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بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  أم��س  مس��اء  الع��راق  جن��ح 
تضييف أساطير العالم في مباراة 
كروية ام��ام منتخب جن��وم العراق 
في ملعب البصرة بامس��ية رائعة 
ضم��ن اطار الس��عي لرف��ع احلظر 
عن املالعب كلي��ا.. بدأ حفل املباراة 
باغني��ة الفنان وليد الش��امي، ثم 
كلمة وزير الش��باب والرياضة عبد 

احلسني عبطان.
الطاق��م  اداره��ا  الت��ي  املب��اراة 
املؤلف  السابق  الدولي  التحكيمي 
م��ن ع��الء عب��د الق��ادر للوس��ط 
ومحمد عرب واحمد عبد احلس��ني 
مس��اعدين وح��ازم حس��ني حكماً 
كبي��راً  حض��وراً  ش��هدت  رابع��اً، 
للجمهور الذي يؤازر جنوم منتخبنا 
وضيوفه��م أس��اطير العال��م في 
مباراة الهدف منه��ا تأكيد مقدرة 
املباري��ات  الع��راق عل��ى تضيي��ف 
الدولية الرس��مية وكسراً للحظر 

الكلي عن مالعبن��ا.. وانتهت بفوز 
منتخب أس��اطير العالم بخمسة 
اه��داف مقابل أربعة اهداف لنجوم 

العراق.
بكر الالعب يونس محمود بتسجيل 
ه��دف الس��بق لنج��وم منتخبن��ا 
الوطني في الدقيقة الثامنة بكرة 

رأس��ية تلقاه��ا م��ن زميل��ه هوار 
م��ال محم��د، فيم��ا ادرك التع��ادل 
الالعب كلويفرت ف��ي الدقيقة 29 
بتس��ديدة بعيدة املدى، عزز الالعب 
نفسه النتيجة بالهدف الثاني بعد 
6 دقائق فقط من كرة هات وخذ مع 

لويس غارسيا.

وجاء ه��دف التعدي��ل ملنتخبنا عن 
طري��ق الالع��ب رزاق فرح��ان ال��ذي 
تس��لم ك��رة داخل منطق��ة اجلزاء 
لعبها بقوة على ميني حارس املرمى 
عماد هاش��م الذي دافع عن شباك 
أساطير العالم نظراً الصابة حارس 
املرم��ى فيت��ور بايا بعد مش��اركته 
مؤخراً ف��ي لقاء جتريبي ألس��اطير 

العالم امام جنوم األردن في عمان.
بداية الشوط الثاني شهدت اضافة 
األساطير للهدف الثالث عن طريق 
بيريز، ث��م عاد كلويفرت ليس��جل 
اله��دف الرابع ف��ي الدقيقة 76 ثم 
أختت��م لوي��س غارس��يا األه��داف 
لنجوم االس��اطير في الدقيقة 80 
بتس��جيله الهدف اخلامس، قبل ان 
يسجل نشأت اكرم الهدف الثالث 
ملنتخبن��ا في الدقيق��ة 83 قبل ان 
يقل��ص أحم��د مناج��د النتيج��ة 
ف��ي  الراب��ع  اله��دف  بتس��جيله 

الدقيقة 87.

نجوم العراق و أساطير العالم يرسمون لوحة الفرح في البصرة 

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
اس��تمرار  ان   ، الس��بت  أم��س   ،
املش��تركة مس��تمرة  العمليات 
ف��ي قض��اء احلويج��ة م��ن خالل 
اس��تهداف مقرات جملاميع داعش 
ومعامل التفخيخ بضربات جوية 
، مشيرة الى ، وجود  2000 داعشي 

محاصرين داخل القضاء. 
باس��م  الرس��مي  الناطق  وق��ال 
املش��تركة  العملي��ات  قي��ادة 
العميد الركن يحيى رس��ول في 
‘‘الصباح  حديث خاص لصحيفة 

اجلديد‘‘ إن "عمليات االستخبارات 
العسكرية مس��تمرة في قضاء 
احلويج��ة من خ��الل اس��تهداف 
اجملاميع اإلرهابي��ة بضربات جوية 
ومعامل  لهم  التابع��ة  للمقرات 
التفخي��خ "، كاش��فا عن ، وجود 
2000 عنص��ر من داعش محاصرا 

داخل القضاء . 
وأضاف إن "العملية العس��كرية 
في قض��اء احلويجة س��تبدأ بعد 
االنتهاء من القصف اجلوي ملواقع 
تنظيم داع��ش"، الفتا الى أنه "ال 
يوجد س��قف زمني مح��دد وفور 

حتديد الوقت س��يتم اإلعالن عنه 
رسمياً ببيان". 

انه"باإلم��كان  رس��ول  وأوض��ح 
العملي��ات  م��ن  ع��دد  انط��الق 
األراض��ي  لتحري��ر  العس��كرية 

العراقية في وقت واحد". 
وألق��ت طائرات القوة اجلوية آالف 
املنش��ورات على مناطق احلويجة  

والساحل األيسر من الشرقاط. 
وقال��ت خلية اإلع��الم احلربي في 
بيان لها تلقت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ نسخه منه ان "املنشورات 
حتذر عصابات داعش اإلرهابية من 

ساعة احلس��اب التي باتت قريبة 
وعليهم تسليم أنفسهم". 

قائ��د جه��از  أك��د  م��ن جانب��ه 
الركن  الفريق  اإلره��اب  مكافحة 
أم��س   , االس��دي  الغن��ي  عب��د 
الس��بت , جهوزية ق��وات اجلهاز 

ملعركة حترير احلويجة. 
وقال االسدي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ إن"القطع��ات األمني��ة 
النطالق  مس��تعدة  والعسكرية 
عملي��ات حتري��ر احلويج��ة بنح��و 

كامل".
تتمة ص3

مع استمرارها بقصف مقّراتهم ومعامل التفخيخ

القّوات المشتركة تحاصر 2000 داعشيًا داخل قضاء الحويجة

القبض على عبد الفالح السوداني 
في مطار بيروت

الحكيم يدعو الى إرساء معادلة سياسية 
جديدة تتناسب مع تحديات المرحلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر مطلع، ع��ن الوزير 
العراقي الس��ابق ال��ذي مت توقيفه 
ب مط��ار بي��روت، مش��يرا ال��ى انه 
وزي��ر التجارة الس��ابق عبد الفالح 

السوداني.
وقال املصدر ف��ي تصريح صحفي، 
ان "الوزير العراقي الس��ابق الذي مت 
توقيفه ف��ي مطار بيروت اليوم، هو 
وزي��ر التجارة الس��ابق عبد الفالح 

السوداني".
واض��اف املص��در الذي طل��ب عدم 
الكشف عن اسمه، ان "السوداني 

مطلوب لالنتربول".

وذكرت وس��ائل إع��الم لبنانية، في 
األول من أمس اجلمعة، أن السلطات 
أوقفت وزيرا عراقيا سابقا مطلوبا 

لالنتربول في مطار بيروت.
وأعلن��ت جلنة النزاه��ة في مجلس 
النواب، في وقت سابق، أن السلطات 
القضائي��ة أص��درت حك��م غيابيا 
عل��ى وزي��ر التج��ارة الس��ابق عبد 
الفالح الس��وداني بالس��جن سبع 

سنوات إلدانته بقضايا فساد.
يذكر ان حزب الدعوة االسالمية قد 
عّل��ق على خبر اعتقال وزير التجارة 
الس��ابق فالح السوداني في بيروت 

بواسطة االنتربول.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئي��س التحال��ف الوطني عمار 
احلكي��م، امس الس��بت، على حاجة 
املرحلة الى معادلة سياسية جديدة 
تتناس��ب مع متطلباته��ا وحتدياتها، 
مبين��ا ان متطلبات املرحلة احلالية ال 
تعني ان نخطئ املرحلة السابقة امنا 

لكل ظروف حتدياتها ومتطلباتها.
وخ��الل لقائ��ه جمع��ا م��ن وجه��اء 
وشيوخ عش��ائر قبيلة متيم السبت، 
قال احلكيم في بيان، تلقت "الصباح 
اجلديد"، نس��خة منه، ان "العرب في 
الع��راق اغلبية ومعت��زون بعروبتهم 
دون اس��تعداء للقومي��ات واملكونات 

العراقي��ة"، الفتا الى ان "تش��خيص 
املش��كالت ب��ات معروف��ا وحتقق��ت 
منجزات لكن هناك سلبيات لم تعد 
مقبولة خاصة بع��د تضحيات حترير 

االرض من داعش االرهابي".
ووصف احلكيم، "تشكيل تيار احلكمة 
باالستشراف للمرحلة املقبلة وطرح 
لرؤية ومعادل��ة جديدة للتخلص من 
الس��لبيات"، مؤك��دا "س��عي التيار 
الستقطاب وجوه وطنية على اساس 
الكفاءة والنزاهة ومن جميع املكونات 
ليك��ون قراره وطنيا م��ع الذهاب الى 

القائمة االنتخابية...
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
ح��ذرت احلكومة االحتادي��ة، أمس 
السبت، من تقليل فرص احلوار مع 
اقلي��م كردس��تان رداً على اصراره 
باملض��ي ف��ي اس��تفتاء انفصال 
اقليم كردس��تان، مبينة أن مصير 
الب��الد ال ميك��ن حتدي��ده من جهة 
معين��ة، الفت��ة إلى أن الدس��تور 
أوضح بنحو صريح ش��كل الدولة 
ع��دم  ج��ددت  فيم��ا  العراقي��ة، 
االس��تفتاء  ذلك  بنتائج  اعترافها 
متى حصل سواء للمناطق داخل 

االقليم أو خارجه.
الدميقراط��ي  احل��زب  لك��ن 
الكردس��تاني، اب��دى مرون��ة ف��ي 
موض��وع االس��تفتاء، وحت��دث عن 
امكاني��ة تأجيل��ه ش��رط وج��ود 
ضام��ن دولي مل��ا اس��ماه "تنفيذ 
احلكومة التزاماتها جتاه االقليم".

وق��ال املتح��دث باس��م مجل��س 
الوزراء س��عد احلديثي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "احلكومة 
العراقية ملزمة بتطبيق الدستور 
الس��يما امل��ادة )109( منه ونّصها 
ملزم��ة  االحتادي��ة  احلكوم��ة  أن 

باحلفاظ على وحدة البالد وحماية 
سيادته".

وأض��اف احلديثي أن "امل��ادة االولى 
من الدس��تور تؤّكد أن العراق بلد 
احتادي واحد ذو سيادة، وأن الدستور 

ضامن لوحدته".
االلت��زام  "ه��ذا  أن  إل��ى  وأش��ار 
الدس��توري الوطن��ي يأت��ي عل��ى 
عاتق احلكومة وانطالقاً منه أكدنا 
أن اس��تفتاء االقليم غير دستوري 
وبالتال��ي كل ما يترت��ب عليه اثر 

قانونا على احلكومة".
أن  إل��ى  احلديث��ي  لف��ت  وفيم��ا 
"نتائ��ج االس��تفتاء اذا مت إج��راؤه 
ل��ن يعترف بها م��ن قبل احلكومة 
االحتادية"، بنّي ان "بغداد دعت إلى 
مراجعة االقليم حلساباته في هذا 
الصدد وع��دم االقدام على خطوة 

االستفتاء".
وح��ذر م��ن "زي��ادة ف��ي تعقيدات 
املش��هد العراق��ي بس��بب اصرار 
اقليم كردس��تان على مس��اعيه، 
وه��ذا يقل��ل هام��ش احل��وار حلل 

اخلالفات السياسية".
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"الديمقراطي الكردستاني" يؤكد تعرضه لضغوط.. ويحدد شروط التأجيل

مجلس الوزراء يعدُّ إصرار اإلقليم على
استفتاء االنفصال عاماًل لتقليص مساحة الحوار

العبادي يلتقي وفد اقليم كردستان "ارشيف"

جانب من املباراة "عدسة: عبد اهلل اسوان"

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتق��دت رئاس��ة اجلمهوري��ة، أمس 
السبت، تصريحات وصفتها ب�"غير 
املس��ؤولة" استهدفت الرئيس فؤاد 
معصوم على خلفية تباين املواقف 
بش��أن قضي��ة االس��تفتاء املزم��ع 
إجراؤه في إقليم كردستان، مؤكدة 
أن��ه يب��ذل كل مس��اعيه لتمت��ني 
املعني��ة  األط��راف  ب��ني  العالق��ات 
ودعوتها إلى مزي��د من احلوار إلنهاء 

املشكالت العالقة.
للرئاس��ة  اإلعالمي  املكت��ب  وق��ال 
في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد"، 
نس��خة منه، إنه ينتقد "تصريحات 
غير مس��ؤولة ص��درت مؤخ��را عن 

مصادر نيابية وإعالمية واستهدفت 
اإلس��اءة إلى رئيس اجلمهورية فؤاد 
معصوم على خلفية تباين املواقف 
بشأن قضية االس��تفتاء في إقليم 
كردستان"، مشددا على أن معصوم 
"معني جدا بجمع كلمة العراقيني 
لضمان تطبيق بنود الدستور وليس 
التح��ول م��ع جان��ب ضد آخ��ر من 

أطراف العملية السياسية".
وأضاف أن "رئي��س اجلمهورية يبذل 
كل مساعيه من اجل متتني العالقات 
بني األط��راف املعني��ة ودعوتها إلى 
مزي��د من احل��وار إلنهاء املش��كالت 

العالقة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اص��درت امانة مجلس الوزراء، أمس 
الس��بت، توضيحا بش��أن مشروع 
قانون التأمينات االجتماعية، مبينة 
انه ل��م يرفع لغاية االن الى مجلس 

النواب.
وقال��ت االمان��ة ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة من��ه 
التأمين��ات  قان��ون  "مش��روع  ان 
مرحل��ة  ف��ي  م��ازال  االجتماعي��ة 
النقاش وابداء املالحظات واملراجعة 
لدى احلكومة"، مبينة انه "لم يرفع 
الى مجل��س النواب حل��د االن، حلني 

التوصل الى صيغة مناس��بة حتقق 
الهدف املنشود منه بنحو منصف 

وموضوعي ومدروس".
واضافت االمانة ان "القانون ال ميس 
بحقوق املضحني من ابناء ش��عبنا 
وباالخص عوائل الشهداء واجلرحى"، 
مشيرة الى انه "يش��مل العاملني 
بالقط��اع اخلاص للم��رة االولى في 
تاريخ العراق ويضم��ن لهم حقوقا 
تقاعدية اسوة باملوظفني في الدولة 
لتحقي��ق العدال��ة االجتماعية الن 

هؤالء ميثلون اكثرية املواطنني".
تتمة ص3

أمانة مجلس الوزراء: مشروع 
قانون التأمينات االجتماعية 

مازال في مرحلة النقاش

رئاسة الجمهورية تؤكد وقوف 
معصوم مع جميع أطراف العملية 

السياسية

زعيم "داعش"يعيش في الخفاء بال هاتف..
3بانتظار الوصول إلى "أرض التمكين" منتدى االعمار العراقي يدعو اإلقليم الى االحتكام 

2للدستور بصفته الوثيقة االهم لحفظ البالد



شؤون عراقية2

متابعة الصباح الجديد: 

أقام منت��دى االعم��ار العراقي في 
احللقة  االردنية عم��ان  العاصم��ة 
قضي��ة  ملناقش��ة  النقاش��ي�ة 
العراق  إقليم كردس��تان  إستفتاء 
واملواق��ف الدولي��ة واإلقليمية من 
اإلستفتاء ومدى استفادة احلكومة 
املركزية في بغداد منها مبش��اركة 

21 شخصية عراقية. 
واكد عدد من املشاركني في املنتدى 
أنَّ كل م��ا يج��ري ح��ول موض��وع 
اإلنفص��ال غي��ر دس��توري ويحتم 
عل��ى احلكوم��ة العراقي��ة حماية 
وح��دة االراضي العراقية ، مؤكدين 
للدس��تور  االحتكام  على ض��رورة 
بصفت��ه الوثيقة االه��م للحفاظ 
عل��ى الب��اد، ومطالبة الس��اعني 
لإلنفصال باحترام الدس��تور الذي 
صوتوا علي��ه وكانوا متحمس��ني 

له.
وي��رى ع��دد م��ن املش��اركني ف��ي 
املنتدى أنَّ املشكلة االساس تكمن 
في عدم القدرة على تفسير بعض 
املواد الدستورية واالختاف في آلية 
تنفيذها، وخصوصا املادة 140، الن 
الدستور ال ميكن التعويل عليه في 
ظل االختراقات املسكوت عنها من 
قبل الطبقة السياس��ية منذ عام 
2004 وحل��د االن ؛ حي��ث مت اختراق 
الدس��تور ف��ي اكثر من مناس��بة 
ولك��ن مت التحف��ظ عل��ى معاقبة 
اخملترق��ني الن مصلحة اس��تدامة 
والتوافق��ات  السياس��ي  الواق��ع 
بررت  املش��روعة  السياس��ية غير 

السكوت عن اختراقات الدستور.
واش��اروا ال��ى أنَّ نض��ال الش��عب 
الكردي مش��روع في احلصول على 
حقوقه بَيَد أنَّ توقيت اإلس��تفتاء 
مع احل��رب ضد االره��اب والتي لم 
حتس��م بعد، فيه تش��كيك كبير 
بنيَّة بعض الساس��ة الكرد ، فيما 
إلى أْن تهتم احلكومة املركزية في 
بغداد بشكل جدي مبطالب االكراد 
العراقي��ني وأْن تقطع كل الس��بل 
الت��ي تدفعهم على عدم التعايش 
مع اخوانه��م العراقيني، وذلك من 
خال تشكيل وفد تفاوضي تعطى 
له مدة مفتوحة للتفاوض مع وفد 

آخر من االخ��وة االك��راد، مؤكدين 
عل��ى أنَّ التفاوض هو أس��اس حل 
املش��كات وإزال��ة الش��كوك بني 

أبناء البلد الواحد.
واشاروا الى أنَّ احملافظات العراقية 
الت��ي تش��كل إقلي��م كردس��تان 
العراقي ينبغي أْن نعترف انها متثل 
خصوصية يجعل منها مؤهلة الن 
تستحصل على وضع خاص ، فيما 
مت ط��رح محموعة من التس��اؤالت 
املهمة والتي يفترض أْن يناقش��ها 
وف��د التفاوض وم��ن اهمها هل أنَّ 
االكراد يرمون إلى استقال ضمني 

كإقليم حسب الدستور؟
وف��ي مداخلة له��ذا املوضوع اكد 
ع��دد من املش��اركني أنَّ املش��كلة 
الت��ي نناقش��ها ه��ي باحلقيق��ة 
مش��كلة دس��تورية، الن الدستور 
ال يس��مح باإلس��تفتاء، مركزي��ن 
على مس��ؤولية احلكومة االحتادية 
في ممارس��ة مهامها الدس��تورية 
على وف��ق املادت��ني 109 و 110 من 
الدس��تور العراقي، االمر الذي بات 

اكثر غموًضا ما ادى إلى رفع سقف 
املطالب الكردية.

وعن املواقف الدولية اشاروا الى أنَّ 
اس��تقال  تدعم  املتحدة  الواليات 
الك��رد، اال انه��ا جت��د الوق��ت غير 
مناسب ألسباب عدة منها الوضع 
االمني املتردي بسبب وجود داعش 
حل��د اآلن والصراعات السياس��ية، 
كم��ا أنَّ وض��ع إقلي��م كردس��تان 
االقتص��ادي صع��ب ج��ًدا؛ حيث ال 
مصرف مركزي حلد اآلن، واحلكومة 
التنفيذي��ة ف��ي اإلقلي��م غارق��ة 
بالديون، االمر ال��ذي ادى إلى ازمات 

خانقة ما زال صداها يتفاعل.
وم��ن الناحية السياس��ية أش��ار 
لفت املش��اركون ف��ي املنتدى إلى 
أنَّ وض��ع اإلقلي��م السياس��ي هو 
كذل��ك مير بأزمة خانقة مع تعطل 
برمل��ان اإلقلي��م، كم��ا أنَّ اصحاب 
الق��رار واخملططني ف��ي اإلقليم لم 
يوضح��وا خطتهم وسياس��اتهم 
حلد اآلن حول األقليات التي تعيش 
في مناطق خاضعة إداريًّا لإلقليم؛ 

حي��ث ل��م يع��رف مث��ًا مصي��ر 
االش��وريني والتركم��ان وااليزيديني 
والش��بك وغيره��م م��ن االقليات 
التي انقسمت سياسًيا بني داعم 
لسياس��ات اإلقليم وب��ني رافض ، 
مؤكدين أنَّ مجرد إجراء اإلستفتاء 
وتثبي��ت نتائجه ه��و مبثابة  تغيير 
للواق��ع السياس��ي العراق��ي إلى 
األب��د،  ولن تكون هناك كردس��تان 
كما نعرفها كج��زء من العراق بل 
س��ينظر لها كاإلبن املتم��رِّد وهذا 
ما س��ينعكس سلًبا على العراقة 
ب��ني حكوم��ة اإلقلي��م واحلكومة 

املركزية. 
فيما قارن عدد من املش��اركني بني 
التجربة البريطانية مع اس��تقال 
العراقي��ة  والتجرب��ة  اس��ُكتلندا 
الس��تقال محافظات كردس��تان 
تلندي كان  ورؤا أنَّ الناخب االس��كُ
عل��ى دراي��ة تامة بكل م��ا يصيبه 
باخلي��ر وم��ا يض��ره، ألنَّ القي��ادات 
متاًما  واضح��ة  السياس��ية كانت 
الت��ي كانت  القي��ادات  خصوًص��ا 

ا األمر  ضد استقال اسكتلندا، أمَّ
في الع��راق فا القي��ادات الكردية 
قادرة عل��ى أْن تضع معايير خلدمة 
للمواط��ن  االس��تقال  مش��روع 
الك��ردي وال احلكوم��ة املركزية في 
بغداد قادرة على أْن تثقف من أجل 
احت��واء املواط��ن الك��ردي وجعله 
يتش��بث مبواطنت��ه العراقية قبل 
أْن يصوِّت لإلنفص��ال ، ولذلك فأن 
الق��ادة الك��رد يعّول��ون عل��ى قرار 
أمُمي يس��مح لهم بأخ��ذ ما يودون 
أخذه كزي��ادة ف��ي مخصصاتهم 
وخصوصيتهم، بعد أْن فشلوا في 
إقناع الداخ��ل العراقي ودول اجلوار 

العراقي .  
وفي خت��ام اعم��ال املنتدى صدرت 
مجموع��ة م��ن التوصي��ات الت��ي 
تناول��ت االس��تفادة م��ن الضغط 
للخ��روج  واإلقليم��ي  الدول��ي 
بإتفاقي��ة تضم��ن حق��وق الك��رد 
وليس توس��عهم س��واء بفدرالية 
أو كي��ان جديد في املس��تقبل مع 
احل��رص عل��ى ع��دم نش��وب حرب 

جديدة بني العرب والكرد وتشكيل 
وفد تفاوضي من غي��ر األحزاب بل 
من أصحاب الفكر والراي والتاريخ 
واملعرف��ة ع إعط��اء وق��ت مفتوح 
للمفاوضات مع األكراد حول ترتيب 
صيغة عادلة للتعامل معهم في 
اطار الدولة والتوقف عن التراشق 
اإلعامي والعمل بعيًدا عن اإلعام 

والتصريحات االستفزازية.
كما اوص��ى املنتدى بتعريف حدود 
كردس��تان واإلتف��اق عليه��ا م��ن 
دون جت��اوز التاري��خ والع��ودة إل��ى 
حدود ٢٠٠3 وعلى احلكومة ش��رح 
مبرراته��ا م��ن مخاط��ر اإلنفصال 
عل��ى  س��واء  الس��لبية  وآثاره��ا 
الش��عب الك��ردي ف��ي الع��راق أو 
على العراق كدولة اس��تطاعت أْن 
التحديات  بالتوحد طيل��ة  تصمد 
النقاط  والتعّرف عل��ى  الس��ابقة 
الت��ي جتعل م��ن األك��راد يرفضون 
التعايش مع أبناء الوطن وتذليلها 
م��ن خال طمأن��ة املواطن الكردي 

وتوثيق ُعرى الوطنية لديه.

منتدى االعمار العراقي يدعو اإلقليم الى االحتكام 
للدستور بصفته الوثيقة االهم لحفظ البالد

في حلقة تداولية لمناقشة قضية اإلستفتاء
د.علي شمخي 

تنسى الكثير من االطراف السياسية في العراق في 
خض��م املناكفات وتبادل االتهام��ات االبعاد اخلطيرة 
لع��دد من امللفات املهمة ومحاول��ة تدويلها اقليميا 
ودوليا وسلخها من محيطها الوطني وتنبع خطورة 
هذه امللفات بامتداد اذرعها وتش��ابكها مع مصالح 
دول اخ��رى او ارتباطه��ا مبصال��ح ديني��ة او قومي��ة 
او مذهبي��ة، واذا ل��م يع��ي بع��ض املتحمس��ني في 
الداخل للنتائج املترتبة م��ن التدخات اخلارجية فان 
الساحة العراقية مقبلة على صراع جديد يرقى الى 
مس��توى احلرب االهلية وس��يكون ثمنه باهضا على 
ابناء العراق، وسيش��كل محنة جدي��دة وعبئا ثقيا 
مضاف��ا الى االث��ار الكارثية التي حلت مب��دن العراق 
بع��د احتاله��ا من عصاب��ات داع��ش االرهابية ومن 
امله��م التذكير بان مصالح  بع��ض الدول االقليمية 
ودوره��ا التخريب��ي في الع��راق على مدى الس��نوات 
املاضي��ة مت توظيفها وتفعيله��ا من قبل مجموعات 
تعمل داخل العراق بغطاء سياس��ي، وقد اساهمت 
ه��ذه اجملموعات الى حد بعيد ف��ي تعميق الهوة بني 
فئات الش��عب العراقي وعمدت على اس��تغال كل 
الفرص لترس��يخ االس��تقطاب الطائف��ي والقومي 
واملذهب��ي بتش��جيع ودعم دول راعي��ة لهذه املهمة 
وشكل االرهاب وحركته داخل العراق معلما واضحا 
من معالم هذا التدخل وقد اجتهدت هذه اجملموعات 
وم��ن ورائها ال��دول الداعمة لها ف��ي التخفي وعدم 
ت��رك اية بصمات لهذا الدور رغم بروز القرائن واالدلة 
املادية واملعنوية الكثيرة التي تفضح  املشاركني في 
محاوالت ايقاف خروج العراق من مستنقع الفوضى 
الذي اريد ويراد له ان يستمر او يطول ...اليوم يبدو ملف 
االستفتاء في كردستان ملفا مرشحا لصراع جديد 
ف��ي هذا الوطن وتتقافز حول ه��ذا امللف مجموعات 
ودول متتلك ادوات الش��يطان وتنادي بالتبارز والتناحر 
وتدف��ع باجتاه جذب الس��لطة االحتادي��ة املركزية في 
العراق واحزاب الس��لطة في كردس��تان للدخول في 
نف��ق مظل��م وصراع جدي��د او حرب جدي��دة وقودها 
ابناء الش��عب العراقي من العرب والكرد والتركمان 
وبقية الطوائف االخرى ومالم يتم التروي واحتساب 
اخلطوات في معاجلة ه��ذا امللف وابعاد اية محاوالت 
لتدويل اس��تقال كردس��تان فان االطراف الرئيسية 
التي متتلك مفاتيح احلل لهذا امللف ستجد نفسها 
في دوام��ة جديدة من الفوضى لرمب��ا تزيد خطورتها 
عل��ى كل التحديات التي واجهه��ا العراق بعد 2003 
وف��ي ثناي��ا هذا امللف تب��رز صفحات معق��دة حتتاج 
الكثي��ر من اجلهود  واملبادرات حللها بش��كل منصف 
وع��ادل وف��ي مقدم��ة ذل��ك قضي��ة كرك��وك التي 
التزال ميدانا واس��عا لتبادل التهدي��دات واالتهامات 
يتماهى معها ماي��ني العراقيني عبرمواقع التواصل 
االجتماعي وتغي��ب فيها اية مب��ادرات حقيقية في 

اعلى هرم السلطة.

مشروع لصراع جديد !

تقـرير

اريك تراجر*

غير أن ما يُع��رف بقادة “احلرس القدمي” 
ف��ي جماعة »اإلخ��وان« حاول��وا كبح 
فصيل كمال “الثوري”. فقد اعتبروا أن 
تش��كيل “جلان العمليات اخلاصة” من 
دون موافقتهم يزيد من تدهور قيادتهم 
الضعيفة أساساً وس��يطرتهم على 
»اجلماع��ة«، وح��ذروا م��ن أن أعم��ال 
»اإلخ��وان«  ميارس��ها  الت��ي  العن��ف 
س��تؤدي إلى إضف��اء الش��رعية على 
العنف الذي تس��تخدمه الدولة بحق 
املنظمة. ولك��ن هذه املس��اعي باءت 
بالفش��ل: فقد أعلن اجلن��اح “الثوري” 
فوزه في االنتخاب��ات الداخلية املبكرة 
ل��� »اجلماعة« التي جرت في أوائل عام 
2014، واندلع اخلاف بني الفصيلني وبرز 
إلى العلن في منتصف عام 2015 حني 
انفصل ش��باب بارزون م��ن »اإلخوان« 
وعدد كبير من مكاتب احملافظات علناً 

عن “احلرس القدمي”.
و في هذه الفت��رة تقريباً، َكّلف كمال، 
زعي��م »اإلخ��وان« الذي يدع��م أعمال 
جلماع��ة  الش��ريعة  “جلن��ة  العن��ف، 
»اإلخ��وان املس��لمني«” بصياغة دفاع 
قائم على الشريعة من أجل “النشاط 
الثوري”. وكما أش��ار مختار عوض من 
“جامع��ة جورج واش��نطن” في تقريره 
املفص��ل حول حت��ّول »اجلماع��ة« نحو 
العن��ف، أق��ّر املنتج النهائ��ي ل� “جلنة 

الش��ريعة” بعن��وان “فق��ه املقاوم��ة 
النهاي��ة  ف��ي  لانق��اب”  الش��عبية 
مجموعة واس��عة من أعمال العنف، 
ش��ملت قتل ضب��اط ش��رطة وجنود 
وأولئك الذي��ن يعتبرون “متعاونني” مع 
احلكوم��ة املصرية. كم��ا ادعت “جلنة 
الش��ريعة” أن املس��يحيني “يحاصرون 
املساجد، ويقتلون املصلني، ويعتقلون 
وش��جعت  ]اإلس��اميات[”،  النس��اء 

العنف ضدهم. 
وعمدت قوات األم��ن املصرية إلى قتل 
كم��ال في غ��ارة نفذتها في تش��رين 
األول/أكتوب��ر 2016. ومن��ذ ذلك احلني، 
الس��يطرة  القدمي”  “احل��رس  اس��تعاد 
عل��ى وس��ائل االتص��االت الرس��مية 
ل��� »اجلماع��ة«، م��ن بينه��ا موقعها 
غير   .ikhwanonline.com اإللكتروني، 
أن املنحى “الثوري” األكث��ر عدوانيًة ل� 
»اإلخوان« اس��تمر من خ��ال مختلف 

الفروع واملبادرات.
فعل��ى س��بيل املث��ال، نش��ر مؤخ��راً 
“اجملل��س الثوري املص��ري” - الذي مقره 
في اسطنبول وأسسه كبار املسؤولني 
في »اجلماعة« م��ع معارضني منفيني 
آخرين ف��ي عام 2014 - سلس��لة من 
أش��رطة الفيدي��و عبر اإلنترن��ت أوعز 
فيه��ا إلى أتباع��ه بالوق��وف في وجه 
اجلي��ش املصري خ��ال الث��ورة املقبلة، 
متى اندلعت. وف��ي إحدى التعليمات، 
أوعز اجمللس إلى أنصاره بتحديد جميع 
مواقع وحدات اجلي��ش ووقف تقّدمها 

من خ��ال صب الزيت عل��ى الطرقات. 
وف��ي أخرى، دع��ا أتباعه إل��ى “تطويق 
اجليش كي ال يقاوم الثورة” و”محاصرة 
موارد الغ��ذاء اخلاصة باجليش” وش��ّل 
مطارات اجليش عند اندالع االنتفاضة 

املقبل��ة، والتي س��يكون هدفها إعادة 
مرسي إلى السلطة. 

املس��لمون«  »اإلخ��وان  انض��ّم  كم��ا 
“الثوري��ون” على األرج��ح إلى جماعات 
بع��د  ظه��رت  مختلف��ة  مس��لحة 

اإلطاح��ة مبرس��ي، عل��ى غ��رار “ل��واء 
الثورة” و”حسم”، التي شنت هجمات 
مميت��ة عل��ى عناص��ر من ق��وات األمن 
وعل��ى املنش��آت من��ذ منتص��ف عام 
2016. وعل��ى الرغم من أن عاقة هذه 

اجلماعات م��ع »اإلخوان« ظرفية فقط 
)عل��ى األقل في الوق��ت احلاضر(، إاّل أّن 
أفعالها وحججها تشبه إلى حّد كبير 
فصيل محمد كمال، كما أن صفحات 
تنش��ر  الت��ي  االجتماع��ي  التواص��ل 
هجماته��ا، غالب��اً ما ترّوج لش��عارات 

»اإلخوان« والشخصيات التاريخية.
اجلن��اح  ذل��ك، صّع��د  وف��ي غض��ون 
“الثوري” ل��� »اإلخ��وان« مواجهته مع 
“احلرس القدمي”. وفي سلس��لة نشرات 
حمل��ت عن��وان “الرؤي��ة 28”، ص��درت 
في وقت س��ابق من ه��ذا العام، انتقد 
اجلن��اح “الث��وري” قادة حقبة مرس��ي 
بينه��ا  م��ن  املتع��ددة،  إلخفاقاته��م 
ميلهم إلى مزج السياس��ة والوعظ؛ 
وع��دم قدرته��م عل��ى بن��اء أرضي��ة 
السياس��ية  الق��وى  م��ع  مش��تركة 
الكامل  األخرى؛ وع��دم اس��تعدادهم 
للحك��م ما أن يس��تلموا الس��لطة؛ 
وقبولهم لدور اجليش في إدارة االنتقال 
انتفاض��ة  ال��ذي أعق��ب  السياس��ي 
ع��ام 2011. ويقيناً، إنه��ا حجة تخدم 
املصال��ح الذاتية: فاجلن��اح “الثوري” ل� 
»اإلخوان« ينتقد بشكل فعال “احلرس 
الق��دمي” ألن��ه غير ثوري بش��كل كاف. 
لكن املس��تند ختم بالدعوة إلى إعداد 
“وس��ائل وأجه��زة” جدي��دة ملواجه��ة 
احلكوم��ة املصرية، مما يعني تش��كيل 
منظم��ة جديدة ل� »اإلخ��وان« أو اّتباع 
نهج جديد يكّرس الستعادة السلطة 

في القاهرة.

“الثوري��ني”  »اإلخ��وان«  إن  وبالفع��ل، 
على اس��تعداد للمضي قدماً من دون 
“احلرس القدمي” الذي أصبحوا يعتبرونه 
على نحو متزايد بأنه حمل ثقيل. وفي 
منش��ور على موقع “فيس��بوك” صدر 
في وقت س��ابق من هذا الش��هر، ذّكر 
القائ��د “الث��وري” مجدي ش��لش، وهو 
أح��د معاوني محمد كمال، زماءه بأن 
الهدف الرئيس��ي ل� »اإلخوان« يتمثل 
بإقامة اخلافة مجدداً وحّذر من أن ذلك 
ال ميكن حتقيقه طاملا استمر االنقسام. 
ولذلك دعا إلى إجراء انتخابات داخلية 
جديدة، مش��يراً بصراحة إلى أن “والية 
القيادة السابقة قد انتهت بالتأكيد”.  
وبطبيع��ة احلال، ال ترى قي��ادة “احلرس 
الق��دمي” - التي ترفض س��لطة اجلناح 
“الث��وري” رفضاً قاطع��اً - األمور بهذه 
الطريقة. لهذا الس��بب، م��ن املرجح 
أن يس��تمر االنشقاق داخل »اجلماعة« 
الذي اتس��ع بعد مجزرة رابعة في ظل 
وجود ش��ريحة من »اإلخ��وان« تواصل 
الدع��وة إل��ى ش��ن هجم��ات عنيفة 
داخل مصر، ورمبا تنظيمها أيضاً. ومن 
ش��أن كل ه��ذه اخلط��وات أن تضم��ن 
استمرار ضعف »اإلخوان« من الناحية 
السياس��ية. فا سبيل للمضي قدماً 
ملنظمة تخوض حرباً مع نفس��ها ومع 

حكومتها. 

إري��ك تراج��ر ه��و زميل “اس��تير ك. 
واغنر” في معهد واشنطن.

الخطأ القاتل لجماعة »اإلخوان المسلمين«

اربيل

يرى عدد من المشاركين 
في المنتدى أنَّ المشكلة 
االساس تكمن في 
عدم القدرة على تفسير 
بعض المواد الدستورية 
واالختالف في آلية 
تنفيذها، وخصوصا 
المادة 140، الن الدستور 
ال يمكن التعويل عليه 
في ظل االختراقات 
المسكوت عنها من قبل 
الطبقة السياسية منذ 
عام 2004 ولحد االن

االخوان املسلمون
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا عض��و اللجن��ة القانونية 
النيابي��ة، ص��ادق اللب��ان، امس 
الكت��ل  جمي��ع  الس��بت، 
السياس��ية الى التش��ديد في 
اختي��ار اعض��اء املفوضية على 
واالس��تقالية  املهنية  اس��اس 
بالعم��ل واالبتع��اد املبن��ي على 

اساس احلزبية.
وقال اللبان في تصريح صحفي 
، ان "عماد العملية الدميقراطية 
مفوضي��ة االنتخابات، وكس��ب 

ثقة الشارع العراق في شفافية 
عمله��ا ومهنيته��ا، ل��ذا ندعو 
جمي��ع الكتل السياس��ية الى 
اعضاء  اختي��ار  ف��ي  التش��ديد 
املهنية  اس��اس  املفوضية على 
واالس��تقالية بالعمل واالبتعاد 

املبني على اساس احلزبية".
وبني ان "اختيار اعضاء املفوضية 
على اس��س بعيدة ع��ن املهنية 
الضربة  ستكون،  واالستقالية 
عم��ل  ملصداقي��ة  القاضي��ة 
املفوضية والطريق االسهل في 

واملعول  مبخرجاتها  التش��كيك 
وجوده��م،  ملس��تقبل  اله��ادم 
وقد ي��ؤدي ذلك بالت��ذرع لرفض 
ف��ي  والدخ��ول  االنتخاب��ات 
فوض��ى عارم��ة تقس��م ظه��ر 
للتدخات  وب��اب  الدميقراطي��ة، 
االجنبي��ة املتربص��ة الس��قاط 

التجربة احلالية".
االح��زاب  اللب��ان جمي��ع  ودع��ا 
والكتل السياس��ية الى "توخي 
الدقة وتغليب املصلحة العامة 
وكسب ثقة الشارع الذي ينتظر 

منهم الكثير من التضحيات".
واك��د ان "الكت��ل السياس��ية 
اتفقت في وقت س��ابق على ان 
يكون عدد مجلس املفوضني 11 
بدال من 9، بعد اضافة مقعدين 
املكون��ني  ال��ى  مخصص��ني 

املسيحي والتركماني".
وكان رئيس مجلس النواب سليم 
اجلبوري، قد اكد في وقت س��ابق 
ان عم��ل مفوضي��ة االنتخابات 
ينتهي في شهر ايلول والبد من 

تشكيل مفوضية جديدة.

دعوات الختيار اعضاء مفوضية االنتخابات
على اساس المهنية واالستقاللية

البصـرة تعتـزم وضـع خطـة
 لتنظيـف اقضيتها ونواحيهـا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف محافظ البصرة اسعد 
العيدان��ي، عن عزمه وضع خطة 
عمل لتنظي��ف اقضية ونواحي 
احملافظ��ة وذل��ك بالتنس��يق مع 
املس��ؤولني ف��ي الدوائ��ر التابعة 

ملديرية البلديات.
وأعتب��ر ألعيدان��ي ف��ي تصريح 
صحفي ان » االهتمام باالقضية 
والنواح��ي التابع��ة للمحافظة 
من ضم��ن أولويات��ه نافيا صحة 
االنتقادات التي قال بأنها وجهت 

له بش��ان اهتمامه األكبر مبركز 
املدينة«.

وأش��ار ال��ى انه » س��يعقد عدة 
اجتماعات قريبة مع املس��ؤولني 
بدوائ��ر بلديات االقضي��ة ووضع 
لتنظيفها من  املناسبة  اخلطط 
النفاي��ات«، داعيا للمواطنني الى 
» التع��اون م��ع اجله��ات املعنية 

للحفاظ على نظافة البصرة«.
يذكر أن محافظة البصرة تعاني 
منذ أواخر عام 2015 أزمة مالية 
ح��ادة وغي��ر مس��بوقة منذ عام 

2003، وبسببها أصبحت العديد 
الدوائ��ر احلكومي��ة ش��به  م��ن 
عاج��زة ع��ن القي��ام بواجباتها، 
كما توقفت عش��رات املش��اريع 
اخلدمية قبل اجنازها، وقد طالبت 
احلكوم��ة احمللية في مناس��بات 
عديدة احلكومة االحتادية بصرف 
مستحقات احملافظة عن األعوام 
األربعة املاضية، حيث لم حتصل 
منها إال جزء قليل بسبب األزمة 
املالي��ة. وقد ب��رزت تداعيات تلك 
األزمة خال العام احلالي بشكل 

أكثر وضوحاً، إذ انعكس��ت على 
جمي��ع األنش��طة والقطاع��ات 
اخلدمي��ة، حيث نقص األدوية في 
املستش��فيات وش��ح وملوح��ة 
التي��ار  انقط��اع  وكث��رة  املي��اه 
الكهربائي، وآخر مشكلة ظهرت 
خال الشهر احلالي هي مشكلة 
تراك��م النفاي��ات ف��ي املناط��ق 
السكنية من جراء توقف شركة 
التنظيف ع��ن عملها احتجاجاً 
على ع��دم صرف مس��تحقاتها 

املالية.



بغداد – ضبط عصابة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س الس��بت باعتقال أف��راد عصابة 
متهم��ة باختطاف وقتل 14 ش��خصا 

بينهم نساء جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "قوة أمني��ة متكنت من 
إلق��اء القب��ض على عصاب��ة متهمة 
بخطف وقتل 14 شخصا بينهم نساء 
ضمن عش��وائيات معس��كر الرش��يد 

جنوبي بغداد".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اعلن القيادي في احلشد الشعبي جبار 
املعموري امس الس��بت، بأن ما يُسمى 
ب�"أمي��ر داعش ف��ي والية ديال��ى" ُقتل 
خالل معركة وادي ثالب ش��مال شرقي 

قضاء ب عقوبة. 
وق��ال املعموري  إن "أمير تنظيم داعش 
ف��ي والي��ة ديال��ى ُقت��ل م��ع ع��دد من 
معاونيه على وف��ق املعلومات املتوفرة 
لدين��ا ف��ي معرك��ة وادي ث��الب ضمن 
ح��وض حمرين)80كم ش��مال ش��رقي 
بعقوب��ة( ف��ي مواجه��ات م��ع القوات 

األمنية املشتركة ".

كركوك – قصف جوي 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس الس��بت بأن س��بعة من 
أبرز قادة تنظيم "داعش" قتلوا بقصف 

جوي وسط قضاء احلويجة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه  إن "طيران التحالف الدولي 
قصف موقعا فيه عدد من قادة تنظيم 
داعش اإلرهابي وس��ط قضاء احلويجة 

)55 كم جن��وب غربي كركوك("، مبينا 
أن "املعلومات األولية تش��ير إلى مقتل 
سبعة من أبرز قادة التنظيم غالبيتهم 

يحملون جنسيات أجنبية ".

بابل – استهداف دورية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس الس��بت، بأن س��تة مقاتلني 
من احلش��د الش��عبي أصيبوا بانفجار 
عبوة ناسفة اس��تهدفت دوريتهم في 

ناحية جرف النصر شمالي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناسفة انفجرت، 
ظهر ي��وم ام��س ، عل��ى دوري��ة تابعة 
للحش��د الش��عبي ف��ي ناحي��ة جرف 
الصخر ش��مالي باب��ل"، وأن "االنفجار 
أس��فر ع��ن إصابة س��تة م��ن عناصر 

الدورية".

صالح الدين – هجوم مسلح 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة صالح الدين امس الس��بت 
ان قوات احلشد الشعبي صدت تعرضا 
لداعش بالقرب من مرقد السيد محمد 
ف��ي قضاء بل��د جنوب مدين��ة تكريت، 
فيم��ا تالحق الق��وات االمنية ثالثة من 

عناصر تنظيم داعش االرهابي .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "قوة من الف��وج الثاني 
صدت، تعرضا لداعش بالقرب من مرقد 

السيد محمد جنوبي تكريت" . 

االنبار – ضربات جوية 
اعلن قائد الفرقة السادسة في اجليش 
اللواء الركن نوم��ان عبد الزوبعي امس 
الس��بت، عن مقت��ل عدد م��ن عناصر 

"داعش" وتدمير مقر ومضافة وملغمة 
للتنظي��م بضرب��ات جوي��ة للتحالف 

الدولي غربي الرمادي.
وقال اللواء الركن الزوبعي إنه مت "تدمير 
ومفخخ��ة  ومضاف��ة  لداع��ش  مق��ر 
بضربات جوي��ة للتحال��ف الدولي في 
قضاء عنة، )210 ك��م غرب الرمادي(" ، 
مضيفا أن الضربات أس��فرت أيضا عن 

"قتل أعداد من داعش".

النجف – خطة امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
النج��ف ام��س الس��بت ب��ان عمليات 
الفرات االوس��ط وضع��ت خطة امنية 
األماك��ن  الغدي��ر حلماي��ة  عي��د  ف��ي 

املقدسة والزائرين للمحافظة.
وذكر املص��در االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان املديرية شرعت 

بتنفيذ اخلط��ة األمني��ة اخلاصة بعيد 
الغدير والتي وضعت باش��راف مباش��ر 
وميدان��ي م��ن قائ��د عملي��ات الفرات 
االوس��ط اللواء الركن قي��س احملمداوي 
وقائد شرطة النجف االشرف واملنشآت 
العميد احلقوقي ماج��د حاكم كاظم 
وتنفذه��ا اآلالف م��ن األجه��زة األمنية 

املنتشرة في عموم احملافظة". 

ذي قار – اعتقال مطلوب 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س الس��بت عن 
القاء القبض على متهمني، بحوزتهما 

اقراص مخدرة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان مكتب مكافحة مخدرات 
الناصري��ة، متكن من إلقاء القبض على 
متهم ضبط بحوزته )20( قرص مخدر 

من الن��وع املعروف محلي��ا بالكبتي" ، 
فيما استطاعت خلية استخبارات فوج 
املهمات اخلاصة من إلقاء القبض على 
متهم ضبط بحوزته )36 ( قرص مخدر 

من النوع املعروف محليا بالكبتي".

البصرة – اطالق نار 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس السبت ان األجهزة األمنية 
في ناحية اإلمام القائم )الثغر س��ابقا( 
ش��مالي البصرة عثرت على جثة رجل 
خمس��يني عليه��ا آثار إط��الق عيارات 

نارية مباشرة في منطقة الرأس.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن " مجهولني أطلقوا النار على 
الضحية في س��اعات مبكرة من فجر 
ي��وم امس االول مبنطق��ة العلوة إحدى 

اكبر املناطق في الناحية".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ص��وت اجمللس األعلى اإلس��المي العراقي، 
أمس الس��بت، على اختيار نائبني لرئيس 
هيئته العامة ومقرر للهيئة، كذلك صوت 

على تعديالت النظام الداخلي له.
وج��اء في بيان للمجل��س تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، أنه مت "خالل الدورة 12 
العراق ينتصر - اجمللس األعلى االس��المي 
العراقي - الهيئة العامة، التصويت على 
اختي��ار زينب الغربان��ي نائب��اً أول لرئيس 

الهيئة العامة للمجلس األعلى".
وأض��اف البي��ان، أن��ه مت "التصوي��ت على 
اختي��ار ح��ازم وط��ن نائ��ب ثان��ي لرئيس 
الهيئة العامة للمجلس، والتصويت على 
اختيار جب��ار الالمي مقرراً للهيئة العامة 
للمجلس"، مش��يراً إلى "التصويت على 
الداخل��ي للمجل��س  النظ��ام  تعدي��الت 

األعلى اإلسالمي العراقي".
وكان اجملل��س األعلى اإلس��المي العراقي 
أعل��ن، األحد )30 مت��وز 2017(، عن انتخاب 
هم��ام حمودي رئيس��ا له، وباق��ر الزبيدي 
وجالل الدين الصغير مس��ؤولني ملكتبيه 

التنظيمي والتنفيذي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن محافظ واس��ط، محمود مال طالل، 
امس الس��بت، ع��ن توجيه دوائ��ر مديرية 
امل��رور والش��رطة بإج��راء حملة ش��املة 
لرفع التجاوزات احلاصلة من البعض على 

الطريق العام كوت – بغداد. 
وق��ال م��ال طالل ف��ي تصري��ح صحفي"، 
ان "التج��اوزات عل��ى الطري��ق الرئيس��ي 
ب��ني العاصم��ة ومدينة الكوت تس��ببت 
ف��ي حصول ح��وادث مرورية متك��ررة راح 
ضحيتها العش��رات من املواطنني، وعلى 
اثرها وجهنا دوائر مديرية املرور والش��رطة 
بإج��راء حملة ش��املة لرف��ع التجاوزات 

احلاصلة".
واضاف ان "من بني هذه التجاوزات هي في 
منطقة البتار واملتمثلة بنصب االكشاك 
واملع��ارض واحمل��ال االخ��رى والواقعة على 
مسافة بضعة أمتار عن الطريق"، مشدداً 
على ضرورة "إن��ذار كافة املتجاوزين إلزالة 

جتاوزاتهم فوراً".
يذك��ر ان الطرق اخلارجية تش��هد الكثير 
من التجاوزات من قب��ل الباعة املتجولني 
واخلض��روات  الفواك��ه  جت��ار  وخاص��ة، 
واملواشي، االمر الذي قد يسبب الكثير من 

احلوادث في الطريق.

المجلساألعلىيختار
نائبينومقررلهيئته

العامة

توجيهاتبرفع
التجاوزاتعلىطريق
كوتـبغداد

الملف األمني

مجلس الوزراء يعدُّ إصرار اإلقليم على
استفتاء االنفصال عامالً لتقليص 

مساحة احلوار
وش��دد املتحدث الرس��مي جملل��س الوزراء 
عل��ى أن "املواقف الدولية ج��اءت داعمة 
ناق��الً  االحتادي��ة"،  احلكوم��ة  لتوجه��ات 
"رغبة احلكوم��ة في اجراء حوار مباش��ر 
مع االقليم، لعدم وج��ود ذريعة ألي طرف 
بخرق الدس��تور حت��ت أي ظرف الس��يما 
في الفص��ل املتعلق باملبادئ االساس��ية 

وشكل الدولة العراقية".
وأك��د أن "نتائج االس��تفتاء مهما كانت 
فأنها ل��ن تطبق على ارض الواقع س��واء 
داخل حدود اقليم كردستان أو خارجه ألن 
تلك اخلطوة من الناحي��ة املبدئية تفتقر 

الى الغطاء الشرعي أو القانوني".
املؤي��د  "موقفن��ا  ب��أن  احلديث��ي  وأف��اد 
للحوارات ابديناه للوف��د الكردي الذي زار 
بغداد مؤخراً، وابلغناه بأننا على استعداد 
لوضع كامل اخلالفات على طاولة احلوارات 
من أجل تس��ويتها حتت سقف الدستور 

مبا يحفظ وح��دة البالد وجميع العراقيني 
من املكونات كافة".

ومض��ى إل��ى أن "البنود الدس��تورية غير 
املفّعل��ة ميك��ن خ��الل امل��دة املقبلة عن 
آليات مش��تركة لتفعيله��ا واملضي بها 
لكي تس��قط ذريعة ع��دم تطبيق بعض 

البنود".
وأكمل احلديثي بالقول إن "مصير العراق 
ال ميك��ن حتديده من طرف معني، كونه أمر 
يخص جميع العراقيني وال يجوز فرض امر 

واقع من جهة على حساب الكافة".
م��ن جانب��ه، اق��ّر القي��ادي ف��ي احل��زب 
الدميقراطي الكردستاني عادل برواري في 
حديث إل��ى "الصباح اجلدي��د"، ب� "وجود 
ضغ��وط كبيرة مت��ارس عل��ى االقليم من 
أجل الغاء االس��تفتاء أو تأجيله إلى وقت 

الحق".
وأضاف ب��رواري أن "االقليم اب��دى مرونة، 
وابل��غ الوف��ود التي حتدثت معه الس��يما 
بأن��ه  وااليراني��ة  والتركي��ة  االميركي��ة 
يحتاج إل��ى ضامن لكي تنف��ذ احلكومة 

التزامتها".
وأوض��ح "الضام��ن يج��ب أن يكون طرف 
دولي ولي��س محلي داخلي لك��ي ال يتأثر 
مبواق��ف اجلهات السياس��ية املس��يطرة 

على احلكم".

رئاسة اجلمهورية تؤكد وقوف معصوم 
مع جميع أطراف العملية السياسية

مرك��زا عل��ى أولوي��ة حماي��ة الدس��تور 
والسهر على تطبيق بنوده"، مشيرا إلى أن 
الرئيس "ليس متحدثا سياسيا كي يدلي 
برأيه يومي��ا في األحداث املس��تجدة في 

اجملاالت الوطنية واإلقليمية والدولية".
وأك��د املكتب "اهتمام رئي��س اجلمهورية 
بض��رورة املزي��د م��ن احل��وار ب��ني أط��راف 
العملية السياسية وكافة العراقيني حلل 
أي خالفات أو مشكالت عالقة أو طارئة"، 
رافض��ا ب�"ش��دة مح��اوالت التش��كيك 
مبواق��ف الرئي��س املبدئي��ة والثابتة التي 
تشدد على أولوية إعالء مبادئ الدستور".
وحذر املكتب من "املس��اعي الهادفة إلى 

دفع اخلالفات السياسية بني أبناء شعبنا 
إلى مرحلة التفج��ر والتحول إلى نزاعات 
ال حاجة للبالد بها على اإلطالق"، معتبرا 
أن "التصريحات الصحفية املؤسفة التي 
أطلقها أو رددها البعض في هذا الش��أن 
تنطوي عل��ى تضليل صارخ لل��رأي العام 
وتألي��ب يفتقد إل��ى اللياق��ة أحيانا ضد 

رئاسة اجلمهورية".
وجدد املكتب اإلعالمي لرئاسة اجلمهورية 
الدع��وة إلى "التأني ف��ي إطالق مثل هذه 
التصريحات الالمس��ؤولة والتي قد تضر 
بس��معة وأم��ن البالد ومصاحله��ا العليا 
بغض النظر عن الدوافع الذاتية الضيقة 
ألصحابه��ا"، مرحبا في الوقت ذاته ب�"أي 

نقد بناء أو استفسار في هذا الشأن".

القّوات املشتركة حتاصر 2000 داعشياً 
داخل قضاء احلويجة

مش��يرا إل��ى ان"الق��وات بانتظ��ار أوامر 
القائد العام للقوات املس��لحة للش��روع 

بعملية التحرير".

وأضاف بأنه" لم يتم حتديد موعد انطالق 
عمليات حترير احلويجة إلى أالن". 

وأعل��ن قائد الش��رطة االحتادي��ة الفريق 
رائد جودت ، أمس الس��بت ،ع��ن اكتمال 
جاهزية قواته لتحرير ما تبقى من مناطق 

احلويجة والشرقاط وغربي األنبار. 
وق��ال الفري��ق ج��ودت ف��ي بي��ان تلقته 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "الش��رطة 
االحتادية تدفع بق��وات من وحدات املغاوير 
اخلاصة واآلليات املدرعة وكتائب املدفعية 
والصواري��خ املوجهة والطائرات املس��يرة 
وتس��تكمل جهوزيته��ا للمش��اركة في 
عمليات اس��تعادة ما تبق��ى من املناطق 
التي يس��يطر عليها التنظي��م اإلرهابي 

في احلويجة وغرب األنبار والشرقاط". 
م��ن جهت��ه أك��د القي��ادي في احلش��د 
الشعبي جواد الطليباوي , أمس السبت ، 
مشاركة قوات احلشد في محورين للقتال 
ضمن معارك حترير قضاء احلويجة جنوبي 
كركوك, متوقعا حتري��ر القضاء خالل 72 

فقط بعد إنطالق العمليات. 

‘‘الصباح   وق��ال الطليب��اوي لصحيف��ة 
اجلديد‘‘ إن" قيادة احلش��د الشعبي أنهت 
كافة االستعدادات النطالق عمليات حترير 

قضاء احلويجة جنوبي كركوك”. 
 وأض��اف إن"احملور الش��مالي سيش��ارك 
ف��ي لواءين للحش��د وهم��ا 16 و52 ذات 
الغالبي��ة التركمانية باإلضافة إلى قوات 
من احلشد الش��عبي املركزي والعشائري 
م��ن أبن��اء احلويج��ة"، مبين��ا أن" ق��وات 
احلشد الشعبي س��توكل إليها محورين 

أسياسيني في عمليات التحرير". 
 وتاب��ع أن"معنويات مجرم��ي داعش بعد 
حتري��ر تلعف��ر غرب��ي املوص��ل منخفضة 
للغاي��ة وال ميك��ن للعدو إيص��ال أية قوة 
إس��ناد جملرميه��م احملاصرين ف��ي القضاء 
، متوقع��ا ، إعالن حتري��ر القضاء خالل 72 

ساعة من إعالن ساعة الصفر". 
وفي س��ياق متصل كش��ف مصدر امني 
في قي��ادة عمليات االنبار، أمس الس��بت 
، ع��ن هرب عدد كبير من ق��ادة وعصابات 
داع��ش اإلجرامية م��ن املناط��ق الغربية 

باجتاه األراضي السورية. 
وقال املصدر لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن"ع��ددا كبيرا من قادة وعناصر عصابات 
داع��ش اإلجرامية هربوا م��ن أقضية عنه 
ورواه والقائم غرب��ي محافظة االنبار إلى 

داخل األراضي السورية". 

احلكيم يدعو الى إرساء معادلة 
سياسية جديدة تتناسب مع حتديات 

املرحلة
والس��عي جلمع املكونات قائم��ة اغلبية 
وطني��ة بع��د االنتخاب��ات لتك��ون قوية 
ومرص��ودة من قب��ل معارض��ة قوية كي 
تتحق��ق تكاملي��ة االداء احلكوم��ي ب��ني 

املوالة واملعارضة".
وفيم��ا يخ��ص التحال��ف الوطن��ي بني، 
ان "التحال��ف الوطن��ي لع��ب دورا خالل 
فت��رة زمنية في ادائه املؤسس��اتي وعمل 
اللجان والهيئات ، مش��يرا الى ان العمل 
املؤسساتي يراكم اخلبرات ويوجه العمل 

باالجتاه الصحيح".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

أدت الهزائ��م املتتالية الت��ي ُمني بها 
تنظي��م " داعش" إل��ى تضييق اخلناق 
على زعيم��ه أبو بكر البغ��دادي، الذي 
يعي��ش ف��ي اخلف��اء، محاط��اً بدائ��رة 
ضّيق��ة م��ن اخمللصني له، بحس��ب ما 

يؤكد خبراء ومسؤولون.
فمع تساقط مدن "اخلالفة اإلسالمية" 
واحدة تلو األخرى، م��ن املوصل والرّقة 
إل��ى تلعفر وقريب��اً دير ال��زور، في ظل 
ضربات مكّثف��ة للتحالف الدولي، لم 
يع��د للبغدادي الذي س��بق أن ش��غل 
الدنيا وأثار الرعب في كل مكان سوى 
منطق��ة نائية ف��ي وادي الف��رات بني 
احلدود الس��ورية والعراقي��ة واألردنية، 
يحتمي بها من غ��ارات اجلّو وهجمات 

البر .
وصارت هذه املنطقة الصحراوية التي 
تقطنها عش��ائر س��ّنّية عصّية على 
احلكوم��ات، املعقل األخي��ر للتنظيم 
واألم��ل املتبقي ل��ه بأن يطل��ق منها 
حرب عصابات في الس��نوات املقبلة ، 

بحسب " أ ف بّ".
هش��ام  العراق��ي  الباح��ث  ويق��ول 
الهاش��مي املتخص��ص ف��ي احلركات 
اجلهادية: "يبدو أن البغدادي وس��ائقه 
أب��و عبداللطي��ف اجلبوري، ومراس��له 
اخلاص مس��عود الكردي موجودون في 
وداي الفرات بني البوكمال )في سوريا(، 
والقائم )في العراق(، ألنهم ش��وهدوا 

مرات عدة هناك".

صعب املنال 
وأُعلن عن مقت��ل البغدادي مرات عدة 
بعد غ��ارات جوية حاول��ت النيل منه، 
لكن هذا الرجل الذي لم يظهر للعلن 
سوى مرة واحدة ملقياً خطبة جمعة 
بع��د تنصيب��ه "خليفة"، م��ا زال حّياً 
على األرج��ح، ويعيش متوارياً في وادي 
األميركي  اجلن��رال  الف��رات، بحس��ب 
ستيفن تاونس��ند قائد التحالف ضد 

التنظيم في العراق وسوريا.
وكانت روس��يا قالت في ش��هر يونيو 
املاض��ي إن هناك "احتم��اال كبيرا" أن 
يكون البغ��دادي قد قتل في مايوخالل 
ضربة جوية نفذتها روسيا على مدينة 
الرق��ة ش��مالي س��وريا الت��ي تعتب��ر 
العاصم��ة الفعلية لتنظي��م الدولة 

اإلسالمية. 
ويرّجح اخلبير األميركي آرون زيلني أيضاً 
أن يك��ون البغ��دادي مختبئ��اً في ذلك 
املثلث احلدودي، س��واء في قرية أم في 

مغارة قرب النهر.
معه��د  ف��ي  الباح��ث  ه��ذا  ويق��ول 
واشنطن لسياس��ات الشرق األوسط 
لوكالة األنباء الفرنسية، إن البغدادي 
وقادة التنظيم "يحاولون احلفاظ على 

حياتهم ف��ي هذه املرحلة اس��تعداداً 
لعودتهم".

وكان يعتق��د أن البغ��دادي موجود في 
مدين��ة املوصل قب��ل أن يبدأ التحالف 
الدولي عملياته العسكرية الستعادة 
املدينة من قبض��ة تنظيم الدولة في 

أكتوبر 2016.
ولم يظهر للعلن سوى مرة واحدة في 
الس��نوات األخيرة إذ ظهر في مقطع 
فيديو في اجلامع النوري مبدينة املوصل 
اس��تيالء  بعي��د  يولي��و2014   5 ي��وم 

التنظيم على املدينة.
وكان��ت آخر مرة أصدر فيها تس��جيال 
صوتي��ا ي��وم 2 نوفمب��ر م��ن الس��نة 

املاضية.
وي��رى مس��ؤولون عراقي��ون أن اإليقاع 
بالبغ��دادي ل��ن يكون باألمر الس��هل، 
فهو يعيش في س��رّية تام��ة محاطاً 
برج��ال م��ن أبن��اء عش��يرته يحظون 
بثقت��ه ويعرفه��م من��ذ زم��ن طويل، 
وه��و ال يرى الض��وء وال يس��تخدم أياً 
من وس��ائل االتصال احلديثة، بل ينقل 

رسائله عبر وسطاء سريني.
واملنطق��ة التي يرّجح أنه يعيش فيها 
اآلن تقطنها عشائر سنّية ينتشر بني 
معظم أبنائها املنهج الس��لفي، وقد 
استقبلوا مقاتلي التنظيم على أنهم 
أبط��ال مح��ّررون في وجه الس��لطات 

يعارضونها  التي  والعراقية  الس��ورية 
بشّدة.

من هو البغدادي 
ولد أبو بكر البغدادي، واسمه احلقيقي 
إبراهي��م ع��واد إبراهي��م الب��دري، في 
مدينة س��امراء ش��مالي بغ��داد عام 

1971 ألسرة سنية متوسطة.
ش��هادة  عل��ى  البغ��دادي  حص��ل 
البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية 
م��ن جامع��ة بغ��داد ع��ام 1996، ث��م 
ش��هادتي املاجس��تير والدكتوراه في 
الدراس��ات القرآنية من جامعة صدام 
حس��ني للدراسات اإلس��المية عامي 

1999 و2007 على التوالي.
وحت��ى ع��ام 2004، قض��ى البغ��دادي 
س��نوات دراس��اته العلي��ا ف��ي ح��ي 
الطوبجي في بغداد، مع زوجتني وستة 

من األبناء.
وكان البغ��دادي يُعل��م ت��الوة الق��رآن 
ألطف��ال املنطقة في أحد املس��اجد، 
حي��ث كان أيضا جنما لفريق املس��جد 

في كرة القدم.
وخ��الل فترة دراس��اته العلي��ا، أقنعه 
اإلخ��وان  باالنضم��ام جلماع��ة  عم��ه 

املسلمني.
اجن��ذب البغدادي س��ريعا إل��ى العدد 
القلي��ل م��ن غ��الة املتش��ددين الذين 

يتبنون نه��ج العنف في هذه اجلماعة 
اإلس��المية. وبحلول ع��ام 2000، تبنى 
البغدادي نهج السلفية اجلهادية حتت 

وصايتهم. 
بعد مرور أش��هر على الغزو األمريكي 
للعراق عام 2003، ساعد البغدادي في 
تأس��يس جماعة "جيش أهل الس��نة 

واجلماعة" املسلحة.
وألق��ت الق��وات األميركي��ة القب��ض 
على البغ��دادي في فبرايرع��ام 2004، 
في مدين��ة الفلوج��ة، وأرس��لته إلى 
معس��كر االعتقال في سجن "بوكا" 

حيث ظل هناك عشرة أشهر.
وبحسب رواية أحد رفاقه في املعتقل، 
كان البغدادي قليل الكالم، لكنه كان 
ماهرا ج��دا في التنقل ب��ني الفصائل 
املتنافس��ة داخل مركز االعتقال، الذي 
كان يض��م مزيجا من عناصر س��ابقة 
مقرب��ة م��ن الرئي��س الس��ابق صدام 

حسني وجهاديني.
ش��ّكل البغدادي حتالف��ات مع العديد 
من املعتقلني، وظ��ل على اتصال بهم 
بع��د اإلف��راج عن��ه في ديس��مبر عام 

.2004
وبعد إطالق س��راحه، اتصل البغدادي 
بأحد املتحدثني باسم تنظيم القاعدة 
في العراق، فرع القاعدة احمللي الذي كان 

يقوده األردني أبومصعب الزرقاوي.

وُقت��ل الزرق��اوي الحقا ف��ي يوني عام 
2006، في غارة جوية أمريكية، وخلفه 

أبو أيوب املصري.
وف��ي أكتوبر م��ن نفس الع��ام، قرر أبو 
أي��وب املصري ح��ل تنظي��م القاعدة 
في الع��راق، وأس��س تنظي��م الدولة 
اإلس��المية ف��ي الع��راق، واس��تمرت 
ه��ذه اجلماعة اجلديدة في الوالء س��را 

لتنظيم القاعدة.
الت��ي  الفوض��ى  اس��تغل  البغ��دادي 
عصفت بسوريا من أجل وضع موطئ 
قدم هناك لتنظيم الدولة اإلسالمية 
، وبفض��ل مؤهالت البغ��دادي الدينية 
ب��ني  اله��وة  تضيي��ق  عل��ى  وقدرت��ه 
األجانب الذين أسس��وا تنظيم الدولة 
اإلس��المية ف��ي الع��راق والعراقي��ني 
الذي��ن انضم��وا إلى التنظي��م الحقا، 
صعد جنم البغدادي بشكل مطرد في 

صفوف التنظيم. 
واختي��ر أبو بك��ر البغ��دادي بعد ذلك 
عضوا في جلنة التنس��يق في تنظيم 
القاع��دة ف��ي الع��راق، والت��ي كان��ت 
تش��رف على االتصال بقادة التنظيم 

في العراق.
وبعد مقتل مؤس��س تنظيم القاعدة 
ف��ي الع��راق وأميرها ف��ي أبري��ل عام 
2010، اخت��ار مجلس الش��ورى أبوبكر 

البغدادي أميرا جديدا.

بدأ البغدادي إعادة بناء التنظيم، بعد 
أن متكن��ت الق��وات األميركية اخلاصة 

من القضاء عليه.
وم��ن خ��الل اس��تغالله لالضطرابات 
املتزايدة في س��وريا ع��ام 2011، أصدر 
النش��طاء  ألح��د  أوام��ره  البغ��دادي 
التابعني له في س��وريا ليؤس��س سرا 
فرع��ا لتنظي��م القاعدة في س��وريا، 

ُعرف الحقا باسم "جبهة النصرة".
ظهرت خالفات س��ريعا ب��ني البغدادي 
وزعي��م جبه��ة النص��رة أب��و محمد 
م��ع  التع��اون  أراد  ال��ذي  اجلوالن��ي، 
اجلماعات السنية الرئيسية املعارضة 
التي تقاتل حكومة الرئيس الس��وري 

بشار األسد.
لكن البغدادي أراد تأسيس دولته قبل 

مطاردة األسد.
وفي ربي��ع عام 2013، أعل��ن البغدادي 
أن النصرة هي جزء من تنظيم الدولة 
في العراق، وأطلق عليه اسم "تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام".

وحينما طل��ب أمين الظواه��ري، زعيم 
تنظي��م القاع��دة األم، م��ن البغدادي 
منح جبهة النصرة استقاللها، رفض 
األخي��ر. وف��ي فبرايرع��ام 2014، أعلن 
الظواهري قط��ع كل عالقات القاعدة 
بتنظيم الدولة اإلس��المية في العراق 

والشام.

مع تساقط مدن "الخالفة 
اإلسالمية" واحدة تلو 
األخرى، من الموصل 
والرّقة إلى تلعفر وقريبًا 
دير الزور، في ظل 
ضربات مكّثفة للتحالف 
الدولي، لم يعد للبغدادي 
الذي سبق أن شغل 
الدنيا وأثار الرعب في 
كل مكان سوى منطقة 
نائية في وادي الفرات 
بين الحدود السورية 
والعراقية واألردنية، 
يحتمي بها من غارات 
الجوّ وهجمات البر

ابو بكر البغدادي

مع تساقط مدن "الخالفة اإلسالمية" واحدة تلو األخرى

زعيم"داعش"يعيشفيالخفاءبالهاتف..
بانتظارالوصولإلى"أرضالتمكين"
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محافظ البصرة أسعد العيداني كّرم العشرة األوائل

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

تعبيرا ع��ن الوف��اء للمتفوقني من 
الطلب��ة الذي��ن حقق��وا مع��دالت 
متميزة جدا وحصل��وا على املراتب 
والبص��رة  الع��راق  عل��ى  األول��ى 
ف��ي الس��ادس العلم��ي وبفرعي��ه 
أقام��ت   ، والتطبيق��ي  األحيائ��ي 
الفراهيدي احتفالية كبرى  مدارس 
حضره��ا محافظ البصرة املهندس 
أس��عد العيدان��ي ومجموع��ة من 
ومدير  احملافظ��ة  أعض��اء مجل��س 
عام تربية البص��رة وعدد من املدراء 
العام��ني ومدراء الدوائ��ر والتربويني 
وأولياء األمور حيث حصلت مدارس 
الفراهي��دي عل��ى العش��رة األوائل 
على العراق والعش��رة األوائل على 
البص��رة بضمنهم الناجحة األولى 
)الفراهي��دي(  وم��ن  الع��راق  عل��ى 
ايضا وهي الطالب��ة دانية منير علي 
حس��ني التي حصلت على مجموع  
)699  ( وكان معّدله��ا 99،86 وق��د 
مت تكرميها من قب��ل الدكتور توفيق 
مه��دي ماج��د الس��عد مؤس��س 
ومدي��ر مدارس الفراهيدي بس��يارة 
تويوتا موديل 2017 ورحلة سياحية 
للطالبة وعائلتها الى لبنان اعتزازا 
بالنتيجة املش��رفة الت��ي حققتها 
عل��ى  الوزاري��ة  االمتحان��ات  ف��ي 

مستوى العراق.

كلمات ثمنت تفوق الطلبة
األحتفالية التي أقيمت على قاعة 
امللوك وسط البصرة تضمنت القاء 
العديد م��ن الكلم��ات والفعاليات 
وقد استهلت بتالوة آيات من كتاب 
اهلل العزي��ز وق��راءة س��ورة الفاحتة 
على أرواح ش��هداء الع��راق امليامني 
ثم أنش��د طلبة مدارس الفراهيدي 
النشيد الوطني ثم القى املهندس 
أس��عد العيدان��ي محافظ البصرة 
كلم��ة أش��اد فيها باجله��د املتميز 
املب��ذول من قبل طلب��ة الفراهيدي 
وكان��ت  وعائالته��م  وأس��اتذتهم 
العلم��ي  التوج��ه  ه��ذا  نتيج��ة 

املشترك رائعة جدا تّوجت بحصول 
مدارس الفراهيدي على هذه املراتب 
الكبرى عل��ى الع��راق والبصرة في 
واس��تحقوا  الوزاري��ة  األمتحان��ات 
جميعا هذا الوفاء والتكرمي مش��يرا 
الى ان التجرب��ة العلمية الرصينة 
مل��دارس الفراهي��دي تبع��ث عل��ى 

السرور .
أما مدير عام تربية البصرة الدكتور 
عبداحلس��ني س��لمان فقد ثمن في 
كلمته دور م��دارس الفراهيدي في 
حصد مراتب مهمة على مس��توى 
الع��راق ف��ي االمتحان��ات الوزاري��ة 
ش��اكرا كل من أس��هم في حتقيق 
هذا املنجز الكبي��ر والثمني للعراق 

وللبصرة.
وفي كلمة له ق��دم الدكتور توفيق 

الفراهيدي  الس��عد مدير م��دارس 
ش��كره وتقديره للحض��ور ، مؤكدا 
س��عي الفراهي��دي ألن تك��ون في 
أس��اتذتها  بجهود  دائما  الص��دارة 
وطلبته��ا والعائالت الت��ي تتفاعل 
م��ع التجربة العلمي��ة للفراهيدي 
مبنته��ى األخ��الص وإص��رار اجلميع 
على التفوق وقد شهدت السنوات 
املنصرم��ة حتقيق مثل هذه النتائج 
الت��ي مت احلص��ول عليه��ا ف��ي هذا 

العام.

مراسيم تكرمي الطلبة األوائل
ثم جرت مراس��يم التكرمي وس��ط 
أف��راح احلض��ور وس��عادتهم بهذا 
األل��ق العلمي حيث ك��رم محافظ 
البص��رة أبناءه األوائ��ل مببلغ )500( 

دوالر لكل طالب وم��ن ماله اخلاص 
وللفرع��ني االحيائ��ي والتطبيق��ي 
تشجيعا لهم ثم قدم ممثل الكابنت 
كاظم فنج��ان احلمامي وزير النقل 
املهن��دس عبدالكرمي كنه��ل مدير 
عام الشركة العامة للنقل البحري 
هداي��ا الوزير للمتفوقني ايضا وكرم 
احلقوق��ي عقي��ل اخلال��دي عض��و 
مجلس محافظة البصرة اخلمسة 
األوائل على العراق من طلبة مدارس 
الفراهي��دي بخمس حاس��بات ذات 

مواصفات عالية جدا.

الناجحة األولى تدرس في 
جامعة كامبردج

ومت اإلعالن على هامش األحتفال بأن 
محاف��ظ البصرة أس��عد العيداني 

الذي أوعد الطالبة الناجحة األولى 
على الفرع التطبيقي في يوم اعالن 
نتائج االمتحانات الوزارية أي قبل أن 
يتم ترشيحه محافظا للبصرة بأن 
يحقق لها أمنيتها في الدراسة في 
أرق��ى اجلامع��ات البريطانية وعلى 
نفقته اخلاصة وحلني حصولها على 
البكالوريوس بأن��ه عند كلمته في 
حتّم��ل نفقات س��فرها ودراس��تها 
ف��ي  قبوله��ا  مت  وق��د   ، واقامته��ا 
جامعة كامب��ردج البريطانية التي 
تعد واحدة من أق��دم اجلامعات في 
العالم وهي ذات تاريخ غني جداً وإن 
التحصيل  املعروفة عن  س��معتها 
األكادمي��ي عل��ى املس��توى العاملي 
تعك��س اإلجناز الفك��ري للمجتمع 

العلمي فيها. 

أوفدنا 14 طالباً الى أميركا
وف��ي تصريح خ��ّص ب��ه »الصباح 
اجلديد« قال الدكتور توفيق السعد 
مدير مدارس الفراهيدي لقد قامت 
مدارس��نا بتك��رمي الطلب��ة األوائل 
على العراق والبص��رة ومن املدارس 
احلكومي��ة اعت��زازا بتفوقهم كما 
ان مدارس��نا أوف��دت ف��ي العطلة 
الصيفي��ة احلالي��ة  )14( طالبا من 
طلب��ة الص��ف اخلام��س العلم��ي 
في مدارس��نا الى الواليات املتحدة 
االميركي��ة لألطالع عل��ى العملية 
التقدم  التربوي��ة فيها ومعايش��ة 
التكنولوجي واهمية نقل مايهمنا 
م��ن ه��ذه التجرب��ة الى مدارس��نا 

لالرتقاء أكثر بقابليات طلبتنا.

مدارس الفراهيدي تحتفل بمتفوقيها على العراق والمحافظة

اكد مدير مدارس 
الفراهيدي سعيها 

ألن تكون في 
الصدارة دائما 

بجهود أساتذتها 
وطلبتها والعائالت 

التي تتفاعل مع 
التجربة العلمية 

بمنتهى اإلخالص 
للتفوق 

جانب من احتفالية تكرمي الطلبة األوائل على البصرة والعراق

اإلفراج عن 1093 نزياًل 
من سجون وزارة العدل 

توجهات خاصة لزيادة 
مخصصات ذوي المهن الصحية 

االتصاالت تعيد خطوطًا 
هاتفية في محافظة المثنى

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت دائ��رة اإلصالح العراقي��ة التابعة لوزارة 
الع��دل ع��ن موقفه��ا الش��هري اخل��اص بعدد 
املطلق س��راحهم لش��هر أب املاض��ي والبالغ 

1093 نزيال .
وق��ال اع��الم ال��وزارة ان عدد املف��رج عنهم من 
س��جون الوزارة خالل الشهر املاضي بلغ )1093( 
نزيالً من س��جون الوزارة في بغ��داد واحملافظات 

بينهم )44( من النساء و)1049( من الرجال.
وأك��د اع��الم ال��وزارة ان دائرة االص��الح قطعت 
اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطالق السراح 
مع تطبيقها نظام االرشفة االلكترونية والذي 
يتي��ح امكاني��ة حتدي��د املنتهي��ة احكامه��م 
القضائية من النزالء ويسهم بحسم ملفاتهم 

وفقاً للمدة القانونية احملددة إلطالق السراح.
يش��ار ال��ى إن وزير الع��دل وجه بتق��دمي موقف 
شهري عن عدد النزالء املفرج عنهم إلى وسائل 
اإلع��الم، بهدف اطالع الرأي العام عن اس��تمرار 
الوزارة بآلية تس��ريع عمليات اإلفراج عن النزالء 

املنتهية أحكامهم القضائية.

بغداد - الصباح الجديد:
وجهت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود 
حس��ني خالل لقائها الدكتور علي التميمي مدير 
عام دائ��رة التخطيط في مركز الوزارة بالتنس��يق 
واملتابعة م��ع وزارتي املالية والتعلي��م العالي من 
خالل الكتب واخملاطبات اخلاصة بتيس��ير وتسهيل 
واحتساب اخملصصات ورفع التسكني عن ذوي املهن 
الصحي��ة واكمال الدراس��ة على قن��اة املتميزين 
اميان��ا وعرفانا باجلهود الكبيرة الت��ي قدمتها هذه 
الشريحة املهمة وكونها مع املالكات الطبية ركنا 

أساسيا من اركان اخلدمة املقدمة للمواطنني .
كما وجه��ت الوزيرة خ��الل اللقاء مبفاحت��ة وزارات 
الكهرب��اء والبلديات والنفط إلطف��اء ديونها على 
وزارة الصحة او تقليصها انس��جاما مع اخلدمات 
التي تقدمها البناء ش��عبنا العزيز وااليعاز بتعزيز 
التنس��يق واحلوار مع وزارة النق��ل إلجراء تخفيض 
كبير ملنتسبي الوزارة واملرضى عند سفرهم خارج 
الع��راق وجعله��ا مجانية ومناقش��ة اخلطة التي 
مت اعداده��ا من دائ��رة التخطيط لترش��يد اإلنفاق 

واستهالك املستلزمات الطبية
ووجهت الوزيرة خالل اللقاء بدراسة واجناز مشروع 
انش��اء هيئة مس��تقلة للمراكز التخصصية في 
العراق تض��م املراكز التخصصي��ة كافة وبوحدة 
مالي��ة وإدارية مس��تقلة ومبا يس��هم ف��ي تطوير 
العمل بتل��ك املراكز ومتكينها م��ن تقدمي خدمات 

كفوءة للمواطنني .
من جانبه اش��اد الدكتور التميمي بجهود الوزيرة 
وحرصها الكبير على دعم واسناد دائرة التخطيط 

باعتبارها القلب النابض للوزارة.

بغداد - الصباح الجديد:
أع��ادت مديري��ة اتص��االت املثنى اح��دى مديريات 
الش��ركة العامة لالتصاالت والبنى التحتية عدد 
من اخلطوط الهاتفية ملواطنني في بعض املناطق 
م��ن مركز احملافظ��ة احليدرية واالس��كان وبدالتي 

اليرموك والوركاء .
كما عمل��ت املديرية على اب��دال وصيانة عدد من 
الكابالت والتقاس��يم والكابينات في اطار حملة 
صيانة واصالح ش��املة الت��ي  قامت بها مالكات 
املديري��ة وذك��ر التقري��ر الص��ادر منه��ا ان الفرق 
العامل��ة اعادت عدد كبير م��ن اخلطوط الهاتفية 
مبناطق احليدرية واالس��كان اخلاضعة لبدالة مركز 
احملافظة بعد انزال كابالت جديدة بدال من التالفة 
مبسافات مختلفة باملنطقة واردف التقرير اعمال 
صيان��ة ع��دد م��ن الكابين��ات والتقاس��يم ومد 
كابالت ملسافات متعددة مبنطقة احلي العسكري 
واخلشابة أضافة ملنطقة الرسالة هذا ومن ضمن 
النش��اطات ب��ادرت املديرية بالتع��اون مع جمعية 
الهالل االحمر الى اقامة دورة لالس��عافات االولية 
واس��اليب نش��ر ثقاف��ة التط��وع ب��ني املواطنني 

انسجاما مع مرحلة البناء التي تشهدها البالد .
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متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  ش��اركت 
التدريب  االجتماعي��ة ممثل��ة بدائ��رة 
املهني في ورشة عمل لبناء القدرات 
العقلية لذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاصة في التعليم االبتدائي والثانوي 
لتحس��ني طرق التعليم وزيادة فرص 
التعلي��م له��ذه الفئ��ة اقيم��ت في 
اربي��ل بحض��ور ممثل��ني ع��ن وزارت��ي 
)التربية والتخطيط( فضال عن ممثلي 
جمعية املعوق��ني العراقية وعدد من 

املستشارين من ذوي االختصاص.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عمار منعم ان الورش��ة جاءت ضمن 
خطط البرنامج التعليمي املمول من 
قبل االحتاد االوروب��ي/ اجمللس الثقافي 
البريطان��ي الذي ميتد ال��ى عام 2020 
، مضيفا ان اجملتمعني ناقش��وا نتائج 
البحوث اخلاص��ة بع��دم التحاق ذوي 
االعاق��ة بامل��دارس واملعاه��د اخلاصة 

بهم واسباب تسرب بعض امللتحقني 
منهم .

راجع��ت  الورش��ة  ان  منع��م  وذك��ر 
القوان��ني والتش��ريعات اخلاصة بذوي 
االحتياجات اخلاصة من االطفال وايضا 
املقترحات  الورش��ة تطوير  ناقش��ت 
لتلك القوانني والسياسات والبرامج 
اجلديدة املعني��ة بتعليم االطفال من 
ذوي االحتياج��ات ومب��ا يتماش��ى مع 
اتفاقية االمم املتحدة والقانون العاملي 

لرعاية ذوي االعاقة.
واوض��ح منع��م ان الورش��ة اج��رت 
مراجع��ة للمناه��ج احلالي��ة لغرض 
مالئم��ة  اكث��ر  وجعله��ا  تطويره��ا 
لالطف��ال م��ن ذوي االعاق��ة ، مؤكدا 
ان الورش��ة ش��ددت على اهمية بناء 
قدرات العاملني في مجاالت )التدريب 
التدريسية  املالكات  وتدريب  واملدربني 
وتدري��ب امل��الكات االداري��ة وتدري��ب 

مالكات االشراف(.
وبني منعم انه مت تقس��يم املشاركني 
الى ثالث مجموع��ات وتوزيع عدد من 

اس��تمارات االس��تبيان بينه��م ومن 
ثم االعتم��اد على النتائ��ج في اجراء 

عملية املسح مبا يتناسب مع البيئة 
العراقي��ة وضم��ن املعايي��ر املعتمدة  

دوليا.
عل��ى صعي��د متص��ل نظ��م املركز 

الوطني للصحة والس��المة املهنية 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
دورة اساس��ية ف��ي مج��ال الصحة 
والس��المة املهنية العض��اء االرتباط 
في ال��وزارات كافة للمدة من -20 24 

آب املاضي بحضور 17 مشاركا. 
وقال منعم ان الدورة نظمت من قبل 
بالتنسيق  والتدريب  التوعية  قس��م 
مع االقسام الفنية في املركز، مشيراً 
الى ان معاونة املدير العام املهندسة 
ازه��ار فاضل ماج��د القت محاضرات 
عن التفتيش ف��ي مواقع العمل ودور 
مس��ؤول الس��المة فيه��ا واحل��وادث 
الت��ي  االخ��رى  واخملاط��ر  واالصاب��ات 

يتعرض لها العامل في بيئة العمل.
واض��اف منع��م ان ال��دورة تضمن��ت 
شرحا موس��عا عن االمراض املهنية 
)االبتدائي��ة  الطبي��ة  والفح��وص 
االولي��ة  واالس��عافات  والدوري��ة( 
ومعدات الوقاية الش��خصية بهدف 
توعية العاملني في ش��تى االنشطة 
االقتصادي��ة باخملاط��ر املهني��ة كافة 

ف��ي بيئات العم��ل املتع��ددة وتدريب 
تطبي��ق  كيفي��ة  عل��ى  العامل��ني 
اشتراطات الصحة والسالمة املهنية 

في اثناء العمل.
على صعيد متصل ناقش��ت اللجنة 
العليا املش��كلة في املرك��ز الوطني 
للصحة والس��المة املهنية برئاس��ة 
مدي��ر عام املركز املهن��دس عمار عبد 
الواحد وعضوية مع��اون املدير العام 
املهندسة ازهار فاضل ماجد وعدد من 
مالكاته��ا املواضيع العلمية املقدمة 
من قبل منسوبي املركز بهدف ايجاد 
احلل��ول املناس��بة للمش��كالت التي 
تواج��ه الباحث في مج��ال الصحية 

والسالمة املهنية.
وذك��ر منع��م ان اللجن��ة تضطل��ع 
ايض��ا مبهام تق��ومي العم��ل االبداعي 
الذي يتضمن م��ردوداً مادياً او امنياً او 
اس��تراتيجياً، فضال ع��ن قراءة وتقومي 
ودعم النش��اطات االبداعية املقدمة 
اليه��ا وتقدميها ال��ى اجلهات اخملتصة 

ملعرفة امكانية تنفيذها.

تقرير

العراق واألوروبي يبحثان بناء القدرات التعليمية لذوي اإلعاقة 
العمل تنظم دورة للحد من مخاطر األمراض المهنية  

بناء القدرات التعليمية لذوي اإلعاقة

إعالم المحافظة 
واص��ل محاف��ظ واس��ط احلقوق��ي 
محم��ود عبد الرضا مال طالل، ولليوم 
الثاني اش��رافه املباش��ر والشخصي 
على اعمال احلملة التأهيلية الكساء 
وتعبي��د اجزاء م��ن الش��ارع الرئيس 
الرابط بني كوت- ميسان التي تنفذه 
الهندس��ي  واجلهد  اخلدمية  الدوائ��ر 

باالمكانات الذاتية .
وتفقد احملافظ مس��اء اليوم اخلميس 
،موقع العم��ل برفقة النائ��ب الثاني 
البديري،  للمحافظ األس��تاذ رش��يد 
ومع��اون احملاف��ظ للش��ؤون الفني��ة 
املهندس رحمن يسر، ومعاون احملافظ 
نبيل شمه،  اخلدماتاألس��تاذ  لشؤون 
ومدير بلدية الكوت املهندس س��يف 
درع، ومدير بلدية شيخ سعد املهندس 
كف��اح راض��ي. واش��ار مال ط��الل ،أن 

عملية تأهيل الط��رق اخلارجية لهذا 
الش��ارع والت��ي انطلقت ي��وم امس 
من حدود ناحية ش��يخ سعد، تسير 
بانس��يابية ووتي��رة عالي��ة بجه��ود 
الدوائ��ر البلدي��ة واجلهد الهندس��ي 
ستستمر حتى قضاء الصويرة. يشار 
ال��ى ان عملية االكس��اء للطرق متت 

من خالل االس��تعانة بانت��اج معمل 
إسفلت مديرية بلدية الكوت احلديث 
الذي كان له الدور الكبير في جتهيزها 
مبادة االسفلت وملحقاته"،فضال عن 
مش��اركة جه��ود وزارة النف��ط مبنح 
احملافظة كمية كبي��رة من املنتجات 

النفطية اخملتلفة وبالدفع االجل ..

متابعة الصباح الجديد:
نظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشية 
ح��ول تقييم كف��اءة أنظم��ة الري 
بالرش والتنقي��ط بحضور الدكتور 
حسني على سعود مستشار الوزارة 
لش��ؤون الثروة احليواني��ة والدكتور 
قتيب��ة محم��د حس��ن مدي��ر عام 
والدكتور  واملتابعة  التخطيط  دائرة 
على جابر رئيس جلنة دراس��ة تقارير 
املوفدي��ن والدكت��ور احمد حس��ني 
تال��ي مس��ؤول قس��م الدراس��ات 
والسياس��ات الزراعي��ة وع��دد م��ن 

املتخصصني في اجملال الزراعي.
واإلع��الم  العالق��ات  قس��م  وذك��ر 
والتعاون الدولي ان احللقة تضمنت 
محاض��رة للدكت��ور ع��دي طه عبد 
الك��رمي / دائرة التخطي��ط واملتابعة 
ح��ول تقيي��م أنظم��ة ال��ري بالرش 

والتنقيط ، وتعد دراسة إعادة النظر 
بتقييم كفاءة أنظمة الري من خالل 

دراسة محتوى الرطوبة في التربة .
تقيي��م كفاءة  الدراس��ة  وتناول��ت 
أنظمة ال��ري بال��رش والتنقيط من 
خالل إجراء القياس��ات واحلس��ابات 
لكفاءة التوزي��ع وكفاءة إضافة املاء 
م��ن خالل اس��تعمال أجهزة حديثة 
لتقدير احملتوى الرطوبي داخل التربة 
ال��ذي م��ن خالل��ه إمكاني��ة تقدير 
جاهزي��ة امل��اء في املنطق��ة اجلذرية 

للنبات .
ولفت القس��م الى ان هذه الدراسة 
ته��دف إلى احلفاظ على اس��تدامة 
املوارد املائية من خالل  تقنني كميات 
املي��اه املس��تعملة ف��ي ال��ري م��ن 
دون التأثي��ر على النب��ات والكميات 
اإلنتاجي��ة  أو  للنبات��ات  احلاصل��ة 

للمحصول واحلفاظ على التربة من 
التملح وغس��ل العناص��ر الغذائية 
م��ن التربة بس��بب إضاف��ة كميات 
محسوبة من املياه في أثناء الري،مع 
تقليل الكل��ف االقتصادية ) األيدي 
العاملة،املضخات،الوقود،الصيان��ة(

م��ن خ��الل اس��تعمال تصريف اقل 
بكفاءة أعلى. 

عل��ى صعي��د متصل نظم��ت وزارة 
الزراعة حلقة نقاش��ية حول أهمية 
الذهن��ي  العص��ف  أس��تراتيجية 
ومه��ارات تنمي��ة القط��اع الزراعي 
وح��ل املش��كالت، بحض��ور الوكيل 
الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد 
القيس��ي ومستشار الوزارة لشؤون 
الثروة احليوانية الدكتور حسني علي 
س��عود وعدد من املوظف��ني واخلبراء 

واخملتصني في الشأن الزراعي. 

محافظ واسط يواصل إشرافه المباشر 
على تأهيل طريق كوت - ميسان

»الزراعة« تبحث تقييم كفاءة
 أنظمة الري بالرش والتنقيط

بغداد - الصباح الجديد:
واالس��كان  االعم��ار  وزي��رة  بحث��ت 
 . د  العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
املهندس��ة آن ناف��ع اوس��ي في مقر 
الوزارة مع مدي��ر صندوق اعادة اعمار 

العراق مصطفى الهيتي جهود اعادة 
اعمار املناطق احملررة والدور الذي تقوم 
به الوزارة في اعادة تأهيل طريق املرور 

السريع مبحافظة االنبار .
وذك��ر املركز االعالمي ف��ي الوزارة ان 

اللقاء ال��ذي حضره مدير ع��ام دائرة 
الطرق واجلس��ور في الوزارة املهندس 
عصام عباس تطرق الى تأمني املبالغ 
اجلس��ور  تأهي��ل  الع��ادة  املطلوب��ة 
واملعابر على طريق املرور السريع رقم 

)1( الراب��ط بني بغداد ومنفذ طريبيل 
احل��دودي الت��ي تعرض��ت للتخري��ب 
على يد عصاب��ات )داعش ( االرهابية 
خالل فترة سيطرتها على محافظة 

االنبار.

وبين��ت املهندس��ة اوس��ي ان اعمار 
اجلس��ور يجب ان يكون م��ن اولويات 
املش��اريع املمول��ة من ق��رض البنك 
الدول��ي ومت اع��داد خط��ة متكاملة 
العادة تاهيلها واعادتها الى وضعها 

الطبيع��ي  ، مؤك��دة ان الوزارة تبذل 
جهود استثنائيية من خالل تبسيط 
االجراءات وخلق البدائل ومبا ميكن من 
اجن��از اعماره��ا باق��ل الكلف وضمن 

االوقات الزمنية احملددة .

تأهيل خط المرور السريع الرابط بين بغداد وطريبيل



إعالم المركز   

أجواء من الصراحة واملهنية هيمنت 
على أمسية املركز العراقي للتنمية 
اإلعالمية في ندوته النصف شهرية 
ف��ي قاع��ة عي��ون  بغ��داد، ضّي��ف 
خالله��ا رئي��س التحال��ف الوطني 
ورئيس تي��ار احلكمة الس��يد عمار 
احلكي��م بحضور نوعي ونخبوي من 
السياس��يني واملثقفني واإلعالميني 
بينهم املستشار االقتصادي لرئيس 
ال��وزراء د.مظه��ر محم��د صال��ح 
ومستش��ار رئي��س اجلمهورية امير 
الكنان��ي ورئي��س ش��بكة اإلع��الم 
العراقي د. علي الشاله وجمع كبير 

من الوجوه السياسية املعروفة.
العراق��ي  املرك��ز  رئي��س  ورح��ب 
للتنمية االعالمية د. عدنان السراج 
بالضي��ف واحلضور الك��رمي ملمحا 
ال��ى ان الش��راكة الوطني��ة يجب 
ان تتعمق بني مفاص��ل الدولة عبر 
هذه اللقاءات الت��ي جتاوز بها املركز 
نحو 25 لقاء، ضيف خاللها الكثير 
م��ن الش��خصيات املتنف��ذة وخرج 
بحصيل��ة تقري��ر نص��ف س��نوي، 
موضح��ا ان تلك اللقاءات ليس��ت 
إظه��ارا  او  للتكلي��ف  إس��قاطا 
للبهجة، بل هي ش��راكة حقيقية 
بني هذه النخب وب��ني االعالم بغية 
الوصول الى مرحلة االقناع، امال في 
ان تصل الى مستويات عالية خالل 
االستبيان املزمع إجراؤه قريبا لغرض 

الوصول الى نتائج حقيقية.
واش��اد الس��راج بالنصر الكبير في 
مدين��ة تلعفر، مؤك��دا على ضرورة 
االلتفات الى عائالت الشهداء الذين 
صنعوا هذه االنتصارات ، كما رحب 
في الوقت نفسه ب�«انفتاح العراق 

على محيطه العربي و الدولي«.
رئي��س التحالف الوطن��ي العراقي 
الس��يد عم��ار احلكيم ب��دأ حديثه 
بش��كر املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة 
االعالمية ورئيسه د. عدنان السراج 
على هذا اللقاء املميز، مش��يرا الى 
ان كس��ر احلواجز ب��ني املكونات هو 
السبيل االمثل لتحقيق االستقرار 
ف��ي العراق ، مش��ددا عل��ى اهمية 
حتدي��ث اخلط��اب واص��الح التعليم 
وتقدمي اخلدمات واالصالح االقتصادي، 
ف��ي ح��ني لفت ال��ى ان تي��اره يرفع 
ش��عار اخلدمة ومتك��ني العقول من 
دون الرج��وع ال��ى ال��والءات احلزبية 
والطائفي��ة وامن��ا االولوي��ة لالق��در 
واالكفأ ، مبينا في الوقت ذاته على 
ان اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي 

سيبقى االقرب لتياره.
احلكي��م املح ال��ى ان البل��د انتقل 
م��ن مرحل��ة احل��رب ال��ى مرحل��ة 
السلم وتفكير املواطن يختلف بني 
املرحلتني.. فاذا كان العام 2003 عام 
اسقاط الدكتاتورية وانبثاق النظام 
الدميقراط��ي .. فباالمكان تس��مية 
مرحل��ة 2018 انتقال من تأس��يس 
الدميوقراطية الى ترس��يخها وبناء 
الدول��ة الوطنية على وفق خطوات 
وسلوكيات معدة للمرحلة املقبلة 

هدفها طمأنة اجلميع.
وتاب��ع احلكيم اليوم وبع��د مرور 14 
عاما، حص��ل تطور كبير للمجتمع 
العراق��ي.. يحت��م علين��ا ان نراجع 
ونستعد للدخول في مرحلة جديدة 
جديدة  واس��قاطات  واستحقاقات 
في املشهد  االجتماعي والسياسي 
العراق��ي بع��د االنتص��ار ، علينا ان 
نعي��د لتأهي��ل القوى السياس��ية 
وانفس��نا مبا ينس��جم ومتطلبات 

هذه املرحلة.
واش��ار احلكيم ال��ى ان انبث��اق تيار 
احلكم��ة الوطني ه��و عملية والدة 
املس��تحقات  مع  للتعاطي  جديدة 
الراهن��ة، ع��ادا اجملل��س االس��المي 
باملاركة السياس��ية املمت��دة  الى 
اربعني عاما، قدم خاللها الكثير من 
الش��هداء، وميتلك قواعد سياسية 
قوي��ة ، بي��د ان متطلب��ات املرحلة 
دعت ال��ى الذه��اب نح��و خطوات 
جريئ��ة ،  تتناس��ب م��ع مرحلة ما 
بعد االنتصار، ونتيجة لعدم تطابق 
الرؤى، خلصنا الى البدء بانفس��نا، 
وم��ن هنا جاء االنبث��اق لتيار يحمل 

اسم »تياراحلكمة الوطني«.
وع��رج احلكي��م على ان اخل��روج من 
اجملل��س االعل��ى لم يك��ن بحثا عن 
ملتطلب��ات  ق��راءة  كان  امن��ا  االدوار، 
املرحل��ة وطبيعة املنه��ج واخلطاب 
املطل��وب، ول��م يك��ن ردة فعل ولم 
يكن نتيج��ة صراع اجيال كما يعبر 
البعض ، امنا املش��كلة في طبيعة 

االنسجام مع هذه القراءة.
 وع��ّد رئيس التحال��ف الوطني في 
كلمته ان كسر احلواجز بني املكونات 
العراقي��ة وجمعه��ا على مش��روع 
وطني عابر للمكونات هو الس��بيل 
االمث��ل لتحقيق اس��تقرار العراق ، 
ملمح��ا الى ان مف��ردة احلكمة هي 
مفتاح احل��ل لتوفي��ر كل العناصر 
واملقومات لبناء بلد قوي مع نفسه 
ومحيط��ه ، منوها بوج��ود العديد 
من االولويات التي يعمل التيار على 
حتقيقها بنح��و جاد للوص��ول الى 

الكتلة العابرة للطوائف.
وتاب��ع احلكيم .. باحلكمة نبتعد عن 
نظ��ام املكونات ونعم��ل على نظام 
الوطن للجميع، وهو ما يحتاج الى 
بذل جه��ود مضاعفة لرفع املواطن 
الى املركز الذي يستحقه ، مضيفا 

ان التيار يس��عى مع بقية التيارات 
ليكون��وا بنفس واح��د ضد احلواجز 
وكس��رها، م��ن اج��ل ال��والء لعراق 
جديد متناسيا للماضي الذي ال يتم 
اال من خالل فتح صفحة جديدة مع 
اجلمي��ع، عدا من تلطخ��ت ايديهم 
بالدم��اء، وهي مس��ؤولية القضاء 

لينال منهم بقرارات عادلة.
وفي اش��ارته لس��بب اختيار عنوان 
الوطن��ي« اوض��ح  تي��ار »احلكم��ة 
احلكي��م ..هو تيار يجم��ع املنضوين 
حتته ويبتعد عن االنغالق احلزبي، وهو 
وطني يتحرك على مساحة الوطن 
ويتس��م باحلكم��ة ، ألن ما يحتاجه 
العراق اليوم ه��و احلكمة كمفتاح 
حلل املشكالت السياسية واالمنية 
واخلدمي��ة م��ن دون جت��اوز الثواب��ت 
االس��المية ، الفتا الى ان التيار يرفع 
ش��عار احلكمة بغية متكني العقول 
الراقي��ة من اخ��ذ ادوارها ف��ي بناء 
العراق، أل نها الرصيد الفعلي .. فيما 
مت اختي��ار مفردة »الوطني« اش��ارة 
للتعبي��ر عن فت��ح ناف��ذة االنتقال 
ال��ى رحاب جدي��دة ت��ردم الفواصل 
والفجوات واجل��دران التي وضعناها 
النفس��نا نتيجة الواقع الذي فرض، 
واالجندة التي لعبت دورها في ارباك 
املش��هد العراقي وجعل العراقيني 
بعضهم بوجه بعض ، مشددا على 
ضرورة كس��ر هذه احلواجز والعودة 

الى رحاب وطن يلملم اجلراح .
وش��دد احلكيم على اهمية حضور 
امل��رأة ف��ي البرمل��ان ومتكينه��ا من 
املشاركة بقطاع التعليم فضال عن 
متكني الش��باب للحصول على ادوار 
تتناس��ب مع حجمه��م اجملتمعي ، 
مبينا ان املؤمتر العام للتيار يس��عى 
لتمثيل جميع املكونات مع نس��بة 

محددة للنساء.
التس��وية  مش��روع  وبخص��وص 
الوطنية ق��ال احلكيم ان املش��روع  
ليس ل��ي وحدي او مش��روع اجمللس 
االعل��ى ف��ي ذل��ك الوق��ت، امنا هو 
الوطني وضعناه  التحالف  مشروع 
وتبنين��اه  علي��ة  واجمعن��ا  مع��ا 
وس��لمناه ل��المم املتح��دة وعرضناه 
عل��ى الق��وى االخ��رى ، مؤك��دا انه 
ف��ي  للمض��ي  املناس��ب  الوق��ت 
تنفيذ تفاصيله، الس��يما ان القوى 
السياسية واجملتمعية في املكونات 
االخرى جاه��زة ألن تتفاع��ل معه ، 
وتابع بالقول نحن حريصون على ان 
احلكوم��ة العراقية هي من يجب ان 
ترفع راية املش��روع ، ويبقى دور االمم 
املتحدة متمث��ال ببعثة »اليونامي« 
دورا داعما واس��ناديا وهو ماحصل، 
املش��روع  احلكوم��ة  تبن��ت  حي��ث 
بنح��و مباش��ر، والبعث��ة دعمت��ه 
والقوى السياس��ية تفاعلت معه، 
وباالمكان الوصول الى نتائج جيدة 
نتيج��ة للحماس في دفع املش��روع 

الى االمام.
به��ذا  املش��روع  تس��مية  وبش��أن 
االس��باب  احلكيم  اوض��ح  االس��م 
ان تل��ك  والنتائ��ج قائ��ال  واالبع��اد 
التسمية نابعة من ابعاد سياسية 
، مجتمعي��ة ، امني��ة ، اقتصادي��ة 
، تنموي��ة وخدمية ، فهو س��لة من 
احلل��ول املطلوب��ة للع��راق مابع��د 
االنتصار، حي��ث بذلت جهود كبيرة 
في صياغته متوائما مع الدس��تور 
والس��ياقات واالط��ر العام��ة التي 
وضعت له في ادارة الدولة ، ملمحا 

الى ان تلك اخلطوات كفيلة بتطمني 
الش��ارع العراقي ودفعه بنحو اكثر 
فاعلي��ة ف��ي االنتخاب��ات املقبلة ، 
ليصنع ملحمة جديدة ومينح الثقة 
ملن يراه مالئما ومناسبا ، شريطة ان 
يكون امام فريق ق��ادر على الوقوف 

ويستطيع من تنفيذ البرامج.
واش��ار احلكيم ال��ى ان البلد اليوم 
بحاجة الى برام��ج خدمية محددة 
تقدمها القوى السياسية للشعب 
بحالة رقمي��ة واضح��ة ، مبعنى ان 
يق��ول كل كيان ماذا س��يقدم الى 
البل��د والى الش��عب، مفضال عدم 
الغرق في قوائم طويلة فيها حديث 
ع��ن كل ش��يء، ام��ال ف��ي الوق��ت 
نفس��ه ان تكون الكيان��ات ملزمة 
بتق��دمي -5 7 نق��اط، المكانية هذا 
التوجه من احملاس��بة كون��ه معززا 
ب��ادوات رقمية واضح��ة، يرافق ذلك 
انه سيجعل من القوى السياسية 
عابرة للمكونات، قريبة من بعضها، 
وق��وى اخ��رى لديها برام��ج  تفرز ال 
على اساس املذهب والقومية ، وامنا 
عل��ى اس��اس االولوي��ات وتقديرات 
االمور لبن��اء الدولة ، وهو ما يكرس 

التوجه الوطني املطلوب .
اعق��ب حدي��ث احلكي��م فت��ح باب 
االس��ئلة  اغن��ت  اذ  املناقش��ات، 
واملداخالت املثمرة فحوى اجللس��ة، 
م��ا ادى ال��ى خل��ق اج��واء طيب��ة 
اضاءت القاعة بالصراحة واالجابات 
الدقيقة للضيف، إذ ساد االمسية 

الق الود ومعنى الوطنية.
االستفس��ارات  مجم��ل  وبش��ان 
واألس��ئلة الت��ي طرحت ف��ي اثناء 
اجللس��ة ، اجم��ل رئي��س التحالف 
الوطن��ي  االجابة عليه��ا والوقوف 
عن��د البع��ض منها ، حي��ث اجاب 
احلكيم على س��ؤال: ه��ل من رؤية 
لنظام رئاسي؟ قائال      نظام رئاسي 
في دولة ضعيفة وهش��ة سيخلق 
اي  ان  مبعن��ى  جدي��دة،  دكتاتوري��ة 
ش��خص  يتس��لم زمام االمور، ولو 
كان محصن��ا في مث��ل هكذا دولة 
س��يتحول الى دكتاتور، مس��تدركا 

.. ام��ا اذا كان االم��ر ف��ي دولة قوية 
ونظام رئاس��ي قوي، حينذاك يكون 
ذلك ممكن��ا ، مواصال .. العراق مازال 
غير ق��وي، ممكن بعد مدة س��يكون 
ذلك ممكن.. حينما تكون مؤسس��ة 
الدولة اقوى من الرئيس ويتكاسرون، 
حين��ذاك ينكس��ر الرئي��س وتبقى 
الدولة.. لكن ان نربط مصير شعب 
ودول��ة بش��خص اي كان لي��س من 

مصلحة البلد.
واب��دى احلكي��م اس��تغرابه ح��ول 
س��ؤال يتعل��ق بالتناف��س االيراني 
االميرك��ي في الس��احة العراقية ؟ 
بالقول انه كان على الس��احة منذ 
مايربو على 14 عاما ومتاشينا معه.. 
وقلن��ا لنجعل مصلحة العراق قبل 
كل ش��يء... ومصلح��ة الع��راق ان 
نكون م��ع عالق��ة طيبة م��ع دولة 
جارة لدينا معها مشتركات ثقافية 
واقتصادي��ة وكثي��ر م��ن املصالح.. 
اليوم ف��ي حربنا م��ع داعش، قامت 
اجلمهوري��ة االس��المية بخط��وات 
جبارة وكبيرة.. اما التحالف الدولي 
فقد ق��ام بطلع��ات جوي��ة وصرف 
امللي��ارات، ه��ذه العالق��ات اف��ادت 
وخدمت العراق .. نحرص دائما على 
ان تكون عالقاتنا جيدة ومتوازنة مع 
كل الدول اجملاورة مبا يخدم مصلحة 
الع��راق.. والت��ي حتتم ان تك��ون لنا 
عالق��ة طيبة مع اي��ران ومع اجملتمع 

الدولي ككل.
وحول استفس��ار يخص محاسبة 
قياداته��م   قب��ل  م��ن  املفس��دين 
احلزبي��ة، الس��يما القضي��ة الت��ي 
اثيرت ح��ول محافظ البصرة ماجد 

النصراوي؟ اجاب احلكيم:
-  اذا كان��ت قي��ادات ف��ي الدول��ة.. 
الدول��ة هي م��ن حتاس��بهم، او اذا 
كان��ت خ��ارج الدول��ة فلدين��ا جلانا 
انضباطي��ة من القوى السياس��ية 
حتاس��بهم عل��ى موق��ف مع��ني.. 
قضي��ة محاف��ظ البصرة االس��بق 
ماج��د النص��راوي .. مع��روف عن��ه 
تاريخي��ا النزاهة ولس��نني حتى مع 
من كان يخالفه في اجلوانب االدارية، 
ل��م يتحدث عن نزاهت��ه قيد امنلة.. 
في االشهر االخيرة وبعد ما حصل.. 
ارس��لنا في طلبة واخبرناه مبا وجه 
له م��ن اتهامات.. وس��ألناه ان كان 
يعل��م ام اليعلم ... نفى بش��دة ان 
يكون متورط��ا... بعد ذلك وصلتني 
وثائ��ق م��ن بعض م��ن كان يتعامل 
معهم سابقا.. ويبدو انهم اختلفوا 
مع بعض في شيء .. وكونه اختلف 
معه وس��لمني تل��ك االوراق هذا ال 
يعفي��ه وال يعني ان��ه بريء من هذه 
االوراق..  الدوافع اي كانت حتتاج الى 
وثيقة... شكلنا جلنة داخلية ذهبت.. 
حققت.. ولم تس��تطع اثبات شيء 
حتى قي��ل ان بعضها مزور .. طلبت 
م��ن رئي��س هيئ��ة النزاهة حس��ن 
الياسري متابعة ذلك، وشكلنا جلنة 
لبحث هذا امللف..  ووضعناه بكامل 
تفاصيله حتت تصرفهم باعتبارهم 
هيئ��ة نزاه��ة، لديه��م محقق��ني 
وس��ياقات للبح��ث ع��ن احلقيقة.. 
نح��ن طلبنا البحث عن احلقيقة اذا 

كان الرجل برئ او متورط.
واعرب احلكيم عن اسفه حيال ذلك 
قائ��ال انا كمس��ؤول تي��ار وان يكون 
املتورط احد رجالي، ذلك يؤملني جدا 
.. ان��ا ال اتعامل مع انبياء بل بش��ر، 
ال ميكن جلهة سياس��ية ان اليظهر 

فيه��ا فاس��د.. ان��ا ال اته��م الرجل 
حتى تظهر نتائج التحقيق.. ونلتزم 
به��ا.. لكن مايح��زن بنح��و عام ان 
تعتمد على انسان طيب ثم يظهر 
ف��ي يوم من االيام عك��س ذلك..  اذا 
تدخل��ت وضغط��ت عل��ى القضاء 
وعل��ى االجهزة ب��ان حتمي��ة خالف 
احل��ق، ذلك غير ممك��ن.. اما ان تدعم 
احلكوم��ة واالجه��زة الرقابية حتى 
يتبني فس��اده، هنا تك��ون قد اديت 

ماعليك.
مسترس��ال احيان��ا يكون االنس��ان 
نظيف، لكنه يتلوث بالتدرج لوجود 
االخرين  تلوي��ث  مافي��ات، هدفه��ا 
لتس��تفيد منه��م.. هن��اك مئ��ات 
القص��ص ف��ي اجه��زة الدولة حتت 
ه��ذا املضم��ار.. امله��م ان ال نغطي 
أي  واذا كان هنال��ك  عل��ى فاس��د 
مؤشر فساد وصل لنا نتخذ موقفا 

صارما.
اليوم طلبنا من كل من ارد ان يرشح 
ان يق��دم لنا تزكية حتى نطمئن ان 
ملفه نظيف وبالتالي ندفعه ملواقع 

املسؤولية.
وف��ي مع��رض رده ع��ن س��ؤال ماذا 
عن مالحقة املس��ؤولني باملس��اءلة 
والعدال��ة؟ ب��ني احلكي��م ان  ذل��ك 
مس��ؤولية القض��اء ، يجب ان حتول 
املساءلة والعدالة للقضاء ، متابعا« 
نح��ن نق��دم هدي��ة مجاني��ة حلزب 
البع��ث ، اذا حلقنا ه��ذا وذاك كونه 
انته��ى م��ن دون رجع��ة.. نعم كان 
هناك اناس مضطرون ان يس��جلوا 
في حلظة في حزب البعث.. ال يجب 
ان نغال��ي ونخ��وف الن��اس.. هناك 
ض��رورة للتفري��ق بني ح��زب البعث 
كفك��ر ش��وفيني محظ��ور، وب��ني 
اناس بعثيني غير مس��يئني ممكن ان 

نعطيهم الفرصة للعودة.
وفيم��ا يتعل��ق بامكانية تش��كيل 
حتالف وطني في ظ��ل اصطفافات 
مذهبية وقومية.. افاد احلكيم قد ال 
نستطيع ان نحقق كل الطموح في 
وق��ت واحد، ولكن علين��ا ان نخطو 
هذه اخلط��وة ونتبعه��ا بخطوات ، 

وحول امكانية ان تتحقق االنتخابات 
في موعدها؟ اج��اب نحن حريصون 
جدا على ذلك، وفي االجتماع االخير 
مع السيد رئيس الوزراء حتدثنا حول 
هذا االمر، وكان��ت احلكومة مصرة 
عل��ى ذل��ك.. ف��اذا كان��ت احلكومة 
الدولية  اللق��اءات  وكذل��ك  مصرة 
تساعد على ذلك.. يجب ان ال نتردد، 
فالدميقراطية يعن��ي انتخابات واذا 
اجلت االنتخابات او اخرت الي سبب 
م��ن االس��باب واملب��ررات او االعذار 
س��يؤثر ذلك سلبا.. يجب ان نحرص 
على اج��راء االنتخابات في موعدها 

دون تسويف او تأجيل يوم واحد.
وفيم��ا يخص س��ؤال: مل��اذا  تطرح 
مشاريع تؤثر على رصيدك االنتخابي؟ 
اوض��ح رئيس تي��ار احلكم��ة قائال ،   
حينما نقرأ ما س��يجري في حلظة.. 
ولو اخ��ذ بكالمنا في مبادرة »انبارنا 
الصامدة«، ولو ضخ مليار دينار الربع 
سنوات لتلك املبادرة.. ملا وصلنا الى 
امللي��ارات التي وصلن��ا اليها اليوم.. 
دفعنا الكثي��ر من املليارات وازهقت 
األالف من األرواح ملنتس��بني، ونزفت 
ماليني من البشر.. ومعاناة هؤالء  ال 
تقدر بثمن.. هكذا قرأنا ووجدنا في 
هذه اللحظة ان نتخذ هذه اخلطوة 
حتى نوقف النزيف، هل كنا مصبني 
ام ال؟... الزلت اعتقد بان تلك اخلطوة 
ق��ادرة عل��ى ايقاف النزي��ف لو اخذ 
بها يوم التس��وية الوطنية.. القتال 
مع داع��ش يتطلب التوحد والعالم 
كل��ه يصطف معنا.. ام��ا ان ندخل 
في مش��احنات مع بعضنا، العالم 
يرف��ع يده عن��ا..  ليس هن��اك خيار 
غير التس��وية.. نحن النرى انفسنا 
مراهقني وال مقاولني في السياسة، 
لن��ا تاريخ منذ الع��ام 1917 عندما 
تصدى االمام عبد احملس��ن احلكيم 
امام الغ��زاة البريطانيني والى العام 
2017 ، وس��نبقى نؤس��س ليأت��ي 

االخرون ويوصلون مابدأناه.
الس��لوك  اعتم��اد  م��دى  ع��ن  و   
الدميقراط��ي داخ��ل تي��ار احلكمة؟ 
الس��ياقات  كل  نعتم��د   ، اوض��ح 
املوج��ودة في االنتخاب��ات واملؤمترات 
والذي ينتخب رئيس��ا له��ذا التيار 

معتمد سياسيا.
وفي سؤال حول املرجع الديني الذي 
يعتمده تيار احلكمة، انبرى احلكيم 
قائال االمام السيس��تاني هو املرجع 
املعتمد لنا في ه��ذا التيار وهو من 
نقلده .. حينما يبني سماحة الشيخ 
نح��ن نلت��زم والنلزمه بش��ي نحن 
ننفذ ما يقوله.. هو عماد االس��الم، 
وكان حري��ص على جميع املكونات، 
ولم يس��ئ بكلمة او موقف الى اي 

من املكونات.
ملكافح��ة  التي��ار  برنام��ج  وح��ول 
التط��رف واالحل��اد.. اف��اد احلكي��م ، 
اجلان��ب الثقاف��ي ه��و م��ن يعالج 
التط��رف ... فيم��ا اجلوان��ب االخرى  
الصراع  احملتدم..  السياسي  الصراع 
والتحريضي...  والطائف��ي  املذهبي 
ضعف اخلدم��ات.. الفق��ر .. الفاقة 
واحلرم��ان كلها ام��ور تتفاقم خللق 
حال��ة م��ن التط��رف باجت��اه الغلو 
واالحل��اد..  ف��ال ميك��ن معاجلتها اال 

بسلة من املعاجلات.
واردف ، ف��ي احل��روب و ح��االت عدم 
االستقرار السياسي تظهر مدارس 
الزندقة والفقر واالحلاد والتاريخ في 
العص��ر االموي و العباس��ي يظهر 

لن��ا ان��ه ف��ي اوق��ات احل��روب تكثر 
هذه امل��دارس .. وعل��ى العكس من 
ذلك اذا كان��ت الدولة قوية فاالمور 
تس��تقيم.. البل��د الي��وم في ظرف 
هش بعد ح��رب دامية طويلة االمد 
اس��تنزفت الكثير.. تعد تلك االمور 
م��ن الع��وارض الطبيعي��ة للظرف 
ال��ذي نعيش��ه والتي س��تعود الى 

نصابها مبجرد جتاوزه.
وبش��أن وضع تيار احلكم��ة اجلديد؟ 
قال انه والدة جديدة، ليس انشقاقا 
.. نح��ن قررنا ان نعل��ن مجلس كان 
بامكاننا ان ناخذ اجمللس ومنضي فيه 
لكن احتراما الخواننا .. اعطيناهم 
اجمللس وخرجنا لنشكل كيان اخر .. 
والدة جديدة ملشروع جديد باملالمح 

التي تعرفون.
وش��دد احلكي��م ف��ي اجابت��ه ع��ن 
سؤال: هل تيار احلكمة توريث؟ قائال 
، بالطبع والدة .. تأس��س التيار قبل 
ش��هر اين التوري��ث!؟  ل��و كان في 
اجمللس االعل��ى لقلنا ممك��ن .. لكن 
هنا الميكن القول انه توريث ... هناك 
التي��ارات السياس��ية  ان  حقيق��ة 
العاملية مبنية على اساس الرمزية، 
بينما هناك تيارات سياس��ية اخرى 
تبن��ى بنح��و مؤسس��اتي وغيرها، 
وهناك مث��ال في امي��ركا التي يربو 
تعداده��ا على 300 مليون نس��مة 
وه��ي مدني��ة وتخل��و م��ن القبائل 
والعش��ائر وجلهم مهاج��رون، جند 
آل بوش يحكم��ون اميركا مايقارب 
16 عاما .. وأل كلينتون حكموها 8 
اع��وام وكادوا ان يحكموها ثمانية 
اخرى .. ومطاراتهم تسمى باسماء 
رؤس��اءهم مث��ال بوش وكن��دي الخ 
.. فهن��اك كما قل��ت رمزيات .. هذه 
باكس��تان فيه��ا عائلة بوت��و وفي 
الهند جند عائلة غاندي .. ليس عيبا 
ان تكون هناك حال��ة رمزية معينة 
وتلت��ف الناس حولها .. فال يجب ان 
نبالغ ونقلق كثيرا من هذه املظاهر 
املوجودة في انحاء العالم .. ش��ئنا 
ام ابينا . ففي القرآن الكرمي )ان اهلل 
اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال 

عمران على العاملني(.
العالق��ات  ف��ي  املتغي��رات  وح��ول 
اخلارجي��ة ق��ال هن��اك متغي��ر في 
العالق��ة م��ع دول اجل��وار ..  االبواب 
الت��ي كانت موص��دة االن اصبحت 
مفتوح��ة .. فالعالق��ات ب��ني الدول 
حتكمه��ا املصالح .. العراق يجب ان 
يتواص��ل مع ال��دول العربية ويجب 
ان ميتل��ك عالقات جي��دة معها وان 
يس��تثمر فرصة فت��ح االبواب لبناء 
عالق��ة طيب��ة وان يس��هم في حل 
املش��كالت بني دول االقلي��م.. كما 
يفت��رض ان يلع��ب دورا فاع��ال ف��ي 
ح��ل التوتر بني دولت��ني جارتني مثل 
الس��عودية وايران .. سلطنة عمان 
مث��ال لعبت دورا كبي��را في العالقة 
االميركي��ة االيرانية وتلعب دورا في 
املل��ف اليمن��ي .. نحن ف��ي العراق 
يجب ان ننه��ي ازمة الثقة بالنفس 

وان ننفتح على احمليط االقليمي.
  وع��ن دع��وة زيارت��ه الى الس��عودية 
اوضح احلكيم وجهت لنا دعوة لزيارة 
الس��عودية .. لك��ن االن الوق��ت غير 
مناس��ب لتلبيتها .. نحن ف��ي اوائل 
خطواتنا في تأس��يس التيار اجلديد .. 

ولدينا مهمات عمل كبيرة . 
وك��دأب املرك��ز عل��ى تك��رمي الوجوه 
املتميزة واملبدعة، وبع��د تكرمي رئيس 
تيار احلكمة بدرع املركز، طلب السراج 
من الس��يد احلكي��م املش��اركة في 
حفل توزيع دروع االب��داع ، اذ كرم كل 
من الراعي الرس��مي له��ذا البرنامج  
كرمي الش��مري واحمللل السياسي عبد 
الك��رمي خل��ف وخليل صاح��ب احللي 
لدعم��ه املتواص��ل للمركز فضال عن 
السعيدي،  تكرمي االعالميني اس��امة 
القص��اب،  املوس��وي، جن��م  جاس��م 
سامي اجليزاني، صباح زنكنة ، مناف 
املوسوي ومحمد الفيصل، فضال عن 
تكرمي العضو  عبد الزهرة الطالقاني 

الذي وافاه االجل خارج العراق.
ادار اجللس��ة كل م��ن الدكت��ور عبد 
االمير االس��دي عميد كلي��ة العلوم 
السياسية في اجلامعة املستنصرية 
والدكتور حميد فاضل استاذ العلوم 
السياس��ية في جامعة بغداد، حيث 
انبرى د. االس��دي باس��تعارة مشهد  
في زم��ن رئي��س وزراء الع��راق  انذاك 
نوري س��عيد الذي لم يكن اس��الميا 
وال ميارس العبادات، لكنه كان حكيما 
وقادرا على وأد الفنت، بحسب كتاب » 
الوزارات« ل� عبد الرزاق احلس��ني قائال 
،  بني جس��ر يرب��ط ب��ني الكاظمية 
واالعظمي��ة وعندما اكتمل اجلس��ر 
 ، التس��مية  مرحل��ة  ال��ى  وصل��وا 
اهال��ي الكاظمي��ة طلبوا تس��ميته 
بجسر االمام موس��ى الكاظم علية 
السالم، فيما طالب اهالي االعظمية 
بتس��ميته جس��ر االمام اب��و حنيفة 
النعم��ان ، مبين��ا ان الفريق��ني كانا 
عل��ى ح��ق ك��ون اجلس��ر ذو ضفتني 
احداهم��ا عل��ى الكاظمي��ة واالخرى 

على االعظمية.
واشار الى ان  تسميته بجسر االئمة 
كانت نابعة من حكمة نوري س��عيد 
والتي نحن اليوم بامس احلاجة اليها ،  
متابعا .. مرحلة مابعد »داعش« فيها 
متغيرات متصاعدة وس��ريعة، هناك 
خارط��ة سياس��ية وازم��ات ومواقف 
وانفتاح على دول العالم، وهذه كلها 
مس��ؤوليات كبيرة نأمل من التيار ان 

يكون اهال لها.
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اشاد السراج بالنصر 
الكبير في مدينة 

تلعفر، مؤكدا على 
ضرورة االلتفات الى 

عائالت الشهداء الذين 
صنعوا هذه االنتصارات 
، كما رحب في الوقت 
نفسه بـ«انفتاح العراق 
على محيطه العربي و 

الدولي

تابع الحكيم اليوم وبعد 
مرور 14 عاما، حصل 
تطور كبير للمجتمع 
العراقي.. يحتم علينا 

ان نراجع ونستعد 
للدخول في مرحلة 

جديدة واستحقاقات 
واسقاطات جديدة في 

المشهد  االجتماعي 
والسياسي العراقي بعد 

االنتصار

في جلسته نصف الشهرية

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يضّيف السيد عمار الحكيم

 شدد السيد عمار الحكيم على أهمية تحديث الخطاب وإصالح التعليم 
وتقديم الخدمات واإلصالح االقتصادي، في حين لفت الى ان تياره يرفع شعار 

الخدمة وتمكين العقول من دون الرجوع الى الوالءات الحزبية والطائفية 
وانما األولوية لألقدر واألكفأ مبينا في الوقت ذاته على ان المجلس األعلى 

اإلسالمي العراقي سيبقى األقرب لتياره

جانب من اجللسة



واشنطن ـ أ ب ف:

طلبت واش��نطن رسميا التصويت غد 
االثنني في مجلس االمن على مش��روع 
ق��رار بفرض عقوبات جديدة ومش��ددة 
ضد كوريا الش��مالية عل��ى الرغم من 
معارضة الصني وروس��يا، وسط دعوات 
الش��مالي  الكوري  الرس��مي  االع��ام 

لتطوير قدرات الباد النووية.
ويلحظ مشروع القرار االميركي االولي 
خصوص��ا ف��رض حظ��ر عل��ى تصدير 
النفط الى كوريا الش��مالية واستيراد 
املنسوجات منها، كما ينص على جتميد 
اموال الزعيم الكوري الش��مالي كيم 
جونغ-اون وترحيل الكوريني الشماليني 

العاملني في اخلارج الى بلدهم.
ف��ان  دبلوماس��ية  وبحس��ب مص��ادر 
مجلس االم��ن عقد امس االول اجلمعة 
اجتماعا على مستوى اخلبراء لدرس هذا 
املشروع اعترضت خاله الصني وروسيا 
عل��ى معظ��م االج��راءات الت��ي ينص 
عليها باس��تثناء احلظر على اس��تيراد 

املنسوجات الكورية الشمالية.
الدبلوماس��ية  البعث��ة  واوضح��ت 
االميركي��ة ال��ى االمم املتح��دة في بيان 
ان »الوالي��ات املتح��دة ابلغ��ت مجلس 
االم��ن التابع لامم املتح��دة انها تطلب 
اجتماع��ا غد االثنني ف��ي 11 ايلول من 

اجل التصويت على مشروع قرار يهدف 
الى فرض عقوب��ات اضافية على كوريا 

الشمالية«.
ول��م يوضح البيان ما اذا كان مش��روع 
الق��رار سيس��تند الى الن��ص االصلي 
ال��ذي طرحت��ه واش��نطن االربع��اء، او 
س��يكون مش��روعا معدال او مشروعا 

جديدا.
وف��ي كوريا الش��مالية الت��ي احتفلت 
امس السبت بذكرى تأسيسها طالب 
االعام الرس��مي بتطوي��ر قدرات الباد 
النووية في حتد للعقوبات املتزايدة ضد 

بيونغ يانغ.
واوردت صحيف��ة رودون��غ س��ينوم في 
افتتاحيته��ا ان »عل��ى قط��اع الدف��اع 
متاش��يا مع سياس��ة تطوير االقتصاد 
والس��اح الن��ووي في آن بناء اس��لحة 
متط��ورة بكمي��ات اكبر«، متاش��يا مع 

نهج االكتفاء الذاتي في اجملال.
التابع��ة للح��زب  ودع��ت الصحيف��ة 
»االجن��ازات  م��ن  مزي��د  ال��ى  احلاك��م 
االش��به باملعج��زات« كتجربتي اطاق 
الصاروخني البالس��تيني م��ن اجل ردع 
الواليات املتحدة املصممة على »قطع 

رأس« الزعيم كيم جونغ اون.
واضافت الصحيفة ان الواليات املتحدة 
س��تتلقى املزيد من »الهداي��ا باحجام 
واش��كال مختلفة«، اذا اس��تمرت في 

سياستها العدوانية جتاه الشمال.

وكان كيم جون��غ اون وصف االختبارين 
الصاروخي��ني بانه��ا »هدايا« ارس��لها 

الشمال الى »االوغاد االميركيني«.
بعد ش��هر من فرض حظر على تصدير 

احلديد والفحم وانشطة الصيد يدرس 
اعض��اء مجلس االم��ن اعتماد اجراءات 
جدي��دة ملعاقبة بيونغ يان��غ على اجراء 
جترب��ة نووية هي السادس��ة لها في 3 

ايلول.
ومن اجل حشد الدعم الستراتيجيتها 
اجلدي��دة تل��وح واش��نطن بتهديدي��ن: 
احتمال اس��تخدام القوة، وحتذير بكني 

وموس��كو من عقوبات اميركية تطال 
ال��دول التي تقي��م عاق��ات جتارية مع 

بيونغ يانغ.
وكانت واشنطن اجرت مفاوضات على 
مدى ش��هر م��ع بكني وموس��كو حول 
احلزمة الس��ابعة من العقوب��ات التي 

اقرها مجلس االمن في 5 اب.
ويعتب��ر مصدر دبلوماس��ي ان التهديد 
بعقوبات ضد الدول التي تقيم عاقات 
جتارية م��ع بيونغ يانغ حاض��ر بقوة في 
كواليس احملادثات التي جتري حول حزمة 

ثامنة من العقوبات ضد بيونغ يانغ.
واب��دى دبلوماس��يون تفاؤلهم بامكان 
التوصل الى اتفاق حول مش��روع القرار 
االميركي على الرغم من حتفظ روسيا 

والصني.
واوض��ح خبي��ر ف��ي امللف طالب��ا عدم 
كش��ف هويته انه في هذه املرحلة »ال 
ارى اس��تخداما حل��ق النق��ض واعتقد 
اننا س��نتوصل الى اتف��اق« الن اجلميع 
وبينهم واش��نطن أعرب عن »رغبة في 

التفاوض«.
ويرى اخلبي��ر ان فرض حظر على النفط 
واملنتج��ات النفطي��ة ه��و »النقط��ة 
االكث��ر صعوبة« ف��ي احملادثات، مضيفا 
ان »ال��روس والصيني��ني يعارضون ذلك 

بشكل قاطع«.
ه��ذا واك��د وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي 
س��يرغي الف��روف ام��س االول اجلمعة 

ان »م��ن املبكر جدا« اتخ��اذ موقف من 
عقوب��ات محتملة ل��امم املتحدة على 
كوريا الش��مالية معتب��را ان »ال بديل« 

من حوار مع بيونغ يانغ.
املعط��اة  »االولوي��ة  عل��ى  ش��دد  واذ 
للجهود الهادفة الى استئناف العملية 
السياسية«، اكد »عدم وجود بديل من 
هذه اجلهود اذا كنا نأمل بحل املشاكل 
النووية في شبه اجلزيرة الكورية وعلى 

املدى البعيد«.
وتعارض روسيا ترحيل العمال الكوريني 
الش��ماليني الذي��ن يش��كلون مصدرا 

مهما للمداخيل لنظام بيونغ يانغ.
وتش��ير تقديرات االمم املتحدة الى وجود 
اث��ر من 50 ال��ف عامل كوري ش��مالي 
باده��م، ويش��كلون  يعمل��ون خ��ارج 
مصدرا مهما للدخ��ل للنظام الكوري 
الش��مالي. ويش��ير مصدر دبلوماسي 
ال��ى ان 35 الف��ا منه��م يعمل��ون في 

روسيا ال امكانية للتخلي عنهم.
وتس��عى الوالي��ات املتحدة م��ن خال 
ف��رض عقوب��ات قاس��ية ض��د كوري��ا 
الشمالية الى حملها على العودة الى 
طاولة املفاوض��ات والتوصل الى اتفاق 
لوقف اختباراتها الصاروخية والنووية.

وسيكون مش��روع العقوبات االميركي 
الذي حظ��ي بتأييد بريطاني��ا في حال 
اقراره االقس��ى على االطاق ضد كوريا 

الشمالية.
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نيويورك ـ بي بي سي:
نبه��ت مفوضي��ة ش��ؤون الاجئ��ني، التابعة لألمم 
املتح��دة، إلى أن 270 ألفا من مس��لمي الروهينجا 
هرب��وا إلى بنغاديش، خوفا م��ن العنف في ميامنار، 

خال األسبوعني املاضيني.
وأوضح��ت املفوضية أن ع��دد الاجئ��ني تزايد بعد 

اكتشاف مجموعة جديدة منهم في الباد.
وقال منظمة حقوقية إن صور األقمار االصطناعية 
بين��ت أن نح��و 450 بناي��ة أضرمت فيه��ا النيران، 
ودمرت متاما، على حدود ميامنار حيث يقيم األغلبية 
من املس��لمني الروهينجا، في عملية يصفها أحد 
الاجئني أنها تهدف إلى طرد املس��لمني الروهينجا 
من الب��اد. وقال��ت املتحدثة باس��م مف��وض األمم 
املتح��دة لش��ؤون الاجئ��ني، فيفي��ان ت��ان، إن عدد 
مسلمي الروهينجا الذين هربوا إلى بنغاديش، منذ 
أن ب��دأت أعمال العنف، ي��وم 25 آب، ارتفع إلى 164 
ألف��ا، ألن العامل��ني في مجال اإلغاث��ة، وجدوا أثناء 
عملي��ة إحصاء مجموعة جدي��دة من الاجئني في 

املناطق احلدودية.
وأضاف��ت أن »األع��داد مهول��ة، وعلين��ا أن نتحرك 
لتوفي��ر املس��اعدات املطلوب��ة، كم��ا أن ينبغي أن 

يعالج الوضع في ميامنار في أقرب وقت«.

كابول ــ وكاالت :
أعلن��ت وزارة الدفاع األفغاني��ة، أن اجليش الوطني 
متك��ن خال أم��س االول اجلمع��ة، من قت��ل ما ال 
يقل عن 119 مس��لحا، مبا في ذلك 19 إرهابيا من 

تنظيم »داعش« في مناطق مختلفة من الباد.
وذكرت ال��وزارة في بيان نش��ر عل��ى موقعها في 
اإلنترنت، أن عناصر داعش قتلوا في قضاء اش��ني 

مبقاطعة ناجنارهار على احلدود مع باكستان.
كم��ا متكن اجلي��ش األفغاني بحس��ب البيان، من 
قتل 58 مسلحا من اجلماعات املسلحة املتطرفة 
اخملتلفة العاملة في مقاطعة نورس��تان احلدودية 
في ش��رقى الباد. ولم تتطرق الوزارة إلى اخلسائر 

بني العسكريني األفغان.
جتدر اإلشارة إلى أن الوضع في أفغانستان، تدهور 
بشكل ملحوظ في األش��هر األخيرة، حيث تشن 
»طالب��ان أفغانس��تان« املتطرفة هجم��ات دورية 
ض��د املدن الكبي��رة انطاقا من املناط��ق الريفية 
التي تسيطر عليها منذ فترة. وباإلضافة إلى ذلك 
تزايد نشاط داعش في أفغانستان مؤخرا بشكل 

كبير.

القاهرة ـ رويترز:
قالت مصادر قضائي��ة إن محكمة مصرية أحالت 
امس السبت أوراق 11 إساميا متشددا إلى املفتي 
متهيدا للحكم بإعدامهم بعد أن أدانتهم بتكوين 

جماعة تنتهج العنف.
وق��ال مص��در إن محكمة اجلنايات ف��ي محافظة 
اجلي��زة اجملاورة للقاه��رة حددت جلس��ة 22 أكتوبر 

تشرين األول للنطق باحلكم في القضية.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت اجملموعة بتأسيس 
جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع 
مؤسس��ات الدولة من ممارس��ة أعمالها واالعتداء 

على حرية املواطنني الشخصية والعامة.
وقال املصدر إن النيابة نس��بت لهم أيضا ”الشروع 
فى قتل ضابطني وتخريب سيارة شرطة عام 2014 

وصناعة وحيازة مواد مفرقعة“.
وعرف��ت القضية إعامي��ا بخلية اجلي��زة وحوكم 

فيها 26 متهما منهم 21 حضوريا.
ويح��ق للمتهمني بعد ص��دور احلكم الطعن عليه 
أمام محكمة النقض، أعل��ى محكمة مدنية في 
مصرية، ولها أن تؤيد احلكم فيصبح نهائيا وباتا أو 
تعدله فيصب��ح نهائيا وباتا أيضا أو تبطله فتنظر 

القضية بنفسها.

األمم المتحدة: 270 ألفا 
من مسلمي الروهينجا 

نزحوا إلى بنغالديش

الجيش األفغاني يقضي 
على نحو 120 مسلحًا

محكمة مصرية تحيل أوراق 
11 ارهابيًا إلى المفتي 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس دير الزور العس��كري 
املنض��وي حتت جناح قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة »قس��د«، ع��ن ب��دء 
حمل��ة »عاصفة اجلزي��رة« لتحرير 
شرق الفرات، والريف الشرقي لدير 
الزور من س��يطرة تنظيم »داعش« 
اإلرهابي، في وق��ت ودفعت املعارك 
التي تدور منذ ثاثة اشهر بني قوات 
سوريا الدميوقراطية وتنظيم داعش 
داخ��ل مدين��ة الرق��ة، معقله في 
سوريا، عش��رات االالف من املدنيني 
الى الفرار. ووصل االالف منهم الى 
مدينة الطبق��ة الواقعة على بعد 
اكث��ر من خمس��ني كيلومترا غرب 

الرقة.
وأصدر مجلس دير الزور العسكري 
بيان��ا، أعلن في��ه عن ب��دء احلملة، 
لتحري��ر م��ا تبق��ى م��ن أراض في 
اجلزي��رة الس��ورية، وش��رق الفرات، 
واملناطق الش��رقية بري��ف دير الزور 
من »داعش«، خ��ال مؤمتر صحفي 
عقد ف��ي قري��ة أبو ف��أس التابعة 

لناحية الشدادي جنوب احلسكة.
وحضر املؤمتر الصحفي قياديون من 
مجلس دير الزور العس��كري وقوات 

سوريا الدميقراطية.
وجاء في مس��تهل البيان، »باسم 
القي��ادة العام��ة جملل��س دي��ر الزور 
الب��دء  بش��رى  ن��زف  العس��كري، 
بحمل��ة عاصف��ة اجلزي��رة، والت��ي 
تستهدف حترير ما تبقى من أراضي 
اجلزيرة السورية وشرق الفرات، من 
رجس اإلرهابي��ني وتطهير ما تبقى 

من ريف دير الزور الشرقي«.
وتاب��ع البي��ان، »قررنا الب��دء بهذه 
احلملة احلاس��مة، والت��ي تنبع من 
روح املس��ؤولية ال��ذي نكن��ه جتاه 
أخواتن��ا وإخواننا ف��ي الرقة، تأييدا 
ومؤازرة وواجبا جتاه أهلنا في اجلزيرة 
ديرال��زور  وري��ف  عام��ة  الس��ورية 
ينتظرون  اللذين  الش��رقي خاصة، 
بفارغ  التاريخي��ة  اللحظ��ة  ه��ذه 

الصبر«.
وناش��د البي��ان أهال��ي املنطق��ة، 
االنخ��راط ضمن صف��وف قواتهم 

للقتال، مؤكدا بأنهم »س��يبذلون 
أال  أج��ل  م��ن  جهده��م  قص��ارى 
يتضرر املدنيون العزل، والعمل على 

نقلهم إلى املناطق اآلمنة«.
وكان مس��ؤول ف��ي ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة، ق��د أش��ار في وقت 
س��ابق، إل��ى أن القوات س��تطلق 
احلس��كة  جن��وب  م��ن  الهج��وم 

اخلاضع لسيطرة »قسد«.
وتقاتل »قس��د«، وه��ي حتالف من 
قوات كردية وعربية، لطرد مسلحي 
داعش من مدين��ة الرقة، مدعومة 
بغط��اء جوي وق��وات خاص��ة، من 
التحال��ف ال��ذي تق��وده الوالي��ات 

املتحدة.
الدميقراطية،  وكانت قوات س��وريا 
ق��د أعلن��ت مؤخرا أنها س��يطرت 
عل��ى 65 % من مدين��ة الرقة بعد 

طرد التنظيم منها.
اخمليم��ات  عش��رات  وج��ود  ورغ��م 
اخملصصة اليواء الهاربني من مدينة 
الرق��ة في مناطق عدة في ش��مال 

وشمال شرق سوريا، لكن منظمات 
دولي��ة تصف ظ��روف العيش فيها 
ب�«الفظيعة«. وف��ي العديد منها، 
ال يحظى الواف��دون اجلدد بخيم او 
فرش للنوم، كم��ا أن احلصول على 
املي��اه واملواد الغذائي��ة ليس متاحاً 

دائماً.
يطل ان��ور من نافذة الش��قة على 
ابني��ة مدم��رة جزئي��ة او تصدعت 
طوابقها ف��ي املدينة الواقعة على 
ضف��اف الف��رات. ويق��ول والغب��ار 
يغط��ي وجه��ه »اذا ات��ى صاح��ب 
س��أفعل.  م��اذا  اع��رف  ال  املن��زل، 
سنكون مجبورين على أن نخرج أنا 

وأوالدي الى الشارع«.
وت��ؤوي املدينة وفق م��ا يوضح احد 
املس��ؤولني احمللي��ني ه��ادي الظاهر 
لفرانس برس »١١٦٠ عائلة نازحة« 
يق��ول انها »ل��م تتل��ق اي نوع من 
ان��واع الدعم باس��تثناء عدد قليل 
جداً منه��ا مع غي��اب للمنظمات 

االغاثية«.

ويتح��دث ع��ن افتق��اد »مقوم��ات 
احلياة األساس��ية من مياه وطعام 
وفرش نوم وعناية طبية في وقت ال 

جند جتاوباً من املنظمات«.
ويخش��ى املس��ؤولون احمللي��ون من 
تفاق��م الوض��ع س��وءاً م��ع ازدياد 
ع��دد الوافدي��ن بش��كل يومي من 
مناط��ق القتال ضد تنظيم الدولة 
االس��امية في الرق��ة وكذلك في 

مدينة دير الزور )شرق(.
ف��ي اح��د الش��وارع، تعمل نس��اء 
على نقل اوعية محملة باملياه من 
اطراف احلي في وقت يبحث أطفال 
بني الركام عن قطع حديدية يلهون 
به��ا. ويتأرجح احده��م على حبل 

معلق قرب شجرة.
ومن عل��ى نوافذ ابني��ة متصدعة 
جزئياً، تطل نس��اء وفتي��ات يراقنب 
حركة امل��ارة في الش��ارع وبالقرب 

منهن مبنى سوي باالرض.
الاح��ق  الدم��ار اجلزئ��ي  ونتيج��ة 
باالبني��ة التي يقطنه��ا النازحون، 

كادت س��يدة تبل��غ م��ن العمر 75 
عاماً ان تفقد حياتها.

وي��روي ابنها االربعين��ي فرج النازح 
م��ن الرق��ة وقرب��ه بقع دم��اء على 
م��ن  ال��درج  عل��ى  »نزل��ت  االرض 
الطابق الثاني لتذهب الى املرحاض 

فوقعت هنا«.
ويش��ير بيده الى صفيحة حديدية 
وضعت م��كان حائط ال��درج الذي 
ته��دم ويقول »لوال ه��ذه القطعة 
من التوتياء لكانت س��قطت على 
االرض. هذه دمائها املنتش��رة وهي 

االن في حالة يرثى لها«.
يس��ير فرج ب��ني االنق��اض مرتدياً 
صندالً باس��تيكياً. واليأس واضح 
علي��ه »واهلل متعبون للغاية، جئنا 
الى هن��ا باعتبار ان املي��اه متوفرة، 
جئن��ا وندمن��ا على ذل��ك، الن كل 

شيء هنا خراب«.
ويخشى فرج من أنه »في أي حلظة 
س��ينهار علين��ا الس��قف ول��دي 

اطفال صغار«.

ورغم وضع الشقة التعيس، اضطر 
ف��رج الى الى دفع ب��دل ايجار ملالك 
املنزل الذي يقط��ن في مكان قرب. 
ويقول بانفعال »ال منلك شيئاً ويريد 
منا صاحب املنزل ٢٥ الف ليرة )50 
دوالر اميرك��ي( كب��دل ايجار لهذه 

اخلرابة«.
على غرار فرج، تدفع هبة مبلغ مئة 
دوالر ش��هرياً بدل ايجار ش��قة لم 
تس��لم من املعارك، تقيم فيها مع 
زوجها طريح الفراش جراء جلطات 
دم شديدة اصيب بها جعلته يعاني 
م��ن صعوبة في التنف��س وفقدان 

للوعي في معظم االحيان.
ونزحت الس��يدة اخلمس��ينية من 
مدينة الرقة قبل ش��هرين ونصف 
الش��هر بع��د نفاذ الطع��ام واملياه 
وخلو املستش��فى احلكومي حيث 

كان يعالج زوجها من االطباء.
وتوضح »هربنا من الرقة عبر النهر 
وحملنا زوجي على السرير النقال. 

اخرجناه بصعوبة حتت القصف«.

بعد سيطرتها على 65 % من مدينة الرقة وطرد التنظيم منها

قوات سوريا الديموقراطية تعلن بدء هجوم لطرد 
تنظيم داعش من شرق محافظة دير الزور

كانت قوات 
سوريا 

الديمقراطية، 
قد أعلنت مؤخرا 

أنها سيطرت 
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نازحة سورية تتفقد في ركام منطقة الطبقة

تقـرير
وسط دعوات كوري الشمالي لتطوير قدرات البالد النووية

واشنطن تطلب رسميا التصويت في مجلس األمن على عقوبات جديدة ضد »بيونغ يانغ«
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الرياض ـ أ ب ف:
السبت  امس  الس��عودية  أعلنت 
»تعطي��ل اي ح��وار او تواصل« مع 
الدوح��ة احتجاج��ا على »حتريف« 
وكال��ة االنباء القطري��ة ملضمون 
االتص��ال ال��ذي اجراه امي��ر قطر 
بول��ي العهد الس��عودي وأعطى 
أم��ا ببدء ح��ل االزمة املس��تمرة 
منذ اكثر من ثاثة اشهر بني قطر 

والدول االربع املقاطعة لها.
وكان أمي��ر قطر الش��يخ متيم بن 
حمد آل ثاني اتص��ل بولي العهد 
السعودي االمير محمد بن سلمان 
للتعبير عن رغبته في اجراء حوار، 
بحس��ب ما نقل االعام الرسمي 
للبلدي��ن، ف��ي أول مب��ادرة علنية 
بني املس��ؤولني منذ عرض الرئيس 

االميرك��ي دونال��د ترام��ب القيام 
بوساطة في االزمة.

والبحري��ن  الس��عودية  وأعلن��ت 
واالمارات ومصر ف��ي اخلامس من 
حزي��ران املاض��ي قط��ع العاقات 
الدبلوماس��ية واالقتصادي��ة م��ع 
قط��ر واتهمته��ا بدع��م االرهاب 

والتقرب من ايران.
وأوردت وكال��ة االنباء الس��عودية 
الرس��مية )واس( ام��س الس��بت 
ان ولي العهد الس��عودي »رحب« 
برغب��ة امير قط��ر »باجللوس على 
طاول��ة احلوار ومناقش��ة مطالب 
ال��دول األربع مبا يضم��ن مصالح 
اجلميع«، مش��يرة الى انه »سيتم 
إع��ان التفاصي��ل الحق��اً بعد أن 
تنتهي اململكة العربية السعودية 

من التفاه��م مع« ال��دول الثاث 
االخ��رى املقاطع��ة لقط��ر وه��ي 

االمارات والبحرين ومصر.
تق��ارب  بحص��ول  اآلم��ال  أن  اال 
تب��ددت بس��رعة عندم��ا اتهمت 
الوكالة السعودية بعدها االعام 
الرس��مي القطري بااليحاء ضمنا 

بان السعودية من قام باملبادرة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول 
في اخلارجية السعودية ان الدوحة 
قامت ب�«حتريف مضمون االتصال 
، بعد دقائق م��ن امتامه، فاالتصال 
كان بن��اًء على طلب قطر وطلبها 
للح��وار«، بينم��ا قالت قط��ر انه 
»جرى بن��اء على طلب من الرئيس 
األميركي« دونالد ترامب وان أميرها 
»واف��ق عل��ى طل��ب ول��ي العهد 

الس��عودي بتكليف مبعوثني من 
كل دولة لبحث األمور اخلافية مبا 

ال يتعارض مع سيادة الدول«.
ان  الس��عودي  املس��ؤول  واعتب��ر 
»ه��ذا األم��ر يثب��ت أن الس��لطة 
في قطر ليس��ت جادة ف��ي احلوار 
السابقة  بسياس��تها  ومستمرة 
املرفوضة«، مؤكدا ان »السعودية 
تعل��ن تعطيل أي ح��وار أو تواصل 
مع السلطة في قطر حتى يصدر 
منه��ا تصريح واض��ح توضح فيه 

موقفها بشكل علني«.
ويأتي التطور االخير بعد محادثات 
أجراها ترامب عل��ى حدة مع قادة 

السعودية وقطر واالمارات.
وقال البيت االبيض ان ترامب شدد 
خال مش��اورات هاتفية مع أمير 

قط��ر اخلميس املاضي على ضرورة 
الوحدة في مواجهة »اإلرهاب« بني 

دول اخلليج التي تشهد أزمة.
وق��ال البي��ت االبي��ض ف��ي بيان 
مقتض��ب ام��س االول اجلمعة ان 
ترام��ب أكد »اهمي��ة ان تفي كل 
الدول بالتزاماتها في قمة الرياض 
للحف��اظ عل��ى الوح��دة به��دف 
التغلب على االرهاب ووقف متويل 
اجملموع��ات االرهابي��ة والتص��دي 

لايديولوجيات املتطرفة«.
وكان أمي��ر الكوي��ت أمل��ح عندما 
البي��ت  ف��ي  ترام��ب  اس��تقبله 
االبي��ض اخلميس املاض��ي، إلى أن 
قطر »مس��تعدة لتلبية املطالب 
الثاث��ة عش��رة« الت��ي وضعتها 
الدول األربع مقابل عودة العاقات 

معها، متحدثا ع��ن فرصة الحراز 
تقدم.

لكن س��رعان ما ردت ه��ذه الدول 
بالنف��ي عب��ر بيان نش��رته وكالة 
االنباء الس��عودية في وقت مبكر 
اجلمعة، وش��ككت في م��ا أكده 
أمير الكوي��ت، مك��ررة القول بأن 
»احل��وار حول تنفيذ املطالب يجب 

أال يسبقه أي شروط«.
وم��ن ه��ذه املطال��ب اغ��اق قناة 
اجلزي��رة املتهم��ة بالتحريض ضد 
الدول األربع واغ��اق قاعدة تركية 
ف��ي قط��ر وخفض العاق��ات مع 
إي��ران. وتس��تضيف قط��ر قاعدة 
جوي��ة أميركية كبيرة فيها مركز 
قيادة يدير العمليات العس��كرية 

ضد تنظيم داعش .

السعودية تعلن تعطيل أي حوار مع الدوحة حتى توضح موقفها بنحو علني



7 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت جلنة الكهرباء في مجلس 
محافظة البصرة تدشني الوحدة 
الرابعة ف��ي محطة  التوليدي��ة 
الهارثة احلرارية بعد تأهيلها من 
قبل ش��ركة ياباني��ة بتمويل من 
ق��رض يابان��ي، فيما اك��دت قرب 
املباش��رة بتأهيل وحدة أخرى في 

نفس احملطة.
مجي��ب  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
احلساني  إن »وزارة الكهرباء قامت 
بتدشني الوحدة التوليدية الرابعة 
في محط��ة الهارثة احلرارية بعد 
االنته��اء من أعمال تأهيلها التي 
استغرقت 10 أشهر، ومت تنفيذها 
من قبل ش��ركة )ميتسوبيشي( 
الياباني��ة بتموي��ل م��ن الق��رض 
الياباني امليسر للعراق«، مبيناً أن 
»الوحدة كانت طاقتها االنتاجية 
قب��ل تأهيله��ا ال تزي��د ع��ن 120 
ميكا واط، وحالياً أصبح انتاجها 

200 ميغا واط«.
ولفت احلس��اني الى أن »تشغيل 
ب الش��بكة  وربطه��ا  الوح��دة 
الوطني��ة س��اعد في اس��تقرار 
)الفولتية( وزيادة س��اعات جتهيز 
احملافظة  الواقعة شمال  املناطق 
مبين��اً  الكهربائي��ة«،  بالطاق��ة 
األول��ى  التوليدي��ة  »الوح��دة  أن 
في نف��س احملط��ة من املق��رر أن 
تشهد مطلع العام املقبل 2018 
املباش��رة بتأهيله��ا، وقد وقعت 
وزارة الكهرباء مع اجلانب الياباني 

عقداً بهذا الصدد«.
وأش��ار رئيس جلن��ة الكهرباء في 
مجلس احملافظة الى أن »محطة 
الهارث��ة احلراري��ة تبل��غ طاقتها 
320 ميغا واط،  االنتاجية حالي��اً 
وه��ي تتك��ون م��ن أرب��ع وحدات 
توليدية، منها وحدتان معطلتان 
من��ذ ع��ام 1991 نتيج��ة تعرض 

احملطة الى القصف«.

وكانت جلنة الكهرباء في مجلس 
محافظ��ة البص��رة اعلن��ت عن 
رفضها ملش��روع يقضي بش��راء 
الطاق��ة الكهربائي��ة بعش��رات 
امللي��ارات لعدم حاج��ة احملافظة 
الى طاقة إضافي��ة، فيما حتدثت 
جلنة الرقابة املالية في اجمللس عن 

وجود فساد في املشروع.
الرقاب��ة  جلن��ة  رئي��س  وق��ال 
التخصيصات  املالي��ة ومتابع��ة 
أحم��د  احملافظ��ة  ف��ي مجل��س 
الس��ليطي  إن »احملافظة أبرمت 
يوم أم��س عقدا مع ش��ركة )داو 
اجلميح( اإلماراتي��ة تصل قيمته 
الى 83 مليار دينار لشراء الطاقة 

الكهربائية مبقدار 120 ميغاواط«، 
مبينا أن »البصرة ليست بحاجة 
الى تلك الطاقة، واملش��روع فيه 
فس��اد، ولن نس��مح بتنفيذه« ، 
مضيفا أن »احملط��ة حتتاج فعليا 
الى خمسة أشهر لغرض نصبها، 
في ح��ني وزارة الكهرب��اء تعتقد 
بإمكاني��ة نصبه��ا وتش��غيلها 
خ��ال أس��بوعني«، الفت��ا الى أن 
»املعلومات الت��ي لدينا تفيد بأن 
توربينات  تعتزم نصب  الش��ركة 

قدمية«.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س جلن��ة 
الكهرب��اء في مجل��س احملافظة 
مجيب احلس��اني ف��ي حديث ل� 

الس��ومرية ني��وز، إن »البصرة ال 
حتت��اج ف��ي املرحلة احلالي��ة الى 
شراء الطاقة الكهربائية، بدليل 
أن احملافظ��ة تص��در كمي��ات من 
الطاق��ة الى محافظ��ات أخرى«، 
املش��روع  »توقي��ت  أن  موضح��ا 
أيضا غير مناسب، حيث أن فصل 

الصيف بلغ ذروته«.
وأش��ار احلس��اني ال��ى أن »وزارة 
الكهرب��اء إذا كان��ت تريد ش��راء 
الطاق��ة الكهربائي��ة فعليها أن 
تتعاقد هي على شرائها ال أن يتم 
زج البصرة في املشروع مع حتميل 
موازن��ة احملافظ��ة تبع��ات مالية 
ثقيلة«، معتب��را أن »البصرة غير 

قادرة على صرف عشرات املليارات 
لهذا املش��روع الذي ينطوي على 

مغالطات«.
وأكد احلساني أن »وضع الكهرباء 
في البصرة في حتس��ن مس��تمر 
على مس��توى االنت��اج، واليوم مت 
ادخ��ال محطة النجيبية احلرارية 
ال��ى اخلدمة بع��د توقفه��ا ملدة 
ش��هر بس��بب تعط��ل محطة 
التبري��د اخلاصة بها، حيث أضاف 
140 ميغ��اواط ال��ى  تش��غيلها 
أن »احملافظة  الش��بكة«، مبين��ا 
مقبل��ة عل��ى تش��غيل الوحدة 
التوليدي��ة األولى حملط��ة الهارثة 
االنتاجية لتضيف 200 ميغاواط 

الى الشبكة، وكذلك سوف يتم 
تش��غيل وحدة م��ن محطة خور 

الزبير«.
يش��ار ال��ى أن مواق��ف احلكومة 
احمللي��ة ف��ي البص��رة بش��قيها 
التنفيذي والتش��ريعي متضاربة 
م��ن  الفعلي��ة  احلاج��ة  بش��أن 
فمجلس  الكهربائي��ة،  الطاق��ة 
احملافظ��ة يتح��دث ع��ن فائ��ض 
باالنتاج، ويرفض ش��راء املزيد من 
الطاقة من القطاع اخلاص، فيما 
يش��ير ديوان احملافظ��ة الى وجود 
نقص حاد يتطلب ش��راء الطاقة 
محط��ات  تش��ييد  خ��ال  م��ن 

استثمارية. 

بعد تأهيلها من قبل شركة ميتسوبيشي اليابانية

»الكهرباء« تدشن وحدة توليدية بمحطة الهارثة الحرارية في البصرة

اعلن رئيس لجنة 
الكهرباء في 
مجلس محافظة 
البصرة ان الطاقة 
االنتاجية للمحطة 
قبل تأهيلها كانت ال 
تزيد عن 120 ميكا 
واطا ، وحاليًا أصبح 
انتاجها 200 ميغا 
واط«

وحدة توليدية مبحطة الهارثة احلرارية

البصرة ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مدير ع��ام الش��ركة العامة ملوان��ئ العراق 
رياض س��وادي ش��مخي عن  5 بواخر حتمل بضائع 

جتارية متنوعة .
وق��ال املدير الع��ام للش��ركة ان« مين��اء أم قصر 
الش��مالي اس��تقبل الباخرة } YM PINE { وحتمل 
ال��ف و}300{ حاوي��ة مت ارس��ائها عل��ى رصيف 20 
وكذل��ك الباخ��رة } ALSALMY-6 { وحتم��ل }693{ 

سيارة مت ارسائها على رصيف 21«. 
وأضاف« املدير الع��ام اما بخصوص ميناء أم قصر 
 }YA HAYDSER { اجلنوبي فقد اس��تقبل الباخرة
وحتم��ل ال��ف و}641{ طنا حمولة متنوعة رس��ت 
على رصيف رق��م 3، والباخرة } ABTIN-1 { وحتمل 

حاويات مت ارسائها على رصيف رقم 4«.
BARGE/{ اخلامس��ة  الباخ��رة  ان«  ال��ى  وأش��ار 
TAMJID{ حتم��ل على متنها }10{ االف و}100{ طن 

كلنكر، رست على رصيف رقم 7«.

مانيال - ا ف ب:
أعلن مسؤول حكومي فيليبيني السبت ان رابطة 
دول جنوب ش��رق آس��يا )آسيان( س��توقع اتفاقية 
التجارة احل��رة مع هونغ كونغ في تش��رين الثاني/

نوفمبر في أعقاب ثاث سنوات من احملادثات.
وبدأت املنطقة اخلاضعة لادارة الصينية مفاوضات 
التبادل احلر مع آس��يان في 2014، بعد اربع سنوات 
على توقيع الكتلة االقتصادية التي تضم 10 دول 

اتفاقية جتارية مماثلة مع الصني في 2010.
واكملت هونغ كونغ ايضا املفاوضات حول اتفاقية 
اس��تثمارية م��ع آس��يان، بحس��ب مس��اعد وزير 

التجارة الفيليبيني سيفيرينو رودولفو.
وق��ال رودولفو للصحافيني »من ش��أن ه��ذا ... ان 
يوجه رسالة ايجابية للمجتمع الدولي حول التزام 

آسيان القوي بالتجارة احلرة واالسواق املفتوحة«.

ميالنو ـ رويترز:
اختتمت أس��هم أوروب��ا تعام��ات دون تغير يذكر 
ف��ي الوقت الذي أض��ر فيه ارتفاع الي��ورو باإلقبال 
على األس��هم األوروبية لك��ن احلديث عن تقليص 
محتم��ل لبرنام��ج التحفيز النقدي ال��ذي ينفذه 

البنك املركزي األوروبي دعم قطاع البنوك.
وارتفع املؤش��ر س��توكس 600 األوروب��ي 0.15 في 
املئة في حني أنهى مؤش��ر منطقة اليورو ألسهم 
الشركات الكبرى التعامات دون تغير يذكر ، وبعد 
أن تكبد خسائر ألربع جلسات على التوالي، ارتفع 
مؤش��ر قطاع البنوك 0.9 في املئة ليقود األسهم 
الرابح��ة في أوروب��ا بعد أن ذكرت رويت��رز أن صناع 
السياس��ات في البنك املركزي األوروبي اتفقوا في 
اجتماع عقد يوم اخلميس على احلاجة إلى تقليص 

التحفيز النقدي.

وصول بواخر تجارية
إلى ميناء أم قصر

»اسيان« توقع اتفاقية 
للتجارة الحرة مع

هونغ كونغ

مكاسب اليورو تضغط 
على أسهم أوروبا لدعم 

قطاع البنوك
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العواصم ـ وكاالت:
النف��ط م��ع  ارتفع��ت أس��عار 
تض��رر إنت��اج اخل��ام األميرك��ي 
م��ن اإلعص��ار هارف��ي أكثر من 
املتوقع، وف��ي الوقت الذي تتجه 
في��ه العاصفة األكبر إرما صوب 
فلوري��دا وتنذر مبزيد من التعطل 

لقطاع البترول.
وبحلول الس��اعة 0606 بتوقيت 

جرينت��ش بلغ س��عر خ��ام غرب 
األميركي  الوس��يط  تكس��اس 
ف��ي العقود اآلجل��ة 49.15 دوالر 
بزيادة خمسة سنتات  للبرميل، 
عن س��عر التس��وية الس��ابقة 
، وارتف��ع خ��ام القي��اس العاملي 
مزيج برنت في العقود اآلجلة 24 
س��نتا إلى 54.73 دوالر للبرميل، 
ليظل قريبا من ذروة يوم اجلمعة 

للبرمي��ل،  54.79 دوالر  البالغ��ة 
وهو أعلى مس��توياته منذ أبريل 

نيسان.
الساحل  اإلعصار هارفي  وضرب 
األميركي على خليج املكسيك 
قبل أس��بوعني، وهبطت أسعار 
اخلام في البداية بس��بب تعطل 
نحو ربع قطاع التكرير الضخم 
ف��ي الباد ج��راء العاصف��ة، مما 

خفض الطلب على النفط اخلام 
، لك��ن عملي��ات معاجل��ة اخلام 
تع��ود مع تعافي قط��اع التكرير 
تدريجي��ا ، وأثر هارفي أيضا على 
إدارة  قال��ت  إذ  النف��ط،  إنت��اج 
األمريكية  الطاق��ة  معلوم��ات 
إن إنتاج اخل��ام بالواليات املتحدة 
انخفض نح��و ثمانية باملئة، من 
9.5 ملي��ون برميل يوميا إلى 8.8 

مليون برميل يوميا.
وق��ال املركز الوطن��ي لألعاصير 
األمريك��ي إن إرما ال يزال إعصارا 
من الفئة اخلامس��ة، وتصاحبه 
رياح بس��رعة 160-185 ميا في 
الساعة 260-295 كيلومترا في 
الس��اعة  ، وف���ي أعق��اب إرما ، 
يتجه اإلعصار هوزيه صوب جزر 
والتي  الكاريب��ي  بالبحر  لي��وارد 

إرم��ا، وتصاحبه  اإلعصار  دمرها 
120 مي��ا ف��ي  ري��اح بس��رعة 
ف��ي  كيلومت��را   195 الس��اعة 

الساعة(.
ومع اقت��راب العاصفة كاتيا من 
ضرب الساحل املكسيكي على 
خليج املكس��يك، تك��ون هناك 
أعاصي��ر كبيرة تنش��ط  ثاث��ة 

حاليا في املنطقة.

ارتفاع أسعار النفط وسط هبوط حاد في اإلنتاج األميركي
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ح��ظ »األخ��ت« أم مول��دات ف��ي 
العال��م العربي قلي��ل. ليس ألنها 
تكتب باإلنكليزية وحس��ب، ولكن 
ألنها تدس أنفها في الثالوث احملّرم، 
أيض��اً، أي تابو اجلنس والسياس��ة 
والدين. وعلى الرغم من حقيقة أن 
املذك��ورة ال تقترب من السياس��ة، 
وحتاول جس��ر العالقة ب��ن اجلنس 
والدي��ن، إال أن ف��ي مج��ّرد محاولة 
كهذه، وعلى طريقته��ا، ما يُوصد 
األب��واب ف��ي وج��ه ح��ظ »يفلق« 

احلجر.
بداي��ة، يصعب وص��ف »األخت« أم 
مول��دات باملثقفة، أو النس��وية، أو 

املعنية بأسئلة الوجود الكبرى. 
كل ما ف��ي األمر أنه��ا ابنة زمانها 
األرج��ح،  عل��ى  فه��ي  ومكانه��ا، 
وكما يُس��تدل من االس��م احلركي 
الذي اختارته لنفس��ها، من أصول 
غي��ر عربية، رمب��ا باكس��تانية، وما 
أفصحت عنه أنها مس��لمة ُولدت 
ف��ي الوالي��ات املتح��دة، ودرس��ت 

علم النف��س، وأخذت على عاتقها 
»تثقي��ف« املس��لمات ف��ي قضايا 
اجلنس، فنشرت كتاباً )85 صفحة( 
بعنوان »كتاب اإلرش��اد اجلنس��ي: 
دلي��ل املُس��لمة إلى جن��س حالل 

يطّير املخ«.
ومب��ا أن الكت��اب يُقرأ م��ن عنوانه، 
كم��ا يُق��ال، فإن م��ا »يطّي��ر املخ« 
ال يتع��دى كونه جزءاً م��ن صناعة 
طويلة وعريضة الس��تثمار اجلنس، 
وم��ا ال يحص��ى م��ن تداعياته، في 
الدورة االس��تهالكية للمجتمع ما 
بع��د الصناعي، وما بع��د احلداثي، 
الذي حتظ��ى فيه املت��ع، معطوفة 
على تس��ليم بكونه��ا من احلقوق، 
ومرفوعة على ساعد لغة فصيحة 

وصريحة، بنصيب األسد.
مبعنى أكثر وضوحاً، شغل »األخت« 
أم مول��دات مجّرد بزنس. ولس��ُت، 
هن��ا، بصدد تفصيل م��ا أوردته من 
تعليمات بشأن ما يُطّير املخ، فهذا 
متروك للخي��ال، بل أكتفي بالقول 

إنه��ا مج��رد »ق��ص ولص��ق« عن 
أوضاع وأجواء مختلفة، شائعة في 
ما ال يحصى من الكتب ذات الصلة 
املكتوبة بالفرنس��ية، واإلنكليزية، 
واألملاني��ة، وغيرها من لغات الكون، 

ما عدا العربية بطبيعة احلال.
وطامل��ا أن األم��ر كذل��ك، فما الذي 
اس��توقف منابر إعالمي��ة من وزن 
الديل��ي مي��ل والغاردي��ان، وحت��ى 
هفنغت��ون بوس��ت )اخلاضع لنفوذ 
القطرين واإلخوان(، لتفرد مساحة 
ال بأس به��ا للكتاب وصاحبته، وما 
الذي حّرض بعض القّراء على كتابة 
تعليقات إيجابية عموماً، لم يخل 
بعضها م��ن نصائح لتفادي نقص 
في هذا اجلان��ب أو ذاك في طبعات 

الحقة؟
كلم��ة »احل��الل« فق��ط. فل��و لم 
تك��ن ج��زءاً م��ن العن��وان، ولو لم 
تدخل بن الثناي��ا في تفصيل هذا 
الوض��ع أو ذاك، مل��ا توقف أحد أمام 
ثم��ان وخمس��ن صفح��ة تضاف 

إلى مالين الصفحات في موضوع 
كهذا، وبعضها بالصور واأللوان. 

»األخت« أم مولدات اكتفت بوضع 
وردة جوري��ة صورة للغ��الف. بيد أن 
في مجّرد هذا الوقوف ما يستدعي 
أكثر من تفس��ير، وف��ي هذه احلال، 
كما في كل ح��ال، الصورة املُرّكبة 

ال حتتمل التبسيط:
أّول وأقرب تفس��ير أن »لإلس��الم« 
و«املس��لمن« و«احل��الل« و«احلرام« 
ه��ذه األيام س��وقاً بحج��م الكّرة 
األرضي��ة، فبعد القاع��دة، وداعش، 
وتك��رار عمليات الده��س والطعن 
ف��ي كب��رى عواص��م العال��م، وبال 
نهاي��ة محتمل��ة في وق��ت قريب، 
ثمة م��ا ال يحصى م��ن الناس، في 
أربع��ة أركان األرض، الذين يعنيهم 
معرفة هذه األشياء، وما ال يحصى، 
أيضاً، من الراغبن بتعريفهم، وبن 
ه��ؤالء وأولئك بزنس، ورؤوس أموال، 
وصناعة، ومهارات دعاية وتس��ويق 

وتسليع.

وباس��تثناء اجلامعات )التي يضطر 
للق��راءة  فيه��ا  العامل��ن  أغل��ب 
الع��الوة  وراء  ركض��اً  والكتاب��ة 
والترقي��ة( يغامر القليل من الناس 
»به��در« الوقت في ق��راءة كتابات 
والهوتي��ة،  وفلس��فية،  تاريخي��ة، 
واجتماعي��ة، ج��ادة. ل��ذا، حتظ��ى 
أدبي��ات من نوع كت��اب »األخت« أم 
مول��دات، )وَمْن هم ف��ي وزنها في 
شتى صنوف املعرفة( بفرص توزيع 

وعائدات أكبر.
بيد أن في تفس��ير كهذا ما يحيل 
إل��ى ش��يء آخ��ر. فثم��ة حاج��ة 
للمعرفة، وصلة وثيقة بن العرض 
والطل��ب. وللطل��ب ف��ي موضوع 
اس��تثنائية  أهمي��ة  كاجلن��س 
يكتن��ف موض��وع  م��ا  مصدره��ا 
النساء، واجلنس، والذكورة واألنوثة، 
م��ن خصوصية في س��وق تعريف 
»اإلسالم« والتعريف به في الغرب.

وم��ن املنطقي، ف��ي زم��ن انفجار 
الهوي��ات، وسياس��ات الهوية، وإذا 

أسقطنا إكراهات السوق، التفكير 
في وجود أشخاص في الغرب يريدون 
التوفيق بن هوياتهم »اإلسالمية« 
وأس��لوب احلي��اة واالس��تهالك في 
مجتمعات يعيشون بن ظهرانيها، 
مبا في ذل��ك نظرة تل��ك اجملتمعات 
وعالقتها باجلنس، وهذا، بدوره، يقود 
إلى أمرين: التوفي��ق )الذي ال يخلو 
غالب��اً من تلفي��ق( أو إع��ادة إنتاج 
الُهوية نفس��ها، ب��دال من رفضها 
واخل��روج عليها. فف��ي أملانيا، مثالً، 
تق��وم امرأة من أص��ول تركية بدور 
اإلمام في »جامع« تديره بنفسها، 

ويرتاده رجال ونساء. 
طبع��اً، ال »األخ��ت« أم مولدات، وال 
الس��ّيدة الت��ي مت��ارس دور اإلم��ام، 
والعم��ل ف��ي  العي��ش  ميكنهم��ا 
بل��دان  ف��ي  أو  العرب��ي،  العال��م 
إسالمية. فال االجتهاد في التوفيق، 
وال إع��ادة إنت��اج الهوي��ة )بص��رف 
النظر عن اجلدي��ة، واجلدوى، وحتى 
النّية( ميكن أن يتحققا دون ش��رط 

احلماية واحلّرية. 
وبه��ذا نصل إل��ى بي��ت القصيد. 
وبيت القصيد، هن��ا، حّرض وحض 
علي��ه كتاب بديع لكريس��توفر دي 
بيالجي »التنوير اإلسالمي: الصراع 
بن اإلمي��ان والعقل من العام 1798 
وحتى األزمن��ة احلديثة«. وفرضيته 
الرئيسة، في هذا الشأن، أن املراكز 
الرئيس��ة ف��ي العالم اإلس��المي: 
وطه��ران،  وإس��طنبول،  القاه��رة، 
انخرطت في األزمنة احلديثة، بوتائر 
مختلفة منذ نهاي��ة القرن الثامن 
عش��ر، وجتلت فيها نزعات حداثية 
وحتديثية، وأظهرت حيوية مدهشة، 
ولك��ن احمُلدث��ن والتحديثي��ن من 
حّكامها لم يعترف��وا باحلرية، ولم 

يوفروا ضمانات احلماية للعقل.
ذل��ك لم يحدث، وحت��ى يحدث، لن 
تشكو كتابات »األخت« أم مولدات، 
ومن ف��ي وزنها، في ش��تى صنوف 
املعرف��ة، من فتور الهمة، وكس��اد 

السوق، وال ندرة ما »يُطّير املخ«.
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كاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

كل ما »ُيطّير« المخ !
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

لوسي ماركوس

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية.

المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة 
ماركوس فينشر 

لالستشارات 
المحدودة

أغس��طس،   / آب  منتص��ف  ف��ي 
اجتم��ع اليمن املتط��رف والنازيون 
اجل��دد وجماع��ات التف��وق األبيض، 
مبا في ذلك ك��و كلوكس كالن، في 
شارلوتس��فيل بوالية فرجينيا، في 
بح��ادث »متفوق  انتهت  مظاه��رة 
أبيض« قاد س��يارته  صوب حش��د 
من املتظاهرين املعارضن، مما أسفر 
عن مقتل شخص واحد وجرح  19. 
ولم يرد الرئيس دونالد ترامب بإدانة 
اإلرهاب العنصري، بل بلوم »العديد 
من األطراف« املشتبهة في ارتكاب 
م��ن  للعدي��د  بالنس��بة  العن��ف. 
أعضاء مجل��س التصنيع واملنتدى 
االستراتيجي والسياسي، كان هذا 
احلادث آخر قش كس��ر ظهر البعير. 
ولكن ظهر البعير قد ُكسر بالفعل 

منذ فترة طويلة.
أعض��اء  أول  ترام��ب  وص��ف  وق��د 
اجملل��س القالئ��ل الذين اس��تقالوا 
من منصب��ه باملتفرجن. ولكن بعد 
ذلك توالت موجة من االس��تقاالت، 
وخوفا على ما يبدو من ثورة واسعة 
النطاق من قبل قادة األعمال الذين 

كان من املفترض أن يقدموا املشورة 
له، س��رعان ما ح��ل ترامب اجملالس 
االقتصادي��ة، بدع��وى أن��ه ال يري��د 

الضغط على أعضائها.
ولعل��ه ل��م يحت��اج إل��ى القل��ق. 
نعم، اتخذ بع��ض أعضاء الهيئات 
لترام��ب  التجاري��ة  االستش��ارية 
موقف��ا مغايرا. ولكنه ج��اء متأخر 
جدا. على كل حال، على الرغم من 
ك��ون رد ترام��ب على األح��داث في 
شارلوتسفيل مرعبا، ال ميكن ألحد 
أن يدع��ي بص��دق أنه ُص��دم بذلك. 
على العكس، من اليوم األول، كانت 
هن��اك دالئل واضحة عل��ى أن هذه 
اإلدارة سامة. حتى اجملالس نفسها 
كانت فق��ط أداة لتعزي��ز األنا عند 
ترام��ب، م��ن خ��الل تلمي��ع صورته 

الذاتية كرجل أعمال محترف.
ومع ذلك، في حن استقال عدد قليل 
من أعض��اء اجمللس بعد انس��حاب 
ترام��ب من اتف��اق باري��س للمناخ، 
ظل��ت األغلبية تس��انده، رغبة في 
نيل الهيبة والوصول إلى السلطة. 
ش��اركوا ف��ي ص��ور جماعي��ة مع 

الرئيس بابتس��امات سطحية، مع 
اإلمياءة والتصاف��ح. انهم بالتأكيد 
تقاسموها  بحكايات  يس��تمتعون 
مع املس��تثمرين وفي اجملالس والتي 
تب��دأ أحيانا بعب��ارات مثل: »عندما 
كنت ف��ي البيت األبيض األس��بوع 

املاضي...«
ينبغ��ي التحق��ق م��ن االنتهاكات 
الصارخ��ة لألخالقيات، ومن أكاذيب 
متكررة فيم��ا يتعلق بالعالقات مع 
روسيا، ومن التهديدات النووية على 
تويت��ر. فق��ط عندما س��اند ترامب 
ضمني��ا النازية بدأ قادة الش��ركات 
الضخمة يشعرون بضرورة مراجعة 

خياراتهم.
وال ميكن لقادة الش��ركات أن يدعوا 
كان��وا  بأنه��م  مصداقي��ة  ب��كل 
يعتق��دون، حتى األس��بوع املاضي، 
أن بإمكانه��م التأثير عل��ى ترامب 
ليصير معتدال. ولو كان األمر كذلك، 
لكانت هناك بعض املؤشرات خالل 
األشهر الس��بعة املاضية. ولكن ال 
شيء من هذا القبيل. على العكس 
، ذهب ترام��ب بعيدا م��رارا وتكرارا 

، كاش��فا ع��ن أس��وأ معتقدات��ه 
ومشاعره .

اختي��ار  خ��الل  م��ن  الواق��ع،  ف��ي 
البقاء على مجال��س ترامب لفترة 
طويلة، أيد قادة الش��ركات ضمنيا 
س��لطته، وه��و ال��ذي أظه��ر مرارا 
وتكرارا انه غير قادر على ممارستها. 
وبالنس��بة ألعضاء مجالس ترامب 
االقتصادي��ة، وأيضا أعض��اء إدارته، 
ف��إن الذين يقفون بجان��ب الرئيس، 
يس��اندونه في احلقيقة. في الواقع، 
أقر ه��ؤالء الق��ادة مواق��ف ترامب 
الفاحش��ة في مجموعة واس��عة 
من القضايا، من خطته لبناء جدار 
م��ع املكس��يك حملاوالت��ه املتك��ررة 
ملن��ع مواطن��ي العديد م��ن الدول 
ذات األغلبي��ة املس��لمة  من دخول 

الواليات املتحدة.
وال ينبغي ألحد أن يقلل من شأن هذا 
االقتصادية  اجملالس  املوقف. وكانت 
لترامب تتألف من رؤساء بعض أكبر 
الش��ركات في العال��م. وأفعالهم 
مهم��ة. إن قراره��م باالنضمام إلى 
إدارة الت��ي تطلق هجم��ات متكررة 

عل��ى املبادئ الدميقراطي��ة أمر بالغ 
األهمي��ة - وليس فقط بالنس��بة 
الواق��ع،  ف��ي  املتح��دة.  للوالي��ات 
الش��ركات التي كانت ممثلة - مثل 
ب��ي  بيبس��يكو، ج��ي  وول م��ارت، 
مورغان تش��يس، وجن��رال موتورز - 
كلها تؤثر على حياة معظم الناس 

على هذا الكوكب.
داخ��ل  الق��ادة  ه��ؤالء  ويتبن��ى 
شركاتهم أهمية التعددية والعمل 
ملكافحة تغير املناخ. ويدعون أنهم 
يقدرون دوره��م بوصفهم أصحاب 
مصلح��ة عل��ى الصعي��د العاملي. 
وه��م يرددون مكانته��م ك »أفضل 
أرباب العم��ل« في أمي��ركا. ولكن، 
باختياره��م الصم��ت إزاء س��لوك 
أصبح��ت  وسياس��اته،  ترام��ب 

تأكيداتهم ال قيمة لها.
وف��ي الس��ياق العامل��ي، ينبغي أن 
يُنظ��ر إل��ى التع��اون املس��تمر مع 
البيت األبيض في عهد ترامب على 
أنه أقرب إلى التعامل مع احلكومات 
الكتل��ة  وباس��تثناء  الفاس��دة. 
الس��وفياتية، لم يتم تأس��يس أي 

واس��تمرارها  حديث��ة  دكتاتوري��ة 
دون دور داع��م لألعم��ال التجاري��ة، 
س��واء كان ذلك في مجال التعدين 
في امل��اس أوفي مج��ال املعادن في 
مناط��ق الص��راع ف��ي أفريقي��ا أو 
ش��ركات النف��ط في دلت��ا النيجر. 
والزال العال��م يتذك��ر أن ش��ركات 
مثل باير و باسف )التي كانت جزءا 
من ش��ركة إيغ فاربن الكيميائية(، 
وسيمنز، ومجموعة فولكس واجن 
اس��تفادت من تعاونه��ا الوثيق مع 

النازين.
يجب عل��ى امل��دراء التنفيذين في 
جمي��ع أنح��اء العال��م أن يعترفوا 
بنفوذهم وس��لطتهم  ليس فقط 
- والتي رمبا يكون معظمهم فخورا 
جدا بها - ولك��ن أيضا أن يتحملوا 
مس��ؤوليتهم ف��ي تعزي��ز القي��م 
واأله��داف اإلنس��انية. وعليهم أن 
يأخذوا مواقف تتجاوز مصلحتهم 
الذاتية أو عائداتهم للمستثمرين. 
األخالقي��ة  الض��رورة  كان��ت  وإذا 
للوقوف ض��د القهر ال تكفي لدفع 
الش��ركة إلى التص��رف، رمبا هناك 

حاج��ة إل��ى حماية س��معتها في 
األقل. 

وميكن للمرء أن يجادل بأنه اآلن بعد 
أن مت حل اجملالس االقتصادية في إدارة 
ترامب ف��إن القضية تبقى موضوع 
نقاش. ولكن مس��ؤولية الشركات 
تتجاوز املش��اركة في تلك اجملالس. 
اآلن ليس الوقت املناس��ب للجدال 
السياس��ي أو لتحلي��ل الكلم��ات. 
على قادة الشركات الوقوف كرجل 
واح��د إلظه��ار القي��ادة احلقيقية، 
والنزاه��ة، واحترام األخالق. يجب أن 
يوضحوا أنهم ال يس��اندون ترامب، 

ألنه يدفع بالده نحو الدمار.
ه��ذا ال ينطب��ق فقط عل��ى ترامب 
أو الوالي��ات املتح��دة. عل��ى ق��ادة 
األعم��ال التجارية في كل مكان أن 
يس��تخدموا نفوذهم في مواجهة 
احلكومات االستبدادية أينما كانت 
في العالم. دورهم ودور ش��ركاتهم 
أقوى من أي وقت مضى. وينبغي أن 
يس��تخدموا قدرتهم على النضال 
من أجل مستقبل أفضل، وليس من 

أجل مقعد على طاولة الطاغية.

قادة الشركات خدام ترامب
PROJECT
SYNDICATE

كيم جونغ أون يتربع على عرش القنبلة النووية
ايمان عبد الملك

الغربة صعبة,لكن االغت��راب داخل الوطن أصعب 
لش��عورنا بفق��دان الهوية, نعي��ش بعدها بعزلة 
فاق��دي االحس��اس باملعنى والهدف الس��امي في 
احلياة,مهمش��ن وس��ط مجتمعاتن��ا ,محبطن 
عاجزين عن التحكم في مجريات األمور. والتصدي 

للعوائق واملنغصات.
من أهم األسباب التي تعوق تقدمنا في مجتمعاتنا 
هو الص��راع الديني ال��ذي يوصلن��ا للتطرف والى 
درجة عالي��ة من التعصب مما يس��اعدنا على كره 
األدي��ان او املذاهب األخرى، يخلق نوع من املش��اعر 
العدواني��ة تبدأ بالس��يطرة عل��ى أفكارنا نتعمد 
احيان��ا« الى االعتداء على اآلخر بالكلمة او الفعل 
ليتط��ور الى هوس ديني يوصلن��ا ألعمال إجرامية 

كالتقاتل واالعتداء على اماكن العبادة األخرى.
الوضع األمني املتردي في بلدانا والبطالة املتفشية 
جعل��ت  العدي��د م��ن األف��راد تس��عى للهج��رة 
طلبا«للرزق وحتس��ن الوضع املعيش��ي لعائالتهم 
, متمردي��ن عل��ى الواقع املرير,غي��ر آبهن للتجربة 
القاسية التي س��يمرون بها من غربة عن النفس 
وامل��كان والعزلة ع��ن اجملتمع واإلحب��اط , هدفهم 
الوحي��د حتقي��ق ال��ذات والتقدم في احلي��اة ،حيث 
ينعمون خارجا« باخلدمات االنسانية التي يفتقدوها 
اجملاني،الطبابة،والتقاعد  بلدانهم كالتعلي��م  في 
وحمايته��م  ف��ي س��ن الشيخوخة،ويكتس��بوا 
حياة عصرية منّظمة تس��اعدهم على الرقي في 
التعاطي ،وتأمن املس��اواة  ف��ي احلقوق والواجبات 
مع اآلخرين والعيش بطريق��ة منتظمة في احلياة  

.
بالرغم م��ن احلضارة والتط��ور والعلم والوعي في 
بل��دان االغت��راب جند ضع��ف بالروابط اإلنس��انية 
في اجملتمعات املفتوحة عل��ى جميع الثقافات,من 
حيث العادات والتقاليد وأس��اليب احلياة اخملتلفة, 
صعوب��ة  التعاطي مع اآلخر،أو إقامة أي عالقة مع 
جار كم��ا تعودنا على العالق��ات والروابط الدافئة 

في أوطاننا.
العصر احلديث ترك بصمة مختلفة في مجتمعاتنا 
لع��دم قدرتنا على التأقلم م��ع كل جديد، فأخذنا 
من��ه القش��ور وجعلن��اه مادي��ا ليصب��ح فاقدا« 
للفضيلة واألخالق والقيم الروحية, بدءا  باحلوارات 
السخيفة واالبتسامات املصطنعة, املوضة الغير 
الئقة,واألغاني الهابطة التي تبثها الفضائيات مما 
يخلق جيال« ركيكا«  فاس��دا« هش��ا« بعيدا«كل 
البعد ع��ن االدراك واملعرفة بدال« من أن نكتس��ب 

كل جديد نساعد  به انفسنا ملواكبة التطور .
الغربة عن املكان متثل القلق وعدم الشعور باألمان 
,لكن أحيانا يكون له��ا تأثير إيجابي مبقدار ما هي 
أليمة على النفس البش��رية حيث تعطينا فرصة 
الكتش��اف الذات وإعادة صياغتها من جديد على 
وفق رؤى مغايرة ,فالغربة مرتبطة مبفهوم جوهري 
متصل باملش��اعر الذاتية التي ترفض واقعا« مرا« 
مهينا«,وتس��عى حلي��اة أفض��ل يعش��يها الف��رد 

باحترام الذات.

آهات مجتمعية
على سبيل سلم االمل !
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والشكاك، والباحث عن املعنى، مبا فيها 
املعاني املباحة، واملتروكة على الطاولة 
أو عن��د الرصيف، أو عند حافة اجلس��د 
وعوائ��ه، أو حت��ى ف��ي س��رائر العائلة 

واملقّدس، أو عند زوايا املسكوت عنه.
الثورة ال متنحنا رجاالً

ال الوطن،
والحتى املغص املقيت 
قبل العادة الشهرية ..

نحن النساء نطرح الدم 
كما تفعل احلروب 

ونتكاثر في املعارك.. 
نخرج من كّل مكان 
كصغار السالحف 

تفقس في الرمل البارد

وجتري بفطرة للماء..
السهوي  التكتب- أيضا- نصها بتجّرد، 
أو حت��ى الجتعل ش��خصيتها بوصفها 
أنث��ى ف��ي س��ياق اإلع��الن ع��ن ه��ذه 
الكتاب��ة، متاهيا مع التوري��ة، أو التقّنع، 
بق��در ماتصطنع للكتابة وجودا، وتترك 
لش��خصيتها احللمي��ة أْن تك��ون أكثر 
حتررا وحضورا وتعبي��را عن هذا الوجود، 
لكي ترى األش��ياء بوضوح، ولكي يكون 
اصطدامها باألشياء مدويا، حيث صدى 
التاري��خ، احل��رب، املوت اليوم��ي، وحيث 
الب��وح الص��ارخ مبا ه��و نقي��ض لهذه 
األش��ياء القامعة واملاحية، ومبا يُعطي 
للقصي��دة مج��اال اس��تعاريا مفتوحا، 
له مس��تواه الداللي املسكون بقاموس 
اليومي واملُباح، وله مس��تواه التعبيري 
املس��كون باملفارقة واالستدعاء، فضال 
ع��ن  املس��توى الظاهرات��ي بقصديته 
وبفاعلية ماتراه أو تستدعيه عبر الوعي 
املش��اغب والشقي والش��بقي، والذي 
يضعنا أمام حدوس تتسُع لرؤية األنثى 
الباحثة عن أسئلة حريتها ووجودها..  

من أّي مكان يأتي االرجتاف،
التوق!

م��ن أّي م��كان تأتي ام��رأة قبيحة حتبُّ 
العالم !

المكان لِك
ألّنك حاملة،

إلنَّ ه��ذا الت��وق للرج��ل ال��ذي كنت��ِه 
سيقتلِك..

ترجتفني دوماً
كمبَضٍع لم يعتد اللحم..

كما العادة،
وقعِت في حّب أشياٍء لن يراها سواِك

وِسرِت وحيدًة وناضجة
كتربيتة أولى على كتف رجل عجوز..

لتكتبي اقتصاصاً من العالم..
الكتاب��ة املرآوية ف��ي قصائدها تصلُح 
إلج��ازة توصي��ف م��ا تتمثله ش��عرية 
السهوي، فهي الجتد في املرآة قرينتها، 
بل ذاتها العميق��ة، اللجوجة، القلقة، 
والت��ي جتد في ه��ذه الكتاب��ة لعبتها، 
ولذتها، وحتى)شقاوتها(، فهي تالمس، 
وتكش��ف عن رغبات فاضح��ة، مثلما 
جتاهر بوع��ي فاجع، هو وع��ي بطلتها/ 
صورته��ا الغامرة في تلك امل��رآة، والتي 

الجتد فيها اكتماال، بل احساس بالعري، 
بالوحدة، وبالش��بق، بالتوق الى اخلالص 
من خالل التماهي أو احللول فيها، حتى 
تبدو الكتابة وكأنها كلُّ هذا الشغف، 
وكلُّ هذا الهاجس احلر الذي يُساكنها.

نص اللذة.. البحث عن االكتمال..
اس��تدعاء الفعل الش��عري للذة يعني 
اإلتكاء على بنية تصويرية حُتّفز اخمليال، 
مثلم��ا تق��وم عل��ى اس��تدعاء احملبوب 

عبر تش��فير التفاصيل، وعبر التلذذ مبا 
يتركه من أثر، ش��غف، رائحة، إحساس، 
وكأّن الش��اعرة تقت��رح وج��ود البني��ة 
أو  لإلعت��راف،  كمقاب��ل  التصويري��ة 
لالمتالء ب)فيتش��ية( اجلملة الشعرية 

بوصفها جملة تذّكر، أو استيهام..
في منتصف القبلة

المكان أعمق
ي��ذوب لس��اني كمركب وحي��د في فم 

البحر
في منتصف كّل األفعال

منلك حّق الترّوي..
في اللحظة العظيمة النقالب القارب،

لتشتت احلمولة
ولفقدان امتعتنا

في حلظة انتصاف النهار
عل��ى  حرك��ة  األس��ماك  تستش��عر 

السطح
كما يفعل جوف فمك

أمّد لساني،
أحرك األجساد املقلوبة

وأخرج في شهيق طويل..
لعابك موج مالح،

المكان أعمق للساني
أما في البحر:

هنا كقاع، 
ال يكلفن��ا الوص��ول إلي��ه س��وى قارب 

مقلوب ..
هذه القصيدة/ الس��يناريو/ ذات البنية 
التصويري��ة، التضع البنية اإلطارية لها 
وكأنها كتابة ببما يشبه)البورنو( بقدر 
م��ا أّن الش��اعرة تكتب- م��ن خاللها- 
لذته��ا/ قصيدتها الش��خصية، والتي 
تقوم على أنس��نة الوصف، اس��تدعاء 
الغائب، وعلى تراكٍب تصويري تش��تبك 
فيه اجلملة اإلسمية أو شبه اإلسمية) 
ف��ي منتص��ف القبلة، الم��كان أعمق( 
اجلمل��ة  م��ع  التوضيح��ي،  بوصفه��ا 
الفعلية) نذوب، منلك( بوصفها احلركي، 
وهذا م��ا يُعطي زخما لفاعلية التوهج 
كقاع��دة م��ن قواع��د قصي��دة النثر، 
لتحفي��ز البن��ى اجمل��اورة، والب��راز عدوى 
التفاع��ل ماب��ني اإلس��مي والفعل��ي، 
الصطناع مايشبه)السردية( املشهدية، 
تلك التي  تقودنا الى أنس��ية الش��عر، 
أنس��ية مايُثي��ره، وم��ا ينط��وي علي��ه 
من س��يولة وب��وح، مقاب��ل ماتقترحه 
ه��ذه القصيدة من ش��غف باعٍث على 
االنصات باملُتخي��ل الصوتي الذي تترك 
أثره قصيدة الس��يناريو، وعل��ى التلذذ 
باللغ��ة بوصفه��ا س��كنى الش��اعرة 
الوحي��د الحت��واء احلبي��ب/  ومجاله��ا 
الغائ��ب/ الواق��ف عن��د لعب��ة القارب 
املقلوب، أو القارب الس��كران كما يقول 

رامبو...

علي حسن الفواز

مناه��ل  الس��ورية  الش��اعرة  تهج��س 
السهوي بروح املغامرة، متارسها بوصفها 
وعي��ا للكتاب��ة، وتعبي��را عن الش��غف 
باحلرية، إذ تبدو احلرية هنا وكأنها الكتابة 
بصوٍت عال، واجلرأة على ممارس��ة الوعي، 
وعل��ى حتفي��ز اللغة ألن تك��ون فضاءها 
الش��خصي، أو مجاال لالعت��راف بوجود 
اجلس��د عبر اإلنصات الى اس��تعاراته، أو 
إيهامات صوته الصاخب، أو عبر االعتراف 
بتفاصيل حاجته، قلقه، ارتباكه، عوائه، 
إذ تبدو الكتابة هنا وكأنها لعبة فادحة، 
وباذخ��ة عند احلافات، حافة احلرية، حافة 

اللغة، حافة الوعي، حافة اجلسد..
تأخذنا السهوي الى شغف ُمستِفز، الى 
كتاب��ة ينّدس فيها كثي��ر من الطفولة، 
مثلم��ا يتب��دى فيها كثير من الش��غب 
والتم��رد، فهي تنّط- عبرها- من العالم/ 
النس��ق الى ال��ذات، من القصي��دة الى 
احلياة، حيث تستمرأ لعبتها ومغامرتها، 
وعبر حتس��ِس مايبدو صاخبا في حريتها 
وف��ي ضجي��ج يومياته��ا الدمش��قية، 
حي��ث تنش��غل قصيدتها باس��تعارات 
لها ش��فراتها احلس��ية، وله��ا أقنعتها 
الس��يميائية، ولها توهجه��ا التعبيري 
ال��ذي يكش��ف ع��ن مه��ارة الش��اعرة 
و)شقاوتها( في اس��تدعاء ما هو خبيء 

ومسكوت عنه..
ق��د ال تعتن��ي الس��هوي كثي��را بأناقة 
بحموالته��ا  عنايته��ا  بق��در  اجلمل��ة، 
الصائت��ة، لكنه��ا جتعله��ا أكث��ر متّث��ال 
للمواجهة، والستكناه ما ميكن أْن تثيره 
الكتابة الشعرية من أسئلة، ومن أفكار 
أو حتى من يافطات، فهي تدرك أّن جرأتها 
في املواجه��ة تعني التفكي��ر والتعبير 
بصوت ع��ال، وأّن نفورها من الرتابة ومن 
اليومي��ة، يعني  التفاصي��ل  مس��اكنة 
التحّف��ز  على البحث ع��ن ماهو ُمضّمر 
أو ع��ن لّذات غائبة، وباجتاه التحديق احلاد 
والنافذ بالعالم، بوصفه عاملا مس��كونا 
بالرعب واملقم��وع واملفارقات والنقائض، 
والش��غف مبا ه��و ض��دي، أو ماميكن أْن 

يكون خبيئا حتت العلني..
هي تكتب نصَّ وعيها، الوعي املتس��ائل، 

الفن التش��كيلي باملغرب وكذلك خلق 
فرص للتعارف وتبادل التجارب واخلبرات 
ب��ني مختلف الفنان��ني«. مضيفا: »أنها 
مناسبة كذلك للفت االنتباه إلى مدينة 
طنج��ة من الناحي��ة الثقافة بحيث إن 
تاريخها يش��هد على مرور أسماء وازنة 
فنية وثقافية، طنجة الدولية تستحق 
من��ا نح��ن الفنان��ني حدثا دولي��ا كهذا 
للتعريف بثرواته��ا التاريخية والفنية.. 
لهذا اختير لهذا الصالون عنوان طنجة 

منارة الثقافات«.
ويع��رف ه��ذا الصالون حض��ورا مكثفا 
ألس��ماء مغربي��ة فنية تش��تغل على 
أس��اليب فنية متعددة ومتنوعة تغني 
وأغنت الس��احة التش��كيلية باملغرب. 
ومن ب��ني األس��ماء املش��اركة، محمد 
العادي، عبداإلله شهيدي، ليلى العراقي، 

رش��يد باخ��وز، عبداحلق رزمية، يوس��ف 
أش��كال، نزه��ة بنان��ي، مب��ارك عمان، 
س��عيدة صقلي، عبداحلفي��ظ تقرايت، 
عبدالفت��اح  نايتع��دي،  عبداللطي��ف 
باللي، عبدالعزيز بوفراقش، عبدالسالم 
أزدام، احلسني الطالبي، عثمان الهواري، 

محمد أكوح، وأسماء فنية أخرى.
ومن األجانب الفرنس��ي بيري��ك لوكور، 
والبلجيك��ي  جودي��ت  آن  البلجيكي��ة 
عزي��ز حللو واالس��بانية ماري��ة مارتينيز، 
ليل��ى  واللبناني��ة  أول��كا  والروس��ية 
املوس��اوي واجلزائري مصطفى غدجاتي 
وفنان��ني آخرين ميثلون الص��ني والبرازيل 
والسودان والكونكو. إلى جانب أساتذة 
مرموقني؛ كالكات��ب املصري نبيل نعوم 
العامل��ي  واخلط��اط  أع��راب  أحم��د  ود. 
الدكتور محم��د قرماد والناقد والكاتب 

بوركة. وشخصيات  عزالدين  الصحفي 
أخرى معروفة ف��ي عالم الفن والثقافة 

واألدب.
وإغناًء للملتق��ى ولوضع رؤى ومحددات 
وإض��اءات ملا يعرفه عالم الفن اليوم من 
حتول نح��و العصرن��ة والتجدي��د، تقام 
ن��دوة في الي��وم الثان��ي م��ن الصالون 
ملناقش��ة الفن املعاصر باملغرب وآلياته 
وعالقته بالتقنية والفلس��فة املعاصرة 
ومدى إمكانية احلدوث عنه في الساحة 
التشكيلية املغربية يشارك في الندوة 
كل م��ن د. أحم��د أع��راب )الف��ن ف��ي 
خدم��ة حضارتنا املغربية األندلس��ية(، 
واخلط��اط محمد قرماد )اخل��ط العربي 
الصحف��ي  والكات��ب  والتكنولوجي��ا( 
والناق��د الفن��ي عزالذين بورك��ة )آفاق 

وآليات تقعيد الفن املعاصر باملغرب(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

تنظ��م جمعية ريش��ة إفريقيا بطنجة، 
الصال��ون الدول��ي األول للف��ن املعاص��ر 
بطنجة؛ وذلك حتت شعار »طنجة منارة 
الثقاف��ات« طيلة أيام 8 - 10 من ش��هر 
سبتمبر اجلاري. ويعرف هذا احلدث الفني 
الكبير مش��اركة أكثر من س��تني فنانا 
من بينهم خمس عش��رة فنان��ا أجنبيا، 
حضروا من مختلف بقاع العالم لتلبية 

الدعوة.
وعن هذا احلدث أفاد الفنان التش��كيلي 
عبدالفتاح باللي رئيس اجلمعية املنظمة 
ومدي��ر الصالون قائ��ال: »نهدف من خالل 
هذا الصالون إلى إبراز الكفاءات املغربية 
والتعريف باملس��توى الراق��ي الذي بلغه 

التقسيم واالستفتاء حتت اية مسميات 
، حيث القى الس��يد امني عام احتاد ادباء 
العراق االس��تاد ابراهي��م اخلياط كلمة 
قيم��ة بح��ق التركمان عام���ة وتلعفر 
خاصة ورحب فوزي اكرم ت�رزي امني عام 
باحلض�ور،  التركمانية  الثقاف��ة  مكتب 
بعد قراءة سورة الفاحتة على الشهداء، 
االب��داع  ب��درع  املش��اركني  تك��رمي  ومت 

والتمي�ز.

بعده��ا قرأ الطيب الهاش��مي ابن الفقيد 
كلم��ة اثنى فيها على جهود االحتاد بعدها 
قرأ الش��اعر رعد زامل. رئيس االحتاد كلمة 
وقصيدة تأبينية بعدها قرأ كال من القاص 
والروائ��ي جنم االمي��ري س��يرة الراحل في 
عالم الس��ينما تاله كال م��ن حيدر احلجاج 
و رحيم زاير الغامن و رعد ش��اكر السامرائي 
و غسان حس��ن محمد. بعدها قدم رئيس 

االحتاد هدية تذكارية لعائلة الفقيد

متابعات الصباح الجديد:
 

مبناس��بة حتري��ر تلعفر من دن��س داعش 
اقام مكتب الثقافة التركمانية مهرجان 
الش��عر التركماني مبش��اركة عدد كبير 
من الشعراء واالدباء والفنانني واملثقفني 
وعلى قاعة الشناشيل في شارع املتنبي 
حيث تغن��وا لوح��دة الع��راق ورفضهم 

ميسان ـ حيدر الحاج:
 

ضمن منهاجه الثقاف��ي الحتاد ادباء وكتاب 
ميس��ان ج��رت جلس��ة تأبيني��ة للش��اعر 
والقاص الراحل نوري جابر علي الهاش��مي 
ف��ي قاع��ة مؤسس��ة اله��دى للدراس��ات 
اإلس��تراتيجية قدم اجللسة الشاعر عصام 
كاظ��م جري قدم فيها نص س��يري للراحل 

مناهل السهوي.. الكتابة عند حافة الحرية

الشاعرة مناهل السهوي

تأخذنا السهوي الى شغف 
مُستفِز، الى كتابة يندّس 

فيها كثير من الطفولة، 
مثلما يتبدى فيها كثير من 

الشغب والتمرد، فهي تنّط- 
عبرها- من العالم/ النسق 

الى الذات، من القصيدة الى 
الحياة، حيث تستمرأ لعبتها 
ومغامرتها، وعبر تحسِس 
مايبدو صاخبا في حريتها 

وفي ضجيج يومياتها 
الدمشقية، حيث تنشغل 
قصيدتها باستعارات لها 

شفراتها الحسية، ولها 
أقنعتها السيميائية، ولها 

توهجها التعبيري

طنجة »منارة الثقافات« تحتفي بالفن المعاصر

مشاركة أكثر من ستين فنانًا
من بينهم خمس عشرة أجنبيًا

مهرجان الشعر التركماني في »المتنبي«

جلسة تأبينية للشاعر والقاص الراحل نوري جابر علي الهاشمي

مرتضى التميمي
 

أعيُش دوامًة كبرى توّزعني
على الظروف سؤاالً دومنا ردِّ

،،
فيهطُل الظلُم في كّفيِه محبرٌة
يخفي جوابي ومُيلي سورَة البعِد

،،
قلبي مخيَُّم أطفاٍل يهّجرهم
ديُن اجلوامِع باسم اهلل واخلُلِد

،،
وفي حناياي أيتاٌم ومقبرٌة ،

حرٌب ، رصاٌص ، وأشالٌء بال حدِّ
،،

هربُت من كوكبي نحو الفضاء فلم
ترَض الكواكُب أن أبقى بها وحدي

،،
وهّجرتني هي األخرى ذهبت إلى

مجرٍة لست أدري أنها ضدي
،،

أغلقت روحي مشيراً نحو أمكنٍة
في خاطري وفضاٍء لونه وَردي

،،
أزلُت أذنيَّ حتى ال ميزقني

صوُت الظروِف ويرميني كما النردِ
،،

فقأُت عينيَّ حتى ال تنشّبني
عيوُن من أتقنوا التخييَم في ِجلدي

خيام مهجرة

امللصق الدعائي للحدث

لوحة للفنان جبر علوان
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جاسم محمد*

"اجلهاد" والراديكالية عند تركيا
بدأت تركيا سياس��ة اكثر اندفاعا 
باجت��اه تغي��ر النظ��ام ف��ي س��وريا 
من��ذ ع��ام 2011 وم��ن اج��ل ذلك 
س��محت تركي��ا بتدف��ق املقاتلني 
العرب و"اجلهاديني" الى سوريا عبر 
والتقاري��ر  التحقيق��ات  اراضيه��ا. 
دخ��ول  ع��ن  كش��فت  الوثائقي��ة 
م��ن  واالجان��ب  الع��رب  املقاتل��ني 
اوروب��ا ومن ش��تى دول العالم، عبر 
نقاط احل��دود التركي��ة ومطاراتها 
وبنح��و علني من اج��ل العبور الى 
س��وريا. ان تدف��ق "اجلهادي��ني" من 
تركيا شيء محير وذلك الن االتراك 
لتنظيمات  ل��م ينضم��وا س��ابقاً 
"جهادي��ة" كالقاع��دة و "الدول��ة 
االس��امية"، بأعداد كبيرة، كما ان 
تقدم داعش في العراق وسوريا، جاء 
بثمن كبير دفعه الش��عب التركي. 
ف"الراديكالية" في تركيا متناسبة 
متاما مع ظهور مؤسسات سياسية 
ومجتم��ع مدن��ي اس��امي خ��ال 
الس��نوات االخيرة ف��ي ظل حكم 
حزب العدال��ة والتنمية ولذلك لم 
تكن "الراديكالية االساموية" بارزة 
في صورة تركيا التي تطرح نفسها 
كنموذج للدميوقراطية االس��امية 
او االس��ام املعت��دل. ولك��ن ت��رى 
اجملل��ة "فورين افي��رز" االميركية ان 
الراديكالي��ة ف��ي تركيا متناس��بة 
متاما مع ظهور مؤسسات سياسية 

ومجتم��ع مدن��ي اس��امي، خال 
الس��نوات االخيرة، ف��ي ظل حكم 
ح��زب العدالة والتنمي��ة ولذا خرج 
من تركيا عدد كبير من "اجلهاديني" 
وانضم��وا ال��ى داع��ش، حي��ث ولََّد 
ومؤسس��ات  مدن��ي  مجتم��ع 
سياس��ية مهترئ��ة، بيئ��ة مواتية 
للراديكالي��ة  وتتاب��ع  اجملل��ة "كما 
زرنا تركيا وحضرنا ندوات اس��امية 
طرح��ت فيها وجه��ات نظر مؤيدة 
"جلهاديني"، وذلك م��ن اجل تكوين 
فه��م اوس��ع ح��ول الرديكالية في 
تركيا")25(. وان ترك حكومة اوردغان 
احلدود مفتوحة مع سوريا والعراق، 
ساعد على تسرب املقاتلني االتراك 
القاعدي��ة  باجلماع��ات  االلتح��اق 

هناك.
وقال تقرير لاس��تخبارات نش��رته 
صحيفة "ديلي حريي��ت" التركية، 
ان" ثاث��ة االف ترك��ي يض��اف الى 
هذا الرقم  وجود ما يقارب من 700 
الى 1000 مقاتل تركي، يحارب الى 
جان��ب تنظي��م داعش في س��وريا 
"عودته��م  ان  مبين��ا  والع��راق"، 
املتوقعة الى تركي��ا تثير قلقا لدى 
حكومة انقرة". ودعا التقرير االمن 
الى اجراء مس��ح ومراقبة لطبيعة 
صل��ة ومناصب هؤالء ف��ي تنظيم 
داعش، وفيما اذا  كان لهم نش��اط 
داخل تركيا، واصفا ال�3000 مقاتل 
باخلاي��ا النائم��ة. ورج��ح التقري��ر، 
ال��ى احتم��ال وق��وع هجم��ات من 
قبل تنظيم داع��ش والقاعدة ضد 

داخل  الغربي��ة  ال��دول  قنصلي��ات 
تركيا.

عالقة تركيا باإلخوان
 اليوم تركيا حتتاج الى التموضع من 
جديد وتنظيم نفسها من الداخل، 
واعادة النظ��ر بدورها في التنظيم 
الدولي لإلخوان في ضوء التطورات 
اجلديدة ف��ي املنطقة. اما عاقاتها 
مع التنظيمات "اجلهادية"وتنظيم 
"الدولة االسامية" فهو االخر الذي 
اليق��ل اهمية عن دورها مع االخوان 
ان ل��م يك��ن متداخ��ا مع��ه بعد 
حتالف االخوان واجلهاديني في سيناء 
وليبي��ا والعراق وس��وريا. التطورات 
االقليمي��ة تأت��ي س��ريعة وكبيرة 
احلج��م يصعب احتوائه��ا من قبل 
انق��رة، لذا ردود افع��ال انقرة جاءت 
باالجت��اه املعاكس. الدور التركي في 
ادارة ملف االخوان الدولي، سيكون 
اوس��ع بع��د ق��رار الدوح��ة بأبعاد 

ومغادرة اجلماعة احملظورة.
وف��ي ه��ذا الس��ياق ح��دد خب��راء 
عس��كريون  اميركي��ون ف��ي اربيل 
ذخائر عس��كرية مصدره��ا تركيا، 
وحتمل تل��ك الذخائر عامة تصنيع 
"ش��ركة الصناع��ات الكيميائي��ة 
 )MKE( التركي��ة  وامليكانيكي��ة 
عثر عليه��ا بعد قتال ب��ني تنظيم 
البيش��مركة  وق��وات  "داع��ش" 
الكردي��ة ش��مال الع��راق .واك��دت 
صحيفة "طرف" اليسارية التركية  
ذلك اخلبر الى جانب قناة "س��كاي 

ني��وز" عربي��ة ف��ي تقرير نش��رته  
في اعق��اب ذل��ك، مش��يرة الى ان 
بع��ض مقاتلي داع��ش الذين قتلوا 
عث��ر معهم عل��ى كمي��ات كبيرة 
م��ن الذخائر من تصنيع الش��ركة 
التركي��ة. ويح��اول االت��راك اقن��اع 
االميركي��ني ب��ان تل��ك الذخائر رمبا 
سرقت، او غنمها مقاتلو داعش من 
مناطق س��يطروا عليها في سوريا 
)15(.  لك��ن م��ا يجري عل��ى االرض 
وعل��ى احل��دود التركي��ة الس��ورية 
واحل��دود العراقي��ة ايض��ا، ال ميكن 
ان يت��م بدون دور مؤسس��ة اجليش 
واالستخبارات للتعامل مع تنظيم 
داع��ش واجلماع��ات "اجلهادية" وان 
مرون��ة حركة ه��ذه اجلماعات على 
او مس��توى  التنظيمات  مس��توى 
افراد داخ��ل تركيا او عبرها  ال ميكن 
ان يك��ون ب��دون مراقب��ة ال��ى هذه 
اجلماعات والى شبكات اتصاالتهم 
وه��ذا يؤكد دور اجلي��ش التركي في 
صنع القرار عل��ى خاف ما جاء في 
رأي اخلبير االميركي  "ال ستافورد". 
ان دور اجلي��ش الترك��ي ف��ي صن��ع 
الق��رار داخ��ل تركي��ا وادارة خاي��ا 
وجماعات "جهادية" داخل تركيا او 
في سوريا والعراق، يعيد الى االذهان 
الى مؤسسة اجليش واالستخبارات 
وعاقتها مع طالبان  الباكستانية 
املزدوج مابني االس��تخبارات  والدور 
املركزية � ال س��ي اي اي��ة وطالبان 
افغانستان. املشهد في تركيا ودور 
اجليش رمبا ال يكون بعيدا من األمنوذج 

الباكس��تاني وما يدعم ذلك ان كا 
املؤسس��تني االس��تخباريتني ف��ي 
تركي��ا والباكس��تان تصنف ضمن 
العميقة  االستخبارية  املؤسسات 
في املنطقة. وفي احلالة التركية من 
املرجح ان ميتد نشاط االستخبارات 
التركية الى داخل س��وريا والعراق، 
ضمن سياقات العمل االستخباري 

واالجراءات الوقائية.

خطر املقاتلون االجانب في املانيا 
قال مس��ؤول صومال��ي يعمل في 
ان "االنتحاري  جهاز االس��تخبارات 
الذي استهدف فندقا في العاصمة 
مقديش��و يوم 27 يولي��و 2015، قد 
يكون املاني��ا من اص��ل صومالي". 
واضاف املسؤول الذي رفض الكشف 
عن اس��مه في تصريح��ات لبي بي 
سي ان "االنتحاري من مدينة بون"، 
مضيف��ا ان التحقيق��ات م��ا زالت 
جاري��ة. وهاجم االنتح��اري املنتمي 
بتنظيم  املرتبطة  الش��باب  حلركة 
القاع��دة فن��دق "اجلزيرة ب��االس"، 
ما اس��فر عن مقتل 15 ش��خصاً. 
وقال مسؤول بارز في االستخبارات 
ع��دم  طل��ب  وال��ذي  الصومالي��ة 
كش��ف اس��مه " ل��ن اق��دم لكم 
مزيدا من التفاصيل حول املهاجم، 
ولكن حتقيقاتنا االولية تش��ير الى 
انه يحمل جنسية مزدوجة، وليس 
واضحاً بعد، متى بالضبط عاد من 

اوروبا وخاصة من املانيا.
وقالت مصادر  صحفية في مقديشو 

ان فحوص احلمض النووي جارية على 
اش��اء االنتحاري الذي دم��ر هجومه 
الس��ور اخلارجي لفن��دق قصر اجلزيرة 
املؤلف من س��تة طواب��ق.  ونفذ عدد 
م��ن الصوماليون مزدوجو اجلنس��ية 
انتحاري��ة ف��ي الصوم��ال  عملي��ات 
اخره��ا ف��ي فبراي��ر عندما ق��ام رجل 
وام��رأة دمناركيان من اص��ل صومالي 
فن��دق  ف��ي  نفس��يهما  بتفجي��ر 
"س��نترال اوتيل" في مقديشو وقتا 
25 ش��خصاً. وفي عام 2008، نفذ اول 
انتحاري اميركي صومالي احدى اوائل 
الصومال.   االنتحارية ف��ي  الهجمات 
كان االنتح��اري االميركي الصومالي 
اسمه "ش��روا احمد" في السادسة 
والعشرين من عمره وفجر نفسه في 
"بونتاند" في شمال الصومال. يذكر 
بان حركة الش��باب تقاتل، الس��قاط 
احلكوم��ة الصومالي��ة املدعومة من 
الغرب وجنح��ت احلركة الت��ي بايعت 
تنظي��م القاع��دة ف��ي اس��تقطاب 
مهاجرين صوماليني ومقاتلني اجانب 
انتق��ل ف��ي  اجل��ذب  وان كان مرك��ز 

السنوات االخيرة الى تنظيم داعش.

رد فعل االستخبارات االملانية
وف��ي ه��ذا الس��ياق كش��فت تقارير 
استخبارية املانية عام 2015، ان ما ال 
يقل عن تسع انتحاريني املان شاركوا 
ف��ي عملي��ات انتحاري��ة في س��وريا 
والع��راق، فيما عب��رت وزارة الداخلية 
االملاني��ة عن قلقها من تنامي ظاهرة 
س��فر متش��ددين املان لانضمام في 

صف��وف تنظي��م "داع��ش". ذك��رت 
حتقيق��ات وثائقي��ة حملط��ات "ان.دي. 
ار" و"في.دي.اير"االملاني��ة وصحيف��ة 
"زوددويتش��ه تس��ايتونغ"  ف��ي وقت 
س��ابق ايضا ان هناك خمس عمليات 
انتحاري��ة مؤكدة نفذها متش��ددون 

املان.
لكن مصادر امني��ة املانية  قالت يوم 
28 يولي��و 2015 ف��ي وق��ت متأخر،ان 
االنتحاري، املش��تبه بانه فجر نفسه 
بس��يارة مفخخ��ة قب��ل يوم��ني في 
مقديشو في فندق يرتاده دبلوماسيون، 
صومال��ي كان يعيش في املانيا لكنه 
ل��م يكن يحم��ل اجلنس��ية االملانية، 
على عكس ما قيل س��ابقاً  وحسب 
مصادر امنية فان االنتحاري املش��تبه 
به صومال��ي اجلنس��ية وكان يعيش 
ف��ي مدين��ة ب��ون االملاني��ة كمهاجر 
وكان معروف��اً لدى االوس��اط االمنية 
مبيول��ه املتطرفة، اال ان��ه لم يحصل 
عل��ى اجلنس��ية االملانية. م��ن جانب 
اخر، ذكرت مصادر امنية لوكالة انباء 
رويت��رز ان االنتحاري ق��د يكون املدعو 
"عب��دي رزاق". وال��ذي كان يعيش في 
مدينة بون بغ��رب املانيا وكان معروفاً 

بنشاطه في اوساط  املتطرفني.

* باحث عراق��ي، مقيم في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزيع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

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

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

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

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 26

 ص��در مؤخراً ع��ن املؤسس��ة العربية 
للدراس��ات والنش��ر بيروت كتاب جديد 
بعنوان )الفريق حردان التكريتي ضحية 
اخليانة والغدر... رسائل حردان من منفاه 
الى الرئيس البكر( تأليف س��يف الدين 
ال��دوري ال��ذي كلفت��ه عائل��ة املرحوم 
حردان باعداد كت��اب عن والدهم وزودوه 
بالوثائ��ق والرس��ائل الت��ي وجهها من 
منفاه باجلزائر الى الرئيس احمد حسن 
البكر بع��د اقصائه عن جميع مناصبه 
ف��ي نهايات س��نة 1970 وآخر رس��الة 
بعثها قبل يوم من الكويت قبل يوم من 
اغتياله في الثاثني من آذار 1971 .وأدناه 
ن��ص رس��الة أو كلم��ة عائل��ة املرحوم 

حردان:

 كلمة عائلة املرحوم حردان عبد 
الغفار التكريتي

ن��زوال عند رغب��ة الكثير م��ن األصدقاء 
واملعارف ، واملهتمني بالشأن السياسي 
العراق��ي عزمنا نح��ن عائل��ة الراحل ) 
ح��ردان عبد الغف��ار التكريت��ي ( ،على 
تدوي��ن ومراجع��ة ما منتلكه م��ن وثائق 
خاصة، تتعلق بفت��رة مهمة من حياته 
السياس��ية، وعاقت��ه ب��رأس النظ��ام 
السياس��ي ال��ذي حك��م الع��راق منذ 
الس��ابع عش��ر م��ن مت��وز ،1968 وحتى 
التاس��ع م��ن أيل��ول 2003 . وذل��ك من 
خال رس��ائله الش��خصية ال��ى رئيس 
اجلمهوري��ة )أحمد حس��ن البكر( بعد 
إعفائ��ه من مناصبه ،وبعض الرس��ائل 
الثانوي��ة األخرى، والت��ي تعكس بصورة 
واضح��ه مبادئ��ه الوطني��ة العراقي��ة، 
بالن��اس  احلاك��م  لعاق��ة  ونظرت��ه 
وبقضاياه��م وحقوقه��م االنس��انية . 
ولع��ل وراء االحتف��اظ بتلك الرس��ائل، 
قصة تكش��ف خبث أجه��زة مخابرات 
) ص��دام(، وس��عيها حملو ذاك��رة الظلم 
واالس��تبداد واحلق��د ،,حي��ث مت انت��زاع 
الرسائل األصلية من إبن الراحل االكبر) 
سعد( عبر التعذيب البشع الذي مورس 
عليه عن��د إعتقاله في قص��ر النهاية 
الرهي��ب, لكن تل��ك األجه��زة لم تكن 
تعلم بأننا نحن أبناء الفقيد، كنا أذكى 
من خبثهم، حيث اس��تطعنا بنس��خ  
اليدوي��ة،  بالطريق��ة  الرس��ائل  تل��ك 
ومتكنا م��ن إخفائه��ا واالحتف��اظ بها 
حلني نهاية حكم ) ص��دام (. كانت تلك 
العملية وغيرها ق��د بّينت مدى دموية 
م��ن كان ) رج��ا ثاني��اً ( ف��ي الواجه��ة 
السياس��ية، لكن��ه كان يدي��ر ماكن��ة 
القت��ل وامل��وت ض��د الق��ادة الفعليني 
للتغيير، الذي حصل في الس��ابع عشر 
من مت��وز 1968 وتصفيتهم الواحد بعد 
اآلخ��ر , فلم يكن غريب��اً على قاتل مثل 
) ص��دام حس��ني ( التصفية البش��عة 
لقائد عس��كري وسياسي مثل الراحل، 

ألن��ه كان يخش��اه ويخش��ى الوطنيني 
الشرفاء اخمللصني لبلدهم، لكي ال تتوفر 
أمامهم فرص خدمة الشعب العراقي 
, لم يكن ) ص��دام ( بحاجة الى افتعال 
) مؤام��رة ( ضد ) ح��ردان ( مثلما فعله 
بالقادة اآلخرين فيما بعد , ولم يتمكن 
من إلصاق تهم ) االرتباط ( باخلارج، ضد 
فقيدنا الذي كان يحب وطنه وش��عبه 
ولم يبع نفسه ألحد ، فلجأ الى طريقة 
التصفية اجلس��دية، خال زي��ارة الوالد 
الراح��ل ال��ى الكوي��ت، متهي��داً لزي��ارة 
والدته األسيرة في العراق ، فمنعوا عنه 
تلك الفرصة اإلنسانية بعد أن تسببت 
سياس��ته ) الاانس��انية ( ف��ي م��رض 
والدتنا وفقدانها حلياتها في بلد النفي 
) اجلزائ��ر  الش��قيقة( حيث كان مثواها 
األخي��ر ف��ي مقب��رة ) الش��هداء ( الى 
جانب ضري��ح القائد التاريخ��ي )األمير 
عب��د الق��ادر اجلزائ��ري ( رحمهما اهلل . 
وهذه الرس��ائل وثيقة تاريخية تكشف 
م��ن بني ما تكش��فه ضحالة التحالف 
ب��ني ) البكر وص��دام ( لتمرير مش��روع 
االس��تياء النهائي لصدام على حكم 
الع��راق ، وج��ره الى امله��اوي التي حلت 
بالبلد، ملا نشاهده اليوم . لقد اعتمدنا 
في مش��روع الكتاب، الذي بني أيديكم، 
على تل��ك الرس��ائل التاريخية املهمة، 
وعل��ى بعض املراس��ات األخ��رى , وقد 
فاحتنا الكاتب الصحفي ) سيف الدين 
الدوري ( ملا ميتلكه من خبرة في س��يرة 
بعض قادة العراق املعاصر، ونشره كتباً 
قيم��ة في هذا املي��دان , وبعد موافقته 
مت تس��ليمه ما في بعهدتن��ا من وثائق 
خاصة ، حيث بذل جهداً مش��كوراً في 
تعزيز تلك الرسائل بالبحث والتقصي، 
عما نش��ر م��ن معلوم��ات وتعليقات، 
ليخ��رج هذا الكتاب ال��ذي بني أيديكم 
.ونحن نعتق��د بأن هذا الكتاب كوثيقة 
رئيس��ة، س��يحفز بعض رفاقه وزمائه 
م��ن رج��االت الع��راق األحي��اء، وكذلك 
والصحفي��ني،  والسياس��يني  الكّت��اب 
واملتابع��ني داخ��ل الع��راق وخارجه، الى 
تقدمي ماحظاته��م وتعقيباتهم، التي 
س��تجد لها مكانة طيب��ة لدينا، ممكن 
أن تض��اف الى هذا اجمله��ود في طبعاته 
املقبلة . سائلني املولى القدير أن يوفقنا 
لكش��ف جانب مهم م��ن تاريخ العراق 

السياسي وملا فيه اخلير .

عائلة الراحل حردان عبد الغفار 
التكريتي

كم��ا تضمن الكت��اب مقدمة للمؤلف 
جاء فيها:

يق��ال ان الغدر واخلديعة ف��ي كل زمان 
 .. االصل��ي  موطنه��ا  لك��ن   ، وم��كان 

السياسة
جدلية الغدر والس��لطة أو الس��لطة 

واخليان��ة والغدر، ظاهرة عنفية س��ادت 
االوضاع السياسية في العراق، والزمته 
من��ذ حركة 14 متوز 1958، التي أطاحت 
بالعائل��ة  وغ��درت  امللك��ي،  بالنظ��ام 
امللكي��ة، غدراً لم يش��هد تاريخ العراق 
احلديث مثله.إستمرت حتى يومنا هذا.

باس��تثناء الرئيس عب��د الرحمن عارف 
ال��ذي هو نفس��ه تع��ّرض لغ��در اقرب 
املقرب��ني الي��ه واحمليطني ب��ه واملفروض 

بهم حمايته والدفاع عنه. وهما العقيد 
ابراهيم عبد الرحمن الداوود آمر احلرس 
اجلمه��وري واملقدم عبد ال��رزاق النايف 
معاون مدير االس��تخبارات العسكرية.

الل��ذان اطاح��ا ب��ه بالتعاون م��ع حزب 
البعث في 17 متوز عام 1968.

 وكتابنا هذا عن الفري��ق الركن الطيار 
املرح��وم حردان عبد الغف��ار التكريتي ، 
أحد املغدوري��ن على أيدي احلكام، الذين 

توالوا على الس��لطة، ف��ي العراق منذ 
متوز  ،1958ح��ني تعّرض الى غدر احلكام 
املسؤولني، بدءاً  من الزعيم عبد الكرمي 
قاس��م مروراً بغدر املشير عبد السام 
محمد عارف وانتهاء بغدر الرئيس البكر 
ونائب��ه صدام حس��ني اللذي��ن  خططا 
إلغتيال��ه في الكويت يوم 30 آذار/مارس 
1971 على ايدي زمرة من القتلة اجملرمني 
، وذهبا هما ايضا ضحية اخليانة والغدر 

التي س��اروا عليه��ا. لم يكت��ف البكر 
وص��دام بإغتياله فقط ب��ل حرموه من 

كل حقوقه التقاعدية .
      هذه احلالة التي إنتشرت  في العراق 
، حيث برز ضعف إمي��ان احلاكم، مبا كان 
يبشر به ،وبدت عقيدته من خال أقواله 
اجلوفاء ليس فيها ما يس��تهوي الناس، 
وكلم��ا إسترس��ل ف��ي الغدرواخليان��ة 
بأنص��اره ،إزدات مطالب��ه منهم إلى أن 
ينتهي ب��ه األمر إلى التضحية، بآخر ما 
بقي له من مقومات الزعامة ، لينقلب 
سياسياً محترفاً .هذا النوع من احلكام 
له عقيدة واحدة ،ه��ي إنعدام العقيدة 

مع تفنن في فن الغدر واخليانة.
       وإذا قض��ى س��وء الطال��ع وص��ول 
رج��ل من هذا النوع إلى الس��لطة ،فإن 
عمله السياس��ي الوحيد يكون نضاالً 
) بطولي��اً( من أجل  البق��اء في احلكم، 
ويجعل من البلد بقرة حلوب له وألوالده 
وأخوت��ه وأبناء عمومت��ه وأخواله وأبناء 
عش��يرته، وبالتالي يصب��ح عدوه األول، 
كل مواطن ش��ريف ومخلص، ويش��تد 
ب��ه القلق، كلم��ا وجد أمثال ه��ؤالء، اذ 
يخشى أن يكون في بروز هذا الشخص 
النزيه والنظيف واحملبوب شعبياً ، يخاف 

أن يكون في ذلك بداية النهاية له.
  لك��ن  برغم ذل��ك لم يس��لم الفريق 
حردان، من ظاهرة والغدر واخليانة، التي 
تعّرض لها للمرة الثالثة، حتت س��لطة 
البك��ر- ص��دام، فقد أعف��ي من جميع 
مناصبه ،بعد أن وجهوا له تهماً باطلة، 
منها عدم الس��ماح للجي��ش العراقي 
بالوق��وف م��ع املقاومة الفلس��طينية 
، في أح��داث أيلول باالردن ع��ام 1970 ، 
أثن��اء الصدامات ب��ني املقاومة واجليش 
االردني. كما جرى أبعاد حردان التكريتي 
ع��ن الع��راق، حيث اخت��ار اجلزائ��ر مقراً 
القامته القس��رية . وما أن التحقت به 
زوجته، ببرغم مرضها في اجلزائر مساء، 
حتى فارقت احلياة صب��اح اليوم التالي 
. وحينم��ا طلب حردان من الس��لطات 
العراقي��ة ، مرافق��ة جثم��ان زوجت��ه، 
لنقله الى العراق، إلجراء مراسم الدفن 
والفاحت��ة، رف��ض الرئيس البك��ر ذلك، 
برغم توس��ط  املسؤولني اجلزائريني، في 
مقدمته��م  مس��ؤول جبه��ة التحرير 
اجلزائري��ة، الس��يد ) قائد احم��د( الذي 
تعهد مبرافق��ة الفريق ح��ردان وجثمان 
زوجته الى العراق وضمان إعادته معهم 
ال��ى اجلزائ��ر اال أن الرئي��س البكر رفض 
ذلك ايضاً. مما إضطر الفريق حردان، الى 
دفنها في مقبرة الشهداء) بالقرب من 
قبر اجملاهد عب��د الكرمي اجلزائ��ري(. بعد 

موافقة السلطات اجلزائرية.
   وف��ي ش��هر آذار، زار الفري��ق ح��ردان 
التكريتي الكويت، ومعه عدد من أوالده 
الذي��ن رغبوا بزي��ارة بغداد، مس��تغلني 

العطلة املدرسية، للقاء األهل واألقارب 
بالعراق، لكنهم ما أن وصلوا الى بغداد، 
حت��ى س��معوا بإغتي��ال والده��م في 

الكويت .
    وكان املرحوم الفريق حردان التكريتي، 
قد بعث بثاثة عش��ر رسالة ، من مقر 
اقامته القسرية في اجلزائر، الى الرئيس 
البك��ر، عن طري��ق الس��فارة العراقية  
هناك، ، واملوج��ودة في هذا الكتاب عدا 
الرسالتني  الثانية والتاسعة التني يبدو 
انهماا فقدت، ضمن الوثائق التي عثرت 
عليه��ا مخابرات النظ��ام عقب إغتايل 

الرفيق حردان.
  في هذه الرسائل يقارن حردان، بني غدر 
عبد الس��ام عارف، وغدر أحمد حسن 
البكر، الذي منعه من العودة الى العراق 
واالقام��ة فيه،  فيقول في رس��ائله الى 
البكر: أم��رمت أن اليتمت��ع حتى بحقوق 
املواطن��ة، بدلي��ل ع��دم الس��ماح لي 
بالبقاء ف��ي البلد، وهذا م��ا لم يفعله 
إال عبد الس��ام ع��ارف ) املرحوم (، حني 
حل��َف بكل االمي��ان، أن ال تط��أ  قدماي 
أرض العراق، وهو على قيد احلياة، فنفذ 
أمره. وأنتم على إطاع بذلك. ورفضتم 
أن أعيش في بل��دي، بدليل إعادتي على 
الطائ��رة نفس��ها ، الت��ي أقلتن��ي من 
اخل��ارج، الى البلد، ألترك البلد وأعود ألي 

بلد أجنبي. 

وفاة زوجة حردان
    وعن ظروف وفاة زوجته يتحدث حردان  
في رس��ائله للبكر فيقول : لقد وصلت 
املرحوم��ة وأطفالها الس��تة الى مطار 
اجلزائر في منتصف الليل. وكانت تنادي 
من أمله��ا وتقول .. ما قالت��ه وما ال أريد 
ذك��ره كله. وال أظنها نامت تلك الليلة. 
وفجر اليوم التالي – كانت تنازع وتقاوم 
روحه��ا املوت، ال��ذي س��يطر عليها. .. 
وإرمتت على االرض، ومترغت بي، وأسلمت 
روحه��ا هلل، وه��ي بني ي��داي، واالطفال 

يصرخون، واجلثة بني يدي.
  ويواص��ل  الفري��ق ح��ردان حديثه عن 
مصيب��ة وفاة زوجته فيقول ان املصيبة 
كان��ت اعظ��م  م��ن وفاته��ا حينم��ا 
مرافق��ة  يرف��ض  البك��ر  ان  اخبرون��ي 
جثم��ان زوجتي لدفنها في تكريت.لكن 
املس��ؤولني اجلزائريني الذين اس��تغربوا 
م��ن هذا التص��رف وحاول��وا التخفيف 
م��ن املصيب��ة ، وأحض��روا كل ش��يء 
لنق��ل اجلثمان الى القب��ر، الذي إختاروه 
، لتكون املرحومة في مقبرة الش��هداء 
، وقريباً من الش��هيد اجملاهد األمير عبد 
الق��ادر اجلزائري ، وحضر األخوة الوزراء أو 
ممثليهم ، ومس��ؤول احلزب ) قائد أحمد( 
ورفاق��ه وممثل��ون عن رئاس��ة احلكومة، 
والعلماء والسلك الدبلوماسي العربي 

، ومن سمع اخلبر 

الفريق حردان التكريتي ضحية الخيانة والغدر

صدر مؤخرًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت كتاب 
جديد بعنوان )الفريق حردان التكريتي ضحية الخيانة والغدر... 

رسائل حردان من منفاه الى الرئيس البكر( تأليف سيف الدين الدوري 
الذي كلفته عائلة المرحوم حردان باعداد كتاب عن والدهم وزودوه 
بالوثائق والرسائل التي وجهها من منفاه بالجزائر الى الرئيس احمد 
حسن البكر بعد اقصائه عن جميع مناصبه في نهايات سنة 1970 
وآخر رسالة بعثها قبل يوم من الكويت قبل يوم من اغتياله في 

الثالثين من آذار 1971
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البصرة ـ سعدي السند:

تأس��س ن��ادي القراءة ف��ي البصرة 
وباش��ر بأول��ى فعالياته في ش��هر 
آي��ار املاضي و قدم حتى اآلن العديد 
من األنش��طة والفعاليات وش��هد 
تس��جيل ع��دد كبي��ر من ش��باب 

البصرة فيه.
رئيس��ة النادي املترجمة والشاعرة 
سهاد عبدالرزاق قالت ل� » الصباح 
اجلديد » :  ان البذرة األولى للتأسيس 
كانت في املدرس��ة الت��ي أدّرس بها 
كون��ي مدّرس��ة للغ��ة األجنليزي��ة 
ووجدت طلبتي قد انش��دوا للقراءة 
عندم��ا طرحت فكرت��ي او مبادرتي 
وه��و التفاع��ل الطالب��ي املطلوب 
والث��ري وال��ذي كن��ت انتظ��ره مع 
الق��راءة و تواصلت بنح��و مدروس 
مع هذا التوجه ومت تأس��يس النادي 
وعملنا عدة انش��طة وس��نتواصل 
م��ن  كان��ت  االنطالق��ة  ان  واك��رر 

مدرستي .

ناٍد مستقل
وتضيف س��هاد: نادي الق��راءة في 
البص��رة ن��ادٍ مس��تقل وعضويته 
مفتوحة امام جميع شرائح اجملتمع 
وعلى اختالف ثقافاتهم واعمارهم. 
وأوضح��ت : اهدافه عديدة واهمها 
نشر ظاهرة القراءة وتعزيزها ،ونشر 
أس��اليب احل��وار البناء ف��ي اجملتمع 
واحترام الرأي اآلخر ونشر الوعي بني 
ابناء اجملتمع للتخلص من الظواهر 

السلبية فيه.
عل��ى  الن��ادي  سياس��ة  وتعتم��د 
قراءة الكتاب ومناقش��ته مناقشة 
جماعي��ة إضاف��ة الى اس��تضافة 
الن��ادي خملتصني في مج��ال الكتاب 
من اج��ل مناقش��ته ونق��ده نقداً 
بناًء وبذلك يتحقق لنا معرفة رؤية 

الش��خص الق��ارئ للكت��اب ورؤية 
اخملتص.

وكما هو مع��روف فأن القراءة حياة 
الشعوب وثروتها، بها نحيا ونتعرف 
عل��ى الثقاف��ات واجملتمعات األخرى 
وهك��ذا  وايجابياته��ا  بس��لبياتها 
ننه��ض وهكذا نرتقي وهكذا نثبت 

للجميع انه مازال��ت هناك األعداد 
الكبي��رة م��ن الناس تس��عى لبناء 
مجتمع ناج��ح وجيل جديد مثقف 
ميخائي��ل  االدي��ب  ق��ال  وكم��ا   ...
نعيمة: عندم��ا تصبح املكتبة في 
البيت ض��رورة كالطاولة والس��رير 
والكرس��ي واملطب��خ، ميكننا القول 

بأننا أصبحنا قوماَ متحضرين.

تشجيع اإلبداع الثقافي
وبّينت: بهذا نكرر الق��ول ان نادينا، 
واملعرف��ة  العل��م  بنش��ر  يعن��ى 
البصري،  الثقافي  اإلبداع  وتشجيع 
واحملافظة على تراث البصرة الثقافي 

والتاريخي واألدبي بنحو عام.
املؤسس��ون  األعض��اء  ويؤم��ن 
إميان��اً راس��خاً بأن نهض��ة البصرة 
وتقدمه��ا ال تت��م م��ن دون التركيز 
على نش��ر العل��م واملعرفة وإطالق 
واكتش��اف  الدفين��ة،  الطاق��ات 
ورعايته��ا  وتش��جيعها  املواه��ب 
عل��ى العط��اء، وإش��اعة مناخ من 
احلرية الفكري��ة والثقافية، وإتاحة 
الفرص أمام اإلنس��ان البصري كي 
يكتشف نفسه وبالده، وكي يغني 
ذات��ه بامل��ران واالطالع، واكتس��اب 
التج��ارب واخلب��رات واملع��ارف، مب��ا 
يهيئه الكتش��اف موضعه في هذا 
العالم، ومبا يحفزه ويدفعه لتحريك 
الراك��د من حيات��ه بج��د ومثابرة. 
ول��ن يأتي ذلك إال بوج��ود مثل تلك 
النوادي والتجمعات الثقافية لكي 
تعيد كتاب��ة املاضي وتتأمل احلاضر 

وتستشرف املستقبل.

نشاط النادي
وأختتمت رئيس��ة نادي القراءة في 
البصرة حديثه��ا بالقول: اجنزنا آخر 
نش��اط للنادي في األسبوع املاضي 
حيث احتضنت قاعة قصر الثقافة 
والفنون حلقة نقاشية حتدث فيها 
عدد من املبدعني عن أهمية القراءة 
في حياتهم وش��ارك فيها كل من 
الق��اص والروائ��ي محم��د خضي��ر 
والش��اعر كاظم احلجاج والش��اعر 
محمد صال��ح عبدالرض��ا واألديب 
جاس��م العايف والق��اص والروائي 

باسم القطراني.

نادي القراءة في البصرة

خطوة لخدمة قضايا الثقافة وتنشيط الحوار البناء

رئيسة النادي املترجمة والشاعرة سهاد عبدالرزاق تتحدث ملراسلنا في البصرة

استعراض للدرجات النارية في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

األزمات المادية تزيد
خطر اإلصابة بالصداع النصفي

حذرت دراس��ة طبية في اجملر من أن األزم��ات املالية واالقتصادية 
قد تعرض اإلنس��ان بشكل متزايد خلطر اإلصابة بنوبات الصداع 

النصفي.
وش��دد الباحث��ون على أن األش��خاص الذين يعان��ون من اختالل 
في جني }كلوك{، املس��بب للص��داع النصفي، يزيد بينهم فرص 
اإلصاب��ة بالصداع النصف��ي في حال معاناته��م من الضغوط 
املالي��ة، حيث يعد الصداع النصفي مرض��ا عصبيا خطيرا يؤثر 

على مليار شخص بجميع أنحاء العالم.
وأوض��ح أس��تاذ امل��خ واألعص��اب بجامع��ة }س��يلملويس{ في 
بودابست دانيال باكسا “إن األبحاث تكشف النقاب أيضا عن دور 
التوتر والعامل الوراثي في زيادة فرص اإلصابة بالصداع النصفي، 
مش��ددا على تعقيد خلفي��ة الصداع النصف��ي واعتماده على 
عدد كبير م��ن اجلينات وتفاعلها مع اآلثار البيئية والتصرف عبر 

مسارات متعددة في اجلهاز العصبي املركزي”.
وأضاف أن االختالفات في اجلينات اليومية، التي تؤثر على كيفية 
الس��يطرة عل��ى اجلس��م واس��تجابته للتغي��رات البيئية مثل 
التغيرات في الضوء، قد أثبت في السابق تأثيره على اضطرابات 
املزاج، إال أن األبحاث احلديثة تس��عى ملعرف��ة دورها في الصداع 

النصفي.

ساعة ذكية للتنبؤ بخطواتك المقبلة
جن��ح فريق م��ن العلم��اء البريطانيني بجامعة لن��دن في تطوير 
س��اعة ذكية قادرة عن التنبؤ والتعرف وفهم اجتاهك وخطوتك 
التالي��ة قبل أن تق��دم عليها أو حتى دون إعطائه��ا األمر بذلك، 
وميكن للس��اعة الذكية التعرف على عدد محدود من األنشطة، 

مبا في ذلك اليوجا واجلري.
واوضح الدكتور خريستيجان جوريسكي من جامعة ساسكس 
ف��ي برايت��ون ان نظ��م التع��رف على النش��اط احلالي ع��ادة ما 
تفش��ل ألنها تقتصر على االعتراف مبجموعة محددة مس��بقا 
من األنش��طة، في حني أن األنش��طة البش��رية بالطبع ليست 

محدودة وتتغير مع مرور الوقت.
وأضاف ان الساعة تقدم نهجا جديدا للتعلم اآللي يكشف عن 
أنشطة إنسانية جديدة عند حدوثها، والتي تتفوق على املناهج 

املتنافسة.

اكتشاف عالج للخالص من السجائر
 أظهرت دراسة استقصائية أجراها أخصائيو صيدلة من جامعة 
كاليفورنيا األمريكية، أن شركات التدخني الثمانية في الواليات 
املتح��دة والتي تالعبت بالوصف��ة الطبية الص��ادرة عام 1984، 
واملعروفة باس��م “العالج بالنيكوتني البديل”، تبنتها أخيراً، بعد 

إقرار هيئة الغذاء والدواء األمريكية باعتمادها.
وبحسب موقع Gears of biz األمريكي، فإن “العالج بالنيكوتني 
البدي��ل”، ينط��وي على اس��تخدام بق��ع النيكوت��ني، والصمغ، 
والبرشام، وأجهزة االستنشاق، والتي تساهم في عملية اإلقالع 

عن التدخني.
وذكرت الدراسة التي حملت عنوان obacco Paper  : أن شركات 
صناع��ة الس��جائر كانت تنظر للع��الج باس��تخدام النيكوتني 
البدي��ل، كتهدي��د لبي��ع منتجاتها م��ن الس��جائر، واآلن تتبناه 
كفرصة جتارية، حيث تكهن��ت أن منتجاتها اجلديدة للنيكوتني 
ميكنها ُمنافسة أدوية العالج بالنيكوتني البديل بنجاح، وحددت 

أمامها هدف مراقبة السوق جلميع منتجات النيكوتني”.
ورجح الباحثون أنه خالل العشر سنوات املُقبلة ستصنع شركات 
الس��جائر منتجات مبتكرة مثل ماء النيكوتني، ومنتجات أخرى 
صاحل��ة لألكل، مش��ددين في الوقت ذاته عل��ى أن “عدم تنظيم 
النيكوتني في جميع منتجات التبغ، س��يؤدي الس��تمرار اإلدمان 

ولن يعالج املشكلة”.

ف��ي احص��اء س��نة  ١٩٤٧ ،وه��و 
م��ن االحصائيات االكث��ر دقة في 
تاريخ االحصاء والتعداد في تاريخ 
بغداد يظهر م��ن هذا االحصاء ان 
الكرادة الش��رقية عندم��ا كانت 
ناحية من نواحي بغداد وليس��ت 
قضاء م��ن اقضية بغداد كحالها 
االن حي��ث يتبني من هذا االحصاء 
الرس��مي الذي حصل قبل اقامة 
دولة اس��رائيل سنة ١٩٤٨ وهجرة 
وتهجي��ر طوع��ا او كره��ا لليهود 
البغدادي��ني  بش��كل ع��ام ويهود 
الك��رادة بنح��و خاص ، ال س��يما 
وان التواج��د اليهودي ف��ي بغداد 
ق��د تناقص بعد هذا التاريخ حتى 
وصل الى اقل من عشرين شخصا 
ببغداد في نهايات القرن العشرين 
كما رأينا ذلك خاصة بعد ان فتح 
اح��د الفلس��طينيني الن��ار على 
بباب  البغداديني  اليه��ود  املصلني 
اح��د دور العب��ادة اليهودي��ة ف��ي 
شارع النهر في رصافة بغداد كما 
شاهدنا في تلك الفترة بالرغم من 

التواجد اليهودي ف��ي بغداد منذ 
بن��اء بغداد ع��ام ١٤٥ هجرية  واذا 
كان احلاكم البريطاني في  بغداد 
قدر عدد اليهود في العراق س��نة 
١٩١٩ بأقل من ٨٧ الف نسمة من 
مجموع س��كان العراق الذي كان 
بح��دود مليونني ونصف نس��مة  
وبالرغ��م م��ن ب��دء االحص��اءات 
السكانية منذ ١٩٢٧ فإن احصاء 
س��نة ١٩٤٧ ،كان االحصاء االكثر 
دق��ة كم��ا ان��ه بع��د  س��نة من 
ه��ذا التاريخ بدأ تناق��ص الوجود 

اليهودي في العراق بشكل عام.
 وف��ي بغداد بش��كل خ��اص ،واذا 
كان يه��ود بغ��داد يتوزع��ون على 
جميع مناطق بغداد فان منطقة 
بغ��داد  ف��ي  الش��رقية  الك��رادة 
والت��ي كانت ومحدودة املس��احة 
ومحدودة السكان كان اكبر جتمع 
يهودي في الع��راق بعد العاصمة 
بغ��داد حي��ث كان ع��دد اليه��ود 
ف��ي الك��رادة يف��وق عددهم في 
اي منطق��ة اخرى ف��ي العراق مبا 

فيها احملافظ��ات العراقية الكبرى 
كمحافظ��ة املوص��ل ومحافظة 
البصرة حيث بلغ عدد اليهود في 
الكرادة الش��رقية عندم��ا كانت 
ناحية وطبقا الحصاء سنة ١٩٤٧ 
الرسمي ١٦١٣٥ نسمة في حني ان 
عدد اليهود ف��ي جميع محافطة 
البص��رة ٩٩٢١ وكان ع��دد اليهود 
ف��ي جمي��ع محافظ��ة نين��وى- 
املوصل-  ٥٥١٧ وفي الس��ليمانية 
وف��ي   ١٣٢٠ اربي��ل  وف��ي   ١٥١٥
كرك��وك ٢٩٥٠ وفي احلل��ة ١٤١٥ 
وفي بعقوبة والديوانية والناصرية 
واالنب��ار والك��وت اق��ل م��ن الف 
نس��مة باس��تثناء ع��دد اليه��ود 
ف��ي العمارة حي��ث يصل عددهم 
يف��وق عددهم  ال��ى١٧٦٣ حي��ث 
على االلف نس��مة ومن االقضية 
التي تأت��ي بعد الك��رادة في عدد 
اليه��ود والتي يفوق ع��دد اليهود 
فيها على الف نسمة قضاء زاخو 
١٧٣٩ وقض��اء خانق��ني ١٣٩٤ اما 
عدده��م في امكن��ة ذات طبيعة 

خاصه ف��كان ٧٧١ في االعظمية 
و٥٠ ف��ي الكاظمي��ة واثنان فقط 
في س��امراء وفي كربالء والنجف 
تس��عة ل��كل منهم��ا و٢١ ف��ي 

الكوفة .
وبذل��ك ف��أن التجمع الس��كاني 
لليه��ود ف��ي الك��رادة الش��رقية 
ببغ��داد يف��وق اي جتم��ع يه��ودي 
ف��ي العراق اي ان ع��دد اليهود في 
الكرادة الش��رقية يزيد على ثالثة 
عش��ر من املائة من عدد السكان 
اليه��ود ف��ي الع��راق البال��غ ١١٨ 
الف نس��مة حسب احصاء سنة 
١٩٤٧ حيث بلغ عدد سكان العراق 
اربعة ماليني ونصف نسمة وهذا 
العدد من الس��كان اليهود يقارب 
ما ورد ف��ي دليل اململكة لس��نة 
١٩٣٦، وال��ذي ق��در ع��دد اليه��ود 
١٢٠ ال��ف نس��مة، ال س��يما وان 
صاح��ب االمتي��از له��ذا الدلي��ل 
البغدادي اليهودي املعروف الياهو 
املطبعة املشهورة  دنكور صاحب 

والصحيفة البغدادية.

الكرادة الشرقية في بغداد تضم أكبر تجمع لليهود في العراق
طارق حرب

تراثيات

أوتاوا ـ وكاالت:
ي��زداد حضور النس��اء ف��ي مهرجان 
م��ن  بق��رار  الس��ينمائي  تورونت��و 
القيم��ني على ه��ذا احل��دث، فثلث 
ف��ي  املعروض��ة  الطويل��ة  األف��الم 

املهرجان من إخراج نساء.
ون��ادراً م��ا تصل نس��بة املش��اركة 
النس��ائية ال��ى ه��ذا املس��توى في 

امللتقيات السينمائية العاملية.
وم��ن ب��ني النس��اء املش��اركات في 
ه��ذه الدورة م��ن املهرج��ان، اخملرجة 
الفرنس��ية التركية ديني��س غامزه 
ارغوين »كينغ��ز« واإليرلندية ريبيكا 

دال��ي »غ��ود فيف��ور« والنمس��وية 
بارب��را ألب��رت »مادوموازيل ب��ارادي« 
والفرنس��ية أنيي��س ف��اردا »فيزاج، 
فيالج« احلائزة جائ��زة أفضل وثائقي 

في مهرجان كان السينمائي.
من جانبه، أفاد مدير املهرجان بيرس 
هاندلين��غ ب��أن املس��اواة ف��ي قلب 
األولوي��ات، وأن التغير في الس��ينما 
بطيء الوتيرة، مشيراً إلى أن التفاوت 
صارخ على كل األصعدة بني الرجال 

والنساء، وعلى رأسها األجور.
وتابع »البلدان األوروبية مثل فرنس��ا 
االس��كندينافية  والبل��دان  وأملاني��ا 

لها مقارنة جي��دة جدا على صعيد 
التنوع«.

فبفض��ل املس��اعدات وج��زء منها 
النم��وذج  غ��رار  عل��ى  حكومي��ة، 
الفرنسي، ميكن خملرجات أن يحصلن 
بس��هولة على دعم إلنتاج أفالمهن 

مبنأى عن الضغوط.
وذكرت ستايس��ي سميث األستاذة 
ف��ي جامع��ة كاليفورنيا  احملاض��رة 
اجلنوبي��ة في لوس أجنل��وس أننا لم 
نش��هد أي حتس��ن في عدد اخملرجات 
من الص��ف األول، وم��ن أصل عينة 
تش��مل 109 أفالم، ل��م تتعد حصة 

األعمال التي أخرجتها نساء 3,4 في 
املئة العام املاضي.

ويصل الفرق إلى الثلث فيما يخص 
الرواتب، بني مارك وولبرغ بطل فيلم 
وإميا  العلمي »ترانس��فورمز«  اخليال 
س��تون احلائزة جائزة أوسكار أفضل 
ممثل��ة عن دورها ف��ي«الال الند«، وفق 
مجلة »فوربز«. ينطلق املهرجان في 
حدث سينمائي هو األكبر من نوعه 
في أميركا الش��مالية يعرض خالله 
أكثر م��ن 300 فيل��م طويل وقصير 
من 74 بلدا ويشكل محطة مهمة 

في السباق لنيل جوائز األوسكار.

حضور النساء يزداد في مهرجان تورونتو السينمائي
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ب��دأت األمور في الهدوء بعض الش��يء وأنت 
اآلن لدي��ك وقت لالس��ترخاء وإعادة ش��حن 
طاقتك اس��تعدادًا ألنش��طة جديدة. هناك 
محادثة متأخرة مع الزمالء أو املدير والتي من 

شأنها أن تقدم رؤى جديدة.

ننصح��ك بأن تظه��ر له��م إمكاناتك، ففي 
أثناء اجلدال، ال تستس��لم لرغبتك في إثبات 
ذاتك ولكن يجب أن تس��تهدف الوصول إلى 
حل وس��ط، وإال ق��د تضطر إل��ى التراجع أو 

تكوين أعداء.

س��تواجه حتديات وعراقيل صعب��ة قريًبا. قد 
يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات 
بتواج��ده ف��ي امل��كان، وذلك س��عًيا لإلخالل 
بتوازن��ك. ف��ي العالق��ات اخلاص��ة، احذر من 

استخدام شريكك كمتنفس للتوتر.

تب��دأ الي��وم مب��زاج اجتماعي مبته��ج ولكن 
سرعان ما يتحول في الغد إلى مزاج مكتئب 
وعدوان��ي. يج��ب أن حتترم األش��خاص الذين 
تطلب دعمهم. أنت فخور بلياقتك وحس��ك 

اجليد ولكن ال تبالغ في ذلك. 

على الرغم من أنك قوي للغاية ومتوازن فأنت 
أيض��ا متواضع. ل��ن تُنهي فقط املش��روعات 
املعتادة بطريقة فعالة ومحددة، ولكنك أيًضا 
تأخ��ذ عل��ى عاتقك عماًل أكث��ر لتظهر كيف 

أنك قادر على العمل وميكن االعتماد عليك.

قد يضع��ك هذا اليوم في موق��ف ُمربك فال 
تنج��رف وراء االنفع��االت. ال تفص��ح عن كل 
ما يجول في رأس��ك وال س��ّيما إذا كان األمر 
س��لبّياً.  ال تت��رك الفراغ العاطفي يس��يطر 

عليك وحاول أن تخرج منه. 

قد تتعرض ألشياء تفقدك عقلك بشكل أكثر 
من املعتاد في الوقت احلالي، وهذا سببه اجلو 
االستفزازي اخلاص ببيئتك وكذلك عصبيتك 
الزائدة. حاول أن تكتشف سبب عدم رضائك 
الداخلي وقلقك قبل لوم اآلخرين بدون دليل.

ميكنك التعامل مع الكثير من املهام ألنك 
قادر على بذل طاقة أكبر والعمل لساعات 
أط��ول. اخلالف��ات س��وف تؤدي فق��ط إلى 
التوتر حيث لن تتمكن م��ن إقناع اآلخرين 

بأفكارك.

تس��تطيع البدء في مش��روعات جديدة في 
العم��ل أو القيام باملهام الصعبة بس��هولة 
مبا تتس��لح ب��ه م��ن أف��كار مبتك��رة وإرادة 
وبع��ض احلظ. لن تصادف أي��ة عقبات كبيرة 

لتتخطاها. 

مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، 
وميكنك جمع أفكار زمالئك وبالتالي ستتفوق. 
قد يكون لذلك تأثير إيجابي على ثقتك بذاتك، 
كما س��وف يالح��ظ األصدقاء أيًض��ا أنك قادر 

على جمع الشخصيات اخملتلفة مًعا.

تب��دأ ورش��ة عمل ته��دف ال��ى ترميم بعض 
العالق��ات. لكّن��ك ل��ن حتصل عل��ى الفرصة 
املناس��بة ملباشرة تنفيذ مش��روع في الوقت 
احلاضر. تنجح عالقتك باحلبيب وتناقش اليوم 

الكثير من القضايا املهمة حول مستقبلها.

الدلو الحوتالجدي

تستطيع االنتهاء من األعمال في الوقت املطلوب 
ب��دون أي توتر وهذا يُرضي اجلميع. س��وف يطلب 
منك البعض املس��اعدة وس��وف تتلقى الشكر 
عليه��ا أيًضا. أن��ت اآلن ق��ادر عل��ى التعبير عن 

مشاعرك بوضوح أكثر في حياتك العاطفية. 
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العواصم ـ وكاالت:
أح��رز جان-جولي��ان روي��ر وهوري��ا 
تيك��و لق��ب زوج��ي الرج��ال في 
للتنس  املفتوحة  أمي��ركا  بطولة 

أول أمس. 
آلخ��ر  النهائي��ة  املب��اراة  فف��ي 
البطوالت األربع الكبرى هذا العام 
ف��از روير وتيك��و على فليس��يانو 
لوبي��ز وم��ارك لوبي��ز مبجموعتني 

متتاليتني بواقع 6-4 و3-6.
وأبدى الزوجي املكون من الهولندي 
جان جولني روجير، والروماني هوريا 
تيكو سعادتهما بعد الفوز بلقب 
بطولة أمي��ركا املفتوحة للتنس، 

وتخطي عقب��ة خصمني صعبني 
للغاي��ة.. وكان الثنائي تغلب على 
الزوج��ي اإلس��باني م��ارك لوبيز، 
وفيليس��انو لوبيز مبجموعتني دون 
رد بواقع )6-4(، )6-3( خالل ساعة، 

و26 دقيقة.
وقال تيكو، خالل املؤمتر الصحفي 
نش��عر  "كن��ا  املب��اراة:  عق��ب 
بأحاس��يس رائعة بع��د الفوز في 
لندن ب��أول لقب لنا ف��ي بطوالت 
جراند سالم، وكنا نريد تكرار األمر 

مجددًا".
م��ن جانب��ه، أك��د روجي��ر أنه��م 
خاضوا في هذه البطولة مباريات 

"ذات مستوى عال"، وكان عليهم 
"القتال من أجل تخطي منافسني 

صعبني للغاية".
وذكر الالعب الروماني، أنَّ املوس��م 
املكث��ف حت��ى موع��د البطول��ة 
األمريكية، فضالً عن الهزائم التي 
تعرضوا لها، ساعدتهم على وضع 
"خطة من أجل الفوز"، وس��اهم 
لق��ب بطولة وينس��تون س��الم، 
الذي حصلوا عليه الشهر املاضي 

في منحهم "ثقة إضافية".
م��ن جانب اخ��ر، رفض��ت فينوس 
وليام��ز، ال��رأي القائ��ل إنه��ا رمبا 
تكتفي بكونه��ا ملهمة لالعبات 

األصغ��ر س��نا، بع��د هزميتها 1-6 
مواطنته��ا  أم��ام  و5-7،  و6-0 
األميركي��ة س��لون س��تيفنز، في 
الدور قبل النهائي لبطولة أميركا 

املفتوحة للتنس، اخلميس.
ولم تكن فينوس البالغ عمرها 37 
عاما، مستمتعة لدى سؤالها في 
مؤمتر صحفي عن مدى ش��عورها 
بالرضا، بعد أن وصفتها 3 العبات 
أمريكيات في ال��دور قبل النهائي 

للبطولة، بأنها ملهمتهن.
للف��وز  هن��ا  أن��ا  "حق��ا  وقال��ت 
باملباريات وليس للش��عور بالرضا. 

هذا يلخص كل ما في األمر".

مدريد ـ وكاالت:
تلقى ريال مدري��د صفعة جديدة 
ف��ي املراح��ل األول��ى م��ن رحل��ة 
الدفاع عن لقبه بالدوري اإلسباني 
وس��قط في فخ التع��ادل الثاني 
على التوال��ي بتعادله 1 / 1 ظهر 
أم��س م��ع ضيف��ه ليفانت��ي في 

املرحلة الثالثة من املسابقة.
ورف��ع الري��ال رصي��ده إلى خمس 
نق��اط ف��ي املرك��ز الراب��ع بفارق 
األه��داف فق��ط أم��ام ليفانت��ي 
انتظ��ارا لباقي مباري��ات املرحلة. 
بالتسجيل  البادئ  .وكان ليفانتي 
ع��ن طري��ق إيف��ان لوبي��ز ألفاريز 
ف��ي الدقيقة 12 وتع��ادل لوكاس 
فاس��كيز للري��ال ف��ي الدقيق��ة 
36 .وش��هدت الدقيق��ة 89 ط��رد 
البرازيلي مارسيلو جنم ريال مدريد 

للخشونة مع جيفرسون ليرما.
م��ن جانب اخ��ر، أعل��ن البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، جنم نادي ريال 
مدري��د، منت��ج ش��ركته اجلديد، 
وذل��ك ف��ي العاصمة اإلس��بانية 

مدريد.
وحتدث النجم البرتغالي مع وسائل 
اإلعالم أثناء تقدميه ملنتج شركته 
اجلديد وهو عطر )CR7(، حيث قال 
في تصريح��ات مقتضبة: »أنا في 
أفضل ن��ادٍ بالعالم، ولدينا طموح 
االس��م  وعن  الف��وز«..  مواصل��ة 
ال��ذي أطلقه عل��ى العطر اجلديد 
أك��د رونال��دو أنه اس��تحوى ذلك 

االس��م، م��ن أجل أن يس��تعمله 
اجلميع األطفال والرجال والنساء، 
مضيًفا: »رائحته جيدة ويعطيني 

الثقة«.
وأش��ار البرتغال��ي إل��ى أن تل��ك 
الرائح��ة كان يس��تخدمها ف��ي 
الطفول��ة، مؤك��دا أن اإلعالن عن 
هذا املنت��ج كان حلًما يراوده على 

مدار ثالث سنوات.
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باريس ـ وكاالت:

واصل فري��ق باريس س��ان جيرمان، 
بال��دوري  منافس��يه  اكتس��اح 
عل��ى  بالف��وز  وذل��ك  الفرنس��ي، 
مضيف��ه ميت��ز بخمس��ة أه��داف 
مقابل هدف واحد، مساء أول أمس، 
ضمن منافس��ات اجلولة اخلامس��ة 

من البطولة.
وحق��ق الفريق الباريس��ي العالمة 
الكاملة، رافًعا رصيده إلى 15 نقطة، 
بينما بقى ميتز في قاع الترتيب، بال 
رصيد من النقاط، بتلقيه اخلس��ارة 

اخلامسة على التوالي.
يدي��ن س��ان جيرم��ان به��ذا الفوز 
 ،MCN اجلديدة  الهجومي��ة  ملاركته 
)مباب��ي - كافان��ي - نيم��ار(، حيث 
س��جل إدينس��ون كافاني الهدفني 
األول والراب��ع، ومبابي الثاني في أول 

ظهور له، ونيمار الهدف الثالث.
وأضاف لوكاس مورا الهدف اخلامس 
في الدقائق 31 و59 و69 و75 و87، في 
حني، سجل إميانويل ريفييه الهدف 

الوحيد مليتز في الدقيقة 37.
ولع��ب أون��اي إمي��ري املدي��ر الفني 
-2-4 بطريق��ة  جيرم��ان  لس��ان 
دراكس��لر  الثالث��ي  بتواج��د   ،1-3
خل��ف  مباب��ي  وكيلي��ان  ونيم��ار 
رأس احلرب��ة الوحي��د كافاني، وفي 
الدف��اع الرباعي توم��اس مونييه، 
وكيمبيمب��ي وماركين��وس ويوري 
بيرش��يتش، أمامهم ثنائي ارتكاز 

الوسط تياجو موتا وأدريان رابيو.
أما فريق ميتز، لعب بخطة 2-4-4، 
وكان صامًدا طوال الش��وط األول، 

وأغلق املساحات على جنوم الفريق 
الباريس��ي، قبل أن يفتتح كافاني 
اله��دف األول ف��ي الدقيقة 31، إال 
أن أصحاب األرض لم ييأس��وا، بل 
أدرك التعادل س��ريًعا بضربة رأس 
ملهاجم��ه ريفيي��ه بس��هولة في 

شباك أريوال.
تراجع نشاط ميتز، ومنح الفرصة 
للعمالق الباريسي للتفوق، بسبب 
النقص الع��ددي، بعد طرد ظهيره 
األيس��ر الكاميرون��ي بينوا أس��و 
إيكوتو في الدقيقة 56، بعد تدخل 

عني��ف ضد مبابي، الذي اس��تغل 
الفرصة بعد 3 دقائق، وهز ش��باك 
ميتز بهدف ثان من أول محاولة له 

على املرمى.
تفكك��ت خط��وط ميت��ز، وفت��ح 
الباب أمام منافس��ه للوصول إلى 

املرمى بسهولة، حيث أضاف نيمار 
الهدف الثالث من تس��ديدة خارج 
منطق��ة اجل��زاء، قب��ل أن يضيف 
كافان��ي اله��دف الراب��ع، ويغ��ادر 
امللعب ليش��ارك مكان��ه لوكاس 
مورا، الذي أض��اف الهدف اخلامس 

بع��د متابع��ة لك��رة عرضية من 
الظهير األمين توماس مونييه.

وف��ي الدقائ��ق األخيرة، جل��أ إميري 
إلراح��ة جنومه بعد ضم��ان الفوز، 
حيث شارك جيوفاني لو سيلسو 
وكريس��توفر نكونك��و مكان موتا 
ورابيو، في حني لم يترك بدالء ميتز 
أوب��ا نوجي��ت وماتي��و أودول وبريان 

فرنانديز أي بصمة.
إل��ى ذل��ك، واص��ل األوروجويان��ي 
إدينس��ون كافاني، مهاجم باريس 
سان جيرمان، دك شباك منافسيه 
ف��ي ال��دوري الفرنس��ي للجول��ة 

اخلامسة على التوالي.
وس��جل كافان��ي الهدف��ني األول 
والرابع للفريق الباريسي في مرمى 
األوروجوياني  ميتز، ليرفع املهاجم 
رصي��ده إل��ى 7 أهداف، ليتس��اوى 
في ص��دارة هدافي )اللي��ج 1( مع 
 7( فال��كاو  رادمي��ل  الكولومب��ي 
أه��داف(، مهاج��م فري��ق موناكو، 

حامل اللقب.
وأح��رز كافان��ي أهداف��ه الثمانية 
مبرمى أندية، تولوز، جاجنون، سانت 

إيتيان، وإمييان، وأخيرًا ميتز.
وأشارت شبكة )أوبتا( املتخصصة 
في إحصائي��ات كرة القدم، إلى أن 
إدينس��ون كافاني، ب��ات أول العب 
يهز ش��باك املنافسني بأول خمس 
جوالت من الدوري الفرنس��ي، منذ 
حقق سيلفان ويلتورد نفس اإلجناز 
بقميص نادي ب��وردو منذ 19 عاًما 

وحتديًدا في موسم 1998/1999.
يذكر أن سان جيرمان فاز أول أمس، 
على ميتز بخماسية مقابل هدف 

واحد.

كافاني يحقق إنجازًا غائبًا منذ 19 عامًا

MCN يقود سان جيرمان لدك شباك ميتز

فوز جديد لباريس سان جيرمان

من لقاء الريال وليفانتي أمس

روير وتيكو

روما ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي إنترناس��يونالي اإليطالي، جتديد 
عق��د الكرواتي إيفان بيريس��تيش حتى عام 

2022، ليضيف عامني في عقد اجلديد.
 وذك��ر الن��ادي اإليطالي في بيان رس��مي، أن 
بيريس��يتش وّقع على عق��ده اجلديد، لينفي 
الرحي��ل لصف��وف  ف��ي  رغبت��ه   ش��ائعات 

مانشستر يونايتد اإلجنليزي.
أن  إل��ى  تش��ير  صحفي��ة  تقاري��ر  وكان��ت 
النيراتزوري يح��اول احلفاظ على بيرس��يتش 
ويخشى محاوالت البرتغالي جوزيه مورينيو، 
املدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، للتعاقد 
م��ع الكرواتي في كانون الثان��ي املقبل أو في 
الصيف املقبل وذلك من خالل زيادة الش��رط 

اجلزائي في عقده إلى 70 مليون يورو.
وأوضحت التقارير أن بيريسيتش سيتقاضى 
4.7 مليون ي��ورو ليصبح صاح��ب ثاني أعلى 
رات��ب ف��ي النيرات��زوري خل��ف قائ��د الفريق 

األرجنتيني ماورو إيكاردي.
وحاول مانشس��تر يونايتد ضم بيريس��يتش 
مببل��غ 55 ملي��ون يورو، ف��ي فت��رة االنتقاالت 
الصيفي��ة األخي��رة، إال أن النيرات��زوري رفض 
العرض وحاول حتس��ني رات��ب الالعب حتى ال 

يرحل عن الفريق.
وانض��م بيريس��يتش، )28 عاًم��ا(، لصف��وف 
األفاع��ي ف��ي 2015 قادًما من فولفس��بورج 
األملان��ي بصفقة بلغت 19 مليون يورو، ولعب 
املوس��م املاضي 42 مباراة، وس��جل 11 هدفا 
وصن��ع 12 أخ��رى، وينتهي عقده ف��ي حزيران 

.2020

بيريسيتش باٍق مع 
إنتر حتى 2022

1:30 ظهرًا

9:45 مساًء

4:00 عصرًا

1:00 ظهرًا

1:30 ظهرًا

6:00 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

بيرنلي ـ باالس

فياريال ـ بيتيس

التسيو ـ ميالن

الكورونا ـ سوسييداد

إنتر ميالن ـ سبال

سوانزي سيتي ـ نيوكاسل

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

لندن ـ وكاالت:
ع��اش يورجن كل��وب املدي��ر الفني 
لفري��ق ليفرب��ول، حلظ��ات س��يئة 
في مش��واره الكروي، خ��الل املباراة 
الت��ي انتهت بخس��ارة فريقه أمام 
مانشستر سيتي بنتيجة 0-5،أمس، 
منافس��ات  االحت��اد، ضمن  مبلع��ب 

اجلولة الرابعة من البرمييرليج.
  وذكرت ش��بكة »أوبتا« أن سقوط 
ليفربول املدوي، يش��كل ثاني أسوأ 
خسارة في تاريخ يورجن كلوب، عبر 
مش��واره منذ السقوط عندما كان 

مدربًا ملاينز أمام فيردر برمين بنتيجة 
1-6 في تشرين األول 2006.

»س��كاي  ش��بكة  وأضاف��ت    
س��بورتس« في إحصائي��ة أخرى أن 
امل��درب األملاني نال اخلس��ارة األكبر 
في مش��واره مع ليفربول الذي ميتد 
105 مباري��ات ف��ي كل البط��والت 
احمللي��ة والقارية، وذل��ك منذ توليه 
برندان  لأليرلندي  املس��ؤولية خلًفا 
رودجرز.  كما استعاد بيب جوارديوال 
املدي��ر الفن��ي ملانشس��تر س��يتي 
كبري��اءه ف��ي املواجهات املباش��رة 

أمام يورجن كلوب، حيث حقق فوزه 
اخلامس، مقابل 5 انتصارات للمدرب 
األملاني وتعادل وحي��د بينهما على 

مدار 11 مواجهة مباشرة.
ف��ي  س��يتي  مانشس��تر  أه��داف 
مهاجم��ه  عب��ر   )25( الدقيق��ة 
أجوي��رو،  س��يرجيو  األرجنتين��ي 
والبرازيل��ي جابريال خيس��وس في 
الدقيقت��ني 51 و53 والبديل األملاني 
لي��روي س��اني ف��ي الدقيق��ة 77 ، 
وسجل س��اني خامس االهداف في 

الوقت بدل الضائع.

الجزائر ـ وكاالت:
بدأت أمس، مباريات بطولة حسام 
الدي��ن احلريري لكرة الس��لة، التي 
تقام في لبنان، مبش��اركة 8 أندية 

عربية وأوروبية.
ووزع��ت القرعة، الفرق املش��اركة 
ف��ي البطول��ة عل��ى مجموعتني، 
حيث ضمت األولى، النادي الرياضي 
بطل لبنان وشيركاسي األوكراني 
الفلس��طيني  اهلل  رام  وس��رية 

والدالية التونسي.
الثاني��ة،  اجملموع��ة  وضم��ت 
الهومنتمن اللبناني حامل اللقب، 
رفقة ايك الرنكا القبرصي واجملمع 

البترولي اجلزائري ونادي بيروت.
وأقيمت يوم االفتت��اح، 4 مباريات، 
أم��ام  شيركاس��ي  لع��ب  حي��ث 
الدالي��ة، ون��ادي بي��روت م��ع ايك 
الرن��كا، والهومنتم��ن م��ع اجملمع 
مع  بي��روت  والرياض��ي  البترول��ي، 

سرية رام اهلل.
وانطلق��ت بطول��ة احلري��ري ع��ام 
1990، ويحم��ل الرياض��ي اللبناني 
الرقم القياس��ي لعدد مرات الفوز 
باللقب برصيد 15 مرة، يليه االحتاد 
السكندري املصري برصيد 5 مرات، 
مقابل مرتني للش��انفيل اللبناني، 
وم��رة وحيدة ل��كل م��ن الزمالك 
واجلزيرة من مص��ر، واالحتاد احللبي 

السوري والهومنتمن اللبناني.

ليفربول يسقط بخماسية في البريميرلييج 
ريال مدريد يسقط في فخ 

التعادل الثاني على التوالي

كريستيانو رونالدو يعلن منتج شركته الجديد

بدء بطولة الحريري بالسلة

روير وتيكو يتوجان بلقب زوجي أميركا المفتوحة
فينوس ترفض االعتزال بعد السقوط أمام ستيفنز



بغداد ـ الصباح الجديد:
اح��رز املنتخ��ب الوطن��ي لفئة 
األشبال باجلودو املركز الثاني في 
بطول��ة العرب لفئتي األش��بال 
والناش��ئني اجلارية منافس��اتها 
ف��ي لبن��ان، اعل��ن ذل��ك االمني 
املالي الحتاد اجلودو، الدكتور عدي 
ان العراق حصل  الربيعي، مبيناً 
على 3 أوس��مة، 2 ذهب لالعبان 
حس��ني قاس��م ومحم��د علي 
قاسم، فيما حاز الالعب مهدي 

داود عل��ى الوس��ام الفضي في 
األشبال،  فئة  اختتام منافسات 
وب��ني ان املنتخب الس��عودي فاز 
منافس��ات  ف��ي  األول  باملرك��ز 
األش��بال، فيما، اب��دى الربيعي، 
ثقته بتعزيز النجاح العراقي في 
نزاالت الع��رب عن طريق العبينا 
لفئة الناشئني املقرر ان تختتم 
في وقت متأخر من مساء أمس 

السبت.
الت��ي  املنافس��ات  ان  وق��ال 

اش��تركت فيه��ا نح��و 10 دول 
عربية بضمنها العراق، شهدت 
اثارة وندية، حيث كانت لالعبينا 
اجلدارة  وتأكي��د  التف��وق  فرصة 
املتميز  الفن��ي  املس��توى  بع��د 
الذي قدموه في النزاالت ليبلغوا 
اجمل��د بخط��ف أوس��مة الذهب 

والفضة.
يش��ار إلى ان وفدنا في البطولة 
تأل��ف م��ن، جليل علي حس��ني 
ف��ي  الفرع��ي  االحت��اد  رئي��س 

محافظة ميس��ان رئيسا للوفد 
، وصالح حسني عبد النبي إدارياً 
، فضال عن احلكم الدولي صباح 
أنور ، اضافة الى املدرب موس��ى 
حسني ، وثمانية العبني للفئتني 
عل��ي  محم��د  م��ن  كل  وه��م 
قاس��م وحسني قاس��م كاظم 
وموسى احمد ش��ندي ومهدي 
داود س��لمان وك��رمي جمال كرمي 
وحس��ني طالب حسن وموسى 
حميد سعيد وأدريس علي جابر.

بغداد ـ هشام السلمان* 
أعل��ن رئي��س اللجن��ة الباراملبية 
الدكتور عقيل  العراقية  الوطنية 
حميد عن منح اللجنة الباراملبية 
الدولية مساء أمس وعلى هامش 
الباراملبي��ة  اللجن��ة  اجتماع��ات 
الدولي��ة  املنعقدة حاليا في دولة 
االم��ارات العربية درع الش��جاعة 
ه��ادي  عم��ار  العراق��ي  للمب��ارز 
صاح��ب فضي��ة باراملبي��اد ريودي 

جانيرو في البرازيل.
وقال حميد ان التكرمي غير املسبوق 
في الرياضية العراقية والذي يعد 
االعلى في تاريخ جميع الرياضيني 
العراقي��ني جاء بع��د جهود كبيره 
وحثيث��ه بذل��ت من قب��ل للجنه 
الباراملبيه العراقيه للحصول على 

هذا التكرمي.
واضح لم يس��بق لرياضي عراقي 
س��واء ف��ي رياض��ة االصح��اء أم 
ف��ي رياض��ة متح��دي االعاقة ان 
حص��ل علي��ه , حي��ث ميث��ل هذا 

التك��رمي انعطاف��ة تاريخي��ة في 
مسار اللجنة الباراملبية العراقية 

صاحبة االجناز في كل اجملاالت.
م��ن جانب اخر، تأهل أربعة العبني 
من املنتخب الوطني العراقي الى 
املرب��ع الذهب��ي لبطول��ة طهران 

الدولي��ة بالتن��س االرض��ي الت��ي 
تتواصل هناك للي��وم الثاني على 
التوال��ي حي��ث تش��هد البطولة 
منافسات عالية بني ابطال اللعبة 

في العالم.
وذكر رئيس االحتاد العراقي للتنس 
االرضي عبي��د عني��د ان الالعبني 
حسني حامد ومحمد مهدي تأهال  
الى املربع الذهبي لفعالية الفردي 
فيما تاهل الى املربع ذاته بفعالية 
الزوج��ي حس��ني حام��د ومحمد 

طالب.
وق��ال رئي��س االحت��اد ان الالعب��ني 
الذي��ن تأهلوا ميتلك��ون االمكانية 
العالية والقدرة البدنية للحصول 
عل��ى مركز متقدم ف��ي البطولة 
التي يشارك فيها العراق بخمسة 
العبني هم حس��ني حامد ومحمد 
طال��ب ومحم��د مهدي وحس��ني 

خليل وعماد رحمن وعلي عدنان.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ منتصر األسدي*
أنه��ت إدارة نادي الش��رطة الرياضي 
، كافة إج��راءات التعاق��د مع املدرب 
البرازيلي باكيتا لقي��ادة دفة فريقها 
الك��روي في املوس��م املقب��ل ، ويعد 
البرازيل��ي مكس��ب حقيق��ي وكبير 
لك��رة القيث��ارة اخلض��راء حيث ميلك 
س��جالً حاف��الً باإلجن��ازات س��واء مع 
املنتخب��ات الوطني��ة وكذلك األندية 

التي أشرف عليها في وقت سابق.
وق��ال األمني املال��ي لنادي الش��رطة 
الرياض��ي الدكت��ور ع��دي الربيعي : 
لقد أكملت إدارة الفريق تعاقدها مع 
املدرب الكفء البرازيلي باكيتا ، حيث 
أستثمرنا الس��معة اجليدة والطيبة 
املعروفة لنادينا على املس��توى احمللي 
والدول��ي وكذل��ك املصداقي��ة ف��ي 
التعام��ل م��ع احملترفني س��واء كانوا 
العبني ومدربني حلسم هذا املوضوع.. 
وتاب��ع الربيع��ي : املفاوض��ات كانت 
تس��ير بص��ورة رائع��ة حي��ث كانت 
هنال��ك رغب��ة حقيقي��ة م��ن قب��ل 
امل��درب لقي��ادة فري��ق الش��رطة في 
املوسم املقبل كونه نادي ميلك قاعدة 

جماهيرية كبيرة اضافة لهيئة ادارية 
تعم��ل بأحترافي��ة في بن��اء فريقها 
الكروي مع وجود جميع مس��تلزمات 
النجاح، وأشار الربيعي الى ان املدرب 
البرازيلي أس��تقر على جهازه الفني 
ف��ي العم��ل وال��ذي س��يتكون م��ن 

محليني وبرازيليني.
ومن جهة أخرى فند الربيعي األقاويل 
والش��ائعات الت��ي تناقلته��ا مواقع 
بخص��وص  األجتماع��ي  التواص��ل 

التعادقد مع املهاجم عالء عبد الزهرة 
، مبيناً ان اجللسة كانت ودية مع عالء 
عب��د الزه��رة بحضور زمالئ��ه صالح 
س��دير ونش��أت أكرم وعم��اد محمد 
وه��وار م��ال محم��د أضاف��ة لرئيس 
النادي اياد بنيان وقد مت أستغالل هذه 
اجللسة من قبل أحد األشخاص الذي 

قام بتصويرها ونشرها.

* إعالم نادي الشرطة

إيمان كاظم*
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وداعًا روسيا
قب��ل عامني كنت ادندن مع نفس��ي و كل تفكيري 
ان اش��اهد منتخبن��ا الوطني العراق��ي احد الفرق 
املتأهلة لكأس العالم وانتظر التصفيات بش��غف 
كبي��ر بع��د التصريح��ات الرنانة من هن��ا و هناك 
حول مس��يرة منتخبنا الكروي التي رسمها احتادنا 
املوقر و قرع��ة اجملموعات الت��ي وضعتنا مبجموعة 
س��هلة للغاية الت��ي تصدرتها تايلن��د العنيدة و 
حل منتخبنا باملركز الثاني مس��تفيدا من عقوبة 
الكويت التي ش��طبت نتائج الفري��ق اخلامس من 

كل اجملموعات.
تأهلنا م��ع افضل اربع ثوان��ي للمجموعات برفقة 

كل من االمارات و الصني و سوريا
لعبن��ا اول مب��اراة ام��ام اس��تراليا و من��ي الفريق 
بخس��ارة مس��تحقة بهدف��ني نظيف��ني  و بفريق 
لي��س له ال طع��م وال رائحة قلت س��يعوضون في 
املباراة الثانية امام الس��عودية التي رفضت اللعب 
ف��ي ايران لدواعي سياس��ية و لعبنا ف��ي ماليزيا و 

خسرنا املباراة الثانية و بقي احللم.
لكن خسرنا املباراة الثالثة امام اليابان في الدقائق 
االخي��رة وقتها ايقنت ان منتخبنا ابتعد كل البعد 
عن كأس العال��م و التأهل فزنا في الرابعة و عدت 

الى احللم من جديد.
 وصعقت باالمارات و منتخبها الذي اذهلني بأدائه 
و الفوز املس��تحق و ضياع الفرصة و االس��تيقاظ 
املبكر حللم انتظرناه ثالثني عاماً من خمس مباريات 
جمعن��ا ث��الث نق��اط فقط في اس��وء مش��اركة 
للمنتخ��ب العراق��ي و االحت��اد بقي مص��ر على ان 

يكون راضي شنيشل مدربا للفريق..!.
تعادلن��ا مع اس��تراليا في اي��ران و خس��ارة جديدة 
مع الس��عودية و مت��ت اقالة امل��درب و ضياع فرصة 
سننتظرها اربعة سنوات جديدة من عمرنا صادرها 
االداء الباهت، وفي نهاية التصفيات نسف منتخبنا 

الوطني احالمنا الوردية بالذهاب الى روسيا.
احتادنا املوقر يتحمل كامل املسؤولية باخلروج اخملجل 
كان األولى باالحتاد ان يس��تعني بخب��رة البعض من 
جن��وم املنتخب الوطني و الذي��ن كانوا ميلكون اعمار 
مناس��بة و اع��داد جيد و دخلوا بط��والت عاملية مع 
اضافة جس��ن مي��رام و احمد ياس��ني حت��ت قيادة 
الكابن يونس محمود، لكن دكتاتورية شنيش��ل و 
استس��الم االحتاد لالخير اطاح��ت بأحالمنا  للعلم 
راض��ي شنيش��ل كان يجب عليه ان يس��تفيد من 
املعس��كرات التي حظي بها و بفترة االعداد اجليدة 
و كث��رة املباريات التجريبية لم يحظى بها اي مدرب 

غيره.
عل��ى الرغم من ذلك جتدد احلل��م بفريق عراقي قادم 
بقيادة اجلنرال باسم قاسم وان سياسة زج الالعبني 
الش��باب اتت ثمارها من خ��الل املباريات االخيرة من 
حي��ث النتائج و االداء املطمئ��ن على وضع املنتخب 

قبل بطولتي آسيا و اخلليج املقبلتني.

* وكالة أخبار املستقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت أول أمس الدورة التدريبية االسيوية فئة C في 
محافظة كربالء باش��راف احملاضر اآلس��يوي حميد 
مخيف ويساعده حسن عباس ومدير الدورة فاضل 

عزيز.
تقام الدورة باش��راف اللجنة الفني��ة والتطوير في 
احتاد الكرة املركزي بالتع��اون مع االحتاد الفرعي في 

كربالء ومديرية شباب ورياضة احملافظة.
يذك��ر ان العديد من الدورات التدريبية املعتمدة في 
قارة آس��يا مت تنظيمها في العراق بعد اس��تقطاب 
محاضرين من ش��تى ال��دول، إلى جان��ب احملاضرين 
العراقي��ني املعتمدي��ن ل��دى االحتاد اآلس��يوي بكرة 

القدم.

مخيف يحاضر في 
دورة C بكربالء

بغداد - حيدر عبد الجليل: 

اكد م��درب فريق نادي الش��رطة 
بالكرة الطائرة س��لمان رزوقي ان 
فريقه ميلك مقومات الفوز بالقب 
ال��دوري للموس��م ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
بع��د تعزي��ز صفوف��ه بع��دد من 
النج��وم جلهم ميثل��ون املنتخب 
الوطن��ي االول والذين س��يمثلون 
اضاف��ة قوي��ة للفري��ق االخضر ، 
مش��يرا الى انه يس��عى الى ترك 
بصم��ة واضحة في اول موس��م 
له مدربا مع طائرة الش��رطة في 
منافسات الدوري احمللي والبطولة 

العربية .
وقال جنم فريق الشرطة واملنتخب 
الوطني الس��ابق وامل��درب احلالي 
س��لمان رزوق��ي : ان الفري��ق ب��دأ 
مطلع االس��بوع احلالي حتضيراته 
امت��ام  بع��د  اجلدي��د  للموس��م 
التعاق��دات م��ع الالعب��ني الذين 
ميثل��ون طائ��رة الش��رطة والذين 
اغلبه��م م��ن العب��ني املنتخ��ب 
الوطني بعد ان وف��رت االدارة كل 
االمكاني��ات املمكن��ة لبناء فريق 
ق��ادر على املنافس��ة وع��ودة درع 
ال��دوري ال��ى بغداد بع��د التراجع 
الكبي��ر لفرق العاصم��ة باللعبة 
الت��ي كانت ف��ي الس��ابق ٩ فرق 
منه��ا تنافس وبق��وة على اللقب 
اقتص��ر االمر اليوم عل��ى فريقني 
وهذا  والصناع��ة  الش��رطة  هما 
البغدادية  االندي��ة  توجه  س��ببه 
ال��ى فرق كرة القدم والس��لة دون 

اي��الء لعبة ك��رة الق��دم االهمية 
التي تستحقها ، مبينا ان الفريق 
تعاقد هذا املوس��م م��ع الالعبني 
مصطفى حميد وعمر علي وضياء 
عزي��ز وخلي��ل ابراهيم ف��ي وقت 
مازال التفاوض جاريا للتعاقد مع 
محترف برازيلي س��يكون اضافة 

مهم��ة للفريق في ال��دوري احمللي 
والبطولة العربية .

االس��تقرار  وبع��د  ان��ه  واض��اف 
الفري��ق  التش��كيلة ف��أن  عل��ى 
تدريبيا في  س��يدخل معس��كرا 
مدين��ة انطاليا التركية يس��تمر 
لعش��رة ايام قبل الدخول مبعترك 

الدوري احمللي الذي س��ينطلق في 
العشرين من ش��هر تشرين االول 
املقبل مبشاركة ١٦ فريق قسمت 
على مجموعتني بواقع ٨ فرق عن 
كل مجموع��ة ، تلع��ب بطريقة 
ال��دوري من مرحل��ة واحدة يتأهل 
بعدها ٨ فرق من اجملموعتني تلعب 

بطريق��ة ال��دوري لتص��ل بعدها 
٤ ف��رق للمربع الذهب��ي تتنافس 
لني��ل اللق��ب ، واوض��ح ان نظام 
البطول��ة ميث��ل فرص��ة احتكاك 
جيدة للفرق املشاركة لتبرهن عن 
امكانياتها ، بعكس بطولة دوري 
الشباب الذي التستمر منافساته 

س��وى ثالثة ايام االمر الذي جعل 
ظه��ور املواهب الواعدة ش��حيح 
ج��دا ، واصبح��ت الف��رق تعتمد 
عل��ى الالع��ب اجلاه��ز وبالتال��ي 
نتمن��ى من احتاد اللعب��ة ان يعيد 
حس��اباته مبا يخص دوري الفئات 
العمري��ة وايالئ��ه االهمي��ة التي 
يس��تحقها إلى جانب التنس��يق 
مع وزارة التربية لتفعيل الرياضة 
املدرسية وادراج لعبة كرة الطائرة 
ضمنها وتأهيل س��احات وقاعات 
ملمارس��تها اس��وة بك��رة القدم 
وكرة السلة خصوصا وان الرياضة 
املدرس��ية متثل رافدا مهما طاملا 
زودت االندي��ة واملنتخبات باالعبني 

مميزين ومبختلف االلعاب.
وأش��ار إلى ان االهتمام بالقاعدة 
والالعبني الصغار سيثمر الى بناء 
جيل مميز باللعبة متمنيا تعميم 
جتربة الس��احات اخلاصة باللعبة 
الش��عبية  املناط��ق خاصة  ف��ي 
منه��ا م��ن خ��الل التنس��يق مع 
اجملال��س البلدي��ة وه��و مادفع��ه 
للتف��اوض مع اجملل��س البلدي في 
ال��دورة  مح��ل س��كناه مبنطقة 
لتوفي��ر ملع��ب خ��اص باللعب��ة 
على ان يتكف��ل بتدريب الالعبني 
الصغ��ار باجمل��ان اال انه ل��م يجد 
التج��اوب مبس��عاه ، متمني��ا ان 
يج��د مش��روعه االذن الصاغي��ة 
ويعم��م في جمي��ع املناطق خللق 
جيل موهوب يستطيع اعادة بريق 
الطائ��رة العراقية الت��ي كان لها 
مشاركات مميزة في نهايات القرن 

املاضي.

مدرب طائرة نادي الشرطة.. سلمان رزوقي: 

لقب الدوري الممتاز للموسم الجديد سيتوشح باألخضر 
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نادي الشرطة في مباراة سابقة سلمان رزوقي

عمار هادي

بغداد ـ الصباح الجديد:

املين��اء  لن��ادي  اإلداري��ة  الهيئ��ة  قدم��ت 
العراقي، صباح أول أم��س، مدربها اجلديد 

فجر إبراهيم، في مؤمتر صحفي.
إبراهي��م، ف��ي تصريح��ات  وق��ال فج��ر   
صحفي��ة، إن فرصة تدري��ب فريق بحجم 
املين��اء يعد فخرًا ألي م��درب، نظرا لعراقة 
الن��ادي، ال��ذي يتمتع بج��ذور تاريخية في 
الدوري العراقي.. وتابع »امليناء يضم نخبة 
م��ن الالعب��ني الكب��ار، ويحظ��ى بقاعدة 
جماهيرية واس��عة، ويعد منافًس��ا دائًما 
على لقب الدوري احمللي«..  وأوضح فجر، أنه 
سيشرف بنفسه على التعاقدات املقبلة، 
مش��يدا بدور اإلدارة للحف��اظ على العبي 

الفريق، من أجل احلفاظ على االستقرار.
يش��ار إلى أن الطاقم التدريبي املس��اعد 
لفج��ر إبراهي��م، مؤلف م��ن أحمد رحيم 
وعام��ر عب��د الوه��اب، م��ع االتف��اق على 
اس��تقطاب م��درب أجنبي على مس��توى 

كبير للياقة البدنية.
م��ن جانب اخ��ر، تعاقدت الهيئ��ة اإلدارية 

لن��ادي الصناعات الكهربائية مع 3 العبني 
شباب؛ استعدادًا للمش��اركة في الدوري 
املمتاز املوس��م املقبل.. وق��ال علي خلف 
رئي��س الهيئة اإلداري��ة للن��ادي إنَّ »اإلدارة 
سعت لتش��كيل فريق ش��بابي قادر على 
املنافس��ة في الدوري املمتاز«.. وأوضح »مت 
التعاق��د م��ع 3 العبني جدد، ه��م كل من 
أحمد علي )مارادون��ا(، قادًما من الكهرباء، 
وأحمد علي نعيم، وحس��ن زياد، قادًما من 

النجدة«.
وأضاف »املوس��م املقبل، هو األول لفريقنا 
في ال��دوري املمت��از، والتأهل ج��اء بجهد 
مضن��ي ورحلة ش��اقة ف��ي دوري الدرجة 
األولى، وبالتالي نح��ن عازمون على ظهور 
مميز باملمتاز، وأن يك��ون فريقنا رقًما صعًبا 
ج��ددت  »اإلدارة  وأوض��ح  بالبطول��ة«.. 
تعاقده��ا مع املدرب كاظم يوس��ف، الذي 

قاد الفريق للتأهل للدوري املمتاز«.
ولف��ت إل��ى أنَّ »املدرب اطل��ع على بعض 
مواهب دوري الدرجة األولى، ومت استقطابها 
للفري��ق، ونراه��ن على ه��ذه التوليفة بأن 
يكون فريقن��ا مميز، وله بصمة واضحة في 

الدوري«.

إل��ى ذل��ك، جنحت الهيئ��ة اإلداري��ة لنادي 
أمانة بغداد في التعاقد رسمًيا مع خلدون 
إبراهيم، متوس��ط ميدان نفط الوس��ط، 

لتمثيل الفريق باملوسم املقبل.
وقال مص��در مقرب م��ن إدارة أمانة بغداد 
في تصريحات صحفي��ة: »جنحنا في ضم 
الع��ب خب��رة، 30 عاًم��ا«، مش��يرًا إلى أنَّ 
العب الفريق الش��اب علي يوسف، انضم 
إلى القوة اجلوية«.. وأش��ار إلى أنَّ »الفريق 
س��يواصل ب��ذات النه��ج ال��ذي اعتم��ده 
املوس��م املاضي باالعتماد على الكفاءات 
الش��ابة والطاقات الواعدة، ال س��يما وأن 
اإلدارة احتفظ��ت بامل��درب الش��اب أحمد 

خلف للموسم الثاني على التوالي«.
كما، تعاقدت إدارة ن��ادي نفط اجلنوب، مع 
محمد عب��د الكرمي العب البحري، لتمثيل 
الفريق في املوس��م املقب��ل.. وقال مصدر 
مق��رب م��ن إدارة الن��ادي ف��ي تصريحات 
صحفي��ة، إنَّ ن��ادي نف��ط اجلن��وب افتتح 
تعاقدات املوسم احلالي، بضم محمد عبد 

الكرمي قادًما من البحري.
وأش��ار إل��ى أنَّ اإلدارة أيًضا جددت تعاقد 3 
العبني من الفريق ملوسم آخر، وهم فيصل 

كاظ��م، ومهن��د ج��واد، وصفاء حس��ني، 
مش��يرًا إل��ى أنَّه مت في وقت س��ابق جتديد 
تعاق��د أحمد ج��الل.. يذك��ر أنَّ إدارة نفط 
اجلنوب، سبق وجددت تعاقدها مع الطاقم 

التدريبي الذي يقوده املدرب عادل ناصر.
م��ن جانب اخر، حس��مت الهيئ��ة اإلدارية 
لن��ادي ال��زوراء هوي��ة الطاق��م املس��اعد 
مل��درب الفريق، أيوب أوديش��و.. وقال عضو 
الهيئة، عبد الرحمن رشيد، في تصريحات 
م��ن،  تس��مية كل  مت��ت  إن��ه  صحفي��ة 
إبراهيم عبد نادي، وباس��م لعيبي، مدربني 
مس��اعدين، باإلضاف��ة إلى م��درب حراس 

املرمى، غامن إبراهيم.
وم��ن جه��ة أخرى، أش��ار رش��يد إل��ى أن 
اإلدارة جنح��ت ف��ي إب��رام تعاق��دات مميزة 
مؤخ��رًا، من بينه��ا ضم الدولي الس��ابق، 
عل��ي حس��ني رحيم��ة، وإبراهي��م بايش، 
الع��ب نفط الوس��ط، ومصطف��ى جودة، 
الع��ب ن��ادي النف��ط، إلى جان��ب عدد من 
الالعبني الش��باب.. وكان اسم املدرب عبد 
الكرمي س��لمان مطروحا من قبل أوديشو، 
لالنضمام إلى الطاقم الفني، إال أنه تولى 

تدريب فريق الكرخ.

الزوراء يعلن المالك التدريبي المساعد ألوديشو

فجر يركز على صفقات الميناء.. والصناعات الكهربائية يستعين بـ »مارادونا«

تقرير

»مارادونا« يعرض قميص الصناعات مع رئيس النادي

البارالمبية الدولية تمنح المبارز
 عمار هادي درع الشجاعة

»الشرطة« يتعاقد مع باكيتا
 وينفي ضم عالء عبد الزهرة

4 العبين إلى نصف نهائي تنس بطولة طهران

جانب من نزاالت العرب لالشبال

باكيتا

»أشبال الجودو« يفوزون بالوسام الفضي في نزاالت العرب 



بغداد - الصباح الجديد:
ش��اركت الهيئة العامة لألثار والتراث 
ف��ي وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واالثار 
بأعمال مؤمتر متح��ف الكفيل الدولي 
الثان��ي ال��ذي إقامة متح��ف الكفيل 
للنفائ��س واخملطوط��ات ف��ي العتب��ة 
العباس��ية املقدس��ة ي��وم اخلمي��س 

املصادف 9/7 / 2017.
وحضر املؤمت��ر ممثالً عن رئي��س الهيئة 
مدي��ر عام دائ��رة الدراس��ات والبحوث 
قاس��م طاهر الس��وداني يرافقه مدير 
عام دائرة الصيان��ة واحلفاظ على االثار 
اي��اد حس��ن عب��د وعدد م��ن اخملتصني 

والباحثني من موظفي هيئة االثار.
وأك��د االمني العام للعتبة العباس��ية 
احم��د  الس��يد  س��ماحة  املقدس��ة 
الصافي في كلمة رحب فيها بالضيوف 
ش��اكراً كل اجله��ود الت��ي ترم��ي الى 
الدولة وخصوًصا  النهوض مبؤسسات 
املتاحف التي تع��د الواجهة احلضارية 
ألي دولة ورافدا اقتصادياً مهماً من 
روافد اقتصادها الوطني مشدداً 
على ان متحف الكفيل ليس 

مختصاً باآلثار االسالمية فقط بل هو 
منفتح على اي رمز او إثر ينقل للزائرين 

حضارة وتاريخ العراق.
م��ن جانبه أك��د ممثل الهيئ��ة العامة 
لألثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة 
واالث��ار في كلمة له عل��ى اهمية هذا 
املؤمت��ر عل��ى صعي��د العم��ل اآلث��اري 

بنح��و ع��ام واملتحف��ي بنح��و خ��اص 
ف��ي ظ��ل التحدي��ات ألت��ي يواجهها 
العراق ،الس��يما عل��ى الصعيد اآلثاري 
والتراث��ي ال��ذي تعرض ألبش��ع جرمية 
طالت املوروث الثقاف��ي العراقي الذي 
ميتد آلالف الس��نني على ي��د عصابات 
داعش اإلرهابية هدماً وتخريباً وتهريباً 

الزكية  والدماء  التضحيات  مستذكرا 
الت��ي قدمها العراقي��ون من اجل حترير 
ارض الوط��ن من دنس تل��ك العصابات 
االجرامية والتي اعادت هيبة االنس��ان 
العراقي مباضيه وحاضره ومس��تقبله، 
مثمن��ا جه��ود ودور األمان��ة العام��ة 
للعتبة العباس��ية املقدسة ومتحف 
الكفي��ل لعق��د مث��ل ه��ذا املؤمتر في 
ظل الظ��روف الصعب��ة التي مي��ر بها 
العراق والذي يعد رسالة للعالم اجمع 
ب��ان العراقي��ني عازم��ون عل��ى املضي 
قدم��ا من اجل اع��ادة احلي��اة للمواقع 
اإلثاري��ة والتراثي��ة واملتاح��ف بجه��د 
وطني مشترك. مش��ددا على دور وزارة 
الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار من خالل 
جهودها االس��تثنائية وعملها الدؤوب 
وبالتنس��يق م��ع املنظم��ات الدولي��ة 
وبعض ال��دول الصديقة ف��ي صناعة 
رأي ع��ام دولي تكلل بأصدر العديد من 
القرارات املهمة من اجل حماية املوروث 
الثقافي العراقي واسترداد االثار املهربة 
واملس��روقة وتأهي��ل وصيان��ة وترميم 

املدمر منها.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 the عقد برنامج ذا فويس
صحفًي��ا  مؤمت��رًا   ،voice
في دولة لبن��ان، من أجل 
اإلعالن عن األعضاء اجلدد 
للجن��ة حتكيم البرنامج، 
واليس��ا  "أح��الم  وه��م 
وعاصي  حماقي  ومحمد 

احلالني".
حض��ر الفنان��ون املؤمت��ر 
للبرنام��ج  الصحف��ي 
حماس��هم  وأعلن��وا 
املوسم  في  للمش��اركة 
فوي��س،  ذا  م��ن  اجلدي��د 
مس��يرة  واس��تكمال 
الفنان��ني الذي��ن اعتذروا 

عن االستمرار.
أطل��ت املطربة اإلماراتية 

أحالم في املؤمتر الصحفي 
للبرنامج، بإطاللة جديدة 
وش��كل مختلف للغاية 

عما تعود عليه اجلمهور.
ش��عرها  أحالم  فقصرت 
عن املعتاد وحافظت على 
اللون األس��ود، وخس��رت 
الكثي��ر م��ن ال��وزن الذي 

ظهر على وجهها.

األردنية  النجمة  شاركت 
صب��ا مب��ارك، ف��ي جلنة 
حتكيم جوائز إميي الدولية 
الت��ي تس��تضيفها أب��و 

ظبي للدورة الثامنة.
أن جتتم��ع  املق��رر   وم��ن 
التي تش��ارك  "مب��ارك"، 
للم��رة الثانية ف��ي جلنة 
أعضائها  م��ع  التحكيم 

أمس اليوم السبت.
إمي��ي  جوائ��ز  أن  يذك��ر 
الدولي��ة، انطلق��ت ف��ي 
بواس��طة   1969 الع��ام 
الدولي��ة  األكادميي��ة 

التليفزيون  وعلوم  لفنون 
به��دف   ،)IATAS(
اإلش��ادة بتمي��ز األعمال 
املنتج��ة  التليفزيوني��ة 
الواليات  واملعروضة خارج 

املتحدة األميركية.

عبر الفنان اللبناني عاصي 
احلالني، عن س��عادته بعد 
انتهائه من تصوير احللقة 
 The" األول��ى من برنام��ج
Voice"، وكتب عبر حسابه 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى 
االجتماعي "توتير" قائاًل:" 
مس��اء اخلي��ر، أنهيت اآلن 
من تصوير إحدى حلقات ذا 
فوي��س. املواهب أصواتهم 
رائعة كما االنس��جام بني 
زمالئ��ي املدربني من أجمل 

ما يكون".
جلن��ة حتكي��م  أن  نذك��ر   
البرنامج تبدلت وأصبحت 

مؤلفة م��ن الفنان عاصي 
اليس��ا  والفنانة  احلالن��ي 
والفنان  أح��الم  والفنان��ة 
محمد حماقي، وذلك بعد 
اعتذار كأل من شيرين عبد 
الوه��اب، كاظم الس��اهر، 

وصابر الرباعي.

أحالم 

عاصي الحالني 

صبا مبارك 

أخبــارهــــــــــم

جانب من املؤمتر

متحف "الكفيل " منفتح على أي رمز أو إثر للحضارة العراقية

لندن - وكاالت:
 اكتس��ب أرنب صغير من نوع نادر ش��هرة واس��عة على مواقع 
التواصل االجتماعي، بسبب إصابته بحالة وراثية جعلته يفقد 

شعره وحتول للون الوردي.
وأش��ارت صحيفة "ديلى ميل" البريطاني��ة، إلى أن األرنب الذي 
أطلق عليه اسم السيد "بيجلى ورث" نسبة إلى القط الوردي 
الش��هير الذي ظهر بفيلم " أوسنت باورز" ال يتعدى وزنه هاتف 
محمول، وقالت "كاس��ندرا هيل" أن بائع بسيط أهداها األرنب 
بعد فش��ل مح��اوالت بيعه بس��بب مظه��ره الغريب وحجمه 
الضئيل. وصرحت "كاس��ندرا" للصحيفة أنها وقعت في غرام 
األرنب الصغير بس��بب ش��كله املميز، وهو ما دفعها لتدشني 
حس��اب خاًصا به على موقع "انس��تجرام" لتشارك أصدقائها 
صورًا رائًعا لألرنب، وبحس��ب ما قالته السيدة األسترالية فقد 
نالت صور السيد "بيجلى ورث"  إعجاب آالف الرواد على املوقع، 

وجتاوز عدد متابعه حاجز ال� 7 آالف شخص.

أرنب وردي نادر يثير ضجة على 
مواقع التواصل االجتماعي

القاهرة - وكاالت: 
س��تة وثالثون عاماً مرت على رحيل السنباطي ، الذى 
كان يحب أن يبدو كالس��يكياً على طول اخلط، وصفه 
عبدالوه��اب بأنه كان جميالً أكثر من��ه ثائراً، وذلك في 
معرض مقارنة بينه وبني املوسيقار محمد القصبحي 

الذى كان يراه عبدالوهاب ثائراً أكثر منه جميالً.
وقد وصفه عب��د الوهاب أيضاً بأن��ه صاحب مقدمات 
موس��يقية ذات ج��الل كبير لك��ن منت اللح��ن يكون 
أق��ل قيم��ة، كأمن��ا املقدم��ة مللح��ن وأحل��ان الكلمات 

»الكوبليهات« مللحن آخر.
كان الس��نباطي ش��ديد االعت��زاز بنفس��ه ينتظر من 
املطرب أن يس��أله حلناً وال يس��أله هو غناء، األمر الذي 
جعل��ه ال يلحن كثيراً خاصة في الفت��رات األخيرة من 
عم��ره، وكان ذا تأدي��ة صوتية رائعة، األم��ر الذي جعله 
يقنع بأحلانه، وكان عازفاً قل وجود مثله على آلة العود، 
حتى إن املوس��يقار عب��د الوه��اب كان يحضره لعزف 

بعض أغنياته، وكان من بينها قصيدة الكرنك.
ترك الس��نباطي تركة موس��يقية وغنائية، من بينها 
ث��الث قصائ��د كان قد حلنه��ا للمطربة في��روز منعت 
الظ��روف م��ن غنائه��ا حتتاج إل��ى دع��م وزارة الثقافة 

إلنتاجها في زمن عز فيه اللحن اجلميل.
وليست أعمال السنباطي في حاجة إلى داللة عليها، 
فهو الذي حلن رائعة أم كلثوم األطالل واألغنية الدينية 

الصوفية »القلب يعشق كل جميل«.

سدني - وكاالت :
وجد باحثون أن االس��تماع إلى موس��يقى وأغاني مبهجة 
يزي��د القدرات اإلبداعي��ة، وأن هذه الق��درات ميكن حتفيزها 
للوصول إلى مستويات جديدة من االبتكار في شتى اجملاالت 

مثل التقنية أو األعمال أو الفنون.
ويصف الباحثون هذه العالقة بني املوسيقى وحتفيز اإلبداع 
ب� "تأثير موتس��ارت"، ويوجد جدل في أوساط علم النفس 
واألعص��اب بخصوص هذه الفكرة، بينما تتزايد األدلة على 

صحتها في اآلونة األخيرة.
وأجري��ت أبحاث الدراس��ة األخي��رة في هولندا وأس��تراليا، 
ونش��رتها مجل��ة "بل��وس وان" الطبي��ة، وتوصل��ت جتارب 

الدراسة التي شارك فيها 155 شخًصا إلى نتائج مثيرة.
وخض��ع املش��اركون لتج��ارب اس��تماع لع��دة أن��واع من 
املوس��يقى تنوعت بني الهادئة واحلزينة واملبهجة، وخاضوا 

اختبارات لقياس القدرات اإلبداعية. 
وتبني أن االستماع إلى موسيقى مبهجة من أعمال 

فيفالدي على س��بيل املثال يس��اعد على 
رفع مستوى القدرات اإلبداعية.

والحظ الباحثون أن درجة الصوت 
تؤثر على  املوس��يقى  ونوعية 

مدى حتفيز قدرات االبتكار.

هانوي - وكاالت: 
 أطلق س��كان إحدى القرى الفيتنامية على س��يدة تبلغ 
من العمر 81 عاما "س��يدة الشعر الثعبان" نظرًا لطول 
شعرها الذي يصل إلى 3 أمتار في كتلة مجمعة سميكة 

تبدو وكأنها ثعبان يتلوى على رأسها.
ذكرت الس��يدة "ثي نغ��ني" أنها بدأت أن تطول ش��عرها 
وال تلجأ لقصة منذ أن كان عمرها 22 عاًما، وأن ش��عرها 
كان طبيعًي��ا جًدا حتى عام 1995 إل��ى أن الحظت وجود 
"كعكة" متشابكة في اجلزء اخللفي من شعرها وحاولت 
أن تفكها باملشط ولكن من دون جدوى فلجأت إلى قصها 
لكنها كانت تنمو مجددًا بالش��كل نفس��ه إلى أن وصل 

طولها إلى ثالثة أمتار ضخمة.

36 عامًا على رحيل 
»السنباطي« 

الموسيقى المبهجة 
تزيد القدرة اإلبداعية

عجوز فيتنامية أطلقوا عليها 
"سيدة الشعر الثعبان"

القاهرة - وكاالت: 
حتيي املطرب��ة أنغام حفل غنائي 
ف��ي كاي��رو فيس��تفال مبنطقة 
اخلامس على مس��رح  التجم��ع 
املاريك��ي ي��وم 29 أيل��ول اجلاري، 
وتغن��ى أنغ��ام باحلفل ع��دد من 
أغانيها منها "اجتاه واحد، وأغنية 
طول ما انت بعيد وأكتبلك تعهد، 
وعن فرح غاي��ب، وأغنية مهزومة"، 
وغيرها م��ن أغانيها املعروفة والتي 
تتأل��ق به��ا دائم��اً ف��ي حفالته��ا 

الغنائية.
ويذكر ان الفنان��ة النجمة حددت 

عام 2018 موعًدا لط��رح ألبومها اجلديد 
ال��ذي تعمل عل��ى حتضيره حالي��اً، حيث 
كان��ت آخ��ر أغنياته��ا الت��ي طرحته��ا 
"عن فرح غاي��ب" والتي كت��ب كلماتها 
أمير طعيم��ه، وحلنها خالد ع��ز، ووزعها 
موس��يقيا ط��ارق مدك��ور، ومت تصويرها 
حتت قيادة اخملرج أحمد عالء الدين، "ودوني 
عند أمي" كلمات وأحلان عزيز الشافعي، 
وتوزيع م��ادي، ورض��اِك يا أم��ي" كلمات 

محمد شرشر وحلن وتوزيع خالد عز.
وكانت النجمة أنغام أحييت حفل غنائي 
في الس��احل الش��مالي من اس��بوعني 
داخل أحد مس��ارح الس��احل الشمالي 

الش��هيرة الذي حمل الفتة كامل العدد 
من األسر والشباب من شتى األعمار. 

والفنان��ة أنغ��ام م��ن موالي��د 19 يناي��ر 
1972، مغني��ة وممثلة مصرية. والدها هو 
املوس��يقار محمد علي سليمان وعمها 
الفن��ان عماد عبد احللي��م. تزوجت مرتني 
وانفصلت ولديه��ا ولدين هما عمر وعبد 

الرحمن. 
تع��د أنغام م��ن أكثر املطرب��ات املصرية 
جناحاً في العش��رين عام��اً األخيرة حتى 
أن البعض قد أطلق عليها مطربة مصر 
األولى كم��ا أن ألبوماتها تس��جل أعلى 

مبيعات في العالم العربي. 

أنغام: تستعد لتحضيرات
ألبومها الغنائي الجديد

بغداد - الصباح الجديد: 
اجمع نقاد وكتاب وأدباء أن جائزة 
اإلبداع العراقي بدورتها الثالثة 
الت��ي أطلقته��ا وزارة الثقافة 
أحدث��ت  واآلث��ار  والس��ياحة 
ح��راكاً وزخم��اً كبيري��ن على 
مس��توى الرواي��ة، إذ أصبحت 
في  ثق��الً  الرواي��ة تش��كل 
اهتمام  مس��احة  عملية 
عند  وباخلصوص  الق��راء، 
الش��باب إذ إن هذه امليزة 
مهم��ة ج��داً وطاملا نحن 
نرتبط روائي��اً مبنجز عاملي 
واسع، إذ البد إن يكون 
مفص��ل  هن��اك 
هذا  يعزز  داخلي 
اخلارجي،  االرتباط 

وعملي��ا إن الغربلة الت��ي حتدث في 
الداخ��ل هي تص��ب ف��ي مصلحة 

الغربلة التي حتدث في اخلارج.
 والروائ��ي ال��ذي يق��دم روايته لكي 
يتس��ابق الب��د أن يكون ل��ه أرضية 
واس��عة، يتنافس عليها حتى تتوارد 
أكثر وتتكاثر الرغبة في عملية إنتاج 
رواية صاحل��ة قوية جًدا متنافس��ة 
ت��ؤدي غرضه��ا احملل��ي مثلًم��ا تؤدي 

غرضها العاملي. 
الروائ��ي صادق اجلمل أب��دى رأيه عن 
جائ��زة اإلب��داع العراق��ي قائ��الً: "إن 
تفعيل جائزة اإلب��داع العراقي التي 
أطلقته��ا وزارة الثقاف��ة حتتاج إلى 
وتكون  املؤسس��ات،  مش��اركة كل 
فيها املش��اركات أوس��ع من احمللية 
العراقية كي تأخذ مدى أكبر مثلما 

ح��دث في بلدان دخل��ت جديداً على 
الثقاف��ة وأنتجت مهرجانات وجوائز 

كبيرة جدا".
وأض��اف: "أمتن��ى من املس��ؤولني أن 
ينظروا نظرة بعي��دة لتكوين تقليد 
س��نوي لهذه اجلائزة ك��ي يكون لها 
نصيب واف��ر في الثقافة والش��ارع 
الثقاف��ي بنح��و ع��ام، برغ��م أنه��ا 
محلي��ة إال أنني أرى أن تأخذ الطابع 
اإلقليم��ي أو العربي، وس��يكون لها 
صدى أكب��ر ومش��اركات أكثر، ورمبا 
تغن��ي الق��ارئ املتاب��ع إل��ى أصوات 
جدي��دة في العال��م العربي خاصة، 
تل��ك األصوات التي تؤمن باملس��يرة 
القادم��ة  واخلط��وات  الدميقراطي��ة 

للدولة العراقية".
وأش��ار إل��ى إنن��ا اآلن نعي��ش عصر 

الرواية برغم وجود عصر آخر وجنس 
آخ��ر م��ن األجن��اس األدبي��ة، وه��ي 
القصة القصيرة ولكن تبقى الرواية 
ه��ي البوتقة التي تضم كل أجناس 
األدب، قائ��اًل: أن��ا أؤيد ال ب��ل أطالب 
في وضع مس��ابقة الرواية في خانة 

تعادل كل األجناس األخرى.
تفعي��ل  ف��ي  النخ��ب  دور  وع��ن 
اجلائزة، ب��نينّ اجلمل أنها بحاجة إلى 
دع��م الدول��ة ك��ي حتاف��ظ وتقدم 
ش��يء جدي��د للثقاف��ة العراقية، 
وق��ال: نحن اآلن نقي��م املهرجانات 
واجللسات من حسابنا الشخصي، 
وهو جهد متواضع إال إنني اسميه 
مث��ل قط��رات املطر الت��ي تتجمع 
في بحيرة، ونري��د لهذه البحيرة أن 

تتسع أكثر. 

مثقفون وأدباء: جائزة اإلبداع العراقي
 أحدثت حراكًا وزخمًا على مستوى الرواية

 الصباح الجديد - وكاالت:
دع��ا جراح��و العظ��ام 
إلى ضرورة تخفيف 
احلقائب  أحمال 
املدرس��ية 
الت����ي 

يحملها 

أطفالنا على كاهلهم، ملا تشكله 
م��ن أض��رار صحي��ة بالغ��ة عل��ى 
ظهورهم وعموده��م الفقري على 

حد سواء.
وقال الدكتور "جوشوا هيمان" من 
مستشفى نيويورك مورس ستانلي 
لألطفال في مدينة نيويورك: "يجب 
على اآلباء فحص حقيبة أطفالهم 

من وقت آلخر، فغالًب��ا ما يحملون 
أكثر مما ينبغ��ي، ليحملوا األجهزة 
اإللكتروني��ة، أحذي��ة وغيره��ا من 

البنود غير الضرورية".
وح��ث هيمان، اآلب��اء أال يتعدى وزن 
احلقيب��ة مبحتوياتها ع��ن أكثر من 
%15 من وزن جسم الطفل، وضرورة 
املزودة  املدرس��ية  احلقيب��ة  ش��راء 

واملبطن��ة  الواس��عة  باألش��رطة 
ملنعها من إت��الف الكتفني وتقليل 

احلمل على العمود الفقري.
ض��رورة  عل��ى  اجلراح��ون  ويش��دد 
التوج��ه للطبيب في ح��ال معاناة 
الطف��ل م��ن ألم، أو وخ��ز أو ظهور 
عالم��ات حم��راء عل��ى الظهر مع 

استمرار األلم.

أطباء يطالبون بتخفيف أحمال الحقائب المدرسية على األطفال
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