية، وهي عبارة 
عن أغنية جديدة من كلمات س��مير 
اجمل��اري، وأحلان مهدي موزي��ني، وإنتاج 

شركة "روتانا"، وحتمل عنوان " الدنيا 
ماس��ايباش ". وتع��د ه��ذه اخلط��وة 
عربون وفاء جلذوري املغربية، إلى جانب 
الس��عي الواض��ح للتنوي��ع، وإرضاء 

جميع األذواق من دون استثناء.
يذكر ان ش��ذى حس��ون حضرت قبل 
أس��بوع إلى لبنان، وبدأت املش��اورات 
ح��ول إمكانية تصوي��ر فيديو كليب 

جديد مع فريق عمل لبناني.

شذى حسون تقدم عربون وفاء لبلدها الثاني المغرب 

متابعة - أحالم يوسف:
تع��د النازي��ة، وهي حركة سياس��ية 
تأسست في أملانيا بعد احلرب العاملية 
األولى حتت زعام��ة ادولف هتلر، احدى 
احل��ركات السياس��ية املبني��ة عل��ى 
األع��راق  والتش��دد ض��د  العنصري��ة 
األخ��رى، وعل��ى عل��واّ اجناس بش��رية 
معينة، عل��ى أجناس أخرى، وقد آمنت 
احلرك��ة آن��ذاك بقمع و بإب��ادة األعراق 
الدنيا، وباملقاب��ل احلفاظ على "طهر" 
األعراق العليا. لذل��ك فهي اليوم تعد 

محظورة في املانيا.
ميث��ل الصلي��ب املعق��وف رم��زا لتلك 
احلرك��ة، وال��ذي ما زال منقوش��ا على 
العديد من األبني��ة، واجلدران، وماعب 
االطفال، لذلك فقد جلأ عدد من رسامي 
الغرافي��ت ف��ي برلني، إل��ى حتويل تلك 
الرم��وز النازية إلى أعمال فنية ملونة، 
كالزهور، حيث م��أل احدهم الفارغات 
ما بني خط��وط الرمز بالل��ون األحمر، 
وحول��ه ال��ى زه��رة جميل��ة،  وكذلك 
السيارات، واحليوانات، واحلشرات حيث 

اختار احد اخر ان يرسم جسد بعوضة، 
وصن��ع م��ن اط��راف الرمز ارج��ا لها، 
وهناك من حول الرمز الى ش��كل رجل 
فرعوني يقوم بحركة راقصة، والسبب 
من تلك الرس��ومات كان خوفهم من 
منظر الصليب املعقوف املنقوش، ألنه 
يوحي ب��ان تلك احلرك��ة العنصرية ما 
زالت موجودة وذلك ما يرفضه الشعب 

األملاني اليوم وبشدة.

بغداد - الصباح الجديد:
أق��ام البي��ت الثقافي في 
ي��وم  الش��علة،  مدين��ة 
بالتع��اون  أب،  االح��د٢٠ 
م��ع منظمة )أم��ل احلياة( 
العاملي  اليوم  ندوة مبناس��بة 
فيها  أس��تضاف  للترجمة، 
رئيسة املنظمة الناشطة 
آالء ص��ادق، أش��ارت م��ن 
خالها إلى أهمية تعلم 
اللغات األجنبية وأولها 
اللغة اإلجنليزية كونها 

اللغة العاملية األولى.
إن  الناش��طة،  وأكدت 
اكتساب وتنمية اللغة 
تبدأ باملراحل األولى من 
حياة اإلنس��ان، ودراس��ة 
ثقاف��ة  اللغ��ة 
متقدمة، خاصة 
احتي��اج  م��ع 
اجملتم��ع له��ا 
تق��دم  م��ع 

التكنولوجي��ا الرقمية، الذي جمع 
العالم بأسره، وجعله أشبه بقرية 

صغيرة.
تعل��م  أن  الناش��طة،  وأوضح��ت 
اللغ��ات ليس باألمر الس��هل، ألن 
كل لغ��ة لها خاصي��ة في جميع 
اجلوانب كالقواعد اخلاصة باللغة، 
أو األدب، أو تاري��خ اللغ��ة. وبالوقت 
نفس��ه ف��ان تعل��م اللغ��ة ليس 
باألمر الصعب حس��ب م��ا ذكرت 
إذا أراد اإلنس��ان أن يتعل��م، وينمي 
الدراس��ة،  طري��ق  ع��ن  مدارك��ه 
ومتابع��ة برام��ج خاص��ة بتطوير 
اللغ��ة، مبين��ة أن ب��اد الرافدي��ن 
الت��ي تعد مهد احلض��ارات يتكلم 
سكانها ومنذ أقدم العصور لغات 
شتى، وما زال عراقنا يتمتع بكثير 
من اللغات املعروفة، وبتعدد وتنوع 
أطياف��ه وقوميات��ه، وه��ذه كلها 
أسس قوية ومتينة تدفع املواطن، 
وتزيد من رغبته في تعلم أكبر قدر 

من اللغات األخرى.

رموز النازية تتحول الى 
رسومات ولوحات فنية

أهمية تعّلم اللغات األجنبية في ندوة 
بمناسبة اليوم العالمي للترجمة

بابل - الصباح الجديد:
نظم البيت الثقافي البابلي 
التاب��ع إلى دائ��رة العاقات 
العام��ة،  الثقافي��ة 
التمور،  ألصناف  معرضا 
احلرفي��ة  والصناع��ات 
الت��ي تعتم��د عل��ى 
النخيل في مهرجان 
األول،  النخل��ة  يوم 

مه منتدى حديقة املعرفة  الذي نظاّ
الفني واألدبي.

للبي��ت  األول  املع��رض  وتضم��ن 
أعم��ال  ع��رض  البابل��ي  الثقاف��ي 
م��ن الصناع��ات احلرفي��ة املنزلي��ة 
املس��تخلصة من أط��راف النخيل، 
فيم��ا تضمن املعرض الثاني أصنافا 

من التمور العراقية.
وقال عضو منت��دى حديقة املعرفة 

التربوي عبد األمير رباط، إن مهرجان 
ي��وم النخلة مقت��رح جديد، وحدث 
فريد يحدث في محافظة بابل ألول 
مرة، الهدف من��ه التعريف بأهمية 
النخلة كونه��ا مباركة، وتدخل في 
مش��تركات احلي��اة العراقي��ة، وقد 
ذكرها الق��ران الكرمي في الكثير من 
آياته وإن الرسول الكرمي محمد )ص( 
د على ضرورة رعاية النخلة،  كان يشداّ

على اعتبار أنها متثل العطاء، عاوة 
على ذلك فإنها صديقة البيئة.

وتخلل املهرجان ع��دد من الفقرات 
الفنية والثقافية حتدثت عن النخلة، 
منها مع��رض للنحت باس��تعمال 
جذع النخلة للفنان النحات الدكتور 
رباح علي سعدي، ومعرض للكتاب، 
إضاف��ة إل��ى معزوفات موس��يقية 

متنوعة وفعاليات لألطفال.

معرض ألصناف التمور باحتفالية يوم النخلة في بابل
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