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السليمانية ـ عباس كاريزي:
مع دنو االس��تفتاء من االيام االخيرة 
قبيل اجرائه في 25 من الشهر اجلاري 
واصرار رئيس االقليم مسعود بارزاني 
على عدم تأجيله برغم كل التحذيرات 
والدولي��ة،  االقليمي��ة  واملعارض��ات 
تش��هد املناطق املتنازع عليها حالة 
من التوتر وعدم االستقرار السياسي 
بع��د اص��رار االقليم على ش��مولها 

باالستفتاء.
فبينم��ا حذر رئيس إقليم كردس��تان 
اإلقلي��م  أن  م��ن  بارزان��ي  مس��عود 
س��يحارب أي مجموعة، حتاول تغيير 
"الواق��ع" في كرك��وك بالق��وة، وان 
كركوك يجب أن تكون رمزا للتعايش 
ب��ن كل األعراق، وصف��ت النائبة عن 
كتل��ة التغيي��ر في مجل��س النواب 
العراقي شيرين رضا، االستفتاء الذي 
س��يجري ف��ي اقليم كردس��تان في 
الش��هر اجلاري بال� االنتحار للشعب 

الكردي.
وقال��ت ش��يرين رضا ف��ي تصريح إن 
عدم مش��اركة التغيي��ر ليس انقالبا 
وإمنا هو تعديل ملسار خاطئ تسلكه 
احلكوم��ة الكردي��ة الت��ي تصر على 
رأيه��ا في اج��راء االس��تفتاء وهو ما 
ترفض��ه التغيي��ر وتطال��ب تأجي��ل 

االس��تفتاء ف��ي الوق��ت احلاض��ر الن 
إقلي��م كردس��تان ال ميل��ك األرضية 
املهي��أة إلجراء االس��تقالل حاليا وان 
الوضع غير مس��تقر سياسيا وامنيا 

واقتصاديا.
وتابع��ت ان موق��ف التغيي��ر واضح 
وصري��ح، ووه��و يدعم تفعي��ل برملان 
كردس��تان بعيدا عن املصالح احلزبية 
اج��راء  ان  مضيف��ة  والش��خصية، 
االستفتاء سيكون كارثيا على شعب 
كردس��تان من دون مراع��اة العوامل 

والتوافقات االقليمي والدولية.
وكان رئي��س برملان إقليم كردس��تان 
يوس��ف محمد ق��د حذر ب��دوره من 
أن إج��راء االس��تفتاء حاليا س��يؤدي 
االس��تقرار  ع��دم  نح��و  باالقلي��م 
و”سيجلب حروب مصالح الدول إلى 

إالقليم”.
وقال محمد في بيان تسلمت الصباح 
اجلديد نس��خة منه خالل استقباله 
الس��فير االيطالي في العراق ماركو 
كارنيلوس ان إجراء االس��تفتاء حاليا 
سيؤدي باالقليم نحو عدم االستقرار 
وس��يحول قضايان��ا ال��ى املس��توى 
اإلقليمي وس��يجلب حروب مصالح 

الدول إلى إقليم كردستان”.
تتمة ص3

بارزاني يلّوح باستعمال القوة
من أجل إجراء االستفتاء في كركوك

مجلس محافظة كركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
بإج��راء مراجع��ة دقيق��ة ملقت��رح 
لع��ام  االحتادي��ة  العام��ة  املوازن��ة 
2018، كم��ا وج��ه ايض��ا بوج��وب 
تأمن االلتزامات الدولية والوطنية 
الق��روض  مس��تحقات  بتس��ديد 
والعم��ل على زي��ادة االي��رادات غير 

النفطية.
وق��ال مكتب العبادي في بيان صدر 
عل��ى هام��ش اجتماع��ه بال��كادر 
املتق��دم ف��ي وزارة املالي��ة بش��أن 
مناقش��ة موازنة عام 2018 وتلقت 

"الصب��اح اجلدي��د"، نس��خة منه 
ان "رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
العبادي وجه، اليوم، الكادر املتقدم 
ف��ي املالية باج��راء مراجعة دقيقة 
ملقت��رح املوازن��ة العام��ة االحتادية 

لعام 2018".
وش��دد العبادي خ��الل البيان على 
ض��رورة "حتقي��ق املزي��د من خفض 
للرئاس��ات  التش��غيلية  النفقات 
الث��الث ولل��وزارات واجله��ات غي��ر 
املرتبطة ب��وزارة الى احل��دود الدنيا 
لضمان تأمن النفقات األساسية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني السيد 
عمار احلكيم أمس االثنن، العشائر 
العراقي��ة الى توقع ميثاق ش��رف 
حلماي��ة الش��ركات االس��تثمارية 
تش��جيع  عل��ى  واملس��اهمة 
االس��تثمار ف��ي احملافظ��ات ملا له 
م��ن مردود اقتص��ادي مهم وتوفير 

للخدمات في تلك احملافظات.
وق��ال احلكيم خ��الل لقائه جمعا 
م��ن ش��يوخ  عش��ائر محافظ��ة 
الديواني��ة ، مبكتب��ه ف��ي بغداد ان  
ابن��اء الديوانية قدم��وا تضحيات 
جس��ام في محارب��ة االرهاب وفي 

الدينية  املرجعية  تلبيتهم لفتوى 
ف��ي احل��رب ض��د داع��ش ، مبين��ا 
ان احملافظ��ة م��ن اش��د احملافظات 
فق��را واقله��ا خدمات وه��ذا ما مت 
مالحظته خالل زيارة وفد التحالف 
الوطن��ي لها ونس��عى مع اجلهات 
احلكومية املعني��ة رفع احليف عن 

هذه احملافظة .  
وش��دد  احلكي��م عل��ى ض��رورة ان 
يكون املنجز للعراق والس��عي الى 
الوزارية واحلكومية  اجناح املشاريع 
بعي��دا ع��ن التكت��الت الطائفية 

والقومية ،
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بداف��ع الفقر والع��وز في العراق 
جعل استغالل الفتيات واألطفال 
يفاقم ظاهرة االجتار بالبشر مع 
تصدر محافظة بغداد للظاهرة 

خالل العام املاضي 2016.
وأبرزت إحصائية رسمية نشرها 
اعالم القضاء فقد تصّدرت بغداد 
حاالت االجتار بالبش��ر، مش��يرة 
إلى أن هذه اجلرمية في العاصمة 
شكلت %50 من مجموعها في 

احملافظات.
إل��ى  ازدياده��ا  قض��اة  وأرج��ع 
قب��ل  م��ن  االجت��ار  "امته��ان" 

الفتي��ات  تس��تغل  عصاب��ات 
واالطف��ال، فيم��ا رج��ح باح��ث 
اجتماعي أن يكون من أس��بابها 
ازدياد ظاه��رة الهجرة للعراقين 
إلى اخلارج واس��تثمارها من قبل 

العصابات املتخصصة.
س��نوية  إحصائي��ة  وذك��رت 
يصدرها مجلس القضاء األعلى 
س��جلت  الع��راق  محاك��م  أن 
جرائم االجتار بالبش��ر في أغلب 
 2016 ع��ام  خ��الل  احملافظ��ات 
والبال��غ عدده��ا ما يق��ارب 200 

جرمية.
تتمة ص3

حاالت االتجار بالبشر تتفاقم
في العراق وتتصدرها بغداد

العبادي يوّجه بإجراء مراجعة 
دقيقة لمقترح موازنة 2018

الحكيم يدعو لميثاق شرف
عشائري يحمي المستثمرين

التحالف الوطني يلغي زيارة اإلقليم
وينتظر وفدًا كرديًا لمناقشة االستفتاء

عضاضة داعش في الموصل
تروي رحلتها في عالم اإلرهاب 23

متابعة الصباح الجديد:
كش��فت منظمة اليونيس��يف 
الدولي��ة، ام��س االثن��ن، عن أن 
واحدا م��ن كل خمس��ة أطفال 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  تقريب��ا 
األوسط وشمال أفريقيا، يحتاج 
اإلنس��انّية  املس��اعدات  إل��ى 
الفورّية ، مشيرة إلى أن أكثر من 
5 مالين طف��ل عراقي يحتاجون 

املساعدة اإلنسانية.

ووفق��اً لالحصائيات التي أجرتها 
ملي��ون   12 ف��إن  يونيس��يف، 
طفل س��وري تقريباً بحاجة إلى 
املس��اعدات اإلنس��انّية، مقارنة 
مع نصف مليون طفل في العام 

.2012
في حن يقّدر عدد األطفال الذين 
يعيشون في مناطق محاصرة أو 
أماكن يصعب الوصول إليها في 
داخل س��وريا، ولم تصلهم خالل 

ه��ذه الس��نوات إالّ مس��اعدات 
محدودة، بنحو مليونّي طفل.

في اليمن، فإن ما يقرب 15 مليون 
شخص ُحرموا من املياه الصاحلة 
الصحّي��ة  والّرعاي��ة  للّش��رب 
األساس��ّية، بس��بب الن��زاع في 
الب��الد، ال��ذي خّلف أس��وأ حالة 
يش��هدها العال��م من انتش��ار 
للكوليرا وتفشي اإلسهال املائي 
احل��اّد، مع وج��ود أكثر م��ن 610 

آالف حالة يش��تبه في إصابتها 
بامل��رض. وبحس��ب االحصائيات 
أيض��ا، ف��إن أكث��ر م��ن 5 مالين 
طف��ل عراق��ي في ش��تى أنحاء 
الب��الد، يحتاج��ون املس��اعدة؛ إذ 
اشتد القتال العنيف في مناطق 
ش��ملت املوصل وتّلعفر )شمال 
ش��رق(، كما يحتاج األطفال إلى 

املياه والغذاء واملأوى والتعليم.
تتمة ص3

اليونيسيف: نحو 5 ماليين طفل عراقي
يحتاجون للمساعدة اإلنسانية

متابعة الصباح الجديد :
بينم��ا تواج��ه الوالي��ات املتحدة 
دمارا بسبب إعصارين  األميركية 
شديدين في غضون ثالثة أسابيع 
فقط، فإن األميركين احيوا امس 
االثن��ن ذك��رى أح��د أكث��ر األيام 
املروع��ة، في وقت حض��ر الرئيس 
دونال��د ترامب، وه��و من مواطني 
نيوي��ورك، إحي��اء ذك��رى احل��ادث 
للمرة األول��ى وهو رئيس ألميركا، 
ويش��ارك ف��ي حلظ��ة صمت في 
توقي��ت ض��رب الطائ��رة األول��ى 
نفس��ه ألح��د البرج��ن قبل 16 

عاما.
وس��قط نتيجة تل��ك العمليات 
قراب��ة 3000 قتي��ل، إضافة آلالف 
اجلرح��ى واملصابن بأم��راض جراء 
استنش��اق دخان احلرائق واألبخرة 

السامة.
وبعد انقضاء 16 عاًما على أحداث 
11 سبتمبر/ أيلول،  اندلعت عدة 
حروب وتغّير ثالثة رؤساء أميركين 

وُقتل 9288 جنديًا اميركًيا وأصيب 
مليون آخ��رون، وأنفقت تريليونات 
ال��دوالرات، وبرغ��م ذل��ك ماي��زال 
هناك  41 س��جيًنا محتجزين في 

معتقل "غوانتانامو" األميركي.

ه��ذه ه��ي التكالي��ف املرتبط��ة 
بأحداث 11 س��بتمبر/أيلول 2001 
فحس��ب. وقد قتل أكثر من 180 
ألف عراقي في الصراع منذ الغزو 
الذي قادت��ه الواليات املتحدة عام 

2003، ف��ي حن قتل م��ا يقدر ب� 
170 ألف  ش��خص ف��ي 73 ألف 
من الهجمات اإلرهابية في جميع 
أنح��اء العال��م منذ ع��ام 2001 ، 
حسبما جاء في تقريٍر لصحيفة 

"جيروزاليم بوست" االسرائيلية.
وعندم��ا يُح��اول امل��رء أن يُقيِّ��م 
العنف ال��ذي اندلع في 11 أيلول/ 
سبتمبر، فإّن اآلثار الدائمة لذلك 
التاريخ تب��دو غير معقولة. وذلك 
ميي��ل  املتأخ��ر  اإلدراك  ألن  أيًض��ا 
إلى تقدمي نظ��رة خطية وحتمية 
للتاريخ. لقد كانت أحداث  11 من 
س��بتمبر / أيلول وراء اندالع احلرب 
املتحدة  الوالي��ات  قادته��ا  الت��ي 
على اإلره��اب، والتي أدت إلى غزو 

أفغانستان ثم العراق. 
وأدى ذلك إل��ى فرض الدميقراطية 
ف��ي هذين البلدين، كما أدى أيًضا 
الفلس��طينين حلركة  تأييد  إلى 
"حم��اس" ف��ي غ��زة ع��ام 2006 
مما أث��ر على الربي��ع العربي وقيام 
ث��ورات ش��عبية ف��ي 2011 ف��ي 
تونس ومصر والفوضى في ليبيا. 
وأدى ذلك إل��ى تغذية الصراع في 

منطقة الساحل في أفريقيا
تفصيالت ص 6

16 عامًا انقضت على "هجمات 11 أيلول" وما تزال تردداتها مستمرة
ُتشكل أحد التحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين مستمرة في العالم

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د البن��ك املرك��زي العراقي، 
امس االثنن، ب��أن النقد املتوفر 
لي��س متاح��اً، الفتا ال��ى وضع 
خط��ط جلذب األم��وال وضخها 

داخل اجلهاز املصرفي.
عل��ي  البن��ك  محاف��ظ  وق��ال 

الع��الق البن��ك في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه إن 
"االكتناز يعد مشكلة ومصدر 
قلق للعديد من الدول، الس��يما 
التكنولوجية  التط��ورات  بع��د 
احلديث��ة وم��ا تالها م��ن اجنازات 
وحتقق وفرات هائلة في الدخول 

اخلاصة بعناصر اإلنتاج".
"البن��ك  أن  الع��الق،  وأض��اف 
املرك��زي يالحظ ه��ذه الظاهرة 
بنحو مباش��ر وان النقد املتوفر 
وكم��ا  متاح��اً  لي��س  حالي��اً 

مخطط له".
تفصيالت ص7

بغداد - أسامة نجاح:
أعل��ن مكتب رئيس مجل��س الوزراء 
حي��در العب��ادي, أمس االثن��ن , عن 
اس��تعادة أكث��ر م��ن 90 باملائة من 
األراضي العراقية التي كان يسيطر 
عليه��ا مجرم��ي داع��ش اإلرهاب��ي 
العس��كرية  القطع��ات  بجه��ود 
والقوات األمنية البطلة ، بعد فقدان 

الق��وات العراقي��ة ثل��ث معداته��ا 
وجتهيزاتها العسكرية عند سقوط 

املوصل واالنبار . 
وق��ال احلديث��ي ف��ي حدي��ث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘  إن" 
ثالث��ة أع��وام انقضت منذ تس��نم 
الدستورية  مس��ؤولياتها  احلكومة 
وقد كان وضع العراق معروفا حينها 

حيث كان %40 من األراضي العراقية 
مس��يطر عليها من قب��ل مجرمي 
داع��ش وكان اإلرهابيون يقفون على 
تخ��وم بغداد  كم��ا فق��دت القوات 
العراقي��ة أكث��ر من ثل��ث معداتها 
الثقيل��ة  وأس��لحتها  وجتهيزاته��ا 
واملتوس��طة واخلفيفة عند سقوط 

املوصل واالنبار". 

وأضاف أن" تشكيل احلكومة تزامن 
مع انهي��ار في موارد الع��راق املالية 
 بس��بب أزمة س��وق النفط العاملية 
، وكان��ت  عالقات الع��راق اإلقليمية 
مأزوم��ة  مع هذه الدول��ة وفاترة مع 

تلك و مقطوعة مع أخرى". 
وأوض��ح أن" احلكوم��ة تغلبت على 
كل الصع��اب وكان دافع��ا لتغيي��ر 

الواقع بصورة جذري��ة واالنتقال من 
حال��ة الدفاع عن بغ��داد واحملافظات 
اجلنوبية إلى وضع الهجوم والبدء في 
حترير املدن واملناطق واحدة اثر األخرى 
وبإمكانات تسليحه محدودة مقارنة 
مبا كان��ت متتلكه الق��وات العراقية 
قبل تش��كيل احلكومة وهاهم أبناء 
القوات العراقية بشتى تشكيالتها 

يوش��كون على حس��م احل��رب ضد 
اإلره��اب بعد اس��تعادة نح��و أكثر 
من %90 من مجم��وع األراضي التي 
كان��ت خاضع��ة لس��يطرة اإلرهاب 
وقد بات النصر النهائي وشيكا جدا 
ب��إذن اهلل واملوضوع أصب��ح وقت ال 

أكثر".
تتمة ص3

مكتب العبادي: تحرير نحو 90 % من األراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش

"المركزي" يخطط لجذب األموال المكتنزة

متابعة الصباح الجديد:
ع��د رئيس وزراء األردن، هاني امللقي، 
إعادة افتتاح معبر طريبيل احلدودي 
ف��ي 30 آب املاض��ي، اش��ارة قوي��ة 
على عودة االس��تقرار والهدوء الى 

العراق.
وجاء كالم امللقي خالل اس��تقباله 
ف��ي مكتب��ه برئاس��ة ال��وزراء في 
األول من أمس االحد وزير الصناعة 
واملعادن محمد ش��ياع الس��وداني 
وبحض��ور وزير الصناع��ة والتجارة 

والتموي��ن األردن��ي يع��رب القضاة 
والس��فيرة العراقي��ة ف��ي عم��ان 

صفية السهيل.
واكد رئيس الوزراء بحس��ب وكالة 
االنباء االردنية )بترا( على "العالقات 
التاريخية التي تربط االردن والعراق 
واحل��رص على تعزيزه��ا في اجملاالت 
كافة الفتا الى ان اعادة فتح الطريق 
البري بن البلدين قبل ايام س��يوفر 
بالعالقات  املطلوب لالرتقاء  الزخم 
االقتصادي��ة والتجاري��ة والتواصل 

بن البلدين".
كم��ا اكد بهذا الص��دد ان "إفتتاح 
معبر طريبي��ل احلدودي بن البلدين 
هو اش��ارة قوية على عودة الهدوء 
واالس��تقرار للع��راق الش��قيق وان 
الع��راق قد اخ��ذ زمام املب��ادرة في 
جمي��ع  عل��ى  الس��يطرة  بس��ط 
ش��ؤونه بعد انتصاراته احلاس��مة 

على االرهاب".
وابدى رئيس الوزراء "استعداد االردن 
للمساهمة بنحو فاعل في عملية 

اعادة االعمار في العراق الش��قيق 
وتزوي��ده بجمي��ع احتياجات��ه م��ن 
اخلب��رات املدرب��ة التي تس��هم في 
عل��ى  والبن��اء  التنمي��ة  عملي��ة 
الشراكات التاريخية بن القطاعات 
االقتصادية ف��ي البلدين مؤكدا ان 
الصادرات االردنية حتظى بس��معة 
للش��روط  تخض��ع  وه��ي  جي��دة 
التي تضعها  الدقيقة  واملواصفات 

مؤسسة املواصفات واملقاييس".
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رئيس وزراء األردن: افتتاح معبر طريبيل
إشارة قوية على عودة االستقرار للعراق

وكاالت ـ الصباح الجديد:
قتلت الش��رطة املصري��ة 10 افراد 
ارهابين من حركة حسم االخوانية 
وعناصر من جماعات ارهابية اخري 
ف��ي تبادل اطالق ن��ار مبنطقة ارض 
الل��واء ف��ي اجليزية وه��ي منطقة 

حيوية في وسط اجليزة.
وقالت مص��ادر مصرية مطلعة أن 
"قوات األم��ن داهمت فج��ر اليوم 
األحد وكراً بش��ارع اإلس��فنج في 
منطق��ة أرض الل��واء كان يتخفى 
في��ه عناصر إرهابي��ة تابعة حلركة 
حس��م اإلخوان كان��وا يخططون 

إرهابي��ة  عملي��ات  ع��دة  لش��ن 
وتفجيرات، وخالل املداهمة فوجئت 
ق��وات األم��ن بإط��الق اإلرهابي��ن 

النيران عليها".
وأضافت أن "5 من رجال الشرطة، 
3 ضب��اط، أصيب��وا ف��ي  بينه��م 
أح��د  إلق��اء  إث��ر  االش��تباكات، 
اإلرهابي��ن عبوة ناس��فة، لعرقلة 

تقدم القوات األمنية".
وفي بيان ل��وزارة الداخلية املصرية 
قالت في��ه إن "معلوم��ات توافرت 
لقط��اع األمن الوطني تؤكد اتخاذ 
مجموعة من العناصر التكفيرية 

الهارب��ة م��ن ش��مال س��يناء من 
مبنطق��ة  س��كنيتن  ش��قتن 
اجلي��زة  مبحافظ��ة  الل��واء  أرض 
وكري��ن لالختباء وعق��د لقاءاتهم 
لتنفي��ذ  واإلع��داد  التنظيمي��ة 
اإلرهابية  العمليات  سلس��لة من 
املنطق��ة  محافظ��ات  بنط��اق 

املركزية".
وأضافت ال��وزارة أن��ه "مت التعامل 
مع تلك املعلومات بالتنس��يق مع 
أجهزة الوزارة املعنية واس��تهداف 

الشقتن.
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مقتل 10 من اإلخوان المسلمين في حرب شوارع 
بين الشرطة المصرية واإلرهابيين في القاهرة

مع ظهور بوادر أزمة جديدة بين بغداد واإلقليم

جانب من غزوة منهاتن
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بغداد - وعد الشمري:

أم��س  الوطن��ي،  التحال��ف  اك��د 
االثن��ن، تعطيل زيارته ال��ى اقليم 
كردس��تان التي كان��ت مخصصة 
ملناقشة ملف اس��تفتاء االنفصال 
عن الع��راق، موضحا ان اس��تئناف 
املفاوضات متوقف عل��ى زيارة وفد 
ك��ردي الى بغ��داد يثب��ت نوايا عدم 

تصعيد املواقف.
يأتي ذل��ك في وقت، دع��ا التحالف 
الكردس��تاني ال��ى ت��رك املواطنن 
يخت��ارون البق��اء ضمن الع��راق او 
تش��كيل دول��ة مس��تقلة، ملقن 
باللوم على احلكوم��ة االحتادية في 

اتخاذ هكذا خطوة.
الك��ردي  املل��ف  مس��ؤول  وق��ال 
ف��ي التحال��ف الوطن��ي عبد اهلل 
الزي��ادي في تصريح ال��ى »الصباح 
اجلدي��د«، ان »اللجن��ة التفاوضي��ة 
للتحال��ف الوطني اص��درت موقفاً 
ال��ى  الزي��ارة  بخص��وص  واضح��اً 
اقليم كردس��تان ملناقشة القضايا 
العالقة ومن بينها ملف اس��تفتاء 

انفصال االقليم عن العراق«.
واضاف الزيادي ان »قراراً صدر بتأجيل 
الزيارة حلن معرفة ما سيذهب اليه 
االقليم من خطوات الحقة السيما 
وان هناك وفد كردي اجرى مفاوضات 

مع بغداد بهذا الصدد«.
واش��ار الى ان »اجلانب الكردي اطلق 
بع��ض التصريح��ات عب��ر وس��ائل 
ف��ي مصلح��ة  تص��ب  ال  االع��ام 
املفاوضات ومن ش��أنها أن تش��نج 
األج��واء بن الطرف��ن بنحو يبعدنا 

عن ايجاد احللول املشتركة«.
»الق��وى  ان  ال��ى  الزي��ادي  ولف��ت 
السياس��ية ف��ي بغ��داد بانتظ��ار 
مجيء وفد ك��ردي جديد الى بغداد 
م��ن اج��ل تثبي��ت حس��ن النواي��ا 
ومعرف��ة ه��ل ان اقليم كردس��تان 
يس��عى الى معاجلة املش��كات ام 

هو ذاهب الى التصعيد«.
ون��وه الزي��ادي ال��ى ان »التحال��ف 
الوطن��ي جاد في موض��وع احلوارات 

ي��رى  وال  وتعميقه��ا  املباش��رة 
مصلحة عامة الصرار االقليم على 

االستفتاء«.
م��ن جانبه��ا، ذك��رت النائب��ة عن 
التحالف الكردس��تاني جنيبه جنيب 
في حدي��ث الى »الصب��اح اجلديد«، 
ان »موض��وع االس��تفتاء يتب��ع رأي 
به  املش��مولة  املناط��ق  مواطن��ن 

سواء داخل االقليم او خارجه«.
وتابع��ت جني��ب ان »اس��تطاع رأي 

الشعب من جميع املكونات ال يعني 
االس��تقال كما انه ليس مشروعا 
لرئي��س االقليم مس��عود بارزاني او 
حلزب الدميقراطي الكردستاني كما 

يروج له البعض«.
واوضحت ان »احلكومة االحتادية هي 
من اجبرتنا على اتخاذ هذه اخلطوة 
واالس��تماع الى رأي سكان املناطق 

الكردية داخل االقليم وخارجه«.
التحال��ف  ع��ن  النائب��ة  وبين��ت 

ان »الش��عب لدي��ه  الكردس��تاني 
وع��ي كامل وه��و االع��رف مبصيره 
ووقت االس��تفتاء س��يقول كلمته 
اما البقاء ضمن الدولة العراقية او 

االنفصال في دولة مستقلة«.
وأردف��ت جني��ب أن »االنفص��ال ل��ن 
يكون بهذه الس��هولة بل تسبقه 
اجله��ات  جمي��ع  م��ع  مفاوض��ات 
ذات العاق��ة ونح��ن الي��وم نحاول 
فقط معرفة اراء الش��عب الكردي 

حياله«.
يذكر أن اقليم كردستان أمس االول 
أكد اصراره على اقامة االس��تفتاء 
ف��ي موع��ده ف��ي 25 من الش��هر 
اجل��اري، مبدياً رفضه لتأجيله برغم 
أو  الداخلي��ة  س��واء  الوس��اطات 
اخلارجي��ة، لكن احلكوم��ة االحتادية 
اف��ادت بأن ذل��ك التوج��ه مخالف 
للدس��تور وأنها لن تعترف بنتائجه 

وما يترتب عليه مهما كان االمر. 

التحالف الوطني يلغي زيارة اإلقليم
وينتظر وفدًا كرديًا لمناقشة االستفتاء

الكردستاني: الحكومة االتحادية أجبرتنا على خطوة االنفصال
عبدالزهرة محمد الهنداوي 

في س��بعينيات القرن املاضي وثمانينياته 
، كان��ت احلكوم��ة تتب��ع نظام��اً مركزي��اً 
لتوزيع اخلريج��ن  ، فما ان يتخرج الطالب 
من اجلامعة حتى  يت��م تعيينه في احدى 
مؤسس��ات الدولة وبحس��ب اختصاصه 
طبعا .. وكان��ت هذه اآللية جتري على وفق 
نظام دقيق يقوم على اس��اس التنس��يق 
بن ال��وزارات واجلهات املعني��ة ، فلم يكن 
املتخ��رج  يحمل ه��م التفكير في البحث 

عن وظيفة .
ولك��ن مع اندالع احل��رب العراقية االيرانية 
وبعدها ظ��روف احلصار االقتصادي توقفت 
تل��ك اآللي��ة م��ع وج��ود ع��زوف كبير عن 
احلكومي��ة بس��بب محدودية  الوظيف��ة 
الراتب الذي لم يكن ينس��جم ومتطلبات 

احلياة الباهظة جدا.
ما قادني إلى احلديث عن هذا املوضوع  هو 
الفوضى العارمة التي تضرب سوق العمل 
ف��ي العراق  مع وج��ود من يدعو اليوم  إلى 
العودة إل��ى نظام التعين الامركزي لكي 
يضمن املتخرجون من اجلامعات فرصتهم 
ف��ي احلصول عل��ى درج��ة وظيفي��ة بدال 
من حال��ة التيه  التي يعان��ي منها هؤالء 
اخلريج��ون .. وف��ي احلقيق��ة ان التفكي��ر 
بالعودة إلى تلك اآللي��ة لم يعد امراً هيناً 
ألس��باب منطقية من بينها مثا ، ان عدد 
اجلامعات قب��ل ثاثن عاما ل��م يكن كما 
ه��و اآلن ، كما ان عدد س��كان العراق كان 
دون العشرين مليون نسمة ، وبالتالي فان 
عملية التعين املركزي كانت س��هلة إلى 
حد ما ، مع وجود درجة عالية من التنسيق 
ب��ن اجله��ات ذات العاق��ة .. وإذا م��ا اردنا 
املقارنة مع واقع ما بعد 2003 فأننا سنجد 
اختاف��ا كبيرا ، فعدد اجلامعات احلكومية 
وص��ل  اليوم إلى 35 جامعة  يقابلها اكثر 
م��ن 52 جامعة وكلي��ة اهلية ينخرط في 
هذه  اجلامعات بنوعيها احلكومي واألهلي 
اكثر من 600 الف طالب وطالبة في جميع 
املراحل الدراس��ية ، ويتخرج من اجلامعات 
احلكومية اكثر من 80 الف طالب س��نويا  
والع��دد نفس��ه يتخرجون م��ن اجلامعات 
االهلي��ة ومعنى ه��ذا ان ع��دد املتخرجن 
سنويا يتراوح بن 150 إلى 200 الف خريج 
، مع استمرار التوسع االفقي في التعليم 
العالي املتمث��ل  بفتح الكلي��ات االهلية  
واس��تحداث اقس��ام جدي��دة .. وبالتأكيد 
ان ه��ذه الزيادة في اعداد الطلبة اخلريجن 
ناجتة عن زيادة عدد السكان الذي تضاعف 

عما كان عليه في عام 1975 .. 
وف��ي ضوء هذا الواق��ع املرتبك ومع ارتفاع 
نس��بة النش��طن اقتصاديا إلى اكثر من 
%58 م��ن مجموع س��كان العراق اغلبهم 
من ش��ريحة الش��باب ، بات لزاما البحث 
عن حلول ومعاجل��ات منطقية تقوم على 
اساس احداث حالة من املوائمة االيجابية 
بن مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق 
العم��ل إلى هذه اخملرجات م��ن خال وضع 
خط��ة بعيدة امل��دى ، ولعل قان��ون العمل 
اجلديد سيمثل احد املس��ارات املهمة في 
ه��ذه اخلطة ، فنحن نحت��اج حقيقية إلى 
مش��اركة القطاع اخلاص في رس��م مثل 
هذه السياس��ات بعد ان تتوافر الضمانات 
املطلوب��ة للعامل��ن في��ه وبالتال��ي زوال 
الفوارق ب��ن العاملن في القط��اع العام 
والقطاع اخلاص وفي مقدمتها عدم وجود 
ضمانات مناسبة ملوظفي القطاع اخلاص 
، وف��ي املقاب��ل ميكن التفكي��ر مبدئيا في 
الع��ودة إل��ى التعين املرك��زي ولكن على 
وفق آليات تنس��جم والواق��ع االقتصادي 
والتنموي للبل��د وهنا يكون اخلريج مخيرا 
بن العمل في احد القطاعن وبحسب ما 

يناسبه.

خيارات التعيين !

تقـرير

سونر چاغاپتاي
و نيك دانفورث**

ف��ي بداية الش��هر احلالي ص��ادف عيد 
األضحى املبارك، وهو العيد الذي ينتهي 
فيه موسم احلج لدى املسلمن. ويطلق 
جميع املس��لمن تقريباً اس��م “العيد” 
ببس��اطة عل��ى عي��د األضح��ى. أم��ا 
بالنس��بة إلى األتراك وأقاربهم في دول 
أخرى، فيحمل العيد اسم “بايرام”. ويوّفر 
هذا اخلط الفاصل بن التسميتن نظرًة 
غير متوقعة حول نتيجة محاولة تركيا 
بس��ط نفوذها على العالم اإلس��امي، 
بن منطق��ٍة بنت فيها رواب��ط ثقافية 
ناجحة لتوس��يع نطاق قوتها الناعمة، 
وأخرى، وهي الش��رق األوس��ط، حاولت 
فيه��ا توس��يع نط��اق قوته��ا الصلبة 

ولكنها فشلت في ذلك.
وتستخدم معظم الدول اإلسامية في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آسيا تسمية “العيد”، على غرار معظم 
اجملتمعات اإلس��امية ف��ي الغرب. إال أّن 
األمم واجلماع��ات اإلثني��ة املتح��ّدرة م��ن 
األت��راك - كالتت��ر في روس��يا واألذر في 
القوقاز واألوزبك والكازاخين في آس��يا 

الوس��طى - أطلقت على العيد اس��م 
الكلمة التركية “بايرام”.

وينطب��ق ذلك أيض��اً على البوس��نين 
واأللب��ان ال��ذي اعتنق��وا اإلس��ام ع��ن 
طريق األتراك في أي��ام احلكم العثماني 
ويتهج��أون الكلمة “باج��رام”. وينطبق 
الش��يء نفس��ه على بل��دان أخرى في 
للس��يطرة  تخض��ع  كان��ت  املنطق��ة 
العثماني��ة على مدى قرون م��ن الزمن، 

مثل صربيا واليونان.
لكن يبدو أّن االس��تثناء الرئيسي، الذي 
له مغ��زاه، هم األكراد، إذ يس��تخدمون 
الكلمة الكردية “جه زن”. وهي تس��مية 
مناس��بة ألقلية ال دولة لها ومنتش��رة 
التركي��ة  عل��ى احل��دود ب��ن األراض��ي 
والعربية من دون أن تش��عر متاماً بأن لها 

وطن.
ومنذ ع��ام 2003، عندم��ا تولى الرئيس 
رج��ب طيب أردوغان - الذي كان رئيس��اً 
للوزراء آنذاك - و »حزب العدالة والتنمية« 
الذي يرأس��ه زمام الس��لطة في تركيا، 
أطلقت الباد محاولًة طموحة لبسط 
س��لطتها عل��ى البل��دان ذات األغلبية 
املسلمة. ويحاول أردوغان ربط سياسته 
االمبراطوري��ة  بعظم��ة  اخلارجي��ة 
العثمانية الس��ابقة وأس��افها. إذ يرى 

أردوغ��ان أن تركي��ا، كونه��ا امبراطورية 
س��ابقة وقوة مس��لمة س��ابقة، متلك 
الق��وة الناعمة الطبيعي��ة على الدول 

اإلسامية في املنطقة.
بيد أّن أردوغان راهن بشكٍل أساسي على 
بسط نفوذه على الشرق األوسط حيث 
أن االختافات الثقافية احلقيقية تقّوض 
الروابط التركية الدينية. وتنعكس هذه 
االختاف��ات ف��ي النتائج. فقد تَس��ّبب 
انخ��راط تركيا في احلرب الس��ورية، من 
بن مغامرات خاطئة أخرى، إلى جعلها 
أكثر عزلة وتركها غير آمنة أكثر من أي 
وقٍت مضى. وفي س��وريا، فشلت تركيا 
في اإلطاحة بنظام األسد، ووّلدت عوضاً 
عن ذلك أعداء جدد مثل تنظيم »الدولة 

اإلسامية« واألكراد السورين.
وفي الوقت نفسه، تسبب كل من دعم 
تركيا جلماعة »اإلخوان املس��لمن« في 
مصر وخارجها، والتحالفات التركية مع 
األكراد والعرب الس��ّنة ف��ي العراق ضّد 
حكومة بغ��داد إلى عزل أنقرة بش��كٍل 
يثير األس��ى. والي��وم، وباس��تثناء قطر 
وبعض األك��راد العراقين، ال متلك تركيا 
أي حلفاء أو أصدقاء في الشرق األوسط، 
وه��و موقٌف ح��ّوره مستش��ارو أردوغان 

بتفاؤل إلى “الوحدة الثمينة”.

وفي تناقٍض مع كفاح تركيا في الشرق 
األوس��ط، فإن جهودها األكث��ر تواضعاً 
لبسط قوتها الناعمة من خال الروابط 
الثقافي��ة والتاريخي��ة الت��ي جتمعه��ا 
بالبلقان وآس��يا الوس��طى - لنسميها 

“حزام بايرام” - قد حّققت جناحاً أكبر.
وهناك صورة أكثر اعتداالً عن اإلس��ام 
رّوج��ت لها “ رئاس��ة الش��ؤون الدينية 
التركية - ديان��ت”، وهي الهيئة الدينية 
األعلى في تركيا، لقت ترحيباً جيداً، كما 
تتمتع الشركات التركية باألداء األفضل 
س��وفيتية  وجمهوري��ات  روس��يا  ف��ي 
س��ابقة أخرى. وتُعد دول البلقان وآسيا 
الوس��طى م��ن بن البل��دان املس��اندة 
األكب��ر لتركيا ف��ي احملاف��ل الدولية، مبا 

فيها “األمم املتحدة”.
ووفقاً للرؤى اجليوسياس��ية الراهنة، قد 
ال يكون “حزام باي��رام” باإلجناز العظيم، 
الوح��دة  م��ن  أفض��ل  يبق��ى  ولكن��ه 

الثمينة.

** س��ونر چاغاپت��اي ه��و زمي��ل “باي��ر 
فاميلي” ومدير برنامج األبحاث التركية 
في معهد واش��نطن. نيك دانفورث هو 
محلل سياس��ات أقدم ف��ي في “مركز 

السياسة املؤيَّد من احلزبني”

عالقة تركيا المعقدة مع الشرق األوسط موّضحة بكلمة واحدة

وفد اإلقليم في زيارة سابقة الى بغداد 

الزيادي: القوى 
السياسية في بغداد 
بانتظار مجيء وفد 
كردي جديد الى بغداد 
من اجل تثبيت حسن 
النوايا ومعرفة هل ان 
اقليم كردستان يسعى 
الى معالجة المشكالت 
ام هو ذاهب الى 
التصعيد

اردوغان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أم��س  الن��واب،  مجل��س  اعل��ن 
االثنن، ان جلس��ة اليوم ستشهد 
اس��تكمال التصويت على مشروع 
قان��ون التعدي��ل الثال��ث لقان��ون 
احملافظات غير املنتظمة في أقليم 

رقم )21( لسنة 2008.
وق��ال املكتب االعام��ي للمجلس 
ف��ي بيان تلقت »الصب��اح اجلديد«، 
نس��خة منه ان »جلس��ة مجلس 
الن��واب ال���17 التي س��تعقد يوم 
غد الثاثاء، ستش��هد اس��تكمال 
التصوي��ت عل��ى مش��روع قان��ون 
التعديل الثال��ث لقانون احملافظات 
غير املنتظمة ف��ي أقليم رقم )21( 
عل��ى  والتصوي��ت   ،2008 لس��نة 

مقت��رح قان��ون تخلي��د تضحيات 
ش��هداء احلرب ضد عصابات داعش 
األرهابية وتسريع أجناز معاماتهم 
بجرحاه��م،  الفائق��ة  والعناي��ة 
مش��روع  عل��ى  التصوي��ت  و 
قان��ون ال��ري«. واض��اف املكتب ان 
»البرمل��ان س��يصوت ايض��ا عل��ى 
مرش��حي عضوية جلن��ة النزاعات 
العش��ائرية في محاف��ظ البصرة، 
و على مرش��حي عضوي��ة اللجنة 
اخملطوفن«،  بخصوص  التحقيقية 
مشيرا الى انه »سيناقش توصيات 
جلنة مؤسسات اجملتمع املدني بعد 
اس��تضافة محافظ بغداد واعضاء 

مجلس احملافظة«.
وتابع ان »جلس��ة الغد ستش��هد 

القراءة االولى ملقترح قانون البطاقة 
التموينية االلكترونية، ومناقش��ة 
تقرير مشروع قانون شركة النفط 
وتقري��ر  العراقي����ة،  الوطني����ة 
مقترح قانون التعديل األول لقانون 
وزارة الكهرب��اء رق��م )53( لس��نة 
2017، واخلطة االستراتيجية للجنة 
املرأة واألسرة والطفولة، وتقري���ر 
للجن����ة  الفصل��ي  النش����اط 

الزراع��ة واملي��اه وااله��وار«.
يذك��ر ان مجل��س النواب ق��رر، في 
22 اب 2017، رف��ع جلس��ته ال�16 
من الفصل التش��ريعي احلالي إلى 
ما بع��د عيد األضح��ى، بعد تقرير 
ومناقش��ة مقترح قان��ون التعديل 

األول لهيئة اإلشراف القضائي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناحي��ة  مجل��س  عض��و  اعل��ن 
مندل��ي ف��ي محافظ��ة ديال��ى 
حي��در املن��دالوي، أم��س االثنن، 
ع��ن التصوي��ت باالجم��اع على 
قرار الغاء اقامة اس��تفتاء اقليم 

كردستان داخل الناحية.
وقال املندالوي في تصريح صحفي، 
ان »مجل��س ناحية مندلي صوت 
في جلسته الطارئة التي عقدت 
الي��وم باالجماع، على ق��رار الغاء 
اقامة اس��تفتاء اقليم كردستان 
داخل الناحية استجابة ملطاليب 

االهالي«.
»الق��رار  ان  املن��دالوي،  واض��اف 
رسمي وسيتم اعام املعتصمن 
به ف��ورا باعتباره احدى املطاليب 

الرئيسية لهم«.
ناحي��ة  مجل��س  عض��و  وكان 
مندل��ي حي��در املن��دالوي اعل��ن 
اعتصام  اس��تمرر  ام��س،  صباح 
اهال��ي الناحي��ة للي��وم الثان��ي 
عل��ى التوالي لرفض فكرة اقامة 
اس��تفتاء كردس��تان في مندلي 
واملطالب��ة باقالة مدي��ر الناحية 
ورئيس مجلس��ها البل��دي. وفي 

س��ياق متصل قرر مجلس ناحية 
مندلي في محافظة ديالى، اقالة 
مدير الناحية باالجماع، فيما قرر 
التريث بق��رار اقالة رئيس اجمللس 

البلدي بالوقت الراهن.
وقال عضو اجمللس حيدر املندالوي 
، ان »مجل��س ناحي��ة مندلي قرر 
باالجم��اع اقالة مدي��ر الناحية«، 
مبينا ان »اجملل��س قرر التريث في 
اقالة رئي��س اجملل��س البلدي في 

الوقت الراهن«.
واض��اف املن��دالوي ان »الق��رارات 

جاءت تلبية ملطاليب االهالي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حمل��ة  م��ن  العش��رات  نظ��م 
املديرية  ف��ي  العلي��ا  الش��هادات 
العامة لتربية ديالى، أمس االثنن، 
وقف��ة احتجاجي��ة لرف��ض قانون 

التأمينات االجتماعية.
وقال مدير إعام تربية ديالى سنان 
الربيع��ي في تصري��ح صحفي، إن 
»العش��رات من حملة الشهادات 

العلي��ا في تربي��ة ديال��ى نظموا، 
صب��اح الي��وم، وقف��ة احتجاجية 
أم��ام املديرية ببعقوب��ة احتجاجا 
عل��ى مش��روع قان��ون التأمينات 

االجتماعية«.
وأض��اف أن »احملتجن رفعوا الفتات 
تضمن��ت عبارات ترفض املس��اس 
بحقوقه��م التقاعدية واعتبروها 
خطا أحمر«، مبينا أن »مدير تربية 

ديالى جعفر الزركوش��ي استقبل 
احملتجن وتس��لم مطالبهم ووعد 

برفعها للجهات اخملتصة«.
ال��وزراء  مجل��س  أمان��ة  وكان��ت 
الس��بت،  األول  أم��س  أص��درت، 
توضيح��ا بش��أن مش��روع قانون 
أنه  التأمينات االجتماعية، مبينة 
لم يرف��ع لغاي��ة اآلن إلى مجلس 

النواب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��در املتح��دث الرس��مي جمللس 
القضاء األعلى عبد الستار بيرقدار، 
امس االثنن، توضيحا بش��أن لقاء 
رئيس اجمللس مبحافظ بغداد األسبق 
صاح عبد الرزاق، الفتا إلى أن أبواب 
القض��اء مفتوح��ة للمواطنن مبن 
فيهم احملافظ األس��بق لاس��تماع 
إلى شكاواهم، فيما نفى وجود أمر 

قبض أو استقدام بحق األخير.
وق��ال بيرق��دار ف��ي بي��ان تلق��ت 

»الصب��اح اجلديد« نس��خة منه إن 
»مكت��ب رئي��س مجل��س القضاء 
االعلى مفتوح جلميع املواطنن من 
دون اس��تثناء وان مقابلت��ه حملافظ 
بغ��داد األس��بق كان��ت بالطريقة 
الرس��مية وكأي مواط��ن آخر لديه 
ش��كوى أو تظل��م م��ن إج��راءات 

معينة«.
وأضاف أن »محافظ بغداد األسبق 
اي  بحق��ه  يص��در  ل��م  االن  ال��ى 
اس��تقدام او ام��ر قب��ض واملقابلة 

معه تناولت ش��كواه، وال صحة ملا 
يثي��ره البعض في وس��ائل اإلعام 

عنه من اتهامات«.
وذك��ر ان »رئيس مجل��س القضاء 
بغ��داد  محاف��ظ  افه��م  االعل��ى 
األس��بق مبراجعة احملاكم اخملتصة، 
الن رئيس مجل��س القضاء االعلى 
منصب إداري يتعلق بإدارة الشؤون 
االداري��ة للقض��اء وال يتدخل بآلية 
س��ير الدعاوى والق��رارات الصادرة 

فيها«.

البرلمان يستكمل اليوم التصويت على مشروع 
قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات

حملة شهادات عليا يحتجون بديالى
 رفضا لقانون التأمينات االجتماعية

مجلس مندلي يصّوت على إلغاء فكرة إقامة 
استفتاء إقليم كردستان داخل الناحية

القضاء يصدر توضيحًا بشأن لقاء
 رئيسه بمحافظ بغداد األسبق



بغداد – هجمات مسلحة 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االثنني، ب��أن ش��خصني احدهما 
منتس��ب في اجلي��ش قت��ا واصيب اخر 
بهجومني مسلحني منفصلني شمالي 

وجنوبي بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه إن "مس��لحني مجهولني فتحوا، 
مس��اء يوم ام��س ، ني��ران اس��لحتهم 
الرشاشة باجتاه مدني بالقرب من منزله 
مبنطقة حس��ينية الراش��دية، ما اسفر 

عن مقتله في احلال".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى امس االثن��ني ان الق��وات االمنية 
متكنت خال عملية عس��كرية من قتل 

14 انتحاريا من عصابات داعش االرهابية 
في محافظة ديالى.

وذك��ر املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان " مديرية االس��تخبارات 
العسكرية وبالتنس��يق مع لواء مغاوير 
الفرق��ة اخلامس��ة ومبعلوم��ات دقيق��ة 
متكنت من قتل 14 انتحاريا من عصابات 
داعش االرهابية في وادي الثاب مبنطقة 

امام ويس مبحافظة ديالى".

كركوك – ضربة جوية 
أعل��ن القي��ادي ف��ي احلش��د الش��عبي 
جبار املعموري ام��س، االثنني، عن مقتل 
قي��ادي ب��ارز ب�"داع��ش" ق��رب احلويجة 
بضربة جوية لطائرة مس��يرة، فيما أكد 
أن خطوط ص��د التنظيم ف��ي القضاء 

يعتريها اإلرباك والفوضى. 
وق��ال القي��ادي املعم��وري إن "طائ��رات 

مس��يرة قصفت رت��ا لتنظي��م داعش 
ق��رب قض��اء احلويج��ة جن��وب كركوك 
وقتل��ت العدي��د م��ن عناص��ره بينهم 
قيادي ضمن ما يعرف بوالية كركوك في 
داعش وهو احدى مسوؤلي ديوان اجلند" 
، مضيف��ا أن "خطوط الص��د الدفاعية 
لتنظي��م داعش ف��ي محي��ط احلويجة 
تعي��ش فوض��ى وإرب��اكا كبير بس��بب 
انهيار املعنويات وتكرار مسلسل هروب 

القيادات البارزة".

واسط – نزاع مسلح 
اعلن قائممقام ب��درة جعفر ما محمد 
امس االثنني، عن مقتل ش��خص وإصابة 
آخ��ر نزاع عش��ائري في القضاء ش��رقي 
محافظة واسط، نافيا فرض حضر على 

التجوال.
وق��ال القائممق��ام محم��د  إن "نزاع��ا 

عش��ائريا نش��ب بني قبيلتني في قضاء 
بدرة ش��رقي الكوت في س��اعة متأخرة 
من ليلة أمس، أسفر عن مقتل شخص 
"الن��زاع  أن  مضيف��ا   ، آخ��ر"  وإصاب��ة 
انته��ى ومتت الس��يطرة عل��ى املوقف"، 
نافي��ا "فرض حض��ر على التج��وال في 

القضاء". 

االنبار – خطة عسكرية
اك��د مص��در عس��كري باجلي��ش ف��ي 
محافظة االنبار امس االثنني، بأن تعزيزات 
عسكرية من اجليش وصلت الى منطقة 
الصك��رة متهي��دا القتح��ام مدينة عنة 
غرب��ي احملافظة ، الفتا ال��ى إن "تعزيزات 
عس��كرية من اجليش بالفرقة السابعة 
وصلت الى منطقة الصكرة غرب مدينة 

حديثة )190كم غرب الرمادي(".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 

عن اس��مه، أن "الهدف م��ن وصول تلك 
القوات استعدادات القتحام مدينة عنة 

وحتريرها من تنظيم داعش اإلرهابي". 

ميسان – حترير مختطفني
وزارة  االعام��ي ف��ي  اعل��ن املستش��ار 
الداخلي��ة العراقي��ة ام��س االثنني حترير 
أربعة مسيحيني اختطفوا في ميسان، 
موضحة أنه��م كانوا يرومون مش��اهد 
مباراة كرة قدم ف��ي البصرة واختطفوا 

لغرض االبتزاز وطلب الفدية. 
وقال املستش��ار وه��اب الطائي "مت حترير 
أربعة مواطنني مسيحيني كانوا يرومون 
مش��اهد مب��اراة كرة قدم ف��ي البصرة، 
م��ن قبل خلي��ة الصق��ور ف��ي البصرة 
والفريق التكتيكي والقبض على أربعة 
من اخلاطف��ني في محافظة ميس��ان"، 
موضحا "أنهم متوجهون الى محافظة 

القانونية  البص��رة إلكم��ال اإلج��راءات 
وبعد ذلك نقلهم الى بغداد وتسليمهم 

الى ذويهم". 

نينوى – انفجار ناسفة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
نينوى امس االثنني ان منتس��با في وزارة 
الكهرباء قت��ل في أثناء الواجب بانفجار 

عبوة ناسفة في مدينة املوصل.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان "املهن��دس فت��اح خلف 
صال��ح أحد منتس��بي املديري��ة العامة 
لنق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة املنطق��ة 
الش��مالية استش��هد اثر انفجار عبوة 
ناس��فة أثن��اء تأديته عمل��ه في اصاح 
الع��وارض احلاصل��ة على خط��وط نقل 
الطاق��ة الكهربائية خط  س��د املوصل 
– موص��ل 400 ك.ف ف��ي منطقة البوير 

بالقرب من مفرق اسكي موصل".  

البصرة – سطو مسلح 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظة البصرة امس االثنني بأن مدنياً 
أصيب خال قيام مس��لحني مجهولني 
بالس��طو عل��ى داره الواقع��ة في مركز 
احملافظة وسرقة سيارته ومبلغ من املال 

ومصوغات ذهبية.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهول��ني 
قاموا بالس��طو املس��لح عل��ى دار تقع 
ف��ي منطق��ة ك��وت احلجاج ف��ي مركز 
احملافظ��ة"، مبيناً أن "صاحب الدار حاول 
مقاومتهم فأطلقوا عليه النار وأصابوه 
بج��روح ، وأن "اجلن��اة س��رقوا مبلغاً من 
امل��ال ومصوغ��ات ذهبية وس��يارة والذوا 

بالفرار".

هجوم  مسلح في حسينية الراشدية شمالي بغداد * مقتل إرهابي بضربة جوية لطائرة مسّيرة جنوبي كركوك
انفجار عبوة ناسفة في مفرق آسكي ـ الموصل * سطو مسلح في بمنطقة كوت الحجاج وسط مدينة البصرة

3 شؤون عراقية

السليمانية ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر بقضاء جمجمال غرب السليمانية، 
أم��س اإلثن��ني، ب��أن مق��ر احل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني تعرض لهجوم مس��لح، مؤكدا 

أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.
وقال املصدر في تصريح صحفي إن "مجموعة 
مس��لحة هاجم��ت اليوم )أم��س(، مقر احلزب 
الدميقراطي الكردستاني في مدينة جمجمال 
"الهج��وم  ان  مبين��ا  الس��ليمانية"،  غ��رب 
تس��بب فقط باحلاق أضرار ف��ي املبنى وبعض 

السيارات".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش��ف عن 
إس��مه أن "الهجوم ج��اء بالتزام��ن مع عقد 
إجتم��اع ف��ي املبنى"، الفت��ا إل��ى أن "اجلهات 

األمنية بدأت بإجراء التحقيقات".
يذكر أن محافظة الس��ليمانية شهدت خال 
الفت��رة املاضي��ة ع��دة هجمات عل��ى مقرات 

األحزاب السياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر أمني في محافظة األنبار، امس 
االثنني، بإغ��اق الطريق الدولي بني الفلوجة 
وهي��ت، مبيناً أنه لم تعرف إلى اآلن أس��باب 

القطع.
وق��ال املص��در ف��ي تصري��ح صحف��ي، إنه 
"مت إغاق الش��ارع الع��ام الرئيس��ي الرابط 
م��ن بغداد إل��ى محافظة األنب��ار، من جهة 
الفلوج��ة هيت البغدادي"، مش��يراً إلى أنه 

"لم تعرف أسباب هذا القطع".
وكان عض��و اللجن��ة األمني��ة ف��ي مجلس 
محافظ��ة األنبار راجح ب��ركات، قد اكد في 
تصري��ح صحفي صباح ام��س، بأنه بتوجيه 
م��ن القائد الع��ام للقوات املس��لحة حيدر 
العب��ادي، باش��رت القطع��ات العس��كرية 
املوج��ودة ف��ي األنب��ار باإلضافة إل��ى قوات 
قادمة من بغداد باإلنطاق من قاعدة األسد 
للبدء باالس��تعدادات لبدء عمليات التحرير 
العسكرية ألقضية محافظة األنبار التي ال 

تزال حتت سيطرة التنظيم اإلرهابي.
وم��ا ي��زال تنظيم داع��ش يس��يطر على 3 
اقضية غرب��ي احملافظة وه��ي: القائم وعنة 

وراوة.

تعّرض مقر "الديمقراطي" 
في السليمانية الى هجوم 

مسلح

إغالق الطريق الدولي
من الفلوجة إلى هيت

الملف األمني

بارزاني يلّوح باستعمال القوة
من أجل إجراء االستفتاء في كركوك

الفتا إلى أن “تلك املشكات بدأت بالظهور 
ف��ي املناطق الكردس��تانية الواقعة خارج 

إدارة االقليم”.
واض��اف محم��د، أن��ه “كان م��ن األفضل 
إتخاذ قرار إجراء االس��تفتاء من قبل ممثلي 
الشعب داخل البرملان واصدار قانون خاص 
به لذلك ان إجراء االستفتاء حاليا سيؤدي 
مبستقبل منطقتنا نحو عدم االستقرار”.

محاف��ظ كركوك جن��م الدين ك��رمي الذي 
يتهم��ه زماؤه ف��ي حزب االحت��اد الوطني 
الكردستاني بانحيازه مؤخرا نحو سياسة 
وتوجهات احلزب الدميقراطي الكردستاني، 
وابتع��اده عن مراعاة الت��وازن بني مكونات 
املدين��ة ف��ي اتخ��اذ الق��رارات املصيري��ة 
اخلاصة بكركوك، اش��ار من جانبه الى أن 
عملية االس��تفتاء لن تؤثر على التعايش 

األصيل بني أهالي احملافظة.
وأضاف بي��ان ملكتب محاف��ظ كركوك أن 
"كرمي أكد أن عملية االس��تفتاء التي من 
املزمع اجرائها في اخلامس والعش��رين من 
الش��هر اجلاري لن تؤثر عل��ى التعايش بني 
أهالي كركوك، مش��يراً إل��ى أن التعايش 
والس��ام وترابط أهالي كركوك الذي كان 
ومازال الركيزة األساسية لدعم االستقرار 
ومس��اندة الق��وات األمنية لذا ل��ن يتأثر 
من خال أصوات البع��ض الذين يحاولون 
اس��تغال إجراء االس��تفتاء لتعكير روح 

التآخي بني الكركوكيني".
وعل��ى صعيد موق��ف االقليم م��ن اجراء 
االستفتاء في إقلیم کردستان جددت ايران 
متس��كها بوحدة اراضي العراق وس��يادته 
واضاف املتحدث باس��م اخلارجية االيرانية 
بهرام قاسمي ان باده تسعی بکل ما فی 

وسعها ملنع حدوث بعض األزمات التی من 
ش��أنها أن تکون خطیرة ومدمرة فی ظل 
العاق��ات اجلیدة التی جتمع بینها واألکراد 

واحلکومة املرکزیة والوجوه العراقیة.
وتاب��ع قاس��مي ف��ی مؤمت��ره الصحف��ي 
األس��بوعي فی إش��ارة إلی طل��ب رئیس 
اقلیم کردس��تان العراقي مسعود بارزاني 
من إیران للمساعدة علی حل اخلافات بین 
أربی��ل وبغداد، "بأننا نرغب فی أن تس��تمر 
املفاوضات التی انطلقت منذ املاضي بین 

اربیل وبغداد وأن جتني ثمارها اإلیجابیة".
ب��ان  مج��ددا  اك��دت  التغيي��ر  حرك��ة 
املس��اعي التي تبذل الع��ادة تفعيل برملان 
كردس��تان الضفاء الش��رعية عل��ى قرار 
اجراء االس��تفتاء عقيمة ولن جتدي نفعاً، 
وتابع مس��ؤول في احلركة رفض االفصاح 
عن اس��مه للصباح اجلدي��د ان احلركة لن 
تشارك بتفعيل برملان كردستان باي صورة 
كان��ت، مضيف��اً ان التغيي��ر وصل��ت الى 
قناع��ة بان االحت��اد الوطن��ي والدميقراطي 
ليس��ا مس��تعدين لتنفيذ نق��اط حركة 
التغيي��ر، لذلك ف��ان التغيير لن تش��ارك 
باي ش��كل من االش��كال بتفعي��ل برملان 

كردستان.

مكتب العبادي: حترير نحو 90 % من 
األراضي العراقية من قبضة تنظيم 

داعش
وتابع أن" االجناز العسكري الهائل الذي لم 
يك��ن يتوقعه أكث��ر املتفائلني حتقق حيث 
العال��م  ودول  العس��كريون  اخلب��راء  كان 
يتحدثون عن عشر س��نوات  أو أكثر لدحر 
اإلرهاب ف��ي العراق من قب��ل ذات القوات 
وحدث االنق��اب في وضعها م��ن الدفاع 
والتراج��ع إل��ى الهج��وم والتق��دم وحترير 

األراضي العراقية". 
وبحث اجمللس الوزاري لألمن الوطني ، أمس 
االثنني ، االس��تعدادات العسكرية لتحرير 
ما تبقى من األراضي العراقية من سيطرة 

مسلحي داعش.
وذك��ر بيان صدر عن مكت��ب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي وتلق��ت صحيفة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه أن" االجتماع أكد 
أهمية استعادة حترير املناطق كافة وتأمني 
احلدود وإدامة زخم االنتصارات املتحققة. 

م��ن جانبه رجح عضو اللجنة األمنية في 
محافظة االنبار، راجح العيس��اوي ، أمس 
االثنني، صعوبة معارك حترير قضاء القائم 
ال��ذي يف��رض تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي 
س��يطرته علي��ه ، متوقعاً ، س��رعة اجناز 

حترير عنه وراوة. 
‘‘الصب��اح  وق��ال العيس��اوي لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ ان��ه "بتوجي��ه من القائ��د العام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي باش��رت 
ف��ي  املوج��ودة  العس��كرية  القطع��ات 
االنب��ار إضافة الى قوات أخ��رى قادمة من 
العاصم��ة بغ��داد باالنط��اق م��ن قاعدة 
االس��تعدادات  بعملي��ة  للب��دء  األس��د 
لتحرير  العسكرية  بالعمليات  للمباشرة 
مناطق س��يطرة داعش ف��ي االنبار بنحو 

كامل". 
وأضاف أنه "في بداية عمليات التحرير قد 
ال تكون هن��اك صعوبة لكن تزداد صعوبة 
املعركة في القائم كونها منطقة حدودية 
ومفتوحة والدواعش موجودين بني سوريا 
والعراق"، متوقع��اً ان "تكون مناطق عنة 

وراوة حتريرها سريع جدا". 
وتاب��ع ان "العبادي والعمليات املش��تركة 
انط��اق  موع��د  حتدي��د  ع��ن  مس��ؤولة 

العمليات واخلطة املرسومة لها". 

العبادي يوّجه بإجراء مراجعة دقيقة 
ملقترح موازنة 2018

وف��ي مقدمته��ا الروات��ب واألج��ور لكل 
العامل��ني في الدولة، والرواتب التقاعدية، 
والرواتب واالج��ور االخرى، فضا عن تأمني 
روات��ب احلماي��ة االجتماعي��ة والبطاق��ة 
التموينية، وإدامة متطلبات األمن والدفاع 

والدواء".
واك��د عل��ى "وج��وب تأم��ني االلتزام��ات 
الدولية والوطنية في تسديد مستحقات 
القروض وفوائدها، واإلس��تمرار في تأمني 
س��ندات دفع مستحقات املقاولني"، الفتا 
الى انه "وج��ه بالعمل على زيادة االيرادات 
غير النفطية من خال تفعيل االنش��طة 
اخملتلفة وزي��ادة االنتاجي��ة، والتأكيد على 
تنش��يط القطاع اخلاص مبا ميكنه من اداء 
دوره املنش��ود في حتسني األداء اإلقتصادي 
احملل��ي  الن��اجت  ف��ي  مس��اهمته  ورف��ع 

الوطني".

حاالت االجتار بالبشر تتفاقم
في العراق وتتصدرها بغداد

وبينت اإلحصائية تق��دم محافظة بغداد 
بنسبة 50 % من مجموع عدد اجلرائم في 
العراق، وان عدد الذكور الضحايا في بغداد 
بلغ 91 ضحية أغلبهم أطفال، يقابله 80 

ضحية من اإلناث. 
بينما سجلت اإلحصائية خلو محافظات 
النجف وكرك��وك وديالى واألنبار والبصرة 
واملثن��ى م��ن أي دع��وى، وتأت��ي محافظة 
الديواني��ة باملرتب��ة الثاني��ة، بينم��ا خلت 
محافظ��ة باب��ل م��ن املتاجرين بالبش��ر 
الذك��ور واقتصرت نس��بة الضحايا فيها 

خال العام املاضي على اإلناث فقط.

احلكيم يدعو مليثاق شرف
عشائري يحمي املستثمرين

مش��يرا الى ان اكبر املشاكل التي تواجه 
ال��وزارات ه��ي تقاط��ع الق��رارات داخلها 
بسبب احملاصصة، مؤكدا اهمية املشروع 
العاب��ر للطائفية لتجنب هذه املش��كلة 

في املستقبل .
وح��ول العاق��ة ب��ني بغ��داد واربي��ل اكد 
احلكي��م عل��ى اهمية ن��زع فتي��ل االزمة 
بهدوء مع احلفاظ على وحدة العراق ، الفتا 
الى اهمية املش��روع السياس��ي املطمئن 
اس��تثمار  اج��ل  م��ن  املكون��ات  جلمي��ع 
االنتص��ار على داعش، وكذلك ش��دد على 
العش��ائر اهمية ترش��يح الكفوء والنزيه 
م��ن ابنائه��ا لانتخاب��ات املقبل��ة، فيما 
ربط الوضع االمني واس��تقراره مبدى جناح 
االس��تثمار وانتع��اش االقتص��اد وتوفي��ر 
اخلدم��ات وامكاني��ة حتقيقه عب��ر ميثاق 
املس��تثمرين  حلماي��ة  عش��ائري  ش��رف 
وعبر مش��روع سياس��ي مطمئ��ن يحقق 
االس��تقرار في البلد ويس��هم في تثبيت 

االمن واالنتصارات املتحققة .

اليونيسيف: نحو 5 ماليني طفل 
عراقي يحتاجون للمساعدة اإلنسانية

أما في قط��اع غزة، فأدت أزم��ة الكهرباء 
املس��تمرة إلى انخفاض إمكانية احلصول 
عل��ى املياه بنس��بة 30 ف��ي املائ��ة. كما 
تضاعفت خال ثاثة أش��هر فقط حاالت 

اإلسهال بني األطفال الصغار.
وق��ال ِخي��رْت كاب��االري، املدي��ر اإلقليمي 
ليونيس��يف، إن أكثر من 90 في املائة من 
ه��ؤالء األطفال يعيش��ون ف��ي دول تأثرت 

بالنزاعات والصراعات.

وأض��اف كاب��االري أن فئ��ة األطف��ال أكثر 
م��ن تعّرض��ت للّضرر نتيجة س��نوات من 
اس��تمرار العنف والنزوح وُش��ّح اخلدمات 

األساسّية.
ولف��ت إلى أن الُبنى التحتية املدنّية غالباً 
ما تعّرضت لاعتداء، مبا فيها املستشفيات 
ومرافق الطاقة واملي��اه والصرف الصّحي 
والنظافة، مما يجعل األطفال عرضة خلطر 

األمراض واملوت.
وقال أيضا، "لقد أُجب��رت مايني العائات 
على الف��رار من بيوته��ا، وبعضها اضّطر 
للف��رار أكث��ر م��ن م��ّرة حت��ت القص��ف، 
كما أن اس��تمرار العنف والن��زوح زاد من 
صعوبة مواجهة األطفال والعائات لهذا 

الوضع".

رئيس وزراء األردن: افتتاح معبر طريبيل
إشارة قوية على عودة االستقرار للعراق
واك��د امللقي "عل��ى ض��رورة االنتهاء من 
قوائم السلع االردنية التي سيتم اعفاؤها 
من الرسوم اجلمركية العراقية املفروضة 

على الواردات العراقية".
واضاف ان "ميناء العقبة وما ش��هده من 
توس��ع وتطور خال امل��دة املاضية مؤهل 
ليكون بواب��ة ومدخا للواردات والصادرات 
العراقي��ة" مؤك��دا ان "الس��لع املقبل��ة 
للع��راق عب��ر مين��اء العقبة س��تحظى 
بأولوية من حيث تس��ريع اجراءات املناولة 
والتحمي��ل والتنزيل وغيرها من االجراءات 
الت��ي تكف��ل س��رعة وصوله��ا للس��وق 

العراقي".
م��ن جهته أكد وزير الصناع��ة، الذي نقل 
حتيات رئي��س ال��وزراء حيدر العب��ادي الى 
امللقي، على العاقات االستراتيجية التي 

تربط االردن والعراق.

مقتل 10 من اإلخوان املسلمني في 
حرب شوارع بني الشرطة املصرية 

واإلرهابيني في القاهرة
عقب اس��تئذان نيابة أم��ن الدولة العليا 
في توقي��ت متزامن الي��وم حيث فوجئت 
القوات حال مداهم��ة األولى الكائنة في 
11 ش��ارع مصن��ع اإلس��فنج من ش��ارع 
الطريق األبيض بإطاق أعيرة نارية جتاهها 
وقيام أح��د العناصر بإلقاء عبوة متفجرة 

عليها إال أنها انفجرت فيه".
وذك��رت أن "الق��وات تعامل��ت م��ع تل��ك 
العناص��ر وأس��فر ذل��ك ع��ن مصرعهم 
جميعاً وعددهم ثمانية أش��خاص، بينما 
ب��ادرت العناص��ر املتواج��دة في الش��قة 
الثانية بش��ارع عب��د الع��ال إبراهيم، من 
شارع عبده خليفة بإطاق أعيرة نارية جتاه 
القوات استمرت ملدة أربع ساعات وأسفر 

التعامل معهم عن مصرع اثنني آخرين".
وأكدت ال��وزارة أنه "عثر بالش��قة األولى 
على س��احني آلي��ني، وخنجر، وس��كني، 
ونظ��ارة ميدان، ومبلغ 5800 جنيه مصري 
كم��ا ُعث��ر بالثاني��ة على س��احني آليني 

وكمية من الطلقات النارية".
وأعلن��ت ال��وزارة عن "التمك��ن من حتديد 
س��تة من العناصر التي لقيت مصرعها 
وه��م، أكرم األمير س��الم محم��د حرب، 
موالي��د 1979/8/1 م��ن القاه��رة ويقي��م 
بحدائق حلوان، ويعمل فنى حاس��ب آلي، 
وعم��ر إبراهيم رمض��ان إبراهي��م الديب، 
موالي��د 1994/12/3 م��ن القاه��رة ويقيم 
بها في 103 ش��ارع السباق مصر اجلديدة 
– طالب، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما 
ف��ي القضي��ة رق��م 2017/79 حصر أمن 
الدولة )حترك للعناصر اإلرهابية بش��مال 

سيناء("

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

ت��روي إح��دى النس��اء املنتميات 
إلى عصاب��ات داعش رحلتها في 
عال��م اإلرهاب ال��ذي وجلت إليه 
عبر وظيفة غريبة وقاسية، وهي 
تطبيق أح��كام أصولية وتنفيذ 
عقوب��ات قاس��ية بح��ق نس��اء 

مدينة املوصل.
"القض��اء"  صحيف��ة  ونش��رت 
إفادة املتهمة )ش. م. ر( التي روت 
فيها قصته��ا الكاملة وعملها 
في ديوان احلسبة أحد تشكيات 

داعش اإلرهابي رفقة زوجها.
وأف��ادت املتهم��ة بأنه��ا عراقية 
اجلنس��ية ومتزوج��ة م��ن رج��ل 
عراقي وتسكن محافظة نينوى 

بناحية بادوش.
وقالت املتهم��ة التي تقف أمام 
احملكمة اجلنائية املركزية بتهمة 
داع��ش  اإلره��اب "بع��د دخ��ول 
بش��هرين إل��ى مدين��ة املوصل 
أقدم زوج��ي على االنتم��اء إليه 
ومبايع��ة )اخلليف��ة( حت��ى عنّي 
لديهم وأوكلت له مهام العمل 

في ديوان احلسبة".
احلس��بة  دي��وان  أن  ومع��روٌف 
يتولى  الش��وارع  مبثابة ش��رطة 
مراقب��ة الن��اس والتضييق على 
حرياته��م ومحاس��بة مخالفي 
أوامر وتعليم��ات داعش اإلرهابي 
املتش��ّددة وف��ق أح��كام فوري��ة 
عقوباته��م  عناص��ره  وينف��ذ 
باخملالف��ني أم��ام اجلمه��ور ف��ي 

األماكن العامة. 
"داعش  أن  العضاض��ة  وتضيف 
احت��اج ال��ى نس��اء ف��ي دي��وان 
احلس��بة، وبع��د حوال��ي ش��هر 
واحد من عمل زوجي في الديوان 
وحتدي��دا ف��ي أيل��ول م��ن ع��ام 
2014 طلب من��ي االنضمام إلى 
داع��ش والعمل معهم في ديوان 

احلسبة".
وتواصل أن "حديث زوجي أقنعني 
مببايع��ة داع��ش واالنخ��راط في 
دي��وان احلس��بة إذ عّينت للعمل 

في ما يسمى باألمنية". 

وع��ن ماهية عمله��ا ضمن هذا 
الديوان قالت أم بكر "أوكلت إلي 
مه��ام تفتيش النس��اء ومراقبة 
س��لوكهن وفيما إذا م��ا التزمن 

بتعليمات داعش أم ال".
أتولى محاسبة  وأضافت "كنت 
النس��اء ممن يخالفن التعليمات 
مثا إذا لم يلتزمن بلبس احلجاب 
التعليم��ات  وتن��ص  والنق��اب 
األصولية أيضا على عدم اخلروج 
إال برفقة محرم وعدم مزاولتهن 
ألي أعمال خ��ارج املنزل حتى وان 
كان��ت تخص املن��زل كتنظيفه 
أو اس��تقبال ضيوف بعلنية دون 
س��تر أو تخفٍّ وااللت��زام بجميع 
دي��وان  الت��ي يصدره��ا  األوام��ر 

احلسبة".

وعن آلية العمل أشارت إلى أنها 
كانت غالبا م��ا تذهب "مع فرق 
األمني��ة إلى بيوت املنتس��بني أو 
العراقية  املوظفني في احلكومة 
وبقي��ت  دوره��م  ترك��وا  مم��ن 
عائاتهم لغرض تفتيش النساء 

املوجودات".
وحس��ب إفادته��ا فأنها لم تكن 
تخرج في جوالتها التفتيش��ية 
إال إذا كان برفقته��ا دوم��ا رجال 
احلس��بة وغالب��ا م��ا كان معها 
زوجه��ا، وهو أحد رجال احلس��بة 

في داعش. 
وأكملت املتهمة بالقول "واجبي 
كان يتضمن مصادرة أي س��اح 
أج��ده مخبئا ف��ي املن��ازل أو أي 
مصوغ��ات ذهبية لدى النس��اء 

وكذل��ك مصادرة املبال��غ املالية 
التي تعود لعائات أفراد الشرطة 
العراقي��ة أو منتس��بي اجلي��ش 
املطلوبني لداعش وهم ممن هربوا 
م��ن دون عائاته��م الت��ي بقيت 
في املنازل بع��د أن تعذر عليهم 

إخراجهم من املدينة".
وتذكر في أفادتها أيضا أعماال أو 
مهاما أخ��رى تولتها ك�"مراقبة 
ومحاسبة النساء اخلارجات إلى 
الس��وق أو معاينة الس��يطرات 
املنصوبة على الش��ارع العام إذا 

خالفت تعاليم ديوان احلسبة".
وت��روي أن وظيفته��ا كانت حتتم 
عليها معاقبة النساء اخملالفات 
بواس��طة عقوب��ة غريب��ة وهي 
العض، الفتا إلى أن طقم أسنان 

حديدي��ا بحوزتها كان��ت ترتديه 
وتتولى نهش أجساد النساء.

وتع��رج املتهمة عل��ى الكنية او 
اللق��ب الذي منح��ه إياها ديوان 
احلس��بة، وتق��ول "كّنيت بلقب 
)أم بكر( منذ انتمائي لداعش وأنا 
معروفة لدى أهالي ناحية بادوش 

باسم )أم بكر العضاضة(".
اس��تمرت  انه��ا  ال��ى  وأش��ارت 
بالعم��ل م��ع داع��ش حل��ني بدء 
العمليات العسكرية في اجلانب 
األمين من املوصل وعندما مت حترير 
املناطق قمت باخلروج من املدينة 

مع األهالي النازحني".
وتفيد أم بكر بأنه مت القبض على 
زوجه��ا عن��د س��يطرة للجيش 
العراقي أثناء املسير مع األهالي 

النازح��ني واعتقل كونه مطلوبا 
بتهم��ة اإلرهاب، ذهب��ت بعدها 
الى منطقة ح��ي االنتصار عند 
بيت أقارب زوجي وبقيت لديهم 
مع أطفالي الثاثة ملدة خمسة 
عش��ر يوما، وبعدها حضرت قوة 
أمنية إلى البيت وقامت بالقبض 
علي بس��بب وجود مذكرة قبض 
صادرة بحقي من قبل احملكمة".

أم  املدع��وة  إف��ادة  وخلص��ت 
إل��ى اعتقالها  بك��ر العضاضة 
واعترافه��ا باالنتم��اء إلى داعش 
وآلي��ة عمله��ا فيه، وكش��فت 
ع��ن أس��ماء العامل��ني معه��ا، 
ومتت إحال��ة أوراقها التحقيقية 
إل��ى محكمة اجلناي��ات املركزية 

إلصدار احلكم العادل بها".

عضاضة داعش: 
إن داعش احتاج الى 
نساء في ديوان 
الحسبة، وبعد حوالي 
شهر واحد من عمل 
زوجي في الديوان 
وتحديدا في أيلول 
من عام 2014 طلب 
مني االنضمام إلى 
داعش والعمل 
معهم في ديوان 
الحسبة

عضاضات داعش

عملت مع التنظيم في ما يسمى بديوان الحسبة

عضاضة داعش في الموصل تروي رحلتها في عالم اإلرهاب
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لتعزيز مواردها في مواجهة شحة التخصيصات 

محليات 4

بغداد - محمود خيون: 

الهندس��ية  امل��اكات  تواص��ل 
وزارة  ف��ي  واحلرفي��ة  والفني��ة 
الكهرب��اء حماتها لرف��ع وإزالة 
التجاوزات احلاصلة على شبكات 
العامل��ة ف��ي املناطق  التوزي��ع 
والت��ي  والتجاري��ة  الس��كنية 
تسبب إنقطاع التيار الكهربائي 
خارج أوقات القطع املبرمج الذي 
تفرضه ظ��روف املنظومة بنحو 
عام كما وش��ددت ال��وزارة على 
دوائر التوزيع التابعة لها بضرورة 
مواصل��ة حماته��ا التي تخص 
الكهرباء  قوائ��م  أج��ور  جباي��ة 
خاصة التي حتم��ل أرقاماً عالية 
بس��بب تراكم الديون وتعد هذه 
م��ن املش��كات الت��ي تواجهها 
مديري��ات التوزيع والتي تس��بب 
ضائعات كبيرة وهدر في الطاقة 

.
وقال املهندس عمر رشيد خلف 
مدير توزيع كهرباء الكرخ املركز 
أن م��ن املش��كات الكبيرة التي 
التجاوزات  تواجهنا هي موضوع 
وع��دم الس��يطرة عليها خاصة 
ف��ي املناطق الت��ي تكث��ر فيها 
واحمل��ال  العش��وائية  اجملمع��ات 
التجاري��ة التي اليلتزم أصحابها 
الت��ي  واإلرش��ادات  بالتعالي��م 
تنص عل��ى عدم تك��رار التجاوز 
وض��رورة إتباع الط��رق االصولية 

لتجهيزهم بالطاقة .
أن  عم��ر  املهن��دس  وأش��ار 
بض��رورة  ص��درت  التوجيه��ات 
التعام��ل بح��زم فيم��ا يخ��ص 
موض��وع جباي��ة أج��ور قوائ��م 
الكهرباء التي حتمل ديوناً سابقة 
ل��م يتم تس��ديدها وم��ن بينها 
م��ا حتم��ل أرقام��اً عالي��ة تصل 
املاي��ن ولس��نوات ماضية  الى 
كذلك الديون املترتبة على الدور 
املتروكة واملهدمة أو التي حتولت 

ال��ى عم��ارات أو أنش��طرت الى 
أكثر م��ن دار كالت��ي حتولت الى 
مساكن التتجاوز مساحاتها 50 

متراً مربعاً .
وبن مدير توزي��ع كهرباء الكرخ 
املركز أن املناطق السكنية التي 
ش��ملتها عقود اخلدمة واجلباية 
م��ن قب��ل ش��ركات األس��تثمار 
سيتم قطع التيار الكهربائي عن 
الدور واملرافق اخلدمية التي يترتب 
بذمتها ديوناً س��ابقة متراكمة 
واليعاد التيار الكهربائي اليها اال 

بعد تسديد الديون . 
ودعا مدير كهرب��اء الكرخ املركز 
الط��رق  أتب��اع  ال��ى  املواطن��ن 

ف��ي  واألصولي��ة  الصحيح��ة 
ع��ن  بالتي��ار  طل��ب جتهيزه��م 
طريق تقدمي طلبات رسمية كل 
حس��ب رقعته اجلغرافي��ة جتنباً 
بالتجاوز على الش��بكة  للقيام 
، موضح��اً أن بأم��كان املواط��ن 
بالتيار  التجهي��ز  تق��دمي طل��ب 
الكهربائي من مقرات الصيانات 
الجراء الكشف على املوقع املراد 
جتهيزه وتأيي��د ذلك من مديريات 

التوزيع .
وبن عمر أن املناطق التي شملت 
في حم��ات رفع التج��اوزات في 
ش��ارع الربي��ع  بح��ي اجلامع��ة 
واملناط��ق احمليط��ة ب��ه ، فيم��ا 

تواص��ل مجاميع أخرى حماتها 
لرفع وإزال��ة التجاوزات ومصادرة 

املواد املستخدمة بالتجاوز .
ال��ى ذل��ك كثف��ت دوائ��ر التوزيع 
ف��ي  الكهرب��اء  ل��وزارة  التابع��ة 
العاصمة بغداد وعموم احملافظات  
من جهودها لتنفيذ حمات إزالة 
أغص��ان األش��جار املتداخل��ة مع 
مكون��ات الش��بكة الكهربائي��ة 
وحقق��ت ف��ي ذل��ك نس��ب اجناز 
متقدم��ة اضاف��ة ال��ى قيامه��ا 
بتنظيم حم��ات لرفع التجاوزات 
في ع��دد من املناط��ق بعد حتديد 
ومت خ��ال  وبالتنس��يق  األه��داف 
احلم��ات مصادرة كمي��ات كبيرة 

واملعدات  والقابلوات  األساك  من 
املس��تخدمة في التجاوز مع أخذ 
تلزم  قانوني��ة خطي��ة  تعه��دات 
التجاوز  تك��رار  بعدم  املتجاوزي��ن 
على ش��بكات التوزيع كما قامت 
دوائر التوزي��ع  بوضع الفتات تدعو 
املواطنن الى ض��رورة التعاون مع 
دوائ��ر الكهرباء ف��ي مجال جباية 
مابذمته��م من ديون مس��تحقة 
لقوائ��م اجور الكهرب��اء من اجل 
عل��ى  النتائ��ج  افض��ل  حتقي��ق 
مس��توى تقدمي اخلدم��ات وتوفير 
املستلزمات املطلوبة في عمليات 
حتس��ن اداء الش��بكات وتأهيلها 
وخاص��ة  املناط��ق  عم��وم  ف��ي 

املغذي��ات الت��ي تعاني م��ن زيادة 
في األحم��ال بغية وض��ع برنامج 
زمني للش��روع بأعم��ال التدعيم 
وأمكاني��ة اس��تحداث مغذي��ات 
األحم��ال  لتخفي��ف  جدي��دة 
وتوزيعها بالش��كل ال��ذي يكفل 
املتزايد على  الطل��ب  اس��تيعاب 
الطاق��ة خاصة ف��ي اوقات حمل 
الذروة وحتديداً في موسم الصيف 
وانها تس��عى جاه��دة الى حتديث 
الهوائية  الكهربائية  الش��بكات 
وتدعيمه��ا مبش��اريع ته��دف من 
خاله��ا الى زيادة درج��ة الوثوقية 
بالتيار الكهربائي ومبا يسهم في 

تقليل حاالت انقطاع التيار .

الكهرباء تشدد إجراءاتها للحد من الضائعات في الطاقة 

 من المشكالت 
الكبيرة التي 
تواجهنا هي 

موضوع التجاوزات 
وعدم السيطرة 

عليها وال سيما في 
المناطق التي تكثر 

فيها المجمعات 
العشوائية والمحال 

التجارية

مدير كهرباء الكرخ املركز يشرف على حمالت رفع التجاوزات

الهجرة تطلق منحة 
250 ألف دينار ألكثر 

من 58 ألف عائلة

رصد 149 مخالفة 
للمطاحن والوكالء 

والناقلين في بغداد 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهج��رة واملهجرين عن اطاق منحة 
ال���250 الف دينار الكثر من 58 ال��ف عائلة، فيما 
اش��ارت الى ان املبال��غ ميكن تس��لمها عن طريق 
البطاق��ة الذكية. وقالت ال��وزارة في بيان اطلعت 
» الصباح اجلديد« على نس��خة من��ه، إن »الوزارة 
تعل��ن عن انط��اق منحة ٢٥٠ الف دين��ار الوجبة 
السادس��ة عش��ر للدفعتن األولى بواقع ٢٥ الفا 
و231 عائل��ة والثانية بواق��ع ٣٣ الفا و309 عائات 
، مضيفة ان »املبالغ ميكن تس��لمها من اليوم عن 

طريق البطاقة الذكية«.
يذك��ر ان وزارة الهجرة واملهجري��ن تعلن بن فترة 
وفت��رة اخرى ع��ن اطاق وجبة جدي��دة من وجبات 

املنحة البالغة مليون دينار واخلاصة بالنازحن.
عل��ى صعيد متص��ل اعلنت ال��وزارة ع��ن اطاق 
الوجب��ة ال��� 24 من منح��ة املليون دين��ار اخلاصة 
بالنازح��ن ، مضيفة إنه مت »إط��اق منحة املليون 
دين��ار الوجب��ة الرابع��ة والعش��رين«، وأن الوجبة 
ش��ملت »١٠١٨٦ آالف و186 عائل��ة« ، مضيفة أن 
»بإمكان املس��تحقن تس��لم املنحة ع��ن طريق 

البطاقة الذكية«.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلب��وب عن 
قيام جلانها الرقابية املش��تركة بتكثيف جوالتها 
التفتيشية على املطاحن العاملة ووكاء الطحن 

في بغداد .
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس طه ياس��ن 
عباس ان اجلوالت التي نفذتها جلان مش��تركة من 
قس��مي الرقابة والس��يطرة النوعية اسفرت عن 
رص��د 72 مخالفة نوعية وغي��ر نوعية للمطاحن 

في بغداد خال األسبوعن املاضين .
واضاف املدير العام ان اخملالفات املرصودة ناجتة عن 
تنفي��ذ 241 زيارة للمطاحن جرى خالها س��حب 
302 من��وذج من الطح��ن املنت��ج و 118 منوذج من 
احلب��وب املس��تخدمة باالنت��اج لغ��رض الفحص 

اخملتبري. 
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البصرة - سعدي علي السند:

املراك��ز  م��ن  مجموع��ة  عق��دت 
الصحي��ة األولي��ة التابع��ة لدائرة 
صح��ة البصرة في ع��دد من القرى 
النائية ندوات تثقيفية حول أهمية 

الرضاعة الطبيعية. 
وشملت الندوات كلمات للطبيبات 
العامات في املراكز الصحية  اوجزن 
من خالها ضرورة التثقيف اجملتمعي 
وخاص��ة  الصحي��ة  اجمل��االت  ف��ي 
الرضاعة الطبيعية ، والتأكيد على 
املعرف��ة الصحي��ة للمجتم��ع ألن 
التثقي��ف والتوعية بهذا اخلصوص 
اليعتمد على املؤسس��ة الصحية 
فق��ط وامن��ا يحت��اج ال��ى جه��ات 
ساندة تس��اعد على نشر املفاهيم 
الصحية واهمية التثقيف الصحي 
الذي من خال��ه تقلل حاالت املرض 

واإلصابة.
وبين��ت الن��دوات بحس��ب مص��در 
ف��ي قس��م الصح��ة العام��ة في 
دائ��رة صح��ة البص��رة  دور الوع��ي 
الصحي ف��ي اجملتمع وخاصة صحة 
االمه��ات واالطف��ال والتأكيد على 
الرضاعة الطبيعية كونها االنسب 
للوقاي��ة من االمراض ، كما مت عرض 
ص��ور توضيحية ع��ن دور الرضاعة 
الطبيعية في إدامة صحة األطفال 

ذل��ك عل��ى  وانعكاس��ات  الرض��ع 
مستقبل الطفل .

أهمية الرضاعة الطبيعية
وخلصت الندوات ال��ى التأكيد بأن 
فوائ��د الرضاع��ة الطبيعية تكمن 
ف��ي كونه��ا تول��د عاق��ة حميمة 
ب��ن األم وطفلها , فه��ي ال تقتصر 
على تلق��ي الطفل احلن��ان والدفء 
والش��عور باحلماية الت��ي يحتاجها 
من األم، بل هي ت��زوده مبواد غذائية، 
لن يس��تطيع احلص��ول عليها من 
أي طع��ام أخ��ر ، وفوائ��د الرضاعة 
الطبيعية لام والطفل عديدة، لذا 
تنص��ح منظمة الصح��ة العاملية 
ب��ان يبقى حلي��ب األم ه��و مصدر 
الغذاء الرئي��س للطفل حتى يصل 
الى سن نصف س��نة ، كما توصي 
باالستمرار الحقا )اضافة الى الغذاء 
الصلب( بالرضاعة الطبيعية حتى 

سن السنة
.

فوائد الرضاعة الفورية
وأش��ارت الندوات ال��ى ان من فوائد 
أداء  حتس��ن  الفوري��ة  الرضاع��ة 
اجله��از الهضم��ي اذ يحتوي حليب 
تؤث��ر  األم عل��ى مركب��ات عدي��دة 
مباشرة بصورة ايجابية على اجلهاز 
الهضمي وتق��وم العديد من املواد، 
)كورتيزول،  الهرمون��ات  بينه��ا  من 

 EGF( النم��و  عوام��ل  انس��ولن(، 
احلرة  االمينية  واألحم��اض  وغيرها( 
)توري��ن، جلوتام��ن(، وبتنظي��م منو 
وتط��ور جهاز الهض��م والى تقليل 
خطر اإلصاب��ة بالتهابات في اجلهاز 
الهضم��ي وتع��د االنزمي��ات مركبا 
واثبت��ت  األم،  حلي��ب  ف��ي  خاص��ا 
االبح��اث ان الرضاع��ة الطبيعي��ة، 

حتس��ن م��ن أداء عملي��ات الهضم 
الفيسيولوجية لدى الطفل )يكون 
تفريغ املعدة أسرع(، كما انها تقلل 
من اخملاطر املتعلقة بجهاز الهضم 
لدى اخلدج )كفرط النفاذية( وتقلل 
بصورة ملحوظة م��ن خطر حدوث 
اإلسهال  مثل  التهابية  مضاعفات 

وااللتهاب املعوي القولوني الناخر.

األم  حلي��ب  ان  الن��دوات  واك��دت 
يحمي م��ن خطر اإلصابة باألمراض 
)املعدية( ويعود الفضل في ذلك الى 
العديد من املركبات اخلاصة التي ال 
تتوفر في عب��وات احلليب الصناعي 
األم كل  ويوف��ر حلي��ب  التجاري��ة، 
الطفل  يحتاجه��ا  الت��ي  األش��ياء 
لتقوي��ة جه��ازه املناع��ي وتقوي��ة 

ذات  معطي��ات  وهن��اك  جس��مه 
أهمية )مثل املس��توى االجتماعي، 
املس��توى الثقافي … ال��خ( اخلاصة 
باألطفال الذي��ن تغذوا على احلليب 
الطبيعي وأولئك الذين تلقوا حليبا 
اصطناعي��ا ألن حلي��ب األم يحتوي 
على جميع املركبات الغذائية التي 

يحتاجها الطفل
.

فوائد الرضاعة على املدى 
الطويل

أرضعته��م  الذي��ن  األطف��ال  ان 
أمهاتهم لستة أش��هر على األقل 
كانوا اقل عرضة لإلصابة باألمراض 
العدوائي��ة، حت��ى بع��د آن باش��روا 
بتن��اول الطع��ام الع��ادي كم��ا إن 
احتماالت اصابتهم بالتهابات االذن 
املتك��ررة ف��ي الس��نة األول��ى اقل 
مبرتن، وأيضا بالنسبة إلى األمراض 
املزمنة ومنها ع��ند الك�بر، كما إن 
خط��ر إصابة االطف��ال الذين تغذوا 
بالرضاعة من حليب األم بالسمنة 
إن  وايض����ا  مبرت����ن  اق��ل  ه����و 
الرضاع��ة تقلل من خط��ر اإلصابة 
باألم����راض الس��رطاني��ة ف����ي 
إل��ى  إضاف��ة  الطفول��ة،  مرحل��ة 
تقليل خط��ر اإلصابة بأنواع معينة 
م��ن األم��راض الس��رطانية كم��ا 
تس��ه��م الرضاع��ة، ف��ي تقلي��ل 
اإلصابة بأم��راض القل��ب واالوعية 

التاجية  الشراين  وأمراض  الدموية 
مس��تقبا ويكون األطفال الذين مت 
إرضاعهم اقل عرضة لإلصابة بداء 
السكري، وخصوصا من النوع االول 
)األطفال( ، وهنالك العديد من األدلة 
على ان الرضاعة تسهم في تقليل 
خطر اإلصاب��ة بأمراض مناعية، من 
بينه��ا أم��راض احلساس��ية ، الربو 

وغيرها .
ام��ا النس��اء اللوات��ي يرغ��ن ف��ي 
خفض وزنهن فتعد الرضاعة عاما 
محف��زا لفقدان ال��وزن ، وقد يكون 
ذلك نتيجة حل��رق كمية كبيرة من 
الس��عرات احلرارية )نحو500 سعرة 
حرارية في اليوم( في اثناء الرضاعة 
وتقل��ل الرضاعة بص��ورة ملحوظة 
من خطر اإلصابة بس��رطان املبيض 
والث��دي إضاف��ة الى ذل��ك، هنالك 
العديد م��ن األدلة التي تش��ير الى 
ان الرضاعة تسهم في منع وتأخير 

اإلصابة بتخلخل العظام.

طريقة الرضاعة الصحيحة
ويرض��ع الطف��ل قلي��ا ف��ي االيام 
األول��ى، ولكن مع م��رور الوقت فانه 
يرضع وفقا الحتياجاته. ينبغي عدم 
اجباره على الرضاع��ة، ويجب عدم 
ارضاعه حليب األم من القنينة، الن 
ذلك قد يتس��بب بع��دم رغبته في 

الرضاعة.

تقرير

صحة البصرة تعقد ندوات تثقيفية عن أهمية الرضاعة الطبيعية
نّفذتها المراكز الصحية في أطراف المحافظة

صورة أرشيفية

إعالم المحافظة 
التحال��ف  رئي��س  اس��تقبل 
السيد عمار  الوطني س��ماحة 
عص��ر  مكتب��ه  ف��ي  احلكي��م 
واس��ط  األح��د محاف��ظ  ي��وم 
عبدالرض��ا  محم��ود  احلقوق��ي 
ط��ال العتب��ي؛ وأك��د احلكيم 
على أهمي��ة النه��وض بالواقع 
حملافظ��ة  والعمران��ي  اخلدم��ي 
واسط وكيفية االرتقاء بالعمل 
إلى ماهو أفضل من أجل خدمة 
املواطن الواسطي؛ مؤكدا أيضا 
على تفعي��ل عملي��ة التواصل 
م��ع املواطن��ن واالس��تماع إلى 
قضاياهم اخملتلفة وإيجاد احللول 
املناس��بة لها وفي مقدمة ذلك 
التواص��ل مع عائات الش��هداء 
وجرحى احلشد والقوات األمنية 
الدع��م  أش��كال  كل  وتق��دمي 
لهم وح��ل قضاياه��م العالقة 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية. 

وش��دد رئيس التحالف الوطني 
على أن محافظة واسط جديرة 
بحك��م  والتط��ور  بالنه��وض 
ماتتمي��ز به م��ن موقع جغرافي 
ووجود موارد وثروات كبيرة فيها 

من أهمها الزراعة والنفط .

وكان محاف��ظ واس��ط محمود 
ما ط��ال قد اس��تعرض خال 
التي  اللق��اء اخلطط والبرام��ج 
ج��اء بها والتي مت الش��روع فيها 
فعا بغية تقدمي خدمات نوعية 
مواطن��ي  لعم��وم  ومتمي��زة 

احملافظ��ة؛ موضح��ا أن باك��ورة 
تلك اخلطة قد بدأت منذ أسبوع 
بتأهيل وصيانة وأكس��اء الطرق 
اخلارجي��ة للمحافظ��ة ومن ثم 
الريفية  إل��ى الط��رق  االنتق��ال 
الرئيس��ية  الش��وارع  وكذل��ك 
والفرعية في االقضية والنواحي 
اخلدمات  تفعي��ل  إل��ى  إضاف��ة 
البلدية وامل��اء واجملاري والكهرباء 
وغيرها من خال اجلهود الذاتية 
للدوائ��ر املعني��ة ؛ مش��يرا إلى 
وجود تنس��يق ع��ال مع مجلس 
احملافظة واجملال��س البلدية بهذا 

اخلصوص . 
وق��د أثنى الس��يد احلكيم على 
جهود محافظ واس��ط احلثيثة 
وسعيه الدؤوب للنهوض بالواقع 
اخلدم��ي والعمراني في احملافظة 
رغم الظ��روف املالي��ة الصعبة 
تخصيص��ات  إط��اق  وع��دم 

املشاريع 

الحكيم يستقبل العتبي ويبحث معه
 الواقع العمراني والخدمي في واسط 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

النظ��ام تعزي��زات  اس��تقدمت ق��وات 
عس��كرية الى مدينة دير الزور في شرق 
سوريا، متهيداً لبدء هجوم جديد يهدف 
ال��ى ط��رد تنظي��م داعش م��ن االحياء 
الشرقية التي يسيطر عليها منذ ثالث 

سنوات.
وتش��كل محافظة دير الزور في الوقت 
الراهن مس��رحا لعمليتني عسكريتني، 
االولى تقوده��ا قوات النظام الس��وري 
بدعم روس��ي، والثاني��ة أطلقتها قوات 
سوريا الدميوقراطية املؤلفة من فصائل 
كردي��ة وعربية بدعم اميركي الس��بت 
املاض��ي لط��رد اجلهادي��ني م��ن ش��رق 

احملافظة.
واف��اد مدي��ر املرص��د الس��وري حلق��وق 
االنسان رامي عبد الرحمن وكالة فرانس 
برس امس االثنني ع��ن وصول »تعزيزات 
عس��كرية كبيرة تتضمن عتادا وآليات 
وعناص��ر الى مدين��ة دير ال��زور، متهيداً 
لب��دء قوات النظام هجوم��ا يهدف الى 
طرد تنظيم داعش من االحياء الشرقية 

في املدينة«.
الهج��وم  الط��الق  االس��تعداد  ويأت��ي 
االخي��ر بعد أقل من اس��بوع على تقدم 
كبير لقوات النظام في محيط املدينة 
متكن��ت خالله من كس��ر حصار فرضه 
التنظي��م على االحي��اء الغربية ومطار 
دير الزور العس��كري من��ذ مطلع العام 

.2015
وحقق اجليش السوري امس االول االحد 
املزيد من التقدم بس��يطرته على جبل 
ث��ردة املطل على املطار ومحيطه وجبل 
آخر يطل مباشرة على مدينة دير الزور.

وبالنتيجة، باتت االحي��اء الواقعة حتت 
سيطرة اجلهاديني في املدينة، وفق عبد 
الرحم��ن، »هدفا س��هال ملدفعية قوات 
النظ��ام«. وم��ن ش��أن هذه الس��يطرة 
ان تس��هل تق��دم اجليش على حس��اب 
اجلهادي��ني جنوب دير ال��زور لضمان امن 

املطار.
وبعد تقدمها االخير في جنوب املدينة، 
باتت قوات النظام، وفق املرصد السوري، 

تس��يطر على خمس��ني ف��ي املئة من 
مس��احة املدينة بعدم��ا كان التنظيم 
منذ صي��ف العام 2014 يس��يطر على 
س��تني ف��ي املئ��ة منه��ا وعل��ى اجزاء 
واس��عة م��ن احملافظة الغني��ة بحقول 

النفط واحلدودية مع العراق.
وتس��تهدف طائ��رات حربي��ة س��ورية 
وروسية، بحس��ب املرصد، امس االثنني 
»بش��كل كثيف مواق��ع تنظيم داعش 

في املدينة ومحيطها واريافها«.
ووثق املرصد الس��وري امس االول االحد 
مقتل 34 مدنيا، بينهم تسعة اطفال، 
في قص��ف روس��ي اس��تهدف عبارات 
كان��ت تقلهم م��ن بلدة قريب��ة من دير 
الزور الى الضفاف الشرقية لنهر الفرات 

هربا من القصف واقتراب املعارك.
ويقس��م نه��ر الف��رات احملافظ��ة إل��ى 
قسمني شرقي وغربي، وتقع مدينة دير 

الزور على الضفاف الغربية.
وفي هج��وم منفص��ل ف��ي محافظة 
س��وريا  ق��وات  أصبح��ت  ال��زور،  دي��ر 
الدميوقراطي��ة ام��س االثن��ني على بعد 
»ستة كيلومترات من الضفة الشرقية 
لنهر الف��رات مقابل مدين��ة دير الزور«، 

وفق املرصد.
وبع��د يوم��ني من اط��الق قوات س��وريا 
الدميوقراطي��ة هجومه��ا في دي��ر الزور 

حتت مس��مى »عاصفة اجلزيرة«، أعلنت 
مجموعة من ش��يوخ ووجهاء عش��ائر 
دير الزور في بيان امس االثنني »تأسيس 
جلنة حتضيرية تناقش أسس ومنطلقات 
تأس��يس مجلس دير الزور املدني اسوة 
باجملالس املدنية خملتلف املدن التي حتررت 

من قبضة اإلرهاب«.
وج��اء في البيان املوقع باس��م »اللجنة 
التحضيري��ة جمللس دير ال��زور املدني« ان 

اللجن��ة مكلف��ة مبواصلة املش��اورات 
 )...( نهائي��ة  صيغ��ة  إل��ى  »للوص��ول 
يتمخ��ض عنها بناء مجلس مدني لدير 
ال��زور يك��ون معني��ا ب��إدارة املدينة فور 

حتريرها«.
وأك��دت اللجن��ة دعمها حلمل��ة قوات 
س��وريا الدميوقراطية في محافظة دير 

الزور ضد اجلهاديني.
وس��بق لقوات س��وريا الدميوقراطية ان 
دعمت تش��كيل مجالس مدنية مماثلة 
الدارة ش��ؤون املدن الت��ي طردت تنظيم 
الدول��ة االس��المية منه��ا او تلك التي 
تخ��وض فيها مع��ارك مس��تمرة على 
غ��رار مدينة الرقة، معقل اجلهاديني في 

سوريا.
ومن غي��ر الواض��ح اذا كان مجلس دير 
ال��زور املدني بعد تش��كيله، س��يعمل 
على التنس��يق م��ع القوات الس��ورية 
التي تس��عى الس��تعادة كامل املدينة 

من التنظيم املتطرف.
وكان رئيس مجلس دير الزور العسكري 
املنضوي في قوات سوريا الدميوقراطية، 
قال األح��د إن اخلطوة األولى من احلملة 
هي »حترير ش��رق نهر الف��رات«، من دون 
حتديد اذا كانت اخلطوات املقبلة تتضمن 

مدينة دير الزور.
واكد عدم وجود أي تنس��يق مع اجليش 
الس��وري وروسيا. كما ش��دد التحالف 
الدولي على أهمية خط فض االشتباك 
بينه وبني الروس في املعارك اجلارية ضد 

اجلهاديني في شرق سوريا.
وتشهد س��وريا نزاعاً دامياً تسبب منذ 
اندالعه منتصف اذار 2011 مبقتل اكثر 
من 330 الف ش��خص وبدمار هائل في 
البنى التحتية ونزوح وتش��ريد اكثر من 

نصف السكان داخل البالد وخارجها.

واشنطن ـ وكاالت :
بينما تواجه الواليات املتحدة األميركية 
ش��ديدين  إعصاري��ن  بس��بب  دم��ارا 
في غض��ون ثالثة أس��ابيع فق��ط، فإن 
األميركي��ني احي��وا ام��س االثنني ذكرى 
أحد أكث��ر األيام املروعة، في وقت حضر 
الرئيس دونالد ترامب، وهو من مواطني 
نيويورك، إحياء ذكرى احلادث للمرة األولى 
وهو رئيس ألميركا، ويش��ارك في حلظة 
صمت في نفس توقي��ت ضرب الطائرة 

األولى ألحد البرجني قبل 16 عاما.
وس��قط نتيجة تلك العملي��ات قرابة 
اجلرح��ى  آلالف  إضاف��ة  قتي��ل،   3000
واملصابني بأمراض جراء استنشاق دخان 

احلرائق واألبخرة السامة.
وبعد انقض��اء 16 عاًما على أحداث 11 
س��بتمبر/ أيلول،  اندلع��ت عدة حروب 
وتغّير ثالثة رؤساء أميركيني وُقتل 9288 
جنديً��ا اميركًيا وأصي��ب مليون آخرون، 
وأنفقت تريليونات الدوالرات، ورغم ذلك 
اليزال هناك  41 س��جيًنا محتجزين في 

معتقل »غوانتانامو« األميركي.
هذه ه��ي التكاليف املرتبط��ة بأحداث 
11 س��بتمبر/أيلول 2001 فحسب. وقد 
قت��ل أكث��ر م��ن 180 أل��ف عراقي في 
الصراع منذ الغ��زو الذي قادته الواليات 
املتح��دة ع��ام 2003، في ح��ني قتل ما 
يقدر ب� 170 ألف  ش��خص في 73 ألف 
من الهجمات اإلرهابية في جميع أنحاء 
العالم منذ عام 2001 ، حسبما جاء في 
تقري��ٍر لصحيفة »جيروزاليم بوس��ت« 

االسرائيلية.
وعندم��ا يُحاول امل��رء أن يُقيِّ��م العنف 
الذي اندلع في 11 أيلول/ س��بتمبر، فإّن 
اآلث��ار الدائمة لذلك التاري��خ تبدو غير 

معقول��ة. وذلك أيًضا ألن اإلدراك املتأخر 
مييل إل��ى تقدمي نظرة خطي��ة وحتمية 
للتاري��خ. لق��د كان��ت أح��داث  11 من 
س��بتمبر / أيلول وراء اندالع احلرب التي 
قادته��ا الواليات املتح��دة على اإلرهاب، 
والت��ي أدت إل��ى غ��زو أفغانس��تان ثم 

العراق. 
وأدى ذل��ك إل��ى ف��رض الدميقراطية في 
هذي��ن البلدين، كما أدى أيًضا إلى تأييد 
الفلسطينيني حلركة »حماس« في غزة 
ع��ام 2006 مما أث��ر على الربي��ع العربي 
وقي��ام ث��ورات ش��عبية ف��ي 2011 في 
تونس ومص��ر والفوضى في ليبيا. وأدى 
ذل��ك إلى تغذي��ة الصراع ف��ي منطقة 
الس��احل في أفريقيا، في حني أدت إلى 
رخاوة الدول��ة العراقية وصعود تنظيم 
»داعش« الذي استغل الصراع السوري.

وهناك أيًضا ميل نحو رؤية آثار 11/9 من 
خالل عدس��ة أميركي��ة أو غربية، وكأن 
العملي��ات الت��ي أطلقه��ا اإلرهاب في 
نيويورك وواش��نطن لم تك��ن موجودة 
من قبل، وكأن كل ما يحدث في أماكن 
مثل العراق أو أفغانس��تان هو فقط رد 
فعل على سياس��ة الوالي��ات املتحدة. 
ونعل��م أنَّ 11/9 كان��ت لها جذور أعمق 
بكثير تعود إل��ى تفجير »مركز التجارة 
العامل��ي« ع��ام 1993. كما تأث��رت أيًضا 
بزيادة التطرف اإلس��المي الذي تأسس 
في باكس��تان وأماكن أخ��رى. ولم يكن 
تنظي��م »القاع��دة« منظم��ة إرهابية 
إس��المية مناهضة للوالي��ات املتحدة 
فحس��ب؛ فقبل يومني م��ن أحداث 11 
أيل��ول/ س��بتمبر، اغتيل أيًض��ا القائد 
األفغان��ي أحم��د ش��اه مس��عود على 
أي��دي متطرف��ني مرتبط��ني بتنظي��م 

»القاعدة«.
لذلك فإّن الهجمات التي وقعت في 11 
أيلول / س��بتمبر لم تكن من فراغ، ولم 
تكن ضد أميركا  فحس��ب. لقد كانت 
جزًءا م��ن ظاه��رة عاملي��ة رهيبة جتمع 
بني صع��ود اإليديولوجيات اإلس��المية 
بالس��لفية  املرتبط��ة  السياس��ية 
والوهابية واإلخوان املس��لمني وغيرهم 
من حركات التطرف. ولقد اس��تهدفوا 

األقليات في دولهم، مبن في ذلك الشيعة 
املسلمون واألحمديون واألكراد واألقباط 
وعدد كبير من االقلي��ات االخرى، بينما 
يستهدفون الغرب. وميكن الكشف عن 
جذور 11 س��بتمبر في احلروب اجلزائرية 
والشيش��انية والبوس��نية وفي مصر، 
حيث ولد أمين الظواهري في عام 1951.

وكان للظواه��ري ج��ذور ف��ي اجلماع��ة 
اإلسالمية واجلهاد اإلسالمي في مصر، 

ومع��ه أس��امة ب��ن الدن م��ن اململكة 
العربية الس��عودية ورج��ال مثل خالد 
الشيخ محمد من باكستان، الذين رأوا 
أنفس��هم كجزء من حركة إس��المية 
تعمل ف��ي جميع أنح��اء العالم، وكان 

نتيجة ذلك أحداث  11/9 املميتة.
إن جي��ل الرج��ال مث��ل ب��ن الدن، ال��ذي 
ول��د ع��ام 1957، والرجال الذين س��عوا 
للقب��ض علي��ه - مثل الوكي��ل اخلاص 

ملكت��ب التحقيق��ات الفدرال��ي ج��ون 
أوني��ل، والذي قتل في احلادي عش��ر من 
سبتمبر / أيلول ، لم يستطع أن يتصور 
احلرب التي نش��ارك فيه��ا اليوم. إن من 
ول��دوا في احلادي عش��ر من س��بتمبر / 
أيل��ول يبلغون من العم��ر االن 16 عاًما، 
وه��م بالغون مب��ا فيه الكفاي��ة تقريبا، 
للمش��اركة في القتال في أفغانستان، 
حي��ث اخت��ار الرئيس األميرك��ي دونالد 

ترامب إبقاء القوات األميركية هناك.
إنه��م بالغون مب��ا فيه الكفاي��ة حملاربة 
اجليل اجلديد من وصفتهم إدارة الرئيس 
ب�«املتطرف��ني  أوبام��ا  ب��اراك  الس��ابق 

العنيفني«.
من هم املتطرفون اجلدد؟ يُش��ير مؤشر 
اإلره��اب العاملي إل��ى أّن ٪74 من جميع 
الوفي��ات الناجمة ع��ن اإلرهاب في عام 
2015 كانت بس��بب »داع��ش« و«بوكو 
ح��رام« و«طالب��ان« و«القاع��دة«. ومما ال 
يُثير الدهش��ة أّن معظم هذه الوفيات 
ونيجيري��ا،  أفغانس��تان،  ف��ي  حدث��ت 

وباكستان، وسورية.
وق��د زاد اإلرهاب بش��كل كبير منذ 11 
أيل��ول/ س��بتمبر، وه��و ما يزي��د مبقدار 
خمس��ة أضعاف بحل��ول ع��ام 2014، 
وفق��ا مل��ا ذكرت��ه صحيف��ة »غارديان« 
البريطانية. وقبل 11 أيلول / س��بتمبر، 
كانت معظم الهجم��ات اإلرهابية في 
كولومبي��ا وبي��رو وأيرلن��دا الش��مالية 
وإس��بانيا والهند. وبعد ذلك، كانت في 
العراق والهند وأفغانس��تان وباكستان 

وتايالند والفلبني وإسرائيل.
وملكافح��ة التهدي��د اإلرهاب��ي، رفعت 
الوالي��ات املتح��دة بش��كل كبي��ر عدد 
الق��وات اخلاص��ة الت��ي توظفه��ا، من 

حوالي 43 ألف  في عام 2001 إلى أكثر 
من 70 ألف اليوم. 

ويقول اجلنرال رميوند توماس الثالث قائد 
قي��ادة العملي��ات اخلاصة ف��ي الواليات 
املتح��دة في ش��هادة للجن��ة اخلدمات 
املس��لحة في مايو/ أيار م��ن هذا العام 
إّن الوالي��ات املتحدة لديه��ا 8000 رجل 

منتشرون في أكثر من 80 بلدا.
لقد أصبحت الواليات املتحدة وحلفاؤها 
يتقنون قت��ل اإلرهابيني، بكف��اءة أكثر 
بكثير مما كانت عليه في التس��عينات، 
عندما كانت عمليات هزمية »القاعدة« 
غالبا م��ا يتم التعام��ل معها من قبل 
س��لطات إنفاذ القانون دون أوامر بإلغاء 

أهدافهم. 
وف��ي أوروب��ا، حي��ث ُقت��ل املئ��ات ف��ي 
الس��نوات  ف��ي  االرهابي��ة  الهجم��ات 
األخي��رة. وق��د أجنب��ت ال��دول األوروبية 
العدي��د م��ن املتطرفني، منه��م 5000 

انضموا إلى »داعش«.
وفي وقت الح��ق، كان 11/9 حادثا مروًعا 
بش��كل خاص ألنه جاء بعد عقد واحد 
فق��ط من نهاية احل��رب الب��اردة. وتبدو 
التسعينات فترة ساذجة من األمل اآلن، 
لقد انتهى الفص��ل العنصري، وُوقعت 
اتفاقات أوس��لو ف��ي إس��رائيل، وكتب 

فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ. 
وكان م��ن املفترض أن »يحّل الس��الم«. 
وكان من املفترض أن تغزو الدميقراطية 
العالم. ولكن لم يحدث ذلك. وبدال من 
ذلك، ظه��رت األعراض الت��ي جاءت في 
كتاب بنيامني باربر »اجلهاد في مواجهة 
عال��م م��اك«، حيث يتح��دث عن كيف 
أع��ادة العوملة  والعش��ائرية تش��كيل 

العالم بالكامل.
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16 عاًما انقضت على »هجمات 11 أيلول« وال تزال تردداتها مستمرة في العالم



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 

ف��ي وق��ت تتف��وق في��ه البطالة 
املقنعة في العراق على نس��بتها 
البالغة 30 في املئة من قوة العمل 
البالغ��ة نحو 7 ماليني ش��خص، 
فان نطاق الفقر في البالد يتس��ع 

بشكل الفت. 
وق��ال راغ��ب رض��ا بليب��ل رئيس 
»احت��اد رجال األعم��ال العراقيني«، 
ف��ي حديث صحاف��ي، إن »مصادر 
حكومي��ة أش��ارت إلى أن نس��بة 
البطال��ة بلغت 30 ف��ي املئة من 
ق��وة العمل البالغة نحو 7 ماليني 
ش��خص، ف��ي ح��ني ق��درت وزارة 
املالي��ة نس��بة البطال��ة املقنعة 
بنح��و 30 ف��ي املئة«. أم��ا اخلبراء 
ف��رأوا أن »البطال��ة املقنعة تفوق 
ه��ذه النس��بة في ظ��ل األوضاع 
غي��ر الطبيعي��ة ف��ي ع��دد كبير 
واملنش��آت احلكومية  اإلدارات  من 

اإلنتاجية واخلدمية«.
وأكد بليب��ل أن »البطالة تتداخل 
مع الفقر، بحيث يكون كل منها 
نتاج وس��بب لآلخر، فم��ع ارتفاع 
مع��دالت البطال��ة يتس��ع نطاق 
إذ  صحي��ح«.  والعك��س  الفق��ر 
الفقر مبفهومه  يتعم��ق  »عندما 
الشمولي في مجتمع ما، تتعطل 
طاقات أعداد متزايدة من السكان، 
ال س��يما م��ن الفئات الناش��طة 
اقتصادي��اً، م��ا يبدو واضح��اً في 

الواقع العراقي«.
وأش��ار إلى أن االحتاد »أعد دراسة 
يتطل��ع م��ن خاللها إل��ى تلمس 
املعاجلة غير التقليدية ويدعو إلى 
حترك فعال في إطار اس��تراتيجية 
إج��راءات غي��ر  ش��املة تعتم��د 

مسبوقة«. 
ورأى أن »وصول البطالة في العراق 
إلى مع��دالت عالية، ج��اء نتيجة 
تراكم��ات متتابع��ة ناجم��ة عن 
أوضاع اس��تثنائية س��ادت العراق 
خ��الل الفت��رة املاضي��ة، تعرضت 
خاللها السوق إلى عملية تشويه 
واخت��الل وتزاي��د نس��ب البطالة 

وارتفاع معدالت التضخم اجلامح 
واقتران��ه بالكس��اد، م��ا أدى إلى 
اخت��الالت عميقة ف��ي االقتصاد 
الكل��ي والقطاع��ات االقتصادية 
العام��ة،  واخلدمي��ة  اإلنتاجي��ة 
وتوقف معظم مش��اريع القطاع 
اخل��اص الت��ي لم جتد س��بيالً إلى 
عصيب��ة  ظ��روف  ف��ي  العم��ل 

وسياسات خاطئة«.
وأش��ار إل��ى أن »انتش��ار البطالة 
على نطاق واسع وشمولها فئات 
الش��هادات  وحامل��ي  اخلريج��ني 
العالي��ة وتداخله��ا م��ع ظاه��رة 
الفقر، أس��هم ف��ي تزاي��د أعداد 
العراقي��ني املهاجري��ن بحث��اً عن 
فرص العمل، إل��ى جانب الهجرة 
السياسية  الظروف  أفرزتها  التي 
املتردي��ة الناجم��ة عن اس��تمرار 

السياسات اخلاطئة واإلرهاب«. 
وعّد هذه األوضاع »عّمقت ظاهرة 
املس��تترة  أو  املقنع��ة  البطال��ة 
بناء على تدني معدالت تش��غيل 
العام��ة  االقتصادي��ة  املش��اريع 
وت��ردي إنتاجيتها، وه��ي املتخمة 
بالعاملني الذين يفوقون حاجاتها 
كثي��راً، حتى في حال التش��غيل 
اإلنتاجية  للمش��اريع  االقتصادي 

واخلدمية«.
ودعا بليبل، في حديثه ل� »احلياة« 
الدولية، إلى »التعامل مع البطالة 
باعتبارها معضلة وطنية كبيرة، 
ال متك��ن معاجلتها في إطار تدابير 
منطي��ة تقليدي��ة وإمنا م��ن خالل 
تعبئ��ة اجلهود واإلمكان��ات، وعبر 
إعداد ستراتيجية وطنية شاملة 
تض��ع في اعتبارها أن دوائر الدولة 

ومش��اريع القطاع العام ليس��ت 
مؤهل��ة لتش��غيل أع��داد كبيرة 
م��ن العامل��ني، والقط��اع اخلاص 
الصغي��رة  املش��اريع  خصوص��اً 
التي تستطيع  واملتوس��طة، هي 
اس��تيعاب مث��ل ه��ذه األع��داد، 
يرتب��ط بتنش��يط األوض��اع  م��ا 
واعتم��اد  عموم��اً  االقتصادي��ة 
وإقراض موسعة  متويل  سياسات 
الوطنية  وتشجيع االس��تثمارات 

واألجنبية«.
وق��ال: »أك��دت وزارة التخطي��ط 
اإلمنائي صع��ود معدل  والتع��اون 
 33.4 البطالة في العراق متجاوزاً 
في املئة بني الش��باب واليائسني 
وغير القادرين عل��ى إيجاد فرصة 
عم��ل، بينما يصل إل��ى 37.2 في 
املئة بني الش��باب احلاصلني على 

التعليم اإلعدادي أو اجلامعي«. 
العامل��ني  مجم��وع  ويش��كل 
فئ��ة  العم��ل  م��ن  والعاطل��ني 
أو  السكان الناش��طني اقتصادياً 
الق��وى العاملة. في حني يش��ير 
اإلط��ار املعتم��د ل��دى »منظمة 
العم��ل الدولية« لتحليل س��وق 
وج��ود  إل��ى  العراقي��ة،  العم��ل 
فئتني أخريني، هما الس��كان غير 
الناشطني اقتصادياً وأولئك الذين 

هم دون سّن العمل.
ويعمل أكثر م��ن 50 في املئة من 
في  اقتصادياً  الناش��طني  الرجال 
الش��ركات اخلاص��ة و25 في املئة 
في القطاع احلكومي و9 في املئة 
باألعم��ال العائلي��ة. بينما تعمل 
أكثر من 50 في املئة من النس��اء 
ف��ي القط��اع احلكوم��ي و27 في 

املئة في األعمال العائلية و16 في 
املئة فقط في الشركات اخلاصة.

وش��دد بليب��ل عل��ى أن »املعاجلة 
البطال��ة  ملعضل��ة  املطلوب��ة 
تتطل��ب اعتباره��ا حال��ة طارئة، 
وتش��كيل هيئة عليا ملكافحتها 
برئاس��ة رئيس ال��وزراء إلعطائها 
عالي��ة،  وقيم��ة معنوي��ة  بع��داً 
باندفاعة  التعامل معه��ا  تتي��ح 
قوي��ة وروحية جدي��دة وإمكانات 

ضخمة«. 
ولف��ت إلى »ضرورة حتديد مهمات 
ه��ذه الهيئة وتوصي��ف أعمالها 
في شكل واضح، في إطار سقف 
زمني لإلجراءات التنفيذية املقررة 
وطني  ملؤمت��ر  الفعالة  والتهيئ��ة 
هدفه تس��ليط الضوء على هذه 

املعضلة وُسبل مواجهتها«.

في ظل ارتفاعها إلى 30 % من قوة العمل

خبراء يدعون إلى إعداد ستراتيجية وطنية لمكافحة البطالة

مصادر حكومية 
أشارت إلى أن نسبة 
البطالة بلغت 30 
من المئة من قوة 
العمل البالغة نحو 7 
ماليين شخص، في 
حين قدرت وزارة 
المالية نسبة البطالة 
المقنعة بنحو 30 
من المئة

نسبة البطالة بلغت 30 من املئة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حق��ق االقتصاد التركي منواً نس��بته 5.1 في 
املئة في الربع الثاني من العام اجلاري، حسب 

ما أعلنت مؤسسة االحصاء احلكومية.
وقالت في بيان نش��رته وكالة انباء األناضول 
أم��س اإلثنني، إن الن��اجت االجمالي احمللي حقق 
من��واً بنس��بة 5.1 ف��ي املئ��ة ما بني نيس��ان 
وحزي��ران 2017، مقارنة بالفترة نفس��ها من 

العام املاضي.
ولفت��ت إل��ى أن إجمال��ي القيم��ة املضافة 
للقطاع الزراع��ي للفترة نفس��ها من العام 
احلال��ي، حقق��ت منواً بنس��بة 4.7 ف��ي املئة، 
وقط��اع الصناع��ة 6.3 ف��ي املئ��ة، وقط��اع 
اإلنش��اءات 6.8 في املئة، وقطاع اخلدمات 5.7 

في املئة.
وقال وزير املال ناجي أغب��ال إن »النمو الكبير 
الذي حقق��ه االقتصاد التركي في الربع األول 
من العام اجلاري، استمر في الربع الثاني أيضاً، 
برغم عطل األعياد«، مش��يراً إلى »أنه أظهر 
مدى فاعلية إجراءات الدعم والتشجيع التي 

اتخذتها احلكومة«.
وكان رئي��س الوزراء التركي بن علي يلدرمي قال 
الس��بت املض��اي، إن بالده »متتل��ك االقتصاد 
األس��رع منواً في العالم، وهي م��ن الدول ذات 
الق��وة البش��رية األكث��ر حيوية«. وع��زا جناح 
التنمي��ة االقتصادية إلى »إرادة الش��عب من 
جهة والنظ��ام السياس��ي الدميوقراطي من 

جهة ثانية«.

القاهرة ـ رويترز: 
كش��ف رئي��س بورصة مص��ر محم��د فريد 
أم��س اإلثنني، عن حزمة جديدة من اإلجراءات 
واآلليات إلنعاش السوق وزيادة أحجام التداول 
على خالل س��تة أش��هر بجانب قيد شركات 

كبيرة في البورصة.
وأضاف فريد في مقابلة مع »رويترز«، أن احلزمة 
اجلديدة تشمل تفعيل آلية بيع األوراق املالية 
املقترضة قبل نهاية العام، وليس البيع على 
املكش��وف غير املغطى، إلى جانب الس��عي 
لت��داول وثائ��ق صنادي��ق االس��تثمار املغلقة 
وتعدي��ل قواعد صناديق املؤش��رات وتقليص 

زمن اإليقاف املوقت لألسهم 50 في املئة.
وتاب��ع فريد، ال��ذي تولى رئاس��ة البورصة في 
آب املاضي، أن احلزمة تتضمن تفعيل العقود 
املس��تقبلية وعق��ود اخلي��ارات عل��ى امل��دى 
القصي��ر إلى جانب القي��ام بجوالت ترويجية 
خارجية جلذب استثمارات جديدة وعقد مؤمتر 

للطروحات األولية.
وتستلزم معظم قرارات بورصة مصر موافقة 
الهيئ��ة العام��ة للرقابة املالي��ة عليها قبل 

تفعيلها.
وقال فريد: »نعم��ل على املدى القصير )خالل 
س��تة أش��هر(، على تعمي��ق الس��وق وزيادة 
معدالت التداول بش��كل مكث��ف، من خالل 
اس��تحداث آليات جديدة للتداول وتبس��يط 
إجراءات التداول احلالية«، مضيفاً »سنخفض 
زمن إيقاف التداول املوقت على األس��هم 50 
في املئة إل��ى 15 دقيقة، اعتباراً من جلس��ة 

تداول يوم غد الثلثاء«.
وكش��فت بورصة مص��ر في بي��ان صحافي 
أمس، أن الهيئة العامة للرقابة املالية وافقت 
على قرار مجلس إدارة البورصة بتقليص زمن 
اإليقاف املوقت على األس��هم وأعطت مرونة 
إلدارة البورص��ة »ف��ي ش��أن زي��ادة أو نقصان 
هذه الفترة م��ا بني حدها األدن��ى 15 دقيقة، 

واألقصى 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق«.

تركيا: ارتفاع الناتج 
اإلجمالي

مصر: إجراءات جديدة 
إلنعاش السوق
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متابعة الصباح الجديد:

ارتفعت أس��عار النفط أمس االثنني 
بعدما ناقش وزير النفط الس��عودي 
العامل��ي  االتف��اق  متدي��د  احتم��ال 
عل��ى خفض إم��دادات النف��ط بعد 
الفنزويل��ي  2018 م��ع نظيري��ه  آذار 

والقازاخستاني.
وس��اعدت أنب��اء احملادثات ي��وم األحد 
عل��ى تبديد أث��ر الضغ��وط النزولية 
على أسعار النفط وسط مخاوف من 
احتم��ال تضرر الطل��ب على الطاقة 

بشدة جراء اإلعصار إرما وتبعاته.
الكهربائي  التي��ار  وقط��ع اإلعص��ار 
عن نحو أربعة ماليني منزل وش��ركة 
ف��ي فلوريدا يوم األح��د. ومن املتوقع 
أن تتراج��ع قوت��ه ليصب��ح عاصفة 
مدارية على ش��مال فلوريدا أو جنوب 

جورجيا.
وارتف��ع اخل��ام األميركي ف��ي العقود 
اآلجلة تسليم تشرين األول 41 سنتا، 
أو ما يعادل 0.9 باملئة، إلى 47.89 دوالر 
للبرميل بعدما هب��ط 3.3 باملئة يوم 

اجلمعة.
وارتف��ع خ��ام القي��اس العاملي مزيج 
برن��ت في عق��ود تش��رين الثاني 30 
 54.08 إل��ى  باملئ��ة،   0.6 أو  س��نتا، 
دوالر للبرمي��ل بعدم��ا انخفض عند 

التسوية السابقة 1.3 باملئة.
وقال��ت وزارة الطاق��ة الس��عودية إن 
الوزي��ر خالد الفال��ح اتفق مع نظيره 
القازاخس��تاني على أن خي��ار متديد 
جهود إعادة التوازن للس��وق س��تتم 

دراسته في الوقت املناسب.
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة أمس 
االثنني إن الس��عودية ستمد خمسة 
عم��الء على األقل في ش��مال آس��يا 
اخلام  النف��ط  بكام��ل مخصص��ات 
املتعاق��د عليها في ش��هر تش��رين 
األول، ف��ي حني مت إبالغ ش��ركة تكرير 
بخف��ض  املنطق��ة  ف��ي  سادس��ة 
إم��دادات اخلام العرب��ي اخلفيف جدا 

الشهر املقبل.
ويتناق��ض ذلك مع اخلف��ض احلاد في 
مخصص��ات أيلول، ويؤكد على رغبة 
الس��عودية في احلفاظ على حصتها 
بالس��وق اآلس��يوية. واململك��ة أكبر 

دولة مصدرة للخام في العالم.
وقال متعامل متخصص في إمدادات 
نفط الشرق األوس��ط إن من املرجح 
انخف��اض  الس��عودية  تس��تغل  أن 
ووفرة  املصاف��ي  مع��دالت تش��غيل 
مخزونات اخلام ف��ي الواليات املتحدة 
خلفض اخملصص��ات للواليات املتحدة 

بدال من آسيا.
املتعامل”اخملصص��ات  وأض��اف 
السعودية عملية حسابية. ميكنهم 

خفض اخملصص��ات للواليات املتحدة 
وإمداد آسيا“.

وذك��ر مص��در م��ن ش��ركة التكرير 
السادس��ة ف��ي آس��يا إن إم��دادات 
أكتوبر تش��رين األول من اخلام العربي 
اخلفي��ف جدا انخفضت عش��رة في 

املئة ومن املرجح أن يكون السبب في 
ذلك إجراء أعمال صيانة في أيلول في 
حقل بقيق السعودي الذي ينتج هذا 

اخلام.
ق��ال مص��در بصناعة النف��ط على 
دراية بالسياسة النفطية السعودية 

لرويترز يوم اخلميس إن شركة أرامكو 
الس��عودية س��تخفض مخصصات 
اخلام إلى زبائنها في أنحاء العالم في 
تش��رين األول مبقدار 350 ألف برميل 
يوميا مبا يتماش��ى مع تعهداتها في 
اتف��اق خفض اإلم��دادات املب��رم بني 

أوبك ومنتجني مستقلني.
وباملقارنة، تعهدت السعودية الشهر 
املاضيبخفض اإلمدادات إلى عمالئها 
في أنحاء العالم في أيلول مبقدار 520 

ألف برميل يوميا.
م��ن ناحيته��ا، هبطت أس��عار اخلام 
األميركي أكثر من ثالثة باملئة بفعل 
اخملاوف من تضرر الطلب على الطاقة 
بش��دة في الوق��ت ال��ذي يتجه فيه 
اإلعص��ار إرم��ا، أحد أق��وي األعاصير 
في قرن، صوب فلوريدا وجنوب ش��رق 

الواليات املتحدة.
وإرم��ا ثان��ي إعصار كبي��ر يقترب من 
الواليات املتحدة في أس��بوعني ومن 
املتوق��ع أن يصل إلى جن��وب فلوريدا 
يوم األحد وقد أودى بالفعل بحياة 14 

شخصا ودمر جزرا في الكاريبي.
وتسبب اإلعصار هارفي الذي سبقه 
25 آب ف��ي  وض��رب تكس��اس ف��ي 
تعطيل ربع طاقة التكرير األميركية 
وهو م��ا قلص الطلب عل��ى اخلام مما 

تسبب في هبوط األسعار.
ويق��ول محلل��ون إنه حت��ى اخلميس 
ظلت طاق��ة تكرير نح��و 3.8 مليون 
برمي��ل يومي��ا، أو ما يع��ادل نحو 20 
وإن ع��ودة قط��اع  باملئ��ة، معطل��ة 
البترول األميرك��ي إلى كامل طاقته 

ستستغرق أسابيع.
وف��ي حال��ة اإلعص��ار إرم��ا يش��عر 

احملللون بقلق أكبر من أن الدمار الذي 
ستحدثه العاصفة قد يقلص بشدة 

الطلب على الطاقة.
وانخفض اخل��ام األميركي 1.61 دوالر، 
أو ما يعادل 3.3 باملئة، في التس��وية 
إل��ى 47.48 دوالر للبرمي��ل. وتراج��ع 
خام القياس العامل��ي مزيج برنت 71 
س��نتا، أو ما يعادل 1.3 في املئة، إلى 
53.78 دوالر للبرميل بعدما بلغ أعلى 
مستوى منذ نيسان عند 54.87 دوالر 

للبرميل.
مرتفع��ا  األس��بوع  برن��ت  واختت��م 
1.9 باملئ��ة بينما زاد اخل��ام األميركي 
0.4 باملئ��ة مبددا معظم مكاس��به 
األس��بوعية التي حققه��ا في وقت 
س��ابق بفع��ل اخملاوف املس��تمرة من 
تواص��ل أث��ر األعاصير عل��ى الطلب 

واإلمدادات.
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  وقال��ت 
األميركي��ة إن إنت��اج اخل��ام بالواليات 
املتحدة انخفض نح��و ثمانية باملئة 
بس��بب هارفي من 9.5 مليون برميل 
يوميا إل��ى 8.8 مليون برمي��ل يوميا.

لك��ن اإلعصار إرما يتج��ه بعيدا عن 
قلب صناعة النفط األميركي.

بي��د أن اإلعصار إرما م��ن غير املتوقع 
أن يؤثر على اإلمدادات إذ يتجه بعيدا 
ع��ن مناطق إنتاج النف��ط األميركي 

في اخلليج.

تقـرير
الرياض تسعى لتزويد عمالئها اآلسيويين بكامل المخصصات

مباحثات خفض اإلنتاج تصعد بأسعار النفط 

أحد احلقول النفطية في السعودية

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي،  املرك��زي  البن��ك  أعلن 
أمس االثن��ني، أن النق��د املتوفر 
لي��س متاح��ا، الفت��ا ال��ى وضع 
خطط جل��ذب األم��وال وضخها 

داخل اجلهاز املصرفي.
وقال محافظ البنك علي العالق 
البنك في بيان تلقت السومرية 
نيوز نس��خة من��ه، إن "االكتناز 
يع��د مش��كلة ومص��در قل��ق 
للعديد من الدول، الس��يما بعد 
التطورات التكنولوجية احلديثة 
وم��ا تاله��ا م��ن اجن��ازات وحتقق 
وفرات هائلة في الدخول اخلاصة 

بعناصر اإلنتاج".
وأضاف العالق، أن "البنك املركزي 
يالحظ ه��ذه الظاهرة بش��كل 

مباش��ر وان النقد املتوفر حالياً 
ليس متاحاً وكما مخطط له"، 
مبين��ا أن "البن��ك املركزي لديه 
مخط��ط حلل ه��ذا املوضوع عن 
طريق وضع اخلطط والدراس��ات 
جل��ذب األم��وال وارفاده��ا داخل 

اجلهاز املصرفي".
عل��ى صعي��د آخر، أعلن س��وق 
الع��راق ل��ألوراق املالي��ة، أم��س 
االثنني، تداول أكثر من 146 مليار 
سهم بش��هر آب، مش��يرة الى 
أن مؤشر الس��وق ISX60 اقفل 
في نهاية ش��هر متوز 2017 على 

575.61 نقطة.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
أحم��د عبد الس��الم في حديث 
صحافي، إن "الس��وق نظم في 

ش��هر مت��وز احلالي 22 جلس��ة 
تداول في السوق النظامي الذي 
يظم 72 شركة و19 جلسة في 
الس��وق الثاني ال��ذي يضم 28 

شركة".
الس��وق  "مؤش��ر  أن  وأض��اف 
ISX60 اقف��ل في نهاية ش��هر 
آب 2017 عل��ى 576.58 نقط��ة 
مرتفعا بنس��بة %0.17 قياس��ا 
بقيمت��ه ف��ي إغالق ش��هر متوز 

البالغة 575.61 نقطة".
ومضى عبد الس��الم الى القول، 
أن "عدد األسهم املتداولة خالل 
ش��هر آب بل��غ 146.546 ملي��ار 
س��هم بارتفاع بل��غ 123 % عن 
بقيمة  ال��ذي س��بقه  الش��هر 
دين��ار  ملي��ار   137.522 بلغ��ت 

بارتفاع 237 % عن الش��هر الذي 
سبقه".

وأش��ار الى أن "ع��دد الصفقات 
املنفذة بلغ��ت 7735 بانخفاض 
بلغ 3.38 % عن ش��هر متوز الذي 

بلغ 8006 صفقة".
وأوضح عبد السالم أن "األسهم 
الت��ي اش��تراها غي��ر العراقيني 
س��هم  ملي��ار   21.811 بلغ��ت 
ونف��ذت من خ��الل 711 صفقة 
 22.019 بلغ��ت  بقيم��ة  ش��راء 

مليار دينار".
وب��ني أن "األس��هم املباع��ة من 
 2.856 بلغ��ت  العراقي��ني  غي��ر 
ملي��ار س��هم نفذت م��ن خالل 
396 صفقة بيع، بلغت قيمتها 

1.784 مليار دينار".

المركزي يخطط لجذب األموال المكتنزة
تونس ـ رويترز: 

التونس��ي  ال��وزارء  رئي��س  أف��اد 
يوس��ف الش��اهد أم��س االثنني، 
بأن احلكوم��ة تخطط لرفع النمو 
إلى خمس��ة في املئ��ة في 2020، 
مقارن��ة مع منو متوق��ع ال يتجاوز 
2.5 ف��ي املئة ف��ي 2017، في إطار 
خطة إلنعاش االقتصاد التونسي 

الواهن.
وتعهد الش��اهد في خطاب لنيل 
الثقة أم��ام البرملان بع��د تعديل 
وزاري أجراه نهاية األسبوع املاضي، 
بخفض عجز املوازنة إلى ثالثة في 
املئة في 2020، مقارنة مع س��تة 

في املئة متوقعة هذا العام.
وكش��ف رئي��س ال��وزراء أن بالده 
ستسمح بفتح حسابات بالعملة 

األجنبية وستقر قانونا للعفو في 
جرائم الص��رف، في إط��ار خطة 
لدعم احتياطات بالده من العملة 
االجنبية الت��ي تراجعت إلى أدنى 
مستوياتها منذ نحو ثالثة عقود. 
وتهدف احلكومة الحتواء الس��وق 
الس��وداء الت��ي تزاي��د نش��اطها 

بشكل واضح.
وفي الشهر املاضي، هبط احتياط 
تونس من العملة الصعبة بشدة 
وأصب��ح يغط��ي ما ال يزي��د على 
أضع��ف  وه��و  يوم��اً،   90 واردات 
مس��توى في حوال��ى ثالثة عقود، 
قب��ل أن يع��اود االرتف��اع إل��ى ما 
يكفي واردات 103 أيام بعد صرف 
»البنك الدولي« قرضاً بقيمة 500 

مليون دوالر.

تونس تخطط لمضاعفة 
النمو في 2020

»األوراق المالية«: تداول 146 مليار سهم في آب
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كنُت أظن أن املليونير املصري سوارس 
هو م��ن بقاي��ا »خواج��ات« املصريني 
اليوناني��ني، فالعالقة بني بالد اإلغريق 
وبالد الني��ل، عريقة وضاربة في تاريخ 

البلدين.
لكن، رواية رضوى عاشور، »قطعة من 
أوروبا« صدمتني، ال ألن عائلة سوارس 
يهودية مصرية، كم��ا عائالت كثيرة 
مالية ومتنفذة في مصر، خاصة في 
قطاع البنوك، لكنما في دور »الفيلق 
اليه��ودي« بقوات االنتداب البريطاني 
في »إنش��اء وطن يلوذ به اليهود في 
األرض املوعودة«، حتى أن اإلسكندرية 
ش��هدت احتفاالً كبي��راً حضره ثالثة 
آالف يهودي، تأيي��داً لوعد بلفور، قبل 
أربع��ة أيام م��ن صدوره ف��ي صيغته 

الرسمية!
ذل��ك املؤمت��ر، أصدر برقي��ة إلى رئيس 
املنظمة الصهيونية العاملية، آنذاك، 
حاييم وايزمان، يؤيد باإلجماع »إنشاء 

فلس��طني كوط��ن قومي للش��عب 
اليهودي« واختتم بعرض جلنود فيلق 
صهيون رافعني ما سيعتبر علم دولة 

إسرائيل.
االس��تخبارات  ضاب��ط  أن  حت��ى 
اإلنكليزي الشاب، أوري إيبان )أبا إيبان 
الحق��اً( زار مص��ر وكذا ب��ن � غوريون 

نفسه!
يه��ود احلرك��ة الصهيوني��ة ش��يء، 
واملصري��ون اليه��ود أو »يه��ود احلارة« 
كم��ا نقول ش��يء آخ��ر، وم��ن هؤالء 
األخيرين، مثالً، قول املمثلة واملغنية، 
ليل��ى م��راد »أن��ا مصري��ة« ورفضها 

الهجرة إلى دولة إسرائيل.
مص��ر من جه��ة، والع��راق من جهة 
ثانية، أكثر بلدين عربيني في العالقة 
الس��حيقة، قب��ل تعري��ب البلدي��ن 
م��ع التاريخ املش��ترك، منذ موس��ى 
والفرع��ون، وم��ا تس��ميه إس��رائيل 
»خ��روج مصر« وعي��د الفصح، وكذا 

في »الس��بي البابلي« و«ت��وراة بابل« 
التي كتبها املس��بيون، وتختلف عن 

توراة موسى في سيناء!
ه��ذه كان��ت مرحل��ة، والثانية كانت 
مرحل��ة حضارة األندلس املش��تركة، 
واخلروج العربي � اإلسالمي � اليهودي 
من »الف��ردوس املفق��ود« و«محاكم 
التفتيش«. أما املرحلة الثالثة فلعّلها 
بدأت مع حملة نابلي��ون بونابرت، ثم 
بعد مؤمتر ب��ازل، واالنتداب البريطاني 

على مصر، ووعد بلفور.
.. وأخي��راً، تأس��يس دول��ة إس��رائيل، 
وجهوده��ا املثابرة التي أس��فرت عن 
»قحف« يهود البالد العربية بحمالت 
هجرة � تهجير مثل »بس��اط الريح« 

في العراق و«علي بابا« في اليمن.
كت��اب رض��وى عاش��ور )دار الش��روق 
يذّكرن��ي   )2003 � طبع��ة  املصري��ة 
بكتاب يوسف زيدان »عزازيل«، لكنه 
ي��روي جوان��ب م��ن تاريخ مص��ر في 

القرنني التاس��ع عش��ر والعش��رين، 
وبلغة أدبي��ة، من الع��ام 1897 حتى 
ثورة 1952، وفي التاريخ األول، ارس��ل 
املدع��و الن��داو إل��ى ثيودور هرتس��ل 
رس��الة عن تأسيس »جمعية وطنية 
صهيونية، ف��ي مصر هي جمعية بار 
� كوخبا« وفيها طلب إرس��ال كتاب 
هرتس��ل »الدولة اليهودية« واألصح 
»دول��ة اليه��ود« لترجمت��ه، وتنتهي 

الرسالة »حتيا الدولة اليهودية«!
وحت��ادث   1903 مص��ر  هرتس��ل  زار 
م��ع احلكوم��ة املصرية ح��ول إقامة 
كيان صهيوني في س��يناء، أو إقامة 
مستعمرة يهودية على 30 الف فّدان 

في كوم امبو؟ 
اليهودية العراقية، منذ »سبي بابل« 
إلى تهجير يهود العراق مدروسة أكثر 
في الكتب الصهيونية واإلسرائيلية 
من »ش��فط« يهود مصر، وكذا يهود 
اليم��ن، وواقع ما تبق��ى من يهود في 

املغرب العربي )تون��س، وبدرجة أكبر 
املغرب(.

فوج��ئ صديق��ي الالجئ، ف��ي مؤمتر 
فلس��طيني � إس��رائيلي للسالم، أن 
يتعرف على يهودي س��وري من حلب، 
خريج كلية اآلداب � جامعة دمش��ق، 

يتحدث العربية بلهجة سورية.
أّم��ا أن��ا، فق��د ش��عرُت بش��يء من 
املنظم��ات  مكات��ب  ألن  الغّص��ة، 
الفدائية الفلس��طينية ف��ي العراق 

كانت بيوتاً لليهود العراقيني!
تقول إس��رائيل إنها استوعبت يهوداً 
عرب��اً وذراريهم، خاص��ة بعد قيامها، 
يعادل أو يزيد على عدد الفلسطينيني 
وذراريه��م الذين ش��ّتتتهم في البالد 
العربي��ة. األّول��ون ص��اروا مواطن��ني، 
واآلخرون بقوا في معظمهم الجئني.

ال تتوف��ر إحصائيات عربي��ة عن عدد 
يه��ود اجلن��اح الش��رقي م��ن العالم 
قي��ام  بع��د  ��وا  تبقَّ الذي��ن  العرب��ي 

إسرائيل، وخاصة بعد احلروب العربية 
� اإلس��رائيلية، وبال��ذات بعد فوضى 

»الربيع العربي«.
أع��رف أن الفلس��طينيني في العراق، 
كان��وا زه��اء 40 ألفاً، لكن ل��م يتبق 
منه��م اآلن س��وى 4 آالف، وف��ي آخر 
إحصائية عن فلس��طينيي سوريا أن 
عدد ضحاياهم منذ »الربيع« السوري 
إل��ى ع��دد ضحاي��ا  ه��و نس��بتهم 
الس��وريني، أي واح��د باألل��ف )3571 
م��ن مجم��وع 350 ألفا(، لك��ن عدد 
النازحني منهم خارج س��وريا هو 140 
ألف��ا، منهم 85 ألفاً نزحوا إلى أوروبا، 
والبقي��ة إلى ال��دول العربي��ة اجملاورة 
وتركيا )8 آالف، وحتى غزة ألف نازح(.

الس��وريني  الفلس��طينيني  نكب��ة 
تتجّل��ى في مخي��م اليرم��وك الذي 
كان »عاصمة الشتات« ومن قاطنيه 
الذين يناهزون 200 ألف فلس��طيني 
وس��وري، لم يتبقَّ س��وى بضعة آالف 

محاصرين في اخمليم.
اآلن، تتحدث إس��رائيل الرسمية عن 
حتال��ف مع ال��دول العربية الس��نية، 
كإط��ار ميك��ن التعام��ل مع��ه حل��ل 
املس��ألة الفلس��طينية، ولكن ليس 

في صيغة »احلل بدولتني«.
س��نالحظ، دون مفارق��ة، أن ضحاي��ا 
الفلسطينيني في الشتات  الالجئني 
العرب��ي، جّراء احلروب األهلية العربية 
يف��وق مبراح��ل ع��دد ضحاي��ا اليهود 

العرب قبل وبعد إقامة إسرائيل!
اإلس��رائيلية عن  الدراس��ات  وك��ذا، 
اليهود العرب، تفوق عدد الدراس��ات 
العربي��ة عنهم، وخس��ائر إس��رائيل 
في حروبها مع الفلس��طينيني تفوق 
خس��ائرها ف��ي احل��روب م��ع ال��دول 

العربية.
الصراع العربي � اإلس��رائيلي عاد إلى 
جذره األصلي: »صراعاً فلس��طينياً � 

إسرائيلياً«!
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حسن البطل

جيفري ساكس

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ التنمية 
المستدامة وأستاذ 

السياسة واإلدارة 
الصحية في جامعة 

كولومبيا

نيوي��ورك - تعيش الوالي��ات املتحدة 
السياس��ي،  االنهي��ار  م��ن  أج��واء 
وه��ي غي��ر ق��ادرة عل��ى إدارة أجندة 
اقتصادية محلية أو سياسة خارجية 
متماسكة. كما يوجد البيت األبيض 
في حالة من االضطراب، والكونغرس 
ف��ي حال��ة ش��لل؛ ويتاب��ع العال��م 
األحداث في دهش��ة وف��زع. وإذا أردنا 
التص��دي والتغلب على هذا االنهيار، 

علينا فهم مصادره. 
هناك مركزان للسلطة في واشنطن 
العاصمة: البيت األبيض والكابيتول. 
كالهما في حالة من الفوضى اليوم، 

ولكن ألسباب مختلفة.
يرجع اختالل البي��ت األبيض إلى حد 
كبير إلى ش��خصية الرئي��س دونالد 
ترامب. وبالنسبة  للعديد من اخلبراء، 
فإن س��لوك ترامب - االفتخ��ار باألنا 
املرض��ي، وعدم  والك��ذب  العظي��م، 
الندم أو الش��عور بالذنب، والضحك 
الطفيلي��ة،  احلي��اة  ومن��ط  املعب��ر، 
واالندفاع، وعدم قبول املس��ؤولية عن 
القصيرة  الزوجية  والعالقات  أفعاله، 
ش��خصية  أع��راض  ه��ي   - األج��ل 

نرجسية مضطربة.
وخيم��ة.  العواق��ب  تك��ون  وق��د 

مي��ل  له��م  املرض��ى  النرجس��يون 
لالنغم��اس ف��ي الصراع��ات واحلروب 
العنيف��ة )هن��ا أفك��ر ف��ي لين��دون 
جونس��ون وفيتنام أو أندرو جاكسون 
والتطهي��ر العرق��ي م��ن األميركيني 
األصليني(. كحد أدن��ى، يفتقر ترامب 
إل��ى اخلصائ��ص النفس��ية الالزم��ة 
للحك��م الَبن��اء: الص��دق والكرامة 
ذات  واخلب��رة  والتعاط��ف  والكف��اءة 
التخطيط.  عل��ى  والق��درة  الصل��ة 
ووفقا لبع��ض املراقبني، يظهر ترامب 

أيضا عالمات تدني قدرته العقلية.
األم��ل في واش��نطن ه��و أن »الكبار 
ف��ي الغرف��ة« س��يجعلون اجتاه��ات 
ترام��ب اخلطي��رة حتت املراقب��ة. لكن 
أغل��ب »الكبار« ف��ي إدارة ترامب هم 
م��ن  أكث��ر  عس��كرية  ش��خصيات 
مدنية، مبن فيهم ثالثة جنراالت )جون 
كيل��ي، رئي��س أركان البي��ت األبيض 
اجلدي��د، ومستش��ار األم��ن القومي 
الدفاع جيمس  ووزير  ه.ر.ماكمس��تر، 
ماتيس(. فالقادة املدنيون احلكماء هم 
مفتاح الس��الم، خاصة وأن وتيرة آلة 
احلرب الواس��عة في أميركا آخذة في 
التس��ارع دائما. لنتذكر املستشارين 
العس��كريني جل��ون كيني��دي، الذين 

دعوا إلى احلرب أثن��اء أزمة الصواريخ 
الكوبي��ة، أو لننظر  إلى دعوة ماتيس 

إلى مواجهة  إيران.
لله��رب  آخ��ران  صمام��ان  وهن��اك 
والعش��رين  اخلامس  التعدي��ل  وهما 
الذي يرس��م مس��ارا خللع رئيس غير 
قادر عل��ى االضط��الع مبس��ؤولياته، 
وتوجيه االتهام ال��ى »اجلرائم واجلَُنح 
اخلطي��رة«. وكال اإلجراءي��ن متطرفان 
ف��ي النظ��ام الدس��توري األميركي، 
وكالهم��ا رهين��ان مبوافق��ة الزعماء 
اجلمهوري��ني. ومع ذلك، قد يكون أحد 
اإلجراءين ضروريا  حتى في حالة عدم 
االستقرار النفسي لترامب أو ضعفه 
السياسي الذي ميكن أن يؤدي به إلى 

شن حرب.
االنهيار السياسي في الكونغرس هو 
أقل فظاعة، ولكن��ه خطير مع ذلك. 
والس��بب ليس اضطراب ش��خصية 
الرئيس، ب��ل تأثير امل��ال. وقد تضررت 
السلطة التشريعية بشدة من خالل 
ضغط الشركات ومساهمات احلمالت 
االنتخابية. الصناعيان األخوان ديفيد 
وتشارلز كوخ، اللذان ميلكان رأسماال 
بقيمة 100 مليار دوالر، ميلكان تقريبا 
كل األصوات، ويتحكمان في مواقف 

رئي��س بول رايان وزعي��م األغلبية في 
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

والنتيجة هي س��لوكات سياس��ية 
فاس��دة. فقد داف��ع ري��ان وماكونيل 
ب��ال ه��وادة عل��ى التش��ريعات التي 
يفضلها األخوان كوخ بدال من الدفاع 
عن مصال��ح الش��عب االميركي. إن 
محاول��ة إلغاء تش��ريع الرئيس باراك 
أوبام��ا للرعاي��ة الصحي��ة، وقان��ون 
الرعاية بأس��عار معقولة لعام 2010 
ب��آراء  له��ا  ال عالق��ة  )»أوبام��اكار«( 
الناخب��ني أو اهتماماته��م؛ كان األمر 
ببس��اطة يتعلق مب��ا يري��ده األخوان 
كوخ )واملانحون اجلمهوريون اآلخرون(.

إلغ��اء  أن  ف��ي  الس��بب  وه��ذا ه��و 
التش��ريع كان س��را حتى آخر حلظة 
ول��م يخضع أب��دا لش��هادة خبير أو 
حتليل - أو حت��ى النظر من قبل جلنة 
الكونغرس. وال ميكن أن مير التش��ريع 
إال إذا كان مخفيا عن الرأي العام وإذا 
حصل التصوي��ت عليه في منتصف 
اللي��ل. ف��ي النهاي��ة، قف��ز ثالثة من 
أعضاء مجلس الش��يوخ اجلمهوريني 
من الس��فينة، وانحازوا إلى الشعب 

االميركي بدال من األخوين كوخ.
ب��ني نرجس��ية ترامب وم��ال األخوين 

ك��وخ، أصبحت احلكوم��ة االميركية 
تعان��ي من فوض��ى عارم��ة. وال تزال 
م��ن  بالعدي��د  مليئ��ة  واش��نطن 
الش��خصيات الذكي��ة واملوهوبة من 
كال الطرفني، ولكن بدأت املؤسسات 
والعمليات  االميركي��ة  السياس��ية 
الرس��مية تتضاءل. وب��دأت احلكومة 
االحتادية تفتقد اخلبرة العلمية، كما 
تخلت ع��ن الباحثني أو مت تطهيرهم، 
ال��وكاالت  ميزاني��ات  وخضع��ت 
املس��تهدفة لتخفيض��ات عميق��ة. 
ويبق��ى دبلوماس��يون محنكون كثر 
خ��ارج وزارة اخلارجي��ة. وف��ي الوق��ت 
نفس��ه، يق��وم ضباط لوب��ي الرئيس 
بتثبي��ت حلفائه��م وأصدقائهم في 

جميع موقع احلكومة.
من خالل هذا الضوضاء، ميكن سماع 
طبول حرب جديدة، وأشدها شراسة، 
ضد إيران وكوريا الش��مالية. هل هو 
تهديد أو حقيقية؟ ال أحد يعرف. يتم 
اإلعالن عن سياسات ترامب اخلارجية 
والعس��كرية اآلن في تغريدات تويتر 
ف��ي الصب��اح الباك��ر، م��ن دون علم 
مس��بق من موظف��ي البيت األبيض 
أو كب��ار املس��ؤولني. وأصب��ح الوضع 

خطيرا  ومتدهورا للغاية.

وأقترح ثالث خط��وات فورية، وخطوة 
رابعة على املدى الطويل.

تتعلق اخلط��وة األولى مبنع ترامب من 
اس��تعمال تغريدات تويتر. فالواليات 
املتح��دة - والعال��م - بحاج��ة إل��ى 
سياس��ة عامة ع��ن طريق التش��اور 
األم��راض  إل��ى  ولي��س  وامل��داوالت، 
النفس��ية املتفاقم��ة لدى ش��خص 
)ترامب(. ويوافق الش��عب االميركي، 
بفارق كبير، عل��ى أن تغريدات ترامب 

تضر باألمن القومي وبالرئاسة.
ثانيا، ينبغي أن يتفق قادة الكونغرس، 
واحلزب��ان مع��ا، على تقيي��د النزعات 
العدائية واالنفعالية لترامب. وتخول 
املادة األولى، القس��م 8 من الدستور 
احل��رب  إع��الن  س��لطة  االميرك��ي 
للكونغ��رس، والكونغرس يحتاج إلى 
إعادة تأكيد هذه الس��لطة اآلن، قبل 

فوات األوان.
ثالث��ا، يجب على الق��وى الكبرى في 
العالم - على الفور - خصوصا حلفاء 
حلف شمال األطلس��ي في الواليات 
املتحدة، والصني، وروسيا أن يوضحوا 
أن أي هج��وم أميرك��ي م��ن جان��ب 
واح��د على إيران أو كوريا الش��مالية 
سيش��كل انته��اكا خطي��را وغي��ر 

قانوني للس��لم، وأن مس��ائل احلرب 
والس��الم يجب أن يتم االتفاق عليها 
داخ��ل مجل��س االم��ن الدول��ى. ولو 
كانت الواليات املتحدة قد استجابت 
للحكم��ة اجلماعي��ة جملل��س األم��ن 
الدول��ي في املاض��ي القريب، لتجنب 
العالم العديد من الكوارث املستمرة، 
مبا في ذلك الفوضى في العراق وليبيا 
الدوالرات  تريليونات  وسوريا، وألنقذنا 

ومئات اآلالف من األرواح.
واخلط��وة الرابعة واألط��ول أجال هي 
اإلصالح الدس��توري إلبع��اد الواليات 
املتحدة عن نظامها الرئاس��ي احلالي 
املتقلب إلى نظام برملاني أو في األقل 
إل��ى نظام رئاس��ي برملان��ي مختلط 
كما هو احلال في فرنسا. قوة الرئيس 
- وبالتال��ي خطر الرئاس��ة الهاربة - 

كبيرة جدا حاليا.
وم��ا ي��زال هن��اك الكثير مم��ا ينبغي 
الش��رعية  الس��تعادة  ب��ه  القي��ام 
املتحدة،  الوالي��ات  الدميقراطي��ة في 
مب��ا في ذلك فرض قي��ود أكثر صرامة 
على متوي��ل احلم��الت واللوبيات. ومع 
ذلك، يجب علينا أوال وقبل كل شيء 
مقاومة رئاس��ة ترام��ب اخلطيرة من 

خالل احلفاظ على السالم.

الصمود أمام انهيار أميركا السياسي
PROJECT
SYNDICATE

الحلم بالهجرة الى أميركا

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

مر في الثالثني من آب، يوم املغيبني الدولي بهدوء، ثقيال وحزينا 
عل��ى اآلف العائالت العراقية التي تنتظ��ر، بخذالن ويأس، اية 

معلومة عن ابنائها الذين اختطفوا وغيبوا وضاع اثرهم.
وس��واء جرت االشارة الى املناسبة ام لم جتر، فان جرمية إخفاء 
االف املواطن��ني من مختل��ف الفئات والقومي��ات والطوائف 
س��تبقى في ثيابنا تش��ير الى مس��ؤوليتنا عن عدم كشف 
مصائ��ر اولئ��ك الضحايا، ف��ي وقت ت��زداد محن��ة امهاتهم 
وابنائه��م وزوجاتهم، ما اذا ال يزالون عل��ى قيد احلياة او انهم 
قضوا على يد مختطفيه��م، وفي هذا املفصل االخير تكمن 
جرمية ومسؤولية.. جرمية االخفاء عن عمد ومسؤولية الدولة 
ف��ي املقام االول عن هذا امللف،  وحصرا مس��ؤولية احلكومات 

السابقة وزعاماتها السياسية.
على ان ضحايا االختفاء القسري في العراق خالل السنوات ما 
بع��د العام 2003 يتوزعون على ثالث حاالت، االولى، اخملتطفون 
الذين ُحرروا بطريق )الفدية( املالية مباش��رة او عبر وس��طاء، 
والثانية، اولئك الذين اختطفوا ثم قتلوا على يد مختطفيهم 
وعث��رت عائالتهم على جثثه��م في منعطفات الش��وارع او 
في »ثالج��ات« املستش��فيات والطب العدل��ي، والثالثة، ممن 
ل��م يعثر على اث��ر لهم حتى االن، علم��ا ان االتفاقية الدولية 
حلماية االش��خاص من االختفاء القس��ري لعام 2006 تنطبق 
عل��ى ضحايا جميع هذه احلاالت وجترم منفذيها ومس��انديها 
واخملططني لها، سوى انها تلزم اللجنة املنبثقة عن االتفاقية 
واحلكومات والروابط االنسانية مبتابعة، البحث عن مجهولي 

املصير. 
ولعل املش��كلة )وقل البش��اعة( التي لن يغف��ر للحكومات 
املتعاقبة منذ 2003عنها تتمثل في غياب ملفات او سجالت 
او مرجعية او جهة حتتفظ باس��ماء ووقائع وظروف الضحايا، 
حتى حدث ما يش��به الكوميديا الكابوسية السوداء عندما 
اعلن��ت امانة بغداد في 2007/2/17 املناقصة رقم )7. د( ودعت 
املقاول��ني الى التق��دم بطلبات » دفن اجلث��ث اجملهولة الهوية 
وفق املواصفات والشروط القانونية التي ميكن احلصول عليها 
من مقر الدائرة- الشعبة التجارية الكائن قرب ساحة اخلالني 
لق��اء مبل��غ )50000( خمس��ون ال��ف دين��ار.....وأن آخر موعد 
لتق��دمي العطاءات هو الس��اعة الثانية عش��رة ظهراً من يوم 

الثالثاء املصادف 1/23/ 2007.«
وإذ توزعت الش��بهات واالتهامات عن هذه اجلرمية، طوال ست 
س��نوات، على طائفة كبيرة من اجلهات والتشكيالت مما عّقد 
ويعقد امر التحقيق في هذه الظاهرة، على خلفية االحتقان 
الطائف��ي وقيام عصابات طائفية انتقامي��ة إذ دخلت جرائم 
االختفاء القس��ري في س��وق البيع والرهانة وتك��ّون مافيات 
مخيفة احترفت اخلطف وبيع الضحية ملن يدفع اكثر، وكانت 
ه��ذه العصاب��ات وراء نش��ر الفوض��ى واضرام الني��ران وحرق 
محطات الوقود وتلغيم اجلو بالش��ائعات به��دف اثارة الهلع 
واش��اعة ظ��روف مواتية العم��ال االختط��اف والتغييب، وقد 
بلغت اع��داد اخملتطفني واملغيبني يومي��ا ارقاما مخيفة فيما 
زاده��ا تعقيدا عج��ز احلكومات املتتالية وس��لطات االمن عن 
حصر وضبط اس��ماء اخملتطفني ووقائع اختطافهم ومالحقة 

اجملرمني. 
اجلرمية به��ذا املعنى، ال تزال حية، وابطاله��ا وضحاياها بيننا، 
ويخطئ من يعتقد ان األيام من ش��أنها ان تطويها، كحوادث 

من املاضي. 
 ********

مثل روماني:
.« ال تسقط التفاحة بعيدا عن شجرتها«

يوم المغّيبين.. 
جريمة في ثيابنا
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قصيدة

قصة قصيرة

من س��احات بغداد املهمة ضمن مشروع 
)أل��ق بغداد(بالتع��اون والتموي��ل من لدن 
رابطة املصارف اخلاصة العراقية وبرئاسة 
الس��يد وديع احلنظ��ل وباش��راف االمانة 

العامة في رئاسة الوزراء ..
م��ع املوس��يقار نصي��ر ش��مة كان ه��ذا 
احل��وار عن أه��م مجريات بحثه املوس��وم 

)االسلوبية موسيقيا(:
قال ش��مة إن :«البحث عن السّر كان أول 
إشارة للدخول في البحث عن األسلوبية 
موس��يقيا.وأظن أن كل ما كتب من نقد 
وفك��ر وفلس��فة كان يق��ف وراءه دائم��ا 
»فضول« معرفة السّر.األسلوبية ليست 
سّرا، لكن ما يكمن فيها ميكن أن نسميه 

خزنة كبيرة من األسرار«.
وأش��ار الى أن: » هذا البحث يتلخص بأنه 
محاولة ألجل تطبيق نظرية األس��لوبية 
في األدب على املوسيقى والفنون، ألسباب 
كثيرة أولها وأهمها أن الفنون واملوسيقى 
خاص��ة تب��رز فيه��ا األس��لوبية بطريقة 
أكث��ر متظهرا ووضوحا م��ن بقية الفنون، 
وأضيف للموسيقى الرسم، منطلقا من 
أن حاس��تي السمع والبصر رمبا تكونا من 

أسرع احلواس عمال في جسد اإلنسان«.

وتن��اول ش��مة عالق��ة احل��واس بنظري��ة 
االس��لوبية مؤكدا :« قد ي��رى البعض أن 
احل��واس ال عالقة لها بنظرية األس��لوبية 
التي ه��ي عنوان ه��ذا املبح��ث، ولكنني 
أؤكد أن األس��لوبية وه��ي نتيجة توصلت 
له��ا خالل هذا البحث ه��ي عمل تفاعلي 
بني العقل واحلواس، وال ميكن أن نقف على 
مش��ارف النظرية م��ن دون حتديد موقفنا 

منها.
مشيرا الى ان :«هذا البحث ليس حصيلة 
ق��راءة معرفية وحس��ب، وال ينفصل أبدا 
كموض��وع علم��ي ع��ن خبرت��ي اخلاصة 
كمؤلف وعازف ومدرس للموس��يقى، هو 
حصيلة جترب��ة كاملة أيضا ال تفصل بني 
ما هو عقلي وم��ا هو روحي أو بتعبير آخر 

مرتبط بالشعور«.
وأوض��ح ش��مة« حاولت في ه��ذا البحث 
أن أجته ال��ى العلمية بقدر اس��تطاعتي، 
ولكنن��ي بعد فترة وجيزة من بداية عملي 
توصل��ت الى أن واحدة من اجلماليات التي 
تكم��ن ف��ي النق��د أن ال تك��ون العملية 
النقدية مجرد عملية حس��ابية خارجية، 
ب��ل أن أكثر ما يجعل وجوده��ا ملفتا هو 
عدم جمودها أو ارتكانها الى قواعد ثابتة 
اال العري��ض منها. أي أن القاعدة أس��اس 

أما ما حولها فيمكن أن يتحرك ويتطور.
مضيفا: »كما حاولت أن أتخذ من املركزية 
واألط��راف مجاال حلركة بحث��ي، وفي هذا 
اإلط��ار، بحثت في املركزي��ة التي وجدتها 
في الغالب أرضا مستقرة تخاف التجديد 
واالنزياح الى حد م��ا، في حني أن األطراف 
تأتي دائما باالنزياح��ات الكبيرة، وانتبهت 
الى أن هذا يسري ال على املوسيقى وحسب، 
وال على الفنون وحدها على اختالفها إمنا 
أيضا على السياس��ات. كما ينطبق متاما 
على األطفال الذين يستطيعون بعفوية 
أن يش��كلوا تيارا جديدا وأسلوبية مغايرة 
ألنه��م ببس��اطة يقومون به��ذا من غير 
انتب��اه كبير وبجرأة العفوية التي ال تعنى 
كثيرا باختالفها عن املركز. وتناولت أيضا 
عالق��ة الهوية باألس��لوبية، والتي ترتبط 
مباش��رة بش��كل أكثر وضوحا باألطراف 
كونه��ا دائم��ا مطالب��ة بإثب��ات وجودها 
وانتمائه��ا في حني أن املركزية تس��تلهم 
وجوده��ا بقوة م��ن ثباتها داخ��ل هويتها 

وبالتالي إسلوبيتها«.
وبنينَ ش��مة أن ه��ذا البح��ث : »ركز أيضا 
على الفوارق بني األسلوب واألسلوبية في 
املوس��يقى، ودرس بعض النماذج وفق هذا 
املنظار، وفي جانب منه اس��تعان البحث 
بنم��اذج غير موس��يقية بل أنه��ا ال متت 

أحيان��ا الى املوس��يقى بصل��ة، كنظرية 
نيوت��ن واجلاذبية األرضي��ة مرتكزا على أن 
كل نظرية في الكون تستطيع أن تتناغم 
مع ما حولها لتصنع جسدا جديدا وحياة 

مستقلة«.
وتابع شمة : »عنيت في هذا البحث أيضا 
ف��ي اإلجاب��ة على بع��ض األس��ئلة التي 
كانت تتولد أثناء البحث، وحاولت الفصل 
نتيجتها على سبيل املثال بني األسلوبية 
والتكرار أو األس��لوبية والنمطية، محاوال 
حتديد الف��وارق بينها.وتناول البحث أيضا 
الفوارق بني األسلوبيات الشخصية منها 
واجملتمعي��ة أيض��ا، وعن تش��كل الهوية 

اجلمعية ومن ث��م الهوي��ة الفردية داخل 
الهوية األكبر والتي تشكل البذرة األولى 

لنمو األسلوب ومنه الى األسلوبية«.
واستطرد املوسقار نصير شمة في حديثه 
باالش��ارة ال��ى أن بحث��ه: » تط��رق أيضا 
الى األس��لوبية بوصفها نت��اج اجتماعي 
سياس��ي وليس فنيا وحس��ب، وفي هذا 
اس��تند البح��ث ال��ى من��اذج متفرقة من 
ثقاف��ات مختلفة كاجلاز ال��ذي كان نتاجا 
مح��ض اجتماعي أو األغنية السياس��ية 
الس��اخرة منها كتي��ار إس��لوبي أو تلك 
الت��ي طبع��ت مراح��ل وطنية م��ن حياة 
مجتمعات.كم��ا تطرق أيض��ا الى املراحل 

الفاصلة بوصفها محطات  السياس��ية 
ش��كلت في كثي��ر من األحي��ان انزياحات 
في تناول الهوية واالنتماء، والتي متظهرت 
أيضا بشكل إسلوبي، كمافي تيار ما بعد 

االستعمار على سبيل املثال ال احلصر«.
وأك��د ش��مة أن البح��ث: » تط��رق أيضا 
ال��ى بعض النماذج الفني��ة التي صنعت 
إسلوبية شكلت تيارا كبيرا، كالرحبانية 
وفي��روز الذين قاموا بتأس��يس تيار كامل 
في املوس��يقى جرف الكثيري��ن الى بريق 
دائرت��ه ولكنه ظل يقف متمي��زا وبهوية 
إسلوبية لم يستطع حتى أكثر مقلديها 
جدارة أن يتمايز داخلها بصنع أس��لوبيته 

اخلاصة«.
وألن ه��ذا البح��ث ارتكز ف��ي جانب كبير 
منه على النظريات التي وضعها مفكرون 
ونقاد وفالسفة بناء على أرضيات محض 
لغوية كالمية، فقد حاولت – يؤكد شمة 
-  م��رارا وف��ي أكثر من موض��ع في بحثه 
»إيجاد األواصر املش��تركة بني اللغة التي 
تنبن��ي م��ن كالم واللغة الت��ي تنبني من 
نغ��م منطلقا من فك��رة أن اللغة بغض 
النظ��ر عن تش��كيلها تس��تطيع أن جتد 

الطرق التي تتالقى بها«.
ويشير الى الى أن البحث ركز أيضا : »على 
اس��لوبية الفرد داخل اجملموعة، واتخذ من 
ف��رق األوركس��ترا مثاال على ذل��ك، وعلى 
متايز ع��ازف معني داخل اوركس��ترا كبيرة 
جتعل إسلوبيته تبرز بشكل واضح مع أنه 
يؤدي النوتة املكتوب��ة أمامه التي يؤديها 
مختلف أعضاء األوركس��ترا في اللحظة 

نفسها«.
كم��ا انتب��ه الباح��ث نصير ش��مة »الى 
العالقة بني الفكر والفلس��فة والثقافة 
بش��كل عام وبني اإلس��لوبية عن��د الفرد 
وم��دى تناغم هذه املفاهي��م مع بعضها 
بحي��ث تؤلف تي��ارا اس��لوبيا ينبني على 
ركي��زة غني��ة م��ن املعرف��ة، ومّي��ز ب��ني 
اإلس��لوبية التي ترتكز على العفوية وبني 
تلك الت��ي تكون حصيل��ة واعية لتراكم 

معرفي«.
أخي��را فإنن��ا نتمن��ى ونتوق��ع – كما هو 
ح��ال كل املعني��ني باملوس��يقى والبحث 
املوسيقي - ملوسيقارنا البارع نصير شمة 
نيل شهادة املاجستير بدرجة االمتياز مع 
مرتبة الش��رف النه يستحقها عن جدارة 
واستحقاق أظهرها بحثه الرصني واملهم 
الذي رمبا يع��د االول من نوعه على صعيد 
البحث املوس��يقي وش��موليته الفكرية 
واالبداعي��ة والثقافي��ة الواضحة ش��كال 

ومضمونا...

عبد العليم البناء

ع��رف الفنان نصير ش��مة واح��دا من أبرز 
عازفي العود إن لم يكن أبرزههم وأكثرهم 
شهرة وحضورا  في الوطن العربي والعالم 
ليحلق ف��ي فضاءات املوس��يقى مبختلف 
الوانه��ا محلي��ا وعربي��ا وعامليا عب��ر أكثر 
من محفل ومهرج��ان وملتقى وقدم روائع 
أعماله على أشهر مسارح العالم سفيرا 
أصيال للموسيقى العراقية حتى بات رمزا 
إنس��انيا عامليا يفخر به العراقيون جميعا 
وكان اب��ن العراق البار واالنس��انية جمعاء  
وم��ازال يداف��ع ع��ن حقوقه��م ويس��عى 
خليره��م م��ن دون متييز. وكانت مش��اريعه 
االنس��انية اخليري��ة داخ��ل وخ��ارج العراق 
خيرش��اهد على ه��ذا العطاء االنس��اني 
اخل��الق ال��ذي باه��ى ب��ه اجلمي��ع وحظ��ي 
بإعجابه��م وتقدي��ره حتى حظ��ي بلقب 
)س��فير منظمة الالعنف الدولية( وأخيرا 
)س��فير اليونسكو للس��الم( موظفا هذه 
االلقاب ليس لصاحله شخصيا بل لصالح 
العراقي��ني والع��رب وكل بن��ي البش��ر ممن 
يحتاجون الدعم واملساندة وهم يعيشون 

وسط آتون احلروب والفجائع والويالت .
ف��ي  ش��مة  نصي��ر  العامل��ي  املوس��يقار 
الوق��ت الذي يقدم فيه ه��ذه الليلة حفله 
ف��ي  االخي��ر  ولي��س  اجلدي��د  املوس��يقي 
س��اقية الصاوي في قلب القاهرة مس��اء 
اليوم الثالثاء يس��تعد ملناقش��ة رس��الته 
املوس��ومة )االس��لوبية موس��يقيا( لنيل 
ش��هادة املاجس��تير ليك��رس بحث��ه هذا 
االستثنائي واملغاير وغير التقليدي منافحا 
عن رؤاه وهو املوس��يقي البارع الذي خاض 
ف��ي مختلف مج��االت املوس��يقى ملحنا 
ومؤلفا وعازفا ومدرس��ا ليؤكد فروس��يته 
الن��ادرة ف��ي البح��ث املوس��يقي اخلميس 
املقب��ل ف��ي اجملل��س االعل��ى للثقافة في 
القاه��رة أمام جلنة مناقش��ة تضم نخبة 
من أب��رز أع��الم النق��د واملوس��يقي وهم 
:الناق��د الكبي��ر االس��تاذ الدكت��ور صالح 
فضل والناقد املوس��يقي االستاذ الدكتور 
زين نصار واالستاذة ايناس عبد الدامي رئيس 
دار االوب��را املصرية حيث س��يدافع ش��مة 
ع��ن طروحات��ه وآرائه القيمة الت��ي اوردها 
في رسالته املهمة بدالالتها واسنتاجاتها 
ونتائجها ليع��ود بعدها الى بغداد احلبيبة 
ليحي��ي حف��ل ي��وم الس��الم العاملي في 
احلادي والعشرين من هذا الشهر في قاعة 
املسرح الوطني وللس��نة السادسة على 
التوالي وتوقيع عقود اعمار عشرين ساحة 

-عليك أن تعلم  أنه اليوجد لدينا فرصة عمل  
ال في بغداد وال في ما حولها  على مس��افة 
مئت��ي كيلومتر، ومّط ش��فتيه بابتس��امٍة 

، عقبُت على سبيل النكتِة: عريضةٍّ
- أقب��ل بوظيفة حتى لو في اجلحيم...، انتبه 

نائب املدير العام ثم قال:
- بن��ي هناك فرصة في مش��روع  بعيد  نحُن 

نسميه املنفى هل تريد الذهاب إلى هناك
- نعم أيها السيد وليكن.

ُقبيل الساعة الثانيةنَ من بعد الظهرفاز ثالثٌة 
مبواق��ع قريبٍة م��ن بغدادنَ  وف��زُت أنا باجلحيم   
بسهولة إذ لم يكن أحد من املتقدمني يرغب 

بالذهاب إلى هناك.
م��ا إن حت��رك الب��اص الذاه��ب إل��ى الغ��رب 
حت��ى أخذني ن��وٌم عمي��ق رأيُتني في��ِه وقد 
لفظتني الس��يارة  عند مفت��رق طريق يؤدي 
إل��ى جحيم��ي الذي اخت��رُت أن أنتم��ينَ إليه 
مبح��ض إرادتي، كان��ت هناك س��ياراٌت تقف 
عل��ى جان��ب الطري��ق ..حامل��ا رأى أصحابها 
احلقيبت��ني الكبيرة والصغي��رة، فهموا أنني 
أروم الوصولنَ إلى املدينِة الصغيرِة التي فيها 
منفاي اجلحيمي،  فتقدموا جميعهم نحوي 
كٌل يريد أن يفوز بي  وملا اشتد التنافس علّي 
اً م��ن مكاٍن ما  أخ��رج كلُّ واح��ٍد منهم  قطٌّ
وكأنهم كانوا يخفونه��ا في طيات املالبس، 
راحت تل��ك القطط تهّر عل��ى بعضها كما 
تفعل حني يش��تد بينها خالٌف على سطوح 
املباني وفي حدائق البيوت، تركوا القطط تهر 
وتتصايح حتى إنس��حب بعضها وصرخنَ  هرٌّ 
عل��ى آخر  ذلك الصراخ املعروف ثم اش��تبك 
اثنان منها وكأن بينهما قطعة حلم وشحم، 
للحص��ول  منهم��ا  واح��ٍد  كل  يس��تميت 
عليها، هدأت األمور وانسحب القط اخلاسر، 
متلكتن��ي الدهش��ة وعقدْت لس��اني، تقدم  
أحد الس��ائقني، قفز القط الرابح إلى صدره 

واختف��ى في مكاٍن ما من كيانه بينما راحِت 
القط��ط األخ��رى إل��ى أصحابه��ا واختفت 
في مالبس��هم أو هك��ذا ظننت،اجته نحوي 
السائق وهو يؤشر إلى السيارة التي تخصه 
وكأن ل��م يكن من ش��يٍء قد حص��ل، نظرُت 
إل��ى الباق��ني فوجدت أنهم قد ه��دأوا وراحو 
يتبادلون احلدي��ث بودٍّ فيما بينهم حتت ظالل 
شجرة كالبتوز، ركبُت السيارة وانطلقت بي 
إلى املدينة التي تشبه قريًة كبيرة وأنا أفّكر 
مبا رأيت وما س��معت متلكتني الرغبُة في أن 
أس��أل الس��ائق عن حقيقة ما رأيت لكنني 
أحجم��ُت ف��ي اللحظ��ِة األخيرة ورأي��ُت أنه 
شأنهم وأن علي أن أتصرف بحذر فرمبا  كنت 
واهم��ا وعل��ى أيِة ح��ال فأنا ال أع��رف طبائع 
الن��اس في هذا الوادي البعي��د وعليَّ أن آخذ 
بنصيح��ِة أمي التي تصّبها ف��ي أذني كلما 
ٍر) ي��ا غريب كْن أدي��ب( .،كان  ذهبُت في س��فنَ
كّل ش��يٍء طبيعياً ما عدا ما جرى بني قطط 
السائقني، توقفت بي السيارة وسط املدينة 
أمام باب الفندق الوحيد وأنا أفكر، أليس من 
العجي��ب أن يصطح��ب الس��ائقون قططا 
وهم يعمل��ون � صعدُت الس��لم املؤدي إلى 
إدارة الفندق،كان صاحبه يجلس على كرسّي 
كبير إذ أنه كان بدينا وحاملا حملني حدث شيٌء 
ال يُصدُق، بلمح البصر أمسك الرجل البدين 
بحبٍل وسحبه نحو املنضدة وإذا بثورٍ بقرنني 
معقوفني يق��ُف بجانبِه، أنص��ّت إلى صوته 
فكان خوارا عميقا ال شك فيه،عيناُه المعنًى 
في نظراتهما سوى انطباٍع تولد لدي مفاده 
إحذر أن تتسبب في هيجاني ودون ترحيب قال 
الرجل من وراء رأس الثور: عش��رة دنانير أجرة 
الس��رير فوافقت وأنا أنظر بعيني الثور الذي 
اختفى بعد موافقت��ي وال أعلم كيف حدث 
ذل��ك رّجحُت أن الوهمنَ قد تلبس��ني لكنني 
تذكرت قطط السائقني، عاد صاحُب الفندق 

البدين إلى كرس��يه الكبيروسّلمني مفتاح 
الغرف��ة، رحُت أنظ��ُر في الف��راغ الذي حول 
املنض��دِة لعّلي أجُد أثرا للثور ولكن لم أفلح 
وبعد دقيقة من حلولي بالغرفة اقتحم علي 
أحدهم الغرفةنَ وحني أردت إبداء اس��تنكاري  
أخ��رج من م��كاٍن ما ف��ي كيانه  كلب��اً  دلق 
ننَِبِه مثل  لس��انه وراح يله��ث و يبصب��ُص بذنَ
أي كل��ب راح يتملقني ويس��تدر رضاي عنه 
كما تفعل الكالب األليف��ة، كان ذلك عامل 
الفندق الذي حمل حقائبي إلى الغرفة، أطفأ 
تذل��ل الكلب غضبي وم��ددُت يدي إلى جيب 

بنطالي، أخرجُت دينارا وأعطيته إلى صاحب 
الكل��ب وب��ني انش��غالي بأف��كاري اختف��ى 
الكل��ب حامل��ا رأى صاحبُه الدينار ليفس��حنَ 
اجملالنَ إلى الرجل كي يتن��اول ما أعطيته، لم 
أع��د أندهش مم��ا يجري وتأك��دُت أن في األمر 
سّرا ال أعرفه.... في الشارع  رأيت رجال يالزمه 
دٌب وهو يس��ير فابتس��مت له  وحاملا فعلُت 
ذل��ك اختفى ال��دب و أقبل عل��ينَ الرجُل وهو 
يقلد مشية دّبِه .... وهكذا مرت األيام وكنت 
أرى الناس وهم يس��تخرجون حيواناتهم من 
مكان ما في حيزهم  ثم يختفي بعد الفراغ 

م��ن احلديث فيم��ا بينهم تنوع��ت حيوانات 
الناس في الشارع والسوق وفي عموم املدينة  
بني عصافير وديَّك��ةٍ وحمام  وقطط وثعالب  
وضب��اع، احلق يقال  لم أرنَ أس��داً لكنني رأيت 
ق��رودا  وببغ��اوات  وعقبان  وأفاع��ينَ وعقارب   
حتضر ب��ني يدي الن��اس في مواق��ف معينة  
لتختف��ي بعد م��رور املوقف، كان��وا جميعا 
ينظرون إلي باندهاش وأنا أس��ير بينهم دون 
حي��واٍن أحمله أو اس��تخرجه من م��كاٍن ما 
في كيان��ي وعندما جتنبني اجلميع توس��لُت 
أحدهم مرًة أس��توضُح منه األمر وبعد تردد 
قال : أيها الغريب من احملزن واملريب أن تعيش 
بينن��ا وليسنَ لك حيوان إن ذلك مدعاة للريبة 
أيه��ا الس��يد ثم تركن��ي حائرا وميم ش��طرنَ 
جماعٍة في مدخل السوق قد تسوروا خروفا 
للبي��ع وقد صاح��بنَ كاّل منهم كل��ٌب ينبح 
نباحا عالياً وهم ساكتون، انسحبت الكالب 
وأصحابه��ا وبقينَ كلبان واح��ٌد للبائِع واآلخر 
للش��اري وحامل��ا أخرج الش��اري نق��وده وبدأ 
عّدها اختفى الكلبان ومتت الصفقة بنجاح، 
.... بدأُت أفكر جدي��ا بالطريقة التي متكنني 
من حمل حيواني الذي يصلح  لنجدتي وقت 
احلاجة ولم أقرر بعد أّي حيواٍن س��وف يكون 
ورحت أتعامل معه��م كل من خالل حيوانه 
الذي يخفي��ه ولكن بحذرٍ دائ��م ما دمُت لم 
أحص��ل على حيواني بعد، ق��ال أحُدهم وهو 
يُداعُب منراً صغيراً خرج من ُكّمه سوفنَ تعتاد 
األمر وس��وف تكون واحداً مّن��ا اصبر أربعني 
يوماً وس��تجد في داخلك حيوان��كنَ األثير ما 
دمتنَ هنا في هذه املدينة في هذه األثناء قفز 
منر الرجل في حضني ففزعت واس��تيقظُت 
من نومي الثقيل كان الباص الذي أس��تقله 
قد انح��رف عن الطري��ق فوقع��ت حقيبتي 
الصغيرة في حضني وكنت أظنها ذلك النمر 

في كم الرجل الذي يكلمني في احللم..

عبد الفتاح المطلبي
 

ف��ي الصحيفِة وج��دُت اإلعالن، )أرب��ُع درجاٍت 
وظيفيٍة ش��اغرٍة(، قلُت في س��ري ولو أن ذلك 
ضرٌب من املستحيل لكن ألجربنَ حّظي ولتكن 
واحدًة م��ن املّرات الكثيرة الت��ي حاولُت فيها 
احلصول على عم��ل، كانت البنايُة تقُف ببرودٍ 
على رصيف الصاحلية، بال��كاد وجدُت منفذا 
إل��ى الس��لم الطوي��ل لكي أتقدم بس��يرتي 
الذاتي��ة إلى اللجن��ة التي تُبتُّ  به��ذا األمر، 
سبقني إلى ذلك  ما يقارب األربعمئة متقدم 
إلى الوظيفة كلهم أفضل مني باملؤهل وكثيٌر 
منهم قد اصطحب معه تزكيًة وتوصيًة فقد 
الحظ��ُت مل��عنَ الُرتِب العس��كرية الرفيعة في 
صال��ة اإلنتظار وكثيٌر من أولئك الذين يرتدون 
البزةنَ الس��فاري بش��ارٍب أس��ودٍ كثٍّ ونظراٍت 
صقري��ٍة بع��ض املتقدم��ني كان��وا كاحلمالن 
التائهِة وبعضهم ينّطون على الساللِم مثل 
السناجب  وبعضهم يشق طريقه بني اجلموع 
مثل ثورٍ في حضيرٍة وآخرون وأخريات مثل دجاٍج 
وديكة تضج بينه��م القوقأُة وأحيانا الصياح 
أما أنا فبدا لي أنني كنت مثلنَ منلٍة تتحاش��ى 
أقدام جنود س��ليمان ، قلت في سري أين أنتنَ 
م��ن كل هذا يارجل ومع ذل��ك قررُت أن أواصل 
احملاولة إمعاناً في السخريِة مما أنا فيه وبعد أن 
اس��توعبت األمر وإنه من املستحيل احلصول 
على الوظيفة هدأ روعي وانقطع سيل العرق 
املتصبب من جبيني وبدأت أستمتُع بالتطلع 
إلى اآلمال املرسومِة على وجوه املتقدمني إلى 
الوظيفة، مدركا أّن ثالثمئة وس��تة وتسعني 

متقدما سيخيب أملهم  مثلي. 
ج��اء دوري ون��ودينَ على اس��مي... دلف��ُت إلى 
الغرف��ة الت��ي غّصت بث��الث مناض��د كبيرة  

بادرني الكبير:

نصير شمة يناقش الخميس المقبل رسالته في الماجستير حول )األسلوبية موسيقيا(
يحيي اليوم الثالثاء حفال في ساقية الصاوي في القاهرة

نصير شمة

البحث محاولة ألجل تطبيق 
نظرية األسلوبية في األدب 

على الموسيقى والفنون التي 
تبرز فيها األسلوبية بطريقة 

أكثر تمظهرا ووضوحا من 
بقية الفنون

****
البحث توقف عند العالقة بين 

الفكر والفلسفة والثقافة 
بنحو عام وبين األسلوبية 

عند الفرد ومدى تناغم هذه 
المفاهيم مع بعضها بحيث 

تؤلف تيارا أسلوبيا ينبني على 
ركيزة غنية من المعرفة

الغريب

 
 حسين نهابة 

 ال تكوني امرأة تقليدية
فلس��ُت الَرج��ل ال��ذي تُْغري��ه 

الِنساُء اخَلجوالت
بشفاههَن املُتورِدة 
والَضفائِر الذهبية،

أنا انِْكسارٌ جاَء من ُغبرة احُلزِن 
ومن َشهقِة الُفقدان،
في ليٍل ِمثل َشعرِك 

بلوِن الَفجيعة.
أنا رَجٌل َتخضتُه أُمُه في زَمٍن

يُشبُه َعينيِك، 
غارٌِق بالَدمِع وبالَقهِر،

َقّمطتُه بالكفن، 

وَسّجتُه يوَم َحّملتُه اسَم أبيه 
امليت. 

الَوحشة في صوتِك،
ِمدادي

عل��ى  املُنكس��ُر  والِش��راُع 
أهدابِك، 
يتهتُك 

في تْيه سنيني،

ِشفاهِك املُنفطرة ِحرماٌن، 
الت��ِن  بَس��اتِن  ف��ّي  تُش��عُل 

امُلّرمة 
على الُفقراء أمثالي.

ال تخافيني،
أنا طفٌل يحلُم ببساِط اخُلرافِة

كي يَطوي إليِك املسافات،
ويُّلبي دعوَة ُدروبِك، 

أنا ولٌد يشُك اخليط بالورق 
ويُلّوح لِك
بأني قادم 

فتلقفيني اذا ما سقطُت 
عن ظهِر طائرٍة ورقية.

ال تكوني معي امرأة تَقليدية
وتَزعمي أني َكبرُت 

وإن هذه الِقصص لم تَُعْد لنا،

َظّلي معي ِطفلة، 
ودعي امَلنون فيَّ 

يُّحدثُِك عن ليِل إحتراِقه 
وعن ُفحوِل إشتياقه.

الُرم��وَش  تَعنين��ي  تَُع��ْد  ل��م 
الناعسة

وال األصوات الهامسة
القص��ب  غاب��ات  أعب��ُد  أن��ا 

النائحة 
على جفنيِك،

أنا أسجُد إلنشقاق احَلقِل، 
وأحتضار النهر فيِك، 

فأطمئني لي 
وثّقي بي، 

وبقلبي
وأحبيني.

شهقة الفقدان

من أعمال الفنان جبر علوان
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بغداد ـ قسم اإلعالم:
قدم وزير الشباب والرياضة السيد 
عب��د احلس��ن عبط��ان، ش��كره 
وتقديره الجه��زة الدولة اخملتلفة، 
واملؤسس��ات الرياضية واجلماهير 
واالع��ام، لدعمه��م ال��وزارة في 
مب��اراة االس��اطير الت��ي جمعت 
منتخب جن��وم الكرة العراقية مع 

منتخب جنوم العالم.
وق��ال عبط��ان ل�)قس��م االعام 
واالتص��ال احلكوم��ي( ان الش��كر 
النق��ل  وزارت��ي  ال��ى  موص��ول 
البص��رة  ومحافظ��ة  والنف��ط 
واحلكومة احمللية والى املؤسسات 
الرياضية، ووس��ائل االعام فضا 
ع��ن االع��ام الرياض��ي، كونه��م 
ش��ركاء حقيقن في الوصول الى 
الوزارة  ودع��م  التتويج،  منص��ات 
وبرامجه��ا حتى  ف��ي خططه��ا 
تصل الى ناصية النجاح والتفوق، 
كم��ا كان للجماهي��ر العراقي��ة 
الوفية مواقف مشرفة وهي تؤازر 

وتش��جع وتس��جل املواقف التي 
تكتب في س��فر املس��يرة اخلالدة 

لوزارة الشباب والرياضة.
بخط��وة  عبط��ان  اش��اد  كم��ا 
منتخ��ب االس��اطير ال��ذي ض��م 
جن��وم العالم م��ن اورب��ا والبرازيل 
واالرجنتن ف��ي اللعب في العراق 
والتي ستش��كل خطوة متقدمة 
لرف��ع احلظ��ر الكلي ع��ن املاعب 

الرياضي��ة، مبين��ا ان كل التقدير 
الذي��ن  الع��راق  لنج��وم  والثن��اء 
ش��اركوا وجتش��موا عناء احلضور 
من خارج وداخل العراق الى مباراة 
االس��اطير الجناح احلدث االبرز في 
العراقية.وعب��ر  الك��رة  مس��يرة 
عبطان عن اسفه ألصابة النجم 
عماد هاش��م في املباراة ويؤكد ان 

الوزارة ستتكفل بعاجه.

مدريد ـ وكاالت:
رئي��س  تيب��اس،  أعل��ن خافيي��ر 
رابط��ة الليج��ا اإلس��بانية، عن 
موعد إقامة مباراة الكاس��يكو 
املقبلة، وذلك في مرحلة الذهاب 
من الدوري اإلس��باني للموس��م 

احلالي 2017 � 2018.
وقال خافيير تيب��اس في مقابلة 
م��ع برنامج »El Transistor« في 
قناة »أوندا ثيرو« أن الكاس��يكو 

القادم س��يقام بتاريخ 23 كانون 
أول، ف��ي مت��ام الس��اعة الواحدة 
بالتوقي��ت احملل��ي في إس��بانيا، 
الثالث��ة عص��رًا بتوقي��ت مك��ة 

املكرمة.
وسيتم تأجيل مباراة ريال مدريد 
وبرشلونة في السانتياجو برنابيو 
حلس��اب اجلول��ة 17 م��ن الليجا 
إلى تاريخ 23 ب��داًل من 20 كانون 
أول، وذلك بس��بب مشاركة ريال 

مدريد ف��ي كأس العالم لألندية 
ف��ي الفترة ما بن 13 - 17 كانون 

أول.
مباري��ات  أن  املع��روف  وم��ن 
الكاس��يكو تُقام دائًما في أوقات 
متأخرة، إال أن األسلوب اجلديد الذي 
س��تتبعه رابط��ة الليج��ا بتقدمي 
مث��ل ه��ذه املباري��ات، وذلك جللب 
املتابعة من القارة اآلس��يوية كما 

يفعل الدوري اإلجنليزي املمتاز.

نيويورك ـ وكاالت:
ت��ّوج اإلس��باني رافايي��ل ن��ادال 
املصنف أول عاملياً بلقبه الثالث 
ف��ي بطول��ة الوالي��ات املتح��دة 
األميركية والس��ادس عش��ر في 
البطوالت الكبرى بعد فوزه على 
اجلنوب أفريقي كيفن اندرس��ون 
6-3 و6-3 و6-4 ي��وم أول أمس في 

املباراة النهائية.
وأض��اف ن��ادال لق��ب 2017 ف��ي 
الوالي��ات املتح��دة إل��ى لقبي��ه 
عام��ي  الكبيري��ن  األميركي��ن 
2010 و2013، باإلضاف��ة إل��ى 10 
ألقاب في فرنس��ا املفتوحة التي 
أحرزها هذا العام ليكون تتويجه 
الي��وم الثاني ف��ي بطوالت غراند 
س��ام لع��ام 2017.ام��ا اللقبن 
الكبيري��ن اآلخري��ن ه��ذا الع��ام 
فأحرزهم��ا منافس ن��ادال اللدود 
روجيه  السويس��ري  األس��طورة 
بتتويج��ه في اس��تراليا  في��درر 
على حس��اب نادال نفس��ه وفي 

وميبلدون.
وبات نادال متأخ��را بثاثة ألقاب 
فقط في البط��والت الكبرى عن 
روجيه في��درر صاحب التس��عة 
عش��ر انتصاراً في الغراند سام.

وه��ذا اللق��ب اخلام��س لاع��ب 
اإلسباني هذا املوسم وال�74 في 
مسيرته االحترافية، وقد نال 3.7 
مليون دوالر ليرف��ع قيمة جوائزه 
املالي��ة عموم��اً ملا يق��ارب ال�90 

مليون دوالر.
ولم يس��تطع اندرسون املصنف 
32 عل��ى العال��م الصم��ود في 
اول نهائي كبير له في مس��يرته 
بع��د 34 مش��اركة كبرى.ويع��د 
اندرسون اول جنوب افريقي يبلغ 
نهائ��ي الوالي��ات املتح��دة من��ذ 

كليف دريسدال عام 1965، وكان 
مين��ي النفس أن يصبح اول العب 
تنس من باده يفوز ببطولة كبرى 
منذ عام 1981 في استراليا حن 

توج يوهان كريك.
واس��تغرق اللقاء س��اعتن و28 
دقيقة، ارتكب خالها اندرس��ون 
ال��ذي يعيش ف��ي فلوري��دا، وهو 
موالي��د جوهانس��برغ، 40 خطأ 
مباش��راً مقابل 11 لن��ادال، وقد 
أخف��ق ف��ي احلص��ول ول��و على 

فرصة كسر ارسال واحدة.

العواصم ـ وكاالت:
لك��رة  األوروب��ي  االحت��اد  أعل��ن 
قائم��ة  ع��ن  )يويف��ا(  الق��دم 
س��يقودون  الذي��ن  احل��كام 
الي��وم األول م��ن منافس��ات دور 
اجملموع��ات ب��دوري أبط��ال أوروبا، 
الي��وم الثاثاء،وس��يقود احلك��م 
السلوفيني دامير سكوميا، لقاء 
برشلونة ويوفنتوس في الكامب 

نو.
ونال احلكم الس��لوفيني الشارة 
الدولي��ة م��ن 2003، وس��بق ل��ه 
قيادة مباريات لكل من برش��لونة 

ويوفنتوس.
وقاد س��كومينا مباراة برشلونة 

وبوروس��يا مونش��نجادباخ ف��ي 
املوسم املاضي والتي انتهت بفوز 

الفريق اإلسباني بهدفن لهدف.
الس��لوفيني  احلك��م  أدار  كم��ا 
ليوفنت��وس مب��اراة في املوس��م 
قب��ل املاض��ي، أمام مانشس��تر 
س��يتي، وانته��ت بفوز الس��يدة 

العجوز بهدفن نظيفن.
م��ن جانب آخ��ر س��يقود الصربي 
ميل��وراد مازيت��ش القم��ة الثانية 
الي��وم الثاث��اء والت��ي جتم��ع بن 
أتلتيك��و مدري��د اإلس��باني وروما 
مباريات  الصرب��ي  اإليطالي.وق��اد 
لفري��ق أتلتيكو مدريد منها ذهاب 
ربع نهائ��ي دوري أبطال أوروبا أمام 
ريال مدريد في موسم 2015/2014 

وانتهت بالتعادل السلبي.
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دعوة األندية البصرية 
الستثمار النجاحات

الميناء يتعاقد 
رسميًا مع صالح سدير

العبان جديدان يلتحقان 
بالصناعات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الش��باب والرياضة عبد احلس��ن عبطان 
ان االندي��ة البصرية ام��ام فرصة تأريخية من خال 
ماحققته من جناحات واس��عة في ملف رفع احلظر 
ع��ن املاع��ب العراقية فض��اً عن وجود منش��آت 

رياضية في محافظة البصرة.
وقال عبطان خال لقائ��ه اندية البصرة، ان االندية 
هي اس��اس جن��اح الرياض��ة على املس��توى الفني 
واالداري، اذا خضع��ت ملعايي��ر النزاه��ة والكف��اءة 
والتخطي��ط، مبين��ا ان ال��وزارة مس��تمرة بدع��م 
االندية من اجل الوصول الى الش��ريحة الشبابية 

بشكل اوسع والنهوض بالواقع الرياضي.
وشدد عبطان على االندية كافة بأجراء االنتخابات 
وف��ق القانون ١٨ للحصول على الش��رعية التامة 

ليتسنى للوزارة دعمها وفق االطر القانونية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي امليناء، مع العب نفط 
الوس��ط السابق، صالح سدير، لتمثيل الفريق في 
املوس��م املقبل. وق��ال نائب رئيس الهيئ��ة اإلدارية 
لنادي املين��اء، جليل حنون، ف��ي تصريحات خاصة 
ل: »اإلدارة جنحت في اس��تقطاب أحد جنوم الدوري، 
الدولي الس��ابق صالح س��دير، الذي قدم مستوى 
مميز العام املاضي مع فريقه السابق نفط الوسط، 

والاعب إضافة مهمة لصفوفنا«.
 وب��ن أن اإلدارة تس��عى إلضاف��ة بع��ض الاعبن، 
بن��اء على رغبة املدرب الس��وري فجر إبراهيم، بعد 
مراجعته لقائمة الفري��ق، وحاجته لتدعيم بعض 
املراكز. يشار إلى أن إدارة النادي جددت عقد احملترف 
املصري أحمد ياس��ر، ومدافع الفريق حسن فاح، 
وجتري مفاوضات إلضاف��ة محترف جديد لتعويض 

غياب الغاني منساه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاق��د الصناعات الكهربائية م��ع العبن جديدين 
لتمثي��ل الفري��ق في أول مواس��مه بال��دوري.. وقال 
املستش��ار الفني في نادي الصناع��ات الكهربائية 
صباح ناهي، »اإلدارة متكنت من اس��تقطاب العبن 
مميزين هما مرتظى شندي قادما من الكهرباء وخالد 
فاض��ل من البحري«.ولف��ت أن اإلدارة في تبحث عن 
العبن جدد، وتفاوض حالي��ا مجموعة من الاعبن 
الش��باب.وبن أن اإلدارة تس��عى لتعضي��د الفري��ق 

وترميم صفوفه باعبن أكفاء.
يشار إلى أن الهيئة اإلدارية متسكت باملدرب كاظم 

يوسف الذي صعد بالفريق من الدرجة األولى.

بغداد ـ الصباح الجديد:

خطوت��ان فق��ط تفص��ان القوة 
اجلوية للحفاظ عل��ى لقب االحتاد 
اآلس��يوي برغ��م ابتع��اد األندي��ة 
البطول��ة  لق��ب  ع��ن  العراقي��ة، 
كس��ر  اجلوي��ة،  أنَّ  إال  اآلس��يوية، 
النحس العام املاض��ي، وتُوِّج بطاً 

للبطولة.
لكنَّ الظروف تختلف العام احلالي 
عن النس��خة املاضية، لكن يبقى 
احلفاظ على اللقب، طموح يسعى 
له فريق الصقور، حتت قيادة املدرب 
اجلديد.ويلتق��ي الق��وة اجلوية، مع 
الوحدة السوري اليوم الثاثاء، في 
اللبنانية بيروت بنصف  العاصمة 

نهائي البطولة.
ونس��لط الضوء في ه��ذا التقرير، 
عل��ى العديد م��ن العوام��ل التي 
تص��ب في مصلحة الق��وة اجلوية 

في البطولة:
وتُع��دُّ لبن��ان، وماع��ب العاصمة 
بي��روت ف��أل حس��ن عل��ى القوة 
اجلوية؛ حيث س��بق وتأه��ل األزرق 
العام املاضي، إلى املباراة النهائية 
بعد فوزه على العهد اللبناني في 
بي��روت )3-2(، رغم تع��ادل الفريق 

ذهابًا في الدوحة.
اإلداري��ة  الهيئ��ة  تعاق��د  كم��ا، 
للقوة اجلوية مع الس��وري حسام 
الس��يد، ال��ذي ق��اد الوح��دة إلى 
نص��ف النهائ��ي، خط��وة موفقة 
الفري��ق  كون��ه يع��رف تفاصي��ل 
ص من قبل كل  البرتقالي، وش��خَّ
نقاط الضعف الت��ي يعاني منها 

الوحدة.
للقوة  الفرصة، سانحة  وستكون 
اجلوي��ة ليراهن��وا عل��ى أنَّ املدرب 
اجلديد، ه��و من صن��ع مجد فريق 
الوح��دة، وهو خبير بالطرق اخلفية 
لش��باكه، وبالتالي من املمكن أن 
يتحقق الهدف في حال أتقن العبو 
اجلوية الواجبات، التي س��يحددها 

السيد في مباراة الثاثاء.
وعل��ى غ��رار التعاق��د م��ع مدرب 
الوحدة الس��وري الس��ابق حسام 
السيد، خطفت إدارة القوة اجلوية، 
العب الوحدة خال��د املبيض، الذي 
يع��د واحًدا من أب��رز العبي الفريق 
البرتقال��ي في منتص��ف امللعب.. 
األزرق  يض��رب  الصفق��ة  وبه��ذه 

اجل��وي، عصفوري��ن بحج��ر واحد 
أولهم��ا خط��ف الع��ب ممي��ز في 
منتصف امللعب، ويعد صمام أمان 
أم��ام املدافعن، وباجله��ة األخرى، 
خل��ل منطق��ة العملي��ات ل��دى 

الفريق املنافس.
ويُع��وُِّل اجلوية على خطف بطاقة 
التأه��ل لنهائ��ي البطول��ة عل��ى 

العبيه اجلدد الذين مت استقطابهم 
للفري��ق عل��ى رأس��هم الكرواتي 
سبيستيان اتيش، وسيف سلمان، 
وعمار كاظم، وكرار علي بري، وعلي 
يوس��ف.. وعوضت تلك االنتدابات، 
غياب الاعبن سعد ناطق، وبشار 

رسن الحترافهما.
وس��عى مدرب األزرق اجلوي حسام 

السيد، خللق انسجام بن الاعبن 
اجلدد، وعناصر الفريق القدامى من 
خال املعس��كر الذي أُقيم مؤخرًا 
في مدين��ة الس��ليمانية، وأكمل 
الفريق جاهزيته بشكل تام للقاء 

الوحدة السوري.
إلى ذلك، تخلَّف عماد هاشم مدرب 
حراس الق��وة اجلوية، عن االلتحاق 
العاصم��ة  ف��ي  الفري��ق  ببعث��ة 
اللبنانية بيروت؛ اس��تعدادًا للقاء 
الوحدة الس��وري، بنص��ف نهائي 
كاس االحتاد اآلسيوي اليوم الثاثاء؛ 
بداع��ي اإلصابة.وتع��رَّض هاش��م 
لكس��ر مضاعف في الس��اق في 
أثن��اء مش��اركته في مب��اراة جنوم 
العراق، وأس��اطير الك��رة العاملية؛ 
إثر اش��تراكه مع الع��ب املنتخب 
وق��ال  مناج��د..  أحم��د  الس��ابق 
جاس��م محمد غام، مدير الفريق 
في تصريحات صحفية، إنَّ »عماد 
هاشم تعرَّض لكسر مضاعف في 
الساق في أثناء مباراة جنوم العراق، 
وأساطير الكرة العاملية، ليتخلَّف 

عن االلتحاق بالفريق«.
وبنَّ أنَّ إدارة النادي ستناقش وضع 
مدرب حراس املرمى في وقت الحق، 
الفني على  وسيش��رف الطاق��م 
تدريب احلراس حالًيا في بيروت إلى 

أن تخرج اإلدارة بقرار نهائي.
يذكر أنَّ عماد هاشم انضم لفريق 
األس��اطير عل��ى خلفي��ة إصاب��ة 
احلارس ديدا ف��ي مباراة جنوم األردن 
ما دف��ع جن��وم الع��راق إعارته إلى 
العاملية،  الكرة  أس��اطير  منتخب 
قب��ل تعرضه لإلصاب��ة قبل نهاية 

املباراة ب�10 دقائق.

اإلصابة تبعد عماد هاشم عن بعثة الصقور

الجوية يالعب الوحدة السوري اليوم في نهائي غربي آسيا
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جانب من تتويج اجلوية بكأس االحتاد اآلسيوي في املوسم السابق

باريس ـ وكاالت:

كشف الاعب الدولي البرازيلي نيمار دا 
س��يلفا، عن سبب انتقاله هذا الصيف 
من صف��وف برش��لونة اإلس��باني، إلى 
باري��س س��ان جيرم��ان الفرنس��ي، في 
صفق��ة هي األغل��ى في العال��م )222 

مليون يورو(.
وأكد الاعب الدولي البرازيلي أن رحيله 
إلى صف��وف باريس س��ان جيرمان، جاء 
ألنه يعتق��د أن الفريق الفرنس��ي لديه 
فرصة أكب��ر للفوز بدوري أبط��ال أوروبا 
هذا املوسم.ويقول نيمار في تصريحات 
نقلته��ا صحيفة »ذا ص��ن« البريطانية 
:«واح��د من أكبر أهدافي هو مس��اعدة 
باريس سان جيرمان على كتابة التاريخ، 
دوري أبط��ال أوروبا لي��س اللقب الوحيد 
الذي نري��د الفوز به، لكن��ه كأس مهم 

جًدا«.

وأض��اف: »اله��دف من هذا املوس��م هو 
محاول��ة الفوز ب��ه، وهذا هو مس��توى 
الن��ادي في الوق��ت الراه��ن، أعتقد أننا 
ق��ادرون على الف��وز باللقب، ليس فقط 
ألن لدين��ا نوعي��ة ملن الاعب��ن، ولكننا 
منلك اخلبرة أيًض��ا، فالاعبن يعرفون ما 

يلزم للفوز بدوري األبطال«.
وتاب��ع :«تياج��و موت��ا فاز في برش��لونة 
واإلنت��ر، وألفيس فاز بها ثاث مرات، ودي 
ماريا فاز مع ريال مدريد، نعم لدينا جتربة 

حقيقية«.
وش��دد النج��م البرازيلي عل��ى أنه غير 
منزعج من قيمة انتقاله املرتفعة، وقال 
:«ال عاق��ة لاعبن برس��وم االنتقاالت، 
كل م��ا نهتم به هو اللعب لألنية حيث 
س��يكون حتديًا كبيرًا، وحي��ث ميكننا أن 
نكون ناجح��ن، الاعبن يريدون التركيز 
عل��ى ك��رة الق��دم فق��ط، أما رس��وم 

االنتقاالت فهي أعمال النادين«.
إلى ذلك، تتوجه األنظار نحو نادي باريس 

س��ان جيرمان هذا املوسم، خاصة بعد 
اس��تقدام البرازيل��ي نيمار والفرنس��ي 
كيلي��ان مباب��ي حلديقة األم��راء، خال 

امليركاتو الصيفي املاضي.
وحت��دث تييري هنري، أس��طورة منتخب 
فرنسا وأرسنال اإلجنليزي، عن الصعوبات 
الت��ي تواجه باريس س��ان جيرمان، رغم 
الصفق��ات اجلديدة للفريق الباريس��ي..
وقال هنري في مقالة نشرتها صحيفة 
ذا صن »باريس س��ان جيرمان قام بسوق 
انتق��االت مذهل، ل��م أتوقع��ه مطلقا 
خاصة بعد احتس��اب قيم��ة صفقتي 

نيمار ومبابي«.
وأض��اف »الفري��ق ظه��ر بص��ورة جيدة 
املباراة املاضية، ولكن التحدي احلقيقي 
س��يكون ف��ي دوري أبط��ال أوروب��ا وهو 
مطل��ب جلماهير البي إس جي، كما أننا 
بحاجة لرؤية رد فع��ل الفريق وباألخص 

الثاثي الهجومي وقت خسارة الكرة«.
وتابع هنري »حينما لعبت في برشلونة، 

كان م��ا ميي��ز الفري��ق الكتالون��ي ه��و 
الضغط العالي وسرعة استعادة الكرة، 
ولذلك كنا ننج��ح في حتويل الهجمات 
لصاحلنا وال نرك��ض كثيراً للدفاع، وهذا 
م��ا ستكش��فه املواجه��ات الصعب��ة 

لسان جيرمان في دوري األبطال«.
وواص��ل »توقعت أن يرح��ل مبابي لريال 
مدريد أو برشلونة، ولكن يبدو أن األموال 
تغير الكثير، كم��ا أن الاعب كان جيدا 
في منظومة 4-4-2 مع موناكو، مما يعني 
انعدام ضرورة قيامه ب��األدوار الدفاعية، 

أما في 4-3-3 فاألمر يختلف«.
واختت��م »ض��م نيم��ار كان مفي��دا من 
الناحية التس��ويقية للدوري الفرنسي، 
حينم��ا كن��ت في أمري��كا ل��م أر أحدا 
يرت��دي قمي��ص باري��س س��ان جيرمان 
س��وى بع��د انضم��ام الس��ويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، ولكن لو فش��ل الفريق 
في الفوز بدوري أبطال أوروبا فلن يشفع 

لهم أي جناح آخر«.

هنري يتحدث عن الصعاب للنادي الباريسي

نيمار يكشف سبب رحيله إلى سان جيرمان

تقرير

نيمار

مفكرة الصباح الجديد

3:30 عصرًا

9:45 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء

نهائي غربي آسيا 

دوري أبطال أوروبا
الجوية ـ الوحدة

مان يونايتد ـ بازل

روما ـ أتليتكو مدريد
سيلتك ـ سان جيرمان

بايرن ميونيخ ـ أندرلخت
برشلونة ـ يوفنتوس
تشيلسي ـ كارباكا اغدام
بنفيكا ـ سسكا موسكو

»الشباب والرياضة« تشكر المساهمين 
في نجاح مباراة األساطير

موعد جديد لكالسيكو األرض

نادال يحرز اللقب الثالث في الواليات 
المتحدة والـ16 في بطوالت غراند سالم

صافرة سلوفينية لقيادة قّمة برشلونة ويوفنتوس

لقطة تذكارية لنجوم العراق وأساطير العالم

نادال

دامير سكوميا



 الصباح الجديد - خاص:  
ح��دد املرك��ز الثقاف��ي للخ��ط 
منتص��ف  والزخرف��ة  العرب��ي 
كانون االول املقبل موعدا إلقامة 
العاش��ر  الدولي  الرواد  مهرجان 
للخ��ط العرب��ي والزخرفة الذي 
العاشرة  الش��معة  س��يطفئ 
من عمر مسيرة العطاء الزاخرة 

باإلجنازات الفنية والثقافية.
 وقال بيانا صدره املركز الثقافي 
 " اجلدي��د  الصب��اح   " تلق��ت 
نسخة منه " ان املركز حدد يوم 
الس��ادس عشر من شهر كانون 
إلقام��ة  موع��دا  املقب��ل  االول 
العاش��ر  الدولي  الرواد  مهرجان 
للخ��ط العرب��ي والزخرفة الذي 
العاشرة  الش��معة  س��يطفئ 
من عمر مسيرة العطاء الزاخرة 
باإلجنازات الفنية والثقافية التي 
لم يش��هد لها مثيل في العراق 

والعالم أجمع. 
واضاف املركز في هذا البيان:" انه 

املتواضعة وبجهود  وباإلمكانات 
مالي��ة  وميزاني��ة  ش��خصية 
سياس��ية  اس��تثنائية  وظروف 
وق��د  واقتصادي��ة  واجتماعي��ة 
حتق��ق كل هذا ف��ي تآلف أخوي 
م��ع كل االخ��وة اخلطاطني ومن 
كل احملافظ��ات والذي��ن واكب��وا 
مسيرتنا ولنا الفخر بذلك وهذا 
العام نفتق��د بيننا االب الروحي 
للمركز االس��تاذ الكبير شيخنا 
اجللي��ل احل��اج )مه��دي اجلبوري( 

رحمه اهلل ".
وأك��د املركز في بيان��ه:" ان هذا 
الع��ام س��يكون اس��تثنائيا في 
اذ سيستمر  تفاصيله وعروضه 
مل��دة ثالثة اي��ام تزامنا م��ع يوم 
اللغة العربية ويوم بغداد واعياد 
االنتصارات على أعداء اإلنسانية 
منهاجا  وسيتضمن  )الدواعش( 
ش��امال منوعا يعل��ن في حينه. 
ويتضمن مع��ارض خاصة للرواد 
ومقتنيات املرك��ز النادرة وتكرمي 

اساتذة ومسؤولني اسهموا في 
ارس��اء قواعد املركز ومس��يرته 
الظاف��رة حيث س��يقام معرض 
عام لفن اخلط العربي والزخرفة 
في القاعة الكبرى )كولبنكيان(، 
واملشاركة مفتوحة للخطاطني 

ومن كال اجلنسني". 
واشترط املركز أنه يحق املشاركة 
بثالثة اعمال فنية قياسها 50 × 
60 وال تزي��د عن قياس 100 × 70  
وعل��ى نوعية ورق يفضل الترمة  
وتفض��ل االعم��ال املزخرف��ة او 
امللون )الكونس��ل(وال يقبل بتاتا 
او  املك��رر  او  املطب��وع  العم��ل 
املستنسخ والذي سبق ان عرض 
داخل أو خارج العراق والنصوص 
التي تكتب اختيارية ويفضل ان 
تك��ون اآلية القرآني��ة أو احلديث 
احلكم��ة  أو  الش��ريف  النب��وي 
العب��ارات  وجتن��ب  الش��عر   أو 
املتطرفة و تقب��ل االعمال على 
كل اخلام��ات الورقية , والقماش 

, والزجاج , والنحاس , واخلش��ب 
،والسيراميك  وغيرها ، شرط ان 

تكون متقنة االخراج. 
وستعرض االعمال للبيع املباشر، 
لذا يرجى من االخوان املشاركني 
تس��عير اعمالهم الفنية وتعاد 
االعم��ال ال��ى اصحابه��ا بع��د 

انتهاء املهرجان.
وأش��ار البيان الى أن "املشاركة 
اخلطاطني من  ل��كل  مفتوح��ة 
العربية واالس��المية  الدول  كل 
ومن كال اجلنسني مع تخصيص 
جوائز لألعم��ال املتميزة وأن اخر 
موعد لتس��لم االعم��ال يوم 23 
الثال��ث والعش��رين من ش��هر 
تش��رين االول املقبل وبالنس��بة 
لألخ��وة االش��قاء ترس��ل عب��ر 
البريد اجلوي على العنوان التالي 
 14 -ش��ارع  -املنص��ور  بغ��داد 
رمضان -املركز الثقافي العراقي 
للخط العربي والزخرفة -مقابل 

مثلجات الفقمة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أعلنت شاشات التليفزيون 
األميرك��ي من��ذ قليل، أن 
املطربة ش��اكيرا الكندية 
اجلنسية، والتي تعيش في 
أمي��ركا منذ س��نوات قد 
فقدت "فيالتها" بس��بب 
الذي  املدمر  إيرما  اإلعصار 

تشهده أميركا حاليا.
وأشار إلى، أن فيال املغنية 
تق��در  الت��ي  الش��هيرة 
مبالي��ني ال��دوالرات، دخلت 
حيز اإلعصار منذ ساعات، 
وس��ط حتذيرات من تدمير 

بالوالي��ة،  املن��ازل  آالف 
الس��لطات  أعلنت  كم��ا 
األميركية إخالء 10 ماليني 
م��ن الس��كان ف��ي والية 

فلوريدا األميركية.

نشرت الفنانة هند صبري، 
صورة لها من فيلم "الكنز"، 
وذل��ك عبر حس��ابها على 
"إنستجرام"، حيث كشف 
في��ه ع��ن س��ر حتمس��ها 
وموافقته��ا عل��ى تق��دمي 
شخصية "حتشبسوت".

 وعلقت هند صبري، قائلًة: 
لنم��وذج  عاش��قة  "أن��ا 
امل��رأة القوي��ة، وه��ذا م��ا 
حّمسني لعمل شخصية 
امرأة  فهي  حتشبس��وت، 
حكمت أعظم بالد وأعظم 
ازدهارًا  وحقق��ت  حض��ارة 

يحتذى به وقتها".

 
يذكر أن فيلم "الكنز"، يعد 
بطولة جماعية شارك فيه 
ومحمد  رمض��ان  محم��د 
صب��ري،  وهن��دي  س��عد 
وتأليف عبد الرحيم كمال 

وإخراج شريف عرفة.

 قرر املطرب هشام عباس 
اجلدي��د  ألبوم��ه  ط��رح 
فات��ت«  الل��ي  »الفت��رة 
بالتزامن م��ع بداية العام 
اجلدي��د 2018 حيث يضع 
هش��ام حالياً اللمس��ات 
ب��أن  علم��اً  النهائي��ة، 
األلب��وم ال��ذي يض��م 16 
أغني��ة تع��اون فيه��ا مع 
مجموع��ة من الش��عراء 
واملوزع��ني  وامللحن��ني 
منه��م أمي��ن بهجت قمر 
وأمي��ر طعيم��ة ومحمد 
يحيى وتوما ومتيم وطارق 

عبدا جلابر.
هشام أكد أن هذا األلبوم 
اعتذار  مبنزل��ة  س��يكون 

للجمهور عن مدة غيابه 
املاضية  الس��نوات  خالل 
وأش��ار إلى أن غيابه كان 
االضطراب��ات  بس��بب 
السياس��ية ف��ي مص��ر 

والعالم العربي.
آخ��ر  أن  بالذك��ر  جدي��ر 
ألبوم��ات هش��ام عباس 
كان بعنوان »متبطليش« 

عام 2009.

شاكيرا 

هشام عباس 

هند صبري 

أخبــارهــــــــــم

بدء االستعدادات إلقامة مهرجان الّرواد الدولي للخط العربي والزخرفة

بغداد - الصباح الجديد: 
للفن��ون  معرض��اً  النجف��ي  الثقاف��ي  البي��ت  أق��ام 
التش��كيلية بأنامل نس��وية تضمنت ش��تى املدارس 
الفنية وس��ط حضور فني ورسمي افتتحه مستشار 
محافظ النجف االش��رف لشؤون الش��باب والرياضة 

األستاذ هشام السيالوي.
وق��ال الس��يالوي  ،"س��عدنا بافتت��اح مع��رض الفن��ون 
التشكيلية الذي أقامه البيت الثقافي في النجف والذي 
ضم قرابة 40 لوحة جس��دت فيها الفنانات بأس��لوبهن 
الفني نتاج دراستهن الفنية والعلمية ليسطرن لنا فيها 
قصص المس��ت واق��ع مجتمعنا العراق��ي، ونثمن أيضاً 
إقامة هكذا معارض توفر رعاية واهتمام الفن والرسامني 
وش��كرنا وتقديرنا موصول إلدارة البيت الثقافي النجفي 

على هذا األنشطة املميزة". 
فيما بني مسؤول وحدة اآلداب والفنون الفنان سعيد عبد 
ال��رزاق ،"إن هذا املعرض مش��ترك جملموعة م��ن الفنانات 
النجفي��ات ولع��ل مش��اركة فريق عش��تار الفن��ي الذي 
يشرف عليه البيت الثقافي النجفي كان له أيضاً حضور 
جيد وبصورة عامة املعرض متنوع والفنانات املش��اركات 
في��ه تختلف فئاته��م العمرية منهن خريج��ات ومنهن 
طلبة ثانوية ذات مس��تويات متباينة األغلب يرسم على 
املدرس��ة الواقعية وقليل منهم مييل إلى املدارس احلديثة 

مثل املدرسة التعبيرية والتجريدية".

بأنامل نسوية البيت الثقافي النجفي 
يقيم معرضًا للفنون التشكيلية

بغداد - الصباح الجديد:
تقديراً واس��تذكاراً للفنان الواس��طي، ال��ذي يعد من 
رواد الص��ورة املصغ��رة )املنمنات( في احلض��ارة العربية 
اإلس��المية، ورمز النهضة الفنية في العراق، انطلقت 
صباح ي��وم امس االثنني 11 / أيلول، وفي قاعات قس��م 
مهرج��ان  فعالي��ات  التش��كيلية  للفن��ون  املع��ارض 

الواسطي للفن التشكيلي.
ض��م املهرج��ان ال��ذي افتتحه الوكي��ل األق��دم لوزارة 
الثقافة جابر اجلابري ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية 
الدكتور شفيق املهدي أعمال كثيرة، متعددة ومتنوعة 
توزع��ت بني الرس��م بش��تى اجتاهات��ه، وإعم��ال اخلزف 

والنحت واخلط العربي واملصغرات والتراث الشعبي.
بدوره قال مدير عام دائرة الفنون التش��كيلية: اتس��م 
مهرجان الواس��طي من��ذ انبثاق��ه ع��ام 1972، بوالدة 
عش��رات التجارب التش��كيلية املتميزة، وب��روز فنانني 
رائع��ني كبار، له��م اآلن حظوة كبيرة ب��ني الفنانني في 
العال��م، وه��ذا ما جع��ل الفن��ان العراق��ي يحرص في 
املش��اركة فيه إلثب��ات وجوده لتقدمي منج��زه اإلبداعي 

املتجدد واملتواصل.
وأضاف: كان بودنا ان نحقق ما نصبو اليه في هذه الدورة 
بنحو أفضل وأوسع ولكن الظروف املادية الصعبة التي 
تقيد طموحنا حال��ت دون ذلك، إال إننا ارتأينا أن نواصل 
م��ا جنود به ملواصلة وإجناح ه��ذا املهرجان بنحو يليق به 

وبريادته وجنعله مهرجان التحدي واالنتصار.

بغداد - الصباح الجديد: 
ستشهد ساحة بناية القشلة التاريخية إقامة مهرجان 
الس��الم للقصائد املغناة واملقام العراقي في الس��اعة 

السابعة من مساء اليوم األربعاء 13 أيلول اجلاري. 
وتشرف على إقامة املهرجان اللجنة العليا ملشروع بغداد 
مدينة لإلب��داع األدبي ويتضم��ن البرنامج تقدمي وصالت 
من الغن��اء العراقي األصيل على ش��كل قصائد مغناة 
واملقام العراقي من فرق موس��يقية وغنائية متخصصة 
تابعة لدائرة الفنون املوس��يقية وفرقة اجلالغي التابعة 

للمتحف البغدادي وفرقة املربعات البغدادية. 
ويه��دف املهرجان إل��ى إحياء هذا الف��ن الغنائي العريق 
وكذلك إلى إدامة زخم األنش��طة والفعاليات الثقافية 
والفنية في أوقات الليل في منطقة شارع املتنبي وبناية 
القش��لة التاريخية وس��تكون الدعوة مفتوحة وعامة 

جلميع املواطنني. 
وتش��ارك في اللجنة العليا ملشروع بغداد مدينة اإلبداع 
األدبي العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة واملنظمات 
واالحتادات الثقافية وهي وزارتي الثقافة والتربية وشبكة 
اإلعالم العراقي وأمانة بغداد وبيت احلكمة واالحتاد العام 

لألدباء والكتاب ورابطة اجملالس البغدادية الثقافية.

انطالق فعاليات مهرجان 
"الواسطي للفن التشكيلي"

مهرجان السالم للقصائد المغناة 
والمقام العراقي في القشلة

القاهرة - وكاالت: 
نش��رت النجمة الهندية بريانكا 
تش��وبرا، صورة جمعته��ا بأربعة 
دع��ت  حي��ث  س��وريني،  أطف��ال 
كل جمهوره��ا بالتب��رع من أجل 
الالجئني السوريني من أجل تقدمي 

حياة أفضل لهم.
 وعلق��ت بريان��كا عل��ى الصورة 
التي نش��رتها عبر حسابها على 
قائلة:" هذا  تطبيق "إنستجرام" 
عمار 5 س��نوات، آيات 8 س��نوات، 
واردش��ان 9 سنوات، س��ليمان 5 
أش��هر، ولديهم شقيق أكبر وهو 
صالح 10 سنوات يعمل في محل 
بقال��ة ليس��اعد العائل��ة ويأخذ 
دينارين أردن��ي مبا يعادل أقل من 3 

دوالرات أميركي، ووالدهم عامل".
 وأضاف��ت بريان��كا: إن س��ليمان 
يحتاج إلى جراحة ثانية في األنف 
ألن لدي��ه جلطة، ولق��د انتقلت 
العائلة من س��وريا إلى األردن إبان 
احل��رب، وعندما س��ألت والدتهم 
عن رغبتها قال��ت إنهم إذا كانوا 
ال يستطيعون العودة إلى ديارهم 
في سوريا فهي تتمنى أن يحصل 
أطفالها على تعليم أفضل حتى 
يتمكنوا من مس��اعدة أنفسهم 
عندم��ا يكب��رون واملس��اعدة في 
بن��اء س��وريا، هذه القل��ب القوي 
والرحي��م جعلن��ي أتقط��ع م��ن 
داخل��ي أمتنى من اجلميع أن يدخل 
والتبرع  اليونيس��يف  على موقع 

مبا يستطيع".
بريانكا ش��وبرا ول��دت في 18 متوز 
1982. وه��ي ممثل��ة أف��الم هندية 
ومغني��ة، والفائزة في مس��ابقة 
ملكة جم��ال العالم لعام 2000. 
خالل مس��يرتها الفنية الناجحة 
أصبحت تشوبرا واحدة من فنانات 
بوليوود األعلى أج��رًا، وواحدة من 
الش��خصيات األكثر شعبية في 

الهند. 
حصلت على العدي��د من اجلوائز 
من بينهم: جائزة الفيلم الوطني 
ألفض��ل ممثلة، وجائ��زة فيلم فير 
ف��ي أربع فئات.ُولدت تش��وبرا في 
كالهم��ا  لوالدي��ن  جمش��يدبور 
أطباء في اجليش الهندي متسبًبا 

العائلة  انتق��ال  ذلك ف��ي 
بنح��و متك��رر ف��ي أثن��اء 
طفولته��ا، وعل��ى الرغم 
من ذلك فهي تعد باريلت 
موطنه��ا احلقيقي. وفي 
أثن��اء فت��رات مراهقتها 
خالته��ا  م��ع  عاش��ت 
ف��ي  س��نوات  لع��دة 
الوالي��ات املتح��دة. في 
س��جلت   ،2000 ع��ام 
في  اس��مها  والدته��ا 
مسابقة ملكة جمال 
الهن��د فاحتلت املركز 
الثان��ي وحصلت على 

اللق��ب العامل��ي مللكة 
جمال الهند.

بريانكا تشوبرا تدعم أطفال سوريا

القاهرة - وكاالت:
تتلقى أجهزة األمن املصرية معلومات 
تفي��د باالش��تباه ف��ي إقام��ة تنظيم 
داع��ش اإلرهابي معس��كرًا تدريبيا في 
صحراء أبو رواش مبحافظة اجليزة غربي 
القاهرة، لكن سرعان ما يتبني لألجهزة 
املعني��ة أن احلدي��ث ي��دور ع��ن تصوير 
فيل��م س��ينمائي جديد يحمل اس��م 

"دعدوش".
بعيداً عن مش��اهد الذبح والتفجيرات 
البش��عة التي يرتكبه��ا داعش، يصور 
الفيلم الذي بدأ عرضه 23 أغس��طس/ 
آب املنصرم حي��اة أعضاء التنظيم في 
قال��ب كوميدي س��اخر يق��دم اجلانب 
الكاريكاتيري للدواعش ويوضح "خداع 
ونفاق هذا التنظيم"، بحسب ما أكده 

صناع العمل.
وعلى أنغام األغنية اإلسبانية الشهيرة 
"ديسباسيتو" يرسل الفيلم عبر أغنية 
"دعاديشو" رس��الة للتنظيم اإلرهابي 
باللهج��ة العامي��ة املصري��ة يؤديه��ا 
أبطال��ه، يق��ول مطلعها "دعاديش��و.. 
عدى زمانكو خالص مفيشو.. كل اللي 
منك��و اتقص ريش��ه"، في إش��ارة إلى 

نهاية التنظيم، واستئصال شأفته. 
ويشارك في بطولة "دعدوش" املشتق 
اس��مه من التنظيم اإلرهابي، هش��ام 
إس��ماعيل، وياس��ر الطويج��ى، وكرمي 
أب��و زيد، وعم��رو عبد العزي��ز، ومدحت 
تيخة، وميريهان حسني، وبدرية طلبة، 

وإمي��ان س��يد، وأمي��ر ص��الح، وه��و من 
تأليف السيناريس��ت املصري، س��اهر 
األسيوطي، وإخراج عبد العزيز حشاد. 

ويعد حشاد في حديث صحفي له: أنه 
يق��دم عماًل كوميدي��ا خفيفا، مضيفا 
"ال أتص��ور أن��ه ينبغ��ي العام��ل م��ع 
تنظي��م داع��ش بجدية مفرط��ة، فهو 
ظاهرة ش��ديدة التطرف تصل إلى حد 

الكوميديا". 
ويضي��ف مخ��رج الفيلم ال��ذي بلغت 
إيرادات��ه 128 ألف جني��ه فقط )7250 
دوالرا تقريب��ا( خالل يوم��ني من عرضه 
"الس��خرية ه��ي الطريق��ة املناس��بة 
للتعام��ل م��ع تنظي��م داع��ش برغم 

البؤس الذي يخلفه وراءه".
الي��وم األول  وحق��ق "دع��دوش"، ف��ي 
لعرض��ه 61 أل��ف جني��ه )نح��و 3460 
دوالرا( وفي الثاني 67 ألف جنيه )3800 

دوالر تقريًبا(.

بغداد - الصباح الجديد: 
8م��ن أيلول  احتف��ل العال��م ف��ي 
باليوم الدولي حملو األمية حتت عنوان 
"مح��و األمية ف��ي عال��م رقمي"، 
وجرى تنظيم ح��دث عاملي في مقر 
اليونسكو في باريس، بهدف شامل 
هو النظر إلى نوع مه��ارات القراءة 
والكتابة التي يحت��اج إليها الناس 
للتنق��ل في اجملتمع��ات التي تعمل 
واستكش��اف  رقمي��ة،  بوس��اطة 
سياس��ات وبرام��ج مح��و األمي��ة 
الفعال��ة الت��ي ميكن أن تس��تفيد 
العال��م  يوفره��ا  الت��ي  الف��رص 

الرقمي.
وجرى حفل توزيع جوائز اليونسكو 
الدولية حمل��و األمية لعام 2017، من 
أجل االعتراف مبمارسات محو األمية 
املمت��ازة من ش��تى أنح��اء العالم 
ومكافأتها فيما يتعلق مبوضوع هذا 
العام وكهدف رئيسي في الهدف 4 

من أهداف التنمية املستدامة.
إن التكنولوجي��ا الرقمي��ة تغي��رت 
ف��ي  قياس��ية،  وبس��رعة  جذري��ا، 
طريقة حياة الناس والعمل والتعلم 
واالخت��الط ف��ي كل م��كان. وه��ي 
تتي��ح إمكانات جدي��دة للمواطنني 
لتحس��ني جميع مجاالت حياتهم 
مبا في ذلك احلصول على املعلومات؛ 
الش��بكي؛  الرب��ط  املعرف��ة؛  إدارة 
خدمات اجتماعية؛ اإلنتاج الصناعي، 

وطريق��ة العم��ل، وم��ع ذل��ك، فإن 
أولئك الذي��ن يفتقرون إلى إمكانية 
الوصول إل��ى التكنولوجيا الرقمية 
والكف��اءات  وامله��ارات  واملع��ارف 

املطلوبة للتنقل معهم، ميكن أن 
ينتهي به��م األمر إلى التهميش 
ف��ي اجملتمعات الت��ي تتزايد دوما، 
لذا كانت محو األمية لدعم هذه 

املهارات األساسية.
ويحتفل باليوم الدولي حملو األمية 

سنوياً في جميع أنحاء العالم 
احلكوم��ات  ب��ني  ويجم��ع 

املتع��ددة  واملنظم��ات 
والثنائي��ة  األط��راف 
غي��ر  واملنظم��ات 
احلكومي��ة والقط��اع 
واجملتمع��ات  اخل��اص 
واملعلم��ني  احمللي��ة 
واملتعلم��ني واخلب��راء 

في هذا اجملال. 
مناس��بة  وه��ي 
باإلجنازات  لالحتف��ال 
س��بل  في  والتفكير 
التحديات  مواجه��ة 
املتبقية لتعزيز محو 
األمية كجزء ال يتجزأ 
التعل��م م��دى  م��ن 
وخارج  داخ��ل  احلياة 
التعلي��م  خط��ة 

لعام 2030. 

"دعدوش" فيلم مصري 
ساخر يواجه "داعش"

عن موقع اليونسكو "محو 
األمية في عالم رقمي"
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