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بغداد - خاص:
عب��ر رئي��س النقاب��ة الوطني��ة 
للصحفيني العراقيني عبداملنعم 
االعس��م ع��ن تضام��ن النقابة 
م��ع الصح��ف املس��تقلة ودعا 
الس��لطات الثالث الى تشكيل 
هيئة اختص��اص ملعاجلة اوضاع 
هذه الصحف وتصويب الساحة 
االعالمي��ة وتق��دمي املس��اعدات 
وفرص العمل للصحفيني الذين 
وج��دوا انفس��هم ف��ي جي��ش 

العاطلني عن العمل.
ودعا االعسم الى تنظيم اعمال 
احتجاج وضغ��ط واتصاالت من 
املس��تقلة  قبل ممثلي الصحف 
واالعالميني العاطلني عن العمل 
وكل انص��ار احلري��ات والتعددية 
االعالمية اليج��اد حلول عاجلة 

له��ذا الوض��ع ف��ي وق��ت حتتاج 
احلمل��ة على عصاب��ات االرهاب 
االجرامي��ة وعملي��ات البناء الى 

دور ناش��ط لالع��الم.. وفي االتي 
تلق��ت  ال��ذي  التصري��ح  ن��ص 

"الصباح اجلديد" نسخة عنه:

"فيما دق رؤس��اء حترير الصحف 
العراقية املستقلة ناقوس اخلطر 
اوتقليص  التوق��ف  الحتم��االت 
ف��ي  تقدمه��ا  الت��ي  اخلدم��ات 
مالحق��ة الفس��اد والعلل التي 
تض��رب بني��ان الدول��ة وحماية 
والذاك��رة  والت��راث  الثقاف��ة 
م��ن التش��وه، فقد تزام��ن ذلك 
م��ع االس��تغناء عن املئ��ات من 
العاملني في الصحف ووس��ائل 
االع��الم واالقني��ة  اخملتلف��ة في 
العاصمة بغداد واحملافظات، االمر 
الذي الق��ى بظالله القامتة على 
الدميقراطية  التجربة  مستقبل 
الوليدة وعلى مساحات التعبير 
عن الرأي والرقابة الشعبية على 

أداء السلطات.
تتمة ص3

اإلعالميون في العراق

النقابة الوطنية للصحفيين تتضامن مع الصحف 
المستقلة وتدعو الى حماية اإلعالميين من البطالة

بغداد - وعد الشمري:
أعلن��ت وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعي��ة، أم��س االثن��ني، عن 
الب��دء باملش��روع الط��ارئ لدعم 
واس��تقرار وصمود العراق، مبينة 
أنه بدعم البنك الدولي، مش��يرة 
إل��ى أن اخلط��وات احلالية تنصب 
على ايجاد مشاريع صغيرة البناء 
رواتب  احمل��ررة، وكذل��ك  املناط��ق 
ش��هرية لعائالته��م ملدة س��نة 

كاملة.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 

عم��ار منع��م ف��ي تصري��ح إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "ورش��ة عن 
املشروع الطارئ لدعم االستقرار 
والصمود في العراق أقامها البنك 

الدولي أمس في بغداد".
"الورش��ة  أن  منع��م  وأض��اف 
تناولت عدداً من املوضوعات لعل 
في مقدمه��ا التعري��ف مبفهوم 
املشروع الطارئ لدعم االستقرار 
إل��ى  والصم��ود، كم��ا تطرق��ت 
معاجل��ة ذل��ك للقضاي��ا امللّحة 
في املناطق احملررة بعد اس��تعادة 

الس��يطرة عليها ودح��ر تنظيم 
داعش االرهابي".

وفيم��ا لفت إلى أن "اس��تعراضاً 
حص��ل مل��ا تناولته بع��ض الدول 
ف��ي جتاربه��ا املش��ابهة للع��راق 
على صعيد التعامل مع االوضاع 
احلالية"، افاد بأن "تنفيذ مخرجات 
الورش��ة وم��ا يتم التوص��ل إليه 
مستقبالً سيكون بالتنسيق مع 

الوكاالت الدولية ذات العالقة".
وكشف منعم عن "مشروع يتم 
للغرض  ل��ه مخصص  التحضير 

ذات��ه يتضم��ن جدوال زمني��اً يتم 
االتفاق عليه الحقاً".

ون��ّوه إل��ى أن "عدداً م��ن الوزارات 
ذات العالق��ة تش��ترك معن��ا في 
مش��روعنا، م��ن بينه��ا الزراع��ة 

والتربية والصناعة واملعادن".
وزارة  باس��م  املتح��دث  ويح��دد 
العمل بأن "ه��دف تلك اخلطوات 
آم��ان  ش��بكة  بتوفي��ر  يكم��ن 
املناطق  اجتماعية اضافية البناء 

احملررة".
تتمة ص3

جهود بالتنسيق مع البنك الدولي لمتابعة صرف مبالغ المنظمات المانحة

"العمل" تطلق مشروعًا يوّفر فرص عمل ألبناء المناطق المحررة

محافظ بغداد يكشف عن حرمان العاصمة 
من المخصصات المالية لتنمية األقاليم

إدراج "المناطق الصامدة" أمام داعش 
في مؤتمر إعادة اإلعمار بالكويت

بغداد ـ الصباح الجديد:
عط��وان  بغ��داد  محاف��ظ  اك��د 
ان  االثن��ني،  ام��س  العطوان��ي، 
العاصم��ة بغ��داد لم يطل��ق لها 
اية مخصصات مالي��ة من تنمية 
االقالي��م ولغاية ش��هر آب اجلاري، 
مشيرا الى ان احملافظة استحصلت 
موافقة مجلس الوزراء الستكمال 
املشاريع املتلكئة خلمسة مناطق.

وقال العطواني في تصريح صحفي 
قس��مت  احلكوم��ة  "خط��ة  ان 
املشاريع الى مس��تمرة وجديدة"، 
مبينا ان" املش��اريع املستمرة اجنز 
منها اكثر من %70، ومنها اكساء 
منطقة احملمودي��ة ومجاري ناحية 

اجلس��ر"، الفتا الى انه "بعد انهاء 
هذه احللقات سنتوجه الى اكساء 
وتطوير جميع املدن واالقضية التي 

مت استكمال اجملاري فيها".
واش��ار الى ان "ناحية احلس��ينية 
شمالي بغداد منكوبة وتعاني من 
اس��تكمال  لعدم  ازم��ة حقيقية 
عازم��ون  بدورن��ا  ونح��ن  اجمل��اري، 
عل��ى انه��اء االزم��ة"، مؤك��دا ان 
"احملافظ��ة تبنت مش��روع تبليط 
مح��ال احلس��ينية ومت نقل معمل 
ال��ى  النه��ران  م��ن  االس��فلت 
احلس��ينية للمباش��رة في عملية 

تطوير".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد االمني العام جملل��س الوزراء، 
مهدي العالق، امس االثنني، ادراج 
املناطق الصام��دة ضمن الورقة 
الت��ي س��تقدمها احلكومة في 
مؤمتر إعادة االعمار املزمع عقده 
مطلع العام املقبل في الكويت.

وقالت االمانة العام جمللس الوزراء، 
ف��ي بيان لها، ورد ال��ى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "األمني العام جمللس 
اس��تقبل  العالق  الوزراء، مهدي 
ف��ي مكتب��ه ببغ��داد وف��داً من 
مجلس محافظ��ة صالح الدين، 
لبحث س��بل تق��دمي الدعم الى 
االقضي��ة والنواح��ي الصام��دة 

ض��د داع��ش، وإمكاني��ة إع��ادة 
اعمارها".

واك��د الع��الق، وفق��اً للبي��ان ان 
"احلكوم��ة وضعت ضمن الورقة 
التي س��تقدمها في مؤمتر إعادة 
االعم��ار املزم��ع عق��ده كان��ون 
الثاني م��ن العام املقب��ل بدولة 
املناط��ق كاف��ة  ادراج  الكوي��ت 
الصام��دة  املناط��ق  بضمنه��ا 
ومنها )احلامتية وش��يخ إبراهيم 
وامرل��ي وبلد والدجي��ل( وغيرها 
من النواحي واالقضية"، مشيداً 
"بالتضحي��ات التي قدمها أبناء 

تلك املناطق".
تتمة ص3

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
يوم ، أمس االثنني ، عن حترير مزارع 
ناحية العياضية وبنزين خانة دبي 
وقرية خرائج العاشق جنوب غرب 
الناحي��ة ، فيم��ا أش��ارت مصادر 
عس��كرية الى ، وص��ول قطعات 
من اجليش العراق��ي إلى الناحية 
الحكام الطوق عليه��ا منعا من 
ه��رب عناص��ر داع��ش اإلرهابي��ة 

منها. 
رفي��ع  عس��كري  مص��در  وق��ال 
املس��توى ف��ي قي��ادة العمليات 
ف��ي حدي��ث خ��اص  املش��تركة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن  لصحيف��ة 
"ق��وات اجليش وبإس��ناد احلش��د 
الش��عبي حررت بنزي��ن خانة دبي 
ومعمل غاز العياضية سابقا من 
س��يطرة داعش"، الفت��ا إلى إن" 
الفرق��ة 16 في اجلي��ش العراقي 
حررت قرية خرائج العاشق جنوب 
غ��رب ناحي��ة العياضية ش��مال 
شرق تلعفر فضال عن سيطرتها 

على مزارع العياضية". 
وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح 

ع��ن أس��مه أن "طي��ران اجلي��ش 
العراق��ي يعال��ج مواق��ع مهمة 
لداع��ش أم��ام تق��دم القطعات 

العسكرية صوب الناحية". 
وكش��ف ، ع��ن وص��ول تعزيزات 
م��ن قطع��ات اجلي��ش العراق��ي 
الى ناحي��ة العياضية في تلعفر 
لتطويقه��ا بالكامل منعا لهرب 

اجملاميع اإلرهابية منها".
املش��تركة  "الق��وات  أن  وب��ني 
تواصل تقدمها على وفق اخلطط 

املرسومة". 
من جانبها أعلنت قيادة الشرطة 
االحتادية، أمس االثنني، عن العثور 
عل��ى س��جن لتنظي��م داع��ش 
يضم غرفا للتعذيب، غرب قضاء 

تلعفر. 
وق��ال قائد الش��رطة الفريق رائد 
جودت في بيان له تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن 
"قوات الشرطة االحتادية متكنت، 
م��ن العث��ور عل��ى احد س��جون 
داعش خالل عمليات تطهير حي 

السعد غرب تلعفر". 
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إحكام الطوق على آخر جيوب "داعش"
في العّياضية جنوب غربي تلعفر

القوات املشتركة في تلعفر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س التحال��ف الوطن��ي 
عم��ار احلكي��م، خالل اس��تقباله 
وف��د جماعة علماء الع��راق، على 
اهمي��ة ان يأخ��ذ علم��اء الدي��ن 
مس��احتهم في حتدي��ث اخلطاب 
الديني ومواجهة االفكار املتطرفة 
والتصدي الى الذين يعتاشون على 

هذا اخلطاب وتعريتهم وعزلهم.
وق��ال مكت��ب احلكي��م ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، إن 
االخير "استقبل، مبكتبه في بغداد 
، وفد جماعة علماء العراق برئاسة 
الشيخ خالد املال وبحث مع الوفد 
مواجهة اخلطاب املتطرف وحتقيق 

السلم اجملتمعي".

وأك��د احلكيم، وفق��ا للبيان، على 
"اهمي��ة ان يأخ��ذ علم��اء الدي��ن 
مس��احتهم في حتدي��ث اخلطاب 
الديني ومواجهة االفكار املتطرفة 
والتص��دي ال��ى الذين يعتاش��ون 
عل��ى ه��ذا اخلط��اب وتعريته��م 
وعزلهم"، مبينا ان "داعش اعتمد 
على ق��راءات مغلوطة للنصوص 
وحولها الى الق��راءة االوحد واقنع 
به��ا الن��اس"، الفتا ال��ى "اهمية 
حتقيق الس��لم اجملتمعي والسمو 
عل��ى اخلالف��ات للمحافظة على 
االنتص��ار العس��كري وتعضي��ده 
بانتصار أمني وسياسي واجتماعي 

وعسكري".
تتمة ص3

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أعلن قيادي في احلزب الدميقراطي 
ان  االثن��ني  أم��س  الكردس��تاني 
إقلي��م كردس��تان ش��رع بكتابة 

دستور جديد للدولة املستقلة.
وقال كم��ال كركوك��ي في ندوة 
ع��ن ف��ي كلمة ل��ه بن��دوة حتت 
ش��عار "خارط��ة الطري��ق لدولة 
كردستان" التي انعقدت في أربيل 
أمس، "بدأنا بالتأسيس ملرحلة ما 
بعد االس��تفتاء، والرئيس بارزاني 
اعلن بنحو واضح وصريح ان باقي 
املكونات س��يكونون شركاء في 

الدولة اجلديدة".
وأضاف كركوكي وهو قائد قوات 
البيشمركة مبحور غرب كركوك 

كردس��تان  دول��ة  "دس��تور  ان 
االنس��ان  حق��وق  س��يراعي 
والدميقراطية، وحقوق املكونات"، 
مردفا بالقول ان اللجنة املكلفة 
بكتابة الدستور من قبل اللجنة 
ش��رعت  لالس��تفتاء  العلي��ا 
دولة كردس��تان  بكتابة دس��تور 

املستقلة".
املزم��ع  االس��تفتاء  أن  يذك��ر 
25 س��بتمبر/أيلول  في  تنظيمه 
املقبل يتمحور حول استطالع رأي 
السكان مبناطق إقليم كردستان 
وأخ��رى متنازع عليها، بش��أن إن 
كانوا يرغبون في االس��تقالل عن 

العراق أم ال.
تتمة ص3

إقليم كردستان يشرع بكتابة
دستور "الدولة المستقلة"

الحكيم: يجب تحديث الخطاب 
الديني ومواجهة التطرف

التغيير تعدّ قرار إجراء االستفتاء
حزبياًَ وغير قانوني  

كيف تعرفت اإليزيدية إيفانا وليد
على من تاجر بها من بين نازحي تلعفر؟ 23

بعد السيطرة على القضاء بالكامل



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي

ف��ي اح��دث موق��ف له��ا، عّدت 
حركة التغيير االس��تفتاء املزمع 
إجراؤه في اقليم كردس��تان بانه 
قرار غير قانون��ي حزبي وان حتديد 
موعد ال�25 من ايلول ال يصب في 

مصلحة املواطنني في االقليم.
املتحدث باس��م احلركة ش��ورش 
حاجي قال ف��ي احدث تصريح له 
»قرار اجراء االس��تفتاء في اقليم 
كردس��تان عملي��ة غي��ر قانونية 
وحزبي��ة والتص��ب ف��ي مصلحة 

املواطنني باالقليم«.
وتابع حاجي ان احد اهداف حركة 
مس��تقلة  دول��ة  بن��اء  التغيي��ر 
لكردس��تان دول��ة حتف��ظ فيه��ا 
وان  املواطن��ني  وحق��وق  كرام��ة 
يكون القانون فيها س��يدا، وتابع 
ان التغيي��ر تعتق��د بان االس��س 
املطلوب��ة لبن��اء الدول��ة والت��ي 
تتمثل في بناء االسس االقتصادية 
املتينة ووجود مؤسس��ات وطنية 
ووح��دة وطني��ة وواع��ادة الثق��ة 
املفقودة بني الس��لطة والشعب، 
ل��ذا نعتق��د ب��ان مقوم��ات بناء 
الدولة وصمودها بوجه التحديات 

غير متوفر حلد االن.  
في غضون ذلك اعلنت املفوضية 
احلمالت  ان  لالنتخابات  املستقلة 
س��تبدأ  لالس��تفتاء  الدعائي��ة 
االس��بوع املقبل وس��تنتهي قبل 

اجراء االستفتاء ب 48 ساعة.
وق��ال اس��ماعيل خورمالي عضو 
مجل��س املفوضني في املفوضية، 
الج��راء  االع��الن  عملي��ة  ان 
اخلامس  في  االس��تفتاء س��تبدأ 
من شهر ايلول املقبل وستنتهي 
في 23 من الشهر ذاته اي قبل 48 

ساعة من بدء التصويت.
بدوره كشف عضو اجمللس القيادي 
الكردس��تاني  الوطني  االحتاد  في 
اري��ز عب��داهلل ان حزب��ه بانتظار 
موق��ف حرك��ة التغيي��ر بش��أن 
تفعي��ل البرمل��ان، مؤك��داً اهمية 

اعادة عمل البرملان حتى ولو ليوم 
واح��د. وقال عب��داهلل في حديثه 
لوكال��ة روج نيوز ان حزبه بانتظار 
موقف حرك��ة التغيير، مضيفاً » 
ف��ي حال لم يش��ارك التغيير في 
تفعي��ل البرملان ، حينها س��يتم 
دراسة االسباب و العوامل ثم يتم 
اصدار قرار بهذا الشأن«،مش��يراً 
ال��ى امكانية االتفاق ب��ني االحتاد 
الوطني الدميقراطي الكردستاني 

على تفعيل البرملان منفردين.
حرك��ة  ح��ذرت  جهته��ا  م��ن 
االحت��اد  ذه��اب  ان  م��ن  التغيي��ر 
الوطن��ي الكردس��تاني مع احلزب 
الدميقراطي الع��ادة تفعيل برملان 
كردس��تان من دون مراعاة موقف 
حركة التغيير س��يضر بالعالقة 
بني االحتاد والتغيير وس��يؤدي الى 
ح��ل االتف��اق السياس��ي املوقع 

بينهما.
وق��ال مص��در مطل��ع للصب��اح 

التغيي��ر  حرك��ة  ان  اجلدي��د، 
متمس��كة بالنقاط اخلمس التي 
قدمتها كش��رط الع��ادة تفعيل 
البرملان، والتي رفضها الدميقراطي 
الكردس��تاني وعّده��ا تعجيزي��ة 
وال تخ��دم الواقع الراه��ن وتوجه 

االقليم نحو اجراء االستفتاء.
واضاف ان حركة التغيير بانتظار 
اجتماع اجمللس القيادي املش��ترك 
ب��ني االحت��اد والتغيي��ر لتعلن عن 
ان  متوقع��ا  النهائ��ي،  موقفه��ا 
واالحت��اد  الوطن��ي  االحت��اد  يب��ادر 
االسالمي لالتفاق مع الدميقراطي 
الكردستاني العادة تفعيل البرملان 
كي يق��وم بدوره في اضفاء صفة 
ش��رعية عل��ى اجراء االس��تفتاء 
ال��ذي يج��ب ان يتم قب��ل اجرائه 
اصدار قرار من برملان كردستان.    

م��ن جهت��ه عب��ر عض��و الهيئة 
التفاوضي��ة ف��ي حرك��ة التغيير 
اس��تغرابه  نامق عن  اس��ماعيل 

من مطالبات احل��زب الدميقراطي 
الذي يهيمن على مفاصل احلكم 
التغيي��ر  حرك��ة  االقلي��م،  ف��ي 
بدعم حكومة االقليم لتحس��ن 
ب��دوره اوض��اع املواطن��ني فيم��ا 
يهيم��ن ه��و عل��ى ادارة احلك��م 
اخملتلف��ة.  االقلي��م  ومؤسس��ات 
وعّد نامق املش��روع ال��ذي قدمه 
التغيير  الدميقراطي حلركة  احلزب 
محاولة للمراوغة وتضييع الوقت، 
مضيفاً ان حركة التغيير لن توافق 
على تفعيل عمل برملان كردستان 
خدم��ة الجندات حزبي��ة من دون 
اتفاق مسبق وتفاهم على املهام 
واالولويات الت��ي تقع في مقدمة 
مهامه. الى ذلك اعلن مسؤول في 
احلزب الدميقراطي الكردستاني ان 
حزب��ه ميتلك خي��ارات اخرى حول 
الي��ة تفعيل البرملان لو لم تتقدم 
حركة التغيير بخطوات ايجابية، 
البرمل��ان،  اع��ادة تفعي��ل  بش��أن 

مرجحاً امكاني��ة توصل االطراف 
اتف��اق لتفعيل  الى  السياس��ية 
برمل��ان االقلي��م م��ن دون حرك��ة 

التغيير.
احل��زب  ف��رع  مس��ؤول  وق��ال 
الدميقراط��ي ف��ي حلبجة فاضل 
ع��ن  حزب��ه  تخل��ي  ان  بش��ارتي 
الشروط التي كان يضعها لعودة 
تفعي��ل البرمل��ان، لك��ن بس��بب 
الظ��روف الت��ي يواجهه��ا وطرح 
موض��وع االس��تفتاء ق��ام احلزب 
بالتخلي عن شروطه، وهو ينتظر 
ان تتق��دم حركة التغيي��ر باجتاه 
العوام��ل املطلوبة العادة  تهيئة 
تفعيل البرملان. و اش��ار بش��ارتي 
ال��ى »وجود خي��ارات اخ��رى امام 
احلزب الدميقراطي لتفعيل البرملان 
في حال لم تتقدم حركة التغيير 
الى هذا املس��عى، وه��و امكانية 
الوص��ول الى االتف��اق بني احلزبني 
الدميقراطي الكردستاني و االحتاد 

الوطن��ي و احزاب اخ��رى لتفعيل 
البرمل��ان، الن االوض��اع حتت��اج الى  
برمل��ان مفع��ل، »واال ف��ال ميكن ان 
يبق��ى البرمل��ان مغلق��اً بس��بب 
مسؤولية  التغيير  طرف«،محمال 

عدم تفعيل البرملان.
يأت��ي ذلك ف��ي ظل ق��رب انتهاء 
الدورة التشريعية احلالية وانتهاء 
برمل��ان  لعم��ل  القانوني��ة  امل��دة 
االقليم املعطل منذ عامني بقرار 
م��ن املكت��ب السياس��ي للحزب 
الديقراط��ي الكردس��تاني، بع��د 
منع رئيس��ه يوس��ف محمد من 
دخول مدينة اربيل في 12 تشرين 
االول من عام 2015، بس��بب عزم 
االخير على تعديل قانون رئاس��ة 
اقلي��م كردس��تان، عق��ب انتهاء 
م��دة الوالي��ة القانوني��ة لرئيس 
االقلي��م مس��عود بارزاني في 19 
اب عام 2015 الذي يترأس االقليم 

منذ 12 عاماً.

التغيير تعّد قرار إجراء االستفتاء حزبيًا وغير قانوني  
التغيير والديمقراطي يتبادالن التهم بعرقلة تفعيل برلمان كردستان   عبدالزهرة محمد الهنداوي

ب��ني اآلون��ة واآلون��ة األخ��رى يحت��دم اجل��دل 
والنقاش بني االوساط االعالمية والسياسية 
بش��أن حتديد ي��وم وطني للعراق، وإن س��ألت 
عراقي��ا عن عي��د ب��الده فإنه س��يبحلق في 
وجه��ك وميض��ي بعي��دا واحلي��رة بادي��ة على 
محي��اه .. وغالبا م��ا يدور احلدي��ث في رحاب 
تاريخن��ا احلدي��ث ،  أي من��ذ بداية تش��كيل 
الدولة العراقية عام 1920 ، تاريخ اندالع ثورة 
العش��رين ، فقد دعا البع��ض إلى عد يوم 30 
حزيران عي��دا وطنيا ، ولكن ه��ذا املقترح لم 
يحظ بالقبول بس��بب اخلالفات بشأن الثورة 
،.. فيم��ا دع��ا البعض االخر إل��ى اعتبار تاريخ  
تأس��يس الدولة العراقية في اذار 1921 يوما 
وطني��ا ،.. ثم ينتقل احلديث بعدها إلى اعتبار 
تأس��يس اجليش العراقي ف��ي 6 كانون الثاني 
1921 عي��دا وطنيا ، إال ان��ه هو االخر لم يجد 
اجماعا .. قال��وا اذن لنتخذ من تاريخ تنصيب 
املل��ك فيص��ل االول ف��ي 23 آب 1921 مل��كا 
للع��راق عيدا وطني��ا .. فرّد أخ��رون ، ان امللك 
فيص��ل لم يك��ن عراقي��ا امنا كان مس��توردا 
ب��إرادة إنكليزي��ة ! ..لينطل��ق رأي اخ��ر يدعو 
اصحابه إلى عد انضم��ام العراق إلى عصبة 
االمم املتح��دة وانتهاء االنتداب البريطاني  في 
3 تش��رين االول عام 1932 عي��دا وطنيا..  ودار 
حول االمر  نق��اش طويل ، حتى قبله الناس ، 
الذين  ما لبثوا ان غيروا أراءهم فغاب التوافق 
واإلجماع  ، ، لُيفت��ح الباب امام طرح مقترح  
جدي��د بجعل يوم 14 مت��وز 1958 عيدا وطنيا 
، وهن��ا اعت��رض انصار احلقب��ة امللكية  فهذا 
التاريخ بالنسبة لهم ميثل نقطة سوداء  بعد 
تصفية العائلة املالكة بطريقة بش��عة جدا 
.. قال��وا اذن 9 نيس��ان 2003 هو اليوم  املثالي 
العتب��اره عيدا وطني��ا ، ففيه حتطمت عروش 
الدكتاتوري��ة املقيت��ة وس��قطت  جمهورية 
اخل��وف والرعب .. ولكن فيم��ا بعد عال صوت 
مف��اده ان الع��راق لم يتحرر في ه��ذا التاريخ 
امنا س��قط محت��ال  ، ولي��س م��ن املنطق ان 
نع��د احتالل البالد عي��دا وطنيا ، فكأن انصار 
الفكرة خجل��وا من فكرتهم فتناس��وا ذلك 
الي��وم ولم يعد احد يتذك��ره وُحرم املوظفون 
من عطلة سنوية تضاف إلى عشرات العطل 
غير احملس��وبة !! .. لتبقى عملية البحث عن 
عيد وطني يجمعنا ، مستمرة ، فدعا البعض 
إلى ان يكون يوم انسحاب االحتالل االميركي 
م��ن العراق ف��ي  31 كان��ون االول 2011 عيد 

وطني للعراق.
وتأسيسا على ما تقدم وألن االعياد الوطنية 
للبل��دان ليس بالض��رورة ان تك��ون مرتبطة 
بحدث سياس��ي او عس��كري ، فأن��ي اتقدم 
مبقترح قد يراه البعض غير مناس��ب في ظل 
تزاحم االحداث وس��خونتها .. ومقترحي هو 
اعتبار يوم ال� 29 متوز عيدا وطنيا للبالد .. ففي 
ه��ذا اليوم م��ن  عام 2007 تُ��وج العراق وألول 
مرة في تاريخه بطال آلسيا في بطولة القارة 
لكرة القدم .. لتشهد البالد بعدها احتفاالت 
عفوية عمت جميع احملافظات من دون استثناء 
ودامت اياما جسدت الوحدة الوطنية كما لم 
تتجس��د هذه الوحدة بهذا النحو من قبل .. 
وبالتأكيد ان حدثا يوحد الشعب بهذا النحو 
جدير باالهتم��ام وبالتالي ميكن اعتماده عيدا 
وطنيا  .. هي مجرد فكرة قابلة للنقاش ، فان 
لم حتظ بالقبول ، دعونا نفتش عن مناسبات 
ذات ل��ون ابي��ض لنتخ��ذ منها عي��دا وطنيا 
لبلدن��ا ،.. اذ ليس  من املعقول ان بلدا عمره 7 
آالف سنة ال يستطيع  حتديد يوم ليكون عيدا 
وطنيا له ؟ وهي س��نني تزخ��ر بأحداث هائلة 

غيرت مسارات احلياة للعالم بأسره.

العيد رياضيًا !

تقـرير

سايمون هندرسون*

ال بّد من ترّقب رّد باكس��تان العملي 
على حت��دي الرئيس ترام��ب. وقد برز 
مؤخراً فراغ سياسي في إسالم أباد، 
في أعق��اب االس��تقالة القس��رية 
لرئي��س الوزراء نواز ش��ريف في متوز/

يوليو بعد اتهامه بإخفاء حقائق عن 
أصوله. ويُعتبر خلفه ش��هيد حقان 
عباس��ي مج��رد وكي��ل، حي��ث من 
املرجح أن يُستبدل بشقيق شريف، 
ش��هباز، الذي يتردد أنه يحاول الفوز 
مبقعد في “اجمللس الوطني”، وهو أحد 
شروط استالم املنصب. وقد يكون دور 
اجليش الباكس��تاني، بقيادة اجلنرال 
قمر جواد باجوا، مهم��اً أكثر من أي 
وقت مض��ى. فكراهيت��ه التقليدية 
للهند تفوق حقد ش��ريف على هذه 
الدول��ة - وش��ريف هو رج��ل أعمال 
ف��ي خلفيت��ه وأراد توس��يع روابطه 
اعُتبرت “خدمات  التجارية. ولطامل��ا 
الداخلية”  العسكرية  االستخبارات 
التابع��ة للجيش الي��د اخلفية التي 
توف��ر الدعم لإلرهابيني الناش��طني 
في أفغانس��تان واملناهضني للهند. 
التوت��ر  فت��رات  خ��الل  وبالفع��ل، 
الس��ابقة بني واشنطن وإسالم أباد، 
فرضت باكس��تان قيوداً على حركة 
الش��احنات التي حتمل إمدادات إلى 
الق��وات األمريكية في أفغانس��تان 

الت��ي ال متلك منف��ذاً بحري��اً. وعلى 
الرغ��م م��ن العدي��د م��ن ملي��ارات 
الدوالرات التي ُقدمت كمس��اعدات 
عسكرية ومدنية أمريكية منذ عام 
2001، إاّل أّن الباكس��تانيني العاديني 
أصبحوا أكثر عداًء للواليات املتحدة، 
ومن املرجح أن يكونوا أكثر اس��تياًء 

من االستراتيجية اجلديدة.
وجهات نظر دول اخلليج

تقليدي��اً، حاول��ت دول اخلليج جتنب 
أو  الهن��د  م��ن  أي  إل��ى  االنحي��از 
باكس��تان. فالهن��د متّث��ل ش��ريكاً 
جتارياً بالغ األهمية نظراً إلى رخائها 
املتزايد وعدد س��كانها األكبر بكثير 
)1.3 مليار نسمة مقابل ما يقرب من 
200 مليون باكس��تاني(. وبالنسبة 
إلى باكس��تان، توفر منطقة اخلليج 
ف��رص عم��ل م��ع م��ا يترت��ب عنها 
من تدفق ح��واالت قّيم��ة إلى البلد 
األم. باإلضافة إلى ذل��ك، جتّند قوات 
األمن اخلليجي��ة، وخاصة البحرينية 
منه��ا، عناصر س��ابقة م��ن اجليش 
السعودية،  حالة  وفي  الباكستاني. 
يش��مل التواصل العس��كري جتنيد 
الباكس��تاني  للجيش  قائد س��ابق 
ه��و اجلنرال )متعاقد( رحيل ش��ريف 
)ال عالق��ة له بنواز ش��ريف(، كقائد 
للتحالف الذي تقوده السعودية ضد 
تنظي��م »الدولة اإلس��المية«، على 
الرغم من أن باكس��تان ال تس��اهم 
بأي قوات. باإلضافة إلى ذلك، تش��ير 

اهتم��ام  إل��ى  املس��تمرة  التقاري��ر 
الس��عودية باحلصول على األسلحة 
النووية الباكس��تانية. وقد قام ولي 

العهد السعودي ووزير الدفاع، األمير 
محمد بن س��لمان، بزيارة باكستان 
مرت��ني في ع��ام 2016، كما يتحدث 

البلدان عن عالقة اس��تراتيجية غير 
محددة. وكان وزير الدفاع السعودي 
السابق األمير سلطان قد زار احملطة 

اليورانيوم  الباكس��تانية لتخصيب 
في ع��ام 1999 وُع��رض عليه منوذجاً 
اختباري��اً للس��الح الن��ووي للب��الد. 
وعندما مت��ت اإلطاحة برئيس الوزراء 
ش��ريف في انقالب عس��كري خالل 
فترة واليته السابقة في عام 1999، 
ذهب إل��ى العي��ش ف��ي املنفى في 

السعودية حتى عام 2007. 
أما اإلمارات، فتجمعها عالقات وثيقة 
تاريخياً م��ع باكس��تان. وبعيداً عن 
الروابط التجارية، زار وزير خارجيتها 
احلالي الش��يخ عب��د اهلل بن زايد آل 
نهيان محطة تخصيب ]اليورانيوم[ 
وزي��راً  كان  عندم��ا  الباكس��تانية 
لإلعالم بعد أسابيع قليلة من الزيارة 
التي قام بها األمير الراحل س��لطان 
ب��ن عبد العزيز. وألكثر من عش��رين 
عام��اً، وبعلم الس��لطات اإلماراتية، 
كانت دبي نقطة عبور للتكنولوجيا 
واملواد النووية التي يتم ش��راؤها من 
الباكستاني،  برنامج األسلحة  أجل 
فض��الً ع��ن البرام��ج الولي��دة ف��ي 
ليبي��ا وإيران. يُذكر أيض��اً أن الرئيس 
الباكستاني الس��ابق برويز مشّرف، 
الذي أطاح بش��ريف عام 1999 حني 
كان قائ��داً للجي��ش، يعيش اآلن في 
املنفى ف��ي هذه املدين��ة اخلليجية. 
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك س��وف ترغب 
الس��عودية واإلمارات تخفيف نفوذ 
إي��ران في أفغانس��تان، عل��ى الرغم 
من أن طهران عادة ما تركز بش��كل 

رئيس��ي عل��ى وقف الفوض��ى التي 
تؤثر على منطقتها احلدودية. 

وخالل األس��ابيع املقبلة س��تحاول 
الري��اض وأبو ظب��ي وعواصم اخلليج 
األخرى تقييم مدى تصميم الرئيس 
ترامب ف��ي مهمته املتمثلة باحلرص 
عل��ى “ع��دم متّك��ن اإلرهابي��ني من 
اس��تخدام أفغانس��تان م��ن جديد 
كم��الذ ملهاجمة الوالي��ات املتحدة”. 
وكان املوضوع األساسي للخطاب هو 
أن تنظ��ر الواليات املتحدة إلى الهند 
باعتبارها املس��تقبل وإلى باكستان 
كونها أبعد من أن ميكن إنقاذها. وقد 
أُعطَيت باكستان اآلن فرصة واحدة 
لبلدان  وبالنس��بة  وأخيرة لإلصالح. 
مثل السعودية واإلمارات، التي يَعتبر 
قادتها أنفس��هم مبثابة مس��تقبل 
اخلليج والش��رق األوس��ط األوس��ع، 
ال ب��ّد من أن تكون هذه الرس��الة قد 
أحدثت أثراً. فروابطها مع باكستان 
قد جتعل منها عامالً مهماً لتحريك 
األمريكي��ة  اإلس��تراتيجية  عجل��ة 
اجلدي��دة، وهو دور يج��ب اختباره في 
أق��رب وقت ممك��ن. إن الكيفية التي 
ترد بها هذه الدول على إنذار الرئيس 
ترامب ستكون مثيرة لالهتمام بقدر 

رد باكستان.

برنام��ج  ومدي��ر  “بيك��ر”  زمي��ل   *
ف��ي  الطاق��ة  اخللي��ج وسياس��ة 

معهد واشنطن.

سياسة ترامب تجاه أفغانستان والخليج

شورش حاجي

اعلنت المفوضية 
المستقلة لالنتخابات 
ان الحمالت الدعائية 
لالستفتاء ستبدأ 
االسبوع المقبل 
وستنتهي قبل 
اجراء االستفتاء ب 
48 ساعة

ترامب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت احملكم��ة االحتادي��ة العليا، أمس 
االثنني، قراراً بخص��وص عدم حضور من 
هم بدرجة وزير و رئيس هيئة مس��تقلة 
إلجاب��ة البرملان، موضح��ة أن تخلف من 
يوجه إليه س��ؤال نياب��ي عن احلضور من 
دون معذرة مش��روعة يترتب عليه تنازل 
عن حق اإلجابة أو إقرارا مبا نسب إليه في 

السؤال.
وقال مدير املكت��ب اإلعالمي للمحكمة 
إياس الساموك في بيان ورد الى »الصباح 
اجلديد«، إن »احملكم��ة تلقت من مجلس 
النواب الرأي حول األث��ر القانوني املترتب 
على عدم حض��ور الوزير أو رئيس الهيئة 
املس��تقلة ال��ذي يوج��ه إلي��ه الس��ؤال 

النياب��ي وفقاً للمادة )61/ س��ابعاً/ أ( من 
الدس��تور«. وتابع الساموك، أن »احملكمة 
االحتادية العليا وجدت أن تخلف الشخص 
الذي يوجه إلي��ه الس��ؤال النيابي بدون 
معذرة مشروعة بعد تبلغه وفق القانون 
باملوعد احملدد لإلجابة على الس��ؤال يعد 
ذلك إقرارا مبا نسب إليه السؤال أو تنازالً 

عن حق الرد عليه«.
وأشار إلى أن »ذلك ما سار عليه القضاء 
الدس��توري ومن��ه احلكم ال��ذي أصدرته 

احملكمة االحتادية العليا«.
يذكر أن مجل��س النواب يق��رر بني احلني 
واآلخر توجيه أس��ئلة لوزراء ومس��ؤولني 
ورؤس��اء هيئات مس��تقلة بش��أن سير 

العمل في مؤسساتهم.

»االتحادية« تصدر قرارًا بشأن 
عدم حضور الوزير ورئيس الهيئة 

المستقلة إلجابة البرلمان بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ّدت املفوضية العليا حلقوق االنس��ان، 
أمس االثنني، ان خطف النس��اء النازحات 
م��ن مخيمات كرك��وك وقتلهن »انتهاك 

خطير«.
مبينة ان ذل��ك يعيد لالذه��ان ما اقترفه 

»داعش« بحق األيزيديات.
وقالت مفوض مفوضية حقوق االنس��ان 
وح��دة اجلميلي ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
»الصب��اح اجلدي��د« ان »عملي��ة خط��ف 
النس��اء النازح��ات من اخمليم��ات وقتلهن 
ورميهن والتي جرت مؤخرا في كركوك هو 
انتهاك خطير ومؤسف ومخجل تتعرض 

له كرامة وحرمة املرأة العراقية«.
مبينة ان »ذلك ال يتناس��ب وعظمة املرأة 
العراقية وحرمتها التي صانتها الشرائع 
الس��ماوية وحفظها الدستور والقوانني 

واالعراف«.
وحمل��ت اجلميل��ي »االدارة احمللي��ة ف��ي 

أنس��اني  اي خ��رق  كرك��وك مس��ؤولية 
تتعرض له العراقيات«، داعية الى »حماية 
مواطن��ي كرك��وك وخاصة النس��اء من 

االعتداءات«.
وتابع��ت ان »هذا احل��دث يعيد لالذهان ما 
اقترف��ه داعش اجملرم بحق بناتنا األزيديات، 

وان م��ن أقترف ه��ذا االنتهاك االنس��اني 
بحق نس��اء اخمليمات ال يق��ل خطورة عن 
أج��رام داع��ش االس��ود«، مبدي��ة قلقها 
»على مؤش��ر حقوق االنس��ان في العراق 
والذي يجب حمايته من التراجع من خالل 

تبني احلكومة حماية العراقيني كافة«

»حقوق االنسان«: خطف النساء النازحات
من مخيمات كركوك وقتلهن انتهاك خطير
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بغداد – انفجار ملغمة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثنني، بأن 6 مدنيني قتلوا واصيب 
س��تة اخ��رون بانفجار س��يارة ملغمة 

شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه  ان "سيارة ملغمة انفجرت 
قبل ظهر يوم امس ف��ي منطقة علوة 
جميل��ة ش��رقي بغ��داد، ما اس��فر عن 
مقت��ل 6 اش��خاص واصاب��ة 6 اخري��ن 
"ه��ذه  ان  مبين��ا  متفاوت��ة"،  بج��روح 
احلصيلة قابلة للزيادة" ، وان "قوة امنية 
طوق��ت مكان احل��ادث ومنعت االقتراب 

منه ".

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 

ديال��ى امس االثن��ني، بأن مدرس��اً قتل 
بانفج��ار عب��وة ناس��فة قرب بس��اتني 

زراعية شمال شرقي قضاء ب عقوبة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كانت 
موضوعة على طريق قرب بساتني زراعية 
ف��ي اطراف ناحي��ة ابي صي��دا، )30كم 
شمال شرقي بعقوبة(، انفجرت، صباح 
ي��وم امس ما اس��فر عن مقت��ل مدني 
يعمل مدرس��اً" ، وان "االجهزة االمنية 

فتحت حتقيقا باحلادث".

كركوك – محاولة اختطاف 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثنني، بأن ق��وة أمنية 
اعتقل��ت اربع��ة اش��خاص يش��كلون 
االهالي"  عصابة للخطف "مبس��اعدة 

جنوبي احملافظة.

وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "اربعة اش��خاص يش��كلون 
عصاب��ة للخط��ف حاول��وا ي��وم امس 
اختطاف مدنيني اثنني في حي اخلضراء، 
جنوب��ي كرك��وك"، مبين��اً ان "االهالي 
اس��هموا بالتص��دي للعصابة وطعنوا 
اثنني منهم��ا، فيما الذ االخ��ران بالفرار 

الى جهة مجهولة".

صالح الدين – قصف صاروخي  
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الدين امس االثنني ان قوات احلشد 
الش��عبي قتلت أربعة دواعش بقصف 

جتمع لهم شمالي احملافظة .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان "القوة الصاروخية التابعة 
للواء التاس��ع والعش��رين في احلش��د 
اس��تهدفت جتمعا لعناص��ر داعش في 

مفرقزالزوي��ة ش��مال ص��الح الدي��ن"، 
مضيف��ا ان "القص��ف أس��فر عن قتل 
أربعة من عناص��ر داعش واحراق عجلة 

تابعة لهم".

االنبار – اطالق نار 
كش��ف قائ��د عملي��ات األنب��ار اللواء 
الرك��ن محمود الفالح��ي امس االثنني، 
عن االس��تيالء على عجلتني ل�"داعش" 

شرقي قضاء الرطبة.
وق��ال الل��واء الركن الفالح��ي إن "ثالث 
عج��الت حمل لداعش حاول��ت التقرب 
من الطريق الدولي الس��ريع بالقرب من 
منطق��ة الصكار ش��رق مدينة الرطبة 
310ك��م غ��رب الرم��ادي"، مضيف��ا ان 
قوة من قطع��ات الفرقة األولى فتحت 
الن��ار على العج��الت التابع��ة لداعش 
ومت االس��تيالء عل��ى اثنني منه��ا، فيما 

الذت العجل��ة الثالث��ة بالفرار في عمق 
الصحراء" 

نينوى – اشتباكات مسلحة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نين��وى ام��س االثن��ني ان قوات احلش��د 
الشعبي والقوات األمنية دمرت سيارة 
ملغم��ة حاول��ت إعاقة تقدم احلش��د 
والق��وات األمنية على مش��ارف ناحية 

العياضية شمال شرقي قضاء تلعفر.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "اش��تباكات عنيفة اندلعت 
بني داعش م��ن جهة والق��وات األمنية 
التي تس��اندها قوات احلش��د الشعبي 
من جهة اخ��رى، متكن��ت خاللها قوات 
احلش��د من تدمير س��يارة ملغمة على 
مش��ارف ناحية العياضية شمال شرق 

تلعفر )غرب املوصل(".

ذي قار – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االثنني ان مفارز امنية اجرت 
ممارسة لفرض س��لطة القانون وبسط 
األمن في مناطق غربي مدينة  الرفاعي, 
وتضمن��ت املمارس��ة تنفي��ذ 12 أم��ر 
قبض قضائي بحق مطلوبني على وفق 
أح��كام مواد قانوني��ة مختلفة وضبط 
أس��لحة واعت��دة وصواري��خ فضال عن 
إلقاء القبض على عدد من املش��تبه به 

وعجالت مخالفة للقوانني واألنظمة. 
وقال مدير شرطة ذي قار اللواء املهندس 
حس��ن الزيدي أن هذه املمارسة األمنية 
من اخلطوات األس��تباقية املهمة التي 
جتريه��ا األجه��زة األمني��ة للبحث عن 
املطلوبني الهاربني م��ن قبضة العدالة 
والذين يظنون أنهم مبأمن عن قبضتها 

ولن تطالهم يد القانون .

البصرة – ضبط عصابة 
اعل��ن مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة البص��رة ام��س االثن��ني انه 
ومن خالل اجله��ود املتميزة التي تبذلها 
مديرية ش��رطة احملافظة ف��ي محاربة 
واخلارج��ني عن  االجرامي��ة  العصاب��ات 

القانون .
واض��اف املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه انه وبعد ورود اخبار 
بوجود عصابة تقوم بس��رقة الدراجات 
الناري��ة على الفور مت تش��كيل قوة من 
مرك��ز ش��رطة الفراهي��دي والش��روع 
بعملية امني��ة والقبض عل��ى افرادها 
ومت اتخاذ االج��راءات القانونية بحقهم 
وتس��ليمهم للقضاء لينال��وا جزاءهم 

العادل. 
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السليمانية ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت مديرية األن��واء اجلوية والرص��د الزلزالي 
ف��ي إقلي��م كردس��تان، أم��س االثن��ني، أن ثالث 
ه��زات أرضية ضرب��ت مناطق تابع��ة حملافظتي 

السليمانية واربيل "دون وقوع خسائر".
وقالت املديرية في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، إن "ثالث ه��زات أرضية ضرب��ت، اليوم، 
في مناطق تابعة حملافظتي الس��ليمانية وأربيل 
بإقلي��م كردس��تان"، مبين��ة أن "اله��زة األولى 
وقعت في الس��اعة الرابع��ة والنصف فجرا في 
منطقة قلعة دزة، ش��مال ش��رق الس��ليمانية، 

بقوة 3 درجات على مقياس ريختر". 
وأضافت املديرية أنه "في الساعة السابعة و16 
دقيقة م��ن صباح اليوم وقعت هزة الثانية أيضا 
ف��ي منطقة قلع��ة دزة بق��وة 2.5 على مقياس 
ريختر وبعمق 10 كم"، الفتا في الوقت نفس��ه 
إلى أن "هزة أخرى وقع��ت بقوة 3 درجات وبعمق 
7 كم في منطقة كويس��نجق التابعة حملافظة 

أربيل". 
م��ن جانبه��م أك��د س��كان تل��ك املناط��ق ل��� 
الس��ومرية نيوز، بأنهم ش��عروا بوق��وع الهزات 
األرضية لكنها لم تس��فر عن خسائر بشرية أو 

أضرار مادية. 
وشهدت منطقة رانية شمال شرق السليمانية، 
اإلس��بوع املاضي، هزة أرضية قوية أس��فرت عن 

خسائر مادية وإصابة نحو ثمانية أشخاص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رحب رئيس مجلس النواب، سليم اجلبوري، امس 
االثن��ني، بالزيارات االخيرة التي تقوم بها عدد من 
الدول للعراق، كاشفا عن اتفاق سياسي لتمرير 

فقرة انتخابات محافظة كركوك.
وقال اجلبوري، في مؤمتر صحفي تابعته "الصباح 
اجلدي��د" ان "الفت��رة املتبقية من عم��ر البرملان 
يجب ان تشهد التصويت على مفوضية جديدة 
لالنتخاب��ات"، مش��يرا إلى ان��ه "مت التوصل إلى 
اتف��اق مع الكتل السياس��ية يؤه��ل مترير فقرة 

االنتخابات اخلاصة مبحافظة كركوك".
وف��ي ش��أن آخر، قال اجلب��وري، ان "ق��رار مجلس 
محافظة بابل بش��أن رفض ع��ودة نازحي ناحية 
ج��رف الصخ��ر ومقاض��اة املطالب��ني بعودتهم 

يعتبر امرا مخالفا للدستور".
وأوض��ح، ان "البرمل��ان العراقي يرح��ب باالنفتاح 
العرب��ي على الع��راق وتطوير العالق��ات مع دول 
اجلوار، وذلك من خ��الل الزيارات االخيرة لعدد من 

الشخصيات االجنبية".
وش��هدت بغداد االيام املاضية حراكاً دبلوماسياً 
غير مسبوق بزيارة س��تة وزراء من دول مختلفة 
بينهم وزيران عربيان من الس��عودية وفلسطني، 
ف��ي ظاه��رة ل��م يألفها املش��هد السياس��ي 
العراقي، ما يوحي بانفتاح كبير على العراق بعد 

مرحلة ما بعد داعش.

ثالث هزات أرضية تضرب 
مناطق في السليمانية 

واربيل

الجبوري يرحب باالنفتاح 
العربي على العراق

الملف األمني

إحكام الطوق على آخر جيوب "داعش" 
في العّياضية جنوب غربي تلعفر

وأض��اف جودت، أن "الس��جن يحتوي على 
غرف وزنازين لالعتقال وتعذيب املواطنني"، 
مش��يرا إلى "العثور بداخله على كميات 

من االدوية واحلبوب اخملدرة". 
وم��ن جهته كش��ف القيادي في احلش��د 
الش��عبي علي احلس��يني, أم��س االثنني, 
عن تخصي��ص ثالثة ألوية من الش��رطة 
االحتادي��ة واجليش واحلش��د الش��عبي من 
أبناء قضاء تلعفر ملسك األرض بعد حتريره, 
مبين��ا أن" القوات األمنية تعمل أالن على 
تدقيق األس��ماء الفارين من داعش متهيدا 

إلعادة النازحني".
وقال احلسيني لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "أبن��اء تلعفر ميتلكون ل��واء كامل في 
اجلي��ش العراق��ي ولواء آخر في الش��رطة 
االحتادية ولواء احلس��ني في هيئة احلش��د 
الشعبي ومن املقرر بحسب أوامر القيادة 
العس��كرية أنها ستمسك امللف األمني 

بعد حترير القضاء". 
 وأضاف أن"ما ج��رى في القضاء منذ عام 
2014 ولغاي��ة اآلن يحتم على أبناء تلعفر 
وع��دم  مناطقه��م  بحماي��ة  التمس��ك 
الس��ماح للقوى اإلرهابية مجددا بالعودة 

حتت أية ذريعة". 
وأوضح أن"القوات احمل��ررة تعمل اآلن على 
تدقي��ق أس��ماء الس��اكنني املتبق��ني في 

القض��اء ومحاس��بة أي ش��خص ت��ورط 
باإلره��اب وكذل��ك مس��ح األض��رار التي 

خلفتها عصابات داعش اإلجرامية ". 
والى ذل��ك متكنت قطع��ات اجليش، أمس 
االثن��ني، م��ن حتري��ر قريتني جن��وب ناحية 

العياضية ضمن محافظة نينوى. 
وذكر بيان إلعالم احلش��د الش��عبي تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘، نس��خة منه، 
ان “الفرق��ة 16 للجي��ش متكنت، من حترير 
قرى )مير قاسم( و)تل وشي( جنوب ناحية 

العياضية”.  
ويذكر ان قوات احلشد الشعبي والقطعات 
العس��كرية  تواص��ل عملياتها  األمني��ة 
لليوم الثامن على التوالي والتي انطلقت 
يوم االح��د املاض��ي )20 اب 2017( لتحرير 

قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم داعش. 
وأعل��ن قائ��د عملي��ات قادم��ون ياتلعفر 
الفري��ق قوات خاص��ة الركن عب��د األمير 
رش��يد ياراهلل، في وقت س��ابق ، عن حترير 
جميع احياء مركز قضاء تلعفر، فيما أشار 
الى انه ، لم يتبَق س��وى ناحية العياضية 

والقرى احمليطة بها. 
وتواص��ل الق��وات االمنية وقوات احلش��د 
الش��عبي عملياته��ا العس��كرية لليوم 
التاس��ع عل��ى التوال��ي لتحري��ر قض��اء 
تلعف��ر غرب املوصل م��ن تنظيم “داعش” 

اإلجرامي.

احلكيم: يجب حتديث اخلطاب الديني 
ومواجهة التطرف

واش��ار ال��ى "اهمي��ة كس��ر احلواجز بني 
املكون��ات عن طري��ق املش��اريع الوطنية 
اجلامع��ة"، مبينا ان "تيار احلكمة الوطني 
انبثق م��ن حتديات املرحلة وق��راءات ٢٠١٧ 
ونريده تيار وطنيا يحمل احلكمة كمفتاح 
حلل االزمات الت��ي يواجهها العراق ونريده 
وطني��ا جامعا لكل املكونات العراقية في 

اطار االمة".
من جهته بارك وفد جماعة علماء العراق 
برئاسة الشيخ املال، "تأسيس تيار احلكمة 
الوطن��ي معربا عن قناعته بحاجة العراق 
الى كيانات عابرة للطائفية تخرج العراق 
من ازمات��ه وتنهي التوظيف السياس��ي 

لعناوين املكونات".

إقليم كردستان يشرع بكتابة
دستور "الدولة املستقلة"

اج��راء  عل��ى  الك��رد  املس��ؤولون  ويص��ر 
عملي��ة االس��تفتاء ف��ي موعده��ا، ويرى 
رئيس االقليم مس��عود بارزاني، ان خطوة 
االستقالل س��تجنب الكرد واملنطقة من 

حروب دموية.

"العمل" تطلق مشروعاً يوّفر فرص 
عمل ألبناء املناطق احملررة

وب��نينّ أن "دخ��الً اضافي��ة للعائلة مبوجب 

املش��روع سيخصص من خالل منح راتب 
يقترب من 400 ال��ف دينار على مدار عام 
كامل من تاري��خ انطالقه"، منبهاً إلى أن 
ر لفئة الش��باب الفتتاح  "ام��واال س��توفنّ
مش��اريع خاص��ة متكنه��م م��ن إعال��ة 

انفسهم وعائالتهم".
إن "البرنام��ج  بالق��ول  وأكم��ل منع��م 
ميثل اختب��ارا جدي��ا جله��ود وزارة العمل 
اخلاص��ة بالبرنام��ج التجريب��ي لإلعانات 
النقدية املشروطة من اجل توسعته في 

املستقبل".
م��ن جانبه، ذك��ر اخلبير االقتص��ادي عبد 
الرحم��ن املش��هداني ف��ي حدي��ث إل��ى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "التح��دي املالي 
يعدنّ العائ��ق االكبر أمام حتقق املش��اريع 
في املناطق احملررة أو غيرها حتى التي في 

احملافظات املستقرة".
كان  "الع��راق  ان  املش��هداني  وأض��اف 
يحتاج إلى دراسة جدوى جلميع املشاريع 
قام��ت  العم��ل  وزارة  ك��ون  الس��ابقة، 
بتأهي��ل العديد من االش��خاص لكنهم 
اخت��اروا مهنة س��ائق أج��رة وهي مهنة 
غي��ر مس��تقرة وميك��ن التخل��ي عنه��ا 

بسهولة".
وأس��تطرد أن "الوض��ع االن أختلف، فقد 
اش��ترطت ال��وزارة ب��أن يك��ون صاح��ب 
املش��روع الصغير لديه مكانا مس��تقرا 
للعمل وثالثة عاملني في اقل تقدير ويتم 

مراقبته قبل دعمه من الوزارة".
أما عن وجود البنك الدولي في املش��روع، 
أجاب املش��هداني ان "دوره يكون بوصفه 
ضامن��اً ومتابع��اً للمش��اريع وال يق��وم 
بصرف مبالغ املؤسسات املانحة مباشرة 
من دون التأكد من أنها ستذهب بالطريق 

الصحيح ملنع اي حاالت فساد".

إدراج "املناطق الصامدة" أمام داعش 
في مؤمتر إعادة اإلعمار بالكويت

وفي السياق ذاته، قدم الوفد الذي ترأسه 
األم��ني الع��ام جملل��س محافظ��ة صالح 
الدين خالد اخلزرجي وممثلون عن احلكومة 
احمللية لقضائي احلامتية والشيخ إبراهيم 
"مجموع��ة م��ن املطال��ب بش��أن توفير 

احتياجات األهالي في تلك املناطق".

محافظ بغداد يكشف عن حرمان 
العاصمة من اخملصصات املالية 

لتنمية األقاليم
واض��اف ان "ه��ذه املش��اريع تبقى مجرد 
كالم ف��ي ح��ال عدم صرف املس��تحقات 
املالي��ة"، موضح��ا ان "رئي��س مجل��س 
الوزراء استثنى خمسة مشاريع من قرار 
347 والقاضي اوقف املش��اريع دون 80% ، 

ومنها مجاري احلسينية ".
وتابع ان" اطالق التخصيصات املالية هي 
الغاية الستكمال املش��اريع حتى تتبنى 

وزارة االعم��ار اجن��از املش��اريع"، مش��يرا 
ال��ى ان "محافظة بغداد ل��م تطلق لها 
اخملصص��ات املالي��ة من تنمي��ة االقاليم 

ونحن في نهاية الشهر الثامن".

النقابة الوطنية للصحفيني تتضامن 
مع الصحف املستقلة وتدعو الى 

حماية اإلعالميني من البطالة
كما وأثار، ويثير، قل��ق املنظمات الدولية 
املوصول��ة بعمل الصحافة والصحفيني، 
��ز ال��ذي تتمتع به  وه��دد بإطف��اء التمينّ
الدولة العراقية، ما بعد الدكتاتورية، من 
حيث التعددية االعالمية بني اعالم متوله 
الدولة وآخر تصدره االحزاب السياس��ية، 

وثالث هو االعالم املستقل.
وق��د تلق��ت نقابتن��ا، النقاب��ة الوطنية 
واستفسارات  استشعارات  للصحفيني، 
عم��ا تعاني��ه صح��ف الب��الد ووس��ائل 
االع��الم العاملة فيها، كما تلقت نداءات 
وشكاوى من العاملني الذين انضموا الى 
جيش البطالة في البالد في ظروف االزمة 
االقتصادية واملعيشية اخلانقة، وكل ذلك 
يجري مع اش��تداد احلرب على العصابات 
االرهابية االجرامية، وهزميتها على االرض 
امام قواتنا الوطنية املشتركة، مبا يعطي 
لالعالم دورا اس��تثنائيا ف��ي تعبئة الرأي 
العام وتس��ريع عملي��ات النص��ر واعادة 

البناء.

وانن��ا، إذ نتاب��ع ه��ذا التراج��ع املقلق في 
اوض��اع االع��الم العراق��ي والعاملني فيه 
فان ما يضاعف قلقنا هو التجاهل البائن 
له��ذا احل��ال، من قب��ل اجله��ات صاحبة 
العالقة في الس��لطات الثالث، والهيئات 
االجتماعي��ة والثقافي��ة  حي��ث كان��ت 
مقدمات انهيار االعالم الوطني، املستقل 
بخاصة، تلزم التعجيل بتش��كيل هيئة 
اختص��اص تض��ع معاجلات جدي��ة على 
اس��اس التصورات التي وضعها رؤس��اء 
حتري��ر الصحف املس��تقلة، والدراس��ات 
امليداني��ة الت��ي تتناول مش��كالت االداء 
االعالمي وسبل تصويبه، واالهم، حماية 
العامل��ني في ه��ذا امليدان م��ن البطالة 
والعوز، وكي ال يس��تمر نزي��ف الكفاءات 

االعالمية وهجرتها الى خارج البالد.
وم��وازاة ذلك ف��ان على ممثل��ي الصحف 
املس��تقلة وجمهرة العاملني في االعالم 
الذي��ن وج��دوا انفس��هم عاطل��ني ع��ن 
العم��ل وكل انص��ار احلري��ات والتعددية 
االعالمية تنظيم اعمال احتجاج وضغط  
واتصالت جله��ة وضع حلول عاجلة لهذا 
التردي في وضع االعالم وايجاد فرص عمل 

للعاطلني".
عبداملنعم االعسم

رئيس النقابة الوطنية للصحفيني في 
العراق
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متابعة الصباح الجديد:

العراقي��ة  الق��وات  تش��ق  فيم��ا 
طريقه��ا إلى داخل مدين��ة تلعفر، 
أح��د آخر معاقل تنظي��م ما يعرف 
الب��الد،  ف��ي  اإلس��المية  بالدول��ة 
العراق��ي  ال��وزراء  رئي��س  ويوج��ه 
حي��در العبادي رس��الة لنحو ألفي 
مقات��ل منه��م هناك ب��أن عليهم 
"االستس��الم أو سيكون مصيرهم 
امل��وت"، تعرفت فت��اة أيزيدية على 
أحد عناصر تنظي��م الدولة عندما 
ظهر على شاشات فضائية كردية 
خ��الل نزوحه مع أهال��ي تلعفر إلى 
مناطق آمنة حتت س��يطرة القوات 

العراقية.
وقال��ت الفت��اة التي تدع��ى إيفانا 
وليد إنها متكن��ت من التعرف على 
العنصر بتنظيم الدولة اإلسالمية 
وكان مس��ؤوال عن املتاجرة بها هي 
وزميالته��ا اخملتطف��ات ف��ي تلعفر 
غ��رب املوصل، مش��يرة إل��ى صورة 
رجل قالت إنه يلق��ب ب� "أبو علي" 
وه��و يتظاهر بأنه ن��ازح والتقطته 
تنق��ل  الت��ي  الكامي��را  عدس��ات 
تغطي��ات حية ملع��ارك تلعفر التي 

اندلعت األحد املاضي.

نعرفه جيدا
حس��ابها  عل��ى  الفت��اة  وكتب��ت 
االجتماعي  التواص��ل  موق��ع  ف��ي 
فيسبوك تقول: "ال ميكنني نسيان 
وجهه أب��دا، كان مس��ؤوال عن بيع 
وشراء جميع اإليزيديات في تلعفر، 
أنا والكثير م��ن الناجني والناجيات 

نعرفه جيدا".
وتابعت قائلة: "أنا متأكدة جدا من 
صوته، وحني أس��معه اتذكر كيف 
كان يتح��دث معنا بقس��وة وكيف 
كان يهينن��ا، وكيف كان يقول بأنه 

سيبيعنا"".
"ه��ذا  قائل��ة:  إيفان��ا  وأضاف��ت 
الشخص اشتراني وباعني أكثر من 

مرة".

مطلوب حتقيق
أنه��ا  األيزيدي��ة  الفت��اة  وأك��دت 
مستعدة للوقوف بوجهه وتواجهه 
ب���"كل األفعال" الت��ي فعلها بها، 

وبالناجيات األخريات.
وقال��ت إيفان��ا ولي��د: "نطل��ب من 

احلكومة التحقي��ق اجليد معه ألن 
أغل��ب الناجي��ات ك��ن ف��ي تلعفر، 
وهو يعرف أين ه��ن اآلن وماذا حدث 

لهن".
وأضافت قائلة: إن "هذا الش��خص 
يج��ب معاقبت��ه"، الفت��ة إل��ى أن 
"هناك املئ��ات من عناصر التنظيم 

فروا بني األسر النازحة".
يذكر أن ايفان��ا وليد هي واحدة من 
عدد محدود ممن جنوا من مس��لحي 
أس��روا  الذي��ن  الدول��ة  تنظي��م 
آالف  واستعبدوا بش��كل منهجي 
األيزيديني ومعظمهم من النس��اء 
بل��دة  احتل��وا  عندم��ا  واألطف��ال 

سنجار في آب/ أغسطس 2014.
ومازال نحو ثالثة آالف أيزيدي بينهم 
نس��اء وأطفال في عداد املفقودين 
حيث يتوقع وجود الكثير منهم في 

بلدة تلعفر.
اإليزي��دي خض��ر  الكات��ب  ويق��ول 
دوملي بش��أن اختط��اف اإليزيديات 

من قب��ل تنظي��م "داعش":عندما 
قام تنظي��م داعش بوضع تخطيط 
ممنه��ج خلط��ف النس��اء االيزيدية 
ووض��ع االلي��ات احملددة ف��ي كيفية 
التعام��ل معهن بعد الثالث من آب 
اغسطس 2014 ، لم يكن لدينا اية 
تصورات بوصول واقعهن الى ما هو 
عليه اليوم في ظل معركة املوصل 
ب��أن الغم��وض يلف مس��تقبلهن 
وماس��يحصل له��ن مع س��وداوية 
املشهد احلربي الذي يحيط بجميع 

اطراف املوصل.
ال��ذي  االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م 
خط��ف وفق��ا الحص��اءات مكتب 
ش��ؤون اخملطوف��ني اكثر من س��تة 
أالف واربعمائ��ة ش��خص اكثر من 
نصفه��م من النس��اء، )) أؤكد هنا 
مجددا انه��ن – انه��م مخطوفات 
مخطوف��ني وليس��وا أس��يرات وال 
أس��رى، النهم لم يكون��وا يحاربون 
ب��ل مت خطفه��م لغرض س��بيهم 

وبيعه��م واس��تعبادهم وفق��ا مل��ا 
خطط ل��ه داعش ((  ال��ذي كان قد 
أع��د خط��ة منظم��ة ف��ي كيفية 
التعامل مع املوضوع، ووضع االليات 
احملددة لغرض تنظيم سبي النساء، 
وش��اهدنا ف��ي الكثير من وس��ائل 
االع��الم القريب��ة م��ن التنظيم او 
الت��ي بثه��ا التنظيم نفس��ه على 
صفحات املواقع االلكترونية، كيف 
بدأوا بعمليات بيع النساء واملتاجرة 
به��ن كأي��ة س��لعة اخ��رى، وصل 
االم��ر في النهاية من��ذ مطلع هذا 
ألكترونية  العام ألنش��اء صفحات 
ومواقع خاصة لعرض النساء للبيع 
واالطفال ) مثل موقع اخلالفة – سوق 
السبي – س��وق النخاس��ة واخيرا 
س��وق ع��كاظ( ، في ص��ورة تنافي 
كل القيم االنس��انية لصفحة من 

صفحات االجتار بالبشر.
اجلان��ب االخر ال��ذي يتعلق مبوضوع 
خطف النس��اء االيزيديات من قبل 

تنظيم داع��ش االرهابي متثل بوضع 
االليات اخلاصة بالتعامل مع السبايا 
وما حلق بهن على ض��وء التطورات 
حي��ث  هن��اك،  اس��تحدثت  الت��ي 
تعامل��ت معها محاك��م التنظيم 
والت��ي س��ميت مبحكم��ة الدولية 
االس��المية في العراق والشام )في 
اغلب امل��دن الت��ي س��يطر عليها 
التنظيم مت انش��اء محاكم خاصة 
لهذا االمر مث��ل املوصل -  تلعفر - 
الرقة( ، ثم بدءا من نظام عتق الرقبة 
ووصوال الى اعتبار النساء واالطفال 
االيزيدية الذين استخدموا كجواري 
وس��بايا،   ملك ما يسمى ب� الدولة 
مج��ددا،  بيعه��ن  ومت  االس��المية 
والكثير م��ن الناجيات أك��دوا هذا 
االمر وكيف تصرفت معهن احملاكم 
وكي��ف أجب��رن عل��ى ان يصبح��ن 
س��بايا وجواري لدى ق��ادة واعضاء 

تنظيم داعش ألكثر من مرة .
مع املعطيات املستمرة لهذا امللف 

الكبي��ر ال��ذي ص��درت بخصوصه 
الدولي��ة،  التقاري��ر  م��ن  العدي��د 
واملعطيات التي تأكدت بش��هادات 
الناجي��ات  التي أش��رن الى الكثير 
م��ن االليات الت��ي اتبعه��ا تنظيم 
داعش مع النس��اء االيزيديات ، مثل 
فرض العقوب��ات الصارمة عليهن، 
مبحاولتهن الهرب من حبس انفرادي 
الى التعذيب الش��ديد وفي حاالت 
محددة تعرض بعضهن الى ممارسات 
بش��عة بس��بب محاولتهن الهرب 
وصل��ت الى قتل اطفاله��ن، ومثال 
احدى الناجيات التي حاولت الهرب 
ومت تسميم ثالثة من اطفالهم في 
الرقة واحدة من االدلة الش��اخصة 
بهذا اخلصوص، هذه ليس��ت سوى 
مواقف قليلة مما تعرض لها النساء 
االيزيديات في قبضة التنظيم الذي 
لم يترك وسيلة أال وأتبعها ألضفاء 
الش��رعية لقيامه بس��بي النساء 

وبيعهن وخطف االطفال منهن.

إيفانا وليد قالت إنها 
تمكنت من التعرف على 
العنصر بتنظيم الدولة 
اإلسالمية وكان مسؤوال 
عن المتاجرة بها هي 
وزميالتها المختطفات 
في تلعفر غرب الموصل، 
مشيرة إلى صورة رجل 
قالت إنه يلقب بـ "أبو علي" 
وهو يتظاهر بأنه نازح 
والتقطته عدسات الكاميرا 
التي تنقل تغطيات حية 
لمعارك تلعفر التي اندلعت 
األحد الماضي

الداعشي امللقب بـ"أبو علي"  إيفانا وليد

كان مسؤواًل عن بيعها هي وزميالتها المختطفات

كيف تعرفت اإليزيدية إيفانا وليد
على من تاجر بها من بين نازحي تلعفر؟
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متابعة الصباح الجديد:

حذر مدير مستشفى ابن الهيثم 
التعليمي للعيون الدكتور عمار 
فؤاد عيس��ى  املواطنني بالتزامن 
م��ع قرب حل��ول عي��د االضحى 
املبارك من خطر االصابة بااللعاب 
البالس��تيكية  االطالق��ات  ذات 
الليزرية  واملصابي��ح  )الصج��م( 
التي تؤث��ر على ش��بكية العني 
وقد تس��بب العمى ف��ي الكثير 

من االحيان .
كم��ا طال��ب الدكت��ور عيس��ى 
العالق��ة  ذات  املعني��ة  اجله��ات 
واالجهزة الرقابية بضرورة اتخاذ 
االجراءات القانونية الرادعة التي 
م��ن ش��أنها ان حتد من انتش��ار 
هذه االلعاب اخلطرة وتداولها في 
االس��واق احمللية كونها تتسبب 
االعي��اد  اي��ام  وحتدي��دا  س��نويا 
بالنس��بة  بالكثير م��ن احلوادث 

لالطفال.
وناشد مدير املستشفى االهالي 
الى ض��رورة من��ع اطفالهم من 
ش��راء هذه االلع��اب التي حترض 
عل��ى العنف وتنمي روح العدواة 
والكراهية لديهم ، ال سيما وانها 
باتت متثل فخا يبتلع العديد من 
االطفال كونها تصيبهم بعاهات 
دائمية قد تصل الى العمى وهو 
ما قد يس��هم في قتل قدراتهم 

اجلسمانية والعقلية .
من جانبه كشف مسؤول اعالم 
املستش��فى حس��ام الساعدي 
عن استقبال اكثر من )60( حالة 
اصاب��ة خالل اي��ام عي��د الفطر 
املاض��ي ج��راء اس��تعمال هذه 
االلع��اب اخلطرة فيما س��جلت 
صح��ة  دائ��رة  مستش��فيات 
الرصافة اكثر م��ن )135( اصابة 
، الفت��ا ال��ى اهمية دور وس��ائل 
االع��الم  ف��ي تنظي��م احلمالت 
، اضافة  التثقيفية واالرش��ادية 
الى قيام منظمات اجملتمع املدني 

مبمارس��ة دوره��ا االيجاب��ي في 
ه��ذا اجلانب بهدف اش��اعة روح 
التعاون والتس��امح وخلق جيل 

سليم ومعافى .
وقد بات من املع��روف ان االطباء 
ط��وارئ  ف��ي  يعمل��ون  الذي��ن 
م��ن  ح��ذروا  املستش��فيات 
خطورة الع��اب كبنادق الصجم 
البالستيكية واملصابيح الليزرية 
التي غالبا م��ا تؤدي الى االصابة 
ف��ي العني ومن ث��م فقدانها مع 
كل االس��ف من دون دراية بهذه 
اخملاطر ولك��ن فقط جلني االرباح 
ول��و عل��ى حس��اب  الس��ريعة 

االبرياء  .
وغن��ي ع��ن الق��ول، أننا لس��نا 

بحاجة إلى وقوع مآس عدة ليتم 
التحرك على املستويني الرسمي 
والش��عبي، ملواجهة هذا اخلطر، 
فأطفالنا باتوا في مرمى النيران 
الت��ي البد أن تصيبهم عاجالً، أم 
آجالً ، مستش��فياتنا تس��تقبل 
اي��ام االعي��اد واملناس��بات  ف��ي 
العشرات ورمبا املئات من االطفال 
املصاب��ني بلعب االطفال اخلطرة 
كبنادق ومسدس��ات )الصجم ( 
او املصابي��ح الليزرية التي تؤدي 

الى العمى .
ان اس��تمرار وجود املس��تهترين 
بأرواح الناس في س��بيل حتقيق 
وعالية  مادية سريعة،  مكاسب 
داخ��ل مجتمعن��ا ال��ذي يحقق 

قفزات جناح متتالية في معركة 
واالنتص��ار  العص��ر،  حتدي��ات 
للمس��تقبل، ه��ذا الوجود الذي 
سيعوق حتقيق طموحات اجملتمع 
ف��ي الري��ادة والتمي��ز والقي��ادة 
والوص��ول إل��ى الدول��ة الذكية 
واقعاً معيش��اً، وليس��ت حلماً 

نتمنى حتقيقه.
كما ان وجود هفوات في الرقابة 
احملكمة على منافذ الدخول إلى 
البالد التي تفرضها الس��لطات 
تس��مح  اخملتص��ة،  الرقابي��ة 
بدخ��ول م��واد خط��رة، وبضائع 
ممنوعة ومقل��دة، برغم جناحاتها 
التي ال ميكن حصرها بس��هولة 
ف��ي حماي��ة اجملتمع من ش��رور 

املتربص��ني ب��ه، عب��ر ضبطيات 
مش��هود لها باحلرفية والكفاءة 
واملس��ؤولية، حم��ت اجملتمع من 

الدمار واالستنزاف.
مستشفياتنا تعلن باألرقام عن 
مثل هذه االصابات وتدق ناقوس 
اخلطر، ولو س��ارعت كل اجلهات 
األخ��رى،  احلكومي��ة  الطبي��ة 
الطبي اخلاص، لإلعالن  والقطاع 
عن أرقامها في هذا اجملال، سنجد 
أنن��ا بحاج��ة ملح��ة لتفعي��ل 
االلت��زام بقان��ون حماية الطفل 
، والتص��دي الواع��ي واملس��ؤول 
لهذه الظاهرة ش��ديدة اخلطورة 
التي متس األطف��ال أحباب اهلل، 
ف��ي صحتهم، وته��دد حياتهم، 

حاضراً ومستقبالً.
اجله��ات الت��ي متن��ح موافق��ات 
االس��تيراد يجب أن يكون لديها 
متخصصون، وعلى دراية وكفاءة 
في منع البالء قبل وقوعه، ويجب 
تفعيل سبل الرقابة في املنافذ، 
الرقابة في األس��واق،  وتش��ديد 
املؤسس��ات  مه��ام  وتنش��يط 
التعليمية واألس��ر ف��ي حماية 

الصغار.
ونأم��ل أن يتم تش��ديد عقوبات 
الن��اس،  ب��أرواح  املس��تهترين 
خاصة األطف��ال منهم، الذين ال 
يردعهم وازع ديني وال أخالقي عن 
ارتكاب جرائ��م في حق األطفال 

الضعفاء، األبرياء .

مدير »ابن الهيثم« يحّذر المواطنين من خطر ألعاب الصجم والمصابيح الليزرية  

 ان الجهات المعنية 
واألجهزة الرقابية 

مطالبة اليوم 
بضرورة اتخاذ 

اإلجراءات القانونية 
الرادعة التي من 

شأنها ان تحد من 
انتشار األلعاب 

الخطرة وتداولها 
في األسواق 

المحلية (( .

خطر ألعاب الصجم واملصابيح الليزرية على األطفال

العراق يبحث مع إيران 
تأمين االتصاالت 

الدولية واإلنترنيت 

وزير العدل يعلن 
استئناف العمل في 

موقف الحارثية اإلصالحي 

تأمين مفردات البطاقة 
التموينية لنازحي تلعفر أوال بأول 

سالم نوري*
وقعت الشركة العامة لالتصاالت والبنى التحتية 
عل��ى محض��ر االجتماع ال��ذي عقد  مع ش��ركة 
االتص��االت االيرانية ف��ي اطار االتفاقي��ة املوقعة 
بني البلدين عام 2015 المرار سعات الربط البيني 
والترانزي��ت واالتفاق على تامني االتصاالت الدولية 

واالنترنت في أثناء  الزيارة االربعينية املقبلة .
واوض��ح مدي��ر عام الش��ركة العام��ة لالتصاالت 
والبن��ى التحتية الدكتور ناظم لفتة خش��جوري 
والوف��د املراف��ق ل��ه خالل زيارت��ه الى اجل��ارة ايران 
ملناقشة عدة قضايا تهم اجلانبني مبجال االتصاالت 

وتعزيز التعاون في مجال االتصاالت بني اجلانبني .
وتضم��ن محض��ر االجتماع االتفاق على مس��الة 
الربط البيني ب��ني البلدين المرار املكاملات الدولية 
كما تضمن االجتماع قضية الترانزيت عبر املنافذ 
البري��ة ال��ى ايران من خ��الل منفذي ح��اج عمران 
وباش��ماخ وتوضيح االسس التي سيتم اعتمادها 
الكم��ال االتفاقي��ة هذا وتن��اول االجتم��اع الزيارة 
االربعيني��ة وتام��ني االتصاالت الدولي��ة وخدمات 
االنترنت للزوار القادمني وكذلك االتفاق على تقدمي 

املتطلبات الفنية لدعم هذه اخلدمات.

*إعالم الشركة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزير العدل د.حيدر الزاملي، ان اس��تئناف 
العمل في موقف احلارثية التابع لدائرة االصالح 
العراقي��ة بعد موافق��ة رئيس ال��وزراء د.حيدر 
العبادي، سيس��اعد في تثبيت برنامج اصالح 
النزالء وحس��ب التصنيف العاملي املعتمد في 

السجون التابعة للوزارة .
واوض��ح الوزير الدكت��ور الزاملي خ��الل زيارته 
احلارثي��ة  موق��ف  اجراه��ا  الت��ي  التفقدي��ة 
االصالح��ي ان االرتق��اء بعمل ال��وزارة هو الرد 
األبل��غ عل��ى ادع��اءات املغرض��ني م��ن الذي��ن 
يحاولون اعاقة مس��يرة العم��ل ، الفتا الى ان 
املوق��ف س��يجهز بنظ��ام الكامي��رات لرصد 
جمي��ع احلاالت من الداخل واخل��ارج إضافة الى 
ربطها باملقر املس��يطر في دائرة االصالح ومقر 
الوزارة وزي��ادة عدد احلراس االصالحيني باملوقف 
بعد إش��راكهم ف��ي دورات تطويري��ة واكمال 
جميع املتطلبات ، مؤك��داً على مراعاة مبادئ 
حقوق االنس��ان وانس��يابية العم��ل وتنظيم 

مواجهة النزالء.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة التجارة عن جاهزيتها لتأمني احلصة 
التموينية لنازحي قض��اء تلعفر واملناطق التي 
تتحرر اول باول بالتنس��يق م��ع القوات االمنية 

واجلهات الساندة االخرى .
وقال مدير عام الش��ركة العام��ة لتجارة املواد 
الغذائية املهندس قاس��م حم��ود عضو خلية 
االزم��ة خالل تواجده ف��ي املوصل ملتابعة جتهيز 
امل��واد الغذائي��ة الهالي املوصل ان ف��رق الفروع 
التجاري��ة في املوصل س��تقوم بج��رد العائالت 
النازح��ة واالخرى ف��ي املناطق الت��ي تتحرر في 
قض��اء تلعف��ر لتجهيزه��م باحتياجاتهم من 
امل��واد الغذائية وباالليات نفس��ها التي عملت 

بها في مناطق املوصل قبل وبعد التحرير .
واش��ار املدير العام انه مت خ��الل زيارته للموصل 
متابعة خزين املواد الغذائية في جانبي املوصل 
االمين وااليسر اضافة الى توجيه الدوائر التجارية 
ملواصلة عملهم بنفس الهمة واالستعداد من 
اج��ل تأمني االمن الغذائ��ي الهالي املوصل بعد 
حتري��ر مناطقتها املغتصبة من عصابات داعش 

االرهابية .

الثالثاء 29 آب 2017 العدد )3772(

Tue. 29 Aug. 2017 issue )3772(

بغداد - الصباح الجديد:

زي��ن كاش، التي تعد  من اهم بوابات 
الدفع االلكتروني عبر الهاتف النقال 
واالنترن��ت ف��ي الع��راق، بالنظر الى 
امتالكه��ا قاعدة مش��تركني كبيرة 
بتعاونه��ا م��ع ش��ركة زي��ن العراق 
لالتصاالت املتنقلة، وسعت خدماتها 
اس��تراتيجية  ش��راكة  خ��الل  م��ن 
مع منظم��ة األغذي��ة والزراعة لألمم 
املتحدة ( فاو) ومبوجب هذه الشراكة، 
ستتمّكن العائالت النازحة والعائدة 
إلى مناطقها من االستفادة من آلية 
آمنة ألج��راء التحويالت النقدية من 
خالل برنامج »النقد مقابل العمل« 

الذي يطلق ألول مرة.
ويدع��م البرنامج 12 ألف ش��خص 
ن��ازح داخ��ل الع��راق ف��ي 30 قري��ة 
تأث��رت باحل��رب وتبعاتها عب��ر توفير 
أعم��ال مؤقت��ة له��م ف��ي القطاع 
 ، معيش��تهم  لتحس��ني  الزراع��ي 

تقّدم خدمة »زي��ن كاش«. منّصتها 
في هذا اخلصوص لتس��هيل عملية 
دفع و تس��ديد الرواتب حيث يتطلب 
البرنام��ج  م��ن  املس��تفيدين  م��ن 
تسجيل أس��مائهم وأرقام هوياتهم 
ليحصل��وا  مس��بقاً  الش��خصية 
مجاناً على شرائح  اتصال للهواتف 
احملمول��ة . وعندما ينجز املس��تفيد 
عدداً محدداً م��ن أيام العمل، يتلقى 
رس��الة نّصية قصي��رة تتضمن رمز 
حماية ش��خصي ميكنه مبوجبه من 
اس��تالم راتبه م��ن أي وكيل معتمد 
لتحويل األم��وال بش��رط أن يتوافق 
رقم هويته ورم��ز احلماية مع األرقام 

املسّجلة . 
وح��ول ه��ذا املوض��وع، عل��ق املدي��ر 
التنفيذي لزي��ن كاش« يزن التميمي 
قائال  »جاءت هذه الش��راكة انطالقاً 
من مس��ؤولية الشركة االجتماعية 
في إح��داث تغيير إيجاب��ي في حياة 
العراقي��ني ع��ن طري��ق التع��اون مع 
مؤسس��ات اجملتمع املدن��ي. وتعاوننا 

اليوم مع منظم��ة األغذية والزراعة 
لألمم املتح��دة  (فاو(  نابع من التزامنا 
مبساعدة األشخاص النازحني داخلياً 
ف��ي العراق. فزي��ن كاش  حترص على 
تقدمي خدمات تلب��ي حاجات اجملتمع 
بكافة فئاته وتس��ّهل معيش��تها«، 
مضيفا: »ستوّفر خدمة »زين كاش« 
»النقد  برنام��ج  للمس��تفيدين من 
مقابل العمل« البواب��ة اإللكترونية 
اآلمن��ة الت��ي يحتاجونه��ا لتحويل 

األموال النقدية إلى قراهم«.
يذك��ر أن املش��اركني ف��ي البرنامج 
سيس��تفيدون م��ن مجموعة فوائد 
منها شريحة هاتف خلوي مجانية، 
تس��جيل مجاني في محفظة »زين 
كاش«، تدريب على استخدام اخلدمة 
وسهولة الوصول للوكالء املعتمدين 
لتحوي��ل األم��وال وليتمكن��وا م��ن 

استالم نقودهم عبر مكاتبهم.
ومن جانبه، قال ممثل منظمة األغذية 
والزراعة  لألمم املتحدة (فاو)  في العراق 
فاض��ل الزعبي: »يس��تهدف برنامج 

النق��د مقاب��ل العم��ل األس��ر التي 
تفتقر ملصادر دخل أخرى، إضافة إلى 
النس��اء اللواتي هن املعي��ل الوحيد 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  ألس��رهن، 
. فاس��تخدام تكنولوجي��ا احملم��ول 
سيبّس��ط النقل اآلم��ن للتحويالت 
النقدي��ة للمش��اركني الذي��ن ه��م 
الفئ��ات األكث��ر حاج��ة للدع��م في 
البالد. إن توفير فرص الدخل لألس��ر 
الريفية املتأثرة بالنزاع هو أمر حيوي، 
حيث تقّل الوظائف وتكافح األس��ر 

للبقاء على قيد احلياة«.
وف��ي ح��ني تق��ود منظم��ة األغذية 
والزراعة  لألمم املتحدة اجلهود الدولية 
للقض��اء على اجلوع في العالم، يأتي 
إط��الق هذه الش��راكة م��ع منظمة 
الفاو العاملية مكّم��اًل لهذه املهمة. 
كم��ا تع��ّزز دور زين كاش ف��ي تلبية 
احتياجات اجملتمع عبر توفير خدمات 
واكث��ر س��هولة  تقني��ة متقدم��ة 
تساعد املش��تركني في الوصول الى 

نطاقات عاملية.

تقرير

توفير فرص الدخل لألسر الريفية المتأثرة بالنزاع من خالل برنامج »النقد مقابل العمل«  
شراكة استراتيجية بين زين كاش ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( 

إعالم الصناعة 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  عق��دت 
امل��الكات  م��ع  موس��عا  اجتماع��ا 
املتقدم��ة ف��ي الش��ركة العام��ة 
واملس��تلزمات  األدوي��ة  لصناع��ة 
الطبية )SDI( في مقر الشركة في 
س��امراء لبحث ومناقش��ة العديد 
من املواضيع واألمور املتعلقة بعمل 
وأداء الش��ركة احلالي واملس��تقبلي 
املعوق��ات  اب��رز  عل��ى  والوق��وف 
واملش��كالت التي تواجهها وس��بل 

جتاوزها . 
وتأتي ه��ذه الزيارة وعق��د االجتماع 
ضمن سلسلة الزيارات واالجتماعات 
الت��ي مت عقده��ا ف��ي مقر ال��وزارة 
وعدد من الش��ركات ملناقشة سبل 
االس��تفادة م��ن خب��رات امل��الكات 
املتقدمة في شركات الوزارة لتطوير 
النش��اط الصناع��ي والت��ي جاءت 
بتوجيه م��ن الوزير في بادرة وخطوة 

هي األولى من نوعها في الوزارة . 
وأك��د املستش��ار العلمي لل��وزارة 
خالل االجتماع على ضرورة االهتمام 
بالعملية اإلنتاجي��ة وتركيز اجلهود 
لرف��ع وزي��ادة اإلنتاج ودف��ع وتطوير 
واقع العمل في الشركة ، داعيا إلى 
مضاعف��ة اجله��ود لتنفيذ اخلطط 
الهادف��ة إل��ى حتويل الش��ركة إلى 
رابح��ة خالل ه��ذا العام مل��ا له من 
أث��ر إيجاب��ي عل��ى واقع الش��ركة 
الصناعي واالنتاجي ومدينة سامراء 
من خالل حتسني املستوى املعيشي 
للموظف��ني وخلق فرص عمل ألبناء 

املدينة .
كما تطرق إلى اجلانب التسويقي في 
الش��ركة وأهمية تفعيله من خالل 
تغيي��ر اإلجراءات واالليات املتبعة مبا 
يتماش��ى ومتطلبات السوق احمللية 

واملواطن. 
من جانبه ش��دد مستش��ار الوزارة 

لشؤون التنمية على ضرورة االرتقاء 
بالواقع اإلنتاجي للشركة والوصول 
بها إلى مس��تويات اعل��ى ملا تتمتع 
به من امتيازات عديدة وخصوصية 
جتعله��ا مؤهلة وق��ادرة على حتقيق 
ذل��ك ، الفت��ا إل��ى موض��وع تنمية 
األعم��ال الذي يهدف إل��ى التعامل 
الطاق��ات  م��ع  س��ليم  بش��كل 
البش��رية املعطلة وغير املس��تغلة 
لغرض االس��تفادة من امكانياتهم 
ف��ي مجاالت أخ��رى وجعلها فاعلة 
ومنتجة م��ع االحتفاظ بحقوقهم 

اإلدارية واملالية . 
أدوي��ة  ان ش��ركة  بالذك��ر  اجلدي��ر 
سامراء س��عت الى تأهيل بناياتها 
وحتديث اخلطوط االنتاجية مبا يتوافق 
مع متطلبات املرحل��ة املقبلة التي 
تبش��ر بزيادة االنتاج م��ن خالل زيادة 
العقود املبرمة بني الش��ركة ووزارة 

الصحة والبيئة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت دائ��رة العالقات االقتصادية 
في وزارة التجارة عن استعداداتها 
لعقد اجتماعات الدورة التاس��عة 
االماراتي��ة  العراقي��ة  للجن��ة 
املش��تركة التي تصب في تفعيل 
وتطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة م��ع 
دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة 
ومل��ا لالخيرة م��ن اهمي��ة ومكانة 
العاملي��ة والف��رص  التج��ارة  ف��ي 
به��ا  تتمت��ع  الت��ي  االس��تثمارية 
بصفته��ا مركز رئيس لالس��تثمار 

العاملي .
وق��ال مدير عام الدائرة عادل خضير 
عب��اس ان��ه مت مفاحتة اجله��ات ذات 
العالقة لطرح املقترحات واملواضيع 
ومناقش��تها  يرغبون طرحها  التي 

مع اجلانب االماراتي خالل اجتماعات 
اللجن��ة عل��ى وف��ق ورق��ة العمل 

اخلاصة باجلانب العراقي .
واض��اف املدير العام ال��ى ان العراق 
مقبل لالنقتاح على احمليط العربي 
في تفعي��ل العالق��ات االقتصادية 
والتجارية مع الع��راق خصوصاً وان 
الع��راق مقب��ل على مرحل��ة اعمار 
املناطق املغتصب��ة التي حررت من 

عصابات داعش االرهابي .
وعل��ى الس��ياق ذات��ه اش��ار عادل 
ال��ى ان دائرته كذلك بص��دد اعداد 
الع��راق  ب��ني  للتفاه��م  مذك��رة 
واململك��ة العربية الس��عودية في 
اطار التعاون االقتص��ادي والتجاري 
حيث خاطب��ت اجلهات ذات العالقة 
واملالحظ��ات  املقترح��ات  بتق��دمي 

لغرض درجها ضمن مسودة مذكرة 
التفاهم بني البلدين .

وم��ن اجلدي��ر بالذكر ان وف��د عالي 
التج��ارة  وزي��ر  ترأس��ه  املس��توى 
واالس��تثمار الس��عودي زار الع��راق 
لتعزير وتطوير العالقات االقتصادية 
واالستثمارية بني البلدين ومبا يخدم 
املصالح املشتركة حيث جرى على 
هامش��ه عدة لق��اءات م��ع رئيس 
ال��وزراء وع��دد م��ن املس��ؤولني في 
وزارة التجارة والبنك املركزي ورجال 
االعم��ال ورؤس��اء احت��ادات الغ��رف 
التجاري��ة واملقاول��ني متخ��ض عنه 
االتفاق على صيغة عمل مشتركة 
للش��روع بخطوات عملية وعلمية 
والتي تصب ف��ي مصلحة البلدين 

وخدمة لتطلعات شعبيهما .

الصناعة تبحث سبل االرتقاء
التجارة تستعد لعقد اجتماعات اللجنة  بأداء شركة أدوية سامراء 

العراقية - اإلماراتية المشتركة 

إعداد مسودة لمذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش��ت وزي��رة الصح��ة والبيئة 
الدكت��ورة عديل��ة حمود حس��ني 
م��ع الوكيل الفني للوزارة الدكتور 

حازم اجلميلي تعزيز االسناد الطبي 
امليداني ملقاتلينا االبطال في قاطع 
عملي��ات تلعفر وتعزيز التنس��يق 
مع طبابة احلشد الشعبي املبارك 

لتحرير تلعفر م��ن دنس الدواعش 
اجملرمني .

كما ناق��ش اللق��اء متابعة اعمار 
الصحي��ة  املؤسس��ات  وتأهي��ل 

ف��ي املناطق احمل��ررة وتام��ني عودة 
اخلدمات الصحية لتلك املناطق مبا 
يسهم في عودة االمن واالستقرار 
واالسراع بعودة العائالت النازحة .

كما وجه��ت الوزيرة خ��الل اللقاء 
بزي��ارة  الفن��ي  الوكي��ل  بقي��ام 
س��بع  منطق��ة  ال��ى  ميداني��ة 
البور ش��مال بغ��داد للوقوف على 

الصحي��ة  اخلدم��ات  انس��يابية 
فيها ورفد مؤسس��اتها الصحية 
واملالكات  الدوائي��ة  باالحتياج��ات 

الطبية والصحية .

وزيرة الصحة تبحث مواصلة اإلسناد الطبي الميداني في تلعفر
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البصرة - سعدي علي السند:

تأكيدا لدوره��ا العلمي في بناء 
بتخصص��ات  ودعم��ه  اجملتم��ع 
جامع��ة  تواص��ل   ... متع��ددة 
مهامه��ا  تنفي��ذ  البص��رة 
بالنح��و  وإجناحه��ا  وخططه��ا 
املطل��وب ومنها إقام��ة العديد 
النقاشية  واحللقات  الندوات  من 
واملؤمترات  والدورات  العمل  وورش 
م��ن خ��الل كلياته��ا ومراكزه��ا 

العلمية.
فق��د ش��هدت اجلامع��ة خ��الل 
األي��ام القليل��ة املاضي��ة اقامة 
عدد م��ن هذه األنش��طة ومنها  
القاء بحث في قسم اجلغرافيا /

كلي��ة اآلداب  بعنوان : تلوث تربة 
ضفاف وأح��واض نهر الفرات في 
قضاء الرميث��ة بامللوحة وبعض 
العناصر الثقيل��ة وتأثيرها على 
اإلنت��اج الزراع��ي /  دراس��ة ف��ي 
افراح  للباحثة  الترب��ة  جغرافية 

هاشم فرحان .
وقالت الباحثة افراح ل�« الصباح 
اجلدي��د« : هدف��ت الدراس��ة  الى 
تقيي��م نوعية تل��وث ترب ضفاف 
واحواض قض��اء الرميثة وتأثيرها 
وه��ي  الزراع��ي  اإلنت��اج  عل��ى 
 : ال��ى ثالث��ة فص��ول  مقس��مة 
تضم��ن الفص��ل االول اخلصائص 
الفيزيائي��ة والكيميائي��ة لترب��ة 
منطقة الدراسة والفصل الثاني 
العوام��ل الطبيعي��ة واملتمثل��ة 
)موقع منطقة الدراس��ة والبنية 
اجليولوجية والسطح واخلصائص 
والنبات  املائي��ة  وامل��وارد  املناخية 
واملتمثلة   والبش��رية  الطبيع��ي( 
بحراثة التربة وتعديلها وتسويتها 
والري والبزل والتس��ميد والنظام 
الزراع��ي  ، بينم��ا تن��اول الفصل 
الثالث )التوزي��ع اجلغرافي مللوثات 

التربة في قضاء الرميثة( .
وأظه��رت نتائ��ج التحلي��ل تباين 
نس��جة ترب الضفاف واألحواض 
ب��ن مزيجي��ه طيني��ة وطيني��ة 
غرينية الى طينية غرينية وطينية 
، كم��ا كانت الكثاف��ة الظاهرية 
واحلقيقية واملس��امية والتوصيل 
املائ��ي متباين��ة ب��ن كل من ترب 
الضفاف واألح��واض  وأتضح بأن 
قيم كل من املادة العضوية ودرجة 
تفاعل التربة ومعدل قيم االيونات 
املوجبة والس��البة قد تباينت بن 

ترب الضفاف األحواض.

وسائل التلوث البيئي
والق��ى الدكتور ش��كري احلس��ن 
التدريسي في قس��م اجلغرافيا / 
كلية االداب محاضرة عن وس��ائل 
التل��وث البيئي وعلى قاعة الركن 
املركزي��ة  املكتب��ة  العامل��ي ف��ي 

للجامعة .
وق��ال احلس��ن : مبناس��بة الي��وم 
العاملي لألرض قدمت محاضرة عن 
وسائل التلوث البيئي وما تتعرض 
ل��ه البيئة من نفاي��ات ومخلفات 
وطرق غير صحيحة في التخلص 
منه��ا مم��ا اثر س��لبا عل��ى موارد 
وافقدها  األمراض  وانتشار  البيئة 
ميزتها اجلمالية واشرت أيضا الى 
دور الفرد واجملتمع في التقليل من 

هذا التلوث.

إنتاج أنسولني ملرضى 
السكري

افرودي��ت  الباحث��ة  ومتكن��ت 
عب��د ال��رزاق صال��ح ف��ي كلية 

العل��وم بجامع��ة البص��رة من 
إنت��اج انس��ولن بش��ري ملرضى 

السكري..
العل��وم  كلي��ة  عمي��د  وق��ال 
الدكت��ور فلح��ي عب��د احلس��ن 
عل��ي ان هذا املنت��ج هو خالصة 
أطروحة الدكتوراه التي قدمتها 
الباحث��ة ، وتابع علي ان موضوع 
البحث هو نقل جن االنس��ولن 
البش��ري ال��ى البكتري��ا بط��رق 
الهندسة الوراثية حيث أنتجت 
هذه البكتريا األنسولن البشري 
ومت استخالصه وتنقيته وجتربته 
على األران��ب ومقارنت��ه باملنتج 
واثب��ت  لألنس��ولن  الفرنس��ي 
بص��ورة  املعاجل��ة  ف��ي  جناح��ه 

فعالة.
وهذا البحث يعد األول من نوعه 
في العراق ونأمل ان تبرم اجلامعة 
اتفاق��ا م��ع جه��ة منتجة لكي 
نتمكن من إنتاج هذا األنسولن 
كإنت��اج عراق��ي خال��ص ملرضى 
الس��كري ف��ي العراق ب��دال من 
االعتماد على االستيراد اخلارجي 

خصوصا وان الكلية لديها مزارع 
م��ن البكتري��ا املكون��ة املنتجة 

لالنسولن البشري

مشتق عقار االموكيسيلني 
كمضاد ميكروبي

وحص��ل فريق بحثي ف��ي كلية 
بجامع��ة  البيط��ري  الط��ب 
البص��رة واملتمثل بكل م��ن ا.د. 
وصفي عبود املس��عودي و ا.م.د. 
وا.م.د. رش��ا  االدريس��ي  س��هير 
من��ذر عثم��ان و ا.م.د. نورس عبد 
االل��ه عل��وان على ب��راءة اختراع 
مش��تق  حتضي��ر  واملوس��ومة 
كمضاد  االموكيس��يلن  عق��ار 

ميكروبي وطفيلي .
وب��ن رئي��س الفري��ق الدكت��ور 
املس��عودي “انه مت اع��ادة تركيب 
ان��واع  لع��الج  حي��وي  مض��اد 
الفطريات والطفيليات وهو عقار 
االموكس��يلن إلنت��اج مش��تق 
جدي��د ذو فعالي��ة حيوي��ة ف��ي 
تثبيط عدد من ان��واع البكتيريا 
بفاعلية اعلى من االموكسيلن 

كم��ا انه فعال ض��د بعض انواع 
الفطريات اضاف��ه الى فعاليته 
الذي  الطفيل��ي  العالي��ه ض��د 
واملع��روف  الدواج��ن  يصي��ب 

بالكوكسيديا”.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان الفريق 
عمل عل��ى هذا البحث ملدة تزيد 
عن الس��نة وبجهود ذاتية ضمن 
املتخصصه،  الكلي��ة  مختبرات 
وق��د مت تس��جيل الب��راءة ه��ذه 
في جهاز التقييس والس��يطرة 

النوعية.

تصميم نظام لتمييز تعبيرات 
الوجه وتطبيقه

وناقش��ت كلية العلوم رس��الة 
املاجس��تير املوس��ومة تصميم 
نظ��ام لتميي��ز تعبي��رات الوجه 
محم��د  للطال��ب   ( وتطبيق��ه 
عبد الرحمن( وأوضح الباحث أن 
أنظمة متييز تعبيرات الوجه تعد 
اح��د أنظم��ة البايومت��رك التي 
البشر ضمن  تدرس س��لوكيات 
حقل رؤية احلاسوب ، التي تهدف 

لزيادة تفاعل احلاسوب مع البشر 
، وتدخ��ل ف��ي مج��االت عديدة 
منها األمني��ة والطبية وتطوير 
اإلنس��ان اآللي حيث مت تصميم 
نظ��ام لتميي��ز تعبي��رات الوجه 
واحل��زن  )الس��عادة  األساس��ية 
واالندهاش(  والغض��ب  واخل��وف 
اضافه إل��ى التعبي��ر الطبيعي 
لوجه اإلنس��ان باالعتم��اد على 

امنوذج.
الس��تخراج  هج��ن  خوارزم��ي 
مس��احة قرص الوج��ه ROI ثم 
 EIgEnspacE اس��تعمال طريق��ة
ليت��م  املمي��زات  الس��تخراج 
نوعن  باالعتماد على  تصنيفها 
م��ن املصنفات هما الش��بكات 
العصبي��ة ومس��افة إقلي��دس. 
وكش��فت رس��الته م��ن خ��الل 
تطبي��ق منهجيته��ا العلمي��ة 
بع��د تدري��ب وفح��ص النظ��ام 
باس��تعمال نوع��ن م��ن قواعد 
البيان��ات هم��ا jaffE و MUg ان 
نس��بة مع��دل الدق��ة الت��ي مت 

احلصول عليها 94% .

شهدتها كليات العلوم والزراعة واآلداب والطب البيطري بجامعة البصرة

إقامة عدد من الندوات والحلقات النقاشية في تخصصات متعددة
إرسال وجبة جديدة 
من أدوية األمراض 
المزمنة للنازحين 

فريق طبي ينجح في 
عمل مسند للمعوقين 

بمواصفات خاصة   

»البعثة العراقية« 
تواصل تقديم خدماتها 

الطبية للحجاج العراقيين 

بغداد - الصباح الجديد:
وزع��ت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية وجبة 
جدي��دة م��ن أدوية األم��راض املزمن��ة للنازحن في 

محافظة السليمانية.
وق��ال معاون مدي��ر ع��ام الدائرة للش��ؤون الفنية 
الدكتور شهاب احمد جاسم أن الدائرة ومن خالل 
قس��م الصيدلة جه��زت محافظة الس��ليمانية 
بحصة من أدوية األمراض املزمنة لتجهيز النازحن 
هناك ، مشيراً إلى أن التجهيز يتم حسب إحصائية 
أعدها مركز تس��جيل املصابن باألم��راض املزمنة 
للنازحن في الس��ليمانية الذي يقوم مبتابعة عدد 
املرضى س��واء داخل اخمليم��ات أو خارجها واغلبهم 
مصاب��ن باألمراض املزمنة فهناك أعداد غير قليلة 

إضافة إلى اإلصابة بأمراض عامة .
وأكد الدكتور جاس��م ان التجهيز بأدوية االمراض 
املزمن��ة يتم بنحو ش��هري جلميع النازحن س��واء 
في إقليم كردس��تان أو بغداد أو إي محافظة أخرى 
وما يهمنا هو إيصال األدوية لهم أينما كانوا فهم 
بحاجة إلى خدماتنا في ظل الظروف القاسية التي 

يعيشونها مما يصب في خدمة الصالح العام.

بغداد - الصباح الجديد:
متك��ن فري��ق طبي م��ن مرك��ز بغ��داد لألطراف 
الصناعية املتخصص من عمل مس��ند معدني 
مدعم مبس��اند بالس��تيكية ومفاصل معدنية 
للكاح��ل والركبة لتعديل اصط��كاك الركبتن 

وتباعد الكاحلن .
وقال الدكتور عبد احلس��ن ضاغ��ن  مدير املركز 
ان الطفلة البالغة من العمر ١٠سنوات مصابة 
بانحراف اجلانب االنس��ي من الركبة س��بب لها 
تق��ارب الركبتن وبالتالي صعوبة بل اس��تحالة 
املشي بصورة طبيعية مما تطلب اجناز هذا النوع 

من املساند . 
واوضح مدير املركز  ان املسند مصنع من مساند 
ومفاص��ل معدني��ة م��ع مس��اند بالس��تيكية 
لألقدام وللس��اقن وللفخذين م��ن اجل اعطاء 
تصحيح وتعديل كامل ملثل هذه احلالة الشديدة 
من االنحراف  . مختتم��ا بالقول ان هذه الوحدة 
مس��تمرة بتصنيع ش��تى انواع املس��اند ولكل 
حاالت التش��وه في االطراف الس��فلى ملا متلكه 

من كفاءات عالية وخبرة كبيرة في هذا اجملال .

بغداد - الصباح الجديد:
واصل��ت البعثة الطبية العراقي��ة املرافقة حلجاج 
بي��ت اهلل احلرام تقدمي خدماتها الطبية والعالجية 

وعلى مدار 24 ساعة .
وقال مس��ؤول البعث��ة الطبية العراقي��ة الدكتور 
رمزي رس��ول ان عدد املراجعن من ضيوف الرحمن 
بلغ )21( الفا و504 مراجعات لشتى االختصاصات 
الطبي��ة ) الباطنية والقلبية والعي��ون والصدرية 
والتنفسية والصيدلة(. وبن الدكتور رسول قيامه 
بزي��ارة اش��رافية ميداني��ة لعش��ر عي��ادات طبية 
موزعة على س��كن احلجاج لتقييم االداء على وفق 
استمارة خاصة اعدت من قبل الوزارة لهذا الغرض 

وللوقوف على االحتياجات املطلوبة وتأمينها .
وجت��در االش��ارة ال��ى وجود عي��ادة متنقل��ة كبيرة 
الس��عة حتتوي على جميع االحتياج��ات املطلوبة 
الت��ي من ش��انها تأم��ن تق��دمي افض��ل اخلدمات 
الطبي��ة والعالجي��ة والوقائية فضال عن س��حب 
االجهزة العاطل��ة واس��تبدالها باالجهزة اجلديدة 

واعادة تصليحها واعادتها للخدمة.

ألقى الدكتور 
شكري الحسن 
التدريسي في قسم 
الجغرافيا / كلية 
اآلداب محاضرة 
عن وسائل التلوث 
البيئي على قاعة 
الركن العالمي في 
المكتبة المركزية 
للجامعة

الباحثة أفراح هاشم فرحان تلقي بحثها عن التلوث

بغداد - زينب الحسني:

العامة لسكك  الش��ركة  كشفت 
اقب��ال  تزاي��د  ع��ن  الع��راق  حدي��د 
املواطنن للس��فر بالقطارات باجتاه 
احملافظات اجلنوبية وبالعكس، فيما 
تدرس وض��ع خطط إلع��ادة افتتاح 
املدمرة واحملطات  الس��كك  خطوط 

في املناطق احملررة.
وقال مدي��ر اعالم الش��ركة العامة 
للسكك احلديد عبد الستار محسن  
ل��� » الصباح اجلديد« :ان ش��هر متوز 
املنصرم ش��هد اقبااًل كبيراً من قبل 
املواطنن للسفر على منت قطارات 
احملافظ��ات  م��ن  احلدي��د  الس��كك 
اجلنوبية واليها نتيجة ارتفاع درجات 
احلرارة وجودة اخلدمات املقدمة على 
منت تلك القطارات،  مما دفع الشركة 
الى تسير قطار ثالث حديث اضافي 
)DMU(  من بغداد الى البصرة مروراً 
باحملافظ��ات اجلنوبي��ة. واضاف مدير 
االع��الم ان ذل��ك يأت��ي ن��زواًل لرغبة 
اهال��ي بغداد وبع��ض احملافظات من 

ذوي السجناء الذين يرومون بالسفر 
بواس��طة القط��ارات م��ن محطة 
بغداد املركزية الى الناصرية ولألقبال 
احلاص��ل في زي��ادة عدد املس��افرين 
بواس��طة القطارات ، الس��يما بعد 
افتتاح خط  من محافظة الديوانية 
الى محطة بغ��داد املركزية  ليومي 
االح��د واخلمي��س م��ن كل اس��بوع 
لتوفير افضل اخلدمات للمواطنن ، 
فضالً عن تس��ير قطار للزائرين من 
بغداد ال��ى كربالء ي��وم اجلمعة من 

كل اسبوع .
وبن مدي��ر االعالم ان قس��م النقل 
والتشغيل في الشركة قام بتهيئة 
)DMU(القط��ارات احلديث��ة املكيفة
املتوفر فيها عنصر الراحة والسرعة 
واالم��ان ومواعي��د منتظمة حلركة 
القط��ار من اجل خدمة املس��افرين 
الفني��ن  جه��ود  ان  مضيف��ا   ،
واملهندس��ن تتواص��ل للعم��ل في 
بع��ض القطاع��ات لتأهيل خطوط 
الس��كك وازالة اوامر احل��ذر وتأمن 
السرعة من اجل انس��يابية حركة 
والنازلة خدمة  الصاعدة  القطارات 

ج��رى  م��ا  الس��يما  للمس��افرين، 
تنفي��ذه عل��ى محور قطاع س��كة 

حدي��د احملمودية - املس��يب وقطاع 
االس��كندرية � املسيب، اضافة الى 

محاور خط��وط كمارك الش��اجلية 
واخلطوط املؤدية الى معامل صيانة 

القاطرات والوح��دات املتحركة في 
احملطة الفنية لضمان س��المة سير 
القطارات الداخلة الى مأوا قاطرات 
احملط��ة  س��كك  وخط��وط  بغ��داد 
الفني��ة وخط��وط س��كة محطة 

بغداد املركزية.
واضاف محسن ان الشركة تسعى 
إلع��ادة افتتاح خط��وط جديدة جتاه 
وباالليات نفس��ها  احملررة  احملافظات 
احلديثة  القط��ارات  عل��ى  اعتم��اداً 
املتوفرة لدى الشركة بعد استكمال 
اعداد اخلطط املطلوبة إلعادة تأهيل 
الس��كك واحملطات نتيجة تعرضها 
ألعم��ال ارهابية على ي��د عصابات  
داع��ش االجرامية  ، مش��يرًا الى ان 
اجتماًع��ا موس��ع عق��د ملس��ؤولي 
شعب املش��اريع والهندسة املدنية 
واالش��ارات  والتش��غيل  والنق��ل 
لرف��ع كفاءة اخل��ط اجلنوب��ي لزيادة 
سرعة القطارات الصاعدة والنازلة 
وانس��يابية س��ير القطارات واتفق 
اجملتمعون على تقدمي مقترح لتأهيل 
خ��ط الس��كة الق��دمي ف��ي بعض 
قطاعات��ه لغ��رض املباش��رة بع��د 

التأهي��ل اس��تقبال س��ير قطارات 
البضائع واملسافرين مع اخلط املزدوج 
،لكون هناك قطاعات جيدة واالخرى 
تكث��ر فيه��ا التعاب��رات مث��ل خط 
ورميثه واحلجامة  السماوة وس��اوة 
واخلضر ، فضالً عن العمل في بعض 
املفاصل  الفرعية إلدام��ة  احملط��ات 
الكهربائية واالشارات وتأمن حتكيم 

احلجر .
وبن ان الش��ركة عق��دت اجتماعات 
موس��عة مع محافظة بغ��داد لرفع 
جتاوزات بعض املواطنن بأنشاء املعابر 
غير النظامية على خطوط السكك 
وعل��ى محرم��ات اراض��ي الش��ركة 
مشيرين لكتاب االمانة العامة جمللس 
ال��وزراء ومخاطب��ة جمي��ع مكات��ب 
احملافظن للحد من التجاوزات بأنشاء 
ممرات عب��ور غير نظامي��ة على طول 
خط��وط س��كك املناط��ق اجلنوبية، 
موضح��ا ب��أن ه��ذه الظاه��رة غي��ر 
احلضاري��ة دون رادع مل��ا تس��ببه م��ن 
مخاطر على انسيابية سير القطارات 
ووق��وع احل��وادث وحفاظا عل��ى ارواح 

املواطنن واملمتلكات العامة. 

تزايد إقبال المواطنين للسفر على متن القطارات 
تقرير

النقل تضع خططًا لتأهيل خطوط سكك الحديد في المناطق المحررة 

بغداد - الصباح الجديد:
أك��دت وزارة النفط عدم اس��تعمال 
املصاف��ي العراقي��ة الوطني��ة مل��ادة 
ف��ي  الرص��اص"  أثي��الت  TEL"راب��ع 
عمليات إنت��اج البنزين احملّس��ن منذ 
عل��ى  رداً  ذل��ك  يأت��ي   ،2015 الع��ام 
املعلوم��ات غير الدقيقة والعارية عن 
الصح��ة بخصوص تأثير اس��تعمال 
ه��ذه امل��ادة عل��ى صح��ة املواطنن 
والبيئ��ة والتي  وردت في أحد التقارير 
االخبارية التلفزيونية لقناة محلية .

أن  ال��ى  ال��وزارة  وأش��ارت 
جتاه��ل  تعم��د  التقريرالتلفزيون��ي 
وتغيي��ب رأي اجله��ات املعنية وقطاع 
املصاف��ي ف��ي وزارة النف��ط به��دف 
اإلث��ارة اإلعالمية وإح��داث حالة من 
القلق واخلوف لدى املواطن أو املتلقى، 
فضالً عن االنتقائية املتعمدة في إيراد 
املعلوم��ات حول مخاطر اس��تعمال 

مادة رابع أثي��الت الرصاص على حياة 
اإلنس��ان ، وهذا ما يتنافى مع أبسط 
القواعد املهني��ة واإلعالمية إليصال 
املعلوم��ات ال��ى اجلمه��ور واملعنين، 
علم��اً أن املصاف��ي العراقي��ة ومن��ذ 
منتصف العام 2015 اس��تغنت عن 
اس��تعمال امل��ادة املذك��ورة وأوقفت 
اس��تيرادها، واس��تعاضت ع��ن ذلك 
بعمليات خلط البنزين املنتج محلياً 
بالبنزين املستورد ذي العدد األوكتاني 
البنزي��ن  إلنت��اج   )95-90( العال��ي 
احملسن ليصبح العدد األوكتاني )81( 
موضحة أنها تعمل على اس��تعمال 
وحدات  وإنشاء  احلديثة  التكنولوجيا 
حتس��ن البنزين على وفق املواصفات 

العاملية احلديثة الصديقة للبيئة.
وأك��دت وزارة النف��ط حرصه��ا على 
صح��ة اإلنس��ان والبيئ��ة م��ن خالل 
مواكبة اس��تعمال التقنيات احلديثة 

وتنفيذ وإنش��اء وبناء وحدات األزمرة 
وحتسن البنزين. ومن اخلطوات املهمة 
الت��ي أتخذته��ا وزارة النف��ط حملة 
تش��جيع املواطنن على اس��تعمال 
وقود الغاز الس��ائل في املركبات بدالً 
ع��ن البنزي��ن، ملا ميثله الغاز الس��ائل 
من وقود نظيف صديق للبيئة، فضالً 
عن العوائد املالية واالقتصادية سواء 
للخزينة االحتادي��ة أو للمواطن وذلك 
لرخ��ص قيمة س��عر اللتر م��ن الغاز 
للس��ائل الذي يقل س��عره عن سعر 
البنزين بنسبة تزيد عن %50 وأن زيادة 
نسبة اس��تهالك وقود الغاز السائل 
من قب��ل املواطنن س��وف يقلل من 
نسبة استيراد البنزين وبالتالي توفير 
مبال��غ كبي��رة من العمل��ة الصعبة 
للخزين��ة االحتادي��ة، واتخ��ذت الوزارة 
خطوات مهمة في تشجيع املواطنن 
م��ن خ��الل فت��ح محط��ات لتزوي��د 

املواطنن بوقود الغاز الس��ائل و فتح 
ورش��ات إلضافة أجه��زة ومنظومات 
وخزانات وقود الغاز السائل للمركبات 

في بغداد واحملافظات.
الصحافة  الوزارة وس��ائل  وناش��دت 
الدق��ة  توخ��ي  واملعن��ن  واإلع��الم 
واملوضوعية وعدم التسرع في إطالق 
للصالح  املس��بقة خدم��ة  األحكام 
الع��ام. يذك��ر أن وزارة النفط عرضت 
لالس��تثمار مؤخرا  إنش��اء خمس��ة 
مصاٍف في وس��ط وجنوب وش��مال 
الع��راق على وف��ق املواصفات الفنية 
عل��ى  احلص��ول  لضم��ان  احلديث��ة، 
منتج��ات عالية اجل��ودة حتافظ على 
البيئة وحتميها من امللوثات، باإلضافة 
ال��ى تقليل عمليات اس��تيراد الوقود 
والوصول الى االكتفاء الذاتي وتصدير 
كمي��ات الفائض��ة عن االس��تهالك 

احمللي.

وزارة النفط تعتمد أدق المعايير البيئية والصحية في إنتاج الوقود 
بغداد - الصباح الجديد:

أص��درت دائ��رة التقاع��د والضمان 
االجتماع��ي التابعة ل��وزارة العمل 
للعم��ال  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
)1207( ق��رارات ش��مول للعمال في 
محافظات البصرة وميسان وواسط 
وذي قار خالل النصف االول من العام 
احلالي في ضوء الزيارات التفتيشية 

التي جتريها اللجان اخملتصة .
واوض��ح مدير ع��ام دائ��رة التقاعد 
والضم��ان االجتماعي للعمال علي 
جعف��ر احلل��و ان على كل مش��روع 
يشغل عامالً او اكثر ان يفاحت الدائرة 
رسمياً بخصوص ش��موله باحكام 
قان��ون الضم��ان االجتماعي  بغض 
النظر عن جنسية املشروع من خالل 
كت��اب املفاحتة الذي يتضمن اس��م 
املشروع وجنسيته وعنوانه الكامل 
وطبيعة عمله مع صورة من شهادة 

التأسيس وان يرفق باسماء العمال 
مباشراتهم  وتواريخ  وجنس��ياتهم 
بالعم��ل م��ع اجوره��م ومهنه��م 
وصورة ع��ن هوية االح��وال املدنية، 
فضال عن عقد ايجار او اي مس��تند 
رس��مي يثبت وجود املشروع وكونه 

مشموالً من عدمه.
واش��ار املدير العام احلل��و الى اعداد 
تقرير خاص بشمول عمال املشاريع 
باحكام قان��ون الضمان االجتماعي 
النافذ لغرض اصدار قرار الش��مول 
عل��ى ان يتم ابالغ صاحب املش��روع 
بذلك الذي يك��ون له حق االعتراض 
عل��ى القرار خ��الل س��بعة ايام من 
تاريخ التبلي��غ واال يعد نافذاً، وعلى 
بالتس��ديد  القي��ام  املش��روع  ادارة 
ضم��ن القان��ون وان يقوم املش��روع 
من خالل ممثله بتس��ديد اشتراكات 

العمال.

العمل تشمل )1207( مشاريع 
جديدة بالضمان االجتماعي

ردًا على ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 



باريس ـ وكاالت:

إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  س��عى 
ماك��رون، إل��ى إثبات أن فرنس��ا تتصّدر 
زم��ام املب��ادرة ف��ي أوروبا ام��س االثنني 
عندما يستضيف قمة أوروبية أفريقية 
مع املستش��ارة األملاني��ة أجنيال ميركل 
ويأتي  اإليطاليني واإلسبانيني،  والزعماء 
ه��ذا االجتم��اع ب��ني ق��ادة كب��ار أوروبا 
الغربية في أعقاب صفقة دبلوماسية 
غاضب��ة بني الرئيس الفرنس��ي وبولندا 
والت��ي ردت باتهام��ه بالعجرف��ة و أنه 
يفتق��ر إلى اخلب��رة، وبعد 3 أش��هر من 
فترة واليته التي س��تمتد إلى 5 أعوام، 
سقطت ش��عبيته في الداخل، ويواجه 
رد فعل محتمل ض��د إصالحات العمل 
الت��ي يعت��زم دفعه��ا مبوجب مرس��وم 
س��يصدره الش��هر املقبل، مبجرد عودة 
العم��ال والنقابات للعم��ل بعد عطلة 
الصي��ف الطويل��ة، كما تع��رض أيًضا 
النتقادات هذا األس��بوع بعد أن تبني أنه 
قد أنف��ق 25 ألف يورو على مس��احيق 
التجميل في األش��هر الثالثة األولى له 
في السلطة؛ وقد فاز الوسط اجلديد في 
انتخابات مايو ووعد بإعادة استكشاف 

أوروبا بعد أن فاز على منافس��ته مارين 
ل��و بان، وقد ه��رع على النح��و الواجب 
إل��ى أملانيا بعد تنصيب��ه وتعهد بوضع 
»خريطة طريق مش��تركة« مع السيدة 
مي��ركل تدعو إل��ى ميزانية مش��تركة 

وبرملان ووزير مالية ملنطقة اليورو.
وش��رع الس��يد ماكرون، في األس��بوع 
لتعمي��ق  جدي��دة  بحمل��ة  املاض��ي، 
التكام��ل االقتص��ادي لتكتل اقتصادي 
يق��ول عنه أن��ه يج��ب أن يك��ون أكثر 
حماية ملواطنيه، وبدأت جولة في أوروبا 
الوسطى والش��رقية استغرقت 3 أيام، 
حي��ث طال��ب مؤيديه بتش��ديد قواعد 
العمل وهي قضية حساس��ة أدت إلى 

تفاقم اخلالف بني الشرق والغرب.
ويرغ��ب في إصالح توجه االحتاد األوروبي 
الذي يس��مح لألشخاص من دول االحتاد 
األوروب��ي األش��د فق��را بالعم��ل عل��ى 
العق��ود الت��ي حتتاج فقط إل��ى ضمان 
احل��د األدنى لألجور في الب��الد املضيفة 
والس��ماح بدف��ع الضرائ��ب والرس��وم 
االجتماعية في الوطن األم، ووصف هذا 
النظ��ام بانه »خيانة لل��روح األوروبية«، 
وق��ال انه خل��ق منافس��ة غي��ر عادلة 
في ال��دول الغنية مثل فرنس��ا وأملانيا، 
وأض��اف ماك��رون أّن »الس��وق األوروبية 
الوحيدة وحركة العمال احلرة ال يقصد 

بهما خلق س��باق إلى الق��اع من حيث 
اللوائح االجتماعية. 

هذا هو بالضبط ما يؤجج الش��عبوية 
ويضعف الثقة في املش��روع األوروبي«، 
وتاب��ع أّن »ج��زًءا من تصوي��ت بريطانيا 
على خ��روج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
كان متوقفا على ضعف عمل الس��وق 
املوح��دة على قواع��د العم��ل املعلنة 
والقواع��د الت��ي لدين��ا بش��أن احلقوق 

االجتماعية«.
وف��از الس��يد ماك��رون بدعم النمس��ا 
التش��يك،  وجمهوري��ة  وس��لوفاكيا 
وروماني��ا وبلغاريا وأك��دوا مبدئًيا أنهم 
مس��تعدون للنظر في اإلص��الح، وكان 
ذل��ك انتص��ارا رمزي��ا عل��ى حكومتي 
بولن��دا وهنغاري��ا اللتني دفعت��ا جهودا 
ف��ي املنطقة إل��ى منع إص��الح توجيه 
العمل، ودفع السيد ماكرون إلى القول 
بأن��ه س��يبرم صفق��ة جدي��دة بنهاية 
الع��ام، غير أن في بولن��دا ، مع عمالها 
البال��غ عدده��م 500 أل��ف موظف في 
دول االحت��اد األوروب��ي األخ��رى ، اندلعت 
موجة دبلوماس��ية يوم اجلمعة عندما 
اتهم السيد ماكرون البولنديني باختيار 
»ضد املصال��ح األوروبية في العديد من 
املناطق«، م��ع خطر أن تصبح »معزولة 

»من التكتل االقتصادي.

وأظه��رت املستش��ارة األملاني��ة أجني��ال 
ميركل عالمات على االستجابة حملاوالت 
ماكرون إلعادة تنش��يط احملور الفرنسي 
األملاني في قل��ب االحتاد األوروبي، وقالت 
ماري��ا دميرتس��يس، نائب��ة مدي��ر مركز 
»بروغ��ل«  االس��تراتيجية  الدراس��ات 
»إن أملاني��ا مترددة جدا ف��ي قيادة االحتاد 
األوروب��ي من دون فرنس��ا حتى لو كانت 
لديه��ا مواقف قوية جدا حول ما تريد«، 
وأضاف��ت أّن »ماكرون يق��دم هذا الوعد 
بأنه ميك��ن أن يالقي األملان في منتصف 
الطريق، وميكنهم بذلك إنش��اء عالقة 

قائمة على الثقة املتبادلة«.
وتتمتع املستشارة األملانية بزيادة كبيرة 
في الدعم الشعبي، وتشير استطالعات 
الرأي إلى أنها تتجه إلى انتصار رابع في 
االنتخابات الش��هر املقبل، حيث حصل 
حزبها االحتاد الدميقراطي املسيحي على 
16 نقطة متفوقا على أقرب منافسيه، 
وفي الوقت نفس��ه، يقترب ماكرون من 
نهاية شهر العسل، وفقا الستطالعات 
ال��رأي، ألنه يدخ��ل أصعب حت��ٍد محلي 
حتى اآلن مع إصالحات العمل، كما انه 
يواج��ه عجزا عن الف��وز بثالثة أخماس 
املقاعد في مجلس الش��يوخ الش��هر 
الق��ادم املطل��وب للتصوي��ت من خالل 

اإلصالحات الدستورية.
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بيروت ـ رويترز:
يس��تعد اجلي��ش الس��وري وجماع��ة ح��زب اهلل 
اللبناني��ة امس االثنني لنق��ل مقاتلني في تنظيم 
داعش من جيبهم على احلدود مع لبنان إلى ش��رق 
س��وريا بع��د هجوم عل��ى التنظيم املتش��دد دام 

أسبوعا.
وبذلك ينتهي أي وج��ود لإلرهابني على احلدود وهو 
ما ميثل هدف��ا مهما للبنان وح��زب اهلل كما أنها 
امل��رة األولى الت��ي تواف��ق فيها داع��ش علنا على 

االنسحاب مجبرة من أراض تسيطر عليها.
ووافق التنظيم امس االول األحد على وقف إطالق 
النار مع اجلي��ش اللبناني على إحدى اجلبهات ومع 
اجليش الس��وري وح��زب اهلل على اجلبه��ة األخرى 
بعدما فقد السيطرة على أجزاء كثيرة من اجليب 

اجلبلي على احلدود مما ميهد الطريق أمام إخالئه.
وق��ال مصدر أمني لبناني إن داعش سينس��حبون 
مواقعه��م إلى نقط��ة على اجلانب الس��وري من 
احل��دود حي��ث يس��تقلون حاف��الت مع أس��رهم 

لالنتقال إلى البوكمال في شرق سوريا.
وقال ش��اهد في س��وريا باملوقع ال��ذي تنتظر فيه 
احلافالت الس��تقبال مقاتلي داعش إن دخانا أسود 
تصاعد وسط التالل وإن مركبات للجيش السوري 

وحزب اهلل كانت موجودة.

دمشق ـ أ ب ف :
دعت منظمة »س��يف ذي تش��يلدرن« امس االثنني 
الى توفير دعم نفس��ي الطفال الرقة الذين روعهم 
ه��ول ما عاينوه حت��ت حكم تنظي��م داعش وخالل 
العملية العس��كرية املتواصلة لطرد اجلهاديني من 

املدينة السورية.
وقالت مسؤولة امللف السوري في املنظمة سونيا 
خ��وش »من الض��روري جدا توفير الدعم النفس��ي 
لالطفال ال��ذي جن��وا بحياتهم ملس��اعدتهم على 
التعامل م��ع صدمة ناجتة عما ش��هدوه من عنف 
وقس��وة« في مدينة الرقة، معق��ل تنظيم  داعش 

في سوريا.
واضافت »نخاطر بأن نعرض جيال كامال من االطفال 
ملعان��اة على م��دى احلي��اة اال اذا توف��رت حاجاتهم 

النفسية«.
وال يحص��ل اطف��ال الرق��ة كما ف��ي مناطق اخرى 
تواج��د فيه��ا تنظيم داع��ش، وف��ق املنظمة، على 
الدعم النفسي الالزم ملس��اعدتهم على التعامل 

مع الرعب الذي عاشوه.

نيودلهي ــ رويترز
قال��ت وزارة اخلارجي��ة الهندي��ة ام��س االثن��ني إن 
نيودله��ي اتفقت م��ع الصني على »فض اش��تباك 
س��ريع« للقوات في منطقة حدودية متنازع عليها 
ش��هدت مواجه��ة عس��كرية اس��تمرت أكثر من 

شهرين.
وتأت��ي اخلطوة قبل قمة ل��دول مجموعة )بريكس( 
التي تضم أيض��ا البرازيل وروس��يا وجنوب أفريقيا 
والتي ستعقد في الصني الشهر املقبل ومن املتوقع 

أن يحضرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ووقع��ت مواجه��ات ب��ني ق��وات هندي��ة وصيني��ة 
عند هضب��ة دوكالم الت��ي تقع على ح��دود الهند 
وحليفتها بوتان والصني. وكانت هذه املواجهة هي 
األكثر خط��ورة واألطول في عقود ب��ني البلدين في 

منطقة احلدود املتنازع عليها في الهيمااليا.
وقالت وزارة اخلارجية الهندية إن اجلانبني اتفقا على 

نزع فتيل األزمة عقب محادثات دبلوماسية.
وأضاف��ت في بيان »في األس��ابيع األخي��رة واصلت 
الهند االتصاالت الدبلوماس��ية املتعلقة باألحداث 

في دوكالم«.

استعدادات إلنهاء وجود 
داعش على الحدود بين 

سوريا ولبنان

منظمة إنسانية تدعو 
لتوفير دعم نفسي 

الطفال الرقة

الصين والهند تتفقان 
على إنهاء أزمة
 حدودية بينهما

متابعة ـ الصباح الجديد:

بدأ وزير اخلارجية الروس��ي سيرغي 
الفروف امس االثنني، جولة خليجية 
تش��مل الكويت واإلم��ارات وقطر. 
وأوضحت وزارة اخلارجية الروس��ية 
ف��ي بي��ان أن روس��يا جت��دد دعمها 
جه��ود الكوي��ت الحت��واء األزم��ة 
ب��ني اململك��ة العربية الس��عودية 
واإلم��ارات والبحري��ن ومص��ر م��ن 

جهة، وقطر من جهة أخرى .
وق��ال الف��روف، في إيج��از صحفي 
ف��ي خت��ام زيارت��ه إل��ى الكوي��ت، 
امس االثنني، إن ملوس��كو والكويت 
مواقف متقاربة أو حتى متطابقة 
بش��أن أه��م القضاي��ا اإلقليمي��ة 
املتعلق��ة بس��وريا وليبي��ا واليمن 
والوضع حول قط��ر، وأضاف: »نحن 
مس��تعدون للمس��اهمة في ذلك 
بنش��اط بش��كل يناس��ب جميع 
الروس��ي:  الوزير  وأضاف  األطراف«. 
»ندعم مب��ادرة الكويت، وال نريد أن 
ننافس أح��دا، ولدينا عالقات جيدة 
م��ع كل الدول التي بات��ت في هذا 

الوضع الصعب«.
م��ن جهة أخرى، أع��رب الفروف عن 
أمله في أن تس��مح اجلولة اجلديدة 
من مفاوضات أس��تانا في القريب 
العاج��ل بتثبي��ت االتفاق��ات حول 
إقام��ة مناطق تخفي��ف التوتر في 
س��وريا في وثائق قانونية، مش��يرا 
إلى أن اتفاقات أس��تانا تطبق، وإن 
كانت هذه العملية لم جتر بالوتيرة 

املطلوبة.
وم��ن املتوق��ع أن يتوج��ه الف��روف 
الحقا إلى أبو ظبي، حيث سيجري 
مباحث��ات م��ع ولي العه��د األمير 
محم��د ب��ن زاي��د آل نهي��ان ووزير 
اخلارجية اإلماراتي عبد اهلل بن زايد 

آل نهيان. 
وفي الدوحة سيجري وزير اخلارجية 
الروس��ي مباحثات مع األمير متيم 
ب��ن حم��د آل ثاني وكذل��ك نظيره 
القطري محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني ووزي��ر الدولة لش��ؤون الدفاع 

خالد بن محمد العطية. 
وزارة  باس��م  املتحدث��ة  وقال��ت 
اخلارجية الروس��ية ماري��ا زاخاروفا 

في مؤمتر صحافي، إن وزير اخلارجية 
س��يرغي الفروف بدأ جولة تشمل 
املتحدة  العربية  واإلمارات  الكويت 
وقطر خالل الفترة من 27 حتى 30 

آب اجلاري.
وأضاف��ت أن الف��روف التق��ى أمير 
الكوي��ت الش��يخ صب��اح األحمد، 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الش��يخ صباح اخلالد 
احلمد الصباح، للبحث في عدد من 

القضايا ذات االهتمام املشترك. 
وأوضح��ت أن احملادث��ات خ��الل هذه 
اجلولة  تركزت على مناقشة األزمة 
بني قطر وع��دد م��ن دول املنطقة، 
عل��ى  تدع��و  روس��يا  أن  معتب��رة 
ال��دوام الدول املعني��ة إلى التخلي 
عن اخلطاب التصعي��دي، ومعاجلة 
املفاوضات  عل��ى طاول��ة  اخلالفات 
والبحث عن حلول وس��ط. وأكدت 
دعم روس��يا جهود الوساطة التي 
تق��وم به��ا القي��ادة الكويتية في 

معاجلة هذه األزمة.
املنظم��ة  دت  ج��دَّ ذل��ك،  وس��ط 

العامة لألمم املتحدة تأكيدها دعم 
وس��اطة الكوي��ت في ح��ل األزمة 
م��ع قطر، الفت��ة إل��ى أن »الكويت 
س��وى  أجن��دات  لديه��ا  ليس��ت 
الس��الم والتفاهم واألمن«. وأعرب 
أنطوني��و غوتيرش،  الع��ام  أمينها 
خالل لقائه أمير الكويت الش��يخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح بقصر 
الس��يف أم��س االول األح��د، ع��ن 
تقديره جلهود الكويت ووس��اطتها 
في األزمة احلالي��ة بني دول مجلس 

التعاون اخلليجي وقطر.
»الكوي��ت  إن  غوتي��رش:  وق��ال 
ليست لديها أجندة سوى السالم 
والتفاهم واألم��ن، وهذا ما دفعني 
خالل بداي��ة األزم��ة اخلليجية إلى 
الق��ول ب��أن سياس��ة األمم املتحدة 
جتاه هذه األزمة هي بكل بس��اطة 
دعم الوس��اطة الكويتي��ة، ونحن 
الكويتية، وندعمها  القي��ادة  نقّدر 
ف��ي هذا اجلان��ب«. وأك��د دعم األمم 
وراء  والوق��وف  الكام��ل  املتح��دة 
جه��ود الوس��اطة الكويتي��ة التي 

يقوده��ا الش��يخ صب��اح األحم��د 
اجلابر الصباح، حلل اخلالف اخلليجي 

اخلليجي.
وف��ي املنامة، ش��دد وزي��ر خارجية 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليف��ة، عل��ى أن املرتزقة املقيمني 
ف��ي قطر ه��م م��ن يس��يئون إلى 
الشعب القطري. وقال في تغريدة 
على صفحته ف��ي موقع التواصل 
االول  أم��س  »تويت��ر«  االجتماع��ي 
األحد: يعلم أبناء الشعب القطري 
ح��ق العلم أن من أس��اء ويس��يء 
إليهم كل يوم هم املرتزقة املقيمني 
بينهم، وليس جيرانهم وإخوانهم 

في الدين والدم.
وأكد آل خليفة في تغريدة أخرى أن 
البحرين ملكاً وش��عباً تقف وكما 
كان��ت دائم��اً، مع أش��قائها مبالها 
ودم��اء أبنائه��ا اخمللص��ني ضد من 
تس��ّول له نفس��ه أن يخدم أعداء 
األمة. وفي رس��الة إلى املستش��ار 
امللكي السعودي املشرف  بالديوان 
العام على مركز الدراسات والشؤون 

اإلعالمية الوزير سعود القحطاني، 
ق��ال آل خليفة: »جه��دك وعملك 
ليل نه��ار في خدم��ة الوطن قدوة 

لشباب املستقبل«.
م��ن جه��ة ثاني��ة، وج��ه الش��يخ 
عب��داهلل آل ثان��ي، ام��س االثن��ني، 
»رس��الة مهم��ة« ال��ى املواطن��ني 
القطري��ني، الذي��ن لديهم مصالح 
اإلس��راع  الس��عودية، بضرورة  في 
بتوفي��ق أوضاعه��م داخل اململكة 
قبل إغالق منفذ سلوى بعد احلج. 

وقال الش��يخ عب��داهلل في تغريدة 
على موق��ع التواص��ل االجتماعي 
وأبنائ��ي  »إخوان��ي  »تويت��ر«: 
القطريني،أرج��و من أصحاب احلالل 
وم��ن له��م مصال��ح بالش��قيقة 
بسرعة  إنهاء وضعهم  السعودية 

قبل إعادة قفل املنافذ بعد احلج«.
من جانب آخر، أثنى الشيخ عبداهلل 
املقدم��ة  ثان��ي عل��ى اخلدم��ة  آل 
من قب��ل املس��ؤولني الس��عوديني 
للتس��هيل على احلجاج القطريني 
ألداء مناس��ك احلج. وق��ال آل ثاني 

ف��ي تغريدة له على حس��ابه على 
موقع تويتر: »أشكر املسؤولني في 
الس��عودية عل��ى تزوي��دي باألرقام 
الس��ابق  بالتصمي��م  ووضعه��ا 
لس��هولة تداول��ه وتفانيه��م في 

خدمة حجاج بيت اهلل«.
أرق��ام  ثان��ي  آل  الش��يخ  ونش��ر 
الهوات��ف ل�«مرك��ز تواصل خلدمة 
باس��تقبال  اخلاص��ة  القطري��ني« 
االستفس��ارات املتعلق��ة ببرنامج 
ضي��وف خ��ادم احلرمني الش��ريفني 
الس��تضافة القطري��ني ف��ي احلج 

على مدار الساعة.
الس��لطات  عم��دت  ق��د  وكان��ت 
القطري��ة إلى حجب رقم كانت قد 
للقطريني  الس��عودية  خصصت��ه 
الراغبني ف��ي تأدية مناس��ك احلج 
هذا العام، في خطوة جديدة تؤكد 
إصرار الدوح��ة على التضييق على 
مواطنيها و«تس��ييس احلج«، وهو 
ما رفض��ه احلجاج القطريون الذين 
تواف��دوا على مكة بأعداد فاقت ما 

سجل في األعوام املاضية.

أكد دعم األمم المتحدة الكامل وراء جهود الوساطة الكويتية

سيرغي الفروف في جولة خليجية
تشمل الكويت واإلمارات وقطر

روسيا تدعو 
على الدوام 

الدول المعنية 
إلى التخلي عن 

الخطاب التصعيدي، 
ومعالجة الخالفات 

على طاولة 
المفاوضات

وزير خارجية روسيا في الكويت لبحث االزمة اخلليجية

تقـرير
انقسامات في االتحاد األوروبي واستياء في باريس  

ماكرون يبدأ موسًما سياسًيا بين اإلصالحات واالحتجاجات الفرنسية
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ماكرون 

واشنطن ـ أ ب ف : 
انها  االميركي��ة  الش��رطة  اعلن��ت 
اعتقلت 15 ش��خصا خالل صدامات 
في مدينة بيركلي بوالية كاليفورنيا 
امس االول االحد بني مؤيدين للرئيس 
دونالد ترامب وآالف آخرين مناهضني 

له قاموا بتظاهرة مضادة لهم.
س��لمي  بش��كل  تظاه��رة  وج��رت 
س��ان  م��ن  بالق��رب  بيركل��ي  ف��ي 
فرانسيس��كو قب��ل ان تتحول قرابة 
الى اش��تباكات بني املعسكرين في 
منتزه لوث��ر كينغ جونيور الذي اغلق 

امام العامة.
وب��دأت الصدام��ات حني ق��ام مئات 
للفاش��ية  املناهض��ني  الناش��طني 
والذين ارتدوا مالبس س��وداء باجتياز 

احلواج��ز الت��ي وضعته��ا الش��رطة 
للفصل بينهم وبني التظاهرة املؤيدة 
للرئيس وش��عارها »ال للماركس��ية 

في اميركا«.
وعم��د املش��اركون ف��ي التظاه��رة 
املض��ادة الى تطويق مؤي��دي ترامب 
ال  لترام��ب،  »ال  هت��اف  وق��ع  عل��ى 
للكوكالس كالن، ال الميركا فاشية« 
و«ايها النازيون عودوا الى منازلكم«.

اقت��ادت  الت��ي  الش��رطة  وقال��ت 
ع��ددا من انص��ار الرئي��س ممن كانت 
وجوههم مغطاة ال��ى خارج املنتزه، 
انها اعتقلت 14 شخصا، غالبيتهم 
النتهاكه��م حظ��ر ارت��داء اقنعة او 
حلملهم ه��راوات او اس��لحة بدائية 

اخرى.

وذكرت صحيفة ل��وس اجنليس تاميز 
ان الشرطة اطلقت رصاصا مطاطيا 
عل��ى متظاه��ر ح��اول عب��ور حاجز 
ليدخ��ل ال��ى احلديقة، بينم��ا القى 

محتجون قنابل دخانية.
وافاد مص��ور وكالة فران��س برس ان 
مش��اركني ف��ي التظاه��رة املضادة 
قام��وا برش ج��وي غيبس��ون زعيم 
)الص��الة  براي��ر«  »باتري��وت  حرك��ة 
املتطرف��ة،  اليميني��ة  الوطني��ة( 

بالفلفل.
التواص��ل  مواق��ع  عل��ى  ووضع��ت 
االجتماعي تس��جيالت فيديو تظهر 
لترام��ب  املعارض��ني  الناش��طني 
يهاجم��ون بش��كل واض��ح مؤيديه 

وصحافيني.

كابول ـ بي بي سي :
ُقتل 13 شخصا على األقل وأصيب 
آخرون، في انفجار س��يارة مفخخة 
بإقليم هيلمند جنوبي أفغانستان، 

حسبما أعلن مسؤولون هناك.
واس��تهدف االنفج��ار، ال��ذي وق��ع 
امس االول األحد، س��يارة عسكرية 
ف��ي منطقة »ن��وا«، التي ش��هدت 
اش��تباكات ضارية خالل األس��ابيع 

املاضية.
ويأتي هذا الهجوم، بعد شهر واحد 
من إعالن قوات األمن األفغانية أنها 
استعادت الس��يطرة على منطقة 

»نوا« من قبضة حركة طالبان.
وق��ال عم��ر زواك، املتحدث باس��م 
حاكم إقليم هلمند، إن 19 شخصا 

على األقل أصيبوا في الهجوم، الذي 
وقع بالقرب من سوق جتاري.

إل��ى  واملصاب��ون  القتل��ى  ونُق��ل 
مستشفى في مدينة »الشكرغاه«، 

عاصمة اإلقليم.
ويأت��ي االنفجار بعد أي��ام فقط من 
هج��وم مماثل، وقع بالق��رب من مقر 

الشرطة في مدينة »الشكرغاه«.
وف��ي حزيران املاضي، قتل عش��رات 
األش��خاص في انفجار مشابه وقع 
خ��ارج مقر بن��ك »نيو كاب��ول« في 

املدينة ذاتها.
وكان من بني ضحاي��ا ذلك الهجوم 
أف��راد م��ن ق��وات األم��ن، وكذل��ك 
يس��تعدون  كان��وا  متس��وقون 

لالحتفال بعيد الفطر حينذاك.

وأعلن��ت حرك��ة طالبان، ف��ي ذلك 
احل��ني، أنه��ا زرعت متفج��رات عند 
بواب��ات البنك في مدينة »الش��كر 

غاه«.
وشهدت أفغانس��تان سلسلة من 
الهجمات خ��الل األش��هر األخيرة، 
من��ذ أن أطلقت طالبان ما س��مته 

»هجوم الربيع«.
وفي احلادي والثالثني من أيار املاضي، 
أس��فر انفج��ار ضخم في وس��ط 
كاب��ول ع��ن مقت��ل أكثر م��ن 150 
ش��خصا، ويعد ذل��ك أعنف هجوم 
مس��لح تش��هده الب��الد، من��ذ أن 
أطاحت قوات التحالف الذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة بنظ��ام حك��م 

طلبان عام 2001.

صدامات بين مؤيدين لترامب ومعارضين 
له في مدينة بيركلي األميركية

عشرات القتلى والجرحى في انفجار 
سيارة مفخخة جنوبي أفغانستان



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت مصادر جتارية إن العراق باع 
مليوني برميل من خ��ام البصرة 
األول  تش��رين  حتمي��ل  اخلفي��ف 
بع��اوة 17 س��نتا للبرمي��ل فوق 
سعر البيع الرس��مي عبر عطاء 

في بورصة دبي للطاقة.
ولم تطرح شركة تسويق النفط 
)س��ومو( عط��اء لش��هر أيل��ول 
وباعت في آخر عطاء خام البصرة 
اخلفيف حتميل آب بعاوة سعرية 

22 سنتا للبرميل إلى شل.
الع��راق بخصوص  اقت��راح  وكان 
تغيي��ر طريق��ة تس��عير نفطه 
اخلام في آسيا واجه معارضة من 
التي تخش��ى  التكرير  ش��ركات 
تعرضها ملزيد من اخملاطر بس��بب 
التس��عير  ب��ن  الفت��رة  إطال��ة 

والتسليم.
ووفق��ا لتقرير نش��ر في األول من 
أمس، فإن )سومو( فاجأت التجار 
هذا األسبوع بسعيها الستطاع 
اآلراء بخصوص خططها لتغيير 
س��عر القياس خل��ام البصرة في 
آس��يا ليتم تس��عيره بن��اء على 
بورص��ة دبي للطاق��ة اعتبارا من 
كان��ون الثان��ي 2018 ب��دال م��ن 
التسعير على أس��اس تقييمات 
وكالة س��تاندرد آند بورز جلوبال 

باتس.
ومن ش��أن ه��ذه اخلط��وة أن تؤثر 
على س��عر نحو مليون��ي برميل 
يومي��ا من إم��دادات النفط اخلام 
إلى آس��يا، ال سيما تلك املتجهة 
وكوري��ا  والص��ن  الهن��د  إل��ى 

اجلنوبية.
العضو  برنسنت  أويس��تاين  وقال 
املنتدب لشركة ستروجن بتروليوم 
»التغيير مهم  ف��ي س��نغافورة 
وس��يحظى مبراقب��ة ع��ن كثب، 
لي��س فقط من منتجي الش��رق 
األوسط ولكن من جميع املعنين 

باألمر«.
اجلدي��دة،  الطريق��ة  ومبوج��ب 

س��يتم تس��عير خ��ام البص��رة 
باس��تخدام املتوس��ط الشهري 
ألس��عار العق��ود اآلجل��ة للخام 
العماني في بورصة دبي للطاقة 
قبل ش��هرين من حتميل النفط. 
ويس��عر منتجون آخرون بالشرق 
األوسط مثل السعودية والكويت 
وإيران خاماتهم بناء على ش��هر 

التحميل.
يعني هذا أن اخلام العراقي حتميل 
تشرين األول سيتم تسعيره على 
أساس العقود اآلجلة في بورصة 

دبي للطاقة في آب. 
ويع��رض ذل��ك املش��ترين خملاطر، 
إذ ل��ن يتم إخطاره��م إال بحلول 
منتص��ف أيلول مب��ا إذا كان قد مت 
قبول عروضهم لشراء الشحنات، 

مبا يجع��ل من الصع��ب عليهم 
التح��وط مس��بقا م��ن تغيرات 

األسعار.
وق��ال مش��تر كبي��ر للخ��ام في 
مصفاة آس��يوية »لسنا مؤيدين 
يصلح��وا  أن  عليه��م  لذل��ك. 
برنامجهم )لإلم��دادات( أوال قبل 
أن يحاولوا تغيير سعر القياس«. 
وطلب املش��تري عدم ذكر اسمه 
ألن��ه غي��ر مخ��ول باحلدي��ث إلى 

وسائل اإلعام في هذا األمر.
ويق��ول جت��ار إن اخت��اف توقيت 
التس��عير عن املنتج��ن اآلخرين 
يجعل من الصعب أيضا املقارنة 

بن تقييمات اخلامات.
على الصعيد ذات��ه، قالت وكالة 
تاس لألنباء نق��ا عن وزير النفط 

الفنزويل��ي إيولوخي��و دي��ل بينو 
أم��س االثن��ن إن الوزي��ر س��يزور 
روسيا والس��عودية قبل اجتماع 
الوزارية املش��تركة  املراقبة  جلنة 
البل��دان املصدرة  ب��ن منظم��ة 
)أوب��ك( وبعض املنتجن  للبترول 
املس��تقلن املقرر ي��وم 22 أيلول 

في فيينا.
وقالت الوكالة إن الوزير الفنزويلي 
مع  اجتماع��ه  أثن��اء  س��يناقش 
نظيره الروس��ي ألكسندر نوفاك 
تنفي��ذ اتفاق أوبك خلفض اإلنتاج 
العاملي وإجراء تعديات إذا اقتضى 

األمر، دون اخلوض في تفاصيل.
عل��ى مس��توى أس��عار النفط، 
تراجعت هذه أمس االثنن بعدما 
ض��رب اإلعص��ار هارفي س��احل 

خلي��ج املكس��يك ف��ي الواليات 
املتح��دة مطلع األس��بوع مما أدى 
لتوق��ف العم��ل في هيوس��تون 
ومينائه��ا كما تعط��ل عدد من 

املصافي وجزء من إنتاج اخلام.
البنزين أعلى  وس��جلت أس��عار 
مس��توياتها ف��ي عام��ن إذ أدت 
الناجمة عن  العارم��ة  الس��يول 
اإلعص��ار إلغ��اق مص��اف عل��ى 

ساحل خليج املكسيك.
وفي أسواق اخلام تراجعت العقود 
اآلجلة للخام األميركي مع إغاق 
مص��اف أميركية مبا ق��د يقلص 
األميركي،  اخل��ام  الطل��ب عل��ى 
ونزلت عقود برنت أيضا متخلية 
عن مكاسبها الناجمة عن إغاق 
خطوط أنابيب ف��ي ليبيا مطلع 

األسبوع.
وهارف��ي أق��وى إعص��ار يض��رب 
تكساس فيما يزيد على 50 عاما، 
وأسفر عن مقتل شخصن على 

األقل وحدوث سيول عارمة.
وفي أس��واق النفط العاملية نزل 
خام القي��اس العاملي مزيج برنت 
سبعة س��نتات ما يوازي 0.1 في 
املئ��ة إل��ى 52.34 دوالر للبرميل. 
وقال جتار إن برن��ت لقي في وقت 
س��ابق دعما من إغ��اق خطوط 
أنابيب في ليبيا مما عطل إمدادات 

اخلام.
وانخف��ض خ��ام غرب تكس��اس 
الوس��يط األميركي 37 سنتا ما 
يعادل 0.7 في املئة عن سعر آخر 
تسوية إلى 47.50 دوالر للبرميل.

أوبك ومنتجون مستقلون يناقشون استمرار خفض اإلنتاج في أيلول

»سومو« ترفع سعر بيع خام البصرة الخفيف

فاجأت التجار هذا 
األسبوع بسعيها 
الستطالع اآلراء بشأن 
خططها لتغيير سعر 
القياس لخام البصرة 
في آسيا ليتم تسعيره 
بناء على بورصة دبي 
للطاقة اعتبارا من 
كانون الثاني 2018

أحد احلقول النفطية التابعة لشركة سومو

لندن ـ رويترز:
ارتفع اليورو ألعلى مستوى في عامن ونصف العام 
قرب 1.20 دوالر وسط تعامات ضعيفة امس االثنن 
ليواص��ل املكاس��ب الت��ي حققها نهاية األس��بوع 
املاض��ي بعدما أحجم رئيس البن��ك املركزي األوروبي 
ماري��و دراجي عن التطرق إل��ى موجة صعود العملة 

املوحدة في اآلونة األخيرة.
واتس��مت التعامات في الس��وق بالضعف بسبب 
عطل��ة عامة في لندن وحتركت معظم العمات في 
نطاق ضيق. وزاد اليورو 0.1 في املئة إلى 1.1926 دوالر، 
بعدما سجل 1.19665 في التعامات اآلسيوية وهو 
أعلى مستومىنذ كانون الثاني 2015. وتتجه العملة 
املوحدة لتس��جيل مكاسب أمام العملة األميركية 
للش��هر الس��ادس على التوالي وه��ي أطول موجة 

صعودفي خمسة أعوام.
وارتفع��ت العمل��ة املوحدة نحو واحد ف��ي املئة يوم 
اجلمع��ة بعدما أحجم دراجي عن التطرق إلى صعود 
العملة في مؤمتر جاكس��ون هول بالواليات املتحدة 
ورك��ز بدال م��ن ذلك عل��ى موضوعات مث��ل التجارة 
العاملي��ة. وتلقى اليورو دعما من عدم تطرق رئيس��ة 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( 

جانيت يلن للسياسة النقدية األميركية.
ون��زل مؤش��ر ال��دوالر، ال��ذي يقي��س أداء العمل��ة 
األميركية أمام س��لة من س��ت عمات رئيسة، إلى 
92.372 وهو أقل مستوى منذ أوائل أيار 2016 قبل أن 
يتعافى قليا ليسجل انخفاضا بنسبة 0.3 في املئة 

إلى نحو 92.489.

بنجالورو ـ رويترز:
صعد الذهب ألعلى مس��توى في أكثر من أسبوع 
أمس االثنن مع تكبد الدوالر خس��ائر بعدما لقي 
الي��ورو دعما في تعليقات رؤس��اء بن��وك مركزية 
رئيسة خال اجتماع بشأن السياسة االقتصادية 

في الواليات املتحدة.
وصعد الذهب في املعامات الفورية 0.5 باملئة إلى 
1297.60 دوالر لألوقية )األونصة( بعدما بلغ أعلى 
مس��توى منذ 18 آب عن��د 1298.58 دوالر لألوقية 
في وقت سابق من اجللسة. وزاد الذهب 0.4 باملئة 

في اجللسة السابقة.
وزاد الذهب في العقود األميركية اآلجلة تس��ليم 

كانون األول 0.4 باملئة إلى 1302.90 دوالر لألوقية.
وفي اجتماع عقد في جاكس��ون هول يوم اجلمعة 
لم تش��ر جانيت يلن رئيس��ة مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األميركي( إلى السياس��ة 
النقدي��ة األميركي��ة لكنها ركزت ب��دال من ذلك 
عل��ى القواعد املالية مما دف��ع املتعاملن إلى توقع 

تباطؤ رفع أسعار الفائدة مستقبا.

طوكيو ـ رويترز:
استقرت األسهم اليابانية في ختام تعامات هزيلة، 
أم��س االثنن، م��ع تقييم املس��تثمرين لتأثير تراجع 
الدوالر بعد مؤمتر البنوك املركزية في جاكسون هول 
في حن هبطت أسهم شركات التأمن ضد احلوادث 

بفعل مخاوف من تأثير العاصفة املدارية هارفي.
وأغل��ق املؤش��ر نيك��ي القياس��ي مس��تقرا عن��د 
19449.90 نقط��ة، بعدم��ا أنه��ى التعام��ات ي��وم 
اجلمعة على س��ادس خسارة أسبوعية على التوالي 
في أطول موجة هبوط من نوعها منذ كانون الثاني 

.2014
وارتفع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.2 باملئة لينهي 
أمس عند 1600.12 نقطة، لكن قيمة التداول بلغت 
1.74 تريليون ين فقط. ويعّد مستوى التداوالت هزيا 

إذا قل عن تريليوني ين.
وأث��ر ارتف��اع الن س��لبا عل��ى املعنويات في س��وق 
األس��هم. وتراجع الدوالر أمام العمل��ة اليابانية 0.2 

باملئة إلى 109.15 ين.
وتع��رض ال��دوالر لضغ��وط بعدم��ا خل��ت كلم��ة 
رئيس��ة مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األميركي( جانيت يلن من أي إش��ارة إلى السياسة 
النقدية األميركية خال املؤمتر الس��نوي الذي عقد 

في جاكسون هول بوالية وايومنج.
كم��ا ارتفع اليورو بعدما أحجم رئيس البنك املركزي 
األوروب��ي ماريو دراجي ع��ن التطرق إلى موجة صعود 

العملة املوحدة في اآلونة األخيرة.

أعلى مستوى لليورو في عامين 
ونصف قرب 1.20 دوالر

1297 دوالرًا ألوقية الذهب

استقرار مؤشر السوق الياباني 
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متابعة الصباح الجديد:

ق��ال »احتاد غرف الصناع��ة والتجارة 
األملانية« أمس االثنن، إن عدداً كبيراً 
من الشركات األملانية بدأت في نقل 
اس��تثماراتها م��ن بريطاني��ا توقعاً 
لزي��ادة العراقيل التجارية بعد خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي الحتاد غرف 
الصناع��ة والتج��ارة األملان��ي مارتن 
فانس��لنب ف��ي البي��ان: »الش��ركات 
قلق��ة للغاي��ة م��ن أن يك��ون خلروج 
بريطاني��ا من االحت��اد األوروب��ي تأثير 
أن »ه��ذا  س��لبي كبي��ر«، مضيف��اً 
االنفص��ال قد يتمخض عن مزيد من 
البيروقراطية وزي��ادة فترات االنتظار 
وتش��ديد القيود على احلدود مبا يؤدي 

إلى ارتفاع التكاليف«.
وتاب��ع: »ال ت��زال بن��ود االنفصال غير 
واضح��ة متام��اً. ويق��ول الكثي��ر من 
بالفع��ل  ينقل��ون  إنه��م  أعضائن��ا 
االس��تثمارات م��ن بريطانيا حتس��باً 

لهذه العقبات«.
وف��ي بيان مش��ترك دع��ا االحتاد في 
بريطاني��ا مفاوضي االحت��اد األوروبي 
وبريطاني��ا إل��ى نقل رس��الة وضوح 
وطمأن��ة للش��ركات التجاري��ة في 
أنح��اء أوروب��ا ف��ي مفاوضاتهم في 

شأن خروج بريطانيا من االحتاد.
ويص��ل مس��ؤولون بريطاني��ون إلى 
بروكس��يل لدفع االحتاد األوروبي نحو 
إج��راء محادثات في ش��أن العاقات 
بعد انفصال بريطانيا، وهو ما يرفض 
االحتاد فعله من دون االتفاق أوالً على 
مش��روع قانون خروج بريطانيا وغيره 

من قضايا االنفصال.
وواجهت رئيس��ة الوزراء البريطانية 
تيري��زا م��اي ضغوط��اً للع��دول عن 
موقفه��ا ب��أن »ع��دم وج��ود اتف��اق 
البريطان��ي أفض��ل من  لانفص��ال 
وج��ود اتف��اق س��يء« منذ خس��ارة 
ح��زب »احملافظن« احلاك��م الغالبية 
في البرملان ف��ي انتخابات أجريت في 

حزيران املاضي.
عل��ى صعي��د آخ��ر، تعت��زم فرنس��ا 

وأملانيا طرح مقترح جديد في ش��أن 
فرض ضريبة على ش��ركات اإلنترنت 
العماق��ة يقض��ي ب��أن تدف��ع هذه 
الشركات »مساهمة عادلة« في كل 
بلد تكسب فيه املال، بحسب ما أفاد 

وزير املال الفرنسي برونو لومير.
وق��ال الوزير خال حوار مباش��ر على 
»فايسبوك«: »سنكشف عن خطة 
جدي��دة م��ع ش��ركائنا األمل��ان خال 
اجتم��اع وزراء املال املقب��ل في تالن 
في منتص��ف أيلول لف��رض ضريبة 
على شركات التكنولوجيا العماقة 

غوغل وآبل وفايسبوك وأمازون«.
وأضاف »نقترح أن تكون عائدات هذه 
الكبيرة نقطة مرجعية  الش��ركات 
الس��تخدامها ف��ي حتديد مس��توى 
الضريبة، حتى تدفع هذه الش��ركات 
ما يتوجب عليها إلى اخلزانة العامة 

في كل بلد تكسب فيه املال«.
إال أن��ه أق��ر بأن��ه مت ط��رح اقتراحات 
مماثلة على مس��توى االحت��اد األوروبي 
منظم��ة  مجموع��ة  وف��ي  أيض��اً، 
التعاون االقتص��ادي والتنمية للدول 

املتقدم��ة، من دون جن��اح. وقال الوزير 
»توقف��ت ه��ذه احملادثات ف��ي الوقت 

احلالي«.
وتعرض��ت ش��ركات اإلنترن��ت إل��ى 
انتقادات في أوروبا العتمادها ترتيبات 
مالي��ة معقدة لإلعان ع��ن أرباحها 
ضريبي��ة  مس��تويات  ذات  دول  ف��ي 
منخفضة، حتى عندما حتقق عائدات 

في دول أخرى من االحتاد.
وتأت��ي تصريح��ات الوزير الفرنس��ي 
»غوغ��ل«  بعدم��ا متكن��ت ش��ركة 
أخي��راً من جتنب دف��ع ضرائب بقيمة 
1,115 ملي��ار ي��ورو )1,33 مليار دوالر( 
بعدم��ا  الفرنس��ية،  للحكوم��ة 
قضت محكمة بأن الف��رع األرلندي 
من الش��ركة األميركي��ة ال يخضع 

للضرائب في فرنسا.
ووع��د الرئي��س الفرنس��ي إمىانوي��ل 
ماك��رون خ��ال حملت��ه االنتخابية 
بالتشدد في ش��أن شركات اإلنترنت 
األميركية العماقة، واعتبر انخفاض 
مع��دل الضريب��ة ال��ذي تدفعه غير 

عادل للشركات األوروبية.

تقـرير
باريس وبرلين: فرض ضريبة جديدة على شركات اإلنترنت العمالقة

استثمارات ألمانية تهاجر من بريطانيا بسبب االنفصال

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اتفق��ت وزيرة االس��تثمار والتعاون 
نص��ر  س��حر  املصري��ة  الدول��ي 
الس��عوديننَ  املس��تثمرنَين  م��ع 
وفه��د  الش��ربتلي  عبدالرحم��ن 
الشبكشي على ضخ استثمارات 
جدي��دة ف��ي مص��ر قيمته��ا نحو 

2.150 مليار دوالر.
أن االستثمارات  الشربتلي  وأوضح 
احلالي��ة جملموعت��ه »ال ش��ربلتي«، 
»الشبكش��ي«،  م��ع  بالش��راكة 
تصل إلى نحو 3 باين دوالر، أبرزها 
االس��تثمارات في ش��ركة »غولدن 
بيراميدز بازا« في مجمع »س��يتي 
س��تارز« الس��ياحي وقيمتها 714 
ملي��ون دوالر، واالس��تثمارات ف��ي 
شركة »غولدن بكوست« للفنادق 
ش��رم  ف��ي  الس��ياحية  والق��رى 
الشيخ وخليج سوما في الغردقة 
وقيمته��ا نح��و 365 ملي��ون دوالر، 
وفي »الش��ركة العربي��ة للتنمية 
العقارية« )اركو( وقيمتها نحو 1.4 
ملي��ار دوالر، وف��ي »ش��ركة جنوب 
ال��وادي لألس��منت« قيمتها نحو 

واس��تثمارات  دوالر،  ملي��ون   281
متنوع��ة ف��ي البورص��ة املصري��ة 

بنحو 95.5 مليون دوالر.
وأكدت نص��ر أن »مصر ترحب بكل 
املس��تثمرين الراغبن في التوسع 
في االستثمار، وتعمل على تسهيل 
للمس��تثمرين،  اإلج��راءات  كل 
خصوصاً السعودين، في ظل رفع 
مجلس األعمال املصري- السعودي 
ف��ي مصر  االس��تثمارات  س��قف 
إلى 51 ملي��ار دوالر، من القطاعن 
احلكومي واخلاص السعودين، وذلك 
من خال خطة طموحة تعمل على 
الزراعية  االستثمار في القطاعات 
والس��ياحية، وض��خ اس��تثمارات 
في مش��روع تنمية قناة السويس، 
ومش��اريع ف��ي مج��االت الطاق��ة 

والتنمية العقارية«. 
»قان��ون  أن  نص��ر  وأوضح��ت 
االس��تثمار اجلديد يض��م عدداً من 
احلوافز للمس��تثمرين في املناطق 
األكث��ر حاج��ة، كما توج��د فرص 
اس��تثمارية عدة في محور تنمية 
قناة الس��ويس والعاصمة اإلدارية 

اجلدي��دة ومدين��ة العلمن اجلديدة 
مىكن جملموع��ة ال ش��ربتلي وفهد 

الشبكشي، االستثمار فيها«.
وأضافت: »نضع اللمسات األخيرة 
على خريطة استثمارية بالتنسيق 
مع كل الوزارات، التي س��تتضمن 
أكثر م��ن 600 فرصة اس��تثمارية 
ف��ي احملافظ��ات، مب��ا تش��مل م��ن 
ومناطق صناعية  وموانئ  مطارات 
وحرة واستثمارية أمام املستثمرين 

العرب واألجانب«.
من جه��ة أخرى، أبرم وزي��ر البترول 
املصري طارق املا 3 اتفاقات جديدة 
للتنقي��ب ع��ن البت��رول والغاز في 
صحراء مص��ر الغربية بن كل من 
»الهيئ��ة املصرية العامة للبترول« 
و »ميرلون«  »أباتش��ي«  وش��ركتي 
األميركيتن، باس��تثمارات قيمتها 

79 مليون دوالر على األقل.
وقال امل��ا ف��ي بي��ان إن االتفاقات 
تتي��ح نح��و 41 ملي��ون دوالر منح 
توقي��ع، فض��اً ع��ن حف��ر 17 بئراً 
استكشافية جديدة للتنقيب عن 

البترول والغاز. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكدت »اإلدارة املركزية لإلحصاء 
الكويتية« أن القيمة التقديرية 
للن��اجت احمللي باألس��عار الثابتة 
بلغت 40.942 مليار دينار كويتي 
)133.7 مليار دوالر( محققة منواً 
بنسبة 3.5 في املئة خال 2016 
على أس��اس س��نوي، في حن 
البيانات الفعلية لعام  أظهرت 
2015 من��واً طفيفاً قدره 0.6 في 

املئة.
وج��اء ذلك ف��ي التقري��ر املوجز 
»وكالة  وال��ذي نش��رته  لإلدارة 
األنباء الكويتية« )كونا( عن أهم 
مؤش��رات احلس��ابات القومية 
باألسعار اجلارية والثابتة لعامي 

.2015-2016
ولفت التقري��ر إلى أن »البيانات 
التقديرية والفعلية أشارت إلى 
تراج��ع الن��اجت احملل��ي اإلجمالي 
 2015 اجلارية خ��ال  باألس��عار 
و2016 بفع��ل التراج��ع الكبير 
ف��ي أس��عار النف��ط، إذ بلغت 
نس��بة التراج��ع 25.5 في املئة 

و2.8 في املئة على التوالي«.
وأض��اف أن »نصي��ب الفرد من 
الناجت احمللي انخفض، إذ انعكس 
النمو في عدد الس��كان الكلي 
القيمة االسمية للناجت  وتراجع 
احملل��ي اإلجمالي، عل��ى نصيب 
الف��رد م��ن الن��اجت لع��ام 2016 
ليتراجع من 8132 ديناراً كويتياً 
)26.6 أل��ف دوالر( في 2015 إلى 
7536 دين��اراً )نح��و 24.6 أل��ف 

دوالر( في 2016«.
وأف��ادت اإلدارة بأن »ارتفاع الناجت 
احملل��ي باألس��عار الثابتة خال 
املئ��ة  ف��ي   3.5 بنس��بة   2016
قابلته زي��ادة أكب�ر ف��ي ع��دد 
الس��كان، م��ا انعك��س عل��ى 
نصيب الفرد وال��ذي تراجع من 
9327 دين��اراً )نح��و 30.5 أل��ف 
دوالر( إل��ى 9208 دين��اراً )نح��و 
30.1 ألف دوالر( بنس��بة تراجع 

قدرها 1.3 في املئة«.
وع��ن القطاع النفط��ي، أكدت 
اإلدارة أن »م��ع تراج��ع أس��عار 
النف��ط خ��ال الع��ام املاض��ي 

القطاع  مس��اهمة  انخفضت 
اإلجمال��ي  احملل��ي  الن��اجت  ف��ي 
باألس��عار اجلارية إلى 40.8 في 
املئ��ة مقارنة ب�5.9 في املئة في 
2015«، الفتة إلى أن »مساهمة 
ش��هدت  النفط��ي  القط��اع 
استقراراً نسبياً في الناجت احمللي 
الثابت��ة  باألس��عار  اإلجمال��ي 
الكوي��ت  محافظ��ة  نتيج��ة 
على حصته��ا من إنتاج النفط 
اخل��ام التي بلغت 59.7 في املئة 
و59.0 ف�ي املئ���ة خ�ال 2015 

و2016«.
وأش��ار التقرير إل��ى أن البيانات 
املق��درة للن��اجت احملل��ي واإلنفاق 
عليه باألس��عار الثابت��ة أفادت 
مس��اهمة  نس��بة  باس��تقرار 
اإلنف��اق االس��تهاكي عند 49 
في املئة، بينما تختلف نس��بة 
هذه املش��اركة وفقاً لألس��عار 
اجلاري��ة نتيجة تراج��ع القيمة 
االس��مية للناجت خال 2015 إذ 
ش��كلت 65.7 في املئة مقارنة 

ب�71.2 في املئة في 2016.
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جرجيس كوليزادة*

حدي��ث السياس��ة جمعني م��ع نائب 
س��ابق في برمل��ان كردس��تان من حزب 
الس��يد مس��عود البارزان��ي مع��روف 
بصراحت��ه وجرأته، فانته��زت الفرصة 
الطرح علي��ه بعض االس��ئلة من باب 
الفضول الصحفي، س��ألته على ماذا 
يس��تند اليه البارزاني في اصراره على 
االس��تفتاء؟ فاجاب يستند على حزبه 
وح��زب االحت��اد الوطن��ي الكردس��تان 
بزعامة جالل الطالباني، وهل وفر أرضية 
سياسية واقتصادية وأمنية للعملية؟ 
فاجاب كال ولكن األمنية نعم، وهل وفر 
خزين اس��تراتيجي من م��واد البطاقة 
التموينية لعدة اشهر في األقل حتسبا 
لتطورات املوقف؟ فرد بالنفي كال، وهل 
أم��ر بتوفير احتياط مالي لتأمني رواتب 
املوظف��ني والعس��كريني ول��و بنظ��ام 
»االدخار« ملا بعد االس��تفتاء؟ فرد كال، 
وهل أمر بتخزين األدوية واملس��تلزمات 
الطبي��ة للفترة نفس��ها ؟ فرد بالنفي 
كال، وهل أمر بتخزي��ن حليب االطفال 
لع��دد م��ن االش��هر؟ فق��ال كال، وهل 
أم��ر بتخزي��ن الوق��ود االبي��ض جملابهة 
الش��تاء؟ ف��رد قائ��ال كال كال واض��اف 
هذه االمور ليس��ت من مهام الرئيس، 
ومن خ��الل هذا الرد ادركت ان الس��يد 
النائب قد ازعجته االسئلة، فتواصلت 
بال��ود واقترحت عليه من ب��اب املبادرة 
الش��خصية والواج��ب البرملان��ي ملاذا 
ال يوصل رس��الة ال��ى البارزاني يقترح 
عليه ض��رورة قي��ام احلكوم��ة بتوفير 
االس��تتراتيجية  الرئيس��ية  احلاج��ات 
واملواد الضرورية األساس��ية للش��عب 
وف��ق نظام البطاقة التموينية من باب 
االستعداد لالستفتاء احملاط بتهديدات 
واس��تعدادا  مج��اورة  دول  قب��ل  م��ن 
حلاالت الطواريء الت��ي قد يتعرض لها 
املواطن��ون نتيجة العملي��ة، ومن باب 
اخ��ذ االحتياط��ات املطلوب��ة لتأم��ني 
واملعيش��ية  احلياتي��ة  االحتياج��ات 
الضرورية في الفت��رة الالحقة وملدة ال 
تقل عن نصف سنة، فرد بالرفض قائال 
»وما عالقتي باالمر، ث��م أن هذه االمور 
جانبية وهامشية ليس من اختصاص 

جناب الرئيس«، حينها أدركت ان حواري 
وأسئلتي قد جاوزت احلد املسموح ولم 
أج��د حاجة لإلطال��ة، فأنهي��ت احلوار 
بالود والش��كر، ولكن بخصوص سؤال 
م��ن يق��ف وراء البارزان��ي ف��ي دعوته 
لالس��تفتاء فان رد النائب حمل بعض 
الس��ذاجة، وذل��ك الن احلقيقة هي ان 
تركيا وش��ركات النفط واسرائيل هي 
اجله��ات االقليمي��ة التي تق��ف ورائه، 
ولك��ن ه��ذا االصطفاف يتع��ارض مع 
توجهات الواليات املتحدة في املنطقة، 
ولهذا حتبذ واش��نطن تأجيل العملية 
الى مرحلة ما بعد االنتخابات النيابية 
العراقي��ة، واملؤكد ان الدولة اذا اقيمت 
فستكون للمافيات احمللية واالقليمية 
واملواطن��ة  للدميقراطي��ة  وليس��ت 

الكردية.
وبخصوص الوضع السياس��ي القائم 
باالقلي��م يتب��ني ان احلكوم��ة ال متلك 
متام��ا اي خطة جملابهة اخملاطر الغذائية 
واألمني��ة  واالقتصادي��ة  والصحي��ة 
والتطورات السلبية التي قد تترتب على 
مش��هد عملية االس��تفتاء، واملعروف 
من حس��ن ما متتع به الرئيس العراقي 
املع��دوم صدام حس��ني ه��و اهتمامه 
الش��خصي واحلكومي بنظ��ام بطاقة 
التموين لتوفير املواد الغذائية والسلع 
الرئيسة لكل العائالت العراقية ضمن 
برنامج مدعوم كليا من قبل احلكومة 
وفي كل اوقات الس��لم واحلرب، واتخاذ 
البدائل واالحتياط��ات محمل اجلد في 
الق��رارات املصيرية التي اق��دم عليها 
السياس��ية  النواح��ي  م��ن  خاص��ة 
والعس��كرية واالقتصادية، واهم اجراء 
اس��تراتيجي كان يهت��م ب��ه بدرج��ة 
عالي��ة وكبيرة من االهتم��ام واملتابعة 
هو احلال��ة االقتصادية املتعلقة بحياة 
املواطنني وخاصة ف��ي حاالت الطوارئ 
عند اتخاذ القرارات املهمة، والعراقيون 
يتذك��رون كي��ف ان صدام أم��ن موادا 
غذائية للشعب الكثر من ستة شهور 
قبل غزو الكوي��ت وقبل احلرب االيرانية 
العراقية وفي حاالت األزمات االقليمية 
الت��ي كانت تس��ود املنطق��ة، وأحداث 
االنتفاضة الشعبية في واحد وتسعني 
كش��فت الكثي��ر من مخ��ازن االغذية 
واالدوية واملواد والس��لع االستراتيجية 
التي كانت مخزونة لتموين العراقيني، 

علم��ا ان احلصة الش��هرية اخملصصة 
ل��كل العائ��الت م��ن خ��الل البطاقة 
التمويني��ة كانت مجانية او بأس��عار 
زهي��دة ج��دا ألن كلفته��ا احلقيقي��ة 
الكلي��ة كانت عل��ى عات��ق احلكومة، 
واحلصص الش��هرية للم��واد الغذائية 
كان��ت مؤمنة ط��وال س��نوات مراحل 
السالم او احلرب التي مر بها العراق في 

فترة نظام حكم البعث البائد.
والي��وم خرجت علينا س��لطة االقليم 
م��ن خالل هيئ��ة حزبية واص��درت قرار 
اجراء االستفتاء لنيل حق تقرير املصير 
القامة الدولة الكردية، ومن خالل قراءة 
مواقف الدول واجلهات الدولية املعنية 
به��ذا الش��أن مث��ل الع��راق والواليات 
املتح��دة وبريطانيا وفرنس��ا وروس��يا 
واالمم املتحدة وتركي��ا وايران، فان القرار 
لم يت��م الترحيب به وجوب��ه بالرفض 
بحج��ة ان الوقت غير مناس��ب الجراء 
مث��ل هذه اخلط��وة، والبعض فس��ر ان 
العملية تش��كل خط��ورة على مصير 
ومس��تقبل العراق، وبالرغم ان االجراء 
أول��ي وليس للجهر باالنفص��ال، اال ان 
وقعه كان مبنزل��ة اعالن حرب على كل 
من اي��ران وتركي��ا فهات��ان الدولتان ال 

تستسيغان ابدا احلق الطبيعي للكرد 
باقرار تقرير املصير حس��ب ميثاق االمم 
املتحدة ولوائخ االقانون الدولي، ولكن 
قراءات ما بني الس��طور تشير ان خطة 
االس��تفتاء بارزاني��ة اردوغاني��ة بدعم 
اس��رائيلي الرس��اء س��يطرة عائلي��ة 
كامل��ة على امل��وارد النفطية الكردية 
التي تس��وق عبر تركيا م��ن قبل مافيا 
كردية وعراقية واقليمية بال ش��فافية 

ومن دون رقابة رسمية.
واملثير والغريب حقا ان اعالن االستفاء 
الق��رار  اتخ��ذ بعفوي��ة س��اذجة، ألن 
الص��ادر بتحديد موع��د التصويت في 
25\9 ل��م يص��در على اس��اس برنامج 
م��ن  م��دروس  اس��تراتيجي  وطن��ي 
جمي��ع جوانب��ه السياس��ية واألمنية 
واالقتصادي��ة، وال عل��ى أس��اس خطة 
محكم��ة تأخ��ذ بنظ��ر االعتتب��ار كل 
البدائ��ل واالحتياط��ات الالزمة حلماية 
وتأم��ني الس��المة للمواطن��ني عل��ى 
املديني القريب واملتوس��ط وخاصة في 
مجال ضم��ان األمن الغذائ��ي، خاصة 
واالقلي��م يعي��ش ف��ي بيئ��ة ال توف��ر 
احلكوم��ة فيها للمواط��ن اي دعم وال 
متوي��ن وال س��لة غ��ذاء ضم��ن برنامج 

نظام البطاقة التموينية املعمول بها 
ل��دى احلكوم��ة االحتادية، فكل س��لع 
العام��ة  احلي��اة  وم��واد ومس��تلزمات 
املعيشية واحلياتية مرمية على كاهل 
اف��راد الش��عب، والس��لطة احلاكم��ة 
نفس��ها  فرغ��ت  البارزان��ي  برئاس��ة 
متام��ا م��ن كل املس��ؤوليات القانونية 
والوطني��ة  واالنس��انية  والدس��تورية 
امللق��اة عل��ى الس��لطات احلكومي��ة 
واكتف��ت فقط بنهب الث��روات واملوارد 
واملمتلكات ليال ونهارا، وخاصة البترول 
وذل��ك بالتننس��يق التام م��ع النظام 
الش��وفيني احلاكم في تركيا برئاس��ة 
اردوغان املتلهف والعاشق املافوي لآلبار 

النفطية الكردية.
واملعل��وم للمتابع��ني السياس��يني ان 
الس��يناريو املع��د لالس��تفتاء مبهم 
ومرتب��ك  وس��اذج  وعقي��م  وخج��ول 
ج��دا، فه��و ال يس��تند الى اي��ة خطة 
مدروس��ة وال برنام��ج وطن��ي وال بديل 
سياس��ي وال احتي��اط مال��ي وال خزين 
غذائ��ي اس��تراتيجي لضم��ان األم��ن 
الغذائ��ي لش��عب االقلي��م، وما جلبه 
االعالن م��ن ردود ومواق��ف ال تعبر عن 
حكم��ة أهل القرار الص��ادر وال عقلية 

منطقية وال حتتوي على طمأنة كافية 
لقل��وب املواطن��ني، و جوه��ر االعالن ال 
يحمل غير روح املغام��رة للعب مبصير 
الش��عب الكردي، ولو أبعدنا احتماالت 
كل اخملاطر املتوقعة م��ن العملية، فال 
ميك��ن ان نبع��د احتمال ف��رض احلصار 
االقتصادي على االقليم من قبل تركيا 
او ايران على أق��ل تقدير من خالل غلق 
احلدود، ومنوذج حصار دولة قطر من قبل 
جيرانها االش��قاء بني ليل��ة وضحاها 

ماثل أمامنا.
وهك��ذا جن��د ان البارزان��ي ل��م يوف��ر 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  األرضي��ة 
واملالي��ة والدبلوماس��ية واالجتماعية 
املناس��بة لعملية االس��تفتاء لضمان 
عوامل جناحها وقبولها من قبل العراق 
واالمم املتح��دة والوالي��ات املتحدة ومن 
قب��ل اجملتم��ع الدولي، وله��ذا جوبهت 
الدع��وة من بداي��ة اطالقه��ا بالرفض 
واملعوق��ات، وك��ذك ف��ان الس��لطة او 
احلكوم��ة الكردي��ة التابع��ة للح��زب 
احلاكم لم توفر أي خزين اس��تراتيجي 
من امل��واد الغذائية وفق نظام البطاقة 
التمويني��ة للمواطن��ني، ول��م توفر اي 
خزين من احلليب واالحتياجات الغذائية 
والصحي��ة اخلاصة باالطفال، ولم توفر 
خزين احتياط من األدوية واملستلزمات 
الطبي��ة، ول��م توف��ر ايض��ا خزين من 
الوقود االبيض جملابة موس��م الش��تاء، 
ولم توف��ر اي خزي��ن اس��تراتيجي من 
محاصيل احلبوب وما تتحدث به بعض 
املص��ادر احلكومية عن توف��ر خزين هو 
باالصل عائ��د للحكومة االحتادية، ولم 
توفر اي احتي��اط مالي الدارة ومجابهة 

الظروف امللحقة باالستفتاء.
وله��ذا نقول وبغض النظ��ر عن جدية 
او ع��دم جدي��ة مس��ألة االس��تفتاء، 
لك��ن ع��دم ط��رح القضية م��ن قبل 
الس��لطة بنح��و قانون��ي وم��ن قب��ل 
البرملان وعلى هيئة مس��ودة مش��روع 
سياسي على الش��عب وعلى االحزاب 
وغاياتها  واهدافها  ماهيته��ا  لتعريف 
ووس��ائل حتقيقها ودواعيها القانونية 
والدس��تورية ومقوماتها وحس��اباتها 
الكردس��تانية والعراقي��ة واالقليمية، 
بالالش��رعية  الدع��وة  وص��ف  وف��رت 
الس��لبيات  م��ن  الكثي��ر  وحمل��ت 
وكش��فت ع��ن العديد م��ن املعوقات 

واالقتصادية  والقانوني��ة  السياس��ية 
التي تعترض العملية، وغياب األرضية 
الش��رعية ش��كلت عالمة استفهام 
كب��رى ام��ام الق��رار احلزب��ي الفاش��ل 
املتخ��ذ الج��راء االس��تفتاء، وف��ي كل 
االح��وال جن��د ان العملية تش��م منها 
رائحة لعبة سياسية مراوسة للفساد 
للنف��ط  العم��الق  والنه��ب  الرهي��ب 
البرب��ري عل��ى  واالس��تيالء  والث��روات 
املوارد واملمتل��كات العامة، وهي مبثابة 
مراوح��ة العادة تنظيم البيت البارزاني 
واعادة ترتيب للنه��ب احلاصل من قبل 
املافيات والقوى احمللية واالقليمية على 
وف��ق منظور مصال��ح جدي��دة، وذلك 
بدليل اعالن احلكومة باعادة احلسابات 
املالية واحلصصية الهل الس��لطة مع 

شركتني للنفط عاملتني في االقليم.
وفي اخلتام، نق��ول ان واقع االقليم وما 
يجري في��ه يدفع باملواط��ن الى احليرة 
والقلق وع��دم االطمئنان من ما يجري 
ومن ما يس��اق له من قبل الس��لطة، 
ولهذا جند االنس��ان الكردي حائرا بكل 
املس��ائل وال يجد اجلواب الكافي الذي 
تطمأن ب��ه القلوب، وال يجد البلس��م 
الش��افي لش��فاء اجل��روح املتولدة من 
مسار سلطة الفساد والنهب والوطنية 
االحزاب احلاكمة التي تتحكم باحلكم 
وفق س��لطات جائرة، واصرار السلطة 
على نه��ب رواتب املوظف��ني من خالل 
برنامج االدخار االستبدادي مثل ساطع 
على جورها ودلي��ل على ابادة جماعية 
حلق��وق املواطن��ة العام��ة واغتص��اب 
القانوني��ة  املالي��ة  لالس��تحقاقات 
والدستورية، وسحق للكرامة الوطنية، 
وخزي للسلطة احلاكمة وعار لالحزاب 
اللئيمة التي تسايرها، والبد من القول: 
نع��وذ باهلل من هذه الس��لطة املقيتة 
الغاش��مة ومن احلزب احلاكم واالحزاب 
اللئيم��ة التي صنع��ت ظروفا ال جتلب 
غير العسر والسواد والتأزم واحلياة املرة 
احلاكمة  الطغمة  املواطنني، ومالعيب 
ال ينبل��ج منه��ا اال الغدر واالس��تبداد 
بح��ق الش��عب املنهوك من الفس��اد 
والنهب والطغي��ان، وهيهات وهيهات 
من قدر البد ان يستجيب ومن قيد البد 

ان ينكسر، وان غدا لناظره قريب.

*كاتب وصحفي من إقليم كردستان

مركز المستقبل لألبحاث 
والدراسات المتقدمة

صاحب انتش��ار التنظيمات اإلرهابي��ة، وتزايد 
وتيرة العمليات اإلرهابية في املنطقة، واحلمالت 
التي حتاول من خاللها هذه التنظيمات الترويج 
لعملياته��ا لكس��ب التمويل وض��م املقاتلني 
اجلدد، وحتقيق مكاسب سياسية تساعدها في 
مد نفوذها وترس��يخ أفكارها؛ حملة أو حمالت 
مقابلة س��اخرة تعم��ل على إبط��ال ما حتاول 
التنظيم��ات اإلرهابية حتقيقه. وقد اس��تندت 
هذه اجلهود إلى الص��ور والفيديوهات واألفالم 
والن��كات والبرامج واملسلس��الت، وغيرها من 
وس��ائل الس��خرية، بهدف املواجه��ة الناعمة 

لإلرهاب.
وحقق��ت ه��ذه اجله��ود العدي��د م��ن النتائج 
اإليجابي��ة في ه��ذا الص��دد، وأهمه��ا التأثير 
الس��لبي عل��ى الص��ورة الذهنية الت��ي حتاول 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة ترويجه��ا، إضافة إلى 
حتطي��م ال��روح املعنوي��ة له��ذه التنظيم��ات 
بالص��ورة الت��ي حت��ول دون حتقي��ق أهدافه��ا 
الس��ابقة. غير أن ه��ذه املواجه��ة الناعمة ال 
ميك��ن أن تنف��ي التأثي��ر احلاس��م للمواجه��ة 
النظامي��ة  اجلي��وش  متثله��ا  الت��ي  الصلب��ة 
واألجهزة األمنية في مواجهة عدو غير تقليدي 
عابر للحدود، فضالاً عن أدوات املقاومة الناعمة 
األخ��رى املرتبطة مبؤسس��ات التعليم وهيئات 

الثقافة وأجهزة اإلعالم.
وفي ظل جلوء التنظيمات اإلرهابية إلى وسائل 
التواص��ل االجتماعي، واالعتماد على وس��ائل 
اإلعالم كأداة للترويج للصورة الذهنية التي تود 
ترس��يخها في أذهان العامة، والتي تساعدها 
في حتقيق أهدافه��ا ومد نفوذها؛ فقد قابلتها 
ا على املواجهة  حرب نفسية مضادة تقوم أيضاً
اإلعالمية من خالل الس��خرية الت��ي غالباًا ما 
تكون أداة فاعلة في النقد السياس��ي واحلروب 

النفسية.
وقد ش��هدت التنظيم��ات اإلرهابية حملة من 
الس��خرية التي ش��كلت »مواجهة ناعمة« ملا 
ترتكبه من فظائع تسعى إلى توثيقها ونشرها 
للعلن بتوثيق ساخر موازٍ عمل على التخفيف 
من األثر النفسي للعمليات اإلرهابية، ومحاولة 
احلد مما حتاول التنظيمات اإلرهابية ترويجه من 

مخاوف وفظائع.

أشكال السخرية:
إضافة إلى الس��خرية املنتظمة واملتكررة، يتم 
من حني آلخر إطالق حمالت منظمة للسخرية 
م��ن التنظيم��ات اإلرهابية، مثل تل��ك احلملة 
التي أطلقتها مجموع��ة من القراصنة الذين 
يطلق��ون على أنفس��هم اس��م »أنونيموس« 
والذين عملوا على حشد أنصارهم للمشاركة 
في حملة سخرية جماعية حتمل اسم »عملية 
داعش« على مواق��ع التواصل االجتماعي، وقد 
ش��هدت اس��تجابة واس��عة النط��اق، وميكن 
إجمال أش��كال الس��خرية من اإلره��اب التي 

انتشرت في اآلونة األخيرة فيما يلي:
اجت��اه  ض��وء  ف��ي  والفيديوه��ات:  الص��ور   1-
التنظيم��ات اإلرهابية -وعلى رأس��ها تنظيم 

داعش- إلى تصوير ما تقوم بتنفيذه من عمليات 
إرهابي��ة، وبثها في فيديوهات مس��جلة؛ يلجأ 
الس��اخرون من هذه التس��جيالت والصور إلى 
عدة س��بل إلبطال مفعولها، وتش��مل إخراج 
صور وفيديوهات أخرى تس��خر م��ن التنظيم، 
وحت��اول التقليل من وطأة ما يقوم بنش��ره من 
مواد مصورة. وكذلك اس��تخدام الفيديوهات 
والصور الت��ي يقوم التنظي��م ببثها وحتريفها 

بصورة ساخرة.
هذا إضافة إلى رس��وم الكاريكاتير الس��اخرة 
التي تنتش��ر عل��ى صفحات مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي وعلى املواق��ع اإلخباري��ة، وكانت 
الص��ورة األكث��ر تداوالاً للس��خرية ه��ي صورة 
املته��م ف��ي العملي��ة اإلرهابية األخي��رة في 
فنلن��دا )املغرب��ي اجلنس��ية( وهو يح��اول قتل 
حبيبته ولكن يخطئ في معرفة شكلها ألنها 
فنلندية، والنساء األوروبيات يُشبهن بعضهن، 
وذلك نتيجة اس��تهداف اإلرهاب للنس��اء في 

عملية الطعن.
-2 النكات: يتم إطالق العديد من النكات التي 
تدور ح��ول التنظيمات اإلرهابي��ة، والتي غالباًا 
م��ا يحاول مطلقوها الس��خرية م��ن القدرات 
الذهنية ألعضاء التنظيم، والتصوير الفكاهي 

لتناقضاتهم وأفكارهم املغلوطة.

-3 صفح��ات موازي��ة ف��ي مواق��ع التواص��ل 
االجتماعي: حيث تتّبع العديد من الناش��طني 
صفحات التنظيم، وأطلقوا صفحات بأسماء 
مش��ابهة ساخرة، تتضمن منش��ورات موازية 
لتلك التي يطلقها التنظيم حتوي سخرية من 
محتوى هذه الصفحات، وقد حازت العديد من 
هذه الصفحات مش��اركات تفوق مش��اركات 
الصفحات األصلية، على سبيل املثال: صفحة 

»فتاوى داعش-الصفحة الرسمية«.
-4 األغان��ي: فقد جل��أ ناش��طون مصريون إلى 
استبدال كلمات العديد من األغاني الشهيرة 
بكلمات ساخرة من تنظيم داعش، انتشرت ومت 
تداولها على نطاق واس��ع، وتضمنت س��خرية 
من ق��ادة التنظيم وعمليات��ه. وتُعتبر األغنية 
الش��عبية الت��ي مت تركيب كلماته��ا على حلن 
أغني��ة »داعش« بعنوان »إبلي��س جانا وحضر« 

مثاالاً معبراًا على ذلك.
ا، تتضمن  -5 األف��الم: وهي صورة أكث��ر تنظيماً
س��خرية ممنهجة م��ن التنظيم��ات اإلرهابية 
وعل��ى رأس��ها تنظي��م داع��ش، حي��ث قامت 
ش��ركات اإلنتاج الس��ينمائي في مصر بإنتاج 
أكثر م��ن فيلم كوميدي يتضم��ن العديد من 
مش��اهير الكوميدي��ا الذين يحاول��ون تصوير 
البيئة الداخلية للتنظيم وتناقضاتها بصورة 

ساخرة.
-6 املسلس��الت والبرامج: انتشرت العديد من 
املسلس��الت الكوميدي��ة والبرامج الس��اخرة 
الت��ي هدفت إلى محاربة التنظيمات اإلرهابية 
من خالل تصوير مش��اهد تتضم��ن تقليالاً من 
ق��درات التنظيمات اإلرهابية، والس��خرية من 
عملياتها وقادتها، ويُعد املسلس��ل السعودي 
الكوميدي )سيلفي( هو األشهر في السخرية 

من داعش.

أهداف مترابطة:
تستهدف حمالت السخرية التي يتم إطالقها 
في مواجه��ة التنظيمات اإلرهابية العديد من 
األهداف املباشرة واألهداف غير املباشرة، والتي 

ميكن إجمالها فيما يلي:
-1 التخفي��ف م��ن األث��ر النفس��ي للعمليات 
الفكاه��ة  تُس��تخدم  م��ا  غالباً��ا  اإلرهابي��ة: 
والس��خرية كآلية دفاعية للتخفيف من وطأة 
األح��داث الصادم��ة، واحلد من اخمل��اوف الناجتة 
عنه��ا، وهو هدف العديد من أدوات الس��خرية 
السياس��ية التي مت االس��تعانة به��ا على مر 
التاريخ في أوقات احل��روب والصدامات وغيرها، 
وفي ح��ال التنظيم��ات اإلرهابية جن��د أنه في 
أعق��اب احل��وادث اإلرهابية يتك��رر اللجوء إلى 

الس��خرية للتخفي��ف م��ن وط��أة العمليات 
اإلرهابية. فعلى س��بيل املثال عق��ب »انفجار 
الروي��س« ف��ي لبن��ان وم��ا ول��ده التفجير من 
مناخ خوف، أطلق العديد من الناش��طني على 
مواقع التواصل االجتماع��ي حملة من الصور 
والالفتات التي تتخذ من الس��يارات املفخخة 

مادة فكاهية لها.
-2 احلد من اخلوف: تبن��ي التنظيمات اإلرهابية 
قوته��ا على ما تبثه من خوف يعزز عدم الثقة، 
وإضعاف قدرة األنظمة السياسية واحلكومات 
أمام قطاعات واس��عة م��ن الرأي الع��ام، وهو 
ما يقابله تضخيم لق��درات هذه التنظيمات، 
وخل��ق دائرة قد تكون غي��ر واقعية إلمكاناتها، 
إال أن ما يعقب العمليات اإلرهابية من حمالت 
سخرية حتول دون حتقيق اخلوف، استناداًا إلى أن 
الس��خرية تعمل بصورة مباشرة على حتجيم 
اخل��وف، وهو ما تنتجه الس��خرية، ويؤتي ثماره 

في معظم األحوال.
-3 الدعاية السلبية: وتعني القيام باالستعانة 
مب��ا تطلق��ه التنظيم��ات اإلرهابية م��ن أدوات 
دعائي��ة بص��ورة س��اخرة تؤتي عك��س ما هو 
مس��تهدف منه��ا، واألمثل��ة في ه��ذا الصدد 
كثيرة، وأبرزها -على سبيل املثال- ما حدث في 
مصر عقب إطالق تنظيم داعش أغنية »صليل 

الص��وارم« الت��ي ته��دف للترويج ل��ه وحتريض 
أعضاء التنظيم ومريديه، فقد قام ناش��طون 
باستغالل األغنية وإرفاقها بتسجيالت مصورة 
ساخرة مأخوذة من أفالم أو مشاهد مضحكة، 
والتي تكررت ليفوق حجم مش��اهدتها حجم 
مش��اهدة الفيديو األصلي لألغنية، وانعكس 
تأثير الكلمات لتثير الس��خرية والضحك بدالاً 

من إثارة املشاعر واحلض على العنف.

أداة مقاومة:
غالباً��ا م��ا تُس��تخدم الفكاه��ة في الس��ياق 
السياس��ي كأداة للمقاوم��ة الناعم��ة. وعلى 
صعيد ما يطلق من حمالت س��خرية وفكاهة 
جت��اه التنظيم��ات اإلرهابي��ة، وما تنف��ذه من 
عمليات، فال ش��ك في أنها مت��ارس العديد من 
التأثيرات التي تصب بصورة مباشرة في صالح 
»احل��رب على اإلره��اب«، والتي ميك��ن إجمالها 

فيما يلي:
-1 احل��د من ق��درة التنظيم��ات اإلرهابية على 
جتني��د مقاتلني جدد: إن الس��خرية التي تطلق 
عل��ى التنظيم��ات اإلرهابي��ة، وعل��ى رأس��ها 
تنظيم داعش، وما يطلقه من حمالت دعائية؛ 
تؤدي إلى التقليل من وطأة وتأثير هذه الدعاية، 
وه��و ما يحج��م قدرته��ا على ض��م مقاتلني 
ج��دد لصفوفه��ا، ال س��يما في ظ��ل التراجع 
ل��دى التنظيمات اإلرهابية ف��ي بقع جغرافية 

مختلفة في دول اإلقليم.
-2 حتطيم الهيبة )احلط من ش��أن التنظيمات 
وقادتها(: غالباًا م��ا حتيط التنظيمات اإلرهابية 
قادته��ا ومقاتليه��ا بإط��ار م��ن الهيب��ة التي 
ا من اجلاذبية  تخلق للتنظيمات اإلرهابي��ة نوعاً
التي تعتمد عليها بصورة رئيس��ية في جتنيد 
مقاتلني جدد، إال أن السخرية من قادة التنظيم 
تؤثر بصورة إيجابية في التحجيم من آثار هذه 
احملاوالت م��ن خالل حتطيم ما يت��م صنعه من 
هيب��ة تعم��ل بدورها عل��ى تصوي��ر اإلرهابيني 
ووضعه��م ف��ي إط��ار مختلف عم��ا يحاولون 

الترويج له.
ألعض��اء  املعنوي��ة  ال��روح  عل��ى  التأثي��ر   3-
التنظيم��ات اإلرهابي��ة: حي��ث يلج��أ تنظيم 
داعش -على س��بيل املثال- إل��ى املواد املصورة 
والتقارير اإلعالمية التي يتم بثها عن التنظيم 
لرفع الروح املعنوية ألعضاء التنظيم، ومبا يتم 
إطالقه من مواد سخرية على التنظيم تساهم 
في التأثير على الروح املعنوية ألعضائه، خاصة 
في ظل اهتمام أعض��اء التنظيم بردود الفعل 
والص��ورة الذهنية للتنظيم وم��ا يقوم به من 

عمليات إرهابية.

تخفيف األثر:
خالصة القول، انتش��رت خ��الل الفترة األخيرة 
حال��ة من الس��خرية جت��اه مجم��ل العمليات 
اإلرهابية التي تتعرض لها دول املنطقة من قبل 
تنظيم داعش بنحو خاص، وشملت السخرية 
من أدوات التنظيم اإلرهابي والعناصر امللتحقة 
ب��ه، ومن ث��م تُعتبر حالة انتش��ار الس��خرية 
ا م��ن »املواجهة  م��ن العملي��ات اإلرهابية نوعاً
الناعم��ة« لتخفيف األثر النفس��ي للعمليات 
اإلرهابية من ناحية، واحلد من حالة الذعر التي 
يس��عى تنظيم داعش لترويجها وس��ط الرأي 

العام من ناحية أخرى.

آفاق8

كيف تحولت »السخرية« إلى قوة ناعمة ضد اإلرهاب؟

البارزاني ونظام البطاقة التموينية لصدام حسين
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لقطة من مسلسل »سيلفي« 



إن م��ن أهم األمور التي يس��عى 
إليها اإلنسان في حياته أن يبيت 
آمن��ا ف��ي مس��كنه معافى في 
جس��ده وعقل��ه ف��إن حصل له 
ذلك فكأمنا مل��ك الدنيا، فاألمن 
الش��خصي واملعافاة في اجلسد 
والنوم واالس��تقرار في الدار آمنا 
وما يتمتع به اإلنس��ان من حياة 
خاص��ة تع��د كلها ق��وام احلرية 
الفردي��ة الت��ي تعد أس��اس كل 
احلريات التي يتمتع بها اإلنس��ان 
والتي صارت تشغل مكانا مهما 
في الفك��ر القانوني في ش��تى 
النظم السياس��ية ذات املذاهب 
والفلسفات املتباينة وألن احلرية 
الفردية اس��اس كل احلريات فأن 
أهميته��ا تبدو عظيم��ة فبقدر 
متت��ع الف��رد به��ا يك��ون تفجير 
طاقات��ه وطموحاته في س��بيل 

عمارة األرض التي نعيش بها.
فاحلرية من زاوية اإلنسان إمنا هي 

حتقيق لذاته من خالل ما يحققه 
من نش��اط تلقائ��ي ذاتي  يتطور 
إنس��اني  بطابع  حتى يكتس��ي 
يضف��ي عل��ى احلري��ة الفردي��ة 
قيمة جدي��رة باالحترام والتقدير 
التهجم  بعيدة ع��ن  ويجعله��ا 
واللوم خاصة وأن النشاط الذاتي 
التلقائي للفرد يسعى الى هدف 
اجتماعي يقتضي تصورا معينا 
للصال��ح املش��ترك ب��ن األفراد 
في اجملتمع مبا ينط��وي عليه من 

العدالة والسكينة والتقدم.
العدال��ة الت��ي تتحق��ق إذا كان 
الفع��ل الفردي ع��ادال غير مخل 
بقواعد الس��لوك التي يس��عى 
كل فرد عاقل إلى إتباعها متفقا 

مع صالح اجملموع.
والس��كينة أساس��ها اعت��راف 
متب��ادل بوجود اآلخرين في نطاق 
اجملتم��ع مهما تع��ددت وتنوعت 
الرواب��ط ب��ن األفراد وم��ا يجب 

تعيينه من حدود لكل فرد مبا له 
وما عليه.

والتقدم قيمة اجتماعية تس��ير 
باجملتمع إلى اإلم��ام نحو حضارة 
إنسانية متقدمة تسعى سعياً 
عل��ى  الس��يطرة  إل��ى  حثيث��اً 
واالجتماعية  الطبيعي��ة  القوى 
واالقتصادي��ة احمليطة باإلنس��ان 
وتذليل الصعوب��ات املادية والتي 
تقف في وج��ه ذلك التقدم نحو 
حي��اة تك��ون دائما أفض��ل فإذا 
كانت تلك صورة احلرية املشرقة 
فأنها ليس��ت كذل��ك دائما ألن 
س��نة احلي��اة أن يعي��ش اجملتمع 
في حرك��ة دائمة وانية ومتصلة 
ال تفت��ر وهو ف��ي حركته يتطلع 
إلى مستوى أفضل ونظام أكمل 
وفي س��عيه الى غاياته وأهدافه 
يصطدم بحرية األف��راد التي قد 
حتد من س��يره وتثقل من خطاه 
لذلك كان الفرد محور التنظيم 

القانوني ومن هنا شغل موضوع 
احلريات املتعلق��ة باألفراد مكانا 
مهم��ا في الفك��ر القانوني لدى 
مختلف النظم السياسية ذات 

املذاهب والفلسفات اخملتلفة.
فف��ي العالم الغرب��ي كان ثمرة 
الكفاح الطوي��ل الذي قامت به 
الشعوب والثورات التي أشعلتها 
ضد احلكام املستبدين أن تقررت 
احلري��ات الفردي��ة حي��ث انت��زع 
األف��راد حرّيته��م وأكدوا حقهم 
في حياة آمنة متحررة من اخلوف 
واالس��تبداد والطغيان وكان من 
نتيج��ة ذل��ك عمدت الش��عوب 
واحلكوم��ات إل��ى تضم��ن هذه 
احلريات في دساتيرها كفالة لها 

وضمانا ملمارستها.
ث��م ظه��ر ف��ي النط��اق الدولي 
وحق��وق  باحلري��ات  االهتم��ام 
اإلنس��ان فنتج ع��ن ذلك اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان وما تبعه 

م��ن اتفاقي��ات دولي��ة وإقليمية 
وقبل هذا وذاك كانت الش��ريعة 
اإلس��المية قد تضمن��ت ذخيرة 
كبرى م��ن مبادئ احلريات وحقوق 
ه��ذه  تظه��ر  أن  قب��ل  األف��راد 

الفلسفات بقرون عدة.
)احلماي��ة  موض��وع  ويكتس��ب 
الفردي��ة(  للحري��ات  اجلنائي��ة 
أهميت��ه اخلاص��ة التصاله بأهم 
ش��يء في حياة الناس وهو ميس 
حريته��م الفردي��ة مب��ا فيها من 
حقوق لصيقة بشخص اإلنسان 
ال تنف��ك عنه فحريت��ه في أمنه 
التنقل  في  وحريته  الش��خصي 
وحريت��ه ف��ي مس��كنه وحرمة 
هذا املسكن وحقه في سالمته 
وحرمة حياته  والذهنية  البدنية 
اخلاص��ة كله��ا حق��وق لصيقة 
باإلنس��ان ال يج��وز التعرض لها 
بأي ش��كل م��ن األش��كال وهذا 
ال يعن��ي أن لألف��راد حريات تفوق 

ما للمجتمع وأعل��ى منها، وإمنا 
يعن��ي أن للقرد حريت��ه الفردية 
وذلك في حدود الش��رع والقانون 
ذل��ك أن تش��ابك العالق��ات بن 
األف��راد في حياته��م مجتمعن 
جتع��ل الف��رد ملتزم��ا بتنظي��م 
حياته وحريته مع حرية وحركات 
اآلخري��ن فيترك الف��رد في نطاق 
معن لش��أنه ميارس حريته على 
وفق رغبته إال اه ملزم باملشاركة 
في احلياة العامة وهذا أمر شائك 
يثي��ر مش��كالت كثي��رة أهمها 
ما تثي��ره احلماي��ة اجلنائية وهي 
تض��ع مداها ونطاقه��ا وقدرتها 
عل��ى متك��ن األفراد م��ن التمتع 
بحرياته��م الفردي��ة دون تعرض 

اآلخرين لهم.
احلماي��ة  تض��ع  إذ  فالس��لطة 
ملمارسة األفراد حرياتهم فتمنع 
اآلخرين االعتداء عليهم وتفرض 
العقوب��ة عل��ى ه��ذا االعت��داء 

فأنه��ا من جانب آخ��ر تضع أكثر 
القيود مساسا باحلريات الفردية 
وذل��ك مب��ا تتخذه الس��لطة من 
إجراءات جنائية ومبا ميارسه ممثلو 
للقانون  تطبي��ق  الس��لطة من 
فيتعرضون بذل��ك حلريات األفراد 
وهنا تث��ور املش��كلة وهي مدى 
حتق��ق احلماي��ة اجلنائي��ة حلريات 
األفراد إزاء تعرض السلطة لهم 
ممثل��ة بأفرادها وإيجاد التوازن بن 
حق الدولة في ممارس��ة وظائفها 
حتقي��ق  ب��ن  اجملتم��ع  وحماي��ة 
احلماي��ة للحري��ات الفردية وهي 

بصدد ممارسة وظائفها.
وإذا كان��ت احلري��ة الفردي��ة هي 
محل احلماية اجلنائية فأن الغاية 
الت��ي يتوّخاه��ا ه��ذا املق��ال هو 
معرفة مدى احلماية التي يوفّرها 
القانون اجلنائية للحريات الفردية 
عند تعّرض الس��لطة لها ممثلة 

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

ّ
ّ

علي كمال

هوارد ديفيس

قاضي عراقي

أول رئيس لهيئة 
الخدمات المالية في 

المملكة المتحدة.

منذ ج��رى تركيب ب��اب دوار عند 
مدخ��ل اجلن��اح الغرب��ي للبي��ت 
األبي��ض، كان م��ن الصعب تتبع 
الرائح والغ��ادي في أروقة ودهاليز 
الس��لطة األميركي��ة. وكل م��ا 
يُكَت��ب عن موظف��ي إدارة ترامب 
وسياساتها رمبا يُصِبح غير صالح 

للنشر قبل نشره.
ومع ذل��ك، تظل القوى املؤثرة في 
الرئيسية  االقتصادية  السياسة 
قائم��ة، عل��ى األق��ل ف��ي الوقت 
احلالي. فال يزال س��تيف منوشن 
وزيرا للخزانة ولم يُذَكر اسمه في 
التقاري��ر خالل أح��دث الصراعات 
عل��ى الُس��لطة. ويواص��ل جاري 
كوهن رئاس��ة اجمللس االقتصادي 
الوطن��ي، على الرغم من التقارير 
التي أفادت ع��دم رضاه عن بعض 
تصريحات الرئيس بش��أن قضايا 
غير اقتصادي��ة. وبالطبع، ما تزال 
جاني��ت يل��ن عل��ى رأس مجلس 
االحتياط��ي الفيدرالي، في األقل 
العام  فبراير/ش��باط م��ن  حت��ى 

املقبل. 
ولك��ن يب��دو أن ه��ذا االس��تقرار 
يش��ير إل��ى وجه��ة نظ��ر واحدة 

السياس��ة  بش��أن  مس��تقرة 
االقتصادية واملالية، وخاصة إطار 
التنظي��م املالي في املس��تقبل. 
فق��د كش��فت مقابل��ة الفت��ة 
للنظ��ر أجرتها مؤخ��را صحيفة 
فاينانش��ال تاميز م��ع نائب رئيس 
الفيدرالي  االحتياط��ي  مجل��س 
ستانلي فيشر عن بعض اخلالفات 

الكبرى.
عل��ى  القائم��ون  يصن��ع  ع��ادة، 
البن��وك املركزية من التصريحات 
املكبوح��ة والغم��وض فضيل��ة. 
ويحتاج مراقبو بن��ك االحتياطي 
الفيدرال��ي إلى حتلي��ل اختالفات 
دقيق��ة ف��ي صياغ��ة الكلم��ات 
التح��والت في  ونبرته��ا لتحديد 
الِفكر. وكما قال أالن جرينس��بان 
في مناس��بة ش��هيرة أمام جلنة 
م��ن الكوجن��رس األميرك��ي، »إذا 
تب��ن أنني كن��ت واضح��ا بنحو 
خ��اص، فرمب��ا كنت��م لتخطئ��وا 
فهم ما قل��ت«. ولهذا فإن اللغة 
التي اس��تعملها فيشر في هذه 
املناس��بة، وهو عادة الرجل األكثر 
اعتداال وكياس��ة، الب��د أن جتعلنا 

ننتبه بشدة.

فقد زعم أن النظام السياسي في 
الواليات املتح��دة »رمبا يأخذنا في 
اجتاه بالغ اخلطورة«. وفي اإلش��ارة 
إلى حتركات رامية إلى التراجع عن 
عناصر اإلدارة التنظيمية اجلديدة 
لكوارث  اس��تجابة  أنشئت  التي 
وقعت ف��ي الفت��رة 2009-2008، 
أبدى أس��فه ألن »اجلمي��ع يريدون 
العودة إل��ى الوض��ع الراهن قبل 
األزمة املالي��ة الكبرى. كما أعلن 
أن »املرء ال يستطيع أن يفهم ملاذا 
توصل أش��خاص أذكياء ناضجون 
إلى اس��تنتاج مف��اده أننا البد أن 
نتخل��ص م��ن كل القواعد التي 
أرس��يت في الس��نوات العش��ر 

األخيرة«.
الواق��ع أنه��ا لغة الفت��ة للنظر 
التفكي��ك. فمن غير  وتس��تحق 
املمكن أن نتصور أن فيشر يعني 
حرفيا أن »اجلميع« يريدون العودة 
فالدوائ��ر  الس��ابق.  الوض��ع  إل 
األكادميي��ة حتاب��ي ف��ي األس��اس 
تنظيم��ا أكثر إحكام��ا وصرامة 
متطلب��ات  ظ��ل  ف��ي  للبن��وك، 
أعلى في م��ا يتصل ب��رأس املال. 
وباس��تثناءات قليلة، تتخذ حتى 

الصحاف��ة موقفا أكثر تش��ددا. 
وعالوة على ذل��ك، ال أعرف رئيس 
بنك واحدا يعتق��د أن العودة إلى 
مع��دالت اس��تدانة أعلى من 40، 
وق��وة رأس��مال بنس��بة %2، قد 

يكون منطقيا على اإلطالق.
من ُهم »اجلميع« في هذه الصيغة 
إذن؟ تذكرني هذه العبارة مبالحظة 
والدت��ي املتك��ررة بأن »ش��خصا 
ما« غير مس��مى، لم يرتب غرفة 
نومه )كنت ابنها الوحيد(. ولكن 
املش��تبه به هنا غي��ر واضح إلى 
هذا احل��د. الواق��ع أن االقتراحات 
الوحيدة امللموس��ة التي خرجت 
م��ن اإلدارة حت��ى اآلن وردت ف��ي 
بحث مدروس نش��رته في يونيو/

حزي��ران وزارة اخلزان��ة األميركية. 
صحي��ح أن عنوان البحث، »نظام 
مالي يخلق الفرص االقتصادية«، 
ال يخل��و م��ن نكهة سياس��ية؛ 
ولكن األفكار احمل��ددة التي تطفو 
ليست بالضبط تلك التي وجدت 
على الش��واطئ األكثر وحش��ية 
حيث يصول ويجول دعاة »العمل 

املصرفي احلر«.
يرغ��ب مؤلف��و البحث ���� الذي 

بنفس��ه  منوش��ن  علي��ه  وَقَّ��ع 
���� ف��ي إص��الح اخللي��ط املعقد 
ال��ذي قدمته  املتداخل  املف��كك 
الهيئ��ات التنظيمية التي ظلت 
قائمة من��ذ األزم��ة. وكان رئيس 
الفيدرال��ي  االحتياط��ي  بن��ك 
الس��ابق ب��ول فولك��ر، وهو ليس 
م��ن جماع��ات الضغ��ط لصالح 
البن��وك االس��تثمارية بطبيع��ة 
احلال، يسوق نفس احلجة لبعض 

الوقت.
البح��ث أيض��ا ببع��ض  يوص��ي 
الترشيد لكتب القواعد الشديدة 
التخفيف من  وبالتالي  التعقيد، 
الع��بء الذي تفرض��ه العمليات 
األكثر إرهاقا وتكلفة على بعض 
البنوك األكثر بس��اطة، واحلد من 
عدد الطلبات التنظيمية الالزمة 
والتأكيد على ممارس��ات اختبارات 
اإلجهاد. وبوس��ع امل��رء أن يجادل 
حول التفاصيل، ولكن في عموم 
األم��ر ال يب��دو ه��ذا وكأن��ه عودة 
إلى مجانية ما قب��ل األزمة التي 
كانت للجميع. وال يقترح البحث 
ضرورة خفض متطلبات رأس املال 
بنحو كبير، ولكنه ال يوصي أيضا 

بضرورة »إعادة تقييم« رسوم رأس 
املال اإلضافية للبنوك املهمة.

ويتعلق القسم الذي رمبا يثير قلق 
الق��ارئ غي��ر األميرك��ي باملعايير 
الدولي��ة، التي ال ينبغ��ي قبولها 
»تلب��ي  إذا كان��ت  إال  وتنفيذه��ا 
احتياجات النظام املالي األميركي 
والش��عب األميرك��ي«. ولكن لم 
يوض��ح البحث كي��ف على وجه 
التحديد ميكن استشارة الشعب 
األميركي بش��أن معايرة جسامة 
بازل.م��ن  اتفاقي��ة  ف��ي  اخملاط��ر 
الصعب برغ��م ذلك أن ن��رى ملاذا 
تتس��بب هذه الوثيقة في إزعاج 
توازن فيش��ر إلى ه��ذا احلد. لعله 
كان يعطينا حملة عن خالفات أكثر 
جوهرية بش��أن التنظي��م املالي 
ف��ي قل��ب اإلدارة. أو رمبا يخش��ى 
بن��ك االحتياط��ي الفيدرالي ذاته 
أن يكون الترشيد التنظيمي رمزا 
لبع��ض التخفيض ملس��ؤولياته، 
التي توسعت بنحو ملحوظ منذ 

اندالع األزمة.
س��يكون من املؤسف أن تتسبب 
االحتياط��ي  بن��ك  معارض��ة 
للتغيي��ر  األميرك��ي  الفيدرال��ي 

في من��ع املناقش��ة حول م��ا إذا 
كان كل تغيير اس��تحدث �� في 
عجلة شديدة غالبا �� ليتماشى 
مع املنطق، س��واء على املستوى 
الفردي أو املستوى اجلماعي. ففي 
نهاية املطاف، تتطلب العديد من 
التغيرات في البيئة التنافس��ية 
التي تعم��ل ضمنه��ا البنوك �� 
مثل أنظمة الس��داد، واملقرضن 
املتناظرين، وبنوك الِظل، وما إلى 
ذلك �� التحليل الدقيق والتفكير 

العميق.
وعلى هذا فم��ن املؤكد أن اخلزانة 
األميركي��ة كان��ت محقة عندما 
فتحت باب املناقشة. وقد فعلت 
ذلك بطريقة مدروسة متروية. وال 
ينبغي للبنوك املركزية أن تقترح 

أن ال شيء يستحق املناقشة، 
وأن كثيري��ن يعرف��ون أفضل وأن 
األطفال ال ينبغي لهم أن يطرحوا 

أسئلة محرجة، مثل »ملاذا؟«
 فل��م تكن هذه ُحج��ة قوية َقط 
إلقن��اع صب��ي مراه��ق باإلبق��اء 
عل��ى غرفت��ه مرتبة. ول��ن تنجح 
مثل هذه احلجة مع املش��رعن أو 

البنوك أيضا.

من يريد إلغاء القيود المالية؟ 
PROJECT
SYNDICATE

طارق حرب

نازية األبيض المتفوق

نش��رت اح��دى الصح��ف البغدادي��ة اليوم 
2017/8/26 توجيه��ا م��ن االمان��ة العام��ة 
جمللس ال��وزراء يتضمن تعين ذوي الش��هداء 
املش��مولن بقانون مؤسسة الشهداء رقم 
)٣( لس��نة ٢٠١٦ ومعن��ى ذلك ان الش��هداء 
من العسكرين وشهداء قوى االمن الداخلي 
الذين استش��هدو في مع��ارك التحرير غير 
مش��مولن باالمتياز الوارد بالتوجيه واخلاص 

بالتعين في دوائر الدولة
ألنه��م غي��ر مش��مولن بقانون مؤسس��ة 
الش��هداء ذل��ك ان ه��ذا القان��ون يش��مل 
قب��ل  والش��هداء   ١٩٦٣ س��نة  الش��هداء 
9\4\2003 اصال وان اضيفت شريحة الشهداء 
االبطال من احلشد الشعبي والتوجيه يعني 
شمول ذوي الشهيد س��نة ١٩٦٣ والشهيد 
قبل 2003/4/9 وعدم ش��مول الش��هيد من 
منتس��بي الق��وات املس��لحة كمكافح��ة 
االرهاب واجليش والش��رطة االحتادية اي عدم 
شمول العسكرين والشرطة من الشهداء 
بهذا االمتياز ألن توجيه االمانة العامة جمللس 
ال��وزراء جاء مقيدا مبن يس��ري عليهم قانون 
مؤسس��ة الش��هداء وهذا مما ينافي احكام 
امل��ادة ١٤ من الدس��تور التي قررت املس��اواة 
أي مساواة عيال ش��هيد حترير االنبار وصالح 
الدي��ن واملوص��ل وتلعفر مس��اواتهم بعيال 
الش��هيد قب��ل 2003/4/9وعي��ال الش��هيد 
لس��نة ١٩٦٣ كون قانون مؤسسة الشهداء 
يسري على ش��هداء ٦٣ وشهداء قبل 4/9وال 
يسري على ش��هيد التحرير من سنة ٢٠١٤ 
حل��د االن فكيف مننح امتي��از التعين لعيال 
ش��هيد ٦٣ وال مننح ه��ذا االمتياز لش��هيد 
٢٠١٦ و٢٠١٥ على الرغم من ان االستش��هاد 
في عملي��ات التحرير من داع��ش التي بدأت 
منذ ثالث س��نوات واستش��هد فيها جيش 
وش��رطة اعل��ى ف��ي درج��ات االستش��هاد 
وعوائل شهداء ٦٣ الذين منحوا هذا االمتياز 
رتب��و اوضاعه��م ملضي م��دة طويل��ة على 
االستش��هاد وملضي مدة تزيد على عش��رة 
س��نوات يتمتعون بهذا االمتياز لذلك فهي  
دعوة لالمانة العامة جمللس الوزراء الذي عودنا 
على العدل واملس��اواة واالنصاف الى شمول 
ش��هداء اجليش والش��رطة وجميع شهداء 
عمليات التحرير بهذا االمتياز وان كان قانون 
مؤسس��ة الش��هداء يقص��ر االمتي��از على 

بعض الشهداء فقط.

مساواة العسكري
شهيد تحرير الموصل 

بشهيد ١٩٦٣
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دراسة

قصة قصيرة

جعل من همومه سالًحا وعُدوًّا يصارعه 
في الوقت نفسه، فلم ميلك سوى تلك 
الصرخ��ات التي يصحو على إثرها ولم 
يجد غير فراغ م��ا حوله، وبقائه وحيدا 

في عالم ذاته املهجور، فيقول يائًسا:

فما عاد شيٌء يُلِهمني
ال الب��كارُة الت��ي دّقت ناقوًس��ا قلمُه 

الوقُت
ال بن��ات الليل احلاملات بأمناٍط كس��رت 

بوح الكون
ال األنُهُر التي تغسُل دمعتي بفرحتها

ال ثمار اجلنة وإن كان عطُرها ناضًجا
وال أحذي��ة اجلن��ود الت��ي زرع��ت ف��ي 

مؤخراتها
أْن أكون هنا أو أكون هنا

ولليوم متوت هناك..
 فلم يك��ن لدى الش��اعر أم��ٌل يرتهُن 
إلي��ه غير امل��وت، وبهذا حتض��ر الثيمة 
املركزي��ة في ه��ذه اجملموع��ة، أال وهي 
ثيم��ة )املوت( وقد أحس��ن ف��ي جعله 
عنوان تلك القصي��دة عنوانًا جملموعته 
بأجمعه��ا، فامل��وت يحض��ُر ال ألجل أْن 
يك��ون خامتًة طبيعية ي��ؤول إليها كلُّ 
حي، بل يحض��ر بوصفه متًنا ميأل حياة 
الش��اعر ويُؤّثث كل ما يحيط به، ولذا 
كان الشاعر سعيًدا بتلك احلفاوة التي 
يُقّدمها إليه ذلك املنت اخلانق، متحّدثًا 
لنا عم��ا س��ينظره وكأنه ذاه��ٌب إلى 

نُزهة، فيقول:
بعد حذفي

أصبُح أكثر ابتسامًة من الريح
وأكثرَ شراهًة من الغيم

وأكثرَ فراسًة
وسفيرًا ُمقنًعا للنوم

وأكوُن مقّدًسا
وزميالً حميًما لفتونِة ُمنكٍر ونكيٍر

وهما يزرعاِن ثأر السجائرِ 
التي تراقصُت بدخانها حتى الصياح

بعد حذفي
ال تكتبوا شيًئا على قبري

أخاف الوحشَة على اسمي
وال تقرأوا إال آخر قصيدٍة

كتبُتها وتركُتها عاريًة ولم تسُكرْ
 يتجّسد خوف الشاعر وتوّجسه من أْن 
يُكتب اسُمُه على قبره، ممّا يعني أنه لم 
يجد هذه احلياة جديرًة بأْن يبقى اسُمُه 
دليالً يُش��ير إليه، فاألُنُس إمنا يتلّمسه 

هن��اك في ظلمة القب��ر، وبهذه اخلامتة 
يتوّحد الش��اعر مع عامله األثير، فيجد 
أّن األواخر في كّل شيء بوصفها الفنار 

الكاشف عن ذاته في آخر حتّوالتها.
 إّن تعاُمَل الش��اعر م��ع املوت لم يكن 
نتيج��ًة حتمّيًة توّص��ل إليها، بل وجد 
فيه عاملًا يس��تنقذُه من شعوره املزمن 
باالغتراب في احلي��اة، لعّل تلك الغربة 
نفسّية استشعرها مبا يجده من ضياع 

للقيم األصيلة ومن احترام للكفاءات 
وم��ن إهماٍل متعّم��ٍد للُمبدعني الذين 
بفضلهم تتحّرك نس��ائم األمل وتهتز 
على إثرها الطاقات لتبني املس��تقبل، 
ولهذا أخذ الش��اعر يوص��ي من تعنيه 
تل��ك الوصّي��ة، أْن ال يثيروا أّي س��اكٍن 
إمعانً��ا ف��ي االزدراء مب��ا يش��غلون ب��ه 
أنفس��هم من االهتمام بأخبار املتوّفني 
من الش��عراء، وبعك��س ذلك كانوا في 
حياة الشاعر إذ لم يعنهم أمُرُه، فيقول 

مستشرًفا:
بعد حذفي

أكوُن متخًما بالُصُحف
ومحورًا شهيًّا لعناوينكم التالفة

وأعودُ أللفظكم شبرًا شبرًا
فلن أجد سوى صوِت بخوركم

وهو يتناولني بالشبهات
 يحُرث الش��اعُر وصاي��اه تلك بصمٍت 
مس��كون بهاج��س الريب واخل��وف ممّا 
س��ُيثار عليه من رُكام االستفهامات، 
يرس��مها  الت��ي  املعان��اة  فتتجّس��د 
الش��اعر عب��ر تل��ك اخلي��وط الرام��زة 
إلى ش��تاته، عبر تل��ك الُص��ور املؤّثرة 
ف��ي املتلّق��ي مب��ا تُضفي عل��ى جتربته 
لونً��ا س��وداويًّا قد يق��ع تارًة ف��ي وهاد 
االنهزامية، إال أّن ما يش��فع للش��اعر 
أّنه يرس��م خت��ام مش��اهده بقصدّيٍة 
واضحة وكأنه ارتضى لنفسه أْن يجد 
ذاته في ارحتالها عن هذا العالم، فاملوت 
ميّث��ل رفًضا وحتّديًا لوج��ودٍ ال يُحّقق ما 
يصب��و الش��اعُر فيه من أح��الم بريئة 
جتّسد طموح جيٍل كامل في مثل هذا 

الزمان.

د. وسام حسني العبيدي 

 عل��ى اخت��الف مقارب��ات الش��عر م��ا 
ب��ني س��ياقّيٍة إلى نس��قّية، إال أّنها لم 
تختلف في حتديد هوّيته ال التجنيسية 
وإمّنا النفسية، بوصفه تنفيًسا عن ذات 
الش��اعر املبدع، ال هذرًا يُلقيه متى شاء 
إلى من شاء بأي ظرٍف شاء، وبهذا يكون 
الش��عر مع��ادالً موضوعًيا – بحس��ب 
اصط��الح ت. اس. الي��وت- يُخّف��ف من 
وطأة تلك الغليانات املشتعلة في كيان 
الش��اعر، ويجعل��ه متوازنً��ا - نس��بيًّا- 

ليمارس حياته بالشكل الذي يختاره.
 والش��اعر أمنار مردان، واح��ٌد من أولئك 
الذي��ن أقلقهم هذي��ان الش��عر، فراح 
يصُرُخ موجوًعا ممّا يراه غير منسجٍم في 
حياته، إذ لو تصّفحت مجموعته الِبْكر 
)متى يكون املوت هامًش��ا..؟( لتجّس��د 
لك ما أعنيه بالضبط، فهي مبثابة نزاٍع 
يبتدأه الش��اعر وال ينته��ي منه ليصل 
إلى نتيجة، بل كانت أش��به بنزاع ذلك 
الف��ارس املوس��وس )دونكيخوته( بطل 
الرواية اإلس��بانية ملؤلفه��ا )ميغيل دي 
ثيربانتس( مع طواح��ني الهواء متخّيال 
يُقاتله��م،  فرس��انًا  الطواح��ني  تل��ك 
ولكن م��ع ف��ارق، هو في ضآلة جس��د 
دونكيخوت��ه، األم��ر ال��ذي ُوِص��ف بأنه 
)فارس الظّل احلزين( في حني أّن شاعرنا 
كان عل��ى العكس متاًما، كذلك أّن بطل 
الرواية استعان برمحه الطويل وسيفه 
اخلش��بي في منازلة أقران��ه املتخّيلني، 
أما فارس هذه اجملموعة الش��عرية، فقد  

ضمن حراكه الفلسفي الذي طبع به تنظيره 
الش��عري، أن النص الش��عري ال يتشكل من 
وح��دات مجزأة أو من إيح��اءات متقطعة من 
هنا وهن��اك، ومهما كان حج��م تأثيرها لكن 
النص الشعري باعتقاده حني يعبر عن طاقته 
ال ب��د من أن ينمو منوا داخلي��ا مترابطا يحقق 
فيه عضويته الكلية وقطعا وضمن التطورات 

الالحقة ضمن مفاهيم احلداثة الش��عرية أن 
هناك أعماال ش��عرية ال تتص��ف باملواصفات 
الت��ي عبر عنها كولردج ف��ي مفهوم الوحدة 
العضوي��ة لكنه��ا برغ��م كونها امت��دادات 
مج��زأة وغير مترابطة الس��ياقات في البنية 
الش��عرية الت��ي اعتمدته��ا نظري��ة كولردج 
لكنها بقياساتها ووحدة موضوعها تعبر عن 
تطابق وتكامل فيما ذهب إليه كولردج، أي أن 
قوة العمل الش��عري وما يبعث من سيل من 
العواطف وما يبعث من شيء من املغامرة هو 
الرابط احلقيقي ب��ني أجزاء النص ليحقق في 

النهاية كليته املتكاملة.
لقد رأى احلداثيون أن أي منتج ش��عري تقاس 
جودت��ه بقدرات��ه االس��تيعابية وفي��ه تكمن 
س��ببية ذلك اإلس��تيعاب وأمور أخرى مالزمة 
تتعلق في مدى انس��جامه ف��ي بنيته وقدرة 
لغته على املغايرة واإللغاء والتجديد واملناورة.

وهناك من��اذج كثيرة طرقت من قبل الش��عر 
الغرب��ي والش��عر العرب��ي أب��ان وبع��د ث��ورة 
احلداث��ة العربي��ة تؤك��د ذلك املنح��ى أو تلك 
االنتقالي��ة ع��ن مفه��وم كول��ردج للوح��دة 
العضوي��ة بأش��كال منفصلة عن س��ياقات 
الش��عر التقليدي ضمن ما مت استخدامه من 
هدم وبناء وإعادة إكتش��اف وخلق واالبتكارات 

اجلدي��دة للرم��ز عن��د التعام��ل والطبيع��ة 
واملرتك��زات الكوني��ة وه��و احلال ال��ذي جعل 
البعض من الشعراء أن يتقمصوا أشياء غير 
مرئية ويحاكوا بشيء من السحر والغرائبية 

ما يقع في مخيالتهم.
وكان كل ذل��ك مبثاب��ة الول��وج إل��ى الصراع 

اجلديد لتحدي الواق��ع باألنا الفردية لتحقيق 
نبؤة ما ال على أس��اس حصر ذلك في قضية 
انتم��اء مع��ني وال في ترس��يخ وج��ود لصفة 
مكانية أو زمانية، إمنا التطلع نحو الالمحدود 
عن��د التوج��ه لعالم اإلنس��ان الث��ري واملثير 
ضمن قضاي��ا املطلق التي تبحث باألس��ئلة 

املؤجلة ومعظم ش��اغلها )ملاذا وكيف ومتى 
ومن وأين(.

إن ردود الفع��ل الت��ي انش��غل بها الش��عراء 
وانش��غل به��ا الش��عر أزاء نوب��ات احلداث��ة 
الشعرية ومحاولة ايجاد فسحة ما لعصرنة 
املاض��ي عمق��ت تل��ك الصدامية ب��ني اآلراء 
التنظيري��ة واملنتج الش��عري وبنفس الوقت 
ألق��ت بضوئه��ا للتفريق بني ش��عر الصنعة 
وش��عر اإللهام أي أن النقد رغم إش��كالياته 
فإن��ه خط��ى خط��وة واس��عة باجت��اه تأكيد 
البراعة في الش��عر، والزم ذل��ك أن النقد أمد 
عملية التذوق باألسس التي يحتاجها املتلقي 
بش��يء من املقبولية في كيفية إدراك املنتج 
اجلمال��ي بع��د أن ُفتحت العديد م��ن األبواب 

املوصدة مبفاتيح احلداثة الشعرية.
امله��م ف��ي ذل��ك كل��ه أن إحساس��ا جديدا 
بدأ يص��ل املتلقي؛ إحساس��ا بغ��زارة الصور 
الش��عرية وإحساس��ا بجوه��ر ه��ذه الصور، 
وإحساس��ا بوجود كائنات باطنية متشابهة 
في مخيلة الشاعر ومخيلة املتلقي، فكان إن 
تتوافق الرؤى ويتم تفهم اإلش��ارات بل وليس 
م��ن الضرورة أن يُقنع املتلقي عقليا كونه بدأ 
بالطريق املناسب إلشباع غرائزه فعرف ما هي 

حاجاته الروحية وما تُريد.

 
قيس مجيد المولى

برغم تعدد وجه��ات النظر النقدية، فقد بقي 
البح��ث عن اجلمال يش��كل غاي��ة األدب بنحو 
عام ناهيك أن لكل ف��ن أدواته ومتثل اللغة في 
الشعر أهم وأعقد تلك األدوات كونها أي اللغة 
ترتكز إل��ى منظومة من القوان��ني والضوابط 

والتي ال ميكن تخطيها.
وف��ي خض��م ذلك اجلدل ب��ني املنظري��ن الذين 
تناول��وا األدب بنحو عام والش��عر بنحو خاص 
فالش��ك أن العدي��د من النق��اد التفت��وا إلى 
أهمية الناحية النفس��ية والفرز بني املفاهيم 
التي ترى بأن الش��عر نشاٌط تلقائي يتم تقبله 
مبق��دار اخلزين الباطني وال��ذي ال بد من إفراغه 

عبر الشعر.
كما أن معظم النظريات الفلس��فية سرعان 
م��ا ذاب قس��م منها ف��ي عالم الش��عر وعبر 
ذل��ك وضع النقاد أفكارهم اجلديدة أمام املنتج 
الش��عري، حيث أف��ادت املفاهيم الفلس��فية 
اخلطوات التنظيرية في الش��عر التي أس��س 

النقاد عليها.
والش��ك أن كولردج حني توس��ع ف��ي نظريته 
الش��عرية عن »الوح��دة العضوي��ة« فقد رأى 

لهكذا موقف، أفصح األخ الزائر عن سبب 
قدوم��ِه. وبعد أْن س��رد املقدم��ات، التي ال 

تخلو من املبالغة والكذب قال:
- أنا وأخي وأختي اآلخران نُريد حصصنا من 

بيت أبينا، الذي تسكنون فيه.
طأطأ ش��هاب رأسه خائباً ُمش��فقاً على 
نفس��ِه من فرحتِه، التي لم تكتمل بزيارة 

أخيه الذي كان يشتاقه بجنون.
شهاب:

- وأين نذهب أنا وزوجتي وأطفالي؟!
االخ:

- أن��َت تعلم يا أخي أنَّ لن��ا حقاً في البيت. 

وق��د تركناك وأس��رتك لِتس��ِع س��نني من 
دون أْن نطل��ب منك حقن��ا. ولوال اضطرارنا 

رنا به أساساً. وصعوبة العيش ملا فكَّ
رفع ش��هاب طرف ش��فتِه العليا ُمبتسماً 
باس��تهزاء من كالم أخي��ه، الذي يعلم حق 
العل��م بأن��ه وأخويه اآلخرَين أحس��ن منه 
ة قلبه  حاالً بعشرات املرَّات. وما زاد من ُغصَّ
أن بيت العائلة ال يساوي إاّل القليل من املال 
نظراً لبنائه القدمي وقلة مس��احتِه ُمقارنًة 
ببيوت إخوته العمالقة. لكن الطمع يلبس 

ثوب احلق أحياناً في عيون الباطلني.
بعَد ش��ٍد وجذب بني اإلخ��وة األربعة عقَب 

كل اجتم��اٍع عائل��ي مقصدُه واح��د، اتفَق 
الثالثة على أْن تُب��اع حصصهم من البيت 
الق��دمي ألخيه��م الكبي��ر ش��هاب على أْن 
يس��ددها بش��كٍل ُجزئي ادع��اًء منهم نية 

مساعدتِه،
لم يكن أجر العمل كافياً لسد رمق األسرة 
وتسديد الدين إلخوتِه فقرر أْن يعمل عمالً 
إضافياً عس��ى أْن يس��تطيع إمساك زمام 
األم��ور. لكن��ه أنفَق م��ن صح��ة بدنِه في 
العم��ل طيلة س��نني ما جعل��ه يعجز عن 
محاولة إيجاد باب رزٍق آخر. وراحْت جترُُّه أيادي 
خُه مبكسٍب وفير  الكس��ب األس��ود وتلطِّ

نسبيا مقارنة مبا كان يكسبه سابقاً.
امتل��َك ش��هاب البيت، وفقَد من س��كون 
الضمي��ر الكثير. وتبريراً لضاللِه الس��بيل 
جعل حج��ة ملكية البيت باس��م زوجتِه، 
التي لم تنعم هي األخرى بنعمة االستقرار 
ليوافيها األجل بنوب��ٍة قلبية تركْت بعدها 
أبن��اًء ش��باباً وش��ابات وزوجاً حزين��اً على 

فراقها.
ع أس��ريٍّ طلب أبن��اؤه الثالثة من  وف��ي جتمُّ
الش��باب أْن يأخذوا حصصه��م من البيت 
ليبدأوا مبش��روٍع ما أو يسكنوا حتت سقف 

خاص بهم.
ابتسم األب ابتسامة حزينة ملا عادْت األيام 
ب��ه إلى نف��س املش��هد بوج��وٍه ُمختلفٍة، 

قائالً:
دة. - البيُت قدميٌ ودماُء الطمِع ُمتجدِّ

هند العميد*
يحرص ش��هاب األربعيني على أْن ميأل صندوق 
دراجت��ِه الناري��ة بع��ض احللوي��ات والبطاطا 
املقلية املعبأة بأكي��اٍس ملوَّنة ألبنائه وبناته 
الثماني��ة، َعُق��ب نهاية عملِه الرس��مي في 

إحدى دوائر دولتِه التابعة لوزارة الداخلية.
كان يزهُد مبُغري��ات الُدنيا بالرض��ا واالكتفاء 
َف بالرضا ُعذراً له كي ال  باملوجود. ولعلَُّه تلحَّ
ل أكثر من طاقته بالعمل على النهوض  يتحمَّ

بحال أسرتِه الكبيرة إلى واقٍع افضل.
كبرَ األبن��اء وزادْت مطالبه��م واحتياجاتهم. 
ولم تكن زوجته حتتكر ما تكس��به من دنانير 
قليل��ة لقاء بيعه��ا اخلبز بعد خب��زه بتنورها 

ج الشمس احلارق. احلديد الالهب حتت توهُّ
ل��م يُطرق باب بيتِه منُذ زمٍن بعيد. ولعل فقر 
رين  حالهم أبعَد الزائرين متفهمني او متضجِّ
م��ن زيارته��م. إاّل أنَّ الَطرَقات ُس��معْت على 
الباب وكأنَّ هناك ُمبشراً ألهل البيت بقدومه 

حني راح ينادي بصوٍت عاٍل قائالً:
- )يا أهل البيت! شنو متضيفون؟!(.

تهلَّل��ْت أس��ارير وجه ش��هاب وزوجت��ه وراح 
أبناؤه��م يتس��ابقون إل��ى التحي��ة بق��دوم 
هم، ال��ذي غاب عنهم ما يقارب التس��ع  عمِّ

سنني منُذ وفاة اجلدة أم )شهاب(.
بع��د وجبٍة دس��مة قد أغ��دق عليها صاحب 
البيت ما ميل��ك من خزينتِه الفقيرة حتس��باً 

تمّثالت الذات المأزومة في قصيدة النثر
أنمار مردان أنموذًجا في ديوانه )متى يكون الموت هامشا؟(

غالف الديوان

لم يكن لدى الشاعر أمٌل 
يرتهنُ إليه غير الموت، 

وبهذا تحضر الثيمة 
المركزية في هذه 

المجموعة، أال وهي ثيمة 
)الموت( وقد أحسن في 

جعله عنوان تلك القصيدة 
عنوانًا لمجموعته 

بأجمعها، فالموت يحضرُ 
ال ألجل أْن يكون خاتمًة 
طبيعية يؤول إليها كلُّ 

حي، بل يحضر بوصفه متنًا 
يمأل حياة الشاعر ويُؤّثث 

كل ما يحيط به

الشك أن كولردج حين توسع في 
نظريته الشعرية عن »الوحدة 

العضوية« فقد رأى ضمن حراكه 
الفلسفي الذي طبع به تنظيره 

الشعري، أن النص الشعري ال 
يتشكل من وحدات مجزأة أو من 

إيحاءات متقطعة من هنا وهناك

النظريات الفلسفية سرعان ما 
ذابت في عالم الشعر

طابوٌق أسود

نوبات الحداثة الشعرية وعصرنة الماضي

وسام قصي

استقبل مدير عام دائرة الفنون التشكيلية 
الدكتور ش��فيق املهدي ، يوم االحد املاضي، 
في مكتبة بدائ��رة الفنون، الفن��ان الكبير 

عبد القادر العبيدي.
وتباح��ث املدي��ر الع��ام م��ع مدي��ر املتحف 
الوطني للفن احلدي��ث الفنان علي ابراهيم 
الدليم��ي .. موجهاً بض��رورة تخصيص يوم 

له��ذا الفنان في ان يق��ام له معرض خاص 
بأعماله وندوة فني��ة ونقدية مع مجموعة 

من النقاد وان يكون له يوم تكرمي خاص به.
يش��ار ال��ى ان الفنان عبد الق��ادر العبيدي، 
يحس��ب على جي��ل ال��رواد امث��ال حافظ 
الدروبي وإسماعيل الشيخلي وفائق حسن 
.. ميتلك العشرات من اللوحات االنطباعية 
، واق��ام العدي��د م��ن املعارض في بغ��داد .. 
انقطع عن الوس��ط الفني بس��بب ظروف 

االهمال.

تكريم آخر كبار
الحركة التشكيلية

كولردج

من أعمال الفنان جبر علوان
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راسبوتني وموس��وليني وهتلر وأبو 
طبر مروا من هنا 

-2 تعاريف
البطل: قليل من املعرفة، كثير من 
العناد، وردود فع��ل من غير املمكن 
توقعها. ليس من النوع الذي يعطي 
أعداءه الفرصة لشد احلزام، ألنه قرر 
مسبقا الضرب حتته هو االكبر دوما 
في الصفات. اح��د اعظم املرجتلني 
ف��ي التاري��خ، يجعل م��ن ارجتاالته 
حتميات تتطلب حلوال اس��تثنائية 
تك��رس عظمت��ه الس��لطة لديه 
وسيلة خللق عادات جديدة لرعيته. 
احلياة لدي��ه حروب مفاجئة ونصب 
كمائن والسياس��ة عل��م لتنظيم 
الف��رد  وخلل��ق  الكراهي��ة  اص��ول 
املستعد على الدوام للرضا باألسوأ، 
واملفتقد ادن��ى طموح واملتألف مع 
حياة س��ائرة دوما نحو االنحدار لم 
يكن في الوق��ت الذي يذكر املاليني 
بق��در األمة، ليأخ��ذ اال مصيره في 
احلسبان وليس لديه حياة خاصة او 
تاريخ ش��خصي، جعلته انتصاراته 
الس��هلة عل��ى اعداء ومنافس��ني 
ضعف��اء )خاصة جناحه في معركة 
تأميم النفط وهي خطوة تضافرت 
يؤم��ن  إلجناحه��ا(  عوام��ل  ع��دة 
ببطولت��ه الفردي��ة م��ع امي��ان غير 
معلن بحس��ن الطبائ��ع ادخل كل 
ش��يء في حيز مس��ؤولياته: ش��ن 
احلروب عل��ى بالد مج��اور، محاولة 
تطلي��ق زوجة مدي��ر االم��ن العام 
من زوجها الثان��ي بعد اعدام األول،  
القتل ومنح االعطي��ات يتمان في 
طقوس السلطة، ثمة جهاز كامل 
لتحويل إمياءاته واش��اراته ونظراته 
ال��ى افع��ال من دون إتاح��ة أي حيز 
لالجتهاد، يدخ��ل مريدون في عمق 
شخصيته لتقليدها مبا انه يعشق 
القسوة يجب ان يكونوا هم قساة 
مبا انه يحب الش��اذ والغريب، يجب 
ان يدخل��وا الش��اذ والغري��ب ف��ي 
ادائهم وعندما يتفحص اجنازاتهم 

بحدود مدى قربهم منه.
1( مبدع.

2( قاتل غير مبدع.
3( منفذ واجبات.

4( مكره.
5( متخاذل

6( جبان
ال يكتف��ي بالتحدي��د بل يش��هد 
الش��هود عل��ى كل حال��ة املبدع ، 
يس��تمتع مبل��ذات الس��لطة معه 
القات��ل يتلقى الش��جاعة ومصير 
اجلبان رصاصة يدفع ثمنها مقدما 
املتخاذل يظهر على ش��ريط فيديو 
وهو يج��رد من نعم الس��لطة اما 
الذين يجلسون بعيدا عنه فعليهم 
حتس��س رؤوسهم قبل الذهاب الى 

النوم.
لم يكن عظيم احملتد، ولد في قرية 
العوج��ة التي يفصح اس��مها عن 
كثير من الدالالت، ولم يحصل على 
اجمل��د ، النه اجنز اعماال عظيمة كان 
علي��ه ان يقاتل باس��نانه من اجل 
طموح��ه الفردي وم��ا ان بلغ اعلى 
مرتبه وامتلك اقوى س��لطة حتى 
س��قط ضحي��ة لتمل��ق )صنعته 
يداه القويتان( كان ضروريا لنش��يد 
ص��رح عظمت��ه لكن��ه ادى به الى 
اله��الك في احدى حلظ��ات الغفلة 
نتيجة س��ماع اسمه طوال الوقت 
وه��و م��رض كثيرا م��ا يص��اب به 
املستبدون االقوياء عند انفصالهم 

من الواقع.
وعندم��ا خس��ر معركت��ه االخيرة 
وفق��د مص��ادره املادي��ة الضرورية 
وتذكي��ر  عظمت��ه  ش��ؤون  إلدارة 
االخرين به يوم��ا اصبح مقيتا جدا 
وك��ي يع��وض ذلك ب��ات علي��ه ان 
يزعم بصفاقة انه ما زال على تلك 
الدرجة من الرفع��ة، وألنه ال يبالي 
بحي��اة رعيته ويعرضه��ا لألخطار 
يوم��ا فق��د ذاع صيته خ��ارج بالده 
لقدرته على تسليه عالم مهووس 
بالغراب��ة والش��ذوذ، اذ كلم��ا ازداد 
تثاؤب الغرباء ضج��را تطلعوا اليه 
حلثته على االسترس��ال في غوايته 

املفضلة لديهم.
دراسة السلطة : ال مجال لالحكام 
األخالقية عندما يتعلق االمر بدرس 
الس��لطة يجب تقييم الس��لطة 
عل��ى وف��ق مباش��ر مؤش��ر واحد: 
املتعة من خالل ممارس��ة السيطرة 

يك��ون  ان  الس��لطة  رج��ل  عل��ى 
مخترقا في متعته يحول مسيرتها 
الى نش��اط ابداعي ظاهرة اس��داء 
خدم��ة وجوهرة اش��باع ش��هوة ال 

تنطفئ.
البد من إعادة النظ��ر في املوضوع، 
الفنان��ون  فع��ل  م��ا  غ��رار  عل��ى 
الرؤية  الذين ح��وروا  االنطباعي��ون 
البصري��ة الس��ائدة ف��ي زمانه��م 
مكتش��فني جمالي��ات جديدة من 

خالل تعبير زاوية النظر.
علين��ا اذن معرف��ة الطريق��ة التي 
عل��ى  الل��ذة  ه��ذه  به��ا  تتجل��ى 
الس��طح من خالل كيفية طريقة 
جيدة الكتش��اف حقائق أساسية 
تختفي حتت الس��طح ث��م تظهر 

على الواجهة ظهورا مختلفا.
أس��لوب البح��ث: ال ينظ��ر القائد 
موض��وع درس��نا هذا الى نفس��ه 
كممث��ل إلرادة قدس��ية او كخادم 
لسلطة اوصلته اليها مجموعة او 
طبقة ما...البطل هنا خلق مملكته 
بيدي��ه وارادت��ه متف��ردة ذات طابع 
بطولي، ما يبنيه ال يعمر طويال النه 
تش��به  الش��خصية  خلق حلاجته 
شخصيات  بغموضها  ش��خصية 
هرم��ان ملف��ل وه��ي تتول��ى خلق 
ش��خصيات أخ��رى كش��خصيات 
ديكن��ز ت��ذوب حتت��رق ث��م تختفي 
تارك��ة في اجلو رائح��ة االحتراق انه 
يس��عى لتجرب��ة تتيح ل��ه معرفة 
ح��دود إرادته احل��رة واملعوقات التي 

قد تتعرض منوها.
ايالزمه هذا السلوك طوال الوقت؟ 
بلى على مدى السنني، وألنه يحول 
اندفاعات مخيلته الى أدوار فعلية 
عل��ى األرض لي��س ممكن��ا احلك��م 
عليه اال من خالل م��ا تتوصل اليه 
مخيلت��ه، أي قدرت��ه عل��ى خوض 
جتارب جديدة، نحن نحتاج الى درس 
الذي��ن تتخذ تصرفاتهم مس��لكا 
غي��ر متوق��ع وك��ي ال يفق��د معه 
امل��رء اتزانه الذهن��ي ينبغي اعتماد 
أس��اليب أخ��رى ل��درس س��لوكه 
كالت��ي تس��تخدم ف��ي التمثي��ل 
والرواية والعمارة لكي نهتدي ليس 
ال��ى معرفة ما فعله فحس��ب بل 
ال��ى ماهو ق��ادر على فعل��ه ولكي 
نهتدي ليس الى الدور الذي جسده 
فحس��ب بل الى عدد األقنعة التي 

باستطاعته ان يرتديها.
بطانة احلدث

يتم التمييز، لدى احلوادث التاريخية 
بني احلدث وبطانته .االول هو الفعل 

والثاني هو النيات. 
األول: كي��ف وق��ع احل��دث؟ الثاني: 
ماهي طبيع��ة العقل ال��ذي انتج 

احلدث؟
ل��درس بطان��ة احل��دث، الب��د م��ن 
وجود حقائق الدرج��ة الثانية التي 
تفضح امليول املكون��ة لقاع ارادته 
واملتغلغل��ة في ثنايا أس��لوب أدائه 
املقص��ود بذل��ك امياءاته واش��اراته 
واجنذاباته وردود افعاله جتاه االخطار 
وموقف��ه من االس��رار باختصار :ما 
يستطيعه وما ال يستطيعه وبغية 
شرح س��بب تبذير الطغاة للموارد 
والبش��ر حتتاج الى تفس��ير يوسع 
املعنى بإدخ��ال النيات. م��ا ينبغي 
درس��ه لي��س احلدث ب��ل بطانته او 
قاعه وس��ع فرويد املعن��ى بإضافة 
اخلفي وهو منطقة غير مكتشفة 
افلتت من رقابة العقل كما تفلت 
اجلرمية م��ن رقابة عيون الش��رطة. 
ارغ��م فروي��د الكثير م��ن الظواهر 
)الت��ي كنا نكتب عليها للحفظ او 

اإلهمال(.
العصاب، والرهاب،و االحالم، فلتات 
العديدة  اللسان، وجتليات السلوك 
األخ��رى على تقدمي املعنى، يش��به 
االمر الى حد بعيد طريقة التحليل 
اجلرمي��ة  رم��وز  لف��ك  البوليس��ية 
عندم��ا يت��م معرف��ة القات��ل من 
عقب س��يكارة مهمل، من صنبور 
املياه غير املغل��ق باحكام في ليلة 
اجلرمي��ة ليس��ت هناك ظ��روف بل 
ضجة يخلقها رجل.تتخذ االحداث 
التاريخية مسارا  اخر لو لم يفعل 
البط��ل م��ا فع��ل. لي��س هنال��ك 
مح��ددات على اعمال��ه وان وجدت 
فعل��ى ش��دة الفع��ل فق��ط. هل 
البط��ل في أدائه؟ نع��م ان أخطاءه 
وكوارثه تش��ير الى ذلك  الشخص 
حل��ول  ع��ن  يبح��ث  االس��تثنائي 

اس��تثنائية واالح��داث التراجيدية 
مرهونة بالنس��يج الذي جبلت به 
شخصية احلدث الرئيسة الن عاملا 
محفوف��ا باألخطار ش��رط ضروري 

لبطولة البطل.
االرتقاء من البسيط إلى املعقد

تدرس الشخصيات التاريخية:
1( من خالل م��ا أمنت به من أفكار 
وبواس��طة حك��م بش��ري متعرف 

عليه. 
2( من خالل ما اجترحته من احداث، 
يجبرنا هولها على درس��ها بذاتها 
النه��ا ل��م ت��أت نتيج��ة اقتناعات 
وأف��كار ان تتغي��ر طباع��ك وتبقى 
مبادئ��ك على حالها تلك مس��ألة 
ام��ا عندم��ا تتغير مبادئ��ك وتبقى 
طباع��ك عل��ى حاله��ا فتل��ك هي 

املسألة.
البد اذن لدرس أفعال السيد الرئيس 
من الرج��وع ال��ى الش��كل االولي 
للنيات بالطريقة نفسها التي دس 
به��ا مارك��س اجملتمع الرأس��مالي، 
منه��ج االرتقاء من البس��يط الى 
املعقد ل��م يدرس مارك��س جملتمع 

الرأسمالي ، كما درسه ادم سميث 
بدءا من املقوالت الكلية الس��كان 
مثال. بدأ ماركس دراسته من اصغر 
خلي��ة من ذلك اجملتم��ع: البضاعة، 
ث��م ارتق��ى تدريجيا نحو س��طح 
اجملتمع او ظاهره. اكتشف ماركس 
في عملية الصعود نحو الس��طح 
املضمون الفعلي لل��كل من خالل 
فاألش��كال  والبس��يط  اجلزئ��ي 
املوج��ودة في القاع تظه��ر بصورة 
مغاي��رة عل��ى الس��طح. فالرب��ح 
املوج��ود عل��ى الس��طح لي��س اال 
ش��كال مح��ورا لفائ��ض القيم��ة 
ملوج��ودة في القاع، والس��عر ليس 
اال ش��كال مح��ورا للقيمة..هك��ذا 
اذن رحلتنا)الت��ي س��تبدأ االن( من 
البس��يط ال��ى املعقد ليس��ت اال 
محاولة لفص��ل الفن��ان عن رجل 

الدولة.
تضبي��ب مفاهي��م الش��ر واخلي��ر: 
عندما حت��دث احلرب لي��س ثمة ما 
ه��و اكثر ضررا من ان��زال الفضيلة 
وجعله��ا ادن��ى مرتب��ة من الش��ر 
الذي يغدو مه��ارة يكافأ املرء عليه 

من طري��ق اثارة غرائ��زه العدوانية: 
الغنيم��ة يصب��ح س��لب ممتلكات 
االخرين ونهبها عم��ال مبررا وجزاء 
يح��ق التمت��ع به كي��ف؟ ال بد من 
مخرج جيد فنا يستخدم أساليب 
خالي��ة في احلنك��ة ، تب��دأ بجعل 
اجلرمي��ة وانته��اك حقوق املش��اهد 
معتادة ، وس��مة غالبة جتعل الفرد 
يع��ود ال��ي بيت��ه ومحم��ل بامثلة 
تتح��ول لدي��ه الى رواية ش��فاهية 
يومي��ة جرائ��م حافل��ة مبش��اهد 
بصري��ة )جرائم ابي طب��ر( : انت ال 
تس��مع بها ب��ل تراها كي��ف اختار 
القاتل ضحاياه كيف قطع الرؤوس 
بطب��ر تلمع ش��فرته حتت اش��عة 
الش��مس والقمر ليال جرائم تنفذ 
الرائ��ي ان يخت��ار  عل��ى الس��امع 
تفاصيله��ا البصري��ة ويت��م انتاج 
رواي��ة مألى بص��ور القات��ل خارجا 
وضحاي��اه تتم��د ارض��ا ومالبس��ه 
مضرجة دما الف��م الذي نقل هذه 
الروايات والعني التي ش��اهدتها لن 
يكون��ا كما كانا س��ابقا ليس ثمة 
تس��مية أخرى للج��دار الذي اهتزه 

ملرة واحدة غير اجل��دار اخمللخل . انه 
ل��ن يعود جدارا ابدا. بهذه الطريقة 

يفقد الفرد.
بالب��الدة وضمور  يص��اب  عذريت��ه 
الوع��ي ويغ��دو كمحت��رب مهزوم 
التق��وى  ع��ن  بالبح��ث  اليبال��ي 
والفضيلة والصفقات النظيفة، بل 
ي��روح ينظر الى اقتناعاته من خالل 
هزائمه ويت��م الفصل بني احلصول 
على املنفعة الشخصية والضعف 
األخالق��ي، بتهيئ��ة الظ��روف التي 
جتعل الش��ر اكثر عط��اء من اخلير، 
وم��اكان غي��ر مستس��اغ اخالقياً 
يصب��ح تصرفا مقبوال اليس��تحق 
االس��تهجان، يتم في ه��ذا الوقت 
وس��ط  احلرامي��ة  س��وق  افتت��اح 
العاصمة وهي تس��مية صحيحة 
وموث��وق بها لبضائع نهبت من بلد 
مجاور وتباع بأس��عار رخيصة ،ومبا 
ان اجلوع كما يقول سرفانتس اهم 
قضية ف��ي العالم فس��يمر بهذه 
الس��وق ويتاج��ر ببضائعها األالف 
وستس��يطر حالة من التواطؤ مع 
الش��ر ل��دى كل م��ن باع واش��ترى 

عندما يرتكب االنس��ان معصيه ال 
تعود نفس��ه ملكاً له ب��ل تتمركز 
ح��ول األث��م ويتح��ول جه��ده الى 
مداراة اخلطيئة بالنظر الى احمليطني 
به عندما يس��تعرض معارفه يجد 
ان ال اح��د يريد اخلروج خاس��راً ألنه 
مام��ن وضع اليس��تطيع الرجل ان 
يعتاده خصوصاً اذا رأى غيره ميارس 

االمر ذاته بحسب قول تولستوي .
ال يقتص��ر عم��ل قائد كه��ذا على 
العن��ف والوحش��ية فق��ط لبلوغ 
مراميه فاإلره��اب اخلالق وهو أعلى 
شكل من أشكال النشاط بحاجة 
الى وسائل حتمل في داخلها براعة 
فنية ومهارة تقنية أش��به بورشة 
حت��ول نيات��ه املبيتة ف��ي القاع الى 
اجنازات على الس��طح على القائد 
وهو يدخل ملكوت حريته املطلقة 
ان يظل في حاله اثارة دائمة كي ال 
يلج��أ الى حياه رتيبة خالية من ايه 
بهجة فالتكرار من ش��أنه القضاء 
عل��ى ش��كل متعت��ه بس��لطته 
التي الحت��دث تأثيرا في��ه اال مبقدار 
مايحص��ل منها من ملذات انه ولع 

أشبه مبرض غير قابل للشفاء 
ماهي هذه الوسائل ؟
1( االدوات التمثيلية 

فت��ئ  م��ا  أمثول��ة  هتل��ر  ق��دم 
الدكتاتوري��ون كله��م يقتدون بها 
: النج��م الس��ينمائي الذي يصبح 
أمثولة يراقبها املش��اهدون ويحذو 
املمثل��ون التابع��ون حذوها تتطوع 

طريقه تصرف.
الشخصية الرئيسة امام املمثلني 
الثانوي��ني بالكش��ف ع��ن خصال 
اجلاذبي��ة  ذات  الش��خصية  ه��ذه 
املستحيلة وعلى النحو الذي ترغب 
ه��ي في��ه اس��تجاب ملس��تلزمات 
جنوميته��ا ولدفع املمثلني الثانويني 
ال��ى اللحاق به��ا ان اعتماره قبعة 
املظلي��ني ش��ماغاً ابيض��ا من دون 
نق��وش، ويلفه العق��ال العربي مع 
عباءة موش��اة بتطري��ز من الذهب 
حلة الصيد البافارية توشحه، فوق 
سترة اجللد بوش��اح من الكشمير 
وم��ن دون عالق��ة ملحوظ��ة م��ع 
مناسبة الظهور، امنا كلها مفردات 
للغة مكشوفة تسعى الى اكمال 
صورته كنجم واحلصول على حكم 

باجنازاته كرجل مرموق.
تشير لقاءاته التلفزيونية اليومية 
م��ع اعض��اء قيادات��ه ال��ى ع��رض 
ذي بني��ة محكمة ومدروس��ة عن 
البطل وه��و ي��ؤدي دورا جنوميا في 
املش��هد  يب��دأ  سياس��ية،  م��ادة 
قاع��ة محجوبة بس��تائر  بدخوله 
كثي��را م��ا تتخ��ذ لونا ادك��ن ملنع 
املش��اهدة م��ن التجول ف��ي الوان 
مش��تتة للبصر، تعوقه عن النظر 
ال��ى جمال املش��هد الثقي��ل امام 
الس��تارة انه اشبه مبش��هد يؤديه 
ممثل يرتدي لباس��ا اسود مزررا حتى 
العنق لردع املش��اهدين عن التعلق 
بتفصيالت الث��وب كي يركزوا على 
ادائه ويستمعوا استماعا جيدا الى 
ما يريد ابصاله، ما ان يدخل البطل 
دخ��ول اصحاب املقام��ات الرفيعة 
حتى ينهض اجلميع مؤدين التحية 
واضع��ني ايديه��م عل��ى قلوبه��م 
للدالل��ة عن حالته��م ،انها لقطة 
تتك��رر يوميا في عم��وم البالد حني 
ينشد اطفال املدارس حتية للغائب 
ال��ذي م��ا ان يذك��ر اس��مه حت��ى 
يه��ب احلض��ور وقوفا تتب��ع دخوله 
مجموعة ابتس��امات يوزعها على 
حض��ور يرتدون زي��ا موحدا يختلف 
عن زيه املتميز وهندامه املعتنى به 
برغم قس��وة الظروف كي ال يكون 

في مدى الرؤية احد غيره.
يحدث ذلك وسط موسيقى هادئة 
تعمل كوشي باهر يحيط بصورته 
التي يترسخ النظر بها صورة رجل 
غي��ر عابئ باالخطار مثقل باالفكار 
لكنه هادئ برغ��م كثرة التحديات 
انه س��يد املوقف في الصورة التي 
يحت��ل فيه��ا املرك��ز الوس��ط في 
طاولة مس��تطيلة بجهد مريدون 
في مد اعناقه��م بغية النظر اليه 
ولديهم انطباع يشي بانهم يريدون 
معرف��ة حالت��ه املزاجي��ة وهذا ما 
يضاعف االحس��اس لدى املشاهد 
بوجود ام��ور مبهم��ة تختفي وراء 
املش��هد كل��ه فينتهون ال��ى نوع 
من االس��تكانة الش��بيهة بقنوط 

سكان محاصرين في بناية تستعر 
فيها النار.

يستمعون من بعيد لتمتمات غير 
املكلف��ني  مفهوم��ة لالطفائي��ني 
اخم��اد احلري��ق ، فيقررون تس��ليم 
مصيره��م اليه��م. تظه��ر جميع 
االخ��راج  بطريق��ة  االجتماع��ات 
نفس��ها التي تتحول ، مبرور الوقت 
ال��ى   ، اليوم��ي  التك��رار  ونتيج��ة 
امن��وذج بدني يرس��خ ف��ي الالوعي. 
ال يجلس املري��دون بجواره. فوجوده 
في قلب املستطيل يجعل املشهد 
ينط��ق باحلقيقة االتية: اش��خاص 
حالفهم احلظ بش��رف الوجود مع 
بطل تتح��ول حواراته م��ع مريديه 
ال��ى حفنة م��ن اللفت��ات الكرمية. 
تؤخ��ذ اللقط��ات عادة م��ن نهاية 
الطاولة التي يتصدر هو وس��طها 
البعي��د ، بحيث ت��رى حركة وجهه 
كفع��ل اول��ي ، وردود فع��ل الوجوه 
املوجودة مع��ه ك��ردود افعال على 
فعله االولي. مث��ل قطع الدومينو 
التي تتعامد عن قرب. ما ان تسجد 
القطع��ة االولى حت��ى تتجه بقية 
القطع نح��و وضعية االس��تلقاء. 
ما ان ينخرط في الكالم حتى يهب 
اجلميع الى الكتابة ، وما ان يضحك 
حتى تظهر ابتس��امة متوترة على 
الس��ارير. هذا هو قانون الس��ينما 
الذي يتحول فيه املمثلون الثانويون 

الى خدم للشخصية الرئيسة.
ما هي احلصيل��ة النهائية من هذا 
االداء التمثيلي؟ ق��وة الصورة على 
خلق ُمش��اهد منط��ي اعت��اد نوعا 
معينا من االداء الذي ينتقل ، نتيجة 
التكرار الى ال وعيه ، حيث تبدأ ردود 
افعال الوجوه املوجودة معه كردود 
افعال على فعله االولي. مثل قطع 
الدومينو التي تتعامد عن قرب. ما 
ان تس��جد القطع��ة االول��ى حتى 
تتج��ه بقية القطع نح��و وضعية 
االستلقاء. ما ان ينخرط في الكالم 
حتى يهب اجلميع الى الكتابة ، وما 
ان يضح��ك حتى تظهر ابتس��امة 
متوترة على االسارير. هذا هو قانون 
السينما الذي يتحول فيه املمثلون 
الثانوي��ون ال��ى خدم للش��خصية 
الرئيسة. ماهي احلصيلة النهائية 
ق��وة  التمثيل��ي؟  االداء  ه��ذا  م��ن 
الص��ورة على خلق مش��اهد منطي 
اعت��اد نوع��ا معينا م��ن االداء الذي 
ال  ال��ى  التك��رار  نتيج��ة  ينتق��ل 
وعي��ه حيث تب��دأ ردود افعاله على 
الك��وارث واخل��روج عفوي��ا من دون 
وعي. عندما تفهم جمهورك وردود 
افعاله العفوية سيكون مبيسورك 
لي��س تقس��يم اداءك عل��ى نح��و 
افضل بل التصرف بال خش��ية من 
انحراف افعال اجلمهور عن املتوقع. 
كلما كان هناك فعل عنيف ضخم 
احملكوم��ون م��ن دفاعاتهم حتس��با 
ملواجهة االس��وأ الذي سينش��غل 
اجلميع باس��تحضار شكله ولونه. 
وكما تس��تثير النسمات الذكريات 
، تطل��ق افع��ال البطل س��يال من 
م��ا  س��رعان   ، االس��وأ  توقع��ات 
يتلبس املرء ، بعدها مناخ س��وداوي 
تصاحبه نبرة رثائية للنفس باعثة 
على القبول مبا يحدث وكأنه قدر. ال 
حتمل هذه احلالة اسما اكثر صفاء 
مما قال��ه املوروث الش��عبي املتمثل 
بحكم��ة تؤك��د ان م��ن يتع��رض 
للموت س��وف يتقب��ل راضيا جعل 

جسده نهبا لكل اصناف احلمى.
روض الدكتاتوريون علم السياسة 
وجعل��وه خاضع��ا ملتطلب��ات علم 
النجم  النجومية. يتح��ول طموح 
اف��ة  الش��هرة  ال��ى  الس��ينمائي 
عندم��ا يحاول احت��الل كل صاالت 
الس��نة. عندما  الع��رض طوااليام 
تبق��ى صالة ع��رض واح��دة خارج 
نطاق مجاله يندفع برغبة جامحة 
ال��ى حتقيق فيلم يدخل عنوة بوابة 
تلك الصالة. ه��ذا هو املنطق الذي 
س��يطيح بطل هذا الكت��اب كما 
الش��خصية ملمح  س��نرى. بطل 
الكاريزماتيني.  القادة  اساسي لدى 
دور  اداء  ف��ي  بارع��ا  ني��رون  كان 
الرابع عش��ر  ولوي��س  االمبراط��ور 
االس��تعراضي  ل��دوره  مخلص��ا 
نق��اء  كحام��ي  ل��دوره  وس��تالني 
النظرية الثوري��ة وهتلر امينا على 
سيادة العرق اجلرماني حتى كازنوفا 

كان مخلصا لدوره كعاشق. 

البد اذن لدرس أفعال السيد الرئيس من الرجوع الى 
الشكل االولي للنيات بالطريقة نفسها التي دس 
بها ماركس المجتمع الرأسمالي، منهج االرتقاء 

من البسيط الى المعقد لم يدرس ماركس لمجتمع 
الرأسمالي ، كما درسه ادم سميث بدءا من المقوالت 
الكلية السكان مثال. بدأ ماركس دراسته من اصغر 
خلية من ذلك المجتمع: البضاعة، ثم ارتقى تدريجيا 

نحو سطح المجتمع او ظاهره

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 4

دكتاتور العراق.. كيف حدث هذا؟ يبتسم فتغرق البطانة بالضحك
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل  وزيرالش��باب والرياض��ة 
عب��د احلس��ن عبطان، الع��ب نادي 
الصناعة السابق محمد تقي الذي 

يتعرض لظروف معيشية صعبة.
وق��ال عبط��ان خ��ال االس��تقبال، 

ان ال��وزارة تعتز بجمي��ع الرياضين 
النه��م ث��روة كبي��رة التق��در بثمن 
وس��نقدم له��م كل الدع��م املادي 

واملعنوي.
ووجه عبطان، بتوفير سكن لاعب 
محم��د تق��ي ف��ي فن��دق ال��وزارة 

فضاً عن االس��تفادة م��ن خبراته 
في م��دارس املوهب��ة الكروية.. من 
جانب��ه ق��دم الاعب محم��د تقي 
ش��كره لوزي��ر الش��باب والرياضة 
الذي استجاب الزمته احلرجة سواء 

كانت مادية او معنوية.

عبطان يوّجه بحل مشكالت الالعب محمد تقي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
دخل��ت وزارة الش��باب والرياضة في 
 sis جولة من املفاوضات مع شركة
البريطاني��ة املتخصص��ة بصيان��ة 
وزراعة ماعب ك��رة القدم من اجل 
صيانة جميع ماعب كرة القدم في 

العراق.
وق��ال وزي��ر الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان خ��ال اجتماع له 
م��ع ممثل الش��ركة بحض��ور الكادر 
املتق��دم لل��وزارة ان الوزارة تس��عى 
ووفق خطط مدروسة جلعل ارضيات 
ماعب ك��رة القدم ف��ي العراق هي 
األفضل بن ماع��ب كرة القدم في 
املنطق��ة وان الع��راق ميتل��ك كافة 
املؤه��ات لذلك م��ن الترب��ة اجليدة 
وتوفر مصادر املياه بجميع احملافظات 
لذلك ش��رعت الوزارة في مفاوضات 
م��ع الش��ركة البريطاني��ة لصيانة 
جميع ارضيات ماعب الوزارة خاصة 
وان الشركة س��بق لها وان تعاونت 

مع ال��وزارة من خ��ال تأهيل ارضية 
ملعب ميس��ان االوملبي التي تعتبر 

من افضل االرضيات في العراق.
واض��اف الوزي��ر ان ال��وزارة تس��عى 
ليكون هن��اك فرع للش��ركة داخل 
العراق وتتم زراع��ة الثيل الطبيعي 
اخلاص بارضي��ات ماعب كرة القدم 
عل��ى مس��احات شاس��عة حتددها 
ال��وزارة الحق��ا لتكون راف��دا كبيرا 

لصيان��ة ارضي��ات ماع��ب ال��وزارة 
اضاف��ة الى صيان��ة ارضيات االندية 
اذا ابدت رغبته��ا بذلك وايضا ميكن 
والقطاع  للبلديات  االستفادة منها 
اخلاص بدال من استيرادها من اخلارج ، 
مبينا ان ممثل الشركة سيطلع على 
ارضيات ماعب ال��وزارة ليتم حتديد 
كاف��ة املتطلبات لك��ي يتم العمل 

بصيانتها بعد االتفاق النهائي.
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دورة اللياقة البدنية تتواصل 
بإشراف األردني ذيابات

حكمان عراقيان يديران 
نزاالت العالم بالمصارعة

3 مرشحين لجائزة بن 
راشد لإلبداع الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل ف��ي قاعة املدرس��ة التخصصية في مجمع 
ملع��ب الش��عب الدول��ي، اول دورة آس��يوية ملدرب��ي 
اللياق��ة البدني��ة في الع��راق، املس��توى األول، برعاية 
االحتاد املركزي لكرة/ اللجنة الفنية والتطوير، واشراف 
االحتاد اآلس��يوي لك��رة القدم، مبش��اركة 23 دارس��اً، 
يحاضر فيها احملاضر الدولي اآلس��يوي الدكتور محمد 
خلف س��الم ذيابات من األردن، وتس��تمر لغاية 30 من 

شهر آب اجلاري.
احملاض��ر ذيابات، قال: انه س��عيد باحلض��ور الى العراق 
والق��اء محاضرات في أول دورة قاري��ة معتمدة ملدربي 
اللياق��ة البدني��ة، وق��د ح��رص االحت��اد العراقي على 
تنظيمه��ا دعم��ا ملاكات��ه التدريبي��ة العامل��ة ف��ي 
املنتخب��ات الوطني��ة واألندي��ة الرياضي��ة. مبين��اً: ان 
االندفاع في العمل والتعاون م��ن احتاد الكرة العراقي 
بحض��ور نائب رئيس االحتاد ش��رار حي��در حلفل افتتاح 
ال��دورة، وجه��ود اللجنة الفني��ة والتطوي��ر في امتام 
العمل، تعد هذه نقاطا مس��اعدة إلجن��اح ايام الدورة 

التي متتد حتى يوم 30 آب اجلاري.
: ان ه��ذه ال��دورة ه��ي األول��ى التي يلق��ي فيها  وب��ننّ
محاضرات بالع��راق لكونها األولى الت��ي تقام ملدربي 
اللياق��ة البدنية، وانه خبير معتمد لدى االحتاد الدولي 
الفيفا، وحاضر في نحو 25 دورة لتدريب اللياقة البدنية 

سابقاً، وهو استاذ تدريسي في جامعة اليرموك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��ارك احلكمان األوملبي��ان باملصارعة، علي قاس��م ، 
وعلي محمد صي��وان، في إدارة ن��زاالت بطولة العالم 
لفئ��ة الناش��ئن باملصارعة التي تنطلق منافس��اتها 
للم��دة م��ن 2 ولغاي��ة 11 أيلول املقبل ف��ي العاصمة 

اليونانية أثينا.
وقال احلكم األوملبي، علي قاس��م كاطع: ان املشاركة 
املرتقب��ة له وزميل��ه صيوان، تأتي تلبي��ة للدعوة التي 
قدمه��ا اليهم��ا االحت��اد الدول��ي للمصارع��ة. مبين��اً 
طموحاتهما الكبي��رة في حتقيق النجاح��ات، وتأكيد 
ج��دارة امكانات قضاة املصارع��ة العراقين في احملافل 

الدولية.
كما كش��ف كاطع،ع��ن مش��اركته ف��ي إدارة نزاالت 
بطولة العالم حتت 23 عاماً التي تقام في بولندا شهر 
تش��رين الثاني املقبل. فيما اشار إلى: ان اخر مشاركة 
خارجي��ة له كانت في بطولة دي��كارت في طهران في 
شهر حزيران املاضي، وهي بطولة دولية ضمت 36 دولة 

بينها العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رش��ح ممثل جائزة محمد بن راش��د ال مكتوم لابداع 
الرياضي ف��ي العراق 3 اجنازات للمنافس��ة على جوائز 
العالم احلالي، ومن املؤمل ان يتم ترش��يح رياضي اخر 
من املقيمن خارج العراق.. واعلن ممثل اجلائزة في العراق 
عن امتام ملفات ترش��يح 3 من اهم االجنازات الرياضية 

في العراق قبل اربعة ايام على اغاق الترشيح.
وقال ممثل اجلائزة، عاء عبد اهلل: إنه مت ترش��يح البطل 
العامل��ي جراح نص��ار عن اجنازه املتمث��ل بالفوز بذهبي 
رم��ي الثقل في بطولة العالم لالعاب الباراملبية التي 
جرت في لندن من 14 ولغاية ٢٣ من ش��هر متوز املاض، 
كما مت ترش��يح منتخب الناش��ئن الك��روي عن اجنازه 
بالفوز بكأس اس��يا حتت 16 عاما التي جرت في الهند. 
وبننّ عبداهلل: أن اخر من مت ترشيحهم هو املدرب باسم 
قاس��م عن فوزه بكأس االحتاد االسيوي بكرة القدم مع 

نادي القوة اجلوية في أول سابقة لناد محلي.
يش��ار الى ان املنس��ق االعامي جلائزة آل مكتوم اعلن 
أن اخر موعد للترش��يح س��يكون يوم اخلميس املقبل، 
وان ممثل العراق في س��باق مع الزمن لترش��يح رياضي 
اخ��ر من الرياضين املقيمن خ��ارج العراق، حتى تكون 

مشاركة الرياضة العراقية مشاركة مشرفة ومؤثرة.

بغداد ـ فالح الناصر:

ينتظم الاعب الش��اب ب��در الدين 
حم��ودي ناص��ر، م��ع فريق��ه ن��ادي 
الشرطة بكرة اليد ساعياً إلى الفوز 
بلقب بطل الدوري للموسم الثالث 
حتت اش��راف مدرب��ه ظافر صاحب، 
ب��در الذي وق��ع في املدة الس��ابقة 
عل��ى كش��وفات نادي بيش��كتاش 
التركي، فسخ العقد، وعاد ليعزف 
عل��ى اوتار القيثارة م��ن جديد، أكد 
ان االزم��ة املالية التي ضربت النادي 
األوروبي واملش��كات اإلدارية، حالت 
دون بق��اءه ف��ي الفريق ال��ذي تقدم 
إلي��ه بع��رض أحترافي بع��د انتهاء 
في  الوطن��ي  املنتح��ب  مش��اركة 
بطولة التضامن اإلسامي االخيرة 
الت��ي اقيم��ت 

في باكو.
واشار، إلى ان النادي اتفق معه على 
اللعب مقابل 4 اآلف يورو شهريا، اال 
ان االزم��ة املالية، وطلب اإلدارة على 
ان يت��م تقليص مبلغ األحتراف إلى 
النص��ف، حال دون بقاءه في الفريق 

الذي تنتظره املش��اركة 
ف��ي بطول��ة كب��ار 

أندية كرة اليد في 
القارة األوروبية.

النج��م الش��اب، 
فس��خ  ان  اك��د 
العقد األحترافية 

كان�ت اخلط�وة 
مل�هم��ة  ا

التي 

اتخذها 
د  ليع���و
إل������ى 
ف  ص�ف�و

تش��كيلة 
ال���ش���رطة 
ال��ذي  فري�ق��ه 

حصد معه 
ال��دوري  لق��ب 

املمتاز في املوس��من 
املاضي��ن، فض��ا ًعل��ى 

البطول��ة  بطول��ة  برون��ز 
العربي��ة لألندي��ة التي جرت 

في تونس، س��اعياً إل��ى الفوز 
باللق��ب الثال��ث في املوس��م 
اجلديد الذي سينطلق ابتداء من 

يوم 9 أيلول املقبل.
وذك��ر ان إدارة الن��ادي تدعم الفريق 
وتسانده اسوة ببقية األلعاب، فيما 
يش��كل اجلمه��ور االخض��ر الوفي 
عامل مساعد لتحقيق النجاحات، 
لذل��ك فان الوف��اء رد الدي��ن لإلدارة 
واجلمهور في الوقوف على منصات 
التتويج واحراز األلق��اب في احملافل 

املقبلة.
كم��ا اكد ان الش��رطة مقبل على 

املش��اركة ايضاً في بطولة الكاس، 
التي  اآلس��يوية  األندي��ة  وبطول��ة 
س��تجرى في الهند، وه��ي فرصة 
الفريق االخضر،  لتاكيد ج��دارة 
املباريات  ستكون  حيث 
عل��ى اعل��ى درجاتها، 
اش��داء  واملنافس��ن 
م��ن ش��تى دول قارة 

آسيا.
الدولي  الصعي��د  عل��ى 
يترقب املش��اركة م��ع املنتخب 
الوطني في تصفيات آسيا املؤهلة 
غلى املونديال الت��ي تنطلق مطلع 
الع��ام اجلدي��د 2017، حي��ث ت��زداد 
التطلع��ات ليك��ون الع��راق ضمن 
ال��ى  املتأهل��ة  اآلس��يوية  الف��رق 
املونديال، وال س��يما بعد املس��توى 
ببرون��زي  والف��وز  املتمي��ز  الفن��ي 
أذربيجان،  في  اإلسيامي  التضامن 

وهدف اجلمي��ع عو اثبات اجلدارة في 
احلض��ور الفعال ضمن املنافس��ات 
املقبل��ة، بعد ان ش��هدت كرة اليد 
العراقي��ة قفزات إلى ام��ام بجهود 
احت��اد اللعب��ة وامكان��ات وخب��رات 
امل��درب ظافر صاحب ورفاق دربه من 
املدربن املساعدين الذين كانوا عند 
حسن الظن والثقة، وبينهم مدرب 
حراس املرمى كاظم ناصر الذي لعب 
دورا فعاالً في الذود عن الشباك في 
بطولة التضامن االسامي بجدارة 
حراس املرمى الذين اختارهم للدفاع 

عن الوان املنتخب الوطني.
بدر، اش��اد بدعم اسرته، وقال انهم 
اسرة متخصصة برياضة كرة اليد، 
حيث يواصل شقيقه سجاد رحلته 
في نادي الكرخ، والده املدرب حمودي 
ناصر وعمه، علي ناصر او )علوكي( 
كما ميونه، مبين��ا ان االخير كان له 

الفض��ل االكب��ر في ب��روزه مباعب 
ك��رة اليد، حيث كان بدر العباً بكرة 
الس��لة ثم حارسا للمرمى في فرق 
الفئات العمرية بنادي الكرخ، لكن 
)علوكي( طلب منه األلتحاق بفريق 
كرة اليد، بتوف��ر مواصفات مثالية 

للنجاح والتفوق.
لتب��دأ فص��ول حكاي��ة تالق��ه في 
منافس��ات كرة الي��د، عندما مثل 
في أول موس��م بدوري الكبار فريق 
نادي نفط الوس��ط بعمر 17 سنة، 
ثم عاد إلى الكرخ ملوس��م وبعدها 
االنتقال الى صفوف نادي الشرطة 

منذ موسمن.
يق��ول الاع��ب الش��اب: ان��ا م��ن 
محب��ي الاع��ب البرازيل��ي نيم��ار، 
اتاب��ع مبارياته، كما اش��جع فريقه 
جيرم��ان،  س��ان  باري��س  اجلدي��د 
واتاب��ع ايضاً، برش��لونة اإلس��باني 
ومانشس��تر يونايت��د اإلجنليزي واي 
س��ي مي��ان اإليطال��ي، فيما على 
الصعيد العربي األفريقي، يعجبني 
األهلي املصري والترجي التونس��ي 
وبالنسبة لفرق آسيا، فاحرص على 
اإلماراتي  العن  مباريات  مش��اهدة 

والسد القطري.
ويضي��ف: هوايت��ي ع��رض األزي��اء 
ايض��ا، فقد عرض��ت ازي��اء حديثة 
ملاركت��ي ) لوفت وكولن��ز( وهنالك 
عروض جديدة تصلني دوماً، واحياناً 
يتدخ��ل عامل الوقت او املش��اركة 
ف��ي البطوالت دون تلبي��ة العروض 

اخلاصة باملوضة.
ختاما، يؤكد ان تس��ريحة ش��عره، 
جلب��ت ل��ه املزي��د م��ن الش��هرة 
انظ��ار  مح��ط  وكان  واملعجب��ن، 
واهتم��ام ف��ي البط��والت اخلارجية 
او احمللي��ة ومنه��ا مش��جعي دولة 
اذربيج��ان ف��ي بطول��ة التضام��ن 
اإلس��امي عندم��ا حرص��وا عل��ى 

التقاط العديد من الصور معه.

نجم كرة اليد في حوار مع »           «:

بدر حمودي: »الوطني« سيكون منافسًا على بطاقات المونديال
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املنتخب الوطني بكرة اليد

جانب من لقاء الوزارة بالشركة البريطانية

لندن ـ وكاالت:

خطف محمد ص��اح، جنم املنتخب 
املصري األضواء، بع��د بدايته القوية 
م��ع فريقه ليفرب��ول اإلجنليزي، الذي 
انض��م إليه قبل أس��ابيع مقابل 34 
مليون جني��ه إس��ترليني، قادماً من 

روما اإليطالي.
وقدم محمد صاح مستويات رائعة، 
وأصبح جنم الش��باك في تش��كيلة 
الريدز، وكون مثلثاً هجومياً مرعباً مع 
البرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو 
ماني، ليحص��د ليفربول في اجلوالت 

الثاث األولى للدوري 7 نقاط.
وس��جل صاح في مباريات��ه األربعة 
التي خاضه��ا مع ليفربول بش��كل 
رس��مي هدف��ن في ش��باك واتفورد 
وأرس��نال، كما أنه صنع هدفاً، وتألق 

كثيرا في أول شهرين له مع الريدز.
وكانت هناك عدة عوامل وراء البداية 
القوي��ة حملمد ص��اح م��ع ليفربول، 

يقدمها  في التقرير التالي:
اس��تفاد محم��د صاح م��ن جتربته 
م��ع تشيلس��ي اإلجنلي��زي التي لم 
ت��دم طوياً، لكنه عان��ى خالها من 

البقاء بدياً، رغم أن البرتغالي جوزيه 
مورينيو، املدير الفن��ي آنذاك للبلوز، 
كان صاح��ب فك��رة التعاق��د معه، 
ومتس��ك بضمه وحول مساره بعدما 
كان على أعت��اب ليفربول في كانون 

الثاني 2014.
امتلك صاح دوافع التحدي في جتربته 
الثاني��ة م��ع الكرة اإلجنليزي��ة، وبعد 
عودته إل��ى البرميييرليج مع ليفربول 
أصبح جن��م الفراعنة مطالباً بإثبات 
قدرات��ه أم��ام اجلماهي��ر اإلجنليزي��ة، 
وأم��ام مدربه األس��بق مورينيو، وهو 
م��ا جعل صاح في حال��ة عالية من 
التركي��ز والتأل��ق.. ويعي��ش ص��اح 
تط��وراً تكتيكي��اً كبي��راً عم��ا كان 
عليه ف��ي عام 2014، بفضل انتقاله 
للدوري اإليطالي الذي اس��تفاد منه 

صاح الكثير.
تعلم صاح في إيطاليا بعض األمور 
التي كانت تنقصه كروياً، مثل زيادة 
القدرات التهديفي��ة، وإتقان ضربات 
الرأس وأداء األدوار الدفاعية، والتحرك 

بدون كرة.
اس��تفاد النجم املصري، من العمل 
م��ع مدرب��ن لهم��ا فك��ر تكتيكي 
ممي��ز، وهم��ا مونتي��ا م��ع فيورنتينا 

روم��ا  م��ع  س��باليتي  ولوتش��يانو 
بجانب عمله مع مدرس��ة تكتيكية 
كاس��يكية مع األرجنتيني هيكتور 
كوبر، في منتخب مصر مما أضاف له 

خبرات مختلفة.

كم��ا، ال ينكر أح��د أن األملاني يورجن 
كلوب، املدي��ر الفني لفريق ليفربول، 
صاح��ب بصمة واضح��ة فيما وصل 
إليه صاح، من مس��توى ف��ي بداية 

املوسم.

كل��وب تعامل مع محمد بالش��كل 
األمث��ل كأحد جن��وم الفري��ق، وليس 
مج��رد صفق��ة جدي��دة، وجن��ح في 
توظيف��ه بالش��كل املناس��ب داخل 
امللعب، واس��تغال قدرات��ه املتمثلة 

ف��ي االنطاق��ات الس��ريعة، وإرهاب 
املدافع��ن بتحركات��ه املزعج��ة، مما 
يس��هل مهم��ة زميلي��ه فيرمين��و 

وماني.
أجاد كل��وب التعامل نفس��ياً وفنياً 
مع صاح ف��ي البدايات مع ليفربول، 
وكان سبباً في سرعة مع انسجامه 
م��ع الري��دز بعك��س م��ا ح��دث مع 

تشيلسي.
واألمر الرابع الذي تغير بقوة مع صاح 
وصنع الفارق في بدايته مع ليفربول 
أن جنم الفراعنة فاجأ اجلميع بلياقة 
بدنية عالية، ومس��توى ش��به ثابت 
على مدار التسعن الدقيقة.. صاح 
أيضاً أصب��ح ي��ؤدي األدوار الدفاعية 
بصورة أكبر، ويجيد االلتحامات، وهي 

أمور كانت تنقص جنم الفراعنة.
ضيف��ه  ليفرب��ول  واكتس��ح  ه��ذا 
أرس��نال برباعي��ة نظيف��ة، مس��اء 
أول أم��س، عل��ى ملع��ب »آنفيلد«، 
ضمن منافس��ات اجلولة الثالثة من 

البرمييرليج.
وس��جل أه��داف ليفرب��ول كل من، 
روبيرتو فيرمينو )17(، وس��اديو ماني 
)40(، ومحم��د ص��اح )57(، ودانييل 
س��توريدج )77(، ليرتفع رصيد الريدز 

إلى 7 نقاط، فيما جتمد رصيد اجلانرز 
عند 3 نقاط.

من جانبه، عبَّر جوردان هيندرس��ون، 
قائد ليفربول عن س��عادته الكبيرة 
بفوز فريقه على أرس��نال )4-0( على 
ملعب أنفيلد، ضم��ن اجلولة الثالثة 
م��ن ال��دوري اإلجنليزي املمت��از لكرة 

القدم.
وق��ال هيندرس��ون ف��ي تصريح��ات 
س��بورتس«  »س��كاي  لش��بكة 
البريطاني��ة عق��ب املب��اراة: »عملنا 
بش��كل جي��د. كنَّ��ا أقوي��اء وبدأن��ا 
بش��كل جيد. لق��د أرغمناهم على 
الذه��اب إلى مناطق ل��م يرغبوا في 

التواجد فيها«.
وأضاف: »كلما متضي املباريات نصبح 
أفض��ل وأفضل. مس��تويات اللياقة 
البدني��ة لدينا باتت جي��دة جًدا في 
الوقت الراهن، وهذا ألننا عملنا بجد 

قبل بداية املوسم«.
واختتم: »لقد س��يطرنا على املباراة 
ف��ي كل مكان، وبش��كل ع��ام نحن 
س��عداء. لدينا مواهب ف��ي الفريق، 
لك��ن علين��ا العم��ل الش��اق م��ن 
أج��ل التواف��ق مع املوهب��ة، وهذا ما 

فعلناه».

الفرعون المصري يؤكد حضوره البارز في البريمييرليج

مورينيو وكلوب ضمن أسباب البداية النارية لصالح مع ليفربول

تقرير

محمد صالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأ وف��د منتخبن��ا الوطن��ي بكرة 
العاصم��ة  ف��ي  تدريبات��ه  الق��دم 
التايلندية بانكوك قادما من ماليزيا 
مس��اء امس األول بعد خوض مباراة 
دولي��ة ودية امام املنتخب الس��وري 
خيم على نتيجتها التعادل االيجابي 

بهدف لهدف.
وقال املدير االداري للمنتخب الوطني 

باس��ل كوركي��س ف��ي تصريح��ات 
صحفية وصل وفد املنتخب الوطني 
بكرة القدم مس��اء ام��س األول الى 
العاصمة التايلندية بانكوك متهيداً 
ملواجهة صاحب االرض واجلمهور في 
اطار اجلولة االخي��رة من التصفيات 
املؤهلة ملونديال روس��يا  االس��يوية 

.2018
واض��اف: من املؤم��ل ان يصل جميع 

أم��س  مس��اء  احملترف��ن  الاعب��ن 
لالتحاق بصفوف االسود باستثناء 
محت��رف اودني��زي االيطال��ي عل��ي 
عدنان الذي س��يصل اليوم الثاثاء. 
وبن: ان املنتخب الوطني اجرى اولى 
وحدات��ه التدريبية عل��ى ارضية رجا 
مان��كاال امللع��ب الذي س��يحتضن 
املواجه��ة ف��ي احل��ادي والثاثن من 

شهر اب اجلاري. 

»أسود الرافدين« يبدأ تحضيراته
 للقاء تايالند.. الجمعة

مفاوضات مع شركة بريطانية إلعمار 
جميع أرضيات مالعب كرة القدم

 بغداد ـ أحسان المرسومي*
اعلن احتاد كرة السلة عن موعد اجراء 
قرعة اندية الدوري املمتاز للموس��م 
احلال��ي 2017 – 2018 ، فيم��ا ح��دد 
موعد انطاق بطولتي الدوري املمتاز 

وس��قف  التنش��يطية  والبطول��ة 
تعاقدات الاعبن م��ع االندية ، جاء 
ذلك خال االجتماع التداولي الثاني 
بن االحتاد وممثلي االندية املش��اركة 
الذي جرى امس االول مبقر االحتاد في 

قاعة الشعب.
وح��دد  اجملتمع��ون  ال 23 م��ن ايلول 
املقبل موع��دا الجراء قرعة بطولتي 
الدوري املمتاز والتنشيطية في احد 
الفن��ادق الت��ي س��يحددها الحقا ، 

على ان تنطلق منافسات الدوري في 
العاشر من تش��رين االول وتسبقها 
البطولة التنشيطية في الفترة من 
) 6 – 8  ( من الش��هر ذاته مبش��اركة 
االندية التي حصلت على املراكز من 

) 1 – 4 ( في منافس��ات دوري املوسم 
املاضي وهي النفط والشرطة ونفط 
اجلن��وب والكهرباء وس��يكون ال 20 
م��ن ايلول اخر موع��د لقبول اعتذار 
اي م��ن االندي��ة ع��ن املش��اركة في 

هذه البطولة ، على ان يتم تس��مية 
الفريق في الترتيب اخلامس في حال 

اعتذار اي من فرق املقدمة.

* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

مقررات مهمة لـ »السلة« وتحديد بطولتي الدوري والتنشيطية



الصباح الجديد ـ خاص:
للفيل��م  العراق��ي  املرك��ز  أعل��ن 
املس��تقل ع��ن مش��اركة الفيل��م 
م��رمي  "طري��ق  الطوي��ل  الروائ��ي 
للمخرج عطية جبارة الدراجي، في 
املسابقة العاملية ملهرجان مونتريال 
السينمائي العاملي في كندا لسنة 
٢٠١٧ في أول ع��رض دولي للفيلم، 
ويعد هذا املهرج��ان من املهرجانات 
املهم��ة ف��ي العال��م وخاص��ة في 
أميركا الش��مالية.وتُعد مش��اركه 
فيلم "طريق مرمي"، للمخرج عطية 
جب��ارة الدراجي في ه��ذا املهرجان 
إجنازاً جديداً للس��ينمائية العراقية 
وخاص��ة للمركز العراق��ي للفيلم 

املستقل.
"طريق مرمي" قصة حقيقية يخوض 
فيها عيس��ى )٤٥ عاما( رحلة غيرة 
عادي��ة م��ع ابنت��ه م��رمي )٨ أعوام( 
بصحبة ماليني العراقيني املتوجهني 

نح��و كرب��الء. يس��ير عيس��ى من 
البص��رة ال��ى كربالء املقدس��ة في 
محاولة للعثور على معجزة لنجاة 
ابنت��ه م��رمي من م��رض الس��رطان، 
يحاول أن يختصر الطريق من خالل 
الصع��ود ف��ي العربات م��ع ناس ال 
يعرفه��م, كل الن��اس التي تس��ير 
باجتاه كربالء عندهم قصة وحكاية 
حتاول مرمي معرفة الب��رود بعالقتها 

مع والدها وجتاهله لها.
األب مسكون بأس��رار املاضي التي 
ال تعرف مرمي عنه أي ش��يء, عيسى 
يتخل��ى عنه��ا وه��ي ف��ي أصعب 
الظروف ويتركها وحيدة بني الناس 
الت��ي ال تع��رف أحدا منه��م, لكن 
براءته��ا وتعاط��ف الن��اس معه��ا 
صبي��ني:  عل��ى  تتع��رف  يجعله��ا 
محمد )١٦ سنة( وحسن )١٣ سنة( 
يحاوالن مساعدتها في العثور على 
والدها عند س��ماع نبأ وقوع هجوم 

إرهاب��ي قرب امل��كان ال��ذي غادرته 
مرمي.يتحرك ضمير عيس��ى للبحث 

عنها, وكلما اشتد املرض على مرمي 
نش��اهد األب وه��و يبح��ث في كل 
م��كان عنها، إنهما في س��باق مع 
الزمن لألب وابنته جلمع ش��ملهما 

مًعا.
العراقي للفيلم املس��تقل  املرك��ز 
أنتج العديد م��ن األفالم في الوقت 
املؤسس��ات  فيه��ا  تعان��ي  ال��ذي 
احلكومي��ة م��ن التقش��ف املال��ي 
بسبب األحداث االقتصادية، ويؤكد 
جن��اح جتربت��ه اإلنتاجية املس��تقلة 
التي ينتهجها منذ ٨ سنوات، حيث 
أنت��ج ٢٠ فيلم��اً روائيا س��ينمائيا 
طوي��الً وقصيراً نال��ت نصيبها من 
النجاحات الدولي��ة والعربية، وهي 
دعوة يطلقها املركز للمؤسس��ات 
الدولة الثقافية لفتح باب التعاون 
جترب��ة  خلل��ق  واالس��تفادة  املثم��ر 
س��ينمائية عراقية توازي مثيالتها 

في املنطقة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بعد انتش��ار خب��ر القبض 
عليه��ا بتهم��ة حصولها 
عل��ى مبال��غ كبي��رة م��ن 
جهات غير معروفة، خرجت 
اإلعالمية الس��عودية جلني 
عم��ران ع��ن صمته��ا من 
خالل تعليق على صفحتها 

على "تويتر". 
وكتب��ت: "واض��ح إن ال��ي 
فبرك اخلبر غبي مع مرتبة 
الش��رف وما عنده س��ناب 
شات. كان على األقل أجل 
كذبت��ه حل��د م��ا أرجع من 
إجازتي مو مسافرة وأصور 

كل شوي في بلد".
كذلك تقدم��ت اإلعالمية 
لصحيف��ة  بالش��كر 

لتوضيحه��ا  "ع��كاظ" 
اخلب��ر.  ذل��ك  حقيق��ة 
وكتبت: "شكراً لصحيفة 
"ع��كاظ" احملترم��ة عل��ى 
األخبار  حقيق��ة  توضي��ح 
املفبرك��ة. وأمتنى أن ميتلك 
املتلق��ي العق��ل والوع��ي 
ب��ني  للتفرق��ة  الكافي��ني 

املنطق واخلرافة".

املصرية  املطرب��ة  فاج��أت 
أنغام في ختام حفلها الذي 
أقي��م داخل أحد املس��ارح 
بالس��احل  الش��هيرة 
مص��ر،  ف��ي  الش��مالي 
ابنها عمر  اجلمهور بتقدمي 
قائلة "أنا عاوزة أتصور مع 
ولد بحبه جدا"، والذي من 
جانبه صعد على خش��بة 
املس��رح واحتض��ن والدته 
في مشهد حصد تصفيق 

وهتافات اجلمهور.
خ��الل  أنغ��ام  وأضاف��ت 
قائل��ة  لعم��ر  تقدميه��ا 
حضر  علشان  "مبسوطة 
النها ردة، علش��ان بتحايل 
علي��ه من زم��ان يحضرلي 

أح��د  وس��أل  حفل��ة". 
اجلمه��ور عن ابنها األصغر 
عب��د الرحم��ن لت��رد عليه 

قائلة: "مع أصحابه".
وكان��ت أنغ��ام ق��د أحيت 
حض��ور  وس��ط  حفله��ا 
وبإطاللة  كبي��ر  جماهيري 
"كاجوال" ب� "تي ش��يرت" 

وبنطال جينز.

أكد الفنان أحمد عز، أنه 
فيلم  بتجربت��ه في  يعتز 
"اخللية"، ويعدها محطة 
مهمة في مشواره الفني، 
لك��ون الفيل��م يتع��رض 
الت��ي  اإلره��اب  لقضي��ة 
املاليني ليس في  تش��غل 
مصر فقط، بل في جميع 
أنحاء العالم، موضًحا أنه 
يقدم خالل أحداث الفيلم 
لكن  الضابط،  شخصية 
اعتاد  بنحو مختلف عما 

عليه اجلمهور.
 وأع��رب عز عن س��عادته 
املنت��ج  م��ع  بالتع��اون 

إبراهيم إسحق.

لجين عمران

أحمد عز

أنغام

أخبــارهــــــــــم

غالف الفيلم

سالمات 
باقات معطرة بش��ذى الورود يقدمها رئيس وأس��رة 
حتري��ر "الصب��اح اجلدي��د" للزميل��ة العزي��زة أحالم 
يوس��ف، محررة الصفحة االخيرة، مبناس��بة إجراء 
عملي��ة تكللت بالنجاح، ندعو اهلل العلي القدير ان 
ينعم عليها بالشفاء العاجل مما ألم بها، لكي تعود 
الى عملها واحبائه��ا وزمالئها، وتواصل حياتها من 

جديد بأفضل وأحلى صورة.
مرة أخ��رى حم��داً هلل على الس��المة م��ع متنياتنا 
ودعواتن��ا الصادقة لك بالش��فاء العاجل والصحة 

الدائمة، انه سميع الدعاء.

"طريق مريم" في مهرجان مونتريال السينمائي العالمي
إنجاز جديد للسينما العراقية

باريس - وكاالت:
احتفل مس��ؤولو حديقة احليوان الفرنس��ية "دوويه ال 
فونتان" بذكرى م��رور 30 عاًما على مولد الزرافة "بابى 
ساش��ا"، التي ولدت في حديقة "فنس��ان" في 1987، 
التي مت احلصول على أبويها من تش��اد في 1933، ليتم 
نقلها بعد ثمانية ش��هور إلى حديقة حيوان "دوويه ال 

فونتان".
وقال رئيس حديقة احليوان الفرنسية، إن الزرافة "بابى 
ساش��ا" تنتظر احلفيد رق��م 36 خالل األي��ام القليلة 
املقبل��ة، حيث لها من األحفاد 16 أنثى و17 ذكرًا؛ توفى 

اثنان في أثناء الوالدة.
ويرجع الس��ر في طول عمر الزرافة "بابي ساش��ا" إلى 
تناولها لألرانب امليتة التي تلتهمها من فترة إلى أخرى 
وبعض الكالب الصغيرة، ويتم توزيع األحفاد في الدول 

األوروبية األخرى، بريطانيا وأملانيا وسويسرا.
وأش��ار االحتاد الدول��ي للمحافظة عل��ى الطبيعة، أن 
فصيلة الزرافة "بابي ساشا" ال يوجد منها سوى 650 
زرافة ف��ي إثيوبيا وجنوب الس��ودان فق��ط، ونحو 500 

زرافة في نيجيريا.

لندن - وكاالت: 
زعزعت االميرة ديانا العائلة البريطانية املالكة بكشفها 
العام 1992 تفاصيل س��لبية عن احلي��اة ضمنها الكاتب 
ان��درو مورتون الذي اكد ان هذه املعلوم��ات ما تزال تلحق 

االذى حتى اليوم.
في كتابه العائد الى العام 1992 "ديانا هير ترو س��توري"، 
جمع اندرو مورتون معلومات أسّرت بها ديانا حول زواجها 
الفاش��ل من امير ويل��ز ومحاوالتها االنتح��ار ومعاناتها 
مع مرض الشراهة راس��مة صورة الذعة عن احلياة ضمن 

العائلة املالكة.
والقى هذا الكتاب الذي حقق مبيعات عالية ضوءا سلبيا 
على امللك املقبل ويستمر في طرح التساؤالت حول قدرة 
تش��ارلز على اعتالء العرش خلفا لوالدته امللكة اليزابيث 
الثانية وهو ما كانت تس��عى اليه ديانا على ما اكد اندرو 

مورتون.
وقال في مقابلة اجرتها معه وكالة فرانس برس في منزله 
في لندن "ال ش��ك في انها ف��ي محادثاتها معي ومن ثم 
في املقاب��الت التلفزيونية عندما كانت تتحدث عن فكرة 
ان االمير تش��ارلز ليس اهال بان يك��ون ملكا لطاملا كانت 

تعد ان االمير وليام يجب ان يكون امللك املقبل".

بغداد - الصباح الجديد: 
استكمل قسم املعارض في دائرة الفنون التشكيلية 
جمي��ع االس��تعدادات والتهيئة النط��الق فعاليات 
مهرجان الواسطي، يوم االثنني املوافق 11 أيلول، في 

الطابق األرضي ملقر وزارة الثقافة والسياحة واآلثار.
وقال مدير املعارض حس��ني موح��ي: أكملت اللجنة 
املكون��ة من النحات مرتضى ح��داد، والفنان والناقد 
عل��ي إبراهي��م الدليم��ي، والفن��ان والناقد قاس��م 
الع��زاوي، والفن��ان ش��اكر خال��د، والفن��ان ضي��اء 
الشكرجي، جميع أعمال الفحص والتقييم لألعمال 
املقدمة للمش��اركة ضمن فعاليات املهرجان لبيان 

صالحية عرضها.
وأضاف مدي��ر املعارض: األعم��ال توزعت على النحو 
اآلت��ي: 37 عمل في اخلط العربي، 25 عمل في اخلزف، 
30 عم��ل، 40 عمل في النحت، وس��تحتوي القاعة 
الكبرى عل��ى أعمال النحت والرس��م واخلزف، فيما 
س��تحتوي القاعة الثانية على أعمال اخلط العربي، 
وس��تحتوي القاع��ة األخي��رة عل��ى أعم��ال التراث 

الشعبي.

حديقة "الفونتان" تحتفل 
بمرور 30 عاًما على والدة 

الزرافة "بابي ساشا"

لعنة "ديانا" ما زالت 
تطارد األمير تشارلز

"التشكيلية" تنهي 
استعداداتها لمهرجان الواسطي

القاهرة - وكاالت: 
فاج��أ الفن��ان أحمد س��عد 
اجلمهور بنش��ر صورة له مع 
الفنانة س��مية اخلش��اب، 
معلق��اً عليه��ا بكلم��ات 
رومانس��ية غي��ر متوقعة 
عل��ى  حس��ابه  عل��ى 
موق��ع تطبي��ق الص��ور 

"اسنتغرام" 
   أحمد س��عد كتب 
لس��مية  كالم��اً 

اخلش��اب رومانس��ي قائ��الً: "م��ن 
أحمد س��عد إلى سمية اخلشاب 
ربن��ا يخليكي ليا يا وش الس��عد 

واخلير واجدع وأنظف القلوب ".
وأث��ار وجود س��مية اخلش��اب مع 
أحمد س��عد في حفله في تونس 
فض��ول الكثيري��ن، الذي��ن أخذوا 
يتساءلون عن سبب مرافقتها له 
في كل حفالته عل��ى هذا النحو، 
بالرغ��م أنهم��ا نفي��ا زواجهما أو 

ارتباطهما بعالقة عاطفية.

بينما دافع بعض النشطاء عنهما 
مؤكدي��ن أن كلمات أحمد س��عد 
لسمية اخلشاب ال يعني إطالقاً أن 
بينهما زواج أو قصة حب، بخالف 
أنهم��ا صرح��اً أن بينهم��ا عالقة 

روحانية.
وكان��ت الفنان��ة رمي الب��ارودي قد 
بارك��ت ألحم��د س��عد وس��مية 
اخلش��اب على زواجهما، إال أنهما 
نفي��ا األم��ر متاماً، ولكنه��ا أصرت 
تزوج��ا  بأنهم��ا  عل��ى كالمهم��ا 

بالفع��ل ولكنهم��ا ال يرغبان في 
إعالن األمر حالياً.

وه��ذه لم تك��ن املرة األول��ى التي 
تراف��ق س��مية اخلش��اب الفن��ان 
أحمد س��عد ف��ي حفالت��ه، فقد 
ظهرت مع��ه في إح��دى احلفالت 
في اإلس��كندرية، مما دفع اجلمهور 
ملناداتها بصوت عاِل للصعود على 
املس��رح، وه��ذا ما ح��دث بالفعل 
ليتشاركا غناء أغنية مسلسلها 

"احلالل".

 سمية الخشاب وأحمد سعد 
يتشاركان أغنية مسلسل "الحالل"

اعداد: لهب عطا عبد الوهاب
استضافت ندوة أحاديث الثالثاء ندوة 
تضم نخبة من املثقفني العراقيني 
باخت��الف مش��اربهم وانتماءاتهم 
ملناقش��ة  اردني��ون س��ابقون  وزراء 
التط��ورات التي ش��هدت مجاالت 
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  الصح��ة 

وقانون االحوال الشخصية.
اس��تضافت ندوة أحادي��ث الثالثاء 
ن��دوة تض��م نخب��ة م��ن املثقفني 
مش��اربهم  باخت��الف  العراقي��ني 
والقومي��ة،  االثني��ة  وانتماءاته��م 
والت��ي انطلق��ت لبناته��ا االول��ى 
ف��ي نيس��ان / ابري��ل 2009 في دار 
السفير العراقي السابق لدى االردن 
الدبلوماس��ي عط��ا عب��د الوهاب 
والتي انتقلت منذ ش��باط / فبراير 
2017 ال��ى دار االس��تاذ اجلامعي د. 

شوقي ناجي جواد.
وقد متت اس��تضافت الندوة يومي 
15 22- اب / اغس��طس اجل��اري كل 
م��ن الوزيري��ن الدكتور زي��د حمزة 
وزي��ر الصحة الس��ابق زيد الرفاعي 
1985-1989 واحملامية السيدة رمي ابو 
التنمية االجتماعية  حس��ان وزيرة 
الس��ابقة عبد اهلل النسور 2014-

 .2016
وقد حتدث الدكتور حمزة عن جتربته 
في احلي��اة العامة ف��ي االردن التي 
ناهزت 50 عاما مستعرضا التطور 

الكبير الذي شهده قطاع الصحة 
والتي اصبحت مش��افيه وخدماته 
الطبي��ة تضاه��ي تلك ف��ي الدول 

االوروبية.
وجاءت محاضرة الوزيرة ابو حس��ان 
غني��ة ف��ي معلوماته��ا وجميل��ة 
في س��ردها، وق��د توقف��ت مطوال 
عند امل��ادة 308 من قان��ون االحوال 
الش��خصية وه��ي امل��ادة الت��ي مت 
الغاءه��ا بعد ان ح��ازت على اجماع 
االعضاء في مجل��س النواب اذ لم 
)املغتص��ب( مبقدوره  اجلان��ي  يع��د 
االف��الت من وج��ه العدالة في حال 
تزوج��ه م��ن الضحي��ة كم��ا كان 
يحصل في السابق وقد تبنت لبنان 

مشروعا مماثال له مؤخرا.
كذل��ك حضر الن��دوة نائ��ب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الدكتور مروان 
املعش��ر ووزير التخطيط والدكتور 
طاهر كنعان – هو تش��ريف للندوة 
التي تنعق��د بانتظام صبيحة كل 
يوم ثالثاء تناقش من خالله مواضيع 
ش��تى متنوع��ة جتمع السياس��ة 
والفن��ون،  واالجتم��اع  واالقتص��اد 
والدعوة مفتوحة ملن يرغب حضور 

حلقاتها.
ومن اجلدير بالذكر ان محاضر الندوة 
مت جمعه��ا ف��ي ثماني��ة مجلدات 
على ان يصدر اجمللد التاس���ع من�ه 

قريب�اً.

واشنطن - وكاالت: 
  أظه��رت دراس��ة أميركي��ة 
حديثة أن االنشغال املستمر 
يك��ون  أن  ميك��ن  بالعم��ل 
مفتاح الصحة اجليدة خاصة 
بالنس��بة لكبار الس��ن، حيث 
اخل��رف  مش��كالت  يجنبه��م 

املتالحقة.
باح�ث��ون  أجراه�ا  الدراس���ة 
بجامع����ة ن����ورث وس���ترن 
األميركي��ة ونش��روا نتائجه��ا 
ف��ي دورية "س��ليب س��اينس آند 

براكتيس" العلمية.
وأوض��ح الباحث��ون: أن العمل 
على  األش��خاص  يس��اعد 
بالقوة  والتمت��ع  احلي��اة 
لفترة أطول، ويؤثر بنحو 
إيجاب��ي على صحة 

العقل.
وأض����اف���وا: أن 
ص  ش����خ����ا أل ا
عل��ى  املنش��غلني 
وخاصة  ال��دوام، 
أصحاب األعمال 
ملت���علق���ة  ا

بخط��ط 
مس��تقبلية 

ع��ة  ض����و م�و
مسبًقا، يتمتعون 
ع��ادة بن��وم أفضل، 

كما أنهم أقل عرضة لألرق.
وللوصول إلى نتائج الدراس��ة، س��أل 
الباحثون أكثر من 300 بالغ، عن املهام 
التي يؤدونها خ��الل النهار، ثم خضع 
املتطوعون الختب��ارات تقيس أداءهم 

املعرفي.
ووجد الباحثون: أن األش��خاص األكثر 
انشغااًل، يتمتعون بقوة عقلية جيدة، 
ما انعكس إيجاباً على الذاكرة قصيرة 
وطويل��ة األجل، وكذل��ك القدرة على 
املهارات  واستغالل  املنطق  استعمال 

عند التطبيق العملي.
وركزت الدراسة على كبار السن الذين 
يبلغ متوسط أعمارهم 79 عاًما، لكن 
البروفيسور جيس��ون أوجن، قائد فريق 
البحث، رأى أنه ينبغي تطبيق النتائج 

على البالغني من جميع األعمار.
أوضح��وا الباحث��ون: أن نوعية العمل 
حت��دد الفائ��دة املترتب��ة عليها، حيث 
يقول اخلب��راء أن االنش��غال باألعمال 
من دون القدرة على السيطرة عليها، 
يس��بب التوت��ر والضغ��ط املس��بب 
لإلجه��اد، وكذل��ك القل��ق واالكتئاب 

وضعف الذاكرة.
وكانت دراس��ة أميركية كش��فت، أن 
عمل كبار الس��ن التطوعي املنتظم، 
ال يعود بالنفع على اجملتمع وحس��ب، 
بل ميكن أن يحمي املسنني من أمراض 
الش��يخوخة، وعل��ى رأس��ها تراج��ع 

الذاكرة وضعف اإلدراك واملعرفة.

أحاديث الثالثاء تناقش 
مسيرة حياة وزراء سابقين  

في دراسة حديثة: العمل 
يدعم الذاكرة ويسند الصحة
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